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 تقديم
 

لإلمام الشاطبي؛ ففيه َنُضَج  املوافقاتال مراء يف القيمة العلمية لكتاب 

التنظري ملقاصد الرشيعة، وفيه حتقيقات يف غاية األمهية لكثري من املسائل 

األصولية، وفيه حماولة إلعادة بناء النظرية األصولية عىل وفق مقاصد 

ق خالل حياته الرشيعة. وال غرابة يف ذلك فهو ثمرة تأمالت هذا الع امل املحقِّ

العلمية، حتى وصفه بأنه "نتيجة عمره ...)و( يتيمة دهره". ولذلك فإنه ال 

غنى للمتخصص يف العلوم الرشعية طالبا كان أو باحثا أو عاملا عن دراسة 

هذا الكتاب. وما زلت أتذكر ما قاله لنا الشيخ حممد الغزايل ـ يرمحه اهلل ـ أنه 

 رات كثرية.م املوافقاتقرأ كتاب 

ئد حتول دون سهولة تناوله بني  ولكن هذا الكتاب القّيم والعمل الرا

 أهل العلم حوائل، أبرزها: 

ه من استطرادات وطول نفس يف االستدالل 1 . طول نصه بام حوا

ودفع االعرتاضات، حيث جتعل تلك االستطرادات القارئ يتيه أحيانا يف 

األساسية التي أراد املُصنِّف ثناياها، حتى ربام سها عن بعض املعاين 

تقريرها. واملُصنِّف معذور يف هذا؛ فهو بحكم تأسيسه لعلم املقاصد 

وربط املسائل األصولية به، وبسبب ما كان يواجهه أو يتوّقعه من 

ُره،  اعرتاضات ورفض آلرائه، أطال النفس يف االستدالل ملا ُيقرِّ

 ميع الوجوه املمكنة. واستقصاء ما يمكن االعرتاض به والرّد عليه بج

. تعقيد العبارة يف بعض املواضع الناتج خصوصا عن كثرة 2
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التفريعات للمسألة الواحدة يف سياق واحد مما ُيصعِّب عىل القارئ فّك 

تلك التفريعات ثم الربط بينها وبني ما يأيت بعدها من تفصيالت 

ءة الفقرة مرات حتى يتمكن  من فّك واستدالالت، وربام احتاج إىل قرا

 تفريعاهتا.

ونظرا إلدراكي ألمهية الكتاب وحاجة أهل العلم إىل تداوله 

م لعلم أصول الفقه يف هذا  وتدارسه، فإين رأيت أن من أفضل ما ُيقدَّ

ءته وتداوله بني أهل العلم.   العرص هتذيب هذا الكتاب وتيسري قرا

 عملي في التهذيب
تاج إىل رشوح انطالقا من اعتقادي أن كتاب املوافقات ال حي

وتعليقات بقدر ما حيتاج إىل هتذيب، ومن اعتقادي بأنه ينبغي املحافظة 

عىل الكتاب بوصفه عمال للشاطبي لغة وأسلوبا ومضمونا، فإين رأيت أن 

تلخيصه بأسلويب ُيَعّد إفسادا له، وأن التعليق عىل مسائله ال خيدم غرض 

، فقد حافظت عىل اإلنقاص من حجمه وتيسريه للقارئ. وبناء عىل ذلك

كالم الشاطبي بلغته اجلميلة وأسلوبه الشيق، ومل أدخل كالمي إالّ يف 

مواضع نادرة، وبأقل كالم ممكن، حيث اقتىض األمر الربط أو تبسيط ما ال 

 مفّر من تبسيطه للقارئ. 

ومل أر داعيا للتعليق والرشح من أجل تبسيط مضمون الكتاب؛ ألن 

ءته، وهو القارئ القصد من التيسري جعله يف  ل لقرا متناول القارئ املؤهَّ

الذي له سهم يف مسائل أصول الفقه. ورأيت أن سبيل ذلك التيسري يكون 

بتخليصه من االستطرادات وترتيب مسائله بطريقة تيّّس عىل القارئ 

 اإلملام هبا. 

كام أين مل أعلِّق عىل آراء الشاطبي أو أتعرض هلا باملناقشة؛ ألن ذلك 

هديف يف هذا التهذيب، بل إين التزمت املحافظة عىل آرائه ولغته ليس من 

وأسلوبه، مهللا ما كان من تعليقات نادرة اقتضاها املقام أدرجتها يف 

 اهلامش ال يف نص الكتاب.

 ويمكن تلخيص عميل يف هذا التهذيب فيام يأيت: 
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ـ ختليص الكتاب من االستطرادات التي رأيت أنه يمكن تقرير مسائل 

كتاب وإثباهتا دون حاجة إليها، ومن بعض التفريعات واالستدالالت ال

 اخلطابية التي كان ضعفها َبيِّنًا، وال يرّض االستغناُء عنها بمسائل الكتاب.

ـ ترتيب عنارص كل مسألة بام جيعل قراءهتا سلسة وفهمها ميسورا. 

ل بعض وقد اقتىض مني ذلك أحيانا تقديام وتأخريا لعنارص املسألة، أو نق

العنارص من مسألة إىل مسألة أخرى أليق هبا، كام هو احلال يف نقل مسألة 

"إثبات وجود مقاصد تابعة للعبادات" من خامتة املسألة الثانية عرشة من 

القسم الثاين من املقاصد إىل املسألة الثانية من النوع الرابع من مقاصد 

 لرشيعة(.الشارع )قصد الشارع يف دخول املكّلف حتت أحكام ا

ـ ختليص الكتاب من األحاديث الضعيفة والتي ال أصل هلا؛ ألن 

الكتاب ليس يف حاجة إليها أصال، حيث يورد الشاطبي عادة من اآليات 

واألحاديث الثابتة ما يكفي لالستشهاد عىل مسائل الكتاب. وألن عميل 

ل ألحاديثه، ول كني هو هتذيٌب للكتاب فإين مل أر داعيا للتخريج املفصَّ

تأكدت من ثبوت األحاديت التي أبقيتها يف التهذيب وقبوهلا عند أهل 

العلم باحلديث، ثم اكتفيت باإلحالة يف اهلامش عىل أحد كتب احلديث، 

مع العلم أن احلديث قد يكون أخرجه غري صاحب ذلك الكتاب، ولكن 

 ال حاجة إىل اإلحالة عىل مجيع املصنَّفات التي أخرجت احلديث.

الكتاب من بعض قصص الصوفية التي ال حيتاج إليها تقرير  ـ ختليص

بة، ولكن مع ذلك فقد حرصت  مسائل الكتاب ملا فيها من تطويل أو غرا

عىل إبقاء )مما أورده من حكايات أصحاب األحوال من الصوفية( ما هو 

حُمتاٌج إليه لتقرير بعض مسائل الكتاب، ألن ذلك رضوري للمحافظة عىل 

حد مقاصد مؤلفه. فقد بدا يل أن من أهداف الشاطبي من روح الكتاب وأ

تأليف هذا الكتاب اجلمع بني طريقة الفقهاء وطريقة أصحاب األحوال 

نِّي املستقيم عىل قواعد الرشيعة يف التعامل مع  من أهل التصوف السُّ

 األحكام الرشعية. 
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وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل كل من أعانني يف 

هذا العمل، وأخص بالذكر األستاذ الفاضل الدكتور أبو الليث اخلريآبادي 

 عىل مساعدته يف ختريج وحتقيق بعض أحاديث الكتاب.

هذا، وآمل أن جيد هذا التيسري طريقه إىل طالب الدراسات العليا 

ليصبح من مقررات علم األصول يف كليات العلوم الرشعية. وأن يفتح 

مجة الكتاب إىل لغات أخرى حتى يستفيد منه من ال هذا التهذيب الباب لرت

 جييد العربية من املهتمني هبذا املجال من العلوم الرشعية.

 وعىل اهلل قصد السبيل، وهو اهلادي إىل احلق واملوفق لكل خري.

 
 نعمان جغيمد. 
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 خطبة المؤلف

 
 ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .حبه وسلموصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وص

وهدانا  ،احلمد هلل الذي أنقذنا بنور العلم من ظلامت اجلهالة

ونصب لنا من رشيعة حممد  ،باالستبصار به عن الوقوع يف عامية الضاللة

عم اجلزيلة به من النّ  نّ وكان ذلك أفضل ما مَ  .م وأوضح داللةلَ أعىل عَ 

 ،خبط العشواءفلقد كنا قبل رشوق هذا النور نخبط  .واملنح اجلليلة وأناله

لضعفها عن محل هذه  ،عقولنا يف اقتناص مصاحلنا عىل غري السواء يوجتر

ء ،األعباء عىل ميدان النفس التي هي بني  ،ومشاركة عاجالت األهوا

ء بني مدارُ لَ قَ ن  املُ  طالبني  ،موم عىل األدواء مواضع الدواءفنضع السُّ  ،األسوا

فنهيم  ،بينهام يف بحر الوهم بحوال زلنا نس   .كالقابض عىل املاء ،للشفاء

ونطلب  ،ونستنتج القياس العقيم ،ح من جهلنا بالدليل يف ليل هبيمونّس  

ونظن أنا نميش  ،ونميش إكبابا عىل الوجوه ،آثار الصحة من اجلسم السقيم

ط املستقيم وارتفعت  ،حتى ظهر حمض اإلجبار يف عني األقدار .عىل الرصا

ر إىل الواحدحقيقة أيدي اال هت إليه أطامع أهل وتوّج  ،القهار ضطرا

ر ُق ة األحوال صد  سنَ ل  من أَ  ملا صّح  ،فتقاراال وثبت يف مكتسبات  ،اإلقرا

علينا  ومنَّ  ،فتداركنا الرب الكريم بلطفه العظيم .ضطرارالكم ااألفعال ُح 

د بأنفسنا تَ ومل َن   ،إذ مل نستطع من دونه حيال ،الرحيم بعطفه العميم الَبُّ 

 ل بعث الرساالتب  والعفو عن الزالت قَ  ،ن جعل العذر مقبوالبأ ،البُ ُس 
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ء: ) ژى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ ژ: فقال سبحانه ،مأموال  (٥١اإلرسا

 ،بلسان قومه من عرب أو عجم كل   ،فبعث األنبياء عليهم السالم يف األمم

 ،زهم عن موارد جهنمجَ ويأخذوا بحُ  ،ممَ نوا هلم طريق احلق من أَ ليبيِّ 

حممد بن  ،ك ختامهمومس   ،ة متامهمنَ ب  عرش اآلخرين السابقني بلَ نا موخّص 

مة البالغة واحلك   ،اةدَ ه  والرمحة املُ  ،داةس  عمة املُ الذي هو النِّ  ،عبد اهلل

  .خبة الطاهرة اهلاشميةوالنُّ  ،ةاألميّ 
جا منريا  ،أرسله إلينا شاهدا ومبرشا ونذيرا   .وداعيا إىل اهلل بإذنه ورسا

الذي ال يأتيه  ،الفارق بني الشك واليقني ،به العريب املبنيوأنزل عليه كتا

ووضع بيانه الشايف وإيضاحه الكايف يف  .الباطل من بني يديه وال من خلفه

 ر  فه بعَ رَّ وعَ  ،وطيبه بطيب ثنائه ،كفه
إذ جعل أخالقه وشامئله مجلة نعته  ،هف 

فوضح  ،وكفه وفعله ،نا بقوله وإقرارهفصار عليه السالم مبيِّ  ،وصفه وكيلّ 

 .شمسا من غري سحاب وال غني شد من الغّي  الرُّ وتبنيَّ  ،عينني يالنهار لذ

ل والشكر أوّ  ،ونشكر له .واحلمد نعمة منه مستفادة ،فنحمده سبحانه

 ،امللك احلق املبني ،له ونشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك .الزيادة

بسطا يقتضيه  ،عاصنيوباسط الرزق للمطيعني وال ،خالق اخللق أمجعني

قال اهلل  .جاريا عىل حكم الضامن ،متنانالوالفضل وا ،العدل واإلحسان

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ  :تعاىل

وقال (، ١٥ – ١٥الذاريات: ) ژڎ  ڈ  ڈ  ژڎ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ژۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋژ  :تعاىل

 ،ت عليهم عرضاَض ر  داء األمانة التي عُ غوا ألكل ذلك ليتفرَّ (، ٥١٢طه: )

ء مُحِّ ك  لوها عىل ُح  حتمَّ اّم فلَ  ويا ليتهم اقترصوا عىل  ،وها فرضالُ م اجلزا

لكنهم مل خيطر هلم  ،وتأملوا يف البداية خطر النهاية ،اإلشفاق واإلباية

ي مِّ ُس فلذلك  ،كام خطر للساموات واألرض واجلبال ،خطرها عىل بال

عىل هذه اجلملة  دّل  ؛وكان أمر اهلل مفعوال ،اإلنسان ظلوما جهوال

فسبحان من (. ٢٢األحزاب: ) ژۅ  ۅ  ۋژ :املستبانة شاهد قوله

لتقوم  ،وفق علمه وقضائه ومقاديره عىل ،وتقديره أجرى األمور بحكمته

 .لونأَ س  ل عام يفعل وهم يُ أَ س  ال يُ  .احلجة عىل العباد فيام يعملون
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 ،الصادق األمني ،وحبيبه وخليله ،شهد أن حممدا عبده ورسولهون

   ،ة حنيفيةبملَّ  ،املبعوث رمحة للعاملني
ينطق  ،ةعة باملكلفني هبا حفيّ ورش 

فهي  ،والسامح شأنا ،ف أن الرفق خاصيتهارَ ع  ويُ  ،ابلسان التيسري بيانُ 

وتدعوهم  ،وهتدي الكافة فهيام وغبيا ،ء الغفري ضعيفا وقوياحتمل اجلاّم 

 ،فني مطيعا وعصياوترفق بجميع املكلّ  ،بنداء مشرتك دانيا وقصيا

ئمهم منقادا وأبيّ زَ وتقودهم بخَ   ،اي بينهم بحكم العدل رشيفا ودنيّ وتسوّ  ،اا

وتدرج النبوءة بني جنبيه  ،ها يف الدنيا واآلخرة مكانا علياىء حاملَ وتبوِّ 

فام  .احتى يكون هلل وليّ  ،اسنيّ بسا ل  صف هبا مَ وتلبس املتَّ  ،اوإن مل يكن نبيّ 

 .ها وإن كان غنيااوما أفقر من عاد ،أغنى من واالها وإن كان فقريا 

ويناضل  ،ويبث للثقلني ما لدهيا ،فلم يزل عليه السالم يدعو هبا وإليها

يقول  ،بالغ الغاية يف البيان ،وحيمي بقواطعها جانبيها ،بباهينها عليها

يرُ  َأنَا" :بلسان حاله ومقاله َيانُ  النَّذ  ُعر  الذين  ،وعىل آله وأصحابه، 1"ال 

وجالت  ،لوهاسوا قواعدها وأصَّ وأسَّ  ،لوهاعرفوا مقاصد الرشيعة فحصَّ 

وا بعد ذلك نُ وعُ  ،يف حتقيق مبادهيا وغاياهتا وأعملوا اجلدّ  ،أفكارهم يف آياهتا

 وسابقوا إىل اخلريات ،وشفعوا العلم بإصالح األعامل ،راح اآلمالباطّ 

إىل أن طلع يف آفاق بصائرهم  ،وا قُ وسارعوا إىل الصاحلات فام حُل  ،فسبقوا 

م منها فظهرت ينابيع احلكَ  ،وأرشق يف قلوهبم نور اإليقان ،شمس الفرقان

وقد كانوا  ،وكيف ال ،فهم أهل اإلسالم واإليامن واإلحسان ،عىل اللسان

ونجوما  ،باباب اللُّ بَ ولُ  ،فصاروا خاصة اخلاصة ،أول من قرع ذلك الباب

وعن الذين خلفوهم  ،عنهم ريض اهلل ،بأنوارهم أولو األلباب يهيتد

 .والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ،وأسوة للمهتدين ،قدوة للمقتدين

الطالب ألسنى نتائج  ،أهيا الباحث عن حقائق أعىل العلوم ؛أما بعد

َ  ،املتعطش إىل أحىل موارد الفهوم ،احللوم  ،ى ظاهر املرسوماحلائم حول مح 

فإنه قد  ،ق تلك الرسومت  ة يف فَ وقَ تُ ر  معاين مَ  ،طمعا يف إدراك باطنه املرقوم

هُ  ن وافق هواكَ إىل مَ  يآن لك أن تصغ ـ من ملكه  ىجوأن تطارح الشَّ  ،هوا

                                                 
 : كتاب الرقائق، باب االنتهاء عن املعاصي.صحيح البخاري1
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ه ـ وتعود  ،شجاهـ مثلك  هـ إذ شاركته يف جوا إليك  حتى يبّث  ،حمل نجوا

ه وتّسي يف غبشه  ،ق من حيث جرىلتجري معه يف هذا الطري ،شكوا

وعند الصباح حتمد إن شاء اهلل عاقبة  ،املمتزج ضوؤه بالظلمة كام رسى

وكابد من طوارق  ،اه فيحً ام  هَ فلقد قطع يف طلب هذا املقصود مَ  .ىالّسُّ 

ى نوعا ،بيحا وَص امه  والقى من وجوهه املعرتضة َج  ،طريقه حسنا وقبيحا

أو  ،ه لتعب السري طليحاتَ ي  فَ فإن شئت أل   .امن راكبته املختلفة مانعا ومبيح

 فال عيَش  ،أو ملحاربة العوارض الصادة جرحيا ،اء طرحيانحالف من الع امل

  .هنيئا وال موت مرحيا

ُد الدليل،  ومجلة األمر يف التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق َفق 

، مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل، وقلب بصدمات األضغاث عليل

فيميش عىل غري سبيل، وينتمي إىل غري قبيل، إىل أن َمّن الرب الكريم، الَبّ 

الّرحيم، اهلادي من يشاء إىل رصاط مستقيم، فبعثت له أرواح تلك 

اجلسوم، وظهرت حقائق تلك الرسوم، وبدت مسميات تلك الوسوم، 

فالَح يف أكنافها احلّق، واستبان وجتىل من حتت سحاهبا شمس الفرقان 

بان، وقويت النفس الضعيفة، وشجع القلب اجلبان، وجاء احلق فوصل و

ئده  سان، وفوا َباَبه، وزهق الباطل فبان، فأورد من أحاديثه الصحاح احل  أس 

الغريبة البهان، وبدائعه الباهرة لألذهان، ما يعجز عن تفصيل بعض 

دا يميز املشهور م ره العقل، ويقرص عن بّث معشاره اللسان، إيرا ن أرسا

الشاذ، وحيقق مراتب العوام واخلواص، واجلامهري واألفذاذ، ويويف حّق 

املقلِّد واملجتهد، والسالك واملريب، والتلميذ واألستاذ، عىل مقاديرهم يف 

الغباوة والذكاء، والتواين واالجتهاد، والقصور والنفاذ، وينـزل كاّل منهم 

ّق وجّل، وحيمله فيه منـزلته حيث حّل، ويبرصه يف مقامه اخلاص به بام د

عىل الوسط الذي هو جمال العدل واالعتدال، ويأخذ باملختلفني عىل طريق 

مستقيم بني االستصعاد واالستنـزال، ليخرجوا من انحرايف الّتشّدد 

واالنحالل، وطريف التناقض واملحال، فله احلمد كام جيب جلالله، وله 

 الشكر عىل مجيل إنعامه وجزيل إفضاله.

  ،ق اهلل الكريم ملا شاء منه وهدىووفَّ  ،من مكنون الّس ما بدا اوملا بد
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سوق من أو ،التفاصيل ومُجَ  ،ضم من شواردهأو ،وابدهأد من قيِّ أزل أمل 

معتمدا عىل  ،مالنا ال جُم بيِّ مُ  ،م ومواردهك  شواهده يف مصادر احلُ 

ا النقلية صوهلأنا بيِّ ومُ  ،فراد اجلزئيةغري مقترص عىل األ ،االستقراآت الكلية

يف بيان  ،ةنَّ عطته االستطاعة واملُ أحسبام  ،بأطراف من القضايا العقلية

ئد .مقاصد الكتاب والسنة ومجع  ،ثم استخرت اهلل تعاىل يف نظم تلك الفرا

ئد  لها وتكون عونا عىل تعقُّ  ،صوهلاأىل إها ىل تراجم تردُّ إتلك الفوا

سالكها أانتظمت يف و ،صول الفقهيةىل تراجم األإفانضمت  ،وحتصيلها

يف املقدمات  :ولاأل :قسامأفصار كتابا منحرصا يف مخسة  ،السنية البهية

يف األحكام وما يتعلق هبا  :والثاين ،ليها يف متهيد املقصودإالعلمية املحتاج 

كانت من خطاب الوضع أو من  ،كم هبا أو عليهارها واحلُ من حيث تصوُّ 

الرشعية يف الرشيعة وما يتعلق هبا يف املقاصد  ث:والثال ،خطاب التكليف

يف حرص األدلة الرشعية وبيان ما ينضاف إىل ذلك  :والرابع ،من األحكام

م هبا كَ وجه حُي   وعىل أي ،وذكر مآخذها ،فيها عىل اجلملة وعىل التفصيل

صفني واملتّ  ،جتهاد والتقليديف أحكام اال :واخلامس ،عىل أفعال املكلفني

والسؤال  ،علق بذلك من التعارض والرتجيحوما يت ،بكل واحد منهام

وأطراف  ،ويف كل قسم من هذه األقسام مسائل ومتهيدات .واجلواب

  .ويقرب بسببها حتصيله للقلوب ،ر هبا الغرض املطلوبيتقرَّ  ،وتفصيالت

ر التكليفية املتعلقة هبذه الرشيعة  عَ وألجل ما أود   فيه من األرسا

ر التكليف التعريف :سميته بعنوان ،احلنيفية ثم انتقلت عن هذه ، بأرسا

وحاصله أين  .األريب يقيض العجب منه الفطنُ  ،السيامء لسند غريب

وجعلت  ،لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني حمل اإلفادة

وقد رشعت يف ترتيب  ،جمالسهم العلمية حمطا للرحل ومناخا للوفادة

رأيتك  :فقال يل ،ه وتأليفهدون هتذيب ت الشواغُل ذَ ونابَ  ،الكتاب وتصنيفه

فأخبتني أنه كتاب  ،فسألتك عنه ،هتَ ف  ويف يدك كتاب ألَّ  ،البارحة يف النوم

فتخبين  ،فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة :قال .املوافقات

لقد أصبتم  :فقلت له .ت به بني مذهبي ابن القاسم وأيب حنيفةق  أنك وفَّ 

وأخذتم من املبرشات النبوية  ،صيبة مُ الغرض بسهم من الرؤيا الصاحل
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عازما عىل  ،فإين رشعت يف تأليف هذه املعاين ،بجزء صالح ونصيب

 املبنيُّ  والقواعدُ  ،عند العلامء املعتبةُ  فإنا األصوُل  ،تأسيس تلك املباين

بة هذا اال .عليها عند القدماء كام عجبت أنا  ،تفاقفعجب الشيخ من غرا

 ،الصفّي  ّل ليكون أهيا اخل   .صحبة هذه الرفاقمن ركوب هذه املفازة و

وشارحا ملعاين  ،عونا لك يف سلوك الطريق هذا الكتاُب  والصديق الويفّ 

ومرجعك يف  ،ق وحتقيقحتقُّ  مدتك يف كّل ال ليكون عُ  ،الوفاق والتوفيق

 ،إذ قد صار علام من مجلة العلوم ؛ر وتصديقلك من تصوّ  مجيع ما يعنّ 

ال  ؛وموردا الختالف العقول وتعارض الفهوم ،ورسام كسائر الرسوم

 ،وأعلمك كيف ترقى يف علوم الرشيعة ،ب عليك يف املسريم أنه قرَّ رَ َج 

وخطب لك  ،الظهر ووقف بك من الطريق السابلة عىل ،وإىل أين تسري

 .لك املهر وهَب  ثمّ  ،مةعرائس احلك  

ك لَ ا قبَ وأقبل عىل م ،م عزمك فإذا أنت بحول اهلل قد وصلتم قدَ فقدِّ 

 ،وإياك وإقدام اجلبان ،ت بام حصلتز  منه فها أنت إن شاء اهلل قد فُ 

 ،واإلخالد إىل جمرد التصميم من غري بيان ،والوقوف مع الطرق احلسان

ة ك من هديك هبمّ ومتسَّ  ،ستبصاراع االفَ التقليد راقيا إىل يَ  دَ ه  ق وَ وفار  

ه بَ سئلة الضعيفة والشُّ عت األستنصار إذا تطلَّ تتمكن هبا من املدافعة واال

واجعل  ،تصاف باإلنصاف دثاراواال ،وألبس التقوى شعارا .القصار

 ك عوارُض بَ لك قل  ال مَت   .ةعرتاف به ألهله ملَّ واال ،لةطلب احلق لك نح  

وقفة  وقف   ،اإلعراض ة قصدك طوارُق جوهرَ  وال تغرّ  ،األغراض

ه ح وج  لُ ومل يَ  ،طالبإال إذا اشتبهت امل ،ال وقفة املتحريين ،املتخريين

فالواقع يف  ،اخلصوم ّج فال عليك من اإلحجام وإن لَ  ،املطلوب للطالب

وإنام  ،والواقف دونا هو الراسخ املعصوم ،محى املشتبهات هو املخصوم

 ،ع العصبيةرش  مَ  د  ر  ال تَ  .العار والشنار عىل من اقتحم املناهي فأوردته النار

 ،ة ذوي النفوس العصيةفَ نَ أَ  ،ه القضيةوال تأنف من اإلذعان إذا الح وج

ء السبيل ،فذلك مرعى لسوامها وبيل  .وصدود عن سوا

وعمي عنك وجه  ،اإلنكار ُض ك دون هذا الكتاب عار  َض فإن عارَ 

ف يف لِّ وال أُ  ،ع بمثلهم  ء ما ُس ان أنه يشالظّ  وغرّ  ،بتكارخرتاع فيه واالاال
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له َج س  العلوم الرشعية األصلية أو الفرعية ما نُ   ،ل بشكلهكِّ أو ُش  ،عىل منوا

فال تلتفت إىل  ،ع يف الرشيعة ابتداعهد  ب   ومن كّل  ،هسامعُ  وحسبك من رشر 

فإنه بحمد  ،ة الفائدة عىل غري اعتبارنّ بمظ   م  ر  وال تَ  ،ختبارااألشكال دون 

ورسم  ،معاقده السلف األخيار وشدَّ  ،ه اآليات واألخباررت  اهلل أمر قرَّ 

وإذا وضح السبيل مل  ،ظارد أركانه أنظار النُّ وشيَّ  ،األحبارمعامله العلامء 

 ،عتبار بصحة ما أبداه واإلقرارووجب قبول ما حواه واال ،جيب اإلنكار

ويطرق صحة أفكارهم من ، حاشا ما يطرأ عىل البرش من اخلطأ والزلل

وعند ذلك  .ت غلطاتهوالعامل من قلَّ  ،ت سقطاتهدَّ فالسعيد من عُ  ،العلل

بمن  وليحسن الظنّ  ،لعىل الناظر املتأمل إذا وجد فيه نقصا أن يكمِّ  فحّق 

حتى  ،والسهر باملنام ،واستبدل التعب بالراحة ،حالف الليايل واأليام

فقد ألقى إليه مقاليد ما  ،ووهب له يتيمة دهره ،أهدى إليه نتيجة عمره

يام وجب دة البيان فه  وخرج عن عُ  ،وطوقه طوق األمانة التي يف يديه ،لديه

فمن كانت هجرته  ،مرىء ما نوىاوإنام لكل  ،وإنام األعامل بالينات .عليه

ومن كانت هجرته إىل دنيا  ،إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله

ة ينكحها ،يصيبها   .فهجرته إىل ما هاجر إليه ،أو إىل امرأ

ووهب  ،وأعاننا عىل تفهيم ما فهمنا ،جعلنا اهلل من العاملني بام علمنا

إنه عىل  .ة لنا يوم نلقاهدّ وعمال زاكيا يكون عُ  ،نا رضاهغلنا علام نافعا يبلِّ 

  .وباإلجابة جدير ،كل يشء قدير

 ،نجاز ذلك املوعودإوآخذ يف  ،وها أنا أرشع يف بيان الغرض املقصود

 .وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،واهلل املستعان
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 إليها قبل النظر اج حت  المقدمات الم  
 في مسائل الكتاب

 
 

 المقدمه األولى
والدليل عىل ذلك أنا راجعة  1؛ظنية إن أصول الفقه يف الدين قطعية ال

أما كونا راجعة إىل  .وما كان كذلك فهو قطعي ،إىل كليات الرشيعة

ء املفيد للقطعباالكليات الرشيعة فهو ثابت  ه بيان، وأما كونا قطعية فستقرا

 :همن أوج

 ما إىلإو ،وهى قطعية ،أنا ترجع إما إىل أصول عقلية :أحدها

ء الكيل من أدلة الرشيعةاال وال ثالث هلذين إال  ،وذلك قطعي أيضا ،ستقرا

 .وذلك أصول الفقه ،ف من القطعيات قطعيؤلَّ وامل ،املجموع منهام

ل بَ قإذ الظن ال يُ  ،أنا لو كانت ظنية مل تكن راجعة إىل أمر عقيل :والثاين

إذ لو  ؛ألن الظن إنام يتعلق باجلزئيات ، رشعيوال إىل كيّل  ،يف العقليات

ألنه الكيل  ،ق الظن بكليات الرشيعة جلاز تعلقه بأصل الرشيعةجاز تعلُّ 

                                                 
لشاطيب هنا بأصول الفقه تفاريع علم أصول الفقه كما استقرت مباحثها يف كتب ليس مقصود ا 1

هذا العلم، ولكن مقصوده األصول والقواعد العامة اليت انبىن عليها هذا العلم، مثل مصدرية القرآن 
والسنة النبوية، وحجية السنة النبوية بآحادها ومتواترها، وحجية اإلمجاع والقياس، وكون الشريعة 

صدة إىل حتقيق مصاحل العباد يف الدارين، وكون الشريعة قاصدة إىل حفظ الكليات اخلمس: قا
 .من األصول الكلية والقواعد العامة الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، وغريها
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 ،وأعني بالكليات هنا الرضوريات .وذلك غري جائز عادة ،األول

عة جلاز ق الظن بأصل الرشيوأيضا لو جاز تعلُّ  .والتحسينيات ،واحلاجيات

وذلك خالف  ،وجلاز تغيريها وتبديلها ،وهي ال شك فيها ،تعلق الشك هبا

 .من اهلل عز وجل من حفظهاما َض 

الظني أصال يف أصول الفقه جلاز جعله  أنه لو جاز جعُل  :والثالث

ألن نسبة  ؛فكذلك هنا ،وليس كذلك باتفاق ،أصال يف أصول الدين

وإن تفاوتت يف املرتبة  ،ل الدينأصول الفقه من أصل الرشيعة كنسبة أصو

وهي داخلة يف حفظ الدين  ،فقد استوت يف أنا كليات معتبة يف كل ملة

 .من الرضوريات

 المقدمة الثانية
دة فيه ال تكون إال عتمَ لة يف هذا العلم واألدلة املُ ستعمَ مات املُ إن املقدِّ 

 .نيِّ وهذا بَ  ،تصة بهد القطع يف املطالب املخف  ألنا لو كانت ظنية مل تُ  ،قطعية

الوجوب واجلواز  :وهي إما عقلية كالراجعة إىل أحكام العقل الثالثة

إذ من  ،وهي تترصف ذلك الترصف أيضا ،وإما عادية ؛ستحالةواال

ها وأجلُّ  ،وإما سمعية ؛العادي ما هو واجب يف العادة أو جائز أو مستحيل

ترة يف اللفظ أو  ،تكون قطعية الداللة برشط أن ،املستفاد من األخبار املتوا

ترة يف املعنى ء يف موارد أو املستفاد من اال ،من األخبار املتوا ستقرا

الوجوب  :األحكام املترصفة يف هذا العلم ال تعدو الثالثة ،افإذً  .الرشيعة

اليشء  فأما كونُ  .ويلحق هبا الوقوع أو عدم الوقوع ،ستحالةواجلواز واال

 ،أو عدم وقوعه كذلك ،وقوعه كذلك ة أو ليس بحجة فراجع إىلجَّ ُح 

فرضا أو  وأما كونه ،لوَّ ه صحيحا أو غري صحيح راجع إىل الثالثة األُ وكونُ 

ما فال مدخل له يف مسائل األصول من  مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حرا

 .فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض ،حيث هي أصول

 المقدمة الثالثة
بة عىل ستعمل مركَّ ت يف هذا العلم فإنام تُ ملَ ع  إذا استُ  األدلة العقلية



 

18 

ال  ،أو ما أشبه ذلك ،قة ملناطهاأو حمقِّ  ،ة يف طريقهاعينَ أو مُ  ،األدلة السمعية

 ،والعقل ليس بشارع ،ألن النظر فيها نظر يف أمر رشعي ؛مستقلة بالداللة

لقصد األول األدلة مد بافاملعتَ  ،فإذا كان كذلك . يف علم الكالمنيَّ بَ وهذا مُ 

يف غاية ـ يف آحاد األدلة ستعامل املشهور عىل االـ القطع  ووجودُ  ،الرشعية

  1.الندور

قرأة من مجلة أدلة ظنية تضافرت عىل معنى تَ س  عتبة هنا املُ وإنام األدلة املُ 

 .فرتاقجتامع من القوة ما ليس لالفإن لال ،واحد حتى أفادت فيه القطع

ت ء أدلة  .وهذا نوع منه .ر القطعوألجله أفاد التوا فإذا حصل من استقرا

تر وهو َش  ،املسألة جمموع يفيد العلم فهو الدليل املطلوب بيه بالتوا

املستفاد  ،وجود حاتم ،بل هو كالعلم بشجاعة عيل ريض اهلل عنه ،املعنوي

القواعد  ومن هذا الطريق ثبت وجوُب  .من كثرة الوقائع املنقولة عنهام

وإال فلو استدل مستدل عىل  ؛قطعاـ الة والزكاة وغريمها كالصـ اخلمس 

أو ما أشبه (، ٢٢األنعام: ) ژ  ۈ  ۈ  ژ :وجوب الصالة بقوله تعاىل

بذلك من  فَّ لكن َح  ،ده نظر من أوجهستدالل بمجرَّ لكان يف اال ،ذلك

صار به فرض الصالة رضوريا يف  األدلة اخلارجية واألحكام املرتتبة ما

 .فيه إال شاك يف أصل الدين ال يشك ،الدين

 ومن هانه اعتمد الناس يف الداللة عىل وجوب مثل هذا عىل داللة

وإذا تأملت أدلة كون اإلمجاع  .ألنه قطعي وقاطع هلذه الشواغب ،اإلمجاع

ألن  ؛حجة أو خب الواحد أو القياس حجة فهو راجع إىل هذا املساق

وهي مع ذلك خمتلفة  ،تها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت احلرصأدلَّ 

إال أنا تنتظم املعنى الواحد الذي هو  ،املساق ال ترجع إىل باب واحد

د بعضها وإذا تكاثرت عىل الناظر األدلة عضَّ  .ستدالل عليهاملقصود باال

فكذلك األمر يف مآخذ األدلة  ؛فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ،بعضا

دمني من األصوليني ربام إال أن املتق ،وهي مآخذ األصول .يف هذا الكتاب

                                                 
بالغ الشاطيب يف هذا املوضع يف تطريق االحتماالت إىل إمكان إفادة آحاد األدلة القطع حىت  1

 منها، وهو أمر ال أرى داعيا له. املتواتر
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 ،فحصل إغفاله من بعض املتأخرين ،تركوا ذكر هذا املعنى والتنبيه عليه

مل  إذ   ،وباألحاديث عىل انفرادها ،ستدالل باآليات عىل حدهتافاستشكل اال

واستضعف  ،اا نص  عرتاض نص  عليها باال رَّ جتامع فكَ يأخذها مأخذ اال

د منها القطعستدالل هبا عىل قواعد األصول املاال ت عىل ذَ خ  وهي إذا أُ  .را

واجلزئيات  ت أدلة الرشيعة عىل الكلياتذَ خ  ولو أُ  ،هذا السبيل غري مشكلة

أن نرشك  إالّ  ،عرتض مل حيصل لنا قطع بحكم رشعي ألبتةمأخذ هذا املُ 

نتظام يف حتقيق من هذا اال فال بدّ  .والعقل إنام ينظر من وراء الرشع ،العقل

 .ةاألدلة األصولي

ت للمحافظة ضعَ عىل أن الرشيعة وُ  ،بل سائر امللل ،فقد اتفقت األمة

 ،واملال ،والنسل ،والنفس ،الدين :وهي ،عىل الرضوريات اخلمس

 ،ومل يثبت لنا ذلك بدليل معنيَّ  ،ها عند األمة كالرضوريمُ وعل   .والعقل

رشيعة ها للت مالءمتُ لمَ بل عُ  ، يمتاز برجوعها إليهوال شهد لنا أصل معنيَّ 

 ولو استندت إىل يشء معنيَّ  ؛بمجموع أدلة ال تنحرص يف باب واحد

ألن كل  ؛وليس كذلك ،وأن يرجع أهل اإلمجاع إليه ،لوجب عادة تعيينه

تر املعنوي أو غريه أن  ،واحد منها بانفراده ظني وألنه كام ال يتعني يف التوا

 ؛تعني هناكذلك ال ي ،يكون املفيد للعلم خب واحد دون سائر األخبار

وإن كان الظن  ،نفرادستواء مجيع األدلة يف إفادة الظن عىل فرض االال

وأحوال  ،وأحوال دالالت املنقوالت ،ختالف أحوال الناقلنياخيتلف ب

 .إىل غري ذلك ،وكثرة البحث وقلته ،الناظرين يف قوة اإلدراك وضعفه

( ٢٢األنعام: ) ژۈ  ۈ  ژ :فنحن إذا نظرنا يف الصالة فجاء فيها

وإجبار  ،التاركني هلا وذمّ  ،صفني بإقامتهاوجاء مدح املتَّ  ،عىل وجوه

وقتال من تركها  ،وإقامتها قياما وقعودا وعىل جنوهبم ،فني عىل فعلهااملكلَّ 

ي عن وكذلك النفس ُن   .يف هذا املعنى إىل غري ذلك مما ،أو عاند يف تركها

ومن كبائر الذنوب  ،هدا عليمتوعَّ  ،عل قتلها موجبا للقصاصوُج  ،قتلها

ق رمَ  دُّ ووجب َس  ،املقرونة بالرشك كام كانت الصالة مقرونة باإليامن

ووجبت الزكاة واملواساة والقيام عىل من ال يقدر عىل إصالح  ،املضطر

ت األجناد لقتال من بَ تِّ ورُ  ،قيمت احلكام والقضاة وامللوك لذلكوأُ  ،نفسه
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رمقه بكل حالل  دّ وت َس ووجب عىل اخلائف من امل ،رام قتل النفس

م من امليتة والدم وحلم اخلن علمنا يقينا  ،إىل سائر ما ينضاف هلذا ،زيرـوحرا

 .وهكذا سائر األدلة يف قواعد الرشيعة .وحتريم القتل ،وجوب الصالة

دة إىل آحاد ن  ستَ كانت الفروع مُ  إذ   ؛وهبذا امتازت األصول من الفروع

 ،ستناد إىل الظنعىل أصلها من االفبقيت  ،نةوإىل مآخذ معيّ  ،األدلة

ال  ،بخالف األصول فإنا مأخوذة من استقراء مقتضيات األدلة بإطالق

 .من آحادها عىل اخلصوص

وهو أن كل أصل رشعي مل يشهد  ،وينبني عىل هذه املقدمة معنى آخر

فهو  ،وكان مالئام لترصفات الرشع ومأخوذا معناه من أدلته ،له نص معنيَّ 

إذا كان ذلك األصل قد صار بمجموع  ،ع إليهَج ر  ى عليه ويُ نَ ب  يُ  ،صحيح

نفرادها األن األدلة ال يلزم أن تدل عىل القطع باحلكم ب ،أدلته مقطوعا به

ويدخل حتت هذا  .ألن ذلك كاملتعذر ؛دون انضامم غريها إليها كام تقدم

فإنه وإن مل  ،عتمده مالك والشافعيال الذي َس ر  ستدالل املُ رضب اال

واألصل الكيل إذا كان  ؛فقد شهد له أصل كيل ،عنيَّ مُ  د للفرع أصليشه

بحسب قوة األصل  ،وقد يربى عليه ،قطعيا قد يساوي األصل املعنيَّ 

م سائر ك  ُح  ،كام أنه قد يكون مرجوحا يف بعض املسائل ، وضعفهاملعنيَّ 

ستحسان وكذلك أصل اال .األصول املعينة املتعارضة يف باب الرتجيح

ألن معناه يرجع إىل تقديم  ؛ي مالك ينبني عىل هذا األصلعىل رأ

 .ل عىل القياسَس ر  ستدالل املُ اال

ه إىل أن ذهب بعض لَ ب  االلتفات إىل هذا األصل وما قَ  وقد أدى عدمُ 

؛ال قطع ي  ظن ةً جّ مجاع ُح األصوليني إىل أن كون اإل مل جيد يف آحاد  إذ   ي 

األمة  ن  قبله م   ن  فأداه ذلك إىل خمالفة مَ  ،القطعَ  هُ دها ما يفيدُ ا األدلة بانفر

 ومال أيضا بقوم آخرين إىل ترك االستدالل باألدلة اللفظية يف .بعده ن  ومَ 

 وكذلك مسائُل  ،أو االستدالل باإلمجاع عىل اإلمجاع ،بأمور عادية األخذ

قطعية بحسب هذا الرتتيب  يوه ،ض فيها أنا ظنيةرَ ر غري اإلمجاع عَ َخ أُ 

 .وهو واضح إن شاء اهلل تعاىل ،لمن االستدال
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 المقدمة الرابعة 
عليها فروع فقهية أو آداب  يأصول الفقه ال ينبن كل مسألة مرسومة يف

والذي  .أصول الفقه عارية فوضعها يف ،ذلك أو ال تكون عونا يف ،رشعية

 ،ح ذلك أن هذا العلم مل خيتص بإضافتة إىل الفقه إال لكونه مفيدا لهيوضِّ 

وال يلزم عىل هذا أن  .فد ذلك فليس بأصل لهفإذا مل يُ  ،لالجتهاد فيه قاوحمقِّ 

وإال أدى ذلك إىل  ؛يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من مجلة أصول الفقه

 ،واالشتقاق ،واللغة ،كعلم النحو :أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه

وغري ذلك  ،واحلديث ،واملساحة ،والعدد ،والبيان ،واملعاين ،والترصيف

فليس  .عليها من مسائله يوينبن ،يتوقف عليها حتقيق الفقهي من العلوم الت

ضاف إىل وإنام الالزم أن كل أصل يُ  ،من أصوله دّ عَ كل ما يفتقر إليه الفقه يُ 

  .فليس بأصل له هٌ عليه فق   يالفقه ال ينبن

وعىل هذا خيرج عن أصول الفقه كثري من املسائل التى تكلم عليها 

ومسألة اإلباحة هل  ،كمسألة ابتداء الوضع ،أخرون وأدخلوها فيهااملت

صىل اهلل ومسألة هل كان النبي  ،ومسألة أمر املعدوم ،تكليف أم ال يه

كام أنه ال  .ومسألة ال تكليف إال بفعل ،دا برشع أم البَّ عَ تَ مُ عليه وسلم 

كفصول  ،فقهن انبنى عليه الإو ،ليس منها ماأصول الفقه  من دّ عَ أن يُ  يينبغ

 ،سم والفعل واحلرفوتقاسيم اال، احلروف معاينمثل  ،كثرية من النحو

وشبه  ،واملشتق ،وعىل املشرتك واملرتادف ،والكالم عىل احلقيقة واملجاز

 مما ُيستوََف البحث فيه يف علمه اخلاص به. ذلك 

 عريقة يأصول الفقه عىل مسألة ه م من األحكام العربية يفلّ كَ تَ غري أنه يُ 

ال بمعنى أن القرآن يشتمل  ،ة عربيةأن القرآن عريب والسنّ  يوه ،األصول يف

 ،ألن هذا من علم النحو واللغة ؟األصل أو ال يشتمل عىل ألفاظ أعجمية يف

ق هذا التحقيق قِّ بحيث إذا ُح  ،بل بمعنى أنه يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه عريب

لك كالم العرب يف تقرير االستنباط منه واالستدالل به مس به يف َك ل  ُس 

فإن كثريا من الناس يأخذون  ؛أنواع خماطباهتا خاصة عها يفمعانيها ومناز  

م من طريق فهَ ال بحسب ما يُ  ،أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها

 .ذلك فساد كبري وخروج عن مقصود الشارع ويف ،الوضع
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 حيصل من إال أنه ال ،هٌ عليها فق   يأصول الفقه ينبن وكل مسألة يف

األدلة عىل صحة بعض  اخلالف فيها خالف يف فرع من فروع الفقه فوضعُ 

 الواجب املخريَّ يف كاخلالف مع املعتزلة  ،املذاهب أو إبطاله عارية أيضا

وإنام  ،نفس العمل يفخرى لأل فإن كل فرقة موافقة ،م املخريَّ واملحرّ 

تحريم أو غريمها هل الوجوب والمسألة: عتقاد بناء عىل اال يفاختلفوا 

وكمسألة تكليف الكفار  ؟راجعة إىل صفات األعيان أو إىل خطاب الشارع

 .الفقه فرضوها مما ال ثمرة له يف يوما أشبه ذلك من املسائل الت ،بالفروع

 المقدمة الخامسة
عليها عمل فاخلوض فيها خوض فيام مل يدل عىل  يكل مسألة ال ينبن

مل عمل القلب وعمل اجلوارح من بالع يوأعن ي،استحسانه دليل رشع

ء الرشيعة .حيث هو مطلوب رشعا فإنا رأينا  :والدليل عىل ذلك استقرا

ے   ژ :القرآن الكريم يفف ،فا به ال يفيد عمال مكلَّ ض عاّم ر  عالشارع يُ 

فوقع اجلواب بام (، ٥٥١البقرة: ) ژے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

َ  :السؤال عن اهلالل قصده السائل من إعراضا عاّم  ،يتعلق به العمل
يبدو  مل 

أول الشهر دقيقا كاخليط ثم يمتىلء حتى يصري بدرا ثم يعود إىل حالته  يف

النازعات: ) ژی  یژ  :وقال تعاىل بعد سؤاهلم عن الساعة 1؟األوىل

إن السؤال عن هذا سؤال  يأ(، ٢١النازعات: ) ژ    ی  جئ  حئ   مئژ   (،٢٢

ل عليه ئ  ا ُس ولذلك ملَّ  ،منها دَّ ا أنه ال بُ هَ م  ل  من ع   يإذ يكف ي،ال يعن عاّم 

َدد ت َما" :الصالة والسالم عن الساعة قال للسائل إعراضا عن  2؟"هَلَا َأع 

وإعراض  . سألبه عاّم ومل جُي  ،رصيح سؤاله إىل ما يتعلق هبا مما فيه فائدة

عن اجلواب من أوضح األدلة عىل أن اتباع ـ مع حصول السؤال ـ الشارع 

                                                 
ليس يف اآلية إحياء بالنهي عن االشتغال بعلم الفلك وفهم الظواهر الطبيعية، فإن ذلك مما حثَّ  1

 على وأقدر حباله، أليق هو مبا السائل إجابة باب من هو وإمنا ،عليه القرآن الكرمي يف آيات كثرية

 الطبيعية. الظاهرة لتلك العملية الثمرة ببيان ذلك وكان التشريع، من الشارع بقصد أليق هو وما فهمه،
 : كتاب األدب، باب ما جاء يف قول الرجل ويلك.صحيح البخاري2
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ے  ژ :وقال تعاىل. غري حتصيل أو تعطيل للزمان يف ،العلم فتنة مثله من

 ويف (.٥٠٥املائدة: ) ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ

ُتُكم   َما َذُروين  احلديث: " اَم  ،َتَرك  َرة   َقب َلُكم   َكانَ  َمن   َهَلَك  َفإ نَّ م   ب َكث 
 ُسَؤاهل  

ت   َأن ب َياَءُهم   م  الَواخ  ه 
م   ف    َعن   َنَي ُتُكم   إ َذاوَ  ،َعَلي ه 

 
ء َتُهوا  يَش  ُتُكم   َوإ َذا ،َفان   َأَمر 

ر   ن هُ  َفأ تُوا  ب َأم  ُتم   َما م  َتَطع   ،فيها عمل   وإنام سؤاهلم هنا زيادة ال فائدةَ  1".اس 

ومن هنا  .فصار السؤال ال فائدة فيه ،ألنم لو سكتوا مل يقفوا عن عمل

َرة   َوَقاَل  ق يَل " :نى عليه السالم عن َؤال   َوَكث   ة السؤال عاّم نَّ نه مظ  أل ،2"السُّ

َظمَ  إ نَّ صىل اهلل عليه وسلم: "وقال  .ال يفيد نيَ  َأع  ل م  ُس  ًما امل   َسَأَل  َمن   ُجر 

  َعن  
 
ء م   مَل   يَش  مَ  حُيَرَّ ن   َفُحرِّ

ل   م  َأَلت ه   َأج  فإنه إذا مل  ؛وهو مما نحن فيه ،3"َمس 

سؤال  يفوقال ابن عباس  ؟بالنسبة إىل العمل م فام فائدة السؤال عنهرّ حُي 

ئيل عن صفات البقرة يبن ولكن  ،لو ذبحوا بقرة ما ألجزأهتم" :إرسا

ل وتأمّ .  أن سؤاهلم مل يكن فيه فائدةبنيِّ وهذا يُ  "،د اهلل عليهمدوا فشدّ شدّ 

سؤاله الناس عن أشياء من القرآن ال  خب عمر بن اخلطاب مع ضبيع يف

وقد سأل ابن الكواء عيل بن  .وتأديب عمر له ي،تكليفعليها حكم  يينبن

فقال ( 2-1 الذاريات:)لخ إ ژې  ې  ې  ې  ىژ طالب عن  أيب

وقد كان مالك بن . ثم أجابه ،تاها وال تسأل تعنُّ تفقُّ  ل  َس ! ويلك :له عيل

 .كراهيته عمن تقدم يوحيك ،أنس يكره الكالم فيام ليس حتته عمل

من أوجه ام ال ينبني عليه عمل في اخلوضوبيان عدم استحسان 

 :منها ،متعددة

 يال ينبن إذ   ي؛بام ال يعنالرشعية ليف امن التك يأنه شغل عام يعن .1

  .اآلخرة يفالدنيا وال  يفعىل ذلك فائدة ال 

                                                 
  .: كتاب باقي مسند املكثرين، مسند أيب هريرةمسند أحمد1
: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما صحيح البخاري 2

 ال يعنيه.
: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما صحيح البخاري 3

 ال يعنيه.
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الدنيا واآلخرة  يفأن الرشع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد . 2

 ،أنه عىل خالف ذلك نّ ظَ ذلك قد يُ  فام خرج عن ،الوجوه وأكملها عىل أتمّ 

فإن عامة املشتغلني بالعلوم التى ال تتعلق  ؛التجربة العادية يفد اهَ َش وهو مُ 

ط املستقيم هبا  ،ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن الرصا

حتى  ،زاع املؤدي إىل التقاطع والتدابر والتعصبـويثور بينهم اخلالف والن

ق إال ومل يكن أصل التفرّ  .ةوإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنّ  ،قوا شيعاتفرّ 

وخرجوا إىل ما  يحيث تركوا االقتصار من العلم عىل ما يعن ،هبذا السبب

 .فذلك فتنة عىل املتعلم والعامل ي،ال يعن

 المقدمة السادسة
يليق  بـيما يتوقف عليه معرفة املطلوب قد يكون له طريق تقري

 .له طريق ال يليق باجلمهوروقد يكون  ،باجلمهور

إنه  :ك فقيللَ كام إذا طلب معنى املَ  ؛ه عليهبَّ نَ فهو املطلوب املُ  األولفأما 

 يإنه هذا الذ :أو معنى اإلنسان فقيل ؛أمره يفف ق اهلل يترصَّ ل  َخ  ن  م   ٌق ل  َخ 

ونحو  ،نشاهده بالليل يهذا الذ :أو معنى الكوكب فقيل ؛أنت من جنسه

  .حتى يمكن االمتثال ـيطاب مع هذا الفهم التقريبفيحصل فهم اخل .ذلك

ُ " :كام قال عليه السالم ،الرشيعة يفوعىل هذا وقع البيان  ب 
 َبَطرُ  ال ك 

َقِّ  طُ  احل   ألفاظ ّسَّ فَ وكام تُ  ،ه بالزمه الظاهر لكل أحدففّسَّ  1"،النَّاس   َوَغم 

وقد  ،منهاالفهم  يفالقرآن واحلديث بمرادفاهتا لغة من حيث كانت أظهر 

 ، عليه السالم الصالة واحلج بفعله وقوله عىل ما يليق باجلمهوربنيَّ 

وألن األمة  ،والرشيعة عربية ،عادة العرب يوه ؛وكذلك سائر األمور

 يفلة عمَ ستَ رات املُ التصوُّ  ،افإذً  .فال يليق هبا من البيان إال األمي ،يةأمِّ 

ما قام مقامها من البيانات و ،تقريبات باأللفاظ املرتادفة يالرشع إنام ه

 .القريبة

يل ح  ك فأُ لَ ب معنى املَ ل  كام إذا طُ  ،وهو ما ال يليق باجلمهور ،الثاينوأما 

                                                 
 .: كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانهصحيح مسلم 1
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 :قالأو يُ  "،دة عن املادة أصالماهية جمرَّ " :وهو ،به عىل معنى أغمض منه

هو " :ب معنى اإلنسان فقيلل  أو طُ  "؛جوهر بسيط ذو ناية ونطق عقيل"

جسم بسيط " :فيجاب بأنه ؟قال ما الكوكبأو يُ  "؛املائت احليوان الناطق

متحرك عىل الوسط  ،من شأنه أن ينري ،نفس الفلك يمكانه الطبيع ي،كر

هو السطح الباطن من " :ل عن املكان فيقالئ  أو ُس  "؛غري مشتمل عليه

وما أشبه ذلك  ي"،املامس للسطح الظاهر من اجلسم املحو ياجلرم احلاو

 إليها إال بعد قطع أزمنة يف ُل وَص وال يُ  ،ال تعرفها العرب من األمور التى

  .طلب تلك املعاين

عدم مناسبته . وف بهومعلوم أن الشارع مل يقصد إىل هذا وال كلَّ 

وما  ،امرَ ألن مسالكه صعبة املَ  ،للجمهور أخرجه عن اعتبار الرشع له

عرفة ر عىل طلب موأيضا فإن هذا تسوُّ . جعل عليكم َف الدين من حرج

بل قد نقل بعضهم أنه  ،ه بصعوبتهوقد اعرتف أصحابُ  ،ماهيات األشياء

 إذ   ،ء من األشياء عىل حقيقتهف يشعرَ وأنم أوجبوا أن ال يُ  ،رعندهم متعذِّ 

، وال يعلم سلبية ت بأمورفَ ر  واجلواهر عُ  ،اجلواهر هلا فصول جمهولة

 ،ف باللوازمرَ ع  فإنام يُ ض رَ وأما العَ  .ماهيات األشياء عىل احلقيقة إال بارهيا

ـ احلدود . واحلاصل أن إذ مل يقدر أصحاب هذا العلم عىل تعريفه بغري ذلك

ل من عَ هذا ال جُي   ُل ث  وم   ،ان هباتير اإليتعذّ ـ عىل ما رشطه أرباب احلدود 

  .ان هبا فيهاتعَ س  العلوم الرشعية التي يُ 

مهور ما كانت وأما التصديق فالذي يليق منه باجل ،هذا كله يف التصور

هو الذي ثبت ، وأو قريبة من الرضورية ،مقدمات الدليل فيه رضورية

ٿ  ژ :كقوله تعاىل ،ه القرآن عىل أمثالهوهو الذي نبَّ  ،طلبه يف الرشيعة

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ  :وقوله تعاىل(، ٥٢النحل: ) ژٿ  ٿ ٹ  ٹ

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ :وقوله تعاىل (،٢١يس: ) ژہہ

هذا إذا (، ٢٠الروم: ) ژۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ ەئوئ  وئ 

  .م كاف  ك  وإال فتقرير احلُ  ،احتيج إىل الدليل يف التصديق

الرشيعة للمؤالف السلف الصالح يف بثِّ  وعىل هذا النحو مرَّ 
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م ل  عَ  ،نظر يف استدالهلم عىل إثبات األحكام التكليفية ن  ومَ  ،واملخالف 

لكن من غري ترتيب  ،ا إىل عقول الطالبنيهَب رَ وأقَ رق  الطُّ َّس أنم قصدوا أي  

بل كانوا يرمون بالكالم عىل عواهنه وال يبالون كيف وقع يف  ،فلَّ متكَ 

وأما إذا كان الطريق مرتبا  .سهل امللتمس ،إذا كان قريب املأخذ ،ترتيبه

إال أن يف إيصاهلا إىل املطلوب بعض  ،بةكَّ رَ بة أو غري مُ كَّ رَ عىل قياسات مُ 

وال يف  ،وال جتده يف القرآن ،فليس هذا الطريق برشعي ،ف للعقلتوقُّ ال

 .وال يف كالم السلف الصالح ،السنة

 المقدمة السابعة 
كل علم رشعي فطلب الشارع له إنام يكون حيث هو وسيلة إىل التعبد 

ع بَ جهة أخرى فبالتَّ  فإن ظهر فيه اعتبارُ  ؛ال من جهة أخرى ،به هلل تعاىل

 :والدليل عىل ذلك أمور .د األولص  ال بالقَ  ،ثايند الص  والقَ 

عىل  أن كل علم ال يفيد عمال فليس يف الرشع ما يدّل  -1

 .استحسانه

وهو املقصود من بعثة األنبياء عليهم  ،دأن الرشع إنام جاء بالتعبُّ  -2

 .السالم

فقد  .ما جاء من األدلة الدالة عىل أن روح العلم هو العمل -3

 إ ينِّ  اللَُّهمَّ : "سالم كان يستعيذ من علم ال ينفعالالصالة وأنه عليه  يرو

ن   ب َك  َأُعوذُ 
ل م   م    1".َين َفعُ  ال ع 

 ي،ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الرشع ،العلم وسيلة من الوسائلف

فضل العلم فإنام هو ثابت للعلم  يفوكل ما ورد  .وإنام هو وسيلة إىل العمل

. وما ورد ل به إىل العملمن حيث التوسُّ و، ف بالعمل بهمن جهة ما هو مكلَّ 

 يف فضل العلم والعلامء فتفسريه عىل هذا املعنى. 

                                                 
: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر صحيح مسلم1

  مامل يعمل.
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كالعلم بفروع  ،قد يكون العلم فضيلة وإن مل يقع العمل به عىل اجلملةو

 ،اخلارج يفأنا مل تقع  َض ر  ا فُ إذَ  ،التكليف يفالرشيعة والعوارض الطارئة 

لكن  ،الغ العلامءبَ مَ  غٌ ال  وبَ  ،اب عليهثَ مُ  وصاحب العلم ،نَس فإن العلم هبا َح 

، فهو باق عىل كونه وسيلة إىل هلِّ ة االنتفاع عند وجود حَمَ نَّ ظ  من جهة ما هو مَ 

 العمل.

 :وقصد تابع ولكن له قصد أصيل ،اجلملة ر فضل العلم يفكَ ن  وال يُ 

ل به إىل العمل، وما تقدم ذكره  فالقصد األصيل ابع التالقصد أما من التوسُّ

 ،وأن قوله نافذ ،أصله كذلك يففهو كون صاحبه رشيفا وإن مل يكن 

 ،وأن العلم مجال ومال ورتبة ال توازهيا رتبةناس، عىل ال وحكمه ماض  

إذ هو  ،ة ال توازهيا لذةالعلم باألشياء لذَّ  يف، كام أن وأهله أحياء أبد الدهر

ت عليها لَ ب  تيالء قد ُج ة االسوحمبّ  ،نوع من االستيالء عىل املعلوم واحلوز له

 .واملآثر احلسنة ،الدنيا من املناقب احلميدة يفله  إىل سائر ما، النفوس

 َتَبعا. وإن كان صاحبه يناله ، ذلك كله غري مقصود من العلم رشعاو

إما أن يكون خادما للقصد وكل مقصد من هذه املقاصد التابعة 

وإن كان غري  .ابتداء صحيحفإن كان خادما له فالقصد إليه  .ال و  األصىل أَ 

به  يأو ليامر ،مه رياءكتعلُّ  ،خادم له فالقصد إليه ابتداء غري صحيح

أو لينال من  ،أو يستميل به قلوب العباد ،به العلامء ييباه أو ،السفهاء

 .أو ما أشبه ذلك ،دنياهم

 المقدمة الثامنة
ه ه أهلَ ولُ ورس أعني الذي مدح اهللُ ـ العلم الذي هو العلم املعتب رشعا 

ه جاريا  صاحبَ يلِّ الذي ال خُي  ،عىل العمل الباعُث  هو العلمُ ـ عىل اإلطالق 

ه كيفام كان نينه  ،د لصاحبه بمقتضاهبل هو املقيِّ  ،مع هوا احلامل له عىل قوا

أن أهل العلم يف طلبه وحتصيله عىل ثالث بيان هذا و. طوعا أو كرها

 :مراتب

وإنام هم يف ن مل حيصلوا بعد عىل كامله، الذيالطالبون له  :املرتبة األوىل

األوامر فبمقتىض عملوا بعلمهم فهؤالء إذا  .طلبه يف رتبة التقليد
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يبـي. فالباعث عىل العمل هانه ليس ي والرتهـغيبالرّت  واحلّث التكليفية، 

جمرد العلم، بل بمساعدة مؤيدات خارجية من خوف من العقاب، ورغب 

ة مقدار شدّ لتكاليف ث َقٌل عليهم، وعىل يف الثواب. وهؤالء يكون يف ا

 .ثقلذلك ال صديق خيفُّ التّ 

أهل العلم الذين ارتفعوا عن مرتبة التقليد إىل مرتبة  :املرتبة الثانية

االستبصار يف علوم الرشيعة والوقوف عىل براهينها، ولكن العلم عندهم 

راسخا فيها. مازال يف مرتبة املعقول، ومل يرص بعد وصفا ثابتا للنفس وأمرا 

د التصديق ة أخرى زائدة عىل جمرَّ فَّ عليهم خ   ّف َخ عملوا بعلمهم هؤالء إذا و

لة مُج  ن  وم   ،بوا كذِّ ق أن يُ هؤآلء يأبى هلم البهان املصدَّ  إذ   ،املرتبة األوىليف 

 رص  ولكنهم حني مل يَ  ،العلم احلاصل هلم التكذيب اخلفي العمل عىل خمالفة

ن اهلوى والشهوة الباعثة الغالبة أوصافهم الثابتة م  ربام كانت  ،هلم كالوصف

ع يف َس تَّ غري أنه يُ  .فتقار إىل أمر زائد من خارجفال بد من اال .أقوى الباعثني

ر َخ أمور أُ  مّ بل ثَ  ،رص فيه عىل جمرد احلدود والتعزيراتتَ ق  هم فال يُ حقّ 

 .شباه ذلكوأ ،ومطالبة املراتب التي بلغوها بام يليق هبا ،كمحاسن العادات

 ،فا من األوصاف الثابتةص  الذين صار هلم العلم وَ  :املرتبة الثالثة

بل يرجعون إليه  ، هلم احلّق هم إذا تبنيَّ ئهوا أل العلمُ رتكهم فهؤالء ال ي

. فالعلم احلق هو الذي ةقيَّ ل  وأوصافهم اخل   ،رجوعهم إىل دواعيهم البرشية

َاء، ويدفعُ  ئ صاحَبه إىل العمل به إجل  ه إليه دفعا. وهذا الصنف من ُيل ج 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ژ العلامء هو الذي وصفه اهلل تعاىل يف قوله:

ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       

)فاطر:  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ (، وقوله:9)الزمر:   ژی  ی

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀژ وله:وق(، 22

  (.٥١املائدة: ) ژٺ  ٺ
َمه َعَمُله  وعن احلسن: "العامل الذي وافق عل َمه َعمُله. ومن خالف عل 
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فذلك راوية حديث، سمع شيئا فقاله"، وقال الثوري: "العلم هيتف 

بالعمل، فإن أجابه، وإال ارحتل"، وعن ابن مسعود: "ليس العلم عن كثرة 

 احلديث، إنام العلم خشية اهلل". 

يف وهو الذي عب عنه  ،أنا أمر باطنمن العلم هذه املرتبة  حتقيقو

ليس العلم بكثرة " :وقال مالكواخلشوع. باخلشية بعض األحاديث 

احلكمة والعلم " :وقال أيضا "،جيعله اهلل يف القلوب ولكنه نور ،الرواية

ولكن عليه عالمة  ،وليس بكثرة املسائل ؛نور هيدي به اهلل من يشاء

وهذا تفسري ". واإلنابة إىل دار اخللود ،التجايف عن دار الغروروهو  :ظاهرة

 .معنى كون العلم هو الذي يلجىء إىل العمل

 المقدمة التاسعة
 ،بهل  ح العلم ال من ُص لَ ومنه ما هو مُ  ،ب العلمل  من العلم ما هو من ُص 

 .هح  لَ به وال مُ ل  ومنه ما ليس من ُص 

والذي عليه مدار  ،مدتَ ع  واملُ ل هو األص  : ُصل ب العلم، والقسم األول

ما كان هذا النوع من العلم هو و .وإليه تنتهي مقاصد الراسخني ،الطلب

، وإليه تنتمي نصوص الرشيعة املحمدية قطعيا أو راجعا إىل أصل قطعي

 ،ألنا ترجع إىل حفظ املقاصد التي هبا يكون صالح الداريناملباركة، 

م تمِّ ل هلا ومُ وما هو مكمِّ  ،اتوالتحسين ،واحلاجيات ،وهي الرضوريات

ء العام وقد قام برهان  .وهي أصول الرشيعة ،فهاا ألطر القطعي االستقرا

 .فال إشكال يف أنا علم أصل راسخ األساس ثابت األركان، عىل اعتبارها

  .دة إليهان  ستَ وسائر الفروع مُ 
  :عن غريههبا يمتاز  ،هلذا القسم خواص ثالثو

أفعال  فلذلك جرت األحكام الرشعية يف ؛رادطالعموم واال :إحداها

إال  ،دعىوال حركة وال سكون يُ  ،ضفرَ فال عمل يُ  ،فني عىل اإلطالقاملكلَّ 

دا وتركيبا   .وهو معنى كونا عامة ،والرشيعة عليه حاكمة إفرا

: الثبوت من غري زوال؛ فلذلك ال جتد فيها بعد كامهلا نسخا، والثانية
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تقييدا إلطالقها، وال رفعا حلكم من أحكامها،  وال ختصيصا لعمومها، وال

ال بحسب عموم املكلفني، وال بحسب خصوص بعضهم، وال بحسب 

زمان دون زمان، وال حال دون حال؛ بل ما ُأث ب ت سببا فهو سبب أبدا ال 

يرتفع؛ وما كان رشطا فهو أبدا رشط؛ وما كان واجبا فهو واجب أبدا؛ أو 

ل، ولو مندوبا فمندوب؛ وهكذا مجيع  األحكام. فال زوال هلا، وال تبدُّ

ض بقاُء التكليف إىل غري ناية لكانت أحكامها كذلك.  ُفر 

بمعنى كونه مفيدا لعمل  ،كون العلم حاكام ال حمكوما عليه :والثالثة

 ،فلذلك انحرصت علوم الرشيعة فيام يفيد العمل ،يرتتب عليه مما يليق به

وإال  ،بدا ما هو حاكم عىل الرشيعةالعمل أ وال جتد يف .أو يصوب نحوه

 .انقلب كونا حاكمة إىل كونا حمكوما عليها

وال راجعا إىل أصل  ،ما مل يكن قطعيا، وهو ح العلملَ مُ  :القسم الثاين

أو أكثُر  ف عنه خاصةٌ إال أنه ختلّ  يأو كان راجعا إىل قطع .بل إىل ظني ،قطعي

طراد والعموم فقادح يف ف خاصية االفأما ختلُّ الثالث. من تلك اخلواص 

ضعف ويُ  ،طراحي جانب االطراد يقوّ ألن عدم اال ؛ب العلمل  جعله من ُص 

عىل ضعف الوثوق بالقصد املوضوع عليه  إذ النقض فيه يدّل  ؛عتبارجانب اال

 ،ق بهوثَ فال يُ  ؛تفاقية الواقعة عن غري قصدبه من األمور االويقرِّ  ،ذلك العلم

 .عليه ىنَ ب  وال يُ 

فإنه إذا حكم  ؛لب العلم وقواعدهف خاصية الثبوت فيأباه ُص وأما ختلُّ 

 ثم خالف حكمه الواقع يف القضية يف بعض املواضع أو بعض ،يف قضية

من حيث أطلق احلكم فيام ليس  ،كان حكمه خطأ وباطال ،األحوال

وذلك معنى  .بحكمه الوثوَق  الناظرُ  مَ د  عَ فَ  ؛فيام هو خاص أو عمّ  ،بمطلق

 .العلم خروجه عن صلب

يصري مما ألنه  ؛ا عليه فقادح أيضاف خاصية كونه حاكام ومبنيّ وأما ختلُّ 

 ال فائدة عملية فيه، فيكون أوىل باإلمهال وعدم االعتبار.

 ومن أمثلة ما ُيَعّد من ُمَلح العلم ال من ُصل به: 

َقل معناه عىل اخلصوص يف التعبدات،  -1 تخَرجة ملا ال ُيع  َكم املُس 
احل 
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اص الوضوء باألعضاء املخصوصة، والصالة بتلك اهليئة، وكونا كاختص

عىل بعض اهليئات دون بعض، وتعيني أوقات الصلوات يف تلك األحيان 

املعّينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص احلج باألعامل 

املعلومه ويف األماكن املعروفة وإىل مسجد خمصوص، إىل أشباه ذلك مما ال 

َكام يزعم أنا هت تدي العقول إليه بوجه، فيأيت بعض الناس فيطرق إليه ح 

مقصود الشارع من تلك األوضاع، ومجيعها مبني عىل ظّن وختمني، غري 

مطَّرد يف بابه، وال مبنّي عليه عمل. وربام كان من هذا النوع ما ُيعّد من 

م، وال دليل القسم الثالث جلنايته عىل الرشيعة يف دعوى ما ليس لنا به عل

 لنا عليه.

ال عىل قصد طلب  ،ق يف استخراج احلديث من طرق كثريةالتأنُّ  -2

تره وإن  ،ومن جهات شتى ،آخذا له عن شيوخ كثرية عدّ بل عىل أن يُ  ،توا

شتغال هبذا فاال .كان راجعا إىل اآلحاد يف الصحابة أو التابعني أو غريهم

 .ب العلمل  ح ال من ُص لَ من املُ 

فإن  ؛ارة وال نذارةَش مما ال يرجع إىل ب   ،ملأخوذة من الرؤياالعلوم ا -3

 .ى منهالقَّ تَ كثريا من الناس يستدلون عىل املسائل العلمية باملنامات وما يُ 

فأصلها الذي هو الرؤيا وحتى إن كانت تلك املسائل العلمية صحيحة، 

 سائل العلم. يف الرشيعة يف مَب تَ ع  غري مُ 

ختالف فرع االذلك ينبني عىل دون أن ف فيها لَ تَ املسائل التي خُي  -4

 .حلَ من املُ  عدّ يُ إنام  ، فاخلوض يف ذلك اخلالفعميل

ق يف الزهد والتصوف، فإنم لفرط انشغاهلم كالم  -5 املعروفني بالتعمُّ

بالعبادة وزهدهم يف الدنيا ربام تكلموا بلسان اإلعراض عن كل ما سوى 

وا بإطالق ما ليس بمذموم بل ربام ذمُّ ا، اهلل، والّتخيل عن مجيع متاع الدني

كالمهم عىل  فصار أخذ ،إال عىل وجه دون وجه ويف حال دون حال

وهم إنام  ،اجلمهور. ومثل هذه األمور ال يطيقها يف مفسدة موقعا إطالقه

. وما يتكلمون به وإن كان حقا يف رتبته، إال أنه ال اجلمهور ايكلمون هب

أو  ،من احلرجمجهور الناس  يصري يف حّق  ألنهيكون حقا عىل إطالقه، 
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د ذلك الكالم واالشتغال به اقطَ ال يُ  تكليف ما ليس من . وعليه فإيرا

 .حه ومستحسناتهلَ وإنام هو من مُ  ،لب العلمُص 

نة فيام يأيت من حتى يكون عىل بيِّ  ،فهذه أمثلة ترشد الناظر إىل ما وراءها

فيقطع  يا ببادىء الرأ ساُن حاست اظرَ الن فإن كثريا منها يستفزّ  ،رذَ العلوم ويَ 

فيخيب يف  ،دا يف عمل وال اعتقادتمَ ع  ذ مُ خَ تَّ وليس وراءها ما يُ  ،فيها عمره

 .طلب العلم سعيه

ما مل يرجع وهو  ه،حلَ وال من مُ العلم لب ا ليس من ُص م :القسم الثالث

عىل أصله أو عىل عود باإلبطال وإنام شأنه أن ي ،إىل أصل قطعي وال ظني

وع إليها يف األعامل رُج ة والقواعد املَ عتَب كونه من العلوم املُ  ا صّح ريه ممّ غ

 .وإحقاق الباطل عىل اجلملة إىل إبطال احلّق مؤديا أو كان  ،عتقاداتواال

 ،وال حاكم ،فهو غري ثابت ؛فهذا ليس بعلم ألنه يرجع عىل أصله باإلبطال

 ،التي تستحسنها العقول ح هيلَ ألن املُ العلم  حلَ وال هو من مُ  .وال مطرد

 ،عادي العلوموال هي مما تُ  ،رنفِّ ليس يصحبها مُ  إذ   ؛وتستملحها النفوس

بخالف هذا القسم فإنه ليس فيه  .عليه يف اجلملة ألنا ذات أصل مبنّي 

من  ،ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية يف كتاب اهلل. ء من ذلكيش

ال سبيل ، وأنه وراء هذا الظاهرا مأن املقصود ادعاء و ،إخراجه عن ظاهره

هات.من اإلمام املعصومإال إىل نيله   ، وغري ذلك من اخلرافات والرتَّ

 المقدمة العاشرة
م فعىل رشط أن يتقدّ  ،قل والعقل عىل املسائل الرشعيةإذا تعاضد النَّ 

ح العقل يف جمال ّس  فال يَ  ،فيكون تابعا ويتأخر العقُل  ،فيكون متبوعا النقُل 

 وبيان ذلك أن معنى الرشيعة أنا حتدُّ  .حه النقلّسِّ إال بقدر ما يُ  النظر

 .وهو مجلة ما تضمنته ؛عتقاداهتماو ،وأقواهلم ،فني حدودا يف أفعاهلمللمكلَّ 

وقد أعطى الشارع للعقل ُسلطًة يف النظر يف ثبوت الرساالت، وفهم 

ا هو نصوص الرشع والقياس عليها، ولكن ليس للعقل أن ُيبطل بمحظه م

ر يف الرشيعة، فذلك حمال باطل.   ثابت وُمَقرَّ
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 المقدمة الحادية عشرة
صار ذلك  ،عليه عمل ينبنيا ثبت أن العلم املعتب رشعا هو ما ملَّ 

ب ل  طُ  يفام اقتضته فهو العلم الذ ؛ت عليه األدلة الرشعيةمنحرصا فيام دلَّ 

 ام هو يفالشأن إنّ  غري أنّ  .وهذا ظاهر .اجلملة مه يفلَ ع  ف أن يَ من املكلَّ 

 ي.فإذا انحرصت انحرصت مدارك العلم الرشع، حرص األدلة الرشعية

 .كتاب األدلة الرشعية حسبام يأتى إن شاء اهلل وهذا مذكور يف

 المقدمة الثانية عشرة
ه عن أهله ق به أخذُ حقُّ من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية التَّ 

علم اإلنسان عىل نوعني: أحدمها: و .قني به عىل الكامل والتامماملتحقِّ 

ي، مغروز بفعل اخلالق عز وجل يف أصل خلقة اإلنسان، والثاين: رضور

مل يشعر. ومع التسليم بإمكانية  أو ،بذلكاإلنسان ر عَ َش  ،بوساطة التعليم

العادات  يجمار الواقع يفحصول يشء من العلم املكتسب دون معلم، فإن 

ثم انتقل  ،صدور الرجال يفإن العلم كان : "ا وقد قالو .مبد من املعلِّ  أن ال

بد  بأن ال وهذا الكالم يقيض ".وصارت مفاحته بأيدى الرجال ،إىل الكتب

َ  إ نَّ " :الصحيح وأصل هذا يف .حتصيله من الرجال يف ب ُض  ال اّللَّ ل مَ  َيق  ع   ال 

ًعا ت َزا ُعهُ  ان  ن   َين َتز 
َباد   م  ع  ن   ،ال 

ب ُض  َوَلك  ل مَ  َيق  ع    ب َقب ض   ال 
 
ُعَلاَمء فإذا كان  1"،ال 

  .كذلك فالرجال هم مفاحته بال شّك 

أن يكون عارفا بأصوله وما ب ؛ق بهر هذا فال يؤخذ إال ممن حتقَّ فإذا تقرَّ 

عارفا بام يلزم  ،قادرا عىل التعبري عن مقصوده فيه ،عليه ذلك العلم يينبن

عن  ط السالمةُ شرتَ أنه ال يُ  غري .ه الواردة عليه فيهبَ قائام عىل دفع الشُّ  ،عنه

فإن  .كونه إماما مقتدى به يف وال يرّض  ،كونه عاملا فال يقدح يف ،اخلطأ ألبتة

 ،نقص عن رتبة الكامل بمقدار ذلك النقصان ، عن استيفاء الرشوطقرصَّ 

 .ل ما نقصفال يستحق الرتبة الكاملية ما مل يكمِّ 

                                                 
 ف يقبض العلم.يكباب  اب العلم، : كتصحيح البخاري 1
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 بام العمُل  :إحداها :ثق بالعلم أمارات وعالمات ثالوللعامل املتحقِّ 

فإن كان خمالفا له فليس بأهل ألن  .ه مطابقا لفعلهم حتى يكون قولُ ل  عَ 

 اه الشيوخ يفأن يكون ممن ربَّ  :والثانية .علم دى به يفقتَ وال أن يُ  ،ذ عنهؤَخ يُ 

تصف بام اتصفوا فهو اجلدير بأن يَّ  ،ألخذه عنهم ومالزمته هلم ،ذلك العلم

ة هذه وحسبك من صحّ . شأن السلف الصالحوهكذا كان  .به من ذلك

عنه إال وله قدوة اشتهر  الناس األخذُ  يفعاملا اشتهر  القاعدة أنك ال جتدُ 

ة إال للسنّ  خمالٌف  وال أحدٌ  زائغةٌ  جدت فرقةٌ ام وُ وقلَّ  .قرنه بمثل ذلك يف

 ،ب بأدبهوالتأدُّ  ،االقتداء بمن أخذ عنه :والثالثة .هلذا الوصف وهو مفارٌق 

واقتداء  ي صىل اهلل عليه وسلم،لمت من اقتداء الصحابة بالنبكام ع

  .كل قرن وهكذا يف ،التابعني بالصحابة

 :أحدمها :فلذلك طريقان ،وإذا ثبت أنه ال بد من أخذ العلم عن أهله

 م يففكم من مسألة يقرؤها املتعلِّ  .الطريقني وأسلمهام أنفعُ  يوه ،املشافهة

م علِّ فإذا ألقاها إليه املُ  ،به فال يفهمهاكتاب وحيفظها ويرددها عىل قل

 .فهمها

 :وهو أيضا نافع يف بابه برشطني .فنيب املصنِّ تُ مطالعة كُ  :الطريق الثاينو

فهم مقاصد ذلك العلم املطلوب ومعرفة  ن  أن حيصل له م   :األول

وذلك حيصل بالطريق األول  .اصطالحات أهله ما يتم له به النظر يف الكتب

ب تُ ى كُ أن يتحرَّ  :والرشط الثاين .أو مما هو راجع إليه ،لعلامءمن مشافهة ا

 .فإنم أقعد به من غريهم من املتأخرين ،العلمذلك مني من أهل املتقدِّ 

 المقدمة الثالثة عشرة
األصول العلمية املُعتَبة يف الرشيعة هي تلك التي جيري هبا العمل عىل 

ركن أو رشط. فكّل ما ُيتََّخذ وفق جماري العادات يف مثلها، دون ختلُّف 

أصال يف فهم أقوال الشارع وأساليبه، أو أصال يف العمل، دون أن يكون 

َتَمد عليه، وال  جاريا عىل وفق األصول الرشعية الثابتة، فليس بأصل ُيع 

َتنَد إليها. ومثال ذلك أنه من بدهييات اإلسالم   ف يفامتناع التخلُّ قاعدة ُيس 
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أصول الفقه  وثبت يف صىل اهلل عليه وسلم؛  رسولهوخب ،خب اهلل تعاىل

ق به امتناع التكليف بام فيه حرج خارج ح  ل  وأُ  ،اقطَ كليف بام ال يُ التّ  امتناعُ 

كّل منهج يف فهم نصوص الرشيعة، أو طريق يف فوعليه،  .عتادعن املُ 

 العمل الرشعي، خيالف هذه املبادئ الثابتة فهو باطل. 

 ژڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃژ  :له تعاىلفهم األقوال قوومثال 

(، فلو أراد شخص مَح ل هذه اآلية عىل اإلخبار، بمعنى أن اهلل ٥٢النساء: )

عّز وجّل خُيب بأنه لن يقع سلطان للكافر عىل املؤمن، فهو ال يستقيم، ألن 

الواقع خيالفه بام نراه من تسلُّط الكفار عىل املؤمنني. ولكن حُت مل اآلية عىل 

م رشعي.أن   ا بيان ُحك 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  تعاىل:قوله التعبريية، األساليب مثال فهم و

فهذه صيغة عموم (، ١١املائدة: ) ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

استعامله بذلك  يفاح نَ ُج  وأنه ال ،بظاهرها دخول كل مطعوم تقتيض

 د جريان الفهم يفس  ف  لكن هذا الظاهر يُ  ،ومن مجلته اخلمر ،الرشط

ألجله نزلت اآلية بعد حتريم  يإمهال السبب الذ، زيادة عىل األسلوب

املُتَّقي إذا  اآلية أنَّ  يفل عمر بن اخلطاب من تأوَّ  أَ ومن هنا خطَّ  .اخلمر

 .حرم اهلل إذا اتقيت اجتنبت ما :ل لهاوقرشب اخلمر فال عقاب عليه، 

عىل  بحمله أن األصل إذا أدى القوُل ، الدخول يف األعاملمثال و

فهو غري جار عىل  ،عمومه إىل احلرج أو إىل ما ال يمكن رشعا أو عقال

ُخله التخصيص والتقييد، اإلطالق فال يستمرّ  ؛راداستقامة وال اطّ  ، بل َيد 

بام جيعله منسجام مع أصول الرشيعة وقواعدها. وهذا هو أصُل 

 الّتخصيص، واالستثناء، والرّتخيص، واجلمع بني النصوص الرشعية.
 ؛يف تقرير القواعد الرشعية مل يأمن الغلطهذا األصل من مل يالحظ و

 ،هذا األصل يف أصول املتبعني للمتشاهباتخمالفة بل كثريا ما جتد 

ط املستقيمق الضَّ رَ والطوائف املعدودين يف الف    .الة عن الرصا

ومن هذا مسألة وقعت املذاكرة هبا مع بعض شيوخ العرص، فقد كتب 
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املغرب يف فصل يتضمن "ما جيب عىل طالب اآلخرة إيل بعض شيوخ 

النظر فيه والشغل به"، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن حلظة يف صالته، 

ه منه باخلروج عنه، ولو كان يساوي مخسني ألفا، كام فعله املتَّقون.  ّ
غ رس  فرَّ

فاستشكلت هذا الكالم، وكتبُت إليه بأن قلت: أّما أنه مطلوٌب بتفريغ 

نه فصحيح؛ وأّما أّن تفريغ الّسِّ باخلروج عنه واجب فال أدري ما الّّس م

هذا الوجوب؟ ولو كان واجبا بإطالق لوجب عىل مجيع الناس اخلروج 

عن ضياعهم، وديارهم، وقراهم، وأزواجهم، وذرياهتم، وغري ذلك مما 

يقع هلم به الشغل يف الصالة. وإىل هذا فقد يكون اخلروج عن املال سببا 

ر هو الشاغل للشغل  يف الصالة أكثر من شغله باملال. وأيضا فإذا كان الَفق 

فامذا يفعل؟ فإنا نجد كثريا ممن حيصل له الّشغل بسبب اإلقالل؛ وال سيام 

إن كان له عيال ال جيد إىل إغاثتهم سبيال. وال خيلو أكثر الناس عن الشغل 

م الّشغل يف بآحاد هذه األشياء. أفيجب عىل هؤالء اخلروج عام سبَّب هل

الصالة؟ هذا ما ال ُيفهم. وإّنام اجلاري عىل الفقه واالجتهاد يف العبادة 

طلب جماهدة اخلواطر الشاغلة خاصة. وقد ُيندب إىل اخلروج عام شأنه أن 

ر فيه  يشغله من مال أو غريه إن أمكنه اخلروج عنه رشعا وكان مما ال يؤثِّ

ُده تأثريا يؤدي إىل مثل ما َفرَّ م  نه أو أعظم.َفق 
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 خطاب التكليف
 
 

م،  :اخلمسةاألحكام  يفخطاب التكليف ينحرص  الواجب، واحلرا

 واملندوب، واملكروه، واملباح. 

 المسألة األولى
وال مطلوب  ،ال يكون مطلوب الفعل ،من حيث هو مباح ،املباُح 

 .االجتناب

 :االجتناب فألمور أما كونه ليس بمطلوب

من غري  ،ك فيه بني الفعل والرّت ريَّ خَ أن املباح عند الشارع هو املُ  :أحدها

ق االستواء رشعا فإذا حتقَّ  .ال عىل الفعل وال عىل الرتك ،مدح وال ذم

 .كلب بالرتَّ ق الطّ لعدم تعلُّ  ؛تارك به مطيعار أن يكون الَّ وَّ َص تَ مل يُ ، خيريوالتَّ 

 .فال طاعةملَّا مل يكن هنا طلب، و ،مع الطلب الطاعة ال تكون إالّ و

ه ملا كان أساس اإلباحة هو التخيري يف الرتك، كان ذلك أن :والثاين

معارضا للقول بأن يف تركه طاعة، الستحالة اجلمع بني التخيري وطلب 

الرتك يف اليشء الواحد من حيث ذاته، دون أن يكون ذلك عائدا إىل أمر 

 خارجي. 

ءُ ه إذا تقرَّ أن :والثالث فلو جاز أن  ،املباح رشعا ك يفالفعل والرّت  ر استوا

من  ؛جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله ،ك املباح مطيعا برتكهيكون تار  

 وال معقول يف ،وهذا غري صحيح باتفاق .حيث كانا مستويني بالنسبة إليه

 .نفسه
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 :ض بأمورارَ عَ فإن قيل هذا كله مُ 

 شتغاال عاّم افيه  أنّ  :منها ،كثرية مضارّ  يف ٌب بَ فعل املباح َس  أنّ  :أحدها

ومنها واإلكثار من الطاعات؛ العمل بنوافل اخلريات ك ،الدنيا يف هو األهمّ 

ع ألن التمتُّ  ،شغال عن الواجبات ووسيلة إىل املمنوعاتناال ب يفبَ أنه َس 

ومنها أن  ؛املهلكة بصاحبها يف يإىل بعض إىل أن هتو بعُضه بالدنيا جيرُّ 

ىئ   ىئ   ىئ  ژ : كقوله تعاىل ،ع بلذاهتاع قد جاء بذم الدنيا والتمتّ لرّش ا

ڃ      ڃ  چ      ڃژ :وقوله (،٢٠األحقاف: ) ژی  ی  ی  ی

 (.٥١هود: ) ژچ  چ

: ما روي عن بعض السلف الصالح من التَّورع عن كثري من والثاين

 املباحات.

 اهتا وشهواهتا.: ما ثبت من فضيلة الزهد يف الدنيا، وترك لذوالثالث

أصل  ن الكالم يفأل ؛ال دليل فيه مضارّ  كونه سببا يف أنّ  :فاجلواب

م لّ كَ تَ ومل يُ  ،الطرفني يمن حيث هو مباح متساو ،املباح املسألة إنام هو يف

 ،فإنه إذا كان ذريعة إىل ممنوع صار ممنوعا .فيام إذا كان ذريعة إىل أمر آخر

من  ل قوُل زَّ نَ تَ وعىل هذا يَ  .مباحا الذرائع ال من جهة كونه من باب سدّ 

كام أن املباح ال يكون  ".البأس حذرا ملا به ،ع ما ال بأس بهدَ كنا نَ " :قال

دائام وسيلة إىل املمنوعات، بل كثريا ما يكون وسيلة إىل الطاعات 

بل قد  1"،ح  ال  الصَّ  ل  ُج للرَّ  ُح ال  الصَّ  اُل املَ  مَ ع  ن  " :احلديثوالعبادات، ويف 

ألنه  ؛قاضيا لشهوتهالشخص وإن كان  ،جمامعة األهل أجرا  يف جاء أن

م يكفُّ  ع   َويف  ، ففي احلديث: "به عن احلرا ُكم   ُبض 
 وذلك يف 2"،َصَدَقةٌ  َأَحد 

ل سِّ وُ ا كانت وسائل إىل مأمور به كان هلا حكم ما تُ ألنا ملّ  ؛الرشيعة كثري

                                                 
: الكتاب الثالث عشر من شععب اإلميعان، بعاب نععم املعال الصعاحل للرجعل شعب اإليمان للبيهقي 1

الصاحل. ويف صحيح ابن حبان: "نعم املال الصاحل مع الرجل الصاحل"، ويف مسند أمحد: "نعم املال 
 الصاحل للمرء الصاحل".

 . يان أن اسم الصدقة يقع على نوع من املعروف: كتاب الزكاة، باب بصحيح مسلم 2
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م ك  فحكمه ُح  ،ىل غريهض ذريعة إر  إذا فُ إن املباح وعىل اجلملة ف .هبا إليه

 .وليس الكالم فيه ،ذلك الغري

ألنه من  ؛ففيه ما يقتيض عدم الرتك ،إن كان يف املباح ما يقتيض الرتكو

ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ :أال ترى إىل قوله تعاىل .اهلل به عىل عباده لة ما امتنّ مُج  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  

(، ٥٢النحل: ) ژى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

وقوله  (،٥١اجلاثية: ) ژيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختژ  :قولهو

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ژ  :تعاىل

(، ١٢األعراف: ) ژڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

عر ش  وذلك يُ  ،عممتنان بالنِّ غري ذلك من اآليات التي نص فيها عىل االإىل 

 .ثم الشكر عليها ،نتفاعىل التناول واالبالقصد إ

با عليه اَس ه حُمَ أن يكون صاحبُ  أن تناول املباح ال يصّح الصة واخل

إما يف جهة تناوله  ،ب عىل التقصري يف الشكر عليهاَس وإنام حُيَ  ،بإطالق

فمن حاسب نفسه يف  .ستعانة به عىل التكليفاتوإما يف جهة اال ،واكتسابه

 .م اهللعَ ر ن  كَ به فقد َش  رَ م  وعمل عىل ما أُ  ،ذلك

ع الصالح من وأما االعرتاض بام روي عن بعض السلف  عن التورُّ

به  ،املباحاتكثري من  ، وحكايات األحوال أن هذه حكايات أحوالفجوا

االحتجاج لوحدها غري مفيدة يف االحتجاج للقضايا الرشعية، كام أن 

يكون تركهم ملا تركوه  إذ ال يلزم أن ي؛بمجردها من غري نظر فيها ال جيد

هذا  .إلمكان تركه لغري ذلك من املقاصد ،من ذلك من جهة كونه مباحا

 فقد كان عليه السالم حيّب فضال عن أن ذلك ُمَعاَرض بام هو أقوى منه، 

ء والعسل   َرُسوُل  َكانَ ، ففي احلديث: "احللوا
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

بُّ 
َعَسَل  حُي  ءَ وَ  ال  َوا َل  ، وخيتص بالذراع وكانت تعجبه ويأكل اللحم ،1"احل 

                                                 
 
  ."مل حترم ما أحل اهلل لك"كتاب الطالق، باب صحيح البخاري: 1
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ُ  َصىلَّ  النَّب يِّ  َمعَ  ُكنَّاففي احلديث: " َوة   يف   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َراعُ  إ َلي ه   َفُرف عَ  َدع   الذِّ

ُبهُ  َوَكاَنت   ج  ن َها َفنََهَس  ُتع   ، ففي احلديث:له املاء ُب ذَ ع  تَ س  وكان يُ  1"،َن َسةً  م 

  َرُسوَل  َأنَّ "
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َتَقى َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ اءُ  َلهُ  ُيس  َ ُب  امل  َعذ  ن   ال 

 ُبُيوت   م 

َيا ق    َرُسوُل  َكانَ ، ففي احلديث: "وينقع له الزبيب والتمر 2"،السُّ
 
 َصىلَّ  اّللَّ

 ُ ب يُب  َلهُ  ُين َبذُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ   يف   الزَّ
 
َقاء ُبهُ  السِّ َ َمهُ  َفَيرش  َغدَ  َيو  دَ  َوال  َغد   َوَبع   ،ال 

َبهُ  الثَّال َثة   َمَساءُ  َكانَ  َفإ َذا ءٌ  َفَضَل  َفإ ن   ،َوَسَقاهُ  رَش  َقهُ  يَش  ويتطيب  3"،َأَهَرا

  َرُسوُل  َأَكانَ ، فقد سألت عائشة: "باملسك
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

َكاَرة   َعم  نَ  :َقاَلت   ؟َيَتَطيَُّب  ك   الطِّيب   ب ذ  س 
َعن َب   امل   : وحيب النساء 4"،َوال 

يَلَّ  ُحبَِّب "
َياُكم  إ  ُة عيني يف الصالة". النَِّساءُ من ُدن  َل ُقرَّ

 5والطيُب، وُجع 

 ؛والعلامء املتقني ،وأيضا فقد جاء كثري من ذلك عن الصحابة والتابعني

  .ببحيث يقتيض أن الرتك عندهم كان غري مطلو

الرتك عندهم رشعا لبادروا إليه مبادرهتم  والقطع أنه لو كان مطلوَب 

مل يبادر أحد من اخللق إىل نوافل  إذ   ؛زلة ودرجةـونيل من ،رر لكل نافلة وب  

َوى من ترك بعضهم املباح واقعا، فلم اخلريات مبادرهتم . وإذا كان ما ُير 

ك بسبب كونه مباحا فقط، بل ألسباب خار جية جعلت الشخص يكن الرتَّ

 يصري إىل ذلك الرتك.

اهتا وترك لذَّ  ،ام ثبت من فضيلة الزهد يف الدنياأما االعرتاض بو

 .تاركه عىل اجلملة وذمّ  ،عىل مدح صاحبه رشعا َق ف  وهو مما اتُّ  .وشهواهتا

 ل مفتاحه حّب ع  وُج  ،كله يف بيت ل الرّش ع  ُج  :حتى قال الفضيل بن عياض

به أن  .ل مفتاحه الزهدع  وُج  ،ه يف بيتل اخلري كلّ ع  وُج  .الدنيا ـ هد الزُّ فجوا

ودليل ذلك  .ن الرشيعةم حسبام يظهر ،ب تركهل  خمصوص بام طُ ـ يف الرشع 

                                                 
 
أن أنذر  إنا أرسلنا نوحا إىل قومه" :: كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىلصحيح البخاري1

 ."قومك

 
 رضي اهلل عنها. كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث السيدة عائشةمسند أحمد: 2
 كتاب األشربة، باب إباحة النبيذ الذي مل يشتد.صحيح مسلم:  3

 
 كتاب الزينة، باب العنرب.سنن النسائي: 4

 
كتاب عشرة النساء، باب حب النساء. )قال عنه الشيخ األلباين: حسن سنن النسائي: 5

  صحيح(.
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 ،مل يرتك الطيبات مجلة إذا وجدهاصىل اهلل عليه وسلم أن أزهد البرش 

 .قهم يف مقام الزهدمع حتقُّ  ،بعده من الصحابة والتابعني ن  وكذلك مَ 

أطلق بعض املعبين لفظ الزهد عىل . وإذا يف نفسه خارج عن ذلكفاملباح 

أو لغري  ،بالنظر إىل ما يفوت من اخلريات ،ترك احلالل فعىل جهة املجاز

  .ذلك

الدليالن األول والثالث عليه  املباح غري مطلوب الفعل فيدّل  وأما كونُ 

 من أدلة كون املباح غري مطلوب الرتك. 

بأن املباح مطلوب الفعل، واستدل عىل ذلك  وقد ذهب الكعبي إىل أن

 وتركُ  ،ترك حرامطريقا إىل مباح  كّل املباح بديٌل عن احلرام، فيكون فعُل 

  ، فيكون فعُل املباح واجبا.احلرام واجب

اإلباحة رأسا عن وهذا غري صحيح؛ ألن القوَل به يؤدي إىل ارتفاع 

ذلك يف مجيع  ب مثُل لوج ،كام قالاألمر لو كان . ووذلك باطل ،الرشيعة

 ،فتخرج عن كونا أحكاما خمتلفة ،ستلزامها ترك احلرامال ؛األحكام الباقية

 .وتصري واجبة

عىل كون املباح ليس مطلوب الفعل وال مطلوب إشكال وقد يرد 

ىل فعله إقد جاء يف بعض املباحات ما يقتيض قصد الشارع الرتك؛ وهو أنه 

منها األمر  :فأما األول فأشياء .وإىل تركه عىل اخلصوص ،عىل اخلصوص

 ژې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئژ  :كقوله تعاىل ؛ع بالطيباتبالتمتُّ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ژ  :وقوله (،162البقرة: )

 .ستعاملمر به عىل قصد االاأل إىل أشباه ذلك مما دّل  (،٥٢٢البقرة: ) ژڎ

 ،يف األرض من الطيبات ّث م شيئا مما بَ ومنها أنه تعاىل أنكر عىل من حرّ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ :فقال تعاىل .وجعل ذلك من أنواع ضالهلم

 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

ومنها أن  .فهذا ظاهر يف القصد إىل استعامهلا دون تركها (.١٢األعراف: )

عمر وأبيه وحديث ابن ال يليق به تركها.  هذه النعم هدايا من اهلل للعبد

 :السالم حيث قال عليه ،عمر يف مسألة قرص الصالة ظاهر يف هذا املعنى
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َق  َصَدَقةٌ " ُ  َتَصدَّ َا اّللَّ َبُلوا  َعَلي ُكم   هب  َ  إ نَّ " :ويف احلديث 1"،َصَدَقَتهُ  َفاق   اّللَّ

بُّ 
َتى َأن   حُي  َرهُ  َكاَم  ُرَخُصهُ  ُتؤ  َتى َأن   َيك  َيُتهُ  ُتؤ  ص  ة قت املحبّ وإذا تعلَّ  2".َمع 

 .فعله أرجح من تركهإشارة إىل أن املباح كان فعل ب

التنعامت  ذمّ ام ورد يف ف ،وأما ما يقتيض القصد إىل الرتك عىل اخلصوص

، وما جاء أنه صىل اهلل عليه وسلم قال: وامليل إىل الشهوات عىل اجلملة

َ  َأب َغُض "   إ ىَل  ل  الاحل 
 
مل يصل إىل مرتبة فهذا احلديث وإن  3"،ُق الالطَّ  اّللَّ

ي، نالطالق السُّ بق الكراهة تعلُّ الصحيح، إال أنه يمكن االستدالل به عىل 

فعال  عىل أن املباح يتعلق به الطلُب  فهذا كله يدّل الذي هو يف أصله مباح. 

 .وتركا

أحدمها أن يكون خادما ألصل  :املباح رضبانهذا أن  وجواب

 .ال يكون كذلك والثاين أن ،أو تكمييلّ  أو حاجّي  رضورّي 

عَ يُ إذا كان املباح خادما لواحد من تلك األصول، فإنه ف ى من جهة ما را

ع بام أحل اهلل من وذلك أن التمتُّ  ؛فيكون مطلوبا وحمبوبا فعله ،هو خادم له

 .باجلزءمن هذه اجلهة وإباحته  ،نفسه يف املأكل واملرشب ونحوها مباُح 

فهو مأمور  ؛و إقامة احلياةم ألصل رضوري وهخاد  لكنه من جهة أخرى و

يكون ف .وب من حيث هذا الكيل املطلوب وحمبُ َب تَ ع  ومُ  ،به من هذه اجلهة

 .ال إىل اعتباره اجلزئي ،إىل حقيقته الكلية اراجع األمر به

وأما إذا مل يكن املباح خادما ألصل من األصول الثالثة، فهو إما أن 

يشء. فإذا كان خادما ملا يكون خادما ملا ينقضها، أو ال يكون خادما ل

ينقض األصول الثالثة )الرضوريات، احلاجيات، التكميليات( كان 

ُمب َغضا للشارع، وكان تركه أوىل من فعله. ومثال هذا الطالق؛ فإن فعَله 

معني عىل نقض وُمع ني عىل َنق ض ُكيّلّ إقامة النسل، وهو من الرضوريات، 

                                                 
1

 ين وقصرها.، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافر صحيح مسلم 
: مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل مسند أحمد 2

 عنهما.
 كتاب الطالق، باب حدثنا سويد بن سعيد.سنن ابن ماجه:  3
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أو  وهو رضورّي  ،ك العشائر بني اخللقلق األلفة واملعارشة واشتباط  إقامة مُ 

ما لذلك ر  فإذا كان الطالق هبذا النظر َخ  .ل ألحدمهاأو مكمِّ  حاجّي 

ض ار  عَ ملُ  ومل يكن فعله أوىل من تركه إالّ  ،ضاغَ ب  ا عليه كان مُ املطلوب ونقًض 

من حيث كان ومع ذلك فالطالق  .قاق وعدم إقامة حدود اهللأقوى كالشِّ 

  .وحالل مباٌح  ما، زمان يفو ما، شخص يفجزئيا 

ا ينقضها، فهو باق   َ
 
وأما إذا مل يكن املباح خادما لألصول الثالثة، وال مل

  عىل أصل اإلباحة التي يستوي فيها الفعل والرتك.

 المسألة الثانية
فاملباح ربعة: اإلباحة بحسب الكلية واجلزئية يتجاذهبا األحكام األ

ومباحا  ،الوجوب عىل جهة الندب أو يكون مباحا باجلزء مطلوبا بالكّل 

 :فهذه أربعة أقسام .باجلزء منهيا عنه بالكل عىل جهة الكراهة أو املنع

الطيبات ام هو ُمباح من ع بمتّ التّ  : ومثاله. املباح باجلزء املندوب بالكل1

فهذه املباحات من الطيبات  .وامللبس ،واملركب ،واملرشب ،من املأكل

بعض األوقات مع الّتمّتع هبا يف ترك الشخص إذا  مباحة باجلزء؛ بمعنى أن

بشكل  التمتع هبا لو تركمتتع هبا. ولكن كان جائزا كام لو  ا،القدرة عليه

َسعَ  إ َذا" :احلديث يفف ،ب الرشع إليهدَ عىل خالف ما نَ ذلك كان كيّل   َأو 

 ُ ُعوا  َعَلي ُكم   اّللَّ س  ُكم   َعىَل  َفَأو 
َ  إ نَّ "و 1"،َأن ُفس  بَّ  اّللَّ

َمت ه   َأثَرَ  َيَرى َأن   حُي  ع 
 َعىَل  ن 

ه   َ  إ نَّ " :وقوله 2"،َعب د  بُّ  مَج يٌل  اّللَّ
اََمَل  حُي  إن الرجل " :بعد قول الرجل 3"اجل 

فالتمتع بجزئيات املباح من  ".حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة

الطيبات مباح باجلزء، ولكنه مندوب إليه بالكل، بمعنى أنه يستحب 

سلم التمتع بتلك املباحات عىل اجلملة. هذا من حيث النظر إىل للم

                                                 
1

 اب جلمال هبا.يكتاب اجلامع، باب ما جاء يف لبس الثموطأ مالك:  
ما جاء إن اهلل تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته كتاب األدب عن رسول اهلل، باب سنن الترمذي:  2

 على عبده.
 كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه.  صحيح مسلم:  3
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د املكلفني،  املباحات يف نفسها. وكذلك األمر من حيث النظر إىل أفرا

فيكون من املباح آلحاد املكلفني التمتع أو ترك التمتع بتلك املباحات، 

ولكنه يكون مندوبا للمسلمني عىل اجلملة التمتع بتلك الطيبات، بحيث 

 .ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروهالو 

ووطء  ،والرشب ،األكلمثاله و: . املباح باجلزء الواجب بالكل2

ء ،الزوجات هذه األشياء ف .ووجوه االكتسابات اجلائزة ،والبيع والرشا

ء بالنظر إىل آحاد األفعال وكلّياهتا، أو  ؛باحة باجلزءمُ  واجبة بالكل سوا

 عهم. بالنظر إىل آحاد املكلَّفني وجممو

أنواعا من املأكوالت، أو  دٌ إذا اختار أَح فالبنظر إىل األفعال، 

وإذا اختار  ،عىل ما سواها فذلك جائزاملرشوبات، أو طرق االكتساب 

كها يف يف بعض األحوال أو األزماناألكل أو الرشب أو الوطء  ، وَتر 

ر بنفسه أو بزوجه، فذلك كّله مباح.  أحوال وأزمان أخرى، دون إرضا

م، ويكون فعل ولك ن إذا ترك األكل أو الرشب أو الوطء كلية، فذلك حرا

تلك األشياء واجبا من حيث الكلية، ألن يف تركها هدم للرضوريات، ويف 

 اإلتيان هبا إقامة هلا، فكان فعلها عىل اجلملة واجبا. 

ء وغريمها من املعامالت يف  وبالنظر إىل املكلفني، يكون البيع والرشا

حاد املكلفني، بمعنى أنه يستوي يف حقهم فعلها وتركها، حكم املباح آل

ولكنها واجبة يف حّق املسلمني بالكلية، بمعنى أنه ال جيوز جلميع الناس 

فكان الدخول  ،ملا هو من الرضوريات املأمور هباك ترتركها، ألن ذلك 

 .فيها واجبا بالكّل 

وسامع تغريد  ،البساتني ه يفزُّ ـنالتّ : ومثاله . املباح باجلزء املكروه بالكل3

فمثل هذا  .أو غريها ،واللعب املباح باحلامم ،الغناء املباحسامع و ،احلامم

)دون أن ينتج عنه أو يصاحبه حالة ما  أو يف ،ال يوما مَ ع  فإذا فُ  .مباح باجلزء

م(   َل ع  فإن فُ  .فال حرج فيهتضييُع حّق، أو تفريط يف واجب، أو فعُل حُمرَّ

وإىل خالف حماسن  ،ة العقله إىل قلَّ ب فاعلُ س  ونُ  ،دائام كان مكروها

 .وإىل اإلرساف يف فعل ذلك املباح ،العادات
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باحات التى تقدح يف العدالة املُ ومثاله  :. املباح باجلزء احلرام بالكل4

ها صاحبُ  دّ عَ فإنا ال تقدح إال بعد أن يُ  .عليها وإن كانت مباحة املداومةُ 

وإن مل  ،اقّس ى الفُ رَ ها جُم  صاحبُ  ير  ج  وأُ  ،ةخارجا عن هيئآت أهل العدال

إن  :وقد قال الغزايل .وما ذلك إال لذنب اقرتفه رشعا .يكن كذلك

ُ املداومة عىل املباح قد تُ  كام أن املداومة عىل الصغرية  1،ه صغريةصريِّ

 .ها كبريةصريِّ تُ 

 المندوب بالجزء واجب بالكل
كاألذان يف املساجد  ؛الكلإذا كان الفعل مندوبا باجلزء كان واجبا ب

 ،وصدقة التطوع ،وصالة العيدين ،وصالة اجلامعة ،اجلوامع أو غريها

. سواء كان وسائر النوافل الرواتب ،والعمرة ،والفجر ،والوتر ،والنكاح

 ذلك بالنظر إىل األفعال املندوبة، أو إىل من يقوم هبا من املكلَّفني.

نجد أن األذان، وإقامة اجلامعة،  فبالنظر إىل من يقوم هبا من املكلفني،

والنكاح أمور مندوب إىل فعلها عىل مستوى اآلحاد، ولكنها واجبة عىل 

مستوى اجلامعة، بمعنى أنا من حيث اجلزئية مندوبة، ومن حيث الكلية 

واجبة. فاملسلم مندوب إىل فعل األذان والنكاح، وكذلك صالة اجلامعة 

ا(، ولكنها عىل مستوى اجلامعة واجبات )عىل رأي من مل جيعلها واجبا عيني

كفائية، ال جيوز أن يرتكها مجيع أهل احلي أو البلد، ملا يف ذلك من هدم 

ا القتال إذا تركوبلدة أهل ال ولذلك يستحّق لرضوريات الدين والنسل. 

فإن سمع أذانا  ،صبحغري عىل قوم حتى يُ كان عليه السالم ال يُ األذان، ف

  َرُسوُل  َكانَ احلديث: "، ففي وإال أغار ،أمسك
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

رُ  َطَلعَ  إ َذا ُيغ ريُ  َفج  عُ  َوَكانَ  ،ال  َتم  عَ  َفإ ن   األََذانَ  َيس  َسَك  َأَذاًنا َسم   َوإ ال َأم 

  2".َأَغارَ 

                                                 
هذا أمر فيه نظر؛ إذ املباح بإطالق ُمْفتَعَرض فيه استواء الفعل والرتك بغّض النظر عن كون ذلك 1

 -به شيء خيرجه عن اإلباحة الذي ال يقرتن-مستمرا أو مؤقتا. فكيف تصري املداومة على املباح 
  حراما؟

 ارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهمغكتاب الصالة، باب اإلمساك عن اإلصحيح مسلم: 2
  .األذان
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 ،وصالة العيدين ،صالة اجلامعةومن حيث الفعل املندوب إليه، نجد أن 

، هي وسائر النوافل الرواتب ،والعمرة ،والفجر ،الوترو ،وصدقة التطوع

ح  مندوب إليها باجلُزء، بمعنى أن تركها يف بعض األحوال واألوقات ال جيرِّ

لكان  ،لةها مُج  تركُ  َض ر  لو فُ صاحَبها. ولكن فعلها واجب بالكل، بمعنى أنه 

ح فال رَّ صالة اجلامعة جُي  أال ترى أن من داوم عىل ترك ها.لتاركذلك جارحا 

د الرسول وقد توعّ  .ألن يف تركها مضادة إلظهار شعائر الدين ؛هل شهادتُ بَ ق  تُ 

، ففي أن حيرق عليهم بيوهتم عليه السالم من داوم عىل ترك اجلامعة فهمّ 

  َرُسوَل  َأنَّ احلديث: "
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ي َقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ ه   َنف س   َوالَّذ   َلَقد   ب يَد 

ُت مَهَ  َطَب  ب َحَطب   آُمرَ  َأن   م  الة   آُمرَ  ُثمَّ  ،َفيُح  نَ  ب الصَّ  َرُجال آُمرَ  ُثمَّ  ،هَلَا َفُيَؤذَّ

َجال   إ ىَل  ُأَخال َف  ُثمَّ  ،النَّاَس  َفَيُؤمَّ  َق  ر  م   َفُأَحرِّ ي .ُبُيوهَتُم   َعَلي ه  ه   َنف س   َوالَّذ   ب يَد 

َلمُ  َلو   ينًا ًقاَعر   جَي دُ  َأنَّهُ  َأَحُدُهم   َيع  َماَتني    َأو   َسم  ر 
دَ  َحَسنََتني    م  ع َشاءَ  َلَشه   1".ال 

 يفأما إذا كان  .أوضاع الدين إذا كان دائام ر يفلة مؤثِّ مُج هذه املندوبات فرتك 

 .الرتك فال حمظور يف ،بعض األوقات فال تأثري له

  المكروه بالجزء ممنوع بالكل
طرنج كاللعب بالّش  ؛ا بالكلإذا كان الفعل مكروها باجلزء كان ممنوع

خيرج به عن هيئة  ياللعب الذ، ووسامع الغناء املكروه ،رد بغري مقامرةوالنّ 

فإن مثل  .وما أشبه ذلك ،رذ  هم لغري عُ واحللول بمواطن التُّ  ،أهل املروءة

فإن داوم عليها  ،العدالة هذه األشياء إذا وقعت عىل غري مداومة مل تقدح يف

 .لك دليل عىل املنعوذ ،عدالته قدحت يف

 الواجب بالجزء والواجب بالكل
واجبا  فإنه ال بد أن يكون ،أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض

 ،فإن العلامء إنام أطلقوا الواجب من حيث النظر اجلزئي .واجلزء بالكّل 

ولكن هل خيتلف  .وإذا كان واجبا باجلزء فهو كذلك بالكل من باب أوىل

 ؟واجلزئية أم الحكمه بحسب الكلية 

                                                 
 كتاب الصالة، باب وجوب صالة اجلماعة.صحيح البخاري: 1
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جاء ما يقتيض أن حكم ترك الواجب بحسب الكلية أشد من حكم 

ومثال  .غريها يفاملفسدة باملداومة أعظم منها تركه بحسب اجلزئية، ألن 

 رات  مَ  ثالثَ  ةَ عَ م  اجلُ  كَ رَ تَ  ن  مَ " :قوله عليه السالم يف تارك اجلمعةذلك 

تب هذه العقوبة الشديدة عىل ترك صالة فر 1"،ه  ب  ل  قَ  ىَل عَ  اهللُ  عَ بَ طَ هتاوًنا هبا 

َفاًفا َوَضيََّعَها َعَلي َها حُيَاف ظ   َومَل  " اجلمعة ثالث مرات. ويف رواية: ت خ   اس 

َها لكان تاركا  متهاون وال مستخّف  ريغ امع أنه لو تركها خمتار 2"،ب َحقِّ

 أن من تركهاـ كام هو يف قول سحنون ـ وانبنى عىل ذلك يف الفقه . للفرض

وكذلك يقول الفقهاء فيمن  .هشهادتُ  ز  ذر مل جَتُ ثالث مرات من غري عُ 

فإن  .شهادته إذا مل يكن كبرية يفإنه ال يقدح  :ر منه ذلكثُ ك  ارتكب إثام ومل يَ 

بناء  ؛داد من فعل كبريةع   يفوصار  ،متادى وأكثر منه كان قادحا يف شهادته

ر عىل الصغرية يُ   .ها كبريةصريِّ عىل أن اإلرصا

)كام هو مذهب  إن الواجب ليس بمرادف للفرض :وأما إن قلنا

إن الواجب إذ كان واجبا باجلزء  :فيقال ،فقد يطرد فيه ما تقدم احلنفية(،

  .ال مانع يمنع من ذلك .كان فرضا بالكل

تبها بحسب الكل واجلزء وهكذا القول يف  ؛املمنوعات أنا ختتلف مرا

فال تكون  ،ة وقتا ما أو يف حالة مامرتبة واحد يفاحلكم  ت يفدَّ وإن عُ 

 ،كالكذب من غري عذر ؛بل خيتلف احلكم فيها ،رَخ أحوال أُ  كذلك يف

وقد  .هاَب فإن املداومة هلا تأثري يف ك   ؛وسائر الصغائر مع املداومة عليها

رسقة نصف  فليست :ينضاف الذنب إىل الذنب فيعظم بسبب اإلضافة

ولذلك عدوا  .اب كّسقة نصفهوال رسقة النص ،النصاب كّسقة ربعه

مع أن الّسقة معدودة من  ،من باب الصغائر ،والتطفيف بحبة ،رسقة لقمة

 .الكبائر

                                                 
قال ، باب ما جاء يف ترك اجلمعة من غري عذر. حسنه الرتمذي، و كتاب اجلمعةسنن الترمذي:  1

 . الشيخ األلباين: حسن صحيح
 : مسند الكوفيني، حديث كعب بن عجرة رضي اهلل تعاىل عنه.مسند أحمد 2
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 المسألة الثالثة

 فيه بني الفعل ريَّ ن حيث هو خُمَ م   :حدمهاأ :ق بإطالقنيلَ ط  املباح يُ 

 .قال ال حرج فيهمن حيث يُ  :واآلخر ،والرتك

: جهة آحاد جزئياته، وهو من امهاإحدوكل مباح ينظر إليه من جهتني: 

: كونه كليا يضم مجيع والثانيةهذه اجلهة خُمَريَّ فيه بني الفعل والرتك. 

جزئياته، وهو هبذه اجلهة ال خيلو من التعلق بأمور خارجية، بمعنى أنه 

يكون خادما إما ألمر مطلوب الفعل، أو ألمر مطلوب الرتك، وهو هبذا 

. ومثال ذلك أننا إذا أخذنا ثوبا حسنا بعينه االعتبار يكون مطلوبا بالكل

وهذا معقول واقع  .قد استوى يف نظر الرشع فعله وتركهفهو مباح اللبس، 

وهو من  .به عىل ذات املباح من حيث هو كذلك رَصُ تَ ق  عتبار املُ هبذا اال

مطلوب  ،يف النظر ومجاال عورة،للساترا و ،والبد وقاية للحرّ كونه جهة 

وحده، بل يمكن أن  عنيَّ املُ الغرض ال يتحقق هبذا الثوب وهذا  .الفعل

ق هذه املقاصد، فيكون لبس هذا الثوب املَُعنيَّ  يتحقق بأي ثوب حيقِّ

مباحا، بمعنى التخيري يف لبسه أو عدم ذلك، ولكن لبس جنس الثيات التي 

ق تلك األغراض مطلوب الفعل. فهذا معنى كونه مباحا باجلزء،  حُتقِّ

 كّل. مطلوبا بال

 :أقسامواملباح من حيث كونه خادما لغريه عىل أربعة 

 .أن يكون خادما ألمر مطلوب الفعل :أحدها

 .أن يكون خادما ألمر مطلوب الرتك :لثاينا

 . فيهخريَّ أن يكون خادما ملُ  :الثالث

بع  .ء من ذلكأن ال يكون فيه يش :الرا

 يفه زُّ ـن التَّ كرتك الدوام عىل ؛كمة هنا قد تكون يف طرف الرّت د  واخل  

؛ ألن املداومة عليه فإن ذلك هو املطلوب ،وسامع الغناء املباح ،البساتني

قد تؤدي إىل اإلخالل بالرضوريات أو إفسادها، بأن يصري ذلك عادة 

غالبة تشغل صاحبها عن أداء واجباته جتاه نفسه، أو ربه، أو أرسته، أو 

 ؛طرف الفعل يفوقد تكون  الناس عموما، عىل الوجه املطلوب.
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بحسب اإلمكان من غري  كاالستمتاع باحلالل من الطيبات فإن الدوام فيه

. من حيث هو خادم ملطلوب وهو أصل الرضوريات ،ف مطلوبرَسَ 

فاالستمتاع باحلالل من الطيبات من غري إرساف هو السبيل إىل تقوية 

بات دنيوية اإلنسان عىل أداء رسالته يف هذه احلياة، والقيام بام عليه من واج

 وأخروية عىل الوجه املطلوب.

الفعل  باجلزء املطلوُب  هو املباُح املباح اخلادم ألمر مطلوب الفعل ف

ك الرّت  باجلزء املطلوُب  هو املباُح اخلادم ألمر مطلوب الرتك و .بالكّل 

 ، فهو فيهريَّ خَ وأما اخلادم للمُ  .عنها ّي بمعنى أن املداومة عليه منه ؛بالكّل 

 ،به عتدّ ء يُ وأما الرابع فلام كان غري خادم ليشاملَُخريَّ فيه.  ذلك عىل حكم

ألنه صار  ؛فصار مطلوب الرتك أيضا ،كان عبثا أو كالعبث عند العقالء

ا خادم ملطلوب فهو إذً  ؛غري مصلحة دين وال دنيا يفقضاء الوقت خادما ل

  .فصار مطلوب الرتك بالكّل  ،الرتك

وإنام هو مباح باجلزء  ؛بإطالقأن كل مباح ليس بمباح اخلالصة و

  .وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الرتك ،خاصة

 المسألة الرابعة 
نه ال حرج فيه ليس بداخل حتت التخيري بني الفعل الذي بمعنى أاملباح 

 . والرتك

، ينتمي إىل املباح املَُخريَّ فيه بني الفعل والرتكفاملباح الذي هو بمعنى 

  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ  :كقوله تعاىلطلوب بالكّل؛ باجلزء امل

 ژۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋژ : وقوله (،٢٢١البقرة: )  ژى  ائ

 (.١١البقرة: )

)أو رفع اجلناح( فهو ينتمي إىل  رفع احلرجأما املباح الذي هو بمعنى 

ا عىل حقيقة  القسم املطلوب الرتك بالكل. وال نعلم يف الرشيعة ما يدل َنص 

فيام هو مطلوب الرتك بالكل، بل التخيري فيه مسكوت عنه، وهو التخيري 

 واقع من باب التبع وبالقصد الثاين، ال بالقصد األول.
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والفرق بني هذين اإلطالقني للمباح: أن قصد الشارع يف اإلطالق 

األول )اإلباحة بمعنى التخيري بني الفعل والرتك( هو التخيري؛ أي أن 

ء يف َقص   د الشارع. وأما رفع احلرج يف هذا املعنى من الفعل والرتك سوا

اإلباحة فهو مسُكوت عنه، ولكنه الزم لذلك؛ ألنه مادام هناك ختيري فيلزم 

 عن ذلك ضمنا أن ال حرج عىل من فعل أو من ترك. 

أما يف اإلطالق الثاين )اإلباحة بمعنى رفع احلرج( فإن قصد الشارع هو 

ال إثم عليه وال حرج. أما اإلذن  الترصيح بأن فاعل هذا اليشء برشوطه

ح به من الشارع، بل مسكوت عنه، وإن  يف فعله أو عدم فعله فهو غري ُمرَصَّ

كان واقعا فهو بالتبع واللزوم. فلذلك إذا قال الشارع يف أمر واقع: "ال 

حرج فيه"، فال يؤخذ منه حكم اإلباحة بمعنى التخيري املطلق؛ إذ قد يكون 

 ها، فإن املكروه بعد الوقوع ال حرج فيه.كذلك، وقد يكون مكرو

 ريَّ خَ أن املُ  ؛ فيه عىل اإلطالقريَّ ال حرج فيه غري خُمَ  عىل أن ما ا يدّل ممّ و

صار خارجا عن حمض بالكل" ملطلوب الفعل ـ"اا كان هو اخلادم لفيه ملّ 

َله وإن كان تلبّية لرغبة النفس وهواها، فهو يف حاصله  اتباع اهلوى ع 
)ألن ف 

ل بالكّل، فكان فاعُله كالقائم بذلك الطلب الرشعي  خادمٌ  ع 
للمطلوب الف 

د ذلك(، ص  فصار  ،بالقصد الثاين د وتابعٌ يَّ قَ اهلوى فيه مُ  بل اتباعُ  وإن مل َيق 

فلم يقع التخيري فيه إال من حيث  ،فيه داخال حتت الطلب بالكل الداخُل 

وإنام  ،د الشارع ابتداءألنه اتباع لقص ؛فال رضر يف اتباع اهلوى هنا .اجلزء

 ذلك القصد.خادم له اتباع اهلوى في

فيكاد يكون شبيها باتباع اهلوى  ،ما ال حرج فيهاملباح الذي بمعنى وأما 

أال ترى أنه كاملضاد لقصد الشارع يف طلب النهي الكيل عىل  .املذموم

 .رجفدخل حتت املرفوع احل ،ل بهفَ مل حُي   ،وعدم دوامه ،تهلكنه لقلَّ  ؟اجلملة

فهو غري  ،ملةوإن كان فتحا لبابه يف اجلُ  ،منه ال خيرم أصال مطلوبا اجلزئّي ف

جتامع االألن و .حتى جيتمع مع غريه من جنسه ر من حيث هو جزئي  مؤثِّ 

 .للمطلوب فعله وهو املضادّ  ،عنه املنهّي  من هنالك يلتئم الكيلّ ، فور قَ مُ 

اقتضت الضوابط ق بيانه، من الوجه الذي سبوإذا ثبت أنه كاتباع اهلوى 

 .ا فيهريَّ الرشعية أن ال يكون خُمَ 
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 المسألة الخامسة
َ ف بكونه مباحا إذا اعتُ وَص إن املباح إنام يُ  فإن  .ف فقطاملكلَّ  فيه حظُّ  ب 

  .خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر

َ هو ما ُخ ـ كام تقدم ـ والدليل عىل ذلك أن املباح  فيه بني الفعل  ريِّ

ا من فهو إذً  .د فيه من جهة الرشع إقدام وال إحجامَص ق  بحيث ال يُ  ؛والرتك

 ،وال حاجّي  ،يف الفعل أو يف الرتك رضورّي  ب عليه أمرٌ هذا الوجه ال يرتتَّ 

 .عاجل خاصة فهو راجع إىل نيل حظر  .من حيث هو جزئّي  ،وال تكمييلّ 

 .حلظأوىل أن يكون راجعا إىل ا "ال حرج فيه"وكذلك املباح الذي يقال 

أو ، راجعان إىل حفظ ما هو رضوريكام أن األمر والنهي يف الرشع 

وقضاء  د نيل حظّ فهو جمرّ . فام كان غري راجع إىل ذلك، أو تكمييل ،حاجي

  ، وهذا شأن املباح.رطَ وَ 

ف ال يف املكلَّ  فام الدليل عىل انحصار األمر يف املباح يف حظّ  :فإن قيل

 ؟فاهلل ال إىل حظ املكلَّ  ان إىل حّق وأن األمر والنهي راجع ،غري ذلك

يف  ّح كام َص  ؛ذ من جهة احلظّ َخ ؤ  فيه أن ال يُ  ولعل بعض املباحات يصّح 

 .ذ من جهة احلظَخ ؤ  بعض املأمورات واملنهيات أن تُ 

ئع إنام ج  أن القاعدة املقرَّ  :فاجلواب  .ء هبا ملصالح العباديرة أن الرشا

ألن اهلل  ؛ف ومصاحلهاملكلَّ  إىل حظّ فاألمر والنهي والتخيري مجيعا راجعة 

 :عىل رضبني غري أن احلظّ  ،ه عن األغراضزَّ نَ مُ  ،عن احلظوظ غني  

فللعبد أخذه من جهة الطلب فال يكون  ،داخل حتت الطلب :أحدمها

ل وهو مع ذلك  ،هساعيا يف حظِّ  المتثال له من جهة ا ذٌ لكنه آخ   ،هحلظِّ حُمَصِّ

وهذا معنى كونه بريئا من  .ث نفسهال من حيث باعالرشعي، لطلب ل

حتصيله ا كان نه ملَّ نفسه، فإ حظِّ وحتى إذا أخذه من جهة القصد إىل  .احلظّ 

َ هذا مثل سابقهه تابعا للطلبصار حظُّ ، داخال حتت الطلب يف  ، فاعُتب 

 .ي باسمهمِّ وُس  ،د عن احلظّ التجرُّ 

آخًذا له إالَّ : حظ  غرُي داخل  حتت الطلب، فال يكون الشخُص والثاين
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من جهة إرادته واختياره؛ ألنه ال يدخل حتت طلب أصال، فهو قد أخذه 

إًذا من جهة حظِّه. فلهذا يقال يف املباح: إنه العمُل املأذوُن فيه، املقصوُد 

د احلّظ الدنيوي خاصة.  به جمرَّ

 المسألة السادسة 
يت ر  ا عَ ذفإ ،وك باملقاصدق باألفعال والرتُّ ام تتعلّ األحكام اخلمسة إنّ 

 :والدليل عىل ذلك أمور .عن املقاصد مل تتعلق هبا

ق عليه يف فَ تَّ مُ  وهو أصٌل  .ما ثبت من أن األعامل بالينات :أحدها

 ،ومعناه أن جمرد األعامل .غ القطعلَ ب  رص عن مَ ق  واألدلة عليه ال تَ  ،اجلملة

لدليل إال ما قام ا ،غري معتبة رشعا عىل حال ،من حيث هي حمسوسة فقط

)ما ُجع ل سببا، أو رشطا، أو عىل اعتباره يف باب خطاب الوضع خاصة 

وإذا مل  .أما يف غري ذلك فالقاعدة مستمرةمانعا، أو صحيحا، أو باطال(، 

دها يف الرشع بمثابة حركات كان جمرّ  ،ة حتى تقرتن هبا املقاصدَبَ تَ ع  تكن مُ 

 ،هبا عقال وال سمعاواألحكام اخلمسة ال تتعلق  ،واجلامداتيوانات احل

 .فكذلك ما كان مثلها

: ما ثبت من عدم اعتبار األفعال الصادرة من املجنون والنائم والثاين

والصبي واملغمى عليه، وأنا ال ُحكم هلا يف الرشع بأن ُيَقال فيها: جائز، أو 

ممنوع، أو واجب، أو غري ذلك؛ كام ال اعتبار هبا من البهائم. ويف القرآن: 

 ژائ  ائ  ى    ى  ې  ې  ېژ  (، وقال:١)األحزاب:  ۓژ  ے  ے  ھ   ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہژ

ويف معناه حديث: "إّن اهلَل َوَضَع َعن   1قال: "َقد  َفَعل ُت". (٢٥٥)البقرة: 

ُهوا َعَلي ه "، ر  ُتك  َياَن َوَما اس  ََطَأ َوالنِّس  ي اخل 
ت  وهو وإن اخُتل َف يف صّحة  2ُأمَّ

َقَلُم َعن  َثالث  َسنَده فمعناه ُمتَّ  َع ال 
َفق عىل صحته. ويف احلديث أيضا: "ُرف 

نُون  َحتَّى  َج  ، َوَعن  امل  ُبَ  َحتَّى َيك 
غ ري  َظ، َوَعن  الصَّ

َتي ق  م  َحتَّى َيس 
َعن  النَّائ 

يَق". َل َأو  ُيف  ق  فجميع هؤالء ال  3َيع 

                                                 
  كتاب األقضية، باب القضاء يف اللقطة.  موطأ مالك:  1
  كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي.سنن ابن ماجه:  2
 زواج.كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األسنن النسائي:  3
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 قصد هلم، وهي العلة يف رفع أحكام التكليف عنهم.

 ؛اق غري واقع يف الرشيعةطَ اإلمجاع عىل أن تكليف ما ال يُ  :والثالث

 .اقطَ ما ال يُ  د له تكليُف ص  ال قَ  ن  مَ  وتكليُف 

 متى صّح  :قيل .وأما املباح فال تكليف فيه ،هذا يف الطلب :فإن قيل

. بمعنى أن ريَّ خَ وذلك يستلزم قصد املُ  ،ق الطلبتعلُّ  صحَّ  ،ق التخيريتعلُّ 

 بقصد من املكلَّف إىل الفعل أو الرتك، فإن مل يتعلق له فعل املباح ال يقع إال

 قصٌد بالفعل وال بالرتك، مل تكن هناك إباحة.

ر يف هذه املسألة ض رَتَ ع  وال يُ  ق الغرامات والزكاة باألطفال بتعلُّ عىل ما تقرَّ

وكالمنا يف خطاب  ؛ألن هذا من قبيل خطاب الوضع ؛واملجانني وغري ذلك

رَتَض كام ال يُ  .التكليف ہ  ہ  ہ    ہ  ژ :قوله تعاىليف بالسكران ع 

لرفع  كان كالقاصد ،كر عىل نفسهالسُّ  فإنه ملا أدخَل (، 43النساء: ) ژھ

ملفاسد  ب سبٌب أو ألن الرشُّ   .ل بنقيض املقصودوم  فعُ  ،األحكام التكليفية

 فيؤآخذه الرشع هبا وإن مل ،با يف تلك املفاسدفصار استعامله له تسبُّ  ،كثرية

  .يقصدها

 المسألة السابعة
السنن املؤكدة ورواتب النوافل، من  املندوب إذا اعتبته اعتبارا أعمّ  

كان من جنس  ،ار بهكَ مة له أو تذ  ا مقدِّ ألنه إمّ  ؛وجدته خادما للواجب

ونوافل  ،فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها .الَ  الواجب أو  

والذي من غري جنسه  .ع فرائضهاالصيام والصدقة واحلج وغري ذلك م

وغري  ،وأخذ الزينة ،والسواك ،كطهارة اخلبث يف اجلسد والثوب واملصىل

اللسان عام  وكّف  ،وتأخري السحور ،وكتعجيل اإلفطار ؛مع الصالة ،ذلك

تلك املندوبات ف ،فإذا كان كذلك .وما أشبه ذلك ؛مع الصيام ي،ال يعن
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عنه مندوب يكون مندوبا بالكل  ام يشذّ وقلّ  .بقسم الواجب بالكلتلحق 

  .واجلزء

م؛ ألنه إما املكروه إذا اعتبته و اعتبارا أعّم وجدته خادما لرتك املحرَّ

مقّدمة له أو ُمغرّي به. فيكون املكروه مكروها باجلزء، مطلوب الرتك 

 بالكل؛ ألن املداومة عليه قد توقع صاحبها يف احلرام. 

ومنه ما  ،وهو أعظمهالذاته، دا منه ما يكون مقصووبعض الواجبات 

وسرت  ،طهارة احلدثواجب املقصود. ومثال ذلك يكون وسيلة وخادما لل

 - فمن حيث كان وسيلة .مع الصالة ،واألذان ،واستقبال القبلة ،العورة

يكون وجوبه باجلزء  - حكمه مع املقصود حكم املندوب مع الواجب

را عىل حضور الصالة ، بمعنى أن وجوبه يكون مقصودون وجوبه بالكل

 والقيام إليها، دون غري ذلك الوقت. 

ومنه ما يكون لذاته، وكذلك بعض املمنوعات منه ما يكون مقصودا 

َمُته باجلزء ال بالكل. وسيلة له ّرما لغريه، فتكون ُحر  ، بمعنى أنه يكون حُمَ

ة األجنبية درءا للفتنة، فإذا ك َمة النظر إىل حماسن املرأ ان ومثال ذلك ُحر 

َبة جاز، وارتفعت احلرمة. ط   النظر بغرض اخل 

 المسألة الثامنة 
 يفوقتا حمدودا من الواجبات أو املندوبات فإيقاعه  له الشارعُ  دّ ما َح 

تأخريه  يف وإنام العتب والذمّ  .وال ذم ،وال عتب ،وقته ال تقصري فيه رشعا

د له،   .عاسَّ وَ قا أو مُ يَّ َض سواء علينا أكان وقته مُ عن وقته املُحدَّ

إليقاع ذلك الواجب الوقت ذلك  دّ َح الشارع ما أن والدليل عىل ذلك 

أو املندوب إال ألنه قاصد إىل إعطاء املكلَّف فسحة لفعله يف ذلك الوقت 

من أّوله إىل نايته. ولو قلنا إنه إذا فعله يف آخر الوقت ـ مثال ـ كان عليه 

ا إىل ختيري املكلَّف يف عتب وذّم، لكان ذلك مناقضا لكون الشارع قاصد

د.  ء الوقت املَُحدَّ  إيقاع الفعل يف أي جزء من أجزا

 .طلب املسارعة إىل اخلريات واملسابقة إليها قد ثبت أصُل  :فإن قيل
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ب ق إىل اخلريات مطلوبا بال بّد، فاملقرصِّ عنه  . فإذا كان السَّ وهو أصٌل قطعي 

طني. وال شّك  ين واملفرِّ أن من كان هكذا فالعتب الحق معدود يف املقرصِّ

 به يف تفريطه وتقصريه. فكيف يقال ال عتب عليه؟

 نيِّ غري أن ما عُ ؛ ال ينكرثابت أصل املسابقة إىل اخلريات : أن اجلوابو

 ؟ له مسابقةوقته املعنّي  إيقاعه يف قال إنّ  من الزمان هل يُ نيَّ عَ له وقت مُ 

رأي أن وال ؟امال لهأم يقال ليس ش ،فيكون األصل املذكور شامال له

إيقاَعه يف الوقت املُحّدد له ُيَعدُّ من املسابقة إىل اخلريات. وعىل ذلك يكون 

 ، كام جاء يف احلديث:ل عن أفضل األعاملئ  قوله عليه السالم حني ُس 

ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َسَأل ُت " َعَمل   َأيُّ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ   إ ىَل  َأَحبُّ  ال 
 
 ةُ الالصَّ  َقاَل  اّللَّ

ت َها َعىَل   .يريد به وقت االختيار مطلقا 1"،َوق 

أوائل  صىل يفـ م األعرايب األوقات لَّ حني عَ ـ ويشري إليه أنه عليه السالم 

 ،ه فيه عىل تقصريبِّ نَ ومل يُ  ،زاوَ جَ تَ ال يُ  اً حدّ  وَحدَّ ذلك ،األوقات وأواخرها

بعد ذلك من أوقات  ه عىل التقصري والتفريط بالنسبة إىل مابَّ وإنام نَ 

ُنَاف ق نيَ  ةُ َصال ت ل َك " :إذ قال ،إذا صىل فيها من ال رضورة له ،الرضورات  ،امل 

ُنَاف ق نيَ  َصالةُ  ت ل َك  ُنَاف ق نيَ  َصالةُ  ت ل َك  ،امل   أن وقت التفريط هو فبنيَّ  2".امل 

أن خيرج عن  يفإنام ينبغ .تكون الشمس فيه بني قرين الشيطان يالوقت الذ

 .ذلك الوقت املحدود يففعل املسابقة واملسارعة من خرج عن ال وصف

 .وآثام أيضا عند بعض الناس ،ا ومقرصِّ  ،طاى مفرِّ سمَّ وعند ذلك يُ 

كان  ،ها بأمر جمهولآخرُ  دَ يِّ ا قُ فإنا ملّ  ،دة بوقت العمرقيَّ املُ الواجبات وأما 

فإن العاقبة  ؛أول أزمنة اإلمكان يفذلك عالمة عىل طلب املبادرة واملسابقة 

مل يفعل مع سقوط و ى ذلك املطلوُب دَّ ؤَ مثله يُ  ف ما يفإذا عاش املكلَّ و .بةمغيَّ 

ال أنه  ،ألن املبادرة هي املطلوب ؛ه الشافعيمَ وأثَّ  ،طارِّ فَ مُ ـ والبد ـ  دَّ عُ  ،األعذار

 وإنام املعلومُ  ،فإن آخره غري معلوم ؛ بني أول الوقت وآخرهريَّ عىل التحقيق خُمَ 

                                                 
 كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها.صحيح البخاري:  1
 كتاب النداء للصالة، باب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر.موطأ مالك:  2
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فليست هذه املسألة من أصلنا املذكور فال تعود عليه  .اليد اآلن ه ما يفمن

 .بنقض

لكن  ،نّي عَ ر استحباب املسابقة بالنسبة إىل الوقت املُ كَ ن  ال يُ كام أنه 

وإال مل يكن الوقت  ،ا قرصِّ ع مُ ر عن أول الوقت املوسَّ املؤخِّ  دُّ عَ بحيث ال يُ 

 .وسعةم التّ ك  عىل ُح 

 المسألة التاسعة
 ،كالصالة ،كانت من حقوق اهلل)ف قوق الواجبة عىل املكلَّ احل

 ،والنصيحة ،والنفقات ،أو من حقوق اآلدميني كالديون ،واحلج ،والصيام

حقوق حمدودة  :أحدمها :عىل رضبني( وما أشبه ذلك ،وإصالح ذات البني

 .حقوق غري حمدودة :واآلخر ،رشعا

حتى  ،بة عليه دينامرتتِّ  ،فملكلَّ ة اة لذمّ مَ رة فالز  دَّ قَ فأما املحدودة املُ 

 ،ومقادير الزكوات ،فاتلَ ت  وقيم املُ  ،كأثامن املشرتياتيقوم بأدائها، 

 ؛والتقديرُ  والدليل عىل ذلك التحديدُ  .وما أشبه ذلك ،وفرائض الصلوات

 ،عليه باق   ه فاخلطاُب فإذا مل يؤدِّ  .نيَّ عَ ر بالقصد إىل أداء ذلك املُ ع  ش  فإنه مُ 

 .نه إال بدليلوال يسقط ع

ودفع حاجات )غري الزكاة(، مثل الصدقات ، وأما غري املحدودة

واألمر باملعروف  ،واجلهاد ،وإنقاذ الغرقى ،وإغاثة امللهوفني ،املحتاجني

وهو للمكلَّف،  ةٌ الزم، فهي وفروض الكفايات ،والنهي عن املنكر

هولة املقدار، وجمحمدودة ؛ ألنا غري ذمته يفغري أنا ال ترتتب ، مطلوب هبا

ا م والتكليف بأداء .فال يصح أن يرتتب دينا ،الذمة يفاملجهول ال يرتتب و

  .عارشوهو ممتنع  ،ر الوقوعبمتعذِّ  عرف له مقدار تكليٌف ال يُ 

 :أو قال (١٥احلج: ) ژۈۈٴۇژ :فإذا قال الشارع
  ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںژ
من  ،كل واقعة بحسبها فع احلاجة يففمعنى ذلك طلب ر (٢٥٢البقرة: )

 .اج إليه فيها بالنظرتَ ما حُي    مقدارُ نت حاجة تبنيَّ فإذا تعيَّ  .غري تعيني مقدار
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األمر املُط َلق بمقتىض جوعه؛ فهو مأمور بإطعامه وسد   جائعٌ فإذا تعنّي 

فالطلب باق عليه ما مل ، فإن أطعمه ما ال يرفع عنه اجلوعبإطعام اجلائع؛ 

كان األمر من أجلها  تيذلك ما هو كاف ورافع للحاجة ال يفعل من

ذلك  يفختالف الساعات واحلاالت اهو كاف خيتلف ب يوالذ باإلطعام.

الوقت احلارض  يف فال يكون معلوما إالّ  ،ه جمهوالوهذا معنى كونُ . املعنيَّ 

 .ال بمقتىض النص ،بحسب النظر

لكان مانعا من أصل  ،ةالذمّ  يفب مانعا من الرتتُّ  لو كان اجلهُل  :فإن قيل

فاجلواب أن  .التكليف يفف به رشط باملكلَّ  ألن العلمَ  ؛التكليف أيضا

دون إظهاره  عند الشارع نيَّ ق بمعَ اجلهل املانع من أصل التكليف هو املتعلِّ 

، لو قال للمكلَّف. ف شهرا بعينه دون أن يبيِّنه وهو يريد ُصم  شهرا

 ، عند الشارع بحسب التكليفا ما مل يتعنيَّ أم .فهذا هو املمتنعللمكلَّف، 

إذ ليس  ؛الكفارة التخيري بني اخلصال يف يف كام صّح  ،فالتكليف به صحيح

ي، وإنام القصد هو اإلتيان بأهيا إحدى اخلصال دون ما بق يف للشارع قصدٌ 

 ؛عىل اجلملةإطعام اجلياع الشارع  ام مقصودُ فكذلك هنا إنّ تيّسَّ للمكلَّف. 

د هنا .فإذا تعني وقع الطلب .فال طلبجائع  تعنّي فام مل ي وهو  ،هذا هو املرا

 .غريه مقدار وال يف يفف مع نفي التعيني ممكن للمكلَّ 

رضوريات متعلِّق باألول والفرق بني النوعني األول والثاين: أن النوع 

تمَّ تعيينه وتقديره، حتى يتم أداؤه عىل وجهه الكامل حفظا لذلك و ،الدين

 ،بقاعدة التحسني والتزينيفهو متعلِّق  الثاينلرضوريات. أما النوع لتلك ا

 .فنيإىل اجتهاد املكلَّ  َل كِّ ولذلك وُ 

ض فلم يتمحَّ نوعني األول والثاين، ه من البَ بَش  ذٌ آخ   ثالثنوع  كوهنا

، وال بد فيه من النظر يف كل واقعة عىل التعيني. اجتهاد هو حمّل  ،ألحدمها

 نوعنيوألجل ما فيه من الشبه بال .ألقارب والزوجاتالنفقة عىل ا ومثاله

ب فال يسقط فإذا ترتّ  ؟الذمة أم ال يفب هل له ترتُّ  :فيه اختلف الناُس 

 .باإلعسار

وينضبط األول والثاين بإرجاع النوع األول من احلقوق إىل طلب 
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العني، والنوع الثاين إىل طلب الكفاية؛ فإن حاصل األول أنه طلب ُمَقّدر 

د العارض يف  عىل كّل عني من أعيان املكلَّفني، وحاصل الثاين إقامة األَو 

الدين وأهله. إال أن الثاين قد يدخل فيه ما ُيَظّن أنه طلب عني، ولكنه ال 

يصري طلبا متحتِّام يف الغالب إال عند كونه كفاية، كالعدل واإلحسان وإيتاء 

الكفايات مندوبات  ذي القربى. وأما إذا مل يتحّتم فهو مندوب. وفروض

 عىل األعيان.

 المسألة العاشرة
م مرتبة العَ  يصّح  م عليه بأنه واحد كَ فال حُي   ،وف  أن يقع بني احلالل واحلرا

 :ومن الدليل عىل ذلك أوجه .هكذا عىل اجلملة ؛اخلمسةاألحكام من 

 فنيق بأفعال املكلّ من أن األحكام اخلمسة إنام تتعلّ بيانه ما تقدم  :أحدها

مل وجدت أفعال ووإذا تعلق هلا. وأما دون ذلك فال  ؛لقصد إىل الفعلمع ا

أي ال  ؛م فيهلَّ كَ تَ و املُ ف  فهو معنى العَ األحكام اخلمسة،  يتعلق هبا حكم من

 .مؤآخذة به

 يوفقد رُ  ؛ما جاء من النص عىل هذه املرتبة عىل اخلصوص :والثاين

َ  إ نَّ " :أنه قالصىل اهلل عليه وسلم  يعن النب ئ َض  َفَرَض  اّللَّ  َفال َفَرا

َياءَ  َعن   َوَنَى ُتَضيُِّعوَها، ُكوَها، َفال َأش  َتُدوَها، َفال ُحُدوًدا َوَحدَّ  َتن َته   َتع 

َياءَ  َعن   َوَغَفَل  ن   َأش 
يَان   َغري    م  س 

وقرأ عليه السالم قوله  1".َعن َها َتب َحُثوا  َفال ن 

 َعام   َأُكلَّ  َرُجٌل  َفَقاَل ، "(١٢آل عمران: ) ژھ  ھ  ے   ے  ۓژ  :تعاىل

  َرُسوَل  َيا
 
  َرُسوُل  َفَقاَل  ًا،ثالثَ  َقاهَلَا َحتَّى َفَسَكَت  ؟اّللَّ

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َعَلي ه   اّللَّ

ا َلَوَجَبت   َنَعم   ُقل ُت  َلو   :َوَسلَّمَ  ُتم   َومَلَ َتَطع  ُتُكم   َما َذُروين   َقاَل  ُثمَّ  ،اس  اَم  َتَرك   َفإ نَّ

                                                 
1

حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي )املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، المعجم الكبير للطبراني:  
: رجاله رجال مجمع الزوائد(. قال اهليثمي يف 224، ص22م( ج4891هع/ 4141، 2ط

(: حسن 11البن تيمية )ص اإليمانالصحيح، وقال عنه الشيخ األلباين يف تعليقه على كتاب 
 بشاهده.
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َرة   َقب َلُكم   َكانَ  ن  مَ  َهَلَك  م   ب َكث 
ت   ُسَؤاهل   م  الَواخ  ه 

م   َعىَل  ف  ه 
ُتُكم   َفإ َذا .َأن ب َيائ   َأَمر 

 
 
ء يَش 

ن هُ  َفأ تُوا  ب  ُتم   َما م  َتَطع    َعن   َنَي ُتُكم   َوإ َذا ،اس 
 
ء وقد كان  1".َفَدُعوه يَش 

م بناء عىل حكم زل فيه حكـالنبي عليه السالم يكره كثرة السؤال فيام مل ين

 .راجعة إىل هذا املعنى يه إذ   ،الباءة األصلية

ومنه  ،االجتهاد العفو عن اخلطأ يفمن الرشيعة  ثبت يفما  :والثالث

األنفال: ) ژۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۆئ  ۆئژ :قوله تعاىل

٥٥.) 

ومواضع العفو يف الرشيعة كثرية، منها ما هو ُمتََّفق عليه بني أهل 

َتَلف فيه. منها:العلم، و  منها ما هو خُم 

صىل وقد قال  ؛عنها ومعناها أن األفعال معها معفو  : . الباءة األصلية1

َظمَ  إ نَّ اهلل عليه وسلم: " نيَ  َأع  ل م  ُس  نيَ  يف   امل  ل م  ُس  ًما امل    َعن   َسَأَل  َمن   ُجر 
 
ء  يَش 

م   مَل   نيَ  َعىَل  حُيَرَّ ل م  ُس  مَ  امل  م   َفُحرِّ ن   َعَلي ه 
ل   م  َأَلت ه   َأج   2".َمس 

فعل صدر  فكّل  ؛به ق عىل عدم املؤاخذةفَ تَّ فإنه مُ  :اخلطأ والنسيان. 2

وسواء علينا أفرضنا تلك  .عنه يف  أو خمطئ فهو مما عُ  ،أو ناس ،عن غافل

وال  ،ا عنهاألنا إن مل تكن منهيّ  .أم ال ،ا عنهاأو منهيّ  ،األفعال مأمورا هبا

 ،له يف الرشع مَ ك  فقد رجعت إىل قسم ما ال ُح  ،ا فيهاريَّ وال خُمَ  ،مأمورا هبا

 رُ ك  فمن رشط املؤآخذة به ذ   ،والنهُي  هبا األمرُ  ن تعلّق إو .وهو معنى العفو

وذلك يف املخطئ والنايس والغافل  ،متثالوالقدرة عىل اال ،األمر والنهي

 .ومثل ذلك النائم واملجنون .حمال

 العفو عن اخلطأ.اجع إىل وهو ر :جتهاداخلطأ يف اال. 3

ه. 4 ء  :اإلكرا إذا قلنا بجوازه  .ف فيهلَ تَ ا خُي  أو ممّ  ،عليه ُق فَ تَّ كان مما يُ سوا

ء عىل قول من يرى بقاء  ؛فهو راجع إىل العفو يف حّق األمر والنهي سوا

َره، أو من يرى ارتفاعهام؛  فإن حاصل ذلك أن تركه ملا ترك وفعله ملا املُك 

 .فيهفعل ال حرج عليه 

                                                 
 كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر.صحيح مسلم:  1

2
 كتاب الفضائل، توقريه صلى اهلل عليه وسلم وترك إكثار سؤاله.  صحيح مسلم: 



 

62 

حيث  ،ت عىل ذلكفإن النصوص دلّ  :ها عىل اختالفهاص كلّ َخ الرُّ . 5

  .وحصول املغفرة ،ورفع احلرج ،عىل رفع اجلناح ّص نُ 
ح فإذا ترجَّ  :الرتجيح بني الدليلني عند تعارضهام ومل يمكن اجلمع. 6

 ألنه إن مل يكن كذلك مل ؛الدليلني كان مقتىض املرجوح يف حكم العفو أحدُ 

  .وهو ثابت باإلمجاع ،فيؤدي إىل رفع أصله ،رتجيحيمكن ال

فقة دليل بَ  ،العمل عىل خمالفة دليل مل يبلغه. 7 ه وهو يف غَ لَ أو عىل موا

ال بد من  إذ   ؛م عليه بعدقُ ة مل تَ جَّ ألن احلُ  ؛نفس األمر منسوخ أو غري صحيح

ما  وإال لزم تكليف .وحينئذ حتصل املؤآخذة به ،بلوغ الدليل إليه وعلمه به

 .ال يطاق

ته نَّ وتا عنه مع وجود مظ  ألنه إذا كان مسكُ  ؛فهو عفو :عنه َت ك  ما ُس . 2

 .فهو دليل عىل العفو فيه

 أدلة منع وجود مرتبة العفو
 ما سبق من األدلة بام مرتبة العفو أن يستدرك عىلن يمنع وجود ومل

 يأيت:

جملتها ون إما أن تكون بفُ فني من حيث هم مكلَّ ن أفعال املكلَّ . إ1

أو ال تكون داخلة  ،قتضاء أو التخيريداخلة حتت خطاب التكليف وهو اال

فال زائد عىل حتت خطاب التكليف فإن كانت بجملتها داخلة حتته. 

لزم أن حتته وإن مل تكن داخلة بجملتها  .وهو املطلوب ،األحكام اخلمسة

 التكليف ولو يف وقت أو فني خارجا عن حكم خطابيكون بعض املكلَّ 

عن خطاب فا فال يصح خروجه كلَّ لكن ذلك باطل ألنا فرضناه مُ  .حالة ما

 .عىل األحكام اخلمسة زائدٌ يكون هناك ال التكليف، ف

ئدة عن األحكام اخلمسة( 2 كون حكام تإما أن . إن مرتبة العفو )الزا

 ا.كن حكام رشعيا فال اعتبار هبتفإن مل تكون حكام رشعيا. أو ال  ،رشعيا

والعفو إنام  ،سمى بالعفوت انأليس حكام رشعيا  اعىل أنوالذي يدل 

وذلك يستلزم  ،املخالفة ألمر أو ني ف حكمُ ع للمكلَّ توقَّ ه حيث يُ يتوجَّ 

 آخر لتضادّ  فال يصح أن يتوارد عليه حكمٌ  ،هف به قد سبق حكمُ كون املكلَّ 
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وكالمنا يف  ي،ال دنيو يوأيضا فإن العفو إنام هو حكم أخرو .األحكام

 .األحكام املتوجهة يف الدنيا

من خطاب التكليف أو أن يكون فإما  ،وأما إن كان العفو حكام رشعيا

وأنواع  ،وأنواع خطاب التكليف حمصورة يف اخلمسة ،من خطاب الوضع

)السبب، خطاب الوضع حمصورة أيضا يف اخلمسة التي ذكرها األصوليون 

وهذا ليس منها ن(، الرشط، املانع، الرخصة والعزيمة، الصحة والبطال

 .فكان لغوا 

ئد . 3 لة أإن كان راجعا إىل املسعن األحكام اخلمسة إن هذا الزا

أن خيلو بعض الوقائع عن حكم اهلل أم  هل يصّح  :األصولية وهي أن يقال

واألدلة  .فليس إثباهتا أوىل من نفيها إال بدليل ،فيها ٌف فاملسألة خمتلَ  ؟ال

 .ا إال بالدليل السامل عن املعارض ودعواهثباهتإ فيها متعارضة فال يصّح 

 .وإن مل تكن راجعة إىل تلك املسألة فليست بمفهومة

فاألدلة  .ثبات مرتبة العفو ال دليل فيهإما تقدم من األدلة عىل . 4

رفع  . فام يعود منها إىلالنقلية غري مقتضية للخروج عن األحكام اخلمسة

ه واحلرج   ،إما اجلواز بمعنى اإلباحةتيض يقحكم اخلطأ والنسيان واإلكرا

يقتيض  وإما رفع ما يرتتب عىل املخالفة من الذم وتسبيب العقاب وذلك

. وما ورد من أدلة النهي عن ضار  عَ مر والنهي مع رفع آثارمها ملُ إثبات األ

زمانه عليه السؤال عن األشياء التي مل ترشع خمافة ورود حتريمها خاصة ب

 .السالم ال يف غريه

 مرتبة العفوضوابط 
إن قيل بوجود مرتبة العفو، فإن ضوابط ما يدخل حتتها تنحرص يف 

 ثالثة أنواع:

 ينحوه وإن قو قصدُ  ُض ارَ عَ مع مقتىض الدليل املُ  الوقوُف  :أحدها

 .هُض ار  عَ مُ 
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لكن  ،أو عن قصد ،عن غري قصد  الدليلعن مقتىض اخلروُج  :والثاين

 .بالتأويل

 .ن حكمه رأساالعمل بام هو مسكوت ع :والثالث

 1:هُض ار  عَ مُ  ينحوه وإن قو قصدُ  ُض ارَ مع مقتىض الدليل املعَ  الوقوُف . 1

وعدم األخذ بالرخصة مع وجودها؛ ألن بالعزيمة  العمُل  :يدخل حتتهومما 

خُذ كان اآل ،عىل ظاهر العموم أو اإلطالقالعزيمة ملَّا كانت هي املقصودة 

َتَمُد مثُله يف ه وكذلك العمل بالرخصة وإن توجَّ  اجلملة. هبا متَّب عا لدليل  ُيع 

وهي أصل  ،ة من قاعدة رفع احلرجدَّ مَ تَ س  الرخصة مُ ألن  ؛العزيمة حكمُ 

مثُله يف الرشع. ومن  دٌ مَ تَ ع  مُ مع دليل   االرخصة وقوفكيل. فيكون العمل ب

سافر يف رمضان أقل من أربعة من أن من يف مذهب مالك جاء ما هذا الباب 

 وكذلك من أفطر يف .فال كفارة عليه ،فطرأف الفطر مباح بهأن  برد فظنّ 

الذي ُبن ي عليه الفطر أو  صلاألوإن كان فال كفارة عليه. بتأويل رمضان 

كر ظانا أنه غري س  كشارب املُ  ،لكل متأوِّ  يف جار  إال أنه  ي،غري علمالتأويل 

يه ظانا أنه املال احلرام عل وآكُل حريب، وقاتل املسلم ظانا أنه كافر  ،مسكر

 ومثله املجتهدُ  .وأشباه ذلك ،ر بامء نجس ظانا أنه طاهرواملتطهِّ  ،حالل له

َ  َأَحدٌ  ُيَصلِّنَيَّ  "ال :وقد قال عليه السالم .اجتهاده املخطىء يف  يف   الإ   ال َعرص 

ال نصيل حتى  :فقال بعضهم ،الطريق يففأدركهم وقت العرص  2"ُقَري َظةَ  َبن ي

صىل اهلل  ير ذلك للنبك  فذُ  ،ومل يرد منا ذلك ،بل نصيل :موقال بعضه ،نأتيها

  .ف واحدة من الطائفتنيفلم يعنِّ عليه وسلم 

 ثم يتبنيَّ  ،من مسائل االجتهاد ويدخل هانه كل قضاء قىض به القايض

وكذلك  .أو بعض القواطع ،أو إمجاعا ،اما مل يكن قد أخطأ نص   ،له خطأه

                                                 
ألن وجود دليل مَعاِرض شرط. فلو مل يكن  "؛ضارَ مع مقتضى الدليل املعَ  الوقوفُ "إمنا قلنا  1

هناك دليل يعارضه، يكون العمل مبقتضى الدليل ظاهرا، وال عفو يف خمالفته، ألهنا خمالفة من غري 
من النوع  بل ،ه مل يكن من هذا النوعضُ ألنه إن مل يقو معارِ  "هضُ معارِ  يوإن قو "وإمنا قيل حجة. 

 ثاين.ال

 
 ة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء.كتاب اجلمعة، باب صال  صحيح البخاري: 2
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 َض ر  فإذا فُ  .ف مع أحدمها وإمهال لآلخرالرتجيح بني الدليلني فإنه وقو

 ه  مُ 
الظاهر دليل  وهو يف ،للراجح فذلك ألجل وقوفه مع املرجوح الً م 

مع عدم العلم  أو غري صحيح بدليل منسوخ   وكذلك العمُل  .همثلُ  دُ مَ تَ ع  يُ 

. اجلملة يفه مثلُ  دُ مَ تَ ع  مع ظاهر دليل يُ  فإنه وقوٌف  بالنسخ وعدم الصحة،

 .مما يدخل حتت معنى العفو املذكورفهذه وأمثاهلا 

أو عن قصد لكن  ،اخلروج عن مقتىض الدليل عن غري قصد. 2

ألنه مل  ؛عمال عىل اعتقاد إباحته يعمُل شخص الومما يدخل حتته:  :بالتأويل

إذا مل يبلغه دليل  ،أو يرتكه معتقدا إباحته ،يبلغه دليل حتريمه أو كراهيته

ال يعلم أن اخلمر سالم جديدا و؛ كأن يكون الشخص دخل اإلوجوبه

عن مالك أنه كان ال يرى ختليل أصابع الرجلني  يوقد رو. حمرمة فيرشهبا

ه من التعمُّ  ،الوضوء يف صىل اهلل عليه وسلم  يحتى بلغه أن النب ،قويرا

خالف العمل عىل ومما يدخل حتته أيضا  .ل فرجع إىل القول بهلِّ كان خُي 

َ  إ نَّ " :ديثاحليف و ،نسيانا خطأ أوالدليل  ت ي َعن   َوَضعَ  اّللَّ ََطأَ  ُأمَّ  اخل 

َيانَ  ُهوا  َوَما َوالنِّس  ر  ُتك  أنه من  يفجمرى اخلطأ والنسيان  يومما جير 1"،َعَلي ه   اس 

ه اإل - القصدُ  دَ ج  وإن وُ  -غري قصد   .احلديثاملذكور يف كرا

ن حني قصة قدامة بن مظعوبالتأويل مع املعرفة بالدليل  ةخالفاملمثال و

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ رشب اخلمر متأوال جواز رشهبا بقوله تعاىل:

إن  :قال لعمر بن اخلطاب(. حيث ١١املائدة: ) ژژ  ڑ  ڑ  ک

َ  :قال عمر ،ينرشبتها فليس لك أن جتلد كنُت 
ژ  :ألن اهلل يقول :قال ؟ومل 

فقال (. ١١املائدة: ) ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

ومل  .ل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهللإنك أخطأت التأوي :عمر

 .دَّ يأت يف حديث قدامة أنه ُح 

 وَّ لُ ُخ وهذا النوع فيه نظر؛ ألن  :العمل بام هو مسكوت عن حكمه. 3

َتَلٌف هلل  بعض الوقائع عن حكم   ة ا عىل القول بصحّ فأمّ  .فيهتعاىل أمٌر خُم 

                                                 
 كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي.  سنن ابن ماجه: 1
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 َسَكَت  َوَما" :احلديث وهو مقتىضصح القول بوجود مرتبة العفو، في اخللوّ 

وٌ  َفُهوَ  َعن هُ  القول اآلخر فيشكل  ا عىلوأمّ  .وأشباهه مما تقدم 1"،َعف 

يس ق  وإما مَ  ،بل هو إما منصوص ،عنه بحال مسكوٌت  مَّ ليس ثَ  إذ   ؛احلديث

وهلا يف  فال نازلة إالّ  .والقياس من مجلة األدلة الرشعية ،عىل منصوص

يمكن أن عىل هذا الرأي و .سكوت عنه إذافانتفى امل .مك  ُح  الرشيعة حمّل 

َ يُ  ستفصال مع وجود اال كُ ر  تَ ثالثة أمور: أحدها: إىل  ف السكوُت رص 

، العادات مع استصحاهبا يف الوقائع يالسكوت عن جمار ، والثاين:تهنَّ ظ  مَ 

 .من رشيعة إبراهيم عليه السالم ُل ب  ت قَ ذَ خ  السكوت عن أعامل أُ  والثالث:

املائدة: ) ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېژ  :يف قوله تعاىل األول كامومثال 

وإذا  .حوا ألعيادهم وكنائسهمبَ فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذَ (، ١

 ،ألن يف ذبائح األعياد زيادة تنايف أحكام اإلسالم ؛شكلأإىل املعنى  رَ ظ  نُ 

 قد. هُ ل  كُ  :فقال ،عن املسألة َل ئ  ُس  ولكن مكحوالً  .فكان للنظر هنا جمال

ص أن اآلية مل خُيَ ـ  واهلل أعلمـ يريد  .ذبائحهم علم اهلل ما يقولون وأحّل 

ه حتت ودخولَ  مقتضاهُ  اهللُ  مَ ل  املنايف وعَ  د هذا اخلاُص ج  عمومها وإن وُ 

لكن بحكم  ،ما ليس فيه عارض وما هو فيه ومع ذلك فأحّل  ،عموم اللفظ

 َعن   َوَغَفَل " :السالم وإىل نحو هذا يشري قوله عليه .العفو عن وجه املنافاة

َياءَ  ن   َأش 
َيان   َغري    م  س 

 2".َعن َها َتب َحُثوا  َفال ن 

م ك  الثاين كام يف األشياء التي كانت يف أول اإلسالم عىل ُح مثال و

ادة تَ ع  كاخلمر فإنا كانت مُ  .ت بعد ذلك بتدريجمَ رِّ ثم ُح  ،اإلقرار

ت عىل حاهلا قبل اهلجرة كَ ثم جاء اإلسالم فرُت   ،ستعامل يف اجلاهليةاال

 :ها حتى نزلم  ك  ض يف الرشع للنص عىل ُح رَّ عَ تَ ومل يُ  ،وزمانا بعد ذلك
 ما فيها من املنافع فبنّي  (،٢٥١البقرة: ) ژۉ  ې  ې   ېژ

ر فيها أكب من املنافع ،واملضار وترك احلكم الذي اقتضته  .وأن األرضا

عىل زادت فسدة إذا ألن القاعدة الرشعية أن امل ؛املصلحة وهو التحريم

                                                 
 كتاب األطعمة، باب ما مل يذكر حترميه.  سنن أبي داود:  1
2

 .سبق خترجيه 
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غري أنه  ،ع فيهامن  املَ  ان وجهُ بَ فَ  ،واملفاسد ممنوعة ،املصلحة فاحلكم للمفسدة

كوا بالبقاء مع األصل الثابت متّس ـ ه هُ ر وج  هَ وإن ظَ ـ ا مل ينص عىل املنع ملّ 

ودخل هلم حتت العفو إىل أن نزل ما يف سورة  .العادات يهلم بمجار

فحينئذ استقر حكم (، ١٠املائدة: ) ژڀژ  :املائدة من قوله تعاىل

ڎ  ڎ  ڈ  ژ   :عىل ذلك قوله تعاىل وقد دّل  .وارتفع العفو ،التحريم

اخلمر، ت مَ رِّ ا ُح فإنه ملَّ  (،١١املائدة: ) ژڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

ناح هو معنى اجلُ  عُ فرف   .زلت اآليةـفن ؟كيف بمن مات وهو يرشهبا :قالوا 

وكذلك  .به يف اجلاهلية ويف أول اإلسالم ومثل ذلك الربا املعمول .العفو

والثمر قبل  ،واملالقيح ،كبيع املضامني ،جارية بينهمالتي كانت بيوع الغرر 

عنه فهو  َت ك  وما ُس  ،ها كانت مسكوتا عنهاكلّ  .شباه ذلكأو ،بدو صالحه

  .يف معنى العفو

 ،وسائر أفعاهلام ،واحلج والعمرة ،الثالث كام يف النكاح والطالقمثال و

قون بني النكاح فقد كانوا يفعلون ذلك قبل اإلسالم فيفرِّ  .واإال ما غريَّ 

ويمسحون احلجر  ،ويطوفون بالبيت أسبوعا ،قونويطلِّ  ،والسفاح

ويأتون  ،ويقفون بعرفات ،ونويلبُّ  ،ويسعون بني الصفا واملروة ،األسود

ويغتسلون  ،م وحيرمونارُ ر احلُ هُ مون األش  ويعظِّ  ،ويرمون اجلامر ،مزدلفة

ويقطعون  ،ويغسلون موتاهم ويكفنونم ويصلون عليهم ،من اجلنابة

ة لَّ إىل غري ذلك مما كان فيهم من بقايا م   ،ويصلبون قاطع الطريق ،السارق

فبقوا عىل حكمه حتى  ،فكانوا عىل ذلك إىل أن جاء اإلسالم .بيهم إبراهيمأ

ما كان قبل ذلك فدخل  .وانتسخ ما خالفه ،أحكم اإلسالم منه ما أحكم

ي من األعامل لقِّ عىل التّ  زيادةً  د فيه خطاٌب يف حكم العفو مما مل يتجدَّ 

  .مةاملتقدِّ 

وانضبطت واحلمد هلل  ،وقد ظهر هبذا البسط مواقع العفو يف الرشيعة

إال أنه بقي النظر يف  .عامال ألدلته الدالة عىل ثبوتهإ ،عىل أقرب ما يكون

فهل يرجع إىل خطاب التكليف  مٌ ك  وإذا قيل ُح  ؟أم ال مٌ ك  هل هو ُح  :العفو

ينبني عليه  ا مل يكن مماولكن ملّ  ،هكلّ  ٌل مَ تَ هذا حُم   ؟أم إىل خطاب الوضع

  .فكان األوىل تركه ،مل يتأكد البيان فيه ،م عميلّ ك  ُح 
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 المسألة الحادية عشرة
لكن  ،ه عىل اجلميعتوجِّ مُ ـ علامء باألصول القول ـ حسب طلب الكفاية 

لب الطّ  وما قالوه صحيح من جهة كيّلّ  .هم سقط عن الباقنيذا قام به بعُض إ

وأما من جهة جزئي )أي من جهة النظر إىل جمموعة فروض الكفايات(، 

 ،عىل البعض واردٌ  لَب أن الطّ ضابطه عىل اجلملة و .ففيه تفصيلالطلب 

 القيام بذلك الفعل ولكن عىل من فيه أهلية ،عىل البعض كيف كانيس ول

 :والدليل عىل ذلك أمور .ال عىل اجلميع عموما ،املطلوب

ې  ى  ى    ژ :كقوله تعاىل ،ة عىل ذلكالنصوص الدالّ  :حدهاأ

فورد  (،٥٢٢التوبة: ) ژائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ  :وقوله .التحضيض عىل طائفة ال عىل اجلميع

من هذا النحو أشياء ويف القرآن (. ٥٠٢آل عمران: ) ژڱ   ڱ  ڱ

 .كثرية ورد الطلب فيها نصا عىل البعض ال عىل اجلميع
ما ثبت من القواعد الرشعية القطعية يف هذ املعنى كاإلمامة  :والثاين

ن كان ب هبا رشعا مَ لَ ط  فإنه إنام يُ  ،وسائر الواليات، أو الصغرى ،الكبى

 ب  هبا من ال يُ  بلَ ط  أن يُ  إذ ال يصّح  .فيهافادة أهال للقيام هبا واإل
ئ فيها وال د 

ومن باب  ،فطاق بالنسبة إىل املكلّ فإنه من باب تكليف ما ال يُ  ؛عيديُ 

وكالمها باطل  ،العبث بالنسبة إىل املصلحة املجتلبة أو املفسدة املستدفعة

 .رشعا

خلق اخللق غري عاملني بوجوه مصاحلهم ال  وجّل  أن اهلل عزّ وبيان ذلك 

 ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ ؛رةيف الدنيا وال يف اآلخ

ب لَ طَ و .ثم وضع فيهم العلم بذلك عىل التدريج والرتبية(، ٢٥النحل: )

أ به رَ د  ب به املصالح وكافة ما تُ تجلَ س  م والتعليم جلميع ما يُ بالتعلُّ  الناَس 

ئز الفطرية َل ب  إناضا ملا ُج  ،املفاسد ويف أثناء العناية  .فيهم من تلك الغرا

م له من تفاصيل ه  ل  وما أُ  ،ر عليهط  ق ما فُ ل  اخلَ  ن  واحد م    كّل يف ىبذلك يقو

نه ممن مل هُيَ  ،فيظهر فيه وعليه ،األحوال واألعامل أ تلك يَّ ويبز فيه عىل أقرا

ر عليه يف ط  عىل ظاهره ما فُ ظهر ل إال وقد فال يأيت زمان التعقُّ  .ئةي  ه  التَّ 
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وآخر  ،وآخر لطلب الرياسة ،أ لطلب العلمفرتى واحدا قد هتيَّ  .تهأوليَّ 

 للتصنُّ 
 
ع والنِّ خر للرصِّ آو ،اج إليهاحتَ ن املُ هَ ع ببعض امل إىل سائر  ،طاحا

 .األمور

يف غالب ـ  دّ بُ  فال ،ف الكيلّ فيه الترصُّ  زَ ر  واحد قد غُ  وإن كان كّل  ،ذاه

بغي توجيُهه إىل ذلك فعند ذلك ين، عليهاملواهب من غلبة بعض ـ العادة 

ص، و حتى يبز كل واحد فيام غلب عليه ومال إليه إعانته عليه، التخصُّ

 .كفاية قومٌ  هو فرُض  فعل   ى لكّل وبذلك يرتبَّ  تخصصات.من تلك ال

ي يف فأنت ترى أن الرتقِّ  .بذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعامل اآلخرةو

وال عىل  ،طالقإوال هو عىل الكافة ب ،طلب الكفاية ليس عىل ترتيب واحد

وال  ،وال هو مطلوب من حيث املقاصد دون الوسائل ،قطالإالبعض ب

ل بنحو من هذا فصَّ واحد حتى يُ  رٌ ظَ ر فيه نَ ظَ ن  أن يُ  بل ال يصّح  ؛بالعكس

وإال مل ينضبط القول  ،ع يف أهل اإلسالم بمثل هذا التوزيعويوزَّ  ،التفصيل

 .واهلل أعلم وأحكم .فيه بوجه من الوجوه

 ج  واجب عىل اجلميع عىل وَ اية إن فرض الكفقال أن يُ  قد يصّح و
ن م   ه 

فهم مطلوبون  .ةبمصلحة عامّ  ألن القيام بذلك الفرض قيامٌ  ؛زوُّ جَ التَّ 

وذلك من كان أهال  ،فبعضهم هو قادر عليها مبارشة ؛ملةاجلُ  ها عىلبسدِّ 

فمن كان  .عىل إقامة القادرين قادرونـ وإن مل يقدروا عليها ـ والباقون  ،هلا

بأمر  ن ال يقدر عليها مطلوٌب ومَ  ،ية فهو مطلوب بإقامتهاقادرا عىل الوال

 مطلوٌب  فالقادر إذاً  .جباره عىل القيام هباإآخر وهو إقامة ذلك القادر و

ل إىل صَّ وّ تَ إذ ال يُ  ؛بتقديم ذلك القادر القادر مطلوٌب  وغريُ  ،بإقامة الفرض

هو واجب. فمن باب ما ال يتم الواجب إال به  ،قيام القادر إال باإلقامة

 يبقى للمخالفة وجهٌ بني الرأيني، وال وهبذا الوجه يرتفع مناط اخلالف 

 .ظاهر

 المسألة الثانية عشرة
األشياء املباحة التي أصُلها اإلذن يف فعلها إال أنه تقع يف طريقها 

عوارض مضادة ألصل اإلباحة، أو ُيَتَوقَّع حدوُثها عند فعل ذلك املأذون 
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م اإلباحة فتنقلب ممنوعة أم فيه، هل يمكن لتلك الع وارض أن ُتغريِّ ُحك 

 .شكالإر وظَ هذا حمل نَ ال؟ 

إن تلك املباحات إّما أن تكون ممّا ينتمي إىل الرضوريات،  :والقول فيه

فيلحق اإلنسان رَضٌر بالٌغ من تركه، أو مما ينتمي إىل احلاجيات، فيلحق 

 ني.وإما أن ال تكون من هذين النوع ،برتكه حرجاإلنسان 

. فإذا كانت من الرضوريات، فالبد من بقائها عىل اإلباحة، وبقاء 1

الذي ال املباح وذلك ألن  .ذلك العارضاإلذن يف فعلها، وعدم اعتبار 

يبق عىل أصله من  وال ،واجب الفعلتقوم الرضوريات إال به يصري 

و ضه إال ما هو مثله يف الطرف اآلخر أعار  وإذا صار واجبا مل يُ  .اإلباحة

ر مُ  اّل حَمَ وألن  .أقوى منه أعني أن إقامة الرضورة  ،ة يف الرشعرَ فَ تَ غ  االضطرا

ب املصلحة ن  ر يف َج فَ تَ غ  وما يطرأ عليه من عارضات املفاسد مُ  ،ةَبَ تَ ع  مُ 

زير وأشباه ذلك يف ـأكل امليتة والدم وحلم اخلن ت مفاسدُ رَ ف  كام اغتُ  ؛ةبَ لَ تَ ج  املُ 

طق بكلمة الكفر أو وكذلك النُّ  .ةرّ ضطَ س املُ ب الرضورة إلحياء النفن  َج 

هف  الكذب ح    ،ما نحن فيه من ذلك النوعو .ظا للنفس أو املال حالة اإلكرا

لو اعتبنا ألنا و .فال بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الرضورية

وذلك غري  .العوارض ومل نغتفرها ألدى ذلك إىل رفع اإلباحة رأسا

بالنقض سقط أصله ل إذا عاد عىل مِّ كَ أن املُ ة بناء عىل قاعدصحيح 

ء  .واعتبار العوارض هنا إنام هي من ذلك الباب .اعتباره فالبيع والرشا

، فاعتبار ه موانع يف طريقهإليه وقد عارَض  رّ طَ فإذا اض   ؛األصل حالل يف

ء  الت، وإذا أدى اعتباُرها إىل إلغاء البيع والرشا نع ُيَعّد من املُكمِّ املوا

الت أن ُتبطل األصل.أصال  ، لزم إمهاهلا؛ ألنه ال يصّح للُمَكمِّ

. أما إذا كانت من احلاجيات )ال يضطر اإلنسان إىل فعلها، ولكن 2

الرجوع إىل أصل اإلباحة ـ أيضا ـ يقتيض يلحقه من تركها حرج( فالنظر 

. املمنوعات رفعا للحرجألنه ثبت يف الرشع إباحُة  ؛وترك اعتبار الطوارئ

من اخلروج إىل تلك ت املناكر يف الطرق واألسواق فال يمنع ذلك رَ كثُ فإذا 
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  نيِّ احلاجات حرج بَ األماكن من أجل قضاء احلاجات إذا كان يف ترك تلك 
 (.٢٥احلج: ) ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ 

د ظهر وعىل أية حال، فإن هذه املسألة قد ي يف قوم فيها خالف. وقد شدَّ

ح يف ومنهم من رصَّ  ،ى هبمدَ تَ ق  علم يُ  وهم أهُل  ،عىل أنفسهمهذا األمر 

ل املباح الفتيا بمقتىض اال ع 
وا تُّ هؤالء إنام بَ و .واعتبار العوارضمتناع عن ف 

دوا بعدم احلرج لضعفه عندهم ه  ا أنم َش إمّ  :يف املسألة عىل أحد وجهني

غري  ه يف التكاليفمثلُ  املعتادُ  واحلرُج  .ا هو معتاد يف التكاليفنه ممّ أو

فتوا أوإما أنم عملوا و .لزم ارتفاع مجيع التكاليف أو أكثرها وإالّ  ،مرفوع

نظروا إىل املباح عىل أنه رخصة، ف ؛صَخ صطالح الواقع يف الرُّ باعتبار اال

ُكه حتى مع عدم وجود العوارض  وما دام املباح رخصة فإن الراجَح َتر 

باب أوىل. وتفصيل  إذا وجدت العوارض لزم تركه منفالتي فيها مفسدة، 

 .صَخ مذكور يف قسم الرُّ هذه املسألة 

ها برجحان وربام اعرتضت يف طريق املباح عوارض يقيض جمموعُ 

مما يلحق يف ترك ذلك  ما يلحق فيها من املفاسد أعظمُ  ألنّ  ؛اعتبارها

 املباح، تركاحلرج الناتج عن أعظم منه يف الناتج عنها احلرج  نّ ألو ،املباح

هل يوازي احلرج الالحق برتك  :إال أنه يقال .اجتهاد اُل وهذا أيضا جم

  ؟األصل احلرج الالحق بمالبسة العوارض أم ال

العوارض بالنسبة إىل هذا األصل من باب  دُ ق  فنقول ال خيلو أن يكون فَ 

 .يف نفسه أو من باب آخر هو أصٌل  ،ل له يف بابهمِّ كَ املُ 

بل مفسدة  ،وي املفسدتنيالتعارض وال تسا فال يصّح  ،إن كان األولف

همَّ كَ ل مع مُ مِّ كَ أن املُ  :أحدها :والدليل عىل ذلك أمور .د األصل أعظمق  فَ 
 ل 

د املوصوف عىل ق  الصفة ال يعود بفَ  دُ ق  كان فَ مّلا و ؛كالصفة مع املوصوف

املوصوف أقوى يف الوجود  كان جانُب  ،بخالف العكس ،اإلطالق

املحافظة عىل أصل املوصوف  ، فوجبويف املصلحة واملفسدة ،والعدم

 .مع اجلزئي الته كالكيلّ كمِّ أن األصل مع مُ  :والثاين ولو مع إمهال الصفة.

فكذلك هنا ال أثر  .فال أثر للجزئي ه اجلزئيُّ إذا عارَض  أن الكيلّ  مَ ل  وقد عُ 
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ـ ل مِّ كَ أن املُ  :والثالثصل. ل يف مقابلة وجود مصلحة األمِّ كَ د املُ ق  ملفسدة فَ 

ام إنّ ذهابه ف ،د هلاألصل املصلحة ومؤكِّ  ور قَ إنام هو مُ ـ ل مِّ كَ و مُ من حيث ه

أصل كان  وإذا .الت مع أن أصل املصلحة باقمِّ كَ بعض املُ ذهاب هو 

 رتبته.عارضه ما ليس يف باقيا مل يُ املصلحة 

ُد العوارض من باب  آخر هو أصٌل يف نفسه،  أن ه إما فإنوأما إذا كان َفق 

فال أثر له مع وجود فقط، عا قَّ وَ تَ فإن كان مُ  .عاقَّ وَ تَ مُ يكون أو  ،وقعقد يكون 

ومفسدة العارض  ،مفسدة وهو واقعٌ املباح ألن احلرج برتك  ؛احلرج

َ وَ تَ ة مُ عَ قَّ وَ تَ مُ   فهو حمّل  ،ن كان واقعاإوأما  .ة فال تعارض الواقع ألبتةمهَّ

مفسدة ترك من كثر وقد تكون مفسدة العوارض فيه أ .جتهاد يف احلقيقةاال

والنظر يف هذا بابه باب التعارض  .وقد يكون األمر بالعكس ،املباح

 .والرتجيح

من الرضوريات وال من احلاجيات، فال صل املباح . أن ال يكون األ3

وفيه  ،اجتهاد حمّل وهذا  .وال يلحق برتكه حرجيضطر اإلنسان إىل فعله، 

هي مسائل و .البقاعدة تعارض األصل والغ، والذرائعسّد تدخل قاعدة 

 .خالففيها 

 أن حيتّج وعدم النظر إىل العوارض وملن يقول باعتبار األصل من اإلباحة 

تلحق ـ التي هي ختيريـ إذ اإلباحة  ؛إىل معنى رضوري أصل اإلذن راجعٌ  بأنّ 

م اخلادم هلا إن مل تكن يف ك  فهي يف ُح ، هي أصول املصالحالتي بالرضوريات 

ملعارض الرضوري يف  المباح اعتبارلض ار  عَ تبار املُ اعويكون  .احلقيقة إياها

اعتبار صار  ،وإذا كان كذلك .وإن مل يظهر يف التفصيل كونه رضوريا ،اجلملة

اعتبار  عدمُ  َض ر  فُ  إن   ،وأيضا .هض  ار  عَ جانب مُ اعتبار جانب املباح أرجح من 

 ط  وأُ  ،لمِّ كَ ه املُ ض  ار  عَ مُ ألجل األصل 
ار فيه إىل َص ن يُ ك أَش و  أَ  ق هذا النظرُ ل 

َ فإذا اعتُ  ،املباح كثرية إذ عوارُض  ؛تهنَّ ظ  ألنه مَ  ؛احلرج الذي رفعه الشارع ت ب 

  .جَر خ  املَ  ّذرام ضاق املسلك وتع  فربّ 

بأن مصلحة  أن حيتّج عىل أصل اإلباحة ح جانب العارض رّج ن يومل

ليل عىل وهو د . يف حتصيلها وعدم حتصيلهارّي خُمَ ـ من حيث هو مباح ـ املباح 
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ألنا متى بلغت مبلغ  ؛وهي كذلك أبدا .غ الرضورياتلَ ب  ا ال تبلغ مَ أّن 

 ُف  املكلَّ وإذا خترّي احلديث عام هو خُمَريَّ فيه. و ،ا فيهارّي مل تبق خُمَ الرضوريات 

جانب العارض ، يف حني أن فيها فذلك قاض بعدم املفسدة يف حتصيلها

 ذلك أن ال يبقى ختيري فيها، فيقتيض ،عهايقيض بوقوع املفسدة أو توقُّ 

وأيضا فإن  .أصل اإلباحةالذي يعارض وذلك معنى اعتبار العارض 

ألن التحقيق فيها أنا راجعة إىل  ؛أصل املتشاهبات داخل حتت هذا األصل

ع جماوزهتا إىل غري اإلباحة هو الذي اعتبه غري أن توقُّ  ،أصل اإلباحة

ل قطعي مرجوع إليه يف أمثال وهو أصالوقوع فيها. فنهى عن  ،الشارع

للدين  وأيضا فاالحتياطُ  .وينايف الرجوع إىل أصل اإلباحة ،هذه املطالب

  1.ص لعموم أصل اإلباحةصِّ من الرشيعة خُمَ  ثابٌت 

مسألة ا بيه عىل أّن ن  والقصد التَّ  ،حتجاج من اجلانبني كثريةوأوجه اال

 .واهلل أعلم .اجتهادية كام تقدم

                                                 
فمن  .ف فيهالَ تعَ املسألة خمُْ ن إإلباحة، حيث هذا على التسليم بالقول بأن األصل يف األشياء ا 1

 د  رُ ألهنا تعَ  ؛عتبار العوارض، فال إشكال عنده يف اإن األشياء قبل ورود الشرائع على احلظر :قال
بل له  ،فليس ذلك على عمومه باتفاق ،العفو وومن قال األصل اإلباحة أ .األشياء إىل أصوهلا

  ،رضه طارئ وال أصلعاتها أن ال يُ لَ ومن مجُْ  ،صاتص  خمَُ 
ُ
 .ضارِ عَ وليست مسألتنا مبفقودة امل
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 خطاب الوضع
 
 

 ،والرشوط ،األسبابينقسم خطاب الوضع إىل مخسة أنواع، هي: 

 .والعزائم والرخص ،والصحة والبطالن ،واملوانع
 

 النوع األول: األسباب
 

 المسألة األولى
َ املقتضية ألمور تُ فعال الواقعة يف الوجود األ وضع أو تُ  ،ع ألجلهارش 

 ،فاملكلَّ  وردُ ق  عن مَ  خارٌج  :أحدمها :عىل اجلملة رضبان ،فتقتضيها

 .دخوله حتت مقدوره يصّح  :واآلخر

ويكون  ،قد يكون سببا: وهذا فور املكلَّ دُ ق  عن مَ  خارٌج . ما هو 1

 ،ضطرار سببا يف إباحة امليتةبب مثل كون االفالّس  .ويكون مانعا ،رشطا

صالة مع وجود اخلارج  يف إسقاط وجوب الوضوء لكّل  س سببالَ والسَّ 

هبا أو طلوع الفجر سببا يف إجياب تلك وزوال الشمس أو غروالنجس، 

 ،والرشط ككون احلول رشطا يف إجياب الزكاة .وما أشبه ذلك ،الصلوات

 ،والرشد رشطا يف دفع مال اليتيم إليه ،والبلوغ رشطا يف التكليف مطلقا

واملانع  .وما كان نحو ذلك ،وإرسال الرسل رشطا يف الثواب والعقاب

لطالق والطواف بالبيت ووجوب ككون احليض مانعا من الوطء وا



 

75 

واجلنون مانعا من القيام بالعبادات وإطالق  ،الصلوات وأداء الصيام

 .وما أشبه ذلك ،الترصفات

ُدور املكلَّف2 : وهذا النوع ُينظر فيه من . ما هو داخٌل حتت َمق 

، بأن يكون حتت خطاب التكليفناحيتني: إحدامها: من جهة كونه داخال 

من جهة اقتضائه للمصالح أو  ،أو مأذونا فيه ،يا عنهأو منه ،مأمورا به

أو  ،إما سبباأن الشارع جعله من جهة  والثانية .املفاسد جلبا أو دفعا

 .أو مانعا ،رشطا

ُين َظر إليه من الناحية األوىل فنجده مرشوعا ومطلوبا  ،النكاحفمثال 

نية فنجد فهو داخل ضمن خطاب التكليف. وينظر إليه من الناحية الثا إليه،

 ،وحتريم املصاهرة ،يف حصول التوارث بني الزوجنيالشارع قد جعله سببا 

احليوان، إذا نظرنا إليها من  ذكاةالزوجني ببعضيهام. وكذلك ية استمتاع لِّ وح  

الناحية األوىل وجدنا أنا داخلة ضمن خطاب التكليف من حيث إنا 

وجدنا أن الشارع جعلها سببا  مأمور هبا. وإذا نظرنا إليها من الناحية الثانية

كذلك القتل وباألكل يف احليوان املذكى ورشطا فيها. نتفاع االحللية 

واجلرح، إذا ُنظ َر إليهام من الناحية األوىل وجدنامها داخلني حتت خطاب 

التكليف ملا ورد من النهي عن فعلهام بغري حق. وإذا ُنظ َر إليهام من الناحية 

 .وما أشبه ذلك، سببا للقصاصرع جعلهام الثانية وجدنا أن الشا

. فالنكاح مثال إذا ُنظر إليه من الناحية طوالرشوكذلك األمر يف 

األوىل وجدناه داخال حتت خطاب التكليف من حيث َطَلُبه أو اإلذُن فيه. 

رشطا يف وقوع وإذا نظرنا إليه من الناحية الثانية وجدنا الشارع جعله 

. وكذلك األمر يف الطهارة مع قة ثالثاة املطلَّ مراجع لِّ أو يف ح   ،الطالق

 النية يف صّحة العبادات. والصالة، 

األختني إذا ُنظ ر إليه من الناحية  ىحدإمثال نكاح ف ،وأما املانع

األوىل وجدناه داخال ضمن خطاب الشارع بكونه مأذونا فيه. وإذا نظرنا 

نكاح األخت ا من إليه من الناحية الثانية وجدنا الشارع قد جعله مانع

كفر إذا نظرنا إليه من الناحية األوىل وجدناه داخال ضمن وال .األخرى
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خطاب التكليف بكونه منهيا عنه. وإذا نظرنا إليه من الناحية الثانية وجدنا 

 .وما أشبه ذلك ،قبول الطاعاتالشارع جعله مانعا من 

 يشء ولكن ليس يف ؛ومانعا ،ورشطا ،سببا الواحدُ  األمرُ يكون وقد 

فإذا وقع سببا حلكم رشعي فال يكون رشطا فيه واحد يف وقت واحد. 

وإنام يكون سببا حلكم ورشطا  ،نفسه وال مانعا له ملا يف ذلك من التدافع

ورشط يف وجوب  ،كاإليامن هو سبب يف الثواب .آلخر ومانعا آلخر

 .ومانع من القصاص منه للكافر ،الطاعات أو يف صحتها

  المسألة الثانية
 التالزمُ  وإن صّح  ،اتبَ بَّ َس مرشوعية األسباب ال تستلزم مرشوعية املُ 

باحة أو إمن  رشعّي  كمٌ ق هبا ُح ومعنى ذلك أن األسباب إذا تعلَّ  .بينهام عادة

ق تلك األحكام فال يلزم أن تتعلَّ  ،ندب أو منع أو غريها من أحكام التكليف

َم ، وإن وقع أحيانا االتفاق بني احلاهتابَ بَّ َس بمُ  كمني. ومعنى هذا أن ُحك 

بب.  املَُسبَّب ناشئ عن أمر آخر غري خطاب التكليف املتعلِّق بالسَّ

ف ملكلِّ املطلوب من ا ن أنّ الكالم م  علم ما ثبت يف وأساس املسألة 

عىل ذلك  ا يدّل ممّ . ومهك  ل اهلل وُح ع  فمن فهي ات بَ بَّ َس ما املُ أ ،األسبابفعل 

 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  ژ :تعاىلما يقتيض ضامن الرزق كقوله 

زق وليس املراد (، ٥هود: ) عدم طلب أسباب الرزق، بل حصوُل الرِّ

ل َهاويف احلديث: " .ب إليهبَّ َس تَ املُ  ق  ل   اع  فأمره باألخذ باألسباب، ثم  1"،َوَتَوكَّ

ڄ  ڄ  ژ  :قوله تعاىلأيضا نه ومما يبيِّ  التوكل عىل اهلل يف حصول النتيجة.

ڳ  ڳ  ژ (، وقوله:١١-١٥الواقعة: ) ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ڃ 

(. فجعل اهلل تعاىل 64-٥١الواقعة: ) ژڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

للناس العمل باألسباب ليجازوا عليها، ثم احلكم فيها هلل وحده. 

فال )النتائج(، ات بَ بَّ األسباب دون املَس واخلالصة أن مكاسب العباد تتعلق ب

                                                 
 .ائق والورع عن رسول اهلل، الباب األخري: كتاب صفة القيامة والرقسنن الترمذي1
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ات بَ بَّ َس املُ وقوع رج  يكتسبه العبد، وبذلك خيه إال باموخطابُ  ق التكليُف يتعلَّ 

 املسألة التالية. عىل هذا األصل يوينبن .عن خطاب التكليف
 المسألة الثالثة
بات بَّ َس إىل املُ  ف االلتفاُت األسباب من جهة املكلَّ  يتعاط ال يلزم يف

 :وضوعة ال غريبل املقصود منه اجلريان حتت األحكام امل ،إليها وال القصدُ 

هذا مبني  عىل و .لةلَّ عَ ة كانت أو غري مُ لَ لَّ عَ مُ  ،أسبابا كانت أو غري أسباب

 أمرين: 

الق تعاىل ات راجعة إىل اخلبَ بَّ َس املُ  من أنّ ذكره م ما تقدّ : أحدمها

 ،ما هو راجع لكسبهأن هيتم بمراعاة ف املكلَّ هلا، وعليه فاألحرى بب بِّ َس املُ 

 األسباب. هو و

، فيؤدي من املطلوبات الرشعية ما يكون للنفس فيه حظ: أن اينوالث

التطلُّع إىل املَُسبَّبات إىل تغليب حظ النفس. يف حني أن ترك حظ النفس 

هم أخذوا أنفَس ـ ه هانه لُ  مث  َب تَ ع  ممن يُ ـ من هذه األمة  ادُ بَّ العُ أوىل. وقد كان 

النفوس إىل بعض  وا ميَل دُّ حتى عَ ، بتخليص األعامل عن شوائب احلظوظ

وجعلوا من األسس التي يبنون عليها ـ  .األعامل الصاحلة من مجلة مكائدها

 ظَّ َح  موا ما الأن يقدِّ ـ تعارض األعامل وتقديم بعضها عىل بعض عند 

ل ي  الفة مَ عىل خُم  إالّ  حتى ال يكون هلم عمٌل  ؛عليها َل قُ أو ما ثَ  ،للنفس فيه

عند طلب بات بَّ َس عن املُ  وذلك دليل عىل صحة اإلعراض .النفس

لتفات ليس من رشط الدخول يف األسباب املرشوعة اال ،فإذاً  .األسباب

األسباب  يف ياألسباب املمنوعة كام جير يف ار  وهذا أيضا َج  .اتبَ بَّ َس إىل املُ 

الثواب حصول  يفب بَّ َس وال يقدح عدم االلتفات إىل املُ  .املرشوعة

 يان عىل حتصيل األسباب خاصة.؛ فإن الثواب والعقاب جيروالعقاب

 المسألة الرابعة
الشارع الذي وضع األسباب إىل ترتُّب  قصدَ  األسباب يستلزمُ  وضعُ 

 :والدليل عىل ذلك أمورعليها. ات بَ بَّ َس املُ 
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أسبابا ألنفسها  توضع أن العقالء قاطعون بأن األسباب ال :أحدها

 .اتبَ بَّ َس ملُ قصد ما ينشأ عنها من اببل ، موجودات فقط يمن حيث ه

ت جللب املصالح أو درء عَ أن األحكام الرشعية إنام رُش   :الثانىو

ت ألجل عَ فإذا كنا نعلم أن األسباب إنام رُش   .اهتا قطعابَ املفاسد وهي مسبَّ 

 .باتبَّ َس إىل املُ  ات لزم من القصد إىل األسباب القصدُ بَ بَّ َس املُ 

ات غري مقصودة بَ بَّ َس املُ  م من أنّ فكيف هذا مع ما تقدّ  :فإن قيل

م هو بمعنى أن ما تقدّ أن  :فاجلواب ؟للشارع من جهة األمر باألسباب

، فخطاب اتبَ بَّ َس املُ إنَّام طلب من املكلَّفني حتصيل األسباب ال الشارع 

ه إىل حتصيل األسباب دون  . أما مضمون هذه اتبَ بَّ َس املُ التكليف ُموجَّ

ا، اهتبَ بَّ َس مُ باب أن ترتتب عليها املسألة فهو أن الشارع قاصد من وضع األس

 داخلة حتت فعل املكلَّف أم ال.ات بَ بَّ َس املُ برصف النظر عن كون تلك 

 المسألة الخامسة
إليه  القصد   ف تركُ فللمكلَّ  ،ببَّ َس إىل املُ  إذا ثبت أنه ال يلزم القصدُ 

 .هعلي يدّل يف املسألة الثالثة أما األول فام تقدم  .وله القصد إليه ،بإطالق

َ  :فإذا قيل لك
 :قلَت  ؟تكتسب ملعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغريها مل 

كام  .به ُت ر  م  فأنا أعمل عىل مقتىض ما أُ  ؛إىل تلك األعامل يألن الشارع ندبن

وأحج إىل غري ذلك من األعامل التى  يأن أصيل وأصوم وأزك أنه أمرين

 ،نعم :قلَت  ،املصالح الشارع أمر ونى ألجل إنّ  :فإن قيل لك .هبا يكلفن

 .ات ليس إيلّ بَ بَّ َس وحصول املُ  ،بسبُّ التّ  فإن الذى إيلّ  ،وذلك إىل اهلل ال إيلّ 

 .ما ليس يل إىل من هو له ُل ك  وأَ  ،ل إيلّ ع  إىل ما ُج  يفأرصف قصد

َ  :فكام إذا قيل لك ،ببَّ َس إىل املُ  ف القصدُ وأما أن للمكلَّ 
 ؟تكتسب مل 

أو لغري ذلك من املصالح  ،وأهيل حياة نفس وأقوم يف ي،قيم صلبأل :قلَت 

 ألنه التفاٌت  ؛صحيٌح  َب بُّ َس إذا قارن التَّ  فهذا القصدُ  .التى توجد عن السبب

يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     ژ :تعاىل وقد قال اهلل .إىل العادات اجلارية
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ڤ  ڤ  ژ   :وقال( ، ٥١اجلاثية:) ژحت  ختمت  ىت      يت  جثمثىثيث

 بالقصد إىل فمن حيث عّب (، ٥٠اجلمعة: ) ژڦڤ      ڦ  ڦ  ڦ  

اق االمتنان َس يق مَ وس   ،هو االكتساب يالذ الفضل عن القصد إىل السبب

أمور اآلخرة كام  يف وهذا جار   .ة ذلك القصدر بصحّ عَ أش   ،نكارإمن غري 

 تَ ب  وأيضا فإنام حمصول هذا أن يَ  .أمور الدنيا يفهو جار 
اهلل له  ءُ يِّ ما هي يغ 

ه به أمرُ  ومُ با يقُ بَّ َس أن يرزقه مُ  فهو راجع إىل االعتامد عىل اهلل يف ،لسببهبذا ا

 .وهذا ال نكري فيه رشعا .هح به حالُ ويصلُ 

مجيع األحكام العادية والعبادية  هذان الوجهان يفري هل جي :فإن قيل

: أن هذا جيري يف فاجلوابأنه خاص باملعامالت دون العبادات؟ أم 

العبادية، وأحكام املعامالت. فللمكّلف أن يكتفي النوعني: األحكام 

باإلتيان باألسباب دون نظر إىل النتائج، وله أن يقصد إىل النتائج؛ ألن كال 

النوعني من األحكام ُمَعلَّل بمصالح العباد يف الدنيا واآلخرة، وإن كانت 

ات أحكام املعامالت ـ يف الغالب ـ ُمعلَّلة عىل التفصيل، أما أحكام العباد

 فهي ُمعلَّلة عىل اجلُملة ال عىل التفصيل.

 ؛اتبَ بَّ َس املُ وهنا نقطة، وهي أن املجتهد يف اجتهاده حيتاج إىل النظر يف 

ء العلل وااللتفات إليهاألنه  ولوال ذلك مل  .إنام يتسع جمال اجتهاده بإجرا

فيبطل  ،يستقم له إجراء األحكام عىل وفق املصالح إال بنص أو إمجاع

ت عَ التى رُش   من االلتفات إىل املعاين بدّ  فال .وذلك غري صحيح ؛القياس

. هذا يف االجتهاد، أما يف ات األحكامبَ بَّ َس مُ  يه واملعاين ،هلا األحكام

العمل يف حق نفسه فينطبق عليه ما ينطبق عىل غريه من جريان الوجهني 

َقايض   َيق يض   "ال :فإذا سمع قوله عليه السالم السابق ذكرمها.  َوُهوَ  ال 

َبانُ  ه الغضب 1"،َغض  وحكمته تشويش  ؛نظر إىل علة منع القضاء فرآ

بالغضب اجلوع والشبع  َق حَ ل  فأَ  ؛اج بني اخلصومجَ الذهن عن استيفاء احل  

                                                 
 : كتاب األحكام عن رسول اهلل، باب ما جاء ال يقضي القاضي وهو غضبان.سنن الترمذي1
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هذا عىل مستوى  .وغري ذلك مما فيه تشويش الذهن ،والوجع ،املفرطني

يف نفسه شيئا وجد االجتهاد. أما عىل مستوى العمل، فإنه إذا كان قاضيا و

تلك العلل، فله أن يؤجل القضاء ملجرد االمتثال للنهي دون نظر إىل من 

الذي  ببَّ َس املُ املصلحة املقصودة من ذلك، وله أن يمتنع قاصدا إىل حتقيق 

قصده الشارع من ذلك النهي )درء مفسدة عدم استيفاء احلجج(. ويف 

 احلالني حيصل مقصود الشارع من النهي.

 ادسةالس المسألة
القصد فالسابق ذكرمها. األسباب مراتب تتفرع عىل القسمني قيام بلل

، وعدم القصد إىل األسباب له ثالث مراتبعند فعل ات بَ بَّ َس إىل املُ 

 عند فعل األسباب له ثالث مراتب أيضا. اتبَ بَّ َس املُ 

 فهي: األسباب عند فعل ات بَ بَّ َس إىل املُ أما مراتب القصد 

املولِّد ات بَ بَّ َس لمُ ألسباب معتقدًا أنه هو الفاعل لقوم الشخص باأن ي. 1

ألن األسباب ليست فاعلة  ؛والعياذ باهلل ،له اه  َض هذا رشك أو مُ . وهلا

 ژڭ  ڭ  ۇ  ۇژ  بنفسها، وإنام الفاعل هو اهلل خالق كل يشء؛

َبَح " :احلديث ويف(، ١٥الصافات: ) ن   َأص 
َباد ي م  م نٌ  ع   َمن   اَفَأمَّ ، َوَكاف رٌ  يب   ُمؤ 

َنا َقاَل  ر 
ل   ُمط    ب َفض 

 
َت ه   اّللَّ نٌ  َفَذل َك  َوَرمح  م  َكب   َكاف رٌ  يب   ُمؤ  َكو  ا ،ب ال   َقاَل  َمن   َوَأمَّ

َنا ر 
  ُمط 

 
ء نٌ  يب   َكاف رٌ  َفَذل َك  َوَكَذا َكَذا ب نَو  م  َكب   ُمؤ  َكو  فإن املؤمن  1"،ب ال 

 .بنفسهجعل الكوكب فاعال  يبالكوكب الكافر باهلل هو الذ

وحمصوله . ب يكون عنده عادةبَّ َس السبب عىل أن املُ  يفأن يدخل . 2

السبب يف إجياد املَُسبَّب، عتقاده استقالل اال ب ،ب  لسبَ بفعل  ب بَّ َس املُ  طلُب 

ب من بَّ َس إىل املُ قصد الو .ببَّ َس بل من جهة كونه موضوعا عىل أنه سبب ملُ 

وال هو مناف لكون  ،خلقه هذا الوجه ليس بخارج عن مقتىض عادة اهلل يف

فإن قدرة اهلل تظهر عند وجود السبب  ؛ب واقعا بقدرة اهلل تعاىلبَّ َس املُ 

 .األسباب يفالدخول  يفوهذا هو غالب أحوال اخللق  .وعند عدمه

                                                 
 .جوم: كتاب النداء للصالة، باب االستمطار بالنموطأ مالك 1
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فيكون الغالب  .ب من اهلل تعاىلبَّ َس السبب عىل أن املُ  يفأن يدخل . 3

من غري  ،ب عن قدرة اهلل وإرادتهبَّ َس عىل صاحب هذه املرتبة اعتقاد أنه مُ 

ب من بَّ َس املُ  يفوحاصله يرجع إىل عدم اعتبار السبب  .حتكيم لكونه سببا

 .وذلك صحيح .بهبِّ َس واعتباره فيه من جهة أن اهلل مُ  ،جهة نفسه

  فهي:األسباب عند فعل ات بَ بَّ َس إىل املُ أما مراتب عدم القصد 

ء للعباد وامتحان هلم من حيث هو ابتال السببيقوم بفعل أن . 1

 ب  وهذا مَ  .التفات إىل غري ذلك من غري ،لينظر كيف يعملون
عىل أن  ّي ن 

 ،هذه الدار ابتالء للعباد وامتحانا هلم يفموضوعة  اتببَّ َس األسباب واملُ 

 فاآلخذ هلا من هذه ،فإذا كانت كذلك. فإنا طريق إىل السعادة أو الشقاوة

 .وهذا صحيح .ق بذلك فيهاحقُّ مع التّ  تعَ ض  هلا من حيث وُ  اجلهة آخذٌ 

 .ب به منهاهلل بام تسبّ  دٌ تعبِّ وصاحب هذا القصد مُ 

ات ببَّ َس املُ قوم بفعل السبب مع عدم االلتفات إىل األسباب وأن ي. 2

لتفات إىل األسباب من حيث هي د عن االبحكم قصد التجرُّ مجيعا. وذلك 

عبود بالعبادة أن ال يرشك املمن متطلبات إفراد بناء عىل أن  ،أمور حمدثة

خروج عن يف القصد واعتامدا عىل أن الترشيك  ،معه يف قصده سواه

أيضا  ووهيف العبادة.  وهو تدقيق يف نفي الرشك. خالص التوحيد بالعبادة

 .يف موضعه صحيح

غري  أن يدخل يف السبب بحكم اإلذن الرشعي جمردا عن النظر يف. 3

 ؛قه بمقام العبوديةىل السبب تلبية لألمر لتحقُّ هه يف القصد إوإنام توجُّ  ؛ذلك

اه من حيث قصد اآلمر يف ذلك بَّ به لَ  مرَ له يف السبب أو أُ  ذنَ ألنه ملا أُ 

كام  ،رهاولو شاء مل جُي   ،وأنه أجرى العادة به ،بهسبِّ  له أنه مُ وقد تبنّي  .السبب

صدق  وعىل أنه يقتيض ،وعىل أنه ابتالء ومتحيص ،أنه قد خيرقها إذا شاء

فصار هذا القصد شامال جلميع ما  ،فدخل عىل ذلك كله .ه به إليهالتوّج 

 .تقدم

 المسألة السابعة 
ي ا عن فعلها، أو ال. فإذا كانت منهيا  األسباب نوعان: إما تكون َمن ه 
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عن فعلها فال إشكال يف كون املكلَّف مطلوبا بعدم فعلها، سواء قصد 

ال، وسواء ترتب عىل فعل السبب وقوُع  فاعُل السبب وقوع املَُسبَّب أم

 املَُسبَّب أم ال. 

من ب لَ ط  فال يُ  ،عنه ّي غري منهأما إذا كان الدخول يف السبب و

 املذكورة أدناه:املراتب مجيع ب يف سبُّ التَّ املكلَّف االمتناع عن 

فاعتقاد  ،إذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا عىل اجلملة. 1

معصية قارنت ما هو مباح أو يكون هو الفاعل  املعتقد لكون السبب

 التََّسبُّب.  طلب  ، ولكن تلك املعصية ال تُ مطلوب

، فهو يعتمد عىل ينتج عنه عادة . إذا فعل السبب عىل أن املَُسبَّب2

ب بُّ َس التَّ جريان العادات، والغالب فيها وقوع املَُسبَّبات عن أسباهبا، فهذا 

لقاء باليد إىل اإلكب يف هذه احلال يكون ترك التََّسبُّ ألن  .صحيحأيضا 

نه إذا خاف اهللكة إاملضطر  وألجل هذا قالوا يف .هو هو، أو التهلكة

وال جيوز أن  .أو أكل امليتة ونحوها ،أو االستقراض ،وجب عليه السؤال

ء مما إىل يش رّ ومن اضطُ  :ولذلك قال مّسوق .يرتك نفسه حتى يموت

 .يرشب حتى مات دخل النار حرم اهلل عليه فلم يأكل ومل

فيكون الغالب  .ب من اهلل تعاىلبَّ َس السبب عىل أن املُ  يفأن يدخل . 3

من غري  ،ب عن قدرة اهلل وإرادتهبَّ َس عىل صاحب هذه املرتبة اعتقاد أنه مُ 

إال أنه يبقى فيها  .أيضا ظاهريف هذه التسبب . وصحة حتكيم لكونه سببا

إطالق ف ؟أم ال ،صاحب املرتبة الثانيةزلة ـها بمنهل يكون صاحبُ  :بحث

أحوال املتوكلني ممن دخل بينهام، أما عدم التفرقة  كالم الفقهاء يقتيض

 . ذلك تقتيضفال حتت ترمجة التصوف 

وذلك أن هذه املرتبة تكون علمية  :املسألة نظر آخر يظهر يف يالذو

كان واجبا  ذ  إ ؛املرتبة الثانيةشبيهة بفإذا كانت علمية فهي  .وتكون حالية

وإنام الفاعل فيها  ،عىل كل مؤمن أن يعتقد أن األسباب غري فاعلة بأنفسها

ئد  لكن عادته يفوتعاىل، ها سبحانه بُ بِّ َس مُ  خلقه جارية بمقتىض العوا

  .شاء ملن شاء وقد خيرقها إذا ،ردةاملطّ 
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أما إذا كانت حالية فإن الشخص ينظر إىل أنه من حيث كانت 

يفعل مجيعا بيَد اخلالق الفاعل، فإن للخالق أن ات بَ بَّ َس املُ واألسباب 

مع السبب هذا الشعور يكون ف املكلَّ األسباب وبدونا. وإذا غلب عىل ب

ء عليه  .أو بدونه عىل حالة واحدة فإنه إذا جاع مثال فأصابته خممصة فسوا

ال يشعر يف . فب بيد اهلل تعاىلبَّ َس املُ وة أن السبب نَ عىل بيِّ ألنه  ؛ب أم التسبَّ أ

، وال يكون فعله لقاء باليد إىل التهلكةيكون إه للسبب كَ ر  تَ هذه احلال أن 

ك  من حتقق بأنّ داخال حتت النهي الوارد يف هذه اآلية. واحلاصل أن  َتر 

جيب  قال إنه الأن يُ  صّح  ،بالنسبة إىل ضامن اهلل تعاىل الرزقفعله بب كالّس 

 ،اب األحوال يركبون األهوالولذلك نجد أصح ؛ب فيهبُّ َس عليه التَّ 

فال  ة،كَ لُ ويلقون بأيدهيم إىل ما هو عند غريهم هَت   ،ويقتحمون األخطار

بناء عىل أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب  ؛كذلكعندهم يكون 

 .اهللكة يستوي مع ما هو عندنا من مواطن األمن وأسباب النجاة

يس من فقهاء حكى عياض عن احلسن بن نرص السوومثال ذلك ما 

أرى  يا أبت اشرت طعاما فإين :عرة غال فيها السِّ نَ َس  املالكية أن ابنه قال له يف

 َت س  لَ  :ثم قال البنه ،داره من الطعام فأمر ببيع ما كان يف. السعر قد غال

كأن القمح إذا كان عند أبيك  ؛وأنت قليل اليقني ،من املتوكلني عىل اهلل

 . من توكل عىل اهلل كفاه اهلل !يك من قضاء اهلل عليكينجِّ 

 الدخول يف :األمرين أفضل له فصاحب هذه املرتبة أّي  :فإن قيل

الصحابة ـ عىل كونم أعرف العارفني باهلل، أن  فاجلواب ؟تركه مالسبب أ

إىل صىل اهلل عليه وسلم ندهبم رسول اهلل وأعالهم يقينا وزهدا ـ قد 

كام أمرهم باألسباب  ،يااألسباب املقتضية ملصالح الدن يفالدخول 

ذلك عىل أن  فدّل  .ومل يرتكهم مع هذه احلالة ،املقتضية ملصالح اآلخرة

. ويف احلديث أنه صىل اهلل عليه وسلم قال للرجل م عليهاألفضل ما دهلَّ 

  َرُسوَل  َياالذي سأله: "
 
ُلَها اّللَّ ق  ُل  َأع  ل ُقَها َأو   ؟َوَأتََوكَّ ُل  ُأط   :َقاَل  ؟َوَأتََوكَّ

َهااع   ل  ل   ق   .1"َوَتَوكَّ

                                                 
 .: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل، الباب األخريسنن الترمذي1
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الدخول يف األسباب من حيث هي ابتالء للعباد مرتبة  يوه. 4

ة التسبب فيها أيضا ظاهرة. وامتحان هلم فإن األسباب قد صارت ، فصحَّ

ال خيتص ذلك بأسباب  ، به عىل اإلطالقىَل تَ ب  عند صاحبها تكليفا يُ 

 يفهذه املرتبة ونظر صاحب ات، بل يشمل أيضا أسباب املعامالت. العباد

بات بَّ َس ويدع املُ  ،د األسباب فيها جمرّ ب  تَ يع   ،العبادات يفاألسباب مثل نظره 

 .بهابِّ َس ملُ 

. مرتبة الدخول يف األسباب مع عدم االلتفات إىل األسباب 5

ألن صاحبها وإن مل يلتفت  ؛ب فيها صحيح أيضابّ َس فالتّ . ات مجيعاببَّ َس املُ و

إنام و ،ب من باب أحرىبَّ َس وال إىل املُ  ،إىل السبب من حيث هو سبب

إال أن صاحب هذه املرتبة  ،د إليه هبابَّ عّ تَ ام إىل املُ لَّ ة عينه لكونا ُس رَّ صارت قُ 

فربام رمى من األسباب بام ليس  .جتريد األغيار عىل اجلملة يفمأخوذ 

ق عىل نفسه املجال فيها وضيَّ  ،واقترص عىل ما هو رضوري ،برضوري

را من ت وإذا كانت  .ةهَ ج  اد الو  له احتِّ  حتى يصّح  ،كاثرها عىل قلبهفرا

إذ من  ؛هذه الرتبة أخذها يف يففال شك  ،األسباب موصلة إىل املطلوب

 .املطلوب جهتها يصّح 

 ل يف السبب بحكم اإلذن الرشعي جمردا عن النظر يفودخ. مرتبة ال6

كان ما  ،لهاب  قَ  رَ ك  جامعة ألشتات ما ذُ هذه املرتبة ا كانت ملَّ . وغري ذلك

من جهة صفة العبودية  َب تَ ع  غري أن ذلك فيها مُ  .ا قبلها شاهدا هلايشهد ملَ 

فسواء عليه أكان التكليف ظاهر  .وامتثال األمر ال من جهة أمر آخر

 .كل ذلك حتت قصد العبد امتثال أمر اهلل ،املصلحة أم غري ظاهرها

 المسألة الثامنة 
فاعل قصد ذلك  ، سواءببَّ َس لة إيقاع املُ زـبمنُيَعّد إيقاع السبب 

كأنه  دَّ عُ  ،جمرى العادات يفبا عنه بَّ َس مُ  َل ع  ا ُج ألنه ملَّ السبب أو مل يقصد. 

 .له مبارشة فاعٌل 

َل  َحَسنَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمن  " :حديثومن أدلة ذلك يف الرشع  َا َفُعم   َكانَ  هب 

ُرَها َلهُ  ث ُل  َأج  ر   َوم  َل  َمن   َأج  َ  َعم 
ن   َين ُقُص  ال اهب 

م   م 
ه   َسنَّ  َوَمن   ،َشي ًئا ُأُجور 
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َل  َسيَِّئةً  ُسنَّةً  َا َفُعم  ُرَها َعَلي ه   َكانَ  هب  ز  رُ  و  ز  َل  َمن   َوو  َا َعم  ن   هب 
ه   م  د   َين ُقُص  ال َبع 

ن  
م   م 

ه  َزار  ن   َماوحديث: " 1"، َشي ًئا َأو 
ل م   م  ُس  ُمس  ر  ًسا َيغ   ُأك َل  َما َكانَ  الإ   َغر 

ن هُ  َق  َوَما ،َصَدَقةً  َلهُ  م  ن هُ  رُس  ُبعُ  َأَكَل  َوَما ،َصَدَقةٌ  َلهُ  م  ن هُ  السَّ  ،َصَدَقةٌ  َلهُ  َفُهوَ  م 

ُ  َأَكَلت   َوَما َزُؤهُ ال وَ  ،َصَدَقةٌ  َلهُ  َفُهوَ  الطَّري  إذا و 2".َصَدَقةٌ  َلهُ  َكانَ  إ ال َأَحدٌ  َير 

لكن تارة  ؛بهبَّ َس فيه مقتضيا ملُ فالداخل يف السبب إنام يدخل  ،كان كذلك

 وإن كان غري حميط بجميع ،يكون مقتضيا له عىل اجلملة والتفصيل

وذلك  .وتارة يدخل فيه مقتضيا له عىل اجلملة ال عىل التفصيل ؛التفاصيل

وما نى عنه فإنام نى  ؛أن ما أمر اهلل به فإنام أمر به ملصلحة يقتضيها فعله

فإذا فعل فقد دخل عىل رشط أنه يتسبب فيام  .عنه ملفسدة يقتضيها فعله

وال خيرجه عن ذلك عدم علمه  .حتت السبب من املصالح أو املفاسد

إيقاع  فإن األمر قد تضمن أن يف ؛باملصلحة أو املفسدة أو بمقاديرمها

 والنهي قد تضمن أن يف ؛وألجلها أمر به ،املأمور به مصلحة علمها اهلل

فالفاعل ملتزم  .عنه ىوألجلها ن ،مها اهللعنه مفسدة عل يإيقاع املنه

وإن جهل تفاصيل  ،املفاسد جلميع ما ينتجه ذلك السبب من املصالح أو

 .ذلك

أن الثواب  :فاجلواب ؟عىل ما مل يفعل ُب اقُ عَ أو يُ  اُب ثَ يُ أَ  :فإن قيل

لكن الفعل  .ال عىل ما مل يفعل ،ب عىل ما فعله وتعاطاهوالعقاب إنام ترتّ 

 الرشع ذلك وقد بنيَّ  ،بام يكون عنه من املصالح أو املفاسد عتب رشعايُ 

أو مفسدته فجعله  ،ه فجعله ركناز بني ما يعظم من األفعال مصلحتُ وميَّ 

 .املفاسد صغرية ويف ،املصالح إحسانا يف ما ليس كذلك فسامه وبنيَّ  ،كبرية

 المسألة التاسعة
هو ُمكلَّف بفعل  السابقة من أن املكلَّف إناماملسائل  ر يفك  ما ذُ 

ق املَُسبََّبات،   :عليه أمور ي ينبنب  إذا اعتُ األسباب دون حتَقُّ

                                                 
 .كتاب املقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئةسنن ابن ماجه:  1
 .: كتاب املساقاة، باب فضل الغرس والزرعصحيح مسلم 2
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بكامل رشوطه وانتفاء باختياره، والسبب إذا أتى به فاعل أن  :أحدها

نعه  ،االد حُمَ َص به فقد قَ بَّ َس قصد أن ال يقع مُ بعد الفراغ منه زعم أنه ثم  ،موا

فمن عقد نكاحا  .مل جيعل له منعه ومنع ما ،ف رفع ما ليس له رفعهوتكلَّ 

بكامل رشوطه الرشعية، ثم زعم بعد متام العقد أنه غري قاصد أن ترتتب 

فقد عليه آثاره من حل املعارشة، ووجوب النفقة والسكنى، وغري ذلك، 

وكذلك  ، وكان ملزما به.هبَ بَ ع َس قَ أو   يب الذبَّ َس ووقع املُ  ،ه عبثاوقع قصدُ 

، من بهبَّ َس مُ ركان والرشوط، ثم زعم أنه مل يقصد به من عقد بيعا مستويف األ

أدى الشخص العبادات إذا  يفومثله  انتقال امللك واستحقاق الثمن.

الصالة أو الصوم أو احلج بجميع الرشوط واألركان، وبعد الفراغ منها 

وما  ،ةبَ ر  أو ال ينعقد قُ  ،له نفسه أن ما أوقع من العبادة ال يصّح  يفقصد 

ال اعتبار له. ولكن األمر خيتلف عام إذا قصد هذا فهو لغو  ،أشبه ذلك

القصد قبل الرشوع يف تلك العبادة أو أثناء القيام هبا، فإنه يكون مبطال 

 للنية التي هي رشط صحة يف تلك العبادات. 

وضابط هذا أن القصد إذا وقع تابعا للعمل، أي بعد الفراغ منه 

 ن مقارنا للعمل فإنه يؤثر فيه.واستقراره فال يؤثر فيه، أما إذا كا

ومن أدلة ذلك ما وقع يف قصة بريرة عندما اشرتط مالكها أن يبقى له 

الوالء بعد عتقها، فرفض الرسول وأبطله، ألن العتق سبب للوالء، فإذا 

وقع السبب وقع معه املَُسبَّب تلقائيا، ومل يصّح ألحد إبطاله. ففي احلديث 

ن ي: "عن عائشة ريض اهلل عنها قالت يَرةُ  َجاَءت  يل   َكاَتب ُت  :َفَقاَلت   َبر   َعىَل  َأه 

ع   س 
يَّةٌ أ َعام   ُكلِّ  يف   َأَواق   ت 

ين ين ي َوق  ُلك   َأَحبَّ  إ ن   :َفُقل ُت  ،َفَأع  َها َأن   َأه   هَلُم   َأُعدَّ

يَرةُ  َفَذَهَبت   .َفَعل ُت  يل   ُؤك  الوَ  َوَيُكونَ  ل َها إ ىَل  َبر  ا  هَلُم   َفَقاَلت   َأه   َذل َك  َفَأبَو 

ن   َفَجاَءت   ،َعَلي َها
م   م 

ه  ن د    َوَرُسوُل  ع 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  :َفَقاَلت   َجال ٌس  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

ُت  َقد   إ ينِّ  م   َذل َك  َعَرض  ا  َعَلي ه  وَ  َيُكونَ  َأن   إ ال َفَأبَو  عَ  ،هَلُم   ءُ الال   َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَسم 

 ُ ت   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َبَ ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َعائ َشةُ  َفَأخ  هيَا :َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  ُخذ 

ط ي رَت  وَ  هَلُم   َواش  وَ  َفإ نَّاَم  ،ءَ الال  َن   ءُ الال 
 
َتَق  مل   1".َعائ َشةُ  َفَفَعَلت   .َأع 

                                                 
 ل.حيكتاب البيوع، باب إذا اشرتط شرطاً يف البيع ال صحيح البخاري:  1
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ئطها وانتفاء موانعهالَ ع  هذا حكم األسباب إذا فُ   ،ت باستكامل رشا

ئطها ي،ل األسباب عىل ما ينبغعَ ف  إذا مل تُ  وأما ومل تنتف  ،وال استكملت رشا

ها بات ليس وقوعُ بَّ َس ألن املُ  ؛ا شاء املكلف أو أبىباهُت بَّ َس فال تقع مُ  ،موانعها

وأيضا فإن الشارع مل جيعلها أسبابا مقتضية إال  .أو عدم وقوعها الختياره

ئطها وانتفاء موانعها تتوفر مل يستكمل السبب أن  فإذا مل ،مع وجود رشا

نع يستوي يف ذلك القول بأن  .يكون سببا رشعيا الرشوط وانتفاء املوا

ء  وأيضا لو  .فالثمرة واحدة، والقول بأنا مستقلة عنها؛ سبابمن األأجزا

أو ارتفعت  ،فلّ كباهتا وهي غري كاملة بمشيئة املبَّ َس اقتضت األسباب مُ 

 اه هلولكان وضعُ  ،وضع الشارع منها فائدةا مل يكن ملَ  ،تامة ياقتضاآهتا وه

ومعنى  ،اهتا رشعابَ بَّ َس ألن معنى كونا أسبابا رشعية هو أن تقع مُ  ؛عبثا

ف فإذا كان اختيار املكلّ  .باهتا رشعابَّ َس كونا غري أسباب رشعا أن ال تقع مُ 

 .الرشع يفمل يكن هلا وضع معلوم  ،يقلب حقائقها رشعا

ا علم أنه ليس إليه إجياد  أن الفاعل للسبب: الثاين ب، فلو بَّ َس املُ مَلّ

كان أقرب إىل  ،ه عنهف نظرَ ورَصَ )اخلالق سبحانه وتعاىل( ه إىل فاعله لَ وكَّ 

والصب عىل الدخول يف  ،اإلخالص والتفويض والتوكل عىل اهلل تعاىل

وغري  ،والشكر ،واخلروج عن األسباب املحظورة ،األسباب املأمور هبا

 .واألحوال املرضية ،ةيَّ ن  ات الَس ذلك من املقام

ى األمر والنهي يف السبب من غري ف إذا لبّ فألن املكلّ  ؛أما اإلخالص

 ،بحقوق ربه قائام ،عن حظوظه اخارج، كان نظر إىل ما سوى األمر والنهي

فإنه عند  ،ب وراعاهبَّ َس بخالف ما إذا التفت إىل املُ  ؛موقف العبودية اواقف

ه بواسطة التوجُّ  ،ه بالسببهه إىل ربّ فصار توجُّ  ،هشطرَ ه لتفات إليه متوّج اال

 .وال شك يف تفاوت ما بني الرتبتني يف اإلخالص .ببَّ َس إىل املُ 

ف لِّ ب ليس بداخل حتت ما كُ بَّ َس نه إذا علم أن املُ فأل ؛وأما التفويض

إليه ذلك وهو اهلل  ن  كان راجعا بقلبه إىل مَ  ،وال هو من نمط مقدوراته ،به

 .فصار متوكال ومفوضا ،سبحانه

نا أن إوأما الصب والشكر؛ فألنه  ذا كان ملتفتا إىل أمر اآلمر وحده، متيقِّ
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ر، ومل  ر  اآلم  بيده مالك املَُسبَّبات وأسباهبا، وأنه عبد مأمور، وقف مع َأم 

يكن له من ذلك حميد وال زوال، وألزم نفسه الصب عىل ذلك. فإذا وقع 

الشاكرين؛ إذ  ال أن تسبُّبه هو الذي أعطاه تلك  املَُسبَّب كان من أشكر

النتيجة، وإنام هو فضل خالق األسباب واملَُسبََّبات وكرمه عز وجل. أما لو 

كان ملتفتا إىل املَُسبَّب، فالسبَّب قد ُين ت ج وقد ال ُين ت ج، فإذا أنتج فرح، وإذا 

بب فرتكه، وربام سئم مل ُين ت ج مل يرَض بقسم اهلل وال بقضائه، وربام َمّل الس

ف. ب ه من يعبد اهلل عىل َحر   منه فثقل عليه. وهذا ُيش 

ه إنام مَهُّ  ،ه هللأمرَ  ب بناء عىل أنّ بَّ َس ومنها أن تارك النظر يف املُ : الثالث

 ،احلفظ له واملحافظة عليهيكون يف غاية ف .السبب الذي دخل فيه

ة ألخذ ظنَّ لكان مَ ب من السبب بَّ َس ولو كان قصده املُ  .والنصيحة فيه

فربام أدى إىل اإلخالل  ؛د فيهبُّ عَ وعىل غري قصد التَّ  ،صالتهأالسبب عىل غري 

ذلك اإلخالل ولكنه ال هيتم به ألن تركيزه وربام شعر ب ،به وهو ال يشعر

وهو أصل الغش يف  .مفاسد كثرية رّ ومن هنا تنجَ  .ببَّ َس املُ عىل حصول 

  .أصل يف اخلصال املهلكة بل هو ،األعامل العادية والعبادية

بع مع تَ جُم   ،ساكن البال ،أن صاحب هذه احلالة مسرتيح النفس: الرا

فهو بذلك طيب  ،هةج  د الو  متوحِّ  ،فارغ القلب من تعب الدنيا ،الشمل

ا ه مه  وأيضا ففيه كفاية مجيع اهلموم بجعل مهِّ  .ى يف اآلخرةازَ جُمَ  ،ايَ ح  املَ 

 إىل كّل  فإنه ناظرٌ  ،ب بالسبببَّ َس  املُ بخالف من كان ناظرا إىل ،واحدا

غ ل للقلب. ت تِّ َش وذلك مُ  ،سبب يتناوله كّل  يفب بَّ َس مُ  وقد للبال، وُمش 

ُُمومَ  َجَعَل  َمن  يف احلديث: "جاء  ا اهل  ًدا مَه  َرت ه   َهمَّ  َواح  ُ  َكَفاهُ  آخ  َياهُ  َهمَّ  اّللَّ  ،ُدن 

َبت   َوَمن   ُُمومُ  ب ه   َتَشعَّ ل  َأح   يف   اهل  َيا َوا ن  ُ  ُيَبال   مَل   الدُّ د َيت َها َأيِّ  يف   اّللَّ . 1"َهَلَك  َأو 

ر بام تقرّ ـ إن شئت ـ  عنها عبَّ بل هو حال للقلب يُ ق لَّة املال، والزهد ليس 

  .باتبَّ َس ملُ حلصول اد باألسباب من غري مراعاة عبُّ من الوقوف مع التّ 

مرتبة وأزكى عمال إذا كان : أن تارك النظر يف املَُسبَّب أعىل اخلامس

                                                 
 .: كتاب املقدمة، باب االنتفاع بالعلم والعمل بهن ابن ماجهنس 1
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عامال يف العبادات، وأوفر أجرا يف العادات؛ ألنه عامل عىل إسقاط حّظه، 

 بخالف من كان ملتفتا إىل املُسبَّبات فإنه عامل عىل االلتفات إىل احلظوظ.

وكيف  ؟باتبَّ َس املُ  سقاط النظر يفإم هَ ف  معنى يُ  عىل أّي  :فإن قيل

فاجلواب أن ترك احلظوظ قد  ؟كذلك دّ عَ ال يُ ا كذلك ممَّ  دّ عَ ينضبط ما يُ 

فهو يقوم بالسبب  .بمعنى عدم التفات القلب إليها مجلة ؛يكون ظاهرا 

وأكثر ما خيتص به  ،وهذا قليل .أم ال ٌب بَّ َس ظر هل له مُ نمطلقا من غري أن ي

ال  بمعنى أن احلظّ  ؛وقد يكون غري ظاهر .أرباب األحوال من الصوفية

ألمر االمتثال لت إليه من وراء ف  تَ ل  صاحبه مُ  إال أن ،بيسقط مجلة من القل

كام  ،ببالّس  دَ باسطا يَ )اخلالق عز وجل( ب بِّ َس ه يسأل املُ فكأنّ  .أو النهي

عة دَ ء باسطا يَ يسأله اليش هو  ن  ب إىل مَ بَّ َس املُ  ا يفًض وِّ فَ أو يكون مُ  .الرضا

 إجياده. إليه 

 المسألة العاشرة
 وأن الشارع ،بة عىل فعل األسباب رشعابات مرتَّ بَّ َس املُ  من أنّ  رَ ك  ما ذُ 

ف إذا ب عليه بالنسبة إىل املكلَّ يرتتّ  ،اخلطاب باألسباب بات يفبَّ َس يعتب املُ 

 ، منها:اعتبه أمور

ه ينبغي عىل املكلَّف أن ينتبه أثناء فعل األسباب إىل ما قد يرتّتب ن. أ1

تَّب عىل فعله ما ليس يف رشعا عىل اإلتيان بتلك األسباب، خمافة أن يرت

وكام  .كذلك يكون منهيا عنه ،ب مأمورا بهسبُّ فإنه كام يكون التّ  حسابه؛ 

 :لقوله تعاىل ،ظنه من اخلري يفا ما ليس جً ت  ن  الطاعة مُ  ب يفسبُّ يكون التّ 

وقوله عليه  (،١٢املائدة: ) ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ

ُرَها هُ لَ  َكانَ  َحَسنَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمن  " :السالم ث ُل  َأج  ر   َوم  َل  َمن   َأج  َا َعم   1"،هب 

ُجَل  إ نَّ " :وقوله َكل َمة   َلَيَتَكلَّمُ  الرَّ ن   ب ال 
َوان   م  ض    ر 

 
 َما َتب ُلغَ  َأن   َيُظنُّ  َكانَ  َما اّللَّ

 ،ا ما مل حيتسب من الرشجً ت  ن  ب َف املعصية مُ سبُّ كذلك يكون التّ  2"،َبَلَغت  

                                                 
 : مسند الكوفيني، من حديث جرير بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.مسند أحمد 1
 : كتاب اجلامع، ما يؤمر به من التحفظ يف الكالم.موطأ مالك 2
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ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    پ  ڀ   ژ :لقوله تعاىل

ن   َما" :وقوله عليه الصالة والسالم(، ١٢: املائدة) ژٿ
َتُل  َنف س   م   ُتق 

اًم  ل  ألا آَدمَ  اب ن   َعىَل  َكانَ  إ ال ُظل  ٌل  وَّ ن   ك ف 
َها م   ُسنَّةً  َسنَّ  َوَمن  " :وقوله 1"،َدم 

َل  َسيَِّئةً  َا َفُعم  ُرَها َعَلي ه   َكانَ  هب  ز  رُ َوو   و  َل  َمن   ز  َا َعم  ن   هب 
ه   م  د  ن   َين ُقُص  ال َبع 

 م 

م  
ه  َزار  ُجَل  َوإ نَّ " :وقوله ،2"َشي ًئا َأو  َكل َمة   َلَيَتَكلَّمُ  الرَّ ن   ب ال 

 َما َسَخط   م 
 
 اّللَّ

ُتُب  َبَلَغت   َما َتب ُلغَ  َأن   َيُظنُّ  َكانَ  ُ  َيك  َا َلهُ  اّللَّ م   إ ىَل  َسَخَطهُ  هب  َقا َيو  إىل  ،3"هُ َيل 

 .أشباه ذلك

باعثا له عىل ذلك فربام كان  ،ب إىل مآالت األسباببِّ َس تَ فإذا نظر املُ 

إذ يبدو له يوم الدين من ذلك ما مل يكن  ؛ز من أمثال هذه األشياءحرُّ التّ 

 .حيتسب والعياذ باهلل

بات مع أسباهبا ربام ارتفعت عنه إشكاالت بَّ َس أنه إذا التفت إىل املُ . 2

أسباب أحكام الرشيعة بسببب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع  ترد يف

ذلك السبب  السبب قد يبقى عليه حكم ياطعوذلك أن مت. ر حارضةَخ أُ 

ه برجوعه عن ب يرتفع حكمُ بَّ َس أن املُ  فيظنّ  ،أو تاب منه هعنرجع وإن 

 .وال يكون كذلك ،السبب

فقد يرى ، ط أرضا مغصوبة ثم تاب وأراد اخلروج منهان توّس مثاله مَ 

البعض أن الشخص ملا تاب وأراد التخيل عن املعصية، ارتفع عنه اإلثم 

الناتج عن السري يف تلك األرض إىل غاية اخلروج منها؛ ألنه بتوبته صار 

قال قد وطائعا ممتثال، وال يمكن أن يكون طائعا عاصيا يف وقت واحد. 

 إنفصاله عنوال خيرج عن ذلك إال ب ،م املعصيةك  هو عىل ُح  :أبو هاشم

، ولكن اإلمام الناس قديام وحديثاعليه مجهور  ردّ قد و .األرض املغصوبة

اجلويني يف البهان أيد هذا القول، وهو الصواب، باعتبار أصل السبب 

                                                 
 عود رضي اهلل تعاىل عنه.: مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن مسمسند أحمد1
 : كتاب املقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة.سنن ابن ماجه2
 : كتاب اجلامع، ما يؤمر به من التحفظ من الكالم.موطأ مالك3
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إىل أن تنتهي آثار ذلك ب بُّ َس فانسحب عليه حكم التّ  ،هو عصيانالذي 

عد بمقدور السبب. فآثار السبب قد حصلت وترتبت عليه رشعا، ومل ي

املكلف رفضها، بل يبقى حماسبا عليها إىل أن ترتفع. أما توبته عن ذلك 

السبب فهي يشء آخر، فهو مطيع وممتثل ألمر الشارع هبا، ولكنها ال ترفع 

حكم السبب الذي ثبت رشعا. وال يقال إنه جيتمع عىل املكلف يف هذه 

 ، فال ني إذ ذاك؛ف بهلَّ كَ العصيان غري مُ  ألنه من جهة ؛األمر والنهياحلال 

ن جهة م  قد وقع، ولكن ذلك ال يعفيه من تبعته الرشعية. أما ب بَّ َس املُ  ألن

 .وممتثل به ،فهو مأمور باخلروج ،ألنه قادر عليه ؛فلّ كَ مُ فهو متثال اال

ان زَ عىل و   يالعادة جتر يفبات بَّ َس أن اهلل عز وجل جعل املُ . 3

ب عىل بُّ َس ا والتَّ فإذا كان السبب تامّ  .عوجاجستقامة أو االاال األسباب يف

ب بَّ َس املُ  ن هانه إذا وقع خلل يفوم   .وبالضد ،ب كذلكبَّ َس ما ينبغي كان املُ 

فإن كان عىل متامه مل يقع  ؟هل كان عىل متامه أم ال :بسبُّ نظر الفقهاء إىل التَّ 

ال أ .وإن مل يكن عىل متامه رجع اللوم واملآخذة عليه ،سبب لوملاعىل فاعل 

اع إذا ثبت نَّ ون الطبيب واحلجام والطباخ وغريهم من الصُّ نُ ترى أنم يضمِّ 

سبب وإما بليس مؤهال لتلك املهنة، إما بكونه  ؛فريط من أحدهمالتّ 

ألن الغلط َف  ؛ط فإنه ال ضامن عليهرِّ فَ بخالف ما إذا مل يُ  .تفريطال

بخالف ما  .فال يؤآخذ ،ب قليلسبُّ ان التّ زَ أو وقوعها عىل غري و   ،باتبَّ َس املُ 

 .فال بد من املؤآخذة ؛فإن الغلط فيها كثري ،ده  إذامل يبذل اجلُ 

 يفبات من حيث كانت عالمة عىل األسباب بَّ َس فمن التفت إىل املُ 

فقد حصل عىل قانون عظيم يضبط به جريان األسباب  ،الصحة أو الفساد

 الظاهرة يف األعامُل  تلَ ع  ومن هنا ُج  .ع أو عىل خالف ذلكان ما رُش  زَ عىل و  

م عىل الباطن ك  ُح  حرفافإن كان الظاهر من .الباطن الرشع دليال عىل ما يف

الفقه  يفوهو أصل عام  .م عىل الباطن بذلك أيضاك  أو مستقيام ُح  ،بذلك

وعمدة  ،ة الترشيعبل هو كليّ . وسائر األحكام العاديات والتجريبيات

 .ر اإلسالمية اخلاصة والعامةالتكليف بالنسبة إىل إقامة حدود الشعائ

. أن املَُسبَّبات قد تكون خاصة، وقد تكون عامة. ومعنى كونا 4
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خاصة أن تكون بحسب وقوع السبب؛ كالبيع املَُتَسبَّب به إىل إباحة 

االنتقاع باملبيع والثمن، والزكاة التى هبا حيصل حل أكل الذبيحة، وما 

 ناشىء عن رشب اخلمر.أشبه ذلك. وكذلك جانب النهي؛ كالسكر ال

 يواملعايص الت ،الفوز بالنعيم يفسبب  يه يوأما العامة فكالطاعة الت

وكذلك أنواع املعايص التى يتسبب عنها  .دخول اجلحيم سبب يف يه

ب عن عمله من اخلريات أو فإذا نظر العامل فيام يتسبَّ  .األرض فساد يف

اهلل  رجاء يف ،وراتاجتهد َف اجتناب املنهيات وامتثال املأم ،الرشور

ء األعامل وهلذا جاء اإلخبار يف .وخوفا منه نتائج وب ،الرشيعة بجزا

 .واهلل أعلم بمصالح عباده .األسباب

  ضابط االلتفات إلى المسبَّبات
ب ل  بات يستج  بَّ َس املُ  املسألة التي قبل هذه أن النظر يف ر يفتقرّ  :فإن قيل

 وتبنّي  .بسبُّ التّ  ب يفبَّ َس ت إىل املُ فَ تَ ل  واجلاري عىل مقتىض هذا أن ال يُ  .مفاسد

 تَ س  بات يَ بَّ َس املُ  اآلن أن النظر يف
واجلاري عىل مقتىض هذا أن  .مصالح رّ ج 

وإن مل يكن عىل  ،اقضاتنفإن كان هذا عىل اإلطالق كان  .إليها تفَ تَ ل  يُ 

لتفات الذي جيلب املصالح من اإلطالق فال بد من تعيني موضع اال

 .أو ضابط يرجع إليه ،ف عندهاوقَ بعالمة يُ  ،املفاسد ي جيرّ لتفات الذاال

ب من شأنه بَّ َس لتفات إىل املُ أنه إن كان االذلك  أن ضابط :فاجلواب

فهو الذي  ،إكامله والتحريض عىل املبالغة يف ،كملة لهوالتّ  ،ببالتقوية للّس 

أو  ،عىل السبب باإلبطالعود وإن كان من شأنه أن ي .جيلب املصلحة

وهذان القسامن عىل  .فهو الذي جيلب املفسدة ،أو بالتهاون به ،عافض  باإل

بمعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه  ،ما شأنه ذلك بإطالق :أحدمها :رضبني

وبالنسبة إىل كل حال يكون  ،وبالنسبة إىل كل زمان ،بالنسبة إىل كل مكلف

ىل بعض بل بالنسبة إ ،ما شأنه ذلك ال بإطالق :والثاين .عليها املكلف

أو بالنسبة  ،أو بالنسبة إىل بعض األزمنة دون بعض ،فني دون بعضاملكلَّ 

وأيضا فإنه ينقسم من جهة أخرى  .إىل بعض أحوال املكلف دون بعض

 :والثاين ،ما يكون يف التقوية أو التضعيف مقطوعا به :أحدمها :قسمني
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 ، الظنّ م بمقتىضكَ ح  فيُ  ؛فيكون موضع نظر وتأمل ،مظنونا أو مشكوكا فيه

. وهذا التقسيم ينطبق عىل أصحاب األعامل ف عند تعارض الظنونوقَ ويُ 

أن فال ينطبق عليه هذا التقسيم، ألنه ينبغي عليه  املجتهدمن املكلَّفني. أما 

َ  ،باهتابَّ َس األسباب ومُ  ينظر يف
 
 .ا ينبني عىل ذلك من األحكام الرشعيةمل

 المسألة الحادية عشرة 
كام أن األسباب  ،للمفاسد ال للمصالح أسباٌب األسباب املمنوعة 

  .املرشوعة أسباب للمصالح ال للمفاسد

مرشوع ألنه  فإنه أمر ،ن املنكرعمثال ذلك األمر باملعروف والنهي 

وإمخاد الباطل عىل أي وجه  ،وإظهار شعائر اإلسالم ،سبب إلقامة الدين

وإن  ،ض  ر  يل من ع  وال ن ،إلتالف مال أو نفس جيعله الشارع سببا ومل .كان

وكذلك اجلهاد موضوع القيام به. طريق  يفأحيانا إىل يشء من ذلك أدى 

وإقامة احلدود  .املال أو النفس وإن أدى إىل مفسدة يف ،إلعالء كلمة اهلل

إتالف مفسدة وإن أدى إىل  ،جر عن الفسادوالقصاص مرشوع ملصلحة الزّ 

األسباب  يفوأما  .وعةاألسباب املرش يفهذا  .النفوس وإهراق الدماء

وثبوت  ،وإن أدت إىل إحلاق الولد ،فاألنكحة الفاسدة ممنوعة ،املمنوعة

  .وهي مصالح ،األحكام وغري ذلك من ،املرياث

 ،م أن هذه املفاسد الناشئة عن األسباب املرشوعةلَ ع  جيب أن يُ  يفالذ

 ،يقةاحلق ليست بناشئة عنها يف ،واملصالح الناشئة عن األسباب املمنوعة

ال سبب مرشوعا إال وفيه مصلحة  ،افإذً  .ناشئة عن أسباب أخر يوإنام ه

فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنا ليست بناشئة  ،عألجلها رُش  

 ،عن  مفسدة ألجلها مُ  وأيضا فال سبب ممنوعا إال وفيه .عن السبب املرشوع

ا ليست بناشئة عن فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيام يظهر فاعلم أن

. فام ينشأ عن األسباب املرشوعة من مفاسد إنام بسبب السبب املمنوع

كون إقامة املصلحة ال تتحقق إال بتلك املفسدة التي هي أقل بكثري من 

وكذلك ما قد ينتج عن السبب املمنوع من مصالح،  املصلحة املطلوبة.

طوارئ املرتتبة ليس ناشئا عن تصحيح العقد الفاسد، وإنام ناشئ عن ال
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عليه، حفظا للحقوق املرتتبة حتى ال تضيع بالكلية عىل أصحاهبا، فيحفظ 

احلد األدنى منها. فمثال، النكاح الفاسد يثبت فساده فُيفسخ، ولكن ما 

ينتج عنه من أوالد ال ذنب هلم يف فساد عقد النكاح، فال يكون ذلك 

را لتضييع حقوقهم. فيثبت هلم النسب، والنفقة، واملرياث  الفساد ُمبِّ

وغريها من احلقوق. وال يلزم من إثبات تلك احلقوق تصحيح العقد 

 الفاسد. 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يقصد به الشارع إتالف نفس و

هو أمر يتبع السبب املرشوع لرفع احلق ما يقع من ذلك وإنام  ،وال مال

بل إعالء كلمة  ،فوساجلهاد ليس مقصوده إتالف النو .وإمخاد الباطل

 .الطريق اإلتالف يتبعه يفقد لكن اهلل، و

 المسألة الثانية عشرة
إنام ـ بات بَّ َس مُ ت لتحقيق عَ رُش   أسباٌب  يمن حيث هـ األسباب 

  .ةعَ فَ د  تَ س  ة أو املفاسد املُ بَ لَ تَ ج  ت لتحصيل املصالح املُ عَ رُش  

هو متعّلق باملقاصد  ما :أحدمها نوعان:ات بالنظر إىل أسباهبا بَ بَّ َس واملُ 

َعت هلا األسباب بالقصد األول، أو ما هو متعّلق  األصلية، وهي التي رُش 

 باملقاصد التابعة، وهي التي رشعت هلا األسباب بالقصد الثاين. 

َ أن األسباب مل تُ  نّ ظَ م أو يُ لَ ع  ا يُ ما سوى ذلك ممّ : والثاين أو ال  ،ع هلارش 

 .هلا أو مل ترشع هلات عَ أنا رُش   نّ ظَ م وال يُ لَ ع  يُ 

ب فيه بِّ َس تَ ب املُ بُّ َس ع ألجله فتَ أن السبب رُش   نّ ظَ يُ  وم ألَ ع  ما يُ . أما 1

ل به التوّس  يفل إليه بام أذن الشارع وتوّس  ،ألنه أتى األمر من بابه ؛صحيح

 ،مثال ،فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح . فلول إليهالتوّس  إىل ما أذن أيضا يف

ومصاهرة أهل املرأة لرشفهم أو  ،يتبعة اختاذ السكن ثم ،الالتناسل أوّ 

أو التمتع بام أحل  ،صالحاملأو القيام عىل  ،أو اخلدمة ،دينهم أو نحو ذلك

أو الغبطة  ،مجاهلا أو الرغبة يف ،ل بامل املرأةأو التجمّ  ،اهلل من النساء
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 ،يعةت عليه الرشأو نحو ذلك حسبام دلّ  ،م اهلل حرّ ف عاّم أو التعفُّ  ،بدينها

 .لشارع عىل اجلملةل امقصودفإن ما يقصده املكلف من النكاح يكون 

الشارع  أنه مقصودُ  نّ ظَ م وال يُ لَ ع  ال يُ  باً بَّ َس د بالسبب مُ َص ق  أن يُ . وأما 2

ا وذلك أنّ  .إشكال واشتباه ّل وهو حَم  ،هذا موضع نظر، فله أو غري مقصود  

ب بَّ َس ع هلذا املُ نا ألمكن أن يكون ذلك السبب غري موضوب  لو تسبّ 

كام أنه يمكن أن يكون موضوعا  ، فيكون الّتسبُّب غري مرشوع؛املفروض

وإذا دار العمل بني أن يكون مرشوعا  .مرشوعا الّتسبُّبيكون ، فله ولغريه

  .ب غري مرشوعسبُّ أو غري مرشوع كان اإلقدام عىل التّ 

ب بُّ َس تَ ال يُ  مَ ل  فَ  ؛مرشوعا عىل اجلملة َض ر  ال إن السبب قد فُ قَ ال يُ و

ال  ، مفروض معلومنيَّ عَ ء مُ مرشوعا بالنسبة إىل يش َض ر  ألنا نقول إنام فُ ؟ به

ب عنه ا يتسبَّ مَ  م رشعيته لكّل ل  قا إذا عُ لَ ب مط  سبّ التّ  وإنام كان يصّح  .قالَ مط  

بل علمنا أن  ،فيه من هذا وليس ما فرضنا الكالمَ  .عىل اإلطالق والعموم

َ ومل تُ  ،ت ألمور تنشأ عنهاعَ كثريا من األسباب رُش   ع ألمور وإن كانت رش 

بعه .تنشأ عنها وترتتب عليها  ،كالنكاح فإنه مرشوع ألمور كالتناسل وتوا

َ ومل يُ   علمنا أنه مرشوع فلاّم  .وال ما أشبهه ،ع عند اجلمهور للتحليلرش 

 فال تصّح  .مك  احلُ  كونه مرشوعا له جمهوَل  َل ه  ألمور خمصوصة كان ما ُج 

 .مك  ف احلُ رَ ع  عية اإلقدام حتى يُ مرشو

ب سبُّ أهو مما قصده الشارع بالتّ  يب ال ندربَّ َس  مُ وتبنيَّ  ،فإذا ثبت هذا

 .م فيهك  ف احلُ رَ ع  ف حتى يُ وقُّ وجب التّ  ،املرشوع أم مما مل يقصده

َ السبب مل يُ  أنّ  نّ ظَ م أو يُ لَ ع  ا يُ مَ . وأّما 3  فالدليل ،ع ألجله ابتداءرش 

َ ألن السبب مل يُ  ؛ب غري صحيحسبُّ تّ يقتيض أن ذلك ال ب بَّ َس ال هلذا املُ ع أوَّ رش 

َ وإذا مل يُ  ،املفروض عنه حكمته يف جلب مصلحة وال دفع نتج ع له فال يرش 

ن كون الشارع مل يرشع هذا وأل .د بالسببص  مفسدة بالنسبة إىل ما قُ 

فسدة ال ب مسبُّ  دليل عىل أن يف ذلك التّ نيَّ عَ ب املُ بَّ َس السبب هلذا املُ 

فإذا  .ببّ َس ذلك املُ يف وع هلا السبب منتفية رُش املصلحة املَ  أو أنّ  ،مصلحة

أو بالبيع  ،للِّ حَ قصد بالنكاح مثال التوصل إىل أمر فيه إبطاله كنكاح املُ 
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م أو لَ ع  وما أشبه ذلك من األمور التي يُ  ،ل إىل الربا مع إبطال البيعالتوّص 

هذا العمل باطال ملخالفته لقصد الشارع كان  ،أن الشارع ال يقصدها نّ ظَ يُ 

. وهكذا سائر األعامل والتسببات العادية والعبادية .يف رشع النكاح والبيع

 ومتام بيان هذا يف املسألة التالية.

 المسألة الثالثة عشرة
 أو   ،وقوع احلكمة به نّ ظَ م أو يُ لَ ع  ة ال خيلو أن يُ مَ ك  السبب املرشوع حل  

 نّ م وال ظُ لَ ع  وإن مل يُ  .ذلك فال إشكال يف املرشوعية نَّ م أو ظُ ل  فإن عُ  ؟ال

لتلك  حّل أن يكون ذلك لعدم قبول املَ  :أحدمها :ذلك فهو عىل رضبني

  .ألمر خارجي والثاين: أن يكون ،مةك  احل  

ة فال أثر للسبب رشعا البتّ  ،ل ارتفعت املرشوعية أصالفإن كان األوّ 

، الزجرلعقوبة عىل غري العاقل بغرض إيقاع امثل  .حّل بالنسبة إىل ذلك املَ 

، فإنام ال جيوز بيعهام يف زيرـعىل اخلمر واخلنالبيع وعقد فإنه ال حيصل، 

ة ليست زوجته، فطالقه ال يقع ألنا ليست واإلسالم أصال،  من طلَّق امرأ

بناء  ،أنه حلكمة َض ر  والدليل عىل ذلك أن أصل السبب قد فُ حتت واليته. 

فلو ساغ رشعه مع فقدانا مجلة مل يصح أن  ،ملصالحعىل قاعدة إثبات ا

 .يكون مرشوعا

ألمر ـ ات بَ بَّ َس وهي املُ ـ األسباب  م  كَ وأما إن كان امتناع وقوع ح  

اخلارجي  فهل يؤثر ذلك األمر ،من حيث نفسه مع قبول املحّل  ،خارجي

 ؛هذا حمتمل ؟أم جيري السبب عىل أصل مرشوعيته؟ يف رشعية السبب

 .يه سائغواخلالف ف

ها وكونه حلِّ  بمَ َب تَ ع  ة إما أن تُ مَ ك  احل   عىل ذلك بأنّ  للمجيز أن يستدّل ف

َ فإن اعتُ  . بوجودها فيهَب تَ ع  وإما أن تُ  ،قابال هلا فقط فقط،  ت بقبول املحّل ب 

َ وإن اعتُ جرى السبب عىل أصل مرشوعيته ومل يؤثر األمر اخلارجي.  ت ب 

فقدانا مانعا من مرشوعية السبب،  كونلزم أن ي ،بوجودها يف املحّل 

ه فإنه ال فِّ رَتَ ك املُ ل  ر املَ فَ َس سواء كان ذلك ملانع خارجي أو لغري مانع. مثل 
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ن وكيف ،ةة لعدم وجود املشقّ نَّ ظ  مَ عىل األقل أو هو  ،مشقة له يف السفر

. ولكن مل يمنع أحد من أهل العلم امللك القرص والفطر يف حقه ممتنعني

فِّه من القرص يف الصالة والفطر يف رمضان بسبب السفر، وإن كان  املرَُتَ

َمة من ذلك، وهي رفع املشقة.  ك   ذلك مظنّة النتفاء احل 

عينا  ة يف حملر مَ ك  أن اعتبار وجود احل  ومما يمكن أن يستدل به املجيز 

معرفة وجود ف .وقوع السبببعد ة ال توجد إال مَ ك  ألن تلك احل   ؛ال ينضبط

َمة م ك  كم بعدم نحتوقِّف عىل فعل السبب، فكيف إًذا نستطيع أن احل 

مرشوعية السبب بناء عىل يشء مل نعرفه بعد! وإذا كان هذا غري ممكن، فلم 

َمة السبب عحل ة قبول املحّل نَّ ظ  نتقال إىل اعتبار مَ االيبق سوى   .ىل اجلملةك 

 قبول املحّل ن أ: منهابأدلة، عىل ما ذهب إليه  وللامنع أن يستدّل 

َمة  غري  َض ر  وإن فُ مجرّد القبول الذهني  رشعا بَب تَ ع  ا أن يُ إمّ لوجود احلك 

َمة، ا وإمّ  ،قابل يف اخلارج َتَب فيه الوجود احلقيقي للحك  فام ال توجد أن ُيع 

حتى لو توفر فيه القبول الذهني. واألوّل رشع أصال ه يف اخلارج ال يُ تُ مَ حك  

وهي  ،ت ملصالح العبادعَ ام رُش  ألن األسباب املرشوعة إن ؛غري صحيح

ة مصلحة موجودة يف نَّ ظ  هو مَ  فام ليس فيه مصلحة وال ؛م املرشوعيةكَ ح  

، من حيث املقصد الرشعي مطلقااخلارج فقد ساوى ما ال يقبل املصلحة 

 فال ينبغي اعتباره رشعا. 

مع العلم بأن املصلحة ال تنشأ قلنا بمرشوعية السبب أنا لو : ومنها

لكان ذلك نقضا لقصد الشارع يف رشع  ،لسبب وال توجد بهعن ذلك ا

بناء عىل  ،والعبث ال يرشع .هنا يصري عبثافعل األسباب ألن  ؛احلكم

 . القول باملصالح

ق ها؛ كجعل ومنها : أن الشارع يعتب َمظ نّة وقوع احلكمة يف موضع حتقُّ

 .يفلحتالم مظنة حصول العقل القابل للتكاال

أن األحكام املرشوعة للمصالح : أحدمهاأصلني:  وهذا كله راجع إىل

د حماهلِّ  كّل  املصلحة يف ط وجودُ رَتَ ش  ال يُ   أن يكون َب تَ ع  وإنام يُ  ،افرد من أفرا
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تها أن ال تكون صحّ   يفَب عتَ أن األمور العادية إنام يُ  :والثاين. ة هلا خاصةنّ مظ  

أيت إن شاء اهلل سيو .ط ظهور املوافقةرَتَ ش  وال يُ  ،مناقضة لقصد الشارع

 بيان هذين األصلني. 

 المسألة الرابعة عشرة
كذلك  ،ناضم   ب عليها أحكامٌ كام أن األسباب املرشوعة يرتتَّ 

ب كالقتل يرتتّ  ؛ناب عليها أيضا أحكام ضم  غري املرشوعة يرتتّ األسباب 

ي وكذلك التعدّ  .والكفارة ،مال اجلاين أو العاقلة عليه القصاص والدية يف

وما ، والّسقة يرتتب عليها الضامن والقطع .عليه الضامن والعقوبةب يرتتّ 

بة هلذه األسباب بِّ َس اب التكليف املُ طَ خ   أشبه ذلك من األسباب املمنوعة يف

  .اب الوضعطَ خ   يف

ل  َسَبب  وقد ي َسدة التي ُمن ع ألجلها  ممنوع  رتتب عىل فع  ـ فضاًل عن امَلف 

تبع ال بفعل ذلك السبب. مثال القتل مرشوعٌة، ولكن بطريق ال مصلحةٌ ـ 

وكذلك غريها. و ،وإنفاذ الوصايا ،مرياث الورثةالعدوان يرتتب عليه 

  .ا لتضمينه القيمةعً بَ ف تَ لَ ت  للمُ  يك املتعدّ ل  ب عليه م  يرتتّ  يعداإلتالف بالتَّ 

عىل وإذا قصد املكلَّف إىل فعل السبب املمنوع، فإن قصده إليه يكون 

 :وجهني

ذلك ع ألجله ن  مُ  يب الذبَّ َس املُ من فعله حتقيق أن يقصد  :أحدمها

ي، وأن يقصد يف غصب ملك شفِّ لتّ السبب فقط. كأن يقصد من القتل ا

هذا القصد غري و .املغصوب واملّسوقبق لَ ط  نتفاع املُ االالغري أو رسقته 

ألن أسباهبا إذا كانت حاصلة  ؛ةة املصلحيّ ب األحكام التبعيّ ترتُّ  يفقادح 

حرمان القاتل  كام يف ؛الذرائع من باب سدّ إذا ُمنَعت إال  ،ااهُت بَ بَّ َس مُ  حصلت

أو  ي،وإن كان مل يقصد إال التشفمن املرياث املرتتب عىل وفاة املقتول، 

  به. كان القتل خطأ عند من قال بحرمانه

ب ترتُّ  يفب مل يناقض قصد الشارع بِّ َس تَ وسبب ذلك أن قصد هذا املُ 

والقصد إىل السبب  .عنه إيقاع السبب املنهّي  ه يفَض ام ناقَ نّ وإ ،هذه األحكام
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ب بعينه هو ناشىء عن بَّ َس غري القصد إىل مُ  ،بعينه ليحصل به غرض مطلق

سبب آخر نصبه الشارع لذلك، وبذلك ينفكُّ القصدان، فال يكون أحدمها 

، فإن التشفييف القتل العدوان هو قصد القاتل إذا كان فمؤثرا يف اآلخر. 

قصد الشارع من ترتيب املرياث وإنفاذ الوصايا وغريها مما يرتتب عىل 

الوفاة إنام هو حلفظ احلقوق املرتتبة عىل وفاة الشخص، وليس القصد منه 

االستجابة لقصد القاتل. وكذلك احلال يف الغصب، فقصد الغاصب 

وإخراج االنتفاع باملغصوب خيتلف عن قصد الشارع من ضامن القيمة 

وإدخاله يف ملك الغاصب. فاحلكمة  عن ملك املغصوب منهاملغصوب 

ب يتبعه لزوم الضامن عىل فرض صأن الغمن قصد الشارع يف ذلك هي 

ت بَ وحني وَج  . الناشىء عن الغصبفتجب القيمة بسبب التغريُّ  .هتغريُّ 

لغاصب حفظا ملال الغاصب أن ملكا لنت صار املغصوب القيمة وتعيَّ 

تبعا إلجياب القيمة الغاصب للامل  ُك لُّ متر فصا ،إطالقبيذهب باطال 

 .ال بسبب الغصب ،عليه

مل يقصده القاتل  يم التابع الذك  جرى احلُ  ،وإذا كان كذلك

ه ، ولكن القاتل والغاصب يعامالن بنقيض ما قصداه، والغاصب عىل جمرا

 عقوبة هلام عىل فعل السبب غري املرشوع.

 يوهي الت ،توابع السببع فاعل السبب غري املرشوأن يقصد : الثاين

ث ليحصل له املورِّ الشخص كالوارث يقتل  ؛نام  تعود عليه باملصلحة ض  

 ،املوىص بهاليشء واملوىص له يقتل املويص ليحصل له  ،املرياث

وأشباه  ،ه ليضمن قيمته ويتملكهوالغاصب يقصد ملك املغصوب فيغرّي 

خطاب  شياء يف يمنع تلك األمل ألن الشارع ؛ب باطلفهذا التسبّ  .ذلك

 ا بمرشوعة يففليست إذً  .خطاب الوضع مصلحة التكليف ليحصل هبا يف

  .بذلك التسبُّ 

  :ولكن يبقى النظر

القصد لقصد  ه مناقضا يفب املخصوص كونُ ذلك التسبُّ  يفب تَ ع  هل يُ ـ 

ب عليه ما قصده ال يرتتّ يف فعل سبب بعينه لتحقيق ُمَسبَّب معنّي فالشارع 

ق احلكم لَ ط  ويُ  "،املعاملة بنقيض املقصود"قاعدة  تنشأ منههبذا و ؟بتسبِّ املُ 
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حرمان  وهو مقتىض احلديث يف . ذلك القصد املفروضعتبارها إذا تعنّي اب

حديث املنع من مجع املفرتق وتفريق  يفومقتىض الفقه  ،املرياثمن القاتل 

را من دفع الزكاة، وكذلك القول بتوريث املطلقة طالقا املجتمع   يفباتا فرا

، وغريها من املسائل العدة يفوتأبيد التحريم عىل من نكح  ،املرض

  املشاهبة.

ذلك  بة وال يؤثر يف جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة املرتتّ َب تَ ع  أو يُ ـ 

هذا جمال للمجتهدين فيه  ؟م مع األولك  احلُ  قصد هذا القاصد فيستوي يف

 .فلنقبض عنان الكالم فيه .نوال سبيل إىل القطع بأحد األمري ،اتساع نظر

 
 

 ي: الشروطالنوع الثان
 

  المسألة األولى
د بالرشط يف ال ملرشوطه فيام مِّ كَ هذا الكتاب ما كان وصفا مُ  املرا

ن احلول أو إكام نقول  .م فيهك  أو فيام اقتضاه احلُ  ،اقتضاه ذلك املرشوط

ل مِّ كَ اإلحصان مُ و ،ىة الغنَ مَ ك أو حلك  ل ملقتىض املل  مِّ كَ مُ  امءمكان النّ إ

ل ملقتىض مِّ كَ مة مُ ر  احلُ  والتساوي يف ،إقتضائه للرجم لوصف الزنى يف

 ةلمِّ كَ وسرت العورة مُ القبلة والطهارة واستقبال  ،جرالقصاص أو حلكمة الزّ 

وما أشبه له، واخلضوع اهلل تعاىل ملناجاة قيام أو حلكمة ال ،لفعل الصالة

 ،وللُ ع  ب أو املَ بَّ َس لمُ لأو  ،ةأو العلّ للسبب  وسواء علينا أكان وصفا .ذلك

فإنام هو  .ق به مقتىض اخلطاب الرشعيا يتعلّ أو لغري ذلك ممّ  ،ااهلِّ حَ أو ملَ 

 ،ايرا لهغَ ويلزم من ذلك أن يكون مُ  .وصف من أوصاف ذلك املرشوط

كسائر  .وإن مل ينعكس ،ل املرشوط مع الغفلة عن الرشوطقَ ع  بحيث يُ 

وال فائدة َف التطويل هنا فإنه  .حقيقة أو اعتبارااألوصاف مع املوصوفات 

 .تقرير اصطالح
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 المسألة الثانية
ذكر اصطالحه َف نفل ،الرشط ذكر اصطالح هذا الكتاب يفوبمناسبة 

  .السبب والعلة واملانع

د به ما وُ ـ يف اصطالح هذا الكتاب ـ  فأما السبب م ك  ع رشعا حلُ ض  فاملرا

ة يقتضيها ذلك مَ حلك  يكون وضعيا( )قد يكون احلكم تكليفيا، وقد 

 ،ن حصول النصاب سببا َف وجوب الزكاةوكومثال ذلك:  .مك  احلُ 

 ،والّسقة سببا َف وجوب القطع ،وجوب الصالة سببا يفدخول الوقت و

 .وما أشبه ذلك ،نتفاع أو انتقال األمالكوالعقود أسبابا َف إباحة اال

د هبا احل   وأما العلة قت هبا األوامر أو التى تعلَّ م واملصالح كَ فاملرا

 ة يفاملشقة علّ ومثال ذلك:  ي.قت هبا النواهتعلَّ  يواملفاسد الت ،اإلباحة

 .والسفر هو السبب املوضوع سببا لإلباحة ،السفر إباحة القرص والفطر يف

كانت ظاهرة  ؛هاتُ نَّ ظ  ال مَ  ،املصلحة نفسها أو املفسدة يفعىل اجلملة العلة ه

 :عليه الصالة والسالمففي قوله  .بطة أو غري منضبطةمنض ،أو غري ظاهرة

َقايض   َيق يض   "ال َبانُ  َوُهوَ  ال  وتشويش اخلاطر  ا،الغضب سببيكون  1"َغض 

ق هنا لفظ السبب عىل نفس لَ ط  عىل أنه قد يُ  .عن استيفاء احلجج هو العلة

 .االصطالح ة يفوال مشاّح  ،العلة الرتباط ما بينهام

 قلَ ط  ام يُ ألنه إنّ  .نعا مُ ة مَ ة تنايف علّ لعلَّ  سبب املقتيضفهو ال وأما املانع

فإذا حرض املانع وهو مقتض  ،لعلة فيهاض حلكم تَ ق  بالنسبة إىل سبب مُ 

لكن من  .علة تنايف تلك العلة ارتفع ذلك احلكم وبطلت تلك العلة

فيكون  ،له املانع سَب ة السبب الذى نُ بعلّ  الّ رشط كونه مانعا أن يكون خُم  

كان حضوره مع ما هو مانع له من  ،فإنه إن مل يكن كذلك ؛فعا حلكمهر

وهذا بابه كتاب التعارض  .باب تعارض سببني أو حكمني متقابلني

 .والرتجيح

                                                 
1

 : كتاب األحكام عن رسول اهلل، باب ما جاء ال يقضي القاضي وهو غضبان.سنن الترمذي 
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فإذا قلنا الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتيض افتقار املديان 

قت به تعلّ  فحني .صاب فيام بيده من النِّ وقد تعنيَّ  .إىل ما يؤدى به دينه

ة علّ  وه يالغنى الذ يوه ،انتفت حكمة وجود النصاب ،حقوق الغرماء

فإنا  ؛األبوة املانعة من القصاص وهكذا نقول يف .وجوب الزكاة فسقطت

 .وما أشبه ذلك ،بحكمة القتل العمد العدوان ّل ة خُت  نت علّ تضمَّ 

 المسألة الثالثة
 :الرشوط عىل ثالثة أقسام

، حيث ال يتصور عقال العلم كاحلياة يف ؛ليةالعقالرشوط  :أحدها

، حيث أن ال يتصور التكليف والفهم يف وجود عامل دون أن يكون حيا؛

م ما ُكلِّف به.  عقال تكليف من ليست له القدرة عىل َفه 

، وهي ما اقتضت ُسنَن اهلل تعاىل يف الطبيعة العاديةالرشوط  :والثاين

ق ومالصقة النار اجلسم املحر كونك أن يكون رشطا يف وجود يشء آخر؛

 رشطا يف حدوث اإلحراق، ونبضان القلب رشطا يف احلياة.

، وهي ما جعله الشارع رشطا يف عبادة أو الرشعيةالرشوط  :والثالث

عقوبة  واإلحصان يف ،الزكاة واحلول يف ،الصالة كالطهارة يف معاملة؛

فإن حدث يف هذه األبواب، املقصود بالذكر  هوالنوع وهذا  .الزنى

م ك  ق به ُح ض لرشط من رشوط القسمني األولني فمن حيث تعلَّ التعرُّ 

ذاك رشعيا هبذا  ويصري إذ   .خطاب الوضع أو خطاب التكليف يف يرشع

 .فيدخل حتت القسم الثالث ،االعتبار

 المسألة الرابعة
منه،  اليس جزءفهو  ،الرشط مع املرشوط كالصفة مع املوصوف

الرشوط  ستقراء يفاالدليل عىل ذلك والده. ولكنه ال يتم إال بوجو

ل هلا عَ مل جُي  اليمني ف ؛ل ملقتضاهاكمِّ اليمني مُ  أال ترى أن احلنث يف .الرشعية

تلك اجلناية، وتعاىل، اإلقدام عليها جناية ما عىل اسم اهلل  ألن يف إالّ  ارةٌ كفّ 
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ق تحقُّ بال إ -تقدير  عىل كّل  -ال تتحقق  ،تقريرهاالفقهاء يف ن اختلف وإ

  .كمل مقتىض اليمنييفعند ذلك  ،احلنثوهو  اهامقتض

 ،العقل رشط التكليف ر من أنّ كَ ذ  كل هذا التقرير بام يُ ش  يُ وقد 

فالعقل إن مل يكن فالتكليف  .صحة العبادات والتقربات واإليامن رشط يف

ال إنه قَ فكيف يُ  .واجلامداتيوانات كتكليف احل ؛حمال عقال أو سمعا

ن إقال أن يُ  وكذلك ال يصّح  .ة التكليفة َف صحّ دَ م  ل هو العُ ب ؟لمِّ كَ مُ 

يصح أصال حتى فإن عبادة الكافر ال حقيقة هلا  ؛ل للعباداتمِّ كَ اإليامن مُ 

احلقيقة  ن العقل يفبالقول إويرتفع هذا اإلشكال . لها اإليامنمِّ كَ أن مُ 

ما دام و .نفس التكليف ال يف ،وهو اإلنسان ،التكليف ل ملحّل مِّ كَ رشط مُ 

وأما  للتكليف نفسه. لمِّ كَ ملحّل التكليف يكون بمثابة املُ  لمِّ كَ مُ هو 

أال ترى أن معنى  .ة عليهألن العبادات مبنيّ  ؛اإليامن فال نسلم أنه رشط

ه إىل املعبود باخلضوع والتعظيم بالقلب واجلوارح وهذا العبادات التوّج 

عليها رشطا  يينبن يء وقاعدته التفكيف يكون أصل اليش ؟فرع اإليامن

 مَ لِّ إن ُس حتى و .العبارة ع يفومن أطلق هنا لفظ الرشط فعىل التوسُّ  ؟فيه

ويكون رشط  .التكليف ف ال يفاملكلَّ هو رشط يف ف، اإليامن رشطبأن 

 .ورشط وجوب عند بعض ،صحة عند بعض

 المسألة الخامسة
ري عىل ثأالت َف إذا كان متوقِّ  َب أن السبَ  :األصول األصل املعلوم يف

 ،ذلك رشط الكامل ويستوي يف .ب دونهبَّ َس أن يقع املُ  رشط فال يصّح 

ء كام  ،فه عىل رشطم بالكامل مع فرض توقُّ ك  فال يمكن احلُ  .ورشط اإلجزا

 .فه عىل رشطم باإلجزاء مع فرض توقُّ ك  احلُ  ال يصّح 

إىل  يز  وعُ  ، أصل آخرنيكالم طائفة من األصولي ولكنه ثبت يف

 ،ه عىل رشطب  بَّ َس مُ  ف حصوُل ه وتوقّ بُ بَ م إذا حرض َس ك  ن احلُ أ ،مذهب مالك

اعتبارا أحدمها  :قوالنروي يف ذلك  ؟ال وقوعه بدون رشطه أم   فهل يصّح 

فمن راعى السبب وهو  .ف الرشطبتخلُّ  اآلخر اعتباراو ،باقتضاء السبب

عى ومن را .ه عىل الرشطفَ ومل يراع توقُّ  ،ب اقتضاءهه غلَّ ب  بَّ َس مقتض ملُ 
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مل يراع حضور  ،هب  بَّ َس من وقوع مُ  السبب عليه مانعٌ  َف توقُّ  الرشط وأنَّ 

 أن حيرض الرشط فينتهض السبب عند ذلك يف الّ إ ،دهالسبب بمجرّ 

 .لقاط  هذا األصل مُ  وربام أطلق بعضهم جريان اخلالف يف .اقتضائه

وجوب  ويمثلون ذلك بأمثلة منها أن حصول النصاب سبب يف

إخراج الزكاة قبل  جيوز تقديم، ومع ذلك ن احلول رشطهودورا ،الزكاة

الكفارة واحلنث  واليمني سبب يفدوران احلول، عىل قول من قال بذلك. 

وإذا أذن الورثة عند  .وجيوز تقديمها قبل احلنث عىل أحد القولني ،رشطها

مع أنم ال يتقرر  ،أكثر من الثلث جاز الترصف يف املرض املخوف يف

كهم واملوت رشط فينفذ فاملرض هو السبب لتملُّ  .د املوتملكهم إال بع

 .وإن مل يقع الرشطـ حنيفة والشافعي  خالفا أليبـ إذنم عند مالك 

بأنه ال  ل يقيضفإن األوّ  ،هذا األصل ظاهر املعارضة لألصل األولو

بأنه صحيح عند  يقيض والثاين ،وقوع املرشوط بدون رشطه بإطالق يصّح 

ة واملعلوم صحّ  .األصالن معا بإطالق يمكن أن يصّح  وال. بعض العلامء

 .األصل الثاين كالمهم يف فال بد من النظر يف ،األصل األول

ة األصل عدم صح فنفس التناقض بني األصلني كاف يف :الأوَّ ا أمّ 

 .عند العلم بصحة األصل األولالثاين 

 ؛ار الرشطم أن تلك املسائل جارية عىل عدم اعتبلِّ َس فال نُ  :ثانياوأما 

من غري أهل ـ أجاز تقديم الزكاة قبل حلول احلول مطلقا  ن  مَ  :فإنا نقول

 .نحتاموإنام هو رشط َف اال ؛الوجوب فبناء عىل أنه ليس برشط يفـ مذهبنا 

، فيمكن أداؤها يف أي لوجوب الزكاةموسع كأنه وقت عنده ه فاحلول كلّ 

)دوران احلول( كام هو  آخر الوقت م يفيتحتّ وقت من احلول، ولكن األداء 

الواجبات ذات الوقت املوسع. وأما عىل مذهبنا )املذهب سائر احلال يف 

ء ن اليشم   َب رُ عىل أن ما قَ مبني اإلخراج قبل احلول بيسري املالكي( فإن 

وكذلك القول  .رشط الوجوب حاصلوبذلك يتبني أن  .همُ ك  ه ُح مُ ك  فحُ 

نحتام اال يه فهو عنده رشط يفمن أجاز تقديم الكفارة عل ؛رشط احلنث يف

 .وجوهبا ال رشط يف ،من غري ختيري



 

105 

  ن املوت سبب يفعىل أية نبمومسألة إذن الورثة 
 
 ك ال يفل  صحة امل

فهام  .كهم لهمتلُّ  ث ال يفالورثة بامل املورِّ  ق حّق تعلُّ  واملرض سبب يف .قهتعلُّ 

يث كان املرض فمن ح .ام ال يقتضيه اآلخرك  واحد منها يقتيض ُح  سببان كّل 

ألنم ملا  ؛هحملّ  كان إذنم واقعا يف ،كل  مُ قد وإن مل يكن  ،ق احلّق سببا لتعلُّ 

هم فيه فإذا أسقطوا حقّ  ،كث صارت هلم فيه شبهة مل  هم بامل املورِّ ق حقّ تعلّ 

ف احلال الذي أنفذوا ترّص  يفـ ألنم صاروا  ؛مل يكن هلم بعد ذلك مطالبة

فإذا حصل املوت مل يكن هلم فيه حق  ؛جانبكاألـ املريض يف حالة املرض 

ألنم  ؛مع القول بأن املوت رشط والقائل بمنع اإلنفاذ يصّح  .لثالثُّ مثل 

 .فال ينفذ ،وقبل حصول الرشط ،امللكحصول متام أذنوا قبل 

 فيها التخريج عىل عدم اعتبار عىل اجلملة هذه األشياء مل يتعنّي و

 .الرشط

 المسألة السادسة
 :املرشوطات رشعا عىل رضبني ملعتبة يفالرشوط ا

إما مأمورا بتحصيلها  ،ما كان راجعا إىل خطاب التكليف :أحدمها

وإما  (،وما أشبه ذلك ،وطهارة الثوب ،وأخذ الزينة هلا ،كالطهارة للصالة)

 ،هو رشط ملراجعة الزوج األول يل الذلِّ حَ كنكاح املُ )ا عن حتصيلها منهي  

 تَ ج  ق بني املُ ر  والفَ  قرَت ف  واجلمع بني املُ 
هو رشط  يالذهروبا من الزكاة ع م 

 ؛الشارع فيه قصدُ  واضٌح نوع فهذا ال (.وما أشبه ذلك ،لنقصان الصدقة

 ، فيهريَّ خَ وكذلك الرشط املُ  .الرتك والثاين مقصودُ  ،الفعل ل مقصودُ فاألوّ 

 ،إن شاء فعله فيحصل املرشوط :ففقصد الشارع فيه جعله خلرية املكلَّ 

 .ن شاء تركه فال حيصلوإ

 واإلحصان يف ،الزكاة كاحلول يف ؛ما يرجع إىل خطاب الوضع :والثاين

 يف ليس للشارع قصدٌ  نوعفهذا ال .وما أشبه ذلك ،القطع ز يفر  واحل   ،الزنى

حتى  سنةصاب فإبقاء النّ  .عدم حتصيله وال يف ،حتصيله من حيث هو رشط

إمساكه حتى جتب  هال جيب عليقَ أن يُ )بجتب الزكاة فيه ليس بمطلوب الفعل 

ال جيب عليه إنفاقه خوفا أن قَ أن يُ )بوال مطلوب الرتك  (،عليه الزكاة فيه
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قال أنه مطلوب الفعل ليجب عليه وكذلك اإلحصان ال يُ  (.جتب فيه الزكاة

 .ك لئال جيب عليه الرجم إذا زنىوال مطلوب الرّت  ،الرجم إذا زنى

 المسألة السابعة 
 ف إىل فعل الرشط أو إىل تركه من حيث هو فعٌل املكلّ  دُ ه قصذا توّج إ

فال خيلو أن يفعله أو يرتكه من حيث هو داخل حتت  ،حتت قدرته داخٌل 

فعله له فإن كان  .ال أو   (ا فيهريَّ ا عنه أو خُمَ ا به أو منهي  مأمورً )خطاب التكليف 

ىل ع يوتنبنصحته،  فال إشكال يفمن حيث هو داخل حتت خطاب التكليف 

 . ومثال ذلكوترتفع عند فقده ،باسبألقتضيها ات ياألحكام التحضوره 

أو  ،أو أبقاه للحاجة إىل إبقائه ،ق قبل احلول للحاجة إىل إنفاقهف  ن  النصاب إذا أُ 

أو يزيلها لرضر الرشكة أو حلاجة  ،خيلط ماشيته بامشية غريه حلاجته إىل اخللطة

أو يرتكه ملعنى من املعاين  ،دهن بالتزويج ملقاصأو يطلب التحصُّ  ،خرىأ

 .إىل ما أشبه ذلك ،اجلارية عىل اإلنسان

ملنع ترتُّب قصدا  ،ن كان فعله أو تركه من جهة كونه رشطاأّما إ

 وسعٌي  ،فهذا عمل غري صحيحاحلُكم الذي يقتضيه السبب وإسقاطا له، 

 .ت عىل ذلك دالئل العقل والرشع معادلَّ  .باطل

َ  جُي َمعُ  صىل اهلل عليه وسلم: "الباب قوله هذا ال فمن األحاديث يف  َبني 

ق   ُق  َوال ُمَتَفرِّ َ  ُيَفرَّ ع   َبني  يَةَ  جُم َتم  َدَقة   َخش  َبائ عُ " :وقال 1"،الصَّ ُب َتاعُ  ال  يَار   َوامل   ب اخل  

َقا َحتَّى َقةَ  َيُكونَ  َأن   الإ ،َيَتَفرَّ يَار   َسف  َقهُ  َأن   َلهُ  حَي لُّ  الوَ  ،خ  يَةَ َخ  ُيَفار   َأن   ش 

َتق يَلهُ  َخَل  َمن  " :وقال 2"،َيس  َ  َفَرًسا َأد  ن ي َفَرَسني    َبني  َمنُ  ال َوُهوَ  َيع  ب َق  َأن   ُيؤ   َيس 

َخَل  َوَمن   ،ب ق اَمر   َفَلي َس  َ  َفَرًسا َأد  ب َق  َأن   ُأم نَ  َوَقد   َفَرَسني    َبني   3"،ق اَمرٌ  َفُهوَ  َيس 

وما جاء من أحاديث لعن املحلل . اوسائر أحاديث الرشوط املنهي عنه

 .واملحلل له والتيس املستعار

                                                 
1

 .بلذ من املصدق من اإليأخ ماباب : كتاب الزكاة، هسنن ابن ماج 
 : مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.مسند أحمد 2
 : كتاب اجلهاد، باب يف احمللل.سنن أبي داود 3
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م ك   ما انعقد سببا حلُ ريِّ َص فإن هذا العمل يُ أما الدليل من املعقول 

، ألن رشعي جلبا ملصلحة أو دفعا ملفسدة عبثا ال حكمة له وال منفعة به

ك فيه تفويتا للمصالح أو حتقيقا للمفاسد التي من أجلها رشع الشارع ذل

ة َبَ تَ ع  نا مُ أقاعدة املصالح و ض ملا ثبت يفناق  وهذا مُ  السبب أو نى عنه.

ا انعقد وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب ملّ  .األحكام يف

ف عىل حصول لكنه توقّ  ،بهبَّ َس صار مقتضيا رشعا ملُ  ،الوجود وحصل يف

ع ف  بقصد رَ ط للرشفصار هذا الفاعل أو التارك  ؛رشط هو تكميل للسبب

ة مضادّ   أنّ وقد تبنّي  .وضعه سببا ة الشارع يفكم السبب قاصدا ملضادّ ُح 

  .فهذا العمل باطل ،قصد الشارع باطلة

 ؟ال بإطالق أم  يكون باطال هذا العمل ولكن تبقى قضية: هل 

ال خيلو أن يكون الرشط  :وهو أن نقول ،ذلك تفصيال أن يف :اجلواب

يكون أو ال  ،حكم احلاصل معنى أو املرفوع يف ،معنى املرتفع احلاصل يف

 كذلك.

حكم  املرفوع يفالرشط أو  ،معنى املرتفع فإن كان الرشط احلاصل يف

 . حاله قبل هذا العملىلاحلاصل معنى فاحلكم الذي اقتضاه السبب ع

أن يكون ذلك ل امث .وال حكم له ،ال فائدة فيه ،والعمل باطل ضائع

ه عليه بعد عىل أن يردّ اتفق معه ل احلول ملن ب املال قبهَ وَ الشخص قد 

را من الزكاة، مجع بني املفرتق من وكأي طريق كان؛ احلول ب من املاشية فرا

ق بني املجتمع فرَّ  منو ،فرقةإىل التّ  دّ رَ ثم تُ جلمع الزكاة ريثام يأيت الساعي 

را من الزكاة،  هر لتظاملتزوج وك ؛ثم يردها إىل ما كانت عليهمن املاشية فرا

ألن هذا الرشط  .وأشباه ذلك ،قها ثالثاصورة الرشط ثم تعود إىل مطلِّ 

 .د رشعاَص ق  وال فائدة فيه تُ  ،املعمول فيه ال معنى له

املرفوع الرشط أو  ،معنى املرتفع مل يكن الرشط احلاصل يفوإما إذا 

ثالثة  هجاذبتوالنظر فيها ت ،فاملسألة حمتملة ،حكم احلاصل معنى يف

 :أوجه

: أن يقال إن جمّرد انعقاد السبب كاف؛ فإنه هو الذي يؤدي إىل اأحده
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ل، وأيضا فإن القصد فيه قد  ثبوت احلكم، وإنام الرشط أمٌر خارجّي ُمَكمِّ

صار غري رشعّي فصار العمُل فيه خمالفا لقصد الشارع، فيكون العمل يف 

 بق. الرشط ـ بإجياده أو إبطاله ـ فاسدا، ويكون حكمه كحكم القسم السا

هو فإنه وإن كان  ؛قال إن جمرد انعقاد السبب غري كاف  أن يُ  :والثاين

 ا الفإذً  .دا بوجود الرشطيَّ قَ الرشع مُ  يف َل ع  قد ُج الذي يسبب احلكم، ف

ب بَّ َس أن الشارع قصد إيقاع املُ  يف اقاطععىل احلكم كون السبب باعثا يعتب 

 ،فإذا كان كذلك .هرشطُ وإنام فيه أنه قصده إذا وقع وجود سببه،  دبمجرّ 

 صده يكون قال رفع الرشط بالعمل يفـ مثال ـ م السبب ك  فالقاصد لرفع ُح 

ملا مل يظهر فيه قصد  اصداقيكون وإنام  ،قصد الشارع من كل وجهل مناقضا

ا كان ذلك القصد لكن ملَّ  .وهو الرشط أو عدمه ،الشارع لإليقاع أو عدمه

ب مل يكن مانعا من ترتُّ  ،عينا ال ،ةآيال ملناقضة قصد الشارع عىل اجلمل

 .أحكام الرشوط عليها

ق بجزء ة ما يقول اللخمي فيمن تصدّ صحّ  ياألصل ينبن اوعىل هذ

ر أو أّخ  ،رمضان قصدا لإلفطار أو سافر يف ،من ماله لتسقط عنه الزكاة

رت أو أّخ  ،السفر ركعتني يها يفليصلِّ  يختيارعن وقتها اال رَض  َح  صالةَ 

فجميع  :قال .بعد دخول وقتها رجاء أن حتيض فتسقط عنهاامرأة صالة 

وال  ،وال أن يصيل أربعا ،وال جيب عىل هذا يف السفر صيام ،ذلك مكروه

 .عىل احلائض قضاؤها

فيبطل  :ق بني حقوق اهلل تعاىل وحقوق اآلدمينيرَّ فَ أن يُ  :والثالث

 ؛نفسه حكم رشعي وإن ثبت له يف ؛حقوق اهلل الرشط يف العمل يف

فال يمنع ذلك من الزكاة  ،كمسألة اجلمع بن املفرتق والفرق بني املجتمع

ها ذلك لُّ ال حُي  ـ فعىل القول بأنه نافذ ماض ـ ل ومسألة نكاح املحلِّ كاملة، 

اهلل  ل حّق وكذلك املنع من نكاح املحلِّ  ،ألن الزكاة من حقوق اهلل .لألول

 وينفذ مقتىض الرشط يف .النكاح عىل حقوق اآلدميني لغلبة حقوق اهلل يف

 .كالسفر ليقرص أو ليفطر أو نحو ذلك ؛حقوق اآلدميني

 ن دل دليل إفإنه  .دليل خاص عىل خالف ذلك ه مامل يدّل هذا كلّ 



 

109 

خاص عىل خالفه صري إليه، وال يكون نقضا عىل األصل املذكور؛ ألنه إذ 

 ني.ذاك دال عىل إضافة هذا األمر اخلاص إىل حق اهلل أو إىل حق األدمي

 .نظر واجتهاد حمّل اهلل وحّق العبد يبقى ذلك  ا إذ اجتمع حّق مّ أ

 .واهلل أعلم .ب أحد الطرفني بحسب ما يظهر للمجتهدلَّ غَ فيُ 

 المسألة الثامنة 
 :الرشوط مع مرشوطاهتا عىل ثالثة أقسام

بحيث  ،وط وعاضدا هلاة املرُش مَ ال حلك  مِّ كَ مُ الرشط أن يكون  :أحدها

عتكاف عند من اال كاشرتاط الصيام يف ؛اة هلا عىل حالال يكون فيه مناف

 ء واإلمساك باملعروف والتّسيح بإحسان يفف  واشرتاط الكُ  ،يشرتطه

أن يكون الثمن نقدا أو وكفيل يف البيع، واشرتاط الرهن وال ،النكاح

 واإلحصان يف ،الزكاة وكذا اشرتاط احلول يف ،وما أشبه ذلك ،نسيئة

ألنه  ؛ته رشعاصحّ  فهذا القسم ال إشكال يف .لقطعا ز يفر  واحل   ،الزنى

ا كان انقطاعا إىل عتكاف ملّ فإن اال .امك  ُح  سبب يقتيض ة كّل مَ ل حلك  مِّ كَ مُ 

ا كان وملّ  ،العبادة عىل وجه الئق بلزوم املسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر

الكفاءة  وكانتأقارهبام، ة أحد الزوجني أو فَ نَ زاع وأَ ـة للننَّ ظ  ء مَ ف  غري الكُ 

كان اشرتاطها مالئام ملقصود قارب، ام الزوجني واألحَ تأقرب إىل ال  

فثبوهتا  .الوجه هذا وهكذا سائر تلك الرشوط املذكورة جتري عىل ،النكاح

 .رشعا واضح

 ،ل حلكمتهمِّ كَ أن يكون غري مالءم ملقصود املرشوط وال مُ  :والثاين

م فيها إذا الصالة أن يتكلّ  كام إذا اشرتط يف ؛من األول دّ بل هو عىل الّض 

 يبناء عىل رأ)عتكاف أن خيرج عن املسجد إذا أراد اال أو اشرتط يف ،أحّب 

أو أن  ،ق عليهاف  ن  النكاح أن ال يُ  أو اشرتط يف يف عدم جواز اخلروج(، مالك

البيع أن ال ينتفع باملبيع أو  أو رشط يف ا(،ينوال عنِّ  اجمبوبمل يكن و)ال يطأها 

فهذا القسم أيضا  .وما أشبه ذلك ،دون بعض هىل بعض الوجوإن انتفع فع

 .أن جيتمع معه فال يصّح  ،ألنه مناف حلكمة السبب ؛إبطاله يفال إشكال 

ت له من اإلقبال عىل اهلل تعاىل عَ الصالة مناف ملا رُش   فإن الكالم يف
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من عتكاف اخلروج وكذلك املشرتط يف اال ،ه إليه واملناجاة لهوالتوّج 

ط ا واشرت ،عتكاف من لزوم املسجدحقيقة اال مشرتط ما ينايف املسجد

وإذا  ،ة املطلوبة فيهينايف استجالب املودّ عىل زوجته الناكح أن ال ينفق 

 ،بالزوجة اشرتط أن ال يطأ أبطل حكمة النكاح األوىل وهي التناسل وأرّض 

 ر يفا إذا كانت باطلة فهل تؤثّ إال أّن  .وهكذا سائر الرشوط املذكورة

 .من املسألة التي قبل هذه دّ مَ تَ س  نظر يُ  هذا حمّل  ؟ال املرشوطات أم  

وهو له. الرشط منافاة ملرشوطه وال مالءمة  أن ال يظهر يف :والثالث

أو بالثاين من جهة عدم  ؟هل يلحق باألول من جهة عدم املنافاة :نظر حمّل 

ني العبادات أمثال هذا التفرقة ب والقاعدة املستمرة يف ؟املالءمة ظاهراً 

ى فيه بعدم املنافاة دون أن تظهر فَ تَ ك  فام كان من العبادات ال يُ  .واملعامالت

واألصل فيها  ،لتفات إىل املعايند دون االعبّ فيها التّ  ألن األصل ؛املالءمة

 ،اخرتاع التعبدات يفإذ ال جمال للعقول  ؛م عليها إال بإذندَ ق  ال يُ  أن  

ي فيه بعدم فَ تَ ك  يُ  مالتعاوما كان من امل .فكذلك ما يتعلق هبا من الرشوط

واألصل فيها  ،دعبّ لتفات إىل املعاين دون التّ ألن األصل فيها اال ؛املنافاة

 .واهلل أعلم .الدليل عىل خالفه اإلذن حتى يدّل 

 
 الموانع :النوع الثالث

 
 المسألة األولى
نع   عىل أربعة أنواع: املوا

زوال العقل : ومثاله عه مع الطلب. املانع الذي ال يمكن عقال اجتام1

ألن من رشط  ؛وهو مانع من أصل الطلب مجلة .أو غريمها ،أو جنون ،بنوم

ما ،ق اخلطاب إمكان فهمهتعلُّ  وفاقد العقل ال  .ألنه إلزام يقتيض التزا

بمن حاُله ق فإن تعلَّ  .البهائم واجلامدات كام ال يمكن ذلك يف ،يمكن إلزامه

من إىل  فذلك راجع ،ب مصلحة أو درء مفسدةاستجال يقتيض طلٌب هذه 
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هو مسؤول عن هذا الشخص، أو من حيث هو حكم وضعي حلامية 

 حقوق اآلخرين، وليس من باب احلكم التكليفي. 

ومثاله  :. املانع الذي يمكن اجتامعه مع الطلب لكنه يرفع أصله2

 ام.وإن أمكن حصوله معه ،ألصل الطلب انرافعفهام  ،احليض والنفاس

 ،كالصالة ؛ةب به ألبتّ لَ ط  ع مثل هذا الطلب بالنسبة إىل ما ال يُ فَ ر  لكن إنام يُ 

ب به بعد لَ ط  وأما ما يُ  .وما أشبه ذلك ،املصحف ومّس  ،ودخول املسجد

يف هل القضاء فاخلالف بني أهل األصول مشهور  ؛ كالصوم،رفع املانع

رة يف وقت يكون بنفس األمر األول؟ أم بأمر جديد وأنا مل تكن مأمو

 احليض والنفاس. 

ا فيه3 األنوثة : ومثاله . املانع الذي يرفع انحتام الطلب وجيعله خُمَريَّ

مانع من انحتام هذه املرأة هلا فإن  ،بالنسبة إىل اجلمعة والعيدين واجلهاد

من هذه اجلهة  األن ؛حسني والتزينيالدين جمرى التّ  العبادات اجلارية يف

ت بالنسبة رَ منها َج  تنفإن متكّ  ،التبع يها إال بحكمباخلطاب ف ةغري مقصود

وهذا معنى التخيري بالنسبة  .وهم الذكور ،جمراها مع املقصودين هبا اإليه

وأما مع عدم القدرة عليها فاحلكم مثل الذي قبل  ،مع القدرة عليها اإليه

 .هذا

: . املانع الذي يرفع انحتام الطلب بمعنى أنه ال إثم عىل خمالفه4

بمعنى أنه ال حرج عىل  ،نحتامص هي موانع من االَخ أسباب الرُّ ثاله وم

تركه و ،وفطره ،كقرص املسافر ،من ترك العزيمة ميال إىل جهة الرخصة

 .وما أشبه ذلك ،للجمعة

 المسألة الثانية
املوانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه ال يقصد حتصيل املكلف 

 هلا وال رفعها.

ما هو يف أصله داخل حتت خطاب التكليف  نهام: نوعاناملوانع و

ما هو من خطاب  ومنهاولكنه من جهة كونه مانعا هو من خطاب الوضع، 

 الوضع فقط، ال عالقة له بخطاب التكليف.



 

112 

نع التي هي من خطاب التكليف1 : من املوانع ما هو من جهة . املوا

 .أذونا فيهمأو  ،أو منهيا عنه ،مأمورا بهداخل حتت خطاب التكليف بكونه 

مثال ذلك االستدانة فهي من حيث خطاب التكليف أمر مباح، وإذا و

من وجوب إخراج  امانعنظرنا إليها من حيث خطاب الوضع نجدها 

إذا أنقصت من النصاب. والسفر إذا نظرنا إليه من جهة خطاب الزكاة 

التكليف فهو يف أصله مأذون فيه، وإذا نظرنا إليه من جهة خطاب الوضع 

دناه مانعا من وجوب إمتام الصالة الرباعية أو الصوم. فهذه املوانع من وج

حيث كونا موانع ال يتعلق هبا قصد الشارع، بمعنى أنه ال يقصد إىل 

حتصيل املكلفَّ هلا أو عدم حتصيله. فالشارع غري قاصد إىل أن يرى 

، املكلَّف موقعا للسفر حتى يكون ذلك مانعا من الصوم أو إمتام الصالة

كام أنه غري قاصد إىل أن يراه يمتنع عن السفر خمافة أن يسقط عنه وجوب 

إمتام الصالة والصوم. ولكن من حيث كونا من خطاب التكليف تتبع 

 حكمها الذي وضعه الشارع هلا. 

نع التي هي من خطاب الوضع2 : املانع إذا نظرنا إليه من جهة . املوا

 ،حتصيله من حيث هو مانع يففليس للشارع قصد خطاب الوضع فقط، 

فاملديان ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده  .عدم حتصيله وال يف

كام أن مالك الناصب غري خماطب بتحصيل  ،نصاب لتجب عليه الزكاة

 املانع وإنام مقصود الشارع فيه أنه إذا حصلالزكاة. ستدانة لتسقط عنه اال

 ا مثاًل.من وجوب الزكاة أو سقوطه ارتفع مقتىض السبب

  المسألة الثالثة
ففي ذلك  ،أو إىل رفعه ،ف إىل إيقاع املانعاملكلَّ  ه قصدُ إذا توّج 

 .تفصيل

مأمورا )فعله أو تركه من حيث هو داخل حتت خطاب التكليف إذا ف

(، ففعله مرشوع وال يشء عليه فيه. ومثال ا فيهريَّ أو خُم  ،ا عنهمنهيّ  أو ،به

، لكنه يستدين حلاجته إىل ذلك ،نصابمال يبلغ اليكون له شخص الذلك 

 ويؤدي ذلك إىل نقصان النصاب وسقوط الزكاة.
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، حتى ببم الّس ك  إلسقاط ُح  قصدا ،فعله من جهة كونه مانعاأما إذا 

 .عمل غري صحيح فهوذلك السبب، ال يرتتب عليه ما اقتضاه 

: منها قصة أصحاب اجلنة يف سورة والدليل عىل ذلك من النقل أمور

القلم: ) ژٻ  پ     پ        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  القلم:

 ل إلسقاط حّق حيُّ نت اإلخبار بعقاهبم عىل قصد التّ تضمّ (، فقد ٥٥ – ٥٢

 ر يفال يبكّ  يوهو وقت الصبح الذ ،هيم املانع من إتيانماملساكني بتحرِّ 

ٹ  ژ :وقوله تعاىل .موالعقاب إنام يكون لفعل حمرَّ  .مثله املساكني عادة

نزلت بسبب مضارة الزوجات  (،٢١٥البقرة: ) ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ

ثم تطليقها، ثم مراجعتها قبل انقضاء عدهتا  ها قبل انقضاء عدهتا،رجتاعاب

ها حلِّ  من  ، ويكون ذلك مانعا هتا إال بعد طولعدَّ  ال تنقيضالثانية، ف

ُ  َقاَتَل " :احلديث ويف .لألزواج َيُهودَ  اّللَّ َمت   ال  م  َعلَ  ُحرِّ ُحومُ  ي ه   الشُّ

  1."َفَباُعوَها َفَجَمُلوَها

هنالك  ن  وم   ؛املوانع الرشوط جار معناه يف ة يفم من األدلّ وما تقدّ 

 .هامُ ك  م ُح هَ ف  يُ 

املانع يكون عىل نوعني: فإذا كان ف ؟ال هل يكون العمل باطال أم  أما 

النصاب كصاحب ال يسقط احلكم؛ رتفع فم املُ ك  ُح  مثال يف ُب لَ ج  تَ س  املُ 

الدين من  بحيث قصد أنه إذا جاز احلول ردّ  ،ن لتسقط عنه الزكاةيستدي

 . فهذا ال تسقط عنه الزكاة، وال عبة باملانع الذي أتى به.غري أن ينتفع به

بل كان املانع واقعا ، رتفعم املُ ك  ُح  يف ُب لَ ج  تَ س  املانع املُ أما إذا مل يكن 

نظر عىل وزان ما  فهو حمّل  ،عليهق خوفا من انحتام احلنث كاملطلّ  ؛رشعا

 .التكرار وال فائدة يف .الرشوط تقدم يف

 

                                                 
1

  : كتاب البيوع، باب ال يذاب شحم امليتة واليباع ودكه.صحيح البخاري 
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 الصحة والبطالن :النوع الرابع
 
 

 المسألة األولى
  :ق باعتبارينلَ ط  ة يُ لفظ الصحّ 

 كام نقول يف ،الدنيا ب آثار العمل عليه يفاد بذلك ترتُّ رَ أن يُ  :أحدمها

ومسقطة للقضاء  ،للذمة ومبئةبمعنى أنا جمزئة  ،إنا صحيحة :العبادات

وكام  ين.ات املنبئة عن هذه املعاروما أشبه ذلك من العبا ،فيام فيه قضاء

 ،لة رشعا لألمالكبمعنى أنا حمصِّ  ،ت إنا صحيحةمالعاامل نقول يف

 .وما يرجع إىل ذلك ،نتفاعوجواز اال ،واستباحة األبضاع

د به ترتُّ رَ أن يُ  :والثاين  .ب الثوابكرتتُّ  ،اآلخرة يف ب آثار العمل عليها

 أما يفف .اآلخرة يفقال هذا عمل صحيح بمعنى أنه يرجى به الثواب فيُ 

؛ ألن قصد القائم هبا االمتثال ورجاء الثواب يف ظاهرفهذا أمر العبادات 

امتثال أمر فاعله فيام نوى به ذلك يكون فت مالعاامل يفأما و اآلخرة.

إذا فيه  ريَّ خَ املُ الفعل  وكذلك يف ي.النهد به مقتىض األمر وَص وقَ  ،الشارع

 ه يفد حظِّ ال من حيث قصد جمرَّ  ،هعمل به من حيث إن الشارع خريَّ 

فهذا أيضا يسمى عمال صحيحا هبذا  .نتفاع غافال عن أصل الترشيعاال

  .املعنى

  المسألة الثانية
  :له معنيانو ،البطالن هو ما يقابل معنى الصحة

 كام نقول يف ؛الدنيا يفب آثار العمل عليه ترتُّ اد به عدم رَ أن يُ . 1

 س  وال مُ  ،وال مبئة للذمة ،العبادات إنا غري جمزئة
فكذلك  ،طه للقضاءق 

  .نقول إنا باطلة بذلك املعنى

. ملا قصد الشارع فيهاوبطالن العبادة هبذا املعنى بسبب خمالفتها 

 ؛طالقن باطلة بإفتكو ،تكون راجعة إىل نفس العبادةوتلك املخالفة قد 
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هبا  ّل أو نحو ذلك مما خُي   ،أو ناقصة ركعة أو سجدة ،كالصالة من غري نية

عن  راجعة إىل وصف خارجى منفّك املخالفة وقد تكون  .من األصل

، فتكون حمّل الدار املغصوبة كالصالة يف ،صفة بهوإن كانت متَّ  ،حقيقتها

ن رجح جانب اجتهاد، فمن رّجح جانب االنفكاك يقول بصحتها، وم

ة عن هذا املنفكّ  يالصالة املوافقة إنام هاالتصاف يقول ببطالنا، ألن 

 .الدار املغصوبة كذلك لصالة يفاوليس  ،الوصف

ئدها  ،ت إنا باطلةمالعاامل يفونقول أيضا  بمعنى عدم حصول فوا

ا وملّ  .وانتفاع باملطلوب ،واستباحة فروج ،من حصول أمالك :هبا رشعا

الغالب راجعة إىل مصالح الدنيا كان النظر فيها راجعا  ت يفمالعاكانت امل

 ،أمور مأذون فيها أو مأمور هبا رشعا يمن حيث ه :أحدمها :إىل اعتبارين

فاعتبه قوم  :ا األولفأمّ  .راجعة إىل مصالح العباد يمن حيث ه ين:والثا

قصده وجعلوا خمالفة أمره خمالفة ل ،جهة املصالح بإطالق وأمهلوا النظر يف

عىل و .دعبّ م مالوا إىل جهة التّ وكأّن  .بإطالق كالعبادات املحضة سواء

 أمر الشارع فيها جيعلها باطلة. مخالفة ذلك ف

بل جعلوا  ،إمهال األولولكن دون فاعتبه قوم أيضا  :وأما الثاين

بمعنى أن املعنى الذي ألجله كان العمل  .ال عىل اعتبار املصلحةزَّ ـناألمر مُ 

بحيث ال يمكن  ،فإن كان حاصال أو يف حكم احلاصل :ر فيهظَ ن  باطال يُ 

ألن  ؛وهو األصل فيام نى الرشع عنه .بطل العمل من أصلهاجتنابه، 

وإن ظهرت مصلحته لبادىء  ،ف فيهأن ال مصلحة للمكلَّ  النهي يقتيض

وإن  .وإن ظنها العاملعليه اإلقدام  فقد علم اهلل أن ال مصلحة يف ي،الرأ 

كم ُح  كان يفاملعنى الذي من أجله أبطل الشارع العمل، أو  مل حيصل

 كام يقول مالك يف؛ م بإبطال ذلك العملكَ مل حُي   ،احلاصل لكن أمكن تالفيه

 ع حلّق ن  إنام مُ املُدبَّر فإن بيع  .فال يردّ  يأن يعتقه املشرت إالّ  ر إنه يردّ بَّ دَ بيع املُ 

وهو )انعقد سببه من سيده  العتق الذي اهلل يف العتق أو حلّق  العبد يف

تعد هناك مل و ،العتق فإذا أعتقه املشرتي حصل قصد الشارع يف (،التدبري

ط رَت  ش  ط مُ قَ أس   فإذا ؛عنه لف منهّي ومثله البيع والّس حاجة لرّد البيع. 
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أن ب. وقد ُيَتالََف ومىض عىل بعض األقوال ،لف رشطه جاز ما عقداهالّس 

جرى  هذا االجتاه وعىل مقتىض .ث بريرةحدي كام يفالشارع الرشط سقط ي

الدرهم بيع و ،كنكاح الشغار ؛تصحيح العقود الفاسدة احلنفية يف

ال ذلك زَ فيُ  ،إىل غري ذلك من العقود التي هي باطلة عىل وجه ،بالدرمهني

 زال فلاّم  ،فمعنى هذا الوجه أن ني الشارع كان ألمر .العقد مىَض يُ الوجه ف

فقا لقصد الشارعذلك األمر ارتفع النهي   .فصار العقد موا

وهو  ،اآلخرة ب آثار العمل عليه يفراد بالبطالن عدم ترتُّ أن يُ . 2

ال يكون عليها فالعبادة  .تمالعاالعبادات وامل ر ذلك يفوَّ َص تَ ويُ  .الثواب

ألنا غري مطابقة ثواب )باطلة( إذا كانت غري مكتملة األركان والرشوط؛ 

إذا مل تكن خالصة لوجه اهلل تعاىل وإن كانت  ، وكذلكملقتىض األمر هبا

املتصدق بالصدقة صحيحة بمعنى استيفاء مجيع األركان والرشوط. و

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ  :وقد قال تعاىل ،واألذى يتبعها باملنِّ 

 (.٢٥٢البقرة: ) ژې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ

 ،عليهاب الثواب وتكون أعامل العادات باطلة أيضا بمعنى عدم ترتُّ 

من غري التفات إىل خطاب  ،د اهلوى والشهوةاحلامل عليها جمرّ إذا كان 

ولكنها  ،والعقود املنعقدة باهلوى ،والنوم ،كاألكل والرشب ؛الشارع فيها

 يفه؛ ال بالقصد إىل ذلك ،تفاقبحكم اال يوافقت األمر أو اإلذن الرشع

ولكنها باطلة  صحيحة رشعا بمعنى ترتب آثارها عليها يف الدنيا،أعامل 

بمعنى أن صاحبها ليس له ثواب يف اآلخرة عىل فعلها، بل يكون حظه منها 

األعامل العادية  م باحلزم يفن تقدّ من هنا أخذ مَ التمتع بآثارها يف الدنيا. و

 .اآلخرة أن يضيفوا إليها قصدا جيدون به أعامهلم يف

 المسألة الثالثة
)من حيث قصد املكّلف من  ينمن إطالق البطالن باملعنى الثا ركما ذُ 

 أداء الفعل( يف املعامالت يكون عىل أربعة أقسام: 

؛ كالغافل والنائم. فقد تقّدم أن هذا الفعل . أن يفعل من غري قصد1
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ال يتعلَّق به خطاُب اقتضاء وال ختيري. فليس فيه ثواب وال عقاب؛ ألن 

ء يف اآلخرة إنام يرتّتب عىل األعامل الداخلة حتت التكليف، وهذا غري  اجلزا

 داخل حتته.

 ،فهذا أيضا ال ثواب له عىل ذلك ؛فقطأن يفعل لقصد نيل غرضه . 2

 ،الودائع واألمانات وردّ  ،كأداء الديون ؛ق به خطاب التكليفوإن تعلّ 

ويدخل حتت هذا ترك املنهيات  .وأشباه ذلك ،واإلنفاق عىل األوالد

 َكاَنت   َفَمن  " :احلديث يف وقد قال .ألن األعامل بالينات ؛بحكم الطبع

َرُتهُ  ج 
  إ ىَل  ه 

 
َرُتهُ  َوَرُسول ه   اّللَّ ج    إ ىَل  َفه 

 
َرُتهُ  َكاَنت   َوَمن   ،َوَرُسول ه   اّللَّ ج 

 إ ىَل  ه 

َيا يُبَها ُدن  ة   َأو   ُيص  َرأَ ُجَها ام  َرُتهُ  َيَتَزوَّ ج  ومعنى احلديث . 1"إ َلي ه   َهاَجرَ  َما إ ىَل  َفه 

  .الرشيعة مقطوع به يفق عليه وفَ متَّ 

ملصطلح  ينبمقتىض اإلطالق الثا قبله باطل يفهذا القسم والذ

 البطالن.

 ؛اضطرارا، ولكن خلطاب الشارعأن يفعل مع استشعار املوافقة . 3

م، ا مل يمكنه وملّ  ،كالقاصد لنيل لذته من املرأة الفالنية ذلك بطريق احلرا

فهذا أيضا باطل  .ا قصدعقد عليها عقد نكاح ليكون موصال له إىل م

فقة ملصطلح البطالن؛  باإلطالق الثاين خطاب الشارع ألنه مل يرجع إىل موا

 .ال من حيث أباحه الرشع ،ومن حيث كان موصال إىل غرضه ،ا رّ طَ ض  إال مُ 

 ،هار  ومثل ذلك الزكاة املأخوذة كُ  .وإن كان غري باطل باإلطالق األول

كانت مسقطة  إذ  لح الصحة، ملصطفإنا صحيحة عىل اإلطالق األول 

، ألنه ال ثواب عليها يف وباطلة عىل اإلطالق الثاين ،للقضاء ومبئة للذمة

أو  ،الدنيا مات خوفا من العقاب عليها يفوكذلك ترك املحرّ  اآلخرة.

 ،ولذلك كانت احلدود كفارات فقط .أو ما أشبه هذا ،استحياء من الناس

با عىل حالفلم خيب الشارع عنها أنا مرتبة ثو وأصل ذلك كون األعامل  .ا

 .بالينات

                                                 
1

 .نمياميان والنذور، باب النية يف األ: كتاب األصحيح البخاري 
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املأمور به . فإذا فعل أن يفعل لكن مع استشعار املوافقة اختيارا. 4

فهو من  ،عنه بذلك القصد أيضا ياملنه، أو اجتنب متثالبقصد اال

أو فعل املنهي عنه قصدا  كام أنه لو ترك املأمور به. عتبارينالصحيح باال

  .عتبارينل باالللمخالفة فهو من الباط

 ،فعل املباح أو تركه من حيث خاطبه الرشع بالتخيري يبقى النظر يفو

النظر  يففتحتمل  ؛د حظهفاختار أحد الطرفني من الفعل أو الرتك ملجرّ 

عتبار عتبار األول باطال باالأن يكون صحيحا باال :أحدها :ثالثة أوجه

ر املباح بالنظر إىل تصو وهذا هو اجلاري عىل األصل املتقدم يف ،الثاين

 ،عتبارين معاأن يكون صحيحا باال ين:والثا .ال بالنظر إىل ما يستلزم ،نفسه

وعىل هذا  .مل يؤذن له فيه ن له فيه دون ماذ  ا أُ ه ممّ نيل حظِّ  يه يفبناء عىل حترِّ 

ع   َويف  " :مسلمحديث ه نبَّ  ُكم   ُبض 
أن يكون  :والثالث 1".َصَدَقةٌ  َأَحد 

 ،هو مطلوب الفعل بالكّل  ياملباح الذ رين معا يفعتباصحيحا باال

هو  ياملباح الذ عتبار الثاين يفعتبار األول باطال باالوصحيحا باال

القسم األول من  م يفوهذا هو اجلاري عىل ما تقدّ  .مطلوب الرتك بالكّل 

قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل  يولكنه مع الذ ،قسمي األحكام

  .بالنظر إليه َف نفسهواألول  ،املباح

يف املعامالت فعىل  عتبار الثاينمن إطالق الصحة باال رَ ك  وأما ما ذُ 

 ثالثة أقسام:

 يصحبه قصدُ . أن يكون قصده من الفعل تعبديَّا خالصا دون أن 1

 .صحته ال إشكال يف، وهذا احلظّ 

. أن جيتمع قصد الّتعّبد وقصد حتصيل حّظ نفسه وقصد الّتعّبد هو 2

                                                 
1

 .: كتاب الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوعصحيح مسلم 



 

119 

ه يف الغال ب، وهذا أيضا صحيح؛ ألن الغالب هو الذي له احلكم، وما سوا

َمل.  حكم املُه 

. أن جيتمع قصد الّتعّبد وقصد حتصيل حّظ نفسه وقصد حّظ 3

 عتبار الثاينأن يكون صحيحا باال :حمتمل ألمرينهذا والنفس هو الغالب، 

 ح يفغري قاد واعتبارا بأن جانب احلظّ  ،إعامال للجانب املغلوب ،أيضا

عتبار األول دون الثاين إعامال حلكم وأن يكون صحيحا باال .تمالعاامل

 .كتاب املقاصد يفوبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور  .الغلبة

 

 
 العزائم والرخص :النوع الخامس

 
 المسألة األولى

 .ية ابتداءالعزيمة ما رشع من األحكام الكلّ 

فني من حيث هم ض املكلَّ ببع ا كلية أنا ال ختتّص ومعنى كوُن 

ـ مثال ـ الصالة ف .وال ببعض األحوال دون بعض ،فون دون بعضمكلَّ 

وكذلك  .كل حال ويف ،كل شخص مرشوعة عىل اإلطالق والعموم يف

ويدخل  .اإلسالم الكلية وسائر شعائر ،واجلهاد ،واحلج ،والزكاة ،الصوم

ل هبا ملتوصَّ كاملرشوعات ا ؛األصل ع لسبب مصلحي يفحتت هذا ما رُش  

 ،وسائر عقود املعاوضات ،واإلجارة ،من البيع ،إىل إقامة مصالح الدارين

وباجلملة مجيع كليات  ،والضامن ،وكذلك أحكام اجلنايات والقصاص

 .الرشيعة

أن يكون قصد الشارع هبا إنشاء األحكام  تها ابتداءً ومعنى رشعيّ 

فإن  .م رشعى قبل ذلكفال يسبقها حك ،التكليفية عىل العباد من أول األمر

بتدائى متهيدا السبقها وكان منسوخا هبذا األخري كان هذا األخري كاحلكم ا

 . للمصالح الكلية العامة



 

120 

فإن  ؛وال خيرج عن هذا ما كان من الكليات واردا عىل سبب

كقوله  .دت اقتضت أحكاماج  فإذا وُ  ،األسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك

ھ  ھ  ژ :وقوله تعاىل ،ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ :تعاىل

پ  پ  ڀ   ڀ  ژ        :وقوله (،٥٠٥األنعام: ) ژے       ے  ۓ  ۓ  ڭ

 ؛وما كان مثل ذلك (،٢٠١البقرة: ) ژڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ

فكل  .فإنه متهيد ألحكام وردت شيئا بعد يشء بحسب احلاجة إىل ذلك

ات من يَ ثنَ تَ س  كام أن املُ  .اًم ك  ابتدائي ُح  عٌ فإنه رَش   ،هذا يشمله اسم العزيمة

ے  ژ  :كقوله تعاىل ؛العمومات وسائر املخصوصات كليات ابتدائية أيضا

البقرة: ) ژۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

النبي صىل اهلل  يون (،١التوبة: ) ژھ  ھژ   :وقوله تعاىل (،٢٢١

ئمُيعدُّ ا أشبهه هذا ومف .عن قتل النساء والصبيانعليه وسلم   ،من العزا

 .ألنه راجع إىل أحكام كلية ابتدائية

 الرخصة في اصطالح هذا الكتاب
 ، يقتيض املنعاستثناء من أصل كيّل  ،ع لعذر شاّق خصة فام رُش  وأما الرّ 

  .قتصار عىل مواضع احلاجة فيهمع اال

نه قد يكون أل ؛اشاقّ فالرخصة مرشوعة لعذر، وأن يكون العذر 

 ؛ى ذلك رخصةسمّ فال يُ  ،من غري مشقة موجودة ،د احلاجةرّ العذر جم

وهو عجز صاحب املال عن  ،ر يف األصلذ  فإنه لعُ  ـ مثالـ كرشعية القراض 

 ،وكذلك املساقاة ،وجيوز حيث ال عذر وال عجز ،الرضب يف األرض

ه رخصة وإن كانت مستثناة من ى هذا كلّ سمّ فال يُ  .والسلم ،والقرض

 ،يكون مثل هذا داخال حتت أصل احلاجيات الكلياتوإنام  ،أصل ممنوع

وقد يكون العذر راجعا  .ى عند العلامء باسم الرخصةسمّ واحلاجيات ال تُ 

فإذا صىل اإلنسان جالسا ملجرد  .ى رخصة أيضامّ َس إىل أصل تكمييل فال يُ 

االقتداء باإلمام، دون أن يكون هو يف نفسه يف حاجة إىل ذلك، مل يكن ذلك 

ق املأموم، وإن كان هو رخصة يف حق اإلمام، ألن فعل رخصة يف ح

املأموم هو ملجرد حتقيق االقتداء وطلبا ملوافقة اإلمام، طبقا لقوله صىل اهلل 
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َمام لُيؤتم به    َفَصلُّوا  َجال ًسا َصىلَّ  َوإ ن  " :ثم قال "،عليه وسلم: "إنام ُجع ل اإل 

َُعونَ  ُجُلوًسا  1".َأمج 

ص َخ  لك أن الرُّ مستثنى من أصل كيل يبنّي وكون هذا املرشوع لعذر 

حدث معها وإن  .فلذلك مل تكن كليات يف احلكم ؛ابتداء ةليست بمرشوع

ز القرص والفطر للمسافر فهو أمر عارض. ذلك ف إنام كان بعد استقرار جوا

 ،آيات الصوم نزلت دفعة واحدة وإن كانت ،هذا .أحكام الصالة والصوم

  .قرار حكم املستثنى منه عىل اجلملةاستمانع من ستثناء فإن اال

خص الرّ  ة من خواّص ا به عىل موضع احلاجة خاّص رَص تَ ق  وكونه مُ 

ع وما رُش   ،ع من احلاجيات الكليةوهو الفاصل بني ما رُش   ؛منه أيضا البدّ 

 ؛ فيها عىل موضع احلاجةرَص تَ ق  فإن رشعية الرخص جزئية يُ  .خصمن الرُّ 

جب عليه الرجوع إىل األصل من إمتام إذا انقطع سفره و فإن املصيل

م الصوم  لِّ ََص الصالة مل يُ  واملريض إذا قدر عىل القيام يف ،الصالة وإلزا

بخالف  .وكذلك سائر الرخص ،املاء مل يتيمم وإذا قدر عىل مّس  ،قاعدا

فإنه ليس  ،ونحو ذلك مما هو يشبه الرخصة ،واملساقاة ،والقراض ،القرض

ال وزحتى يف حال ألنه مرشوع أيضا  ؛طالحصبرخصة يف حقيقة هذا اال

 ،قرتاضفيجوز لإلنسان أن يقرتض وإن مل يكن به حاجة إىل اال .العذر

 ،ستئجار عليهحائطه وإن كان قادرا عىل عمله بنفسه أو باال يوأن يساق

  .ستئجاروأن يقارض بامله وإن كان قادرا عىل التجارة فيه بنفسه أو باال

والرخصة راجعة  ،عة إىل أصل كيل ابتدائيفاحلاصل أن العزيمة راج

 .إىل جزئي مستثنى من ذلك األصل الكيل

 الرخصة في اصطالح الفقهاء واألصوليين
 ينث  عىل ما استُ يف اصطالح أهل الفقه واألصول وقد تطلق الرخصة 

فيدخل  ،من غري اعتبار بكونه لعذر شاق ،املنع مطلقا من أصل كيل يقتيض

الصاع من الطعام يف مسألة  وردّ  ،واملساقاة ،والقراض ،فيه القرض

                                                 
1

 : باقي مسند املكثرين، مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه.مسند أحمد 
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ة وما أشبه  ،ورضب الدية عىل العاقلة ،وبيع العرية بخرصها مترا  ،املرصا

ن َدكَ  َلي َس  َما َبي عُ  حَي لُّ  الالصحايب يف احلديث: " وعليه يدل قول .ذلك  ،ع 

ُح  َوال ب 
َمن   مَل   َما ر   1".ُيض 

 تَ س  مُ وأصل هذا اإلطالق 
احلاجيات اشرتكت مع  أن بعضد إىل ن 

ر، الرخصة  َعت لُعذ  كام  ،ها يف التسميةمُ ك  فيجري عليها ُح يف كونا رُش 

وهنا أيضا يدخل ما تقدم  .ستثناء من أصل ممنوعجرى عليها حكمها يف اال

حيث يمكن أن يطلق  ،يف صالة املأمومني جلوسا اتباعا لإلمام املعذور

 ةستمدّ كانت هذه املسألة م عليها اصطالح الرخصة من هذا الباب، وإن

ق عليها لفظ الرخصة لَ ط  فيُ  ،ال من أصل احلاجيات ،أصل التكميالتمن 

ق لفظ الرخصة وإن لَ ط  كام أنه قد يُ  .وإن مل جتتمع معها يف أصل واحد

فإن  ، ال يقدر عىل القيامكاملصيلِّ  ؛ت من أصل الرضورياتدَّ م  استُ 

 تكون حاجية إذا كان قادرا عىلوإنام  ،حاجية ه رضورية الالرخصة يف حقّ 

 .لكن بمشقة تلحقه فيه أو بسببهالقيام، 

ع عن هذه األمة من التكاليف ض  ق لفظ الرخصة عىل ما وُ لَ ط  وقد يُ 

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   چ :عليها قوله تعاىل التي دّل  ،الغليظة واألعامل الشاقة

ژ  ژ  :وقوله تعاىل (،٢٥٥)البقرة:  چۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

فإن الرخصة  (؛٥١٢األعراف: ) ژڑ  ک  ک  ک     کڑ  

 َصنَعَ " :حلديثال ما جاء يف مَ وعىل هذا حُي   ؛يف اللغة راجعة إىل معنى اللني

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َص  َشي ئًا َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ هَ  ف يه   َفَرخَّ مٌ  َعن هُ  َفَتنَزَّ  النَّب يَّ  َذل َك  َفَبَلغَ ، َقو 

ُ  َصىلَّ  دَ  َفَخَطَب  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َ  َفَحم  م   َباُل  َما :َقاَل  ُثمَّ  اّللَّ ُهونَ  َأق َوا  َعن   َيَتنَزَّ

 
 
ء نَُعهُ  اليشَّ    َأص 

 
َلُمُهم   إ ينِّ  َفَواّللَّ   ألَع 

 
ُهم   ب اّللَّ َيةً  َلهُ  َوَأَشدُّ ويمكن أن  2".َخش 

َ  إ نَّ " :ع إليه معنى احلديث اآلخرَج ر  يُ  بُّ  اّللَّ
َتى َأن   حُي  َرهُ  َكاَم  ُرَخُصهُ  ُتؤ   َأن   َيك 

                                                 
 : كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مامل يضمن.سنن ابن ماجه 1
 لعتاب.: كتاب األدب، باب من مل يواجه الناس باصحيح البخاري 2
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َتى َيُتهُ  ُتؤ  ص  حة من املساحمة واللني م  ة السَّ فكان ما جاء يف هذه امللَّ  1".َمع 

ئم الشاقةرخصة بالنسبة إىل ما محّ   .له األمم السالفة من العزا
ة عىل العباد ق الرخصة أيضا عىل ما كان من املرشوعات توسعَ لَ ط  وتُ 

فإن العزيمة األوىل  .ا هو راجع إىل نيل حظوظهم وقضاء أوطارهمقا ممّ لَ ط  مُ 

الذاريات: ) ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ژ   تعاىل:ه عليها قوله هي التي نبَّ 

وما  (،٥١٢طه: ) ژۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  :وقوله(، ١٥

 فحّق  ،ك اهلل عىل اجلملة والتفصيلعىل أن العباد مل   ما دّل  ،كان نحو ذلك

 ،ألنم عباده وليس هلم حق لديه ؛وبذل املجهود يف عبادته ،ه إليهعليهم التوّج 

 هٌ ألنه توجُّ  ؛ا ينالونه فذلك كالرخصة هلمهلم حظ   َب فإذا وهَ  .وال حجة عليه

 ،فالعزائم حق اهلل عىل العباد .بغري ما اقتضته العبودية واعتناءٌ  ،إىل غري املعبود

باحات مع الرخص من حيث فتشرتك املُ . اهلل العباد من لطف خص حظّ والرُّ 

 .وإثباتا حلظه ،ورفع حرج عنه ،ة عىل العبدعَ ا توس  كانا معً 

هذه هي اإلطالقات التي يطلق هبا اصطالح الرخصة، ولكن احلديث 

 فيام يأيت من مسائل هو تفريع اإلطالق األول الذي هو عام للناس كلهم.

  المسألة الثانية
والدليل عىل  .لقا من حيث هي رخصةط  حة مُ م الرخصة اإلباك  ُح 

 :ذلك أمور

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ژ  :كقوله تعاىلالواردة يف ذلك؛ النصوص  :أحدها

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  :وقوله (،٥٢١البقرة: ) ژں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

ی  ی   ی  ژ  :وقوله (،١املائدة: ) ژژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ

چ  ڇ  ژ  :وقوله (،٥٠٥النساء: ) ژجب  حب  خبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

(. فهذه ٥٠٥النحل: ) ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 ومل يرد يف مجيعها أمر يقتيض ،النصوص دالة عىل رفع احلرج واإلثم جمردا

 ،ع يف ترك أصل العزيمةقَّ وَ تَ بل إنام أتى بام ينفي املُ  ،اإلقدام عىل الرخصة

                                                 
 : مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.مسند أحمد 1
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  َرُسول   َمعَ  ُنَساف رُ  ُكنَّا" : احلديثويف .وهو اإلثم واملؤآخذة
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  اّللَّ

ائ م   َعىَل  ُيَعاُب  َفاَم  َرَمَضانَ  يف   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   ُمهُ  الصَّ ط ر   َعىَل  الوَ  ،َصو  ُف   امل 

 .والشواهد عىل ذلك كثرية 1".إ ف َطاُرهُ 

ورفع  ،فخفيف عن املكلَّ التّ السهولة والرخصة أصلها  أنّ  :والثاين

حتى يكون من ثقل التكليف يف سعة واختيار بني األخذ ، احلرج عنه

  .بالعزيمة واألخذ بالرخصة

أنه لو كانت الرخص مأمورا هبا ندبا أو وجوبا لكانت عزائم  :والثالث

الواجبات ال يف قَ أن يُ  ال يصّح ولذلك  .لكخالف ذواحلال ب ،ال رخصا

فإذا  .من حيث هي مأمور هبا ،يلعت للتخفيف والتسهاملندوبات إنا رُش  و

 وذلك يبنيِّ  ،ثبت أن اجلمع بني األمر والرخصة مجع بني متنافيني ،كان كذلك

 .أن الرخصة ال تكون مأمورا هبا من حيث هي رخصة

 :ض من وجهنيرَتَ ع  هذا مُ  :فإن قيل

ء أن ال يلزم من رفع اجلناح واإلثم عن الفاعل لليش هأن :أحدمها

  :تعاىل. كام يف قوله فإنه قد يكون واجبا أو مندوبا ؛احاء مبيكون ذلك اليش
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ     ژ

ٺ  ژ  :وقال تعاىل ،ا جيب الطواف بينهامومها ممّ (، ٥١٥البقرة: ) ژڳ

 ،الندب ر مطلوب طلَب والتأّخ  (،٢٠١البقرة: ) ژٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ

إىل غري ذلك من املواضع التي يف هذا  ،ل من املتعجِّ وصاحبه أفضل عمال

 .املعنى

فاملضطر إذا خاف  .ص مأمور هباَخ وا عىل رُ أن العلامء قد نّص  :والثاين

وا عىل ونّص  ،مات الغاذيةب عليه تناول امليتة وغريها من املحرّ َج اهلالك وَ 

إنه فرض أو  املسافر وقيل يف قرص   ،ةنَّ طلب اجلمع بعرفة واملزدلفة وأنه ُس 

َ  إ نَّ " :ويف احلديث .ّب حَ تَ س  مُ   ة أونَّ ُس  بُّ  اّللَّ
َتى َأن   حُي  وقال  2"،ُرَخُصهُ  ُتؤ 

إىل  (،٥٥١البقرة: ) ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋژ  :ربنا تعاىل

                                                 
1

  : كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان.صحيح مسلم 
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 : مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.مسند أحمد 
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ص اإلباحة دون َخ م الرُّ ك  إطالق القول بأن ُح  فلم يصّح  .كثري من ذلك

 .التفصيل

أن رفع احلرج واإلثم يف وضع  ّك َش يُ  أنه ال :فاجلواب عن األول

ئن يإذا جترّ العريب اللسان    .ستعاملإلذن يف التناول واالفيد اد عن القرا

 :ب خاصبَ فإن كان لرفع اجلناح واحلرج َس 

م هَّ وَ تَ فقد يُ  .ا أن نحمله عىل مقتىض اللفظ ال عىل خصوص السببنَ لَ فَ ـ 

أو رأي  ،متقرار عادة تقدّ ستابناء عىل  ،فيه إثام فيام هو مباح رشعا أنّ 

ملا كان شائعا من إلثم يف الطواف بالبيت بالثياب اهم م بعُض كام توهّ  ؛َض رَ عَ 

يا،  ژ   قوله تعاىل:حتى نزل  ،ويف بعض املأكوالتطواف بعض الناس عرا

وكذلك  (،١٢األعراف: ) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

واملروة ملا كان شائعا بني بعض ما توهم بعضهم اإلثم يف السعي بني الصفا 

ک  گ  گ  گ  گ   ژ   العرب من التحرج من ذلك، فنـزل قوله تعاىل:

وأما كونه  ،معنى اإلذن ييعط (، فهذا اجلزء من اآلية٥١٥البقرة: ) ژڳ

 ژژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ :فمأخوذ من قولهمن واجبات احلج واجبا 

د اإلذن الذي نبيه هنا عىل جمرّ لتّ فيكون ا .دليل آخر ن  أو م  (، ٥١٥البقرة: )

مع قطع النظر عن جواز الرتك أو  ،د اإلقداميلزم الواجب من جهة جمرّ 

 .عدمه

اللفظ مرصوفا عن ويكون ، ا أن نحمله عىل خصوص السببنَ ولَ ـ 

 تعاىل:مثل قوله ظاهر اإلذن إىل ما يقتضيه من حكم بقرينة لفظية أو حالية. 
 ژ ڈ  ڈ  ژژ  ژ ( يكون قوله:٥١٥لبقرة: ا) ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ

ا هو يف له سبب ممّ  أما ما .قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه يف أصل الوضع

 .وال إشكال فيه ،نفسه مباح فيستوي مع ما ال سبب له يف معنى اإلذن

 عٌ خصة مَج  م أن اجلمع بني األمر والرُّ أنه قد تقدّ  :واجلواب عن الثاين

أن يرجع الوجوب أو الندب إىل عزيمة أصلية ال إىل  فال بدّ  .بني متنافيني

 ،به نفسه الذي ال جيد من احلالل ما يردّ  املضطرّ  وذلك أنّ  .ص بعينهاَخ الرُّ 

 ر  أُ 
 .م اجلوعلَ ا لنفسه من أَ ردّ  ،له يف أكل امليتة قصدا لرفع احلرج عنه َص خ 
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لقوله  ،نفسهنفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء إنقاذ ه نَ كَ لف وأم  فإن خاف التَّ 

ف رُ فا ُج ن صادف َش مثل مَ (. هذا ٢١النساء: ) ژڃ  چ  چچژ   :تعاىل

إيقاع نفسه فيه  وأنّ  ،أن الزوال عنه مطلوب فال شّك  ،خياف الوقوع فيه

 .ألنه راجع إىل أصل كيل ابتدائي ؛ى رخصةسمّ ومثل هذا ال يُ  .ممنوع

فال  .حياء نفسهور بإأمهو م ،ترك أكل امليتة ف إن  لَ فكذلك من خاف التَّ 

رخصة من جهة رفع احلرج عن ي مِّ وإن ُس  ،خصة من هذا الوجهى رُ سمَّ يُ 

وهذا  ؛فاحلاصل أن إحياء النفس عىل اجلملة مطلوب طلب العزيمة. نفسه

وهذا فرد  ،خصة مأذون فيها لرفع احلرجأن الرُّ  وال شّك  .فرد من أفراده

وذهب  ،هات زال التدافعوإذا تعددت اجل .حد اجلهتانتَّ فلم تَ  ،من أفرادها

  .وأمكن اجلمع ،التنايف

 المسألة الثالثة
 األخذ هبا فقيهُ  بمعنى أن كل أحد يف ؛الرخصة إضافية ال أصلية

 :هُج وبيان ذلك من أو   .عنده ُف وقَ فيُ  ّي رشع دّ فيها َح  دّ ما مل حُيَ  ،نفسه

: ختتلف بالقوة والضعف اّق َش واملَ  ؛ةسبب الرخصة املشقّ  أنّ  :أحدها

ئم وضعفها ،حسب األحوالب  ،وبحسب األزمان ،وبحسب قوة العزا

رفقة  يف ،ر اإلنسان راكبا مسرية يوم وليلةفَ فليس َس  .وبحسب األعامل

 ، األيامرَص وق   ،زمن الشتاء ويف ،وعىل بطء ،وأرض مأمونة ،مأمونة

وكذلك  .رص  ر والَق َط  الف  الرتخيص يف  من ذلك يف كالسفر عىل الضدّ 

ع ط  عىل قَ  َي رَض   د  ل  رجل َج  ّب فرُ  ؛اته خيتلفر ومشقَّ فَ ائد السَّ الصب عىل شد

يقوى عىل  ،حتى صار له ذلك عادة ال حيرج هبا وال يتألم بسببها ه،ام  هَ املَ 

 .رجل بخالف ذلك ّب ورُ  .أوقاهتا ويف ،وعىل أدائها عىل كامهلا ،عباداته

كذلك و ،اجلبن والشجاعة، ويف الصب عىل اجلوع والعطش وكذلك يف

ال يقدر  يوغري ذلك من األمور الت، املريض بالنسبة إىل الصوم والصالة

 التخفيفات ضابطٌ  ة يفَب تَ ع  ة املُ فليس للمشقّ  ،وإذا كان كذلك .عىل ضبطها

لة مُج   ولذلك أقام الرشع يف .مجيع الناس رد يفحمدود يطّ  دّ وال َح  ،خمصوص

 ،رب مظان وجود املشقةألنه أق فاعتب السفر ؛بب مقام العلةمنها الّس 
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إن رأى حاجة للفطر والقرص فعل، وإن مل َيَر  ؛دف عىل ما جَي مكلَّ  لَّ كُ  كَ رَ وتَ 

 .كاملرض ،جتهادوترك كثريا منها موكوال إىل االحاجة لذلك مل يفعل. 

فتكون  ،مرضه عىل ما ال يقوى عليه اآلخر يفكثري من الناس يقوى ف

 .وهذا ال مرية فيه .لني دون اآلخرالرخصة مرشوعة بالنسبة إىل أحد الرج

وال ضابط مأخوذ  ،ص بداخلة حتت قانون أصيلَخ ليست أسباب الرُّ  ،افإذً 

 .نفسه ب يفبالنسبة إىل كل خماطَ  بل هو إضايفّ  ،باليد

 حتى خيّف  ،عىل العمل ف حامٌل أنه قد يكون للعامل املكلَّ  :والثاين

ني الذين أخبار املحبِّ  وحسبك من ذلك .عليه ما يثقل عىل غريه من الناس

وطالت عليهم  ،ومحلوا أعباء املشقات من تلقاء أنفسهم ،صابروا الشدائد

رىض  يفطمعا  ،حرصا عليها واغتناما هلا ،أعامهلم اآلماد وهم عىل أوّل 

بل لذة هلم  ،سهلة عليهم واعرتفوا بأن تلك الشدائد واملشاّق  .املحبوبني

فهذا من أوضح  .ب شديد وألم أليموذلك بالنسبة إىل غريهم عذا ؛ونعيم

م ك  بأن احلُ  وذلك يقيض .ب واإلضافاتَس ختتلف بالنِّ  اّق َش املَ أن األدلة عىل 

 .ب واإلضافاتَس املبني عليها خيتلف بالنِّ 

 ،ال الصيامَص و   جاء يف يكالذ ؛عىل هذا من الرشع ما يدّل  :والثالث

ثم فعله  ،بالعباد محةً فإن الشارع أمر بالرفق ر .العبادات وقطع األزمان يف

صىل اهلل عليه وسلم وغريه من أولياء اهلل الصاحلني؛ ألن  ّي النب دُ ع  بَ  ن  م  

ولذلك أخبوا عن  ،همحقِّ  مفقود يف (ةوهو احلرج واملشقّ )سبب النهي 

 وال ،هم ذلك عن حوائجهمأنفسهم أنم مع وصاهلم الصيام ال يصدُّ 

 نمَ  حّق  وإنام احلرج يف .همحقِّ  فال حرج يف ،يقطعهم عن سلوك طريقهم

وهذا معنى كون سبب  .ه عن رضوراته وحاجاتهيلحقه احلرج حتى يصدَّ 

هذا وإن مل يكن دليال من صميم موضوع النقاش، إال و .الرخصة إضافيا

 أنه إذا انضم إىل ما سبقه يكون صاحلا لالستئناس به. 

 المسألة الرابعة
قبيل اإلباحة بمعنى رفع من  ياإلباحة املنسوبة إىل الرخصة هل ه

  ؟خيري بني الفعل والرتكأم من قبيل اإلباحة بمعنى التّ  ؟احلرج
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ال باملعنى  ،خص أنا بمعنى رفع احلرجيظهر من نصوص الرُّ  يالذ

 ژڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻژ :قوله تعاىل وذلك ظاهر يف. اآلخر

البقرة: ) ژڦ  ڄ  ڄ    ڄ   ژ  :اآلية األخرى يفوقوله  (،٥٢١البقرة: )

وإنام ذكر أن التناول  ،الفعل والرتكلُمكلَّف ذلك أن ل فلم يذكر يف (.٥١٢

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  ژ   :وكذلك قوله .ضطرار يرفع اإلثمحال اال يف

وال  "،فله الفطر" :ومل يقل (،٥٥٢البقرة: ) ژچ  چ   چ  ڇ  ڇ

 رطَ أف   وأشار إىل أنه إن   ،العذر بل ذكر نفس "،جيوز له"وال  "،فليفطر"
 ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبژ  :وكذلك قوله .ژچ   چ  ڇ  ڇژ

د القرص من عدد الركعات (.٥٠٥النساء: )  :ومل يقل .عىل القول بأن املرا

چ  ژ :هرَ ك  املُ  وقال تعاىل يف ".فإن شئتم فاقرصوا"أو  "،فلكم أن تقرصوا"

ڈ    ژ :إىل قوله (٥٠٥النحل: ) ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ

ن مَ  فالتقدير أنّ  (.٥٠٥النحل: ) ژژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک

م بكلمة الكفر وقلبه إن تكلّ  ،وال عذاب يلحقه ،ه فال غضب عليهر  ك  أُ 

 ويف ".إن شاء فلينطق"أو  "،فله أن ينطق" :ومل يقل .مطمئن باإليامن

ُب " :احلديث ذ  َرأَيت   َأك    َرُسوَل  َيا ام 
 
  َرُسوُل  َفَقاَل  ؟اّللَّ

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َعَلي ه   اّللَّ

َ  ال :َوَسلَّمَ    َخري 
ب   يف  َكذ  ُجُل  َفَقاَل  .ال    َرُسوَل  َيا :الرَّ

 
ُدَها اّللَّ  ؟هَلَا َوَأُقوُل  َأع 

  َرُسوُل  َفَقاَل 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  ،نعم :ل لهقُ ومل يَ  1"،َعَلي َك  ُجنَاَح  ال :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

  .فعل إن شئتاوال 

أو  ،هذه األمور أن اجلمهور والدليل عىل أن التخيري غري مراد يف

أعىل  ويف ،كراه مأجورم بكلمة الكفر مع اإلن مل يتكلّ مَ  :يقولون ،اجلميع

  .والتخيري ينايف ترجيح أحد الطرفني عىل اآلخر .الدرجات

 :لقيالنوعني من املباح؟  عىل الفرق بني يينبن يما الذ :فإن قيل

ئد كثرية يينبن  ريَّ ا إن قلنا الرخصة خُمَ مسألتنا أنّ  ولكن العارض يف ،عليه فوا

)كام  ريَّ خَ الواجب املُ باب أن تكون مع مقتىض العزيمة من  مَ ز  فيها حقيقة لَ 

إذا قلنا إنا مباحة بمعنى رفع ولكن  سيأيت بيانه يف املسألة العارشة(.

                                                 
1

 اء يف الصدق والكذب.: كتاب اجلامع، باب ما جموطأ مالك 
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رفع احلرج ال يستلزم ب؛ ألن فال تكون من ذلك البا احلرج عن فاعلها

 ا أنّ تبينّ  ،كذلكاألمر وإذا كان  .مع الواجببل يمكن اجتامعه  ،التخيري

هبا  َل م  فإذا عُ  . املقصود رشعانّي عَ عىل أصلها من الوجوب املُ باقية العزيمة 

لكن العذر رفع التأثيم  ،قر  العمل هبا فَ  مل يكن بني املعذور وبني غريه يف

 .نتقالنها إن اختار لنفسه االل عق  تَ ن  عن املُ 

 المسألة الخامسة
  :ص املرشوع رضبانخُّ الرّت 

يعجز  يكاملرض الذ، عادةة ال صب عليها مقابلة مشقّ  أن يكون يف. 1

ا قد يؤدي إليه أو عن الصوم مل، استيفاء أركان الصالة عىل وجههاعن معه 

إىل  يم املؤدكالصو ،رشعامن قتل للنفس. أو يف مقابلة مشقة غري مقبولة 

 .عىل إمتام أركاناعدم القدرة أو  ،الصالة عدم القدرة عىل احلضور يف

تعاىل )حفظ النفس وأداء حقوق اهلل اهلل  راجع إىل حّق وهذا النوع 

ومن هنا جاء  ا.لرتخص فيه مطلوبتعاىل عىل وجهها املطلوب(، فيكون ا

ن   َلي َس يف احلديث: "
ِّ  م  َيامُ  ال ب  ه وإىل هذا املعنى يشري ني 1"،َفر  السَّ  يف   الصِّ

أو وهو يدافعه  ،عن الصالة بحرضة الطعامصىل اهلل عليه وسلم 

 .ق هبذا األصلحَ ل  هذا املوضع مُ  ص يفخُّ فالرّت ما أشبه هذا. و ،األخبثان

ئم أنّ شّك وال  وألجله قال العلامء  .الرخصة هانه جارية جمرى العزا

 .من مل يفعل ذلك فامت دخل النارن إو ،بوجوب أكل امليتة خوف التلف

 لَ  كيلر  ت إىل اإلخالل بأصل  ألن املشقة إذا أدّ وذلك 
  فيه أصُل تَب ع  م أن ال يُ ز 

العبادة هنا واإلتيان هبا عىل وجهها يؤدي إىل  إذ قد صار إكامُل  ؛العزيمة

وهو مقتىض )عليه منها  درَ اإلتيان بام قُ عدم حتصيلها بالكلية، فيكون 

  .املطلوب هو (الرخصة

. وهو راجع . أن يكون يف مقابلة مشّقة للمكّلف قدرة عىل الصب عليها2

                                                 
 : كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.سنن أبي داود 1
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إىل حظوظ العباد لينالوا حظا من رف ق اهلل وتيسريه. وهذا النوع من 

َتب فيه حاُل  الرخص عىل نوعني: أحدمها: أن خيتص بالطلب حتى ال ُيع 

ا ال كالم فيه أنه املشقة أو عدمها، كاجلمع بعرفة واملزدلقة. فهذا أيض

ه  ئم من حيث صار مطلوبا مطلقا طلب العزائم، حتى َعدَّ الحق بالعزا

الناس ُسنَّة ال مباحا. لكنه مع ذلك ال خيرج عن كونه رخصة؛ إذ الطلب 

الرشعي يف الرخصة ال ينايف كونا رخصة، كام هو احلال يف قول العلامء يف 

ينطبق عليها تعريف  أكل امليتة للمضطر. فهذا النوع رخصة من حيث

ئم.  م العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزا خصة، وهي يف ُحك  الرُّ

والثاين: أن ال خيتّص بالطلب، بل يبقى عىل أصل الّتخفيف ورفع احلرج، 

ل يف  فهو عىل أصل اإلباحة. فللمكّلف األخذ بأصل العزيمة، وإن حتمَّ

 ذلك مشّقة، وله األخذ بالرخصة.

 ة المسألة السادس
إذا رسنا عىل الرأي القائل بأن مقتىض الرخصة التخيري بني األخذ هبا 

فلنذكر  .نظر وهو حمّل  ،للرتجيح بينهام جمال رحب، فاألخذ بالعزيمةوبني 

 .مجال مما يتعلق بكل طرف من األدلة

 :ألمور ،قال إنه أوىلاألخذ بالعزيمة فقد يُ ترجيح فأما 

وورود  .فق عليه املقطوع بهتَّ أن العزيمة هي األصل الثابت املُ . 1

أن يكون سببها مقطوعا به  فال بدّ  ،وإن كان مقطوعا به أيضا ،الرخصة عليه

ما كان  يف ق إالّ حقِّ تَ ص غري مُ وهذا املقدار بالنسبة إىل كل مرتّخ  .الوقوع يف

يف مقابل مشقة ال َصب  عليها عادة أو رشعا، أو ما ورد يف اجلمع بعرفة 

فإن مقدار املشقة  ؛وهو موضع اجتهاد ،سواه ال حتقق فيه وماواملزدلفة. 

لظنون ال موضع فيه ما كان جماال لو. ص غري منضبطاملباح من أجلها الرتخُّ 

فكان من  .حتياطح وااليالرتج وهو حمّل  ،وتتعارض فيه الظنون ،للقطع

 .السبب حتامل يفام عىل الرخصة مع بقاء دَ ق  ه أن ال يُ مقتىض هذا كلّ 

العزيمة راجعة إىل أصل يف التكليف كيّل؛ ألنه ُمط َلق عاّم عىل . أن 2
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األصالة يف مجيع املكلَّفني. والرخصة راجعة إىل جزئي بحسب بعض 

املكلَّفني ممن له عذر، وبحسب بعض األحوال وبعض األوقات يف أهل 

األعذار، ال يف كل حالة، وال يف كل وقت، وال لكّل أحد. فيكون 

َرة أنه إذا تعارض أمٌر كيّل كالعارض الطارى ء عىل الكيل. والقاعدة املَُقرَّ

م؛ ألن اجلزئي يقتيض مصلحة جزئية، والكيل  وأمر جزئّي، فالكيّل ُمَقدَّ

 يقتيض مصلحة كلية.

 الوقوف مع مقتىض األمر والنهيتفضيل الرشيعة من  ما جاء يف. 3

َد وإن مع ما يف ذلك من مشقة،  قاعدة  . ومن ذلكموجب الرخصةُوج 

 ،واألصل مستتّب  ،األمر مستحّب  نّ ، فإاألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ر باملال والنفسوإن أدّ  ب ويبقى ترتُّ وجوب لكن يزول ال ؛ى إىل اإلرضا

قصة عثامن بن مظعون وغريه يدل عىل ذلك و .األجر عىل الصب عىل ذلك

ثم تركوا  ،ل اإلسالم ال يقدر عىل دخول مكة إال بجوارأوّ  ممن كان يف

ولكن هانت عليهم  ،بجوار اهلل مع ما ناهلم من املكروه اجلوار رىًض 

 ژىث   يث   حج  مج  جح  محژ   :اهلل فصبوا إيامنا بقوله يفأنفسهم 

 (.٥٠الزمر: )

 ،ط جماري العاداتالترشيع إنام هو جار عىل توسُّ  أن املقصود يف. 4

ا هو األحوال ممّ بعض  شاقا عىل بعض الناس أو يفبعض التكاليف  وكون

ألن األمور  لشارع؛رجه عن أن يكون مقصودا لال خُي  ،ادتَ ع  عىل غري املُ 

نظرا إىل أصل ـ ى نَ ث  تَ س  حيث تُ ـ ى نَ ث  تَ س  وإنام تُ  ،اجلزئية ال خترم األصول الكلية

د مَ تَ ع  والبقاء عىل األصل من العزيمة هو املُ  ؛جتهاداحلاجيات بحسب اال

 ع  ولذلك مل يُ  .عنه ال يكون إال بسبب قوي ُج واخلرو ،تهدج  األول للمُ 
ل م 

مع  ،ةاقّ كالصنائع الّش  ؛غريه مقتىض الرخصة اخلاصة بالسفر يف العلامءُ 

اخلروج  يال ينبغ ،افإذً  .ة الرخصةمرشوعيّ  العلة يف يه ية التوجود املشقّ 

ألن ذلك  ؛رد وال تدومال تطّ  يات التم العزيمة مع عوارض املشقّ ك  عن ُح 

ئد الدنيوية يضا يفأ جار   فصار  .ها ذلك عن أن تكون عاديةج  ر  ومل خُي   ،العوا

مع أصل عدم املشقة كاألمر ـ إذا مل يكن كثريا أو دائام ـ ة املشقّ  عارُض 

 .فال خيرج عن ذلك باألصل .املعتاد أيضا
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هو أن هذه العوارض الطارئة ـ وهو روح هذا الدليل ـ وسبب ذلك 

حتى يظهر  ،ديند املرتدِّ وتردُّ  ،را إليامن املؤمننيتقع للعباد ابتالء واختبا

ها ولو كانت التكاليف كلُّ  .شّك  ن هو يفنة ممّ ه عىل بيِّ للعيان من آمن بربِّ 

ز اخلبيث من ومل يتميَّ  ،النخرمت الكليات ،تَض رَ ة عَ مشقّ  اهتا كّل خيرم كليّ 

 ،العزيمةوال يكون إال مع بقاء أصل  ،التكاليف واقع بتالء يففاال .بالطيّ 

 .ىل املرء عىل قدر دينهتَ ب  فيُ 

موارده عىل اإلطالق كان ذريعة إىل  ذ به يفخ  ص إذا أُ أن الرتخُّ . 5

ئم املكلَّ   ،أن اخلري عادةذلك بيان و .د عىل اإلطالقعبّ التّ  فني يفانحالل عزا

 ،د ألمر يسهل عليه ذلك األمر ما ال يسهل عىل غريهاملتعوِّ ف .جلاجة والرّش 

 عزيمة يف ص صارت كّل فإذا اعتاد الرتخُّ  .نفسه أو شديدا ا يفكان خفيف

وطلب  ،قيامها هبا حّق  م  قُ وإذا صارت كذلك مل يَ  ،ة احلرجةيده كالشاقّ 

د عبّ التّ  بات يفا بالثّ بالعزيمة كان حري   ذَ خ  إذا أُ . والطريق إىل اخلروج منها

 .واألخذ باحلزم فيه

َ رة ومُ دَّ قَ ما تكون مُ  خص أكثرأسباب الرّ  ه أنّ وسبب هذا كلّ  ال  ،ةتومهَّ

ى ذلك إىل فأدّ  ،نفسها خفيفة يف يشديدة وهاإلنسان ها فربام عدَّ  .قةقَّ حُمَ 

وكثريا ما  .عىل أصل وصار عمله ضائعا وغري مبنّي  ،دعبّ ة التّ عدم صحّ 

ليست كذلك هي و ،صعبة م اإلنسان األمورَ فقد يتوهّ  ،يشاهد اإلنسان ذلك

د َج إذا وَ  ،م خلوف لصوص أو سباعأال ترى أن املتيمِّ  .مإال بمحض التوهّ 

ألن هذا  ؛ا قرصِّ ه مُ دَّ ه عَ ألنّ  ؛مالكاإلمام عند الصالة الوقت أعاد  املاء يف

بخالف ما لو  .ال دليل عليه يد الذأمثاله مصادمة الوهم املجرّ  يعرتي يف

هذا  دّ عَ وال يُ  ،رأى اللصوص أو السباع وقد منعته من املاء فال إعادة هنا

وألبطل عليه أعامال ، مهاو بعيدة ع اإلنسان الوهم لرمى به يفولو تتبّ  .ا رصِّ قَ مُ 

 .العادات والعبادات وسائر الترصفات رد يفوهذا مطّ  .كثرية

يد من جهة خمالفة اهلوىكثريا ما تدخل املشقّ  هأن. 6 بع فاملتَّ  .ات وتتزا

ه يشّق  ء أكان يف ،ءيش عليه كّل  هلوا ه دُّ ألنه يُص  ؛أم مل يكننفسه شاقا  سوا

ه ونى فإذا كان املكلَّ  .وحيول بينه وبني مقصوده ،عن مراده ف قد ألقى هوا
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وال يزال بحكم  ،عليه فَّ به َخ  َف لِّ ه إىل العمل بام كُ وتوّج  ،نفسه عنه

ه ثقيال عليه بعد ما حتى يصري ضدّ  ،هرُّ مُ  وحيلو لهُ  ،هبُّ عتياد يداخله ُح اال

ومعلوم أن خمالفة اهلوى أمر ثابت يف الرشيعة،  .كان األمر بخالف ذلك

ئم أوىل.   فكان الوقوف مع العزا

بيل الواجب أو هل الوقوف مع أصل العزيمة من قَ  :فإن قيل

 بتفصيل فاجلواب أن ذلك يتبنّي  ؟نقساما مَّ أم ثَ  ؟املندوب عىل اإلطالق

 يف املسألة التالية.أحوال املشقات 

 المسألة السابعة 

 نوعني:نظر الناظر عىل  التخفيفات يف مظانّ  يلتي هات ااملشقّ 

 .دةة جمرّ أن تكون تومهيّ  :والثاين ،أن تكون حقيقية :أحدمها

ة كوجود املشقّ  ؛صوهو معظم ما وقع فيه الرتخُّ : . املشّقة احلقيقية1

. وهذا النوع إذا كان  واقعنّي عَ ا له سبب مُ وشبه ذلك ممّ  ،ةة والسفريّ املرضيّ 

 ،رشعا عا أوب  طيقه طَ فسادا ال يُ  الشخص ل عىلخ  د  لعزيمة يُ ااجتامعه مع 

، فصاحبه مطلوٌب منه الرجوع اتومهَّ ال مظنونا وال مُ  ،قاقَّ ويكون ذلك حُمَ 

، ويكون هذا النوع من القسم املتعلِّق بحقوق اهلل تعاىل، الذي إىل الرخصة

  ال كالم يف لزوم األخذ به. 

قا، بل  قَّ واألصل  ،فالظنون ختتلفكان مظنونا فقط، وأما إذا مل يكن حُمَ

ومتى  ،ف مقتىض العزيمةعُ َض  الظنّ  يومتى قو .البقاء عىل أصل العزيمة

أنه غري قادر عىل الصوم مقتضاها. مثال ذلك من ظّن قوي  ف الظنّ عُ َض 

 س  مُ فإذا كان َظنُّه  ؛ر فيهطَ ف  ه يُ لُ ث  مع وجود املرض الذي م  
دا إىل سبب تن 

أو الصالة مثال فلم  ،ق اإلمتامط  الصوم مثال فلم يُ  ه دخل يفوهو أن ،عنيَّ مُ 

ق، ويكون عليه األخذ بالرخصة؛ يقدر عىل القيام ، فهذا ُيل َحق بام هو ُمَتحقِّ

ُعرف مستندا إىل سبب إذا كان ما أو .ليس عليه ما ال يقدر عليهألنه 

بمعنى أن  ،عينا موجودٌ  والسبُب بالتجربة َكث رُة تسبُّبه يف تلك املشّقة، 

ر معه عىل الصيام وال عىل الصالة قائام أو عىل دَ ق  له ال يُ ث  وم   ،املرض حارض
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فهذا قد  ،ء من ذلكيش ب نفسه يفرِّ من غري أن جُي  ،استعامل املاء عادة

ام ألنه إنّ  ؛د عندهوَج ن عدم القدرة مل يُ ؛ ألتهقوّ لكنه ليس يف و ،ق بام قبلهحَ ل  يُ 

 عىل الوجه املطلوب يفرشع فيها بعد وهو مل ي ،دةالعبارّشوع يف يظهر عند ال

فيكون األوىل هنا األخذ  . له قدرته عليها وعدم قدرتهالعزيمة حتى يتبنّي 

 .ما ينبني عليه دُ ع  بالعزيمة إىل أن يظهر بَ 

وال  ،ص ألجلهخَّ رَ حيث مل يوجد السبب املُ : ةيّ ومُه تّ . املشّقة ال2

ء لكن غري خارج عن د منها يشج  وإن وُ  ،ةاملشقّ  يته وهمَ حك   تجدَ وُ 

 . وينظر يف هذا النوع:جماري العادات

اإلقدام ، فإنه ال يصّح أنه يوجد بعد ردة يفمطَّ  ن للسبب عادةٌ ان كـ إ

بل  ،د بعدوَج عىل سبب مل يُ  مٌ ك  ُح  ىنَ ب  أن يُ  إذ ال يصّح عىل الرخصة ابتداء؛ 

 سبب وهو املقتيضد الج  ه وإن وُ د رشطُ وَج البناء عىل سبب مل يُ  ال يصّح 

؟ ولكن إذا رشع الشخص يف فكيف إذا مل يوجد نفس السبب ؛للحكم

د السبب بعد ذلك فوقعت الرخصة  الرخصة قبل وجود السبب، ثم ُوج 

 الظانّ موقعها، فهل يكون عمله بتلك الرخصة صحيحا جمزئا؟ مثال ذلك 

وكذلك  ؛قبل جميئهار ط  ف  فيُ  ،هاار  وَ أد   ى غدا بناء عىل عادته يفمّ أنه تأتيه احلُ 

يف املوضع  .ها ستأيت ذلك اليومتعىل الفطر ظنا أن حيض ت  نَ الطاهر إذا بَ 

إسقاط الكفارة  عتبار يفة هذا االبعض العلامء عىل صحّ  استدّل خالف: ف

ة التي يقع منها هذا  عن ۆئ  ۆئ      ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ :بقوله تعاىلاملرأ

اط للعقوبة للعلم بأن فإن هذا إسق(، ٥٥األنفال: ) ژىئ  ىئ  ىئ

ألن  .وكله أمر ضعيف جدا. وهذا غري ما نحن فيه، الغنائم ستباح هلم

ب العذاب وترتُّ  ،ف من األحكام الرشعيةب عىل املكلَّ نا فيام يرتتّ ه كالمال

كسائر العقوبات  هلّي إبل هو أمر  ،ب رشعّي هنا ليس براجع إىل ترتُّ 

ی  ژ من قوله تعاىل: بهالالحقة لإلنسان من اهلل تعاىل بسبب ذنو

 (.١٠الشورى: ) ژی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  

يف عدم صّحة اإلقدام فال إشكال هنا  ،ردةإن مل يكن للسبب عادة مطّ ما أـ و

 عىل الرخصة. 
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قة حقَّ الظنون والتقديرات غري املُ  واحلاصل من هذا التقسيم أنّ 

ء النف .وهي خمتلفة ،اتومهُّ قسم التّ  راجعة إىل ر دِّ قَ وس فإنا تُ وكذلك أهوا

ة املشقّ  يف إالّ  ،فالصواب الوقوف مع أصل العزيمة .أشياء ال حقيقة هلا

عقل اإلنسان  ذلك إىل دخل يف مل يؤدِّ  ما ،الصب أوىل فإنّ  ؛ة الفادحةلّ خ  املُ 

د كان وَج فإذا مل تُ  ،العلة املوضوعة للرخصة ية هة احلقيقيّ واملشقّ . أو دينه

الذي وضعه الشارع السبب  يوه)ة نَّ ظ  ذا قامت املَ إال إ ،م غري الزمك  احلُ 

صاحلا جلواز فحينئذ يكون السبب  ،ةمَ ك  ام احل  قَ مَ كالسفر للفطر والقرص( 

العلة  يه ية ال تستلزم احلكمة التظنَّ ألن املالعمل بالرخصة، ال للزومها؛ 

ىل ة راجعة إة التومهيّ وأيضا فاملشقّ  .فاألحرى البقاء مع األصل .عىل كامهلا

الوقوع عىل وزان  ة ليست يفواحلقيقيّ  ،ةة احلقيقيّ االحتياط عىل املشقّ 

 .نااحلكم عليها متمكِّ  فلم يكن بناءُ  ،واحد

ء النفوس  ر قد تقرّ فهي غري مقبولة أصال؛ ألنه وأما الراجعة إىل أهوا

ئع إخراج النفوس عن أهوا  أنّ  ئدهائقصد الشارع من وضع الرشا  .ها وعوا

ة مشقّ ف .ه أمرا ت نفُس يَ و  خصة بالنسبة إىل كل من هَ ة الرّ عيّ رش فال تعتب يف

 .خمالفة اهلوى ال رخصة فيها ألبتة

ئد يف هذه الطريقة اال التي ص َخ اجتناب الرُّ  حتياط يفومن الفوا

ة،  فإنه  ا؛واحلذر من الدخول فيهتندرج يف قسم املشقات املظنونة واملتومهَّ

 والذهاب يف ،وحماوالت النفس ،انع الشيطدَ وفيه تنشأ ُخ  ،موضع التباس

وألجل هذا أوىص شيوخ الصوفية تالمذهتم هدى. اتباع اهلوى عىل غري 

ئم العلم ،برتك اتباع الرخص مجلة وهو  .وجعلوا من أصوهلم األخذ بعزا

ب من كَ تَ ر  وإنام يُ  .ا أظهروا من فوائدهم رمحهم اهللممّ  ،أصل صحيح مليح

أو كان  ،ار رشعا مطلوبا كالتعبداتأو ص ،خص ما كان مقطوعا بهالرُّ 

وما سوى ا من احلاجيات. ألن ، وغريمها،والقرض ،ابتدائيا كاملساقاة

 .ذلك فاللجأ إىل العزيمة

تبها م معنى األدلة يفهَ ف  يُ وعىل هذا ينبغي أن   .رفع احلرج عىل مرا
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َتى ُرَخُصهُ  بُّ َأن  ُتؤ 
َ حُي  نَّ اّللَّ

َهم عىل  1"،فقوله عليه الصالة والسالم: "إ  ُيف 

خص التي هي حمبوبة ما ثبت الطلُب فيها، فإّنا إذا محلناها عىل املشّقة  أن الرُّ

 ِّ ن  ال ب 
الفادحة التي قال يف مثلها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "َلي َس م 

" َفر   السَّ
َياُم يف  فقا لقوله تعاىل:  2الصِّ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ  كان موا

(، ٢٥)النساء:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ (، وقوله تعاىل:٥٥١رة: )البق ژۋ

)البقرة:  ژک  ک  ک   گگ  گ  گ ڳژ   بعد ما قال يف األوىل:

(. فليتفطَّن الناظر ٢١)النساء:  ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ  (، ويف الثانية:٥٥٢

يف الرشيعة إىل هذه الدقائق، ليكون عىل بيِّنة يف املجاري الرشعيات. وَمن  

 دلة الرشعية يف هذا املقام تبنّي له ما ُذك ر أتَّم بيان. وباهلل التوفيق.تتبَّع األ

 أدلة تقديم الرخصة على العزيمة
األخذ بالرخصة، إن األخذ بالعزيمة ليس بأوىل من وقد يقال: 

 :وجهأل

 ص قطعّي فأصل الرتخُّ  ،أن أصل العزيمة وإن كان قطعيا :أحدها

فإن الشارع قد  ،ةة أو ظنيّ كانت قطعيّ  ،ناهاة اعتبنَّ ظ  فإذا وجدنا املَ  .أيضا

سبب احلكم  وجودُ  نَّ فمتى ظُ  .ب األحكام جمرى القطعترتُّ  يف أجرى الظنّ 

ة الدالئل الظنيّ  عىل أنّ  يفقد قام الدليل القطع .عتبارالسبب لال ّق ح  استُ 

القاطع إذا  قال إنّ وال يُ  .فروع الرشيعة جمرى الدالئل القطعية يف يجتر

باب تعارض  ام ذلك يفإنّ  :ا نقولألنّ  .سقط اعتبار الظنّ  ظنّ عارض ال

أما إذا كانا جاريني  .م اآلخر مجلةك  بحيث يكون أحدمها رافعا حلُ  ،األدلة

ال  ومسألتنا من هذا الثاين .د فالقيَّ لق مع املُ ط  أو املُ  ،جمرى العام مع اخلاص

ئم واقعة عىل املكلَّ  ؛من األول فإن كان  .حرجف برشط أن ال ألن العزا

 .بالرخصة اعتباره واقتىض العمَل  احلرج صّح 

: أن أصل الرخصة وإن كان جزئيا باإلضافة إىل عزيمتها، والثاين

                                                 
1

 : مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.مسند أحمد 
 : كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.سنن أبي داود 2
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ص. بل اجلزئي إذا  َر فيه بالرّتخُّ َم أن تقدح فيام ُأم  فذلك غري مؤثِّر؛ وإال َلز 

َتَب يف نفسه؛ ألنه من باب التخصيص لل عموم، كان مستثنى من كيل فهو ُمع 

ُمول به يف الرشيعة. كام أن الكيل ال  أو من باب التقييد لإلطالق، وهو َمع 

َخص املأمور هبا.  ينخرم بانخرام بعض جزئياته، وإالّ لزم أن ينخرم بالرُّ

 وذلك فاسد، فكذلك ما أدى إليه.

. هذه األمة بلغت مبلغ القطع أن األدلة عىل رفع احلرج يف :ثالثوال

  .دين احلنيفية السمحة ملا فيها من التسهيل والتيسريهذا ال يمِّ وقد ُس 

بع ال قَ بل قد يُ  ،األخذ بالعزيمة دون الرخصة أوىلنسّلم بأن ال : والرا

فإن  .العبد معا اهلل وحّق  نت حّق ألنا تضمّ ؛ األوىل األخذ بالرخصة

 .ا ساقطة رأساخصة ال أّن لكن عىل مقتىض الرّ  ،ر هبا واقعةوالعبادة املأم

عن  واهلل تعاىل غنّي  ،دااهلل جمرَّ  نت حّق فإنا تضمّ  ؛ف العزيمةبخال

فالرخصة  .الدنيا واآلخرة العبد يف وإنام العبادة راجعة إىل حظّ  ؛العاملني

 .أحرى الجتامع األمرين فيها

ف فق باملكلَّ خصة الرِّ ة الرّ أن مقصود الشارع من مرشوعيّ : امسواخل

فَ فاألخذ هبا مطلق ،ل املشاّق عن حتمّ  بخالف الطرف  .لقصده ةٌ قَ ا موا

وقد الرشع.   عنه يف ّي ق املنهعمُّ ف والتّ شديد والتكلُّ ة التّ اآلخر فإنه مظنّ 

منفردا ص ّخ بأنواع من الرّت صىل اهلل عليه وسلم ص رسول اهلل ترّخ 

والصالة جالسا حني  ؛السفر كالقرص والفطر يف ؛وبمرأى من الناس

حتى إذا أراد أن  ،بيته قاعدا  بالليل يفيصيّل ـ ن دَّ حني بَ ـ وكان  ،هقُّ ش   َش ح  ُج 

اهلل عنهم ذلك املجرى  وجرى أصحابه ريض .يركع قام فقرأ شيئا ثم ركع

 .ب وال لومتَ من غري عَ 

ئم وأن  :ادسوالس وجود  خص مع ظنّ ترك الرُّ املداومة عىل العزا

 ،إىل اخلريستباق نقطاع عن االاال، ثم إىل لسآمة واملللاي إىل قد يؤدّ أسباهبا 

منه لب أو طُ  ،شديدم التّ اإلنسان إذا توهّ  فإنّ  .وكراهية العمل وترك الدوام

فإنه قد يصب  ؛بعض األوقات وربام عجز عنه يف ،هلَّ ومَ ذلك، َكرَه ذلك 

فإذا مل  .والتكليف دائم .بعض وال يصب يف ،بعض األحوال أحيانا ويف

 ،اقطَ ا ال يُ ألة تكليف مَ ص إال ما يرجع إىل مسينفتح له من باب الرتّخ 
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عليه  ه بام تدّل وربام ساء ظنُّ  .ةالرشيعة شاقّ  دَّ عَ  ،عنه ما سوى ذلك دَّ وُس 

 .أو عرض له بعض ما يكره رشعاعن العمل، أو انقطع  ،دالئل رفع احلرج

ام أتت فإنا أيضا إنّ  ،أن مراسم الرشيعة إن كانت خمالفة للهوى :بعوالسا

واهلوى ليس بمذموم إال إذا كان خمالفا  .ودينهمملصالح العباد يف دنياهم 

فإنه إذا  ؛ومسألتنا من هذا .فإن كان موافقا فليس بمذموم ،ملراسم الرشيعة

فأعملنا مقتضاه  ،وغلب عىل الظن ذلك ،لرخصة انصب لنا الرشع سبب

خص حيدث وكام أن اتباع الرُّ  ؟هذا فأين اتباع اهلوى يف ،وعملنا بالرخصة

كذلك اتباع التشديدات وترك األخذ  ،عن مقتىض األمر والنهيبسببه اخلروج 

 وليس أحدمها بأوىل .بالرخص حيدث بسببه اخلروج عن مقتىض األمر والنهي

فإن كانت  .خص والعزائم سواءالرُّ  بع لألسباب املرشوعة يفواملتَّ  .من اآلخر

دمها أحرى من وليس أح .صَخ الرُّ  كذلك يفف ،ةَب تَ ع  العزائم مُ  يف ة الظنّ بَ لَ غَ 

 .ق بينهام فقد خالف اإلمجاعومن فرَّ  .اآلخر

 خالصة
دُ ا تقدّ احلاصل ممّ  :فإن قيل  وذلك وضع إشكال يف ،أدلة متعارضة م إيرا

 :من وجهني ،نعم .قيلمن خمرج من هذا التعارض؟ فهل  .املسألة

يق فر هنا استدالل كّل  دَ ور  ام أُ فإنّ  ؛ل ذلك إىل نظر املجتهدوكَ أن يُ  :أحدمها

فيبقى موقوفا عىل املجتهد حتى  .من غري أن يقع بني الطرفني ترجيح

واآلخر  ،بعض املواضع ح له أحدمها يفأو يرتّج  ،ح له أحدمها مطلقايرتّج 

ع بني هذا الكالم مَ أن جُي   :والثاين .أو بحسب األحوال ،بعض املواضع يف

فإنه إذا  .امهاوأحك تقرير أنواع املشاّق  كتاب املقاصد يف يفهو مذكور وما 

  .وباهلل التوفيق .الصواب إن شاء اهلل ر فيام بينهام وجهُ هَ ل املوضعان ظَ مِّ ؤُ تُ 

 المسألة الثامنة 
الشارع بذلك  دُ فقص   ،اًج رَ ف خَم  جعل الشارع فيه للمكلَّ  شاّق  ر  أم   كّل 

ه املكلَّ ج أن يتحرَّ رَ خ  املَ  ن ج مرَ خ  ص رشعية املَ َخ الرُّ  كام جاء يف ،شاء ف إن  ا

ى فإذا حت .املشاّق  له  عَ عىل الوجه الذي رُش  املشقة من  ف اخلروَج املكلَّ رَّ
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ى اخلروَج من  .أمره آخذا باحلزم يف ،كان ممتثال ألمر الشارع أما إذا حترَّ

ه خمالفتُ  :أحدمها :حمظورين وقع يفاملشّقة بطريقة غري مأذون فيها رشعا، 

ء  ،لقصد الشارع  .جب أو مندوب أو مباحوا كانت تلك املخالفة يفسوا

 ج عن ذلك األمر الشاّق رَ خ  املَ  دُ ق  وفَ  ،أبواب التيسري عليه دُّ َس  :والثاين

َ الذي طلب اخلروج عنه بام مل يُ   :وبيان ذلك من أوجه .ع لهرش 

وكانت  ،ر أنه جاء بالرشيعة ملصالح العبادالشارع ملا تقرَّ  أنّ  :أحدها

ئق من األمراض واملشاّق األمور املرشوعة ابتداء قد يعوق عنها ع  وا

زاح ـهبا ين ،وخمارج ،وتكميالت ،رشع له أيضا توابع ،اخلارجة عن املعتاد

كليف بالنسبة إليه عاديا حتى يصري التَّ  ،اتف تلك املشقّ عن املكلّ 

أن يطلبه من  خفيف مأمورٌ طلب التّ  ف يففاملكلَّ  ،فإذا كان كذلك .ا ومتيّسِّ 

عىل  ،الً آوم فيه حاالً  خفيف حاصٌل من التّ ب لَ ط  ألن ما يُ  ؛وجهه املرشوع

ربام مل يقع له يشء فلو طلب ذلك من غري هذا الطريق  .اجلملة القطع يف

من التخفيف، وإن وقع فبإخالل بالواجبات الرشعية عىل وجه غري مأذون 

 فيه. 

 ،أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه املرشوع :والثاين

 نٌ م  والقصد إىل ذلك يُ  ؛ه من وجههطلبُ حصول التخفيف  فيكفيه يف

 عدم حصول   ن طلبه من غري وجهه املرشوع يكفيه يفكام أن مَ  .ةكَ رَ وبَ 

ڱ  ڱ    ڱ  ژ  : ويدل عىل هذا من الكتاب قوله تعاىل .دهص  م قَ ؤ  مقصوده ُش 

ومفهوم الرشط  (،١-٢الطالق: ) ژڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال  .جارَ جيعل له خَم  ن ال يتقي اهلل ال مَ  أنّ 

ته ثالثاي طلَّ إن عمّ  :له وأطاع  ،همَ دَ فأن   ك عىص اهللَ إن عمّ  :فقال .ق امرأ

ن مَ  :فقال ؟ها له رجلأحلَّ  أرأيت إن   :فقال .الشيطان فلم جيعل له خمرجا

ق امرأته طلّ ل عن رجل ئ  عن ابن عباس أنه ُس  يو  وقد رُ  .اهلل هُ ع  دَ ع خَي  اد  خُيَ 

 ژڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں... ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژ  قوله تعاىل:ال تَ فَ  ،ثالثا

 أَ  مَل   اهللَ  ق  تَّ تَ  وأنت مَل  (، ٢-٥الطالق: )
 وخرج مالك يف .جارَ لك خَم   د  ج 
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  َعب د   إ ىَل  َجاءَ  َرُجال َأنَّ  َبَلَغهُ  َأنَّهُ " :هذا املعنى البالغات يف
 
ُعود   ب ن   اّللَّ  َمس 

ُت  إ ينِّ  :َفَقاَل  ق  َرأَيت   َطلَّ َ  ام  ل يَقات   َثاَمين  ُعود   اب نُ  َفَقاَل  ،َتط   ؟َلَك  ق يَل  َفاَمَذا :َمس 

َا يل   ق يَل  :َقاَل  نِّي َباَنت   َقد   إ نَّ ُعود   اب نُ  َفَقاَل  ،م   َأَمَرهُ  َكاَم  َطلََّق  َمن   .َصَدُقوا  :َمس 

 ُ َ  َفَقد   اّللَّ ُ  َبنيَّ ه   َعىَل  َلَبَس  َمن  وَ  ،َلهُ  اّللَّ س  نَا َلب ًسا َنف   ال .ب ه   ُمل َصًقا َلب َسهُ  َجَعل 

ب ُسوا  ُكم   َعىَل  َتل 
ُلهُ  َأن ُفس   1".َيُقوُلونَ  َكاَم  ُهوَ  .َعن ُكم   َوَنَتَحمَّ

ا ضمن له الشارع ملَ  ج من وجهه طالٌب رَ خ  أن طالب املَ  :والثالث

فكان  ،جرَ خ  طريق املَ  يلتعدّ  وطالبه من غري وجهه قاصدٌ  ،ح فيهج  النّ 

  ن  ى م  وال يتأتّ  .عن سبيله ب من حيث صدّ لَ ما طَ  قاصدا لضدّ 
 ل ضدّ بَ ق 

 .املقصود املقصود إال ضدّ 

بع  صالح التي تقوم هبا أحوال العبد ال يعرفها حّق أن امل :والرا

 ؛من بعض الوجوه وليس للعبد هبا علم إالّ  .هاها وواضعُ خالقُ  معرفتها إالّ 

مصلحة  فقد يكون ساعيا يف .عليه منها أكثر من الذي يبدو له والذي خيفى

أو يوصله  ،أو يوصله إليها عاجال ال آجال ،نفسه من وجه ال يوصله إليها

وكم من  .عىل املصلحةتزيد أو يكون فيها مفسدة  ،إليها ناقصة ال كاملة

معلوم  وهو .منه ثمرة أصال يوال جين ،له عىل كامله أصال ر أمرا ال يتمّ مدبِّ 

فإذا كان  .ين ومنذرينفلهذا بعث اهلل النبيني مبرشِّ  .مشاهد بني العقالء

إىل وجه حصول  فالرجوع إىل الوجه الذي وضعه الشارع رجوعٌ  ،كذلك

  .بخالف الرجوع إىل ما خالفه ،املصلحة والتخفيف عىل الكامل

 المسألة التاسعة 
قصودة م وال ،أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع

ئم التحريمية أو  ألن تلك األسباب راجعة إىل ؛فعالرَّ  منع انحتام العزا

ا أسباب لرفع اجلناح أو وإمّ  ،ا موانع للتحريم أو التأثيمفهي إمّ  ،الوجوبية

نع لرتتُّ تقدير إنّ  فعىل كّل  .إباحة ما ليس بمباح ب أحكام العزائم ام هي موا

                                                 
 كتاب الطالق، باب ما جاء يف البتة.موطأ مالك:  1
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نع أّن   يفوقد تبنيَّ  ،قالَ ط  مُ   ،مقصودة احلصول وال الزوال للشارع ريُ ا غاملوا

ه غري لُ ع  فف   ،بوج  أو املُ  ،مرِّ حَ بب املُ م الّس ك  عا حلُ ف  قصد إيقاعها رَ  ن  وأن مَ 

كم بالنسبة فكذلك احلُ  .الرشوط وجيري فيه التفصيل املذكور يف ،صحيح

  .غري فرق ن  ص م  َخ إىل أسباب الرُّ 

 المسألة العاشرة 
، خيري بينها وبني العزيمةصة مباحة بمعنى التّ الرخ عنا عىل أنّ إذا فرَّ 

 :ص يقال لهخِّ رَت صار هذا املُ  إذ   ؛ريَّ خَ صارت العزيمة معها من الواجب املُ 

وما عمل  .وإن شئت فاعمل بمقتىض الرخصة ،شئت فافعل العزيمة إن  

 .خصال الكفارة، كام هو احلال يف ها يف حقِّ ع واجبً قَ يَ منهام فهو الذي 

 .ه عن أن تكون عزيمةيمة يف حقِّ ج العزفتخرُ 

فليست الرخصة  ،عنا عىل أن اإلباحة فيها بمعنى رفع احلرجوأما إذا فرَّ 

أال ترى أن رفع  .ألن رفع احلرج ال يستلزم التخيري ؛معها من ذلك الباب

العزيمة عىل أصلها من  نا أنّ تبيَّ  ،وإذا كان كذلك .احلرج موجود مع الواجب

ال  ن  فإذا فعل العزيمة مل يكن بينه وبني مَ  .قصود للشارع املعنيَّ الوجوب املُ 

نتقال ارك هلا إن اختار لنفسه االع احلرج عن التّ فَ ذر رَ لكن العُ  ،قر  ر له فَ ذ  عُ 

 ،خصةأن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرّ  ر قبُل وقد تقرّ  .إىل الرخصة

 .واملقصود بالقصد األول هو وقوع العزيمة .فذلك بالقصد الثاين

 عشرة المسألة الحادية
ئم قارنا إذا  ئم مطَّ  ،الرخصبالعزا ردة مع العادات وجدنا العزا

ئد ،اجلارية  .والرخص جارية عند انخراق تلك العوا

: فظاهر؛ فإّنا وجدنا األمر بالصالة عىل متامها يف أوقاهتا، أما األول

ادات عىل وبالصيام يف وقته املحدود له، وبالطهارة املائية، وغريها من العب

َما جرت به العادة: من الصّحة، واإلقامة يف احلرض، ووجود املاء، وما 

أشبه ذلك. وكذلك النهي عن أكل امليتة والدم وحلم اخلنـزير، وغريها من 

َر بذلك كّله وُن ي عنه عند وجود ما يتأتّى به امتثال األمر  املنهيات. فإّنام ُأم 
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 اد عىل العموم التام، أو األكثر.واجتناب النهي. ووجود ذلك هو املعت

 ،والسفر ،فاملرض ؛األول لمَ وم أيضا من حيث عُ فمعلُ  :وأما الثاين

، هي أمور طارئة، واستثناءات من وعدم املاء أو الثوب أو املأكول

 رَ م  أو فعل ما أُ  ،بفعله مرَ لرتك ما أُ  ةصرخِّ مُ العادات اجلارية. ولذلك كانت 

 .برتكه

 وخاص جلميع الناس، عام :ئد عىل رضبنيإال أن انخراق العوا 

واخلاص كانخراق ذكره من أسباب الرخص. م فالعام ما تقدّ  ببعضهم.

ئد لألولياء األكثر عىل  إذا عملوا بمقتضاها فذلك إنام يكون يفف .العوا

 .م الرخصةك  ُح 
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 كتاب المقاصد
 

 مقدمة
 

ئع إناّم ض  أن وَ من الثابت  لعاجل  هو ملصالح العباد يف اع الرشا

 .ة أو فسادامن إقامة البهان عليها صحَّ  وهذه دعوى ال بدّ  .واآلجل معا

وزعم ، وقد وقع اخلالف فيها يف علم الكالم .وليس هذا موضع ذلك

وأن  .كام أن أفعاله كذلك ،الرازي أن أحكام اهلل ليست معللة بعلة ألبتة

وأنه  ،ح العبادلة برعاية مصالعلَّ املعتزلة اتفقت عىل أن أحكامه تعاىل مُ 

يف علم أصول الفقه إىل إثبات  رّ وملا اضطُ  .اختيار أكثر الفقهاء املتأخرين

أثبت ذلك عىل أن العلل لتبير القول بالقياس، العلل لألحكام الرشعية 

وال حاجة إىل حتقيق األمر يف  .فة لألحكام خاصةرِّ عَ بمعنى العالمات املُ 

 .هذه املسألة
 ،ت ملصالح العبادعَ ض  استقرينا من الرشيعة أنا وُ ا واملعتمد إنام هو أنّ 

ءً   ،فإن اهلل تعاىل يقول يف بعثه الرسل ؛ال ينازع فيه الرازي وال غريه استقرا

النساء: ) ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ   :وهو األصل

  :ةقَ ل  وقال يف أصل اخل   (،٥٠٢األنبياء: ) ژگ  گ    ک  ک  گ  ژ   (،٥٥١
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ٿ  ٿ  ٹژ

ڀ  ڀ   ژ   (،١٥الذاريات: ) ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ  (،٢هود: ) ژڄ

 (.٢امللك: ) ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ
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وأما التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة فأكثر من أن 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڍ  ڌ    ژ :كقوله بعد آية الوضوء ،ىَص حُت  

ٹ ٹ  ٹ  ژ  :وقال يف الصيام (،٥املائدة: ) ژژ    ڑ  ڑ  ک

ۉ  ژ  :ويف الصالة (،٥٥١البقرة: ) ژڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ٹ

ٱ  ٻ  ژ  :ويف اجلهاد (،٢١العنكبوت: ) ژې  ې  ې  ې     ىى

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ژ :ويف القصاص (،١١احلج: ) ژٻ  ٻ  ٻپ

ڄ  ڄڄ  ژ :ويف التقرير عىل التوحيد، (٥٢١البقرة: ) ژۆ  ۆ  ۈ

وغري  (.172األعراف: ) ژڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 .التنبيههنا املقصود هذا كثري، وإنام 

ء عىل هذاوإذا دل اال  ،وكان يف مثل هذه القضية مفيدا للعلم ،ستقرا

اء عىل القول بنو .ر يف مجيع تفاصيل الرشيعةمِّ تَ س  فنحن نقطع بأن األمر مُ 

 بتعليل األحكام ثبت القول بالقياس واالجتهاد. 

 ،يرجع إىل قصد الشارع :أحدمها :ر فيها قسامنظَ ن  ملقاصد التي يُ وا

 .يرجع إىل قصد املكلف :واآلخر
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 القسم األول
 قصد الشارع في وضع الشريعة

 
 

  أربع جهات:من ُين َظر يف قصد الشارع من وضع الرشيعة 

 .الشارع يف وضع الرشيعة ابتداء قصدجهة ـ 1

  .لإلفهام الشارع يف وضع الرشيعة جهة قصدـ 2

 .للتكليف بمقتضاها الشارع يف وضع الرشيعة جهة قصدـ 3

ف حتت دخول املكلّ ل الشارع يف وضع الرشيعة جهة قصدـ 4

 .هام  ك  ُح 

 
 
 

 النوع األول
 قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء

 
 المسألة األولى

وهذه املقاصد  .الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق تكاليف

أن تكون  :والثاين ،أن تكون رضورية :أحدها :ال تعدو ثالثة أقسام

 .أن تكون حتسينية :والثالث ،حاجية
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 ،منها يف قيام مصالح الدين والدنيا فمعناها أنا ال بدّ  :فأما الرضورية

ج ارُ بل عىل فساد وهَتَ  ، استقامةر مصالح الدنيا عىلت مل جَت  قدَ بحيث إذا فُ 

والرجوع  ،فوت النجاة والنعيم ةخرويف اآليف الدنيا،  حياة   وفوت  

ن املبني  .باخلّسا

ت أركانا ويثبِّ  ما يقيمُ  :أحدمها :يكون بأمرينالرضوريات ظ وحف  

ما يدرأ  :والثاين .هتا من جانب الوجوداوذلك عبارة عن مراع ؛قواعدها

وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب  ؛ع فيهاوقَّ تَ اقع أو املُ عنها االختالل الو

 .العدم

 ؛العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جانب الوجود فأصوُل 

وما  ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،والصالة ،والنطق بالشهادتني، كاإليامن

  .أشبه ذلك

 ؛والعادات راجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا

وما أشبه  ،واملسكونات ،وامللبوسات ،املأكوالت واملرشوبات كتناول

 .ذلك

وإىل  ،واملعامالت راجعة إىل حفظ النسل واملال من جانب الوجود

ما كان راجعا  مثاهلا:و .لكن بواسطة العادات ،حفظ النفس والعقل أيضا

 ،ضض أو بغري عوَ كانتقال األمالك بعوَ  ؛إىل مصلحة اإلنسان مع غريه

 . أو املنافع أو األبضاع ىل الرقاببالعقد ع

ترجع إىل ـ وجيمعها األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ واجلنايات 

ما كان عائدا عىل ما ، حيث إنا رُشَعت ضّد حفظ اجلميع من جانب العدم

فيها ما يدرأ ذلك اإلبطال ويتالَف تلك  عَ فرُش   ،باإلبطالذكره م تقدّ 

، وَحّد لعقلالرشب حلفظ ا دّ وَح  ،نفسكالقصاص والديات لل ؛املصالح

وما أشبه  ،ملالحلفظ اطع قوتضمني قيم األموال والالزنا حلفظ النسل، 

 .ذلك

 ،والنسل ،والنفس ،حفظ الدين :وهي ،وجمموع الرضوريات مخسة

 .ةملَّ  ا مراعاة يف كّل وقد قالوا إّن  .والعقل ،واملال
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وسعة ورفع ا من حيث التّ إليه رٌ قَ تَ ف  فمعناها أنا مُ  :وأما احلاجيات

فإذا  .حقة بفوت املطلوبي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالّ يق املؤدِّ الّض 

غ لَ ب  ولكنه ال يبلغ مَ  ،ةواملشقّ  احلرُج ـ عىل اجلملة ـ فني عىل املكلَّ  دخل اعَ رَ مل تُ 

  .ع يف املصالح العامةقَّ توَ الفساد العادي املُ 

ففي  .واجلنايات ،واملعامالت ،والعادات ،وهي جارية يف العبادات

ويف  .ة باملرض والسفروق املشقّ فة بالنسبة إىل حُلُ ص املخفِّ َخ العبادات كالرُّ 

 ،ومرشبا ،مأكالً  :ا هو حاللع بالطيبات ممّ والتمتُّ  ،العادات كإباحة الصيد

 ،ويف املعامالت كالقراض .وما أشبه ذلك ،ومركبا ،ومسكنا ،وملبسا

 .كثمرة الشجر ؛وإلغاء التوابع يف العقد عىل املتبوعات ،ملَ والسَّ  ،واملساقاة

ورضب الدية عىل  ،والقسامة ،ةوالتدميّ  ،وثم باللّ ك  ويف اجلنايات كاحلُ 

  .وما أشبه ذلك ،اعنَّ وتضمني الصُّ  ،العاقلة

ب وجتنّ  ،فمعناها األخذ بام يليق من حماسن العادات :ا التحسيناتوأمّ 

وجيمع ذلك قسم  .فها العقول الراجحاتسات التي تأناألحوال املدنِّ 

 .مكارم األخالق

ففي يف العبادات، والعادات، واملعامالت، واجلنايات. وهي جارية 

وأخذ  ،وسرت العورة ،هاوباجلملة الطهارات كلّ  ،العبادات كإزالة النجاسة

 .وأشباه ذلك ،ب بنوافل اخلريات من الصدقات والقرباتوالتقرّ  ،الزينة

وجمانبة املآكل النجسات واملشارب  ،آداب األكل والرشبويف العادات ك

ويف املعامالت  .قتار يف املتناوالتاإلرساف واإلجمانبة و ،املستخبثات

وسلب العبد منصب  ،كاملنع من بيع النجسات وفضل املاء والكأل

ة ،الشهادة واإلمامة وما  ،منصب اإلمامة وإنكاح نفسها وسلب املرأ

قتل النساء والصبيان منع و ،بالعبد كمنع قتل احلرّ ويف اجلنايات  .أشبهها

  .والرهبان يف اجلهاد

فهذه األمور  .ا هو يف معناهاوقليل األمثلة يدل عىل ما سواها ممّ 

إذ ليس  ؛راجعة إىل حماسن زائدة عىل أصل املصالح الرضورية واحلاجية

وإنام جرت جمرى التحسني  ،بأمر رضوري وال حاجي خّل فقدانا بمُ 

 .لتزينيوا
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  المسألة الثانية
ا لو ممّ  ،ملةك  ة والتَّ تمّ إليها ما هو كالتَّ  مّ كل مرتبة من هذه املراتب ينَض 

 .بحكمتها األصلية فرضنا فقده مل خيّل 

الت فيها: مرتبة الرضورياتفأما  امثل يف التّ : فمن أمثلة املكمِّ

كنه ول ،ة حاجةوال تظهر فيه شدّ  ،فإنه ال تدعو إليه رضورة ؛القصاص

  )حلفظ النفس(. تكمييل
 
 رَ ج  وأُ  ،لث  وكذلك نفقة امل

 
اض رَ وق  لألجري، ل ث  ة امل

 
 
ومنع  ،كرس  ب قليل املُ رُش  حتريم و ،ظر إىل األجنبيةواملنع من النّ  ،لث  امل

كصالة اجلامعة  ؛وإظهار شعائر الدين ،والورع الالحق يف املتشاهبات ،الربا

واإلشهاد  ،واحلميل ،لقيام بالرهنوا ،وصالة اجلمعة ،يف الفرائض والسنن

 .ن الرضورياتالبيع م إذا قلنا إن ،البيع يف

الت فيها: مرتبة احلاجياتوأما   ،ءف  اعتبار الكُ : فمن أمثلة املكمِّ

 ه  ومَ 
 
ه ال تدعو إليه حاجة مثل احلاجة إىل فإن ذلك كلَّ  ؛ل يف الصغريةث  ر امل

 ،فاإلشهاد ،باب احلاجياتوإن قلنا إن البيع من  .أصل النكاح يف الصغرية

ومن ذلك اجلمع بني الصالتني يف  .واحلميل من باب التكملة ،والرهن

ب عىل لَ غ  ومجع املريض الذي خياف أن يُ  ،السفر الذي تقرص فيه الصالة

َ إذ لو مل يُ  ؛ل هلذه املرتبةفهذا وأمثاله كاملكمِّ  .عقله بأصل  ّل خُي  ع مَل  رش 

 .خفيفوسعة والتَّ التّ 

الت فيها: بة التحسيناتمرتوأما   ،آداب األحداث: فمن أمثلة املكمِّ

وترك إبطال األعامل املدخول فيها وإن كانت غري  ،ومندوبات الطهارات

 ،ختيار يف الضحايا والعقيقةواال ،كاسببات املَ واإلنفاق من طيّ  ،واجبة

 .وما أشبه ذلك

 ،ة للرضورياتتمَ احلاجيات كالتَّ كون هذه املسألة يدخل يف و

 .لة للحاجياتم  ك  وكذلك التحسينات كالتَّ 

  المسألة الثالثة
ٌط؛ وهو أن ال يعود  ملة فلها ـ من حيث هي تكملة ـ رَش  كّل َتك 
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ملة يفيض اعتباُرها إىل  اعتباُرها عىل األصل باإلبطال. وذلك أّن كّل تك 

 رفض أصلها فال يصّح اشرتاطها عند ذلك، لوجهني:

ملة مع ما ك  ألن التّ  ؛ملةك  إبطال التّ  أن يف إبطال األصل :أحدمها

فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إىل ارتفاع  .ته كالصفة مع املوصوفلَ مَّ كَ 

يف هذه فاعتبار هذه التكملة  .لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا ،املوصوف

ملة واألصل مجيعا، ويكون األوىل االحتفاظ  با للّتك  ه  احلال يكون ُمذ 

 . ملةك  التّ باألصل مع التضحية ب

أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات افرتضنا أنا لو  :والثاين

؛ ألنا أهّم وأكب األصلية أوىلاملصحلة لكان حصول  ،املصلحة األصلية

 من التكميلية. 

 .حسنتَ س  وحفظ املروءات مُ  ،كيلّ  مهمّ نفس وبيان ذلك أن حفظ ال

ءً  ،ت النجاسات حفظا للمروءاتمَ رِّ فحُ  ها عىل حماسن ألهل وإجرا

ه لُ كان تناوُ  ،جسبتناول النَّ نفس فإن دعت الرضورة إىل إحياء ال .العادات

فلو  ،لمِّ كَ ر واجلهالة مُ رَ الغَ  ومنعُ  ،وكذلك أصل البيع رضوري .أوىل

وكذلك اإلجارة رضورية أو  .باب البيعغلق الن ،الغرر مجلة ط نفُي اشرُت  

 ،من باب التكميالت واشرتاط حضور العوضني يف املعاوضات ،حاجية

  مُ ّس  كنا يف بيع األعيان من غري عُ ا كان ذلك مُم  وملّ 
إال  ،من بيع املعدوم عَ ن 

ا، مع احلاجة إىل اإلجارة، ذلك يف اإلجارات ممتنعمّلا كان و ،ملَ يف السَّ 

ت  وجود املنافعفيها ط اشرُت    .وإن مل حيرض العوض أو مل يوجدفقط، وصحَّ

قول العلامء يف وكذلك . عىل العورات للمداواة طالعيف اال ار  ومثله َج 

ك ذلك لكان رضرا عىل ر  لو تُ  :قال مالكالظاملني. والة الاجلهاد مع جواز 

لة مِّ كَ والعدالة فيه مُ  ،والوايل فيه رضوري ،فاجلهاد رضوري .املسلمني

األمر وكذلك  .َب تَ ع  ألصل باإلبطال مل يُ عىل ااد ل إذا عَ مِّ كَ واملُ  ،للرضورة

واجلامعة  ،ة اجلامعةسنّ  فإن يف ترك ذلك تركُ  ؛الصالة خلف الوالة السوءب

وال يبطل  .لة لذلك املطلوبمِّ كَ والعدالة مُ  ،من شعائر الدين املطلوبة

فإذا  ،لرضوراهتا لمِّ كَ ومنه إمتام األركان يف الصالة مُ  .لةم  ك  األصل بالتّ 



 

150 

أو كان يف  .لمِّ كَ سقط املُ  ـ كاملريض غري القادرـ  ىّل َص ى طلبه إىل أن ال تُ أدّ 

 عىل حسب ما أوسعته وصىّل  ،لكمِّ ن مل يُ ارتفع احلرج عمّ  ،متامها حرجإ

ب عىل اإلطالق ل  فلو طُ  ،لصالةا وسرت العورة من باب حماسن .الرخصة

من هذا القبيل تفوق ويف الرشيعة أمثلة  .ر أداؤها عىل من مل جيد ساترا لتعذّ 

 .سلوبكلها جار عىل هذا األ ،احلرص

 المسألة الرابعة
ض ر  فلو فُ  ؛للحاجية والتحسينية املقاصد الرضورية يف الرشيعة أصٌل 

 يلزم من كن الول .باختالله بإطالق ختالل الرضوري بإطالق الختالَّ ا

ختالل التحسيني ؤدي اقد ي ،نعم .ختالل الرضوري بإطالقاختالهلام ا

ختالل احلاجي بإطالق يؤدي اوقد  ،ختالل احلاجي بوجه ماإىل ابإطالق 

فإنه من لوازم املحافظة عىل لذلك و .ختالل الرضوري بوجه ماإىل ا

عىل احلاجي ، ومن لوازم املحافظة املحافظة عىل احلاجيالرضوري 

وأن  ،إذا ثبت أن التحسيني خيدم احلاجيو .عىل التحسينياملحافظة 

 .فإن الرضوري هو املطلوب ،احلاجي خيدم الرضوري

أن مصالح ذلك بيان : وأصل للحاجي والتحسيني . الرضوري1

رضوريات اخلمسة املذكورة فيام ة عىل املحافظة عىل الالدين والدنيا مبنيّ 

هي األساس الذي يقوم عليه الوجود الدنيوي واألمور األخروية، فتقدم. 

 وإذا انخرم األساس فسد ما ان َبنَى عليه. 

ء اترتُّ  مَ د  الدين عَ  مَ د  فلو عَ  م من د  ف لعَ م املكلَّ د  ولو عَ  .ىجَتَ ر  ملُ ب اجلزا

م النسل مل يكن يف العادة د  ولو عَ  .نم العقل الرتفع التديّ د  ولو عَ  .نيتديّ 

خيتّص وأعني باملال ما يقع عليه امللك و .ق عيشب  م املال مل يَ د  ولو عَ  .بقاء

ويستوي يف ذلك الطعام والرشاب  .به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه

فلو ارتفع  .التوما يؤدي إليها من مجيع املتموَّ  ،لباس عىل اختالفهاوال

 .ذلك مل يكن بقاء

لة  وإذا ثبتت مكانة الرضوريات، فاألمور احلاجية إنام هي ُمَكمِّ
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للرضوريات، بحيث ترفع عن املكلَّفني املشقات، ومتيل هبم إىل الّتوّسط 

 يميل إىل إفراط وال واالعتدال يف األمور، حتى تكون جارية عىل وجه ال

تفريط، كام هو واضح من األمثلة التي سبق ذكرها للحاجيات. وهكذا 

ل  ل الرضوري بشكل مبارش، أو ُتَكمِّ احلكم يف التحسينية؛ ألنا إّما أن ُتكمِّ

لة للرضوري بطريق غري مبارش؛ ألن  احلاجي، وهي بذلك تكون ُمَكمِّ

ل لل ل للرضوري، واملَُكمِّ ل لألصل. فالتحسينية احلاجي ُمَكمِّ ل ُمَكمِّ ُمَكمِّ

 إذًا كالفرع لألصل الرضوري ومبنّية عليه.

 هبيانو :. اختالل الرضوري يلزم منه اختالل احلاجي والتكمييل2

وأن ما  ،ألنه إذا ثبت أن الرضوري هو األصل املقصود ؛ما تقدَّ يظهر ممّ 

ه مبنّي  م من ز  لَ  ،أو كفرع من فروعه ،عليه كوصف من أوصافه سوا

 .الفرع من باب أوىل اختّل  ألن األصل إذا اختّل  ؛اختالله اختالل الباقيني

فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الرشيعة مل يكن اعتبار اجلهالة 

فإن  ؛وكذلك لو ارتفع أصل القصاص مل يمكن اعتبار املامثلة فيه .والغرر

ال أن يثبت الوصف مع انتفاء وحُمَ  ،ذلك من أوصاف القصاص

  .ملوصوفا

وهذه القاعدة إّنام تنطبق عىل احلاجيات والتحسينيات التي هي أجزاء 

لة للرضوريات، وهي بالنسبة هلا بمثابة الصفة للموصوف. أما ما كان  ُمَكمِّ

 منها مستقال  بنفسه، مطلوبا قصدا لذاته، فال تنطبق عليه هذه القاعدة.

الرضوري . ال يلزم من اختالل احلاجي والتحسيني اختالل 3

ومن  .أن الرضوري مع غريه كاملوصوف مع أوصافه هبيانو :بإطالق

الصالة  :مثال ذلك .املعلوم أن املوصوف ال يرتفع بارتفاع بعض أوصافه

ءة أو التكبري أو غري ذلك ممّ  وليس من أوصافها  دّ عَ ا يُ إذا بطل منها القرا

يف املبيع رر اجلهالة والغوجود وكذلك  ،ال يبطل أصل الصالةركنا فيها، 

 ب  ال يُ 
يف هو احلال كام إذا كان ممّا ال يمكن التعامل بغريه،  ،ل أصل البيعط 

 ،واللفت ،كاجلزر ؛بة يف األرضيَّ غَ واألصول املُ  ،والقسطل ،اجلوزبيع 

. فهذه كّلها فيها جهالة بحقيقة امَلبيع، وما أشبه ذلك ،وأسس احليطان
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مل هبا، ُأجيز بيعها مع وجود ذلك ولكن مّلا كان الناس حمتاجون إىل التعا

 .وكذا لو ارتفع اعتبار املامثلة يف القصاص مل يبطل أصل القصاص الغرر.

ة جزءا من ماهيّ تكون بحيث  ،ةالصفة ذاتيّ ولكن إذا كانت 

وقاعدة من قواعد ذلك  ،ةذاك ركن من أركان املاهيّ  فهي إذ   ،املوصوف

م قاعدة من قوا  ،األصل كام أو ركنا من أركانه، عده وينخرم األصل بانخرا

فإن الصالة تنخرم من أصلها  ؛يف الركوع والسجود ونحومها يف الصالة

 .بانخرام يشء منها بالنسبة إىل القادر عليها

. اختالل احلاجي أو التحسيني بإطالق قد يؤدي إىل اختالل 4

 ني:من وجه هبيان: والرضوري بوجه ما

ت أن كّل  :اأحدمه د كُّ أَ ا كانت خمتلفة يف تّ ب ملَّ واحدة من هذه املرا

وكان  (،والتحسينات ،ثم تليها احلاجيات ،فالرضوريات آكدها)االعتبار 

 ،أة عىل ما هو آكد منهر  ُج  كان يف إبطال األخّف  ،مرتبطا بعضها ببعض

ً فصار األخّف  ،لإلخالل به ومدخٌل  اتع حول احلمى والرَّ  ،ى لآلكدكأنه مح 

. ل من هذا الوجهمَّ كَ باملُ  ّل خ  ل كاملُ مِّ كَ بام هو مُ  خلُّ فاملُ  .يوشك أن يقع فيه

وهي هنا سوى األركان  ،التكمِّ فإن هلا مُ  ،ومثال ذلك الصالة

 ،ق لإلخالل بالفرائض واألركانطرِّ تَ هبا مُ  خّل أن املُ  ومعلومٌ  .والفرائض

 .طريق إىل األثقل ألن األخّف 

هللتجرُّ ض رَّ عَ باإلخالل به مُ  ىء عىل األخّف رِّ جَ تَ فاملُ   .ؤ عىل ما سوا

أ عىل يتجرَّ باحلاجيات والتحسينيات ىء عىل اإلخالل فكذلك املتجرِّ 

 قد يكون يف إبطال الكامالت بإطالق إبطاُل  ،فإذاً  .الرضوريات

هبا  ال  الت وخُم كمِّ ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمُ  .الرضوريات بوجه ما

أو يأيت  .منها كان نزراوإن أتى بيشء  ،بحيث ال يأيت بيشء منها ،طالقإب

ولذلك لو  .به ّل خَ ن األكثر هو املرتوك واملُ أإال  ،دتتعدَّ  لة منها إن  م  بجُ 

 ،نَس ح  تَ س   عىل ما هو فرض يف الصالة مل يكن يف صالته ما يُ صيلِّ اقترص املُ 

 .ومن هنا يقول بالبطالن يف ذلك من يقوله .وكانت إىل اللعب أقرب

كانتفاء الغرر  ؛التكمِّ ات فيه ما هو من املُ إذا ف :وكذلك نقول يف البيع
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فكان  ،أن ال حيصل للمتعاقدين أو ألحدمها مقصودٌ  َك َش أو   ،واجلهالة

 .بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده ،وجود العقد كعدمه

 هو خادم لألصل الرضوري وحتسيني إناّم  كل حاجّي  أنّ : ثاينوال

 .أو تابعا ،أو مقارنا ،مة لهقدِّ ا مإمّ  :ةن لصورته اخلاّص سِّ وحُمَ  ،ومؤنس به

ليه وعىل كّل  الرضوري عىل الزم ألداء فهو  ،تقدير فهو يدور باخلدمة حوا

ت رَ عَ ش  متها الطهارة أَ إذا تقدّ ـ مثال ـ وذلك أن الصالة  .أحسن حاالته

 ،ه إليهجَّ وَ تَ ه بحضور املُ وجُّ ر التّ عَ ش  فإذا استقبل القبلة أَ  ،ر عظيمب ألم  بتأهُّ 

ثم يدخل فيها عىل نسقها  ،اخلضوع والسكون رَ مَ د أث  عبُّ ة التّ  نيّ رَض فإذا أح  

ه املتوجَّ  اجلميع كالم الرّب  ألنّ  ،بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن

له أن يغفل  وإيقاظٌ  ،للقلب ه تنبيهٌ د فذلك كلّ ح وتشهَّ  وسبَّ وإذا كبَّ  ،إليه

م فلو قدّ  .هكذا إىل آخرهاو .ه والوقوف بني يديه هو فيه من مناجاة ربّ عاّم 

عها نافلة بَ ولو أت   ؛ واستدعاء للحضورقبلها نافلة كان ذلك تدرجيا للمصيلِّ 

ذلك  عتبار يفاال ويف .الفريضة يفأيضا لكان خليقا باستصحاب احلضور 

ء الصالة غري خالية من ذكر مقرون بعمللَ ع  أن ُج  ليكون اللسان  ،ت أجزا

ستكانة وهو احلضور مع اهلل فيها باال ،ء واحدواجلوارح متطابقة عىل يش

من الصالة من قول أو  موضعٌ  ُل ومل خَي   .نقيادواخلضوع والتعظيم واال

فأنت  .لئال يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان ،عمل

َمِّ كَ ترى أن هذه املُ  ى الرضوري خادمة له ومقوية الت الدائرة حول مح 

. عن ذلك أو عن أكثره لكان خلال فيهات الرضوريات لَ فلو َخ  .جلانبه

  .سائر الرضوريات مع مكمالهتا ملن اعتبها يالرتتيب جير وعىل هذا

: . املحافظة عىل احلاجي والتحسيني من لوازم املحافظة عىل الرضوري5

 ،التهمِّ كَ ختالل مُ اب ألنه إذا كان الرضوري قد خيتّل  ؛ا تقدمظاهر ممّ  هبيانو

الت هي ا ألجله مطلوبةكانت املحافظة عليه ال الرضوري، وزينة . فاملَُكمِّ

 .هبا ّل أن ال خُيَ  كان من األحّق ف ،ه إال هبانُ س  يظهر ُح 

عىل  املطالب الثالثة املحافظةُ  يفاملقصود األعظم  ه يظهر أنّ وهبذا كلّ 

 ،ةلّ م   كّل  يف ىومن هنالك كان مراع .وهو قسم الرضوريات ،ل منهااألوّ 
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 بحيث مل ختتلف في
 
 ،أصول الدين يفه .الفروع ل كام اختلفت يفلَ ه امل

 وكلّ  ،وقواعد الرشيعة
 
 .ةلّ يات امل

 المسألة الخامسة
من جهة مواقع  :ر فيها من جهتنيظَ ن  هذه الدار يُ  يفوجودة امل املصالُح 

 .ق اخلطاب الرشعي هباومن جهة تعلُّ  ،الوجود

من ـ ة لدنيويّ املصالح ا: . النظر يف املصالح من جهة مواقع الوجود1

 :وأعني باملصالح .ةَض ا مصالح حَم  ص كوُن ال يتخلّ ـ موجودة هنا  يحيث ه

ونيله ما تقتضيه أوصافه  ،ما يرجع إىل قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه

نية والعقلية عىل اإلطالق م  .ام عىل اإلطالقعَّ نَ حتى يكون مُ  ،الشهوا فالّتنعُّ

ـ  وبة بتكاليف ومشاّق ُش ك املصالح مَ ألن تلاملُط لق ال يوجد يف العادة؛ 

 ،والرشب ،األكلف .أو تلحقها ،أو تسبقها ،تقرتن هباـ ت رَ ثُ ت أو كَ لَّ قَ 

 دّ كَ ب   إالّ  اُل نَ ال تُ مصالح  ها،وغري زواج،وال ،والركوب ى،والسكن ،واللبس

 .بعَ وتَ 

ليست بمفاسد ـ من حيث مواقع الوجود ـ كام أن املفاسد الدنيوية 

 ،أو يسبقها ،ويقرتن هبا العادة اجلارية إالّ  ض يفرَ ف  دة تُ َس ف  ن مَ م   امَ  إذ   ؛ةَض حَم  

 .اللذات كثرييشء من نيل أو يتبعها 

ن رام فمَ  ،متزاج بني الطرفنيت عىل االضعَ هذه الدار وُ  أنّ فاألصل 

وبرهانه التجربة التامة من مجيع  .در عىل ذلكق  استخالص جهة فيها مل يَ 

خبار بوضعها عىل االبتالء واالختبار وأصل ذلك اإل .اخلالئق

األنبياء: ) ژی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جبژ  :قال اهلل تعاىل ؛والتمحيص

: وقد جاء َف احلديث (.٢امللك: ) ژ ٿٿٺ   ٺ   ٺ     ژ  وقال: (،١١

َنَّةُ  ُحفَّت  " ه   اجل  ََكار  ت   ب امل  َهَوات   النَّارُ  َوُحفَّ الدنيا  فلهذا مل خيلص يف 1".ب الشَّ

  ألح
 .ة اجلهة األخرىكَ د جهة خالية من رش 

                                                 
نة وصفة نعيمها وأهلها، باب ما جاء حفت اجلنة باملكاره وحفت : كتاب اجلصحيح مسلم 1

 النار بالشهوات.
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م عىل هَ ف  ام تُ اجعة إىل الدنيا إنّ فاملصالح واملفاسد الرّ  ،فإذا كان كذلك

فهي املصلحة املفهومة  ،جهة املصلحة فإذا كان الغالُب  :بلَ مقتىض ما غَ 

الفعل ذو ف .فار  املفسدة املفهومة عُ  يوإذا غلبت اجلهة األخرى فه .فار  عُ 

كان مطلوبا، فإن رجحت املصلحة  :ب إىل اجلهة الراجحةَس ن  يُ الوجهني 

ويقال إنه كان منهّيا عنه، وإذا غلبت جهة املفسدة  .ويقال فيه إنه مصلحة

فإن خرج عن  ،مثله ت به العادات يفرَ ام َج اليشء بعىل . وهذا حكٌم مفسدة

 .فله نسبة أخرى وقسمة غري هذه القسمة ،مقتىض العادات

فاملصلحة  :هباالرشعي ق اخلطاب تعلُّ صالح من حيث . النظر يف امل2

م ك  ُح  مع املفسدة يفقارنتها الغالبة عند م يإذا كانت ههبذا االعتبار 

 ؛لب عىل العبادالطّ  عَ ولتحصيلها وقَ  ،رشعا املقصودة يفه ،عتياداال

 ا أتمّ وليكون حصوهلُ  ،ا عىل أقوم طريق وأهدى سبيلليجري قانوُن 

فإن  .الدنيا ل املقصود عىل مقتىض العادات اجلارية يف بنيىَل وأقرب وأو  

 .رشعية ذلك الفعل وطلبه ليس بمقصود يفذلك ف ،ةتبعها مفسدة أو مشقّ 

حكم  يفـ باملصلحة مقارنة الغالبة  يوكذلك املفسدة إذا كانت ه

ليكون رفعها عىل  ؛وألجله وقع النهي ،ها هو املقصود رشعافرفعُ ـ عتياد اال

فإن  .عقل سليم حسبام يشهد له كّل  ،مثلها اإلمكان العادي يفوه ُج وُ  أتمّ 

بل  ،املقصود بالنهي عن ذلك الفعل ويس هك للذف ،ةتبعتها مصلحة أو لذّ 

مقتىض  يف ىوما سوى ذلك ملغً  ، وهو املفسدة.املحّل  ب يفلَ املقصود ما غَ 

 .جهة األمر كام كانت جهة املفسدة ملغاة يف ،النهي

ة عتَب ة رشعا أو املفاسد املُ عتَب املصالح املُ  فاحلاصل من ذلك أنّ 

ألن  .ال قليال وال كثريا  ،ء من املفاسدة بيشوبَ ُش خالصة غري مَ  يرشعا ه

 إنام املراد به ما جيري يفاجلانب املغلوب يف اعتبار املصلحة أو املفسدة 

التفات الشارع إليه عىل  عتياد الكسبي من غري خروج إىل زيادة تقتيضاال

رشعية  للشارع يف ود  ُص ق  قيل إنه غري مَ  يهذا املقدار هو الذف .ملةاجل

 .األحكام
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 ،عتيادم االك  ة عن ُح وأما إذا كانت املصلحة أو املفسدة خارَج 

مثاله  .ففي ذلك نظر ،عتبار للشارعبحيث لو انفردت لكانت مقصودة اال

را وأكُل  ،امليتة للمضطرّ  أكُل   ،القاتل وقتُل  ،النجاسات واخلبائث اضطرا

 ،كلةآوقطع اليد املت ،وباجلملة العقوبات واحلدود للزجر ،القاطع وقطعُ 

صد وغري ذلك فالم بقطع العروق واليواإل ،وقلع الرضس الوجعة

 غلب عليها لكان انفردت عاّم لو وما أشبه ذلك من األمور التي  ،للتداوي

 .ما تعارضت فيه األدلة وباجلملة كّل  .هاهي عنها متوجِّ النّ 

ف م من جهة املكلَّ ك  اجلهتان فال ُح في هذه احلال ُين َطر: إذا تساوت ف

هذا  ولعّل  ، والبّد من الّتوقُّف.األدلةلتساوي  خربأحد الطرفني دون اآل

حت إحدى اجلهتني عىل األخرى ا إن ترجَّ وأمّ . غري واقع يف الرشيعة

ويمكن أن حة. رجوق باجلهة املتعلِّ مُ غري د الشارع ص  قَ  إنّ  :قالفيمكن أن يُ 

ل أن مَ تَ واحدة منهام حُي   كّل  إذ   ؛إن اجلهتني معا عند املجتهد معتبتان :قاليُ 

نا بام ينقدح عندنا أنه مقصود ف  ّل ّ   كُ ونحن إناّم  ،تكون هي املقصودة للشارع

ال ـ حت وإن ترجَّ ـ فالراجحة  .ال بام هو مقصوده يف نفس األمر ،للشارع

هذا  أنّ  إالّ  .ى هي املقصودة للشارعكون اجلهة األخر تقطع إمكان

يف لغى غري ملكنه و ،عند تساوي اجلهتني يف التكليف إالّ لغى اإلمكان م

  واالجتهاد.ظر النّ 

اجلهة املرجوحة غري  من ذلك أنّ الصة فاخل ،تقدير وعىل كّل 

إذ  ؛جحةا عند اجتامعها مع اجلهة الر)يف التكليف( عتبار رشعا مقصودة اال

 ،ة للشارع الجتمع األمر والنهي معا عىل الفعل الواحدلو كانت مقصود

أفال تكون اجلهة املغلوبة مقصودة  :فإن قيل .اقطَ فكان تكليفا بام ال يُ 

ما هو مقصود فإن مقاصد الشارع تنقسم إىل  ؟للشارع بالقصد الثاين

 بالقصد األول، وما هو مقصود بالقصد الثاين. 

فإذا  .ض القصد األولاق  نَ بت إذا مل يُ ام يثالقصد الثاين إنّ  فاجلواب أنّ 

 .ناقضه مل يكن مقصودا بالقصد األول وال بالقصد الثاين
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  المسألة السادسة
م الكالم تقدّ ما و .وأخروية ،دنيوية :املصالح واملفاسد عىل رضبني

يه يف املسألة السابقة هو ما يتعلق باملصالح واملفاسد الدنيوية. أما عل

 نوعني: عىل هي خروية فاملصالح واملفاسد األ

كنعيم أهل فيها بني األمرين؛ أن تكون خالصة ال امتزاج  :أحدمها

 أعاذنا اهلل من النار وأدخلنا اجلنة .وعذاب أهل اخللود يف النريان ،اجلنان

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ . وممّا يدل عىل األول قوله تعاىل:برمحته

جئ     حئ  مئ  ىئ  ژ   ليه قوله تعاىل:(، وأما الثاين فماّم يدّل ع٢٥احلجر: ) ژۇئ

 .(٢٢طه: ) ژيئ

بالنسبة إىل من يدخل النار  وليس ذلك إالّ  .أن تكون ممتزجة :والثاين

 د  فإذا أُ  .يف الناروقت وجوده دين يف من املوحِّ 
إىل  عَ ل اجلنة برمحة اهلل رَج خ 

 إذ ليس للعقل يف األمور ؛ه حسبام جاء يف الرشيعةوهذا كلّ  .القسم األول

كون هذا القسم ممتزجا و .ها من السمعى أحكامُ قّ لَ تَ وإنام تُ  ،الاألخروية جَمَ 

كام جاء يف اإليامن  وال حمّل  ،ألن النار ال تنال منهم مواضع السجود ؛ظاهر

عىل قدر العذاب أخذهم يوأيضا فإنام  .وتلك مصلحة ظاهرةالسنة. 

النار أخذ من ال فال تأخذهم  ،خاصة ض للرّش وأعامهلم مل تتمحّ  ،أعامهلم

وهذا كاف يف حصول املصلحة الناشئة من اإليامن  .خري يف عمله عىل حال

له مع  ما حاصلةٌ  ق بقلب املؤمن راحةٌ ثم الرجاء املعلَّ  .واألعامل الصاحلة

إىل غري ذلك من األمور اجلزئية  ،س عنه من كرب النارتنفِّ  فهّي  ،التعذيب

 .يف الرشيعةالواردة 

هذا إن يف النار، فوالدركات يف اجلنة، ت الدرجات تفاووأما مسألة 

 ،فالن عامل :ومعنى هذا أنك إذا قلت .نقيض وال ضدّ  هيلزم من تفاوت الال

 اب يفرَتَ س  وأطلقت ذلك عليه إطالقا بحيث ال يُ  ،فقد وصفته بالعلم

فهذا  ،العلم لت وفالن فوقه يففإذا قُ  .حصول ذلك الوصف له عىل كامله

 أنّ  وال يقتيض ،العلم فوق رتبة األول تبة يفرُ  ازَ الثاين َح  أنّ  الكالم يقتيض
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مرتبة األنبياء  :فكذلك إذا قلت .ولو عىل وجه ما ،صف باجلهلتَّ األول مُ 

وال  ،ا من النعيمًص ق  ذلك للعلامء نَ  فال يقتيض ،ة فوق مرتبة العلامءاجلنّ  يف

 ،مون نعيام ال نقص فيهبل العلامء منعَّ  ،ها من املرتبة بحيث يداخله ضدُّ ض  غَ 

 .النعيم الذي ال نقص فيه واألنبياء عليهم الصالة والسالم فوق ذلك يف

العذاب ال  يف كل   ،العذاب بالنسبة إىل املنافقني وغريهم وكذلك القول يف

 .عذابا من بعض ولكن بعضهم أشدّ  ،يداخله راحة

 ،األنصار ور  عن خري دُ صىل اهلل عليه وسلم  ئل النبّي وألجل ذلك ملا ُس 

ُ " :اخلريية بقوله ترتيبهم يف أجاب بام عليه األمر يف  َبنُو ن َصار  ألَ ا ُدور   َخري 

ار   َهل  ألا َعب د َبنُو ُثمَّ  ،النَّجَّ َارث َبنُو ُثمَّ  ،ش  َرج   ب ن احل   َويف   ،ةَ دَ َساع َبنُو ُثمَّ  ،َخز 

ٌ  ن َصار  ألا ُدور   ُكلِّ  قد  يلضيث كانت أفعل التفمن ح م الضدّ هُّ رفعا لتوَ  1"،َخري 

فلم يكن تفضيله عليه الصالة والسالم بعض دور  .ل عىل ذلك الوجهمَ ستع  تُ 

ولو قصد ذلك لكان أقرب إىل الذم منه  ،األنصار عىل بعض تنقيصا باملفضول

سعد بن فأدرك  :فإن يف آخره ؛ر احلديث هذا املعنى املقرَّ وقد بنّي  .إىل املدح

علنا فجُ يا رسول اهلل ُخريِّ دوُر األنصار  :فقالليه وسلم النبي صىل اهلل ععبادة 

  ؟".س بحسبكم أن تكونوا من األخياري  لَ وَ أَ  :فقال ؟خرا آ

ر صاف املؤخَّ وال يقتيض اتِّ  ،ةالتقديم يف الرتتيب يقتيض رفع املزيّ ف

 ،وكذلك جيري حكم التفضيل بني األشخاص .ال قليال وال كثريا  ،بالضدّ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ :وقد قال اهلل تعاىل .ني الصفاتوب ،وبني األنواع

ء: ) ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓژ  قال:و ،(٢١١البقرة: ) ژپ  (.١١اإلرسا

م نُ " :ويف احلديث ُؤ  َقويُّ  امل  ٌ  ال  من   من   اّللَّ  إىَل  َوَأَحبُّ  َخري  ُؤ  عيف امل   ويف الضَّ

ٌ  ُكلر   2".َخري 

بالنسبة إىل حقيقة ترتيب أشخاص النوع الواحد  وحاصل هذا أنّ 

ا يمتاز به بعض األشخاص من ام يكون بالنسبة إىل مّ وإنّ  .النوع ال يمكن

 نٌ َس وهذا معنى َح  .اخلواص واألوصاف اخلارجة عن حقيقة ذلك النوع

                                                 
 : كتاب املناقب، باب فضل دور األنصار.صحيح البخاري 1
 : كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة.صحيح مسلم 2
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 ؛كالت يف فهم الرشيعةش  ضالت ومُ ع  هانت عليه مُ أدركه من  ،اجد  

 ،دة اإليامن ونقصانهوزيا ،فضيل بني األنبياء عليهم الصالة والسالمكالتّ 

ت بسبب اجلهل لَّ التي زَ  ،واملعاين الرشعية ،وغري ذلك من الفروع الفقهية

 .وباهلل التوفيق .كثري من الناس هبا أقدامُ 

  المسألة السابعة
د بالترشيع إقامة املصالح َص الشارع قد قَ  أنّ ممّا تقّدم من املسائل ثبت ي

 ال بحسب الكّل  ،هلا به نظام تّل وذلك عىل وجه ال خي ،األخروية والدنيوية

ء يف ذلك ما كان من قبيل الرضوريات .وال بحسب اجلزء أو  ،وسوا

 خيتّل  بحيث يمكن أن   فإنا لو كانت موضوعةً  ؛أو التحسينات ،احلاجيات

ارع الّش ومّلا كان  .مل يكن الترشيع موضوعا هلا ،أحكامها ّل تها أو ختنظامُ 

ها عىل أن يكون وضعُ  فالبدّ  ،طالقهبا أن تكون مصالح عىل اإل اقاصد

ا يف مجيع أنواع التكليف واملكلفني ومجيع ا وعام  ا وكلي  ذلك الوجه أبدي  

 .األحوال

  المسألة الثامنة
ام قَ  من حيث تُ َب تَ ع  ة إنام تُ عَ فَ د  تَ س  واملفاسد املُ  ،ة رشعابَ لَ تَ ج  املصالح املُ 

ء النفوس يف جلب ال من حيث أهو ،الدنيا للحياة األخرى احلياةُ  ا

 :والدليل عىل ذلك أمور .أو درء مفاسدها العادية، مصاحلها العادية

ئهم ج املكلَّ ر  خ  أن الرشيعة إنام جاءت لتُ  :أحدها فني عن دواعي أهوا

را. وحتى يكونوا عبادا هلل  تفصيل سيأيت اختيارا، كام هم عباٌد له اضطرا

  .إن شاء اهلل تعاىلهذه املسألة 

ف مشوبة املنافع احلاصلة للمكلَّ  تقدم معناه من أنّ  ما :والثاين

، وقد رأينا الشارع يسري حمفوفة ببعض املنافع كام أن املضارّ  ،عادة باملضارّ 

النفوس يف الرتجيح بينها عىل وفق معيار إقامة احلياة الدنيا لآلخرة. فمثال، 

إتالف بحيائها بحيث إذا دار األمر بني إ ،ومطلوبة اإلحياء ،مة حمفوظةرَتَ حُم  

فإن من إحياء املال، حياء املال كان إحياؤها أوىل إلتالفها إاملال عليها أو 
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كام  ،عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أوىل وإن أدى إىل إماتتها

 .جاء يف جهاد الكفار وقتل املرتد

م و م كثري من آيات القرآن ه  ل فَ وهذه املسألة حصينبني عىل َفه 

 (،٢١البقرة: ) ژەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ  :كقوله تعاىل ،هوأحكام

ٿ  ٿ  ژ :وقوله (،٥١اجلاثية: ) ژيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب جت     حت  ختژ :وقوله

وما  (،32األعراف: ) ژ ...ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ليست عىل مقتىض ظاهرها يشبه هذا من النصوص الرشعية. فهي 

ع املصالح ض  وَ  ت عليه الرشيعة يفدت هبا حسبام دلّ بل بقيود تقيَّ  ،بإطالق

 .ودفع املفاسد

مصالح الدار اآلخرة ومفاسدها كام ينبني عليها أنه ال خالف يف أّن 

، فقد ذهب البعض إىل الدنيويةاملصالح واملفاسد أما  .ف إال بالرشعرَ ع  ال تُ 

حكم ونون املعتبات والظف بالرضورات والتجارب والعادات رَ ع  تُ أنا 

العقل. ولكن هذا القول ليس عىل إطالقه، بل هو صحيح من بعض 

َ ا جاء الرشع بعد زمان فَ ولذلك ملَّ الوجوه دون بعض.   به ما كان ة تبنيَّ رت 

َ عليه أهل الفَ  وخروجهم عن  ،ستقامةالة من انحراف األحوال عن ارت 

 ،بإطالقهذا البعض ل ولو كان األمر عىل ما قا .مقتىض العدل َف األحكام

، وهذا ةمصالح الدار اآلخرة خاّص احلديث عن إىل  الرشع إالّ  ج يفتَ مل حُي  

 يف ّث وقد بَ  .بام يقيم أمر الدنيا وأمر اآلخرة معاغري واقع، بل جاء الرشع 

ما ال مزيد  ،ه الفساد التي كانت جاريةُج من أو  منع و ،ذلك من الترصفات

الدنيا بإدراك مصاحلها ومفاسدها  العقول يف يل استقاللفالعادة حُت  .عليه

حتصل مصالح ومفاسد الدنيا املعرفة ب د أنّ ا رَ أن يُ  مهللا إالّ  .عىل التفصيل

 .فذلك ال نزاع فيه ،اأصوهلَ  الرشعُ  عَ وَض أن جارب وغريها بعد بالتّ 

 المسألة التاسعة
 ،الرضورية :الشارع قاصدا للمحافظة عىل القواعد الثالث كونُ 

ذلك  واملستند إليه يف .عليه من دليل يستند إليه البدّ  ،والتحسينية ،جيةواحلا

 بل هو أصُل  ،أصل من أصول الرشيعةهذا ن أل ؛دليال قطعياالبد أن يكون 
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وهذا الدليل  .فال بد أن تكون أدلتها قطعية ،وأصول الرشيعة قطعية ،أصوهلا

ألن ذلك راجع إىل  ؛له هناال موقع  العقيلّ و .اأو نقليّ إما يكون عقليّا قطعي ال

فال بد أن يكون  .وهو غري صحيح ،األحكام الرشعية حتكيم العقول يف

وما انطوت  ،ظر يف أدلتها الكلية واجلزئيةالنّ باستقراء الرشيعة هو و ،نقليا

ء املعنوي الذي ال يثبت بدليل اال دّ عىل َح  ،عليه من هذه األمور العامة ستقرا

بحيث ينتظم  ،خمتلفة األغراض ،ها إىل بعضبعُض  اٌف َض ن  ة مُ بل بأدلّ  ،خاص

ة ت عند العامّ بَ ما ثَ  دّ عىل َح  ؛واحد جتتمع عليه تلك األدلة من جمموعها أمرٌ 

 تمد الناُس ع  فلم يَ  .وما أشبه ذلك ،وشجاعة عيل ريض اهلل عنه ،حاتم جودُ 

وال عىل وجه  ،هذه القواعد عىل دليل خمصوص يف إثبات قصد الشارع يف

ات قَ لَ واملط   ،بل حصل هلم ذلك من الظواهر والعمومات ،خمصوص

يف كل باب  ،ووقائع خمتلفة ،ات اخلاصة يف أعيان خمتلفةواجلزئيّ  ،داتواملقيَّ 

ها دائرة ة الرشيعة كلّ أدلّ وجدوا حتى  ،نوع من أنواعه وكّل  ،من أبواب الفقه

أحوال هذا مع ما ينضاف إىل ذلك من قرائن  .عىل احلفظ عىل تلك القواعد

تر ال خبُ  وعىل هذا السبيل أفادَ  .منقولة وغري منقولة  ب  إذ لو اعتُ قطع؛ التوا

عدالته مفيدا  ض  ر  واحد منهم عل فَ  فيه آحاد املخبين لكان إخبار كّل 

 ،مفيد للظن مثال واحدٌ  فخبٌ  :فرتاقجتامع خاصية ليست لاللكن لال ،للظنّ 

حتى حيصل  ،وآخر ،آخر وهكذا خبٌ  ،فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن

  األمر يف مسألتنا.فكذلك  .باجلميع القطع الذي ال حيتمل النقيض

  المسألة العاشرة
فال  ،ت للمصالح اخلاصة هباعَ ات الثالث قد رُش  هذه الكليّ ملَّا كانت 

 :ولذلك أمثلة .ف آحاد اجلزئياتيرفعها ختلُّ 

ا نجد من مع أنَّ و .زدجارالعقوبات مرشوعة لال فإنّ  :أما يف الرضوريات

، فإن ذلك ال يكون طريقا إىل إلغاء ب عليهوق   عُ ب فال يزدحر عامَّ اقَ عَ يُ 

َمة من مرشوعّيتها يف بعض احلاالت.  ة ختلُّف احلك   العقوبات بُحجَّ

: فإن القرص يف السفر مرشوع للتخفيف عن املسافر. وأما يف احلاجيات
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فِّه قد ال تلحقه  مشقة يف سفره، فإن قرص الصالة يف ومع أن اإلنسان املرَُتَ

 حقه مرشوع. 

َعت له  فإن وأما يف التحسينيات  ،لنظافة عىل اجلملةاالطهارة ممَّا رُش 

 .مع أن بعضها عىل خالف النظافة كالتيمم

ألن األمر الكيل إذا ثبت  ؛فكل هذا غري قادح يف أصل املرشوعية

ن ألو .اكونه كليّ ه عن ُج ر  ال خُي   اهف بعض اجلزئيات عن مقتضفتخلُّ 

ألن املتخلفات  ؛القطعّي   يف الرشيعة اعتبار العامّ َب تَ ع  الغالب األكثري مُ 

اجلزئيات  نألو .يعارض هذا الكيل الثابت اجلزئية ال ينتظم منها كيلّ 

فال تكون داخلة  ،م خارجة عن مقتىض الكيّل كَ ها حل  فُ فة قد يكون ختلُّ املتخلِّ 

أو داخلة عندنا لكن ، ن مل يظهر لنا دخوهلاأو تكون داخلة لك ،حتته أصال

يف العقوبات التي مل كأن نقول  .ها عىل اخلصوص ما هي به أوىلَض ارَ عَ 

وهو  ،أمر آخر مّ بل ثَ  ،زدجار فقطإن املصلحة ليست اال :يزدجر صاحبها

را أيضا عىل إيقاع جوإن كانت ز ،ألن احلدود كفارات ألهلها ؛كونا كفارة

 .ادم للكيلهم أنه هَّ وَ تَ ئر ما يُ وكذلك سا .املفاسد

ئية هذا شأن الكليات اال ر وَّ َص تَ ام يُ وإنّ  .أمر وضعي ال عقيلألنا ستقرا

 .ف بعض اجلزئيات قادحا يف الكليات العقليةأن يكون ختلُّ 

  عشرة المسألة الحادية
 ال ،قة عامةلَ ط  املصالح يف الترشيع أن تكون مُ  ّث مقاصد الشارع يف بَ 

 ّل اق دون حمَ فَ و   ّل وال بمحَ  ،ّل دون حمَ  ّل وال بمحَ  ،دون باببباب  ختتّص 

رد مطلقا يف كليات الرشيعة وباجلملة األمر يف املصالح مطّ  .الفخ  

 .وجزئياهتا

ئع مبنيَّة عىل القول ب وقد زعم القرايف أنّ  قيم ام يستاملصالح إنّ أن الرشا

عدة العقلية أن ألن القا ؛جتهاد واحدعىل القول بأن املصيب يف مسائل اال

بل متى كان أحدمها راجحا  ه،يستحيل أن يكون هو اليشء ونقيض الراجح

صيب واحدا وهو املفتي وهذا يقتىض أن يكون املُ  .كان اآلخر مرجوحا
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أما القول بأن  .باملرجوح ت  ف  ألنه مُ  ؛طئا أن يكون خُم وغريه يتعنيَّ  .بالراجح

ئع تابعة امرشوعية تناقض مع القول بكل جمتهد مصيب في لقياس وأن الرشا

  .للمصالح

ألن األحكام عىل مذهب  ؛القاعدة جارية عىل كال املذهبني ويظهر أنّ 

واملصالح  ،املجتهدجتهاد ال م اهلل عندهم تابعٌ ك  إذ ُح  ؛ةالتصويب إضافيّ 

)عىل رأي املعتزلة(، أو متبوعة له )عىل رأي األشاعرة( تابعة للحكم 

 مسائل اخلالف ثابتة بحسب ما يف نفس فتكون املصالح أو املفاسد يف

فإذا غلب  ؛بةئة واملصوِّ وال فرق هنا بني املخطِّ  .األمر عند املجتهد ويف ظنه

ة هَ ج  فَ  ،طبة جائز والفواكه الرّ رَض املالكي أن ربا الفضل يف اخلُ  عىل ظنّ 

ألنا  ؛وهي كذلك يف نفس األمر يف ظنه ،املصلحة عنده هي الراجحة

عىل  مٌ د  ق  فاضل فيها مُ م عىل التّ د  ق  فاملُ  .محرَّ حكم الربا املُ عنده خارجة عن 

بل فيه  ،وما هو جائز ال رضر فيه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ،هو جائز ما

 ،الشافعي أن الربا فيها غري جائز وإذا غلب عىل ظنّ  .يزج  مصلحة ألجلها أُ 

صلحة عنده هي امل ةُ هَ وج   ،محرَّ م الربا املُ ك  فهي عنده داخلة حتت ُح 

فال رضر  .هوهي كذلك يف نفس األمر عىل ما ظنَّ  ،املرجوحة ال الراجحة

 .ءم املخطىِّ ك  ب هانه ُح فحكم املصوِّ  .به يف الدنيا ويف اآلخرة ٌق الح  

 .واحدجمتهد  ن  الراجح مرجوحا م   دَّ ناقض واقعا إذا عُ وإنام يكون التّ 

عليها  َي ن  ة التي بُ  العلّ واحد منهام كّل  ظنّ جمتهدين من ولكن األمر هنا 

ال ما  ،بحسب ما يف نفس األمر عنده ويف ظنه ،م موجودة يف املحّل ك  احلُ 

  .مجاعيف مسائل اإل ذلك إالّ  إذ ال يصّح  ؛هو عليه يف نفسه

ت بناء عىل أن ذلك مَ كَ املخطئة َح والفرق بني املخطئة واملصوبة، أن 

 ت بناء عىل أن  مَ كَ بة َح املصوِّ و .هكم هو ما يف نفس األمر عنده ويف ظنّ احلُ 

للمجتهد بعد اجتهاده. وكال هو ما ظهر احلكم بل  ،م يف نفس األمرك  ال ُح 

يف نفس األمر هي العلة ا هبا أّن  ة مظنون  ه عىل علَّ مَ ك  ُح الفريقني يبني 

 وحقيقته. 
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  المسألة الثانية عشرة
عليه  صىل اهللصاحبها كان إن هذه الرشيعة املباركة معصومة كام 

ويتبني ذلك . وكام كانت أمته فيام اجتمعت عليه معصومة ا،معصوموسلم 

  :بوجهني

ڳ  ژ :كقوله تعاىل ؛ة عىل ذلك ترصحيا وتلوحيااألدلة الدالّ  :أحدمها

(. ٥هود: ) ژڳ  ڳ  ڳ  ژ :وقوله(، ١احلجر: ) ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

وال يداخلها  ،غريها ها حتى ال خيالطهامُ ك  أنه حيفظ آياته وحُي  تعاىل فأخب 

سن عن اإلتيان بسورة من وقد عجزت الفصحاء اللّ . التغيري وال التبديل

 .مثله

فهي منه  ،ودائرة حولهلقرآن نة لر فإنا مبيِّ ذكَ وإن مل تُ النبوية ة والسنَّ 

 ،ه بعضاد بعُض فكل واحد من الكتاب والسنة يعضِّ  ،وإليه ترجع يف معانيها

 .ه بعضابعُض  ويشدُّ 

ء عن أيب احلسن بن كتابه بو عمرو الداين يف حكى أ طبقات القرا

كنت يوما عند القايض أيب إسحق إسامعيل بن إسحق فقيل : املنتاب قال

َ  :له
 :فقال القايض ؟ز عىل أهل القرآنالتبديل عىل أهل التوراة ومل جَيُ  ازَ َج  مل 

 (،٢٢املائدة: ) ژک  گ گ  گ    گ  ژ :قال اهلل عز وجل يف أهل التوراة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ  :وقال يف القرآن .بديل عليهمفجاز التّ  ،ظ إليهمف  ل احل  فوكَّ 

فمضيت إىل  :قال عيل .بديل عليهمز التّ فلم جَيُ  (،١احلجر: ) ژڱ  ڱ   ڱ

ما سمعت كالما أحسن  :فقال ،أيب عبد اهلل املحاميل فذكرت له احلكاية

 .من هذا

ك عىل حفظ ه اجلملة تدلُّ فهذ .واحلفظ دائم إىل أن تقوم الساعة

 .الرشيعة وعصمتها عن التغيري والتبديل

صىل اهلل عليه عتبار الوجودي الواقع من زمن رسول اهلل اال :والثاين

عن دفاع ر دواعي األمة للوفَّ  وجّل  اهلل عزّ  وذلك أنّ  .إىل اآلنوسلم 

 .واملناضلة عنها بحسب اجلملة والتفصيل ،الرشيعة
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ف ر  فيه َح  يدَ ة بحيث لو ز  ظَ فَ ض اهلل له َح قد قيَّ أما القرآن الكريم ف

ء األكابر ،واحد ألخرجه آالف من األطفال األصاغر   .فضال عن القرا

فكان منهم قوم  .ه عىل أيدهيمفظَ م رجاال َح عل   ض اهلل لكّل وقيَّ 

ون األيام الكثرية يف حفظ اللغات والتسميات املوضوعة عىل لسان بُ ه  ذ  يُ 

ألن اللغة هي  ؛لغات الرشيعة من القرآن واحلديثالعرب حتى قرروا 

لسان  أوحاها اهلل إىل رسوله عىل إذ   ؛الباب األول من أبواب فقه الرشيعة

 .العرب

ض رجاال يبحثون عن تصاريف هذه اللغات يف النطق فيها ثم قيّ 

 ،وإتباعا وقطعا ،وإبداال وقلبا ،وتقديام وتأخريا  ،ونصبا وجرا وجزما رفعا

دا و د والرتكيب ،مجعاوإفرا  ،إىل غري ذلك من وجوه تصاريفها يف اإلفرا

واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا هبا قوانني الكالم العريب عىل حسب 

صىل اهلل عليه وعن رسوله  ،ل اهلل بذلك الفهم عنه يف كتابهفسهَّ  ،اإلمكان

 .يف خطابهوسلم 

سبحانه رجاال يبحثون عن الصحيح من حديث  ض احلقُّ ثم قيّ 

حتى  ،ةلَ قَ وعن أهل الثقة والعدالة من النَّ  صىل اهلل عليه وسلم، ول اهللرس

يف األخذ  ىة الدعاووتعرفوا التواريخ وصحّ  ،زوا بني الصحيح والسقيمميَّ 

 الثابت املعمول به من أحاديث رسول اهلل حتى استقرّ  ،لفالن عن فالن

 صىل اهلل عليه وسلم.

ة عن البدعة ناسا من عبيده وكذلك جعل اهلل العظيم لبيان السنَّ 

 ، كان عليه السلف الصاحلونوعاّم  ،ةبحثوا عن أغراض الرشيعة كتابا وسنَّ 

ء حتىوردُّ  ،وداوم عليه الصحابة والتابعون ز متيَّ  ،وا عىل أهل البدع واألهوا

 .اتباع احلق عن اتباع اهلوى

 ،ا من الصحابةاء أخذوا كتابه تلقيّ وبعث اهلل تعاىل من عباده قرَّ 

فقة اجلامعة يف تأليفه يف ر  ح   ،موه ملن يأيت بعدهموعلَّ  صا عىل موا

وال يقع يف القرآن  ،حتى يتوافق اجلميع عىل يشء واحد ،املصاحف

 .اختالف من أحد من الناس
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 ،ه بباهينهبَ ويدفعون الشُّ  ،ض اهلل تعاىل ناسا يناضلون عن دينهثم قيَّ 

وأذهبوا عن  ،وا األفكارواستعمل ،فنظروا يف ملكوت السموات واألرض

وفازوا  ،واختذوا اخللوة أنيسا ،أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليال ونارا

ته وأرضه ،م جليسابرهبِّ  وهم  ،حتى نظروا إىل عجائب صنع اهلل يف سموا

دين اإلسالم  فإن عارَض  .والواقفون مع أداء حقه ،العارفون من خلقه

وا يف وجه شبهاته باألدلة بَّ غ ،ضاق  نَ م مُ ص  ل فيه َخ ادَ أو َج  ،ضار  عَ مُ 

 .اة الديند اإلسالم ومُحَ ن  فهم ُج  .القاطعة

صىل اهلل وبعث اهلل من هؤالء سادة فهموا عن اهلل وعن رسول اهلل 

فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الرشيعة يف عليه وسلم، 

ة لّ وتارة من ع ،وتارة من معناه ،تارة من نفس القول ،الكتاب والسنة

لوا ملن جاء وسهَّ  ،رك  ر عىل ما ذُ كَ ذ  لوا الوقائع التي مل تُ حتى نزَّ  ،احلكم

الرشيعة  ف فهمُ م توقَّ عل   يف كّل  وهكذا جرى األمرُ  .بعدهم طريق ذلك

 .حتيج يف إيضاحها إليهاأو  ،عليه

 .وباهلل التوفيق .نته األدلة املنقولةظ الذي تضمَّ عني احلف   وهو

  ةالمسألة الثالثة عشر 
احلاجيات أو  ة يف الرضوريات أوقاعدة كليّ  تكام أنه إذا ثبت

إذا  :كذلك نقولاملتخلفة عنها، التحسينيات فال ترفعها آحاد اجلزئيات 

ة يف هذه الثالثة أو يف آحادها فال بد من يف الرشيعة قاعدة كليّ  تثبت

زئيات فاجل .وذلك اجلزئيات ،املحافظة عليها بالنسبة إىل ما يقوم به الكيل

ف مصلحته فتتخلّ  ف الكيلّ ال يتخلّ حتى  ،ة يف إقامة الكيلَبَ تَ ع  مقصودة مُ 

 :منها ،والدليل عىل ذلك أمور .املقصودة بالترشيع

ء ورود العتب عىل التارك يف اجلملة من غري عذر. 1 كان العتب ، سوا

والتجريح  ،وإقامة احلدود يف الواجبات ،كالوعيد بالعذاب ؛وعيدا أو غريه

 ،أو اجلامعة ،ترك الصالةومثال ذلك العتب الوارد عىل  .غري الواجبات يف

أو مفارقة اجلامعة لغري أمر مطلوب أو  ،أو اجلهاد ،أو الزكاة ،أو اجلمعة
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. وما ذلك إال ألن تركها يؤدي إىل هدم وما أشبه ذلك ،مهروب عنه

  الكليات.

من غري  ،هأو ترك املأمور ب ،الوعيد عىل فعل املنهي عنه. عموم 2

قط أحكام الوجوب س  إال يف مواضع األعذار التي تُ  ،اختصاص وال حماشاة

عىل أن اجلزئيات داخلة مدخل الكليات يف الطلب وذلك يدّل  .أو التحريم

 .واملحافظة عليها

 ة مقصودة يف إقامة الكيل مل يصّح َبَ تَ ع  أن اجلزئيات لو مل تكن مُ . 3

ـ ما هو إال جمموع من من حيث هو كيل ـ  ألن الكيل ؛بالكيل من أصله األمرُ 

ه التكليف إىل اجلزئيات مل يكن هناك معنى  اجلزئيات، وإذا مل يتوجَّ

وجود له يف اخلارج، وهو من ال للتكليف بالكيل؛ ألنه يصري تكليفا بام 

إال بحصول التكليف بام ال يطاق. وإذا كان التكليف بالكيل ال حيصل 

يف  هاوليس بعض ،ه إىل حصول اجلزئياتمتوجِّ فالقصد الرشعي  ،اجلزئيات

  ها.فانحتم القصد إىل مجيع ،ذلك أوىل من بعض

مة أن الكليات ال يقدح فيها هذا يعارض القاعدة املتقدِّ  :فإن قيل

أن القاعدة صحيحة وال معارضة فيها ملا  فاجلواب ،ف آحاد اجلزئياتختلُّ 

ذه القاعدة هي تلك التي اجلزئيات التي نتحّدث عنها يف هفإن  ؛نحن فيه

ض خيرجها منه. أما ما تقّدم  ثبت دخوهلا حتت الكيل، ومل يعرتضها ُمَعار 

من عدم انخرام الكليات بتخلُّف آحاد اجلزئيات، فهو يف اجلزئيات التي 

جها من الكيل، وتكون املحافظة عىل ذلك اجلزئي  يعرتضها عارض خُي ر 

 حمافظة عىل كيل آخر ينتمي إليه. 

إن كان لغري  :ف آحاد اجلزئيات عن مقتىض الكيلختلُّ  ،هذا فعىل

إن كان لعارض أما  .فه قادحا يف الكيليكون ختلُّ و ،رشعا عارض فال يصّح 

ذلك راجع إىل املحافظة عىل ذلك الكيل من ألن  ؛فه قادحاال يكون ختلُّ ف

 ينتمي إليه ذلك اجلزئي. عىل كيل آخرإىل املحافظة أو  ،جهة أخرى
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 الثاني النوع
 قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام

 
 

 المسألة األولى 
 .ال مدخل فيها لأللسن العجمية ،إن هذه الرشيعة املباركة عربية

وليس القصد من هذا البحث مناقشة هل وقع يف القرآن الكريم ألفاظ 

بة ليست من أصل كالم العرب.  معرَّ

 ،العرب عىل اجلملة وإنام البحث املقصود هنا أن القرآن نزل بلسان

ہ  ژ :ألن اهلل تعاىل يقول ؛فهمه إنام يكون من هذا الطريق خاصة ُب فطلَ 

ء: ) ژڻ  ۀ   ۀژ :وقال (،٢يوسف: ) ژھ  ھ  ھ   ھ  ے الشعرا

 ژپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺژ  (، وقال:٥١١

 ژۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  :وقال (،٥٠١النحل: )

ال أنه  ،وبلسان العرب عىل أنه عريب   ا يدّل غري ذلك ممّ إىل  (،٢٢فصلت: )

 ،مفهَ مه فمن جهة لسان العرب يُ هُّ فَ فمن أراد تَ  .وال بلسان العجم أعجمي  

 .هذا هو املقصود من املسألة .ب فهمه من غري هذه اجلهةوال سبيل إىل تطلُّ 

 ،يهف ةمج  فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عريب وإنه ال عُ 

وأساليب  ،ألفاظها اخلاصة يفالعرب ود هُ ع  ل عىل لسان مَ ز  ن  فبمعنى أنه أُ 

د به ظاهرُ رَ يُ  ت عليه من لسانا ختاطب بالعامّ رَ ط  وأنا فيام فُ  ،معانيها  ،ها

د به اخلاّص يُ  وبالعامّ  ،هوج   ه واخلاص يفوج   يف اد به العامُّ رَ يُ  وبالعامّ   ،را

ل الكالم أو وسطه أو ف من أوّ عرَ ذلك يُ  وكّل ، اد به غري الظاهررَ والظاهر يُ 

وتتكلم  ؛ه عن آخره أو آخره عن أولهلُ ىء أوّ ب  ن  م بالكالم يُ وتتكلّ  ؛آخره

ء الواحد بأسامء اليش يوتسم ؛ف باإلشارةرَ ع  ف باملعنى كام يُ رَ ع  ء يُ باليش

وكل هذا معروف عندها ال ترتاب  .سم واحداواألشياء الكثرية ب ،كثرية

 .ق بعلم كالمهان تعلَّ ه هي وال مَ ء منيش يف
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فكام أن  .معانيه وأساليبه عىل هذا الرتتيب فإذا كان كذلك فالقرآن يف

كذلك ال  ،م من جهة لسان العربهَ ف  لسان بعض األعاجم ال يمكن أن يُ 

الختالف  ؛م لسان العرب من جهة فهم لسان العجمهَ ف  يمكن أن يُ 

املسألة هو الشافعي  ذا املأخذ يفه ه عىلوالذي نبَّ  .األوضاع واألساليب

وكثري ممن أتى بعده مل يأخذها  .رسالته املوضوعة َف أصول الفقه اإلمام يف

 .وباهلل التوفيق .ه لذلكنبُّ هذا املأخذ فيجب التّ 

 المسألة الثانية 
 :نظرانـ معان  من حيث هي ألفاظ دالة عىلـ للغة العربية 

معان  ت مطلقة دالة عىلوعبارا اً من جهة كونا ألفاظ :أحدمها

 .الداللة األصلية يوه ،مطلقة

 ،معان خادمة دة دالة عىلوعبارات مقيَّ  من جهة كونا ألفاظاً  :والثاين

 .وهي الداللة التابعة

وإليها تنتهي  ،فاجلهة األوىل هي التي يشرتك فيها مجيع األلسنة

الوجود  يف فإنه إذا حصل ،ة دون أخرىبأمَّ  وال ختتّص  ،منيمقاصد املتكلِّ 

 ،صاحب لسان اإلخبار عن زيد بالقيام ثم أراد كّل  ،ل لزيد مثال كالقيامع  ف  

لسان العرب  ومن هذه اجلهة يمكن يف .فةل  له ما أراد من غري كُ  ىتأتّ 

وحكاية ـ ممن ليسوا من أهل اللغة العربية ـ اإلخبار عن أقوال األولني 

 .العرب واإلخبار عنها لسان العجم حكاية أقوال ى يفويتأتَّ  ،كالمهم

 .وهذا ال إشكال فيه

تلك احلكاية  وأما اجلهة الثانية فهي التي خيتص هبا لسان العرب يف

هذه اجلهة أمورا خادمة لذلك  يف خب يقتيض كّل  فإنّ  ؛وذلك اإلخبار

 يف ،ونفس اإلخبار ، بهَب خ  واملُ  ، عنهَب خ  واملُ  ،ب  خ  بحسب املُ  ،اإلخبار

 ،واإلجياز ،واإلخفاء ،من اإليضاح :نوع األسلوبو ،احلال واملساق

 .وغري ذلك ،واإلطناب

وذلك أنك تقول يف ابتداء اإلخبار: "قام زيد" إن مل تكن َثّم عناية 
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َب عنه قلت: "زيد قام". ويف  َب عنه، بل باخلب. فإن كانت العناية باملُخ  باملُخ 

ل تلك املنـزلة: "إن زيدا قام"، ويف جواب  جواب السؤال أو ما هو ُمنَزَّ

ر لقيامه: "واهلل إن زيدا قام"، ويف إخبار من يتوّقع قيامه أو اإلخبار  املُن ك 

بقيامه: "قد قام زيد"، أو "زيد قد قام"، ويف الّتنكيت عىل من ُينكر: "إنام 

 قام زيد". 

وبحسب الكناية  ، عنه أو حتقريهَب خ  املُ  ع أيضا بحسب تعظيمثم يتنوّ 

وما يعطيه مقتىض  ،مساق األخبار وبحسب ما يقصد يف، ح بهعنه والترصي

ومجيع ذلك دائر  .إىل غري ذلك من األمور التي ال يمكن حرصها ،احلال

 .حول اإلخبار بالقيام عن زيد

فمثل هذه الترصفات التي خيتلف معنى الكالم الواحد بحسبها 

بطول الباع و .امتهالته ومتمِّ ولكنها من مكمّ  ،املقصود األصيل يليست ه

وهبذا النوع الثاين  .هذا النوع حيسن مساق الكالم إذا مل يكن فيه منكر يف

 ألنه يأيت مساق القصة يف ؛اختلفت العبارات وكثري من أقاصيص القرآن

ثالثة عىل وجه  ويف ،بعضها عىل وجه آخر ويف ،بعض السور عىل وجه

إال إذا  ،األولوهكذا ما تقرر فيه من اإلخبارات ال بحسب النوع  ،ثالث

وذلك أيضا  .بعض عليه يف ونصَّ  ،بعض سكت عن بعض التفاصيل يف

 (.٥٢مريم: ) ژمج  جح      مح  جخژ  .لوجه اقتضاه احلال والوقت
َ وإذا اعتُ   ؛ت كوصف من أوصافهادَ ج  ت اجلهة الثانية مع األوىل وُ ب 

عها م وهل تعدُّ  .ألنا كالتكملة للعبارة واملعنى من حيث الوضع لإلفهام

ذلك نظر  يف ؟أو هي كوصف غري ذايت ؟كوصف من األوصاف الذاتية

ر ك  قتصار عىل ما ذُ اال إال أنّ  ،وبحث ينبني عليه من املسائل الفروعية مجلة

 .وباهلل التوفيق .عةفإنه كاألصل لسائر األنظار املتفرِّ  ؛فيها كاف

ن اعتب هذا الوجه األخري أن يرتجم فال يمكن مَ  ،وإذا ثبت هذا

رتجم عن أن يُ  فضالً  ،كالما من الكالم العريب بكالم العجم عىل حال

ء اللسانني يف ،نقل إىل لسان غري عريبالقرآن ويُ  اعتباره  إال مع فرض استوا

فإذا ثبت  .م متثيله ونحوهاستعامل ما تقدَّ  كام إذا استوى اللسانان يف ،عينا
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مها إىل م أحدُ رتَج يُ اللسان املنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن  ذلك يف

  .ا عسري جدّ وإثبات مثل هذا بوجه بنيِّ  .اآلخر

 .عىل هذا الوجه الثاين القرآن نفى ابن قتيبة إمكان الرتمجة يف ولذلك

 ومن جهته صّح  ة،ممكن يفهترمجة القرآن عىل جهة الداللة األصلية أما و

يل تفسري القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى عىل حتص

 ة يفجَّ تفاق ُح فصار هذا اال ،وكان ذلك جائزا باتفاق أهل اإلسالم ،معانيه

 .صحة الرتمجة عىل املعنى األصيل

 لة الثالثةأالمس
فهو أجرى عىل اعتبار  .ألن أهلها كذلك ؛ةيّ هذه الرشيعة املباركة أمِّ 

 :عىل ذلك أمور ويدّل  .املصالح

ترة اللفظ واملعنى :أحدها ٺ  ژ :وله تعاىلكق ،النصوص املتوا ٺ  

ٿ  ٿ ٿ   ٺ   ۈ  ژ :وقوله(، 2)اجلمعة:  ژٺ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ۅ ۋ    ۋ   ث ُت  إ ينِّ : "احلديث ويف(. ٥١٥األعراف: ) ژٴۇ    ُبع 

ة   إ ىَل  يِّنيَ  ُأمَّ  واألمّي  .ألنم مل يكن هلم علم بعلوم األقدمني 1"؛ُأمِّ

كتابا وال  موهو الباقي عىل أصل والدة األم مل يتعلّ  ،منسوب إىل األم

ا: "وَف احلديث .د عليهال  فهو عىل أصل خلقته التي وُ  ،غريه ةٌ  إ نَّ يَّةٌ  ُأمَّ  ُأمِّ

ُتُب  ال ُسُب  الوَ  َنك  رُ  ،َنح  ه  ن ي ،َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّ ةً  َيع  َعةً  َمرَّ س 
ينَ  ت  رش    َوع 

ةً  أي ليس لنا علم  ،احلديث  معنى األمية يفوقد فّسَّ . 2"ث نيَ الثَ  َوَمرَّ

ژ  ژ :ونحوه قوله تعاىل .باحلساب وال الكتاب ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  

ڑ  وما أشبه هذا من األدلة املبثوثة يف(، 42)العنكبوت:  ژڑ  

الكتاب والسنة الدالة عىل أن الرشيعة موضوعة عىل وصف األمية ألن 

 .أهلها كذلك

                                                 
  أنزل على سبعة أحرف.، باب ما جاء أن القرآن القراءات عن رسول اهلل: كتاب سنن الترمذي1
   كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال نكتب وال حنسب.  صحيح البخاري:2
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عث هبا النبي األمي إىل العرب خصوصا أن الرشيعة التي بُ  :والثاين

إىل من سواهم عموما إما أن تكون عىل نسبة ما هم عليه من وصف و

أي منسوبة إىل  ،فإن كان كذلك فهو معنى كونا أمية .ال أو   ،األمية

فلم تكن  ،وإن مل تكن كذلك لزم أن تكون عىل غري ما عهدوا ،األميني

ع عليه األمر ض  وذلك خالف ما وُ  ون،عهديزلة ما ـزل من أنفسهم منـلتن

والعرب مل تعهد إال ما وصفها اهلل  .أن تكون عىل ما يعهدون فال بدّ  ،فيها

 .فالرشيعة إذا أمية ،به من األمية

، أنه لو مل يكن عىل ما يعهدون  :والثالث مل يكن عندهم معجزا

إذ  ؛هذا عىل غري ما عهدنا :ولكانوا خيرجون عن مقتىض التعجيز بقوهلم

 ،ن كالمنا معروف مفهوم عندنامن حيث إ ،ليس لنا عهد بمثل هذا الكالم

ولذلك قال  .ة عليهم بهجّ فلم تقم احلُ  ،وهذا ليس بمفهوم وال معروف

(. 44)فصلت:  ژ ۅ   ٴۇۋ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  :سبحانه

پ     ژ  :اهلل عليهم بقوله ردَّ ( 103)النحل:  ژ ٻ  پ  پژ   :ا قالوا وملَّ 

لكنهم  (،103)النحل:  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

مع  ،عىل أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله فدّل  ،ةجّ أذعنوا لظهور احلُ 

 .وأدلة هذا املعنى كثرية .العجز عن مماثلته

 أسلوب مخاطبة الشريعة للعرب
وكان لعقالئهم  ،واعلم أن العرب كان هلا اعتناء بعلوم ذكرها الناس

الرشيعة  حتفصحَّ  ،شيم   بمحاسن   واتصاٌف  ،اعتناء بمكارم األخالق

نت منافع ما وبيَّ  ل،وأبطلت ما هو باط ،منها ما هو صحيح وزادت عليه

 .منه ما يرّض  ومضارّ  ،ينفع من ذلك

واختالف  ،والبحر البّ  هتداء يفوما خيتص هبا من اال علم النجوم. 1

وما يتعلق هبذا  ،ريينف منازل سري النّ وتعرُّ  ،األزمان باختالف سريها

 :كقوله تعاىل ؛مواضع كثرية أثناء القرآن يف ر يفوهو معنى مقر .املعنى
 :وقوله(، 97)األنعام:  ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇژ
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ :وقوله(، 16)النحل:  ژٺ  ٺ  ٺ  ژ

 .وما أشبه ذلك(، 5)يونس:  ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ

وهبوب  ،لسحابوإنشاء ا ،وأوقات نزول األمطار ،علوم األنواء. 2

ى  ى  ائ  ژ  :فقال تعاىل ،ها من باطلها الرشع حقَّ فبنيَّ  .الرياح املثرية هلا

-12)الرعد:  ژائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئۇئۆئ  ۆئ  ۈئ

)احلجر:  ژڈ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ :وقال تعاىل (،13

 ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆژ :وقال (،22

َبَح : "ديثاحليف و(. 9)فاطر:  منٌ  عَبادي من   َأص  ا، َوَكافرٌ  يب   ُمؤ   َقاَل  َمن   َفَأمَّ

َنا ر 
ل ُمط  َته اّللَّ  بَفض  نٌ  َفَذلَك  َوَرمح  م  َكب   َكافرٌ  يب   ُمؤ  َكو  ا ،بال   َقاَل  َمن   َوَأمَّ

َنا ء ُمطر  منٌ  يب رٌ فَكا َك لَفذَ  َوَكَذا َكَذا بنَو  َكب ُمؤ  َكو  وقال عمر بن  1".بال 

فقال  ؟من نوء الثريا يكم بق :لعباس وهو عىل املنب والناس حتتهاخلطاب ل

 من الباطل يف  للحّق فمثل هذا مبنيِّ  .بقي من نوئها كذا وكذا :له العباس

  .أمر األنواء واألمطار

القرآن من ذلك ما هو  ويف .علم التاريخ وأخبار األمم املاضية. 3

وأكثره من األخبار بالغيوب ر. أكثالقرآن يف  هولكن ،ةوكذلك َف السنّ  ؛كثري

 :قال تعاىل. التي مل يكن للعرب هبا علم لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون
)آل  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېژ

ڱ  ڱ ں  ں  ڻ      ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ :وقال تعاىل ،اآلية( 44عمران: 

بيهم إبراهيم وإسامعيل احلديث قصة أ ويف(. 49)هود: ژ ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 .وغري ذلك مما جرى ،بناء البيت عليهام السالم يف

 ،والكهانة ،والزجر ،كعلم العيافة ؛ما كان أكثره باطال أو مجيعه. 4

فأبطلت الرشيعة من ذلك  .والطرية ،والرضب باحلىص ،الرمل وخطّ 

                                                 
 .: كتاب النداء للصالة، باب االستمطار بالنجومموطأ مالك 1
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 ت الفأل ال منوأقرَّ  ،وخط الرمل ،والزجر ،كالكهانة ؛الباطل ونت عنه

ص رُّ وأكثر هذه األمور خت ،فإن الكهانة والزجر كذلك ،ب الغيبجهة تطلُّ 

من  بجهة  صىل اهلل عليه وسلم  ّي فجاء النب ،عىل علم الغيب من غري دليل

وأبقى للناس  ،وهو الوحي واإلهلام ؛حمض ا هو حّق ف علم الغيب ممّ رُّ تع

ـ يا الصاحلة وهو الرؤـ ة من النبوَّ  امن ذلك بعد موته عليه السالم جزء

 .وأنموذج من غريه لبعض اخلاصة وهو اإلهلام والفراسة

 ،ء ال عىل ما عند األوائلالعرب منه يش فقد كان يف .علم الطب. 5

رها عىل علوم الطبيعة التي يقرِّ  يغري مبن ،بل مأخوذ من جتاريب األميني

 جامع   وجه  عىل لكن  ،الرشيعة وعىل ذلك املساق جاء يف .األقدمون

 ژ پ  ڀ   ڀ ڀژ :فقال تعاىل ،لع منه عىل كثريطَّ يُ  قليل  ، شاف  

احلديث التعريف ببعض األدوية لبعض  وجاء يف(. 31)األعراف: 

التي  ىقَ وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي باخلمر والرُّ  ،األدواء

 .اشتملت عىل ما ال جيوز رشعا

 ،فصاحةواخلوض يف وجوه ال ،علم فنون البالغة ن يففنُّ التّ . 6

فجاءهم بام  .وهو أعظم منتحالهتم ،ف يف أساليب الكالموالترّص 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ :قال تعاىل ،أعجزهم من القرآن الكريم

ء:  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  (.22)اإلرسا

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ژ :وقد قال تعاىل .ب األمثالرَض  . 7

أ الرشيعة اهلل نفاه وبرَّ  نّ إعر فوهو الّش  ،رضبا واحدا إالّ  ،(52)الروم:  ژ ائ

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ژ  :قال تعاىل يف حكايته عن الكفار .منه

 .أي مل يأت بشعر فإنه ليس بحق(، 37-36)الصافات:  ژہ  ہ  ہ

 معنى ذلك وبنيَّ . اآلية( 69)يس:  ژ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئژ  :ولذلك قال

ۇ  ۆ  ۆۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ ې  ې  ژ  :تعاىليف قوله 

ء:  ژې  ې  ى  ،ا عىل أصلعر ليس مبني  الشِّ  فظهر أنّ (، 226-224)الشعرا
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ملا  وهذا مضادّ  ،قه فعلوقول ال يصدِّ  ،ولكنه هيامن عىل غري حتصيل

 .إال ما استثنى اهلل تعاىل ،جاءت به الرشيعة

علوم العرب  ه بالنسبة إىلفهذا أنموذج ينبهك عىل ما نحن بسبيل

 .األمية

تصاف بمكارم األخالق وما ينضاف إليها فهو وأما ما يرجع إىل اال

 َس من حيث كان آنَ  ،وأكثر ما جتد ذلك يف السور املكية .بوا بهوط  ل ما ُخ أوَّ 

چ  چ  چ  ڇ   ژ  :كقوله تعاىل ؛ح به عندهمتمدَّ عىل ما يُ  ىوأجر ،هلم

ۓ    ڭ  ژ  :وقوله تعاىل ،ىل آخرهاإ( 90)النحل:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ

إىل ( 151)األنعام:   ژۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

)األعراف:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤژ  :وقوله ،انقضاء تلك اخلصال

 ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑژ  :وقوله(، 32

 .يات التي يف هذا املعنىإىل غري ذلك من اآل(، 33)األعراف: 

من النهي عن اإلرشاك والتكذيب بأمور  :لكن أدرج فيها ما هو أوىل

ونه وأبطل هلم ما كانوا يعدُّ  ،ه ذلك مما هو املقصود األعظموشب   ،اآلخرة

أو فيه من املفاسد ما يربى عىل  ،كرما وأخالقا حسنة وليس كذلك

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   ٱ ژ  :كام قال تعاىل ؛وهااملصالح التي تومهَّ 

خصوصا ـ  ما فيها من املفاسد ثم بنيَّ (، 90)املائدة:  ژپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

عن ذكر اهلل وعن  والصدِّ  ،من إيقاع العداوة والبغضاءـ يف اخلمر وامليّس 

اخلمر كانت  ألنّ  ؛ا ظنوه فيهام صالحاوهذا يف الفساد أعظم ممّ  .الصالة

 .ط الكساىلوتنّش  ،عث البخيل عىل البذلوتب ،ع اجلبانشجِّ عندهم تُ 

ء  وامليّس كذلك كان عندهم حممودا ملا كانوا يقصدون به من إطعام الفقرا

ۉ  ې  ې   ژ :وقد قال تعاىل .والعطف عىل املحتاجني ،واملساكني

 (.19)البقرة:   ژى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ  ېې
م األخالق، وهلذا قال عليه والرشيعة كّلها إنام هي ختلُّق بمكار



 

176 

،" الق  َن األخ  َِّم ُحس  ث ُت ألمَُت
إال أّن مكارم األخالق إنام كانت  1السالم: "ُبع 

عىل رضبني: أحدمها: ما كان مألوفا وقريبا من املعقول املقبول، كانوا يف 

ابتداء اإلسالم إنام خوطبوا به. ثم مّلا رسخوا فيه متّم هلم ما بقي، وهو 

ر، حتى كان الرضب الث َقل معناه من أّول وهلة فُأخِّ اين، وكان منه ما ال ُيع 

من آخره حتريم الربا، وما أشبه ذلك. ومجيع ذلك راجع إىل مكارم 

 األخالق. وهو الذي كان معهودا عندهم عىل اجلملة. 

 ؛ها اإلسالمأال ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم يف اجلاهلية أقرّ 

وإحلاق الولد  ،ورضهبا عىل العاقلة ،وتقدير الدية ،راضكام قالوا يف الق  

وتوريث الولد  ،واحلكم يف اخلنثى ،والوقوف باملشعر احلرام ،بالقافة

 .وغري ذلك مما ذكره العلامء ،والقسامة ،للذكر مثل حظ األنثيني

 :بوا بدالئل التوحيد فيام يعرفونوط  ف بذلك حتى ُخ تَ ك  مل يُ  :قولنثم 

ة وبدالئل اآلخرة والنبوّ  ت؛ونبا ،وسحاب ،لوجبا ،وأرض ،من سامء

 .كذلك

ئع األنبياء يشء من رشيعة إبراهيم وملَّ  ا كان الباقي عندهم من رشا

ما جاء به  وأنّ  ،وا إليهاعُ وا من تلك اجلهة ودُ بُ وط  عليه السالم أبيهم ُخ 

ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭژ  :كقوله تعاىل ،هي تلك بعينهاصىل اهلل عليه وسلم حممد 

 ،وزادوا ،لة منهاوا مُج  م غرّي غري أّن (، 72)احلج:  ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 صىل اهلل عليه وسلم.فجاء تقويمها من جهة حممد  ،واختلفوا 

وا عن ب  خ  وأُ  ،وبني أيدهيم ،وا بام أنعم اهلل عليهم مما هو لدهيمب  خ  وأُ 

من أ لكن مبَّ  ،امهتم يف الدنيانعيم اجلنة وأصنافه بام هو معهود يف تنعُّ 

ئل واآلفات التي تُ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ژ :كقوله ،نعيم الدنيويالزم التّ الغوا

إىل آخر ( 30-27)الواقعة:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  ک  

 ،ة ومرشوباهتا ما هو معلوم عندهم كاملاء من مأكوالت اجلنّ وبنيَّ  .اآليات

                                                 
كتاب اجلامع، باب وحدثين عن مالك أنه قد بلغه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه موطأ مالك: 1

  ."قِ الخْ ألا ُحْسنَ  ََت مَ ألُ  تُ بُِعثْ "وسلم قال: 
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ئر ما هو عندهم وسا ،واألعناب ،والنخيل ،والعسل ،واخلمر ،واللبن

وغري ذلك من فواكه  ،والكمثرى ،والتفاح ،واللوز ،دون اجلوز ،مألوف

 .بل أمجل ذلك يف لفظ الفاكهة ،األرياف وبالد العجم

  ژے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھژ :وقال تعاىل
وكان فيهم  ،وقد كانوا عارفني باحلكمة ،ه حكمةفالقرآن كلّ (، 125)النحل: 

وكان فيهم أهل وعظ  .اهم من احلكمة بام عجزوا عن مثلهفأت ،حكامء

ومل جيادهلم إال عىل طريقة ما يعرفون من  .بن ساعدة وغريه كقّس  ؛وتذكري

)احلكمة، هذه األمور الثالثة  ل كالم العرب يفل القرآن وتأمّ ومن تأمّ . اجلدل

واص به كالم اهلل من اخل إال ما اختّص  ،وجد األمر سواءوالوعظ، واجلدل( 

  .املعروفة

  
  .رمجيع مالبسات العرب هذا السري جتد األمر كام تقرَّ  يف ورس 

 .ة مل خترج عام ألفته العربوإذا ثبت هذا وضح أن الرشيعة أميّ 

 المسألة الرابعة
وهم العرب ـ ة الرشيعة وأنا جارية عىل مذاهب أهلها ر من أميّ ما تقرَّ 

 :ينبني عليه قواعدـ 

 ،الدعوى عىل القرآن احلدَّ  الناس جتاوزوا يف كثريا من أنّ  :منها

 ،من علوم الطبيعيات ؛املتأخرين كر للمتقدمني أوذ  علم يُ  فأضافوا إليه كّل 

نظر فيه  ومجيع ما ،وعلم احلروف ،واملنطق)الرياضيات(، والتعاليم 

م مل وهذا إذا عرضناه عىل ما تقدَّ  .الناظرون من هذه الفنون وأشباهها

ـ من الصحابة والتابعني ومن يليهم ـ ا فإن السلف الصالح وإىل هذ .يصّح 

منهم  دٌ م أَح تكلّ  ومل يبلغنا أنه ،ع فيهود  كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أُ 

ذكره يف املسألة السابقة من العلوم م سوى ما تقدَّ  ىعدَّ ء من هذا املُ يش يف

وأحكام  ،وما ثبت فيه من أحكام التكاليفالتي كان للعرب عهد هبا، 

لبلغنا منه ما  ،ذلك خوض ونظر ولو كان هلم يف .وما ييل ذلك ،اآلخرة

عىل أنه غري موجود  إال أن ذلك مل يكن فدّل  ،ل املسألةنا عىل أص  يدلُّ 
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 .ا زعموا ء ممّ قصد فيه تقرير ليشالقرآن مل يُ  وذلك دليل عىل أنّ  .عندهم

ي عىل معهودها أو ما ينبن ،ن علوما هي من جنس علوم العربتضمَّ  ،نعم

وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون  ،ب منه أولو األلبابمما يتعجَّ 

 1.أما أن فيه ما ليس من ذلك فال ،ستنارة بنورهواال ،عالمهأهتداء باال

                                                 
يبدو أن اإلمام الشاطيب قد ذهب بعيدا يف حصر العلوم املتضمَّنة يف القرآن الكرمي يف ما كان  1

ب؛ لكون القرآن رسالة إىل البشر مجيعا يف ستغرَ معهودا عند العرب يف زمن الرسالة. وهو أمر مُ 
نقص من قد يُ القول مبا ذهب إليه الشاطيب و  .لةمجيع العصور ال إىل عرب اجلزيرة يف زمن الرسا

خاصية اإلعجاز القرآين، اللهم إال إذا قلنا بأن إعجاز القرآن حمصور يف اللغة والبيان، وهو أمر غري 
ُمسلَّم. وحيسن هنا إيراد تعليقني على ما ذهب إليه الشاطيب أحدمها للشيخ عبد اهلل دراز على 

 حممد الطاهر بن عاشور يف مقدمات تفسريه: التحرير والتنوير. املوافقات، والثاين للشيخ هامش
يقول الشيخ عبد اهلل دراز يف التعليق على هذه املسألة: "وهل كل ما تضمنه القرآن من أوصاف 
نعيم اجلنة وعذاب النار من معهود العرب يف الدنيا؟ وهل مثل اإلسراء واملعراج من معهوداهتم؟ أما 

ٌم أنه ال يصّح أن يُعَتكلَّف يف فهم كتاب اهلل بتحميله ملا ال حاجة بالتشريع أصل املوضوع فُمَسلَّ 
واهلداية إليه من أنواع العلوم الكونية. ولكن قصره بطريق القطع على ما عند العرب يف علمها 

 "ومألوفها فهذا ما ال سبيل إليه، وال حاجة له.
ا أسسه من كون القرآن ملّا كان خطابا ويقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور: "وهذا مبين على م

لألميني ع وهم العرب ع فإمنا يُعتمد يف مسلك فهمه وإفهامه على مقدرهتم وطاقتهم، وأن الشريعة 
: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن مل يقصد منه انتقال األولأّمية. وهو أساس واٍه لوجوه ستة: 

ه، قال تعاىل: "تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ا باطل ملا قدمناالعرب من حال إىل حال، وهذ
: أن مقاصد القرآن راجعة إىل عموم الدعوة، الثانيما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا". 

وهو معجزة باقية فال بد أن يكون فيه ما يصلح ألن تتناوله أفهام من يأيت من الناس يف عصور 
سلف قالوا: إن القرآن ال تنقضي عجائبه، يعنون معانيه. ولو  : أن الالثالثانتشار العلوم يف األمة. 

: أن من َتام إعجازه أن الرابعكان كما قال الشاطيب النقضت عجائبه باحنصار أنواع معانيه. 
: أن مقدار أفهام الخامسيتضمن من املعاين مع إجياز لفظه ما مل تف به األسفار املتكاثرة. 

ال أن يكون املعىن األصلي مفهوما لديهم، فأما ما زاد على املعاين املخاطَبني به ابتداء ال يقضي إ
األساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام، وحتجب عن أقوام، ورب حامل فقٍه إىل من هو أفْعَقُه منه. 

: أن عدم تكل م السلف عليها إن كان فيما ليس راجعا إىل مقاصده )أي القرآن( فنحن السادس
يرجع إليها فال نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر اآليات، بل قد بّينوا  نساعد عليه، وإن كان فيما
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وهم العرب ـ فهم الرشيعة من اتباع معهود األميني  يف بدّ  أنه ال :ومنها

فال  مستمرّ  ٌف ر  لسانم عُ  يف فإن كان للعربـ الذين نزل القرآن بلسانم 

أن  رف فال يصّح عُ  مّ وإن مل يكن ثَ  ،فهم الرشيعة العدول عنه يف يصّح 

  .فهمها عىل ما ال تعرفه رى يفجُي  

معهود  ذلك أنّ  مثاُل  .واألساليب ،واأللفاظ ،املعاين يف ار  وهذا َج 

نت وإن كا ،دا عند حمافظتها عىل املعاينالعرب أن ال ترى األلفاظ تعبُّ 

عىل أحدمها  يبل قد تبن ،مفليس أحد األمرين عندها بملتزَ  .تراعيها أيضا

ة كالمها صحّ  وال يكون ذلك قادحا يف ،وعىل اآلخر أخرى ،مرة

 ، منها:والدليل عىل ذلك أشياء .واستقامته

ردة كثري من كالمها عن أحكام القوانني املطَّ  يف العرب خروج. 1

 1،كثري من منثورها عىل طريق منظومها يف وجريانا ،ةوالضوابط املستمرَّ 

ميها وتركها ملا هو أوىل يف ؛وإن مل يكن هبا حاجة ذلك قليال  عدُّ وال يُ  .مرا

 .وإن كان غريه أكثر منه ،بل هو كثري قوي ،ضعيفا كالمها وال يف

وال  ، يرادفها أو يقارهباأن من شأنا االستغناء ببعض األلفاظ عاّم . 2

باذلك اختالفا  يعدّ   .استقامة كان املعنى املقصود عىل اإذ ،وال اضطرا

وقد  .من ذلك نزول القرآن عىل سبعة أحرف كلها شاف كاف والكايف

                                                                                                    

وفّصلوا وفّرعوا يف علوم ُعُنوا هبا، وال مينعنا ذلك أن نقف ّي على آثارهم يف علوم أخرى راجعة خلدمة 
املقاصد القرآنية، أو لبيان سعة العلوم اإلسالمية. أما ما وراء ذلك فإن كان ذكره إليضاح املعىن 

لك تابع للتفسري أيضا؛ ألن العلوم العقلية إمنا تبحث عن أحوال األشياء على ما هي عليه. وإن  فذ
كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسري، لكنه تكملة للمباحث العلمية، واستطراد يف 

ور، العلم ملناسبة التفسري، ليكون متعاطي التفسري أوسع قرحية يف العلوم." )حممد الطاهر بن عاش
 ، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د. ت.(44-44، ص1، جتفسير التحرير والتنوير

أي يف جتويز خمالفاٍت للقياس املطرد، كصرف ما ال ينصرف، ومّد املقصور وعكسه، مع أنه  1
 أجيز يف الشعر لضرورة الوزن، وال توجد ضرورة يف النثر ملثله. )عبد اهلل دراز(
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ت عندهم مما أهل القراءات عىل أن يعملوا بالروايات التى صحَّ  استمرّ 

 ،وال إشكال ذلك قارئون للقرآن من غري شكر  وأنم يف ،وافق املصحف

ألن  ؛املعنى ه الناظر ببادئ الرأي اختالفا يف ما يعدّ نيتوإن كان بني القراء

ال تفاوت فيه بحسب مقصود  ،معنى الكالم من أوله إىل آخره عىل استقامة

ما و " "ما خيدعون"ويف سورة الفاحتة،  "ملك"و  "مالككـ " ؛اخلطاب

" يف )سورة لنثوينهمو" "لنبوئنهم(، و"9يف )سورة البقرة:  "خيادعون

ع ذلك ال تفاوت فيه بحسب يألن مج ؛إىل كثري من هذا(، 52العنكبوت: 

  .فهم ما أريد من اخلطاب

عن عيسى بن  يأال ترى ما حكى ابن جن .وهذا كان عادة العرب

 :مة ينشدسمعت ذا الرّ  :عن غريه أيضا قال يعمر وحك

 ا رت  هلا س   يديَك  ل  عَ با واج  عليها الصَّ           عنتَ واس   ت  خ  يابس الشَّ  ن  هلا م   ر  وظاه  

فأنت  .واحد "بائس"و "يابس" :فقال "بائس ن  م  "أنشدتنى  :فقلت

ا كان معنى البيت مة مل يعبأ باالختالف بني البؤس واليبس ملَّ ترى ذا الرّ 

با عىل كلتا الطريقتني ،قائام عىل الوجهني رواية أيب  وقد قال يف .وصوا

ال  ،لكالمبحسب قصد ا ييعن ،البؤس واليبس واحد :األحول العباس

 .بحسب تفسري اللغة

يعلم من  ،وبألفاظ متباينة ،وقد جاءت أشعارهم عىل روايات خمتلفة

 عدُّ بحيث يُ  ،جمموعها أنم كانوا ال يلتزمون لفظا واحدا عىل اخلصوص

دف ه  يف إالّ  ،عيبا أو ضعفا هأو مقارب همرا مواضع خمصوصة ال يكون ما سوا

 .مودها الغالب ما تقدّ وإنام معه ،من املواضع حمموال عليها

ة رسول اهلل كتاب اهلل أو سنَّ  م يفوإذا كان كذلك فال يستقيم للمتكلِّ 

وليكن شأنه االعتناء بام شأنه  ،ف فيهام فوق ما يسعه لسان العربأن يتكلَّ 

 .تهالوقوف عند ما حدَّ و ،العرب به يأن تعتن

ا جلميع عام   ما يكونـ فهام والفهم إلمسلك ا يفـ  أنه إنام يصّح  :ومنها

 ؛ف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب األلفاظ واملعاينتكلَّ فال يُ  ،العرب
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ان واحد وال زَ ليسوا عىل و  ـ التكليف فيه  الفهم وتأيتِّ  يفـ فإن الناس 

وعىل ذلك  ،األمور اجلمهورية وما واالها أنم يتقاربون يف إالّ  ،متقارب

 كالمهم وال يف يتعمقون يفومل يكونوا بحيث  .الدنيا جرت مصاحلهم يف

ا أن يقصدوا أمرا خاص   إالّ  مهللاّ  ؛بمقاصدهم أعامهلم إال بمقدار ما ال خيّل 

ختفى عن  يالت ،والرموز البعيدة ،فذاك كالكنايات الغامضة ،ةألناس خاّص 

 .كم معهودهاكان خارجا عن ُح  وإالّ  ،صد هباختفى عمن قُ  وال ،اجلمهور

بحيث تكون معانيه  ،م الكتاب والسنةل فهزَّ ـنفكذلك يلزم أن يُ 

واشرتكت  ،ل القرآن عىل سبعة أحرفنز  ولذلك أُ  .مشرتكة جلميع العرب

 .فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه

ألن الضعيف  ؛مطوأيضا فمقتضاه من التكليف ال خيرج عن هذا النّ 

وا بام ذُ خ  فأُ  .العادة اجلارية ينتهى إليه يف دّ له َح  ل  كُ ي، بل ليس كالقو

لكن ، ولو شاء اهلل أللزمهم ما ال يطيقون، القدرة عليه يشرتك اجلمهور يف

فهم من حيث هلم القدرة عىل وكلَّ  ،اهلل سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا

ويقوى به معوّجهم، أثناء ذلك بام يستقيم به  وا يفذُّ وغُ  ،وا فُ لِّ ما به كُ 

 ،والوعيد أخرى ،من الوعد تارة :وتنتهض به عزائمهم ،ضعيفهم

العادات فيمن سلف من األمم  يوبيان جمار ،واملوعظة احلسنة أخرى

حتى يعلموا أنم مل  ؛معناه ا يفإىل غري ذلك ممّ  ،والقرون اخلالية ،املاضية

 .مقتضاه بل هم مشرتكون يف ،ينفردوا هبذا األمر دون اخللق املاضني

واهلل  ،ن اهلل ونعمةوأجرى فوقهم فضال م ،وزادهم ختفيفا دون األولني

 .عليم حكيم

ء الفهم يف فاحلاصل أن الواجب يف الرشيعة عىل وزان  هذا املقام إجرا

 .يسع األميني كام يسع غريهم ياالشرتاك اجلمهوري الذ

اخلطاب هو املقصود  املبثوثة يف أن يكون االعتناء باملعاين :ومنها

وإنام أصلحت  ،املعاينام كانت عنايتها بالعرب إنّ  عىل أنّ  بناءً  ،األعظم

فاللفظ إنام هو  .وهذا األصل معلوم عند أهل العربية .األلفاظ من أجلها

د  وال أيضا كّل  ،واملعنى هو املقصود ،وسيلة إىل حتصيل املعنى املرا
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مفهوما  ـيبه إذا كان املعنى الرتكيب أُ بَ ع  يُ  فإن املعنى اإلفرادي قد ال ،املعانى

حاصل  اال منه عىل أنّ اتكّ  "يابس"وال  "بائسـ"مة بكام مل يعبأ ذو الرّ  ؛دونه

صحيح البخاري من عدم التفات عمر   من هذا ما يفنَي وأب  . املعنى مفهوم

 اَ ذَ هَ (، حني قال: "31)عبس:  ژوئۇئژ إىل معنى "األّب" يف قوله تعاىل:

ه ذلك من  1"ف  لُّ كَ التَ  اهلل ر  م  عَ لَ  نه إنام ظاهر هذا أ. وفكلُّ ق والتّ عمُّ التَّ وَعدُّ

لفظ عىل فهم  يوال ينبن ،ي معلوم عىل اجلملةـنى عنه ألن املعنى الرتكيب

ـ منه  ا هو أهمّ ممَّ ـ شتغال به عن غريه فرأى أن اال ،حكم تكليفي"األّب" 

ي ـالرتكيباملعنى ف عليه فهم لو كان فهم اللفظ اإلفرادي يتوقَّ . أما فتكلُّ 

 :قوله تعاىل عن عمر نفسه يف يكام رو ؛هإلي ر  طَ ض  بل هو مُ  ،فاتكلُّ فال يكون 
فقال له  ،ل عنه عىل املنبأفإنه س( 47)النحل:  ژڈ  ژ   ژ  ڑژ

 :ثم أنشده ،صنقُّ ف عندنا التَّ خوُّ التَّ  :يلذ  رجل من هُ 

 عَ ب  النَّ  ودَ ف عُ  ختوَّ كاَم   ادً ر  كا قَ ام  منها تَ  ُل ح  ف الرَّ وَّ خَتَ 
 نُ فَ السَّ  ة 

فيه  فإنّ  ؛تكمجاهليَّ  كوا بديوان شعركم يفأهيا الناس متسَّ  :فقال عمر

 .تفسري كتابكم

ألنه  ؛فإذا كان األمر هكذا فالالزم االعتناء بفهم معنى اخلطاب

ل هذا النظر فَ غ  وكثريا ما يُ  .اخلطاب ابتداء يوعليه ينبن ،املقصود واملراد

ئبُ  ُس مَ تَ ل  فتُ  ،بالنسبة للكتاب والسنة  يذه ومعانيه عىل غري الوجه الغرا

 ،جم عىل من مل يفهم مقاصد العربع  تَ وتس   ،سم  تَ ل  م عىل املُ ه  ب  تَ فتس   ي،ينبغ

 .برمحته يواهلل الواق .ه عىل غري طريقيُ ومش   ،لمَ ع  غري مَ  فيكون عمله يف

 ،هالُ تعقُّ  يَّ ع األمَس ا يَ أن تكون التكاليف االعتقادية والعملية ممّ  :ومنها

  .كمهاحتت ُح  ليسعه الدخوُل 

رب للفهم والسهولة عىل العقل بحيث من القُ فبكونا عتقادية أما اال

ا ال فلو كانت ممّ  .كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا ن  مَ  ،يشرتك فيها اجلمهور

                                                 
 كتاب التفسري، تفسري سورة عبس وتوىل.حين للحاكم: المستدرك على الصحي1
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وقد ثبت كونا  ،يةومل تكن أمِّ  ،ةاص مل تكن الرشيعة عامّ اخلوّ  يدركه إالّ 

. خذأ  املَ  سهلةَ  هاها واعتقادُ مُ املطلوب عل   أن تكون املعاين فال بدّ  ؛كذلك

وهو  ،وأيضا فلو مل تكن كذلك لزم بالنسبة إىل اجلمهور تكليف ما ال يطاق

 يف اإلسالم. غري واقع 

 ،هفهمُ  عُ َس بام يَ  هلية إالّ اإل ف من األمورولذلك جتد الرشيعة مل تعرِّ 

ت عىل النظر وحضَّ  ،ه بمقتىض األسامء والصفاتت  فَ ت غري ذلك فعرَّ َج وأر  

وهو قوله  ،وأحالت فيام يقع فيه االشتباه عىل قاعدة عامة ،املخلوقات يف
 يوسكتت عن أشياء ال هتتد(، 11)الشورى:  ژٺ  ٿٿژ  :تعاىل

 .إليها العقول

القدر  يفهنا ظر ام النّ وإنَّ  ،ملةكات عىل اجلُ ال اإلدرر تفاُض كَ ن  ال يُ  ،نعم

  .ف بهلَّ كَ املُ 

 عنهم مل يبلغنا عنهم الصحابة ريض اهلل عىل ذلك أيضا أنّ  ومما يدّل 

كام مل يأت  ،فنيهذه األمور ما يكون أصال للباحثني واملتكلِّ  من اخلوض يف

وكذلك التابعون  ،ذلك عن صاحب الرشيعة عليه الصالة والسالم

جاء عن  يبل الذ .دى هبم مل يكونوا إال عىل ما كان عليه الصحابةقتَ املُ 

وأخب  .ر اإلهلية وغريهااألمو عن اخلوض يف يالنبي وعن أصحابه النه

وإنام  .م كانوا يكرهون الكالم إال فيام حتته عملتقدّ  ن  مَ  مالك أنّ اإلمام 

أو مما  ،عنه كَت ا ُس لفهمها ممّ  العقوُل  ييريد ما كان من األشياء التى ال هتتد

  .زيهـبه عىل آية التن االً وقع نادرا من املتشاهبات حُمَ 

 ب ما ال يشرتك اجلمهور يفها وتطلُّ البحث في ق يفوعىل هذا فالتعمُّ 

فإنه ربام مجحت النفس إىل  1؛فهمه خروج عن مقتىض وضع الرشيعة األمية

ومن طامح  .ظلمة ال انفكاك هلا منها فوقعت يف ،ب منهالَ ط  طلب ما ال يُ 

 .ها أو أكثرهاكلّ  ُق رَ ف به نشأت الف  لَّ كَ النفوس إىل ما مل تُ 

                                                 
كيف ميكن أن نقنع العامل غري املسلم يف عصر العلم بعقيدة اإلسالم إذا حنن اكتفينا معه لكن  و  1

 بعرض ما يسع عقل العامي يف جزيرة العرب يف زمن الرسالة؟



 

184 

يدركه أنه ربط فيها التكليف بام ة فيها وأما العمليات فمن مراعاة األمي

كتعريفها  ،أوقات الصلوات باألمور املشاهدة هلمتعريف ك ؛اجلمهور

 وكذلك يف ،وغروهبا وغروب الشفق ،لوع الفجر والشمسوطُ  ،اللبالظِّ 

(، 127)البقرة:  ژڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  :قوله تعاىل الصيام يف

َبَل  إ َذا: "احلديث ويف ي ُل ا َأق  ن   للَّ
َبرَ  ُهنَا َها م  ن   النََّهارُ  َوَأد 

 َوَغَرَبت   ُهنَا َها م 

ُس  م  ائ مُ  َأف َطرَ  َفَقد   الشَّ ةٌ  إ نَّا: "وقال 1"،الصَّ يَّةٌ  ُأمَّ ُتُب  ال ُأمِّ ُسُب  الوَ  َنك   ،َنح 

رُ  ه  ن ي ،َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّ ةً  َيع  َعةً  َمرَّ س 
ينَ  ت  ةً  َوع رش    ال: "وقال 2"،ث نيَ الثَ  َوَمرَّ

ا َحتَّى َتُصوُموا  ط ُروا َوال ،اهل  الَل  َتَرو  هُ  َحتَّى ُتف   َفاق ُدُروا َعَلي ُكم   ُغمَّ  َفإ ن   ،َتَرو 

ألن ذلك مل  ؛املنازل  يطالبنا بحساب مسري الشمس مع القمر يفملو 3"،َلهُ 

وصعوبة الطريق  ،ة األمر فيهولدقَّ  ،يكن من معهود العرب وال من علومها

إىل غري ذلك من  .األحكام جمرى اليقني وأجرى لنا غلبة الظن يف .إليه

وال  ،الرشيعة يف دَّ  ُح اخلروج عاّم  فال يصّح  .األمور املشرتكة للجمهور

 .ة األقدامة الضالل ومزلّ ظنَّ فإنا مَ  ؛ب ما وراء هذه الغايةلُّ طَ تَ 

 ل عنهم من تدقيق النظر َف مواقعق  هذا خمالف ملا نُ  :فإن قيل

 ومبالغتهم يف ،ع للناسصنُّ الرياء والتّ  يوجمار ،الشبهات ومظانّ  ،األحكام

ال  يعند اجلمهور من الدقائق الت يه يالت ،ز من األمور املهلكاتالتحرُّ 

وقد كانت عندهم عظائم  ؛إىل فهمها والوقوف عليها إال اخلواّص  يهيتد

  .وهي مما ال يصل إليها اجلمهور

وقد كان  ،ة عىل سائر الناسيكن للعلامء مزيّ وأيضا لو كانت كذلك مل 

ة من الفهم وكان للخاّص  ،ةة وعامّ الصحابة والتابعني ومن بعدهم خاّص  يف

وهكذا سائر  ،ةة أميّ وإن كان اجلميع عربا وأمّ  ،ةالرشيعة ما مل يكن للعامّ  يف

  ؟فكيف هذا .القرون إىل اليوم

وما  ،رب عامةوأيضا فإن الرشيعة قد اشتملت عىل ما تعرفه الع

                                                 
  كتاب الصوم، باب مىت حيل فطر الصائم.  صحيح البخاري:1
  كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ال نكتب وال حنسب.  ي:صحيح البخار 2
 كتاب الصوم، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل فصوموا.  صحيح البخاري:3
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 يفهـ وذلك املتشاهبات ـ وما ال يعلمه إال اهلل تعاىل  ،يعرفه العلامء خاصة

 ،ل إليه عىل اإلطالقوَص وما ال يُ  ،ل إىل فهمه عىل اإلطالقوَص شاملة ملا يُ 

فأين االختصاص بام يليق باجلمهور  .وما يصل إليه البعض دون البعض

 1؟خاصة

 المسألة الخامسة
من جهة  :الم من حيث داللته عىل املعنى اعتبارينإذا ثبت أن للك

هو  يومن جهة داللته عىل املعنى التبعي الذ ؛داللته عىل املعنى األصيل

اد منه ستفَ تُ  يالوجه الذ ر يفظَ ن  كان من الواجب أن يُ  ،خادم لألصل

 ؟اجلهتني معا أو يعمّ  ؟بجهة املعنى األصيل وهل خيتّص  ،األحكام

الداللة عىل  صحة اعتبارها يف يل فال إشكال يفأما جهة املعنى األص

ومثال ذلك صيغ األوامر  .وال يسع فيه خالف عىل حال ،األحكام بإطالق

ئن  ،وما أشبه ذلك ،والعمومات واخلصوصات ي،والنواه جمردا من القرا

 .الصارفة هلا عن مقتىض الوضع األول

 ،ىل األحكاموأما جهة املعنى التبعي فهل يصح اعتبارها يف الداللة ع

 .دتردُّ  هذا حمّل  ؟هم منها معان زائدة عىل املعنى األصيل أم الف  من حيث يُ 

 .واحد من الطرفني وجه من النظر ولكّل 

 أدلة اعتبار المعنى التبعي
 :بأوجه ح أن يستدّل فللمصحِّ 

 عليه أو   ا أن يكون معتبا يف داللته عىل ما دّل أن هذا النوع إمّ  :أحدها

من اعتباره  فال بدّ  ،به لذلك املعنى يتألنه إنام أُ  ؛عدم اعتباره وال يمكن .الَ 

 فإذا كان هذا املعنى يقتيض .مل يصّح  وهو زائد عىل املعنى األصيل وإالَّ  .فيه

                                                 
حاول الشاطيب ع بعد إيراد هذه االعرتاضات ع اإلجابة عنها بأجوبة كثرية، ولكنها عند التأمل فيها  1

ِقّر بالتفاوت يف الفهم وتدعم االعرتاض أكثر من كوهنا دافعة له ومؤيدة ملا ذكره يف هذه جند أهنا تُ 
 .، ولذلك ال أرى داعيا إليرادهااملسألة
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عنى كام ال يمكن ذلك بالنسبة إىل امل ،راحها مل يمكن إمهاله واطِّ كام رشعيّ ُح 

 األصيل.

ألنه قال  ؛رة عىل املطلوبمصادعن هذا االستدالل أن فيه  واجلواب

 "ام رشعيا فال يمكن إمهالهك  ُح  فإذا كان املعنى املدلول عليه يقتيض" :فيه

 .زاعـوهذا عني مسألة الن

ستدالل بالرشيعة عىل األحكام إنام هو من جهة كونا أن اال :والثاين

 عتبار يشمل ما دّل وهذا اال .ال من جهة كونا كالما فقط ،بلسان العرب

وإن قلنا إن الثانية مع األوىل تبعية. هذا باجلهة ال وما دّل صلية األ باجلهة

وإذا كان كذلك فتخصيص  .فذلك غري ضائر ،كالصفة مع املوصوف

 ،صاألوىل بالداللة عىل األحكام دون الثانية ختصيص من غري خمصِّ 

 .وذلك باطل ،حوترجيح من غري مرجِّ 

استقالل  ن يبقى النظر يفولك، ملَّ َس مُ عن هذا أنه استدالل  اجلوابو

 .ع فيهازَ نَ تَ وهو املُ  ،اجلهة الثانية بالداللة عىل حكم رشعي

أن العلامء قد اعتبوها واستدلوا عىل األحكام من جهتها يف  :والثالث

 :مواضع كثرية

ة احلمل ستة أشهر أخذا من قوله مدّ  كاستدالهلم عىل تقدير أقّل 

 ژڇ  ڇ  ڇژ :ع قولهم( 15)األحقاف:  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  :تعاىل

عا من غري ياآلية األوىل بيان مدة األمرين مج فاملقصد يف(، 14)لقامن: 

ة احلمل وسكت عن بيان مدّ  ،ة الفصال قصدادّ الثانية مُ   يفثم بنّي  ،تفصيل

 .فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر .ةفلم يذكر له مدّ  ،وحدها قصدا
ڄ  ژ :إىل قوله تعاىل (٥٥٢البقرة: ) ژڤ  ڤ ژ  :قوله تعاىل وقالوا يف

عىل جواز اإلصباح  إنه يدّل ( 127البقرة: ) ژڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ

وإن  ،ذلك ألن إباحة املبارشة إىل طلوع الفجر تقتيض ؛ة الصياما وصحّ بً نُ ُج 

ألنه الزم من القصد إىل بيان إباحة املبارشة واألكل  ،مل يكن مقصود البيان

 .والرشب
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قليل احلبوب وكثريها بقوله عليه  لزكاة يفوا عىل ثبوت اواستدلّ 

اَمءُ  َسَقت   فياَم : "الصالة والسالم ُعُيونُ  السَّ ي ا َكانَ  َأو   َوال  ُ  َعَثر   َوَما ،ال ُعرش 

ح   ُسقَي  ُف ن بالنَّض  ج ال رَ خ  مع أن املقصود تقدير اجلزء املُ  1"،ال ُعرش    ص 

 .ج منهرَ خ  تعيني املُ 

بالنوع  ٌك ها متسُّ ومجيعُ  ،ىص كثرةال حُت  إىل غري ذلك من املسائل التى

وإذا كان كذلك ثبت أن االستدالل من جهته  ،ال بالنوع األول الثاين

 .صحيح مأخوذ به

كر من استفادة األحكام باجلهة الثانية غري ما ذُ عن هذا أن  واجلواب

وإما  ،إما إىل اجلهة األوىل :راجع إىل أحد أمرينذلك األخذ وإنام ، ملَّ َس مُ 

ة احلمل دّ مُ فأقّل  ، أي لوجود أدلة أخرى أفادت ذلك املعنى.ىل جهة ثالثةإ

كذلك مسألة اإلصباح و 2.ال من اجلهة الثانية ،مأخوذ من اجلهة األوىل

فهو من باب داللة االقتضاء، ألنه ال يمكن أن يكون األمر غري  ؛بانُ ُج 

 ذلك.

 أدلة عدم اعتبار المعنى التبعي
 :بأوجه وللامنع أن يستدل أيضا

 ؛بالفرض خادمة لألوىل وبالتبع هلا يأن هذه اجلهة إنام ه :أحدها

 ،ومقوية هلا ،مؤكدة لألوىل يى إنام يكون من حيث هفداللتها عىل معنً 

موقع  ومن العقول ،هلا من األسامع موقع القبول وموقعةٌ  ،حة ملعناهاوموضِّ 
 ژ ڇ  ڇ  ڇژ  :ولهللتهديد أو التوبيخ كق األمر اآليت كام نقول يف .الفهم

فإن  (،٢١الدخان: ) ژڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑژ :وقوله (٢٠فصلت: )

ة َف التهديد أو اخلزي فلذلك مل غمثل هذا مل يقصد به األمر وإنام هو مبال

 وكام نقول يف ،يقبل أن يؤخذ منه حكم َف باب األوامر وال يصح أن يؤخذ

                                                 
 كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري.صحيح البخاري: 1
احلمل ستة أشهر، بل هو مأخوذ  ليس هناك يف اجلهة األوىل ما يدل مباشرة على أن أقل مدة 2

 من اجلمع بني اآليتني.
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هل إن املقصود سل أ (٥٢يوسف: ) ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںژ :نحو

 وغري ،االستيفاء بالسؤال ولكن جعلت القرية مسئولة مبالغة يف ،القرية

ائائ   ژ :وكذلك قوله ،فلم ينبن عىل إسناد السؤال للقرية حكم ،ذلك

 ،بناء عىل القول بأنام تفنيان وال تدومان (٥٠٢هود: ) ژەئ  ەئ    وئ  وئ

العذاب  خذ منه انقطاع مدةؤا كان املقصود به اإلخبار بالتأبيد مل يملَّ 

وإذا كان كذلك  .إىل أشياء من هذا املعنى ال يؤتى عىل حرصها ،للكفار

فليس هلا من الداللة عىل املعنى الذي وضعت له أمر زائد عىل اإليضاح 

فإذا ليس هلا خصوص حكم يؤخذ منها  ،والتأكيد والتقوية للجهة األوىل

  .زائدا عىل ذلك بحال

اجلهة ر رشعا دون قرَّ يُ  م  ك  ُح  أنه لو كان هلا موضع خصوص   :والثاين

)األصلية( بدالً من كونا الثانية )التبعية(، ولكن األوىل  ياألوىل لكانت ه

 .ال يمكن ٌف ل  ُخ الفرض أن املعنى من اجلهة الثانية )التبعية(، وهذا 

وإن كان  ،كونا دالة بالقصد يبع ال ينفكونا دالة بالتَّ  إنّ  :ال يقاُل 

املقاصد الرشعية إنا مقاصد أصلية ومقاصد  قول يفكام ن ؛القصد ثانيا

إىل املقاصد  ف القصدُ من املكلَّ  ويصّح  ،للشارع واجلميع مقصودٌ  ،تابعة

فكذلك نقول هنا إن داللة اجلهة الثانية ال  .التابعة مع الغفلة عن األصلية

مثل ألن نسبتها من فهم الرشيعة  ؛ف إىل فهم األحكام منهاقصد املكلّ  متنعُ 

فريق دت النسبة كان التّ وإذا احّت  .من األخذ هبا عمالاملقاصد التابعة سبة ن

كام يلزم من  ،ولزم من اعتبار إحدامها اعتبار األخرى ،بينهام غري صحيح

 .إمهال إحدامها إمهال األخرى

ألنه إذا كان  ؛مالدليل عىل ما تقدَّ  من أدّل ـ م لِّ إن ُس ـ هذا  :ألنا نقول

للمقصود  اً كان مؤكد من حيُث  ،صحيحاـ مثال ـ لوطر النكاح بقصد قضاء ا

دا ال يقدح ف عن كونه مؤكِّ فغفلة املكلَّ  ،األصيل من النكاح وهو النسل

اجلهة الثانية  مسألتنا إنّ  فكذلك نقول يف ،قصد الشارع دا يفكونه مؤكِّ  يف

ت نفس ما دلّ  دة لألوىل يفمؤكِّ  ياللسان العريب إنام ه يف من حيث القصدُ 

فاملعنى التبعي راجع  .هو املعنى األصيلاألوىل ت عليه وما دلّ  ،ليه األوىلع
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زيادة عىل  ياملعنى التبع ويلزم من هذا أن ال يكون يف .إىل املعنى األصيل

 .وهو املطلوب .املعنى األصيل

 أنّ  يقتيض ،عىل أن تكون تبعا لألوىلالثانية اجلهة  عَ وض   أنّ  :والثالث

فلو جاز أخذه األوىل. ذ إال من اجلهة َخ ؤ  أن يُ  ال يصّح ما تؤديه من املعنى 

ة اجلهة ودالل .وذلك غري صحيح .من غريها لكان خروجا هبا عن وضعها

 ،تبعا لألوىل ااألوىل خروج هلا عن كون عىل حكم زائد عىل ما يفالثانية 

 .وذلك غري صحيح .عريب غري فهم   احلكم من جهتها عىل ةفيكون استفاد

 .ليه مثلهفام أدى إ

فال  ،تبُ احلاصل أن االستدالل باجلهة الثانية عىل األحكام ال يث  و

 .يصح إعامله ألبتة

 .واهلل أعلم .قالَ ط  القول باملنع مُ  الصواب إذاً و

 

 فصل

األقوى من اجلهتني جهة  وظهر أنّ  ،املسألة األدلة يف  تعارُض قد تبنيَّ 

الدالة عىل املعنى التبعي ال اجلهة الثانية وهي  فاقتىض احلال أنّ  ،املانعني

 .داللة هلا عىل حكم رشعي زائد ألبتة

هلا داللة عىل معان زائدة عىل  أنّ  اَل لكن يبقى فيها نظر آخر ربام أَخ 

ذي عقل  هبا كّل  يقرُّ  ،قات حسنةوختلُّ  ،هي آداب رشعية ،املعنى األصيل

الية عن فال تكون اجلهة الثانية خ .الرشيعة فيكون هلا اعتبار يف ،سليم

 .ل القول باملنع مطلقاك  ش  وعند ذلك يُ  .الداللة مجلة

 اآلتية:مثلة األوبيان ذلك حيصل ب

ومن العباد هلل سبحانه  ،أن القرآن أتى بالنداء من اهلل تعاىل للعباد. 1

ل اهلل للعباد جاء بَ فحني أتى بالنداء من ق   .إما حكاية وإما تعلياموتعاىل 
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ڄ  ڄ  ژ :كقوله تعاىل ،ثابتا غري حمذوف ،دعبلل بحرف النداء املقتيض

 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ  (، وقوله:56)العنكبوت:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ

)األعراف:  ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ (، وقوله:53)الزمر: 

بالنداء من العباد إىل اهلل تعاىل جاء من غري حرف نداء  فإذا أتى(. 152

 .ه عن التنبيهزَّ نَ واهلل مُ  ،األصل يفبناء عىل أن حرف النداء للتنبيه  ،ثابت

وقد  ،الباب التي هي أمُّ  "يا"وأيضا فإن أكثر حروف النداء للبعيد ومنها 

ى  ائ   ژ :لقوله تعاىل ،أخب اهلل تعاىل أنه قريب من الداعي خصوصا

)ق:  ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ :وقوله(، 126)البقرة:   ژائ  ەئ  ەئ  وئ

16.) 

 ،ترك حرف النداء :أحدمها : أدبنيعىل نبيهُ فحصل من هذا التّ 

نبيه القسم اآلخر التّ  إثبات احلرف يف كام أن يف. استشعار القربالثاين: و

 ،واإلعراض والغيبة نبيه ملن شأنه الغفلةُ إثبات التّ أحدمها:  :عىل معنني

ه عن مداناة زَّ نَ ه مُ وأنّ  يالداللة عىل ارتفاع شأن املناد . والثاين:وهو العبد

 .العباد

. جاء نداء العبد هلل تعاىل يف القرآن الكريم يف أكثره بلفظ "الرب"؛ 2

 تنبيهٌ ، ويف ذلك هح شأنَ لص  ا يُ رغبة وطلب ملَ  نداءُ  نداء العبد للربِّ ألن 

وذلك  .للحال املدعو هبا سم املقتيضدعائه باال يف العبدُ  يأيتَ  ن  ألَ  وتعليمٌ 

 ص  اللغة هو القائم بام يُ  يف الرّب  أنّ 
معرض بيان  فقال تعاىل يف ،ربوبح املل 

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ    ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ  :دعاء العباد

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ ، وقال تعاىل:إىل آخرها( 226)البقرة:  ژۈئ  ېئ  ېئ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ   ٴۇ  ژ :وإنام أتى قوله تعاىل(. 2آل عمران: ) ژۇئ

 إتيان بلفظ الرب ألنه ال مناسبة بينه من غري( 32)األنفال:  ژۋ  ۋ  ۅ

 .بل هو مما ينافيه ،وبني ما دعوا به

ا من الترصيح يح  تس  األمور التي يُ  الكناية يف. جاء يف القرآن الكريم 3

ء من يوعن قضاء احلاجة باملج ،ى عن اجلامع باللباس واملبارشةكام كنَّ  ؛هبا
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(، أي كناية ٢١املائدة: ) ژۅ  ۅۉژ :نحوه وكام قال يف ،الغائط

 فاستقرّ عن قضاء احلاجة ألنا الزمة ألكل الطعام يف سنن هذه احلياة. 

عىل ة تلك النصوص وإنام دالل .ا لنا استنبطناه من هذه املواضعذلك أدبً 

 .ع ال باألصلبَ هذه املعاين بحكم التَّ 

وإن كان  ،إىل اهلل تعاىل ترك التنصيص عىل نسبة الرّش  األدب يف. 4

ڎ  ڈ      ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ :كام قال بعد قوله ؛ءلكل يش هو اخلالق

ومل يقل (، 26)آل عمران:  ژک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ ڱ

ألن نزع امللك  ؛وإن كان قد ذكر القسمني معا "بيدك اخلري والرش"

 ڱ    ں ژ  :أثره قال يف ،نعم .ظاهر ذلك به رش   َق واإلذالل بالنسبة إىل من حَل  

)اخلري والرّش( اجلملة عىل أن اجلميع  تنبيها يف( 26)آل عمران:  ژں   ڻ   ڻ

ُ صىل اهلل عليه وسلم: " احلديث عن النبى حتى جاء يف ،هقُ ل  َخ  رَي   ُكلُّهُ  َواخل 

ُّ  ،َيَدي َك  يف     1".إ َلي َك  َلي َس  َوالرشَّ

دون كفاحا  بالردّ املناظُر خصَمه األدب يف املناظرة أن ال يفاجئ . 5

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ  :التقايض باملجاملة واملساحمة كام يف قوله تعاىل

)الزخرف:  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گژ :وقوله(، 24)سبأ:  ژچ  ڇ

 .ألن ذلك أدعى إىل القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية(؛ 21

هبا أحكام  ستفادُ ر أن اجلهة الثانية يُ ه  ظ  فهذه األمثلة، وغريها كثري، تُ 

ئد عملية ليست داخلة حتت الداللة باجلهة األوىل ،رشعية وهو  ،وفوا

واجلواب أن هذه األمثلة وما جرى جمراها مل  .توهني ملا تقدم اختياره

فيد من جهة وإنام استُ  ،ستفد احلكم فيها من جهة وضع األلفاظ للمعاينيُ 

 .قتداء باألفعالوهي جهة اال ،أخرى

                                                 
 
  كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.صحيح مسلم: 1
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 ثالنوع الثال
 ضاهاتقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمق

 
 المسألة األولى

ف رشط التكليف أو سببه القدرة عىل املكلَّ  أنّ الفقه ثبت يف أصول 

 .التكليف به رشعا ف عليه ال يصّح فام ال قدرة للمكلَّ  .به

إىل التكليف  إذا ظهر من الشارع يف بادىء الرأي القصدُ  هذا أنه نبني عىلوي

أو  ،أو لواحقه ،يدخل حتت قدرة العبد فذلك راجع يف التحقيق إىل سوابقهبام ال 

: قوله يف احلديث(، و132)البقرة:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ   :اهلل تعاىل فقول .قرائنه

َت  َفإ ن  "   َعب دَ  َفُكن   َذاكَ  َأد َرك 
 
تُوَل  اّللَّ َق  َلُمهُ  الوَ  :َأيُّوُب  قَاَل  .امل   ن  َتكُ  الوَ  :َقاَل  الإ   أَع 

  َعب دَ 
 
َقات َل  اّللَّ وما كان نحو ذلك ليس املطلوب منه إال ما يدخل حتت  1"،ال 

  يف احلديث. والكف عن القتل يف اآلية، وهو اإلسالم ،القدرة

 المسألة الثانية
عليها اإلنسان كالشهوة إىل  عَ ب  فاألوصاف التي طُ  ،إذا ثبت هذا

فإنه  ؛ة منهالة ما غرز يف اجلبلّ وال بإزا ،ب برفعهالَ ط  الطعام والرشاب ال يُ 

وال  ،قة جسمهح من خل  بُ ب بتحسني ما قَ طلَ كام ال يُ  ،اقطَ يُ  من تكليف ما ال

يطلب الشارع ولكن  .فإن ذلك غري مقدور لإلنسان ؛ص منهاقُ تكميل ما نَ 

 ،العتدال فيام حيّل اا بمقدار وإرساهلَ  ،النفس عن اجلنوح إىل ما ال حيّل  قهرَ 

، أي مما ما ينشأ من األفعال من جهة تلك األوصاف وذلك راجع إىل

 .كتسابا هو داخل حتت االممّ  يسبقها أو يلحقها أو يقارنا

 المسألة الثالثة 
األوصاف التي ُطب َع عليها ا متاثل أوصافً  مّ إن ثبت بالدليل أن ثَ 

                                                 
  كتاب مسند البصريني، باب حديث خباب بن األرت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.  مسند أحمد:1
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ء؛  منها  :األوصاف املطبوع عليها رضبان ألنّ اإلنسان فحكمهام يكون سوا

ومنها ما شهوة الطعام والرشاب، ذلك فيه مشاهدا حمسوسا ك ما يكون

فإن ظاهر القرآن  ،ومثاله العجلة .ا حتى يثبت بالبهان فيه ذلكيكون خفيّ 

(، 37)األنبياء:  ژٿ  ٿ     ٿ  ٹژ :لقوله تعاىل ،اإلنسان عليه عَ ب  ا طُ ا ممّ أّن 

ئز من  ّب ُح عىل  لت  ب  ُج أن القلوب و ،وقد جاء أن الشجاعة واجلبن غرا

 َل ع  وقد ُج  .إىل أشياء من هذا القبيل ،من أساء إليها ض  غ  أحسن إليها وبُ 

 .منها الغضب

ق به الطلب ظاهرا من اإلنسان عىل ثالثة فالذي تعلَّ  ،وإذا ثبت هذا

 :أقسام

 تعاىل: كقوله ،وهذا قليل .ما مل يكن داخال حتت كسبه قطعا :أحدها
وف إىل به مرُص  مه أن الطلّب ك  ُح و(، 132)البقرة:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦژ 

 .ق بهما تعلّ 

وذلك مجهور األفعال  .ما كان داخال حتت كسبه قطعا :والثاين

حقيقته يف  ق هبا عىلوالطلب املتعلِّ  .ف هبا التي هي داخلة حتت كسبهاملكلَّ 

 .سواء علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغريها ،صحة التكليف هبا

 فحّق  .غض وما يف معناهاوالبُ  ّب كاحلُ  ؛ما قد يشتبه أمره :والثالث

فحيث ثبتت له من القسمني حكم عليه  ،الناظر فيها أن ينظر يف حقائقها

  .بحكمه
والذي يظهر من أمر احلب والبغض واجلبن والشجاعة والغضب 

إما ألنا من أصل  ،واخلوف ونحوها أنا داخلة عىل اإلنسان اضطرارا

عىل تلك األفعال  االطلب وارديكون ف، عهابتواب لب إالّ ط  قة فال يُ اخلل  

فتثور  ،وإما ألن هلا باعثا من غريه .نشأت عنهاألصل الذي ال عىل التابعة، 

ا يدخل ثري هلا هو السابق وكان ممّ فإن كان املُ  .رَخ لذلك أفعاال أُ  فيه فيقتيض

  ذلك السابق الداخل حتت قدرة املكلَّف؛د عىلر  فالطلب يَ  ،حتت كسبه



 

194 

طلب التحابب طلبا فيكون  1"،وا بُ اَ وا حَتَ دُ اَ هَتَ ىل اهلل عليه وسلم: "صكقوله 

صىل كقوله ملا يؤدي إليه من اهلدية وغريها من وجوه اإلحسان إىل الغري. و

بُّوا اهلل عليه وسلم: "
َ  َأح  ا اّللَّ َ

 
ُذوُكم   مل ن   َيغ 

ه   م  ه راد به التوجُّ فيكون امل 2"،ن َعم 

عن  الشارع وكنهي ،اىل عىل العبد وكثرة إحسانه إليهنعم اهلل تع إىل النظر يف

  .عنه هَ ن   الشهوة مل يُ ني  وعَ  ،النظر املثري للشهوة الداعية إىل ما ال حيّل 
املكلف  حتت كسب داخالً تلك الصفة اجلبلية وإن مل يكن املثري ل

املثري لشهوة ومثال ذلك الغضب  ،عىل اللواحق دُ ر  لب يَ فالطّ  وقدرته،

فإن النهي عن الغضب يف قوله صىل اهلل عليه وسلم للرجل الذي  ،نتقاماال

َضب   ال َقاَل قال له أوصني: " دَ  ،َتغ  ًرا َفَردَّ َرا َضب   ال َقاَل  م  يكون  3"َتغ 

ها إىل النهي عاّم يرتّتب عليه من انتقام وإيذاء لآلخرين.    ُمتوجِّ

 ،ن الكبم :األوصاف الباطنة كلها أو أكثرها هُ ق  ومن هذا امللمح ف  

وما ذكره  ،وما ينشأ عنها من آفات اللسان ،الدنيا واجلاه وحّب  ،واحلسد

 ،وكذلك فقه األوصاف احلميدة كالعلم .ربع املهلكات وغريه الغزايل يف

ا وأشباهها ممَّ  ،والرجاء ،واخلوف ،واملحبة ،واليقني ،واالعتبار ،روالتفكُّ 

لإلنسان عىل إثباهتا وال ة ال قدرة فإن األوصاف القلبيّ  ؛هو نتيجة عمل

جاء  وإن   ،التكليف هبا أنفسها وإذا كانت عىل هذا الرتتيب مل يصّح  .نفيها

ر يتأخَّ  ها أومُ ا يتقدَّ إىل غري ذلك ممَّ  وٌف الظاهر ما يظهر منه ذلك فمرُص  يف

 .واهلل أعلم .عنها أو يقارنا

 المسألة الرابعة
دفعها بأنفسها عىل  ال قدرة لإلنسان عىل جلبها وال ياألوصاف الت

 :رضبني

 . ل كالعلم واحلبِّ مَ ما كان نتيجة عَ  :أحدمها

                                                 
 ه الشيخ األلباين.وحسن .باب قبول اهلدية :د  المفرد للبخارياأل 1
  كتاب املناقب عن رسول اهلل، باب مناقب أهل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم.  سنن الترمذي: 2
  كتاب األدب، باب احلذر من الغضب.  صحيح البخاري: 3
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 ،واجلبن ،كالشجاعة ؛ا ومل يكن نتيجة عملما كان فطري   :والثاين

 .وما كان نحوها ،عبد القيس أشجِّ  هبام يف واحللم واألناة املشهودُ 

ء يتعلق هبا يف ظاهر أنّ  :فاألول من حيث كانت  ،اجلملة اجلزا

ء يتعلّ  يف وقد مرَّ  .بةَس كتَ ات عن أسباب مُ بَ مسبَّ  ق كتاب األحكام أن اجلزا

. وفاعلها يكون حمبوبا إن كان هادَ َص وال قَ  ،مل تدخل حتت قدرته وإن   ،هبا

 الفعل حسنا، ومبغوضا إن كان الفعل سيئا.

من إحدامها:  :ر فيه من جهتنينظَ ا يُ وهو ما كان منها فطري   :والثاين

من جهة ما يقع عليها  :والثانية ،للشارع أو غري حمبوبة له وبةٌ حمب يجهة ما ه

  .ثواب أو ال يقع

أال  .والبغض يتعلق هبا احلبَّ  قل أنَّ النَّ  رَ اه  فإن ظَ  فأما النظر األول

َلَتني    ف يَك  إ نَّ : "عبد القيس ترى إىل قوله عليه الصالة والسالم ألشّج   َخص 

بُُّهاَم 
ُ  حُي  ل مُ  :اّللَّ )األنبياء:   ژٿ  ٿ     ٿ  ٹژ :وقال تعاىل 1"،نَاةُ األوَ  احل 

ل حمبوبا جَ العَ  ولذلك كان ضدّ  ،والكراهية معرض الذمّ  وجاء يف(، 37

 .وهو األناة

كقوله  ،والبغض باألفعال ق احلبُّ أيضا أن يتعلّ  وإذا ثبت هذا فيصّح 

ے  ژ  (، وقوله:142)النساء:   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ژ :تعاىل

 (.46)التوبة:  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ 

كام أن احلب والبغض يتعلقان بالصفات، حيث يتعلق احلب 

ژ  :قوله تعاىلوالبغض بذات موصوفة ألجل ذلك الوصف. ومثال ذلك 

)آل عمران:  ژۅ  ۉ  ۉ  ژ  (،134)آل عمران:  ژٹ  ڤ  ڤ

ڳ  ڱ    ڱ  ژ  ،(12)لقامن:  ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  ژ  (، وقوله تعاىل:146

 (. 57)آل عمران:  ژڱ  

فتعلقهام . الذوات والصفات واألفعال والبغض مطلق يف احلّب  ،فإذاً 

 .ق باملاهية من حيث إنا ذات أو صفة أو فعلهبا تعلُّ 

                                                 
  كتاب اإلميان، باب اإلميان باهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.  صحيح مسلم: 1
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ـ ق بتلك األوصاف أن يتعلّ  قال هل يصّح وهو أن يُ  وأما النظر الثاين

 ؟ا الثواب والعقاب أم ال يصحهب َف ص  إذا اتُّ ـ غري املقدورة لإلنسان  يوه

ويمكن ملن يقول بعدم تعلُّق الثواب والعقاب هبام أن يستدل عىل 

 ذلك بوجهني:

بإزالتها  ُف كلَّ أن األوصاف املطبوع عليها وما أشبهها ال يُ  :أحدمها

اب عليه ثَ ف به ال يُ لَّ كَ وما ال يُ  .طاقألنه تكليف بام ال يُ  ؛وال بجلبها رشعا

فاألوصاف املشار  ،ن الثواب والعقاب تابع للتكليف رشعاأل ؛بعاقَ وال يُ 

 .إليها ال ثواب عليها وال عقاب

الثواب والعقاب ال ويمكن أن ُيعرتض عىل هذا االستدالل بأن 

فقد يكون الثواب والعقاب عىل غري املقدور  ،يتالزمان مع التكليف

كام  1.أو مل يعلمعلم هبا  ،مثل املصائب النازلة باإلنسان اظطرارا ،فكلَّ للمُ 

فا فإنه جاء أن ومثاله  .وال ثواب وال عقاب قد يكون التكليُف  من أتى عرا

وال أعلم أحدا من أهل السنة يقول بعدم  ،الصالة ال تقبل منه أربعني يوما

 وال خالف أيضا يف ،إجزاء صالته إذا استكملت أركانا ورشوطها

 2.وجوب الصالة عىل كل مسلم عدال كان أو فاسقا

                                                 
تعلق باملصائب، ليس هو املعقاب الثواب أو الألن ما ورد من  م؛ُمسلَّ ولكن هذا االعرتاض غري  1

قد يكون العقاب عما ، و تعاىل رضا بقضاء اهللالصرب و يكون الثواب عن العن ذات املصائب، وإمنا 
ض على قضاء اهلل تعاىل، واإلنسان ُمكلَّف بالصرب على املصائب والرضا ينتج من سخط واعرتا

 بقضاء اهلل تعاىل.
م، ألن التكليف بعدم إتيان العرافني عليه عقاب. فحكم الفقهاء بإجزاء سلَّ أيضا ال يُ املثال  وهذا 2

صالة من أتى عرافا إمنا هو اإلجزاء الذي يعين أن الصالة إذا استوفت أركاهنا وشروطها ال يطالب 
مبعىن عدم صاحبها بإعادهتا، أما القبول الذي ورد يف احلديث فمعناه ال تقبل عند اهلل تعاىل، 

األركان والشروط، وهذا عني العقاب، فكيف  ةالثواب عليها حىت وإن أتى هبا صاحبها مستوفي
وحىت إن قلنا بصحة الصالة، فإتيان العرافني  ؟!يقال بأن هنا تكليف دون ثواب أو عقاب

 ف يقال إن هذا التكليف اليوتصديقهم نوع من الشرك احملرم، وهو ال شك مما يأمث صاحبه، فك
 !؟يالزمه ثواب أو عقاب
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 .ال يصح هذا الدليلالثواب والعقاب مع التكليف وإذا مل يتالزم 

أن الثواب والعقاب عىل تلك األوصاف إما أن يكون من  :والثاين

من جهة فإن كان  .قاهتاأو من جهة متعلَّ  ،صفات يجهة ذواهتا من حيث ه

ا عليها كانت صفة حمبوبة أو ابً ثَ صفة منها أن تكون مُ  كّل  لزم يفذواهتا 

ء وجب ألن ما وجب لليش ؛با عليها أيضا كذلكعاقَ ومُ  ،هة رشعامكرو

 ،وعند ذلك جيتمع الضدان عىل الصفة الواحدة من جهة واحدة .ملثله

قات قاهتا فالثواب والعقاب عىل املتعلَّ وإن كان من حيث متعلَّ  .وذلك حمال

أنفسها ال  يفالصفات  فثبت أن الصفات. ال عىلـ األفعال والرتوك  يوهـ 

 .وهو املطلوب .عاقبثاب عليها وال يُ يُ 

يمكن أن ُيعرتض عىل هذا بام يأيت يف الدليل الثالث ملن يقول بتعّلق و

إن اجلزاء وقع عىل العمل أو الرتك إن أراد به  :فقولهالثواب والعقاب. 

وإن أراد به مع اقرتان  .دا كام يقع دون الوصف فقد ثبت بطالنهجمرَّ 

عىل  وذلك دليل دال   .الثواب والعقاب يف الوصف فقد صار للوصف أثرٌ 

ء عليه  .ال عىل نفيه ،صحة اجلزا

ويمكن ملن يقول بتعلُّق الثواب والعقاب هبام أن يستدل عىل ذلك 

 بأمور:

 .ق احلب والبغض هباأن األوصاف املذكورة قد ثبت تعلُّ  :أحدها

د هبام نفُس واحلب والبغض من اهلل تعاىل إما أن يُ   ،االنتقام اإلنعام أو را

راد هبام وإما أن يُ  .فريجعان إىل صفات األفعال عىل رأي من قال بذلك

ألن نفس احلب  ؛فريجعان إىل صفات الذات ،إرادة اإلنعام واالنتقام

وهذا  ،حماالن عىل اهلل تعاىل كالم العرب حقيقةً  والبغض املفهومني يف

إىل نفس  وعىل كال الوجهني فاحلب والبغض راجعان .رأي طائفة أخرى

ا فاألوصاف املذكورة إذً  .ومها عني الثواب والعقاب ،اإلنعام أو االنتقام

 .يتعلق هبا الثواب والعقاب

نه إذا صار معنى احلب ويمكن أن ُيعرتض عىل هذا الدليل بأ
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وهو  ،مقدور قا بام هو غريُ والبغض إىل الثواب والعقاب امتنع أن يتعلَّ 

 اجلبلِّية(.) الصفات والذوات املخلوق عليها

أنا لو فرضنا أن احلب والبغض ال يرجعان إىل الثواب  :والثاين

فإن  .قهام بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو الفتعلُّ  ،والعقاب

ق احلب والبغض إما للذات وهو وإن مل يستلزم فتعلُّ  ،استلزم فهو املطلوب

 ،اهلل غني عن العاملنيألن  ؛وإما ألمر راجع إىل اهلل تعاىل وهو حمال ،حمال

وذو  ،بل هو الغني عىل اإلطالق ،ءل بيشتعاىل أن يفتقر لغريه أو يتكمَّ 

ء ،الكامل بكل اعتبار  .إذ ال يرجع للعبد إال ذلك ؛وإما للعبد وهو اجلزا

إذ من اجلائز  ،القسمة غري منحرصةيمكن أن ُيعرتض عىل هذا بأن و

وذلك  ،ري الثواب أو العقابأمر راجع للعبد غاحلب والبغض بق أن يتعلّ 

 .العادات يجمار أو قبيح يف صف بام هو حسنٌ كونه اتّ 

قاهتا وهو م أنا حمبوبة أو مكروهة من جهة متعلَّ لِّ أنه لو ُس  :ثالثالو

فال خيلو أن يكون اجلزاء عىل تلك األفعال مع الصفات مثل  ،األفعال

ء عليهاأو  ،اجلزاء عليها بدون تلك الصفات فإن كان  متفاوتا. يكون اجلزا

ء وإن  .وهو املطلوب ،اجلزاء متفاوتا فقد صار للصفات قسط من اجلزا

واألناة  احللمُ  هُ بَ اَح عبد القيس حني َص  أشّج  كان متساويا لزم أن يكون فعُل 

ملا  ؛وذلك غري صحيح .الفعل صف هبام إن استويا يفمساويا لفعل من مل يتّ 

ء  .مساويا ملا ليس بمحبوب عند اهلل يلزم عليه أن يكون املحبوُب  واستقرا

 .ا من الثواب أو العقابفثبت أن للوصف حظ  الرشيعة يدل عىل خالفه. 

األوصاف تكون ف .ا ما من اجلزاء ثبت مطلق اجلزاءوإذا ثبت أن له حظ  

 .وذلك ما أردنا ،عليها وما أشبهها جمازى عليها املطبوعُ 

كانت ناشئة عن الصفات  ااألفعال ملّ يمكن أن ُيعرتض عىل هذا بأن و

بكامل الصنعة  فنحن نستدّل  .الكامل أو النقصان ها عىل حسبها يففوقوعُ 

يكون تفاوت كامل األفعال عىل فكذلك هانه  .وبالضد، عىل كامل الصانع

ويكون  ،وعند ذلك خيتص الثواب باألفعالحسب تفاوت كامل الصفات. 



 

199 

وال يكون الثواب  بسبب تفاوت الصفات.التفاوت راجعا إىل تفاوهتا 

 .وهو املطلوب .إىل الصفاتراجعا 

وحيتمل حتقيقه بسطا أوسع من  .احلاصل أن النظر يتجاذبه الطرفانو

 .وباهلل التوفيق .هذا املوضع وال حاجة إليه يف ،هذا

 المسألة الخامسة
أن نعلم  ،التكليف بام ال يطاق يال يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نف

ئع  ثبت يفقد و .شاّق بأنواع املَ التكليف  يمنه نف التكليف السابقة الرشا

ذلك  من النظر يف ال بدّ . وومل يثبت فيها التكليف بام ال يطاق ،باملشاّق 

  .بالنسبة إىل هذه الرشيعة الفاضلة

 يف يوه ،ةمعنى املشقّ  املطلوب من النظر يف وال بد قبل اخلوض يف

وهذا  .ة إذا أتعبكقَّ َش ا ومَ ق  َش  ّق ُش ء يَ اليش عيلَّ  أصل اللغة من قولك شقَّ 

طلقا من غري نظر إىل الوضع العريب اقتىض أربعة أوجه مُ  ذَ خ  املعنى إذا أُ 

 :اصطالحية

ى سمَّ يُ  طاقما ال يُ  فتكليُف  .املقدور عليه وغريه أن يكون عاما يف. 1

عناء وتعب ال  ا يفعً وق  ه بحمله مُ اإلنسان نفَس  ُب طلُّ من حيث كان تَ  ،ةمشقّ 

وكذلك  .وما أشبه ذلك ،اهلواء ف الطريان يفكاإلنسان إذا تكلَّ  ي؛دجي

 العمُل  َي مِّ نفس املشقة ُس  ل يفمِّ حُتُ إذا كان محله شاقا، إذا املقدور عليه 

 .ةه مشقَّ ل  مَح   ف  تكلُّ  والتعب يف ،اشاق  

األعامل  اد يفتَ ع  إال أنه خارج عن املُ  ،ا باملقدور عليهأن يكون خاص  . 2

القيام بام فيه  فها ويقلقها يفترصُّ  ش عىل النفوس يفبحيث يشوِّ  ،ةالعادي

 . تلك املشقة

  :الوجه عىل رضبنيوهذا 

بحيث  ،ف هباأن تكون املشقة خمتصة بأعيان األفعال املكلَّ  :أحدمها

وهذا هو املوضع حتصل املشقة غري املعتادة باإلتيان بذلك الفعل مرة. 
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 كالصوم يف ؛اصطالح الفقهاء هورة يفخص املشت له الرُّ عَ ض  وُ  يالذ

 .وما أشبه ذلك ،املرض والسفر

ر الفعل واملداومة عليه. أن  :والثاين َتادة بتكرا حتصل املشقة غري املُع 

منها فوق ما حيتمله عىل  ل اإلنسانُ النوافل وحدها إذا حتمَّ  ويوجد هذا يف

ن العمل بام ال م واألخذُ  فُق ع له الرِّ وهذا هو املوضع الذى رُش   .وجه ما

يف ه عليه الصالة والسالم عن الوصال ه عليه نيُ حسبام نبَّ  ،لالً ل مَ صِّ حُيَ 

  ُتط يُقونَ  ب اَم  َعَلي ُكم  : "وقال، فكلُّ ع والتّ نطُّ وعن التَّ الصوم، 
 
 َيَملُّ  ال َفَواّللَّ

 ُ ين   َأَحبَّ  َوَكانَ  .مَتَلُّوا  َحتَّى اّللَّ  َعَلي   َدامَ  َما إ َلي ه   الدِّ
ُبهُ  ه   1".َصاح 

تعب  وليس فيه من التأثري يف ،ور عليهأن يكون خاصا باملقدُ . 3

ـ ولكن نفس التكليف به  ،األعامل العادية اد يفتَ ع  عن املُ  النفس خروٌج 

ولذلك  ؛عىل النفس شاق  ـ زيادة عىل ما جرت به العادات قبل التكليف 

فمثل هذا  .نى املشقةمع اللغة يقتيض وهو يف ،التكليف ق عليه لفظُ ل  ط  أُ 

أعامل زائدة عىل  يف ألنه إلقاء باملقاليد ودخوٌل  ؛ى مشقة هبذا االعتبارسمَّ يُ 

 .ما اقتضته احلياة الدنيا

 فإنّ ؛ باملشقة الناجتة عن خمالفة هوى النفسأن يكون خاصا . 4

ة عىل وخمالفة اهلوى شاقّ  ،ف عن هوى نفسهالتكليف إخراج للمكلَّ 

وذلك معلوم  ،اءٌ نَ وعَ  ٌب عَ ويلحق اإلنسان بسببها تَ  ،اقلَ ط  صاحب اهلوى مُ 

 .اخللق العادات اجلارية يف يف

 المسألة السادسة
تاد،  مل يقصد الشارع إىل التكليف بالشاّق  الذي خترج مشقته عن املُع 

 ذلك: والدليل عىل .اإلعنات فيهوال إىل 

ژ  ڑ  ڑ  ژ  :النصوص الدالة عىل ذلك كقوله تعاىل: أوال

 ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ :وقوله(، 157)األعراف:  ژکک  ک  ک
ڍ  ڍ  ژ  (، وقوله:72)احلج:  ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ ، وقوله: (682)البقرة: 

                                                 
  كتاب اإلميان، باب أحب الدين إىل اهلل عز وجل أدومه.صحيح البخاري: 1
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: احلديث ويف (.6)املائدة:  اآلية ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ث ُت " يَّة   ُبع 
َن يف  َحة   ب احل  م  ولو كان  .هذا املعنى إىل أشباه ذلك مما يف 1".السَّ

ولكان مريدا للحرج  ، وال للتخفيفّس  قاصدا للمشقة ملا كان مريدا لليُ 

 .وذلك باطل .والعّس

 ؛به وهو أمر مقطوعٌ  ،خصما ثبت أيضا من مرشوعية الرُّ  :ياثان

فإن  .االضطرار وتناول املحرمات يف ،واجلمع ،والفطر ،كرخص القرص

وكذلك ما جاء من  .شقةقطعا عىل مطلق رفع احلرج وامل هذا النمط يدّل 

التكليف  ولو كان الشارع قاصدا للمشقة يف .فكلُّ ق والتَّ عمُّ النهى عن التّ 

 .ترخيص وال ختفيف مّ ملا كان ثَ 

 المسألة السابعة

 ،ة ماة ومشقّ فَ ل  للتكليف بام يلزم فيه كُ  الشارع قاصدٌ  أنّ  يف عُ ازَ نَ ال يُ 

 ةً العادة مشقَّ  ى يفسمَّ  ال يُ كام ،ةً العادة املستمرة مشقّ  ى يفسمَّ ولكن ال تُ 

ألنه ممكن معتاد ال يقطع ما فيه  ؛ف وسائر الصنائعاملعاش بالتحرُّ  طلُب 

بل أهل العقول وأرباب العادات  ،الغالب املعتاد ة عن العمل يففَ ل  من الكُ 

 .التكاليف اد يفتَ ع  فكذلك املُ  .ويذمونه بذلك ،ون املنقطع عنه كسالنيعدُّ 

 يوالت ة عادةً مشقّ  دُّ عَ ال تُ  ييرجع الفرق بني املشقة التوإىل هذا املعنى 

أو  ،وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه .مشقة دُّ عَ تُ 

أو حال من  ،أو ماله ،نفسه يف :صاحبه وإىل وقوع خلل يف ،عن بعضه

له ك يف ء من ذلوإن مل يكن فيها يش .تادع  عن املُ  فاملشقة هنا خارجةٌ  ،أحوا

ها فأحوال اإلنسان كلّ  ،ةفَ ل  ت كُ يَ مِّ وإن ُس  ،العادة مشقة يف عدُّ الغالب فال يُ 

درة ل له قُ ع  ولكن ُج  ،أكله ورشبه وسائر ترصفاته يف نيا،هذه الد ة يففَ ل  كُ 

                                                 
كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث أيب أمامة الباهلي الصدي بن عجالن مسند أحمد: 1

  بن عمرو.
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ال أن يكون هو حتت قهر  ،عليها بحيث تكون تلك الترصفات حتت قهره

وما  م التكليُف هَ ف  أن يُ فعىل هذا ينبغي  .فكذلك التكاليف .الترصفات

 .ةمن املشقّ  تضمنّ 

ة عىل العباد من املشقّ  الثابُت  ن التكليُف ر هذا فام تضمَّ وإذا تقرَّ 

بل من  ،للشارع من جهة نفس املشقة لب  الطَّ  ة أيضا ليس بمقصود  عتادَ املُ 

والدليل عىل ذلك  .فاملصالح العائدة عىل املكلَّ  ذلك من جهة ما يف

لتي تنفي احلرج والعّس والعنت عن هذه الرشيعة، النصوص الرشعية ا

 وتثبت أن الشارع قاصٌد إىل التيسري وحتقيق صالح العباد.

فاملشّقة الزمٌة للتكاليف الرشعية من غري أن تكون مقصودًة للشارع 

ل ها  يف ذاهتا. ومع كونا غري مقصودة للشارع يف ذاهتا إال أنه ُيثيُب عىل حتمُّ

 تكاليف. يف سبيل القيام بال

وحتى العقوبات التي فيها مشّقة واضحة وإيذاء للجاين، ليس قصُد 

الشارع فيها إدخال املشقة عىل اجلاين، وإنام قصد الشارع فيها هو جلُب 

ه عن اإلتيان بمثل ذلك الفعل،  ُء مفسدة، بزجر الفاعل وكفِّ مصحلة أو َدر 

ء م ؤملا وشاّقا ُمَضاه  وعَظٌة لغريه أن يقع يف مثله أيضا. وكون هذا اجلزا

لكون قطع العضو املتآكل، ورشب الدواء البشيع مؤملا وشاقا. فكام ال 

ُيقال للطبيب إنه قاصٌد إىل اإليالم بتلك األفعال، فكذلك هنا؛ فإن الشارع 

 هو الطبيب األعظم.

 

 فصل

ف أن ب عىل هذا أصل آخر وهو أن املشقة ليس للمكلَّ ويرتتَّ 

 يوله أن يقصد العمل الذ ،هار  أج   م  إىل عظَ  التكليف نظرا  ها يفيقصدَ 

 .ته من حيث هو عملمشقَّ  م  ظَ لع   هُ أجرُ  مُ يعظُ 

والدليل عىل عدم جواز قصد املشقة أنه سبق بيان أن الشارع غري 
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قاصد يف التكليف إىل إيقاع املشقة، وإنام قاصد إىل ما فيه مصلحة املكلَّف، 

 إذا كان قصدُ لعادية لتلك التكاليف. وأما املشقة املعتادة فهي من اللوازم ا

من حيث إن الشارع ال  ،ف إيقاع املشقة فقد خالف قصد الشارعاملكلَّ 

 ،الشارع باطل قصدَ  خيالُف  قصد   وكلُّ  .بالتكليف نفس املشقة يقصدُ 

 .ى عنههَ ن  هو من قبيل ما يُ ، والقصد إىل املشقة باطاليكون ف

النبي صىل الشمس فأمره  يف نذر أن يصوم قائامويف احلديث أن رجال 

 ، كام سيأيت ذكره.الشمس بإمتام صيامه وناه عن القيام يفاهلل عليه وسلم 

ته أما  الدليل عىل جواز قصد العمل الذي يعظم أجُرُه لع َظم مشقَّ

ألنه إنام يقصد نفس العمل املرتتب  ؛العمل كله التكليف يف فألنه شأنُ 

وما جاء عىل  ،وضع التكليف بهبالشارع  وذلك هو قصدُ  .عليه األجر

فقة قصد الشارع هو املطلوب  .موا

 

 فصل

وهو أن األفعال املأذون فيها إما  ،أيضا عىل ما تقدم أصل آخر يوينبن

 عتادة يففإما أن تكون مُ  ةٌ عنها مشقّ  َب إذا تسبَّ  ،أو إباحة ،أو ندبا ،وباُج وُ 

م تقدَّ  ية فذلك الذعتادفإن كانت مُ  .عتادةال تكون مُ  أو   ،مثل ذلك العمل

 .مشقة يمقصودة للشارع من جهة ما هغري املشقة فيه ذكره من أن تلك 

  .أوىل أن ال تكون مقصودة للشارع يعتادة فهوإن مل تكن مُ 

مع أن ذلك  ،ف واختيارهكلَّ حاصلة بسبب املُ إذا كانت تلك املشقة و

د عبُّ التّ  حيح يفص ا عنه وغريُ منهي  كان فعُله ذلك  ،العمل ال يقتضيها بأصله

قصة الرجل الذي ومثال هذا  .ألن الشارع ال يقصد احلرج فيام أذن فيه ؛به

  َرُسوَل  َأنَّ ، ففي احلديث: "الشمس لصيام قائام يفنذر ا
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َعَلي ه   اّللَّ

س   يف   َقائ اًم  الَرُج  َرَأى َوَسلَّمَ  م   ال َأن   َذرَ نَ  :َفَقاُلوا  ؟َهَذا َباُل  َما :َفَقاَل  الشَّ

َتظ لَّ  َوال ،َيَتَكلَّمَ  ن   َيس 
س   م  م    َرُسوُل  َفَقاَل  .َوَيُصومَ  ،جَي ل َس  الوَ  ،الشَّ

 
 اّللَّ
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ُ  َصىلَّ  َيَتَكلَّم   ُمُروهُ  :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َتظ لَّ  ،َفل  يَس  س   ،َول 
ل  يَج  مَّ  ،َول 

ُيت   َول 

َياَمهُ   فعل النبي صىل اهلل عليه تعليقا عىلمالك اإلمام ولذلك قال  1".ص 

ألن اهلل مل ؛ معصية  كان هللوناه عاّم  ،ما كان هلل طاعة مّ ت  أمره أن يُ وسلم: 

 إالّ  .وهو ظاهر .وال لنيل ما عنده ،ب إليهيضع تعذيب النفوس سببا للتقرُّ 

ة كام هو ها عىل نفسه مبارشلَ أدَخ  بأن تكون املشقةُ  أن هذا النهي مرشوطٌ 

 .العمل بسبب الدخول يفونا ناجتة كال  يف املثال،

تابعة للعمل كاملريض غري القادر عىل الصوم أو إذا كانت املشقة وأما 

واحلاج ال يقدر عىل احلج ماشيا أو راكبا إال بمشقة خارجة  ،الصالة قائام

ۇ  ۇ  ژ  :جاء فيه قوله تعاىل يفهذا هو الذ ،العملذلك مثل  عن املعتاد يف

 . صَخ وجاء فيه مرشوعية الرُّ (، 125)البقرة:  ژۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

سواء كان عامال هبا  ،عمل بالرخصةأن يصاحب هذا األصل يف و

ل وقبكان بنّية  وأ فال ُيثاب عىل العمل بتلك الرخصة، نفسه د حظِّ ملجرّ 

 فيكون ُمَثاًبا عىل ذلك. ه تلبية إلذنه الرخصة من ربِّ 

  :إن مل يعمل بالرخصة فعىل وجهنيأما 

نفسه أو جسمه أو عقله  عليه يف أنه يدخُل  أن يعلم أو يظنّ  :أحدمها

في هذه احلال ال ف .ويكره بسببه العمل ،ج به ويعنتيتحرَّ  أو عادته فسادٌ 

ولكنه  ،وكذلك إن مل يعلم بذلك وال ظنّ جيوز له ترك العمل بالرخصة. 

أدخل  عامَّ  ه اإلمساكُ فحكمُ الفساد، العمل دخل عليه ذلك  ا دخل يفملّ 

ن   َلي َس حديث: "مثل هذا جاء  ويف .شعليه املشوِّ 
ِّ  م  َيامُ  ال ب   يف   الصِّ

َفر   ة   ةالص : "العن الصالة وهو بحرضة الطعامالنهي و 2"،السَّ َ  ب َحرض 

َعام   َبَثان   ُيَداف ُعهُ  ُهوَ  َوال، الطَّ عنه بسبب عدم  َي أشباه ذلك مما ُن و 3"،األَخ 

عىل عمل  فإن قصد الشارع املحافظةُ  ؛يه عىل كاملهالعمل املأذون ف استيفاء

                                                 
  باب ما ال جيوز من النذور يف معصية اهلل. ،كتاب النذور واألميانموطأ مالك: 1
  كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.  ن أبي داود:سن2
كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة حبضرة الطعام الذي يريد صحيح مسلم: 3

  أكله يف احلال. 
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ة عَ ه وَس ترفُّ  واإلبقاء عليه حتى يكون يف ،العبد ليكون خالصا من الشوائب

 قيامه بالتكاليف الرشعية.  اَل َح 

 ولكن يف ،يظن أنه ال يدخل عليه ذلك الفساد وأن يعلم أ :والثاين

الرخصة عىل  فهذا أيضا موضع ملرشوعية .العمل مشقة غري معتادة

 ينفسها ه بل املشقة يف ،ن زيادة املشقة مما ينشأ عنها العنت، ألاجلملة

ر عىل الصب عليه قدَ مما ال يُ  يوإن قدر عىل الصب عليها فه .العنت واحلرج

. ولكن هل يكون األفضل األخذ بالرخصة أو تركها؟ انظر تفصيل عادة

 .هذا يف كتاب األحكام يف أبواب الرخصة والعزيمة

ع عن الوجه الثاين  وهو أن تكون املشقة غري معتادة  ،ثالث هٌ ج  وَ ويتفرَّ

 يش بَّ ورُ  .لكنها صارت بالنسبة إىل بعض الناس كاملعتادة
 
فإن  ؛هكذا ء

انني عىل بذل عَ اد واملنقطعني إىل اهلل تعاىل املُ بَّ أرباب األحوال من العُ 

عانني عىل ما روا مُ وصا ،وا هبذه اخلاصيةصُّ التكاليف قد ُخ  املجهود يف

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ       ڭۓ  ۓ  ڭژ: أال ترى إىل قوله تعاىل .انقطعوا إليه

واستثنى اخلاشعني  ،ففجعلها كبرية عىل املكلَّ (، 45)البقرة:  ژۆ

ة رَّ كانت قُ  يفهو الذ ،اهلل صىل اهلل عيله وسلم م رسوُل امهُ الذين كان إمَ 

ةُ  َوُجع َل : "الصالة عينه يف الة   يف   يَعي ن   ُقرَّ حتى كان يسرتيح إليها  1"،الصَّ

م   ُل الب   َيا: "من تعب الدنيا
نَا ةَ الالصَّ  َأق  ح  َا َأر  وقام حتى تفطرت  2"،هب 

  َنب يَّ  َأنَّ : "قدماه
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ن   َيُقومُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

 َتَتَفطَّرَ  َحتَّى اللَّي ل   م 

َ  ئ َشةُ َعا :َفَقاَلت   ،َقَدَماهُ 
نَعُ  مل    َرُسوَل  َيا َهَذا َتص 

 
ُ  َغَفرَ  َوَقد   اّللَّ مَ  َما َلَك  اّللَّ  َتَقدَّ

ن  
ب َك  م  ر َوَما َذن  بُّ  َأَفال :َقاَل  ؟ََتَأخَّ

  3".َشُكوًرا َعب ًدا َأُكونَ  َأن   ُأح 

 وبيان هذه املسألة يقتيض التفصيل اآليت: 

                                                 
  كتاب عشرة النساء، باب حب النساء.سنن النسائي: 1
 كتاب األدب، باب يف صالة العتمة.  سنن أبي داود:2
فسري القرآن، باب "ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم كتاب تصحيح البخاري: 3

  نعمته". 
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 علة رفع الحرج وضوابطه
 :عن املكلف لوجهني علم أن احلرج مرفوعا

وكراهة  ،وبغض العبادة ،من االنقطاع من الطريق اخلوُف  :أحدمها

 وينتظم حتت هذا املعنى اخلوف من إدخال الفساد عليه يف .التكليف

 .أو حاله ،أو ماله ،أو عقله ،جسمه

التقصري عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد املختلفة  خوُف  :والثاين

فربام كان  ،الطريق إىل تكاليف أخر تأيت يف ،عىل أهله وولده مثل قيامه ؛األنواع

وربام أراد  ؛ف دوناوقاطعا باملكلَّ  ،بعض األعامل شاغال عنها ل يفالتوغُّ 

 .االستقصاء فانقطع عنهام احلمل للطرفني عىل املبالغة يف

 أوال: الخوف من االنقطاع
حتى تكون  ،ةفإن اهلل وضع هذه الرشيعة املباركة حنيفية سمحة سهل

بَّبة إىل قلوب  ح والسهولة لدخل اَم فلو عملوا عىل خالف السَّ  .اخللقحُمَ

ڦ  ژ  :أال ترى إىل قوله تعاىل .وا به ما ال ختلص به أعامهلمفُ لِّ عليهم فيام كُ 

فقد أخبت اآلية أن (، 7)احلجرات:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  چ  چ

وبالوعد  ،قلوبنا بذلك نه يفوزيَّ  ،سريه وتسهيلهب إلينا اإليامن بتياهلل حبَّ 

  ُتط يُقونَ  ب اَم  َعَلي ُكم  " :احلديث ويف .الصادق باجلزاء عليه
 
ُ  َيَملُّ  ال َفَواّللَّ  اّللَّ

ين   َأَحبَّ  َوَكانَ  .مَتَلُّوا  َحتَّى ُبهُ  َعَلي ه   َدامَ  َما إ َلي ه   الدِّ حديث  ويف 1"،َصاح 

هذه احلوالء بنت  :ت له عائشة ريض اهلل عنهااحلوالء بنت تويت حني قال

ال تنام " :فقال عليه الصالة والسالم .تويت زعموا أنا ال تنام الليل

ن   ُخُذوا ؟!الليل
َعَمل   م    ُتط يُقونَ  َما ال 

 
َأمُ  ال َفَواّللَّ ُ  َيس  َأُموا  َحتَّى اّللَّ  2"،َتس 

 وما أشبه هذا من األحاديث. 

                                                 
  كتاب اإلميان، باب أحب الدين إىل اهلل عز وجل أدومه.صحيح البخاري: 1
كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب أمر من نعس يف صالته واستعجم عليه صحيح مسلم: 2

  القرآن أو الذكر.
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وإذا  .مقصودة للشارع ،ة معقولة املعنىوحاصل هذا أن النهي لعلّ 

به  جد ما علّل فإذا وُ  .مع العلة وجودا وعدما فالنهي دائرٌ  ،كان كذلك

وجد وإذا مل تُ  .هاج  تَّ ا ومُ هً متوجِّ  كان النهُي  صىل اهلل عليه وسلم الرسوُل 

  :هذا امليدان عىل رضبني الناس يف إذ   ،مفقود فالنهُي 

العمل تلك  سبب إدخال نفسه يفله ب حيصُل : نوع الرضب األول

ئدة عىل املعتاد له ضجرا  دُث أو حُت  ،غريه فسادا فيؤثر فيه أو يف ،املشقة الزا

 .املكلفني كام هو الغالب يف ،وقعودا عن النشاط إىل ذلك العمل ،وملال

ص فيه بل يرتّخ  ،فمثل هذا ال ينبغي أن يرتكب من األعامل ما فيه ذلك

أو يرتكه  ،ا ال جيوز تركهممّ العمل خيص إن كان الرت ع له يفبحسب ما رُش  

ودليله قوله عليه الصالة  .وهو مقتىض التعليل .إن كان مما له تركه

َربَِّك  إ نَّ " :والسالم
ا َعَلي َك  ل  َك  ،َحق  س  ا َعَلي َك  َول نَف  ل َك ألَ وَ  ،َحق   َعَلي َك  ه 

ا ط   ،َحق  هُ  َحقر  ذ ي ُكلَّ  َفَأع  شار به عليه الصالة والسالم أ يوهو الذ 1".َحقَّ

وقد قال بعد  ،عىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص حني بلغه أنه يّسد الصوم

 صىل اهلل عليه وسلم.  ليتني قبلت رخصة رسول اهلل :الكب

 ،شأنه أن ال يدخل عليه ذلك امللل وال الكسل :والرضب الثاين

العمل من  ملا له يف أو ،يسهل به الصعب اد  أو َح  ،من املشقة لوازع هو أشدّ 

 ،ل عىل غريهعليه ما ثقُ  حتى خفَّ  ،وملا حصل له فيه من اللذة ،ةاملحبّ 

العناء  العمل وكثرةُ  ه كثرةُ بل يزيدُ  ،ه غري مشقةحقِّ  وصارت تلك املشقة يف

العمل بالنسبة إليه أو  ظ عن تأثري ذلك املشوش يففَ أو حُي  ،فيه نورا وراحة

  َنب يَّ  َأنَّ : "ثدياحلكام جاء َف  .إىل غريه
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َيُقومُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

ن  
َ  :َعائ َشةُ  َفَقاَلت   ،َقَدَماهُ  َتَتَفطَّرَ  َحتَّى اللَّي ل   م 

نَعُ  مل    َرُسوَل  َيا َهَذا َتص 
 
 َوَقد   اّللَّ

ُ  َغَفرَ  مَ  َما َلَك  اّللَّ ن   َتَقدَّ
رَ  َوَما َذن ب َك  م  بُّ  َأَفال :َقاَل  !َتَأخَّ

 َعب ًدا َأُكونَ  َأن   ُأح 

ّهاد من الصحابة ومن و 2".َشُكوًرا يف ذلك قصص عن كثري من الُعبَّاد والزُّ

                                                 
  صوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ومل يرى عليه قضاء.كتاب الصحيح البخاري: 1
كتاب تفسري القرآن، باب "ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم صحيح البخاري: 2

  نعمته".
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 بل كانوا معدودين يف ،ةومل يكونوا بذلك خمالفني للسنّ جاء بعدهم. 

عن العمل  َي ألجلها ُن   يوذلك ألن العلة الت ،جعلنا اهلل منهم ،السابقني

 .همحقِّ  فلم ينتهض النهي يف ،همحقِّ  يفالشاق مفقودة 

فالرضب األول حاله حال من يعمل بحكم عهد اإلسالم وعقد 

حاله حال من يعمل بحكم غلبة  الثاينالرضب و .اإليامن من غري زائد

 ،قائد والرجاء حاد   ،فاخلوف سوط سائق ؛اخلوف أو الرجاء أو املحبة

غري أن اخلوف مما  ،ملشقةفاخلائف يعمل مع وجود ا .واملحبة تيار حامل

يعمل  يوالراج ،عىل الصب عىل ما هو أهون وإن كان شاقا حيمُل  هو أشّق 

متام الراحة حيمل عىل الصب عىل  غري أن الرجاء يف ،مع وجود املشقة أيضا

يعمل ببذل املجهود شوقا إىل املحبوب فيسهل عليه  حبُّ واملُ  ،متام التعب

 .ويقرب عليه البعيد ،الصعب

هل نفسه أو عضو من أعضائه أو عقله  َف لَ تَ اإلنسان ن إذا خاف ولك

 .هذا مما فيه نظر ؟جمزئا أم ال ـ واحلالة هذهـ العمل احلاصل يكون 

. النظر األول فيها مأخوذ من مسألة "الصالة يف الدار املغصوبة" 1

املشهورة عند األصوليني، حيث اجتمع هانه أمران: أحدمها: النهي عن 

شقة الفادحة عىل النفس، والثاين: العبادة املأمور هبا واملثاب عىل إدخال امل

فعلها، ومها أمران مفرتقان، يمكن أن يقع األمر بأحدمها منفصال عن النهي 

وأنه  ،وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعيعن اآلخر. 

واالنتقال إىل  ،لفالطهارة عند خوف التَّ  يف ل املنعُ ق  ونُ  .ال جيزئه إن فعل

 :والشاهد للمنع قوله تعاىل .خوف املرض أو تلف املال احتامل ويف .التيمم
 (. 29)النساء:   ژڃ  چ  چژ

هل  :أن يقال يوه ،قاعدة أخرى. والنظر الثاين فيها مبني عىل 2

 ؟للعبد أم ألجل أنا حق   ؟هلل املشقة ألجل أن ذلك حق   الشارع رفعُ  قصدُ 

 يف احلرَج  عَ فَ وقد رَ  ،هه الشارعحيث وجَّ  جه املنعُ هلل فيتَّ  حق   فإن قلنا إنا

للعبد  لنا إنه حق  وإن قُ  .لذلك الرفع فالدخول فيام فيه احلرج مضاد   ،الدين

 ض النهُي ومل يتمحَّ  ،كانت عبادته صحيحة ،هه بحظِّ لربِّ  فإذا سمح العبدُ 
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ب لَّ غَ  ن  ومَ  ،بإطالق عَ نَ اهلل تعاىل مَ  ب جانب حّق من غلَّ . فعن تلك العبادة

 . ولكن جعل ذلك إىل خريته ،العبد مل يمنع بإطالق جانب حّق 

 :أمور ح هذا الثاينيرجِّ  يوالذ

بإشارته  قد دّل ( 29)النساء:   ژڃ  چ  چژ  :أن قوله تعاىل :منها

 ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇژ  :ق بالعباد لقوله تعاىلف  ذلك من جهة الرِّ  عىل أنّ 

وأشباهها  .هبم ُق فَ ر   بذلك إىل رفع احلرج عنهم ألنه أَ يشري( 29)النساء: 

 .من اآليات الدالة عىل وضع الرشيعة ملصالح العباد
فإنام يكون  ؛ّس  دة اليُ ام من األدلة عىل رفع احلرج وإرما تقدَّ  :ومنها

ذلك بالنسبة إىل  ارتفاعُ  َض ر  فإذا فُ  ،منتهضا مع فرض احلرج والعّس النهُي 

 ، كام سبق بيانه.قوم ارتفع النهي

  ثانيا: الخوف من التقصير في الوظائف األخرى
وال  ،له منها رشعية ال بدّ  ووظائَف  بأعامل   ف مطلوٌب فإن املكلَّ 

فربام  ل شاّق مفإذا أوغل يف ع .ربه تعاىل يقوم فيها بحّق  ،حميص له عنها

كون عبادته أو تف ،والسيام حقوق الغري التي تتعلق به ،عن غريه هقطع

ا فيكون بذلك ملومً  ، فيهفيقرصِّ  ،فه اهلل به كلَّ له الداخل فيه قاطعا عاّم عم

دُ  ،غري معذور  ،بواحدة منها ه ال خيلُّ ج  بجميعها عىل وَ  منه القيامُ  إذ املرا

له فيها   .وال بحال من أحوا

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  آَخى" :ذكر البخاري عن أيب جحيفة قال  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

 َ   َوَأيب   َسل اَمنَ  َبني 
 
َداء ر    َأبَا َسل اَمنُ  َفَزارَ  ،الدَّ

 
َداء ر    ُأمَّ  َفَرأَى الدَّ

 
َداء ر  َلةً  الدَّ  ُمَتَبذِّ

  َأبُو َأُخوكَ  :َقاَلت   !َشأ نُك   َما :هَلَا َفَقاَل 
 
َداء ر  َيا يف   َحاَجةٌ  َلهُ  َلي َس  الدَّ ن   .الدُّ

  َأبُو َفَجاءَ 
 
َداء ر   َأنَا َما :َقاَل  ،َصائ مٌ  َفإ ينِّ  :َقاَل  ،ُكل   :َفَقاَل  َطَعاًما َلهُ  َفَصنَعَ  الدَّ

ي ُل  َكانَ  َفَلامَّ  .َفَأَكَل  :َقاَل  ،َتأ ُكَل  َحتَّى ب آك ل     َأبُو َذَهَب  اللَّ
 
َداء ر   :َقاَل  َيُقومُ  الدَّ

ن   َكانَ  َفَلامَّ  ،َنم   :َفَقاَل  ،َيُقومُ  َذَهَب  ُثمَّ  ،َفنَامَ  ،َنم  
ر   م   ُقم   :َسل اَمنُ  َقاَل  ي ل  اللَّ  آخ 

َيا، اآلنَ  َربَِّك  إ نَّ  :َسل اَمنُ  َلهُ  َفَقاَل  ،َفَصلَّ
ا َعَلي َك  ل  َك  ،َحق  س  ا َعَلي َك  َول نَف   ،َحق 

ل َك  ا َعَلي َك  َوألَه  ط  ، َحق  هُ  َحقر  ذ ي ُكلَّ  َفَأع  ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َفَأتَى .َحقَّ  َعَلي ه   اّللَّ
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ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَقاَل  ،َلهُ  َذل َك  رَ َفَذكَ  َوَسلَّمَ   1".َسل اَمنُ  َصَدَق  :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

: "إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء وكذلك حديث

وقيل البن مسعود  2صاليت، كراهية أن أشق عىل أمه"، الصبي، فأتجّوز يف

ءة القرآن :الفق !الصوم لُّ ق  وإنك لتُ  :رىض اهلل عنه  ،إنه يشغلني عن قرا

ءة القرآن أحّب   :وقال ،همالك إحياء الليل كلّ اإلمام وكره  .منه إيلّ  وقرا

ال  :ثم قال .أسوةصىل اهلل عليه وسلم ويف رسول اهلل  ،صبح مغلوباه يُ لعلَّ 

 ،فإن كان يأتيه الصبح وهو نائم فال ؛ذلك بصالة الصبح بأس به ما مل يرّض 

  .فتور أو كسل فال بأس به وإن كان وهو به

ب تعطيل أنه يسبّ بة النهي عن اإليغال يف العمل فإذا ظهرت علّ 

ت العلة دَ ج  فإذا وُ  ،ض العبادةك ويبغِّ ب الكسل والرّت كام أنه يسبِّ  ،وظائف

من ذلك فاإليغال فيه  ءوإن مل يكن يش ،ي عن ذلكة ُن  عَ أو كانت متوقَّ 

من غلبة اخلوف ذكُره م يغال ما تقدّ القيام بالوظائف مع اإل وسبُب . حسن

 .املحبة أو الرجاء أو

وإن كان له وازع ـ العمل وإيغاله فيه  فإن قيل دخول اإلنسان يف

ال يمكن معه استيفاء أنواع ـ حامل املحبة  أو ،أو حادي الرجاء ،اخلوف

قائام عىل حقوق  ،صائام النهار ،ى له أن يكون قائام الليلوال يتأتَّ  ،العبادات

، معينا للعباد، ومغيثا بوظائف اجلهاد عىل كامهلاأهله والكسب لعياله، قائام 

ئج الناس،  منها  بل كثريٌ  ؛وغري ذلك من األعاملللملهوف، وقاضيا حلوا

ها ولكن وقد ال تضادّ  ،جتامع فيهار بحيث ال يمكن االَخ تضاد أعامال أُ 

 .تؤثر فيها نقصا

 عىل رضبني: أن الناس  فاجلواب

هلم من استيفاء حظوظهم  وهؤالء ال بدّ  .أرباب احلظوظ :أحدمها

 وال يرضُّ  ،بواجب عليهم لكن بحيث ال خيلُّ  ،املأذون هلم فيها رشعا

ص بالنسبة إليهم ص يف مواضع الرتخُّ فقد وجدنا عدم الرتخُّ  .بحظوظهم

                                                 
  كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع ومل يرى عليه قضاء.صحيح البخاري: 1
  ب األذان، باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب.كتاصحيح البخاري: 2
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ئد املباحة قد  وقطعُ  .ها رشعام موقعُ موقعا يف مفسدة أو مفاسد يعظُ  العوا

طلقا خروجا عن وكذلك وجدنا املرور مع احلظوظ مُ  .املحرمات وقع يفيُ 

حكمة الرشع عن  ق  ل  ألن املسرتسل يف ذلك عىل غري تقييد مُ  ؛ربقة العبودية

الذي جاءت به الرشيعة هو اجلمع بني  فاحلّق  .وذلك فساد كبري ،نفسه

 ،بواجب فيأخذ يف احلظوظ ما مل خيّل  :هذين األمرين حتت نظر العدل

ويبقى يف املندوب واملكروه عىل  ،الرتك إىل حمظور احلظوظ ما مل يؤدّ  ويرتك

ى عن هَ ن  ويُ  ،ب إىل فعل املندوب الذي فيه حظه كالنكاح مثالدَ ن  فيُ  :توازن

ر ظَ ن  ويُ  ،كالصالة يف األوقات املكروهة ؛فيه عاجال حظّ  ال ياملكروه الذ

فإن  ،عاجل فيه حظ   ويف املكروه الذي له ،له فيه حظّ  يف املندوب الذي ال

أو لرتك مندوب هو  ،ه رشعارَ ك  ملا يُ  ه يف املندوب يؤديكان ترك حظّ 

ع بزوجته كرتك التمتُّ  ؛وترك املندوب أوىل كان استعامله احلظّ  ،أعظم أجرا 

 َرَأى َفإ َذا: "ه عليه حديثحسبام نبَّ  ،ف إىل األجنبياتاملؤدي إىل التشوُّ 

ةً  َأَحُدُكم   َرأَ جَ  ام  َيأ ت   َبت هُ َفَأع  َلهُ  َفل  وكذلك ترك الصوم ألجل أن يقوى  1"،َأه 

ءة القرآن ُتم   َقد   إ نَُّكم  : "ويف احلديث .عىل قرا ن   َدَنو 
ُكم   م  ف ط رُ  َعُدوِّ  َأق َوى َوال 

 يؤدي إىل ما هو أشدّ  املكروه الذي له فيه حظّ  وكذلك إن كان تركُ  2".َلُكم  

م طاعة قدِّ إنه ينبغي أن يُ  :كام قال الغزايل ؛ّف األخ اجلانُب  َب لِّ غُ  ،كراهة منه

لدين يف تناول املتشاهبات عىل التورُّ  فإن تناول  ،ع عنها مع عدم طاعتهامالوا

 هَ ر  ع عنها وكُ التورُّ  لَب طُ  فإذا كان فيها اشتباهٌ  ،املتشاهبات للنفس فيها حظّ 

لدين رُ  ،ا ألجلهتناوهلُ  هنا  احلظّ  ُب جان َح جِّ فإن كان يف تناوهلا رىض الوا

لدين ،يف الكراهية بسبب ما هو أشدُّ  عن  يومثله ما رو .وهو خمالفة الوا

 .طلب الرزق يف شبهة أحسن من احلاجة إىل الناس أنّ  :مالك

فيقع  ،زاحم األعاملاحلظوظ ألصحاب احلظوظ تُ  فاحلاصل أنّ 

 وبسط هذه .ما عداه كَ ر  وتُ  كَب ارتُ   الراجُح فإذا تعنيَّ  ،الرتجيح بينها

 .هي عمدة كالم الفقهاء يف تفاريع الفقهسألة امل

                                                 
  كتاب الرضاع، باب ما جاء يف الرجل يرى املرأة تعجبه.سنن الترمذي: 1
  كتاب الصيام، باب أجر املفطر يف السفر إذا توىل العمل.صحيح مسلم: 2
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الرضب األول يف  كمُ م ُح هُ كمُ وُح  .أهل إسقاط احلظوظ :والثاين

 عَ نَ سقوط حظوظهم لعزوب أنفسهم عنها مَ  غري أنّ  .بني األعامل الرتجيح

م يف الرتجيح بني هُ قَ ووفَّ  ،نقطاع وكراهية األعاملعليهم من اال اخلوَف 

 .أعامالً  فصاروا أكثرَ  .م من األعامل بام مل ينهض به غريهمهُ َض وأنَ  ،احلقوق

م من الوظائف الدينية املتعلقة بالقلوب واجلوارح ما يستعظمه هُ عُ َس فيَ 

 هُ فَ لِّ وأما أنه يمكنهم القيام بجميع ما كُ  .ه يف خوارق العاداتدُّ غريهم ويعُ 

فإنه ترك بإطالق إال يف املنهيات  ،رإليه عىل اجلملة فمعتذِّ  َب د  ونُ  العبدُ 

 وهو أمر يمكن حتقيقه عىل العموم.

 

 فصل

وهو من  ةٌ عنه مشقّ  ُب إنام هو فيام كان من األعامل يتسبَّ  هُ م ذكرُ ما تقدَّ 

ة فادحة فهو ب عنه مشقّ غري مأذون فيه وتسبَّ العمُل فإن كان  ،املأذون فيه

ب النهي ألنه زاد عىل ارتكااملأذون فيه؛ ب أظهر يف املنع من ذلك التسبُّ 

 .واحلرج عىل نفس العنت   إدخاَل 

ال بسببه وال بسبب  ،ف من خارجة الداخلة عىل املكلَّ وقد تكون املشقَّ 

بقاء ذلك األمل وتلك  يف فهانه ليس للشارع قصدٌ  .عمل تنشأ عنه دخوله يف

 .إدخاهلا عىل النفس ب يفالتسبُّ  كام أنه ليس له قصد يف ،املشقة والصب عليها

طها وسلَّ  ،ؤذيات واملؤملات خلقها اهلل تعاىل ابتالء للعباد ومتحيصاغري أن امل

 (.23)األنبياء:  ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ  :عليهم كيف شاء وملا شاء
رفعا  ،دفعها عىل اإلطالق يف من جمموع الرشيعة اإلذنُ  مَ ه  فُ قد و

 بل أذن يف ،وحفظا عىل احلظوظ التى أذن هلم فيها ،ة الالحقةللمشقّ 

وتوسعة عليه  ،تكملة ملقصود العبد ،ها وإن مل تقعع  ز منها عند توقُّ رُّ التح

فمن  .عموالقيام بشكر النِّ  ،ه إليهالتوجُّ  وحفظا عىل تكميل اخللوص يف

عند  يالتداو ويف ،والبد واحلرّ  ،دفع ألم اجلوع والعطش ذلك اإلذن يف
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ز من والتحرُّ ً ،ريهذ آدميا كان أو غؤ  مُ  ي من كلِّ التوقِّ  ويف ،وقوع األمراض

ب له مع ذلك دفع املؤملات ثم رتَّ  .ة هلام العدَّ قدِّ عات حتى يُ املتوقّ 

ب له ذلك فيام كام رتّ  .األخروية وجلب منافعها بالتزام القوانني الرشعية

 .ا فيه معلوم من الدين رضورةهذا مأذونً  وكونُ  .ب عن أفعالهيتسبّ 

إن ثبت : أحدهاأنواع:  عىل ثالثة إال أن هذا الدفع املأذون فيه

كام أوجب  ؛علمنا أن الشارع قصد رفع تلك املشقة انحتامه فال إشكال يف

وجهاد  ،علينا دفع املحاربني والساعني عىل اإلسالم واملسلمني بالفساد

التسليط  هنا جهةُ  َبُ تَ ع  وال يُ  ،الكفار القاصدين هلدم اإلسالم وأهله

وإن  ،التكليف يف ىغَ ل  فع أن ذلك مُ دّ ألنا قد علمنا بإجياب ال ؛بتالءواال

 . العقد اإليامين ا يفَب تَ ع  كان مُ 

 فيحتمل األمر اعتبارين: إن مل يثبت انحتام الدفع :الثاين

ل من َس ر  ذلك الشاق مُ  وأنَّ  ،فيمكن اعتبار جهة التسليط واالبتالء

 اًم تَّ وي حُمَ ا مل يكن التداولذلك ملَّ  .فيستسلم العبد للقضاء ،يل  ب  ط املُ سلِّ املُ 

البقاء عىل  وأذن عليه الصالة والسالم يف ،ه كثري من السلف الصالحكَ رَ تَ 

يَك  الأَ : "ديثاحل حكم املرض كام يف َرأَةً  ُأر  ن   ام 
ل   م  َنَّة   َأه   ،َبىَل  :ُقل ُت  ؟اجل 

ه   :َقاَل  أَةُ  َهذ  َر  َداءُ  امل  و  ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َأتَت   السَّ عُ  إ ينِّ  :َفَقاَلت   لَّمَ َوَس  َعَلي ه   اّللَّ َ  ُأرص 

ُف  َوإ ينِّ  عُ  َأتََكشَّ َ  َفاد  ئ ت   إ ن   :َقاَل  ،يل   اّللَّ
ت   ش  َنَّةُ  َوَلك   َصَب  ئ ت   َوإ ن   ،اجل 

 ش 

ُت  َ  َدَعو  ُ  :َفَقاَلت   ،ُيَعاف َيك   َأن   اّللَّ ب  ُف  إ ينِّ  :َفَقاَلت   .َأص  عُ  َأتََكشَّ َ  َفاد   َأن   يل   اّللَّ

َف َأتَكَ  ال ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َعَلي نَا َخَرَج : "احلديث يف وكام 1".هَلَا َفَدَعا ،شَّ  َعَلي ه   اّللَّ

ًما َوَسلَّمَ  َضت   :َفَقاَل  َيو  ُجُل  َمَعهُ  النَّب يُّ  َيُمرُّ  َفَجَعَل  ،األَُممُ  َعيَلَّ  ُعر   ،الرَّ

ُجالن   َمَعهُ  َوالنَّب يُّ  طُ  َمَعهُ  َوالنَّب يُّ  ،الرَّ ه   َوَرَأي ُت  ،َأَحدٌ  َمَعهُ  َلي َس  َوالنَّب يُّ  ،الرَّ

ًدا ُت  ،األُُفَق  َسدَّ  َكث رًيا  َسَوا ت ي َتُكونَ  َأن   َفَرَجو  يَل  ،ُأمَّ ُمهُ  ُموَسى َهَذا :َفق   ،َوَقو 

ي ُت  ،ان ُظر   :يل   ق يَل  ُثمَّ  ًدا َفَرأَ يَل  ،األُُفَق  َسدَّ  َكث رًيا  َسَوا  َهَكَذا ان ُظر   يل   :َفق 

ي ُت  ،اَوَهَكذَ  ًدا َفَرأَ يَل  األُُفَق  َسدَّ  َكث رًيا  َسَوا   :َفق 
 
ُتَك  َهُؤالء   َوَمعَ  ،ُأمَّ

 
 َهُؤالء

                                                 
  كتاب املرضى، باب فضل من يصرع من الريح.صحيح البخاري: 1
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ُخُلونَ  َأل ًفا َسب ُعونَ  َنَّةَ  َيد  َساب   ب َغري    اجل  َق  .ح   َفَتَذاَكرَ  ،هَلُم   ُيَبنيَّ   َومَل   النَّاُس  َفَتَفرَّ

َحاُب  ُ  َصىلَّ  النَّب يِّ  َأص  ا :َفَقاُلوا  ،َسلَّمَ وَ  َعَلي ه   اّللَّ نُ  َأمَّ َنا َنح  ك   يف   َفُول د   ،الرشِّ 

نَّا   آَمنَّا َوَلك 
 
ن   ،َوَرُسول ه   ب اّللَّ

  َوَلك 
 
ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َفَبَلغَ  ،َأب نَاُؤَنا ُهم   َهُؤالء  اّللَّ

ينَ  ُهم   :َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   ذ  ونَ  ال الَّ ُ ُقونَ  َوال ،َيَتَطريَّ رَت  َتُوونَ  َوال ،َيس   ،َيك 

ُلونَ  َرهبِّ م   َوَعىَل  اَشةُ  َفَقامَ  ،َيَتَوكَّ ن ُهم   :َفَقاَل  ،حم  َصن   ب نُ  ُعكَّ
 َرُسوَل  َيا َأنَا َأم 

 
 
ن ُهم   :َفَقاَل  آَخرُ  َفَقامَ  ،َنَعم   :َقاَل  ؟اّللَّ

َا َسَبَقَك  :َفَقاَل  ؟َأنَا َأم    1".ُعَكاَشةُ  هب 

د ويتأيّ الشارع يف ذلك. ىض إذن بمقت ويمكن اعتبار جهة احلظّ 

ملا سأله  حيث قال عليه الصالة والسالم يالتداو كام يف ؛دببالنَّ 

  َرُسوَل  َيااألعراب: "
 
ا :َفَقاَل  ؟َأنََتَداَوى اّللَّ َ  َفإ نَّ  َتَداَوو   َيَضع   مَل   َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ

َ  َدَواءً  َلهُ  َوَضعَ  إ الّ  َداءً    َغري 
 
د   َداء َ  َواح    2".َرمُ اهل 

 .وأما إن ثبت اإلباحة فاألمر أظهر: الثالث

 المسألة الثامنة
 ذلك أن خمالفة ما هتوى األنفس شاّق وهي يف مشقة خمالفة اهلوى، 

مبالغ ال اتباعه  ولذلك بلغ أهل اهلوى يف ؛عليها وصعب خروجها عنه

ف عن ولكن الشارع إنام قصد بوضع الرشيعة إخراج املكلَّ . يبلغها غريهم

ه حتى يكون عبدا هللات اهلوى ليست من املشقات  ا خمالفةُ فإذً  .باع هوا

إذ لو كانت  ؛جماري العادات وإن كانت شاقة يف ،التكليف عتبة يفاملُ 

ت ضعَ لكان ذلك نقضا ملا وُ  ،ألجل ذلك رشع التخفيُف ة حتى يُ عتَب مُ 

 .بعد إن شاء اهلل، وسيأيت بيانه وذلك باطل .له الرشيعةُ 

 تاسعةالمسألة ال
فإن األعامل إذا  ؛كذلك تكون أخروية ،دنيوية كام أن املشقة تكونُ 

                                                 
  ، باب من اكتوى أو كوى غريه وفضل من مل يكتو.كتاب الطبصحيح البخاري: 1
  .رجل يتداوىكتاب الطب، باب يف ال  :أبي داودسنن  2
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ـ ة مشقَّ  م فهو أشدُّ فيها يؤدي إىل تعطيل واجب أو فعل حمرَّ  كان الدخوُل 

اعتبار ملا كان و .ة بدينلَّ هي غري خُم   يمن املشقة الدنيوية التـ ع باعتبار الرّش 

، كان دفُع املشّقة نظر الرشع ا يفاعتبار النفس وغريه عىل امدَّ قَ الدين مُ 

ما عىل دفع املشّقة الدنيوية. ليس للشارع ومع ذلك فإنه  األخروّية ُمَقدَّ

دنيوية يف سبيل جتنُّب  أخروية، وإنام وقوُع املشّقة ة إدخال مشقّ  يف قصدٌ 

الدنيوية من باب اللزوم الذي ال انفكاك عنه يف جماري العادة. والدليل عىل 

 بيانه من عدم قصد الشارع إىل املشقة يف ذاهتا.ذلك ما سبق 

 المسألة العاشرة
 ؛هُ ف وحدَ باملكلَّ  الناشئة من التكليف ختتصُّ  ةُ قد تكون املشقّ 

عىل غريه  وقد تكون داخلةً  .ة له ولغريهوقد تكون عامّ  .كاملسائل املتقدمة

 .بسببه

ند س  فاية فيام أُ قر إليه لكونه ذا كتَ ف  املُ  ومثال العامة له ولغريه كالوايل

 ،الوالية تشغله عن االنقطاع إىل عبادة اهلل واألنس بمناجاته إال أنّ  ،إليه

 .ه من ذلك ما يلحق غريهقَ وحَل  ،والرضر الفسادُ  مّ م بذلك عَ قُ فإنه إذا مل يَ 

أن  إالّ  ،ر إليهامقَ تَ ف  ومثال الداخلة عىل غريه دونه كالقايض والعامل املُ 

ديني  همّ أو يشغلهام عن مُ  ،مها إىل ما ال جيوزاء جيرّ الدخول يف الفتيا والقض

فقد نشأ  .ا من الناسمُهَ الرضر غريَ  مّ ومها إذا مل يقوما بذلك عَ  ،أو دنيوي

 .عامّ  هنا عن طلبهام ملصاحلهام املأذون فيها واملطلوبة منهام فسادٌ 

لزم من اشتغاله  ف إن  فإن املكلَّ  ؛قد نشأ هنا نظر يف تعارض مشقتنيو

يف  ةٌ ومشقّ  فيلزم أيضا من االشتغال بغريه فسادٌ  ،ة لغريهومشقّ  فسه فسادٌ بن

لزم األمر يف البحث عام حيقق املصلحتني ويدفع وإذا كان كذلك  .نفسه

فإذا كانت  .من الرتجيح وإن مل يمكن فال بدّ  1؛إن أمكن ذلكاملشقتني 

                                                 
كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله، فتقوم له األمة بذلك ويقوم هلا بوظيفة القضاء أو  1

 دراز(عبد اهلل . )َتَضرَُّر بعدمها. وهبذا جتتمع املصلحتان وتنتفي املفسدتانيعُ العلم أو اجلندية اليت 
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َ اعتُ  ،ة العامة أعظماملشقّ  وإن كان بالعكس  .صةاخلا ل جانُب مه  ها وأُ بُ جان   ب 

 .ففالتوقُّ  وإن مل يظهر ترجيٌح  .فالعكس

 المسألة الحادية عشرة
عتاد عن مُ  ف يف التكليف خارجةً حيث تكون املشقة الواقعة باملكلَّ 

 ،حتى حيصل هبا فساد ديني أو دنيوي ،املشقات يف األعامل العادية

 ؛ألدلة املتقدمةت اوعىل ذلك دلَّ  ؛فع عىل اجلملةالشارع فيها الرّ  فمقصودُ 

 .ص مطلقاَخ ت فيها الرُّ عَ ولذلك رُش  

وإنام وقعت عىل نحو ما تقع  ،وأما إذا مل تكن خارجة عن املعتاد

فليس  ،فالشارع وإن مل يقصد وقوعها ،املشقة يف مثلها من األعامل العادية

والدليل عىل ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها مل يكن  .بقاصد لرفعها أيضا

عمل عادي أو غري عادي يستلزم تعبا وتكليفا  ألن كّل  ؛ليف معهاالتك بقاءُ 

وإما يف خروج  ،ف بهإما يف نفس العمل املكلَّ  ؛لَّ أو َج  لَّ قَ  ،عىل قدره

فإذا  .وإما فيهام معا ، كان فيه إىل الدخول يف عمل التكليفف عاّم املكلَّ 

ف به كلَّ كان ذلك اقتضاء لرفع العمل امل ،عبذلك التّ  رفعَ  اقتىض الرشعُ 

 .وذلك غري صحيح .من أصله

 وهو أن التعب واملشقة يف األعامل املعتادة خمتلفةٌ  ،ا إال أن هنا نظرً 

وال  ،فليست املشقة يف الصالة كاملشقة يف الصيام :ختالف تلك األعاملاب

وال املشقة يف ذلك كله كاملشقة يف  ،املشقة يف الصيام كاملشقة يف احلج

ولكن كل عمل يف نفسه له مشقة  .ن أعامل التكليفإىل غري ذلك م ،اجلهاد

فلم خترج عن املعتاد  .توازي مشقة مثله من األعامل العادية ،معتادة فيه

ليست املشقة فيها جتري عىل وزان واحد يف تكاليف ثم إن ال .عىل اجلملة

برودة إسباغ الوضوء يف  فليس .حال وعىل كّل  ،مكان يف كّل و ،وقت كّل 

وكذلك القيام إىل الصالة من النوم  ،إسباغه يف الزمان احلاريساوي الشتاء 

 .يف قرص الليل أو يف شدة البد مع فعله عىل خالف ذلك
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ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :وإىل هذا املعنى أشار القرآن بقوله تعاىل

ڑ  ڑ  ژ : وقوله ،إىل آخرها( 1)العنكبوت:  ژہ  ہ  ھ  ھ    ھ

 ژڳ    ڳ   ڱ  ڱکک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ثم مدح اهلل من صب عىل ذلك وصدق يف وعده (، 11-10)األحزاب: 

إىل أشباه ذلك مما . اآلية( 23)األحزاب:  ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ :بقوله

ولكنه  ،أنه غري معتاد نُّ ظَ األعامل املعتادة ما يُ  عىل أن املشقة قد تبلغ يف يدّل 

العمل الواحد هلا  إذ املشقة يف ؛عتادا يُ مثلها مم ه يفومشقتُ  ،عتاداحلقيقة مُ  يف

وهذا  ،بحيث لو زاد شيئا خلرج عن املعتاد ،طرف أعىل :طرفان وواسطة

بحيث لو نقص شيئا مل يكن ثم  ،وطرف أدنى ،رجه عن كونه معتاداال خُي 

فإذا كان  .الغالب واألكثر يه ةوواسط ،نسب إىل ذلك العملمشقة تُ 

الرأي من املشقات أنا خارجة عن املعتاد ال بادئ بفكثريا مما يظهر  ،كذلك

وإذا مل خترج عن املعتاد مل  .يكون كذلك ملن كان عارفا بمجاري العادات

األعامل اجلارية  كسائر املشقات املعتادة يف ،رفعها يكن للشارع قصد يف

وقد يكون املوضع مشتبها فيكون حمال  .فال يكون فيها رخصة ؛عىل العادة

 .للخالف

زائدا  سافة،د املع  وبُ  ،ة احلرّ شدّ  :غزوة تبوك أمران اجتمع يف فمثال،

مشقة  ه زائد يفوذلك كلُّ  .عىل مفارقة الظالل واستدرار الفواكه واخلريات

ذلك  فلذلك مل يقع يف ؛ج هلا عن املعتادر  ولكنه غري خُم   ،الغزو زيادة ظاهرة

  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ژ  :وقد قال تعاىل .فكذلك أشباهها .رخصة

 (.31)حممد:  ژٿ  ٹ  ٹ  
)احلج:  ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ  :قوله تعاىل وقد قال ابن عباس يف

وقال:  .إنام ذلك سعة اإلسالم ما جعل اهلل من التوبة والكفارات (:72

َرج له.  ه عَ ف   رَ وفّسَّ  ،له َج رَ فانظر كيف جعل احلرج ما ال خَم  احلرج ما ال خَم 

فام كان من معتادات  .وأصل احلرج الضيق .برشع التوبة والكفارات

كيف وهذا  ،ها فليس بحرج لغة وال رشعااألعامل املعتاد مثلُ  املشقات يف

حتى  ،التمحيص واالختبار يوه ،حلكمة رشعية عَ ض  النوع من احلرج وُ 

 .الغائب الشاهد ما علمه اهلل يف يظهر يف
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 المسألة الثانية عشرة
 ،لدَ اها عىل الطريق الوسط األع  الرشيعة جارية يف التكليف بمقتض

كسب العبد من غري  تالداخل حت ،اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل فيه

يف مجيع  بل هو تكليف جار عىل موازنة تقتيض ،مشقة عليه وال انحالل

 ،واجلهاد ،واحلج ،والصيام ،كتكاليف الصالة ؛عتدالفني غاية االاملكلَّ 

 .اءابتد عَ وغري ذلك مما رُش   ،والزكاة

فه عن ظنَّ ف أو وجود مَ فإن كان الترشيع ألجل انحراف املكلَّ  ة انحرا

لكن عىل  ،ا إىل الوسط األعدلاد  كان الترشيع رَ  ،الوسط إىل أحد الطرفني

الطبيب  َل فع   ،عتدال فيهوجه يميل فيه إىل اجلانب اآلخر ليحصل اال

وقوة  ،وعادته ،عىل ما فيه صالحه بحسب حاله املريَض  حيمُل  الرفيق  

أ له طريقا يف التدبري وسطا ه هيَّ تُ ت صحَّ حتى إذا استقلَّ  ؛مرضه وضعفه

له الئقا به يف  .مجيع أحوا

(، 36)حممد:  ژہ   ہ  ھ  ھ  ھژ يف القرآن الكريم قوله تعاىل:و

 ژٺ   ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پژ  :وقوله

ا عن عبادة اهلل. وفيه قوله تعاىل: (، فهذا ملن شغتله الدني64)العنكبوت: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ

(، وهي ملن بالغ يف االنرصاف عن نعمة اهلل التي 32)األعراف:   ژڃ

عن مجاعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم كان ردُّ فعل وملا أخرج لعباده. 

وا ب لوا ويرتكوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إىل بتَّ أن يتذم الدنيا أن مَهُّ

 َفَمن  : "وقالصىل اهلل عليه وسلم، اهلل  ذلك عليهم رسوُل  ردَّ  ،العبادة

َب  نِّي َفَلي َس  ُسنَّت ي َعن   َرغ  ودعا ألناس بكثرة املال والولد بعدما أنزل  1".م 

الدنيا املال والولد هي ( مع أن 15)التغابن:  ژڱ  ں  ں   ڻژ اهلل

ها.  دهم ع باحلالل منها ومل يزهِّ الصحابة عىل مجع الدنيا والتمتُّ  قرّ أوالتي ذمَّ

وحيث  ،هم برتكها إال عند ظهور حرص أو وجود منع من حقهرَ وال أمَ 

 .وما سواه فال .ط بسبب ذلكة خمالفة التوسُّ نَّ ظ  تظهر مَ 

                                                 
  كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح.صحيح البخاري: 1
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فإن  .طوسُّ ية رشعية فتأملها جتدها حاملة عىل التّ فإذا نظرت يف كلّ 

ع يف قَّ وَ تَ أو مُ  فذلك يف مقابلة واقع   ،ميال إىل جهة طرف من األطراف رأيَت 

وعامة ما يكون يف التخويف والرتهيب ـ فطرف التشديد  .الطرف اآلخر

وطرف . نحالل يف الدينبه يف مقابلة من غلب عليه اال ىيؤتـ والزجر 

به يف  ىيؤتـ يص وعامة ما يكون يف الرتجية والرتغيب والرتخـ التخفيف 

فإذا مل يكن هذا وال ذاك رأيت  .مقابلة من غلب عليه احلرج يف التشديد

 .وهو األصل الذي يرجع إليه .ومسلك االعتدال واضحا ،ط الئحاالتوسُّ 

يف الدين من مال عن  ينَ َب ن املعتَ عإذا رأيت يف النقل  ،وعىل هذا

ع يف اجلهة قَّ توَ ط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو مُ التوسُّ 

 .وأشباههام ،وعليه جيري النظر يف الورع والزهد ،األخرى

ئد وما يشهد به معظم رَ ع  وقد يُ  .ف بالرشعرَ ع  ط يُ والتوسُّ  ف بالعوا

 .كام يف اإلرساف واإلقتار يف النفقات ،العقالء

 
 

 النوع الرابع
 بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة

 
 ولىالمسألة األ 
 ،ف عن داعية هواهرشعي من وضع الرشيعة إخراج املكلَّ الاملقصد 

را والدليل عىل ذلك . حتى يكون عبدا هلل اختيارا كام هو عبد هلل اضطرا

 :أمور

 ،د هلللقوا للتعبُّ العباد ُخ  عىل أنّ  يح الداّل الرّص  النّص  :أحدها

ڃ   ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ    :كقوله تعاىل ؛والدخول حتت أمره ونيه

إىل غري ذلك من (. 57-56)الذاريات:  ژچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

فذلك كله  ،وبتفاصيلها عىل العموم ،عىل اإلطالق ةاآليات اآلمرة بالعباد
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 واالنقياد إىل أحكامه عىل كّل  ،مجيع األحوال راجع إىل الرجوع إىل اهلل يف

 .د هللعبُّ وهو معنى التّ  .حال

عن خمالفة  الً من النهي أوّ  :خمالفة هذا القصد  ذمّ عىل ما دلَّ  :والثاين

وإيعادهم بالعذاب العاجل من  ،من أعرض عن اهلل وذمِّ  ،أمر اهلل

 والعذاب اآلجل يف ،العقوبات اخلاصة بكل صنف من أصناف املخالفات

نقياد إىل طاعة األغراض واال ىباع اهلوذلك اتّ  وأصُل  .الدار اآلخرة

ه دَّ وعَ  ا للحّق فقد جعل اهلل اتباع اهلوى مضاد   .ئلةالعاجلة والشهوات الزا 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ژ  :قوله تعاىل كام يف ؛ لهقسياًم 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ژ  :وقال تعاىل(، 36)ص:  ژىئ  يئ  جب  حب  خب

      ٱ  ٻ  ٻ   ٻژ  :وقال تعاىل(، 41-40)النازعات:  ژ ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ژ  :وقال(، 23)اجلاثية:  ژٻ  پ  پ  پ  پ

موضع ذكر اهلل تعاىل فيه  وتأمل فكّل (. 71)املؤمنون:   ژى  ائ  ائ

أن قصد  ه واضح يففهذا كلُّ . بعيهله وملتَّ  معرض الذمّ  اهلوى فإنام جاء به يف

 .د للموىلعبُّ الشارع اخلروج عن اتباع اهلوى والدخول حتت التّ 

املصالح الدينية  لم بالتجارب والعادات من أنّ ما عُ  :والثالث

 ؛اتباع اهلوى وامليش مع األغراض والدنيوية ال حتصل مع االسرتسال يف

لتلك  هو مضادّ  يالذ ،ذلك من التهارج والتقاتل واهلالك ملا يلزم يف

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ژ  صدق اهلل حني قال:و .املصالح

 (. 71: )املؤمنون  ژائ

فالثابت أن الشارع وضع الرشيعة ملصالح العباد، ولكن بحسب ما 

ئهم وشهواهتم. فإثبات  ه الشارع مصلحة هلم، ال عىل مقتىض مطلق أهوا يرا

احلظ والغرض للناس إنام هو من حيث أثبته الشارع، ال من حيث اقتضاه 

اهلوى والشهوة. وأحكام الرشيعة املوضوعة ملصالح العباد توافق 

 هواءهم وأغراضهم أحيانا، وقد ختالفها أحيانا أخرى. أ

 :ر هذا انبنى عليه قواعدفإذا تقرَّ 
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ع فيه اهلوى بإطالق من غري بَ عمل كان املتَّ  ن كّل : إالقاعدة األوىل

للعمل  ألنه ال بدّ  ؛التفات إىل األمر أو النهي أو التخيري فهو باطل بإطالق

ذلك  ة الشارع يففإذا مل يكن لتلبيّ  ،يدعو إليه وداع   ،من حامل حيمل عليه

وما كان كذلك فهو باطل  .فليس إال مقتىض اهلوى والشهوة ،لَخ د  مَ 

فهذا العمل باطل بإطالق بمقتىض  ،بإطالق ألنه خالف احلّق  ؛بإطالق

 .مةالدالئل املتقدِّ 

مالت فاملقصود عاوأما امل .ا باطلة ظاهرفأما العبادات فكوُن 

، وكذلك اإلذنُ  .ب الثواب عىل مقتىض األمر والنهيتُّ تر عدمُ بالبطالن هنا 

كتاب  يفبيانه عدم أخذ املأذون فيه من جهة املنعم به كام تقدم من حيث 

 .هذا الكتاب األحكام ويف

النهي أو التخيري فهو  بع فيه بإطالق األمر أوفعل كان املتَّ  وكّل 

ه ق فيه صاحبُ وواف ،ألنه قد أتى به من طريقه املوضوع له؛ صحيح وحق  

بافكان كلّ  ،قصد الشارع  .وهو ظاهر .ه صوا

فاحلكم للغالب  ،وأما إن امتزج فيه األمران فكان معموال هبام

فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من  .والسابق

كان الفعل الصحيح الذي حلاقه بقسم  الطريق املرشوع فال إشكال يف

ألن طلب احلظوظ واألغراض ال ينايف  ؛الرشع خاصةفيه مقتىض  عُ بَ تَّ املُ 

 ،ألن الرشيعة موضوعة أيضا ملصالح العباد ،وضع الرشيعة من هذه اجلهة

إال أن يه يف ذلك. فال رضر عللقصد الشارع ا تابعً  احلظَّ العامل فإذا جعل 

حصل أو حيصل به  يهنا رشطا معتبا وهو أن يكون ذلك الوجه الذ

فليس  وإالّ  ،ن الشارع رشعه لتحصيل مثل ذلك الغرض أا تبنيَّ غرضه ممّ 

 1.وبيان هذا الرشط مذكور َف موضعه .السابق فيه أمر الشارع

ع فهو بَ الشارع كالتَّ  وإن كان الغالب والسابق هو اهلوى وصار أمرُ 

 الباطل. الحق بالقسم 

                                                 
1

 انظر ذلك يف املسألة السادسة أدناه من هذا النوع من املقاصد. 
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عمل  فكّل  ،ي قصد الشارع وعدم ذلكوعالمة الفرق بني القسمني حترِّ 

هواه ومقتىض شهوته عند ني الشارع  فإن كفَّ  :فانظر عامل فيه هواهُ شارك ال

عند ورود  وإن مل يكّف  .وهواه تبع ،فالغالب والسابق ملثل هذا أمر الشارع

له  مَ ك  ال ُح  عٌ بَ الشارع تَ  نُ وإذ   ،النهي عليه فالغالب والسابق له اهلوى والشهوة

أو إلذن  ،يه تابعا هلواهحمتمل أن يكون ف طاهرٌ  يفواطىء زوجته وه .عنده

 هواه عىل أن دلَّ  وإالّ  ،عٌ بَ عىل أن هواه تَ  دّل  فإن حاضت فانكفَّ  .الشارع

 .السابق

ضمن  وإن جاء يف ،ن اتباع اهلوى طريق إىل املذموم: إالقاعدة الثانية

فحيثام زاحم  ،بوضعه لوضع الرشيعة  أنه مضادّ ألنه إذا تبنيَّ  ؛املحمود

نه سبب تعطيل األوامر أ :أوال. ودليل ذلك، خموفا العمل كان مقتضاها يف

ربام أحدث  ،يدَ واعت   عَ ب  نه إذا اتُّ أل :ثانيا. وألنه مضاد هلا ،وارتكاب النواهي

وة وأُ  وال سيام وهو خملوق  ،أعامهلا حتى يّسي معها يف ،ا بهًس ن  للنفس رضا

فيصري  متثال الرشعيفقد يكون مسبوقا باال .األمشاج ق هبا يفَص ل  معها مُ 

 ،هم  ك  ُح  ا له ويفعً بَ متثايل تَ صار سابقا له صار العمل اال اوإذ ،سابقا له

 . ودليل التجربة حاكم هنا .فبّسعة ما يصري صاحبه إىل املخالفة

فقد يصري إىل  ،هذا وإن كان اهلوى املحمود ليس بمذموم عىل اجلملة

 .املذموم عىل اإلطالق

ة ألن حيتال هبا األحكام الرشعية مظنَّ  ن اتباع اهلوى يف: إالقاعدة الثالثة

ئ ،قتناص أغراضهة الدَّ عَ فتصري كاآللة املُ  ،عىل أغراضه  خذ األعامَل يتّ  يكاملرا

ع مآالت اتباع تتبّ  ن  ومَ  .وبيان هذا ظاهر ،أيدي الناس  ملا يفاًم لَّ ُس  الصاحلةَ 

ام من كتاب األحك م يفوقد تقدَّ  .املفاسد كثريا  الرشعيات وجد من   اهلوى يف

ولعل  .أسباهبا ات يفبَ هذا املعنى مجلة عند الكالم عىل االلتفات إىل املسبَّ 

ئها دون توّخ  ابتداعها اتباعُ  احلديث أصُل  ق الضالة املذكورة يفرَ الف   ي أهوا

 .مقاصد الرشع
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 المسألة الثانية
 .ومقاصد تابعة ،مقاصد أصلية :املقاصد الرشعية رضبان

الرضوريات  يوه ،ففيها للمكلَّ  ظَّ َح  ال يالت يه :املقاصد األصلية

 ،رضورية يفيها للعبد من حيث ه ظَّ لنا إنا ال َح وإنام قُ  .ةملَّ  كّل  ة يفَب عتَ املُ 

وال بصورة  ،بحال دون حال ال ختتّص  ،بمصالح عامة مطلقة ألنا قيامٌ 

وإىل  ،لكنها تنقسم إىل رضورية عينية .وال بوقت دون وقت ،دون صورة

 .ئيةرضورية كفا

بحفظ دينه  فهو مأمورٌ  .نفسه ف يفمكلَّ  فعىل كلِّ  "عينية"فأما كونا 

وبحفظ عقله حفظا  ،وبحفظ نفسه قياما برضورية حياته ،اعتقادا وعمال

عامرة  وبحفظ نسله التفاتا إىل بقاء عوضه يف ،من ربه إليه ملورد اخلطاب

عاطفة مضيعة اختالط األنساب ال ورعيا له عن وضعه يف ،هذه الدار

عىل إقامة تلك األوجه  وبحفظ ماله استعانةً  ،بالرمحة عىل املخلوق من مائه

هذه األمور  العبد خالَف  اختيارُ  َض ر  عىل ذلك أنه لو فُ  ويدلُّ  .األربعة

 حلُ 
 ،احلظِّ  فمن هنا صار فيها مسلوَب  .يل بينه وبني اختيارهوحَل  ،عليه رَ ج 

فمن جهة أخرى تابعة هلذا  ظ  وإن صار له فيها ح ؛نفسه ا عليه يفحمكومً 

 .املقصد األصيل

فمن حيث كانت منوطة بالغري أن يقوم هبا عىل  "كفائية"وأما كونا 

 ة إالّ اخلاصَّ  ال تقومُ  يلتستقيم األحوال العامة الت ،فنيمجيع املكلَّ  العموم يف

 إذ ال ؛كونه رضوريا به يف فهو الحٌق  ،لألول ٌل هذا القسم مكمِّ  أنّ  إالّ . هبا

قيام بمصالح عامة جلميع  يوذلك أن الكفائ ي.إال بالكفائ يقوم العينيُّ 

 ،فاملأمور به من تلك اجلهة مأمور بام ال يعود عليه من جهته ختصيص ؛قل  اخلَ 

بإقامة هو مأمور بل  ،اصار عينيّ  ر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط وإالَّ ؤمَ ألنه مل يُ 

له من  ءَ يِّ ىل حسب قدرته وما هُ عباده ع وحقيقته أنه خليفة اهلل يف .الوجود

فضال عن  ،ال يقدر عىل إصالح نفسه والقيام بجميع أهله فإن الواحدَ  ،ذلك

 َق ل  فجعل اهلل اخلَ  .فضال عن أن يقوم بمصالح أهل األرض ته،ليأن يقوم بقب

 .األرض حتى قام امللك يف ،إقامة الرضوريات العامة يف خالئَف 



 

224 

رشعا أن  ى من احلظِّ لكفائي معرّ عىل أن هذا املطلوب ا َك ويدلُّ 

ممنوعون من استجالب احلظوظ ألنفسهم بام ـ ظاهر األمر  يفـ القائمني به 

ل   .ذلك قاموا به من هم عىل واليته أن يأخذ أجره ممن توالّ  فال جيوز لوا

وال  ،عىل قضائه ةأجر هُ لَ  عليه أو أن يأخذ من املقيض وال لقاض   ،عليهم

ه ت  ف  وال ملُ  ،حلاكم عىل حكمه وال  ،وال ملحسن عىل إحسانه ،عىل فتوا

للناس فيها  يوال ما أشبه ذلك من األمور العامة الت ،ملقرض عىل قرضه

 ؛هبا نفس الوالية ولذلك امتنعت الرشا واهلدايا املقصودُ  .مصلحة عامة

 حكمة الرشيعة يف ة تضادُّ إىل مفسدة عامّ  ألن استجالب املصلحة هنا مؤدر 

 ،مجيع األنام العدل يف يوعىل هذا املسلك جير .ياتنصب هذه الوال

األحكام وهدم قواعد  اجلور يف يجير هوعىل خالف .ويصلح النظام

 ،ة عليهاراإلجا ة ال تصحُّ  أن العبادات العينيّ وبالنظر فيه يتبنيَّ  .اإلسالم

تركها سبب  وأنّ  ،وال نيل مطلوب دنيوى هبا ،املعاوضة فيها وال قصدُ 

 ،ها للعقوبةتركُ  املصالح العامة موجٌب  وكذلك النظر يف .دبللعقاب واأل

 .العامل مفسدة يف تركها أّي  ألن يف

فمن جهتها  .فاملكلَّ  روعي فيها حظُّ  يالت يه :املقاصد التابعة

 ،واالستمتاع باملباحات ،عليه من نيل الشهوات َل ب  له مقتىض ما ُج  حيصُل 

خلبري حكمت أن قيام الدين وذلك أن حكمة احلكيم ا .تاخلالَّ  دِّ وَس 

والدنيا إنام يصلح ويستمر بدواع من قبل اإلنسان حتمله عىل اكتساب ما 

ه اجلوع فخلق له شهوة الطعام والرشاب إذا مّس  .حيتاج إليه هو وغريه

 .هذه اخللة بام أمكنه دِّ َس  ب يفكه ذلك الباعث إىل التسبُّ ليحرِّ  ،والعطش

كه إىل اكتساب األسباب املوصلة لتحرِّ  وكذلك خلق له الشهوة إىل النساء

ر باحلر والبد والطوارق العارضة .إليها فكان  ،وكذلك خلق له االسترضا

وأرسل  ،ثم خلق اجلنة والنار .ذلك داعية إىل اكتساب اللباس واملسكن

ر ليس هانهنَ سل مبيِّ الرُّ   ،نام هذه الدار مزرعة لدار أخرىإو ،ة أن االستقرا

لكنها تكتسب أسباهبا هنا  ،دية والشقاوة األبدية هنالكوأن السعادة األب

استعامل  ف يففأخذ املكلَّ  ،أو باخلروج عنه ،ه الشارعبالرجوع إىل ما حدَّ 

ومل جيعل له قدرة عىل القيام بذلك  .األمور املوصلة إىل تلك األغراض
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فصار  ،فطلب التعاون بغريه ،لضعفه عن مقاومة هذه األمور ،وحده

فحصل االنتفاع للمجموع  ،ع نفسه واستقامة حاله بنفع غريهنف يسعى يف

 .نفع نفسه أحد إنام يسعى يف وإن كان كّل  ،باملجموع

فمن هذه اجلهة صارت املقاصد التابعة خادمة للمقاصد األصلية 

ف أو لكلَّ  ،ف هبا مع اإلعراض عن احلظوظولو شاء اهلل لكلَّ  .لة هلاكمِّ ومُ 

عىل عباده بام جعله وسيلة  لكنه امتنَّ  ؛ول عليهاهبا مع سلب الدواعي املجبُ 

ا باًح كتساب هلذه احلظوظ مُ وجعل اال ،إىل ما أراده من عامرة الدنيا لآلخرة

وأجرى عىل  ،قوانني رشعية هي أبلغ يف املصلحة لكن عىل ،ال ممنوعا

(. 216)البقرة:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤژ  .ه العبد مصلحةالدوام مما يعدُّ 

فإنه املالك وله  ،إىل احلظوظ القصدَ  يكتساب األخرونعنا يف االولو شاء مل

 ،لنا ير ظ  َح  بنا يف القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد  ولكنه رغَّ  ،احلجة البالغة

فبهذا  .فنا بهع هبا يف طريق ما كلَّ ل لنا من ذلك حظوظا كثرية نتمتَّ وعجَّ 

فالقسم األول  .ألصولظ قيل إن هذه املقاصد توابع وإن تلك هي اح  اللَّ 

 .املالك بالعبيد ُف ط  والثاين يقتضيه لُ  ،العبودية يقتضيه حمُض 

 إثبات أن للعبادات مقاصد تابعة
كام أنه يوجد يف املعامالت مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإنه كذلك 

 يوجد يف العبادات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.

بإخالص  ،سبحانه هلل تها اخلضوعُ مرشوعيَّ  فالصالة مثال أصُل 

 ژٺ  ٺ  ٺژ  :قال تعاىل ،وتذكري النفس بالذكر له، ه إليهالتوجُّ 

 ژ ائ   ائ  ەئ  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ىژ  :وقال(، ٥٢طه: )

(، فذكر اهلل تعاىل يف الصالة هو أكب من كل ما ينتج عنها ٢١العنكبوت: )

 من منافع. 

واالسرتاحة إليها  ،ثم إن هلا مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء واملنكر
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 :ويف الصحيح 1أقم الصالة، أرحنا هبا"، بالُل  يا" :في اخلبف ؛من أنكاد الدنيا

ةُ  وُجع َل " الة   يف   َعي ن ي ُقرَّ ۓ  ۓ     ژ  :قال اهلل تعاىل ؛وطلب الرزق هبا 2"،الصَّ

ويف احلديث تفسري هذا (، ٥١٢طه: )ژ ۈ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭڭ     ڭ   ڭ

وطلب الفوز  ،ستخارة وصالة احلاجةكصالة اال ؛احلاجاتنجاح إو ،املعنى

محاية يف  وكون املصيل ،صةلوهي الفائدة العامة اخلا ،باجلنة والنجاة من النار

ب َح  َصىلَّ  َمن  : "في احلديثف ؛اهلل ة   يف   َفُهوَ  الصُّ مَّ
  ذ 

 
 ؛ونيل أرشف املنازل 3"،اّللَّ

ء: ) ژڎ  ڈ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎژ :قال تعاىل (، ٢١اإلرسا

 .فأعطى بقيام الليل املقام املحمود

 ،والدخول من باب الريان ،مسالك الشيطان دّ ويف الصيام َس 

باب   :في احلديثف ؛ن يف العزبةواالستعانة عىل التحصُّ  رَش الشَّ  َمن   "يا َمع 

َتَطاعَ  ن ُكم   اس 
َباَءةَ  م  ج   ال  َيَتَزوَّ َتط ع َفعَ َفل  َليه  بالّصوم فإنَّه له ، وَمن  مل َيس 

َجاء"، َيامُ " :وقال 4و  َنَّة   يف   إ نَّ : "وقال 5"،ُجنَّةٌ  الصِّ يَّانُ  َلهُ  ُيَقاُل  َباًبا اجل  ، الرَّ

ُهم". ُ ن ُه أَحٌد َغري 
ُخُل م  ائُمون يوم القيامة، ال َيد  ُخل منه الصَّ  6َيد 

ئد أخروية وهي العامة ئد  ،وكذلك سائر العبادات فيها فوا وفوا

وهي االنقياد واخلضوع هلل كام  ،وهي كلها تابعة للفائدة األصلية .دنيوية

ئدها ك  وبعد هذا يتبع القصد األصيل مجيع ما ذُ بيانه، م تقدَّ  ر من فوا

  .وسواها

                                                 
 . كتاب الصالة، باب صالة العتمة سنن أبي داود: 1
 كتاب عشرة النساء، باب حب النساء.سنن النسائي:  2
 ضع الصالة، باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة.: كتاب املساجد ومواصحيح مسلم 3
: كتاب النكاح، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم من استطاع منكم الباءة صحيح البخاري 4

 فليتزوج.
فال يرفث وال  ،يث: "الصيام جنةوَتام احلد : كتاب الصوم، باب فضل الصوم.صحيح البخاري 5

والذي نفسي بيده خللوف فم الصائم  عمرتني ع  ليقل إين صائم، ف، وإن امرؤ قاتله أو شاَتهجيهل
رتك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام يل وأنا أجزي ي ،طيب عند اهلل تعاىل من ريح املسكأ

 ، واحلسنة بعشر أمثاهلا".به
 : كتاب الصوم، باب الريان للصائمني.صحيح البخاري 6
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اآليت: األول: ما كان منها التقسيم  ر فيها بحسبنظَ يُ فاملقاصد التابعة 

، فهو مرشوٌع خلاصكطلب األجر العام أو اللمقصد األصيل؛  ادمؤكِّ 

فٌق لقصد الشارع، وال شك يف جواز القصد إليه. والثاين: ما كان  موا

د به املقصد ال يتأكّ هو ف ،كطلب املال واجلاهمضاّدا للمقصد األصيل؛ 

 :والثالث ، فيكون القصد إليه باطال.بل هو عىل خالف ذلك ،األصيل

د التابعة يف مسألة م من املقاصوسائر ما تقدَّ  ،كطلب قطع الشهوة بالصيام

 .احلظوظ

د التأكُّ  دّ ض   هما يقتيض منلبيان الثاين القسم  ظر يفوينبغي حتقيق النّ 

 ، كام ينبغي حتقيق النظر يف القسم الثالث.اعينا وما ال يقتضيه عينً 

هبا املواهب  ُب طلَ وأيضا فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يُ 

ل وأوّ  ،يه هبالِّ حُيَ  ىًل وح   ، للعبد املطيعالتي هي نتائج موهوبة من اهلل تعاىل

ا كان هذا وملَّ  .من الفوز باجلنة والدرجات العىل ،ذلك الثواب يف اآلخرة

هلل  به اخلضوعُ  القصد   باعثا عىل العمل الذي أصُل ـ  دَ ص  إذا قُ ـ املعنى 

ال دخل فيه وال  ،د هلل من جهته صحيحاعبُّ كان التّ  ،والتواضع لعظمته

 .إىل من بيده ذلك واإلخالص له الرجوعُ  القصدَ  ألن ؛شوب

 ،عطىم أو يُ عظَّ د أو يُ مَ ومن ذلك الطرف اآلخر العامل ألجل أن حُي  

وأيضا فإن عمله عىل غري صاحبه. فيه  وال يثبُت  ،عىل الرياء فهذا عامٌل 

به  دَ ص  ا هلل لكن قُ خالًص  َض ر  وإن فُ  .ال إخالص فيه فهو عبث إذ   ؛أصالة

 بل هو مقور  ،لإلخالص هلل قور بمُ  فليس هذا القصدُ  ،لنتيجةهذه ا حصوُل 

 .لرتك اإلخالص

سأل ويُ  ،ل من اهلل العطاءأفيس ،ا إىل العطاءضطر  إال أن يكون مُ  مهللاّ 

ء بسبب املنع وفقد األسباب ه ويكون عملُ  ،له ألجل ما أصابه من الرضا

فإنه  ،هذافال إشكال يف صحة  ،بمقتىض حمض اإلخالص ال لرياه الناس

وأصله قول اهلل  .له ومقور من اخلضوع هلل د عبُّ عمل مقتض ملا رشع له التّ 

 يورو(، ٥١٢طه: )ژ ۈ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭژ :تعاىل

 أمرهم الضيق بأهله نزل إذاكان: " عن النبي صىل اهلل علية وسلم أنه
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 .هبا ما عند اهلل ُح نَ م  تَ س  هلل يُ  فهذه صالةٌ  .ألجل هذه اآلية 1"بالصالة

ه لتثبت لَ جرى ابن العريب وشيخه فيمن أظهر عمَ قاعدة ال هوعىل هذ

ر ا بذلك لتوفُّ ا رشعً إذا كان مأمورً  ،دى بهتَ ق  وليُ  ،إمامته وتصّح  ،عدالته

بام  ألنه قائمٌ  ،فال بأس به عندمها ،رشوطه فيه وعدم من يقوم ذلك املقام

بخالف  .ال تقدح يف أصل مرشوعية العبادة وتلك العبادة الظاهرة ،به رَ م  أُ 

دون أن تتوفر من يقصد ثبوت العدالة عند الناس أو اإلمامة أو نحو ذلك 

فيه رشوط ذلك ودون أن يكون مطلوبا رشعا بسبب عدم توفُّر من يقوم 

ألن فيه ما  ،وال يقتيض ذلك العمل املداومةعليه،  ُف اخُيَ فإنه ذلك املقام، 

 ناس.لجاه والتعظيم من الل اطلبة القيام بالعباديف 

فيه هنا االنقطاع إىل العمل لنيل درجة الوالية أو العلم أو  رُ ظَ ن  ومما يُ 

ز قوله تعاىل .فيجري فيه األمران ،نحو ذلك ھ   ے    ژ :ودليل اجلوا

 (.٢٢الفرقان: ) ژے

 ،د بقصد جتريد النفس بالعملعبُّ ل من هذا النمط التّ ك  ش  ا يُ وممّ 

ونيل  ،ورؤية املالئكة وخوارق العادات ،ىل عامل األرواحواالطالع ع

وما أشبه  ،واالطالع عىل غرائب العلوم والعوامل الروحانية ،الكرامات

 .ذلك

ألن حاصله  ؛د جائز وسائغعبُّ إن قصد مثل هذا بالتّ  :فلقائل أن يقول

                                                 
قيق طارق بن عوض اهلل بن حممد، وعبد احملسن بن ، حتالمعجم األوسطأخرجه الطرباين يف  1

، وقال الطرباين: "ال 998رقم ، 272، ص4ج( ه4141إبراهيم احلسيين )القاهرة: دار احلرمني، 
يروى هذا احلديث عن عبد اهلل بن سالم إال هبذا اإلسناد، تفّرد به معمر". وقال عنه اهليثمي: 

، )بريوت: دار الفكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، "رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله ثقات"
. وقال العراقي: "رواه الطرباين يف األوسط من حديث 11173، رقم 488، ص7( جه4142

حممد بن محزة عن عبد اهلل بن سالم. وحممد بن محزة بن يوسف بن عبد اهلل بن سالم إمنا ذكروا له 
المغني عن حمل األسفار في تخريج ما في بيه"، روايته عن أبيه عن جده، فيبعد مساعه من جد أ

 .421، ص1، جاإلحياء من األحاديث واآلثار
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اهلل ومن  وأن يكون من خواّص  ،راجع إىل طلب نيل درجة الوالية

ي يف الرشع الرتقّ  يف الطلب مقصودٌ  وهذا صحيٌح  .ن الناساملصطفني م

 . ودليل اجلواز ما تقدم يف األمثلة قبل هذا.إليه

 ،ص عىل علم الغيبفإنه خترُّ  ؛مإنه خارج عن نمط ما تقدّ : وقد يقال

وهو أقرب إىل االنقطاع عن  ،إىل ذلك اهلل وسيلةً  ويزيد بإنه جعل عبادةَ 

ڳ  ڳ   ژ :صد داخل بوجه ما حتت قوله تعاىلألن صاحب هذا الق ؛العبادة

 ،كذلك هذا إن وصل إىل ما طلب فرح به(. ٥٥احلج: )ژ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ

وإن  ،ت العبادةفَ ه وضعُ يف نفسه مقصودُ  د فقوَي عبّ ه من التّ وصار هو قصدُ 

ها اهلل تعاىل ب بنتائج األعامل التي هيبُ ام كذّ وربّ  ،مل يصل رمى بالعبادة

  .لصنيلعباده املخ

عىل خالف  ما يدّل  مّ بل ثَ  ،عىل طلب هذه األمور وال أعلم دليال يدّل 

وال  ،طلب بدركها ال يتعلق بالتكليف مل يُ عن اإلنسان ممّ  َب يِّ فإن ما غُ  ؛ذلك

 .عىل الوصول إليه ضَّ ُح 
إن املعرفة باهلل وبصفاته وأفعاله عىل مقدار املعرفة  :قالوال يُ 

مل الروحانيةومن مجلتها الع ،بمصنوعاته وخوارق العادات فيها تقوية  .وا

 .ساع يف درجة العلم باهلل تعاىلواتّ  ،للنفس

 الشهادة املَ وما يف عَ  ،رشعا ألجل العمل ب العلمُ طلَ إنام يُ  :ألنا نقول

 .فالزيادة عىل ذلك فضل ،كاف وفوق الكفاية

 :إن كان ذلك مطلوبا عىل اجلملة كام قال إبراهيم عليه السالمحتى و
 :فإن اجلواب عن ذلك من وجوه(، ٢٥٠البقرة: ) ژٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 ،أن طلب اخلوارق وفتح البصرية للعلم بالدعاء ال نكري فيه :أحدها

 .بذلك أن يرى هذه األشياء ويقصدُ  اهللَ  وإنام النظر فيمن أخذ يعبدُ 

 .يةبمعص عُ د  فالدعاء بابه مفتوح يف األمور الدنيوية واألخروية رشعا ما مل يَ 

 ،والعبادة إنام القصد هبا التوجه هلل وإخالص العمل له واخلضوع بني يديه
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مع القصد مستويا اخلوارق بالدعاء  طلُب يكون فكيف  .فال حتتمل الرشكة

 !ما أبعد ما بينهام ملن تأمل ؟إليها بالعبادة

ذلك عظمة اهلل وصفاته إال نه لو مل نجد ما نستدل به عىل أ :والثاين

فكيف  .عض العذر يف التخطي عن عامل الشهادة إىل عامل الغيبلكان لنا ب

 ،مستَ ل  السهلة املُ  ،ويف عامل الشهادة من العجائب والغرائب القريبة املأخذ

 !يف االطالع واملعرفة عرش املعشار مل يبلغ منها ،ما يفنى الدهر وهي باقية

يأمرهم بالنظر مل وقد أمر القرآن الناس بالنظر والتأمل يف عامل الشهادة، و

فإنه إحالة  ،عليه عادة إال بخارقة عنهم ومل يكن هلم االطالعُ  َب ج  فيام ُح 

 فيها املالئكةُ  رَ ك  وإذا تأملت اآليات التي ذُ  .ل إليهعىل ما يندر التوصُّ 

ب االطالع وال مأمورا بتطلُّ  ،عىل النظر فيه حيَل وعوامل الغيب مل جتدها مما أُ 

 .هاعليها وعىل ذواهتا وحقائق

عن احلكامء منقوٌل  ب اخلاص فلسفّي أن أصل هذا التطلُّ  :والثالث

هني منهم ومن من املتألِّ  ،فنون البحث قني يفاملتقدمني والفالسفة املتعمِّ 

ولذلك جتدهم يقررون لطلب هذا املعنى رياضة خاصة مل تأت هبا  .غريهم

أو ما خيرج دون احليوان  ،ي بالنباتمن اشرتاط التغذّ  ،الرشيعة املحمدية

 دَ ج  وال وُ  ،الرشيعة نقل يفمل تُ  يإىل غري ذلك من رشوطهم الت ،من احليوان

أنه غري  وكفى بذلك حجة يف .وال أثر السلف الصالح عنيٌ  منها يف

 .مطلوب

ا من الروحانيات ب عنّ يِّ طالع عىل ما غُ أن طلب اال :والرابع

ا من املحسوسات عنَّ  َب يِّ طالع عىل ما غُ كطلب اال ،باتغيَّ وعجائب املُ 

ألن اجلميع أصناف من  ،كاألمصار البعيدة والبالد القاصية ،النائية

أن  د هلل قصدَ عبُّ قال بجواز التّ أن يُ  فكام ال يصّح  .مصنوعات اهلل تعاىل

 يفكذلك ال ينبغ ،عىل بغداد وخراسان وأقىص بالد الصني لع األندلسّ يطّ 

 .حسوساتطالع عىل ما ليس من قبيل املاال ه يفمثلُ 

 ،بعوارض كثرية هذا سائغا فهو حمفوٌف  ض كونُ ر  أنه لو فُ  :واخلامس

بني  فإذا وازن اإلنسانُ  ه.حتول بني اإلنسان ومقصود ،وقواطع معرتضة
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 ها كانت جهةُ صاحبَ  ُض رتمصلحة حصول هذه األشياء وبني مفسدة ما يع

ولذلك مل خيلد إىل طلبها  .ها مرجوحافيصري طلبُ  ،العوارض أرجُح 

هذا  .داخلها أمريوال رضوا بأن تكون عبادهتم  ،قون من الصوفيةاملحقِّ 

هذا ال يكون عاضدا ملا  ومثُل  ،ال عبادة فيه هذا جمرد حظّ فضال عن أن 

 .ق بمحض العبوديةحقُّ األصل من التّ  ت له العبادة يفعَ ض  وُ 

ا ومعينا عىل أصل العبادة وغري احلاصل أن ما كان من التوابع مقوي  و

يكون كذلك ال وما ال  ،اإلخالص فهو املقصود التبعي السائغ ح يفقاد

 .ُيعدُّ من املقاصد التابعة، وال يكون طلبه سائغا

 المسألة الثالثة
  :الرضوريات رضبان

كقيام اإلنسان  ؛عاجل مقصود ف فيه حظ  ما كان للمكلَّ  :أحدمها

وما  ،اسواللب ،واملسكنالزواج، و ،قتياتاال بمصالح نفسه وعياله يف

وغريها من وجوه  ،واإلجارات ،كالبيوع ؛امتيلحق هبا من املتمِّ 

 .كتساب التي تقوم هبا اهلياكل اإلنسانيةاال

كان من  1ه،قصدمأذوٌن رشًعا يف عاجل  ما ليس فيه حظ   :والثاين

 ،والصالة ،من الطهارة :فروض األعيان كالعبادات البدنية واملالية

 ،أو من فروض الكفايات ؛وما أشبه ذلك ،واحلج ،والزكاة ،والصيام

فة ،والنقابة ،والوزارة ،من اخلالفة :كالواليات العامة  ،والقضاء ،والعرا

عت وغري ذلك من األمور التي رُش   ،والتعليم ،واجلهاد ،وإمامة الصلوات

 .الناس هلا انخرم النظام كُ ر  ها أو تَ عدمُ  َض ر  إذا فُ  ،عامة ملصالح عامة

وباعث من نفسه  ،عاجل حظ   هنسان فيكان لإل فلام :فأما األول

                                                 
قد تكون فيها حظوظ  والقضاء ،والعرافة ،والنقابة ،والوزارة ،اخلالفةكالعامة  بعض الواليات  1

عاجلة ملن يتوالها كما سيأيت بيانه بعد هذا، ولكنها يف الواقع حظوظ غري مأذون فيها شرعا، 
 فالشارع ال يريد من املكلَّف قصدها، وإن كان كثري من الناس قد يقصدون إليها يف الواقع.
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ه ا جدا بحيث حيملُ وكان ذلك الداعي قوي   ،يستدعيه إىل طلب ما حيتاج إليه

حرتاف ل االع  بل ُج  ،بالنسبة إىل نفسه د عليه الطلُب مل يؤكَّ  ،قهرا عىل ذلك

 ،ب والنكاح عىل اجلملة مطلوبا طلب الندب ال طلب الوجوبوالتكسُّ 

)البقرة:  ژٹ  ٹ  ٹژ  تعاىل:كقوله  ،اإلباحة ا يأيت يف معرضبل كثريا م

)اجلمعة:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ (، وقوله:275

)البقرة:   ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چژ  (، وقوله:10

لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ املندوب  امع أنَّ  .وما أشبه ذلك(، 192

إال بالتدبري   ال يقومُ ألن العاملَ  ؛وا مُ بحيث يسعهم مجيعا الرتك ألث  

من البرشية ة اجلبلّ فالشارع يف هذه األمور اكتفى بام يف  .كتسابواال

وجعله بديال عام يقتضيه اإلجياب من دفع  كتسابالداعي الباعث عىل اال

ليس فيه أو للمكلَّف  حظ  أما ما يتعلق بتلك األمور مما ليس فيه  إىل الفعل.

 ب  طَ باعث 
وّي يدفع صاحَبه إىل الفعل من تلقاء نفسه، فإن الشارع ق ّي ع 

ومثال ذلك يف إجياب  ؛عينا أو كفايةتدّخل فيه بالفرض واإلجياب، إما 

 .وما أشبه ذلك ،الزوجات واألقاربالنفقة عىل 

باعث اإلنسان عىل حتقيق هذا النوع من ا كان ملَّ ويف املقابل فإنه 

اوز احلّد يف التحصيل، لعدم وجود احلظوظ واملصالح قد يدفع به إىل جت

َد جهة الكّف عن جتاوز احلدِّ  وازع ذايت قوّي يمنع من ذلك، فإن الشارع أكَّ

 ،عاد بالنار يف اآلخرةيواإل ،بالزجر والتأديب يف الدنيايف طلب احلظوظ 

وأكل أموال اليتامى  ،وأكل الربا ،واخلمر ،والزنى ،كالنهي عن قتل النفس

ازع إىل بع النّ فإن الطّ  ؛وأشباه ذلك ،والّسقة ،بالباطلوغريهم من الناس 

  .طلب مصلحة اإلنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول يف هذه األشياء

ويف فروض الكفايات نجد أنه عىل الرغم من أنا يف األصل واجبة، 

بل الرشيعة كلها دالة عىل أنا يف مصالح اخللق من أوجب الواجبات، إال 

فة ،والنقابة ،والوزارة ،اخلالفةا بالسطلة والرياسة )أن ما يتعلق منه  ،والعرا

( جاءت يف جمرى الندب ال اإلجياب، بل جاءت ُمَقيََّدة بالرشوط والقضاء

املتوقَّع خالُفها، لتأكيد النظر يف خمالفة الباعث النفس عىل توليها، وذلك 
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 وتعظيم ،ونخوة الرياسة ،ورشف الواليات ،السلطان ن عزّ بسبب أ

فجاء كثري من اآليات . هبِّ اإلنسان عىل ُح  َل ب  مما ُج  ،املأمورين لآلمر

ېئ  ېئ     ژ  :كقوله تعاىل ،زع إليه النفس فيهاـ تنواألحاديث يف النهي عامَّ 

إىل ( 26)ص:   ژ ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

َأل   : "الويف احلديث .آخرها َماَرةَ  َتس  ط يَتَها إ ن   َك َفإ نَّ  اإل  َأَلة   َعن   ُأع   ل َت ُوكِّ  َمس 

ط يَتَها َوإ ن   ،إ َلي َها َأَلة   َغري    َعن   ُأع  ن َت  َمس   لوجاء النهي عن غلو 1"،َعَلي َها ُأع 

ه عىل خالف الداعي ا كان هذا كلّ ملَّ  ،وعن عدم النصح يف اإلمارة ،األمراء

 .من النفس

عاجل  ا مل يكن فيه حظ  ملّ  فإنه ،األعيانفروض قسم : وهو الثاينوأما 

ت عليه يمَ ق  وأُ  ،ونفيه بالتحريم ،إىل فعله باإلجياب القصدُ  دَ كِّ أُ  مقصودٌ 

 .العقوبات الدنيوية

ا فإنَّ  ؛الشارع بوضعه السبب املقصود ما كان مقصودَ  وأعني باحلظّ 

وال  ،د عليهامَ ح  نعلم أن الشارع رشع الصالة وغريها من العبادات ال لنُ 

عت ض  ما وُ  فإن هذا ضدّ  ،ال هبا يف الدنيا رشفا وعزا أو شيئا من حطامهالنن

)الزمر: ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ بل هي خالصة هلل رب العاملني ،له العبادات

ونخوة  ،السلطان هبا عزُّ  اَل نَ ت أعامل الكفاية ال ليُ عَ وهكذا رُش  (. 3

 فإن عزّ  ،بعوإن كان قد حيصل ذلك بالتَّ  ،ورشف األمر والنهي ،الوالية

ة يف وكذلك ظهور العزّ  .ركَ ن  املتقي هلل يف الدنيا ورشفه عىل غريه ال يُ 

 .ف بهمعلوم ثابت رشعا من حيث يأيت تبعا للعمل املكلَّ  الواليات موجودٌ 

بل  ،ر وال ممنوعكَ ن  ه الشارع غري مُ وهكذا القيام بمصالح الوالة حسبام حدَّ 

فعىل  ،القيام بمصالح العامة فكام جيب عىل الوايل .دمتأكِّ  هو مطلوٌب 

 :وقد قال تعاىل .العامة القيام بوظائفه من بيوت أمواهلم إن احتاج إىل ذلك
ويف (، 3-2)الطالق: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀژ 

                                                 
 : كتاب األحكام، باب من مل يسأل اإلمارة أعانه اهلل.صحيح البخاري 1
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ن   َما: "احلديث
ج   م  ن   َخَرَج  َخار 

ل م   َطَلب   يف   َبي ت ه   م  ع   َلهُ  َوَضَعت   إ ال ال 

َال ن َحَتَها ئ َكةُ امل  ًضا َأج  نَعُ  ب اَم  ر  عىل أن قيام  إىل غري ذلك مما يدّل  1"،َيص 

 .إلنجاز ما عند اهلل من الرزق ف بحقوق اهلل سبٌب املكلَّ 
 

 فصل
ه بالقصد حظُّ  بالقصد األول حيصل له فيه ف حظّ ما ليس فيه للمكلَّ 

فيه العمل  بالقصد األول حيصل ف حظّ وما فيه للمكلَّ  .الثاين من الشارع

.أ من احلاملبَّ   ظِّ

ما ثبت يف الرشيعة أوال من حظ نفسه : يدل عىل القاعدة األوىلو

وجعلهم  ،وما وراء ذلك من احرتام أهل التقوى والفضل والعدالة ،وماله

املعامل الدينية وغري  دة يف الرشيعة يف الواليات والشهادات وإقامةم  عُ 

 ،هلل وحب أهل السموات هلمزائدا إىل ما جعل هلم من حب ا ،ذلك

هم الناس ويكرمونم ويقدمونم حتى حيبَّ  ،ع القبول هلم يف األرضووض  

ح الصدورصُّ وما خُيَ  ،عىل أنفسهم وإجابة  ،وتنوير القلوب ،ون به من انرشا

وأعظم من ذلك ما يف احلديث  ،واإلحتاف بأنواع الكرامات ،الدعوات

ي ا يل   َعاَدى َمن  القديس: "
ُتهُ  َقد  فَ  َول  ب   آَذن  َر   2".ب احل 

غ ة ال يتفرَّ قائام بوظيفة عامّ يف فروض الكفايات نجد أن من كان و

عىل  َب وَج  ،بسببها ألموره اخلاصة به يف القيام بمصاحله ونيل حظوظه

من  ،ه للنظر يف مصاحلهمغ بالَ رِّ فَ لوا له بام يُ العامة أن يقوموا له بذلك ويتكفَّ 

إىل ما أشبه ذلك مما هو راجع إىل نيل حظه  ،احلهمملصاملال املرصود بيت 

 .عىل اخلصوص

ال يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية ى أن صاحب هذا العمل فأنت تر

                                                 
 كتاب املقدمة، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم.سنن ابن ماجه:  1
 .كتاب الرقاق، باب التواضعصحيح البخاري:  2
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 .له يف اآلخرة من النعيم أعظمفضال عام  ،ده عن حظوظهيف طريق جترُّ 

مثل املباحات اإلنسان إىل التنعم ب ن قصد: أيدّل عىل القاعدة الثانيةو

 ،ونكاح اجلميالت ،وركوب الفارهات ،ولباس اللينات ،تلذاتأكل املس

 الالقيام برضورات احلياة التي هي من حيث كونا رضوريات تضمن ي

 ا، كام سبق بيانه.فيه حظَّ 

وأيضا فإن يف اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات واإلجارات وغري 

 ،يف طريق احلظ ذلك مما هو معاملة بني اخللق قياما بمصالح الغري وإن كان

منه غرض إال من جهة ما  -من حيث هو حظ له يعود عليه  -فليس فيه 

 ،وكونه طريقا ووسيلة غري كونه مقصودا يف نفسه ،هو طريق إىل حظه

وهكذا نفقته عىل أوالده وزوجته وسائر من يتعلق به رشعا من حيوان 

  .أعلم واهلل ،وسائر ما يتوسل به إىل احلظ املطلوب ،عاقل وغري عاقل

 

 فصل

وإذا نظرنا إىل العموم واخلصوص يف اعتبار حظوظ املكلف بالنسبة 

 :إىل قسم الكفاية وجدنا األعامل ثالثة أقسام

وذلك  .ف بالقصد األول عىل حالاملكلَّ   فيه حظُّ َب تَ ع  قسم مل يُ . 1

 .واملناصب العامة للمصالح العامة ،الواليات العامة

َ وقسم اعتُ  .2  الغري يف عمل كان فيه مصلحةُ  وهو كلُّ  .فيه ذلك ب 

وهذا  .هاف العادية كلِّ رَ كالصناعات واحل   ،نفسه طريق مصلحة اإلنسان يف

خاصة  ه يفاحلقيقة راجع إىل مصلحة اإلنسان واستجالبه حظِّ  القسم يف

 .املصلحة العامة فيه بالعرض وإنام كان استجالُب  ،نفسه

 ياألمر الذمن جهة، و احلظّ فيتجاذبه قصد  ،وقسم يتوسط بينهام. 3

 ض يفمل تتمحَّ  ياألمور الت وهذا ظاهر يفمن جهة أخرى. فيه  حظَّ  ال

واألحباس  ،ويدخل حتت هذا والية أموال األيتام .العموم وليست خاصة
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فإنا من حيث  .وما أشبه ذلك ،واألذان)الزكاة(، والصدقات )الوقف(، 

من حيث اخلصوص وأنا كسائر و ،د من احلظِّ فيها التجرُّ  العموم يصحُّ 

 ،هذا ض يفقوال تنا .االكتساب يدخلها احلظُّ  الصنائع اخلاصة باإلنسان يف

 ،حلظر ال  ا أن يقوم بهر انتدابً ؤمَ فيُ  ،وجه احلظِّ  غريُ  حظر  فإن جهة األمر بال

 قائمٌ  مَّ حني ال يكون ثَ  ،موطن رضورة أو غري رضورة يف ثم يبذل له احلظُّ 

ىئ  ىئ     ی  یی  ژ  :وايل مال اليتيم قوله تعاىل صل ذلك يفوأ .باالنتداب

ة رَ ج  أُ  وانظر ما قاله العلامء يف(، 6)النساء: ژ ی  جئ      حئ  مئ  ىئ

وتعليم العلوم عىل  ،األحباس والصدقات اجلارية اظر يفوالنّ  ،امسَّ القَ 

 .ح هذا القسمذلك ما يوضِّ  يفف .هاع  تنوُّ 

 المسألة الرابعة
 لعبدخالص ل حظ  ن فيه أو املأمور به رشعا إذا كان فيه اليشء املأذو

 .فيه هلل تعاىل خالصا فيكون العمُل  ،ختليصه من احلظّ يمكن 

املباح فإن املكلَّف من قبيل وبيان ذلك أن اليشء املأذون فيه إذا كان 

 ،ى اإلذن بالقبول من حيث كان املأذون فيه هدية من اهلل للعبدإذا تلقَّ 

ى الطلب نه إذا لبَّ وإذا كان من قبيل الواجب فإ .من احلظّ دا صار جمرَّ 

 وإذا جتردَّ  ،عن احلظِّ  ادتجرِّ ى الطلب كان ممتثال من غري مراعاة ملا سوباال

 ظَّ َح  ال يما ال عوض عليه رشعا من القسم الذيف القصد ساوى  من احلظّ 

 .ففيه للمكلَّ 

 ا به يفقً حَ ل  ار مُ ا صكم ملَّ احلُ  ق به يفحَ ل  فهل يُ  ،وإذا كان كذلك

 :وحيتمل وجهني من النظر .ر فيهظَ ن  مما يُ  هذا ؟القصد

بام ال َحظَّ فيه احلكم  يفنعم، إنه ُيل َحُق  :القَ أن يُ  :الوجه األول

ق ل  القيام بعبادة من العبادات خمتصة باخلَ للمكلَّف؛ ألن قصده جعله مثل 

قائم عىل ال هُ ب  ش  يُ ، فصار صاحب ذلك العمل إصالح أقواهتم ومعايشهم يف

أن يقبل من بيت مال املسلمني، فكام ال ينبغي للقائم عىل أموال املسلمني 

َّ ا عىل ما وُ ًض وَ هدية وال ع   أحد   كذلك هانه ال  ،به دَ بِّ عُ وال عىل ما تُ  ،عليه يلِّ



 

237 

كام يقتطع الوايل  ،له أن يزيد عىل مقدار حاجته يقتطعه من حتت يده يينبغ

وما سوى ذلك يبذله من غري عوض  .ت يده باملعروفما حيتاج إليه من حت

مُ  ي  ومثل هذا حمك .إما هبدية أو صدقة أو إرفاق أو ما أشبه ه عن كثري التزا

فإنم  ،اهلل عنهم عن الصحابة والتابعني ريض ي  بل هو حمك ،من الفضالء

لكن ال  ،االكتساب ماهرين ودائبني ومتابعني ألنواع االكتسابات كانوا يف

 ،سبيل اخلريات بل لينفقوها يف ،أمواهلمكنـزوا وال لي ،خروا ألنفسهمليدَّ 

ئدُ  هُ ت  نَ وما حسَّ  ،وما ندب الرشع إليه ،ومكارم األخالق  .الرشعية العوا

كل ذلك عىل  وهم يف .فكانوا يف أمواهلم كالوالة عىل بيوت األموال

عاملني  ا صارواأنم ملَّ  يقتيض فهذا وجهٌ  .درجات حسبام تنصه أخبارهم

 .فيه ألبتة ظَّ َح  عاملوا هذه األعامل معاملة ما ال ،لغري حظر 

َّا يدلُّ عىل و
د عن احلظِّ مراعى عىل اجلملة حتى هذا مم  أيضا أّن الّتجرُّ

ه اإلنسان حلظِّ  طلَب  أنّ يف األمور التي يثبُت فيها حظ  لإلنسان. وبيان ذلك 

؛ وذلك بسبب املخلوقني اهلل وحقِّ  فيه من مراعاة حقِّ  ال بدَّ  لهُ  نَ ذ  أُ  حيُث 

نع فوانت ،بوجود الرشوط الرشعيةلزوم الّتقيُّد يف ذلك الطَّلب  اء املوا

 ه الوهذا كلُّ  ،ووجود األسباب الرشعية عىل اإلطالق والعموم ،الرشعية

طريق  ثم إن معاملة الغري يف. به ف من حيث هو مطلوٌب فيه للمكلَّ  ظَّ َح 

 واملساحمة يف ،املعاملة به من اإلحسان إليه يف رَ م  النفس تقتيض ما أُ  حظِّ 

وترك املغابنة  ،كله وترك الغّش  ،والنصيحة عىل اإلطالق ،املكيال وامليزان

 هُ رَ ك  وأن ال تكون املعاملة عونا له عىل ما يُ  ،املرشوع غبنا يتجاوز احلدّ 

ال  يإىل غري ذلك من األمور الت ،رشعا فيكون طريقا إىل اإلثم والعدوان

نفسه  يف هجوخر. ويكون هذا بمنـزلة أصال ه بحظر تعود عىل طالب حظِّ 

 .إىل عدم احلظِّ  طلب احلظِّ  يف، وأيلولة األمر هعن مقتىض حظِّ 

يرجع ال ُيل َحُق باحلكم فيام ال حظَّ فيه، بل نه إال قَ أن يُ  :والوجه الثاين

 ه يفامل حظَّ ألن الشارع قد أثبت هلذا الع ،احلكم إىل أصله من احلظّ  يف

بجميعه كان  حتى إنه إن أراد أن يستبدَّ  ؛م عىل غريهدَّ قَ ه املُ لَ عَ وَج  ،عمله

 الدنيا أو يف أو يبذله ملصلحة نفسه يف ،خره لنفسهوكان له أن يدَّ  ،سائغا

ها باإلذن وعىل ذَ َخ وهو إن أَ  ؟فكيف ال يقبلها ،ة اهلل إليههديّ  يفه .اآلخرة
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 ،له َل ع  ومن حيث ُج  ،له فيه حظّ  َل ع  ذ ما ُج فإنام أخ ،مقتىض حدود الرشع

 .بيح له القصد إليهأُ  يوبالقصد الذ

يف أخذ احلظوظ، فإنا ـ وإن كان احلدود الرشعية أما مسألة مراعاة 

دا عن احلّظ ـ وسيلٌة  ال حيكم هلا بحكم ه إىل حظّ  وطريٌق امتثاهُلا يف نفسه جترُّ

احلدود يف طريق  تدَّ ُح إنام  القصد الذي هو نيل احلظ. هذا فضال عن أنه

يفيض األمر إىل اإلخالل ف ،بمصلحة غريه اإلنسانُ  لَّ ال خُي  حتى  احلظّ 

عىل  لتجري املصالُح  فالشارع مل يضع تلك احلدود إالّ  .مصلحة نفسهب

  .أحد يف نفسه أقوم سبيل بالنسبة إىل كّل 

األموال خرون كثريا يدَّ ـ رمحهم اهلل ـ لف الصالح وقد وجدنا من السَّ 

 التجارة وغريها بمقدار ما حيتاجون إليه يف ويأخذون يف ،ملصالح أنفسهم

ما اكتسبوه عادوا  ذحتى إذا نف ،مثم يرجعون إىل عبادة رهّب  ،أنفسهم خاصة

خذون التجارة أو الصناعة عبادة هلم عىل وجه ومل يكونوا يتّ  .إىل االكتساب

وإن  ،عىل حظوظ أنفسهمبل كانوا يقترصون اإلنفاق يف سبيل اخلريات، 

فذلك ال  ،ف والقيام بالعبادةعفُّ كانوا إنام يفعلون ذلك من حيث التّ 

عن يف الوجه األول ر ك  وما ذُ  .هم عن زمرة الطالبني حلظوظهمرُج خُي 

ة محله عىل لصحّ الداللة عىل ذلك الرأي،   يفالسلف الصالح ليس بمتعنيِّ 

 ؛من حيث أثبتها الشارع هلمأنفسهم  ف حظوظُ بذلك الترّص  املقصودَ  أنَّ 

ويعملون يف  ،دنياهم عىل حسب ما يسعهم من احلظوظ فيعملون يف

وإنام  .وهو املطلوب ،عىل إثبات احلظوظ فاجلميع مبني   .أخراهم كذلك

 در عَ من غري تَ  ،الشارع دَّ من جهة ما َح  مأخوذةً  الغرض أن تكون احلظوظُ 

 .يقع يف طريقها

هذا القسم ال يساوي األول يف امتناع احلظوظ  أن تبنيَّ  ،وإذا ثبت هذا

 .ةلَ العاجلة مُج  

الناس يف أخذ حظوظهم  وذلك أنّ  ؛وقد يمكن اجلمع بني الطريقني

 :عىل مراتب

ل  من ال يأخذ. 1 ما يأتيه من احلظوظ إال عىل أنه حمض فضل تفضَّ
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اهلل به عليه، وإن كان هو املتسبِّب واملُحرتف للوصول إليه، وهو بذلك 

ُقه فيه وكيال ويرى نفسه  ءيعمل العمل أو يكتسب اليش اهلل  ق  ل  عىل َخ ُيفرِّ

ا بل ال جيعل من ذلك حظ   ،ر لنفسه من ذلك شيئاخ  وال يدَّ  ،بحسب ما قدر

ها حتى يصري راح حظِّ الطِّ  ،ه لنفسهر  ا لعدم تذكُّ إمّ  ،لنفسه من احلظوظ

بيده ملكوت أن نه عامل أل ،ا قوة يقني باهللوإمّ  ،ىَس ن  عنده من قبيل ما يُ 

يقينا  ،هظِّ إىل ح التفات   أو عدمَ  ،بهوهو حسبه فال خييِّ  ،السموات واألرض

من  ةً فَ أو أنَ  ،لنفسه مما ينظرُ  فهو الناظر له بأحسنَ  ،ه عىل اهللبأن رزقَ 

أو لغري ذلك من املقاصد الواردة عىل  ،اهلل تعاىل ه مع حّق لتفات إىل حظِّ اال

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ژ  قوله تعاىل: مثل هؤالء جاء ويف .أصحاب األحوال

عن عائشة ريض اهلل عنها مالك اإلمام خرج أو(، 9)احلرش:  ژ ىئ     ی    ی

ينًا َأنَّ " ك  س 
َي  َسَأَلَها م  يٌف  إ ال َبي ت َها يف   َوَلي َس  َصائ َمةٌ  َوه  الة   َفَقاَلت   ،َرغ  َو 

 
 مل

ط يه   :هَلَا اهُ  َأع  ينَ  َما َلك   َس َلي   :َفَقاَلت   ،إ يَّ ط ر  ط يه   :َفَقاَلت   ،َعَلي ه   ُتف  اهُ  َأع   .إ يَّ

َسي نَا َفَلامَّ  :َقاَلت   َفَفَعل ُت  :َقاَلت   َدى َأم  ُل  َلنَا َأه   َكانَ  َماـ  إ ن َسانٌ  َأو   َبي ت   َأه 

ي ن نيَ  ُأمُّ  َعائ َشةُ  َفَدَعت ن ي ،َوَكَفنََها َشاةً ـ  َلنَا هُي د  م  ُؤ  ن   ُكيل   :ت  َفَقالَ  ،امل 
 ،َهَذا م 

ٌ  َهَذا ن   َخري 
ك   م  ص   1".ُقر 

وإن  ،إن استغنى استعفَّ  ؛من يعد نفسه كالوكيل عىل مال اليتيم .2

 اليتيم يف رصف ماُل ه كام يُ فَ وما عدا ذلك رَصَ  ،احتاج أكل باملعروف

ويمسكه  ،ه حيث جيب اإلنفاقا عنه فينفقُ احلال غني   فقد يكون يف .منافعه

 ،له نَ ذ  وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أُ  ،اإلمساكحيث جيب 

ءَ  .من غري إرساف وال إقتار ذلك  من احلظوظ يف ةٌ وهذا أيضا برا

بل  ،وهو مل يفعل ،دون غريه هُ ه حلابى نفَس فإنه لو أخذ بحظِّ  ،كتساباال

 ويف. نفسه واحدا منهم يعدّ  ق  ل  اخلَ  يف امٌ سَّ فكأنه قَ  .ه كآحاد اخللقجعل نفَس 

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َقاَل : "الصحيح عن أيب موسى قال  إ نَّ  :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

يِّنيَ ألا َعر  َمُلوا  إ َذا ش  و   يف   َأر  َغز  م   َطَعامُ  َقلَّ  َأو   ال 
َياهل   ينَة   ع  َد   َكانَ  َما مَجَُعوا  ب امل 

                                                 
كتاب اجلامع، باب وحدثين عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النيب صلى اهلل موطأ مالك:  1

 عليه وسلم.



 

240 

ن َدُهم  
ب   يف   ع  د   َثو    ُهم  َبي نَ  اق َتَسُموهُ  ُثمَّ  ،َواح 

  يف 
 
د   إ َناء ة   َواح  يَّ و  نِّي َفُهم   .ب السَّ  م 

ن ُهم   َوَأنَا
مغازيه من هذا ما هو  وقد كان عليه الصالة والسالم يفعل يف 1".م 

  .مشهور
 :لقوله عليه الصالة والسالم غري مضادّ  ،فاإليثار باحلظوظ حممودٌ 

َدأ  " َك  اب  س  ق   ب نَف  ءٌ  َل َفَض  َفإ ن   ،َعَلي َها َفَتَصدَّ ل َك  يَش   َعن   َفَضَل  َفإ ن   ،َفأَله 

ل َك  ءٌ  َأه  ي يَش  َبت َك  َفل ذ  َبت َك  ذ ي َعن   َفَضَل  َفإ ن   ،َقَرا ءٌ  َقَرا  ،َوَهَكَذا َفَهَكَذا يَش 

َ  :َيُقوُل  ين َك  َوَعن   َيَدي َك  َفَبني  اَمل َك  َوَعن   َيم   ستقامة يفل عىل االمَ بل حُي   2"،ش 

 .حالتني

وما  ،م باحلظوظ العاجلةهُ دوا أنفَس مل يقيِّ ذي قبله فهذا الصنف وال

 اإلنسانُ  رَ ؤث  أن يُ ألن السعي إىل احلظِّ  ؛حظّ  سعيا يف عدُّ أخذوا ألنفسهم ال يُ 

مع  منفسهأ واأو سوّ  م،نفسهأعىل  مهُ غريَ هؤالء آثروا و ،ه عىل غريهنفَس 

م هُ ا أنفَس ودُّ م عَ كأّن  ،وإذا ثبت ذلك كان هؤالء برءآء من احلظوظ م.غريه

اإلجارات والتجارات ال يأخذون  وجتدهم يف ،ل له حظّ عَ زلة من مل جُي  ـبمن

حتى يكون ما حاول أحدهم من  ،ما يكون من الربح أو األجرة إال بأقّل 

فال  .النصيحة فوق ما يلزمهم ولذلك بالغوا يف .ذلك كسبا لغريه ال له

ال باللزوم  ،مهُ َس مهم أنفُ  بالقسم األول بإلزا اًم ك  أن هؤالء الحقون ُح  شكَّ 

 .الرشعي الواجب ابتداء

 ،هلم فيه من حيث اإلذن نَ ذ  بل أخذوا ما أُ  ،من مل يبلغ مبلغ هؤالء. 3

 .ما هلم إليه حاجة كّل  نفاق يفواقترصوا عىل اإل ،وامتنعوا مما منعوا منه

 من حيث يصحُّ  لكن مأخوذةٌ  ،حظوظ   م أهُل عتبار املتقدِّ هؤالء باال فمثُل 

من جهة أنم مل  قاُل فإنام يُ  ،د عن احلظِّ مثل هذا إنه جترّ  فإن قيل يف .هاذُ أخ

ئهم  .لألمر والنهي ها غري مالحظ  ذُ زا ممن يأُخ حترُّ  ،يأخذوها بمجرد أهوا

                                                 
 كتاب الشركة، الشركة يف الطعام والنهد وكيف قسمة ما يكال.صحيح البخاري:  1
 كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابة.صحيح مسلم:  2
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أ كالبهيمة بل جترّ  ،له دَّ دون ما ُح صاحبه إذ مل يقف  ؛املذموم وهذا هو احلظُّ 

 .األول وإنام الكالم يف ،هذا يف وال كالم .شهواهتا ال تعرف غري امليش يف

كام بام قصدوا ون ُح لُ عامَ أن أهل هذا القسم مُ ـ واهلل أعلم ـ فالصواب 

 .بخالف القسمني األولني ،فيجوز هلم ذلك ،من استيفاء احلظوظ

 المسألة الخامسة
 ،وفق املقاصد الرشعية فإنام عىل املقاصد األصليةوقع عىل العمل إذا 

 .قسم من هذين فيه نظر وتفريع وكّل  .أو املقاصد التابعة

 عىل مقتىض املقاصد األصلية بحيث راعاها يفالعمل فإذا وقع 

، فيام كان بريئا من احلظّ  ،صحته وسالمته مطلقا فال إشكال يف ،العمل

م تقدَّ  إذ   ،أصل الترشيع ألنه مطابق لقصد الشارع يف ؛وعي فيه احلظوفيام رُ 

ه حتى  ةف عن داعيإخراج املكلَّ  الترشيع املقصود الرشعي يف أنّ  هوا

 .يكون عبدا هلل

 :وينبنى عليه قواعد وفقه كثري

  القاعدة األولى
إىل إخالص العمل  ت أقرُب يَ وع  أن املقاصد األصلية إذا رُ 

وجه حمض   يفعن مشاركة احلظوظ التى تغبِّ  وأبعدُ  ،وصريورته عبادة

 من أوجه: وبيان ذلك . العبودية

 .هإلنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظُّ ا أن حظّ : أحدها

غرض  حصول كّل  متثال لألمر والنهي أو األذن كاف يفد قصد االفمجرّ 

من  ءٌ يبر يا لهُ لبِّ عىل وفقه مُ  فالعامُل  .د خطاب الشارعه إىل جمرَّ وجُّ التّ  يف

 ،اجلملة ه يفثم يندرج حظُّ  ،عىل الرضوريات وما حوهلا ه واقعٌ وفعلُ  .احلظِّ 

 .م رشعا عىل الغريقدَّ ل هو املُ ب

التي هي علة األمر ب ااعتبارفقط، أو فإذا اكتسب اإلنسان امتثاال لألمر 

فقد يكون قصده  ،القصد إىل إحياء النفوس عىل اجلملة وإماطة الرشور عنها
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َدأ  القيام بحظوظ نفسه وفقا لقوله صىل اهلل عليه وسلم: " َك  اب  س  ق   ب نَف   َفَتَصدَّ

ءٌ  َفَضَل  َفإ ن   ،اَعَلي هَ  ل َك  يَش  ل َك  َعن   َفَضَل  َفإ ن   ،َفأَله  ءٌ  َأه  ي يَش  َبت َك  َفل ذ   ،َقَرا

َبت َك  ذ ي َعن   َفَضَل  َفإ ن   ءٌ  َقَرا َ  :َيُقوُل  ،َوَهَكَذا َفَهَكَذا يَش   َوَعن   َيَدي َك  َفَبني 

ين َك  اَمل َك  َوَعن   َيم  القيام  . وقصده يفبواجبوقد يكون قصده القيام  1"،ش 

كمن يقصد القيام بحياة  ،يقترص عىل بعض النفوس دون بعضبالواجب قد 

يف سع نظره وقد يتَّ  .أو بحياة من حتت نظره ،هبا ٌف نفسه من حيث هو مكلَّ 

وهذا ذلك الكسب. ي بيحيبنّية إحياء من شاء اهلل أن فيكتسب الواجب 

َ  أعمُّ األخري هو  ، وإن األولالقصد ألن  ،ا باألجرهَ دُ وَ ها وأع  دُ الوجوه وأمح 

ويقصد  ،وتقع نفقته حيث مل يقصد ،قد يفوته فيه أمور كثرية كان مرشوعا،

 د من هو عىل كّل يَ  يف هُ فَ وترصُّ  هُ فقد جعل قصدَ  وأما الثاين .غري ما كسب

وهذا غاية  .كبري ال يقدر عىل حرصه امَلٌ وقصد أن ينتفع بيسريه عَ  ،ء قديريش

 .ءه يشوال يفوته من حظِّ  ،وديةق بإخالص العبحقُّ التّ  يف

هذا  لُّ ه معها ُج املقاصد التابعة فقد يفوتُ أما إذا وقع العمل عىل وفق 

زوال اجلوع أو العطش أو البد أو قضاء ـ مثال ـ ألنه إنام يراعى  ،أو مجيعه

فليس ـ وإن كان جائزا ـ وهذا  ،ا عن غري ذلكدً ذ باملباح جمرَّ لذُّ الشهوة أو التّ 

حظِّه  مع ر  جَ ن  مُ  ، ألن صاحبهالشارع األصيل فيه قصدُ  َي وعال رُ و ،بعبادة

عبادة، الشارع لكان العمل  قصدُ  وعَي ولو رُ قاصٌد إىل مراعاته خاّصة. 

 الرشعي. قتىض اخلطاب ألنه امتثال مل

يكون إما بناًء عىل امتثال املقاصد األصلية قصد املكلَّف إىل أن : الثاين

 طاعةٌ ـ  بال شّك ـ وهو  ،ء سوى ذلكيش غري نظر يفد األمر والنهي من جمرّ 

ه ما فهم من األمر من أنّ بناًء عىل وإما  .فيهشائبة ال  مرَ ملا أُ  لألمر وامتثاٌل 

فجعله وسيلة وسببا إىل وصول خالقه خلدمة عباده، عبد استعمله 

فهو  ،وهذا أيضا ال خيرج عن اعتبار جمرد األمر ،حاجاهتم إليهم كيف يشاء

هو الق عز وجل فكأن اخل ،ه فيهاحلظِّ  قطٌ س  مُ  ،بمحض العبودية عامٌل 

بذلك  م  قُ مل يَ  افإنه مَلَّ من يقصد املقاصد التابعة، بخالف  .هالقائم له بحظِّ 

                                                 
 كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث األهل مث القرابة.صحيح مسلم:  1
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ولكنه قام به من  ،د األمر وال من حيث فهم مقصود األمرمن حيث جمرّ 

بقصد كان فعُلُه فهو إن  ؛من له فيه حظ   ه أو حظِّ جهة استجالب حظّ 

حتصيل ما أعطاه الرشع فمن جهة حظوظ نفسه، فيكون كامل اإلخالص 

كان قصُده جمّرد حتصيل  وإن  ؛ف  تَ ن  د بذلك العمل مُ عبُّ والتّ  ،هحقِّ  يفمفقودا 

فضال  ،دعبُّ عدم القصد إىل التّ  فذلك أوضح يفحظِّه دون التفات إىل الرشع 

 .عن أن يكون خملصا فيه

عاديني ال  والنهَي  خذ األمرَ قد يتّ ه حظِّ  غلب عليه طلُب ومن 

 .وذلك نقص ،عباديني

  قائمٌ صلية وهو أن القائم عىل املقاصد األ :ثالثال
 
 ،جدا ثقيل   بعبء

ه بل يطلب حظَّ  ،الغالب يف كبري من التكليف ال يثبت حتته طالب احلظّ  ومحل  

 اهلل يحالة هيدالقيام عىل املقاصد األصلية ذلك أن  وسبُب  ،بام هو أخّف 

ة أثقل األمحال ولذلك كانت النبوّ  .ه بالتقريب من عبادهإليها من اختصَّ 

فمثل (. ١املزمل: ) ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤژ :وقد قال تعاىل ،وأعظم التكاليف

)الساعي إىل  بخالف طالب احلظّ  .مع اختصاص زائد هذا ال يكون إالَّ 

 بتكليف   يقومُ  حظر  صاحَب  ام جتدُ لَّ قفلذلك  ،بنفسه فإنه عامٌل املقاصد التابعة( 

فإن  ،ه بمطالب أهل ذلك املقامب  عي تلك احلال فاطلُ من يدّ  فإن رأيَت  .شاقر 

وإذا ثبت أن  .عىعند ما ادّ  ام يثبُت قلَّ  ٌل أنه متقوِّ  علمَت  وإالّ  ،به فهو ذاك أوَف

وصاحب  .من آثار اإلخالص فذلك أثرٌ  ،حمموٌل صلية صاحب املقاصد األ

عنده  َص قُ بمقدار ما نَ  ليس بمحمول ذلك احلمل إالّ ة( )املقاصد التابع احلظّ 

 ،وثبت له اإلخالصصلية، املقاصد األ ه يفه ثبت قصدُ فإذا سقط حظُّ  ،هُ حظُّ 

 .وصارت أعامله عبادات

 ه وقد بلغ الرتبة العليا يفحظِّ  فنحن نرى كثريا ممن يسعى يف :فإن قيل

 كان: أنهليه وسلم صىل اهلل عبل قد جاء عن سيد املرسلني  ،أهل الدين

بُّ "
َعَسَل  حُي  ءَ  ال  َل َوا  َمعَ  ُكنَّاويف احلديث: " 2"،الطِّيَب  َيُردُّ  ال َكانَ و" 1"،َواحل 

                                                 
 كتاب الطالق، باب "مل حترم ما أحل اهلل لك".صحيح البخاري:  1
  : كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب ما اليرد من اهلدية.صحيح البخاري 2
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ُ  َصىلَّ  النَّب يِّ  َوة   يف   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َراعُ  إ َلي ه   َفُرف عَ  َدع  ُبهُ  َوَكاَنت   الذِّ ج   َفنََهَس  ُتع 

ن َها َذُب  َكانَ "و 1"،َن َسةً  م  َتع  اءُ  َلهُ  ُيس  َ ن   امل 
َيا ُبيُوت   م  ق  مما  وأشباه ذلك 2"،السُّ

بل كان  ،إذ كان ال يمتنع مما يشتهيه من احلالل ؛النفس هو اتباع حلظّ 

وهو أتقى اخللق  ،أهل الدين وقد بلغ الرتبة العليا يف .يستعمله إذا وجده

 .وأزكاهم

 :من وجهني فاجلواب

لرسول صىل اهلل عليه وسلم مل يكن هذا غري صحيح، ألن اأن . 1

عليه أنه جعل من  ويدّل  ،فالرصِّ   طلب احلّق بل كان ي ،فالرصِّ   احلظّ يطلب 

 قال يفوهكذا يمكن أن يُ  ،أعىل العبادات بعد اإليامن يوه 3،الثالث الصالة

ألن  ؛ء أن يكون مطلوبا بحظر اليش بِّ وأيضا فإنه ال يلزم من ُح  .سواها

فمن أين لك  .فيام ينشأ عنه من األعامل رُ ظَ ن  وإنام يُ  ،كلَ م  ال يُ  نٌ باط أمرٌ  بَّ احلُ 

دون أن  ،د احلظّ أنه كان عليه الصالة والسالم يتناول تلك األشياء ملجرّ 

 وإذا تبنيَّ  .وهذا هو عني الباءة من احلظالرشعي؟ ذن يتناوله من حيث اإل

 .ن اشتهرت واليتهمقتدى به مم كّل   نحوه يفتبنيَّ  ،القدوة األعظم هذا يف

وقد ال يكون  ،ءا من احلظوظاحلظوظ قد يكون مبَّ  طلَب  أنّ . 2

 ا أن يكون أمرُ إمّ احلّظ  عىل طلبالباعث األول والفرق بينهام أن  .كذلك

ه نفَس  ألنّ  ؛هزَّ ـنأ املُ املبَّ  فإن كان أمر الشارع فهو احلظُّ غريه.  أو ،الشارع

 ،ءا عن احلظِّ مصالح غريه مبَّ  يكون يف فكام .غريه زلةَ ـلت منزَّ ـه تنعندَ 

 مثُل  عدُّ وال يُ  .وذلك بمقتىض القصد األول ،مصالح نفسه يف كذلك يكونُ 

 ألن القصد التابع إذا كان الباعُث  ؛ا فيه بحسب القصدا وال سعيً هذا حظ  

                                                 
أرسلنا نوحاً إىل قومه أن أنذر  : كتاب أحاديث األنبياء، باب قوله تعاىل: "إناصحيح البخاري 1

 قومك".
 كتاب األشربة، باب يف إيكاء اآلنية.  سنن أبي داود: 2

والطيُب، وُجِعَل قُعرَُّة عيين يف  الن َساءُ من ُدنْعَياُكم  ِإيَلَّ  ُحب بَ "نص احلديث:  3
كتاب عشرة النساء، باب حب النساء. )قال عنه الشيخ سنن النسائي:  الصالة."
 حسن صحيح(. األلباين:
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 رَ ك  وهذا شأن من ذُ . همُ ك  فله ُح  ،ا من فروعهكان فرعً  األصيلّ  عليه القصدُ 

يف طلب احلظ هو أمُر الشارع القصد األول يكن أما إن مل و سألة.هذه امل يف

 هذا حَمَلُّ الكالم. وليس  ،احلظّ  يف ٌي فإنه سع

وأن  ،ظهر أن البناء عىل املقاصد األصلية أقرب إىل اإلخالصوهبذا ي

 اإلخالص فيها.  أنفيكن الول ،املقاصد التابعة أقرب إىل عدمهالبناء عىل 

 

 فصل

ُ أيضا أن البناء عىل املقاصد األصلية يُ  ويظهر من هنا فات ترصُّ  صريِّ

ف إذا ألن املكلَّ  ؛كانت من قبيل العبادات أو العادات ،ها عباداتف كلَّ املكلَّ 

 ،وأخذ يف العمل عىل مقتىض ما فهم ،فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا

فهو أبدا  .ه الرتكمن لَب ويرتك إذا طُ  ،منه العمل َب ل  فهو إنام يعمل من حيث طُ 

 .إعانة اخللق عىل ما هم عليه من إقامة املصالح باليد واللسان والقلب يف

وأما باللسان فبالوعظ والتذكري  .وجوه اإلعانات أما باليد فظاهر يف

 وتعليم ما حيتاجون إليه يف ،باهلل أن يكونوا فيام هم عليه مطيعني ال عاصني

 ،األمر باملعروف والنهي عن املنكروب ،ذلك من إصالح املقاصد واألعامل

ضمر وبالقلب ال يُ  .مسيئه  جاوز عن مُ سنهم والتّ ح  وبالدعاء باإلحسان ملُ 

إىل غري  ،مهم وحيتقر نفسه بالنسبة إليهمويعظِّ  ،بل يعتقد هلم اخلري ،ا هلم رش  

 .ذلك من األمور القلبية املتعلقة بالعباد

ن تدخل عليه الشفقة ولك ،هذا عىل جنس اإلنسان بل ال يقترص يف

عليه  كام دّل  ،أحسن يه يحتى ال يعاملها إال بالت ،عىل احليوانات كلها

َبة   َكب د   ذ ي ُكلِّ  يف  : "قوله عليه الصالة والسالم رٌ  َرط   النَّب يِّ  َعن  و" 1"،َأج 

ُ  َصىلَّ  َرأَةٌ  َدَخَلت   :َقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ ة   يف   النَّارَ  ام  رَّ
َها َفَلم   َطت َهاَربَ  ه  م 

 َومَل   ُتط ع 

                                                 
 : كتاب اجلامع، باب جامع ما جاء يف الطعام والشراب.موطأ مالك 1
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َها ن   َتأ ُكُل  َتَدع 
ض   َخَشاش   م  َ  إ نَّ : "وحديث 1"،األَر  َسانَ  َكَتَب  اّللَّ ح   َعىَل  اإل 

  ُكلِّ 
 
ء ُتم   َفإ َذا ،يَش  نُوا  َقَتل  س  ت َلةَ  َفَأح  ق  ُتم   َوإ َذا ،ال  نُوا  َذَبح  س  َح  َفَأح  ب  دَّ  ،الذَّ ُيح   َول 

رَ  َأَحُدُكم   ح   َتهُ َشف  رُي    .إىل أشباه ذلك 2"،َذب يَحَتهُ  َفل 

نفسه امتثاال ألمر  هذه األمور يف فالعامل باملقاصد األصلية عامل يف

فكيف ال تكون تصاريف من هذه  .عليه الصالة والسالم هواقتداء بنبيِّ  ،هربِّ 

ه فإنه إنام يلتفت إىل بخالف من كان عامال عىل حظِّ  ؟سبيله عبادة كلها

بل هو  ،وهذا ليس بعبادة عىل اإلطالق .هأو ما كان طريقا إىل حظِّ ه حظِّ 

ال يف نفسه  واملباُح  .بحق اهلل أو بحق غريه فيه ّل مباح إن مل خُي   عامل يف

فهو عبادة  الشارعُ  هُ رَ من حيث أمَ به املكلَّف إن قام ، فد إىل اهلل بهبَّ عَ تَ يُ 

حظه بتلك  ةاعيكذلك فهو خارج عن دكان وإن  ،بالنسبة إليه خاصة

 .النسبة

  القاعدة الثانية
الغالب إىل أحكام  أن البناء عىل املقاصد األصلية ينقل األعامل يف

)الوجوب  إذ املقاصد األصلية دائرة عىل حكم الوجوب ؛الوجوب

 .الدين املراعاة باتفاق من حيث كانت حفظا لألمور الرضورية يف بالكّل(،

ارجة عن احلظ دائرة عىل األمور وإذا كانت كذلك صارت األعامل اخل

أن غري الواجب باجلزء يصري واجبا يف كتاب األحكام وقد تقدم  .العامة

النظام  فيام هو مندوب باجلزء أو مباح خيتلُّ  وهذا عامل بالكّل  ،بالكّل 

 .فقد صار عامال بالوجوب ،باختالله

اجلزئي ال و ي،عىل احلظ اجلزئ أما البناء عىل املقاصد التابعة فهو بناءٌ 

فقد يكون  .فالبناء عىل املقاصد التابعة ال يستلزم الوجوب ،يستلزم الوجوب

                                                 
 : كتاب بدء اخللق، باب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم.صحيح البخاري 1
كتاب الصيد والذبائح وما يقتل من احليوان، باب إحسان الذبح والقتل وحتديد صحيح مسلم:  2

 الشفرة.
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وإما مباحا باجلزء مكروها أو  ،واجلزء معا وإما بالكّل  ،العمل مباحا إما باجلزء

 .يف كتاب األحكامسألة وبيان هذه امل .ممنوعا بالكل

  القاعدة الثالثة
ه املكلَّ إذا حترَّ صيل أن املقصد األ  ما قصدهُ  إىل كّل  ف يتضمن القصدَ ا

فإن العامل به إنام  ؛من حصول مصلحة أو درء مفسدة ،العمل الشارع يف

 .وإما ملجرد امتثال األمر ،إما بعد فهم ما قصد ،الشارع أمر   ةُ ه تلبيّ قصدُ 

الشارع  وإذا ثبت أن قصدَ  .ما قصده الشارع تقدير فهو قاصدٌ  وعىل كلِّ 

   وأنه نورٌ  ،اهلُ وأوَّ  املقاصد أعمُّ 
كان  ،ه غرض وال حظ  ال يشوبُ  ٌف رص 

وال قارص  غري مشوب   ،ا كامالً ا وافي  له عىل هذا الوجه آخذا له زكي   ياملتلق

 .ف عىل تلك النسبةب الثواب فيه للمكلَّ أن يرتتَّ  ر  فهو َح  .عن مراد الشارع

النهي األمر و أخذَ  ألنّ  ؛وأما القصد التابع فال يرتتب عليه ذلك كله

 صَّ وَخ  ،عن إطالقه احلظِّ  دُ قص   هُ قد قرَصَ  وأخذ العمل باحلظّ  باحلظِّ 

 .فال ينهض نوض األول ،هُ عمومَ 

: وقوله عليه الصالة والسالم "،األعامل بالينات"شاهده قاعدة 

َي ُل " رٌ  ل َرُجل   اخل  ٌ  َول َرُجل   ،َأج  رت  رٌ  َرُجل   َوَعىَل  ،س  ز  ا .و  ي َفَأمَّ ذ  رٌ أَ  َلهُ  الَّ  ج 

  َسب يل   يف   َرَبَطَها َفَرُجٌل 
 
َا َفَأَطاَل  اّللَّ ج   يف   هب  َضة   َأو   َمر   يف   َأَصاَبت   َفاَم  ،َرو 

ن   َذل َك  ط َيل َها
ج   م  َر  َضة   َأو   امل  و  َقَطعَ  َأنَّهُ  َوَلو   ،َحَسنَات   َلهُ  َكاَنت   الرَّ  ط َيُلَها ان 

َتنَّت   ًفا َفاس  َفني    َأو   رَشَ َواُثَها آَثاُرَها ت  َكانَ  رَشَ َا َوَلو   ،َلهُ  َحَسنَات   َوَأر  ت   َأنَّ  َمرَّ

َبت   ب نََهر   ن هُ  َفرَش  د   َومَل   م  َي  َأن   ُير  ق  َي  ،َلهُ  َحَسنَات   َذل َك  َكانَ  َيس  رٌ  ل َذل َك  َفه   .َأج 

ًفا َتَغنِّيًا َرَبَطَها َوَرُجٌل    َحقَّ  َين َس  مَل   ُثمَّ  ،َوَتَعفُّ
 
َا يف   اّللَّ َقاهب  َها َوال ر  َي  ،ُظُهور   َفه 

ٌ  ل َذل َك  رت  ًرا  َرَبَطَها َوَرُجٌل  .س  َياءً  َفخ  ءً  َور  ل   َون َوا الم   ألَه  َي  اإل س   َذل َك  َعىَل  َفه 

رٌ  ز   ؛هذا الوجه من احلديث لصاحب القصد األول فهي له أجر يف 1"،و 

 ه يفرُ أج  فكان  ،غري خاّص  وهذا عامّ  .ألنه قصد بارتباطها سبيل اهلل

                                                 
 ب املساقاة، باب شرب الناس والدواب من األهنار.كتا  صحيح البخاري: 1
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ورجل " :ثم قال عليه الصالة والسالم .ا أيضا غري خاّص اته عام  ترصفَّ 

 ذلكل يرقاهبا وال ظهورها فه ربطها تغنيا وتعففا ومل ينس حق اهلل يف

ه ا قصد وجها خاصا وهو حظُّ ملَّ  ؛املحمود صاحب احلظّ  فهذا يف "،سرت

احب القصد وهو ص .رت  وهو السِّ  ،ها مقصورا عىل ما قصدمُ ك  كان ُح 

ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء " :ثم قال عليه الصالة والسالم .التابع

من  دّ مَ ستَ املذموم املُ  احلظّ  فهذا يف "،عىل ذلك وزر يألهل اإلسالم فه

 .وال كالم فيه هنا ،أصل متابعة اهلوى

بأفعال رسول اهلل صىل  االقتداءُ  صيلوجيري جمرى العمل بالقصد األ

 ألن ما قصدوا يشمله قصدُ  ؛أو بالصحابة أو التابعني ،وسلم اهلل عليه

 كام يف ؛ة املقتدى بهة عىل نيّ النيّ  يف ه اإلحالةُ وشاهدُ  .قتداءاال يف ياملقتد

 يف ةً جَّ فكان ُح  "بام أحرم به رسول اهلل" :إحرامه قول بعض الصحابة يف

  .غريه من األعامل كذلك يكون يف ،احلكم

  القاعدة الرابعة

ُ عىل املقاصد األصلية يُ  أن العمل ت فَ ول  وإذا ُخ  ،أعظم الطاعةَ  صريِّ

 .ها أعظمتُ كانت معصيَّ 

ق ل  عىل اإلصالح جلميع اخلَ  عىل وفقها عامٌل  فألن العامَل  :أما األول

وإما قارص  ،جلميع ذلك بالفعل ألنه إما قاصدٌ  ؛والدفع عنهم عىل اإلطالق

ما قصده الشارع بذلك  لُّ يدخل حتت قصده ك ينفسه عىل امتثال األمر الذ

ة مصلحة عامّ  وعىل كّل  ،س أحياهاف  نَ  عىل كّل  َي وز  وإذا فعل ُج  .األمر

ولذلك كان من أحيا النفس فكأنام  ؛م هذا العملظَ ع   يف وال شّك  .قصدها

 (،32املائدة: )  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ  أحيا الناس مجيعا

يًقا َسَلَك  َمن  : "اءامل ء حتى احلوت يفيش وكان العامل يستغفر له كّل   َطر 

ُس  َتم  ل اًم  ف يه   َيل  َل  ع  ُ  َسهَّ يًقا َلهُ  اّللَّ َنَّة   إ ىَل  َطر  َالئ َكةَ  َوإ نَّ  ،اجل  ن َحَتَها َلَتَضعُ  امل   َأج 

ًضا ل م   ل َطال ب   ر  ع  ل م   َطال َب  َوإ نَّ  ،ال  ع  رُ  ال  ف  َتغ    َمن   َلهُ  َيس 
  يف 

 
اَمء ض  األَ وَ  السَّ  ر 
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  يف   يَتان  احل    َحتَّى
 
اء َ َل  َوإ نَّ  ،امل  َعامل    َفض  َعاب د   َعىَل  ال  ل   ال  َقَمر   َكَفض   َسائ ر   َعىَل  ال 

ك ب   َكَوا ُعَلاَمءَ  إ نَّ  .ال   األَ  َوَرَثةُ  ُهم   ال 
 
ُثوا  مَل   األَن ب َياءَ  إ نَّ  .ن ب َياء  َوال د ينَاًرا ُيَورِّ

ا مَهً ر 
اَم  د  ُثوا  إ نَّ ل مَ  َورَّ ع    1".َواف ر   ب َحظر  َأَخذَ  َأَخَذهُ  ن  َفمَ  ال 

ألن األعامل  ،قصده غَ ه مبلَ ثوابُ  غُ بخالف ما إذا مل يعمل عىل وفقه فإنام يبلُ 

ه مل يكن قصدُ  مّ عُ ومتى مل يَ  .ه أعظمكان أجرُ  ه أعمّ فمتى كان قصدُ  .بالينات

 .وهو ظاهر .ذلكفق أجره إال عىل و
عامل عىل اإلفساد ملقاصد األصلية ة افإن العامل عىل خمالف :وأما الثاين

أن قصد اإلصالح  رّ وقد مَ  .للعامل عىل اإلصالح العام وهو مضادّ  ،العام

ولذلك كان عىل ابن  .ه يعظم به وزرهفالعامل عىل ضدّ  ،به األجر مُ ظُ ع  العام يَ 

َتُل  ال: "مةمن قتل النفس املحرّ  كّل  ر  ز  من و   ٌل ف  آدم األول ك   ٌس  ُتق   الإ   ُظل اًم  َنف 

ل   آَدمَ  اب ن   َعىَل  َكانَ  ٌل  األَوَّ ن   ك ف 
َها م  ُل  ألَنَّهُ  َوَذل َك  ،َدم  َقت َل  َسنَّ  َمن   َأوَّ  2".ال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  :وكان من قتل النفس فكأنام قتل الناس مجيعا

 (،١٢املائدة: ) ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

  َسنَّ  َوَمن  "و
الم  اإل   يف  َل  َسيَِّئةً  ُسنَّةً  س  َا َفُعم  َدهُ  هب  ث ُل  َعَلي ه   ُكت َب  َبع  ر   م  ز   َمن   و 

َل  َا َعم  ن   َين ُقُص  َوال ،هب 
م   م 

ه  َزار  ءٌ  َأو   3".يَش 
 القاعدة الخامسة

م   إىل اعتبار  ت راجعةً دَ ج  ت وُ عَ بِّ تُ ها إذا تُ عُ أصول الطاعات وجوا

َ ذا اعتُ الذنوب إ وكبائرُ  ،املقاصد األصلية  ويتبنيَّ  .خمالفتها ت يفدَ ج  ت وُ ب 

فإنك جتده  ،اساهبا قيَّ  َق ح  ل  الكبائر املنصوص عليها وما أُ  لك بالنظر يف

  .ا إن شاء اهللدً ر  طَّ مُ 

                                                 
 املقدمة، فضل العلماء واحلث على طلب العلم. كتاب   سنن ابن ماجه: 1
 .خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته، باب أحاديث األنبياءكتاب صحيح البخاري:  2
  اللة.كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ض  صحيح مسلم: 3
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 لة السادسةأالمس
العمل إذا وقع عىل وفق املقاصد التابعة فال خيلو أن تصاحبه املقاصد 

 تصاحبه. ال  أو   ،األصلية

أو  ،هذا املأكول :ومثاله أن يقول مثال ؛بالفعلد تكون قواملصاحبة 

االستمتاع به فأنا أستمتع  الرشعُ  أو هذا امللموس أباح يل ،هذا امللبوس

 ؛بالقوةقد تكون املصاحبة و .باملباح وأعمل باستجالبه ألنه مأذون فيه

لكن  ،ب إىل ذلك املباح من الوجه املأذون فيهسبُّ التّ  ومثاله أن يدخل يف

ل إليه من الطريق وإنام خطر له أن هذا يتوصَّ  ،ذن مل خيطر ببالهإلفس ان

 يإذا كان الطريق الت ،احلكم كاألول ل إليه منه فهذا يففإذا توّص  ،الفالين

وكذلك الشأن يف غري املباح من  .توصل إىل املباح من جهته مباحا

 قوة.من املصاحبة بالاملصاحبة بالفعل أعىل  أنّ املندوبات. وال شك 

املقاصد مع مصاحبة وفق املقاصد التابعة وإذا وقع العمل عىل 

. النفس حظِّ  سعيا يفالرشعي وإن كان عمل باالمتثال هلا فهو األصلية 

 والدليل عىل إمكان اجتامع العمل باحلظ واالمتثال الرشعي أمران: 

أمر عادي  ف يفأن يترصَّ  ألحد   ز  : أنه لو مل يكن كذلك مل جَيُ أحدمها

 يف حظِّ  من غري سعي   ،ثال األمرتد اميف ترصفه جمرّ  تى يكون القصدُ ح

أن يأكل امليتة حتى  ملضطرّ ـ مثال ـ عىل ايمتنع ف ،وال قصد يف ذلك ،نفسه

وهذا غري  .د من احلظّ ويعمل عىل هذا القصد املجرّ االمتثال ة يستحرض نيّ 

عن  َي وال َن   ،من ذلك ءومل يأمر اهلل تعاىل وال رسوله بيش .صحيح باتفاق

مع قصد الشارع لإلخالص يف  ،قصد احلظوظ يف األعامل العادية عىل حال

يف األعامل إذا  للحظّ  القصدَ  نّ أعىل  فدّل  .األعامل وعدم الترشيك فيها

 .أصل األعامل كانت عادية ال ينايف

الشارع لإلخالص يف األعامل العادية وعدم  ى قصدُ كيف يتأتَّ  :فإن قيل

  ؟االترشيك فيه

ال  ،معنى ذلك أن تكون معمولة عىل مقتىض املرشوعأن  فاجلواب

كأكل  ؛ةبغري أهل امللَّ  هٌ بُّ َش وال تَ  ،شيطاين   وال اخرتاعٌ  ،جاهيل   هبا عمٌل  دُ َص ق  يُ 
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عىل  َح ب  أو ما ذُ  ،سلماملُ  هُ عَ نَ ع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن َص ن  ما ُص 

 .مما هو نوع من تعظيم الرشكوما أشبه ذلك  ،مضاهاة اجلاهلية

 َرُسوُل  َنَى" يف احلديث: "معاقرة األعراب"جاء النهي عن ويف ذلك 

 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َراب   ُمَعاَقَرة   َعن   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ أن يتبارى واملعاقرة  1".األَع 

 .امُه دُ را أجوَ ق  مها عَ فأكثرُ  ،هبَ د به صاح  او  الرجالن فيعقر كل واحد منهام جُيَ 

ويف معناه ما جرت به  :قال اخلطايب .لغري اهلل به لَّ ه  نى عن أكله ألنه مما أُ 

عادة الناس من ذبح احليوان بحرضة امللوك والرؤساء عند قدومهم 

ومنه ما  .ويف نحو ذلك من األمور ،وأوان حوادث يتجدد هلم ،البلدان

ُ  َطَعام   َعن   َنَى"عليه الصالة والسالم روي أنه  َيني   امل 
َكَل  َأن   َتَبار  ومها  2"،ُيؤ 

  ؟املتعارضان لريى أهيام يغلب صاحبه

بقصد ام ورد به الرشع هو مرشوعية الذبح عىل الطريقة املرشوعة ف

ا لغري ظً وحَل   ،فإذا زيد فيه هذا القصد كان ترشيكا يف املرشوع ،جمرد األكل

نهيه عن أكل اللحوم اب بوعىل هذا وقعت الفتيا من ابن عتّ  .أمر اهلل تعاىل

 .لغري اهلل به هلَّ ا أُ وقوله فيها إنا ممّ  ،يف النريوز

 مما ينايف األعامل العادية لكان العمُل  احلظِّ  أنه لو كان قصدُ  :والثاين

ـ يف دخول اجلنة أو خوفا من دخول النار  رجاءً ـ بالطاعات وسائر العبادات 

ن عمل مَ  أنّ رآن بام مفاده فقد جاء الق .وذلك باطل قطعا .عمال بغري احلق

وال تعملوا كذا  ،واتركوا تدخلوا اجلنة ،واعملوا يدخلكم اجلنة ،يوز  ُج 

عىل العمل  حتريٌك  وهذا بال شّك  .بكذا زَ ومن يعمل كذا جُي   ،فتدخلوا النار

را ذكِّ قادحا يف العمل لكان القرآن مُ  احلظِّ  فلو كان طلُب  .بحظوظ النفوس

ل عن أس  كان يُ صىل اهلل عليه وسلم ضا فإن النبي وأي .بام يقدح يف العمل

بعد من النار فيخب به من غري احرتاز وال دخل اجلنة ويُ العمل الذي يُ 

ٹ  ڤ  ڤ   ژ  :وقد أخب اهلل تعاىل عمن قال .يف ذلك حتذير من طلب احلظّ 

                                                 
 كتاب الضحايا، باب ما جاء يف أكل معاقرة األعراب.سنن أبي داود:  1
 كتاب األطعمة، يف طعام املتبارين.  سنن أبي داود: 2



 

252 

 ژچڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :بقوهلم (١اإلنسان: ) ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ

عىل  ه حتريٌض ومجيعُ  .ىصوباجلملة فهذا أكثر من أن حُي (. ٥٠اإلنسان: )

  .اعمل يكن لك كذا :فقد قال ،اعمل لكذا :وإن مل يقل العمل باحلظّ 

؛ العادات العبادات فأوىل أن ال يكون قادحا يف قادحا يفهذا إذا مل يكن و

نه وبني طلب ال فرق بي ،يف حظر  طلب اجلنة أو اهلرب من النار سعٌي ألن 

ا مُه أحدَ  إال أنّ  ،له فيه من حيث هو حظ   نَ ذ  ستمتاع بام أباحه له الشارع وأَ اال

وال تأثري التعجيل والتأجيل يف املسألة ال مناسبة فيه . وعاجل واآلخر آجل

 اجلواز. العاجل أوىل باحلظ كان طلب  ، كان طلب احلظ اآلجل سائغالاّم له. ف

 .العمل بالنص واملعقول فإن قيل بل مثل هذا قادح يف

 ه مقصدا والعمَل قد جعل حظَّ  بقصد احلظّ  أما املعقول فإن العامَل 

 ،وسائل غري مقصودة ألنفسها ير أن الوسائل من حيث هوقد تقرّ  .وسيلة

 ،للمقاصد بحيث لو سقطت املقاصد سقطت الوسائل عٌ بَ تَ  يوإنام ه

وبحيث لو فرضنا عدم  ،ل هباسَّ وَ تَ إىل املقاصد دونا مل يُ  َل صِّ وُ وبحيث لو تُ 

وإذا ثبت  .بل كانت تكون كالعبث ،املقاصد مجلة مل يكن للوسائل اعتبار

فوس فقد ل هبا إىل حظوظ النّ ت للتوصُّ لَ م  هذا فاألعامل املرشوعة إذا عُ 

 بَّ عَ تَ صارت غري مُ 
شبهت أف ،دعبُّ بالعمل ال التّ  هو املقصودُ  احلظّ ألن هبا  د 

حظوظ الدنيا من الرياسة واجلاه واملال وما أشبه العمل بالرياء ألجل 

كذلك الشارع. وفيها  نَ ذ  ت من حيث أَ ذَ خ  د هبا إذا أُ عبُّ التّ  يصحُّ وإنام  .ذلك

د هبا كالصالة والصيام وأشباههام ينبغي تعبَّ العمل باألعامل املأمور هبا واملُ 

النفس  به فحظُّ  وكل عمل من عادة أو عبادة مأمورٌ  .أن يسقط التعبد هبا

دا به سقط بَّ عَ تَ ال من جهة كونه مُ فعله املُكلَّف بقصد احلّظ فإذا  ،به ٌق متعلِّ 

وذلك معنى  .د فيهعبُّ فبطل التّ  ،العبادة عتبار يفل االمَ ه  فصار مُ  ،ه عبادةكونُ 

 .كون العمل غري صحيح

وأما النصوص الدالة عىل صحة هذا النظر فاآليات واألحاديث 

ص هلل منها فال يقبله لَ وعىل أن ما مل خُي   ،ألعامل هللالدالة عىل إخالص ا
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ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ژ :كقوله تعاىل ؛اهلل

َرُتهُ  َكاَنت   َفَمن  : "وَف احلديث(، ١البينة: ) ژہ  ہ   ہۀۀ ج 
  إ ىَل  ه 

 
 اّللَّ

َرُتهُ  َوَرُسول ه   ج    إ ىَل  َفه 
 
َرُتهُ  َكاَنت   َوَمن   ،َوَرُسول ه   اّللَّ ج 

َيا ه  يُبَها لُدن  َرأَة   َأو   ُيص   ام 

ُجَها َرُتهُ  َيَتَزوَّ ج  د هلل باألمر عبُّ أي ليس له من التّ  1"،إ َلي ه   َهاَجرَ  َما إ ىَل  َفه 

 .ءباهلجرة يش

العبادات  :أحدمها :به عىل رضبني العبادُ  دَ بِّ عُ أن ما تُ  :فاجلواب

بعه من قواعد اإلسالم وذلك اإل ،ب هبا إىل اهلل باألصالةتقرَّ املُ  يامن وتوا

واملرشوع ملصاحلهم  ،ياناهلل من العباد يف الد حّق  ذاهو .وسائر العبادات

العادات اجلارية بني العباد التي يف  :والثاين .يف اآلخرة ودرء املفاسد عنهم

وهذا هو  .ويف خمالفتها نرش املفاسد بإطالق ،التزامها نرش املصالح بإطالق

وهو القسم الدنيوي  .ودرء املفاسد عنهميف الدنيا ح العباد املرشوع ملصال

  .املعقول املعنى

   بها إلى اهلل باألصالةتقر  العبادات الم  أوال: 
دنيويا أو فيها فال خيلو أن يكون احلظ املطلوب  لعباداتفأما ا

 .أخرويا

وإذا ثبت  .قد أثبته الرشع حسبام تقدم فإن كان أخرويا فهذا حظّ 

 ،ه الشارعما حدّ املكلَّف  مل يتعدّ  إذ   ،به من حيث أثبته صحيحرشعا فطل

من  مَ ه  إذ قد فُ  ؛وال قصد خمالفته ،وال أرشك مع اهلل يف ذلك العمل غريه

ء أنه قاصدٌ الشارع حني رتَّ   ،لوقوع اجلزاء عىل األعامل ب عىل األعامل جزا

ء عامال هلل وحده عىل مقتىض العل فصار العامُل   .م الرشعيليقع له اجلزا

ألنه علم أن العبادة املنجية والعمل املوصل  ؛وذلك غري قادح يف إخالصه

َلًصا أن  .هبه غريُ  دَ ص  اهلل ال ما قُ  به وجهُ  دَ ص  ما قُ  ال ومعنى كون العمل خُم 

 د احلظَّ بُ ع  ال يَ  إذ   ؛برشك ليس وطلب احلظّ  .يرشك معه يف العبادة غريه

                                                 
 كتاب اإلميان، باب ما جاء أن األعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.  صحيح البخاري: 1
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لكن لو  ،وهو اهلل تعاىل ،املطلوب ظّ احل وإنام يعبد من بيده بذُل  ،نفسه

  ن  ا م  مَ  حظر  بيده بذُل  نّ ظَ  ن  أرشك مع اهلل مَ 
 ؛اد فهذا هو الذي أرشكبَ الع 

واهلل ال يقبل عمال  .حيث جعل مع اهلل غريه يف ذلك الطلب بذلك العمل

  .وليست مسألتنا من هذا .فيه رشك وال يرىض بالرشك

يف العبادة ال ينايف اإلخالص األخروي  ظهر أن قصد احلظّ وهبذا ي

 .فيها

  عىل ثالثة أقسام:وإن كان احلظ املطلوب بالعبادات ما يف الدنيا فهو 

واعتقاد  ،وحسن الظن عند الناس ،قسم يرجع إىل صالح اهليئةـ 

 .الفضيلة للعامل بعمله

اإلنسان  ام خيّص ، ولكنه يتعلق به من الدنياوقسم يرجع إىل نيل حظِّ ـ 

ءآة الناس بالعمليف نفسه مع   .الغفلة عن مرا

ءآة لينال ، ولكن عىل وجه ه من الدنياوقسم يرجع إىل نيل حظِّ ـ  املرا

 .بذلك ماال أو جاها أو غري ذلك

 إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيلة. القسم الراجع 1
قصده األول هو حتسني الظن عند الناس، وأداء العبادة جمرد إن كان 

احلمد  ألنه إنام يبعثه عىل العبادة قصدُ  ؛ال إشكال يف أنه رياءفقصد تابع، 

 .نيِّ وهذا بَ  .هلَ ف  أو نَ  هُ  فرَض ه يصيّل مع ذلك كونُ  رُّ جَ ن  ويَ  ،به اخلري نَّ ظَ وأن يُ 

قصده األول هو أداء العبادة هلل، ولكنه مع ذلك يقصد إن كان أما 

لعلامء يف هذا واختلف ا .نظر واجتهاد فهو حمّل بالتبع محد الناس له 

يف العتبية يف الرجل الذي يصيل هلل ثم يقع يف نفسه أنه حيب  فوقع ،األصل

 ؛ى يف طريق غريهقَ ل  ويكره أن يُ  ،ى يف طريق املسجدقَ ل  أن يُ  ّب وحُي  ،ملَ ع  أن يُ 

مالك من قبيل الوسوسة اإلمام ه وعدّ  ،هذاالرأي ربيعة اإلمام فكره 

ه مرأى الناس له يت لإلنسان إذ رّس أي أن الشيطان يأ ،العارضة لإلنسان

ُ  ،عىل اخلري  رَ فيقول له إنك مَل
 
ء وإنام هو أمر يقع يف قلبه ال  ،وليس كذلك ا

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :وقد قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم .كلَ م  يُ 
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ء: ) سألت شيخنا اإلمام أبا منصور  :قال ابن العريب(. ٥٢الشعرا

البقرة: ) ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ :تعاىلالشريازي الصويف عن قوله 

 :قلت .أظهروا أفعاهلم للناس بالصالح والطاعات :قال ؟نوا ما بيَّ  (٥٥٠

قال  .وتقبل شهادته ،وتصح إمامته ،لتثبت أمانته ،نعم :قال ؟ويلزم ذلك

 .به غريه يويقتد :ابن العريب

 ما يرجع إلى ما يخص اإلنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءآة الغير. 2
أو الصالة  ،الصالة يف املسجد لألنس باجلريان :أحدها :وله أمثلة

قبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال  ،الصوم توفريا للامل :والثاين .بالليل ملرا

أو مرض  ،أو احتامء ألمل جيده ،أو اسرتاحة من عمل الطعام وطبخه

ل عىل ضُّ ة السخاء والتفللذّ  الصدقة :والثالث .ة تقدمت لهنَ ط  أو ب   ،عهيتوقّ 

بع .الناس  ،أو للتجارة ،سرتاحة من األنكاداحلج لرؤية البالد واال :والرا

 اهلجرة خمافة الرضر يف :واخلامس .أو إحلاح الفقر ،مه بأهله وولدهأو لتبُّ 

 .به عن الظلم يم العلم ليحتمتعلُّ  :والسادس .النفس أو األهل أو املال

ءاالعت :والثامن .داالوضوء تبُّ  :والسابع را من الكرا  :والتاسع .كاف فرا

تعليم العلم  :والعارش .به ذلك َل عَ ف  عيادة املرىض والصالة عىل اجلنائز ليُ 

 :واحلادى عرش .ويتفرج بلذة احلديث ،ص به من كرب الصمتليتخلّ 

ء  .احلج ماشيا ليتوفر له الكرا

املذكور تابعا لقصد  اختالف إذا كان القصدُ  وهذا املوضع أيضا حمّل 

 ،أشباهها أنا خارجة عن اإلخالص وقد التزم الغزايل فيها ويف .ادةالعب

وأما ابن  .بسبب هذه األغراضعليه  لكن برشط أن يصري العمل أخّف 

املسألة يلتفت إىل  وكأن جمال النظر يف .العريب فذهب إىل خالف ذلك

نفكاك فابن العريب يلتفت إىل وجه اال ،انفكاك القصدين أو عدم أنفكاكهام

كان  ،جتامع وجوداالوظاهر الغزايل االلتفات إىل جمرد ا .ح العباداتصحِّ في

فإذا كان كذلك اجته النظران وظهر  .ال انفكاكهام أو   القصدان مما يصّح 

 .مغزى املذهبني
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ملا جاء  ؛هَج و  نفكاك أَ فيه اال عىل أن القول بصحة االنفكاك فيام يصّح 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڄژ القرآن الكريم يفف .من األدلة عىل ذلك

وقال ابن العريب  .مواسم احلج يف ييعن(، ٥١٥البقرة: ) ژ ڃ  ڃ  چ

 موسى:فقد قال  ،إنه دأب املرسلني :الفرار من األنكاد باحلج أو اهلجرة يف

ء:) ژپپڀڀژ رَشَ  َياديث: "احل ويف(، 21 الشعرا َباب   َمع   َمن   الشَّ

َتَطاعَ  ن ُكم   اس 
َباَءةَ  م  ج   ال  َيَتَزوَّ ع   مَل   َوَمن   ،َفل 

َتط  م   َفَعَلي ه   َيس  و  هُ  ب الصَّ  َلهُ  َفإ نَّ

َجاءٌ  ةُ  َوُجع َل صىل اهلل عليه وسلم يقول: "وقد كان رسول اهلل  1".و   ُقرَّ

الة   يف   َعي ن ي م   ب الُل  َيا: "فكان يسرتيح إليها من تعب الدنيا 2"،الصَّ
 َأق 

الةَ  نَا الصَّ ح  َا َأر  أفيقال إن دخوله فيها عىل  .ولذته هوكان فيها نعيم 3"،هب 

  .بل هو كامل فيها وباعث عىل اإلخالص فيها ،كال؟ هذا الوجه قادح فيها

فقام  ب  عَ ش   وقد بعث عليه الصالة والسالم رجال ليكون رصدا يف

  .احلراسة والرصدهو ب عَ الشِّ  يفكان قصده األول باإلقامة و ،يصيل

حظوظ النفوس من أذون فيه ما كان غري عبادة من املواحلاصل أن 

إال ما كان بوضعه منافيا  ،املختصة باإلنسان ال يمنع اجتامعها مع العبادات

 أما ما ،وما أشبه ذلك ، واألكل والرشب والكالم يف الصالة،كالرياء ؛هلا

 .قالأن يُ  يهذا ال ينبغ ؟العبادة ال منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه يف

 ،أن إفراد قصد العبادة عن قصد األمور الدنيوية أوىل ع يفازَ نَ غري أنه ال يُ 

فلم  ،ولذلك إذا غلب قصد الدنيا عىل قصد العبادة كان احلكم للغالب

املسائل  ويقع الرتجيح يف ،العبادة فاحلكم له ب قصدُ لَ فإن غَ  .بالعبادة دّ تَ ع  يُ 

  .بحسب ما يظهر للمجتهد

 ما يرجع إلى المراءآة. 3
فهو الرياء املذموم  نيل املال أو اجلاه العبادةب إذا قصدأنه أصل هذا 

اإلسالم ظاهرا بقصد  ذلك فعل املنافقني الداخلني يف وأدهى ما يف .رشعا

                                                 
  لم من استطاع منكم الباءة.كتاب النكاح، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسصحيح البخاري:  1
 كتاب عشرة النساء، باب حب النساء.سنن النسائي:  2
 كتاب األدب، باب يف صالة العتمة.  سنن أبي داود: 3
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ئني العاملني بقصد نيل حطام  ،إحراز دمائهم وأمواهلم وييل ذلك عمل املرا

 .إلطالة فيهحاجة لوحكمه معلوم فال  .الدنيا

 بادالعادات الجارية بين العثانيا: 
كالنكاح والبيع  ؛العمل إصالحا للعادات اجلارية بني العبادإذا كان 

الشارع إىل القيام هبا  قصدُ  مَ ل  وما أشبه ذلك من األمور التى عُ  ،واإلجارة

 أيضا قد أثبته الشارع وراعاه يف فهو حظّ  ،العاجلة ملصالح العباد يف

م ذلك ل  وعُ لدارين، ي بكونا قائمة عىل مصالح العباد يف ااألوامر والنواه

ذلك بإطالق فطلبه من ذلك  مَ ل  وإذا عُ  .من قصده بالقوانني املوضوعة له

 .هذا وجه .فكان حقا وصحيحا ،الف لقصد الشارعالوجه غري خُم 

التامسه وطلبه  ذلك قادحا يف يف أنه لو كان طلب احلظّ  ووجه ثان

لنية والقصد اشرتاط ا الستوى مع العبادات كالصيام والصالة وغريمها يف

وهذا كاف يف  ،وقد اتفقوا عىل أن العادات ال تفتقر إىل نية .إىل االمتثال

بل  .يتسبب عنها ذلك احلظ ياألعامل الت كون القصد إىل احلظ ال يقدح يف

أو لغري  ،من أهل العفاف دّ عَ أو ليُ  ،بتزوجه يلو فرضنا رجال تزوج لريائ

ح يف صحته الرياء والسمعة لعدم ، ألن الزواج ال يقدهُج تزوُّ  ّح َص لَ  ،ذلك

بخالف العبادات املقصود هبا تعظيم اهلل تعاىل فيه، نية العبادة اشرتاط 

 .جمردا

فيها سائغا مل يصح النص عىل  احلظّ  أنه لو مل يكن طلُب  ثالث ووجهٌ 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ :كقوله تعاىل ؛القرآن والسنة االمتنان هبا يف

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ژ :وقال (،٢٥الروم: ) ژک  ک  گ

وذلك أن ما جاء يف (. ٢٢البقرة: )  ژے  ۓۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

نفسه  ألنه يف ؛معرض االمتنان عليه يف النصُّ  د التكليف ال يقعُ معرض جمرّ 

كالصالة والصيام واحلج  ؛لألهواء وقطعٌ  ،للعادات وخالٌف ، لفةٌ كُ 

فتح به وتُ  ، به األوطارىَض تَ ق  وتُ  ،لنفوسبخالف ما متيل إليه ا .واجلهاد

به اخلالت الواقعة من الغذاء  سدّ وتُ  ،ع واللذات النفسانيةمتّ أبواب التّ 

معرض  فإن اإلتيان هبا يف ؛وأرضاب ذلك ،والدواء ودفع املرضات
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وإذا كان كذلك اقتىض هذا األخذ هبا من جهة ما وقعت  .متنان مناسباال

 
 
 وال نقصا من حّق  ،العبودية ألخذ عىل ذلك قدحا يففال يكون ا ؛ة هبانَّ امل

 .هبا امتنَّ  يلكنهم مطالبون عىل أثر ذلك بالشكر للذ ؛الربوبية

د عن احلظ فيلزم عىل هذا أن يكون األخذ هلا بقصد التجرُّ  :فإن قيل

 .واالمتنان به إذ كان املقصود املفهوم من الشارع إثبات احلظّ  ؛قادحا أيضا

  .به عىل اإلطالقال قَ وهذا ال يُ 

 ها من حيث تلبية األمر أو اإلذن قد حصل يفذَ أن أخ   :فاجلواب

جهة جمرد فأخذه من  ،ب إىل التزوج مثالد  ألنه إذا نُ  ،بالتبعية ضمنه احلظّ 

فإن أخذه من هنالك قد حصل له به ودون قصد ألي حظ فيه، الندب 

أتبعه آثارا  ثم ،ألن الشارع قصد بالنكاح التناسل ؛أخذه من حيث احلظ

 ،ف كاملةم هبا املكلَّ يتنعّ  م  نعَ  واالنغامر يف ،ع باللذاتمتُّ حسنة من التّ 

هذا القاصد بريئا  فكان قصدُ  ،الشارع هُ دَ َص ع باحلالل من مجلة ما قَ فالتمتّ 

بينه وبني يف النتيجة فال فرق  ،قصده احلظّ  يف قد انجرّ مع ذلك و ،من احلظ

بل له  ،ال خمالفة للشارع من جهة القصدف ،من قصد بالنكاح نفس التمتع

فقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول وهو  :موافقتان موا

فقة من جهة أن أمر الشارع يف ،التمتع ف له عتبار املكلَّ ااجلملة يقتيض  وموا

ة األمر زيادة إىل حصول مع الشارع يف تلبيّ  ٌب فكان له تأدُّ ، ن األدبس  يف ُح 

 .فن نيل حظ املكلَّ ما قصده م

وإنام  ،إذا فرضناه مل يقصد االمتثال عىل حال   احلظّ  فطالُب  :فإن قيل

لكنه  ،ى له عىل غري الوجه املرشوع ألخذ بهبحيث لو تأتّ  ،داه جمرّ حظَّ  طلَب 

حقه  يفصيل فهل يكون القصد األ .مل يقدر عليه إال بالوجه املرشوع

 ؟ال موجودا بالقوة أم  

ألنه إذا مل يكن له سبيل إىل  ؛ود له بالقوة أيضاأنه موج فاجلواب

 فرجوعه إىل الوجه املرشوع قصدٌ  ،الوصول إىل حظه عىل غري املرشوع

 .ن امتثال األمر أو العمل بمقتىض اإلذنالوجه املرشوع يتضمّ  وقصدُ  .إليه

 .وهو القصد األول األصيل وإن مل يشعر به عىل التفصيل
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رع وقصد املكلَّف جتمعه احلاالت تفصيل العالقة بني قصد الشاو

 الثالث اآلتية:

فال خيلو أن يصيب  .قاصدا للموافقةاملكلَّف حال يكون فيها . 1

أو يصيب يف صحته. فال إشكال  ،كالعامل يعمل عىل وفق ما علم ،بإطالق

 ؛هذان قسامن يدخل فيهام العامل باجلهلو .ال يصيب أو   ،تفاقبحكم اال

فيه عىل  وأن العمل مأذونٌ  ،قديره أن العمل هكذافإن اجلاهل إذا ظن يف ت

حتياط لذلك ط يف االلكن فرَّ  ،مل يقصد خمالفة ،ذلك الوجه الذي دخل فيه

ويميض عمله  ،طامفرِّ  دَّ عَ ذ إذا مل يُ َخ اوقد ال يؤ ،يف الطريق ذُ فيؤاَخ  ،العمل

فقا  .إن كان موا

ء العبادة يستوي أداالعبادات . ففي قصد خمالفة أمر الشارع. حال 2

عىل وجه موافق ملا نص عليه الشارع أو عىل وجه خمالف، فيحكم عليها 

ويف العادات األصل  .بإطالقالشارع قصد  ألنه خمالٌف مجيعا بالبطالن 

الصورة ما خالف الصورة املرشوعة، وعدم اعتبار اعتبار ما وافق 

نية يف ما ال تشرتط الاملعامالت ال تشرتط فيها النية، وألن املرشوعة. 

كمن  ،صحته من األعامل ال اعتبار بموافقته يف القصد الرشعي وال خمالفته

 إالّ  .ه مخرا يظنُّ عصريا أو رشب  ،عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا

 .عليه يف قصد املخالفة درك اإلثم أنّ 

جمرد احلظ أو عىل فهو العمل ، ذا مل يقصد موافقة وال خمالفةإ . حال3

د ه جمرَّ دُ ص  أو يدري ولكنه إنام قَ  ،ل وال يدري ما الذي يعملكالعام ،الغفلة

وحكمه يف العبادات  .معرضا عن كونه مرشوعا أو غري مرشوع ،العاجلة

ولذلك مل يكلف النايس وال الغافل وال  ،متثاللعدم نية اال ،عدم الصحة

الصورة املرشوعة، وعدم ويف العادات الصحة إن وافق  .غري العاقل

 خالف الصورة املرشوعة.الصحة إن 

 ملحوظة
 قصدَ  بالصحة يف الترصفات العادية وإن خالف القصدُ املقصود 
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أن الفعل صحيح رشعا ترتتب عليه آثاره. أما الصحة بمعنى ترتُّب الشارع 

 .الشارع فهو باطل عىل اإلطالق قصدَ  ما خالَف  فإن كّل الثواب األخروي 

 المسألة السابعة
ما كان من قبيل العاديات اجلارية  :أحدمها ؛املطلوب الرشعي رضبان

التي هي طرق  ،كتسابات وسائر املحاوالت الدنيويةبني اخللق يف اال

 .والتصاريف املالية عىل تنوعها ،كالعقود عىل اختالفها ؛احلظوظ العاجلة

هه إىل ما كان من قبيل العبادات الالزمة للمكلف من جهة توجُّ  :والثاين

 .الواحد املعبود

 نيابة في المعامالتال
فيقوم فيها اإلنسان عن  ،صحيحة العادات واملعامالت الينابة يف

فيجوز أن ينوب منابه يف  ،وينوب منابه فيام ال خيتص به منها ،غريه

باإلعانة والوكالة ونحو ذلك مما  ،استجالب املصالح له ودرء املفاسد عنه

ه صاحلة أن ف يف ذلك كلِّ لب هبا املكلَّ ط  ألن احلكمة التي يُ  ؛هو يف معناه

ء ،يأيت هبا سواه  ،ستئجارواإلجارة واال ،واألخذ واإلعطاء ،كالبيع والرشا

 .وما أشبه ذلك ،والقبض والدفع ،واخلدمة

كاألكل  ،ف عادة أو رشعامرشوعا حلكمة ال تتعدى املكلَّ  ما كانما أ

مما هو خاص  والرشب واللبس والسكنى وغري ذلك مما جرت به العادات

 ستمتاع التي ال تصّح وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه اال املكلَّف،ب

ألن حكمته ال تتعدى  ال تصح فيه الينابة؛فإن مثل هذا  ،الينابة فيها رشعا

 ألن مقصودَ  ،زدجارومثل ذلك وجوه العقوبات واال .صاحبها إىل غريه

ملال فإن الينابة ما مل يكن ذلك راجعا إىل ا ،جر ال يتعدى صاحب اجلنايةالزّ 

، فإن كان دائرا بني األمر املايل وغريه فهو جمال نظر واجتهاد .فيه تصّح 

كالكفارات املالية، فمن يرى أن الغالب فيها الزجر يقول بعدم الينابة 

ق  فيها، ومن يرى أن الغالب فيها جب اخلطأ يقول بإمكان الينابة فيها لتحقُّ

 أو ممن ينوب عنه. احلكمة بدفع املال سواء من املذنب
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ن مل وإ ،ف فال نيابةفاحلاصل أن حكمة العاديات إن اختصت باملكلَّ 

وهذا القسم ال حيتاج إىل إقامة دليل لوضوح األمر  .الينابةختتص به جازت 

 .فيه

 النيابة في العبادات
فيها عن  يوال يغن ،التعبدات الرشعية ال يقوم فيها أحد عن أحد

 ،وال ينتقل بالقصد إليه ،به غريه ئعامل ال جيتزوعمل ال .هف غريُ املكلَّ 

وذلك بحسب النظر الرشعي  .َل مِّ إن حُتُ  ُل مَ وال حُي   ،َب ه  وال يثبت إن وُ 

 .القطعي نقال وتعليال

 :الدليل عىل صحة هذه الدعوى أمورو

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  ژ :كقوله تعاىل ؛النصوص الدالة عىل ذلك: أحدها

ڌ  ڌ  ڎ  ژ  (،٥٥فاطر: )ژ ی  جئ ی  ی  ی ژ  (،١١النجم: ) ژخب

عىل أن أمور اآلخرة ال يملك  وأيضا ما يدّل (. ١١القصص: ) ژڎ  ڈ

االنفطار: )ژ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ تعاىل: كقوله ؛فيها أحد عن أحد شيئا

ھ  ے ژ  :وقال .يف نقل األجور أو محل األوزار ونحوها فهذا عام  (، ٥١

ويف احلديث حني (. ١١لقامن: ) ژۈ  ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

وا َمنَاف   َعب د   َبن ي َيا: "أنذر عليه الصالة والسالم عشريته األقربني رَتُ  اش 

ن   َأن ُفَسُكم  
ُكم   م  ل ُك  ال إ ينِّ  َربِّ ن   َلُكم   َأم 

  م 
 
ُطَّل ب   َعب د   َبن ي َيا ،َشي ًئا اّللَّ  امل 

وا رَتُ ن   َأن ُفَسُكم   اش 
ُكم   م  ل ُك  ال ينِّ إ   َربِّ ن   َلُكم   َأم 

  م 
 
ن   ،َشي ًئا اّللَّ

 َبي ن ي َوَلك 

مٌ  َوَبي نَُكم   َا َأنَا َرح  َا َباهلُّ   1".ب ب الهل 

 ألنا ،ها عمومات ال حتتمل التخصيصوما تقدم من آيات القرآن كلّ 

اعتقادهم محل  يفوردا عليهم  ،حمكامت نزلت بمكة احتجاجا عىل الكفار

 ولو كانت حتتمل اخلصوص يف .دعواهم ذلك عنادا بعضهم عن بعض أو

وإذا تأمل  .ةجَّ ا قامت عليهم هبا ُح وملََ  ،عليهم هذا املعنى مل يكن فيها رد  

الناظر العمومات املكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغري 

                                                 
 كتاب الوصايا، باب إذا أوصى لعشريته األقربني.  سنن النسائي: 1
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الكليات  خذها عمدة يفبيب أن يتّ فينبغي للَّ  ،ةَض ار  عَ ذلك من األمور املُ 

 .وال ينرصف عنها ،يةالرشع

ل بني ه إليه والتذلُّ أن مقصود العبادات اخلضوع هلل والتوجُّ  :والثاين

حتى يكون العبد بقلبه  ،وعامرة القلب بذكره ،نقياد حتت حكمهواال ،يديه

قبا له وأن يكون ساعيا يف  ،غري غافل عنه ،وجوارحه حارضا مع اهلل ومرا

والينابة تنايف هذا املقصود  .هب إليه عىل حسب طاقتقرِّ مرضاته وما يُ 

باخلضوع  وال املطلوُب  ،ألن معنى ذلك أن ال يكون العبد عبداً  ؛هوتضادّ 

ه يف وإذا قام غريُ  .إذا ناب عنه غريه يف ذلك ،هاه خاضعا وال متوجِّ والتوجُّ 

وليس املكلَّف املطلوُب منه  هفذلك الغري هو اخلاضع املتوجِّ  هُ ذلك مقامَ 

  أداء العبادة.

 عدَّ حتى يُ  ،زلة النائبـنه بمنع وُب نُ الينابة إنام معناها أن يكون املَ و

يف العبادات كام  صفا بام اتصف به النائب وذلك ال يصّح تَّ عنه مُ  املنوُب 

ا قام مقام املديان ملّ ـ مثال ـ يف أداء الدين  فإن النائَب  ؛يف الترصفات يصّح 

وهذا  .للغريم بعد ذلك به لبةفال مطا ؛لدينه صار املديان متصفا بأنه مؤدر 

، عنه بمثل ما اتصف به النائب صف املنوُب ر ما مل يتّ وَّ َص تَ د ال يُ عبُّ التّ  يف

 وهو أمٌر غري ممكن إال أن يقوم الشخص بالعبادة بنفسه. 

قلنا لو حتى العبادات البدنية ال تصح فيها الينابة، ألنه أنه  :والثالث

كاإليامن  ؛األعامل القلبية يفحة الينابة بصّحة الينابة فيها لزم القوُل بص

 ،واخلوف والرجاء ،والرىض والتوكل ،وغريه من الصب والشكر

العقوبات البدنية من حدود وقصاص وتعزير، وأشباهها من أنواع و

هذه األحكام  مَ كَ ذلك باطل بال خالف من جهة أن ح  الزجر، وكل 

 .فكذلك سائر التعبدات .خمتصة

بع ز الينابة يف العبادات : لو قلنا والرا مل تكن التكاليف حمتومة بجوا

فكان جيوز أمره ابتداء عىل التخيري بني  ،جلواز الينابة ،ف عيناعىل املكلَّ 

، وهذا غري واقع، ومتفق عىل بطالنه، فيلزم عنه بطالن العمل واالستنابة

 القول بالينابة يف العبادات. 
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فهو جمال نظر اة اجلانب املايل ذا كان األمر دائرا بني التعبُّد ومراعفإ

الينابة  تصّح  ملالتعبد  امب فيهاملغلَّ والتضحية، فإذا قلنا إن كاحلج ، واجتهاد

 ت.صحّ وإن قلنا إن املغلَّب فيهام املال  ام،فيه

واكتساب  ،العبادات الينابة يف وقد جاء يف ؟كيف هذا :فإن قيل

 :أشياء ،األجر والوزر من الغري وعىل ما مل يعمل

َيُِّت " م وهى مجلة منها أناألدلة الدالة عىل خالف ما تقدّ  :أحدها  امل 

ُب    ُيَعذَّ
 
َيِّ  ب ُبَكاء َل  َحَسنَةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمن  و" 1"،َعَلي ه   احل  َا َفُعم  ُرَها َلهُ  َكانَ  هب   َأج 

ث ُل  ر   َوم  َل  َمن   َأج  َا َعم  ن   َين ُقُص  ال هب 
م   م 

ه   َسيِّئَةً  ُسنَّةً  نَّ َس  َوَمن   ،َشي ًئا ُأُجور 

َل  َا َفُعم  ُرَها َعَلي ه   َكانَ  هب  ز  رُ  و  ز  َل  َمن   َوو  َا َعم  ن   هب 
ه   م  د  ن   َين ُقُص  ال َبع 

 م 

م  
ه  َزار  َتُل  الو" 2"،َشي ًئا َأو  ٌس  ُتق  ل   آَدمَ  اب ن   َعىَل  َكانَ  إ ال ُظل اًم  َنف  ٌل  األَوَّ ن   ك ف 

 م 

َها َقت َل  َسنَّ  َمن   ُل َأوَّ  ألَنَّهُ  َوَذل َك  ،َدم  ن َسانُ  َماَت  إ َذاو" 3"،ال  َقَطعَ  اإل   َعَمُلهُ  ان 

ن   إ ال
َيةٌ  َصَدَقةٌ  :َثالث   م  ل مٌ  ،َجار  ُعو َصال ٌح  َوَوَلدٌ  ،ب ه   ُين َتَفعُ  َوع   ويف 4"،َلهُ  َيد 

يَضةَ  إ نَّ : "احلديث   َفر 
 
َباد ه   َعىَل  اّللَّ َجِّ  يف   ع  َرَكت   احل   ال َكب رًيا  ًخاَشي   َأيب   َأد 

َلة   َعىَل  َيث ُبُت  ح  ا ة   يف   َوَذل َك  .َنَعم   :َقاَل  ؟َعن هُ  َأَفَأُحجُّ  الرَّ َوَداع   َحجَّ  َمن  و" 5"،ال 

َيامٌ  َوَعَلي ه   َماَت  يُّهُ  َعن هُ  َصامَ  ص 
دَ  َأنَّ يف احلديث: "و 6"،َول  َ  ُعَباَدةَ  ب نَ  َسع   َريض 

 ُ َتى َعن هُ  اّللَّ َتف   ا َرُسوَل  اس 
 
ُ  َصىلَّ  ّللَّ ي إ نَّ  :َفَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  َماَتت   ُأمِّ

رٌ  َوَعَلي َها ه   :َفَقاَل  ،َنذ  وقد قال بمقتىض هذه األحاديث كباء  7".َعن َها اق ض 

وأن ذلك  ،ومجاعة ممن مل يذهب إىل ذلك قالوا بجواز هبة العمل .وعلامء

                                                 
 كتاب اجلنائز، باب ما يكره من النياحة على امليت.صحيح البخاري:  1
 كتاب املقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة.ماجه:  سنن ابن 2
 .خلق آدم صلوات اهلل عليه وذريته، باب أحاديث األنبياءكتاب صحيح البخاري:  3
 كتاب األحكام عن رسول اهلل، باب يف الوقف.  سنن الترمذي: 4
 كتاب احلج، باب وجوب احلج وفضله.  صحيح البخاري: 5
 اب من مات وعليه صوم.كتاب الصوم، بصحيح البخاري:  6
كتاب الوصايا، باب ما يستحب ملن تويف فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء   صحيح البخاري: 7

 النذور.
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قاعدة ال م يفما تقدّ   أنّ تبنيِّ األمثلة فهذه  .ينفع املوهوب له عند اهلل تعاىل

 .فال تكون صحيحة ،املذكورة ليس عىل العموم

 .قاعدة الصدقة عن الغري يوه ،فيها ف  لَ تَ خُم   قاعدة غريُ  :والثاين

 اهلل تعاىل وامتثاُل  د هبا وجهُ ص  ألنا إنام تكون صدقة إذا قُ فالصدقة عبادة؛ 

ق عنه وانتفع ذلك عن املتصدَّ عن الرجل أجزأ  فإذا تصدق الرجُل  ،أمره

ويؤكد ذلك ما  .فهذه عبادة حصلت فيها الينابة .وال سيام إن كان ميتا ،به

عن  خراجها عن الغري جائز وجاز  إفإن  ،من الصدقة فرضا كالزكاة كان

 .الصالة ةُ يَّ َخ والزكاة أُ  ،ذلك الغري

 لحتمُّ  يوه ،قاعدة أخرى متفق عليها أو كاملتفق عليها :والثالث

يها أن العاقلة، التي مل فإن حاصل األمر ف ؛قتل اخلطأ العاقلة للدية يف

وليس ذلك إال من باب تتسبب يف إتالف يشء، تدفع نيابة عمن أتلف، 

 .أمر تعبدي ال يعقل معناه الينابة يف

 ،ه إليهخضوع هلل وتوجُّ  هالدعاء للغري فإن حقيقتهذا الباب  ومن

وعىل اجلملة فالدعاء للغري مما علم . العبادةوالغري هو املنتفع بمقتىض تلك 

 .من دين األمة رضورة

أن هذه األشياء وإن كان منها ما قال بعض العلامء فيه  :فاجلواب

 .فإن للنظر فيها متسعا ،بصحة الينابة

إال أنا  ،عبادةالصدقة  وإن عددنافإننا  ،أما قاعدة الصدقة عن الغري

ب إىل  نيابة يف عبادة من حيث هي تقرُّ فإن كالمنا يف ؛ليست من هذا الباب

وال  .والصدقة عن الغري من باب الترصفات املالية ،ه إليهاهلل تعاىل وتوجُّ 

 .كالم فيها

 ،ألنه شفاعة للغري ؛أنه ليس يف الدعاء نيابة وأما قاعدة الدعاء فظاهرٌ 

 .فليس من هذا الباب

  .فهذه القواعد ال تنقض ما تأصل

 .ول السؤال فإنه عمدة من خالف يف املسألةونرجع إىل ما ذكر أ
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ه عىل عادة العرب يف محلُ  فحديث تعذيب امليت ببكاء احلي ظاهرٌ 

 ،سنة وأما من سنّ  .ه عىل البكاء عليهأهلَ ـ إذا ظن املوت ـ حتريض املريض 

وما أشبه  ،وحديث انقطاع العمل إال من ثالث ،وحديث ابن آدم األول

ءَ  ،ذلك ب ألنه الذي تسبَّ ، ع إىل عمل املأجور أو املوزورفيها راج فإن اجلزا

ب تسبِّ ل الراجع إىل املُ ف  والك   ،اتبَ فعىل جريان سببه جتري املسبَّ  .الً فيه أوّ 

 .ب الثاينتسبِّ ال عن عمل املُ  ،عن عمله ناشىءٌ 

فإنا كالنص يف  ؛شكل من كل ما أورد ما بقي من األحاديثوإنام يُ 

فيها  صَّ وبسببها وقع اخلالف فيام نُ  ؛عليها لِّ معارضة القاعدة املستدَ 

وأما النذر فإنام كان صياما فريجع إىل ـ وذلك الصيام واحلج ـ خاصة 

 .الصيام

 : والذي جياب به فيها أمور

سلم عىل ومه البخاري نبَّ  ،أن األحاديث فيها مضطربة :أحدها

 ،عيامل تعارض أصال قطحتى لو حتجاج هبا ضعف االوهو مما يُ  .اضطراهبا

 َوَعَلي ه   َماَت  َمن  : "وأيضا فإن الطحاوي قال يف حديث .فكيف إذا عارضته

َيامٌ  يُّهُ  َعن هُ  َصامَ  ص 
وقد تركته فلم تعمل  .إال من طريق عائشة وَ ر  إنه مل يُ  1"َول 

وقال يف حديث التي ماتت وعليها نذر إنه ال يرويه إال  .به وأفتت بخالفه

 .نه ال يصوم أحد عن أحدابن عباس وقد خالفه وأفتى بأ

منهم من قبل ما  :أن الناس عىل أقوال يف هذه األحاديث :والثاين

من قال ببعضها فأجاز ذلك يف  ومنهم ؛كأمحد ابن حنبل ،صح منها بإطالق

ومنهم من منع بإطالق كاملك  ؛وهو مذهب الشافعي ،احلج دون الصيام

وذلك  .ن صّح فأنت ترى بعضهم مل يأخذ ببعض األحاديث وإ .بن أنس

عىل عدم عىل ذلك أنم اتفقوا  ويدّل  .النظر دليل عىل ضعف األخذ هبا يف

ز الينابة يف  إن اختلفوا يف احلج وو. الصالة عىل ما حكاه ابن العريبجوا

إال أن من  ،الزما ملكان ركعتي الطوافالقول بعدم جواز الينابة فيه كان 

ز الينابة فيه جتاوز عن ذلك  بع ما ال جيوز وجيوز يف التَّ  ،عٌ بَ تَ  ألنامقال بجوا

                                                 
 
 سبق خترجيه.1
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واتفقوا عىل املنع  .وبيع العبد بامله ،ترَ بِّ كبيع الشجرة بثمرة قد أُ  ؛يف غريه

 .يف األعامل القلبية

أنه حيتمل أن تكون هذه األحاديث خاصة بمن كان له  :والثالث

ن أو كا ،أو أوىص بذلك ،كام إذا أمر بأن حيج عنه ،ب يف تلك األعاملتسبُّ 

 ژمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبژ: له فيه سعي حتى يكون موافقا لقوله تعاىل

  .وهو قول بعض العلامء(، ١١النجم: )

عارضة ألصل ثابت يف مُ ـ تها لَّ عىل ق  ـ أن هذه األحاديث : رابعوال

تر اللفظي وال املعنوي ،الرشيعة قطعي  فال يعارُض  ،ومل تبلغ مبلغ التوا

عمل به إال إذا مل يعارضه أصل  الواحد ال يُ كام تقرر أن خب ؛القطعَ  الظنُّ 

وهذا الوجه هو نكتة  .وهو أصل مالك بن أنس وأيب حنيفة .قطعي

ه من األجوبة تضعيف ملقتىض  ،وهو املقصود فيه ،املوضع وما سوا

وباهلل  ،وقد وضح مأخذ هذا األصل احلسن .التمسك بتلك األحاديث

 .التوفيق

 هبة الثوا 
 ةُ وهي مسألة هبَ  الينابة، وضعبمة هلا تعلق ويبقى النظر يف مسأل

 .فيها نظرهي مسألة و ،الثواب

 :فللامنع أن يمنع ذلك من وجهني

وهو  ،أن اهلبة إنام صحت يف الرشيعة يف يشء خمصوص :أحدمها

 .وإذا مل يكن هلا دليل فال يصح القول هبا .وأما يف ثواب األعامل فال .املال

بات ن جهة وضع الشارع كاملسبَّ أن الثواب والعقاب م :والثاين

ڭ ۇ  ژ :كقوله تعاىل ؛وقد نطق بذلك القرآن .بالنسبة إىل األسباب

  ېۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېۆۇ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ  :ثم قال(، ٥١النساء: ) ژې  ى  ى

ڄ  ژ  :وقوله(، ٥٢النساء: ) ژۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

وهو (، ١٢النحل: ) ژٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅژ  ،(٢٢الواقعة: ) ژڄ  ڄ   ڄ
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بع بالنسبة إىل املتبوعات .كثري نتفاع باملبيع كاستباحة اال ،وهذا أيضا كالتوا

 .ف فيهفال خرية للمكلَّ  ،واستباحة البضع مع عقد النكاح ،مع عقد البيع

وإذا كان كذلك اقتىض  .ل من اهلل تعاىل عىل العاملد تفضُّ هذا مع أنه جمرّ 

 .وال يف يده منه يشء ،والعقاب ليس للعامل فيه نظر وال اختيار أن الثواب

وليس  ،ختياريألن الترصف من توابع امللك اال ؛فال يصح فيه ترصُّ  فإذاً 

ء ذلك  .كام ال يصح لغريه ،فال يصح للعامل ترصف فيام ال يملك .يف اجلزا

 :وللمجيز أن يستدل أيضا من وجهني

ز اهلبة يف األموال جألدلة عىل أن أدلته من الرشع هي ا :أحدمها وا

وإما بالقياس  ،إما أن تدخل حتت عمومها أو إطالقهافهي  ،وتوابعها

فكام جاز يف أحدمها  .رقدَّ ألن كل واحد من املال والثواب عوض مُ  ؛عليها

ال يصح  ،وقد تقدم يف الصدقة عن الغري أنا هبة الثواب .جاز يف اآلخر

 .فلم يبق للمنع وجه ،صح وجود الدليلفإذا كان كذلك  .فيها غري ذلك

ء مع األعامل كاملسبَّ  :والثاين  ،بات مع األسبابأن كون اجلزا

كام يصح يف  ،وكالتوابع مع املتبوعات يقيض بصحة امللك هلذا العامل

 .الترصف باهلبة وإذا ثبت امللك صّح  .األمور الدنيوية

إما أن يكون يف  ألنه ؛ملك املالملك كام يُ ن الثواب ال يُ إقال ال يُ 

 ،واآلن مل يملك منه شيئا ،وهو النعيم احلاصل هنالك ،الدار اآلخرة فقط

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ :وإما أن يملك هنا منه شيئا حسبام اقتضاه قوله تعاىل

فذلك بمعنى اجلزاء يف  (،١٢النحل: )ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

ؤثر يف طيب أي أنه ينال يف الدنيا طيب عيش من غري كدر م ،اآلخرة

فليس له أمر يملكه اآلن  ؛كام ينال يف اآلخرة أيضا النعيم الدائم ،عيشه

 .وإنام ذلك يف األموال التي يصح حوزها وملكها اآلن .حتى تصح هبته

ء: ألنا نقول له يف غالب  تَب فقد كُ  ،هو وإن مل يملك نفس اجلزا

وال  .زه اآلنوإن مل حي ،واستقر له ملكا بالتمليك ،الظن عند اهلل تعاىل
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ف فيه الترصُّ  وصّح  ،مثل هذا يف املال وإذا صّح  .يلزم من امللك احلوز

ما ورثته من فالن  :فقد يقول القائل ؛فيام نحن فيه صّح  ،باهلبة وغريها

أو هبة  رّ إن اشرتى يل وكييل عبدا فهو ُح  :ويقول ؛فقد وهبته لفالن

وكام يصح  ؛وزهيف ح وإن مل حيصل يشء من ذلك ،وما أشبه ذلك ،ألخي

فضال عن أن  ،له وإن مل يعلم به املوكِّ لُ هذا الترصف فيام بيد الوكيل فع  

يصح أيضا الترصف بمثله فيام هو بيد اهلل الذي هو  ،حيوزه من يد الوكيل

 .عىل كل يشء وكيل

 .واهلل املوفق للصواب .فقد وضح إذا مغزى النظر يف هبة الثواب

 المسألة الثامنة
 .ف عليهارع يف األعامل دوام املكلَّ من مقصود الشا

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  :كقوله تعاىل ؛والدليل عىل ذلك واضح

َعَمل   َأَحبُّ : "ويف احلديث(، ٢١- ٢٢املعارج: ) ژک   إ ىَل  ال 
 
 َداَومَ  َما اّللَّ

ُبهُ  َعَلي ه   ن   ُخُذوا: "وقال 1"،َقلَّ  َوإ ن   َصاح 
اَمل   م  َ  إ نَّ فَ  ُتط يُقونَ  َما األَع   َلن   اّللَّ

َعَمل   َأَحبُّ  َيُقوُل  َوَكانَ  ،مَتَلُّوا  َحتَّى َيَملَّ    إ ىَل  ال 
 
ُبهُ  َعَلي ه   َداَومَ  َما اّللَّ  َوإ ن   َصاح 

  َرُسوُل  َكانَ و" 2"،َقلَّ 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َل  إ َذا َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  3".َأث َبَتهُ  َعَمال َعم 

من مفروضات  ،رع وظائف العباداتوأيضا فإن يف توقيت الشا

ولغري  ،يف أوقات معلومة األسباب ظاهرة ،ومسنونات ومستحبات

وقد  .ما يكفي يف حصول القطع بقصد الشارع إىل إدامة األعامل ،أسباب

إن  (٢٢احلديد: )ژ ڱ   ڱ  ں  ںژ  :قيل يف قوله تعاىل يف الذين ترهبوا 

 عليها. ستمراراالعدم ا وعدم مراعاهتم هلا هو تركها بعد الدخول فيه

من هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من األوراد يف و

                                                 
 كتاب الصيام، باب صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غري رمضان.  صحيح مسلم: 1
 كتاب اللباس، باب اجللوس على احلصري وحنوه.  صحيح البخاري: 2
 كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض.  حيح مسلم:ص 3
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لكنهم قاموا بأمور ال يقوم هبا  ؛وأمروا باملحافظة عليها بإطالق ،األوقات

فمن حقه أن ال  ،ف إذا أراد الدخول يف عمل غري واجبفاملكلَّ  .غريهم

وهل يقدر عىل  ،يف مآله فيهينظر إىل سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر 

ف من فإن املشقة التي تدخل عىل املكلَّ  ؟الوفاء به طول عمره أم ال

 ،بكثرته أو ثقله يف نفسه ،من جهة شدة التكليف يف نفسه :أحدمها :وجهني

 .من جهة املداومة عليه وإن كان يف نفسه خفيفا :والثاين

فإذا انضم  ،فإنا من جهة حقيقتها خفيفة ،وحسبك من ذلك الصالة

ۓ  ۓ  ژ :والشاهد لذلك قوله تعاىل .إليها معنى املداومة ثقلت

حتى قرن هبا  ،فجعلها كبرية(، ٢١البقرة: ) ژڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ  ڭڭ

ألجل ما وصفهم  ،اخلاشعني فلم تكن عليهم كبرية ىواستثن ،األمر بالصب

تضمنه وذلك ما  .والرجاء الذي هو حاد   ،به من اخلوف الذي هو سائق

فإن اخلوف والرجاء (، ٢٥البقرة: ) ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋژ تعاىل:قوله 

 ،فإن اخلائف من األسد يسهل عليه تعب الفرار ؛الن الصعبيسهِّ 

وألجل الدخول يف  .والراجي لنيل مرغوبه يقرص عليه الطويل من املسافة

قط س  وأُ  ،طت التكاليف عىل التوسُّ ضعَ ستمرار وُ الفعل عىل قصد اال

 َهَذا ُيَشادَّ  َمن  : "وقد قال عليه الصالة والسالم .عن التشديد َي وُن   ،احلرج

ينَ  لب هُ  الدِّ كام يشمل التشديد بأنفس  ،وهذا يشمل التشديد بالدوام 1"،َيغ 

 .واألدلة عىل هذا املعنى كثرية .األعامل

 المسألة التاسعة
ب بمعنى أنه ال خيتص باخلطا ؛الرشيعة بحسب املكلفني كلية عامة

وال حياشى من الدخول  ،بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض

 :أمورـ مع أنه واضح ـ والدليل عىل ذلك  .ف ألبتةحتت أحكامها مكلَّ 

ۀہ ہ   ہ  ہ    ژ :كقوله تعاىل ؛النصوص املتضافرة :أحدها

 ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ :وقوله(، ٢٥سبأ: ) ژھ  ھ

                                                 
 كتاب باقي مسند األنصار، باب حديث بريدة األسلمي رضي اهلل عنه.  مسند أحمد: 1
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ث ُت : "صالة والسالموقوله عليه ال(، ٥١٥األعراف: ) َر   إ ىَل  ُبع   األمَح 

َود    .مما يدل عىل أن البعثة عامة ال خاصة ،وأشباه هذه النصوص 1"،َواألَس 

الرسول صىل اهلل مل يكن  ،ولو كان بعض الناس خمتصا بام مل خيص به غريه

بذلك احلكم  فكلَّ إذ يصدق عىل من مل يُ  ؛مرسال للناس مجيعاعليه وسلم 

فال يكون مرسال بذلك احلكم اخلاص إىل  ، يرسل إليه بهاخلاص أنه مل

بخالف الصبيان واملجانني  .فام أدى إليه مثله .وذلك باطل .الناس مجيعا

وال هو داخل حتت  ،فإنه مل يرسل إليه بإطالق ،ونحوهم ممن ليس بمكلف

وما تعلق بأفعاهلم من  .فال اعرتاض به ،الناس املذكورين يف القرآن

 .نسوبة إىل خطاب الوضع فظاهر األمر فيهاألحكام امل

صىل اهلل عليه وإنام يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول اهلل 

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ژ    تعاىل: كقولهوسلم؛ 

وما أشبه ذلك مما ثبت فيه  (،١٠األحزاب: )ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې

مما هو به بعض أصحابه  صَّ ويرجع إىل هذا ما َخ  ،ختصاص به بالدليلاال

ولكن بنّي غري راجع إليه ، أو ما هو كشهادة خزيمةهو راجع إليه، 

، حيث كاختصاص أيب بردة بن نيار بالتضحية بالعناق اجلذعةخصوصيته، 

َئ  َوَلن  بني صىل اهلل عليه وسلم اختصاصه بذلك بقوله: "  َأَحد   َعن   جُت ز 

َدكَ  صىل اهلل عليه  جع إىل جهة رسول اهللإذ هو را ؛فهذا ال نظر فيه 2".َبع 

إعالما بأن  ،ختصاص يف مواضعهوألجله وقع النص عىل اال وسلم،

 العموم، وأنه ال خيتص أحد بحكم إال بدليل.األحكام الرشعية األصل يف 

من الصحابة والتابعني  ،مجاع العلامء املتقدمني عىل ذلكإ :ينوالثا

 ،اهلل حجة للجميع يف أمثاهلا وا أفعال رسولولذلك صريَّ  .ومن بعدهم

وحاولوا فيام وقع من األحكام عىل قضايا معينة وليس هلا صيغ عامة أن 

أو بالرد إىل الصيغة أن جتري عىل العموم  ،إما بالقياس ،جتري عىل العموم

                                                 
 باقي مسند املكثرين، باب مسند جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه. مسند أحمد: 1

 
  ، باب حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه.كتاب مسند الكوفيني  مسند أحمد:2
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بحيث ال يكون احلكم عىل  ،أو غري ذلك من املحاوالت ،املعنوي

صحة اإلمجاع ال حيتاج إىل  رُ تقرُّ و .اخلصوص يف النازلة األوىل خمتصا به

 .لوضوحه عند من زاول أحكام الرشيعة ،مزيد

 صَّ أنه لو جاز خطاب البعض ببعض األحكام حتى خُيَ  :ثالثوال

جلاز مثل ذلك يف قواعد اإلسالم أن ال خياطب  ،باخلروج عنه بعض الناس

ي هو وكذلك يف اإليامن الذ ،فيه رشوط التكليف هبا ت  لَ مُ هبا بعض من كَ 

خيرج عن هذه وال  .فام لزم عنه مثلهبإمجاع. وهذا باطل . رأس األمر

نحو الواليات وأشباهها من مومها بتخصيص اخلطابات، ما كان القاعدة 

فة والنقابة ،النوازل والفتيا يف ،والشهادة ،القضاء واإلمامة  ،والعرا

 النظر يففإن هذه األشياء راجعة إىل  ،والكتابة والتعليم للعلوم وغريها

 .به ف  التكليف القدرة عىل املكلَّ  وجامع الرشوط يف ؛رشط التكليف هبا

ومن  ،ف هبا عىل اإلطالق والعمومكلَّ فالقادر عىل القيام هبذه الوظائف مُ 

كاألطفال واملجانني بالنسبة  ،ال يقدر عىل ذلك سقط التكليف عنه بإطالق

خاص من جهة القدرة أو  ال فالتكليف عام   .إىل الطهارة والصالة ونحوها

وكذلك  .اقطَ بناء عىل منع التكليف بام ال يُ  ،ال من جهة أخرى ،عدمها

حتياط عىل الدين ا للخطاب اخلاص كمراتب االومه  كل ما كان مُ  األمر يف

 .وغري ذلك

ئد عظيمة  منها: وهذا األصل يتضمن فوا

ن من جهة أ ،إثبات القياس عىل منكريه قوة عظيمة يف يأنه يعط. 1

اخلطاب اخلاص ببعض الناس واحلكم اخلاص كان واقعا َف زمن رسول 

أمثاهلا من  فيها بدليل عام يعمُّ  َت ؤ  ومل يُ  ،كثريا صىل اهلل عليه وسلم اهلل 

مع العلم بأن الرشيعة موضوعة عىل العموم واإلطالق ـ  فال يصح .الوقائع

دـ  إليه  دُ نَ تَ س  فظ يُ القضية ل وليس يف .إال أن يكون اخلصوص الواقع غري مرا

كل واقعة  فأرشدنا ذلك إىل أنه ال بد يف ،إحلاق غري املذكور باملذكور يف

هذا د وتأيَّ  .وهو معنى القياس ،معناها وقعت إذ ذاك أن يلحق هبا ما يف

 ولعل هذا يبسط يف .بعمل الصحابة رىض اهلل عنهم فانرشح الصدر لقبوله

 .كتاب األدلة بعد هذا إن شاء اهلل
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أن كثريا ممن مل يتحقق بفهم مقاصد الرشيعة يظن أن الصوفية . 2

وأنم امتازوا بأحكام غري األحكام  ،جرت عىل طريقة غري طريقة اجلمهور

 ،مستدلني عىل ذلك بأمور من أقواهلم وأفعاهلم ،الرشيعة املبثوثة يف

 ،زكاة كذا ل عام جيب يفئ  ويرشحون ذلك بام حيكى عن بعضهم أنه ُس 

 ،هلل أما عىل مذهبنا فالكّل  :ثم قال ؟مذهبنا أو عىل مذهبكم عىل :فقال

 ق  فمن مصدِّ  ،وعند ذلك افرتق الناس فيهم .وأما عىل مذهبكم فكذا وكذا

 ثَّ أعىل مما بُ  يبأن الصوفية اختصت برشيعة خاصة ه ح  مرصِّ  ،هبذا الظاهر

عن وينسبهم إىل اخلروج  ،ع حيمل عليهمب ومشنِّ كذِّ ومن مُ  ،اجلمهور يف

ف مكلَّ  وكّل  ،طرف وكال الفريقني يف .واملخالفة للسنة ،ثىلالطريقة املُ 

ولكن روح  . آنفااخللق كام تبنّي  داخل حتت أحكام الرشيعة املبثوثة يف

 .واهلل املستعان .الرشيعة حتى يتبني ذلك املسألة الفقه يف

ألنم  ؛يح هلم أشياء مل تبح لغريهمب  أن كثريا يتومهون أن الصوفية أُ . 3

لبوا إىل رتبة املالئكة الذين ُس  ،الشهوات وا عن رتبة العوام املنهمكني يفترقّ 

طريقتهم إباحة  فاستجازوا ملن ارتسم يف ،تصاف بطلبها وامليل إليهااال

 رَ ك  فقد ذُ  .بعض املمنوعات يف الرشع بناء عىل اختصاصهم عن اجلمهور

كام أن من الفالسفة املنتسبني  ،هذا يف سامع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه نحوُ 

إىل اإلسالم من استباح رشب اخلمر بناء عىل قصد التداوي هبا واستجالب 

إن  :وهذا باب فتحته الزنادقة بقوهلم. ال عىل قصد التلهي ،الطاعة النشاط يف

وأصل هذا كله إمهال النظر يف  .التكليف خاص بالعوام ساقط عن اخلواص

 .وباهلل التوفيق .به نَ تَ ع  فليُ  .األصل املتقدم

 المسألة العاشرة
عىل حسب ما  ،كام أن األحكام والتكليفات عامة يف مجيع املكلفني

كذلك  ،به صَّ إال ما ُخ صىل اهلل عليه وسلم كانت بالنسبة إىل رسول اهلل 

يا واملناقب  ع  ة أُ فام من مزيّ  .املزا
صىل اهلل عليه وسلم ـ اهلل  يها رسوُل ط 

 ع  إال وقد أُ ـ ه سوى ما وقع استثناؤ
فهي عامة  ،أنموذجا هاه منتُ ت أمّ يَ ط 

ة اهلل جرت أنه إذ أعطى نَّ بل قد زعم ابن العريب أن ُس  .كعموم التكاليف
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 .ثم ذكر من ذلك أمثلة ،وأرشكهم معه فيه ،ا شيئا أعطى أمته منهنبي   اهللُ 

 .وما قاله يظهر يف هذه امللة باالستقراء

وقد  .يف االستخالف عىل األحكام املستنبطة الوراثة العامة: فأما أوالً 

 ،من غري استنباط دَّ ما ُح  بالوقوف عند د األمةُ بَّ عَ تَ كان من اجلائز أن تُ 

 نَّ ولكن اهلل مَ  ،وكانت تكفي العمومات واإلطالق حسبام قاله األصوليون

إذ قال  ،ه عليه الصالة والسالمهبا نبيَّ  عىل العباد باخلصوصية التي خصَّ 

ڱ  ژ  :وقال يف األمة(، ٥٠١النساء: )ژ وئ  ۇئ  ائ   ەئ   ەئ  وئژ  :تعاىل

 حاجة للتطويل فيه.وهذا واضح فال (، ٥١النساء: ) ژ ڱ  ں  ں

األمثلة قترص منها عىل نفقد ظهر ذلك من مواضع كثرية  :وأما ثانيا

 اآلتية:

 :عليه الصالة والسالم يفقال تعاىل يف النب ،الصالة من اهلل تعاىل. 1
حب  خب   ژ :وقال يف األمة(، ١٥األحزاب: )ژ ڃ ڄ  ڄ   ڃ ڄ  ڄ ژ

ڃ  ژ: وقال (،٢١األحزاب: )ژ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت

 (.٥١٢البقرة: )ژ چ  چ  چ  چ  ڇ

 صىل اهلل عليه وسلم:قال تعاىل يف النبي  ،اإلعطاء إىل اإلرضاء. 2
چ  چ  ژ :وقال يف األمة(، ١الضحى: ) ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ژ

 (.٢٢املجادلة: )ژ ڃ  چ  چ  چ   چژ : وقال(، ١١احلج: ) ژڇ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ژ  :قال تعاىل ،غفران ما تقدم وما تأخر. 3

هنيئا  :أن اآلية ملا نزلت قال الصحابة يويف األمة ما رو(، ٢الفتح: ) ژٺ

ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  قوله تعاىل:زل ـفن ؟فام لنا !مريئا

ويف اآلية األوىل  .ما تقدم وما تأخر فعمَّ (، ١الفتح: ) ژژ  ڑ  ڑ   ک

(، ٢الفتح: ) ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  تعاىل:إمتام النعمة يف قوله 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ژ  :وقال يف األمة

 (.٥املائدة: ) ژڑ  ک

 منها: عليه قواعد يوهذا األصل ينبن
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يا والكرامات عطيته هذه األمةأن مجيع ما : إأوال  ،من املزا

مقتبسة من مشكاة  يإنام ه ،وغريها من الفضائل ،واملكاشفات والتأييدات

فال يظن ظان أنه حصل  .تباعلكن عىل مقدار االصىل اهلل عليه وسلم، نبينا 

ج املنري الذ .تهبوَّ عىل خري بدون وساطة نُ  ء به يستيض يكيف وهو الّسا

 .سلوك الطريق تدى يفهُي به  يم األعىل الذلَ والعَ  ،اجلميع

فإن كان هلا  ،نظر إىل كل خارقة صدرت عىل يدي أحدأن يُ : ثانيا

ته فهي صحيحة  ،أصل يف كرامات الرسول عليه الصالة والسالم ومعجزا

مة إذ  ؛وإن مل يكن هلا أصل فغري صحيحة وإن ظهر ببادىء الرأى أنا كرا

م بل منها ما يكون  ،ةليس كل ما يظهر عىل يدي اإلنسان من اخلوارق بكرا

 .ومنها ما ال يكون كذلك ،كذلك

بات بالصناعة قرُّ توبيان ذلك باملثال أن أرباب الترصيف باهلمم وال

وهي كلها  ،قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة ةالفلكية واألحكام النجومي

وال يوجد هلا يف  ،ليس هلا يف الصحة مدخل ،ظلامت بعضها فوق بعض

 .كرامات النبي منبع

 ، وأنذرر وبرّش ذّ حصىل اهلل عليه وسلم نه ملا ثبت أن النبي : إاثالث

واإلهلام  ،وندب وترصف بمقتىض اخلوارق من الفراسة الصادقة

كان من فعل مثل ذلك  ،والرؤيا الصاحلة ،والكشف الواضح ،الصحيح

وعامال بام ليس  ،ممن اختص بيشء من هذه األمور عىل طريق من الصواب

 .لكن مع مراعاة رشط ذلك ،بخارج عن املرشوع

 :أمرانـ زائدا إىل ما تقدم ـ ومن الدليل عىل صحته 

أمرا  ،قد عمل بمقتىض ذلكصىل اهلل عليه وسلم أن النبي  :أحدمها

 .مع أنه مل يذكر أن ذلك خاص به دون أمته ،ونيا وحتذيرا وتبشريا وإرشادا

صىل ه شأن كل عمل صدر من ،عىل أن األمة حكمهم يف ذلك حكمه فدّل 

ويكفي من  .ختصاص به دون غريهومل يثبت دليل عىل االاهلل عليه وسلم 

وإنام فائدهتا البشارة والنذارة التي  .ذلك ما ترك بعده يف أمته من املبرشات

ومن أمثلة عمل النبي صىل اهلل عليه  .يرتتب عليها اإلقدام واإلحجام

  َعب دَ  إ نَّ وسلم بالفراسة قوله لعبد اهلل بن عمر: "
 
 َكانَ  َلو   َصال ٌح  َرُجٌل  اّللَّ
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ث رُ  الةَ  ُيك  ن   الصَّ
 َذرر  َأبَا َيا: "وقال عليه الصالة والسالم أليب ذر 1"،اللَّي ل   م 

يًفا َأَراكَ  إ ينِّ  بُّ  َوإ ينِّ  ،َضع 
بُّ  َما َلَك  ُأح 

َرنَّ  ال ،ل نَف س   ُأح  ننَي    َعىَل  َتَأمَّ  َوال ،اث 

نَيَّ  : سأله الدعاء له بكثرة املالقد وقوله لثعلبة بن حاطبة و 2"،م  َيت ي َماَل  َتَولَّ

ي َقل يٌل " َرهُ  ُتَؤدِّ ٌ  ُشك  ن   َخري 
 َعن  يف حني جاء يف احلديث: " 3"،ُتط يُقهُ  ال َكث ري   م 

َا ُسَلي م   ُأمِّ    َرُسوَل  َيا :َقاَلت   َأنَّ
 
عُ  َخاد ُمَك  َأنٌَس  اّللَّ َ  اد  ر   اللَُّهمَّ  :َقاَل  ،َلهُ  اّللَّ

ث   َأك 

ك   َوَوَلَدهُ  َماَلهُ  َطي َتهُ  ف ياَم  َلهُ  َوَبار  عليه الصالة والسالم أناسا شتى  ودّل  4".َأع 

واحد منهم عمال بالفراسة الصادقة  كّل  عىل ما هو أفضل األعامل يف حّق 

هُ  ُعث اَمنُ  َيا: "وقال لعثامن بن عفان .فيهم َ  َلَعلَّ  إ نَّ ُصَك  اّللَّ يًصا ُيَقمِّ  َفإ ن   ،َقم 

ه   َعىَل  َأَراُدوكَ  هُ  َفال َخل ع  َلع  طالع الغيبي وصاياه ب عىل االفرتَّ  5"،هَلُم   خَت 

ء يؤخرون الصالة عن وقتها ثم وصاهم كيف  ،النافعة وأخب بأمرا

  َرُسوُل  يل   َقاَل : "يصنعون
 
ءُ  َعَلي َك  َكاَنت   إ َذا َأن َت  َكي َف  :اّللَّ ُرونَ  ُأَمَرا  ُيَؤخِّ

الةَ  ت َها َعن   الصَّ يُتونَ  َأو   َوق  الةَ  ُيم  ت َها َعن   الصَّ  :َقاَل  ؟َتأ ُمُرين   َفاَم  :ُقل ُت  َقاَل  !َوق 

الةَ  َصلِّ  ت َها الصَّ َتَها َفإ ن   ،ل َوق  َرك  َا َفَصلِّ  َمَعُهم   َأد  إىل سائر ما  6"،َناف َلةٌ  َلَك  َفإ نَّ

ئد اإليامن بات التي حصأخب به عليه الصالة والسالم من املغيَّ  لت هبا فوا

 .وهو أكثر من أن حيىص .وغري ذلك ،والتحذير والتبشري ،والتصديق

اهلل عنهم بمثل ذلك من الفراسة  عمل الصحابة ريض :والثاين

وقول  7؛إنام مها أخواك وأختاك :كقول أيب بكررؤيا؛ والكشف واإلهلام وال

                                                 
 كتاب التعبري، باب األخذ على اليمني يف النوم.  صحيح البخاري: 1
 كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة.  صحيح مسلم: 2
كتاب مجاع أبواب غزوة تبوك، باب قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها   دالئل النبوة للبيهقي: 3

 ثار.من اآل
 كتاب الدعوات، باب الدعاء بكثرة املال مع الربكة.  صحيح البخاري: 4
 كتاب املناقب عن رسول اهلل، باب يف مناقب عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.  سنن الترمذي: 5
كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار   صحيح مسلم: 6

 وما يفعله املأموم.
قال ف ،مرض قبل أن تقبضه مث ،أيب بكر الصديق مع بنته عائشة فيما حنلها إياهىل قصة يشري إ 7

فقلت يا أبت واهلل لو كان كذا  ت:قال .وإمنا مها أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب اهلل :افيه
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وقوله ملن  ؛كشففأعمل النصيحة التى أنبأ عنها ال !يا سارية اجلبل :عمر

 ؟مع أهيام كنَت  :فقال ،قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآمها يقتتالن

ويكثر نقل  .عمال أبدا ال تيل ،كنت مع اآلية املمحوة :قال .مع القمر :قال

مثل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلامء واألولياء نفع اهلل 

  .هبم

 ، مقتىض هذه األموررشط العمل عىل ولكن يبقى هنا النظر يف

 يف املسألة التالية.والكالم فيه حيتمل بسطا فلنفرده بالكالم عليه 

 المسألة الحادية عشرة

وذلك أن هذه األمور ال يصح أن تراعى وتعتب إال برشط أن ال خترم 

فإن ما خيرم قاعدة رشعية أو حكام رشعيا  ؛ام رشعيا وال قاعدة دينيةحكُ 

وقد  ؛لقاء الشيطانإوإما من  ،إما خيال أو وهم بل هو ،نفسه ليس بحق يف

اعتباره من جهة  ومجيع ذلك ال يصّح  .وقد ال خيالطه خيالطه ما هو حق  

أتى به رسول اهلل  يوذلك أن الترشيع الذ ،معارضته ملا هو ثابت مرشوع

 هُ لُ وأص   ،املسألة قبل هذا كام تقدم يف ،ال خاص عام  صىل اهلل عليه وسلم 

د ،ال ينخرم ى من الدخول حتت حكمه اَش وال حُيَ  ،وال ينكّس له اطرا

نحن بصدده  يوإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذ .فكلَّ مُ 

 .الرشيعة فهو فاسد باطل د يفا ملا متهَّ مضاد  

حاكم شهد عنده  عنها ابن رشد يف َل ئ  ُس  ومن أمثله ذلك مسألةٌ 

صىل اهلل منامه أن النبي  حلاكم يففرأى ا ،أمر عدالن مشهوران بالعدالة يف

فمثل هذا من الرؤيا  .ال حتكم هبذه الشهادة فإنا باطل :قال لهعليه وسلم 

                                                                                                    

موطأ اإلمام . ا جاريةاهَ رَ ذو بطن بنت خارجة أُ  :قال ؟إمنا هي أمساء فمن األخرى .وكذا لرتكته
 ، كتاب: األقضية، باب ما ال جيوز من البخل.مالك
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ألنا خترم قاعدة من  ،وال بشارة وال نذارة ،أمر وال ني ال معتب هبا يف

 .سائر ما يأيت من هذا النوع وكذلك .قواعد الرشيعة

 مغصوب ا املاء املعنيَّ مكاشفة بأن هذشخص وعىل هذا لو حصلت ل

فالن مع أنه قد ثبت أو أن املال ل ،أو أن هذا الشاهد كاذب ،أو نجس

فال يصح له العمل  ،أو ما أشبه ذلكباحلجة الظاهرة أنه لشخص آخر، 

عىل حال ترك فال جيوز له  ،ما مل يتعني سبب ظاهرالكشف عىل وفق ذلك 

يف املثال وال ترك قبول الشاهد  يف املثال األول، نتقال إىل التيمماالاملاء و

الظواهر قد ن حصلت له املكاشفة أنه له؛ ألن وال الشهادة باملال ملالثاين، 

فال يرتكها اعتامدا عىل جمرد املكاشفة أو  ،آخر  فيها بحكم الرشيعة أمرٌ تعنيَّ 

ولو جاز ذلك جلاز نقض  .كام ال يعتمد فيها عىل الرؤيا النومية ،الفراسة

 ،الظاهر موجباهتا وإن ترتبت يفـ بعد صدورها من القضاة ـ األحكام هبا 

 .فكذا ما نحن فيه .وهذا غري صحيح بحال

اهلل عنه أنفذ وصية رجل بعد موته  أن أبا بكر ريض يروما ما أو

فلعل  ،حتامهلاالقواعد الكلية ال قضية عني ال تقدح يف يفه 1،برؤيا رؤيت

 .صلفال يلزم منها خرم أ ،الورثة رضوا بذلك

مما يدل عىل أن احلكم يكون بام يثبت يف الظاهر من حجة معتبة و

                                                 
األمر يتعلق بالصحايب اجلليل ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهلل عنه. وقد ورد هذا  1

ملا كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد يف قصة طويلة حمل الشاهد منها أنه "
إين ملا  :الفق ،فرآه رجل من املسلمني يف منامه)ثابت بن قيس بن مشاس( استشهد 

 وهو عنده وقد أكبّ  ،أه يف أقصى العسكرتلت انتزع درعي رجل من املسلمني وخبّ قُ 
وإياك أن تقول هذا  ،فائت األمري فأخربه ،وجعل على الربمة رحال ،على الدرع برمة

وإذا أتيت املدينة فائت فقل خلليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن  .حلم فتضيعه
وإياك أن تقول هذا حلم  ،وغالمي فالن من رقيقي عتيق ،ا وكذامن الدين كذ عليّ 

 ،وأتى أبا بكر فأخربه ،فوجد األمر على ما أخربه ،فأتاه فأخربه اخلرب :قال .فتضيعه
فال نعلم أحدا بعد ما مات أنفذ وصيته غري ثابت بن قيس بن  .فأنفذ وصيته

عرفة الصحابة، ، كتاب مالمستدرك على الصحيحين". أخرجه احلاكم يف مشاس
، ذكر مناقب ثابت بن قيس بن الشماس اخلزرجي اخلطيب رضى اهلل تعاىل عنه

 .. وسكت عنه احلاكم والذهيب(6302حديث رقم )
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ُمونَ  إ نَُّكم  من قوله صىل اهلل عليه وسلم: "الصحيح  جاء يفرشعا ما   خَت َتص 

يَلَّ 
َضُكم   َوَلَعلَّ  ،إ  ت ه   َأل َحنَ  َيُكونَ  َأن   َبع  ن   ب ُحجَّ

َ  َبع ض   م  و   َعىَل  َلهُ  َفَأق يض  َّا َنح 
 مم 

ن هُ  َمعُ َأس   ُت  َفَمن   ،م  ن   َلهُ  َقَطع 
يه   َحقِّ  م  هُ  َفال َشي ًئا َأخ  اَم  َيأ ُخذ   ب ه   َلهُ  َأق َطعُ  َفإ نَّ

َعةً  ن   ق ط 
 ،بمقتىض ما يسمع احلكمصىل اهلل عليه وسلم د قيَّ فقد  1".النَّار   م 

لع عىل يديه يطَّ  يجتر يوقد كان كثري من األحكام الت .وترك ما وراء ذلك

ولكنه عليه الصالة والسالم مل حيكم  ؛أصلها وما فيها من حق وباطلعىل 

صىل اهلل عليه وسلم لم يعتبه ، فال عىل وفق ما علم ،إال عىل وفق ما سمع

 .وهو احلجة العظمى

 مالك يفاإلمام وقد ذهب  .منع احلاكم أن حيكم بعلمه أصل يف ذاوه

 هُ خالفَ  ول بأمر يعلمُ القول املشهور عنه أن احلاكم إذا شهدت عنده العد

ألنه إذا مل  ؛د الكذبعمُّ إذا مل يعلم منهم تَ  ،كم بشهادهتمعليه احلُ  وجَب 

م احلاكم مستفادا من ل  هذا مع كون ع   .حيكم بشهادهتم كان حاكام بعلمه

حتى من و .تداخلها أمور يال من اخلوارق الت ،ال ريبة فيها يالعادات الت

ستفاد من م املُ ل  الع  ام بنى ذلك عىل إنبصحة حكم احلاكم بعلمه فقال 

  .ال من اخلوارق ،العادات

 :إذ قال عليه الصالة والسالم ،شأن املتالعنني وتأمل ما جاء يف

َحمَ  ب ه   َجاَءت   َفإ ن   ان ُظُروا" َعَج  َأس  َعي ننَي    َأد  َيَتني    َعظ يمَ  ال  َج  األَل  اَقني    َخَدلَّ  السَّ

ُب  َفال س  ًرا  َأح  رَ  ب ه   َجاَءت   َوإ ن   ،َعَلي َها َصَدَق  َقد   الإ   ُعَوي م   َوَحَرةٌ  َكَأنَّهُ  ُأَحي م 

ُب  َفال س  ًرا  َأح  ت   َعىَل  ب ه   َفَجاَءت   .َعَلي َها َكَذَب  َقد   إ ال ُعَوي م  ي النَّع  ذ   َنَعَت  الَّ

  َرُسوُل  ب ه  
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ن   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

يق   م  د  دُ  َفَكانَ  ر  ُعَوي م   َتص   إ ىَل  ُين َسُب  َبع 

ه   ومع ذلك  ،املقتضية للمكروه يحدى الصفتني وهإفجاءت به عىل  2".ُأمِّ

ال: "احلديث نفسه وقد جاء يف .فلم يقم احلد عليها  َوهَلَا يل   َلَكانَ  األَي اَمنُ  َلو 

 ،هي املانعةالتي أقسمتها لتبئة نفسها عىل أن األيامن  فدّل  3"،َشأ نٌ 

                                                 
 كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة.  صحيح مسلم: 1
ومل يكن  كتاب تفسري القرآن، باب قوله عز وجل: "والذين يرمون أزواجهمصحيح البخاري:  2

 هلم شهداء".
 كتاب الطالق، باب يف اللعان.سنن أبي داود:  3
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 .ة األيامنيّ كم له حني رشعس به ال ُح رَّ فعىل أن ما ت به يدّل  ا همّ ناعه ممّ وامت

ر بعد األيامن مل تكن األيامن ت دعوى الزوج بالزنا ولو ثبت بالبينة أو باإلقرا

 .دارئة للحد عنها

 :هذا مشكل من وجهني :فإن قيل

فقد  ؛ل عن أرباب املكاشفات والكراماتق  أنه خالف ما نُ  :أحدمها

اعتامدا عىل  ،اهلُ الظاهر تناوُ  ع أقوام عن تناول أشياء كان جائزا هلم يفامتن

أنه  يأال ترى إىل ما جاء عن عباس ابن املهتد .كشف أو إخبار غري معهود

ة  ،ر عنهاج  فلام أراد الدنو منها زُ  ،فليلة الدخول وقع عليه ندامة ،تزوج امرأ

وى أن بعض الصاحلني يرو .فبعد ثالثة أيام ظهر هلا زوج ،فامتنع وخرج

 ؟عالمة عادية أو غري عادية يعلم هبا هل هذا املتناول حالل أم الكان له 

يده إىل ما  بعض أصابعه إذا مدّ  يف ٌق ر  كاحلارث املحاسبي حيث كان له ع  

 .فيمتنع منه ،كفيه شبهة حترّ 

َدت  : "املسمومة ةوأصل ذلك حديث قصة الشا ةٌ  َلهُ  َفَأه  يَّ
 ب َخي َبَ  هَيُود 

يَّةً  َشاةً 
ل  ت َها َمص    َرُسوُل  َفَأَكَل  ،َسمَّ

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ن َها َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  َوَأَكَل  م 

مُ  َقو  َفُعوا  :َفَقاَل  ،ال  َيُكم   ار 
َا َأي د  ن ي َفإ نَّ ت  َبَ َا َأخ  ُموَمةٌ  َأنَّ ُ  َفاَمَت  .َمس  رش 

 ب نُ  ب 

 
 
اء َبَ ُرور   ب ن   ال  َسَل  ،يُّ األَن َصار   َمع  ة   إ ىَل  َفَأر  يَّ

يَُهود  ي َعىَل  مَحََلك   َما :ال  ذ   الَّ

ت   كَ  مَل   َنب ي ا ُكن َت  إ ن   :َقاَلت   ؟َصنَع  ي َيرُضَّ ذ  ُت  الَّ  َمل ًكا ُكن َت  َوإ ن   ،َصنَع 

ُت  ن َك  النَّاَس  َأَرح  َا َفَأَمرَ  .م    َرُسوُل  هب 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َلت  َفقُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

 ُثمَّ  ،ت 

ه   يف   َقاَل  ي َوَجع  ذ  ل ُت  :ف يه   َماَت  الَّ دُ  َماز  ن   َأج 
َلة م  ت ي األَك   ،بَخي َبَ  َأَكل ُت  الَّ

ي َقَطَعت   َأَوانُ  َفَهَذا َر  وانتهى هو  ،فبنى رسول اهلل عىل ذلك القول 1"،َأهب 

  .ونى أصحابه عن األكل بعد اإلخبار

 ،وهو رشع لنا إال أن يرد ناسخ ،وهذا أيضا موافق لرشع من قبلنا

ئيل إذ أُ  يقصة بقرة بن وذلك يف  ،وا بذبحها ورضب القتيل ببعضهامرُ إرسا

قصة اخلرض  ويف ،فرتب عليه احلكم بالقصاص ،فأحياه اهلل وأخب بقاتله

                                                 
 كتاب الديات، باب فيمن سقى رجال مسا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟  سنن أبي داود: 1
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إىل غري ذلك مما  ،هذا املعنى وهو ظاهر يف ،خرق السفينة وقتل الغالم يف

 ليهم الصالة والسالم وكرامات األولياء ريضمعجزات األنبياء ع يؤثر يف

 .اهلل عنهم

أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إىل األنبياء واألولياء  :والثاين

فكام لو دلنا أمر عادي عىل نجاسة املاء أو غصبه  ،كالعادات بالنسبة إلينا

الغيب  امَل  من عَ  إذ ال فرق بني إخبار   ،فكذلك هانه ،جتنابلوجب علينا اال

 كام أنه ال فرق بني رؤية البرص لوقوع النجاسة يف ، الشهادةاملَ أو من عَ 

احلكم عىل هذا كام  ىفال بد أن يبن .ورؤيتها بعني الكشف الغيبي ،املاء

 .ق بينهام فقد أبعدومن فرَّ  .عىل ذلك ىيبن

ر ك  أنه قد يكون العمل عىل وفق ما ذُ  أن ال نزاع بيننا يف :اجلوابو

با  :وذلك من وجهني ،مال بام هو مرشوع عىل اجلملةوع ،صوا

فيلحق  ،فيهصىل اهلل عليه وسلم عتبار بام كان من النبي اال :أحدمها

 إذا مل يثبت أن مثل هذا من اخلوارق خمتّص  ،معناه القياس ما كان يف به يف

من حيث كان من األمور اخلارقة بدليل صىل اهلل عليه وسلم بالنبي 

إذا بنينا عىل هذا األساس و .ص به من حيث كان معجزا وإنام خيت ،الواقع

، بناء عىل أنه مل يثبت عن النبي صىل رشيعتنا تكون قصة اخلرض مما نسخ يف

وكذلك قصة البقرة  اهلل عليه وسلم ما يشبه هذه القصة فيُقاس عليه.

وحمكمة عىل التأويل اآلخر عىل وفق القول  ،منسوخة عىل أحد التأويلني

 .دمي عند فالن :قول املقتول املذهبي يف

بناء عىل  ،خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلامءذلك فإن  عوم

  .أما قتل الغالم فال يمكن القول به .ما ثبت عنده من العادات

عىل ما كان عليه النبي صىل اهلل عليه عىل فرض أنه ال يقاس  :والثاين

عليها العمل  يارإذ اجل ،وهو خالف مقتىض القاعدة األوىلوسلم )

إن هذه احلكايات عن األولياء مستندة فإننا نقول يف هذه احلال  (،بالقياس

از زَ وَح  ،هو اإلثم ياز القلوب الذزَ وهو طلب اجتناب َح  ،إىل نص رشعي

وقد قال عليه  .فيدخل فيها هذا النمط ،القلوب يكون بأمور ال تنحرص

ُّ : "الصالة والسالم َقل ُب  َلي ه  إ   اط َمَأنَّ  َما ال ب  ُس  إ َلي ه   َواط َمَأنَّت   ال  ث مُ  ،النَّف   َواإل 
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َقل ب   يف   َحاكَ  َما دَ  ال  ر   يف   َوَتَردَّ د  َتاكَ  َوإ ن   الصَّ َيانُ  َقاَل  .النَّاُس  َأف   :ُسف 

كَ  َتو   ا مل خيرج هذا عن كونه مستندا إىل نصوص رشعية عند منفإذً  1"،َوَأف 

ز القلوب باملعنى زَ  َح فّسَّ   .الذي ال ينضبط إىل أمر معلوم األعمّ ا

وكالمنا  ،بقاعدة رشعية اعتبار مثل هذه األمور ما خيّل  ولكن ليس يف

وقتل اخلرض الغالم عىل هذا ال  .مثل مسألة ابن رشد وأشباهها إنام هو يف

ووجه ما تقرر أنه  .فهو حكم منسوخ .رشيعتنا ألبتة يمكن القول بمثله يف

يات ما يشعر بمقتىض السؤال فعمدة الرشيعة تدل عىل من احلكا مَّ إن كان ثَ 

 ،األحكام خصوصا أصل احلكم بالظاهر مقطوع به يف فإنّ  ه؛خالف

ه يد البرش صىل اهلل علفإن سيّ  ؛الغري عموما أيضا وبالنسبة إىل االعتقاد يف

املنافقني  عىل ظواهرها يف األمورَ  يرجُي  ، مع إعالمه بالوحي ،وسلم

عن علمه بالبواطن خيرجه لم يكن ف .أحواهلم م بواطنَ عل وإن   ،وغريهم

 .جريان الظواهر عىل ما جرت عليه

ُث  ال: "إنام كان ذلك من قبيل ما قال :وال يقال ًدا َأنَّ  النَّاُس  َيَتَحدَّ مَّ  حُمَ

ُتُل  َحاَبهُ  َيق  فإذا عدم ما علل به فال  .ال ما زعمت ،فالعلة أمر آخر 2"،َأص 

 .حرج

ألن فتح هذا الباب يؤدي  ؛رالدليل عىل ما تقرّ  من أدّل هذا  :ألنا نقول

بسبب ظاهر  فإن من وجب عليه القتُل  ؛إىل أن ال حيفظ ترتيب الظواهر

ومن طلب قتله بغري سبب ظاهر بل بمجرد أمر  ،فالعذر فيه ظاهر واضح

هذا  من الرشع سدُّ  مَ ه  وقد فُ  ؛وران عىل الظواهر ،ي ربام شوش اخلواطرـغيب

َبيِّنَةُ : "أال ترى إىل باب الدعاوي املستند إىل أن .لةالباب مج ي َعىَل  ال  ع  ُدَّ  امل 

نيُ  َيم  َعى َعىَل  َوال  ُدَّ حتى إن رسول اهلل  ،من ذلك أحد نَ ث  تَ س  ومل يُ  3"،َعَلي ه   امل 

                                                 
 كتاب مسند الشاميني، باب حديث وابصة بن معبد األسدي.مسند أحمد:  1
 ."ليهم استغفرت أم مل تستغفر هلمسواء ع"كتاب تفسري القرآن، باب قوله   صحيح البخاري: 2
كتاب األحكام عن رسول اهلل، باب ما جاء يف أن البينة على من ادعى واليمني   سنن الترمذي: 3

 على املدعى عليه.
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 َفَقامَ ففي احلديث: " ،بعض ما أنكر فيه مما كان اشرتاه نة يفاحتاج إىل البيِّ 

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  نيَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ عَ  ح  ِّ  ن َداءَ  َسم  َرايب  ُتهُ  َقد   َلي َس  َأو :َفَقاَل  األَع  َتع   اب 

ن َك  ُّ  َفَقاَل  ؟م  َرايب    ال :األَع 
 
ُتَكهُ  َما َواّللَّ ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَقاَل  ،ب ع   :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

ُتهُ  َقد   َبىَل  َتع  ن َك  اب  ُّ ا َفَطف َق  .م  َرايب  يًدا َهُلمَّ  :َيُقوُل  ألَع  َمةُ  َفَقاَل  ،َشه   ب نُ  ُخَزي 

َهدُ  َأنَا :َثاب ت   َتهُ  َقد   َأنََّك  َأش  َبَل  ،َباَيع  ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَأق  َمةَ  َعىَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  ُخَزي 

َهدُ  ب مَ  :َفَقاَل  يق َك  :َفَقاَل  َتش  د    َرُسوَل  َيا ب َتص 
 
  َرُسوُل  َجَعَل فَ  ،اّللَّ

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  اّللَّ

فلو  ؟فام ظنك بآحاد األمة 1".َرُجَلني    ب َشَهاَدة   ُخَزي َمةَ  َشَهاَدةَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه  

واليمني عىل  ينة عىل املدعلكانت البيِّ عىل أكذب الناس عى أصلح الناس ادّ 

 .الرشعية يهملة بحسب األوامر والنواهعتبارات الغيبية مُ فاال .من أنكر

ومن هنا مل يعبأ الناس من األولياء وغريهم بكل كشف أو خطاب خالف 

 .بل عدوا أنه من الشيطان ،املرشوع

نقول ـ ف. وإذا ثبت هذا فقضايا األحوال املنقولة عن األولياء حمتملة

، إنه إن كان له أنه نجس أو مغصوبصاحبه  َف وش  املاء الذي كُ مثال ـ يف 

بإمكانه حتصيل ماء طاهر، فله االنرصاف عن املاء  بأن كان مندوحة عنه

 ال ينخرم أصل رشعي يفذلك بو األول إىل املاء الذي يعتقد أنه طاهر،

مع أنه لو  ؛فال حرج عليهجائز، بل يصري منتقال من جائز إىل  ،الظاهر

 إعامال للظاهر واعتامدا عىل الرشع يف ،فرضنا خمالفته ملقتىض ذلك الكشف

إذ ليس القصد بالكرامات واخلوارق  ؛فال حرج عليه وال لوم ،معاملته به

نتائج  يكيف وه ؛ء منه بالنقضوال أن تعود عىل يش ،أن خترق أمرا رشعيا

أو يعود الفرع عىل  ،ما ليس بمرشوع نتج املرشوعُ فمحال أن يُ  .عن اتباعه

 .هذا ال يكون ألبتة .أصله بالنقض

ق وإن صارت هلم كغريها أن اخلوار :واجلواب عىل السؤال الثاين

ذلك بموجب إلعامهلا عىل اإلطالق إذا مل يثبت ذلك رشعا معموال  فليس

مدخولة قد شاهبا  ياملخالفة فه وأيضا فإن اخلوارق إن جاءت تقتيض .به

وهو  "ال تفعل كذا" :كمن يقال له ،كالرؤيا غري املوافقة ؛ما ليس بحق

                                                 
 كتاب األقضية، باب إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به.سنن الترمذي:  1
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وكثريا ما يقع هذا ملن  .عنه وهو منهي "فعل كذا"اأو  ،مأمور رشعا بفعله

ومن  .أو من سلك وحده بدون شيخ ،مل يبن أصل سلوكه عىل الصواب

غري ملتفتني فيها  ،األولياء وجدهم حمافظني عىل ظواهر الرشيعة رَيَ طالع س  

 .إىل هذه األشياء

 الكرامات واملكاشفات أن ال يعمل عىل هذا يقتيض :فإن قيل

 .عمل عليهاعىل أنا يُ  لةُ املسأ ت  يَ ن  وقد بُ والفراسة، 

فأما العمل  ،عمل عليها بخرم قاعدة رشعيةهنا أن يُ  يإن املنف :قيل

فقة فليس بمنف  ي.عليها مع املوا

 حاالت جواز العمل بالكرامات والفراسة
الرشط السابق يف العمل بالكرامات واملكاشفات ر اعتبار إذا تقرّ 

 ؟فأين يسوغ العمل عىل وفقها والفراسة،

فيها سعة جيوز  يأن األمور اجلائزات أو املطلوبات الت: وابواجل

 :وذلك عىل أوجه ،العمل فيها بمقتىض ما تقدم

 ف أن فالنا يقصده يفاَش كَ كأن يرى املُ  ؛أمر مباح أن يكون يف :أحدها

أو  ،إتيانه من موافقة أو خمالفة أو يعرف ما قصد إليه يف ،الوقت الفالين

 ،وما أشبه ذلك ،ديث أو اعتقاد حق أو باطلقلبه من ح يطلع عىل ما يف

ظ من جميئه إن كان قصده أو يتحفّ  ،فيعمل عىل التهيئة له حسبام قصد إليه

لكن ال يعامله إال  ،ذلك كام لو رأى رؤيا تقتيض ؛فهذا من اجلائز له ،الرّش 

 .كام تقدم ،بام هو مرشوع

العاقل ال فإن  ؛أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها :والثاين

فقد يلحقه بسبب االلتفات إليها  ،ه خياف عاقبتهعىل نفسه ما لعلّ  ُل خ  د  يُ 

 ،فتنة واختبار يكذلك ه ،والكرامة كام أنا خصوصية ؛أو غريه ٌب ج  عُ 

أو كان لذلك سبب يقتضيه فال  ،فإذا عرضت حاجة. لينظر كيف تعملون

ُ وقد كان رسول اهلل خُي   .بأس أنه  ومعلومٌ  .إىل ذلكبات للحاجة باملغيَّ  ب 

بعض  بل كان ذلك يف ،لع عليهاطّ  ب  مغيَّ  بكلِّ  ب   عليه الصالة والسالم مل خُي  
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وقد أخب عليه الصالة والسالم املصلني  .األوقات وعىل مقتىض احلاجات

نَ  َهل   َقاَل " خلفه أنه يراهم من وراء ظهره ب َلت ي َتَرو 
  ُهنَا َها ق 

 
 خَي َفى َما َفَواّللَّ

ن   ألََراُكم   إ ينِّ  .ُرُكوُعُكم   َوال ُخُشوُعُكم   يَلَّ عَ 
  م 

 
ي َوَراء ر   ملا هلم يف 1"،َظه 

وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من  .احلديث ذلك من الفائدة املذكورة يف

  .غري إخبار بذلك

فهذا أيضا  .تهدّ عُ  لكلر  أن يكون فيه حتذير أو تبشري ليستعدّ  :والثالث

أو ال يكون إن فعل كذا  ،زل إن مل يكن كذاـعن أمر ينكاإلخبار  .جائز

فله أن جيري هبا جمرى  ،عىل وزان الرؤيا الصاحلة ،فيعمل عىل وفق ذلك

ء فَ  :عن أيب جعفر بن تركان قال يكام رو ؛الرؤيا  َح ت  فُ كنت أجالس الفقرا

 ،لعيل أحتاج إليه :نفس ثم قلت يف ،بدينار فأردت أن أدفعه إليهم عيلّ 

فهتف  ،فوجعت األخرى حتى قلعتها ،ان  يب وجع الرضس فقلعت س  فهاج 

وعن  .واحدة ن  فيك س   إن مل تدفع إليهم الدينار ال يبقى يف :يب هاتف

ليلة لكثرة ما  يفضاق صدر ،أمر الطهارة استقصاء يف يفَّ  :قال يالروذبار

فسمعت هاتفا  !رب عفوك يا :فقلت ي،صببت من املاء ومل يسكن قلب

 .ذلك يفزال عن ،العلم العفو يف :يقول

العمل بمقتىض  م ال حميص من اعتباره يفوعىل اجلملة فالرشط املتقدِّ 

وإنام ذكرت هذه األوجه الثالثة لتكون مثاال  .وهو املطلوب. اخلوارق

  .هذا املجال إىل جهته وينظر يف ،تذى حذوهحُي 

سألة يأيت يف املوقد أشار هذا النحو إىل التنبيه عىل أصل آخر 

 التالية.

 المسألة الثانية عشرة
وجارية عىل خمتلفات  ،مجيع املكلفني إن الرشيعة كام أنا عامة يف

  الشهادة من جهة كّل املَ  الغيب وعَ املَ عامة أيضا بالنسبة إىل عَ  يفه ،أحواهلم

                                                 
 ة اإلمام الناس يف إَتام الصالة وذكر القبلة.كتاب الصالة، باب عظ  صحيح البخاري: 1
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 ما يف إليها كّل  كام نردّ  ،كل ما جاءنا من جهة الباطن فإليها نردّ  ؛فمكلَّ 

 :ليل عىل ذلك أشياءوالد .الظاهر

من ترك اعتبار اخلوارق إال مع السابقة املسألة  ما تقدم يف :أحدها

فقة ظاهر الرشيعة  .موا

فلو كان ما يقع من  ،أن الرشيعة حاكمة ال حمكوم عليها :والثاين

 ،أو تقييد إطالق ،بتخصيص عموم ـ اخلوارق واألمور الغيبية حاكام عليها

وصارت هي  ،لكان غريها حاكام عليها ـ ذلكأو ما أشبه  ،أو تأويل ظاهر

 .فكذلك ما يلزم عنه .تفاقاوذلك باطل ب ،حمكوما عليها بغريها

وذلك  .نفسها أن خمالفة اخلوارق للرشيعة دليل عىل بطالنا يف :والثالث

 ،ليست كذلكهي يف الواقع ظواهرها كالكرامات و قد تكون يفاخلوارق  أن

كام حكى عياض عن الفقيه أيب ميّسة املالكي  ؛بل أعامال من أعامل الشيطان

فإذا املحراب قد  ،ةقَّ وقد وجد ر   ،ويدعو ويترضع أنه كان ليلة بمحرابه يصيل

 يمتأل من وجه :وقال له ،ثم بدا له وجه كالقمر ،انشق وخرج منه نور عظيم

اذهب يا لعني عليك لعنة  :فبصق فيه وقال له !يا أبا ميّسة فأنا ربك األعىل

 .اهلل

اخلوارق ال قدرة لإلنسان عىل كسبها وقد ُيقال يف هذه املسألة إن 

مواهب من اهلل تعاىل خيتص هبا من يشاء من  يإذ ه ؛وال عىل دفعها

فإذا وردت عىل صاحبها فال حكم فيها للرشع وإن فرضنا أنا غري  .عباده

اح أو ورود األفر ،كورود اآلالم واألوجاع عىل اإلنسان بغتة ؛موافقة له

فكام ال توصف هذه األشياء بحسن وال  .عليه كذلك من غري اكتساب

بل ة اخلوارق، مسأل كذلك يف ،وال يتعلق هبا حكم رشعي ،قبح رشعا

فال حكم يتعلق به وإن فرضنا حلوق  ،ء هبا اإلغامء أو ما أشبههأشبه يش

 .الرضر به عىل الغري

وما  ،ملسألةإثبات أصل ا أن ما تقدم من األدلة كاف يف :واجلواب

 فإن اخلوارق وإن كانت ال قدرة إلنسان يف ؛به ال اعرتاض به َض اعرُت  

أن  رَّ وقد مَ  .اتبَ بأسباب هذه املسبَّ  ٌق فلقدرته تعلُّ  ،كسبها وال دفعها
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خلق فمن ا اهُت بَ مسبَّ أما  ،نيا هبا أمرا أو ُف ب املكلَّ وط  ُخ  يالت يه األسباَب 

إىل  ات منسوٌب بَ سبَّ عن األسباب من املُ  وتقدم أيضا أن ما نشأتعاىل. هلل ا

ات أن تكون بَ سبَّ املُ  أن عادة اهلل يف ألجل ؛بسبُّ من جهة التّ  هُ حكمُ  ف  املكلَّ 

 .نحرافعتدال واالواال ،عوجاجستقامة واالاال عىل وزان األسباب يف

األعامل  يف نةَ فبقدر اتباع السُّ  ،ات عن األسباب التكليفيةبَ سبَّ فاخلوارق مُ 

ءيَّ وتصف فكام  .تكون اخلارقة املرتتبة ،تها من شوائب األكدار وغيوم األهوا

ُب عرَ أنه يُ   ،تلك األعامل أو عدم صواهبا ف من نتائج األعامل العادية صوا

الطور: ) ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿژ  :وقد قال تعاىل .كذلك ما نحن فيه

 وهو(. ١٢يونس: ) ژحئ  مئ  ىئ  يئ  جب       حبژ  :وقال(، ٥٥

ء الدنيوي واألخروياجل يف عام    .زا

 اخلارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوٌب  فام ظهر يف ،وإذا ثبت هذا

 فصار احلكمُ  .والنتائج تتبع املقدمات بال شك .مةإىل الرياضة املتقدِّ 

وإذ ذاك ال خترج عن النظر  ،ماهتاقا باخلوارق من جهة مقدِّ التكليفي متعلِّ 

ههام مما ال سبب له من جهة وأشباغامء بخالف املرض واإل .الرشعي

ف تسبب يف ولو فرضنا أن املكلَّ  .فإنه ال يتعلق به حكم تكليفي ،فكلَّ املُ 

فحصل  .كر ونحوهسُّ كال ،إليه ه التكليُف ولتوجَّ  ،حتصيله لكان منسوبا إليه

ال خيرج عن حكمه  ،من هذا التقرير أن الرشع حاكم عىل اخلوارق وغريها

 .واهلل أعلم .ء منهايش

أن كل خارقة حدثت أو حتدث إىل يوم القيامة فال  مُ علَ هنا يُ  ومن

فإن ساغت  .ها وال قبوهلا إال بعد عرضها عىل أحكام الرشيعةردُّ  يصّح 

مل ن مل تكن سائغة يف الرشيعة وإ ،موضعها صحيحة مقبولة يف يهناك فه

م األنبياء عليهم السال ياخلوارق الصادرة عىل أيدوُيستثنى من هذا  .لبَ ق  تُ 

 فال يمكن فيها غري ،ألنا واقعة عىل الصحة قطعا ؛فإنه ال نظر فيها ألحد

 ،ذبح ولده بمقتىض رؤياه وألجل هذا حكم إبراهيم عليه السالم يف .ذلك

وإنام النظر فيام انخرق (. ٥٠٢الصافات: )  ژيب  جت   حت  ختژ   :وقال له ابنه

 نبياء املعصومني. من العادات عىل يد غري األ
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فإن ساغ  ،العادات يواردة من جمار فرض اخلارقةُ عرضها أن تُ وبيان 

 ُف اَش كَ كالرجل يُ  ؛فال وإالّ  ،نفسها ساغت يف ،العمل هبا عادة وكسبا

ن مل إطلع منها عىل ما ال جيوز له أن يطلع عليه وية أو عورة بحيث أ بامر

أنا  :فيه بالصوت واحلرف وهو يقول حيّس  أو يسمع نداءً  ،يكن مقصودا له

أو يرى ويسمع من  !أنا ربك :أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له !بكر

ال  يوما أشبه ذلك من األمور الت !قد أحللت لك املحرمات :يقول له

ه .يقبلها احلكم الرشعي عىل حال  .وباهلل التوفيق .ويقاس عىل هذا ما سوا

 المسألة الثالثة عشرة
ئد املا كان التكليف مبني    ر يفظَ ن  وجب أن يُ  ،فنيملكلّ ا عىل استقرار عوا

ئدأ ف حتت حكم لَّ كملا ينبني عليها بالنسبة إىل دخول املُ  ،حكام العوا

  .التكليف

 يوأعن ؛العادات َف الوجود أمر معلوم ال مظنون يأن جماروقد ثبت 

 :والدليل عىل ذلك أمور .خصوص اجلزئيات ال يف اكلياهت يف

ء  ه ثبتأن :أحدها ئع أن باالستقرا  .ذلكوفق ء هبا عىل يإنام جالرشا

ن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إىل من وجدنا أرشيعتنا فإذا نظرنا ـ مثال ـ يف 

وعىل  ،وعىل مقدار واحد 1،واحد ف من اخللق موضوعة عىل وزانكلَّ يُ 

 وذلك واضح يف ،ال اختالف فيه بحسب متقدم وال متأخر ،ترتيب واحد

 .كذلكـ فني أفعال املكلَّ  يوهـ  الداللة عىل أن موضوعات التكاليف

ولو  .بهيعىل ترتيبها إذا كان الوجود باقيا عىل ترت يوأفعال املكلفني إنام جتر

ئد يف واختالف  ،املوجودات القتىض ذلك اختالف الترشيع اختلفت العوا

                                                 
فمثال: كل مكلف مطلوب بالصلوات اخلمس جزما، والصبح ركعتان للجميع، والظهر أربعة   1

كذلك، وشرائطها وأركاهنا واحدة، ومبطالهتا واحدة، وآداهبا واحدة. ال اختالف يف ذلك بني 
يها الشارع تكاليفه مستقرة، فال تكون يف قرن عصر متقدم وال زمان متأخر. ألن العوائد اليت بىن عل

 من القرون حرجة، ويف قرن آخر ميسورة. وقس على ذلك بقية التكاليف. )عبد اهلل دراز(
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وذلك  .عليه يفال تكون الرشيعة عىل ما ه .واختالف اخلطاب ،الرتتيب

 .باطل

ار الرشعي قد جاء بأحوال هذا الوجود عىل أنا أن اإلخب :والثاين

خبار عن السموات واألرض وما كاأل ؛دائمة غري خمتلفة إىل قيام الساعة

)كمنافع الشمس والقمر وسائر الكواكب، وما فيهام من املنافع  ،بينهام

)أي والتصاريف واملاء والنار، واألرض وما عليها، والبحار وما فيها( 

َبات يف هذه األمور ويف أفعال اإلنسان واحليوان، وما ينشأ األسباب واملُسبَّ 

)أي من الصحة واملرض، واملوت واحلياة، وامللذات واألحوال عن ذلك( 

نن الكونية التي ربط هبا اخلالق هذه  والشهوات، إىل غري ذلك من السُّ

ت ءكام جا. وأن ال تبديل خللق اهلل ،ة اهلل ال تبديل هلانَّ ُس  وأنّ الكائنات(، 

ئع عىل ذلك الوزان أيضااألخبار الرشعية  م الرشا واإلخبار الرشعي  .بإلزا

 صادق، فيستحيل أن يكون الواقع عىل خالفه. 

د العادات معلومٌ  :والثالث  ،من أصله الدينُ  َف ر  ملا عُ  أنه لوال أن اطرا

 ،ةعرتاف بالنبوّ عرف إال عند االألن الدين ال يُ  ؛ف فروعهرُّ عَ فضال عن تَ 

وال معنى للمعجزة إال  ،عرتاف هبا إال بواسطة املعجزةبيل إىل االوال س

راد وال حيصل فعل خارق للعادة إال بعد تقرير اطِّ  ،أنا فعل خارق للعادة

ر اطراد و .املايض اطردت يف احلال واالستقبال كام العادة يف فائدة تقرُّ

مل  يمقارن للتحده غري وقوعُ  رَ دِّ و قُ قصود به اإلعجاز لالفعل املالعادة أن 

إىل التصديق فإذا وقع مقرتنا بالدعوة  .أمثاله يقع إال عىل الوجه املعلوم يف

وصاحبه إال يف العادة ا اطرد م أنه مل يقع خمالفا ملَ ل  عُ  ،خارقا للعادةبالنبوة و

ه النبوة. و  لو كانت العادة غري معلومة ملا حصل العلمُ صادق يف دعوا

را هبصدق  عىل أن ما انبنى عليه العلمُ  فدّل  ،حاصللكن العلم ، اضطرا

 .وهو املطلوب .أيضا معلومٌ 

ئد غري معلوم ض بام يدّل ارَ عَ هذا مُ  :فإن قيل د العوا بل  ،عىل أن اطرا

 :والدليل عىل ذلك أمرانفقط، مظنون هو فموجودا، إن كان 

رَ  :أحدمها ألن  ؛البتداء وجوده العامل مساو   يف أمر   أن استمرا
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كام أن  ،أن ال يوجد ممكنٌ  واإلمدادُ  ،نام هو باإلمداد املستمراالستمرار إ

 فلام حصل أحدُ  ،الزمن األول كان ممكنا استمرار العدم عىل املوجود يف

الزمان  ه يففكذلك وجودُ  ،طريف اإلمكان مع جواز بقائه عىل أصل العدم

مع إمكان عدم ـ  فإذا كان كذلك فكيف يصحُّ  .وعدمه كذلك ،ممكن الثاين

 ؟هل هذا إال عني املحال ؟باستمرار وجوده العلمُ ـ استمرار وجوده 

وال  ،بل ذلك كثري ،الوجود غري قليل أن خوارق العادات يف :والثاين

وكذلك ما انخرق  .األنبياء عليهم السالم من ذلك يسيام ما جرى عىل أيد

عىل  زائدٌ  والوقوعُ  .األمم قبلها من العادات لألولياء من هذه األمة ويف

 يأن يكون جمار ال يصّح  فإذاً  .الداللة فهو أقوى يف ،د اإلمكانجمرَّ 

 .لبتةأالعادات معلومة 

ز العقيل غري مُ  :فاجلواب عن األول وإنام اندفع  ،ندفع عقالأن اجلوا

 د  ف  مل يُ ـ وهو مجيع ما تقدم من األدلة ـ وإذا اندفع بالسمع  .بالسمع القطعي

ز العقيل حكمُ  ز العقيل هنا باق  هذا تعارض؛ ألن  . وليس يفاجلوا عىل  اجلوا

وكم من  .واالمتناع السمعي راجع إىل الوقوع ،أصل اإلمكان حكمه يف

العامل كان قبل وجوده ممكنا أن يبقى عىل  وكذلك نقوُل  .واقع   غريُ  جائز  

ر العدم عليه أو إخراجه  ،أصله من العدم ويمكن أن يوجد فنسبة استمرا

وقد كان من جهة علم اهلل فيه ال  ،نفسه نسبة واحدةإىل الوجود من جهة 

نفسه  وإن كان يف ،ه  عدم   استمرارُ  وحماٌل  هُ وجودُ  فواجٌب  ،بد أن يوجد

من مات عىل  من اجلائز تنعيمُ  :ولذلك قالوا  .ممكن البقاء عىل أصل العدم

الوقوع من  ولكن هذا اجلائز حماُل  ؛من مات عىل اإلسالم وتعذيُب  ،الكفر

 .ونوأن املسلمني هم املنعمّ  ،بونبار اهلل تعاىل أن الكفار هم املعذَّ جهة إخ

 .كذلك هانه .فلم يتوارد اجلواز واالمتناع والوجوب عىل مرمى واحد

زُ  متناع من حيث أمر والوجوب أو اال ،من حيث نفس اجلائز فاجلوا

 .فال يتعارضان .خارج

به عىل  حكومُ امل ن العلمَ القول إأنا قدمنا  :عن الثايناجلواب و

به من باب  َض وما اعرُت   .جزئياته كليات الوجود ال يف العادات إنام هو يف
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ئد خ  د  ولذلك مل يُ  ؛األمور اجلزئية التى ال خترم كلية ل ذلك عىل أرباب العوا

ر العلم  .العمل عىل مقتىض العادات ألبتة ا يففً ا وال توقُّ شك   ولوال استقرا

وهو من أنبل األدلة عىل العلم بيانه. ام تقدم بالعادات ملا ظهرت اخلوارق ك

 .بمجاري العادات

علمنا باستمرار العادات فال يقدح انخراق بعض جزئيات العادات يف 

غلب  ،واحلال املايض جزئية من هذا العامل يف كام إذا رأينا عادة جرت يف، الكلية

ليل انخراق ما وجاز عندنا خرقها بد ،ستقبالاال عىل ظنوننا أيضا استمرارها يف

وهكذا حكم  .علمنا باستمرار العاديات الكلية وال يقدح ذلك يف ،انخرق منها

والعمل بخب الواحد  ،أال ترى أن العمل بالقياس قطعي .سائر مسائل األصول

 ،إىل أشباه ذلك ،والعمل بالرتجيح عند تعارض الدليلني الظنيني قطعي ،قطعي

العمل بخب  أو أخذت يف ،ه كان العمل ظنيا لتعمل بعنيَّ فإذا جئت إىل قياس مُ 

ومل يكن ذلك قادحا  ،وكذلك سائر املسائل ،واحد معني وجدته ظنيا ال قطعيا

 .وهذا كله ظاهر .أصل املسألة الكلية يف

 المسألة الرابعة عشرة
ئد املستمرة  العوا

ئد املستمرة رضبان   :العوا

ئد الرشعية التى أقّرها الدليل الرشأحدمها عي أو نفاها؛ ومعنى : العوا

أو  ،أو نى عنها كراهة أو حتريام ،ذلك أن يكون الرشع أمر هبا إجيابا أو ندبا

ئد اجلارية بني اخللق بام ليس يف يه :والثاين .فيها فعال وتركا ذنَ أَ  نفيه  العوا

 .وال إثباته دليل رشعي

 : . العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها1
ئد هذه العو األمر  . ومثال ذلك كسائر األمور الرشعية ،أبدا ةثابتا

وما  ،وسرت العوراتصالة والطواف، ب للبإزالة النجاسات وطهارة التأهُّ 

ئد اجلارية يف  ،إما حسنة عند الشارع أو قبيحة ،الناس أشبه ذلك من العوا
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فال تبديل هلا وإن  .فإنا من مجلة األمور الداخلة حتت أحكام الرشع

وال  ،أن ينقلب احلسن فيها قبيحا فال يصّح  .فني فيهاآراء املكلَّ  تلفاخت

بعيب وال قبيح  إن كشف العورة اآلن ليس :قال مثالحتى يُ  ،القبيح حسنا

هذا لكان نسخا لألحكام املستقرة  مثُل  لو صّح  إذ   ،أو غري ذلك، فلنجزه

 رفعُ ف .باطلصىل اهلل عليه وسلم والنسخ بعد موت النبي  ،املستمرة

ئد الرشعية باطل  .العوا

  :نفيه وال إثباته دليل شرعي يالعوائد الجارية بين الخلق بما ليس ف. 2
ئد قد و أسباب  يومع ذلك فه .وقد تتبدل ،تكون ثابتةهذه العوا

 .ألحكام ترتتب عليها

ئد الفال  ،والنظرامع واجل ،وجود شهوة الطعام والرشابمثل ثابتة عوا

 مَ كَ ات َح بَ ا ملسبَّ وإذا كانت أسبابً  .وأشباه ذلك ،يشوامل ،والبطش ،والكالم

 .عىل وفقها دائام م  ك  اعتبارها والبناء عليها واحلُ  فال إشكال يف هبا الشارعُ 

 المتبدلة العوائد 
ئد املتبدلة أنواع،    :منهاالعوا

مثل  ؛وبالعكس ،ح  ب  إىل قُ  ن  س  العادة من ُح  ال يفما يكون متبدِّ . 1

املروءات  يفهو لذو ،الواقع خيتلف بحسب البقاع يفكشف الرأس فإنه 

الرشعي  فاحلكمُ  ،البالد املغربية وغري قبيح يف ،البالد املرشقية قبيح يف

وعند  ،العدالة فيكون عند أهل املرشق قادحا يف ،ختالف ذلكخيتلف ال

  .أهل املغرب غري قادح

. اختالف الناس يف التعبري عن مقاصدهم، حيث يتغري معنى 2

إما بالنسبة إىل اختالف األمم كالعرب مع العبارة من معنى إىل آخر، 

كاختالف العبارات بحسب  ؛أو بالنسبة إىل األمة الواحدة ،غريهم

أو الناس، صنائعهم مع اصطالح مجهور  اصطالح أرباب الصنائع يف

حتى صار ذلك اللفظ إنام  ،بعض املعاين ل يفامستعبالنسبة إىل غلبة اال

أو  ،ء آخرمنه قبل ذلك يش فهمُ وقد كان يُ  ،إىل الفهم معنى مايسبق منه 
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احلكم أيضا يف هذه احلال يتنـّزل و .وما أشبه ذلك ،كان مشرتكا فاختص

وهذا املعنى  .بالنسبة إىل من اعتاده دون من مل يعتده ،فيه عىل ما هو معتادٌ 

 .يامن والعقود والطالق كناية وترصحيااأل جيري كثريا يف

 كام إذا كانت العادة ؛املعامالت ونحوها األفعال يف تلف يفما خي .3

البيع الفالين أن يكون بالنقد  أو يف ،النكاح قبض الصداق قبل الدخول يف

فاحلكم أيضا جار عىل  .أو إىل أجل كذا دون غريه ،أو بالعكس ،ال بالنسيئة

 .ذلك حسبام هو مسطور َف كتب الفقه

 كالبلوغ فإنه يعتبُ  ؛فن املكلَّ ما خيتلف بحسب أمور خارجة ع .4

ئد الناس من اال من حيتلم أو من  أو بلوغ سنّ  ،حتالم أو احليضفيه عوا

ئدُ وكذلك احليض يُ  .حتيض ئدٌ  ،الناس بإطالق عتب فيه إما عوا  أو عوا

باهتا ات  ذَ ل ة أو قرا  فيحكم هلم رشعا بمقتىض العادة يف .أو نحو ذلك ،املرأ

 .نتقالذلك اال

كبعض الناس تصري له خوارق  ؛أمور خارقة للعادة يف ما يكون .5

ل عىل مقتىض عادته اجلارية له املطردة زّ ـفإن احلكم عليه يتن .العادات عادة

ئلة ال ترجع إال بخارقة أخرى ،الدائمة  ؛برشط أن تصري العادة األوىل الزا

الناس  املتغوط من جرح حدث له حتى صار املخرج املعتاد يف كالبائل أو

 .إن مل يرص كذلك فاحلكم للعادة العامةأما  ،كم العدمُح  لنسبة إليه يفبا

ومع ذلك فاملعتب فيها من  ،ختالف من أوجه غري هذهوقد يكون اال

ألن الرشع إنام  ،زل أحكامهـوعليها تتن ،جهة الرشع أنفس تلك العادات

 .م بيانهجارية عىل أمور معتادة كام تقدّ  ،جاء بأمور معتادة

ن ما جرى ذكره هنا من اختالف األحكام عند اختالف علم أاو

ئد ألن الرشع موضوع  ؛أصل اخلطاب ختالف يفااحلقيقة ب ليس يف ،العوا

 ،والتكليف كذلك ،عىل أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غري ناية

ختالف أن العوائد إذا اختلفت وإنام معنى اال .الرشع إىل مزيد لم حيتج يفف

فإن  ،البلوغ مثال كام يف ؛به عليها مُ كَ دة إىل أصل رشعي حُي  رجعت كل عا

فإذا بلغ وقع عليه  ،اخلطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ
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 ختالف يفاه بعده ليس بثبوتُ  مّ ثُ  ،فسقوط التكليف قبل البلوغ .التكليف

ئد أو يفوإنام وقع اال ،اخلطاب كم وكذلك احل .الشواهد ختالف يف العوا

 العادةكون دفع الصداق بناء عىل  بعد الدخول بأن القول قول الزوج يف

وأن القول قول الزوجة بعد  اجلارية أن الصداق يتم دفعه قبل الدخول،

إذا صارت العادة اجلارية عند  ،الدخول أيضا بناء عىل نسخ تلك العادة

 ف يفختالاليس بقوم تأخري دفع الصداق إىل ما بعد الدخول، فجميع هذا 

ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله  يبل احلكم أن الذ ،حكم

فاألحكام ثابتة تتبع  .وهكذا سائر األمثلة .ألنه مدعى عليه ؛بإطالق

 .واهلل أعلم .أسباهبا حيث كانت بإطالق

 المسألة الخامسة عشرة
ئد اجلارية رضورية اال أصلها أو  كانت رشعية يف ،عتبار رشعاالعوا

ء كانت مقرَّ  ،ةغري رشعي  .أم ال ،رة بالدليل رشعا أمرا أو نيا أو إذناأي سوا

وأما غريها فال يستقيم إقامة  .أما املقررة بالدليل فأمرها ظاهر

 لوجوه: التكليف إال بذلك

 ؛نكفاف عن املخالفةالعادة جرت بأن الزجر سبب االأن  :أحدها

 العادة رشعا عتَب تُ فلو مل (، ٥٢١البقرة: ) ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ :كقوله تعاىل

وذلك مردود  .إذ كان يكون رشعا لغري فائدة ؛رشعمل ينحتم القصاص ومل يُ 

وكذلك البذر سبب لنبات (، ٥٢١البقرة: ) ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ :بقوله

وما أشبه ، والتجارة سبب لنامء املال عادة ،والنكاح سبب للنسل ،الزرع

 اُت بَ سبَّ فلو مل تكن املُ  .ائامات عن أسباهبا دبَ سبَّ وقوع املُ  ذلك مما يدل عىل

فكان  .مرشوعية األسباب لكان خالفا للدليل القاطع مقصودة للشارع يف

 .ما أدى إليه باطال

 .فإنه جار هانه ،مسألة العلم بالعاديات وهو ما تقدم يف :ووجه ثان

لزم  ،وهو أنه ملا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار املصالح :ووجه ثالث
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ئد بأنه ال القطع  ،ألنه إذا كان الترشيع عىل وزان واحد ،بد من اعتباره العوا

 ،املصالح ألن أصل الترشيع سبُب  ،عىل جريان املصالح عىل ذلك دّل 

وهو معنى اعتباره للعادات يف  .فاملصالح كذلك ،والترشيع دائم كام تقدم

 .الترشيع

ئد لو مل تُ  :ووجه رابع  ،طاقيُ  عتب ألدى إىل تكليف ما الوهو أن العوا

عتب فيه العلم وذلك أن اخلطاب إما أن يُ  .وهو غري جائز أو غري واقع

ه ة يف توجُّ عتَب ف به وما أشبه ذلك من العاديات املُ كلَّ والقدرة عىل املُ 

وإن مل يعتب فمعنى ذلك أن  .ب فهو ما أردنافإن اعتُ  .ال أو   ،التكليف

وعىل من له  ،ر والقاد  ري العامل  وعىل غ ،ر والقاد  ه عىل العامل  التكليف متوجِّ 

واألدلة عىل هذا  .طاقتكليف ما ال يُ  وذلك عنيُ  .ومن ال مانع له ،مانع

 .املعنى واضحة كثرية

 حكم انخراق العادات
ئد معتبة رشعا فال يقدح يف اعتبارها انخراقها ما  وإذا كانت العوا

 ،إىل جزئي ومعنى انخراقها أنا تزول بالنسبة .عىل اجلملة بقيت عادةً 

أو من  ،فيخلفها يف املوضع حالة إما من حاالت األعذار املعتادة يف الناس

وإن كانت من غري  ؛فإن كانت منخرقة بعذر فاملوضع للرخصة .غري ذلك

كام يف البائل من  ،فإما إىل عادة أخرى دائمة بحسب الوضع العادي ،ذلك

ال إىل حكم  ،فهذا راجع إىل حكم العادة األوىل .جرح صار معتادا

  .أو إىل عادة ال خترم العادة األوىل ،وإما إىل غري عادة .ص كام تقدمَخ الرُّ 

فظاهر أيضا  ،فإن انخرقت إىل عادة أخرى ال خترم العادة األوىل

 ،املعتاد كاملرض ؛صلكن عىل وجه راجع إىل باب الرتخُّ  ،اعتبارها

  .ونحو ذلك .قرصوالسفر املعتاد بالنسبة إىل مجع الصالتني والفطر وال

أو جتري  ،فهل يكون هلا حكمها يف نفسها :وإن انخرقت إىل غري معتاد

ئد التي تناسبها ثم النظر يف  ،الً ال بد من متثيلها أوّ  ؟عليها أحكام العوا

 .جماري تلك األحكام يف اخلوارق
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ه من فمن ذلك توقُّ  ف عمر ابن عبد العزيز ريض اهلل عنه عن إكرا

راش حني بن ح   وقصة ربعّي  .دعوه :ملن كتب له بذلك وقوله ،منع الزكاة

واألب  ،ابنه فأخبهمكان فسأله احلجاج عن  ،طلب احلجاج ابنه ليقتله

د من ابنهعارف بام يُ   وقصة أيب محزة اخلراساين حني وقع يف البئر ثم سدّ  .را

تي ودخول األرض ال ،ادزة بال يومنه دخول الب .رأسها عليه ومل يستغث

 .وكالمها من اإللقاء باليد إىل التهلكة ،عاسبفيها 

بعد العلم بأن ما خالف الرشيعة غري ـ فالذي يقال يف هذا املوضع 

بوت دين مع ثُ  أن هذه األمور ال ينبغي محلها عىل املخالفة أصالً ـ صحيح 

بناء عىل األخذ بتحسني الظن يف  ،أصحاهبا وورعهم وفضلهم وصالحهم

وعند ذلك  .يسوغ رشعا ها بناء عىل أنا جارية عىل مار فينظَ وإنام يُ  ،أمثاهلم

أو ال يكون من  ،من جنس العادي افال خيلو ما بنوا عليه أن يكون غريب

 .جنسه

 من جنس العادي اغريب. أن يكون 1
مثاله أمر عمر برتك و .حلق بجنس أحكام العادات كذلكفإن كان 

معاملة املغفلني  هُ لَ إذ عامَ  ؛جتهادلعله كان نوعا من اال ،مانع الزكاة

 ؛وكذلك وقع .به ليزدجر بنفسه وينتهي عام همَّ  ،املطرحني يف قواعد الدين

بل  ،ال أنه أراد تركه مجلة .فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه

قام متناع أقام عليه ما يُ عىل اال رصَّ حتى إذا أَ  ،ليزجره بذلك أو خيتب حاله

 .عىل املمتنعني

 ،كي عنه أنه مل يكذب قطفإنه ُح  ؛صة ربعي بن حراشومثل ذلك ق

ئم العلم .فلذلك سأله احلجاج عن ابنه وإنام جواز  ؛والصدق من عزا

كام يف  ؛أعظم أجرا الصدق بل  ،الكذب رخصة جيوز أن ال يعمل بمقتضاها

ڄ  ڄ  ژ  :وقد قال اهلل تعاىل ،الكذب النطق بكلمة الكفر وهي رأس

بعد ما أخب به من قصة ( ٥٥١وبة: الت) ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

م الصدق يف موطن هو مظنة  ،فوا لِّ الثالثة الذين ُخ  فمدحهم اهلل بالتزا

بناء عىل أن األمن يف  ،ولكن أمحدوا أمرهم يف طريق الصدق ،للرخصة
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عليك بالصدق حيث ختاف أنه يرضك فإنه  :وقد قيل .طريق املخافة مرجو

وهو أصل صحيح  .ك فإنه يرضكودع الكذب حيث ترى أنه ينفع .ينفعك

 .رشعي

ئم العلم فإنه عقد عىل نفسه ؛ ومثله قصة أيب محزة من باب األخذ بعزا

عنه  َل ق  نُ . وقد وهو أصل صحيح ،فلم يرتخص ،يعتمد عىل غري اهلل أن ال

: " أنه سمع أن أناسا   َرُسوَل  َياقالوا
 
نَاكَ  َقد   إ نَّا اّللَّ  :اَل قَ  ؟ُنَباي ُعَك  َفَعالمَ  َباَيع 

ُبُدوا َأن   َ  َتع  ُكوا  َوال اّللَّ َلَوات   َوُتَصلُّوا  ،َشي ًئا ب ه   ُترش   َس  الصَّ َم  َمُعوا  ،اخل   َوَتس 

يَّةً  َكل َمةً  َوَأرَسَّ  ،َوُتط يُعوا 
َأُلوا  َوال :َقاَل  َخف   َكانَ  َفَلَقد   :َقاَل  .َشي ًئا النَّاَس  َتس 

ُض  ُقطُ  النََّفر   ُأوََل َك  َبع  ُطهُ  َيس  َأُل  َفاَم  َسو  َلهُ  َأن   َأَحًدا َيس  فقال أبو  1"،إ يَّاهُ  ُينَاو 

وأنا أعاهدك أن ال أسأل أحدا  ،رأوه إن هؤالء عاهدوا نبيك إذ   رّب  :محزة

وهذا أيضا  .إىل آخر احلكاية ،ا من الشام يريد مكةفخرج حاج   .شيئا أبدا

ئم العلم من هو أفضل إذ عقد عىل نفسه مثل ما عقد  ،من قبيل األخذ بعزا

عىل خصوص مسألته  ودّل  .فليس بجار عىل غري األصل الرشعي ،منه

ووكالة اهلل (، ١الطالق: )   ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ  :قوله تعاىل

ٹ    ٹ  ٹ  ژ  :وقد قال هود عليه الصالة والسالم ،أعظم من وكالة غريه

وملا عقد أبو محزة (. ١٥ – ١١هود: ) ژ ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 (.١٥النحل: ) ژڑ  ک  ک  ک  کژ :لقوله تعاىل ،بالوفاء َب ل  دا طُ عق

ودخول البية بال زاد فقد التي فيها سباع، وكذلك دخول األرض 

ها األسباب وعدمُ  تبني يف كتاب األحكام أن من الناس من يكون وجودُ 

ء فمن كان هذا  .ااهت  بَ سبَّ مُ  ب األسباب وخالُق سبِّ فإن اهلل هو مُ  ؛عندهم سوا

وال  ،فلم يكن له خمافة من خموف خملوق ،حاله فاألسباب عنده كعدمها

فليس هذا إلقاء  .مرجو إال اهلل إذ ال خموف وال ؛رجاء يف مرجو خملوق

وإنام كان يكون كذلك لو حصل يف اعتقاده أنه إن مل  ،باليد إىل التكهله

أنه عىل  .وأما إذا مل حيصل ذلك فال ،وإن قارب السبع هلك ،يتزود هلك

                                                 
 : كتاب الزكاة، باب كراهية املسألة.سنن أبي داود 1
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  .قتيات بالنباتقد رشط الغزايل يف دخول البية بال زاد اعتياد الصب واال

ولعلك جتد خمرجا يف كل ما يظهر  .وكل هذا راجع إىل حكم عادي

 ،بحيث يرجع إىل األحكام العادية ،ثبتت واليتهم نعىل أيدي األولياء الذي

 .بل ال جتده إن شاء اهلل إال كذلك

 ير جنس العادي. أن يكون غريبا من غ2
فهل يكون  ،كاملكاشفة ،إن كان ما بنوا عليه من غري جنس العادي

طلبون بالرجوع إىل ما بحيث يُ  ،حكمهم فيه حكم أهل العادات اجلارية

ئد جون معاملة أخرى خارلُ عامَ أم يُ  ؟عليه الناس ة عن أحكام أهل العوا

 حتقيق الكشف ألنا يف ؛فة يف الظاهرال  وإن كانت خُمَ  ،الظاهرة يف الناس

ف  ي مُ ـالغيب  ؟فةال  ة ال خُمَ قَ وا

بحسب ما ثبت يف املسألة الثانية عرشة وما ـ رد الذي يطّ : أن اجلواب

ئد ردُّ بل يُ  ،اكمهم خمتص  أن ال يكون ُح ـ قبلها  ون إىل أحكام أهل العوا

ومن  .به عىل ذلك ّل دَ تَ س  يُ  ما وقد مرّ  .بذلك حتام ويطلبهم املريب ،الظاهرة

 :يضا أوجهأيل عليه الدل

ئد مل تنتظم عَ ض  أن األحكام لو وُ  :أحدها ت عىل حكم انخراق العوا

ها داخلة لكون األفعال كلِّ  ؛ف إذ كانتكلَّ ومل يرتبط حلكمها مُ  ،هلا قاعدة

 .فال وجه إال ويمكن فيه الصحة والفساد ،حتت إمكان املوافقة واملخالفة

وعند ذلك ال  .منهام عىل البتفال حكم ألحد عىل فعل من األفعال بواحد 

وال حقن دم وال  ،وال إكرام وال إهانة ،ب ثواب وال عقابكم برتتُّ حُي 

وما كان هكذا فال يصح أن يرشع مع  .وال إنفاذ حكم من حاكم ،إهداره

 .وهو الذي انبنت الرشيعة عليه ،فرض اعتبار املصالح

 ألنا ؛نى عليهتصري حكام يبحتى أن األمور اخلارقة ال تطرد  :والثاين

فال تكون  ،وإذا اختصت مل جتر مع غريهم ،خمصوصة بقوم خمصوصني

أيضا ال جتري فيام بينهم وبني غريهم كام أنا  ،قواعد الظواهر شاملة هلم

كم بمقتىض اخلوارق عىل من ليس من إذ ال يصح أن حُي  ؛ممن ليس منهم

 .أهلها
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رجة عن أحكام قلنا بجواز معاملة أهل اخلوارق بمعاملة خاإذا و

ئد الظاهرة يف الناس، مع كون تلك اخلوارق خمصوصة بقوم  أهل العوا

م تقدّ خمصوصني وال تطرد يف عامة الناس، فإن ذلك يكون خمالفا ملا 

وأحكامها عامة عىل مجيع اخللق ويف  ،البهان عليه من أن الرشيعة عامة

 صحيح. وقد ثبت عموم الرشيعة، فام خالف ذلك فغري  .مجيع األحوال

الرشع إال والسابق إىل بادىء الرأي منه  ه ظاهرَ فال فعل خيالف ظاهرُ 

مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل اخلارق الذي ال  فال يصّح  .أنه عصيان

 .جيري عىل ظاهر الرشع مرشوعٌ 

 ه لو صح اختصاص أهل اخلوارق بحكم خاص لكانأن :ثالثوال

ثم الصحابة ريض اهلل سلم صىل اهلل عليه ورسول اهلل  لكأوىل اخللق بذ

إال ما  ،ومل يقع منه عليه الصالة والسالم يشء من ذلكمن بعده. عنهم 

وما سوى ذلك فقد أنكر  .إىل غريه ُيَعدَّ به ومل  صَّ ه عليه مما ُخ ت رشيعتُ نّص 

َت  إ نََّك : "ومن قال 1"،ءاَ َش  امَ  ه  ل  وُ ُس رَ ل   اهللُ  ُل حُي  : "عىل من قال له ث َلنَا َلس   م 

ُ  َغَفرَ  َقد   مَ  َما َلَك  اّللَّ ن   َتَقدَّ
رَ  َوَما َذن ب َك  م  َب  ،َتَأخَّ   َرُسوُل  َفَغض 

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  اّللَّ

  :َوَقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه  
 
ُجو إ ينِّ  َواّللَّ َشاُكم   َأُكونَ  َأن   ألَر    َأخ 

 
َّ
 
َلَمُكم   ّلل  ب اَم  َوَأع 

ستشفى به وبدعائه ومل يثبت أنه وقد كان عليه الصالة والسالم يُ  2".َأتَّق ي

وكانت النساء يبايعنه  ،برشة أنثى ممن ليست بزوجة له أو ملك يمني مّس 

                                                 
 تسأل امرأته فأرسل شديدا، وجدا ذلك من فوجد صائم وهو امرأته قبل رجال أن: "َتام احلديث 1

 عليه اهلل صلى اهلل رسول إن: سلمة أم فقالت فأخربهتا، املؤمنني أم سلمة أم على فدخلت ذلك، عن
 رسول مثل لسنا: وقال شرا ذلك فزاده فأخربته، زوجها إىل املرأة فرجعت صائم، وهو يقبل كان وسلم

 اهلل رسول وجدتف سلمة أم إىل املرأة فرجعت .شاء ما لرسوله اهلل حيل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل
 أم فأخربته "؟املرأة؟ هذه بال ما": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال عندها، وسلم عليه اهلل صلى

 زوجها إىل فذهبت أخربهتا قد: سلمة أم فقالت ،"ذلك؟ أفعل أين أخربتيها أال": فقال سلمة،
 شاء، ما لرسوله اهلل حيل ،سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول مثل لسنا: وقال شرا ذلك فزاده فأخربته،
معرفة ". حبدوده وأعلمكم هلل ألتقاكم إين واهلل": قال مث وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فغضب

  : كتاب الصيام، باب القبلة للصائم.السنن واآلثار للبيهقي
 كتاب الصيام، باب ما جاء يف صيام الذي يصبح جنباً يف رمضان.  موطأ مالك: 2
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ولكن كان يعمل يف األمور عىل مقتىض الظواهر  ؛أنثى قطّ  ه يدَ يدُ  ومل متّس 

يف القضاء ويف موقفه أشياء من هذا بيان  وقد مرّ  البواطن.وإن كان عاملا ب

د القواعد ومل يستثن الذي قعَّ ىل اهلل عليه وسلم هو صوهو من املنافقني. 

 وقد كان حقيقا بذلك لو نزل احلكم عىل استثناء الويل .وليا من غريه

وهم  ،وكذلك الصحابة والتابعون هلم بإحسان ،وأصحاب اخلوارق

 .والفضالء صدقا ،األولياء حقا

َبيِّ  َأنَّ ففي احلديث: " ،ع بيان هلذاويف قصة الربيِّ  َي ـ  عَ الرُّ َنةُ  َوه   ـ النَّرض    اب 

ت   يَّةَ  َكَّسَ
َية   َثن  َش  َفَطَلُبوا  ،َجار  وَ  َوَطَلُبوا  األَر  َعف  ا  ال  ا  ،َفَأبَو  ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َفَأتَو   اّللَّ

ق َصاص   َفَأَمَرُهم   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   َّسُ  :النَّرض    ب نُ  َأنَُس  َفَقاَل  ،ب ال  يَّةُ  َأتُك 
َبيِّ  َثن   َيا ع  الرُّ

  َرُسوَل 
 
ي ،ال !اّللَّ َقِّ  َبَعَثَك  َوالَّذ  َّسُ  ال ب احل  يَُّتَها ُتك 

  ك َتاُب  َأنَُس  َيا :َفَقاَل  ،َثن 
 
 اّللَّ

ق َصاُص  َ  ،ال  مُ  َفَريض  َقو  ا  ال  ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَقاَل  ،َوَعَفو  ن   إ نَّ  :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ
 م 

َباد     ع 
 
  َعىَل  ق َسمَ أَ  َلو   َمن   اّللَّ

 
هُ  اّللَّ  ،اهلل هُ م قد أبرَّ َس  أن ذلك القَ فبنيَّ  1"،ألَبَرَّ

والعفو منتهض يف  ،وهو العفودليل ظاهر ولكن مل حيكم به حتى ظهر له 

 .ظواهر احلكم سببا إلسقاط القصاص

أن اخلوارق يف الغالب إذا جرت أحكامها معارضة : رابعوال

استثناءات للرضورة الشعرية؛ ت ولو للضوابط الرشعية فال تنتهض أن تثب

ملصاحلها  ونقٌض  ،ملخالفة املرشوعات ذلك إعامٌل ألن القول ب

قد كان عاملا صىل اهلل عليه وسلم أال ترى أن رسول اهلل  .املوضوعات

ولكن كان  ،وكان يعلم منهم فسادا يف أهل اإلسالم ،باملنافقني وأعيانم

ُث  ال: "فقال ،عتبارااليف  هو أرجُح  ض  يمتنع من قتلهم ملعار    النَّاُس  َيَتَحدَّ

ًدا َأنَّ  مَّ ُتُل  حُمَ َحاَبهُ  َيق  هذا الفعل منه صىل اهلل عليه وسلم يؤكد  فمثل 2".َأص 

حتى ال يعتقد من ال خبة له  ؛أحكام اخلوارق عىل أصحاهباإلغاء جريان 

اهلل إال برآء من  وحاش هلل أن يكون أولياءُ  .رشيعة أخرى ةأن للصوفي

                                                 
كتاب تفسري القرآن، باب "يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف   اري:صحيح البخ 1

 القتلى احلر باحلر".
 كتاب تفسري القرآن، باب قوله: "سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم".  صحيح البخاري: 2
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ئدها الظاهرة يف الناس.  غري أن ادعاء اخلروج عن أحكام الرشيعة وعوا

عىل  منهم املحافظةُ  مَ ل  فقد عُ  .اخلوض يف هذا املعنى الكالم جرى إىل

 ،ة عىل ما ينبغينَّ وهم القائمون بأحكام السُّ  ،حدود الرشيعة ظاهرا وباطنا

زمنة وفيام لكن انحراف الفهم عنهم يف هذه األ ،املحافظون عىل اتباعها

حتى  ،وألجله وقع البحث يف هذه املسائل .قق يف أحواهلم ما طرَّ قبلها طرَّ 

هُلُ وزَ وما تُ  ،مهُ م به عنهم مقاصدُ فهَ ر بحول اهلل ما يُ يتقرَّ   ،من به أحوا

 .نفعهم اهلل ونفع هبم .حسبام تعطيه حقيقة طريقتهم املثىل

بات وال غيَّ  املُ طالع عىلوليس اال :فنقول ،ثم نرجع إىل متام املسألة

 .بالذي يمنع من اجلريان عىل مقتىض األحكام العادية الصحيُح  الكشُف 

ثم ما جرى عليه السلف صىل اهلل عليه وسلم، يف ذلك رسول اهلل  والقدوةُ 

األحكام  بنى عليها يفأن يُ  ينبغيانخراق العادات ال  يف وكذلك القوُل  .الصالح

ژ  ژ ڑ ژ :لقوله تعاىل ؛الم معصوماوقد كان عليه الصالة والس .الظاهرة

ومع ذلك فقد كان صىل اهلل عليه  ،وال غاية وراء هذا(، ٥٢املائدة: )ژ ڑ

 ر  بالدِّ يف احلرب ن يتحّص وسلم 
 
 ،ىقَّ وَ تَ العادة أن يُ تقتيض ى ما ويتوقَّ  ،رفَ غ  ع وامل

 .أعىل يبل ه ،ومل يكن ذلك نزوال عن رتبته العليا إىل ما دونا

ئد وعدمها بالنسبة إىل قدرة اهلل ر من ك  ذُ  وما ء العوا تعاىل، استوا

ئد عىل مقتضاها ء أحكام العوا وقد تقدم . فذلك أيضا غري مانع من إجرا

نوا أن و ،قد كانوا حازوا رتبة التوكلريض اهلل عنهم أن الصحابة بيان  تيقَّ

 ن  املُ النَِّعم يف حقيقتها من 
ل ومع ذلك فلم يرتكوا الدخو ،م ال من السببع 

صىل ومل يرتكهم النبي من قبل الشارع، وا إليها بُ د  نُ  ياألسباب العادية الت يف

نخرام اب م األسباب وتقيضك  قط ُح س  تُ  يمع احلالة التاهلل عليه وسلم 

ئد ئد  عىل أنذلك  فدّل  .العوا األخذ باألسباب واجلريان عىل أحكام العوا

ئم التى جاء الرشع هبا يه ئد ليس بمقام يُ ألن حال انخراق ا ؛العزا  امُ قَ لعوا

ما جاء يف احلديث: أال ترى إىل  .خصة كام تقدم ذكرهالرُّ  ه حملُّ لُّ وإنام حمَ  ،فيه

  َرُسوَل  َيا :َرُجٌل  َقاَل "
 
ُلَها اّللَّ ق  ُل  َأع  ل ُقَها َأو   َوَأتََوكَّ ُل  ُأط  َها :َقاَل  ؟َوَأتََوكَّ ل  ق   اع 

ل   ا بً األسباب تأدُّ  لصوفية يدخلون يفون من الُ مَّ كَ وقد كان املُ  1".َوَتَوكَّ

                                                 
 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل.  سنن الترمذي: 1
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ونظرا إىل أن وضع اهلل تعاىل صىل اهلل عليه وسلم، بآداب رسول اهلل 

ئد اجلارية يوضِّ  أن املقصود الرشعي الدخول  ُح أحوال اخللق عىل العوا

ئد  .ومل يكونوا ليرتكوا األفضل إىل غريه ،حتت أحكام العوا

الغالم، فهي إما لكونه نبي ا ـ كام يف قتله  عليه السالم رض  وأما قصة اخل  

الكهف: ) ژۈئ  ۈئ   ېئ  ېئژ ذهب إليه مجاعة من العلامء ـ ويدّل عليه قوله:

ـ  وأ .أن حيكم بمقتىض الوحي من غري إشكال جيوز للنبّي معلوم أنه و (،٥٢

وليست جارية  ،قضية عني وألمر ماعىل تسليم القول بأنه مل يكن نبيا ـ ألنا 

وال لغريه ممن  هذه امللة لويلر  دليل عىل ذلك أنه ال جيوز يفوال .عىل رشعنا

وأنه ال  ،ا كافرً  عَ ب  وإن علم أنه طُ  ،ا مل يبلغ احللمأن يقتل صبي   ليس بنبير 

 املَ له من عَ  نَ ذ  وإن أُ  ؛وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا  ،يؤمن أبدا

تلك  إنام الظاهر يفو .ألن الرشيعة قد قررت األمر والنهي ؛ذلك الغيب يف

وعىل مقتىض عتاب موسى  ،القصة أنا وقعت عىل مقتىض رشيعة أخرى

. واحلاصل خر ال يعلمها هو آخر وقضايا أُ علاًم  مّ عليه السالم وإعالمه أن ثَ 

 ،له رشعا أن يعمل عليه من الغيوب يسوغُ  لع عليه الويلُّ ليس كل ما اطّ أنه 

  :بل هو عىل رضبني

 هُ ردُّ  الرشيعة من غري أن يصحَّ  به ظواهرَ  لعمُل ما خالف ا :أحدمها

به شيئا  ما مل خيالف العمُل  :والثاين .عليه ألبتة العمُل  فهذا ال يصّح  .إليها

فهذا  .فريجع بالنظر الصحيح إليها أو إن ظهر منه خالٌف  ،الظواهر من

 وعليه يريبِّ  ،الطريق الصوابهو فهذا  .هم بيانُ وقد تقدَّ  .يسوغ العمل عليه

َ وبه يعلِّ  ،ريبِّ املُ  صىل اهلل د املتبوعني رسول اهلل ا بسيِّ تأسي   ،السالكني مَ ق مه 

 .واهلل أعلمعليه وسلم. 

 المسألة السادسة عشرة
ئد بالنسبة إىل وقوعها يف   :الوجود رضبان العوا

ئد العامة الت :أحدمها ال ختتلف بحسب األعصار واألمصار  يالعوا

وامليل إىل  ،والنوم واليقظة ،والفرح واحلزن ،كاألكل والرشب ،واألحوال
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واجتناب  ،وتناول الطيبات واملستلذات ،املالئم والنفور عن املنافر

  .وما أشبه ذلك ،ملات واخلبائثؤامل

ئد الت :والثاين ختالف األعصار واألمصار اختتلف ب يالعوا

لبطء وا ،الشدة والشدة فيه واللني يف ،كهيآت اللباس واملسكن ،واألحوال

 .وما كان نحو ذلك ،واألناة واالستعجال ،األمور والّسعة يف

 . العوائد العامة الثابتة1
ئد العامة الت ال ختتلف بحسب األعصار واألمصار واألحوال  يالعوا

للقطع بأن جماري  ،والقرون املاضية ،عىل أهل األعصار اخلالية ا هبىَض ق  يُ 

كام  ،ل وعىل سننه ال ختتلف عموماخلقه عىل هذا السبي ة اهلل تعاىل يفنَّ ُس 

الزمان احلارض حمكوما به عىل الزمان  فيكون ما جرى منها يفبيانه. تقدم 

 .كانت العادة وجودية أو رشعية ،واملستقبل مطلقا املايض

 . العوائد المتغيرة2

ئد التأما  ختالف األعصار واألمصار واألحوال فال اختتلف ب يالعوا

فقة من  دليٌل  حتى يقومَ  ،ما تقدم ألبتة عىل ا هبىَض ق  أن يُ  يصّح  عىل املوا

 .ال بمجرى العادة ،بذلك الدليل عىل ما مىض ذاك يكون قضاءٌ  فإذ   ،خارج

 1.ويستوي َف ذلك أيضا العادة الوجودية والرشعية .املستقبل وكذلك يف

                                                 

عوائد الشرعية هنا حيتاج إىل تقييده مبا ورد سابقا يف املسألة الرابعة إطالق القول يف ال 1
عشرة. فالعوائد الشرعية الثابتة يف شريعة اإلسالم أمرا أو هنيا أو إباحة قد ال حُيكم هبا 
دون دليل خاص على ما كان من الشرائع قبل الرسالة احملمدية بناًء على أن بعض 

آخر. أما بالنسبة إىل املستقبل فإنه حُيكم هبا بإطالق الشرائع قد خيتلف من رسول إىل 
ألن شريعة اإلسالم هي خاَتة الشرائع، وعلى تعبري الشاطيب يف املسألة الرابعة عشرة، 

العوائد الشرعية الىت أقّرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعىن ذلك أن يكون الشرع فإن: "
... هذه  فيها فعال وتركا نَ ذِ أو أَ  ،أو حترمياأو هنى عنها كراهة  ،أو ندبا أمر هبا إجيابا

". وأما العوائد اجلارية بني الناس مما ليس يف كسائر األمور الشرعية  ،أبدا ةثابتالعوائد 
نفيه وال إثباته دليل شرعي فما كان منها قابال للتغرّي فهو الذي تنطبق عليه قاعدة عدم 

 يل مستقّل.احلكم به على ما مضى أو على املستقبل إال بدل
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ت عَ ض  وُ  ،وإنام قلنا ذلك ألن الرضب األول راجع إىل عادة كلية أبدية

 .ستقراء ذلك االنيَّ حسبام بَ  ،اخللق وهبا قامت مصاحلها يف ،ياعليها الدن

فذلك احلكم الكيل باق إىل أن  .وعىل وفاق ذلك جاءت الرشيعة أيضا

م الدليل عىل أنا تقدَّ  يالعادة الت يوه .يرث اهلل األرض ومن عليها

 .معلومة ال مظنونة

 ،عادة الكليةإىل عادة جزئية داخلة حتت ال فراجعٌ  وأما الرضب الثاين

كم فإذا كان كذلك مل يصح أن حُي  .ال العلم ق هبا الظنّ يتعلّ  يالت يوه

 .ف بخالف األوىلل والتخلُّ حتامل التبدُّ بالثانية عىل من مىض ال

لتكون  ،القضاء عىل ما كان عليه األولون إليها يف تاٌج وهذه قاعدة حُم 

القضاء  وردّ  ،عليهاويستعملها األصوليون كثريا بالبناء  .اآلخرين حجة يف

بل  ،وال فاسد بإطالق ،ستعامل بصحيح بإطالقوليس هذا اال .بالعامة إليها

ل ك  ش  وينشأ بني القسمني قسم ثالث يُ  .نقسام كام تقدماألمر فيه حيتمل اال

 .فال يكون حجة ؟أم ال ،فيكون حجة ؟ق باألوللحَ هل يُ  :فيه األمرُ 

 المسألة السابعة عشرة
 م  ظَ لشارع أن الطاعة أو املعصية تعظم بحسب ع  املفهوم من وضع ا

م من الرشيعة أن أعظم املصالح ل  وقد عُ  .أو املفسدة الناشئة عنها املصلحة

وأن أعظم املفاسد ما  ،ةلَّ كل م   جريان األمور الرضورية اخلمسة املعتبة يف

  .باإلخالل عليها يكرُّ 

الكفر  كام يف ؛اوالدليل عىل ذلك ما جاء من الوعيد عىل اإلخالل هب

والزنى والّسقة ورشب اخلمر وما يرجع إىل  ،وقتل النفس وما يرجع إليه

 ،أو تكمييل يبخالف ما كان راجعا إىل حاج ؛أو وعيد ضع له حدّ مما وُ  ،ذلك

فإن كان كذلك فهو  .همعلوم خيّص  وال بحدّ  ،نفسه فإنه مل خيتص بوعيد يف

فال حاجة إىل بسط الدليل  ستقراء يبني ذلكواال. راجع إىل أمر رضوري

 .عليه

ما به صالح العامل أو  :أحدمها ؛إال أن املصالح واملفاسد رضبان
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ما به كامل  :والثاين .املفاسد وقتلها يف ،املصالح كإحياء النفس يف ؛فساده

  .ذلك الصالح أو ذلك الفساد

وكذلك األول  .بل هو عىل مراتب ،مرتبة واحدة ليس يف وهذا الثاين

 ،فإنا إذا نظرنا إىل األول وجدنا الدين أعظم األشياء .راتب أيضاعىل م

 مل يفولذلك هُي  ؛ثم النفس .جانبه النفس واملال وغريمها مل يفولذلك هُي 

م النسل والعقل واملال فيجوز عند طائفة من العلامء ملن  ،جانبها اعتبار قوا

ت وخافت رَّ طُ وللمرأة إذا اض   ،نفسه به يه بالقتل عىل الزنى أن يقر  ك  أُ 

 ض  ببذل بُ  املوت ومل جتد من يطعمها إالّ 
 .وهكذا سائرها ،ها جاز هلا ذلكع 

 :وجدنا املفسدة يف العمل به عىل مراتبـ مثال ـ ثم إذا نظرنا إىل بيع الغرر 

بطن أمه احلارضة  ة كمفسدة بيع اجلنني يفلَ بَ ل احلَ ب  فليس مفسدة بيع َح 

بيع الغائب عىل الصفة وهو ممكن الرؤية البطن ك وال بيع اجلنني يف ،اآلن

فعىل هذا إن  .وكذلك املصالح يف التوقي عن هذه األمور .من غري مشقة

ا ا رضوري  كلي   من املصالح أو املفاسد أمراً  ُج ت  ن  كانت الطاعة واملخالفة تُ 

وإن  .واملعصية كبرية من كبائر الذنوب ،بأركان الدين الحقةً  كانت الطاعةُ 

 واملعصيةُ ، الحقة بالنوافل واللواحق الفضلية جزئيا فطاعةٌ  أمراً  إالَّ  ج  ت  ن  مل تُ 

عىل  كبريةً  يف نفسها مع كل ما يعدُّ  وليست الكبريةُ  .من الصغائر صغريةٌ 

كام أن  ،ركنا عىل وزان واحد أيضا ركن مع ما يعدُّ  وال كّل  ،وزان واحد

ل لكل منها مرتبة ب ،الطاعة واملخالفة ليست عىل وزان واحد يات يفئاجلز

 .تليق هبا

 المسألة الثامنة عشرة
لتفات إىل د دون االعبُّ ف التّ العبادات بالنسبة إىل املكلَّ  األصل يف

 .لتفات إىل املعاينوأصل العادات اال .املعاين

 :يدل عليه أمورو، دعب  ف الت  العبادات بالنسبة إلى المكل   ياألصل ف. 1

، اهَ ب  موج   تتعدى حمّل من احلدث الطهارة فإنا وجدنا  ؛ستقراءاال: األول

فالطهارة من البول أو الريح ـ مثال ـ ال تقترص عىل حمّل خروج تلك النجاسة، بل 



 

305 

وكذلك  تتعدى ذلك إىل أعضاء خمصوصة جعلها الشارع جزءا من الطهارة.

إن خرجت عنها مل  ،ت بأفعال خمصوصة عىل هيآت خمصوصةصَّ الصلوات ُخ 

، اتبَ حد مع اختالف املوَج تتّ العبادات قد  ات يفبَ ا املوج  ووجدن .تكن عبادات

ر ك  لذِّ وجدنا اومثل احليض والنفاس يسقطان الصالة وال يسقطان الصوم. 

؛ مثل مرشوعية هيئة أخرى غري مطلوب هيئة ما مطلوب ويف املخصوص يف

ومرشوعية القنوت يف الفجر ـ أو الوتر عىل  الدعاء يف السجود دون الركوع، 

أن طهارة احلدث خمصوصة وجدنا ول احلنفية ـ دون غريها من الصلوات. قو

ـ وليست فيه نظافة حسية ـ وأن التيمم  ،هور وإن أمكنت النظافة بغريهباملاء الطَّ 

كالصوم واحلج  هكذا سائر العبادات. وريقوم مقام الطهارة باملاء املطهِّ 

وإفراده  ،نقياد ألوامر اهلل تعاىلد العامة االعبُّ وإنام فهمنا من حكمة التّ  .وغريمها

خاصة  ةً علَّ  يعطوهذا املقدار ال يُ  .والتوجه إليه ،باخلضوع والتعظيم جلالله

 ؤمُر بل كنا نُ  ،خمصوص لنا أمٌر  دّ إذ لو كان كذلك مل حي ؛منها حكم خاص فهمُ يُ 

ن إذ كا ؛غري ملوم دَّ ولكان املخالف ملا ُح  ،وما مل حيدّ  د التعظيم بام حدّ بمجّر 

فعلمنا  .كذلك باتفاقاألمر وليس  .التعظيم بفعل العبد املطابق لنيته حاصال

وأن غريه غري  ،د هلل بذلك املحدودقطعا أن املقصود الرشعي األول التعبّ 

 .مقصود رشعا
 ،وما مل حيدّ  د بام حدَّ عبّ وجوه التّ  وسعة يفأنه لو كان املقصود التّ  :الثاين

وجوه العادات  كام نصب عىل التوسعة يف ،لنصب الشارع عليه دليال واضحا

 معها عىل املنصوص عليه دون ما شاهبه وقاربه وجامعه يف ُف وقَ أدلة ال يُ 

أبواب  سع يفولكان ذلك يتّ  ،املعنى املفهوم من األصل املنصوص عليه

عىل أن  دّل  ،عىل خالفهوجدنا األمر بل  ،ا مل نجد ذلك كذلكوملَّ  .العبادات

بنص أو إمجاع معنى مراد  أن يتبنيَّ  إالّ  ،ند ذلك املحدوداملقصود الوقوف ع

وإنام  ،فليس بأصل .لكن ذلك قليل ،بعهعىل من اتّ  فال لوم ،بعض الصور يف

 .املوضع الباب وغلب يف يف األصل ما عمّ 

قرص  كاملشقة يف ؛فيام ال نظري لهوقد َعّد العلامُء املناسَب يف العبادات 
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فأكثر  ،وإىل هذا 1.وما أشبه ذلك بني الصالتنياملسافر وإفطاره واجلمع 

ام هو ك ؛أبواب العبادات غري مفهومة اخلصوص العلل املفهومة اجلنس يف

َبُل  الصىل اهلل عليه وسلم: "قوله الشأن يف السجود للسهو، و ُ  َيق   َصالةَ  اّللَّ

ُكم  
َدَث  إ َذا َأَحد  أَ  َحتَّى َأح  يف  لنهارونيه عن الصالة طريف ا 2"،َيَتَوضَّ

ُ  َصىلَّ  النَّب يَّ  َأنَّ حديث: " الة   َعن   َنَى َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ دَ  الصَّ ب ح   َبع   َحتَّى الصُّ

َق  ُ ُس  َترش  م  دَ  ،الشَّ ُرَب  َحتَّى ال َعرص    َوَبع  وعلل ذلك بأن الشمس  3"،َتغ 

قياس  وكذلك ما يستعمله اخلالفيون يف. تطلع وتغرب بني قرين الشيطان

ها ب  موج   ت حمّل طهارة تعدّ بقوهلم: وجوب النية  ضوء عىل التيمم يفالو

عىل معنى  وما أشبه ذلك مما ال يدّل  ،قياسا عىل التيمم ،فتجب فيها النية

بل هو من  ،ظاهر منضبط مناسب يصلح لرتتيب احلكم عليه من غري نزاع

به من  وإنام يقيس ،بحيث ال يتفق عىل القول به القائلون ،اهً بَ املسمى َش 

ه  .يقيس بعد أن ال جيدوا سوا

فالركن  ،ق لنا علة ظاهرة تشهد هلا املسالك الظاهرةفإذا مل تتحقّ 

دون التعدي إىل  ،دَّ عند ما ُح  الوقوُف  لتجاء إليهينبغي اال يالوثيق الذ

د َف باب عبّ ا وجدنا الرشيعة حني استقريناها تدور عىل التّ ألنّ  ؛غريه

 .فكان أصال فيها .العبادات

مل )زمان انقطاع النبوة( وجوه التعبدات يف أزمنة الفرتات  نأ :الثالث

فقد رأيت الغالب  .اهتداءهم لوجوه معاين العادات هيتد إليها العقالءُ 

حصل التغيري فيام بقي  مَّ ومن ثَ  .وامليش عىل غري طريق ،فيهم الضالل فيها

ئع املتقدمة  العقل ال يستقّل  داللة واضحة عىل أنّ  وهذا مما يدّل  .من الرشا

                                                 
مبعىن أنه على كون العلة اليت شرع ألجلها احلكم مناسبة لذلك احلكم، كما هو احلال يف املشقة  1

يف القصر واجلمع يف الصالة واإلفطار يف رمضان للمسافر، إال أن هذا يعد مقصورا على ما نص 
 عليه الشارع، وال يتعدى إىل ما ساوى أو زاد على ذلك من املشقات.

 .كتاب احليل، باب يف الصالة  لبخاري:صحيح ا 2
 كتاب مواقيت الصالة، باب الصالة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس.صحيح البخاري:  3
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وملا كان األمر  .رنا إىل الرشيعة يف ذلكقفافت ،وال بوضعها بدرك معانيها

ى  ى ائ  ائ  ژ :فقال تعاىل ،الفرتات يف عدم اهتدائهم أهُل  رَ ذ  كذلك عُ 

ء: ) ژەئ ەئ ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ :وقال تعاىل(، ٥١اإلرسا

بتها الرشع يف واحلجة هانه هي التي أث(، ٥٥١النساء: )ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 .واهلل أعلم .طاقما ال يُ  رفع تكليف  

ه دَّ من الرجوع يف هذا الباب إىل جمرد ما َح  مل يكن بد   ،فإذا ثبت هذا

ولذلك كان الواقف مع جمرد االتباع فيه أوىل  .وهو معنى التعبد .الشارع

 ؛مالك رمحه اهلل يوهو رأ .وأجرى عىل طريقة السلف الصالح ،بالصواب

تفت يف رفع األحداث إىل جمرد النظافة حتى اشرتط النية واملاء إذ مل يل

وامتنع من إقامة غري التكبري مقامه  ،املطلق وإن حصلت النظافة بغري ذلك

واقترص عىل جمرد العدد  ،ومنع من إخراج القيم يف الزكاة ،والتسليم كذلك

تقتيض  إىل غري ذلك من مبالغاته الشديدة يف العبادات التي ،يف الكفارات

فيجب أن يؤخذ يف هذا  .االقتصار عىل حمض املنصوص عليه أو ما ماثله

وركنا  ،بنى عليهأصال يُ  "د دون االلتفات إىل املعاينعبّ التّ مبدأ "الرضب 

 .يلجأ إليه

 :أموروالدليل عىل ذلك ، األصل في العادات االلتفات إلى المعاني. 2

 ،ا ملصالح العبادا وجدنا الشارع قاصدفإنّ  ؛االستقراء: األول

فرتى اليشء الواحد  ت.حيثام داراملصالح  واألحكام العادية تدور مع

كالدرهم  ؛فإذا كان فيه مصلحة جاز ،منع يف حال ال تكون فيه مصلحةيُ 

الرطب التمر وبيع  1.وجيوز يف القرض ،بالدرهم إىل أجل يمتنع يف املبايعة

وجيوز إذا  ،غري مصلحة ر وربا منرَ د غَ يمتنع حيث يكون جمرّ  ،باليابس

يا. كان فيه مصلحة راجحة  ومل نجد هذا يف باب العبادات كام هو يف العرا

                                                 
ملا يف البيع من املشاّحة واملغالبة وقصد االستفادة املالية، خبالف القرض الذي هو لوجه اهلل تعاىل  1

ُكَرب الناس، ويقع احلرج إذا ُمنع القرض خاصة، ففيه تزكية نفس املقرض، كالصدقة، وفيه تنفيُس  
 أيضا. )عبد اهلل دراز(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ژ :وقال تعاىل .مفهوما كام فهمناه يف العادات

البقرة: ) ژڱ  ڱ  ڱ  ں   ںژ :وقال(، ٥٢١البقرة: ) ژۆ

َقايض   َيق يض   ال: "ويف احلديث(، ٥٥٥ َ  ال  نَني    َبني  َبانُ  ُهوَ وَ  اث  : وقال 1"،َغض 

رَ  ال" رَ  َوال رَضَ ا َ
َقات ُل : "وقال 2"،رض  ُث  ال ال  َغَرر   َبي ع   َعن  " ونى 3"،َير   4"،ال 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ :ويف القرآن

ه ومجيعُ  .ىصإىل غري ذلك مما ال حُي (، ١٥املائدة: ) ژڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ

 ،معها أينام دارت اإلذن دائرٌ  وأنّ  ،باعتبار املصالح للعباد ،حرصبل يُ  ،يشريُ 

فيها  ذلك عىل أن العادات مما اعتمد الشارعُ  فدّل  ،نته مسالك العلةحسبام بيّ 

 .االلتفات إىل املعاين

م يف ترشيع باب كَ ع يف بيان العلل واحل  أن الشارع توّس  :لثاينا

عىل  َض ر  ها باملناسب الذي إذا عُ وأكثر ما علل في ،العادات كام تقدم متثيله

 ،الشارع قصد فيها اتباع املعاين ففهمنا من ذلك أنّ  .العقول تلقته بالقبول

 فإن املعلوم فيه خالُف  ،بخالف باب العبادات ،ال الوقوف مع النصوص

مالك رمحه اهلل حتى قال فيه بقاعدة املصالح العادات  ع يفوقد توّس  .ذلك

 .ستحسانوقال فيه باال ،املرسلة

)زمن لتفات إىل املعاين قد كان معلوما يف الفرتات أن اال :الثالث

 ،حتى جرت بذلك مصاحلهم ،واعتمد عليه العقالءانقطاع النبوة(، 

سواء يف ذلك أهل احلكمة  ،ردت هلمياهتا عىل اجلملة فاطّ لِّ ملوا كُ وأع  

ءت الرشيعة فجا ،لة من التفاصيلوا يف مُج رصَّ إال أنم قَ  ،الفلسفية وغريهم

مة عىل أن املرشوعات يف هذا الباب جاءت متمِّ  فدّل  .مكارم األخالق لتتمّ 

                                                 
كتاب مسند البصريني، باب حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث بن كلدة رضي اهلل   مسند أحمد: 1

 تعاىل عنه.
 كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق.  موطأ مالك: 2
 ء يف مرياث القاتل.كتاب الفرائض عن رسول اهلل، باب ما جا  سنن الترمذي: 3
 كتاب البيوع، باب بيع الغرر.موطأ مالك:  4
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ومن هانه أقرت  .جلريان التفاصيل يف العادات عىل أصوهلا املعهودات

 ،والقسامة ،كالدية ؛هذه الرشيعة مجلة من األحكام التي جرت يف اجلاهلية

وكسوة  ،والقراض ،لتذكريللوعظ واـ وهي اجلمعة ـ واالجتامع يوم العروبة 

وما كان من حماسن  ،وأشباه ذلك مما كان عند أهل اجلاهلية حممودا ،الكعبة

ئد ومكارم األخالق التي تقبلها العقول وإنام كان  .وهي كثرية ،العوا

عندهم من التعبدات الصحيحة يف اإلسالم أمور نادرة مأخوذة عن ملة 

 .إبراهيم عليه السالم

 معامالتجانب التعبد في ال
فيها  دَ ج  فإذا وُ  ،ر أن الغالب يف العادات االلتفات إىل املعاينإذا تقرّ 

كطلب الصداق يف  ؛من التسليم والوقوف مع املنصوص دّ د فال بُ عبّ التّ 

والفروض  ،املخصوص يف احليوان املأكول والذبح يف املحّل ، النكاح

وما أشبه  ،ة والوفويةد الطالقيدَ وعدد األشهر يف الع   ،رة يف املواريثقدّ املُ 

ذلك من األمور التي ال جمال للعقول يف فهم مصاحلها اجلزئية حتى يقاس 

عتبة يف النكاح من الويل والصداق فإنا نعلم أن الرشوط املُ  .عليها غريها

فروض املواريث ترتبت عىل  وأنّ  ؛وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح

د هبا استباء الرحم واالستباءات املُ د دَ الع   وأنّ  ؛ترتيب القربى من امليت را

ون كتعليالت إمجالية ال تفصيلية، مثل ولكنها  .خوفا من اختالط املياه

من التعليل وهذا املقدار  .اخلضوع والتعظيم واإلجالل علة رشع العبادات

قال إذا حصل بحيث يُ  ،بصحة القياس عىل األصل فيها ال يقيضاإلمجايل 

ومتى  ،شرتط تلك الرشوطمل تُ ـ مثال ـ ر َخ سفاح بأمور أُ الفرق بني النكاح وال

ءةُ  مَ ل  عُ  َ الرحم مل تُ  برا  .وال ما أشبه ذلك ،ة باألقراء وال باألشهردَّ ع الع  رش 

 منها مقصدُ  فهمُ وهل توجد هلذه األمور التعبديات علة يُ  :قيلفإن 

 ؟الشارع عىل اخلصوص أم ال

 ،نقيادد االها املطلوبة جمرّ تُ لَّ ع  التعبدات فَ  أمورُ أما  :أن يقال فاجلواب

اهلل عنها عن  ئلت عائشة ريضولذلك ملا ُس  .من غري زيادة وال نقصان
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ةٌ " :قضاء احلائض الصوم دون الصالة قالت للسائلة يَّ  1؟"َأن ت   َأَحُرور 

ه تُ علَّ  همَ ف  د أن تُ مل يوضع التعبّ  إذ   ،عن مثل هذا َألس  عليها أن يُ  اإنكارً 

يُبنَا َكانَ " :قالتثم  ؛اخلاصة َمرُ  َذل َك  ُيص    َفنُؤ 
 
م   ب َقَضاء و  َمرُ  َوال الصَّ   ُنؤ 

 
 ب َقَضاء

الة    .د عىل التعليل باملشقةح التعبّ يرجِّ  اوهذ 2"،الصَّ

وهو  ،فلها معنى مفهوم ،وكثري من العبادات أيضا ،وأما العاديات

ر وتعذّ  ، ومل ينضبطرَش تَ ن  ال ظرَ والنَّ  ك الناُس ر  إذ لو تُ  ؛املصالح وجوه طُ ب  َض 

 .إليه سبيل دَ ج  نقياد ما وُ أقرب إىل اال والضبطُ  .إىل أصل رشعي الرجوعُ 

 ؛ىدّ عَ تَ وأسبابا معلومة ال تُ  ،فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة

 ،الزنا عىل غري إحصان واملائة وتغريب العام يف ،القذف كالثامنني يف

وجعل مغيب احلشفة حدا  ،عنيَّ صاب املُ النِّ  قطع اليد بالكوع ويف وخّص 

 والنصاب واحلول يف ،ددَ الع   وكذلك األشهر والقروء يف ،أحكام كثرية يف

ُ عَ وهو املُ  ،فنيإىل أمانات املكلَّ  دَّ وما ال ينضبط رُ  ،الزكوات ئر بَّ  ؛عنه بالّسا

وسائر ما ال يمكن رجوعه  ،واحليض والطهر ،والصوم ،كالطهارة للصالة

 .الشارع إىل القصد إليه التفاُت  نُّ ظَ فهذا مما قد يُ  .ظاهر عنيَّ إىل أصل مُ 

د بني الضبط وبني الرّد الذرائع  أصل سدّ وإذا نظرنا إىل  وجدناه يرتدَّ

 كام يفـ به وانتشار وجوهه إذا تتبعناه من جهة تشعُّ إىل أمانات املكلَّفني؛ فهو 

موكولة إىل أمانة  اكوُن  َت بَ مع أن كثريا من التكليفات ثَ ـ مذهب مالك مثال 

 من جهة أنّ هو و .إىل املنصوص عليه ت منه إالّ لتفَ ال ينبغي أن يُ  ،فاملكلَّ 

من الرشع  مَ ه  قد فُ أنه و ،هله ظوابط قريبة املأخذ وإن انترشت فروعُ 

 ّي ها إىل منهرِّ من أشياء من جهة َج  منع الشارعُ حيث  ،هيِّ لِّ لتفات إىل كُ اال

قد اعتبه السلف  ،به عىل اجلملة مقطوعٌ  أصٌل  وهو .ل هبا إليهعنه والتوسُّ 

ئه الصالح ومن  .همظانِّ  بحسب اإلمكان يف. وبناء عليه ال بد من إجرا

 ة،ظاهرشياء الباأل ختلف فيههذا املُ  فخّص  ،ط بنظر ثالثالناس من توّس 

                                                 
 : كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض الصالة.صحيح البخاري 1
 : كتاب احليض، باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة.صحيح مسلم 2
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م ف ام احلُك   َل ووكَّ  ،ملصالح العباد علوا عليه منه ضبطاً عىل ما اطّ أجاز للُحكَّ

 .ع عليه إىل أمانتهلَ طَّ يُ  من مل

 المسألة التاسعة عشرة
وكل ما ثبت فيه اعتبار  .د فال تفريع فيهعبُّ ما ثبت فيه اعتبار التّ  كّل 

 :ألوجه ؛دعبُّ فيه من اعتبار التّ  د فال بدّ عبُّ املعاين دون التّ 

 ف من حيث هوللمكلَّ  قتضاء أو التخيري الزمٌ أن معنى اال :أحدها

بخالف اعتبار  ؛ع احلكم أو مل يعرفهألجله رُش  ينى الذعرف املع ،فكلَّ مُ 

ه لزمه امتثال أمره فإذا أمره سيدُّ  ،ٌف كلَّ مُ  فإنه عبدٌ  1،املصالح فإنه غري الزم

بخالف املصلحة فإن اعتبارها غري الزم له من حيث هو  ؛باتفاق العقالء

 ةَ رَيَ ال خ   د الزمٌ عبُّ فالتّ  ،وإذا كان كذلك .ف عىل رأي املحققنيمكلَّ  عبدٌ 

وإذا  ،ه عقالختلفُ  وما فيه اخلرية يصّح  .ةرَيَ املصلحة فيه اخل   واعتبارُ  ،فيه

عام يقتضيانه من شغل ذّمة  هام عقالفُ وقع األمر والنهي رشعا مل يصح ختلُّ 

 ،قتضاء أو التخيري الزم بإطالقد باالفالتعبُّ  املكلَّف حتى يؤدي ما عليه.

 .خالفا ملن ألزم اللطف واألصلح ،طالقاملصالح غري الزم بإ واعتبارُ 

 ،كمرشع احلُ  قتضاء أو التخيري حكمة مستقلة يفأنا إذا فهمنا باال :الثاين

ة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر مَ حك   مّ فال يلزم من ذلك أن ال يكون ثَ 

 ،ا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل برشعية احلكموغايتنا أنَّ  .من ذلك

مقتضاها بومل نعلم حرص املصلحة واحلكم  ،بحكم اإلذن الرشعيفاعتبناها 

وإذا مل حيصل لنا بذلك علم وال ظن مل يصح لنا القطع بأن  .ظهر يذلك الذ يف

وذلك غري  .إذ هو قطع عىل غيب بال دليل ؛ال مصلحة للحكم إال ما ظهر لنا

من تلك اجلهة  فرصنا ،هلا احلكمُ  عَ ة أخرى رُش  مَ ك  ح   فقد بقي لنا إمكان .جائز

 .دعبُّ واقفني مع التّ 

فإنا  ؛عىل حالية احلكم )القياس( لو جاز ذلك مل نقض بتعد :قيلفإن 

                                                 
الزمة فضال عن  أي حتقيق املصلحة وحتصيلها غري الزم، بل نفس معرفة املصلحة يف التكليف غري 1

 قصدها. )عبد اهلل دراز(
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 ،م هلا فقطك  ة أو مصلحة أخرى مل نجزم بأن احلُ مَ ك  ح   زنا وجودَ إذا جوَّ 

ز أن تكون ُج  ز  ،علة   ءَ ز  جلوا  يمة التالفرع عن تلك احلك  خلو أو جلوا

فإذا أمكن ذلك مل يصح  ،علمناها يه العلة التت فيدَ ج  جهلناها وإن وُ 

وال سبيل إىل  .اإلحلاق والتفريع حتى نتحقق أن ال علة سوى ما ظهر

فكذلك ال سبيل إىل القياس وال القضاء بأن ذلك احلكم مرشوع  .ذلك

 .لتلك العلة

ألن  ؛دعبُّ ال ينايف جواز التّ ول بتعدية احلكم )القياس( أن الق :فاجلواب

نقدر عىل  وال يكون رشعيا إال عىل وجه   ،كونه دليال رشعيا صّح  القياس قد

ومل  ،وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح لالستقالل برشعية احلكم ،الوفاء به عادة

زون كون العلة خالف ما ا جيوِّ فإن األصوليني ممّ  ؛ف أن ننفي ما عداهاكلَّ نُ 

لبة الظن بأن لكن غ ،أو كون ذلك الظاهر جزء علة ال علة كاملة ،ظهر هلم

 .ي احلكم بهيف تعدّ  كاف   ،أو صالح لكونه علة ،ةبالعليّ  ما ظهر مستقّل 

مع  وأيضا فقد أجاز اجلمهور تعليل احلكم الواحد بأكثر من علة واحدة

 ،فنعلل بإحداها مع اإلعراض عن األخرى ؛منها مستقل ومعلوم كّل كون 

خرى يف الفرع أو وال يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون األ ،وبالعكس

فإذا  .فأوىل أن ال يمنع فيام مل يظهر ،وإذا مل يمنع ذلك فيام ظهر .ال تكون فيه

 .عليه حتى يتبني خالفه فالظاهر هو املبنّي  .ثبت هذا مل يبق للسؤال مورد

 ؛أن املصالح يف التكليف ظهر لنا من الشارع أنا عىل رضبني :الثالث

 ،كاإلمجاع ؛ته بمسالكه املعروفةما يمكن الوصول إىل معرف :أحدمها

وهذا القسم هو الظاهر  .وغريها ،واملناسبة ،والسب ،واإلشارة ،والنص

ال يمكن  ما :والثاين .ونقول إن رشعية األحكام ألجله ،الذي نعلل به

 ؛عليه إال بالوحي عُ لَ طَّ وال يُ  ،الوصول إىل معرفته بتلك املسالك املعهودة

َ ع فيها أنا أسباب للخصب والسعة وقيام أُ الشار كاألحكام التي أخب ة هبَّ

وتسليط  ،وكذلك التي أخب يف خمالفتها أنا أسباب العقوبات .اإلسالم

وسائر أنواع العذاب الدنيوي  ،والقحط ،وقذف الرعب ،العدو

 .واألخروي

رَخ أن ثم مصالح أُ ـ يف مواطن كثرية ـ وإذا كان معلوما من الرشيعة 
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وال عىل التعدية هبا يف حمل  ،ال يقدر عىل استنباطها ،فلَّ غري ما يدركه املك

م ت فيه تلك العلة أدَ ج  وُ ـ وهو الفرع ـ اآلخر  املحّل  ف كونُ رَ ع  إذ ال يُ  ؛آخر

موقوفة وتبقى  ،مل يكن إىل اعتبارها يف القياس سبيل. فإذا كانت كذلك ال

إال ما دخل حتت  بيهٌ ل هبا شلَّ عَ ألنه مل يظهر لألصل املُ  ؛د املحضعبُّ عىل التّ 

 .دا بهبَّ عَ تَ ل هبا مُ لَّ عَ وإذ ذاك يكون أخذ احلكم املُ التعليل العام. اإلطالق أو 

من غري زيادة وال  ،الشارع فيه دّ عند ما َح  به الوقوُف  دُ عبُّ ومعنى التّ 

 .نقصان

بع َ  :أن السائل إذا قال للحاكم :الرا
ال حتكم بني الناس وأنت  مل 

ألن  :كام أنه إذا قال ؛كان مصيبا ،عن ذلك يُت ُن  ينأل :فأجاب ؟غضبان

 .كان مصيبا أيضا ،ت يف احلكمة عدم التثبُّ نَّ ظ  ش عقيل وهو مَ الغضب يشوّ 

وإذا  .والثاين جواب االلتفات إىل املعنى ،د املحضعبُّ واألول جواب التّ 

 وإذا جاز القصد إىل ،دعبُّ جاز اجتامعهام وعدم تنافيهام جاز القصد إىل التّ 

 ه القصد إىل ما ال يصّح توجُّ  مل يصّح  وإالَّ  ،داعىل أن هنالك تعبُّ  دّل  التعبدّ 

القصد  فلام صّح  .القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو ال يوجد

 .وهو املطلوب .دعبُّ وذلك جهة التّ  ؛املقصود له مطلقا مطلقا صّح 

 دة مفسدةً واملفس ،كمباحلُ  دُ َص ق  تُ  أن كون املصلحة مصلحةً  :اخلامس

ال جمال للعقل فيه بناء عىل قاعدة نفي التحسني  ،بالشارع مما خيتّص  ،كذلك

هلا  ما فهو الواضعُ  كم ملصلحة  قد رشع احلُ  فإذا كان الشارعُ  .والتقبيح

ها إذ األشياء كلُّ  ؛فكان يمكن عقال أن ال تكون كذلك وإالّ  ،مصلحةً 

 .ل فيها بحسن وال قبحبالنسبة إىل وضعها األول متساوية ال قضاء للعق

قه العقل املصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدِّ  ا كونُ فإذً 

فاملصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إىل  .إليه النفس وتطمئنّ 

  .اعبدي ال يكون إال تعبدي  وما انبنى عىل التّ  .اتأنا تعبديّ 

وهو  "هلل خاصة حق  "ومن هنا يقول العلامء إن من التكاليف ما هو 

ا فيه حق   ويقولون يف هذا الثاين إنّ  "،للعبد حق  "وما هو  ،دعبُّ راجع إىل التّ 

ويف القاتل  ،اعامً  نَ ج  وُس  مائةً  َب عنه رُض   َي ف  كام يف قاتل العمد إذا عُ  ؛هلل
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ويف احلدود إذا بلغت السلطان فيام سوى القصاص  ،إنه ال عفو فيه يلةً غ  

قط س  ل من مُ بَ ق  يُ  وال ،احلّق  هُ لَ  ن  و فيه وإن عفا مَ كالقذف والّسقة ال عف

ءةُ  ةطلقاملة عن املرأة العدّ   وما أشبه ذلك من ،ا لهُ رمحها حق   وإن كانت برا

 .كماحلُ  عَ املعنى الذي ألجله رُش   َل ق  د وإن عُ عبُّ املسائل الدالة عىل اعتبار التّ 

وما كان للعبد  ،هو هللفإن ما هو هلل ف ؛ا هللتكليف حق   فقد صار إذا كلُّ 

العبد من حقوق  ومن جهة كون حّق  ،اهلل فيه من جهة حّق  ،فراجع إىل اهلل

 .كان هلل أن ال جيعل للعبد حقا أصال إذ   ؛اهلل

إن النهي يقتىض الفساد "ومن هذا املوضع يقول كثري من العلامء 

عن  َي الذي ألجله ُن   انتفى السبُب  ،ال النهي أم   ت مفسدةُ مَ ل  عُ  "بإطالق

نتهاء هو القصد واال .هألنه حقّ  ؛الناهي يا مع نوقوفً  ،ال العمل أو  

 .فإذا مل حيصل فالعمل باطل بإطالق ،الرشعي يف النهي

د فهو مما يفتقر إىل نية عبُّ تكليف ال خيلو عن التّ  ثبت أن كّل وإذا 

ا ما العبد منه التكاليف التي فيها حقُّ  إال أنّ  .كالطهارات وسائر العبادات

 كردِّ  ؛وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد ،ةبدون نيّ  يصّح 

وذلك  ،ةإال بنيّ  ومنها ما ال يصّح  .والنفقات الواجبة ،الودائع واملغصوب

بدون  والتي تصّح  .بائح والصيدذكالزكاة وال ؛اهلل ما فهمنا فيه تغليب حّق 

ة وهي نيّ ـ ها بنية االمتثال لَ عَ فإن فَ  ،اعليه اُب ثَ ة ال يُ ت بغري نيّ لَ ع  ة إذا فُ نيّ 

 أُ ـ  دعبُّ التّ 
  .ق عليهفَ تَّ وهذا مُ  .ةت بنيّ كَ ر  وك إذا تُ وكذلك الرتُّ  .عليها يَب ث 

ة ومل يكن هلل حقوقا للعباد خاّص تلك احلقوق لو كانت : السادس

ألن حصول الثواب فيها يستلزم  ؛ا حصل الثواب فيها أصالملََ  حّق  افيه

إىل اهلل  ٌب رَّ قَ تَ به مُ  واملأمورُ  ،بة مأمور هباَس تَ ك  من حيث هي مُ  كونا طاعة

 ،وكل عبادة مفتقرة إىل نية ،وكل طاعة من حيث هي طاعة هلل عبادة ،به

 .إىل نية فهذه األمور من حيث هي طاعة مفتقرة

العبد  ومن جهة حّق  ،العبد خاصة هبا من حيث حّق  رَ م  إنام أُ  :قيل إنف

 .ا هبابً رَّ قَ تَ ال من كونا طاعة مُ  ،حصل فيها الثواب

ألن  ،الثواب بدون النية إذ لو كان كذلك لصّح  ؛هذا غري صحيح :قيل
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يف حصوله  رٌ لكن الثواب مفتق   ،العبد حاصل بمجرد الفعل من غري نية حّق 

منه  ذَ خ  إذا أُ  الغاصُب  يَب ث  بغري نية ألُ  وأيضا فلو حصل الثواُب . إىل نية

فالصواب أن  .تفاق وإن حصل حق العبدايس كذلك بول، كرها املغصوُب 

 .والنية املرادة هنا نية االمتثال ألمر اهلل ونيه .النية رشط يف كون العمل عبادة

ف هبا طلبا كلَّ ثبت أن يف األعامل املُ  ،وإذا كان هذا جاريا يف كل فعل وترك

 .تعبديا عىل اجلملة

 عمُل  وأن ال يصّح  ، نيةعمل إىل فيلزم عىل هذا أن يفتقر كّل  :قيل فإن

 .أو يكون عاصيا ،و  ن  مل يَ  ن  مَ 

وقد تكون جهة  ،بالعبد تارة يكون هو املغلَّ  أن ما فيه حّق  قد مرّ  :قيل

وما غلب فيه  ،ذلك فيه مٌ لَّ َس د فمُ عبُّ ب فيه التّ لَّ غَ فام كان املُ  .بةغلَّ د هي املُ عبُّ التّ 

ة وال يكون هنا من غري نيّ  لعمُل ا فيصّح  ،العبد حيصل بغري نية جهة العبد فحّق 

 ،فال بد فيه من نية ،فإن راعى جهة األمر فهو من تلك اجلهة عبادة .عبادة هلل

بل بمعنى أن  ،ال أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها ،بالنية ال يصري عبادة إالّ  يأ

 ض امتثاال لألمر بالتوسعة عىلكام إذا أقرَ  ،ته عبادةالنية يف االمتثال صريَّ 

فال يكون عمله  ض بقصد دنيويأو أقرَ  فيكون عمله عبادة يثاب عليه، سلماملُ 

ء عبادة يثاب عليه. والنكاح  ،واألكل والرشب ،وكذلك البيع والرشا

ومن هنا كان السلف ريض اهلل عنهم يثابرون عىل إحضار  .وغريها ،والطالق

 ية.الن فون عن مجلة منها حتى حترضهمويتوقّ  ،الينات يف األعامل

 :ويتبني هبذا أمور

وهو جهة  ،أن كل حكم رشعي ليس بخال عن حق اهلل تعاىل :منها

ه وعبادتُ  ،اهلل عىل العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا فإن حّق  ،دعبُّ التّ 

للعبد  ه أنه حق  فإن جاء ما ظاهرُ  .امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطالق

العبد يف األحكام  ىل تغليب حّق بل جاء ع ،بإطالق دا فليس كذلكجمرَّ 

 .الدنيوية

 ،للعباد إما عاجال وإما آجال أن كل حكم رشعي ففيه حق   :ومنها
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: يف احلديثجاء ولذلك  .ت ملصالح العبادعَ ض  بناء عىل أن الرشيعة إنام وُ 

ي َهل   :َقاَل " ر    َحقُّ  َما َتد 
 
َباد ه   َعىَل  اّللَّ ُ  :ُقل ُت  ؟ع  َلمُ أَ  َوَرُسوُلهُ  اّللَّ  :َقاَل  ،ع 

  َحقُّ 
 
َباد ه   َعىَل  اّللَّ ُبُدوهُ  َأن   ع  ُكوا  َوال َيع   :َقاَل  ُثمَّ  ،َساَعةً  َسارَ  ُثمَّ  ،َشي ًئا ب ه   ُيرش  

  َرُسوَل  َلبَّي َك  :ُقل ُت  !َجَبل   ب نَ  ُمَعاذُ  َيا
 
َدي َك  اّللَّ ي َهل   :َقاَل  ،َوَسع  ر   َحقُّ  َما َتد 

َباد   ع    َعىَل  ال 
 
ُ  :ُقل ُت  ؟َفَعُلوهُ  َذاإ   اّللَّ َلمُ  َوَرُسوُلهُ  اّللَّ َباد   َحقُّ  :َقاَل  ،َأع  ع   َعىَل  ال 

 
 
هَبُم   ال َأن   اّللَّ   1".ُيَعذِّ

ة رَيَ هم من الرشع أنه ال خ  أنه ما فُ  "حق اهلل"يف تفسري ة العلامء وعاد

ما كان  "حق العبد"و ،كان له معنى معقول أو غري معقول ،ففيه للمكلَّ 

فإن كان من املصالح األخروية فهو من مجلة  .إىل مصاحله يف الدنيا راجعا

ل معناه قَ ع  ال يُ  عندهم أنه ما "دعبُّ التّ "ومعنى  .هلل طلق عليه أنه حّق ما يُ 

َمُته(  وأصل  .اهلل وأصل العبادات راجعة إىل حّق  .عىل اخلصوص)حك 

 .العادات راجعة إىل حقوق العباد

 

 فصل
 :اآلدمي ثالثة أقسام اهلل أو حّق  حّق ألفعال بالنسبة إىل ا

فإذا طابق  .د كام تقدمعبُّ ه التّ وأصلُ  .كالعبادات . احلق اخلالص هلل:1

إىل عدم  د راجعٌ عبُّ والدليل عىل ذلك أن التّ  .فال وإالّ  ،صّح  األمرَ  الفعُل 

ء القياس ،معقولية املعنى  ل معناه دّل قَ ع  وإذا مل يُ  .وبحيث ال يصح فيه إجرا

الوقوُف فإذا وقع  .ىدَّ عَ تَ ه ال يُ دَّ قصد الشارع فيه الوقوف عند ما َح  عىل أن

وإن مل يقع الوقوُف عند احلّد كان الفعل  ،طابق قصد الشارععند احلّد 

 ،بطل للعملوقد تقدم أن خمالفة قصد الشارع مُ خمالفا لقصد الشارع. 

ية وأيضا فلو فرضنا أن عدم معقول .فعدم مطابقة األمر مبطل للعمل

، ه الشارعما حدّ  املعنى ليس بدليل عىل أن قصد الشارع الوقوف عند

                                                 
 ، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه يف طاعة اهلل.صحيح البخاري 1



 

317 

لطلب  ق الباءة موجٌب وعدم حتقّ  ،ق الباءة منهفيكفي يف ذلك عدم حتقّ 

 .ال بفعل غري مطابق ،اخلروج عن العهدة بفعل مطابق

فإن النهي يقتيض عدم صحة  ؛والنهي يف هذا القسم أيضا نظري األمر

وإما ألن  ،الفساد بإطالق إما بناء عىل أن النهي يقتيض ،عنه يالفعل املنه

 ؛إما بأصله :عنه غري مطابق لقصد الشارع يالنهي يقتيض أن الفعل املنه

ءة القرآن يف  ؛وإما بوصفه ،كزيادة صالة سادسة أو ترك الصالة كقرا

إذ لو كان مقصودا مل  ؛والصالة يف األوقات املكروهة ،الركوع والسجود

ف أوال بقصد الشارع فال فإن اإلذن هو املعرِّ  ؛فيه ذنَ به أو أُ  مرَ وألُ  ،هعن هَ ن  يُ 

 .تتعداه

أو املأمور به  ،عنه بعد الوقوع ّي ح املنهصحِّ فعىل هذا إذا رأيت من يُ 

وإما أنه ليس  ،ة األمر أو النهي عندهفذلك إما لعدم صحّ  ،من غري املطابق

 ؛ملخالفة إىل وصف منفكر وإما لرجوع جهة ا ،وال ني حتم   حتم   بأمر  

 وإما لعدِّ  ،نفكاكبناء عىل القول بصحة اال ،الدار املغصوبة كالصالة يف

وقد  .عىل حكمه يل باملصالح فيجرلَّ عَ النازلة من باب املفهوم واملعنى املُ 

  .د هو العمدةعبُّ وأن التّ  ،أن هذا قليل مرّ 

مشتمل عىل  وهو . احلق املشرتك بني اهلل والعبد وحق اهلل غالب:2

ألن  ؛وحكمه راجع إىل األول .ب فيه حق اهللواملغلَّ  ،اهلل وحق العبد حّق 

َ إذ لو اعتُ  ؛ا رشعا فهو كغري املعتبرًح حق العبد إذا صار مطَّ  لكان هو  ب 

إسالم نفسه  ة يفرَيَ إذ ليس للعبد خ   ،كقتل النفس ه؛والفرض خالف ،َب عتَ املُ 

 .نحوهاللقتل لغري رضورة رشعية كالفتن و

أو املأمور غري املطابق  ياملنهيف هذا النوع ح إذا رأيت من يصحِّ و

ألمر رابع وهو الشهادة بأن ، أو فذلك لألمور الثالثة األول هبعد وقوع

 .بالعبد فيه هو املغلَّ  حّق 

ما اشرتك فيه هو و . احلق املشرتك بني اهلل والعبد وحق العبد غالب:3

فإذا طابق مقتىض  .ة املعنىوأصله معقوليّ  ،باحلقان وحق العبد هو املغلَّ 

حلصول مصلحة العبد بذلك عاجال  ؛األمر والنهي فال إشكال يف الصحة
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ه املحافظة عىل أصلُ  وإن وقعت املخالفة فهنا نظرٌ  .أو آجال حسبام يتهيأ له

 .حتصيل مصلحة العبد

ما كان  عىل حدّ  ،العبد ولو بعد الوقوع فإما أن حيصل مع ذلك حّق 

غري حاصل فالعمل  َض ر  فإن فُ حيصل. ال  أو   ،صل عند املطابقة أو أبلغحي

ه إال وال يكون حصولُ ـ وإن حصل  .ألن مقصود الشارع مل حيصل ؛باطل

وارتفع مقتىض النهي  صّح ـ ف ا عن سبب آخر غري السبب املخال  بً سبَّ مُ 

أعتقه  ر إذادبَّ مالك بيع املُ اإلمام ح ولذلك يصحِّ  .بالنسبة إىل حق العبد

فال معنى للفسخ العتق فإذا حصل  .ألن النهي ألجل فوت العتق ؛املشرتي

الغري  وكذلك يصح العقد فيام تعلق به حّق  .اململوك عنده بالنسبة إىل حّق 

العبد فإذا ريض  ألن النهي قد فرضناه حلّق  ؛إذا أسقط ذو احلق حقه

 ح العمَل من يصحّ  فإذا رأيت .القسم كثرية وأمثلة هذا .ذلك هُ لَ بإسقاطه فَ 

 .املخالف بعد الوقوع فذلك ألحد األمور الثالثة

 المسألة العشرون
 چٿٺ   ٺ   ٺ    ٿچ بتالءملا كانت الدنيا خملوقة ليظهر فيها أثر اال

وليشكروا  ،عم للعباد لينالوها ويتمتعوا هباة عىل بذل النِّ ومبنيَّ  (،٢امللك: )

 ، لنا الكتاب والسنةحسبام بنيَّ  ،م يف الدار األخرىاهلل عليها فيجازهَي 

عىل بيان وجه  ةً فتنا هبذين مبنيّ اقتىض ذلك أن تكون الرشيعة التي عرَّ 

 .عم املبذولة مطلقاوبيان وجه االستمتاع بالنّ  ،نعمة كر يف كّل الشُّ 

أال ترى إىل  .عليهام ستدلَّ وهذان القصدان أظهر يف الرشيعة من أن يُ 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ    ې   ې  ې  ې  ىژ :قوله تعاىل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ :وقوله(، ٢٥النحل: ) ژۆئ  ۆئ  ۇئۇئ

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ژ :وقال(، ٢٥املؤمنون: ) ژچ  چ  ڇ  چچ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ژ :وقوله(، ٥١٢البقرة: ) ژوئ

 ژڦ  ڦ  ڄژ  :وقال(، ٥٥٢النحل: ) ژڑ  ک  ک   ک   ک
وهو  ،ما أنعم عليك يف مرضاة املنعموالشكر هو رصف (، ٢إبراهيم: )
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ومعنى بالكلية أن يكون جاريا عىل  .نرصاف إليه بالكليةراجع إىل اال

وهو معنى قوله عليه  ،ستطاعة يف كل حالمقتىض مرضاته بحسب اال

  َحقُّ : "الصالة والسالم
 
َباد ه   َعىَل  اّللَّ ُبُدوهُ  َأن   ع  ُكوا  َوال َيع   1"،َشي ًئا ب ه   ُيرش  

  .يف هذا ما كان من العبادات أو العادات يوويست

فهي  ،اهلل تعاىل الذي ال حيتمل الرشكة أما العبادات فمن حّق 

 .مرصوفة إليه

 ؛اهلل تعاىل عىل النظر الكيّل  وأما العادات فهي أيضا من حّق 

ٿ  ژ :فقد قال تعاىل ،اهلل من الطيبات ولذلك ال جيوز حتريم ما أحّل  ٿ  

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ    ڤ ٿ  ٹ   ڤ    :وقال تعاىل(، ١٢األعراف: ) ژڤ  
ڱژ ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   فنهى عن (. ٥٢املائدة: ) ژک  

أصحابه  بعُض  مَّ وملا هَ  .اهلل تعاىل يا عىل حّق التحريم وجعله تعدِّ 

َب  َفَمن  : "الت قال عليه الصالة والسالملَّ حَ بتحريم بعض املُ   َعن   َرغ 

نِّي َفَلي َس  ُسنَّت ي م عىل نفسه شيئا مما وضعه اهلل تعاىل من حرّ  ذمّ و 2،"م 

یژ  : من الطيبات بقوله تعاىل ی  ی    ىئ    ىئ   ىئ    ېئ     ېئ   ېئ   ۈئ    ژۈئ  
پ   ڀ  ژ : وقوله(، ٥٠١املائدة: ) پ  پ   ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ  ٻ  

فذمهم عىل أشياء يف األنعام واحلرث (. ٥١٥األنعام: ) ژڀ

 .قصود هانهوهو امل ،منها جمرد التحريم ،اخرتعوها

هلل تعاىل من جهة وجه الكسب ووجه  وأيضا ففي العادات حّق 

فهو  ،ة فيه للعبدرَيَ وال خ   ،عليه رشعا أيضا ظٌ افَ الغري حُمَ  ألن حّق  ؛االنتفاع

ختياره يف بعض احتى يسقط حقه ب ،هلل تعاىل رصفا يف حق الغري حّق 

إذ  ؛يف هذا احلق ف أيضا داخلةونفس املكلَّ  .ال يف األمر الكيل ،اجلزئيات

 .عىل نفسه وال عىل عضو من أعضائه باإلتالف ليس له التسليطُ 

من جهة  :أحدمها ؛اهلل من وجهني العاديات يتعلق هبا حّق  ،افإذً 
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 كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح.صحيح البخاري،  2
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من جهة الوضع  :والثاين .الوضع األول الكيل الداخل حتت الرضوريات

ق وإجراء املصلحة عىل وف ،الذي يقتضيه العدل بني اخللق التفصييل

للعبد  أيضا حّق العادات  ويف .فصار اجلميع ثالثة أقسام .احلكمة البالغة

 ،وهو كونه جمازى عليه بالنعيم ،جهة الدار اآلخرة :أحدمها ؛من وجهني

جهة أخذه للنعمة عىل أقىص كامهلا  :والثاين .ى بسببه عذاب اجلحيمقَّ وَ مُ 

ڦ  ڦ  ڦ  ژ : عاىلكام قال ت ،لكن بحسبه يف خاصة نفسه ؛فيام يليق بالدنيا

 .وباهلل التوفيق(. ١٢األعراف: )  ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
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 القسم الثاني
 ف في التكليفمقاصد المكلَّ 

 
 

 المسألة األولى
ة يف الترصفات من العبادات َبَ عتَ واملقاصد مُ  ،األعامل بالينات

 .واألدلة عىل هذا املعنى ال تنحرص .والعادات

ويف  ؛ق بني ما هو عادة وما هو عبادةصد تفرِّ ويكفيك منها أن املقا

ويف العادات بني الواجب  ؛العبادات بني ما هو واجب وغري واجب

وغري ذلك من  ،والصحيح والفاسد ،مواملندوب واملباح واملكروه واملحرَّ 

آخر  به يشءٌ  دُ َص ق  ويُ  ،فيكون عبادة به أمرٌ  دُ َص ق  والعمل الواحد يُ  .األحكام

به يشء آخر  دُ َص ق  ويُ  ،فيكون إيامنا به يشءٌ  دُ َص ق  بل يُ  ،فال يكون كذلك

 .كالسجود هلل أو للصنم ؛فيكون كفرا 

وإذا  .ق به القصد تعلقت به األحكام التكليفيةوأيضا فالعمل إذا تعلَّ 

 .كفعل النائم والغافل واملجنون ؛عن القصد مل يتعلق به يشء منها يعر

ژ  (، وقوله:١البينة: ) ژں  ں   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :وقد قال تعاىل

پ  پ  پ   پ  ژ  :بعد قوله( ٢١٥البقرة: )ژ ڀڀ  ٺ ٺ

ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ  (، وقوله:٢١٥البقرة: )ژ ڀ

اَمُل  إ نَّاَم : "ويف احلديث(، ٥٢النساء: ) َّات   األَع  اَم  ،ب الينِّ ئ   ل ُكلِّ  َوإ نَّ ر   َما ام 

َرتُ  َكاَنت   َفَمن   .َنَوى ج 
َيا إ ىَل  هُ ه  يُبَها ُدن  ة   إ ىَل  َأو   ُيص  َرأَ ُحَها ام  َرُتهُ  َين ك  ج   َما إ ىَل  َفه 
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  َكل َمةُ  ل َتُكونَ  َقاَتَل  َمن  : "وقال 1"،إ َلي ه   َهاَجرَ 
 
َي  اّللَّ َيا ه  ُعل    َسب يل   يف   َفُهوَ  ال 

 
 اّللَّ

نَى َأنَايضا: "وفيه أ 2"،َوَجلَّ  َعزَّ    َأغ 
 
َكاء َ ك   َعن   الرشُّ َل  َمن   ،الرشِّ   َعَمال َعم 

كَ  َ ي َمع ي ف يه   َأرش  ُتهُ  َغري   َكهُ  َتَرك   
  3".َورش 

 .عليه ستدّل وهذا املكان أوضح يف نفسه من أن يُ 

 اعتراض
َ املقاصد وإن اعتُ وقد يعرتض معرتض بأن  فليست  ،ت عىل اجلملةب 

 :والدليل عىل ذلك أشياء ،معتبة بإطالق ويف كل حال

ه عليها رشعااألع :منها ه عىل الفعل رَ ك  فإن املُ  ،امل التي جيب اإلكرا

مل حيصل  إذ   ؛عليه امتثال أمر الشارع هَ ر  ك  ه أنه ال يقصد فيام أُ يعطي ظاهرُ 

ه إالّ  فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غري  .ألجله اإلكرا

نية املرشوعة إال بال ألن الفرض أن العمل ال يصّح  ،به رَ م  قاصد لفعل ما أُ 

وإذا مل يصح كان وجوده وعدمه  ،وهو مل ينو ذلك فيلزم أن ال يصح ،فيه

إعادة العمل، ويلزم بعد إعادة العمل ب بالَ طَ فكان يلزم أن يُ  ،سواء

أو يكون األمر، يتسلسل مطالبته بإعادته ثانية إذا مل يفعله بنية، وهكذا 

ه عبثا ق قصًدا من املكلَّف اإلكرا  ةصحّ قال بأو ي ،كالمها حمال، وألنه مل حيقِّ

 .وهو املطلوب ،العمل بال نية

فأما العادات فقد قال  .وعبادات ،عادات :أن األعامل رضبان :ومنها

كرد  ؛بل جمرد وقوعها كاف ،الفقهاء إنا ال حتتاج يف االمتثال هبا إىل نية

فكيف  ،وغريها ،والنفقة عىل الزوجات والعيال ،الودائع واملغصوب

وأما العبادات فليست  ؟ة يف الترصفاتَبَ عتَ بأن املقاصد مُ  القوُل  ُق لَ ط  يُ 

بل فيها تفصيل وخالف بني أهل العلم  ،النية بمرشوطة فيها بإطالق أيضا

فقد قال مجاعة من العلامء بعدم اشرتاط النية يف  .يف بعض صورها

                                                 
  كتاب الزهد، باب النية.سنن ابن ماجه:  1
 كتاب اجلهاد والسري، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا.  البخاري: صحيح 2
 كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهلل.  صحيح مسلم: 3
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 َق ت  وألزموا اهلازل الع   .وهي عبادات ،وكذلك الصوم والزكاة ،الوضوء

ُهنَّ  َثالٌث : "في احلديث؛ فر كام ألزموه النكاح والطالق والرجعةذ  والنَّ   َجدُّ

هُلُنَّ  َجد   َعةُ  ،َوالطَّالُق  ،النَِّكاُح  :َجد   َوَهز  ج  ومعلوم أن اهلازل من  1".َوالرَّ

ويف مذهب مالك فيمن  .حيث هو هازل ال قصد له يف إيقاع ما هزل به

وأصل مسألة  ،صومه صحيح ومل يفطر أن رفض نية الصوم يف أثناء اليوم

صحة العبادة مع فقد  فهذا ظاهر يف .خمتلف فيهاالنية أثناء العبادة رفض 

 .النية فيها حقيقة

وهو أنه ليس كل عمل  ،عىل نقيض الدعوى ه دّل وإذ ثبت هذا كلّ 

 .عتب فيه املقاصد هكذا مطلقاف تُ وال أن كل ترّص  ،ةبنيّ 

 ت من وجهني:عن هذه االعرتاضا واجلواب

 :أن نقول إن املقاصد املتعلقة باألعامل رضبان :الوجه األول

 .تارتار من حيث هو خُم فاعل خُم  هو من رضورة كّل : واألولرضب ال

 بنيَّ  َبٌ عتَ قال إن كل عمل مُ أن يُ  وهنا يصحُّ 
ء  ،فيه رشعا ه  ت  متثال اقصد به سوا

ما تقدم  وعليه يدّل  ،فيةذاك األحكام التكلي وتتعلق إذ   ،ال أمر الشارع أو  

فإن كل فاعل عاقل خمتار إنام يقصد بعمله غرضا من  ؛من األدلة

أو غري مطلوب  ،الفعل أو الرتك مطلوَب  ،اا كان أو قبيحً حسنً  ،األغراض

أ والنائم واملجنون وما جَ ل  كاملُ  ،ختيارفلو فرضنا العمل مع عدم اال .رشعا

 ،ق بأفعاهلم مقتىض األدلة السابقةعلّ فال يت ،فنيفهؤالء غري مكلَّ  ،أشبه ذلك

 ختيار ال بدّ فبقي ما كان مفعوال باال .فليس هذا النمط بمقصود للشارع

وال يتخلف عن الكلية عمل  .ذاك تعلقت به األحكام وإذ   ،فيه من القصد

 .ألبتة

 إما مقصودٌ  فإنه ؛ال يعدو هذين القسمني عرتاضاال يف دَ ور  ما أُ  وكّل 

ه أو اهلزل أو طلب الدليل أو غري ذلك له من دَ ص  ملا قُ   ،رفع مقتىض اإلكرا

فال يتعلق  وإما غري مقصود   .عتبار وعدمهزل ذلك احلكم الرشعي باالـفيتن

فمن باب خطاب الوضع ال من باب  ق به حكمٌ وإن تعلّ  ؛عىل حال به حكمٌ 

                                                 
 كتاب الطالق، باب يف الطالق على اهلزل.  سنن أبي داود: 1
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نا ح  فاملمسك عن املفطرات لنوم أو غفلة وإن صحَّ  .خطاب التكليف

 كأن الشارع جعل نفس اإلمساك سببا يف ،جهة خطاب الوضعه فمن صومَ 

 .به وجوبا ٌب اطَ ال بمعنى أنه خُم  ،صحة الصوم رشعا إسقاط القضاء أو يف

 .معناه وكذلك ما يف

وإنام هو من رضورة  ،ليس من رضورة كل فعلوهو  :الرضب الثاين

حتت  ها الداخلةفإن األعامل كلّ  ؛اتديَّ تعبُّ  يات من حيث هديّ عبُّ التّ 

د عىل التعبّ  عَ ض  ا ما وُ أمّ  .ة إال مع القصد إىل ذلكديّ ختيار ال تصري تعبُّ اال

وأما العاديات فال تكون  .كالصالة واحلج وغريمها فال إشكال فيه

  .إال بالينات)بمعنى ال يكون فاعلها ُمثاًبا عليها يف اآلخرة( ات تعبديّ 

 :الكالم عىل تفاصيل ما اعرتض به :لثاينالوجه ا

ه عىل الواجبات فام كان منها غري مُ ـ  د عبُّ ة التّ ر إىل نيّ ق  فتَ فأما اإلكرا

إال أنه قد حصلت فائدته فتسقط  ،عبادة فيه امتثال األمر فال يصّح  وقصد  

ة وما افتقر منها إىل نيّ  .ابصَّ كأخذ األموال من أيدى الغُ  ؛املطالبة به رشعا

 يخاصة نفسه حتى ينو ه يفرَ ك  املُ ها بالنسبة إىل فعلُ  زىءُ د فال جُي عبُّ التّ 

كم فال ظاهر احلُ  لكن املطالبة تسقط عنه يف .كاإلكراه عىل الصالة ؛ربةالقُ 

وا بُ لَ ط  فلم يُ  ،ألن باطن األمر غري معلوم للعباد ؛يطالبه احلاكم بإعادهتا

 .عن القلوب بالشّق 

 اخلروج عن عهدهتا إىل وإن مل تفتقر يف، فهي وأما األعامل العاديةـ 

مع قصد  الثواب إالّ  ات يفَبَ عتَ ال تكون عبادات وال مُ إال أنا  ،نية

ل َق لفُظ البطالن هنا فبمعنى عدم ترّتب الثواب عىل متثالاال . وإذا ُأط 

 الفعل، ال بمعنى عدم ترتُّب آثاره الرشعية عليه.

فإن القائل بعدم اشرتاط يف االعرتاض دية عبّ من األعامل التّ  رَ ك  وما ذُ 

شرتط النية وإنام تُ  ،عىل أنا معقولة املعنى كالعاديات ى ُحكمهية فيها بنالن

؛ فالقائلون بعدم اشرتاط النية يف الطهارة فيام كان غري معقول املعنى

والزكاة يبنون ذلك عىل أن هذه األفعال معقولة املعنى فال تفتقر إىل النية 

يت أو تعيني دون تبيالصوم ومن قال بصحة  حتى تقع صحيحة وجمزئة.
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ه وال يرصفُ  ،فال ينعقد لغريه ه الوقُت قد استحقّ  الكّف  عىل أنّ  فبناءً النية 

ه قصدُ   فإنه عند أيب حنيفة ،ارغَ كنكاح الشِّ  ؛العاديات وهلذا نظائر يف 1.سوا

وإن تم عىل صورة الشغار بأن ال يكون فيه مهر، بل يكون بضع كل واحدة 

ىل أنه نكاح صحيح وجيب فيه مهر منهام مهر األخرى، إال أنه ينعقد ع

غار، ومع  املثل. فالنكاح املرشوع غري مقصود  هنا، وإنام املقصود هو الشِّ

 ذلك انعقد النكاح صحيحا دون اعتبار لنيّة العاقدين.

من أن بيَّنا يف مباحث السبب ر معهام فقد ك  وأما النذر والعتق وما ذُ 

قصده له  ب ال ينفعه عدمُ بَّ َس ملُ وقوع اقصد دون أن يقصد إليقاع السبب 

)وهو بب ألنه قاصد إليقاع الّس  ؛اهلازل. وهذا حال عن وقوعه عليه

ب إما غري قاصد سبَّ املُ  وهو يف ،بال شكالّتلّفظ بالطالق أو العتق أو النذر( 

ب بَّ َس تقدير فيلزمه املُ  وعىل كّل  ،وإما قاصد أن ال يقع ،له بنفي وال إثبات

 ،باطن واهلزل أمرٌ  دّ هذه املسائل بأن اجل   اللزوم يف َل لِّ وقد عُ  .شاء أم أبى

 قال إنه قاصدٌ أو يُ  .ومصاحب للقصد إليقاع مدلوله دّ عىل أنه ج   ُل مَ ح  فيُ 

 فبطل حكمُ  ،مقصود الشارع فناقَض  ،اللعَب  رشعّي  دّ هو ج   يبالعقد الذ

عىل أن  فبناءً أما إن قلنا بعدم لزوم فعل اهلازل و .دّ اهلزل فيه فصار إىل اجل  

اهلازَل مل يقصد إيقاع السبب أصاًل فال يكون هناك ُمَسبٌَّب يلزمه، فقصده 

ال يلزم باأللفاظ وجمرد اهلزل جمرد اهلزل باللفظ دون قصد معناه اللغوي، 

 .كم إال حكم نفس اهلزل وهو اإلباحة أو غريهاعليه ُح 

 انعقدالصوم  عىل أن بناءً يف مذهب مالك ومسألة رفض نية الصوم 

كام حتى يقع ُح  ةً بَ حَ ص  تَ س  النية األوىل مُ تكون ف من البداية، عىل الصحة

 يوعىل هذا السبيل جتر .الصوم فصّح  ،وهو مل يكن ،اإلفطار احلقيقي

 .وباهلل التوفيق النية أثناء العبادة. مسألة رفض

                                                 
َعنيَّ  1

ُ
 ال يشرتط فيه تبييت النية مذهب احلنفية أن ما كان من الصيام وقُته معّينا كرمضان والنذر امل

وال تعيينها، حىت لو قصد الصائم غري واجب عليه وهو بصدد أدائه؛ كأن ينوي برمضان قضاء 
َعنيَّ قضاء رمضان أو صيام تطوع، فإن الصوم ال ينصرف 

ُ
رمضان الفائت، أو ينوي بصيام النذر امل

 )عبد اهلل دراز( .إال لصاحب الوقت، ويكون الصوم صحيحا مع صرف النية إىل غريه
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 المسألة الثانية
فقً  ه يفف أن يكون قصدُ الشارع من املكلَّ  قصدُ   يف ا لقصدهالعمل موا

 .الترشيع

أنا موضوعة  إذ قد مرَّ  ؛من وضع الرشيعة والدليل عىل ذلك ظاهرٌ 

 يف أن جيرمن املكلَّ  واملطلوُب  ،ملصالح العباد عىل اإلطالق والعموم

ف وألن املكلَّ  .ما قصد الشارع وأن ال يقصد خالَف  ،أفعاله عىل ذلك يف

وضع الرشيعة  يف وذلك راجع إىل العمل عىل وفق القصد ،لق لعبادة اهللُخ 

ء يفـ هذا حمصول العبادة ـ   وأيضا فقد مرَّ  .الدنيا واآلخرة فينال بذلك اجلزا

عىل الرضوريات وما رجع إليها من احلاجيات  أن قصد الشارع املحافظةُ 

أن يكون مطلوبا بالقصد  فال بدّ  ،به العبدُ  َف لِّ ما كُ  وهو عنيُ  ،والتحسينيات

 وحقيقةُ  .ألن األعامل بالينات ؛عىل املحافظةمل يكن عامال  وإالّ  ،إىل ذلك

 اهلل يف أن يكون خليفةَ كون العبد حمافظا عىل الرضوريات وما يرجع إليها 

ه عىل ذلك خالفتُ  وأقّل  .إقامة هذه املصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه

ولذلك قال عليه  .قت له به مصلحةمن تعلّ  ثم عىل كّل  ،ثم عىل أهله ،نفسه

ئُوٌل  َوُكلُُّكم   َراع   ُكلُُّكم  : "مالصالة والسال يَّت ه   َعن   َمس 
َمامُ  ،َرع   َراع   اإل 

ئُوٌل  يَّت ه   َعن   َوَمس 
ُجُل  ،َرع  ل ه   يف   َراع   َوالرَّ ُئوٌل  َوُهوَ  َأه  يَّت ه   َعن   َمس 

أَةُ  ،َرع  َر   َوامل 

َيةٌ  َها َبي ت   يف   َراع  ج  ُئوَلةٌ  َزو  يَّت َها َعن   َوَمس 
َ  ،َرع  ه   َمال   يف   َراع   اد مُ َواخل   َسيِّد 

ئُوٌل  يَّت ه   َعن   َوَمس 
ب ُت  :َقاَل  ،َرع 

ُجُل  :َقاَل  َقد   َأن   َوَحس   َأب يه   َمال   يف   َراع   َوالرَّ

ئُوٌل  يَّت ه   َعن   َوَمس 
ُئوٌل  َراع   َوُكلُُّكم   ،َرع  يَّت ه   َعن   َوَمس 

وَف القرآن  1"،َرع 

 :وقوله(، ٢احلديد: ) ژک  گ  گ گ  گ ڳ  ڳ  ڳژ :الكريم
(، وغريها من ٥٢١األعراف: ) ژەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئژ

حيث  ،ها احلديثواخلالفة عامة وخاصة حسبام فّّس آيات االستخالف. 

من  ف عنه فردٌ فال يتخلّ  ،غري خمتّص  عام    أن احلكم كيل  أتى بأمثلة تبنيِّ 

د الوالية لوب منه أن فإذا كان كذلك فاملط .ة كانت أو خاصةعامّ  ،أفرا

ٌ  .ري أحكامه ومقاصده جمارهياجُي  ،يكون قائام مقام من استخلفه  .وهذا بنيِّ

                                                 
 كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.  صحيح البخاري: 1
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ف وجدناها قنا تفصيل املقاصد الرشعية بالنسبة إىل املكلّ وإذا حقّ 

ف يف ويف مسألة دخول املكلَّ  1،ر يف كتاب األحكامك  ترجع إىل ما ذُ 

فُق  ؤخذ القصدُ هنالك مخسة أوجه منها يُ  إذ مرّ  2،األسباب  .واملخالُف  املوا

 املسألة. له تبنّي ت ىفعىل الناظر هنا مراجعة ذلك املوضع حت

 المسألة الثالثة
عت له فقد ناقض كل من ابتغى يف تكاليف الرشيعة غري ما رُش 

فمن ابتغى يف  .ه يف املناقضة باطٌل من ناقضها فعملُ  وكّل  .الرشيعة

 .رشع له فعمله باطلالتكاليف ما مل تُ 

ت عَ ض  فإن املرشوعات إنام وُ  ؛فظاهر العمل املناقض باطٌل  أما أنّ 

ت مل يكن يف تلك األفعال التي فَ ول  فإذا ُخ  ،لتحصيل املصالح ودرء املفاسد

 .مصلحة وال درء مفسدة هبا جلُب  َف ول  ُخ 

فالدليل  ،وضع له فهو مناقض هلامن ابتغى يف الرشيعة ما مل تُ  ا أنّ وأمّ 

 :عليه أوجه

                                                 
األحكام مت بيان هذا يف املسألة السادسة من احلكم التكليفي، حيث بنّي أن  1

 .يت عن املقاصد مل تتعلق هبارِ ا عَ ذفإ ،وك باملقاصدق باألفعال والرت  ا تتعلّ اخلمسة إمنّ 
 :والدليل على ذلك أمور

وهو  باستثناء ما كان من خطاب الوضع. ما ثبت من أن األعمال بالنيات :حدهاأ
دها كان جمرّ   ،ة حىت تقرتن هبا املقاصدرَ بعَ تَ عْ وإذا مل تكن مُ  .ق عليه يف اجلملةفَ تعَّ مُ  أصلٌ 

واألحكام اخلمسة ال تتعلق هبا عقال  ،واجلماداتيوانات يف الشرع مبثابة حركات احل
 .ان مثلهافكذلك ما ك ،وال مسعا
ما ثبت من عدم اعتبار األفعال الصادرة من اجملنون والنائم والصيب واملغمى  :والثاني

أو  ،أو واجب ،أو ممنوع ،جائز :ال فيهاقَ كم هلا يف الشرع بأن يعُ وأهنا ال حُ  ،عليه
وهي العلة يف  ،فجميع هؤالء ال قصد هلم .كما ال اعتبار هبا من البهائم  ؛غري ذلك

 .تكليف عنهمرفع أحكام ال
ال  نْ مَ  وتكليفُ  ؛اق غري واقع يف الشريعةطَ اإلمجاع على أن تكليف ما ال يُ  :والثالث

 .اقطَ ما ال يُ  د له تكليفُ صْ قَ 
 .بعة من مباحث "األسباب" من كتاب األحكامانظر تفصيل ذلك يف املسألة السا 2
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تروك متامثلة  عال والرتوك من حيث هي أفعال أوأن األف :أحدها

فإذا جاء  ،ال حتسني للعقل وال تقبيح إذ   ؛قصد هباعقال بالنسبة إىل ما يُ 

 الشارع بتعيني أحد املتامثلني للمصلحة وتعيني اآلخر للمفسدة فقد بنّي 

 الوجه الذي به وبنّي  ،املصلحة فأمر به أو أذن فيه الوجه الذي منه حتصُل 

ف عني ما قصده فإذا قصد املكلَّ  .عنه رمحة بالعباد ىملفسدة فنهحتصل ا

بأن  فهو جديرٌ  ،وجوهه الشارع باإلذن فقد قصد وجه املصلحة عىل أتمّ 

وذلك إنام يكون يف الغالب ـ  وإن قصد غري ما قصده الشارع .حتصل له

ألن العاقل ال يقصد وجه  ه؛فيام قصد أن املصلحةَ الشخص م لتوهُّ 

 وما أمهَل  ،االعتبار مهمَل  الشارعُ  فقد جعل ما قصدَ ـ فاحا املفسدة ك

 ة.ة للرشيعة ظاهروذلك مضادّ  .ا عتبً ا مُ مقصودً  الشارعُ 

أن حاصل هذا القصد يرجع إىل أن ما رآه الشارع حسنا فهو  :والثاين

 .وما مل يره الشارع حسنا فهو عنده حسن ،عند هذا القاصد ليس بحسن

 .ة أيضاوهذه مضادّ 
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  :أن اهلل تعاىل يقول :الثوالث

وقال عمر (، ٥٥١النساء: ) ژڇ   ڍ    ڇڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

األمر من  ووالةُ صىل اهلل عليه وسلم اهلل  رسوُل  سنّ " :بن عبد العزيز

عىل  ةٌ وقوّ  ،لطاعة اهلل واستكامٌل  ،لكتاب اهلل هبا تصديٌق  ذُ األخ   ،انً نَ بعده ُس 

بع ومن خالفها اتّ  ،ومن استنرص هبا منصورٌ  ،هتد  من عمل هبا مُ  .دين اهلل

 ا".وأصاله جهنم وساءت مصري ،اهلل ما توىّل  هُ ووالّ  ،غري سبيل املؤمنني

إىل حتصيل املصلحة أو  واألخذ يف خالف مآخذ الشارع من حيث القصدُ 

 .ة ظاهرةدرء املفسدة مشاقّ 

بع ذلك  حيث مل يقصد به الشارعُ  نم ع  باملرشو أن اآلخذَ  :والرا

ألن الشارع إنام رشعه ألمر معلوم  ،حقيقةً  يف غري مرشوع   آخذٌ  القصدَ 

بالقصد إىل غري ذلك األمر املعلوم فلم يأت بذلك  ذَ َخ فإذا أَ  ،بالفرض

من حيث  ،ذلك األخذ وإذا مل يأت به ناقض الشارع يف ،املرشوع أصال

 .به رَ م  والتارك ملا أُ  به رَ م  صار كالفاعل لغري ما أُ 
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يف  باألعامل من جهة قصد الشارع هبا َف لِّ ف إنام كُ لّ كأن املُ  :واخلامس

ملا  فإذا قصد هبا غري ذلك كانت بفرض القاصد وسائَل  ،األمر والنهي

 بل قصدَ  ،الشارع فتكون مقصودةً  مل يقصد هبا قصدَ  إذ   ؛ال مقاصد ه،قصدُ ي

فصار ما هو عند الشارع  ،له سيلةً و أو الرتكَ  آخر جعل الفعَل  اقصدً 

م الشارع ه هذا نقٌض وما كان شأنُ  .عنده وسيلةً  مقصودٌ  ملا  وهدمٌ  ،إلبرا

 .بناه

من آياته  ألنّ  ؛بآيات اهلل أن هذا القاصد مستهزىءٌ  :والسادس

ٹ  ٹ  ژ  :بعد ذكر أحكام رشعهاتعاىل وقد قال  ،ه التي رشعهاأحكامُ 

دُ واملر(، ٢١٥البقرة: )ژ ڤ  ڤ  ڤ  ،هبا غري ما رشعها ألجله دَ َص ق  أن ال يُ  ا

ولذلك قيل للمنافقني حيث قصدوا بإظهار اإلسالم غري ما قصده 

واالستهزاء (، ٥١التوبة: ) ژک ژ  ڑ  ڑ   ک  کژ  :الشارع

 .واألدلة عىل هذا املعنى كثرية ة.ة حلكمته ظاهرمضادّ  دّ عىل اجل   عَ ض  بام وُ 

ز الدم لمة التوحيد قصدً كإظهار ك ؛وللمسألة أمثلة كثرية ا إلحرا

إليه بعني  رَ ظَ ن  والصالة ليُ  ،لإلقرار للواحد احلق بالوحدانيةال واملال 

 ،ة ينكحهاأ واهلجرة لينال دنيا يصيبها أو امر ،والذبح لغري اهلل ،الصالح

، ابه نفعً  رَّ ف ليجُ لَ والسَّ  ،واجلهاد للعصبية أو لينال رشف الذكر َف الدنيا

وما ثالثا، قها ها ملطلِّ لَّ ح  ونكاح املرأة ليُ  ،ة للورثةاملضارّ  ة بقصدوالوصيّ 

 .أشبه ذلك

 اعتراضات
 وقد ُيعرتض عىل هذه املسألة باعرتاضات:

 الشارعُ  دَ َص غري ما قَ  فإنه قاصدٌ وعتقه، نكاح اهلازل وطالقه  :منها

وقد تقدم العتق، ومع ذلك وقع فعله صحيحا. بلفظ النكاح والطالق و

به   ملسألة األوىل. يف اجوا

فإنه عند احلنفية تنعقد ترصفاته رشعا فيام ال  ،ه بباطلرَ ك  املُ  :هاومن

كالنكاح والطالق والعتق  ؛ختياراال ةحيتمل الفسخ باإلقالة كام تنعقد حال
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لكن موقوفا عىل اختيار  ،وما حيتمل اإلقالة ينعقد كذلك ،واليمني والنذر

 .هذا النحومن . وهناك مسائل ُأَخر ه ورضاهرَ ك  املُ 

رفع وجوب الزكاة وحتليل املرأة ملطلقها ثالثا  أن احليل يف :ومنها

من أهل العلم من قال بصحتها.  الشارع مع أن ما قصدهُ  به خالُف  مقصودٌ 

عىل أن  ومجيعه يدّل  ،ومن تتبع األحكام الرشعية ألفى منها ما ال ينحرص

 .فال يلزم أن يكون باطال به غري ما قصده الشارع دَ ص  العمل املرشوع إذا قُ 

ه إنام قيل ب :واجلواب نعقادها رشعا بناء عىل أنا اأن مسائل اإلكرا

بكون العمل  أحدٌ  رَّ ق  أن يُ  وال يصّح  .رها احلنفيةمقصودة للشارع بأدلة قرَّ 

ألن تصحيحه إنام هو  ؛حهللشارع عىل ذلك الوجه ثم يصحِّ  غري مقصود  

 أقرب إىل تفهيم مقصود الشارع من كّل  واألدلة الرشعية ،بالدليل الرشعي

هل هذا  ؟قال إن العمل صحيح رشعا مع أنه غري مرشوعفكيف يُ  ،ءيش

 ؟إال عني املحال

فإنام قال هبا بناء عىل  ،احليل عند من قال هبا مطلقا وكذلك القول يف

 ح مثالً فإذا صحّ  ؛استجالب املصالح ودرء املفاسد يف اً أن للشارع قصد

حه عىل فرض أنه غلب عىل ظنه من قصد الشارع ل فإنام صحّ حلِّ املُ  نكاَح 

بدليل  ؛وكذلك سائر املسائل ،استجالب مصلحة الزوجني فيه يف اإلذنُ 

سائر املصالح  ويف ،الكفر خوف القتل أو التعذيب النطق بكلمة صحته يف

 ،حيلة الرشيعة عىل إبطال كّل  إذ ال يمكن إقامة دليل يف ؛العامة واخلاصة

ا فإنام يبطل منها ما كان مضاد   .ه ال يقوم دليل عىل تصحيح كل حيلةكام أن

ويقع  ،ع أهل اإلسالمييتفق عليه مج يوهو الذ ،لقصد الشارع خاصة

 ذكر فيه يفوهلذا موضع يُ  .تتعارض فيها األدلة ياملسائل الت ختالف يفاال

 .هذا القسم إن شاء اهلل تعاىل

 المسألة الرابعة
فقا تركُ  ه أوا أن يكون فعلُ ه إمّ ركُ الفعل أو تا فاعُل  لألحكام ه موا
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الفاعل  وعىل كال التقديرين إما أن يكون قصدُ هلا. أو خمالفا الرشعية 

فقةُ   .أربعة أقسامويتحصل منها  .هالشارع أو خمالفتُ  موا

فقا للرشع ويكون الفاعل قاصدا تلك 1 . أن يكون الفعل موا

فقة،  يؤدهيا اإلنسان عىل احلج وغريها كالصالة والصيام والصدقة واملوا

 ،ب إليهد  اهلل تعاىل وأداء ما وجب عليه أو نُ أمر امتثال حقيقتها قاصدا هبا 

ألمر نكرات يقصد بذلك االمتثال الزنى واخلمر وسائر املُ  كوكذلك تر

 .ة هذا العملصحّ  ال إشكال يفاهلل. ف

. أن يكون الفعل خمالفا للرشع ويكون املكلف قاصدا تلك 2

اهر ظفهذا أيضا  .ا لذلكمات قاصدً كرتك الواجبات وفعل املحرّ ملخالفة، ا

 .كماحلُ 

فقا للرشع مع أن فاعله كان قصده خمالفة تلك الفعل يقع أن . 3 موا

وقع أن ال يعلم بكون الفعل أو الرتك  :أحدمها :وهو رضباناألحكام، 

فقا   ثاين: أن يعلم بذلك. والللرشع. موا

ة ـ يظنّها أجنبّية ـ بنية الزنا، ولكنها يف ء وطىأـ مثال األول من  امرأ

، وكمن رشب مرشوبا بنّية رُشب اخلمر، ولكن زوجتهالواقع هي 

فهذا الرضب قد حصل فيه قصد العصيان املرشوب يف الواقع عصري. 

مفسدة النهي مل  أنّ ولكن يمكن النظر إىل هذا الفعل من جهة  .باملخالفة

ألجل ما ينشأ عنها من نا ورشب اخلمر الز عن يألنه إنام ن ؛حتصل

ويف هذه احلال مل حتصل املفسدة فال يكون حكُم صاحبها مثل  ،املفاسد

م ووقعت املفسدة بسبب فعله.  عصري فشارب الُحكم من فعل ذلك املحرَّ

فاحلاصل أن هذا الفعل قع يف الزنى. وواطىء زوجته مل ي ،مل يذهب عقله

فقة وخمالفة  .أو الرتك فيه موا

وإن كان خمالفا يف القصد ، فهو بطرف من القسمني العمل آخذٌ  فهذا

فإذا نظرنا إىل فعله أو تركه وجدناه مل تقع به  .قد وافق يف نفس العمل

وإذا نظرنا إىل قصده وجدناه منتهكا حرمة  ،مفسدة وال فاتت به مصلحة

 .بمجرد العمل غري عاص   ،جمرد القصد يف فهو عاص   ،األمر والنهي
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 ،غري آثم من جهة حق اآلدمي ،اهلل من جهة حّق  يقه أنه آثمٌ وحتق

 َ
 
 .فإذا هو متاع الغاصب نفسه ،أنه متاع املغصوب منه ا يظنُّ كالغاصب مل

وعليه الطلب من جهة حرمة األمر  ،عليه ملن قصد الغصب منه ضامنفال 

 .والقاعدة أن كل تكليف مشتمل عىل حق اهلل وحق العبد .والنهي

 س  املفسدة أو عدم فوت املصلحة مُ عدم حتقق ا كان وال يقال إذ
ا طً ق 

أو زنى  ،فليكن كذلك فيام إذا رشب اخلمر فلم يذهب عقله ،ملعنى الطلب

ذلك فعل ع من املتوقّ الفساد ألن  ،فلم يتخلق ماؤه يف الرحم بعزل أو غريه

م   وال يكون آثام إال ،فكان ينبغي أن ال يرتتب عليه حدّ  ،غري موجوداملحرَّ

 .من جهة قصده خاصة

ال يصح ذلك ألن العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه  :ألنا نقول

مان يف نفس حرَّ وهو الرشب واإليالج املُ  ،املفسدة أو تفوت به املصلحة

ومل يضع الشارع احلد بإزاء  ،ختالط وذهاب العقلومها مظنتان لال ،األمر

وإال  .طي أسبابه خاصةبل بإزاء تعا ،زوال العقل أو اختالط األنساب

فاهلل هو  .ات ليست من فعل املتسبب وإنام هي من فعل اهلل تعاىلبَ فاملسبَّ 

والشارب زاين وإذا كان كذلك فال .خالق الولد من املاء والسكر عن الرشب

وكذلك سائر  .ه وهو احلدب  بَّ َس قد تعاطيا السبب عىل كامله فال بد من إيقاع مُ 

 مل يتحقق ُمَسبَُّبه.ل فيه بالسبب لكنه ما جرى هذا املجرى مما عم

فقا ب ـ  ومع ذلك  ،عامل باملوافقةوهو أن يكون الفعل أو الرتك موا

أو  ،ومثاله أن يصيل رياء لينال دنيا أو تعظيام عند الناس .فقصده املخالفة

من  فهذا القسم أشدّ  .وما أشبه ذلكعقوبة ترك الصالة، ليدرأ عن نفسه 

ن هذا العامل قد جعل املوضوعات الرشعية التى وحاصله أ .الذي قبله

فيدخل  ،ها هلالَ ع  ر مل يقصد الشارع َج َخ ألمور أُ  وسائَل  ت مقاصدُ لَ ع  ُج 

ألن  ؛وذلك كله باطل ،حتته النفاق والرياء واحليل عىل أحكام اهلل تعاىل

ۓ  ژ :وقد قال اهلل تعاىل .القصد خمالف لقصد الشارع عينا فال يصح مجلة

 (.٥٢١النساء: ) ژڭ  ۇ  ۇ ڭ   ڭ  ڭ 

للرشع مع أن الفاعل كان قاصدا أن يكون الفعل أو الرتك خمالفا . 4
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فقة الرشع. و أن يكون مع العلم  :أحدمها ؛هو أيضا رضبانبفعله موا

 .أن يكون مع اجلهل بذلك ثاين:وال ،باملخالفة

كإنشاء العبادات  ؛بتداعفإن كان مع العلم باملخالفة فهذا هو االأـ 

يف هذه والغالب  .والزيادات عىل ما رشعتي مل يرد هبا نص رشعي، ال

أ عىل ذلك  ومع ذلك فهو  .إال بنوع تأويلاحلاالت أن الفاعل ال يتجرَّ

والذي يتحصل هنا أن مجيع البدع  .القرآن والسنة مذموم حسبام جاء يف

َعة  ب   ُكلَّ ، مثل قوله صىل اهلل عليه وسلم: "مذمومة لعموم األدلة يف ذلك  د 

ترا وهذا املعنى يف 1".َضالَلةٌ   .ألحاديث كاملتوا

مذمومة وال هناك أمور استحدثها السلف الصالح ليست فإن قيل إن 

فقة أّي  ،خمالفة لقصد الشارع فقة بل هي موا  كجمع الناس عىل ،موا

وغري ذلك من  ،املسجد قيام رمضان يف والتجميع يف ،املصحف العثامين

ن من األمة عىل وي اتفق السلف الصالح واملجتهداملحدثات احلسنة الت

من جهة  إذ هي  ؛حتت ترمجة املسألة ةفجميع هذه األشياء داخل .حسنها

 بقصد  ومن جهة أخرى فعلها السلف  ،خمالفة للشارع ألنه مل يضعها أفعاٌل 

وإذا كان كذلك وجب أن ال تكون  ،موافق ألنم مل يقصدوا إال الصالح

 .ةها مذمومالبدع كلُّ 

هو مراد يف هذه املسألة، ألن الكالم يف أن هذا كله ليس مما  :فاجلواب

وما أحدثه السلف وأمجع عليه  ،خالف للفعل الذي وضعه الشارعاملالفعل 

بيان ذلك أن مجع املصحف  .العلامء مل يقع فيه خمالفة ملا وضعه الشارع بحال

لالستغناء عنه باحلفظ م صىل اهلل عليه وسليف زمان رسول اهلل قع مل يـ مثال ـ 

بسببه االختالف يف  اُف وألنه مل يقع يف القرآن اختالف خُيَ  ،يف الصدور

حاصل األمر أن مجع املصحف كان مسكوتا عنه يف زمانه عليه و .الدين

 صار مجعُ  ،رَ ثُ القرآن وكَ قراءة ا وقع االختالف يف ثم ملّ  ،الصالة والسالم

فلم يكن فيها  ،مل يتقدم هبا عهد املصحف واجبا ورأيا رشيدا يف واقعة

                                                 
 ملهديني.: كتاب املقدمة، باب اتباع سنن اخللفاء الراشدين اسنن ابن ماجه 1
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وإال لزم أن يكون النظر يف كل واقعة مل حتدث يف الزمان املتقدم  ،خمالفة

لكن مثل هذا النظر من باب االجتهاد املالئم  .وهو باطل باتفاق ،بدعةً 

ى املصالح سمّ وهو الذي يُ ، لقواعد الرشيعة وإن مل يشهد له أصل معني

ال يتخلف عنه  ،لف الصالح من هذا القبيلوكل ما أحدثه الس .املرسلة

وأما البدعة املذمومة فهي  .وليس من املخالف ملقصد الشارع أصال ،بوجه

 .التي خالفت ما وضع الشارع من األفعال أو الرتوك

من وإن كان العمل املخالف مع اجلهل باملخالفة فله وجهان ب ـ 

 النظر: 

فقااعتبار القصد  :أحدمها إال أن خمالفا وقع وإن فهو العمل ، أما موا

ة هذا العامل عىل املوافقة لكن اجلهل أوقعه يف ونيّ  ،األعامل بالينات

ومن ال يقصد خمالفة الشارع كفاحا ال جيري جمرى املخالف  ،املخالفة

رح عىل طَّ فعمله هبذا النظر منظور فيه عىل اجلملة ال مُ  ،بالقصد والعمل معا

  .اإلطالق

فإن قصد الشارع باألمر والنهي  ،مل خمالفاالعاعتبار  :والثاين

فقةُ  املخالفةَ نفي وال ي ،ولف قصدهفإذا مل يمتثل فقد ُخ  ،االمتثال  موا

ألنه مل حيصل قصد الشارع يف ذلك العمل عىل  ،القصد الباعث عىل العمل

ف فيهام ول  فصار املجموع خمالفا كام لو ُخ  ،العمَل  القصدُ  وال طابَق  ،وجه

 .المتثالمعا فال حيصل ا

ألنك  ؛ويعارضه يف الرتجيح ،وكال الوجهني يعارض اآلخر يف نفسه

 .فيتعارضان أيضا ٌح مرجِّ  حت أحدمها عارضك يف اآلخر وجهٌ إن رّج 

 ذلك بإيراد يشء من ويتبنّي  .الرشيعة غامضا يف حّل ولذلك صار هذا امل

 .البحث فيه

قصد قط القصد املوافق بأن العامل ما  حت جهةَ وذلك أنك إذا رّج 

فقةاال إالّ  ك عارَض  ،للشارع بذلك القصد رمةً ومل ينتهك ُح  ،متثال واملوا

فقة مُ  أنّ  دا قيَّ كان مُ  وإن   ،متثال املرشوع ال بمخالفتهاالبد قيَّ قصد املوا

 وأيضا إذا مل يصادف حمال   .فهو كالعبث ،ف مل يصادف حمال  املكلَّ  فقصدُ 
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، بل نفراديس بمرشوع عىل االاألعامل ل ألن القصد يف ؛صار غري موافق

 البد من وقوعه عىل عمل مرشوع.

اَمُل  إ نَّاَم : "قوله عليه الصالة والسالم :فإن قيل َّات   األَع   أن يبنيِّ  1"ب الينِّ

 ،األعامل فإن املقاصد أرواُح  ،عتبقد تُ الرشع هذه األعامل وإن خالفت 

بخالف ما إذا  ،ب  تُ وإذا كان كذلك اع ،ذا روح عىل اجلملة فقد صار العمُل 

فقا فإنه جسد بال روح، أو كان كالمها  القصدُ كان  خمالفا والعمل موا

 خمالفا فال روح وال جسد. 

 َمن  : "بقوله عليه الصالة والسالم ٌض ارَ عَ مُ هذا، فهو  مَ لِّ إن ُس  :قيل

َل  ُرَنا َعَلي ه   َلي َس  َعَمال َعم  مره وهذا العمل ليس بموافق أل 2"،َرد   َفُهوَ  َأم 

وأيضا فإذا مل  .بل كان مردودا ،ا عتبً فلم يكن مُ  ،عليه الصالة والسالم

ألن األعامل هنا  ؛غري جسد نتفع بروح يفكذلك ال يُ  ،نتفع بجسد بال روحيُ 

كم عميل فبقيت النية منفردة يف ُح  ،كم العدمفهي يف ُح  ت خمالفةً َض ر  قد فُ 

فكانت املسألة  ،اجلانبني ات يف هذا منَض عارَ وتكثر املُ  .فال اعتبار هبا

 .مشكلة

ومال ، ومن هنا صار فريق من املجتهدين إىل تغليب جانب القصد

وتوسط فريق فأعملوا الطرفني  ،جانب العمل املخالفتغليب فريق إىل 

مل مقتىض ع  ويُ  ،وجه ل مقتىض القصد يفمَ ع  لكن عىل أن يُ  ،عىل اجلملة

 . وجه آخر الفعل يف

 ني أمور: ويدّل عىل إعامل الطرف

 م غري عامل بالتحريم قد اجتمع فيه موافقةُ حرَّ أن متناول املُ : أحدها

ملا  ألنه فاعٌل  ،الفعل وخمالفةُ  ،بام اعتقد إباحته س إالّ مل يتلبَّ ألنه  ،القصد

 ع  فأُ  ،عنه َي ُن 
 ع  وأُ  ،والعقوبة إسقاط احلدّ  ل مقتىض املوافقة يفم 

ل مقتىض م 

ما  َح حِّ حتى ُص  ،عتامد عليهلك الفعل وعدم االعدم البناء عىل ذ املخالفة يف

                                                 
 سبق خترجيه. 1
 كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو احلاكم فأخطأ.  صحيح البخاري: 2
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ل ما جيب مه   وأُ  ،ميال فيه إىل جهة القصد أيضا ح مما فيه تالف  صحَّ أن يُ  جيُب 

فقد اجتمع يف هذه املسألة اعتبار الطرفني بام يليق . فيه ل مما ال تاليفمَ أن هُي  

 .بكل واحد منهام

 اعتبارُ  ،لصحابةبل عمدة مذاهب ا ،أن عمدة مذهب مالك :والثاين

يف األفعال  وا من خالَف دُّ فعَ  ،النسيان عىل اجلملةبمثابة اجلهل يف العبادات 

 .ا فهذا واضح يف أن للقصد املوافق أثرً  .م النايسك  جهال عىل ُح  أو األقوال

ن يف اجلهل مَ ض  فإنا تُ  ،إن هذا ينكّس يف األمور املالية :وال يقال

 .والعمد

ألن اخلطأ فيها  ؛آخرأمر تضمني يف األموال احلكم يف ال :ألنا نقول

 .رم يف إتالفهاب الغُ للعمد يف ترتُّ  مساو  

ژ  :ففي الكتاب ؛األدلة الدالة عىل رفع اخلطأ عن هذه األمة :والثالث

ويف (، ١األحزاب: ) ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ

َ  إ نَّ : "احلديث ت ي َعن   جَتَاَوزَ  اّللَّ ََطأَ  ُأمَّ َيانَ وَ  اخل  ُهوا  َوَما النِّس  ر  ُتك   1"،َعَلي ه   اس 

 :املؤاخذة ق به رفعُ وإن اختلفوا فيام تعلّ  ،فق عليه يف اجلملةوهو معنى متّ 

  ؟باملؤاخذة األخروية خاصة أم ال هل ذلك خمتّص 

ما  ، عىل اجلملةَب عتَ ظهر أن كل واحد من الطرفني مُ  ،فإذا كان كذلك

 .واهلل أعلم .ذلك مل يدل دليل من خارج عىل خالف

  المسألة الخامسة
 ال يلزم عنإما أن جلب املصلحة أو دفع املفسدة إذا كان مأذونا فيه 

ر الغريفعله   . وتفصيل ذلك فيام يأيت:أن يلزم عنه ذلكأو  ،إرضا

ر بالغري1 باق عىل أصله من : وهذا الفعل . أن ال يلزم عن فعله إرضا

لثبوت الدليل عىل  ،االستدالل عليه وال حاجة إىل ،وال إشكال فيه ،اإلذن

 .اإلذن ابتداء

                                                 
 كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي.  سنن ابن ماجه: 1
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ر بالغري مع قصد الفاعل ذلك2 ص رخِّ كاملُ : . أن يلزم عن الفعل إرضا

ر بالغري معيف سلعته قصدا لطلب معاشه  منع يف ال إشكال . فقصد اإلرضا

ر ر من حيث هو إرضا ال رضر "لثبوت الدليل عىل أن  ،القصد إىل اإلرضا

ر يف اإلسال لكن يبقى النظر يف هذا العمل الذي اجتمع فيه  "،موال رضا

ر الغري قصدُ   ؟ع منه فيصري غري مأذون فيهمنَ هل يُ  :نفع النفس وقصد إرضا

هذا مما  ؟ويكون عليه إثم ما قصد ،كمه األصيل من اإلذنأم يبقى عىل ُح 

عىل مسألة الصالة يف الدار  وهو جار .ر فيه اخلالف عىل اجلملةوَّ َص تَ يُ 

ومع  )إمكان انفكاك جهتي القصد احلسن والقصد السء(. بةاملغصو

 :ذلك فيحتمل يف االجتهاد تفصيال

فإذا كان بإمكان ذلك الفاعل أن ينتقل إىل عمل آخر حيقق له 

املصلحة التي يريد حتقيقها أو يدفع عنه املفسدة التي يريد دفعها دون أن 

ر بذلك الغري، فال إشكال يف منعه من ذلك الوجه املرض  يلزم عنه إرضا

ربالغري،  فلينقل عنه وال رضر  ،ألنه مل يقصد ذلك الوجه إال ألجل اإلرضا

ركام يُ  ،عليه وإن مل يكن له  .منع من ذلك الفعل إذا مل يقصد غري اإلرضا

أو املصلحة جالب  منها الغري فحقُّ  حميص عن تلك اجلهة التي يسترضُّ 

ذلك الفعل، ولكن جيب عليه أن ، فيحّق له القيام بمقدَّ مُ املفسدة دافع 

ر بالغري، ويقترص يف قصده عىل جلب مصلحته  د اإلرضا ر قلَبه من َقص  يطهِّ

 أو دفع املفسدة التي تلحق به.

ر بالغري دون أن يقصد الفاعل ذلك مع 3 . أن يلزم عن الفعل إرضا

واالمتناع من بيع  ،وبيع احلارض للبادي ،لعكتلقي السِّ  :كون الرضر عاما

  .الناس ملسجد جامع أو غريه اوقد اضطر إليه أرضهأو  داره

وهذا النوع ينظر فيه: إن كان يلزم من منع الشخص من ذلك الفعل 

رُ  إن أما و .ه عىل اإلطالقحقُّ  مَ دِّ قُ ذلك الرضر، به بحيث ال ينجب  اإلرضا

فاعتبار  ،ه مجلةورفعُ  همكن انجبارُ كان الرضر الناتج عن منعه من الفعل ي

ة مَ قدَّ ألن املصالح العامة مُ شخص من الفعل؛ ع المنَ فيُ  .العام أوىل الرضر

وعن بيع احلارض  ،ي السلعبدليل النهي عن تلقّ  ،عىل املصالح اخلاصة
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 .اع مع أن األصل فيهم األمانةنَّ واتفاق السلف عىل تضمني الصُّ  ،للبادي

لكن بحيث  ،وذلك يقيض بتقديم مصلحة العموم عىل مصلحة اخلصوص

 .ةٌ مرضَّ  اخلصوَص  يلحُق  ال

ر بالغري دون أن يقصد الفاعل ذلك، مع 4 . أن يلزم عن الفعل إرضا

بمنعه من كون الرضر خاصا، وكون الفاعل حُمتاًجا إىل ذلك الفعل، يلحُقُه 

أو يسبق إىل  ،كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنا تقع بغريه :ذلك رضر

ء طعام أو ما حيتاج إليه أو إىل صيد أ عاملا أنه  ،و حطب أو ماء أو غريهرشا

 هو نفسه. من يده استرّض  ذَ خ  ولو أُ  ،غريه بعدمه إذا حازه استرّض 

 ،من جهة إثبات احلظوظ نظرٌ  :املوضع يف اجلملة حيتمل نظرينوهذا 

  ، أي جهة اإليثار عىل النفس.سقاطهاإمن جهة  ونظرٌ 

 م وإن استرّض قدَّ مُ فاعل ال فإن اعتبنا احلظوظ فإن حّق : اجلهة األوىل

 .ألن جلب املنفعة أو دفع املرضة مطلوب للشارع مقصود ؛ه بذلكغريُ 

ه فيه رشعا بحوزه ذلك قد ثبت حقُّ  وإذا ثبت هذا فام سبق إليه اإلنسان من

وبذلك ظهر أن  ،فصّح  ،إليه ال خمالفة فيه للشارع هُ قُ وسب   .له دون غريه

مع إسقاط  د رشعا إالّ السابق ليس بمقصو املسبوق عىل حّق  تقديم حّق 

 ،نفسه يف الرضوريات  عليه حّق بل قد يتعنّي  ،وذلك ال يلزمه ،هالسابق حلقِّ 

غريه  ومن حّق  ،ةنَ ه عىل بيِّ حقِّ  ن  ألنه م   ،هيف إسقاط حقّ  ةٌ رَيَ فال يكون له خ  

وكذلك يف جلب املصلحة  ،وذلك يف دفع الرضر واضح .أو شّك  عىل ظنّ 

  .به ها يرّض إن كان عدمُ 

م هذا الذي ر  ص من غُ هل ترى ملن قدر أن يتخلَّ  :ئل الداوديقد ُس و

قيل  .ذلك له إالّ  وال حيّل  ،نعم :قال ؟ى باخلراج إىل السلطان أن يفعلسمَّ يُ 

ونه عىل السلطان عىل أهل بلدة وأخذهم بامل معلوم يردُّ  هُ عَ َض وَ  فإن   :له

 ذَ خ  ص أُ ذا ختلّ وهو إ ؟هل ملن قدر عىل اخلالص من ذلك أن يفعل ،أمواهلم

عىل ذلك  ويدّل  :قال .ذلك له :قال .عليهم َل ع  أهل البلد بتامم ما ُج  سائرُ 

اخللطاء شاة وليس  مالك ريض اهلل عنه يف الساعي يأخذ من غنم أحد قوُل 

 ن  مَ  ال يرجعُ  ،ت منهخذَ إنه مظلمة دخلت عىل من أُ  :يف مجيعها نصاب



 

339 

عن  ييف هذا بام رو خذُ ولست آ :قال .ت منه عىل أصحابه بيشءخذَ أُ 

َل وال يلزم أحدا أن يُ  ،الظلم ال أسوة فيه ألنّ  ،سحنون خ   لم  ظُ  يف هُ نفَس د 

ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ژ :واهلل تعاىل يقول .عىل غريه ع الظلمُ وَض أن يُ  خمافةَ 

بعض  ورأيت يف .هذا ما قال (.٢٢الشورى: )ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئ

مع  ،ن عمر أنه ال بأس أن يطرحه عن نفسهاملنقوالت نحو هذا عن حييى ب

  .انً بيِّ ظلاًم  إذا كان املطروُح  ،العلم بأنه يطرحه عىل غريه

 ،ومن ذلك الرشوة عىل دفع الظلم إذا مل يقدر عىل دفعه إال بذلك

املسلمني، ودفع املال وإعطاء املال للمحاربني وللكفار يف فداء األسارى 

أداء احلج. وكل هذه األمثلة فيها  لقطاع الطرق إذا منعوا الشخص من

 .من املعصيةغريه بتمكني عن نفسه أو دفع رضر الشخص انتفاع 

ر اجلالعقوبات كلّ و إال اين، ها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إرضا

جلانب املفسدة ألنا غري مقصودة للشارع يف رشع هذه  ه إلغاءٌ أن ذلك كلّ 

 .ع أوىلوألن جانب اجلالب والداف ،األحكام

ال "رة أن قرَّ فإن القاعدة املُ  ،شكل يف كثري من املسائلهذا يُ  :فإن قيل

ر فال يكون مرشوعا بمقتىض  ،وما تقدم واقع فيه الرضر "،رضر وال رضا

هُ هذا األصل ويؤيِّ  ا إمّ  صاحب الطعام عىل إطعام املضطرّ  د ذلك إكرا

َذُه  ،إليه الطعام حمتاٌج  مع أن صاحَب . فاناا جمّ بعوض وإمّ  زنا أخ  إال أنّا جوَّ

ر املضطرّ ا كان إمساكه مؤدي  ا ملَّ من يده قهرً   .وما أشبه ذلك. ا إىل ارضا

ر الغري يف .ه ال إشكال فيهأن هذا كلّ  :فاجلواب  وذلك أن إرضا

يف  وإنام اإلذنُ  ،رة ليس بمقصود يف اإلذنقرَّ مة واألصول املُ املسائل املتقدِّ 

ر  جلب املصلحة أو دفع املفسدة،  خارٌج  أمرٌ بالغري وكونه يلزم عنه إرضا

ران .عن مقتىض اإلذن ر صاحب  :وأيضا فقد تعارض هنالك إرضا إرضا

ر من ال يد له وال ملك ،اليد وامللك واملعلوم من الرشيعة تقديم . وإرضا

 .يف هذا عند املزامحة عىل احلقوق ُف الَ وال خُيَ  ،صاحب اليد وامللك

ر إذنٌ  من حيث هو واحلاصل أن اإلذنَ  أال ترى أنه إذا  .مل يستلزم اإلرضا

ر أَ  فهذا  .ا إىل ما فعلوإن كان حمتاًج  مَ ث  قصد اجلالب أو الدافع اإلرضا
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ر ك عىل أنّ يدلُّ  ر نى ،الشارع مل يقصد اإلرضا وهو  ،بل عن اإلرضا

ر بصاحب اليد وامللك  .اإلرضا

طعام ليس البذل ه عىل رَ ك  ألن املُ  ؛فهي شاهد لنا وأما مسألة املضطرّ 

 وإال فلو فرضته كذلك مل يصّح  ،هابه عدمُ  حمتاجا إليه بعينه حاجة يرّض 

 ،به ه عىل البذل من ال يسترّض رَ ك  وإنام يُ  .زاعـوهو عني مسألة الن ،إكراهه

 .فافهمه

  :هنا وجهان رُ وَّ َص تَ فيُ احلظوظ وقلنا باإليثار  وإن مل نعتب: اجلهة الثانية

 ،املواساة عىل سواء والدخول يفاليشء ئثار بستإسقاط اال :أحدمها

صىل اهلل عليه وسلم، زمان رسول اهلل  ذلك يف َل ع  وقد فُ  ،جدا وهو حممودٌ 

يِّنيَ  إ نَّ : "وقال عليه الصالة والسالم َعر  َمُلوا  إ َذا األَش  و   يف   َأر  َغز   َقلَّ  َأو   ،ال 

م   َطَعامُ 
يَاهل   ينَة   ع  َد  ن   َكانَ  َما مَجَُعوا  ،ب امل  ب   يف   َدُهم  ع  د   َثو   َبي نَُهم   اق َتَسُموهُ  ُثمَّ  ،َواح 

  يف  
 
د   إ َناء ة   َواح  يَّ و  نِّي َفُهم   ،ب السَّ ن ُهم   َوَأنَا م 

هنا قد  قط احلظّ س  وذلك أن مُ  1"،م 

وكأنه أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غري ذلك ممن  ،ه مثل نفسهرأى غريَ 

ق اهلل باإلصالح والنظر ل  وأنه قائم يف َخ  ،وجوبابالقيام عليه ندبا أو  َب ل  طُ 

نفراد فإذا صار كذلك مل يقدر عىل اال .فهو عىل ذلك واحد منهم ،والتسديد

كام أن األب الشفيق  ؛بالقيام عليه رَ م  بل ممن أُ  ،لنفسه دون غريه ممن هو مثله

 فعىل هذا الرتتيب كان .نفراد بالقوت دون أوالدهال يقدر عىل اال

فهم مني وأنا " :فقال عليه الصالة والسالم ،ريون ريض اهلل عنهماألشع

ويف  ،ألنه عليه الصالة والسالم كان يف هذا املعنى اإلمام األعظم"؛ منهم

عىل أصل  جار  هذا و .بيشء دون أمته إذ كان ال يستبدّ  ؛الشفقة األب األكب

يلحق  وعىل هذه الطريقة ال .داداباست وهو ال يقتيض ،مكارم األخالق

وال يكون موقعا عىل نفسه  ،إال بمقدار ما يلحق اجلميع أو أقّل  العامل رضرٌ 

 .حيتمله يف دفع بعض الرضر عن غريه أو قليٌل  عٌ قَّ وَ تَ وإنام هو مُ  ،ا ا ناجزً رضرً 

م شيئا واحدا عىل مقتىض قوله عليه الصالة املسلمني كلهَّ  عدُّ من يَ  وهو نظرُ 

                                                 
 كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل األشعريني رضي اهلل عنهم.  صحيح مسلم: 1
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نُ : "والسالم م  ُؤ  ل ُمؤ   امل 
ن  ل  ُبن يَان   م  ُضهُ  َيُشدُّ  َكال  ًضا َبع  َ  َشبََّك  ُثمَّ  ،َبع  ه   َبني   .َأَصاب ع 

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َوَكانَ  َأُل  َرُجٌل  َجاءَ  إ ذ   َجال ًسا َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ  َحاَجة   َطال ُب  َأو   َيس 

َبَل  ه   َعَلي نَا َأق  ه  َفُعوا  :َفَقاَل  ب َوج  َجُروا اش  َيق ض   ،َفل ُتؤ  ُ  َول   َما َنب يِّه   ل َسان   َعىَل  اّللَّ

ن نيَ  َمَثُل : "وقوله 1"،َشاءَ  م  ُؤ  م   يف   امل 
ه  دِّ م   َتَوا ه 

مُح  م   َوَتَرا ه 
ََسد   َمَثُل  َوَتَعاُطف   إ َذا اجل 

َتَكى ن هُ  اش  وٌ  م  ََسد   َسائ رُ  َلهُ  َتَداَعى ُعض  َهر   اجل  ى ب السَّ ُمَّ وسائر ما يف  2"،َواحل 

امم إال هبذا املؤمن للمؤمن عىل التّ  ال يكون شدّ  إذ   ؛نى من األحاديثاملع

 وكذلك ال يكونون كاجلسد الواحد إال إذا كان النفع واردا .املعنى وأسبابه

كام أن كل عضو من اجلسد يأخذ من  ،كل أحد بام يليق به ،عليهم عىل السواء

بعض األعضاء فلو أخذ  .الغذاء بمقداره قسمة عدل ال يزيد وال ينقص

وأصل هذا من الكتاب ما  .عتدالهاأكثر مما حيتاج إليه أو أقل خلرج عن 

وا به من اجتامع رُ م  وما أُ  ،وصف اهلل به املؤمنني من أن بعضهم أولياء بعض

إذ ال يستقيم ذلك إال هبذه األشياء  .وهو كثري .الكلمة واألخوة وترك الفرقة

 .وأشباهها مما يرجع إليها

وذلك أن  .يف إسقاط احلظوظ ُق رَ يثار عىل النفس وهو أع  إلا: ثاينوال

 ،للعني التوكّ  وإصابةً  ،ة اليقنياعتامدا عىل صحّ  ،غريه ه حلظّ يرتك حظَّ 

وهو من حمامد  .ال للمشقة يف عون األخ يف اهلل عىل املحبة من أجلهوحتمُّ 

 صىل اهلل عليهوهو ثابت من فعل رسول اهلل  .وزكيات األعامل ،األخالق

َودَ : "وقد كان عليه الصالة والسالم .ه املريضّ ق  لُ ومن ُخ وسلم   النَّاس   َأج 

رَي    َودُ  َوَكانَ  ،ب اخل  نيَ  َرَمَضانَ  يف   َيُكونُ  َما َأج  َقاهُ  ح  يُل  َيل  ب  
يُل  َوَكانَ  ،ج  ب  

 ج 

الم َعَلي ه   َقاهُ  السَّ ُض َيع   ،َين َسل َخ  َحتَّى َرَمَضانَ  يف   َلي َلة   ُكلَّ  َيل   َصىلَّ  النَّب يُّ  َعَلي ه   ر 

 ُ آنَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ ُقر  َيهُ  َفإ َذا ،ال  يُل  َلق  ب  
الم َعَلي ه   ج  َودَ  َكانَ  السَّ رَي    َأج  ن   ب اخل 

 م 

يح   َسَلة   الرِّ ُر  ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یژ  وقد قال تعاىل: 3"،امل 

ل صىل اهلل عليه وسلم ويف هذا قصص كثرية عن الرسو (.١احلرش: )

 وأصحابه والسلف الصالح. 

                                                 
 دب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا.كتاب األ  صحيح البخاري: 1
 كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تراحم املسلمني وتعاطفهم وتعاضدهم.  صحيح مسلم: 2
  كتاب الصوم، باب أجود ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يكون يف رمضان.  صحيح البخاري:3
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أمجع العلامء عىل فضيلة اإليثار بالطعام ونحوه من أمور  :قال النووي

 .فيها هلل بات فإن احلّق رُ بخالف القُ  ،الدنيا وحظوظ النفس

اإليثار أو إسقاط احلظ والدخول يف املواساة مع الناس عىل سواء و

تصاف اال ختالف أحواهلم يفافون بذلك خمتل والناس يف ،عىل مراتب

 .ل املحض واليقني التامّ بأوصاف التوكّ 

 ُل فتحمُّ  ،عىل إسقاط احلظوظ العاجلة ّي ل أن اإليثار هنا مبنوحتّص 

فإن  .بمقصد رشعي ة الالحقة بسبب ذلك ال عتب فيه إذا مل خيّل املرّض 

، ارشعً  وال هو حممودٌ  ذلك إسقاطا للحظّ  فال يعدُّ  بمقصد رشعّي  أخّل 

  ألنه خمالف ألمر الشارع.

ر بالغري، ولكن دون أن يقصد الفاعل ذلك 5 . أن ينتج عن الفعل إرضا

الرضر، مع كون الرضر خاصا، وكون الفاعل غري حمتاج إىل ذلك الفعل وال 

 : رضرالفعل بمنعه من ذلك يلحقه 

ر بالغري مقطوعا به،  وهذا له حاالت: أحدها: أن يكون لزوم اإلرضا

ر بالغري، والثالثة: أن والثاني ة: أن يكون من النادر أن ينتج عن الفعل إرضا

بعة: أن يكون  ر بالغري عن ذلك الفعل ظنا غالبا، والرا يكون لزوم اإلرضا

ر بالغري عن ذلك الفعل كثريا، ال غالبا وال نادرا.  لزوم اإلرضا

ر بالغري عن ذلك الفعل،  فله أـ فإن كان من املقطوع به لزوم اإلرضا

من غري قصد  ،د رشعاَص ق  نظر من حيث كونه قاصدا ملا جيوز أن يُ  :ظرانن

ر بأحد ونظر من حيث كونه  .فيه ال حمظورَ  فهذا من هذه اجلهة جائزٌ  .إرضا

ره برتكه ،عاملا بلزوم مرضة الغري هلذا العمل املقصود  .مع عدم استرضا

ر ةٌ نَّ ظ  فإنه من هذا الوجه مَ  ا فاعل ملباح فعله إم ألنه يف ؛لقصد اإلرضا

، وهذا النوع رصف ال يتعلق بفعله مقصد رضوري وال حاجي وال تكمييل

وإما فاعل ملأمور به عىل وجه  .وقعإيقاعه من حيث يُ  للشارع يف قصدَ  ال

وليس للشارع ، يقع فيه مرضة مع إمكان فعله عىل وجه ال يلحق فيه مرضة

 .خروقوعه عىل الوجه الذي يلحق به الرضر دون اآل يف قصدٌ 

يه لذلك الفعل عىل ذلك الوجه مع العلم وعىل كال التقديرين فتوّخ 
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وذلك  ،النظر املأمور به يف إما تقصريٌ  :باملرضة ال بد فيه من أحد أمرين

ر قصدٌ  وإما .ممنوع فيلزم أن يكون  .وهو ممنوع أيضا ،إىل نفس اإلرضا

  .ممنوعا من ذلك الفعل

 ،عىل اجلملة يمن ضامن املتعدّ ويض ،ا بفعلهمتعدي   إذا فعله يعدّ و

وال  ،الضامن بحسب النفوس واألموال عىل ما يليق بكل نازلة وينظر يف

  ي.إذا مل يتحقق قصده للتعد ،ا له ألبتةقاصدً  عدُّ يُ 

ر بالغري عن ذلك الفعل نادرا، فإن هذا  ب ـ وإن كان لزوم اإلرضا

فال اعتبار ألن املصلحة إذا كانت غالبة  ،عىل أصله من اإلذنالفعل 

 ،العادة مصلحة عرية عن املفسدة مجلة إذ ال توجد يف ،انخرامها بالندور يف

ومل يعتب ندور  ،الرشع غلبة املصلحة جماري إال أن الشارع إنام اعتب يف

مع ـ وال يعد هنا قصد القاصد إىل جلب املصلحة أو دفع املفسدة  .املفسدة

وال قصدا إىل وقوع  ،النظر تقصريا يفـ معرفته بندور املرضة عن ذلك 

 .عىل أصل املرشوعية فالعمل إذا باق   .الرضر

كالقضاء  ؛والدليل عىل ذلك أن ضوابط املرشوعات هكذا وجدناها

مع إمكان الكذب والوهم  ،الدماء واألموال والفروج بالشهادة يف

 .والغلط

ر بالغري عن ذلك الفعل ظنا غالبا، فإن هذا  ج ـ وإن كان لزوم اإلرضا

اإلباحة واإلذن فظاهر فيه األصل من حيث كون أما  .حيتمل اخلالفالنوع 

فهل جيري غالبا ا ن الرضر واملفسدة تلحق ظن  من حيث إوأما  بيانه.م كام تقدّ 

ا يف النظر املأمور به وضامنا ملا يقع جمرى العلم في الظنّ  كون الفاعل مقرصِّ

 .ف نادراخلُّ إن كان التّ والرضر  جلواز ختلفيعد كذلك؟ أم ال من الرضر؟ 

 :ألمور ؛اعتبار الظن هو األرجحو

فالظاهر  ،جمرى العلم أبواب العمليات جار   أن الظن يف :أحدها

 .جريانه هنا

الذرائع  سدّ ما ورد يف النصوص الرشعية من مسائل أن  :والثاين



 

344 

وله  قسم ما منع منه الرشع ألنه مظنة الوقوع يف املحظور؛ كقداخل يف

(، ٥٠٥األنعام: )ژ ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ژ :تعاىل

 ويف اآلية. زلتـفن !إهلك ّبنّ ُس نَ أو لَ  ،آلهتنا بِّ عن َس  نَّ فَّ لتكُ  :فإنم قالوا 

  َرُسوَل  َأنَّ : "الصحيح
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ن   :َقاَل  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

َكَبائ ر   م   َشت مُ  ال 

ُجل   ه   الرَّ َدي 
  َرُسوَل  َيا :َقاُلوا  .َوال 

 
ت مُ  َوَهل   اّللَّ ُجُل  َيش  ه   الرَّ َدي 

 .َنَعم   :َقاَل  ؟َوال 

ُجل   َأبَا َيُسبُّ  هُ  َوَيُسبُّ  َأبَاهُ  َفيَُسبُّ  الرَّ هُ  َفَيُسبُّ  ُأمَّ وكان عليه الصالة  1"،ُأمَّ

عن قتل املنافقني ألنه ذريعة إىل قول الكفار إن حممدا يقتل  والسالم يكّف 

 .بهأصحا

 .عنه يالتعاون عىل اإلثم والعدوان املنه أنه داخل يف :والثالث

واحلاصل من هذا القسم أن الظن باملفسدة والرضر ال يقوم مقام 

وقطع النظر عن اللوازم  ،فاألصل اجلواز من اجللب أو الدفع ،القصد إليه

ن من باب احليل أو م ب مفسدةً ا كانت املصلحة تسبِّ إال أنه ملّ  ؛اخلارجية

ب مل يقصد فإن املتسبِّ  .من هذه اجلهة ال من جهة األصل عَ ن  مُ  ،باب التعاون

 ،للتقصري هٌ نَّ فمن جهة أنه مظ   يعدّ حممل التّ  َل فإن مُح   ،إال مصلحة نفسه

ر بالغري.وهو أخفض رتبة مم ولذلك وقع  ا يلزم فيه قطعا وقوع اإلرضا

  ؟ء أم الإىل ذلك اليشء مقام نفس القصد ة اليشنَّ هل تقوم مظ   اخلالف فيه

ر بالغري عن هذا الفعل كثريا ال غالبا وال نادرا  د ـ وإن كان لزوم اإلرضا

عىل األصل من صحة اإلذن  واألصل فيه احلمُل  .لتباسافهو موضع نظر و

إذ  ،وألن العلم والظن بوقوع املفسدة منتفيان ،كمذهب الشافعي وغريه

ح أحد اجلانبني وال قرينة ترجِّ  ،وعدمه بني الوقوع   دٌ ليس هنا إال احتامل جمرّ 

ر ال يقوم مقام نفس القصد  ،عىل اآلخر واحتامل القصد للمفسدة واإلرضا

لوجود العوارض من الغفلة وغريها عن كونا موجودة أو غري  ،وال يقتضيه

 .موجودة

ا وال قاصدا اجلالب أو الدافع هنا مقرصِّ  أن يعدّ  وأيضا فإنه ال يصّح 

                                                 
 كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها.  صحيح مسلم: 1



 

345 

ب املأذون فيه سبُّ وإذا كان كذلك فالتّ  بوقوع املفسدة.والظن  العلم كام يف

 .اجد   قوّي 

 .عىل كثرة القصد وقوعا الذرائع بناءً  سدّ  مالك اعتبه يفاإلمام إال أن 

لكن له جمال هنا  ،نفسه ألنه من األمور الباطنة وذلك أن القصد ال ينضبط يف

َ فكام اعتُ  .ة ذلكنَّ أو هو مظ   ،الوجود وهو كثرة الوقوع يف  ت املظنة وإن صّح ب 

  .عتب الكثرة ألنا جمال القصدكذلك تُ  ،فخلُّ التّ 

فقد نى عليه  :هذا القسم من النصوص كثري وأيضا فقد جاء يف

  َرُسول   َعن  : "الصالة والسالم عن اخلليطني
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

ب   ُين َتَبذَ  َأن   َنَى رُ  يُب الزَّ ُ  ُين َتَبذَ  َأن   َوَنَى ،مَج يًعا َوالتَّم  ُبّس  َطُب  ال   1"،مَج يًعا َوالرُّ

 عليه وبنيَّ  ،علم بتخمري النبيذ فيهاال يُ  ياألوعية الت نتباذ يفعن االنى و

لو  :فقال ،خذ ذريعةتَّ يُ  ذلك لئالّ  ام نى عن بعضه إنّ الصالة والسالم أنّ 

 َرُسوُل  َنَى، ففي احلديث: "وها مثل هذههذه ألوشك أن جتعل صت يفرّخ 

 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َقي س   َعب د   َوف دَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ نيَ  ال  ُموا  ح    َعن   َعَلي ه   َقد 

 
بَّاء  َوَعن   ،الدُّ

َُزفَّت   َوَعن   ،النَّق ري   َدة   ،امل  ََزا ُبوَبة   َوامل  َج  َتب ذ   :َوَقاَل  ،امل  َقائ َك  يف   ان  ب هُ  ك ه  َأو   س  َ  َوارش 

ُضُهم   َقاَل  ،ُحل ًوا  َذن   :َبع    َرُسوَل  َيا يل   ائ 
 
ث ل   يف   اّللَّ ث َل  جَت َعَلَها إ ًذا :َقاَل  ،َهَذا م   م 

ه   ه   َوَأَشارَ  ،َهذ  ُف  ب يَد  املباح  النفوس ال تقف عند احلدّ  أنّ  ييعن 2"،َذل َك  َيص 

 َر ثُ وإن كَ  ،العادة غالبة يفهذه األمور ليست ب ووقوع املفسدة يف .مثل هذا يف

 ،اخللوة باملرأة األجنبيةمثل ذلك حتريمه صىل اهلل عليه وسلم و .هاوقوعُ 

وعن  ،عن بناء املساجد عىل القبور يهون ،مرَ مع غري ذي حَم  املرأة وأن تسافر 

ر واملفسدة  ويف ،إىل غري ذلك مما هو ذريعة، الصالة إليها القصد إىل اإلرضا

حتياط واألخذ ة عىل االوالرشيعة مبنيّ  .بغالب وال أكثري وليس ،فيه كثرة

فإذا كان هذا معلوما  .ز مما عسى أن يكون طريقا إىل مفسدةحرُّ باحلزم والتّ 

الرشيعة بل هو أصل من  عىل اجلملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع يف

  .ل إما لرضوري أو حاجي أو حتسينيراجع إىل ما هو مكمِّ  ،أصوهلا

                                                 
 . كتاب يف األشربة، باب يف اخلليطني: بي داودسنن أ 1
 كتاب األشربة، باب اإلذن يف االنتباذ.سنن النسائي:  2



 

346 

 لة السادسةالمسأ
ف بمصالح نفسه فليس عىل غريه القيام بمصاحله مع لِّ من كُ  كلُّ 

، مهللا إال يف حال رضورة العجز عن القيام بتلك املصالح فيجب ختياراال

أنه جيب عىل املكلَّف القيام بمصالح والدليل عىل  عىل الغري القيام هبا.

 ان:وجهنفسه 

أما الدينية فال  .إما دنيويةو ،أن املصالح إما دينية أخروية :اأحدمه

إذ  ،وليس الكالم هنا فيهابيانه، م سبيل إىل قيام الغري مقامه فيها حسبام تقدّ 

 تصّح  يالدنيوية التاملصالح  يفهنا وإنام النظر  ،ال ينوب فيها أحد عن أحد

نت عليه وإذا تعيَّ  ،نت عليههبا فقد تعيَّ  ٌف لَّ كَ فإذا فرضنا أنه مُ  .الينابة فيها

 .فا هبا أصالمكلَّ  هُ فلم يكن غريُ  ،م التعينيك  ت عن الغري بحُ سقط

ة عىل هذا نَ تعيِّ فا هبا أيضا ملا كانت مُ لَّ كَ أنه لو كان الغري مُ  :والثاين

ألن املقصود حصول املصلحة أو درء  ؛وال كان مطلوبا هبا ألبتة ،فلَّ املك

فا ن هو مكلَّ فلزم أن ال يكو ،وقد قام هبا الغري بحكم التكليف ،املفسدة

 .فا هبا عىل التعينيوقد فرضناه مكلَّ  ،هبا

بتلك املصالح  عنه التكليُف  فإنه عند ذلك ساقطٌ  ،ه رضورةتحلقفإذا 

ره إليها عت ولذلك رُش  .فيجب عىل الغري القيام هبا ،أو ببعضها مع اضطرا

والقيام عىل األطفال واملجانني  ،والتعاون ،واإلقراض ،والصدقة ،الزكاة

ال يقدر املحتاج  يوما أشبه ذلك من املصالح الت ،مصاحلهم ر يفوالنظ

 .ال يقدر عىل استدفاعها يواملفاسد الت ،إليها عىل استجالهبا

ف بمصالح نفسه فعىل غريه القيام كلَّ من مل يُ  كّل  :قالعىل هذا يُ و

 القيامُ مّلا كان عليها فالزوجة  .رٌ بحيث ال يلحق ذلك الغري رَضَ  ،بمصاحله

فقال اهلل  شؤونا، فا بالقيام عىلكلَّ مُ الزوج كان لبيت واألوالد، اعىل 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  :تعاىل

 (.١٢النساء: )
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 المسألة السابعة
عىل القيام بمصالح  ادراقيكون ف بمصالح غريه فال خيلو أن كلَّ مُ  كلُّ 

 ادرا عىل ذلك.يكون قال  أوالدنيوية املُحتاج إليها، نفسه 

ة فليس عىل الغري القيام فإن كان قادرا عىل ذلك من غري مشقّ 

وقد وقع عليه  ،عيوالدليل عىل ذلك أنه إذا كان قادرا عىل اجلم .بمصاحله

من جهة  ةٌ فاملصالح املطلوبة من ذلك التكليف حاصل ،التكليف بذلك

 طلُب ألنه  ؛حتصيلها من جهة غريه غري صحيح فطلُب  ،فكلَّ هذا املُ 

لد بالنسبة إىل الزوجة ا ومثال ذلك الزوج والو .وهو حمال ،حتصيل احلاصل

فإنه ملا كان قادرا عىل القيام بمصاحله ومصالح من حتت حكمه  ؛واألوالد

 .به َف لِّ ه بالقيام عليه وال كُ طلب غريُ مل يُ 

إسقاط  عتبة يفة مُ وإن مل يقدر عىل ذلك ألبتة أو قدر لكن مع مشقّ 

تي ينبغي عليه أن يقوم هبا لصالح ال خيلو أن تكون املصالح الف ،التكليف

 .الغري خاصة أو عامة

ه ألن حقَّ  ؛مةاملقدَّ  يه هوكانت مصاحلُ  ،فإن كانت خاصة سقطت

 .ه فإن ذلك نظر آخرإال إذا أسقط حظَّ  ،غريه رشعا م عىل حّق مقدّ 

مصاحلهم بذلك املكلَّف وإن كانت املصلحة عامة فعىل من تعلقت 

 وال يوقعهم يف ،بأصل مصاحلهم عىل وجه ال خيّل ، ن يقوموا بمصاحلهأ

قال وذلك أنه إما أن يُ  .مفسدة تساوي تلك املصلحة أو تزيد عليها

ك أو بام خيّص  ،كغريَ  ك وما يعمُّ لك من القيام بام خيصُّ  ال بدّ  :فللمكلَّ 

 يستطيع ؛ ألن املسألة فيمن اليصّح  واألول ال .غريك فقط أو بام يعمُّ  ،فقط

 والثاين اجلمع بني القيام بمصاحله اخلاصة واملصالح العامة التي ُكلَِّف هبا.

م كام تقدّ  ،ة عىل املصلحة اخلاصةمَ قدَّ ألن املصلحة العامة مُ  ؛أيضا ال يصّح 

فإنه  ،نفسه يف مفسدةٌ تلك املصلحة العامة ف بكلَّ إذا دخل عىل املُ  إالّ بيانه، 

،و .املسألة عىل تنازع يف هف إال بام خيصُّ كلَّ ال يُ  فيجب  الثالث هو املتعنيِّ

عىل املكّلف بتلك املصلحة العامة التجّرد للقيام هبا، وعىل الغري القيام 

  .عليهم اذلك واجبويكون  ،بمصلحته اخلاصة



 

348 

 قيامهم بمصاحله أن يقع من جهة ال ختّل  فالرشط يفهذا ر إذا تقرّ و

زمان السلف   ذلك يفوقد تعنّي  .بمصاحلهم وال يلحقه فيها أيضا رضر

ال  ،رصدا ملصالح املسلمنياألموال ما يكون مُ  إذ جعل الرشع يف ؛الصالح

بيت " وهو ماُل  ،نة إال ملطلق املصالح كيف اتفقتجلهة معيّ  يكون فيه حّق 

لحق به ما كان ويُ القائم عىل املصالح العامة، فيتعني إلقامة مصلحة  "،املال

حيصل القيام باملصالح من وهبذا  .ل هذه الوجوهمن األوقاف خمصوصا بمث

)القيام باملصالح العامة، والقيام بمصالح من تفّرغ للقيام بتلك اجلانبني 

ض ر  إذ لو فُ  ؛وال يكون فيه رضر عىل واحد من أهل الطرفنياملصالح(، 

عدم وجود "بيت مال" أو "وقف خاص" لإلنفاق عىل مصالح من تعنيَّ 

 .ورضر عىل املقوم هلم ،لكان فيه رضر عىل القائمعامة للقيام باملصالح ال

حلاق ني؛ أحدمها: جهوفمن عىل املصالح العامة ة القائم أما مرضَّ 

 
 
لذلك، نوا إذا تعيَّ عىل اإلنفاق عليه والقيام بمصاحله ة من القائمني نَّ امل

. ولذلك جعل أرباب العقول اآلخذون بمحاسن العاداتوامَلنُّ يأباه 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ ّن من مبطالت الصدقة، فقال تعاىل:الشارع امل

ق من إيذاء املتصدَّ  املنّ  ملا يف وما ذاك إالّ (، ٢٥٢البقرة: ) ژې  ى

همة الالحقة عند القبول قة والتُّ ما يلحقه من الظنون املتطرِّ . والثاين: عليه

أن  امكَّ وال لسائر احلُ  تفاق للقايضاولذلك مل جيز ب ؛عنيَّ مُ شخص من 

 ،جرة عىل فصل اخلصومة بينهاميأخذوا من اخلصمني أو من أحدمها أُ 

وجعلها عليه الصالة والسالم من حكام، وامتنع قبول هدايا الناس لل

 .هو كبرية من كبائر الذنوب يالغلول الذ

ة القيام بالوظائف عند فَ ل  كُ ني؛ أحدمها: جهوة الدافع فمن وأما مرّض 

 ،حال دون حال أو يف ،وقت دون وقت ك يف له ذلوقد يتيّّس  ،عينيالتّ 

والثاين:  .رجع إليهذلك يُ  وال ضابط يف ،وبالنسبة إىل شخص دون شخص

أن ذلك قد يكون ذريعة للقائم عىل املصالح العامة إىل التقصري وعدم 

العدل فيام ُكلَِّف به؛ فيحايب من يدفع أكثر، وُيقرصِّ يف حّق من يدفع أقّل، 

 إبطال احلّق  سببا يفذلك فيكون مل يتعنيَّ للدفع أصال، أو هُيمل مصالح من 
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العلامء عىل املنع  إمجاعُ  َل لِّ عُ وهبذا  .املصلحة وذلك ضدّ  ،وإحقاق الباطل

  .من أخذ األجرة من اخلصمني

 

 فصل

دنيوية  ومفسدةٌ  ه فيام إذا كانت املصلحة العامة إذا قام هبا حلقه رضرٌ هذا كلُّ 

فإن كانت املفسدة الالحقة له دنيوية ال يمكن أن يقوم هبا  ،هأن يقوم هبا غريُ  يصّح 

 "طاقمنع التكليف بام ال يُ "قاعدة  ، ألنفهي مسألة جيرى فيها خالف ،غريه

 "تقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة"وقاعدة  ،ف بمثل هذاكلَّ شاهدة بأنه ال يُ 

 .ال تناقض فيهو ،ف من جهتنيكلَّ فيتواردان عىل هذا املُ  .شاهدة بالتكليف به

ح جانب املصلحة يف هذا النوع إسقاط احلظوظ فقد يرتّج  َض ر  وإن فُ 

  .م ذكرهااإليثار املتقدِّ شهد لذلك قاعدة وي .العامة

 ،خروية كالعبادات الالزمة عينااملفسدة الالحقة أوإن كانت 

فال خيلو أن يكون دخوله يف القيام هبذه  ،والنواهي الالزم اجتناهبا عينا

 .أو ال ،هبذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا حة خمال  املصل

فيها إذا كان اإلخالل هبا عن غري  ع الدخوُل َس هبا مل يَ  فإن أخّل 

 .مة عىل املصالح الدنيوية عىل اإلطالقدَّ قَ ألن املصالح الدينية مُ  ؛تقصري

 ومثُل  .طاق مرفوعألن احلرج وتكليف ما ال يُ  ،هذا القسم واقعا وال أظنّ 

 .هذا التزاحم يف العادات غري واقع

تجنُّب ف ،ه كامالً خالفُ  عدُّ بحيث يُ  ،ا ماهبا لكنه أورثها نقًص  وإن مل خيّل 

 املندوباُت  وال تعارُض  ،املندوباتمثل ذلك النقص وحتقيق الكامل من 

، فال ينبغي للمكلَّف اإلعراض عن القيام باملصلحة العامة جتنُّبا الواجبات

التي ترد اخلطرات قص وطلًبا للكامل يف العبادات. ومثال ذلك لذلك الن

ل عن عمر بن اخلطاب ق  وقد نُ عىل قلبه يف الصالة ممّا يتعّلق بذلك الشغل. 
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ومن نحو هذا  .ريض اهلل عنه نحو هذا من جتهيز اجليش وهو يف الصالة

ُخُل  إ ينِّ : "قوله عليه الصالة والسالم الة   يف   ألَد  يدُ  الصَّ َمعُ  إ َطاَلَتَها َفُأر   َفَأس 

ب يِّ  ُبَكاءَ  زُ  الصَّ َّا َفَأتََجوَّ
َلمُ  مم  ن   َأع 

ة   م  دَّ د   ش  ه   َوج  ن   ُأمِّ
 1".ُبَكائ ه   م 

حصوله، ع توقَّ ولكن ذلك مُ  ،هبا وال أورثها نقصا بعدُ  وإن مل خيّل 

كالعامل يعتزل  ؟ال ذلك من قبيل املفسدة الواقعة يف الدين أم   عدُّ فهل يُ 

وكذلك السلطان أو  ،الرياسة جب وحّب ا من الرياء والعُ ناس خوفً ال

ذلك الرتك ، مع كون ح إلقامة تلك الوظائفالوايل العدل الذي يصلُ 

  .ا إىل اإلخالل هبذه املصلحة العامةمؤدي  

ألنه ال سبيل لتعطيل مصالح صلحة العامة؛ القول هنا بتقديم املو

هذا إذا كان و ،يا ال حتصل إال بذلكفإن إقامة الدين والدن ،اخللق ألبتة

ه يف تكليف ما لُ خ  د  هبا عىل وجه ال يُ  القيامُ  فال يمكن إالّ  ،ا هباطالبً مُ  اخلائُف 

ضه  .عليه طيقه أو ما يشقُّ ال يُ  إىل  راجعٌ فهو للفتن واملعايص أما احتامل تعرُّ

ل، إذا تعنيَّ عليه العمف ، وهو أمر يمكن مقاومته.اتباع هوى النفس خاصة

َذر بكونه ال يقدر  ه، مل ُيع  عىل القيام بذلك إال مع وصار واجبا يف حقِّ

جتنُّب إذ  ،د متابعة اهلوى عليه فال يرفعه عنه جمرّ ألنه أمر قد تعنيَّ  ؛املعصية

ا أو عليه الصالة أو اجلهاد عينً  كام أنه إذا وجبت .ليس من املشقاتاهلوى 

وإن  ،رياء والعجب وما أشبه ذلكال ا عليه خوُف وجوهَب  الزكاة فال يرفعُ 

 .ؤمر بجهاد نفسه يف اجلميعبل يُ  ،أنه يقع به َض ر  فُ 

ب فصار كاملتسبِّ  ،وقد علم أنه ال يسلم من ذلك ؟كيف هذا :فإن قيل

 .فالوجه أنه ال سبيل له إىل دخوله فيام فيه هالكه ،لنفسه يف اهللكة

ذلك ـ جلاز يف مثله : أنه لو كان كذلك ـ وقد تعني عليه القيام بفاجلواب

مما تعني عليه من الواجبات، وذلك باطل باتفاق. نعم، قد يقال: إذا كان 

يف دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غصب أو تعدِّ فهذا أمر خارج عن 

                                                 
 ذان، باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب.كتاب األ  صحيح البخاري: 1
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املسألة، فهو سبب لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة، ال من جهة أنه قد 

ا أنه وقع يف خمالفة أسقطت كان ساقطا عنه بسبب اخلوف. وإنام حاصل هذ

 عدالته، فلم تصح إقامته وهو عىل تلك احلال.

لوجود غريه  ،باملصلحة العامة ّل ض أن عدم إقامته ال خُي ر  ا إن فُ وأمّ 

ح جانب السالمة من قد يرّج  :نظر فهو موضعُ  ،مثال ممن يقوم هبا

ق بني من يكون فرّ وقد يُ  ،ح جانب املصلحة العامةوقد يرّج  ،العارض

وبني من له قوة يف إقامة  ،جوده وعدمه سواء فال ينحتم عليه طلبو

ح فينحتم أو يرتّج ـ وإن كان لغريه غناء أيضا ـ اء ليس لغريه نَ املصلحة وغَ 

منها  َح ُج فام رَ  ،والضابط يف ذلك التوازن بني املصلحة واملفسدة .الطلب

من مسألة إشكال وخالف بني العلامء قائم  وإن استويا كان حمّل  ،بلِّ غُ 

م املناسبة بمفسدة تلزمُ   .راجحة أو مساوية انخرا

 المسألة الثامنة
ُل املكلَّف يف الدخول يف   قصدُ  مَ ل  عُ الرشعية التي التكاليف أحوا

 :املصلحة فيها ثالثة

فهذا ال  .من مقصد الشارع يف رشعها مَ ه  أن يقصد هبا ما فُ  :أحدها

ألن مصالح العباد  ؛التعبد ولكن ينبغي أن ال خيليه من قصد ،إشكال فيه

َ فإذا اعتُ  .دعبُّ إنام جاءت من طريق التّ ليست بعقلية حمضة و د صار عبُّ التّ  ب 

يف احلكم فهم املصلحة . وكم من مكلَّف ق بالعبوديةأمكن يف التحقّ 

فحرص قصَدُه يف حتقيق تلك املصلحة وغاب عنه نّية االمتثال ألمر اهلل 

 .دعبّ مل التّ بخالف ما إذا مل هُي  ،ت كثريةت خريا وهي غفلة تفوِّ تعاىل، 

 وأيضا فإن املصالح ال يقوم دليل عىل انحصارها فيام ظهر إال دليل ناص  

مل " :أن يقول مثال يف كالم الشارع إذ يقلُّ هذا أمر قليل، و ،عىل احلرص

أو ثبت يف موضع  ،فإذا مل يثبت احلرص ".مكَ هلذه احل   أرشع هذا احلكم إالّ 

تلك احلكمة ربام أسقط ما هو مقصود أيضا من  كان قصدُ  ،ردما ومل يطّ 

 .فنقص عن كامل غريه ،كمرشع احلُ 
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ما عسى أن يقصده الدخول يف التكاليف الرشعية أن يقصد ب :والثاين

أنه ربام  إالّ  ،وهذا أكمل من األول .لع عليهلع عليه أو مل يطّ مما اطّ  ،الشارع

 .دعبُّ فاته النظر إىل التّ 

 .املصلحة أو مل يفهم قصدَ  مَ ه  فَ  ،أن يقصد جمرد امتثال األمر :والثالث

 .فهذا أكمل وأسلم

إذ مل يعتب إال جمرد  ،ا رً ا مؤمتَ أما كونه أكمل فألنه نصب نفسه عبدً 

ل العلم باملصلحة إىل العامل هبا ا امتثل األمر فقد وكّ وأيضا فإنه ملّ  .األمر

 .عض املصالح دون بعضومل يكن ليقرص العمل عىل ب ،مجلة وتفصيال

فإن  ،وأما كونه أسلم فألن العامل باالمتثال عامل بمقتىض العبودية

يف األكثر إذا  بل ال يدخل عليه ،دعبُّ التّ  قصدُ  هُ غري اهلل ردَّ  عرض له قصدُ 

بخالف ما إذا  ؛مملوك ال يملك شيئا وال يقدر عىل يشء عمل عىل أنه عبدٌ 

ه هنالك واسطة بني العباد نفَس  فإنه قد عدَّ  ،عمل عىل جلب املصالح

فربام داخله يشء من اعتقاد  ؛وإن كان واسطة لنفسه أيضا ،ومصاحلهم

من جهته بمقتىض  ه هنا ممحوّ وأيضا فإن حظَّ  .املشاركة فتقوم لذلك نفسه

 ،والعمل عىل احلظوظ طريق إىل دخول الدواخل .وقوفه حتت األمر والنهي

 .اءة منهاوالعمل عىل إسقاطها طريق إىل الب

 المسألة التاسعة
ا ما وأمّ  .ف عىل حالة فيه للمكلَّ رَيَ ما كان من حقوق اهلل فال خ   كّل 

 .ةرَيَ العبد يف نفسه فله فيه اخل   كان من حقِّ 

أما حقوق اهلل تعاىل فالدالئل عىل أنا غري ساقطة وال ترجع الختيار 

ء التام يف موارد الرش .ف كثريةاملكلّ   ؛يعة ومصادرهاوأعالها االستقرا

واألمر  ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،والصالة ،كالطهارة عىل أنواعها

وما يتعلق بذلك من  ،باملعروف والنهي عن املنكر الذي أعاله اجلهاد

وغري ذلك من  ،واللباس ،واألكل والرشب ،واملعامالت ،الكفارات

 ، من العبادالغري اهلل تعاىل أو حّق  العبادات والعادات التي ثبت فيها حّق 
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اهلل  ها عىل هذا الوزان مجيعها ال يصح إسقاط حّق وكذلك اجلنايات كلّ 

شيئا من هذا مل يصّح يشء منه، وبقي سقط فلو طمع أحد يف أن يُ  .فيها ألبتة

 ُمطالبا به إىل أن يقوم بأدائه. 

 للعبد إسقاطُ  العبد مل يصّح  اهلل وحّق  إذا كان احلكم دائرا بني حّق و

  تعاىل. اهلل ى إىل إسقاط حّق أدّ ه إذا حقِّ 

واجبا ال إحياء النفوس وكامل العقول واألجسام كان ألجل ذلك و

 .ال من حقوق العباد ،العباد اهلل تعاىل يف من حّق يمكن ألحد إسقاطه، ألنه 

 َب ل  به حيصل ما طُ  يفإذا أكمل اهلل تعاىل عىل عبد حياته وجسمه وعقله الذ

ف بتىل املكلَّ أن يُ  مهللا إالّ  .به فال يصح للعبد إسقاطه َف لِّ به من القيام بام كُ 

ه أو ه أو عقلُ وفات بسبب ذلك نفُس  ،هب  ء من ذلك من غري كسبه وال تسبُّ بيش

ما وقع ال  إذ  ، العبد حّق يصري العفو عن ذلك من فهنالك  ،من أعضائه عضوٌ 

 وَف يفا مستألنه قد صار حق   ،ى عليهة فيمن تعدّ رَي فله اخل   ،يمكن رفعه

ه هو األوىل كُ وتر   .هكَ رَ وإن شاء تَ  ،فإن شاء استوفاه ،كدين من الديون ،الغري

الشورى: ) ژىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئژ  :قال اهلل تعاىل ؛عىل الكيل إبقاءً 

وذلك (. ٢٠الشورى: ) ژۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  :وقال(، ٢١

ٌ َج  يأن القصاص والدية إنام ه عليه من مصالح نفسه أو  فات املجنيَّ  املَ  ب 

َ اهلل قد فات وال َج  حّق  فإنّ  ،جسده عىل ذلك  وأما املال فجار   .له ب 

ې  ى  ى  ژ  :وقد قال تعاىل ،للعبد فله إسقاطه  احلّق فإنه إذا تعنّي  ،األسلوب

بخالف (، ٢٥٠البقرة: ) ژۈئ  ۈئ   ېئ   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئائ    ائ  ەئ     ەئ

 غري مقصد رشعّي  ف فيه وإتالفه يفيده فأراد الترصُّ  يف املالما إذا كان 

 .وكذلك سائر ما كان من هذا الباب جيوز له ذلك. فال ،يبيحه الشارع
م وما أشبهه فمن حّق  ألنه  ،اهلل تعاىل وأما حتريم احلالل وحتليل احلرا

إذ  ،مفليس هلم فيها حتكُّ  ،ا العبادهَ مَ زَ ة أل  ة رشعيّ كليّ  وإنشاءُ  ،مبتدأٌ  ترشيعٌ 

فيام ليس  در عَ د تَ فهو جمرّ  .مل به أو حترِّ حتلِّ  وال تقبيٌح  ليس للعقول حتسنيٌ 

 .نصيبفيه لغري اهلل 
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اهلل  ق حّق فيه من تعلّ  للعبد ال بدّ  حقر  كّل  م أيضا أنّ فقد تقدّ  :فإن قيل

أن ليس للعبد  فيقتيض ،وفيه هلل حّق  ء من حقوق العباد إالّ فال يش ،به

، وهبذا ا واحد يكون العبد فيه خمريَّ  قى بعد هذا التقرير حق  فال يب ،سقاطهإ

 هو حق اهلل.يبق إال قسم واحد ، ومل العبدحق قسم يسقط 

للعبد إنام ثبت  ما هو حّق األصل يف احلق أنه هلل، ألن أن  :فاجلواب

ا لذلك بحكم ال بكونه مستحق   ،ا له بإثبات الرشع ذلك لهه حق  كونُ 

فأما ما هو هلل  .وهلل حّق  فمن هنا ثبت للعبد حّق  ،ذلكوإذا كان ك .األصل

 ختيار من حيُث وأما ما هو للعبد فللعبد فيه اال ،ا فال مقال فيه للعبدرصفً 

وقد ظهر بام تقدم  .ختيارباال أنه مستقل   هةال من ج ،له ذلك اهللُ  َل عَ َج 

 .ه عىل اجلملةآنفا ختيري العبد فيام هو حقّ 

 المسألة العاشرة
الظاهر أو غري سائغ عىل  ل بوجه سائغ مرشوع يفحيُّ التّ : لة هياحلي

بحيث ال يسقط أو ال ينقلب إال مع  ،كم آخره إىل ُح ب  ل  كم أو قَ إسقاط ُح 

مع  ،هبا إىل ذلك الغرض املقصود َل صَّ وَ تَ ليُ الواسطة  ُل عَ ف  فتُ  ،تلك الواسطة

قلب  :إحدامها ؛مشتمل عىل مقدمتني لحيُّ فالتّ  .رشع لهالعلم بكونا مل تُ 

جعل األفعال  :واألخرى ،ظاهر األمر أحكام األفعال بعضها إىل بعض يف

 .إىل قلب تلك األحكام وسائَل  الرشع معان   هبا يف املقصودُ 

ا من غري قيد إما مطلقً  ،م أشياءَ وحرَّ  وذلك أن اهلل تعاىل أوجب أشياءَ 

 ،ه ذلككام أوجب الصالة والصيام واحلج وأشبا ؛وال ترتيب عىل سبب

عىل  بةً وأوجب أيضا أشياء مرتَّ  ،م الزنى والربا والقتل ونحوهاوحرّ 

والكفارات عند توفُّر النّصاب، كإجياب الزكاة  ،ر كذلكَخ م أُ وحرّ  ،أسباب

 ،والشفعة للرشيكملن وقع منه نذر، والوفاء بالنذور عند وجود أسباهبا، 

ألنه املغصوب أو املّسوق نتفاع باالثالثا، وحتريم قة لَّ طَ املُ نكاح وكتحريم 

ل ك للغري،  إسقاط ذلك الوجوب  ف يفب املكلَّ فإذا تسبَّ  .وما أشبه ذلكم 

حتى  ،بسبُّ من وجوه التّ  بوجه   ،م عليهحرَّ إباحة ذلك املُ  أو يف ،عن نفسه
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الظاهر  م حالال يفأو املحرَّ  ،الظاهر يف واجب   غريَ  يصري ذلك الواجُب 

 .الى حيلة وحتيُّ سمَّ ب يُ سبُّ فهذا التّ  .أيضا

 فإنا رَض احلَ  يف شخص عىلالظهر لو دخل وقت صالة ومثال ذلك 

ها برشب مخر أو دواء إسقاطها كلِّ  ب يففأراد أن يتسبّ  ،جتب عليه أربعا

قرصها أراد أو  ،ت حتى خيرج وقتها وهو فاقد لعقله كاملغمى عليهب  س  مُ 

بغرض ان فسافر رمض ه شهرُ وكذلك من أظلَّ  .ا ليقرص الصالةسفرً بدأ ف

نفقه أو كان له مال يقدر عىل احلج به فوهبه أو أإجياد رخصة لإلفطار، 

أو أراد بيع عرشة دراهم  ،كي ال جيب عليه احلج نفاقبوجه من وجوه اإل

نقدا بعرشين إىل أجل فجعل العرشة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع 

أو نفاقه ة املال أو إبَ هب   وكالفرار من وجوب الزكاة ،األول بعرشين إىل أجل

حتليل احلرام وإسقاط  وهكذا سائر األمثلة يف .مجع متفرقه أو تفريق جمتمعه

 ر  كالزوجة تُ  ؛حتريم احلالل يف ه جار  ومثلُ  .الواجب
َّ ض   ة لتحرم عىلع الرضَّ

ر بالدين كالوصية للوارث يف ؛ُت ال يثبُ  أو إثبات حّق زوجها،   .قالب اإلقرا

ل عىل قلب األحكام الثابتة رشعا إىل أحكام يُّ وعىل اجلملة فهو حت

ويستوي يف ذلك كون احلكم  ،الباطن لغو يف ،بفعل صحيح الظاهر ،رَخ أُ 

 تكليفيا أو وضعيا. 

أم ال  ؟والعمل عىل وفقه هذا إىل رشعا القصدُ  هل يصّح : والسؤال

به يف املسألة التالية.  يصح ذلك؟ وجوا

 المسألة الحادية عشرة
، مع تفصيل اجلملة دين باملعنى املذكور غري مرشوعة يفال احليل يف

 ،الكتاب والسنةنصوص والدليل عىل ذلك ما ال ينحرص من  سيأيت بيانه.

َهم من جمموعها  ها منعُ وإن كان ذلك واردا يف جزئيات خاصة، إال أنه ُيف 

 .عنها عىل القطع والنهُي 

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ژ  :قوله تعاىل فقني يفافمن الكتاب ما وصف اهلل به املن
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  ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ

ې  ى   ى   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ژ  (9-2البقرة: )

ائائ ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  

 .يهمع علدهم وشنَّ هم وتوعَّ فذمَّ  (،16-14البقرة: ) ژىئ  ی  ی           ی

ال ملا  ،لدمائهم وأمواهلمحفًظا وحقيقة أمرهم أنم أظهروا كلمة اإلسالم 

 .الرشع من الدخول حتت طاعة اهلل عىل اختيار وتصديق قلبي له يف صدَ قُ 

وقيل فيهم إنم خيادعون اهلل  .سفل من النارالدرك األ وهبذا املعنى كانوا يف

ۅ ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ژ  :ماملرائني بأعامهل وقال تعاىل يف .والذين آمنوا 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ    ۆئې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

البقرة: ) ژجب  حب  خب  مب  ىب  يئی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  یىئ  ىئ  ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ژ تعاىل: وقال (،٢٥٢

لهم فعألن  هم؛دوتوعّ  همفذمّ (، ١٥النساء: ) ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ تعاىل:وقال  .ل هبا إليهتوصَّ إظهار للطاعة لقصد دنيوي يُ 

ألنم احتالوا لالصطياد يف  (،٥١البقرة: ) ژڑ  ک  ک    ک  ک  گ    گ  گ

إىل غري ذلك مما ورد يف القرآن الكريم هبذا  .غريه السبت بصورة االصطياد يف

 الشأن.

َ  جُي َمعُ  ال: "مقوله عليه الصالة والسال :ومن األحاديث ق   َبني   ُمَتَفرِّ

ُق  َوال َ  ُيَفرَّ ع   َبني  َتم  يَةَ  جُم  َدَقة   َخش  حتيال إلسقاط عن اال فهذا نٌي  1"،الصَّ

َخَل  َمن  : "وقال ،الواجب أو تقليله َ  َفَرًسا َأد  ن يـ  َفَرَسني    َبني  َمنُ  ال َوُهوَ  َيع   ُيؤ 

ب َق  َأن   اَمر   َفَلي َس ـ  َيس  َخَل  َوَمن   ،ب ق  َ  َفَرًسا َأد  نَ  َوَقد   َفَرَسني    َبني  ب َق  َأن   ُأم   َفُهوَ  َيس 

ُ  َقاَتَل : "وقال 2"،ق اَمرٌ  يَُهودَ  اّللَّ َمت   ال  م   ُحرِّ ُحومُ  َعَلي ه   َفَجَمُلوَها الشُّ

                                                 
 كتاب الزكاة، باب ما يأخذ املصدق من اإلبل.  سنن ابن ماجه: 1
  لل.كتاب اجلهاد، باب يف احملسنن أبي داود:  2
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ُ  َلَعنَ " :وقال 1"،َفَباُعوَها َُحلَِّل  اّللَّ َُحلََّل  امل  ونى عن هدية املديان  2"،َلهُ  َوامل 

ًضا َأَحُدُكم   َأق َرَض  إ َذا: "فقال َدى َقر  ة   َعىَل  مَحََلهُ  َأو   َلهُ  َفَأه  ابَّ َكب َها َفال الدَّ  َير 

َبل هُ  َوال ونى عن البيع  3"،َذل َك  َقب َل  َوَبي نَهُ  َبي نَهُ  َجَرى َيُكونَ  َأن   إ ال ،َيق 

 ل يفحيُّ لتّ ها دائرة عىل أن اهذا املعنى كثرية كلّ  واألحاديث يف 4،والسلف

 .وعليه عامة األمة من الصحابة والتابعني ،قلب األحكام ظاهرا غري جائز

 المسألة الثانية عشرة
ة َبَ تَ ع  ت ملصالح العباد كانت األعامل مُ عَ ا ثبت أن األحكام رُش  ملّ 

ظاهره وباطنه  فإذا كان األمر يف .الشارع فيها كام تبنيَّ  ألنه مقصودُ  ،بذلك

وإن كان الظاهر موافقا واملصلحة  .ة فال إشكالعىل أصل املرشوعي

ألن األعامل الرشعية ليست  ؛خمالفة فالفعل غري صحيح وغري مرشوع

املصالح  يوه ،معانيها ير هَخ أُ  هبا أمورٌ  دَ ص  وإنام قُ  ،هاس  مقصودة ألنفُ 

عمل من ذلك عىل غري هذا الوضع فليس  يفالذ .ت ألجلهاعَ التى رُش  

 .عىل وضع املرشوعات

طق بالشهادتني والصالة وغريمها من العبادات إنام نحن نعلم أن النّ ف

ده بالتعظيم واإلجالل ،ب هبا إىل اهلل والرجوع إليهت للتقرُّ عَ رُش    ،وإفرا

فإذا عمل بذلك عىل قصد  ؛نقيادالطاعة واال ومطابقة القلب للجوارح يف

قاصدا  كالناطق بالشهادتني ،من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع نيل حظر 

د عىل ذلك أو مَ ح  رئاء الناس ليُ  أو املصيلِّ  ،إلحراز دمه وماله ال لغري ذلك

ألن املصلحة  ؛ءيش فهذا العمل ليس من املرشوع يف ،الدنيا ينال به رتبة يف

 .تلك املصلحة بل املقصود به ضدّ  ،ألجلها مل حتصل عَ التى رُش  

                                                 
 كتاب البيوع، باب ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه.صحيح البخاري:  1
 : كتاب النكاح ، باب يف التحليل.سنن أبي داود 2
 : كتاب األحكام، باب القرض.سنن ابن ماجه 3
 
:  موطأ مالك. َوَسَلفٍ  بَعْيعٍ  َعنْ  نَعَهى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  بَعَلَغهُ  أَنَّهُ  َماِلك َعنْ 4

 اب السلف وبيع العروض بعضها ببعض.ب كتاب البيوع،
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يتها رفع رذيلة إن املقصود بمرشوع :الزكاة مثال وعىل هذا نقول يف

فمن  ،لفللتَّ  ةضومصلحة إرفاق املساكني وإحياء النفوس املعرَّ  ،الشّح 

إذا كان يف حول  ثمّ  ،ا من وجوب الزكاة عليهآخر احلول هربً  يفماله وهب 

 ،وإمداد له فهذا العمل تقوية لوصف الشّح  ،آخر أو قبل ذلك استوهبه

 ية ليست هبَ هذه اهل  فمعلوم أن صورة  .ملصلحة إرفاق املساكني ورفعٌ 

 ،ة إرفاق وإحسان للموهوب لهبَ ألن اهل   ؛ندب الرشع إليها ية التبَ اهل  

ال وهذه اهلبة  ،ته وموآلفتهوجلب ملودّ ، ا كان أو فقريا وتوسيع عليه غنيّ 

مليك احلقيقي لكان ذلك ولو كانت عىل املرشوع من التّ حتقق ذلك. 

فقا ملصلحة اإلرفاق والتّ  ا عن فلم يكن هربً  ،رذيلة الشّح ورفعا ل ،وسعةموا

العمل ال هيدم قصدا  املرشوع يف ل كيف كان القصدُ فتأمّ  .أداء الزكاة

 !والقصد غري الرشعي هادم للقصد الرشعي ،رشعيا

عت للزوجة هربا من أن ال يقيام حدود اهلل رُش اخلُل ع ومثله أن فدية 

ة أن تشرتي عصمتها من الزوج ع ،زوجيتهام يف ن طيب نفس فأبيح للمرأ

ا طلبا لصالح احلال فهذه بذلت ماهلَ  .املحظور خوفا من الوقوع يف ،منها

وهو مقصد رشعي مطابق  ،وهو التّسيح بإحسان ،بينها وبني زوجها

ها  فإذا أرّض  .الآال فساد فيه حاال وال م ،للمصلحة الزوج بزوجته ليضطرَّ

مع  ،بغري موج  هبا ل هو بغري املرشوع حني أرّض  َل م  لتفتدي منه فقد عَ 

ربالطالق القدرة عىل الوصول إىل الفراق  ن ويك فال ،من غري إرضا

وال خوفا من أن ال يقيام حدود  ،ا بإحسانالتّسيح إذا طلبته بالفداء تّسحيً 

ضطرار وإن كان جائزا هلا من جهة االفهذا الفعل  .مضطرر  ألنه فداءُ  ؛اهلل

 .عىل غري املرشوع عَ ض  وُ  إذ   لزوجل جائز   غريُ فهو  ،واخلروج من اإلرضار

 ية يفإن أحكام الرشيعة تشتمل عىل مصلحة كلّ  :وكذلك نقول

أما اجلزئية فام  .مسألة عىل اخلصوص كّل  وعىل مصلحة جزئية يف ،اجلملة

 أن يكون كّل  يوأما الكلية فه .تهخاّص  دليل حلكم يف ب عنها كّل ر  ع  يُ 

له  يف من تكاليف الرشع ف حتت قانون معنيَّ لَّ كَ مُ  مجيع حركاته وأقوا

بيان هذا فيام  رَّ وقد مَ  .ة تعمل هبواهابَ يَّ َس فال يكون كالبهيمة املُ  ،واعتقاداته

وكل  ،املذاهب َص َخ ت له يتبع رُ نَّ مسألة عَ  كّل  ف يفكلَّ فإذا صار املُ  .تقدم
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ه قول وافق فيها  ،متابعة اهلوى ومتادى يف ،فقد خلع ربقة التقوى ،هوا

 .مهر ما قدَّ وأخَّ  ،لشارعونقض ما أبرمه ا

 

 فصل
ها إبطاهلا وذمّ احلُكُم بم تقدَّ  يفاحليل التالتقرير اإلمجايل، إذا ثبت هذا 

 ،ناقض مصلحة رشعيةتدم أصال رشعيا وهي احليل التي هتوالنهي عنها 

وال تناقض مصلحة شهد  ،فإن فرضنا أن احليلة ال هتدم أصال رشعيا

ومرجع األمر فيها . باطلة يالنهي وال ه فغري داخلة يف ،عتبارهااالرشع ب

 :إىل أنا عىل ثالثة أقسام

 .كحيل املنافقني واملرائني ؛بطالنه ال خالف يف :أحدها

فإن  ،كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها ؛جوازه ال خالف يف :والثاين

ال يف الدنيا  ،مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية ال مفسدة فيها بإطالقهذا 

لكونه  ،فإنه غري مأذون فيهنطق املنافقني بالشهادة بخالف  ،خرةاآل وال يف

عتبار اال ة يفمَ قدَّ واملصالح واملفاسد األخروية مُ  .مفسدة أخروية بإطالق

اعتبار مصلحة دنيوية  إذ ال يصّح  ؛تفاقاعىل املصالح واملفاسد الدنيوية ب

 موافق   بمصالح اآلخرة غريُ  فمعلوم أن ما خيّل  .بمصالح اآلخرة ّل خُت 

 ،النفاق وأهله ما جاء ذمّ  ومن هنا جاء يف .ن باطالوكيملقصود الشارع ف

بالغ مبلغ األول والثاين القسمني من  وكل .جمراه يوهكذا سائر ما جير

 .القطع

فقهاء وفيه اضطربت أنظار ال ،اإلشكال والغموض حمّل هو  :الثالثو

 ،ه بالقسم األول أو الثاينحلاقُ   فيه بدليل واضح قطعّي من جهة أنه مل يتبنيَّ 

وال ظهر أنه عىل  ،له عىل أنه مقصودٌ  ُق فَ تَّ يُ   فيه للشارع مقصدٌ وال تبنّي 

 .ت هلا الرشيعة بحسب املسألة املفروضة فيهعَ ض  صلحة التي وُ املخالف 

أنه غري خمالف ، فمن يرى عا فيههذا الوجه متنازَ من فصار هذا القسم 

قال إن من أن يُ  وال يصّح الف هلا يمنعه. جييزه، ومن يرى أنه خمللمصلحة 
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بل  ،ذلك قصد الشارع بأنه خالف يف قر  بعض املسائل مُ  ل يفحيُّ أجاز التّ 

ل اجلائز عىل حتري قصده وأن مسألته الحقة بقسم التحيّ  إنام أجازه بناءً 

حا علام أو ظنا ال ألن مصادمة الشارع رُص  ؛الشارع إليه قصدُ  مَ ل  عُ  يالذ ا

م املسلمنيتصدر من عو نفعنا اهلل  ،فضال عن أئمة اهلدى وعلامء الدين ،ا

 عَ ض  كام أن املانع إنام منع بناء عىل أن ذلك خمالف لقصد الشارع وملا وُ  .هبم

 .وباهلل التوفيق .األحكام من املصالح يف

 
 

 كيفية التعّرف على مقصود الشارع
 

عىل  ب مبني  م من املسائل يف هذا الكتاإن ما تقدَّ  :للقائل أن يقول

له مما ليس بمقصود  عرف ما هو مقصودٌ فبامذا يُ  ؛املعرفة بمقصود الشارع

  ؟له

 :واجلواب أن النظر هانه ينقسم بحسب التقسيم العقيل ثالثة أقسام

 ،نا بهفُ ا حتى يأتينا ما يعرِّ عنّ  إن مقصد الشارع غائٌب  :أن يقال :أحدها

ع املعاين التي يقتضيها عن تتبُّ دا رَّ جُم  ،وليس ذلك إال بالترصيح الكالمي

إما مع  ،وال تقتضيها األلفاظ بوضعها اللغويمصادر الرشيعة استقراء 

وإما مع القول  ،العباد عىل حال راع فيها مصالُح القول بأن التكاليف مل يُ 

 ا غريُ هَ فوجهُ األحكام يف بعض  وإن وقعت ،ة املصالحامراع بمنع وجوب  

ع نَ م  الغ يف هذا حتى يُ بَ ويُ  ؛ري معروف ألبتةأو غ ،معروف لنا عىل التامم

وحاصل  .ام جاء يف ذم الرأي والقياس. وقد ُيستدّل هلذا ببالقياس القوُل 

وهو رأي الظاهريه الذين حيرصون  ،هذا الوجه احلمل عىل الظاهر مطلقا

الرأي  ذاالقول هبو .العلم بمقاصد الشارع يف الظواهر والنصوص مظانّ 

 .طالقهإالرشيعة بأنه ليس عىل  دُ هَ ش  تَ هو أمٌر بإطالق 

دعوى  (:األول) ؛إال أنه رضبان ،يف الطرف اآلخر من هذا :والثاين

 فهم منها وإنام املقصود أمرٌ أن مقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر وال ما يُ 
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ك سَّ مَ تَ رد هذا يف مجيع الرشيعة حتى ال يبقى يف ظاهرها مُ ويطّ  .آخر وراءه

قاصد إلبطال  وهذا رأي كّل  .مقاصد الشارع نه معرفةُ لتمس ميمكن أن يُ 

ا قالوا باإلمام املعصوم مل يمكنهم ذلك إال فإنم ملّ  ،وهم الباطنية ،الرشيعة

ومآل  .ر إليه عىل زعمهمقَ تَ ف  بالقدح يف النصوص والظواهر الرشعية لكي يُ 

 .هؤالءلتفت إىل قول واألوىل أن ال يُ  .هذا الرأي إىل الكفر والعياذ باهلل

 ،قال إن مقصود الشارع االلتفات إىل معاين األلفاظأن يُ  (:الرضب الثاينو)

فإن خالف  ،طالقإال هبا عىل اإل والنصوُص  عتب الظواهرُ بحيث ال تُ 

ُه املصلحَة املقصودَة منه  النصُّ  ُ تلك  تمدِّ وقُ النّص ح ر  اطُّ ما يعتقده ُمَفّسِّ

املعنى حتى تكون األلفاظ الرشعية  حتكيمعىل الغلّو يف  وهو بناء املصحلة.

وهو رأي ا يعتقده الشخص مصالَح مقصودًة من تلك األلفاظ، تابعة مل

يف طرف آخر غلو وهذا  .مني له عىل النصوصقدِّ قني يف القياس املُ املتعمِّ 

 .القسم األوليقابل الغلو يف 

ظواهر النصوص وما يفهم أنه مصالح قال باعتبار أن يُ  :والثالث

فيه املعنى بالنص وال  ّل عىل وجه ال خُي من تلك النصوص مجيعا،  مقصودة

 .لتجري الرشيعة عىل نظام واحد ال اختالف فيه وال تناقض ؛بالعكس

عتامد يف الضابط الذي به فعليه اال ،أكثر العلامء الراسخنيعليه وهو الذي 

 .مقصد الشارع ُف عرَ يُ 

 

 الجهات التي يعرف بها مقصد الشارع
 

 ولىالجهة األ 
ام كان أنه إنّ  معلومٌ  فإن األمرَ  ؛بتدائي الترصحييد األمر والنهي االرَّ جُم 

 .للشارع به مقصودٌ  فوقوع الفعل عند وجود األمر   ،أمرا القتضائه الفعل

فعدم وعليه  ،عنه لنفي الفعل أو الكّف  قتض  أنه مُ  وكذلك النهي معلومٌ 

 ملقصود اخمالففعل الفعل هو مقصود الشارع، ويكون إيقاع ذلك ال وقوع
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 فهذا وجهٌ الشارع.  ملقصود املأمور به خمالٌف القيام بكام أن عدم الشارع، 

كام  ،ةد األمر والنهي من غري نظر إىل علّ من اعتب جمرّ  يشمل ،عام   ظاهرٌ 

 .وهو األصل الرشعي ،من اعتب العلل واملصالحيشمل 

 دَ ص  األمر أو النهي الذي قُ ا من زً حترُّ  "بتدائياالـ "بتقييد األمر أو النهي و

فإن النهي عن  (،١اجلمعة: )ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ :كقوله تعاىل ،هبه غريُ 

فهو من النهي املقصود  ،بل هو تأكيد لألمر بالسعي ،بتدأً ا مُ البيع ليس نيً 

عن الربى والزنى  يا عنه بالقصد األول كام ُن فالبيع ليس منهي   .بالقصد الثاين

ه هذا ففي فهم قصد وما شأنُ  .شتغال بهتعطيل السعي عند اال بل ألجل ،مثال

اقرتان الفعل املرشوع يف أصله بفعل منشؤه  ،ده نظر واختالفرَّ الشارع من جُم 

م، هل يؤدي ذلك إىل القول ببطالن ذلك الفعل املرشوع القرتانه بالفعل  حُمرَّ

م؟ أم ال؟  1املُحرَّ

الذي  ياألمر أو النهي الضمنزا من تحرُّ ف "الترصحييـ"بأما تقييده و

واألمر  ،نه األمركالنهي عن أضداد املأمور به الذي تضمَّ  ،به حرَصَّ ليس بمُ 

 اَم فإن النهي واألمر هانه إن قيل هبام فهُ  ،الذي تضمنه النهي عن اليشء

. فعىل رأي القائلني إن األمر باليشء ني بالقصد الثاين ال بالقصد األول

التأكيد لألمر يشء أمر بضده، يكون جمرى الضّد عن ضده، والنهي عن ال

وعىل رأي القائلني بأن األمر باليشء ال يتضّمن عقال  .ح بهرصَّ أو النهي املُ 

النهي عن ضّده، وأن النهي عن اليشء ال يتضمن عقال األمر بضده، 

فاألمر يكون أوضح يف عدم استخالص مقصد الشارع من األمر أو النهي 

ما ال يتم الواجب إال به "وكذلك األمر يف مسألة . الضمني غري الرصيح

فهو واجب"، فإن داللة ذلك األمر أو النهي عىل كون الشارع قاصدا أيضا 

فليس داخال فيام نحن حمّل نزاع بني األصوليني، املأمور إال به  ما ال يتمّ إىل 

 ".الترصحييـ "األمر والنهي ب دَ يِّ ولذلك قُ  .فيه

 

                                                 
 يشري الشاطيب إىل هذا األصل عادة مبسألة "الصالة يف الدار املغصوبة". 1
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 الجهة الثانية
عن هذا  َي وملاذا ُن   ؟هبذا الفعل رَ م  ملاذا أُ  :ر علل األمر والنهياعتبا

 ؟اآلخر

فإن كانت معلومة تكون معلومة. ال  ن تكون معلومة أوأوالعلة إما 

 ،جد مقتىض األمر والنهي من القصد أو عدمهت وُ جدَ وُ  فحيُث  ،تبعَ اتُّ 

 ،ود عليهنتفاع باملعقوالبيع ملصلحة اال ،ملصلحة التناسلرشع كالنكاح 

ف العلة هنا بمسالكها املعلومة يف رَ ع  وتُ  .زدجارواحلدود ملصلحة اال

أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من  مَ ل  نت عُ فإذا تعيَّ  .أصول الفقه

 فيام يتعلق باألحكام الوضعية.  ب أو عدمهسبُّ ومن التّ  ،الفعل أو عدمه

ف عن القطع عىل من التوقُّ  غري معلومة فال بدّ العلة وإن كانت 

 :ف هنا له وجهان من النظروقُّ التّ  إال أنّ  ،الشارع أنه قصد كذا وكذا

 أو كم املعنيَّ أن ال نتعدى املنصوص عليه يف ذلك احلُ  :أحدمها

وضالل  ،من غري دليل مٌ عدي مع اجلهل بالعلة حتكُّ ألن التّ  ؛بب املعنيَّ الّس 

 .ف هنا لعدم الدليلفالتوقُّ  .عىل غري سبيل

ى هبا عدَّ تَ أن األصل يف األحكام املوضوعة رشعا أن ال يُ  :ثاينوال

ألن عدم نصبه دليال عىل  ؛يعدّ عرف قصد الشارع لذلك التّ ا حتى يُ حماهلّ 

ا لنصب عليه إذ لو كان عند الشارع متعدي   ،يعدِّ عىل عدم التّ  ي دليٌل عدّ التّ 

َ وقد ُخ  ،ومسالك العلة معروفة ؛ووضع له مسلكا ،دليال احلكم  ا حمّل هب ب 

ي لغري أن التعدّ  فصّح  ،من املسالك يشهد هلا مسلٌك  ةٌ فلم توجد له علّ 

 .مقصود للشارع املنصوص عليه غريُ 

إال أن األول يقتيض  ،يف املوضعمقبول فهذان مسلكان كالمها 

ويقتيض هذا إمكان  ،ي املفروض غري مرادف من غري جزم بأن التعدّ التوقُّ 

دأنه مُ   إذ يمكن أن يكون مقصودَ  ،باحثا حتى جيد خملصاتهد جفيبقى امل ،را

يقتيض جزم القضية فالثاين أما  .ا لهويمكن أن ال يكون مقصودً  ،الشارع

 أو م به علاًم كَ وحُي   ،في من غري توقُّ التعدّ  فينبني عليه نفُي  ،بأنه غري مراد

رجع جتهد املما اعتقده ح خالف فإن أتى ما يوضِّ  .ا بأنه غري مقصود لهظن  
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ه إىل زمَ غريِّ جعىل دليل يُ  لع بعدُ كاملجتهد جيزم القضية يف احلكم ثم يطَّ  ،إليه

 .خالفه

 الجهة الثالثة
أن للشارع يف رشع األحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية 

واملقاصد التابعة مقوية للمقاصد األصلية، ومستدعية  .ومقاصد تابعة

للمقصد  امثبتان من املقاصد التابعة لطلبها وإدامتها. وعىل ذلك فكّل ما ك

ـ ومل يكن منصوصا عليه ـ  لطلبه وإدامته ومستدع   ،حلكمته ومقور  ،األصيل

ة ملقاصد األمور مضادّ تلك أن نواقض نفهُم أنه مقصوٌد للشارع أيضا. كام 

إبطال تلك املقاصد، وعند ذلك يتبنيَّ أنا  من حيث كان مآلها إىل ،الشارع

 صد الشارع.ال تكون من مقا

 :احلاصل أن املقاصد التابعة للمقاصد األصلية عىل ثالثة أقسامو

 ،والوثوق هبا ،وربطها ،ةتأكيد املقاصد األصليّ  ما يقتيض :أحدها

ب فالقصد إىل التسبُّ  ،للشارع أنه مقصودٌ  فال شّك  ،وحصول الرغبة فيها

فٌق   .لقصد الشارع فيصّح  إليه بالسبب املرشوع موا

أن القصد إليه  فال إشكال أيضا يف ،زواهلا عينا يقتيضما  :والثاين

 .بإطالقإليه ب التسبُّ  فال يصّح  ،ملقصد الشارع عينا خمالٌف 

رفع املقاصد  ولكنه ال يقتيض ،تأكيدا وال ربطا ما ال يقتيض :والثالث

 أما عدمُ  .العادات دون العبادات يفالتسبُّب إليه  فيصّح  ،األصلية عينا

العادات فلجواز حصول الربط  وأما صحته يف .ات فظاهرالعباد ته يفصحّ 

 إذا كان ال يقتيض :قالفإنه قد يُ  ؛وحيتمل اخلالف. بوالوثوق بعد التسبُّ 

ب فال يكون ذلك التسبُّ  ،الشارع التأكيد وقصدُ  ،تأكيد املقصد األصيل

فقا ملقصد الشارع  هو وإن صدق عليه أنه غريُ  :وقد يقال .فال يصّح  ،موا

ما  ع  ف  رَ فاعله لزوم مل يقصد  إذ   ؛يصدق عليه أيضا أنه غري خمالف موافق  

ب أمرا يمكن أن حيصل معه التسبُّ  وإنام قصد يف ،وضعه الشارعُ  قصدَ 

ومل  ،له ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصةاومث .مقصود الشارع
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الفا لقصد  يكون خفال ،ض لقصد الشارع األصيل من التناسليتعرّ 

عىل وجه يكون  عىل حتصيل أمر   بحتيال بالتسبُّ الا خمالٌف ل. وهذالشارع

يريده الفاعل، ل إىل ما التوّص  ا ال حمصول حتته رشعا إالّ ب فيه عبثً التسبُّ 

فهذا من التحيُّل  .وانخرم من أصله ،بالتسبُّ  انحّل  ت النتيجةفإذا حصل

 يف قصدَ الذي سبق بيان عدم جوازه. ألن ما نحن فيه يقتيض أن الفاعل 

واهلل  .اجتهاد فهو حمّل ، ب أمرا يمكن أن حيصل معه مقصود الشارعالتسبُّ 

 .أعلم

مسألة املقاصد األصلية واملقاصد التابعة يف املعامالت مثال و

 ،ويليه طلب السكن ،فإنه مرشوع للتناسل عىل القصد األول ؛النكاح

متاع من االست ؛والتعاون عىل املصالح الدنيوية واألخروية ،واإلزدواج

الزوج، وقيام كل من باحلالل والنظر إىل ما خلق اهلل من املحاسن يف 

ظ من حفُّ والتّ الزوجني عىل شؤون اآلخر، وقيامهام عىل شؤون األوالد، 

واالزدياد من الشكر  ،الوقوع يف املحظور من شهوة الفرج ونظر العني

 صودٌ فجميع هذا مق .وما أشبه ذلك ،عم من اهلل عىل العبدبمزيد النِّ 

لم ومنه ما عُ  ،إليه شارٌ عليه أو مُ  فمنه منصوٌص  ؛للشارع من رشع النكاح

  .استقرىء من ذلك املنصوص بدليل آخر ومسلك  

 ،عليه من هذه املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصيل صَّ ام نُ ف

ومستجلب لتوايل الرتاحم  ،ومستدع لطلبه وإدامته ،حلكمته ومقور 

 .ذي حيصل به مقصد الشارع األصيل من التناسلوالتواصل والتعاطف ال

للشارع  عليه مما شأنه ذلك مقصودٌ  ما مل ينّص  فاستدللنا بذلك عىل أن كّل 

من فعل عمر بن اخلطاب يف نكاح أم كلثوم بنت عيل بن  يكام رو ؛أيضا

 .وما أشبه ذلك ،ومواصلة أرفع البيوتات ،سبطلبا لرشف النَّ  ،أيب طالب

 .نَس ب له َح التسبُّ  قصدَ  وأنّ  ،ملثل هذه املقاصد سائغٌ  فال شك أن النكاح

ة ملقاصد الشارع  أن نواقض هذه األمور مضادّ وعند ذلك يتبنّي 

كام إذا  ؛املواصلة والسكن واملوافقة من حيث كان مآلها إىل ضدّ  ،بإطالق

لقصد  مضادّ  ،عند القائل بمنعه ،قها ثالثا فإنهها ملن طلَّ لَّ ح  نكحها ليُ 
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 إذ   ؛ة التي جعلها الشارع مستدامة إىل انقطاع احلياة من غري رشطاملواصل

نكاح عىل  وكّل  ،ةعَ ت  وكذلك نكاح املُ  ،كان املقصود منه املقاطعة بالطالق

حافظة عىل املخالفة ملقصد الشارع يف امليف ظهور  هو أشدّ و ،هذا السبيل

 .دوام املواصلة

ه إىل الواحد املعبود وّج التّ املقصد األصيل فيها أن العبادات مثاهلا يف و

ده بالقصد إليه عىل كّل  د لنيل الدرجات عبّ ذلك قصد التّ  ويتبعُ  ،حال وإفرا

بع  .وما أشبه ذلك ،أو ليكون من أولياء اهلل تعاىل ،يف اآلخرة فإن هذه التوا

ّ  ،دة للمقصود األول وباعثة عليهمؤكِّ 
 ،ا وجهرا ومقتضية للدوام فيه رس 

 ؛قصد إىل التابع ال يقتيض دوام املتبوع وال تأكيدهبخالف ما إذا كان ال

الناس أو من موال أو لينال من أ ،د بقصد حفظ املال والدمعبّ كالتّ 

ئني ،تعظيمهم فإن القصد إىل هذه األمور ليس  ،كفعل املنافقني واملرا

 ،للرتك ومكسل عن الفعل بل هو مقور  ،د وال باعث عىل الدوامبمؤكِّ 

عليه  دَ عُ فإن بَ  ،هد به مطلوبَ صاحبه إال ريثام يرتّص  ولذلك ال يدوم عليه

فمثل هذا (. ٥٥احلج: ) ژڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ  :قال اهلل تعاىل ؛تركه

 . ألجله العمُل  دَ ص  لقصد الشارع إذا قُ  املقصد مضادّ 

أم  ؟اعينً املخالفة عتب من حيث تقتيض ة هل تُ هذه املضادّ  :فإن قيل

عة يقتيض ت  وبيان ذلك أن نكاح املُ  ؟تيض املوافقةفيها بكونا ال تق ىكتفيُ 

ونكاح القاصد  .ألن خمالفته لقصد الشارع عينية ؛املقاطعة عينا فال يصّح 

ولكنه  ،ا ال يقتيض مواصلةـ ممّ ه ذلك بَ ا وما أش  ة الزوجة أو ألخذ ماهل  ملضارّ 

 ،لقصد الشارع يف رشع النكاح خمالٌف ـ مع ذلك ال يقتيض عني املقاطعة 

ة الزوجة ال يلزم من قصد مضارّ  إذ   ؛ااملخالفة عينً  لكنه ال يقتيضو

ز الصُّ  ،ة وقوع الطالق رضبة الزبوال من وقوع املضارّ  ،هاوقوعُ   ،لحجلوا

القصد األول وإن ف ء.أو زوال ذلك اخلاطر الس ،كم عىل الزوجأو احلُ 

 .كان مقتضيا فليس اقتضاؤه عينيا

يف امتناعها وبطالن  عينية ال شّك أن اقتضاء املخالفة ال :فاجلواب

بام  د اهللُ بَّ عَ تَ أن يُ  فال يصّح  .يف العبادات والعادات معا ،مقتضاها مطلقا
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 ،يظهر أنه غري مرشوع يف املقاصد وإن أمكن كونه مرشوعا يف نفس األمر

وأما ما ال يقتيض املخالفة  .له أن يتزوج بذلك القصد يصّح  وكذلك ال

فإن هنا  ،هحُ صحِّ وكنكاح التحليل عند من يُ  ،ضارةا كالنكاح بقصد املعينً 

فإن القصد وإن كان غري موافق مل يظهر فيه عني  ؛وجهني من النظر

فقة مَ فمن ترجَّ  .املخالفة ح عنده ومن ترجَّ  .عنَ ح عنده جانب عدم املوا

فإنه  ؛ةويظهر هذا يف مثال نكاح املضارّ  . املخالفة مل يمنععنيُّ جانب عدم تَ 

فالنكاح  .لتعاون بالنكاح اجلائز يف نفسه عىل اإلثم واملمنوعمن باب ا

ة نَّ ة مظ  إال أن املضارّ  ،قة ممكنر  يف البقاء أو الفُ  ووه ،باحلكم يف نفسه منفردٌ 

 .ومن مل يعتبه أجاز ،عنَ فمن اعتب هذا املقدار مَ  .قللتفرُّ 

 الجهة الرابعة
عن رشعية العمل  أويف األعامل العادية، ب سبُّ السكوت عن رشع التّ 

 .له مع قيام املعنى املقتيضيف العبادات، 

  نوعني:كم عىل وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن احلُ 

ر دَّ قَ ب يُ وال موج   ،أن يسكت عنه ألنه ال داعية له تقتضيه :أحدمها

فإنا مل صىل اهلل عليه وسلم، حدثت بعد رسول اهلل  يوازل التنكال ؛ألجله

فاحتاج  ،وإنام حدثت بعد ذلك ،ها مع وجودهاتكن موجودة ثم سكت عن

ئها عىل ما تقرَّ  وما أحدثه  .كلياهتا ر يفأهل الرشيعة إىل النظر فيها وإجرا

 ،وتدوين العلم ،كجمع املصحف ،السلف الصالح راجع إىل هذا القسم

نّاع،  صىل ذكر يف زمن رسول اهلل له  ر  مما مل جَي   وما أشبه ذلكوتضمني الصُّ

ب وال عرض للعمل هبا موج   ،ومل تكن من نوازل زمانهوسلم، اهلل عليه 

رة. وُيعرف فهذا القسم  .يقتضيها جيري يف فروعه االجتهاد عىل أصوله املقرَّ

 القصد الرشعي فيه بالطرق التي سبق ذكرها. 

 ر فيه حكمٌ رَّ قَ فلم يُ  ،له قائمٌ  ه املقتيضبُ أن يسكت عنه وموج   :والثاين

فيه  السكوُت  نوعفهذا ال .عىل ما كان يف ذلك الزمان دٌ عند نزول النازلة زائ

ا كان هذا ألنه ملَّ  ؛نقصزاد فيه وال يُ الشارع أن ال يُ  عىل أن قصدَ  كالنّص 
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 ،رشع احلكم داللة عليهمل يُ  مَّ كم العميل موجودا ثُ ب لرشع احلُ املعنى املوج  

خمالفة ملا و ،الزائد عىل ما كان هنالك بدعة زائدة كان ذلك رصحيا يف أنّ 

ال الزيادة عليه  ،هنالك دّ ما َح  من قصده الوقوف عند مَ ه  إذ فُ  ،الشارع هُ قصدَ 

 .وال النقصان منه

، سجود الشكراالستدالل عىل هذا ما ورد عن اإلمام مالك يف ومثال 

 .شكرا  وجّل  ه فيسجد هلل عزّ بُّ سئل عن الرجل يأتيه األمر حُي حيث إنه 

قيل له إن أبا بكر فلام  .الناس ر  ا مىض من أم  ليس هذا ممّ  .ال يفعل :فقال

، شكَّك يف صّحة ذلك سجد يوم الياممة شكرا هللـ فيام يذكرون ـ الصديق 

صىل اهلل عليه وسلم عىل رسول اهلل  َح ت  قد فُ النقل، واعرتض عليه بأنه 

َمع  وعىل املسلمني بعده حدث لو و .أن أحدا منهم فعل مثل هذاومل ُيس 

. وجعل عدم النقل يف الناس الذي قد كان فيهم ر  م  ألنه من أَ  ،رَ ك  لذُ ذلك 

 هذه احلال كاإلمجاع منهم عىل عدم وقوع ذلك.

أو  ،إنا فعل ما سكت الشارع عن اإلذن فيه :البدع يفقد يقول قائل و

كسجود الشكر عن  "فاألول" .عن ذلك خارٌج  أو أمرٌ  ،فعله ترك ما أذن يف

بعد جتامع والدعاء هبيئة اال ،دليل عىل فعله مّ حيث مل يكن ثَ  ،مالكاإلمام 

وجماهدة النفس  ،كالصيام مع ترك الكالم "والثاين" .الصلواتالفراغ من 

كإجياب شهرين متتابعني  "والثالث" من املباحات. نةبرتك مأكوالت معيّ 

 فال يصّح  ،الرشعي للنّص  هذا الثالث خمالٌف ف .هار لواجد الرقبةالظّ  يف

ٌ بَ  قبيحةً  بدعةً ه فكونُ  ،بحال أو  احلقيقة فعٌل  ومها يفاألول والثاين ـ وأما  .نيِّ

علم خمالفتهام لقصد فمن أين يُ ـ ا سكت الشارع عن فعله أو تركه ملَ  تركٌ 

 مل يتواردا مع املرشوع عىل حمّل  ومها ؟الف املرشوعا خُي الشارع أو أنام ممّ 

ت ملصالح ثَ حد  إنام أُ  والبدعُ  ،املعنى كاملصالح املرسلة بل مها يف ،واحد

وال لوضع  ،ويزعمون أنا غري خمالفة لقصد الشارع ،عيها أهلهايدّ 

ُض التسليم بكونه َحَسنًا، وأّما  .األعامل رَتَ أما قصُد الفاعل لتلك البدعة فُيف 

ا تركً رشَع ث وال دَ ح  املُ  هبذا العمل   َض وق  نُ  فعالً  فلم يرشع الشارعُ  الفعُل 

 ليش
 
 ح  ملُ هذا ا هُ لَ عَ فَ  ء

 ه أنه أمرٌ بل حيققتُ  ،ورشب اخلمر ،كرتك الصالة ؛ثد 

فإذا . خمالفة واملسكوت من الشارع ال يقتيض ،عنه عند الشارع مسكوٌت 



 

369 

 فام وجدنا فيه مصلحةً  ؛وجوه املصالح كان كذلك رجعنا إىل النظر يف

إعامال  ،وما وجدنا فيه مفسدة تركناه ؛إعامال للمصالح املرسلة ،قبلناه

إعامال  ،وما مل نجد فيه هذا وال هذا فهو كسائر املباحات ؛أيضا للمصالح

ها تساوي فرض ذمُّ ة يُ ثَ دَ حُم   فاحلاصل أن كّل  .للمصالح املرسلة أيضا

 ؟هذه ومدح هذه ذمّ  فام وجهُ  ، وهو املصلحة.املعنى ة املحمودة يفثَ دَ ح  املُ 

 .عىل اخلصوص عىل مدح وال ذمّ  يدّل  وال نّص 

الفعل  م  ك  وأن السكوت عن ُح  ،مالكاإلمام ذكره  وتقرير اجلواب ما

 من كّل  إمجاعٌ ـ للفعل أو الرتك  املعنى املقتيض دَ ج  إذا وُ ـ ك هنا أو الرّت 

  .هذا املعنى وهو غاية يف .ساكت عىل أن ال زائد عىل ما كان

ل وأنا بدعة لِّ حَ وعىل هذا النحو جرى بعضهم يف حتريم نكاح املُ 

 د يف زمانه عليه الصالة والسالم املعنى املقتيضج  من حيث وُ  ،نكرةمُ 

جازة التحليل لرياجعا كام كانا أول إب ؛للتخفيف والرتخيص للزوجني

 ا مل يرشع ذلك مع حرص امرأة رفاعة عىل رجوعها إليه دّل ه ملّ نّ لكو ،مرة

َ إذا اعتُ  ،وهو أصل صحيح .التحليل ليس بمرشوع هلا وال لغريها عىل أنّ   ب 

ن وجود أعىل  ودّل  ،بني ما هو من البدع وما ليس منها الفرُق به  َح ُض وَ 

عىل قصد الشارع إىل عدم الزيادة  مع عدم الترشيع دليٌل  املعنى املقتيض

ئد ظهر أنه خمالٌف  ؛ُل ب  عىل ما كان موجودا قَ  لقصد الشارع  فإذا زاد الزا

 .لطُ بَ فَ 
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 كتاب األدلة الشرعية
 

 اجلملة، وفيام يتعلق بكل واحد منها عىل والنظر فيه فيام يتعلق هبا عىل

التفصيل. وهي الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس. فالنظر إذا يتعلق 

 بطرفني: 

: يف األدلة عىل اجلملة، والكالم فيها )أ( يف كليات الطرف األول

 تتعلق هبا، و)ب( يف العوارض الالحقة هلا.

 : يف األدلة عىل التفصيل.الطرف الثاين
 
 

 طرف األول: في األدلة على الجملةال
 الكليات المتعلقة باألدلة الشرعية

 
 المسألة األولى

ملا انبنت الرشيعة عىل قصد املحافظة عىل املراتب الثالث من 

الرضوريات واحلاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة يف 

باب،  أبواب الرشيعة وأدلتها، غري خمتصة بمحل دون حمل، وال بباب دون

وال بقاعدة دون قاعدة، كان النظر الرشعي فيها أيضا عاما ال خيتص 

بجزئية دون أخرى؛ ألنا كليات تقيض عىل كل جزئي حتتها. وسواء علينا 
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أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كيل تنتهي إليه، 

تى ُيفتَقر إىل بل هي أصول الرشيعة، وقد متّت، فال يصح أن ُيفقد بعُضها ح

إثباهتا بقياس أو غريه. فهي الكافية يف مصالح اخللق عموما وخصوصا؛ 

ڇ  ڇ  ڍ  چ  (، وقال:١)املائدة:  چچ  چ  چ  ڇ  چ  ألن اهلل تعاىل قال:

(، ويف احلديث: "وال هيلك عىل اهلل إال ١٥)األنعام:  چڍ  ڌ  ڌڎ  

 وإيضاح السبيل.  ونحو ذلك من األدلة الدالة عىل متام األمر 1هالك"،

وإذا كان كذلك، وكانت اجلزئيات؛ وهي أصول الرشيعة فام حتتها، 

ة من تلك األصول الكلية ـ شأن اجلزئيات مع كلياهتا يف كل نوع من  مستمدَّ

أنواع املوجودات ـ فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات هبذه الكليات عند 

والقياس، إذ  حماٌل أن  إجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع

 تكون اجلزئيات مستغنية عن كلياهتا. 

ضا عن كّليِّه فقد أخطأ. وكام أن  فمن أخذ بنص مثال يف جزئي ُمعر 

من أخذ باجلزئي معرضا عن كليه فهو خمطئ، كذلك من أخذ بالكيل 

 معرضا عن جزئيه. 

 وبيان ذلك بام يأيت:

ئها، . إن تلقي العلم بالكيل إنام هو من عرض اجل1 زئيات واستقرا

فالكيل من حيث هو كيل غري معلوم لنا قبل العلم باجلزئيات. وألنه ليس 

ن يف اجلزئيات حسبام تقرر يف  بموجود يف اخلارج، وإنام هو ُمضمَّ

                                                 
 ، كتاب: اإلميان، باب: إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم بسيئة مل تكتب.صحيح مسلم 1

باس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما يروي عن ربه ونص احلديث كامال هو: "عن ابن ع
َ َذِلَك، َفَمْن َهمَّ حِبََسَنٍة فَعَلْم يعَ  ْعَمْلَها  تبارك وتعاىل قال: "ِإنَّ اللََّه َكَتَب احلََْسَناِت َوالسَّي َئاِت، مُثَّ بَعنيَّ

َعِمَلَها َكَتبَعَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت ِإىَل َكَتبَعَها اللَُّه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َهمَّ هِبَا فعَ 
ًة َكاِمَلًة، َوِإْن َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف ِإىَل َأْضَعاٍف َكِثريٍَة، َوِإْن َهمَّ ِبَسي َئٍة فَعَلْم يَعْعَمْلَها َكَتبَعَها اللَُّه ِعْنَدُه َحَسنَ 

ثَعَنا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن اجلَْْعِد َهمَّ هِبَا فَعَعِمَلَها َكَتبَعَها ا ثَعَنا حَيََْي ْبُن حَيََْي َحدَّ للَُّه َسي َئًة َواِحَدًة. و َحدَّ
للَِّه ِإالَّ َأيب ُعْثَماَن يف َهَذا اإِلْسَناِد مبَْعىَن َحِديِث َعْبِد اْلَواِرِث َوزَاَد: "َوحَمَاَها اللَُّه، َوال يَعْهِلُك َعَلى ا

 ِلٌك."َها
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املعقوالت. فإذًا الوقوف مع الكيل مع اإلعراض عن اجلزئي وقوٌف مع 

 اجلزئي هو ُمظهر العلم به. يشء مل يتقرر العلُم به بعد دون العلم باجلزئي، و

. إن اجلزئي مل يوضع جزئيا إال لكون الكيل فيه عىل التامم وبه 2

مه، فاإلعراض عن اجلزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكيل  قوا

 نفسه يف احلقيقة. وذلك تناقض. 

. اإلعراض عن اجلزئي مجلة يؤدي إىل الشك يف الكيل من جهة أن 3

م املخالفة له، اإلعراض عن جزئي إنام يك ون عند خمالفته للكيل، أو توهُّ

وإذا خالف الكيل اجلزئي ـ مع أنّا إنام نأخذه من اجلزئي ـ دّل عىل أن ذلك 

الكيل مل يتحقق العلم به؛ إلمكان أن يتضمن ذلك اجلزئي جزءا من الكيل مل 

يأخذه املعتب جزءا منه. وإذا أمكن هذا مل يكن بّد من الرجوع إىل اجلزئي 

 معرفة الكيل، ودل ذلك عىل أن الكيل ال يعتب بإطالقه دون اعتبار يف

 اجلزئي.

وهذا كله يؤكد لك أن املطلوب املحافظة عىل قصد الشارع؛ ألن 

الكيل إنام ترجع حقيقته إىل املحافظة عىل قصد الشارع، واجلزئي كذلك 

 أيضا، فال بد من اعتبارمها معا يف كل مسألة.

ء قاعدة كلية، ثم أتى النص عىل جزئي خيالف  فإذا ثبت باالستقرا

القاعدة بوجه من وجوه املخالفة، فال بد من اجلمع يف النظر بينهام؛ ألن 

الشارع مل ينص عىل ذلك اجلزئي إال مع احلفظ عىل تلك القواعد، إذ  كليُّة 

هذا معلومة رضورة بعد اإلحاطة بمقاصد الرشيعة. فال يمكن ـ واحلالة 

وإذا ثبت هذا، مل يمكن  1م القواعُد بإلغاء ما اعتبه الشارع.هذه ـ أن خُترَ 

 أن يعتب الكيل ويلغى اجلزئي.

: الكيّل ال يثبت كلي ا إال من استقراء اجلزئيات كلها أو فإن قيل

أكثرها، وإذا كان كذلك مل يمكن أن ُيفرض جزئي إال وهو داخل حتت 

                                                 
 أي بإلغاء اجلزئي املنصوص عليه شرعا حبجة خمالفته لقاعدة كلية. 1
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. فالنظر إ ء قطعي إذ َتمَّ ىل اجلزئي بعد ذلك عناء، الكيل؛ ألن االستقرا

وفرض خمالفته غري صحيح. كام أنا إذا حصلنا من حقيقة اإلنسان مثال 

نية، مل يصح أن يوجد إنسان إال وهو حيوان.  ء معنى احليوا باالستقرا

فاحلكم عليه بالكيل حكم قطعّي ال يتخلف ُوجد أو مل يوجد، فال اعتبار به 

جد إال كذلك. فإذا فرضت يف احلكم هبذا الكيل، من حيث إنه ال يو

املخالفة َف بعض اجلزئيات فليس بجزئي له، كالتامثيل وأشباهها. فكذلك 

هنا إذا وجدنا أن احلفظ عىل الدين أو النفس أو النسل أو املال أو العقل يف 

الرضوريات معتب رشعا، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات األدلة، 

 حيثام وجدناه، فنحكم به عىل حصل لنا القطع بحفظ ذلك، وأنه املعتب

َض عدم االطالع عليه؛ فإنه ال يكون إال عىل ذلك الوزان، ال  كل جزئي ُفر 

ڇ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ خيالفه عىل حال؛ إذ ال يوجد بخالف ما وضع

(، فام فائدة اعتبار اجلزئي بعد حصول العلم ٥٢)النساء:  چڎ  ڈ

 بالكيل؟

عىل اجلملة، وأما يف التفصيل فغري صحيح.  : أن هذا صحيحفاجلواب

فإنه وإن  ُعلم أن احلفظ عىل الرضوريات ُمعتب، إال أنه مل حيصل العلم 

بجهة احلفظ املعيَّنة؛ فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد ال يدركها، 

وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إىل حال دون حال، أو زمان دون زمان، أو 

ًما للقاعدة نفسها؛ كام عادة دون ع ادة. فيكون اعتبارها عىل اإلطالق َخر 

ل إنه لو مل يكن فيه قصاص مل يكن القصاص كافيا لسّد  قالوا يف القتل باملَثقَّ

باب القتل إذا اقُترص  به عىل حالة واحدة وهو القتل باملحدد. وكذلك 

منهم مل احلكم يف اشرتاك اجلامعة يف قتل الواحد إذا قيل بعدم القصاص 

يكن القصاص كافيا لسد باب القتل إذا اقُترص به عىل حالة عدم االشرتاك 

يف القتل. ومثله كلية الدين فإنه قد ُيظّن أن احلفاظ عليها يكون بإقامة مجيع 

األوامر والنواهي املتعلقة هبا عىل وجه العزيمة بإطالق، ولكن األمر عىل 

التي تقتيض الرتخيص  غري ذلك، حيث التفت الشارع إىل اجلزئيات

ص فيها إعامال لقاعدة احلاجيات يف الرضوريات، وكان النظر إىل تلك  فرخَّ

اجلزئيات والرتخيص فيها يف حقيقته حفظا لكلية الدين. ومثل ذلك 
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َلم،  يا، والقراض، واملساقاة، والسَّ املستثنيات من القواعد املانعة؛ كالعرا

وريات كلها ألخّل ذلك والقرض، وأشباه ذلك. فلو اعتبنا الرض

فأما إذا اعتبنا يف كل رتبة جزئياهتا،  1باحلاجيات، أو بالرضوريات أيضا.

كان ذلك حمافظة عىل تلك الرتبة وعىل غريها من الكليات؛ فإن تلك 

املراتب الثالث خيدم بعضها بعضا، وخيّصص بعضها بعضا. فإذا كان 

 ب أحواهلا.كذلك، فال بد من اعتبار الكّل يف مواردها وبحس

وأيضا فقد يعتب الشارع من ذلك ما ال تدركه العقول إال بالنص 

عليه، وهو أكثر ما دلت عليه الرشيعة يف اجلزئيات؛ ألن العقالء يف 

الفرتات قد كانوا حيافظون عىل تلك األشياء بمقتىض أنظار عقوهلم، لكن 

بل كان مع ذلك عىل وجه مل هيتدوا به إىل العدل يف اخللق واملناصفة بينهم، 

ت مصلحة أخرى، وهتدم قاعدة أخرى أو  اهلرج واقعا، واملصلحة تفوِّ

قواعد. فجاء الرشع باعتبار املصلحة والنََّصفة املطلقة يف كل حني، وبنّي 

من املصالح ما يّطرد وما يعارضه وجه آخر من املصلحة؛ كام يف استثناء 

يا ونحوه. فلو أعرض عن اجلزئيات بإطالق لد خلت مفاسد، العرا

ولفاتت مصالح، وهو مناقٌض ملقصود الشارع. وألنه من مجلة املحافظة 

عىل الكليات؛ ألنا خيدم بعضها بعضا، وقلام ختلو جزئية من اعتبار 

م األهّم  القواعد الثالث فيها. وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فُيقدَّ

ملعتبة تتضّمن حسبام هو مبنيَّ يف كتاب الرتجيح. والنصوص واألقيسة ا

 هذا عىل الكامل.

فاحلاصل أنه ال بد من اعتبار خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلياهتا، 

وبالعكس. وهو منتهى نظر املجتهدين بإطالق، وإليه ينتهي وسعهم يف 

 مرامي االجتهاد.

                                                 
أي قد يؤدي األخذ باحملافظة على ضروري إىل اإلخالل به نفسه، أو بضروري آخر. مثال  1

األول: إذا مل يرخص يف التيمم للمريض فقد يؤدي الوضوء إىل شدة املرض حىت ال يستطيع الصالة 
 ا باملقدار الذي يستطيعه لو تيمم. )عبد اهلل دراز بتصرف(رأسا، أو ال يستطيعه
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ر يف السؤال عىل اجلملة صحيح؛ إذ الكيلُّ ال ينخرم بجزئي ما،  وما ُقرِّ

يه بالكيل، لكن بالنسبة إىل ذات الكيل واجلزئي، ال واجلزئّي حمكوٌم عل

نية بالذات  بالنسبة إىل األمور اخلارجة؛ فإن اإلنسان مثال يشتمل عىل احليوا

وهي التحرك باإلرادة، وقد يفقد ذلك ألمر خارج من مرض أو مانع 

غريه، فالكيل صحيح يف نفسه، وكون جزئير من جزئياته منَعه مانٌع من 

 الكيلِّ فيه أمر خارج.  جريان حقيقة

وقد جاء يف الرشيعة يف العسل أن فيه شفاء للناس، وتبنّي لألطباء أنه 

شفاء من علل كثرية، وأن فيه أيضا رضرا من بعض الوجوه، حصل هذا 

بالتجربة العادية التي أجراها اهلل يف هذه الدار، فقيَّد العلامء ذلك كام اقتضته 

رضورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأيت التجربة بناء عىل قاعدة كلية 

ه، مع أن النص ال يقتيض احلرص يف أنه شفاء  َب  يف الرشيعة َخَبٌ بخالف خُم 

فقط، فأعملوا القاعدة الرشعية الكلية وحكموا هبا عىل اجلزئي، فكون 

العسل فيه شفاء للناس ال يعني أنه شفاء من كل مرض جلميع الناس يف 

ألن العسل ضار ملن غلبت عليه الصفراء، واعتبوا اجلزئي مجيع األحوال؛ 

أيضا يف غري املوضع  (٥١)النحل:  چۀ  ہ  ہہچ  وهو قوله تعاىل:

 املعاَرض، فمن مل تغلب عليه الصفراء مثال فهو له شفاء أو فيه له شفاء. 

وال يقال: إن هذا تناقض؛ ألنه يؤدي إىل اعتبار اجلزئي وعدم اعتباره 

 معا. 

نقول: إن ذلك من جهتني، أي إن االعتبار من جهة وعدم  ألنا

االعتبار من جهة أخرى، وألنه ال يلزم أن ُيعتب كّل جزئي ويف كل حال، 

د بذلك أنه ُيعتب اجلزئّي إذا مل تتحقق استقامة احلكم بالكيل فيه، كام  بل املرا

اجلزئي،  هو احلال يف املستثنيات الرشعية. وُيعتب الكيل يف ختصيصه للعام

أو تقييده ملطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث ال يكون إخالال باجلزئي عىل 

اإلطالق. وهذا معنى اعتبار أحدمها مع اآلخر. فال يصح إمهال النظر يف 

ن  َعَدم االلتفات إليها أخطأ َمن 
هذه األطراف؛ فإن فيها مُج َلة الفقه، وم 

ّن تتّبع نصوصه مطلقًة أخطأ. وحقيقته نظٌر مطلٌق يف مقاصد الشارع، وأ



 

376 

ومقيدًة أمٌر واجب، فبذلك يصّح تنـزيل املسائل عىل مقتىض قواعد 

 وباهلل التوفيق. 1الرشيعة، وحيصل منها صوٌر صحيحُة االعتبار.

 المسألة الثانية
كل دليل رشعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا. والظني عىل ثالثة أنواع: 

: أن ال يكون راجعا إىل أصل والثاين : أن يكون راجعا إىل أصل قطعي،أحدها

: أن ال يكون والثالثقطعي وهو زيادة عىل ذلك خيالف أصال من األصول، 

 راجعا إىل أصل قطعي ولكنه ال يضاد وال يوافق أصال.

: وهو ال إشكال يف اعتباره؛ كأدلة وجوب الطهارة . الدليل القطعي1

األمر باملعروف من احلدث، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، و

 والنهي عن املنكر، واجتامع الكلمة، والعدل، وأشباه ذلك. 

: وهو ُمعتب أيضا، وعليه . الدليل الظني الراجع إىل أصل قطعي2

ٿ   ٹ  ٹٹ  چ  عامة أخبار اآلحاد، فإنا بيان للكتاب، لقوله تعاىل:

(. ومثال ذلك ما جاء يف األحاديث من صفة ٢٢)النحل:  چٹڤڤڤ

الصغرى والكبى، والصالة، واحلج، وغري ذلك مما هو بيان  الطهارة

لنص الكتاب. وكذلك ما جاء من األحاديث يف النهي عن مجلة من البيوع 

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ والربا وغريه، من حيث هي راجعة إىل قوله تعاىل:

)النساء:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  (، وقوله تعاىل:٢٢١)البقرة: 

تر إال أن (، إىل سائر أنوا ٢١ ع البيانات املنقولة باآلحاد أو املنقولة بالتوا

داللتها ظنية. ومنه أيضا قوله عليه الصالة والسالم: "ال رضر وال 

ر"، ر  2رضا فإنه داخل حتت أصل قطعي يف هذا املعنى، فإن الرضر والرضا

 مبثوٌث منُعه يف الرشيعة كلها يف وقائع جزئيات وقواعد كليات.

                                                 
أي فال بد من النظر املطلق يف مقاصد الشرع بواسطة الكليات، وال بد من تتبع النصوص أيضا  1

مع ذلك وهي اجلزئيات. وباألمرين معا تصدر من الناظر صور صحيحة االعتبار عند الشارع. 
 )عبد اهلل دراز(

 ، كتاب: األقضية، باب: القضاء يف املرفق.موطأ اإلمام مالك 2
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: املعارض ألصل قطعي وال يشهد له أصل قطعي . الدليل الظني3

وهو مردود بال إشكال. ومن الدليل عىل ذلك أمران: أحدمها: أنه خمالٌف 

ألصول الرشيعة، وخمالُف أصوهلا ال يصّح؛ ألنه ليس منها، وما ليس من 

الرشيعة كيف ُيعّد منها؟ والثاين: أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو 

. وقد مثلوا هذا القسم يف املناسب الغريب بمن أفتى كذلك ساقط االعتبار

ته، ومل يأت الصيام يف  بإجياب شهرين متتابعني ابتداء عىل من ظاهر من امرأ

 الظهار إال ملن مل جيد رقبة.

: أن تكون خمالفته لألصل قطعية، أحدمهاوهذا القسم عىل رضبني: 

أن يتطرق الظن من : أن تكون خمالفته ظنية، إما بواآلخرفال بد من رده. 

جهة الدليل الظني بعدم التسليم بكونه معارضا ألصل قطعي، وإما من 

جهة كون األصل مل يتحقق كونه قطعيا، ويف هذا املوضع جمال 

للمجتهدين، ولكن الثابت يف اجلملة أن خمالفة الظني ألصل قطعي ُيسقط 

 اعتبار الظني عىل اإلطالق.

د ردت عائشة رىض اهلل تعاىل وللمسألة أصل يف السلف الصالح فق

ألنا رأت أنه معارض  1عنها حديث: "إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه"؛

 چی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبچ  ألصل قطعي هو قوله تعاىل:

ء 2،(١١ – ١٥)النجم:  لقوله  1وردت حديث رؤية النبي لربه ليلة اإلرسا

                                                 
يعذب امليت ببعض ، كتاب: اجلنائز، باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "صحيح البخاري 1

 بكاء أهله عليه".
"...فَعَلمَّا ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب يَعْبِكي يَعُقوُل َوا َأَخاُه َوا َصاِحَباُه، فَعَقاَل: ُعَمُر  2

ُه َعْنُه يَا ُصَهْيُب أَتَعْبِكي َعَليَّ َوَقْد قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َرِضَي اللَّ 
اْلَمي َت يُعَعذَُّب بِبَعْعِض بَُكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه، قَاَل: اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنعُْهَما، فَعَلمَّا َماَت 

ْنُه ذََكْرُت َذِلَك لَِعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنعَْها، فَعَقاَلْت َرِحَم اللَُّه ُعَمَر، َواللَِّه ُعَمُر َرِضَي اللَُّه عَ 
ِه، َما َحدََّث َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اللََّه لَيُعَعذ ُب اْلُمْؤِمَن بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَليْ 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ اللََّه لََيزِيُد اْلَكاِفَر َعَذابًا بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَِّه 
، كتاب: اجلنائز، صحيح البخاريَوقَاَلْت َحْسُبُكْم اْلُقْرآُن: "َوال تَزُِر َوازِرٌَة وِْزَر أُْخَرى". 

 امليت ببعض بكاء أهله عليه".باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "يعذب 
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(، وإن كان غري مردود عند غريها ٥٠١)األنعام:  چٿ  ٹ   ٹچ تعاىل:

الستناده إىل أصل آخر ال يناقض اآلية، وهو ثبوت رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة 

بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع، وال فرق يف صحة الرؤية بني الدنيا واآلخرة. 

ورّدت هي وابن عباس خب أيب هريرة يف غسل اليدين قبل إدخاهلام يف 

إىل أصل مقطوع به، وهو رفع احلرج وما ال طاقة به عن استنادا  2اإلناء

وردت أيضا خب ابن عمر يف  3الدين، فلذلك قاال: فكيف يصنع باملهراس.

وقالت إنام كان رسول اهلل حيّدث عن أقوال اجلاهلية، ملعارضته  4الشؤم

األصل القطعي أن األمر كلَّه هلل، وأن شيئا من األشياء ال يفعل شيئا، وال 

وال عدوى. ولقد اختلفوا عىل عمر بن اخلطاب حني خرج إىل الشام  طرية

فأخب أن الوباء قد وقع هبا، فاستشار املهاجرين واألنصار فاختلفوا عليه، 

                                                                                                    
َعْن َمْسُروٍق قَاَل: قُعْلُت لَِعائَِشَة َرِضَي اللَُّه َعنعَْها: يَا أُمَّتَاْه َهْل رََأى حُمَمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  1

َكُهنَّ فَعَقْد  َوَسلََّم رَبَُّه فَعَقاَلْت لََقْد َقفَّ َشَعرِي ممَّا قُعْلَت! أَْيَن أَْنَت ِمْن َثالٍث َمْن َحدَّثَ 
َكَذَب: َمْن َحدََّثَك أَنَّ حُمَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم رََأى رَبَُّه فَعَقْد َكَذَب، مُثَّ قَعرََأْت: "ال 

ُه اللَّهُ تُْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي"، "َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَْن يَُكل مَ 
ِإالَّ َوْحيًا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب"، َوَمْن َحدََّثَك أَنَُّه يَعْعَلُم َما يف َغٍد فَعَقْد َكَذَب، مُثَّ قَعرََأْت 
"َوَما تَْدرِي نَعْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا"، َوَمْن َحدََّثَك أَنَُّه َكَتَم فَعَقْد َكَذَب، مُثَّ قَعرََأْت: "يَا 

، كتاب: تفسري القرآن، صحيح البخاريلرَُّسوُل بَعل ْغ َما أُنْزَِل إِلَْيَك ِمْن رَب َك". أَيع َها ا
 باب: "وقال جماهد: "ذو مرة".

َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَعْوِمِه فَ  2 ال َعْن َأيب ُهرَيْعرََة: أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإَذا اْستَعيعْ
صحيح يََدُه يِف اإِلنَاِء َحىتَّ يَعْغِسَلَها َثالثًا، فَِإنَُّه ال يَْدرِي أَْيَن بَاَتْت يَُدُه.  يَعْغِمسْ 

، كتاب: الطهارة، باب: "كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف البخاري
 جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالث".

شة وابن عباس هلذا مل استطع العثور يف كتب احلديث على ما ينص على رد عائ 3
احلديث، وما وجدته هو ما ورد عن األعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اهلل إذا 

مصنف ذُِكر عندهم حديث أيب هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة باملهراس الذي باملدينة؟! 
 هع(1441، 1الرياض: مكتبة الرشد، ط) حتقيق: كمال يوسف احلوت ابن أبي شيبة،

 حتقيق: حممد عبد القادر عطاالسنن الكبرى للبيهقي، وانظر كذلك: . 14، ص1ج
  .44، ص1ج( م1114هع/ 1414مكتبة دار الباز، )مكة المكرمة: 

َا َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم حُيَد ُث َعْن أَقْعوَ  4 اِل ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة أَنعََّها قَاَلْت: "إمنَّ
 ، كتاب: اجلامع، باب: ما يُعتعََّقى من الشؤم.المنتقى شرح الموطأ ِهِليَِّة".اجْلَا
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إال مهاجرة الفتح فإنم اتفقوا عىل رجوعه. فقال أبو عبيدة: "أفرارا من قدر 

ل ما يقع فهو اهلل" فهذا استناد يف رأي اجتهادي إىل أصل قطعي وهو أن ك

بقدر اهلل تعاىل، قال عمر: "لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة! نعم، نفّر من قدر اهلل 

إىل قدر اهلل" وهذا استناد إىل أصل قطعي أيضا وهو أن األسباب من قدر 

اهلل، ثم مّثل ذلك برعي العدوة املُجدبة والعدوة املُخصبة، وأن اجلميع بقدر 

ب  بحديث الوب   1اء احلاوي العتبار األصلني.اهلل، ثم ُأخ 

 ويف الرشيعة من هذا كثري جدا، ويف اعتبار السلف له نقٌل كثري.

ولقد اعتمده مالك بن أنس يف مواضع كثرية لصحته يف االعتبار. أال 

ترى إىل قوله يف حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا: "جاء احلديث 

فه ويقول:  "يؤكل صيده فكيف ُيكره وال أدري ما حقيقته"، وكان يضعِّ

ُلعاُبه"؟ وإىل هذا املعنى أيضا يرجع قوله يف حديث خيار املجلس، حيث 

قال بعد ذكره: "وليس هلذا عندنا حّد معروف وال أمٌر معموٌل به فيه" 

إشارة إىل أن املجلس جمهول املدة، ولو رشط أحٌد اخليار مدة جمهولة لبطل 

وز رشطا بالرشع؟ فقد رجع إىل إمجاعا، فكيف يثبت بالرشع حكٌم ال جي

أصل إمجاعي، وأيضا فإن قاعدة الغرر واجلهالة قطعية وهي تعارض هذا 

 احلديث الظني. ويف مذهبه من هذا كثري.

ألنه خمالف لألصل  2وهو أيضا رأي أيب حنيفة فإنه رّد خب القرعة،

                                                 
األصل األول هو: "ال عدوى وال طرية، وال هامة، وال صفر"، واألصل الثاين هو: "وفر من  1

 اجملذوم فرارك من األسد".
عن عمران بن حصني أن رجال من األنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك  2

مال غريهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غريهم،  ليس له
فبلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال فيه قوال شديدا، مث دعاهم فجزأهم ثالثة 

، كتاب: ومن  مسند اإلمام الشافعيأجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة. 
 كتاب العتق.



 

380 

مكن اإلمجاعي، إذ اإلمجاع منعقد عىل أن العتق بعد ما نزل يف املحل ال ي

 رده، فلذلك رده. كذا قالوا.

وقال ابن العريب: إذا جاء خب الواحد معارضا لقاعدة من قواعد 

الرشع هل جيوز العمل به أم ال؟ فقال أبو حنيفة ال جيوز العمل به، وقال 

الشافعي جيوز، وترّدد مالك يف املسألة. قال ابن العريب: ومشهور قوله 

عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان والذي عليه املعّول أن احلديث إن 

وحده تركه. ثم ذكر مسألة مالك يف ولوغ الكلب، وقال معلال هلا: ألن 

ہ  ہ  چ  هذا احلديث عارض أصلني عظيمني: أحدمها: قول اهلل تعاىل:

(، والثاين: أن علة الطهارة هي احلياة وهي قائمة يف ٢)املائدة:  چھ    ھ

ي ا بأنه إن صدمته قاعدة الربا عضدته الكلب. وعلل قبول حديث العرا

 قاعدة املعروف. 

قال ابن عبد الب: كثري من أهل احلديث استجازوا الطعن عىل أيب 

حنيفة لرده كثريا من أخبار اآلحاد العدول، قال: ألنه كان يذهب يف ذلك 

إىل عرضها عىل ما اجتمع عليه من األحاديث ومعاين القرآن، فام شّذ من 

ا. ذلك رّده وساّم   ه شاذ 

ة ملخالفته أصل "اخلراج  وقد رد أهل العراق مقتىض حديث املرصا

بالضامن"، وألن ُمت ل ف اليشء إنام يغرم مثله أو قيمته، وأما ُغرم جنس  آخر 

من الطعام أو العروض فال. وقد قال مالك فيه: إنه ليس باملوطأ وال 

تفقا عليه يصّح رّده الثابت، وقال به يف القول اآلخر شهادة بأن له أصال م

 إليه، بحيث ال يضاد هذه األصول األَُخر. 

 وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه املسألة إن شاء اهلل.

. الدليل الظني الذي ال يشهد له أصل قطعي وال يعارض أصال 4

: وهو يف حمّل النظر، وبابه باب املناسب الغريب. فقد يقال: ال ُيقبل قطعيا

ما ُعهد يف مثله، واالستقراء يدل عىل أنه غري  ألنه إثبات رشع  عىل غري

موجود، وهذان يوهنان الّتمّسك به عىل اإلطالق؛ ألنه يف حمل الريبة، فال 

يبقى مع ذلك ظن ثبوته؛ وألنه من حيث مل يشهد له أصل قطعي معارٌض 
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ألصول الرشع، إذ  كان عدُم املوافقة خمالفًة، وكل ما خالف أصال قطعيا 

ه اإلعامل بأن العمل بالظن عىل مردود، فهذا م ردود. ولقائل أن يوجِّ

اجلملة ثابت يف تفاصيل الرشيعة، وهذا فرد من أفراده، وهو وإن مل يكن 

َد  َد الردَّ عدُم املوافقة عضَّ موافقا ألصل فال خمالفة فيه أيضا، فإن عضَّ

القبوَل عدُم املخالفة، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن. وقد ُوجد 

وقد أعمل  1ه يف احلديث قوله عليه الصالة والسالم: القاتل ال يرث.من

العلامء املناسب الغريب يف أبواب القياس، وإن كان قليال يف بابه فذلك 

 غري ضائر إذا دل الدليل عىل صحته.

 المسألة الثالثة
 األدلة الرشعية ال تنايف قضايا العقول. والدليل عىل ذلك من وجوه:

نافتها مل تكن أدلة للعباد عىل حكم رشعي وال غريه،  : أنا لوأحدها

لكنها أدلة باتفاق العقالء، فدل ذلك عىل أنا جارية عىل قضايا العقول. 

وبيان ذلك أن األدلة إنام ُنصبت يف الرشيعة لتتلقاها عقول املكلَّفني حتى 

يعملوا بمقتضاها من الدخول حتت أحكام التكليف، ولو كانت منافية 

مل تتلقها فضال أن تعمل بمقتضاها. ويستوي يف هذا األدلة  للعقول

 املنصوبة عىل األحكام اآلهلية وعىل األحكام التكليفية.

: أنا لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بام ال يطاق، الثاين

ره، بل  قه العقل وال يتصوَّ وذلك من جهة التكليف بتصديق ما ال يصدِّ

ق  ه. وقد ثبت يف األصول بطالن التكليف بام ال يطاق. يتصور خالفه ويصدِّ

ء التام أن مورد التكليف هو الثالث : أنه قد ثبت قطعا باالستقرا

نه من فهم خطاب الشارع يسقط عنه  العقل، وأن من ال عقل له يمكِّ

التكليف. وعليه فإن اعتبار تصديق العقل باألدلة الزم يف التكليف، فلو 

                                                 
 ض عن رسول اهلل، باب: ما جاء يف إبطال مرياث القاتل.، كتاب: الفرائسنن الترمذي 1
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عىل خالف ما يقتضيه العقل لكان املكلَّف يف حكم  جاءت األدلة الرشعية

غري العاقل ولسقط عنه التكليف، وذلك مناف  لوضع الرشيعة، فكان ما 

 يؤدي إليه باطال.

بع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أّوَل من رّد الرشيعة به؛ ألنم الرا

ون عليه كانوا يف غاية احلرص عىل رّد ما جاء به رسول اهلل حتى كانوا يفرت

وعىل الرشيعة. فلو كان خمالفا لقضايا العقول لكان أوىل ما يقولون: إن 

هذا ال ُيعقل، أو هو خمالف للعقول، أو ما أشبه ذلك. فلام مل يكن من ذلك 

يشء دّل عىل أنم عقلوا ما فيه، وعرفوا جريانه عىل مقتىض العقول، إال 

مرهم ما كان، ومل يعرتضه أنم أبوا من اتباعه ألمور ُأَخر، حتى كان من أ

 أحد هبذا املدعى، فكان قاطعا يف نفيه عنه.

: أن االستقراء دّل عىل جريانا عىل مقتىض العقول، بحيث واخلامس

تصدقها العقول الراجحة، وتنقاد هلا طائعة أو كارهة، وال كالم يف عناد 

قول، ال معاند وال يف جتاهل متعام. وهو املعني بكونا جارية عىل مقتىض الع

أن العقول حاكمة عليها، وال حمّسنة فيها وال مقّبحة. وبسط هذا الوجه 

 مذكور يف كتاب املقاصد يف بيان قصد الشارع يف وضع الرشيعة لإلفهام.

 : هذه دعوى عريضة يصدُّ عن القول هبا غري ما وجه:فإن قيل

تح السور. وقد أحدها : أن يف القرآن ما ال ُيعقل معناه أصال كفوا

الوا إن يف القرآن ما يعرفه اجلمهور، وفيه ما ال يعرفه إال العرب، وفيه ما ق

ال يعرفه إال العلامء بالرشيعة، وفيه ما ال يعرفه إال اهلل، فأين جريان هذا 

 القسم عىل مقتىض العقول؟

: أن يف الرشيعة متشاهبات ال يعلمهن كثري من الناس، أو ال الثاين

ملتشاهبات الفروعية وكاملتشاهبات األصولية، وال يعلمها إال اهلل تعاىل؛ كا

معنى الشتباهها إال أنا تتشابه عىل العقول فال تفهمها أصال، أو ال يفهمها 

إال القليل واملعظم مصدودون عن فهمها، فكيف يطلق القول بجريانا 

 عىل فهم العقول؟

 : أن يف الرشيعة أشياء اختلفت عىل العقول حتى تفرق الناسالثالث
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با، وصار كل حزب بام لدهيم فرحون، فقالوا فيها  هبا فرقا، وحتزبوا أحزا

ه حتى أداه  أقواال كل عىل مقدار عقله ودينه، فمنهم من غلب عليه هوا

ذلك إىل اهللكة؛ كنصارى نجران حني اتبعوا يف القول بالتثليث قوله تعاىل: 

به العقل، "فعلنا" و"قضينا" و"خلقنا". وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزّل 

فلو كانت األدلة جارية عىل تعّقالت العقول ملا وقع يف االعتياد هذا 

َم أنه من جهة  ما له خروٌج عن املعقول ولو بوجه   االختالف، فلاّم َوَقَع ُفه 

 ما.

: أن فواتح السور للناس يف تفسريها مقال بناء فاجلواب عن األول

ا ال يعلمه العلامء ألبتة فليس مما عىل أنه مما يعلمه العلامء. وإن قلنا إنه مم

يتعلق به تكليٌف عىل حال، فإذا خرج عن التكليف خرج عن كونه دليال 

عىل يشء من األعامل، فليس مما نحن فيه. وإن ُسلِّم فالقسم الذي ال يعلمه 

إال اهلل تعاىل يف الرشيعة نادر، والنادر ال حكم له، وال تنخرم به الكلية 

يضا؛ ألنه مما ال هيتدي العقل إىل فهمه، وليس كالمنا فيه، املُستَدّل عليها أ

تح السور  إنام الكالم عىل ما يؤدي مفهوما لكن عىل خالف املعقول، وفوا

خارجة عن ذلك، ألنا نقطع أنا لو ُبيِّنَت لنا معانيها مل تكن إال عىل مقتىض 

 العقول، وهو املطلوب.

ا ُتعارض مقتضيات : أن املتشاهبات ليست ممواجلواب عن الثاين

م بعض الناس فيها ذلك؛ ألن من توّهم فيها ذلك فبناء  العقول وإن توهَّ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  عىل اتباع هواه، كام نصت عليه اآلية قوله تعاىل:

(، ال أنه بناء عىل أمر صحيح، ٢)آل عمران:  چھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

س فالتأويل فيه راجع إىل فإنه إن كانت املتشاهبات مما يعلمه بعض النا

ض أنا مما ال يعلمها  معقول موافق ال إىل خمالف ملقتىض العقول، وإن ُفر 

 أحد إال اهلل فالعقول عنها مصدودة ألمر خارجي ال لكونا خمالفة للعقل. 

: أن ذلك ناتج عن جهل باللغة العربية واجلواب عن الثالث

َكم  الترشيع ومقاصده أ و عن جهل هبام معا. فربام واستعامالهتا أو بح 
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يتوهم القارص النظر يف تلك النصوص االختالف، وكذلك األعجمي 

الطبع الذي يظن بنفسه العلم بام ينظر فيه وهو جاهل به. وإذ  خاض هؤالء 

؛ فإن القرآن  حني مل يؤذن هلم يف اخلوض وفيام مل جيز هلم اخلوض فيه تاهوا

فيهام إال عريّب، كام أن من مل يعرف  والسنة مّلا كانا عربيني مل يكن لينظر

مقاصدمها مل حيّل له أن يتكلم فيهام، إذ ال يصح له نظر حتى يكون عاملا 

 هبام، فإنه إذا كان كذلك مل خيتلف عليه يشء من الرشيعة.

 المسألة الرابعة
املقصود من وضع األدلة تنـزيل أفعال املكلفني عىل حسبها. وهذا ال 

د يقع اخلالف هل يكون تنـزيلها عىل املعقول الذهني لتلك نزاع فيه، إال أنه ق

 األفعال، أم عىل الواقع اخلارجي؟

وبيان ذلك أن أفعال املكلفني هلا اعتباران: اعتبار ذهني، واعتبار 

 خارجي. 

: وهو اعتبار الفعل من حيث ماهيته، أي كام . االعتبار الذهني1

ئد ًدا عن األوصاف الزا ة عليه والالحقة له عند يتصوره العقل، جمرَّ

ء أكانت تلك األوصاف الزمة أو غري الزمة.  ممارسته يف الواقع، سوا

: وهو النظر إىل الفعل كام هو واقع عند ممارسته، . االعتبار اخلارجي2

ئدة الالحقة يف اخلارج، سواء  فيكون مقيًَّدا بقيد االّتصاف باألوصاف الزا

 ة.أكانت تلك األوصاف الزمة أو غري الزم

ر فيها هذان االعتباران، وكذلك  فالصالة املأمور هبا ـ مثال ـ ُيتصوَّ

الطهارة، والزكاة، واحلج، وسائر العبادات، والعادات من األنكحة، 

 والبيوع، واإلجارات، وغريها.

ويظهر الفرق بني االعتبارين فيام إذا ُنظ ر إىل الصالة يف الدار 

يشء من املكروهات واألوصاف التى املغصوبة، أو الصالة التي تعّلق هبا 

 تنقص من كامهلا، وكذلك سائر األفعال.
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وقد يقع اخلالف هنا: هل تنرصف األدلة الرشعية إىل جهة املعقولية 

)االعتبار الذهني(، أم جلهة احلصول يف اخلارج )االعتبار اخلارجي(؟ وهذا 

الدار هو مقتىض اخلالف املنصوص يف كتب األصول يف مسألة "الصالة يف 

املغصوبة"، وأدلة املذاهب منصوٌص عليها ُمبيَّنَة يف علم األصول، ولكن 

ى منه مقصد الشارع يف أحد االعتبارين.  نذكر من ذلك طرفا ُيتحرَّ

: إن املأمور به أو املنهّي عنه أو . لصاحب االعتبار األول أن يقول1

األسامء، وهذا أمٌر  املُخريَّ فيه إنام هو حقائُق األفعال التي تطلق عليها تلك

ذهني  يف االعتبار؛ ألنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه عىل ذلك املعقول الذهني 

، وإن مل يصدق عليه مل يصح.  فإن صَدق عليه صحَّ

: إن املقصود من األمر والنهي ولصاحب االعتبار الثاين أن يقول

اال خارجية، ال والتخيري إنام هو أن يقوم املكلَُّف بمقتضاها، حتى تكون له أفع

جمرد أمور ذهنية. فاألمور الذهنية هي مفهومات اخلطاب، أما مقصود 

ل، بل االنقياد، وذلك هو األفعال اخلارجية،  اخلطاب فليس هو جمرد الّتعقُّ

سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية. وعند ذلك فال بّد أن تقع موصوفة )أي 

تي تكون عليها يف اخلارج(، مراعاة األوصاف من الكيفيات واألحوال ال

 فيكون احلكم عليها كذلك.

: إنَّا لو مل نعتب املعقول الذهني . لصاحب االعتبار األول أن يقول2

رة يف كتاب األحكام، ألن  1يف األفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي املُقرَّ

م، وقد تم بيان  كل فعل أو قول فمن لوازمه يف اخلارج أن يكون ترك احلرا

 هذا املذهب.بطالن 

دا ولصاحب االعتبار الثاين أن يقول : لو اعتبنا املعقول الذهني جُمرَّ

عن األوصاف اخلارجية لزم أن ال ُتعَتَب األوصاُف اخلارجية بإطالق، 

وذلك باطل باتفاق. فإن سّد الذرائع معلوٌم يف الرشيعة، وهو من باب 

                                                 
املقصود هبذه الشناعة ما ذهب إليه الكعيب من عدم وجود مرتبة املباح، ألن فعل املباح يف الواقع  1

 يلزم عنه ترك احلرام، فيصري فعل املباح واجبا.
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ه وفيه تعاون عىل اعتبار األمور اخلارجية، وكذلك كل فعل سائغ يف نفس

الّب والتقوى أو عىل اإلثم والعدوان، إىل ما أشبه ذلك. وكذلك لوال النظر 

إىل األوصاف اخلارجية مل يصّح النهي عن صيام يوم العيد، وال عن 

 الصالة عند طلوع الشمس أو عند غروهبا. 

: إّنا لو اعتبنا األفعال من حيث . لصاحب االعتبار األول أن يقول3

رجية فقط مل يصّح للمكّلف عمٌل إالّ يف النادر؛ ألن األفعال هي خا

والرتوك مرتبط بعضها ببعض. ومثال هذا مسألة من صىّل وعليه ديٌن حان 

وقته، فلو اعتبنا األفعال من حيث هي خارجية فقط لزم من ذلك القول 

ببطالن تلك الصالة، ألنه بفعله هلا يكون قد ترك واجبا، هو أداء الدين. 

هكذا يكون احلال مع كل من خلط عمال صاحلا وآخر سيئا، فإنه يلزم أن و

يبطل عليه العمل الصالح إذا تالزما يف اخلارج، وهو عىل خالف قول اهلل 

(؛ ألنام إذا تالزما يف اخلارج ٥٠٢)التوبة:  چژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  چ تعاىل:

فلم يكن ثّم فكان أحدمها كالوصف للثاين، مل يكن العمل الصالح صاحلا، 

خلُط عملني، بل صار عمال واحدا، إما صاحلا وإما سيئا. ونّص اآلية 

يبطل هذا. فدّل ذلك عىل أن املقصود هو ما يصدق عليه عمل يف الذهن، 

 ال يف اخلارج.

: إن األمور الذهنية جمّردة من ولصاحب االعتبار الثاين أن يقول

ُيكلَّف به. أما أن ما ال ُيفَعل ال  األمور اخلارجية ال ُتفَعل، وما ال ُيفَعل ال

ُيكلَّف به فواضح. وأما أن األمور الذهنية ال ُتفَعل جمّردة فهو ظاهر أيضا. 

ءة وغري  فمثال الصالة حقيقُتها املركبة من القيام والركوع والسجود والقرا

ذلك ال تثبت يف اخلارج إال عىل كيفيات وأحوال وهيئات شتى، وتلك 

مة يف حقيقة املاهية حتى حُيَكم عليها بالكامل أو النقصان،  اهليئات حُمكَّ

والصحة والبطالن، وهي متشّخصات وإالّ مل يصّح احلكم عىل صاحبها 

بيشء من ذلك؛ إذ  هي يف الذهن كاملعدوم. وإذا كان كذلك، فاالعتبار 

فيها بام وقع يف اخلارج، وليس ذلك إالّ أفعاال موصوفة بأمور خاصة 

عىل خالف ذلك. وكّل مكلَّف خماطب يف خاصة نفسه هبا، الزمة، وأمور 

له يف اخلارج، فال يمكن ذلك إال  فهو إًذا خُماَطب بام يصّح له أن حيصِّ
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باللوازم اخلارجية، فهو إًذا خُماَطب هبا ال بغريها. وهو املطلوب. فإن 

حصلت بزيادة وصف أو نقصانه، فلم حتصل إًذا عىل حقيقتها، بل عىل 

 ى، والتي ُخوط ب هبا مل حتصل بعد.حقيقة أخر

ژ  ژ  ڑ   ڑ    چ  : فُيشكل معنى اآلية إًذا، وهو قوله تعاىل:فإن قيل

(، وأيضا فإن الصالة قد حتصُل بزيادة  أو نقصان  ٥٠٢)التوبة:  چک  

وتصّح مع ذلك، وهو دليل عىل أن املُعَتَب ما يصدق عليه صالة يف اجلملة، 

 وهو االعتبار الذهني.

: أما اآلية فإن األعامل املتعارضة األحكام ليست بمتالزمة، لقي

حلصوهلا يف زمانني ويف حالني، ويف مثله نزلت اآلية. وإذا تالزمت حتى 

صار أحدها كالوصف لآلخر: فإن كان كالوصف السلبي فال إشكال يف 

عدم التالزم؛ ألن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة 

كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع وجودية، وأما إن 

 ذلك إىل احلاصل يف اخلارج، وال يدخل مثله حتت اآلية. 

وأما الزيادة غري املبطلة أو النقصان فاالعتبار فيه بام حصل يف اخلارج 

جاريا جمرى املخاطب به؛ فالصالة الناقصة أشبهت يف اخلارج الصالة 

 أنه اعُتب  فيها الذهنّي يف اجلملة. الكاملة فعوملت معاملتها، ال

 والبحث يف هذه املسألة يتشّعب وينبني عليه مسائل فقهية.

 

 فصل
ويتصدى النظر هنا فيام يصري من األفعال املختلفة وصفا لصاحبه 

 حتى جيري فيه النظران، وما ال يصري كذلك فال جيريان فيه.

ها وصفا لآلخر، أو  وبيان ذلك أن األفعال املتالزمة إما أن يصري أحدُ 

 ال. 
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فإن مل يكن أحدها وصفا لآلخر فال تالزم، كرتك الصالة مع ترك 

الزنى أو الّسقة، فإن أحد الرتكني ال يصري كالوصف لآلخر لعدم التزاحم 

يف العمل؛ ألنه يمكن للمكّلف ترك كل فعل مرشوع أو غري مرشوع، وما 

وسبب ذلك أنام راجعان إىل أمر  ذاك إالّ ألنام ليسا متزامحني عىل املكلَّف.

 سلبي، والسلبيات اعتباريات ال حقيقية.

وإن صار أحدمها وصفا لآلخر، فإما أن يكون وصفا سلبّيا أو 

وجوديا. فإن كان سلبّيا، فإما أن يثبت اعتباره فيه رشعا عىل اخلصوص أو  

، ال. فإن ثبت اعتباره فيه رشعا فال إشكال يف اعتبار الصورة اخلارجية

كرتك الطهارة يف الصالة، وترك استقبال القبلة فيها. وإن مل يثبت اعتباره 

رشعا فال اعتداد بالوصف السلبي، كرتك قضاء الدين مع فعل الصالة 

ٌر من  َفت بأنا فرا فيمن َفّر من قضائه إىل الصالة، فإن الصالة وإن ُوص 

 ة له يف اخلارج.واجب، فليس ذلك بوصف هلا إال اعتبارّيا تقديرّيا ال حقيق

وإن كان الوصف وجوديا فهذا هو حمّل النظر، كالصالة يف الدار 

املغصوبة، والذبح بالسكني املغصوبة، والبيوع الفاسدة ألوصاف فيها 

 خارجة عن حقائقها، وما أشبه ذلك.

فاحلاصل أن الرتوك من حيث هي تروٌك ال تتالزم يف اخلارج. 

يثبت تالُزُمها رشعا. ويرجع ذلك يف  وكذلك األفعال مع الرتوك، إالّ أن

احلقيقة إىل أن الرتك إنام اعُتب  من جهة فقد وصف  وجودّي للفعل 

الوجودي، كالطهارة للصالة، وأما األفعال مع األفعال فهي التي تتالزم 

إذا قرنت يف اخلارج، فيحدث منها فعٌل واحٌد موصوٌف، فُينَظُر فيه ويف 

 م. وهلذه املسألة تعّلق بباب األوامر والنواهي.وصفه كام تقّدم. واهلل أعل

 المسألة الخامسة
: والثاين: ما يرجع إىل النقل املحض، أحدمهااألدلة الرشعية رضبان؛ 

ما يرجع إىل الرأي املحض. وهذه القسمة هي بالنسبة إىل أصول األدلة، 
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قوالت وإالّ فكّل واحد من الرضبني ُمفتق ر إىل اآلخر؛ ألن االستدالل باملن

 ال بد فيه من النظر، كام أن الرأي ال ُيعتب رشعا إالّ إذا استند إىل النقل.

فأما األدلة الراجعة إىل النقل املحض فهي الكتاب والسنة، وأما 

الراجعة إىل الرأي فهي القياس واالستدالل. ويلحق بكل واحد منهام 

مجاع عىل أي وجوٌه إما باتفاق وإما باختالف. فُيلحق بالرضب األول اإل

وجه قيل به، ومذهب الصحايب، ورشع من قبلنا؛ ألن ذلك كله وما يف 

ف ال نظر فيه ألحد. ويلحق   
معناه راجع إىل الّتعبُّد بأمر منقول رص 

بالرضب الثاين االستحسان واملصالح املرسلة إن قلنا إنا راجعة إىل أمر 

إىل العمومات  نظري، وقد ترجع إىل الرضب األول إن شهدنا أنا راجعة

 املعنوية حسبام يتبنّي يف موضعه من هذا الكتاب بحول اهلل.

واألدلة النقلية هي العمدة، وهي مستند األحكام التكليفية من 

 جهتني: 

: جهة داللتها عىل األحكام اجلزئية الفرعية؛ كداللتها عىل إحدامها

الذبائح، أحكام الطهارة، والصالة، والزكاة، واحلج، واجلهاد، والصيد و

 والبيوع، واحلدود، وأشباه ذلك.

: جهة داللتها عىل القواعد التي تستند إليها األحكام اجلزئية والثانية

الفرعية؛ كداللتها عىل أن اإلمجاع حجة، وعىل أن القياس حجة، وأن قول 

الصحايب حجة، ورشع من قبلنا حجة، وما كان نحو ذلك. فاألدلة 

بالعقل وإنام أثبتناها بالنقل، إذ  منه قامت أدلة  الراجعة إىل الرأي مل نثبتها

 صحة االعتامد عليها.

 ثم نقول إن السنة راجعة يف املعنى إىل الكتاب وذلك من وجهني:

: أن العمل بالسنة واالعتامد عليها إنام يدّل عليه الكتاب؛ ألن أحدمها

الدليل عىل صدق الرسول املعجزة، وقد حرص عليه الصالة والسالم 
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 1جزته يف القرآن بقوله: "وإنام كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إيل"،مع

هذا وإن كان له من املعجزات كثري جدا بعضه يؤمن عىل مثله البرش، 

 ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله. وأيضا فإن اهلل قد قال يف كتابه:

ٺ  چ  (، وقال:١١)النساء:  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ 

[. ٥١، املجادلة: ٢٥األنفال:  ،٥يف مواضع كثرية ]األنفال:  چٿ  ٺ

ره يدّل عىل عموم الطاعة بام أتى به مما يف الكتاب ومما ليس فيه مما هو  وتكرا

 من سنته.

: أن السنة إنام جاءت مبيِّنة للكتاب وشارحة ملعانيه، ولذلك والوجه الثاين

چ   چ (، وقال:٢٢)النحل:  چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ   :قال تعاىل

(، وذلك التبليغ من وجهني: تبليغ ٥٢)املائدة:  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ

الرسالة وهو الكتاب، وبيان معانيه. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدهتا بيانا 

للكتاب. هذا هو األمر العام فيها. ومتام بيان هذا الوجه مذكور بعد يف مباحث 

  السنة.

 سادسةالمسألة ال
: راجعة إىل حتقيق إحدامهاكل دليل رشعي فمبنّي عىل مقدمتني؛ 

مناط احلكم، وهي قائمة عىل النظر العقيل، سواء حصل العلم هبا 

: ترجع إىل نفس احلكم الرشعي، واألخرىبالرضورة أم بالفكر والتدبر. 

وهي مقدمة نقلية. وبيان ذلك ظاهر يف كل مطلب رشعي، فيصح أن 

ة األوىل راجعة إىل حتقيق املناط، والثانية راجعة إىل احلكم. نقول: املقدم

فإذا قلت: إن كّل مسكر حرام، فال يتم احلكم عىل اجلزئي هبذا الدليل حتى 

ئع  يكون بحيث يشاُر إىل املقصود منه لُيستعمل أو ال ُيستعمل؛ ألن الرشا

                                                 
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َما ِمْن جزء من حديث َعْن َأيب ُهَريْعَرة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  1

َا َكاَن الَِّذي أُوتِ  يتُُه األَنِْبَياِء َنيبٌّ ِإالَّ َقْد أُْعِطَي ِمْن اآليَاِت َما ِمثْعَلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإمنَّ
مسند اإلمام َم اْلِقَياَمِة." َوْحًيا أَْوَحاُه اللَُّه ِإيَلَّ، فََأْرُجو أَْن َأُكوَن َأْكثَعَرُهْم تَاِبًعا يَعوْ 

 ، كتاب: باقي املكثرين من الصحابة، باب: مسند أيب هريرة رضي اهلل عنه.أحمد
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املكلَّف إنام جاءت لتحُكم عىل الفاعلني من جهة ما هم فاعلون. فإذا رشع 

يف تناول رشاب مسكر فال بد من النظر يف كونه مسكرا أو غري مسكر. فإذا 

حتقق بالنظر أنه مسكر متت املقدمة األوىل، وهي حتقيق املناط، فيقال له: 

ما عليه  م، وهي املقدمة الثانية النقلية، فعندها يكون حرا كل مسكر حرا

ن النظر إليه هل هو ُمط َلق تناوله. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بامء فال بد م

ئحة. فإذا تبنّي أنه عىل  أم ال؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم، وشّم الرا

ل قته فقد حتّقق مناُطه عنده وأنه مطلق، وهي املقدمة النظرية، ثم  أصل خ 

يضيف إىل هذه املقدمة ثانية نقلية، وهي أن كل ماء ُمط َلق فالوضوء به 

 جائز.

فاحلاصل أن الشارع حكم عىل أفعال املكلفني بأحكام ُمطلقة 

ل احلكُم  وبأحكام ُمقيَّدة، وذلك احلكم هو مقتىض املقدمة النقلية. وال ُينـزَّ

هبا إالّ عىل ما حتّقق أنه مناط ذلك احلكم عىل اإلطالق أو عىل التقييد، 

 وهذا هو مقتىض املقدمة النظرية.

 المسألة السابعة 
رشعي ثبت يف الكتاب مطلًقا غري ُمقيَّد، ومل جُي َعل له قانوٌن كّل دليل 

َل إىل نظر املكلَّف.  وال ضابٌط خمصوٌص فهو راجع إىل معنى معقول ُوكِّ

وهذا القسم أكثر ما جتده يف األمور العادية التي هي معقولة املعنى، 

 كالعدل، واإلحسان، والعفو، والصب، والشكر، يف املأمورات. والظلم،

 والفحشاء، واملنكر، والبغي، ونقض العهد، يف املنهيات.

وكّل دليل رشعي ثبت ُمقيَّدا غري مطلق، وُجع ل له قانوٌن وضابٌط 

ل إىل نظره؛ إذ  فهو راجع إىل معنى تعّبدي ال هيتدي إليه نظُر املكلَّف لو ُوكِّ

العبادات ال جمال للعقول يف أصلها، فضال عن كيفياهتا، وكذلك يف 

ارض الطارئة عليها، ألنا من جنسها. وهذا القسم أكثر ما جتده يف العو

 األمور العبادية.
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وهذا القسم الثاين كثري يف األصول املدنية، ألنا يف الغالب تقييدات 

لبعض ما تقّدم إطالقه يف األصول املكية، أو إنشاء أحكام واردات عىل 

 الية.أسباب جزئية. ويتبنّي ذلك يف تفاصيل املسألة الت

 المسألة الثامنة
إذا رأيت يف املدنيات أصال كلي ا فتأمله جتده جزئيَّا بالنسبة إىل ما هو 

أعّم منه، أو تكميال ألصل كيلر من األصول املكية. وبيان ذلك أن 

األصول الكلية التي جاءت الرشيعة بحفظها مخسة، وهي: الدين، 

 والنفس، والعقل، والنسل، واملال.

و أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهام، وهو أما الدين فه

 أول ما نزل بمكة. 

ُل حفظها بمكة، كقوله: گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  چ وأما النفس فظاهٌر إنزا

ء:  چڳ  ڱ  ڱڱ   ٥)التكوير:  چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ (،١١)اإلرسا

أشباه (، و٥٥١)األنعام:  چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ    چ ،(١ –

 ذلك. 

وأما العقل فهو وإن مل يرد حتريُم ما يفسده وهو اخلمر إال باملدينة، 

فقد ورد يف املكيات جُم َمال، إذ  هو داخل يف حرمة حفظ النفس كسائر 

األعضاء من السمع والبرص وغريمها، وكذلك حفظ منافعها. فالعقل 

اء. وأيضا فإن حمفوظ رشعا َف األصول املكية عام يزيله رأسا كسائر األعض

حفظه عىل الوجه الذي يمنع إزالة منافعه زمنا ما هو من املكمالت 

لألصل املكي الذي جاء بالنهي عن اإلثم والعدوان، ولذلك بنّي اهلل تعاىل 

ر اخلمر بقوله: ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ  يف القرآن أرضا

 ثم والعدوان.(، فظهر أن اخلمر من العون عىل اإل١٥)املائدة:  چڤ

وأما النسل فقد ورد املكي من القرآن بتحريم الزنى، واألمر بحفظ 

 الفروج إال عىل األزواج أو ملك اليمني.
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وأما املال فورد فيه حتريم الظلم، وأكل مال اليتيم، واإلرساف، 

والبغي، ونقص املكيال أو امليزان، والفساد يف األرض، وما دار هبذا 

 املعنى.

ض ر 
 املُلحق هبا فداخل حتت النهي عن إذايات النفوس. وأما الع 

وكام ورد حفظ هذه األمور من جانب العدم، فقد ورد حفطها أيضا 

 من جانب الوجود.

 المسألة التاسعة
كل دليل رشعي يمكن أخذه كليا. يستوي يف ذلك ما جاء بصيغة 

العموم وما كان جزئيا ورادا يف نازلة معينة، إال ما ورد دليل رشعي 

بتخصيصه، كهبة املرأة نفسها للنبي صىل اهلل عليه وسلم، وحتريم نكاح 

 2وعناق أيب بردة. 1أزواجه من بعده، وقبول شهادة خزيمة،

                                                 
 
َعْن الز ْهرِي  َعْن ُعَمارََة ْبِن ُخَزمْيََة أَنَّ َعمَُّه َحدَّثَُه، َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب النَّيب  َصلَّى اللَّهُ 1

يبَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ابْعَتاَع فَعَرًسا ِمْن أَْعرَايبٍّ، فَاْسَتْتبَعَعُه النَّيب  َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّ النَّ 
َي اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لِيَعْقِضَيُه ََثََن فَعَرِسِه، فََأْسرََع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَمشْ 

رَايب ، َفطَِفَق رَِجاٌل يَعْعرَتُِضوَن اأَلْعرَايبَّ فَعُيَساِوُمونَُه بِاْلَفَرِس َوال يَْشُعُروَن أَنَّ النَّيِبَّ َوأَْبطََأ اأَلعْ 
َل: َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ابْعَتاَعُه، فَعَناَدى اأَلْعرَايب  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَعَقا

ْنَت ُمْبَتاًعا َهَذا اْلَفَرِس َوِإالَّ بِْعُتُه، فَعَقاَم النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي مسََِع نَِداَء ِإْن كُ 
 نَّيِب  اأَلْعرَايب  فَعَقاَل: أَْو لَْيَس َقْد ابْعتَعْعُتُه ِمْنَك! فَعَقاَل اأَلْعرَايب : ال، َواللَِّه َما بِْعُتَكُه، فَعَقاَل ال

 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: بَعَلى، َقْد ابْعتَعْعُتُه ِمْنَك، َفطَِفَق اأَلْعرَايب  يَعُقوُل: َهُلمَّ َشِهيًدا، فَعَقالَ 
ُخَزمْيََة  ىُخَزمْيَُة ْبُن ثَاِبٍت: أَنَا َأْشَهُد أَنََّك َقْد بَايَعْعَتُه، فَأَقْعَبَل النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَ 

فَعَقاَل: ِِبَ َتْشَهُد؟ فَعَقاَل: بَِتْصِديِقَك يَا َرُسوَل اللَِّه، َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
، كتاب: البيوع، المستدرك على الصحيحينَوَسلََّم َشَهاَدَة ُخَزمْيََة ِبَشَهاَدِة َرُجَلنْيِ." 

، كتاب: سنن ابن أبي داودأيب كثري. وانظر: باب: وأما حديث إمساعيل بن جعفر بن 
 األقضية، باب: إذا علم احلاكم صدق الشاهد الواحد جيوز له أن حيكم به.

َعْن اْلبَعرَاِء ْبِن َعاِزٍب أَنَّ َخاَلُه أَبَا بُعْرَدَة ْبَن نَِياٍر َذَبَح قَعْبَل أَْن يَْذَبَح النَّيب  َصلَّى اللَّهُ  2
َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َهَذا يَعْوٌم اللَّْحُم ِفيِه َمْكُروٌه، َوِإين  َعجَّْلُت َعَلْيِه َوَسلََّم، فعَ 

َنِسيَكيِت أُلْطِعَم أَْهِلي َوِجريَاين َوأَْهَل َدارِي، فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ٌر ِمْن َشايَتْ حلٍَْم، فَعَقاَل: أَِعْد ُنُسًكا، فَعَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه إِ  نَّ ِعْنِدي َعَناَق َلََبٍ ِهَي َخيعْ

ُر َنِسيَكتَعْيَك، َوال جَتْزِي َجَذَعٌة َعْن َأَحٍد بَعْعَدَك."  ، كتاب: صحيح مسلمِهَي َخيعْ
 األضاحي، باب: وقتها.
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فام جاء من األدلة كليا )بصيغة العموم( فأمره واضح، وما كان منها 

جزئيا فهو جزئّي بحسب النازلة ال بحسب الترشيع يف األصل، أي أنه 

نازلة كيل  بحسب الترشيع يف األصل، إالّ ما دّل دليل عىل جزئّي بحسب ال

 خصوصه. 

 والدليل عىل كلّية الترشيع اجلزئي بحسب النازلة ما يأيت:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     چ . عموم الترشيع يف األصل، كقوله تعاىل:1

 چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھچ (،٥١٥)األعراف:  چہ  ہ 

(. وهذا معنى ٢٢)النحل:  چڤ  ڤ  ڤ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ چ  (،٢٥)سبأ: 

  مقطوٌع به ال خيرُم القطَع به ما جاء من استثناءات معدودة.
. أصل رشعية القياس؛ إذ ال معنى له إال جعُل اخلاص الصيغة عام 2

الصيغة يف املعنى. وهو معنى متفق عليه. ولو مل يكن أخذ الدليل كليا 

ة، ملا كان القياس سائغا بإطالق حتى ما كان منه جزئيا بحسب النازل

 ومرشوعا.

. ما ورد يف القرآن الكريم من أن أفعال النبي صىل اهلل عليه وسلم وإن 3

مل تكن هلا صيغة عموم يف نفسها، إال أنا يف حكم الترشيع العام، ألنه صىل 

 چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  اهلل عليه وسلم ُجع ل قدوة للناس:

كونه صىل اهلل عليه وسلم ُخصَّ بأشياء معدودة دليل عىل (. و٢٥)األحزاب: 

أن ما مل يرد دليل عىل خصوصيته به هو عام جلميع من اتبع رشيعته. ومثال 

ذلك أن التزويج ال صيغة له تقتيض عموما وال غريه، ولكن القرآن جعل 

تزوجيه من زينب بنت جحش ترشيعا عاما إلباحة الزواج من زوجة االبن 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ ي إذا ُطلِّقت، وذلك قوله تعاىل:بالّتبنِّ 

 (. ١٢)األحزاب:  چک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  

ه اخلطاب إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ال خُي رُجه عن  وإذا كان توجُّ

كونه دليال شامال لغريه، إال ما تّم استثناؤه، فغريه أحّق أن تكون األدلة 

بة إليه مقصودَة العموم، وإن مل يكن هلا صيغ عموم. وهكذا الصيغ بالنس

 املُطلقة جتري يف احلكم جمرى العامة.
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. أن النبي صىل اهلل عليه وسلم بنّي ذلك بقوله وفعله. فالقول 4

كقوله يف قضايا خاصة ُسئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس عامة؟ "بل 

ل نفس 1للناس كافة". ه عليه الصالة والسالم قدوة والفعل كام يف َجع 

والغسل  2للناس، كام ظهر يف حديث اإلصباح جنبا وهو يريد أن يصوم،

و"لتأخذوا  4وقوله: "وصلوا كام رأيتموين أصيل"، 3من التقاء اخلتانني،

 وهو كثري. 5عني مناسككم"،

                                                 
: إِنَّ يِف الْبَعْيِت ََتْرًا أَطَْيَب ِمْنهُ، فََدَخَلْت َمِعي َعْن أيب الَْيَسِر قَاَل: أَتَعْتيِن اْمرَأٌَة تَعْبتَاُع ََتْرًا فَعُقْلتُ  1

ْفِسَك يِف الْبَعْيِت فَأَْهَوْيُت إِلَيعَْها فَعتَعَقبعَّْلتُعَها، فَأَتعَْيُت أَبَا بَْكٍر فَذََكْرُت ذَِلَك لَهُ، قَاَل: اْستُعْر َعَلى نعَ 
َمَر فَذََكْرُت ذَِلَك لَهُ، فَعَقاَل: اْستُعْر َعَلى نَعْفِسَك َوُتْب َوُتْب َوال خُتْربْ أََحًدا، فَعَلْم أَْصربْ فَأَتَعْيُت عُ 

َقاَل: َوال خُتْربْ أََحًدا، فَعَلْم أَْصربْ فَأَتَعْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََكْرُت ذَِلَك لَُه فعَ 
ْثِل َهَذا؟" َحىتَّ ََتىنَّ أَنَّهُ مَلْ يَُكْن أَْسلََم ِإالَّ تِْلَك السَّاَعَة، "أََخلَْفَت َغازِيًا يِف َسبِيِل اللَِّه يِف أَْهلِِه مبِِ 

أَْوَحى  َحىتَّ ظَنَّ أَنَُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر، قَاَل: َوأَطَْرَق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَلَْيِه َوَسلََّم طَوِيال َحىتَّ 
طََريفَْ النعََّهاِر َوزُلًَفا ِمْن اللَّْيِل ِإىَل قَعْولِِه ذِْكَرى لِلذَّاِكرِيَن". قَاَل أَبُو الَْيَسِر  اللَُّه إِلَْيِه "َوأَِقْم الصَّاَلةَ 

أهَِلََذا َخاصَّةً فَأَتعَْيتُُه فَعَقرَأََها َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَعَقاَل أَْصَحابُهُ: يَا َرُسوَل اللَِّه 
، كتاب: تفسري القرآن عن رسول اهلل، سنن الترمذيلِلنَّاِس َعامًَّة؟ قَاَل: بَْل لِلنَّاِس عَامًَّة.  أَمْ 

 باب: ومن سورة هود. قَاَل أَبُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب.
َسلََّم َكاَن يُْدرُِكُه اْلَفْجُر َوُهَو عن َعاِئَشَة َوأُمَّ َسَلَمَة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ  2

، كتاب: الصوم، باب: الصائم صحيح البخاريُجُنٌب ِمْن أَْهِلِه مُثَّ يَعْغَتِسُل َوَيُصوُم. 
 يصبح جنبا.

ْربَِع مُثَّ َعْن َأيب ُهرَيْعرََة َعْن النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: "ِإَذا َجَلَس بَعنْيَ ُشَعِبَها األَ  3
، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى صحيح البخاريَجَهَدَها فَعَقْد َوَجَب اْلَغْسُل." 

 اخلتانان.
لفظ اإلمام مالك: َعْن َماِلك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َأنَّ ُعَمَر ْبَن 

طَّاِب َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َوَعاِئَشَة َزْوجَ  النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا يَعُقوُلوَن ِإَذا  اخلَْ
، كتاب: الطهارة، باب: موطأ اإلمام مالكَمسَّ اخْلَِتاُن اخْلَِتاَن فَعَقْد َوَجَب اْلُغْسُل، 

 واجب الغسل إذا التقى اخلتانان.
َنا ِإىَل  4 ثَعَنا َماِلٌك أَتَعيعْ النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوحَنُْن َشَبَبةٌ  َعْن َأيب ِقالبََة قَاَل: َحدَّ

َلًة، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُمتَعَقارِبُوَن، فَأََقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن يَعْوًما َولَيعْ
َنا أَْهَلنَ  ا أَْو َقْد اْشتَعْقَنا َسأَلََنا َعمَّْن تَعرَْكَنا بَعْعَدنَا َرِحيًما رَِفيًقا، فَعَلمَّا َظنَّ أَنَّا َقْد اْشتَعَهيعْ

َفَأْخبَعْرنَاُه، قَاَل: اْرِجُعوا ِإىَل أَْهِليُكْم َفأَِقيُموا ِفيِهْم َوَعل ُموُهْم َوُمُروُهْم، َوذََكَر َأْشَياَء 
ِإَذا َحَضَرْت الصَّالُة فَعْليُعَؤذ ْن َأْحَفُظَها أَْو ال َأْحَفُظَها، َوَصل وا َكَما َرأَيْعُتُموين ُأَصل ي، فَ 

، كتاب: األذان، باب: األذان صحيح البخاريَلُكْم َأَحدُُكْم، َوْليَعُؤمَُّكْم َأْكبَعرُُكْم." 
 للمسافر إذا كانوا مجاعة ...

هذا لفظ البيهقي يف سننه الكربى؛ أما لفظ مسلم وغريه فهو: "َعْن اْبِن ُجرَْيٍج  5
ز بَعرْيِ أَنَُّه مسََِع َجاِبرًا يَعُقوُل: رَأَْيُت النَّيِبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَعْرِمي َعَلى َأْخبَعَرين أَبُو ال

رَاِحَلِتِه يَعْوَم النَّْحِر َويَعُقوُل: لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم فَِإين  ال أَْدرِي َلَعل ي ال َأُحج  بَعْعَد َحجَّيِت 
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 المسألة العاشرة
 األدلة الرشعية رضبان: 

بهان العقيل، وهذه األدلة : األدلة التي تكون عىل طريقة الأحدمها

ُيستدلُّ هبا عىل من يتبع اإلسالم وعىل من خيالفه ويرفضه؛ ألنه أمر معلوم 

عند من له عقل. ويف استدالل القرآن به تعليم لألمة كيف يستدلون عىل 

املخالفني، وهو يف أول األمر موضوع لذلك. ويدخل يف هذا النوع مجيع 

 چۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ ا، كقوله تعاىل:الباهني العقلية وما جرى جمراه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  چ (، وقوله:٢٢)األنبياء: 

ۆ  ۈ   ۈ  چ وقوله: (٥٠١)النحل:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

ې  ې   ې  ى  چ  (، وقوله:٥٥)يس:  چٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  

 (.٢٠لروم: )ا چى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ    

: األدلة الدالة عىل األحكام التكليفية، كداللة األوامر والثاين

 چڑ    ڑ  ک  ک  کک  چ والنواهي عىل الطلب من املكّلف، وداللة

(. وهذه األدلة مبنّية ٥٥١ )البقرة: چٹ       ٹ  ٹ  چ  (،٥٢٥)البقرة: 

ا مل توضع عىل الّتسليم بدين اإلسالم واالنقياد له؛ فهذه النصوص وأمثاهل

يء هبا قضايا ُيعمل  َ هبا يف حمّل استدالل، بل ج 
ع الباهني، وال ُأيت  َوض 

اة بالقبول؛ وإنام برهانا يف احلقيقة املعجزة الدالة  بمقتضاها ُمَسلَّمة ُمَتلقَّ

عىل صدق الرسول اآليت هبا. فإذا ثبت برهان املعجزة ثبت الصدق، وإذا 

 كلَّف.ثبت الصدق ثبت التكليف عىل امل

فالعاملُ إذا استدّل بالرضب األول أخذ الدليل انشائيا كأنه هو 

ما  واضُعه، وإذا استدّل بالرضب الثاين أخذه معنًى ُمَسلَّام لفهم مقتضاه إلزا

                                                                                                    
اب: احلج،  باب: استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر ، كبصحيح مسلمَهِذِه." 

 راكبا وبيان قوله صلى اهلل عليه وسلم لتأخذوا مناسككم.
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ما. فإذا ُأطلق لفظ الدليل عىل الرضبني فهو إطالق بنوع من اشرتاك  والتزا

الثاين، فهو باملعنى األول  اللفظ، ألن الدليل باملعنى األول خالفه باملعنى

جار  عىل االصطالح املشهور عند العلامء، وباملعنى الثاين نتيجة انتجتها 

 املعجزة فصارت قوال مقبوال فقط.

 المسألة الحادية عشرة
إذا كان الدليل يف حقيقته يف اللفظ مل ُيستدّل به عىل املعنى املجازي 

يصح ذلك التعميم )استعامل وال  1إال عىل القول بتعميم اللفظ املشرتك،

اللفظ يف احلقيقة واملجاز يف وقت واحد( إال برشط أن يكون ذلك املعنى 

 مستعمال عند العرب يف مثل ذلك اللفظ.

ومثال ما توّفر فيه الرشط )كونه مستعمال عند العرب يف املعنيني احلقيقي 

 چائ  ائ  ەئې    ې  ې  ى  ى  چ  واملجازي( "احلي" و"امليت" يف قوله تعاىل:

(، فذهب مجاعة إىل أن املراد باحلياة واملوت ما هو حقيقي، ١٥)يونس: 

كإخراج اإلنسان احلي من النطفة امليتة وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إىل 

معناه. وذهب قوم إىل تفسري اآلية باملوت واحلياة املجازيني املستعملني يف مثل 

(. وربام ادعى قوم أن اجلميع ٥٢٢)األنعام:  چڳ  ڳ   ڳ  ڱچ  قوله تعاىل:

ُمراٌد بناء عىل القول بتعميم اللفظ املشرتك، واستعامل اللفظ يف حقيقته وجمازه، 

 وهلذا األصل أمثلة كثرية.

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ ومثال ما ختّلف فيه الرشط قوله تعاىل: 

(، ٢١)النساء:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  

ُر النوم وهو ف كر ما هو احلقيقة، أو ُسك  املفّسون هنا عىل أن املراد بالسُّ

                                                 
قال احلنفية وبعض الشافعية وبعض املعتزلة: ال ُيستعمل اللفظ يف احلقيقة واجملاز مقصودين معا  1

 ميكن اجلمع، كافعل أمرا باحلكم، وأجازه الشافعية والقاضي وبعض املعتزلة مطلقا، إال إذا مل
وهتديدا؛ ألن األمر يقتضي اإلجياب، والنهي يقتضي الرتك، فال يصح اجتماعهما. وقال الغزايل 
وأبو احلسني إمنا جيوز عقال ال لغة، إال يف غري املفرد من املثىن واجملموع فيجوز لغة أيضا، فيكون 

 حينئذ كل لفظ مستعمال يف معىن. )عبد اهلل دراز(
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جماٌز فيه مستعمل، وأن اجلنابة والغسل منها عىل احلقيقة اللغوية. فلو ُفّسِّ 

ر الغفلة والشهوة وحّب الدنيا املانع من قبول  كر هو ُسك  عىل أن السُّ

ر الرشاب من اجلواز يف صلب الفقه،  العبادة يف اعتبار التقوى كام منع ُسك 

خ بدنس الذنوب، واالغتسال هو التوبة، لكان  وأن اجلنابة املراد هبا التضمُّ

هذا التفسري غري ُمعتب؛ ألن العرب مل تستعمل مثله يف مثل هذا املوضع، 

 وال عهد هلا به، ألنا ال تفهم من اجلنابة واالغتسال إال احلقيقة.

 من هذا الكتاب واحلمد هلل.وهلذا املعنى تقرير يف موضعه 

 المسألة الثانية عشرة
كّل دليل رشعي ال خيلو أن يكون معموال به يف السلف املتقدمني 

دائام أو أكثريا، أو ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما، أو ال يثبت 

 به عمل. فهذه ثالثة أقسام.

 القسم األول
شكال يف االستدالل به، وال يف أن يكون معموال به دائام أو أكثريا فال إ

العمل عىل وفقه، وهي الّسنة املّتبعة، والطريق املستقيم، كان الدليل مما يقتيض 

 إجيابا أو ندبا أو غري ذلك من األحكام.

 القسم الثاني
أن ال يقع العمل به إال قليال، أو يف وقت من األوقات أو حال من 

ام عدا ذلك القليل، أو كان العمل األحوال، ووقع إيثاُر غريه والعمُل به في

به أكثريا. فذلك الغري هو الّسنة املتَّبعة والطريق السابلة. وأما ما مل يقع 

العمل عليه إال قليال فيجب الّتثبُّت فيه ويف العمل عىل وفقه، واملثابرة عىل 

ما هو األعم واألكثر؛ فإن إدامة األولني للعمل عىل خمالفة هذا األقل إما 

ن ملعنى رشعي أو لغري معنى رشعي. وباطل أن يكون لغري معنى أن يكو

رشعي. فال بد أن يكون ملعنى رشعي حتّروا العمل به. وإذا كان كذلك 

فقد صار العمل عىل وفق القليل كاملعارض للمعنى الذي حتّروا العمل 

عىل وفقه، وإن مل يكن معارضا يف احلقيقة. فال بد من حتّري ما حتّروا، 
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َض أن هذا املنقول الذي قّل  وموافقة ما داوموا عليه. وأيضا فإنه وإن ُفر 

ق النظُر فيه  العمل به مع ما َكُثر العمُل به يقتضيان التخيري، فعملهم إذا ُحقِّ

ال يقتيض ُمطلق التخيري، بل اقتىض أن ما داوموا عليه هو األوىل يف اجلملة، 

ه. وفضال عن هذا فقد وإن كان العمل الواقع عىل وفق اآلخر ال حرج في

دها  ذكر أهل األصول أن قضايا األعيان ال تكون بمجّردها ُحّجة ما مل يعضِّ

دليل آخر؛ الحتامهلا يف أنفسها، وإمكان أن ال تكون خمالفة ملا عليه العمل 

 املستمر.

 وهلذا القسم أمثلة كثرية، ولكنها عىل رضبني:

يصلُح أن يكون سببا  : أن يتبنّي فيه للعمل القليل وجهٌ الرضب األول

لَّة، حتى إذا ُعدَم السبب ُعدَم املَُسبَّب. وله مواضع؛ كوقوعه بيانا 
للق 

حلدود ُحّدت، أو أوقات ُعيِّنَت، أو نحو ذلك. كام جاء يف حديث إمامة 

جبيل بالنبي يومني، وبيان رسول اهلل ملن سأله عن وقت الصالة، فقال: 

ه يف اليوم الثاين يف أواخر األوقات فصالت 1"صّل معنا هذين اليومني"،

وقع موقع البيان آلخر وقت االختياري الذي ال ُيَتَعّدى، ثم مل يزل مثابرا 

عىل أوائل األوقات إال عند عارض، كاإلبراد يف شدة احلّر، واجلمع بني 

ب ح   ن  الصُّ
َرَك م  الصالتني يف السفر، وأشباه ذلك. وكذلك قوله: "َمن  َأد 

َعًة قَ  ن  ال َعرص   َرك 
َعًة م  َرَك َرك  ب َح، َوَمن  َأد  َرَك الصُّ ُس َفَقد  َأد  م  ُلَع الشَّ ب َل َأن  َتط 

                                                 
لفظ ابن ماجه يف سننه، أما لفظ مسلم فهو: " أَنَّ َرُجال َسَأَل النيب صلى اهلل  هذا 1

عليه وسلم َعْن َوْقِت الصَّالِة فَعَقاَل لَُه: َصل  َمَعَنا َهَذْيِن يَعْعيِن اْليَعْوَمنْيِ، فَعَلمَّا زَاَلْت 
، مُثَّ أََمرَُه َفأَقَاَم اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرتَِفَعٌة الشَّْمُس أََمَر ِبالال فََأذََّن، مُثَّ أََمرَُه فَأَقَاَم الظ ْهرَ 

بَعْيَضاُء نَِقيٌَّة، مُثَّ أََمرَُه َفأَقَاَم اْلَمْغِرَب ِحنَي َغاَبْت الشَّْمُس، مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلِعَشاَء ِحنَي 
ْجُر. فَعَلمَّا أَْن َكاَن اْليَعْوُم الثَّاين أََمرَُه َغاَب الشََّفُق، مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلَفْجَر ِحنَي طََلَع اْلفَ 

ا َفأَبْعَرَد بِالظ ْهِر، َفأَبْعَرَد هِبَا َفأَنْعَعَم أَْن يُعرْبَِد هِبَا، َوَصلَّى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرتَِفَعٌة َأخََّرهَ 
، َوَصلَّى اْلِعَشاَء بَعْعَدَما َذَهَب فَعْوَق الَِّذي َكاَن، َوَصلَّى اْلَمْغِرَب قَعْبَل أَْن يَِغيَب الشََّفقُ 

ثُعُلُث اللَّْيِل، َوَصلَّى اْلَفْجَر َفَأْسَفَر هِبَا، مُثَّ قَاَل: أَْيَن السَّائُِل َعْن َوْقِت الصَّالِة؟ فَعَقاَل 
،  صحيح مسلم الرَُّجُل: أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه. قَاَل: َوْقُت َصالِتُكْم بَعنْيَ َما َرأَيْعُتْم."

 اب: املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس.كت
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،" َ َرَك ال َعرص  ُس َفَقد  َأد  م  ُرَب الشَّ بيان ألوقات األعذار ال  1َقب َل َأن  َتغ 

مطلقا، فلذلك مل يقع العمل عليه يف حال االختيار. وبه أيضا ُيفهم وجُه 

مسعود األنصاري عىل املغرية بن شعبة تأخري الصالة إىل آخر  إنكار أيب

وقتها، وإنكار عروة بن الزبري عىل عمر بن عبد العزيز كذلك، واحتجاج 

 َ ُ َعَلي ه  َوَسلََّم َكاَن ُيَصيلِّ ال َعرص   َصىلَّ اّللَّ
 
عروة بحديث عائشة َأنَّ َرُسوَل اّللَّ

َا َقب َل أَ  َرهت   ُحج 
ُس يف  م  َهَر.َوالشَّ ولفظ "كان" فعل يقتيض الكثرة  2ن  َتظ 

بحسب العرف، فكأنه احتّج عليه يف خمالفة ما داوم عليه النبي صىل اهلل 

 عليه وسلم.

وكام جاء يف قيام رسول اهلل يف رمضان يف املسجد ثم ترك  ذلك خمافة 

أن يعمل به الناس فُيفَرض عليهم، ومل يعد إىل ذلك هو وال أبو بكر، حتى 

ت خالفة عمر بن اخلطاب فعمل بذلك لزوال علة اإلجياب. ثم نّبه جاء

عىل أّن القيام يف آخر الليل أفضل من ذلك؛ فألجل ذلك كان كبار السلف 

من الصحابة والتابعني ينرصفون بعد صالة العشاء إىل بيوهتم وال يقومون 

 مع اإلمام، واستحبَّه مالك ملن قدر عليه.

ُة ترك رسول اهلل اإلدامة عىل صالة وإىل هذا األصل رّدت عائش

الضحى، فعملت باملداومة عليها لزوال العلة بموته، وقالت: َما َرَأي ُت 

َحى َقطُّ َوإ ينِّ ألَُسبُِّحَها،  َم ُيَصيلِّ ُسب َحَة الضُّ  َوَسلَّ
ُ َعَلي ه   َصىلَّ اّللَّ

 
َرُسوَل اّللَّ

ُ َعلَ   َصىلَّ اّللَّ
 
َمَل َوإ ن  َكاَن َرُسوُل اّللَّ بُّ َأن  َيع 

َعَمَل َوُهَو حُي  َم َلَيَدُع ال  ي ه  َوَسلَّ

. م  َرَض َعَلي ه  َمَل ب ه  النَّاُس َفيُف  َيَة َأن  َيع   َخش 
فإذا بنينا عىل ما فهمت من  3ب ه 

 ترك رسول اهلل للمداومة عىل الضحى فال حرج عىل من داوم عليها.

فقة  للعمل الغالب كائنا ما واحلكم الذي ينبغي يف هذا النوع املوا

كان، وترك القليل، أو تقليله حسبام فعلوه. أما فيام كان تعريفا بحدر وما 

أشبهه فقد استمر العمل األول )العمل يف زمن النبوة( عىل ما هو األوىل 

)فعل الصالة يف أول وقتها مثال بالنسبة لبيان حد وقت الصالة(، فكذلك 

                                                 
 ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: من أدرك من الفجر ركعة.صحيح البخاري 1
 ، كتاب: مواقيت الصالة، باب: "مواقيت الصالة وفضلها..."صحيح البخاري 2
 ، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: "استحباب صالة الضحى"صحيح مسلم 3
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فقة له صىل اهلل عليه وسلم عىل يكون العمل بالنسبة إىل ما جاء  ُد موا َبع 

ذلك. وكذلك األمر بالنسبة ملا ورد ألسباب أخرى. ويظهر لك بالنظر يف 

 األمثلة املذكورة.

فقيام رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف رمضان يف املسجد ثم تركه 

بإطالق خمافة الترشيع يوجد مثله بعد موته، وذلك بالنسبة إىل األئمة 

ء والفضالء املقتدى هبم؛ فإن هؤالء منتصُبون ألن ُيقَتدى هبم فيام والعلام

يفعلون، فيوشك أن يعتقد اجلاهل بالفعل إذا رأى العامل مداوما عليه أنه 

واجب، وسّد الذرائع مطلوٌب مرشوٌع وهو أصل من األصول القطعية يف 

تهم الرشع. إال أن يعمل به الصحابة كام يف قيام رمضان فال بأس، وُسنَّ 

ماضية، وقد حفظ اهلل فيها هذا املحظور الذي هو ظنُّ الوجوب، مع أنم 

مل جيتمعوا عىل إعامله واملداومة عليه إالّ وهم يرون أن القيام يف البيوت 

أفضل، ويتحرونه أيضا، فكان عىل قوهلم وعملهم القيام يف البيوت أوىل. 

ن مل يستظهر القرآن، ولذلك جعل بعض الفقهاء القيام يف املساجد أوىل مل

أو ملن ال يقوى إال بالتأيّس، فكانت أولويته لعذر كالرخصة، ومنهم من 

يطلق القول بأن البيوت أوىل. فعىل كّل تقدير ما داوم عليه النبّي صىل اهلل 

م، وما رآه السلف الصالح فسنّة أيضا، ولذلك يقول  عليه وسلم هو املُقدَّ

نها مجلة ألنا خمالفة ملا استمر عليه بعضهم ال ينبغي تعطيل املساجد ع

 العمل يف الصحابة.

وأما صالة الضحى فشهادة عائشة بأنا مل تر رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم يصليها قط دليل عىل قّلة عمله هبا، ثم الصحابة مل ُينقل عنهم 

عموُم العمل هبا، وإنام داوم من دوام عليها منهم يف أماكن ال يراهم فيها 

عوام كالبيوت، عمال بقاعدة الدوام عىل األعامل، وألن عائشة فهمت أنه ال

لوال خوف اإلجياب لداوم عليها صىل اهلل عليه وسلم. وهذا أيضا موجود 

 يف عمل املُقتدى هبم، إال أّن ضميمة إخفائها يصدُّ عن االقتداء. 

 : ما كان عىل خالف الرضب األول، وهو عىل وجوه:الرضب الثاين

يكون حمتمال يف نفسه فيختلفوا فيه بحسب ما يقوى عند  . أن1

املجتهد فيه، أو خُيَتَلف يف أصله. والذي هو أبرأ للُعهدة وأبلُغ يف االحتياط 
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ما له  ترُكه والعمل عىل وفق األعم األغلب. كقيام الرجل للرجل إكرا

 وتعظيام، فإن العمل املّتصل ترُكه، فقد كانوا ال يقومون لرسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم إذا أقبل عليهم، وكان جيلس حيث ينتهي به املجلس، ومل 

، ولو كان لنُقل، حتى روي عن عمر بن  ُينقل عن الصحابة عمٌل مستمر 

ل ف قاموا له يف املجلس، فقال: إن تقوموا نقم،  عبد العزيز أنه مّلا اسُتخ 

ه صىل اهلل عليه وإن تقعدوا نقعد، وإنام يقوم الناس لرب العاملني. فقيام

إن محلناه عىل ظاهره  2وقوله: "قوموا إىل سيِّدكم" 1وسلم جلعفر ابن عمه،

فاألوىل خالُفه ملا تقّدم، وإن نظرنا فيه وجدناه حمتمال أن يكون القيام عىل 

وجه االحرتام والتعظيم، أو عىل وجه آخر من املبادرة إىل اللقاء لشوق 

له يف املجلس حتى جيد موضعا للقعود، جيده القائم للمقوم له، أو ليفسح 

أو لإلعانة عىل معنى من املعاين، أو لغري ذلك مما حُيَتَمل، وإذا احتمَل 

ب نَا بالوقوف مع العمل املستمر؛ إلمكان أن يكون هذا العمل 
املوضُع ُطل 

القليل يف حقيقته غري معارض لذلك العمل املستمر. فنحن يف اّتباع العمل 

ءة ذّمة باتفاق، وإن رجعنا إىل هذا املحتمل مل نجد فيه املستمر عىل بيِّ  نة وبرا

مع املعارض األقوى وجًها للتمّسك إال من باب التمّسك بمجّرد الظاهر، 

ه.  وذلك ال يقوى قوَة ُمعارض 

ومن ذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سّلمنا صّحة ما ُروي فيه، فإنه مل 

وسلم إال نادرا، ثم مل يستمر فيه  يقع تقبيل يد رسول اهلل صىل اهلل عليه

 عمٌل إالّ الرّتك من الصحابة والتابعني، فدّل عىل مرجوحيته.

                                                 
ن جابر رضي اهلل عنه قال: ملّا قدم رسول اهلل من خيرب قدم جعفر رضي اهلل عنه من احلبشة ع 1

تلّقاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقّبل جبهته مث قال: "واهلل ما أدري بأيهما أنا أفرح بفتح خيرب 
اب: معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم، ب، كتاب: المستدرك على الصحيحينأم بقدوم جعفر." 

 ذكر مناقب جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب.
َعْن َأيب َسِعيٍد أَنَّ أَْهَل قُعرَْيظََة نَعزَُلوا َعَلى ُحْكِم َسْعٍد، فََأْرَسَل النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  2

َعَد ِعْنَد النَّيِب  َصلَّى اللَّهُ َوَسلََّم ِإلَْيِه َفَجاَء فَعَقاَل: ُقوُموا ِإىَل َسي دُِكْم أَْو قَاَل َخرْيُِكْم، فَعقَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم فَعَقاَل: َهُؤالِء نَعزَُلوا َعَلى ُحْكِمَك، قَاَل: فَِإين  َأْحُكُم أَْن تُعْقَتَل ُمَقاتَِلتُعُهْم 

،  صحيح البخاريَوُتْسََب َذرَارِيع ُهْم، فَعَقاَل: َلَقْد َحَكْمَت مبَا َحَكَم بِِه اْلَمِلُك." 
 اإلستئذان، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم قوموا إىل سيدكم.كتاب: 
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ومن ذلك سجود الشكر إن فرضنا ثبوته عن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم، فإنه مل يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه والنعم التي 

عىل ذلك، وال جاء عن عامة  أفرغت عليه إفراغا، فلم ُينقل عنه مواظبة

الصحابة منه يشء إال يف النّدرة مثل كعب بن مالك إذ  نزلت توبته، فكان 

 العمل عىل وفقه ترًكا للعمل عىل وفق العامة منهم.

ومن هذا املكان ُيَتَطلَّع إىل قصد مالك رمحه اهلل يف جعله العمل 

العمل املستمر مقدما عىل األحاديث؛ إذ كان إنام يراعي كّل املراعاة 

واألكثر، ويرتك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث. وكان ممن أدرك 

التابعني وراقب أعامهلم، وكان العمل املستمر فيهم مأخوذا عن العمل 

املستمر يف الصحابة، ومل يكن مستمرا فيهم إال وهو مستمر يف عمل رسول 

أبو يوسف عن اهلل صىل اهلل عليه وسلم أو يف قوة املستمر. وقد سأله 

األذان، فقال مالك: وما حاجتك إىل ذلك؟ فَعَجًبا من فقيه يسأل عن 

األذان. ثم قال له مالك: وكيف األذان عندكم؟ فذكر مذهبهم فيه. فقال: 

ن هلم فأّذن  من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بالال مّلا قدم الشام سألوه أن يؤذِّ

ا أذان يوم؟ وما صالة يوم؟ هلم كام ذكر عنهم. فقال له مالك: ما أدري م

هذا مؤّذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وولده من بعده يؤذنون يف 

حياته، وعند قبه، وبحرضة اخللفاء الراشدين بعده. فأشار مالك إىل أن ما 

 جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت يف االتباع وأوىل أن ُيرَجع إليه.

ه، أو بصاحبه الذي عمل به، أو . أن يكون هذا القليل خاّصا بزمان2

خاصا بحال من األحوال، فال يكون فيه حجة عىل العمل به يف غري ما تقيَّد 

به، كام قالوا يف مسحه عليه الصالة والسالم عىل ناصيته وعىل العاممة يف 

الوضوء إنه كان به مرض، وكذلك نيه عليه الصالة والسالم عن ادخار 

ء عىل أن إذنه بعد ذلك مل يكن نسخا، وهو حلوم األضاحي بعد ثالث، بنا

 1قوله: "إنام نيتكم ألجل الدافة".

                                                 
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َواِقٍد قَاَل: نَعَهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكِل حُلُوِم  1

َذِلَك لَِعْمَرَة فَعَقاَلْت: َصَدَق.  الضََّحايَا بَعْعَد َثالٍث. قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َأيب َبْكٍر: َفذََكْرتُ 
ْعُت َعاِئَشَة تَعُقوُل: َدفَّ أَْهُل أَبْعَياٍت ِمْن أَْهِل اْلَباِديَِة َحْضرََة اأَلْضَحى َزَمَن َرُسوِل  مسَِ
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. أن يكون مما ُفعل فلتة فسكت عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم مع 3

علمه به، ثم بعد ذلك ال يفعله ذلك الصحايب وال غريه، وال يرشعه النبي 

ن يكون تقريره صىل اهلل عليه وسلم وال يأذن فيه ابتداء ألحد، فال جيب أ

عليه إذنا له ولغريه؛ كام يف قصة الرجل الذي بعثه النبي عليه الصالة 

ثم رأى أن قد خان اهلل ورسوله، فربط نفسه  1والسالم يف أمر فعمل فيه،

بسارية من سواري املسجد، وحلف أن ال حُيلَّه إال رسول اهلل صىل اهلل 

ه لو جاءين الستغفرت عليه وسلم، فقال عليه الصالة والسالم: "أما إن

وتركه كذلك حتى حكم اهلل فيه. فهذا وأمثاله ال يقتيض أصل  2له"،

املرشوعية ابتداء وال دواما. أما االبتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وأما دواما فإنه إنام تركه حتى حيكم اهلل فيه، 

إال بالوحي، وقد انقطع بعده وهذا خاص بزمانه؛ إذ  ال وصول إىل ذلك 

فال يصح اإلبقاء عىل ذلك لغريه حتى ينظر احلكم فيه. وأيضا فإنه مل يؤثر 

عن ذلك الرجل وال عن غريه أنه فعل مثل فعله ال يف زمان رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم وال فيام بعده. فإذا العمل بمثله أشدُّ غررا؛ إذ مل يكن 

ر العمل بخالفه قبله ترشيع يشهد له، ولو  كان قبله ترشيع لكان استمرا

 كافيا يف مرجوحيته. 

ك العمُل به مجلة، فال يكون 4 خ، فرُت  ل به قليال ثم ُنس  . أن يكون ُعم 

                                                                                                    

ُروا َثالثًا مُثَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ادَّخِ 
ُقوا مبَا بَِقَي. فَعَلمَّا َكاَن بَعْعَد َذِلَك قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ النَّاَس يَعتَِّخُذوَن اأَلْسِقَيَة  َتَصدَّ

َها اْلَوَدَك، فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: وَ  َما ِمْن َضَحايَاُهْم، َوجَيُْمُلوَن ِمنعْ
َا نَعَهْيُتُكْم ِمْن َأْجِل  َذاَك؟ قَاُلوا: نَعَهْيَت َأْن تُعؤَْكَل حلُُوُم الضََّحايَا بَعْعَد َثالٍث، فَعَقاَل: "ِإمنَّ

افَِّة الَّيِت َدفَّْت، َفُكُلوا َوادَِّخُروا َوَتَصدَُّقوا."  ، كتاب: األضاحي، صحيح مسلمالدَّ
ضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم باب: بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األ

 وبيان نسخه وإباحته إىل مىت شاء.
هو أبو لبابة األنصاري يف قصة بين قريظة، ملا استشاروه أن ينعزلوا على حكمه صلى اهلل عليه  1

أن القصة  مصنف عبد الرزاقوسلم، فقال هلم: نعم، وأشار بيده إىل حلقه، يعين الذبح. وورد يف 
 تبوك.يف تأّخره عن غزوة 

، باب مرجع النيب صلى اهلل عليه وسلم من األحزاب وخمرجه دالئل النبوة للبيهقي 2
 إىل بين قريظة وحماصرته إياهم. 
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ُحجة بإطالق، فكان من الواجب يف مثله الوقوف مع األمر العام. ومثاله 

ُر عمل  به وال كثرة ؛ فإن حديث الصيام عن امليت فإنه مل ُينقل استمرا

غالب الرواية فيه دائرة عىل عائشة وابن عباس، ومها أول من خالفاه. 

ة ماتت وعليها صوم، فقالت:  فروي عن عائشة أنا ُسئلت عن امرأ

أطعموا عنها، وعن ابن عباس أنه قال: ال يصوم أحد عن أحد. قال مالك: 

روا ومل أسمع أن أحدا من أصحاب رسول اهلل وال من التابعني باملدينة أم

أحدا أن يصوم عن أحد وال يصيل أحد عن أحد، وإنام يفعل ذلك كل أحد 

عن نفسه. فهذا إخبار برتك العمل دائام يف معظم الصحابة ومن يليهم وهو 

 الذي عّول عليه يف املسألة، كام أنه عّول عليه يف مجلة عمله. 

 وَثّم أقسام ُأَخر ُيستدّل عىل احلكم فيها بام تقدم ذكره.

ذلك ينبغي للعامل أن يتحّرى العمل عىل وفق األولني، فال وبسبب 

يسامح نفسه يف العمل بالقليل إال قليال وعند احلاجة ومّس الرضورة، إن 

اقتىض العمل بذلك القليل معنى التخيري، ومل خَيَف  أن يكون ذلك القليل 

خ، أو أن يكون دليله غري صحيح، أو احتامل أن ال ينهض به دليله  أن قد ُنس 

يكون حجة، أو ما أشبه ذلك. أّما لو عمل بالقليل دائام للزمه أمور؛ 

أحدها: املخالفة لألولني يف تركهم الدوام عليها، ويف خمالفة السلف 

م ترك ما داوموا عليه، إذ  الفرُض أنم  األولني ما فيها، والثاين: استلزا

مل يداوموا عليه داوموا عىل خالف هذه اآلثار، فإدامة العمل عىل موافقة ما 

خمالفة ملا داوموا عليه، والثالث: أن ذلك ذريعة إىل اندراس أعالم ما 

داوموا عليه، واشتهار ما خالفه؛ إذ  االقتداء باألفعال أبلغ من االقتداء 

 باألقوال، فإذا وقع ذلك ممن ُيقتدى به كان أشّد. 

ولون احلذر احلذر من خمالفة األولني! فلو كان ثم فضل ما لكان األ

 أحق به. واهلل املستعان. 

 القسم الثالث 
أن ال يثبت عن األولني أنم عملوا به عىل حال، فهو أشد مما قبله؛ 

واألدلة املتقدمة جارية هنا باألوىل. وما تومّهه املتأخرون من أنه دليل عىل 
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ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليال عليه مل يعزب عن فهم 

والتابعني ثم يفهمه هؤالء. فام كانوا عليه من فعل أو ترك فهو الصحابة 

السنة واألمر املعتب، وهو اهلدى، وليس ثم إال صواب أو خطأ، فكل من 

. واحلديث الضعيف  خالف السلف األولني فهو عىل خطأ. وهذا كاف 

 الذي ال يعمل العلامء بمثله جار هذا املجرى.

ى الرافضة أن النبي صىل اهلل ومن هنالك مل يسمع أهل السنة دعو

عليه وسلم نص عىل عيل أنه اخلليفة بعده، ألن عمل كافة الصحابة عىل 

 خالفه دليل عىل بطالنه أو عدم اعتباره، ألن الصحابة ال جتتمع عىل خطأ.

وكثريا ما جتد أهل البدع والضاللة يستدلون بالكتاب والسنة، 

يف وجوه العامة، ويظنون أنم حيملونام مذاهبهم، ويغبون بمشتبهاهتام 

عىل يشء. ومن أمثلته استدالل كل من اخرتع بدعة أو استحسن حمدثة مل 

تكن يف السلف الصالح بأن السلف اخرتعوا أشياء مل تكن يف زمان رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ ككتب املصحف، وتصنيف الكتب، وتدوين 

صوليون يف أصل املصالح الدواوين، وتضمني الصناع، وسائر ما ذكر األ

، واتبعوا ما تشابه من الرشيعة ابتغاء الفتنة  املرسلة. فخلطوا وغلطوا

وابتغاء تأويلها، وهو كله خطأ عىل الدين، واتباع لسبيل امللحدين. فإن 

هؤالء الذين أدركوا هذه املدارك، وعبوا عىل هذه املسالك، إما أن 

يفهمه األولون، أو حادوا عن يكونوا قد أدركوا من فهم الرشيعة ما مل 

فهمها، وهذا األخري هو الصواب؛ إذ املتقدمون من السلف الصالح هم 

كانوا عىل الرصاط املستقيم، ومل يفهموا من األدلة املذكورة وما أشبهها إال 

ما كانوا عليه، وهذه املحدثات مل تكن فيهم وال عملوا هبا، فدل عىل أن 

 اين املخرتعة بحال.تلك األدلة مل تتضمن هذه املع

فإن زعم زاعم أن ما انتحله من ذلك إنام هو من قبيل املسكوت عنه يف 

د له يف األدلة مساغ فال خمالفة، إنام  األولني، وإذا كان مسكوتا عنه وُوج 

املخالفة أن يعاند ما ُنقل عنهم بضده، وهو البدعة املنكرة. قيل له: بل هو 

 عة عىل وجهني:خمالف، ألن ما ُسكت عنه يف الرشي
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: أن تكون َمظ نَّة العمل  به موجودة يف زمان رسول اهلل صىل أحدمها

اهلل عليه وسلم فلم ُيرشع له أمر زائد عىل ما مىض فيه، فال سبيل إىل 

خمالفته؛ ألن تركهم ملا عمل به هؤالء مضاد له، فمن استلحقه صار خمالفا 

 للسنّة، حسبام تبنّي يف كتاب املقاصد.

: أن ال توجد مظ نّة العمل به يف زمن النبي صىل اهلل عليه والثاين

وسلم، ثم توجد بعد ذلك فيرشع له أمر زائد يالئم ترصفات الرشع يف 

مثله، وهي املصالح املرسلة، وهي من أصول الرشيعة املبني عليها؛ إذ هي 

راجعة إىل أدلة الرشع حسبام تبنّي يف علم األصول، فال يصّح إدخال ذلك 

جنس البدع. وأيضا فاملصالح املرسلة ـ عند القائل هبا ـ ال تدخل يف حتت 

التعبدات ألبتة، وإنام هي راجعة إىل حفظ أصل امللة، وحياطة أهلها يف 

ترصفاهتم العادية. ولذلك جتد مالكا ـ وهو املسرتسل يف القول باملصالح 

دا يف العبادات أن ال تقع إال عىل ما كانت عل يه يف األولني، املرسلة ـ ُمشدِّ

فلذلك نى عن أشياء وكره أشياء، وإن كان إطالق األدلة ال ينفيها، بناًء 

منه عىل أنا تقّيدت ُمطلَقاهُتا بالعمل، فال مزيد عليه. وقد متّهد أيضا يف 

 األصول أن املطلق إذا وقع العمل به عىل وجه مل يكن حجة يف غريه.

أمر له دليل مطلق، فرأيت  فاحلاصل أن األمر أو اإلذن إذا وقع عىل

األولني قد ُعنوا به عىل وجه واستمّر عليه عملهم، فال حجة فيه عىل 

العمل عىل وجه آخر، بل هو مفتقر إىل دليل يتبعه يف إعامل ذلك الوجه. 

فإًذا ليس ما انتحل هذا املخالف العمَل به من قبيل املسكوت عنه، وال من 

م يبق إًذا أن يكون إال من قبيل املعارض قبيل ما أصله املصالح املرسلة، فل

 ملا مىض عليه عمل األقدمني، وكفى بذلك مزّلة قدم.

وأعلم أن املخالفة لعمل األولني فيام تقدم ليست عىل رتبة واحدة، بل 

: أن أحدمهافيها ما هو خفيف، ومنها ما هو شديد. واملخالف عىل رضبني؛ 

ع أو  ال. فإن يكون من أهل االجتهاد، وهو إما أن يبلغ  يف اجتهاده غاية الُوس 

عه فال حرج عليه، وهو مأجور عىل كل حال. وأما إن مل  بلغ باجتهاده غاية ُوس 
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: أن ال والثاينيعط االجتهاد حّقه وقرّص فيه فهو آثم حسبام بيّنه أهل األصول. 

يكون من أهل االجتهاد، وإنام أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة، إذ  مل يشهد له 

باالستحقاق أهل الرتبة، وال رأوه أهال للدخول معهم. فهذا مذموم. وقلام 

تقع املخالفة لعمل املتقدمني إال من أهل هذا القسم، ألن املجتهدين ـ وإن 

اختلفوا يف األمر العام يف املسائل التي اختلفوا فيها ـ ال خيتلفون إال فيام اختلف 

َر هلم فيها. فيه األولون، أو َف مسألة موارد الظنون   ال ذ ك 

جحان؛ فإن  واعلم أن موافقة عمل األولني فيها الكثري من أوجه الرُّ

فقته شاهٌد للدليل الذي استدّل به، ومصّدق له عىل نحو ما يصّدقه  موا

، بخالف ما إذا خالفه، فإن املخالفة  اإلمجاع فإنه نوع من اإلمجاع فعيل 

بة. وأيضا فإن اتباع ط ريق األولني يف العمل بالدليل موهنة له أو مكذِّ

فه؛ ألن املجتهد عندما  رة التي ُتضعِّ خُيلِّصه من شوائب االحتامالت املُقدَّ

ينظر يف دليل عىل مسألة حيتاج إىل البحث عن أمور كثرية ال يستقيم إعامل 

الدليل دونا، والنظر يف أعامل املتقدمني قاطع الحتامالهتا حتام، وُمعنيِّ 

ملها، إىل غري ذلك، فهو عون يف سلوك لناسخها من من ٌ ملُج  سوخها، ومبنيِّ

سبيل االجتهاد عظيم، ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله. 

وأيضا فإن ظواهر األدلة إذا اعُتبت من غري اعتامد عىل األولني فيها مؤدية 

إىل التعارض واالختالف وهو ُمَشاَهٌد معنًى، وألن تعارض الظواهر كثري 

ع القطع بأن الرشيعة ال اختالف فيها. ولذلك ال جتد فرقة من الفرق م

الضالة وال أحدا من املختلفني يف األحكام ال الفروعية وال األصولية 

يعجز عن االستدالل عىل مذهبه بظواهر من األدلة، بل قد شاهدنا ورأينا 

هة، من الفساق من يستدّل عىل مسائل الفسق بأدلة ينسبها إىل الرشيعة ا ملنـزَّ

بل قد استدل بعض النصارى عىل صحة ما هم عليه اآلن من التثليث 

ژ  چ  بالقرآن، ثم حتيَّل فاستدّل عىل أنم مع ذلك كاملسلمني يف التوحيد

ء:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک   (.٢١)اإلرسا

فلهذا كله جيب عىل كل ناظر يف الدليل الرشعي مراعاة ما فهم منه 

 العمل به، فهو أحرى بالصواب، وأقوم يف األولون، وما كانوا عليه يف
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العلم والعمل. وهلذا األمر سبب نذكره بحول اهلل عىل االختصار يف 

 املسألة التالية. 

 المسألة الثالثة عشرة
 اعلم أن أخذ األدلة عىل األحكام يقع يف الوجود عىل وجهني:

: أن يؤخذ الدليل مأخذ االفتقار، واقتباس ما تضّمنه من أحدمها

ض عليه النازلة املفروضة، لتقع يف الوجود عىل وفاق ما أعطى ا ر  حلُكم لَيع 

الدليل من احلُكم: أما قبل وقوعها فبأن توقع عىل وفق الدليل، وأما بعد 

وقوعها فليتالَف األمر ويستدرك اخلطأ الواقع فيها، بحيث يغلب عىل 

تباس الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع. وهذا الوجه هو طريقة اق

 السلف الصالح األحكام من األدلة.

: أن ُيؤخذ الدليُل مأخذ االستظهار عىل صحة غرضه يف والثاين

النازلة العارضة. فهدف صاحبه هو تنـزيل الدليل وفق غرضه بأن يظهر 

عدم خمالفة ظاهر الدليل لغرضه من غري حترر لقصد الشارع. وهذا الوجه 

ئغني األحكام من األدلة. ويظهر هذا املعنى من اآلية  هو شأن اقتباس الزا

)آل  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ  الكريمة:

(، فليس مقصودهم االقتباس منها، وإنام مرادهم الفتنة هبا ٢عمران: 

هبواهم؛ إذ  هو السابق املُعتَب، وأخذ األدلة فيه بالتَّبع لتكون هلم ُحّجة يف 

 زيغهم.

ئهم، وهو  ولذلك صار أهل الوجه مني للدليل عىل أهوا األول حمكِّ

ه حتى يكون عبدا  أصل الرشيعة؛ ألنا إنام جاءت لُتخرج املكلَّف عن هوا

مون أهواءهم عىل األدلة حتى تكون األدلة يف  هلل، وأهل الوجه الثاين حُيكِّ

 أخذهم هلا َتَبًعا.

 المسألة الرابعة عشرة
ا عىل وجهني؛ اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إىل حَمَ  : أحدمهااهلِّ

دا عن  االقتضاء األصيل قبل طروء العوارض، وهو الواقع عىل امَلحّل جُمرَّ
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بع واإلضافات، كاحلكم بإباحة الصيد، والبيع واإلجارة، وسّن  التوا

: االقتضاء والثاينالنكاح، وندب الصدقات غري الزكاة، وما أشبه ذلك. 

اعتبار التوابع واإلضافات، كاحلكم  الّتبعي، وهو الواقع عىل امَلحّل مع

َب له يف النساء، ووجوبه عىل من خيش العنت،  بإباحة النكاح ملن ال إر 

وكراهية الصيد ملن قصد فيه اللهو، وكراهية الصالة ملن حرضه الطعام أو 

ملن يدافعه األخبثان، وباجلملة كل ما اختلف حكُمه األصيل القرتان أمر 

 خارجي.

عنى يأيت السؤال: هل يصّح االقتصار يف االستدالل بعد بيان هذا امل

بع  عىل الدليل املقتيض للحكم األصيل؟ أم البد من اعتبار التوا

 واإلضافات حتى يتقيّد دليُل اإلطالق باألدلة املقتضية العتبارها؟ 

دا عن اعتبار  واجلواب أن املستدل إذا أخذ الدليل عىل احلُكم ُمفردا جُمرَّ

ستدالل، وإن أخذه بقيد الوقوع فال يصح. وبيان ذلك أن الواقع صّح اال

، وتعيني املناط  الدليل املأخوذ بقيد الوقوع معناه التَّنـزيل عىل املناط املُعنيَّ

ٌب  إىل ضامئم وتقييدات ال يشعر املكلَّف هبا عند  -يف كثري من النوازل-موج 

س موضع احلاجة. بخالف ما عدم التعيني، وإذا مل يشعر هبا مل يلزم بياُنا، إذ  لي

 إذا اقرتن املناط بأمر حُمتاج إىل اعتباره يف االستدالل فال بد من اعتباره.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : فقول اهلل تعاىل

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   

ل عىل  (، ملا نزلت أوالً ١١)النساء:  چڄ  ڄ رة حلكم أصيل ُمنـزَّ كانت مقرِّ

مناط أصيل من القدرة وإمكان االمتثال وهو السابق، فلم ينـزل حكم أويل 

الرضر. وملا اشتبه ذو الرضر ظن أن عموم نفي االستواء يدخل فيه ذو الرضر 

(. ١١)النساء:  چپ  پ  پ چ  وغريه، فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنـزل:

بناء عىل تأصيل  1ة والسالم: "من نوقش احلساب عذب"وملا قال عليه الصال

                                                 
 .باب: من نوقش احلساب عذب، كتاب: الرقاق، صحيح البخاري 1
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ڇ  ڇ  ڍ  چ قاعدة أخروية، سألت عائشة عن معنى قول اهلل عز وجل:

(، ألنه يشكل دخوله حتت عموم احلديث، فبنّي عليه ٥)االنشقاق:  چڍ

وقال عليه  1الصالة والسالم أن ذلك العرض، ال احلساب املُنَاقش فيه.

ُبَعي ه  الصالة والسالم: "َأنَ  َ ُأص  ، َوَقَرَن َبني 
َنَّة  يم  َكَهاَتني   يف  اجل 

يَت  ا َوَكاف ُل ال 

َاَم"، هب   اإل 
ت ي َتيل  َطى َوالَّ ثم مّلا تعنّي مناٌط فيه نظٌر قال عليه الصالة  2ال ُوس 

بُّ َلَك َما ُأح  
يًفا َوإ ينِّ ُأح 

، ال والسالم أليب ذر: "َيا َأبَا َذرر إ ينِّ َأَراَك َضع  بُّ ل نَف س 

". نَيَّ َماَل َيت يم  ، َوال َتَولَّ َرنَّ َعىَل اث ننَي     3َتَأمَّ

واألمثلة يف هذا املعنى ال حتىص، واستقراؤها من الرشيعة يفيد العلم 

ض نزوُل حكم عام، ثم أتى كّل من سمعه  بصحة هذا التفصيل. فلو ُفر 

جلواب عىل وفق هذه يتثّبت يف مقتىض ذلك العام بالنسبة إليه لكان ا

 القاعدة.

 ولتعنيُّ املناط مواضع؛ منها: 

. األسباب املوجبة لتقرير األحكام، كام إذا نزلت آية أو جاء حديث 1

عىل سبب، فإن الدليل يأيت بحسبه، وعىل وفاق البيان التامم فيه، فقد قال 

( اآلية، إذ  كان ٥٥٢)البقرة:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿچ تعاىل:

ن أنفسهم، فجاءت اآلية تبيح هلم ما كان ممنوعا قبُل، حتى ال ناس خيتانو

ڌ  ڌ  ڎ  چ  يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم ألنفسهم. وقوله تعاىل:

اآلية، إذ  نزلت عند وجود  (١)النساء:  چک ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  

، وما أشبه ذلك. ويف احلديث: "ويل لألعقاب  مظنّة خوف أن ال يقسطوا

مع أن غري األعقاب يساوهيا ُحكاًم، لكنه كان السبب يف  4النار"، من

 احلديث التقصري يف االستيعاب يف غسل الرجلني.

                                                 
 .باب: من نوقش احلساب عذب، كتاب: الرقاق، صحيح البخاري 1
،  صحيح مسلمانظر: و  يف من ضم اليتيم. باب:، كتاب: األدب، سنن أبي داود 2

 كتاب: الزهد والرقائق، باب: اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم.
 ، كتاب: اإلمارة، باب: كراهة اإلمارة بغري ضرورة.صحيح مسلم 3
 .باب: من رفع صوته بالعلم، كتاب: العلم، صحيح البخاري 4
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م بعُض املناطات داخال يف ُحكم أو خارجا عنه، وال 2 . أن ُيَتَوهَّ

يكون كذلك يف احلكم. فمثال األول ما تقدم يف قوله عليه الصالة 

ب"،والسالم: "من نوقش احلساب عُ  ومثال الثاين قوله عليه الصالة  1ذِّ

والسالم للمصيل: "ما منعك أن جتيبني إذ دعوتك وقد جاء فيام نزل عيّل 

إذ  كان سبب ثبوت الرجل عىل صالته أنه  2استجيبوا هلل وللرسول" اآلية،

 اعتقد أن حالته ال يتناوهلا معنى اآلية. 

هم املقصود به . أن يقع اللفظ املخاَطب به جممال، بحيث ال يف3

ابتداء، فيحتاج املكلَّف عند العمل إىل بيانه. وهذا اإلمجال قد يقع لعامة 

ڱ  چ املكلَّفني، وقد يقع لبعضهم دون بعض. فمثال العام قوله تعاىل:

(، فإنه ال ُيفَهم ٥٠)املنافقون:  چۓ  ۓ    ڭ        ڭ   چ  (،٢١)البقرة:  چڱ

قوال النبي صىل اهلل عليه وسلم املقصوُد به من أّول وهلة، فجاءت أ

 وأفعاله مبيِّنة لذلك. ومثال اخلاص قصة عدي بن حاتم يف معنى قوله:
إىل أمثال من  3(.١٥)التوبة: چ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ

 ذلك كثرية.

فهذه املواضع ـ وأشباهها مما يقتيض تعيني املناط ـ ال بد فيها من أخذ 

ىل كل نازلة. فأما إن مل يكن َثمَّ تعيني الدليل عىل وفق الواقع بالنسبة إ

ده بمقتىض  فيصّح أخُذه عىل وفق الواقع مفروض الوقوع، ويصح إفرا

بعه. وعند  الدليل الدال عليه يف األصل، ما مل يتعني فال بد من اعتبار توا

                                                 
 .احلساب عذب ، كتاب: الرقاق، باب: من نوقشصحيح البخاري 1
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نادى أيّب بن كعب وهو  2

قائم يصلي فلم جيبه، فقال: "ما منعك أن جتيبين يا أيّب"؟ فقال: كنت أصلي، فقال: 
"أمل يقل اهلل تبارك وتعاىل )استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم(! ال خترج من املسجد 

سورة ما أنزل اهلل يف التوراة واإلجنيل والزبور مثلها، وإهنا السبع الذي حىت أعلمك 
، كتاب: فضائل المستدرك على الصحيحينأوتيت الطول، وإهنا القرآن العظيم." 

  القرآن، باب: وأما حديث شعبة.
ختذوا عن عدي بن حامت قال: انتهيُت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يقرأ يف "سورة براءة":)ا 3

أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل(، فقال: "أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا 
، كتاب: التفسري عن رسول اهلل سنن الترمذيهلم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه". 

 صلى اهلل عليه وسلم، باب: ومن سورة التوبة.
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ذلك نقول: ال يصح للعامل إذا ُسئل عن أمر كيف حيصل يف الواقع إال أن 

ن أجاب عىل غري ذلك أخطأ يف عدم اعتبار املناط جييب بحسب الواقع، فإ

.  املسئول عن حكمه؛ ألنه ُسئل عن مناط ُمعنيَّ فأجاب عن مناط غري ُمعنيَّ

واحلاصل أن احلكمة اقتضت أن جُياَب السائُل عىل حّد سؤاله. فإن 

سأل عن مناط غري ُمعنيَّ أجيب عىل وفق االقتضاء األصيل، وإن سأل عن 

من اعتباره يف الواقع إىل أن يستويف له ما حيتاج إليه. ومن اعتب ُمعنيَّ فال بد 

األقضية والفتاوى املوجودة يف القرآن والسنة وجدها عىل وفق هذا 

ّكة كذا بدرهم  األصل. فمثال لو سأل سائل: هل جيوز بيع الدرهم من س 

ّكة أخرى؟ أو املسكوك بغري املسكوك وهو يف وزنه؟  يف وزنه من س 

ء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد فأجابه ا ملسئول بأن "الدرهم بالدرهم سوا

ُب مسألته من ذلك األصل؛ إذ له أن يقول:  أربى" فإنه ال حيصل له جوا

فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم ال؟ أّما لو سأله: هل جيوز الدرهم 

بالدرهم وهو يف وزنه وسكته وطيبه؟ فأجابه بذلك اجلواب حلصل 

لكن بالعرض، لعلم السائل بأن الدرمهني مثالن من كل وجه. املقصود 

فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكالم لكان ُمصيبا، ألن 

السؤال مل يقع إال عىل مناط ُمطلق فأجابه بمقتىض األصل، ولو فّصل له 

 األمر بحسب الواقع جلاز.
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 عوارض األدلة

 
 الفصل األول: اإلحكام والتشابه

 
 المسألة األولى 

املُحكم يطلق بإطالقني: عام، وخاص. فأما اخلاص فالذي ُيراد به 

خالف املنسوخ، وهي عبارة علامء الناسخ واملنسوخ، فيقولون: هذه اآلية 

ُ الواضح  نَى به البنيِّ حُمَكمة، وهذه اآلية منسوخة. وأما العام فالذي ُيع 

ذا اإلطالق العام يكون معنى الذي ال يفتقر يف بيان معناه إىل غريه. وهب

َرُك مثُله بالبحث  املُتشابه الذي ال يتبنيَّ املراد به من لفظه، كان مما ُيد 

ڳ   ڳ    ڳ  چ والنظر أم ال. وهذا اإلطالق العام هو معنى قول اهلل تعاىل:

كم ٢)آل عمران:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں (. ويدخل حتت املتشابه واملُح 

يه احلديث من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: باملعنى الثاين ما نّبه عل

كم،  1"احلالل بنيِّ واحلرام بنيِّ وبينهام أمور مشتبهات"، فالبنيِّ هو املُح 

                                                 
ْعُت النع ْعَماَن ْبَن َبِشرٍي يَعُقوُل: مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْن َعاِمٍر قَاَل مسَِ  1

نَعُهَما ُمَشبعََّهاٌت ال يَعْعَلُمَها َكِثرٌي ِمْن النَّاِس،  َوَسلََّم يَعُقوُل: احلَْالُل بَعني ٌ َواحلَْرَاُم بَعني ٌ َوبَعيعْ
رَأَ  ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع يِف الش بُعَهاِت َكرَاٍع يَعْرَعى َحْوَل  َفَمْن اتعََّقى اْلُمَشبعََّهاِت اْسَتبعْ

احلَِْمى يُوِشُك َأْن يُعَواِقَعُه، َأال َوِإنَّ ِلُكل  َمِلٍك مِحًى، َأال ِإنَّ مِحَى اللَِّه يف أَْرِضِه حَمَارُِمُه، 
اجلََْسُد ُكل ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد  َأال َوِإنَّ يف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح 

فضل من استربأ  ، كتاب: اإلميان، باب: صحيح البخاري ُكل ُه، َأال َوِهَي اْلَقْلُب".
 .لدينه
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وإن كانت وجوُه التشابه املذكور يف اآلية ختتلف عنه يف التشابه املذكور يف 

ل ه ذا احلديث فاملعنى واحد؛ ألن ذلك راجع إىل فهم املخاَطب. وإذا ُتُؤمِّ

د املنسوُخ واملجمُل والظاهُر والعاُم واملطلُق قبل معرفة  اإلطالق ُوج 

 ُ ا داخلًة حتت معنى املُتشابه، كام أن الناسخ وما ثبت حكُمه واملبنيَّ مبيِّناهت 

كم. ُص واملقيَُّد داخلة حتت معنى املُح  ُل واملخصَّ  واملؤوَّ

 المسألة الثانية
ات، لكن النظر يف مقدار الواقع التشابه قد علم أنه واقع يف الرشعي

 منه: هل هو قليل أم كثري؟ والثابت من ذلك القلة ال الكثرة ألمور:

ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱڱ  چ . النص الرصيح، وذلك قوله تعاىل:1

ں  ڻ  چ  (، فقوله يف املحكامت:٢)آل عمران:  چں ں ڻ ڻ ڻ  ڻۀ

ظمه ( يدل أنا املعظم واألغلب و"أّم اليشء" مع٢)آل عمران:  چڻ

: أّم الطريق بمعنى معظمه، وأّم الدماغ بمعنى اجللدة  وعامته، كام قالوا

ئه ونواحيه. فإذا كان كذلك، فقوله تعاىل:      احلاوية له اجلامعة ألجزا
 ( إنام يراد هبا القليل.٢)آل عمران:  چڻ  ڻچ

. أن املتشابه لو كان كثريا لكان االلتباس واإلشكال كثريا، وعند 2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  لق عىل القرآن أنه بياٌن وهدى كقوله تعاىل:ذلك ال ُيط

ل القرآن لريفع االختالف ٥١٥)آل عمران:  چہ  ہ  (. وإنام ُنزِّ

كل املُل َتبس إنام هو إشكاٌل وحريٌة ال بيان وهدى،  الواقع بني الناس، واملُش 

لكن الرشيعة إنام هي بيان وهدى، فدّل عىل أنه ليس بكثري. ولوال أن 

 دليل أثبت أن فيه متشاهبا مل يصح القول به. ال

ء، فإن املجتهد إذا نظر يف أدلة الرشيعة جرت له عىل 3 . االستقرا

قانون النظر، واّتسقت أحكامها، وانتظمت أطرافها عىل وجه واحد، كام 

 (.٥)هود:  چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  چ قال تعاىل:

 المسألة الثالثة
يف الرشيعة عىل رضبني؛ أحدمها: حقيقي، واآلخر  املتشابه الواقع
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إضايف، وينضاف إليهام رضب آخر راجع إىل املناط الذي تتنـّزل عليه 

 األحكام.

د باآلية، ومعناه راجع إىل أنه مل جُيَعل . املتشابه احلقيقي1 : وهو املرا

د منه؛ فإذا نظر ب لنا دليل عىل املرا  لنا سبيٌل إىل فهم معناه، وال ُنص 

ُم له  املجتهد يف أصول الرشيعة وتقّصاها ومجع أطرافها مل جيد فيها ما حُي ك 

معناه، وال ما يدّل عىل مقصوده ومغزاه، وال شّك يف أنه قليل ال كثري، 

وعىل ذلك دلت األدلة السابقة يف املسألة السابقة. وال يكون هذا النوع إال 

  فيام ال يتعلق به تكليٌف سوى جمرد اإليامن به.

: وهذا يتعلق باملنسوخ واملجمل والظاهر والعام . املتشابه اإلضايف2

ا. ولكنها يف الواقع ال تشاُبه فيها، إذ  هي قد تم  واملطلق قبل معرفة مبيِّناهت 

بيانا، وإنام تكون من املتشابه عند عدم البيان. وقد قام البهان عىل البيان، 

صىل اهلل عيله وسلم، ولذلك ال وأن الدين قد َكُمَل قبل موت رسول اهلل 

صه،  يقترص ذو االجتهاد عىل التمّسك بالعام مثال حتى يبحث عن خُمصِّ

وعىل املُطلق حتى ينظر هل له ُمقيِّد أم ال؛ فحقيقة البيان مع اجلمع بينهام، 

فالعام مع خاصه هو الدليل، واملطلق مع مقيِّده هو الدليل، والناسخ هو 

 الدليل، إلخ. 

، فإذا ُأخذ املُبنيَّ من غري بيان  فإذا ثبت هذا، فالبيان مقرتن باملبنيَّ

ئغون أدخلوا فيه  صار متشاهبا، وليس بمتشابه يف نفسه رشعا، بل الزا

ط املستقيم. ولذلك فإن هذا النوع  التشابه عىل أنفسهم فضلوا عن الرصا

مل ليس بداخل يف رصيح آية التشابه، وإن كان يف املعنى داخال فيه؛ ألنه 

ع يف الرشيعة، حيث إنه قد حصل بيانه يف نفس  يرص متشاهبا من حيث ُوض 

باًعا  األمر، ولكن الناظر قرصَّ يف االجتهاد أو زاَغ عن طريق البيان اتِّ

للهوى. فال يصح يف هذا النوع أن ُينَسب االشتباُه إىل األدلة، وإنام ُينَسب 

، فُيطلق عليهم أنم مّتبعون إىل الناظرين التقصرُي أو اجلهُل بمواقع األدلة

للمتشابه، ألنم إذا كانوا عىل ذلك مع حصول البيان فام ظنك هبم مع 

 عدمه؟ فلهذا قيل إنم داخلون باملعنى يف حكم اآلية. 
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: ومثاله أن النهي عن أكل امليتة . التشابه العائد إىل مناط األدلة3

يتة بالذكية حصل واضح، واإلذن يف أكل الذكية كذلك، فإذا اختلطت امل

االشتباه يف املأكول ال يف الدليل عىل حتليله أو حتريمه، لكن جاء الدليل 

املقتيض حلُكمه يف اشتباهه، وهو االتقاء حتى يتبنّي األمُر، وهو أيضا 

واضٌح ال تشابه فيه، وهكذا سائر ما دخل يف هذا النوع مما يكون حملُّ 

 فال مدخل له يف املسألة.االشتباه فيه املناُط ال نفُس الدليل، 

 فصل
مسائل اخلالف ـ وإن كثرت ـ فليست من املتشاهبات بإطالق، بل فيها 

ما هو منها وهو نادر؛ كاخلالف الواقع فيام أمسك عنه السلف الصالح، 

فلم يتكلموا فيه بغري التسليم له واإليامن بغيبة املحجوب أمره عن العباد، 

حك، واليد، والقدم، والوجه، وأشباه كمسائل االستواء، والنـزول، والض

ذلك مما ورد يف صفات اهلل تعاىل. وحني سلك األولون فيها مسلك 

التسليم وترك اخلوض يف معانيها دل عىل أن ذلك هو احلكم عندهم فيها، 

وهو ظاهر القرآن، ألن الكالم فيام ال حُياُط به جهٌل، وال تكليف يتعلق 

الف ليس سببه تشابه أدلتها، فإن بمعناها. وما سواها من مسائل اخل

البهان قد دّل عىل خالف ذلك، بل سببه نظر املجتهد يف خمارجها 

ومناطاهتا، واملجتهد ال جتب إصابته ملا يف نفس األمر، بل عليه االجتهاد 

ر يف علم  ئح والّتَبحُّ بمقدار وسعه، واألنظار ختتلف باختالف القرا

يه، وطريق يسلكه بحسبه ال بحسب الرشيعة، فلكل جمتهد مأخذ جيري عل

ما يف نفس األمر. فخرج املنصوص من األدلة عن أن يكون متشاهبا هبذا 

االعتبار، وإنام قصاراه أن يصري إىل التشابه اإلضايف أو التشابه الراجع إىل 

 مناطات األدلة. 

ويدّل عىل ذلك أنك تأخذ كل عامل يف نفسه وما حصل له من علم 

عنده من األدلة املتشاهبة والنصوص املجملة إال النادر الرشيعة فال جتد 

القليل، ألنه أخذ الرشيعة مأخذا اطردت له فيه، واستمرت أدلتها عىل 

استقامة، ولو كان وقوع اخلالف يف املسائل يستلزم تشاُبَه أدلتها لتشاهبت 
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عىل أكثر الناس، ومل يتخلص منها بالبيان إال القليل، واألمر عىل ضد 

ر  بوضوح أدلة الرشع وإن وقع اخلالف َف ذلك. 
وما من جمتهد إال وهو ُمق 

 مسائلها.

 المسألة الرابعة
التشابه احلقيقي ال يقع يف القواعد الكلية وإنام يقع يف الفروع اجلزئية. 

ء الدال عىل أن األمر  والدليل عىل ذلك من وجهني، أحدمها: االستقرا

لتشابه لكان أكثر الرشيعة من كذلك، والثاين أن األصول لو دخلها ا

املتشابه، وهذا باطل، ألن اآلية نصت عىل أن معظم الكتاب ومجهوره من 

 املحكم ال من املتشابه.

فاآليات املومهة للتشبيه واألحاديث التي جاءت مثلها فروع عن 

تح السور  أصل الّتنـزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم اإلهلي، كام أن فوا

ع يف فرع من فروع علوم القرآن. وكذلك األمر يف التشابه وتشاهبها واق

الراجع إىل املناط، فإن اإلشكال احلاصل يف الذكية املختلطة بامليتة من 

بعض فروع أصل التحليل والتحريم يف املناطات البّينة، وهي األكثر. فإذا 

 اعتب هذا املعنى مل يوجد التشابه يف قاعدة كلية وال يف أصل عام.

 ألة الخامسةالمس
تسليط التأويل عىل املتشابه فيه تفصيل. فإن كان املتشابه إضافيا لزم 

فيه التأويل بالدليل، كام هو يف بيان العام باخلاص، واملطلق باملقيد، 

َكم، كام مّر  والرضوري باحلاجي، وما أشبه ذلك؛ ألن جمموعهام هو املُح 

م تأويُله؛ إذ قد تبنّي يف باب بياُنه. وأما إن كان املتشابه حقيقيا فغري الز

َض وجوُده؛ ألنه إما  اإلمجال والبيان أن املُجَمل ال يتعّلق به تكليٌف إن ُفر 

أن يقع بيانه بالقرآن الرصيح أو باحلديث الصحيح أو باإلمجاع القاطع، فال 

يبقى بعد ذلك من املتشابه احلقيقي، بل يصري من املتشابه اإلضايف. وإما 

د اهلل تعاىل من غري أن أن ال يقع بيا ُنه بيشء من ذلك، فيكون الكالم يف مرا

َلم، وهو غري حممود.  را عىل ما ال ُيع  يكون ُمبيَّنا بيشء من تلك الوجوه تسوُّ
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وأيضا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من 

عيني املقتدين هبم مل يتعرضوا هلذه األشياء، وال تكلموا فيها بام يقتيض ت

تأويل من غري دليل، وهم األسوة والقدوة، وإىل ذلك فاآلية مشرية إىل 

(، ثم ٢)آل عمران:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  ذلك بقوله تعاىل:

(. وقد ذهب ٢)آل عمران:  چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  چ  قال:

جوعا إىل ما ُيفهم مجلة من متأخري األمة إىل تسليط التأويل عليها أيضا ر

من اتساع العرب يف كالمها، من جهة الكناية واالستعارة والتمثيل وغريها 

من أنواع االتساع، تأنيسا للطالبني وبناء عىل استبعاد اخلطاب بام ال ُيفهم 

(، ٢)آل عمران:  چۆ  ۈ  ۈچ مع إمكان الوقوف عىل قوله تعاىل:

م معنى املتشابه، وهو أحد فيكون املعنى أن الراسخني يف العلم ممن يعل

القولني للمفّسين، وهي مسألة اجتهادية. ولكن الصواب من ذلك ما 

كان عليه السلف، وقد استدل الغزايل عىل صحة هذا املذهب بأمور ذكرها 

 يف كتابه املسمى "إجلام العوام" فطالعه من هنالك.

 المسألة السادسة
ل به أ وصاف ثالثة؛ أحدها: أن عند تأويل املتشابه ُيراعى يف املؤوَّ

ل به إىل معنى صحيح يف االعتبار، والثاين: أن يكون متََّفقا عليه  يرجع املؤوَّ

يف اجلملة بني املختلفني وإن كان خُمَتَلفا يف تفصيله، والثالث: أن يكون 

ل قابال لذلك املعنى، وذلك أن االحتامل املؤّول به إما أن يقبله  اللفظ املؤوَّ

بله. فإن مل يقبله، فاللفظ نص  ال احتامل فيه، فال يقبل اللفظ أو ال يق

 1التأويل. وإن َقب َله اللفظ، فإما أن جيري التأويل عىل مقتىض العلم أو  ال.

                                                 
يعين أن اللفظ إذا كان قابال حبسب اللغة للمعىن املؤّول به ينظر: هل معىن الرتكيب بعد اعتبار  1

قتضى ما نعلمه يف هذه القضية من اخلارج، أم ال جيري، بل خيالف الواقع هذا التأويل جيري على م
املعلوم لنا من طريق غري هذا اخلرب؟ فإن جرى على ذلك فال يصح طرحه، ألن الشرطني قد حتققا، 
فاللفظ قابل، واملعىن املقصود من الرتكيب ال يأباه، أي ال يأىب اعتبار هذا التأويل يف مفرد من 

ن املعىن املقصود من الرتكيب مع اعتبار هذا التأويل يف مفرد من مفرداته يرجع إىل معىن مفرداته، أل
 صحيح يف الواقع ال خيالف املعلوم لنا من قبل. )عبد اهلل دراز(
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فإن جرى عىل مقتىض العلم فال إشكال يف اعتباره؛ ألن اللفظ قابٌل له 

العتبار واملعنى املقصوُد من اللفظ ال يأباه، فرتكه إمهال ملا هو ممكُن ا

قصًدا، وذلك غري صحيح ما مل يقم دليل آخر عىل إمهاله أو مرجوحيته. 

َلُه اللفُظ عىل حال، ولو  وأما إن مل جَي ر  عىل مقتىض العلم فال يصح أن حُيَمَّ

 َقب َلُه لغة. والدليل عىل ذلك ما يأيت:

. أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إىل 1

 هو ترٌك للدليل لغري يشء، وما كان كذلك فباطل. جهالة، ف

. أن التأويل إنام ُيسلَّط عىل الدليل ملعارضة ما هو أقوى منه، 2

فالناظر يف دليلني متعارضني له طريقان: إّما أن ُيبطل املرجوح مجلة اعتامدا 

عىل الراجح، وال ُيلزم نفَسه اجلمع. وهذا نظر ُيرجع إىل مثله عند 

، فذلك التعارض عىل  اجلملة. وإما أن ال ُيبطله ويعتمد القوَل به عىل وجه 

ف َق عليه فذاك، وإن مل يصح فهو نقيض الغرض، ألنه  الوجُه إن صّح واتُّ

رام تصحيح دليله املرجوح بام ال يصّح. فقد أراد تصحيح الدليل بأمر 

 باطل، وذلك يقتيض بطالن دليله.

وجه يصّح كوُنه دليال يف  . أن تأويل الدليل معناه أن حُيمل عىل3

ه إىل ما ال يصّح أن يكون دليال ال يصّح عىل وجه، وهو مجع  اجلملة، فردُّ

 بني النقيضني.

 ومثال التأويل الفاسد تأويل من تأّول لفظ "اخلليل" يف قوله تعاىل:
( بالفقري، فإن ذلك ُيصريِّ املعنى ٥٢١)النساء:  چں  ں  ڻ     ڻچ

 القرآين غري صحيح.
 

 صل الثاني: اإلحكام والنسخالف
 المسألة األولى

اعلم أن القواعد الكلية هي املوضوعة أّوال، والذي نزل هبا القرآن 

ع  عىل النبي بمكة، ثم تبعها أشياء باملدينة كملت هبا تلك القواعد التي ُوض 
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أصُلها بمكة، وكان أوهلا اإليامن باهلل ورسوله واليوم اآلخر، ثم تبعه ما هو 

ول العامة، كالصالة، وإنفاق املال، وغري ذلك. ونى عن كل ما من األص

هو كفر أو تابع للكفر، كاالفرتاءآت التي افرتوها من الذبح لغري اهلل 

وللرشكاء الذين ادعوهم افرتاء عىل اهلل، وسائر ما حرموه عىل أنفسهم أو 

رم أوجبوه من غري أصل، مما خيدم أصل عبادة غري اهلل. وأمر مع ذلك بمكا

األخالق كلها، كالعدل، واإلحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو، 

واإلعراض عن اجلاهل، والدفع بالتي هي أحسن، واخلوف من اهلل 

وحده، والصب، والشكر، ونحوها. ونى عن مساوئ األخالق من 

الفحشاء واملنكر، والبغي، والقول بغري علم، والتطفيف يف املكيال 

 األرض، والزنى، والقتل والوأد، وغري ذلك مما كان وامليزان، والفساد يف

سائرا يف دين اجلاهلية. وإنام كانت اجلزئيات املرشوعات بمكة قليلة، 

 واألصول الكلية كانت يف النـزول والترشيع أكثر.

ثم ملا خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة واتسعت 

عىل تدريج، كإصالح ذات خطة اإلسالم كملت هنالك األصول الكلية 

البني، والوفاء بالعقود، وحتريم املسكرات، وحتديد احلدود التي حتفظ 

األمور الرضورية، وما يكملها وحيسنها، ورفع احلرج بالتخفيفات 

 والرخص، وما أشبه ذلك، كله تكميل لألصول الكلية.

هيد فالنسخ إنام وقع معظمه باملدينة، ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف مت

األحكام. وتأمل كيف جتد معظم النسخ إنام هو ملا كان فيه تأنيٌس أّوال 

للقريب العهد باإلسالم واستئالف هلم؛ مثل كون الصالة كانت صالتني 

ثم صارت مخسا، وكون إنفاق املال ُمطلقا بحسب اخلرية يف اجلملة ثم 

يت املقدس صار حمدودا مقدرا بمقادير الزكاة، وأن القبلة كانت باملدينة ب

ثم صارت الكعبة، وكحّل نكاح املتعة ثم حتريمه، وأن الطالق كان إىل غري 

ناية عىل قول طائفة ثم صار ثالثا، والظهار كان طالقا ثم صار غري 

طالق، إىل غري ذلك مما كان أصل احلكم فيه باقيا عىل حاله قبل اإلسالم ثم 

  ك م.أزيل، أو كان أصل مرشوعيته قريبا خفيفا ثم ُأح  
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 المسألة الثانية
ل بمكة من أحكام الرشيعة هو ما كان من األحكام  ملا تقّرر أن املُنـزَّ

الكلية، والقواعد األصولية يف الدين عىل غالب األمر، اقتىض ذلك أن 

النسخ فيام نزل بمكة قليل ال كثري؛ ألن النسخ ال يكون يف الكليات وقوعا 

ء التام، وأن الرشيعة مبنيّة عىل وإن أمكن عقال. ويدل عىل ذلك االستق را

حفظ الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات، ومجيُع ذلك مل ُينسخ منه 

نها. وإذا كان كذلك مل  ُمها وحيصِّ
شئ، بل إنام أتى باملدينة ما يقوهيا وحُيك 

يثبت نسٌخ لكيّل ألبتة، ومن استقرى كتب الناسخ واملنسوخ حتقق من هذا 

نسخ يف اجلزئيات منها، واجلزئيات املكية قليلة، املعنى، فإنام يكون ال

 فيكون النسخ بالنسبة إىل األحكام املكية نادر. 

بل إن النسخ يف األحكام قليل مكية كانت أو مدنية، ومما يدل عىل 

 ذلك:

ء يبنّي أن اجلزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ 1 . أن االستقرا

 قليلة.واملنسوخ بالنسبة إىل ما بقي حُمكام 

. أن األحكام إذا ثبتت عىل املكلَّف فادعاء النسخ فيها ال يكون إال 2

ق فرفُعها بعد العلم بثبوهتا ال  ق؛ ألن ثبوهتا عىل املكلَّف أوال حُمقَّ بأمر حُمقَّ

ق، ولذلك أمجع املحققون عىل أن خب الواحد ال ينسخ  يكون إال بمعلوم حُمقَّ

 رفٌع للمقطوع به باملظنون. القرآن وال اخلب املتواتر، ألنه 

ل وجدته متنازعا فيه، 3 عَي فيه النسخ إذا ُتأمِّ . أن غالب ما ادُّ

وحمتمال، وقريبا من التأويل باجلمع بني الدليلني عىل وجه، من كون الثاين 

بيانا ملجمل، أو ختصيصا لعموم، أو تقييدا ملطلق، وما أشبه ذلك من 

ن اإلحكام يف األول والثاين. وقد وجوه اجلمع، مع البقاء عىل األصل م

 أسقط ابن العريب من الناسخ واملنسوخ كثريا هبذه الطريقة.

. أن حتريم ما هو مباح بحكم األصل ليس بنسخ عند األصوليني، 4

كاخلمر والربا فإن حتريمهام بعد ما كانا عىل حكم األصل ال ُيعد نسخا 
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خ: إنه رفع احلكم حلكم اإلباحة األصلية، ولذلك قالوا يف حّد النس

 الرشعي بدليل رشعي متأخر.

فإذا اجتمعت هذه األمور ونظرت إىل األدلة من الكتاب والسنة مل 

يتخّلص يف يدك من منسوخها إال ما هو نادر. عىل أن هانه معنى جيب 

 التنبُّه له ليُفهم اصطالح القوم يف النسخ، وبيانه يف املسألة التالية. 

 المسألة الثالثة
ظهر من كالم املتقدمني أن النسخ عندهم يف اإلطالق أعّم منه الذي ي

يف كالم األصوليني، فقد يطلقون عىل تقييد املطلق نسخا، وعىل ختصيص 

َمل نسخا،  العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعىل بيان املُب َهم واملُج 

كام يطلقون عىل رفع احلكم الرشعي بدليل رشعي متأخر نسخا؛ ألن مجيع 

لك مشرتك يف معنى واحد، وهو أن النسخ يف االصطالح املتأخر اقتىض ذ

، فاألول  د ما جيء به آخرا د يف التكليف، وإنام املرا أن األمر املتقدم غرُي مرا

 غرُي معمول به والثاين هو املعمول به.

وهذا املعنى جار  يف تقييد املطلق، فإن املطلق مرتوُك الظاهر مع 

َمل هو املقّيد، فكأن املطلق مل يفد ُمقيِّده، فال إعامل  له يف إطالقه، بل املُع 

مع مقيِّده شيئا، فصار مثل الناسخ واملنسوخ. وكذلك العام مع اخلاص؛ إذ  

كان ظاهر العام يقتيض شمول احلكم جلميع ما يتناوله اللفظ، فلام جاء 

 اخلاص أخرج حكم ظاهر العام عن االعتبار، فأشبه الناسخ واملنسوخ، إال

أن اللفظ العام مل هُيمل مدلوله مجلة، وإنام ُأمهل منه ما دّل اخلاص عىل 

إمهاله، وبقي السائر عىل احلكم األول. واملُبنيَّ مع املُب َهم كاملقيَّد مع 

ل إطالُق لفظ النسخ يف مجلة هذه املعاين  ه  املُطلق. فلام كان كذلك اسُتس 

 لرجوعها إىل يشء واحد.

املراد: فقد روي عن ابن عباس أنه قال يف قوله  ولنذكر أمثلة تبنّي 

ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل:

ء:  چى ائ  ائ      ەئ  ەئ  چ :بقوله منسوخ هو( ٢٢٥ – ٢٢٢)الشعرا
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ء:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ ( اآلية. وهو يف احلقيقة ختصيص ٢٢٢)الشعرا

 للعموم، ولكن أطلق عليه لفظ النسخ جمازا.

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ قال يف قوله تعاىل:و

 چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ چ ( إنه منسوخ بقوله:٢٢)النور:  چىئی

 ( اآلية، وليس من الناسخ واملنسوخ يف يشء، غري أن قوله:٢١)النور: 
( ُيثبت أن البيوت يف اآلية األخرى إنام ُيراد هبا ٢١)النور:  چڤ  ڤ  ڤچ

 املسكونة. 

واألمثلة هنا كثرية توضح لك أن مقصود املتقدمني بإطالق لفظ 

د ظاهرها  النسخ بيان ما يكون يف األدلة التي يكون تلّقي األحكام من جمرَّ

إشكاٌل وإهياٌم ملعنى غري مقصود للشارع، فهو أعّم من إطالق األصوليني، 

َهم هذا.  فلُيف 

 المسألة الرابعة
حلاجيات والتحسينيات مل يقع فيها القواعد الكلية من الرضوريات وا

ء؛ فإن كل ما يعود  نسخ، وإنام وقع النسخ يف أمور جزئية، بدليل االستقرا

باحلفظ عىل األمور اخلمسة ثابٌت. وإن ُفرض نسُخ بعض جزئياهتا فذلك 

ال يكون إال بوجه  آخر من احلفظ، وإن ُفرض النسخ يف بعضها إىل غري 

لزم من رفع بعض أنواع اجلنس رفُع اجلنس. بدل فأصل احلفظ باق، إذ  ال ي

ُجه  بل ذكر األصوليون أن الرضوريات مراعاٌة يف كّل ملة، وإن اختلفت أو 

احلفظ بحسب كل ملة. وهكذا يقتيض األمُر يف احلاجيات والتحسينيات. 

( يصدق عىل الفروع ٢٥)املائدة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ وقوله تعاىل:

ئع قد  اجلزئية، فإنا قد ختتلف من رشيعة إىل أخرى. فإذا كانت الرشا

اتفقت يف األصول مع وقوع النسخ فيها، وثبتت ومل ُتنسخ، فهي يف امللة 

 الواحدة اجلامعة ملحاسن امللل أوىل أن ال تنسخ.



 

425 

 الفصل الثالث: األوامر والنواهي

 
 المسألة األولى

 األمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من اآلمر؛ فاألمر يتضمن طلب

املأمور به وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمن طلبا لرتك املنهي عنه وإرادًة 

لعدم إيقاعه. ومع هذا ففعل املأمور به وترك املنهي عنه يتضمنان أو 

 يستلزمان إرادة من املكلَّف، هبا يقع الفعل أو الرتك أو ال يقع.

وبيان ذلك أن اإلرادة جاءت يف الرشيعة عىل معنيني؛ أحدمها: 

ادة اخلَل قّية الَقَدرية املتعلقة بكل ُمراد، فام أراد اهلل كونه كان، وما أراد اإلر

أن ال يكون فال سبيل إىل كونه، أو تقول: وما مل يرد أن يكون فال سبيل إىل 

كونه. والثاين: اإلرادة األمرية املتعلقة بطلب إيقاع املأمور به وعدم إيقاع 

حُيّب فعَل ما أمر به ويرضاه، وحيب أن املنهي عنه. ومعنى هذه اإلرادة أنه 

يفعله املأمور ويرضاه منه من حيث هو مأمور به، وكذلك النهي حيب ترك 

 املنهي عنه ويرضاه.

فاهلل عز وجل أمر العباد بام أمرهم به، فتعّلقت إرادته باملعنى الثاين 

ُم )اإلرادة األمرية( باألمر؛ إذ  األمر يستلزُمها، ألن حقيقَة األمر  إل زا

ًدا وإالّ مل يكن  ُم مرا املكلَّف الفعَل أو الرتَك، فال بد أن يكون ذلك اإللزا

َر له معنى مفهوم. وأيضا فال يمكن مع ذلك أن يريد  ما وال ُتُصوِّ إلزا

اإللزام مع الُعروِّ عن إرادة إيقاع املُلَزم به عىل املعنى املذكور )أي أن اهلل 

رك املنهي عنه ويرضاه(. واإلرادة حيب فعل ما أمر به ويرضاه، وحيب ت

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ  عىل هذا املعنى جاءت يف الرشيعة يف مثل قوله تعاىل:

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ (،٥٥١)البقرة:  چۈ  ٴۇ  ۋ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  چ (،٥)املائدة:  چژ

ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   

 (،٢٥ - ٢٥)النساء:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ
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(. وهو كثري جدا ١١)األحزاب:  چڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  چ

 أيضا.
لكن اهلل تعاىل أعان أهل الطاعة الذين كانت هلم إرادة فعل الطاعة 

واجتناب املعصية، فكان أيضا مريدا )اإلرادة بمعنى اخللق والتقدير( 

ع الطاعة منهم فوقعت الطاعة عىل وفق إرادته، أي اقتضت إرادته لوقو

ن  أهل املعصية الذين كانت هلم إرادة 
خلق وتقدير تلك الطاعات. ومل ُيع 

د  )اإلرادة بمعنى اخللق والتقدير( وقوَع  فعل املعصية وترك الطاعة، فلم ُير 

لطاعات الطاعة منهم فكان الواقع الرتك، أي اقتضت إرادته عدم خلق ا

وتقديرها لتجري عىل أيدهيم. واإلرادة عىل هذا املعنى قد جاءت يف 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ الرشيعة يف مثل قوله تعاىل:

ۓ  چ ( اآلية، ويف حكاية نوح عليه السالم:٥٢١)األنعام:  چٺ  ٺ  ٺ

   وقال تعاىل: (،١٢)هود:  چڭ   ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ 

(، وهو كثري ٢١١)البقرة:  چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 جدا.

واإلرادة بمعنى اخللق والتقدير ال يستلزمها األمر، فقد يأمُر اهلل تعاىل 

ه عىل إجياده وتقديره لعدم وجود بام ال يريد )أي يأمر بام ال ُيعني أصحابَ 

ُره ويأذُن يف وجوده،  إرادة فعل الطاعة لدهيم( وينهى عام يريد )أي عاّم ُيقدِّ

وذلك اإلذُن يف وقوع املعصية عىل أيدي من ليس هلم إرادة الطاعة، مع أنه 

 تعاىل ينهى عنها(.

يريد، وأما باملعنى الثاين )اإلرادة األمرية( فال يأمر عز وجل إالّ بام 

 وال ينهى إالّ عاّم ال يريد.

وألجل عدم الّتنبُّه للفرق بني اإلرادتني وقع الغلط يف املسألة؛ فرّبام 

نفى بعض الناس اإلرادة عن األمر والنهي مطلقا، وربام نفاها بعضهم عام 

مل يؤمر به مطلقا وأثبتها يف األمر مطلقا، ومن عرف الفرق بني املوضعني مل 

 من ذلك.يلتبس عليه يشء 
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وحاصل اإلرادة األمرية أنا اإلرادة الواردة يف مقام الترشيع، وال بد 

 من إثباهتا بإطالق. واإلرادة القدرية هي إرادة التكوين. 

وإذا رأيت يف هذا الكتاب إطالق لفظ "القصد" وإضافته إىل الشارع 

نه فإىل معنى اإلرادة الترشيعية أشري، وهي أيضا إرادة التكليف. واعلم أ

شهري يف علم األصوليني أن يقولوا "إرادة التكوين" ويعنون هبا اإلرادة 

األمرية التي ُأَعبِّ عنها يف هذا الكتاب بلفظ "القصد". وال مشاّحة يف 

 االصطالح. واهلل املستعان.

 المسألة الثانية
األمر باملُطلقات يستلزم قصد الشارع إىل إيقاعها، كام أن النهي 

 ك إيقاعها. والدليل عىل ذلك ما يأيت:يستلزم قصده لرت

. أن معنى األمر والنهي اقتضاُء الفعل واقتضاء الرتك، ومعنى 1

االقتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوًبا ويستلزم القصَد إليقاع ذلك 

 املطلوب، وال معنى للطلب إال هذا.

ر طلٌب ال يستلزم القصَد إليقاع املطلوب ألمكن أ2 ن . أنه لو ُتُصوِّ

يرد أمٌر مع القصد لعدم إيقاع املأمور به، وأن يرد نٌي مع القصد إليقاع 

، وال النهُي نيا، ولصّح انقالب  املنهي عنه، وبذلك ال يكون األمُر أمرا

األمر  نًيا وبالعكس، وألمكن أن يوجد أمٌر أو نٌي من غري قصد إىل إيقاع 

ه مباحا أو مسكوتا عن فعل  أو عدمه، فيكون املأمور به أو املنهّي عن

 حكمه، وهذا كله حمال.

. أن األمر والنهي من غري قصد إىل إيقاع املأمور به وترك املنهي 3

 عنه هو كالم الساهي والنائم واملجنون، وذلك ليس بأمر وال ني باتفاق.

 چخت  مت  ىت    يتچ فإن قيل: إّن هذا الزٌم يف أمر  التعجيز، نحو

(، وما ٢٠)فصلت:  چڇ  ڇ  ڇڍچ يد، نحو(، ويف أمر التهد٥١)احلج: 

د غري قاصد إليقاع املأمور به يف  أشبه ذلك؛ إذ  معلوٌم أن املُع جز واملُهدِّ

 تلك الصيغة.
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 فاجلواب: أن أمر التعجيز والتهديد ليس يف احلقيقة بأمر.

 المسألة الثالثة
 ر:األمر باملُطَلق ال يستلزُم األمَر باملُقيَّد، والدليل عىل ذلك أمو

: أنه لو استلزم األمَر باملقيَّد النتفى أن يكون أمرا باملُطَلق، وقد أحدها

فرضناه كذلك. فإنه إذا قال الشارع: "أعتق رقبة" فمعناه أعتق ما ُيطلق عليه 

هذا االسم من غري تعيني، فلو كان يستلزُم األمَر باملُقيَّد لكان معناه "أعتق 

 كون أمرا بمطلق ألبتة.الرقبة املعيَّنة الفالنية"، فال ي

: أنه لو كان أمرا باملُقيَّد فإما أن يكون ذلك املقيَّد معيَّنا أو غري والثاين

معني. فإن كان معيَّنا لزم تكليُف ما ال ُيطاق وقوًعا، ألنه يف الواقع مل ُيعنيَّ 

 1يف النص، وللزم أن يكون ذلك املُعنيَّ بالنسبة إىل كل مأمور وهذا حمال.

غري ُمعنيَّ فتكليُف ما ال يطاق الزٌم أيضا، ألنه أمٌر بمجهول، وإن كان 

واملجهول ال يتحّصل به امتثال، فالتكليف به حمال. وإذا ثبت أن األمر ال 

يتعلق باملقّيد لزم أن ال يكون قصد الشارع متعلِّقا باملقّيد من حيث هو 

 ُمقيَّد، فال يكون مقصودا له عند األمر بإيقاع املطلق. 

 : هذا ُمعاَرٌض بأمرين:قيل فإن

: أنه لو كان األمر باملطلق من حيث هو مطلٌق ال يستلزم أحدمها

األمر باملقّيد لكان التكليُف به حماال أيضا، ألن املطلق ال يوجد يف اخلارج، 

وإنام هو موجود يف الذهن، والذهني ال يمكن إيقاعه يف اخلارج فيكون 

الواقع أن املُكلَُّف به يقتيض أن يوجد يف التكليف به تكليفا بام ال يطاق. و

اخلارج، إذ  ال يقع به االمتثال إال عند حصوله يف اخلارج، وإذ  ذاك يصري 

                                                 
أي حمال أن يقع الشيء الواحد املعنّي من كل واحد من املأمورين، ألن اجلزئي الذي يفعله زيد  1

هكذا، ويكون التكليف به تكليفا مبحال. وإمنا لزم أن يكون هذا املعنّي غري الذي يقوم به عمرو، و 
بالنسبة إىل كل املأمورين ألنه املطلوب املوجه إىل سائرهم بلفظ واحد مطلق أريد منه هذا املعنيَّ  

 كما هو الفرض. )عبد اهلل دراز(
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مقّيدا. واحلاصل أنه ال بد أن يكون األمر باملطلق مستلزما لألمر باملقّيد 

 حتى يمكن االمتثال، فوجب املصري إليه، بل القول به. 

و مل ُيقصد يف األمر باملطلق مل خيتلف الثواب : أن املُقيَّد لوالثاين

د الواقعة من املكلَّف، ألنا من حيث األمر باملطلق عىل  باختالف األفرا

، فكان يكون الثواب عىل تساو  أيضا، وليس األمر كذلك، بل يقع  تساو 

نَة يف ذلك املطلق. فاملأمور بالعتق إذا  الثواب عىل مقادير املقيَّدات املتضمَّ

َوَن الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك، وإذا أعتق األعىل كان  أعتق أد 

د املطلقات املأمور هبا  به أعظم. وال خالف يف أن قصد األعىل يف أفرا ثوا

ًبا  با من غريه. فإذا كان التفاوت يف أفراد املطلقات موج  أفضل وأكثر ثوا

لشارع وإن للتفاوت يف الدرجات، لزم من ذلك كون املقّيدات مقصودة ل

 حصل األمر باملطلقات.

: أن التكليف باملطلق عند العرب ليس معناه فاجلواب عن األول

التكليف بأمر ذهني، بل معناه التكليف بفرد من األفراد املوجودة يف 

اخلارج، أو التي يصح وجودها يف اخلارج مطابقا ملعنى اللفظ، لو ُأطل ق 

العرب. فإذا قال: "أعتق رقبة"  عليه اللفُظ صدق، وهو االسم النكرة عند

فاملراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدُق عليه لفظ الرقبة، فإن العرب مل 

تضع لفظ الرقبة إال عىل فرد من األفراد غري خمتص بواحد من اجلنس. هذا 

هو الذي تعرفه العرب. واحلاصل أن األمر به أمٌر بواحد كام يف اخلارج، 

 فراد اخلارجية.وللمكلَّف اختياره يف األ

: أن ذلك التفاوت يف الثواب الذي التفت إليه واجلواب عن الثاين

الشارع ليس القصُد إليه مفهوما من نفس األمر باملطلق، ولذلك مل يقع 

َم  التفاوت يف الوجوب أو الندب الذي اقتضاه األمر باملطلق، وإنام ُفه 

ضل الرقاب أعالها، التفاوُت من دليل خارجي، كاألدلة الدالة عىل أن أف

وأن الصالة املشتملة عىل مجيع آداهبا املطلوبة أفضل من التي نقص منها 

بعض ذلك، وكذا سائر املسائل، فمن هنالك كان مقصود الشارع، ولذلك 

كان ذلك التفاوت ندبا ال وجوبا، وإن كان األصل واجبا؛ ألنه زائد عىل 
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بعض األفراد عىل بعض  مفهوم املطلق الواجب. فإًذا القصُد إىل تفضيل

د وليس ذلك من جهة األمر باملطلق، بل من دليل  يستلزُم القصَد إىل األفرا

ث ُلَها  خارج. فإذا أعتق املكلَّف رقبة، أو ضّحى بأضحية، أو صىل صالة، وم 

فٌق للُمطلق فله أجُر ذلك من حيث هو داخل حتت املطلق، إال أن  موا

بمقتىض الندب اخلارجي، وهو مطلق يكون َثّم فضٌل زائٌد فُيثاب عليه 

 أيضا.

فثبت أن القصَد إىل املطلق من حيث هو مطلق ال يستلزم القصد إىل 

 املقيد من حيث هو مقيد.

، فإن أنواَعه مقصودٌة للشارع باإلذن:  وهذا بخالف الواجب املخريَّ

ر بعتق فله أجر العتق، أو أطعم فأجر اإلطعام، أو كسا فأجر  فإذا َكفَّ

، بحسب ما فعل، فإذا أعتق أفضل الرقاب كان له أفضل الثواب، الكسوة

وإذا بالغ يف اإلطعام كان له زيادة ثواب، وإذا كسا بأفضل الثياب فله مزيد 

ثواب، دون أن حيتاج ذلك إىل دليل خارجي يدل عىل التفاوت يف الثواب. 

تقييد بام فالفاعل يف الواجب املخريَّ ليس له أجُر كفارة اليمني فقط من غري 

كّفر، ألن تعيني الشارع املخريَّ فيه يقتيض قصده إىل ذلك دون غريه، وعدم 

تعيينه يف املطلقات يقتيض عدم قصده إىل ذلك. وقد اندرج هنا أصل آخر 

 وهي:

 المسألة الرابعة
ده املُطلقة املخريَّ فيها.  األمر املُخريَّ يستلزم قصَد الشارع إىل أفرا

 المسألة الخامسة
لوب الرشعي رضبان؛ أحدمها: ما كان شاهُد الطبع خادما له املط

ومعينا عىل مقتضاه، والثاين: ما مل يكن شاهُد الطبع خادما له ومعينا عىل 

 مقتضاه.

: ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا عىل مقتضاه، الرضب األول

بحيث يكون الطبع اإلنساين باعثا عىل مقتىض الطلب؛ كاألكل والرشب، 
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لوقاع، والبعد عن استعامل القاذورات من أكلها والتضّمخ هبا، أو كانت وا

فقة  العادة اجلارية من العقالء يف حماسن الشيم ومكارم األخالق موا

ملقتىض ذلك الطلب من غري منازع طبيعي، كسرت العورة، واحلفظ عىل 

زا من  الزنى وأكل النساء واحلرم، وما أشبه ذلك. وإنام ُقيِّد بعدم املنازع حترُّ

فقة الطلب، فإن  أموال الناس بالباطل ونحومها، مما يصّد فيه الطبع عن موا

هذه وإن كانت خُمالفة ملحاسن الشيم، إال أن هناك منازعا من الطبع يطلب 

 الدخول فيها.

وهذا الرضب قد يكتفي الشارع يف طلبه بمقتىض اجلبلة الطبيعية 

لة عىل الوازع الباعث والعادات اجلارية، فال يتأّكد الطلب تأ د غريه، حوا كُّ

دا. أال ترى أنه مل  عىل املوافقة دون املخالفة، وإن كان يف نفس األمر متأكِّ

يوضع يف هذه األشياء عىل املخالفة حدوٌد معلومة زيادة عىل ما أخب به من 

ء األخروي، ومن هنا ُيطلق كثري من العلامء عىل تلك األمور أنا  اجلزا

ندوٌب إليها، أو مباحات عىل اجلملة، مع أنه لو خولف األمُر ُسنٌَن، أو م

والنهُي فيها خمالفًة ظاهرة مل يقع احلُكم عىل وفق ذلك املقتىض، كام جاء يف 

ب يف جهنم بام قتل به نفسه، وأب نَيُ من هذا أنه مل يأت  قاتل نفسه أنه ُيعذَّ

والبد،  نّص جازم يف طلب األكل والرشب، واللباس الواقي من احلر

والنكاح الذي به بقاء النسل، وإنام جاء ذكر هذه األشياء يف معرض 

اإلباحة أو الندب، حتى إذا كان املكلَّف يف مظنة خمالفة الطبع، كمن بلغ به 

التعّمق يف عبادة الصوم درجة الوصال املرُّض بجسده، أو من بلغت به 

وحاجته إليه، جاء أمره  الرغبة يف التفرغ للعبادة ترك الزواج مع قدرته عليه

 باألكل والرشب والنكاح، إىل أشباه ذلك.

: ما مل يكن شاهد الطبع خادما له ومعينا عىل مقتضاه، الرضب الثاين

كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام واحلج، وسائر املعامالت 

املراعى فيها العدل الرشعي، واجلنايات، واألنكحة املخصوصة بالوالية 

 ادة، وما أشبه ذلك.والشه
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دات،  فهذا الرضب قّررُه الشارع عىل مقتضاه من التأكيد يف املؤكَّ

والتخفيف يف املخففات؛ إذ ليس لإلنسان فيه خادٌم طبعّي باعٌث عىل 

مقتىض الطلب، بل ربام كان مقتىض اجلبلة يامنعه وينازعه، كالعبادات ألنا 

 جمرد تكليف.

كذلك يكون يف النهي؛ فإن  وكام يكون ذلك يف الطلب األمري،

املنهيات عىل الرضبني؛ فاألول: كتحريم اخلبائث، وكشف العورات، 

وتناول السموم، واقتحام املهالك، وأشباهها، ويلحق هبا اقتحام 

املحرمات لغري شهوة عاجلة وال باعث طبعي، كامَلل ك الكّذاب، والشيخ 

ختالفه الطباع وحماسن الزاين، والفقري املستكب، فإن مثل هذا قريب مما 

العادات، فال تدعو إليه شهوة وال يميل إليه عقل سليم. فهذا الرضب مل 

يؤّكد بحّد معلوم يف الغالب، وال ُوضعت له عقوبة معينة، بل جاء النهي 

فيه كام جاء األمر يف املطلوبات التي يكون الطبع خادما هلا، إال أن مرتكب 

ومقتىض العادة إىل ما فيه من انتهاك حرمة  هذا مّلا كان خمالفا لوازع الطبع

الرشع صار جُماهرا باملعايص، ُمعاندا فيها، فصار األمر يف حّقه أعظم؛ 

بسبب أنه ال يستدعي لنفسه حظا عاجال، وألجل ذلك جاء من الوعيد يف 

وكذلك  1الثالثة: الشيخ الزاين، وامللك الكذاب، والفقري املستكب ما جاء.

 2نفسه.األمر فيمن قتل 

بخالف العايص بسبب شهوة َعنَّت، وطبع غلب، ناسيا ملقتىض األمر، 

ومغلقا عنه باب العلم بمآل املعصية، ومقدار ما جنى بمخالفة األمر. 

اآلية )النساء:  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇچ ولذلك قال تعاىل:

(، أما الذي ليس له داع إليها وال باعث عليها، فهو يف حكم املعاند ٥٢

                                                 
اهلل إليهم  عن أيب هريرة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ثالثة ال ينظر 1

:  صحيح ابن حبانيوم القيامة: الشيخ الزاين، واإلمام الكذاب، والعائل املزهو". 
 ، كتاب الزكاة، باب الفقري املختال.سنن النسائيكتاب احلدود، باب الزىن وحّده؛ 

َوَسلََّم قَاَل: "َمْن  َعْن ثَاِبِت ْبِن الضَّحَّاِك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ  2
ْساَلِم َكاِذبًا ُمتَعَعم ًدا فَعُهَو َكَما قَاَل َوَمْن قَعَتَل نَعْفَسُه حِبَِديَدٍة ُعذ َب بِهِ   َحَلَف مبِلٍَّة َغرْيِ اإْلِ

 ، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قاتل النفس.صحيح البخارييف نَاِر َجَهنََّم". 
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املجاهر، فصار هاتكا حلرمة النهي واألمر مستهزئا باخلطاب، فكان األمر 

 فيه أشد. 

فام كان الباعث فيه عىل املخالفة الطبُع ُجع ل فيه يف الغالب حدود 

وعقوبات مرّتبة، إبالغا يف الزجر عاّم تقتضيه الطباع، بخالف ما خالف 

 حمدود. الطبع، أو كان الطبع وازعا عنه فإنه مل جُيعل له حدّ 

وقد وقع التنبيه عىل هذا األصل ليكون الناظر يف الرشيعة ُملتفتا إليه، 

فإنه ربام وقع األمُر والنهي يف األمور الرضورية عىل الندب أو اإلباحة 

والتنـزيه فيام ُيفهم من جمارهيا، فيقع الشك يف كونا من الرضوريات، كام هو 

وكذلك وجوُه االحرتاس من  احلال يف األكل والرشب واللباس والنكاح.

املرضات واملهلكات وما أشبه ذلك، فريى أن ذلك ال يلحق بالرضوريات، 

وهو منها يف االعتبار االستقرائي رشعا. وربام وجد األمر بالعكس من هذا، 

إال أن ما تقدم هو احلكم املتحكم، والقاعدة التي ال تنخرم، فكل أحد وما 

 رأى، واهلل املستعان. 

 السادسة المسألة
ر هبا أو ُنَي عنها ُمطلقا من غري حتديد وال تقدير فليس  كل خصلة ُأم 

األمر أو النهي فيها عىل مرتبة واحدة يف كل فرد من أفرادها، كالعدل، 

واإلحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو، من األخالق. ويف املأمورات: 

ربى واملساكني اإلعراض عن اجلاهل، والصب، والشكر، ومواساة ذي الق

ء، واالقتصاد يف اإلنفاق، واإلمساك، والدفع بالتي هي أحسن،  والفقرا

ط املستقيم،  واخلوف، والرجاء، والتوفية يف الكيل وامليزان، واتباع الرصا

والذكر هلل، وعمل الصاحلات، واالستقامة، واالستجابة هلل، واخلشية، 

به األمر يف القرآن والصفح، وخفض اجلناح للمؤمنني، وغريها مما ورد 

الكريم والسنة النبوية. ويف املنهيات: الظلم، والفحش، وأكل مال اليتيم، 

واتباع السبل املضلة، واإلرساف، واإلقتار، واإلثم، والغفلة، واالستكبار، 

 وغريها مما ورد النهي عنه يف القرآن الكريم والسنة النبوية.
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نهي، مل ُيؤَت فيها بحّد فهذه األمور التي وردت مطلقة يف األمر وال

 حمدود، إال أن جميئها يف القرآن عىل رضبني:

 1أن تأيت عىل العموم واإلطالق يف كل يشء وعىل كل حال، :أحدمها

لكن بحسب كّل مقام، وعىل ما تعطيه شواهد األحوال يف كل موضع، ال 

ل ذلك إىل نظر املكلَّف فَيز   ُن عىل مرتبة واحدة، وال حكم واحد؛ ُثّم ُوكِّ

بميزان نظره، ويتهدى ملا هو الالئق واألحرى يف كل ترصف، آخذا ما بني 

األدلة الرشعية واملحاسن العادية. ومثال ذلك اإلحسان والعدل. أال ترى 

(، ليس ١٠)النحل:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ چ إىل قول اهلل تعاىل:

ء، اإلحسان فيه مأمورا به أمرا جازما يف كل يشء وال غري جازم يف كل يش

بل ينقسم بحسب املناطات، أال ترى أن إحسان العبادات بتامم أركانا من 

ت لة  باب الواجب، وإحسانا بتامم آداهبا من باب املندوب، ومنه إحسان الق 

َساَن  ح  َ َكَتَب اإل  نَّ اّللَّ
كام نّبه عليه قوله صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث: "إ 

، َفإ َذا َقَتل  
 
ء ب َح، َعىَل ُكلِّ يَش  نُوا الذَّ

س  ُتم  َفَأح  ت َلَة، َوإ َذا َذَبح 
ق  نُوا ال  س  ُتم  َفَأح 

ح  َذب يَحَتُه"، رُي  َرَتُه َفل  دَّ َأَحُدُكم  َشف 
ُيح  وإحسان الذبح إنام هو مندوب ال  2َول 

واجب، وقد يكون يف الذبح من باب الواجب إذا كان هذا اإلحسان 

وكذلك العدل يف عدم امليش بنعل راجعا إىل تتميم األركان والرشوط. 

واحدة ليس كالعدل يف أحكام الدماء واألموال وغريها. فال يصح إذا 

( إنه ١٠)النحل:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ چ إطالق القول يف قوله تعاىل:

ل األمُر فيه، وذلك راجع إىل نظر  أمر إجياب، أو أمر ندب، حتى ُيفصَّ

                                                 
 حال املأمور واملنهي وحال آخر، فلم تبني النصوص حينئذ أهنا أي مل يفّرق يف النص عليها بني 1

تكون واجبة إذا كان كذا ومندوبة إذا كان كذا، وال حمرمة إذا كان كذا ومكروهة إذا كان كذا، بل 
جتيء يف هذا الضرب مطلقة إطالقا تاما بدون تفريق بني مراتبها الكثرية، وتفاصيلها املختلفة يف قوة 

 ي. )عبد اهلل دراز(الطلب أو النه
 
، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب األمر بإحسان صحيح مسلم2

 الذبح والقتل وحتديد الشفرة.
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ن ُمَقلِّدا تارة أخرى، بحسب ظهور املجتهد تارة، وإىل نظر املكلَّف وإن كا

 املعنى وخفائه.

تبها، ولذلك جتد الوعيد مقرونا هبا يف الثاين : أن تأيت يف أقىص مرا

الغالب، وجتد املأمور به منها أوصافا ملن مدح اهلل من املؤمنني، واملنهي 

عنها أوصافا ملن ذم اهلل من الكافرين، ويعني ذلك أيضا أسباب التنـزيل 

قراها، فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها، من حيث كان ملن است

احلال والوقت يقتيض ذلك، ومنبِّها هبا عىل ما هو دائر بني الطرفني، حتى 

يكون العقل ينظر فيام بينهام بحسب ما دله دليل الرشع، فيمّيز بني املراتب 

َمظ نّة  بحسب الُقرب والُبعد من أحد الطرفني، كي ال يسكن إىل حالة هي

اخلوف لقرهبا من الطرف املذموم، أو مظنة الرجاء لقرهبا من الطرف 

 املحمود، تربّيَة حكيم خبري.

وقد روي يف هذا املعنى عن أيب بكر الصديق يف وصيته لعمر بن 

اخلطاب عند موته حني قال له: ألم َتَر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، 

ون املؤمن راغبا راهبا، فال يرغب رغبة وآية الشدة مع آية الرخاء، ليك

يتمنى فيها عىل اهلل ما ليس له، وال يرهب رهبة يلقي فيها بيده إىل التهلكة. 

أو مل َتَر يا عمر أن اهلل ذكر أهل النار بّسء أعامهلم، ألنه رّد عليهم ما كان 

، فإذا ذكرهتم قلت إين أخشى أن أكون منهم، وذكر أهل  هلم من َحَسن 

، فإذا ذكرهتم اجلنة 
 
بأحسن أعامهلم، ألنه جتاوز هلم عام كان هلم من يّسء

قلت إين مقرّص أين عميل من أعامهلم. هذا ما ُنقل، وهو معنى ما تقدم. فإن 

 صّح فذاك، وإال فاملعنى صحيح يشهد له االستقراء.

فإذا كان الطرفان مذكورين كان اخلوف والرجاء جائال بني هاتني 

 عنه لفظا، ُمنَبَّه  عليه حتت نظر  األخيتني املنصوص
تني يف حملر مسكوت 

، ليأخذ كل  عىل حسب اجتهاده ودقة نظره، ويقع التوازن بحسب  العقل 

الُقرب من أحد الطرفني والبعد من اآلخر، وأيضا فمن حيث كان القرآن 

 آتيا بالطرفني الغائبني حسبام اقتضاه املساق، فإنام أتى هبام يف عبارات مطلقة

تصدق عىل القليل والكثري، فكام يدّل املساق عىل أن املراد أقىص املحمود 

أو املذموم يف ذلك اإلطالق، كذلك قد يدل اللفظ عىل القليل والكثري من 
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مقتضاه، فيزُن املؤمن أوصاَفه املحمودة فيخاف ويرجو، ويزن أوصاَفه 

چ  چ   چ تعاىل: املذمومة فيخاف أيضا ويرجو. مثال ذلك أنه إذا نظر يف قوله

( فوزن نفسه يف ميزان العدل عاملا أن ١٠)النحل:  چچ  ڇ   ڇ

ر بالنِّعم لصاحبها ورّدها إليه ثم شكره عليها، وهذا هو  أقىص العدل اإلقرا

بعه،  ئعه، واخلروج عن الكفر واطراح توا الدخول يف اإليامن والعمل برشا

هله، وخياف أن ال فإن وجد نفسه متَّصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أ

يكون يبُلُغ يف هذا املدى غايَته، ألن العبد ال يقدر عىل توفية حّق الربوبية 

يف مجيع أفراد هذه اجلملة. فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا، فإن العدل كام 

ُيطَلب يف اجلملة ُيطلب يف التفصيل، كالعدل بني اخللق إن كان حاكام، 

ى العدل يف البدء بامليامن يف لباس النعل والعدل يف أهله وولده ونفسه، حت

 چ ونحوه. كام أن هذا جار يف ضده، وهو الظلم؛ فإن أعاله الرشك باهلل

(، ثم يف التفاصيل أموٌر كثرية أدناها مثال ٥١)لقامن:  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ

البدء بامليارس، وهكذا سائر األوصاف وأضدادها. فال يزال املؤمن يف نظر  

 األمور حتى يلقى اهلل وهو عىل ذلك.واجتهاد  يف هذه 

فألجل هذا قيل إن األوامر والنواهي املتعلقة باألمور املطلقة ليست 

عىل مرتبة واحدة، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل يف 

املأمورات، ومنها ما يكون من املحّرمات أو من املكروهات يف املنهيات، 

َلت إىل أنظار املكلَّ   فني ليجتهدوا يف نحو هذه األمور.لكنها ُوكِّ

كان الناس من السلف الصالح يتوقفون عن اجلزم بالتحريم، 

حا، بل كانوا يقولون  جون عن أن يقولوا حالل أو حرام، هكذا رصا ويتحرَّ

يف اليشء إذا سئلوا عنه: ال أحّب هذا، وأكره هذا، ومل أكن ألفعل هذا، وما 

هتا، غري حمدودة يف الرشع حتديدا يوَقُف أشبهه؛ ألنا أمور مطلقة يف مدلوال

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چعنده ال ُيَتَعّدى، وقد قال تعاىل: 

 (. ٥٥٥)النحل:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ومن تأمل الرشيعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه يف اعتامد هذا 

 األصل وباهلل التوفيق.
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 المسألة السابعة
 ار صيغتها رضبان: رصيح، وغري رصيح.األوامر والنواهي باعتب

 أوال: األوامر والنواهي الصريحة
ڱ  چ وهي األوامر التي وردت بصيغة األمر، مثل قوله تعاىل:

 (، والنواهي التي وردت بصيغة النهي، مثل قوله تعاىل:٢١)البقرة:  چڱ

 (.١)اجلمعة:  چٺ  ٺچ 

من جهتني، واألوامر والنواهي الرصحية يمكن النظر إليها وأخذها 

 إحدامها: أخذمها عىل ظاهرمها، والثانية: النظر إىل العلل املصلحية فيهام.

: وهذا نظر من جيري مع جمرد الصيغة جمرى الّتعبُّد . النظر األول1

املحض من غري بحث عن علة األمر أو النهي، فال فرق عند صاحب هذا 

 النظر بني أمر  وأمر، وال بني ني وني. 

ا ورد يف سنن أيب داود أن ابن مسعود ريض اهلل عنه جاء ومثال هذا م

يوم اجلمعة والنبي صىل اهلل عليه وسلم خيطب، فسمعه يقول: "اجلسوا"! 

فجلس بباب املسجد، فرآه النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال له: "تعال يا 

وسمع عبد اهلل ابن رواحة ـ وهو بالطريق ـ رسول اهلل صىل اهلل  1عبد اهلل!"

" فجلس بالطريق، فمّر به عليه الصالة عل يه وسلم يقول: "اجلسوا

، فقال له:  والسالم فقال: "ما شأنك"؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا

ويف البخاري قال عليه الصالة والسالم يوم  2"زادك اهلل طاعة".

                                                 
َعْن َجاِبٍر قَاَل: َلمَّا اْستَعَوى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَعْوَم اجلُُْمَعِة قَاَل:  1

َك اْبُن َمْسُعوٍد َفَجَلَس َعَلى بَاِب اْلَمْسِجِد، فَعَرآُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اْجِلُسوا، َفَسِمَع َذلِ 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَعَقاَل: تَعَعاَل يَا َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد. قَاَل أَبُو َداُود َهَذا يُعْعَرُف ُمْرَسال، 

َا َرَواُه النَّاُس َعْن َعطَاٍء َعْن النَّ  ، كتاب: سنن أبي داوديِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. ِإمنَّ
 الصالة، باب: اإلمام يكلم الرجل يف خطبته.

عن أيوب قال: بلغين أن ابن رواحة مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو بالطريق يقول: اجلسوا،  2
ك؟ قال: مسعتك تقول: فجلس يف الطريق، فمّر به النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له: ما شأن
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فأدركهم وقت  1األحزاب: "ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة"،

بعضهم: ال نصيل حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل  العرص يف الطريق فقال

نصيل، ومل ُيرد منا ذلك. فُذك ر ذلك للنبي صىل اهلل عليه وسلم فلم ُيعنِّف 

واحدة من الطائفتني. وبناء عىل هذا النظر قال كثري من الفقهاء بفسخ عقد 

 چٺ  ٺچ  البيع الواقع يف وقت النداء لصالة اجلمعة ملجرد قوله تعاىل:

 (.١ة: )اجلمع

وهذا وجه من االعتبار يمكن االنرصاف إليه والقول به عاّما، وإن 

كان النظر الثاين أرجح منه. ومما يمكن أن ُيستَدّل به عىل صحة هذا النظر 

أن ُيقال إنه حتى مع القول باعتبار املصالح فإنه يف الواقع ال حيصل لنا من 

دون اعتبار األوامر معقول املصلحة معنى يفيد بمجرده يف معرفة احلكم 

والنواهي؛ ألن املصلحة وإن علمناها عىل اجلملة فنحن جاهلون هبا عىل 

التفصيل، فقد علمنا أن حّد الزنى مثال ملعنى الّزجر، وقد جعله الشارع يف 

املحصن الرجم، دون رضب العنق، أو اجللد إىل املوت أو إىل عدد معلوم، 

مة مالية.  وهو يف غري املُحَصن جلُد مائة أو السجن، أو الصوم، أو غرا

وتغريب عام، دون الرجم، أو القتل، أو زيادة عدد اجللد عىل املائة أو 

نقصانه عنها، إىل غري ذلك من وجوه الزجر املُمكنة يف العقل. هذا كّله مل 

نقف عىل حتقيق املصلحة فيام ُحّد فيه عىل اخلصوص دون غريه. وإذا مل 

عقول، دّل عىل أن فيام ُحّد من ذلك مصلحة نعقل ذلك، وال يمكن ذلك لل

ال نعلمها. وهكذا جيري احلكم يف سائر ما يعقل معناه. أما الّتعبُّدات فهي 

أحرى بعدم إدراك ذلك. وكثريا ما يظهر لنا ببادىء الرأي لألمر أو النهي 

معنى مصلحي، ويكون يف نفس األمر بخالف ذلك، ُيبيِّنُه نّص آخر 

ن الرجوع إىل ذلك النص دون اعتبار ذلك املعنى. فلم يعارُضه، فال بد م

 يبق لنا إال الوقوف مع جمرد األوامر والنواهى.

                                                                                                    

، مصنف عبد الرزاقاجلسوا، فجلست، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم: زادك اهلل طاعة".
 .244، ص1ج
 .باب صالة الطالب واملطلوب راكبا وإمياء، كتاب: اجلمعة، صحيح البخاري 1
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: إن عدم االلتفات إىل املعاين إعراٌض عن مقاصد الشارع وال يقال

: هذا أيضا ُمَعاَرض بام ُيضاّده يف الطرف اآلخر يف تتّبع ألنا نقولاملعلومة، 

ذلك هو عني املخالفة ملقاصد الشارع. وإذا  املعاين مع إلغاء الصيغ ألن

كانت املعاين غري ُمعتبة بإطالق، وإنام ُتعَتب من حيث هي مقصوُد الّصيغ، 

فاتباع أنفس الّصيغ التي هي األصل واجٌب؛ ألنا مع املعاين كاألصل مع 

 الفرع، وال يصح اتباع الفرع مع إلغاء األصل.

ن  حي. النظر الثاين2
ُث ُيفهُم من األوامر والنواهي قصٌد : وهو نظٌر م 

ء مجيع ما ورد يف خصوص تلك املسألة يف القرآن  رشعّي بحسب استقرا

ئن احلالية أو املقالية الدالة عىل أعيان  والسنة، وما يقرتن هبا من القرا

املصالح يف املأمورات، واملفاسد يف املنهيات. فإن املفهوم من قوله صىل 

الّرفق باملكلَّف  1ا من العمل ما لكم به طاقة"اهلل عليه وسلم: "اكلفو

خوف العنت أو االنقطاع، ال أن املقصود نفس التقليل من العبادة، أو ترك 

ه هلل. وكذلك قوله تعاىل:  (١)اجلمعة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ الدوام عىل التوجُّ

مقصوُده احلفُظ عىل إقامة اجلمعة وعدم التفريط فيها، ال األمر بالسعي 

( جار  جمرى الّتوكيد لذلك، ١)اجلمعة:  چٺ  ٺٺ    چ قط، وقوله:إليها ف

بالنهي عن مالبسة الّشاغل عن السعي، ال أن املقصود النهي عن البيع 

مطلقا يف ذلك الوقت، عىل حد النهي عن بيع الربا مثال. وكذلك املفهوم 

 1أو نيه صىل اهلل عليه وسلم عن صيام الدهر، 2من قوله: "ال تواصلوا"،

                                                 
َع اْمرَأًَة  َعْن ِإمْسَِعيَل ْبِن َأيب َحِكيٍم أَنَُّه بَعَلَغُه أَنَّ َرُسوَل اللَّهِ  1 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم مسَِ

ِمْن اللَّْيِل ُتَصل ي فَعَقاَل: َمْن َهِذِه؟ َفِقيَل َلُه: َهِذِه احلَْْوالُء بِْنُت تُعَوْيٍت ال تَعَناُم اللَّْيَل، 
رَاِهَيُة يِف َوْجِهِه مُثَّ قَاَل: َفَكرَِه َذِلَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ ُعرَِفْت اْلكَ 

موطأ ِإنَّ اللََّه تَعَباَرَك َوتَعَعاىَل ال مَيَل  َحىتَّ ََتَل وا. اْكَلُفوا ِمْن اْلَعَمِل َما َلُكْم ِبِه طَاَقٌة". 
 ، كتاب: النداء للصالة، باب ما جاء يف صالة الليل.اإلمام مالك

ِه َوَسلََّم قَاَل: ال تُعَواِصُلوا. قَاُلوا: إِنََّك تُعَواِصُل! قَاَل: َلْسُت  َعْن النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَليْ  2
،  صحيح البخاريَكَأَحٍد ِمْنُكْم، ِإين  أُْطَعُم َوُأْسَقى، أَْو ِإين  أَبِيُت أُْطَعُم َوُأْسَقى. 
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الّرفق باملكلَّف أن ال يدُخل فيام ال يقدر عليه وال يدوم عليه، ولذلك كان 

عليه الصالة والسالم يواصل ويّسد الصوم، فكان يصوم حتى يقال ال 

يفطر، ويفطر حتى يقال ال يصوم، وواصل عليه الصالة والسالم، وواصل 

قا بأن مغزى النهي الرفق  والرمحة، السلف الصالح مع علمهم بالنهي، حتقُّ

ال أن مقصود النهي عدم أيقاع الصوم، وال تقليله. وكذلك سائر األوامر 

 والنواهي التي مغزاها راجع إىل هذا املعنى. 

 ومما يعّضد هذا النظر:

أنه قد قام الدليل عىل اعتبار املصالح رشعا، وأن األوامر والنواهي  أـ

ا قد خالفنا الشارع من مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها عىل اإلطالق لُكنّ 

َض أن هذا األمر وقع هلذه املصلحة، فإذا  فقته، فإن الَفر  حيث قصدنا موا

ألغينا النظر فيها يف التكليف بمقتىض األمر كنا قد أمهلنا يف الدخول حتت 

ُحكم األمر ما اعتبه الشارع فيه، فيوشك أن نخالفه يف بعض موارد ذلك 

ام جاء ني النبي صىل اهلل عليه وسلم األمر. فمثال الوصال ورسد الصي

عنه، ومع ذلك فقد واصل عليه الصالة والسالم بأصحابه حني ناهم فلم 

. ويف هذا أمران إن  أخذنا بظاهر النهي؛ أحدمها: أنه ناهم فلم  ينتهوا

، فلو كان املقصود من النهي ظاهُره لكانوا قد عاندوا َن َيه باملخالفة  ينتهوا

حا، وهذا باطل. والثاين: أنه واصل هبم مشافهة، وقابلو ه بالعصيان رصا

حني مل يمتثلوا نَيُه، ولو كان النهي عىل ظاهره لكان تناقضا، وحاشى هلل 

من ذلك. وإنام كان ذلك النهي للرفق هبم خاصة، فلام مل يساحموا أنفسهم 

بالراحة وطلبوا فضيلة احتامل التعب يف مرضاة اهلل، أراد عليه الصالة 

لسالم أن يرهيم بالفعل ما ناهم ألجله، وهو دخول املشقة، حتى وا

يعلموا أن نيه عليه الصالة والسالم هو الرفق هبم، واألخلق بالضعفاء 

                                                                                                    

كتاب: الصوم، باب الوصال ومن قال ليس يف الليل صيام لقوله تعاىل "مث أَتوا 
 إىل الليل". الصيام

صحيح قَاَل النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: "ال َصاَم َمْن َصاَم األَبََد، َمرَّتَعنْيِ".  1
 ، كتاب: الصوم، باب: حق األهل يف الصوم.البخاري
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الذين ال يصبون عىل احتامل الألواء يف مرضاة رهبم. ولذلك أخذ السلف 

ئم،  الصالح أنفسهم باالجتهاد يف العبادة، والتحّري يف األخذ بالعزا

قهروها حتت مشّقات الّتعبد، فإنم فهموا أن األوامر والنواهي واردة و

 (٥٢١)األعراف:  چۇئ   ۇئ  ۆئچ مقصودٌة من جهة اآلمر والناهي

(، لكن مّلا كان املكّلف ٢،  امللك: ٢)هود:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ و

ضعيفا يف نفسه، ضعيفا يف عزمه، ضعيفا يف صبه، َعَذَرُه ربُّه الذي َعل َمُه 

وخلقه عليه، فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه يف الدخول كذلك 

يف األعامل، وأدخل يف قلبه حّب الطاعة وقّواه عليها، وكان معه عند صبه 

عىل بعض الزعازع املشوشة واخلواطر املشغبة، وكان من مجلة الرفق به أن 

جعل له جماال يف رفع احلرج عند صدماته، وهتيئًة له يف أول العمل 

بالتخفيف، استقباال بذلك ثقَل املداومة، حتى ال يصعب عليه البقاء فيه 

ُ املشقة صار  واالستمرار عليه، فإذا داخَل العبَد حبُّ اخلري وانفتح له ُيّس 

 چڇ  ڇ    ڇچ الثقيل عليه خفيفا، فتوّخى ُمطلق األمر بالعبادة بقوله:

، وكأن األمر (. فكأن املشقة وضدها إضافيان ال حقيقيان٥)املزمل: 

ئم مقصودا أن يمتثل عىل اجلملة، ويف الرفق راجعا إىل جهة  والنهي يف العزا

العبد: إذا اختار مقتىض الرفق فمثل الرخصة، وإذا اختار خالفه فعىل 

 مقتىض العزيمة.

أن النبّي عليه الصالة والسالم نى عن أشياء وأمر بأشياء،  ب ـ

كلَُّف يف نفسه ويف غريه عىل التوّسط، وأطلق القول فيها إطالقا ليحملها امل

ال عىل مقتىض اإلطالق الذي يقتضيه لفُظ األمر والنهي. فجاء األمر 

بمكارم األخالق وسائر األمور املُطَلقة، والنهي عن مساوئ األخالق 

وسائر املناهي املُطَلقة، وقد تقّدم أن املكلَّف ُجعل له النظُر فيها بحسب ما 

ته، ومثل هذا املعنى ال يتأتّى مع محل األوامر والنواهي يقتضيه حاُله وطاق

عىل الظاهر جمردا من االلتفات إىل املعاين. وقد نى عليه الصالة والسالم 

عن بيع الغرر، وإذا أخذنا بمقتىض جمّرد الصيغة امتنع علينا بيُع كثري مما هو 

ؤه، كبيع اجلوز واللوز والقسطل يف قرشها، وب يع املغيبات جائٌز بيُعه ورشا

يف األرض، واملقاثي كلها، بل كان يمتنع كّل ما فيه وجٌه ُمغيٌَّب كالديار 
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نيت املُغيَّبة األُسس واألنقاض، وما أشبه ذلك. ومثُل هذا ال يصّح  واحلوا

فيه القول باملنع أصال، ألن الغرر املنهي عنه حمموٌل عىل ما هو معدوٌد عند 

دا بني السال  مة والعطب.العقالء غررا مرتدِّ

أن األوامر والنواهي من جهة اللفظ عىل تساو  يف داللة االقتضاء،  ج ـ

، أو  ، وما هو نُي حتريم  ، أو ندب  والتفرقة بني ما هو منها أمُر وجوب 

كراهة، ال تعلم من النصوص، وإن ُعلم منها بعٌض فاألكثُر منها غري 

، والنظر إىل املصالح، معلوم، وما حصل لنا الفرق بينها إال باتباع املعاين

ويف أي مرتبة تقع. فلو استندنا ملجرد الصيغة لزم يف األمر أن ال يكون يف 

الرشيعة إال عىل قسم واحد، ال عىل أقسام متعددة، والنهي كذلك أيضا. 

بل نقول كالُم العرب عىل اإلطالق ال بد فيه من اعتبار معنى املساق يف 

ترى إىل قوهلم: فالن أسد، أو محار، أو داللة الصيغ وإال صار ضحكة، أال 

عظيم الرماد، أو جبان الكلب، وغريها لو اعُتب  اللفظ بمجّرده مل يكن له 

 معنى معقول، فام ظنك بكالم اهلل وكالم رسوله صىل اهلل عليه وسلم.

فإذا ثبت هذا وعمل العامل عىل مقتىض املفهوم من علة األمر 

فٌق لقصد الشارع يف ورده والنهي فهو جار  عىل الّسنَن ال قويم، موا

 وصدره.

 األوامر والنواهي غير الصريحة
 وهي عىل أنواع، منها:

ٹ ٹ  چ  . ما جاء جميء اإلخبار عن تقرير احلكم، كقوله تعاىل:1

ڦ  ڦ    ڄ  چ  (،٢١١)البقرة:  چھ  ھ  ھچ (،٥٥١)البقرة:  چٹ

األمر. فهذا  (. وأشباه ذلك مما فيه معنى٥٢٥)النساء:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ

 ظاهُر احلُكم، وهو جار  جمرى الرصيح من األمر والنهي.
. ما جاء جميء مدحه أو مدح فاعله يف األوامر، أو ذمه أو ذم فاعله 2

يف النواهي، وترتيب الثواب عىل الفعل يف األوامر، وترتيب العقاب يف 

و عدم النواهي، أو اإلخبار بمحّبة اهلل يف األوامر، والبغض والكراهية أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ    احلب يف النواهي. وأمثلة هذا النوع ظاهرة، كقوله:
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)األعراف:  چائ  ەئ  ەئ   وئچ  (، وقوله:٥١)احلديد:  چٻ  پ  پپ  

، ٥١)النساء:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ (، وقوله:٥١، يس: ٥٥

)النساء:  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئچ     (،٥٢الفتح: 

هذه األشياء دالة عىل طلب الفعل يف املحمود، (، وما أشبه ذلك. فإن ٥٢

 وطلب الرتك يف املذموم من غري إشكال.

. ما يتوقف عليه املطلوب؛ كاملفروض يف مسألة "ما ال يتم 3

الواجب إال به"، ويف مسألة "األمر باليشء: هل هو ني عن ضده"، وما 

مقصودٌة أشبه ذلك من األوامر والنواهي التي هي لزومّيٌة لألعامل، ال 

ألنفسها. وقد اختلف العلامء فيها ويف اعتبارها. وذلك مذكور يف 

األصول. ولكن إذا بنينا عىل اعتبارها فعىل القصد الثاين ال عىل القصد 

بل هي أضعف يف االعتبار من األوامر والنواهي الرصحية التبعيّة،  1األول،

ت كرتبة (؛ ألن رتبة الرصيح ليس١)اجلمعة:  چٺ ٺٺچ كقوله تعاىل:

الضمني يف االعتبار أصال. وقد مّر يف كتاب املقاصد أن املقاصد الرشعية 

 رضبان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة. 

فهذا القسم يف األوامر والنواهى ُمستَمّد من ذلك. ويف الفرق بني ما 

هو مقصود باألصل )القصد األول( وما هو مقصود بالتبع )القصد الثاين( 

ر الفروق بينهام حتى ُتتََّخَذ دستورا  فقٌه كثرٌي، وال بد من ذكر مسألة ُتقرِّ

 ألمثاهلا يف فقه الرشيعة بحول اهلل.

                                                 
ففي مسألة "ما ال يتم الواجب إال به هل هو واجب أم ال؟" إن قلنا واجٌب فليس وجوبُه  1

فسه، وكذلك مسألة "األمر بالشيء هل هو هني عن ضده والنهي عن الشيء هل هو مقصودا يف ن
أمر بأحد أضداده؟" فإن قلنا بذلك فليس مبقصود لنفسه. فال يكون لألمر والنهي ُحْكٌم ُمْنَحِتم 

 إال عند فرضه مقصودا بالقصد األول.
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 فصل
ق الفقهاء بني الغصب والّتعّدي. فالغصب عندهم هو التعدي  يفرِّ

عىل الرقاب )أي عىل العني اململوكة(. أما التعدي فهو يف عرفهم خُمتّص 

اب، كزيادة املكرتي واملستعري عىل املدة بالتَّعدي عىل املنافع دون الرق

 املشرتطة دون إذن املالك.

فإذا قصد الغاصب متلُّك رقبة املغصوب فهو منهي عن ذلك، آثم فيام 

فعل من جهة ما قصد. وهو مل يقصد إال الرقبة، فكان النهي أّوالً عن 

نافع االستيالء عىل الرقبة. وأما التعدي عىل املنافع فالقصد فيه متلُّك امل

دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك االنتفاع من جهة ما قصد. وهو مل يقصد 

إال املنافع، فكان النهي أّوالً عن االستيالء عىل املنافع. ولكن كّل واحد  

 منهام يلزمه اآلخر باحلُكم الّتبعي، وبالقصد الثاين ال بالقصد األول.

القصد األول فُحكُمه والقاعدة هنا "أن ما كان من األوامر أو النواهي ب

َمه ليس بُمن َحت م."  ُمن َحت م، بخالف ما كان منه بالقصد الثاين فإن ُحك 

فإذا كان الشخص غاصبا فهو ضامن للرقاب )العني املغصوبة(، ال 

للمنافع. كام أنه يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب، ال بأعىل قيمة بني تاريخ 

، فيصري النهي عنه تابعا للنهي الغصب وتاريخ الضامن؛ ألن االنتفاع تابع

عن االستيالء عىل الرقبة، والقاعدة "أن ُحكم املنهّي عنه بالّتبع أو بالقصد 

الثاين ليس بُمن َحت م"، فال يكون عىل الغاصب ضامن قيمة املنافع، إالّ عىل 

قول بعض العلامء، بناء عىل أن املنافع مشاركٌة يف القصد األول. واألظهر 

 1ليه، لعموم قوله عليه الصالة والسالم: "اخلراج بالضامن"،أن ال ضامن ع

وسبب ذلك ما ُذك ر من أّن النهي عن االنتفاع غرُي مقصود  لنفسه، بل هو 

 تابع للنهي عن الغصب.

                                                 
يه وسلم، فكان عنده ما شاء عن عائشة أن رجال اشرتى من رجل غالما يف زمن النيب صلى اهلل عل 1

اهلل، مث رّده من عيب وجد به، فقال الرجل حني رد عليه الغالم: يا رسول اهلل إنه كان استغل غالمي 
،  المستدرك على الصحيحينمنذ كان عنده. فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "اخلراج  بالضمان". 

 .كثري  وأما حديث إمساعيل بن جعفر بن أيبكتاب البيوع، باب: 
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يا فضامنه ضامن الّتعّدي ال ضامن  وأما إذا كان الشخص متعدِّ

َدُه املنافع والرقبة تابعٌة للمنافع في كون النهُي عن إمساك الغصب؛ ألّن َقص 

الرقبة تابعا للنهي عن االستيالء عىل املنافع، فلذلك يضمن بأعىل قيمة بني 

تاريخ الغصب وتاريخ الضامن، ويضمن ما َقّل وما َكُثَر. وأّما ضامُن الرقبة 

َها خاصة من حيث كان تلُفها عائدا عىل  يف التعدي فيكون عند تسببه يف َتَلف 

 املنافع بالتََّلف.

ق بينهام اإلمام مالك، ول و كان أمر الغصب والتعدي واحدا ملا فرَّ

حني قال يف الغاصب والسارق: إذا حبَس املغصوَب أو املّسوَق عن 

نَه، وإن كان ُمستعريا  أسواقه ومنافعه ثم رّده بحاله مل يكن ملالكه أن ُيَضمِّ

د دون إذن املالك ضمن قيمته.   أو متكاريا فزا

هو عىل املشهور يف مذهب مالك وأصحابه، وهناك وهذا التفريع إنام 

من خالف من أصحاب املذهب ومن املذاهب األخرى، وخالفهم مبني 

 عىل أحد القواعد اآلتية: 

. القاعدة التي يذكرها أهل املذهب، وهي: "هل الدوام كاالبتداء؟" 1

فإن قلنا: ليس الدوام كاالبتداء، فذلك جار  عىل املشهور يف الغصب، 

امن بقيمة يوم الغصب، واملنافع تابعة. وإن قلنا إنه كاالبتداء فالغاصب فالض

يف كل حني كاملبتدئ للغصب، فهو ضامن يف كل وقت ضامنا جديدا، 

فيجب أن يضمن املغصوب بأعىل قيمة، كام قال ابن وهب وأشهب وعبد 

امللك. قال ابن شعبان: ألن عليه أن يرّده يف كّل وقت، ومتى مل يرّده كان 

 كمغتصبه حينئذ. 

. القاعدة املتقررة، وهي: أن األعيان ال يملكها يف احلقيقة إال خالقها 2

تعاىل، وإنام للعبد منها املنافع. وإذا كان كذلك فهل القصد إىل ملك الرقاب 

منرصف إىل ملك املنافع؟ أم ال؟ فإن قلنا هو منرصف إىل املنافع، ألن أعيان 

قاب ال منفعة فيها من حي ث هي أعيان، بل من حيث اشتامهُلا عىل املنافع الرِّ

املقصودة، يكون هذا مقتىض قول من مل يّفرق بني الغصب والتعدي. وإن 

قلنا ليس بمنرصف إىل املنافع فهو بمقتىض التفرقة الذي هو مشهور مذهب 

 مالك.
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ل ك 3 . الغاصب إذا قصد متلُّك الرقبة هل يتقرر له عليها ُشب هة م 

ل ك كان داخال بسبب ضامنه هل ا؟ أم ال؟ فإن قلنا: إنه يتقّرر عليها ُشب َهة م 

فيكون الغاصب  1حتت قوله عليه الصالة والسالم: "اخلراج بالضامن"،

ب، وما زاد عىل ذلك يتملكه  ضامنا للعني املُغَتَصبة بقيمة يوم الَغص 

بل  الغاصب بمقتىض الضامن، وإن قلنا إنه ال يتقّرر له عليها ُشب َهة م لك،

ل ك صاحبه، فكل ما حيدث من غلة ومنفعة فعىل ملكه،  املغصوُب عىل م 

فهي للاملك، وال بد للغاصب من ضامنا؛ ألنه قد غصبها أيضا. وأما ما 

حيدث من نقص فعىل الغاصب ضامنه بسبب عدوانه، ألن نقص اليشء 

ن املغصوب إتالٌف لبعض  ذاته، فيضمنُه كام يضمن املتعدي عىل املنافع، أل

 قيام الذات من مجلة املنافع. 

ُء اخلالف يف مذهب مالك وغريه عليها، مع  ُجٌه يمكُن إجرا فهذه أو 

بقاء القاعدة املتقدمة عىل حاهلا، وهي: أن ما كان من األوامر أو النواهى 

ُمه ُمن َحت ٌم، بخالف ما كان منه بالقصد الثاين. فإذا ُنظ ر  بالقصد األول فُحك 

لقاعدة املذكورة َظهَر وجُه اخلالف، وربام خرجت عن يف هذه الوجوه با

ذلك أشياء ال تنقض أصل القاعدة. واهلل أعلم. واعلم أن مسألة الصالة 

ّحة مذهب  َضت عىل هذا األصل تبنيَّ منه وجُه ص  يف الدار املغصوبة إذا ُعر 

اجلمهور القائلني بعدم بطالنا، ووجُه مذهب ابن حنبل وأصبغ وسائر 

 ببطالنا. القائلني

 المسألة الثامنة
األمر والنهي إذا تواردا عىل متالزمني فكان أحدمها مأمورا به 

د، وكان أحدمها يف ُحكم الّتبع لآلخر  واآلخر منهيا عنه عند فرض االنفرا

وجودا أو عدما، فإن املُعَتَب من االقتضاءين ما انرصف إىل جهة املتبوع، 

غي وساقط االعتبار رشعا. والدليل عىل وأما ما انرصف إىل جهة التابع فمل

 ذلك أمور:

                                                 
 سبق خترجيه. 1
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. ما تقدم تقريره يف قاعدة "أن ما كان من األوامر أو النواهي 1

بالقصد األول فُحكُمه ُمن َحت م، بخالف ما كان منه بالقصد الثاين فإن 

َمه ليس بُمن َحت م". هذا، وإن كان األمر والنهي هنالك غري رصيح وهنا  ُحك 

م الّتبعيّة، ولذلك نقول إن القائل رصيٌح فال فر ق بينهام إذا ثبت ُحك 

ببطالن البيع وقت النداء لصالة اجلمعة مل َيب ن  عىل كون النهي تبعي ا، وإنام 

 بنى البطالن عىل كون النهي مقصودا بالقصد األول.

. إنه ال يمكن االمتثال مع القول بتوارد األمر والنهي عىل 2

ألمر والنهي، فمن حيث أخذ املكلَّف يف العمل املتالزمني، الجتامع ا

تنفيذا لألمر صادمه النهي عنه، ومن حيث تركه امتثاال للنهي صادمه 

ء َفَعَل أو َتَرَك،  األمر، فيؤدي إىل اجتامع األمر والنهي عىل املكّلف سوا

 وهو تكليف بام ال ُيطاق، وهو غري واقع، فام أدى إليه غري صحيح.

ء الرشيعة من وجود عالقة الّتبعّية بني الشيئني . ما دّل عليه اس3 تقرا

املتالزمني، مثل العقد عىل األصول مع منافعها وغاّلهتا، والعقد عىل 

الرقاب مع منافعها وغاّلهتا، فإن كّل واحد منهام ممّا ُيقَصد يف نفسه، 

فلإلنسان أن يتمّلك األصول ويتبعها منافعها، وله أيضا أن يتمّلك أن ُفَس 

نافع خاصة وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء املنافع، ويصّح القصد إىل امل

كّل واحد منهام. فمثل هذه األمثلة يتبنّي فيها وجُه التبعيّة بصور ال خالف 

ء الدار أو البستان، أو األرض وأشباه ذلك  فيها. وذلك أن العقد يف رشا

ابعة هلا، ألن جائز بال خالف. وهو عقد عىل الّرقاب ال عىل املنافع الت

املنافع قد تكون موجودة وقت العقد وقد ال تكون، وإذا كانت معدومة 

وقت العقد امتنع العقد عليها، للجهل هبا من كل جهة ومن كل طريق، إذ 

ال يدري مقدارها، وال صفتها، وال مدهتا، وال غري ذلك، بل قد ال يدري 

رض كونا منفردة هل توجد من أصل أم ال، فال يصّح العقد عليها عىل ف

ملا يف ذلك من غرر وجهل. ويف املقابل نجد العقد عىل املنافع يف 

اإلجارات، كمن استأجر شخصا ليقوم له بعمل، أو استأجر أرضا 

الستغالهلا أو دابة لالنتفاع هبا، فإن العقد وارد عىل املنافع ال عىل الرقاب، 

الرقبة، إذ األجري  ومع ذلك فالعقد عىل املنافع فيها يستتبع العقد عىل
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حمجور عليه زمن استيفاء املنفعة منه بسبب العقد، فال جيوز له بذُل جهده 

جلهة أخرى، وكذلك األمر يف األرض أو الدابة املستأجرة، وذلك أثُر كون 

الرقبة معقودا عليها لكن بالقصد الثاين ال بالقصد األول. وهذا املعنى 

بع مع أوضح من أن ُيستدّل عليه، وهو عىل ا جلملة ُيعطي أن التوا

بع ـ أمٌر وال نٌي، وإنام يتعّلق هبا  املتبوعات ال يتعلق هبا ـ من حيث هي توا

دت ابتداء، وهي إذ  ذاك متبوعة ال تابعة.  األمُر والنهُي إذا ُقص 

 العالقة بين الرقاب والمنافع
 قسام:املنافع ـ التي قلنا إنا تابعة للرقاب عىل اجلملة ـ تنقسم ثالثة أ

. ما كان منها يف أصله بالقوة مل يبز إىل الفعل ال حكام وال وجودا، 1

كثمرة الشجر قبل اخلروج، وولد احليوان قبل احلمل، وما أشبه ذلك. فال 

خالف يف هذا القسم أن املنافع هنا غري مستقّلة يف احلكم؛ إذ مل تبز إىل 

ة، وحكمها التبعّية الوجود فضال عن أن تستقل، فال قصد إليها هنا ألبت

 املطلقة.

. ما ظهر فيه حكم االستقالل وجودا وحكام، أو حكام عاديا أو 2

رشعيا، كالثمرة بعد اليبس، وولد احليوان بعد استغنائه عن أمه، وما أشبه 

ذلك. فال خالف أيضا أن حكم التبعّية منقطع عنه، وحكمه مع األصل 

بد من اعتبار كل واحد منهام  حكم غري املتالزمني. فإذا اجتمعا قصًدا ال

 عىل القصد األول، لعدم وجود عالقة التبعية بينهام.

. ما فيه الشائبتان، فمباينة األصل فيه ظاهرة لكن عىل غري 3

االستقالل، فال هو منتظم يف سلك األول، وال يف الثاين. وهو رضبان؛ 

لنضج األول: ما كان هذا املعنى فيه حمسوسا؛ كالثمرة الظاهرة قبل ا

واليبس واالستغناء عن أصلها، وولد احليوان قبل االستغناء عن أمه، 

ونحو ذلك. والثاين: ما كان يف ُحكم املحسوس؛ كمنافع العروض 

واحليوان والعقار، وأشباه ذلك مما حصلت فيه التهيئة للترصفات الفعلية، 

 كاللبس والركوب واالستصناع واالزدراع والسكنى وأشباه ذلك. 
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حد من الرضبني قد اجتمع مع صاحبه من وجه، وانفرد عنه فكل وا

من وجه، ولكن احلكم فيهام واحد، حيث إن هذا النوع يتجاذبه الطرفان، 

ولكن ملا ثبتت التبعية عىل اجلملة ارتفع توارد الطلبني عنه، وصار املُعتب 

جهة  فيه ما يتعلق بجهة املتبوع كام مّر بيانه يف القاعدة. ومع ذلك، فإنه من

أخرى ملا برز التابع وصار مما ُيقصُد، تعّلق الغرُض يف املعاوضة عليه، أو 

يف غري ذلك من وجوه املقاصد التابعة عىل اجلملة، وهذا أمٌر ال نزاع فيه 

أيضا، إذ  ال يصّح أن تكون الشجرة املثمرة يف قيمتها لو مل تكن مثمرة، 

د بسبب جتاذب الطرفني فصار هذا القسم من هذه اجلهة حمّل نظر واجتها

 فيه.

وأيضا فليس جتاذب الطرفني عىل حدر واحد، بل يقوى امليل إىل أحد 

الطرفني يف حال، وال يقوى يف حال أخرى. وأنت تعلم أن الثمرة قبل 

اإلبار ليست يف القصد وال يف احلكم كام بعد اإلبار وقبل بدّو الصالح، وال 

الح وقبل اليبس، فإنا قبل اإلبار هي قبل بدّو الصالح كام بعد بدّو الص

للمشرتي، فإذا ُأبِّرت فهي عند أكثر العلامء للبائع إال أن يشرتطها املشرتي 

فتكون له عند األكثر، فإذا بدا صالحها فقد قُرَبت من االستقالل وبُعَدت 

من التبعية فجاز بيعها بانفرادها، ويف هذه احلال من قال بجواز بيعها 

بيعة عىل ُحكم القطف كام لو يبست عىل رءوس الشجر، مستقلة قال هي مَ 

ومن اعتب عدم االستقالل وأبقى حكم التبعية قال  1فال جائحة فيها.

 2ُحكمها عىل التبعية ملا بقي من مقاصد األصل فيها، ووَضَع فيها اجلوائح،

 اعتبارا بأنا مّلا افتقرت إىل األصل كانت كاملضمومة إليه التابعة له، فكأنا

ل ك صاحب األصل، ولكنها ملا كان قد تعنّي وجُه االنتفاع هبا عىل  عىل م 

املُعتاد صارت كاملستقلة، فكانت اجلائحة اليسرية مغتفرة فيها، ألن اليسري 

                                                 
أي أهنا إذا أصابتها جائحة قبل قطفها فال ضمان على البائع، بل املشرتي يتحمل وحده  1

 اخلسارة.
أي أهنا إذا أصابتها جائحة كبرية قبل قطفها فخسارهتا تكون على البائع، ألهنا مل تستقل بعد  2

 استقالال تاما عن الشجرة.
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يف الكثري كالّتبع. ومن هنا اختلف الفقهاء يف السقي بعد بدّو الصالح: هل 

يف الثمرة ومل يبق هلا ما  هو عىل البائع أم عىل املشرتي؟ فإذا انتهى الطيب

تضطر إىل األصل فيه، وإنام بقي ما حُيَتاج إليه فيه عىل جهة التكملة من بقاء 

النضارة وحفظ املائية، اخُتل َف: هل بقي فيها ُحكم اجلائحة أم ال؟ بناء 

عىل اخلالف يف كونا استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية األصل مطلقا أم 

والنظارة اتفق اجلميع عىل ُحكم االستقالل،  ال. فإذا انقطعت املائية

 فانقطعت التبعية. 

وعىل نحو من هذا التقرير جيري احلكم يف كل ما يدخل حتت هذه 

 القاعدة. 

 

 فصل
ئد، منها:  ينبني عىل هذه القاعدة فوا

. كّل يشء بينه وبني اآلخر تبعّية جيري يف احلكم جمرى التابع واملتبوع 1

، أما التابع فحكمه ملغي(، وذلك ما مل يعارضه )فيكون احلكم للمتبوع

أصل آخر كأصل سّد الذرائع، ومثال ذلك مسألة اإلجارة عىل األذان أو 

خدمة املسجد عىل أن يقوم األجري تبعا لذلك بإمامة الصلوات. فاإلجارة 

عىل األذان وخدمة املسجد جائزة، أما أخذ األجرة عىل اإلمامة من املصلني 

كانت هنا اإلمامة تابعة لإلجارة عىل األذان أو خدمة املسجد،  فال، ولكن ملا

كان احلكم لألصل هو األذان أو اخلدمة، أما اإلمامة فلام كانت جمرد تابع 

اعتب حكمها كامللغي. ومثلها مسألة الرصف والبيع إذا كان أحدمها يسريا، 

يف املعنى، وما أشبه ذلك من املسائل التي تتالزم يف احلس أو يف القصد أو 

ويكون بينها قّلة وَكث رة، فإن للقليل مع الكثري ُحكم الّتبعّية. ثبت ذلك يف 

كثري من مسائل الرشيعة، وإن مل يكن بينهام تالزم يف الوجود ولكن العادة 

جارية بأن القليل إذا انضم إىل الكثري يف ُحكم امللغّي قصدا، فكان كامللغّي 

 حكام.
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بيع هل تكون زيادة الثمن ألجله مقصودة . كّل تابع مقصود يف ال2

عىل اجلملة ال عىل التفصيل؟ أم هي مقصودة عىل اجلملة والتفصيل؟ 

واحلق الذي تقتضيه التبعّية أن يكون القصُد مجليّا ال تفصيلّيا؛ إذ لو كان 

تفصيليّا لصار حكمه ُحكم املستقّل، فيكون النهي واردا عليه ويمتنع 

ا فيصّح بحكم التبعّية. وإذا أثبتنا له ُحكم التبعّية فله بيعه. أما إن كان مُجليّ 

جهتان: جهة زيادة الثمن ألجله، وجهة عدم القصد إىل التفصيل فيه. فإذا 

فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم ال؟ اختلف الفقهاء يف ذلك. وألجله 

اختلفوا يف مسائل داخلة حتت هذا الضابط كالعبد إذا رد بعيب وقد كان 

أتلف ماله فهل يرجع عىل البائع بالثمن كله أم ال؟ وكذلك ثمرة الشجرة، 

 وصوف الغنم، وأشباه ذلك.

. قاعدة "اخلراج بالضامن" فاخلراج تابع لألصل، فإذا كان امللك 3

ء طرأ بعد ذلك استحقاق أو ال، فإن  حاصال فيه رشعا فمنافعه تابعة، سوا

ك عىل االستئناف )أي كأن طرأ االستحقاق بعد ذلك كان كانتقال املل

امللك استؤنف اآلن عند طرو االستحقاق، فليس للمستحق يشء من 

الغلة التي حصلت قبل ثبوت االستحقاق(، وتأّمل مسائل الرجوع 

بالغالَّت يف االستحقاق، أو عدم الرجوع هبا، جتدها جارية عىل هذا 

 األصل.

نّاع: ما كان تابعا لليشء املستص4 نع فيه هل يضمنه . يف تضمني الصُّ

الصانع بناء عىل أنه تابع كام يضمن نفس املستصنع؟ أم ال يضمن ألنه 

وديعة عند الصانع؟ ومثال ذلك طبق اخلبز، ونسخة الكتاب املستنسخ، 

 ووعاء القمح، ونحو ذلك.

. يف بيع السيف أو املصحف املحىل بالذهب أو الفضة، فإذا كانت 5

بيعه وال تنطبق عليه قواعد الرصف، أما  احللية تابعا )أقل من الثلث( جاز

إذا كانت احللية ليست تابعة بأن كانت متثل جزءا كبريا من السيف أو 

 املصحف وكانت مقصودة بالقصد األول انطبقت عليه قواعد الرصف. 
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. إذا كانت منافع املعقود عليه يف البيع بعضها حالل وبعضها 6

 فإنا تكون عىل نوعني: 1حرام،

: أن يكون أحد اجلانبني هو املقصود باألصالة عرفا، ولالنوع األ

واجلانب اآلخر تابع غري مقصود بالعادة. فال إشكال يف أن احلُكم ملا هو 

 مقصوٌد باألصالة والعرف، واآلخر ال ُحكم له ألنه تابع.

م عىل اخلصوص فإن هذا  مهللا إال أن يكون للعاقد قصٌد إىل املحرَّ

عتبار القصد األصيل، وإلغاء التابع وإن كان حيتمل وجهني: األول: ا

مقصودا، فيبقى احلكم ملا هو مقصود باألصالة والعرف وإن كان هذا 

الفاعل يقصد غريه. والوجه الثاين: اعتباُر القصد الطارئ؛ إذ صار بطريانه 

ه كالتابع، فيكون احلكم له.  سابقا أو كالسابق، وما سوا

، والسالح  ومثاله يف أصالة املنافع املحللة ء العنب ليعرص مخرا رشا

لقطع الطريق، وبعض األشياء للتدليس هبا، ويف أصالة املنافع املحرمة 

ء شحم امليتة لتطىل به السفن أو يستصبح به  ء اخلمر للتخليل، ورشا رشا

 الناس، وما أشبه ذلك.

واملنضبط هو الوجه األول )اعتبار القصد األصيل عرفا(، والشواهد 

ن اعتبار ما ُيقصد باألصالة والعادة هو الذي جاء يف الرشيعة عليه أكثر، أل

ء اخلمر للرشب، وامليتة والدم  القصُد إليه بالتحريم والتحليل، فإن رشا

واخلنـزير لألكل، هو الغالب املعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم. 

يف شحم وقد ورد حتريم امليتة وأخواهتا وقيل للنبي عليه الصالة والسالم 

امليتة: إنه تطىل به السفن، ويستصبح به الناس، فأورد ما دّل عىل منع البيع، 

ومل يعذرهم بحاجتهم إليه يف بعض األوقات، ألن املقصود وهو األكُل 

ُلوَها َفَباُعوَها"، ُحوُم َفَجمَّ م  الشُّ َمت  َعَلي ه  يَُهوَد ُحرِّ ُ ال  حمرم، وقال: "َلَعَن اّللَّ
2 

                                                 
ليه حراما فال إشكال يف عدم جواز بيعه، وإذا كان مجيعها حالال مجيع منافع املعقود عإذا كانت  1

 فال إشكال يف صحة العقد به وعليه.

 
 ، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بين إسرائيل.صحيح البخاري2
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"وإن اهلل إذا حرم شيئا  1: "إن الذي حرم رشهبا حرم بيعها"،وقال يف اخلمر

م يف العادة هو الذي توّجه إليه  2حرم ثمنه"، ألجل أن املقصود من املُحرَّ

ه َتَبٌع ال ُحكم له.   التحريم، وما سوا

فإن صار التابع غالبا يف القصد، وسابقا يف ُعرف بعض األزمنة حتى 

املُطَّرح فحينئذ ينقلب احلكم. وما أظن  يعود ما كان باألصالة كاملعدوم

هذا يتفق هكذا بإطالق، ولكن أن ُفرض اتفاُقه انقلب احلكم، والقاعدة 

مع ذلك ثابتة كام ُوضعت يف الرشع. وإن مل يصبح كذلك، ولكن صار 

القصُد إىل التابع كثريا فاألصل اعتباُر ما ُيقصد مثُله ُعرفا. واملسألة خُمَتَلف 

لة اعتبارا باالحتاملني، وقاعدة سّد الذرائع أيضا مبنّية عىل فيها عىل اجلم

سبق القصد إىل املمنوع وكثرة ذلك يف ضم العقدين، ومن ال يقول بقاعدة 

سّد الذرائع بنى قوَله عىل أصل القصد يف انفكاك العقدين عرفا، وأن 

 القصد األصيل هو انفكاك العقدين. 

بني تبعا يف القصد العادي، بل كل : أن ال يكون أحد اجلانالنوع الثاين

مة  واحد منهام مما يسبق القصد إليه عادة باألصالة، كاحليّل واألواين املُحرَّ

إذا فرضنا العني والصياغة مقصودتني معا عرفا، أو يسبق كل واحد منهام 

د عرفا. فهذا بمقتىض القاعدة املتقدمة ال يمكن القضاء فيه  عىل االنفرا

د أحدمها باجتامع األمر وال نهي؛ ألن متعلقيهام متالزمان، فال بد من انفرا

ه  وإطراح اآلخر حكام. أما عىل اعتبار التبعية كام مّر فيسقط الطلب املتوجِّ

                                                 
فَعَقاَل َلُه َرُسوُل  روي ِأنَّ َرُجال أَْهَدى لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَاِويََة مَخٍْر، 1

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل َعِلْمَت أَنَّ اللََّه َقْد َحرََّمَها؟ قَاَل: ال، َفَسارَّ إِْنَسانًا، 
فَعَقاَل: ِإنَّ  فَعَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِِبَ َساَرْرتَُه؟ فَعَقاَل: أََمْرتُُه بِبَعْيِعَها،

َعَها، قَاَل فَعَفَتَح اْلَمزَاَدَة َحىتَّ َذَهَب َما ِفيَها.  ،  صحيح مسلمالَِّذي َحرََّم ُشْربَعَها َحرََّم بَعيعْ
 كتاب: املساقاة، باب: حترمي بيع اخلمر.

عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نظر إىل السماء وقال: "قاتل اهلل اليهود حرمت  2
،  صحيح ابن حبانالشحوم ، فباعوها وأكلوا أَثاهنا، وإن اهلل إذا حرم شيئا حرم َثنه". عليهم 

 . باب البيع املنهي عنهكتاب: البيوع، 
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. ويبقى التعيني فهو  1إىل التابع، وأما عىل عدم اعتبارها فيصري التابع عفوا

 حمل اجتهاد، وموضع إشكال. ويقل وقوع مثل هذا يف الرشيعة، وإذا

ض وقوُعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده.   ُفر 

وقد قال املازري يف نحو هذا القسم يف البيوع: ينبغي أن ُيلَحق 

مة مقصودة يقتيض أّن هلا حصة من الثمن،  باملمنوع؛ ألن كون املنفعة املحرَّ

م  والعقُد واحٌد عىل يشء واحد ال سبيل إىل تبعيضه، واملعاوضة عىل املحرَّ

ة، فُمن ع الكّل الستحالة التمييز، وألن سائر املنافع املباحة يصري منه ممنوع

ه. ُده بالعقد. هذا ما قال. وهو متوجِّ ر انفرا  ثمنُها جمهوال لو ُقدِّ

 وأيضا فقاعدة الذرائع تقوى هانه، ألنه قد ثبت القصد إىل املمنوع.

وأيضا فقاعدة معارضة درء املفاسد جللب املصالح جارية هنا، ألن 

م. وألن قاعدة التعاون هنا تقيض بأن املعاملة عىل مثل در ء املفاسد ُمقدَّ

 هذا تعاوٌن عىل اإلثم والعدوان. 

فلام وجدت أصول أخرى كثرية تعارض قاعدة التبعية ألغي اعتبار 

ء السالح  ء العنب للخمر قصدا، ورشا التبعية. ولذلك يمنع باتفاق رشا

 لقطع الطريق، وأشباه ذلك. 

النظر اخلاليف يف هذا الباب بالنسبة إىل مقطع احلكم، وكون  وإنام وقع

 املعاوضة فاسدة أو غري فاسدة، وقد تقدم لذلك بسط يف كتاب املقاصد.

 المسألة التاسعة
والنهي عىل شيئني كّل واحد  منهام ليس بتابع لآلخر،  2إذا ورد األمر

املكلَّف ذهب  وال مها متالزمان يف الوجود وال يف العرف اجلاري، إال أن

                                                 
أي هل التابع هو صوغها حليا ملن ال جيوز له استعماله، واألصل هو َتّلك الذهب والفضة أم  1

 اين ال جيوز.األمر العكس؟ فعلى األول جيوز البيع والشراء، وعلى الث
نصطلح يف هذا املكان على وضع األمر يف موضع اإلباحة، ألن احلكم فيهما  2

واحد، ألن األمر قد يكون لإلباحة، وإمنا قصد هنا االختصار هبذا االصطالح، 
 واملعىن يف املساق مفهوم.
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قصُده إىل مجعهام معا يف عمل واحد ويف غرض واحد، كجمع احلالل 

واحلرام يف صفقة واحدة، فمعلوم أن كّل واحد منهام غرُي تابع يف القصد 

، وال يمكن محُلهام عىل ُحكم االنفراد، ألن قصد املكّلف يأباه،  ض  بالَفر 

ء من الرشع دّل عىل أن  واملقاصد معتبة يف الترصفات، وألن االستقرا

 لالجتامع تأثريا يف أحكام ال يكون حالة االنفراد.

ويستوي يف ذلك االجتامع بني مأمور ومنهي، مع االجتامع بني 

مأمورين، أو منهيني. فقد نى عليه الصالة والسالم عن بيع وسلف، وكل 

واحد منهام لو انفرد جلاز. ونى اهلل تعاىل عن اجلمع بني األختني يف 

ز العقد عىل كل واحدة بانفرادها، وكذلك األمر يف نيه الن كاح مع جوا

صىل اهلل عليه وسلم عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها. ويف 

د يوم اجلمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما  احلديث النهي عن إفرا

ن بعده، وكذلك نى عن تقّدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومني، ونى ع

 مجع املفرتق وتفريق املجتمع خشية الصدقة.

د، وأن لالجتامع أمرا  كل ذلك يقتيض أن لالجتامع تأثريا ليس لالنفرا

زائدا ال يوجد مع االفرتاق، هذا وجه تأثري االجتامع. ولالفرتاق أيضا تأثري 

من جهة أخرى، فإنه إذا كان لالجتامع معان  ال تكون يف االفرتاق، 

 عان ال تزيلها حالة االجتامع. فلالفرتاق أيضا م

فالنهي عن البيع والّسَلف جمتمعني قىض بأن الفرتاقهام معنى هو 

مل يبطل ذلك  موجود حالة االجتامع، وهو االنتفاع بكل واحد منهام إذ 

املعنى باالجتامع، ولكنهام نشأ بينهام معنى زائد ألجله وقع النهي، وزيادة 

عدم معاين االنفراد بالكلية، فلالنفراد يف املعنى يف االجتامع ال يلزم أن ي

االجتامع خواص ال تبطل به، فإن لكل واحد من املجتمعني معاين لو 

بطلت لبطلت معاين االجتامع، بمنـزلة األعضاء مع اإلنسان، فإن جمموعها 

هو اإلنسان، ولكن لو فرض اجتامعها من وجه واحد أو عىل حتصيل معنى 

رأس يفيد ما ال تفيده اليد، واليد تفيد ما ال واحد لبطل اإلنسان، بل ال

تفيده الرجل، وهكذا األعضاء املتشاهبة كالعظام والعصب والعروق 
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وغريها، فإذا ثبت هذا فافهم مثله يف سائر االجتامعات فاألمر باالجتامع 

ئد األفراد حالة االجتامع.  والنهي عن الفرقة غري مبطل لفوا

ع، فهي حاصلة من جهة فمن حيث حصلت الفائدة باالجتام

االفرتاق أيضا حالة االجتامع، وأيضا فمن حيث كان االجتامع يف شيئني 

م  يصّح أن ُيعتبا من ذلك الوجه أيضا  يصّح استقالل كل واحد منهام بُحك 

فيتعارضان يف مثل مسألتنا حتى ُينظر فيها، فليس اعتبار االجتامع وحده 

د، ولكلر و جٌه تتجاذبه أنظار املجتهدين. وإذا كان بأوىل من اعتبار االنفرا

كذلك، فحني امتزج األمران يف املقصد صارا يف احلكم كاملتالزمني يف 

الوجود اللذين حكُمُهام ُحكم اليشء الواحد، فال يمكن اجتامع األمر 

والنهي معا فيهام كام تقدم يف املتالزمني، وال بد من النظر هل هناك حكم 

ألمر أو بالنهي أو ال؟ فإن من العلامء من جيري رشعي يتوّجه عليهام با

عليهام حكم االنفكاك واالستقالل اعتبارا بالُعرف الوجودي واالستعامل، 

إذا كان الشأن يف كل واحد منهام االنفراد عن صاحبه. واخلالف موجود 

بني العلامء يف مسألة الصفقة جتمع بني حرام وحالل، ووجه كل قول منهام 

 قد ظهر.

: إن الذي يساعد عليه الدليل هو األول، فإنه إذا ثبت تأثري قالوال ي

د، فقد صار كل واحد من  االجتامع، وأن له ُحكام ال يكون حالة االنفرا

األمرين بالنسبة إىل املجموع كالتابع مع املتبوع، ألنه صار جزءا من 

 اجلملة، وبعض اجلملة تابع للجملة. ومن الدليل عىل ذلك ما مّر يف كتاب

األحكام من كون اليشء مباحا باجلزء مطلوبا بالكل، أو مندوبا باجلزء 

واجبا بالكل، وسائر األقسام التي خيتلف فيها حكم اجلزء مع الكل، وعند 

ذلك ال ُيتصّور أن يرد األمر والنهي معا، فإذا نظرنا إىل اجلملة وجدنا حمّل 

 ذلك.  النهي موجودا يف اجلملة فتوّجه النهي ملا تعلق به من

: إن صار كل واحد من اجلزئني كالتابع مع املتبوع فليس ألنا نقول

م بأن يكون متبوعا أوىل من أن يكون تابعا، وما ُذكر يف كتاب  جزء احلرا

د كام مّر بيانه.   األحكام ال ُينكر، ولكنه له ُمعارٌض وهو اعتبار األفرا
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 المسألة العاشرة
كّل واحد منهام غري  1مرينهل يصّح للمكلَّف أن يقصَد إىل مجع أ

 تابع لصاحبه يف عمل واحد ويف غرض واحد؟ 

سبق يف املسألة السابقة بياُن أن للجمع بني األمرين تأثريا ملا فيه من 

معنى ليس يف االنفراد، ويف املقابل فإن معنى االنفراد ال يبطل باالجتامع، 

كلر منهام تنايف  ولكن ُين َظُر يف هذه احلال إىل هذين األمرين: هل أحكامُ 

 أحكام اآلخر، أم أنه ال تنايفَّ بني أحكامهام؟

. فإن كانت أحكام كلر منهام تنايف أحكام اآلخر فإنه ال جيوز اجلمع 1

بينهام، ألن اليشَء إذا كان له أحكاٌم رشعية تقرتن به فهي منوطة به عىل 

عامل مقتىض املصالح املوضوعة يف ذلك اليشء، وكذلك كلُّ عمل  من أ

املكّلفني، كان ذلك العمُل عادة أو عبادة. فإن اقرتن عمالن وكانت أحكاُم 

كّل واحد منهام تنايف أحكام اآلخر، فإن اجتامعهام يؤدي إىل اجتامع 

األحكام املتنافية، وذلك يؤدي إىل تنايف املصالح وتضارهبا، وإذا تنافت مل 

د، ف يصري األمر شبيها باجتامع َتب َق مصالح عىل ما كانت عليه حالة االنفرا

 املأمور به مع املنهي عنه.

وأصل هذا ني النبّي صىل اهلل عليه وسلم عن البيع والّسلف، ألن 

باب البيع يقتيض املكايسة وطلب الربح، وباب السلف يقتيض املكارمة 

والسامح واإلحسان، وطلب الربح فيه ممنوع، فإذا اجتمعا داخل الّسلَف 

لبيع، فخرج الّسلُف عن أصله الذي هو اإلحسان املعنى الذي يف ا

واملكارمة إىل أصل البيع وهو طلب الربح. فإذا خرج الّسلُف عن أصله 

بمقارنة البيع امتنع من جهتني؛ إحدامها: األجل الذي يف الّسلف، 

 واألخرى طلب الربح الذي تقتضيه املكايسة.

ك املكلَّف يف العباد ة غرَيها مما هو وعىل هذا جيري املعنى يف إرشا

مأمور به إّما وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذا مل يكن أحُدمُها تبعا لآلخر وكانت 

                                                 
 األمر هنا على االصطالح الذي ذكره يف املسألة السابقة فهو يشمل اإلباحة أيضا. 1
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أحكاُمهام متنافية، مثل األكل والرشب والكالم مع الصالة، ومجع نية 

الفرض والنفل يف الصالة، ومجع فرضني معا يف فعل واحد كظهرين أو 

اء معا، إىل أشباه ذلك. عرصين أو ظهر وعرص، أو صوم رمضان أداء وقض

وألجل هذا منع اإلمام مالك من مجع عقود بعضها إىل بعض، فمنع من 

اجتامع الرصف والبيع، والنكاح والبيع، والقراض والبيع، واملساقاة 

والبيع، واجتامع اجلزاف واملكيل، وغريها. فالرصف مبنّي عىل غاية 

والتقابض الذي ال التضييق، حتى رُشط فيه التامثل احلقيقي يف اجلنس 

تردد فيه وال تأخري، وليس البيع كذلك. والنكاح مبنّي عىل املكارمة 

واملساحمة وعدم املشاحة، ولذلك سّمى اهلل الصداق نحلة وهي العطية ال 

يف مقابلة عوض، بخالف البيع. والقراض واملساقاة مبنّيان عىل الّتوسعة؛ 

املجهولة، فصارا كالرخصة، إذ مها مستثنيان من أصل ممنوع وهو اإلجارة 

بخالف البيع فإنه مبنّي عىل رفع اجلهالة يف الثمن واملثمون واألجل وغري 

ذلك، فأحكامه تنايف أحكامهام. واعتبار الكيل يف املكيل قصٌد إىل غاية 

املمكن يف العلم باملكيل، واجلزاف مبنّي عىل املساحمة يف العلم باملبلغ 

ء فيه بالتخمني الذي  ال يوصل إىل علم.  لالجتزا

وما كان من هذه املسائل وما شاهبها فيه خالف بني العلامء فمبني  

عىل الشهادة بتضاّد األحكام فيهام عند االجتامع أو عدم تضادها، فمن 

َد بالتنايف قال باملنع، كام هو احلال عند اإلمام مالك، ومن قال باجلواز  شه 

األحكام تغليبا خلصائص كل عقد أو فبناء عىل الشهادة بعدم املنافاة بني 

 فعل منفردا حتى يف حالة االجتامع.

. وأما إن كانا غري متنايّف األحكام فال بد أيضا من اعتبار قصد 2

االجتامع، ألن لالجتامع تأثريا زائدا عىل االنفراد. فإذا أحدث االجتامع 

من حكام يقتيض النهي، فقد صارت اجلملة شيئا منهيا عنه ملا تقتضيه 

مفسدة. كاجلمع يف الزواج بني األختني وبني املرأة وعمتها أو خالتها، 

واجلمع بني صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده. أما إذا أحدث 

 االجتامع مصلحة معتبة رشعا، فإن اجلملة تصري شيئا مأمورا به.
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 المسألة الحادية عشرة
أحُدمها راجع إىل إذا توارد األمران عىل اليشء الواحد باعتبارين 

اجلملة واآلخر راجع إىل بعض تفاصيلها، أو إىل بعض أوصافها، أو إىل 

بعض جزئياهتا، فاجتامعهام جائز حسبام ثبت يف أصول الفقه، ويكون األمر 

ه تابٌع؛ ألن ما يرجع إىل التفاصيل أو  الّراجُع إىل اجلملة متبوعا، وما سوا

ة والّتتّمة هلا، وما كان هذا شأنُه األوصاف أو اجلزئيات كالّتكملة للُجمل

فطلُبه إنام هو من تلك اجلهة ال مطلقا، وهذا معنى كونه تابعا. وأيضا ألن 

ُر وقوُع مقتضاه دون مقتىض األمر  طلبه ال يستقّل بنفسه بحيث ُيَتصوَّ

َض فقُد األمر باجلُملة مل يمكن إيقاُع التفاصيل، ألن  باجلملة، بل إن ُفر 

ر إال يف موصوف، التفاصيل ال تُ  ل، واألوصاف ال ُتَتَصوَّ ر إال يف ُمفصَّ َتَصوَّ

ر إال من حيث الكيل، وإذا كان كذلك فطلُبه إنام هو عىل  واجلزئّي ال ُيتصوَّ

 جهة التبعّية لطلب اجلُملة. 

وأمثلة ذلك الصالة بالنسبة إىل طلب الطهارة، وأخذ الزينة، 

ءة، والدعاء، وا ستقبال القبلة، وأشباه ذلك. واخلشوع، والذكر، والقرا

ومثل الزكاة مع إخراجها من أفضل ما يملك، وإخراجها يف وقتها. 

وكذلك الصيام مع تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور، وترك قبيح الكالم. 

وكاحلج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل واجلزئيات واألوصاف 

واة. والبيع مع التكميليات. وكذلك القصاص مع العدل واعتبار املسا

توفية املكيال وامليزان، وحسن القضاء واالقتضاء، والنصيحة. وأشباه 

ذلك. فهذه األمور مبنيّة يف الطلب عىل طلب ما رجعت إليه وانبنت عليه، 

 فال يمكن أن ُتفَرض إالّ وهي ُمستندة إىل األمور املطلوبة اجلَُمل.

لتحسينيات، وعىل هذا الرتتيب جرت الرضوريات مع احلاجيات وا

فإن الّتوسعة ورفع احلرج يقتيض شيئا يمكن فيه التضييق واحلرج، وهو 

الرضوريات بال شك. والتحسينات مكمالت ومتمامت فال بد أن تستلزم 

أمورا تكون مكمالت هلا، ألن التحسني والتكميل والتوسيع ال بد له من 

َد فيه ذلك ُعدَّ غري حسن  وال كامل  وال مُ  ع، بل قبيحا موضوع إذا ُفق  وسَّ
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مثال أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا. فاملطلوب أن يكون حتسينا وتوسيعا تابعا 

ع، وهو معنى ما تقّدم من طلب التبعّية وطلب  ن واملوسَّ يف الطلب للُمَحسَّ

ر يف املوضع قسٌم آخر، وهي املسألة التالية.  املتبوعّية. وإذا ثبت هذا ُتُصوِّ

 المسألة الثانية عشرة

ُر والنهي إذا تواردا عىل يشء واحد وأحُدمُها راجٌع إىل بعض األم

أوصافه أو جزئياته أو نحو ذلك، فقد َمّر يف املسألة قبَلها ما يبنيِّ جواز 

 اجتامعهام، وله صورتان:

: أن يرجع األمر إىل اجلملة والنهي إىل أوصافها. وهذا كثري إحدامها

األخبثني، والصالة يف  كالصالة بحرضة الطعام، والصالة مع مدافعة

األوقات املكروهة، وصيام أيام العيد، والبيع املقرتن بالغرر واجلهالة، 

واإلرساف يف القتل يف القصاص، والغش واخلديعة يف البيوع، ونحوها. 

 وهذا قد تكلم عليه األصوليون فال معنى إلعادته هنا.

وله أمثلة  : أن يرجع النهي إىل اجلملة واألمر إىل أوصافها.الثانية

ه   ن  َهذ 
كالتسرت باملعصية يف قوله عليه الصالة والسالم: "َمن  َأَصاَب م 

،"
 
رت   اّللَّ

  ب س 
َترت  َيس   َشي ًئا َفل 

َقاُذوَرات  َباُع السّيئة احلسنة لقوله تعاىل: 1ال   وإت 
(. وأشباه ذلك. وحكم هذا ُيؤَخذ من ٥٢)النساء:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

 يف الصورة األوىل.  معنى كالم األصوليني

 وينجر هنا الكالم إىل معنى آخر، وهي القاعدة التالية:

 
                                                 

 َأنَّ َرُجال اْعتَعَرَف َعَلى نَعْفِسِه بِالز نَا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَدَعا َلهُ روي  1
ٍط َجِديٍد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسْوٍط، فَُأيتَ ِبَسْوٍط َمْكُسوٍر فَعَقاَل: فَعْوَق َهَذا، فَُأيتَ ِبَسوْ 

ى اللَُّه َعَلْيِه ملَْ تُعْقَطْع ََثََرتُُه، فَعَقاَل: ُدوَن َهَذا، فَُأيتَ ِبَسْوٍط َقْد رُِكَب ِبِه َوالَن، فََأَمَر ِبِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّ 
ِه، َمْن َأَصاَب ِمْن َهِذِه َوَسلََّم َفُجِلَد، مُثَّ قَاَل: أَيع َها النَّاُس َقْد آَن َلُكْم أَْن تَعْنتَعُهوا َعْن ُحُدوِد اللَّ 

موطأ اإلمام  ِه.اْلَقاُذورَاِت َشْيًئا فَعْلَيْسَترتْ ِبِسرْتِ اللَِّه، فَِإنَُّه َمْن يُعْبِدي لََنا َصْفَحَتُه نُِقْم َعَلْيِه ِكَتاَب اللَّ 
 .باب ما جاء فيمن اعرتف على نفسه بالزنا، كتاب احلدود، مالك
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 المسألة الثالثة عشرة
ه للجملة أعىل رتبة وآكد يف االعتبار من الطلب  الطلُب املتوجِّ

 املتوّجه إىل التفاصيل أو األوصاف أو خصوص اجلزئيات. 

د الثاين، والدليل عىل ذلك ما تقّدم من أن التابع مقصوٌد بالقص

وألجل ذلك ُيلغى جانب التابع يف جنب املتبوع، فال ُيعتب التابع إذا كان 

اعتباُره يعوُد عىل املتُبوع باإلخالل، أو يصري منه كاجلزء أو كالصفة أو 

التكملة. وهذا دليٌل عىل قّوة املتُبوع يف االعتبار وضعف التابع. فاألمُر 

 من األمر املتعلق بالتابع.املتعّلق باملتُبوع آكد يف االعتبار 

وهبذا الرتتيب ُيعَلم أن األوامر يف الرشيعة ال جتري يف التأكيد جمًرى 

واحدا، وأنا ال تدخل حتت قصد واحد. فإن األوامر املتعلقة باألمور 

الرضورية ليست كاألوامر املتعلقة باألمور احلاجية وال التحسينية، وال 

رضوريات أنفسها، بل بينهام تفاوت األموُر املكمّلُة للرضوريات كال

معلوم، بل األموُر الرضورية ليست يف الطلب عىل مرتبة واحدة، فالطلب 

املتعلق بأصل الدين ليس يف التأكيد كالنفس، وال النفس كالعقل، إىل سائر 

 أصناف الرضوريات. وكذلك األمر يف احلاجيات والتحسينيات. 

عية لألمر: هل هو وقد اختلف األصوليون يف احلقيقة الرش

وأقرب املذاهب يف  1للوجوب، أو للندب، أو لإلباحة، أو مشرتك؟

قفية، وليس يف كالم العرب ما يرشد إىل اعتبار جهة من  املسألة مذهب الوا

 تلك اجلهات دون صاحبتها.

والضابط يف ذلك أن ُينَظر يف كل أمر: هل هو مطلوٌب يف املسألة 

؟ فإن كان مطلوبا بالقصد األول فهو يف بالقصد األول أم بالقصد الثاين

أعىل املراتب يف ذلك النوع، وإن كان مطلوبا بالقصد الثاين ُنظ ر: هل يصّح 

                                                 
ا مل يدّل دليل على خالف ذلك، وقال عامة املعتزلة إنه حقيقة يف قول اجلمهور إنه للوجوب م 1

الندب، وقيل مشرتك يف الوجوب والندب، وقيل مشرتك بني الوجوب والندب واإلباحة، وقيل هو 
حقيقة يف اإلباحة، وتوقف األشعري والقاضي الباقالين يف أنه موضوع ألي من الوجوب والندب. 

 )عبد اهلل دراز بتصرف(
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إقامة أصل الرضوري يف الوجود بدونه بحيث يبقى ذلك الرضوري قائام 

وال ينهدم باندام هذا التابع أم ال؟ فإن مل يصّح فذلك املطلوب قائم مقام 

قيم ألصل الرضوري، وإن صّح أن ُيطَلق عليه اسم الركن واجلزء امل

م، وهو إما  ل ومتمِّ األصل بدونه فذلك املطلوب ليس بركن، ولكنه مكمِّ

تبه عىل الرتتيب املذكور  من احلاجيات وإما من التحسينيات، فينظر يف مرا

ء يف الرشع يف كّل جزء منها.  أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه االستقرا

 ة عشرةالمسألة الرابع
بع إذا  بع، بل التوا ً بالتوا األمر باليشء عىل القصد األول ليس أمرا

كانت مأمورا هبا حتتاج إىل استئناف أمر  آخر. والدليل عىل ذلك ما تقدم 

من أن األمر باملطلقات ال يستلزم األمر باملقيدات، فالتوابع هنا راجعة إىل 

لق هبا ُمطلقا ال ُمقيَّدا، تأدية املتبوعات عىل وجه خمصوص، واألمر إنام تع

فيكفي فيها إيقاع مقتىض األلفاظ املطلقة، فال يستلزم إيقاَعَها عىل وجه 

خمصوص دون وجه، وال عىل صفة دون صفة، فال بد من تعيني وجه أو 

صفة عىل اخلصوص، واللفظ ال ُيشعر به عىل اخلصوص فهو مفتقر إىل 

 جتديد أمر يقتيض اخلصوص. وهو املطلوب.

نه أن األمر إذا تعّلق باملأمور املتبوع من حيث اإلطالق، ومل يرد وبيا

عليه أمر آخر يقتيض بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من 

قصد الشارع أن املرشوع عمٌل مطلٌق ال خيتّص يف مدلول اللفظ بوجه دون 

وجه، وال وصف دون وصف، فمن التزم ختصيَصُه بوجه دون وجه أو 

ن وصف مل يوقعه عىل مقتىض اإلطالق فافتقر إىل دليل عىل ذلك وصف دو

 التقييد، أو صار خمالفا ملقصود الشارع.

وينبني عىل هذا أن املكّلف حيتاج يف أداء مقتىض املطَلقات عىل وجه 

ءة ما تيّّس من القرآن يف الصالة إذا  واحد دون غريه إىل دليل. فاملأمور بقرا

أن يقرأ بالسورة الفالنية دون غريها دائام، أو إذا  التزم يف صالة الظهر مثال

التزم املأمور بالطهارة أن يتطّهر من ماء البئر دون ماء الساقية، أو غري ذلك 
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من االلتزامات التي هي توابع ملقتىض األمر يف املتبوعات، فال بد من 

طلب دليل عىل ذلك، وإالّ مل يصّح يف الترشيع، وهو عرضة ألن يكّر عىل 

 1ملتبوع باإلبطال.ا

ءة يف املسجد فقال: مل يكن باألمر القديم  وقد ُسئ ل مالك عن القرا

وإنام هو يشء أحدث. قال: ولن يأيت آخر هذه األمة بأهدى مما كان عليه 

أّوهُلا، والقرآن حسن. وقال أيضا: أترى الناس اليوم أرغب يف اخلري ممن 

ءة يف املسج م القرا د بإثر صالة من الصلوات، مىض؟ قال ابن رشد: التزا

أو عىل وجه ما خمصوص حتى يصري ذلك كأنه ُسنَّة مثل ما بجامع قرطبة 

إثر صالة الصبح، فرأى ذلك بدعة. قال: وأما القراءة عىل غري هذا الوجه 

فال بأس هبا يف املسجد، وال وجه لكراهيتها. والذي أشار إليه مالك هو 

يف القوم جيتمعون مجيعا فيقرءون الذي رّصح به يف موضع آخر؛ فإنه قال 

يف السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل اإلسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن 

 يكون من عمل الناس )أي الّسلف الصالح(.

وكره مالك يف سجود القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط 

ليسجد فيها. وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول: إن أّول من أحَدث 

ك رجليه رُجٌل قد عرف وسّمى، إال أين ال االع تامد يف الصالة حتى ال حيرِّ

أحب أن أذكره. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يرّوح الّرُجل قدميه يف 

الصالة، وإنام كره أن يقرنام حتى ال يعتمد عىل إحدامها دون األخرى، 

هلل عليه ألن ذلك ليس من حدود الصالة، إذ مل يأت ذلك عن النبّي صىل ا

م، وهو من  وسلم وال عن أحد من السلف والصحابة املرضيني الكرا

 حمدثات األمور.

وعن مالك نحُو هذا يف القيام للدعاء، ويف الدعاء عند ختم القرآن، 

ويف االجتامع للدعاء عند االنرصاف من الصالة، وأشباُه ذلك مما هو كثري 

                                                 
هذا املقي د مىت وقف عنده فقد ال يتيسر له فعله، كما يف مثال التزام الوضوء من البئر. وقد  ألن 1

ِه مشروعا. )عبد اهلل دراز(  يبطل ثوابه مبخالفة قصد الشارع يف التزام ما مل يشرعه وَعد 
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َتَزم من غري يف الناس: يكون األمُر واردا عىل اإلطالق فيُ  قيَّد بتقييدات ُتل 

 دليل دّل عىل ذلك، وعليه أكثر البدع املحدثات.

واألخبار يف هذا كثرية مجيعها يدّل عىل أن التزام اخلصوصات يف 

األوامر املطلقة حيتاج إىل دليل، وإالّ كان قوال بالرأي، واستنَاًنا بغري 

 مرشوع. 

 المسألة الخامسة عشرة
كّل هو املطلوب بالقصد األول، وقد يصري الفعل بال 1املطلوُب 

مطلوَب الرّتك بالقصد الثاين. كام أن املطلوب الرّتك بالكّل هو املطلوُب 

الرّتك بالقصد األول، وقد يصرُي مطلوَب الفعل بالقصد الثاين. وكّل واحد  

 منهام ال خيرج عن أصله من القصد األول.

 : القاعدة األولى
و املطلوب بالقصد األول، وقد يصري املطلوُب الفعل بالكّل ه

 مطلوَب الرّتك بالقصد الثاين. وبيانا من األوجه اآلتية:

: أنه قد ُيؤَخُذ من حيث قصُد الشارع  فيه، وهذا هو األصل، أحدها

فُيَتنَاَوُل عىل الوجه املرشوع، وُينَتَفع به كذلك، وال ُينَسى حّق اهلل فيه ال يف 

بقه وال يف لواحقه وال  َذ عىل ذلك الوجه كان مباحا سوا ئنه. فإذا ُأخ  يف قرا

باجلزء مطلوبا بالكّل، فإن املباحات إّنام وضَعها الشارع لالنتفاع هبا عىل 

وفق املصالح عىل اإلطالق، بحيث ال تقدح يف دنيا وال يف دين، وهو 

َيت خ نَنًا، وُسمِّ
ت  م  ريا االقتصاد فيها؛ ومن هذه اجلهة ُجع َلت ن َعاًم، وُعدَّ

 وفضال.

فإذا خرج املكّلف هبا عن ذلك احلّد بأن تكون رضرا عليه يف الدنيا أو 

يف الدين كانت من هذه اجلهة مذمومة، ألنا صّدت عن مراعاة وجوه 

                                                 
 الطلب هنا يشمل األمر والندب واإلباحة. 1
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احلقوق السابقة والالحقة واملقارنة أو عن بعضها، فدخلت املفاسد بدال 

املكلَّف هلا عىل عن املصالح يف الدنيا ويف الدين. وإنام سبب ذلك تناول 

له منها ما ال حيتمله، فإنه إذا كان يكتفي منها  غري وجهها الصحيح، أو حتمُّ

بوجه ما أو بنوع ما أو بقدر ما وكانت مصاحله جتري عىل ذلك، ثم زاد عىل 

ًفا،  نفسه منها فوق ما يطيقه تدبريه وقّوته البدنية والقلبية كان ُمّس 

ُته عن محل اجلميع،  فوقع االختالل وظهر الفساد. فإذا تأملت وضُعَفت قوَّ

ُف املكلَّف يف النِّعم، ال أن ُفُس النِّعم،  هذه احلاالت وجدت املذموم ترصُّ

ت من تلك اجلهة، وهو القصد  إالّ أنا مّلا كانت آلة للحالة املذمومة ُذمَّ

عىل الثاين، ألنه مبني  عىل قصد املكلَّف املذموم، وإال فالرب تعاىل قد امتنَّ 

عباده بنعمه قبل النظر يف فعل املكّلف فيها عىل اإلطالق، وهذا دليل عىل 

ت من  ت حني صدَّ أنا حممودة بالقصد األول عىل اإلطالق، وإنام ُذمَّ

ت عن سبيل اهلل.  صدَّ

: أن جهة االمتنان ال تزول أصال، وقد يزول اإلرساف رأسا؛ الثاين

يف القصد األول، بخالف ما قد  وما هو دائٌم ال يزول عىل حال هو الظاهر

يزول؛ فإن املكلَّف إذا أخذ املباح كام ُحدَّ له مل يكن فيه من وجوه الذّم 

ه ومل يراع ما ُحدَّ له صار مذموما يف الوجه  يشٌء، وإذا أخذه من داعي هوا

ه، وغري مذموم يف األصل ألنه نعمة من اهلل تعاىل.  الذي اتبع فيه هوا

مباحا عىل غري اجلهة املرشوعة قد حصل له يف ضمنه  ومثاله أنه إذا تناول

ه، واألصل هو  جريان مصاحله عىل اجلملة، وإن كانت مشوبة فبمتبوع هوا

ه أكسبها بعض أوصاف الفساد دون هدم أصل املصلحة،  النعمة لكن هوا

فلم يزل أصل املباح وإن  كان مغمورا حتت أوصاف االكتساب 

مما يدّل عىل أن كون املباح مذموما  واالستعامل املذموم. وهذا أيضا

 ومطلوب الرتك إنام هو بالقصد الثاين ال بالقصد األول.

جث  مث  چ  : أن الرشيعة مرصحة هبذا املعنى، كقوله تعاىل:الثالث

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  چ  :(، وقوله٢٢)النحل:  چىث  يث  حج  مج

وأشباهها تدّل  ( فهذه اآليات٢٠)لقامن:  چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

عىل أن ما ُبثَّ يف األرض من النِّعم واملنافع عىل أصل املصلحة، إال أن 
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َع له فيها اختيار به ُيناُط التكليف داخلتها من تلك اجلهة  املكلَّف مّلا ُوض 

َعت له أّوال، فإنا من الوضع األول خالصة،  الشوائب، ال من جهة ما ُوض 

هُيا عىل فإذا جرت يف التكليف بحسب املرش وع فذلك هو الشكر، وهو َجر 

ما وضعت أوال، وإن جرت عىل غري ذلك فهو الكفران، ومن َثّم انجّرت 

ي  د  ن  َبع 
َّا َأَخاُف َعَلي ُكم  م 

املفاسد وأحاطت باملكلف. ويف احلديث: "إ ينِّ مم 

ينَت َها، َفَقاَل َرُج  ن يَا َوز  َرة  الدُّ ن  َزه 
َتُح َعَلي ُكم  م   َأَوَيأ يت  َما ُيف 

 
ٌل: َيا َرُسوَل اّللَّ

يَل َلُه: َما َشأ نَُك ُتَكلُِّم  ُ َعَلي ه  َوَسلََّم، َفق  ؟ َفَسَكَت النَّب يُّ َصىلَّ اّللَّ ِّ ُ ب الرشَّ رَي  اخل 

، َقا ي نَا َأنَُّه ُين َزُل َعَلي ه  َ  َوَسلََّم َوال ُيَكلُِّمَك؟ َفَرأ
ُ َعَلي ه  َل: َفَمَسَح النَّب يَّ َصىلَّ اّللَّ

 ُ رَي  نَُّه ال َيأ يت  اخل 
ائ ُل؟ َوَكَأنَُّه مَح َدُه، َفَقاَل: إ  َحَضاَء، َفَقاَل: َأي َن السَّ َعن ُه الرُّ

." مُّ
ُتُل َأو  ُيل  ب يُع َيق  َّا ُين ب ُت الرَّ

، َوإ نَّ مم  ِّ   1ب الرشَّ

بع رك : أن باب سّد الذرائع من هذا القبيل، فإنه راجع إىل طلب تالرا

 ما ثبت اإلذن يف فعله لعارض يعرض.

وما سبق بيانه يف املباح ينطبق عىل املطلوب طلب الندب، حيث إنه 

ق  قد يصري مطلوب الرتك بالقصد الثاين، كام هو يف أدلة النهي عن التعمُّ

والتشديد يف فعل املندوبات، وأدلة النهي عن الوصال ورسد الصيام، 

 والنهي عن التبّتل.

لوُب طلَب الوجوب عزيمة قد يصري بالقصد الثاين ومثله املط

ًشا وعائدا عىل  مطلوب الرتك، إذا كان فعُله عىل مقتىض العزيمة مشوِّ

الواجب بالنقصان، كقوله صىل اهلل عليه وسلم: "ليس من الب الصيام يف 

حيث صار الصوم املطلوب واجبا بالقصد األول مطلوب الرتك  2السفر"،

اقرتن به ما يعود عىل الرضوريات بالنقصان. ومنه طلب  بالقصد الثاين مّلا

الكف عن أكل احلرام يصري مطلوب الرتك بالقصد الثاين عند رضورة 

 حفظ احلياة. وأشباه ذلك.

                                                 
  على اليتامى.، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة صحيح البخاري 1
 باب: اختيار الفطر.، كتاب: الصوم، سنن أبي داود 2
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فاحلاصل أن املطلوب بالقصد األول عىل اإلطالق قد يصري مطلوب 

 الرتك بالقصد الثاين. وهو املطلوب.

 :القاعدة الثانية
ك بالكّل هو املطلوُب الرّتك بالقصد األول، وقد يصرُي املطلوب الرّت 

 مطلوَب الفعل بالقصد الثاين.

فاملطلوب الرتك بالكّل ملا تبنّي أنه خادٌم ملا يضاّد املطلوب الفعل 

صار مطلوب الرتك بالقصد األول؛ ألنه ليس فيه إال قطع الزمان يف غري 

اخلصوص. فمثال، ما هو فائدة، وليس له قصٌد ُينَتَظر حصوُله منه عىل 

مباح من الغناء ملَّا كان ليس بخادم ألمر رضوري وال حاجي وال تكمييل، 

بل قطع الزمان به َصد  عاّم هو خادم لذلك، فصار خادما لضده. ووجه 

: أنه من قبيل اللهو الذي ساّمه الشارع باطال، كقوله تعاىل: ڃ  ڃ  چ ثان 

)اجلمعة:  چڑ  ڑ    ک  ژڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ  ڍ    ڍ  ڌ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ

ہ   چ (، يعني الطبل أو املزمار أو الغناء. وقال يف معرض الذم للدنيا:٥٥

(، ويف ١٥)حممد:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ھہ  ھ  ھ  ھ

فعّد اللهو مما ال فائدة فيه إال الثالثة،  1احلديث: "كل هلو باطل إال ثالثة"،

كانت ختدم أصال رضوريا أو الحًقا به استثناها ومل جيعلها باطال. فإنا مّلا 

ووجه ثالث: وهو أن هذا الرضب مل يقع االمتنان به، وال جاء يف معرض 

تقرير النِّعم كام جاء القسم األول، فلم يقع امتنان باللهو من حيث هو هلو، 

من الفائدة وال بالطرب وال بسببه من جهة ما يسبُِّبه، بل من جهة ما فيه 

 العائدة خلدمة ما هو مطلوب.

 : فإن قيل

. إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط لإلنسان مقصوٌد، 1

                                                 
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "كل شيء من هلو الدنيا  1

 باطل إال ثالثة، انتضالك بقوسك، وتأديبك فرسك، ومالعبتك أهلك، فإهنا من احلق".
 هاد.، كتاب: اجلالمستدرك على الصحيحين
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ولذلك كان مبثوثا يف القسم األول، كلّذة الطعام، والرشاب، والوقاع، 

والركوب، وغري ذلك. وإذا كان طلب هذه اللذات بمجّردها من 

من ورائها خدمة األمور الرضورية  موضوعاهتا جائزا وإن مل يقصد طالبها

ونحوها، فليكن جائزا أيضا يف اللهو واللعب بالتفرج يف البساتني، وسامع 

 الغناء املباح، وغريمها. 

 . ومما يدل عىل كونا مبثوثة يف القسم األول قوله تعاىل يف األنعام:2

ٺ  ٿ   چ (، وقال:٥)النحل:  چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  (، وقال:٥ )النحل: چٿ  ٿ  ٿ

(. فهذا وارٌد يف معرض االمتنان بالنعم ٥٢)النحل:  چچ  چ   ڇڇ

َكر راجع إىل معنى اللهو  ل باألموال والّتزيُّن هبا. واخّتاذ السَّ والّتجمُّ

 واللعب، فينبغي أن يدخل يف القسم األول. 

الكل من . ومنها أن هذه األشياء إن كانت خادمًة لضّد املطلوب ب3

جهة، فهي من جهة أخرى خادمة للمأمور به ألنا ممّا فيه تنشيٌط وعوٌن 

ق بينهام.  عىل العبادة أو اخلري. فالقسامن مّتحدان، فال ينبغي أن ُيفرَّ

: أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثا يف فاجلواب عن األول

جتّرد عن ذلك  املطلوب بالكّل فهو فيه خادٌم للمطلوب الفعل، وأما إذا

فال ُنسلِّم أنه مقصوٌد، وهي مسألة النـزاع. وممّا يدّل عىل ذلك قوله يف 

د،  1احلديث: كل هلو باطل إال ثالثة، فاستثنى ما فيه خدمٌة ملطلوب  مؤكَّ

ًة، َفَمن   َ ًة ُثمَّ َفرت  َّ
وأبطل البواقي. ويف احلديث أيضا: "إ نَّ ل ُكلِّ َعَمل  رش 

ُتهُ  َ َتَدى". َكاَنت  َفرت   َفَقد  اه 
ُتُه إ ىَل ُسنَّة  َ ، َوَمن  َكاَنت  َفرت   َفَقد  َضلَّ

َعة   2إ ىَل ب د 

َكر فإنام ذكرت واجلواب عن الثاين : وأما آيات الزينة واجلامل والسَّ

تلك األمور فيها لتبعّيتها ألصول تلك النِّعم، ال أنا املقصوُد األول يف 

الزينة مما يدخل حتت القسم األول، ألنه تلك النِّعم، وأيضا فإن اجلامل و

                                                 
 سبق خترجيه. 1
، كتاب: باقي مسند األنصار، حديث رجل من األنصار رضي مسند اإلمام أحمد 2

 اهلل تعاىل عنه.
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ خادم ملا هو مطلوب الفعل، ويدّل عليه قوله تعاىل:

َ مَج يٌل 32)األعراف:  چٹ  ڤ نَّ اّللَّ
(، وقوله عليه الصالة والسالم: "إ 

اََمَل"، بُّ اجل 
َمت ه  َعىَل  1حُي  ع 

بَّ َأن  َيَرى َأثََر ن 
َ حُي  نَّ اّللَّ

ه ". "إ  َكر  2َعب د  وأما السَّ

(، ٥٢)النحل:  چچ  چ  چچ  فإنه مل يرد االمتنان به، حيث قال فيه:

ن ه، وقال: َكر، ومل حُيَسِّ ( ٥٢)النحل:  چچ   ڇڇچ  فنََسَب إليهم اختاذ السَّ

نَه. فاالمتنان باألصل الذي وقع فيه الّترّصف )ثمرات النخيل  فَحسَّ

ف.  ومثل هذا وارد يف القرآن الكريم يف واألعناب(، ال بنفس الترصُّ

االمتنان بالنِّعم األخرى التي يترّصف فيها الناس؛ فإنم ترصفوا بمرشوع 

وغري مرشوع، ومل ُيؤَت بغري املرشوع قّط عىل طريق االمتنان به كسائر 

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ النِّعم، بل قال تعاىل:

م  ١١)يونس:   هذا. ( اآلية! فتَفهَّ

َض كوُنا خادمة للمأمور به فهي من واجلواب عن الثالث : أنا إن ُفر 

القسم األول؛ كمالعبة الزوجة، وتأديب الفرس، وغريمها من املنّشطات 

التي تدخل حتت ما هو مطلوب الفعل بالكّل، ويكفي من ذلك أن يسرتيح 

ثام يزوُل عنه برتك األشياء كّلها، واالسرتاحة من األعامل بالنوم وغريه ري

كالل العمل، ال دائاًم، كّل هذه األشياء مباحة، ألنا خادمة للمطلوب 

بالقصد األول. أما االسرتاحة إىل اللهو واللعب من غري ما تقّدم ذكره فهو 

أمٌر زائٌد عىل ذلك كلِّه؛ فإن جاء به من غري مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما 

له بالقصد الثاين ال بالقصد  هو خادم للمطلوب الفعل، ولكن خدمته

األول. والفرق بينه وبني القسم األول أن األول جيء فيه باخلادم له ابتداء، 

وهذا إنام جيء فيه بام هو خادم للمطلوب الرّتك، لكنّه تضّمن خدمَة 

املطلوب الفعل إذا مل يداوم عليه، فإن داوم عليه صار مضيعة للوقت، ومل 

 ح، بل يصري مضيِّعا هلا. يعد خادما ليشء من املصال

                                                 
 ، كتاب: اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه.صحيح مسلم 1
، كتاب: األدب عن رسول اهلل، باب ما جاء إن اهلل تعاىل حيب أن سنن الترمذي 2

 يرى أثر نعمته على عبده.
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: هذا البحُث كّله تدقيق من غري فائدة فقهية ترتتب عليه فيام فإن قيل

يظهر إالّ تعليق الفكر بأمر صناعي، وليس هذا من شأن أهل احلزم من 

 العلامء.

 : أنه ينبني عليه أمور فقهية وأصول عملية، منها: فاجلواب

ُج عنه من املباحات عند : الفرُق بني ما ُيطلب اخلرواألصل األول

اعرتاض العوارض املقتضية للمفاسد وما ال ُيطَلب اخلروُج عنه وإن 

اعرتضت العوارض. وذلك أن القواعد املرشوعة باألصل إذا داخلتها 

ء واملخالطة واملساكنة إذا كُثر الفساُد يف األرض  املناكُر، كالبيع والرشا

فه يف واشتهرت املناكر، بحيث صار املكلَّف عند أ خذه يف حاجاته وترصُّ

لم يف الغالب من لقاء املنكر أو مالبسته، فالظاهر يقتيض  له ال َيس  أحوا

الكّف عن كّل ما يؤديه إىل هذا. ولكن احلق يقتيض أن ال بّد له من اقتضاء 

حاجاته، كانت مطلوبة باجلزء أو بالكل، وهي إما مطلوٌب باألصل، وإما 

ض الكّف عن ذلك أدى إىل التضييق خادٌم للمطلوب باألصل؛ ألنه  إن ُفر 

واحلرج، أو تكليف ما ال ُيطاق، وذلك مرفوٌع عن هذه األمة. فال بّد 

لإلنسان من ذلك، لكن مع الكّف عاّم ُيستطاُع الكفُّ عنه، وما سواه 

فمعفو  عنه، ألنه بحكم التبعيّة ال بحكم األصل. وقد بسطه الغزايل يف 

كتاب إحياء علوم الدين عىل وجه أخّص من كتاب احلالل واحلرام من 

َذ قضيّة عامة استمّر واّطرد.
 هذا، فإذا ُأخ 

َزُه: فإن  م بعدما ذكر جوا وقد قال ابن العريب يف مسألة دخول احلاَمَّ

ما أقرُب منه  م داٌر يغلُب فيها املنكر، فدخوهُلا إىل أن يكون حرا قيل فاحلاَمَّ

م موضُع تداو  إىل أن يكون مكروها، فكيف أن يكون  جائزا؟ قلنا: احلاَمَّ

ر، فصار بمنـزلة النَّهر، فإن املنكر قد غلب فيه بكشف العورات  وتطهُّ

وتظاهر املنكرات، فإذا احتاج إليه املرء دخله ودفع املنكر عن برصه 

 وسمعه ما أمكنه. وهو ظاهر يف هذا املعنى.

ا أّدى واحلكم الذي سبق تفصيله يف األمور املرشوعة باألصل إذ

االحرتاُز من العارض املُن َكر للحرج. أّما إذا مل يؤد إىل احلرج، وكان يف 
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األمر املفروض مع ورود النهي سعٌة كسّد الذرائع ففي املسألة نظر، 

ويتجاذهبا طرفان: فمن اعتب العارض سّد الذرائع يف بيوع اآلجال 

، ومن اعتب األصل وأشباهها من احليل فقال بمنعها تغليبا للعارض املُن َكر

حا تغليبا جلانب األصل املرشوع.  مل يسّد الذرائع ما مل يبُد املمنوُع رصا

فإن العتبار  1ويدخل أيضا يف املسألة النظر يف تعارض األصل والغالب،

 األصل رسوخا حقيقيا، واعتباُر غريه تكمييّل من باب التعاون.

حلكم عىل خالف ذلك. وأّما إذا كان املباُح مطلوب الرّتك بالكّل فا 

فال جيوز ألحد أن يستمع إىل الغناء وإن قلنا إنه مباح، إذا حرضه منكر أو 

كان يف طريقه، ألنه غري مطلوب الفعل يف نفسه، وال هو خادم ملطلوب 

الفعل، فال جيوز واحلالة هذه أن يستويف املكلَّف حّظه منه، فال بد من تركه 

 مجلة، وكذلك اللعب وغريه.

: فقد حّذر الّسلف من الّتلبُّس بام جيّر إىل املفاسد وإن كان فإن قيل

أصله مطلوبا بالكل أو كان خادما للمطلوب. فقد ترك بعضهم اجلامعات، 

واتباع اجلنائز، وأشباهها مما هو مطلوب رشعا، وحّض كثرٌي من الناس عىل 

ب العيال مَلا داخَل هذه األشياء وأت َبَعها من  ج وَكس  املنكرات ترك التزوُّ

واملحرمات. وهلذا دليل يف الرشيعة، كقوله عليه الصالة والسالم: 

ق َع  َبال  َوَمَوا َا َشَعَف اجل   َبُع هب  ل م  َغنٌَم َيت  ُس   امل 
َ َمال  ُك َأن  َيُكوَن َخري 

"ُيوش 

،" َتن  ف  ن  ال 
ين ه  م  رُّ ب د 

َقط ر  َيف  وسائر ما جاء يف طلب العزلة، وهي متضمنة  2ال 

ك كثري مما هو مطلوب بالكل أو باجلزء، ندبا أو وجوبا، خادما ملطلوب لرت

 أو مقصودا لنفسه، فكيف باملباح؟

ُد من وجهني:فاجلواب  : أن هذا املعنى ال َير 

                                                 
كما يف جادة الطريق وحنوها يغلب عليها أن تصيبها النجاسة، لكن األصل يف األشياء الطهارة،  1

فهل تصح الصالة فيها مع الشك؟ ينبين احلكم بالصحة أو البطالن على اخلالف يف ترجيح 
 األصل على الغالب كما هو رأي مالك، أو العكس كما هو رأي ابن حبيب. )عبد اهلل دراز(

 ، كتاب:اإلميان، باب: من الدين الفرار من الفنت.اريصحيح البخ 2
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ز املخالطة يف طلب احلاجات أحدمها : أنّا إنام تكّلمنا يف جوا

ن فال الرضورية وغريها، وكذلك تركها جائز، فمن عمل عىل أحد اجلائزي

 حرج عليه.

: أن ما وقع التحذير فيه وما فعل السلف من ذلك إنام هو: والثاين

ض أقوى يف اجتهادهم مما تركوه؛ كالفرار من الفتن، 1) ( بناء عىل ُمعار 

فإنا يف الغالب قادحة يف أصول الرضوريات، كفتن سفك الدماء بني 

رض بني املصلحة ( أو لإلشكال الواقع عند التعا2املسلمني يف الباطل، )

( 3احلاصلة بالتلبس باملنكرات مع املفسدة املنجرة بسبب تلك املناكر، )

ُع عىل نفسه مشّقة حيتمُلها، واملشقات ختتلُف  أو هو ترُك َوَرع  حيمل املتورِّ

 كام مّر يف كتاب األحكام. فكل هذا ال يقدح يف مقصودنا عىل حال.

ية من املباحات طاعة وما ال : الفرُق بني ما ينقلب بالناألصل الثاين

ر فيه أن  ينقلب؛ وذلك أن ما كان من املباحات خادما ملأمور به ُتصوِّ

ينقلب إليه، فإن األكل والرشب والوقاع وغريها َتسبٌُّب يف إقامة ما هو 

رضوري، ال فرق يف ذلك بني كون املتناول يف الرتبة العليا من اللذة 

نهام تفاوت ُيعتّد به إال يف أخذه من والطيب وبني ما ليس كذلك، وليس بي

جهة احلّظ أو من جهة اخلطاب الرشعي، فإذا ُأخذ من جهة احلّظ فهو 

املباح بعينه، وإذا ُأخذ من جهة اإلذن الرشعي بكونه خادما للمطلوب فهو 

املطلوب بالكّل، وطلُبه بالقصد األول. وهذا التقسيم قد مّر بيانه يف كتاب 

ذا، صّح يف املباح الذي هو خادُم املطلوب  الفعل األحكام. فإذا ثبت ه

انقالُبه طاعة، إذ ليس بينه وبني الطاعة إال قصُد أخذه من جهة اإلذن 

 الرشعي. 

وأما ما كان خادما ملطلوب  الرتك، فإنه ال يصح أخذه من جهة اإلذن 

الرشعي ألنه يف أصله منهي  عنه ومطلوٌب ترُكه، فلم يبَق إالّ أخُذه من 

ة احلّظ، وإذا ُأخذ من جهة احلّظ فليس بطاعة، فلم يصّح فيه أن ينقلب جه

طاعة. فليس اللعب مثال يف خدمة املطلوبات كأكل الطيبات ورشهبا. 

فأكُل الطيبات ورشهُبا داخل باملعنى يف جنس الرضوريات وما دار هبا، 

د  هلا. وحاصل هذا  بخالف اللعب فإنه داخل باملعنى يف جنس ما هو ض 
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ٌ فيه كاملباح حقيقة. وقد مّر بيان  املباح أنه مما ال حرج فيه خاصة، ال أنه خُمريَّ

ج مسألة السامع  بعة من املباح. وعىل هذا األصل خُتَرَّ ذلك يف املسألة الرا

املباح فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة، وإذا ُعرض عىل 

 قصد طاعة.هذا األصل تبنّي أنه ال يمكن أن ينقلب بال

: بياُن وجه دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم ألناس األصل الثالث

بكثرة املال، مع علمه بسوء عاقبتهم فيه؛ كقوله لثعلبة بن حاطب: "قليل 

فيقول القائل:  2ثم دعا له بعد ذلك. 1تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه"،

 إذا كان يعلم أّن كثرة املال يرّض به فلم دعا له؟ 

واب هذا راجع إىل ما تقّدم من أن دعاءه له إنام كان من جهة أصل وج

اإلباحة يف االكتساب، أو أصل الطلب، فال إشكال يف دعائه عليه الصالة 

والسالم له. ومثله التحذير من فتنة املال مع أصل مرشوعية االكتساب له، 

 ُ ُج اّللَّ َثَر َما َأَخاُف َعَلي ُكم  َما خُي ر  ض  ... كقوله: "إ نَّ َأك   األَر 
ن  َبَرَكات 

 َلُكم  م 

ٌة ُحل َوٌة". َ
اَل َخرض  َ ،  3إ نَّ َهَذا امل  يَاَمة  ق  َم ال  يَن ُهم  األََقلُّوَن َيو  َثر  وقال: "إ نَّ األَك 

                                                 
َعْن َأيب أَُماَمَة أَنَّ ثَعْعَلَبَة بن َحاِطٍب األَْنَصارِيَّ أََتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  1

يَا ثَعْعَلَبُة! قَِليٌل تُعَؤد ي ُشْكرَُه  فَعَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه ادُْع اللََّه أَْن يَعْرزَُقيِن اللَُّه، قَاَل: َوحْيَكَ 
ٌر ِمْن َكِثرٍي ال ُتِطيُقُه".   .2، الباب4، جالمعجم الكبير للطبرانيَخيعْ

ْت  َغَنًما، فَعَنمَ ...فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَُّهمَّ اْرُزْق ثَعْعَلَبَة َماال. فَاختَََّذ " 2
، 7، جالمعجم الكبير للطبراني... َكَما يَعْنُمو الد وُد َحىتَّ َضاَقْت َعنعَْها أَزِقَُّة اْلَمِديَنِة، فَعتَعَنحَّى هِبَا

 .2الباب
عْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َأْكثَعَر َما  3

َلْيُكْم َما خُيْرُِج اللَُّه َلُكْم ِمْن بَعرََكاِت اأَلْرِض، ِقيَل: َوَما بَعرََكاُت اأَلْرِض؟ قَاَل: َأَخاُف عَ 
؟ َفَصَمَت النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ُر بِالشَّر  نْعَيا، فَعَقاَل َلُه َرُجٌل: َهْل يَْأيت اخْلَيعْ َزْهرَُة الد 

َزُل َعَلْيِه، مُثَّ َجَعَل مَيَْسُح َعْن َجِبيِنِه فَعَقاَل: أَْيَن السَّائُِل؟ قَاَل:  َوَسلََّم َحىتَّ ظَنَعنَّا أَنَّهُ  يُعنعْ
رْيِ، ِإنَّ  ُر ِإاّل بِاخلَْ أَنَا، قَاَل أَبُو َسِعيٍد َلَقْد محَِْدنَاُه ِحنَي طََلَع َذِلَك، قَاَل: ال يَْأيت اخْلَيعْ

لَّ َما أَنْعَبَت الرَّبِيُع يَعْقُتُل َحَبطًا أَْو يُِلم ، ِإاّل آِكَلَة َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوِإنَّ كُ 
ِضَرِة َأَكَلْت َحىتَّ ِإَذا اْمَتدَّْت َخاِصَرتَاَها اْستَعْقبَعَلْت الشَّْمَس فَاْجتَعرَّْت َوثَعَلَطْت  اخلَْ

َخَذُه حِبَق ِه َوَوَضَعُه يِف َحق ِه َوبَاَلْت، مُثَّ َعاَدْت َفَأَكَلْت. َوِإنَّ َهَذا اْلَماَل ُحْلَوٌة؛ َمْن أَ 
صحيح فَِنْعَم اْلَمُعونَُة ُهَو، َوَمْن َأَخَذُه بَِغرْيِ َحق ِه َكاَن َكالَِّذي يَْأُكُل َوال َيْشَبُع. 

 ، كتاب:الرقاق، باب: ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها.البخاري
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، َوَقل يٌل َما ه  ن  َخل ف 
اَمل ه  َوم   َوَعن  ش 

ين ه   إ الّ َمن  َقاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا َعن  َيم 

." وما أشبه ذلك مما أشار به إىل التحذير من فتنة املال، ومل ينه عن أصل  1ُهم 

االكتساب املؤدي إىل ذلك، وال عن الزائد عىل ما فوق الكفاية، بناء عىل أن 

األصل املقصود يف املال رشعا مطلوٌب، وإنام االكتساب خادم لذلك 

عيت فيه رشوطه، املطلوب، فلذلك كان االكتساب من أصله حالال إذا رو

كان صاحبه غنيا أو فقريا، فلم خيرجه النهُي عن اإلرساف فيه عن كونه 

مطلوبا يف األصل؛ ألن الطلب أصيّل والنهي تبعي، فلم يتعارضا. وألجل 

هذا ترك النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحابه يعملون يف مجيع ما حيتاجون 

 القاعدة. إليه يف دنياهم ليستعينوا به، وهو ظاهر من هذه 

 المسألة السادسة عشرة
قد تقّدم أن األوامر والنواهي يف التأكيد ليست عىل رتبة واحدة يف 

الطلب الفعيل أو الرتكي، وإنام ذلك بحسب تفاوت املصالح الناشئة عن 

امتثال األوامر واجتناب النواهي، واملفاسد الناشئة عن خمالفة ذلك. وعىل 

ر انقسام االقتضاء إىل أربعة أقسام؛ وهي: الوجوب،  ذلك التقدير ُيَتَصوَّ

 والندب، والكراهة، والتحريم.

وهناك اعتباٌر آخر ينظر فيه أصحاُبه إىل جمّرد االقتضاء فيجلعون احلُكَم 

تابعا له. وليس لالقتضاء إال وجهان؛ أحدمها: اقتضاء الفعل، واآلخر 

وال بني اقتضاء الرتك. فال فرق يف مقتىض الطلب بني واجب ومندوب، 

مكروه وحمّرم. وهذا االعتبار جرى عليه أرباب األحوال من الصوفية ومن 

حذا حذوهم ممن اطَّرح مطالب الدنيا مجلة وأخذ باحلزم والعزم يف سلوك 

قوا بني واجب ومندوب يف العمل هبام، وال بني  طريق اآلخرة، إذ  مل يفرِّ

هم عىل املندوب أنه مكروه وحمّرم يف ترك العمل هبام، بل ربام أطلق بعُض 

وا  م، وهؤالء هم الذين َعدُّ واجٌب عىل السالك، وعىل املكروه أنه حمرَّ

 املباحات من قبيل الرخص كام مّر بيانه يف أحكام الرخصة.

                                                 
صلى اهلل عليه وسلم ما أحب  ، كتاب: الرقاق، باب: قول النيبصحيح البخاري 1

 أن يل مثل أحد ذهبا.
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 وإنام أخذوا هذا املأخذ من طريقني:

: من جهة النظر إىل اآلمر، فاالقتضاء فيه طلب الفعل أو أحدمها

قتضاء خمالفة لآلمر والناهي سبحانه وتعاىل، طلب الرتك، وخمالفة اال

وذلك قبيح رشعا. وليس نظرهم هنا فيام يرتتب عىل املخالفة من ذّم أو 

عقاب، بل النظر إىل مواجهة اآلمر باملخالفة حتى لو كان األمر أو النهي 

ق بني  غري جازمني. ومن هؤالء من بالغ يف احلكم هبذا االعتبار حتى مل ُيفرِّ

الصغائر من املخالفات، وَعدَّ كل خمالفة كبرية، وهذا رأي الكبائر و

اجلويني يف "اإلرشاد"، فإنه مل ير االنقسام إىل الصغائر والكبائر بالنسبة إىل 

خمالفة اآلمر والناهي، وإنام صّح عنده االنقسام بالنسبة إىل املخالفات يف 

 العتبار.أنفسها مع قطع النظر عن اآلمر والناهي. وما رآه يصّح يف ا

 : من جهة معنى األمر والنهي، وله اعتبارات:والثاين

ب بمقتضاها، فإن امتثال األوامر واجتناب 1 . النظر إىل قصد الّتقرُّ

ب  ه إليه، فطالُب الُقر  ب من املُتَوجَّ النواهي ـ من حيث هي ـ تقتيض الّتقرُّ

، من اآلمر عز وجل ال فرق عنده بني ما هو واجٌب وبني ما هو مندوب

ألن اجلميع يقتضيه حسبام دلت عليه الرشيعة. كام أن املخالفة ـ من حيث 

ه إليه، فال فرق بني املكروه واملحّرم،  ب من املُتَوجَّ هي ـ تقتيض ضّد الّتقرُّ

ألن اجلميع يقتيض نقيض القرب، وهو إما الُبعد، وإما الوقوف عن زيادة 

تلك أن اجلميع عىل القرب. والتامدي يف القرب هو املطلوب، فحصل من 

ب واهلرب عن البعد.  مرتبة واحدة يف قصد التقرُّ

. النظر إىل ما تضمنته األوامر والنواهي من جلب املصالح ودرء 2

املفاسد عند االمتثال، وضّد ذلك عند املخالفة. فإنه ملا ثبت أن الرشيعة 

عت جللب املصالح ودرء املفاسد، مل يكن عند صاحب هذا االعتبار  ُوض 

رٌق بني الواجب واملندوب يف جلب املصحلة، وال بني املحّرم واملكروه يف ف

ال للواجبات،  وقوع املفسدة. وأيضا فإنه مّلا كان حصول املندوبات مكمِّ

وحصول املكروهات رائدا وسائقا للمحّرمات، رجع األمر إىل كون 

ها إال باملندوبات، فكان االفت قاُر إىل الواجبات ال تتحّقق عىل أكمل وُجوه 

املندوبات كاملُضطّر إليه يف أداء الواجبات، فزامحت املندوبات الواجبات يف 
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هذا الوجه من االفتقار، فُحك م عليها بُحكم واحد. وعىل هذا الرتتيب ُينَظر 

يف املكروهات مع املحرمات، من حيث كانت رائدا هلا وُأن ًسا هبا؛ فإن 

ُب بمقتىض الع ادة األُنَس بام فوقها، حتى قيل: األُنَس بمخالفة  ما يوج 

ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         چ  "املعايص بريد الكفر". ودّل عىل ذلك قوله تعاىل:

َطَأ َخط يَئًة ٥٢)املطففني:  چڍ َعب َد إ َذا َأخ  (، وتفسريه يف احلديث: "إ نَّ ال 

َداُء، َفإ َذا ُهَو َنَزَع َوا َتٌة َسو   ُنك 
ب ه  َتت  يف  َقل 

ُبُه، َوإ ن  َعاَد ُنك  َل َقل  َفَر َوَتاَب ُسق  َتغ  س 

: "َكالَّ َبل  َراَن َعىَل ُقُلوهب  م   ُ ي َذَكَر اّللَّ
ُن الَّذ  ا َبُه َوُهَو الرَّ ُلَو َقل  يَها َحتَّى َتع 

يَد ف  ز 

ُبوَن"، س  ، َوَبي نَُهاَم مُ  1َما َكاُنوا َيك  ٌ ُم َبنيِّ ََرا ٌ َواحل  اَلُل َبنيِّ َشبََّهاٌت ال وحديث: " احل 

، َوَمن  
ه  ض  ر 

ين ه  َوع  أَ ل د  َ َتب   اس 
َُشبََّهات  . َفَمن  اتََّقى امل  ن  النَّاس 

َلُمَها َكث رٌي م  َيع 

ق َعُه، َأال َوإ نَّ ل ُكلِّ  ُك َأن  ُيَوا َمى ُيوش  َل احل   َعى َحو   َكَراع  َير 
ُبَهات  َوَقَع يف  الشُّ

َى ا ًى، َأال إ نَّ مح  ُمُه".َمل ك  مح  ار  ه  حَمَ ض   َأر 
 يف 
 
ويف قسم االمتثال قوله:  2ّللَّ

ي  ُل َعب د  ، َوَما َيَزا
ُت َعَلي ه  ض  َّا اف رَتَ

يَلَّ مم 
 َأَحبَّ إ 

 
ء يَش 

ي ب  يَلَّ َعب د 
َب إ  "...َوَما َتَقرَّ

عَ  َبب ُتُه ُكن ُت َسم  بَُّه، َفإ َذا َأح 
ف ل  َحتَّى ُأح  يَلَّ ب النََّوا

ُب إ  ، َيَتَقرَّ َمُع ب ه  ي َيس 
ُه الَّذ 

َا...". يش  هب  ي َيم 
ت  َلُه الَّ ج  َا، َور  ُش هب 

ي َيب ط 
ت  ، َوَيَدُه الَّ ُ ب ه 

ي ُيب رص 
ُه الَّذ   3َوَبرَصَ

. النظر إىل مقابلة النعمة بالشكران أو بالكفران، من حيث كان 3

نا عىل اإلطالق، وكان خالف ذل ك امتثال األوامر واجتناب النواهي شكرا

ٌن لكّل نعمة  نا عىل اإلطالق. فترصيف النّعمة يف مقتىض األمر شكرا كفرا

وَصَلت إليك، أو كانت سببا يف وصوهلا إليك، واألسباُب املوصلة ذلك 

ر  إليك ال ختتّص بسبب دون سبب، وال خادم دون خادم، فحصل ُشك 

فة النّعم التي يف السموات واألرض وما بينهام. وترصيف النِّعمة يف خمال

ٌن لكّل نعمة وصلت إليك، أو كانت سببا فيها كذلك أيضا.  األمر كفرا

                                                 
، كتاب: تفسري القرآن عن رسول اهلل، باب: ومن سورة "ويل سنن الترمذي 1

 للمطففني".
 ، كتاب: اإلميان، باب: فضل من استربأ لدينه.صحيح البخاري 2
 . باب: التواضع ، كتاب الرقاق،صحيح البخاري 3
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وهذا النّظر راجٌع إىل جمّرد اصطالح  ال إىل معنى خُيَتَلف فيه؛ إذ  ال 

ُينكر أصحاُب هذا النظر انقسام األوامر والنواهي ـ كام يقول اجلمهور ـ 

ال يليق بمن بحسب التصّور النظري، وإنام أخذوا يف نمط آخر، وهو أنه 

( أن يقوم بغري 56)الذاريات:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ ُيقال له:

الّتعّبد وبذل املجهود يف التوّجه إىل الواحد املعبود. وإنام النظر يف مراتب 

ه يف طلب حقوقه،  األوامر والنواهي ُيشبه امليل إىل مشاّحة العبد لسيدِّ

لدنيا وال يف اآلخرة؛ إذ وهذا غري الئق بمن ال يملك لنفسه شيئا ال يف ا

ليس للعبد حّق عىل خالقه من حيث هو عبد، بل عليه بذل املجهود، 

 والرب يفعل ما يريد.

 

 فصل
ويقتيض هذا النظر التوبة عن كّل خمالفة حتصل برتك املأمور به أو 

فعل املنهي عنه، فإنه إذا ثبت أن خمالفة الشارع قبيحٌة رشعا ثبت أن 

توبة عن تلك املخالفة، من حيث هي خمالفة اآلمر أو املُخال ف مطلوٌب بال

ب، أو من حيث ناقضت وضع  الناهي، أو من حيث ناقضت الّتقرُّ

نا للنعمة. ويندرج هنا املباح عىل طريقة  املصالح، أو من حيث كانت ُكفرا

خص، ومذهُبهم األخُذ بالعزائم،  هؤالء، من حيث جرى عندهم جمرى الرُّ

 باملباح مرجوٌح عىل ذلك الوجه. فيحصل من ذلك أن العمل

َا النَّاُس ُتوُبوا  وهبذا التقرير يتبنّي معنى قوله عليه الصالة والسالم: "َيا َأهيُّ

ة "، اَئَة َمرَّ
م  إ َلي ه  م   ال يَو 

 َفإ ينِّ َأتُوُب يف 
 
وقوله: "إ نَُّه َليَُغاُن َعىَل َقل ب ي َوإ ينِّ  1إ ىَل اّللَّ

 َ ُر اّللَّ
ف  َتغ  ة "، ألَس  اَئَة َمرَّ

م  م  يَو   ال 
وألجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب  2يف 

                                                 
اء والتوبة واالستغفار، باب: استحباب ، كتاب: الذكر والدعصحيح مسلم 1

 االستغفار واالستكثار منه.
، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: استحباب صحيح مسلم 2

 االستغفار واالستكثار منه.



 

478 

الكامل ـ إذا اقترص السالك عليها دون ما فوقها ـ نقًصا وحرمانا، فإن ما تقتضيه 

املرتبة العليا فوق ما تقتضيه املرتبة التي دونا، والعاقل ال يرىض بالدون، 

فكان من شأنم أن يتجاروا يف ميدان  ولذلك أمر باالستباق إىل اخلريات مطلقا.

الفضائل حتى يعّدوا من مل يكن يف ازدياد ناقصا، ومن مل يعمر أنفاسه بطاال. 

وعليه أيضا نّبه حديُث الندامة يوم القيامة، حيث تعّم اخلالئق كّلهم، فيندم 

املسء أن ال يكون قد أحسن، واملحسن أن ال يكون قد ازداد إحسانا، ففي 

؟ َقاَل: إ ن  احلديث: "
 
َم. َقاُلوا: َوَما َنَداَمُتُه َيا َرُسوَل اّللَّ

ن  َأَحد  َيُموُت إ اّل َند 
َما م 

َم َأن  ال َيُكوَن َنَزَع". يئًا َند  َداَد، َوإ ن  َكاَن ُمس  َم َأن  ال َيُكوَن از 
نًا َند   1َكاَن حُم س 

مراتب : هذا إثبات للنقص يف مراتب الكامل، وقد تقدم أن فإن قيل

 الكامل ال نقص فيها.

: أنه ليس بإثبات نقص عىل اإلطالق، وإنام هو إثبات راجح فاجلواب

وأرجح، وهذا موجود. وقد ثبت أن اجلنة مائة درجة، وال شك يف تفاوهتا 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ يف األكملية واألرجحية، وقال اهلل تعاىل:

ء: )اإل چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ (، وقال:٢١١)البقرة:  (. ومعلوم ١١رسا

أن ال نقص يف مراتب النبّوة، إالّ أن املسارعة يف اخلريات تقتيض املطالبة 

بأقىص املراتب بحسب اإلمكان عادة، فال يليق بصاحبها االقتصار عىل 

مرتبة دون ما فوقها. وملا فّضل رسول اهلل بني دور األنصار وقال: يف "كّل 

يا رسول اهلل ُخريِّ دور األنصار  دور األنصار خري" قال سعد بن عبادة:

، فقال: "أو ليس بحسبكم أن تكونوا من اخليار". فهذا يشري  2فُجعلنا آخرا

                                                 
 ، كتاب: الزهد عن رسول اهلل، باب: ما جاء يف ذهاب البصر.سنن الترمذي 1
َر ُدوِر األَْنَصاِر عن أيب محيد أن رسول اهلل صلى اهلل 2  عليه وسلم قال: "... ِإنَّ َخيعْ

اُر َداُر َبيِن النَّجَّاِر، مُثَّ َداُر َبيِن َعْبِد اأَلْشَهِل، مُثَّ َداُر َبيِن َعْبِد احْلَاِرِث، ْبِن اخْلَْزرَِج، مُثَّ دَ 
ٌر. فَعَلِحَقَنا َسْعُد  ْبُن ُعَباَدَة فَعَقاَل أَبُو ُأَسْيٍد، أمََلْ َبيِن َساِعَدَة، َويِف ُكل  ُدوِر األَْنَصاِر َخيعْ

تَعَر أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخيعََّر ُدوَر األَْنَصاِر َفَجَعَلَنا آِخرًا! فََأْدَرَك َسْعٌد 
َت ُدوَر األَْنَصاِر َفَجَعْلتَعنَا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَعَقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه َخيعَّرْ 
، كتاب: صحيح مسلمآِخرًا! فَعَقاَل: أََو لَْيَس حِبَْسِبُكْم أَْن َتُكونُوا ِمْن اخْلَِيار". 

 الفضائل، باب: يف معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم. 
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إىل أن رتب الكامل جتتمع يف مطلق الكامل، وإن كان هلا مراتب أيضا، فال 

تعارض بينهام واهلل أعلم. وقد يقال: إن قول من قال: "حسنات األبرار 

  إىل هذا املعنى، وهو ظاهر فيه. واهلل أعلم.راجع  1سيئات املقربني"

 المسألة السابعة عشرة
تقّدم أن من احلقوق املطلوبة ما هو حق  هلل وما هو حق  للعباد؛ وأن 

ما هو حق  للعباد ففيه حق  هلل، كام أن ما هو حق  هلل فهو راجع إىل العباد. 

والنواهي يمكن  وعىل ذلك يقع التفريع هنا بحول اهلل فنقول: األوامر

أخُذها امتثاال من جهة ما هي حّق هلل تعاىل جمردا عن النظر يف غري ذلك، 

ويمكن أخُذها من جهة ما تعلقت هبا حقوق العباد. ومعنى ذلك أن 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   چ املكلَّف إذا سمع مثال قول اهلل تعاىل:

 ( فالمتثاله هذا األمر طريقان:١٢)آل عمران:  چڭ

: وهو املشهور املتداول، أن ينظر يف نفسه بالنسبة إىل قطع أحدمها

الطريق، وإىل زاد يبلِّغه، وإىل مركوب يستعني به، وإىل الطريق إن كان 

خموفا أو مأمونا، وإىل استعانته بالرفقة والصحبة ملشقة الوحدة وغرورها، 

نيوية أو وإىل غري ذلك من األمور التي تعود عليه يف قصده باملصلحة الد

باملفسدة، فإذا حصلت له أسباب السفر ورشوطه العاديات انتهض 

 لالمتثال، وإن تعّذر عليه ذلك علم أن اخلطاب مل ينحتم عليه.

: أن ينظر يف نفس ورود اخلطاب عليه من اهلل تعاىل، غافال والثاين

وُمعرضا عام سوى ذلك، فينتهض إىل االمتثال كيف أمكنه، ال يثنيه عنه إال 

ا أن االستطاعة باقية ما بقي من رمقه بقية، ا ً لعجز املتحقق أو املوت، معتب 

وأن الطوارق العارضة واألسباب املخوفة ال توازي عظمة أمر اهلل 

فتسقطه، أو ليست بطوارق وال عوارض يف حمصول العقد اإليامين، حسبام 

 تقدم يف فصل األسباب واملسببات من كتاب األحكام. 

                                                 
 أي يعتربها املقربون سيئات لنقص رتبتها عن مراتب فوقها. )عبد اهلل دراز( 1
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 ألوامر والنواهي. وهكذا سائر ا

فأما الطريق األول فجار عىل اعتبار حقوق العباد؛ ألن ما يذكره 

 الفقهاء يف االستطاعة املرشوطة راجع إليها. 

وأما الثاين فجار  عىل إسقاط اعتبار حقوق العباد، وقد تقدم ما يدّل 

ومن الدليل أيضا عىل صحة هذا املأخذ  1عىل صّحة ذلك اإلسقاط.

 أشياء:

جاء يف القرآن من اآليات الدالة عىل أن املطلوب من العبد  . ما1

التعبد بإطالق، وأن عىل اهلل ضامن الرزق، كان ذلك مع تعاطي األسباب 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ أو ال؛ كقوله تعاىل:

ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  چ  :تعاىل وقوله ،(١٢ – ١٥)الذاريات:  چڍ

(. فهذا واضح يف أنه إذا تعارض 132)طه:  چۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۇ

م حّق اهلل، فإن حقوق العباد مضمونة عىل اهلل  حّق اهلل وحّق العباد فاملُقدَّ

تعاىل، والرزق من أعظم حقوق العباد، فاقتىض الكالم أن من اشتغل 

 بعبادة اهلل كفاه اهلل مؤونة الرزق. 

َفظ  . ما جاء يف السنة من ذلك، ك2 قوله صىل اهلل عليه وسلم: "اح 

َتَعن َت  َ، َوإ َذا اس  َأل  اّللَّ ُه جُتَاَهَك، إ َذا َسَأل َت َفاس  َ جَت د  َفظ  اّللَّ َ حَي َفظ َك، اح  اّللَّ

 مَل  َين َفُعو
 
ء يَش 

َتَمَعت  َعىَل َأن  َين َفُعوَك ب  َة َلو  اج  َلم  َأنَّ األُمَّ ، َواع 
 
ن  ب اّللَّ

َتع  َك َفاس 

وَك   مَل  َيرُضُّ
 
ء يَش 

وَك ب  َتَمُعوا َعىَل َأن  َيرُضُّ ُ َلَك، َوَلو  اج   َقد  َكَتَبُه اّللَّ
 
ء يَش 

إ الّ ب 

ُحُف"، َعت  األَق الُم َوَجفَّت  الصُّ
ُ َعَلي َك، ُرف   َقد  َكَتَبُه اّللَّ

 
ء يَش 

فهو كله  2إ الَّ ب 

عىل اهلل، واألمر بطاعة  نّص يف ترك االعتامد عىل األسباب، ويف االعتامد

 اهلل.

. ما ثبت من هذا العمل عن األنبياء صلوات اهلل عليهم، فقّدموا 3

طاعة اهلل عىل حقوق أنفسهم، فقد قام عليه الصالة والسالم حتى تفّطرت 

                                                 
 تفاصيل ذلك يف املسألة السابعة من األسباب يف كتاب األحكام. انظر 1

، باب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كتاب: سنن الترمذي 2
 منه.
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وقال هود عليه السالم لقومه  1قدماه، وقال: "أفال أكون عبدا شكورا"؟

 – ١١)هود:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ    ٹ  ٹ  ٹچ وهو يبلغهم الرسالة: 

١٥.) 

پ  پ  پ   چ وكان عبد اهلل بن أّم مكتوم قد نزل عذره يف قوله تعاىل:

(، ولكنه كان بعد ذلك يقول: إين أعمى ال أستطيع أن أفّر، ١١)النساء:  چ

ء، وأقعدونى بني الصفني. فيرُتُك ما ُمن َح من الرخصة،  فادفعوا إيل اللوا

م حّق اهلل   عىل حّق نفسه.ويقدِّ

ئم  خص والعزا ويف النقل من هذا النحو كثري، وقد مّر منه يف فصل الرُّ

 من كتاب األحكام ما فيه كفاية.

( إن هذه األدلة إذا ُوق َف معها حسبام تقّرر اقتضت ترك 1: )فإن قيل

األسباب مُجلة، أعني ما كان منها عائدا إىل مصالح العباد، وهذا غري 

ع وضعها وأمر هبا، واستعملها رسول اهلل وأصحابه صحيح؛ ألن الشار

( وأيضا فإن 2والتابعون بعده، وهي ُعمدة ما حافظت عليه الرشيعة. )

حقوق اهلل تعاىل ليست عىل مرتبة واحدة يف الطلب، فمنها ما هو مطلوب 

لَّة، ومنها ما  حتام كالقواعد اخلمس وسائر الرضوريات املراعاة يف كل م 

َمة عىل غريها من ليس بحتم كاملن دوبات. فكيف يقال: إن املندوبات ُمقدَّ

( وأيضا 3حقوق العباد وإن كانت واجبة، هذا ال يستقيم يف النظر. )

)البقرة:  چۀ  ۀ  ہ  ہ      ہہ چ فاألدلة املعارضة ملا تقّدم أكثر كقوله تعاىل:

(، وقد كان عليه الصالة والسالم يستعّد األسباب ملعاشه وسائر ٥١١

امله من جهاد وغريه، ويعمل بمثل ذلك أصحابه، والسنّة اجلارية يف أع

 اخللق اجلرياُن عىل العادات، وما ُذكر يف هذه املسألة ال يقتيض ذلك.

: أن ما تقدم تقريره يف هذه املسألة ال يدّل عىل ترك فجواب األول

األسباب، بل يدّل عىل تقديم بعض األسباب خاّصة، وهي األسباب التي 

                                                 
، كتاب: تفسري القرآن، باب: "ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك صحيح البخاري 1

 وما تأخر".
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ضيها حّق اهلل تعاىل عىل األسباب التي تقتضيها حقوق العباد عىل وجه يقت

ه  عليه  ر  اجتهادي رشعي قامت األدلة عليه. فليس بني ذلك وبني أم 

ُره عليه  الصالة والسالم باألسباب واستعامله هلا تعارٌض. ودليل ذلك إقرا

، الصالة والسالم فعَل من ترك حقوق نفسه عند تعارضها مع حّق اهلل

وعمُله عليه الصالة والسالم عىل تركها كذلك يف مواطن كثرية، وندُبه إىل 

ذلك كام تبنّي يف أحاديث كثرية. وقد مّر يف فصل األسباب من كتاب 

 األحكام وجُه الفقه يف هذا املكان، عند ذكر كيفية الدخول يف األسباب.

َضت أعظوجواب الثاين ُم من : أن حقوق اهلل تعاىل عىل أّي وجه ُفر 

ه وطلب ه من  ح للمكلَّف يف أخذ حقِّ حقوق العباد كيف كانت، وإنام ُفس 

ئم املطالب، وبيان ذلك يف فصل  باب الرخصة والتوسعة، ال من باب عزا

ئم أوىل بالتقديم ما مل يعارض  الرخص والعزائم. وإذا كان كذلك فالعزا

لتحسينات معارض. وأيضا فإن حقوق اهلل إن كانت ندبا إنام هي من باب ا

اخلادمة للرضوريات، وإنا ربام أدى اإلخالل هبا إىل اإلخالل 

بالرضوريات، وإن املندوبات باجلزء واجبات بالكل. فألجل هذا كله قد 

يسبق إىل النظر تقديُمها عىل واجبات حقوق العباد، وهو نظر فقهي 

 صحيح مستقيم يف النظر.

فهي ال تدّل عىل  : أنه ال معارضة يف تلك األدلة،وجواب الثالث

تقديم حقوق العباد عىل حقوق اهلل أصال، وإذا مل تدّل عىل ذلك مل يكن 

فيها معارضة أصال. وفضال عن هذا كله فإن تقديم حقوق العباد إنام 

يكون حيُث يعارُض يف تقديم حّق اهلل معارٌض يلزُم منه تضييُع حّق اهلل 

ولكنه صام فشغله أَلُم املشقة تعاىل. فإنه إذا شّق عليه الصوم مثال ملرضه، 

بالصوم عن استيفاء الصالة عىل كامهلا، وإدامة احلضور فيها، أو ما أشبه 

ذلك، عادت عليه املحافظة عىل تقديم حّق اهلل إىل اإلخالل بحق آخر من 

حقوق اهلل تعاىل، فلم يكن له ذلك. فأما إن مل يكن األمر كذلك فليس 

بنكري ألبتة، بل هو األحّق عىل اإلطالق.  تقديُم حّق اهلل عىل حّق العبد

 وهذا فقٌه يف املسألة حسٌن جدا. وباهلل التوفيق.
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  ملحوظة
اعلم أن ما تقّدم من تأخري حقوق العباد عىل حقوق اهلل إنام هو فيام 

يرجع إىل نفس املكّلف ال إىل غريه، أما ما كان من حّق غريه من العباد فهو 

رة يف هذه  بالنسبة إليه من حقوق اهلل تعاىل، فال تنطبق عليه القاعدة املُقرَّ

 املسألة. 

 المسألة الثامنة عشرة 
والنهي عىل الفعل وكان أحدمها راجعا إىل جهة  1إذا توارد األمر

األصل واآلخر راجعا إىل جهة التعاون: هل ُيعتب األصل أو جهة 

 التعاون؟ ال بد من التفصيل:

 ة األصل والنهي راجعا إلى جهة التعاون. إذا كان األمر راجعا إلى جه1
ء مأذون فيه  ء األغذية لغرض االحتكار، فالرشا ومثال ذلك رشا

لكسب املعاش، وهو األصل، واالحتكار منهّي عنه ملا يؤدي إليه من 

تضييق عىل اجلمهور. ومثاله أيضا دخول احلامم لالستشفاء، فهو مأذون 

ناكر أدى إىل النهي عنه. فيه باألصل، ولكن ما قد يصاحب ذلك من امل

ل به  وحاصل هذا راجع إىل قاعدة سّد الذرائع، فإنه منُع اجلائز لئاّل ُيتوسَّ

 إىل املمنوع. وحاصل اخلالف يف هذا النوع حيتمل ثالثة أوجه: 

: اعتباُر األصل، أي اإلذن الرشعي؛ إذ  هو الطريق املنضبط، أحدها

 والقانون املّطرد.

التعاون، فإن اعتبار األصل مؤد إىل املآل املمنوع، : اعتباُر جهة الثاين

 واألشياء إنام حتّل وحترم بمآالهتا، وألن اعتبار األصل فتٌح لباب احليل.

: التفصيل: فإن كانت جهة النهي غالبة بحيث يؤدي اعتباُرها الثالث

                                                 
 املسألة مبعىن اإلذن الشرعي يف الفعل.األمر يف اصطالح هذه  1
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إىل منع الناس من حتصيل الرضوريات واحلاجيات، فإن اعتبار األصل 

عل( واجب، ألننا لو اعتبنا النهي هنا ألّدى إىل انخرام )اإلذن يف الف

األصل مُجلة، وهو باطل. وإن مل تكن جهة النهي غالبة فاألمر حمّل اجتهاد 

  حيتمل القول باإلذن األصيل أو القول بالنهي.

 . إذا كان النهي راجعا إلى جهة األصل واألمر راجعا إلى جهة التعاون2
ر النهي األصيل الذي هو لغرض إقامة وظاهر هذا أنه جيب اعتبا

الرضوريات واحلاجيات، أما جهة التعاون فهي متأخرة يف االعتبار عن 

جهة إقامة الرضوري واحلاجي. ومثال ذلك من يّسق أو يغتصب مال 

 غريه ليتصدق بذلك عىل املساكني أو يقيم مرشوعا خرييا.

اصة فإنه يصري ولكنه إذا كان من باب تقديم املصلحة العامة عىل اخل

جائزا تقديم جهة التعاون املأمور به عىل األصل املنهي عنه. ومثال ذلك 

تلقي الركبان، فإن األصل فيه النهي عن املنع من تلقي الركبان، ولكن 

ورد األمر بمنع تلقي الركبان ملصلحة أهل السوق. وكذلك بيع احلارض 

يبيع للبادي، ولكن  للبادي، فإن األصل فيه النهي عن منع احلارض من أن

ورد األمر يف احلديث بمنعه ملا يف ذلك من مصحلة عامة ألهل احلرض. 

ومن ذلك أيضا ما أشار به الصحابة عىل أيب بكر الصديق ملا تعنّي للخالفة 

برتك التجارة والقيام بالتحّرف عىل العيال ألجل ما هو أعّم يف التعاون، 

 ذلك يف بيت املال. وهو القيام بمصالح املسلمني، وعوضه من
 

 
 الفصل الرابع: العموم والخصوص

 
 مقدمة

ء ورد بصيغة  د بالعموم يف هذا الكتاب العموم املعنوي، سوا املرا

خمصوصة من صيغ العموم، أو مل يرد بصيغة من صيغ العموم يف اللغة. 
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فإذا قلنا يف وجوب الصالة أو غريها من الواجبات، ويف حتريم الظلم أو 

حرمات إنه عاّم، فإنام معنى ذلك أن ذلك ثابٌت عىل اإلطالق غريه من امل

ء كان بدليل فيه صيغة عموم أو  ال، بناء عىل أن األدلة  والعموم، سوا

لة بمجموعها القطع  ئية املُحصِّ املستعملة هنا إنام هي األدلة االستقرا

د باخلصوص يف هذا الكتاب  باحلكم، حسبام تبني يف املقدمات. واملرا

 لعموم.خالف ا

 المسألة األولى
إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فال تؤثر فيها معارضة قضايا األعيان 

 وال حكايات األحوال. والدليل عىل ذلك أمور:

: أن القاعدة العامة ملا ثبتت باالستقراء صارت مقطوعا هبا أو أحدها

ضايا قريبا من القطع، ألنّا إنام نتكلم يف األصول الكلية القطعية، أما ق

األعيان وحكايات األحوال فهي مظنونة أو متومّهة، واملظنون ال يعارض 

 القطعي وال يرتجح عليه.

: أن القاعدة العامة ليس فيها احتامالت ألنا ثبتت باألدلة الثاين

َلة، إلمكان أن تكون عىل غري  القطعية، أما قضايا األعيان فإنا حمتم 

ىل سبيل االستثناء من ذلك ظاهرها، أو عىل ظاهرها ولكن واردة ع

 األصل. فال يمكن واحلالة هذه إبطال كلية القاعدة بام هذا شأنه.

: أن قضايا األعيان جزئية، والقواعد املطردة كليات، وال الثالث

تنهض اجلزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية 

صوص، كام يف مسألة يف اجلزئيات وإن مل يظهر فيها معنى الكليات عىل اخل

جواز اجلمع والقرص يف الصالة والفطر يف رمضان للمسافر بوسيلة نقل ال 

يشعر فيها بالتعب واملشقة، فإنه حتى مع عدم توّفر احلكمة من الرخصة، 

 وهي رفُع احلرج عن املسافر، فإن عموم الرخصة مستمر  يف هذا الشخص.

تقييد، فإن ختصيص : هذا ُمشك ل عىل بايب التخصيص والفإن قيل

العموم وتقييد املطلق صحيح عند األصوليني بأخبار األحاد وغريها من 
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األمور املظنونة، وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطالن ما قالوه، وإما 

 بطالن هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح، فلزم إبطال هذه القاعدة.

ألن ما نحن فيه  : أن هذا االعرتاض غري وارد عىل مسألتنا؛فاجلواب

، فإن  ض  ًضا ويف احلقيقة ليس بمعار  م فيه اجلزئيُّ معار  من قبيل ما ُيتَوهَّ

القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد يف يشء خمصوص وقضية عينية ما يقتيض 

بظاهره املعارضة يف تلك القضية املخصوصة وحَدها، فإنه ُينَظر: فإن كان 

ض دليٌل ُمعتَبٌ رشعا، 
وكان يقبُل التأويل بام ال يقدُح يف لذلك املُعار 

ُجه عاّم حيتمُل النّص، فذلك موضع التأويل، وأّما  القاعدة العامة وال خُير 

إذا مل يكن له دليٌل ُمعتَب، فالقاعدة العامة تبقى عىل عمومها وهُيَمُل ذلك 

ض لعدم ثبوته.   املُعار 

ا، ثم ورد موضٌع ومثال ذلك أنه إذا ثبت لنا أصل الّتنـزيه ُكلي ا عام  

ظاهُره التشبيه يف أمر خاّص يمكن أن ُيراد به خالُف ظاهره عىل ما أعطته 

قاعدة التنـزيه، فمثُل هذا ال يؤثر يف صّحة الُكلّية الثابتة. وكام إذا ثبت لنا 

أصُل عصمة األنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله صىل اهلل عليه وسلم: "مل 

ونحو ذلك، فهذا ال يؤّثر الحتامل  1..."،يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات

 مَح ل ه عىل وجه  ال خيرم ذلك األصل.

                                                 
َعْن َأيب ُهَريْعرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: ملَْ َيْكِذْب إِبْعرَاِهيُم َعَلْيِه السَّالم ِإاّل َثالَث   1

ْل فَعَعَلُه  َكَذبَاٍت: ثِْنتَعنْيِ ِمنعُْهنَّ يف َذاِت اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ، قَعْولُُه: "ِإين  َسِقيٌم"، َوقَعْولُُه: "بَ 
َنا ُهَو َذاَت يَعْوٍم َوَسارَُة ِإْذ أََتى َعَلى َجبَّاٍر ِمْن اجْلََبابِرَِة َفِقيَل  َكِبريُُهْم َهَذا". َوقَاَل: بَعيعْ
َها فَعَقاَل: َمْن  َلُه: ِإنَّ َها ُهَنا َرُجال َمَعُه اْمَرأٌَة ِمْن َأْحَسِن النَّاِس، فََأْرَسَل إِلَْيِه َفَسأَلَُه َعنعْ

ِذِه؟ قَاَل: ُأْخيِت، فَأََتى َساَرَة قَاَل: يَا َسارَُة لَْيَس َعَلى َوْجِه اأَلْرِض ُمْؤِمٌن َغرْيِي هَ 
بِييِن، فََأْرَسَل إِلَيعَْها، فَعَلمَّا َدَخَلتْ  َرِك، َوِإنَّ َهَذا َسأََليِن فََأْخبَعْرتُُه أَنَِّك أُْخيِت َفال ُتَكذ   َوَغيعْ

ا بَِيِدِه، َفُأِخَذ، فَعَقاَل: اْدِعي اللََّه يل َوال َأُضر ِك، َفَدَعْت اللََّه فَُأْطِلَق، َعَلْيِه َذَهَب يَعتَعَناَوهلَُ 
مُثَّ تَعَناَوهَلَا الثَّانَِيَة فَُأِخَذ ِمثْعَلَها أَْو َأَشدَّ، فَعَقاَل: اْدِعي اللََّه يل َوال َأُضر ِك، َفَدَعْت 

َا أَتَعْيُتُموين ِبَشْيطَاٍن، َفُأْطِلَق، َفَدَعا بَعْعَض َحَجَبِتِه فعَ  َقاَل: ِإنَُّكْم ملَْ تَْأتُوين بِِإْنَساٍن، ِإمنَّ
ِر َفَأْخَدَمَها َهاَجَر. فَأَتَعْتُه َوُهَو قَائٌِم ُيَصل ي فََأْوَمَأ بَِيِدِه َمْهَيا، قَاَلْت: َردَّ اللَُّه َكْيَد اْلَكافِ 

 َر. قَاَل أَبُو ُهَريْعَرَة: تِْلَك أُم ُكْم يَا َبيِن َماِء السََّماِء.أَْو اْلَفاِجِر يف حَنْرِِه َوَأْخَدَم َهاجَ 
قَعْوِل اللَِّه تَعَعاىَل: "َواختَََّذ اللَُّه ، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: صحيح البخاري

 ِإبْعرَاِهيَم َخِليال".
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د  وأما ختصيُص العموم فيشٌء آخر، ألنه إنام ُيعمل بناًء عىل أن املرا

ص ظاهُره من غري تأويل وال احتامل، فحينئذ  ُيعمل وُيعتب كام قاله  باملخصِّ

 األصوليون.

النفع بالنسبة إىل املُتمّسك  وهذا املوضع كثرُي الفائدة، عظيمُ 

بالكليات إذا عارضتها اجلزئيات وقضايا األعيان، فإنه إذا متّسك بالكيّل 

كان له اخلرية يف اجلزئي يف مَح ل ه عىل وجوه  كثرية، فإن متّسك باجلزئي مل 

يمكنه مع ذلك التمّسك اخلرية يف الكيل، فثبت يف حقه املعارضة، ورمت 

 مهاو  بعيدة. وهذا هو أصل الزيغ والضالل يف به أيدي اإلشكاالت يف

ٌك يف القواطع املحكامت. وال توفيق  الدين، ألنه اّتباٌع للمتشاهبات، وتشكُّ

 إال باهلل.

 المسألة الثانية
مّلا كان قصُد الشارع ضبُط اخللق إىل القواعد العامة، وكانت ُسنَّة اهلل 

ئد أكثرية ال عامة، وكانت الرشي عة موضوعة عىل مقتىض قد جرت بالعوا

ُء القواعد عىل العموم  ذلك الوضع، كان من األمر املُلَتَفت إليه إجرا

 العادي، ال العموم الكيل التام الذي ال خيتلف عنه جزئي ما.

أما كون الرشيعة موضوعة عىل العموم العادي القائم عىل الغالب 

ك البلوغ، وهو فظاهٌر، أال ترى أّن وضَع التكاليف عاّم، وُجعل عالمة ذل

مظنّة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، ألن العقل يكون عنده يف 

الغالب ال عىل العموم، إذ  ال يّطرد وال ينعكس كليا عىل التامم، لوجود من 

يتّم عقُله قبل البلوغ، ومن ينقُص وإن كان بالغا، إال أن الغالب االقرتان. 

سفر لعلة املشقة، وإن كانت املشّقة قد وكذلك ناط الشارُع الفطَر والقرَص بال

َقد معها، ومع ذلك فلم يعتب الشارع تلك النوادر، بل  توجد بدونا وقد ُتف 

ئد التكليفية.  أجرى القاعدة عىل عمومها. وعىل هذا الرتتيب جتد سائر الفوا

ء العمومات الرشعية عىل  وإذا ثبت ذلك ظهر أن ال بد من إجرا

من حيث هي منضبطة باملظنّات، إال إذا ظهَر  مقتىض األحكام العادية،

ُمعارٌض فُيعَمل عىل ما يقتضيه احلكم فيه. ومثال ذلك إذا عّللنا قرص 
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ف الذي ال جيد مشقة،  َ الصالة يف السفر باملشّقة فال ُينَتَقض باملسافر املرُت 

ص له يف ذلك. وكذلك نقول  وال بصاحب الصناعة الشاقة الذي ال يرخَّ

لِّق يف اخلمر عىل نفس التناول حفظا عىل العقل، ثم إنه ُأجرَي إّن احلّد عُ 

احلّد يف القليل الذي ال ُيذهب العقل جمرى الكثري، اعتبارا بالعادة يف تناول 

 الكثري.

وبناء عىل هذا، فليكن عىل بال من النظر يف املسائل الرشعية أن 

ل عىل العموم العادي.  القواعد العامة إنام ُتنـزَّ

 لة الثالثةالمسأ
للعموم صيغ وضعّية ينظر فيها أهل اللغة العربية، والنّظر هنا يف أمر 

 آخر، وهو أن للعموم الذي تدّل عليه الصيّغ بحسب الوضع نظرين: 

: باعتبار ما تدّل عليه الصيغة يف أصل وضعها عىل اإلطالق، أحدمها

ُد األصوليني، فلذلك يقع التخصيص عندهم  بالعقل وإىل هذا النظر َقص 

صات املنفصلة.  واحلّس وسائر املخصِّ

ئُد بالقصد والثاين : بحسب املقاصد االستعاملية التي تقيض العوا

 إليها، وإن كان أصُل الوضع عىل خالف ذلك.

واالعتبار األول قيايس والثاين استعاميل، والقاعدة يف األصول العربية 

 احلكُم لالستعاميل.أن األصل االستعاميل إذا عارَض األصل القيايس كان 

وبيان ذلك هنا أن العرب ُتطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت 

تعميمه مما يدّل عليه معنى الكالم خاصة، دون ما تدّل عليه تلك األلفاظ 

بحسب الوضع اإلفرادي؛ كام أنا أيضا ُتطلقها وتقصُد هبا تعميم ما تدّل 

 احلال؛ فإن املتكلِّم عليه يف أصل الوضع. وكّل ذلك مما يدّل عليه مقتىض

قد يأيت بلفظ  عموم  مما يشمل بحسب الوضع نفَسُه وغرَيُه وهو ال يريد 

نفَسُه، وال يريد أنه داخل يف مقتىض العموم، كام إذا قال: من دخل داري 

د، ومنه قوله تعاىل: )األنعام:  چہ  ہ  ہچ  أكرمُته، فليس املتكلِّم بمرا
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( فإن الذات اإلهلية خارجة من ٥٢فر: ، غا٥٢الزمر:  ،٥٥، الرعد: ٥٠٢

عموم كلمة "يشء". وكذلك قد يقصُد بالعموم صنفا ممّا يصلُح اللفُظ له 

يف أصل الوضع دون غريه من األصناف، كام إذا قال: أكرمت الناس، أو 

قاتلت الكفار، فإنام املقصوُد من لقي منهم، فاللفظ عام  فيهم خاصة، وهم 

دون من مل خيطر بالبال. كام أنه قد يقصُد ذكَر  املقصودون باللفظ العام

ُدُه من ذكر البعض اجلميُع، كام تقول: فالن  البعض يف لفظ العموم ومرا

ٱ  ٻ  چ  يملك املرشق واملغرب، واملراد مجيع األرض، ومنه قوله تعاىل:

)الزخرف:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے  چ  (، و٥٢)الرمحن:  چٻ  ٻ

٥٢ .) 

حلاصل أن العموم إنام ُيعتب باالستعامل، ووجوه االستعامل كثرية، فا

 ولكن ضابطها مقتضيات األحوال التي هي مالك البيان، فإن قوله تعاىل:
ر السموات  (٢١)األحقاف:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  مل ُيقصد به أّنا ُتدمِّ

قصود واألرض واجلبال وال املياه وال غريها ممّا هو يف معناها، وإنام امل

ر فيه عىل اجلملة، ولذلك قال:        تدّمر كّل يشء مّرت عليه مما شأُنا أن تؤثِّ
ڻ  ڻ   چ (، وقال يف اآلية األخرى:٢١)األحقاف:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ 

 (.٢٢)الذاريات:  چڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ
ببال وقد نبَّه طائفٌة من أهل األصول عىل هذا املعنى، وأّن ما ال خيطر 

املتكّلم عند قصده التعميم إال باإلخطار ال حُيَمل لفُظه عليه، إال مع 

اجلمود عىل جمّرد اللفظ، وأما املعنى فيبُعد أن يكون مقصودا للمتكلِّم، 

قال الغزايل: خروج  1كقوله صىل اهلل عليه وسلم: أيام إهاب دبغ فقد طهر.

باغ ليس ببعيد، بل هو الكلب عن ذهن املتكّلم واملستمع عند التعّرض للد

الغالب الواقع، ونقيُضه هو الغريب املستبَعد. وكذا قال غريه أيضا، وهو 

 موافق لقاعدة العرب، وعليه حُيمل كالم الشارع بال بد.

                                                 
 دبغت.باب: ما جاء يف جلود امليتة إذا ، كتاب: اللباس عن رسول اهلل، سنن الترمذي 1
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ع له يف األصل فإن قيل : إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق عىل مجيع ما ُوض 

أن تبقى داللته عىل ما حالة اإلفراد، فإذا حصل الرتكيب واالستعامل فإما 

كانت عليه حالة اإلفراد أو  ال؟ فإن كان األول فهو مقتىض وضع اللفظ، فال 

إشكال. وإن كان الثاين فهو ختصيص للفظ العام، وكل ختصيص ال بد له 

ص عقيل أو نقيل أو غريمها، وهو مراد األصوليني.  من خُمصِّ

كثري من أدلة  ووجه آخر، وهو أن العرب محلت اللفظ عىل عمومه يف

. وإذا  الرشيعة، مع أن معنى الكالم يقتيض ـ عىل ما تقّرر ـ خالف ما فهموا

كان فهُمهم يف سياق االستعامل ُمعتَبا يف التعميم حتى يأيت دليل 

التخصيص، دّل عىل أن االستعامل مل يؤّثر يف داللة اللفظ حالة اإلفراد 

وضعه، ثم  عندهم بحيث صار كوضع ثان، بل هو باق عىل أصل

التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل. ومثال ذلك أنه ملا 

(، شّق ٥٢اآلية )األنعام:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پچ  نزل قوله تعاىل:

: أيّنا مل يلبس إيامنه بظلم؟ فقال عليه الصالة والسالم:  ذلك عليهم وقالوا

 1لظلم عظيم".إنه ليس بذاك، أال تسمع إىل قول لقامن البنه "إن الرشك 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ ومثل ذلك أنه ملا نزلت:

(، قال بعض الكفار: فقد ُعب َدت املالئكة، وُعب َد ١٥)األنبياء:  چھ

اآلية )األنبياء:  چۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائچ  املسيح! فنـزل:

وما (. إىل أشياء كثرية سياقها يقتيض بحسب املقصد الرشعي عم٥٠٥

أخّص من عموم اللفظ، وقد فهموا فيها مقتىض اللفظ، وبادرت أفهاُمهم 

فيه، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانم، ولوال أن االعتبار عندهم ما 

َع له اللفظ يف األصل مل يقع منهم فهمه.   ُوض 

: أنا إذا اعتبنا االستعامل العريب فقد تبقى داللته فاجلواب عن األول

                                                 
، كتاب: تفسري القرآن، باب: "ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم صحيح البخاري 1

 عظيم".
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وقد ال تبقى. فإن بقيت فال ختصيص، وإن مل تبقى داللته فقد صار األوىل، 

ٌع ثان حقيقي ال جمازي.  لالستعامل اعتباٌر آخر ليس لألصل، وكأنه وض 

وربام أطلق بعض الناس عىل مثل هذا لفظ "احلقيقة اللغوية" إذا أرادوا 

 أصل الوضع، ولفظ "احلقيقة العرفية" إذا أرادوا الوضع االستعاميل.

لدليل عىل صحته ما ثبت يف أصول العربية من أن للفظ العريب وا

أصالتني: أصالة قياسّية، وأصالٌة استعاملّية. فلالستعامل هنا أصالٌة أخرى 

غري ما للفظ يف أصل الوضع، وهي التي وقع الكالم فيها، وقام الدليل 

 ل. عليها يف مسألتنا هذه. فالعام إًذا يف االستعامل مل يدخله ختصيص بحا

: أن الفهم يف عموم االستعامل متوقِّف عىل فهم واجلواب عن الثاين

 املقاصد فيه، وللرشيعة هبذا النظر مقصدان:

ل القرآن بحسبه، وقد أحدمها : املقصد يف االستعامل العريب الذي ُأنز 

 تقدم القول فيه.

: املقصد يف االستعامل الرشعي الذي تقّرر يف سور القرآن والثاين

رير قواعد الرشيعة، وهو املُعبَّ عنه بـ"احلقيقة الرشعية". كام بحسب تق

ت يف الرشع بدعاء  تقول يف "الصالة" إن أصلها الدعاء لغة، ثم ُخصَّ

خمصوص عىل وجه خمصوص، وهي فيه حقيقة ال جماز؛ فكذلك نقول يف 

ألفاظ العموم بحسب االستعامل الرشعي، إنا إنام تعّم بحسب مقصد 

والدليل عىل ذلك مثل الدليل عىل الوضع االستعاميل املتقّدم  الشارع فيها.

ء مقاصد الشارع يبنيِّ ذلك.  الذكر، واستقرا

أما املقصد األول فتستوي العرب يف فهمه، ألن القرآن نزل بلسانم. وأما 

الثاين فالتفاوت يف إدراكه حاصٌل؛ إذ  ليس الطارئ اإلسالم من العرب يف فهمه 

ال املشتغل بتفّهمه وحتصيله كمن ليس يف تلك الدرجة، وال كالقديم العهد، و

(. ٥٥)املجادلة:  چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجثچ  املبتدئ فيه كاملنتهي،

فال مانع من توّقف بعض الصحابة يف بعض ما ُيشكل أمُره ويغمُض وجُه 

سع يف القصد الرشعي فيه، حتى إذا تبّحر يف إدارك معاين الرشيعة نظُرُه، واتّ 
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ميدانا باُعه زال عنه ما وقف من اإلشكال، واّتضح له القصد الرشعي عىل 

الكامل. فإذا تقّرر وجُه االستعامل، فام ُذكر مما توّقف فيه بعُضهم راجٌع إىل هذا 

القبيل. وهذا الوضع وإن كان قد جيء به ُمضّمنا يف الكالم العريب، فله مقاصد 

كمي أيضا، وهذا املساق خيتّص بمعرفته ختتّص به يدّل عليها املساق احل

العارفون بمقاصد الشارع، كام أن األول خيتّص بمعرفته العارفون بمقاصد 

 العرب. فكّل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا تدبرته.

ويتبنّي لك صّحة ما تقّرر بالنظر يف األمثلة املُعرَتض هبا يف السؤال 

اآلية )األنعام:  چٻ  ٻ پ ٱ  ٻ  ٻ چ  األول. فأما قوله تعاىل:

(، فإن سياق الكالم يدّل عىل أن املُراد بالظلم أنواع الرشك عىل ٥٢

رة لقواعد التوحيد،  اخلصوص؛ فإن السورة من أّوهلا إىل آخرها مقرِّ

وهادمة لقواعد الرشك وما يليه. وأيضا فإن ذلك مّلا كان تقريرا حلُكم 

نه العموُم يف كّل ظلم دّق أو جّل، رشعّي بلفظ عام كان مظنَّة ألن ُيفَهم م

، وكان ذلك عند نزول السورة، وهي مكيّة نزلت يف أول  فألجل هذا سألوا

 اإلسالم قبل تقرير مجيع كّليات األحكام.

)األنعام:  چٻ  ٻ  ٻپچ  وسبب احتامل النظر ابتداء أن قوله:

ل هو ( نفي عىل نكرة ال قرينة فيها تدّل عىل استغراق أنواع الظلم، ب٥٢

كقوله: "مل يأتني رجل" فيحتمل املعاين التي ذكرها سيبويه، وهي كلها نفي 

ر، وال نّص يف مثل هذا عىل االستغراق يف مجيع  ملوجب مذكور أو ُمقدَّ

األنواع املحتَمَلة إالّ مع اإلتيان بـ"من" وما يعطي معناها، وذلك مفقوٌد 

د عىل ظلم معروف، وهو هنا، بل يف السورة ما يدّل عىل أن ذلك النفي وار

ظلم االفرتاء عىل اهلل والتكذيب بآياته، فصارت اآلية من جهة إفرادها 

بالنظر يف هذا املساق، مع كونا أيضا َف مساق تقرير األحكام، جُمَمَلة يف 

عمومها، فوقع اإلشكال فيها، ثّم بنّي هلم النبّي صىل اهلل عليه وسلم أن 

نوعان من أنواع الظلم، وذلك ما دلت عليه  عمومها إنام القصُد به نوٌع أو

 السورة، وليس فيه ختصيص عىل هذا بوجه.

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ  أما قوله تعاىل:

( فإن اخلطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ومل يكونوا ١٥)األنبياء:  چھ
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 :يعبدون املالئكة وال املسيح، وإنام كانوا يعبدون األصنام، فقوله تعاىل
عاّم يف األصنام التي كانوا يعبدون، فلم  (١٥)األنبياء:  چڻ  ۀچ

يدخل يف العموم االستعاميل غرُي ذلك، فكان اعرتاض املعرتض جهال منه 

د يف اآليات. ونزل قوله: ۉ  ۉ ې  ې  ې  چ  باملساق، وغفلة عام ُقص 

 ( بيانا جلهل املعرتض.٥٠٥)األنبياء:  چې

إّن السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد وبعد هذا، فلقائل أن يقول: 

الرشيعة وكونم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سّياق االستعامل 

يدّل عىل خالف ذلك، وهو دليل عىل أن املُعتب عندهم يف اللفظ عموُمه 

بحسب اللفظ اإلفرادي وإن عارضه السياق، وإذا كان كذلك عندهم، 

ة املتقدمة مما ُخّص باملنفصل، ال ممّا صار ما يبنّي هلم خصوَصه كاألمثل

عى. وهلذا املوضع من كالمهم أمثلة: ع يف االستعامل عىل العموم املُدَّ  ُوض 

منها أن عمر بن اخلطاب كان يّتخذ اخلشن من الطعام، كام كان يلبس 

املرقَّع يف خالفته، فقيل له: لو اختذت طعاما أل نَيَ من هذا! فقال: أخشى أن 

ل طيب (! ٢٠)األحقاف:  چىئ   ىئ   ىئ  ی  ی چ  ايت، يقول اهلل تعاىل:ُتعجَّ

وجاء أنه قال ألصحابه وقد رأى بعَضُهم قد توّسع يف اإلنفاق شيئا: أين 

(، وسياق ٢٠)األحقاف:  چىئ   ىئ   ىئ  ی  ی چ  تذهب بكم هذه اآلية

. اآلية يقتيض أنا إنام نزلت يف الكفار الذين رضوا باحلياة الدنيا من اآلخرة

فاآلية غري الئقة بحالة املؤمنني، ومع ذلك فقد أخذها عمر مسَتنًَدا يف ترك 

اإلرساف ُمطلقا. وله أصٌل يف الصحيح أنه ملا قال عمر بن اخلطاب ريض 

اهلل عنه للنبّي صىل اهلل عليه وسلم: ادع اهلل أن يوّسع عىل أّمتك، فقد وّسع 

اهلل عليه وسلم جالسا عىل فارس والروم وهم ال يعبدونه. فاستوى صىل 

لت هلم طيّباهُتم يف احلياة  فقال: "أو يف شكر يا ابن اخلطاب؟ أوَلك قوم ُعجِّ

 1الدنيا".

                                                 
، كتاب: قصاص املظامل ، باب الغرفة والعلية املشرفة وغري املشرفة صحيح البخاري 1

 يف السطوح وغريها.
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اآلية )النساء:  چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ومنها قوله تعاىل:

ہ  چ  (، فإنا نزلت فيمن ارتّد عن اإلسالم بدليل قوله بعد:٥٥١ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

(، ثم إن عامة العلامء استدلوا هبا عىل ٥٥٥، النساء: ٢٥)النساء:  چہ  ہ

، وعىل أن االبتداع يف الدين مذموٌم.  كون اإلمجاع ُحّجة، وأن خمال َفُه عاص 

وغري هذا كثري، وهو كّله مما يدّل عىل صحة األخذ بالعموم اللفظي 

 وإن دّل االستعامل اللغوي أو الرشعي عىل خالفه.

لح إنام جاءوا بذلك الفقه احلسن بناء عىل : أن السلف الصاواجلواب

أمر آخر غري راجع إىل الصيّغ العمومية، ألنم فهموا من كالم اهلل تعاىل 

 
 
ء مقصوًدا يفهُمه الراسخون يف العلم، وهو أن اهلل تعاىل ذكر الكفار بسِّ

أعامهل  م، واملؤمنني بأحَسن  أعامهل  م، ليقوم العبُد بني هذين املقامني عىل 

دَّ هلم، فيجتهد ق دمي اخلوف والرجاء، فريى أوصاف أهل اإليامن وما ُأع 

رجاَء أن ُيدركهم، وخياف أن ال يلحقهم فيفّر من ذنوبه، ويرى أوصاف 

أهل الكفر وما ُأعدَّ هلم فيخاف من الوقوع فيام وقعوا فيه وفيام يشبهه، 

ث يشرتك ويرجو بإيامنه أن ال يلحق هبم، فهو بني اخلوف والرجاء من حي

مع الفريقني يف وصف  َما وإن كان مسكوتا عنه، وهذا ظاهر يف املثالني 

السابقني. وأما غريمها فإما أنه يرجع إىل هذه القاعدة، وإما أنه بيان فقه 

 اجلزئيات من الكليات العامة، ال أن املقصود منه التخصيص.

 

 أنواع المخصصات
 

 صل أو باملتصل.إذا تقّرر ما تقّدم، فالتخصيص إما باملنف

فإن كان باملّتصل كاالستثناء، والصفة، والغاية، وبدل البعض، 

، بل هو بياٌن لقصد املتكّلم يف 
 
وأشباه ذلك، فليس يف احلقيقة بإخراج ليشء

عموم اللفظ أن ال يتوّهم السامُع منه غري ما قصد. وهذا مثل قول سيبويه: 

عند من يعرفه. وبيان ذلك "زيد األمحر" عند من ال يعرفه كـ"زيد" وحَده 
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أن زيًدا األمحر هو االسم املعّرف به مدلول زيد بالنسبة إىل قصد املتكلم، 

كام كان املوصول مع صلته هو االسم ال أحدمها، وهكذا إذا قلت: 

"الرجل اخلياط" فعرفه السامع فهو مرادف لـ"زيد"، فإًذا املجموُع هو 

ثناء إذا قلت: "عرشة إالّ ثالثة" فإنه الداّل عىل املعنى، ويظهر ذلك يف االست

مرادف لقولك "سبعة" فكأنه وضٌع آخر عرَض حالة الرتكيب. وإذا كان 

كذلك، فال ختصيص يف حمصول احلكم ال لفظا وال قصدا، وال يصّح أن 

 ُيقال إنه جماز لعدم حصول الفرق بني التعبريين.

املقصود  وأما التخصيص باملنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إىل بيان

يف عموم الصيّغ، حسبام تقّدم يف بداية املسألة، ال أنه عىل حقيقة 

 التخصيص الذي يذكره األصوليون.

: وهكذا يقول األصوليون إّن التخصيص بياُن املقصود  فإن قيل

م دخول  املخصوص حتت عموم الصيغة  بالصيغ املذكورة، فإنه رفٌع لتوهُّ

د الدخوُل  حتتها، وإال كان التخصيص نسخا.  يف فهم السامع، وليس بمرا

فإًذا ال فرق بني التخصيص باملنفصل والتخصيص باملتصل عىل ما 

ق بني ما ذكرت وبني ما يذكره األصوليون؟  فّّست. فكيف تفرِّ

: أن الفرق بينهام ظاهر. وذلك أن ما ُذكر هنا راجع إىل بيان فاجلواب

الرشعي، وما ذكرُه  وضع الصيغ العمومية يف أصل االستعامل العريب أو

األصوليون يرجع إىل بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إىل 

اخلصوص. فنحن بّينّا أنه بياٌن لوضع اللفظ، وهم قالوا إنه بياٌن خلروج 

اللفظ عن وضعه، وبينهام فرق. فالتفسري الواقع هنا نظرُي البيان  الذي سيق 

َد منه،  والذي لألصوليني نظرُي البيان الذي عقب اللفظ املشرتك ليبنيِّ املرا

د منها املجاز، كقولك رأيت أسدا يفرتس  سيق عقيب احلقيقة ليبنيِّ أن املرا

 األبطال.

: حاصل ما مّر أنه بحٌث يف عبارة، واملعنى مّتَفٌق عليه، ومثُله فإن قيل

 ال ينبني عليه ُحكم.

أنم : أن ال، بل هو بحث فيام ينبني عليه أحكام، منها فاجلواب
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اختلفوا يف العاّم إذا ُخّص هل يبقى حجة أم ال؟ وهي من املسائل اخلطرية 

يف الدين، فإن اخلالف فيها يف ظاهر األمر شنيٌع، ألن غالب األدلة الرشعية 

ت من املسائل املُخَتَلف فيها بناًء عىل ما  وعمدهتا هي العمومات، فإذا ُعدَّ

ص، صار معظم الرشيعة قالوه أيضا من أن مجيع العمومات أو غال بها خُمصَّ

خمتلفا فيها هل هو حجة أم ال؟ ومثل ذلك ُيلقى يف املُط َلقات فانظر فيه. 

َضت املسألُة عىل هذا األصل املذكور مل يبق اإلشكال املحظور،  فإذا ُعر 

 وصارت العمومات ُحّجة عىل كّل قول. 

مات ولقد أدى إشكاُل هذا املوضع إىل شناعة أخرى، وهي أن عمو

َتد  به يف حقيقته من العموم، وإن قيل بأنه ُحّجة  القرآن ليس فيها ما هو ُمع 

نية وإسقاط  بعد التخصيص. ويف هذا القول ما يقتيض إبطال الكليات القرآ

االستدالل به مجلة، إالّ بجهة  من التساهل وحتسني الظن، ال عىل حتقيق 

ل توه نُي األدلة الرشعية وتضعيُف النظر والقطع باحلكم. ويف هذا إذا ُتؤمِّ

االستناد إليها. وربام نقلوا يف احلجة هلذا املوضع عن ابن عباس أنه قال: 

 چی  ی  جئ  حئچ  ليس يف القرآن عاّم إال خُمّصص، إال قوله تعاىل:

، ٥٥، احلجرات: ٥٢، النور: ١١، النور: ٥٢٥، النساء: ٢٥٢)البقرة: 

العرب، وخمالٌف ملا كان عليه  (. ومجيع ذلك خمالٌف لكالم٥٥التغابن: 

السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها حتقيقا، بحسب قصد 

العرب يف اللسان، وبحسب قصد الشارع يف موارد األحكام، وما نقل عن 

 ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل. 

فاحلّق يف صيغ العموم إذا وردت أنا عىل عمومها يف األصل 

ُم املُّطلُع عىل مقاصد الرشع، اال ها العريبُّ الَفه 
ستعاميل، بحيث يفهم حملَّ عموم 

 فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقٌه كثري، وعلٌم مجيل. وباهلل التوفيق.

 المسألة الرابعة
ئم وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخّص ختّصُصها  عمومات العزا

َصة هلا يف احلقيقة، بل العز ئُم باقيٌة عىل عمومها، وإن ُأطل ق فليست بمخصِّ ا

 عليها أن الرخص خّصصتها فإطالق جمازي ال حقيقي.
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والدليل عىل ذلك أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إىل ما ال 

 ُيطاق، أو  ال.

فإن وقعت بالنسبة إىل ما ال ُيطاق فليست برخصة يف احلقيقة، إذ  مل 

إنام ُيقال هنا: إن اخلطاب بالعزيمة مرفوٌع خُياَطب  بالعزيمة من ال ُيطيُقها، و

من األصل بالدليل الداّل عىل رفع تكليف ما ال ُيطاق، فانتقلت العزيمة إىل 

هيئة أخرى، وكيفية  خمالفة  لألوىل؛ كاملصيل ال يطيق القيام فليس بُمخاَطب 

ُضُه اجللوس أو عىل جنب أو ظهر، وهو العزيمة عليه.  بالقيام، بل صار فر 

وقعت بالنسبة إىل االنتقال إىل ما هو أخّف، فمعنى الرخصة يف  وإن

حّقه أنه ال ُجناح عليه يف اإلتيان بام هو أخّف، ال أنه َسَقَط عنه فرُض 

َص له يف قرص الصالة أو الفطر يف  العزيمة. والدليل عىل ذلك أن من ُرخِّ

ؤّد فرَضُه عىل رمضان إذا صىل الصالة تاّمة أو صام ال يصّح أن ُيقال إنه مل ي

كامله، وهو معنى كونه داخال حتت عموم اخلطاب بالصيام يف وقته، وأداء 

 الصالة تاّمة. 

: إن العزيمة مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة إليه، فإن قيل

فأّي اخلصلتني َفَعَل فعىل ُحكم الوجوب، وإذا كان كذلك فعمله بالعزيمة 

م االنحتام، وذلك معنى ختصيص عمٌل عىل كامل، وقد ارتفع عنه ُحك

خص عىل  ئم بالرُّ َصت عمومات العزا عموم العزيمة بالرخصة، فقد ختصَّ

هذا التقرير، فال يستقيم القول ببقاء العمومات إذ  ذاك. وأيضا فإن اجلمع 

بني بقاء ُحكم العزيمة ومرشوعية الرخصة مَج ٌع بني متنافيني، ألن معنى 

ة واجٌب عليه حتام، ومعنى جواز الرتخص أن بقاء العزيمة أن إمتام الصال

إمتام الصالة ليس بواجب حتام، ومها قضيتان متناقضتان ال جتتمعان عىل 

موضوع واحد، فال يصّح القول ببقاء العموم بالنسبة إىل من يشّق عليه 

إمتام الصالة. وأمٌر ثالٌث، وهو أن الرخصة قد ثبت التخيري بينها وبني 

العزيمة هنا باقية عىل أصلها من الوجوب املنحتم لزم العزيمة، فلو كانت 

من ذلك التخيري بني الواجب وغري الواجب، والقاعدة أن ذلك حُماٌل ال 

 يمكن، فام أدى إليه مثله.
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: أن العزيمة مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة، إذ  فاجلواب

يف حقيقة الرخصة مل يأت دليٌل ثابٌت يدّل عىل حقيقة التخيري، بل الذي أتى 

أن من ارتكبها فال ُجناح عليه خاصة، ال أن املكلَّف خُمريَّ بني العزيمة 

ئم  والرخصة، وقد تقّدم الفرق بينهام يف كتاب األحكام يف فصل العزا

والرخص. وإذا ثبت ذلك، فالعزيمة عىل كامهلا وأصالتها يف اخلطاب هبا، 

 وللمخالفة ُحكم آخر، هو رفع اإلثم. 

فإن اخلطاب بالعزيمة من جهة حّق اهلل تعاىل، واخلطاُب وأيضا 

بالرخصة من جهة حّق العبد، فليسا بواردين عىل املُخاَطب من جهة 

واحدة، بل من جهتني خمتلفتني، وإذا اختلفت اجلهات أمكن اجلمع وزال 

ُفها للخطأ  م يف االجتامع. ونظرُي ختلُّف العزيمة للمشّقة ختلُّ التناقض املتوهَّ

لنسيان واإلكراه وغريها من األعذار التي يتوّجه اخلطاُب مع وجود ها، وا

مع أن التخلُّف غري مؤثِّم وال موقع يف حمظور، وعىل هذا ينبني معنى آخر 

 يعم هذه املسألة وغريها وهو املسألة التالية:

 المسألة الخامسة
ئم إذا ُرف َع اإلثُم عن املخالف فيها لعذر   من  العمومات التي هي عزا

هة عىل عمومها من غري ختصيص، وإن  ئم متوجِّ األعذار فأحكام تلك العزا

 ُأطل ق عليها أن األعذار خّصصتها فعىل املجاز ال عىل احلقيقة.

واملسألة وإن كانت خُمَتَلفا فيها عىل وجه آخر، فالصواب جرياُنا عىل 

 ما جرت عليه العزائم مع الّرخص.

 ولنفرض املسألة يف موضعني:

ٌم ثابت دمهاأح : فيام إذا وقع اخلطأ من املُكلَّف فتناول ما هو حُمرَّ

با حالال،  التحريم بنّص أو إمجاع أو غريمها؛ كشارب املُسكر يظنّه رشا

، أو قاتُل املسلم يظنّه كافرا حماربا،  ه  وآكُل مال اليتيم أو غريه يظنّه مال نفس 

مت أو واطئ األجنبيّة يظنّها زوجته، وما أشبه ذلك.  فإن املفاسد التي ُحرِّ

هذه األشياُء ألجلها واقعٌة أو متوقََّعة، فإن شارب املُسكر قد زال عقُله 



 

499 

وصّده عن ذكر اهلل وعن الصالة، وآكُل مال اليتيم قد أخذ ماَله الذي 

حصل له به الرضر والفقر، وقاتل املسلم قد أزهق دم نفس بغري حق، فهل 

ن اهلل أذن فيها أو أمر هبا؟ كال، بل عذر يسوغ يف هذه األشياء أن يقال: إ

اخلاطئ، ورفع احلرج والتأثيم هبا، ورشع مع ذلك فيها التاليف حتى تزول 

املفسدة فيام يمكن فيه اإلزالة، كالغرامة والضامن يف املال، وأداء الدية مع 

حترير الرقبة يف النفس، وبذل املهر مع إحلاق الولد بالواطئ، وما أشبه 

چ  چ  چ (،٢٥)األعراف:  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ   تعاىل يقول:ذلك. فاهلل

)النحل:  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ

 (، غري أن عذر اخلطأ رفع ُحكم التأثيم املَُرتَّب عىل التحريم.١٠

)املائدة:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ  : يقول اهلل تعاىل:واملوضع الثاين

(، فإذا أخطأ احلاكم يف ٢طالق: )ال چڈ  ڈ  ژ  ژچ (، ويقول:٢١

احلكم فسلَّم املال إىل غري أهله، أو الزوجة إىل غري زوجها، أو أدَّب من مل 

يستحّق تأديبا وترك من كان مستحّقا له، أو قتل نفسا بريئة إما خلطأ يف 

دليل أو يف الشهود، أو نحو ذلك مما هو حكم بغري ما أنزل اهلل فهل يصّح 

ر بذلك؟ هذا ال يسوغ، غري أنه معذور يف عدم إصابته أن ُيقال إنه مأمو

 احلق. واألمثلة يف ذلك كثرية.

ولو كان هذا الفاعل وهذا احلاكم مأمورا بام أخطأ فيه، أو مأذونا له 

 فيه، لكان األمُر بتالفيه إذا اّطلع عليه عىل خالف مقتىض األدلة.

معتمدا عىل أن فإن التزم أحٌد هذا الرأي، وجرى عىل التعّبد املحض، 

احلرج مرفوٌع يف التكاليف، وإصابة ما يف نفس األمر حرٌج أو تكليٌف بام ال 

با، وقد ظنّه كذلك، فليكن مأمورا به أو  ُيستطاع، وإنام ُيَكلَّف بام َيظنُّه صوا

مأذونا فيه، والتاليف بعد ذلك أمٌر ثان بخطاب جديد. فهذا الرأي جار  عىل 

ه  يف الرشيعة. وقد مّر له تقريٌر يف فصل األوامر الظاهر ال عىل الّتفقُّ

والنواهي، ولوال أنا مسألة عرضت لكان األوىل ترك الكالم فيها، ألنا ال 

 تكاد ينبني عليها فقٌه معتب.
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 المسألة السادسة
العموُم إذا ثبت فال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم، فقط بل له 

 طريقان:

 هو املشهور يف كالم أهل األصول.: الصيغ إذا وردت، وأحدمها

، والثاين ء مواقع املعنى حتى حيصل منه يف الذهن أمٌر كيل  عام  : استقرا

 فيجري يف احلكم جمرى العموم املُسَتَفاد من الصيغ. 

ء هكذا شأنه، فإنه  والدليل عىل صحة هذا الطريق الثاين أن االستقرا

م عام، إما قطعي وإما تصفُّح جزئيات ذلك املعنى ليثبت من جهتها حك

ظني، وهو أمٌر ُمَسلٌَّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية. فإذا تّم االستقراء 

ر، وهو معنى العموم املراد يف هذا املوضع. َم به مطلقا يف كّل فرد ُيقدَّ  ُحك 

تر املعنوي هذا معناه، فإن جود  ومن الدليل عىل ذلك أيضا أّن التوا

اإلطالق من غري تقييد، وعىل العموم من غري  حاتم مثال إنام ثبت عىل

ختصيص، بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت احلرص، خمتلفة يف الوقوع 

لت للسامع معنى كلّيا َحَكم به عىل حاتم،  مّتفقة يف معنى اجلود، حتى حصَّ

 وهو اجلود.

ئد تنبني عليها، أصلّية وفرعّية. وذلك أنا إذا  وهلذه املسألة فوا

املجتهد، ثم استقرى معنى عاّما من أدلة خاصة، واّطرد له تقّررت عند 

 ، نُّ
ذلك املعنى، مل يفتقر بعد ذلك إىل دليل خاص عىل خصوص نازلة تع 

بل حيكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول حتت عموم املعنى املستقرى 

من غري اعتبار بقياس أو غريه، إذ  صار ما استقري من عموم املعنى 

عامة، فكيف حيتاج مع ذلك إىل صيغة خاصة  كاملنصوص بصيغة

 بمطلوبه؟

ومن فهم هذا هان عليه اجلواب عن إشكال القرايف الذي أورده عىل 

 أهل مذهب مالك حيث استدلوا يف سّد الذرائع عىل الشافعية بقوله تعاىل:
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 وقوله: (،٥٠٥)األنعام:  چھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆچ 
ُ ٥١)البقرة:  چڑ  ک  کڈ  ژ  ژ  ڑ  چ (، وبحديث: "َلَعَن اّللَّ

م   َمت  َعَلي ه  َيُهوَد ُحرِّ ُلوَها َفَباُعوَها"، ال  ُحوُم َفَجمَّ وقول عمر بن  1الشُّ

قال: فهذه وجوه كثرية  2اخلطاب: "ال جتوز شهادة خصم وال ظنني".

يف  يستدلون هبا، وهي ال تفيد، فإنا تدّل عىل اعتبار الرشع سّد الذرائع

َمع عليه، وإنام النـزاع يف ذرائع خاصة، وهي بيوع اآلجال  اجلملة، وهذا جُم 

ونحوها، فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحّل النـزاع، وإالّ فهذه ال تفيد. 

َمع عليها فينبغي أن تكون  قال: وإن قصدوا القياس عىل هذه الذرائع املُج 

ُء اجلامع حتى يتعرض حجتهم القياس خاصة، ويتعنّي عليهم حينئذ إبدا

اخلصم لدفعه بالفارق، ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس، وهم ال 

يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن مدركهم النصوص، وليس كذلك، بل 

ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصة بذرائع بيوع اآلجال خاصة، ويقترصون 

 عليها.

 ما تقّدم بياُنه؛ هذا ما قال يف إيراد هذا اإلشكال. وهو غري وارد عىل

ها يف خصوصات كثرية بحيث أعطت يف الرشيعة  ألن الذرائع قد ثبت سدُّ

ا، وخالُف الشافعي هنا غري قادح يف أصل املسألة،  معنى السدِّ ُمطلقا عام 

 وال خالُف أيب حنيفة.

أما الشافعّي فالظنُّ به أنه تّم له االستقراء يف سّد الذرائع عىل العموم، 

قوُله برتك األضحية إعالما بعدم وجوهبا، وليس يف ذلك دليٌل ويدل عليه 

رصيح من كتاب أو سنة، وإنام فيه عمل مجلة من الصحابة، وذلك عند 

                                                 
 ، كتاب: أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل.صحيح البخاري 1
طَّاِب َعْن رَبِي 2 َرُجٌل ِمْن أَْهِل َعَة ْبِن َأيب َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَُّه قَاَل: َقِدَم َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْ

اْلِعرَاِق فَعَقاَل: َلَقْد ِجْئُتَك أَلْمٍر َما َلُه رَْأٌس َوال َذَنٌب! فَعَقاَل ُعَمُر: َما ُهَو؟ قَاَل: 
َقاَل ُعَمُر: أََو َقْد َكاَن َذِلَك! قَاَل: نَعَعْم، فَعَقاَل ُعَمُر: َشَهاَداُت الز وِر َظَهَرْت بَِأْرِضَنا. فعَ 

َواللَِّه ال يُعْؤَسُر َرُجٌل يِف اإِلْسالِم بَِغرْيِ اْلُعُدوِل. وَحدََّثيِن َماِلك أَنَُّه بَعَلَغُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن 
طَّاِب قَاَل: ال جَتُوُز َشَهاَدُة َخْصٍم َوال ظَِننٍي.  باب: ، كتاب: األقضية، لكموطأ مااخلَْ

 ما جاء يف الشهادات.
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الشافعي ليس بحجة. لكن عارضه يف مسألة بيوع اآلجال دليٌل آخر رجح 

ض  راجح  مل  عىل غريه فأعمله، فرتك سّد الذريعة ألجله، وإذا تركه ملُعار 

 خمالفا. ُيَعدّ 

ُز إعامل احليل مل يكن من أصله يف  وأما أبو حنيفة فإن  ثَبَت عنه جوا

بيوع اآلجال إالّ اجلواز، وال يلزم من ذلك ترُكه ألصل سّد الذرائع. وهذا 

فقُة مالك يف سّد الذرائع فيها، وإن خاَلَفه يف  واضح، إال أنه ُنق ل عنه موا

 .بعض التفاصيل. وإذا كان كذلك فال إشكال

 المسألة السابعة
رت  العمومات إذا احّتد معناها وانترشت يف أبواب الرشيعة، أو تكرَّ

ٌة عىل عمومها عىل  َرا يف مواطن بحسب احلاجة من غري ختصيص، فهي جُم 

ز التخصيص باملنفصل.  كّل حال، وإن قلنا بجوا

والدليل عىل ذلك االستقراء؛ فإن الرشيعة قّررت أن ال حرج علينا 

ه علامُء  يف الدين يف مواضع كثرية، ومل تستثن منه موضعا وال حاال، فعدَّ

ّلة أصال مّطردا، وعموما مرُجوًعا إليه من غري استثناء وال طلب 
 
امل

م احلكم به، وال توّقف يف مقتضاه، وليس  ص، وال احتشام من إلزا خمصِّ

ر والتأكيد من القصد إىل التعميم التام. و أيضا ذلك إالّ ملا فهموا بالتكرا

ء: ٥٥٢)األنعام:  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  چ  قررت الرشيعة أن ، ٥١، اإلرسا

(، فأعملت العلامء املعنى يف جماري عمومه، ورّدوا ٢، والزمر: ٥٥فاطر: 

ر أن ال  د األدلة بالتأويل وغريه. وبّينت الرشيعة بالتكرا ما خالفه من أفرا

ر" وه عىل عمومه. فأبى أهُل العلم من ختصيصه ومحل 1"رضر وال رضا

وقررت الرشيعة أن "من سّن ُسنّة حسنة أو سّيئة كان له ممن اقتدى به حظ  

إن َحَسنًا وإن  سيًِّئا"، وأن "من مات مسلام دخل اجلنة، ومن مات كافرا 

م ذلك  ر تقريُره وتأّكد أمُره وُفه  دخل النار". وعىل اجلملة فكّل أصل  تكرَّ

را  من جماري الكالم فهو مأخوٌذ عىل حسب عمومه. وأكثُر األصول تكرا

                                                 
 ، كتاب: األقضية، باب: القضاء يف املرفق.موطأ مالك 1
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األصوُل املّكية؛ كاألمر بالعدل، واإلحسان، وإيتاء ذي القربى، والنهي 

 عن الفحشاء واملنكر والبغي، وأشباه ذلك.

فأّما إن مل يكن العموم مكّررا وال مؤّكدا وال منترشا يف أبواب الفقه 

ده فيه نظر، فال بد من البحث عاّم  ك بمجرَّ ُصه. فالّتمسُّ يعارُضه أو خيصِّ

ر والتأكيد  وإنام حصلت التفرقة بني الصنفني ألن ما حصل فيه التكرا

ئن به إىل منـزلة النّص القاطع الذي ال  واالنتشار صار ظاهُره باحتفاف القرا

ض الحتامالت، فيجب  احتامل فيه، بخالف ما مل يكن كذلك فإنه ُمعرَّ

 غريه، وُيب َحث عن وجود التوّقف يف القطع بمقتضاه حتى ُيعَرض عىل

ض فيه.  معار 

وعىل هذا ينبني القول يف العمل بالعموم: هل يصّح من غري 

ض عىل هذا  ص أم حيتاج أّوالً إىل البحث عن خمّصص؟ فإنه إذا ُعر  املخصِّ

ص، إذ  ال  التقسيم أفاد أن القسم األول غري حمتاج فيه إىل بحث عن املخصِّ

ُص   القواعُد بعضها بعضا. يصّح ختصيصه إالّ حيث ختصِّ

: قد ُحكَي اإلمجاُع يف أنه ُيمنَع العمُل بالعموم حتى ُيبَحث فإن قيل

ص أم ال؟ وكذلك كل دليل مع معارضه، فكيف يصّح القول  هل له خمصِّ

 بالتفصيل؟

: أن اإلمجاع ـ إن صّح ـ فمحموٌل عىل غري الق سم املتقّدم، فاجلواب

بز أن ما كان من العمومات عىل تلك مجعا بني األدلة. وأيضا فالبحث ي

ص، بل هو عىل عمومه. واهلل أعلم.  الصفة فغري خُمصَّ
 

 الفصل الخامس: البيان واإلجمال
 

 المسألة األولى
النبي صىل اهلل عليه وسلم كان مبيِّنا بقوله وفعله وإقراره ملا كان 

 .(٤٤النحل: ) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ مكلَّفا بذلك يف قوله تعاىل:
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فكان يبنّي بقوله عليه الصالة والسالم؛ كام قال يف حديث الطالق: 

وقال لعائشة حني سألته  1"فتلك العدة التي أمر اهلل أن ُيطّلق هلا النساء"،

"إنام ذلك  (٥)االنشقاق:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  عن قول اهلل تعاىل:

 وغريه، وهو ال حيىص كثرة. 2العرض"،

 3فعله، مثل قوله: "أال أخبتيها أين أفعل ذلك"،وكان أيضا يبنّي ب

وبنّي هلم كيفية الصالة واحلج بفعله، وقال عند ذلك: "وصلوا كام 

 ، إىل غري ذلك.5و"لتأخذوا عني مناسككم" 4رأيتموين أصيل"،

وكان إقراره بيانا أيضا إذا علم بالفعل ومل ينكره مع القدرة عىل 

                                                 
طَلََّق اْمرَأَتَُه َوِهَي َحاِئٌض َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى  َعْن نَاِفٍع أَنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمرَ  1

ْبُن اخْلَطَّاِب َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك،  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسَأَل ُعَمرُ 
فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ُمْرُه فَعْليُعرَاِجْعَها، مُثَّ مُيِْسْكَها َحىتَّ َتْطُهَر مُثَّ 

، فَِتْلَك اْلِعدَُّة حتَِيَض مُثَّ َتْطُهَر، مُثَّ ِإْن َشاَء أَْمَسَك  بَعْعُد َوِإْن َشاَء طَلََّق قَعْبَل َأْن مَيَسَّ
، كتاب: الطالق، باب: ما جاء موطأ اإلمام مالكالَّيِت أََمَر اللَُّه أَْن يُطَلََّق هَلَا الن َساُء. 

 يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض.
ْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َمْن ُحوِسَب ُعذ َب"، قَاَلْت عن َعاِئَشَة أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ  2

َعاِئَشُة فَعُقْلُت: أََولَْيَس يَعُقوُل اللَُّه تَعَعاىَل: "َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا"؟ قَاَلْت 
َا َذِلِك اْلَعْرُض، َوَلِكْن َمْن نُوِقَش احلَِْساَب يَعْهِلْك.  ،  صحيح البخاريفَعَقاَل: ِإمنَّ

 ب: العلم، باب: من مسع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حىت يعرفه.كتا
َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َأنَّ َرُجال قَعبََّل اْمَرأَتَُه َوُهَو َصائٌِم يف َرَمَضاَن،  3

َذِلَك، َفَدَخَلْت َعَلى أُم  فَعَوَجَد ِمْن َذِلَك َوْجًدا َشِديًدا، فََأْرَسَل اْمرَأَتَُه َتْسَأُل لَُه َعْن 
ُسوَل َسَلَمَة َزْوِج النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَرْت َذِلَك هَلَا، َفَأْخبَعَرتْعَها أُم  َسَلَمَة أَنَّ رَ 

ْوَجَها ِبَذِلَك فَعزَاَدُه اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يُعَقب ُل َوُهَو َصائٌِم، فَعَرَجَعْت َفَأْخبَعَرْت زَ 
َذِلَك َشرًّا، َوقَاَل: َلْسَنا ِمْثَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، حيُِل  لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى 

َرُسوَل اللَِّه  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء، مُثَّ َرَجَعْت اْمَرأَتُُه ِإىَل أُم  َسَلَمَة فَعَوَجَدْت ِعْنَدَها
بَعرَْتُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َما هِلَِذِه اْلَمْرأَِة؟ َفَأخْ 

َعُل َذِلَك، أُم  َسَلَمَة، فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأال َأْخبَعْرتِيَها َأين  أَفعْ 
فَعَقاَلْت: َقْد َأْخبَعْرتُعَها َفَذَهَبْت ِإىَل َزْوِجَها فََأْخبَعرَْتُه فَعزَاَدُه َذِلَك َشرًّا، َوقَاَل َلْسَنا ِمْثَل 
 َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّه حيُِل  ِلَرُسولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشاَء،

فَعَغِضَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: َواللَِّه ِإين  ألَتْعَقاُكْم لِلَِّه َوأَْعَلُمُكْم 
، كتاب: الصيام، باب: ما جاء يف الرخصة يف القبلة موطأ اإلمام مالكحِبُُدوِدِه. 
 للصائم.
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ما. و هذا كّله ُمبنيَّ يف األصول. ولكن نصري إنكاره لو كان باطال أو حرا

 منه إىل معنى آخر وهي املسألة التالية.

 المسألة الثانية
ُ وارُث النبّي صىل اهلل عليه وسلم، فالبيان يف حّقه ال بد منه من 

العامل 

ٌ، والدليل عىل ذلك أمران:  حيث هو عامل 

حيح : ما ثبت من كون العلامء ورثة األنبياء، وهو معنى صأحدمها

ثابت، ويلزم من كونه وارثا قياُمه مقام موروثه يف البيان، وإذا كان البيان 

فرضا عىل املوروث لزم أن يكون فرضا عىل الوارث أيضا، وال فرق يف 

البيان بني ما هو مشكل أو جممل من األدلة وبني أصول األدلة يف اإلتيان 

 غ مثله بعد التبليغ.هبا. فأصل التبليغ بياٌن حلكم الرشيعة وبيان املبلِّ 

 : ما جاء من األدلة عىل ذلك بالنسبة إىل العلامء فقد قال تعاىل:والثاين
گ  گ  چ (، وقال:٥١١اآلية )البقرة:  چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ (،٢٢)البقرة:  چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ال ل ُيَبلِّغ (، واآليات كثرية. ويف احلديث: "أَ ٥٢٠)البقرة:  چوئ  ۇئ  ۇئۆئ

َغائ َب"، ن ُكم  ال 
ُد م  اه  وقال: "ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماال  1الشَّ

فسّلطه عىل هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا 

واألحاديث يف هذا كثرية. وال خالف يف وجوب البيان عىل  2ويعلِّمها"،

دائي للنصوص الواردة والتكاليف العلامء، والبيان يشمل البيان االبت

املتوجهة. فثبت أن العامل يلزمه البيان من حيث هو عاملٌ وإذا كان كذلك 

  انبنى عليه معنى آخر وهي املسألة التالية.

 

                                                 
 باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب.: العلم، ، كتابصحيح البخاري 1
 ، كتاب: العلم، باب: االغتباط يف العلم واحلكمة.صحيح البخاري 2
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 المسألة الثالثة
إذا كان البيان يتأتّى بالقول والفعل فال بد أن حيصل ذلك بالنسبة إىل 

صىل اهلل عليه وسلم. وهكذا كان السلف  العامل كام حصل بالنسبة إىل النبي

الصالح ممن صار قدوة َف الناس. دّل عىل ذلك املنقول عنهم حسبام يتبنّي 

 يف أثناء املسائل عىل أثر هذا بحول اهلل. فال نطّول به هانه ألنه تكرار.

 المسألة الرابعة
إذا حصل البيان بالقول والفعل املطابق للقول فهو الغاية يف البيان، 

كام إذا بنّي الطهارة، أو الصوم، أو الصالة، أو احلج، أو غري ذلك من 

العبادات أو العادات. فإن حصل بأحدمها فهو بياٌن أيضا، إال أن كل واحد 

د قارٌص عن غاية البيان من وجه، بالٌغ أقىص الغاية من وجه  منهام عىل انفرا

 آخر.

خصوصة الغاية التي ال فالفعل بالٌغ من جهة بيان الكيفيات املعّينة امل

يبلغها البيان القويل، ولذلك بنّي عليه الصالة والسالم بفعله ألمته، كام 

فعل به جبيل حني صىل به، وكام بنّي احلج والطهارة. فالطهارة وإن جاء 

فيها بياٌن بالقول، فإنه إذا ُعرض نّص الطهارة يف القرآن عىل عني ما ُتُلقّي 

صالة والسالم كان املُدَرك باحلّس من الفعل بالفعل من الرسول عليه ال

فوق املُدَرك بالعقل من النص ال حمالة. ولو أنه عليه الصالة والسالم زاد 

بالوحي اخلاص أمورا ال ُتدَرك من النص عىل اخلصوص، فتلك الزيادات 

َضت عىل النص مل ُينافها، بل يقبلها. فآية الوضوء إذا  بعَد البيان إذا ُعر 

ض علي ها فعُله عليه الصالة والسالم يف الوضوء شمله بال شّك، ُعر 

نا والنص ملا  ك  وكذلك آية احلج مع فعله عليه الصالة والسالم فيه، ولو ُتر 

 حصل لنا منه كّل ذلك، بل أمر أقّل منه. وهكذا جتُد الفعَل مع القول أبدا.

رُصُ عن القول من جهة أخرى، وذلك أن القول بياٌن  والفعل يق 

وم واخلصوص يف األحوال واألزمان واألشخاص؛ فإن القول ذو للعم

صيغ تقتيض هذه األمور وما كان نحوها، بخالف الفعل فإنه مقصوٌر عىل 
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نا  ك  فاعله، وعىل زمانه، وعىل حالته، وليس له تعدر عن حمّله ألبتة. فلو ُتر 

ري والفعل الذي فعله النبي صىل اهلل عليه وسلم مثال مل حيصل لنا منه غ

العلم بأنه فعله يف هذا الوقت املعنّي، وعىل هذه احلالة املعّينة، فيبقى علينا 

النظر: هل ينسحب طلُب هذا الفعل منه يف كل حالة أو يف هذه احلالة 

فقط؟ وهل خيتص هبذا الزمان أم هو عام يف مجيع األزمنة؟ وهل خيتص به 

يتصدى نظٌر آخر  وحده أو يكون حكُم أّمته حكمه؟ ثم بعد النظر يف هذا

يف حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هو من األحكام الرشعية؟ 

ومجيع ذلك وما كان مثله ال يتبنّي من نفس الفعل، فهو من هذا الوجه 

 . قارص عن غاية البيان، فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجه 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  وهذا بنيِّ بأدنى تأمل، وألجل ذلك جاء قوله تعاىل:

وقال صىل اهلل عليه وسلم حني بنّي بفعله  1(،٢٥)األحزاب:  چۈئ   ېئ 

 3و"لتأخذوا عني مناسككم"، 2العبادات: "وصلوا كام رأيتمونى أصيل"،

 ونحو ذلك ليستمر البيان إىل أقصاه باجتامع بيان الفعل مع بيان القول.

 

 فصل
لرتجيح بني البيانني، فال يقال: إذا ثبت هذا، مل يصح إطالق القول با

أهّيام أبلغ يف البيان القول أم الفعل؟ إذ  ال يصدقان عىل حمّل واحد إال يف 

الفعل البسيط املعتاُد مثُله إن وقع، فيقوم أحُدمها مقام اآلخر، وهنالك 

يقال: أهيام أبلغ؟ أو أهيام أوىل؟ كمسألة الغسل من التقاء اخلتانني مثال، فإنه 

 َ من جهة الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه املسألة من ذلك.  ُبنيِّ

                                                 
أي ففعله صلى اهلل عليه وسلم مل يكف يف طلب االقتداء به، ألن الفعل ال يدل على انسحابه  1

ث اليت تذكر يف مواضعها على أمته كما قال، فاحتاج األمر لبيان ذلك بالقول هبذه اآلية وباألحادي
 ليتبني األمر من اجلهتني أنه عام هلم، وأن كيفيته كما رأوا. )عبد اهلل دراز(

 سبق خترجيه. 2
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والذي يف املوضع إنام هو فعله اجلامع ثم غسله منه، فهذا املقدار هو الذي 

يقوم فيه كّل واحد من القول والفعل مقام صاحبه، أما ُحكم الغسل من 

 وجوب أو ندب وتأيّس األمة به فيه فيختّص بالقول.

 المسألة الخامسة
ص أو ُمقيِّد،  إذا وقع القوُل بياًنا فالفعُل شاهد له ومصّدق، أو خمصِّ

وباجلملة عاضٌد للقول حسبام ُقصد بذلك القول، ورافٌع الحتامالت فيه 

فقا غري مناقض. ومكّذب له، أو موقع  تعرتض يف وجه الفهم، إذا كان موا

 فيه ريبة، أو شبهة، أو توقُّفا إن كان عىل خالف ذلك.

لك أن العامل إذا أخب عن إجياب العبادة الفالنية أو الفعل وبيان ذ

الفالين، ثم فعله هو ومل خيّل به يف مقتىض ما قال فيه، قوَي اعتقاُد إجيابه، 

وانتهض العمل به عند كل من سمعه خيب عنه ورآه يفعله. وإذا أخب عن 

ليه، قوَي عن د مّتبعه ما حتريمه مثال ثم تركه فلم ُيَر فاعال وال دائرا حوا

أخب به عنه. بخالف ما إذا أخب عن إجيابه ثم قعد عن فعله، أو أخب عن 

حتريمه ثم فعله، فإن نفوس األتباع ال تطمئن إىل ذلك القول منه طمأنينتها 

إذا ائتمر وانتهى، بل يعود من الفعل إىل القول ما يقدح فيه عىل اجلملة، إما 

ن تطريق تكذيب إىل القائل، أو اسرتابة من تطريق احتامل إىل القول، وإما م

يف بعض مآخذ القول، مع أن التأيّس يف األفعال والرتوك بالنسبة إىل من 

ُيعظَّم يف دين أو دنيا كاملغروز يف اجلبلة، كام هو معلوم بالعيان، فيصري 

القوُل بالنسبة إىل القائل كالتبع للفعل، فعىل حسب ما يكون القائل يف 

فقة فعله لق وله، يكون اتباعه والتأيس به أو عدم ذلك. ولذلك كان موا

األنبياء عليهم السالم يف الرتبة القصوى من هذا املعنى، وكان املّتبعون هلم 

أشّد اتباعا، وأجرى عىل طريق التصديق بام يقولون مع ما أيدهم اهلل به من 

 املعجزات والباهني القاطعة.

س يف بيان الدين منتصٌب هلم ومن األدلة عىل ذلك أن املُنتصب للنا

بقوله وفعله، فإنه وارث النبّي صىل اهلل عليه وسلم، والنبّي كان مبيِّنا بقوله 

وفعله، فكذلك الوارث ال بد أن يقوم مقام املوروث، وإال مل يكن وارثا 
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عىل احلقيقة. ومعلوم أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يتلقون 

له وأفعاله  له، فكذلك األحكام من أقوا راته وسكوته ومجيع أحوا وإقرا

الوارث، فإن كان يف الّتحّفظ يف الفعل كام يف التحفظ يف القول فهو ذلك، 

وصار من اّتبعه عىل هدى، وإن كان عىل خالف ذلك صار من اتبعه عىل 

 خالف اهلدى، لكن بسببه.

وهلذا ُتستعَظم رشعا زّلة العامل، وتصري صغريُته كبرية من حيث كانت 

ُله وأفعاله جارية يف العادة عىل جمرى االقتداء، فإذا زّل مُح َلت زّلُته عنه  أقوا

قوال كانت أو فعال، ألنه موضوٌع مناًرا هُيتَدى به، فإن ُعل َم كوُن زلته زّلة 

صُغَرت يف أعني الناس، وجّس عليها الناس تأسي ا به، وتّومهوا فيها رخصًة 

ل كوُنا زّلة فأحرى أن َعل َم هبا ومل يعلموها هم حتسي نا للظّن به، وإن ُجه 

حُتَمل عنه حممل املرشوع، وذلك كله راجع عليه. وقد قال عمر بن 

اخلطاب: ثالث هيدمن الدين: زّلة عامل، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة 

 مضلُّون. 

فاحلاصل أن األفعال أقوى يف التأيس والبيان إذا اجتمعت مع 

وال، فاعتبارها يف نفسها ملن قام يف مقام االقتداء األقوال من انفراد األق

أكيد الزم، بل يقال إذا اعتب هذا املعنى يف كل من هو يف مظنة االقتداء 

له وأعامله، وال فرق يف هذا بني  د مجيع أقوا ومنـزلة التبيني ففرٌض عليه تفقُّ

 ما هو واجب، وما هو مندوب، أو مباح، أو مكروه، أو ممنوع، فإن له يف

له اعتبارين،  : من حيث إنه واحد من املكّلفني، فمن أحدمهاأفعاله وأقوا

: من حيث والثاينهذه اجلهة يتفّصل األمر يف حقه إىل األحكام اخلمسة. 

ُله بيانا وتقريرا ملا رشع اهلل عز وجل إذا انتصب يف  صار فعُله وقوُله وأحوا

م، وال هذا املقام، فاألقوال كّلها واألفعال يف حّقه إما و اجب وإما حُمرَّ

، والبيان واجب ال غري. فإذا كان مما  ٌ ثالث هلام، ألنه من هذه اجلهة مبنيِّ

ُيفعل أو ُيقال كان واجب الفعل عىل اجلملة، وإن كان مما ال ُيفعل فواجب 

 الرتك حسبام يتقرر بعد بحول اهلل، وذلك هو حتريم الفعل.

نّي حيث توجد مظنّة البيان؛ إما لكن هذا بالنسبة إىل املقتدى به إنام يتع
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عند اجلهل بحكم الفعل أو الرتك، وإما عند اعتقاد خالف احلكم، أو مظنّة 

 اعتقاد خالفه.

فاملطلوُب فعُله يكون بياُنه بالفعل أو القول الذي يوافق الفعل، إن 

كان واجبا وكذلك إن كان مندوبا جمهول احلكم. فإن كان مندوبا مظنًّة 

وب  فبياُنه بالرتك، أو بالقول الذي جيتمع إليه الرتك كام ُفع ل العتقاد الوج

يف ترك األضحية خشية اعتقاد وجوهبا، وترك صيام السّت من شوال 

خشية اعتقاد وجوهبا، وأشباه ذلك. وإن كان مظنّة العتقاد عدم الطلب، 

نن أو مظنّة للرتك فبياُنه بالفعل والدوام  فيه عىل وزان املظنة، كام يف السُّ 

يَت يف هذه األزمنة.
 واملندوبات التي ُتنُوس 

واملطلوُب ترُكه يكون بياُنه بالرتك، أو القول الذي يساعده الرتك إن 

ما، وإن كان مكروها فكذلك إن كان جمهول احلكم، فإن كان  كان حرا

مظنّة العتقاد التحريم وترجيح بيانه بالفعل تعنّي الفعُل عىل أقّل ما يمكن 

ن كان مظنّة العتقاد الّطلب أو مظنًّة ألن ُيَثاَبر عىل فعله فبيانه وأقربه. وإ

بالرتك مجلة إن مل يكن له أصل، أو كان له أصل لكن يف اإلباحة أو يف نفي 

احلرج يف الفعل، كام يف سجود الّشكر عند اإلمام مالك، وكام يف غسل 

صالح وستأيت اليدين قبل الطعام حسبام بّينه مالك يف مسألة عبد امللك بن 

 يف املسألة السابعة.

ج عن  ر  وعىل اجلملة فاملراعى هانه مواضُع طلب البيان الشايف، املُخ 

رَيَ 
ط املستقيم. ومن تأمل س  ّد إىل الرصا األطراف واالنحرافات، الرا

السلف الصالح يف هذا املعنى تبنّي ما تقّرر بحول اهلل. وال بد من بيان هذه 

حكام اخلمسة أو بعضها حتى يظهر فيها الغرض اجلملة بالنسبة إىل األ

 املطلوب واهلل املستعان.

 المسألة السادسة
ى بينه وبني الواجب،  ه مندوبا أن ال ُيسوَّ ر   استقرا

املندوُب من حقيقة 

ي بينهام  ى بينهام يف االعتقاد. فإن ُسوِّ ال يف القول وال يف الفعل، كام ال ُيسوَّ

  خيّل باالعتقاد. وبيان ذلك بأمور:يف القول أو الفعل فعىل وجه ال
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: أن التسوية يف االعتقاد باطلة باتفاق، بمعنى أن ُيعتقد فيام أحدها

ليس بواجب أنه واجب. والقوُل أو الفعُل إذا كان ذريعة إىل ُمطَلق 

ق بينهام، وال يمكن ذلك إال بالبيان القويل، والفعل  التسوية وَجَب أن ُيفرَّ

م يف املندوب الذي هو من خاصة املقصود به التفرقة،  وهو ترك االلتزا

 كونه مندوبا.

ث هاديا ومبيِّنا للناس ما والثاين
: أن النبّي صىل اهلل عليه وسلم ُبع 

د يوم  ل إليهم، وقد كان من شأنه ذلك يف مسائل كثرية، كنهيه عن إفرا ُنزِّ

يف  اجلمعة بصيام أو ليلته بقيام، وقوله: "ال جيعل أحدكم للشيطان حظا

بيَّنَه حديُث ابن عمر، قال واسع بن حبان: انرصفت من ق ب ل   1صالته"،

ّقي األيّس، فقال يل عبد اهلل ابن عمر: ما منعك أن تنرصف عن يمينك؟  ش 

قلت: رأيتك فانرصفُت إليك، قال: أصبت! إن قائال يقول: انرصف  عن 

 يمينك! وأنا أقول: انرصف كيف شئت، عن يمينك وعن يسارك. ويف

بعض األحاديث بعدما قّرر حكام غري واجب: "من فعل فقد أحسن، ومن 

، وقال األعرايب: "هل عيّل غريهن؟ قال: ال، إال أن 2ال، فال حرج"

  3تطوع".

                                                 
َعْن اأَلْسَوِد قَاَل قَاَل َعْبُد اللَِّه: ال جَيَْعْل َأَحدُُكْم لِلشَّْيطَاِن َشْيًئا ِمْن َصالتِِه؛ يَعَرى أَنَّ  1

ِه أَْن ال يَعْنَصِرَف ِإالَّ َعْن مَيِيِنِه، َلَقْد رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكِثريًا َحقًّا َعَليْ 
، كتاب: األذان، باب: االنفتال واالنصراف صحيح البخارييَعْنَصِرُف َعْن َيَسارِِه. 

 عن اليمني والشمال ...
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َمْن اْكَتَحَل فَعْلُيوتِْر، َمْن فَعَعَل َعْن َأيب ُهَريْعَرَة َعْن النَّيِب   2

فَعْقَد َأْحَسَن َوَمْن ال َفال َحرََج. َوَمْن اْسَتْجَمَر فَعْلُيوتِْر، َمْن فَعَعَل فَعَقْد َأْحَسَن َوَمْن ال 
بِِلَسانِِه فَعْلَيْبَتِلْع، َمْن فَعَعَل فَعَقْد َأْحَسَن  َفال َحرََج. َوَمْن َأَكَل َفَما خَتَلََّل فَعْليَعْلِفْظ َوَما الكَ 

َوَمْن ال َفال َحرََج. َوَمْن أََتى اْلَغاِئَط فَعْلَيْسَترتْ، فَِإْن ملَْ جيَِْد ِإالَّ أَْن جَيَْمَع َكِثيًبا ِمْن َرْمٍل 
ْن فَعَعَل فَعَقْد َأْحَسَن َوَمْن ال َفال فَعْلَيْسَتْدبِْرُه فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَعْلَعُب مبََقاِعِد َبيِن آَدَم، مَ 

َحرََج". قَاَل أَبُو َداُود: َرَواُه أَبُو َعاِصٍم َعْن ثَعْوٍر. قَاَل ُحَصنْيٌ احلِْْمرَيِي : َوَرَواُه َعْبُد 
ُر. قَاَل أَبُو َداُود أَبُو َسعِ  ُر ُهَو اْلَمِلِك ْبُن الصَّبَّاِح َعْن ثَعْوٍر فَعَقاَل: أَبُو َسِعيٍد اخْلَيعْ يٍد اخْلَيعْ

، كتاب: الطهارة، باب: سنن أبي داودِمْن َأْصَحاِب النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. 
 االستتار يف اخلالء.

 َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن أَْهِل جَنٍْد ثَائُِر الرَّْأِس يُْسَمُع َدِوي   3
َصْوتِِه َوال نَعْفَقُه َما يَعُقوُل، َحىتَّ َدنَا فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعْن اإِلْسالِم، فَعَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 
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ومسلك آخر، وهو أّن النبّي عليه الصالة والسالم كان يرتك العمل 

ام وهو حيّب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم. وقد ق

ليايل من رمضان يف املسجد فاجتمع إليه ناس يصلون بصالته، ثم كثروا 

وُعلِّل بخشية الفرض. وحيتمل وجهني؛ أحدمها: أن ُيفرض  1فرتك ذلك،

بالوحي، وعىل هذا مجهور الناس، والثاين: يف معناه، وهو اخلوُف أن يظّن 

 مّكن.فيها أحٌد من أمته بعده إذا داوم عليها الوجوب، وهو تأويل مت

: أن الصحابة عملوا عىل هذا االحتياط يف الدين مّلا فهموا هذا والثالث

األصل من الرشيعة، وكانوا أئمة ُيقتدى هبم، فرتكوا أشياء وأظهروا ذلك 

ليبيِّنوا أن ترَكها غري قادح، وإن كانت مطلوبة، فمن ذلك ترُك عثامن ريض 

رص  يف السفر يف خالفته، وقال: إين
إمام الناس، فنظر إيّل  اهلل عنه الق 

َضت. وأكثر  األعراُب وأهُل البادية أصيل ركعتني فيقولون هكذا ُفر 

املسلمني عىل أن القرص مندوب. وقال حذيفة ابن أسيد: شهدت أبا بكر 

وعمر وكانا ال يضحيان خمافة أن يرى الناس أنا واجبة. وقال بالل: ال أبايل 

أنه كان يشرتي حلام بدرمهني أن أضحي بكبش أو بديك. وعن ابن عباس 

يوم األضحى، ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس، 

وكان غنيا. وقال أبو أيوب األنصاري: كنّا نضّحي عن النساء وأهلينا، فلاّم 

 تباهى الناس بذلك تركناها. وال خالف يف أن األضحية مطلوبة.

                                                                                                    

َلِة. قَاَل: َهْل َعَليَّ َغيعُْرُهنَّ؟ قَاَل: ال،  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: مَخُْس َصَلَواٍت يِف اْليَعْوِم َواللَّيعْ
َتطَّوََّع. قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوِصَياُم َشْهِر َرَمَضاَن. قَاَل: َهْل  ِإالَّ أَنْ 

اَة، َعَليَّ َغيعْرُُه؟ قَاَل: ال، ِإالَّ أَْن َتطَّوََّع. قَاَل: َوذََكَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الزَّكَ 
ُرَها؟ قَاَل: ال، ِإالَّ أَْن َتطَّوََّع. قَاَل: فَأَْدبَعَر الرَُّجُل َوُهَو يَعُقوُل َواللَِّه ال فَعَقاَل: َهْل عَ  َليَّ َغيعْ

أَزِيُد َعَلى َهَذا َوال أَنْعُقُص ِمْنُه، فَعَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: أَفْعَلَح الرَُّجُل ِإْن 
 ، كتاب: النداء للصالة، باب جامع الرتغيب يف الصالة.لكموطأ اإلمام ماَصَدَق. 

ى َعْن ُعْرَوَة ْبِن الز بَعرْيِ َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  1
َلٍة َفَصلَّى  َلَة اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى يف اْلَمْسِجِد َذاَت لَيعْ ِبَصالتِِه نَاٌس، مُثَّ َصلَّى اللَّيعْ

َلِة الثَّالَِثِة أَْو الرَّابَِعِة فَعَلْم خَيْرُْج إِلَْيِهْم  َرُسوُل اللَِّه اْلَقابَِلَة َفَكثُعَر النَّاُس، مُثَّ اْجَتَمُعوا ِمْن اللَّيعْ
الَِّذي َصنَعْعُتْم، وملَْ مَيْنَعْعيِن ِمْن  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فَعَلمَّا َأْصَبَح قَاَل: َقْد رَأَْيتُ 

موطأ اإلمام اخْلُُروِج إِلَْيُكْم ِإالَّ َأين  َخِشيُت أَْن تُعْفَرَض َعَلْيُكْم. َوَذِلَك يف َرَمَضاَن. 
 : كتاب: النداء للصالة، باب: الرتغيب يف الصالة يف رمضان.مالك
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صل عىل اجلملة وان : أن أئمة املسلمني استمروا عىل هذا األوالرابع

اختلفوا يف التفاصيل، فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام سّت من شوال، 

وذلك للعلة املتقّدمة، مع أن الرتغيب يف صيامها ثابت صحيح، لئال ُيعَتَقد 

ضّمها إىل رمضان. وقال الشافعي يف األضحية بنحو من ذلك، حيث 

عليلهم، واملنقول عن استدّل عىل عدم الوجوب بفعل الصحابة املذكور وت

مالك من هذا كثري، وسّد الذريعة أصٌل عنده ُمّتبع مّطرد يف العادات 

 والعبادات. 

فبمجموع هذه األدلة نقطع بأن التفريق بني الواجب واملندوب إذا 

استوى القوالن أو الفعالن مقصوٌد رشعا، ومطلوٌب من كّل من ُيقَتَدى به 

 بينهام اعتقادا. قطعا، كام يقطع بالقصد إىل الفرق

 

 فصل
والتفرقة بينهام حتصل بأمور: منها بياُن القول إن اكتفى به، وإال 

فالفعل، بل هو يف هذا النمط مقصود، وقد يكون يف سوابق اليشء 

ئنه ويف لواحقه، وأمثلة ذلك ظاهرة ممّا تقدم وأشباهه.  املندوب ويف قرا

وأما املنصوصة فال وأكثر ما حيصل الفرق يف الكيفيات العديمة النص، 

ق  كالم فيها. فالفعل أقوى إًذا يف هذا املعنى ملا تقدم من أن الفعل ُيصدِّ

ُبه.  القوَل أو يكذِّ

 
 فصل

ر املندوب أن ال ُيسّوى بينه وبني الواجب يف  كام أن من حقيقة استقرا

الفعل، كذلك من حقيقة استقراره أن ال ُيسّوى بينه وبني بعض املباحات 

م من ذلك يف الرتك امل طلق من غري بيان، فإنه لو وقعت التسوية بينهام لُفه 

مرشوعّية الرتك كام تقدم، ومل يفهم كون املندوب مندوبا. هذا وجه. ووجه 
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آخر، وهو أن يف ترك املندوب إخالال بأمر كيّل فيه، ومن املندوبات ما هو 

د من واجب بالكّل، فيؤدي ترُكه مطلقا إىل اإلخالل بالواجب، بل ال ب

العمل به ليظهر للناس فيعملوا به، وهذا مطلوٌب ممن ُيقتَدى به كام كان 

 شأن السلف الصالح.

وقد قال مالك يف نزول احلاج باملحصب من مكة، وهو األبطح: 

استحّب لألئمة وملن ُيقَتَدى به أن ال جياوزوه حتى ينـزلوا به، فإن ذلك من 

اهلل عليه وسلم واخللفاء، فيتعنّي عىل حّقهم، ألن ذلك أمٌر قد فعله النبي صىل 

األئمة ومن ُيقَتَدى به من أهل العلم إحياء سننه، والقيام به، لئال ُيرتك هذا 

الفعُل مجلة ويكون للنـزول هبذا املوضع ُحكُم النـزول بسائر املواضع، ال 

فضيلة للنـزول به، بل ال جيوز النـزول به عىل وجه الُقربة. هكذا نقل الباجي. 

وظاهر من مذهب مالك أن املندوب ال بّد من التفرقة بينه وبني ما ليس 

 بمندوب، وذلك بفعله وإظهاره.

وممّا نحن فيه ما قال املاوردي فيمن صار ترُك الصالة يف اجلامعة له 

ًفا وعادًة، وخيف أن يتعّدى إىل غريه يف االقتداء به، أن للحاكم أن  إ ل 

ي يزجره. واستشهد عىل ذلك بقول ا لنبي صىل اهلل عليه وسلم: "َوالَّذ 

َن هَلَا،  الة  َفُيَؤذَّ َطَب، ُثمَّ آُمَر ب الصَّ ُت َأن  آُمَر ب َحَطب  َفُيح  م   َلَقد  مَهَ
ه  َنف س  ب َيد 

 . م  ُبيُوهَتُم  َق َعَلي ه   َفُأَحرِّ
َجال  ُثمَّ آُمَر َرُجال َفَيُؤمَّ النَّاَس، ُثمَّ ُأَخال َف إ ىَل ر 

ذ   َماَتني   َحَسنََتني   َوالَّ ر 
ينًا َأو  م 

ًقا َسم  ُد َعر 
َلُم َأَحُدُهم  َأنَُّه جَي   َلو  َيع 

ه  ي َنف س  ب َيد 

َشاَء"، ع  َد ال  وقال أيضا فيام إذا تواطأ أهل بلد عىل تأخري الصالة إىل  1َلَشه 

 آخر وقتها: إن له أن ينهاهم. قال: ألن اعتياد مجيع الناس لتأخريها ُمف ض  

مه. وأشار إىل  بالصغري الناشئ إىل اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدَّ

 نحو هذا يف مسائل أخر. 

وهذا الباب يّتسع. وقد عّول العلامء عىل هذا املعنى، وجعلوه أصال 

يّطرد، وهو راجع إىل سّد الذرائع الذي اتفق العلامء عىل إعامله يف اجلملة 

                                                 
 اجلماعة. ، كتاب: األذان، باب: وجوب صالةصحيح البخاري 1
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ذا الباب ما فعل زياد يف صالة الناس يف وإن اختلفوا يف التفاصيل. ومن ه

جامع البرصة والكوفة؛ فإنم إذا صّلوا يف صحنه ورفعوا من السجود 

مسحوا جباههم من الرتاب، فأمر بإلقاء احلىص يف صحن املسجد، وقال: 

لست آمن أن يطول الزمان فيظّن الصغري إذا نشأ أن مسح اجلبهة من أثر 

هذا القبيل أيضا ما روي أنه دخل ابن عمر  السجود ُسنَّة يف الصالة. ومن

عىل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه وهو حمصور، فقال له: انظر ما يقول 

لَّد أنت يف الدنيا؟ قال:  هؤالء، يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك! قال له: أخُمَ

ال، قال: هل يملكون لك َجنَّة أو نارا؟ قال: ال، قال: فال ختلع قميص اهلل 

َه قوٌم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وملا َهّم أبو عليك فتك ون ُسنَّة كلَّام َكر 

جعفر املنصور أن يبني البيت عىل ما بناه ابن الزبري ـ عىل قواعد إبراهيم ـ 

شاور األمام مالك يف ذلك، فقال له مالك: أن ُشدك اهلل يا أمري املؤمنني أن 

أحد منهم أن يغرّيه إال ال جتعل هذا البيت ملعبة امللوك بعدك، ال يشاء 

غرّيه، فتذهب هيبته من قلوب الناس. فرصفه عن رأيه فيه ملا َذَكَر من أنا 

 تصري ُسنّة مّتبعة باجتهاد أو غريه، فال يثبت عىل حال.

 المسألة السابعة
ى بينها وبني  املباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن ال ُيسوَّ

َي بينها وبني املندوبات بالدوام  املندوبات وال املكروهات، فإنا إن ُسوِّ

َت مندوبات، كام تقّدم يف  عىل الفعل عىل كيفية فيها معينة أو غري ذلك ُتُومهِّ

َباه بأثر الرفع من السجود. وقد حكى عياض عن مالك أنه دخل  مسح اجل 

عىل عبد امللك بن صالح أمري املدينة، فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء 

وا بأيب عبد اهلل، فقال مالك: إن أبا عبد اهلل ـ يعني نفسه والطعام، فقال ابدء

َ؟ قال: ليس هو الذي أدركُت عليه أهل العلم  ـ ال يغسل يده، فقال: مل 

ببلدنا، إنام هو من رأي األعاجم. فقال له عبد امللك: أترك يا أبا عبد اهلل؟ 

الرجل أن قال: إي واهلل. فام عاد إىل ذلك ابن صالح. قال مالك: وال نأمر 

ال يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فال. أميتوا ُسنَّة 

 الَعَجم وأحيوا ُسنَّة العرب.
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َت  َي يف الرتك بني املباحات وبني املكروهات ربام ُتُومهِّ وهكذا إن ُسوِّ

مكروهات؛ فقد كان عليه الصالة والسالم يكره الّضّب ويقول: "مل يكن 

م إليه  1فه"،بأرض قومي فأجدين أعا وُأك َل عىل مائدته فظهر حكُمُه، وُقدِّ

طعام فيه ثوم مل يأكل منه، قال له أبو أيوب، وهو الذي بعث به إليه: يا 

م هو؟ قال: "ال، ولكني أكرهه من أجل رحيه". ويف رواية  رسول اهلل أحرا

أنه قال ألصحابه: "كلوا فإين لست كأحدكم، إين أخاف أن أؤذي 

لة عىل هذا الفصل نحو من األدلة عىل استقرار واألد 2صاحبي".

 املندوبات.

 المسألة الثامنة
املكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن ال ُيسّوى بينها وبني 

مات، وال بينها وبني املباحات.  املحرَّ

                                                 
َعْن َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد أَنَُّه َدَخَل َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َمْيُمونََة،  1

َوِهَي َخالَُتُه َوَخالَُة اْبِن َعبَّاٍس، فَعَوَجَد ِعْنَدَها َضبًّا حَمُْنوًذا َقْد َقِدَمْت بِِه أُْختُعَها ُحَفْيَدُة 
احْلَاِرِث ِمْن جَنٍْد، فَعَقدََّمْت الضَّبَّ لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن قَعلََّما  بِْنتُ 

ُم يََدُه ِلطََعاٍم َحىتَّ حُيَدََّث بِِه َويَُسمَّى َلُه، َفَأْهَوى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يُعَقد 
، فَعَقاَلْت اْمَرأٌَة ِمْن الن ْسَوِة احلُُْضوِر: َأْخربَْن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه يََدُه ِإىَل ا لضَّب 

ْمنُتَّ َلُه ُهَو الضَّب  يَا َرُسوَل اللَِّه، فَعَرَفَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َوَسلََّم َما َقدَّ
، فَعَقاَل َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد: َأَحرَاٌم الضَّب  يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: ال، َوَلِكْن  يََدُه َعْن الضَّب 

، كتاب: األطعمة، باب ما كان النيب صحيح البخاري. اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَعْنظُُر ِإيَلَّ ملَْ َيُكْن بَِأْرِض قَعْوِمي َفَأِجُدين أََعافُُه. قَاَل َخاِلٌد: فَاْجتَعَرْرتُُه َفَأَكْلُتُه َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى 
 صلى اهلل عليه وسلم ال يأكل حىت يسمى له فيعلم ما هو.

َعْن أَفْعَلَح َمْوىَل َأيب أَي وَب َعْن َأيب أَي وَب أَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَعَزَل َعَلْيِه،  2
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف الس ْفِل َوأَبُو أَي وَب يِف اْلِعْلِو، قَاَل: فَانْعَتَبَه أَبُو فَعنَعَزَل النَّيِب  َصلَّى 

َلًة فَعَقاَل: مَنِْشي فَعْوَق رَْأِس َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم! فَعتَعَنحَّْوا فَعَباُتوا يِف   أَي وَب لَيعْ
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم، فَعَقاَل النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: الس ْفُل  َجاِنٍب، مُثَّ قَاَل لِلنَّيِب  

و  أَْرَفُق، فَعَقاَل: ال أَْعُلو َسِقيَفًة أَْنَت حَتْتَعَها، فَعَتَحوََّل النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يِف اْلُعلُ 
ْفِل. َفَكاَن َيْصَنُع لِلنَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما، فَِإَذا ِجيَء بِِه َوأَبُو أَي وَب يِف الس  

 ِإلَْيِه َسَأَل َعْن َمْوِضِع َأَصابِِعِه فَعَيَتَتبَُّع َمْوِضَع َأَصابِِعِه. َفَصَنَع لَُه طََعاًما ِفيِه ثُوٌم فَعَلمَّا رُدَّ 
َأَصاِبِع النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل َلُه: ملَْ يَْأُكْل، فَعَفزَِع  ِإلَْيِه َسَأَل َعْن َمْوِضعِ 

َوَصِعَد إِلَْيِه فَعَقاَل: َأَحرَاٌم ُهَو؟ فَعَقاَل النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ال، َوَلِكين  َأْكَرُهُه، 
، كتاب: األشربة، باب: إباحة صحيح مسلمأَْو َما َكرِْهَت. قَاَل: فَِإين  َأْكرَُه َما َتْكَرُه 

 أكل الثوم وأنه ينبغي ملن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما يف معناه.
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َيت ذلك املجرى  مات فألّنا إذا ُأجر  أما عدم التسوية بينها وبني املحرَّ

ت حمرمات،   وربام طال العهد فيصري الرتك واجبا عند من ال يعلم.ُتُومهِّ

 وال يقال: إّن يف بيان ذلك ارتكابا للمكروه، وهو منهي  عنه.

ألنا نقول: البيان آكد، وقد ُيرَتَكُب النهُي احلتم إذا كانت له مصلحة 

راجحة. أال ترى إىل كيفية تقرير احلُكم عىل الزاين وما جاء يف احلديث من 

هكذا من غري كناية، مع أن ذكر  1الصالة والسالم له: "أنكتها؟" قوله عليه

اللفظ يف غري معرض البيان مكروه أو ممنوع، غري أن الترصيح هنا آكد 

َر ملا يرتّتب عليه؛ فكذلك هنا. أال ترى إىل إخبار عائشة عام فعلته مع  فاغُتف 

يه الصالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف التقاء اخلتانني، وقوله عل

مع أن ذكر مثل  2والسالم يف القبلة للصائم: "أال أخبتيها أين أفعل ذلك".

 هذا يف غري حمّل البيان منهي  عنه.

ك  ل هبا دائام وُتر  وأما عدم التسوية بينها وبني املباحات فألّنا إذا ُعم 

َت مباحات، فينقلب حكُمها عند من ال يعلم. وبيان ذلك  اتقاؤها ُتُومهِّ

ون بالتغيري والزجر، عىل ما يليق برتبة املكروه يف اإلنكار، وال سيام يك

املكروهات التي هي عرضة ألن ُتتََّخذ ُسننا؛ وذلك املكروهات املفعولة 

يف املساجد، ويف مواطن االجتامعات اإلسالمية، واملحارض اجلمهورية. 

 وألجل ذلك كان مالك شديد األخذ عىل من فعل يف مسجد رسول اهلل

شيئا من هذه املكروهات، بل ومن املباحات التي قد يتوهم بأنا قربات، 

  كام أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من احلّر، وما أشبه ذلك.

                                                 
ُهَما قَاَل: َلمَّا أََتى َماِعُز ْبُن َماِلٍك النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  1 َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنعْ

اَل َلُه: َلَعلََّك قَعبعَّْلَت أَْو َغَمْزَت أَْو َنظَْرَت؟ قَاَل: ال يَا َرُسوَل اللَِّه، قَاَل: َوَسلََّم قَ 
ِه.  ، كتاب: احلدود، صحيح البخاريأَِنْكتَعَها؟ ال َيْكيِن، قَاَل: َفِعْنَد َذِلَك أََمَر بَِرمجِْ

 باب: هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو غمزت.
 .سبق خترجيه 2
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 فصل
 ما تقدم من هذه املسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأصولية، منها:

ب أنه ال ينبغي ملن التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظ

عليها مواظبة يفهم اجلاهل منها الوجوب، إذا كان منظورا إليه مرموقا، أو 

َلم أنا  مظنّة لذلك، بل الذي ينبغي له أن يرتكها يف بعض األوقات حتى ُيع 

غرُي واجبة، ألن خاصية الواجب املُكّرر االلتزام والدوام عليه يف أوقاته 

م، فإذا التزمه بحيث ال يتخلف عنه، كام أن خاصية املندوب عدم  االلتزا

َم الناظُر منه نفس اخلاصية التي للواجب فحمله عىل الوجوب، ثم  َفه 

 استمّر عىل ذلك فكان عاقبته الضالل. 

َهم من بعضها يف تلك  وكذلك إذا كانت العبادة تتأتّى عىل كيفيات ُيف 

ت عبادٌة أو غري َهم منها عىل الكيفية األخرى، أو ُضمَّ  عبادة إىل العبادة ما ال ُيف 

العبادة قد ُيفهم بسبب االقرتان ما ال ُيفهم دونه، أو كان املباح يتأتّى فعُله عىل 

 فيثابُر فيه عىل وجه واحد حتري ا له ويرتك ما سواه، أو يرتك بعض 
وجوه 

 املباحات مُجلة من غري سبب ظاهر، بحيث ُيفهم عنه يف الرتك أنه مرشوع.

السجدة عىل املنب ثم سجد وسجد ولذلك ملا قرأ عمر بن اخلطاب 

معه الناس، قرأها يف مّرة أخرى فلام قرب من موضعها هتيأ الناس للسجود 

 فلم يسجدها، وقال: إن اهلل مل يكتبها علينا إال أن نشاء. 

ومثال العبادات املؤداة عىل كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة، إنكاُر 

ومثال ضّم ما ليس بعبادة  1ة.مالك لعدم حتريك الرجلني يف القيام للصال

إىل العبادة حديث عمر مع عمرو بن العاص: "لو فعلتها لكانت ُسنّة، بل 

 2أغسل ما رأيت وانضح ما مل أر".

                                                 
ابن رشد: كره مالك أن يقرهنما حىت ال يعتمد على أحدمها دون األخرى، ألن ذلك ليس  قال 1

 من حدود الصالة، وهو من حمدثات األمور.)عبد اهلل دراز(

طَّاِب يِف رَْكٍب ِفيِهْم َعْمُرو  2 عن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحاِطٍب أَنَُّه اْعَتَمَر َمَع ُعَمَر ْبِن اخلَْ
طَّاِب َعرََّس بِبَعْعِض الطَّرِيِق َقرِيًبا ِمْن بَعْعِض اْلِمَياِه، فَاْحتَعَلَم  ْبُن اْلَعاِص، َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ
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ومثال فعل اجلائز عىل وجه واحد ما ُنقل عن مالك أنه ُسئل عن املرة 

الواحدة يف الوضوء، قال: ال، الوضوء مرتان مرتان، أو ثالث ثالث، مع 

نه مل حيّد يف الوضوء وال يف الغسل إال ما أسبغ. قال اللخمي: وهذا أ

َتَدى به يتوضأ مرة مرة فعل مثل  احتياط ومحاية؛ ألن العامي إذا رأى من ُيق 

ذلك، وقد ال حُيسن اإلسباغ بواحدة فيوقعه فيام ال جتزئ الصالة به. 

 واألمثلة كثرية.

س، وحيث يمكن االقتداء وهذا كلُّه إنام هو فيام ُفع ل بحرضة النا

بالفاعل، وأما َمن  َفَعَله يف نفسه وحيث ال ُيّطَلع عليه مع اعتقاده عىل ما هو 

به فال بأس، كام قاله املتأخرون يف صيام سّت من شوال: أن من فعل ذلك 

يف نفسه معتقدا وجه الصحة فال بأس، وكذا قال مالك يف املرة الواحدة يف 

للعامل بالوضوء. وما ذكره اللخمي ُيشعر بأنه  الوضوء: ال أحّب ذلك إال

إذا فعل الواحدة حيث ال ُيقَتَدى به فال بأس، وهو جار  عىل املذهب؛ ألن 

.  أصل مالك فيه عدم التحديد بعدد معنيَّ

فأما إن أحب االلتزام، وأن ال يزول عنه وال يفارقه، فال ينبغي أن 

فربام َعّده العامّي واجبا يكون ذلك بمرأى من الناس، ألنه إن كان كذلك 

أو مطلوبا أو متأّكد الطلب بحيث ال ُيرتك، وال يكون كذلك رشعا، فال 

مه من عدم  بد يف إظهاره من عدم التزامه يف بعض األوقات، وال بد يف التزا

 إظهاره كذلك يف بعض األوقات.

: إن هذا مضاّد ملا تقّدم من قصد الشارع للدوام عىل وال يقال

 قد كان عليه الصالة والسالم إذا عمل عمال أثبته.األعامل، و
                                                                                                    

ُعَمُر َوَقْد َكاَد َأْن ُيْصِبَح فَعَلْم جيَِْد َمَع الرَّْكِب َماًء، فَعرَِكَب َحىتَّ َجاَء اْلَماَء َفَجَعَل 
َحىتَّ َأْسَفَر، فَعَقاَل َلُه َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َأْصَبْحَت  يَعْغِسُل َما َرَأى ِمْن َذِلَك االْحتالمِ 

َوَمَعَنا ثَِياٌب َفدَْع ثَعْوَبَك يُعْغَسُل، فَعَقاَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب: َواَعَجًبا َلَك يَا َعْمُرو ْبَن 
ِه َلْو فَعَعْلتُعَها َلَكاَنْت ُسنًَّة، بَْل اْلَعاِص! لَِئْن ُكْنَت جتَُِد ثَِيابًا أََفُكل  النَّاِس جيَُِد ثَِيابًا؟ َواللَّ 

، كتاب: الطهارة، باب: إعادة اجلنب موطأ مالكأَْغِسُل َما رَأَْيُت َوأَْنِضُح َما ملَْ أََر. 
 الصالة وغسله إذا صلى ومل يذكر.
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: كام ُيطلق الدوام عىل ما ال ُيفاَرق ألبتة، كذلك ُيطَلق عىل ألنا نقول

ما يكون يف أكثر األحوال، فإذا ُترك يف بعض األوقات مل خيرج صاحبه عن 

أصل الدوام، كام ال نقول يف الصحابة حني تركوا التضحية يف بعض 

غري مداومني عليها. فالدوام عىل اجلملة ال ُيشرتط يف صحة األوقات إنم 

ط فيه الغلبة يف األوقات أو األكثرية،  إطالقه عدم الرتك رأسا، وإنام ُيشرَتَ

 بحيث ُيطلق عىل صاحبه اسم الفاعل إطالقا حقيقيا يف اللغة.

 المسألة التاسعة
ريها من الواجبات ال تستقّر واجبات إال إذا مل ُيَسّو بينها وبني غ

األحكام، فال ُترتك وال ُيسامح يف تركها ألبتة. كام أن املحرمات ال تستقّر 

كذلك إالّ إذا مل ُيَسّو بينها وبني غريها من األحكام، فال ُتفعل وال ُيسامح 

يف فعلها. وهذا ظاهٌر، ولكنّا نسري منه إىل معنى آخر، وذلك أن من 

َكت مل يرتّتب عليها ُحكم دنيوّي، وكذلك من  الواجبات ما إذا ُتر 

املحرمات ما إذا ُفعلت مل يرتتب عليها أيضا ُحكم يف الدنيا. وال كالم يف 

امت العباد. كام أن من الواجبات  مرتتبات اآلخرة، ألن ذلك خارج عن حتكُّ

ما إذا ُتركت ومن املحرمات ما إذا ُفعلت ترّتب عليها ُحكم دنيوّي من 

 عقوبة أو غريها.

ه ُحكٌم خيالُف ما مل يرتتب عليه حكٌم. فمن حقيقة فام ترّتب علي

ى بينه وبني اآلخر، ألن يف تغيري  ر كّل واحد من القسمني أن ال ُيسوَّ استقرا

أحكامها تغيريها يف أنفسها، فكل ما حُيَذر يف عدم البيان يف األحكام 

املتقدمة حُيَذر هنا، ال فرق بني ذلك. واألدلة التي تقدمت هنالك جيري 

 ها هنا.مثل

ويتبنّي هذا املوضع أيضا بأن ُيقال: إذا وضع الشارُع حّدا يف فعل 

را ُمبيَّنا،  خمالف فُأقيم ذلك احلّد عىل املخالف، كان احلكُم الرشعّي ُمقرَّ

َ إىل احلُكم املُخالف الذي  ّر عىل غري ما أقّره الشارع، وُغريِّ
فإذا مل ُيَقم فقد ُأق 

ُب لتقرير ال يرتّتب عليه مثُل ذلك احل كم، ووقع بياُنه خُمالفا، فيصري املنتص 

األحكام قد خالف قوُلُه فعَلُه، فيجري فيه ما تقدم. فإذا رأى اجلاهُل ما 
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جرى توّهم احلكَم الرشعيَّ عىل خالف ما هو عليه، فإذا قّرر املنتصُب 

احلكَم عىل وجه  ُثّم أوقع عىل وجه آخر حصلت الريبة، وكّذب الفعُل 

 كام تقّدم بياُنه، وكّل ذلك فساد.القوَل، 

ُء  وهبذا املثال يتبنّي أن وارث النبّي صىل اهلل عليه وسلم يلزمه إجرا

ئنها،  بقها، وقرا األحكام عىل موضوعاهتا يف أنفسها، ويف لواحقها، وسوا

وسائر ما يتعلق هبا رشعا، حتى يكون ديُن اهلل َبيِّنًا عند اخلاص والعام، 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ال اهلل تعاىل فيهم:وإال كان من الذين ق

 (.٥١١اآلية )البقرة:  چہ

 المسألة العاشرة
ال خيتّص هذا البيان املذكور باألحكام التكليفية، بل هو الزم أيضا يف 

األحكام الراجعة إىل خطاب الوضع؛ فإن األسباب والرشوط واملوانع 

رشعية الزٌم بياُنا  والعزائم والرخص وسائر األحكام املعلومة أحكامٌ 

ل عىل وفقها إذا انتهضت  رت األسباب قوال، وُعم  قوال وعمال. فإن ُقرِّ

َب القوَل  َرت ثم مل ُتعمل مع انتهاضها كذَّ حصل بياُنا للناس، وإن ُقرِّ

ل، أو مع  الفعُل. وكذلك الرشوط إذا انتهض السبب مع وجودها فُأعم 

، فإن عكست القضية وقع اخلالف فقدانا فلم ُيعَمل وافق القوَل الفعُل 

 فلم ينتهض القول بيانا، وهكذا املوانع وغريها.

وقد أعمل النبّي صىل اهلل عليه وسلم مقتىض الّرخصة يف اإلفطار يف 

السفر، وأعمل األسباب، ورّتب األحكام حتى يف نفسه حني أقّص من 

نفسه صىل اهلل عليه وسلم، وكذلك يف غريه. والشواهد ال حتىص، 

 الرشيعة كّلها داخلة حتت هذه اجلملة، والتنبيه كاف.و

 المسألة الحادية عشرة
بيان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بياٌن صحيح ال إشكال يف 

 چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ صحته؛ ألنه لذلك ُبعث، قال تعاىل:

 (، وال خالف فيه.٢٢)النحل: 



 

522 

نوه فال إشكال يف صحته وأما بيان الصحابة فإن أمجعوا عىل ما بيّ 

ٿ  ٿ   چ أيضا، كام أمجعوا عىل الغسل من التقاء اخلتانني املبنيِّ لقوله تعاىل:

(. وإن مل جيمعوا عليه فهل يكون بياُنم ُحّجة أم ٥)املائدة:  چٿ  ٹ

ال؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنه يرتّجح االعتامد عليهم يف البيان من 

 وجهني:

ان العريب، فإنم عرٌب فصحاء مل تتغري : معرفتهم باللسأحدمها

ألسنتهم، ومل تنـزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف يف فهم الكتاب 

والسنة من غريهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقٌع موقَع البيان صّح 

 اعتامده من هذه اجلهة.

 : مبارشهتم للوقائع والنوازل وتنـزيل الوحي بالكتاب والسنة،والثاين

ئن احلالية، وأعرف بأسباب التنـزيل، ويدركون ما ال  فهم أقعد يف فهم القرا

يدركه غريهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما ال يرى الغائب. فمتى جاء 

عنهم تقييد بعض املطلقات، أو ختصيص بعض العمومات، فالعمل عليه 

صواب إن مل ُينَقل عن أحد منهم خالف يف املسألة، فإن خالف بعُضهم 

 املسألة اجتهادية.ف

ُلوا  ُل النَّاُس ب َخري   َما َعجَّ مثاله قوله عليه الصالة والسالم: "ال َيَزا

ف ط ر"، فهذا الّتعجيل حيتمل أن ُيقَصد به إيقاعه قبل الصالة، وحيتمل  1ال 

إيقاعه بعدها، فكان عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان ريض اهلل عنهام 

 ، ثم يفطران بعد الصالة بياًنا أن هذا يصليان املغرب قبل أن يفطرا

التعجيل ال يلزم أن يكون قبل الصالة، بل إذا كان بعد الصالة فهو تعجيل 

 أيضا.

وكذلك ملا قال عليه الصالة والسالم: "ال تصوموا حتى تروا اهلالل، 

احتمل أن تكون  2وال تفطروا حتى تروه، فإن ُغّم عليكم فاقدروا له"

                                                 
 باب: تعجيل اإلفطار. ، كتاب: الصوم، َ صحيح البخاري 1
النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا رأيتم اهلالل فصوموا  باب: قول، كتاب: الصوم، صحيح البخاري 2

 وإذا رأيتموه فأفطروا.
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وهو أن ُيَرى بعد غروب الشمس، واحتمل أن ال الرؤية مقيدة باألكثر 

يكون ُمقيَّدا بذلك، فبنّي عثامن ريض اهلل عنه ذلك حني ُرؤَي اهلالل يف 

 خالفته قبل الغروب فلم ُيفطر حتى أمسى وغابت الشمس.

ومما بيَّنَُه كالُمهم اللغَة أيضا، كام نقل مالك يف دلوك الشمس وغسق 

، ويف معنى السعي عن عمر بن اخلطاب، الليل كالم ابن عمر وابن عباس

(، ويف معنى اإلخوة ١)اجلمعة:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  أعني قوله تعاىل:

 أّن الّسنة قضت أن اإلخوة اثنان فصاعدا. 

وتأمل فعادة مالك ابن أنس يف موّطئه وغريه اإلتيان باآلثار عن 

ُيعَمل به، وما ُيقيَّد به الصحابة مبيِّنا هبا الّسنَن، وما ُيعَمل به منها وما ال 

 مطلقاهتا، وهو دأبه ومذهبه ملا تقدم ذكره.

ال ُيقال إن هذا املذهب راجع إىل تقليد الصحايب، وقد عرفت ما فيه 

 من النـزاع واخلالف.

ألنا نقول: نعم هو تقليد، ولكنه راجع إىل ما ال يمكن االجتهاد فيه 

ئن عىل وجه إالّ هلم، ألّنم َعَرب وشاهدوا من  أسباب التكاليف وقرا

ئن األحوال عىل ما هي عليه  د َمن  بعَدهم، ونقل قرا
هلا ما مل ُيشاه  أحوا

كاملتعّذر، فال بد من القول بأن فهَمهم يف الرشيعة أتّم وأحرى بالتقديم، 

فإذا جاء يف القرآن أو يف السنة من بيانم ما هو موضوٌع موضع التفسري، 

تنـزيل النص عليه عىل وجهه، انحتم بحيث لو فرضنا عدمه مل يمكن 

احلكُم بإعامل ذلك البيان، ملا ذكر من األدلة، وملا جاء يف السنة من 

اّتباعهم واجلريان عىل سننهم، كام جاء يف قوله عليه الصالة والسالم: 

 1"فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ"،

 نا عاضدة هلذا املعنى يف اجلملة.وغري ذلك من األحاديث فإ

أما إذا ُعلم أن املوضع موضع اجتهاد ال يفتقر إىل ذينك األمرين، 

ء، كمسألة العول، والوضوء من النوم، وكثري من  فُهم  ومن سواهم فيه سوا

                                                 
وأما حديث عبد اهلل بن ، كتاب: العلم، باب: المستدرك على الصحيحين 1

 مسعود.
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مسائل الربا التي قال فيها عمر ابن اخلطاب: مات رسول اهلل ومل يبنّي لنا 

الريبة، أو كام قال. فمثل هذه املسائل موضع اجتهاد آية الربا، فدعوا الربا و

للجميع، ال خيتّص به الصحابة دون غريهم من املجتهدين، وفيه خالف 

بني العلامء أيضا، فإن منهم من جيعل قول الصحايب ورأيه ُحّجة يرجع إليها 

ويعمل عليها من غري نظر، كاألحاديث واالجتهادات النبوية، وهو مذكور 

 صول فال حيتاج إىل ذكرها هانه.يف كتب األ

 المسألة الثانية عشرة
اإلمجال إما متعّلق بام ال ينبني عليه تكليف، وإما غري واقع يف 

 الرشيعة. وبيان ذلك من أوجه:

چ  چ  چ  ڇ  چ : النصوص الدالة عىل ذلك، كقوله تعاىل:أحدها

 چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ: (، وقوله١)املائدة:  چڇ   ڇ  ڇ

(، وإنام كان ١)لقامن:  چپ  پ   ڀچ (، وقوله:٥١٥ )آل عمران:

، واملجمل ال يقع به بيان. ويف احلديث: "ما تركت شيئا مما  هدى ألنه ُمبنيَّ

أمركم اهلل به إال وقد أمرتكم به، وال تركت شيئا مما ناكم اهلل عنه إال وقد 

د بّينته وهذا املعنى كثري، فإن كان يف القرآن يشء جُمَمل فق 1نيتكم عنه"،

قيتها وركوعها وسجودها وسائر  الّسنة، كبيانه للصلوات اخلمس يف موا

أحكامها، وللزكاة ومقاديرها وأوقاهتا وما خترج منه من األموال، وللحج 

وما أشبه ذلك. ثم بنّي عليه الصالة  2إذ  قال: "لتأخذوا عني مناسككم"،

اجلميع بياٌن منه عليه والسالم ما وراء ذلك مما مل ُينّص عليه يف القرآن، و

 الصالة والسالم. 

: أن املقصود الرشعي من اخلطاب الوارد عىل املكّلفني تفهيم ما الثاين

هلم وما عليهم، مما هو مصلحة هلم يف دنياهم وأخراهم. وهذا يستلزم كونه 

بيِّنًا واضحا ال إمجال فيه وال اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه 

                                                 
 .7، الباب 7اجلزء للبيهقي،   السنن الكبرى 1
 سبق خترجيه. 2
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قض أصل مقصود اخلطاب، فلم تقع فائدة، وذلك ممتنٌع؛ إذ ال وإمجال لنا

 ُيعَقل خطاب مقصود من غري تفهيم مقصود.

: أن األصوليني اتفقوا عىل امتناع تأخري البيان عن وقت الثالث

ز تكليف املُحال. وقد مّر بياُن امتناع تكليف  احلاجة، إال عند من جيوِّ

تأخري البيان عن وقته. وإذا ثبت املُحال رشعا، فبقي االعرتاف بامتناع 

ذلك فمسألتنا من قبيل هذا املعنى، ألن خطاب التكليف يف وروده جُمَمال 

غري مفّّس إما أن ُيقَصد التكليُف به مع عدم بيانه، أو  ال. فإن مل ُيقصد 

 فذلك ما أردنا، وإن ُقصد رجع إىل تكليف ما ال ُيطاق.

جاء يف القرآن جُمَمل فال بد من  وبناء عىل الوجهني الثاين والثالث، إن

خروج معناه عن تعلُّق التكليف به، وكذلك ما جاء منه يف احلديث 

 النبوي. 

د يف الرشيعة جُمَمل، أو ُمبَهم املعنى، أو ما ال  فإذا ثبت هذا، فإن ُوج 

ُيفَهم فال يصّح أن ُيكّلف بمقتضاه، ألنه تكليف باملُحال، وطلب ما ال 

ڻ  چ هذا اإلمجال يف املتشابه الذي قال اهلل تعاىل فيه:ُينال. وإنام يظهر 

(، ومّلا بنّي اهلل تعاىل أن يف القرآن متشاهبا، بنّي ٢)آل عمران:  چڻ

د منه ال عىل ما يفهم  أيضا أنه ليس فيه تكليف إال اإليامن به عىل املعنى املرا

ے  ے    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  املكّلف منه، فقد قال اهلل تعاىل:

)آل  چۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  

 (. ٢عمران: 

والناس يف املتشابه املراد هانه عىل مذهبني: فمن قال إن الراسخني يف 

العلم يعلمونه فليس بمتشابه عليهم، وإن تشابه عىل غريهم، كام هو احلال 

عرب أو عىل غري العلامء من الناس. ومن قال يف املبيَّنَات املشتبهة عىل غري ال

(، فالتكليف ٢)آل عمران:  چۇ  ۇۆ  چ  إنم ال يعلمونه وإن الوقف عىل قوله

ر أن يكون َثّم جُمَمل ال ُيفَهم معناه، ُثّم  بام ُيراد به مرفوٌع باتفاق. فال ُيتصوَّ

ريهم، ُيكلَّف به. وهكذا إذا قلنا إن الراسخني هم املختصون بعلمه دون غ
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فذلك الغري ليسوا بمكلَّفني بمقتضاه ما دام مشتبها عليهم حتى يتبنيَّ 

 باجتهاد أو تقليد، وعند ذلك يرتفع تشاهُبُُه فيصري كسائر املبيَّنات.

: قد أثبت القرآن وجود املتشابه يف القرآن، وبيّنت الّسنة أن يف فإن قيل

الل بني واحلرام بني الرشيعة متشاهبات بقوله صىل اهلل عليه وسلم: "احل

وبينهام أمور مشتبهات"، وهذه املشتبهات مطلوٌب إىل اتقائها بأفعال العباد 

فهي إذا جُمَمالت ومع  1لقوله: "فمن اتقى الشبهات استبأ لدينه وعرضه"،

( ٢)آل عمران:  چڻ  ڻچ ذلك انبنى عليها الّتكليف. كام أن قوله تعاىل:

 چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉې  چ له:قد انبنى عليها التكليف، وذلك قو

(، فكيف يقال: إن اإلمجال والتشابه ال يتعلقان بام ينبني عليه ٢)آل عمران: 

 تكليف؟

: أن التشابه الوارد يف هذا احلديث ليس ممّا نحن بصدده، فاجلواب

فكالُمنا يف التشابه الواقع يف خطاب الشارع، والتشابه املذكور يف احلديث 

يف مناط احلكم، وهو راجع إىل نظر املجتهد، حسبام مّر بيانه يف فصل تشابٌه 

 التشابه.

د بقولنا إنه ال يقع تكليف باملتشابه أن ال  وفضال عن هذا، فإن املرا

يتعلق تكليٌف بمعناه املراد عند اهلل تعاىل، لكنه قد يتعلق به التكليف من 

ند اهلل، وبأن جيتنب حيث هو جُمَمٌل، وذلك بأن يؤمن املكلَّف أنه من ع

فعله إن كان من أفعال العباد، وجيتنب النظر فيه إن كان من غري أفعال 

(، ويف ١)طه:  چڈ     ژ  ژ  ڑچ  العباد، كام هو احلال يف قوله تعاىل:

نَي َيب َقى
َيا ح  ن   الدُّ

 
اَمء  إ ىَل السَّ

نَا َتَباَرَك َوَتَعاىَل ُكلَّ َلي َلة  ُل َربُّ ُثُلُث  احلديث: "َين ز 

َيُه، َمن  
ط  ي َفُأع 

َأُلن  يَب َلُه، َمن  َيس 
َتج  ُعوين  َفَأس  ُر َيُقوُل: َمن  َيد 

ي ل  اآلخ  اللَّ

َر َلُه"، ف  ُرين  َفَأغ  ف  َتغ  وأشباه ذلك. هذا معنى أنه ال يتعلق به تكليٌف،  2َيس 

وإالّ فالتكليف متعّلق بكّل موجود من حيث ُيعَتَقد عىل ما هو عليه، أو 

ف فيه إن صّح ترّصف العباد فيه.يُ   َترَصَّ

                                                 
 ات.باب: أخذ احلالل وترك الشبه، كتاب: املساقاة، صحيح مسلم 1

 ، كتاب: اجلمعة، باب: الدعاء يف الصالة من آخر الليل.صحيح البخاري 2
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 الطرف الثاني
 األدلة على التفصيل

 
 

األدلة هي الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والرأي. ومّلا كان الكتاب 

والسنة مها األصل ملا سوامها، اقترصنا عىل النظر فيهام. وأيضا فإن يف أثناء 

مع أن األصوليني تكّفلوا بام  الكتاب كثريا مما يفتقر إليه الناظر يف غريمها،

ينا السكوت عن الكالم يف اإلمجاع والرأي،  عدامها كام تكفلوا هبام، فرأ

 واالقتصار عىل الكتاب والسنة. واهلل املستعان 

 
 

 الدليل األول: الكتاب

 المسألة األولى
قد تقرر أن كتاب اهلل تعاىل هو كلية الرشيعة، وعمدة امللة، وينبوع 

الرسالة، ونور األبصار والبصائر، وأنه ال طريق إىل اهلل احلكمة، وآية 

ه، وال نجاة بغريه، وال متسك بيشء خيالفه. وهذا كلُّه ال حيتاج إىل  سوا

 تقرير واستدالل عليه، ألنه معلوم من دين األمة. 

وإذا كان كذلك، لزم رضورة ملن رام االطالع عىل كليات الرشيعة، 

حاق بأهلها، أن يّتخذه سمريه وأنيسه، وطمع يف إدراك مقاصدها، والل

وأن جيعله جليسه عىل مّر األيام والليايل، نظرا وعمال، ال اقتصارا عىل 
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أحدمها، فيوشك أن يفوز بالبغية، وأن يظفر بالطلبة، وجيد نفسه من 

السابقني ويف الرعيل األول، فإن كان قادرا عىل ذلك ـ وال يقدر عليه إال 

ذلك من الّسنة املبيِّنة للكتاب ـ وإال فكالم األئمة من زاول ما يعينه عىل 

السابقني والسلف املتقدمني آخٌذ بيده يف هذا املقصد الرشيف، واملرتبة 

 املنيفة. 

وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء، وأعجز البلغاء 

أن يأتوا بمثله، فذلك ال خيرُجُه عن كونه عربيا جاريا عىل أساليب كالم 

ا للفهم فيه عن اهلل ما أمر به ونى، لكن برشط الدربة يف ا لعرب، ميّسَّ

اللسان العريب، كام تبنّي يف كتاب االجتهاد؛ إذ  لو خرج باإلعجاز عن 

إدراك العقول معانيه لكان خطاهبم به من تكليف ما ال يطاق، وذلك 

ب مرفوع عن األمة. وهذا من مجلة الوجوه اإلعجازية فيه؛ إذ  من العج

إيراد كالم من جنس كالم البرش يف اللسان واملعاين واألساليب، مفهوم 

معقول، ثم ال يقدر البرش عىل اإلتيان بسورة مثله ولو اجتمعوا وكان 

ض إعجاُزه فذلك غري مانع من  بعضهم لبعض ظهريا. وعىل أّي وجه  ُفر 

ل معانيه؛ وقد قال اهلل تعاىل: ڻ  ں  ں  ڻ  چ الوصول إىل فهمه وتعقُّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ: (، وقال٢٠، ١٢، ٢٢، ٥٢)القمر:  چڻ ڻ  ۀ

(، فهذا يستلزم إمكان الوصول إىل التدّبر ٢١)ص:  چڃ  ڃ   ڃ   چ

 والتفّهم.

 المسألة الثانية
معرفة أسباب التنـزيل الزمة ملن أراد علم القرآن، والدليل عىل ذلك 

 أمران:

ف به إعجاز نظم القرآن، : أن علم املعاين والبيان الذي ُيعرَ أحدمها

فضال عن معرفة مقاصد كالم العرب، إنام مداره عىل معرفة مقتضيات 

األحوال: حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاط ب، أو 

املخاَطب، أو اجلميع؛ إذ  الكالم الواحد خيتلف فهُمه بحسب حالني، 

يدخله وبحسب خماطبني، وبحسب غري ذلك. كاالستفهام لفظه واحد، و
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معان ُأَخر من تقرير وتوبيخ وغري ذلك، وكاألمر يدخله معنى اإلباحة 

د إال األمور  والتهديد والتعجيز وأشباهها، وال يدّل عىل معناها املرا

اخلارجة، وعمدهُتا مقتضيات األحوال. وليس كل حال ُينَقل، وال كّل 

ئ ن الدالة فات قرينة تقرتن بنفس الكالم املنقول، وإذا فات نقُل بعض القرا

فهم الكالم مجلة أو فهم يشء منه. ومعرفة األسباب رافعة لكّل مشكل يف 

هذا النمط، فهي من املهاّمت يف فهم الكتاب بال بد. ومعنى معرفة السبب 

 هو معنى معرفة مقتىض احلال. 

َبه واإلشكاالت، الثاين : وهو أن اجلهل بأسباب التنـزيل موقع يف الشُّ

اهرة مورد اإلمجال، حتى يقع االختالف وذلك مظنّة ومورد للنصوص الظ

 وقوع النـزاع.

ويوّضح هذا املعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خال 

عمر ذات يوم فجعل حيّدث نفَسه: كيف ختتلف هذه األمة ونبيُّها واحد 

ن وقبلُتها واحدة! فقال ابن عباس: يا أمري املؤمنني إّنا ُأنزل علينا القرآ 

ناه، وعلمنا فيَم نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن وال  فقرأ

، فإذا  ُرون فيَم نزل، فيكون هلم فيه رأٌي، فإذا كان هلم فيه رأٌي اختلفوا يد 

. قال: فزجره عمر وانتهره، فانرصف ابن عباس، ونظر  اختلفوا اقتتلوا

د  عيّل ما قلت! فأعاده عليه  عمر فيام قال فعرفه، فأرسل إليه فقال: أع 

 فعرف عمر قوَله وأعجبه. 

وما قاله صحيح يف االعتبار، ويتبنّي بام هو أقرب. فقد روى ابن 

وهب عن بكري أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر يف احلرورية؟ قال: 

ر خلق اهلل؛ أنم انطلقوا إىل آيات أنزلت يف الكفار فجعلوها  يراهم رشا

الرأي الذي نّبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن  عىل املؤمنني. فهذا معنى

 اجلهل باملعنى الذي نزل فيه القرآن.

وروي أن مروان أرسل بّوابه إىل ابن عباس وقال: قل له لئن كان كل 

با لنعّذبّن أمجعون! فقال  امرئ فرح بام أويت وأحب أن حُيمد بام مل يفعل ُمعذَّ

النبّي صىل اهلل عليه وسلم هيود ابن عباس: ما لكم وهلذه اآلية إنام دعا 
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فسألهم عن يشء فكتموه إياه وأخبوه بغريه، فأروه أن قد استحمدوا إليه 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  بام أخبوه عنه فيام سألهم، وفرحوا بام أوتوا من كتامنم، ثم قرأ:

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  

)آل عمران:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  

 .ملروان ظهر ما غري اآلية من املقصود أن بنّي  السبب فهذا ،(٥٥٥ – ٥٥٢

وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون عىل البحرين، فقدم 

اجلارود عىل عمر فقال: إن قدامة رشب فسكر. فقال عمر: من يشهد عىل 

أقول، وذكر احلديث، فقال  ما تقول؟ قال اجلارود: أبو هريرة يشهد عىل ما

عمر: يا قدامة إين جالدك! قال: واهلل لو رشبُت كام يقولون ما كان لك أن 

َ؟ قال: ألن اهلل يقول:  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ جتلدين. فقال عمر: ومل 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    

أويل يا قدامة؛ إذا (، فقال عمر: إنك أخطأت الت١١)املائدة:  چں

َ جتلُدين؟ بيني وبينك 
اتقيت اهلل اجتنبت ما حّرم اهلل. ويف رواية فقال: مل 

كتاب اهلل. فقال عمر: وأّي كتاب اهلل جَت د أن ال أجلدك؟ قال: إن اهلل 

( إىل آخر اآلية، فأنا من ١١)املائدة:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈچ يقول يف كتابه:

؛  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، ثم ، ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا وآمنوا

شهدت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بدرا وأحد واخلندق 

واملشاهد، فقال عمر: أال ترّدون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤالء 

ُر املاضني بأنم لقوا  َن ُعذرا للامضني، وُحّجة عىل الباقني؛ فُعذ  ل  اآليات ُأنز 

ٱ  ٻ  چ  م اخلمر، وُحّجة عىل الباقني ألن اهلل يقول:اهلل قبل أن حُتّرم عليه

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  

)املائدة:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ
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١٥ - ١٠ ، (، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، ثم اتقوا وآمنوا

 ،  1فإن اهلل قد نى أن ُيرشب اخلمر. قال عمر: صدقت.ثم اتقوا وأحسنوا
َد  ل، بحيث لو ُفق  وهذا شأن أسباب النـزول يف التعريف بمعاين املنَزَّ

ل معناُه عىل اخلصوص دون تطّرق  ذكُر السبب مل ُيعرف من املُنَزَّ

 االحتامالت وتوّجه اإلشكاالت.

 
 فصل

وجماري أحواهلا يف  ومن ذلك معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا

زمن التنـزيل، وإن مل يكن ثّم سبب خاص ال بّد ملن أراد اخلوض يف علم 

َبه واإلشكاالت التي يتعّذر اخلروج منها إالّ  القرآن منه، وإالّ وقع يف الشُّ

هبذه املعرفة. ويكفيك ما تقّدم بيانه يف كتاب املقاصد من أنه ال بد يف فهم 

م الرشيعة من اتباع معهود ال عرب. وال بد من ذكر أمثلة تعني عىل َفه 

د، وإن كان مفهوما.  املرا

(، فإنام أمر ٥١٥)البقرة:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ چ . قول اهلل تعاىل:1

باإلمتام دون األمر بأصل احلّج ألنم كانوا قبل اإلسالم يقيمونه، لكن عىل 

ا تغيري بعض الشعائر، ونقص مجلة منها، كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك ممّ 

غرّيوا، فجاء األمر باإلمتام لذلك. وإنام جاء إجياب احلج نّصا يف قوله 

ف هذا تبنّي هل ١٢)آل عمران:  چھ  ھ  ے   ے  ۓچ  تعاىل: (. وإذا ُعر 

 يف اآلية دليٌل عىل إجياب احلج أو إجياب العمرة أم ال؟

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  (،١٠)النحل:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ . قوله تعاىل:2

وأشباه ذلك إنام جرى عىل معتادهم يف اختاذ اآلهلة يف  (،٥٥)امللك: 

ين بآلهية الواحد احلّق، فجاءت اآليات بتعيني  األرض، وإن كانوا مقرِّ

                                                 
سنن وأما حديث شرحبيل بن أوس؛ ، كتاب: احلدود، باب: المستدرك على الصحيحين 1

 .8، الباب8للبيهقي، اجلزءالسنن الكبرى ، كتاب: احلدود والديات وغريها؛ الدارقطني
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الفوق وختصيصه تنبيها عىل نفي ما ادعوه يف األرض، فال يكون فيه دليل 

 چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئچ  عىل إثبات جهة ألبتة، ولذلك قال تعاىل:

 ّمله واجر عىل هذا املجرى يف سائر اآليات واألحاديث.(، فتأ٢٥)النحل: 

(، فعنّي هذا الكوكب لكون ٢١)النجم:  چٹ  ٹ  ٹ   ٹچ . قوله تعاىل: 3

العرب عَبَدت ُه، وهم خزاعة، ابتدع ذلك هلم أبو كبشة، ومل تعبد العرب من 

 الكواكب غرَيها، فلذلك ُعيِّنَت.

 

 فصل
ّسنة النبوية، إذ  كثري من األحاديث وقد يشارك القرآن يف هذا املعنى ال

وقعت عىل أسباب، وال حيصل فهُمها إالّ بمعرفة ذلك. ومنه أنه نى عليه 

الصالة والسالم عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالث، فلام كان بعد ذلك 

قيل: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، وحيملون منها الودك، ويتّخذون 

: نيَت عن حلوم الضحايا بعد  منها األسقية، فقال: "وما ذلك!" قالوا

ثالث، فقال عليه الصالة والسالم: "إنام نيتكم من أجل الدافة التى دفت 

 1عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا".

 المسألة الثالثة
كّل حكاية وقعت يف القرآن فال خيلو أن يقع قبلها أو بعدها )وهو 

فال إشكال يف ُبطالن ذلك املحكي  األكثر( رد  هلا أو  ال يقع. فإن وقع رد  

 وكذبه، وإن مل يقع معها رّد فذلك دليل صّحة املحكّي وصدقه.

 أما األول فظاهر وال حيتاج إىل برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  (، فأعقب بقوله:١٥)األنعام:  چپ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺچ

 (. ١٥ اآلية )األنعام: چٿ   ٿ  ٹ   ٹ

                                                 
  سبق خترجيه. 1
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وأما الثاين فظاهر أيضا، ولكن الدليل عىل صّحته من نفس احلكاية 

ي فرقانا، وهدى، وبرهانا، وبيانا، وتبيانا لكّل  وإقرارها؛ فإن القرآن ُسمِّ

يشء، وهو ُحّجة اهلل عىل اخللق عىل اجلملة والتفصيل، واإلطالق 

 ُينّبه عليه. والعموم، وهذا املعنى يأبى أن حُيكى فيه ما ليس بحّق ثّم ال

ئع األولني وأحكامهم، ومل ينّبه عىل  وأيضا فإن مجيع ما حيكى فيه من رشا

إفسادهم وافرتائهم فيه فهو حّق، جُيعل ُعمدة عند طائفة يف رشيعتنا، 

ويمنُعه قوم، ال من جهة قدح  فيه، ولكن من جهة أمر  خارج عن ذلك، 

ق ما بينهام إال بحكم فقد اتفقوا عىل أنه حّق وصدق كرشيعتنا، وال يفرت

النسخ فقط، ولو نّبه عىل أمر فيه لكان يف ُحكم التنبيه عىل النوع األول، 

 چې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ  كقوله تعاىل:

 (.٢١اآلية )البقرة: 

ومن أمثلة هذا القسم مجيع ما حكي عن املتقدمني من األمم السالفة 

األنبياء واألولياء، ومنه قّصة ذي القرنني، مما كان حّقا، كحكايته عن 

وقّصة اخلرض مع موسى عليه السالم، وقصة أصحاب الكهف، وأشباه 

 ذلك.

 فصل
د هذا األصل اعتمده النُّّظار، فقد استدل مجاعة من  والّطرا

مخ  جس     حس    خس   مس    چ  األصوليني عىل أن الكفار خماطبون بالفروع بقوله تعاىل:

 لُردّ  باطال قوهلم كان لو إذ   ؛(٢٢ – ٢١اآلية )املدثر:  چحص  مص  جض  حض  خض

 قول عن ُسئل أنه اهلل عبد بن سهل عن منقوال ورأيت. حكايته عند

( ، فقيل له: ٢٥٠)البقرة:  چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ: السالم عليه إبراهيم

ا حني سأل ربه أن يريه آية؟ فقال: ال، وإنام كان طلب زيادة إيامن  أكان شاك 

ه قال:إىل ا ٢٥٠)البقرة:  چڀ    ڀڀ  ٺ  ٺچ   إيامن، أال ترا (، فلو علم اهلل شك 

منه ألظهر ذلك، فصّح أن الطمأنينة كانت عىل معنى الزيادة يف اإليامن، 

 چڑ  ک  کچ بخالف ما حكى اهلل عن قوم من األعراب يف قوله:
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گ  ڳ    ک  گ  گ  گ  چ (، فإن اهلل تعاىل رّد عليهم بقوله:٥٢)احلجرات: 

  (.٥٢)احلجرات:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ وقال تعاىل:

 ،(٢١ – ٢٥)األنبياء:  چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ

( تقرير إلصابته عليه السالم ٢١ - ٢٥)األنبياء:  چہ  ہچ  :فقوله

لسالم، لكن ملا كان يف ذلك احلكم، وإيامء إىل خالف ذلك يف داود عليه ا

 چہ  ھ  ھ  ھھچ املجتهد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع قال:

(، وهذا من البيان اخلفّي فيام نحن فيه. قال احلسن: ٢١ - ٢٥)األنبياء: 

 ، واهلل لوال ما ذكر اهلل من أمر هذين الرجلني لرأيت أن القضاة قد هلكوا

 فإنه أثنى عىل هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده.

 

 فصل
لة أن النبي عليه  وللّسنة مدخل يف هذا األصل، فإن القاعدة املُحصَّ

ه من الباطل حتى يغرّيه أو  الصالة والسالم ال يسكت عاّم يسمعه أو يرا

يبّينه، إالّ إذا تقرر عندهم بطالنه فعند ذلك يمكن السكوت إحالة عىل ما 

  تقدم من البيان فيه.

 المسألة الرابعة
بقه أو إذا ورد يف القر آن الرتغيب قاَرَنُه الرتهيب يف لواحقه أو سوا

ئنه، وبالعكس. وكذلك الرتجيّة مع التخويف، وما يرجع إىل هذا  قرا

املعنى مثله. ومنه ذكر أهل اجلنة يقارنه ذكر أهل النار، وبالعكس؛ ألن يف 

ذكر أهل اجلنة بأعامهلم ترجيّة، ويف ذكر أهل النار بأعامهلم ختويفا، فهو 

 إىل الرتجية والتخويف.  راجع

ويدّل عىل هذه القاعدة عرُض اآليات عىل النظر، فأنت ترى أن اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ جعل احلمد فاحتة كتابه، وقد جاء يف هذه السورة:
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 ُبدئت ثم. الفريقني بذكر فجيء(. ٢ – ٥)الفاحتة:  چڦ  ڦ   ڄ  ڄ

ٱ     چ  (، ثم قال:٢ة: )البقر چڀ   ڀچ : فقيل أيضا، بذكرمها البقرة سورة

(، ثم ُذك ر بإثرهم ٥)البقرة:  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  

املنافقون، وهو صنف من الكفار، فلام تّم ذلك أعقب باألمر بالتقوى، ثم 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  چ بالتخويف بالنار، وبعده بالرتجية، فقال:

 – ٢٢قرة: اآلية )الب چٱ  ٻ  ٻ  ٻی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   

  .إلخ ،(٢١

 

 فصل
وقد يغلب أحد الطرفني بحسب املواطن ومقتضيات األحوال، فريد 

التخويف ويّتسع جماُله، لكنه ال خيلو من الرتجية؛ كام يف سورة األنعام، 

فإنا جاءت مقررة للخلق، وُمنكرة عىل من كفر باهلل، واخرتع من تلقاء 

ه، وأنكر ما ال ُينكر ولدَّ فيه نفسه ما ال سلطان له عليه، وصّد عن سبيل

وخاصم. وهذا املعنى يقتيض تأكيد التخويف وإطالة التأنيب والتعنيف، 

فكثرت مقدماته ولواحقه، ومل خيل مع ذلك من طرف الرتجية، ألنم 

ر إعذارا  بذلك مدعوون إىل احلّق، وقد تقدم الدعاء، وإنام هو مزيد تكرا

ا التخويف أكثر من طلب الرتجية، وانذارا. ومواطن االغرتار ُيطلب فيه

 ألن درء املفاسد آكد.

وترد الرتجية أيضا ويّتسع جماهلا وذلك يف مواطن القنوط ومظنّته، كام 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  چ يف قوله تعاىل:

(، فإن ناسا من أهل الرشك كانوا قد قتلوا وأكثروا، 53اآلية )الزمر:  چڭ

: إن الذي تقول وزن وا وأكثروا، فأتوا حممدا صىل اهلل عليه وسلم فقالوا

ا عملنا كفارة؟ فنـزلت. فهذا موطن  َ
 
وتدعوا إليه حَلََسٌن لو ختبنا َأَلنَا مل

 خوف خُياف منه القنوط، فجيء فيه بالرتجية غالبة.
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ومّلا كان جانب اإلخالل من العباد أغلب كان جانب التخويف 

مظاّنه اخلاصة ال عىل اإلطالق، فإنه إذا مل يكن هنالك أغلب، وذلك يف 

مظنّة هذا وال هذا أتى األمر معتدال، وقد مّر هلذا املعنى بسط يف كتاب 

 املقاصد.

: هذا ال يّطرد فقد ينفرد أحد األمرين فال يؤتى معه باآلخر، فإن قيل

ٿ  ٿ  چ  فيأيت التخويف من غري ترجية، وبالعكس. أال ترى قوله تعاىل:

گ  گ    ڳ  چ  ( إىل آخرها، فإنا كّلها ختويف، وقوله:٥)اهلمزة:  چٿ  ٿ

ڑ  ک  ک     ک  چ  إىل آخر السورة، وقوله: (٢ – ٥)العلق:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ

    ( إىل آخر السورة. ويف الطرف اآلخر قوله تعاىل:٥)الفيل:  چک  گ  گ
ۀ   چ  له تعاىل:إىل آخرها، وقو (٢ – ٥)الضحى:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

 إىل آخرها.  (٥)الرشح:  چہ  ہ  ہ

: أن ما اعرتض به غري صاّد عن سبيل ما تقدم، وعنه فاجلواب

بان: إمجايل، وتفصييل.  جوا

فاجلواب اإلمجايى أن ُيقال: إن األمر العام والقانون الشائع هو ما 

ثرية يف تقّدم، فال تنقضه األفراد اجلزئية األقلية، ألن الكلية إذا كانت أك

الوضعيات انعقدت كلية واعُتمدت يف احلكم هبا وعليها، شأن األمور 

العادية اجلارية يف الوجود. وال شّك أن ما اعرتض به من ذلك قليل، يدّل 

 عليه االستقراء، فليس بقادح فيام تأّصل.

قضية عني  (٥)اهلمزة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : وأما التفصييل فإن قوله

فار، بسبب أمر  معنّي من مهزه النبّي عليه الصالة يف رجل ُمعنّي من الك

ئه عىل ذلك العمل القبيح، ال أنه  والسالم، وعيبه إياه، فهو إخبار عن جزا

گ      چ ُأجرَي جمرى التخويف، فليس مما نحن فيه. وهذا الوجُه جار  يف قوله:

  وكذلك سورة والضحى. وقوله: (٢ – ٥)العلق:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ
غرُي ما نحن فيه، بل هو أمٌر من اهلل للنبّي  (٥)الرشح:  چہ  ہ  ہ  ۀ چ 

 عليه الصالة والسالم بالشكر ألجل ما أعطاه من املنح.
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 فصل
ومن هنا ُيتصّور للعباد أن يكونوا دائرين بني اخلوف والرجاء، ألن 

حقيقة اإليامن دائرة بينهام. وقد دّل عىل ذلك الكتاب العزيز عىل 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  چ  ال:اخلصوص، فق

)املؤمنون:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀمب  ىب  يب  جت  حت  خت   

ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ :وقال(. ٥٠ – ١٢

ء:  چۇئ  ۇئۆئ    (.١٢)اإلرسا
وهذا عىل اجلملة؛ فإن غلب عليه طرف االنحالل واملخالفة فجانب 

أقرب، وإن غلب عليه طرف التشديد واالحتياط فجانب  اخلوف عليه

الرجاء إليه أقرب، وهبذا كان عليه الصالة والسالم يؤّدب أصحابه. ومّلا 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ  غلب عىل قوم جانب اخلوف قيل هلم:

(، وغلب عىل قوم جانب اإلمهال يف بعض ١١اآلية )الزمر:  چھ  ےے  

فوا وعُ  ؛ كقوله:األمور فُخوِّ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ وت ُبوا

(. فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاين ١٢اآلية )األحزاب:  چژ

 آياته فعىل املكّلف العمل عىل وفق ذلك التأديب.

 المسألة الخامسة
وحيث جاء جزئيا  1تعريف القرآن باألحكام الرشعية أكثُره كيّل ال جزئّي،

ا باالعتبار، أو بمعنى األصل، إال ما خّصه الدليل، مثل فمأخذه عىل الكلية إم

 خصائص النبي صىل اهلل عليه وسلم. 

ء املعتب، أنه حُمَتاج إىل كثري من  ويدّل عىل هذا املعنى، بعد االستقرا

البيان، فإن الّسنة عىل كثرهتا وكثرة مسائلها إّنام هي بيان للكتاب، كام سيأيت 

                                                 
ه ال خيتص بشخص دون آخر، وال حبال دون آخر، وال زمان دون آخر، معىن الكلية هنا أن 1

 وأيضا ليس مفصال مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يطلب أو ما ينهى عنه. )عبد اهلل دراز(
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ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ قد قال اهلل تعاىل:رشحه إن شاء اهلل تعاىل. و

 (.٢٢)النحل:  چڤ  ڤ

وإذا كان كذلك، فالقرآن عىل اختصاره جامٌع، وال يكون جامعا إال 

 واملجموع فيه أمور كليات، ألن الرشيعة متت بتامم نزوله، لقوله تعاىل:
(، وأنت تعلم أن الصالة والزكاة واجلهاد ١)املائدة:  چچ  چ  چ  ڇچ

ها يف القرآن، إنام بّينتها الّسنة، وكذلك وأشب اه ذلك مل يتبنّي مجيُع أحكام 

 العاديات من األنكحة والعقود والقصاص واحلدود وغريها.

وأيضا فإذا نظرنا إىل رجوع الرشيعة إىل كلياهتا املعنوية وجدناها قد 

تضمنها القرآن عىل الكامل، وهي الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات 

ل كل واحد منها. وهذا كله ظاهر أيضا، فاخلارج من األدلة عن ومكمِّ 

الكتاب هو الّسنة واإلمجاع والقياس، ومجيع ذلك إنام نشأ عن القرآن. وقد 

( متضمنا ٥٠١)النساء:  چائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئچ عّد الناس قوله تعاىل:

متضمنا للّسنة،  (٢)احلرش:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  للقياس، وقوله:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڦچ  وقوله:

( متضمنا لإلمجاع. وهذا أهّم ما يكون. ٥٥١)النساء:  چڇڇ  ڇ   ڍ  

 ، اَمت  ُوَتش  اَمت  َوامل  َواش  ُ ال  ويف الصحيح عن ابن مسعود قال: "َلَعَن اّللَّ

 َ َُغريِّ ، امل  ن  ل ُحس 
َُتَفلَِّجات  ل  ، َوامل  َصات  َُتنَمِّ َرأًَة َوامل  َك ام 

. َفَبَلَغ َذل 
 
 َخل َق اّللَّ

ات 

ُه َبَلَغن ي َعن َك َأنََّك َلَعن َت  : إ نَّ ُقوَب َفَجاَءت  َفَقاَلت   ُيَقاُل هَلَا ُأمُّ َيع 
ن  َبن ي َأَسد 

م 

ُ َعَلي ه    َصىلَّ اّللَّ
 
َعُن َمن  َلَعَن َرُسوُل اّللَّ  َكي َت َوَكي َت! َفَقاَل: َوَما يل  ال َأل 

َحني   َفاَم  َ اللَّو  : َلَقد  َقَرأ ُت َما َبني  ؟ َفَقاَلت 
 
َتاب  اّللَّ

َم َوَمن  ُهَو يف  ك  َوَسلَّ

، َأَما َقَرأ ت   ت يه  ت يه  َلَقد  َوَجد  ن  ُكن ت  َقَرأ 
ُت ف يه  َما َتُقوُل! َقاَل: َلئ  "َوَما  :َوَجد 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَاُكم  َعن   ُه َقد  آَتاُكم  الرَّ : َبىَل، َقاَل: َفإ نَّ َتُهوا"؟ َقاَلت  ُه َفان 

 1َنَى َعن ُه.

                                                 

 
 باب: "وما آتاكم الرسول فخذوه".، كتاب: تفسري القرآن، صحيح البخاري1
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 فصل
فعىل هذا ال ينبغي يف االستنباط من القرآن االقتصار عليه دون النظر 

يف رشحه وبيانه، وهو الّسنة؛ ألنه إذا كان كليا وفيه أمور كلية كام يف شأن 

عن النظر يف بيانه،  الصالة والزكاة واحلج والصوم ونحوها فال حميص

وبعد ذلك ينظر يف تفسري السلف الصالح له إن أعوزته السنة، فإنم 

أعرف به من غريهم، وإال فُمط َلق الفهم العريب ملن حصله يكفي فيام أعوز 

 من ذلك. واهلل أعلم.

 المسألة السادسة
القرآن فيه بيان كّل يشء، بمعنى البيان الكيل لألحكام الرشعية 

فالعامل به عىل التحقيق عاملٌ بجملة الرشيعة، وال ينقصه منها وأصوهلا، 

 يشء. والدليل عىل ذلك أمور:

اآلية  چچ  چ  چ  ڇچ . النصوص القرآنيه، مثل قوله تعاىل:1

 (، وقوله:٥١)النحل:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ (، وقوله:١)املائدة: 
 (. ١٥)األنعام:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ

اديث واآلثار املؤذنة بذلك، كقوله عليه الصالة . ما جاء من األح2

والسالم: "إن هذا القرآن حبل اهلل، والنور املبني، والشفاء النافع، عصمة 

ملن متّسك به، ونجاة ملن تبعه، ال يزيغ  فيستعتب، وال يعوج  فيقوم، وال 

  1تنقيض عجائبه، وال خيلق من كثرة الرد."

علامء جلأ إىل القرآن يف مسألة إال . التجربة، وهو أنه ال أحد من ال3

وجد هلا فيه أصال، وحتى الظاهرية الذين ينكرون القياس مل يثبت عنهم 

أنم عجزوا عن الدليل يف مسألة من املسائل، وقال ابن حزم الظاهري: 

كل أبواب الفقه ليس منها باب إال وله أصل َف الكتاب والسنة نعلمه 

                                                 
أخبار يف فضائل فصل: ، كتاب: فضائل القرآن، المستدرك على الصحيحين 1

 القرآن مجلة.
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نا له أصال فيهام ألبتة، إىل آخر ما قال. واحلمد هلل، حاش القراض فام وجد

وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع اإلجارة، وأصل اإلجارة يف القرآن 

 ثابت، وبنّي ذلك إقراره عليه الصالة والسالم وعمل الصحابة به.

وعىل هذا، ال بد يف كل مسألة يراد حتصيل علمها عىل أكمل الوجوه 

، فإن ُوجدت منصوصا عىل عينها، أو ذكر أن ُيلَتفت إىل أصلها يف القرآن

نوعها أو جنسها فذاك، وإال فمراتب النظر فيها متعددة، لعلها ُتذكر بعد 

يف موضعها إن شاء اهلل تعاىل. وقد تقدم ـ يف القسم األول من كتاب األدلة 

قبل هذا ـ أن كل دليل رشعي فإما مقطوع به، أو راجع إىل مقطوع به، 

ع به القرآن الكريم، فهو أول مرجوع إليه. أما إذا مل وأعىل مراجع املقطو

يرد من املسألة إالّ العمل خاصة فيكفي الرجوع فيها إىل السنة املنقولة 

باآلحاد، كام يكفي الرجوع فيها إىل قول املجتهد، وهو أضعف. وإنام 

يرجع فيها إىل أصلها يف الكتاب الفتقاره إىل ذلك يف جعلها أصال يرجع 

دينا يدان اهلل به، فال يكتفي بمجرد تلقيها من أخبار اآلحاد كام  إليه، أو

  تقدم.

 المسألة السابعة
 العلوم املضافة إىل القرآن تنقسم عىل أقسام:

ئد، واملعني عىل 1 . قسم هو كاألداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوا

وعلم  معرفة مراد اهلل تعاىل منه، كعلوم اللغة العربية التي ال بد منها،

القراءات، والناسخ واملنسوخ، وقواعد أصول الفقه، وما أشبه ذلك. فهذا 

 ال نظر فيه هنا.

ولكن قد ُيّدعى فيام ليس بوسيلة أنه وسيلة إىل فهم القرآن، وأنه 

مطلوب كطلب ما هو وسيلة باحلقيقة؛ فإن علم العربية، أو علم الناسخ 

املدين، وعلم القراءات، واملنسوخ، وعلم أسباب النـزول، وعلم املكي و

وعلم أصول الفقه، معلوم عند مجيع العلامء أنا ُمعينة عىل فهم القرآن، 

وأما غري ذلك فقد يعّده بعض الناس وسيلة أيضا وال يكون كذلك، كام 
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 تقدم يف حكاية الرازي يف جعل علم الفلك وسيلة إىل فهم قوله تعاىل:
(، وزعم ابن ٥)ق:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ

فصل المقال فيما بين الشريعة "رشد الفيلسوف يف كتابه الذي سامه بـ
أن علوم الفلسفة مطلوبة، إذ  ال ُيفهم املقصود من " والحكمة من االتصال

الرشيعة عىل احلقيقة إال هبا، ولو قال قائل إن األمر بالضّد مما قال ملا َبُعَد 

مني شأن السلف الصالح يف تلك يف املعارضة. وشاهد ما بني اخلص

العلوم: هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركني هلا أو غافلني عنها؟ مع 

القطع بتحققهم بفهم القرآن. فلينظر امرؤ أين يضع قدمه! وَثّم أنواع ُأَخر 

يعرفها من مارس هذه األمور، وال ينبئك مثل خبري، فأبو حامد الغزايل ممن 

 ورصح فيها بالبيان الشايف يف مواضع من كتبه.قتل هذه األمور خبة، 

. قسم هو مأخوذ من مجلته من حيث هو كالم اهلل تعاىل، ال من 2

حيث هو خطاب بأمر أو ني أو غريها، وذلك ما فيه من داللة النبوة، وهو 

كونه معجزة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فإن هذا املعنى ليس 

تؤخذ منه األحكام الرشعية، إذ  مل تنص  مأخوذا من تفاصيل القرآن كام

آياته وسوره عىل ذلك مثل نّصها عىل األحكام باألمر والنهي وغريمها، 

وإنام فيه التنبيه عىل التعجيز أن يأتوا بسورة مثله، وذلك ال خيتص به يشء 

من القرآن دون يشء، وال سورة دون سورة، وال نمط منه دون آخر، بل 

، وفيها عجز الفصحاء الّلسن، واخلصامء الّلّد عن ماهيته هي املعجزة له

اإلتيان بام يامثله أو يدانيه. فهذا القسم أيضا ال نظر فيه هنا، وموضعه كتب 

 علم الكالم.

له، وخطاب اخللق به، 3 . قسم هو مأخوذ من عادة اهلل تعاىل يف إنزا

م ومعاملته هلم بالرفق واحلسنى، من جعله عربيا يدخل حتت نيل أفهامه

مع أنه املنـّزه القديم، وكونه تنـّزل هلم بالتقريب واملالطفة والتعليم يف نفس 

ه من املعارف واخلريات.  املعاملة به، قبل النظر إىل ما حوا
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وهذا نظر خارج عاّم تضمنه القرآن من العلوم، ويتبنّي صّحة األصل 

تداء املذكور يف كتاب االجتهاد، وهو أصُل الّتخّلق بصفات اهلل واالق

ئد الفرعية،  بأفعاله. ويشتمل عىل أنواع من القواعد األصلية، والفوا

 واملحاسن األدبية، فلنذكر منها أمثلة يستعان هبا يف فهم املراد:

فمن ذلك عدم املؤاخذة قبل اإلنذار، ودّل عىل ذلك إخباره تعاىل عن 

ء:  چى  ى   ائ  ائ  ەئ     ەئچ  نفسه بقوله: يف (، فجرت عادته ٥١)اإلرسا

خلقه أنه ال يؤاخذ باملخالفة إال بعد إرسال الرسل، فإذا قامت احلجة 

 (، ولكل جزاء مثله.٢١)الكهف:  چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  عليهم

ومنها اإلبالغ يف إقامة احلجة عىل ما خاطب به اخللق، فإنه تعاىل أنزل 

الة القرآن برهانا يف نفسه عىل صحة ما فيه، وزاد عىل يدي رسوله عليه الص

 والسالم من املعجزات ما يف بعضه الكفاية.

ومنها ترك األخذ من أّول مّرة بالذنب، واحللم عن تعجيل املعاندين 

بالعذاب، مع متادهيم عىل اإلباية واجلحود بعد وضوح البهان، وإن 

 استعجلوا به.

ومنها حتسني العبارة بالكناية ونحوها يف املواطن التي حيتاج فيها إىل 

)النساء:  چې  ې  ېچ  يستحيى من ذكره يف عادتنا، كقوله تعاىل:ذكر ما 

(. حتى إذا وضح ٢١)املائدة:  چۅ  ۅ  ۉۉچ (، ٥، املائدة: ٢١

السبيل يف مقطع احلق، وحرض وقت الترصيح بام ينبغي الترصيح فيه، فال 

 چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ بد منه، وإليه اإلشارة بقوله:

 (. ١١)األحزاب:  چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋچ  ،(٢٥)البقرة: 

ومنها التأيّن يف األمور، واجلري عىل جمرى التثّبت واألخذ 

باالحتياط، وهو املعهود يف حقنا، فلقد أنزل القرآن عىل رسول اهلل صىل 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  اهلل عليه وسلم نجوما يف عرشين سنة، حتى قال الكفار:

 چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی چ :( فقال اهلل١٢)الفرقان:  چېئ    ېئېئ

ء:  چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ (، وقال:١٢)الفرقان:  )اإلرسا

(. ويف هذه املدة كان اإلنذار يرتادف، والرصاط يستوي بالنسبة إىل ٥٠٥
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كل وجهة وإىل كل حمتاج إليه، وحني أبى من أبى الدخول يف اإلسالم بعد 

ئوا بالتغليظ بال دعاء، فرشع اجلهاد لكن عىل تدريج عرش سنني أو أكثر ُبد 

أيضا، حكمًة بالغًة، وترتيبا يقتضيه العدل واإلحسان، حتى إذا كمل 

الدين، ودخل الناس فيه أفواجا، ومل يبق لقائل ما يقول، قبض اهلل نبّيه إليه 

وقد بانت احلجة، ووضحت املحجة، واشتد أّس الدين، وقوي عضده 

 ىل ذلك.بأنصار اهلل. فلله احلمد كثريا ع

ومنها كيفية تأّدب العباد إذا قصدوا باب رّب األرباب بالترّضع 

َئت منه، وإن مل ينّص عليها  والدعاء، فقد بنّي مساق القرآن آدابا اسُتقر 

بالعبارة، فقد أغنت إشارة التقرير عن الترصيح بالتعبري. فأنت ترى أن 

ا" املشرية إىل بعد نداء اهلل للعباد مل يأت يف القرآن يف الغالب إال بـ"ي

ه عن مداناة العباد، موصوف بالتعايل  املنادي، ألن صاحب النداء ُمنـزَّ

عنهم واالستغناء. فإذا قّرر نداء العباد للرّب أتى بأمور تستدعي قرب 

اإلجابة، منها إسقاط حرف النداء املشري إىل قرب املناَدى، وأنه حارض مع 

عار الراغب هذا املعنى، إذ  مل يأت املنادي غري غافل عنه، فدّل عىل استش

 چپ  پ    ڀچ (،٢٥٥)البقرة:  چې  ې  ېچ  يف الغالب إال "ربنا" كقوله:

(. ومنها كثرة ١١)آل عمران:  چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھچ  (،٥٢٢)البقرة: 

جميء النداء باسم "الرب" املقتيض للقيام بأمور العباد وإصالحها، فكان 

الرتبية والرفق واإلحسان، قائال يا من هو املصلح  العبد متعّلقا بمن شأنُه

لشئوننا عىل اإلطالق أتّم لنا ذلك بكذا، وهو مقتىض ما يدعو به، وإنام أتى 

 "مهللا" يف مواضع قليلة، وملعان اقتضتها األحوال. 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  ومنها تقديم الوسيلة بني يدي الطلب، كقوله:

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  چ  (،٥ – ١)الفاحتة:  چٹ   ٹ  ٹ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        چ  (،١١)آل عمران:  چپ   پ

 إىل غري ذلك من اآلداب التي تؤخذ من جمرد التقرير. ، (١٩١)آل عمران:   چھ

ومن ذلك أشياء ُذك رت يف كتاب االجتهاد يف االقتداء باألفعال، 
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تقدم أيضا منه مجلة يف كتاب والتخّلق بالصفات، ُتضاف إىل ما هنا. وقد 

 املقاصد.
ئد واملحاسن التي  واحلاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوا

تقتضيها القواعد الرشعية عىل كثري، يشهد هبا شاهد االعتبار، ويصّححها 

 نصوص اآليات واألخبار.

. قسم هو املقصود األول بالذكر يف هذه املسألة، وهو الذي نّبه 4

ها، عليه الع لامء، وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوق ها ومفهوم 

عىل حسب ما أداه اللسان العريب فيه. وذلك أنه حمتو  من العلوم عىل ثالثة 

 أجناس، هي املقصود األول:

ه إليه، وهو اهلل املعبود سبحانه، ويدخل حتته أحدها : معرفة املتوجَّ

ر يف الصفات أو يف األفعال علم الذات والصفات واألفعال، ويتعّلق بالنظ

النظر يف النبوات؛ ألنا الوسائط بني املعبود والعباد، والنظر يف كل أصل 

ثبت للدين علمّيا كان أو عملّيا، ويتكّمل بتقرير الباهني واملحاّجة ملن 

 جادل خصاًم من املبطلني.

ه إىل اهلل تعاىل، ويشتمل عىل التعريف الثاين : معرفة كيفية التوجُّ

نواع الّتعّبدات، من العبادات والعادات واملعامالت، وما يتبع كّل واحد بأ

الت، وهي أنواع فروض الكفايات. وجامعها األمر  منها من املُكمِّ

 باملعروف والنهي عن املنكر، والنظر فيمن يقوم به.

: معرفة مآل العبد ليخاف اهلل به ويرجوه، ويدخل يف ضمنه الثالث

: املوت وما يليه، ويوم القيامة وما حيويه، واملنـزل النظر يف ثالثة مواطن

ل هذا اجلنس الرتغيب والرتهيب، ومنه اإلخبار  الذي يستقر فيه. وُمكمِّ

 عن الناجني واهلالكني وأحواهلم، وما أداهم إليه حاصل أعامهلم.

وهذه األجناس الثالثة داخلة حتت جنس واحد هو املقصود، عّب 

(. فالعبادة ١٥)الذاريات:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ   چ  عنه قوله تعاىل:

هي املطلوب األول، غري أنه ال يمكن إال بمعرفة املعبود؛ إذ  املجهول ال 

َف ـ ومن مجلة املعرفة به  ه إليه، وال ُيقَصد بعبادة، وال بغريها. فإذا ُعر  ُيتوجَّ
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ه الطلُب، إال أن ه ـ توجَّ  وطالٌب للعباد بقيامهم بحقِّ
ه ال يتأتّى أنه آمٌر وناه 

دون معرفة كيفية الّتعّبد، فجيء باجلنس الثاين. ومّلا كانت النفوس من 

شأنا طلب النتائج واملآالت، وكان مآل األعامل عائدا عىل العاملني 

بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية، وانجّر مع ذلك التبشري واإلنذار 

حا هلذا الطرف، وأن الدنيا ليست بدار  يف ذكرها، أتى باجلنس الثالث موضِّ

 إقامة، وإنام اإلقامة يف الدار اآلخرة.

 المسألة الثامنة
من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وربام نقلوا يف ذلك 

بعض األحاديث واآلثار، فعن احلسن مما أرسله عن النبّي صىل اهلل عليه 

ى ظاهر وباطن ـ وسلم أنه قال: ما أنزل اهلل آية إال وهلا ظهر وبطن ـ بمعن

وُفّسِّ بأن الظهر والظاهر هو ظاهر  1وكل حرف حّد وكل حد مطلع.

ده، ألن اهلل تعاىل قال: ی  ی   چ التالوة، والباطن هو الفهم عن اهلل ملرا

َده من ٢٥)النساء:  چی    جئ     حئ   مئ  ىئ  (، واملعنى ال يفهمون عن اهلل مرا

الم، كيف وهو منـّزل بلسانم! اخلطاب، ومل ُيرد أنم ال يفهمون نفس الك

چ  چ  چڇ  ڇ    چ ولكن مل حيظوا بفهم مراد اهلل من الكالم. وقال تعاىل:

(. فظاهر املعنى يشٌء، وهم ٥٢)النساء:  چڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

                                                 
موقوفا على احلسن البصري، وذكر يف هنايته أنه حّدث به معمرا  مصنف عبد الرزاقورد يف  1

عن ابن مسعود مرفوعا إىل رسول اهلل  صحيح ابن حبانفقال: احمه وال حتدث به أحدا. وجاء يف 
صحيح ل آية منها ظهر وبطن". )أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكصلى اهلل عليه وسلم بلفظ: "

( وقال عنه شعيب األرناؤوط: إسناده حسن. وأورده ابن عبد الرب يف 272، ص1، جابن حبان
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: "أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن،  التمهيد

ق أسامة بن إبراهيم ، حتقيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدولكل حد ومطلع" 
. وذكر احملق ق يف 18، ص2م( ج1111هع/1221)القاهرة: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، 

هامش الصفحة أن يف سنده مغرية )ابن مقسم الضيب( وهو مدلس، فيكون احلديث ضعيفا من 
، هذا الطريق. واخلالصة أن هذا احلديث ورد بألفاظ خمتلفة من طرق متعددة بعضها ضعيف

 وبعضها حسن أو صحيح.
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عارفون به ألنم عرب، واملراد يشٌء آخر، وهو الذي ال شك فيه أنه من 

مل يوجد يف القرآن اختالف ألبتة، فهذا الوجه  عند اهلل، وإذا حصل التدّبر

 الذي من جهته ُيفَهم االتفاق وينـزاح االختالف هو الباطن املُشار إليه.

قال بعضهم: الكالم يف القرآن عىل رضبني؛ أحدمها: يكون برواية 

فليس ُيعتب فيها إال النقل، واآلخر: يقع بفهم، فليس يكون إال بلسان من 

 مة  عىل لسان العبد.احلق، إظهاُر حك

وحاصل هذا الكالم أن املراد بالظاهر هو املفهوم العريب، والباطن 

د اهلل تعاىل من كالمه وخطابه. فإن كان ُمراد من أطلق هذه العبارة  هو مرا

ما ُفّسِّ فصحيح وال نزاع فيه، وإن أرادوا غري ذلك فهو إثبات أمر زائد 

دهم، فال بد من دليل قطعي عىل ما كان معلوما عند الصحابة ومن بع

يثبت هذه الدعوى؛ ألنا أصل حُيكم به عىل تفسري الكتاب فال يكون ظنيا، 

ّل به إنام غايته إذا صّح سنُدُه أن يكون ضمن املراسيل.   وما اسُتد 

وإذا تقرر هذا فلنرجع إىل بيان الظاهر والباطن عىل التفسري الذي 

َأُلن ي ذكرنا، وله أمثلة تبنيِّ معناه بإطالق . فعن ابن عباس قال: َكاَن ُعَمُر َيس 

 : ف  ُن َعو  َن  ب  مح   َوَسلََّم، َفَقاَل َلُه َعب ُد الرَّ
ُ َعَلي ه  َحاب  النَّب يِّ َصىلَّ اّللَّ َمَع َأص 

َلُم، َفَسَأَلُه َعن   ن  َحي ُث َتع 
ث ُلُه! َفَقاَل َلُه ُعَمُر: إ نَُّه م  َأُلُه َوَلنَا َبنُوَن م  ه   َأتَس  َهذ 

: اَم ُهَو َأَجُل َرُسول  ٥)النرص:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  اآلَية  ( َفُقل ُت: إ نَّ

َها، َفَقاَل َلُه ُعَمُر:  ر  وَرَة إ ىَل آخ  اُه، َوَقَرأَ السُّ َلَمُه إ يَّ  َوَسلََّم َأع 
ُ َعَلي ه   َصىلَّ اّللَّ

 
اّللَّ

َلُم. ن َها إ الّ َما َتع 
َلُم م   َما َأع 

 
فظاهر هذه السورة أن اهلل أمر نبّيه أن  1َواّللَّ

يسّبح بحمد ربه ويستغفره إذا نرصه اهلل وفتح عليه، وباطنها أن اهلل نعى 

( ١اآلية )املائدة:  چچ  چ  چ  ڇچ  إليه نفسه. ومّلا نزل قوله تعاىل:

فرح الصحابة، وبكى عمر وقال: ما بعد الكامل إال النقصان، مستشعرا 

 لسالم، فام عاش بعدها إال أحدا وثامنني يوما.نعَيه عليه الصالة وا

                                                 
:  كتاب: تفسري سنن الترمذيقال أبو عيسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  1

 القرآن عن رسول اهلل، باب: ومن سورة النصر.
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 فصل
فكل ما كان من املعاين العربية التي ال ينبني فهم القرآن إال عليها فهو 

داخل حتت الظاهر. فاملسائل البيانية واملنازع البالغية ال معدل هبا عن 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  ظاهر القرآن. فإذا فهم الفرق بني ضيق يف قوله تعاىل:

)هود:  چائ  ائ   ەئچ  (، وبني ضائق يف قوله:٥٢١ام: )األنع چٺ

" أو "يا أهيا الذين كفروا"، ٥٢ (، والفرق بني النداء بـ"يا أهيا الذين آمنوا

وما أشبه ذلك من األمور املعتبة عند متأخري أهل البيان ـ فإذا حصل 

 فهم ذلك كّله عىل ترتيبه يف اللسان العريب، فقد حصل فهم ظاهر القرآن.

ما كان من املعاين التي تقتيض حتقيق املخاَطب بوصف وكل 

العبودية، واإلقرار هلل بالربوبية، فذلك هو الباطن املراد، واملقصود الذي 

 أنزل القرآن ألجله.

ۉ  ې  ې  چ ويتبني ذلك بالشواهد املذكورة آنفا، ومن ذلك أنه ملا نزل

اح: ( قال أبو الدحد٢٢١)البقرة:  چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

 إن اهلل كريم استقرض منا ما أعطانا. وانظر يف مقابله اليهود حني قالت:
ُم أيب الدحداح هو الفقه، ٥٥٥)آل عمران:  چپ  پ  پ  ڀ  ڀڀچ (، َفَفه 

د، وفهم اليهود مل يزد عىل جمرد القول العريب الظاهر، ثم  وهو الباطن املرا

عافانا اهلل من  محل استقراض الرب الغني عىل استقراض العبد الفقري،

 ذلك.

وجتري هنا مسائل احليل أمثلة هلذا املعنى، ألن من فهم باطن ما 

خوطب به مل حيتل عىل أحكام اهلل حتى ينال منها بالتبديل والتغيري، ومن 

وقف مع جمرد الظاهر غري ملتفت إىل املعنى املقصود اقتحم هذه املتاهات 

 البعيدة.

أيضا، وهم الذين يّتبعون ما  وكذلك جتري مسائل املبتدعة أمثلة

تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كام قال اخلوارج لعيل: إنه 

، ١٢)األنعام:  چے  ے  ۓ  ۓڭچ   حّكم اخللق يف دين اهلل، واهلل يقول:

: إنه حما نفسه من إمارة املؤمنني فهو إذا أمري ٥٢، ٢٠يوسف:  (، وقالوا
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ەئ  وئ  چ اهلل تعاىل قد حّكم اخللق يف دينه يف قوله:الكافرين. ولو نظروا أن 

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  (، وقوله:١١)املائدة:  چوئ  ۇئ  ۇئ

، يوسف: ١٢)األنعام:  چے  ے  ۓ  ۓڭ  چ  ( لعلموا أن قوله:١١)النساء: 

(، غري مناف ملا فعله عيّل، وأنه من مجلة ُحكم اهلل، فإن حتكيم ٥٢، ٢٠

هلل وحده، فكذلك ما كان مثله ممّا فعله عيّل. ولو  الرجال يرجع به احلكم

نظروا إىل أن حمو االسم من أمر  ال يقتيض إثباته لضّده ملا قالوا إنه أمري 

 الكافرين.

ط املستقيم فبمقدار ما  وعىل اجلملة فكل من زاغ ومال عن الرصا

فاته من باطن القرآن فهاًم وعلاًم، وكّل من أصاب احلّق وصادف الصواب 

 عىل مقدار ما حصل له من فهم باطنه.ف

 المسألة التاسعة

كون الظاهر هو املفهوم العريّب جمّردا ال إشكال فيه، ألن املوالف 

 واملخالف اتفقوا عىل أنه ُمنـّزل بلسان عريب مبني.

وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عريّب فقط، 

، فال يشرتط يف ظاهره زيادة عىل اجلريان وإن مل يتفقوا عىل فهم املراد منه

عىل اللسان العريب. فإًذا كل معنى مستنبط من القرآن غري جار  عىل اللسان 

العريب فليس من علوم القرآن يف يشء، ال ممّا يستفاد منه، وال ممّا يستفاد به. 

ه مبطل. وقد مّر يف كتاب املقاصد بيان  ومن اّدعى فيه ذلك فهو يف دعوا

 عنى. واحلمد هلل.هذا امل

ومن أمثلة هذا من ادعى أنه جيوز للرجل املسلم نكاح تسع نسوة 

ئر، مستدال  عىل ذلك بقوله تعاىل:  چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  حرا

(، وال يقول مثل هذا من فهم وضع العرب يف مثنى وثالث ١)النساء: 

ٱ  چ هلل قال:ورباع. ومثله من يرى شحم اخلنـزير وجلده حالال، ألن ا

(، فلم حيّرم شيئا غري حلمه. ولفظ ١)املائدة:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 اللحم يتناول الشحم وغريه بخالف العكس.
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وكون الباطن هو املراد من اخلطاب قد ظهر أيضا مما تقّدم يف املسألة 

 قبلها، ولكن ُيشرتط فيه رشطان:

ر يف لسان اأحدمها لعرب، وجيري : أن يصّح عىل مقتىض الظاهر املقرَّ

عىل املقاصد العربية. وهذا ظاهر من قاعدة كون القرآن عربّيا، فإنه لو كان 

 له فهٌم ال يقتضيه كالم العرب مل ُيوصف بكونه عربيا بإطالق.

ا أو ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته والثاين : أن يكون له شاهد نص 

، أو كان له من غري معارض. وذلك ألنه إن مل يكن له شاهد يف حمّل آخر

عى عىل القرآن، والدعوى  ض، صار من مجلة الدعاوي التي ُتدَّ ُمعار 

 املجردة غري مقبولة باتفاق العلامء.

د بالباطن، ألنام  وهبذين الرشطني يتبنّي صّحة ما تقّدم من بيان املرا

متوفران فيه، بخالف ما فّّس به الباطنّية، فإنه ليس من علم الباطن، كام أنه 

 علم الظاهر.ليس من 

 المسألة العاشرة
نية الواردة عىل القلوب، الظاهرة للبصائر، إذا  االعتبارات القرآ

صّحت عىل كامل رشوطها فهي عىل رضبني؛ أحدمها: ما يكون أصل 

انفجاره من القرآن، ويتبعه سائر املوجودات، فإن االعتبار الصحيح يف 

وان من غري توّقف، فإن اجلملة هو الذي خيرق نور البصرية فيه ُحُجب األك

توّقف فهو غري صحيح أو غري كامل حسبام بينه أهل التحقيق بالسلوك. 

والثاين: ما يكون أصل انفجاره من املوجودات جزئيها أو كليها، ويتبعه 

 االعتبار يف القرآن.

فإن كان األول فذلك االعتبار صحيح، وهو ُمعتَب يف فهم باطن القرآن 

م القرآن إنام يرُد عىل القلوب عىل وفق ما نزل له من غري إشكال، ألن فه

القرآن، وهو اهلداية التامة عىل ما يليق بكل واحد من املكّلفني، وبحسب 

التكاليف وأحواهلا، ال بإطالق. وإذا كانت كذلك فامليش عىل طريقها ميٌش 

 عىل الرصاط املستقيم. وألن االعتبار القرآين قّلام جيده إال من كان من أهله
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عمال به عىل تقليد أو اجتهاد، فال خيرجون عند االعتبار فيه عن حدوده، كام مل 

خيرجوا يف العمل به والتخّلق بأخالقه عن حدوده، بل تنفتح هلم أبواب الفهم 

ا به جلريانه عىل جماريه.  فيه عىل توازي أحكامه. ويلزم من ذلك أن يكون ُمعتد 

الصالح فيه، فإنه كّله جار  عىل ما  والشاهد عىل ذلك ما نقل من فهم السلف

 تقيض به العربية، وما تدّل عليه األدلة الرشعية حسبام تبنّي قبل.

وإن كان الثاين فالتوّقف عن اعتباره يف فهم باطن القرآن الزم، 

وأخذه عىل إطالقه فيه مُمَتن ع، ألنه بخالف األول، فال يصّح إطالق القول 

 باعتباره يف فهم القرآن. 

 سألة الحادية عشرةالم

ال يف الفهم عىل املكي، وكذلك  املدين من السور ينبغي أن يكون ُمنـزَّ

املكي بعُضه مع بعض، واملديّن بعُضه مع بعض، عىل حسب ترتيبه يف 

 التنـزيل، وإال مل يصح. 

والدليل عىل ذلك أن معنى اخلطاب املدين يف الغالب مبنّي عىل 

واحد منهام مبنّي عىل متقدمه. دّل عىل ذلك املكي، كام أن املتأخر من كّل 

االستقراء. وذلك إنام يكون بيان جُمَمل، أو ختصيص عموم، أو تقييد 

ل، أو تكميل ما مل يظهر تكميله.  مطلق، أو تفصيل ما مل ُيفصَّ

فإنا جاءت متّممة ملكارم  1وأول شاهد عىل هذا أصل الرشيعة،

د قبُل من مل ة إبراهيم عليه السالم. ويليه األخالق، ومصلحة ملا ُأفس 

تنـزيل سورة األنعام، فإنا نزلت مبيّنة لقواعد العقائد وأصول الدين، وقد 

خّرج العلامء منها قواعد التوحيد التي صنّف فيها املتكّلمون، من أول 

. وإذا نظرت يف هذه  إثبات واجب الوجود إىل إثبات اإلمامة. هذا ما قالوا

ذي أثبته هذا الكتاب، تبنّي لك به من قرب بياُن السورة بالنظر الكيل ال

                                                 
أي أن الشريعة جاءت مبنّية على ما سبقها من شريعة إبراهيم، مصححة ملا غريوه منها، ومكملة  1

 هلا. )عبد اهلل دراز(
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القواعد الرشعية الكلية، التي إذا انخرم منها كيّل  واحد انخرم نظام 

 الرشيعة، أو نقص منها أصل كيّل.

ثم مّلا هاجر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل املدينة كان من أول 

لتقوى املبنّية عىل ما نزل عليه سورة البقرة، وهي التي قّررت قواعد ا

قواعد سورة األنعام؛ فإنا بّينت من أقسام أفعال املكلَّفني ما كان جممال 

منها، وإن تبنّي يف غريها تفاصيل هلا، كالعبادات التي هي قواعد اإلسالم، 

والعادات من أصل املأكول واملرشوب وغريمها، واملعامالت من البيوع 

ن أحكام الدماء وما يليها. وأيضا فإن واألنكحة وما دار هبا، واجلنايات م

ٌن فيها، وما  حفظ الدين فيها، وحفظ النفس والعقل والنسل واملال ُمضمَّ

خرج عن املقّرر فيها فبحكم التكميل. فغريها من السور املدنية املتأخرة 

عنها مبنّي عليها، كام كان غري األنعام من املكّي املتأخر عنها مبني ا عليها. 

لت إىل سائر السور بعضها مع بعض يف الرتتيب وجدهتا كذلك، وإذا تنـزّ 

حذو القذة بالقذة، فال يغيبّن عن الناظر يف الكتاب هذا املعنى، فإنه من 

ر علوم التفسري، وعىل حسب املعرفة به حتصل له املعرفة بكالم ربه  أرسا

 سبحانه.

 فصل
تفسري إال عىل وللّسنة هنا مدخل، ألنا مبيِّنة للكتاب، فال تقع يف ال

وفقه. وبحسب املعرفة بالتقديم والتأخري حيصل بيان الناسخ من املنسوخ 

يف احلديث، كام يتبنّي ذلك يف القرآن أيضا. ويقع يف األحاديث أشياء 

تقررت قبل تقرير كثري من املرشوعات، فيأيت فيها إطالقات أو عمومات 

َم منها ما ُيفَهم منها لو وردت بعد تقرير تلك  ربام أومهت، فُفه 

ُ ُثمَّ َماَت َعىَل َذل َك  الَّ اّللَّ
 َقاَل ال إ هَلَ إ 

ن  َعب د 
املرشوعات، كحديث: "َما م 

َنََّة"، ُ َوَأنَّ  1إ الّ َدَخَل اجل  الَّ اّللَّ
َهُد َأن  ال إ هَلَ إ   َيش 

ن  َأَحد 
أو حديث: "َما م 

                                                 
 ، كتاب:اللباس، باب الثياب البيض.اريصحيح البخ 1
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ب ه  إ   ن  َقل 
ًقا م  د   ص 

 
ًدا َرُسوُل اّللَّ مَّ "،حُمَ ُ َعىَل النَّار  َمُه اّللَّ الَّ َحرَّ

ويف املعنى  1

أحاديث كثرية وقع من أجلها اخلالف بني األمة فيمن عىص اهلل من أهل 

الشهادتني، فذهبت املرجئة إىل القول بمقتىض هذه الظواهر عىل اإلطالق، 

ال عند هؤالء. وذهب أهل السنة واجلامعة إىل  وكان ما عارضها مؤوَّ

 لوه حسبام هو مذكور يف كتبهم، وتأولوا هذه الظواهر.خالف ما قا

ومن مجلة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن هذه األحاديث منـّزلة 

عىل احلالة األوىل للمسلمني، وذلك قبل أن تنـزل الفرائض واألمر والنهي. 

ومعلوم أن من مات يف ذلك الوقت ومل يصّل أو مل َيُصم مثال وفَعَل ما هو 

 الرشع ال حرج عليه؛ ألنه مل ُيكّلف بيشء من ذلك بعُد، فلم يضيّع حمّرم يف

م فال  من أمر إسالمه شيئا، كام أن من مات واخلمر يف جوفه قبل أن حُترَّ

حرج عليه، وكذلك من مات قبل أن حتّول القبلة نحو الكعبة ال حرج عليه 

ة: )البقر چک  ک گ گ  گچ يف صالته إىل بيت املقدس، لقوله تعاىل:

(، وإىل أشياء من هذا القبيل فيها بيان ملا نحن فيه، وترصيح بأن ٥٢١

 اعتبار الرتتيب يف النـزول مفيٌد يف فهم الكتاب والسنة.

 المسألة الثانية عشرة
ذ تفسرُي القرآن عىل التوّسط واالعتدال، وعليه أكثر السلف  ربام ُأخ 

ه وأعلم العلامء املتقدمني، بل ذلك شأنم، وبه كانوا أفقه الناس في

 بمقاصده وبواطنه. 

ذ عىل أحد الطرفني اخلارجني عن االعتدال: إما عىل  وربام ُأخ 

 اإلفراط، وإما عىل التفريط، وك اَل طريف قصد األمور ذميم.

فالذين أخذوه عىل التفريط قرّصوا يف فهم اللسان الذي به جاء، وهو 

كام تقّدم عن الباطنية وغريها.  العربية، فام قاموا يف تفّهم معانيه وال قعدوا،

 وال إشكال يف اّطراح التعويل عىل هؤالء.

                                                 
، كتاب: العلم، باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن صحيح البخاري 1

 ال يفهموا. 
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والذين أخذوه عىل اإلفراط أيضا قرّصوا يف فهم معانيه من جهة 

أخرى، وقد تقّدم يف كتاب املقاصد بياُن أن الرشيعة أميّة، وأن ما مل يكن 

دقيقات يف معهودا عند العرب فال يعتب فيها. ومّر فيه أنا ال تقصد الت

كالمها، وال تعتب ألفاظها كل االعتبار إال من جهة ما تؤدي املعاين 

بة، فام وراء ذلك إن كان مقصودا هلا فبالقصد الثاين، ومن جهة  ما هو  املركَّ

ُمعنٌي عىل إدارك املعنى املقصود، كاملجاز واالستعارة والكناية. وإذا كان 

احتاج الناظر فيه إىل فكر خرج عن كذلك فربام ال حيتاج فيه إىل فكر، فإن 

ن إىل نمط القبح والّتكلُّف، وذلك ليس من كالم العرب،  نمط احلُس 

فكذلك ال يليق بالقرآن من باب األوىل. وأيضا فإنه حائٌل بني اإلنسان 

وبني املقصود من اخلطاب، من التفّهم ملعناه ثم الّتعّبد بمقتضاه؛ وذلك أنه 

ط املستقيم.إعذار وإنذار، وتبشري وحت  ذير، ورد إىل الرصا

فكم بني من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداَخَلُه من خوف  

را عن ساعد اجلّد واالجتهاد ، باذال   املوعود ما صار به مشمِّ
 
الوعيد ورجاء

َ من أخذ يف  غاية الطاقة يف املوافقات، هاربا بالكلية عن املخالفات، وَبني 

َ اختلفت مع حتسني اإليراد، واالش
تغال بمآخذ العبارة ومدارجها، ومل 

دفتها مع أن املعنى واحد، وتفريع التجنيس وحماسن األلفاظ، واملعنى  مرا

املقصود يف اخلطاب بمعزل عن النظر فيه! فكل عاقل يعلم أن مقصود 

ُد به.   اخلطاب ليس هو التفّقه يف العبارة، بل التفّقه يف املَُعبَّ عنه وما املرا

يصّح أن ُيقال: إن الّتمّكن يف التفّقه يف األلفاظ والعبارات وسيلة  وال

إىل التفّقه يف املعاين بإمجاع العلامء، فكيف يصّح إنكار ما ال يمكن إنكاره! 

وألن االشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون االشتغال 

م العربية بجميع باملعنى املقصود ال ُينَكر يف اجلملة، وإالّ لزم ذّم عل

 أصنافه، وليس كذلك باتفاق العلامء.

ألنا نقول: ما ذكرته يف السؤال ال ُينَكُر بإطالق. كيف وبالعربية 

َدُه من كتابه. وإنام املُنَكر اخلروُج يف ذلك إىل حّد  فهمنا عن اهلل تعاىل مرا
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د، أ د املتكّلم، أو ُيظّن أنه غري مرا و يقطع اإلفراط الذي ُيشكُّ يف كونه مرا

به فيه؛ ألن العرب مل ُيفهم منها قصُد مثل ه  يف كالمها، ومل يشتغل بالتفّقه فيه 

 سلف هذه األمة. 

 المسألة الثالثة عشرة
 وهي مبنية عىل املسألة التي قبلها.

إذا تعنّي أن العدل يف الوسط، فمأخُذ الوسط ربام كان جمهوال، 

ل عليه يف مأخذ واإلحالة عىل جمهول ال فائدة فيه، فال بد م ن ضابط ُيعوَّ

 الفهم. 

والقول يف ذلك ـ واهلل املستعان ـ أن املساقات ختتلف باختالف 

األحوال واألوقات والنوازل، وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان. 

فاملستمع واملتفّهم ينبغي أن يكون عىل بال من االلتفات إىل أّول الكالم 

احلال فيها. ال ينظر يف أّوهلا دون وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه 

آخرها، وال يف آخرها دون أّوهلا؛ فإن القضية وإن اشتملت عىل مُجَل 

فبعضها متعلق بالبعض، ألنا قضية واحدة نازلة يف يشء واحد، فال 

م عن رّد آخر الكالم عىل أّوله، وأّوله عىل آخره، وإذ  ذاك  حميص للمتفهِّ

ئه فال حيصل مقصود الشارع يف فهم امل كلَّف، فإن فّرق النظر يف أجزا

ء الكالم  ده. وال يصّح االقتصار يف النظر عىل بعض أجزا يتوّصل به إىل مرا

دون بعض إال يف موطن واحد، وهو النظر يف فهم الظاهر بحسب اللسان 

العريّب وما يقتضيه، ال بحسب مقصود املتكلِّم. فإذا صّح له الظاهر عىل 

د، فعليه العربية رجع إىل نفس  الكالم، فَعامَّ قريب يبدو له منه املعنى املرا

بالتعّبد به. وقد يعينه عىل هذا املقصد النظر يف أسباب التنـزيل، فإنا تبنّي 

 كثريا من املواضع التي خيتلف مغزاها عىل الناظر.

غري أن الكالم املنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه 

ل، وتارة ُأنزل يف قضية وا حدة طالت أو قرصت، وعليه أكثر سور املُفصَّ

دة، كسورة البقرة  دا يف االعتبار، بمعنى أنه ُأنزل يف قضايا متعدِّ يكون متعدِّ
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وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشباهها، وال علينا أنََزَلت السورة 

بكامهلا دفعة واحدة، أم نزلت شيئا بعد يشء. ولكن هذا القسم له 

 تباران: اع

اعتبار من جهة تعّدد القضايا، فتكون كّل قضّية خمتصة بنظرها، ومن 

هنالك )أي من النظر يف كل قضية عىل حدهتا( ُيلَتَمس الفقه عىل وجه 

ظاهر ال كالم فيه، ويشرتك مع هذا االعتبار القسم األول. فال فرق بينهام 

 يف التامس العلم والفقه. 

وجدنا عليه السورة، إذ  هو ترتيب واعتبار من جهة النظم الذي 

بالوحي ال مدخل فيه آلراء الرجال، ويشرتك معه أيضا القسم األول ألنه 

ٌم ُألقَي بالوحي، وكالمها ال ُيلتمس منه فقٌه عىل وجه ظاهر، وإنام  َنظ 

ُيلَتَمس منه ظهور بعض أوجه اإلعجاز، وبعض مسائل ُنبَِّه عليها يف مسألة 

 كي. بناء املدين عىل امل

ومجيع ذلك ال بد فيه من النظر يف أّول الكالم وآخره بحسب تلك 

االعتبارات. فاعتبار جهة النظم مثال يف السورة ال يتم به فائدة إال بعد 

استيفاء مجيعها بالنظر، فاالقتصار عىل بعضها فيه غري مفيد غاية املقصود. 

يد إال بعد كامل كام أن االقتصار عىل بعض اآلية يف استفادة حكم ما ال يف

النظر يف مجيعها. فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار النظم، واحتوت 

عىل أنواع من الكالم بحسب ما ُبثَّ فيها، منها ما هو كاملقدمات 

م، ومنها  د واملتمِّ والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب، ومنها ما هو كاملؤكِّ

حكام عىل تفاصيل األبواب، ما هو املقصود يف اإلنزال، وذلك تقرير األ

تم العائدة عىل ما قبلها بالتأكيد والتثبيت، وما أشبه ذلك.   ومنها اخلوا

وال بد من متثيل يشء من هذه األقسام فبه يبنّي ما تقّدم. فقوله تعاىل: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ

چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ   ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ 

ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  

ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
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ائ  ەئ  ەئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ   

ٱ  ٻ  ٻ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  

 – ٥٥١)البقرة:  چکگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳک  ک  ک  

 الصيام بيان وحاصله شّتى، أوقات يف نزل وإن واحد كالم ،(٥٥٢

أحكامه، وكيفية آدابه، وقضائه، وسائر ما يتعلق به من اجلالئل التي ال بد و

اآلية  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچمنها وال ينبني إال عليها. ثم جاء قوله: 

 آخر بنّي أحكاما ُأَخر.  ( كالما٥٥٥)البقرة: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  وسورة "اقرأ" نازلة َف قضيتني: األوىل

 واألخرى ،(١ – ٥)العلق:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ

 .السورة آخر إىل بقي ما

وسورة املؤمنني نازلة يف قضية واحدة، وإن اشتملت عىل معان 

ا من املكّيات، وغالب املكي أنه مقّرر لثالثة معان أصلها معنى كثرية، فإن

 واحد، وهو الدعاء إىل عبادة اهلل تعاىل. واملعاين الثالثة هي:

. تقرير الوحدانية هلل الواحد احلق، غري أنه يأيت عىل وجوه: كنفي 1

الرشيك بإطالق، أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار يف وقائع خمتلفة، من كونه 

با إىل اهلل زلفى، أو كونه ولدا، أو غري ذلك من أنواع الدعاوى مقرِّ 

 الفاسدة.

. تقرير النبوة للنبّي حممد صىل اهلل عليه وسلم، وأنه رسول اهلل 2

إليهم مجيعا، صادق فيام جاء به من عند اهلل. إال أنه وارد عىل وجوه أيضا: 

ذب أو ساحر أو كإثبات كونه رسوال حقا، ونفي ما ادعوه عليه من أنه كا

 جمنون أو يعلُِّمه َبرَش، أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم.
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. إثبات أمر البعث والدار اآلخرة، وأنه حّق ال ريب فيه، باألدلة 3

الواضحة، والرّد عىل من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به. فرّد 

 بكّل وجه يلزم احلجة، ويبكت اخلصم، ويوضح األمر.

ل من القرآن بمكة يف فهذه ا ملعانى الثالثة هي التي اشتمل عليها املُنـزَّ

عامة األمر، وما ظهر ببادي الرأي خروجه عنها فراجع إليها يف حمصول 

األمر. ويتبع ذلك الرتغيب والرتهيب، واألمثال، والقصص، وذكر اجلنة 

 والنار، ووصف يوم القيامة، وأشباه ذلك.

لنظر يف سورة املؤمنني مثال وجدنا فيها فإذا تقرر هذا، وعدنا إىل ا

املعاين الثالثة عىل أوضح الوجوه، إال أنه غلب عىل نسقها ذكر إنكار 

الكفار للنبوة، التي هي املدخل للمعنيني الباقيني، وإنم إنام انكروا ذلك 

بوصف البرشية، ترفُّعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم، أو ينال هذه 

جاءت. فكانت السورة تبنّي وصف البرشية وما تنازعوا الرتبة غريهم إن 

فيه منها، وبأّي وجه تكون عىل أكمل وجوهها حتى تستحّق االصطفاء 

 واالجتباء من اهلل تعاىل.

فافتتحت السورة بثالث مجل؛ إحداها: وهي اآلكد يف املقام، بياُن 

ه، وذلك األوصاف املُكَتَسبة للعبد التي إذا اّتصف هبا رفعة اهلل وأكرم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ  قوله:

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

ية: بيان أصل التكوين لإلنسان، (. والثان٥٥ -٥)املؤمنون:  چگ

وتطويره الذي حصل له جاريا عىل جماري االعتبار واالختيار، بحيث ال 

جيد الطاعن إىل الطعن عىل من هذا حاله سبيال. والثالثة: بيان وجوه 

اإلمداد له من خارج بام يليق به يف الرتبية والرفق، واإلعانة عىل إقامة 

موات واألرض وما بينهام. وكفى هبذا احلياة، وأن ذلك له بتسخري الس

 ترشيفا وتكريام.
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ئهم هبم بأمور منها  ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم، واستهزا

ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ كونم من البرش، ففي قصة نوح مع قومه قوهلم:

(. ثم أمجل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسوال ٢٢)املؤمنون:  چے

: منهم، أي من البرش ال من ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  املالئكة، فقالوا

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ (،١١اآلية )املؤمنون:  چں  ں  ڻ     ڻ

 چې  ى  ى   ائ   ائ   ەئ  ەئ  وئچ  (، ثم قالوا:١٢)املؤمنون:  چہ

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  چ (، أي هو من البرش. ثم قال تعاىل:١٥)املؤمنون: 

( مشريا إىل ٢٢)املؤمنون:  چٿچ (، فقوله:٢٢)املؤمنون:  چٺ  ٿ  ٿٿ

د رسوهلا الذي تعرفه منها. ثم ذكر موسى وهارون ورّد فرعون  أن املرا

(، إلخ. هذا كله ٢٢)املؤمنون:  چڇڍڍ ڌ چ ومالئه بقوهلم:

حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البرشية، تسلية 

وصف البرشية لألنبياء ال غّض ملحمد عليه الصالة والسالم. ثم بنّي أن 

فيه، وأن مجيع الرسل إنام كانوا من البرش، يأكلون ويرشبون كجميع 

الناس، واالختصاص أمر آخر من اهلل تعاىل، فقال بعد تقرير رسالة 

(، وكانا مع ذلك يأكالن ١٠)املؤمنون:  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ موسى:

(، أي هذا من ١٥)املؤمنون:  چڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀچ   ويرشبان. ثم قال:

نعم اهلل عليكم، والعمل الصالح ُشكُر تلك النِّعم ومرّشٌف للعامل به، 

ے  ے  ۓ  ۓ   چ فهو الذي يوجب التخصيص، ال األعامل السيئة. وقوله:

( إشارة إىل التامثل بينهم، وأنم مجيعا مصطفون من ١٢)املؤمنون:  چڭ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ  البرش. ثم ختم هذا املعنى بنحو ممّا به بدأ فقال:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

 (. ٥٥ – ١٢)املؤمنون:  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

ل هذا النمط من أول السورة إىل هنا ُفهم أن ما ُذكر من  وإذا ُتؤمِّ

م إنام قالوا ذلك املعنى هو املقصود، مضافا إىل املعنى اآلخر، وهو أن

ا عىل اهلل  فهم، وعتو  وغضوا من الرسل بوصف البرشية استكبارا من أرشا

ورسوله؛ فإن اجلملة األوىل من أول السورة ُتشعر بخالف االستكبار، 
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وهو التعبد هلل بتلك الوجوه املذكورة، واجلملة الثانية مؤذنة بأن اإلنسان 

التارات السبع أتت عليه وهي منقوٌل يف أطوار العدم وغاية الضعف، فإن 

كّلها ُضعف إىل ُضعف، وأصله العدم، فال يليق بمن هذه صفته 

االستكبار. واجلملة الثالثة مشعرة باالحتياج إىل تلك األشياء واالفتقار 

إليها، ولوال خلقها مل يكن لإلنسان بقاء بحكم العادة اجلارية. فال يليق 

النشأة واخللق. فهذا كّله كالتنكيت  بالفقري االستكبار عىل من هو مثله يف

 عليهم. واهلل أعلم.

)املؤمنون:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  ثم ذكر القصص يف قوم نوح:

ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  چ  (، واملأل هم األرشاف، وكذلك فيمن بعدهم:٢٢

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ  (، ويف قصة موسى:١١ن: )املؤمنو چڻ

(، ومثل هذا الوصف يدّل عىل أنم لرشفهم يف ٢٢)املؤمنون:  چڎ

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  چ قومهم قالوا هذا الكالم. ثم قوله:

 إىل رجوع( ١٥ – ١٢)املؤمنون:  چەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  

 بأن عليهم فردّ  والبنني، باملال ترّشفوا  إنام موأن قريش، أرشاف وصف

ىئ  ىئ  ی  ی  چ   :قوله وهو الوصف، هذا عىل كان من الرشف له جيب الذي

(. ثم رجعت اآليات إىل وصفهم يف ١٢)املؤمنون:  چی  ی  جئ

ترفهم، وحال مآلهم، وذكر النعم عليهم، والباهني عىل صحة النبوة، وأن 

بات الوحدانية ونفي الرشيك، وأمور الدار ما قال عن اهلل حّق من إث

 اآلخرة للمطيعني والعاصني، حسبام اقتضاه احلال والوصف للفريقني.

د عىل أتّم من هذا الوصف،  فهذا النظر إذا اعُتب  كليّا يف السورة ُوج 

لكن عىل منهاجه وطريقه. ومن أراد االختبار يف سائر سور القرآن فالباب 

 اهلل. فسورة املؤمنني قصة واحدة يف يشء واحد.مفتوح، والتوفيق بيد 

وباجلملة، فحيث ذكر قصص األنبياء عليهم السالم؛ كنوح، وهود، 

وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى، وهارون، فإنام ذلك تسلية ملحّمد 

عليه الصالة والسالم، وتثبيٌت لفؤاده ـ ملا كان يلقى من عناد الكفار 
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، فُتذكر القصة عىل النحو الذي يقع له مثله، وتكذيبهم له ـ عىل أنواع خمتلفة

وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اختالف األحوال. واجلميع 

 حّق واقع ال إشكال يف صحته.

وعىل حذو ما تقدم من األمثلة حُيَتَذى يف النظر يف القرآن ملن أراد فهم 

 القرآن. واهلل املستعان.

 

 فصل

الواحدة. ويبقى النظر يف القرآن مجلة:  ما سبق هو فيام يتعلق بالسورة

هل ُينَظر إليه عىل أن مجيع سوره كالٌم واحد بحسب خطاب العباد ال 

بحسبه يف نفسه؟ فإن كالم اهلل يف نفسه كالم واحد ال تعّدد فيه بوجه وال 

باعتبار، حسبام تبنّي يف علم الكالم. وإنام مورد البحث هنا باعتبار خطاب 

 ا هو من معهودهم فيه.العباد تنـزيال مل

 هذا حمّل احتامل وتفصيل:

فيصّح يف االعتبار أن يكون واحدا باملعنى املتقّدم، أي يتوّقف فهُم 

بعضه عىل بعض بوجه ما، وذلك أنه يبنّي بعُضه بعضا، حتى إن كثريا منه 

ال ُيفهم معناه حقَّ الفهم إال بتفسري موضع آخر أو سورة أخرى، وألن كل 

فيه من أنواع الرضوريات مثال ُمقيّد باحلاجيات. فإذا كان منصوص عليه 

كذلك، فبعضه متوقِّف عىل البعض يف الفهم، فال حمالة أن ما هو كذلك 

 فكالم واحد. فالقرآن كلُّه كالم واحد هبذا االعتبار.

ويصّح أن ال يكون كالما واحدا، وهو املعنى األظهر فيه. فإنه أنزل 

وابتداء. فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة سورا مفصوال بينها معنى 

وابتداء األخرى بنـزول "بسم اهلل الرمحن الرحيم" يف أول الكالم. وهكذا 

نزول أكثر اآليات التي نزلت عىل وقائع وأسباب ُيعلم من إفرادها بالنـزول 

 استقالُل معناها لإلفهام. وذلك ال إشكال فيه.
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 المسألة الرابعة عشرة

ه، وجاء أيضا ما يقتيض إعامَله، وحسبك إعامل الرأي يف  القرآن جاء ذمُّ

من ذلك ما ُنقل عن الصديق، فإنه نقل عنه أنه قال وقد سئل يف يشء من 

القرآن: أّي سامء تظلنى، وأّي أرض تقّلني إن أنا قلت يف كتاب اهلل ما ال 

 أعلم؟ وربام روي فيه: إذا قلت يف كتاب اهلل برأيي. ثم ُسئل عن الكاللة

با فمن اهلل، وإن كان  املذكورة يف القرآن فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوا

خطأ فمني ومن الشيطان، الكاللة كذا وكذا. فهذان قوالن اقتضيا إعامل 

 الرأي وتركه يف القرآن.

 والقول فيه أن الرأي رضبان:

فقة الكتاب الرضب األول : جار  عىل موافقة كالم العرب، وموا

 ذا ال يمكن إمهال مثله لعامل هبام، ألمور: والسنة، فه

: أن الكتاب ال بد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط ُحكم، أحدها

وتفسري لفظ، وفهم مراد، ومل يأت مجيع ذلك عمن تقدم، فإما أن ُيتوّقف 

دون ذلك فتتعطل األحكام كلها أو أكثرها، وذلك غري ممكن، فال بد من 

 القول فيه بام يليق. 

: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول مبيِّنا ذلك كّله والثاين

بالتوقيف، فال يكون ألحد فيه نظر وال قول. واملعلوم أنه عليه الصالة 

والسالم مل يفعل ذلك، فدّل عىل أنه مل ُيكلَّف به عىل ذلك الوجه، بل بنّي 

باب االجتهاد منه ما ال ُيوَصل إىل علمه إال به، وترك كثريا مما يدركه أر

 باجتهادهم، فلم يلزم يف مجيع تفسري القرآن التوقيف.

: أن الصحابة كانوا أوىل هبذا االحتياط من غريهم، وقد ُعلم والثالث

، ومن جهتهم بلغنا تفسري معناه،  أنم فّّسوا القرآن عىل ما فهموا

 والتوقيف ينايف هذا. فإطالق القول بالتوقيف واملنع من الرأي ال يصّح.

: أن هذا الفرض ال يمكن، ألن النظر يف القرآن من جهتني: من والرابع
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جهة األمور الرشعية، فقد ُيسّلم القوُل بالتوقيف فيه، وترك الرأي والنظر 

جدال. ومن جهة املآخذ العربية، وهذا ال يمكن فيه التوقيف، وإال لزم ذلك 

 يف السلف األولني، وهو باطل، فالالزم عنه مثله.

 لة فهو أوضح من إطناب فيه.وباجلم

: الرأي الذي ال جيري عىل موافقة العربية، أو الذي ال الرضب الثاين

جيري عىل موافقة األدلة الرشعية. فهذا هو الرأي املذموم من غري إشكال، 

ٌل عىل اهلل بغري برهان، فريجع إىل الكذب عىل اهلل تعاىل. ويف هذا  ألنه تقوُّ

القول بالرأي يف القرآن ما جاء. فعن عمر بن القسم جاء من التشديد يف 

اخلطاب قال: ما أخاف عىل هذه األمة من مؤمن ينهاه إيامنه، وال من فاسق 

ٌ فسُقه، ولكني أخاف عليها رجال قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه، ثم  َبنيِّ

له عىل غري تأويله.  تأوَّ

 فالذي ُيستفاد من هذا املوضع أشياء؛ منها:

ظ من القول يف كتاب اهلل تعاىل إال عىل بيِّنة، فإن الناس يف . الّتحفُّ 1

العلم باألدوات املحتاج إليها يف التفسري عىل ثالث طبقات؛ إحداها: من 

بلغ يف ذلك مبلغ الراسخني كالصحابة والتابعني ومن يليهم، وهؤالء قالوا 

ك منهم مع التوّقي والّتحّفظ واهليبة واخلوف من اهلجوم، فنحن أوىل بذل

إن ظننا بأنفسنا أنا يف العلم والفهم مثلهم. وهيهات. والثانية: من علم من 

نفسه أنه مل يبلغ مبالغهم وال داناهم، فهذا طرف ال إشكال يف حتريم ذلك 

عليه. والثالثة: من شّك يف بلوغه مبلغ أهل االجتهاد، أو ظّن ذلك يف 

نع من القول فيه، بعض علومه دون بعض، فهذا أيضا داخل حتت ُحكم امل

ألن األصل عدم العلم، فعندما يبقى له شّك أو ترّدد يف الدخول مدخل 

العلامء الراسخني فانسحاب احلكم األول عليه باق بال إشكال. وكل أحد 

 فقيه نفسه يف هذا املجال.

. أن من ترك النظر يف القرآن واعتمد يف ذلك عىل من تقّدمه، ووّكل 2

ملوم، وله يف ذلك سعة إال فيام ال بد منه وعىل حكم إليه النظر فيه، غري 

 الرضورة. وما زال السلف الصالح يتحرجون من القول يف القرآن.
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. أن يكون عىل بال من الناظر واملفّسِّ واملتكلِّم عليه أن ما يقوله 3

تقصيد منه للمتكلِّم، والقرآن كالم اهلل، فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد 

الكالم، فليتثبت أن يسأله اهلل تعاىل: من أين قلت عني هذا؟  اهلل من هذا

فال يصح له ذلك إال ببيان الشواهد. وإال فمجرد االحتامل يكفي بأن يقول 

حيتمل أن يكون املعنى كذا وكذا، بناء أيضا عىل صحة تلك االحتامالت يف 

ىل صلب العلم، وإال فاالحتامالت التي ال ترجع إىل أصل غري معتبة. فع

كل تقدير ال بد يف كل قول جيزم به أو حيمل من شاهد يشهد ألصله، وإال 

  كان باطال، ودخل صاحبه حتت أهل الرأي املذموم. واهلل أعلم.

 

 

 الدليل الثاني السنة
 

 المسألة األولى
ُيطلق لفظ السنّة عىل ما جاء منقوال عن النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل 

ه يف الكتاب العزيز، بل إنام ُنّص عليه من جهته اخلصوص، ممّا مل ينّص علي

 عليه الصالة والسالم، كان بياًنا ملا يف الكتاب أو  ال.

إذا عمل عىل  "ةنّ فالن عىل ُس " :فيقال ،طلق أيضا يف مقابلة البدعةويُ 

عليه يف  ّص كان ذلك مما نُ صىل اهلل عليه وسلم،  وفق ما عمل عليه النبّي 

 وكأنّ  .إذا عمل عىل خالف ذلك "فالن عىل بدعة" :ويقال ،ال الكتاب أو  

ة السنّ  ق عليه لفظُ طل  فأُ  ،صاحب الرشيعة  فيه عمُل ب  هذا اإلطالق إنام اعتُ 

 .وإن كان العمل بمقتىض الكتاب ،من تلك اجلهة

َد ذلك يف  وُيطلق أيضا لفظ السنّة عىل ما عمل عليه الصحابة، ُوج 

اّتباعا لسنّة ثبتت عندهم مل ُتنَقل إلينا،  الكتاب أو السنة، أو مل يوجد، لكونه

أو اجتهادا جمتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إمجاعهم إمجاع، وعمل 
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حسبام  1خلفائهم راجع أيضا إىل حقيقة اإلمجاع من جهة محل الناس عليه

اقتضاه النظر املصلحي عندهم. فيدخل حتت هذا اإلطالق املصالح املرسلة 

نّاع، ومجع املصحف،  واالستحسان؛ كام فعلوا يف حّد اخلمر، وتضمني الصُّ

ومحل الناس عىل القراءة بحرف واحد من احلروف السبعة، وتدوين 

الدواوين، وما أشبه ذلك. ويدّل عىل هذا اإلطالق قوله عليه الصالة 

د   اش  يِّنَي الرَّ
د  َه   امل 

 
َُلَفاء َا، والسالم: "َفَعَلي ُكم  ب ُسنَّت ي َوُسنَّة  اخل  ُكوا هب  يَن، مَتَسَّ

َعٌة،  َدَثة  ب د  ، َفإ نَّ ُكلَّ حُم  اُكم  َوحُم َدَثات  األُُمور  ، َوإ يَّ
ذ  وا َعَلي َها ب النََّواج  َوَعضُّ

َعة  َضالَلٌة".  2َوُكلَّ ب د 

قوله عليه ( 1) :ل منه يف اإلطالق أربعة أوجهم حتّص ع ما تقدّ وإذا مُج  

 ،بالوحي ىذلك إما متلق وكّل  .وإقراره( 3) ،وفعله( 2) ،الصالة والسالم

ما ( 4صىل اهلل عليه وسلم. )جتهاد بناء عىل صحة االجتهاد يف حقه أو باال

وهو وإن كان ينقسم إىل القول والفعل  .جاء عن الصحابة أو اخللفاء

ل األمر فيام جاء عن الصحابة مل يتفّص  إذ   ،ا واحداوجهً  دَّ ولكن عُ  ،واإلقرار

  صىل اهلل عليه وسلم. ء عن النبّي تفصيل ما جا

 المسألة الثانية
 :والدليل عىل ذلك أمور .ر عن الكتاب يف االعتبارتبة السنة التأخُّ رُ 

 والقطع فيها إنام يصّح  .ة مظنونةوالسنّ  ،أن الكتاب مقطوع به :أحدها

بخالف الكتاب فإنه مقطوع به يف اجلملة  ،يف اجلملة ال يف التفصيل

فلزم من ذلك تقديم الكتاب  .م عىل املظنونقدَّ به مُ  قطوعُ وامل .والتفصيل

 .ةعىل السنّ 

                                                 
أي فلما محلوا الناس عليه، والتزمه اجلميع وساروا فيه بدون نكري، دل على إمجاعهم عليه. وهو  1

 ه عمل اجلميع. )عبد اهلل دراز(.أوىل بالقبول من اإلمجاع السكويت، ألن هذا قد صاحب

، كتاب: مسند اإلمام أحمد؛ السنة لزوم يف: باب، كتاب: السنة، سنن أبي داود 2
 .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن سارية بن العرباض حديثمسند الشاميني، باب: 
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فإن كان بيانا فهو  .أو زيادة عىل ذلك ،ة إما بيان للكتابأن السنّ  :الثاين

وال يلزم  ، سقوط البيانبنيَّ إذ يلزم من سقوط املُ  ، يف االعتباربنيَّ عىل املُ  ثان  

وإن مل  .مه هذا فهو أوىل يف التقدُّ وما شأن ،بنيَّ من سقوط البيان سقوط املُ 

م وذلك دليل عىل تقدُّ  ،عتب إال بعد أن ال يوجد يف الكتابيكن بيانا فال يُ 

 .اعتبار الكتاب

ملا أراد  كحديث معاذ ،عىل ذلك من األخبار واآلثار ما دّل  :الثالث

 اإ ذَ  َتق يض   َكي َف " الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يبعثه إىل اليمن فقال:

َتاب   َأق يض   :َقاَل  ؟َقَضاءٌ  َلَك  َعَرَض    ب ك 
 
  جَت د   مَل   َفإ ن   :َقاَل  ،اّللَّ

  ك َتاب   يف 
 
 ؟اّللَّ

  َرُسول   َفب ُسنَّة   :َقاَل 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ   جَت د   مَل   َفإ ن   :َقاَل  ،َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

 َرُسول   ُسنَّة   يف 

 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ   ك َتاب   يف   َوال لَّمَ َوَس  َعَلي ه   اّللَّ

 
دُ  :َقاَل  ؟اّللَّ َته   ،آُلو َوال َرأ ي ي َأج 

َب    َرُسوُل  َفرَضَ
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َرهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ دُ  :َوَقاَل  َصد  َم    احل 

 
َّ
 
ي ّلل  َوفََّق  الَّذ 

  َرُسول   َرُسوَل 
 
ا اّللَّ َ

 
يض   مل   َرُسوَل  ُير 

 
نه كتب وعن عمر بن اخلطاب أ 1".اّللَّ

 عنه يلفتنك وال ،به فاقض وجل عز اهلل كتاب يف مرأ جاءك إذا: إىل رشيح

 عليه اهلل صىل اهلل رسول سنة فانظر اهلل كتاب يف ليس ما تاكأ نإف .الرجال

 رسول سنة فيه يكن ومل اهلل كتاب يف ليس ما جاءك نإف .هبا فاقض وسلم

 ما جاءك نإف .به فخذ ناسال عليه اجتمع ما فانظر وسلم عليه اهلل صىل اهلل

 ومل وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول من سنة فيه يكن ومل اهلل كتاب يف ليس

 ثم برأيك جتتهد نأ شئت نإ :شئت مريناأل أي فاخرت قبلك حدأ فيه يتكلم

 2".لك خريا  الإ التأخر رىأ وال فتأخر تأخر نأ شئت نإو ،فتقدم تقدم

م اعتبار واجب راجع إىل تقدُّ ق به احلنفية بني الفرض والوما فرّ 

وقد ال  .وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة ،ةالكتاب عىل اعتبار السنّ 

واملقطوع به يف املسألة أن السنة ليست  .هم يف معنى تلك التفرقةغريُ  خيالُف 

 .كالكتاب يف مراتب االعتبار

 ، ملا يأيت:ملا عليه املحققون هذا خمالٌف  :فإن قيل

                                                 
 .القضاء يف الرأي اجتهاد :باب، كتاب: األقضية، سنن أبي داود 1
 .114، ص 14ي، جللبيهقالسنن الكبرى  2
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وليس الكتاب بقاض عىل  ،ة عند العلامء قاضية عىل الكتابلسنّ إن ا. 1

 ،ة بتعيني أحدمهاألن الكتاب يكون حمتمال ألمرين فأكثر فتأيت السنّ  ،السنة

الكتاب  وأيضا فقد يكون ظاهرُ  .ك مقتىض الكتابرتَ ة ويُ ع إىل السنّ َج فرُي 

 .ةلسنّ وهذا دليل عىل تقديم ا .ه عن ظاهرهخرُج ة فتُ فتأيت السنّ  ،أمرا 

حسبام  ه،ه عىل غري ظاهروحتملُ  ،هعمومَ  وختّص  ،ةقَ طلَ د مُ قيِّ ك أنا تُ وحسبُ 

 ،سارق بقطع كّل جاء القرآن ومثال ذلك أن  .هو مذكور يف األصول

بأخذ الزكاة القرآن وأتى  .زرَ ح  ة من ذلك سارق النصاب املُ ت السنّ فخّص 

يف وقال تعاىل  .بأموال خمصوصةالسنّة ته فخّص  ،من مجيع األموال ظاهرا 

من ذلك السنّة فأخرجت (، ٢٢النساء: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ النكاح 

لظواهر الكتاب وتقديم  هذا تركٌ  فكّل  .تها أو خالتهانكاح املرأة عىل عمّ 

 .ومثل ذلك ال حيىص كثرة .ة عليهللسنّ 

م قدّ هل يُ  :إن الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل األصول. 2

يف حديث معاذ ورأوا أهل العلم م وقد تكلّ  .ة أم بالعكسالكتاب عىل السنّ 

فإن  ،ةالسنّ  قدم عىل كّل ما يف الكتاب ال يُ  فإن كّل  ،أنه عىل خالف الدليل

ترة ال تضعف يف الداللة عن أدلة الكتاب وأخبار اآلحاد يف  ،األخبار املتوا

ديم يف لوا التقوتأوّ  .ولذلك وقع اخلالف .االجتهاد مع ظواهر الكتاب حمّل 

 .وهو الكتاب ،احلديث عىل معنى البداية باألسهل األقرب

بل  ،فال وجه إلطالق القول بتقديم الكتاب ،فإذا كان األمر عىل هذا 

 .ع الدليلبَ تَّ املُ 

ة عىل الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه أن قضاء السنّ  :فاجلواب

 فكأنّ  ،الكتاب ة هو املراد يفيف السنّ وارد بل أن ذلك ال ،راح الكتابواطِّ 

 عىل ذلك قوله ودّل  .زلة التفسري والرشح ملعاين أحكام الكتابـة بمنالسنّ 

 :قوله تعاىل فإذا حصل بيانُ (. ٢٢النحل: ) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  تعاىل:
وأن  ،القطع من الكوع بأنّ  (١٥املائدة: ) چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ

 ال أن   ،من اآليةفذلك هو املعنى املراد  ،فأكثر من حرز مثله املّسوق نصاٌب 

مالك اإلمام  لنا كام إذا بنّي  .ثبتت هذه األحكام دون الكتابأة نقول إن السنّ 
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لنا أن  فال يصّح  ،أو غريه من املفّسين معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه

دون أن نقول عملنا بقول اهلل أو قول  ، الفاليننقول إنا عملنا بقول املفّسِّ 

ة من كتاب اهلل ه السنّ ت  نَ وهكذا سائر ما بيَّ  .مرسوله عليه الصالة والسال

ف مع وقَ فال يُ  ،نة لهة قاضية عىل الكتاب أنا مبيِّ السنّ  فمعنى كونُ  .تعاىل

 .مة عليهقدَّ ا مُ ال أّن  ،منه ت املقصودَ نَ احتامله وقد بيَّ وإمجاله 

يف  فقد مرّ بني الكتاب والسنة، وأما خالف األصوليني يف التعارض 

خب الواحد إذا استند إىل قاعدة مقطوع هبا فهو يف  األدلة أن أول كتاب

ه إىل أنّ  ه مستندا إىل مقطوع به راجعٌ وكونُ  .فوإال فالتوقُّ  ،العمل مقبوٌل 

فإذا عرضنا  . معنى هذا الكالم هنالكوتبنيَّ  .حتت معنى قرآين كيّل  جزئي  

بني ب معارضة اآلية واخلبني هذا املوضع عىل تلك القاعدة وجدنا املعارضة 

وعند  .فريجع إىل ذلك وخرج عن معارضة كتاب مع سنة ،أصلني قرآنيني

وأما إن مل  .قطعينيإذا كان بني وقوع هذا التعارض إال القول ب ذلك ال يصّح 

 .يستند اخلب إىل قاعدة قطعية فال بد من تقديم القرآن عىل اخلب بإطالق

 المسألة الثالثة
 ،هل  ك  ش  مُ  وبيانُ  ،هل  مَ جُم   فهي تفصيُل  .إىل الكتابة راجعة يف معناها السنّ 

 من األدلة عىل ذلك:و .وذلك ألنا بيان له ،هرَص  تَ خُم   وبسطُ 

 (.٢٢النحل: ) چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :قوله تعاىل. 1

 .عىل معناه داللة إمجالية أو تفصيلية فال جتد يف السنة أمرا إال والقرآن قد دّل 

عىل  عىل أن القرآن هو كلية الرشيعة وينبوع هلا فهو دليٌل  دّل ما  كّل . 2

(،  ٥١النحل: ) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ . فقد قال اهلل تعاىل:ذلك

(، فيلزم من ذلك أن تكون ١٥األنعام: ) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ چ وقال تعاىل:

( ١املائدة: ) چچ  چ  چ  ڇچ: السنّة حاصلة فيه يف اجلملة. وقال تعاىل

وذلك  ،ملا فيه ا يف حمصول األمر بيانٌ ة إذً فالسنّ  .إنزال القرآنإكامل هو يريد و
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 ر بعدُ ذكَ عىل ذلك حسبام يُ  وأيضا فاالستقراء التام دّل  .ا راجعة إليهمعنى كوُن 

  .بحول اهلل

 وإالّ  ،م يف أول كتاب األدلة أن السنة راجعة إىل الكتابوقد تقدّ . 3

 .يف هذا املقام كاف   و أصٌل وه ،ف عن قبوهلاوجب التوقُّ 

 :هذا غري صحيح من أوجه :فإن قيل

 چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ :أن اهلل تعاىل قال :أحدها
قبل  يقواآلية نزلت يف قضاء رسول اهلل للزبري بالّس  (،٥١النساء: اآلية )

 :وقال اهلل تعاىل .وذلك ليس يف كتاب اهلل تعاىل 1،ةرّ األنصاري من رشاج احل
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب      يب  جت  چ 

إىل الرسول  والردّ  ،إىل الكتاب إىل اهلل هو الردّ  والردّ  (،١١النساء: ) چحت  خت

طاعة  اقرن فيهوردت آيات كثرية و ،ته بعد موتهنَّ إىل ُس إليه يف حياته و هو الردّ 

 ،عىل أن طاعة اهلل ما أمر به ونى عنه يف كتابه هو داّل و ،الرسول بطاعة اهلل

إذ لو كان يف  ؛وطاعة الرسول ما أمر به ونى عنه مما جاء به مما ليس يف القرآن

 ءالرسول عليه الصالة والسالم بيش اختّص وقد  .القرآن لكان من طاعة اهلل

ک    ک   ڑ چ  ، فقد قال تعاىل:ة التي مل تأت يف القرآنوذلك السنّ  ،طاع فيهيُ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ  :وقال ،اآلية( ٥١النور: ) چک  ک   گ  گ  گ  

(. ٢احلرش: ) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  چ  :وقال (، ٥٠النساء: )

                                                 
َر ِعْنَد  1 ُهَما أَنَّ َرُجال ِمْن األَْنَصاِر َخاَصَم الز بَعيعْ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الز بَعرْيِ َرِضَي اللَُّه َعنعْ

 :رِي  فَعَقاَل األَْنَصا ،النَّيِب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يِف ِشرَاِج احْلَرَِّة الَّيِت َيْسُقوَن هِبَا النَّْخلَ 
فَعَقاَل َرُسوُل  ،فَاْخَتَصَما ِعْنَد النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،فََأىَب َعَلْيهِ  ،َسر ْح اْلَماَء مَيُر  

ُر مُثَّ أَْرِسْل اْلَماَء ِإىَل َجارِكَ  :اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لِلز بَعرْيِ   فَعَغِضبَ  .َأْسِق يَا زُبَعيعْ
فَعتَعَلوََّن َوْجُه َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم مُثَّ  !أَْن َكاَن اْبَن َعمَِّتكَ  :األَْنَصارِي  فَعَقالَ 

ُر مُثَّ اْحِبْس اْلَماَء َحىتَّ يَعْرِجَع ِإىَل اجلَْْدرِ  :قَالَ  َواللَِّه ِإين   :فَعَقاَل الز بَعيعْرُ  .اْسِق يَا زُبَعيعْ
َورَب َك ال يُعْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَك ُموَك ِفيَما َشَجَر  : "فالَهِذِه اآليََة نَعَزَلْت يِف َذِلكَ  أَلْحِسبُ 

نَعُهمْ   ، كتاب املساقاة، باب سكر األهنار.صحيح البخاري". بَعيعْ
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 ما أمر به ونى فهو الحٌق  وكّل  ،ما جاء به الرسول كّل  عىل أنّ  القرآن تدّل  وأدلة

 .أن يكون زائدا عليهفال بد  ،يف احلكم بام جاء يف القرآن

اتباع ادعاء االكتفاء بة وترك السنّ  األحاديث الدالة عىل ذمّ  :الثاين

 ةً ة مرتوكَ ة موجودا يف الكتاب ملا كانت السنّ إذ لو كان ما يف السنّ  ،الكتاب

 َرُجٌل  َعَسى َهل   َأال" :أنه عليه الصالة والسالم قال يروفقد  .عىل حال

يُث  َيب ُلُغهُ  َد  يَكت ه   َعىَل  ُمتَّك ٌئ  َوُهوَ  يَعنِّ  احل    ك َتاُب  َوَبي نَُكم   َبي نَنَا :َفَيُقوُل  َأر 
 
 َفاَم  ،اّللَّ

َنا نَاهُ  َحالالً  ف يه   َوَجد  َلل  َتح  َنا َوَما ،اس  ًما ف يه   َوَجد  نَاهُ  َحَرا م  مَ  َما َوإ نَّ  !َحرَّ  َحرَّ

  َرُسوُل 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ مَ  َكاَم  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ ُ  َحرَّ  ُأل ف نَيَّ  ال" :ويف رواية 1"،اّللَّ

ئًا َأَحَدُكم   يَكت ه   َعىَل  ُمتَّك  رٌ  َيأ ت يه   َأر  َّا َأم 
ُت  مم   ال :َفَيُقوُل  َعن هُ  َنَي ُت  َأو   ب ه   َأَمر 

ي ر  َنا َما !َأد    ك َتاب   يف   َوَجد 
 
نَاهُ  اّللَّ َبع  وهذا دليل عىل أن يف السنة ما ليس  2".اتَّ

 .الكتابيف 

ء دّل  :الثالث  نّص ىص كثرة مل يُ عىل أن يف السنة أشياء ال حُت  أن االستقرا

ر مُ وحتريم احلُ  ،تها أو خالتهاكتحريم نكاح املرأة عىل عمّ  ؛عليها يف القرآن

وأن ال يقتل  ،وفكاك األسري ،والعقل ،وكل ذي ناب من السباع ،األهلية

 َهل   سئل: "ابن أيب طالب حنيه عليه حديث عيل وهو الذي نبّ  ،مسلم بكافر

ن َدُكم  
  ك َتاُب  إ الّ  ،ال :َقاَل  ؟ك َتاٌب  ع 

 
مٌ  َأو   ،اّللَّ ط يَهُ  َفه  ل مٌ  َرُجٌل  ُأع    َما َأو   ،ُمس 

 يف 

ه   يَفة   َهذ  ح  ه   يف   َفاَم  :ُقل ُت  :َقاَل  .الصَّ يَفة   َهذ  ح  ُل  :َقاَل  الصَّ َعق  ري   َوَفَكاكُ  ،ال   ،األَس 

َتُل  َوال ل مٌ مُ  ُيق   3".ب َكاف ر   س 

القاعدة ة فيها عىل خالف جّ أن هذه الوجوه املذكورة ال ُح  :فاجلواب

م عىل السنّة.  املقررة من أن القرآن ُمقدَّ

 ،للكتاب ة بيانٌ ا إذا بنينا عىل أن السنّ فأنّ : أما جواب االعرتاض األول

                                                 
 عند يقال أن عنه هني ما :باب، كتاب: العلم عن رسول اهلل، سنن الترمذي 1

 .سلمو  عليه اهلل صلى النيب حديث
 عند يقال أن عنه هني ما :بابالعلم عن رسول اهلل،  ، كتاب:سنن الترمذي 2

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب حديث
 ، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.صحيح البخاري 3
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ه أطاع رسولَ و ،ف عىل وفق البيان أطاع اهلل فيام أراد بكالمهفإذا عمل املكلَّ 

ولو عمل عىل خمالفة البيان عىص اهلل تعاىل يف عمله عىل  ،يف مقتىض بيانه

وعىص  ،بكالمهاهلل تعاىل إذ صار عمله عىل خالف ما أراد  ،خمالفة البيان

 ،ن املطاع فيه بإطالقيلزم من إفراد الطاعتني تبايُ  فال .رسوله يف مقتىض بيانه

 ،ت دليل عىل أن ما يف السنة ليس يف الكتابوإذا مل يلزم ذلك مل يكن يف اآليا

وال حمال  ،بل قد جيتمعان يف املعنى ويقع العصيانان والطاعتان من جهتني

به، م لَّ َس مُ  "فال بد أن يكون زائدا عليهعرتاض "يف االاملعرتض  وقول .فيه

 كان للرشح بيانٌ  إذ   ؟ح عىل املرشوحالرّش  هذا الزائد هل هو زيادةُ  ولكن

أم هو زيادة معنى آخر ال يوجد يف  ،مل يكن رشحا املرشوح وإالّ ليس يف 

 .زاعـالن هذا حمّل  ؟الكتاب

: فمثل اجلواب عن األول، فزيادة السنّة وأما جواب االعرتاض الثاين

وأيضا ال زيادة معنى آخر ال أصل له يف الكتاب.  عىل الكتاب زيادة رشح 

 ،لسنة تفصييل فكأنه ليس إياهفإذا كان احلكم يف القرآن إمجاليا وهو يف ا

نه عليه وبيّ  ،أمجل فيه معنى الصالة (٢٢األنعام: ) چۈ  ۈچ :فقوله

وإن كان معنى البيان  ،بنيَّ فظهر من البيان ما مل يظهر من املُ  .الصالة والسالم

ل مَ ج  أال ترى أن الوجه يف املُ  .ولكنهام يف احلكم خيتلفان ،بنيَّ هو معنى املُ 

 صار كاًم فلام اختلفا ُح  .ويف البيان العمل بمقتضاه ،فقّ قبل البيان التو

 .ة اعتبار املفرد عن الكتاببت السنّ فاعتُ  ،ختالفهام معنىاك

حتريم نكاح املرأة عىل : فإن حديث الثالثجواب االعرتاض وأما 

هو من باب القياس عىل ما جاء يف القرآن من حتريم اجلمع  ،عمتها أو خالتها

ها واجلمع بني األختني، كام سيأيت بيانه يف املسألة التالية. بني املرأة وابنت

 ،وكل ذي خملب من الطري ،وكل ذي ناب من السباعوحتريم احلُُمر األهلية، 

كلها من باب االجتهاد النبوي الدائر بني طرفني واضحني نص عليهام 

القرآن الكريم )طرف حتريم اخلبائث وطرف إباحة الطيبات(، كام سيأيت 

ڳ  ڱ  چ  :وفكاك األسري مأخوذ من قوله تعاىلنه يف املسألة التالية. بيا

وهذا فيمن مل هياجر إذا مل يقدر عىل  (،٢٢األنفال: ) چڱ  ڱ  ڱ  ں

واألسري يف هذا املعنى أوىل  ،اهلجرة إال باالنتصار بغريه فعىل الغري النرص
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مسلم بكافر فقد وأما أن ال يقتل  .ا يرجع إىل النظر القيايسفهو ممّ  ،بالنرص

 چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ تعاىل:قوله يف انتزعها العلامء من الكتاب 

 (.٥٢٥النساء: )

 المسألة الرابعة
إذا ثبت أن السنّة راجعة يف معناها إىل الكتاب، فإن ألهل العلم مآخذ 

يتها نا لكلّ حتى صار متضمِّ  ،ةالكتاب به عىل السنّ  يف الوجه الذي دّل خمتلفة 

 ، وفيام يأيت أهم تلك املآخذ:وإن كانت بيانا له يف التفصيل ،ملةيف اجل

جمرى أخذ الدليل من  وكأنه جار   ،اجدّ  خذ عامّ أم :املأخذ األول

وممن أخذ به عبد اهلل بن  .ة ولزوم االتباع هلاة العمل بالسنّ الكتاب عىل صحّ 

ُ  َلَعنَ أنه قال: " يروقد ف ،مسعود اَمت   اّللَّ َواش  ُ  ال  اَمت  َوامل  َصات   ،وَتش  َُتنَمِّ  ،َوامل 

َُتَفلَِّجات   ن   َوامل  ل ُحس 
َات   ،ل  َُغريِّ   َخل َق  امل 

 
َرأَةً  َذل َك  َفَبَلغَ  .اّللَّ ن   ام 

 ُيَقاُل  َأَسد   َبن ي م 

ُقوَب  ُأمُّ  هَلَا  ،َوَكي َت  َكي َت  َلَعن َت  َأنََّك  َعن َك  َبَلَغن ي إ نَّهُ  :َفَقاَلت   َفَجاَءت   َيع 

  َرُسوُل  َلَعنَ  َمن   َأل َعنُ  يل   َوَما :اَل َفقَ 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  يف   ُهوَ  َوَمن   ،َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

  ك َتاب  
 
َ  َما َقَرأ ُت  َلَقد   :َفَقاَلت   !اّللَّ َحني    َبني  ُت  َفاَم  اللَّو   :َقاَل  !َتُقوُل  َما ف يه   َوَجد 

ن  
ت يه   ُكن ت   َلئ  ت يه   َلَقد   َقَرأ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  چ :َقَرأ ت   َأَما َوَجد 

 َأَرى َفإ ينِّ  :َقاَلت   ،َعن هُ  َنَى َقد   َفإ نَّهُ  :َقاَل  ،َبىَل  :َقاَلت  (! ٢احلرش: ) چہ

َلَك  َعُلوَنهُ  َأه  َهب ي :َقاَل  ،َيف  ي َفاذ  ن   َترَ  َفَلم   ،َفنََظَرت   ،َفَذَهَبت   ،َفان ُظر 
 َحاَجت َها م 

ُتَها َما َكَذل َك  َكاَنت   َلو   :َفَقاَل  ،َشي ئًا فظاهر قوله هلا: "وهو يف كتاب  ".َجاَمع 

دون قوله  (٢احلرش: ) چڻ  ڻ  ڻ  ڻچ  اهلل"، ثم فّسَّ ذلك بقوله:

ن تلك اآلية تضمنت ( أ٥٥١النساء: ) چۇ   ۇ  ۆ  ۆۈچ تعاىل:

 عن عبد الرمحن يعر بذلك أيضا ما روش  ويُ  .مجيع ما جاء يف احلديث النبوي

زع ـية من كتاب اهلل تنآائتني ب :فقال ،فنهاه ،ما عليه ثيابهر  بن يزيد أنه رأى حُم 

 (.٢احلرش: ) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  چ  :فقرأ عليه ،ثيايب

كاألحاديث اآلتية يف بيان ما  ،الوجه املشهور عند العلامء: املأخذ الثاين

 ،أو رشوطه ،أو أسبابه ،ملإما بحسب كيفيات الع ،ه من األحكامل ذكرُ مج  أُ 
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كبيانا للصلوات عىل اختالفها يف  .أو ما أشبه ذلك ،لواحقه أو ،أو موانعه

وبيانا للزكاة يف مقاديرها  ،مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها

وبيان أحكام  ،ب األموال املزكاة وتعيني ما يزكى مما ال يزكىُص وأوقاهتا ونُ 

وكذلك الطهارة احلدثية  ،مل يقع النص عليه يف الكتابا ما ممّ ما فيه الصوم و

واألنكحة وما  ،وما يؤكل مما ال يؤكل ،والصيد ،والذبائح ،واحلج ،واخلبثية

 ،والبيوع وأحكامها ،يتعلق هبا من الطالق والرجعة والظهار واللعان

 ،كل ذلك بيان ملا وقع جممال يف القرآن ،واجلنايات من القصاص وغريه

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ :يظهر دخوله حتت اآلية الكريمة يوهو الذ

  (.٢٢النحل: ) چڤ

فقال  !ال حتدثونا إال بالقرآن :ريخّ ف بن عبد اهلل بن الّش قيل ملطرّ وقد 

 .اولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منّ  ،واهلل ما نريد بالقرآن بدال :فله مطرّ 

أشهر يف استعامل العلامء و ،فهذا الوجه يف التفصيل أقرب إىل املقصود

 .يف هذا املعنى

وأنه موجود يف  ،عليه الكتاب يف اجلملة النظر إىل ما دّل : املأخذ الثالث

وذلك أن القرآن  .زيادة إىل ما فيها من البيان والرشح ،ة عىل الكاملالسنّ 

والتعريف بمفاسدمها دفعا  ،ا هلاالكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبً 

الرضوريات ويلحق  ي:وه ،أن املصالح ال تعدو الثالثة األقسام مرّ  وقد .هلا

والتحسينيات ويليها  ،واحلاجيات ويضاف إليها مكمالهتا ،هبا مكمالهتا

 ،ة وجدناها ال تزيد عىل تقرير هذه األموروإذا نظرنا إىل السنّ  .مكمالهتا

عىل الكتاب ة أتت هبا تفريعا والسنّ  ،ع إليهارَج فالكتاب أتى هبا أصوال يُ 

 .ما هو راجع إىل تلك األقسام ة إالّ فال جتد يف السنّ  ،وبيانا ملا فيه منها

فحفظ  .ةلت يف السنّ لت يف الكتاب تفّص فالرضوريات اخلمس كام تأّص 

ها فأصلُ  ،واإلحسان ،واإليامن ،اإلسالم ي:وه ،الدين حاصله يف ثالثة معان

الدعاء إليه  ي:وه ،ثة أشياءه ثاللُ ومكمِّ  .ةا يف السنّ يف الكتاب وبياُن 

وتاليف النقصان  ،هرام إفسادَ  وجهاد من عانده أو   ،بالرتغيب والرتهيب

  .ة عىل الكاملا يف السنّ هذه يف الكتاب وبياُن  وأصُل  ،الطارئ يف أصله
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إقامة أصله برشعية  ي:وه ،ه يف ثالثة معانوحفظ النفس حاصلُ 

إىل الوجود من جهة املأكل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم  ،التناسل

وامللبس واملسكن وذلك ما حيفظه  ،وذلك ما حيفظه من داخل ،واملرشب

ه ثالثة لُ ومكمِّ  .ة يف السنّ بنيَّ ه يف القرآن ومُ ومجيع هذا مذكور أصلُ  ،خارج من

وذلك بأن يكون عىل  ،حرام كالزنى حفظه عن وضعه يف :وذلك ،أشياء

من متعلقاته كالطالق واخللع  ويلحق به كل ما هو ،النكاح الصحيح

 ،أو يقتل أو يفسد وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما ال يرّض  ،واللعان وغريها

 ورشعية احلدّ  ،وإقامة ما ال تقوم هذه األمور إال به من الذبائح والصيد

وقد دخل حفظ  .وأشباه ذلك ،ومراعاة العوارض الالحقة ،والقصاص

  .نتهاة بيّ والسنّ  ،قرآنوأصوله يف ال .النسل يف هذا القسم

أن ال خشية وتنميته لكية، وحفظ املال راجع إىل مراعاة دخوله يف امل

يف  وهو، والضامن ،واحلد ،له دفع العوارض بالزجرومكمِّ باحلاجات. يفي 

 .القرآن والسنة

)حتريم اخلمر(،  وهو يف القرآن ،ما يفسدهباجتناب وحفظ العقل 

وليس )يف رشب اخلمر وما يذهب العقل(،  أو الزجر رشعية احلدّ  هلومكمِّ 

كم عىل ة ُح فلم يكن له يف السنّ  ،عىل اخلصوص يف القرآن له أصٌل 

 1.احلكم فيه إىل اجتهاد األمة يفبق ،اخلصوص أيضا

                                                 
َغَداَة اْلَفْتِح  رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن أَْزَهَر قَالَ  1

فَُأيتَ ِبَشاِرٍب فََأَمَرُهْم  ،َوأَنَا ُغالٌم َشابٌّ يَعَتَخلَُّل النَّاَس َيْسَأُل َعْن َمْنزِِل َخاِلِد ْبِن اْلَولِيدِ 
ُهْم َمْن َضرَبَُه بِالسَّْوطِ  ،َفَضرَبُوُه مبَا يِف أَْيِديِهمْ  ُهْم َمْن َضرَبَُه بَِعًصا ،َفِمنعْ ُهْم َمْن َوِمنعْ  ،َوِمنعْ

فَعَلمَّا َكاَن أَبُو َبْكٍر ُأيتَ  .َوَحَثى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم التع رَابَ  ،َضرَبَُه بِنَعْعِلهِ 
، َفَحَزُروُه أَْربَِعنيَ  ،ِبَشاِرٍب َفَسَأهَلُْم َعْن َضْرِب النَّيب  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي َضرَبَهُ 

ِإنَّ النَّاَس َقْد  :فَعَلمَّا َكاَن ُعَمُر َكَتَب إِلَْيِه َخاِلُد ْبُن اْلَولِيدِ  .َفَضَرَب أَبُو َبْكٍر أَْربَِعنيَ 
َوِعْنَدُه  ،ُهْم ِعْنَدَك َفَسْلُهمْ  :قَالَ  !انْعَهَمُكوا يف الش ْرِب َوحَتَاقَعُروا احلَْدَّ َواْلُعُقوبَةَ 

ِإنَّ  :وقَاَل َعِليٌّ  :قَالَ  .َن َفَسَأهَلُْم فََأمْجَُعوا َعَلى َأْن َيْضِرَب ََثَاِننيَ اْلُمَهاِجُروَن اأَلوَُّلو 
كتاب احلدود،  ،سنن أبي داود. فََأَرى أَْن جَيَْعَلُه َكَحد  اْلِفْريَةِ  ،الرَُّجَل ِإَذا َشِرَب افْعتَعَرى

 باب: إذا تتابع يف شرب اخلمر.
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 رشحتهُ  رض فله يف الكتاب أصٌل ق بالرضوريات حفظ الع  لح  وإن أُ 

 .ة يف اللعان والقذفالسنّ 

م يف ولك أن تأخذها عىل ما تقدّ  ،رياتهذا وجه يف االعتبار يف الرضو

 .فيحصل املراد أيضا ،أول كتاب املقاصد

اطرد النظر أيضا فيها عىل ذلك الرتتيب أو وإذا نظرت اىل احلاجيات 

 .وكذلك التحسينياتنحوه؛ فإن احلاجيات دائرة عىل الرضوريات. 

النظر إىل جمال االجتهاد احلاصل بني الطرفني : املأخذ الرابع

 .وجمال القياس الدائر بني األصول والفروع ،ضحنيالوا 

 . مجال االجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين:1
كام  ،نني فيه أو يف السنةعىل طرفني مبيَّ  وذلك أنه يقع يف الكتاب النّص 

فربام  .وتبقى الواسطة عىل اجتهاد ملجاذبة الطرفني إياها، تقدم يف املأخذ الثاين

 يف رتك إىل أنظار املجتهدين حسبام تبنّي املأخذ فيُ  قريَب  كان وجه النظر فيها

د ال جيري عىل مسلك تعبُّ  أو كان حمّل  ،عىل الناظر دَ عُ وربام بَ  ،كتاب االجتهاد

بأحد  وأنه الحٌق  ،فيه البيانصىل اهلل عليه وسلم فيأيت من رسول اهلل  ،املناسبة

وهذا هو  ،أو غريه ،واحد منهام بوجه احتياطي من كّل  أو آخذٌ  ،الطرفني

 .املقصود هنا

 :ويتضح ذلك بأمثلة

بني هذين  يوبق ،م اخلبائثالطيبات وحرّ  أن اهلل تعاىل أحّل  :أحدها

 عليه الصالة والسالم يف ذلك ما فبنّي  ،األصلني أشياء يمكن حلاقها بأحدمها

َباع   من   َناب ذي ُكلِّ  َعن  "فنهى  ،ضح به األمراتّ   من   خم  َلب ذي ُكلِّ  َوَعن   ،السِّ

حني أمر مناديا فنادى يف الناس:  ونى عن أكل حلوم احلمر األهلية 1"،الطَّري   

َ  إ نَّ " ُكم   َوَرُسوَلهُ  اّللَّ
ُُمر   حُلُوم   َعن   َين َهيَان  يَّة   احل 

ل  َا األَه  ٌس  َفإ نَّ ج  َئت   ،ر 
ف   َفُأك 

                                                 
 أكل حترمي :باب، احليوان من يؤكل وما حوالذبائ الصيد، كتاب: صحيح مسلم 1

 .الطري من خملب ذي وكل السباع من ناب ذي كل
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ُقُدورُ  َا ال  م   َلَتُفورُ  َوإ نَّ وذلك ملا يف  2،ل اجلاللة وألبانانى عن أكو 1"،ب اللَّح 

فهذا كله راجع إىل معنى اإلحلاق  .هدةنالع يحلمها ولبنها من أثر اجللة وه

 4ى،واحلبار 3،كام ألحق عليه الصالة والسالم الضّب  .بأصل اخلبائث

 .وأشباهها بأصل الطيبات 5،واألرنب

ء واللبن من املرشوبات ما ليس بمسكر كاملا أن اهلل تعاىل أحّل  :الثاين

م اخلمر من املرشوبات ملا فيها من إزالة العقل وحرّ  ،والعسل وأشباهها

فوقع فيام بني  .عن ذكر اهلل وعن الصالة والبغضاء والصدّ  املوقع للعداوة

وهو نبيذ الدباء  ،سكراألصلني ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يُ 

ا سد   6،سكرات حتقيقافنهى عنها إحلاقا هلا بامل ،واملزفت والنقري وغريها

 ،ثم رجع إىل حتقيق األمر يف أن األصل اإلباحة كاملاء والعسل .للذريعة

ت َباذ   َعن   َوَنَي ُتُكم  " :فقال عليه الصالة والسالم َتب ُذوا االن  ك ر   َوُكلُّ  ،َفان   ُمس 

مٌ  للمعنى الذي نى من أجله عن االنتباذ  8وكذلك نى عن اخلليطني 7".َحَرا

                                                 
 عن فيه اإلنسية احلمر حلوم، كتاب: الذبائح والصيد، باب: صحيح البخاري 1

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن سلمة
 .وألباهنا اجلاللة أكل عن النهي :باب، كتاب: األطعمة، سنن أبي داود 2
 ، كتاب: اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب: اهلبة.البخاري صحيح 3
 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  أََكْلتُ : قَالَ  َجد هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َسِفيَنةَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبن بُعرَيْهعن  4

 .حلبارىا حلم أكل يف :باب، كتاب: األطعمة، سنن أبي داود. ُحبَاَرى حلَْمَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 
 ،الظَّْهرَانِ  مبَر   َوحَنْنُ  أَْرنَعًبا أَنْعَفْجَنا: قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  أََنسٍ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  5

َها فَعبَعَعثَ  ،َفَذحَبََها طَْلَحةَ  َأيب  ِإىَل  هِبَا َفِجْئتُ  َفَأَخْذتُعَها ،فَعَلِغُبوا اْلَقْومُ  َفَسَعى  أَوْ  ِبَورَِكيعْ
، كتاب: صحيح البخاري. فَعَقِبَلَها َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيِب   ِإىَل  ِبَفِخَذيْعَها قَالَ 

 األطعمة، باب: األرنب.
َثيِن  :قَالَ  الز ْهرِي   َعنْ  6  :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  َماِلكٍ  ْبنُ  أََنسُ  َحدَّ
. َوالنَِّقريَ  احْلَْنَتمَ  َمَعَها يُعْلِحقُ  ُهَريْعَرةَ  أَبُو وََكانَ . اْلُمزَفَّتِ  يف  َوال ،الد بَّاءِ  يف  تَعْنَتِبُذوا ال

 .البتع وهو العسل من اخلمر :باب، كتاب: األشربة، صحيح البخاري
 :قَالَ  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  اخْلُْدرِي   َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ َتام احلديث  7

ُقوا َفُكُلوا َثالثٍ  بَعْعدَ  اأَلْضَحى حُلُومِ  َعنْ  نَعَهْيُتُكمْ   االنِْتَباذِ  َعنْ  َونَعَهْيُتُكمْ  ،َوادَِّخُروا َوَتَصدَّ
 يَعْعيِن ". اُهْجرً  تَعُقوُلوا َوال فَعُزوُروَها اْلُقُبورِ  زِيَاَرةِ  َعنْ  َونَعَهْيُتُكمْ  ،َحرَامٌ  ُمْسِكرٍ  وَُكل   فَانْعَتِبُذوا

 .األضاحي حلوم ادخار :باب، كتاب: الضحايا، موطأ اإلمام مالك. ُسوءًا تَعُقوُلوا ال
 يُعْنَتَبذَ  أَنْ  نَعَهى أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  8

يًعا َوالتَّْمرُ  الزَّبِيبُ  يًعا َوالر َطبُ  اْلُبْسرُ  يُعْنَتَبذَ  أَنْ  َونَعَهى ،مجَِ ، كتاب: سسن أبي داود. مجَِ
 األشربة، باب: اخلليطني.
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ُل إىل حّد  .دباء واملزفت وغريمهايف ال أما قليل الرشاب املسكر الذي ال يوص 

َكرَ  َمااإلسكار فبنيَّ أنه ُيلَحق بأصله يف التحريم، فقال: "  َفَقل يُلهُ  َكث رُيهُ  َأس 

مٌ  فكان البيان من رسول  ،فهذا ونحوه دائر يف املعنى بني األصلني 1".َحَرا

 .ضاف من األصلنيا دار بينهام إىل أي جهة يُ  ميعنيِّ صىل اهلل عليه وسلم اهلل 

م من ل  وعُ  ،م ما أمسك عليكأن اهلل أباح من صيد اجلارح املعلَّ  :الثالث

فدار بني  ،مل يمسك إال عىل نفسه إذ   ،ه حرامام فصيدُ علَّ ذلك أن ما مل يكن مُ 

فالتعليم يقتيض أنه أمسك  .ام ولكنه أكل من صيدهعلَّ األصلني ما كان مُ 

فجاءت  .فتعارض األصالن ،واألكل يقتيض أنه اصطاد لنفسه ال لك ،عليك

َسل َت  إ َذا" :فقال عليه الصالة والسالم ،السنة ببيان ذلك َُعلََّمةَ  كالَبَك  َأر   امل 

َت  مَ  َوَذَكر    اس 
 
َّا َفُكل   َعَلي َها اّللَّ

نَ  مم  َسك   َيأ ُكَل  َأن   إ الّ  ،َقَتل نَ  َوإ ن   َعَلي َك  َأم 

َسَك  إ نَّاَم  َيُكونَ  َأن   َأَخاُف  َفإ ينِّ  ،َتأ ُكل   َفال َأَكَل  َفإ ن   .ُب ال َكل   ه   َعىَل  َأم  س   َوإ ن   .َنف 

ن   ك الٌب  َخاَلَطَها
َها م  َت  َما" :ويف حديث آخر 2".َتأ ُكل   َفال َغري   ن   َعلَّم 

 َكل ب   م 

َسل َتهُ  ُثمَّ  َباز   َأو   َت  َأر  مَ  َوَذَكر    اس 
 
َّا َفُكل   اّللَّ

َسَك  مم   ؟َقَتَل  َوإ ن   :ُقل ُت  .َعَلي َك  َأم 

ن هُ  َيأ ُكل   َومَل   َقَتَلهُ  إ َذا :َقاَل  َسَكهُ  َفإ نَّاَم  َشي ئًا م   :وجاء يف حديث آخر 3"،َعَلي َك  َأم 

َسل َت  إ َذا" َت  َكل َبَك  َأر  مَ  َوَذَكر    اس 
 
ن هُ  َأَكَل  َوإ ن   َفُكل   اّللَّ ومجيع ذلك رجوع  4".م 

 5.صلني الظاهرينلأل

وجاء أن  ،م أن ال يقتل الصيد مطلقاحر  أن النهي ورد عىل املُ  :الرابع

 .فمن قتله فال يشء عليه ،وأبيح للحالل مطلقا ،عىل من قتله عمدا اجلزاء

قال  .ة بالتسوية بني العمد واخلطأفجاءت السنّ  ،النظر قتله خطأ يف حمّل  يفبق

                                                 
 ، كتاب: األشربة، باب: النهي عن املسكر.سنن أبي داود 1
 الصيد :باب ،احليوان من يؤكل وما والذبائح الصيد، كتاب: صحيح مسلم 2

 .املعلمة بالكالب
 الدَّمَ  َشِربَ  َوِإنْ  ،ُكرِهَ  َأَكلَ  ِإَذا َواْلَكْلبُ  ،بِهِ  بَْأسَ  َفال َأَكلَ  َذاإِ  اْلَبازُ  َداُود أَبُو :قَالَ  3

 ، كتاب: الصيد، باب: يف الصيد.سنن أبي داود. بِهِ  بَْأسَ  َفال
 .، كتاب: الصيد، باب: يف الصيدسنن أبي داود 4
 دراز( ويكون احلديث األول من اإلحلاق بأحد الطرفني احتياطا فقط. )عبد اهلل 5
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والزهري من  .ةوهو يف اخلطأ سنّ  ،عامدجاء القرآن باجلزاء عىل ال :الزهري

 .أعلم الناس بالسنن

وجاءت بينهام  ،نه القرآنأن احلالل واحلرام من كل نوع قد بيّ  :اخلامس

ة من ذلك  صاحب السنّ فبنّي  ،أمور ملتبسة ألخذها بطرف من احلالل واحلرام

احلرام  واحلالل بنّي " :قولهمن البيان عىل اجلملة ف .عىل اجلملة وعىل التفصيل

قوله يف حديث عبد اهلل البيان عىل التفصيل ومن  1ة".وبينهام أمور مشتبه ،بنّي 

ويف حديث  3.ملا رأى من شبهه بعتبة 2"،واحتجبي منه يا سودة" :بن زمعة

فإذا اختلط بكالبك كلب من غريها فال تأكل ال  :عدي بن حاتم يف الصيد

وقد كانت تطرح فيها  ،ضاعةوقال يف بئر ب 4،تدري لعله قتله الذي ليس منها

اءُ " :احليض والعذرات َ ُسهُ  ال َطُهورٌ  امل  ءٌ  ُينَجِّ فحكم بأحد الطرفني  5"،يَش 

أخبته املرأة  وقال يف حديث عقبة بن احلرث يف الرضاع إذ   .وهو الطهارة

َا َكي َف " :قال فيه - أراد تزوجها يالت السوداء بأنا أرضعته واملرأةَ   َوَقد   هب 

َا َزَعَمت   َضَعت ُكاَم  َقد   َأنَّ َها ؟َأر    .إىل أشياء من هذا القبيل كثرية 6".َعن َك  َدع 

                                                 
 .مشبهات وبينهما بنّي  واحلرام بنّي  احلالل :باب، كتاب: البيوع، صحيح البخاري 1
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  2  َزْمَعةَ  ْبنُ  َوَعْبدُ  َوقَّاصٍ  َأيب  ْبنُ  َسْعدُ  اْخَتَصمَ : قَاَلتْ  أَنعََّها َعنعْ

 أَنَّهُ  ِإيَلَّ  َعِهدَ  َوقَّاصٍ  َأيب  ْبنُ  ُعْتَبةُ  َأِخي ْبنُ ا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َهَذا :َسْعدٌ  فَعَقالَ  ،ُغالمٍ  يف 
 َأيب  ِفرَاشِ  َعَلى ُوِلدَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َأِخي َهَذا :َزْمَعةَ  ْبنُ  َعْبدُ  َوقَالَ  ،َشَبِههِ  ِإىَل  اْنظُرْ  ،ابْعُنهُ 
 ،بُِعْتَبةَ  بَعيع ًنا َشبَعًها فَعرََأى ،َشَبِههِ  ِإىَل  لَّمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَعَنَظرَ  .َولِيَدتِهِ  ِمنْ 

 يَا ِمْنهُ  َواْحَتِجيِب  ،احلََْجرُ  َولِْلَعاِهرِ  ،لِْلِفرَاشِ  اْلَوَلدُ  .َزْمَعةَ  ْبنَ  َعْبدُ  يَا َلكَ  ُهوَ  :فَعَقالَ 
 شراء بابوع، ، كتاب: البيصحيح البخاري. َقط   َسْوَدةُ  تَعَرهُ  فَعَلمْ  .َزْمَعةَ  بِْنتَ  َسْوَدةُ 

 .وعتقه وهبته احلريب من اململوك
فأحلق الولد بصاحب الفراش ألنه األصل، وأحلقه بغري صاحب الفراش من جهة احملرمية، فلم  3

 جيعله من حمارم سودة، لوضوح شبهه بغري أبيها، احتياطا. )عبد اهلل دراز بتصرف يسري(
 َوذََكْرتَ  ِبَسْهِمكَ  َرَمْيتَ  ِإَذا :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  النَّيبَّ  َأنَّ  َحامتٍِ  ْبنِ  َعِدي   نْ ع 4

 َوِإَذا ،َفُكلْ  َسْهِمكَ  َغيعْرُ  أَثَعرٌ  ِفيهِ  َوال َماءٍ  يف  جتَِْدهُ  وملَْ  ،اْلَغدِ  ِمنْ  فَعَوَجْدتَهُ  اللَّهِ  اْسمَ 
َها لَْيسَ  الَِّذي قَعتَعَلهُ  َلَعلَّهُ  رِيَتدْ  ال ؛تَْأُكلْ  َفال َغرْيَِها ِمنْ  َكْلبٌ  ِبِكالِبكَ  اْختَعَلطَ  . ِمنعْ

 ، كتاب: الصيد، باب: يف الصيد.سنن أبي داود
 .بضاعة بئر يف جاء ما ، كتاب: الطهارة، باب:سنن أبي داود 5
 .املرضعة شهادة :باب، كتاب: النكاح، صحيح البخاري 6
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 ،وأحل التزويج وملك اليمني ،م الزنىأن اهلل عز وجل حرّ  :السادس

فإنه ليس بنكاح حمض وال سفاح  ،وسكت عن النكاح املخالف للمرشوع

 يكون حمال   حتى ، احلكم يف بعض الوجوهة ما بنّي فجاء يف السنّ  ،حمض

أو يف بعض  ،بأحد األصلني مطلقا املسكوت عنه الجتهاد العلامء يف إحلاق

أيام امرأة " :فجاء يف احلديث ،وباألصل اآلخر يف حال آخر ،األحوال

فإن  .فنكاحها باطل ،فنكاحها باطل ،نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل

ما جاء يف النكاح الفاسد  وهكذا سائر 1".دخل هبا فلها املهر بام استحل منها

  .ةمن السنّ 

وحرم امليتة فيام  ،أن اهلل أحل صيد البحر فيام أحل من الطيبات :السابع

فقال  ،فأشكل حكمها ،فدارت ميتة البحر بني الطرفني ،حرم من اخلبائث

يف بعض  يورو 2".ميتته ؤه احلّل اهو الطهور م" :عليه الصالة والسالم

وأكل عليه الصالة والسالم مما  3".يتان واجلرادأحلت ميتتان احل: "احلديث

 4.ا أتى به أبو عبيدةقذفه البحر ملّ 

وأقص من األطراف بعضها  ،أن اهلل تعاىل جعل النفس بالنفس :الثامن

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ :من بعض يف قوله تعاىل

 .هذا يف العمد( ٢١املائدة: ) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ 

                                                 
 إال نكاح ال جاء ما :باب ، كتاب: النكاح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،سنن الترمذي 1

 .بويل
  .للوضوء الطهور :باب ، كتاب: الطهارة،موطأ اإلمام مالك 2
 َمْيَتَتانِ  لََنا أُِحلَّتْ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  3

 . واجلراد احليتان صيد :بابصيد، كتاب: ال،  سنن ابن ماجة، َواجْلَرَادُ  احلُْوتُ 
 ،َسَفرٍ  يِف  َمَعهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيِب   بَعَعثَعَنا ،ُعبَعْيَدةَ  َأيب  َمعَ  ُكنَّا: قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ  4

 إِنَّهُ  مُثَّ  ،ُعبَعْيَدةَ  أَبُو َناَفَمنَععَ  ِمْنهُ  نَْأُكلَ  أَنْ  فََأَرْدنَا اْلَبْحرُ  َقَذَفهُ  حِبُوتٍ  َفَمَرْرنَا ،زَاُدنَا فَعَنِفدَ 
 ،ُكُلوا ،اللَّهِ  َسِبيلِ  َويف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ُرُسلُ  حَنْنُ  :َذِلكَ  بَعْعدَ  قَالَ 
 ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هُ اللَّ  َصلَّى اللَّهِ  ِلَرُسولِ  َذِلكَ  ذََكْرنَا َقِدْمَنا فَعَلمَّا ،أَيَّاًما ِمْنهُ  فََأَكْلَنا :قَالَ 

َنا بِهِ  فَابْعَعثُوا َشْيءٌ  ِمْنهُ  َمَعُكمْ  بَِقيَ  َكانَ  ِإنْ  :فَعَقالَ  ، كتاب: باقي مسند أحمد. ِإلَيعْ
 .عنه تعاىل اهلل رضي اهلل عبد بن جابر مسندمسند املكثرين، 
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ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:أ فالدية لقوله وأما اخلط

 عليه الصالة والسالم وبنّي  ، (١٢النساء: ) چچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ 

فجاء طرفان أشكل بينهام اجلنني إذا يف النفس واألطراف، دية مقدار ال

 ،شبه جزء اإلنسان كسائر األطراففإنه يُ  ،أسقطته أمه بالرضبة ونحوها

 مَ ك  وأن له ُح  ،ة فيه أن ديته الغرةنت السنّ فبيّ  ،التام خللقتهشبه اإلنسان ويُ 

 .ض أحد الطرفني لهه لعدم متحّ نفس  

فدار اجلنني اخلارج من بطن  ،أن اهلل حرم امليتة وأباح املذكاة :التاسع

َن ني   َذَكاةُ " :فقال يف احلديث ،املذكاة ميتا بني الطرفني فاحتملهام  َذَكاةُ  اجل 

ه    .حا جلانب اجلزئية عىل جانب االستقاللترجي 1"ُأمِّ

ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    چ  :أن اهلل قال :العارش

فنقل  ، مسكوتا عنهنيالبنتنصيب  فبقي (،٥٥النساء: ) چہ  ھ    ھ

ذكره )إعطاؤمها الثلثني(. وهو إحلاقهام بام فوق البنتني  ،امهُ ة حكمُ يف السنّ 

 .القايض إسامعيل

وراجع  ،لواضح ملن تأمّ  فإنه أمرٌ  ،ستعان هبا عىل ما سواهاثلة يُ فهذه أم

منهام  فيأخذ من كلر  ،أو إليهام معا ،إىل أحد األصلني املنصوص عليهام

 .فال خيرج عنهام وال يعدومها ،بطرف

 :مجال القياس الدائر بين األصول والفروع. 2
ن نحوها أن نه يقع يف الكتاب العزيز أصول تشري إىل ما كان مذلك أ

دات وتقرب إىل الفهم احلاصل من إطالقها أن بعض املقيَّ  ،حكمه حكمها

 .ة فيهبذلك األصل عن تفريع الفروع اعتامدا عىل بيان السنّ  ئفيجتز ،مثلها

 .ىمعنً  العامِّ  كم  يف ُح ـ وإن كان خاصا ـ وهذا النحو بناء عىل أن املقيس عليه 

 ،فإذا كان كذلك)املسألة التاسعة(. عنى يف كتاب األدلة بيان هذا امل مرّ  وقد

ق به أو لحَ أو ما يُ  ،ة بام يف معناهوجاءت السنّ  ،ووجدنا يف الكتاب أصال

صىل اهلل عليه وسواء علينا أقلنا إن النبي  .شبهه أو يدانيه فهو املعنى هانهيُ 

                                                 
 .اجلنني ذكاة يف جاء ما :باب، كتاب: الضحايا، سنن أبي داود 1
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 ،يف أفهامنا جمرى املقيس إال أنه جار   ،قاله بالقياس أو بالوحيوسلم 

)املسألة   يف أول كتاب األدلةله باملعنى املفّسَّ  شامٌل  لكتاُب واألصل ا

 :وله أمثلة الثانية(.

ٿ      چ قالوا فيه:وربا اجلاهلية الذي  .وجل حرم الربا أن اهلل عزّ  :أحدها

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ (، وقال فيه تعاىل:٢٢١البقرة: ) چٿ     ٿ  ٿ

إما أن تقيض وإما  :الطالبيقول  ،هو فسخ الدين يف الدين( ٢٢١البقرة: )

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  چ  :وهو الذي دل عليه قوله تعاىل ،أن تريب

وكان املنع فيه إنام هو من  ،وإذا كان كذلك (.٢٢١البقرة: ) چې  ې

ة به كل ما فيه زيادة بذلك ألحقت السنّ  ،أجل كونه زيادة عىل غري عوض

هَ " :فقال عليه الصالة والسالم ،املعنى َهب   ُب الذَّ ةُ  ،ب الذَّ ضَّ
ة   َوال ف  ضَّ

ف   ،ب ال 

ُبُّ  ُبِّ  َوال  ع ريُ  ،ب ال  ع ري   َوالشَّ رُ  ،ب الشَّ ر   َوالتَّم  ل ُح  ،ب التَّم 
ل ح   َوامل  

ث ال ،ب امل   ث ل   م   ،ب م 

ءً    َسَوا
 
ء َتَلَفت   َفإ َذا ،ب يَد   َيًدا ،ب َسَوا ه   اخ  نَاُف  َهذ  ئ تُ  َكي َف  َفب يُعوا  األَص 

 إ َذا ،م  ش 

ساء يف أحد ألن النَّ فالقرآن حّرم ربا الفضل وربا النَّساء،  1".ب يَد   َيًدا َكانَ 

ويبقى  .نفعا ويدخل فيه بحكم املعنى السلف جيرُّ  ،العوضني يقتيض الزيادة

َ  :النظر
 حمّل فهذا  ؟هذا يف غري النقدين واملطعومات ومل جيز فيهام جاز مثُل  مل 

ضح مل يتّ  يوهو من أخفى األمور الت ،جتهدينه عىل املوجهُ  ىنظر خيف

ها ل يف الغالب أمرُ نة لوكِّ لو كانت بيِّ  إذ   ،ةتها السنّ فلذلك بينّ  ،معناها إىل اليوم

فمثل هذا  .االجتهاد ل إليهم النظر يف كثري من حماّل كِّ كام وُ  ،إىل املجتهدين

 .فتأمله ،جار جمرى األصل والفرع يف القياس
وبني  ،تعاىل حرم اجلمع بني األم وابنتها يف النكاحأن اهلل  :الثاين

فجاء نيه  (،٢٢النساء: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :وجاء يف القرآن ،األختني

من باب  2عليه الصالة والسالم عن اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها

                                                 
 .نقدا بالورق الذهب وبيع الصرف :باب: املساقاة، ، كتابصحيح مسلم 1
 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  :قَالَ : قَالَ  ُهَريْعرَةَ  َأيب  َعنْ  اأَلْعرَجِ  َعنْ  الز نَادِ  َأيب  َعنْ  2

،  صحيح البخاري". َوَخالَِتَها اْلَمْرأَةِ  بَعنْيَ  َوال ،َوَعمَِّتَها اْلَمْرأَةِ  بَعنْيَ  جُيَْمعُ  ال" :َوَسلَّمَ 
 .النكاح يف خالتها أو وعمتها املرأة بني اجلمع حترمي :بابكتاب: النكاح، 
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وقد  ،اجلمع بني أوَلك موجود هنا مّ ألن املعنى الذي ألجله ذُ  ،القياس

ُتم   َذل َك  َفَعل ُتم   إ ن   إ نَُّكم  " :احلديث يروى يف هذا َحاَمُكم   َقَطع  والتعليل  1"،َأر 

 .يشعر بوجه القياس

وأنه  ،أن اهلل تعاىل وصف املاء الطهور بأنه أنزله من السامء :الثالث

فجاءت السنة بإحلاق  ،ومل يأت مثل ذلك يف ماء البحر ،أسكنه يف األرض

 2".ميتته الطهور ماؤه احلّل "هو أنه ماء البحر بغريه من املياه ب

ومل يذكر ديات  ،أن الدية يف النفس ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن :الرابع

 احلديث من دياهتا ما فبنّي  ،شكل قياسها عىل العقولمما يُ  يوه ،األطراف

ه فال بد من جمرى القياس الذي يشكل أمرُ  وكأنه جار   .به السبيل َح ُض وَ 

  .حذوه وحيذى ،الرجوع إليه

 ،والربع ،رة من النصفأن اهلل تعاىل ذكر الفرائض املقدّ  :اخلامس

إال ما أشار إليه قوله  ،ومل يذكر مرياث العصبة ،والسدس ،والثلث ،والثمن

وقوله يف ،  (٥٥النساء: ) چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ چ  :يف األبوين

ٿ  چ   :الكاللةوقوله يف آية  (،٥٥النساء: ) چڳ   ڳ  ڱ  ڱچ  :األوالد

ڃ    ڃ ڃ  چ    ڄ  ڃچ  :وقوله (،٥٢٥النساء: ) چٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

بعد  يأن ما بقهذه النصوص  تفاقتض (،٥٢٥النساء: ) چچ  چ  چ

من ذلك ما كان من العصبة غري هؤالء  يوبق ،الفرائض املذكورة فللعصبة

الصالة فقال عليه  ،وأشباههم ،وابن العم ،والعم ،كاجلد ؛املذكورين

ُقوا " :والسالم ئ َض  َأل ح  َفَرا ل َها ال  ىَل  َبق َي  َفاَم  ب َأه  ه هذ تفأت 3".َذَكر   َرُجل   َفأَلو 

 .ه الكتاب عىل أصلهبعدما نبّ  ،تاج إليهمما حُي  يما بقببيان  السنّة

ک  ک    چ  :أن اهلل تعاىل ذكر من حتريم الرضاعة قوله :السادس

صىل اهلل عليه ألحق النبي ف (،٢١النساء: ) چک    ک  گ  گ

                                                 
 .31، ص 3، الباب: 14للطرباين، ج المعجم الكبير 1
 سبق خترجيه. 2
 .واإلخوة األب مع اجلد مرياث :باب ، كتاب: الفرائض،صحيح البخاري 3
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 ،كالعمة ؛حيرمن من النسب يتالهباتني سائر القرابات من الرضاعة الوسلم 

، فقال صىل اهلل عليه وأشباه ذلك ،وبنت األخت ،وبنت األخ ،واخلالة

وسائر ما جاء يف  1وسلم: "إن اهلل حرم من الرضاع ما حرم من النسب"،

ذاك من باب  إذ   ،اق بالقياسجهة اإلحل يوجهة إحلاقها ههذا املعنى. 

 2،ثم ألحق باإلناث الذكوراحلديث. عليه  نّص كام  ،القياس بنفي الفارق

ا فإذا كانت املرأة  .لمرأةل درّ  تهألن اللبن للفحل ومن جه  ،بالرضاعُأم 

 .بال إشكال بفالذي له اللبن أ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :فقال ،أن اهلل حرم مكة بدعاء إبراهيم :السابع

العنكبوت: ) چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ :وقال تعاىل(، ١١إبراهيم: ( چڤ

ه للمدينة بمثل ما دعا به فدعا رسول اهلل ربَّ  .وذلك حرم اهلل مكة (،٥٢

مُ  إ ينِّ " :فقال ،م ما بني البتيهافأجابه اهلل وحرّ  ،إبراهيم ملكة ومثله معه  ُأَحرِّ

َ  َما ينَة   الَبَتي   َبني  َد  َطعَ  َأن   امل  َض  ُيق  َتَل  َأو   اُهَهاع  وجاء يف مكة قوله  3".َصي ُدَها ُيق 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ تعاىل:

واإلحلاد شامل  (،٢١احلج: ) چٹ   ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

حسبام  ،عهاوارتكاب املنهيات عىل تنوُّ  ،لكل عدول عن الصواب إىل الظلم

لرسول صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة مثل ذلك، . وجاء عن اةفّسته السنّ 

ينَةُ حيث قال: "...  َد  َ  َما َحَرمٌ  َوامل  َدَث  َفَمن   ،َكَذا إ ىَل  َعري    َبني   َأو   َحَدًثا ف يَها َأح 

ًثا ف يَها آَوى نَةُ  َفَعَلي ه   حُم د    َلع 
 
َع نيَ  َوالنَّاس   وامَلالئ َكة   اّللَّ َبُل  ال ،َأمج  ن هُ  ُيق   ٌف رَص   م 

                                                 
 .النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم جاء ما باب، كتاب: الرضاع، سنن الترمذي 1
 ،احلَِْجابُ  نَعَزلَ  َما بَعْعدَ  َعَليَّ  اْسَتْأَذنَ  اْلُقَعْيسِ  َأيب  َأَخا أَفْعَلحَ  ِإنَّ : قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  2

 َأيب  َأَخا فَِإنَّ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأْسَتْأِذنَ  َحىتَّ  لَهُ  آَذنُ  ال َواللَّهِ  فَعُقْلتُ 
 اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َفَدَخلَ  ،اْلُقَعْيسِ  َأيب  اْمَرأَةُ  أَْرَضَعْتيِن  َوَلِكنْ  أَْرَضَعيِن  ُهوَ  لَْيسَ  اْلُقَعْيسِ 

 َوَلِكنْ  أَْرَضَعيِن  ُهوَ  لَْيسَ  الرَُّجلَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فَعُقْلتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 َكاَنتْ  فَِبَذِلكَ  :ُعْرَوةُ  قَالَ ". مَيِيُنكِ  تَرَِبتْ  َعم كِ  فَِإنَّهُ  َلهُ  اْئَذين  :قَالَ  ،اْمرَأَتُهُ  يِن أَْرَضَعتْ 
، كتاب: صحيح البخاري. النََّسبِ  ِمنْ  حَيُْرمُ  َما الرََّضاَعةِ  ِمنْ  َحر ُموا تَعُقولُ  َعاِئَشةُ 

 .نكميي تربت وسلم عليه اهلل صلى النيب قول :باباألدب، 
 .املدينة فضل :باب، كتاب: احلج، صحيح البخاري 3
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ٌل  وال فاملدينة الحقة هبا يف  ،فهذا نوع من اإلحلاق بمكة يف احلرمة 1"،َعد 

  .هذا املعنى

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ  :أن اهلل تعاىل قال :الثامن

 (،٢٥٢البقرة: ) چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

بت ذلك وحني ث .فحكم يف األموال بشهادة النساء منضمة إىل شهادة رجل

 دّل ( ٢٥٢البقرة: ) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ :بالقرآن وقال فيه

ة بذلك اليمني فألحقت السنّ  ،الرجلشهادة عن درجة شهادهتن  انحطاط عىل

ألن لليمني يف اقتطاع  ؛فقىض عليه الصالة والسالم بذلك ،مع الشاهد

 چۈئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ :احلقوق واقتضائها حكام قىض به قوله تعاىل

أو الشاهد  ،فجرى الشاهد واليمني جمرى الشاهدين (،٢٢آل عمران: )اآلية 

  .ةنته السنّ أنه خيفى فبيّ  إالّ  ،واملرأتني يف القياس

وذكر اإلجارة  ،هوأحلّ األشياء أن اهلل تعاىل ذكر البيع يف رقاب  :التاسع

 چڦ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  :كاجلعل املشار إليه يف قوله تعاىل ،يف بعض األشياء

ی  جئ  حئ  مئ  چ  :القيام بامل اليتيم يف قوله إلجارة عىل(، وا٢٢سف: )يو

التوبة: ) چۀ  ہ چ  :قولهزكاة يف ويف العامل عىل ال (،٥النساء: ) چىئ

فأطلقت أخرى، دون أن يشمل اإلذن مجيع املنافع، ويف بعض منافع  (،٥٠

والدواب والدور  ة فيها القول بالنسبة إىل سائر منافع الرقاب من الناسالسنّ 

ل سائرها إىل ووكّ  ،من ذلك كثريا صىل اهلل عليه وسلم   النبّي فبنّي  ،واألرضني

وال علينا أقصد  .وهذا هو املجال القيايس املعتب يف الرشع .أنظار املجتهدين

ألن مجيع ذلك  ؛النبي عليه الصالة والسالم القياس عىل اخلصوص أم ال

 .وجه كان  إليه عىل أّي يرجع إىل قصده بيان ما أنزل اهلل

أن اهلل تعاىل أخب عن إبراهيم يف شأن الرؤيا بام أخب به من  :العارش

 ومل يدّل  ،وكانت رؤيا صادقة ،ورؤيا الفتيني ،وعن رؤيا يوسف ،ذبح ولده

                                                 
 هبا يسعى واحدة وجوارهم املسلمني ذمة :باب، كتاب: اجلزية، صحيح البخاري 1

 .أدناهم
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وأن  ،أحكام ذلكصىل اهلل عليه وسلم   النبّي فبنّي  ؛رؤيا ذلك عىل صدق كّل 

ء النبوةالرؤيا الصاحلة من الرجل الصال وأنا من  ،ح جزء من أجزا

فتضمن إحلاق غري  .إىل غري ذلك من أحكامها ،وأنا عىل أقسام ،اتاملبرشِّ 

واألمثلة يف هذا املعنى  .وهو املعنى الذي يف القياس ،أوَلك املذكورين هبم

 .كثرية

النظر إىل ما يتألف من أدلة القرآن املتفرقة من معان : املأخذ اخلامس

األدلة قد تأيت يف معان خمتلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه  فإن ؛جمتمعة

ة بمقتىض ذلك املعنى فتأيت السنّ  .باألمر يف املصالح املرسلة واالستحسان

بناء عىل  ،املعنى مأخوذ من جمموع تلك األفراد أن ذلك ظنّ علم أو يُ فيُ  ،الواحد

ومثال هذا الوجه ما  .تابنة للكة إنام جاءت مبيِّ عىل أن السنّ  ة الدليل الداّل صحّ 

 :يف طلب معنى قوله عليه الصالة والسالم 1م يف أول كتاب األدلة الرشعيةتقدّ 

ويدخل فيه ما يف معنى هذا احلديث من  ،من الكتاب 2"ال رضر وال رضار"

 .فال معنى لإلعادة ،األحاديث

                                                 
يف املسألة الثانية، حيث جعله من باب الدليل الشرعي الظين الراجع إىل قطعي، ألنه مبثوث يف  1

هذه املواضع املتفرقة املبثوثة، وجعلتها يف سلك واحد الشريعة يف جزئيات وكليات. فالسنة نظمت 
بقاعدة عامة، وكأن هذا الوجه مجع املتفرقات، وأخذ كلي من اجلزئيات، وإمجال للتفصيالت. فهو 
عكس لبعض الوجوه املتقدمة. وبالتأمل فيه جتده نادرا ومأخذا ال تنبين عليه الدعوى يف أصل 

جوه. فإن كان مراد املؤلف أن هذه الوجوه اخلمسة كل واحد منها املسألة، إال إذا ضّم لغريه من الو 
يكفي إلثبات املسألة فإمنا يظهر ذلك يف الوجه الثالث تاما، ويف الثاين ببعض تكل ف، ويف األول 
على الطريق الذي قصد منه. أما ما عداها فال يظهر انفراده بإثبات املسألة ودفع إشكاالهتا. وإذا  

ى الوجه السادس بالقصور مع أنه ذكر له عشرة أمثلة وقال إن هذا النمط يف كان قد اعرتض عل
السنة كثري، فكيف يكون حال هذا الوجه اخلامس الذي مل يتيسر له فيه إال مثال واحد. نعم، إن  
كان غرضه من وجوهه اخلمسة أن تكون مضمومة بعضها إىل بعض، كما يشري إليه يف الفصل 

يق املناط، وإما بالطريقة القياسية، وإما بغريها، إخل" كان االعرتاض على اآليت بقوله: "إما بتحق
الوجه السادس وجيها من جهة أن صاحبه اقتصر عليه وادعى فيه أنه يكفي يف إثبات الدعوى. 

 )عبد اهلل دراز(
 .املرفق يف القضاء، كتاب: األقضية، باب: موطأ اإلمام مالك 2
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وإن  ،النظر إىل تفاصيل األحاديث يف تفاصيل القرآن :املأخذ السادس

ولكن صاحب هذا املأخذ يتطلب أن جيد كل معنى  .ة بيان زائديف السنّ  كان

أو منصوصا ـ من حيث وضع اللغة ال من جهة أخرى ـ ة مشارا إليه يف السنّ 

له و .تهته أو عدم صحّ ثم ننظر يف صحّ أمثلة له نرضب ول .عليه يف القرآن

 ة كثرية:أمثل

قال عليه ف ،حائض يحديث ابن عمر يف تطليقه زوجه وه :أحدها

ثم ليرتكها حتى تطهر ثم حتيض ثم  ،مره فلرياجعها" :الصالة والسالم لعمر

فتلك العدة التى  ،وإن شاء طلق قبل أن يمس ،ثم إن شاء أمسك بعد ،تطهر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل: يعني أمره يف قوله 1"،أمر اهلل أن يطلق هلا النساء

  (.٥الطالق: ) چپ  پ

نت قيس يف أن رسول اهلل مل جيعل هلا سكنى وال حديث فاطمة ب :الثاين

وشأن املبتوتة أن هلا السكنى وإن مل يكن هلا نفقة ـ ألبتة زوجها قها طلّ ملا نفقة 

ٿ    ٿ     چ تعاىل:فكان ذلك تفسريا لقوله  ،ألنا بذت عىل أهلها بلساناـ 

  (.٥الطالق: ) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ    

ولدت بعد وفاة زوجها بنصف  إذ   ،حديث سبيعة األسلمية :الثالث

 احلديث أن قوله فبنّي  ،تقد حلَّ  فأخبها عليه الصالة والسالم أن   ،شهر

البقرة: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀچ  :تعاىل

ائائ ەئ ەئ وئ  چ :وأن قوله تعاىل ،خمصوص يف غري احلامل (٢١٢

 .قات وغريهنيف املطلّ  عامّ  (٢الطالق: ) چوئۇئ

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ملا نزلت :قال ،دي بن حاتمحديث ع :الرابع

إنام صىل اهلل عليه وسلم: " قال يل النبي (،٥٥٢البقرة: ) چچ  چ   چ  ڇڇ  

  2".ذلك بياض النهار من سواد الليل

                                                 
 طَلَّْقُتمْ  ِإَذا النَّيب   أَيع َها يَا: "تَعَعاىَل  اللَّهِ  قَعْولُ  :ابب، كتاب: الطالق، صحيح البخاري 1

 ".اْلِعدَّةَ  َوَأْحُصوا لِِعدَّهِتِنَّ  َفطَل ُقوُهنَّ  الن َساءَ 
 .عنه تعاىل اهلل رضي حامت بن عدي حديث بقية، مسند الكوفيني، مسند اإلمام أحمد 2
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 :قال عليه الصالة والسالم فيها ،حديث أنس يف الكبائر: اخلامس

أحاديث  مّ وثَ  1"،الزور وقول ،وقتل النفس ،وعقوق الوالدين ،الرشك باهلل"

گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ :ر فيها ذكر الكبائر ومجيعها تفسري لقوله تعاىلَخ أُ 

  (.١٥النساء: ) چڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ولكن القرآن ال يفي هبذا املقصود عىل النص  ،وهذا النمط يف السنة كثري

هذا وأول شاهد يف  .تستعملها العرب أو نحوها يواإلشارة العربية الت

الصالة واحلج والزكاة واحليض والنفاس واللقطة والقراض واملساقاة 

فامللتزم هلذا ال يفي بام  ،والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور ال حتىص

وال يوافق عىل  ،ف يف ذلك مآخذ ال يقبلها كالم العربإال أن يتكلّ  ،ادعاه

ولقد رام بعض الناس  .مثلها السلف الصالح وال العلامء الراسخون يف العلم

ف فلم يوف به إال عىل التكلّ  ،فتح هذا الباب الذي رشع يف التنبيه عليه

وال  له فيها نّص  خذ األول يف مواضع كثرية مل يتأّت أوالرجوع إىل امل ،املذكور

 .فكان ذلك نازال بقصده الذي قصد ،إشارة إىل خصوصات ما ورد يف السنة

نفسه يف هذا املقام إال الستخراج معاين  شار إليه مل ينصبوهذا الرجل املُ 

دون ما  ،ج مسلم ابن احلجاج يف كتابه املسند الصحيحخرّ  ياألحاديث الت

  2.سواها مما نقله األئمة سواه

واهلل  .وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من املآخذ موفيا بالغرض يف الباب

 .املوفق للصواب

 فصل

ة إىل القرآن ليس معناه طرح أن املراد بإرجاع السنّ وقد ظهر مما تقدم 

بل هو  ،عه يف مسألتنا هذههذا مل ندّ ف ،فهم القرآنالسنّة اعتامدا عىل الرأي يف 

                                                 
 .وأكربها كبائرال بيان :باب، كتاب: اإلميان، صحيح مسلم 1
أي فإذا كان مل يتم له غرضه يف مقدار حمدود من األحاديث، وهي أحاديث مسلم، فكيف يتم  2

 له غرضه إذا نظر إىل دواوين احلديث األخرى. )عبد اهلل دراز(
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، وإنام املراد رجوع السنّة إىل القرآن رأي أوَلك اخلارجني عن الطريقة املثىل

وإما بالطريقة  ،إما بتحقيق املناط الدائر بني الطرفني الواضحني واحلكم عليه

  .مةوإما بغريها من املآخذ املتقدّ  ،سيةالقيا

 المسألة الخامسة
 ،نة لهة إنام جاءت مبيّ وإن السنّ  ،عىل السنة ن الكتاب داّل إحيث قلنا 

وباجلملة ما يتعلق  ،فذلك بالنسبة إىل األمر والنهي واإلذن أو ما يقتيض ذلك

ر عام خباوأما ما خرج عن ذلك من اإل .فني من جهة التكليفبأفعال املكلَّ 

 :فعىل رضبني نٌ وال إذ   وال نٌي  مما ال يتعلق به أمرٌ  ،كان أو ما يكون

 أنه بيانٌ واضٌح فهذا  ،ة موقع التفسري للقرآنأن يقع يف السنّ  :أحدمها

 :قال (،١٥البقرة: ) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ چ :كام يف قوله تعاىل ،له

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ :ويف قوله ستاههم".دخلوا يزحفون عىل أ"

ڤ  چ :ويف قوله 1".قالوا حبة يف شعرة" :قال ، (١١البقرة: ) چڤ  ڦ  

يدعى نوح " :قال(، ٥٢١البقرة: ) چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ

 :فيقولون ؟هل بلغكم :فيدعى قومه فيقال ،فيقول نعم ؟هل بلغت :فيقال

 ،حممد وأمته :فيقول ؟من شهودك :فيقال ،ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد

وكذلك جعلناكم " :قول اهلل فذلك ،فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ :لقا

ويف  2".أمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

َواُح قال: " ، (٥٥١آل عمران: ) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  :قوله   َأر 
 
َهَداء  الشُّ

ن دَ    ع 
 
مَ  اّللَّ يَاَمة   َيو  ق  ل   َف   ال  ش   ُمَعلََّقةٌ  َقنَاد يُل  هَلَا ُخرض    َطري    َحَواص  َعر  ُح  ، ب ال  َ  َتّس 

َنَّة   يِّ أَ  َف   عُ  ُثمَّ  ،َشاُءوا اجل  ج  ُف  َقنَاد يل َها، إ ىَل  َتر  م   َفيرُش   ُم   َعَلي ه   َأَلُكم  : َفَيُقوُل  َرهبُّ

                                                 
 اْدُخُلوا: "ِإْسرَائِيلَ  لَِبيِن  ِقيلَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   َعنْ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهَريْعَرةَ  َأيب  َعنْ  1

ًدا اْلَبابَ  ُلوا ،َأْسَتاِهِهمْ  َعَلى يَعْزَحُفونَ  َفَدَخُلوا"، ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا ُسجَّ ". َشَعَرةٍ  يف  َحبَّةٌ  ِحطَّةٌ  َوقَاُلوا فَعَبدَّ
  ..."القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ: "باب، تفسري القرآن، صحيح البخاري

 سورة ومن :باب، كتاب: تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، سنن الترمذي 2
 .البقرة
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يُدونَ  َحاَجةٌ  عَ  َأن   إ الَّ  الَ : َفَيُقوُلونَ  َشي ئًا؟ ُتر  ج  يَ  إ ىَل  َنر  ن  َتَل  االدُّ ةً  َفنُق   َمرَّ

َرى  .وأمثلة هذا الرضب كثرية 1".ُأخ 

وال فيه معنى تكليف اعتقادي أو  ،أن ال يقع موقع التفسري :الثاين

زائد عىل موقع  ألنه أمرٌ  ،فال يلزم أن يكون له أصل يف القرآن ،عميل

ة إذا خرجت عن ذلك فال فالسنّ لتكليف، أنزل القرآن ل وإنام ،التكليف

كحديث أبرص وأقرع  ،جاء من ذلك نمط صالح يف الصحيحوقد  .حرج

ل من قصص األنبياء عليهم السالم ومُجَ  3،وحديث جريج العابد 2،وأعمى

مما يف  ولكن يف ذلك من االعتبار نحوٌ  ،بني عليه عملنمما ال ي ،واألمم قبلنا

فهو خادم  ،وهو نمط ربام يرجع إىل الرتغيب والرتهيب .القصص القرآين

فلم خيرج بالكلية  ،ومعدود يف املكمالت لرضورة الترشيع ،النهيلألمر و

 .واهلل أعلم)الواقع موقع التفسري للقرآن(. عن القسم األول 

 المسألة السادسة
وإقرار بعد العلم والقدرة عىل  ،وفعل ،قول :السنة ثالثة أنواع كام تقدم

  .ا رً نكَ اإلنكار لو كان مُ 

 . السنة القولية1
 .إشكال فيه وال تفصيل أما القول فال

 . السنة الفعلية2
وعند ، عند مجاعة ألنه فعٌل  ،عن الفعل وأما الفعل فيدخل حتته الكّف 

وعىل اجلملة فال بد من الكالم عىل  .فعل غريُ  كثري من األصوليني أن الكّف 

 .واحد منهام كّل 

                                                 
 ا.الدني إىل الرجعة من الشهيد يتمىن ما :باب، كتاب: اجلهاد، مير سنن الدا 1

 وأقرع وأعمى أبرص حديث، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: صحيح البخاري 2
 .إسرائيل بين يف
 التطوع على الوالدين بر تقدمي :باب لصلة واألدب،، كتاب: الرب واصحيح مسلم 3

  .وغريها بالصالة
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ما مل يدل  ،طلق اإلذن فيهدليل عىل مُ صىل اهلل عليه وسلم فالفعل منه 

تفصيل هذا و .من قول أو قرينة حال أو غريمها اإلطالق غري ليل عىلد

صىل هذا املوضع أن الفعل منه  ولكن الذي خيّص  ،األصولكتب مذكور يف 

قد تّم بيان و .د واالمتثال من القول املجرّ يف باب التأيسِّ  أبلغُ اهلل عليه وسلم 

  .من هذا الكتابكتاب االجتهاد  يفالبيان واإلمجال ويف فصل املعنى هذا 

فال  ،ق اإلذنطلَ الدليل أو القرينة عىل خالف مُ  وأيضا فإنه وإن دّل 

 .ق اإلذن يشمل الواجب واملندوب واملباحطلَ مُ اإلذن، ألن  خيرج عن أنواع

فهو إما واجب أو مندوب أو  ،ه عليه الصالة والسالم ال خيرج عن ذلكففعلُ 

املطلق ، ومثال أم كان مطلقاخاصة، وسواء علينا أكان ذلك يف حال  .مباح

صىل اهلل عليه وسلم، ومثال ما كان يف حال خاصة فعله سائر املفعوالت له 

فبالغ يف االحتياط  ،عنده أقرّ الذي تقريره للزاين صىل اهلل عليه وسلم يف 

 منهي   ه يف غري هذا املحّل ومثلُ  ،ح له بلفظ الوطء الرصيحعليه حتى رّص 

ش فحّ بدليل النهي عن التّ  ؛رضورة فيتقدر بقدرهاال فإنام جاز ملحّل  ،عنه

)تلّفظ النبّي صىل اهلل عليه وسلم بلفظ الوطء الرصيح( والقول هنا  .مطلقا

فالتعريفي هو املعدود يف  ،ال تعريفي ألنه معنى تكليفّي من باب الفعل، 

والتكليفي  ،ى به أمرا أو نيا أو إخبارا بحكم رشعيؤتَ وهو الذى يُ  ،األقوال

 .كام أن الفعل كذلك ،ف باحلكم بنفسه من حيث هو قولعرِّ ال يُ  يالذ هو

 .وهو املكروه واملمنوع ،ه يف األصل غري املأذون فيهوأما الرتك فمحلّ 

ا مطلقا وإما وهو إمّ  ،عىل مرجوحية الفعل عليه الصالة والسالم داّل  هفرتكُ 

هادة ملن نحل واملرتوك يف حال كرتكه الش .طلقا ظاهرفاملرتوك مُ  .يف حال

 :قال ،ال :قال ؟هذاهم وهبت له مثل أكل" :فإنه قال ،بعض ولده دون بعض

 .وهذا ظاهر 1".فإين ال أشهد عىل جورفال تشهدين إذا، 

                                                 
 َمالِهِ  ِمنْ  اْلَمْوِهَبةِ  بَعْعضَ  أَبَاهُ  َسأََلتْ  َرَواَحةَ  بِْنتَ  أُمَّهُ  أَنَّ  َبِشريٍ  ْبنُ  النع ْعَمانُ  َعنْ  1

 اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  ُتْشِهدَ  ىتَّ حَ  أَْرَضى ال :فَعَقاَلتْ  ،َلهُ  بََدا مُثَّ  َسَنةً  هِبَا فَاْلتَعَوى ،البِْنَها
 اللَّهِ  َرُسولَ  َفأََتى ،ُغالمٌ  يَعْوَمِئذٍ  َوأَنَا بَِيِدي َأيب  َفَأَخذَ  ،الْبيِن  َوَهْبتَ  َما َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 ُأْشِهَدكَ  أَنْ  أَْعَجبَعَها َواَحةَ رَ  بِْنتَ  َهَذا أُمَّ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فَعَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 َوَلدٌ  أََلكَ  َبِشريُ  يَا :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَعَقالَ  ،البِْنَها َوَهْبتُ  الَِّذي َعَلى
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من كون اليشء مكروها أو ممنوعا، وقد يقع الرتك لوجوه غري ما تقدم 

 :منها

ن  . ".. :وقد امتنع من أكله كام قال يف الضّب  ،الكراهية طبعا. 1
 مَل   َوَلك 

ض   َيُكن   ي ب َأر  م  ُدين   َقو  فهذا ترك للمباح بحكم اجلبلة وال  1".َأَعاُفهُ  َفَأج 

  .حرج فيه

 2،املالئكة كام يف تركه أكل الثوم والبصل حلّق  ،الغري الرتك حلّق . 2

 .الغري وهو ترك مباح ملعارضة حّق 

أن يعمل وهو حيب  ألنه كان يرتك العمل ،الرتك خوف االفرتاض. 3

كام ترك القيام يف املسجد يف  .به خمافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم

  3.رمضان

 الرتك ملا ال حرج يف فعله بناء عىل أن ما ال حرج فيه باجلزء منهّي . 4

                                                                                                    

 َفال :قَالَ  ،ال :قَالَ  ؟َهَذا ِمْثلَ  َلهُ  َوَهْبتَ  َأُكلَُّهمْ  :فَعَقالَ  ،نَعَعمْ  :قَالَ  ؟َهَذا ِسَوى
 :باب، كتاب: اهلبات، صحيح مسلم". َجْور َعَلى َأْشَهدُ  ال فَِإين   ،ِإًذا ْشِهْدين تُ 

 .اهلبة يف األوالد بعض تفضيل كراهة
 ال وسلم عليه اهلل صلى النيب كان ما باب ، كتاب: األطعمة،صحيح البخاري 1

 . هو ما فيعلم له يسمى حىت يأكل
ثَعَنا قَالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  2  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ  َعطَاءٌ  َحدَّ

 َواْلَبَصلِ  الث ومِ  قَالَ  مُثَّ  ،الث ومِ  يَعْومٍ  أَوَّلَ  قَالَ  ،الشََّجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأَكلَ  َمنْ  :َوَسلَّمَ 
سنن  .اإِلْنسُ  ِمْنهُ  يَعَتَأذَّى ممَّا تَعَتَأذَّى ةَ اْلَمالِئكَ  فَِإنَّ  ،َمَساِجِدنَا يِف  يَعْقرَبْعَنا َفال ،َواْلُكرَّاثِ 
 .املسجد من مينع من، كتاب: املساجد، باب: النسائي

َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  أَنَّ  ُعْرَوةُ  َأْخبَعَرين  ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنْ  ُعَقْيلٍ  َعنْ  3  َرُسولَ  أَنَّ  َأْخبَعَرْتهُ  َعنعْ
َلةً  َخرَجَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ   َوَصلَّى اْلَمْسِجدِ  يِف  َفَصلَّى اللَّْيلِ  َجْوفِ  ِمنْ  لَيعْ

ثُوا النَّاسُ  فََأْصَبحَ  ،ِبَصالتِهِ  رَِجالٌ  ُهمْ  َأْكثَعرُ  فَاْجَتَمعَ  فَعَتَحدَّ  ،َمَعهُ  َفَصلَّْوا َفَصلَّى ،ِمنعْ
ثُوا النَّاسُ  َفَأْصَبحَ  َلةِ  ِمنْ  اْلَمْسِجدِ  أَْهلُ  َفَكثُعرَ  فَعَتَحدَّ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َفَخرَجَ  ،الثَّالِثَةِ  اللَّيعْ

َلةُ  َكاَنتْ  فَعَلمَّا ،ِبَصالتِهِ  َفَصلَّْوا َفَصلَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ   َعنْ  اْلَمْسِجدُ  َعَجزَ  الرَّابَِعةُ  اللَّيعْ
 :قَالَ  مُثَّ  فَعَتَشهَّدَ  النَّاسِ  َعَلى أَقْعَبلَ  اْلَفْجرَ  َقَضى فَعَلمَّا ،الص ْبحِ  ِلَصالةِ  َخرَجَ  َحىتَّ  أَْهِلهِ 
 فَعتَعْعِجُزوا َعَلْيُكمْ  تُعْفتَعَرضَ  أَنْ  َخِشيتُ  َوَلِكين   ،َمَكانُُكمْ  َعَليَّ  خَيْفَ  ملَْ  فَِإنَّهُ  بَعْعدُ  أَمَّا

َها ،  صحيح البخاري. كَ َذلِ  َعَلى َواأَلْمرُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فَعتُعُويف َ  .َعنعْ
 .رمضان قام من فضل :بابكتاب: الرتاويح، 
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ما ال  ليس كّل وألنه  1.كإعراضه عن سامع غناء اجلاريتني يف بيته ،عنه بالكّل 

 .م فيه يف كتاب األحكامالكال وقد مرّ  .فيه حرج فيه يؤذنُ 

ن القسم مل ومثال ذلك أ ،ترك املباح الرصف إىل ما هو األفضل. 5

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :وهو معنى قوله تعاىل ،هألزواجه يف حقّ  يكن الزما

ومع ذلك فرتك ما أبيح  ،عند مجاعة من املفّسين (١٥األحزاب: ) چپ  پڀ  

ترك قتل املرأة مثاله أيضا و .ههو أخلق بمكارم أخالق يله إىل القسم الذ

  2.ت له الشاةالتي سمّ 

الرتك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك  .6

أنه صىل اهلل عليه وسلم ترك إعادة  كام جاء يف احلديث عن عائشة ،املطلوب

 حديٌث بناء البيت احلرام عىل قواعد إبراهيم خمافة الفتنة إذ  كان الناس 

ال يتحدث الناس أن " :وقال ،ومنع من قتل أهل النفاق 3،اهليةم باجلهُ عهدُ 

 4".حممدا يقتل أصحابه

                                                 
 تُعغَنع يَانِ  َجارِيعَتَانِ  َوِعْنِدي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َدَخلَ : قَاَلتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  1

 ِمْزَمارَةُ  :َوقَالَ  فَانْعتَعَهَرين  بَْكرٍ  أَبُو َخلَ َودَ  ،َوْجَههُ  َوَحوَّلَ  اْلِفرَاشِ  َعَلى فَاْضَطَجعَ  ،بُعَعاثَ  بِغِنَاءِ 
 :فَعَقالَ  السَّالم َعلَْيهِ  اللَّهِ  َرُسولُ  َعلَْيهِ  فَأَقْعَبلَ  !َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   ِعْندَ  الشَّْيطَانِ 

 فَِإمَّا ،َواحْلِرَابِ  بِالدََّرقِ  الس وَدانُ  يَعْلَعبُ  دٍ ِعي يَعْومَ  وََكانَ  .َفَخَرَجتَا َغَمْزتُعُهَما َغَفلَ  فَعَلمَّا .َدْعُهَما
 َورَاَءهُ  فَأَقَاَميِن  ،نَعَعمْ  :فَعُقْلتُ  ؟تَعْنظُرِينَ  َتْشَتِهنيَ  قَالَ  َوإِمَّا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبَّ  َسأَْلتُ 
 :قُعْلتُ  ؟َحْسُبكِ  :قَالَ  َملِْلتُ  ِإَذا َحىتَّ  ،ِفَدةَ أَرْ  بيَِن  يَا ُدونَُكمْ  :يَعُقولُ  َوُهوَ  ،َخد هِ  َعَلى َخد ي

 .العيد يوم والدرق احلراب :باب، كتاب: اجلمعة، صحيح البخاري". فَاْذَهيب  :قَالَ  ،نَعَعمْ 
 َشاةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيِب   ِإىَل  أَْهَدتْ  اْليَعُهودِ  ِمنْ  اْمَرأَةً  أَنَّ  ُهَريْعرَةَ  َأيب  َعنْ  2

 ُأْختُ  َهِذهِ  :َداُود أَبُو قَالَ . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيِب   هَلَا َعَرضَ  َفَما :قَالَ  ،َمْسُموَمةً 
، كتاب: سنن أبي داود. َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيِبَّ  مَسَّتْ  الَّيِت  اْليَعُهوِديَّةُ  َمْرَحبٍ 

 ه؟من أيقاد فمات أطعمه أو مسا الرج سقى فيمن باب الديات،
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  3  اجلَْْدرِ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبَّ  َسأَْلتُ : قَاَلتْ  َعنعْ

 ْوَمكِ قعَ  ِإنَّ  :قَالَ  ؟اْلبَعْيتِ  يف  يُْدِخُلوهُ  ملَْ  هَلُمْ  َفَما :قُعْلتُ  ،نَعَعمْ  :قَالَ  ؟ُهوَ  اْلبَعْيتِ  أَِمنَ 
 َمنْ  لُِيْدِخُلوا قَعْوُمكِ  َذِلكَ  فَعَعلَ  :قَالَ  ؟ُمْرتَِفًعا بَاِبهِ  َشْأنُ  َفَما :قُعْلتُ  .النعََّفَقةُ  هِبِمْ  َقصََّرتْ 
 تُعْنِكرَ  َأنْ  فََأَخافُ  بِاجْلَاِهِليَّةِ  َعْهُدُهمْ  َحِديثٌ  قَعْوَمكِ  أَنَّ  َوَلْوال ،َشاُءوا َمنْ  َومَيْنَعُعوا َشاُءوا
،  صحيح البخاري. بِاأَلْرضِ  بَابَهُ  أُْلِصقَ  َوأَنْ  اْلبَعْيتِ  يِف  اجلَْْدرَ  أُْدِخلَ  أَنْ  مْ قُعُلوبُعهُ 

  .وبنيانه مكة فضل باب كتاب: احلج،
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ عن  4  يِف  َمرَّةً  ُسْفَيانُ  قَالَ ع  َغزَاةٍ  يف  ُكنَّا: قَالَ  َعنعْ

 يَا :األَْنَصارِي   فَعَقالَ  ،األَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجال اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َفَكَسعَ ع  َجْيشٍ 
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)كون الرتك حملُّه اليشء  وكل هذه الوجوه قد ترجع إىل األصل املتقدم

 غرُي املأذون فيه(.

 .ألنه ليس برتك بإطالقباب الرتك، فلم يكن يف احلقيقة من  :أما األول

 وأقره.ه الصالة والسالم ل عىل مائدته عليك  كيف وقد أُ 

ناول ممنوعا أو التّ صىل اهلل عليه وسلم ه فقد صار يف حقّ  :وأما الثاين

وأما مع مقاربتها  ،هذا يف غري مقاربة املساجد ،ذلك الغري مكروها حلّق 

 ،فلذلك نى آكلها عن مقاربة املسجد ،فيه ويف األمة والدخول فيها فهو عامّ 

  ة املسجد.ملن أراد مقارب وهو راجع إىل النهي عن أكلها

وهو  .فالرتك هنالك مطلوٌب  ،فق املندوب إليهفهو من الرّ  :وأما الثالث

 ،منه ا هو أشدّ ا ممّ خوفً  ا ملا هو مطلوٌب راجع إىل أصل الذرائع إذا كان تركً 

فإذا رجع إىل النهي عن املأذون فيه خوفا من مآل مل يؤذن فيه صار الرتك هنا 

  .مطلوبا

ب مباحث املباح أن ما ال حرج فيه باجلزء يرجع   يففقد تبنّي  :عوأما الرا

 بالكّل. عنه إىل املنهّي 

ك الرّت الذي حصل بسببه ه عىل الفعل فوجه النهي املتوّج  :وأما اخلامس

ا عنه ه منهيّ خالفُ  عدّ بحيث يُ  ،هبام يقتيض منصبُ  طالٌب املنصب مُ  الرفيعَ  أنّ 

حسبام جرت به عبارة  ،يقة األمروإن مل يكن كذلك يف حق ،وغري الئق به

أنا إنام يريدون  "، وهمحسنات األبرار سيئات املقربني"يف قوهلم الصوفية 

                                                                                                    

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َذِلكَ  َفَسِمعَ  !للُمَهاِجرِينَ  يَا :اْلُمَهاِجرِي   َوقَالَ  !لألَْنَصارِ 
 اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َكَسعَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :اقَاُلو  !اجْلَاِهِليَّةِ  َدْعَوى بَالُ  َما :فَعَقالَ  َوَسلَّمَ 
 :فَعَقالَ  ُأيَبٍّ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِبَذِلكَ  َفَسِمعَ  .ُمْنِتَنةٌ  فَِإنعََّها َدُعوَها :فَعَقالَ  ،األَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجال

َها اأَلَعز   لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَنةِ  ِإىَل  َرَجْعَنا لَِئنْ  َواللَّهِ  أََما !فَعَعُلوَها  َصلَّى النَّيِبَّ  فَعبَعَلغَ  .اأَلَذلَّ  ِمنعْ
 ،اْلُمَناِفقِ  َهَذا ُعُنقَ  َأْضِربْ  َدْعيِن  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فَعَقالَ  ُعَمرُ  فَعَقامَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 

 .َأْصَحابَهُ  يَعْقُتلُ  حُمَمًَّدا َأنَّ  سُ النَّا يَعَتَحدَّثُ  ال ،َدْعهُ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   فَعَقالَ 
 أَمْ  هَلُمْ  َأْستَعْغَفْرتَ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ " :قوله :باب، كتاب: تفسري القرآن، صحيح البخاري

  ..." هَلُمْ  َتْستَعْغِفرْ  ملَْ 
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أنه عليه  يولقد رو .يف اعتبارهم ال يف حقيقة اخلطاب الرشعيسيئات 

الصالة والسالم كان بعد القسم عىل الزوجات وإقامة العدل عىل ما يليق به 

 وال متلك فيام تلمني فال أملك، فيام قسمي هذا مهللا" :يعتذر إىل ربه ويقول

ال  فإنه أمرٌ  ،بعض الزوجات دون بعض يريد بذلك ميل القلب إىل 1".أملك

واحلاصل  .ال كسب لإلنسان فيها أنفسها ييملك كسائر األمور القلبية الت

 .لكن النهي االعتباري ،هنا راجع إىل ما يقتضيه النهيأن الرتك 

ألنه من  ،اهر أنه راجع إىل الرتك الذي يقتضيه النهيفظ :وأما السادس

ى عن العمل نهَ ويُ  ،ب الذهاب إىل الراجحطلَ يُ  إذ   ،باب تعارض مفسدتني

 .والرتك هنا هو الراجح فعمل عليه ،باملرجوح

 . السنة التقريرية3
وأما اإلقرار فمحمله عىل أن ال حرج يف الفعل الذي رآه عليه السالم 

ولكن الذي  .وهذا املعنى مبسوط يف األصول .ه فأقرهأو سمع ب ،فأقره

 ،واملندوب ،الواجب :املوضع هنا أن ما ال حرج فيه جنس ألنواع خيّص 

وأما املكروه فغري داخل  .واملباح بمعنى املأذون فيه وبمعنى أن ال حرج فيه

ه بمساواة الفعل إطالقُ  نُ ألن سكوته عليه يؤذ   ،حتته عىل ما هو املقصود

وإذا كان  ،ألن الفعل املكروه منهي عنه، فيه ذلك واملكروه ال يصّح  ،للرتك

فال  ،ترشيع عند العلامء وألن اإلقرار حمّل  .السكوت عنه كذلك مل يصّح 

فإذا مل  .فهم منه املكروه بحكم إطالق السكوت عليه دون زيادة تقرتن بهيُ 

أو أن ال  ،اإلذنوهو  ،ما هو أقرب إىل الفهم مَ هَ يكن ثم قرينة وال تعريف أو  

 .واملكروه ليس كذلك ،حرج بإطالق

فهم بحكم اإلقرار ال يُ  إذ   ،فيلزم مثله يف الواجب واملندوب :ال يقال

 عن  ألن الواجب منهي   ،وليسا كذلك ،فيه غري مطلق اإلذن أو أن ال حرج

                                                 
 يقسم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن 1

 قال ."أملك وال َتلك فيما تلمين فال أملك، فيما قسمي اهذ اللهم": فيقول فيعدل
المستدرك على  ".نسائه بني العدل يف وهذا. القلب يعين": القاضي إمساعيل

 .سامل حديث أما، كتاب النكاح، باب: الصحيحين
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ومجيع ذلك زائد عىل  ،واملندوب مأمور بفعله ،تركه ومأمور بفعله

 اموقد زعمت أن .فال يدخالن حتت مقتىض اإلقرار ،مطلق رفع احلرج

 ن.داخال

 ألن عدم احلرج مع فعل الواجب الزمٌ  ،بل مها داخالن :ألنا نقول

ألن الواجب واملندوب إنام يعتبان يف االقتضاء قصدا من  ،للموافقة بينهام

بخالف املكروه فإنه إنام  ،ومن هذه اجلهة صارا ال حرج فيهام ،جهة الفعل

وأن ال حرج راجع إىل  ، يف االقتضاء من جهة الرتك ال من جهة الفعليعتب

وإال فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم احلرج يف  .فال يتوافقان ،الفعل

 .الفعل

عنه من جهة  من مسائل كتاب األحكام أن املكروه معفو   :فإن قيل

ثبت هنا وأنت ت ،ا عنه هو معنى عدم احلرج فيهومعنى كونه معفو   ،الفعل

 .احلرج هبذا الكالم

 ألن الكالم هنالك فيام بعد ،بل املراد هنا غري املراد هنالك ،كال :قيل

 هي كام هو مصادمٌ للنّ  وال شك أن فاعل املكروه مصادمٌ  .ال فيام قبله ،الوقوع

ته بعد ما وقع ولكن خفة شأن املكروه وقلة مفسدته صريَّ  ،يف الفعل املحرم

تشبيها له  ،فاستدراكا له من رفق الشارع باملكلَّ  ،هيف حكم ما ال حرج في

وأما ما ذكر هنا  .من الطاعات واجتناب الكبائر ها كثريٌ رُ بالصغرية التى يكفِّ 

وال مرية يف أن األمر  ،إىل ما قبل الوقوع من مصادمة النهي لرفع احلرج فنظرٌ 

 .فال يمكن واحلال هذه أن يدخل املكروه حتت ما ال حرج فيه ،كذلك

 المسألة السابعة
ما يكون يف  فذلك أبلغُ  إذا قارنه الفعُل صىل اهلل عليه وسلم منه  القوُل 

كمل ألن فعله عليه الصالة والسالم واقع عىل أ ،فني بالنسبة إىل املكلَّ التأيّس 

فاالقتداء به يف ذلك العمل يف أعىل مراتب  ،يف وضع التكاليف ما يمكن

 ،الفعل فإنه وإن كان القول يقتيض الصحة بخالف ما إذا مل يطابقه .الصحة

 .عىل أفضلية وال مفضولية فذلك ال يدّل 
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ُب " :أن النبي قيل له يومثاله ما رو ذ  َرأَيت   َأك    َرُسوَل  َيا ام 
 
 :َفَقاَل  ؟اّللَّ

  َرُسوُل 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ َ  ال :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ   َخري 

ب   يف  ُجُل  َفَقاَل  ،ال َكذ   َرُسوَل  َيا :الرَّ

 
 
ُدَها اّللَّ   َرُسوُل  :َفَقاَل  ؟هَلَا َوَأُقوُل  َأع 

 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  ُجنَاَح  ال :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

ا وعد عزم بل ملّ  ،مل يفعل مثل ما أجازهصىل اهلل عليه وسلم ثم إنه  1".َعَلي َك 

فقال له بعض  ،وذلك حني رشب عند بعض أزواجه عسال ،عىل أن ال يفعل

فحلف أن ال  ،ى من رحيهتأذَّ كأنه مما يُ  2،إين أجد منك ريح مغافري :اجهأزو

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  چ :فقال اهلل لهوافق فعُلُه قوَلُه، و ،يرشبه أو حرمه عىل نفسه

دون أن يفعل، وكان قادرا عىل أن يعد ويقول  (.٥التحريم: ) چپ  پ  پ

ة ه اهلل إىل حتلّ حتى ردّ  ،أو حتريم عقده ،قها عىل نفسهولكنه عزم بيمني علّ 

أو نضال عن  ،هلم يف القول ملنافع كانت 3وأذن ألقوام يف أن يقولوا  .األيامن

نحن " :كقوله ،ةوإنام كان منه التوريّ  .ومل يفعل هو شيئا من ذلك ،اإلسالم

 .ى بغريهافكان إذا أراد عزوة ورَّ  ،ه إىل الغزوويف التوّج  4"،من ماء

                                                 
 .والكذب الصدق يف جاء ما :باب، كتاب: اجلامع، موطأ اإلمام مالك 1
َها هُ اللَّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  2  َيْشَربُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَاَلتْ  َعنعْ

 َدَخلَ  أَيعَّتُعَنا َعَلى َوَحْفَصةُ  أَنَا فَعَواطَْيتُ  ،ِعْنَدَها َومَيُْكثُ  َجْحشٍ  بِْنتِ  َزيْعَنبَ  ِعْندَ  َعَسال
َها  ُكْنتُ  َوَلِكين   ،ال" :قَالَ  .َمَغاِفريَ  رِيحَ  ِمْنكَ  دُ َأجِ  ِإين   ؟َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ  :لَهُ  فَعْلتَعُقلْ  َعَليعْ
 ِبَذِلكَ  خُتْربِي ال ،َحَلْفتُ  َوَقدْ  لَهُ  أَُعودَ  فَعَلنْ  ،َجْحشٍ  بِْنتِ  َزيْعَنبَ  ِعْندَ  َعَسال َأْشَربُ 
 امَ  حُتَر مُ  ملَِ  النَّيِب   أَيع َها يَا: "بَاب، كتاب: تفسري القرآن، صحيح البخاري". َأَحًدا
 ..."َلكَ  اللَّهُ  َأَحلَّ 

يكذبوا الكذب املباح املستثىن يف األحاديث، مثل حديث: "ليس بالكذاب الذي يصلح بني أي  3
 بنت كلثوم أم حديث، مسند القبائل، مسند اإلمام أحمداثنني فيقول خريا أو ينمي خريا"، )

فيه الكذب على الزوجة  . واحلديث الذي استثين(عنها اهلل رضي الرمحن عبد بن محيد أم عقبة
، كتاب: اجلهاد والسري، باب: الكذب يف احلرب(، صحيح البخاري)سبق خترجيه(،  ويف احلرب )

 )عبد اهلل دراز بتصرف( إخل.ويف إصالح ذات البني...
: ِحبّانَ  ْبن حَيََْي  ْبنُ  حُمَّمدُ  َحّدَثيِن  َكَما إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ جاء يف سرية ابن هشام: " 4

 بَعَلَغهُ  َوَما َوَأْصَحابِهِ  حُمَّمدٍ  َوَعنْ  قُعرَْيٍش، َعنْ  َفَسأَلَهُ  اْلَعَرِب، ِمنْ  َشْيخٍ  َعَلى َوَقفَ  َحىّت 
 الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولُ  فَعَقالَ  أَنْعُتَما؟ ممّنْ  خُتْربَاين  َحىّت  أُْخربُُكَما ال :الّشْيخُ  فَعَقالَ  ،َعنعُْهمْ 
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ولكن َتَرَكُه  ه اإلذنُ بالقول الذي مفهومُ  فإذا كان كذلك فاالقتداء

ه اقتداء بالنبي وتركُ  ،مما ال حرج فيهالرسول صىل اهلل عليه وسلم قصدا هو 

فمن أتى شيئا من  .ملن قدر عىل ذلك أحسنُ يف تركه عليه الصالة والسالم 

 .واحلمد هلل .وباب التيسري مفتوح ،وسعة عىل وفق القول مبذولةٌ ذلك فالتّ 

 الثامنة المسألة
فهو صحيح يف  اإلقرار منه عليه الصالة والسالم إذا وافق الفعَل  

ألن فعله عليه  ،وال انحطاط عن أعىل مراتب التأيّس  ،التأيس ال شوب فيه

ه لغريه عىل مثل ذلك فإذا وافقه إقرارُ  ،موقع الصواب واقعٌ  الصالة والسالم

 .تثب  ائد مُ فاإلقرار دليل ز ،الفعل فهو كمجرد االقتداء بالفعل

فالرتك  ،فإن االقرار وإن اقتىض الصحة ،بخالف ما إذا مل يوافقه

فه لتوقُّ  ،وإن مل تتحقق فيه املعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف ،كاملعارض

 .عليه الصالة والسالم عن الفعل

ي به وإن ه عن التلهّ وبعدُ  ،ه عن سامع اللهو وإن كان مباحاه إعراُض ومثالُ 

 ،وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور اجلاهلية بحرضته .املهمل حيرج يف استع

عند ذلك ومل يكن يذكر هو من ذلك إال ما دعت إليه حاجة أو ما  1موربام تبّس 

 :وملا جاءته املرأة تسأله عن مسألة من طهارة احليضة قال هلا .ال بد منه

ي" َصةً  ُخذ  ر 
ن   ف 

ك   م  ي َمس  ر  َا َفَتَطهَّ رُ  ي َف َوكَ  :َقاَلت   ،هب  َا َأتََطهَّ َترَتَ  ؟هب   ،َكَذا َفاس 

                                                                                                    

 بَعَلَغيِن  فَِإنّهُ  :الّشْيخُ  قَالَ  ،نَعَعمْ  :قَالَ  ِبَذاَك؟ أََذاكَ  :قَالَ  ،َأْخبَعْرنَاك ْرتَناَأْخبعَ  إَذا :َوَسّلمَ  َعَلْيهِ 
 اْليَعْومَ  فَعُهمْ  َأْخبَعَرين، اّلِذي َصَدقَ  َكانَ  فَِإنْ  وََكَذا، َكَذا يَعْومَ  َخَرُجوا َوَأْصَحابَهُ  حُمَّمًدا أَنّ 

 قُعرَْيًشا أَنّ  َوبَعَلَغيِن  .َوَسّلمَ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولُ  بِهِ  اّلِذي لِْلَمَكانِ  وََكَذا، َكَذا مبََكانِ 
 وََكَذا َكَذا مبََكانِ  اْليَعْومَ  فَعُهمْ  َصَدَقيِن  َأْخبَعَرين  اّلِذي َكانَ  فَِإنْ  وََكَذا، َكَذا يَعْومَ  َخَرُجوا

 الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولُ  فَعَقالَ  أَنْعُتَما؟ ممّنْ  قَالَ  َخرَبِهِ  ِمنْ  فَعرَغَ  فَعَلّما. قُعرَْيشٌ  ِفيهِ  اّلِذي لِْلَمَكانِ 
 َماءِ  أَِمنْ  ؟َماءٍ  ِمنْ  َما :الّشْيخُ  يَعُقولُ  :قَالَ  .َعْنهُ  اْنَصَرفَ  مثُّ  ،َماءٍ  ِمنْ  حَنْنُ  :َوَسّلمَ  َعَلْيهِ 

، 1، جسيرة ابن هشام". الّضَمرِيّ  ُسْفَيانُ  الّشْيخُ  َذِلكَ  يُعَقالُ : ِهَشامٍ  اْبنُ  قَالَ  اْلِعرَاِق؟
 . 514ص

 مرة، مائة من أكثر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جالست": قال مسرة بن جابر عن 1
 ورمبا ساكت، وهو اجلاهلية أمر من أشياء ويتذاكرون الشعر يتناشدون أصحابه فكان
 .13، ص24، جصحيح ابن حبان". وسلم عليه اهلل صلى معهم تبسم
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  ُسب َحانَ  :َقاَل  ُثمَّ 
 
ي اّللَّ ر  َا َتَطهَّ متها بام هو ففهَّ  ،ففهمت عائشة ما أراد "،هب 

فمثل  .وسكت هو عنه حياء ،عائشة عىل الرشح األبلغ فأقرّ  1،أرصح وأرشح

 فال يمكن إذا تعنّي  أما ،فإنه من باب اجلائز ،ذلك  بيانُ هذا مراعى إذا مل يتعنّي 

 .ع احلقوقطَ ق  مَ  فإنه حمّل  ،كان اإلفهام كيف إالّ 

يف ما طلق اجلواز من غري نظر عىل مُ  واحلاصل أن نفس اإلقرار ال يدّل 

بل فيه ما يكون كذلك نحو اإلقرار عىل قد حيّف بذلك اإلقرار من قرائن، 

  املذكورة. لةكاألمث ،ومنه ما ال يكون كذلك ،املطلوبات واملباحات الرصفة

)يف م فاألمر فيه كام تقدّ  قارنه قوٌل واإلقرار منه عليه الصالة والسالم إذا 

مطلق إذا كان القوُل موافقا لإلقرار كان مقتىض اإلقرار فموافقة الفعل لإلقرار(، 

 بخالف ما إذا كان خمالفا له.  ،ةالصحّ 

 المسألة التاسعة
ومن  .رجع إليهاويُ  ،ل عليهاعميُ  ةٌ نَّ ة الصحابة ريض اهلل عنهم ُس سنّ 

  :الدليل عىل ذلك أمور

ومدحهم بالعدالة وما يرجع  ،ثناء اهلل عليهم من غري مثنوية :أحدها

 :وقوله (،٥٥٠آل عمران: ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ :كقوله تعاىل ،إليها
البقرة: ) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄڄچ

 وذلك يقيض ،األمم ففي األوىل إثبات األفضلية عىل سائر (.٥٢١

ويف  .وجريان أحواهلم عىل املوافقة دون املخالفة ،ستقامتهم يف كل حالاب

 .وذلك يدل عىل ما دلت عليه األوىل ،الثانية إثبات العدالة مطلقا

                                                 
َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  1  ُغْسِلَها َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبَّ  َسأَْلتِ  اْمرَأَةً  أَنَّ  َعنعْ

 ،هِبَا فَعَتَطهَّرِي َمْسكٍ  ِمنْ  ِفْرَصةً  ُخِذي :قَالَ  مُثَّ  ،تَعْغَتِسلُ  َكْيفَ  َفَأْخبَعَرَها اْلَمِحيضِ  ِمنْ 
 قَاَلتْ  .هِبَا َتَطهَّرِي اللَّهِ  ُسْبَحانَ  :قَالَ  مُثَّ  ،َكَذا تَعرَ فَاْستَ  ؟هِبَا أََتَطهَّرُ  وََكْيفَ  :قَاَلتْ 

َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  ،  سنن النسائي. الدَّمِ  أَثَعرَ  هِبَا تَعتَِّبِعنيَ  َوقُعْلتُ  اْلَمْرأَةَ  َفَجَذْبتُ  :َعنعْ
 .احليض من الغسل يف العمل ذكر :بابكتاب: الطهارة، 
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واآليات وإن كانت عامة يف األمة فالصحابة أوىل الناس بالدخول فيها 

ق هبا عىل الكامل.  لوا لصحابة من أهل السنة عدّ وأيضا فإن من بعد اوالتحقُّ

من غري  ،فأخذوا عنهم رواية ودراية ،الصحابة عىل اإلطالق والعموم

 ،ت إمامتهمن صحّ  بخالف غريهم فلم يعتبوا منهم إالّ  ،استثناء وال حماشاة

 فيصّح . بذلك املدح من غريهم لكونم أحّق  ٌق وذلك مصدِّ  ،وثبتت عدالته

أي عدول  وأنم وسطٌ  ،أمة بإطالق ق عىل الصحابة أنم خريُ طلَ أن يُ 

 .وعملهم مقتدى به ،َب عتَ وإذا كان كذلك فقوهلم مُ  .بإطالق

وأن سنتهم يف طلب  ،ما جاء يف احلديث من األمر باتباعهم :والثاين

فعليكم بسنتي وسنة " :كقوله صىل اهلل عليه وسلم، االتباع كسنة النبي

 1".وا عليها بالنواجذمتسكوا هبا وعض ،اخللفاء الراشدين املهديني

فقد  ،أن مجهور العلامء قدموا الصحابة عند ترجيح األقاويل :والثالث

قول اخللفاء األربعة  وبعضهم عدّ  ،كر وعمر حجة ودليالبجعل طائفة قول أيب 

ولكل قول من  .قول الصحابة عىل اإلطالق حجة ودليال وبعضهم يعدّ  ،دليال

ها ففيها ح عند العلامء خالفُ اآلراء وإن ترّج وهذه  .ق من السنةهذه األقوال متعلّ 

وذلك أن السلف واخللف من  ،مد يف املسألةتاف إىل أمر كيل هو املعَض تقوية تُ 

وأكثر ما  .ويتكثرون بموافقتهم ،التابعني ومن بعدهم هيابون خمالفة الصحابة

نوا عيّ فتجدهم إذا  ،جتد هذا املعنى يف علوم اخلالف الدائر بني األئمة املعتبين

وما ذاك إال ملا اعتقدوا يف  ،مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة

وكب شأنم  ،وقوة مآخذهم دون غريهم ،أنفسهم ويف خمالفيهم من تعظيمهم

 . وأنم مما جيب متابعتهم وتقليدهم ،يف الرشيعة

 ،من أبغضهم وذمّ  ،تهمما جاء يف األحاديث من إجياب حمبّ  :الرابعو

ومن أبغضهم فقد صىل اهلل عليه وسلم، النبي  هم فقد أحّب من أحبّ  وأنّ 

وما ذاك من جهة كونم رأوه أو  2.عليه الصالة والسالم أبغض النبّي 

                                                 
 سبق خترجيه. 1
 يِف  اللَّهَ  اللَّهَ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُمَغفَّلٍ  ْبنِ  اللَّهِ  دِ َعبْ  َعنْ  2

 فَِبُحيب   َأَحبعَُّهمْ  َفَمنْ  ،بَعْعِدي َغَرًضا تَعتَِّخُذوُهمْ  ال !َأْصَحايب  يِف  اللَّهَ  اللَّهَ  !َأْصَحايب 
 فَعَقدْ  آَذاين  َوَمنْ  ،آَذاين  فَعَقدْ  آَذاُهمْ  َوَمنْ  ،أَبْعَغَضُهمْ  بُعْغِضيفَبِ  أَبْعَغَضُهمْ  َوَمنْ  ،َأَحبعَُّهمْ 
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 ،وإنام هو لشدة متابعتهم له ،ال مزية يف ذلك إذ   ،جاوروه أو حاوروه فقط

خذ تّ أن يُ  ومن كان هبذه املثابة حقيٌق  .تهوأخذهم أنفسهم بالعمل عىل سنّ 

  .وجتعل سريته قبلة ،قدوة

 المسألة العاشرة

 ،من خب فهو كام أخبصىل اهلل عليه وسلم ما أخب به رسول اهلل  كّل 

نبنى عليه يف اسواء علينا  ،عليه فيام أخب به وعنه معتمدٌ  ،وصدٌق  وهو حق  

ليه ى فهو كام قال عأو َنَ  رَ كام أنه إذا رشع حكام أو أمَ  .أم ال التكليف حكمٌ 

وبني ما  ،ك عن اهلللَ ال يفرق يف ذلك بني ما أخبه به املَ . الصالة والسالم

ب عىل واطالع عىل مغيّ  أو رآه رؤية كشف   ،نفث يف روعه وألقى يف نفسه

عليه يف  ىبنويُ  ،به تجُّ حُي  عتبٌ فذلك مُ  .أو كيف ما كان ،وجه خارق للعادة

 .وما ينطق عن اهلوى ،مةد بالعصألنه مؤيّ  ،االعتقادات واألعامل مجيعا

له ثم ا نمثِّ ولكنّ  ،حتجاج عليهل باالفال نطوّ  ، يف علم الكالمبنيَّ وهذا مُ 

 .نبني عليه ما أردنا بحول اهلل

نفث يف مني روح األالإن "...و :فمثاله قوله عليه الصالة والسالم

فاتقوا اهلل وأمجلوا يف  ،زقهاويف رحتى تستمتوت نفس ليس من روعي أنه 

وقال عليه الصالة  .يف النفس يفهذا بناء حكم عىل ما ألق 1".بالطل

                                                                                                    

 َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ . يَْأُخَذهُ  أَنْ  يُوِشكُ  اللَّهَ  آَذى َوَمنْ  ،اللَّهَ  آَذى
 اهلل رسول عن املناقب، كتاب: سنن الترمذي. اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  ِإالّ  نَعْعرِفُهُ  ال َغرِيبٌ 
 .وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب سب فيمن ابب ،وسلم عليه اهلل صلى

روح الإن ...و ورواية اإلمام الشافعي: " .121، ص 8، جف ابن أبي شيبةمصن   1
فأمجلوا يف  ،زقهاويف ر حىت تستَتوت نفس لن َتوت يف روعي أنه مني قد ألقى األ

شاكر، بريوت: دار الكتب العلمية، د. ، حتقيق وشرح أمحد حممد الرسالة." الطلب
. وانظر حتقيق الشيخ أمحد شاكر للحديث يف اهلامش. 30، ص032ت، فقرة: 

 وصححه الشيخ األلباين.
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فالتمسوها يف  ،أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهيل فنسيتها" :والسالم

رى رؤياكم قد تواطت يف السبع : "أويف حديث آخر 1"،العرش الغوابر

فهذا بناء من  ،2"يف السبع األواخر فمن كان متحرهيا فليتحرها ،األواخر

ـ ذلك وقع يف بدء األذان  ونحوُ  .عىل رؤيا النومصىل اهلل عليه وسلم بي الن

د   َعن  ـ وهو أبلغ يف املسألة    َعب د   ب ن   حُمَمَّ
 
نَا مَلَّا :َقاَل  َأب يه   َعن   َزي د   ب ن   اّللَّ َبح   َأص 

  َرُسوَل  َأتَي نَا
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ُتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ َب  َياب الرُّ  َفَأخ  ه   إ نَّ  :َفَقاَل  ،ؤ  َيا َهذ   َلُرؤ 

ًتا َوَأَمدُّ  َأن َدى َفإ نَّهُ  ،ب الل   َمعَ  َفُقم   ،َحقر  ن َك  َصو  ُينَاد   َلَك  ق يَل  َما َعَلي ه   َفَأل ق   ،م   َول 

عَ  َفَلامَّ  :َقاَل  .ب َذل َك  َطَّاب   ب نُ  ُعَمرُ  َسم  الة   ب الل   ن َداءَ  اخل   ُسول  رَ  إ ىَل  َخَرَج  ب الصَّ

 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ   َرُسوَل  َيا ،َيُقوُل  َوُهوَ  إ َزاَرهُ  جَيُرُّ  َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ

 
ي اّللَّ  َوالَّذ 

َقِّ  َبَعَثَك  ث َل  َرَأي ُت  َلَقد   ب احل  ي م    َرُسوُل  َفَقاَل  ،َقاَل  الَّذ 
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  َعَلي ه   اّللَّ

دُ  َفل لَّه   :َوَسلَّمَ  َم  فحكم عليه الصالة والسالم عىل الرؤيا  3".َأث َبُت  َفَذل َك  ،احل 

ع األحاديث وجد أكثر ومن تتبّ . ذانوبنى عليها احلكم يف ألفاظ األ بأنا حّق 

 .من هذا

قبل هذا يف كتاب املقاصد  قد مرّ  :فلقائل أن يقول ،ر هذافإذا تقرّ 

فإذا بنينا عىل  ،ناه يعمّ وما يعمّ  ،نارسول اهلل خيّص  نت أن ما خيّص قاعدة بيّ 

 هطالعامن كان من أهل الكشف واالطالع أن حيكم بمقتىض  ذلك فلكّل 

 ثم ،أال ترى إىل قضية أيب بكر الصديق مع بنته عائشة فيام نحلها إياه .وكشفه

وإنام مها أخواك وأختاك فاقتسموه عىل كتاب  :قال فيه ،مرض قبل أن تقبضه

إنام هي أسامء فمن  .ن كذا وكذا لرتكتهفقلت يا أبت واهلل لو كا ت:قال .اهلل

وقضية عمر بن  4".ا جاريةاهَ رَ ذو بطن بنت خارجة أُ  :قال ؟األخرى

فبنوا كام ترى عىل الكشف  5.اخلطاب يف ندائه سارية وهو عىل املنب

                                                 
 وأرجى حملها وبيان طلبها على واحلث القدر ليلة فضل :باب ، كتاب: الصيام،صحيح مسلم 1

  .طلبها أوقات
 .فصلى الليل من تعار من فضل :باب،  كتاب: اجلمعة، صحيح البخاري 2
 .األذان بدء يف جاء ما باب، كتاب: الصالة، سنن الترمذي 3
 ، كتاب: األقضية، باب ما ال جيوز من البخل.موطأ اإلمام مالك 4
 من اجلبل سارية يا: قال أن خطبته ىف فعرض اجلمعة يوم خيطب عمر كان: قال عمر ابن عن 5

 فرغ فلما قال، مما ليخرجن: علي هلم فقال بعض، إىل مبعضه الناس فالتفت ظلم. الذئب اسرتعى
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وكتب العلامء  ،وهو معتاد يف أولياء اهلل تعاىل ،واالطالع املعدود من الغيب

صىل  ذلك جريان احلكم وراثة عن النبّي  قتيضفي ،مشحونة بأخبارهم فيه

 اهلل عليه وسلم.

ت هذه بَ ل  وبسببه ُج  ،أن هذا السؤال هو فائدة هذه املسألة :واجلواب

ولكن نكتة املسألة  ،وإن كان الكالم املتقدم يف كتاب املقاصد كافيا ،املقدمة

 .هذا تقريرها

باملعجزة  معضودٌ  ،ةبالعصم دٌ مؤيَّ  صىل اهلل عليه وسلم فاعلم أن النبّي 

وأنت ترى االجتهاد الصادر منه  .ة ما بنّي وصحّ  ،الدالة عىل صدق ما قال

عىل خطأ إن  قرّ وإما بأنه ال يُ  ،إما بأنه ال خيطىء ألبتة ،معصوما بال خالف

أو أخب عنه من جهة رؤيا  ،ما حكم به فكّل  ؟فام ظنك بغري ذلك ،فرض

 .ألقى إليه امللك عن اهلل عز وجل مثل ما حكم به مما ،أو رؤية كشف ،نوم

بل جيوز عليه الغلط واخلطأ  ،ه فكل واحد منهم غري معصومتُ وأما أمّ 

 يف وإن تبنّي  ،غري حقيقي وكشفه، وجيوز أن تكون رؤياه حلام ،والنسيان

وما كان  .ذلك فيه وأطرد فإمكان اخلطأ والوهم باق يدَ واعت   ه،الوجود صدقُ 

 .به حكم أن يقطع هذا شأنه مل يصّح 

ذكر عنهم بسند صحيح فمام ال ينبني أو ما يُ  ،عن الصحابة ر قبُل ك  وما ذُ 

ووقوعه عىل صىل اهلل عليه وسلم. مل يشهد له رسول اهلل  إذ   ،عليه حكم

هم إال بأمر ولكنهم ال يعاملون أنفَس  ،هبم ظنُّ حسب ما أخبوا هو مما يُ 

 "،ا جاريةاهَ رَ أُ " :بو بكرلذلك قال أ ،وهو جواز اخلطأ ،مشرتك جلميع األمة

إن ـ مع أنا  "يا سارية اجلبل"وعبارة  .ال تفيد حكام يفأتى بعبارة الظن الت

ما  هي أيضا ال تفيد أن كّل )بل جمرد نصيحة(، ال تفيد حكام رشعيا ـ ت صحّ 

                                                                                                    

 من قاتلوا إليه عدلوا فإن جببل، ميرون وأهنم إخواننا، هزموا املشركني أن خلدي يف وقع: فقال سألوه،
 فذكر شهر بعد البشري فجاء مسعتموه. أنكم تزعمون ما مين فخرج هلكوا، جازوا وإن واحد، وجه
 األربعني، ىف السلمي) علينا. اهلل ففتح اجلبل إىل فعدلنا: قال اليوم، ذلك ىف عمر صوت مسعوا أهنم
 .[11798 العمال كنـز( ]مردويه وابن
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ية أن فلخاّص أن مثلها سواها يف حقه ريض اهلل عنه  مَ لِّ وإن ُس  ،سواها مثلها

بخالف  ،أكرمه اهلل هبا يفال يطور حول محى أحواله الت ،منه الشيطان كان يفرّ 

فإذا الح ألحد من أولياء اهلل يشء من أحوال الغري فال يكون عىل علم  .غريه

فإذا  ".أظن"أو  "أرى"قال فيها يُ  يبل عىل احلال الت ،فيه شّك  ال منها حمقّق 

فال  ،واالطراد ثانيا الً ه بجهة املطابقة أوّ قُ ض حتقُّ ر  وفُ  ،وقع مطابقا يف الوجود

 1،ألنه صار من باب احلكم عىل الواقع ،كمٌ يبقى لإلخبار به بعد ذلك ُح 

نعم تفيد الكرامات واخلوارق ألصحاهبا يقينا  .فاستوت اخلارقة وغريها

 .ما نحن فيه وهو غريُ  ،وقوة فيام هم عليه ،وعلام باهلل تعاىل

كاملستفاد  ،كام الرشعيةعتب رشعا يف األحإن الظن أيضا مُ  :وال يقال

م أنه ال يفيد علام لِّ وما نحن فيه إن ُس  ،من أخبار األحاد والقياس وغريمها

 .فيكون معتبا  ،مع االطراد واملطابقة فإنه يفيد ظنا

 ،ا رشعا فالستناده إىل أصل رشعّي َب عتَ ما كان من الظنون مُ  :ألنا نقول

فيه مل يستند إىل أصل  وما نحن 2.حسبام تقدم يف موضعه من هذا الكتاب

ثبت ذلك بالنسبة  صىل اهلل عليه وسلم وإن كان النبّي  ،هذا .وال ظني قطعّي 

وإذا امتنع الرشط  ،وهو العصمة ،لفقد الرشط ؛إليه فال يثبت بالنسبة إلينا

 .امتنع املرشوط باتفاق العقالء

                                                 
أي ألنه يبقى على عدم العلم، بل على جمرد ظّن أو شّك حىت يقع. فبعد وقوعه مطابقا ال يبقى  1

مبنيا على الواقع نفسه. لإلخبار به فائدة يف بناء حكم عليه، ويكون احلكم ع إن كان هناك حكم ع 
 )عبد اهلل دراز(

 املسألة الثانية من األدلة. 2
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 كتاب االجتهاد
 
 

  :وللنظر فيه أطراف

  ،جتهادجهة اال طرف يتعلق باملجتهد من (1)

  ،وطرف يتعلق بفتواه (2)

  .قتداء بهوطرف يتعلق النظر فيه بإعامل قوله واال (3)

 
 أوال: ما يتعلق بالمجتهد من جهة االجتهاد

 
 المسألة األولى

ال يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل  :أحدمها ؛االجتهاد عىل رضبني

  .ينقطع قبل فناء الدنيايمكن أن  :والثاين .وذلك عند قيام الساعة ،التكليف

 وهو الذى ال خالف ،االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط: النوع األول

لكن يبقى النظر  ،الرشعيدليله ومعناه أن يثبت احلكم ب .بني األمة يف قبوله

الطالق: ) چڈ  ڈ  ژ  ژچ  :وذلك أن الشارع إذا قال ،هيف تعيني حملِّ 

فتقرنا إىل تعيني من حصلت فيه هذه ا ،وثبت عندنا معنى العدالة رشعا (،٢

بل ذلك خيتلف  ،سواء وليس الناس يف وصف العدالة عىل حدّ  ،الصفة

طرفني العدالة لنا العدول وجدنا التصافهم بفإنا إذا تأمّ  .اختالفا متباينا

وطرف  .أيب بكر الصديقك ،طرف أعىل يف العدالة ال إشكال فيه :وواسطة

كاملجاوز ملرتبة الكفر  ،ن مقتىض الوصفآخر وهو أول درجة يف اخلروج ع
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وبينهام  .مرتكبي الكبائر املحدودين فيهاو ،إىل احلكم بمجرد اإلسالم

وهو  ،الوسع وهذا الوسط غامض ال بد فيه من بلوغ حدّ  .مراتب ال تنحرص

 .مما يفتقر إليه احلاكم يف كل شاهداالجتهاد فهذا  .االجتهاد

من الناس من ال شئ  أنّ  فال شك ،بامله للفقراءشخص كام إذا أوىص و

ومنهم من ال حاجة به وال  ،فهو من أهل الوصية ،سم الفقراق فيه له فيتحقّ 

وال  ءكالرجل يكون له اليش ،وبينهام وسائط للزكاة، فقر وإن مل يملك نصابا

  ؟ر فيه هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنىنظَ سعة له فيُ 

هو مفتقر إىل النظر  إذ   ،والقراباتوكذلك يف فرض نفقات الزوجات 

 .وحال الوقت ،قنف  واملُ  ،ق عليهنفَ يف حال املُ 

 .وقيم املتلفات ،وكذلك القول فيام فيه حكومة من أروش اجلنايات

ألن التقليد  ،بالتقليدفيها ال يمكن أن يستغنى فهذه األمور وما يشبهها 

ألن  ،ق بعدواملناط هنا مل يتحقّ  ،د فيهر بعد حتقيق مناط احلكم املقلَّ تصوَّ إنام يُ 

 وإن ،م هلا نظريمل يتقدّ  ،يف نفسها ةٌ فَ مستأنَ  ةٌ كل صورة من صوره النازلة نازلَ 

 .جتهادفال بد من النظر فيها باال ،فلم يتقدم لنا ،م هلا يف نفس األمرتقدّ 

 ،ال فال بد من النظر يف كونا مثلها أو   ،هاوكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلُ 

  .اجتهاد أيضا و نظرُ وه

 ،جزئية عىل حدهتا ويكفيك من ذلك أن الرشيعة مل تنص عىل حكم كّل 

ومع ذلك  .وإنام أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال تنحرص

وليس ما به  ، خصوصية ليست يف غريه ولو يف نفس التعينيعنيَّ فلكل مُ 

بل ذلك منقسم  ،بإطالق دّي وال هو طر ،عتبا يف احلكم بإطالقاالمتياز مُ 

فال يبقى صورة  .وبينهام قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفني ،إىل الرضبني

ق حتى حيقّ  ،نة إال وللعامل فيها نظر سهل أو صعبمن الصور الوجودية املعيَّ 

 .فإن أخذت بشبه من الطرفني فاألمر أصعب ؟حتت أي دليل تدخل

بل بالنسبة  ،ناظر وحاكم ومفت فاحلاصل أنه ال بد منه بالنسبة إىل كّل 

إذا سمع يف الفقه أن الزيادة الفعلية يف  فإن العامّي  .ف يف نفسهإىل كل مكلَّ 
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الصالة سهوا من غري جنس أفعال الصالة أو من جنسها إن كانت يسرية 

فال بد له من  ،فوقعت له يف صالته زيادة ،فمغتفرة وإن كانت كثرية فال

 .وال يكون ذلك إال باجتهاد ونظر ،أحد القسمني ها إىلالنظر فيها حتى يردّ 

وكذلك سائر  ،ق له مناط احلكم فأجراه عليه له قسمها حتقّ فإذا تعنّي 

زل األحكام الرشعية عىل ـولو فرض ارتفاع هذا االجتهاد مل تتن .تكليفاته

واألفعال ال تقع  ،ألنا مطلقات وعمومات ،أفعال املكلفني إال يف الذهن

 صة فال يكون احلكم واقعا عليها إالّ نة مشخَّ وإنام تقع معيَّ  ،لقةيف الوجود مط

 .ق أو ذلك العامطلَ ه ذلك املُ  يشملُ بعد املعرفة بأن هذا املعنيَّ 

تطبيق التكاليف إذ ال يمكن  ،فال بد من هذا االجتهاد يف كل زمان

رض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا االجتهاد لكان فلو فُ  .به إالّ الرشعية 

وهو أوضح  .كام أنه غري ممكن عقال ،وهو غري ممكن رشعا ،كليفا باملحالت

 .دليل يف املسألة

 :ثالثة أنواعوهو  ،وهو االجتهاد الذي يمكن أن ينقطع :الثاينالنوع 

وذلك أن يكون الوصف  )العّلة(: ى بتنقيح املناطاملسمّ االجتهاد  .1

ز ما ح باالجتهاد حتى يميّ نقَّ فيُ  ،املعتب يف احلكم مذكورا مع غريه يف النص

 ،مه الغزايل إىل أقسام ذكرها يف شفاء الغليلوقد قّس  .هو معتب مما هو ملغي

ولذلك  ،قالوا وهو خارج عن باب القياس. وهو مبسوط يف كتب األصول

وإنام هو راجع إىل نوع من  ،قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس يف الكفارات

 .تأويل الظواهر

عىل  وهو راجع إىل أن النص الداّل  :ى بتخريج املناطاملسمَّ اد . االجته2

وهو  ،ج بالبحثخر  أُ املناط  فكأن )العّلة(، احلكم مل يتعرض للمناط

 .االجتهاد القيايس

عىل نوعني؛ حتقيق املناط وذلك أن  اجتهاد حتقيق املناط اخلاص: .3

املثل يف جزاء كتعني نوع  ،ما يرجع إىل األنواع ال إىل األشخاص :أحدمها

وقد تقدم التنبيه  ،وما أشبه ذلك ،ونوع الرقبة يف العتق يف الكفارات ،الصيد

ما يرجع  :والثاينيف النوع األول من االجتهاد، وهو حتقيق عام للمناط. عليه 
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  .من ذلك العام حتقيق خاصر فهو  ،حكمه فيام حتقق مناطُ  إىل حتقيق مناط  

فإذا  ،ف ماتعيني املناط من حيث هو ملكلَّ يف  نظرٌ فتحقيق املناط العام 

صفا هبا عىل حسب ما نظر املجتهد يف العدالة مثال ووجد هذا الشخص متّ 

من  ،أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف املنوطة بالعدول ،ظهر له

وهكذا إذا نظر يف  .الشهادات واالنتصاب للواليات العامة أو اخلاصة

فني واملخاطبني ووجد املكلَّ  ،واألمور اإلباحية ،ةاألوامر والنواهي الندبي

كام يوقع عليهم نصوص  ،عىل اجلملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوص

من غري التفات إىل يشء غري القبول املرشوط  ،الواجبات واملحرمات

هم يف أحكام تلك النصوص عىل سواء يف فون كلّ فاملكلّ  .بالتهيئة الظاهرة

  .هذا النظر

وهو يف احلقيقة ناشىء  ،فأعىل من هذا وأدّق ق املناط اخلاص حتقيأما 

 چڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :عن نتيجة التقوى املذكورة يف قوله تعاىل

ې  چ :ويشري إليها قوله تعاىل ، عنه باحلكمةعبَّ وقد يُ  (.٢١األنفال: )

 نظرٌ هو ف (.٢٥١البقرة: ) چې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ

ف بحيث يتعرّ  ،ف بالنسبة إىل ما وقع عليه من الدالئل التكليفيةمكلّ  يف كّل 

حتى يلقي هذا  ،منه مداخل الشيطان ومداخل اهلوى واحلظوظ العاجلة

 .ز من تلك املداخلبقيود التحرّ  دةً مقيَّ الفتوى ف املجتهد عىل ذلك املكلّ 

تم. كلها، ما كان منها منحتام وما كان غري منحليف اهذا بالنسبة إىل التك

ف مكلَّ  وهو النظر فيام يصلح بكّل  ،غري املنحتم بوجه آخرالتكليف وخيتص 

وشخص دون  ،وحال دون حال ،يف نفسه بحسب وقت دون وقت

كام  ،النفوس ليست يف قبول األعامل اخلاصة عىل وزان واحد إذ   ،شخص

عمل صالح يدخل بسببه عىل رجل  فرّب  .أنا يف العلوم والصنائع كذلك

 ورب عمل يكون حظّ  .وال يكون كذلك بالنسبة إىل آخر ،ةرضر أو فرت

ويكون بريئا  ،النفس والشيطان فيه بالنسبة إىل العامل أقوى منه يف عمل آخر

فصاحب هذا التحقيق اخلاص هو  .من ذلك يف بعض األعامل دون بعض

وقوة حتملها  ،وتفاوت إدراكها ،زق نورا يعرف به النفوس ومراميهاالذي رُ 

ويعرف التفاهتا إىل احلظوظ  ،وصبها عىل محل أعبائها أو ضعفها ،فللتكالي
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فهو حيمل عىل كل نفس من أحكام النصوص ما  ،العاجلة أو عدم التفاهتا

فكأنه  .بناء عىل أن ذلك هو املقصود الرشعي يف تلقي التكاليف ،يليق هبا

التحقيق ه يف ثبت عمومُ  فني والتكاليف هبذا التحقيق مماعموم املكلَّ  خيّص 

أو يضم قيدا أو قيودا ملا  ،د به ما ثبت إطالقه يف األولويقيِّ  ،األول العام

  .القيود ثبت له يف األول بعُض 

فإن  ،وبقي الدليل عىل صحة هذا االجتهاد .هذا معنى حتقيق املناط هنا

وهو داخل حتت عموم  .ل األصوليون ببيان الداللة عليهما سواه قد تكفّ 

ف ولكن إن تشوّ  ،يكون مندرجا حتت مطلق الداللة عليهف ،حتقيق املناط

 بحول نذكر منها ما تيّّس  ،إىل خصوص الداللة عليه فاألدلة عليه كثرية أحدٌ 

 .اهلل

سئل يف أوقات خمتلفة عن صىل اهلل عليه وسلم فمن ذلك أن النبي 

ف بذلك يف بعض األوقات من غري وعرّ  ،وخري األعامل ،أفضل األعامل

ل عىل إطالقه أو عمومه كل واحد منها لو مُح   ،ب بأجوبة خمتلفةفأجا ،سؤال

ففي الصحيح أنه عليه الصالة  .يف التفصيل القتىض مع غريه التضادّ 

 :قال ؟ثم ماذا :قال ،إيامن باهلل :قال ؟أي األعامل أفضل" :والسالم سئل

 وسئل عليه الصالة 1"،قال حج مبور ؟ثم ماذا :قال ،اجلهاد يف سبيل اهلل

 برّ  :قال ؟قال ثم أي ،الصالة لوقتها :قال ؟أي األعامل أفضل" :والسالم

ويف النسائي عن أيب  2"،اجلهاد يف سبيل اهلل :قال ؟ثم أي :قال ،الوالدين

عليك بالصوم  :قال ،مرين بأمر آخذه عنك :أتيت النبي فقلت" :مامة قالأ

عند اهلل يوم أي األعامل أفضل درجة " :ويف الرتمذي 3"،فإنه ال مثل له

إىل أشياء من هذا النمط  4".الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات :قال ؟القيامة

                                                 
 .العمل هو اإلميان إن قال من :باب، كتاب: اإلميان، صحيح البخاري 1
 ، كتاب: مواقيت الصالة، فضل الصالة لوقتها.صحيح البخاري 2
 أيب حديث يف يعقوب أيب بن حممد على االختالف ذكر، كتاب: الصيام، باب: سنن النسائي 3

 .الصائم فضل يف أمامة

  .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الدعوات :كتاب،  سنن الترمذي 4
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ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد  ،عىل أن التفضيل ليس بمطلق مجيعها يدّل 

 .أو إىل حال السائل ،إنام هو بالنسبة إىل الوقت

لبة بن وقال لثع 1،فبورك له فيه املالوقد دعا عليه السالم ألنس بكثرة 

قليل تؤدي شكره خري من كثري ال " :حاطب حني سأله الدعاء له بكثرة املال

ما أحب  وإين أحب لك ،يا أبا ذر إين أراك ضعيفا" :وقال أليب ذر 2"،تطيقه

ومعلوم أن كال العملني  3". مال يتيموال تولنّي  ،ن عىل اثننيال تأمرّ  ،لنفس

 إ نَّ " :قد قال يف اإلمارة واحلكمف ،من أفضل األعامل ملن قام فيه بحق اهلل

ط نيَ  س  ُق  ن دَ  امل    ع 
 
ن   َمنَاب رَ  َعىَل  اّللَّ

ني   َعن   ُنور   م  َن   َيم  مح  َتا ،َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّ  َيَدي ه   َوك ل 

نيٌ  ينَ  ؛َيم  ُلونَ  الَّذ  د  م   يف   َيع  ه 
م  م   ُحك  يه 

ل  أنا وكافل " :وقال 4"،َوُلوا  َوَما َوَأه 

ثم ناه عنهام ملا علم له خصوصا يف ذلك من  5"،يف اجلنةاليتيم كهاتني 

  .الصالح

ط ي إ ينِّ " :ويف الصحيح ُجَل  ألُع  هُ  الرَّ ُ يَلَّ  َأَحبُّ  َوَغري 
ن هُ  إ   َيُكبَّهُ  َأن   خَمَاَفةَ  م 

 ُ ل قوما ووكّ  ،وآثر عليه الصالة والسالم يف بعض الغنائم قوما 6"،النَّار   يف   اّللَّ

وقبل عليه الصالة والسالم من أيب بكر ماله  7.مه بالفريقنيإىل إيامنم لعل

                                                 
 َوَقدْ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  أََنسٍ  أُم   أُم ي يب  َجاَءتْ : قَالَ  أََنسعن  1

 بِهِ  أَتَعْيُتكَ  اْبيِن  أُنَعْيسٌ  َهَذا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فَعَقاَلتْ  ،بِِنْصِفهِ  َوَردَّْتيِن  مِخَارَِها بِِنْصفِ  أَزَّرَْتيِن 
 ،َلَكِثريٌ  َمايل  ِإنَّ  فَعَواللَّهِ  :أََنسٌ  قَالَ  .َوَوَلَدهُ  َماَلهُ  َأْكِثرْ  اللَُّهمَّ  :فَعَقالَ  ،لَهُ  اللَّهَ  فَادْعُ  خَيُْدُمكَ 

، كتاب: صحيح مسلم. اْليَعْومَ  اْلِمائَةِ  حَنْوِ  َعَلى د ونَ لََيتَعَعا َوَلِدي َوَوَلدَ  َوَلِدي َوِإنَّ 
 .عنه اهلل رضي مالك بن أنس فضائل من :بابفضائل الصحابة، 

 .271، ص8البن عاصم، ج اآلحاد والمثاني 2
 .ضرورة بغري اإلمارة كراهة :باب، كتاب: اإلمارة، صحيح مسلم 3
 واحلث اجلائر وعقوبة العادل ماإلما فضيلة :باب، كتاب: اإلمارة، صحيح مسلم 4

 .عليهم املشقة إدخال عن والنهي بالرعية الرفق على
 .يتيما يعول من فضل :باب، كتاب: األدب، صحيح البخاري 5
 والنهي لضعفه إميانه على خياف من قلب تألف :باب، كتاب: اإلميان، صحيح مسلم 6

 .قاطع دليل غري من باإلميان القطع عن
 َوَمَنعَ  قَعْوًما َفَأْعَطى َمالٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبَّ  أََتى: قَالَ  تَعْغِلبَ  نبْ  َعْمُرو َعنْ  7

 ِإيَلَّ  َأَحب   أَدَعُ  َوالَِّذي ،الرَُّجلَ  َوأَدَعُ  الرَُّجلَ  أُْعِطي ِإين   :فَعَقالَ  َعَتُبوا أَنعَُّهمْ  فَعبَعَلَغهُ  ،آَخرِينَ 
 َما ِإىَل  أَقْعَواًما َوَأِكلُ  ،َواهْلََلعِ  اجْلَزَعِ  ِمنْ  قُعُلوهِبِمْ  يِف  ِلَما أَقْعَواًما ِطيأُعْ  .أُْعِطي الَِّذي ِمنْ 

رْيِ  اْلِغىَن  ِمنْ  قُعُلوهِبِمْ  يِف  اللَّهُ  َجَعلَ  ُهمْ  ،َواخلَْ  ُأِحب   َما َعْمٌرو :فَعَقالَ  ،تَعْغِلبَ  ْبنُ  َعْمُرو ِمنعْ
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أمسك عليك بعض مالك فهو " :وقال ،وندب غريه إىل استبقاء بعضه 1،كله

ع بِّ تُ ولو تُ  3.وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب فردها يف وجهه 2"،خري لك

، ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعني، وعن األئمة هذا النوع لكثر جدا

 تقدمني، وهو كثري.امل

ولكن قسموه  ،ننوه من السُّ وعدّ  ،جاء يف الرشيعة األمر بالنكاحوقد 

وإن كان نظرا  ،فكل مكلَّ  ونظروا يف ذلك يف حّق  ،إىل األحكام اخلمسة

 .نوعيا فإنه ال يتم إال بالنظر الشخيص

                                                                                                    

، كتاب: صحيح البخاري. النعََّعمِ  مُحْرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  ىَصلَّ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبَكِلَمةِ  يل  َأنَّ 
 ". هلوعا خلق اإلنسان إن: "تعاىل اهلل قول بابالتوحيد، 

 أمرنا: يقول عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر مسعت: قال أبيه عن أسلم بن زيد عن 1
 اليوم: فقلت يعند ماال ذلك فوافق نتصدق أن يوما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال مايل، بنصف فجئت يوما، سبقته إن بكر أبا أسبق
 يا": فقال عنده، ما بكل بكر أبو وأتى .مثله: فقلت "ألهلك؟ أبقيت ما": وسلم

 إىل أسابقك ال: فقلت ورسوله، اهلل هلم أبقيت: فقال "ألهلك؟ أبقيت ما بكر أبا
 حممد حديث وأما، كتاب: الزكاة، باب: الصحيحينالمستدرك على  .أبدا شيء

 .حفصة أيب بن
 من أخنلع أن توبيت من إن اهلل رسول يا :قلت عنه اهلل رضي مالك بن كعب عن 2

 بعض عليك أمسك :قال ،وسلم عليه اهلل صلى رسوله وإىل اهلل إىل صدقة مايل
،  اريصحيح البخ. خبيرب الذي سهمي أمسك فإين :قلت ،لك خري فهو مالك

 فهو دوابه أو رقيقه بعض أو ماله بعض أوقف أو تصدق إذا بابكتاب: الوصايا، 
 .جائز

 جاءه إذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عند حنن بينما قال اهلل عبد بن جابر عن 3
 إىل هبا فجاء ،املعادن قال أو املغازي بعض يف صاهباأ ذهب من البيضة مبثل رجل

 صدقة مين خذها اهلل رسول يا :فقال ميناأل ركنه عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 مث ،ذلك مثل فقال يسراأل ركنه عن هبا جاء مث ،عنه عرضأف ،غريها مال مايل واهلل
 وجعتهأل صابتهأ لو حذفة فحذفه هاهتا :فقال ،ذلك مثل فقال يديه بني من هبا جاء

 يتكفف ذلك بعد يقعد مث به فيتصدق مباله فيأيت حدكمأ يعمد :قال مث ،عقرته أو
 ماله الرجل خذأف ،به لنا حاجة ال لك الذي خذ ،غىن ظهر عن الصدقة مناإ ،الناس

 .181، 4، جالسنن الكبرى للبيهقي. فذهب
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وإنام وقع  ،ه كاف مفيد للقطع بصحة هذا االجتهادم وأمثالُ وما تقدّ 

 .وباهلل التوفيق .هوا عليه عىل اخلصوصام نبّ عليه ألن العلامء قلّ التنبيه 

 المسألة الثانية

مقاصد  فهمُ  :أحدمها ؛إنام حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني

 .ن من االستنباط بناء عىل فهمه فيهاالتمكّ  :والثاين ،الرشيعة عىل كامهلا

ة قاصد أن الرشيعة مبنيّ يف كتاب امل مرّ  :. فهم مقاصد الرشيعة عىل كامهلا1

ها الشارع عَ ت من حيث وَض ب  وأن املصالح إنام اعتُ  ،عىل اعتبار املصالح

املصالح ختتلف عند ذلك  إذ  ما يظنُّها املكلَّف كذلك، ال من حيث  ،كذلك

 ه يف كّل ا فهم عن الشارع فيه قصدَ فإذا بلغ اإلنسان مبلغً  .سب واإلضافاتبالنِّ 

هو  له وصٌف  فقد حصل ،ويف كل باب من أبواهبا ،ةمسألة من مسائل الرشيع

 زُّ ـالسبب يف تن
يف التعليم والفتيا صىل اهلل عليه وسلم زلة اخلليفة للنبي ـه منل 

 .واحلكم بام أراه اهلل

هذا و :مقاصد الرشيعة ن من االستنباط بناء عىل فهمه يفالتمكُّ . 2

ام هو بواسطة ن من ذلك إنفإن التمكُّ  ،ألوللوصف اكاخلادم لالوصف 

ومن هنا تكون خادمة  ،الً الرشيعة أوّ مقاصد اج إليها يف فهم تَ معارف حُم 

لكن ال تظهر ثمرة  ،ايف استنباط األحكام ثانيً للوصف األول، وحُمَتاج إليها 

وإنام كان األول هو  ،فلذلك جعل رشطا ثانيا ،الفهم إال يف االستنباط

 .والثاين وسيلة ،السبب يف بلوغ هذه املرتبة ألنه املقصود

وتارة يكون  ،هذه املعارف تارة يكون اإلنسان عاملا هبا جمتهدا فيهاو

 ،نا من االطالع عىل مقاصدها غري بالغ رتبة االجتهاد فيهاحافظا هلا متمكِّ 

له افتقارا إليها يف  بغايتها وأنّ  إال أنه عاملٌ  ،وتارة يكون غري حافظ وال عارف

رجع إىل ت له مسألة ينظر فيها و بحيث إذا عنّ فه ،جيتهد فيهاي مسألته الت

 .فال يقيض فيها إال بمشورهتم ،أهل املعرفة بتلك املعارف املتعلقة بمسألته

 .هبا يف نيل املعارف املذكورة وليس بعد هذه املراتب الثالث مرتبة يعتدّ 
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والشافعي  ،مالك يف علم احلديثاإلمام فإن كان جمتهدا فيها كام كان 

نا من االطالع عىل مقاصدها وإن كان متمكِّ  .فال إشكال ،صوليف علم األ

فكذلك أيضا ال إشكال يف  ،كام قالوا يف الشافعي وأيب حنيفة يف علم احلديث

أ له االجتهاد يف استنباط وإن كان القسم الثالث فإن هتيّ  .صحة اجتهاده

ن ن مل يكوإ ،كالثاينفهو املجتهد يف تلك املعارف باستشارة األحكام 

 .كالعدمبمشاورهتم فاجتهاده 

 

 هل يلزم المجتهد أن يكون مجتهدا في كل العلوم المحتاج إليها؟
جمتهدا  أنه ال يلزم املجتهد يف األحكام الرشعية أن يكونتبنّي مما سبق 

  :بل األمر ينقسم ،يف كل علم يتعلق به االجتهاد عىل اجلملة

من  تهاد بكنهه إالّ االج علم ال يمكن أن حيصل وصُف  مّ فإن كان ثَ 

وما سوى  .حتى يكون جمتهدا فيه فال بد أن يكون من أهله حقيقةً  هطريق

 ولكن ال خيلُّ  ،عينا فيهوإن كان العلم به مُ  ذلك من العلوم فال يلزم ذلك فيه

 .التقليد فيه بحقيقة االجتهاد

أنه ال يلزم أن يكون جمتهدا : أما . عدم اشرتاط االجتهاد يف كل علم1

 :ل علم يتعلق به االجتهاد عىل اجلملة فالدليل عليه أموريف ك

إال يف الندرة ممن سوى  أنه لو كان كذلك مل يوجد جمتهدٌ  :أحدها

فالشافعي عندهم  :ل باألئمة األربعةونحن نمثّ  ريض اهلل عنهم. الصحابة

وأبو حنيفة  ،د يف احلديث مل يبلغ درجة االجتهاد يف انتقاده ومعرفتهمقلِّ 

تراه يف األحكام حييل هو نفسه و ،وا من أهله مالكا وحدهوإنام عدّ  ،كذلك

 ،ويبني احلكم عىل ذلك ،عىل غريه كأهل التجارب والطب وغري ذلك

طا يف املجتهد ولو كان مشرَتَ  .دون ذلك االجتهاد واحلكم ال يستقّل 

حلاكم أن ينتصب للفصل بني  مل يصّح  ،يف كل ما يفتقر إليه احلكم االجتهادُ 

وليس األمر كذلك  ،صوم حتى يكون جمتهدا يف كل ما يفتقر إليه احلكماخل

 .باإلمجاع
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 ،بنفسه مستقل   أن االجتهاد يف استنباط األحكام الرشعية علمٌ : الثاين

بل يقول العلامء أن من  ،ه فيه بحالن مقدماتُ علم أن تبهَ  وال يلزم يف كّل 

فكام  ،ض ال بالذاترَ العَ فعل ذلك فقد أدخل يف علمه علام آخر ينظر فيه ب

باملقدمات التي حيتاج إليها يف م من العلم الطبيعي للطبيب أن يسلِّ  يصّح 

ممارسة مهنته، وللمهندس أن يسلِّم باملقدمات املأخوذة من علم آخر، 

صحيح أو  ث أن احلديث الفالينأن يسلم املجتهد من املحدّ  كذلك يصّح 

 .وما أشبه ذلك ،الطهر واحليضطلق عىل ومن اللغوي أن القرء يُ  ،سقيم

 دا يف بعض ما يتعلق باالجتهاد مل تصُف إن جاز أن يكون مقلِّ  :فإن قيل

دا فيها هَ تَ د يف بعض مقدماهتا ال تكون جُم يقلّ  ألن مسألةً  ،فيه له مسألة معلومةٌ 

وكالمنا  ،ها بصفة االجتهاد بإطالقفلم يمكن أن يوصف صاحبُ  ،بإطالق

وال يكون كذلك مع تقليده يف  ،د عىل اجتهاده بإطالقمَ عتإنام هو يف جمتهد يُ 

 .عليها بعض املعارف املبنّي 

املجتهُد فيها يكون جمتهدا أن ذلك رشط يف العلم بمسألة  :فاجلواب

ألن تلك املعارف ليست جزءا من  ،ال رشط يف صحة االجتهاد ،بإطالق

حتصل للمجتهد من فإذا  .ل إليه هباتوصَّ وإنام االجتهاد يُ  ،ماهية االجتهاد

ال  تلك املعارف ما يصح أن يبنى عليه االجتهاد، سواء كان ذلك حمصَّ

 ذلك ما تقدم يف ويبنيِّ  ، وصّح اجتهاده.كان بناؤه صحيحاباجتهاد أو تقليد، 

وأن العلامء الذين بلغوا درجة االجتهاد عند عامة الناس  ،الوجه الثاين

 ،أخذوا عنهم وانتفعوا هبم عٌ كاملك والشافعي وأيب حنيفة كان هلم أتبا

مع أنم عند الناس مقلدون يف األصول  ،وصاروا يف عداد أهل االجتهاد

 ،واعتبت أقواهلم ،د فيهاقلَّ ثم اجتهدوا بناء عىل مقدمات مُ  ،ألئمتهم

فصار  ،ل عىل وفقها مع خمالفتهم ألئمتهم وموافقتهمم  وعُ  ،ت آراؤهمبعَ واتُّ 

كام  ،ا يف اخلالف عىل إمامهمَب عتَ أو غريمها مُ  قول ابن القاسم أو قول أشهب

واملزين والبويطي مع  ،كان أبو يوسف وحممد بن احلسن مع أيب حنيفة

ا ال رضر عىل االجتهاد مع التقليد يف بعض القواعد املتعلقة فإذً  .الشافعي

 .باملسألة املجتهد فيها
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إن كان  :همن طريق االجتهاد بكنهه إالّ  حيصل وصُف . العلم الذي ال 2

 ضطر  مُ  در االجتهاد يف الرشيعة إال باالجتهاد فيه فهو بال بُ  ال حيصُل  علمٌ  مّ ثَ 

ض كذلك مل يمكن يف العادة الوصول إىل درجة االجتهاد ر  ألنه إذا فُ  ،إليه

يف  بهمٌ إال أن هذا العلم مُ  .وهو ظاهر ،فال بد من حتصيله عىل متامه ،دونه

ألقرب يف العلوم إىل أن يكون هكذا علم اللغة وا .فيسأل عن تعيينه ،اجلملة

وال  ،وال اللغة ،وال الترصيف وحده ،وال أعني بذلك النحو وحده .العربية

بل املراد مجلة  ،وال غري ذلك من أنواع العلوم املتعلقة باللسان ،علم املعاين

والترصيف  ،ما عدا الغريب ،ترَ تصوِّ  علم اللسان ألفاظ أو معاين كيف

 ،وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية ،بالفعلاملسمى 

 .وإن كان العلم به كامال يف العلم بالعربية ،ر إليه هناقَ فتَ فإن هذا غري مُ 

 ،الرشيعة عربية م يف كتاب املقاصد من أنّ  هذا العلم ما تقدّ وبيان تعنيُّ 

 ،الفهم عربية حّق الفهم إال من فهم اللغة ال وإذا كانت عربية فال يفهمها حّق 

فإذا فرضنا مبتدئا يف فهم  .ألنام سيان يف النمط ما عدا وجوه اإلعجاز

أو متوسطا فهو متوسط يف فهم  ،العربية فهو مبتدئ يف فهم الرشيعة

فإن انتهى إىل درجة الغاية يف  ،واملتوسط مل يبلغ درجة النهاية ،الرشيعة

الصحابة  كام كان فهمُ  ،ةجّ ها ُح ه فيفكان فهمُ  ،العربية كان كذلك يف الرشيعة

فمن مل يبلغ شأوهم فقد  .ةجَّ وغريهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن ُح 

 عدّ ه مل يُ فهمُ  رُصَ من قَ  وكلُّ  ،نقصه من فهم الرشيعة بمقدار التقصري عنهم

وقد قال الغزايل يف هذا الرشط إنه القدر  .وال كان قوله فيها مقبوال ،ةجّ ُح 

حتى يميز بني رصيح  ،طاب العرب وعادهتم يف االستعاملالذي يفهم به خ

وحمكمه  ،وعامه وخاصه ،وحقيقته وجمازه ،الكالم وظاهره وجممله

وهذا الذي  .ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه ،ومطلقه ومقيده ،ومتشاهبه

  .اشرتط ال حيصل إال ملن بلغ يف اللغة العربية درجة االجتهاد

يف الرشيعة عن بلوغ درجة االجتهاد يف  فاحلاصل أنه ال غنى باملجتهد

ف ف وال متوقّ ا له وصفا غري متكلَّ خطاهب   بحيث يصري فهمُ  ،كالم العرب

 .ف الفطن لكالم اللبيبفيه يف الغالب إال بمقدار توقّ 
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 المسألة الثالثة
كام أنا  ،ها ترجع إىل قول واحد يف فروعها وإن كثر اخلالفالرشيعة كلُّ 

لشارع غري قاصد إىل وضع حكمني متخالفني يف مسألة ، فايف أصوهلا كذلك

 :والدليل عليه أمور واحدة.

التي تذم اخلالف وتنفي وقوعه يف الرشيعة. ومن أدلة القرآن  :أحدها

فنفى  ، (٥٢النساء: ) چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ    :قوله تعاىلذلك 

ا يقتيض قولني خمتلفني مل يصدق ولو كان فيه م ،أن يقع فيه االختالف ألبتة

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  :وقال تعاىل .عليه هذا الكالم عىل حال

فلوال أنا ال تقتيض  ،نات هي الرشيعةوالبيّ (، ٥٠١آل عمران: ) چےۓ 

 ،ولكان هلم فيها أبلغ العذر ،االختالف وال تقبله ألبتة ملا قيل هلم من بعد كذا

چ  چ  چ  چ  :وقال تعاىل .يعة ال اختالف فيهافالرش ،وهذا غري صحيح

 أن طريق فبنّي  (،٥١١األنعام: ) چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ

ڇ  ڇ  ڇ  چ  :وقال تعاىل .وذلك عام يف مجلة الرشيعة وتفاصيلها ،واحد احلّق 

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

بينهم إال مع كونه قوال واحدا فصال بني وال يكون حاكام  (،٢٥١البقرة: )

ه كلُّ  واآليات يف ذم االختالف واألمر بالرجوع إىل الرشيعة كثريٌ  .املختلفني

 .وإنام هي عىل مأخذ واحد وقول واحد ،يف أنا ال اختالف فيها قاطعٌ 

 أن عامة أهل الرشيعة أثبتوا يف القرآن والسنة الناسخ واملنسوخ :الثاين

ومعلوم أن الناسخ واملنسوخ  .روا من اجلهل به واخلطأ فيهحذّ و ،عىل اجلملة

وإال ملا  ،اجتامعهام بحال بحيث ال يصّح  ،إنام هو فيام بني دليلني يتعارضان

فلو كان االختالف من الدين ملا كان  .كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا

كان ول ،فائدةـ قاطع فيه  نّص وجود من غري ـ إلثبات الناسخ واملنسوخ 

العمل بكل واحد منهام  كان يصّح  إذ   ،ثمرة يذلك كالما فيام ال جين الكالم يف

لكن هذا  ،من أصول الدين استنادا إىل أن االختالف أصٌل  ،ابتداء ودواما

)بمعنى قصد الشارع إىل وضع عىل أن االختالف  فدّل  ،كله باطل بإمجاع

وهكذا القول يف  .عةال أصل له يف الرشيحكمني خمتلفني يف مسألة واحدة( 
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فلو كان  ،واإلطالق والتقييد ،كل دليل مع معارضه كالعموم واخلصوص

االختالف مقصودا رشعا جلاز العمل بالعام واخلاص مًعا دون حاجة إىل 

ختصيص العام باخلاص، وجلاز العمل باملطلق واملقيَّد مًعا دون حاجة إىل 

 ،هات تنخرم هذه األصول كلّ فكان ،وما أشبه ذلكتقييد املطَلق باملقيَّد، 

  .فام أدى إليه مثله ،وذلك فاسد

ذلك ألدى قائمة عىل تسويغ االختالف الرشيعة  تأنه لو كان :الثالث

ألن الدليلني إذا فرضنا تعارضهام وفرضنامها  ،طاقإىل تكليف ما ال يُ 

أو معا، ا بمقتضامه ف مطلوٌب قال إن املكلّ ا أن يُ ا للشارع فإمّ مقصودين معً 

واجلميع غري  ، أو غري مطلوب هبام معا،طلوب بأحدمها دون اآلخرم

 ،ف واحد من وجه واحدملكلّ  "ال تفعلو" "افعل"فاألول يقتيض  .صحيح

كونام فرض  والثاين باطل ألنه خالف .وهو عني التكليف بام ال يطاق

 ،ه الطلب هبامكان الفرض توّج  إذ   ،وكذلك الثالثمقصودين معا للشارع، 

 .مفيلزم منه ما تقدّ  ،ق إال األولفلم يب

أن األصوليني اتفقوا عىل إثبات الرتجيح بني األدلة املتعارضة إذا  :الرابع

دليلني متعارضني جزافا من غري نظر  إعامل أحدُ  وأنه ال يصّح  ،مل يمكن اجلمع

اخلالف يرفع باب الرتجيح قصد الرشيعة إىل والقول ب .يف ترجيحه عىل اآلخر

 ، فائدة فيه وال حاجة إليه عىل فرض ثبوت اخلالف أصال رشعياال إذ   ،مجلة

 .لكن ذلك فاسد فام أدى إليه مثله ،ة وقوع التعارض يف الرشيعةلصحّ 

 اعتراضات
عىل رفع  ما يدّل  مَّ إن كان ثَ قد يعرتض عىل هذه القاعدة بأنه 

  ، ومن ذلك:الرشيعة وقوعه يف ما يقتيض مّ فثَ  ،االختالف

ُل . 1 جمال لالختالف لتباين  هيفيف القرآن الكريم، شاهبات املت إنزا

 ،ف فيها هو املحمودهذا وإن كان التوقّ  .األنظار واختالف اآلراء واملدارك

وإذا كان  ،له ووضع الشارع هلا مقصودٌ  ،فإن االختالف فيها قد وقع

أن  فال يصّح  ،فقد جعل سبيال إىل االختالف ،باملآالت مقصودا له وهو عاملٌ 

 .جمال االختالف مجلة وضععن الشارع  ينفى
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 عى فيها أنا موضوعة يفدّ أن يُ  أن مسألة املتشاهبات ال يصّح  :اجلوابو

 األدلة السابقة ما يدّل  م يفألن هذا قد تقدّ  ،الرشيعة قصد االختالف رشعا

 چڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ    چ  وكونا قد وضعت .عىل فساده

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ  :فقد قال تعاىل ،ر فيهال نظ (٢٢األنفال: )

ال  يفرق بني الوضع القدري الذهناك ف (،٥٥١ - ٥٥٥هود: ) چٿ ٿ

وبني الوضع  ،هلا ال مردّ  يوهو املوضوع عىل وفق اإلرادة الت ،ة فيه للعبدجّ ُح 

 1.ه يف كتاب األوامربيانُ  وقد مرّ ، اإلرادة ال يستلزم وفق يالرشعي الذ

وإذا كان وضع القدري، ال من الالوضع الرشعي املتشاهبات من  فمسألة

فيعمل  ،بل وضعها لالبتالء ،عىل وضع االختالف رشعا مل يدّل  ،كذلك

 .تباع أهواءهماويقع الزائغون يف  ،الراسخون عىل وفق ما أخب اهلل عنهم

أخب عنهم أنم عىل مذهب واحد وقد  ،أن الراسخني هم املصيبون ومعلومٌ 

 .وأن الزائغني هم املخطئون ،اإليامن باملتشاهبات علموها أو مل يعلموهايف 

ال أمران وال )هو طلب اإليامن باملتشابه(، فليس يف املسألة إال أمر واحد 

  .وال أصال فيه ، لالختالفاًم لَ املتشابه عَ  ا مل يكن إنزاُل فإذً  .ثالثة

فكثريا  ،ف جماالجعل الشارع فيها لالختال ياألمور االجتهادية الت .2

بحيث يظهر بينها  ،ما تتوارد عىل املسألة الواحدة أدلة قياسية وغري قياسية

أساس  وضعفدل ذلك عىل أن الشارع قصد إىل  ،وجمال االجتهاد التعارض

ار ظّ أمثاهلا النُّ  خيتلف يف يحني رشع القياس ووضع الظواهر التلالختالف 

احلديث عىل هذا املقصد بقوله  يف هولذلك نبّ  .ثابوا عىل ذلكليجتهدوا فيُ 

َاك مُ  َحَكمَ  إَذا" :عليه الصالة والسالم َتَهدَ  احل  َران َفَلهُ  َأَصاَب  ُثمَّ  َفاج   َوإَذا ،َأج 

َتَهدَ  َحَكمَ  َطأَ  ُثمَّ  َفاج  رٌ  َفَلهُ  َأخ    2".َأج 

                                                 
 املسألة األوىل من كتاب األوامر والنواهي. 1

 إذا احلاكم أجر :ابب ،والسنة بالكتاب االعتصام، كتاب: صحيح البخاري 2
 .أخطأ وأ فأصاب اجتهد
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 ؟أم املصيب واحد ؟هل كل جمتهد مصيبوقد اختلف العلامء: 

الرشيعة عىل  وهو دليل عىل أن له مساغا يف ،فواجلميع سوغوا هذا االختال

وأن  ،وأيضا فالقائلون بالتصويب معنى كالمهم أن كل قول صواب .اجلملة

  .الرشيعة وأنه غري منكر وال حمظور يف ،االختالف حّق 

قول  فكّل  ،ةجّ وأيضا فطائفة من العلامء رأوا أن قول الصحايب ُح 

ف وللمكلَّ  ،واحد منهام حجة كلـ وإن عارضه قول صحايب آخر ـ صحايب 

ختالف القد نفع اهلل ب :وقال القاسم بن حممد .يف كل واحد منهام متمسك

ال يعمل العامل بعمل رجل  ،يف أعامهلمصىل اهلل عليه وسلم أصحاب النبي 

 ّي ومثل معناه مرو .ورأى أن خريا منه قد عمله ،أنه يف سعة ىمنهم إال رأ

قال  .معَ ر النَّ ختالفهم مُحُ ايّسين أن يل ب ما :عن عمر بن عبد العزيز قال

أن أصحاب رسول  ما أحبُّ  :لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز :القاسم

 .ألنه لو كان قوال واحدا كان الناس يف ضيق ؛اهلل مل خيتلفوا 

وجيوز  ،دين كأقوال املجتهدينوأيضا فإن أقوال العلامء بالنسبة إىل املقلِّ 

 د من العلامء من شاء وهو من ذلك يفقلِّ اعة أن يُ لكل واحد عىل قول مج

 ،وقد قال ابن الطيب وغريه يف األدلة إذا تعارضت عىل املجتهد .سعة

فله اخلرية يف  :ترجيٌح  مّ ومل يكن ثَ  ،حكم اآلخر واقتىض كل واحد ضدّ 

  .بالنسبة إليه كخصال الكفارة ألنام صارا ،ا شاءالعمل بأهّي 

ألنا  ،شابهضع االجتهاد راجعة إىل نمط التّ موا : أن واجلواب عن هذا

الصواب من  فقد خيفى هنالك وجهُ  ،بني طريف نفي وإثبات رشعيني دائرةٌ 

بأن املوضع فواضٌح إن قيل بأن املصيب واحد  ،وعىل كل تقدير .اخلطأ وجه  

بل هو جمال  ،جج االختالفة من ُح جّ وال هو ُح  ،ليس جمال االختالف

قيل إن  وإن   .غ اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتحدسع وإبالاستفراغ الوُ 

جمتهد أو من  بل بالنسبة إىل كّل  ،عىل اإلطالقذلك فليس  ،مصيبون الكّل 

اه إليه  أدّ عىل أن كل جمتهد ال جيوز له الرجوع عاّم العلامء  التفاق ،هدَ قلَّ 

 ، ولوألن اإلصابة عندهم إضافية ال حقيقية ،وال الفتوى إال به ،هاجتهادُ 

كانت اإلصابة حقيقية جلاز للمجتهد االنتقال إىل قول غريه الذي خالفه 

غري أنه  ،فاحلاصل أنه ال يسوغ عىل هذا الرأي إال قول واحدٌ  والفتوى به.
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وإنام اجلميع حمومون عىل قول  ،ر عىل حالقرَّ فلم يثبت به اختالف مُ  ،إضايف

ا من فلم يظهر إذً  .ال قوالن مقرران ،واحد هو قصد الشارع عند املجتهد

لالجتهاد يف  موضع   بل وضعُ  ،لالختالف أصل   قصد الشارع وضعَ هذا 

ومن هناك ال جتد جمتهدا  .التحويم عىل إصابة قصد الشارع الذي هو واحد

 .وإنام يثبت قوال واحدا وينفي ما عداه ،ثبت لنفسه قولني معا أصاليُ 

ة عىل انفراد جّ أنه ُح املراد ألن  وأما مسألة قول الصحايب فال دليل فيه

د من استند إىل قول أحدهم فمصيب من حيث قلّ  أي أنّ  ،كل واحد منهم

 ة يف نفس األمر بالنسبة إىل كّل جّ كل واحد منهم ُح  ال أنّ  ،أحد املجتهدين

 .واحد فإن هذا مناقض ملا تقدم

فقد روى ابن وهب عن  ،وأما قول من قال إن اختالفهم رمحة وسعة

يف  وإنام احلّق  ،س يف اختالف أصحاب رسول اهلل سعةلي :مالك أنه قال

قوالن  ،هذا ال يكون :فقال !فمن يقول إن كل جمتهد مصيب :قيل له .واحد

  !خمتلفني صوابني

وأن  ،فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب االجتهادذلك م لِّ ولو ُس 

ال غري  ،مسائل االجتهاد قد جعل اهلل فيها سعة بتوسعة جمال االجتهاد

 إنام التوسعة يف اختالف أصحاب رسول اهلل :سامعيلإقال القايض  .لكذ

فأما أن يكون توسعة أن يقول اإلنسان بقول واحد  ،توسعة يف اجتهاد الرأي

عىل أنم  ولكن اختالفهم يدّل  ،عنده فيه فال منهم من غري أن يكون احلّق 

  .جدا نٌ َس كالم إسامعيل هذا َح  :قال ابن عبد الَبّ  .اجتهدوا فاختلفوا 

رجع إىل املعنى السابق، وهو قول من قال إن اختالفهم رمحة يوكذلك 

فتح باب االجتهاد، فإنم ملا نظروا فيام استجّد هلم من الوقائع ممّا مل يكن 

ر طَ والف   ،وا أقرب الوجوه عندهم إىل أنه املقصود الرشعيحترّ منصوصا عليه 

من جهة أنه من مقصود فوقع االختالف من هنا ال  ،واألنظار ختتلف

ومل  ،ض أن الصحابة مل ينظروا يف هذه املشتبهات الفرعيةر  فلو فُ  .الشارع

مل يكن  ،وهم القدوة يف فهم الرشيعة واجلري عىل مقاصدها ،موا فيهايتكلّ 

االختالف وأن الرشيعة  ملن بعدهم أن يفتح ذلك الباب لألدلة الدالة عىل ذمّ 

 ،االختالف يف إصابة احلق فيها باه مظانّ ومواضع االشت ،ال اختالف فيها
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فلام اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم  .فكان املجال يضيق عىل من بعد الصحابة

ـ فلذلك  ،عىل من بعدهم سلوك الطريق َل هُ يف حتري الصواب االختالف َس 

 ،معَ النَّ  رَ ين أن يل باختالفهم مُحُما يّّس  :قال عمر بن عبد العزيزـ واهلل أعلم 

 .ما أحب أن أصحاب رسول اهلل مل خيتلفوا  :وقال

 الفتويني عىلفإن تعارض وأما اختالف العلامء بالنسبة إىل املقلدين 

ه فكام أن املجتهد ال جيوز يف حقّ  ،كتعارض الدليلني عىل املجتهدالعامي 

كذلك ال  ،من غري اجتهاد وال ترجيح وال اتباع أحدمها ،اتباع الدليلني معا

 .ع املفتيني معا وال أحدمها من غري اجتهاد وال ترجيحجيوز للعامي اتبا

م من األصل ا تقدّ ملغري صحيح  "إذا تعارضا عليه خترّي " :وقول من قال

ُج  ،الرشعي  ،ف عن داعية هواهاملكلَّ  وهو أن فائدة وضع الرشيعة إخرا

نا متى خرّي ف .وهو غري جائز ،لذلك األصل ه بني القولني نقٌض وختيريُ 

إال  هلم مرجعٌ  ها عندهم مل يبَق بَ  مذاهب األئمة لينتقوا منها أطيَ دين يفاملقلِّ 

فال يصح  ،وهذا مناقض ملقصد وضع الرشيعة ،اتباع الشهوات يف االختيار

 .حال القول بالتخيري عىل

موضوعة عىل  يوال ه ،ثبت أنه ال اختالف يف أصل الرشيعةوهبذا 

بل ذلك اخلالف  ،ن الشارعا ممقصودً  هع إليرَج يُ  وجود اخلالف فيها أصالً 

  .وإىل ما يتعلق هبم من االبتالء ،فنيراجع إىل أنظار املكلَّ 

 

 القواعد التي تنبني على هذا األصل

 :منها ،ينبني عىل هذا األصل قواعد

 القاعدة األولى: ليس للمقلِّد أن يتخّير في الخالف
 قد يعدّ ف ،دإذا اختلف املجتهدون عىل قولني فوردت كذلك عىل املقلِّ ف

ً  بعُض  فيتبع  ، يف خصال الكفارةريَّ كام خُي  ،ا فيهامالناس القولني بالنسبة إليه خمريَّ
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وربام استظهر عىل ذلك بكالم بعض  ،هواه وما يوافق غرضه دون ما خيالفه

بع لدليل متَّ املجتهدين  واحد من كّل إن أن يقال  احلّق و .املفتني املتأخرين

 ،فهام صاحبا دليلني متضادين ،يل صاحبهما يقتضيه دل عنده يقتيض ضدّ 

هو خمالف لقصد الشارع من وضع و ،فاتباع أحدمها باهلوى اتباع للهوى

وأيضا فاملجتهدان بالنسبة  .ة وغريهاإال الرتجيح باألعلميّ له فليس  الرشيعة.

فكام جيب عىل املجتهد الرتجيح أو  ،إىل العامي كالدليلني بالنسبة إىل املجتهد

ص املذاهب من َخ ع رُ وأيضا فإن ذلك يفيض إىل تتبّ  .دذلك املقلِّ ك ،التوقف

وقد حكى ابن حزم اإلمجاع عىل أن ذلك فسق ال  ،غري استناد إىل دليل رشعي

  .حيل

 ا قب  مُه د أحدَ إذا اختلفا فقلَّ  :ال يقال
 
فكذلك بعد  ،اآلخر جاز ل لقاء

، فاالجتامع أمر زائد ال أثر له. لقائه   الثاين 

واحد منهام يف االفرتاق  ألن كّل  ،بل لالجتامع أثر ،كالّ  :ولا نقألنّ 

بعد البحث عليه  هلع عىل معارضومل يطّ  دليالً  دَ كام لو وَج  ،طريق موصل

أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهام كدليلني متعارضني اطلع به. جاز له العمل 

  .عليهام املجتهد

 ،ص املذاهبَخ ع رُ تتبّ ع من نَ مَ  ن  اعرتض بعض املتأخرين عىل مَ قد و

ما هو عىل  إن أراد املانعُ  :فقال ،وأنه إنام جيوز االنتقال إىل مذهب بكامله

وإن أراد ما  1،مٌ لَّ َس فيها قضاء القايض فمُ  ُض نقَ خالف األمور األربعة التي يُ 

بل قوله عليه  ،إن مل يكن عىل خالف ذلك ف فممنوعٌ عىل املكلَّ  ةفيه توسع

ألنه نوع  ،يقتيض جواز ذلك 2"باحلنيفية السمحة ثُت بع" :الصالة والسالم

بل بتحصيل  ،والرشيعة مل ترد بقصد مشاق العباد ،من اللطف بالعبد

  .املصالح

ن أله املسألة ما يف هذا الكالم من خطأ؛ هذ يفبّينا وأنت تعلم بام 

يس ول ،عىل أصوهلا دا بام هو جار  قيَّ مُ  احلنيفية السمحة إنام أتى فيها السامُح 

                                                 
 .أو القياس اجللي يعين ما خالف نصا من القرآن أو السنة أو اإلمجاع 1
 ، باقي مسند األنصار، باب حديث أيب أمامة الباهلي.مسند أحمد 2
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فام قاله عني  ،أصوهلا ي بثابت منشهّ ص وال اختيار األقوال بالتّ َخ ع الرُّ تتبّ 

والرشع جاء بالنهي  ،مع أهواء النفوس ص ميٌل َخ ع الرُّ ثم نقول تتبُّ  .الدعوى

أيضا لقوله  ومضاد   ،ق عليهفَ لذلك األصل املتَّ  فهذا مضاد   ،عن اتباع اهلوى

اخلالف  وموضعُ  ، (١١النساء: ) چخب    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حبچ :تعاىل

ء النفوس ردَّ أن يُ  فال يصّح  تنازع   موضعُ   ،إىل الرشيعة ردُّ وإنام يُ  ،إىل أهوا

 .ال املوافق للغرض ،هفيجب اتباعُ  ، الراجح من القولنيتبنّي  يوه

 

 فصل
 يدة الفقهاء يفتوقد أدى إغفال هذا األصل إىل أن صار كثري من مقلِّ 

أو  ،اتباعا لغرضه وشهوته ،به غريه من األقوال يبام ال يفت قريبه أو صديقه

د هذا يف األزمنة السالفة ج  ولقد وُ  .لغرض ذلك القريب وذلك الصديق

اعا للغرض ص املذاهب اتبّ َخ ع رُ د فيه تتبّ ج  كام وُ  ،فضال عن زماننا

 .وفيام يتعلق به ذلك ،وذلك فيام ال يتعلق به فصل قضية ،والشهوة

بل هو فيام بني اإلنسان وبني نفسه يف  ،يتعلق به فصل قضيةفأما ما ال 

املدارك قال  حكى عياض يف .مففيه من املعايب ما تقدّ  ،عبادته أو عادته

فقال له  ،أتاه ابن فالن كنت عند البهلول بن راشد إذ   :موسى بن معاوية

ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت  رجٌل  ،نازلة :قال ؟ما أقدمك :هبلول

 .مالك يقول إنه حينث يف زوجته :قال له البهلول .ق ثالثا ما أخفيتهبالطال

ما  البهلول: فقال .وإنام أردت غري هذا ،يقول وأنا قد سمعته :فقال السائل

ذلك يقول له البهلول قوله  قال فرتدد إليه ثالثا كّل  .عندي غري ما تسمع

ا إذَ  ،ما أنصفتم الناس !يا بن فالن :فلام كان يف الثالثة أو الرابعة قال .األول

فإن نزلت بكم النوازل  "،قال مالك" "قال مالك" :أتوكم يف نوازهلم قلتم

اهلل  :فقال السائل ،ال حنث عليه يف يمينه :احلسن يقول ،صَخ طلبتم هلا الرُّ 

 .أو كام قال ،ا احلسنهَ دَ لِّ أكب قُ 
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ة يّ ز  ا املوّ  ويف .وأما ما يتعلق به فصل قضية بني خصمني فاألمر أشدّ 

عليك  ال تقض بقضاءين يف أمر واحد فيختلَف  :كتب عمر بن اخلطاب

وقد  ،ال ينبغي للقايض أن جيتهد يف اختالف األقاويل :قال ابن املواز .كأمرُ 

 بقضاء بعض   أن يقيض :ذلك عنديمعنى و .ه ألحدكره مالك ذلك ومل جيوزِّ 

من أقوال  آخر بخالفهشخص يف ذلك الوجه بعينه عىل  ثم يقيض ،من مىض

وكرهه مالك ومل يره  ،فهذا ما قد عابه من مىض .وهو يف أمر واحد ،من مىض

التشاجر  ام رفعُ كّ فإن القصد من نصب احلُ  ،وما قاله صواب .صوابا

همة ق التّ مع عدم تطرُّ  ،واخلصام عىل وجه ال يلحق فيه أحد اخلصمني رضر

 .ها كلّ هلذ وهذا النوع من التخيري يف األقوال مضادّ  .للحاكم

مشهورة  ، وهيقصة حممد بن حييى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابةمثاله و

ل عن قضاء البرية ز  وذلك أنه عُ  .من منصبه وكانت مما غّض  ،ذكرها عياض

ل وسجّ  ،مت عليهق  ل عن الشورى ألشياء نُ ز  ثم عُ  ،لرفع أهلها عليه

وأن ال  ،يتهوأمر بإسقاط عدالته وإلزامه ب ،بسخطته القايض حبيب بن زياد

ء جمرش من  ،فأقام عىل ذلك وقتا .يفتي أحدا ثم إن النارص احتاج إىل رشا

أمره  فشكا إىل القايض ابن بقّي  ،أحباس املرىض بقرطبة بعدوة النهر

فقال  ،ه من عالليهع  تطلُّ  نَ ايه برؤيتهم أوَ ه وتأذّ هَ زَّ تنَ ورضورته إليه ملقابلته مُ 

 :فقال له .اط بحرمة احلبسهو أوىل أن حُي و ،ال حيلة عندي فيه :له ابن بقّي 

 ،ه من أضعاف القيمة فيهلُ ز  ج  فهم رغبتي وما أُ م مع الفقهاء فيه وعرِّ فتكلّ 

فلم جيعلوا إليه  ،معهم فتكلم ابن بقّي  .هم أن جيدوا يل يف ذلك رخصةفلعلّ 

ه فيهم إىل القرص وأمر الوزراء بالتوّج  ،فغضب النارص عليهم .سبيال

ومل يصل النارص معهم إىل  ،رت بينهم وبني الوزراء مكاملةفج .وتوبيخهم

من أصحابه  إىل النارص يغضُّ  عَ فرفَ  ،وبلغ ابن لبابة هذا اخلب ه.مقصود

ز  ،وا عليه واسعارُ إنم حجَّ  :ويقول ،الفقهاء ولو كان حارضا ألفتاه بجوا

وأمر  ،فوقع األمر بنفس النارص .ه فيهار أصحابَ ها وناظَ دَ قلَّ تاملعاوضة و

ثم أمر القايض بإعادة  ،بإعادة حممد بن لبابة إىل الشورى عىل حالته األوىل

 ،وجاء ابن لبابة آخرهم ،فاجتمع القايض والفقهاء .املشورة يف املسألة

باملسألة التي مجعهم ألجلها وغبطة املعاوضة  فهم القايض ابن بقّي وعرَّ 
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وابن  ،س عن وجههبُ  احلُ فقال مجيعهم بقوهلم األول من املنع من تغيري، فيها

أما قول  :قال ؟ما تقول أنت يا أبا عبد اهلل :فقال له القايض ،لبابة ساكت

وأما أهل العراق فإنم ال  ،إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء

وإذ بأمري  ؛هبم أكثر األمة يوهم علامء أعالم هيتد ،س أصالبُ جييزون احلُ 

ة وله يف السنّ  ،عنه ردّ فام ينبغي أن يُ  ، هذا املجرش ما بهاملؤمنني من احلاجة إىل

 :فقال له الفقهاء .د ذلك رأياوأتقلَّ  ،قول أهل العراقبوأنا أقول فيه  ،فسحة

واعتقدناه  ،أفتى به أسالفنا ومضوا عليه يترتك قول مالك الذ !سبحان اهلل

ورأي األئمة  وهو رأي أمري املؤمنني ،بعدهم وأفتينا به ال نحيد عنه بوجه

زل بأحد منكم ـألم تن ،كم اهلل العظيمناشدتُ  :حممد بن حييى مفقال هل ؟آبائه

ة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غري مالك يف خاصة أنفسكم ملمَّ 

فخذوا به  ،املؤمنني أوىل بذلك فأمريُ  :قال .بىل :قالوا  ؟وأرخصتم ألنفسكم

فقال  ،فسكتوا  .هم قدوةفكلُّ  قوا بقول من يوافقه من العلامءوتعلّ  ،مآخذكم

فكتب القايض إىل أمري املؤمنني بصورة  .إىل أمري املؤمنني فتياي ه  ن  أَ  :للقايض

مع أصحابه بمكانم إىل أن أتى اجلواب بأن يأخذ له بفتيا  يوبق ،املجلس

ض املرىض من هذا املجرش وينفذ ذلك ويعوّ  ،حممد ابن حييى بن لبابة

 .وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا عىل املجرش ،بجَ ة عَ يَ ن  بأمالكه بم  

ة من عند أمري املؤمنني بكتاب منه إىل ابن لبابة هذا بواليته خطَّ  يءثم ج  

وأمىض  ،بالوالية ءىفهنِّ  . لعقد هذه املعاوضةالوثائق ليكون هو املتويلِّ 

ة فلم يزل ابن لبابة يتقلد خط .وأشهد عليه وانرصفوا  ،القايض احلكم بفتواه

 .الوثائق والشورى إىل أن مات سنة ست وثالثني وثالثامئة

أثناء  حكاية أخرى يف "التبيين لسنن المهتدين" وذكر الباجي يف كتاب

وربام زعم بعضهم أن النظر واالستدالل  :قال ،معنى هذه املسألة كالمه يف

ىل إ وال يميُل  ،ا شاء دون أن خيرج عنهااألخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأهّي 

رت وإذا تكرّ  ،يف قضية بقول مالك فيقيض ؛له ذلك يوجُب  منها لوجه   ما ماَل 

خمالفا للقول األول ال  ،فيها بقول ابن القاسم تلك القضية كان له أن يقيض

ه أنه قُ وثِّ قال ولقد حدثني من أُ  .وإنام ذلك بحسب اختياره ،د لهلرأي جتدّ 
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 ،آخر اكرتى باقي األرضثم إن رجال  ،اكرتى جزءا من أرض عىل اإلشاعة

الثاين  ياملكرت َي فت  فأُ  ،وغاب عن البلد ،األول أن يأخذ بالشفعة يفأراد املكرت

فوردت من  :قال يل .بإحدى الروايتني عن مالك أن ال شفعة َف اإلجارات

ـ الدين  وهم أهل حفظ يف املسائل وصالح يفـ سفري فسألت أوَلك الفقهاء 

كانت لك املسألة أخذنا لك برواية  إذ   !ا أنا لكما علمن :فقالوا  ،عن مسألتي

 :قال. يل هبا يض  فقُ  ،هم بالشفعةفأفتاين مجيعُ  ،أشهب عن مالك بالشفعة فيها

م أنه من فقهاء هذا الصنف مشهور باحلفظ والتقدّ  وأخبين رجل عن كبري  

إذا وقعت له حكومة أن  لصديقي عيلّ  يإن الذ :كان يقول معلنا غري مسترت

وكثريا ما يسألني من تقع له مسألة من  :قال الباجي .توافقه يية التاه بالروأفتي

وهم يرون أن هذا  "لعل فيها رخصة" وأ ؟"فيها رواية لعّل " :األيامن ونحوها

ر عليهم إنكار الفقهاء ملثل هذا ملا ولو كان تكرّ  .من األمور الشائعة اجلائزة

ا مما ال خالف بني املسلمني ممن وهذ .طولبوا به وال طلبوه مني وال من سواي

دين اهلل إال  يف يأن يفت ألحد   اإلمجاع أنه ال جيوز وال يسوغ وال حيّل  به يف يعتدّ 

وإنام  .وسخطه من سخطه ،بذلك من رضيه ريض ،يعتقد أنه حّق  يباحلق الذ

بام يعتقد أنه حكم به   عنه إالّ ب  فكيف خُي  ،كمهُح  عن اهلل تعاىل يف بٌ خُم  ياملفت

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  چ :ه عليه الصالة والسالمواهلل تعاىل يقول لنبيّ  !وأوجبه

 ي،بام يشته يأن يفت يفكيف جيوز هلذا املفت !اآلية (٢١املائدة: ) چۅ  ۉ

به عمرا لصداقة تكون بينهام أو غري ذلك من  يزيدا بام ال يفت يأو يفت

أن حيكم بام أنزل اهلل من  أن يعلم أن اهلل أمره يوإنام جيب للمفت ؟غراضاأل

وكيف له باخلالص مع  .وناه أن خيالفه وينحرف عنه ،طلبه فيجتهد يف احلّق 

 ؟كونه من أهل العلم واالجتهاد إال بتوفيق اهلل وعونه وعصمته

 بعض له أن يتخرّي  الفقيه ال حيّل  م من أنّ وفيه بيان ما تقدّ  .هذا ما ذكره

 .به أحدا يفتوال أن يُ  ،من غري اجتهاد ي واألغراضشهّ د التّ األقوال بمجرّ 

 .ذكر يالذ ياختالف األقوال عليه مثل هذا املفت د يفواملقلِّ 
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 فصل
املسائل  حتى صار اخلالف يف ،وقد زاد هذا األمر عىل قدر الكفاية

 ر من الزمان االعتامد يفم وتأّخ ووقع فيام تقدّ  ،ج اإلباحةجَ ُح  معدودا يف

ال بمعنى مراعاة اخلالف  ،فا فيه بني أهل العلملَ تَ جواز الفعل عىل كونه خُم 

 :فيقال ،املسألة باملنع فربام وقع اإلفتاء يف .غري ذلك بل يف ،فإن له نظرا آخر

 َ
د كونا اجلواز ملجرّ  ة يفجّ فيجعل اخلالف ُح  !ف فيهالَ تَ خُم  واملسألةُ  متنعُ  مل 

هو أوىل  ن  مَ  قليد  وال لت ،عىل صحة مذهب اجلواز ال لدليل يدّل  ،خمتلفا فيها

حيث جعل ما ليس  ،اخلطأ عىل الرشيعة وهو عنيُ  .بالتقليد من القائل باملنع

 .ةجّ ة ُح جّ وما ليس بحُ  ،مداتبمعتمد مع

عن بعض الناس أنه  1احلديث ع املذكور يفت  مسألة الب   حكى اخلطايب يف

واختلفوا  ،وأمجعوا عىل حتريم مخر العنب ،األرشبة إن الناس ملا اختلفوا يف :قال

وهذا خطأ  :قال .نا ما سواهح  منا ما اجتمعوا عىل حتريمه وأبَ حّر  ،فيام سواه

 .وقد أمر اهلل تعاىل املتنازعني أن يردوا ما تنازعوا فيه إىل اهلل والرسول .فاحش

 ،الربا والرصف ونكاح املتعة ه يفما ذهب إليه هذا القائل للزم مثلُ  مَ ز  ولو لَ  :قال

 ةٌ جّ ة ُح السنّ  وبيانُ  ،ةجّ وليس االختالف ُح  :قال .فيها تتلفألن األمة قد اخ

والقائل هبذا راجع  .هذا خمترص ما قال .عىل املختلفني من األولني واآلخرين

فهو قد  ،ة له ويدرأ هبا عن نفسهجّ وجيعل القول املوافق ُح  ،بع ما يشتهيهإىل أن يتّ 

له من أن يكون  وذلك أبعدُ  ،واهإىل تق ال وسيلةً  ،تباع هواهاأخذ القول وسيلة إىل 

 .ذ إهله هواهإىل أن يكون ممن اخّت  وأقرُب  ،ممتثال ألمر الشارع

 "االختالف رمحةالقول بأن "بعض الناس  ومن هذا أيضا جعُل 

 يذلك بام رو يف وحيتّج  .األقوال وعدم التحجري عىل رأي واحد ع يفللتوّس 

وربام  .ا تقدم ذكرهممّ  بن حممد وعمر بن عبد العزيز وغريمها عن القاسم

                                                 
ع فقال: كل تْ عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن البِ  1

ع هو نبيذ تْ ، كتاب األشربة، باب حترمي اخلمر. والبِ الكموطأ اإلمام مشراب أسكر فهو حرام. 
 العسل.
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هذا القول بالتشنيع عىل من الزم القول املشهور أو املوافق  ح صاحُب رّص 

لقد  :ويقول له ،للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر املسلمني

وما أشبه  ،الدين من حرج بالناس إىل احلرج وما يف َت ل  وم   ،رت واسعاحجَّ 

والتوفيق بيد  .ت له الرشيعةعَ ض  بام وُ  وجهٌل  ،هوهذا القول خطأ كلُّ  .ذلك

ولكن  ،من الدليل عىل خالف ما قالوه ما فيه كفاية واحلمد هلل وقد مرّ  .اهلل

 .ر منه هانه بعضا عىل وجه مل يتقدم مثلهقرّ ن

د موافقة الغرض إما أن يكون  بالقولني مثال بمجرّ وذلك أن املتخرّي 

 ي.بام أفتاه به املفت أو مقلدا عامال ،أو مفتيا ،حاكام به

ا بال دليل ألنه إن كان متخريِّ  ؛عىل اإلطالق فال يصّح  :إن كان حاكامأما 

ح عنده بالفرض رجِّ ال مُ  إذ   ،اخلصمني باحلكم له أوىل من اآلخر مل يكن أحدُ 

 .عىل أحدمها إال مع احليف عىل اآلخر كم  ُح  فال يمكن إنفاذُ  ،يإال التشهّ 

من  مل يكن بدّ  دَ ق  وحني فُ  ،كم بلوغ درجة االجتهاداحلا ومن هانه رشطوا يف

كام فعل والة قرطبة حني رشطوا عىل احلاكم أن ال  ،االنضباط إىل أمر واحد

فانضبطت األحكام  .ثم بمذهب فالن 1،حيكم إال بمذهب فالن ما وجده

 ى أوضُح وهذا معنً  .عة من غري ذلك االرتباطبذلك وارتفعت املفاسد املتوقَّ 

 .ب فيهمن إطنا

 فإنه إذا أفتى بالقولني معا عىل التخيري فقد أفتى يف: إن كان مفتياوأما 

وأيضا  2.وهو قول ثالث خارج عن القولني ،النازلة باإلباحة وإطالق العنان

ما  يلزمه املفتإال أنه ال يُ  ،مقام احلاكم عىل نفسه يقد أقامه املستفت يفإن املفت

 .لتخيري كذلك هذافكام ال جيوز للحاكم ا ،أفتاه به

واتباع  ،فتواه إىل شهوته وهواه فهو قد استند يف :وأما إن كان عاميا

 عىل نفسه ليخرج عن مل  ام العكَّ وألن العامي إنام َح  .اهلوى عني خمالفة الرشع

                                                 
 هو ابن القاسم، كما قاله الباجي. )عبد اهلل دراز( 1
فإن ختيريه للسائل يف األخذ بأي القولني شاء إباحة له أن يعمل بأحدمها، وهو غري نفس القولني  2

 عبد اهلل دراز(الدائرين بني النفي من قائل، واإلثبات من القائل اآلخر. )
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أخرجني عن  :فهو قائل له يه عىل املفتنازلتَ  فإذا عرض العامّي  ،اتباع هواه

 يف :أن يقول لهـ واحلال هذه ـ فال يمكن  .ني عىل اتباع احلّق ودلّ  ،هواي

فإن معنى هذا حتكيم اهلوى  ؟فاخرت لشهوتك أهيام شئت ،مسألتك قوالن

ألنه حيلة  ،ما فعلت إال بقول عامل: وال ينجيه من هذا أن يقول .دون الرشع

وشبكة لنيل  ،تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل يمن مجلة احليل الت

 عىل حتكيم اهلوى بعد أن طلَب  العاميَّ  ياملفت وتسليطُ  .األغراض الدنيوية

َج   .النصيحة يف وغش   ،بالرشيعة وجهٌل  ،يف عامية عن هواه رمٌي  هُ منه إخرا

 .والتوفيق بيد اهلل تعاىل .احلاكم وغريه وهذا املعنى جار يف

 

 فصل

فيها الرضورة  يعمواطن يدّ  يفالتخيري م هذا هُ وربام استجاز بعُض 

فيأخذ عند ذلك  ،بناء عىل أن الرضورات تبيح املحظورات ،اجةوإجلاء احل

حتى إذا نزلت املسألة عىل حالة ال رضورة فيها وال  ،بام يوافق الغرض

حاجة إىل األخذ بالقول املرجوح أو اخلارج عن املذهب أخذ فيها بالقول 

فإن  ،مفهذا أيضا من ذلك الطراز املتقدّ  .املذهب املذهبي أو الراجح يف

الرضورات معلومة من  وحمالُّ  .اصله األخذ بام يوافق اهلوى احلارضح

ل ببيانا أخذا املذهب قد تكفّ  فإن كانت هذه املسألة منها فصاحُب  ،الرشيعة

 وإن مل تكن منها فزعمُ  ،فال حاجة إىل االنتقال عنها ،عن صاحب الرشع

 .ودعوى غري مقبولة ،فاحش أنا منها خطأٌ  اعم  الزّ 

ما تقول فيام اضطر الناس إليه يف  :مام املأزري أنه سئليذكر عن اإل

 من معاملة فقراء أهل البدو يفـ والرضورات تبيح املحظورات ـ هذا الزمان 

 ،حيتاجون إىل الطعام فيشرتونه بالدين إىل احلصاد أو اجلذاذ إذ   ،اجلدب ّي سن

 ،ذلك قوا يففربام صد ،ما عندنا إال الطعام :األجل قالوا لغرمائهم فإذا حّل 
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أيدهيم بأكل  هم يفأرباب الديون إىل أخذه منهم خوفا أن يذهب حقّ  فيضطرّ 

والضطرار من كان من أرباب الديون حرضيا إىل الرجوع  ،لفقرهم ؛أو غريه

خصة ذلك من الرّ  املذهب يف مع ما يف ،حكام بالبادية أيضاوأل ،إىل حارضته

من فقهاء األمصار لذلك  وإباحة كثري ،إن مل يكن هنالك رشط وال عادة

 .خالفا للقول بالذرائع ،وغريه من بيوع اآلجال

هو  طعام   عن ثمن   أخذ طعام   إن أردت بام أرشت إليه إباحةَ  :فأجاب

وال رخصة فيه عند أهل  ،املذهب فهذا ممنوع يف ،ملا اقتىض خمالٌف  جنٌس 

ف الناس عىل غري املعرو ممن حيمُل  ولسُت  :قال .تاملذهب كام تومّه 

 ،بل كاد يعدم ،ألن الورع قّل  ،املشهور من مذهب مالك وأصحابه

عي العلم ر من يدّ وكثُ  ،وكثرت الشهوات ،ظ عىل الديانات كذلكوالتحفّ 

سع اخلرق خمالفة املذهب التّ  يف ح هلم باٌب ت  فلو فُ  ،ويتجارس عىل الفتوى فيه

ال  يوهذا من املفسدات الت ،وهتكوا حجاب هيبة املذهب ،عىل الراقع

فليأخذه  ،ولكن إذا مل يقدر عىل أخذ الثمن إال أن يأخذ طعاما .خفاء هبا

ويفعل  ،ويقبض البائع الثمن ،ك منفذه إىل احلارضةه عىل مل  منهم من يبيعُ 

  .ل عىل إظهار ما جيوزمن غري حتيُّ  ذلك بإشهاد  

الفتوى بغري مشهور ـ ق عىل إمامته فَ وهو املتَّ ـ فانظر كيف مل يستجز 

الورع  قّل  إذ   ،ةة رضوريّ قاعدة مصلحيّ  ف منه بناء عىلعَر وال بغري ما يُ  ،هباملذ

ح هلم ت  فلو فُ  .م متثيلهالعلم والفتوى كام تقدّ  والديانة من كثري ممن ينتصب لبّث 

ألن ما وجب لليشء  ؛بل مجيع املذاهب ،هذا الباب النحلت عرى املذهب

 ادُّ  يوظهر أن تلك الرضورة الت ،وجب ملثله
 .السؤال ليست برضورة يت يفع 

 القاعدة الثانية: هل يكون األخذ بأخف القولين أو بأثقلهما؟
 ي:وه ،مسألة أخرىاألصل املذكور يف هذه املسألة بنوا أيضا عىل مما 

 ملن قال باألخف لَّ د  واستُ  ؟أم بأثقلهام ؟هل جيب األخذ بأخف القولني

 :وقوله(، ٥٥١البقرة: ) چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ  :بقوله تعاىل
ال " :وقوله عليه الصالة والسالم ، (٢٥احلج: ) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  چ 
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 ذلك ينايف وكّل  2"،بعثت باحلنيفية السمحة" :وقوله 1"،رضر وال رضار

  .الثقيل رشع الشاّق 

إىل إجياب إسقاط التكليف  وهو أيضا مؤدر  ،مواجلواب عن هذا ما تقدّ 

 يولذلك سميت تكليفا من الكلفة وه ،ة ثقيلةها شاقّ اليف كلّ فإن التك ،مجلة

التكليف تقتيض الرفع هبذه  فإذا كانت املشقة حيث حلقت يف .املشقة

الطهارات والصلوات والزكوات واحلج واجلهاد وغري  لزم ذلك يف ،الدالئل

 فام أدى ،وهذا حمال .إال إذا مل يبق عىل العبد تكليف وال يقف عند حدر  ،ذلك

  .فإن رفع الرشيعة مع فرض وضعها حمال ،إليه مثله

 

 مراعاة الخالف في المذهب المالكي
فإن  ؟املذهب املالكي فام معنى مراعاة اخلالف املذكورة يف :فإن قيل

فلذلك نجد املسائل املتفق عليها ال يراعى  ،للخالف الظاهر فيها أنا اعتبارٌ 

وإن كان  ،ها روعي فيها قول املخالففا فيلَ تَ فإن كانت خُم  ،فيها غري دليلها

ختلف فيها ل املسائل املُ عامَ تُ فلم  ،عىل خالف الدليل الراجح عند املالكي

فيه فإنه  لَف نكاح فاسد اختُ  كّل  :أال تراهم يقولون .فق عليهامعاملة املتّ 

 وإذا دخل مع اإلمام يف .فسخه إىل الطالق يثبت به املرياث ويفتقر يف

اإلحرام فإنه يتامدى مع اإلمام مراعاة  ةا تكبريكوع ناسيً  للرالركوع وكّب 

وكذلك من قام  .عن تكبرية اإلحرام لقول من قال إن تكبرية الركوع جتزُئ 

ل إليها رابعة مراعاة لقول من جييز التنفُّ  ها يضيُف دَ النافلة وعقَ  إىل ثالثة يف

ومثله  .ري دالئلهاراعى فيها غفإنه ال يُ  ،فق عليهابخالف املسائل املتّ  .بأربع

فساده معاملة  ف يفلَ ختَ فال يعاملون الفاسد املُ  ،عقود البيع وغريها جار يف

                                                 
 سبق خترجيه. 1

 سبق خترجيه. 2
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 ،فأنت تراهم يعتبون اخلالف .فرقة باخلالفلون التّ ويعلِّ  ،فق عىل فسادهاملتّ 

 .املسألة ر يفملا تقرّ  وهو مضادّ 

 :قال فإنه ،منهم ابن عبد الب ،فاعلم أن املسألة قد أشكلت عىل طائفة

فإن دلييل القولني ال بد  ،وما قاله ظاهر .الرشيعة اخلالف ال يكون حجة يف

وإعطاء  ،ما يقضيه اآلخر واحد منهام يقتيض ضدّ  كّل  ،أن يكونا متعارضني

واحد منهام ما يقتضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة  كّل 

 .وهو مجع بني متنافيني كام تقدم ،اخلالف

ل فمنهم من تأوّ  ،ها مجاعة من الشيوخ الذين أدركتهموقد سألت عن

 .بل أنكر مقتضاها بناء عىل أنا ال أصل هلا ،العبارة ومل حيملها عىل ظاهرها

ثم  ،ويكون هو الراجح ،ابتداء املسألة يقتيض املنعَ  بأن يكون دليُل تأويلها و

ليل مرجوحا ملعارضة دليل آخر يقتيض رجحان د بعد الوقوع يصري الراجُح 

يقول فيه بالقول  يغري الوجه الذ فيكون القول بأحدمها يف ،املخالف

 ،ومها مسألتان خمتلفتانبعده، الوقوع واآلخر فيام قبل فاألول فيام  .اآلخر

 ،مجعا بني متنافيني ليسألن حالة ما بعد الوقع ختتلف عن حالة ما قبله، فهذا 

ته عن املسألة من أهل هذا حاصل ما أجاب به من سأل .وال قوال هبام معا

وأنه  ،وحكى يل بعضهم أنه قول بعض من لقي من األشياخ ،فاس وتونس

 وسيأيت .وبه يندفع سؤال اعتبار اخلالف .قد أشار إليه أبو عمران الفايس

 .للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء اهلل

 ؟ القاعدة الثالثة: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع
: هل للمجتهد أن جيمع قالة عىل هذه املسألة أن يُ يّ نمن القواعد املبو

واحد منهام  حتى يعمل بمقتىض كّل  بني الدليلني بوجه من وجوه اجلمع

  ؟الرتوك أم ال فعال أو تركا كام يفعله املتورعون يف

ف عن القول قني فهو التوقُّ ترك العمل هبام معا جمتمعني أو متفرّ  ا يفأمّ 

 .وهو الواجب إذا مل يقع ترجيح ،حدمهابمقتىض أ

ض ر  وإن فُ  ،العمل فإن أمكن اجلمع بدليله فال تعارض وأما يف

ورجوع إىل إثبات  ،بني متنافيني العمل مجعٌ  التعارض فاجلمع بينهام يف
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د بالنسبة املقلِّ  احلكم يف يوهكذا جير .إبطاله وقد مرّ  ،الرشيعة االختالف يف

كتاب التعارض  وهلذا الفصل تقرير يف .هإىل تعارض املجتهدين علي

 .والرتجيح إن شاء اهلل

 المسألة الرابعة
كل واحد  يف َح دت بني طرفني وُض ما تردّ  يب هعتَ االجتهاد املُ  حماّل 

فلم تنرصف  ،اآلخر أحدمها والنفي يف اإلثبات يف الشارع يف منهام قصدُ 

 .ألبتة إىل طرف النفي وال إىل طرف اإلثبات

ه إما أن يأيت فيها ف أو تروكُ املكلّ  ال ختلو أفعاُل  :نقول وبيانه أن

  ؟ال خطاب من الشارع أو  

أن يكون عىل الباءة هو إما ففإذا مل يأت يف الفعل خطاب للشارع، 

بالعفو أو  احلقيقة راجعة إىل خطاب الشارع والباءة األصلية يف ،األصلية

 .أو يكون فرضا غري موجود ،غريه

 في أو يفألبتة يف النّ  فيه للشارع قصدٌ ومل يظهر  ،ابوإن أتى فيه خط

 .فهو قسم املتشاهبات ، اإلثبات

فيه قصد الشارع يف النفي أو يف اإلثبات، ظهر و ،وإن أتى فيه خطاب

فال جمال للنظر فيه  فأما القطعّي  .وتارة يكون غري قطعي ،فتارة يكون قطعيا

وهو قسم  ،لالجتهاد حمال   وليس ،اإلثبات النفي أو يف بعد وضوح احلق يف

وأما غري  .واخلارج عنه خمطئ قطعا ،ألنه واضح احلكم حقيقة ،الواضحات

القطعي فال يكون كذلك إال مع دخول احتامل فيه أن يقصد الشارع 

 أو ال يقصده.  هُ َض عار  مُ 

لو مل يتعارضا  إذ   ،ب من تعارض النفي واإلثباتقسم املتشاهبات مركّ ف

مل يتعارض فيه )القطعي( والواضح بإطالق  .ضحاتلكان من قسم الوا 

)غري واإلضايف  .قطعا ٌت ثبَ وإما مُ  ،قطعا بل هو إما منفي   ،نفي مع إثبات
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فيقرب عند  ،إنام صار إضافيا ألنه مذبذب بني الطرفني الواضحنيالقطعي( 

  .وعند بعض من الطرف اآلخر ،بعض من أحد الطرفني

ولكن ال بد  ،حمتاج إىل إثباته بدليلغري  ،نفسه وهذا األصل واضح يف

 .ن فيه إن شاء اهللزيله والتمرُّ ـستعان هبا عىل فهمه وتنمن التأنيس فيه بأمثلة يُ 

ورأينا العلامء أمجعوا عىل منع بيع  ،عن بيع الغرر َي فمن ذلك أنه ُن 

 ية التبَّ وعىل جواز بيع اجلُ  ،املاء والسمك يف ،اهلواء والطري يف ،ةاألجنّ 

وعىل جواز  ،ها بانفراده المتنعولو بيع حشوُ  ،ب عن األبصارغيَّ ها مُ حشوُ 

ء الدار مشاهرة مع احتامل أن يكون الشهر ثالثني أو تسعة وعرشين  ،كرا

 ،وعىل دخول احلامم مع اختالف عادة الناس يف استعامل املاء وطول اللبث

هذان ف .مقدار الري وعىل رشب املاء من السقاء مع اختالف العادات يف

وقلته مع عدم  ،األول لكثرته يف ،اعتبار الغرر وعدم اعتباره طرفان يف

 يباب الغرر فه مسألة وقع اخلالف فيها يف فكّل  .نفكاك عنه يف الثايناال

فمن أجاز مال إىل  ،واحد منهام ه من كّل بَ آخذة بَش  ،طة بني الطرفنيمتوّس 

 كثرة.ومن منع مال إىل جانب ال ق لَّة،جانب ال

وعىل عدم قبول ذلك من  ،قوا عىل قبول رواية العدل وشهادتهواتف

 .فوقع اخلالف فيه ،دائرا بينهام احلال   وصار املجهوُل  ،الفاسق

 الصالة يتوضأ وال يصيل واتفقوا عىل أن الواجد للامء قبل الرشوع يف

وما  ،وبعد إمتامها وخروج الوقت ال يلزمه الوضوء وإعادة الصالة ،بتيممه

 .ائر بني الطرفني فاختلفوا فيهبني ذلك د

وعىل  ،البيع واتفقوا عىل أن ثمرة الشجرة إذا مل تظهر تابعة لألصل يف

 .واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة ،أنا غري تابعة له إذا جذت

فكل هذه املسائل إنام وقع اخلالف فيها ألنا دائرة بني طرفني 

 .دفحصل اإلشكال والرتدّ  ،واضحني
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 فصل
 ،ح للناظر أن يبلغ درجة االجتهادهذا املعنى يرتّش  النظر يفحكام إوب

كل نازلة  يف  له احلّق جديرا بأن يتبنّي  ،ألنه يصري بصريا بمواضع االختالف

من مل  :فعن قتادة .ولذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف .تعرض له

 يتال ينبغي ألحد أن يف :وعن عطاء .ه الفقهفُ يعرف االختالف مل يشم أن  

من العلم  فإنه إن مل يكن كذلك ردّ  ،الناس حتى يكون عاملا باختالف الناس

ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما  :وعن مالك .ما هو أوثق من الذي يف يديه

اختالف أصحاب  ،ال :قال ؟اختالف أهل الرأي :قيل له .اختلف الناس فيه

قرآن ومن حديث وعلم الناسخ واملنسوخ من الصىل اهلل عليه وسلم، حممد 

 صىل اهلل عليه وسلم. رسول ال

ال حفظ جمرد  ،معرفة مواقع اخلالف هوحاصل ،وكالم الناس هنا كثري

 .فال بد منه لكل جمتهد ،ومعرفة ذلك إنام حتصل بام تقدم من النظر .اخلالف

 .النظر كاملأزري وغريه وكثريا ما جتد هذا للمحققني يف

 المسألة الخامسة
ق باالستنباط من النصوص فال بد من اشرتاط العلم االجتهاد إن تعلّ 

فهم من األلفاظ بحسب ما يُ  ن علم العربية إنام يفيد مقتضياتأل ،بالعربية

وألفاظ الشارع املؤدية ملقتضياهتا عربية فال يمكن من  ،األلفاظ الرشعية

ق باملعاين من املصالح إن تعلّ أما و .ليس بعريب أن يفهم لسان العرب

 مة من صاحب االجتهاد يفجمردة عن اقتضاء النصوص هلا أو مسلَّ  واملفاسد

وإنام يلزم العلم بمقاصد الرشع  ،ذلك العلم بالعربية النصوص فال يلزم يف

املعاين جمردة يف الباب الذي جيتهد فيه، ألن من الرشيعة مجلة وتفصيال 

فهم  ا منفإذً  ،فال خيتص بذلك لسان دون غريه ،فهمها العقالء يفيشرتك 

ولو كان فهمه هلا  ،مقاصد الرشع من وضع األحكام وبلغ فيها رتبة العلم هبا

فال فرق بينه وبني من فهمها من طريق  ،من طريق الرتمجة باللسان األعجمي

ولذلك يوقع املجتهدون األحكام الرشعية عىل الوقائع ، اللسان العريب

أيضا فإن االجتهاد وبعد التعرف عىل معناها. ليست بعربية  يالقولية الت
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باملقيس عليه  القيايس غري حمتاج فيه إىل مقتضيات األلفاظ إال فيام يتعلق

ٌد فيه،  اًم لَّ َس مُ  ذُ ؤَخ وقد يُ  (،وهو األصل) التعرف عىل أو تقليدا ملن هو جُمَته 

ٌد فيه،  اًم لَّ َس مُ  ذُ ؤَخ وقد يُ الثابتة بالنص أو اإليامء، العلة  وما تقليدا ملن هو جُمَته 

وإىل هذا النوع  .راجع إىل النظر العقيلى هذين اجلانبني يف القياس وس

ٌد فيه(  )االجتهاُد بناء عىل فهم املعاين وأخذ جانب اللغة ُمَسلَّاًم ممّن هو جُمَته 

كابن القاسم  ،يرجع االجتهاد املنسوب إىل أصحاب األئمة املجتهدين

مذهب أيب  وأيب يوسف وحممد بن احلسن يف ،مذهب مالك وأشهب يف

عنهم  َي كفإنم عىل ما ُح  ،مذهب الشافعي واملزين والبويطي يف ،حنيفة

عون ويفرّ  ،فهم ألفاظ الرشيعة عليه يف َي ن  يأخذون أصول إمامهم وما بُ 

االجتهاد منهم وممن كان و .ويصدرون الفتاوي عىل مقتىض ذلك ،املسائل

عىل  هذا .ال فيهفهم مقاصد الرشيعة مبالغهم صحيح ال إشك مثلهم وبلغ يف

فأما إذا بلغوا تلك  .كالم العرب مبلغ املجتهدين فرض أنم مل يبلغوا يف

 .واهلل أعلم .صحة اجتهادهم عىل اإلطالق الرتبة فال إشكال أيضا يف

 المسألة السادسة
ذلك إىل العلم بمقاصد  ر يففتقَ قد يتعلق االجتهاد بتحقيق املناط فال يُ 

ألن املقصود من هذا  ،ر فيه إىل معرفة علم العربيةفتقَ كام أنه ال يُ  ،الشارع

ر فيه إىل العلم بام فتقَ وإنام يُ  ،االجتهاد إنام هو العلم باملوضوع عىل ما هو عليه

فال بد أن يكون  .ف ذلك املوضوع إال به من حيث قصدت املعرفة بهعرَ ال يُ 

ل زّ ـفيها ليتنر نظَ يُ  يعارفا وجمتهدا من تلك اجلهة التيف ذلك األمر املجتهد 

الصانع يف معرفة عيوب ك ؛احلكم الرشعي عىل وفق ذلك املقتىض

 وعرفاء األسواق يف ،والطبيب يف العلم باألدواء والعيوب ،الصناعات

واملاسح  ،صحة القسمة يف والعادُّ  ،معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها

احلكم  ه مناطُ عرف با يُ كل هذا وما أشبهه ممّ  .ونحوها ،يف تقدير األرضني

وإن كان  ،إىل العلم بالعربية وال العلم بمقاصد الرشيعة ضطرر الرشعي غري مُ 

 .املجتهد اجتامع ذلك كامال يف

والدليل عىل ذلك أنه إن  لزم يف هذا االجتهاد العلُم بمقاصد الشارع 



 

635 

لزم يف كل علم وصناعة أن ال ُتعَرف إال بعد املعرفة باللغة العربية 

ارع، وذلك باطل، فام أدى إليه مثله. فقد حصلت العلوم ومقاصد الش

ووجدت من اجلهال بالرشيعة والعربية، ومن الكفار املنكرين للرشيعة. 

ومازال العلامء يقلِّدون يف هذه األمور من ليس من الفقهاء، وإنام اعتبوا 

 أهل املعرفة بام قلَّدوا فيه خاصة، وهو التقليد يف حتقيق املناط.

 السابعة المسألة
 ، رشعاَب عتَ االجتهاد املُ  :أحدمها ؛الرشيعة رضبان االجتهاد الواقع يف

وهذا  ،وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد

وهو الصادر عمن ليس  ،غري املعتب :والثانى .م الكالم فيهتقدّ  يهو الذ

ي بمجرد التشهّ  ٌي نه رأألن حقيقته أ ،بعارف بام يفتقر االجتهاد إليه

وهذا عىل اجلملة ال إشكال  .واتباع للهوى ،عامية وخبط يف ،واألغراض

، وهو ما يأيت بيانه يف كل واحد من القسمني قسم آخر ولكن قد ينشأ يف ،فيه

 املسألتني التاليتني.

 المسألة الثامنة
ة إما بخفاء بعض األدل ،يعرض فيه اخلطأقد  رشعا َب عتَ االجتهاد املُ 

 .طالع عليه مجلةوإما بعدم اال ،م فيه ما مل يقصد منهحتى يتوهّ 

 1،جزئّي  أمر   من كالم األصوليني إن كان يف هذا القسم معلومٌ  وحكمُ 

فإنه  ،ة العاملر من زلّ ذِّ هذا املوطن ُح  ويف .فهو أشدّ  أمر كيلّ  وأما إن كان يف

 يفرو ،منها التحذيرصىل اهلل عليه وسلم بعض احلديث عن النبي  جاء يف

ت ي َعىَل  َأَخاُف  إ ينِّ " :عنه عليه الصالة والسالم أنه قال دي من   ُأمَّ اَمل من   َبع   َأع 

َي  َما: َقاُلوا ، َثالَثة ؟ َرُسوَل  َيا ه  ةُ : َقاَل  اّللَّ َعامل  ، َزلَّ مٌ  َأو   ال   َهًوى َأو   َجائ ٌر، ُحك 

وجدال  ،ة العامل  زلّ  :ثالث هيدمن الدينبن اخلطاب: "وعن عمر  2"،ُمتََّبعٌ 

                                                 
فينتقض حكم احلاكم فيه إذا صادم إمجاعا أو نصا قاطعا أو قياسا جليا أو قواعد الشريعة،  1

 ويبطل أثر الفتوى أيضا إن مل يكن حكم حاكم بل إفتاء. )عبد اهلل دراز(
 .212، ص11للطرباين، ج المعجم الكبير 2
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 :وقال جماهد واحلكم بن عيينة ومالك ".ونوأئمة مضلّ  ،منافق بالقرآن

صىل اهلل عليه  ك إال النبّي رتَ من خلق اهلل إال يؤخذ من قوله ويُ  ليس أحدٌ "

عامل اجتمع فيك  إن أخذت برخصة كّل " :وقال سليامن التيميوسلم". 

 ".هكلُّ  الرّش 

وأكثر ما  ،ة العاملعىل طلب احلذر من زلّ  ه وما أشبهه دليلوهذا كلّ 

 ،اجتهد فيه ذيذلك املعنى ال تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع يف

وهو وإن كان  ؛البحث عن النصوص فيها والوقوف دون أقىص املبالغة يف

 لكن ما ينبني عليه يف ،ومأجورٌ  ه معذورٌ د وصاحبُ عىل غري قصد وال تعمّ 

ة العامل بالذنب قد إن زلّ " :وقد قال الغزايل .خطر عظيم تباع لقوله فيهاال

 فهذه ذنوٌب " :ثم قال ،وذكر منها أمثلة "،نفسها صغرية يف يتصري كبرية وه

 ،العامل أياما متطاولة ه مستطريا يففيموت العامل ويبقى رّش  ، عليهاع العامل  بَ تَّ يُ 

الفتيا  ته يفزلّ  يف وهكذا احلكم مستمر ".فطوبى ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه

ة أو بعض املقاصد العامة فإنه ربام خفي عىل العامل بعض السنّ  ،من باب أوىل

 وقوالً  ،دلَّ تقَ ه رشعا يُ ذلك إىل أن يصري قولُ  فيفيض ،خصوص مسألته يف

ه تدارك ما سار فيفوتُ  ، له احلّق فربام رجع عنه وتبنّي  ،مسائل اخلالف  يفَب عتَ يُ 

هبا  ة العامل مرضوٌب زلّ  :فمن هنا قالوا  ،نه تالفيهالبالد عنه ويضل ع يف

 .بلالطّ 

 فصل
 :أمور تنبني عىل هذا األصل إذا ثبت هذا فال بد من النظر يف

 ،هبا تقليدا له وال األخذُ  ،اعتامدها من جهة ة العامل ال يصّح زلّ  .1

وإال فلو  ،ةت زلّ دَّ ولذلك عُ  ،وذلك ألنا موضوعة عىل املخالفة للرشع

كام  ،لل فيهاسب إىل صاحبها الزّ وال نُ  ،هلا هذه الرتبةجيعل ا هبا مل عتد  كانت مُ 

وال  ،ع عليه هباشنَّ وال أن يُ  ،التقصري نسب صاحبها إىلأنه ال ينبغي أن يُ 

فإن هذا كله  ،د فيه اإلقدام عىل املخالفة بحتاقَ عتَ أو يُ  ،ص من أجلهاقَ نتَ يُ 

 .خالف ما تقتيض رتبته يف الدين
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 (،١١النساء: ) چ خبجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  چ  :اهلل تعاىلوقد قال 

االعتداد  نا ظاهرا أن قول القائل خمالف للقرآن أو للسنة مل يصّح فإذا كان بيِّ 

ض قضاء القايض إذا خالف النص أو نقَ وألجل هذا يُ  ،وال البناء عليه ،به

وال  ؛اهرعىل الظواهر مع إمكان خالف الظ ّي مع أن حكمه مبن ،اإلمجاع

ألن مصلحة نصب احلاكم تناقض  ،االجتهاد وإن تبنّي  ينقض مع اخلطأ يف

 .ض مع خمالفة األدلة ألنه حكم بغري ما أنزل اهللنقَ ولكن يُ  ،نقض حكمه

ألنا مل تصدر  ،املسائل الرشعية خالفا يفزّلة العامل  اعتامد ال يصّح  .2

وإن حصل من  ،دمن مسائل االجتها يوال ه ،احلقيقة عن اجتهاده يف

نسبتها إىل الرشع  فصارت يف ،فهو مل يصادف فيها حمالّ  صاحبها اجتهادٌ 

عتبة اخلالف األقوال الصادرة عن أدلة مُ  يف عدُّ وإنام يُ  .كأقوال غري املجتهد

وأما إذا صدرت عن جمرد خفاء  .كانت مما يقوى أو يضعف ،الرشيعة يف

 ،اخلالف هبا يف عتدّ ه ال يصح أن يُ فلذلك قيل إن .الدليل أو عدم مصادفته فال

 ،املتعةزواج و ،مسألة ربا الفضل الصالح باخلالف يف السلُف  كام مل يعتدّ 

خفيت فيها األدلة عىل  يوأشباهها من املسائل التإتيان الزوجة يف دبرها، و

 .من خالف فيها

 ؟عرف من األقوال ما هو كذلك مما ليس كذلكامذا يُ بف :فإن قيل

فهم العارفون بام وافق أو  ،ه من وظائف املجتهدينأن :فاجلواب

  .هذا املقام وأما غريهم فال متييز هلم يف ،خالف

فمن األقوال ما  :املخالفة لألدلة الرشعية عىل مراتبأن د هذا ويعضِّ 

تر أو إمجاع قطعي يف  ،حكم كيل يكون خالفا لدليل قطعي من نص متوا

لة الظنية متفاوتة كأخبار اآلحاد واألد ،ومنها ما يكون خالفا لدليل ظني

ولكن  ،اطراحه فأما املخالف للقطعي فال إشكال يف .اجلزئية ةقيسواأل

وأما املخالف  .ال لالعتداد به ،العلامء ربام ذكروه للتنبيه عليه وعىل ما فيه

بناء عىل التوازن بينه وبني ما اعتمده صاحبه من  ،للظني ففيه االجتهاد

 .القياس أو غريه
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  ؟ال ذلك ضابط يعتمده أم   فهل لغري املجتهد من املتفقهني يف :قيل فإن

األقوال غلطا  وهو أن ما كان معدودا يف ،أن له ضابطا تقريبيا :اجلوابف

ام قلّ  ،وغالب األمر أن أصحاهبا منفردون هبا ،الرشيعة ا يفوزلال قليل جدّ 

مة فليكن فإذا انفرد صاحب قول عن عامة األ ،يساعدهم عليها جمتهد آخر

 .مع السواد األعظم من املجتهدين ال من املقلدين اعتقادك أن احلّق 

 المسألة التاسعة
 صاحبه أو يعتقدُ  د يفقَ عتَ يعرض فيه أن يُ االجتهاد غري املُعَتَب رشعا قد 

تكون خمالفته قد و .به عتدّ وأن قوله مُ  ،نفسه أنه من أهل االجتهاد هو يف

من كليات الرشيعة  كيلّ  وتارة يف ،وهو أخّف  ،ّي جزئ يفلألدلة الرشعية تارة 

فرتاه آخذا ببعض  .كانت من أصول االعتقادات أو األعامل ،وأصوهلا العامة

رأيه  ياهتا حتى يصري منها إىل ما ظهر له ببادئهدم كلّ  يفالرشيعة  جزئيات

، بل االفتقار إليهاإىل األدلة رجوع وال راجع  ،من غري إحاطة بمعانيها

وال  مأخذ االستظهار هبا عىل ما ظهر له ببادئ رأيه بغرض إثباته، يأخذها

أمرها  وال راجع إىل اهلل ورسوله يف ،فهمها يفالسلف  عن يم ملا روسلِّ مُ 

ويكون  (.١١النساء: ) چ خبجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  چ  تعاىل:كام قال 

ء الكامنة يف احلامُل   ترك احلاملة عىل ،النفوس عىل ذلك بعض األهوا

االعرتاف بالعجز فيام مل يصل إليه علم عدم و ،االهتداء بالدليل الواضح

م بلوغ درجة وتوهُّ  ،بمقاصد الرشيعة عىل هذا اجلهُل  ويعنيُ  ،الناظر

 العلم. االجتهاد باستعجال نتيجة طلب

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :قوله تعاىل يف هذا القسم مذكورٌ  وأصُل 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ

صىل اهلل الصحيح أن النبي  ويف (.٢آل عمران: ) چۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه " :قرأ هذه اآلية ثم قالعليه وسلم 
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بام  ال خيتّص  القرآن والتشابه يف 1".فأوَلك الذين سمى اهلل فاحذروهم

 ،وال العبارات املجملة ،ن األمور اإلهلية املومهة للتشبيهعليه العلامء م نّص 

بل هو من مجلة  ،وال غري ذلك مما يذكرون ،وال ما يتعلق بالناسخ واملنسوخ

وإنام يذكرون من ذلك  .ال دليل عىل احلرص إذ   ،ما يدخل حتت مقتىض اآلية

اخلة القصد إىل جمرد التمثيل ببعض األمثلة الد ما يذكرون عىل عادهتم يف

 ،أكثرها رد يفمطّ  فإن الرشيعة إذا كان فيها أصٌل  ،حتت النصوص الرشعية

 هُ ثم جاء بعض املواضع فيها مما يقتيض ظاهرُ  ،معظمها ر واضح يفقرَّ مُ 

ألن  ،هاباعُ ى اتّ قَ تَّ يُ  يرد فذلك من املعدود يف املتشاهبات التخمالفة ما اطّ 

رة والقواعد ألصول املقرَّ إىل ظهور معارضة بينها وبني ا ض  ف  اتباعها مُ 

أو  ،ت إىل عاملهالَ كِّ ووُ  ،النوادر رجئ أمرُ مد عىل األصول وأُ فإذا اعتُ  ،ردةاملطّ 

 ودّل  .وال تعارض يف حقه ،ف املجتهدفال رضر عىل املكلّ  ،ت إىل أصوهلادَّ رُ 

فجعل  (،٢آل عمران: ) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ :عىل ذلك قوله تعاىل

هو األم ـ املعنى الذي ال إشكال فيه وال اشتباه  وهو الواضحـ حكم املُ 

يريد  (٢آل عمران: ) چڻ  ڻۀ  چ :ثم قال ،واألصل املرجوع إليه

 ثم أخب أن اتباع املتشابه منها شأنُ  ،ا قالئلإذً  يفه "وليست بأم وال معظم"

وأما الراسخون يف العلم  ،أهل الزيغ والضالل عن احلق وامليل عن اجلادة

 .وتركهم االتباع للمتشابه ،الكتاب وما ذاك إال باتباعهم أمّ  ،فليسوا كذلك

 مل خيّص  إذ   ،عتقادية أو العمليةما هو من األصول اال الكتاب يعمّ  وأمّ 

املخالف يف أصل من أصول الرشيعة العملية ال و ،الكتاب ذلك وال السنة

يقرص عن املخالف يف أصل من األصول االعتقادية يف هدم القواعد 

 .عيةالرش

 

                                                 
 عن والنهي متبعيه من والتحذير القرآن متشابه اتباع عن النهي :باب ،، كتاب: العلمصحيح مسلم 1

  .القرآن يف االختالف
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 فصل
ا مشمولة يظن أن يوقد وجدنا يف الرشيعة ما يدلنا عىل بعض الفرق الت

َقت  : "حديثب يَُهودُ  اف رَتَ َدى َعىَل  ال  نََتني    َأو   إح  َقةً  َوَسب عنيَ  اث  رَتُق  ،فر  تي َوَتف   ُأمَّ

َقةً  َوَسب عنيَ  ثَثال َعىَل  فإنه جاء يف القرآن  ،وأنا مقصودة الدخول حتته 1"،فر 

 ،يف بدعة صف هبا فهو آخذٌ ف منها أن من اتّ تعرَّ شياء تشري إىل أوصاف يُ أ

ع فمن تتبّ  .وكذلك يف األحاديث الصحيحة ،عن مقتىض الرشيعة خارٌج 

كام قال  ،وربام ورد التعيني يف بعضها ،مواضعها ربام اهتدى إىل مجلة منها

ءون إن من ضئضئي هذا قوما يقر" :عليه الصالة والسالم يف اخلوارج

القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان 

  2."يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية

 ،وذكر هلم عالمة يف صاحبهم ،ف عليه الصالة والسالم هبؤالءفقد عرّ 

 : من مذهبهم يف معاندة الرشيعة أمرين كلينيوبنّي 

                                                 
 .عنه اهلل رضي هريرة أيب مسند، باب: مسند املكثرين، مسند اإلمام أحمد 1
 عاد وأما" :وجل عز اهلل قول :ابب ، كتاب: أحاديث األنبياء،صحيح البخاري 2

 ."صرصر بريح فأهلكوا
 َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  اخْلُْدرِيَّ  َسِعيدٍ  أَبَا أَنَّ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  أَبُو َأْخبَعَرين  :قَالَ  الز ْهرِي   َعنْ ويف رواية 

َنَما: قَالَ   َوُهوَ  ،ْيِصَرةِ اخْلُوَ  ُذو أَتَاهُ  ،ِقْسًما يَعْقِسمُ  َوُهوَ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  حَنْنُ  بَعيعْ
 ِخْبتَ  َقدْ  ؟أَْعِدلْ  ملَْ  ِإَذا يَعْعِدلُ  َوَمنْ  !َويْعَلكَ  :فَعَقالَ  !اْعِدلْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فَعَقالَ  ،ََتِيمٍ  َبيِن  ِمنْ  َرُجلٌ 

 فَِإنَّ  َدْعهُ  :فَعَقالَ  ،نُعَقهُ عُ  فََأْضِربَ  ِفيهِ  يل  اْئَذنْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :ُعَمرُ  فَعَقالَ  .أَْعِدلُ  َأُكنْ  ملَْ  ِإنْ  َوَخِسْرتَ 
 جُيَاِوزُ  ال اْلُقْرآنَ  يَعْقَرُءونَ  ،ِصَياِمِهمْ  َمعَ  َوِصَياَمهُ  ،َصالهِتِمْ  َمعَ  تَهُ َصال َأَحدُُكمْ  حَيِْقرُ  َأْصَحابًا َلهُ 

ينِ  ِمنْ  مَيْرُُقونَ  ،تَعرَاِقيَعُهمْ   مُثَّ  ،َشْيءٌ  ِفيهِ  يُوَجدُ  َفال َنْصِلهِ  ىَل إِ  يُعْنَظرُ  ،الرَِّميَّةِ  ِمنْ  السَّْهمُ  مَيُْرقُ  َكَما الد 
 يُعْنَظرُ  مُثَّ  ،َشْيءٌ  ِفيهِ  يُوَجدُ  َفال ِقْدُحهُ  َوُهوَ  َنِضي هِ  ِإىَل  يُعْنَظرُ  مُثَّ  ،َشْيءٌ  ِفيهِ  يُوَجدُ  َفَما رَِصاِفهِ  ِإىَل  يُعْنَظرُ 

مَ َوال اْلَفْرثَ  َسَبقَ  َقدْ  ،َشْيءٌ  ِفيهِ  يُوَجدُ  َفال ُقَذِذهِ  ِإىَل   َثْديِ  ِمْثلُ  َعُضَدْيهِ  ِإْحَدى َأْسَودُ  َرُجلٌ  آيَعتُعُهمْ  ،دَّ
 َأين   فََأْشَهدُ  َسِعيدٍ  أَبُو قَالَ  .النَّاسِ  ِمنْ  فُعْرَقةٍ  ِحنيِ  َعَلى َوخَيُْرُجونَ  ،َتَدْرَدرُ  اْلَبْضَعةِ  ِمْثلُ  أَوْ  ،اْلَمْرأَةِ 

 قَاتَعَلُهمْ  طَاِلبٍ  َأيب  ْبنَ  َعِليَّ  أَنَّ  َوَأْشَهدُ  ،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  احلَِْديثَ  َهَذا مسَِْعتُ 
 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   نَعْعتِ  َعَلى إِلَْيهِ  َنَظْرتُ  َحىتَّ  ِبهِ  فَُأيتَ  ،فَاْلُتِمسَ  الرَُّجلِ  ِبَذِلكَ  فََأَمرَ  ،َمَعهُ  َوأَنَا

 .اإلسالم يف النبوة عالمات :ابب ، كتاب: املناقب،صحيح البخاري .نَعَعَتهُ  الَِّذي َوَسلَّمَ 
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ر وال نظر يف مقاصده  تدبّ اتباع ظواهر القرآن عىل غري :أحدمها

ه عليه وهو الذي نبّ  ،والقطع باحلكم به ببادئ الرأي والنظر األول ،ومعاقده

ومعلوم أن هذا  "،يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم" :قوله يف احلديث

 .امليش عىل الرصاط املستقيم ويضادّ  ،املحض عن اتباع احلّق  الرأي يصدّ 

وقال إنا بدعة ظهرت بعد  ،اود الظاهريومن هنا ذم بعض العلامء رأي د

د الظاهر تناقضت عليه الصور أال ترى أن من جرى عىل جمرّ  .املائتني

 .وتعارضت يف يديه األدلة عىل اإلطالق والعموم ،واآليات

ما دلت عليه  عىل ضدّ  ،قتل أهل اإلسالم وترك أهل األوثان :والثاين

إنام جاءت للحكم بأن أهل  فإن القرآن والسنة ،مجلة الرشيعة وتفصيلها

دماء ولتعصم  ،وأن أهل األوثان هالكون ،الدنيا واآلخرة ناجون اإلسالم يف

ة الرشيعة مؤديا إىل مضادّ  كان النظر يفاملسلمني عىل اإلطالق والعموم، فإذا 

 .وصادا عن سبيلها ،ه هادما لقواعدهاهذا القصد صار صاحبُ 

لفتهم لقواعد الرشيعة الكلية احلديث من خما را يفك  فهذان وجهان ذُ 

 .وقد ذكر الناس من آرائهم غري ذلك من جنسه ،اتباعا للمتشاهبات

ويبقى  ،ر منهاحذَ شار إىل أوصافهم ليُ هذه الفرق أن يُ  ولكن الغالب يف

ولعل عدم تعيينهم هو األوىل  .جى كام فهمنا من الرشيعةر  تعيينهم مُ  األمر يف

َ كام ُس  ،ا عىل األمةرت  س  م ليكون زَ لتَ ينبغي أن يُ  يالذ ت عليهم قبائحهم فلم رت 

وأمرنا بالسرت عىل املذنبني ما مل  ،احلكم الغالب العام الدنيا هبا يف يفضحوا يف

 .يبد لنا صفحة اخلالف

َرت ـ مع أن أصحاهبا من األمة ـ  وللسرت حكمة أيضا، وهي أنا لو ُأظه 

لفة التي أمر اهلل هبا لكان يف ذلك داع إىل الُفرقة والوحشة وعدم األ

ورسوله. فإذا كان من مقتىض العادة أن التعريف هبم عىل التعيني يورُث 

لفة، لزم من ذلك أن يكون منهي ا عنه، إال أن  العداوة والُفرقة وترك املوا

ا كبدعة اخلوارج، فال إشكال يف جواز إبدائها  تكون البدعة فاحشة جد 

اخلوارج وذكرهم بعالمتهم، حتى  وتعيني أهلها، كام عنّي رسول اهلل

يعرفون وحيذر منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله يف الشناعة أو قريب منه 
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 1بحسب نظر املجتهد. وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أوىل.

والتحذير منهم  ،واجتناب أهلها ،باجتناهبا فالبدع مأمورٌ  :فإن قيل

كر ذلك والتنبيه عليه غري فكيف يكون ذ .والتشديد هبم وتقبيح ما هم عليه

 ؟جائز

إال عليهم مجلة ال تفصيال، ه نبّ صىل اهلل عليه وسلم  أن النبّي  :فاجلواب

وأن األمة ستفرتق  ،ه عىل البدع من غري تفصيلونبّ  ،القليل منهم كاخلوارج

ح ومل يرّص  ،وأشار إىل خواص عامة فيهم وخاصة ،عىل تلك العدة املذكورة

 ،وال ذكر فيهم عالمة قاطعة ال تلتبس 2،لقطع العذر بالتعيني غالبا ترصحيا

 .فنحن أوىل بذلك معرش األمة

فبحسب فحش تعيني أهل البدع بأسامئهم مون من وما ذكره املتقدّ 

واألمر حمّل  ،جواز ذكرها باخلوارج ونحوهم يف وأنا الحقة ،تلك البدع

فيكون له  مرٌ م من السرت حتى يظهر أواألصل ما تقدّ اجتهاد ملن تأّهل له، 

 .حكمه

 

 فصل
وعالمات أيضا يف  ،وهلؤالء الفرق خواص وعالمات يف اجلملة

 :مات اجلملة ثالثعالو .التفصيل

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چ  :ه عليها قوله تعاىلنبّ  يرقة التالفُ  :إحداها

آل ) چہ   ہ  ہ  ہ  ھچ :وقوله (،٥١١األنعام: ) چڇ  ڇ  ڍ

                                                 
قال املؤلف يف االعتصام إن التعيني يكون يف موطنني: األول ما أشار إليه هنا، والثاين حيث  1

تكون تلك الفرقة تدعو إىل ضاللتها وتزيع ُنها يف قلوب العوام؛ فإن ضرر هؤالء على املسلمني كضرر 
 ن التصريح بأهنم من أهل البدعة والضاللة. )عبد اهلل دراز(فال بد م ،إبليس

 حىت ال يسد عليهم باب التوبة بسبب العناد واليأس من رمحة اهلل. )عبد اهلل دراز( 2
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ا قً رَ صاروا ف   :قال بعض املفّسين .األدلةوغري ذلك من  (،٥٠١عمران: 

ڃ  چ  :وهو قوله ،ت أهواؤهم فافرتقوا وبمفارقة الدين تشتّ  ،التباع أهوائهم

ڇ     ڇ  چ   :أه اهلل منهم بقولهثم برّ  (،٥١١األنعام: ) چچ  چ  چ  چ  ڇ

فيام مل يأذن اهلل فيه  وهم أصحاب البدع والكالم   (،٥١١األنعام: ) چڇ  ڍ

من صىل اهلل عليه وسلم ووجدنا أصحاب رسول اهلل  :قال .هوال رسول

ألنم مل  ،بعده قد اختلفوا يف أحكام الدين ومل يفرتقوا ومل يصريوا شيعا

ام أذن هلم من اجتهاد الرأي واالستنباط من يوإنام اختلفوا ف ،يفارقوا الدين

 ،تناصحة ووكانوا مع هذا أهل مودّ  .جيدوا فيه نصا الكتاب والسنة فيام مل

ر منها رسول اهلل حذّ  يفلام حدثت املرذية الت .اإلسالم فيام بينهم قائمة ةُ أخوّ 

 دّل  ،ها فصاروا شيعاب أهلُ وحتزّ  ،وظهرت العداواتصىل اهلل عليه وسلم، 

ألقاها الشيطان عىل أفواه  يعىل أنه إنام حدث ذلك من املسائل املحدثة الت

سالم فاختلف الناس فيها ومل يورث اإل مسألة حدثت يف فكّل  :قال .أوليائه

ذلك االختالف بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة علمنا أنا من مسائل 

وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة  ،اإلسالم

صىل اهلل عنى رسول اهلل  يوأنا الت ء،يش علمنا أنا ليست من أمر الدين يف

األنعام: ) چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  :قوله يوه ،بتفسري اآليةعليه وسلم 

 :ودليل ذلك قوله تعاىل .ذي دين وعقل أن جيتنبها فيجب عىل كّل  (،٥١١
آل عمران: ) چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ 

 .أحدثوه من اتباع اهلوى ث  كان ذلك حلدَ  فإذا اختلفوا وتقاطعوا  (،٥٠١

والرتاحم  إلسالم يدعو إىل األلفة والتحاّب أن ا وهو ظاهر يف .هذا ما قالوه

 .عن الدين ى إىل خالف ذلك فخارٌج فكل رأي أدّ  ،والتعاطف

أال ترى كيف  ،رقة من تلك الفرقكل ف   وهذه اخلاصية موجودة يف

كانت ظاهرة يف اخلوارج الذين أخب هبم النبي عليه الصالة والسالم يف 

 1".ألوثانيقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل ا" :قوله
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  :ه عليها قوله تعاىلنبّ  يالت يه :اخلاصة الثانية

ممن  فجعل أهل الزيغ وامليل عن احلّق  (،٢آل عمران: ) چھ   ھ  ے  ے

فإذا " :وقال عليه الصالة والسالم . معناهوقد تبنّي  ،تباع املتشاهباتاشأنم 

  1".لذين سمى اهلل فاحذروهمرأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوَلك ا

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  :ه عليها قولهنبّ  يالت يوه ،اتباع اهلوى :اخلاصية الثالثة

ۇئ  ۇئ  چ  :وقوله ،وهو امليل عن احلق اتباعا للهوى (،٢آل عمران: ) چہ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ :وقوله (،١٠القصص: ) چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ

 (.٢١اجلاثية: ) چپ  پ  پ  پ    

باطن  ألنا أمرٌ  ،خاصة نفسة يف حد  أ إال أن هذه اخلاصية راجعة إىل كّل 

قبلها  يوالت .الظاهر إال أن يكون عليها دليل يف ،فال يعرفها غري صاحبها

ألن بيان املحكم واملتشابه راجع  ،العلم راجعة إىل العلامء الراسخني يف

مجيع  قبلها تعمّ  يوالت .فهم يعرفونا ويعرفون أهلها بمعرفتهم هلا ،إليهم

 ،ألن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم ،العقالء من أهل اإلسالم

 .وبمعرفته يعرف أهله

 المسألة العاشرة
كانت األفعال موافقة أو  ،رشعا مقصودٌ  عتبٌ مآالت األفعال مُ  النظر يف

وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن  .خمالفة

 .فني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعلكلّ امل

ولكن له  ،درأب أو ملفسدة تُ ستجلَ مرشوعا ملصلحة فيه تُ فقد يكون الفعل 

وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو  .صد فيهمآل عىل خالف ما قُ 

قول يف ق الطل  فإذا أُ  .خالف ذلك ولكن له مآل عىل ،مصلحة تندفع به

 ياألول باملرشوعية فربام أدى استجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساو

 .فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملرشوعية ،املصلحة أو تزيد عليها

رشوعية ربام أدى استدفاع املفسدة املالثاين بعدم  ق القول يفطل  وكذلك إذا أُ 
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وهو  .دم املرشوعيةفال يصح إطالق القول بع ،إىل مفسدة تساوي أو تزيد

عىل  جار   ،حممود الغب ،املذاق إال أنه عذُب  ،املورد للمجتهد صعُب  جماٌل 

 .مقاصد الرشيعة

 :مورة النظر يف مآالت األفعال أوالدليل عىل صح

ومصالح  ،ملصالح العباد مرشوعةٌ بياُنه ـ كام تقدم ـ أن التكاليف  :أحدها

 ف يفوية فراجعة إىل مآل املكلّ أما األخر .العباد إما دنيوية وإما أخروية

وأما الدنيوية فإن  .ليكون من أهل النعيم ال من أهل اجلحيم ،اآلخرة

 يات هبَ فإنا أسباب ملسبَّ  ،مقدمات لنتائج املصالحـ ها تَ ل  إذا تأمّ ـ األعامل 

جريان  ها يففاعتبارُ  ،مآالت األسباب يات هبَ واملسبَّ  ،للشارع مقصودةٌ 

 .املآالت معنى النظر يفوهو  ،األسباب مطلوب

لتفات ات ال يلزم االبَ كتاب األحكام أن املسبَّ  يف إنه قد مرّ  :ال يقال

 .األسباب إليها عند الدخول يف

 ومرّ  ،األسباب ات يفبَ وتقدم أيضا أنه ال بد من اعتبار املسبَّ  :ألنا نقول

ألنا  ،ومسألتنا من الثاين ال من األول ،ذلك واجلمع بني املطلبني الكالم يف

فإن  ،حكم غريه عىل الباءة من احلظوظ راجعة إىل املجتهد الناظر يف

م أن وقد تقدّ  ،فنياحلكم عىل أفعال املكلَّ  املجتهد نائب عن الشارع يف

 وإذا ثبت ذلك مل يكن للمجتهد بد   .األسباب ات يفبَ للمسبَّ  الشارع قاصدٌ 

  .ببوهو مآل الّس  َب من اعتبار املسبَّ 

 أمكن أن يكون لألعامل مآالت َب عتَ مآالت األعامل إن مل تُ  أن :الثاين

م من أن التكاليف وذلك غري صحيح ملا تقدّ  ،ة ملقصود تلك األعاملمضادّ 

ع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازهيا أو وقَّ تَ وال مصلحة تُ  ،ملصالح العباد

ال و ،ب مصلحة بفعل مرشوعوأيضا فإن ذلك يؤدي إىل أن ال نتطلّ  .تزيد

 .وهو خالف وضع الرشيعة ،نتوقع مفسدة بفعل ممنوع

ء التام أن املآالت مُ  :الثالث أصل  عتبة يفاألدلة الرشعية واالستقرا

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  :كقوله تعاىل ،املرشوعية

ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :وقوله(، ٥٥٥البقرة: ) چۀ  ہ    ہ  ہ  
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اعتبار املآل عىل (، وغريها مما فيه ٥٠٥األنعام: ) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ 

 .اجلملة

صىل اهلل عليه فقد قال  ؛مسألة عىل اخلصوص فكثري يفما كان وأما 

أخاف أن يتحدث " :احلديث حني أشري عليه بقتل من ظهر نفاقه يفوسلم 

لوال قومك " صىل اهلل عليه وسلم: وقوله 1"،الناس أن حممدا يقتل أصحابه

بمقتىض هذا و 2"م بكفر ألسست البيت عىل قواعد إبراهيمحديث عهده

فقال ، مالك األمري حني أراد أن يرد البيت عىل قواعد إبراهيماإلمام أفتى 

مما فيه هذا مثل هذا كثري و ".ال تفعل لئال يتالعب الناس ببيت اهلل" :له

يه ى عنه ملا يؤول إلنهَ لكن يُ  ،األصل مرشوعا حيث يكون العمل يف ،املعنى

 .ذلك من املصلحة ك النهي عنه ملا يفرتَ أو ممنوعا لكن يُ  ،من املفسدة

ع بفعل جائز إىل فإن غالبها تذرّ  ،هاالذرائع كلّ  وكذلك األدلة الدالة عىل سدّ 

واألدلة  .فاألصل عىل املرشوعية لكن مآله غري مرشوع ،عمل غري جائز

عمل غري مرشوع  ح يففإن غالبها سام ،الدالة عىل التوسعة ورفع احلرج كلها

 قال ابن العريب حني أخذ يف .األصل ملا يؤول إليه من الرفق املرشوع يف

ق عليها بني العلامء فَ تَّ مُ  يوه ،اختلف الناس بزعمهم فيها :تقرير هذه املسألة

 .فافهموها وادخروها

 

 فصل
 :هذا األصل قواعدينبني عىل و

 قاعدة الذرائع القاعدة األولى:
حقيقتها  ألن ،أكثر أبواب الفقه ها مالك يفمَ حكَّ  يلتاوهي القاعدة 

فإن عاقد البيع أوال عىل سلعة بعرشة إىل  .ل بام هو مصلحة إىل مفسدةالتوّس 
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فإذا  ؛أجل ظاهر اجلواز من جهة ما يتسبب عن البيع من املصالح عىل اجلملة

 يبأن يشرت ،نقدا بعرشة إىل أجل جعل مآل ذلك البيع مؤديا إىل بيع مخسة  

فقد صار مآل هذا العمل إىل أن باع  ،ه من مشرتهيا بخمسة نقداتَ سلعَ  البائعُ 

والسلعة لغو ال  ،صاحب السلعة من مشرتهيا منه مخسة نقدا بعرشة إىل أجل

ألجلها رشع البيع مل يوجد منها  يألن املصالح الت ،هذا العمل معنى هلا يف

 الناس بمقتىض ويكثر يف ،يظهر لذلك قصد ولكن هذا برشط أن ء،يش

 .العادة

ألن البيع  ،ل أيضاآومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتب امل

وما فعل من البيع الثاين فتحصيل ملصلحة أخرى  ،إذا كان مصلحة جاز

ظاهر أحكام  ومآلها يف ،فكل عقدة منهام هلا مآلها ،منفردة عن األوىل

هو مفسدة عىل هذا  مآٌل  مّ ليس ثَ  إذ   ،فال مانع عىل هذا ،اإلسالم مصلحة

 .ولكن هذا برشط أن ال يظهر قصد إىل املآل املمنوع ،التقدير

وألجل ذلك يتفق الفريقان عىل أنه ال جيوز التعاون عىل اإلثم 

 واتفقوا يف خصوص املسألة عىل أنه ال جيوز سّب  ،والعدوان بإطالق

ھ  ھ  چ  :عاىلاهلل عمال بمقتىض قوله ت ا يف سّب بً حيث يكون سبَ  ،األصنام

وأشباه ذلك من  (،٥٠٥األنعام: ) چے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ 

وأيضا فال يصح  .ل فيهااتفق مالك مع الشافعي عىل منع التوسُّ  ياملسائل الت

هم من مل يظهر إال أنه ال يتّ  ،ع إىل الربا بحالأن يقول الشافعي إنه جيوز التدرّ 

عىل  وهو داّل  ،هم بسبب ظهور فعل اللغويتّ  ومالٌك  ،إىل املمنوع منه قصدٌ 

 ،عىل اعتبارها يف اجلملة فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق .القصد إىل املمنوع

 .وإنام اخلالف يف أمر آخر

 القاعدة الثانية: قاعدة إبطال الحيل
ها املشهورة تقديم عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم واحليل حقيقتُ 

قواعد  فمآل العمل فيها خرمُ  .إىل حكم آخررشعي وحتويله يف الظاهر 

فإن  ،كالواهب ماله عند رأس احلول فرارا من الزكاة ؛الرشيعة يف الواقع
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فإن كل واحد منهام  ؛منع الزكاة من غري هبة ممنوعو ،أصل اهلبة عىل اجلواز

فإذا مجع بينهام عىل هذا القصد صار مآل  ،ظاهر أمره يف املصلحة أو املفسدة

ولكن هذا برشط القصد إىل إبطال  .وهو مفسدة ،نع من أداء الزكاةاهلبة امل

 .األحكام الرشعية

لكن عىل حكم  ،ومن أجاز احليل كأيب حنيفة فإنه اعتب املآل أيضا

كإنفاق املال  ،قصد كانت مبطلة إلجياب الزكاة فإن اهلبة عىل أّي  ؛االنفراد

ء العروض ب ،وأداء الدين منه ،عند رأس احلول وغريها مما ال جتب  ،هورشا

جائز ألنه مصلحة عائدة عىل الواهب  وهذا اإلبطال صحيٌح  .فيه زكاة

فإن هذا القصد  ،لكن هذا برشط أن ال يقصد إبطال احلكم ،واملنفق

فال خيالف  .كام إذا امتنع من أداء الزكاة ،بخصوصه ممنوع ألنه عناد للشارع

 ،وأما إبطاهلا ضمنا فال ،نوعأبو حنيفة يف أن قصد إبطال األحكام رصاحا مم

 .وال يقول هبذا واحد منهم ،وإال امتنعت اهلبة عند رأس احلول مطلقا

ولذلك اتفقوا عىل حتريم القصد باإليامن والصالة وغريمها إىل جمرد إحراز 

ل عىل وهبذا يظهر أن التحيُّ  .النفس واملال كاملنافقني واملرائني وما أشبه ذلك

واخلالف إنام وقع يف  ،عىل اجلملة نظرا إىل املآل األحكام الرشعية باطٌل 

 حتقيق املناط. 

 القاعدة الثالثة: قاعدة مراعاة الخالف
ها من فال يكون إيقاعُ  وذلك أن املمنوعات يف الرشع إذا وقعت

 ؛ع له من الزواجر أو غريهاف سببا يف احليف عليه بزائد عىل ما رُش  املكلَّ 

لكن عىل  ،ه حقَّ غصوب منه ال بد أن يوَفَّ فإن امل ،كالغصب مثال إذا وقع

ر الغاصب فوق ما يليق به يف العدل واإلنصاف فإذا  ،وجه ال يؤدي إىل إرضا

بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غري زيادة  ب الغاصُب ول  طُ 

 ،ألن العدل هو املطلوب ،عىل الغاصب مل يلزم فيه محٌل  دَ ص  فلو قُ  ،صّح 

ال يزاد عليه  دّ وكذلك الزاين إذا ُح  .لعدل مع عدم الزيادةإقامة ا ويصّح 

 ه جانيا ال جيني عليه زائدا عىل احلدّ وكونُ  .ألنه ظلم له ؛بسبب جنايته

)الزيادة يف ي إىل غري ذلك من األمثلة الدالة عىل منع التعدّ  .املوازي جلنايته
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گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    گ  چ  :أخذا من قوله تعاىلالعقوبة املرشوعة( 

ونحو  (،٢١املائدة: ) چٴۇ   ۋۋ       چ :وقوله (،٥١٢البقرة: ) چڳڳ  

 .ذلك

ا عنه فقد يكون فيام يرتتب عليه من منهي   عَ فمن واقَ  ،وإذا ثبت هذا

أو  ،ة ال بحكم األصالةبحكم التبعيّ ، وذلك عىل ما ينبغي زائدٌ أمٌر األحكام 

 ،وما فعل من ذلك كُ رتَ يُ إنه ف ،هيمقتىض الن عليه من إىل أمر أشدّ  مؤدر يكون 

نظرا إىل أن ذلك الواقع  ،ما وقع من الفساد عىل وجه يليق بالعدل أو نجيزُ 

يف إن كان مرجوحا ذلك الدليل وو ،فيه دليال عىل اجلملة ُف املكلَّ افق و

ألن ذلك أوىل  ،فهو راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة عىل ما وقعت عليهاألصل 

ويكون  .من مقتىض النهي خول رضر عىل الفاعل أشدّ من إزالتها مع د

اجلواز أقوى  ودليُل  ،ه أقوى قبل الوقوعكان دليلُ  أن النهَي حاصُل املسألة 

ما وقع التنبيه عليه يف وذلك  ،ةحَ ا اقرتن من القرائن املرجِّ ملبعد الوقوع 

وحديث  ،وحديث قتل املنافقني ،حديث تأسيس البيت عىل قواعد إبراهيم

 ،بوله تمّ أمر برتكه حتى يُ صىل اهلل عليه وسلم  فإن النبّي  ؛ئل يف املسجدالبا

ح فرتجَّ  ،يف بدنه وحلدث عليه من ذلك داءٌ  ،هت ثيابُ َس جِّ ألنه لو قطع بوله لنُ 

 ،عليه من الرضر ُل دخ  عنه عىل قطعه بام يُ  تركه عىل ما فعل من املنهيِّ  جانُب 

 :ويف احلديث .واحد سه موضعٌ نجِّ ك فالذي ير  س موضعني وإذا تُ وبأنه ينجّ 

َرأَة   َأيُّاَم " ن   ب َغري    َنَكَحت   ام  يَِّها إ ذ 
 َفن َكاُحَها ،َباط ٌل  َفن َكاُحَها ،َباط ٌل  َفن َكاُحَها َول 

َا َدَخَل  َفإ ن   ،َباط ٌل  رُ  َفَلَها هب  َه  َتَحلَّ  ب اَم  امل  ن   اس 
َها م  ج  َتَجُروا َفإ ن   ،َفر   اش 

ل َطانُ  ُّ  َفالسُّ َّ  ال َمن   َويل  ولذلك  ،عنه من وجه   للمنهيِّ  وهذا تصحيٌح  1".َلهُ  َويل 

لنكاح الفاسد جمرى ء الفقهاء اوإجرا  .سب للولدويثبت النّ  ،فيه املرياث يقعُ 

ويف حرمة املصاهرة )ثبوت املرياث والنسب( الصحيح يف هذه األحكام 

 ،كان يف حكم الزنى وإال ،ته عىل اجلملةعىل احلكم بصحّ  وغري ذلك دليٌل 

فال تقع  راعى فيه اخلالففيه قد يُ  ُف لَ ختَ فالنكاح املُ  .وليس يف حكمه باتفاق

مراعاة ملا يقرتن بالدخول من األمور  ،ر عليه بعد الدخولث  ة إذا عُ رقَ فيه الفُ 
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ب احلكم ه نظر إىل ما يؤول إليه ترتّ وهذا كلُّ  .ح جانب التصحيحالتي ترجِّ 

 .إفضائه إىل مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد بالنقض واإلبطال من

 القاعدة الرابعة: قاعدة االستحسان
مالك األخذ بمصلحة جزئية يف مقابلة دليل  يف مذهباالستحسان و

فإن من  ،ومقتضاه الرجوع إىل تقديم االستدالل املرسل عىل القياس .كيل

علم من قصد  وإنام رجع إىل ما ،د ذوقه وتشهيهاستحسن مل يرجع إىل جمرّ 

 كاملسائل التي يقتيض ؛الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة

إال أن ذلك األمر يؤدي إىل فوت مصلحة من جهة أخرى  ،القياس فيها أمرا 

وكثري ما يتفق هذا يف األصل الرضوري مع  .أو جلب مفسدة كذلك

ء القياس مطلقا ،واحلاجي مع التكمييل ،احلاجي  يف الرضوري فيكون إجرا

وكذلك يف  .فيستثنى موضع احلرج ،يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض موارده

 .وهو ظاهر .أو الرضوري مع التكمييل ،احلاجي مع التكمييل

ألنه  ؛فإنه ربا يف األصل ،كالقرض مثال ؛وله يف الرشع أمثلة كثرية

ىل ولكنه أبيح ملا فيه من املرفقة والتوسعة ع ،الدرهم بالدرهم إىل أجل

بحيث لو بقي عىل أصل املنع لكان يف ذلك ضيق عىل  ،املحتاجني

لكنه  ،فإنه بيع الرطب باليابس ،ة بخرصها مترا ومثله بيع العريّ  .فنياملكلَّ 

ولو امتنع  ،رىع  ي واملُ عر  أبيح ملا فيه من الرفق ورفع احلرج بالنسبة إىل املُ 

لو امتنع يف القرض  كام أن ربا النسيئة ،عراءمطلقا لكان وسيلة ملنع اإل

طالع عىل العورات يف ومثله اال .المتنع أصل الرفق من هذا الوجه

فإن حقيقتها  ،ومثله سائر الرتخصات التي عىل هذا السبيل .التداوي

 ،ترجع إىل اعتبار املآل يف حتصيل املصالح أو درء املفاسد عىل اخلصوص

ا مع أصل الدليل ا لو بقينألنّ  ؛منع ذلك حيث كان الدليل العام يقتيض

فكان من  ،العام ألدى إىل رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من املصلحة

  .ذلك املآل إىل أقصاه يالواجب رع
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هذا نمط من األدلة الدالة عىل صحة القول هبذه القاعدة وعليها بنى 

  .مالك وأصحابه

 وقد قال ابن العريب يف تفسري االستحسان بأنه إيثار ترك مقتىض الدليل

 .عارض به يف بعض مقتضياتهملعارضة ما يُ  ،صاء والرتّخ نطريق االستث عىل

ه إىل وتركُ  .األيامن إىل العرف كردّ  ؛فمنه ترك الدليل للعرف :ثم جعله أقساما

كإجياب الغرم عىل  ؛ه لإلمجاعأو تركُ  .كتضمني األجري املشرتك ؛املصلحة

فع املشقة وإيثار ه يف اليسري لتفاهته لروتركُ  .ذنب بغلة القايض عمن قط

وإجازة بيع  ،كإجازة التفاضل اليسري يف املراطلة الكثرية ؛التوسعة عىل اخللق

االستحسان عندنا وعند احلنفية  :وقال يف أحكام القرآن .ورصف يف اليسري

رد فإن مالكا والقياس إذا اطّ  فالعموم إذا استمرّ ، هو العمل بأقوى الدليلني

 ،وم بأي دليل كان من ظاهر أو معنىوأبا حنيفة يريان ختصيص العم

بقول  أبو حنيفة أن خيّص  ويستحسنُ  ،باملصلحة أن خيّص  مالٌك  ويستحسنُ 

ويريان معا ختصيص القياس  ،الواحد من الصحابة الوارد بخالف القياس

 .ة الرشع إذا ثبتت ختصيصاوال يرى الشافعي لعلّ  ،ونقض العلة

من غري اقتصار عىل  ،يف مآالت األحكام وهذا الذي قال هو نظرٌ 

 .مقتىض الدليل العام والقياس العام

ويف العتبية أن أصبغ  .ويف املذهب املالكي من هذا املعنى كثري جدا

وقد سمعت  :قال .واالستحسان يف العلم قد يكون أغلب من القياسقال: 

تسعة أعشار العلم  :عن مالك أنه قال يابن القاسم يقول ويرو

غرق يف إن املُ  :أصبغ يف االستحسان حتى قالوقد بالغ . االستحسان

واألدلة املذكورة  .وإن االستحسان عامد العلم ،ةالقياس يكاد يفارق السنّ 

 .د ما قالتعّض 

إال  ،ح لك أن االستحسان غري خارج عن مقتىض األدلةه يوّض فهذا كلُّ 

 .أنه نظر إىل لوازم األدلة ومآالهتا
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عمل المشروع إذا اكتنفته من القاعدة الخامسة: جواز المضّي في ال
 الخارج أمور ال ت رضى على شرط التحّفظ بحسب االستطاعة

أن األمور الرضورية أو غريها من احلاجية أو التكميلية إذا وذلك 

رىض رشعا فإن اإلقدام عىل جلب املصالح ال تُ  اكتنفتها من خارج أمورٌ 

النكاح ك ؛ظ بحسب االستطاعة من غري حرجعىل رشط التحفُّ  صحيٌح 

الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق احلالل واتساع أوجه احلرام 

 ولكن ،ئ إىل الدخول يف االكتساب هلم بام ال جيوزلج  وكثريا ما يُ  ،والشبهات

من املفسدة ترُك النكاح ملا يئول إليه من النكاح، غري مانع هذا الالزم 

ئدة ال هذا   مثُل ب  ولو اعتُ  جيوز، للشبهات وما الض ع مفسدة التعرّ عىل توقُّ زا

وكذلك  .وذلك غري صحيح ،يف النكاح يف مثل زماننا ألدى إىل إبطال أصله

وشهود اجلنائز وإقامة  ،طلب العلم إذا كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها

ج ر  فال خُي  ،وظائف رشعية إذا مل يقدر عىل إقامتها إال بمشاهدة ما ال يرتيض

 ،الدين وقواعد املصالح ألنا أصوُل  ،ور عن أصوهلاتلك األم هذا العارُض 

فإنا مثار  ،الفهم فيجب فهمها حّق  ،وهو املفهوم من مقاصد الشارع

 .اختالف وتنازع

ة يف جّ ل عن السلف الصالح مما خيالف ذلك قضايا أعيان ال ُح نقَ وما يُ 

اصل واحل .ر إن شاء اهللعقل معناها فتصري إىل موافقة ما تقرّ جمردها حتى يُ 

حكم عىل  ها الزم يف كّل فاعتبارُ  ،عىل اعتبار مآالت األعامل أنه مبني  

 .واهلل أعلم .اإلطالق

 المسألة الحادية عشرة
وقد  .ومل يقع هنالك تفصيل ،اخلالف يف اجلملة م الكالم عىل حمالِّ تقدّ 

وحرصها  ،لة الرشيعةد كتابا يف أسباب اخلالف الواقع بني مَحَ ف ابن السيّ ألّ 

 :ثامنية أسباب يف

وجعله ثالثة  ،االشرتاك الواقع يف األلفاظ واحتامهلا للتأويالت. 1

 ،يف آية احلرابة "أو"كالقرء و ؛اشرتاك يف موضوع اللفظ املفرد)أ(  :أقسام

له العارضة يف الترصيف)ب(  ەئ    ەئ  وئ         وئ  چ  :نحو ،واشرتاك يف أحوا
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ائ  چ  :نحو ،ل الرتكيبواشرتاك من قب)ج(  (،٢٥٢البقرة: ) چۇئۇئ  

 (.٥١٢النساء: ) چگ  گ  گ  چ (،٥٠فاطر: ) چائ  ەئەئ  

ما )أ(  :وجعله ثالثة أقسام ،دوران اللفظ بني احلقيقة واملجاز. 2

 چہ  ھ  ھ   ھھ   چو ،زولـنحو حديث الن ،يرجع إىل اللفظ املفرد

سبأ: ) چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  نحو ،وما يرجع إىل أحواله)ب(  (،١١النور: )

وما يرجع إىل جهة الرتكيب يف هذا النوع، )ج(  وجه اخلالف ومل يبنيِّ  ،(١١

ن  " حديث: ومنه ،كإيراد املمتنع بصورة املمكن
َبنِّي َريبِّ  َعيَلَّ  َقَدرَ  َلئ   َليَُعذِّ

َبهُ  َما َعَذاًبا  ؛هغري   د من أنواع الكالم بصورة  ورَ وأشباه ذلك مما يُ  1"،َأَحًدا َعذَّ

 ،والتكثري بصورة التقليل واملدح بصورة الذمّ  ،كاألمر بصورة اخلب

 .وعكسها

. دوران الدليل بني االستقالل باحلكم وعدمه، كحديث الليث بن 3

 2سعد مع أيب حنيفة وابن أيب ليىل وابن شبمة يف مسألة البيع والرشط،

                                                 
 َرُجلٌ  َكانَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيب   َعنْ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُهرَيْعَرةَ  َأيب  نْ ع 1

 اْطَحُنوين  مُثَّ  َفَأْحرُِقوين  ُمت   أَنَا ِإَذا :لَِبِنيهِ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َحَضَرهُ  فَعَلمَّا ،نَعْفِسهِ  َعَلى ُيْسِرفُ 
بَعين   َريب   َعَليَّ  َقَدرَ  لَِئنْ  فَعَواللَّهِ  ،حِ الر ي يِف  َذر وين  مُثَّ  بَهُ  َما َعَذابًا لَيُعَعذ   َماتَ  فَعَلمَّا .َأَحًدا َعذَّ

 ،قَائِمٌ  ُهوَ  فَِإَذا فَعَفَعَلتْ  ،ِمْنهُ  ِفيكِ  َما امْجَِعي :فَعَقالَ  اأَلْرضَ  اللَّهُ  فََأَمرَ  ،َذِلكَ  بِهِ  ُفِعلَ 
صحيح . َلهُ  فَعَغَفرَ  ،َخْشَيُتكَ  َرب   يَا :قَالَ  ؟نَعْعتَ صَ  َما َعَلى مَحََلكَ  َما :فَعَقالَ 

 .الغار حديث :باب: أحاديث األنبياء، ، كتابالبخاري
أتيت " :يوجدت يف كتاب جدّ  :بن عبد الوارث قال ج ثابت يف الدالئل عن عبد الصمدخرّ  2

ما تقول يف رجل  :لت لهفأتيت أبا حنفية فق ،ة فأصبت هبا أبا حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربمةمكّ 
البيع جائز  :وأتيت ابن أيب ليلي فقال .البيع باطل والشرط باطل :قال ؟باع بيعا واشرتط شرطا

سبحان اهلل ثالثة من  :فقلت .البيع جائز والشرط جائز :وأتيت ابن شربمة فقال .والشرط باطل
 ؛ما قاال يال أدر  :قوهلما فقالفأتيت أبا حنيفة فأخربته ب !فقهاء الكوفة خيتلفون علينا يف مسألة

 .هنى عن بيع وشرطصلى اهلل عليه وسلم حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل 
حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن  ؛ما قاال يال أدر  :فأتيت ابن أيب ليلى فأخربته بقوهلما فقال

 ،رتطي هلم الوالء فإن الوالء ملن أعتقاشرتي بريرة واش :قالصلى اهلل عليه وسلم عائشة أن النيب 
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 1وكمسألة اجلب والقدر واالكتساب.

البقرة: ) چمئىئ ی  جئ  حئ چ نحو ،دورانه بني العموم واخلصوص. 4

 3(.١٥البقرة: ) چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ و 2(،٢١٥
هي: فساد اإلسناد، ونقل احلديث وله ثامين علل  ،اختالف الرواية. 5

ف فيه الّتصحيف، واجلهل باإلعراب،  عىل املعنى، أو نقله من كتاب ُعر 

، وإسقاط َسَبب  ورود   احلديث 
 
والتصحيف من الراوي، وإسقاُط جزء

 ض احلديث وفوت بعضه. احلديث، وسامع بع

 .جهات االجتهاد والقياس. 6

 .دعوى النسخ وعدمه .7

كاالختالف يف  ،ورود األدلة عىل وجوه حتتمل اإلباحة وغريها .2

 .األذان والتكبري عىل اجلنائز ووجوه القراءات

 .ومن أراد التفصيل فعليه به ،د يف كتابههذه تراجم ما أورد ابن السيّ 

وباهلل  . به حتقيق القول فيهام تبنّي كر عىل ما تقدّ ما ذُ  ض مجيعر  ولكن إذا عُ 

 .التوفيق

 

                                                                                                    

حدثين  ؛ما قااله يما أدر  :فأتيت ابن شربمة فأخربته بقوهلما فقال .فأجاز البيع وأبطل الشرط
صلى اهلل اشرتى مين رسول اهلل  :مسعود بن حكيم عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهلل قال

 ."فأجاز البيع والشرط ،ناقة فشرطت محالينعليه وسلم 
وهو ظاهر يف دليل اجلربيني  ،فكّل قائل بشيء منها استند إىل دليل مل يالحظ فيه دليل غريه 1

 )عبد اهلل دراز( أما االكتساب فقد الحظ صاحبه سائر األدلة. .والقدريني
خرب حقيقي؟ أي ال يتصور اإلكراه فيه بعد دالئل التوحيد، وما يظهر إكراها فليس يف هو هل  2

اه. أم هو خرب مبعىن النهي؟ أي ال تكرهوا يف الدين وجتربوا عليه، وعليه فهو عام احلقيقة بإكر 
 خمصوص. )عبد اهلل دراز بتصرف يسري(

هل هي أمساء ما كان وما يكون إىل يوم القيامة؟ أم اللغات؟ أم أمساء اهلل؟ أم أمساء األشياء  3
 للعموم واخلصوص، وال يلزم أن فاللفظ صاحل ؟علوية وسفلية، ألنه الذي يقتضيه مقام اخلالفة

 يكون جمازا عند اخلصوص يف هذا. )عبد اهلل دراز(



 

655 

 المسألة الثانية عشرة
 :وهو رضبان ،به يف اخلالف عتدُّ من اخلالف ما ال يُ 

وقد  .ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الرشيعة :أحدمها

 .م التنبيه عليهتقدّ 

وأكثر ما يقع  .احلقيقة كذلكه اخلالف وليس يف ما كان ظاهرُ  :الثاين

لف يف معاين ين ينقلون عن الّس فتجد املفّّس  ،ذلك يف تفسري الكتاب والسنة

فإذا اعتبهتا وجدهتا تتالقى عىل  ،ألفاظ الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر

واألقوال إذا أمكن اجتامعها والقول بجميعها من  .العبارة كاملعنى الواحد

فق يف وهكذا يتّ  ،اخلالف فيها عنه نقُل  ل فال يصّح غري إخالل بمقصد القائ

 .كذلك يف فتاوي األئمة وكالمهم يف مسائل العلم، وةرشح السنّ 

اخلالف يف مسألة ال خالف  نقَل  فإنّ  ،وهذا املوضع مما جيب حتقيقه

إذا ثبت  .الوفاق يف موضع اخلالف ال يصّح  نقَل  كام أنّ  ،فيها يف احلقيقة خطأ

 :أسباٌب فيام ال خالَف فيه حقيقًة  اخلالف   ل  ق  نَ ل  إن ف ،هذا

يف ذلك صىل اهلل عليه وسلم  ذكر يف التفسري عن النبّي أن يُ  :أحدها

بعض ما  ويكون ذلك املنقوُل  ،من أصحابه أو غريهم أو عن أحد   ،يشء

 ،ر مما يشمله اللفظ أيضاَخ أُ  أشياءَ  ذلك القائل   غريُ  رُ ذكُ ثم يَ  ،يشمله اللفظ

، وهو يف الواقع ليس أنه خالٌف  نُّ ظَ فيُ  ،هامون عىل نصِّ ملفّّس هام افينصُّ 

 ،وقيل الرتنجبني ،وقيل زنجبيل ،رقاق أنه خبزٌ  "نّ املَ "كام نقلوا يف  كذلك.

 ،به عليهم نَّ ه يشمله اللفظ ألن اهلل مَ فهذا كلّ  ،وقيل رشاب مزجوه باملاء

َأةُ " :ولذلك جاء يف احلديث ن   ال َكم 
َنِّ  م  ذ   امل  ُ  َأن َزَل  يالَّ  َعىَل  َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  اّللَّ

ئ يَل  َبن ي ا َ رس 
َفاءٌ  َوَماُؤَها ،إ  ل َعني    ش 

 ذكر الناُس  م  عَ ن   مجلةُ  "نُّ املَ "فيكون  1"،ل 

 .امنها آحادً 

فق يف املعنى بحيث ترجع إىل معنى قل أشياء تتّ ر يف النّ ذكَ أن يُ  :الثاين

ا عىل اختالف هَ لُ نق   مُ ويوه   ،احدفيكون التفسري فيها عىل قول و ،واحد

                                                 
 .هبا العني ومداواة الكمأة فضل :باب، كتاب األشربة، صحيح مسلم 1
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وقيل  ،امنىشبه السُّ إنه طري يُ  "لوىالّس "كام قالوا يف  ،ٌق قَّ حُم  اللفظ أنه خالٌف 

 فمثل هذا يصّح  ،وقيل طري باهلند أكب من العصفور ،طري أمحر صفته كذا

 .وهو الظاهر فيها ،ه عىل املوافقةمحلُ 

عىل  ر اآلخرُ ذكَ ويُ  ،اللغةاألقوال عىل تفسري  ر أحدُ ذكَ أن يُ  :الثالث

ومها معا  ،بني تقرير اإلعراب وتفسري املعنى وفرٌق  ،التفسري املعنوي

 ،إىل تقرير أصل الوضع ألن النظر اللغوي راجعٌ  ؛يرجعان إىل حكم واحد

ۆئ  چ   :كام قالوا يف قوله تعاىل .إىل تقرير املعنى يف االستعامل واآلخر راجعٌ 

 ياء وهوَ وقيل النازلني باألرض القَ  ،سافرينأي امل (،٢١الواقعة: ) چۈئ 

أي داهية  (،١٥الرعد: ) چڱ  ڱ  ں  ںچ  تعاىل:وكذلك قوله  ،رف  القَ 

يا رسول اهلل  ،تفجوهم وأشباه صىل اهلل عليه وسلم. وقيل رسية من رسا

 .ذلك

املفهوم  ختالفهم يف أناك ،واحد أن ال يتوارد اخلالف عىل حمّل  :الرابع

فيام  ال خيتلف القائلون باملفهوم أنه عام   :وذلك أنم قالوا  ؟ال له عموم أو  

وهو  ،والذين نفوا العموم أرادوا أنه ال يثبت باملنطوق به ،سوى املنطوق به

فال يكون يف  ،وكثري من املسائل عىل هذا السبيل .مما ال خيتلفون فيه أيضا

ُل نقَ ويُ  ،املسألة خالف  .عىل أنا خالف ل فيها األقوا

ختالف األقوال بالنسبة اك ،باآلحاد يف خاصة أنفسهم خيتّص  :مساخلا

 . أفتى به إىل خالفهعامَّ  االجتهاد والرجوع   إىل اإلمام الواحد بناء عىل تغريُّ  

ألن رجوع اإلمام عن القول  ،به خالفا يف املسألة عتدّ أن يُ  فمثل هذا ال يصحُّ 

ويف هذا من بعض  .له بالثاين راح منه لألول ونسٌخ األول إىل القول الثاين اطّ 

 ،رك  ا ذُ ممّ  وقد يكون هذا الوجه عىل أعمّ  .رك  فيه ما ذُ  واحلقُّ  ،رين تنازعٌ املتأخِّ 

ر عن ك  كام ذُ  ،كأن خيتلف العلامء عىل قولني ثم يرجع أحد الفريقني إىل اآلخر

وكرجوع األنصار إىل املهاجرين يف  ،عة وربا الفضلت  املُ زواج ابن عباس يف 

كى مثل هذا يف مسائل فال ينبغي أن حُي  .ة الغسل من التقاء اخلتاننيمسأل

 .اخلالف

 ختالف القراء يفاك ،أن يقع االختالف يف العمل ال يف احلكم :السادس

بل عىل إجازته  ،فإنم مل يقرءوا بام قرءوا به عىل إنكار غريه ،تاوجوه القراء
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وليس يف احلقيقة  ،تياراتوإنام وقع اخلالف بينهم يف االخ ،واإلقرار بصحته

 .فإن املرويات عىل الصحة منها ال خيتلفون فيها ،باختالف

  الواحد عىل أوجه  أن يقع تفسري اآلية أو احلديث من املفّّس  :السابع

احتامل ما يليق به من غري أن يذكر خالفا يف  ويبني عىل كّل  ،من االحتامالت

 يعّد خالفا، بل جمرد ذكر ملا فهذا ال .بل عىل توسيع املعاين خاصة ،الرتجيح

ه عىل غريه من حُ ه بدليل يرجِّ دُ يعضِّ  احتامالً حيتمله النص، أن يلتزَم شخٌص 

 .االحتامالت حتى يبني عليه

ه قوم عىل فيحملُ  ،زيل املعنى الواحدـأن يقع اخلالف يف تن :الثامن

 حابصكام يقع أل ،واحدٌ  أمرٌ  واملطلوُب  ،وقوم عىل احلقيقة ،املجاز مثال

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  تعاىل:التفسري كثريا يف نحو قوله 

ومنهم  ،واملوت عىل حقائقهام ةفمنهم من حيمل احليا (،٥١الروم: ) چڃ  ڃڃ

 هذلك قولُ  ومثُل  .وال فرق يف حتصيل املعنى بينهام ،من حيملهام عىل املجاز

وقيل  ،ال يشء فيهافقيل كالنهار بيضاء  (،٢٠القلم: ) چڤ  ڤچ  تعاىل:

ه باملتضادين الذين بِّ وإن ُش  واحدٌ  فاملقصود يشءٌ  .كالليل سوداء ال يشء فيها

 .ال يتالقيان
ما  أن يقع اخلالف يف التأويل ورصف الظاهر عن مقتضاه إىل :التاسع

ل الرصف عن ظاهر اللفظ متأوّ  فإن مقصود كّل  ،عليه الدليل اخلارجي دّل 

ومجيع التأويالت يف ذلك  ،ل املوجب للتأويلإىل وجه يتالقى مع الدلي

وكثريا ما يقع هذا يف الظواهر املومهة  .فال خالف يف املعنى املراد ،سواء

قع يف غريها كثريا أيضا كتأويالهتم يف حديث خيار املجلس بناء يو .للتشبيه

 .وأشباه ذلك 1،عىل رأي مالك فيه

                                                 
 اِيَعانِ اْلُمَتبَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  نَاِفعٍ  َعنْ  1

ُهَما َواِحدٍ  ُكل    َولَْيسَ  :َماِلك قَالَ  .اخْلَِيارِ  بَعْيعَ  ِإالّ  ،يَعتَعَفرَّقَا ملَْ  َما َصاِحِبهِ  َعَلى بِاخْلَِيارِ  ِمنعْ
 ، كتاب: البيوع،موطأ اإلمام مالك. ِفيهِ  بِهِ  َمْعُمولٌ  أَْمرٌ  َوال ،َمْعُروفٌ  َحدٌّ  ِعْنَدنَا هِلََذا
 .اخليار بيع :باب
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هو كام  ؛دح  تَّ ملقصود وهو مُ د التعبري عن املعنى ايف جمرّ  اخلالُف  :العارش

 اخلالف بني اجلمهور واحلنفية يف التفريق بني الفرض والواجب.

هذه عرشة أسباب لعدم االعتداد باخلالف جيب أن تكون عىل بال من 

 .فال يتساهل فيؤدي ذلك إىل خمالفة اإلمجاع ،املجتهد ليقيس عليها ما سواها

 

 فصل
ف يف ظاهر األمر يرجع يف احلقيقة إىل به من اخلال عتدّ قال إن ما يُ وقد يُ 

 ، قبل هذاكام تبنّي  واحد   وبيان ذلك أن الرشيعة راجعة إىل قول   .الوفاق أيضا

واالختالف يف مسائلها راجع إىل دورانا بني طرفني واضحني يتعارضان يف 

 .طالع عليهوإىل خفاء بعض األدلة وعدم اال ،أنظار املجتهدين

الع املجتهد عىل لو فرضنا اطّ  إذ   ،احلقيقة خالفا أما هذا الثاين فليس يف

 .فلذلك ينقض ألجله قضاء القايض ،ما خفي عليه لرجع عن قوله

 لقصد الشارع املستبهم بينهام من كّل  د بني الطرفني حترر أما األول فالرتدُّ 

وقد توافقوا  ،ه  ف قصد  رشد إىل تعرُّ باع للدليل املُ واتّ  ،واحد من املجتهدين

ما رآه لرجع  واحد منهم خالُف  ن القصدين توافقا لو ظهر معه لكّل يف هذي

فقد صار هذا القسم يف املعنى راجعا إىل القسم  .ولوافق صاحبه فيه ،إليه

فليس االختالف يف احلقيقة إال يف الطريق املؤدي إىل مقصود الشارع  .الثاين

ه بغري ليه اجتهادُ اه إ أدّ املجتهد عاّم  إال أنه ال يمكن رجوعُ  ،الذي هو واحد

والتعاطف فيام بني  املواالة والتحاّب  ومن هنا يظهر وجهُ  .بيان اتفاقا

ألنم  ،قارَ قوا ف  عا وال تفرّ حتى مل يصريوا شيَّ  ،املختلفني يف مسائل االجتهاد

 .رختالف الطرق غري مؤثِّ اف .جمتمعون عىل طلب قصد الشارع

عن اهلوى  الف ناشٌئ هو يف احلقيقة خ يوهبذا يظهر أن اخلالف الذ

هذا و .قصد الشارع باتباع األدلة عىل اجلملة والتفصيل يال عن حتر ،املضّل 

ى إىل اتباع املتشابه وإذا دخل اهلوى أدّ  .الصادر عن أهل األهواءاخلالف هو 
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رقة وأدى إىل الفُ  ،حرصا عىل الغلبة والظهور بإقامة العذر يف اخلالف

وإنام جاء  .ختالف األهواء وعدم اتفاقهاال ،والتقاطع والعداوة والبغضاء

وإذا صار اهلوى بعض مقدمات الدليل مل  .الرشع بحسم مادة اهلوى بإطالق

وخمالفة الرشع ليست من  ،وذلك خمالفة الرشع ،ينتج إال ما فيه اتباع اهلوى

أنه اتباع للرشع ضالل يف  فاتباع اهلوى من حيث يظنّ  .الرشع يف يشء

ألن  ،بدعة ضاللة وجاء أن كّل  ،ت البدع ضالالتيَ مِّ ولذلك ُس  ،الرشع

ودخول األهواء يف األعامل  .م أنه مصيٌب من حيث توهَّ  صاحبها خمطٌئ 

 .ر يف الرشعاملقرّ  هبا يف اخلالف معتدر  فأقوال أهل األهواء غريُ  ،خفّي 

 المسألة الثالثة عشرة
لها فله وأنه إذا حّص  ،الكالم فيام يفتقر إليه املجتهد من العلوم مرّ 

ه إذا وصل إليه فيها توّج  يوبقي النظر يف املقدار الذ .االجتهاد باإلطالق

وذلك أن طالب العلم إذا استمر يف  .جتهاد بام أراه اهللعليه اخلطاب باال

 :طلبه مرت عليه أحوال ثالثة

وإنام  ؛ه إىل النظر فيام حفظ والبحث عن أسبابهه عقلُ أن يتنبّ  :أحدها

وربام ظهر له يف  ،بعدُ  ٌل مَ لكنه جُم  ،لبمعنى ما حّص  ينشأ هذا عن شعور  

البحث  يفهو ينه ،وربام مل يظهر بعدُ  ،ا ال كليابعض أطراف املسائل جزئيّ 

ويرفع عنه أوهاما  ،ه بام يليق به يف تلك الرتبةعينُ يه عند ذلك مُ علِّ ومُ  ،نايته

ريان عىل هيديه إىل مواقع إزالتها يف اجل ،وإشكاالت تعرض له يف طريقه

با له حتى يتسنى له النظر والبحث ومؤدِّ  ،هُ ورافعا وحشتَ  ،همَ ا قدَ تً مثبِّ  ،جمراه

فهذا الطالب حني بقائه هنا ينازع املوارد الرشعية  .عىل الرصاط املستقيم

مها كَ طمعا يف إدراك أصوهلا واالتصال بح   ،ويعارضها وتعارضه ،وتنازعه

 ،منه االجتهاد فيام هو ناظر فيه صّح ال ي -له بعد  ومل تتلخّص  ،ومقاصدها

نة بحيث ينرشح صدره هو منه عىل بيِّ وال  ،جتهادله مسند اال ألنه مل يتخلّص 

 .والتقليد فالالزم له الكّف  ،بام جيتهد فيه
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ل عىل حسب ما أداه إليه أن ينتهي بالنظر إىل حتقيق معنى ما حّص  :الثاين

بل تصري  ،يعارضه شّك  وال ،بحيث حيصل له اليقني ،البهان الرشعي

فهو  ،ة ما يف يديهالشكوك إذا أوردت عليه كالباهني الدالة عىل صحّ 

ب من ذي عينني ال يرى ضوء كام يتعجّ  ،ك يف حمصولهتشكِّ ب من املُ يتعجّ 

صار نظُره كلُّه منصب ا عىل الكليات به احلال إىل أن  لكنه استمرّ . النهار

، فيحُكُم عىل حمفوظهائل عن وحَدها، وصارت اجلزئيات يف حكم الز

عليها أو عىل  صَّ نُ ال يبايل أَ املسائل بام استقّر عنده من كليات الرشيعة و

  .ال خالفها أم  

منه االجتهاد يف  فإذا حصل الطالب عىل هذه املرتبة فهل يصّح 

 .ومما يقع فيه اخلالف ،لتباسانظر و هذا حمّل ؟ ال األحكام الرشعية أم  

قد صار هلذا  الرشعّي  املقصودُ ه إذا كان إن :ن يقولللجواز أ وللمحتّج 

نت له معاين النصوص الرشعية حتى وتبيّ  ،لطالب أوضح من الشمسا

ومل يبق عليه يف العلم بحقائقها  ،ها عاضدا للبعضلتأمت وصار بعُض ا

يف خصوصياهتا  رَ ظَ نَ ة الرشيعة فال عليه أَ فالذي حصل عنده هو كليّ  ،مطلٌب 

إذ لو ، إذ ال يزيده النظر يف ذلك زيادة ،لها اجلزئية أم الاملنصوصة أو مسائ

 .وقد فرضناه واصال ،كذلك مل يكن واصال بعد إىل هذه املرتبة كان

ه يف له من التفقُّ  املقصود الرشعي إنام انتظمَ  وهو أن كيلّ  :ووجه ثان

فإن تكن يف  ،ى إليهى إىل ما ترقّ وبمعانيها ترقّ  ،اجلزئيات واخلصوصات

ألن  ،فهي حاكمة يف احلقيقة ،غري حاكمة عنده الستيالء املعنى الكيل احلال

وألجل ذلك ال جتد صاحب هذه املرتبة يقطع  ،املعنى الكيل منها انتظم

ولو مل يكن كذلك  ،باحلكم بأمر إال وقامت له األدلة اجلزئية عاضدة ونارصة

ن ة متمكِّ فلام كان كذلك ثبت أن صاحب هذه املرتب ،ه وال نرصتهمل تعضدّ 

 .وهو املطلوب .جدا من االستنباط واالجتهاد

 :وللامنع أن حيتج عىل املنع من أوجه
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راح اجلزئي  يف كتاب األدلة أن اعتبار الكيل مع اطّ قد تبنّي أنه  :منها

 وإذا كان كذلك مل يستحّق أن اعتبار اجلزئي مع اطراح الكيل خطأ. كام  ،خطأ

 .ل ما حيتاج إىل تكميلهالجتهاد حتى يكمِّ ى إىل درجة اه أن يرتقّ من هذا حالُ 

 منها ما ال يليق بمحّل  حملر  يليق بكّل  أن للخصوصيات خواّص  :ومنها

 ى جمرى املعاوضات من كّل رَ كام يف النكاح مثال فإنه ال يسوغ أن جُي  ؛آخر

وكام يف  .حل من كل وجهاهلبات والنِّ  ىكام أنه ال يسوغ أن جيرى جمر ،وجه

يا ،القرضو ،ثمرة الشجرة  ،والقراض ،ورضب الدية عىل العاقلة ،والعرا

خاصية تليق به ال تليق  ولكل خاّص  ،بل لكل باب ما يليق به ،واملساقاة

وإن  .وسائر األحكام ،صات يف العبادات والعاداتوكام يف الرتخُّ  .بغريه

وقد علمنا أن اجلميع يرجع مثال إىل حفظ الرضوريات  ـ كان كذلك

واحد ال  عىل وجه   حمّل  زيل حفظها يف كّل ـفتنـ كميليات واحلاجيات والت

بل ال بد من اعتبار خصوصيات األحوال واألبواب وغري ذلك من  ،يمكن

بع كم التّ فمن كانت عنده اخلصوصيات يف ُح  ،اخلصوصيات اجلزئية

فكيف يستقيم له ، ال يف حكم املقصود العيني بحسب كل نازلة ،احلكمي

مع احلفظ عىل  هذا ال يستمرّ  ؟!ه هو مقصود الشارعوأن ،جريان ذلك الكيل

 .مقصود الشارع

 ،اها إذا مل يعتب اخلصوصيات أال يعتب حماهلَّ أن هذه املرتبة يلزمُ  :ومنها

ة عىل اإلطالق جزئيّ  بل كام جيري الكليات يف كّل  ،فنياملكلَّ  أفعاُل  يوه

 ،تبار بخصوصياهتمف عىل اإلطالق من غري اعكلَّ مُ  ه أن جيرهيا يف كّل يلزمُ 

 فال يصّح  .عليه الفهم يف مقاصد الشارع كذلك عىل ما استمرّ  وهذا ال يصّح 

ل زُّ ـفصاحب هذه املرتبة ال يمكنه التن .مع هذا إال اعتبار خصوصيات األدلة

 .فال يستقيم مع هذا أن يكون من أهل االجتهاد ،إىل ما تقتضيه رتبة املجتهد

كانت املسألة بحسب النظر احلقيقي  ،خذااحتامل مأ ر أن لكّل وإذا تقرّ 

 .فيها باقية اإلشكال

من أمثلة هذه املرتبة مذهب من نفى القياس مجلة وأخذ ربام كان و

ومذهب من أعمل القياس عىل اإلطالق ومل  ،بالنصوص عىل اإلطالق
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واحد من الفريقني غاص به الفكر  فإن كّل  .يعتب ما خالفه من األخبار مجلة

رد له يف مجلة الرشيعة اطرادا ال يتوهم معه يف ي مطلق عام اطّ يف منحى رشع

دوا املعاين فنظروا يف فأصحاب الرأي جرّ . الرشيعة نقص وال تقصري

دوا مقتضيات والظاهرية جرّ  ،رحوا خصوصيات األلفاظالرشيعة هبا واطّ 

ومل  .رحوا خصوصيات املعاين القياسيةاأللفاظ فنظروا يف الرشيعة هبا واطّ 

ما  ل واحدة من الفرقتني إىل النظر فيام نظرت فيه األخرى بناء عىل كيلِّ زّ ـتتن

  .يف فهم الرشيعة هُ ت  دَ اعتمَ 

ق باملعاين الرشعية أن خيوض فيام خاض فيه الطرفان ويتحقّ  :الثالث

ر يف االستبصار ه التبحُّ بحيث ال يصدُّ  ،لة عىل اخلصوصيات الفرعيةزَّ ـمن

 عىل عموم   يفال هو جير ،بصار بالطرف اآلخرر يف االستبطرف عن التبحُّ 

ل ما زّ ـثم يلتفت مع ذلك إىل تن ،منهام دون أن يعرضه عىل اآلخر واحد  

 .ص له عىل ما يليق يف أفعال املكلفنيتلخّ 

ه أنه وحاصلُ  .وهذه الرتبة ال خالف يف صحة االجتهاد من صاحبها

قبلها فإن صاحبها بخالف ما  ،غري مقهور فيها ،هلا حاكمٌ  ،ن فيهامتمكِّ 

ه معانيها الكلية عن االلتفات إىل ولذلك قد تستفزّ  ،عليه فيها حمكومٌ 

 ،ت عىل عدم رسوخه فيهاوكل رتبة حكمت عىل صاحبها دلّ  ،اخلصوصيات

 ،وإن كانت حمكوما عليها حتت نظره وقهره فهو صاحب التمكني والرسوخ

وكثريا ما  .تنباطض لالسوالتعرُّ  ،االنتصاب لالجتهاد يستحّق  يفهو الذ

زاع يف االستحقاق أو ـفيقع الن ،خيتلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة

 .واهلل أعلم .عدمه

 ،والراسخ يف العلم ،واحلكيم ،ى صاحب هذه املرتبة الرباينسمّ ويُ 

أحد  كّل  ويويف ،ألنه يريب بصغار العلم قبل كباره ،والعاقل ،والفقيه ،والعامل

 ،وقد حتقق بالعلم وصار له كالوصف املجبول عليه ،بهه حسبام يليق حقّ 

 .وفهم عن اهلل مراده

أنه جييب السائل عىل ما يليق به يف حالته  :أحدمها ؛ومن خاصته أمران

بخالف صاحب الرتبة  ؛عىل اخلصوص إن كان له يف املسألة حكم خاص

 :الثاين األمرو .الثانية فإنه إنام جييب من رأس الكلية من غري اعتبار بخاص
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وصاحب الثانية ال ينظر يف  ؛أنه ناظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت

إذا ورد عليه أمر أو ني أو غريمها وكان يف مساقه  وال يبايل باملآل ،ذلك

م منها مجلة من مسألة االستحسان وهلذا املوضع أمثلة كثرية تقدّ  .كليا

 .كثريمذهب مالك من ذلك  ويف .ومسألة اعتبار املآل

 المسألة الرابعة عشرة
والعام جلميع  ،م التنبيه عىل طرف من االجتهاد اخلاص بالعلامءتقدّ 

 ،ح النوعنيمن ذلك عىل وجه يوّض  ءولكن ال بد من إعادة يش ،املكلفني

 . جهة املأخذ يف الطريقنيويبنيِّ 

كانت يف غالب  ،األولية يوه ،وبيان ذلك أن املرشوعات املكية

وجارية عىل ما تقتضيه جماري العادات عند  ،دةة غري مقيَّ قَ طلَ األحوال مُ 

 س من كّل من التلبُّ  :وعىل ما حتكمه قضايا مكارم األخالق ،أرباب العقول

ر يف حماسن كَ ن  ما هو مُ  والتباعد عن كّل  ،ما هو معروف يف حماسن العادات

من تفاصيل عن تقريره مجلة  معزوٌل  فيام سوى ما العقُل  ،العادات

 ،فني يف تلك العاداتفكان أكثر ذلك موكوال إىل أنظار املكلَّ عبدات. الت

بام الق به وما قدر عليه من تلك  ومرصوفا إىل اجتهادهم ليأخذ كّل 

ه هبا للواحد وما استطاع من تلك املكارم يف التوّج  ،املحاسن الكليات

 ،نه الكتاب والسنةمن إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبام بيّ  ،املعبود

ء واملساكني من غري  وإنفاق األموال يف إعانة املحتاجني ومؤاساة الفقرا

وصلة األرحام قربت أو بعدت عىل حسب ما  ،ر يف الرشيعةقرَّ تقدير مُ 

ومراعاة حقوق اجلوار  ،تستحسنه العقول السليمة يف ذلك الرتتيب

ة وإصالح ذات البني بالنسب ،واألجانب وحقوق امللة اجلامعة بني األقارب

وما أشبه ذلك من املرشوعات  ،هي أحسن يوالدفع بالت ،إىل مجيع اخللق

وكذلك األمر فيام نى عنه من . عىل تقييدها بعد املطلقة التي مل ينّص 

تبها يف القبح فإنم كانوا مثابرين عىل  ،املنكرات والفواحش عىل مرا

 .س باملحاسنجمانبتها مثابرهتم عىل التلبُّ 
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 ،ك األحيان آخذين فيها بأقىص جمهودهمفكان املسلمون يف تل

وهكذا بعد ما هاجر رسول اهلل  ،وعاملني عىل مقتضاها بغاية موجودهم

  .زمان التابعني ويف ،وبعد وفاته ،إىل املدينةصىل اهلل عليه وسلم 

ربام  ،سعت ودخل الناس يف دين اهلل أفواجاأن خطة اإلسالم ملا اتّ  إالّ 

هلم يف مقطع  ومطالبات بأقىص ما حيّق  ،امالتات يف املعوقعت بينهم مشاّح 

أو  ،أحكاما خاصة رضورات تقتيض أو عرضت هلم خصوصياُت  ،احلق

 ،بدت من بعضهم فلتات يف خمالفة املرشوعات وارتكاب املمنوعات

 ،فاحتاجوا عند ذلك إىل حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة

ل هلم بني الواجبات ص  ف  وتقييدات تَ  ،ومرشوعات تكمل هلم تلك املقدمات

ها جزئيات ال تستقل كان أكثرُ  إذ   ،واملندوبات واملحرمات واملكروهات

بأصول العبادات  كام مل تستقّل  ،فضال عن غريها ،بإدراكها العقول السليمة

وال سيام حني دخل يف اإلسالم من مل يكن لعقله ذلك  ،وتفاصيل التقربات

ىل عادة يف اجلاهلية ورضي عىل أو من كان ع ،النفوذ من عريب أو غريه

وكذلك  ،يف نفسها عىل غري ذلك يوه ،هومال إليها طبعُ  ،استحسانا فريقه

األمور التي كانت هلا يف عادات اجلاهلية جريان ملصالح رأوها وقد شاهبا 

هذا إىل ما أمر اهلل به من فرض اجلهاد حني قووا عىل  ،مفاسد مثلها أو أكثر

وإىل األمر باملعروف  ،اخللق إىل امللة احلنيفية بدعائهم وطلبوا ، عدوهم

ما احتاجوا إليه بغاية   هلم كّل فأنزل اهلل تعاىل ما يبنيِّ  ،والنهي عن املنكر

نت وتبيّ  ،لت تلك املجمالت املكيةفتفّص  ،ةنّ القرآن وتارة بالسبتارة  ،البيان

ه تلك ت بالنسخ أو غريَص صِّ وُخ  ،دت تلك املطلقاتيِّ وقُ  ،تلك املحتمالت

ا إىل أن وأصال مستن   ،ردامطّ  ليكون ذلك الباقي املحكم قانونا ،العمومات

 ،وليكون ذلك متاما لتلك الكليات املقدمة ،يرث اهلل األرض ومن عليها

 ة.فضال من اهلل ونعم ،وبناء عىل تلك األصول املحكمة

كليات ألنا يف عامة األمر  ،خنَس ل ومل تُ ل باقية مل تتبدّ وَّ فاألصول األُ 

وإنام وقع النسخ أو البيان عىل وجوهه يف األمور اجلزئية املتنازع  .رضوريات

 فيها، ال يف الكليات. 

فإن  ،ه ظاهر ملن نظر يف األحكام املكية مع األحكام املدنيةوهذا كلّ 
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وبذل املجهود يف االمتثال  ،ة عىل اإلنصاف من النفساألحكام املكية مبنيّ 

لة يف زّ ـة فمنوأما األحكام املدنيّ  ،أو حقوق اآلدميني بالنسبة إىل حقوق اهلل

 ،اتم من بعض املنازعات واملشاّح عىل وقائع مل تكن فيام تقدّ  الغالب

فإن  ،وتقرير العقوبات يف اجلزئيات ال الكليات ،خص والتخفيفاتوالرُّ 

ة وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات املكيّ  ،مة بمكةكَ رة حُم  الكليات كانت مقرَّ 

فكملت مجلة  .ذلك يؤتى هبا يف السور املدنيات تقريرا وتأكيدالو ،ىل حاهلاع

ّ  ،باألمرينـ واحلمد هلل ـ الرشيعة  فقال اهلل تعاىل  ،ت واسطتها بالطرفنيومت

املائدة: ) چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :عند ذلك

١.) 

 هي مظانّ  يالفقهاء بتقرير احلدود واألحكام اجلزئيات الت وإنام عنّي 

والعمل بمقتىض الطوارئ  ،التنازع واملشاحة واألخذ باحلظوظ اخلاصة

 الفصل بني ما أحّل  وكأنم واقفون للناس يف اجتهادهم عىل خطّ  .العارضة

قون للناس فهم حيقِّ  ،ماهلل إىل ما حرّ  حتى ال يتجاوزوا ما أحّل  ،ماهلل وما حرّ 

يا ام ربّ  صار التشاحُّ  حني ،مناط هذه األحكام بحسب الوقائع اخلاصة إىل مؤدِّ

هم أحدُ  وإذا زّل  ،م عن مداخلة احلمىوَنُ عُ زَ فهم يَ  ،الفاصل مقاربة احلدّ 

آخذين  ،جزئية املوصل إىل اخلروج عن ذلك يف كّل   له الطريُق بنيَّ يُ 

فهذا النمط هو كان جمال اجتهاد  ،ة وتارة باللنيم تارة بالشدّ ه  ز  جَ بحُ 

 .اواه حترّ وإيّ  ،الفقهاء

ا فلم وتركً  وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم األخالق فعالً 

بل اإلنسان يف أكثر األمر  ،اج إىل التفصيلتَ ألنه غري حُم  ،القول فيه لوا يفصِّ 

كيف ما  إذ   ،ف واجتهادهلوه إىل اختيار املكلَّ فوكّ  ،بإدراك العمل فيه يستقّل 

ولكن  د تشتبه فيه أمورٌ وق ،الشارع ونيه عىل موافقة أمر   فعل فهو جار  

فهو  ،م الفقهاء عليها من تلك اجلهةفتكلَّ  ،الفاصل ا من احلدّ رهب  بحسب قُ 

 .من القسم األول

 وأفعاله تبنّي صىل اهلل عليه وسلم وإذا نظرت إىل أوصاف رسول اهلل 

وكذلك ما يؤثر من شيم  ،زلتنيـوبون ما بني املن ،لك فرق ما بني القسمني

ومل تزل األصول يندرس  .بمقتىض تلك األصول الصحابة واتصافهم
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حتى صارت  ،العمل بمقتضاها لكثرة االشتغال بالدنيا والتفريع فيها

وهو  ،عن أهله وصار طالب العمل هبا كالغريب املقيص ،كالنس املنسّ 

ال َبَدأَ " :داخل حتت معنى قوله عليه الصالة والسالم س  يًبا مُ اإل   َوَسيَُعودُ  َغر 

يًبا أَ َبدَ  َكاَم    َفُطوَبى ،َغر 
 
 1".ل ل ُغَرَباء

فيه  فاحلاصل من هذه اجلملة أن النظر يف الكليات يشارك اجلمهورُ 

 .بالعلامء يف اجلزئيات فيختّص  وأما النظرُ  ،عىل اجلملة العلامءَ 

 

 فصل

زيل املكي عىل ما أداهم ـكان املسلمون قبل اهلجرة آخذين بمقتىض التن

وا السابقني مُّ حتى ُس  ،فسبقوا غاية السبق ،حتياطهماإليه اجتهادهم و

ا هاجروا إىل املدينة وحلقهم يف ذلك السبق من شاء اهلل من ثم ملّ  ،بإطالق

وصادفوا ذلك  ،وكملت هلم هبا شعب اإليامن ومكارم األخالق ،األنصار

ومل يرتكوا . ت أسهل عليهمامفكانت املتمِّ  ،هموقد رسخت يف أصوهلا أقدامُ 

 دَّ ا ُح بل زادوا يف االجتهاد وأمعنوا يف االنقياد مل ،ا كانوا عليهبعد اهلجرة م

ات عن األخذ خص املدنيّ مل تزحزحهم الرُّ  ،هلم يف املكي واملدين معا

ئم املكيّ  وا به من عُ تِّ هم عن بذل املجهود يف طاعة اهلل ما مُ وال صدّ  ،اتبالعزا

 .األخذ بحظوظهم وهم منها يف سعة

أخذ باألصل األول واستقام فيه كام استقاموا  ن  مَ  فعىل تقرير هذا األصل

وعىل األول جرى الصوفية  .ومن أخذ باألصل الثاين فبها ونعمت ،فطوبى له

م فهَ ومن هانه يُ  .عداهم ممن مل يلتزم ما التزموه ن  وعىل الثاين جرى مَ  ،لوّ األُ 

يظهر  يالذفإن  ،املنقطعني إىل اهلل فيام امتازوا به من نحلتهم املعروفة شأنُ 

                                                 
 غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن بيان :باب، كتاب: اإلميان، يح مسلمصح 1

 .املسجدين بني يأرز وأنه
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وال هي مما يلزمهم  ،لبادئ الرأي منهم أنم التزموا أمورا ال توجد عند العامة

ودخلوا  ،فوا كلّ فوا ما مل يُ وتكلّ  ،أنم شددوا عىل أنفسهم فيظن الظانّ  ،رشعا

وقد بنوا  ،ما كانوا ليفعلوا ذلك !وحاش هلل ،عىل غري مدخل أهل الرشيعة

لكن  .ة صفوة اهلل من اخلليقةاق أهل السنّ وهم باتف ،نحلتهم عىل اتباع السنة

زيل املكي ـونصوص التن ،ل اإلسالمإذا فهمت حالة املسلمني يف التكليف أوّ 

 ، لك أن تلك الطريق سلك هؤالءتبنيَّ  زيل أعامهلم عليهـوتن ،نسخمل يُ  يالذ

 .املدين املفّسِّ  تباعها عنوا عىل وجه ال يضادّ اوب

 
 ن جهة فتواهما يتعلق بالمجتهد مثانيا: 

 المسألة األولى
والدليل عىل صىل اهلل عليه وسلم،  املفتي قائم يف األمة مقام النبّي 

 :ذلك أمور

ُعَلاَمءَ  َوإ نَّ " :في احلديثف ،النقل الرشعي :أحدها   َوَرَثةُ  ال 
 
 َوإ نَّ  ،األَن ب يَاء

ُثوا  مَل   األَن ب يَاءَ  ا َوال د ينَاًرا ُيَورِّ مَهً ر 
ُثوا  د  ل مَ ا َورَّ ع    1".َواف ر   ب َحظر  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمن   ،ل 

صىل اهلل عليه وسلم: لقوله  ،أنه نائب عنه يف تبليغ األحكام :الثاين

دُ  لُيَبلِّغ َأال" اه  ن ُكم   الشَّ
َغائ َب  م  وإذا كان  3".آَيةً  َوَلو   َعنِّي َبلُِّغوا " :وقال 2"،ال 

  اهلل عليه وسلم.صىل كذلك فهو معنى كونه قائام مقام النبّي 

ه من الرشيعة إما منقول غُ ألن ما يبلِّ  ،من وجه أن املفتي شارعٌ  :الثالث

والثاين  .غافاألول يكون فيه مبلِّ  .ط من املنقولستنبَ وإما مُ  ،عن صاحبها

                                                 
. وذكره البخاري بال سند العلم طلب على احلث :باب، كتاب: العلم، سنن أبي داود 1

 .والعمل القول قبل العلم :باب، كتاب: العلم، صحيح البخاريحتت باب العلم، 
 ابن قاله الغائب الشاهد العلم ليبلغ :باب تاب: فضل العلم،، كصحيح البخاري 2

  .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عباس
 .إسرائيل بين عن ذكر ما :باب ، كتاب: أحاديث األنبياء،صحيح البخاري 3
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 ،األحكام إنام هو للشارع وإنشاءُ  ،ه يف إنشاء األحكاميكون فيه قائام مقامَ 

فهو من هذا  ،كام بحسب نظره واجتهادهفإذا كان للمجتهد إنشاء األح

وهذه هي اخلالفة عىل  .عىل وفق ما قاله ه والعمُل باعُ اتّ  واجٌب  الوجه شارعٌ 

من نظره فيه من جهة فهم  غ ال بدّ هو فيه مبلّ  يبل القسم الذ .التحقيق

زيلها عىل ـومن جهة حتقيق مناطها وتن ،املعاين من األلفاظ الرشعية

فقد قام مقام الشارع أيضا يف هذا  ،إليه فيها ن راجعٌ وكال األمري .األحكام

 .املعنى

ٌ وعىل اجلملة فاملفتي خُم  وموقع  صىل اهلل عليه وسلم، عن اهلل كالنبّي  ب 

 ونافذٌ  صىل اهلل عليه وسلم، بحسب نظره كالنبّي  فنيللرشيعة عىل أفعال املكلَّ 

 وا أويلمُّ ولذلك ُس سلم. صىل اهلل عليه و ه يف األمة بمنشور اخلالفة كالنبّي أمرُ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  :هم بطاعة اهلل ورسوله يف قوله تعاىلت طاعتُ نَ ر  وقُ  ،األمر

 .واألدلة عىل هذا املعنى كثرية (.١١النساء: ) چىئ  ىئ  ی   ی  یی  

 المسألة الثانية
إذا ثبت أن املفتي قائم يف األمة مقام النبي صىل اهلل عليه وسلم، فإنه 

 .واإلقرار ،والفعلأن الفتوى من املفتي حتصل من جهة القول، ينبني عليه 

 .وال كالم فيه .فأما الفتوى بالقول فهو األمر املشهور

 :من وجهنيتكون بالفعل فالفتوى وأما 

السائد يف بيئة املفتي د به اإلفهام يف معهود االستعامل قَص ما يُ  :أحدمها

وذلك كام كان رسول اهلل صىل  .ح بهفهو قائم مقام القول املرصَّ واملستفتي، 

رُ اهلل عليه وسلم يبنيِّ بفعله، مثل قوله: " ه  َامَ  َوَخنََس  ،َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّ هب   اإل 

  1".الثَّال َثة   يف  

 مقامَ  ثبت للمفتي أنه قائمٌ فإذا  .به ىدَ قتَ ه أسوة يُ ما يقتضيه كونُ  :الثاين

لالقتداء  أفعاله حمّل  لزم من ذلك أنّ  ،هُ ابَ نَ مَ  ونائٌب صىل اهلل عليه وسلم  النبّي 

                                                 
 رأيتم إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب قول باب، كتاب: الصوم، صحيح البخاري 1

  .فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا اهلالل
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فيه  وما مل يقصد به ذلك فاحلكمُ  ،هبا البيان واإلعالم فظاهر فام قصدَ  .أيضا

وقد كان  للنبّي صىل اهلل عليه وسلم، أنه وارٌث  :أحدمهاألمرين: كذلك أيضا 

مل يكن وارثا عىل  وإالّ  ،فكذلك الوارث ،قدوة بقوله وفعله مطلقا ُث املورِّ 

 :والثاين .ه مقتدى هبا كام انتصبت أقوالهفال بد من أن تنتصب أفعالُ  .قيقةاحل

   مُ عظَّ أن التأيس باألفعال بالنسبة إىل من يُ 
 ،يف طباع البرش مبثوٌث  يف الناس رس 

 ،عند االعتياد والتكرار ال سيام ،نفكاك عنه بوجه وال بحالال يقدرون عىل اال

 .به ىة وميال إىل املتأسَّ وإذا صادف حمبّ 

فكان  ،كان معصوما صىل اهلل عليه وسلم إن النبّي  :قائال يقول ولعّل 

للخطأ والنسيان  بخالف غريه فإنه حمّل  ؛بال إشكال قتداء حمالّ ه لالعملُ 

 .فال تكون مقتدى هبا ،هبا ُق وثَ فأفعاله ال يُ  ،والكفر واملعصية

ة للمستفتي جَّ  هذا االحتامل يف نصب أفعاله ُح ب  أنه إن اعتُ  :فاجلواب

له مثلُ َب عتَ فليُ  فإنه يمكن فيها اخلطأ والنسيان والكذب عمدا  ،ه يف نصب أقوا

ا مل يكن ذلك معتبا يف األقوال مل يكن وملّ  .ألنه ليس بمعصوم ،وسهوا 

 يف هذا كام تبنّي  ،ة العامللَّ رشعا زَ  مُ ظَ ستع  وألجل هذا تُ  ،معتبا يف األفعال

 ،عىل املفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله فحّق  .الكتاب ويف باب البيان

بمعنى أنه ال بد له من املحافظة عىل أفعاله حتى جتري عىل قانون الرشع 

 .فيها أسوة ذَ خَ تَّ ليُ 

املفتي عن  وكفُّ  ،فعٌل  ألن الكّف  ،وأما اإلقرار فراجع إىل الفعل

ون وقد أثبت األصولي .اإلنكار إذا رأى فعال من األفعال كترصحيه بجوازه

فكذلك يكون صىل اهلل عليه وسلم، ا بالنسبة إىل النبي رشعيّ  دليالً اإلقرار 

وما تقدم من األدلة يف الفتوى الفعلية جار هنا  .بالنسبة إىل املنتصب بالفتوى

لف عىل القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي ومن هنا ثابر الّس  .بال إشكال

ات عليهم بالقتل فام عنه من عود املرّض  ومل يبالوا يف ذلك بام ينشأ ،عن املنكر

ما مل  ،بدينه واستخفى بنفسه ومن أخذ بالرخصة يف ترك اإلنكار فرَّ  .دونه

فإن ارتكاب خري  ،يكن ذلك سببا لإلخالل بام هو أعظم من ترك اإلنكار

وهو راجع يف احلقيقة إىل إعامل القاعدة يف  ،الرشين أوىل من ارتكاب رشمها
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واملراتب الثالث يف هذا الوجه مذكورة  ،والنهي عن املنكر األمر باملعروف

 .شواهدها يف مواضعها من الكتب املصنفة فيه

 المسألة الثالثة
 من خمالف   أن الفتيا ال تصّح  يهعل ىنبنإذا ثبت ما يف املسألة السابقة ا

 .ملقتىض العلم

لُ  ،ا فتياه بالقولفأمّ  ن ذه مفتياه هو ،ه عىل غري املرشوعفإذا جرت أقوا

له فيمكن جرياُن   .ق هباوثَ فال يُ  ،ا عىل غري املرشوعمجلة أقوا

 فإذا جرت عىل خالف أفعال أهل الدين والعلم مل يصّح  ،هوأما أفعالُ 

وكذلك إقراره  .ها أسوة يف مجلة أعامل السلف الصالحوال جعلُ  ،قتداء هبااال

  .ألنه من مجلة أفعاله

عىل صاحبيه  ثالثة عائدٌ وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه ال

بقوله  ُف واملخال   ،عىل خمالفته يف قوله بجوارحه يدلُّ  فإن املخالَف  ،بالتأثري

 .من أمر واحد قلبي ألن اجلميع يستمدّ  ،عىل خمالفته بجوارحه يدّل 

وأما عىل التفصيل فإن  .هذا بيان عدم صحة الفتيا منه عىل اجلملة

 ال يعنى ففتواه يعني فإن كان صامتا عاّم   المثال بالصمت عاّم  املفتي إذا أمرَ 

ك عىل وإذا دلّ  .فهي غري صادقة يوإن كان من اخلائضني فيام ال يعن ،صادقة

وإن كان راغبا يف الدنيا فهي  ،الزهد يف الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه

 ،فتياه ك عىل املحافظة عىل الصالة وكان حمافظا عليها صدقتوإن دلّ  .كاذبة

ومثلها  .وعىل هذا الرتتيب سائر أحكام الرشيعة يف األوامر .وإال فال

ا عن النظر إىل األجنبيات من النساء وكان يف نفسه منتهي   ىفإذا ن ،النواهي

وما أشبه ذلك  ،عن الكذب وهو صادق اللسان ىأو ن ،عنها صدقت فتياه

ألن عالمة  ؛فال وإالّ  ،بقوله ويقتدى بفعله ىدَ قتَ والذي يُ  ،فهو الصادق الفتيا

 .بل هو الصدق يف احلقيقة عند العلامء ،صدق القول مطابقة الفعل

ۀ  ۀ  چ :فقال اهلل تعاىل ،الرشع الفاعل بخالف ما يقول وقد ذمّ 
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ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  :وقال (،٢٢البقرة: ) چہ   ہ  ہ  

 (.١ – ٢الصف: ) چڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ر القيام بالفتوى وباألمر باملعروف ان كام قلت تعذّ إن ك :فإن قيل

وقد قال العلامء إنه ال يلزم يف األمر باملعروف والنهي  ،والنهي عن املنكر

وإال أدى ذلك إىل خرم  ،ه مؤمترا أو منتهياعن املنكر أن يكون صاحبُ 

 ،ةعتبل غري مُ مَّ كَ املُ  ت إىل انخرام األصل  تكملة أدّ  أن كّل  وقد مرّ  .األصل

وال  وال يضّل  ال يزّل  يالذ ن  ومَ  .ومثله االنتصاب للفتوى .فكذلك هنا

 ،نعم .وال سيام يف األزمنة املتأخرة البعيدة عن زمان النبوة !هفعلُ  هُ خيالف قولَ 

م يف للتقدّ  عىل اإلطالق هو املستحّق  هُ فعلُ  هُ من طابق قولَ  ال إشكال يف أنّ 

هذا مشكل  !االنتصاب ك مل يصّح يقال إذا عدم ذل وأما أن ،هذه املراتب

  .جدا

يف هذه املسألة، ر أن هذا السؤال غري وارد عىل القصد املقرَّ  :فاجلواب

ال يف احلكم  ،ة االنتصاب واالنتفاع يف الوقوعمنا عىل صحّ ا إنام تكلّ ألنّ 

عىل العامل املجتهد االنتصاب والفتوى عىل  واجٌب  :فنحن نقول .الرشعي

رد إن وال يطّ  ،لكن االنتفاع بفتواه ال حيصل ،ه أم الفعلُ  هطابق قولَ  ،اإلطالق

 .حصل

ه لفعله حصل االنتفاع واالقتداء به يف وذلك أنه إن كان موافقا قولُ 

ق القول أو ألن الفعل يصدِّ  ؛ة للحصولأو كان مظنّ  ،القول والفعل معا

رتبة إىل االنحطاط عن  املخالفةُ أّدت  نفإ ،هه قولَ وإن خالف فعلُ  .بهيكذِّ 

ة وعدم صحّ  ،ة االقتداءالعدالة إىل الفسق فال إشكال يف عدم صحّ 

من رشط قبول القول والعمل به ؛ ألن رشعا وعادةللفتوى االنتصاب 

به وإن كانت فتواه جارية عىل مقتىض األدلة يف  ُق وثَ العدل ال يُ  وغريُ  ،هُ صدقُ 

 ،موثوق هبا غري هُ وجهتُ  ،ذلك إال من جهته ال يمكن علمُ  إذ   ،نفس األمر

فال فتوى يف  ،ومن اقتدى به كان خمالفا مثله ي.فيسقط اإللزام عن املستفت

  .احلقيقة وال حكم
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االقتداء به  صّح مل تؤد املخالفة إىل االنحطاط عن رتبة العدالة وإن 

م أنه إذا فمن املعلوم كام تقدّ  .وفتواه فيام وافق دون ما خالف ،واستفتاؤه

مر وباملحافظة عىل الواجبات وهو يف فعله عىل حسب أفتاك برتك الزنا واخل

وإذا أفتاك بالزهد يف الدنيا أو ترك خمالطة  ،فتواه حصل تصديق قوله بفعله

ثم رأيته حيرص عىل الدنيا  ،ا ال يقدح يف أصل العدالةاملرتفني أو نحو ذلك ممّ 

كان  هذا وإن   .وخيالط من ناك عن خمالطتهم فلم يصدق القول الفعل

 ،بقوله وفعله ذَ ؤَخ ه الشارع أيضا ليُ بَ فقد نَص  ،قد أمرك بمتابعة قوله عُ الرش

فإذا خالف فقد خالف مقتىض صىل اهلل عليه وسلم،  ألنه وارث النبّي 

 . باألفعالت من جواذب التأيسِّ ملا يف اجلبالّ  القوَل  ب الفعُل وكذّ  ،املرتبة

كامهلا يف الصحة إال  الفتوى عىلتكون االقتداء وال  فعىل كل تقدير ال يصّح 

 .اإلطالق مع مطابقة القول الفعل عىل

 المسألة الرابعة
عىل املعهود الوسط  الناَس  ُل م  املفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي حَي  

وال يميل هبم إىل طرف  ،الشدة هبم مذهَب  فال يذهُب  ،فيام يليق باجلمهور

 .االنحالل

 ،جاءت به الرشيعة ييم الذة هذا أنه الرصاط املستقوالدليل عىل صحّ 

وهو الذي كان عليه شأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه األكرمني. 

ط من غري عىل التوسُّ  ف احلمُل أن مقصد الشارع من املكلَّ بيان  قد مرَّ و

 ،فإذا خرج عن ذلك يف املستفتني خرج عن قصد الشارع ،إفراط وال تفريط

  .مذموما عند العلامء الراسخني ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط

وال تقوم به  ،عن العدل وأيضا فإن اخلروج إىل األطراف خارٌج 

وأما يف طرف االنحالل  ،ةٌ كَ لَ ه  أما يف طرف التشديد فإنه مَ  :مصلحة اخللق

إليه  َض غِّ ت واحلرج بُ نَ العَ  به مذهُب  َب ه  ذُ  اإذ يألن املستفت ؛فكذلك أيضا

وأما إذا  .دٌ شاهَ وهو مُ  .عن سلوك طريق اآلخرة وأدى إىل االنقطاع ،الدينُ 

إنام  والرشعُ  ،للميش مع اهلوى والشهوة ةً به مذهب االنحالل كان مظنّ  َب ه  ذُ 

 .واألدلة كثرية .واتباع اهلوى مهلك ،جاء بالنهي عن اهلوى
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ا للميش عىل خص يف الفتيا بإطالق مضاد  إىل الرُّ  امليُل  فعىل هذا يكونُ 

  .له أيضا ن امليل إىل التشديد مضاد  كام أ ،طالتوسُّ 

فال  ،ص تشديدٌ أن ترك الرتخُّ أهل االنتامء إىل العلم  وربام فهم بعُض 

ل موارد ومن تأمّ  ،والوسط هو معظم الرشيعة .طٌ لَ وهذا غَ  .جيعل بينهام وسطا

ق باخلالف ه يتعلّ هذا شأنُ  ن  وأكثر مَ  .األحكام باالستقراء التام عرف ذلك

هوى  يوافُق  يى الفتوى بالقول الذبحيث يتحرّ  ،سائل العلميةالوارد يف امل

يف  عليه وحرٌج  منه عىل أن الفتوى بالقول املخالف هلواه تشديدٌ  بناءً  ،املستفتي

وليس بني التشديد والتخفيف  ،هلذا املعنى إنام كان رمحةً  وأن اخلالَف  ،هحقِّ 

م أن اتباع اهلوى دّ وقد تق .للمعنى املقصود يف الرشيعة وهذا قلٌب  .واسطة

وأن اخلالف إنام هو رمحة من جهة  ،بسببها ُص خَّ رَتَ ات التي يُ ليس من املشقّ 

طلق ال عىل مُ  ،طعىل التوسُّ  الرشيعة محٌل  وأنغري هذا املعنى، أخرى 

 وخمالٌف  ق التكليف من حيث هو حرٌج لَ ط  مُ  لزم ارتفاعُ  وإالّ  ،التخفيف

ه فإنّ  ،يف هذا املوضع حذره ُق وفَّ ذ املُ فليأخ .وال عىل مطلق التشديد ،للهوى

 .عىل وضوح األمر فيه ة قدم  مزلّ 

 

 فصل
ق الوسط بناء ومن التكليف ما هو ف هُ ل نفَس مِّ للمجتهد أن حُي  قد يسوغُ 

 يا بقوله وفعله كان له أن خيفا كان مفتيً وملّ  .صَخ م يف أحكام الرُّ عىل ما تقدّ 

 ،به فيه من ال طاقة له بذلك العمل فينقطع فربام اقتدى ،به فيه ىدَ قتَ ه يُ ما لعلَّ 

أخفى السلف الصالح ـ واهلل أعلم ـ وهلذا  .عليه هَ للناس نبَّ  هُ وإن اتفق ظهورُ 

 ،مع ما كانوا خيافون عليه أيضا من رياء أو غريه ،ذوا قدوةخَ تَّ م لئال يُ أعامهَلُ 

ور أن للجمه ر منه إال ما صّح ظهَ عرضة لالقتداء مل يُ  وإذا كان اإلظهارُ 

 .حيتملوه
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 فصل
وهو الذي  ،ط هو املوافق لقصد الشارعإذا ثبت أن احلمل عىل التوسُّ 

مذهب كان أجرى عىل هذا  أّي  دُ فلينظر املقلِّ  ،عليه السلف الصالح كان

ها طرقا وإن كانت املذاهب كلّ  .تباع وأوىل باالعتبارالطريق فهو أخلق باال

 ،مألنه أبعد من اتباع اهلوى كام تقدّ  ،ولكن الرتجيح فيها ال بد منه ،إىل اهلل

فقد قالوا يف مذهب  .قصد الشارع يف مسائل االجتهاد يإىل حترِّ  وأقرُب 

وقالوا يف  .إنه بدعة حدثت بعد املائتني :ا وقف مع الظاهر مطلقاداود ملّ 

فإن كان  .ةيفارق السنّ أن رق يف القياس غيكاد امل :مذهب أصحاب الرأي

إىل  والتعيني يف هذا املذهب موكوٌل  .ن فهو األوىل باالتباعبني هذي رأٌي  مَّ ثَ 

 .واهلل أعلم .أهله
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 قول المجتهد المقتدى به  عمالإ
 وحكم االقتداء به

 
 

 المسألة األولى
ه يف الدين إال السؤال د إذا عرضت له مسألة دينية فال يسعُ إن املقلِّ 

دهم عىل مقتىض وإنام تعبَّ  ،جلهلبا د اخللَق اهلل مل يتعبّ  ألنّ  ؛عنها عىل اجلملة

ه ال عىل ما يفهمُ  (،٢٥٢البقرة: ) چېئ   ىئىئ  ىئ  یچ  :قوله سبحانه

أي  .يف صناعة النحو ةُ ره األئمّ قرَّ  بل عىل مامن هذه اآلية، من الناس  كثريٌ 

ب فرتتّ  ،يف األول الثاين سبٌب  فكأنّ  .قوهحال فاتّ  م عىل كّل كُ مُ إن اهلل يعلِّ 

م العلم عىل وهو يقتيض تقدّ  ،اا معنوي  بُ عىل حصول التعليم ترتُّ بالتقوى  األمرُ 

فال فائدة يف  ،ة ال نزاع فيهاوهي قضيّ  ،واألدلة عىل هذا املعنى كثرية .العمل

 و ما يأيت يف املسألة التالية.وه ،لكنها كاملقدمة ملعنى آخر ،التطويل فيها

 المسألة الثانية
بُ  َبُ عتَ ائل أن يسأل من ال يُ لّس ال يصحُّ ل  ألنه إسنادُ  ؛هيف الرشيعة جوا

 ؛بل ال يمكن يف الواقع ،ة مثل هذاواإلمجاع عىل عدم صحّ  .إىل غري أهله أمر  

وأنا  ! ال تدريأخبين عاّم  :عنه َل ئ  ا ُس مل ألن السائل يقول ملن ليس بأهل

 س  أُ 
ومثل هذا ال يدخل يف زمرة  .أمري لك فيام نحن باجلهل به عىل سواء دُ ن 

 .عقالءال
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 إذا تعنّي  :ا نقول بعدهغري أنّ  ،تاج إليهيف هذا أيضا غري حُم  واإلطناُب 

 يعليه السؤال فحق عليه أن ال يسأل إال من هو من أهل ذلك املعنى الذ

 ،د فال إشكالفإن احّت  .دأو يتعدّ نظر حد يف ذلك الأن يتّ وال خيلو  .يسأل عنه

وذلك  .األصول ل به أهُل تكفّ  الرتجيح قد د فالنظر يف التخيري ويفوإن تعدّ 

لع عىل فتاوهيم أما إذا كان اطّ  ،م يف املسألة قبل السؤالإذا مل يعرف أقواهلَ 

له إال  م قبل هذا أنه ال يصّح قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدّ 

ُج  ؛الرتجيح حتى  ،ف عن داعية هواهاملكلَّ  ألن من مقصود الرشيعة إخرا

وقد  .فال سبيل إليه ألبتة ،يفتح له باب اتباع اهلوى هوختيريُ  ،يكون عبدا هلل

 .يف هذا الكتاب فال نعيده نٌ َس َح  يف ذلك تقريرٌ  مرّ 

 المسألة الثالثة
 .واآلخر خاّص  ،عام   :أحدمها ؛ الرتجيح فله طريقانحيث يتعنّي 

إال أن فيه  ،هو املذكور يف كتب األصول: و. الطريق العام للرتجيح1

وذلك أن كثريا من الناس جتاوزوا  ،ز منهرَتَ ل وحُي أمّ تَ موضعا جيب أن يُ 

الرتجيح بالوجوه اخلالصة إىل الرتجيح ببعض الطعن عىل املذاهب 

مع أنم يثبتون مذاهبهم  ،أو عىل أهلها القائلني هبا ،املرجوحة عندهم

وهو غري  .ة االستناد إليهم يف الفتوىويفتون بصحّ  ،ون هبا ويراعوناويعتدّ 

من تعاطى  وهعن وإنام الذى يليق بذلك الطّ  .حنيصب املرجِّ الئق بمنا

 .وليس من أهلهاالجتهاد 

يا الظاهرة التي  وأما إذا وقع الرتجيح بذكر الفضائل واخلواص واملزا

أعني عند  ،بل هو مما ال بد منه يف هذه املواطن ،يشهد هبا الكافة فال حرج فيه

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ :تعاىلاهلل  ه من الكتاب قوُل وأصلُ  .احلاجة إليه

 چپ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

يا  ، أصل التفضيلفبنيَّ  (،٢١١البقرة: ) ثم ذكر بعض اخلواص واملزا

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ   چ :وقال تعاىل .املخصوص هبا بعض الرسل

ء: ) چڭ  (.١١اإلرسا
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نن واآلثار منجاء يف قد و ألجل ما ينبني  الرتجيح والتفضيل كثريٌ  السُّ

 .مجيعه ليس فيه إشارة إىل تنقيص املرجوحلكن و ،عليه من شعائر الدين

ى إىل دَّ عَ تَ ال يُ  يكم املنبم الذواحلُ  ،وإذا كان كذلك فهو القانون الالزم

  .وكذلك فعل السلف الصالح ،سواه

م يف أهل العلم أن شار إليهوربام انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يُ 

وعمروا بذلك  ،موا الرتجيح بالتنقيص ترصحيا أو تعريضا دأهَبُ صريَّ 

حتى صار هذا النوع ترمجة من تراجم  ،دوا به قراطيسهموسوّ  ،دواوينهم

من املنهيات وفيه ما فيه  ،أو كالرتمجة ،فة يف أصول الفقهالكتب املصنَّ 

 ،الصحابة فمن دونم ق األمر إىل السلف الصالح منبل تطرّ الرشعية. 

يُت  فة يف تفضيل بعض الصحابة عىل بعض عىل بعض التآليف املؤلّ  فرأ

إىل  َب س  ا نُ زيه الراجح عنده ممّ ـمرجوحا وتن هُ لَ منحى التنقيص بمن جعَ 

ال ستعمَ فصار هذا النحو مُ  ،عىل القرى بل أتى الوادي فطمّ  ،املرجوح عنده

 ،ال فنظموا فيه ونثرواهّ ة من اجلُ ق ذلك إىل رشذموتطرّ  ،فيام بني األنبياء

وأخذوا يف ترفيع حممد عليه الصالة والسالم وتعظيم شأنه بالتخفيض من 

وهو  ،مستندين إىل منقوالت أخذوها عىل غري وجهها ،شأن سائر األنبياء

 .خروج عن احلق

 المسألة الرابعة
وذلك أن من اجتمعت فيه رشوط  :. الطريق اخلاص للرتجيح2

من كان منهم يف أفعاله  القسم األول: ؛فتوى عىل قسمنياالنتصاب لل

له وأحواله عىل مقتىض فتواه قائم معه  ،بأوصاف العلم صٌف فهو متَّ  ،وأقوا

أغناك عن  قتداء به من غري سؤالحتى إذا أحببت اال ،مقام االمتثال التامّ 

 ذُ يؤَخ الصالة والسالم كام كان رسول اهلل عليه  ،السؤال يف كثري من األعامل

د فهو أوىل ممن ليس ج  فهذا القسم إذا وُ . من قوله وفعله وإقراره العلمُ 

  .وإن كان يف أهل العدالة مبزا "،القسم الثاين"وهو  ،كذلك

 :لوجهنيوذلك 
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ه وقولُ  ،ه أبلغُ ه فوعظُ من هذا حالُ  م يف موضعه من أنّ ما تقدّ  :أحدمها

ظهرت ينابيع  يالذألنه  ،وفتواه أوقع يف القلوب ممن ليس كذلك ،أنفع

 ،وصار كالمه خارجا من صميم القلب ،ه بهتُ يَّ واستنارت كلِّ  ،العلم عليه

 .والكالم إذا خرج من القلب وقع يف القلب

ه م بيانُ كام تقدّ  ،لصدق ذلك القول أن مطابقة الفعل القول شاهدٌ  :الثاين

 ،النفوس وانقادت له بالطواعية ،قته القلوُب ه صدّ ه قولَ فمن طابق فعلُ  .أيضا

ولكن  ،ه معلوماه ودينُ وإن كان فضلُ  ،بخالف من مل يبلغ ذلك املقام

فإذا  .زيادة الفائدة أو عدم زيادهتا التفاوت احلاصل يف هذه املراتب مفيدٌ 

من غلبت  د اتباعُ اجح للمقلِّ مراتب املفتني يف هذه املطابقة فالرّ  تاختلف

 .مطابقة قوله بفعله

فإذا طابق  ،فيها بالنسبة إىل األوامر والنواهي ها ينظرواملطابقة أو عدمُ 

 دَ ج  فإذا وُ  .فاألرجح املطابقة يف النواهيـ أعني فيام عدا رشوط العدالة ـ فيهام 

عىل أن ال يرتكب منهيا عنه لكنه يف األوامر ليس  مها مثابرٌ جمتهدان أحدُ 

ىل غري عىل أن ال خيالف مأمورا به لكنه يف النواهي ع واآلخر مثابرٌ ، كذلك

ألن اجتناب النواهي آكد وأبلغ  ؛فاألول أرجح يف االتباع من الثاين ،ذلك

 :يف القصد الرشعي من أوجه

وهو معنى يعتمد  ،أن درء املفاسد أوىل من جلب املصالح :أحدها

 .عليه أهل العلم

عليها  فلإلنسان قدرةٌ  ،واحد وهو الكّف  بفعل   ُل ثَ تَ أن املناهي مُت   :الثاين

وإنام  ،وأما األوامر فال قدرة للبرش عىل فعل مجيعها ،من غري مشقة يف اجلملة

فرتك بعض  .ف عىل البدل بحسب ما اقتضاه الرتجيحتتوارد عىل املكلَّ 

بخالف بعض النواهي فإنه خمالفة يف  ،األوامر ليس بمخالفة عىل اإلطالق

 .فرتك النواهي أبلغ يف حتقيق املوافقة ،اجلملة

  َعن   َنَي ُتُكم   َفإ َذا" :جاء يف احلديث فقد ،النقل :الثالث
 
ء َتن ُبوهُ  يَش   ،َفاج 
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ُتُكم   َوإ َذا ر   َأَمر  ُتم   َما من هُ  َفأ تُوا  ب َأم  َتَطع  فجعل املناهي آكد يف االعتبار من  1".اس 

م ذلك يف األوامر إال ومل حيتّ  ،ةحيث حتم يف املناهي من غري مثنويَّ  ،األوامر

بام نحن فيه من ترجيح مطابقة املناهي  وذلك إشعارٌ  .طاعةمع التقييد باالست

 .عىل مطابقة األوامر

 المسألة الخامسة
 :االقتداء باألفعال الصادرة من أهل االقتداء يقع عىل وجهني

 ؛الدليل عىل عصمته ن دّل ى به باألفعال ممّ دَ قتَ أن يكون املُ  :أحدمها

، فعل أهل اإلمجاعاالقتداء بوصىل اهلل عليه وسلم،  كاالقتداء بفعل النبّي 

لثبوت عدم تواطؤهم عىل الكذب، ومنه عمل أهل املدينة عىل رأي اإلمام 

 مالك.

 ،الدليل عىل عصمته ن دّل ممّ ليس ى به باألفعال دَ قتَ أن يكون املُ  :الثاين

 ويكون هذا عىل ثالثة أرضب:

ام كّ كأوامر احلُ  ؛به قصدا ىدَ قتَ أن ينتصب بفعله ذلك ألن يُ . 1

  من أخذ   ؛وأعامهلم يف مقطع احلكم ،واهيهمون
 
ونحو  ،وإمضاء وردر  وإعطاء

  .ذلك

 ،به ىدَ قتَ وقعه عليه املُ أ يقصد املقتدي إيقاع الفعل عىل الوجه الذإذا ف

ه أم   صد به إالّ ق  ال يَ  فال إشكال  ،من غري زيادة، ال ذلك سواء عليه أفهم مغزا

كام اقتدى الصحابة  ،األصوليونره قتداء به عىل حسب ما قرَّ ة االيف صحّ 

وخلع ، زع اخلاتم الذهبيـكن :يف أشياء كثريةصىل اهلل عليه وسلم  بالنبّي 

 ،واإلحالل من العمرة عام احلديبية ،واإلفطار يف السفر ،النعلني يف الصالة

. وما أشبه ذلك ،أمجعوا عليها يالتريض اهلل عنهم وكذلك أفعال الصحابة 

ن األفعال أنه من األمور التعبدية. أّما ما مل يكن ظاهرا هذا فيام كان ظاهرا م

ُح كوَنه كذلك، ولكن  أنه من األمور التعبدية، ومل تكن هناك قرينة ترجِّ

                                                 
 رسول بسنن االقتداء :باب ، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة،صحيح البخاري 1

 ".إماما للمتقني اجعلنا: "و تعاىل اهلل وقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل
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املقتدي يتأّسى به ملجّرد حتسني الظّن باملُقَتَدى به ومحله عىل حَم َمل العبادة، 

 فإن الصواب أنه ال ُيعتدُّ به رشعا يف االقتداء.

 يتعنّي ولكن  ،به قصدا ىدَ قتَ بفعله ذلك ألن يُ  انتصب يكون م. أن ال2

مثل انتصاب ، وذلك ا وأمانةً ا بشأنه دينً دا به واهتاممً ه إليه تعبُّ بالقرائن قصدُ 

بالقول ال فرق بني ترصحيه  إذ   ،ة االقتداءيف صحّ  فال شّك  ،احلاكم ونحوه

  .ملرتوكباالنتصاب للناس وترصحيه بحكم ذلك الفعل املفعول أو ا

ئن  العامل إىل التعبُّ   فيه قصدُ ا تعنّي وإن كان ممّ   د بالفعل أو الرتك بالقرا

 .احتامل ة عىل ذلك فهو موضعُ الدالّ 

ق إىل أفعاله اخلطأ إنه إذا مل يكن معصوما تطرّ  :فللامنع أن يقول

به فيه  االقتداءُ  فعله فكيف يصّح   وجهُ وإذا مل يتعنّي  ،والنسيان واملعصية

 :عن بعض السلف أنه قال َي ك  ولذلك ُح  ؟ العبادات أو يف العاداتقصدا يف

ه فعله ولعلّ  ،كذا فالنا يعمُل  رأيُت  :أن يقول ييعن "أضعف العلم الرؤية"

 هُ ل  ولكن َس  ،ال تنظر إىل عمل الفقيه :وعن إياس ابن معاوية .ساهيا

  .َك ق  دُ ص  يَ 

 وإذا تعنّي  ،ألحكامهبا يف ا معموٌل  الظنّ  ةَ بَ إن غلَ  :وللمجيز أن يقول

ـ وال سيام يف العبادات ومع التكرار أيضا  ـ ه إىل الفعل أو الرتكبالقرائن قصدُ 

وقد قال مالك يف إفراد  .بفعله كذلك فاالقتداءُ  ،وهو من أهل االقتداء بقوله

عىل ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم  واستدّل  ،يوم اجلمعة بالصوم إنه جائز

ه أنه فقد استند إىل فعل بعض الناس عند ظنّ  .اهيتحرّ وأراه كان  :قال ،يصومه

ى به دَ قتَ إليه أنه مل يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يُ  وضمّ  ،اهكان يتحرّ 

فقد مرجحا عىل ما ورد من النهي عن صيامه. وجعل ذلك  .ينهى عن صيامه

 ،إليه م من صاحبه القصدُ فهَ يُ  يهذا العمل الذ من هنا أن مالكا يعتمدُ  يلوُح 

وغلب عىل الظن أنه ال يفعله جهال وال سهوا  ،إذا كان من أهل العلم والدين

 يه إياهُ وحترّ  ،به هُ لَ ى هبم يقتيض عمَ دَ قتَ فإن كونه من أهل العلم املُ  ؛وال غفلة

وعىل هذا جيري ما اعتمد عليه من أفعال  .عىل عدم السهو والغفلة دليٌل 

ى به دَ قتَ املُ  نت قصدَ ت إليها قرائن عيّ إذا تأملتها وجدهتا قد انضمّ  ،السلف

  .االقتداء فصّح  ،وجهة فعله
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 ةٌ ت قرينوال دلّ  ،وال أخروّي  ى به لقصد دنيوير دَ قتَ املُ   فعُل أن ال يتعنّي . 3

ستباء بعد اال قتداء إالّ اال منعُ ـ واحلالة هذه ـ الصواب و .عىل جهة ذلك الفعل

  .د فيهالَّ قَ بالسؤال عن حكم النازلة املُ 

 المسألة السادسة
 1:م أن لطالب العلم يف طلبه أحواال ثالثةقد تقدّ 

ى دَ قتَ صاحبه كام ال يُ  االقتداء بأفعال   أما احلال األول فال يسوغُ 

 َب عتَ مُ  ه غريُ فإذا كان اجتهادُ  .ألنه مل يبلغ درجة االجتهاد بعد ؛بأقواله

وإن كانت  ،ي ساقطةجتهاد منه فهاألن أعامله إن كانت ب ،فاالقتداء به كذلك

وألنه  ،ه أو إىل جمتهد آخرد  لَّ قَ بتقليد فالواجب الرجوع يف االقتداء إىل مُ 

فال  ،ه خمالفاعملُ  من حيث ال يعلم هبا فيصريُ  رضة لدخول العوارض عليهعُ 

 .يوثق بأن عمله صحيح فال يمكن االعتامد عليه

قتداء وجيري اال ،فال إشكال يف صحة استفتائه لثوأما احلال الثا

  .م يف املسألة قبلهابأفعاله عىل ما تقدّ 

وبالنسبة إىل  ،فهو موضع إشكال بالنسبة إىل استفتائهين وأما احلال الثا

ة اجتهاده أو عدم م يف صحّ عىل النظر املتقدّ  فاستفتاؤه جار   .االقتداء بأفعاله

 .صحته

به قتداء اال ة اجتهاده فال يصّح وأما االقتداء بأفعاله فإن قلنا بعدم صحّ 

ة اجتهاده جرى االقتداء بأفعاله عىل وإن قلنا بصحّ  .كصاحب احلال األول

 يف املسألة قبل هذا. م من التفصيل والنظر ما تقدّ 

يكن وما تقّدم من الكالم عن تقليد من يصّح اجتهاُده جيري عىل من مل 

وهو ممن  حال   فإن كان صاحَب )من الصوفية(،  حال   يف أعامله صاحَب 

 وهل يصّح  ؟ال به بناء عىل التفصيل املذكور أم   االقتداءُ  ى فهل يصّح تَ ف  ستَ يُ 

فأما االقتداء بأفعاله حيث  .ر فيهنظَ كل هذا مما يُ  ؟ال أم   ءيش استفتاؤه يف كّل 

                                                 
 املسألة الثالثة عشرة من كتاب االجتهاد. 1
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فإنه ال يليق إال بمن هو ذو حال  االقتداء بمن ليس بصاحب حال   يصّح 

حواهلم عىل إسقاط وبيان ذلك أن أرباب األحوال عاملون يف أ .مثله

 يإما لسائق اخلوف أو حلاد ،بالغون غاية اجلهد يف أداء احلقوق ،احلظوظ

فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيدهيم بأمر  ،الرجاء أو حلامل املحبة

السري  وال عن جدّ  ،فليس هلم عن األعامل فرتة ،شاغل عن غري ما هم فيه

 تداء به من هو طالٌب فمن كان هبذا الوصف فكيف يقدر عىل االق ،راحة

تباع أرباب اال طاقة هلم بفمثل هؤالء  ؟!يف استقصاء مباحاته حلظوظه مشاح  

 .واملطلوب الدوام ، قريب ينقطعونقوا ذلك زمانا فعاّم وإن تطوّ  ،األحوال

ن   ُخُذوا" :عليه الصالة والسالم ولذلك قال النبّي 
اَمل   م   َفإ نَّ  ،ُتط يُقونَ  َما األَع 

 َ َعَمل   َأَحبُّ  :َيُقوُل  َوَكانَ  .مَتَلُّوا  َحتَّى َيَملَّ  ن  لَ  اّللَّ   إ ىَل  ال 
 
 َعَلي ه   َداَومَ  َما اّللَّ

ُبهُ  بأرباب األحوال آيال إىل مثل هذا احلال  فإذا كان االقتداءُ  1".َقلَّ  َوإ ن   َصاح 

هم أئمة خذهم غريُ وال أن يتّ  ،أن ينتصبوا منصب االقتداء وهم كذلك ق  ل  مل يَ 

 ،وغري خموف عليه االنقطاع ،كون صاحب حال مثلهميمهللا إال أن  ،هفي

 .فإذ ذاك يسوغ االقتداء هبم عىل ما ذكر من التفصيل

له إذا استُ  وهو أنه  :يف املسائل فيحتمل تفصيال َي ت  ف  وأما االقتداء بأقوا

فإن كان األول  ؟ال حال أو   هو فيه صاحُب  ءى يف يشتَ ستف  ال خيلو إما أن يُ 

له من مجلة إف ،ه جمرى االقتداء بأفعالهحكمُ  جرى ن نطقه يف أحكام أحوا

وإن  ،السائل ه ال بام يقتضيه حاُل بام يقتضيه حالُ  يوالغالب فيه أنه يفت ،أعامله

م من أصل العلم ال من رأس ألنه إذ ذاك كأنام يتكلّ ، كان الثاين ساغ ذلك

 .إذ ليس مأخوذا فيه ،احلال

 المسألة السابعة
صف فيها بعض األوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع من اتّ  رذكَ يُ 

 .هبا يف فتواه

                                                 
 غري يف وسلم عليه اهلل صلى النيب صيام :باب، كتاب: الصيام، صحيح مسلم 1

 .صوم عن شهرا خيلي ال أن واستحباب رمضان
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املسألة متنعني من الطعام  ربام وردت عيلّ  :قال مالك بن أنس

ر يف مسألة منذ بضع عرشة سنة فام اتفق يل إين ألفكّ  :وقال .والرشاب والنوم

رض أن جييب عن مسألة فليع من أحّب  :وكان يقول .فيها رأي إىل اآلن

ثم  ،نفسه قبل أن جييب عىل اجلنة والنار وكيف يكون خالصه يف اآلخرة

، ل عن مسألة من احلالل واحلرامأَ س  من أن أُ  عيلّ  أشدّ  ءٌ وقال ما يش. جييب

ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن  .ألن هذا هو القطع يف حكم اهلل

أهل زماننا هذا  ورأيت .لة كان املوت أرشف عليهأأحدهم إذا سئل عن مس

لوا من ولو وقفوا عىل ما يصريون إليه غدا لقلَّ  ،يشتهون الكالم فيه والفتيا

وإن عمر ابن اخلطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم  ،هذا

وكانوا صىل اهلل عليه وسلم ـ بعث فيهم النبي  يوهم خري القرن الذـ املسائل 

ثم حينئذ يفتون  ،ويسألونوسلم  صىل اهلل عليهجيمعون أصحاب النبي 

فبقدر ذلك يفتح هلم من  ،وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا .فيها

هبم َدى قتَ الناس وال من مىض من سلفنا الذين يُ  ر  م  ومل يكن من أَ  :قال .العلم

مٌ  ل اإلسالم عليهم أن يقولوا هذا حالٌل عوَّ ومُ  أنا  :ولكن يقول ،وهذا حرا

أما  ،فهذا االفرتاء عىل اهلل "!حرام"و "حالل"ا وأمّ  ،ذاوأرى ك ،أكره كذا

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ :سمعت قول اهلل تعاىل

له اهلل ألن احلالل ما حلّ  (؛١١يونس: ) چہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ

 .واحلرام ما حرماه ،ورسوله

لفتيا والتقليد اإلنسان عىل من يكون من العلامء أوىل با هذه مجلة تدّل 

ومل آت هبا عىل  ،من املرجوح  بالتفاوت يف هذه األوصاف الراجُح ويتبنيَّ  ،له

 ذَ خَ تَّ ولكن لتُ  ،ة اتصافه هبادّ وإن كان أرجح بسبب ش ،ترجيح تقليد مالك

غري أن بعضهم  ،فإنا موجودة يف سائر هداة اإلسالم ،قانونا يف سائر العلامء

 .اتصافا هبا من بعض أشدّ 

 ألة الثامنةالمس
إذا مل يكن له به  ،يسقط عن املستفتي التكليف بالعمل عند فقد املفتي

 :والدليل عىل ذلك أمور ،ال من جهة اجتهاد معتب وال من تقليد علمٌ 
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أنه إذا كان املجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض األدلة  :أحدها

د عند فقد قلِّ فاملـ  يف موضعه من األصول حسبام تبنّي ـ عليه عىل الصحيح 

 .وأوىل العلم بالعمل رأسا أحّق 

 ،ق اخلطابأن حقيقة هذه املسألة راجعة إىل العمل قبل تعلّ  :والثاين

ئع سقوط التكليف ال حكم عليه  إذ   ؛واألصل يف األعامل قبل ورود الرشا

 ،ف بهرشط التكليف عند األصوليني العلم باملكلَّ  إذ   ،قبل العلم باحلكم

 .غري عاملأنه  املفرَتُض وهذا 

إذ هو  ،اقطَ فا بالعمل لكان من تكليف ما ال يُ كلَّ أنه لو كان مُ  :والثالث

ف بام ال لِّ ف به لكُ لِّ فلو كُ  ،ف بام ال يعلم وال سبيل له إىل الوصول إليهلَّ كَ مُ 

 .وهو عني املحال ،يقدر عىل االمتثال فيه

 المسألة التاسعة
مّ  األدلة الرشعية بالنسبة إىل ك فتاوي املجتهدين بالنسبة إىل العوا

دين وعدمها والدليل عليه أن وجود األدلة بالنسبة إىل املقلِّ . املجتهدين

من  يف األدلة واالستنباطُ  فليس النظرُ  ،ال يستفيدون منها شيئاألنم  ؛سواء

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  چ  :وقد قال تعاىل ،وال جيوز ذلك هلم ألبتة ،شأنم

سؤال  له إالّ  د غري عامل فال يصّح واملقلِّ  (،٢نبياء: األ(؛ )٢١النحل: ) چٺ

ا القائمون فهم إذً  .ه يف أحكام الدين عىل اإلطالقوإليهم مرجعُ  ،أهل الذكر

 .وأقواهلم قائمة مقام الشارع ،له مقام الشارع
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 كتاب لواحق االجتهاد
 

 مقدمة
كام أن  ،ها عنده ال تكاد تتعارضتُ ق بأصول الرشيعة فأدلّ من حتقّ  كّل 

ألن الرشيعة ال  ،يف متشابه   ق مناط املسائل فال يكاد يقُف من حقّ  كّل 

فيلزم أن ال يكون  ،بام يف األمر ٌق ق هبا متحقِّ فاملتحقِّ  ،ض فيها ألبتةتعارُ 

ولذلك ال جتد ألبتة دليلني أمجع املسلمون عىل تعارضهام  .عنده تعارض

د لكن ملّ  ،بحيث وجب عليهم الوقوف املجتهدين غري ا كان أفرا

فإذا ثبت هذا  .معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم

  :فنقول

 المسألة األولى
وإما من جهة نظر  ، من جهة ما يف نفس األمرَب عتَ التعارض إما أن يُ 

آنفا يف  وقد مرّ  ،ممكن بإطالق أما من جهة ما يف نفس األمر فغريُ  .املجتهد

 .مسألة أن الرشيعة عىل قول واحد ما فيه كفاية كتاب االجتهاد من ذلك يف

إال أنم إنام نظروا فيه  ،بال خالف املجتهد فممكنٌ  وأما من جهة نظر  

وهو صواب فإنه إن  ،موضع ال يمكن فيه اجلمع بني الدليلني بالنسبة إىل كّل 

وأشباه  ،دواملطلق مع املقيَّ  ،مع اخلاص كالعامّ ، أمكن اجلمع فال تعارض

 .ذلك

ال  يم هنا بحول اهلل تعاىل فيام مل يذكروه من الرضب الذنا نتكلّ لك

 ،من الرضب املمكن فيه اجلمع أنواعا مهمة ونستجرّ  ،يمكن فيه اجلمع
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وبمجموع النظر يف الرضبني يسهل إن شاء اهلل عىل املجتهد يف هذا الباب ما 

 .وباهلل التوفيق .عىل كثري ممن زاول االجتهاد ُّسَ عَ 

 ثانيةالمسألة ال
يف كتاب االجتهاد  فإنه قد مرّ  :ما ال يمكن فيه اجلمع: الرضب األول

 واحد   الشارع يف كّل  قصدُ  بني طريف نفي وإثبات ظهرَ  اخلالف دائرةٌ  أن حماّل 

 ،ق الدليل الرشعيهو متعلَّ  من الطرفني بسبب   الواسطة آخذةٌ و ،منهام

 ،ي ودليل اإلثباتدليل النف :ا الدليالن معايتجاذهُب  فصارت الواسطةُ 

من  ف وتصريُ فالتوقُّ  وإالّ  ،فاحتيج إىل الرتجيح ،فتعارض عليها الدليالن

 .ج إىل مزيدتَ  يف ذلك األصل هذا املعنى مل حي  وملا كان قد تبنّي  .املتشاهبات

تعارض ما  كذلك يصّح  ،األدلة عىل ذلك الرتتيب تعارُض  كام يصّح و

ألن نسبتهام إليه نسبة الدليلني  ،دملقلِّ يف معناها كام يف تعارض القولني عىل ا

والزوجة  ،تعارض األسباب كاختالط امليتة بالذكيةذلك  ومن .املجتهد إىل

ل ق إليها احتامل وجود السبب املحلِّ واحدة منهام تطرّ  كّل  إذ   ،ةباألجنبيّ 

الوقائع اجلزئية  إذ   ،منحرص ووجه الرتجيح يف هذا الرضب غريُ  .مواملحرِّ 

وجماري العادات تقيض بعدم االتفاق بني  ،و الشخصية ال تنحرصالنوعية أ

بل ال بد من  ،واحد جزئير  بحكم  مجيع اجلزئيات عىل  مُ كَ اجلزئيات بحيث حُي  

إجراؤه  فيمتنعُ  ،ره يف احلكم املقرَّ ا يمكن تأثريُ وقرائن تقرتن ممّ  ،ضامئم حتتّف 

طرف من الطرفني  كّل  ىلإ االلتفاُت يف هذا وحقيقة النظر  .يف مجيع اجلزئيات

إحلاقها به  يهى علنَ ب  أو أقرب بالنسبة إىل تلك الواسطة فيُ  ،د وأغلبعَ أهيام أس  

  .من غري مراعاة للطرف اآلخر أو مع مراعاته

وإذا  ،الرضب األول عىل ظاهر كالم األصولينيهذا النظر يف  هذا وجهُ 

ذي يأيت يف املسألة )التأملنا املعنى فيه وجدناه راجعا إىل الرضب الثاين 

 ،من اجلمع وإبطال أحد املتعارضني وأن الرتجيح راجع إىل وجه  الثالثة(، 

 .ر عىل أثر هذا بحول اهلل تعاىلذكَ حسبام يُ 
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 المسألة الثالثة
لتعارض األدلة يف هذا الرضب  :ما يمكن فيه اجلمع: الرضب الثاين

 :صور

كالكذب  ؛ية حتتهاأن يكون يف جهة كلية مع جهة جزئ :الصورة األوىل

م مع القتل حرَّ وقتل املسلم املُ  ،م مع الكذب لإلصالح بني الزوجنيحرَّ املُ 

 .ال  أو  رخصة يف ذلك الكيّل  فهو إما أن يكون اجلزئيُّ  ،قصاصا أو بالزنى

تعارضا  منه احلكمُ  ُس بَ قتَ يف هذا الكتاب ما يُ  تقدير فقد مرّ  وعىل كّل 

 .فال فائدة يف التكرار ،وكتاب األدلة ،وذلك يف كتاب األحكام ،وترجيحا

يف جهتني جزئيتني كلتامها داخلة حتت التعارض أن يقع  :الثانيةالصورة 

 ،كتعارض حديثني أو قياسني أو عالمتني عىل جزئية واحدة؛ كلية واحدة

ولكن  ،ال يمكن فيه اجلمع يوكثريا ما يذكره األصوليون يف الرضب األول الذ

 إما احلكمُ : أحدمها :عارض إذا ظهر فال بد من أحد أمرينوجه النظر فيه أن الت

إال  وذلك ال يصّح  ،ل ال غريمَ ع  هو املُ  اآلخرُ  ىقبالدليلني باإلمهال في عىل أحد  

يف السند أو يف املتن إن  م  ه  غلط أو وَ  أو تطريق   ،إبطاله بكونه منسوخا مع فرض  

إىل غري ذلك من الوجوه  ،مقطوعا به عارُض أو كونه مظنونا يُ  ،كان خب آحاد

 هذه األشياء مل يمكن فرُض  أحدُ  َض ر  وإذا فُ  .القادحة يف اعتبار ذلك الدليل

 ،معارضا دُّ عَ موا أن أحدمها منسوخا ال يُ وقد سلّ  ،اجتامع دليلني فيتعارضا

من تطريق الغلط أو الوهم أو كونه مظنونا ُيعار ض مقطوعا كذلك ما يف معناه و

 .ليل الثابت عند املجتهد كام لو انفرد عن معارضا للدفاحلكم إذً به، 

ويلزم من هذا أن ال يتوارد  ،عاملاحلكم عليهام معا باإل :واألمر الثاين

 ،عامهلام فيهإ مع فرض   ألنه حماٌل  ،واحد   التعارض من وجه   الدليالن عىل حمّل 

عامل إال أن هذا اإل .ذاك يرتفع التعارض ألبتة وإذ   ،فإنام يتواردان من وجهني

فإنه أعمل  ،التعارض كام يف مسألة العبد يف رأي مالك تارة يرد عىل حملِّ 

 ُح 
 
أحد الدليلني فال  وتارة خيّص  ،وأمهل ذلك من وجه   ك له من وجه  ل  كم امل
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بل يعمل يف غريه وهيمل بالنسبة إليه ملعنى  ،التعارض معا يتواردان عىل حمّل 

يستثنيه املجتهد صاحب النظر ما  ويدخل حتت هذا الوجه كّل  ،اقتىض ذلك

وكذلك يف فرض  ،يف حتقيق املناط اخلاص املذكور يف أول كتاب االجتهاد

 .الكفاية املذكور يف كتاب األحكام

أن يقع التعارض يف جهتني جزئيتني ال تدخل إحدامها  :الصورة الثالثة

 ،امف ال جيد ماء وال متيمكاملكلَّ  ؛حتت األخرى وال ترجعان إىل كلية واحدة

ٻ  ٻ  پ  چ  ملقتىض )  ٢٢األنعام:  ( چۈ  ۈ       چ فهو بني أن يرتك مقتىض

 چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ

 ،فإن الصالة راجعة إىل كلية من الرضوريات .أو يعكس( ٥املائدة: )

 أو معارضة .راجعة إىل كلية من التحسينيات عىل قول من قال بذلك والطهارة
البقرة: ) چھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  چ  :لقوله) ٢٢األنعام: ( چ ۈ  ۈ      چ

  .ت عليه القبلةَس بَ تَ بالنسبة إىل من ال  ( ٥٢٢

 الكيلّ  َح ُج فإن رَ  ،يف الرتجيح إىل أصله الكيل راجعٌ  فاألصل أن اجلزئّي 

  بكليه وقد ثبتَب عتَ مُ  ألن اجلزئّي  ،هه مثلُ أو مل يرجح فجزئيُّ  ،هفكذلك جزئيُّ 

ه يّ لكلِّ  خادمٌ  م أن اجلزئّي وأيضا فقد تقدّ  .هح جزئيُّ ترجيحه فكذلك يرتجَّ 

حتى إذا  ،فهو احلامل له وليس الكيل بموجود يف اخلارج إال يف اجلزئّي 

ن له فلو رجح غريه من اجلزئيات فهذا إذا متضمّ  ،انخرم فقد ينخرم الكيل

 هوقد فرضنا ،الكيّل ذا هغري الداخلة معه يف كلية للزم ترجيح ذلك الغري عىل 

وقد انجر يف هذه  .فال بد من تقديم جزئيه كذلكراجحا عىل الكيل اآلخر، 

، وقد تم بيانا يف الكليات الشاملة هلذه اجلزئياتالرتجيح بني الصورة حكم 

  .كتاب املقاصد من هذا الكتاب

بعة  أن يقع التعارض يف كليني من نوع واحد وهذا يف :الصورة الرا

 .ولكنه يف التحصيل صحيح ،نيعظاهره ش

ة ال مدخل فيها أنا قطعيّ  ووجه شناعته أن الكليات الرشعية قد مرَّ 

 .اٌل القطعيات حُم  وتعارُض  ،للظنّ 
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يمكن اجلمع بينهام فيه إذا كان املوضوع  ة فعىل ترتيب  الصحّ  وأما وجهُ 

حتت وكذلك اجلزئيان إذا دخال  .فال يكون تعارضا يف احلقيقة ،له اعتباران

 .إال أن له اعتبارين ا،وكان موضوعهام واحدً  ،واحد كيلّ 

، منها حتديد املسافة التي ُيطَلب فيها من فاقد فاجلزئيان أمثلتهام كثرية

 ،له التيمم باُح ة بالنسبة إىل شخص فيُ فقد يكون فيه مشقّ  ،للطهوراملاء طلبه 

دليالن سافة  املفقد تعارض عىل ،ع من التيمممنَ بالنسبة إىل آخر فيُ  وال يشّق 

باح منع منه بعض ويُ وهكذا ركوب البحر يُ  .لكن بالنسبة إىل شخصني

 .وأشباه ذلك ،لكن بالنسبة إىل ظن السالمة والغرق ،لبعض والزمان واحد

ا وأما التعارض يف الكليني عىل ذلك االعتبار فلنذكر له مثاال عامّ 

وصف الدنيا بوصفني  وذلك أن اهلل تعاىل .يقاس عليه ما سواه إن شاء اهلل

 ،ها وعدم االلتفات إليها وترك اعتبارهايقتيض ذمّ  وصٌف  :كاملتضادين

ه يقتيض مدحها وااللتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول عىل أنّ  ووصٌف 

هة زّ ـوالرشيعة من ،فالوصفان متضادان. من ملك عظيم عظيم مهدي   يشءٌ 

ذلك أن توارد الوصفني عىل فلزم من  ،أة عن االختالفمبَّ  ،عن التضادّ 

 .جهتني خمتلفتني أو حالتني متنافيتني

 الناس ينظرون إىل الدنيا أَحَد نظرين:ن ذلك أ بيانو

من كونا متعرفا  ،ت هلا الدنياعَ ض  د من احلكمة التي وُ جمرّ  نظرٌ : األول

يعتب فيها كونا عيشا ومقتنصا  بل إنام ،ومستحقا لشكر الواضع هلا ،للحق

فظاهر أنا من هذه اجلهة  .انتظاما يف سلك البهائم ،ومآال للشهوات ،اتللذّ 

ألن صاحب هذا النظر مل ينل  ؛وباطل بال حّق  ،دّ ولعب بال ج   ،ّب قرش بال لُ 

ثم  ،منها إال مأكوال ومرشوبا وملبوسا ومنكوحا ومركوبا من غري زائد

ا م فكّل  ،فذلك كأضغاث األحالم ء،يزول عن قريب فال يبقى منه يش

برصوا الكفار الذين مل يُ  وهو نظرُ  ،وصفته الرشيعة فيها عىل هذا الوجه حّق 

وغري ذلك مما  (،٢٠احلديد: ) چڤ  ڤ  ڦچ  :منها إال ما قال تعاىل من أنا

ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  ولذلك صارت أعامهلم ،وصفها به



 

690 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ      چ :وَف اآلية األخرى (،١١النور: ) چڍ  ڍ   

 (.٢١الفرقان: ) چچ 

فظاهر أنا  ،عت هلا الدنياض  د من احلكمة التي وُ غري جمرّ  نظرٌ  :الثاين

ر عىل قدَ خطري مما ال يُ  ءفيها من كل يش مبثوٌث  ،مكَ مألى من املعارف واحل  

 ،هانعمة فيها جيب شكرُ  فإذا نظر إليها العاقل وجد كّل  .كر بعضهة ُش تأديّ 

بل صار  ،اب  ا لُ وصار ذلك القرش حمشو   ، ذلك حسب قدرته وهتيئتهفانتدب إىل

فال  ،ر هلل هبا وعليهاللعبد أن يناهلا فيشكُ  طالبةٌ  مٌ عَ ن   ا ألن اجلميعَ ب  القرش نفسه لُ 

م كَ يف هذه الوجوه إال والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من احل   ّل وال ج   ّق د  

چ  :كقوله تعاىل ،وأنا حّق  عن الدنيا بأنا جدّ ومن هانه أخب تعاىل  ،معَ والنِّ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  :وقوله ، (٥٥١املؤمنون: ) چے  ے  ۓ  ۓ 

أهل  وألجل هذا صارت أعامُل  .إىل غري ذلك (،٥١احلجر: ) چھ  ھ    ھ

ڈ  ژ  ژ  چ (،٥التني: ) چڤ  ڤ   ڦ  ڦچ  :ة حتى قيلتَ بَ ث  ة مُ َبَ عتَ النظر مُ هذا 

  (.١٢النحل: )چک  گ  گ  گ ڑ  ڑ   ک  ک  ک 

وليست بمذمومة من جهة النظر  ،فالدنيا من جهة النظر األول مذمومة

كام أن مدحها بإطالق ال  ،ها بإطالق ال يستقيمفذمّ  .بل هي حممودة ،الثاين

ه رغبة يف الدنيا ى أخذُ سمَّ يُ  ،هلا من اجلهة األوىل مذمومٌ  واألخذ .يستقيم

وال  ،ها من تلك اجلهةوهو تركُ  ،الزهد فيها ه هووضدّ  ،ا يف العاجلةوحبّ 

واألخذ هلا من اجلهة الثانية غري  .شك أن تركها من تلك اجلهة مطلوب

 ،فيها من هذه اجلهة حممود وال الزهدُ  ،ه رغبة فيهاوال يسمى أخذُ  ،مذموم

 ،مشتغلني هبا ،وألجله كان الصحابة طالبني هلا .ى سفها وكسالسمَّ بل يُ 

وعىل اختاذها  ،عىل شكر اهلل عليها نا من هذه اجلهة عونٌ أل ،عاملني فيها

فربام  .وأورع الناس يف كسبها ،وهم كانوا أزهد الناس فيها ،مركبا لآلخرة

جلهله  ،م أنم طالبون هلا من اجلهة األوىلهم يف طلبها من يتوهّ سمع أخبارَ 

فصار  إنام طلبوها من اجلهة الثانية ،وحاش هلل من ذلك ،هبذا االعتبار

فكان  ،كام أنم تركوا طلبها من اجلهة األوىل ،طلبهم هلا من مجلة عباداهتم

 .اهلل عنهم ذلك أيضا من مجلة عباداهتم ريض
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كثرية ترد عىل الناظر يف الرشيعة  ه  بَ ل هذا الفصل فإن فيه رفع ُش فتأمّ 

 ،وفيه رفع مغالط تعرتض للسالكني لطريق اآلخرة ،أحوال أهلها ويف

ها عىل غري كام يفهمون طلبَ  ،لزهد وترك الدنيا عىل غري وجههفيفهمون ا

 .رشعا مّ ذَ ون ما ال يُ ح رشعا ويذمُّ مدَ فيمدحون ما ال يُ  ،وجهه

وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بني املختلفني يف مسألة الفقر 

وال الغنى أفضل  ،وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطالق ،والغنى

فإن الغنى إذا أمال إىل إيثار العاجلة كان  :لذلك يتفّص  بل األمر يف ،بإطالق

وإن أمال إىل إيثار  ،وكان الفقر أفضل منه ،بالنسبة إىل صاحبه مذموما

د للمعاد فهو أفضل من إنفاقه يف وجهه واالستعانة به عىل التزوّ واآلجلة 

 .واهلل املوفق بفضله .الفقر

فلذلك  ،ناء الكتابواعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور يف أث

ام يذكرها ق به قلّ ر تتعلّ َخ وأيضا فإن ثم أحكاما أُ  .اخترص القول فيه

ض فلم نتعرّ  ،ولكنها بالنسبة إىل أصول هذا الكتاب كالفروع ،األصوليون

ر ك  وإنام ذُ  .هلا ألن املضطلع هبا يدرك احلكم فيها بأيّس النظر واهلل املستعان

ف إىل ضوابط ل العتيد ملن تشوّ هنا ما هو كالضابط احلارص واألص

 .التعارض والرتجيح
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 أحكام السؤال والجواب
 

والذي  ،ف الناس فيه من متقدم ومتأخروقد صنّ  ،وهو علم اجلدل

 :يليق منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل

 المسألة األولى
بالعامل املجتهد وغري  يوأعن ،السؤال إما أن يقع من عامل أو غري عامل

 .وعىل كال التقديرين إما أن يكون املسئول عاملا أو غري عامل .داملقلِّ  العامل

 .فهذه أربعة أقسام

عامل عاملا آخر، ويكون يف ما ال يلزمه فيه سؤال ال :األولالقسم 

 ،له أو رفع إشكال عنَّ  ،ما حصل كتحقيق ؛يقع عىل وجوهاالجتهاد. و

ه مورد عىل خطأ يوردُ أو تنبيه املسئول  ،عليه النسيان كر ما خيشوتذُّ 

أو حتصيل ما عسى أن  ،أو نيابة منه عن احلارضين من املتعلمني ،االستفادة

 .يكون فاته من العلم

 ؛وذلك أيضا يكون عىل وجوه ،سؤال املتعلم ملثله :الثاين القسم

نه أو مترّ  ،ا سمعه املسئولأو طلبه منه ما مل يسمع ممّ  ،كمذاكرته له بام سمع

 .ي بعقله إىل فهم ما ألقاه العاملهدّ أو التّ  ،قبل لقاء العاملمعه يف املسائل 

كتنبيهه  ؛وهو عىل وجوه كذلك ،مسؤال العامل للمتعلّ  :الثالثالقسم 
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واالستعانة بفهمه  ،أو اختبار عقله أين بلغ ،عىل موضع إشكال يطلب رفعه

 .به عىل ما مل يعلم أو تنبيهه عىل ما علم ليستدّل  ،إن كان لفهمه فضل

وهو يرجع إىل  ،سؤال املتعلم للعامل ،وهو األصل األول :الرابعالقسم 

 .طلب علم ما مل يعلم

ما مل يمنع  ،إن علم ّق فأما األول والثاين والثالث فاجلواب عنه مستحَ 

 .وإال فاالعرتاف بالعجز ،من ذلك عارض معتب رشعا

لزم في :بل فيه تفصيل ،بإطالق ّق وأما الرابع فليس اجلواب بمستحَ 

نا عليه يف نازلة واقعة أو يف أمر فيه متعيّ  ،إذا كان عاملا بام سئل عنه اجلواب

ه ويكون السائل ممن حيتمل عقلُ  ،ال مطلقا ،مبالنسبة إىل املتعلّ  رشعّي  نّص 

 وهو مما ينبني عليه عمٌل  ،فق وال تكلُّ وال يؤدي السؤال إىل تعمّ  ،اجلواب

 ، عليهكام إذا مل يتعنيَّ  ؛ب يف مواضعوقد ال يلزم اجلوا  .وأشباه ذلك ،رشعي

ه كام إذا مل حيتمل عقلُ  ؛وقد ال جيوز .أو املسألة اجتهادية ال نص فيها للشارع

أو أكثر من السؤاالت التي هي من جنس  ،قأو كان فيه تعمّ  ،اجلواب

 هبا هذا املعنى وال بد من ذكر مجلة يتبنّي  .وفيه نوع اعرتاض ،األغاليط

 .ناء املسائل اآلتيةبحول اهلل يف أث

 المسألة الثانية
والدليل عليه النقل املستفيض من الكتاب  .اإلكثار من األسئلة مذموم

 .والسنة وكالم السلف الصالح

واحلاصل أن كثرة السؤال ومتابعة املسائل باألبحاث العقلية 

كان مالك بن أنس ال يقدم عليه يف . وقد واالحتامالت النظرية مذموم

قال أسد بن الفرات وقد قدم عىل  .وكان أصحابه هيابون ذلك ،ا السؤال كثري

 ،وكان ابن القاسم وغريه من أصحابه جيعلونني أسأله عن املسألة: مالك

 :يوما فقال يل فضاق عيلّ  ،فأقول له ؟فإن كان كذا :فإذا أجاب يقولون قل له

لك وإنام كان ما .إن أردت هذا فعليك بالعراق ،هذه سليسلة بنت سليسلة

 .وكثرة تفريعهم يف الرأي ،يغاهلم يف املسائليكره فقه العراقيني وأحواهلم إل

وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء احلائض الصوم دون الصالة 
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وقىض النبي  .انكارا عليها السؤال عن مثل هذا ؟أحرورية أنت :فقالت هلا

َرمُ  َكي َف " :عليهقىض  ييف اجلنني بغرة فقال الذصىل اهلل عليه وسلم   َيا َأغ 

  َرُسوَل 
 
َب  ال َمن   اّللَّ َتَهلَّ  َوال َنَطَق  َوال ،َأَكَل  َوال رَش  ث ُل  ،اس   .ُيَطلُّ  َذل َك  َفم 

ُ  َصىلَّ  النَّب يُّ  َفَقاَل  ن   َهَذا إ نَّاَم  :َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَّ
َوان م  ان إ خ  ُكهَّ   1".ال 

 :رشة مواضعلكراهية السؤال مواضع نذكر منها عو

 .السؤال عام ال ينفع يف الدين :أحدها

 .أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته :الثاين

السؤال من غري احتياج إليه يف الوقت، وهذا خاص بام مل ينـزل  :الثالث

فيه حكم يف زمن الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وعليه يدل قوله صىل اهلل 

 َنَعم   ُقل ُت  َلو  أكل عام هو؟: "عليه وسلم فيمن سأله عن فريضة احلج 

ا ،َلَوَجَبت   ُتم   َومَلَ َتَطع  ُتُكم   َما َذُروين   :َقاَل  ُثمَّ  ،اس   َكانَ  َمن   َهَلَك  َفإ نَّاَم  ،َتَرك 

م   ب َكث َرة   َقب َلُكم  
م   ُسَؤاهل   ه 

ت الف  م   َعىَل  َواخ  ه 
ُتُكم   َفإ َذا ،َأن ب يَائ    َأَمر 

 
ء يَش 

ن هُ  َفأ تُوا  ب   َما م 

ُتم   َتَطع    َعن   َنَي ُتُكم   َوإ َذا ،اس 
 
ء  فال حدودا حدّ  اهلل إنوقوله: " 2"،َفَدُعوهُ  يَش 

 ، تنتهكوها فال أشياء وحرم ،تضيعوها فال فرائض لكم وفرض ،تعتدوها

 وال فاقبلوها لكم منه رمحة ولكن ربكم من نسيان غري من أشياء وترك

 3".فيها تبحثوا 

رهاأن يسأل عن ص: الرابع كام جاء يف النهي عن  ،عاب املسائل ورشا

 .األغلوطات

أن يسأل عن علة احلكم وهو من قبيل التعبدات التي ال : امساخل

قصة عائشة يف كام يف  ،أو السائل ممن ال يليق به ذلك السؤال ،عنىم يعقل هلا

 .قضاء الصوم دون الصالة

عىل ذلك يدل و ،قف والتعمّ التكلّ  أن يبلغ بالسؤال إىل حدّ  :السادس

                                                 
 .الكهانة ، كتاب: الطب، باب:صحيح البخاري 1
 .العمر يف مرة احلج فرض باب، كتاب: احلج، صحيح مسلم 2
 ، كتاب: األطعمة.المستدرك على الصحيحين 3
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عمرو وملا سأل  (،٥٥ص: ) چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹچ  :قوله تعاىل

َب  َيابن العاص صاحب احلوض:  ض   َصاح  َو  دُ  َهل   احل  َضَك  َتر  َباعُ  َحو   ؟السِّ

َطَّاب ب نُ  ُعَمرُ  َفَقاَل  ض َصاحَب  َيا" :اخل  َو  َنا ال احل  َباع  ا َعىَل  َنردُ  َفإ نَّا ،خُت ب    لسِّ

دُ   1".َعَلي نَا َوَتر 

قيل  .أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي :السابع

ولكن  ،ال :قال ؟ة أيجادل عنهانّ الرجل يكون عاملا بالس :ملالك بن أنس

 .فإن قبلت منه وإال سكت ،ةنّ خيب بالس

ہ    ۀ  ہچ  :قوله تعاىل وعىل ذلك يدّل  ،السؤال عن املتشاهبات :الثامن

ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن  (،٢آل عمران: ) چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 .والسؤال عنه بدعة ،والكيفية جمهولة ،االستواء معلوم :فقال ،االستواء

وقد سئل عمر بن عبد  .السؤال عام شجر بني السلف الصالح :التاسع

ب فال أح ،اهلل عنها يدي تلك دماء كّف  :العزيز عن قتال أهل صفني فقال

 .أن يطلخ هبا لساين

وَف القرآن  .ت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصامعنُّ سؤال التّ  :العارش

ڦ   ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ يف ذم نحو هذا

أبغض الرجال إىل اهلل األلد " :وَف احلديث (،٢٠٢البقرة: ) چڇ

 2".اخلصم

 .يقاس عليها ما سواها ،فيها كره السؤالهذه مجلة من املواضع التي يُ 

ومنها ما  ،ومنها ما خيّف  ،كراهيته بل فيها ما تشتدّ  ،وليس النهي فيها واحدا

وعىل مجلة منها يقع النهي عن اجلدال يف  .اجتهاد ومنها ما يكون حمّل  ،حيرم

                                                 
 أن إال به بأس ال مالك قال حيَي قال، كتاب: الطهارة، باب: موطأ اإلمام مالك 1

 .جناسة فمها ىعل يرى
 ألد وهو: "تعاىل اهلل قول باب، كتاب: املظامل والغصب، صحيح البخاري 2

 ".اخلصام



 

696 

 (،٥٥األنعام: ) چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  چ  :الدين كام قال تعاىل

عنه  فالسؤال يف مثل ذلك منهّي  ،ي أو األحاديثوأشباه ذلك من اآل

 .واجلواب بحسبه

 المسألة الثالثة
ال  فهم أو  فيه مما يُ  ُض كان املعرَتَ  ،ترك االعرتاض عىل الكباء حممودٌ 

كقصة موسى مع  ،الدليل عىل ذلك ما جاء يف القرآن الكريممن و .فهميُ 

فكان  ،له منه ذكرا حتى حيدث  ءشرتاطه عليه أن ال يسأله عن يشااخلرض و

وقول حممد  (،٢٥الكهف: ) چڎ  ڎ  ڈ    ڈژ    چ :ه اهلل تعاىل من قولهما قّص 

َحمُ : "عليه الصالة والسالم ُ  َير  ن   َعَلي نَا َلُقصَّ  َصَبَ  َكانَ  َلو   ُموَسى اّللَّ
 م 

ا َ
مه  ر  بامتناع  د بالتجربة من أن االعرتاض عىل الكباء قاض  ه  ما عُ و 1".َأم 

 .ةالفائد

العامل املعلوم باألمانة والصدق واجلري عىل فالذي تلّخص من هذا أن 

أو عرضت له  ،ل عن نازلة فأجابئ  سنن أهل الفضل والدين والورع إذا ُس 

َج وَ أن ال يُ  ،هابمثلها أو ال تقع من فهم السامع موقعَ  العهدُ  دُ حالة يبعُ   هَ ا

نجاح وأحرى ف أوىل بالفإن عرض إشكال فالتوقّ  ،باالعرتاض والنقد

 .دراك البغية إن شاء اهلل تعاىلإب

 المسألة الرابعة
  .عىل الظواهر غري مسموع االعرتاُض 

ولسان  ،عن مقاصد الشارع مُ والدليل عليه أن لسان العرب هو املرتج  

ا إذا سلم م أن النص إنام يكون نّص إذ قد تقدّ  ،العرب يعدم فيه النص أو ينذر

فإذا ورد دليل منصوص وهو  .أو معدومعن احتامالت عرشة وهذا نادر 

وما فيه احتامالت ال يكون نصا عىل  ،العرب فاالحتامالت دائرة به بلسان

                                                 
 .السالم عليهما موسى مع اخلضر حديث :باب، كتاب: أحاديث األنبياء، صحيح البخاري 1
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ل الشأن فيه جمَ املُ و .لجمَ فلم يبق إال الظاهر واملُ  ،اصطالح املتأخرين

 ،االعرتاض عليه فال يصّح  ،اد إذً مَ عتَ فالظاهر هو املُ  ، أو التوقفطلب املبنيِّ 

  .فق والتكلُّ عمّ ألنه من الت

 ،دمَ عتَ وأيضا لو جاز االعرتاض عىل املحتمالت مل يبق للرشيعة دليل يُ 

ضعف الدليل يُ  هُ واالعرتاض املسموع مثلُ  .لورود االحتامالت وإن ضعفت

كذلك األمر وليس  ،فيؤدي إىل القول بضعف مجيع أدلة الرشع أو أكثرها

  .باتفاق

ى إىل انخرام العادات  أدّ ب  ا اعتُ د االحتامل إذوهو أن جمرّ  :ووجه ثالث

 هذا املعنى يف اجلملة ويبنّي  .وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ،والثقة هبا

بل ما ذكره السوفسطائية يف  ،ما ذكره الغزايل يف كتابه املنقذ من الضالل

 لك أن منشأها تطريق االحتامل يف احلقائق العادية أو جحد العلوم منه يتبنّي 

 دَ دِّ د ُش جرّ وألجل اعتبار االحتامل املُ  . بالك باألمور الوضعيةفام ،العقلية

 مل يكن هلم إليه حاجة مع ظهور قوا يف السؤال عاّم تعمّ  عىل أصحاب البقرة إذ  

بعني ملا أال ترى أن املتّ  ،بل هو أصل يف امليل عن الرصاط املستقيم .املعنى

فاعتبوه وقالوا فيه وقطعوا  ،د االحتاملبعوا فيها جمرّ تشابه من الكتاب إنام اتّ 

وأمر النبي عليه الصالة والسالم  ،وا بذلكمُّ فذُ  ،فيه عىل الغيب بغري دليل

 .باحلذر منهم

عىل الكفار بالعمومات العقلية  وهو أن القرآن قد احتّج  :آخرووجه 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  چ  :كقوله تعاىل ؛فق عليهاوالعمومات املتّ 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ 

ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     

 فاحتّج  (،٥١ – ٥٢املؤمنون: ) چی      ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب

وا بالربوبية هلل يف أقرّ  وجعلهم إذ   ،عليهم بإقرارهم بأن ذلك هلل عىل العموم

ھ   ے  چ  :وقوله تعاىل .وص مسحورين ال عقالءم اخلصالكل ثم دعواهُ 

 (،٥٥العنكبوت: ) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ
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فيدعون هلل  ،وارصفون عن اإلقرار بأن الرب هو اهلل بعد ما أقرّ يعني كيف يُ 

وجعل خالف  ،وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه اإلقرار بعمومه !رشيكا

ة غري جَّ ُح  ولو مل يكن عند العرب الظاهرُ  .ظاهره عىل خالف املعقول

لكن األمر  ،ة عليهمجّ ض عليها مل يكن يف إقرارهم بمقتىض العموم ُح عرَتَ مُ 

 .ض عليهعرَتَ عىل أنه ليس مما يُ  فدّل  ،عىل خالف ذلك

ب وإىل هذا فأنت ترى ما ينشأ بني اخلصوم وأرباب املذاهب من تشعّ 

حتى ال جتد  ،ا بتطريق االحتامالتوإيراد اإلشكاالت عليه ،االستدالالت

ني  مَ عتَ يُ  عندهم بسبب ذلك دليال هذا األمر إىل  بل انجرّ  ،اي  ا وال سنّ د ال قرآ

ة لبناء كثري منها عىل رحوا فيها األدلة القرآنية والسنيّ عتقادية فاطّ املسائل اال

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  تعاىل:كقوله  ،أمور عادية

 (،٥١١األعراف: ) چوئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئچ :وقوله (،٢٥الروم: ) چک 

 ،واعتمدوا عىل مقدمات عقلية غري بدهية وال قريبة من البدهية ،وأشباه ذلك

ا منه ممّ  فدخلوا يف أشدّ  ،ق يف العقل لألمور العاديةيتطرّ  هربا من احتامل  

 ،ةبالرشيع ونشأت مباحث ال عهد للعرب هبا وهم املخاطبون أوالً  ،وافرّ 

وباحثوهم يف مطالبهم التي ال يعود اجلهل  ،فخالطوا الفالسفة يف أنظارهم

وأصل ذلك كله . وال يزيد البحث فيها إال خباال ،هبا عىل الدين بفساد

وقد  .اإلعراض عن جماري العادات يف العبارات ومعانيها اجلارية يف الوجود

إليها  ق العقُل طرَّ  م أن جماري العادات قطعية يف اجلملة وإنفيام تقدّ  مرّ 

 ومرّ  .اها أو تقارهُب فكذلك العبارات ألنا يف الوضع اخلطايب متاثلُ  ،احتامال

ة هذا الكتاب ملن خاّص  يوه ،كيفية اقتناص القطع من الظنيات أيضا بيانُ 

يف الظواهر االعرتاض عليها بوجوه  فإذا ال يصّح  .واحلمد هلل ،تأمله

عىل اخلروج عنها فيكون ذلك  دليٌل  إال أن يدّل  ،االحتامالت املرجوحة

 .واهلل املستعان .أو يف باب البيان ،داخال يف باب التعارض والرتجيح

 المسألة الخامسة
ا ناظر يف قواعدها األصلية أو يف جزئياهتا الناظر يف املسائل الرشعية إمّ 
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 فأما املجتهد الناظر .ا جمتهد أو مناظروعىل كال الوجهني فهو إمّ  ،الفرعية

إال أن األصول والقواعد إنام  .هلنفسه فام أداه إليه اجتهاده فهو احلكم يف حقّ 

وأما الفروع  ،ةة أو سمعيّ عقليّ  ،ةكانت أو نظريّ  ةً ثبتت بالقطعيات رضوريّ 

فام أوصله إليه الدليل  .عىل رشطه املعلوم يف موضعه د الظنّ فيكفي فيها جمرّ 

ألن املجتهد قبل الوصول متطلب  ،فهو احلكم يف حقه وال يفتقر إىل مناظرة

وبعد الوصول هو عىل  ،فال حيتاج إىل غريه فيها ،من األدلة احلارضة عنده

 وأيضا فاملجتهد أمنيٌ  .فاملناظرة عليه بعد ذلك زيادة ،يف نفسه نة من مطلبهبيِّ 

إىل  اآلخرُ  له املجتهدُ ووكَّ  ،داملقلِّ  هُ لَ ب  القول قَ  فإذا كان مقبوَل  ،عىل نفسه

املسألة  ضح له مسلُك إذا اتّ  فال يفتقرُ  ،مقبول القول هو عنده جمتهدٌ  إذ   ،نتهأما

تاطا فذلك ض حُم ر  وإذا فُ  ،من باب االحتياطأن يكون ذلك إال . إىل مناظرة

وعند ذلك يلزمه أحد  ،د فيام هو ناظر فيهإنام يقع إذا بنى عليه بعض الرتدّ 

ال تكليف عليه  إذ   ،بنيُّ  التّ إما السكوت اقتصارا عىل بحث نفسه إىل :أمرين

 .وهو املناظر املستعني ،به ُق وإما االستعانة بمن يثَ  ،قبل بيان الطريق

جمرى  هُ نفَس  املحتّج  كام أنه يدخل حتت هذا األصل ما إذا أجرى اخلصمُ 

ة كام جاء يف شأن حماّج  ،بأقرب الطرق حتى ينقطع اخلصمُ  ،السائل املستفيد

 هُ نفَس  َض رَ فإنه فَ  ،مه بالكوكب والقمر والشمسإبراهيم عليه السالم قو

 . هلم من نفسه البهان أنا ليست بآلهةبحرضهتم مسرتشدا حتى يبنيَّ 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ  :وكذلك قوله يف اآلية األخرى

فلام سأل عن املعبود سأل عن املعنى  (،٢٥ - ٢٠الشعراء: ) چں  ڻ

الشعراء: ) چڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ :اخلاص باملعبود بقوله

ومثله  .فحادوا عن اجلواب إىل اإلقرار بمجرد االتباع لآلباء (،٢١ - ٢٥

وقوله ،  (٥١األنبياء: ) چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ :قوله

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  :تعاىل

زلة ـل منزُّ ـأشبهها إشارات إىل التن فهذه اآلي وما (.٢٠الروم: ) چېئ  ېئ

 وإن كان مقتىض احلقيقة فيها تبكيُت  ،االستفادة واالستعانة يف النظر

يف  فكان أبلغَ  ،تها بالبهان يف معرض االستشارة يف صحّ يئً كان جَم  إذ   ،اخلصم

وملا اخرتموا من الترشيعات أمورا كثرية  .املقصود من املواجهة بالتبكيت
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ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  چ  :ك طولبوا بالدليل كقوله تعاىلا الرشاهَ هَ أد  

 .وهو من مجلة املجادلة بالتي هي أحسن (.٢٢األنبياء: ) چیی

إليها  موافقا له يف الكليات التي يرجعُ واملناظر املستعني إذا كان مناظُره 

اط ألنه إنام يبقى له حتقيق من ،ه بهه إليه واستعانتُ إسنادُ  صّح ، ا فيهرَ ما تناظَ 

 ،فال حرج وإالّ  ،نٌ َس فقا فحَ فإن اتّ  .واألمر سهل فيها ،ر فيهااملسألة املناظَ 

وال مفسدة يف وقوع  ،د فيههَ تَ ألن األمر يف ذلك راجع إىل أمر ظني جُم 

 . يف موضعهاخلالف هنا حسبام تبنّي 

خمالفا له يف الكليات التي ينبني عليها النظر يف  رُ إن كان املناظ  أما 

ما من وجه  إذ   ،يستقيم له االستعانة به وال ينتفع به يف مناظرته املسألة فال

وإذا خالف يف الكيل ففي اجلزئي  ،عىل كيلّ  جزئي يف مسألته إال وهو مبنّي 

وال يمكن رجوعها إىل  ،ه يف اجلزئي من جهتنيفتقع خمالفتُ  ،املبني عليه أوىل

قهيات مسألة الربا يف غري ومثاله يف الف .فاالستعانة مفقودة ،ق عليهفَ تَّ معنى مُ 

فال يمكن االستعانة هنا  ،املنصوص عليه كاألرز والذرة وأشباه ذلك

مسألة  وكذلك كّل  ،لةعىل نفي القياس مُج  ألنه بان  ، بالظاهري النايف للقياس

يف األصل  هو خمالٌف  إذ   ،فيها مناظرة املستعني رَ اظَ نَ قياسية ال يمكن أن يُ 

 .يرجعان إليه يالذ

بنظره غري طالب لالستعانة وال مفتقرا  مستقالّ  املناظرُ  َض ر  وإذا فُ 

ل فقد تكفّ  ،زلتهـل منزَّ ـناخلصم إىل رأيه أو ما هو مُ  ولكنه طالب لردِّ  ،إليها

عليه يف  التنبيهُ  وقد مرَّ  ،إليه عُ رَج فيها أصال يُ  غري أنّ  ،الوظيفة العلامء هبذه

 .بحول اهللية يف املسألة التاله ومتامُ  ،أول كتاب األدلة

 المسألة السادسة
 مُ كُ واألخرى حَت   ،املناطَ  ُق قِّ إحدامها حُت  :ا انبنى الدليل عىل مقدمتنيملّ 

الكالم بني  انحصارُ  ظهرَ  ،املناط ُق النظر هو حتقُّ  أن حمّل  ومرّ  ،عليه
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من  مة احلاكمة فال بدّ ا املقدِّ وأمّ ، بدليل االستقراء يف حتقيق املناطاملتناظرين 

 ر  فَ 
 .ةمَ لَّ َس ا مُ هَ ض 

زاع قد يقع يف ـإن الن :فقد يقال ،يف هذه الدعوى وربام وقع الشّك 

 وكّل  ،سكرهذا مُ " :وذلك أنك إذا قلت)املقدمة احلاكمة(، املقدمة الثانية 

 يسكر وهفقد يوافق اخلصم عىل أن هذا مُ  "مسكر حرام ّل مخر أو وكُ مسكر 

وإذا خالف فيها فال نكري  .أيضا كام أنه قد خيالف فيها ،مقدمة حتقيق املناط

فإن  ،مسكر مخر وقد خيالف يف أن كّل  .االختالف ألنا حمّل  ،عىل اجلملة

ءق عىل النطلَ اخلمر إنام يُ  شار إليه مخرا فال يكون هذا املُ  ،من عصري العنب يِّ

 وخيالف أيضا يف أن كّل  ،مسكر مخر م أن كّل سلّ ذاك ال يُ  وإذ   .وإن أسكر

منها  َج ر  خ  الكلية هلذه املقدمة ال تثبت ألنا خمصوصة أُ  فإن ،مسكر حرام

فإذا صارت  ،ها مل يكن فيها دليلتُ وإذا مل تصح كليّ  .عليه بدليل دّل  النبيذُ 

 ،زاع يف إحدى املقدمتني دون األخرىـنحصار الناقال بعا فيها فكيف يُ نازَ مُ 

 .وهو خالف ما تأصل ،زاعـبل كل واحدة منهام قابلة للن

وبيانه  .وهذا اإلشكال غري وارد ،صحيحتقريره م أن ما تقدّ  :ابواجلو

فقا عىل يشء فإن مل يتّ  .يرجعان إليه أم ال فقا عىل أصل  أن اخلصمني إما أن يتّ 

هلا  وإذا كانت الدعوى ال بدّ  .هذابيان  وقد مرّ  .مل يقع بمناظرهتام فائدة بحال

فصار  ،فليس عنده بدليل ،عا فيهازَ تنَ وكان الدليل عند اخلصم مُ  ،من دليل

 املناظرة ردُّ  ومقصودُ  .اإلتيان به عبثا ال يفيد فائدة وال حيصل مقصودا

ه من باب تكليف ما ه بغري ما يعرفُ ه ألن ردّ اخلصم إىل الصواب بطريق يعرفُ 

ه اخلصم السائل معرفة اخلصم فال بد من رجوعهام إىل دليل يعرفُ  ،طاقال يُ 

 چحب  خب      جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب چ  :له تعاىلقو وعىل ذلك دّل  .املستدّل 

ومها  ،ة ال خالف فيهام عند أهل اإلسالمألن الكتاب والسنّ  (،١١النساء: )

  .الدليل واألصل املرجوع إليه يف مسائل التنازع

ة عىل صحّ  إليه هو الدليل الداّل  املرجوعُ  فاألصُل  ،وإذا ثبت هذا

ة عند مَ سلَّ فلزم أن تكون مُ  ،مةر يف املقدمة احلاكوهو ما تقرّ  ،الدعوى

 د  ف  ة مل يُ مَ سلَّ ألنا إن مل تكن مُ  ،يف املسألة ت حاكمةً لَ ع  اخلصم من حيث ُج 
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 .زاع ورفع الشغبـوليس فائدة التحاكم إىل الدليل إال قطع الن ،هبا اإلتيانُ 

 تسليمُ  َض ر  إن فُ  ،هذا مسكر وكل مسكر مخر :فقول القائل ،وإذا كان كذلك

وإن  ،مسلَّ االستدالل من حيث أتى بدليل مُ  للمقدمة الثانية صّح  اخلصم فيه

بل تكون مقدمة حتقيق  ،االستدالل هبا ألبتة اخلصم فيها مل يصّح  نزاعُ  َض ر  فُ 

ر مخ أن كل مسكر زاع إال فيها فيبنّي ـالتي ال يقع الن يوه ،املناط يف قياس آخر

م عليه بأنه حرام مثال إن  ذلك حكفإذا بنّي  ،بدليل استقراء أو نص أو غريمها

وإن  "،أن كل مخر حرام" :كام جاء يف النص ،ام أيضا عند اخلصمسلَّ كان مُ 

ذاك من  وال بد إذ   ،مخر حرام صارت مقدمة حتقيق املناط نازع يف أن كّل 

مرتبة من هذه املراتب ال بد من خمالفة  كّل  ويف .مقدمة أخرى حتكم عليها

هل  :فإن سؤال السائل .املرتبة األخرى الدعوى للدعوى األخرى التي يف

وهكذا سائر ؟ هل كل مسكر مخر :خمالف لسؤاله إذا سأل ؟كل مخر حرام

م ك  فمن هنا ال ينبغي أن يؤتى بالدليل عىل ُح  . مراتب الكالم يف هذا النمط

إذ يلزم فيه االنتقال من مسألة إىل  ،زاع فيهـة للنا فيه وال مظنّ عً املناط منازَ 

 .وبطلت فائدة املناظرة ،ا إن فعلنا ذلك مل تتخلص لنا مسألةألنّ  ،أخرى

 
 

 فصل

واعلم أن املراد باملقدمتني هانه ليس ما رسمه أهل املنطق عىل وفق 

وإن جرى  .وال عىل اعتبار التناقض والعكس وغري ذلك ،شكال املعروفةاأل

ألن  ،جريانه عىل ذلك االصطالح األمر عىل وفقها يف احلقيقة فال يستتّب 

املراد تقريب الطريق املوصل إىل املطلوب عىل أقرب ما يكون وعىل وفق ما 

وأقرب األشكال إىل هذا التقرير ما كان بدهييا يف اإلنتاج أو  .جاء يف الرشيعة

فيه إجراؤه عىل عادة  ىإال أن املتحرَّ  ،ما أشبهه من اقرتاين أو استثنائي

إىل حصول املطلوب عىل  أقرُب  هو إذ   ،العرب يف خماطباهتا ومعهود كالمها

وألن التزام االصطالحات املنطقية والطرائق املستعملة  ،أقرب ما يكون



 

703 

 ب  فيها مُ 
ألن الرشيعة مل توضع إال  ،عن الوصول إىل املطلوب يف األكثر دٌ ع 

 .لذلك ومراعاة علم املنطق يف القضايا الرشعية مناف   ،عىل رشط األمية

 .تلزم ذلك االصطالحفإطالق لفظ املقدمتني ال يس

 :م معنى ما قاله املازري يف قوله عليه الصالة والسالمعلَ ومن هنا يُ 

 فنتيجة هاتني املقدمتني أن كّل  :قال 1".وكل مخر حرام ،كل مسكر مخر"

من  ءوقد أراد بعض أهل األصول أن يمزج هذا بيش :قال .مسكر حرام

يكون القياس وال  ن أهل املنطق يقولون الإفيقول  ،علم أصحاب املنطق

نتج بانفرادها مقدمة ال تُ  "كل مسكر مخر"فقوله  ،تصح النتيجة إال بمقدمتني

موضع أو موضعني يف الرشيعة  فق هلذا األصويل هانه ويفن اتّ إوهذا و .شيئا

سلك فيها ومعظم طرق األقيسة الفقهية ال يُ  .أقيستها يف سائر فإنه ال يستمرّ 

لنا حتريمه عليه ا لو علّ وذلك أنّ  ،اجلهة وال يعرف من هذه ،هذا املسلك

كام قال الشافعي مل نقدر أن  بأنه مطعومٌ  الصالة والسالم التفاضل يف الُبّ 

 :عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ فإذ   ،نعرف هذه العلة إال ببحث وتقسيم

 .فتكون النتيجة السفرجل ربوي ،وكل مطعوم ربوي ،كل سفرجل مطعوم

ة هذه ألنه إنام عرف هذا وصحّ  ، يفيد الشافعي فائدةولكن هذا ال :قال

 عبِّ فلام عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يُ  ،النتيجة بطريقة أخرى

ولو جاء هبا عىل أي صيغة  :قال .فجاء هبا عىل هذه الصيغة ،هبا عن مذهبه

هنا عىل نبّ  وإنام :قال .أراد مما يؤدي منه مراده مل يكن هلذه الصيغة مزية عليها

ف كتابا أراد أن يرد فيه أصول الفقه ذلك ملا ألفينا بعض املتأخرين صنّ 

 .ألصول علم املنطق

وفيه من التنبيه ما ذكرناه  .وهو صحيح يف اجلملة ،هذا ما قاله املازري

وفيه أيضا  ،لتزام طريقة أهل املنطق يف تقرير القضايا الرشعيةامن عدم 

ا عليها قً فَ تّ املقدمة احلاكمة عىل املناط إن مل تكن مُ م من أن إىل ما تقدّ  إشارة

وملا كان قوله عليه الصالة  .ها دليالة عند اخلصم فال يفيد وضعُ مَ سلَّ مُ 

                                                 
 .حرام مخر كل وأن مخر مسكر كل أن بيان باب، كتاب: األشربة، صحيح مسلم 1
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مل صىل اهلل عليه وسلم، النبي  ام ألنه نّص سلَّ مُ  "وكل مخر حرام" :والسالم

 .ادواعرتض القاعدة بعدم االطر ،بل قابله بالتسليم ،يعرتض فيه املخالف

ال أنه  ،فاقّي اتّ  عىل أنه من كالمه عليه الصالة والسالم أمرٌ  وذلك مما يدّل 

 :وهكذا يقال يف القياس الرشطي يف نحو قوله تعاىل .قصد قصد املنطقيني
 لوقوع   عُ قَ يَ َس كان ا مل "لو"ألن  (،٢٢األنبياء: ) چۉ  ۉ    ې  ېې    ۋ  ۅ    ۅ چ

 .وهو معنى تفسري سيبويه ،ب قصدافال استثناء هلا يف كالم العر ،غريه

واالستثناء ال  ،بألنا تفيد ارتباط الثاين باألول يف التسبُّ  "إن  "ها ونظريُ 

فال احتياج إىل ضوابط املنطق يف حتصيل  .ق له هبا يف رصيح كالم العربتعلُّ 

 .املراد يف املطالب الرشعية

 حني ردّ  لفصولحكام اإ أشار الباجي يفـ واهلل أعلم ـ وإىل هذا املعنى 

ورأى أن املقدمة  ،عىل الفالسفة يف زعمهم أن ال نتيجة إال من مقدمتني

ع به هذا املوضع إال إذا طول   ،ل الظاهرشك  وهو كالم مُ  ،نتجالواحدة قد تُ 

 .فربام استقام يف النظر

وحصل بفضل اهلل إنجاز ذلك  ،واحلمد هلل الغرض املقصود وقد تمّ 

إذ مل يسهل عىل كثري من  ،أشياء مل يسع إيرادها عىل أنه قد بقيت ،املوعود

أن ال  فخشيُت  ،هاادُ رَّ إليها وُ  ش  التعطُّ  عىل كثرة   وقّل  ،السالكني مرادها

ر  يردُ  ر  ل  ظموا يف س  ن  وأن ال يَ  ،اهَ دَ وا موا  حامن مج   فثنيُت  ،هادَ ك التحقيق شوا

أثناء الكتاب  عىل أن يف .مها القلم والبنانس  من رَ  ُت وأرح   ،بيانا العنان

ا ى إليها رَج فمن هتدّ  ،وأشعة توضح من شمسها املنرية ،رموزا مشرية

 ،ومن ال فال عليه إذا اقترص التحصيل عىل املحصول ،بحول اهلل الوصول

 ،يذهب به مذاهب السلف ففيه إن شاء اهلل مع حتقيق علم األصول علمٌ 

 .ه عىل الواضحة إذا اضطرب النظر واختلفويقفُ 

وأن  .هأن يعيننا عىل القيام بحقِّ  ءيش بيده ملكوت كّل  ي الذفنسأل اهلل

واحلمد هلل  .وباإلجابة جدير ،قدير ءإنه عىل كل يش .نا بفضله ورفقهلَ عام  يُ 

 .وسالم عىل عباده الذين اصطفى ،وكفى
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 فهرس المسائل
 
 الصفحة لمسألةا

  
 4 مقدمة المهذِّ 
 1 خطبة المؤلف

 القسم األول
 لكتا انظر في مسائل المقدمات المحتاج إليها قبل ال

 

 15 أصول الفقه قطعية ال ظنية المقدمة األولى:
األدلة املستعملة يف أصول الفقه البد أن تكون  المقدمة الثانية:

 قطعية
14 

األدلة العقلية تابعة لألدلة النقلية، واألدلة النقلية  المقدمة الثالثة:
 املعتربة هي القائمة على االستقراء

14 

كل مسألة ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب   رابعة:المقدمة ال
 شرعية فوضعها يف أصول الفقه عارية

21 

عليها عمل فاخلوض فيها  كل مسألة ال ينبين المقدمة الخامسة:
 يخوض فيما مل يدل على استحسانه دليل شرع

22 

األدلة املستعملة يف الشريعة هي األدلة الالئقة  المقدمة السادسة:
 جلمهوربفهم ا

24 

كل علم شرعي فطلب الشارع له إمنا يكون  المقدمة السابعة:
 حيث هو وسيلة إىل التعبد به هلل تعاىل

25 

 العلم الذي هو العلم املعترب شرعا هو العلمُ  المقدمة الثامنة:
 على العمل الباعثُ 

24 

أقسام العلم ثالثة: صلب العلم، ملح العلم، ما  المقدمة التاسعة:
 صلبه وال ملحهليس من 

21 

 32 العقل معضد وتابع للنقل يف العلوم الشرعية المقدمة العاشرة:
العلم املعترب شرعا هو ما دلت عليه األدلة  المقدمة الحادية عشرة:

 الشرعية
33 

من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية  المقدمة الثانية عشرة:
 لى الكمال والتمامقني به عه عن أهله املتحق  ق به أخذُ حق  التَّ 

33 

 34األصول العلمية املعتربَة يف الشريعة هي تلك  المقدمة الثالثة عشرة:
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 اليت جيري هبا العمل على وفق جماري العادات يف مثلها
 

 كتا  األحكام: القسم الثاني
 

 31 خطا  التكليف
ال يكون مطلوب  ع من حيث هو مباح ع املباحُ  المسألة األولى:

 مطلوب االجتنابالفعل وال 
31 

اإلباحة حبسب الكلية واجلزئية يتجاذهبا األحكام  المسألة الثانية:
 ربعة )الوجوب والندب واحلرمة والكراهة(األ

44 

 44 املندوب باجلزء واجب بالكل
 48 املكروه باجلزء ممنوع بالكل

 48 الواجب باجلزء والواجب بالكل
 44 خادم له املباح يعترب مبا هو المسألة الثالثة:
خريَّ فيه وبني املباح مبعىن  المسألة الرابعة:

ُ
الفرق بني املباح مبعىن امل

 ما ال حرج فيه
41 

فيه  ربَ ف بكونه مباحا إذا اعتُ وصَ املباح إمنا يُ  المسألة الخامسة:
 فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر ،ف فقطاملكلَّ  حظ  

43 

وك ق باألفعال والرت  ا تتعلّ سة إمنّ األحكام اخلم المسألة السادسة:
 باملقاصد

44 

املندوب خادم للواجب، واملكروه خادم لرتك  المسألة السابعة:
 احملرم، والواجب لذاته والواجب لغريه، واحملرم لذاته احملرم لغريه

44 

تأخري الواجب املوسع عن أول وقته ال تقصري فيه وال  المسألة الثامنة:
 عتب

45 

احلقوق الواجبة إما حمدودة شرعا أو غري حمدودة،  لتاسعة:المسألة ا
 وترتب كل واحدة يف ذمةا ملكلف

48 

 54 مرتبة العفو المسألة العاشرة:
الواجب الكفائي ليس متوجها إىل مجيع  عشرة:الحادية المسألة 

 املكلفني، بل إىل من فيه أهلية القيام به
58 

رضته مفسدة طارئة هل ترفع : املباح إذا عاالثانية عشرة المسألة
 حكم اإلباحة عنه؟

51 

 44 خطا  الوضع
 44 النوع األول: األسبا 
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من األسباب ما هو خارج عن مقدور املكلف  المسألة األولى:
 ومنها ما هو داخل حتت مقدوره

44 

  المسألة الثانية:
ُ
ات بَ بَّ سَ مشروعية األسباب ال تستلزم مشروعية امل

 نهما عادةبي التالزمُ  وإن صحّ 
45 

ف األسباب من جهة املكلَّ  يتعاط ال يلزم يف المسألة الثالثة:
  االلتفاتُ 

ُ
بل املقصود منه اجلريان  ،إليها بات وال القصدُ بَّ سَ إىل امل

 حتت األحكام املوضوعة ال غري

44 

الشارع الذي وضع  قصدَ  األسباب يستلزمُ  وضعُ  المسألة الرابعة:
 األسباب إىل ترت ب 

ُ
 عليهاات بَ بَّ سَ امل

44 

للمكلَّف أن يرتك النظر إىل املسبَّبات وله أن يلتفت  المسألة الخامسة:
 إليها

48 

 84 مراتب الدخول يف األسباب المسألة السادسة:
مراتب دخول املكلف يف األسباب وعالقة ذلك  المسألة السابعة:

 بالتوّكل
81 

 زلة إعمبنيُعَعّد إيقاع السبب  المسألة الثامنة:
ُ
قصد  سواء ببَّ سَ يقاع امل

 فاعل السبب أو مل يقصدذلك 
84 

ما ينبين على كون اإلنسان مكلفا بفعل األسباب  المسألة التاسعة:
 دون حتق ق املسبَّبات

84 

 بات يفبَّ يعترب املسَ  الشارعيرتتب على كون ما  المسألة العاشرة:
 اخلطاب باألسباب

81 

 12 ضابط االلتفات إىل املسبَّبات
للمفاسد ال  األسباب املمنوعة أسبابٌ  المسألة الحادية عشرة:

 كما أن األسباب املشروعة أسباب للمصاحل ال للمفاسد  ،للمصاحل
13 

أقسام األسباب من حيث معرفة ما وضعها  المسألة الثانية عشرة:
 الشارع له وحكم الدخول فيها

14 

علم عدم  حكم الدخول يف األسباب إذا المسألة الثالثة عشرة:
 حتقق احلكمة منها

15 

 18 حكم فعل األسباب املنهي عنها المسألة الرابعة عشرة:
  

 144 النوع الثاني: الشروط
 144 تعريف الشرط المسألة األولى:
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 141 تعريف السبب والعلة واملانع المسألة الثانية:
 142 أقسام الشرط المسألة الثالثة:
 142 للمشروط ومكمل لهالشرط صفة  المسألة الرابعة:

هل يصح وقوع الفعل إذا حتقق سببه دون  المسألة الخامسة:
 شرطه؟

143 

الشروط منها ما هو راجع إىل خطاب التكليف  المسألة السادسة:
 ومنها ما هو راجع إىل خطاب الوضع

144 

ال جيوز التحّيل بفعل الشرط إلسقاط احلكم  المسألة السابعة:
 املرتتب على السبب

145 

العالقة بني الشرط واملشروط من حيث املالءمة  المسألة الثامنة:
 واملنافاة والتكميل

141 

  
 114 النوع الثالث: الموانع

 114 أنواع املانع المسألة األولى:
املوانع منها ما يكون من خطاب التكليف ومنها  المسألة الثانية:

 ما يكون من خطاب الوضع وقصد الشارع يف كل منها
111 

 112 أحوال قصد املكلَّف إىل إيقاع املانع أو رفعه المسألة الثالثة:
  

 114 النوع الرابع: الصحة والبطالن
 114 إطالقات لفظ الصحة المسألة األولى:
 114 إطالقات لفظ البطالن المسألة الثانية:
 115 أقسام البطالن )مبعىن عدم الثواب( يف املعامالت المسألة الثالثة:

  
 111 النوع الخامس: العزائم والرخص

 111 تعريف العزمية المسألة األولى:
 124 الرخصة يف اصطالح هذا الكتاب

 121 الرخصة يف اصطالح الفقهاء واألصوليني
حكم الرخصة اإلباحة مطلقا من خيث هي  المسألة الثانية:

 رخصة
123 

 125 الرخصة إضافية ال أصلية المسألة الثالثة:
 124اإلباحة املنسوبة إىل الرخصة هل مبعىن رفع احلرج  لمسألة الرابعة:ا
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 أم التخيري بني الفعل والرتك؟
 121 أنواع الرخصة من حيث املشقة املقابلة هلا المسألة الخامسة:
 134 أيهما أرجح األخذ بالرخصة أم األخذ بالعزمية؟ المسألة السادسة:
 133 ة واملشقة التومهيةاملشقة احلقيقي المسألة السابعة:

 135 أدلة تقدمي الرخصة على العزمية
اخلروج من املشاق جيب أن يكون بطريقة مأذون فيها  المسألة الثامنة:

 شرعا
138 

أسباب الرخص ليست مبقصودة التحصيل  المسألة التاسعة:
 للشارع وال مقصودة الرفع

144 

 141 العالقة بني الرخصة والعزمية المسألة العاشرة:
العزائم مطردة مع العادات اجلارية  المسألة الحادية عشرة:

 والرخص جارية عند اخنراق تلك العوائد
141 

  
  كتا  المقاصد

 143 مقدمة
 144 القسم األول: قصد الشارع في وضع الشريعة

 144 النوع األول: قصد الشارع يف وضع الشريعة ابتداء
الشرعية: الضروريات، واحلاجيات، مراتب املقاصد  :المسألة األولى

 والتحسينيات
144 

 148 مكمالت مراتب املقاصد :المسألة الثانية
 148 شروط اعتبار املكمالت :المسألة الثالثة
 144 العالقة بني املراتب الثالث للمقاصد :المسألة الرابعة

ليس هناك مصاحل وال مفاسد دنيوية خالصة،  :المسألة الخامسة
 رجيح الشارع بني املصاحل واملفاسدومعايري ت

144 

 144 املصاحل واملفاسد األخروية :المسألة السادسة
 141 املصاحل الشرعية أبدية وكلية وعامة :المسألة السابعة
  :المسألة الثامنة

ُ
 بَ لَ تعَ جْ املصاحل امل

ُ
ة إمنا عَ فعَ دْ تَ سْ ة شرعا واملفاسد امل

لحياة األخرى ال من حيث أهواء الدنيا ل ام احلياةُ قَ  من حيث تعُ رَب تَ عْ تعُ 
 النفوس

141 

كون الشارع قاصدا للمحافظة على الدليل على   :المسألة التاسعة
 والتحسينية ،واحلاجية ،الضرورية :القواعد الثالث

154 
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 151 ختلف اجلزئيات ال يقدح يف املقاصد الكلية :المسألة العاشرة
على املصاحل  األحكام الشرعية مبنية :المسألة الحادية عشرة

 مطلقا عند املخطئة واملصوبة
152 

 154 هذه الشريعة معصومة من الضياع والتبديل :المسألة الثانية عشرة
البد من احملافظة على اجلزئيات إلقامة  املسألة الثالثة عشرة:

 الكليات
155 

  
 158 النوع الثاني: قصد الشارع في وضع الشريعة لإلفهام

ه الشريعة عربية جيب أن تفهم على معهود هذ :المسألة األولى
 العرب يف ألفاظها وأساليبها 

158 

 151 الداللة األصلية والداللة التابعة :المسألة الثانية
هذه الشريعة أمية ال خترج يف أسلوهبا عما ألفه  :المسألة الثالثة

 األميون
141 

 142 أسلوب خماطبة الشريعة للعرب
د اليت تنبين على كون الشريعة ال خترج يف : القواعالمسألة الرابعة

 أسلوهبا عما ألفه األميون
144 

هل تستفاد األحكام من املعىن األصلي للكالم  :المسألة الخامسة
 فقط أم من املعىن التبعي أيضا؟

148 

  
النوع الثالث: مقاصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف 

 بمقتضاها
112 

 112 يف القدرةشرط التكل :المسألة األولى
ال تكليف باألوصاف اجلبلية اليت طبع عليها  :المسألة الثانية

 اإلنسان
112 

 112 حكم األوصاف املرتددة بني الكسيب واجلبلي :المسألة الثالثة
ال قدرة لإلنسان  األوصاف اليتهل يتعلق اجلزاء ب :المسألة الرابعة

 ؟على جلبها وال دفعها بأنفسها
114 

 111 أنواع املشقة :امسةالمسألة الخ
الذي  إىل التكليف بالشاقّ غري قاصد الشارع : المسألة السادسة

ْعتاد
ُ
 خترج مشقته عن امل

244 

 241املشقة املعتادة غري مانعة من التكليف، ولكن  :المسألة السابعة
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 الشارع غري قاصد إىل ذات املشقة
لكن جيب أن يتوجه قصده إىل املشقة، و ف للمكلَّ  جيوز ال: فصل

 أن يتوجه قصده إىل األجر
242 

: ال جيوز للمكلف إدخال املشقة على نفسه دون حاجة فصل
 شرعية

243 

 245 علة رفع احلرج وضوابطه
 212 : االبتالءات وُحكم دفعهافصل

 خمالفة اهلوى ليست من املشقات املعتربة يف :المسألة الثامنة
 التكليف

214 

ة األخروية مقدَّم على دفع املشقة دفع املشق :المسألة التاسعة
 الدنيوية

214 

املشقة الناشئة عن التكلف قد ختتص باملكلَّف،  :المسألة العاشرة
 وقد تعمه وغريه، وقد تكون داخلة على غريه دونه

214 

الشارع غري قاصد إىل وقوع املشقة اليت ال  :المسألة الحادية عشرة
، ومراتب لرفعها أيضاوهو غري قاصد  ،ن خارجة عن املعتادو تك

  املشقات املعتادة

215 

الشريعة جارية يف التكليف مبقتضاها على : المسألة الثانية عشرة
 لدَ الطريق الوسط األعْ 

218 

  
قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام النوع الرابع: 

 الشريعة
211 

ف شرعي من وضع الشريعة إخراج املكلَّ الاملقصد  :المسألة األولى
 عن داعية هواه حىت يكون عبدا هلل اختيارا كما هو عبد هلل اضطرارا

211 

 223 املقاصد األصلية واملقاصد التابعة :المسألة الثانية
 224 إثبات أن للعبادات مقاصد تابعة

من سنن التشريع عدم تأكيد الطلب فيما يوافق  :المسألة الثالثة
 لف حظ النفسحظ النفس من الضروريات، وتأكيده فيما خيا

231 

 بالقصد األول حيصل له فيه ف حظّ ما ليس فيه للمكلَّ : فصل
بالقصد  ف حظّ وما فيه للمكلَّ ، ه بالقصد الثاين من الشارعحظ  

 ظ  أ من احلاألول حيصل فيه العمل املربَّ 

234 

 234 : أقسام األعمال من حيث اعتبار احلظ يف الواجبات الكفائيةفصل
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الشيء املأذون فيه أو املأمور به شرعا إذا كان فيه  :المسألة الرابعة
فيه هلل  فيكون العملُ  ختليصه من احلظّ ميكن  لعبدخالص ل حظٌّ 

 تعاىل خالصا

235 

وفق املقاصد الشرعية فإمنا وقع على العمل إذا  :المسألة الخامسة
 على املقاصد األصلية أو املقاصد التابعة

241 

إىل إخالص  ت أقربُ يَ وعِ صلية إذا رُ املقاصد األ :القاعدة األولى
 العمل وصريورته عبادة

241 

ها ف كلَّ فات املكلَّ تصر   رُ صيع  البناء على املقاصد األصلية يُ : فصل
 كانت من قبيل العبادات أو العادات  ،عبادات

244 

 البناء على املقاصد األصلية ينقل األعمال يف :القاعدة الثانية
 الغالب إىل أحكام الوجوب

245 

 ف يتضمن القصدَ اه املكلَّ إذا حترَّ صلي املقصد األ :القاعدة الثالثة
 العمل الشارع يف ما قصدهُ  إىل كلّ 

244 

 ،أعظم الطاعةَ  رُ صيع  العمل على املقاصد األصلية يُ  :القاعدة الرابعة
 ها أعظمتُ ت كانت معصيَّ فَ ولِ وإذا خُ 

248 

ت جدَ ت وُ عَ بع  تُ ذا تعُ ها إعُ أصول الطاعات وجوامِ  :القاعدة الخامسة
ت ربَ الذنوب إذا اعتُ  وكبائرُ  ،إىل اعتبار املقاصد األصلية راجعةً 

 خمالفتها ت يفجدَ وُ 

241 

مع وفق املقاصد التابعة إذا وقع العمل على  :المسألة السادسة
الشرعي وإن كان عمل باالمتثال هلا فهو املقاصد األصلية مصاحبة 
 النفس حظ   سعيا يف

244 

 243 العبادات املتقرب هبا إىل اهلل باإلصالة: أوال
 244 : العادات اجلارية بني العبادثانيا

يف بيان ما يقبل النيابة من األعمال وما ال يقبلها  :المسألة السابعة
 وما خيتلف فيه

254 

 254 النيابة يف املعامالت
 251 النيابة يف العبادات

 255 هبة الثواب
ف قصود الشارع يف األعمال دوام املكلَّ من م :المسألة الثامنة

 عليها
258 

 251وما ينبين  الشريعة حبسب املكلفني كلية عامة :المسألة التاسعة
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 على ذلك من فوائد
مزايا النيب صلى اهلل عليه وسلم ومناقبه عامة  :المسألة العاشرة

 لألمة كما أن أحكامه عامة هلم
242 

 245 مبقتضى الكرامات شروط العمل :المسألة الحادية عشرة
 283 حاالت جواز العمل بالكرامات والفراسة

خوارق العادات ال تكون مقبولة إال إذا  :المسألة الثانية عشرة
 وافقت الشريعة

284 

اطراد العادات بشكل كلي أمر مقطوع به  :المسألة الثالثة عشرة
 ال مظنون

284 

 214 ةأقسام العوائد املستمر  :المسألة الرابعة عشرة
 214 حكم العوائد الشرعية اليت أقرها الدليل الشرعي أو نفاها

 211 العوائد اجلارية بني اخللق مبا ليس يف نفيه وال إثباته دليل شرعي
  ،عتبار شرعاالعوائد اجلارية ضرورية اال :المسألة الخامسة عشرة

 أصلها أو غري شرعية كانت شرعية يف
213 

 214 حكم اخنراق العادات
 بالنسبة إىل وقوعها يفأقسام العوائد  :المسألة السادسة عشرة

 الوجود
341 

 342 حكم العوائد العامة الثابتة
 342 حكم العوائد املتغرية

 مِ ظَ الطاعة أو املعصية تعظم حبسب عِ  :المسألة السابعة عشرة
 أو املفسدة الناشئة عنها املصلحة

343 

ف بادات بالنسبة إىل املكلَّ الع األصل يف :المسألة الثامنة عشرة
لتفات إىل وأصل العادات اال ،لتفات إىل املعايند دون االعب  التّ 

 املعاين

344 

 341 جانب التعبد يف املعامالت
د كل ما ثبت فيه اعتبار املعاين دون التعب   :المسألة التاسعة عشرة

 دعب  تفيه من اعتبار ال فال بدّ 
311 

 315 اآلدمي اهلل أو حقّ  بة إىل حقّ ألفعال بالنس: أقسام افصل
الشريعة موضوعة لبيان وجه شكر الن عم  :المسألة العشرون

 واالستمتاع هبا
318 

  



 

714 

 321 القسم الثاني: مقاصد المكلف في التكليف
ة يف التصرفات رَ بعَ عتَ األعمال بالنيات واملقاصد مُ  :المسألة األولى

 من العبادات والعادات
321 

 ه يفف أن يكون قصدُ الشارع من املكلَّ  قصدُ  :انيةالمسألة الث
 التشريع ا لقصده يفالعمل موافقً 

325 

رعت كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شُ  :المسألة الثالثة
 له فعمله باطل

324 

حكم األفعال املوافقة واملخالفة ألحكام الشرع يف  :المسألة الرابعة
 أو خمالفته موافقة الشارعالفاعل  قصدحاليت 

334 

إضرار حكم الفعل املأذون فيه إذا نتج عنه  المسألة الخامسة:
 الغريب

335 

ف مبصاحل نفسه فليس على غريه ل  من كُ  كلّ  :المسألة السادسة
، اللهم إال يف حال ضرورة العجز عن ختيارالقيام مبصاحله مع اال

 القيام بتلك املصاحل فيجب على الغري القيام هبا

345 

من ُكل ف مبصاحل غريه وجب على املسلمني  :مسألة السابعةال
 القيام مبصاحله إذا عجز عن القيام هبا بنفسه

344 

مفسدة : حكم من تعنّي للقيام مبصلحة عامة إذا حلقته بذلك فصل
 دنيوية ال ميكن أن يقوم هبا غريه

341 

عية الشر التكاليف أحواُل املكلَّف يف الدخول يف  :المسألة الثامنة
 املصلحة فيها قصدُ  لمَ عُ اليت 

341 

للعبد اخلرية يف إسقاط حقوقه ال حقوق اهلل  :المسألة التاسعة
 تعاىل

342 

 344 تعريف احليلة وأمثلتها :المسألة العاشرة
 344 اجلملة الدين غري مشروعة يف احليل يف :المسألة الحادية عشرة

 344 سبب إبطال احليل :المسألة الثانية عشرة
  

 354 كيفية التعر ف على مقاصد الشارع
 351 بتدائي التصرحييد األمر والنهي االرَّ جمُ : الجهة األولى
 353 اعتبار علل األمر والنهي :الجهة الثانية
 354 املقاصد التابعة :الجهة الثالثة
 354أو يف األعمال العادية، ب سب  السكوت عن شرع التّ  :الجهة الرابعة
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  له يمع قيام املعىن املقتضيف العبادات، عن شرعية العمل 
  

  كتا  األدلة الشرعية
 344 الكليات المتعلقة باألدلة الشرعية

: من الواجب اعتبار جزئيات الشريعة مع كلياهتا المسألة األولى
 وبالعكس

344 

 345 : ما يقبل من األدلة الظنية وما ال يقبلالمسألة الثانية
 381 : األدلة الشرعية ال تنايف قضايا العقولةالمسألة الثالث

: هل تنعزَّل األدلة على املعقول الذهين لألفعال أم المسألة الرابعة
 على الواقع اخلارجي؟

384 

 388 : األدلة النقلية واألدلة العقليةالمسألة الخامسة
مها اإحد على مقدمتني كل دليل شرعي فمبينّ : المسألة السادسة

واألخرى ترجع إىل نفس احلكم  ،قيق مناط احلكمراجعة إىل حت
 الشرعي

314 

: األدلة املطلقة راجعة إىل معىن معقول وُك ل إىل المسألة السابعة
 نظر املكلَّف، واألدلة املقيَّدة راجعة إىل معىن تعبدي 

311 

 318 : األصول املكية كلية واملدنية راجعة إليهاالمسألة الثامنة
، يستوي يف كل دليل شرعي ميكن أخذه كليا: المسألة التاسعة

ذلك ما جاء بصيغة العموم وما كان جزئيا ورادا يف نازلة معينة، إال 
 ما ورد دليل شرعي بتخصيصه

313 

 315 : الدليل الربهاين والدليل التكليفيالمسألة العاشرة
حقيقته يف اللفظ مل  إذا كان الدليل يف: المسألة الحادية عشرة

 ي إال بشروطبه على املعىن اجملاز  ستدلّ يُ 
314 

السلف : املوقف من األدلة اليت عمل هبا المسألة الثانية عشرة
يثبت اليت مل و  ،قليال أو يف وقت ما اهبواليت عملوا  ،دائما أو أكثريا

 عمل اهب

318 

وأْخُذه مأخذ  الدليل مأخذ االفتقار: أْخُذ المسألة الثالثة عشرة
 االستظهار

441 

ا اهل  اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إىل حمََ : ألة الرابعة عشرةالمس
 يكون أصليا وتبعيا

441 
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 414 عوارض األدلة
 414 : اإلحكام والتشابهالفصل األول

 : المسألة األولى
ُ
 414 عام وخاص :حكم يطلق بإطالقنيامل

 414 : املتشابه يف الشريعة قليلالمسألة الثانية
 414 : التشابه احلقيقي والتشابه اإلضايفةالمسألة الثالث

ال يقع ىف القواعد الكلية وإمنا احلقيقي التشابه : المسألة الرابعة
 يقع ىف الفروع اجلزئية

418 

 418 : مىت ُيسلَّط التأويل على املتشابهالمسألة الخامسة
 411 : شروط تأويل املتشابهالمسألة السادسة

  
 424 لنسخالفصل الثاني: اإلحكام وا

 424 : معظم النسخ وقع باملدينةالمسألة األولى
 422 : النسخ يف الشريعة قليل ويف األحكام املكية نادرالمسألة الثانية
 423 : معاين النسخ عند السلفالمسألة الثالثة

 424 النسخ ال يقع يف القواعد الكلية المسألة الرابعة:
  

 424 الفصل الثالث: األوامر والنواهي
 424 : اإلرادة اخلَْلقية القدرية واإلرادة األمريةالمسألة األولى
 : المسألة الثانية

ُ
  ،طلقات يستلزم قصد الشارع إىل إيقاعهااألمر بامل

 كما أن النهي يستلزم قصده لرتك إيقاعها
424 

 428 : األمر باملطلق ال يستلزم األمر باملقيدالمسألة الثالثة
 األم: المسألة الرابعة

ُ
   يستلزم قصدَ خريَّ ر امل

ُ
طلقة الشارع إىل أفراده امل

  فيهااملخريَّ 
434 

: املطلوب الذي يكون شاهد الطبع خادما له المسألة الخامسة
ومعينا عليه ال يؤكد الشارع طلبه، والذي ال يكون كذلك يؤكد 

 الشارع طلبه

434 

 433 : األوامر والنواهي املطلقة ختتلف مراتبهاالمسألة السادسة
 434 : األوامر والنواهي الصرحية وغري الصرحيةالمسألة السابعة

 444 : الفرق بني آثار الغصب والتعديفصل
األمر والنهي إذا تواردا على متالزمني وكان أحدمها : المسألة الثامنة

 كم التّ يف حُ 
ُ
 من االقتضاءين ما انصرف إىل رَب عتَ بع لآلخر فإن امل

445 
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 جهة املتبوع
 448 بني الرقاب واملنافع العالقة

األمر والنهي : حكم قصد املكلف إىل اجلمع بني المسألة التاسعة
منهما ليس بتابع لآلخر وال مها  واحدٍ  على شيئني كلّ الواردين 
 متالزمان 

444 

 كلّ   : هل يصّح للمكلَّف أن يقصَد إىل مجع أمرينالمسألة العاشرة
 ؟ حد ويف غرض واحدواحد منهما غري تابع لصاحبه يف عمل وا

444 

على : جواز اجتماع األمرين الواردين المسألة الحادية عشرة
مها راجع إىل اجلملة واآلخر راجع إىل الشيء الواحد باعتبارين أحدُ 

 بعض تفاصيلها أو أوصافها أو جزئياهتا

441 

 454 : صور املسألة احلادية عشرةالمسألة الثانية عشرة
ه للجملة أعلى رتبة من املتوج   الطلبُ : المسألة الثالثة عشرة

 ه إىل التفاصيل أو األوصاف أو خصوص اجلزئياتالطلب املتوجّ 
451 

 اً األمر بالشيء على القصد األول ليس أمر : المسألة الرابعة عشرة
 بالتوابع

452 

هو املطلوب  الفعل بالكلّ  املطلوبُ : المسألة الخامسة عشرة
املطلوب  و .ك بالقصد الثاينالرتّ  وقد يصري مطلوبَ  ،بالقصد األول

 مطلوبَ  وقد يصريُ  ،ك بالقصد األولالرتّ  هو املطلوبُ  ك بالكلّ الرتّ 
 الفعل بالقصد الثاين

454 

: أقسام االقتضاء عند األصوليني أربعة المسألة السادسة عشرة
 وعند أرباب األحوال اثنان فقط

444 

 441 وحق العبد: العالقة بني حق اهلل المسألة السابعة عشرة
وكان األمر والنهي على الفعل : إذا توارد المسألة الثامنة عشرة

هل  :إىل جهة التعاون اإىل جهة األصل واآلخر راجع اأحدمها راجع
 ؟عترب األصل أو جهة التعاونيُ 

483 

  
 484 الفصل الرابع: العموم والخصوص

 484 مقدمة
ال تؤثر فيها معارضة قضايا  : القواعد العامة واملطلقةالمسألة األولى

 حكايات األحوال األعيان وال
484 

 484: القواعد الشرعية جارية على العموم العادي ال على المسألة الثانية
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 العموم الكلي التام
 488 : العموم القياسي والعموم االستعمايلالمسألة الثالثة

 414 أنواع املخصصات
 415 صة لعموم العزائم: الر خص ليست خمصالمسألة الرابعة

 418 : األعذار غري خمصصة لعموم العزائمالمسألة الخامسة
 444 : العموم املعنويالمسألة السادسة
: العام املتكرر واملؤكد جيري على عمومه دون المسألة السابعة

حاجة إىل البحث عن املخصص حىت مع القول بالتخصيص 
 باملنفصل

442 

  
 443 واإلجمالالفصل الخامس: البيان 

 443 : النيب صلى اهلل عليه وسلم مبني بقوله وفعله وإقرارهالمسألة األولى
 444 : حكم البيان يف حق العاملالمسألة الثانية
 445 : بيان العامل جيب أن يكون بالقول والفعلالمسألة الثالثة
 445 : الفرق بني البيان القويل والبيان الفعليالمسألة الرابعة

: الفعل إما أن يكون معضدا للبيان القويل أو ألة الخامسةالمس
 يكون موهنا ومفن دا له 

448 

ه مندوبا أن ال املندوب من حقيقة استقرارِ : المسألة السادسة
 واملباح ى بينه وبني الواجبسوَّ يُ 

414 

املباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن ال : المسألة السابعة
 وال املكروهات ملندوباتى بينها وبني اسوَّ يُ 

414 

املكروهات من حقيقة استقرارها مكروهات أن ال : المسألة الثامنة
 املباحاتو مات ى بينها وبني احملرَّ سوّ يُ 

415 

سامح يف واجبات إال إذا مل يُ  الواجبات ال تستقرّ : المسألة التاسعة
 تركها ألبتة

424 

 421 : بيان األحكام الوضعيةالمسألة العاشرة
 421 : بيان الصحابة رضي اهلل عنهمالمسألة الحادية عشرة

: اإلمجال إما متعلق مبا ينبين عليه تكليف، أو المسألة الثانية عشرة
 غري واقع يف  الشريعة

424 

  
 424 الطرف الثاني: األدلة على التفصيل
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 424 الدليل األول: الكتا 
يعة وينبوع احلكمة كلية الشر : كتاب اهلل تعاىل هو  المسألة األولى

 وآية الرسالة
424 

 428 زيل الزمة ملن أراد علم القرآنعمعرفة أسباب التن: المسألة الثانية
يف أحواهلا  يمعرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجمار : فصل
 زيلعالتنزمن 

431 

: أسلوب القرآن يف التعامل مع ما أورده من المسألة الثالثة
 حكايات

432 

 434 : أسلوب القرآن يف الرتغيب والرتهيبألة الرابعةالمس
ال  ه كليّ تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثرُ : المسألة الخامسة

 جزئيّ 
434 

 431 : ضرورة اجلمع بني القرآن والسنة يف االستنباطفصل
البيان الكلي جلميع األحكام الشرعية القرآن فيه : المسألة السادسة

 وأصوهلا
431 

 444 : أقسام العلوم املضافة إىل القرآن الكرميسألة السابعةالم
 444 : هل للقرآن ظاهر وباطن؟المسألة الثامنة

على  كل معىن مستنبط من القرآن غري جارٍ : المسألة التاسعة
 اللسان العريب فليس من علوم القرآن يف شيء

448 

ما منها  وبعتبارات القرآنية الواردة على القلاال: المسألة العاشرة
ما ومنها  ،يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر املوجودات

 عتبار يف القرآنيكون أصل انفجاره من املوجودات ويتبعه اال

441 

: آيات القرآن جيب أن تكون منعزَّلة يف المسألة الحادية عشرة
 الفهم حسب الرتتيب الزمين لنعزوهلا

444 

ون منعزَّلة يف الفهم حسب الرتتيب : السنة النبوية جيب أن تكفصل
 الزمين لورودها

441 

: تفسري القرآن قد يكون على التوسط المسألة الثانية عشرة
 واالعتدال، وقد يكون على طريف اإلفراط والتفريط

442 

 444 : ضوابط التوسط واالعتدال يف تفسري القرآنالمسألة الثالثة عشرة
لرأي: مىت يكون حممودا ومىت : التفسري باالمسألة الرابعة عشرة

 يكون مذموما؟
451 
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 453 الدليل الثاني: السنة
 453 : إطالقات لفظ "السنة"المسألة األولى
 454 ر عن الكتاب يف االعتباررتبة السنة التأخ  : المسألة الثانية
 454 وهي بيان له ة راجعة يف معناها إىل الكتابالسنّ : المسألة الثالثة

 441 : مآخذ أهل العلم يف إرجاع السنة إىل الكتابلرابعةالمسألة ا
: السنة غري التشريعية كالقصص وغريه ال يلزم أن المسألة الخامسة

 يكون هلا أصل يف القرآن
484 

 488 : مراتب السنة الفعلية والتقريريةالمسألة السادسة
مل : اإلذن من النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا مل يعالمسألة السابعة

 وفقه: هل يكون األفضل االقتداء بقوله أم بفعله؟
414 

: حكم اإلقرار من النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا المسألة الثامنة
 خالفه فعله

415 

 414 : حجية سنة الصحابة رضي اهلل عنهمالمسألة التاسعة
: ما كشف للنيب صلى اهلل عليه وسلم فهو حق المسألة العاشرة

 ألولياء فهو سانح مظنونمعصوم، وما الح ل
411 

  
 543 كتا  االجتهاد

 543 : ما يتعلق باالجتهاد من جهة اجملتهدأوال
: أنواع االجتهاد: ختريج املناط، وتنقيح املناط، المسألة األولى

 وحتقيق املناط
543 

مقاصد الشريعة على   فهمُ : شروط االجتهاد هي: المسألة الثانية
 اهستنباط بناء على فهمن من االالتمكّ و  ،كماهلا

514 

: الشارع غري قاصد إىل وضع حكمني متخالفني يف المسألة الثالثة
 مسألة واحدة

514 

 511 : ليس للمقلد أن يتخري يف مسائل اخلالفالقاعدةاألولى
: يف حال االختالف هل يكون األخذ بأخف القاعدة الثانية

 القولني أو بأثقلهما؟
528 

 521 ذهب املالكيمراعاة اخلالف يف امل
للمجتهد أن جيمع بني الدليلني بوجه من وجوه : هل القاعدة الثالثة

 ؟اجلمع
534 

  حمالّ : المسألة الرابعة
ُ
 531دت بني طرفني ما تردّ  يرب هعتَ االجتهاد امل
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أحدمها  اإلثبات يف الشارع يف كل واحد منهما قصدُ   يف حَ وضُ 
 اآلخر والنفي يف

علق االجتهاد باملعاين فال يشرتط فيه العلم إذا ت المسألة الخامسة:
 باللغة العربية

533 

إىل العلم حيتاج حتقيق املناط ال يف االجتهاد  المسألة السادسة:
 إىل معرفة علم العربيةحيتاج مبقاصد الشارع كما ال 

534 

: االجتهاد الواقع قد يكون معتربا شرعا وقد ال المسألة السابعة
 يكون معتربا

534 

 : مسألة الثامنةال
ُ
 534 يعرض فيه اخلطأقد  شرعا رَب عتَ االجتهاد امل

 535 هبا تقليدا له وال األخذُ  ،اعتمادها من جهة ة العامل ال يصحّ زلّ 
 534 املسائل الشرعية خالفا يفزلّة العامل  اعتماد ال يصحّ 

 538 : أسباب الزيغ يف االجتهادالمسألة التاسعة
 544 غة: خصائص الِفرق الزائفصل

 544 شرعا مقصودٌ  عتربٌ مآالت األفعال مُ  النظر يف: المسألة العاشرة
 545 قاعدة سد الذرائع

 544 قاعدة إبطال احليل
 548 قاعدة مراعاة اخلالف

 544 قاعدة االستحسان
جواز املضّي يف العمل املشروع إذا اكتنفته من اخلارج أمور ال تُرضى 

 اعةعلى شرط التحّفظ حبسب االستط
542 

 542 : أسباب اخلالف الواقع بني العلماءالمسألة الحادية عشرة
: ما ظاهره اخلالف بني العلماء وهو يف المسألة الثانية عشرة
 احلقيقة يرجع إىل الوفاق

544 

: مراحل طلب العلم، ومقدار العلم املشروط المسألة الثالثة عشرة
 يف االجتهاد

541 

العام االجتهاد جتهاد اخلاص بالعلماء و اال: المسألة الرابعة عشرة
 جلميع املكلفني

553 

  
 554 ثانيا: ما يتعلق المجتهد من جهة فتواه

صلى اهلل عليه  املفيت قائم يف األمة مقام النيبّ : المسألة األولى
 وسلم

554 
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والفعل : الفتوى من املفيت حتصل من جهة القول المسألة الثانية
 واإلقرار

558 

 544 : من خالف فعُله قولَه مل يُنتَعَفع بفتواهالثالثةالمسألة 
 الناسَ  لُ مِ املفيت البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيَْ : المسألة الرابعة

 على املعهود الوسط فيما يليق باجلمهور
542 

  
 544 عمال قول اجملتهد املقتدى به وحكم االقتداء بهإ

ه يف لة دينية فال يسعُ د إذا عرضت له مسأاملقل  : المسألة األولى
 الدين إال السؤال عنها

544 

يف الشريعة  رُ بعَ عتَ ائل أن يسأل من ال يُ لسّ : ال يصح  لالمسألة الثانية
 هجوابُ 

544 

 545 : الطريق العام للرتجيح بني املذاهبالمسألة الثالثة
 544 : الطريق اخلاص للرتجيح بني املذاهبالمسألة الرابعة

شروط االقتداء بأفعال غري النيب صلى اهلل عليه  :المسألة الخامسة
 وسلم

541 

 581 : شروط االقتداء بأهل العلم وأرباب األحوالالمسألة السادسة
 582 : بعض أوصاف العلماء الذين يصح تقليدهمالمسألة السابعة
يسقط عن املستفيت التكليف بالعمل عند فقد : المسألة الثامنة

 املفيت
583 

كاألدلة   فتاوي اجملتهدين بالنسبة إىل العوامّ : اسعةالمسألة الت
 الشرعية بالنسبة إىل اجملتهدين

584 

  
 584 كتا  لواحق االجتهاد

 584 مقدمة
: ال تعارض يف الشريعة وإمنا التعارض يف نظر المسألة األولى

 اجملتهد
584 

 ما يعده األصوليون من التعارض الذي ال ميكن فيه المسألة الثانية:
 اجلمع 

585 

 584 : التعارض الذي ميكن فيه اجلمعالمسألة الثالثة
  

 512 أحكام السؤال والجوا 
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 512 : السؤال إما أن يقع من عامل أو من غري عاملالمسألة األولى
 513 : اإلكثار من األسئلة مذمومالمسأل الثانية
 515 : ترك االعرتاض على الكرباء حممودالمسألة الثالثة

 515 : االعرتاض على الظواهر غري مسموعسألة الرابعةالم
:الناظر يف املسائل الشرعية إما جمتهد لنفسه أو المسألة الخامسة

 مناظر
518 

 444 : الكالم بني املتناظرين منحصر يف حتقيق املناطالمسألة السادسة
 


