دارالنت) ارق
ملتز م الطبع والنش

مزال
إن امد لله تحمده نسوتعينه ونستخفره تووب إليه » وتعوذ يالله من
تسرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مهدألله فبو المبتد  ,ومنيضلل قلاهادى
له  2والصلاة والسلام على الى الى الذنى بحث رحمة للعالمين  6والذى مدي

للنىهىأقوم  2وعلى آله وصبه أجمعين  .والذين |تبعوثم بإحسان إلى
ايوم الدين .

 - ١أما بعد  :فإن عأصول الفقههو العلالذىيبين المناهجالتى انتبجبا

الآئمة الجتبدونقاستنباطهم وحتكعرافمااللآشرعية من النصوص والبناء
ج العلل الى تدى علها الاحكام قُ وقاس المصاحالى قصد
اح
علها بامتخراج

إلها الشرع الحكم وأشار إلا ارلآمن ||كيم و.صرحت با أو أومأت.
" 4والهدىالحمدى  2فعمأصول الفقه على هنأ هو جموعة
[لها األسسئنةة الموية 3

القواعد التى تبين للفقيه طرق استخ راجالاحكام من الأدلة الشرعية » سواء

أكانت تلك الطرق لفظية كعرفة دلالات الالفاظ الشرعية على معانيها »

واستنباط! منبا » وطرق التوفيق بينها عتنعدارض ظواهرها » أو ا+ختلاف
تارضها  3أمكانتمعنو بةكاستخر اجالعلل منالنصوص وتعميمها  5ونان
طرق أمسةة راجها  8وأسل المناهم لتعرفها .

ش.

وهكذا مين أصل ألشر بعة

فى التكليفات أعملية» ويزسم الناوجل'تعر فيا وصد

المجتيد
المدودللفقيه

فسير على منباج قو 9فى استشياطه .

؟  -وإنه هذا كان من أجل الوعلأوبمعدها أثراًفىتكوين العقل
لفق ى »وهوطذا يعطى طالب المناهجالىسلك |الأامةالمجتودونفى استنباطهم

تىه
اف
ذكآن
فمروم الذنى توارثنا ه »و

2ثروةمثررة » وبنير له سييل الاجتهاد

لكن
إن أراد أن يضيف إلى اتللثكروةالموروثة أخرى من نوعما » وإن ن

سدم اع

لد

بمقدارها » فيبين معالمالشريعة لمن يريد أن يستنبط الاحكام الشرعية فيبا
 ١يد للناس من شئون من غيرأن مخرجعن الجادةأويسكب السبيل أو
مخلعربقة الرع ماحلمزمان فيه » منغير أن عله حاما عل أحداث.

الزمان » فكانلابدمنهلمنيريدأن يتعرف فقه الماضين  ,وكانلايدمنه.

ان .
عفزىأحمداث
اشرل
لمنيريدأن يتعرف أحكام ال
 #وطذا عنيت بهذا العلمكلرات الحقوق فى ماضيها ٠ وعنيت به
فى حاضرها » وإنه لازم لطلبة الحقوق اليوم كأثر من لزومه فى الماضى ».
,د وضع عكلاىهليم تطبيق الآأحكام,
وذلك لأن خريحى كليات الحقوق ق
الشرعية فى الآسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتها الشخصية أمكان نفظىمها

المالية » فكان لابد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجبه ٠ فإن.
من يطبق أحكام الشريعة فىأى ناحية من نواحبها لابد أن يعرف مصادرها.

ومواردها ومناجها ليستطيع أن يفهم أقوال الماضين » ويدرك أسابها
وأقربها إلىالمنباعج وليستطيةأن يخرج عليهاويبى غمينر أن يبتعد عن
,جاوز حدودها ل,آنها
مقاصد الشربعة وغابا:تها»ولايت

«من.
حدود الله » و

يتعد حدود الله فقد ظم نفسه » .

 - 5وإن عل الآصول لا يطلزاملب الحقوق ليفهمالشريعة على وجبها
نقط  بل إنه تاج إليه أشد الحاجة ليفبم القوانين نفسها حق اافبم » ذلك.
لآنه سين دلالات الالفاظ »مأ تؤْل+ذمنالنص  3وما يشم من غيره فيدرف.
ما يوَحذ من منعطو قه « وما يؤخد دن مقرو مه  8و:ضع الضوايط والمقايس.

للأخذ منهاعند توافقها وعند تعارضبافىظواهرها  ...وهكذا فيه ضيطدقيق.
للمدلولاات العيارات وإشاراتها  2وكل مفسر للقوانين يحتاجإلىذلك ء ,وإذاة
كن تفسير القانون 5لقياس ضرورياً ف موضعه

 40فإن عمأصول الفقه هو

الذى ضبط أنواعالقياس  2وبينطر قه » وبين العلة الجامعة وطرق معر فاه

ذاه

لد

وضع الموازين لمعرفة الأوصاف التى تصايم أن -:كون علة القياس ووجه
الارتباط بين اللأصل والفر ع » فهو يبين المنباج المستقم للقياس السلم .

وإذا كانكل قانون له أحكام استئنافية 'فإن علمأصول اافقهيرشدإلى
طرق الاستثناء ومواضعها » ويبين أن الاستثناء إنما هو لتحقيق المقاصد
الأصلية التى ينطوى عليها كل قانون » وإن أحكام الاستثناء السلم الذى

ه  -والقول الجلى إن ذلك العلمنهاج قويم لقبم معانى الألفاظ
أأقانونية » وهو فى ذاته فقه دقيى عميق  ,بأخذ منه الطالب هنهاجاً ومقايس

ضابطة » ويأخذ منهفوقذلك فقا يرنىملكاته  .ويقوم مداركةالقانونية .

وإنا لنضرع إلى الله أن يمدنا بتوفيقه لكي بمكن ااطالب من أن در
على وجبة

»٠ ولنذلل له صعا به  3وأللّه تعالى هو المستعان

ذهو المادى 6

لىنونصعم
وهو نعم الامول
ير.
 ١هن صفر سنة لإا ١ هم
م هن ملتمبر سئة م80 6م

ثرأبوزرهرة

6

ع
لبف
رر
اتع
ت
قى
ف

ذرره
مو مصووضوع2هك ووثداا

تعريفه:
»سم لعلم خاص» 
 - ١أصول الفقه مركب إضافق  ,وهو فى ذاته أ
ولكن تركيبه الإضاف » يكون جزءاً من حقيقته » فبوليسأمما خالصاً قد.
أنقطع عن أصل الإضافة الى تنكون هن المضاف والمضاف إليه » ولذاكان.

لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه  .وطذا السبب نتجه إتلىعريف هذين
الجزءين .

والفقه لغةهوالفبمالعميق النافذ الذىيتعرف غاياتالأقوال والأفعال»
«ا لمؤلاء القوم لايكادون يفقبون حديثاً وقوله |
ومن ذلك قوله تعالى  :ف

«لقد ذرأنالجنم
مك« 2منبرد اللهبهخيراًيفقبه فى الدين» وقوله تعالى  :و
بلايفقبونما ؛ ولممأعينلايبصرو نيما:وطهم,
 ٠كثيرمن الجن والإنس لمقاو
أذان لا سمعون سا ؛ أولئك كالآنعام  2بلثمأضل » أولئتك مُالغافلون».

صهاطفلىاح العلماء الشرعيين.
اعنا
هذا هو معنى كلة الفقه فى اللغة » وم

وخصمه
عب
صكان
لا يبخرج عنهذا وإن

ء ٠ فهوالعل بالأحكام الشرعية العملية

علم الفقه يتكون منجزءين. :
ممننأدلته التتفصفيصلييلةية» وعلى ذلك ضيكوونعمو
أأححددههمماا::االلععلمبالاحكام الشرعيةالعملية الأ كا الاتقاديةكلحودائية

ودسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربهم » والعلباليوم الآخر ويماكون فيه .
كل هذا لايدخل فى مضمون كلبة الفقه بالمعنى الاصطلاحى .
والجزء اثثاف من موضوع عمالفقه  ,العمبالأدلة التفصيلية لكل قضيةة.

نسم ر دأس المال.
هت
مالنقضايا » فإذا ذكرمثلا أن بيع الس لابفيم

لس //

لم

وقت العقد أقامالدليل على ذلك » أو من السئة من الكتاب أو من فتادى

الصحابة  ,وإذا ذكر أن الربا حرام قليله وكثيره » ذكر دليله منالكتاب»
وإذا ذكر أنكل زيادة فى رأس المال ربا أقامالدليل بقوله تعالى  « :وإن

تبنمفرلءكوس أموالك لا تظلمون ولا نظلمون » وإذا قرر أن أكلأموال

الناس بالباطل حر أمتلاقوله عا ل :ى ١ لا تأكلوا أموالك بينكمبالباطل »

فوضوع عم الفقه الح فكىل جزئية من أعمال الناس بالحل أوالتحريم أو
الكراهة أو الوجوب » ودليلكل واحد من هذه الأمور .

هذا هو تعريفكلة الفقه  ,أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يعبلبىيه؛
وإن هذا المعنى اللغوى هو المنسق مع المعنى الاصطلاحى ٠ وذلك لآن علم

أصول الفقه عند الأصوليين هو ما يب عليه الفقه » ولذا عرفهكال الدين
أبن الامفىالتحرير :بأنه إدراك الهو اعد التىيتوصل مماإلى استنباطالفقه »

ومعنى ذلك أن أصول الفقه هو العللبالقواعد التى ترسم المناهج لاستنباط
الأحكام العملية من أداتهاالتفصيلية » فهو ااقواعد التىتبين طريقة استخراج

الأحكام من الآادلة  .فمثلا بشرر عم الأصول أن |لاص شتضى الوجوب 30

»هى
و أن النهى يقتضى التحرم فإذا أراد اافقيه أن ستخر ج حك الصلاة أ
واجبة أمغير واجبة تلاقوله تعالى  « :أقيمواالصلاة » وكذلكالركاة » وإذا

حك الحجأخذه منقولهولا « إن الله كتب علي الحج
أراد أنيعرف

خجوا ء وكذلك إذا أراد أن يعرف حك افر  ,تلا قوله تعالى [ « :بما لخر

والمسر والأنصاب والازلام رجس معنمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم
تفلحون "2

فإن طلب الاجتناب

تهى عن اقرب  4ولا يو دل ممهى أبلغمن

ذلك فى الدلالة على التحرم .
وهكذا شين أنالقارق بينالفقه وأصوله هو أن الاأصول هى المناهج

اتى تحد ونبين الطريق الذى ياتّرمه الفقيه فى استخراج الأحكام من أدلتها »
ويرتب الآدلة من حيثقوتها » فيقدم ألقرآن على السنة » والسنة على القياس

لمم
اج
سس

دسائر الآدلة التى تلقاوم على النصوص مباشرة  .أما الفقه فهو استخراج
الأحكام مع التقيد بهذه المناهج .
دإن مثل عم أصو ل الفقه بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لسائر
الع
لوم الفلسفية » فهو مهزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطأفى الفكر ,

وكثل ع
ل النحو بالنسبة النطق العربى والكتابة العربية » فهو ميزان يضبط

لقمواللسان وعنعهما من الخطأ  .كذلك عل الأصول فبو ميزان .بالنسبة

للفقه يضبط الفقيه » ويمنعه من الخطأ فى الاستنباط » ولآنه مهزان فإنهيتيين

بهالاستنباط
الصحيح من الاستنباط الباطل » كا يعرف بالتحو الكلام

الصحيح من اكلام غير الصحيح ؛ وكا يعرف

من البرهان العللى غير المنتج  ...وهكذا .

بالمنطق البرهان العلمى المنتج

موضوع أصول الفقه :
؟'  -وبذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول اافقه » ومين

كل واحد منبه|  -يتبين موضوع عل الأصول متميزاً عن موضوع عم
الفقه ٠ فوضوع الفقهيا قررنا الأحكام العملية وأدلتها التفصيلة أى أدلة

كل حك منفرداً  .وقدضربنا الآمثال علىذلك .

أما موضوع الآصول فهو بيان طريق الاستنياط  ,فالعليان يتواردان

ع

بل الأدلة» ولكنبما يختلفان  .فالفقه بردعل الآدلةليستخرج منها الأحكام
الجزئية العملية  3وهوكما
قلنا يتعرف من كل دليل م يبدل عليه من -

2

أما الصو لفيرد عالىأدلة من حيثطر يق الاستنباط منها » وببان مراتب
حجيتها » بويان ما يعرض لامنأ<وال » فهو الذى يبين حجية اقرآن ,

وتقديمه على السنة وأنه أاصألشر بعة » و يبين الظنى والقطعى  ,والمنماجالذى

سم عند تع
ارض ظو أهرالنصوص  3ثم سينتفاو تدلالةالعماراتال#تلفة»

فوبين مرتبة الخاص من العام » ثميتجاوز ذات الآدلة إلى المكافين » فيبين

سس الله سمب

مانلذى تنطيقعليه الاحكام الشرعية » فيطالب بواجها  ,ويمنعمن محرهماء

ويحازى على الطلب والمنع ؛ ثمينين أثر الأحوال العارضة كالجبل بالشرع»

أو الغلط أو النسيان ونحو ذلك من الأأ<وال الثىتعرض للشخص فتفقده
١

المسئولة أو تخفف منها .

ولذلك نقول إمنوضوع أصول الفقهكل مايتعلقبالمهاجالذى برسم
ين
قيه لتقيدبه ففاستنياطه حلا رج عنالجادة فهو برتب ٠ 1 سفا
اللف
من خاطب بأحكام |و٠ 3 وينطيق علد 4ما تقتضيه هذه اللادلة » واسين من

هو أهل للاستنياط ومن أيس ١بأهل للاستنياط » ويبين القواعد الاغوية الى
ضابط
تي ن
ىواز
'ترشد الفقيه إلى استخ راج الاحكاممن|| نصوص »وبين الم

القياس وتفيد طرق استخراجاعل اللجامعةبين الاصل المفيسعليه ,والفرع
.يبين المصالح المعتيرة شرعا وقواعدها العامة الى تبنى عليها
المقيس و
الاقسة ؛ أو تتخيل فذىاتم | أصلا للأحكام فى غير موضع النص مغنير

"نعرف نخصاص يقاس عليه فيها » ثمميبين مقام المصالحم إذا تعأرضت مع
:اللأقسة ؛ وهذافى'جملة ماسمى الاستحسان » مهوالعم الذى سين الأحكام
وغابءاتا وبميزأقسامها ٠ فيبين رخصباوعر ابا و»غير ذلكما يتصدىله»

 7يكونله دخل فى رسم المهاج الذى يتقيد به الفقيه فى الاستنباط .

_ -وإإننذلكالعلميرجع الآدلةفى الشربعة كلها إلى الله تعالى ؛لآن

الحا كمفى الشمرع امحمدى عقتضىأصول العامة هواله تعالىء وكل الآدلة الى

طىرق لمعرفة حكالله تذالى فالقرأن هو الذى تحدثش فيه
تخصى ونين ه

ته
حالى
رهى
شسئة
:بشرعه إلخىلقه » وال

وفصلته  .وماكان عليه الصلاة

.والسلام ينطق عن الهوى وكل الآدلة تششقمن هذين النبعين .
ولقد انتهى تحرير هذا

كم ألشرعى من حبث
العمإلى أن موضوعه اله

.بيارن حقيقته وخواصه وأنواعه  ,والح  3م1ن حيتث الآدلة التىقامت
:أمارات عب صدور حكه  2والمحسكومعليه “وأدا ةالاستناط وهو الاجتهاد.

ىو سد

الفرق بين القو
باعد الفقبية وعم الآأصول:

م

| 1
الأحكام

وإنه يب

ل

التفرقة بس عمأصول  -وبين القواعد الجامعة

الجرئىة  4وهفى

الى ف مضموها

يضح

ن يطلق علمها النظر دبأت :
آ
أل

العامة الفقه
الإسلامى وفمعبد أل-ه 2بعةمادة تدرس ذأ الاسم  2وقدالتبس

علىبعض الباحثين الفارق المميز يينها وبين أصول الفقه ؛فوجب عليناالتنبيه

إلى ذلك الفرق

و
إن الفرق بدنهاأدبينعم الاصول أنعماللاصول ”ا 5ر ناسين المنهاج
الذى يلتزمهال
فقيه ل قرو القانون الذى لنزمه اأفقيه ليعتهم به مو7

الاستنباط أ»ما القواعد الفقبية فبى جموعةالآحكام المتشابمة التى ترجعإلى

قياس واحد >معها ء أإلوىضبطفقبى بطرها كقواعد الملكية فىالشريعة,

وكقواعد الضمان ؛ وكقواعد الخيارات » وكقو اعد الفسيع بشكل عام ف؛بى
كرة للأحكام اف
مه
قبية ألر:ثم المتفرتة  8د

فقمك مسئو عب

للبسا أل 6

فير ب
ط بين هذه أن.زكيات المتفرقة رياط هو القاعدة الى بحكبا أو النظرية

اأى تجمعبا  7رى ف قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد أأسلام اأشافعى 2

فى الفروق للقراف امالك * وفى الأشباه .والنظائر لابننجايلحمننى وف
.ى
القوانين لان جزى المالكى ؛ وفى تمصرة

 1كام وفى قوأعد أبن رجب

الكبرى  2ففها ص بط لآاشتات المساتل المتفرعة للبذهب الحنيل .

وعلىذلك نقول إنالةواعد درأس تما هنقبيل دراسة أأذقه » لامن قبيل
دراسة
أصول الفقه  ,د ميلييةة علىأجمعبينأاأسأ أل المتشامةمن الأحكام
الفقبية » ولهذ! نستطيع أن رتب تلك المراتاباثلاث أل يببى بعضها على

بعض »فأصول الفقه يبنى عليه استنياط الفروعالفقبية » حي إذا تكونت

ال
مجموعات الفقبية الختلفة أمك.ن الربط بين فروعبا وجمع أشتاتها فى قواعد.

عامة جامعة هذه اللاشتات وتلك هى النظريات الفقبية .

 ١ل

نشأة على أصول الفقه :
مشأ عل أصول الفقه مععلالفقه » و إن كان الفقه قددرون قبله.,
أنه حيث يكونفةه يكون حا منهاج للاستنباط  ,وحيثكان الهاج يكون .

حا لا محالة أصول الفقه ٠

فإذا كاناستنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول عَكيع فعصر الصحابة » فإن.
الفقباء من بيهم كاين مسعود  ,وعلى بن أف,طالب*وعمر بن الخطان ,
ماكانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ولا ضا

 .فإذا سمع السامع على أبن ,.

أنى طالب يقول فى عقوبة الشارب  :إنه إذا شرب هذى » وإذا هذى قذف..

فيجب حد القذفيحد ذالإكمام الجليل ينهج منباج الحم بالمآلأوالحكم .
بالذرائع ؛ وعبد ألله.ن مسعود عندما قال عدة المتوقعتها زوجبا الحامل:

إن عدتها بوضع امل واستدل بقوله تعالى « :وأولات الأحمالأجلن أن
أذشلكبد أسنورة النساء الصغرى نزلت بعد
قينو»ل فى
وعنيحمل
يض

سورة النساءالكبرى  ,يقصد أن سورة الطلاق نزلت بسعدورة البقرة 

وهو بهذا يشير إلى قاعدةمنقواعد الأصول » وهى أنالمتأخر يانلسمختقدم,

أومخصصه  وهو يلم بهذا منباجاً أصولياً » وهكذا يحب أن نقرر أن.

صبرلحموا
يإر
الصحابة فىاجتهادم كانوا يلتزمون مناهج  ,و
الاحوال مها :

فى كل

ش

 - «+حت إذا انتقلنا إلمعصر التابعين وجدنا الاستنباط يقسع لكثرة
الحموادث ولعمكوف طائفة من التابعين على الفتوى كسعيدينالمسيب وغيره
المدينة» «وكعلقمة » وإبراهم النخعى بالعراق » فإن هؤلاء كان بين أيديهم
ظ كاب الله وسنة رسوله  2وفتاوى الصحابة ؛ وكان منهم من يمنهنجهاج

المصلحة إن لميكن نص ء ومنهم من ينمج منهاج القياس  ,فالتفر يعات الى..
كان يفرعبا إبراهيم النخعى وغسيره فمقنباء العراق كانت نتجه نحو

الال

'استخراج علل الآقيسة وضبطها والتفريم عليها » بتاطبليقع تلللكعلى
وهنا د

المناهج ت
خضح أكز من ذى قبل  2وكيا اختلفت

المدا,رس

:الفقبيةكان الاختلاف سبياًفىأن تتميز مناهج الاستنباط فى كل مدرسة .
/ا  فإذا تجاوزنا صر النابعين ووصلنا .إلى عصر الآمة المتهد.ن
جد المناف-ج نتميز'بشكل أوضح و
؛مع ييز  8ناهجتتبين قوأنين الاستنياط
موتظرر مع  5 5وتغرر عل أ  7قَّعيارات صر حة و اضحة دققة )

فنجد أياحنيفة مثلا بحد مناهج استنياطه الاساسية بالكتاب فالل:ةففتاوى
الصحابة بأخذ ماججمعون عليه  2وماختلفون فه بتخير من آرائهم ولا

ْ يخرج عنها  ,ولا يأخذ رأى ألتأيعين لأنهم رج
والنمث
جلهد
»ه
القياس والاستحسان علىمنهاج بين » حى لقد يول عنه تلميذه جمد أءن
الحسن الشيانى  ,كان أصما به ينازعو نه فى القياس فاذا قال استحسن ميلحق

يسير فى

4

أحد

.
3

ومالك رطى الله عنه  -كانيسيرعلمىنهاجأصولى واضح

ففاحتجاجه

يعمل أهل المدينة » وتصرحه بذلك فكىتبه ورسائله » وفى اشتراطه
ما اشبرطه فى روأية الحديث » وفى نقدهدل
هلآحاديك نقده الصير فى الماهر,

.وف رده لضباعلاثار المنسوبةللنى مكل ؛ نخالفتهالمنصوص عليهفىالقرآن

الكريم  ,أوالمقرر المعروف من قووأعدالين»كرده خبر«إذاولغالكلبٍ

إفنىاء أحدم غسله سبعاً و»ك»رده خبر خيار مجلس » وكرده خأبدراء
اأصدقة عن المتوفى .
وكذلك كن أبويوسف فى كتاب الخراج 85وفىردهعل سيرالأوزاعى

سير على مهاج بين واضح « منهاج اجتهاده .

د
ل[#
ل

الثمافعى يدون علأصول اافقه :
حتّى إذا جاء دور عالمقريش »ءوهو |أشافعمى وجدناه يتجه إلى تدوين.
ذلك العمالجليل  5فيرسممناهبج الاستنباط ودين يناييع الفقه ؛ ويوضح.
معالمذأك العل .م

فقد جاء اأشافعى فوجد الثروة الفقبية الى أئرت عن الصحابة وااتابعين

وأئة الفقه الذن سبقوه و,وجد الجدل بين أصعاب الاتجاهات الختلفة .
فوجد المناظرات قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق ,نخاض غمارها يعقله

الآريب » فكانت تلك المناقشات مععلهبفقهالمديئة الذى أخذه عنمالك..
وفقه العراق الذى أخذه عن عمد بن المسن » وفقه مك تنشأته وإقامتهفيها.-
هادية لهإلى التفكير فى وضع موازين يتين ما الاطأ من الصواب فى

الاجتهاد فكانت للك الموازين هى أصول الفقه
ولا غراية فى أن يكون اليحث فى فروع الفقه وتدوينها متقدما على

تدوين أصول أأفقه  34 5 :إذا انعم أصولاافقه موازين لضيط الاستنياط.

راضبط  .والمادة هى اافقه » وكذلكالشأن
ومعرفة الخطأ املنصواب فهو ع ض
فى كل ألعلوم لضا بطة  3فالنحو مدا ررعن

النطق

بالفصحى  5والشعراء

كانوآ شولون|! شعر #وزوا | قبلأنيضع الخليل بن أجل صو ابظ العروض.

والناس كانوا يتجادلون ويفكرون قبل أن يدون أرسطو عم المنطق
 2-3 /ولقد كان الأشافعى جديراً بأن يكون أول من يدون

ضوايبط.

الاستنباط  فقد أوق علءأدقيقاً باللسان العرنىحتى عد فى صفوف الكبار
من علماه اللذة  2وأوق عم الخديث

أنواع أأفقه 0ى
عصره

عصره

فتخر ح على أعظم رجاله »واحاط

من
ء
» وكان علما باختلاف العلياء

 2.وكان حريصاً كل الحرص

والوجبا تت التلفة! الى جه

بكل

عور ألصحا  4إلى

على أن بعر قفه أساب الخلااف 0

للعاب أنظا ر انختافين 3

ْ

هذا وبغيره توافرت لدالأداة لآنيستخرجمن المادة الفقية الىتلقاها:

لداع سه

“:الموازين الى توزن بهاآراء السابقينوتكون أساساً لاستنباط اللاحقين,

..راعونها فيقاربون ولا يباعدون .
فبعم اللسان استطاع أن يستنبط ااقواعد لاستخر اجلأحكام الفقبيةمن
“صوص القرآن والسنة » وبدراسته فى مد التىكان يتوارثفيها علمعبد ألنّه

“أبن عباس الذى سمى ترجمان ااقرآن عرف الناسخ والمنسوخ  ,بواطلاعه

الواسع على السنة وتلقيه لها عنعمائها وموازتتها ن باال
سقرتآطاع أنيعرف

 مقام السسنة من ارلآن,وحاطا عند معارضة بعض ظواهرهالظواهر القرآن.

وقدكانتدراسته لفقه الرأى لولمأثور آموناء الصحا ةبأساساًلماوضعه

.من ضوابط للقياس  .وهكنا وضع الشافعى قواعد للاستنباط .ولمتكنق
جماتها ابتداعاً ابتدعه » لك
ونها ملاحظة دقيقه لما كان يسلك الفقباء الذين
'.اهتدى م من مناهف ا
ىستني|طهم لميدو نوهاء فوم يبتدع منواج الاستنياط

.-ولكن له السبق فى أنه جمع أشتات هذه المناهج التى اختارها  .ودو تافعل

مترابط الاجر أء » ومثله فى ذلك مل أرسطو فى تدويته لمنطق المشاءين ,

فاكان عمله فيه ابتداعاً لأصل المنباج » بلكان [بداعه فى ضبط المنباج .
هذا هز نظر اوور من الفقباء تقرايلرأمسبقيةللشافعىفى تدو.نذلك

«العلم » ولا أحد منهم بخالف فى ذلك .

ادعاء الشيعة الإمامية أن أول من دون العلمد الباقر :

 - 9ولسكن الإمامية يدعسون أن أول من دونعل الأأصولوضيطه

“الإمام عمد الباقر بن علىينزين العابدين وجاء من بعده ابنه الإمامأ بوعبد الله
 -جعفر الصادق  ,وقد قال فىذلك أية الله السيد حسن الصدر .

اعلمأن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام

أبو جعفر مد الباقر  ,ثممن بعدده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحام)
قواعده ؛ وجمعوأ من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفينفيه
.؛رواي
ات مسؤدة إنيها متصلة الإسناد 6ن

سان

سم

قاشه
نةوا ل
نيف
وإنا نناقش ذلك الفقيه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خف

فى أصل نسبة هذه القواعد إاللىإمامين الجليلين رضى أعننهبما » وإنما

نناقشماقاله» فهويقول  -أمليا  ولميقل[نهماصنفا » واإلنكلام فى

أسبقية الشافى إنما هو فالتصنيف  ,وفى أنه أفردنتاباً خاصاًطذهالمناهج ,
ولم يدع الفقيه الكبير أنهما أفرداكتاباً فى أذمللكياه كأتوباه » وعلىذلك

نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية فى
أصوهمأقوالا لاة المذهب الحنق فيالأصول ٠ك وحم أن رأىأ لى حنيفة
وأصحابه ففَْىالعامأن دلالته قطعية  ,وتوطم فى الخاص إنه لا مخصص العام

إلا إكذاان مستقلا ومقترناً #فى الرمن إلى آخر ماذكروه » فإنهذه الاراء

أثرت عن الأنمة مطبقة على الفروع  ,ولقد قال السيد الجليل آية الله السيد

حسن الصدر بأنهلميكن ثم تصنيف للإمامين الجليلين » وأن ثمة إملاء غير
مرتب » فإن قيل [نهما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهجكانت
مقررةثابتة فى عقول المجتبدين من أصحابة والتابعين ومن بعدهم وجرت
على ألسنة بعضهم » واستقام عليها فقبهم » فإذا كان الإمام جعفر قد أملى
بعضها على صعابتة » وتناولوه من بعده بالبرتيب والتبويب » فقدكان الزمن

كله فىعصر الإمام ألىعبد الله جعفر » وأبيه الإمام حمد الباقر .ينحو فى
املة إلى ناحيةة ملاحظة المناهج و.لذلك ميزتالمدارس الفقوية فمنىانجها.

  - ٠وإذا كان الإمامان الجليلان لميصنفا تصنيفاً مبوباًمنظ) فهما
إذن ليسمبقا الثدافعى بالتأليف والتنظم  .وال+ق أن الشاففى رتب أبواب
هذا الع وجمع قصوله  5و يقتصر على مبحث دون مبحث » بل بحث فى

الكتاب » وحث فى السنة وطرق إثياتها » ومقامما من القرآن » وبحث
الدلالات اللفظية  ,فتكلم فى العام والخاص والمشترك والمجمل والمفصل .
وبحث فى الإجماع وحقيقته  ,وناقشه مناقشة علمية لميعرف أن أحداسبقه
 3 5وضيط القياس  3وتكلم فى الاستحديان

.

لاك 5 7
وهكذا اسرسل فى بيان حقائق هذا الع ممدوبةمفصلة
لسق

) 2أو عل التحقيق مميعمإ[لى الآن أن أحداً سيقه

دقام من سسيهقوه

» وهو بهذا 30
ولا بغخضش هذا

ني
بنمنام
ت ولا
؛ قلا ينض هذاأمن مقام شيخة ما ء

مكن قد -_7كامل موه .
فهما القياس ألىحنيفة ؛ فإن التدوين 9ى عصرهما ل ي

ولا نشول إنالشافعى قد أقى ,بالعلكاملا كل الوجوه ؛ بحيث إنه لمبسق.

بجهوداً لمن بعده » بل إنه جاء من بعده من زاد ونمى ؛ وحرر مسائل كميرةق
فى هذأ العم٠5 فعل ألذين جاءو! من بعد أرسطو فى المشرق والمغرب ».

بالنسبة لعل المنطق فقدحر روه نوموه » و إنكان اللأصلفىجعله علماًمتناسق.
الأجزاء قائماً برجع إلى أرسطو .

عم أصول الفقه بعد الشافعى
 - ١سلك عل أصول الفقه بعد الشافعى مسالك ذات شعب مختلفة
كان فيها تنمية له » ذلك أن الشافعمى قد لاحظ فى منباجه اذى وضعه عن

عل الآصول فى الرسالة وفى كتابجما ع العلل» وكتاب [بطال الاستحسان»
أن بكون عل الأصول ميزاناً ضابطاً لمعرفة الصحيح من الآراء من غير
الصحيح  2وأن _ -ون قانوناً كلياًيجب معرفته :ومراعاته عند

استناط

الاحكام فى أى عصر مانلعصور » ولقّد استخدم هذا المنباج فى مناقشة
أراء الفقباء التى وجدها بين يديه شائعة فاشية  ,فناقش به آراء الإمام ممأالك
هتاب
0ى كتابه اختللاف «ألك » وناقش آراء العراقيين » ووزن بك
الاوز
'اء ى

والردعليه الذى  7دابونوسف

 43وبذلك أخضع الاراء ألففر.
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لجحكة هذا المقياس

ولقد قيد نفسه فىالاستنياط ممذا المنهااجفلميخرج عنهقيد أملة,و بذلك.
كانتأصوله هذه هى أصول مذهيه أيضاً لاعالىأنهادفاع عن مذهيه .
بل
للانه قبل أن نخرج عل الئاس بهذأ المذهب قا ع رأقَ ووصر قل وضع لاخ
الضوابط

الحكة

وسار على منهاجبا

8

لاوس

وطذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تنجه اتجاهاً نظرياً فقط +
بل كانت سير فى اجاهات نظرابة وعملية .

 ولقد تلق الفقباء جيماً ما وصل إليه الشافعمى فى ترير أصوله.بالدراسة والفحص

 4ولكنهم اختلفوا دمن بعده على ا#اهات .

( )1فنهم مناتجدشارحاً لآصول االشافعى مفصلا لما أجمل مخر عجلاها .
(ب) ومنهم من أخذ بأكثر ما قررء وخالفه فى جلة تفصيلات ؛ :وزاد
بعض الأصول »ومن هؤلاء الحنفية  ,فقد أخذوا بما أخضذ وزادوا
الاستحسان والعرف  .ومنهم المالكية فقد قبلوا منهاجه  .وزادو! عليه

مخالفين إجماع أهل المدينة الذى أخذوه عن مالك ؛ وأنكره عليه الشافعى».
والاستحسان والمصالح المرسلة  :وهما اللأمران اللذان حاول هو إبطاطما..
كا زادوا عليه باب الذرائع »وهكذا ارتضوا ما ارتضى.وخالفوه وزادو

.لعل أرب المناهج إلى منهاجه منهاج الحنفية فى اجملة » وكانت.
مالميرتض و

طرق الدراسة تختاف على ما سنبين إن شاء الله تعالى  :والحنابلة أقرب إلى.
المالمكية من حيث عدد الينابسعالى استقوأ منها مادة الفقه .

يآرخبعاةللفموا الشافعى ف الآدلة التى.
وف الحق إن فقباء المذاهب ال
قررها  2وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وهذه الأصول جمع

عليها » والزيادة عليبأ موضع خلاف بينه وبين أكثرم .

 والفقباء الشافعيون :تاقوا أصول إماميم بالشرح وااتفصيلوالتوضيح »واستمرت تلك الآصو ل ندمو عندمم وتحيا وتزذاد توضيحا

وتفصيلا طول غصر الاجتهاد الفقبى » وتناول غير الشافعيين هذه الأأصول
بالتوضيح معالزيادة علمهالماذكرنا.

وإنه بعد أن أغلق كثيرون عل نأفسهم بابالاجتهاد المطلق  ,والاجتهاد
(م  +س أصول.الفقه).

عل أصول مذهبمعين ميضعف عل الأصول» ,بل وجدت العقول القوية
المتجبة إلى الفحص والبحث و الدراسة  فى أصول اافقه باباً أرياضة فقبية
فاقرره المذهب الذى ينتمون
من غبر أن تتورط فاىستشاطط أحكام  1م
إليه  .و إن المتعصبينالمذاهيوم وجدوا فى لوث عم الأصول والاستفاضة

فأ ماعمكن أأن يريدوأ بمذههيهم ٠ وبرثةرا الاستدلال لهفعلمأصول الفقه
فعىصر التقليدلميفقد قيمته الذاتيةلانه أعتر مق.اسا| توزن بهالآراء
عند الاختلاف فالعصر الذىاشتد فيه الجدل والمناظرة  ».فكان هوالميزان

الذى يحتك إليه فى هذا الخلاف  :وكل يذب الآصول إليه ٠

ع١

وقد سار الفقباء بعد تقرر اذاهب فى دراسة أصول الفقّه فى

أتجاهين ختلفين  _ :أحدضها

اجاه نظرى وهو يسائر بمروع أى مذهب:

ي غقيرها على أى مذهب تأيداً أو نقضاً .
طسبمن
تقاي
فبو يقرر الم
وثا نما  :اتجاه متأثر ا5للهغرو ع وهر يتجه (خدمتها  .وإثيات سلامة

الاجتهاد فها  :بمعتى أن أحاب اذهب >تهدون له فى أن يثبتوا سلامة

الأحكام الفقبية التى انتهى إليها المتقدمون من «ذهيهم » فيذكرون القواعد
وذك
التى تؤيد مذهيهم  ,فيقرر الحنفية مثلا أن العام دلالته قطعية  ,ب

يضعفون أخبار الأحاد الى تخالفها لآنها ظنية .
منفية » وإن وجد
والفقباء الذن أكثروا ابتداءمن هذا الاتجاهالح
فى كل مذهب

من أخذ مهأ 6ولعيت

الطرم الأولى أصول ااشيافى.ة باعتا

,وتسمى
أن الشافعى أول من بين المناهج فى دراسته دراسة نظرية جردة .

هذه الطريقة أيضآ طريقة امتلكلمين  ,نلكأثيرين من علياء الكلام م
ولخثر بكلمة مواجزة هذين الاجاهين و سارهما فىأدوارااتار  -زالفهبى :

امول الشافعية أو المتكلمين :
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والاتجاه الذى سمى أصول الشافعيين أو أصول المتكلمين كان

و
لأجاها نذظارياً خالصاً قكلانا  لأنعتابة الاأحثينفيه متجبةة إلىتحقيق القوأعد
ىتتقيحما من غير اعتيار مذهى ٠ بل بربندون إنتاج أقوى القواعد سواء

أكأن يؤدى .إلى خدمة مذهبهم أملايؤدى » ولقد كان منهم من خالث

الشافعئ فى أصوله » وإن كان متبعاً لفروعه » فثلا نرى الشافعئ لياأخذ

 ٠بالإجماع السكوق  ,ولكن يرجح الآمدى وهو شاففى الكمذهتبافبىة
الإحكام إلىأنه حجة()١ ولقد دخل فى دراشضة هذا الاتجاه طامفةكبيرمةن
المتكامين إذ قد وجد فيه مايتفق مع دراساتهم العقلية“ونظرم إلىالحقائق

مجردة وحثوا فيه كا ببحثون فى عل الكلام لا يقادون ء ولكن يحصلون
ءلذاك كانت تسمية هذه الطريقة طريقة المتكلمين أيضالها
و>ققون و
.موضع من لق » قد أستمد من منهج الدرأسة  ,ومن موضوعبأ ووب كثرت

فى هذا المهاجالقروض النظرية والمتاحى الفلسفية والمنطقية » فتجدم قد
وللأغاثتا»روا بحوثاً نظريةكك.لامهم فى التحسين
تكلوا فى أصل ا
العقلى والتضبيح الفعلى مع أتفاقهم جميعاًعلى أن الأحكام فى غير العيادات

معللة معقولة الممنى » ويختافون كذلك فأىن شكرالنعم واجببالسمع
وبالعقل مع اتفاقهم علىأنه واجب»ء وهكذا حتلفون فى سائل  .نظربة
لا يترتب عليها عمل  ,ولا تسن طريقا للاستنياط » ومن ذلك اختلافهم فى
ش

جواز تكليف المعدوم(. )2

م عممكلام؛
مسائل هىمن م-
ممتنعواعنأن يخوضوا فى
بل [نهمل ي
فى أصل الدين » ومن
ولا صلة لمابباألفقه إلا من ذاحية أن الكلام فناكلام 3
ذلك كلامهم ىق تصمة ةه الانساء قبل النبوة » ققد عقدوا فضلا تكلموا فيه 23
عصمة لنييأء قبل الندوة .

5

هله إشار ت إلى الائا
مها الأول  2عالصوون ذلك

( )١الإعكامفى أصول

الأحكام للامدى- ١

ه39

 00الإحكام فى أمول الأحكام للامدى حلاصة!؟

تبالعسرية
طبعدر الك ب

.

ده

سم

الاتجاه أفاد عل الأصول فى اجملة » فقد كانالبحت فيه لا يعتمد على تعصب.
مذهى » وم تخضع فب اهلقواعدالآصو لةيالفروع  .المذهبية .كبالنت القواعد.
تدرس عبل أنها حاكة علىالفرو ع  2وعل أنها دعامة الفقه » وطريق.

الاستنباط  ,وإن ذلك النظرانجرد قد أفاد قواعد أصول اافقه » فدرست.

فجلة»فصحيه تتقيحوتعريرهذه |اقواعد.,
دراسةعميقة بعيدة اعلنتعصب ا
ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جليلة لها أبرها فى تغذيةطلاب العلوم.
الإسلامية بأغزر عموأدقه .

وإذا كانأكير العلاء المذهيّبين غقلدقوا علفم باب الاجتهاد فل
ينتفعواى علموم ذلك الاجاه العلمى لأصول اأفقه»فانباب الاجتهاد إذا

فتح للجميع بكرن منهاج الاجتهاد واضحاً بينآ بماقامبهأولئك العلماء

الذينوجهوا عل الآصول ذلك التوجيه .
5

وقد ألفت علىهص ذه الطريقةكتب كانت عاد ذلك العلر

ودعامته  ,وأعظم ما عرف للأقدمين من هذه اللكتب الثلاثة
أوطا ك
:تاب المعتمد لأنى الحسين حمد بن على ابعرىالذى كأن.

معتزاياً » وتوفى سنة 8ع ه .

وثانها  :كتاب البرهان لإمام الحرمين الذى كار شافعياً و توفى,
سنة امع ه

وثالثها ك:تاب المستصق للذزالى ٠
وقد جاء العلماءفلخصوا هذه الكتب » م اختصرت هذهالتلخيصات »

فاحتاجت المختصرات إلى شروح » واستفاضت الأقلام فى هذه الشروح .
وقد لخص الكتب الثلاثة  .وزاد ليها فخر الدين الرازى فكىتاب

معاه نحصول ء وجمعبا وزاد علها أيضة أبوالحسين على المعروف بالآمدى

المتوفى سنة ١+ فىكتابه الإحكام فى أصول الأحكام .

وقد اختصر الكتابين المذكورين كثيرون  ,وكان الاختصار شديدآ

د
سوم

تأحياناًحتىبلغ حدالرموز  .ثمجاءت الشروح تحلهذه الرموز » فكثر
:التلخيص

والاختصار »وكش

التوضيح والشرح .

1

ش

أصول الحنفية :

 والاتجاه الثانى م ذ كر نا هو الاتجاه المتر بالفروع ؛ أتجدفيه«الباحثون إلى قواعد الأصول لمقيسوا بها فروع مذهبهم ويثبتوا سلامتها

:هذه المايس »د بذلك يصححون بها استشاطبا » ويعزودوا بهافمقام الجدل
والمناظرة  ,فكانت دراسة الأصول علىذلك النحو صورةة ليناييع الفروع

'المذهبية وحججبا  :ولقّد قال بعض العلماء إن الحنفية أول من سلكوا هذه

“الطريقة ؛ ول تكن لهمأصول فقبيةة نشأتفىعبدالاستتباط » ولقدقرر
«هذا الدهلوى فكىتاب ( الإنصاف فى بيان أسبارابلاختلاف )فقال :
«اعلأفىوجدت أكثرم يزعمون أن بناء الخلاف بين أنىحنيفة

.والشبافمى طهذه الآصول المذكورة فىكتاب البزدوى ونحوه  وإنماالحق
أن أكثرها أصول مخرجة علىقوحهم  ,وعندى أن المسألةالقاملةإن الخاص .
.مبين ولايلحقه بيانء وإن العامقطعى كالخاص وألا:ترجييح بكثرهالرواة

وأنه لايحب العمل صحديشغير الفقيه إذا انسد بباابالرأى»و لاعيرةبمفهومالشرط والوصفأصلا » وأن موجب الأمس هو الوجوب فبه البتة»و أمثال
“ذلك هو أصول عخرجة عكللىام الآئمة  ,و إنها لا تصح بها رواية عن
أفىحنيفة وصاحيه

وأنه ليست المحافظة علمها ؛ التكلف فى جواب مابرد

.عليهامن صنائع المتقدمينفى استنباطهم ٠ كايفحله البؤزدوي .

 - 9وإن هذا الكلام يدل علىأنأئمة المذهب الحنق ليدو نواعذه
'الاصول »وإن ذلك الجرء حق لا ريب فيه ؛ إذ أن التدوين جاء بعد ذلك
.ولكنا نقطع معذلك بأن
ه بع
ذضه اللأصول أو جلبا كانملاحظا فى

“اسقنباطبم » ومهما يكن فتبويبالعم والاستدلال للأصول كانمن عملمن

جاءوا ب:عادلآئمة» وبهذا تختلف أصول الحنفية عن أصول الشافعة فى أن

:

لس لل السلمه

لُضول الشافعية كانت منباجا الاستنباط  ,وكانت حاكة عليه  ,أما طريقة

 .الحنفية فقد كانتغير حاكةعلى الفروع بعدأن دونت » أى ألهماستنبطوا

القواعد البِى ته بد مذه.بهمودافعوا عنبا ٠فبى مقابس مقررة ١ لوسمت.

مقايس حاكة .
وهذة الطر ,فك الى لكي الخنفية  2وإن بدت قَْظاهر الآمرعقيمة.

أو قليلة الجدوى لامهادفاععن مذهب معين

قل كان 57أأر ف التفكير

الفقهىعامة 6وذلاك لمايأ :

()1لانها استنياط لأمول الاجتباد ؛ ومبما يك الداق إمليهافهى
تفكيرفقب ؛ىوقوأعد مستقلة بمكن الموازنة بينها وبين غيرهامن |القواعد:

 .وبالموازة بمكن العقل السلم أن يصل إلى أقومما

(ب) ولأ :هادراسة مطبقة فى فروع ؛ فبىليست حوثاً مجردة ؛ إنما هى

بوحوقثكضلايةيا عامة تطبقعلىفروع فتستفيد الكليات منتلك الدراسة
حيأة وقوة .:

ة

ش

لإح) ؤلآن دراسة:الآصول على ذلك النحو هى دراسة فقبية كلية

مقارنة » ولا تكون في اهلموازة 'بين الفرووع ٠بل بين أصو هامفلا5
»بتلعمق فى |ا-كليات الى ضبط م
يات لا ضابط لا ءي
زى:ئفى
جقار
ال
استناط الجزئيات .

(د) واإن هذه الدراسة ضيط جيرات المذهب الذئ درست كأصل

له ؛ و.هذا الضبط تعرف طريق التخر فيه » وتفر بعفرؤعه » واستخراج

أحكاملمسائلقد تعرض لمتقعفىعصر الآمة  ,باحيلثأتحكوكنامغير

خارجة علىمذهيهم  ,لآنهابمقتضى الأصول الىتضبط فروعبم » ولا شك

أنه بذلك,ينمو المذهب :و يتسع رحاب ولايقف العلماء عند جملة الاحكام.
المروية عن أئمة المذهب » بل بوسعون

عيلةىطترهم .

 6وشضون

ث
فمابحدمن أحداث.

سس

ا"

اسنية

ىذا أنحو ه,و أصو لأألى الحسن ١الكر  7 0توق
 .وأقدم كتاب عل ه

سنة مومه وأوسع منه وأكش تفصيلا كتاب أصول أنى7ر الرازى

وميهل هذين !لك|تا بينرسالة صغيرة
المعروف بالجصاص المتوفى سنة /.

تسمى تأسيس النظر للدبوسى التوفى سنة .م » 4وفيهاإشارات موجزة إلى

الأصول الى اتفق فبها أئمة المذهب الحنق مع غيرم أو اختلفوا فها .
وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام اليزدوى المتوق سنة لمعه

وألفه.

كتابه المسمى أصول البزدوى  :وهو كتاب سبل العيارة موجزها » ويعد

بحق أوضح كتاب ألف على طريقة الحنفية » ثم جاء السرخسى صاحب
منثلهل
 .الممسوط وألف كتاباً فاىلأصول كا

بارت كتاب البزدوى »

٠

ولكنه أوسع عبارة» وأكث تفصيلا .

تاو معو لاات تنج على مثالا  3مثل,
9وجاء من بعد هذه !لكتت غتصراش

المثار وغيره من

الكتب .

وإنه من الإنصاف أن تقول إن باعلضذين تصدوا الأصول
ل
من الشافعية والمالكية والحنا بلة قد كتبوا على مناهج المئفية فى تطبيق

الأصرل الكلية علىالفروع الجزئية و:خدموا المذهب الذى ينتمون إليه .
فكتاب تنقيح الفصول فىعمالآصول للقرافى ينبج ذلك المنباج » وبين
أصوااللمذهب +الاق مطيقة علىفروع هذا المذهم  .وكذاك |
ه .تاباً سجاه العهيد فى خخر 0الفروع
 65وى || عى المتوق سنة بببن 5
ل:وهو هذا مين تطبيق ل صول
للأصر ٠
عا

المعروفة عزد الشافعية على

فروع المذهب الشافعى .
إن كنا بأت ١بن ثيهية وأان لقم قٌّالاصول فهأ توجيه واضح اذهب
1
خنيل

.

ومن هذا يثبين أن طريق الحنفية بعد أن استقامت استخدمها كثيرون
بل الأمس تجاوز الآئمة الاربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية »
فإنهم فى أصول الفقه عندهم قد نمجوافكىثير منها على منهاج الحنفية
يستنبطون الآصول أأتى توزن بها الفروع عندم و»إنكانوا كقتدبوا على
منهاج المتكلمين فكىثير من الأحيان  ,وذلك لآن المءتزلة كانوا كثيرين
فيهم  5وم كانوأ يكتبون على منماج المتكلمين .٠

7٠

وإنه بعد أن استقامت اليطقرتان كل اوحدة منها مفنىباجبا

وجدت كتب فقبية جمعت بين الطريقتينتكتب الأصول مجردة  ,ثمتتولى |
'تطميقها وتزيد ما زاد الحنفية » وقد تولى ألقها علباء متازون بعضرم شافعية
و بعضهم حنفية » ومن هذه الكتب كتاب بدريع النظام الجامع بين كتاب

البزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحمد بنعلىالساعاق البغدادى المتوق
سنة  4ه جمع بين أصول البؤدوى » وما اشتمل عليه كتاب الاحكام

للآمدى .
وجاء ممن_ بعد ذلك صدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخارى

االمتوقى سنة لاع/اه » وكتب كتاب تنقيح الأصول ؛ وشرحه بشر ح معام

التوضيح » وقد لخص فيه أصول البزردوى واللحصول للرازى والمختصر
الاين الحاجب .

ولقد توالت بعد ذلك الكتابات الجامعة بين الطريقتين » وكانت من

تب قيمة  ,ومنها كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب
كلك
ثمار ذ
السى اأشافعى المتوق سنة /١ايا ه  .وكتاب التحرير لكال الدين

أبن الام المتوفى سنة ١م ه .ومنها كتاب مسلم الثبوت حب الله بن
عبد ااشكور الحمندى .

٠

مشا حا

مم

أصاو ل الفقه

ا

الفقه هو بيان طرائق الاسقناط »
اقلنا إن موضوع أصهو

عرموازين الاستدلال لاستخ راج الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية »

وإنهالكي تتميز أبوأب هذا العلم»لابد من بيان حقيق ةة الأحكام الشرعمة

.وأقسامباء لآن هذه الأحكام هى الى >رى عليها الاستدلال » ويمقتضى

الدليل يكون الوصف الذى يعطاه فعل المكلف ؛ وذلك الوصف هو الم

على ماسنبين » ولذلك كان لابد من بيان معاتى الككك وأقسامه ؛وإن هذه

الاحكام مصدراً يعد هو الحا ككعليبا ف»بو الذى يعطيها الوصف ايذعىتبر
.لذا
كدلمنام فمىوضوع التكليف ,وهو أفعال الناس و
للاب
اثم
حكبا ,

.يعرف بعض الناس الفقه بأنه عميتصدى ليان قضايا موضوعبها فعل من

.حم ولاحك مأنحكام الشارع ؛ ثملابد أيضاًمن ببان
أفعال الناس و

من ثم المكلفون .

واذلك كانت موضوعات الفقه المقسمة على أيوابه أربعة :
سد

المسكم اأشرعى .

#الد الخامء هو لله سيحانه وتعالى

وطرق

معرفة حك أله وهى

الآدلة أو المصاد,.راأشرع.ة محر فةه حم الشرع الإسلاى

فيبأ  0ولذا تكلم

فى هذا الباب على الأدلة المتفق عايها والختاف فا ٠

١

ع

واحكوم فيهوهو أفعال المكلفين .

ه -

وا حكوم عليه وهو المكلف » وفيه يكون الكلام على الأهلة

الياسبّالاون
الحسكم الشرع
1

معرفة > م اأشرعى هو عرة عَم أأفقه والآأصو ل م قرر

لْءزآلى » فإن مرة هذين العلين هو تعرف 2ح5
المكلفين امك أن |لأصول تنظر إل من

|اأشرع في تعلق بأفعال.

 -تعر فه ومصادرة  2وأأفقة ظر

فاىستنباطه بالفعل فى دائرة مارسه 1الأصول .
وقد عرف

أبن أ جب

الحم ,بأنه خطاب

الشمارع المتعلق

المكلفين 4الاقتضااء أوالتخمير أو الوضع  2واأر أد من خطا باك 0

الذىيعطيه |ا|لشارع 1اتعلق أفعال المكلفين ٠ كأن يقال ا

مكروه.
ع8

أو مطاوب أو ممأحَ 2أو صحيح أوو باطل  4أو هو شط أو سبب أو مانغ
إلى آخر العا
اراتت الى سنفسره افمايل مما هو من موضوع

هلأ

العم.

ومعى كلية اقتضاء أى طلب ؛سوآاء أكان الطلات طلب فعل أو :طلب
مضع12رأم فيهطلب منعلازم» والوجوب فى طليه فعل لازم

والتخيير

ا الن الشارع أجاءز المكاف أنيشعل أو لايفعل  4مشثل الكل قْ وقت.
معين أوالذوم قّ وقت معين  2ونحو ذلك

من

أفعال الإنسانَْ المعتادة أى.
ب

لدإيتعين عليه ى فيه واحدد م |  6وإن كانت جاتنا مطلوبة 8
ومعنى الوضع |
أ5ن يكون اأشا دع قد ربط بين أبن ممايتعلق بالمكلفين:

كأن يربط بين الوراثة ووفاة شخص ء فتكون وفاته سباً لوراثة آخرء

أو يربط بين أضربن حيث يكون أحدهما شرطاً شرعياً لتتحققالآخر وتزتيب.
آث
كاراهش؛تراط الوضوء للصلاة » وكاشتراط الشبود للنكاح  .و
.يسمى
لمك ا
ملشرعى إ[ذا كان فيه أقتضااء أو تخيير ا
ربط

بين أبن أسدمى حكراً وضعياً .

تك فيا ٠ وإذا كان فيه

سل

سد

وعل ذلك تسم الحم اأشرعى إلى قسمين :حم تكليى ( وكاو ضحعى.

كف-
اللأو
و  -والحكم التكليق على ماتقدم هو ما اقتضى طلب فع
عن فعل ؛ أو التخيير سن أه بن »

ورهن

الآول إقامة أصلاة
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والحجإلىبيتالالهحرام:ومن المطلوب العفعنهكل مال البقمفقد طلب .
الك ف عنه بقو لهتاللا:ىمتوقر بو اماالليتمإلا بالتى هى أحسن » وقولدتعالى:
دولاتأكلوها إوسيرادفاآراً أنبكيروا  ,؛ ومثل أكل أموااللناس بالباطل ,
الثابت بقوله تعالى 0

ولا ت5أ كلووأأأمواا.م بينسكمبالباطل

؟ن | الآكل واأشربوأأسير »ومن ذلك زبارة
ومثال التخيير ق
ونت ابتكم عن ١زيارة القيور  6ألا
فل قال النىمكاي  :ك

القبور.

0

 8هذاأهر الحكم!3تكليق (2أماعن الك الوضعى فهر كمقررنا'

بدط شاعبين أمين يجعل أحدهما سبباً أو شرطاً مانعاً  :ومثال مأ جعله .
أشارع سا أرؤية الحلال فقرمضان :فود قال الىوك  ':صوموأ أرؤتهة

هد منكم الشبر فليصمه أرىأى
شفن
وأفطرو الرؤيتهء وقال تعالى ١« :ث
هلال اأشبر ؛ ومثال ما جعله الشارع شرط ١ الوضرءللصلاة » وحقق حياة

الوارث بعدموت الموروث ؛ فإنه شرط للديراث  :وادتراط الشبودلازواج».
:اشتراط استقيا لالقيلة.
واشتراط الدخول باللامتحر >الزواج من بنتها و
أصحة الصلاة .

ومثال لانالمقتل أوالردة افلىميراث » فقد قال يي  , .لاميراث..
لقاتل ء»  ,وكذلاك اختلاف الدين » فقد ورد عن النىمول أنهلارث-

المسلمغير اسم ٠ وقالعليه اأسلام ١ : لا يتوارث أهل ملتين شت
ويترتب على الس2

٠

أو الشرطية  .أو المانعية كون الفعل بقع كحيمدا

تقرتب آثاره “أو ارشع صتيحاً 2؛ فلاترتب  2تأر ؛ فبتحهق السيب والشرط.

وزوال المانعيكون التصرف صحيحاً ,ولا فإنه يكون عير تفيح .

ولنتكلم ببعض التفصيل فى أقسام هذين.الوعين من الحكم .

”د
سد

أقسام الحسكمالتكلييى
/ا”  قلنا إن ال كم التكليقماكو ن بيان الشارع فيه باقتضاء طلب

:الفعل» أو الكف عنه  ,أو التخمير فيه » وإن قوةالطلب تختاف فى االزوم
وعد
م اللزوم ؛ ولقد قالوا إن كان طاب بس الفعل باللزومكانداجباًوإن كن

الطلبغير ملزمكان مبنادًو.وكذلك طاب الكف إنكان «ازماً فهو الخرام؛

و إن كان غير ملؤم فهوالمكروه  :والتخيير موضوعه الماح
و؛
عل

ذلك

تكون أقسام الك امتدكلينى خمسة  ,الواجب والمندوب والحسرام
-والمكروه والماح .

هذا تقسم اجمرور وا
,لحنفية بقسمون الحكم التكليق إلى سأقسام ::
ال
وفرض
ا»
لوال
مواج
نبد»وب  ,والهرام » والمكروه كراهة ترم
“والمكروه كراهة تلزيه » والمباحح و
.سنيين الخلاف فى ذلك عند  0هذه

“الأقسام اللؤسة المتفق عليها .

الواجب
8

-

الواجب

 0رادف للؤرد عدك أجبور

«واسلتة_كل ,م من بعد على الواجب عد

وهو

الذى نتكلم عنف

الحنفية كلة والواجب

على أنه مع

«وير ادف الواجب علىهذا كلمةالفرض واحتوم واللازم »

و بعرقه بحمض

'ا
ضلفر
كر أى اجمبور هو ماطلب علىواجلهازوم فعله» بحيت يأثمتارك »
علماء الآصول بأنهمايذم تارك  ,فكل فرض إذا ترك يدم تارك  2فتارك
الصلاة مذموم » وتارك الركاةمذمو م » ومنلايكرم أبوبه مذموم  ,وهكذا

:ترككلفرض يستوجبذماً منالشمارع » ومعالذمالعقاب » وهذا التعريف
الآخيرأبس من قبيل الجحد

بل هو تعر بف

بالرسم 3

لان التعر ينف بالحد

يقتض
ى يان الحقيقة والماهية  2والتعريف الثرةوالنجةهو التعريفبالرسم
بفشكى

وقد رجح هذا التعريف الامدى فى الاحكام » فقال  :ه والحق فىذلك أن
بم بنتوض ترك 000
ارة عن خطاب الشتارع
الوجوب اشر عى عب
يقال 2.

للذم شرعاً » .
ف وإن المنفية ياذكر نالا يعتهرون الفرض مرادفاً لاواجب.
ام
شرعاً »٠ وإن كانقبردادفه فى بعض ددلولاته لغة  ,وذلك الآن الحنفية-
يتفقون مع الجهور فى أن الفرض والواجكلابهما لازم » بيد أن الفرض..
وم فيه بدليل قطعى لا شمهة فيه » والوأجب ثبت اللزوم فيه بدايل
ثبت اللز

ظشنىيفيههة

زوم فيه يكون أقلمن .
لولأن
اوه
فكرق لهأثره »
لذل
واإن

اللزوم فىالغفرض ٠ ولذلك قبل إنهإذا تارلكفرض فى فعل شرعى بطل..

الفعل » وقد أجمع الفقهاء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حجه » لانه .
ترك فرضاً » ومن ترك السعى بينلصفا والمروة لا يبطل حجه  ,لاآلنسعى

يلبت طلبه بدليل قطعى لاشيهة فيه  .وهناك أثرآخر للتفرقة بين الوأجب.

والفرض عندهثم » وهو أن الفرض يكفر منكره » فأننكر الصلاة فقد.
در ء لانه شك رأمراً ثبت عن الششارع بدليل.
كفر »ومن أنكر الركأة فكقف

قطعى لشسامة فيه  .أما من ينكر الأمور اللازمة التى تثبت بدليل ظنى فيه-

شيهة » فإنه لايكفر متكره » لآن جمرور الحنفية جعل العمل بالواجب لازماً

فرض فى .
معاه بعضهم فرضاً عماياً فكأن الفرض عندم ينقسم إلى قسمين :

»هو الثأبت ٠
الاعتقاد والعمل وهوالثابت بدليل قطعى؛ وفرضالفعمل و

بدليل ظى  ,الانه من المقررات الأأاصولية أن الآدلة الظنية تلام بالعمل »
ولا تلزم بالاعتقاد .

وإِنْ الخلاف إذن نظرى لاعمل على هذا النظر » ولكن نحد فى فروع,
المذهب الحنن ما يؤدى إلى أن الخلاف بيترتب عليه عمل » فقد قالوامثلاإن
الصلاة تبطل إذا لمتقرأ الفاتحة اعلنشدافعية  ,لآن قراءتهافرض ء ولاتبطل..
عند الهنفية لآن قراءتها واجبة » واق أن الخلاف ليس أساسه ذلك [ا.

سسد

ى ##سس

أساس الخلاف دو أن اشافعية فسروا قوله تعالى  :ف,اقرءواما تسر من
# .لقرآن  2لعو رة الفاحة لقراءة انىم

ط

“وهو

الذنى بقول

٠ :

صلوا

كا رأتمرق أص .ل ٠ والنفية أبقوا الآنعةلى عمومها » وهى تسو كغل
قراءة 6ولو كانت غير اأفاضه .٠

وعندى أن الخلاف نظرى ؛ نلاآلشافعية وغيرثم لايخالفون فى تفاوت

'الآدلة قطعية وظنية و:لذا قال الآمدى  :اختلاف طرق الواجبات ( أى
الغرائض) فالظبور والخفاء » و"قوة وااضءف لا يوجب اختلاف
#الواجب ف سدقفقة (,)0

ه #لد نسم الواجب إلى عدة تقسمات  3وكل هسم باعتيار معين .
شرو سم من حيث

الوقت ٠ وهن حديث ذات المطلوب فياه ٠ ومن -حيث

ميرم الطلب وخصوصه

؛ ومن حديث مقدار المطلو .

تقسسميم الواجب عن <يث زهن أدائه :
#١
عن

ينقسم الوا جب من حيدث التوقيت و الإطلاق إلىقسمين :مطلق

الفان 43ومقيد بالزمان  3فالمطلق عن الزمان مالم 055أداؤه زمان معين

ميث لا شم إذا أخره وقت الاستطاعه إلىوقت آخر لستطرعه  3كقضاء
-رمضان 2

أفطر بعذر فعليه عدة من أيام آخر

من غير تقريد بزمن عند

أبىحنيفة  ,وقال الشافعى إنه يقيد بالعام الذى كانفيه الإفطارءوكذلكالح
اهلك من يشول إنه واجب عالىالتراخىو ليس بوأجب علىالفور  3ومثل ذلك
كفارات الآمان  4فإنهأ
لمس ط] وقت مدين  2و
بعص العلماء من أمل القلاهر

يوجبون الكفارة قبل الحنث لقول النى كلل ٠ من حلف عن شىء فرأى
)ا١ل(إحكام ج ١ ص١6٠ 

ل

1#

مه

خيراً منه» فليحنث ولسكفر ٠ ولكن ذلك لايمنع ا|لكفارة بعد الحنثء

بوهكذا نرى فى هذه المائلالواجب فها ليس الإلرام منصيآً على
بوقت معين .

|

'

بأ” ل وإن الح فيهكلام تفوقيتة من حيث إن شرط صعته .أن

ييكون فى أشهر الح ٠ ومن حيث إن بعض أركانه لا يكون إلا يوم

معلوم » وهو الوقوف بعرفة فإنهيكرن من وقت زوالاليوم التاسع »

.وإن مناسك الحج لا أوقات معاوءة فلا تكون على وجهها إلا إذا أديت
اف وقتها .

ولكن ذلككلههو فى طربقة الأداء » لافىأصل الوجوب فأصل
الحجليس لد وقت سارعند من يقول بأنه واجب على التراخى

.وجوب

«فلسكالصلاة  ,ولا كالصيام إذا جاء وقتهاالمعلوم وجب الأآداء » بل إن
دق آم الوجوب » أى لس الزدمن سيا شين
قح لبي له
فال
ابعن
.الوجوي

به.

” #هذا هو القسم الآول » وهو الواجب الامطللقزعمنان: 

والقسم التانى هو الواجب المقيد بالزمان :وهو الواجب الذى يكون الزمان
الممين أمارة الوجوب فيه  ,لأآن الشارع أقامه سيا لهأى أمارة دالة عليه

كوقت الصلاة  .فإنه إذا لدكخان أمارة علىوجوب أدائها » فإذا دخل
رقت صلاة العصر ؛ وجب أداؤهاوك,ذلك شبر رمضان بالنسية لوجوب
؛إنه إذاحضر الشبر وجب الصيام » لقوله تعالى ( :ثفنشبد من
الصيام ف
الشورقليصمه 2

8

لس والواجب المؤقت قسمان اواجبمريع( دواجب مضيى :

ىن
غإذا كان الوققتت يسع » لعيادة أخرىم

جنس العراده الى وقت ازمانأ

فبو الواجب الموسع كالصلاة بالنسة لآوقاتها » فإن وقت الظبر يقسع.
'صلوات كثير

فهو يسع الظير وغيرها ؟ وصلاة الظبر .لا تأذ إلا جزءا

3

»د قالبعض العلداء إن الواجب الموسع يكون الوجوب فيهف
قليلا منه وق
جزء ممن الوقت غير معين ولامحدود  ,فأى وقت يؤدى فيه ينعقد صحيحاً ..

ام
لإن
ايين
قفتىه من غميخرالفة » ولقد قال باعلضصو ل
واه
ويكون قد أد

فى الواجبالموسع ينصبعلى الجزء الأول  ,فإذا أدىفيهفقد اتتهىالواجب»
وإن لميؤدى فاينهتبى الوجوب إلى الذى يليه » وهكذا )(١ حتى يضيق.
الوقت ؛ فيتعين الوجوب ف الجزء الاخير

فكل الدمهن على هذا موضع,

تكليف علىهذا النوع منالبداية آنآ بعدآن  .ولآن الزمن فى الواجبالموسع
يقسع لاواجب ولغيره لا يصح أداء الواجب إلا بالقصد إليه وننته بالذات
ليفرق بين الواجب وغيره  ,فن أراد أنيصلى الغلبر فى وقته حب أنينوى.

الظير حتى يتعين أن ما يصليه الظبر لاغيره .
مه

والواجب المضيق هو الواجب الذى لا يسع زمنهغيرهكيوم,

رمضان » 2فإنهلايسع غير رمضان » لقوله تعالى  , :فن شبدمنكم الشبر

فليصمه » ,ولا يتصور أن يكون صوم آخر ياقرلهشارع يكون فى وم
لنذ»لك قالوا إنهإن زوى الصوم فى يوم رمضان لايحب عليه أن.
وضا
رم
 5ون نية صومه منصية على رمضان بأن يقول نويت صوم رمضان ٠ بإلن.

ومعا
طىيو
تىف
نونو
انهل
ضون أ
ميقرر
رفية
الحن

ن»
اعن
ضوم
مالص
رقع
,و

لان الوقت لا يقسع لغير رمضان من الصيام ٠ فإذا نوى غيره فقد زاحم
الفرض ف وقته فيلغى لآن الفرض يقدم عغليىره.
املق

وإن الكلام فىالفرض المقيد بزمن » وغير المقيد نصح اعتباره

»وقت المعارضة  ,وكذلك وق تالاستئناف مقيد بوقت موسعء
افلقوانين ف

لأنه يجوز فى أى وقت من هذه المدة » وكذلكوقت انقضء أماوقت الغاس
»إنه محدود بوجرد سببه » على أن يبتدىء ألومن بعد تعين
إعادة النظار ف

( )1سبذيب الأصول مال الهدين الى ص ؟

نقسييم الواجب هن حيث تدي اأطلوب :

1/؟  -ين
وداجب مخيرء قوساملواالجوباجابلمع من حرث تعين المطدلوب إلى واجب معين
ين» هو ال
ذىيكونالمطاوي فيهواحدا كأداء

الدين والوفاء بالعقد ,
وأداء الزكاة » وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب .,
ولا يك
ون فيه تخيير افلمىطالوب وأ,كق الواجبات كذلكء
والواجب
ا
نخير اهلوذى لايكون
الواجب فوياه<دآ بعينه » بل يكون واحداً من

اثنين أو ثلاثة و
»مثا
ل التخيير بين اثنين  ,تير الإمام بين المن والفداء .
بالنسبة الأسرى ف
قوله تعالى ٠ : حتى إذا نممو فشدوا الوثاق فإمامآن
بعد

؛ وإمافداء حتى تضم الخرب أوزارها دم
»ثال التخيير بينثلاثة التخيير
فىكفارة المين ف»قد خي
ر الحانك بين عتق رقبة أو إطغام عشرة مسا كين
أو كسوتهم:فن م بجدخصي
ام ثلاثأ.يفاقمدقال تعال :ى «لارؤاخذ »مالله باللغو

فى أعانك  :ولكن
,اخذم با عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة
مسا كينمن أوسرط ما تط
عمون أهل_؟ أدكسوتهم أد تحرير رقة؛ فن 1
يحد فصيام
ثلاثة أيام» ومثال التخيير بين ثلاثة أرضاًتخبير ال
اخالجبأيفنر اد
ب
أنوى

الج وحولم

-

35
 2والعتع بأن وى

العمرة  5ي
تحلل منهأ  5شواى

الحي فى أشبر الح
ج ؛ والقرآن بأن يمع الحج والعمرة فى نيةواحدة .

والمطاوب فى الواجب
المخير هو الأمر الكلى م,عنى أزه إذا امتنععن.
الكل أثم .واستحق
الذم » إذ الامتناع النى هو موضعالإثمالامتناع عن
الكل » لآن الامت
ناع عن البعض مع أداء البعض الآخر لا ثمفيه » ومثل
الواجب المخي
الزمن بحيث إذراكاملثلواجب المقيد بزمن موسعفإن الواجب مطلوب فىكل
أد
ى فى بعضه سقط الإثم و,كذلك الواجب المخير إذا
أدى بعض المخير ف
ي
ه
ا
س
ق
ط
ع
ن
ه
ا
ل
إ
ث
م
؛
ف
ا
ل
ت
خ
ي
ي
ر
ه
ن
ا
ف
ى
م
و
ض
و
ع
ا
ل
و
ا
ج
ب»
والتخيير هناك فى زمن الواجب .

لاعس

تقسميم الواجبت هون حيت مدر

سه

:

واجب له حد
 -يتقدم الوأجب من حيث تقديره إقلسىمين :

عدود؛ وواجب غير مقدر حدحدود.ومن |لأول كلالفرائض ومن الثاف
مقدار المسحعلىللرأس ومقدار الركوع ومقدار السجودق الصلاة ؛

ومقدار التفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها » وغير ذلك املنآمررالى

:إنا نمبجثدلين واضحين فى هذ! :
سرك تقديرها لطاقة الشخص واتقديره و

أحدهما  :الاركلامةقدرة وصدقة الفطر ف»ان الواجبفيهما معينثايت
تادأر المال وثزافر التنصاب وحجو لان الحول» وبلاحظ
بلاحظط ىُْالأول م

ىٌْالثانى توآفر النصاب عل اختلاف قٌْذلك .

وهناك واجب آخر بالنسبة للإنفاق فى سبيل الله »وهو أنه إذا رأى

فقيراً فى مخمصة » فانه يحب عليه أن يسد حاجته  :يددفعضرورته  ,وهذأ

واجب غيرمقدر ممقدار من المال و»لذلك قالوا إن علىالقادر على الإنفاق
وأجبين  ,واجب الركاة وهى مقدرة بنسبة معينة » والواجبالثاىعطاءغير

مقدر إذا توافرت أسابه وتعين هو لآدائه .وهذا مضمون قوله تعالى«:ليس

البرأن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » :ولكن لمر من أمن بالل
واليرم الآخر واللائكة والكتاب واائبيين »وأف الال على حبه ذوى

لقربى واليتائى والمساكين وابن السبيل والسائلين »وف الرقاب وأقام
»ا نجده سبحانه جمع بين وجوب الزكاة ووجوب
الصلاة وآتى الزكواةهن
إيثار المال على حبه ذوى القرفى واايتامى و المساكين فقرر أن الركاة
رقدر .
واجب مقدوروالآخر غي م

»ها واجبغيرمقدرقيل القضاءماً- .
وامثال الثانى :هو نفقة الأقارب فان

لآن الآساس فيها حسادجة قريبه الفقير بمقدارماتتسعلهطاقة مينحب
عليه النفقة  5وماسد الضرورى من حاجات أتهريب الفور .٠

70ل

5

لنقهذبايل  .لان
اام
وإن نفقة الروجية قبل تقديرها أو الك به
الاصل فىوجوب نفقة الروجية هو الفسكين مانلمسكن والملبس والمطعم»
وذلك ليس بمقدر .وإذا انتقلى الوجوب مانلقكين إلى الاقدير تصير
مهدرة )2

وقد قالوا إن الواجبالمقدر إذا كان مالياًيكون ديناًفىالذمة» إذام
بده فوىقته  ,فالركاة .-:كون ديا فى الذمةة إذامتزدق ميقانا على خلاف
بين الفقهاء فى مرتبما مع ديون العباد دق أداممامن اابركة إذا مات من
غر أن دم ا وكزلك النفقة إذاء“ةقرزت تكون دين ق -الذمه  .وإذالم

##در لا ثبت ديناآً فى الذمة عند أبىحثيقةوأصحابه  .ول-كن جمبور

الفقباء قرروا أنه إذا ثبتأنه لميؤد لها نفقمها من غير حق افلامتناع فانه
جب أنيدفع بدطاء لاعلى أن ذلك حق مقدر فى الذمة » بل عيلأنه:مويض

لما قامها من حدق  ,ولذلك ينسحب #دير القاضى عاللىماضىوتسميةالقانون .
لبمأانها دن فيه تسامح :

ولا يسوغ لنا أن نقولإن اق كان مقدراً قبل القضاء أوالتقديرءلآن

أساسما كان دفع الحاجة بمايليق بمثله » وليس ذلك تقديراً .
تسم الواجب هن <حيث ذدين هن ««ب هليه :

بهن

اقسم الواجب من ديت تعين من يديه وعدم تعينهإلى

قسمين و
:اجب عويىواجب كفائى_فالواجب العينى هو الذى يوجه فيه
الطلب اللازم إلى كل واحد من المكلفين بعيئه » حت إتذراكه هو أنم »
واستحق الذم .
ككل الفرائض الى ألمتاركبا من صلاة وزكاه ووفاء
بالعقد و,إعطاء كل ذى حق ححقه .

والفرض الكفانى هو الفرض الذى ينكاولمطلوب فيهتحققالفعل من.

أجماعة ؛ فاذا وقعالفعل من البعض ساقلطإثم اعلنياقين  ,ولايستحق أحد .

ل

سلس

,لجواد فسىيل التةءوالآس بالمعروف.
ون ليعم به أحد م الجميعكا
ذما ؛ إ

وااللنهمىدعكنر  والصلاة على المت » وإقامة الإمامة الكبهرة اأتى #رجد.

بين المسلمين » وغير ذلك من الواجبات الى لا تجب علىشخص بعينه » بل.
يحب على اجماعة تحقيقها متعاونة فى أدائها و»يقول جمال الدين الحل » وفى.

الكفاية فع لكل واحد يقوم مقام فعل الآخر فكانالتارك فاعلا (١) : أى.
أن الطلب علىاجميع » ولكن فعل الواحد.يقوم مقام فعل غيره ٠ فيكون.
منلميقم بالفعل فاعلا .هذا الاعتبار » إذ من فعل له علاقة يمنلم,فعل.

جعلته ففعمله عنزلةالنائب عنه  ,وذلك التعاون بين اجاعة فى أداء الواجبات.

الكفائية  .لآن هذه الواجبات تتعلق كأثر أحوالها .عصلحة الماعة ..
واجماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده مخاطبة بهذا الواجب ؛ ولكن لا يقوم,

به إلا البعض ء ولذا يقول الشائعى رضى الله عنه  :إن الواحب الكفاق ,
لهخصوص
اوج
مطلوب عاللىعموم » ومراد به

؛ فقد ذ كر فى الرسالة.

فى بابٍ العام أن من أقشامه عاماً يراد به العموم ويدخل فيه الخصوص »
وضرب له مثلا قوله تهالى  :ه ماكان لآهل المديئةومن حوطممن الاعراب .
أن يتخلفوا عن رسول الله  :ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وقولهتعالى:

اهستطعا أهلبا فأبوا أن يضيفرهماء وقال فى الآية الآولى  :احتملت.
أن يكون الجباد كله ء على كل مطيقلايسع أحداً ااتخلف عنه ماكانت.
الصلوات والحج والركاة  . .و.احتملت أيكنون قصد بالفرض فيا قصد
الكفاية فيكونمن قامبالكفاية فىج+بادمن جاهد من المشركينمدركاتادية

ءنافلة الفضل » وخر جأمن تخافمن! ثم.و.ه.كذا كل ماكا
الفرضن و
الفرض فيه مقصوداً قصد الكتفاءة فم يوب ؛ فإذا ةقامبه من المسلمين من.

) (130هديب الأصول

0

وجال

الدين.الحخل هو

الملامة سين

يوا سف

دن

على ا مطور

المتوفى مئة 4ه  .وهو مانفلقهأاءصو عند الديمةالذىكعب كدتابه التهذيب جامماً

«قيه الكفاية حر جمن نخاف ١ع.ن الإث 3
م بل لاأشك إن شاء ألله لهولهتعانى:
.إلا تنفروأ يعذ بم عذاأ  1ألما

٠ع- وإن تعبير الشافمى عن الفرض الكفانى أنه عام يراد به

الخصوص تعبير دقق كم  ,إذالماعة كلهماطالبة به » ولكنه بطبيعته فى
أكثر الأحوال لا يؤديه إلا بعض اماعة ..وزالحر ج بقع على اجمبع [إذالم
بدههذا البعض  .لآن المقصود أن الخطا ب موجه مع القادرين على أداء

“الواجب اللكفاف  .وكل ميسر لماخلقله.

وإذا فهم أن خطاب الآية بالواجبات الكفائية عام » وإن كان يقوم

به البع.ض على سبيل التعاون ب:يانيع فؤدى ذلك أن فروض الكفاية
لة مطلوبة من ابيع  .ولكنهَا موزءة على الطوائف وافلأاحالدتف
ءقه

افى الدين فرض كفاية.و علالهندسة فرض كفاية » والرراعة فرضكفاية »
وكذلك الجواد وااطب؛ وكلصناعة أوعمل للانستغنى عنه الجماعة  .ويقوم به
نظامها الاجتهاعى اولاقتصادى يخاطب به الكافة » ويطالب بهعلل الخصوص
بمن الخاصة من عنده قدرة عليه  ,فالماعة كلبامطالية بنهيئة الأسباب »
“ليسكون من بدنهااللاطلدأء والمبندسونوااز ع و أ
أصناع والقضاة » ومنكانت

عنده الكفاية لآن ينكوقنياكو
ضيا أومبندساً أو طببباً أو قاهداً أو متفقباً
ف الدين  .مطالب على الخصوص فياهوأهل له.و ,ذلك بتحقق الطاب العام

«ميتحقق الطلب الخاص » ويتبين السبب ف إثماجميع إن لميتحقق الفعل
المطلوب  :وثبت أيضاً أن من لم.يقم بالفرض ا قياعئدماً به بقياممن
تأدى لآنه دخل فىتهيئة الأسباب .

-١

وقد وضح الشاطى فى الموافقات ذلك المعنى القيمفقال :

إن القيام بذلك الفرض قيام عصلحة عامة مم مطلوبون بسدها على
#أججلة  2,فبعضهم قادر عمليبهااشرة » وذ[لك من كان أهلا لما و؛اأناقون وإن.
ٍم يقدروا عليها  -قادرون على إقامة القادرين فن كان قادراً على الولايه

00-7
مر مطلوب باقامتها » ومن ,لايقدر علما مطلوب

بأمر آخر هو إقامة ذلك

القادر وإجنا رهم على |لقيام سمأ ؛ فأاللهقادر إذن مطلوب باقامةاأغقرض
القادر مطلوب

تقد ثح ذلك

ادر  3أد لا توصل

امن يأب لد تم الواجب إلا  44قرو وأجب

 2وغير

القادر إلىالقيامإلابالإقامة

٠

وو لقد بين الشاطى أن مدوأهب 1الناس مغدافة ٠ وقدرثم قَْالأمورمتا 53-3
و متفاوتة  80فهذأ ول ممأ العم 0وهذا للادارة وألريباأسة ٠ وذلك

لاصنا ع ةه أو

الزراعة  3وهذأ للصراع  2والواعجب أن يرف كل أمرىءءلىها تمأ له  2دى
سرزكل وأعود فم غلبي عليه  8ومال إلمه  2وشول:

وبذلك ترف لكل فعل هو فرض
مشترك

 0فيحيث وقف الساكر وعجز

كفاية قوم  8لآنه ير

عن

ألسير فمد ودف

قَّم

أولافدريق
شعت جالها

فى الملة و:إن كانت به قوة زاد فى السبر إلى أن يصل إلى أقصى الغايات

فى المفروضات الكفائية  :وبذالك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة .
فأنت ترى أن الترقى فى طلب الكفاية ليس على ترتيب وا<دولا هو على
العامة باطلاق  8ولا هو على البعض باطلاق ولاهومطار رمن

حيث

امةاصد

دون الوسائل  3ولا بالعكس  2بل لا,يصح أن ينار فيه نغار وأحد

حى

بفصل بدو من التفصيل  3ديودع قَّ أهل الإسلام عثل هذآأ التوزيع 3
وإلا مأ انضيط اقول 3ه بوجه من الوجوه .

و>ذا يقبين أن تحقيق الفروض الكفائية وأجب <لى أجميع ٠ كل
بقدر م ميمه له قدرته  0فالقادر عليه أن قوم العمل 5لفعل  3وعبر القادر

عليه أن يمكن القادر » بوذلك سكون تحقّق العمل قدوقع منالميع فىاجملة:
.وتصدق

كلة حال

غيره بهذا الفعل

الدين الى من

يعم بالفعل بعد قدقام
أن من مم

ب 4بقيام

5

المدو
|

:

طلب لثمادعاذمل طلا غير لازم 1 2وهو
المندوب هو ما

ما ثاب فاغله ولا يعاقب ارك » أو هو ما عدح فاعله ولا يذم فى الشرع
بأنه هو الرأجح فعله مع

ا
 2وقدعر قه بعض العلما ءء من فقباء

تارك

بوضح مي فى المندوب 1كر من غيره ؛ يمك
جواز ترك  2وإن ونأ التعر يف
عافى جهه الاروم ”ماقل ووثم النص .
أن ثر جيح الفعمل لوس
إسهعى اإتافلة

والمذادوب

المسستحب

6

 5إسهمى أأسئة

؛ ف لسسمى التطوع

3

ولسهعى

» تخرج
واهلا
ويسمى الاحسان » وكباألفاظ تشير إلى معن
3

عن مرمأه .

سمج

وإن المستقرى لأحكامالشري بة:ين +لهأن المندوب مر انب :

لدائها منهاًإلى أنها ليست
مكك ع أ
قنه السنن الومكدة  ,وهى الى لازمأأنى

لاة الوتر عند من ايقوليا نه سئة » ركصلاة ركعتين
ا لازم الاداء  كص
قرض

قبل الفجر  .وبعد الظبر وبعد المثرب و بعد العشاء » وهذه كابأسميونكدة
وقد قالواإنهيلام تاركيا  .ويلعااقب » للآنتر 5ز يمكعوا ندةلسنة داومعلها
رفقباءالرواج
:ولمسنئن [أؤٌكدة عندجمموراا
الرسول صل الله عليه وسل ا
ين يكوأون فحال اعتدالءوقراءة سورة أوَ1فاق
للقادرين عليهالذ

هذه المرتية فى الذتاأ كد أاسئة غير المكدة أكملاةأريع قل |
ديل
قل الحصر

ما

2

شأء فلمأ سنن غهس مؤكدة لآن |انى
وقبل أ

2

-

روضةه للقادر علا|إذا .ليكن من يتصدق 0
لب » ومن 3ذلك الصدقات عدر المف
0
عليه ف دال اضطرأ

ل المندوب وهو دون أأر تين 5سأ بقتين»
سوقي
هلنا م
و هد اك أمر مد ا
وهو
عن

ذى 2
الاقتداء با!
ربه وبيان شرعه

ف شدونه اأأعادبه الى متكن ذات ع

كأدسة عليه ااسلام ود

>كله ومششيربه و إرسال

بالتبليغ
لحيته 5

وقص شار به الكريم  .وهذا بلا شك من الآمور المستحسنة فى ذاتها » لآن

م1
0

الأخذ بها قنبيل ا
لنكر بملهعليه أصلاة وا!سلام ؛ ولكنترك الأاخن
الا 83أشخص
مستحوا َ ب و 2مستحقاً
ذمأ أو ملاما  +ومن أخوز كت

عل أ
نه جرء من الدين  .أو علىأنه أم
مطلوب على وجيه الجزمفإنه يبتدع

اق الدين مالس ملك .
-

قبل

أن

نقركالكلامف ا
ىلمندوب إل غ
ىيره ايدامن الاشارة

إلى أبن  2ب
دنهما الشناطى قَْمو ايها له :
أولما
خادماً ألوا كك

أذ
كل مندوب دبتأ يك مذدوب

سزه م
اددورة عن أأنىماي تععار

أو مى له او دربع 4
ه للمدارمة عل
مك
 4فالمندوبات عيزاة الى

وا
لذاارس للو١جات إذ ىر ياضة لل
نتفس إسةدعى القيام ها أداء الفرض

ف
ن أدى النوافل غير ملتزم الا سته ر أ
ر فى أدام؛ه فاته لاعحالةؤدى أا(لواجب
ملروماً الاستم را١
ا
رر قأداء 4؛ وهن

فى أداء الواجمات .

قصر ف أدء النوأقال

فبوعر ضةةه لآنبقصر

وقد قال الشاط ى فىهذا المقال  :المندوب إذا اعتبرته اعتاراً أ1
وجود  4خادماً الواجب 6

نه إ
ما مق_دمةة لهأو تذكار  4سنو

جطف4.ه وأجب أم
ل 3
ا فالذى من

أكان من

س
 4وأجب 5تنوافل الصلوا تم : 00

ونوافل الصيام وااصدقة والتج وغي
ر ذلك م مهن قر أكضها » 0وألذدى من غير
لسك

كطبارة 05ث

ذلك معالصلاة

0

فى ل

و أوب

وكتعجيل الإفطار

2

والمصلى)0

وأخذ الزينة وغير

وتأخير السحور,

وكف

اللسان

عم
ا لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك  .)9(,أى أن هذه الأنواع وإنم تكن
من

دنس

الغ
رانض الى تجاورها مى
ه

سول الصيام  3وجعل

عقو  5ومق

د

52

4

فتأخير السحور

أأشيخص اد ا
رعلى الاسدم
راأ فم 48وأحب الاعمال

إلىاللهأدومما وإن قل .

) (00ذلك كلهفى ممز
اهل
بك » فا
نهذههندو باتءأمافىغير «فب شراتطصحةفى الصلاة 1

( )9الموافقات ١ ص ١9١ طايلمتجارية .

الام اماف الذى جب التنيهإليههوماقرر هالشاطىأ يضآمن أن المندوب
غير لازمبالج
ان يي

وللكنه لازم باسكل

أى أن ان ادا لىلازم

» أو
ايفعلما وم يلازمها أحيا أبوز للاااسهإن أن يتركباقف بءعضص

الأ<دوال أو قَّجلها وأكثرها ظ وللكن لا جوز أن يتركها جملة 2,فالاذان
لايجوز لا<د أن يترم جلة

ع ولا جود لعل يلد أن تفقوأ على تركه 3

وإلا حلوا عليه حملا  :ولا وز لشخص أن يتركالماءة تركا تاماً » فان
أأنى 2

يول

 :دوهن ترك الجاعة فوف ثلااث طبع على قليه  8ومن ذلك

النكاح فانه سة بالجزءولكن لاجوز أن تتركهاجماءة  1وإلا فذلمته الامةع

واذا قال بعض فقراء الشيعة إن الرواج فر ض كفاية .

وقد قال الشاطى فهذا المقام  :إذا كانالفعل مندوبأ بالجرء كانواجباً

»لاة الججاعسة وصلاة
بالسكل 6الآذان فىالمساجد الجوامع أو غيرها وص
العيدين  »,وصدقةالتطواع و لذكاح والوترء وسنةالفجر ؛ والعمرة » وسائر

لو
وجزء
التوافل الرواتبفإنما ٠ندوب [لمها بال
»فرض ترك جملةلجرحااتارك

الاء ألا ترى أن فى الآذان إظبارا لشعائرالإسلام و»لذلك يستحق أهل
المصر القتال إذ! تركوه  ,وكذلك صلاة اجماءة من داوم على تركبا بجر ح

0ي من داو م علىترك اجماعة قم
فلا تقبل دشهادته  وقد توعنذ الرسول مت

أن حرق علييم بيوتهم ٠  5كآن عليه السلاملايغير على قوم ى يصيح »
فإن تمعآذاناً أمسك ,وإلا أغار و٠اأتكاح لاضن مافيه منهةصودلاشا رع

من لكثير النسل وإبقاء النوع الإنساتى وما أشيه ذلك ف
,الترك لهجلة

مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائماً  .أما إذا كان فى بعض الاوقات فلا

تأثير له )(١ .

)١(الموافقات 1١

ص

5

اعماج لم

نذغاار
اإأن ه
د

بلا شلك نهار سلم يدل على تماسكأوا م اأشار عكلرا >

سوأء أكن الطلب فمالازماً أمكانغيرلازم .

الجدرام
هع  -الحرام هو ما طلب الشارع لكف عن فعله على وجه الحم

واللزدم:سواء أكان الدليل الذى أوجب الزوم قطعيآ أمكانظنياً» وذلك
عند أجمرور د لا يفرقون بين دليل التحريم من حيث الك بالتحريم ظ
إأنذ١ا لخم بباالتحريم ثبت بالحديث غير الاتواتر والمشرور  .وحديث

الأحاد وهر ديلظنى ؛ لآن الآدلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقاد .

دهذا على نظر اجخرور  .أما الحنفية فيشترطونلثيوت التحريم أنيثبتبدليل
قصعى لا شببة فيه حت لا ينطبق علوم المنهى عنه فىقولهتعالى « :ولاتقولوأ

ذا تصف ألسنتكم التكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب»
وإذلك يسمون ماييت فر يمه بدليل ظنى مكروهاكراهة تحريم وقدكان

أبو حتيفةوأبو بوسف وحمد يعبرون عنه بالمكروه ؛ ويقول أبو حنيفة
أكرهه تحرزاًمن أن يقول حرام

إن أترم أمثاله كثهرة منها أكل اليتة ؛وشرب الخر والزى » وقتسل

النفساتى حرم الله إلا بالحق » وأكل أموال الناس بالباضل و
؛الاذى
بكل أنواعه ٠وفى كل أحوآله  :إلا إذا كان لدفع ضرر أشد أو أكثر .
أقسيام الخرام :

5الحرام أساس التحريم فيه أن يكونضارا ضر رلااشك
و
فيه فاحرم

اح وعا إلافيه
الشارع أمرآ إلاوفيه مضرةغالية » وما أبا

منفعة غالية » والحرأمعلىهذا:.قسم إلىمايكون ضرره ا ٠ وإل مايكون
عرضي.ا لانه يؤدى إلى مص خررزه ذافن 3

ولذلك بفسهون ارام لسمين.

حرتأم إذاته ٠ وحرام لغيره  .فالرام لذاته ماقصد الشارع إلى تحريمهلما فيهه.

»الزنى والسرقة  ,وغير ذلك
من ضرر ذىاكأ كل الميتة » وشرب الغخر و
ما مس الضروريات اس

٠ وهى حفظ الجسم والتيل .والمالء والعقل..

والدن  .فالخرم لذاتهكس الضرورى فى واحد من هذه الأمور الخسة ».
والضرورى مثها هو الذى لايتحقق معه المحافظة على واحد من هذه إلا

بوجوده »ءفا بذهب العقل يمس الضرورى بالنسبة للعقلءو الذى يفسدالدين
يمس الضرورى من الدين  2وهكذا .٠

واغرم أغيره هو الذى كون النمى فيه لا لذاته  2وامكن لايفضى إل

بحرم ذافى ك»النظر إلى عورة المرأة فهو حرم ل؛آنه يفضى إلى الارفل»رمف.
حرم أذاته ؛ وألبيع الربوى حرام ؛ لأانهيؤدى إلى الر؛| ارم

لذاته ؛

والاستقراض بفائدة < رأم لآنه يؤدى إلى اافائدة وهى ريا إذ يأكبا
امرض

» وأكل الريا حرام قُْذاته ,واجمع بين الخارم حر ام» للآنهيفضى

إلى القطيعة التى نهى عنها الشارع نمياذاتياً ٠ ولذلك يقول مَيية ,:لاتتسكس ,

المرأة على عستها ولا على خالتها ولا على ابنة أخبها ولا ابنة أختها ؛ إنكمٌ

إن فعاتم ذلكقطعتمأرحامكم » وقطعالأرحام محرم لذاته  .وهكذا غير
ذاك من الامور الى حرمتءلانها ودى إلى حرم لذاته .

وقد يطاق ارم لغيره على ما يكون التحريم فيه لأمر عارض »وهو

 .الصلاة فى الآرض المغصوية ؛ والبيع وقت النداء لصلاة اجمعة  ,فإنالبيع فى
ذاته ليس أمراً يحرماً  .ولكن !تن به ما جعله حر اماً.وهو مقابلته للنهى

الذى ورد فى قوله تعالى « يأيها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة
اةومة.
فاسعوا إلى ذكر اله وذروا الببع..ومن ذلك البيعالذى يلكولننسيج

ولكن جاء النهى لءارض » ومن.
علىسوم غيره ؛ فإن الببعفى ذاته حلال ؛ ل
ذلك عقد الزواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قبل أن يذر أو يرفض.

فإن عمد الزوا
 3مع أنه ولال فُْذاته بل أنه يعد مندوبا 
مل

أقترن ب 4ساصية

أسباب أأتحريم .

لا  -وإن الحرم لذاته ؛ أو انحرم الذاق يختاف عن الحرم لخيره .
أو لعارض ف أمرين :
أحدهما  :أن ارم الذانى إذا كان حل العقد يطل اتعقد ؛ فإن الرمة

الذائية تحمل الخاليلحق ركن العقد فيبطل .فإذا كانحل العقد ميتة أوخمر ا
أأو خ
دازيراهفاإلنعقد يكون باطلا  .وكذلك إذاكان موضوع عوّد الزو
م
أ لذاته ,بأأن كآن العقد على #رمة على التأويد ؛دهو بعلمالتحر ٠ 3 ويعلم

العلاقةال#
رمة فإن العقديسكون باطلا  .ولا ديت الننسب إذا كأن دخول .

-وعون الدخول زف يوجب ال_د علد جمرور الفقباء وم يخالف إلا

بأبو حنيفة فوىجوب المدو ء
إن كان قد قرر أنالدخول زبى لا يت
دعة تس 7ب

.

"وهذا خلاف ما إذا كان فى المقد تحريم لغيره أو لعارض  .فإن العقد

“لابطل ف
»العقد وقت صلاة اجمعة يتعقد عند الور خلافاً لاحنا بلة
والظاه ريه  3و
العقد مع المساأومة على سوم الغير ف 3مس تلعهد
العاقد آنا كالبيسع وقت

صلاق

ا

وقد

3

يكوه2

الزواجمعالخطبةعلى
خا

الغير بكون صحيحاً مع الإثم عند اجمبور ء خلاماً للظاهعرية» إن قار!لر]
بطلا نه .

وكذلك اصلاة فى الأرض المغصوية فإنه جدرى لاف فى صحتها :

.واجخرور عل أنهاصحرحة مم نم الاغتصاب  ,وكذ لك البيوع الربويةتكون

فا_دة عند ال1نفية و
:الفساد عندم دون البعلان على ماسنبين فى المسكم
الوضعى إن شاء أللّه3

اللأمر اذفى  :الذى يفترق فيه حرم لذاته عن أنرم لغيره أن امح
ع
رر

الذاتهلا باح إلاللضرورةءوذلك لآن سيب تحرعه ذاى ,اهو بس ضير ورد طًُ

دامع
فلا زيل

تحرعه إلا خرورى

م
ثله فإذا كان التحريم إسلاب الاعتداء عل.

العقل كشرب إل رذانها لامباا
احح ا
خؤسر إلا إذا خريفف ألموت عطكياً » للآن 1

الضرورات

هى الى  :تزبل المح
ظورات ألتى حرمت لآنا ممست ضرورياً .

أما
حرم لشيره فإنه يماح لدأ ح 4--لاالضرورة و ذلك

كانه لارمس .

ضروريا 3ولذا أبيحت ر
ؤية عورة امرأة عند علاججاإذا كانك الرؤية .
لدازم ةة للعلاج .

والضرورة أتىتيج المو
ظلور قد فسرهأ أنى كه فى[ب:احدة أكل المتة.
بدوله مي

 :د أن ي
أفى الصيوح دوق أى.المساء ولا جد ما ؛بأكله,

معن ألضرورة الاشية

على الجا5دع»أنث
إن م '3أول الحظور  ,أوحثى ضياع

ماله كاه "-2ن 2.
أما الحاجة ١ا١لى البيح رم

ضيق

وحرج

لغيره .أو لعاأرض

وى

أن إطراتنب علىالترك

؛ و
قد ضر بن| لذلك مثلا بالطيب ورؤيته عورة أ رأق.

المكروه

مع المكرروه عند جموور افقباء هو ماطلب الشارع الكف عنه.

علب غير ملؤم بأنكان منهياًعنه » واتفرن فقط اانهى بمايدل على أنه ليقصد
به التحرجم » ومن ذلك قوله مكب  , :إن الله ييكره لكم قبل وقال وكثرة

السؤال وإضاعة المال » وقوله تعالى « :يأمها الذينآمنو لاتسألوا عن أشاء.
إن تمد [كم توم  .وإن تسألوا عنها جين «سزل الذرأنْ تبدلكمء.

هذا تعريف المكروه عند جمرور الفقباء لا يفرذون المكروه إفلىا.

المطلوب الكف عنه طلباً غير ملزم  ,أما الحنفية فإنهم يقررون أن الحرام
هر الذى طلب الكف عنه بدأيلقطعى لا شبهة فيه ء فلا بدخل فى أغخرم .
مأ ثيت لمرم فيه بدليل ظنى فيه شمة » ويدخلون ذلك النوع من اأنبى.
عنه ق-بأبب المسكروهءوعل ذاليكقسمون المسكروه قسمين» مك روه كر اهة.

أنحريم و»مكروهكر أدة تنزيهءوالمكروه اهكةرتحريم هوالمةابل للواجب
عندم » وهو ماثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظنى فيه شيهة » كلبس
الحرير بالنسبة للرجال» والتختن بالذهب والفضة بالنسبةلهم» وكر اهة
الزواج ممن لايغلب على ظنه العدالة مع أهله  ,والمكروهكراهة تنزيه هو
لما ل المندوب  2وتعر يقه مق

مع تعر رف جور

الفقباء .٠

والمكروه عند امبور لايذم فاعله  ,ويمدح تارك » أما الحنفية فيذم
“فاعله إن كانت الكراهة كراهة تحرجم  ,ولا يذم إكنانت المكراهحة كراهة

تتغزيه  ,وهو فى كاتا المرتبتين بمدح تارك
المباح
 8ا-لمباح ما خير الششارع المكاف فيه بين الفعل واادركء فله أن
,الآ كل والشرب واللبو البرىء » وقد قال ااشوكافق
.يفعل وله ألا يفعل ك

تعريفه  :المباح مالا بدح على فعله ولا على تركه  :والمعتى أنه أعلفاعله
أنه لااضرر عليهفىفعلهوتركه » وقد يطلق علىمالاضرر عل فعله » وإن

كان محظوراً فى أصله م يقال دم المرتد مباح ؛ أى لاضرر على منأراقه:
ويقال للمباح الحلال والجايز .

وهنا بلاحظ أنه أدخلفىالمباح ما يكون احمرا فى ذاته فى الآصل ثم
يعرض مابجعله حلالا كدم المرتد » إذكان دمه ؟قتضى كو نه إنساناً حر امآ
.ا أن أخذ مال منمهبر الزوجة يسكون حراماً
ذلما ارتد زالت حرمة دمه ك
عةتطى قوله تعالى « وهإن أمردم استبدال ذوج حكن زوجوام إحداهن

عقنطاراً فلا تأخذوا منه شيئًاً أتأخذونه.متاناً [وماً ميا »و[  1باستمرار
#الشقاق  7-5جاز أن تدفع ما لا تفتدى به نفسياأ وأنتأخذه »

ولكن يلاحظ أن فى الإثمفى أذ الفدا » وإباحة الدم عند الردة

0ع
ل

سم

لا يقتضى أن يكون ذلك ماحاء» منى أن

الفعليكون مخيراً فيه فإن

افتداء الننفس إذا تعسرت العشرة ٠ وكان النششوز من جانهايكون الافتداء
مطلوباً » وإن كان أخن المال بالنسبة لاروج مباحاً ف,له أن يأخذ وله أن
بعفو فلا يطلب  2ولا ثم عليه فى اخالين .
والمرئد بارتداده يقل

أ على الكفر وامتتيب
دجوياً إن أستمر مصر أ

وم لَب عو ذلك لْقَولهعل 4الصلاة والسلام.دهن بدلد ينه فافتلوه «٠وبذلك
ماين أن أ الإثم لا شتطى الإباحة دائمآ 2
الوجوب

دترن به مأيدل على
 0ش
بل 5
ق

.

ه68

والإباحة ديت

بأد أمور ثلا يه  :إمأ بشو الإثم إن و حدات

!م « وإما بالنص علىالحل  4ومن الآول
كرينته و 1أمأ يعدم النص على التحر ل
قولهتعالى ::و

حرمت عليك الميتة والدم ولحم الخفزير 0

وما أهللغيرالله

بهفن اضطر ِغير باغولا عاد فلاإثم عليه » رومنزالثانىأنواع من الأمور
ل شيت تحريها كسماع المذياعوأستعاله » ومن
ر أهتعالى د اليوم أحل 5
ادبت حلبا ه ,

أثالك تناو لالطسات ٠ فقد

الطيباتو طعا الذينأوتوا الكتاب

حل لم وطعامكم حل لم <2وهكذا.

وإن إباحة الأشياء إنما هو فى تخدر أنواعبا وأوقاتها  ,فإباحة الطعامف

تيز أنواعه وأوقاته  .لا فى أصل ااطعام  :فعلى الإنسان أن يلأكيلحفظ
حياته » وحفظ الحياة أم مطلوب ؛ ولارجلأرن يتروج أى امرأةشاء
مادامت تحل له » ولكن مطلوب منه أن يتزوج » وللانسان أن يلبو طَواً
ريثا  .ولكن لا يقضى كل أوقاته فى طو  ,واذلككانموضع الإباحة فى
أحوال خاصة ؛ وليسموضوعبما الحوالالعامةفى كلياتهاءوقد قسم الشاطى
 0من حيث خدمته للمطلوب إلى أربعة أقسام :

سالمأول خ:خادم لام مطلوب ء وقد قالهذا يكون مباحا بالجزء
 30الس 1سكل

اليا ل

وكالزوا  0 4فلا يصحمأن ٠-ترك حلة .

مع سب

ْ

القسم ااثانى  :أن يكون خادما لآمرمطلوب
بالجيزء مطلوب الترك ؛بالكل

الترك  :وهذا يكون ميا

بو
ع كال »
والسيا.ن
عان هلم الشاء ما

بعش
الأوقات.ولا نصحم أن يشذضى العاقل وقته فى السماعأو اللوو أوالتنزه.
والقسم اأغاأثْ والرابع  8:أن يكون

خادما لمياح

أو لابكون

خادما

لثىء ؛ وإن هذين القسمين لميتصور الشاطى أن يكون طها وجود()١ .
دبمذا يتبين أن المبلاحاييكون مياحا إلابالجزء ؛ أاملافعل ذاته فعامة

أحواله فلا نمكن أن يكون مباحادائما ب,ل يكون بالنسيةلاأ<وال العامة
فانه قد يكون مطلوب الفعلوق
»د ون مطلوي الترك .

١ه  -وقبل أن نترك الكالالممفاىحلابد أأننش
مير
رإليىن :
أولما  :أن !١سكعى من المعهزلة الذينتتكلمواف الأدولنىوجود المباح
فى أحكام ,الشرع »وقرر أنه لاثىء فى الاحكام الشرعية يتخير فيه المكلف

بين الفعل واترك» [نما الآمور فى ااشرع إمأان تدكون مطلوبه الفعل أو
مطلوية الترك ؛ ولا شىء يتساوى وجوده وعدم وجوده فى نظر أأشا3

" فعل المكلف من حيث ضرره عاللمكاف ونفعه له » ومادام الضر
والنففءع لايتساو يان »وااش ارع يطلب الآكثر تفعأ ؛ وكذع الأأكثر ضرا

فانه بلاشك لا
ل ن أن يوجد الماح الذى يتساوى فيه الوجود واأعدم »
ولايقتذى مدحا أوذماء أو يتساوى فه لدى الشكارع الطلب والكف 2

الكل مثلا مطلوب بالقدر الذى يقيم الأود ولا يعرضالجسم للتاف ,
وكذلك كل ثىء مباح على الندو الذى ينا .ه
ومن
جبة ثا نيهفانْ أحكام شرعطيبع يات الشخص
الافعال يكون أه مقصد

وده النية مو ب
ب

10

خاص

[ما طلب أثواب و إماينب العقاب  2وهو

إن خيراً فخي

راحم الوافقات جح١ ص

 6وكل فعل من

5١

؛وإن  0أنثر.و 1أن حم دارععل

7.غ

١ا.

دا #ع سه

أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الحم الخلق ؛ يتجه دائما إلى النية
والقصد وءعلى حسب المقاصد تكون أحكام :الشرع بالطلب والكف .
وع من الاعتبار الفعلى »و إنكانالاوق أعنالتخيير
 ٠وإن هذا النظرله م ض
معهذأ مازال قائما فالا كل مثلا مطاوب  3ولكن تخير النوع فيه مدمسع :
للاختيار  3ومعالاختيار الإباجة .

م؟ى  -الأامر الثاتى  :أن من المباح متاكون [إباحته نسبية بمعنىأن الله
تعالى لايءذب عليه  ,لآنه قد عفا عنه  ,كاكان الناس ف الجاهلية إذ كانوا
|

سشيحون

مال .م يبحه الإسلام من بعد ذلك  0كتزوجوم

بأزداج أبالمم 6

وكجمعبم بايلنأختين و»قد نصالقرآن الكرم بعدأن جاءالتحريم على
أن ذلك مو ضع عفو اله تءالى» ولذلك قال تعالى بعد النبىفىهذين الاين
إلا ماقد ساف

.

ومن ذلك أيضاً ما تر الإسلام فى أول ظبوره من غير نص قاطع

بالتحريم » ثم فص سبحانه على التحريم البات القاطع» ”ا كان الشأنفى

تحريم افر » إذ قال سبحا نه :د يأيها الذينآمنوا[انمفار والميسرو الآنصاب

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد
الشيطان أن يوقم ييشكم العداوة والبغضاء فى افر والميسر .ويصدمم عن

ذكر اله وعن الصلاة » فبل أتتممنتيون » فإنه قبل ذلك التحريم القاطع
يكون ذلك الآمر الذى جاءفيهالتحريم فى موضع الماح .
ولقد سمى هذه الخال وأشباهبا بعض الفقباء مرتبة العفوء وقررواأنها

مرتبة بين المباح وبين الحرام » فإنه لايمكن أن يكونمتساوىالنفعوالضرر
أومتساوى الفعل والترك و,فاعله يلساتحق الذم ولا المدح »فإنلخرمثلا
قبل النص القاطع بتحر يبا لميقل سبحانهو تعالى:إنهامتساويةالنفعوااضررء
أولا يستحق تاركبا المدح » ولاشاربما الذم » بل قال سبحانه  :ه يسألونك
(غ ح -أصول الغقه )

دوه

ندم

ءتإعهقماعك|بيرممنا
عن اخخر.والميس قءل فيهما مكإبيرومنافع للناس و
عس ف
فلي
ولايمكن أن يكون الآمر الذى إثمه أ كيرمن تمفبعاهحاً .٠و
لىه

ذم ولا ف تركه مدح .

ومثل هذا من ارتكب شِيئًا ثبت تحرعه و,لكنه يحبل التحريم لعذرء

كن يتوج امرأةلايعلأن بينهاو بينهعلاقةمحرمة  ,ثميقبينأن ببهما
تلك العلاقة حارمة »كأن تكون أخته رضاعا  ,ولم يكنعلى على بواقعة
؛لكنه حديث عبد
الرضاع  أوكانيعلأنهما التقيا علىثدى واحدة و
بالإسلام لايعل بهذا التحريم فإنه فى هاتين الحالتين يكون معذوراً فى

الدخول مقتضى العقد الذىتبين بطلانه » و لنكنلايعدالفعل بالنسيةلهمياحاً
قبل أن يعلم .بل يكون فى مرتبةليست هى الإثم » وليست الماح » وهذه
المرتية هى مرتية العفو .

وإذا كان الفقباء ينظرون إلى الياحعلى أنه متساوى الضرر والتفع »
أولا مدح فيه عند الفمل أو الترك فإن هذ! النظر يقتضى بلاريب فرضهذه

المرتبة المسماة العفو اتتناول هذه الآمور التى ذكر ناها وغيزها ما يشببها »

لأنه! لاتعد مقساوية فى المدح والذم  ,مع أنه لامؤاخذة فيها لموضع العذر
يسبب الجبل  ,أوعدم وجود الننس .ءوالله سبحانه وتعالى خير الخاكين .
الر خصة

والعزعة

#ع ل هذا بأب يتبع الحكم التكليق.لآن مقنتضاه أن ينتقلما هو

موضع النبى إلى مباح » أو ماهو مطلوب على وجه التم واللزوم إلى جائز
الركفى أمد معلوم ف»بو باب بين الاتتقال منحكم تكليإألخىرءوذلك

لآن الأحكام الشرعية التكليفية طالبت المكلفين بأفعال » وطالبتهم بالكف
عن أخرى ؛ وقد يعرض للكءلف ما يمل التكليف شاقاً غليلرقاابحلمال

أولا يمكن أداؤه إلا بمشقة غير عادية  .ولكن يستطاع الآداء فى اجمللة

 186سس

افير خص الله تعالىللمكاف أن يتركالفعل الذى يطالب.الشارع به » كالمريض
فىرمضان يرخص له فى الإفطار علىأن يقضيه بعدةمنأيامأخر ء فانه
#يكون إأذفاطر اقسدتعملرخصة رخصما له الشارع و,العمل الذى طالب

الشارع بابهتداء يسمى عزيمة .
قد عرف علياء الآصول العزعة يأبهاماشرعت ابتذاء ».و يكونالفعل

«الحكم الآصبل .
وعللى ذلك تكون العزيمةحكما عاماهو الحكمالآصلىءويشمل الناس

؛الكل مخاطب بهء وأماالرخصة فليست الحسكم الأصبل بلهى حكم
“جميعاً و
جاء مانعا من استم رار الإلزام فى الحكم الأصلى  ,وهى فىأكثر الاحوال

“تنقل الهكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة  ,وقد تنقلها إلى مرتبة
«الوجوب » وبذلك يسقط الحكم الأصلى تماما..

والرخصة طا أسباب كثيرة م:نها الضرورة  .وذلك كن يكون.فحالة

خمصة ويختى على نفسه الموت ولايحد مايأكله إلا المميتة فإنه يكون لكهلأباء
بل يكون عليه أن يأكلها .

٠

ومنهأ دفع الخرج والمشقة ارخصة الإفطار 'فرمضان .٠ورؤية الطبيب

:عورة المرأة لعلاجبا  .وهكذا 0.
م
6

والرخصة تنقسم إل 'فسمنين رخصة

فعل ورخصة

ترك 30

“فالرخصةر خصة فعل»و إنكان حكم اأعز يمة.و جب فعلاءفالر خصةقرخصةترك.

فرخصة افعل ا ذ كر نا هىأن يكون ثمةنهى عتورمه,و الحكم
#الاصللى م تكون ضرورة

أوحواسدة سورع فعل مانهى عرفع

ومناللحاجة

نرؤية الطبيب عورة المرأةكما ذكرنا » فان الجرج والمشقة يدفعان إلى هذه

د
س 7ه

الرؤية  ,وهى نحلنمى حرم » وهذه رخخصة لاشك فيهاءوفى-الة الضرورةة

يكون نمةصور .

ش

الصورة الآولى  :أن بكون ف الأخذ بالعرمة تلف النفس » ولكن.

لسف
احت
دت
حكفر
مع ذلك أجيز القسك بالعزيمة؛وذلك كمن ينطق بكامة ال

فإنه يحوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإعان ء عملا بقوله
تعالى  :د إلا من أكره وقليه مطمئن بالايمان » نوقطدقعمارين ياس رضى

الله عنه بكلمةالكفرتحأثتير العذابالشديد» وقال للنىيكب »وقد
سأله ماوراءك ياعمار ف»قال شر » ما تركونى حتى نلت منك  ,وذ كرت
الحبتمبخير » قالكيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا.قالعليه الصلاة والسلام:
«فإن عادوا فعدء .ولقد بلغ النى أن رجلين هددها المشركون بالقتل.
فامتنع  :أحدهما عنالنطق بالكفر  .نوطق الآخر  ,فقال عسلليهامفيمن
امتنع  :هو أفضل الشبداء » وهورفيق فى الجنة )(١ .

فدل هذا على أن العزيمة حكمها باق» والرخصةثابتة.وهىصدةةتصدق
أيه 'تعالى مهأعلى عباده المضطرين .

ومن هذا النوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كانالحءاطاغيا

لخاصهل القح أن
ونهى عن المدكر فانه ر
ظالماً يقتل من يأمر بالمعروف ي

يسكتواء و أهل اعريمةأن يتكلموا  .ولقد قال تعال«:ومن يفذعللك فليس.

من الله فى شىء إلا أن تنقوامنهم تقاة وحذرك الله نفسه ء والتقية فى هذه
الحال جائزة » ولسكن العريمة وهى أفضل فى أن يرشد ولوقتل » فلقدقال
) (١حاشية البخارى علىأضول فشر الإسلام الجلد إلاول ض  +708طبع استاتبول- 
(؟) يلاحظ أن هذا من رخضة الثركء و اسكن ذنكارءهنالتشا بههمالنظقبكلمة

الكفر

6م

لد

النىمكدب  « :سيدالشبداء حمزة بنعبدالمطلب ؛ ورجل قال كلمةلسنطان

-جائر فقتله ..

الصورة الثانية : للضرورة  -ألا يكون ااشيخص غخيرآ بين الأخذ '

بالحكم الأصل » ا
ولك الثانى  .كحال المضطر إلى شرب الخر » وأ كل

لحم الحتزير إذا خشى علىنفسه التلفإن ليأكلأو يشرب أو يتنادل بشكل

عامهذه حارمات ء فإنه فىهذه الجاليحب عليه أن يتناول » وذلك لآن هذه
'الأشياء كانت حرمة لمأ فيبا من إفساد النفس والعقل » ولا شك أن حفظ

الحياة أولى » وبسبب ذلك لايئاب إذا آثر الصبر ول يتناول هذه انحرمات»

بوذلك الوجوب يخرج الآمى عن أنه رخصة لآن الترخيص يقتضى الجواز
بأن يكون هناك حكمان افلىمسألة  :حكم العزعة » وحكم الرخصةءوبإيحاب
التنادل خرج الآم عن أنه رخصة إذا سقط الحكم الأول » وقدقال
اليزدوى فى أصوله إن تسمية ذلك رخصة من قبيل لجاز  ,لآن التناول
يكون هو الحم الوحد فى ا موضوع .

وبعض العلماء لايشترط فى الرخصة أنيجوز الأمران شرعاً  -بل يعتبر
حنكم أصلىإحلىكم آخر لعذرمن الأعذار :أو
الرخصه ثابتة بالانتقال م

أقياممانعيمنعمن

استمرارالمكم الأصلى  ,وعلى ذلك يعتهر األكمليتة

لبرلخصة
فاىلاضطرار » مان ق

» ويقسمون الرخصة إقلىسمين رخصة.

إسقاط » ورخصة ترفيه » والأأولى تكون عندما يكون الخد بالرخصة

«واجباً » إذا سقط حكم العزمة,والثانية تكون عندما يكون الحكمان ثابتين .

ويفرق الفقهاء بين الاضطرار إلىأ كلالميتةوالاضطرار من أكل

نع عن
تير
منص
افإ
وق»
عالغيره  .فاإلنحعكزميمة فىالحالالآخيرة با

اللا كل منطعام غيرهحتى مات فلا عقاب عليه » بخلاف الاضطرار إلى

أ كل المبتة وأشباهها » إذ :أن حرمة مااللغير ما زالت ثابتة قائمة فىالآول.

0-7

8+

--

؛ما رخصة الترك ف»أمثلتها كثيرة » ومنهاة
مم  -هذه رخصة الفعل أ
رخصة الإفطار فى رمضان » ومنبا رخصة ترك الام بالمعروف واللهى عن.

المنكر ان ذحكرناها  نفاً  ومنها سقوط فرضية صلاة المعة علىذوى.

الأمراض » إآلىخره .
5

وقد ذكر الآصوليون نوعين آأخخرين من الرخص ..

أولاهما  :رخصة إسقاط التكليفات الشاقة الثىكانت على الأمم قبلنا ؛.
ولقد قال الغزالى فى المستصق إن اعتبار هذه رخصة منقبيل امجاز البعيدفهو
 .يقول « :ومن الجاز البعيد عن الحقيقة تسمية ما خفف عنا من الإصرار.

والاغلال الى وجبت عل ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة » .
والنوع الثانى  :العقود الاستحسانية النى جاءت على خلاف القياس مثل,
عقدالسل» فقدورد أنالنىمكلك قدنبىعن ببع الإنسان ماليسعنده »
ورخص فى انسل؛ فاعتيرت صحة عقد السل رخصة » وقد قال نفر الإسلام,

البؤدوى إزذلك مجار » بل دو نالنوع السابق افلقرب من الرخصة  ,وذلك
لآنالسلم ونحوه من العقود .الاستحسانية لس فيه حكيان أحدهها المنع,

والآخر الإباحة  ,بل فيه حم وأحد وهوالإباحة  ,والتغاير فىأنه محم

فيهبماحكفىنظيره نيسيرا اعلناس .

/اهوم  -وحم الرخصة هو جواز العمل بها فى مواضع الجواز ؛ فف,

هده الخال يكون المكلف غخيراً بايلنأخذ بالعزيمة والاخذ بالرخضة ».

فالمسافر فرىمضارس غخير بين الأخذ بالعرمةوهو ااضوم  .وبين الاخذ.
بالرخصة وهى الإفطار  .وذلك لآن النصوص الواردة فى القرآن والحديث
النذوى جعلت الرخصة فى موضع الإباحة والتخيير بعد طلب الفعل اللازم

أو طلي التكليف اللازم  ,لآن اليسر من مقاصد الثثرع .الإسلامى  .كا قاله

تعالى د:ما عجعلليك 5فى الدين من حرج »  ,وكاقال تعالى .« :يريد الله بم
اليسر  ,ولا بريدباكلمعسر » ..

 - 4قد بينا فى الكلام السابق الحم التكليق وأنواعه وفصلنا

القول فى ذلك تفصيلا نسياً » والآن نتكل فى الحكم الوضعى » ويشمل

الكلام ما برط الله به الأحكام الشرعية التشكليفية ممياتصل بها من أسباب

موجبة لحا ء وشروط لتحققها وموانع إنوجدت زال أثر السبب  ,والمكم
الوضعى عقتضى هذأ ينقسم إلىثلاثة أقسام  :سيب » وشرط » ومانع فاذا

وجد السبب وتحةق الشرط ؛ وزال المانع ترتب على الفعل الآثر اأشرعى »

والتكليف الذى ارط به ؛ فالوقت بالنسبة للصلاة سبب لوجوبها » ولكن

وذا هذى الوقث وهو مجذون فإن الصلاة لا يجب
شرط صحتها الوضوء ٠ إ

عليه  ,وهكذا  ,وكذلكالوفاة مع القرابةأوالزوجيةسب بوجوب الميراث,
وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث حقيقة وااقدل مانع »فإذا كان من

الوارث قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيا للتوريث» والعقد
,زالت الموانع وهكذا ولتكل
سبب للااتزام إذا استوفى شروط ااصحة و
على كل واحد من هذه الأقسام بكلمة مرضحة لمعناه معينة للأقسامة .

السبب
 486هه السيب يل

بود

الفقباء هو

الآمر الظاهر المضوط ألذى

جعله الشارع أمارة لوجود الحم  2وعمفتطى هنا ااتعر يف نشت حقيقتان:

إحداهما  :أنالسببلايتعقد سبباًإلا يجعل الشارع له سيياً ء وذلك لآن
الأحكام التكليفية هى تتكايف من الله تعالى'  ,والمكلف هو الله تعالى»,
,بو الذى يحغل الأسبابالتى ترتبط بها
وإذا كان المكلف ه اولششارع ف
الاحكام أسباياً والحقيقة أثانية  :هى أن هذه الأسباب ليست مؤثرة فى
وجود

الاحكام التكلفية بل همى

أمارة لظبوزها ووجودها  0وقول

هدهل
:ن السبب غير فاعل بنفسهء [نماوقع المسببعندملا ه. 012
الثشاطىفىذلك إ
أقسيام اأسيب ٠

١١

)بب لس من فعل
ينقسم السبب إلى قسمين :زأحدها س

لعلااف
كنف
متم
لمكف » ( والثاتى )من فعل المكاف ٠ فالاسياب التى لس
ودال-كمثل كنوالوقتسيياً للصلاة»
هىالى جعلها ابن .تعالى أمارة على جو
وكون الاضطرار سبيا لإباحة المي وكون خوف

العنت مع القدرة على

تكليفات الزواج سبياً لوجوب النكاح و»هكذا » فكلهذه الاسباب ليست
من العيد » بوعضها اختيارات اختبره التلعهالى هاء ومن ذلك كون الموت

سبباً للبيراث .

ظ

المكلفينالى رتب
ااب الى تكون فى مقدور المكلفهىأفعال
والاسي
الشارععليها أحكامه  2مثل كون السفر سه أ رخصة الإفطار.وعقدالزواج

فى حله سبيا فى حل العشرة ؛ والبيع سبا للآثار المقرتبة عليه وهكذا .

وهذا النوع وهو مايكون فقدرة ا مكلف ينقسمإلى أقسامءفنه مايكون

مأموراً به » أى مئه ما يكون مطلوباً طلب فعل ؛ ومئه مايكون مطلوباً طلب
كف  .ومنه ما يكون مأذوناً فيه  .ذلك أنه مادام فى قدرة العبد فإنه يحرى
»مع ذلك
»و كفا أوإذناً و
قيد الحكم التكليقمن حي الطلب فعلا أ
بكرنهذا الصنف منالاسباب لهنظ ران نظرمن ناح ة أنه داخل فىخطاب
اكليف .ءوالنظر الثانى من حيث إنه داخل فى خطاب الو 35فهو من /
حيث |أقدرة عليه » ومن حيث اقتضاؤه لجنب منافع (2ودفع مضار يدخل

تحت حكم اللتكليف » ومن حيث مارتب عليه الششارع منكام أخرى
داخل فى الحكم الوضعى ك--كونالنكاح سب للترارث بي انلزوجين»
) (١الموافقات ح ١ ص 75١ طبع التجارية. 

لاه سد

وحل العشرة بينهما » وتحريم المصاهرة ؛ وكون ذبح الحيوان ذبحاًشرعياً
يا للحد  وهكذا .
سبياًلحل الانتفاع » والقتل سيا القصاص ء والرفى س

يلاحظ هنا أنه إذا كانالسبب مطلو بنأافومأيذهوءفانالمسبب
وبحب أن

حقوق  ,وأن السبب إذاكان منهياً عنه بشكل عام قد طلب
يكون حقاً من ال
فإن المترتب عليه يكون عقوبة فى أكثر الأحوال » فالسرقه
الكف عنه

الزنى بيترتب عليه حده » وهكذاوالغشيحبفي هالتعزير
بيترتبعليبا حدها ؛ و

.والرشوة كذلك » وإتلاف مال الغير سيب للضمان .

والاسباب تترتب عليبا مسياتهاء ولو لميرد الفاعل تلك
-

وذلك  11قررناه من الأسباب التّى ليست مؤثرة بنفسبا » [مأ
المسببات ,
لك الاحكام عليا هو اشارع الحكيم » فن قام بعقد زواج
المرتبء ولت
ترتب عليه ولو ميرد العاقد تلك الأحكام » والميراث سبهالموت
.فأحكامه ت
متوفى » ولورده الوارث » ولذا قالوا إنه لاشىء.يدخل فى ملك
.ولول يرده ال

الميراث  :وأأطلاق الرجعى سبب لجواز الرجعة ؛
«الإنسان جبراًعنه غير
ى عدم جوازها والتكاح سبب لسر ء ولواشترط العاقد
ولو نص المطلق «ل

“عدم وجوب

البر » وهكذاكل الأحكام الشرعية .

ول قائل حكيف ينكاولسبب اختيارياً أحياناً:والحكمغير
وقد بق
م

وقول فى الجواب عن ذلك إنه إذاكان الحمكم عقوبة فالامر
اختيارى »

إلى بويالناغر ابة فى ذلك » لأنه لايريد أحد عقابا  .دهو
ظاهر لاي>تاج
ليفر من العقاب وما الذى قد يبدوغر يبافىالاسباباللأذون
يفعل مايفعل
ا الى يكون اافعل فيبا اختيار يامثلالبيع والإجارة والتكاح
فيباأوالمأمور م
.لكن عند النظرة الفاجعة لايبدوغر يبأءفإن ذلك جار
.والطلاق وغيرها و

'هو كاره
.فى أمور الحياة »كن يخشى امرأته مختارآ ميد راغباً مشتبياً و

ولد مععلبه بأن ذلك يكون من هكذثايراً » وكمن يلق
لأن يكون له مها

؛مع هذا
فى الأرض» والإنبات ليس من عله » بل من عملى الرب و
.اليذر

فإن إلقاء ااأ
دذر ا+شارى رضاف من كل ا
لوجوه  5وإذا كن ذلك واضدا!

بالن
سبة لللأمور الحسية » فكهذولك فى الأسباب القولية )(١ .

كم وز نه بمقتصى المقرر فى عل الأصول من أنالمسبيات من عمل
الشارع
يقرر الفقباء أن مقتضيات العقود وآثارها من عمل الشارع  ,لآن.
العقود
أسباب جعلية لآثارها ؛ وعلى ذلك ليس لاحد العاقدين أن يشترط
شروطأ م
نافية لمقتضى العقد الذى قرره الشمارع مقتضى له  .وقداتقق افقباء.
على هذه
الحقيقة  .بيد أن أكثر الحنابلة وبعض المالكية دسع فالىشروط.

الى لا تعد مخالفة لمةتضى
العقد فى اشرع ؛ وضيقٌ معبى المقتضى الذى قرره

الشارع  :ف
قرروا أن مقتضى العقد الذى لاتججوز مخالفته هو ماجاء به النص
دإن كل شرط يخااف ذلك المقتضى المضيق فى معناه يكون باطلا لايلزم ,

وإن تنفيذ
باب من أياولاشبرواط إذا لميكن نص [مائبت بحكم من أحكام الشارع  لآآنه.
لمصلحة المأوذن فهيا التى ترك تقديرهاللمكلفىفاذا اشترط

الع
اقد شر طاليس فيه مخاافة لص  ,فان تنفيذ حك ممن أحكامالششارعولس
فيه مخالفة للأصل المقرر وهو أن المسبيات باذن من الشارع .
يكون كلا مم متَفمّاًقَْظ
اهره وباطنه ممع ذلك الاصل .

9م -
وقيل أن نقر ك الكلام افلتسبب نذكر كلمة فى الفرق بايلنعلة.

والسبب» فا4
من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود.

الحكم » فالإس
كار فى لؤر أمارة على دجؤود ال-كم وهوااتحريم  .والسفر
فرىمضان أ
مارة على جواز الفطر ؛ وكذلك الشبر أمارة على وجوب

الصيام  .والزوال أمارة على وجوب

الظبر وهكذا ٠ فهل ممافى اأشرع بمعى.

( )١راجم هذا البحث فكىياب ونطرية العقد لم
مؤلف
 0ال
3مطب
1وع5سن
5ة.4

الموافقات الشاطى ج ص ١١٠ طبع الديخمثير الدمشق .
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الأصول ء فاعتبروا السبب والعلة بمعنى وأحد .
واحداً؟ مكذاتال علباء
إنهمأ متغاءران فى المقيقة » فالسبب يطلق على..
وقال بعض الآصوليين

تاسبة»وعلل ذلك يكون الوقت سب أوجوب.
مالا يكون بينه وبين ال 5-م
وذلك للبئاسية..

كون الاسكار من حيث كونهعلة للتحرم سبياً
(اصلاة ولا ي

وكذلك لايعد السفر اسيلآجواز الإفطارء وذلك
بين الإسكار والتحر بم »
السفر  ,ولذاك يعتير هؤلاء الأصوليون العلة
للمئاسية بين الحكم » وبين
ننت قد نصبت أمارة لحكم :
ام إ
ككمم
وصفاً مناساً مؤثرا » فلها تأثير فى الح
الاختلاف أصطلاحى لفظى  ,والحقائق .
الشمارع فى الملة » وفى الحقيقة إن
العلة داخلة فى معنى السبب يقسمو نالسبب
فى جلتها متحدة » فالذين يعتبرون

وهذا
اسب للحكم  .وسبب مناسب للحكم » ب
إلى قسمين  :سبب غير من
ومع .
التقسم تتلق الحقائق ت

ب ينتج الحسكم التكليق الذىبىعليه إذا تحقق .
هذا ومن المقرر أن السب

ل يمتحقق الشرع أو وجد المانع » فإن السبب
شرطه ء وانتق المانع  ,فإذا
ياةالوارث لايرث » وإذا علدت ٠
ل تعلمح

انتي »م فإذا ماتالمورث ء و
لي

ولكن نينأنه هو الذىقتل المورث فلاميراث ٠
الشرط
توقف عليه وجود ال حكم  2ويلزم..
كم  .-الشرط هو الص الذى

من عدمه عدم الج

جمونده
وؤم
ولا يل

وجود الحكم » فالفرق بدنه

إذا وجد لاايستازم وجوده وجود الحكمءفلا يلزم..
ونين السبب أن الشرط
منو جود
ه الذى هو شرط الصلاة وجوما
من وجود الوضوء

ولا يأزم

 ,ووجودهها شرطلصحته » ولكنلاتصح
الغاهدينوجودعقدالرواج

»لا ياصلحدكاح من غير شاهدين » أما
الصلاة منغيروجود الوضوء و

وجود الحكم إلا إذا كان المانع » فإذاكانه
السيب فإنةيلزم موجنوده

دام

لاا

“:واقت الصلاة فقد و جست
الصلاة  0وإذا كن رمضان فقد وجب

الصيام 2

وإذا كان الإسكار ؛فقد وجد التحريم  ,وإذا كانت السرقة فقد وجب

.<:اللد  2وهكذا

1

 - "6والشرط فج
ىملته هو مكل للسبب أو مكل للسسبب  .وعلى

«-ذلك قالو! إن ال
شرط قسمان  :شرط مكمل للسبب  .وشرط مكيل للمسيب »

أى لقيقة المسبب وركنه » والشرط المكمل للسبب هو الشرط الذى يت

حكته مقوية لمعنى
اأسببية » ومثاله شرط ح<ولان الول ففوجوب الركاة فى
النصا
ب  ,وذلك لآن السبب فى وجوب الركاة هو اانصاب » إذ أن النصاب
“:ديل الغنى ' و
لا يتحقق الغنى بالنصاب عل الوجه الأكل إلا إذا مضى<ول
عل
ىوجود هذا النصاب كاملا فى يده  ,وكذلك كان الإحراز شرطا لجعل

”السرقة موجية لل
حد  ,لأآن السرقة لا تتتحةق كآملة » إلا إذا كان المال مصو:ا

“محرزاً محفوظاً فى حرر مثله .

هذا هو الشرط املكل للسبب » أما الشرط امكل لللسبب فهو الشرط

الذى يقوى حقيق
ة المسبب » أى يقوى ركنه ؛ ومثاله اشتراط التساوى بين

“ا
لجانى وأتجنى عليه فى القصاص من حيث السلامة من نقص فى الاطراف
وتحو
ها ؛ فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوية والجربمة:

ولا تحقق ذلك إلا بالمساواة بين الجاتى والنى عليه فالىارية وسلامة

الأطر
اف ونحو ذلك » وكذلك كانستر العورة شرطا افلىصلاة لآنه يكل

فى حقيقتها » وهو
اشعو د ميب الديانومثل ذلك الوضوء واستقيال القيلة

خفهى مككلاات لحقيقة الصلاة .

وهذا النوع املنشرو طءوهو الذى يكونمكلا للمسبب يفرق الفقباء
.ي
بنه وبين ركن المسبب بأن الركن ما كان مكو االحقيقة المسبب غير خارج

.عنه وهو
الصلاة مثلافركن الصلاة قيام وقراءة دركو عوسجودءوشرطبا

الوضو
ء ملا ؛ فبو أمس خارج عنما و»لكن لا تترتب آثارها من القبرل

لا[أك سد

به » فإذا يلتمحقق إكن لا يتحقق وجود المسبب.ولكن إذا”
والثواب إلا
عليه أثره  5وكذلك.
سيب  5ولكن لا رشرانب
الشرط تحقق وجود الم
فقد

حققت الماهية ,وإذاة
عقد من غير شرود ذقلك
ْالزواج  2إذا وول ال
|أشبود فُ

ترني اللأثارلشرعىءو إذاتلومجدلايقرتب الآثارلشرعى .:
وجدت الشروط

ناحية الآس المشروط فيه إلى قسمين.
5ه  -والشروط تنقسم من
ارة فى

ى » وشروط هى حم وضعى » كالطب
شروط موضوعبا حك تكلين
لإحصان.

ق أمر تكليق طالب باهلشارع وكذلك ا
الصلاة فائها شر ل لتحق

تحقق أمر تكليق يتجه فيه التكليف إلى
فوىجوب الحد » فهو شرط ل
ذلك حولان الول فإنه شرط لآداء الركاة ٠
الاك  ,وك
طاً فى تحقق حكوضعى » وذلككالقدرة على.
والقسم الثانى ما يكون شر
باد العقد سبا للملكية  ,وكذلك تحةق حياة.
التسلمفى الببع فإنه شرط لاعت
شرط لاعتبار الإرث سب لليراث »
الوارث بعد موت المورث فإنه

د البيع؛ وهو غير ذلك من الشروط.
شتراط مدة خيار الشرط فى لزدم ع
وكا
ون خادمة لحكم وذعى بجرد .
الى تسك

ط الىتبنتاصللاحكام الضوعية إل شروط.
>  -ولقد قسموا اشرو
الشادرع لتحقق السبب أولتحقق المسبب--.
شرعية وهى الشروط التى اشقرطها
اقدين

علية » وهى الشروط الى أباح الشارع نا للع
واقسم الثافى شروط ج
أ<كاما علها  وهى شروط تثبت لتحقق.
أن يشترطوها ف العقود لتقرتب
شروط فىأحكام وضعية ؛ كاشتراط:
الاحكام التى فيطت بالعقود » فبى
تهديم معجل المبر قُْالزواج 5

قارسعم .
نناش
تحةم
لثراولجاملية ااتتىكون بعمل العاقدينبإبا
وهذه ا
العقد » فوى شروط
وط تتصل بو جود
إلى قسمين  :شر

كلة لاسبب كتعلرق .
ه

اً آخر إذا عجر اعلنآداء »فإن شرط
العقد على شرط » كأن يفعل دخص

ل

'العجز عن الآداء ش
عقد اللكفالة رط لتحقيق الكفالة ٠ فهو شرط مكيل للسبب وهو.

و
القسم الثاف شروط تنكل المسبب  ,وهى الى تقترن بالعقد فتريد فى

التزامات
كفيلابهأل,غنأوأتوقيوقىدمهذاهلباالالتن أمات  .كالبيع بشرط أن يقدم المشترى
ئعكفيلاب
ضمان رد العُن إذا استحق المببع,

أى يتبين أن المبيع لميكن ملكا للبائع»فإن هذين الششرطين ثابتان فىالمسبب

“وهو

أثرالعقّد.

فكل هذه الشروط شروظا جعلة أباحبا الشارع للعاقدين فى المقود .
وو لكنه 'سح
بأ باطلاق  2و عشعبا باطلاق 2

وقد [<تلف الفقباء ف مدى
هذه الاباحة بين مضيق وموسع ؛ وقد بينا
.هنأ ف موضعه من ق
وأعد العقود  4فارجع [لمها إن شئت()١ ,

المانع
ثكم 5

المانعهو الام الشر
عى الذى باق وجوده الغرض اللقصود

من السبب أو السكم ' وأذلك يعتبره الشاطى سبباً معارضاً السسبب الذى

#أعتر أمارة لظرورءأو سبياًمعارضا
ً لذات الكمء ولذلك يقول تعر يفه:

د
هو السيب المقتضى لعلة تنافى حكة الحم ٠.. ولنضرب ذلك مثلا أنه

م
ن المقرر أن السبب افلركاة هو النصاب » وأنمن الموانع أن يكون مالك
النصاب مديئاً ب
دين يعادل النصاب أوبعضة ) 2فانه إذا كن

النصاب كرتب

عليه
الغنى الذنى هو الجكة فى فرضية الزكاة » فإن ركوب الدين سبب آخر
دم

معى الغنى الذى هو
اشكة هن ودجود النصاب .٠

( )١يبناهذافك
“أقتران العقد بالشرط .تىابنا الملكية ونظرية العند فى يتاعبليق العقود ء وفى يات

م
لو

والمانع ينقسم إلى.قسمين أ:حدهما مانعمؤثر افلىسبب » والثاى مانع

اؤثلرفحىكم نفسهفيسلبه» ومثال القسم الأول ماذاكرلناديمن.من
.إ

حيث أنه مانعمن تحقق الحكمة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختلاف

اللدين والقتل من حيث كوبهما ما نعين من الميراث  ,فان سبب الميراث هو

القرابة أوالزوجية مع الموت.فانهذه تجعل الوارثامتداداً لحياةالموروث»

.وذلك يقتضى أن يكون فى الوارث نصرة خاصة المورث وولاية مستمرة

بينهما ؛ ويعارض ذلك اختلاف الدين »كا بهدم القتل أصل العلاقة يينهما .
ومثال القسم الثانى ء وهو الذى يعارض الحكم  ,ولا يعارض السبب
قنصاص » وكون المشياهنةعة من إقامة الحد » فان
لم
كون الأبوة ماانعة

الحكم وهو القصاص قد تحقق سدبه من غير معارض ء وهو القتل العدوان

المقصود بشروطه كلما » فإذا كانت الآبوة بأن كان القاتل أ للمتقول فان

.ذلك يعد مانعاً من القصاص ء إذ أن الحكمة وهو الردع بالحكم يعارضها
حال الأابوة الى يكون فيا من الحنان والعطف ما يمنعها من التفكير فى القتل
إلا فىالأحوال الششاذة النادرة فليست هذه الجريمة م) يكثر وقوعبا حتى

تكون العقوية الرادعة .
 -والشاطى يتعرض ابيان المواقع لتى تعارض الهكم التكليق

ملثاى
من غير أن يتعرض لاموانع النىتعارض لسببه ه وهى داخلةاق ا

الذى بيناأنة يعارض  9لاالسبب .
وينقسم ذلك التوع الذى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام :
لقمالاول  :الموانع الى لا يكن اجتاعبا معالمكم التكليق ظ دهى
ىال العقلبحملأةسبابمهن نومأو جنون أو إشماء؛ وهذه
ف زد
الى  4تمع

»اقد
مانعة ممننأملأهلية الخطاب التكليق لأنها إلراميقتضى التزاماً وف
العقد لا يتصور [إدامه م لايتصور التزامه .
القسم الثانى  :المافع الذى يتصور أن يجتمع مع أصل التكليف »,

والنفاس » بالنسية للصلاة ودخول المسجد ومس المصحف وما أشبه ذلك»
ولعل من ذلك أيضاً الاضطرار بالنسبة لأكل الميتة والخنوير » وشرب.
اخر » فإن هذه الموانع رفعت أاصللتكليف وهو التحزيم:واعتبر التكليفه

ساقطا إذا تحول الكل إلى واجب ء وقال فيه الهنفية إنه رخصةإسقاط .

والقسم الثالث من الموانع هو الذى لا يرفع أصل الطلب التكليق » بل
يرفع اللزوم فيه » وحوله من طلب حتمى خإبلىيرى » وذلك ملثالمرض.

فإنه مانع من فرضيةصلاة اجمءة  .ولكن إصنبى صحت صلاته ,وكذلك
الانوثة بالنسة لصلاة اجمعة فإن الا إن صلت امعءة صحت منها » ومن :

ذلك النطق بكلمة الكفر عندالكراه الملجىء إذا كانقليه مطمئنا بالإيمان »
فإن هذا الإإكراه أسقط اللروم » ولميزل الفضل فى الصير» واذلك لو صبر

يكون ذلك خيراً له .
وإن الشاطى يحعل الرخص قسم قائماً بذاته من أقسام الموانع؛ ويسميها
الموانع التى ترفع الإثم.وعند النظر العميقيقبين أنها داخلة افلقسمين الثانى

والثالث ء ولذلك أدخلناها أمثلة فبها » والله سبحانه وتعالى أعم.

الصحة والفساد واليطلان
61

إن الصحة والفساد واليطلان أوصاف ترد على الاحكام

الشرعية  .سواه أكانت تنكليفية أمكانت وضعية » فتوصف الصلاة وهى
موضوع حكم تكليق مطلوب بأنها صحيحة فيودى بها الواجب عند تحقق
تهك.ون غير صحيحة أو باطلة إن لمتستوف
وروط
سببه واستيفاء ش
الروط»ء فلا سقط مالووأاجب » ويأثم إن لميعدها فوقىتما  .وكذلك
الأحكام أأوضعية توصف بالصحة وبألفساد وباليطلان:ذالاسنابتوصفه

بالصحة فتترتب عليها مسداتهاءوااشروط توصف بالصحة ككل الاسباب
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أو الأحكام بها ف»عقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه ث5ار العقد ء
والوضوء يوصف بالصحة فتؤدى الصلاة » وكذلك الشروط الجعلية فى

العقود توصف بالصحة » فيترتب عليها صحة العقد ولزوم موجب الشرط »

وتوصف بالفساد فيفسد بسبها العقد فىبعض الآ<والكالعقود الاليةءفإنها
تفسد بفساد الشرط فى حال اليادلات » :ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد

ْ

فى غير ذلك .

وقد أشر | إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير
المقبولة آنفاً 30فإن ذلك موضوعمن

موضوعات

القواعد الفقبية 40لاالقواعد

الآصولية .
/١ا  -وإنالع.ادات تنقسم إلى قسمين صيحة وغضير صصحة 2,

ولا فرق فى غير الصحيح منها بين الباطل والفاسد باتفاق الفقباء  :لآرف
العيادات إن جاءت مستوفية أركانها وشروط صتتها أجزأت » وبرئت

الذمة بأدائها » و إن جاءت ناقصة بعض اشروط أو بعض الآركان لمتجزىء
ول تبرأ الذمة بأدائما على ذللك الوجه الناقص  ,لافرق بين أن يكون النقص
فى الركن أو ون اانقص ف الشرط .

أما المقود فقد اتفق الفقهاء على أن الصحيح منها ما أقره الشارع ورتب

آثاره » بأن كانت أركانه سليمة » وكذلك أوصافه تكون سليمة بأن كان
مستوفياً الآركان وشروط الصحة ء فإنه ينعقد سبباً مرتاً أحكامه » وعلى
ذلك يكون العقد الصحيح عند الميع هو العقد الذى انعقد سسب مرتباً آثاره
واستوفى الشروط المكيلة لسببيته  .ولمتوجد الموانع الى تمنع هن انعقاد
هذه السببية .
سلتموف شرائطه ولا أركانه 
؟ - /والعقد غير الصحيح هو اليذى
وإذا كان الفقباء قد اتفقوا على حةيقة العقد غير الصحيح  ,فقد اختلفو! فى
(مه  -أصول الفقه)

7

ل

أقساممقابلة وهوغير الصحيح » ف,الجرور قالوا إانلعقد غير الصحيح قسم
ولد أ

بأيأنباطلوالفامسد » ولا فرق بين أن يكون الخللفى

ركن السبب أو أن يكون فى شروطه وأوصافه  ,والحنفية قالوا إنه إن كان
الخلل قد حدث فى ركن العقد فبو باطل لايترتب عليهأى أثر لعدم وجود

السبب ء وإذا كانالخلل قد حدث فى شرط من ااشروط المتعلقة بالحسكمأى
فى وصف من اللأوصاف فقد انعقد السبب وتترتب عليه بعض الأثارلآن

الآساس فى الآثار هو 'اسبب أولا  :والشروط مككلة لهذا ؛ فركنعقد ابيع
مثلا العاقد اولمبيع »وإذا تكامل الركن أنعقّد األسبب ومن شروط العقد

المكلة مكمه ألا يكون فى اهن جبالة » أون يكون معلوم الأجل إن كان

مؤجلا  ,فإذا حصل خلل فى ذلك كان العقد فاسدأً  ,ولا يكون باطلا
وأساس الخلاف أمران  :أحدهما  :أن النهى عند اجمبور يمنع ترتب
كل أثر من آثار العقد ء (والثانى) أن فقد الشروط الى أمر بها الشارع
لترتيب الأحكام عمنعذلك الترتيب » وحجتهم فذلك  أن العققد معوجود

ألنهى عنه عصيان لأمر الشارع  ,فلا يرتب عليه اشارع أى أثر من الاثار
إذ أن النهى لا يرد من الشارع على تصرف

إلا لبيان أن ذلك التصرف قد

خرج عن شرعيته » ولا ينظر إليه [لالفرض عقوية عليه إأندى السكوت

عنه إلى فساد  .ولذلك قال النى لله  :كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردء
ومن أددخيلنفىنا ما لس منه فددد.ءوترتيب آثار علىسبب نعهىنه
الشارع أخذ يعمل لفسيه أمرالنى 5وأمر اأشارع؛ بل فيه نميه وإن
سلف الأامة أجمعوا على الاستدلال 'باالنهى على بطلان العقود ,شكرا

ببطلان عقود ااربا للنبى عنهاءو بطلان زواج المشركاتبالنهى عنها فى قوله
تعالى  :ه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤدن  .ولآمة مؤمنة خير من مشر 52
ولو أعجبتكم .-6
#0

-

هذأ أظرٍجتموور أأفقباء ف عدم تقر يفقومقَّالعوّد الصحيح بين

باطل وفاسد أ»ما الحنفية فقداعتبروا الإيحاب والقبول وعحل العقد أركان
العقد » واعتبروها السبب المنثىء للعقد ؛ فكل خلل يحدث فهىذه الآركان»

سواء أكان الخلل فى ذات الأركان أمكانالخلل فى شرطمكمل لهذا الركن'فإن العقد يكون باطلا  ,لآن السيبية لمتنعقد  ,إذ ركن العقد هوالسبب الذى
جعله الشارع أمارة على وجود الأحكام؛ وإذا لمينعقد السبب فإن العقد

لا بكون له وجود فيطل :إذوا كان الخلل قد حدث فى شرط من الشروط
المككلة للحكم وهو الأآثرالمترتبالععلقد فإن العقد لايكون باطلا ولجاود
لله » بيلكون العقد موجودآ ء ول-كنه فاسد .

وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى لميستوف أركانه
»أن يكون محل العقد غير مباح »
أو لميستوف الشروط المكلة للأركان ك
أو يكون معدومأ 6غ أو يكون غير مقدور القسلم 40فإن العقد  2هذه الصورة

كلبا قد اعترى الخال ركنه » أو أصله  ,فيكون باطلا .
وإذاكان الخلل لفقد شرط يكبل السكم أيتوعلق بكشهرط الجبالة فى
القن أو الجبالة فى الآجل أو نحو ذلك ما يتعلق بالمعلومية التى تمنعالتنازل
حند تنفيذ أحكام العقد وآثاره  ,إن العقد يكون فاسداً ولا يكون باطلا .

وعلى ذلك يفعورن العقد الياطل بأنهما اعترى الخلل أصله  أى أصل
بهعض أشروط
'السيبية فيه.والعقد الفاسد ما اعترى الخلل وصفه أى نقص من

اللكلة مكمه والمرتية لأثاره(. )0

كلام

وبهذا قسم الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير يح » وعقد

بياطل »وعقد فاسد  ,والعقد الباطل لواجود له  :ولايرتب عليه الشارعأى

حكم من الأحكام  إذ أنهلمتوجد فيه السببية لخلل فىذاتها أو الثتروط
0
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المكلة طا  ,أما العقد الفاسد فقد وجدت الشروط  ,لآن الأآركان قدوجدت.
سليمة مستوفية الشروط المكملة لحا  ,وإذا كانت كذلك فقد تحقق وجودهاء.

والنق صكان فى المكئلة للحم  ,ولا يرتب الشارع عليه أى أثر من آثار
العقد إذات العقد  .وجب على العاقد.ن فسخه ء فالبيع الفاسد له وجود .

ولكن لا يرتب الششارع على ذات العقد شيئاً » بل يوجب فسخهءإذا قض
المشترى المبيع فيه فإنه يملكم بهذا ااقبض  ,وتجب عليه قيمة المبيع لاتمنه »
ولا تكون الملكية لازمة  :بل يحب اافسخ  ,وإذا فسخ لا جب ثىء ,

وتستمر الملكية غيرلازمة إلى أن يتملك المبيع» أيوتصرف فيه المشترى
تصرفاً يحعلللغير حمّاًمتعلقاًب .ه

وءهذا المثليقبين أنالحنفية » إون قرروا أن العقد الفاسد له وجود فبو
وجود ناقص لا يرتب أحكاماً إلا فى حال القيض أو الابتداء فى تنفيذه ,
ءقد يترتب عليه حق,
 .لآن التنفيذ فى هذه الجالعمل باك معنقص شرطه و
الغير ف,كان الاعتراف بهذه الاثار لأجل ذلك الى ٠ والعصيان والإحم

هذأ كلام موجز

فى هذه الأقسام » ومن

أراد الاستفاضة فليرأجع

9
7إلى
ص888
( )9أفضنا فىبيانهذهالأقسام ىفكتابنا الملكيةو نظرية العقد منص
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الباسبالشاق -
؟-الحم
هلا  -بينا معنى الحسكم وأقسامه و»هو أساس الكلام فالىفقه وى
»بق
لأصول الفقه  ,فهو القطب الذى يدور حوله هذان العلبان الجليلان و
أن ننتقل إلى الشمعبةالثانيةمن القول من الذى يصدر عنه الحكم أى من
الحا  1؟ولاشك أنالتعريف الذى ذكر ناه للحكميوىء [لىالحا »1أن معنى
الحكم فىأصطلاج علباء الاصول خطاب اللهالتاقبأفعالالمكلفين طلا
فىالفقه
أو تخيراً أو وضع أا ؛ وهذا التعريف يومىء لاحالةإلىأن الحاكم
»ذ أن هذه اأشر بعة قانون ديى يرجع فى
الإسلامى هو أنه  79حانه وتعالى إ

أصله إلى وحى المماء » فالحاكفيه هو الله » وكلطر ائق التعريف بالأحكام
فيه إنما هى مناهج عرفةحكم الله  ,تعالى وأحكام دينه السمادى ؛ على هذا

انفق جمهور المسلمين ؛ بلأجمع المسلمون ء فإن الإجماع قد انعقد على أن

الحام فى الإسلام هاولله تعالى ء وأنه لا شرع إلا من الله,وقد صرح بذلك

القرآن الكريم  2فقالتعالى .إن الحكم إلا وشقءال تعالى  :ه وأن احكم
بينهمبما أنزل الّه» وقال تعاللى«:ومن  :كم بماأنزلافلهأولئك
م الفاسقون » .

ولكن هل للعقل موضع من الأحكام الشرعية ؛ واهللمكلف مأخوذ
بمايقضىبهالعقليحوار مايقضى الشرع؟  .لقدقالالشيعةمنعلءاء المسلمين
أن العقل مصدر فقبى فيا  /برد بكهتاب أو سنة علىأنهميعرفون السنة

؛لكن اعتباره مصدراً منصادر الفقه الإسلامى عند
بمعنى أوسع و
احقلفى الآاخذ با
مل
الإمامية على أساس مانلشرع » فبإذن هنه جعلل ه ا

يشير إليهالعقل .

سس لاست
وإن جمرور الفقباء لايجحعلون العقّلى حاما ٠ ببلردون مالا نص فيه

إملاىفيه نص بالطرق الختلفة » إما بطريق القاس أو الاستحسان » أو
الرد إلى المصالح المعتيرة شرعاً  ,وإن لميشمد لما دليل خاص .
وفى الحق إن الخلاف بينااشيعة وجمرور المسلمين فى اعتيار العقل دليلة”
حيت لانص » وعدم اعتباره دليلا » أساسه هو الخلاف فى مسألة التحسين
العقلى والتقبيح العقلى » فالشيعة الإمامية لانهم ينبجون منهج المعتزلة فىالعقائد.
اعتيروا العقل مصدراً حيث لا يكون مصدر من النصاص » وجمهور الفقباء.
حيث لاينهجون منهجالمعيزلة لميعتبروه أصلا .
والكلام قُْهذه

المسألة يرجنع إلى الخلااف ىُْمسألة التحسين العقل.

والتقبيح  2ولنشر إليه بكلمة .

التحسين العقلى والتقبيح
5

وإن العلماء قد اختلفوا فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

,ن الحسن والقبح صتفتيانتاذنالبعض الاشياء.,
:ل المعتزلة إ
أولما :قو
وأن أشياء تتردد بين النضعوالضرر والخير والشرءوقد قال ففذلك الجبانى .

وهوامن متهم ١دكل معصية كانيوز أن يأساللهمهافبى قبيحة لللهى »
»الجول به-
وكل معصية كان وز أل يبيحها الله تعالى فبى قبيحة لنفسها ك

سبحانه والاعتقاد خلافه » وكذلك كل ما جاز إلا أن يأمى الله تعالى به فوو

حسن للأمى به » وكل ما هو ليمز إلا أن يأمى به فبو حسن لنفسه» )(١ .
وبهذا يتحرر أن المعتزلة يارلونآأشنياء أقسام ثلاثةأ:شياء حسنة.
فى ذاتها لاب>وز إلا أن يأم أله مهأ» وأشياء قبي<ة فىذاتهاء وهذه لا #وز

أن يأمىاللهبهاو»أشياء مترددة بين اللأمرين القبيح والحسن » وهذا القسم.
0-3
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د

إلاسه

يجوز الأ به والنبى عنه » فإن أمر به فهو حسن للأمر » وإن نمى فبو.
فبيح للنهى .

هذا تقرير مذهب المعتزلة وأساسه فرض الحسن الذاق والقبح الذاتقى »
وأن الحسن لذاته يكلف الشيخص القَيام بهو إن لميعم الشرع والقبيحلذاته

يكلف الشخص أ>تننبه  ولو كانلايعل نمهى الشارع عنه :وقد استدلوا
على ماقالوه بثلاثه أدلة :
أولا  :أن هناك أعبالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن يفعلبا » ومن

شأتها أن فاعلها لا يذم » بل بمدح وهذه أفعال حسنة فى ذاتها » وإن هناك
أعمالا لا يوز لعاقل أن يفعلبا  ,إما لأن الءقل يوجب ألا تفعل » وإما
لامها تحلب مذمة الناس وعدم حمدهم  ,وهذه قبيحة لذاتهاءوعلى هذا فالصدق

حسن فى ذاته » والكذب قبيح إذاته  ,ولا يوز لاحد أن يفعله » فالعاقل
لو خير بين الصدق والكذب لاختار الصدق »وما كذب أذمة الناس .

ثانها  :أن الحسن والقبح أمريأدنركان بالعقل»و أن الع باالحلسنقوبح
ضرورى  :فقد عل الناس بضرورة العقل أن الظم قبيح  ,والعدل حسنوأن
الكذي قبييحولوكان نافعاً » والصدق حسن ولو كان ضارا  ,وقد تطابق
الناس على ذلك لا فرق بين متدين وغير متدين .

والثالث  :أنه لو كانت الآمور ليس فيها الحسن لذاته الذى لا يصح أن
يخالف ؛ والقبيح لذاته الذى لا يصح أن يفعل لترتبعلىذلك جوازأنتجىء
المعجزة على كاذب  ,و بذلك لا يمل النى من الكاذب » إذ أن حوارق
العادات يكون من الممكن أن تجىء على بد ااصادق الآمين ؛ وعلى .يد غير
الآمين  ,فيكون المبعوث [ليهم' فحيرة.لأن الخوارق بجىء على يد الكاذب .

والصادق ؛ ولو قيل إن بجىء الخارق للعادات مستحيل أرن .يكون على يد '
الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى م بأن ذلك غير حسن فى ذاته ,
ويكرن التسلم بالحسن الذان والقبح الذاق.؛وإن قبل بالجواز لكان مؤداه
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حيرة المبعوث [ليهم » وألا يكون فائدة فخارق العادة وللأدى إلى ألايمكن
أحداً أن يذتمع بنى .

هذا نظر المعتزلة وتلك أداتهم » وقد ترتب عليه ثلاثة أمور :
أحدهما  :أن أهل الفتره ومن يكونون فى اجاهل مكلفون

أن يشعلوا|

ما هو حسن لذاته ؛وأرن يمتنعوا عما هو قبيح فى ذاته » فلايحللممأن

يكذبوا  ,ويحب عليهم أن يعدلوا فمابينهم وهم محاسبون على ظلمهم بجزريون
على عدطم .

دثانيها  :أنه إذا لميكن نص بكونون مكلفين بما يقضى به العقلف145
على الاشياء مل حصان ذاف أو قبح ذالى ف يقضى ب 4العقلفى موضع لانص

فيه ثممحاسبون علية .

وثالتها  :أن الله تعالى لايمسكن أن يأمر بأمر قبيح قبحاًذاتياً » ولاينبى
عن ثىء فيه حسن ذأنى .

/الا -وثانى الاقوال قول الماتريدية » وقد نقل ذلك القول عن
أبىحنيفة والحنفية ,نبجون منباجه  .وهؤلاء .قولون إن الأشياء حسناً

ذاتياً وقبحاً ذاتياً » وأن الله تعالى يلأامر بماهو قبيح فى ذاته » ولاينهى عن
أمر هو حسن لذاته  ,وهم بقسمون الاشياء إلى حسن لذاته » وقبيح إذاته ,

وما هو بينهما وهو تابع لامر اله تعالى ونميهءوهو ذات التقسيم الذى قرره
الجمانى المعتزلى .

وفى هذا القدر يتفق الماتر يدية والحنفية مع المعتزلة »ولكنهم ختلفون

»نفية لا يرون أنه لتاكليف ولا ثواب بحم العقل
بذعلدك عفناهملح
اليجرد ء بل إن الأمر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص والجل عليه ,
فليس العقل الجرد أن ينفرد بتقرير الأحكام فى غير موضع النص » بل

لابد أن يرجع إلى النص أو مل عليه بأى طريق من طرق المل؛ بالقياس

أو المصلحة المعتيرة المشامبة » لما جاء بالنصءوهذا هو الاستحسانءوفاخلة

منأجلروع إالىلنص فى اجلة فليس للعقل الجرد قدرة على التكليف ,
لابد

والحكم على الأشياء ».بل لابد منالاستعانة بالشرع .
«:ل٠كلام
ورك رأى الماتريدية الشوكانى فى إرشاد الفدول » فيقول ا
فى هذا البحث يطول ؛ وإنكار بحرد إدراك الفعل لكون الفعل حسناً أو

قيحاً مكابرة ومباهتة  ,وأما إدراكة لكون الفعل الحسن متعلقاً للثواب .

وأكون الفعل القبيح متعلقاً العقاب فغيرمسلم وغاية ما تدر العقول أن
عذا الفعل الج

م ذاعلهءوهذا الفعل القبيحيذم فاعله  ,ولا تلازم بين

هذا ؛ ونبيكو نه متعلقاً للثواب والعقاب ).(١ .
-

الثالث هو رأى الاشاعرة » وهو ماعليه جمرور
والرأى

ليين فوميرون أن اللاشياء لس لا حسن
الأصر

ذاق  3ولا قبحذانى؛ ووإن

شرع مطلقة لايقدهأ شىء 6
أمور كلبا [ضاة.ك 2وإن إرادة أبنّهتعالى  9أأء
ال
فرو خالق الاشياء

لحسن والقببحءفأوامره هىالتى سنو
وهو حالق ا

.ولا تكليف بالعقل  2زعا 1لتدكليف

تبح

بأوامر الشارع ونوأهيه ولا :ثواب

»نما العد5رة
ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارح ولا عبرةبأوامر العقل إ

دما

بأدامرالشارع ال حكم .

وبذلك خالفوا الماتريديةوالمعتزلة  .فقرروا أنه لا وجود لحسن ذاق
أوىقبح ذاق (2ولا تكليف إلا من الششارع .
أ
وإنه لابد أن نقرر من بعد هذا أن موود
/4أم 5-3

الفقباء علىأن

تعالى » وأن العقل لا يكلف وإن كأن يدرك الحسن)اذاف
وله
هل
الجاك ها
والقبح الذاقعلى رأى بءضص الفقباء  3وثم الحئفية .

وإذا كان ذلك رأى الجمبور فلايد أن نتعرف طر يق معرفةحم الله
سي

) (١إرشاد الفحول ص٠. 

تعالى فى أى أمر من الآمور والمقاييس التويمكن بها استخراج الاحكاممن.

ينابيعها » وذلك يكون بععرفه الآدلة اتى نصبها الشارع دايلا على الأحكام .

وهذه الأدلة كثيرة بعضبأ جموع عليه ب»عوضها مو ضع خلاف  2فوضع.

الاتفاق الكتاب والسنه والإجماع.واججههور على اعتبار القياس دليلارا بعاء
والآدلة البىهى موضعخلاف بين اجلمبورهىمذهب الصحافى.و الاستحسان».

والمصاحة والذرائع » والعرف والاستصحاب » وشرع من قبلنا ٠

 -دقبل أن نخوض ببعض التفصيل فى بيان كل مصدر من هذه

المصادر ومرتبة كل مصدر لابد من التنبيه إلى أمرين :

أحدهما  :أننا قررنا أن العقل عند جمهور الفقباء ليس له أن يشرع

الأحكام » دلا يضعالتكليفات » وليس معنى ذلك أنه لا محال لعمله بل إن

له عملا » ولكنه ينطق فى عمله حيث يطلقه الله سبحانه وتعالى »ذلك أن.
التكليفات الإسلامية يتعلق بها الثواب والعقاب  ,وهما أمران يتولاهما
العليمالحكيم يوم القيامه » وما كان الله تعالى ليعذب أحدآعل عملل يمبين له
طلبه فيه » ولذا قال تعالى  «:وماكنامعذيين حتى نبعث رسولا . ,
ولابد من تعرف أحكام الله تعالى فىكل حدث يحد من غير أن يكون.
له صنص
ريح فى بيان حكمه » فيكو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج.
النصوص الششرعية ء وبيان قواعد الشرع العامة التى تعد نتراساً مهتدى بهديه

ديقبس من نوره وتطبرق تلك المعانى علىما يد من أحداثء ولقد قامبهذا
المجبود الأامة السابقون فأعملوا عقوطم  ,وصاغوا القواعد التى استنبطوا

بها وضبطوا بها الأحكامءوتركو | املنفقه ثروةءثرية لجركوادنهمالعقليةفيها.

أثر واضح من غيرخر ا
وجلعجلادة ولاشرود اعلطرنيق»و لاخلع للربقة
وإن تلك الثروة الفقبية ما زالت قانمه تشبد بذلك البد العظيم و إن حاول.
بعض المتعصبين من كتاب الغرب دمن يقبعو مم من أمثاطم فى الشرق

أد من جبلائه  -أن يغْضوا من مقام أوائتك الامةالاعلام بادعائهم أنهم,

سل

و/ا سه

تدفماذ
لساوع
اآس
استعانوا بافلقرهومان » مع انقطاع الصلةوتباين ال
فى النتاامج»وسبق اافقه الأسلاى بمالميعرف عند الرومان ومن جاءوا بعدثم.
ألا فلئترك هؤلاء ولتأخيذ بأمم الله تعالى إذ يقول « :فذرهم فى غيهميعميون».

وبقوله تعالى  :ه واصبر وما صبرك بإاللاله ولاتحزن عليهم ٠ ولا تفك..
ضيق مما يمكرون ..

الام الثانى ا:لذى يحب التنبيه إليه هو إن هذه المصادر كلها ترجعإلى.
[للمصدر واحد وهو النصوصءوهى الكتاب والسنة؛فكل مصدر بعد ذلك .
منبعث مهما ومعتمد علهماء ولذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول فى قوة :
ه إن الأحكام لاتؤخخذ إلامن نص أو حملعلىنص » ولاشىء عنده غير

النص واحمل عليه ؛ نوكإان هو يضيق فى معنى اسل عل النص فيقصره

على القياس » وغيره من الآثمة الأعلام يوسعون معنى امل على النص.
فيدجون فيهكل المصادر الى ذكر ناهاعل اختلاففمقدارهاءوفى أحادها 3

)م  -ومبما ياكلنمانختلاف فى طرق امل على النصوص فن

المتفق عليه بايلنهبور أن كهلذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة

»على ذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه المصادر كابا' ,
الذور منها و

تمانب أصول الفقه من يرجع المصادر كلب
كإن
تر جع إاللىنصوص ؛ بل
إلىالقرآن الكريم ٠ وتعتبر المصادر كبامنبعثة منه راجعة إليهءفالسئة بان

كنام وجب الفأخإذنبمماءا:
للرقآن» وتفصيل لمجمله  ,وماتجىأءبحهم

هو لآمرالقرآنالكريم ذلك ؛ إذ بقول سسحانه  :ه منيطع الرسول فقد.

لهءقود قال تعالى:دوما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله
أطاع الل

أخير
مةرمن
أمراًأن يكون هم ال
مم » .
وإذا كانت المصادر كلها تعود إلى النصوص فهى بلا شك متأخرة عنبا:

فلاعمل لها وار النصوص ء وإنما لها حيثيكون !لنص وإذا كاناقرآن.

هو مصدر المصاد,ر فبومقدم علم!جميعاً ؛»وقد روى عن معاذ إبن جبل أن .

:يف تصنع إنعرض لك
رسول انهمكل لابقعاثضهياً عاللىهن قاللهك

٠قضاء ق؟ال أقضى بما فاىكتا
لبال
رله
س؛قا
ولل
ف
كىتاب

الكريم  ,فإنلميكن

الله ؟ قال  :فبسئة رسول الله »٠ 70قال ذإن يكن فى سئة

ر.سول الله؟ قال أجتهد .رأنىلاآاوا قالاذفضربرسرل الله مق
.صدرى ثمقال :الخدللهالذى وفق رسول رسو ا
[له ليمارضىرسول أللى .

ولقدكان أبو بكررضى اللهعنهإعذالوريده

أمر نظر فكىتاب

 :تعالى فان وجد فيه ما يقضى بهتضى به » وإن لميد فىكتاب ألله تعال َس

:لش سنة رسول اللهمك ف
»إن وجد فنا ما يقَضى به قضى نه.وإن أعياهأن
بجد فىسنة رسول الله جمعرؤساء» الناس فاستشارم فإذا اجتمع دأهمعلى
شىء قضى بهء وكان عمر أيضاً يفعل ذلك .

ولقد قال عمررضىاللهعنه فىكتابهالذى أرسلهإلأىىموسى الأشعرى:
 5غيم»الفهمفي ا)جالصجف
دىرك م ليس ةى كتاب ولاسنة ؛ اعرف
الاي

ولنبتدىء الآن بالقرآن .
القرأآن المكريم

التعر يرف بالائران وازوله :

١م
ال-كهو
تاب

الذى نزل على النى كته  .وأول آية نزلات

«منه ا:قرأ باسمربك الذى خلق  ,خالقإنسال

اقرأ وربك

ال كرم ء الذى عل بالقلمءعلم الإنسان مالميعم»فكان هذا الابتداء [شعاراً

أن هذا الكتاب يدعو إلىالعلم وع»نوانه هو العومأن هذا الذى جاء نه
الا يقوم إلاعلىالعموت
»علم الإنسان مالميعلم؛وآخر آب
اةت
لزلقت م
رنآن

:لكريم هىقولهتعا
ألى:
كا
هلي
لومت

لك دينكم وأتميت عليك نعمتى

«ورضيت لكم الإسلام دينا » ب
وام نزول هكلت الشريعةالإسلامية .

ولقد نزل القرآن منجماً فى«دى ثلاث وعشرين سنة هىسنو الرسالة:
امحمدية اأتى بلغفيها رسالته ؛ وقد نزل عضه بمكة فمىدة إقامته بها ثلاث..
عشرة سنة » ونزل بعضه الآخر منه بالمدينة .

وما نزل من القرآن بمكة كان ك
أثره أوكلهفىبان العقيدة الإسلامية.
وهى الوحدانية » والإمان بالملاككة والنبيين واليوم الآخر » وفيه جادل..
المشركين وضرب العبر والآمثال » وبين عاقبة الذين أشركو! وطغوا فى

البلاد » ودعا إلى تحرر الفسكر ما كان عليه الأباء والأجداد ؛ ولما كانوا
ونه بقوطم  :بل نقبع ما ألفينا عآليياهءنا يقول لهم« :أوأو كانأباومم,
لايعقاون شيئا وملتادون..

وما نزل من القرآن بالمدينة قد اشتمل على الاحكام الفقبية » وتنظم..
الدولة واتاظامم الآسرة ؛ والعلاقات بين المسلمين وغيرهم ظ منأحكام.

المعاهدات و ملموالموادعة » والسبب ؤف زول الأحكام بمد الطجرة أنه

بعد أطجرة تكو :نت دولة إسلامية ها سياد
كةاملة بحيث تستطيع تتفي -

الأحكام و»قول الجرة لميكانلمسلمون  7-5فى الأرض فليكن

بمة جدوى فى هذه الاحكام إذ السلطان فى مك فى سناىلدعوة اللأيوكان..

للمشركين ٠ لكأناهنمو! هم المسيار ين  :فلميكنللتنظيم الإسلامىمظرعيل»..

وا-كنكان المظبر هذه الأحكابعد أطجرة حيثع نت الدولةءفجاءتها.:

الأحكام المنظمة فى إبانم
ىم/

وقد سأل ساأل لاذا ول القرآن مليجا و ينزل دفعة واحدة؛ ١

وقد سألا مشركون ذلك السؤال وص أغوه  2صيعه 4استنكار لاصرخة استفمام»..
دقل قال عا!ى حدكاية عنهم  ,وقال الذين كفروا لولاأأزْل عليه القرآن جملة- .

وأحدة

كذلك لَدْئيت به فؤادك ورتلناه ترلا .6

ومع وذا اكلام نين الاعتراض والجواب» ول" مهمنا الاهراضء[ما::

سس  /سد

'الذى ستدعى التأمل ونريد الفكرة هوالجوأب؛وهو مكون من شطربن:

أحدهما  هو أنه يثبت الفؤاد  .والثانى هو ترتيل القرآن  .أى السبب

.هو هذان اللآمنرانتءكولم بكلمة موجزة فىكل واحد من هذينالآمرين.

إن تثبيت الفؤاد معناه الأفس الروحى للذىوتثبيت معافىالق رآن الكريم
ووس الناس» وتوضيحح لميرق لغبمباءفأما الانس
.وأحكامه فى نفس النى نف
الروخى فيه أن نزول القرآن منج| جعل النى صل فىاتصالر وحى دألله

-جل جلاله طول مبعثه عليه السلام » فكان اس ستمربصلته بريه »

وأنس بهء ولو نول ججملة واحدة ما كان ذلك الاستمرار على هذا المدد
'الروحى  :وخصرصاً فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتهم لما جاء به

الإسلام .

وأما تثبيت معانى الاحكامءفلان نزول القرآنكان فى وقت الحاجة إلى
.بيان الحسك ؛ إذ أن الحوادث كانت تقع » والقرآن ينزل ببيان الحم فيها »
.فيكون الحكم فى أوقات الحاجة إليه » وتكون الحوادث موضحة بعض

.مقاصد الح-كم  ,فيسكون فى ذلك إعانة على فهم اللكتاب » ولاتزال أسباب

النزول نوراً يستضاء به فى فهم معانى القرآن»وإدراك مرامى أحكامه؛ وإن
القارىء » ليحس » وهو يقرأ أساب |افزول أنه يعيش فى جو التنزيل .
هذا هو الكلام فى الشطر الأول ما ذكره القرآن الكرم حكه التنجم

فلننتقل إلىالشطر الثانى من الحكية الإلمية.وهو الترتيل» وأساسه أن القرآننزل فى قوم أميين لايقرءون ولايكتبون:وأراد الله تعالى أن يكون محفوظا

فى الصدور ليبق التواتر إلى يوم القياءة » فكان النزول منجا ذريعة أذلك:
»لخرص
.سبل علىالمتلىاع حفظه  ,ويسهل على أصحابه أن يحفظوه و
النى  2على  0ما ينزل كان نحرك أسانه عند نزول جعريل به عليه

لهذءا قال تعالى ١ : لاترك به لسانك لتعجل به » عإلنينا جمعه
وحفظ
الي

»ثلمإينا بيانه » وقد كان النى ولاق
«وقرآنه » فإذا قرأناء فاتبع قرآنه ع

.يأمر بكتابة ما يغزل عليه من القرآن فور نزوله  ,حتى إذا ثمنزول القرآن
:ورتب ذلك الترتيب كان يقرؤه جبريل الأمين عليه .

ولولا هذا التنجم ما استطاع أحد من الصحابة أن يحفظه إبان نزوله ,
فتال
جىرهم وأعالهم » أو ق
تنوااف
رنوغاين ء بهلكا
فيكو
تل
منهم
لأ
.وأهمة تللفتال .

ولونزل القريآنكعللايلونىّدفمة واحدة ليكتب كانزاللتآلوا حالعشرة

على موسى » ما وجد الكاتب الذى يكتبه دفعة واحدةء لآن هذه الآمة
كانت أمية  ,وما كان أحد منبا متفرغاً للكتابة  بل كان من يعرفها إنما
»لك غير ما كان الشأرن .عند اليونان
يعرفا لماماً غير متفر غ لإتقانها وذ
والرومان والفرس وغيرهم .
وإن القرآن بنروله منجا -فظ فى الصدور قب لأنحفظ ف القراطيسء
ولقد كتب فى القراطيس مع حفظ الصدور » وإن العناية حفظه وتلقيه

مباشره عن الونَىيةِ جعل الذين يتلقونه عن الرسول يرتلونه كناكاني ترله
النى 3ينقلون ذلك اقرتيل إلى من ياونهم كل جيل ينقل القرآن ماورد

ع النى وبالطريقة التىكانيقرأ با النى ملي إلى الجيل الذى يليه » حتى
تواتر القرآن جيلا بعدجيل  .حتى عصرنا هذا » وم يتواتر فقط لفظه » بل

توااترت معه طريقة ترتيله بالقراءات المروية المقطوع بها اعلننى صلب ,
ولذاك يقول العلماء أن القراءة سنة متبعة » أى ليس فيها تغيير ولا تبديل.

وإن الذى سبل ذلك بلا شك هو نزول القرآن منجماً  ولذلك قال
تعالى فى رد الاعتراض على المشركين بقوله ١ كذلك لنثبت به فؤادك
ورتاناه ترتيلا ».
تواتر القران .

 5م  -تواتر القرآن جيلابعدجيل «وقد حفظه النى بيه » وقرأه
على جبريل قابنلتقاله منهذه الدنيا .

داو

مدا

وحفظة أصحاهبرهضى الله تعالى عنهم .كا تلقوه عن النى  ,ثمحفظه
من بعدهم التابءون ٠ ومع أنه كتب فى مساحف فى عبد اأصحاءة ؛ وتلقاها
عنهم التابعون لميقتصروا على ذلك  ,بل كانوا يتلقونه فضا مع وجود

هذه المصا<ف  ,وكأن فى كل جيل من بعد الصحابة والتابعين من تحفظ
وإن ذلك تحقيق لقوله
القرآن نرتيلا كترتيل النىل1ق 7إلىأيامناهذه .

تعالى « :إنانحننزلناااذكر
نا ل خهافنظون » .

وإن توائره جعلهقطعى السندءفكل سند متواتر تواتراً لامجال للشيك

فيهءوإن قراءات القرآن المعتيرة كمامتواترة  :ولاعبرة بالقراءات اشاذة»
أى لاعبرة بالقراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه

القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافاً فى متن القرآن» إتما هو
اختلاف فى شكل القراءة .

وعلى أى حال فالذى عليه العلماء أنه ل ياعتبر من القرآن إلا المتواتر .
وإن لله تعالى إذ حفظ القرآن متواتراً على ذلك النحو ٠ فقط حفظ.
مأ هو من الإسلام وما لدس من الإسلام .٠

أعداز القرآن .

لقرآن هو معجز ةالنى مكل » فعجزة النىصَكليةٍلهذامعجزة, 6ا
معنو و 4ولس معجزةة مادية َكإراء الاكه والابرص وانقلاب العصا ىة
تسعى إل آخر ما هناك من المعجزات الهسية أتى تحدث وتقرع الهس

وتنتبى فور حدوكها وقد تحدى النى ميو أن بأتوا عمثلهفعجز وأ  ,سام

أن يأتوا بعشر سور ولو مفتريات فعجزوا  :وتحداهم أن يأتوا بسورة
واحدة ولو مفتراة فعجروا وما استطاعوا  ,وما ادعو أنهماستطاعوا .
وإن كانت معجزة النى 7-0معذويةءوم تسكن دادثة حسية كمعجز أت.

إم سا

النبيين الذين سبقوه ,لأنه هو الذى يتفق مع عموم الشريعة وخلودها ,
وذلك لآن الأمور التى تحدث دفعة واحدة لا تعم معرفتها  ,إذ لا يراهاإلا

طائفة معينة من الناس  ,فلا يراها الناس جميعاً » ولا تعلم بها الآجيال الى
تجىء من بعد إلا علىأنها خبر من الأخبار لميعاينوه ولمإشاهدوه ٠ أما
المعجزة المعنوية فهى باقية خالدة تحمل معبا إعجازها وبرهارب الرسالةإلى

يوم القيامة » ولا كانت شر يعة عمد عامة للعاملين خالدة إلى يوم الدين كانت
المجزة التى تؤيدها  .ونكت صدق ما ادّتمات عليه باقية خالدة  ,ولدست

حادثة ؛ وسنجد من وجوه [عجازها أنهاوجوه شاملة تصلح لآن يخاطببم|
كزلمان » لا زمن مانلأزمان .

وجوه الاعجاز:
6م  -وإن واقعة الإعجاز بالنسبة للعرب ثابتة لا بجال للريب ؛ لقد
عجزوأ عن أن يأتوا عثله  4وما ادعوا عىأن لم قدرة على الإيمان  3وقال

قائلوم عندماأ قرأه سا يو جه العلو فيه عن مستوى كلامهم  0وألله م منكم

رجل أعرف بالاشعارمنى  .ولا أعرف برجز الشعر وقصيده منى » والله
ما يشبه الذى يقوله شيئاً من ه ذا ء والله إن لقوله لحلاوة ؛ وإن عليه
لطلاوة 43وإنه تمر أعلاه  2مغدق أسفله و إنهلمعلو د ولا بعل عليه وإنه

ليحطم م 2ه "2١

ولقد وان الشركون يعرفون ذاك التأثير القوى ااعميقى نفو س السامعين
الذينيذوقون الكلام ويتقدو هع ولذلك كانوا يخشون من تأثيره فهم ثم
من الذين جحدوأ م واستيقنتها أنفسهم  2نتواصوا دنهم ألاإسمعو أءوقل

قال تعالى حكاية عنهم  ( :وقال انلذكيفر وا لا تسمعوا اذا القرآوالغوا
فيه لعلكم تخلبون ).

بهذا نبين أن إعجاز راآانكان فى ذات القرآن لا فى شىء خارج عنه ؛
(م  5أصول الفقه)

ولافى صرف اله تعالى الناس عن أن يأتوا بثله » مع أنه ففقدرتم الإتيان .

كنا قدل فى أشعار الفيدا عند البراهمة .

ش

ش

ولقد تكلم العلماء من أقدم العصور فى وجوه الإعجاز فالق رآنالكرهم
وإن كان الإعجاز قل تحقق فى عبد النبوة الأول ؛ إذ قدو جدالتحدىوو جد

العجز بعد التحدى .

ظ

وإن بيان وجوه الإعجاز أمر حسن ف ذاته لتقبين مزايا القرآرنف
وخواصه  ,ويحب أن يبين ليعلم الناس أن إعجازه ذاتى لاضاف ليسمن
أمى خارج عنه ؛ وللآنه ميجن ليس لاعرب فقط  3بل للناس أجمعين »لافرق

جنامسعأين »قكاال تعالى  ( :وما
فيه بين قبيل وقبيل لآن الخطاب فيهالل
أرسلناك إلا رحجمة للعااين ( .

ولذلك يكون من مفتطى هذا العمدوم أن يكون وجه الاعجاز

فيه م

نجه إلى العموم  3أو عل الأقل بعض هذه الوجوه كدب أن يتصل بعموم

الناس لا بجنس دون جنسء ولا لغة دون لغة ٠

6ح  --وإنا نتعرض لوجوه أربعة تعرض لطا العلماء .
فام العرقبط
أوها  :بلاغة القرآن » وارتفاعها إلى درجة لمتعر كفل
وقد أدرك ذلك الذين كانوا يدوقون البيانالعربى و ينقدونهءوقدوازنوابينه
و بين ماكانوا بعر فون من شعر وكلام بليخوو جدوره لس من طيقتها  3بل

ليس من نوعما .

رأوا فيه جزالة فى الآلفاظ ليس للا نظير فىكلام,م  :وأساوب رائع
يشتد أا<نا » فيكون فى قوتهكالقارعة العنيفة تمر المشاعر والهواس » مثل
قوله تعالى ٠ ي(أيا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم » يو
تروتها تذهب كل مر ضعَة عا أرضءدت وتضع كل ذا تحمل حملراءوترىالناس

سكارى وماثم بسكارى  :ولكن ع-ذاب الله شديد ) ويرق الآساوب فى
مواضع الرفق كحأىنه الغير العذب ينساب ف النفس انسياياً ٠

سد

ار

لد

ومع.هذه الجزالة فى الألفاظ والروءعةفاللأاسلوبالر ائع_النظم اغكم

الذى ليسعل منوا اجلشعرالموزون المقى  ولا هوعلىمنهاجالاثرالمسجوع
ْ
ولا على منهاج النثر المرسل  .إنما هو منهاج قائم بذاته .
ولقدكانت قراش لقرط تأثيره فيهملايدرونم أى ناحية ب#ى«التأثيي
يقرلون إنه أسحر  .وماهو باأسحر  .ولقد روى مسلمف صىحيحهأنأنياً

أخا أنىذرالنفارى قال لأنىذر ل:قيت رجلا بمكة على دينك يزعم أنالله
أرسلة ق»لت ها يقول الناس ؟ قاليقولونشاعرء كاهن »ساحر ء وكانأ نس

املنشعر أء ولكنه قال  :سمعت قول اللكبنة فا هو بقوطم ؛ وقد وضعته
عل أقوال الشعراء فلمسمعلى لسان أحد أنه شعر » وان لصادق»نمم

لكاذبون .
هذا هوالوجه الأول من وجوه الإعجاز ء أما الوجة الثانىة,و[خبار
القرآن بأحوال القرون السابقة  ,فقد أخبر بأخبار عادوثمود » وقوم لوط
دقوم نوح ء وقرم إبراهم و؛أخبار موسىوقومهوفرعونوأمره وأخبار

مريم وولادتهاء ا يى » وولادة المسيح علياهلسلام؛وكانت أخباره
صدقاً تنفق مع الصادق المعقول مكنتب أهل الكتاب » وكل هذا جاء على
لسان أمىلايقرأولايكتب ؛ل بلس إلىمعكلتمءاولبمايءقروأماكانت
تابء حتىكن أنيعلمأخبارالنبيين
ته بيثةعلم دكتاب » ولا بايثلةأكهل

منهم » فكان إنيان القرآن بهذا الصادق اللمبينءوالمتحدث به عن اللهأمىدليل
نتقب4
مكن
ووما
تهل(:
تحان
عل أنه من عنداللهتعالى » ولذا يقول الله سب

مكنتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ) .

وما تحير الجاحدون أرادوا أن يفتروا الكذب وادعوا أنه يعلله بشرء
ليمدوا بمكة إلا فرتوىما لا بحسن العربية ولا يعلم منعلمل ايلنأشويئاً
ل أمنهميقولون [ايعلهبشلرسانالذىبلحدون
ولبذا قال سبحاته (:واقد تعلم
إأيه أعجمى وهذا لسان عرفى مبين ) ٠

والوجه الثالث من وجوه الإعجاز » إخبار القرآن عن أمور مستقبلة

٠

دقعت  5قرره  ,ومن ذلك [خباره بانهزام الفرس بعد انمزام الرومان »

فقدقال تعاللى ( :ألمغلبت اروم فىأدنى الأرض ؛وثم من بد غلبيم

سيغليون فى بسضنيعنءلته الأمر من قبل ومن بعد  ,ويومدذ يفرحالمؤمنون
بنصر الله) و»قد وقع الآمركا أخبر ااقرآن الكريم .

وقد وعد الله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر الكبرى ,فقالتعالى:

و(إذ يعدك الله إحدى الطائفتينأنهالكموتودون أنغيرذاتالشو كذتكون
لكم )وقد تحقق النصر  وقد وعد الله تعالى فى القرآن أنه سيدخل المسجد
الحرام » فقد قال تعالى ( :لقد صدق التهرسو لهالرؤيا:الحق؛لتدخلنالمسجد
المرام إن شاء الله آمئين محلقينلؤسم ومقصرين لا تخافون » فعلممالم
ق
توقد
تعلءوا ء لخجءل من دون ذلك فتحاً قريب )

وعد الله تعالى .

وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يستخلفىم قٌّالأرض #استخلف الذن
هن قبلهم  6وقد قال تعالى ):وعد الهالذين آمنواوعماواالصالحات ليستخلفهم

فىالآرض م استخلفالذين من قبلبم) وقد تحقق ذلك الوعد الإلمى  ,ققد
رية وبرها ومدرها ؛
كلالبلادالع ب
يد على
استولى المسلدون فىحياة النىيد0
دم دَق جزء

إلا دأن للمسلمين بالطاعة  80م سار أصحاب النبى من

بعده إلى

أر ض كسرى ومن ورآمه  2فوضعوأ سلطاهم علم ا  2وسار إلىأزضهرقل

فاقتطعوا منه الشامكلباومصر ء ونقصوا عليه الآرض من أطرافها ٠
وإن هذه اللأخبار الضادقة على المستقبل دليل على أن القرآنمن عندالله
وحديثه تعالى إلى خلقه .

:مجنوه الإعجاذهو ما اشتمل عليه القآرآن الكريم
الوجه الرابع و
أولايكتب » وقد
من حقائق ماكان يمكن أن -كون م ى لايقرأ

نشأ قٌ

بلد ليس فيه معد للعاوم » ولا ثقاذات يمكن أن يلقنبا النأثىء منبا
وألهرأن قل اشتمل على حها:ثق علية خاصة خاو الارضو /سهاء كاخيارة
بأن السماء والارض 2:5تا شما واحداً ْ 6مانقصلت الأرض عن أأمياء 3

سد وم سد

قال تصالى ( :أو لمير انلكذفروا أن السموات والأرض كانتا رتقأ”
ءمن
النا
لماموجع
كل
اةناه
ففت

ثأىءفحلىا تؤمنون ) وكا قال تعالى فى

أصل خلق الإنسان (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين  ,ثم جعلناه
نطفة فى قرأر مكين  ,ثخلمقنا النطفة علقه » فخلقنا العلقة مضغة  .فخلقنا
المضغه عظاما ف.كسرنالعظام لامثم أنهأناه خلقاً آخر  ,فتبارك الله

خقين  :ث[منكم بعد ذلك ليتون » ثإمنكم يوم القيامةتبعثون)
اخال
أحسنال

وغير ذلك مانلآيات الكونةماهموثبوت فثىنايا القرآن الكريم ٠ .

وماكان يتصور ند دأن يعلمه  ,وهو الآمى الذى لم يطلععل علم؛ولميكن
ذا أسفار ينتقل فيها من بلد إلى بلدء بل لميعرف أنه غادر مكةإلى الشام
فلثانية عشرة » والثانية
إلامرتين  ,إحداشما وهو غلام معحمه» وقدكان ا

وهو شاب فى باكورة الشباب فى حدود الخامسة والعشرين » وأميعرف أنه
يجاوز مكه فى غير هاتين الرحلتين » ومع ذالنكأدى بالقرآن الممسّمل على
هذه الحقائق أاعلية التى أث تيت العلم الحدرثك صدقبها مالا ندع ججالا لإنكار

مك لما » فبذا يدل على أهنذا الكتاب منعند الله تعالى خالقالكون
الى .
سوبحتاعنه
4

+جوه الإعجاز  3ول-كنهناكو جهلميذكره أأعلياء
هذه عض رم

-

إلا بالإشارة ».وهو شريعة القرآن التىاشتمل عليها ٠

وقد أشار [لنهألقرطبىإشارة عابرة فقد قال فى كتاب أحكام القرآن
 2بان وجوه

الاعجاز  .:ومنيأ ماتضمنه القرأن منالعلمالذىهو قوامالآنام

فى الحلال والارام ؛ وفى سائر الأحكام  .وهو بمذا يشير إلى أن الشريعة
.وما اشتملت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانى  هى وجه من

وجوه الاعجاز  .ولكن ذلك الايجاز الذى عمد إليه ااقرطبى لا يغنى عن
بعص الفصيل .٠

:

عم

-

للأسرة أو للتعاملقائم » بلكان الساعد هو نظام العشائر المبنى على التقاليد
ا,ت.
قول.
اانلد
لت بي
عاقا
لللعل
لنظم
والعادات الجاهلية  ,فجاء محدد بقانون م
بين الأحاد .لل,علاقات بايلنآسرة و,ينظم العلاقة بين الأيناء والآباء.

لئفة أمامالآخر
وبين حقوق ك طا
 ٠ولكى يعرف

0.

الناس قيمة محمدجلابالتى نزل بماالقرآنلابدمنالموازنة.

وينالقانون الروماف الذىكن بعد حير منظم  5نوق عرف اق ألعصر
ينها ب

القديم  ,فإن تلك الموازنةهى التى تبين فلضما أنزل على هذا الآمى  .الذى.
يقول  :هذا معنند أين .تعالى ويستدل على صدقه بماجاء فيه .

نرد.
فن/ةكعنمع
وقني
وإن هذه الموازنه تضع أيدينا على حقائق فى اات
الرومان ولا من جاء بعدمم » بل لتمعرف فى عصرنا الحاضر إلا أخيراً ,
فالشرياعلةقرآنية » سوت بين الاجناس ( .2ولم تجمل حكما يسرى على.

عرب » وآخر يسرى على أعجمى وا»لشريعة القرآنيةأعطت الر يةاللكاملة.
ى؟) »وعامات المدينين بأرفق.
لكل من بلغ اسلنرشدلا فرقين ةكروأ»(
( )1سوى الفرآن أفحىكامه بين كل الناس فلافضل لعرعلى أعممى إلا بالتقوى.

وإذاءارتكب

»اوياً أغيرهول
العرىما يعاقب عليهب لفمات هوناكل.اقنابمس

كذلك قانون الرومان ٠ ققد جعل مفايه من مزايا خاصة

يكن.

“الرومان  .وجعل

ع ب الروماق دون عقاب غيره  .والقرآن  :يشقص إلا عاب العييد '

فصملهء

على النصف من عقاب الاحرار  .لأن الجريمة هوان » وهى تصغر يصغر الجرم
وتكبر يكيره ٠ فتصغر على العبد » وتكبر على الحر ء وقد كان ألقانون الروهاق

عكس ذلك  .إذ جعل عةوبه الزانى من الء.يد الإعدام ومحنراالرأإيذاءصغيرا.
( )0الصغيرو قبل بلوغ الرشد ؛ ذمتيما منفصلة عن ذمة أوليائيما ..
وإذا بلغا الرشد صارت هما الهرية المالية الكاملة » وأذلك اأشخصية » وأما:
قانون الرومان فقد جعل ولاية الآب أستمر علىولده ولو كانكر
ذآ مادامالاب
حي » والواد كالرقيق ف بد أبيه إلا أن يماحه الآبالحرية أو الولاية  ,فبىمادة.

من الاب ولدست حقا للان .

ب
»عاملت الرقيق أرفق معاملة ؛
معاملة  ,إذا عجزوا عن سداد الدين ©(١ و
وضيقت نطاق الرق ووسعت نطاق العتق » واعتبرت رق الإنسان نظاماً
استثناياً (؟)  ,ولذالمينصعليهفىالقرآن » وإتماالذى عنلصيه فيههو

»جعل ما فيها فى الآسرة مفصولة
العتق :وأعطى الإسلامالمأرةحةو قباكاملة و

عن مالية الزوج  .)9وقامت المواريث (ع؛ل)ى نظام ليمصل إك
) 00المدين إذا عجر عن السداد فى الشربعة وكأن دينه فى غير سرف سدد

عله بيت مال الركاة  .ك! جاء بنص ااقرل ء أما الدين عند الرومان فكان يستر
ش
المدين إذا عجر عن الآداء .
م( كان الرق ساائلداعفاىلم قبل الإسلام وبعده » وم يكن لارفيق أى عق

شخصى ولا جاء الإسلام اعتيره نظاها استؤنائيا وأثبت الرقيق كل الحةوق .التى
تيت للدر ء وتضاعف حقونه على سيده ؛ فليس لاسيد أن يضر به » ولو أطمه

كانت العقوبة عتقه ء وضيق نظام الرق فام بسوةغة إلا فى الحر وب منقبيلالمعاملة

بالمثل فى الحرب ؛ وجعل أقرب القربات إلى الله العتق » وجعله كفارة للكثيرهن
الذنوب » وحسب شريمة القرآن كر بما لقوق الإلسان أن القرآن والحديث
النيوى 0بصر دأ قل بإباحة الأرق .

 0أعطت المرأة حقو قبا كاملة» وما كان لها عند الرومان أى حرق »
فكانت قبل |ازواج فىرق أببا» وبعد اازواج فىرق زوجباحيى كن له أن
»جاء الإسلام وجعل لها .شخصية كاملة وذمة كاملة
قتلبا من غير أى عقاب ف

مافصلة عن ذمة زوجها » ولمتنل هذا الحق الآخير إلى ايوم إلا فى بعض
القوانين الاورمة .

( ):والقرآن تولى نتقام الميرفاجثمله يعم الآمرة كلما هرتبة » وشدد فى
تنفيذه » ولو قورن هذا النظامبأى قاتون من قرانين العالم افضله  .والفانونيون

يعترفون بذلك ؛ أما الفرق بيثه وبين ااقانون الروماق .فقد أفردنا له ي#ثأ
مفجاهلة القانون و الاقتصادسنوان الماسكيه بالخلافةفى الفقهالإسلامىولاقانون
فبشر
اأروهان وهو كالفرق سن العدل والظلم .

خم

-

مثله أى نظام قاانولنىعفاىلم إلى اليوموال
,قانونيون من الغرب يعقرفون

بأنهأمثلنظام عرف ٠

وقد جاءكلهذا على نظامأمىلا
ييقر
كأ و
تلا
ب

؛ولمميعلمأحدأن

هذه الأحكام جءات فى قانون قله ؛ و إذا كان القانون الروماى قدكان نتيجة
تجارب مئذ نحو ثلاثة عشش رقر ناوءأ تتفعمن نظمأثيناءونظمأسبرطة»وججمروربة

أفلاطون » وكتاب الساسة لأارسط ووغيره  -ومع ذلككان ناقصاً بالنسبة
لماجاء به ذلك الاما
ىلذى لابقر |ولايكتب » :ولمبجلس الىمعل» فبأىثىء
تقس ر سبق شريعة القرآن  ,وإذاكان هويقول [إنبها من عند الله فيأى حق

نكذبه » والأمارات شاهدة  ,والبينات قاطعة .

لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقوى وجره الإعجاز  .وهى الدالة
على إعجازه إلى وم القيامة  :وهى قائمة إلى اليومحجةعلى العر ف وى الأعجمى
لايفترق فى قبوطًا منيعرف لسان القرآن » ومن لا بعرفه  ,وهى شقاء

لاسقام الجتمعات كما قال سبحانه ( :ياأيهاالناس قد جتانءكم موعظة من
ربكم وشفاء لما فى الصدور و
,هدى ورحمة للدؤمنين ) .
القرآن هو الانط والمعنى :

القرآن هو اللفظ والمعنى ؛ وهو عربىء قال تعالى ([:نا
ولاهواتاعريا)٠ .وقال تعا/ى ( :كنتابً فصلتآياتهقرآنعار ييلقوم

يعلمون ) ولذا لا يصح أنينقال عن ترجمة بعض معانه لغير اللغة العربية
أنهاقرآن » وقد ادعىبعض الكتاب أن الترجمة لبعض آى القرآن إلىغير
اللغة العربية وصحأنيطلق عليه أسم ألهرأآن عند أى حليفة » بدليل أنه

أجاز الصلاة بترجمة بعض القرآن بباالفارسية ولوكان ستط بع العربيبةء

وأكر الخرجين فى الفقّه الحنى علىأن هذه رخصة لمن لميوم لبسانللهغة»
وإن كان يفهمما ويعلمبا فى اجملة و.قد صحت الرواية عن  51حشفة

رجع عنهذا  ,وروىهذا الرجوع نوح بن مرب  ,وهذاهو الرأجحعند
عحوال عصرهءالآأنبا حنيفعةاش
كو الت يىتفق م أ
المنا,ء وإن ذل ه
نو ساعين سنة منسنة ٠ه إلىسنة١ . هء وقد رأى الأعاجم يدخلون
فىالإسلام ويلوونت ألستهم بالقرآن لا حسنون قراءته » فرخص لحم

فى ذلك  ,وقالوا إنه اشترط فالترخيص ألا بفعال ذلك علىوجه البدعة»

بلى يفعله ابت إليه .
ة القرآن باعتباوه كلاماً بليغاًبعد ف حكم المستحيل  2وقد
وإن ترجو
ذلك أبن قتدة قٌْ 21أن الثالث اطجرى وزكاه من بعد ذلك الشناطى
ذار

فقرر أن المعاتى الإجماليةيمكن ترجمتبا  ,ولكن المعانى الملاغية التى تستفاد
والإشارات /بيانة لاعذن ترجمتها من لغة إلى 57ف أى
من الاستعارات
كلام

بليخ ٠

وقد يقول قائل إن هناك ترجمات القرارنف غير صحيحةها السبيل
لتصحيحما ؟ دما السبيل لإعلام الناس م|فى القرآن ؛ والعلياء فى أمريكا

وأوروبا بريدون أنينظروا إلى القرآن ولايصحأن نحجبعنهمنورهالمبين
وهو من قبيل الدعوة إليه  .والحث على الاعان به » ونقول إنذلك يكون

بكنابة تفسير للقرآن م بترجمته على أنه تفسير الذين فسروه ٠

القرآن عربى

رة السابقة إلى أالنقرآن نزل بلفظه ومعناه »
فاقفى
لرن
اأش
4م -

وأنه نول عرببآً »وهر عرنى » وإنكان فىألفاظه بأعلضفاظ

نادرة من

غير العربية فقد تعر بت » واللذات يقبس بعضها من بعض » فإن الألفاظ

وليدة ما رى وما بحس ويعلم » وقد يكون بعض هذه المرئيات أوالمدلولات

لا وجود له فى أرض لغة من الاغات » فإذا عرض لهل هذهاللغةأن يتكلموا
فظ الذى وضع أإهىُْ كته معالتصرف فيه مايتناس ب مع أللغة
ىه عيروا بالا

التى نلشليبا اللفظ .

تكلا

-- 3٠

وقد وضح الشافعى فى رسالة الآصول كون القرآن عرباً » وبنى عايه
أمرأن 0

أحدهما  :أنه لابحوز أن يتصدى لتعرف معانيه من لا يعرف اللسان

العرنى بدقائقه وأساليبه ٠ فلا بد أن يعرف ألفاظ العموم ومدى دلالتها »
والألفاظ الخاصة وموضعها يحوار الألفاظ العامة  ,والأالفاظ الحماة
والمشتركة والمفصلة » وهكذا حت يت
كعريفف يستخرج الاحكام الفقية

من إلكتاب الكريم .

انيما  :أنه دب على كل م
سلم أن شعرف قدراً من أللغةالعرب ةيصحح

به دينه فستحفظ ما
نلقر آن الكر  3قدراً يستطيع قرأءته وفبمه ؛ فلاقراءة

من غير فهم .
ويقول الشافعى رضى الله عنه فى هذين الأمرين :

وإنما بدأت بماوصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره »
لآنه للايعلموعلم الكتاب أ
حد جهول لسأن ألعرب  3وكلرة دجرههوجاع
محانيه وتفر قبا » ومن عليه أنتفت

عنة الشيبة التى دخات

لسان العرب .

على دمن جل

ويقول فى بيان الآمر الثاى  :يحب تعلم العربيةعلىكل مس
يلمشحت
بىد
أن لا إله إلا ألنّهوأن
مدا عنده وزسوله  2ولو كتاب أله
بالد 10فا أذكرض

ذلك

عليه من التكبير و
أمر به من التسبيح و القشبد وغير

١60

ونماالقرآن
4م

_-

وينطق

ش
القرآن هو كلى هذه

)) ١ارسالة

ص

5

الشريعة  4فهو المرجع

الأول

فيبأ 45

فافليقهواعد الكلية وكثير من التفصيلات لطا  ,ولذاقالعبد اللهبن م
ع أى حفظ القرآن فقد حمل أمرأعظيها » وقد أدرجت البوة ءبين.
من جم

وهحى
ياأن
اإل
لبيه
جن

حنزم :كل أبواابلفقه فليهس.
إليهء ويقول اب

منبا باب إلا وله أصل ف الكتاب» والسنة تعلئة و.لقد قال عر وجل :
آ رم الأحكام إلافيه
ا أنمر من
نى) .أع مم
(مفارطنفاى الكتابم ث
وإذاكان القرآن هو كلى هذه الشر بعة » فلابد أن يكون أكثربيا نهكياً وأن.
تنكاولفصيلات فيه قيل »ةوإناأستفر ىلاحكامالقرآن د البيانفيه يتنقسم

إلى ثلاثة أقسام :
:ا مكون بيانه فيه كاملا و:السنه تقرر معنى ما اشتمل.
القسم الأول م
ولهتعالى(:فن شبد مذكم الشور تيمم ومنه آية القذف وهىقوله.
عليه 7قو
تعالى ( :والذين يرمون |لصنات م 0يأتوا بأربعةشبداء فاجلدوثم ثمانين.

جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبدآ وأولئك ثالمفاسقون ) ٠
وكذلك

ان بالنسة ان برمول أزواجبم فالما بيات حول اللعان 4
أية اللع

وإن لتبين نيجته .

والقسم الثأتى  :أن يكون نص القرآن جملا » والسنة ترينهكالامربالركاة.
تبا بساناً شافياً ؛ ومن ذلك الالفاظ التى لاتتضح.
فإنهمجدل  3والسئة بدن

معناها إلا نيان من ألسئة .

الثالك :ما يكون أصل الحكمفى القرآن بالإشارة أو العبارة.

 5السنة فيه بقيةأحكامه » مثل قوله فى عقو ابلةإماء ( فإذا أحصنفإن.

أتين بفاحشة فعليرن نصف ما على ال#صناتمنالعذاب)فق هذا النصالكريم

إشارة إلى أن عقو باةلعبد عالىانصحف من عقوبةالحر » وتلك عد ااي

رائعة ,والسنة قدبينت حدود هذه القاعدة » وأنها تكوانلفعقو باالمتقدرة-
وتطبق فى باعلضحةوق يا طبقت فىالعقوبات .

60.

هذا ويجب أن نقرر هنا أنهإذا كان بان ألقهرآن إجالياً فى

كثير من الموضوعات اافقبية » وليس تفصيلياًدائماً  ,وأنه فى بعض عباراته

يحتاج إلى بان السنةفقد قرر العلماء لهذا أن دلالات الألفاظ القرآنية على
أحكامها قد تكون ظنبة ,وقد تون قطعرة فقوله تعالى

والمطلقات

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )فكيلهمة القروء تحمل أن تكون بمعنى [إطبار
«وكحنى حيضات » وقداررجح بعض الفقباء 3لها بمعتى  1يضات ورج حأخرون

أنبهماعنى الإطبار  ولاشنك أن دلالة النص عل أحد المعنيين ظنية » إولا

ما جرى الخلاف و
»قوله تعالى فى الهين ( :لاباخيذكم الألهبهالغ
اوكفكم
.ولكن يؤاخذ م بما عقدة ,.الأمان فكفارته [طعام عشرة مسا كين ٠ن

أوسطمأتطعمون منه أهليكموأكسرتهم أو تحرير رقبة.فن لميحد فصيام
ثلاثة أيام)فكلمة اللغوفى ال
اآية
خق
تداف فمعىناها الفقباءفبعضهم قال

إنه الحاف على شىء ظنه كماوقع فتبين خلافه,وبهذا قال الحنفة “وآخرون

قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايقصدبه توكيد الكلام ك
.أنيقولشخص

فى معرض قوله  :لا والله » بل واله » فإن هذه الالفاظ قدتجرىعل الالسنة

.من غير ق]صاديها  .فكانت دلالة كلمة اللغو على معناها ظنية » وكذلك إكلمة

عقدتم جرى فيه مثل الخلاف ( :)0وصيام ثلاثة أيام» أهى متتابعة أم

هى غير مدنا بعة .

وعلى هذا نقول إن ألفاظ القرآن منها ما هو قطعىؤدلالته ومتباماهو

ظنى » وإن الظن فى دلالته يينته السنة أحيانا بمايفيد القطع .

)) ١أدخل الشافمية فى اليمين المعقدة اليمين الخمو س » وهى أأيمين الفاجرةأأتى

بحلف فيبا الشيخص على أمر يعتقد أنه مخلاف ما حاف عليه فقدقالو [1:باتدخل

فى عهوم اليمين المعقدة تجب فيها لاسكفارة  وقالالحنفية إناليمينااغموس لاتدخل
فى ا
لمعقدة لآن المعقدة هىالتى يكون الحاف على أءر فى المستقيل يفعلةأن يتركه
ثم يدل ء فبى تكفرما الكفارة  ,وأما النموس فلا .

والقرآن ىكل أجزائه قطعى السند لآنه متوائر تواتراً لمجال للشك.

فيه ذكر ناء و[نما الظنية قد تدخل أحيانا فى دلالته .

وبيان القرآن اللأحكام الشرعية مختاف فصىيغه » فهو ليس,

آة

كتاب قانون يلتزم منباجاً بيانياًواحداً  ,بل هو كتاب عظة وعبرة » وفيه
ولذلك اختلفت الاساليب أألبيانة

الدلالة عل الاحكام »فتارة تكون.

ة بصيءه الآمر ؛ مل  /:وأقمر أ الشبادة لله)وأحياناً بصيغة
حم ميدن

ثقا)رة بإثيات أن
ولح
نهى مثل :دلا تقتلوا النفسأأتى حمرم اللهإلا با

ب مكتوب مفروض مثلقوله تعالى (:كتب عليكمالقصاص ف القتلى) >
وأحماناً 5

د عنه بق الخير فيه » مدأل قولهتعالى )ولس

١اهرأن.

تأتوا البيوت من ظبورها ؛ ولكن ابر من انق ).٠
وأحيانا| بكونالار يمان نيجهامتخالفة منالثواب أوالعقاب  7شل قوله-
عد بيان أحكام الميراث ( تلك .حدود الله » ومن يطع الله ورسوله-
تعالى ب

يدخله جنات تجرى متحنتها الانهار خالدين فها » وذلك الفوزالعظم » دمن.
بعص الله ورسوله ويتعد حدونه يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين ) .

وإن المجتهد الذى يستنبط الاحكام منالقرآن يجب أن يلاحظ ذلك..
فكل فعل مدحه أو وعدانا! ثواب فيه فبو مطلوب اأفعل ؛ وكل فعل ذمه
أو توعد بالعذاب فك فهو مطلوب

الكاف

 0وكل فعل لموله ذم أو مدي

الأحكام التى اشتمل عاما القرأن
بره

قلنا إن القرآن اشتمل علىأحكام الشربعة إجمالا .ومانااسئة:

تابعله لآنه مشتق منه » إذ يقول تعالى  ( :منيطع الرسول فقدأطاع الله)»

على ذلك ةد بأيحنكام الشريعة كبا » لن
وشرإلى أنواع الاحكام إشارات
حارة مودزة

.

وإن أحكام القرآن تنهسم إل أقسام كثيرة منهأ :

 - ١العيادات  :فقد أمر القرآن الكرمبالفرائض كاءأمر بالصلاة ,

«وأمر بالركاة»وأمر بالحج  ,وأمربالصوم  ,وأمر بالصدقات المرسلة بكافة
أنواعبا  .و يلاحظ أن بانالقرآن |[كر بملماكانإجمالياً

فقد أهر بالصلاة

 2دين أوقالمأتفصيلا « ولا أركانها ٠وترك بمأنها للبىماا
ي الذى وها
بياناًكاملا بالعمل  6إذ قالوار  2:صلوا م رأيتمولى أصل« كا

ُ

ره عملا ق أجملة وبين انى ميو مناسكد بباناًكاملا

3

وقال 2 :خذوا

عنىمناسك  «2 5والركأة
أيضاً بينهاعملياً لجمعما  40وبدنهاأنالكتب! اتى أرسلما

إلى عمال الصدقات وغيرها  . .وهكذا .

ولأ كان بيان القرأن فى العبادات إجمالياً والسنة هى الت نبين فى أكثر
الأحوال بطريق العمل و؟الجواب عل ذلك أن العبادات هى لب ذا
الدين ؛وحموده الذى تقوم عله أخلاق الاحاد  3وتعاون المجتمع »واذلك

"تعاضدت السنة والقرآن لبيانها ليل القياس والتفسير المنفرد فها » ولذلك
ثبت .أصلبا بالقرآن ؛ وتفصيلها بالسنة العملية المتواترةالتى انعقدعليها إجماع
المسلمين  3و بتعقسادك إجماع على غيرها » ومأ ردوى من

بعش مايتعلق

ا
لعيادات بأخار الاحاد قليل  6ولس قَْأركاتها .

ولذلك قل اختلاف الفقباء فى العبادات  ,وأكثره فمسىائل بعيدة عن
أصلالفرضية وعن الأركان؛ بل فى بعض الأشكال  ,وفى أفضاية بعض

؟  الكفارات  :وهى ف معناها من العيادات ,لاما تكفيرات

 ٠تلبعض الذنوب .

٠

لم4

ل

()١ومن هذه الكفارات كفارة الظبار :وهى كفارة منيقول إن
أمرأته عليه كظبر أمه ونتحو ذلك فإنه لايقربها إلا إذا حرر رقبة ٠ فإِنلم
جد فصيام شور ين متنابعين  2فإن لإستطء فإطعام سين مسكينا .

(ب) ومنها كفارة الهين التى أشرنا إلها  .وهى [طعام عششرة مكساين
أو كسوتهم  2أو ع

رقية  2فإن لمجد قصيام ثلاانة أيام.

,ن
كو
يجبة
و وا
( < )ومنهاكفارة ق لدالمؤمن خطأ ف»إنالدية تكون

معبا كفارة  ,هى عتق رقبة مؤمنة  ,فنلبمحد فصيام شبرين متتابعين » فإن
ميستطع فإطعام ستين مسكيناً  .وفى هذا معنى اجتاعى ومذيب نفمى .

وتعويض لأسرة المجنى عليه الخاصة بالدية يعطيها إياثم » وتعويض لأاسرته
العامة وهم جماهير المؤمنين  ,وذلك لآنه نقص من عددم واحداً » فكان
,للآنعتق إحياء لنفس
عليه أن حىنفساً أخرى مؤمنة » وذلك بعتقبا ا

إنسانية كان اليرقخعقدها  .إذ الرق موت فىالحياة » والمرية هى الحياة .
ومودا اشتمل عامه القرآن هن أحكام اأماملات :٠

بين سيحانه وتعالى أصول المعاملات المالية العادئة المباحة  .والاساس
فى الإباحة بالنسبة للمعاملات المالية أمران حض عليها القرآن
فى آية واحدة  ,وأوطما منع الآكل بالباطل و
»اشانى القراضى »
ولذا قالسبحانه ( :لا تأكلوا أموالكم ببيا:لكباطل » إلا أن تكونتجارة

عتنراض ) وف التعبير بقوله تعالى إ(لا أن تتكون تمارة عتنراض )
إشارة إلىأن المباح املنتعامل فاىلبيوعهوما يكون تجارة تتعرض الكسب

والخسارة ؛ أما الكسب من غير أى خسارة ء فإنه ليس بتجارة » ولذلك
لاحل الربا» وقد شدد القرآنفى إنذار المتعاملين به » فقدقالتعالى  ( :الذين
بأكاون الربا لا يقومون إلاك يقوم الذىيتخبطه الششيطان من المس » ذلك

بأتهمقالوا إنما البيسع مثل الربا وأحسل الله البيعوحرم الرباء فن جاءه

-

موعظة منربه فانتهى فلهماسلف أ
ومره إلى الله  .ومن عفاأدولئك أصاب
الثار مفيها خالدون

كدق اللهالريا وير فالصدقات » اولله لا ب

كلاد

أثم 6إن الذي
ن آمنوا وعملوا ااصالحات 4وأقاموا الصلاة و 1توا الزكاة طم

جرمعند ربه و
ملاخوف عليهو
ملثم
بحنو
رن » ا عا الثين آمنوا اتقو

لله وذروا ما اق من الربا إن كنم مؤمنين » فإنم تفعلوا فأذنوا كرب هن

اللورهسوله؛وإنتتفملك وموس أموالك لاليو ونلاتظالون  ,وان

كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة» وأن تصدقوا خير لك ' إتنعكلنتدون ) .

ومن أكل أموال الناسالرشوة » وهى السحت ء وقد صرح القرآن
بالنهى عنها ف»قد قال تعالى ( :لاتأكاو| أموالكمينكم بالباطل وتدلوا
ما إلى الحكام

لتأكلوا فريقاً من أموال الخاس الثم
وت ت
معلمون ).

(ب) وقد أييحكل تصرف :وذى إل كثمية امال وزز بادته من غصير
م م م أ
يه تعالى  3وكانذلك تطيقا لإباحة التجا,زهة.بالتراضى 83وقد طالبء
القرآن لتنظم العقود الخطيرة  باأ
مرين

٠

أحدهما ال
:إشباد  ,ولقد قال تعالى و:أش
(بدوا إذا تبايعتم ولا يضار
كانتب ولا ع لل ).

وثانهما ك:تابة الديون والآتمان إذا كانت مه جلة  :ذلك لكيلا
يكون  3ازع فالمستقيل فإنملمبجدوا كاا
باوكانوا ؤسفر رها نمق.وضة»
وذاك لكيلا يضيم حق من الوق  5وقد كل

هذ3
ا المدايئة .

وقدأخذ الظاهر يبظةاهر الآمرةأوجيوا الإشبادفى كل ببوعأ.وجبوا
الكتابة ىكل دن  2.دكل من مؤ جل .

وكان الشثهاد فىالعقود لى يكون الوفاء بالعقود كاملا لانزاع فيه:
وهو تحةيق للآوامر الصرحة » وهى الوقاء بالعقود .

( < ) ويلاحظ أرس النصوص المنظمة للتعامل المالى فى القرآن كلية

لاجزئية  ,وعامة لا خاصة  .وقد ببنت السئةكثيراً هن أحكام المعاملات
المالية »ولكن .ما بين منبا لا يكعثديراً بالنسية لغيره من موضوعات
الاحكام فى الشريعة الإسلامية » ومالم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة

بالآمر أو النبى » فبل على أصل الل والإباحة العامةالثابتةبقولهتعالى :
(هو الذى لقلكم مافى الأرض جميعاً )وقوله تعالى ( :لاتحرهواطيبات
م أحل أنه للكم ).
احكام الاسرة:

ومما اشتمل عليه القرآن من أحكام  ,ماءيتعاق بالآسرة » ويلاح

ظ أن

القرآن فصلما بمالم يفصل بالهأحكام فى أىمو ضوع منموضوعات الأحكام
الشرعية فقد فصل أحكامالزواج وبين ال#رمات » 2وفصل أحكامالطلاق

وبين أ:نوا اعلعدة  ومواضعبا ب
»ين الفرائض تفصيلا » وأتمتااسئة بيان
القرآن قّ أحكام الأسرة احتى لا تكاد تجدجهزءأمن أحكامها ليعتمد على

النص  .من الكتاب أوالسنة » وبالاستقراء لآيات الاحكامفالقرآن لانجد
أحكاماً قد ببنت فيه مابينت أحكام الآسرة .

ولعل عناية القرآن بالآسرة بويان أحكاءها بالتتفصيل لمقسام إصلاحبا
للمجتمع إذا صلحت  ,دالكيلاشكرا حدش رعرا كايفعل بعض الذين حاولونه

>ارية أحكام القرآن فى الطلاق والزواج والمواريث .

ولقد كانيختم القرآنكل جزء من بيان أحكام الآسرةبمثل قولهتعالى
تلك حدود الله ومن يتعدحدو دان فقدظل نفسه )  .وقوله تعالى ت
:ل(لكه
<دود الله فلا تعتدوم | )ديممثل قوله تعالىالذى مب

(ربين القه لكم أن تضلوا وا
.لله بعكللشىيءم ) .

أحكام
رادي

وغير ذلك من النصوص التى تعد الخارجعلى أح
ةكخامالراسجرأعن.
أحكام الله خالا بارقلةاسلامية  ,ظالمالنفسه ضالاءنسواء السيل .
(م ١ أصول الفقة )

ش

وإ الله سيحاته ىد تعالىهذا التفصيل فىكتا.ه يوضع لنا الحصن الخصين

نحتمى به من غارات مقلدةالفرنيجة الذن يحاولون أن يتحلاوا من أحكام
القرآن فيا يتعلق بالمواريث والزواجوالطلاق  .وإنانقول للذينقديتخدعون
فيهم  :وهذأ حكم لله الذى جمع الأسرة

وحفظبا من الالال  3وهذة

أحكام الفرنجةالى تفك عر أها  2فاختاروا م شدلتم .٠

احكام العقو بات الزاجرة

( )١قد :عراضلقرآن لبيان أحكام العقوبات على الجرأثم  فتعرض

لبيان أصلعام للعقاب عن الجراثم الواقمة على الأحاد  وهوالقصاص الذى
أساسه المساوأة بي نالجر  4و العقاب  4وذلكق الىرأكم على الاحاد  3فذكر
لقصاص ف القتلىوالقصاصرف الاطراف ؛ والقصاص فالجروحمو بالقياس
ا

على ذلك اعتيرت عقوية كل اعتداء على الأحاد أساسها المساواة بين الجريمة
والعقوبة  ,لآن ذلك غاة القصاص ومرّداه .
والقهاص قسمان  :قصاص صورة ومعنى » وهو أن تسكون العقوبة من
جنس الجربمة» وقصاص معنى فقط ؛ وهو بالدية .

(ب) هذه عقوبة الجرعة الواقعة على الآحاد  ,أما الجرام الواقمة على
لقدقنرصآن
الماعة أو ااتىيكون الاعتداء فيبا على حت الله سبحانهوتعاالمف
على أقصى العقوبات فىأشد هذه الجرام وترك للحكام أن يقيسوا ذم
»ذ يضسع القانون أقصى
دونها ؛ وهذا أعلى ما وصل [اليلهفكر القانو إ
العقوية » ويترك للمطبق ما دوا » وتلك العقوبات البىحدها القرآن تسعى

الحدودء وقد بين القرآن حد ال.تى ,وحد السرقة ,وقد قطع الطريق .
حد القذف .

رمبورعاة:
( <) وقد لاحظ القرآن الكريم فى الحقو بات التىقررهاأ أ
أوا  :امحاذظة على النفوس والعقول والآديان والأموال والنسل »

لد ا 85
ولذلك بين أن القصاص فيه <ناة كاملة..ولا يكون ذلك إلابتحقيق امحافظة

علالنفوس والعقول والآديان والآمواال دالنسل»وقد .قالتعالى(#ولكم

فاىلقصاص حياة ) .

ش

ثانها  :شفاء غظ المجنى عليه  :فإنهمكلوم » ومن الوجبمداواة
.جروحه » ولذلك جعل لولى المقتول الحقفىالقصاص » وقد قتاعلالى :

( ومن قئل مظلوماً فقدجملنا لوليهسلطانافلايسرف ف القتسل إنهكان

منصورا )وإن ذلك علاج اجتاعى سليم قد اتجه إليهالفقه الجناق الحديثك
الم

ر
جعل
اه يج
بعد أجانفاه أمداً » وإن عدمالالتفات إلى غيظ المجنىاعلي
سلس لءفيتيجه الجنىعله إلىأن ي
ذشيظ نفسه بيجر
مة أخرى أو يفعل

ذإك أوولاياؤه » وبذلك تترادف جراثم الاخذ بالثأر لنققصالعقوية .

ثالئها  :تعريض المجنىعليه وأسرته ؛ وذلك إذاتذه د القصاصللكامل
لآى سبب من الاسباب .

را
ابعلاع:ةجع
ولبة تابعة شخص » نكر بكبروهتصفربصغره .لآن

الجريمةتكبر بكبر المجرم » وتصغر بصغره  ,ولذلكجم لالقرآنعقوبةالعبد
على النصف من عقوبةالحر إ
»ذ يقول سبحانه (فإذا أحصنفإنأ تين بفاحشة
فعليين نصف ما علل الحصنات من العذاب :
العلافة بايلنحاكم وأكحكوم

:

ولقد بين القرآن الكريم فى قواعده علاقة الجاع بكوم ؛ وبخلاصة
ما تذكره الايات القرآنة فى هذا المقام  .خمسةة أسس ) .

أوما  :العدل:وقد صرحت أكيثاتيرةفىالق رآن به » ومنها قوله تعالى:

( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلراءوإذاحكمتم بيننال
تناحسكأموا

لقسط شبداء )
 .بوالمعدنلوا)قوله تعالى ( يأيها الذينأمنوا كونوا قوباماين
وقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن

الفحماء والمنكر ) .

سداوىة |[ سهد

:

وااعدل القرآ تى هو عدل الحام مع المحسكوهين

|راعى وعدل الناس فيابينم ٠ وهو

 30وعدل

اأرعية مع

شتذى امساواة .المطلقة ف تطبيق.

ب وال بع ى الحاكمايطالب به
عقا ٠
يف من
لكا م القرآنية فلايق شر

امك 1 3

أجبات والحقوق  2لس

لهحق فوق,

حةوقهم » وأيست ذاه مقدسة .

ويقتضى العدل اق رآفى ما يسمى اأعدالةالاجاعية » وهو أن يمكن كل.
إنسان من أسباب الحياة » ولذاكان حقاً عل الأقوياء أن يحموا الضعفاء »

وكان حقاًعلى الأغنياء أن يطعموا الفقراء » والنصوص القرآنية فى ذلك
متضافرة .

ويقتضى العدل القرآفىأن يمكن كل إنسان من الفرص التى يستطيع,
معها أنيلذكل وجوه نشاطه التى يقدر عليهاءفإن تخاذلعن العمل » فعليه.

تبعة تقاصره » فإن السماء لتامطر ذهياً ولا فضة .
والعدل القرآ فىيقتضىالمساواة المطلقة بين!اجراء والعمل »لفعكامل,
يثال هرات عمله لا يخس منبا شيثاً(فن يعمل مثقالذرة خيرأيره» ومن

ظ

يعمل مثقال ذرة شرايره) .
:ى الملاقة بين الحاك وامحكوم يحكم القرآن هو
الآساس الثانى ف

الورى فقدأمر  5القرآنالكريم ؛ فقدقالتعالى (:وأمرهم شورى بدنم)
'ذا عرزمت فتوكل
وقال سبحا نه و تعالى آمراً بيه ؛( وشاورم فىالآمر,فا
ٍّأله ).

إالنقرآآنل يبين وسائلاأشورى كالمبين وسائل تقيق العدالة » بل
ترك ذلك لتقدير الناس لينتوجوا أحسن الوسائل التى توصلهم إلىالمطاوب.
غلى .الوجه الأكل :ولآن وساعل الشورى ت#تلف باختلاف اجماعات »
وباختللاف أعوال اناس ,بواختلاف أأحصور

ْ

:لذى تقدم عليه العلاقة بين الا م واحكومأن يتجه
الأساس الثالث ا

4.1

إلى الإصلاح  ,والعمل عىلكل مفايه مصلحة للءسلمين » وقد وصفالحكم
الصالح والحكوالفاسدق  3قرأنيةسامية ؛ ققال سبحانة ( :ومنالناس من

.يعجبك قوله فى الحاة الدنيا و.يشبد اللهعلىمافى قلبه وهو ألدالخصام »

وإذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيها » و.هلك الحرثوالنسلءوالته لاحب
/افساد ء وإذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالإثمفسبه جهتم وليئس المهادء
.ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اله » والله رءوف بالعباد ) .
الآساس الرابع من أسس الحكمالإسلامى  -التعاورن بين الحا كم
وال-كوم وال بينالمؤمتينبعضممع بعض .لذواقال تعالى « :وتعانوا
على البر والتقوى  ,ولا تعاونواعلى الإثموالعدو ان » ودعا القرآن[لىالصلح

بين الم هنين » وبت روح المودةوالتآخى » فقالتعالى «:اتقوالته وأصلحوا

ذاتاتينك »دبث مع المودة والتآخى  -الرحمة والرفق  ولقد قالالنى
 :اللوم من ولى من أمر أمتتىشاه رفق بهم فارفق به  .ومن ولىمن

أمر
 0شيا فق  -فاشقق عليه » وقالعليهااصلاةوالسلام :لا٠تتزرع
الرحمة إلا من شقى

الاساس الخامس مأنسس العلاقة بينالحا حكموااكو
ءمةالمجتمع
من الرذاءل وحماية اللأموال والانفس والاعر اض
ووال
ذددن
ل»
ك بإقامة
الحدود  .والانتصاف منالظامللمظاوم وغ»ير ذلك ما شرعهالقرأآن من
» وقد أشر نا إلأينهافاً ٠
عبات
ععاماة السلمين لفغرهم :

أعتبر القرآن بنى الانسان جمعاً يستحقون الكرامة مرما اختلفت

أجناسهم  .واذا قال سبحانه  « :ولقدكرمنا بتىآدم وحملنام فاليرلوبحرء
ورزقنام من الطييات

وفضلنام علىكثير ممن خلقناتفضيلاء و اعتير|المساواة

بين بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حقاطيعياًمستحقاً مقتضى الفطرة,

سد ب( سه

ونعثىلونا شعو 1
ج
ل تعالى  « :ياأايهلاناس إنا خلقنا م من ذكر أ
ظ فقد قا

وقبائل لتعارفوا
 .وبهذه الروح
مافرضن للموافق

 ,أإكنرعكم عنداللهأتقام» .
السامية فرض أأق رآن منالحقوق الإنسانية المخالف بمقدار
» أيكانلون الخالفين  .وأيآ كان دينهم وأياًكان جنسهم.

ولقدقسم القرآن المخالفين إلى ثلاثة أقسام( ١ ذ)ميون ومعاهدون .
( )ومستأمنون (م) وعحاربون » ولنترك الكلام فى الذميين فلهم عبد الله
وميثاقه أن يعاملوا بمثل ما يعامل المسليون به ء طم ما للحموع
,ليهمماعلييم »

والله سبحانه وتعالى يقول  « :وأوفوا بعبد اند إذا عاهدثم » ولا تنقضوأ
الأمان بعد توكيدها  ,وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » .
والمستأمنون طائفة من التجار ووم من الطوائف الى تقيم فى البلاد
الإسلامية غير منضو بةتحت ولايتها كالذميين والمعاهدين المنضوين >تها »

وهؤلاء لهمعبد وقتى » ودماؤم وأموالهم حرام إذا أوفوا بماأخذ علييم
من مواثيق .

بقى الذين أيسوا معاهدين ٠ ولسوا مبقا.لمبيلنادالإإسلاميةإقامةمؤقتة

وهؤلاء يسمون فى عرف الفقباء ار بيين » وقد جعل الرقآنطهم حقوقاتجب

رعايتها » وتتلخص هذه الحقوق القرآنة فى خمسة :
أولا  :احترام الكرامة الإنسانية فى الحرب وفى اسلم علىسواء ,
وقد نهى القرآن أجل هذا عن الاعتداء فى القتال بالمثلة لآنهمناف اتقوى؛

يىه فقال:وداإليامكثملة».
للن
وصرح بذ
ولكا

وأوصى بإكرام الأسرى » وجعل من أفضل المنازل [طعامهموإيثارثم
بفضلهءفقد قالتعالى ( :و يطعمون الطعامعلىحبهمسكيناً ويتما وأسيراً ).
الحق الثانى  :الذى أعطاه القرآن للبخالفين هو الاخوة الإنسانية 
وقد تكرر النصر القرآنى الصريح فى اعتبار بنى الإنسان إخوة » ولقدصرح
القرآن الكريم بالوحدة الإنسانية فقال تعالى ( :كان الناس أمة وا<دة »

ث ,أسسه

لنيمين مبشر بن وم-:ذرين و نول معيم أالكتاب بالق ليحكم بين
فبعث ألله ا

اس ما اختلفوا فيه .وها اختاف فيهإلا الذين أوتوه من بعدماجاءتهم
الن
»بدى ألته الذين آأمنوا لا اختلفوا فيه مانلحق بإذنه »
البينات يا بذهم ف
وألله بدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

ال
تاحف
ق يب
ليةلا
انسان
وإنه اهذلهاخوة الإ

إلاقتلمنيقاتل »أويكون

تديير الحرب ومكايده » فلا يقل غامة الناس » إذ أنااقتالشرع
له رأى فى
فقط لدفع تغاب الحكام الفاسدين » وأذا قال سبحانه وتعالى  :واولا دفع

اللهالناس بعضهم يبعض لفسدت الأآأرض ) والقتال ل يشرع إلا لدقاع
ومنع الظل» فقد قال تعالى (:أذن للذين يقاتلون بم  ,ظلموا » وإن الله

على نصرم لقدير ؛ الذين أخرجوا دمينارهم بغير حق إلاأن يقولوا ربنا
الله » ولولا دفعاللهناس بعضهم ببعض حدمت صو أمعو ببعوصاواتومساجد
بنذ كرفيها أسماللهكثيراً » ولينصرون الله منينصره إن الله لقوى عزيز ).

ولهذه الآخوة لمبمنع القرآن بر الخالفين و,لذا قال تعالى (:لاينها؟الله
عن الذين ميقاتاوم فى الدين وم يخرجوم من ديأركأن تبروهم وتقسطوأ

[لهم ؛ إن الله حب المقسطين إ»نما ينهام اللهعنالذين قاتلوكم فى الدين
وأخرجو؟ منديارك وظاهروا على إخر جم أنلم 6ومن يتوهم »

2تأولثك ثمالظالمون ) .

1

:لذى أعطاه القرآن للمخاافين هو حق العدالة » ولوكانوا
الحق الثالث ا

حاربين » لآنه جق طبيعىبقرره القرآن للولى والعدو علرسواء » وأذا قال

تعالى  ( :يأسها الذين آمنوا كونواقوامين للهشبداء بالقسط  ,ولا ير منكم

شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ؛ إن الله
0
خبير بأ

اقلرابع ا:لذى أعطاه الإسلام للمخالفين ولوكانوا مقاتلين هو ١
 85معملاحظةالفضيلة » فلا يصح الاعتداء عاسا حتى فى ميدان
المعاملة

4-مإس-

لقتال  :وقد قرر القرآن الكريم ذلك المبدأ بقوله تعالى  ( :فن اعتدى
علديك ؛ فاعتدوا عليهعثل ما اعتدى علي » واتقوا اللهواعلدوا أن الله

مع المتقين ) و.قاى تعالى و:قا(تلاوالفذسبيينلياقللاهتلونتكم ولاتمتدوا
إن الله لاحب المعتدين ).

ونرى من هذ! أن المسلممقيد فى القتال بأمرين (
 (:أحدجما) ألايتجاوز
د
فع الاعتداء عثله ( :دثانيهما) لدفوىدالفضيلة

ذآوأنتك العدو الاءراض

لاينبكها مسلم ؛ ,لآن ذلك مئاف للتقوى .

الحق الخامس ا
:لذى أعطاه القرآن للمخالف هو الوفاءبالعبدءمادام
الخصم
وفيا بعوده  2وم يظرر منه مايدل على6ك نث ف العرود » فإن بدت منه
أمارات فعليةادلعلى ذلك فلا عبد له ولذ! قال تعالى « إ
وما تخافن منقوم

خيانة فانيذ [لمهمعلىسواء  إن الله لاحب الخائنين » .

وإذالم تظبر بوادر المخيا
ظنةاونلاها ذفالوفاء لازم  .ولايصح النكث
تحال دن الاحدو
ال » ولذا قال تعالى ١ : وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم5

ولا تنقضرا الآمانبنعد توكيدها و»قد جعلتم الله عليكم كفلا؛ إن لهيعم
ماتفعلو
ن ؛ولان؟ ونوأكالتى نقضت غز 7من بعد قوة إنكاثاً » تتخذون

أمان دخلا بينكم أن تكون أمة ه ى أدف مأنمة) ما يلوك الله به ,

ولييين لكيدقميامةماك فريه تختلفون » ولوشاء لله لجعلكم أ
واحدة» ولكن يضل ميش ويمدى من يشاء ول
:تسألن عباكن

0

ولا تتخدوا أعانكمدخلا يكم وهزل قدم بعد ثروتما  ,وتذوقوا أسوء با

ضددكم عن سبيل  5؛ولكم عذاب عظيم » ولاتشقروا بعمد الله ممنأقليلاء'

عاعنداللههوخير لكم إن كنتتعليون ) .

ئ

 - #8وبعد فرذه قرسة من نورالذ كر الحسكيم :تشيرإلىبعضرمااشة
عليه الهرأن 70ن أحكام
( وهى أحكام السيعو (بالانساانو تعلو “ 4وهىمواعة

سم

هء

إ

د

للفطرة الانساية  ,ولذا وصف سيحانهِ وتعالى هذه الأحكام الاسلامية

طهر(ة الله ااتىفطر الناس عليهالاتبديل خلق الله
فحان
قةا,ل سب
ففطر
بأنها ال
كلدينالقي »م ولكن 93ثر الئاس لايعليون ) .
ذل ا

السئة

 - 5السنة النبوية  :هى أقوال النىكله وأفعاله وتقريراته ؛
فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهرتما وحقيةتها إلى ثلاثةأقسام  :سنةقولية,
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القواية » وهى أحكبر السنة ,
قولهمَككيٍ  صوموا لرؤيته وافطر دا لرؤيته » وقولهمِكديةٍ ه من نام عن
أأصلاة أو تسسأ فليصلبا إذا ذكرهاء .

مثال السته الفعلية صلاته صككللياة  ,وحجه  ,وقد قالمكل  :دصلوأام
رأيتمون أصل » وقال يك  .خذوا عنىمناسككم » ومن السئة الفعلية
ش ماكان يفعله صل ألله عليه دسم ف امروب

فإ | تعد مشروعة

إسيب

فعله لما .
والسنة التقريرية وهى أن برى النى2فعلا أو سمح قولا فيقره

فقد بقعمأصنحابه فىحضرته أقوال وأفعال فلا ينكرها فيعد ذلك
إقراراً لماء ومن ذلك إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة إذا لمدوا
وصلإاةقر»اره لعل فكثىير من أقضيته » وإقراره
الماءنموجدوه بعد ال

إن كأا وا حمارالوحش » وهكذا كثير من المسائل التىتقعمن الص-ابة فى
حضرته أغيوبته ويقرها ءفإن إقرارها بيان شرعدتما .

والمسنة مككلة لللكتاب فى بيان الأحكام الشرعية ومعاوةةل و
.لذلك لم
يفصلبا 3شافعى عنه ف البيان  2واعتيرها همهى والك تاب نوعا من الاستدلال
بعد أملا واحداآً » وهو النص ع وهمامته أو نان قَْ 3ان الشربعةتعاو ناكاملا.

"٠ه
اس
لا

شاالطى فىهذا المقام و:لا ينبغى فى الاستنباط من القرآن
والقلدق
الاقتصاز عليهدون النظرفىشرحه وبا نه وهو السنة  ,ل:إذا كانكايأو3

أمو ركلية »كا فى شأن الصلاة والركاة والحج وألصوم وح وهافلا خيصعن
النظر فى بيانه .

 -والسنة مع ذلك أصل فى الاستنباط قاكمبذاته» وقامت الآدلة

على إثبات حجته  ,وإن أدلة حجتها ملخصة فيا يل :
أوطا ن:صوص

اق رآنالكر يم الامرة بطاعته » فال تعالى(:من بطع

أو ىالآمر
)قال  (:أطيعوا األطلهيعواالرسو ل
الرسول فقد أطاع الله و
هوسولةأمرة
منكم )وقال تعالى (وما كان مؤمن ولا مؤمئةإذا قذ ل و
أن 3يكون همالخيرة من أمرمم)فهذه النصوص وأشياهها قاطعة بأن ماجاء
يه قد جاء عن الله تعالى .
2
ع .نالنىب

تاها :أن سنة النى طتكلبلليخ لرسالة ربه » وقد أمسبتبليغ هذه
(أماالرسول بلغمانأزل إليك .وإن لم تفعل
ا
الرسالة » فقد قال تسا ي

فا بلغت رسالته ) وإذا كانت السسنة فى جيعها تبليغاً للرسالة احمدية فالاخذ
بها أخذ بشرع الله تعالى
ثالئها  :نصوص الق رآن التى تثبت أنهيتكلمعن الله تعالى؛مثل قولهتعالى
)مّلقوله نعا! ى (:دلولا
واحى يوحى و
و(ما ينطق اعلنهوىإن هو إل

فضل الله عليك ورحمته لمت طائفة مينبضمألنوك' :ومايضلون إلا أنفسهم

ومابضرونك منشىء » وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعليك مالمتكن

تعل و.كان فضل اله عليك عظيا ) .

رابعها  :أن آيات القرآن صريحة فى وجوب الإبمان بالرسول» فقرر
(آمنوابالله
اله تعالى الايمان بالرسول بالايمان به » فقّد قال تعالى  :ف(

ورسوله النى الآمى الذى يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكمتهتدون)دف

حكن نون

هذا النص أمر بالاممان بالرسول وأمر :بنقيجة الإعان به» وهى اتباعه »
لقد قال تعالى [ ( :نما المؤمنون الذين أمنوا باله ورسوله  ,وإذا كانوا معه.

هوهذ)ا النص أيضاً يفيد الايمان
وأذن
على أمر جامع لميذهيوا حتى يست
»يفيد وجوب أستئذانه واتباعه » وهكذ! نجدالنصو اصلكثيرة.
بالرسول و

ظ

الدالة على الاتباع .

هوا الناطق.
4لسئة  ,وى مشتقةمنه ,والنىم
ومهذأ ثبت بالقرآن حبجيها

حكمه والمين للا فيه  ,والمكمل شرع أله تعالى .
اقسامالسسنة هن روايتها
دوم  -عنى المسلمون منذ العصر الأول بنقل أقوال النبى صلى الله.

عليه وسلم وأفعاله وتقريراته نقلا  ,وعنو ابفحص

الرواةوفحصماينقلون.

عن النبى صل ألنّه عليه وسلم .وقد نقلت الاحاديث عمن عاينوا النبى
وحضروا مشاهد , .ثمعن  0بعيوم  3عمن جاءوا بعدثم ؛ وهى تنقسم| بتدأء.

حسب روايتها إلى قسمين متصلة السند » وغير متصلة|أسند » وقد تكلم علماء.

الأصول فى قوة الاسةدلال فى غير المتصل اأسند .

والمتصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد رواته » «تواتر ؛
ومشبور  وخير أحاد .
القد.م الأول المتواتر وهو الذى برويه قوم لابخص عددثم ويؤمن.

تواطؤم على الكذب عن مثلهم » حتى يصل السند إلى النبى صلى الله عليه
ا
لبوا
مد ضر
وسلم ؛ وق

ير
د؛
الس
قتا
ملوا
و|اص
نقل

الزكوات  .وبعض

أحدام القصاص  .وقد ادعى باعلضعلماء التوتر بالفظ فى قول اانبى صل

لله عليه وسلم  « :مكنذب على متعمد! فليقيوأ مقعده من النار »وقد اتفقوا
على التواتر فى معتى اديت النبوى الذى وراه عمر ١ : إنما الاعمال باأنيات.
وإتا لكل أمرىء مانوى» .

لم١ ل

وينىرى
رليق
ل اضعلما
|يوجب
وقد قال جمهور العلماء إنالحديث المتواتر
كالعلم الناثىء من العيان » وقد احتجوا لذلك بأن الناس قد تواضعوا على
.ذلك يمقتضى فطرممءفإن الناس يعر فون آباءهمبالاخبارالمت اوترة؛ كايعرفون
أبناءهم بالعيان ؛ وبع رفون بالتواتر نشأتهم صغاراً مممصيرورتهم كياراً ,
.يعرفون جهةة الكعة بالير المتواترء
كا يرون ذلك عاناً  2أولادهم و

كا يعرفرن جبات متازهم بالعيان .وقد أثبت التحقيق المنطقى صحة
ماتواضع الناس على  0منذ القدم  ,وذلك لأن الناس خاةواعلى مشارب
ل بإينةو طبائع مختلفة لايتفقون .فإن اتفةوأ فى خهر ف
.إما عن شاع أو
.اختراع  5واتفاقهم على الاختراع باطل » لآنكثرتهموعدم[حصائوم بجعل
اتقاة بم علىم خترعون مستحيلا  .فلمسق إلا أن الاتفاق كان  3على

'الاحاديت المتواترة الاحتجاج بها فى قوة الا<تجاج بالقرآن .
 1الما .ع و

| - 9القسم الثانى  :الأحاديث المشهورة وهى الأاحايث التى يرويبا
عن النبى واحد أو اثنان أو نهو ذلك من الصحابة » أويرويها عن'الصحاى
.واحد أو اثنان » ثمتنتشر بعد ذلك فيرويها قوميؤومنتواطؤهمعلى الكذب

فاشتباره يكون ف الطبقة التى تلى عصر الصحابة أو عصر التابعين ,ولا يعد
الحديثمشروراً إذا كان ناقشاره واستفاضته بعدتللك الطبقة.لآن الاحاديثك
.كلها بعد التذوين قد اشتبرت

والحديث المشبور يفيد عند أحبنىيفة وأصحابه العلماليقينى  .ولكن
-دون العلمبالتوائرء وهو قد بزاد به على القرآن عندهم ؛ ولقدأعدبره بعض

الفقباء حجة ظنية كالاحاد .
 - 4القسم الثالث  :خب رالاحاد  ,ويسميه الشافعى رضى الله عنه ؛
خبر الخاصة ؛ وهو كل خير يرو يه الواحد أوالإثنان أوالاً كترءن الرسول

عل الله عليهوسلم » ولايتوافر فيهشرط المشهور -
وحديث الاحاد يفيد العلم الظنى الراجح ؛ ولا يفيد العلم القطعى » إذ

١

لاة.

الاتصال بالنى فيه شبهة ؛ ويقول صاحب كشف الآسرار فيه  , .الاتصال.

فيه شبهة صورة ومعنى » أمأ ثروت الشهة فيه صورةءفللان الاتصال بالرسول

ميثبت قطعاً » وأما معنى فلآن الآمة تلقته بالقبول (أىف الطبقة الى تلى.
التا بعين . 00
مه
وطذه الشهة قَْإسناد الحديث بالرسول ل

فالوا إنه جب

ىلاعتقاد ( لان
إن ل يعارضه معارض ( ولكن لا يوخذ به ف ا
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الأمرر

الاعتقادية تبى على الجزم واليقين » ولا تبنى على الظن ؛ ولو كان راجحا ..

لآن الظن فى الاعتقاد لا يذنى عن المق شنا .
ولقد كان الأثمة الثلاثة أبو حنيفة وااشافمى وأحمد يأخذون بأخبار.

الأ<اد إذا استوفت شروط الرواية الصحيحة  ,بيد أن أباحنيفة اشترط
اوى من
مع الثقه بالرأوى وعدالته ألاذا لف عمله'ما يرديه » مع ذلكم ر

ا!لمكلب قإناء أدون؟ م ق ملعس للهسبع 1
أن أبناهريرة كان يروى خير «إذا ولغ

إحداهن بالتراب الطاهر  .فإن أن حنيق 4ة ل؛وأخذ .به » لآن رأوبه وهو
أبو هريرة كأن لا يعمل نه إذكان ي,ات'فى بنالفسل ثلاثاً  فكان هذا مضعفاً
للرواية » وفسيتها حتى إل ألى هريرة

.

ومالك رضى الله عنه اشترط فى الاخذ بر الأحاد ألا خالف ما عليه :

أهل المدينة  ,للأنه يرى أن ما عليه أهل المدينة فى الأمور الدينية هو رواية.
اشتهرت واستفاضت  .فبو كشدرخه ربيءة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة
فى أمر دينى هر رواية ألف  .عن ألف  .عن ألف .حت يصل إلى النى ف»إذا

خالفها خبر آحادكانضعيف النسبة الرسول فتقدم عليه ؛ فبى تقديممشهور_
مستفيض متواتر على خبر [-اد فى نثار مالك رضى الله عنه » ولس ردآة

مجرداً در الآحاد .
()١كشف

الأ.سرار سم

ا
ص 69٠١ثة .

0

وبذلك ننتهى إلى أن الأثمة الأربعة يأخذون ضهر الأحاد ,ولابردونهء
حرمن يرذه فى بعض الأادوال فلسبب رآه يضءف تسبته إلى الرسول ( 2

أولمعارضته لما هو أقوى منه سنداً فى نظره .
 - 8وبشترط لقبول غبر الآحاد العدالة والضيط » وأن يكون
الراوى قد سمع الحديث عبن يرويه عنه بأن يكون اللقاء بينهما ثابتاً

وألا يكون فى من الحديث شذوذ بألا يكون خالفاً للمقرر ااثابت عند أهل

؛و ماعل من الدين بالضرورة ؛ أومخالفاً للقطعى من اقرآن
الحديث أ

وإن العدالةمعناها ألا يكون معروفاً بالكذب وأرى كون مؤدياً
لافرا'ض منتياً عن النوامى فى الدن  ,فلا يقبل فى الرواية فى الدين من

لا يتحر ج من مخالفة أداص الدين نوواهيه.ومن العدالة ألا يكون صاحب
بدعة فى الدن يدعو إلا .
وأما أأضبط فقد فسره فخر الإسلام لعزدوى بقوله  :أما الضبط فإن
تفسيره هو سماع الكلامم يحق سماعه » ثمفبمه عمعناه الذى أريد به » ثم
حفظه يبذل المجبود له  ,ثمالثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته عذكراته

عل إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه » وهو نوعان ضبط المثن بصيغته
«ومعناهء والثاق أن يذم إلى هذه اججملة ضيط معناه فة],وشرعاً وهذا أكايا »
والمطلق من الضبط ,تناول الكامل  ,وطذا لميكن خهر من اشتدت غفلته
خلقة أومساءة ومجازفة حجة لعدم القسم الآول مناضيط  ,وهذا قصرت

رلمف
عمن
ياية
برو

بالفقه فى باب الترجيح (١1).

ويلاحظ أنه قسم الضبط إلى ناقص وكامل»فالناقص هو الحفظ المستمر
وفبم المعنى اللغرى  ,و!-كامل هو فهم المعنى الفقبى والآول شرط لقبول

ا الثاق فبو شرط
أبطم,
والض
اارواية فترد إذ! لميتحقق ذلك النوع من
( )1أصول فخرالإسلام ج؟ ص  ,70بتصرف قليل .

!لس
الوجيح فإذا تعارضت رد اية الفقيهمع غير الفقيه ردت رواية غير الفقه
وأخذ برداية الفقيه .

ظ الحخديث غير المتصل .٠
 70 10 ٠والحديث غير المتصل هو الذى ' يتصل فبه اأسند إلى

رسو لالله

 2 2ولسمية بعص العلياء المرسل  6و بعض العلياء يعتير المرصمل

مالميذ كرفيه الأبعى اسمالصحاى الذنى روى

عنه

»© ولسهدى

الآخر

المنقطع .
والمرسل  6ؤهظر عل التعر رف الذى ميذ كر فيهالصحانى اختلف العشياء

,ام أحمدلميأخذ إلا إذا لميكن ماةلفمىوضوع حديث »
فى افلآاخذلبإهم
لانه يعتيره من الضعيرف لايأخذ بهإلا عند اأضرورة .

العراق 6ومعذاك  5يشل الخير 6رسل من دؤلاء إلاإذا قو بأحدأمور

أربعة تقاضوه .
أوها  :أن وى

المرسل حديث مسند متصل السند فىمعناه  3ولكن

فى هذه الحال تكون الحجية للسند دون المرسل .
ثانيها  :أن يقوى المرسل بمرسل قبله أهل العللوأخذوا به » وهذا

ثالثها  :أن يوافق المرسل قول بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى معنى
الرفع إلى النى صلق  .ش

رابعبا  :أ ينتلقى أهل العم المرسل القبولديف جماعة متهم يمثل
هأ جاء يه .

0١

11س

فإذا وجد المقؤى للمرسل من هذه الأمور الأربعة معكو نالتابعىمن
كبار التابعين الذين عرفوا أنهمالتقوا بعد كبيرمن ااصحابة  قللهااشافعى
ومع قبوله عند هذه الشروط إذا عارضه مسند فمىوضوعه قدمالمسند عليه.

 - ٠هذا رأى الشافعى  ,ورأى مالك ىوحأتيفة قبولالمرسل
بإطلاق وهو عندم عرية المسئدء والتقديم بقوة الرواة » بلإن هذين
الإمامين الجلين لا يقبلان مرسل اتا بعى فقط؛ وهو الذىلا يذكر فيهأسم

الصحاى  ,بل يقبلان مرسل تابع التابعى » أى الذى أرسل فيه التابعى
والصحانى  ,وذلك لآن هذين الإمامين كانت روايتهما عن التابعسين وتابعى
التابعين » وكانت العبرة عندهما يمقدار الثقة من بروى طم .

أما الإمامان الشمافعمى وأحمد فكقادن العردفى عصرهماقد بعدو احتاجا إلى
السند؛ ووضعا المرسل فى ذلك الوضع ٠

ظ

هام السئةمن الكتاب

 ١ ١#ل ماقم ةنسلا نم باتكلا هنواعتاهنأ ىف نايب ماكحألا ةيعرشتلا
وهذه المعاونه تتخلص فأىمور ثلاثة :
أوطا  :أتها تبين مبهمه ؛ وتفصل مجمله,و تخصص عمومهعل اختلاف

فى قوتما فى التخصيص ء أونها تبينالناسخ مخعانلنمدنساوججرورالذينيرون
جواز نسخ بعض أحكام القرآن .

ثانيها :أنها تزيد على فاركض ثبتت أصوطا فى القرآن بالنص بأتنأق
بأحكام زائدة مكلة لهذه الأأصول .

ثالثبا  :أنهاتأتى السنة حكم ليس ف القرآن نص عايه وليسهو زيادة
قأنى .
على نص ر
هذه هى أقسام الاحكام ألى تعر ض ل أأسئة  2وذلك غير ماتأق د

ما

السئة من أحكام تقريرية لانأق بزيادة» وقد أشر نا إلى ذلك عند ابكلام
فى القرآن الكريم .

ومن أمثلة القسم الأول الذى يكون بياناًللقرآن |!-كريمبان ااصلاة

وبيان الركاة » واعتبر الشافعى منه حديث لاتنكم اأرأة على عنتبأ ولاعلى
خالتها ولا عل اأبنخهتها ولاابنة أخيها ؛ فقد اعتيره  02لقوله تعالى :
دو أحل  9ماوراء ذلكم» ويظلور أن بق ةمة الآئمة على ذاك الرأى بالنسية

ذا الحديث على اختلافهم فى قوته  ,أهو خبر آحاد أمحديث مشبور .
|لقرآن وااسنة
قم أمثلة المسمم أأثافنىى عوغو النىيكون أصل الحم فىا
زادت عليه قف ره

مكلة له ا:للعان فود بينه القرآنناناًكاملاءوالسئة

قربوت الفصل سن ألزو جين » 2فغراقت بدلهما  5وكان افر يق حكته»وهوأن

الثقة التى أساس الماة الزوجية قدفقدت بينهما .

ومن أمثلة القسم الثالث  :اوهلوأحكام التى تأنى بها السنة تحريمأكل
اجر الآهلية وهم سباع البهائماولديات .
وفى الحق أن هذه الامثلة نرجع إلى أصل مانلكتاب ف
»الديات التى
ببنها النى مَكلئيّة بيان لاصل جاء فى القرآن  .وهو قوله تعالى :فديةمسلهة إلى

أهله » وقوله تعالى :٠ فن عنى له أمخنيه شىءفاتباع بالمدروف وأداء إلبه
بأدسان م لخر الآهليةة مسبا اعلببائم الأهلية له فى أصل القرآن .

وهو قوله تعالى  « :ويحل طم الطييات ؛ يحرمعلييمالخبانث » لغوماحرم
ثىء إلا افيه من انث ٠

وعبى هذا لانكاد تجد مثالا لكأت ابلهسنة إلاوجدنا له أصلا قرآنيآ
قرياً كان أو بعيدا » ولذلك قال عرالعلياإءنه ما من حم جاءت به السنة

إلا كان له أعمل فى الكتاب » وقد نقل ذلك الرأى الشافعى فى الرسالة ,

وقرره من بعد ذلك االشلاطمبىواففقات فقال ,:السسنة فى معناها راجعة إلى
68

سأصول الفقة )

ع م]1سه

[لكتاب » فبى تفصيل جمله ؛ وتوضيح مشكله » وبسط مختصره  ,وذلك

:أ«نزانا [ليكالذكر لتبين
لأنها بيانلهو»هو الذى دل عليهقولهتعالى و
للناس مانول إليهم »ف٠لاتجد فى السنة أمراً إلا والقرآن دل على معناه دلالة.
إجمالة أو تفصملية وأيضاً مادل على أن القرآن هو كلى الشر بعةوينبوعطا.
ولآن اله جعل القرآن نياناً كل ثىء ؛ فيلزم من ذألركن .تكو نالسنة
حاصلة فبه فى الملة  ,لآن الثأمر والنبى أول ما فى الكتاب:ومثهقولهتعالى:
مافرطنا فى اللكتاب من ثىء » .

١

أفعال الرسول
ع  - ١٠ذكرنا أن السنة النبويةأقوال وأفعال وتقريرات» وإنه
بلاشككل أقوال النبى صلى الله عليه وسلٍ وتقريراته املندين وحجة
فيه  ,فلبكل أفعاله صلى الله عليه وسلم حتى ملمبسطهعومه تعد من الدين:
لقد قسم العلياء أفعال النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام :
تةصل اللهعليه وسلم وصومه
اةء
ل بع
صثير
كاناا
أوطا :.أعمال تتصل ببي

وحجه وءمزارعته ؛ واقتراضه ٠ فإنهذ|النوع ينكشورعاً متبعا .فالبيوع
اتلوتلىاها النبى صلى اله عليه وسام يكون توليه لا دليلا على إباحتها ,
وماكان فيه من أعمال دينية يكون تفصيلا مجمل القرآن .
وعلىذاك نقولإن أفعال النى صلى أنه عليهوسا م الى تكون باناً

للشريعة قسيان أ:فمال هى بان لمجملها ؛ وأفمال فيليايدلعلى [باحتبا »
وكلا:لقسمين يفيدالعموم ىأ حكامه ؛ قلا صتص بالنيىصل الله عليهو سام .

القسم الثانى أ:فعال من النبى على الله عليه وسلم قاالمدليل على أنما

خاصة به ومن ذإك الدج بأ كثر من أربع زوجات ٠

القسم الثالث  :أعمال يعملبا مقتضى الجيلة البشربأةو بمقتضى العادات
الجارية فى بلاد العرب كلبسه صلى الله عليه وسلم وأكله وما كان يتناوله

مشه وو

من حلالوطرقتناوله»وغير ذلك فبذه أفعالكان بتولاها بمقتضى البشر ية»

«والطبيعة الإنسانية وعادات قومه.

ومن الأمور هااختلف فيه بعض العلماء  .من حيث كونفعل النبى كا

:أو تلبسه بهكان قمبنيل ببان الشرع أو من قبيل العادات كريبتهلحيته

عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد » فكثيرون على أنه من إلسنة المتبعة » وزكوا

ذلك بأن النبى مي قال  :ه قصوا الشارب واعفو اللحى » فقالوا إن هذا

دليل على إأبنقاء اللحيةلميكنعادة » بلكانمن قبيل حشكرمعى .
والذين قالوا إنه من قبيل العادة ء لا من قبيل البيان الشرعى قررواأن

النبىالذى لايفيد اللروم بالإجماع وهو معلل بمنع القششبه بالييود والأعاجم
ل
يمن
بنه
قىأ
الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لهام و.هذا يز
العادة  ,وذاك ماتكتاره .

٠

 -نصرصالقرآن الكرم والسنة النبوية هى الى يقوم عليبا

اكسلتنياط فى الث بعة الإسلامية  ,فالادلة الشرعية قسمان ء» نصو وصغيد

نصوص »٠والأدلة الى لانعتير نصوصاًكالقياس والاستحسان » هى ذاتها
00
مسانطة من النصوص ؛ومشتقة منها  .ومعتمدة عليها .
ولابد من أن يعرف الفقيه طرق الاستنياط من النصوص ء فإنعم
أصول الفقه رسم المناهج لطرق الاستنباط من النصوص .

وطرق الاستنباط من النصوص قسقمامنعطنروية » وطرق لفذية »
والممنوية هى الاستدلالمنغير النصرصءكالقيا سو .الاستحسانوالمصالح:
والذرائع » وغيد ذاك .

أما الطرق الافظية فقوامها #عرف معانى ألفاظ النصوص ,وماندلعليه

ب
أ(
سا

فى عمومها وخصوصباء وطريق الدلالة أهى بالمنطوق اللففلى النص » أم..
هى من ط ريق المفهومالذى يؤخد من فحدوى الكلام و القيودالى اشتملت,
عليها.ألعيأرات

”ً“مايفهم م نن الآافاظ أهو الهمار أمهو ١بالاشارة إلىغير

ذلكامأ تصدى له طرق الاسة:باطاللفظى .

.وقذ وضع عللاءالأصول المناهج لذلك فىباب المباحت اللفظهةالذى.
تاحديء

بالكلام.فيه .

,

.

 إن النصوص الإسلامية هى نصوصن عربة » فلابد لفبمهااوالاستناظ منها من أن يكون المستنبط علما باللسان العربى  ,مدركا إدقائق.

مر أمى العبارات فيه » وطرق الآداء من تعبير بالحقيقه أحاتوتأعبير بالجار:
أخرى » ومدى الدلالة فىكل طريق من طرق الأداء » لآن هذه المعرنةها.
مداها فى فهم النصوص ء وتبين اللأحكام منها .

لهذا اتجهعلماء الآصول إلىوضع قواعد لفهم النصوص اوستنباط
الاحكام التكليفية منها » واعتمدوا فى ذلك علىأمرين .:

أحدهنا ا:ل:مدلولات اللغويبةه والفبم العرى هذه النتصوص بالنسيةء
ثلقرآن والسنة .

والثانى  :مانجمعهالرسول يكلفى يأاحنكام القرأنالكرم,و ع
مائبين .السنة من أحكام النصوص» فهى فى مجذوعبا بجم الاللفظ مفووما2ذ
دائرة شرعية معلومة .

و بذلك بينوا طرق التفسير الفقبى لنصوص القرآن و اللاحادي الدوية.
الى اشتغات على الأحكام التكليفية  .ووضعوا لذلك قواعد  ,منها يتعرف.
الفقيه طرق الاسننناط » و اجمع بين التصوص الى بدو التعارض فى '

نانا!١ -

خلو اهرها » وتأويل اانصوصن الى لاتنفق ظواهرها مجعوع ماعل “ن
الدين بالضرورة .

 3وف اللة هذه القواعد الموضوعة للاستنياط لواتبعها الفقيهلسم من
:الخطأ فى الاستداط » ولتعرف بهامقاصد الشربعة الإسلامية من النصوص

التتعىتبر الأصل الأول لها .
مره
نلاستباط
ولاغرابة أن يكو نأولما يدم أمرل قس ا

الآلفا ظ لتعرف منهاج الاستنباط » فإن أرسطو عندما جمع علم المنطقعى
كل العناية بأشكال البرهان  ,و_ير الالفاظ للكى يكون اابرهان مستقجاء
بيان معبىالتصور ء ومعنى اأتصديق » ومعتى التعر يفو معى الحد,
فتعرض أ

.ومعى البرهان :ثمكانت ا|لآقسة وأشكاها مناهج لفظية  ,و ذنلتكحلارير
ألى #رير الأافاظ :ومدى دلالتما .
الأقاصد يببى داكاعً

وإن هاذلهقواعد الاذوى تتجة إلى أربع نواح :

الناحية الأولى  :إلى الألفاظ من :احيه وضوحبما وقوة دلالتها فى

المقصود منها *
حمينث طرق هذه إلدلالة أهى بصر حالعبارة» أمهى
الناحة الثانية ::
بالإشاره ولوازم المعالى  ,وأهى بالمنطوق » أمهى بالمفروم .

الناحية الثالثة  :من حيث ماتشتمل عليه الألفاظ ومدى ماتدل عليهمن

اعيوم أو +صوص » ومن تقييد أو إطلاق .

والناحية الرابعة م:ن ناحية صيغالتكليف .
وهذه اانواحى الأربع اللمى لابدءنمعرفتها لى يكون الاستنباط
الفقبى سلما إذا التزمها .٠ وإن الحلم +ذه القواعد لايفيد الطالب الإسلامى

بوحده » بيفليدطا اللبقا نوبنلاأقو العتدفسير الألفاظ الفقبيةواستخ راج

مائرمى إليه من ثناياهاء فوى قوانينء,مة التفسير يستفيدمنهاالفقيه الإسلامى:
.واافقه فى القانون الوضعى

حدما

اس الالفاظط من ناحية وض و حما

 - ٠/تنقسم الالفاظ ب|تداء إلى قسمين :ألفاظ ببنة الدلالقو اضحة
لاتحتاج إلى بيان » ويمكن قيام التدكليف عقتضاها  و ألفاظ أخرىليست
هاهذه الخاصة هن الوضوح » إن ذلك يحرى فألىفاظ القوانين الوضعية,

كباجرى فى النصوص القرآنية ٠ ولذلك اقترنت القوانين الوضءسة

بالمذكرات التفسير به أأتى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكون مغلقاً من,
العبارات والاصطلاحات الجديدة ال
أىن هااأقانون » ومع ذلك بعد هذا
التفسير القانونى يكون فى عيارات القانون ماحتمل عدة تفسيرات ».بتولى.

العادل #ررر المقاصد القضاء العادلة في
اهالف
»يتختافرسمنير مابراه أقرب

إلى تحقيق مقاصد القانون فىذاته » وحقق العدااة فىالقضايا اتى تكون,
بين بديه » إ
ذ يتحرى أن يكون كه عدلابرد الحقإلىنصابه.ووراءتفسير

 .ألقضاء العمل تفسير الشر اح النظرىء إذتجىءالنظر يفاىتهل
اتذلافاةلتفسير

مأ بين مضيق و موسع ومأ بين متجه إلى دائرة الإباحة » وما هو متجه إلى.

دائرة المنع.

كذلك النصو ص فى الشريعة » مبينها هو النىيكب » وقد بثيمائها

بأنتاقالصه علفياهة
و السلامإل اىلرفيقالاعلى»فلايوجد نصقرآ تفكىليق 1يبيته

النىمكب بالقول أو العمل » وإذا خفرت بعض العبارات عل باعاضفقباء

فنشز ذلك أنه لابعلم السنة كلها ءولكن من ثؤكد أن مجموع الفقباء
السابقين كانوا يعلمون السنة كلبا » ومايجبله البعض لايغيب عن البعض

الألفاظ الواضحة
م٠١  -والألفاظ الواضحة أقسام أربعة ختلفة المراتب فى قوة
الوضوح » وقوة الدلالة تبعاًله .

ل

-

أوما  :وهر أدناها رتبة فى قرة الدلالة  الظاهر

8

والثانى  :وهو الذى يعد أعلىمن الظاهر النص.

والثالث  :وهو أعلى من النص المفسر ٠

والرابع  :وهو الرتبةالعلياالحم .
الطاهر *

لم

بجىء فى أصول بعض الجوور بان فرق بين النص

والظاهر » وعلى ذلك جرى كديرمن الآاسء لين ك١ثرم من الاالل-كشيةافوعية
والحنابلة  .فالظاهر عندم يممنى النص  .وفريق آخر من المالكيةو اشافعية

قرروا أنْممةفرقاً بين الظاهر والنص ء فقرروا أن النص هو الذى لايقبل
احتالا فيما يدل عليه والظاهر هر الذى يقيل احتالا فيمايدلعليه.ومن

المالكية من فسر الاحهال الذى لايقبله النص بأنه الاحتال الناثىء عن

الدليل » أاملاحتمال غير الثاشىء عن الدليل فإنه لابمنع أن يكون
اللفظ نصماعًفنىاه »ونيم من يقول إن الاص يدل على معناهمن غير أى

احتال؛ ولو ميكن ناشئاً عن دليل كافظة خمسة وغيره من الاعداد و»على

هذا يكرن اللفظ العام فى دلالته على العمرم من قبيل الظاهر  ,لآنه يحتمل
التخصيص وكإنان الا<مال غير ناثثىء عن دليل :و علىالأول ينكاولعام
من قبيل النص  ,لاآلناحمال فيه غير ناشىء عن دليل ٠
 - ١٠والخنفية سلكون مسلكا آخر فالظاهر عندثم هوالكلام

الذى يدل على معنى بين واضح  .ولكن لميسق اكلام لجل هالذماعنى»

ذدلالة اللفظ على هذا الممنى غير المقصود ؛ دلالة لفظية  ,ولكنها ماقصدت

بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تابعة لقصد آخر  ,مثل ذلك قوله تعالى»:
د إن خفتم ألا تقسطوا فىاليتامى فانكحو! ما طاب لم من النساء مثنى

وثلاثورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فالفظ قدسيق كاتد لالعيارات

لإثيات الاحتياط فى طلب القسط فىمعاملة اليتامى من النساءءو (.كنهيدل

بظاهره على إباحة التعدد مئنى وثلاث ودباع ويدل بظاهره أيضاًعلىأن
العدد لاريصح أن يزيد على أربع :وودل بظاهره ثالهاً على أن العدالة شرط

فىالإباحة من الناحية الدينية لا الناحية القضائية إ
,ذ العدالة أم لايمكن

إثباته قبل الزواج » وهىمن الآمورالنفسية للممزوج حىيقوم دلول كن معه

آثبات الظلم بوقائع قد رقمح .
ومن الظاهر أيضا قوله تعالىفى آية الربا « الذين ينأكاللور بيالقارمون
إلا كا يقوم الذى يتخيطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوالما البيع مثل
ألر
با ' وأحل اللهأأببعوحرم الرباء فالآبةمسقت لتحربم
ألربألوبياناافرق

بين الربا و أأبيع؛ وللكن ظاهر الافظ يفيد دل البييعبلاشاك .٠

ومن الظاهر أرضاً قوله تعالى  :ه وكتينا عليوم فا أن النفس بالنفس

والعين بالعين » والأنف بالآنف  .والاذن بالأاذن »و ااسن بالسن والجروح
قصاص » فبى قد سيقت للتنديد باليرود الذين تركو أحكامالتوراة :ولكنها

فى
الوقت ذاته دلت بظاهرها على وجوب القصاص ف القرآن ,أانعهتبر
مأاشتملت عليه م

أبنه  3وخحدمه سعدانه بشو
له تعالى ١ من تصدق به قبو

.كفارة»ء ومن لبمحم بماأنزل الله فأ
لوك م الظالمون. ,
 - ١وح الظاهر بوت ماانتظمه  ,والحكم با يدل عليه علا, 
فالآب
ات السابقة أحفاكدتامأباء فأفادت الأولى إلى إباحة التعدد إلى أربع:
وأفادت لثانية حل البيعواأثالئةعةو باالتقصاص ؛ أ
ون العفوءن القصاص
يكفر الذوب. 

وإن الظاهر مع دل
الته على ماانتظمه الافظىو الح التكليقالذىاش:تمل
عليه شيل
من هذه

التخصيص
 3و يقبل التأويل و قبل ال
نسخ,فكان الاحيال بدخله

الواحجى

.٠

!ا

'الخنص:
١١

|

 -ذكرنا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالايدخله

الاحهال قصل 5

أو مالايدخله

الاحمال الناثشىء عن دامل

» وصعد

ال:1فية

هو دلالة اللفظ على ماسيق له مدل التفرفة بين اأبيع والرياق اةلايلسابقة
من

ية والوافىفا جادرا كل وأحد منهماأ مائة دإدة2
أله »وقرله توالى :دالزان

ولا تأخذكم جما رأفةفى دين الله إنكتم #زمنونبالته واليوم الآخرءوقوله

يأتوا بأربعة شبداء فأجادوثم ما نين
تعالى «:والذين برمون الحصنات م ل

جادة ولا تقبارا هم شرادة أبداء وأولك م الفاسقون »٠
وإن النص فىدلالته على ال 15أقرى من الظاهر » و لذلكإذا تعارض

مع الظاهر قدم فى العمل علءهءو هو يقبل التخصيص كالظاهر .و يقبلااتأويل»

يل النسخ  3وللكن يعمل  4حى يوم الدليل على النسخ  .وليس لاحد
و يق

أن يدعى أانلنسخ الذى يقيله ثابت فعىصكلرء بل إن النسخثابت فيعصر
الندوة فقط .

ولككون النص أقوى فى دلالته من الظاهر  -فإذا تعارضالظاهرمع

النصس أخذ بالنص فقطكا بيدا  .إذ اللأقوى دلالة بقدم على غيره .
ومن قبيل ذلك قرله تعالى فى اللذر :هيأها الذين آمنوا ما لخر والميسر
والآنصاب والآزلامرجس مازلعشميلطانفاجتنبوه لعلكتفلحون[:عايريد
الشميطان أن يوقع بيتكمالعداوةوالبغضاءفىالذروالميسر » ويصدم عنذكر الله

وعن الصلاة فهل أتم منتهون » فبذه الآية نص فى التحريم » فلايكون
معارضاً له قوله تعالى « :ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جحنفاها
طعموا إذا مااتقوأ وأمئرا وعملوآأ أصالحات

 2ثم اقوأ وآمنوا ثم اتقوا

وأ<سنوا والله ابلحمبحسنين »هإنما ماسيقت لتحلي لكل طعام وشراب :بل

سيقت لبيانمفزلة اتقوى »وأن الحتق ليس هاولذى>رم عبل نفسه طيبات

يف -

ماأحل الله » إما التق من يعمل الصالحات ويحسن عللما و»لذلك لماسيق
شار
ب خمر إلىعبورس؛أله لما بشهرا واستدل مهذه الآية أقامعليه الإمام,

عبر حد الثعرب » وزاده بضعة أشواط ,وقال[ما لسوء التأو,بل » ثمقالله
لو اتقيت الله ماطعمتها .
قر

:

١1و هو

الافظ
الدال على معناه المقصود من ااسياق » وقد دين

معناه من دليل آخر و.قد يكون اللفظ فى أصله جملا فيجىءاانص الآخر

فيفسر .مثل الآمر بالدرة فى القتل الخطأ فقد قال تعالى  « :فديةمسلمة إلى
أهله »وجاء الحديثك النبوى فبين مقدارها وحدودها  ,وأنواعبا فكان

الذص الثانى مفسراً الأول  ,وكالآمر بالركاة فإنه يحمل وقد فسرته السئةء

فكان التفسير أو التفصيل بألفاظ مفسرة وكذلك حد آية السرقة ء فإنما
أوجيت المد

وللكئه قابل للتخص يصء و لذأاك خصص الدسرقة التصاب»

ويكون فى مال محر ز »و5رد منسو ب ك3
0

ا

من أنه قال  ( :لاقضع

فى كش ولا تمر )ومانسب إلاىلدى لله أنهنهقال زلا قطعفى أقل من

عشرةة درام ف
)إن هذين الخبرين عن ||نبى
 0الله عليه وسلمإعدانءنل .
النصوص المفسرة .

وإنه إذا كان اللفظ بحملا أو مشتركا  ووجد مفسر له من السنة فإنه

يمجموعبا حمل اللفظ مفسراً كأ زوهنا.

ومةل هذه النصوصما بجىء فى القانون وتفسره المذاكرة التفسيرية ااتى

تقترن بالقا نون فإنها تسكون معينة لمءانى القانون مبعدة لهمن كلامال:

وإنه يلاح ظ أن الآدلة المفسرة تتكون من ارلآقنأومن السنة الاروية »
ولا تفسير يقطع التخصص والتأو بل إلا فى عبد اأرسول ا :

وإن اللفظ المفسر أقوى فى دلالته على المعنى من الظاهر والقصء فإنه

مال
» ولاحتمل التخصيص » واكنه حتس ا ل( النسخ » ولنذ1أ!
لاحتمل التأوي لا 3
واحد من هوذين الذنوعين قدم علية ٠
و تعارض مع
والتفسير يكون عبد النى  0والذى بجىء بعد ذلك دهن الاجادلا منع,
 2واذإك لابعداائصالقرا فى به4مفسراً  2واافرق بسن تفسير الفقهاء-
الاحهال

وتأويليم أن التفسير لاخرج الافظ عن مدلول العيارات وهو يعتمد على

التفسكير الفقبى » أما التأويل فبو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلوطا لدليل.
فقهى آخر .
الأدكم

:
وهاد طظفالا لادلا ىلع

١ ١

دوصقملا ىذلا قيس هلإ

ف معنأه لايقيل تأوبلاولا ص يصاً ) وقك

وهو

.,حضاو

أقترن به ما يدل على أنه غير

:لجباد ماض إلى يوم القيامة ) مث لقوله
قابل للنسخ مثل قوله عليه السلام (ا
تعالى بالنسية مر 5ى جر يمهاةلقذف١ : ولاتقيلوا لهم شهادة أبداءةإناقيران

هذا النمى بكلمةأبدآًدل على أنه نص  0لاشل السسةب.ل لد قال الحنفية

»كل محدود فى قذف لاتقبل شهادته-
إن النص الأآاخير لايقبل الاستئناء ف
ولو تاب وأناب » للآن عدم قبول الشهادة عقوبة دنيوية » وخالف فى ذلك.

الشافعى » وقال إنه إن تاب تقبل شبادته  ,وذلك لقوله تعالى  « :إلا الذين

تابوأ من

بعل ذلك وأصلحوا

فإن أيه غفو ررحم

6

فقَال إن الاسةثناء دن

له« فتقيل شبادته ' وقال الحنفية إن الاستثناء دن الجزاء الأخير
الكلام ك

فوط وهو الأفسق .

وساب

عدم قابلية النسخ أحيانا يكون من

ذات

النص

كالمثالين.

يثكت لسخ.
 8ون عدم قابلية النسخ أوفاةالنى َيه من غير أن ب
ألسا بقين “وقد

وإذاكان عدم الها1عبكه للنسخ إسجسامن ذات الخنص معى كما لذاته  3لآن.
مشع النسخ كانمن ذات الخنص

.

وإذا كان عدم الها بلمة لافسخ لعدم وجود نص أأسسعىكا أغير إذ:

عم

.

-ماجاء منع النسخ منذات النسخ » بل جاء من غيره .

والافظ ال-كم يدل علىالحكم دلالة أقوى من الأنواع السابقة ,

 ٠وأذا إذا تعارض ظاهرها قدم فىالأخذ به .

أقسام غير الواضح
6

 هذه أقسام الواضح و»إنه يقابل الواضح غير الواضح »:

وهو الذى لايتضح معناه مطلةاً أو لارتضح معناه فى بعض المدلولات الى -قل تدخل فى معناه .

فنهر اأواضح قد يكون كذلك لآنه غير بينفىذاته  ,وقد اختص به

.عم الله تعالى » وهذا لايدخل فى باب الت
اكليف
لاتمكال
قحر
طوف
عة فى أوائل

السور مدل «صء و «كبيعصء و دحم عسقء إلأىخره فإن هذهغير واضحة
'المعتى لنا وقد أختص بها
عل لله تعالى ولميوجد من الخصوص ما بينه .

وقد يكون غير الواضحلهمبينمن الكتاب أو ااسنةء فإن القرآن
بيقر بعضه بعضا ؛ والسنة تفسير القرآن .

وقد يكون عدم الوذوحليس من ذاتالافظ ؛ بل من تطبيقه علبعض

مدلولاته » فبذه أقسام أربعه وهى :الاق والأمشكل » والمجمل والمتشابه .
الخفى :
11

الى هو «اخق معنأه فى بعض مداو لاته لعارض غر

الصيذة :إل من تطبيقه على مداولانه » ويقول فيه فخر الإسلام البزدوى هو

.ها أشتبه معناه » وخ مر أده بعارض خارج الصيغة لايتال إل بالطلب .

وإناختلاف القضاء والفقباء فى تفسير القوانين الحديثة من هذا القبيل

وهو أن يكون النص فى ذاته واضحاً فى مفروم ألفاظه,و لكنتخقى فبىعض
القضايا شموله لحاء فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتهاد بالموازئة بين
 1:إاعنلىذى تدل عليه ألفاظ النص»دالمعنى الذىيكونف الموضوعالذى اشتبه

اووس
من -
شو ل الخنص عليه »فإن اتحدث المعانى أو تقار بت  -م وجب النصء إ

تماعدت لايطيق النص » وذلك كثيز فى القوانين المدلة ولذلك اختلفت:٠ .

نظريات التفسير بين الفقباء » واختلفقت أنظار رجال القضاء .

/و  -ومن الامثلة التىساقها الفقباءللخيقدخول الطرار والنباش.
له تعالى٠ :وأاسواارلقسارقة » فإن السارق هو '
فمىداول لفظ سارققوفى
ألذى بأخذ مالا ماوكا فى خخلسة علىأن يكون ذلك المال فحىرز “مثله .
ولاكون معرض.ا للضواع » والطرار دو الذى بأخذمال غيرهفى خفة » دثم٠.

أيقاظ كأو لتك (النشالين) الذين ,أخذون المال من جيوب الناس فى خفة .
وعلى غفلة منرم ء فبو لا ستعمل اطلام أو البعد عن الأنظار  :وللكن
يستغل الغفلة ومبارته ٠

والنناشهو الذى بنش القور ليأخذ أكفان الموتى .
وقد اختلف افقباء فى اعتبار هذين من السراق ؛ لآن للها[سماغير سمِ
السارقءعفلا يدعو زسارقين  .إذمادام لم ع :وان غيرأأس قرةه فانملايدخلون

فىعموم كلمة السارق  ,ومن جبةثانة فاالنطر ار بأخذ فى غير خفية » وإن
كن الناس لاشعرون ولاحسونء فالخلسة ناشئّة من عدم التيقظ لامن 1

أصل العمل ؛ وكذلك التباش لايطلق عليه اسم سارق وما يبرقه لايعد.
مملوكا لحى » ومادامحد السرقة لايقام إلا بالخصومة؛ والخصومة تقضى .
مالكا » ولامشكية ليت فلا كن إقامة الحد  ,ولاعكن أنالفعل يعد سسرقة.

وإنكن فى ذاته نا » وفوق ذلك فإن الكفن لايعد فى حرز حتى يعدا :
أخله

سارقا

5

وعذا الاظر أخذ أبو حنيفة فلميطبق نصرءالافظالذى,وجب حد السسرقة-

على النياش والطر اردء ومعأفى حنيفة خحمدء وذهب أبو إوسف والأنمة.
الثلاثة مالوكالشانعى وأحد إلىأن كامة السارق يدخل فى عمومبا النياثى

والطرَرار اتححةقق معى السرقه منكاءهما ٠ وإذا كانالناس أطلقوأ ع ظليها أسماء.

-  ١7د

أأخرى » فوى تنىء عن أاشلداست:كار  .ولآن الطرار يتدّق فيه أخد مال

رز فى حر :مثلهمملوك للذير » ذيكون سارقا بلاربب » والعرف ا

سارقاً لأنه لافرق بين من يست بظلام لأخنءأ,ولتق بأى نوعءن أندع“الاضتقاء » وبين من ستغل سرعةةبدهرخفالاستذلال غقلات |١:اس

عولوكانوا أيقاظاً .
والنياش يقصد إلى مأل رز ؛ إ[ذكل حرز عايليق عل
وهه.ر

مال

على حكمملك الميت ؛ وله مطالب من جبةالعباد ؛ وهم أولياء الميت ,ومن.يسرق الكفن يكون كن دسرق من التركة قبل سداد ديونما  ,وقد كانت

«مثقلة بالديون ؛ فإنها تعدعلىحكم ملك المورث  :ويقوم الولى والودى

.بالمطالبة»فاننا لو نظر نا اإلمىلسكيه بالنسية لللأحياءفى ذاتها لوجدنا الداكنين
غير مالسكين  ,وكذلك الوارثون ؛ فعلى التحقيق الملدكية ثابنتة للءتوفى
.والمطالب من العباد قائمباءال
ممتوفى ونرى من هذا أن الخفاء ماجاء من
النطق ل
,امن أصل اللفظ “لفانلفظ سارق واضح معئاه  ,ولكن عمل
م جءل التطبيق حتاج إلى نظرول
ءابد للقضاء أن يرجح أحد !ا|لنظر بن

-على الآخر .

4

ومن الأمثلة التى عفرضا|
ء عند التطبيق قول
لهاةب
رث

الق
ناتل
كل»فمإة القاتل وماضعحةن فاىها بينةفى مرماها و,لاشببة فى أنها
“تنطبق على القتل العمد ء ولكن أتنطيق على القَدل الخطأءأوالقتلى بالقسبب
“أوالقتل بالمشاركة أاولتحريض أو المعاونة أكيانت المعاونة .
إن ذلك كله موضع نظر العلماء و؛لاشك أنهقدعرض لهالخفاء من
حيث تطبيق وصف القائل أيعتير الشخص قاتلا بقيامه بالفملقاصداً أوغير

“قاصد  .بالمباشرة أو السام ال ققالر الشافعى ذلك فكلمن يسندإليهالقتل

الابرث شيا »سو أم أكن الهتل بالمماشرة أمبالتسيبء»وسواء أكان مقصوداً

أم كانشير مقصود

فإنه رم من الممراث عنده  ,لكآلنمة

قاتل بعهومما

ن ]0لد
ب

تنطبق عليه » وثرى أنه نظر إلى ظاهر اللفظ  .وطرقه تطبيقاً حرفي »وعلى
ذلك لايرث القائل عنده ) 2ولوكان القمل عنده عدلا من غير عدوان ٠

والمالكية نظروا إلى معنى القصد إلى القدل ؛ وكونالقتل عدراناً ف»هم

نظرواإلى معئيين السبية فىالقتل ولو لمنسكن مباشرة .والاعتداء افلقتل ,
وفكلان القتل عدلا أودفاعاً عن النفس أو بعذر فانه لايرث ء بشرط أن

 .بكون ممن يتحملون مسئواية الجرائممن ناحية العقابءفلايمنع منالميراث

القتل العدل  ,ولا قئل النجنون والصى واليراث.وكذلك لايمنعمن الميراث
القتل الخطأ  ,أياكاننوع الخطأ  ,لآنه غير مقصود  ,هذا نظر المالكية .
اةلفقود! إن العيرة فىالسببيةبالمباشرة لجارد القصد ,
قحدف
أما نظر ال

ويشترط مع هذه السببية أيلكاون القتلعدلا و,ألا يكون بعذر ,وأن
يكون من مكاف.و عقتطى هذا المذهب يكون القدل الخطأ مانعآ من المعراث

كارل.
إذا كان من مكلف ,والقتل بالسبب غير مائع من الميراث» واو

مقصود أ وكان عدواناً  وذلك لانم نظروا إلى اباشرة فبى الى تجعل
وذلك يتحةق المانع منالميراث .
الشخص موصوفاً بأنه قاتل ء ب

والإمام أحمد رضى الله عنه قرر أن الفعل لا منن البراث هو القتل
ألذى شرر لهالشارع عقوبة  2لآن الشنارع ماقرر له عقو بة إلا لاعتاره

موصوفاً بأنه قائل  :إوذا كان الوصف .قد ثبت فإن المنع يثبت معه .
6

 -ومن هذين المثلين الواضحين يقبين أن الخفاء لميكن فىأصل

اللفظ  2بل كان المفاء دن تاحدية تطبيقه عل الحوادث (٠وإن ذلك

الذوع

.هو كثير
من الخفاء هو الذى جعل القضاء يختلف فى أحكامه فى عصرنا ف
قٌْالقوا نين  2ولإذلك اختلفت التفسيرات  3واخدتلف القضاء  3أثس أ
وإن الطريق لإزالته هو الدراسة واليعدث والفلخص

 3وتقرى ااقاصد

العامة والخاصة الى وضعت لا الاحكام » فإنها توسع دلالة الألفاظ :.أو

٠

-م؟| سه

جب أن تلاحظ الصا 4ا2لعامة فىالتضبيقوالتوسعة4.
تضيقما.فى التطريق  .و

مأدام انافظ يتسع ال
فتطبيق هذه اما .

٠

اأشمكل :

- ٠

هو الذى خى معتاه سب فى ذات اللافظ ,فالفرق بينه

وبين الى أنالخفاء فى الأول لابسيب مزذات الافظ  ,وإنما بسببالاطبيق .
من حيث شمول اللفظ » فالخو يعرف المراد منه ابتداء  .وأما المشسكل

فالخفاء يحىءمن ذات الافظ ؛ ولايفهم المراد إبلداليل من الخارج  .ومثال

المشكل اللفظبٍ المشخرك  .فبو يدل على معنيين أومعان علىسبيل ااتيادل»مثل
كلمة عين ف,إئها ندل على الجارحة وهى العين الميصرة ؛ وتدلعلى عايلنماء؛

وتدل على الذات  ,وتدل على الجاسوس » وهى معان متغايرة لاتجتمع فى
معى جامع حتى يشعلبا| اللفظ جميعاً » بلى إنه يطلق على واحدة منها فى
:اتعين واحد من المعاق.
الاستعال الواحد  ,هذ! معنى على سبيل ا'تبادل و

افللفظ المشترك لايكونإل بالداليل من قرينةالسياق » أودليل من الخارج»
ومثال الدايل من السياق أن شولقا أل دنت أأهيون الآعرف هو ضع جيش.

العدوءفإنه يكون المراد بالعين الجاسو سكا يدل السياق» وهن ذأليكضاقوله
تعالى :لممأعين لبياصرون با ف»إن السياق يدل على أن المراد الباصرة .
وقديكرون معرف ألأرأذدمهن الافظ المشعرك من داءىخارج ى لامن أصل
ألسياق  0وإذا كن الدايل

عا  2فإن  1أل الاختللاف قَْقبمه لبس كبيراً 2

و إن كان غير ن
كصان مجال الألاف فى لبه وأسعاً.

ومن الألفاظ المشار  5فى القرآن التى اختافب الفقباء فى تفسيرها قوله

تعالى  « :اولمطلقات يتر بصن بأنفسين ثلاثة قروء  :ولاحل طن أن يكتمن

ماخلق الله فى أرحاممن ف»قد فسره الحنفية وغيره بأنه الحيض » وفسره
اأشافعية بأنه الطبر وكان ترجيح كل واحد من التفسير بن على الآخر بدليل

- 181خارجى  ٠واللفظط

ف ذأنه صالح للمعنيين  2وأدلةالخافية وهن د

فى تفسيرم له بالحيض أربعة :
أوها :

ْ

د
و
وه 5طلاق الآمة اثنتان وعدتها حيضتان ٠ فإن هذا

الخير إن
صح يكون ا عل أن ألمرأد بالقرءم الخيضة » دلكن

لايعترف اأشافعى بصعحة نسيةهذأ الذير إلى الننىى كاي .

ثانها قو
:لهاتعا
للىآفيىة الكرمة ::دولاحل هن أن يكتمن ماخلق
أ
نه ى أرحاممرن » وما خلق الله فىالارحام هو الحيض » وليس الطبرء فكان.
المناسب أن تكون |القروء هىال.+ضات .

وثالئهاقو:له تعالى  , :واللانى ينسن من انض من نسا نكم إن اركبم
فعدتون ذلا نه أشبر » ملت الاشبر مكان الخرض فكان القرء هو الخيض .

رابعبا ا:لأتنقديرا تت الإسلاميةنبت بالاستقراء أنها تناطبأمورحسية
| إجابية ل
لابأمور سلبية » وإذا كانت كذلك فإن 4سباق مثل هذه ألهمارة
أن 4ون ألهقروء هى الخيضات  5لاالاطبار لآ ط
نبر سلى لاإيجافىء
داأنى كا
عير عن الخيض بالقرء فاليا « :دعى الصلاةأأيامإقرانك..

هذه أدلة الحنفية ٠ أما أدلة ا|ل!شافعى فهى
 02له :
أولها ق:وله تع
فال
طىل«قوهن أعدتهن » أى فى عدتهن ؛ واأطلاق فالعدة

لايكون إلا فحىال الطور » فلا يكونفىحال الحيض ء؛فدل هذاعل أنالعدة
تكون بالإطبار إذا عير علها بالعدة .

ثانا أ:نتفسير القرء  0أقرب إلى الاشتقاقءكلءلةأاانلقرء معناها
اجم
عوألضم ؛ولاشك أن مدة الطبر هى الى يج نمعفيها الدم فىالرحم

ومدة الحيعنهى مدة لفغله وإلقائه فكان  725أن يفسر القرء ال
تالئها  :أن توالى الاطابار يدل على براءة الرحم من امل .فهو علامة
على ذات المقصد من العدة .

 -دمنالأمثلة التىقبل إنها من ق (بم هل -أاعلصلمودكللقواللفتتههع)الى :

ش

 [#7اسم

منكم ويذرون أزواجا وصي ةة لازواجهم متاعا إلى الخول
 5والذينيتوفون
إن هذه الآية تعد من ق3بيل المشكل إذ اجتمعت معقولهتعالى:
غير إخرأ جَ» ف

وفو نن منكم ويذرون أزواجاً بتريص نأ نفسبن أربعةأشبروءتشراء
«والذين يت
ن فى ظاهر القول ذكر للمعتدة ومفناة عدتان  .إحداهما بأربعة
فإنه يكو

أشبر وعشر ء والثانية حولكامل  ,ولكن عند التأمل فىقوتلعهالى« :وصيه

واجهم متاعاً إاللىول غير إخراج » بيينأن آية  «النين توفون
لآز
أأزواجاً يتربصن »المر اد منها بيان العدة  .والثانة نشبت حا
17نكم ويذرون
أن بق فىبدت الزوجية سنة بعد موته » بدليل قولهتعالى من
لروجةالمتوف

لنا
فر ج
بعد ذلك ١ : فإن خ

.ما الأولى فتيين وأجآ على
جنا ح عليكم أ

المتوفى عنهأازوجباء وهوالتر بص ه« أرب أشبر وعشيراء فإحدى الابتين

با  8والاخرى اشدت واجياً عليها .
:تعطى حقّأأ للمتوق اعتبا زوج

“«؟ؤة ل وإنه بدو مانلخلين السابقين أالنإشكال فى النصوص
الفقبية ليس معناه إيمااما لايفيم منه الجكم م ؛»بل معناه حال فاللفظ أونى
الأساوب عل لمنفىلايفهم إلا بعد التأمال والترجيح ؛ وبذلك يعد هذا من
ل الابهام النسى » لا من قبيل الابهام الذىيحتاج إلى تفسير من السنة
قبي
كإانن قرآناًولذلك يزول الإشكال باجتماد المجتبدين والتوفيق
النبوية
مسن النصوص ,.والمقأاصد العامة .

وإنه بعد التفسير يكون النص واضحاً

مكشوفاً لكل ذى نار وفهم

وه النظر #تتلفه .
مويا تكن أ ج
وأقم ف القوأ نين الوضحة ف  4فى كثير من
وإن ذلك و

الاحان إشكل

الافظ وستغلق  0ويحتاجاأفقه وأا[لقضًا ه إلى الرجو ع

 0لها :نون

والبواعت عليه من اللاعمان التحضير بةلهزول الإغلاق  .أإولى المصدر
التارخى أيتءر ف المراد

وذلك

بالتنسيق نس الاصل والفرع  8أو تعر قله

مرأى القانون من المواد المختلفة للقانون ١التنسيق الفكرى بينباءوتد تكون

 [9سم
إزالة الإشكال تطبيق م يدون أرب

!ل الم
إ

أن
والعدل قُْذاه إذا

ش اللفظ حتمله .
الجمل :

#؟(  المجمل هو الذى ينطوى ف معناه على عدة أحوال وأحكام
قجدمعت فيه و»لامكن معرفتها إلا بمبين و»لقد قتالعفرىيفه البزدوى فى

أصوله ا:لمجمل ما ازدحمتفيه المعاتى واشتبه المراد اشتباها لا يدرك
[ل الامستفسار * 3الطاب والتأمل .
بنفس |ل :عدارةبل بالرجرع إ
ومن هنا ودين أن اأفرق بين الجمل والمشكل والخق أن المجمل لامكن
معر فه تقفصيله من ذات الافظط

 2ولا المجترد الاجتباد الفقَوى ف

التفسير

م6

بل لابد  2فهم المجمل وإدراك صوره الخدلفة  2وجزثياته الماشعية من ميان

يوضح المعنى » و يفصله تفصيلا  .ويدقى بعد هذا البيان التفصيلءو ضعلنامل
ا اتأملين  4وتدير اف

1

اثتالقرآية الخاصة الأحكام التكارفية جاءدت
ر
اا
وإن؟ شيرآ من لعير
ملة  3وفصلات أحكامبا وبدنتها السئة  3والصلاة كن الآمر فيه غلا

ي
0
ك
أأسنة بالقولوالعمل  ,وقد قال النى

وبشه

».
 , :صلواارأيتموفى أصلى

والحجكذلك سله السئة  5وقال عليه الصلاة والسلام  1:عدزوا عنى

منأسكك  2ركذلك الوكاة واليوع ذكرت مجملة  2ثمبينتهالسنةأيضاأً ببازاً
مم التعاممل بس بنى الإنسان .
تفصيلياً مهل

وكذلك فى أحكام الجنايات» فقد انلصقرآن على وجوب الدية وفصات

السئة مقدارها » و بأين<توطا  ,وذكرالقرنآالكريم أن الجروح قصاص»
وابدنت السئة أحكام هذه الجردح  4وهى مكن القصاص :الكامل  80وهمى

لا مكن إلا الناقصء وهو الدية ومقاديرها.
وهكذ! لانجد +ملاقد ذكر فىالقرآن إلا بينته السئة بتفصيل أ-
تفصيلا لا يدع مو ضع إيهام من بعذه .

1

ع  -وإنه بعد بيان المجمل يعد من قبل اللفظ عند اكلاآرين ».
فلا يدخله التأويل ولا يدخله التخصيص بعودجود المنين .

ولقد قال بعض العلياء اأمنجمل بعد بيانه قد يكون ظاهرأ وقد يكون.
نصاًأو مفسراً  .وقديكون تحكما فلا يتحقق فيه واحد من هذه الأقسام ..
بلقدقبل إنهبعدالبيانقديصير مشكلا  .وقد ذكروا ملا ذلك حديث.
الرياء وهو قوله : 2و الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة ؛ وأأس بالبرء.

والشعير بالشعير  ,والملح بالملح ؛ والقر بالقرء مثلا مكل » سواء بسواء ».

يدا ببد  ,فإذا اختلفت هذه الآشياء فبيعوا شكيلفتم .
وإنهم يعدون هذا تفصيلا لمجمل كلمة آاربا فىقوله تعالى ٠ : الذين,
ونه-
يأكلون الربا لا يقومون إلا ي5قوم الذى يتخطبه الشيطان من المس » إ
بعد ذلك مشكل يحتاج إلى تعرف عليه » وذلك ليتعدى إلى ما شايه هذه.

الأصناف )(١ .

 )١(٠ىلع ةحصضرف مءاعدإلا مبمهنأ فرعترف هبشيام فانصآلا ال دعب نم

قبيلالمشكل  ,نلاألامام لمدو عر ذ1ك الأنظ ؛ إنها جاء مزتطميقه فيعد خفياً لا
مشكلا » علىأن الاختلاف فى معرفة العلة لابعد دليلا عل الإنبام ؛ لآنه اختلاف.
استتباط فثىوء وراءالافظ لامر ذات اللدظ بر املزاحكام المعللة  :وقد اختاف.

العلياه بالنسية لاحديث من حيث تعليله وعلته عل أ بعة أفوال :

أولهما  :قول الظاهرية أنه غير معال ».لآ نهم ينفون القياس .

ثانيها  :قول الحتفية إن الملا هى انساد الجنس والتقدي بأن يكون مكيلا أو.
 .حينقد حر مالتأجيلوحرءالزيادة » وإناختلف الجذس.
موؤونا من جنس واحد

واتحد التقدير بأن كنا مكباين مثلا تحل الزبادة  .ولا بحر التأجيل » وهذاى

غير ماجرى العرف عل التبايى التام بين صنفي.ما كادد د والذهب .

مانثها  :قرل الشافعية إن العلء هى الطام أو الثمنية » فالآشياء التىيتحةق فيبا؛
الوصف تسكون عل الرياء وكهوونها متأ كأورنها مالمطعومات ٠
ورابعبا  :قو حذا قال لكيه ر ااملة هر الثمنية  .وى غير الاثمان كو نباطعماة

3

:الوق فى مسألة الربا أن نص القَرآن ليس مجملا ء وإنكان فيه خفاء
فالذى بينههو قول النىعل خفطىبة الوداع  « :ألا وإن ربا الجاهلية
موضواع ٠وأول ربا ابتدأبه رباعمالعياباسيعي الطب فالربا المذكور
فالقرآن هوريأ الديون » وهو أن يكو نالتأجيل ف الدينق نظير لز يادةفيه 5

.وأذا قالتعالمىفى ختامآية الربا « :وإن تبتم فلكمرؤوس أموالكم لاتظليون
ولا تظلاون» .

ويسمى هذا النوع من الربا ربا النسيئة  .ويقصر ابن عباس الربا.
[أنحرم عليه .

أمالريا الثانى المذكور فى الحديث فهو ريا اليوعده يسمى فعرف

العلماءكذلك  ,ولذلك يضعون الكلام فيهفىباب البيسع » والغرض منه
جعل هذه الآمو ._:الستة وما يشببها 

عل اختلاف العلماء فى دحود

ما يشبهها ليس حل اتجار إلافى دائرة معينة لاتعدوها  .لآن بعضها لياصلح

اسعلة ييتجر فيها وءهو الذهب وا
فلفض
هةم»
ا لتاقوليمأقشيم
ياء ووزنها »
بدعضها الآخر لو اتسعت التجارة فيها بلا قند ولا شرط لأدى ذلك إلى
'احتكارها بين منتجيبا » أو حرمان طائفة من الناس متهأ.
6

-

إذا جاء البيان لياعد بالإجماع اللفظ المجمل من قبيل المبهم

لآانه بإضافةالبيان إليه يمخرج منالإبهام » لومكن .يقحددث أنتجيلبعبض
الباحثين الممين » فكون الاهام قالجمل ؛بالنسبةطهم “ولا بعلإجامآًؤذاته,

افد زال الابهام بالبيان .
والالفاظ الجملة قَْ ألموأنين كثرة 2

ولذلك

توججد ألا
وائح المزهذة

اللقوانين وفيهاالبيانيزيل الابيامف إىجال القوانين» وأحياناً يكون البيان
بقانون آخر يعدقانوناً تفسيرياً للأول:وذلككقانون الوصيةبالنسبة للرجوع 0

 .فكلمة ارجوعكانتمطلق ق
ةُّ القانون رقم ا أسدة 5١1 المنظلملتقاضى

ساعد
أ أن الرجوع حالة الانكار لا تمع الدعوى فيه
فىانحامالشرعية ٠ فتميم

ة عرفيكةتتبت كب باخط المتوفوعليراتوقيه الجاء
إلا دورقة ,رسيةأو ورق
عا جإلىهذا أنهألرجوع
القانون رقم ب أسنة +49١ وف مسر الرجوعالد :ع

القولىء وبذاك قد هذا المطلق

ومن ذأليكضاً كلمة الأحوال الشخصية الصادرة فى اتفاقية إلغاء
الامترازات الأجنبية فقد فسرتا المادة وو

من قانون نظام القضاء

وهكذ!.
التشسايه :

م  ١هاوللفظ الذى يخ معناه و:لا سبيل لآن ندر عقول
أطعاً أو ظناً ءن الكدتات أو
العلماء ك»ما أنه لميوجد ما يفسره يراقا
السنة  .وهفىذه الحال لا “ 6العقل البشرى إلا القسليم ٠_التفو يض لله

العالمين » والاقرار بالعجز والقصور  .ولابد ليا أن نتكلم فى هذآ
رب

الموضوع فىأمرن :
.ذاك
أوطما  :وجود المتشابه فالقرآن  .فإن ذلكمسلم بدلارسفيه و

لقواهتعالى :وهر الذى أتزل عليك الكتاب نه آيات محكماتهن أالمكتاب
وأخر مشأ هات ؛ فأما الذ.نف قلوي»م زيغ فيتبعون ماتشابهمئه ابتغاء الفتنة

وابتذاء تأويله ومايعل تأويله إلا الله  ,والراسخخون ف اىلعلميةولونآمنا به

كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولو الآلباب » ربنا لازع قلوبنا بعد إذ

هديتنا :وهب لنامن لدنك رحمة  ,إنك أنت الوهاب » .

ومعات:االعقلماء علىوجو« د المتشابه هذا اانص لكريم فانه قد اختلفوا
فى مواضعه ء فيقول ابن حزم إنه لامتشا به فىالقرأن إلا المروف المقطعة

ءم الله تاعاللىقفرىآن مثل قرله تعالى ::الاأقم
قس
أفوىائل الوسور
بيوم القيامة » وقوله تعالى و:ا,لشمس وضحاها و.القمر إذا تلاها ,

سمد[1

لم

' وبعض العلياء يول إن مواضع المتشابه تشمل ماذكره ابن <وم >

وتشْمل الآيات اتى فيها ما بوهم تشبيه الله تعالى «الحوادث .

وإن العلماء إمقعرارم بأن إدراك معنى المشابه علىا ولججهزم والبقين
»طم فىذلك حوث
غيرممكن ؛ فان منهممن حاول الوصول إملعىناه و
ون بعض ما يدعى فيه التشا به قد بينت هذه البحوث أنه يخرج
مستفيضة » إ

عن نطاق ااتشابه ك.الايات الموهمة للتشبيه فى ذات الله
الآمر اأثاى  :أن الآيات التى اشتملت على |ا/لتكايف

سان الاحكام

التى اهلىقشوارميعة الإسلامية ليس فابلهقاشابه قط  .بلكابباين واضح .
 .إما فى ذات نفسه ؛ إوما ببيان النىتلاك  ,لآن الن يك قا :دل تركاتم

عل المحجة البيضاء اتى ليلها كننبارها إ»ذ ولا يممكن أن يكون التكليف فى
ثىء

غير وأضح ولا بين .

التأوول :

اويل
مو  -ذكرنافى الظاهروالنص أنهما يقبلان ١ا:

فاهى

حقيقةالتأويل وما شروطه ؟ لقد فهم بعض الكتاب فى اافقه أن التأويل
تلاق مٌمعئاه م عل الأح<كام وهذآأ دس المقصود من التأوبل

لآن.

ولكزن تستخر جعلة ش

تعليل الأحكام معنأإهعمال النص ”ا ورد فى موضعه:
 3 8لتطبيق الم فكل موضع تتحقق فيه العلة » فبو ليس إخراجاً للفظ

عن ظاهره  2وللكنه أعمأل له ق ظاهره » وتعدى إعماله إل مو أضع غير

٠

مدلولاات الت.

أما التأويل فهو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر تحتمله >

وليس هو الظاهر فيه » وشروط هذا ااتأويل ثلاثة :
أوهما  :أن يكون اللفظ محتملا ولو عن بعد للمعنى الذى يؤول إليه :

فلايكون غريباًعنهكلالغرابة .

ظ

لعك##

ل

ثانيها  :أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص خخالفاً
لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو مخالفاً لنص أقوى منهسند؟

 .كانضخالف الحديث لرأياً » ويكون الحديث قابلالتأويل فيؤول بدل أنيرد

أويكون النص خخالفاً لما هو أقوى منهدلالة  :كأنيكون اللفظ ظاهراً فى
الموضوع ؛ اولذى يخالفه نص الموضوع أو يكون اللفظ نصافى الموضوع:
والذى خالفه هوس » 2ففى كلهذه الصور يؤول .
ثالثها  :ألامكون للتأويل من غير سيد

من الموجيات له

؟ء بل لابد أنيكونله سيدل هسدحمك

٠

 - ١4وإن التأويل قسمان  :أ(ح_دهما ) فى الاحاديث والآيات
الموهمة للتشبيه ك.تأويل اليد بمعنى السلطان فى قوله تعالى ١ : بد الله فوق.

أيديهم » وبمعنى السخاء والجود فى قوله تعالى : بل يداه مبسوطتان ينفق

كيف بشاء » ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء فى قوله تعال  « :ألرحمن على

العرش استوى»

.

فإن هذاكلهبابمن أبواب التفسير أوجبه التغزيه المطلق لذاتاتهالعلية
عنأن نكونْمشا مه للحوادث لان ألهسحا زه لساكخله شىء » و تدأوجت

العقل هذا اللأويل » وهو مستوف لكل الشروط ف التأويل .
على أزه جب أن تقرر أن هذا لابعد تأويلامنكل الوجوه

للانه تفسير

بامجاز المشرور  ,و1نا :ز 5المشوور يكون فهمه من ظاهر النص» لا منتأويله »

فالعرنى إذا قيل له وضع الأمير يده عل المديئة يهم مئه وسط سلطاته

؛ واستيلاؤه عليها » فيكون من ظاهر الافظ أن يفهم من قوله تعالى :,يد الله
فوق أيديهم » قدرته تعالى وسلطانه » وإن هذا مناسب لذلك العود الذى

سيقت الايةالكرعةلتوثيقة » وهو المبابعةاتلتشجرة وهو عبد اله تعالى
ذى الجبروت .

#1/ت

وإنه إذأكانكذلك فهو منقبيل دلالة اللفظ  .ونإكان علىسبيل امجاز ,
-ولذلك لا بعد من قبيل المتشابه .

ش

زو القسمالثانى) منالتأويل تأويل النصوص الخاصة بالآأ-.كام التكايفية
ل الباعث .عليه هو التوفيق بين أحكام الآيات والاحاديث القى
.وهذأ /تأوي

اىهر هااختلاف
.بكونظ ف

ع فمكون ا أويل لإعمال النصين  ' 5إذ أن من

المقررات ف تفسير النصوص أن إعبال اللفظ أولى هن إهماله» فكان من

.مقتطى تاك القاعدة فى التفسير أن يؤول أخد النصين ليمكن إعمالالنصين.

ومن !|تأويل تخصيص اللفظ العام “بل إن ذلك أوضح أبواب التأويل »
أيضا تقيرد المطلق » ومن أمثلهخصيص عامأن أله سبحانه
“ومن التأو|0

وتعالى أباحابليع بقولهتعالى  :دوأ<ل أللّهأأبيع وحرم الربأ » وبقوله 5بالباطل إلاأنتكون
شم
تعالى  « :يأ| الذين آمنوا لا تأكلو | أموال يبيف
تجارة عن تراض هنك » ونهى مذعملك عن تلمى السلع » فكان بعض البيع
حأرما بمقتضى هذا النبى  .فكونهذا تخصرصاً لآية الاباحةء وكذلك :وى

النىيولي اعلنتغرير » وعن البيوع التى تؤدى إحلىت|كار أقوات الناس»

-وهكذا  0كل تخصيص للحل العام هو من باب للتأويل

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى  « :وأولات الأحمالأجلن أنيضعن حملبن»
فإن ظاه رالنص أووضع الحمل تنتهى به العدة » سواء أكانت عدة طلاقأمكانتعدة و فاة ,ولكن قوله تعالى  « :والذين يتوفون منكمويذون

.هى تفيد أن عدة الوفأة
أزواجاً يتريصن بأنفسون أربعة أشبر وعثشرا» و
أربعة أشبز وعشرا سواء أكان المتوفى عنها زوجبا حاملا » أمكانت غير

<امل :بانعذلك التعارض إذا أعمل الظاهر فى الآيتين خصصت آيةعدة
“الوفأة :عاإإذذاالمتكن حاملا .
تأويل تقييك المطلق مثل 5لهتعالى  :د عدر متك عليم 1يِتَهَوالدم
ومن |[

وم

الخفزير » وماأهل لغير اللبهه » معقولهتعالى 0 :

قل لا أجد فيما

.18أوحى إل رما

على طا عم يطعمه

م6

إلا أن كون  4مم

أو دمأ مسفو حا

غير  » 4 7فإن الدم  2الآية الآولى ذكر مطلةا
أو لحمخهزير أهل ١
دا بأنهمسقو م وقد
ثاانة ذ كر مة.
وق الآبة ال
أن دك

8

3

ع 2ك 5فوجب.
أتخدموضوع

المطلق بالمقيد .

به مو ضعه.
ى جو'
 55ولأ وإن التأويل ممع اتفاق العلباء جمعياًعل و

دوشروطه +تلفون ف طرقه وموأضعه ٠ فيختلقون ف مخصيص

العام تر

الاحادء فى تخصيص القياس أو المصلحة للعام إذا كان ظنياً  .كما يختلفون
فى تقييد المطلق بالمقيد متى يكون  ,وهكذ! ..

والتأويل باب منأ بواابلاستنباط العقلى قويموه
»و قد يكون تأويلا
صحيحاً » وقد يكون تأويلا فاسداً  ,فيكون تأويلا صحيحاً كإاذنامسةوفياً
لشروط ال
وساب
يقةك.ون تأويلا فاسداً » إذا لميكنثممة
وجب له»؛أكاون.

له موجب ولسكنلمينبج فمينهواج التأويل الشرعى ؛ أموكا
ننال
اتأقو ي
ضلاً
للحقائق الشرعية » وغفالفا للنصوص

القطعية .

وإن التأويلفالىقوانين يكون عتند
عارض نصوصمها و
»التوفيق بين

ظاهر الموادالمختلفة » كالتعارض بين ااشفعة و-ق الاسترداد فى القوانين

المصرية المدنية ؛ وحصركل واحد من القن فى داكرة معلومة » فإنذلك
احتاج إلى تأويل وتقييد نفصىوص

كلا اين » وكتأو بل اانصوص اخاصة

باشتراط التعويض عند إنشاء العقد إذا امتنع أحد العاقدين عن التنفيذ ,
ولقدكانت هذه التأويلات وأشياهها لها مقام فى القانون المدتى القديم »
ولاحظ الجديد هذه 'التأوبلات » فاق بها صرحة بعد أن كانت تأويلا »
وأللّه سبحانه وتعالى أعل:

ا

اوس لم
اس

».و

الدلالاات

ز ناه كان فتىقسيم الألفاظ من ناحية وضوحما »-
ماذك

تصوض بعضبا على بعص عند تفسير هأ"
ومدى قوة وضوحها » وحمل الن

واستنياط الحسكم منها »

ما تؤديه الألفاظ من معان هو دلالالتهاء وهذه الدلالات تتاف
وإن

على معان متعددة برق مختافة » وهى جمعيها:
طرقبا ف»الافظ الواحد يدل
متلاقة غير متنافرة ٠

ق الدلالة إلبىعأةرأقسام دلالة العبارة » ودلالة-
وقس فقراء الحنفيةطر
ي

ودلالة الاقتضاء  ,وزاد جمرور الفقباءدلالةخامسة-
الإشارة» ودلالة اانصء
لنشر بكلمة موضحة إلىكلفرع من هذه الاتراع .
هى مفبوم المخالفة » و

ا بطة لطرق فهمب|عاضنصوص الق رآنيةوالنبوية ».
ليقبين تميزأقسامبا ء وهىض
لنصوص القا نونية أياًكانموضوع هذه االقنوين .
وا
العيارة :

ولالة
ى المفروم من الافظ سواء أكان ظاهراً فيها أم.
هالىمعت
4
ن محكما أم.كان غير محم فكلمايفبم من ذات
كان نصاً  ,ومواءكا
هما نكن قوة وضوح الافظ عليه يعد من قلى دلالة
اللفظ الذى وضع له م

العيار وذالك مثل النصوص

أسابقة كلها » ومسل قوله تعالى  « :فاجتنوا

جتنبو! قول الزور » » فإنه يفهم بدلالة العبارة أن
الرجس من الأوثان وا
شهادة الدور جرعة .

0

تحالى  « :إن الذين يكاأون أموال اليتامى ظلاً  ,إنما
ومن ذلك قوله

صلون سعيراً » فإن عبارة لقص #فيد أن من
يأكاون فى بطونهم ناراً وسي

ال اليتامى » ويستفاد من هذا أنه جرعة توجب عقاباً
أشنع الظم أكل أمو

عقاباً دنيوياً يتولاه ولى الآمر بوضع عقو بة
دينياً يوم القيامة » وتوجب

زاجرة ينفذها القضاء مع العقاب الاخرى .٠

|

لامع

لد

هذا ويلا
حظ أن دلالة ألعبارة مراتب عحلىسب قوةالوضوح افللفظ

ودلالة الافظ على ما سبق له دهى فى النص أقوى من دلالة الظاهر علىمام
يسيق إليه

فثلا قولهتعالى 0

كلاهما بالعبارة .

وأحل

ألنّه البيعو “رم

اأرياء دل عل معنيين

أحدهما
 :التفرقة بين البيع والرباء وهذا دو القصد الأول  .وقد دل

عليه نص اللفظ .

والثانن  :وهر

بان ح
ل أببع 6وهو مقصد تبعى .

وكذلك كثي
ر من النتصوص القرانية يدل
بعيارته على معان مقصودة

هى دلالة ألنص  3ومعان تمعية هى ظا
هر النص على الحو الذى شردناه ف

مراتب الأالفاظ فى الوضوح .

ّْ

؟شثدارة الخص :

؟
٠#  -هى مايدل عليه اللفظ بذير عبارتة » و لكنه بجىء نتيجة

طذه العبادة؛ ف
بويفهم من الكلام » وللكن لايستفاد من العبارة ذاتها  ,مثال
.ذلك قاولللهتعالى فسىياق إباحة الزوجات ٠ : فإن خفتم "ألاتعدلوا

 :فواحدة
» يفهم منه بالعبارة أنه لايحل له دينيا ل قاضائيا أن يتروج أكثر
من واحدة
 ,إذا تأكد أنه لايعدل بين أزواجه و؛يفهم بالإشارة أن العدل

مع الز
وجة واجب داك » سواء كانمتز وجا واحدة  .أمكانمتزوساً أكثر
من واحدة » وأن ظلمالزوجة حرام .
0
ومن ذ
لك قولهتعالى فآىية المداينة والآمربكتابة الديون  :ي.أمها

الذين آم
توا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكاتيوه بالعدل و
؛لا يأب

كاتب
أن يكتبكا علمه الله فيلكتب  ,ولهلل الذى عليه الحق و
,ليتق الله

:اربه ول
ياخس منه شيئًا
ً » فإن وصف الكتابة بالعدل يشم منه بتصرريح .

اللفظ أن ا
لمكتوب يب أن يكون صحيحاً ومطابقاً لإرادة المملى  .ويفيم

داعس

بطريق الإشارة أن المكتوب يكون حبة على من أملاه بحيث لا يستطيع,
أن يشكر م اشتمل عليه مأدام غير مزور.

ومن ذلك قوله تعالى  :دوعلل ااولود لهرزقبن وكسوتهن

بالمعروف»-

فإن هذا النص أفاد بعبارته أن تفقة المولود على والده » وأفاد بإشارته أن.
الوالد تابع لأبيه منسوب إليه » وأفاد أن للولد نحو اختصاص على ولده »

ويد بالإشارة أيضاً أن مال الولد لاب فيه شبية مالك » وإذا لوأخذه.
يف
لا يعد سارقا .

«مرثم شورى بينهم » فإنه أفاد بالعبارة أن.
ومن ذلك قوله تعالى  :وأ
انزام,,
الحم الإسلامى كوم عل الورى دين جاعة المسلمين ,و يغيد بطر يقال ا

وجوب تخير الأ.ة لماءة تراقب الحا م وتشاركة فى سن أنظمة الك .

هذا ويلاحظ من هذه الأمثلة وغيرها إن إشارات النصوص هى معان..
الترامية منطقية رقب عل مدلولاات العيارة  6وق إدرا كبا :فاو تالعقول

وتتفاوت الأفبام » وأهل الخبرة فى فهم الألفاظ الشرعية والقانونة ثم,
الختصون باستخر اجنلك المعاقى الالتزامية

 4فعيارة الخصوص

 05شهمبا

الشربعة األوقانون  ,والفقيه فى اللخة أيضاً » فلا يمكن أن يتصدىلاستنباط
الأحكام الشرعية والقانونية إلا من يكون عليما باللسان العر.:علما يستطيع,
أن يدرك ب 4أسرار ذلك اللسأن ومراميه .

دلالة الغص :
خا

الت وتلسعى ووم الموافقة كمأ لسمى دلالة الأولى  3وعدض..

الفقباء يسميها القياس الجل» وتكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدل.

على الحمفواىقعة بعبارته  ,ويفيم من النص هذا الحكم فى واقعة أخرى.
لتحقق موجب الك فيه  ,يفضر بون لذلك مثلا بقوله تعالىفىشأنالوالدين-:

سا عم

«ولا تقللماوألفاننه رهما .وقل لها قولا كربا ٠ واخفض لهاجناح
“الذل اهلنرحمة » وقل رب ارحهها ماربيانى صغيرآ » .فإن هذا النص يفيد
 1بعبارتهتحريمأن يقول هما «أف» .وإذاكن قول.وأف» لمأ حرأماء

فبالاءلى يحرم الضرب والشتم “أو [يذاؤهما بأى نوع من أنواعالأذى,أن الغيى عن قول أف يميد دما النبىعن كل أذى ٠ إذ كلمة أف أدق

أنواع الآاذى ؛ والنوى عن أقل١لأذى حا نهى عن كل أذى ؛ وإنهذهالدلالة .

'تفيم من النص من غير استنباط » .فالفرق بين دلالة النص والقياس أن
ال
:قياس لا تعر ف العلة الْجّ #مع يبن ال كم الخصوص عله » وغسير

المخصوص عليه إلابالاستنباط » يدملاالة النص يعرف الحكم من غير
:استنباط » بل ن
[ه أحيانا يستوى فى[ديراكها من اللفظ ال
افقليهفوغ
قير
يه.

ومن دلالة النض منع تبديد مال اليتامى أو إنلافه أو الاقصير افمحافظة
.عليه من قوله تعالى « إن الذين ,أكلون أموال اليتامى ظلما » [نما كياأون فى

بطوهم نارا » فإن هذا النص يفيد بعيارته النبى عن أكل مالاليقيم » وأخذ
الول مال اليقيم لنفسه ؛ وهذا يفغبم مزه من غير استنباطه منع تهديد أموال

البقيموالتقصير فى الحافظة عليها .
ومن أمثلة دلالة النص ما جاء قفوىله تعالى  « :ومن قتل ممناً خطاً

فتحرير رقبه مزمنة » ودية مسلمة إلى أهله  ,فبذا النص أفاد بعيارته وجربالعتق فى القتل الخطأ » وأفاد بدلالة الذص » وجوب عتق الرقبة المؤمئة فى

القتل العمد  .وذلك على نظر الشافعى  ,لآنه إذا كانالمتق فى القتل الخطأً

-داجباً فبو القتل العمد أوجب » إذ السبب فى وجوب الكفارة هو جريمة

القتل » ونقص عدد المؤمنين واحداً » فوجب إحياء .نفس مزمنة بعتقها »

«والقتل متحقق فىالعمد أكثر من الخطأ  ,فالخطأ فدل منغير قصد  ,والعمد
فعل معكه قصل ٠

5

 -وإن هذا النوع املندلالة سبى دلالة النصء لآن معناه

21

يفهم من النص » وإن 0يكن بعمارة الألفاظ ذاتها » إذ أن مدلول عبارة
لفاظ لا يعملما » ولكترا تفيم لا محالة  ,يوسمى «افلبموومافقةللتوافق
الأ

ل عليه العيارة ويسمى القياس الجل لآن هذه الدلالةإعمال
يدهأ وبين ماتد

ة النص » ولكنها علة بيئة لا تحتاج إلى استنباط  .وقيل إنالشافعى يعدها
لمل
من

القياس 7

ولسميهاً القياس الجل .

ام القضائية ترججع فىكسثير من الاحيان إلى هذا
و بلاحط أن الاحك

النوع من الدلالة » إذ أنها تتعرف مةاصدالقا نونوغايته » وتطبقالنصوص

عىبكل متاتحقق فيه هذه المقاصد بطريق الأولىوتصرح بأنهأولى » وإن
نه إعمال لمعناها . ٠
»و
ذلك ليس تديدآعلى ألفاظ القانونلك
دلالة الاقتضاء :

وم

والنوع الرابع من طرق الدلالة الاقتضاء » وهىدلااةاللفظ

كل أمر لا إستهيم المعنى إلا بتقديره .
على

ومن ذلك قوله تعالى  , :من عن له من أخيهشىمفاتباع بالمعروف وآداء

إليهبإحسان ؛ فإن اانص يستفاد منتصرحه أنه عند العفو يقبع العافى منعفا

عنه بإحسان » وذلك يقتتغى أن يكون هناك مال مطلوب  ,ولذلك كانأمر

الاتباع مقتضيا حتها جوز أن يكون العفو فى نظير مال يساوى الدية أو أقل

.منباء إذ أن الاتبا ع بإحسان لايستقيم فيه المعنى إلا إذاقدر أنلاعاطلب
المال  3وهذا صر يحقوله م

له فقيل ذله إحدى ثلاث القصاص
 :دمنقتل.

أو العفو أو الدية ء وإن أراد الرابعة تفذوا على يديه ».
وينكر الصو ليون مثلاللاقتضاء حديثاً مشرورأوه .قولالنىى الله

عمتىالخطأ واانسيان وما استسكر هواعليه  ,فإنالخطأ
عليه وس  :ه رفع نأ
إذا وقعلايرفع  ,وزتما المراد الإثم
ومثل ذاك تقدير كل مضاف

ا

عذوف

0

وقدضيه الكلام © فهن ذاك قوله

.ع١

ل

تعالى:وححترمت عليم المعة والدم و م النزير وماأهل لغير ألهبه» فإن.

المراد تحريم الأكل لاتحريم ذاتها .
ومن

ذ[زك قوله مد
اي
ن ٠ك
ل الملمعلىالمسلمحر أمدمه وماله وعرضه ».

فلس التحريم ّ 02
بأ
علىذات المسم  2ولاذات دمك وماله وعرطه

 3وإما

التحريم متصب عل الاعتداء فلا بل يستقيم ألنص من تقد يركلمة الاعتداء.

وهكذا غير ذلك مندلالة اللفظعل أمو
نرلا
لتفه
ام با
يلف
سظ:و
تلقكيم
اللفظ فى دلالته إلا بتقديرها  ,فالثابت بالاقتضاء ليسثابتباًأصل العبارة »>
وللكنه ثأبت لان صحة اكلام وأسدقا مك 4ضيه

 3وإن ذلك واضح ف

سا بقة كلما .
الأامثلة ل

 - 5#وقد قسم الأصوليون دلالة الاقتضاء إلى ثألاقثةسام بحسب
٠

المقتضى لتقدير اذو ف.

ْ

()1القسم الأول من الم
ق
ت
ض
ى
م
ا
و
ج
ب
ت
ق
د
ي
ر
ه
ل
ص
د
ق
ا
ل
ك
ل
ا
م
شمرعاً

كقوله 2

 8لاصيام أن لا عات ألنية  4أى لابشع الصيام صحي<أ أن.

لا لدت ألذية فتقدر الصحة ليصدق الكلام  2إذ أنه لايكن

(ب) ماو جتب تقديره أصدة

أن يصدق.

الكلام عقلا كقوله تعالى  2فليدع ناديه 130

فإن التادى وهو المكان لا يدعى عقلا [ءا الذى يدعى من يكونون فيه» .

ولذ! قدرواكاءة أهل » فقالوا المعنى  ,:فليدع أهل ناديه . ,
(ح) موج
أب

تقديرة لمح

1كلام :شر ©عأ
اء وذلك مثل قوله تعا

اع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » فإنه لاتثبت

شر عيةالا
با ش
عرحا

 38جاز أن يكون العفو مال .
هرا'ةب هذهالدلالات :
ا

اكت هذه ألدلالات تدخل قُْعدوم دلاأة

المنطوق

م عدا دلاله

داه ءعأسمد

النص لامها دلالات أساسها اللفظ ؛ فبى إما أن تؤخذ من عبارته وإما أن
تؤخذ من إشارته » وإما أن تكون دلالة النفظ من جبة حاجته إليها .

ويقابل دلالةالمنطوق دلالة المفهوم » وقبل أن نتجه إلى انها نقول إن
هذه الدلالات الأربع ليست فى قوة واحدة فىالاستنباط .
فدلالة العيارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها ؛ والترئيب عند المنفية

هنكذا العبارة أولا » والإشارة ثانياً  ,ويليها دلالة النصءثم دلالة الاقتضاء
على نغار ذلك .

ويظبر أثر هذا الترتيب فىااتعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارة مع
دلالة الإشارة قدمت العبارة » ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذلك قوله

تعالى « :وعلل المولود له رزقون وكسوتمن بالمعروف » إن بهالإشارة يفريم
أن للب على مال الولد شبه ملك  ,وذكاه قول المنكىاي أنت ومالك
لآبيك ؛ وأن هذا يدل بطريق الإشارة أن يقدم الأب فحق الإنفاق من
مال الاين على من سوأه ؛ وللكن يعارض فىهذأ ماروى عن النىمكلا

وقد سأله بعض الصحابه قائلا:من أحق الناس بحسن صحابتىيارسول الله
فقال عليه السلام  :أمك ؟ قال ثممن ؟ قال أمك ؟قال ثممقنا؟ل أمك ؟

وب
جر فى
وتزخ
لمل تا
اةالا
قالث ممن ؟ قال :أبرك » فدل هذا على أننفق
عن نفقة الأب » وأنمما على الأقل فى مرتية واحدة هى نفس مرتبة [نفاق
الولد على نفسه وزوجه .

ومن الأمثلةالتى ساقها الاصوليون قولهتعالى٠ : كبتعليكم القصاص فى
مع قولهتعالى ::دومن يشل مومتاً متعمداً شِزأؤؤه جم خالداً فباء
القتلى »
8
فإنها مقا

بالقتل الخطأ آل اشير

إلى أن ذلك

هو

وعدده
الجنأء

,

وخصوصاً أن هناك قصراً بتعر يف الطرفين » وعلى ذلك لاقصاص  7ولكن
الآولى أثيتت القياس له

اللفظ  ,فتقدم .٠
(-٠١

أصول الغفه )

غ1
/؟١

أ

وشول

الإشارة على دلالة الخص  0ولذلك

الحنفية تقدم

قدموأ قوأه تعالى . :ومن يشل مؤمناً متعمداً خِرَاوؤه جوم  2الذى يفيك
بإشارته أنه لاجزاء إلا لم على قوله تعالى ف القكل الخطأ « :ومن قتل
مما روا فشر بر رقة مؤمنة ودية مسلية إلى أهله  0و نه يهم ميك

النص وجووب الكفارة ف لقتل العمد  :لاما إذا وجدق

بدلالة

الخطأ فأولى أن

يجب  2أأحمد ع وقد قدمت إشارة الخنص على دلالة ألنص ققدم مابدل عليه
بالاشارة قوله تعالى :١ ؤزاوٌه جيم 0

قوله سبحأنه :دوهن قتل مؤمنأ خط

على مايدل عليه

...ع

بدلالة اأنص ىَّ

.

والشافعية خا لفون الخحنفية  9وبقدمون ف هذا دلالة النص على إشار نه

فيوجبون الكفارة فى القتّل العمديا وجبت ف القتل الخطأ .

وعلى ذلك نقرر أن الشافمية لا يرون أن دلالة الإشارة مقدمة على
دلالة النص وحجتهم فذىلك أن دلالة النص تفهم لغة من النص» فهى
قريبة من دلالة العبارة  ,ودلالة الإشارة لتافبم من النص لغة ء بل تفهم

من اللوازم البعيدة للنصوصءوما ي-كون من عبارتها أولى بالاخذ مما يكون
من اللوازم التى تختلف فيها الآفهام ٠ وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص
واضح المقصد من الشارع  .بخلاف اللوازم فإنها قد تكون مقصودة»
وربا لا تكون مقصودة .

وحجة الحنفية فى تقديمهم إشارة النص على دلالة النص» أن .دلالة
الإشارة مأخوذة من النظم لانما مأخوذة من لوازمه إذ ذكر الملزدم
يقتضى ذكآر اللازم أما دلالة النص ؤإنها لا تهيم من منطوق

اللفظ » بل

هى  7خذ من مفبومه » وما يكون من المنطوق أولى فى الدلالة مما يكون

من المفووم .
48؟- ١

و تقدم دلا [ه العيارة على دلالة

الاقتضاء 3

هدم

الإشارة

5-0
اإودلالة النص على دلااة الاقتضاء « وللكن مع هذا التقرير شول الشنيخ.
البخارى فق شف

الأسرار دمأ وجدت لمعارضة المقتضى مع الأقسام الذى

اهدمته نظير6 /ن

واذلك الكلام وجه إلى حدما ؛ فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتها
تصحيح اللفظ » فليس طا دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى صمحته ,وإذا
كانت معارضة تكون هذه المعارضة بين الافظ الذى صمحه الاقتضاء » بوين

النص الآخر .
ولكن مع هذا يصح أن نذكرمثالالتقديم العبارة عالاىقتضاء عقوبة
القتتل خطأ فقد قال يَيَيك  , :رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه » فإنه بالنسية للخطأ يقدم له قوله تعالى « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير
رقية مؤمنة ودية مسلية إلى أهله  فإن دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب

رفع الإثم.ولوكان هذا سائغاً على عمومه لكان مؤداه ألا يعاقب المخطىء »
ولكنه قدم نص العقاب » وكذللك بالنسة لانسان كان مقتضى دلالة

الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النامى للصلاة ؛ وصريح الخص يقول « :م٠ن

انامعن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .

-الدلالات السابقة أكثرها مأخوذة من اللفظ » و الذى ليس

من النفظ هو دلالة النص » ؟ يقول أكثر اللأصوليين » وعندى أن دلالة
النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لآنما تفهم لغة عند ذكر النص » ولذلك
يصح أن تسمى هذه الدلالات كارادلاله المنطوق » ويقابل دلالة المنطوق
.دلالة المفيوم » ويكون ألمراد مما مفبوم المخالفة .
و
ط ال
نصمن
والذين لابجعلون دلالة الن

ق يقسم دلالة المفيوم إلىقسمين

دلالة مفهوم الموافقة » ودلالة مفبوم المخالفة ,لآن اللفظ كوإانن لايدل

-لم:؛- ١

عليها هو موافق لا مفعىناها  :لآنهما متساويان فىالمعنى ال
أذىجكالنمهن.
الحم أو يكون الدمعنلىافىلة النص أقوى .
دلالة مفهوم المخالفة :
 -0يعرف الآصوليون الذين يأخذون ذه الدلالة بأنها زثيات.

 .تقيض حم المنطوق للمسكوت عنه إذا قبد الكلام بقيد يحمل الحم مقصورآ

1عل حال هذن[أ القيد  2و
ان ألخص يدل يمنطوقه على الحم المنمصروص عليه 3

مفيداً الحل مع القيد » فإنه مفمومه تفيد التحريم إذا لميكن القيد » فثلا
قوله تعالى « :ومن لميستطع منكم طولا أن ,نكم الحصنات المؤمنات فما
ملكت أعانم من فتيا
تم المؤمناتءفبذا ألنص عنطوقه يفوك حل الزواج,
من الإماء مقيداً ع
دم استطاءة الزواج من .الخرة  3ويقيد مغرو مهالمذالف

ريم الزواج من
ألامة ف حال اإستطاعة الخرة « وكذلك قوله تصالى

:

حر
مت عليم الميّة والدم ولحم الجنزير وما أهل لغير ألله به »فبذآا ألنص.
أفا أ
د ن م ذبح مقترزاً بام غير أله تعالى كالْصنم ونحخوه حرام

 2و يقيك.

عفبومه أنماذبحولميذكر فيهاسمغيراللفههو حلال » وهكذا ند
المنطوق يفيك
الحم حال معينة معيدة بأمر من الامور ,وستفاد

عند زوال هذه القيد .
"3  ١سل

نقيضه.

ومقووم ال
مخالفة متعتهره الحنفية طريقاً هن طرق التفسير

ف النصرص القرأنيةوالأا
حادرثك النبوية  2وبعمارة عامة مبعثروه طريقا

من طرق فهم اللاحكام » واستدلوا لذلك بأدلة .

أوها  :أن النصوص الششرعية واردة بما يدل على فساد القول فى الأأاخذ

بالمفبوم المخالف  ,من ذلك قوله تعالى:ه إن عدة الشرور عند الله إثنا عثر

شبراً فىكتاب أشّه ادم
خلق السموات والآرض منهأ أربعةدرم ؛ ذلك

0-7
“الدين القم  ,فلا تظلمو!فين أنفسكم » فلوأخذ بمفروم المخالفة لادى ذلك
إلى أن الظمحرام هذه الأشبر الأأربعةفقطء وغير حرام فمعداهاء مع

أن الظلمحرامفىكلالأوقات » ومنهاقولهتعالى :,ولا تقولن لشىءإف
«فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » فالنهى عن أن يول إن فاعل مقيد بأن

فعله يكون ف الغد فلوكان يفعله بعد يومين أو ثلاثة » لا يكون منهياً عنهإذا ١م يقل إلاأن شا ٠ه اللهءمع أن النهبى عن ذلك ثابت فى كل الأوقات »
“فلو  5بفروم المجالفةلكان مباحاً الشخص أن يقول إى فاعل ذلك بعد

شبر من غير أن يقول إن شاء الله

ومنها أن النى عليه الصلاة والسلام |

“قال  :هلا ببولن أحد؟ فى الماء الداكم ولا يغْتسلن فيه من الجنابة ف,إنه

عنطوته يفيد إلنه عنى البول فى الماء الساكن وانهى عن الاغتسال 1

:ديفيد بمفبوم المدالفة حل الاغتسال منه بغير الجنابة » والحق غير ذلك
فالاغتسال من الماء الراكد الذى يبال فيه منبى عنه سواء كأان من الينابة
أمكانمن غيرها .

وإذا كان النصوص الكثيرة يؤدى الأاخذ فيها بمفبوم امخالفة إلى معنى
فاسد يناقض المقررات الشرعية  ,فإن ذلك يدل على أن أسلوب القرآن

.والحديث لا يسع لفبم الأحكام بهذه الطريقة  ,فلا يصلح أن يكونطريقاً
لاستشياط الاحكام منه ٠

انها  :أن الأوصاف فى أكثر الأحيان لا تذكر لتقييد الحكم  ,بل
«أمبات نسائكم
روهيب » مثل قولتهعالى فىالمحرمات  :و
ليبت أ
لللتزغ

درباكبك اللانىفى حجورك من نسائكم اللا دخلتم بين » فإن لمتتكونوا

.دخلتم بن فلا جناح علييكم,
فهذان وصفان  :أ<دهماكون الربائب فىالحجور ؛ والثانى كون الام
مدخولا هاء والاخير بلاشك يفيد أنالقيد إذا تخلفكان الحل ؛ والكن
:الهرآن يلتركنا نفهم بمفووم الخالفة ,بلبينالحل بقولهتعالى «:فإنلمتنكونوا

.همل

بمفروم المخالفة  ,لآنه يكون الحل إذا لتمكن الرببية فى الحجر  :وذلك
خلاف الإجماع.ولم بشد عن الإجماع غير أبن<زم الظاهرى ولاياتفت إلى

خلافه ومن معه من أهل الظاهر  .والوصف هنا الغرض منه اتنفير من
زواج الريبة » ولآنه فى اغالب تكون الريبة فى حجره .

ثالثها  :أن الاحكام فى نظر المرور معللة.وإذا كانت معللة فإنها تتعدى,
إلى غير موضع مانلنص و
»على ذلك لا يكون خلاف الحكم المقيد دائماً
خااياًمن الحسكم المنضوص

عليه حى جرى في
تهقيض الحسكم

لآنه قد

يكونممايتحقق فيهعلةالحسكم ؛ فيتكون من غير المعقول أن يبت فيه

نقيض الحكم بمفهوم المخالفة .

ش

مع  - ١هذا نظر الحنفية  ,ومن مقتضاه ألا يحكم يفروم المتالفة
فى النصوص القرآنية والاحاديث النبوية ؛ بل يؤخذ فقط بالدلالة المشتقة

من المنطوق أو المتلاقية ممه فى الكم .
وإن نظر الحنفية فى هذا فيه احتياط حسن فى استخراج الاحكام ٠ن

النصوص الدينية كمتناب أو سنة  .ولقد نظر الشافعية والمالكية وأكثر
الحنابلة نظراآخر  .وقالوا إن القيد لابد أن يكون لسبب ؛ وذلك السبب
إذا لميثبت أنه للترغيب ولا للترهيب ولا لآى مقصد آخر ء فإنه بلا شك

يكون لتقيبد الحسكم بحال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » بوذلك النص
المقيد يستفاد [اب وسلب  ,يجاب بذكر ال-كم افلمنطوق » وسلب فى,
غير المنطوق » والحكم إما حل » إوما تحريم » فإذا كان الل مقيداً بهذا

القيد  ,فاذا تخلف القيد يكو ن التحريم وإذا كان الحكم المنطوق به يفيد
التحريم مقيداً بقيد  ,فإذا ذهب القيد كانالل ٠
ويستدلون لذلك بأنه هوالذى يتفق مع المنطق البيافى السليم » .لآن

هاس
د

الوصف أاولشرط أو الغابة لايمكن أن يكون ذّكرها لغير سبب ؛ وإلاكان

عئاً وإذا انتفت المقاصد البانية الأخرى من تنفير أوترغيب أوترميب

أو نحوها لم يبق إلا تقييد حل الك بهذا القيد ف.يكون الحكم بالسلب
والإيجاب معا »كا قررنا ء وإلا ل يكنللوصف سيب .٠

وإما يؤخذ بمفبوم المخالفة إذا لميكنفى انحل االذنىتنى فيه القيد
دليل أخر .

ولا  بأن قول النى صلى الله عليهصنوص أ
نا م
لتدلو
اداس
وق
وس  :د فىالسائمة زكاة » أثيقت الركاة فى السائمة التى ترعى فى كلا” مباح »
غير ||[ساعمة ,وقد قرر ذلك جموور الفقهاء وفهم الحئفية  2وم
ونفاها فى

يخالف إلا مالك الذى قرر أن المعلوفة تجب فا الركاة ٠

واستدلوا  ثانياً  -من النصوص ,أن الفقهاء قد أجمعوا علىاألنآمة
أذ ص حالزوا جج مهأ إذا كان ف عصمتهحرة 00واعتيروأ إباحة الامة مشروطة
ةل الحرة  2وأخذوا ذلك من قوله تعالى ::دوهن
عدم القدرع

طولا أن سكم

الخصتات

أمْوْ منات

يستطع منكم

في ملكت أ نكم من

فشياانم

المؤمنات» و النص لايمكن أن يفيد ذلك إلا إذاأخذنا عفرومالخالفة.

ولو ليوخد بمفيوم امنأ لقة 1كانت الامة #وذ زواجهما ىكل حال باعتيار
أنها لأيقوم مها سبب من
ل

أسباب التحريم » وبمقتضى

قولهتعالى :و وأحل

مأوراء ذلكم «

ع 5 - ١وهنهبوم المشالفة يشرط اللأخذبه شرطان :
أونها -ألايكون للقيدالذى قيد به مكلام فائدة أخرى ثابتة كالتنفير

اكاوا
أو البْرَغيب أو اأترهيب  ,ومن ذلك قوله تعالى« :يأيها الذين آلمانوتأ
الريا أضعافاً

مضاعفة

 4فإن

وصف

أأضاعفة هنا للتنفير  2واأراد من الرأ

ة على رأس المال  2ومضاعفتها بزيادتها سئةبعدأخرى  2وقد قامالدليل
الزياد

لاه

سس

علىأن الوصف للتنفير بقوله تعالى  :هوإن تبنمفلكم رءوس أموالكم
لاتظلمون ولاتظلءون».

والشرط آثافى  :ألا يقوم دليل خاص فى امحل الذى يثبت فيه مفروم
المخالفة » ومن ذلك قوله تعالى  « :يأمها الذينأمنواكتب عليكم القصاص
فى القت » الحر بالحر والعيد بالعبد  والانى بالإثى  . .فإن هذا النص

بمفبوم المخالفة يستفاد منه أن الذكر لايقتل بالآننى » ولكن قد نص على
القصاص بايلنذكر والاثى ؛ بقوله سبحانه وتعالى « :وكتينا علدهم فيها أن
النفس بالنفس دالعين بالعين  . ..ا  .ولقد أثرعن النى صل اللهعليهوسل
أنه قال  « :النفس بالنفس » .

6

ومفروم المخالفة أقسام خمسة مفبوم اللقب » ومفبوم

الوصف .ءومفهوم الشرط ؛ ومفهوم الغابة » ومفهوم العدد » ولنتكلم على

كل قسم من هذه الأقسام بكلمة .
هذهوم اللققب :

 - 5مفروم اللقب أن يذكر الحكم مختصاً بحنس أو نوع ,

فيكون الح-كم ثابتاً فى موضع النص منفياًفم عداه » وقالوا إن من هذا
قول النىصلى اللهعليه دسل « :لى ال
عواج
ةدوظلم
بيح
تله»

أى أن مطل

الغنى القادر على أداء الددين ظلميسوغ العقاب » وإن هذا يؤخذ منه بمفهوم

المخالفة أن لى غير ااقادر لايعد ظلما  ,ولايسوغ العقاب :وإن هذا وخذ

يبمفبوم المذالفة  »,ومن ذاك قولهصلى الله عليه وس :٠ فاىلساعة زكاةء

فإن هذا يفيد بمنطوقه وجوب إعطاء زكاة السائمة  وإذ! لتسكن سائمة فلا
وجوب م ذكرنا من قبل .

وإن اللقب إذا كان لفظاً جامداً لايوىء إلى وصف يقي د الحم
ولاي
ؤخذ مده حم قروم المخالفة باتفاق الفقباء  2لانه لاوجد قبد بت

سدانلزنو!ط

-

المكم فى وجوده ؛ وينتق بنفيه » إذ اللقب الجامد يكون موضوع الحم
مثل د فى البر صدقة ء إنه ل ياو خذ عفهوم المخالفة تنى الصدقة فى غير البى .

وإذا كاناللقب يوىء لوصف فقد اختاف فيه كالآمثلة السابقة وهى

«لى الواجدء وف السائمة زكاة » فإن اللقب فى هذه الحال ينبى»ء عن
صفة  ,إذ الأول معناه الشخص الذى د مايؤدى به الدين الذى عليه إذا

:امتنعكان ظالما » فهو مدين مقيد بوصف القدرة» وكذلك فالسائمة أىالنعم
| تِى ترعى » فبى تعد مقيدة بصفة .
للخ بحعنضابلة إنهيو خذ عفووم المذالفةق المنىء عن الصفة,
هذا وقداقا

'لآن ذلك لايبتعد عن مفووم الوصف ا سنيين  .قال جمهور الفقباء لايو خذ

.نهء لآنه لايوجد مايدل على القيد » والحديثان السابقان أثبتا الحسكم فى

موضعما  ,وهو العقوبة افلىأأولء والركاة فى اأثانى » وغير موضعبا مسكوتعنه فله يحب فيه عقوبة إد لا عقو  4إلا بص

؛ ولا زكأة إذ لازكاة إلا

أن ثبت

افيد

/: ١

-

ومفروم

الوصف

الحسكم ف

المنطوق

بوصف با جاء به اللفظ  .وأن يدبت النقيض إذا تخلف الوصف » .ومن
ذلك قوله تعالى0

ومنم إستطع منكم طولا أن يشكم المحصنات|اوٌمئنات

شي ملكت أعانكم من قتا

المؤمنات » ققد قيد حل الإماء بأنتكون

مؤمنات » قات نحل الإماء غير أاؤمنات  3ومبهذأ النظر أخذ اأشافعى» و بوعضص

الفقباء إذ يرون أن الآمة لايحوز الزواج منبا إلا إذاكانت مسلة » ولكن
المنفية إذ ليأخذوا عفهوم للها لفة 'يعتيروا هل! الشرط  2فيصيح ذواج

:الآمة غمر المسللة » من قوله تعالى  :ه وأحل سكم ماوراء لكم .6

وإن الاخذ بمفووم المخالفة فى الوصف كثير فالىقوانين المصرية ,

2ت

0

فإذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع إ,ذا باعشخص ما لاعا-كه كون

المبيعمعيناً » فإن الإبطاللا ينصب إذا كان المبيع غير معين بأنكانمثلياً
غير معين .

هذهوم الشمرط :

 نغهوم الشرط هو ثبوت تقيض الحكم المعاق علىشرط أوالمقغرن بشرط عند عجدومدا
ولثمرط» مثلقوله تعالى:هو إنكن أولاتحمل
فأنفقوا عليين  .حتى يضعن حملن  ,ذإن دذا اانص يستفاد منه الإنفاق على
المطلقة المعتدة فقيد ا إكذاانت حاءلا ؛ وغلى ذلك يوخذ عفهوم المخالفة
ععنى أنها إذا لمكن حاملا فإنه لا نفقة ا  ,وبذلك بأخذ بمفروم أأشرطء
فلا يجب عنده نفقه لمعتدة إلا إذا كن الطلاق رجعياً أ
؛و إذا كانت المعتدة

حاملا  .وللكن الحنفية إذا لم,أخذوا بالمفيوم طلقا أوجبوا النفقة لكل

معتدة من طلاق إلا إذا أسةطتها الروجة بابراءما له من حق المطالية » وقد
أخذو اذلك من قوله تعالى  :لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه
فلينفق ما أتاه أله

مفهوم الفابة :
ه1١ هو إثيات الحسكم المقيد بغاية لما بعد الغاية » فثلا ظاهر

قوله تعالى « :وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله » فإن|تتبوا فلا
عدمان إلا اعالظىالمين » يستفاد من هذا النص أن القتال أبيح لغاية  وهى
منع الفتئة فى الدين حتى يكونالناس أحر ارأفاختيار الدينالذىيرتضونء
فاذا ذهيت الفتنة فىالدين وانتبت فاقندتبت الإباحة » ومن ذلك أيضأ

كىم
قولهتعالى « :فإنطلقبأ فلاتحللهمنبتعدنحت

زوجاً غيره » ف»ان

هذا النص يستفاد منه أن ريم المطلقة ثلاماً له عابة يلأممى عندها »٠ وهى

أن تتزوج زوجآ غيره » فإذأ كانت الغاية كان الحل .

لساحه1١

|

والشافمية والمالكية والهنابلة يأخذون ذا المفيوم » والحنفية ومعهم.

بعض الفقباء لا يأخذون هذا المفبوم »ا لا بأخذون بغيره » ويةولون فى.

آية الطلاق الثلاث  ,أن الل هو الأصل لصلاحية المرأة للعقد والتحريم

كان هو المقيد بالغاية أو الوقت » فستمر التحريم ما بقالوقت ٠ فإذا زال

القيد عاد الحل كان » وكذلك آية الخرب كان المنع من القتالهو الأصل »

»عاد ريم
والاباحة لجل الفعنة » فإذا زالت اافتنة فقد زال حل القتال و

الدماء » ومإفنهومالغاية ب خذ بهفاىاللق+واانضيرنةوالآواس الإدارية:

والتعريمات ابثركيةوخيرها٠ فإنه ينص فى كثين منهعالى نهابة » دعل

أنهايعمل  .ا إلىأن يصدر ماخالفيا » وكثيراً م ياقال فىأمرإينعهمل بإلهى
آخر الشبر كأن يقالميعادالسلفة الرراعية يستمر إلى آاخلرافلثلماى.
هفهوم العدذ:

هو ثبوت نقيض الحسكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا
ا
العدد  .مثال ذلك قوله تعالى  « :الزانية والوانى فاجلدوا كل واحد منهما.

مائة جلدة » » فإنهذا الحد أوجب الضرب مائة » فالزيادة لاتحل » وكذلك.

النقص ء إلا أن تسكون الزيادة فى نظير جرم آخر ٠ وكذلك جاء النص

بتقدير عقوبة القدف بمانين جلدة ؛ فلا يصح للأحد أن يتجاوزها  .ولا أن

ينقص متها مادام ذلك حداً من حدود الله » وإن هذا المنع ليس إلا أخذاً
بمفروم الخالفة » إذا كانت العقوبة هى القدر المقدر الذى لا يقبل الزيادة ».
ولا يقبل النقصان .

والحنفية لا يعتبرون ذلك من مفبوم أاخالفة » [ما هو مانلقبتيقلدير

بالعدد نفسه  ,فإذاكانت كفارة الظبار مثلا صيام ستين يوماً متتابعاً » فان
ميستطع فإطعام ستين مسكيناً » فإنه لايمكن أن يكون  71بالكفارة من.
ينقص ء وما يزيده لا يكون منها » والزيادة وز لا على أنهاكفارة » بل.
وا العقوبة فالزيادة ظل  ,والنقص [همال.
,م
على أنها صدقة أوصوم تطوع أ

"هاس

البعض اد الذى حده الله معالى  وجعله حقا له سبحانه  ,فالزيادة إذن.
'لأعتداء على حدق ال
عيد  3والدقص اعتداء على حدق أللهوكلاهما لاجوز »وهذآأ

لا يأعخدذاً بمفووم المخالقة .

والأخذ بمفهوم المخالفة فى العدد فى القوانين بعتبر فى مدد الاستئناف
والمعارضة 2
والماس إعادة النظر إذا وجل سديهة  .كذلك بعد من هيوم

العدد ما نص عليه القانون رقم  7لسنة ١9١ من أنه لا تسمعدعوى نفقة

؟  52-3 ١6هذا هو الممبحث اأثالك هن المماحث اللفظية ؛ وهو

مقدار

ما تشمل عليه الالفاظ من أفراد » واللأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه .

و هذا لتقسم دن ناحيتين مخ
تلفين  2من تأحية م إشتمل عليه يسم إلى

عام وخاص  3ومن ناحية أوصاف مأرشتمل عليه!انص ينقسم إلى
مطاقومقيد.

“ - ١6#هذا باب خخاض فيه علياء اللأصول »وكان موضع اخختلافهم»
لانه يتصل كان أخيار الأسحاد دن وم ألقرأن  3والقيأسمن أأنصوص
العامة  4واتكلم هنا قَْتعر يف العام والخاص
#خ#صيص

العام  6واأتعارض

 2ودلالة كل مثبمأ

بين العاموالخاص

 40والعام والعام

0

3

وطرق

والعسام

والخاص ؛ واالخاص مع الخاص .

 -8والعام هو اللفظ الدال على كشيرين المستغرق فىدلالته

جميع ما يصلح له حسب وضع واحد ,فالرجال لفظعام  1لآنه يدل على
استغر اق كل ما
يصلح له ألافظ .من حوءث الوضع »ومعى أنه سب

وضع

واحد ء ليخرج المشترك  ,أى لا يدل العام على ملاعدليه بطريقالتبادل »
فاللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى واحد بطريتق التبادل » مكثللمة

باه ١ -

سم

عينء فالبأ تدل على الذات < وعل الياصرة » وعلى اجارية م ذ رنا من قبل» :
ولكنها تدل على ذلك بأوضاع غتافة عىسعيل التبادل :لاعلىسبيل العموم؛
فاللفظط المشترك 'بو ضع مجموع م يدل عليه وضع واحد  2بل بأوضاع,

مختلفة وفى أحوال مختلفة ؛ وعلى طريق التبادل » وهذا هو الفرق بين العام .
وب نالمشترك إذ العاميدل عل مع ماشتمل عليه اللفظط وضع واحد وفى.

حال واحدة .

هذا تعريف العام » ويعرف بذلك الحنفية العام » ويقولون إنه لفظ.

ينتظم جميعاً سواء أكان باللفظ أمكان بالممنى,والآول مثاله رجال .والثاى.
كالاسم الأوصول

الدال علأجمع  3وأموام

الشرط

0

وغير ذلك

وإنس » ومثله! الألفاظ الدالة على ممنى المه(. )9
والجن ال

مدل

القوم-

() أحصى العلماء ألفاظ العموم ىق مم الجمع فذكروامتما )(١ المعرف..
بأل مثل قرله تعالى  :ووالسارق والسارةة فاقطهوا أعديهما جزاء بماكسيا نكالا
من الله ه وقوله تعالى : إن المسلمين والمسلءات .والمزمنين والمؤمنات ». .الخ,
ومنها (؟) المعرف بالإضافةمثل قولهتمالى ٠ : بو صيكم الله ى أولام للذكر

مثل حرظ الانشيين ع ومن | (م) ألفاظ الشرط مثل قوله تعالى  .م قن شهد مذكم
الثم فليصمه » » ومثلقوله تعالى ١ : وما تنفقوا من خير يوف [ليكمء
 36الاسم اءللوصولة مثلقوله تعالى ٠ د والشين تهوفون منكم و يذرون أزرا1

يتربصن ,أنفسون أربعةأشرر وعثرا و؛قوله تعالى و؛واللا ينْسنمن ايض
من له نكم إن ارتيتم فمدتين ثلاثة أشء واللاى لمحن » وقولهتعالى  :ووأحل

اسكم ما وراء ذللكم » ومنيا (ه) الشكرة فى سياق النى أو النبى
كونو!

خيرآ مثوم  5وقوله تعالى 2

الموصوفة

توصف

أن جام تأسق

عام كقوله تعالى و 5اأفيك مؤمن

أوالشر طمثل1 .

ذ] فتبينوأ »ومنبازد)

حير

ع

در اك

النكرة

ُِ لو أعبسكم

دول معروف ومغفرة خيرمن صدقة يقيدبا| أذى هي از ماسيق ب
وقو له ق
م ل قوله عليه الصلاة والسلام 3 5 :
وقوله تعالى كلأ م

اء م كسب

تى المسلمسوررأم م4
هل
الملم ع
روين 5

وماله و مر يه ...

ل

إرهة!أ سس

ومن تعريف العامتبينتعريف الخاص فبو اللفظ الذى وضع لمعنى
.واحد على سبيل الانفراد ء أى اللفظ الذى يدل على معنى واحد » سواء
كان ذلك المعنى جنساً كحيوان » أمكان نوعا كإنسان وكرجل أمكان
شخصا ؟زيد وإبداهم فا دأم الاسمى المراد واحداً فهو الخاص .٠ وهو

“قطعى فى دلالته باتفاق العلماء » ومعنىالقطعية نف الاحئال الذاشىء عن دليل.
دلاثئة العام :

6

 -أختاف العلماء فىدلالة العام على مايشتمل أدهلىالةقطعية »

أمظنية  ,فالمنفية قالوا إن دلالة العام علىكل أفراده قطعية » فقوله تعالى :
 :والذين توفون منكمويذرو ن أزواج أيتريبأ نفسو نأر بعةأشهر وعشراء

.يشملل كل من يتوفى عنها زوجها إلا إذا خصصت  .سواء أكان ذلك قبل

الدخول أكمان بعد الدخول  ,وكذلك قوله تعالى ٠ : واللاقى ينسن من

المحرض من تساككم إن ادتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر » واللانى ل>مضن» يشمل

عدة كل معت
تدةرلا
ى الحيض بأساً أو صغراً  .سواء أكانت الفرقة من
طلاق أممن فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية الى يثْيتها الحنفية للعام نفى

'الاحمال الناثىء عن دليل » فلا ينتنى <١مالالتخصيص مطلقاً» سواء أكان
'الاحتال له دليل أمليسلدهليل » [نا ينتنى الاحتال الناثىء عن دليل »
والحنفية يشترطون للقطعية ألا يدخله تخصيص ء فإن دخله تخصيص كانت
دلالته على ألياى ظنية على ماسنيين .

وقال المالكية والشافعية و انا بلة إن العام لايدل علىكل مايشتمل عليه
دلالة قطعرة » بل دلالته على هذأ العموم ظنية » لآن دلالته من قبيل الظاهر

الذى >تمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير افلىعام » لأانه ما من

عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغوى يد التخصيص يدخل كثيراً من

ألفاظ العموم  ,ميمحادل احمّال التخصيص قائماًومكناً ؛ وحيثكان امال
.التتخصرص ثابدا فإنه لا مساغ لأنه يقال إنه قطعى .

8ق لد
عام القرآن وخاص الحديث :

دثرة منذا الخلاف تمدو ف المعارضة بين عام القرآن
وبعض أخخار الأحاد  :فالشافعى وأحمد بريان أن خير الاحاد إذا كان

خاصاً وعارض عام ارلآن خخصصهء فيصير العام غير دال علىكل ما يشتمل

دل عل بعص م وشتمل عليه  :وذلك لآن عامالقرآن وإن كان
عليه لفظاه 5

قطعياً فى سنده  ,هو ظى فىدلالته.وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو
ظَى قَْسئده » ولكته قطعى قُْدلااته ,و الظنى يخصص الظبى.وإنت أصحاب

هذا النظر يعتبر ونالسئة  ,ولو أخبار آحاد مينة للق رآن الكريم »إون من
بيان القرآن تخصيص عامة .

والمنفية لآنهم يعتبرون العام قطعاً فى دلالته لا تنوض أخبار الاحاد
عندم مخصصة لعام القرآن إلا إذا كانخصص قبل ذلك لآنالظنى لمخاقصص

القطعى  :وإن التخصيص عندم ليس باناً  ,ولكنه إبطال للعمل يبعض
العام » وثم يقررون أرت العام بمقتضى عمومه مبين لا يحتاج إلى يان »
,بها الذين آمنوا إذا فَممإلى الصلاة
ويضربون لذلك مثلا قوله تعالى  :يأ
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق  ,وامسحوأ بروق سكم وأرجلكم

إلى الكعبين  ,فقد الواإن النص عام مين فلايشترط ترتياً بين أعضاء

الوضوء ء إذ الواو لا تقتضى ترتداً » وعلى ذلك لو غسل الوجه بعد اليدين

أو الرجلين قبل المسح وز ء أما الشافعية والحنابلة والمالكية فيشترطون
لترتدب  .لقول النىله  :ولا قبل الله صلاة أمرى» <تى إضع الطوور
ا

مواضعه ؛ فيغسل و جره ثم وده  » ..فبذا يدله على التزام الترئيب » ولسكن
الحنفية يأذون بنص الآية فى أصل الوجوب » ويعتبرون العزام الترتيب
الذى دص عله الحديث من قبيل الاخذ بالسبة الأؤكدة .

| وبحب أن ننبه هنا إلى أن الإمام مالكا ارلضىله عنه مع اعتباره دلالة

.م651

عام القرآن ظنية للأنها هن قبيل الظاهر  والظاهر عنده ظَنى -لاعخصص عام
ألهرآن بأخبار الاحاد دائماً » بل هو أحياناآً بخصص عام القرآن بألسنه

الاحادية مثل تخصيصه قوله تعالى  « :وأحل ! 4م ماوراء دذلكم» بقوله

وَكنيه : لا تنكح المرأة على عنتها ولا على خالتهاءز)1وأحبا ترك الل
بخير الاحاد ويضعه آخذآ بعدوم القرآن .ققد ضعف الأير  ,ترق مد
جَبةٍ عنأكلكلذى مخلب  ,وأخذ فىذلك بقولهتعالى٠ : قللاأجد

ف أوح إىلى رما على طاعم يطعمه  ,إلا أن يكون ءيته أدوماً مسفوحا
أو لم خنزير فأنه رجس أوفا أهل لغير اللهبه» فقّد أفى التحريم عامة
عن

غير المذكور .

وقد استدى المالكية إلى ضابط رضيبط ااذهب اللالركى فى هذا المقام ؛

وقد وصلوا إايه على ضوء الاستقراء » فقالوا إن مالكا بعل خير الآحاد

غخصصاً لعام القرآن إذ عاضددعل أهل المدينة أوقياسءفقد حرم مالك 1م

كل ذى ناب من أ باع وكآان ذلك دص صا لعام ألقرأآن ؛ وذ اك بالحديث
الذى صرح

بذلك

 .ورواه الإمام مالكفى الموطأً ؛ وقد قال عقب ادوايته

دوهشو الآمر عند نا » أى |لص قَّالمدينة

وإذا ليعأضد حير الاحاد قياس أو عل
وبضعف

الخير ك 6كن الاشأن ف حدل رمث م إذا ولغ
م الكلاب ف إناء أحدم

فأية-له لععا إحدادون
وللقاسس 1

وكورت

أه )ل المدينة يعمل

بالععاام

بالواب ٠

« وماعليتهم ٠ن

فإنهر ده

ا وارح

لعموم مأيشم دن

مكارين .

وقال

كيف

قوله تعالى

يؤكل صمل همه

نجساً .

 - 4وإن الخلاف بين الأمة تفقىديم عام للقرآن على ااسنة فى
) 00اللدقية تعدير ون ذلك الحديرثك ممصا الآية أنه « 5ووز » وأأشمور
عزد هم خصصس عام القرآن « إذ أخلاف  230وبين غيرهم قُْمر الأحاد 7

وا

خير الآحاد دون سواهء أما المشبور والمتواتر ء فإنها بخصصان عامالقرآن
ما يبخصص خاص القرآن عامة .

قارمآن
لر ع
اوا
وإن الحق فىهذا الموضوع ليس هو رفض السنة بح

ولا[همالعموم القرآن تحجتىىءالسنة.فإن الأول يكون [إهمالاللسانءواثاى,
يكون إهمالا لنصوص القرآن البينة الواضحة » بل إنه ينظر إكنانت السنة

معيةة للحام غميلرغية له بواقاترلنعتم لبهكانت بياناً» مدلحديث الوضوم
الذى رتب بأيعنضائه » وميّل حديثالنهى عن أكلكل ذى ناب » وهكذا .
وإنكانت غير ذلك وكان نص القرآن صرعاً لاحتاج إل بيارن 

وجب اعتبار القرآن دليلا على ضعف النسبة إذاكان ابر أحاداً » وليس,
«شروراً ولا مستفيضاً .

وقد قال ابنالقمىرد سنن الغمصةاممومالقرآن بإطلاق « :لوساع
سانول الله لما فهمه الرجل من ظاهر القرآن أردت بذلك أكثر
دس
رر

,ا من أحد يحتج بسنة صميحة تخالف مذهيه
السثن  ,وبطلت بالكزلة ف

ونحلته إلا مكنه أن يتشبث بعموم آية أول إطلاقها » ويقول  :ه هذهالسنة
خالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل» .
وقد قال الشاطى فى نقيجة إمال عومات القرآن أو ادعاء أنها قابلة

للتخصيص دائماً  :وإن الخلاف فى ظاهر الآمى شنيع لآن غالب الآدلة
الشرعية هىالعمومات «:فإذا اعتيرت هانلسائل الختلففبهابناء عمالقىالوه
من أن جميع عدوميات القرآن أو غالبها مخصص صار معظم الشربءة مختلفاً
ا ولقد أدى مذأ الوضع إلى شناعه أخرى  5وهىأن
فيهأهو حيج ةة أمل »

سهأ ماهو معد به فىحقيةة العموم ٠وإن قل إحنهجة
عمومات القرآن أف

بعد التخصيصء وففه مايقتضى [بطالالكلباتالقرآنية .وإسقاط الاستدلال
 4جملة إلا لجبة من ااقساهل وتحسين الفان » لا على تحقيق النظر والقطع

(١ؤ- أصول الفقه )

ا

بالحسكم  ,وفى هذا إذآ تؤمل توهينالآدلة الشرعيةوتضعيف الاستناد [ليباء

وربما نقلوا فالىحجة لهذا الوضع عن ابن عباس أقنهال  :ليس فى القرآن
لإعام إلا وخصص إلا قوله تعالى  « :والله بكل ثىء عليم »وجمسعع ذلك
مخالف لكلام العرب ء وعذالف لكمان عليه السلف من القطع بعمومات
لقرآن الى فبموها تقيقاً »تسب قصد العرب فى اللسان ,أو سب قصد
الشارع فى موارد الآ<كام وأيضاً فن المعلوم أن النىعل بعث يجوامع

الكلم » واختصرله الكلام  :اختصاراً على وجههو أبلغمايكون » وأقرب
مايمكن التحصيل » ورأس هذه الجوامع فى التعبير العمرمات » فإذا فرض
أنه ايس بموجود فىالقرآن جوامع بل على وجه يغتفر إلى خصصات
جرت 5لكالعمومات علىأن تكون جوأمع
ومقيدات وأمورأخرى مد خ
مختصرة(.-"-2 )١1

تخصرص العام :

8

 -تلنا إن العام قد اتفق العلماء من الجمور على أنه يدل على

كل مايشمله وإ نك انوا قد اختافوا فى دلالتهعلى كل مايشمله الافظ ,أهى
قطعية أمظنرة على النحو اإلذى بدئأه  2وبننا تاه ولمكن

العام لهم إلى

قسمين  :عام لايد خله التخصيص  3وعام دذله التخصيص » وهو أن قوم
دليل على أزه قل تمخصص #خصص

 2والآن تك عن المخصص 8

والخنفية يقولون إن الخصص للعام هو اللفظ المستقل المقبرن به فى

الزمن الذى يكون ف قوة العام منحيث القطعرة والظنية» ومن ذلك قوله
تعالى  «:وأحل لكم ماوراء ذا-كم أن تبتغوا بأموالكم عصنين غير
مساكين 5 .فإن هذا اللففل العام قل خصص

وله صلى َيه عليه وس :

« لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها » ولا ابنة

م
أأختها إن إن ةفعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وهذ! حديث مشبور » و عثله

ي.خصص عام القرآن القطعى .
قنعرامآن قدسبق تخصصه  ,فإنه مخصص بعد ذلك بكل
لكا
اذا
وإ

«دايل  :ولوكان ظنيا » وبهذا يتبين أن شروظ المخصص للعام أن يكون
-+مستقلا و»أن يكون «قارنا فى الزمان » وأن يكون فى رتبة العاممن حيث

'الظنية والقطعية .
ومثال العامالذى خصص قله تعالى  « :يوصيكم الله فى أولادم للذكر
مثل حظ الآنثيين » فان نكسناء فوق اثنتين » الحآيات المواريث فبى:أافاظ عامة خصصت بداليل لفظى مستقل مقارن فى الزمن و»هوقوله غليه
 :اأصلاة والسلام  :د لاميراث لقاتل » وخصص بقولهولي « :لارثأهل

-ملتين شىءء والآول حديث مشوور عثله تخصيص الكتاب ؛ والثانى كذلك.

ومن ذلك قوله تعالى  « :الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما ماله

«جلدة ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله» فائها خاصة بالاحرارخصصها قوله
بفى الإماء  « .فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعايين نصف ما على الحصنات

من العذاب  .ومن ذلك قوله تعالى  « :والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة
كروء ء فائها خاصة بالمدخول بهن بقوله تعالى  :ي«ا أبهاالذن أمنوا إذا

انكحتم المزمناتثم طلقتمرهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون منعدة
تعتدومأ 2

وإذاكان الخصص غير مقترن فى الزمان مالععام اعتبر ناسخا »
مولا يعتير مخصصاً فالفرق بين النسخ والتخصيص أ الفسخ[خرااجلبعض
اأفىأد العام من كيه بعد أن دخلوا » أما التخصيص فيو أن أن بعض
أفراد العاملمتدخل .فى الحم ابتداء وأن إطلاق العام

كأن على بعض

لأفراده وهو نوع من الجاز »كما هو مقرر فى علٍاللغة .

 -. ٠5والتخصيص عند غير الحنفية يكون بالمتصل وغير الختصل» 

1

ويكون بالمقترن زماناً وغير المقترن » وذلك لآن الخصص بان للعام و»ذلك»*
صء و
ف»
وثنا
للاست
ام با
هو نظر جممورالفقباء » ولذلك يكون التخصيص عند
صعصقاله(ى:)١1
والغاية والشعرط .وقد عد القرافى الخصصات خمسةعشر ال
والإجماع والكتاب والقياس الجلوالخنى ولوكان عام القرآن أو سئة.

متواترة » والسنه المتواترة مكلبااء والكتاب بالسنة المتواترة » والكتاب.
خير الأحاد  ,والعادات » والشرط والاستئناء والقايةوالاستفرام والحس»

وقل إنه المالكية بخصص العام بمفروم المخالفة .
و إن هذا اأعدد الضخم يدل بأدى الزأى علىأن هناك فارقاً كبيراً بين.

.لكن المقيقة أكنثأرهذه الأمور
الحنفية والمالكية فى الخصصات للعام و
يعتبرهأ الحنفية مفيدة فصر الى م فىالعام على بعض

أفراده  0ولكن.

() ١مثل التخصيص بالعقل قوله :الى  « :الذذين قال لهم الناس إن الناس.
جقمدعوا لكم  ,فإنهبالعقل لايمكن أن :كون كلمة الناس الآولى أوااثانية:هه.لى
كلالناس ,لان لمتكلمين غير المتحدث عنهم » ومثال التخصيص بالإجماع خروج.
القاصر بن مز قوله تمالى  , :ولله على الئاس ح جمم ايت من امتطاع إليه شمر اء

ومدُل التخصيص بالفر أن قولهتعالى  ,:والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يثر بصن بأننسون أربعة أشبر ودثيرا  ,فالها.خصدة بغير الحو امل بقوله تعالى.

و وأولات اللاحاذ أجلون أن يضمر حملين » ومن التخميص بالعرف قوله تعالى

و
«الوادت يرضين أولادهن حولين كاملين » فا
.نهذفى
هب

الإمام مالك وذا:

الاص لله ص لهأنه دخرجَمنه من لاير ذعن أودلادهن “قتضى عرف طبقتبن عادتون.

ومن أمثلة التخصيصر .الس قوله أعالى و:تدير كل ثوء أمر رماءأىثى يكون.
قابلا لأتد اير » و
امأنتخص صن :أو دفف أو له تعالى *و ومن أساةف كمالتىدخلام
من ء قادلم  52ووأدة م من فلاجناح عليكم » ومن اأتخص .سرباله ل ةو

تعالى  « :ومن لمستطع منّم طولا أن ينكح الحصنات اءؤمئات قمما مأدكته
أبمانكم من فياك المؤعنات » ون النخص ص بالاسلثناء خصرص !كنابةفى
الديون بقوله تعالى  ,إلا أن تسكور تجارة حاضرة تديرونها يسكم . ,

>هاس ١

-

الاسمون ذلك تخصيصاً  فالاستثناء والصفة والشرط والغايةت كملجهذعهل.
العام مقصوراً عل بعض أفراده

 5ولكن الكلام لآنهمتسل لايسمى

»كذلك العقل
.مخصصاً ؛ بل لفظ العام ابتداء مادام مقيداً لا يكون عاماً و
بم الحس والعرف الكلامى 1

ومرضع الخلااف فى هذا الإحصاء من حمصث املعنى هو التخصيص بخير

«الأحاد  ,بوالقياس  ,وجواز التأخير الزمانى بالنسبة للخصص .ءوالكلام
عق التخصيص بخير الأحاد قل بينام أماالقياس فإنانوجل الكلام إلىالكلام
ب

القياس ومقامه من ال

ص

فان مو ضءة 4هنالاك < 3ى

أعرف5وة القياس

فى باب القياس .
ول يحواز تأخيره لا منع العمل به
لصقعل
امخص
والعام قبل ظهور ال

على مقتضى شموله » فان العام لا ,همل لاحتال التتخضيص » بل يستمرالعام
للتعلخىصيص
على عمومه حيبّقىوم الدليل على التخصيص .ءفإن قامالادلي

عمل به .
55

ومبما يكل اختلاف الفقباء فى مدى المخصضات وقوتها

“فانهم يقررون أن ااتخصيص ليس إخراجاً لعض أفراد العام من الحكم
.بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بان إرادة الشارع بعض
“أفراد العام ابتداء » وأن الأفراد التى لا تشملها الاحكام المقترنة ابللعفظام

لمتدخل فى ضمن العام بالنسبة طذه الاحكام  ,فقد نصت كتب الأصول
:شافعية كانت أو حنفية أو مالكية على أن ااتخصيص هقوصر العام على

بعض أفراد بالإدارة الأولى فيكون المخصص مبيناًلإرادة الخصوص ».
«ولقد ذكر الغزالى أن تسمية الآدلة مخصمة تجوز » إذ التخضيص على

التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضهها من العموم إلى الخصوص .
 - ١17هذا ومن المقرارات الفقبيه أن سبب النص العام ليعاد

155 -

مخصصاً ل »ه بل إن العام على عمومهغ مينر نظر إلى ااسبب الخاص الذى.
جاء النص فقترناً به» ولذايقول الأصوليون ١« :اعيرة بعموم اللفظ.
نلخاصوص

السبب » لآن الحجية فى التصوص .لءا فى أسباما » ولا فى.

بواءثها » وقد تنكون أسباب الغزول طريقاً لتفسيرها  ,ولكنها لا تصلح.

طريقاً تتخصيصها .
ولنضرب أذلك مثلا قول النىكله  ,أبعاا [هاب دبخ فقد طور ء فإنه
بعمو مه يدل علىعموم كل جلد » من حي ثث إنه يتطور بالدباغة .سوأ ٠كان.

اللكلأعيان.
جلدة شاه» أوغيرها مع أن السؤالكان عن جادة شاه » وةكذ

وإاننت نزلت لآن أنصارياً قال للرسول صكلع ٠ : ديم الرجل.
عامة ك

بحد الرجل مع أهله  ,فإن قتله قتلثموه ؛ وإن تكلم جلدتموهء وإن سكت.

سكت علىغيظ ٠ اللهمبين» فنزلقولهتعوالاىل:ذهين يرمون أزواجهم
ولميكن لممشهداء إلا أنفسيم فشهادة أحدم أربعشهادات بالله [نهمن
الصادقين  ,اولخامسة ألنعنة الله عليه إنكان من الكاذبين ؛ ويدرأ عنها”
العذاب أن قشهد أربعشهادات بالله إنه من ال-كاذبين و؛الخامسة أن غضب.
أله علها إن كان من الصادقين . ,

وكذلك ااشأن فىكل جواب أجاب بهالمنىلع عن سؤال وجه إليه»
فكإاننت الإجابة بلفظ 2ذاالك يكون عاماً » ولا يقيده كون.
5انى
السؤّالكان خاصاكقول

سال عانلأضحية >ذعة من المعز»

فقد قال أانىصل 7
تعارضي النخاص والعام :

1م  -إذا تعارض الخاص مع العام  ,فالمنفية يقولون إن اقترنا:
فىالزمان خصص الخاص العام لآن شروط التخصص قد وجدت عندم»
وإانن.
وإذا ليقترنا فى الزمان فإن العام إنكان متأخراً نسخ الخاص » ك

سورت

الخاص هو المتأخر نس العام فى بعض أفراده » التىتقابل الخاص » وذلك

مبتىعلىأالنتخصيص عندم لابد أن يقترن الخاص بالعام زماناً » وعلى

أن العام والخاص كلاهماقطعى  ,وأنكايهما بين لا يحتاج إلى بيان يستمده

من الآخر .

أما جمرور الفقباء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والخاص »
لان الخاص والعام إذا تواردا على موضوع واحد فإن الخاأص بون مبيئاً
للعام ذلك أن العاممن قل الظاهر » حتمل دائماً للييان  7ع العمل به على

مقتطى عموءه حى يعم الدليل الخاص فى موضوعه فانه يبينه .
ولنضرب مثلا يقبين فيه المنهاجان منهاج الدنفية ومنهواج غيرثم » وهو

قوله ولاق « :ماسقته السماءففيهالعثر و»قوله ولاق  « :ليس فمادون

خمسةسق صدقة )1(,ف»الشافعمى وجهور الفقباءا

الحديث الثاى

مبينا للحديث الآول ء إذ الأول عام بين أصل الوجوب ومقدار الخارج
من الركاة  .والثاى بين التصاب  .ولكن أياحنيفة يقول كا خرج الحنفية

أنه ينسخ الثانى بالاول  ,إذ اعت_بروه متأخراً عنه » وعلى ذلك ليس عند
ألىحنيفة أصاب لركاة الزرع .

وكل فريق صار على أصله  ,فالجرور اعتبروه مبينا » والحنفية اعتبروا
ااتعارض بينهما .

 - 8والعام الذى يقابله خاص كثير فى القوانين المصرية ٠ فلا
قانون المعاشات قاتون عام » والقضاة لمم نظام ةافلىمعاش يتفق مع القانون
العام أوضختلاف فيه » كوذلك رجالا ل+جامعة لحمقانون خاص يتهق معالعام
وختلف معه  ,وكذلك علياء الآزهر فى القانون العام لم أحكامخاصة
نص علا » ومثل هؤلا ٠ء الوزراء ونوامهم » فؤكل هذه الآ<وال وأشاهها

) 0الوسق مكيال كدر ادحو عر كيلات كم

بة 8

0-7

 .توجد ألفاظ عامة وجوارها ألفاظ تخصصبا ألفاظ عامة .
وإن تفسير القانونيين يسير على أساس أن الخاص يخصص العام ٠
ولا اسه  ,إذكل وأحد مهما إسير فىموضوعه والأفراد الى إشحابا
الخاص للاتدخل ف ضن هوم العام إبتداء .

المشترك
 - 65لابد أن نخصالمشترك بكلمة بعد أن ذكر ناه فىطى الكلام؛

لآن الشافعىرضىالله عنه يمده من قبل العام » وقد ذكرنا الفارق بينهما فى
الماضى » والمشترك كاتبين هو اللفظ الذى يدل على معنيين أو كأثر بوضع
مختلف علىالتبادل كالقرء ذإنه يطلق على الحيض ء وعلى الطبر » كل منبما

بوضع مستقل ؛ وعلى سبيل التبادل و,ل.كل واحد منبا استعمال فى غير
موضع استعمال الاخرء وكلفظ عين فى إطلاقها على الباصرة :وعلى الجارية,

وعبى الذات  .وعلى الجاسوس » وعلى الذهب .

وسبب اختلاف الوضع فى اللغة قد يكون اختلاف القبائل الى تتكلم

العر بية  :فقبيلة تطلقهذا الأفظ على معنى  ,وأخرى تطلقه على غيره ث»اواثة
تعبر عنه عن معنى ثالث » فيتعدد الوضع » وينتقل السكل فى الاستعمال إلى
المتكلمين باللسان العربى ؛ فيكون للكامة كل هذه المعانى التى تبادطها .
وقد يكون المعنيان يرجعان إلى معنى أصلى م تفرع من المعنى الأصللى
عدة معان مثل كلمة فتن ؛ فإنها تستعمل بععنى وضع المعدن فىالنار »ثمصار تِ

تستعمل معتى الاضطباد فاىلدين وغيره » ثمصارت تستعمل فى الوقوع فى

الضلال » فيسكون للففظ الواحد عدة معان تتبادله » ولا يعمها فى استعمال.

وقد يكون أساسه استعمال اللفظ مجازا لعلافة بينها ء ثيشمتهر امجاز,
حى يصير حقيقة عرفية » فيصير اللفظ له عدة معان لاجتمع اثنان ى
استعمال وأحد .٠

1] 4
#الفظ الأشترك فى الغصدوص

القرآفية والذيوية :

تسبع اله لياكون إللماعنى
 - 55إن اللفظ المشيرك بح

واحد ؛ وقد ضزينا المثل من القرآن بلفظ القرء  ,فإنه يطلق معنى الحيض

وبمعى الطبر  ومن المشرك لفظ السيجود فإنه بعد استعاله اصطلاحاً فى
هذه احيئة التى تكون فى الصلاة » واشتهاره فا صار يطلق على معنيين :

مطلن الخضوع » وهذا السجود المعروف فمىثل قوله تعالى  « :ولله سجد
من فى السموات والآأرض طوعاً وكرهاً و»فى هذه الأيد السجود بمعى
الخحضوعك قامت القرينة .
واتعيين معنى وأححد هن بين معانيه إما بالقرينة الافظية المأخوذة من

السياق ك,الآية السابقة فإنها تدل على أن المراد الخضوعء وإما بالقرينةالى
قستمد من عدوم النصوص

الشرعية »يا فى القرء » وإما من نص نبوى سين

ذلك النص الاشسّرك .

دلامكن أن يشمل النص المشترككل معانيه عند الحنفية » وذلك للآن
هذه الأمعاى وضعت على التبادل » فكل معنى لما وضع غير وضع الآخر 5

»إذا
فلا يمكن إرادة جميع المعانى» لأآن ذلك يكون مخالفة لاصل الوضع و
أطلق على المجموع يكون إطلاقاً جديداً غير الوضع الآصلى .

 - ١1وقأل الشافعية  :إن الآصل هو أن ااشترك لا يدل إلا على
 .معنى واحد ولكن يجوز مع ذلك أن يطلق علىكلمعانيه » فيكون كالعام
فى ثموله علىكلمايدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله تعالى  « :ألمتر أن الله
يسجد له من فى السموأت ومن فى الآر ض

والشمس والقمر والنجو م

والجبال والشجر والدواب وكثير من أأناس . ,

فإن هذا النص يفيد أن السجود هنا يشمل الخضوع ؛ ويشمل سجود
الصلاة  .بدليل ذكر  :وكثير من الناس  ,لآنه لو أريد الخضوع وحده

 .لكان الناس جميعاًكالشجر والدواب خاضعين لجحكه الكونى وقدره .

ءات

ولكن قديقال :إن مطلقالخضوع يشملالجميعفقداوحظ المعى .
فيه [شارة إلىال#ضوع الإجبارى والخضوع

ار ك
نم
ويكون ذك
لثير
انس

الاختيارى  ,وأشير إلىالاختيارى يذكر ه وكثير من الناس » .
وقد قال بعضشن العلياء  :أن امرك قد يعمفى الننى دون الاثبات:وبنوا

على ذلك حنث منتحاف ألا59-1م موالى فلان  5إذا كأن فلان هذآا معتقاً
هنى
عبيدأعتقهم ؛ وإذا كلمه ن أعتقو ح
وله

أيضاً ٠ فكان عموماً للشترك

منث
من أعتقهح
» وإذاكا م

لاأن كلمة المولى تطلق على المعتق أى على

السيد » وعلى المعتق

المطلق والمقيد

- 4

اللفظ المطلق هو الذى يدل على موضوعه مغنير نظر إلى

الوحدة أو المع أو الوصف ء بل يدل على الماهية منحيث هكاىلرقة فى
قول تعالى  « :فك رقية » .

والفرق ابليمنطلق والمقيد أن المطلقيدل عل الحقيقَة غمينر قبد يقيدها ؛
ومن غير ملاحظة لعدد أو أواحد ٠ فقوله تعالى  , :قتحرير رقبة » تدل على.

المطالبة بعتق رقبة من غير ملاحظة أن تكون واحدة أو أكثر » ومن غير

ملاحظة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة » بل المطلوب عتق مايسمى رقبة .
أما العام فإنه يدل على الماهية باعتيار تعددها فيقول تعالى فى سورة القتال:
« فضرب الرقاب » لفظ عام يعم المقاتلين .
هذا هو المطلق و
:المقيد هو مابدل عاللىماهية مقيدة بوصف أحوال أو

غاية أو شرط أو بعبارةعامة مقيدة بأى قيد من القيود من غير «لاحظة

عدد»كق
فوله
ت تع
حالى
ر:ي
,ر
ومثال المقيد بشرط قو
؛له فى

رقية مؤمنة» وهذا مثال المقيد بوصف”
كفارةالابن  :د فنليجد قصيام :ثلاثة أيام»

قصيام ثلاثة الأأياممقيد بألابجد رقيةة ولاطعأ 7وكلا
سوة و
؛مثال اأتقميد

إ/اؤ سد
ل

وله تعالى  « :ثم أتموا اصيام إلى الليل » فالصوم مقيد بغاية وهى..
بالغاية ق
الايل » فلا دوز صوم الوصال .

1

حول الطاق عل القيد :

اتفق الفقباء على أنه إذا اد الح 5والموضوع فإن المطلق..
- (5

وله ت»الى :حرمت عليم الميتةوالدم ولخحم المنزير»
تحمل على المقيدي فى ق

ل لغير الله به » فإن الدمهنا ذكر مطلةافيحمل هذاالمطلق على اليد
وما أه
الى , :قل لاأجد ذياأوحى إلى محرما على طاعم يداعمه » أن يكون.
فىقوله تع
أو دما مسفوحا أو لحم خئزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ».
ميتة
ع هنا هو الدم » والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هناك على
فإن الموضو

يكون ارم هو الدم المسفوح  ,أما الكيد والطحالء» وهما'
المقيد هنا و

دم غير مسفو حَفإن التحر  2لايشمابما .

اختلف المطلق مع المقيد افلىحم أو فى السبب فإنالمطلق لاحمل.
وإن

المقيد عند أىحدفة وأصحابه رض الله عنهم'سواء أكان الاختلاف
على

أمكان الاختلاف فى الحكم .ومثال اختلاف السبب مع الاتحاد.
افلىسبب

الى فىكفارة القتل الخطأ ,فتحرير رقبة مؤمنة» وقولهتعالى.
فى الحم قوله تع
معودون لما قالوا فتحر ير
ارة الظهار « :والذين يظاهرون من نسانهمث ي
فكف

رقبة من قبل أن يتتاسا ذا-كم توعظون به ء والته بماتعملون خمير » شن لم.
صيام شهر ين متتا بعينمنقب أن يتاسا فنمبستطع فإطعامستين مسكينا»ء
يحد ف
الرقبة هنا مطلقة فلا تحمل على المقيدة »و بذلك لا يشترط أن..
وقد ذكرت

مؤمئة» وهنا نجد السبب فى التكفارة يختلف  ,وهو هنا الظبار »
نكرن
وهناك القعل  .ولكن الح-كم مت<د و,هو تحرير الرقية ٠

وأن اختلف المطاق واقيد فى الحكم :واتحدا فى السبب»
7
المطلق على المقيد باتفاق العلماء إلا بقريئة أخرى » أى بدليل آخر .
لاحمل

مستقل  ,من ذلك قوله تعالى  :ديآيها الذينآمنواإذا قمالى الصلاة فاغسلوا
وأيديم إالمىرافق» وامس<وا برءوسم وأرجلكم إلى الكعبين »
وجوهكم

عإنكام جنباً فاطوروا » وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم

من الغا3أو لامستم الفساء فمتجدوا ماء فتيمموا صعيد؟ طيياً فا»مسحو|

بوجومك
 0و يكمننهعفنناد السببواحداًءوه و القيامللصلاةوإرادتباء

9لم
كن لمكم ءيختلف بين الإطلاق والتقييد » فهبلايلدىأالنى ذكرتمقيدة

بكو
نها إلى |1رافق فى الوضوء تكون مقيدة بهذا القيد فالتيه م من قب
ليحل
المطلقعلى ال
مقيد ق؟رر اافقهاء أنمأ غير مقيدة وقد ثبت 5إلى الأرفقين

فى التمم بدليل آخر
» وهو ماورد عن ادى ويه من أنه قال  « :التيمم

“ضر بتانل
:ضليوربجةه  وضربة للبدين إل !ى1رف
فقيلني
؛س التقبيد مزقبيل
حملا
لمطلق على المقيسد ؛ بلمن قبيل أن النوىَكديةْ بين الإجمال فى الآية
الكر:عه .

ومثل ذل
ك فآىبة الظبار السابقة,فإنه يلاحظ فنها أنتحريرالرقة وصيام

الشورين
المتتابعين قيداًبكونهما قبل القاس ولميقيد بهذاالقيد الإطعام »
ولكن الحنف
ية اشترطوا أن  :ون قبل الهاس وذلك من قول النىوَكانةٍ

المنمس أم أنه قبل أن يكفر ا:عغرطا <ى تكفر .

/١ا  -هذا وبجي أن نذكر أنهانلافقباء قداختلفوافىحمل المطلق

ع امقيرد إذا اخت
لف السبب واتحد ال كاا فىثفارة القتل التىقيدت بأن

تكون الر
قةمؤمنة»وكفارة الظوار أأتىلمتقيد بهذا التقييدءفبذ! الذىذ كر ناه

“فما هر رأى الخنف
ية أما جموور الفقبااءءفإنهميرون حمل المطلق على المقيد

.إذا اتحد الحكم ولو اختلف السبب» ذا!كفارات ا|لتي أطلقفيها #حرير
الرقة » وى كفارة الآين وكفارة الظبار وكفارةالصيام » دل تقيد ببكونها

مؤمنة » يحمل المطلقفيها على المقيد » فتسكونكبا لا تجرىء إلا إذا كانتعؤمنه لنص أبة كفارةلقتل الخطأ  0فتبحر ٠0ررقة مو مئة .-2

ومن هذا ألباي أيضاً قوله تعال
ى « :واستشهدوا شهيدين منرجالكم»
.فإن يكونارجلينفر
جل وامرأتان ممن ترضومن الشودا
تءصن[ حداغما

سات

فتذكر إحداهما الأخرىء ونرى فى هذه الاية أطلق الشبود فلم يقيدوة'
بالعداله ,ولكنقيدوا بالعدالة افلىرجعة والطلاق » فقال تعالى. :واش,دوا

ذدى عدل مأكم » فيحمل المطلق على المقيد وتسكون العدالة شر اطاأفشبىادة.
فى الأموال والحدود والانكحة  ,وكل الأقضية الى تبنى على الشهادة .

إون هذا الرأى فى هذين المقامين له معناهءلآن الشار ع الإسلاىءم إن..

قيارب المؤمنينأولاء
كان يرغب فى تحرير الرقاب مطلقاً » يرغب فى ترحر
فيسكون المقصود  ,وهو تحرير رقاب الهزمنين قد أشيرإليه بالنص عليه ف..

فلمواضع الاخرى حملا للمطلق عالىمقيد».
بعض المواضع ؛ وترك النص ا

وكذلك الشبادة المقصود فيها إقامة الحق وتنفيذه » وذلك لا يكون إلا إذا”
كان الشبود عدولا » وقد نص الشارع على ذلك فى بعض المواضع 4

وأشار إليه فى المواضع الاخرى حملا للمطلق على أاقرد .

وحجة الحئفية فىمتعم حمل المطلق عاللىقيد إذا اتحد الم واختلف..

السبب أساسها أن النصوص الشرعية حذجةاتفىها  .فكل نص <-جة قالمة
بذاتها ؛ وتقييده مغنير دليل من ذات الافظ أو من الحديث فى «٠وضوعه
تضيق من غير أم الششارع .
وفوق ذلك فإن حل المطاق على المقيد يقتضى اتحاد تار يخ ف

الغزول » ليكون المقيد تفسيراً للمطلق  ,والآيات التى وردتمطالقة مختلف-
زمان نزوطًا عن الآيات اتى وردت «قيدة  .وقد تسكون المطلقة أسبق'زولا”
فكيف تقيد عايجتى م بعد وجودها .

وحجة امور فى اعتبارثم المطلق مولا على المقيد إذا اتحد الحسكم,
ولو اختاف السبب  -هو وحدة القرآن الكريم ووحدة «ازله وإعجازه.

فى إيحازه » فإذا وردت كلءةفالغرآن مبينة حكنا أمحنكامه ,فلابد أنيكون

الح 5واحدآً فىكل موضع تذ كر فيه الكامة » فإذا وردتكامةالرقبةعلى.

أن تحر برها مطلوب فلايد أن -:كون تلك الرقبة متحدة الجنس والوصف..

11ت

“فىكل نصوص القرآن » فإذا كانت مقيدةفى أحد الموضوعات ؛ فلابد أن
تكون مقيدة فىغيره لوحدة العقاب  3ولوحدة مزل الكتاب

ولتا خى

الأحكام دتجانسها » اذ
وا قال الشوكانى  :لايخفىعليك أن اتحاد الحم بين

المطلق والمقيد يقتضى حصول التناسب يزنهما يجبة امل  ,ولا تحتاجفىمثل.

صيغ التسكليف
 -قلنا :إنالحكمالتكليى هوخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين

:اقتضاءا أو تخيراً  ,أى طلباًأو تخبيراً  .وقلنا  :إن الطلب إما طلب كف
وإماطلبقءلءو إنااتخ يبرمعناهالإإباحةعلى النحوالذى بينام ص يعْة
الاحكام.

ونريد أن تك أمهنافىصيغ التكليف ؛ وقد ذكر ا منقبل أن  5باح
رلاثة :
العرف بأود مو ث

أوطا  :النص على نفى الإثم»كأن يقول تعالى  « :فلا جناح عليكم »
 :وكقوله تعالى فىشأن الالعبين الزوجين 0 :فلاجنا ح عليهما فييغ أفتدت به ..

ثانيها ا:لملالأصل عة:تضىقوله تعالى  « :هو الذى خلق لكم مافى
الأرض جيءاً » فكل مالميقم دأيل على تحر يمه باون مياداأ يعمتطضىذلك

«التمكين فى هذه الأرض .

ثالثا ا:انص على الحل » مثل قوله تعالى  « :البوم أحل لكم الطييات

“دطعام الذين أوتوا االكتابحل لك ٠م وطعامكم حل 3فبذهالصيتكها
تدلعل الاباحة »وقد تفم الإبباا<ة من لاوأمر َمل قوله #مالى27 :

-واشربوا ولا تسرفوا [إنهلاص المسرفين » وق ممل ةلص اقعليه وس

(:كلوا وأشربوا وألبسوا فى غير سرف ولا عخيلة ) وفى مثل قوله تعالى :
م وإذا حلام فاصطادوا ٠ قالصيد و إن كان قد جاء بص_يغة الام يدل هنذا

بالقر امنعلى الإباحة .

-

هاا

سس

وفى الجملة إن الإباحة إما أن تثبت بالنى » أو بالقرائن » أو بأصل
“الاباحة العامة الأصلية .
لكف فإن ذلك
أما ااطلب  :وهو طلب الفعل أو طالب
1
نقد رشبت بعبارة صربحة مثل قوله تعالى :وكتب علي الصيام كاكتتب على
لذبنمنل لكوت

و

ه كتب

عليك إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصيةللوالدين والآقربين
المعروف عقا عل المتقين - .

وقد يكون الآمر بصينة الوصية  ,مثل قوله تعالى  :هيوصيكم الله فى
أولادم لاذكرمثل حظ الأآنشيين » فنإكن نساء فوق اثنتين  » ..إآليخات
المواريث .
وقد بجىء الطلب اللازم بصيخة المضارع فى مثل قوله تعالى :
«والمطلقات ,تررصن بأنفسين ثلاثة قروء » »وف مثل قولهتعالى  :ه وألذين

.يتوفون منكمويذرون أزداجا يتربصن بأنفسبن أربعة أشبر وعشراء .

وقد يكبت التحريم ببيان أن الفعل امسنكبائر » مثلقوله كلل ( :ألا
أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلىبارسول الله » قال ا:لإشراك ا تعالى »
؛ن متكبًا خلس فقال  :ألا وقول الرور » وشبادة
وينكا
.وعقوق الوالد
الزور»  ..ومازال يكررها حقياّنا  :لسيتكت» .

متكب الفعل» بقولهتعالى :دوهن
ومن النهى أن يذكر الله تعالى عقاب ر
يقتل ممناً متعمدآ خزاؤه جوم خالداً فيا » ٠ وكقوله تعالى فى النهى عن
الكير  :د فليئس موى المتسكير بن».

ومن النبى أن يذكر العقاب الدنيوى كةوله تعالى , :والسارقوالسارقة

نافطعوا أيدس) جزاء مماكسبا نكالا من اللّهء وقوله تعالى  « :الرانية
والزانى فاجلدوا كلواحد منبما مانة جلدة » ولا اعم م) رأفة فى دين

'أتوا بأربعة شبداء
الله» وقوله تعوالاىل:ذهين يرمون امحصنات ثميم
غاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقيلوا للحمشهادة أبدأء وأولئك م الفاأسقون . .
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وهكذا قد أختلفت الصيغ الدالة عالىطلب و.ااصيغ الدالةعلى الكف ء
ولكن صيغة الآمر فىأصل وضعبها للطلب » والنبى فصىل وضعبا لكف

ولذلك أفرد الأصوليون طا باب قائماً بذاته .

الأمر
 - 5الأمر هو طاب الفعل على جبة الاستعلاء أى أن الآمر
يكون أعلى من المأمور » وصيغة الآمر افللىةالعربيةهى أفعل و لأْتفعل ,

وصيغة
الآمر فى اللغة العربية تدل على الطلب بأصل وضعبا  .دهى فى غير

الطلب مجاز “,الإرشاد ؛ واأتهديد فى مثل قوله تعالى  « :اعملوا ماشئتم »

والإهانة ؛ والدعاء » فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفمل ولْمَفعمّل

فيو يحازى 0

والطلب الذى تدل عليه صيغة الامر هو طلب امعل  :إما على وجه

الوم » أو على وجه الندب ؛ ولكن بالاستقراء تبين أن العف الإسلامى
ف هم الكتاب
وأأسيئة باعتيارههما مملاين الشرع الإسلاى يجعل الأ«رفييما

الوجوب أى الطلب الحتمى اللازم  ,لآن ذلك هو الكثير الغالب » وعلى
ذلك فكل أمر يدل على الطاب الازم ؛ إلا إذا قام الدليل عخللىاف ذلك.,
وذلك هو رأى بور دهن اأفقباء .٠

ه/ا - 1وقد ساقوا نالك أدلة ثلائة :
أو
لما  :أن أله سيحأ نهوتعالى لام[بلس إذ أمره بالسجود فمالسجك ).

وأذا قال تعالى « :ماءنعك ألا تسجد إذ أمرتك » و
,لوكان الآمر غيردال
على الطلب
المتعى ما مان  63ملام عل ترك السجود .٠

تأن
بها  :أن أنه سحأ نه وتعالى قال ١« : فليحذر الذين خالفون عن أمره.

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» فقد هدد سبحانه الخالفين بالعذاب
الأليم فى الآخرة واافتنة فى الديا » ولا بكون للتبديد موضع إلا إذا كان.

ها 11/ع

ثطملةب ختمى فهىذا الأمى » وااتهديد عام لخالفة كلأمى'ء لا لآم
خاص ؛ فكان الأصل مقتضىعر فالق رناآلكريم أن
اكل
لأحللط
تلب
مى .

ثالثها  :أن الله تعالى ذم الذين يؤعرون بالصلاة ولاايصلون فقال تعالى
دإذوا قل م اركعوا لا يركعون » فدل هذا على أن أصل الآمى الطلب.
الحتمى  ,و إلاماكانموضع للذم .

ش

دإذا كانت قد وردت عبارات ف القرآن كان الأمى فها للإباحة

فلقرائن أخرى »كا ذكرنا فى قوله تعالى , :كاو! واشربوا ولاتسرفوا إنه

لابجب المسرفين  .فإن القرائن هىالدتلىت على صينة الأمى هنا للإباحة

ومع ذلك يصح أن يكون الآءر للطلب الحتمى إذا نصب الأامس عالطلب
الكثى لا الطلب الجزئى ؛ فإن الكل مطلوب طلباً حتمياً بالكل » فلايمتنع
حى يقتل نفسه ف
»إن ذلك لاوز  ,وقد ذكرنا أن الفعل قد يكون مباحآ

بالجزء » ولكنه مطلوب طحاتبامًياً بالكل .

00

 ولقد قال بعض العلماء  :إن الأمى بعد الحظر يكون الاباحةمثل قوله تعالى ٠ : وإذا حلام فاصطادوا ,
ولكن الموور قالوا :إن الإباحة

افلىآمى بعد الحظر فبمت من القرائن  ,لامن أصل سنة الآمر  ,بدايل أنه
قد يكرن بعد الحظر  ,ومع ذلك يكونلاطلب فومثلقو تلعهالى« :فإذا ن|سلخ
الاشبر الجرم فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم ولوكان الآمر بعد الحظر

للاباحة مكان القتل واجباً مقتضى هذا النص .
دقال بعض العداء  :إن الأمى يكون لاطلب وجوباً أوندباً والقراان

هلىاألىحتعي
دنه
هما  :وقدقررنا أن ذيلككقد
ون المعنى الافوى .ولكن
بتنبع النصوصالقرآنية والأحاديث النبوية تجدأن الطلبالحتمىهوالغالب»

فكان ذلك هو الأصل .
/ا/ا؟  -وصيغة الآمر فاىلقرآن الكربم تدل على طلب الوقوع »
وتحقق ماهية المأمور به فى الوجود  ,ولا:قتضىتسكر اركاا لاتقتضى وحدة
(؟١ -أصول الفقه )

ساعم !70سا

فقولهتعالى :أق,يموا أصلاة؛لاتقتضىيذاتها نكرارآً ولا وحدة ؛ ولكن
دل عل الدكرأر فعل النىمملةاب » وقوله :مصلواكا رأيتمونى أصلى ,والحج
وهتعالى «0 :وأذن 6النامن الج دقرا
مفرواض مقتضى لاص 2ق ل

:

د إن أله كتب ليم 5اج فحجواء

لصحا ب4ه النىكي نقالوا
عه لقتني  5راراً ؛ ولذلك سأل باعض
 :أىكل عام يارسول الله ؟ فقالعليهالسلام :٠ ذروف ماتركتمء

اقلت نعم لوجيت » فدل هذا على أن الآأس لابةتضى تكراراً و»لو كان

يقتتضيه ماسألوا  :ودل أيضاً على أنه احلتمتلمكرار أنهعليه|اصلاةوالسلام
١
بجبدت»ليول سؤاطم .
قال ٠ : لو قلت نعم لو
فصينة الآمر :دل على طلب إبجاد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو
دكرار ء والوحدة أو الشكرار قود فى الاص لاتفرض فيه منغير وجود
أدلة عليها .

 - 8وكا أن صيغة الأمر بذائها لاندل على الشكرار ولا على
الوحدة لا تدل أيضاً على التراخى أو القورء لأنها لطلب إيقاع الفعل »
والقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدهمما فيه إلا بدليل آخخر ؛ فالام فى
ذاته لفظ مطلق  ,والمطلق لايقيد إلا إذا قام دليل على التقييد ,والفوريةأو :
التراخى تثبت بدليل آخر ف
؛اإ:ذا قالالنى مكلا  :ه إن الكلهنتب عليم

الحخجواء لابدلأن يحجوا فور القدرة علىالحج» نحيث إن تأخروا
مرا ؛ ولايدل عاللىتراخىحيث إذا تأخروا لايأءون » ولعدم دلالة|لاص
علىذلك اختاف الفقباء فىأن الحجواجب عل الفورء أووأجب علىالتراخى ٠

 - 8هذا ويلاح ظ أن الآمر إكذاان لايدل عالتىشكرار ولاعلى
الفورية فإنه إذا يط لص بسدب لسع ذلك ألسبب
1

رن معه الأمر ) يعفتذى السية

 3فإن تكرر السبب

كقوللههتعالى« :الزائيةوالوا
فذى فاجادوا

ل
كل واحد مهما مائة جادة » فاإلنزتى سبب لهذا الآمركاتوىء الاية
الكريمة » فإذا تتكرر الفعلوجب الحد ,وكذلك قوله تعالى و.ا١لسارق
السارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بماكسبا نكالا ءالنله والله عزيز حك
.وكذلك قوله تعالى  « :والذين يرمون الحصنات ثمميأتووأ بأربعة شهداء

«فاجادومم انين جلدة » ولاتقبلوا طم شبادة أبدأً» .
فى هذه الجرأ م يتسكرر المأمور به بشسكرر السبب » وليس ذلك من

ىام .اوإنما هو السبب الذى تاعللقامر بوهكذلك قد
فذ
عيفة الأمر

.يكون السبب فىالآمرمفيداًااللفوأروفامر التىيناط المأمور فيبابالأزمان
كهرر
سب
تمور
يلمأ
وب ا
ذفان الزمن بدخوله يج

ى:
لوله
ا فق
عرهء
تسكر
بت

«فن

.شبد منكم شورلن؛ يفقيا .أنه بدخول الشبر يكون المأمور به على
الفور» ويتكرر فعل الأمور به بشكرر حضور شهر رمضان .

غىسق اللبل»
وحكذلك قولهتعالى  « :أقمالصلاة دلوك الشمس إل
قد ارتيط الآمر هنا بالزمان المدكرر » فيتكرر بتسكرر الزمان » ويجب

فيه الآمر حما .
و ذا يقبين أن المأمور به لا يتتكرر ولايجب على الفور بصيغه الآمر
الجردة ؛ بلبتتكرر نيعا السبب إن استوجب السبب ذلك » وإلا لايتكرر
7

هو الشأن قُْالح .

وهل الآمر يقتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط  ,ولا يدخل فيه
مالا يتحدق اللأمور  4إلا عن ظر يقه ؟ فانتكام  2هذا .
الا 2م الواجب الانه :

منالمقررات الفقبية أن الواجبات لها وسائل لا تمإلابها »
خهل الآمرالذى يفيد الوجوب أى طلب الفعل المتمىيكون أمرا ا يكون

سبيلا لآدانه  ,لقد قال الآ"ثرون من علءاء الأأصول  :إن ما لايم الواجب
يه يكون واجما مادام مقدوراً  3والآمر اإصلاة شتضى الآمر الضوء
.إلا

مخ

إذ هو شرط للصلاة  ,ولاتتإلا به فهو وباجابءلوحلكجناللآامريقتض.
الاستطاعة  ,لآن الستطاء؟ليست فمقدور الإنسان إ
,ما هى من عندالله

االعللحىسكم  ,والآمر بالركاة لايقتضى أنيكون عند الإنسان نصاب » لآن

إي>اد انصاب ليس فى مقدور اكللف .

ولقد قال بعض الفقباء  :إن مالايتمالواجب إلا به إكنان سببا دق.

مقدورالمكلف  تناوله اللأمرء وعلى ذلك يقناوله الإ>اب »كأن يسعى
الصلاة فإنه واجب بةتضى الآمر بصلاة المعة  ,وكالسعى [كى هك ومناسك.
الحج لى يؤدى الحج ؛ وكالعمل لتوصيل الركاة لمستحقبا » فنإكل هذه.
أسباب لأداء الواجب  ,فتسكونواجبة بإاب الواجب » وبمقتضى الأمر
الذى ثبت به الإيجحاب .

أما إذا كانمالايتم الواجب ء إلا به شمرطا فانهلايكون واجرا بالأمر
الذى وجب باهلواجب  ,لآنكونه شرطالايثبتإلابانلصمشنارع ..
فالوضوء لات

كونه شرطا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل  35فكأان ذلك

الآمر الذى أثيت الشرطية هو الأمر الذى أثت وجوبهء لا الآمر الذى.

أثبت أصل الواجب الذى كان هذا شرطا له.
وعل هذا الرأى تكون الآمور التى لايتم الواجب إلا بها قسمين :
( أحدهما ) مانص الشارع علأنهشروط ء فهذه يبت وجوبها مستقلا
بمقتضى إث.ات الشرطية ولاحاجة لآن يقال إنها وجبت باجابه ,لامها وجبت.

بايجاب خاص .

(والثانى أ)مور أخرى لايمكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى.

أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا بها كالسعى.

للذهاب إلى الاراضى المقدسة لآداء فريضة الحم » فهذه إيجايها يثبت لآداء.
الواجب

نفسه  ,فتبتت

نع »فنكون واجبة بوجوب

أصل الآمر .

إما

سد

وإن هذا ب'اأبمبنواب الذرائع ستفصل القول فيه عند الكلام على
#الذرائع .
٠
النهبى

 18١النبى هو طلب الكف عفنعل » والنهى كالآمر يقتضى
طلب الكف الحتمى » للآن العرف الشرعى على أنمن يثّركالمنبى عنه طائعاًيكون بمدوحا « ومنلمترك بععادصيا مذموما .تفرنك الزنى يمعمدتثلا

طائعا ممدو<ا ؛ ومن فعله يعد مذموما .و لقد نضالقرأن علىو جوب الانتهاء

عانلدنبى » فقال تعالى  :ه ومانها ىعنه فانتبوا أ»نوه فوق ذلك كلماسبق
الاستدلال على أن الآمر الطلب التعى يصح أن يساق هنا ل,آن النبى
:فى
بذفاىته ليس إلا طلبا للكف فهو مثله تماما افلىطلب .

وإن من العلماء من قال إن النبى لطلب الكف ء سواء أكان حتمياً أم

كان غير<تمى » ليشمل الحرام  ,ويشءل المكروه  والقرائن هى الى
تنعينأى الآمرين أرادالشارع من النص 50

م

 -وكا أن الآمر لابدل على الشكرار ولاعلىالوحدة كذلك

النبى لا يدل بصيغته على الدوام و,لا على التقيد يزمان فن يقول لخادمه
الاتشترى اللحم لاتقتضى ذات الصيغة المنع الدائم عن شرائه »  ,وإذا قال

أل اللحم.
:لطبي للمر يض لامأكلهمان النهىلا يقتضى المنعالداثمعن ك
ولقد قال بعض العلياء : إن النى يدل بصبغته علىالدوام » ولكنه

.يقبل التوقيت ٠ لآن النهى يقتضى المنع من دخول الماهية فىالوجود » وإن

إدخاحا فىأى وقت يعد خالفة لصيغة النهى » فق المثال السابق يعدالخادم

.عاصياً إذا اشترى اللحم فى أى وقت مادام لميصدر نص من المخدوم بإلغاء
هيهالسابق  ,فا دامت صيغةالنبى «طلقة عن الزمان ولاقبديقيدها من
النصوص أوالقرائن أو العرف فبى داعة مستمرة .

3
وإن النهى لايقتضى الفورية عيدك من شت

عن وجود الى عنة

أن النهى يشتضى برد المنج

ب وأما من يقول أنه للدوام بأصل وضعه

إلا إذا

ثبت مايقيده فانه يقول إنه يقتضى الفورية  ,فاذا أوقعالمنهىالآمر الممنوع,
يعد مخالفاً .وأن ذلك الكلام له وجه من النظر مستقيم .
دلالةالذهى عل الفسات :

فهل يقتضى ا-لنهىإذاالفسواددد  .افلانذهاى وعرلدى أاملنر شرعى من العبادات أو المعاملات.

هى عن صوم يوم ااعيدين يكون النهى

الإنسان على بيع أخيه فانهيقتضى ذلك الفساد  ..وهكذا ؟ لود اختلفت.
العلماء فى ذلك على ثلائة أقوال :
قد استوى شروط صتته وأركانه كاملة » فالنهى عن صوم الششك  ,وهو اليوم
الذى لايدرى أهومن شعيان أممن رمضان

لا.يقتضى بطلانه  5بل يضح

الصوم مع الكر أهةوالنبى عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى

البطلان » بل يصمح الصوم املعتحريم  ,و كذلك النبى عن البيع مع عدم

عل
ى خطية الغير لايقتضى بطلان عل

ا
لزداج  (2والنبى عن البيععند ألندام

للصلاةيوم اجمعة لايقتضى بطلان البيع  ,وهكذا » بل يصمم العقد فى كل
هذه الأحوال مع االكراهة .
٠

القول الثانى  :أن النهى يقتضى الفساد سواء كأان المنبى عنه نمالعيادات
أمكان املنمعاملات ل
,آن سلامة العقود والعبادات تستمد من حك الشارع
بصحتها  3والنبى عنبا لايتلاق
مع[قراره سلامتا  2وإلا تناقضت أحكام

الا سمات
الشار ع ؛ ويستو ىفى ذلك العيادات والمعاملات» إذأناجميعاًتستمدالحكم
بصحتها من أوامره ونوافية .

القول اثالث  :هو اختيار ال#ققين من علءاء الأصول  -وذلكالقول

فهو يقرر أن النبى إن كان فى العيادات فسدت كالنبى عصنوم يوم
وسظء
 6فالع.وم فيبأ ييطل  3وإن كان ف
العيد  3والغهى عن صوم أيامالفشر يق

يعوقت الئدأه للجمعة  6والذبى عن تلق
المعاملاات لايفسد كالمهى عن اب

السلع فى ااشراء لايقتضى بطلان العقد .

والدليل على أن النبى فى العبادات يقتضى اافساد  أن العبادأت يقصد

بأدائها التقرب إلى الته تعالى  ,ولا يتقرب إلى اله تعالى بماينبى عنه » ولآن

لعبادات تكليفات دينية تعلقت ما أوامر اله تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها
ا

بيه فعنى ذلك أن المؤدى غير المأمور بهء وإلاكان الآمى واانبى واردين
على يحل واحد فيكون التناقض  ,ولا سبيل لمنعالتتناقض إلا أن يكون
موضع النبى غير المطلوب » ويكون الآداء مع النبى أداء لآم لميعتبره
الشارع عبادة ؛ فإذا فمل مع ذلك فد أدى ما ليس بعيادة .

 - ١والدليل علىأن النبى افلمعاملات لا يقتضى الفساد مادام النهى
رمس ركنا من أركانها أوشرطاً منشروطباالمقررة -هأنوالحكمبالصحة
أو الفساد حكم وضعى

شنب

عليه كون العقد يوجب

أثاره أولا يوجماء

تتبع الشروط و إلآركانالتىقررها الشارعشر وطاطاراركاناء
وآثار العقو د

فإن تحققت فقد تحقق الآثر ؛ والعقود و نوها من الامورالعادية التى تبط

بمعاش الناس وأعما هم الدنيوية  ولوس المقصود منما التقرب إلىاللهتعالى»
يلىكذلوكن
إنما هى من المباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه » وع

ألبيعفى وقت معين » 2دمع ذلك إذا وقع
من المقصود أن انوئ الشمارع عن

فى حال النبى تترتب الآثار أن الأثار مابعة لتوافر االشروط والآركان »:

681
-

سمه

تخلاف العيادات فثاآرها
تابعة للقبول من الله تعالى »ولا يمكن أن يتحقق

القبول مع أنهى

ش

دفوق ذلك فإن النهى فى
ذاته لايقتضى الفساد  ,إذ لفظ النبى لا يدل
على الإبطال فى ذاته لا فى العبادات ولا فى الم

عاملات » إذ ليس له علاقة

ب
الصحة والفساد  .وإتما يجىء بها يشت
مل عليهمن معان ومقاصد  .وإن هذه

المعانى وتلك المقاصد غير متل
ا
ز
م
ة
م
ع
ا
ل
م
ع
ا
م
ل
ا
ت
ا
ل
م
ن
ب
ى
ع
ن
ب
ا
»
أ
م
ا
ف
ى
ا
ل
ع
ب
ادة

فإنها متلازمة » إذ أن
المنبى عنه يقتضى غضب الله إذا وقع  ,والعبادات
طلب أرضا
اتلعلها
لى » والخضب دالرضا ل>اجتمعان .

-6
من النصور ص

إلى هنا قد بينا
المباحث اللفظيةالىتتصل باستخراج الاحكام
2
وقبل أن نت
رك الكلام ف النصوص
نتصدى لموضو عهومن

خواص النصوص ولياكون فى غيرها »
اوذللكنهسوخ » فإن أحكام
النسخ لانكو
ن فى الآداة غيد النصوص إن كانتعارض . .
المسخ
5١

إذا تعار 0

نصان من
النصوص الفرآنبة ف ناواهرهما: 

فانه لابدمن التوفيق بدس
هما بأى وجه من أوجه التوفيق:

( )١ومن التوفيق أن
يكون أحدهما خاصاً  ,والآخر عاماً ,فيخصص

النحو الذى بينا
ه فى تخصيص البعايمن»واه بالفسبة إلى المرتبةاتى نيكعوليها
الخصص من القط
عية أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فذىلك فى موضعه .

(ب) ومن
التوفيق أن يؤول أحد النصين بحيث يتلاق مع اانلصآخر
إذا كانأح
د النصين يتفق معأمر مقرر من أمور الشريعة » والآخر خائف
ذل

ك المقرر ,فلا
بد من أن يطوع اأنص المعارض للمبادىء المقررة .وقد

يبنا ذلك ف باب التأويل ٠ ذإذا يلممكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه

لاوما

اينلآيآةخر خير آحاد
ولين
أأخل الجتبد بأقواهما سنداً  :فإنكان أحد الد
الآحاد ضعيف اسند ؛ لآنه لايقوى على معارظة الآية القرآنية
إعتير خير
حكمرا  ,إون قساويا افلىقوة ,ولايمكن ااتوفيق بينهما بأى وجهمن
ومعا ندة

عحريف
يتهد
الوجوه دلميعرف زمن كل واحد منهما توقف اله

وجباً

اضداً بغيرة تحتى “كون أقوى
الترجيح بأنيكون أدرهما مع
معن وجوه

»إن يمكن ذلك  ,قبل يقدم حرم اعللمىبيح » وقيل
استدلالا من الآخر ف

يخ كل منهما فإن المتأخر يانلسخمتقدم ؛
يكون التوقف ٠ وإن عرف تار
ودذا موضع النسخ .

ش

 - ١النسخ فى اصطلاح الآصوليين رفع الشارع حكاً شرعياً
بدليل متراخ  ,وبذلك يقبين الفرق بين النسخ والتخصيص » فالفسخ يكون

فيه النصان الذاسخ والمنسوخ غيرمقترنين زماناًءب يلكون الناسخ متأخرأعن
المنسوخ .

ش

ْ

حرر الكلام فى النسخ الإمام الششافعى رضى الله عن فهرسالة
وأول من
قد اعتبره من قبيل بيان الأحكام لامن قبيل إلغاء الغصوص.
الأصول ء ول
لايعتير النسخ إلغاء للنص » ولكنه يعتبره [نهاء الكنمصءولقد
فهو

ن <زم  ,وأذلك عرف النسخ فقال :حد النسخ
سار معه فهىذا ااسبيل أب

أنه بيان انتهاء زمان الأمى الآول )(١0 .

وذا كان النسخ بيان انتهاء العمل حكم معين فإنه نأوعنموناع البيان
إ
متأخر وإنهعلى مقتضى ذلكالنظر ينقسم الببان إقلسىمين  :بيانفيه تفصيل
ال
لمجمل أو تخصيص عام » وهذ! يعمل فيهالنصان,ويكون أحدالنصين خادما

-ل-م1

ل

النص الآخر ؛ وال
أن يلغي النص .٠

قسم الثان
ى بيآن أنتهاء العمل بالحسكم بعد العمل به من غير

- ١8
اشكال التخصيدضي لذاهيتبناوأبلنالحزم أبعد من هذا » فيقرر أن النسخ شكل من.
لف
طا وموم مؤدأه» بلي
تناول الحكم عدوم

الازمنة» و يقو
لفهذلك  :ه إن الفسخ نوعمن أنواع الاستثناء  .لثأنه
استث

ناء زمان دخصيصه بالءملدو
ن
س
ا
ئ
ر
ا
ل
أ
ز
م
ا
ن
»
و
ي
ك
و
ن
ح
ي
ن
ئ
ذ
ص
و
ا
ن
القول أنك
ل نسخ استثناء ؛ ولي سكل استئناء نسيخاً(. :0

ون
تمومان رى من هذا أن ابن حزم يشير إلى أن اللفظ الذى ينطق بالحسكم له
 :عموم اللفظ أحياناً ؛ فيكون تخصيصه بلفظ او بعمل م

ع بقساء.
الحم فباق الآفراد
.
و
ع
م
و
م
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ة
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ص
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ا
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خ
,
ف
ئ
لاه
قوله
مان (:كنت نيتكم عن زيارة القبور ألافروروها ف
)إن هذا النص
يبين اتهاء المنع » وهو
فى ممنى التخصرص الزماى بالنص ,الذى أشار إليه
النى كلا الذى كان بمنع الزيارة .
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والنسخ قد وقع ع الإسلام © فقد نسخ الإسلام بعض.

أحكام جاءت فى ال
ديانات السهاو به السابقة  ,فتحريم بالعأضغذية تكاائنم
عند الوود

 :فأباحها

الإسلام 6
فقد ترم هذه الاطبمة

على الوود لغاظ

أكبادمم ولشر ههم و»
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هتهم ؛ وإذا

قال تعالى:
دو علىالذين هادوا حرمنا كل
ذى ظفرء ومن |امقّر وال حرمنا

علييم شحومب) إلا
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ية أ بين أيدينا إبا4

اللزو أججمن النساء

[للغير عدد ؛ فاذا ك
انهذ! صحيد-اً يكون القرآنقد نس الإطلاق افلىعدد.
وقبده بأربع .

سس
 00الإحكام لابن حزم اظاهرى < و ص ."0/

لاما

هس

الشراكع السابقةءو ماسخه القرآن إنماهو املناحكام التى تتاف باختلاف-
وااعصر » أما ماله صفة العم م من الفضائل ومايشتق من.
المان والمكان
الإنسانيةفا ندغير قاب للنسخكالعقائدلآنه بشعرةالانسانية الأابدية»
الفطرة
تعالى  :ه شرع لكم من الدين ماوص به نوحاً والذى أوحينا'
ولذا قال

إليك وما وصينا به إأيهريم وموسى وعيسس » '
١4 ٠

1

ثيدحلا قباسلا  3دقف.-ناك
خسنلا ف مالسإلاامُْق
م دقو عقو

 0وقد وقع النسخ قَّالقيلة
المنعممالاباحة

فك كانت قيلة المسدين بعل

ديئة إلى بيت المقدسء وبعد و ستة عشر شبرأ سخ الله
الحجرة إلى الم

وتعالى ذلك وأمر بالاتجاه إلى البيت الحرام » وقد صور ذلك قوله .
سبحا نه
ينك قيلة ترضاها  3فول وجبك ١
رى:قاب وجبك ل السماء فلنول
تعالى :دقد ن
م شطره (2وإن الذينأوتوا 1
امءوحيما كنم ذولوا وجوهك
شار المسجد الحر

الكتاب ليعليون أنه الحق من ديهم وما الله بغافل عما يعملون » .٠

وقد ثبتفىالسئة أن القيلة كانت قبل ذلك إلى بيت المقدس»

والآبة الكرعة تشير إلى هذا .
نسخت آيات المواريث عند جممور الفقباء الوصية لوارث الى.
ولقد

يقت بقوله تعالى  :وكتب عل إذا حضر أحدم اموت إن ترك خيراً
ث

لوصية للوالدين والأفر بين بالمعروف حقاً على المتقين »٠ ه فن خاف من .
ا

موص جنفاً أو و فأصلح بينب فلاإثمعليهء فقد ثبت منهذا اصلجاواز

ب الوصية لوارث مالنآقر بين » وبق بعدما تشتعل عليه منالوصية .
بل وجو
قارب علىأصل الوجوب ء أو على الجوازء على خالاف
لغير الوارثالأمن

علماء فى ذلك وعلى قاعدة بعض العلداء الذين بهزون تأخير المخصص عن .
ال
العام يعتس ذلك تخصيصاً ٠

«و
لمكنالنظرالعميقلا.عنعالتوفيق وإن أمكن التوفيق بأىدجةمن وج 8
و

التوفيق يقدم اعللنسخ  ,لان النسيخ يقتضى عدم إعمال لنتء إوعمالالنص

بضرب من ضروب ااتوفيق أولىمن عدمإعبال .ه

00

 - ١93وقد يقولةائل  :لماذاكانالنسخ فى الشريمة الإسلامية » ذإنه

:إذا جاز فى القوانين
التى يضعها البشر » وذلك بإاغاء قانون إوحلال قانون
.علهفإنهلايسوغ
افلىشريعة التىينها علام الغيوب  وذلك لآن قوانين
ابعر تحارب إنسانية  ,وا
لإنسان يخطىء يوصيب » أما شرائّع السماء فإنها
“قا
نون الله الذى لايجحرى الخطاً فى فعله لا
وقوله .تعالى النتدعنذلكعلواًكبيراً.

والجواب عنذ
لكأن شرائع السماء إصلاح الله تعالى للبشر  .وهى
.:واحدة فى أ
صلبا لاتتعدد  ,ولكنه سبحانه لميخلقالناسعلى كشلاةواحدة»

 :فكان لابد أن تخ
تلف بعض |لكام التفصيلية فطائفة ولاتصلح ف الأخرى,

فكان لذلك التناسخ فى الشرائع السماوية فى الآمور اتى تختلف فبها الأجيال

"الإسانية  ,و
لا تناسخ فيا هو أصل الفضائل » وما به قوام الأمم2

.ومايتعلق بالتوحرد.

وقد جرى ا
لنسخ افلشريعة الإسلامية  ,لآن النى مَِكليةٍ بعثه الله تعالى

فى
.خوطقبوومالميبكاولنأوحاكاذمواىلشدين » وم يتقيدوا من قبله بقانون ولا نظام ف»او
رعية دفعة واحدة ما أطاقرها ٠ ولذلك أخذم الله

سبحانهتوعالى بالتدريج ٠ فؤل على الر
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.إذا ذاقوا بش
اشةالإسلامدراضوا أنفسهم على شخكلاقئيمةفاضلة,خوطيوأ

بأحكا
م الشربعة الخالدة التىلاتقيبد ذيها » لونضرب عل ذلك بعض الأامثال:

أوها  :أن ال
مرأةلمتكنعندثم ذات حقوق وليكونوا يستسيغون أن

:تسكون إ
نساناًمستقلا لهكلالحقوق  .وم يكن النسبعندمم طريقة الزواج
.وحده » بلكان السفاح أحياناًطريقاًثروت النسب ف
ءليا جاء الإسلام وقد
“مو جدم تخذو
ن الاخدان(أى الخلائ
ل) و يعطون طن بعض حقوق الزوجية,

ب-4941

ى ذلك أمداً  ,حت إذا استأنسوا بمبادىه-
وذلك فمايسمى بالمتعة » رفكتبم عل
شرعى الذى جعل

ا وتقررت أحكام الآسرة بالزواج ال
الإسلام نسح هذ

مثل الذى عاون . :
قال سبحا نه6-١ وطن
لمراة <قوقا كأملة 7
ل

هلوثنية  ,يعبدون الاوثان » فنعالنىمن ٠
انها  :أن المشركين كانوا أ

ن ذلك فى نفوس بعضضعفاء الإيمان..
زيارة القبور حى لا يؤدى إلىشىء م
فى هذه

ولة الشرك ؛ ويس الشيطان أن يعيد
منالمسليين حتى إذا زالت د
ح النى ماق زبارةالقبورءفقالعليهالسلام-:
الأرض من طريق الآوثان أبا
القبور ألافووروها ©١٠.
لقد كنت نميتك عن زيارة
58

الثها  :إن الميراث

افلىجاهلية ليمكن يسير على نظام عك ثابت » فقد-

ث
كة  ,وأحياناً يوصى بهامن يعاىء والمرأة فى
كان أكير الاولاد يأخذ التر

فوالدين.
ليس لما نصيب  ,فأوجب أولا أن تمكون الوصية ال
اكلأحوال
حب إذا ألفوا ذلك ؛ جاءت آيةالميراث المحكة-
والأفربين من غير تعيين

ك التوزيع العادل قال تعالى« :وللرجال..
ووزعت القركةحكباأءالفرائض ذل
الأقربون » وللنساء نصيب »...وجعل لقراية الأم,
تصيبمماترك اللودان و

ميراثاً »كا لقرابة الأب ميراث ,وإ كاننت قرابة ابلتآأخذ قدراً أكير .
» فقد كان [(عرب يتفاخرون بجمآأ »-
رابعبا  :بالنسبة لاخمر والميس

ن بعضهم على الشجاعة والرذل » وقد كانت..
وحدون فيهما مزايا» إذ بحملا

» وآفاقبمالاجة) عية ضيقة » فمحرمهما الإسلام.
عقو قد استذرقباذلك
ا غير مستحسنين فأشار [لىعدم استحسان ٠
فأول الآمرء ولكته أشارإلى أنمم
 :و ومن شمرات النخيل والأعناب تتخذون منه
اللار فى قوله الى
لقوم يعقاون فالمقا بلةبايلنسكر والرذق.
ورزقا حسناء إن فى ذلك لآية

لسأيمراً مستحسناًءلإنه ليس رزقاً حسنا .ثم,
المسن يوىء إلى أن السكر
عن ..
لميسر بشكل أوضح » فقال تعالى'« يسألونك
بين سحا نهمضار الأر وا

ن هذا القص عهيد-
واسإء
والمبسرء قل فيهما لثمكبين ومتافع للن
الخر
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ن ميصرح النص بالنهى
 وعنددن أدرك كبار الأتقياء من الصحابة
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ل تعالى  « :ياأمها ال
ذين آمنوا لا تقربوا الصلاة دأتم سكارى
حت
تعلموا ما تقولون » فكان ألمؤمن يقنكب

اعامة النبار وطرفا من الليل ,

وعندذ أدرك المؤمنون أنهاحرمةلا حالة ,ففزل بالتحري التاطع قولهتعالى
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قيامة :وقد نمتن
زول قوله تعالى  :م اليوم أكات لم
اح
ينلكم وأعَمت ل
يم تعمى ورضيت

لك
م الإسلام دينا ١6م

شرو الذسخ :
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اترلطنفى
سخ أربعة شروط :

أوطا  :أن يكون الحكم المند

و خغيد مقترن بعبارة تفيدأنهحكى ب
أدى
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اسخ والمنسوخ واحد ,وإذا
قال الفقباء  .إن الجباد لا #أسخ فقد
“قال النىلان ٠ الجباد ماض إلى يو

م القيامة »ومن ذلك أيضاً عدم قبول

شهادة الدودفى قذف قبل توبته» فإن
ه
ذ
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م
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“قا
ل تعالى ٠ : ولا تقبلوا لممشوادة أبداً. ,
انشرط الا :ألا يكون ال
حكم المنسوخ املنأمورا اتفق المقلاءعلل

ولام
-حسنها أو قبحبا مثل الإبمانبالله تمالى وبر الوالدينوااصدق والعدلء والظم

.والكذب ؛ وغير ذلك مما تواضع عليه الناس فىكل العصور والآجيال على
؛و مشرذول » فإنهذاقد اتفقالعلماءعللاىأينذهسخ»
أنهخيرمقبول أ
.وإنه بالاستقراء يثبت أنه لمينسخ حكم على هذه الشاكلة .
الشرط الثالث  :أن يكون النص الناسخ متآخراً فىالأزول عن النص

المنموخ ,لآن الفسخ إناء لحم النص الذى فسخ حكه  ,فكان لابد أينع
بعده ) 2وأن يكون النصان قَْفوة واحدة .

ارط الرابع  :أنه بالنسية للنسخ الضمنى الذى يكن النسخ فيه صرحا

"لابد أينكون التوفيق غير ممكن » فإن كان التوفيق ممكناً بأى وجه من
اتأويل الذى يطيقهاللفظ فإنهلايصار إلى
.وجوه التوفيق  2ولو إذضرب من

خ  ,لآن النيخ إنهاء للحم  ,وعدم إعمال لانصءولا يصار إلى ذلك إلا
النس

عند تعذر التوفيق كا بينا آنفا .
هالا يقبل الأسخ :

ة؟ة  ومن هذا الكلام يقرين أن من الاحكام التىلاتقبل الفيخ
س

يد وما أثيتته العقول واتفقت على أنه غير قابل للتغيير
-مانص فيه على التأب

فيه اللاحكام فى 'لشرائع الساوية كلها » بل تواضعت عليه الناس فى
ذاتحدت
كل الأمصار والاعصار .

وما لايقبل الفسيخ أيضاً الاحكام لذابتة بغير النصوص »ءفالاحكام

ة بالإجماع والقياس والرأى بشكل علاام:قبل النسخ  ,لآن إلغاء
الثابت

لأحكام بقول الله تعالى أو قول نيه وَيلَيُةٌوتقريره وبعد أن انتقل
ا
لنى مكلا إلى الرفيق الأعلى قد استقرت الأحكام وثيتت»وما يذكر بعد
ا

الشرعية زعا هو مينى علما مشتق منها ؛ فلا يسخبا
اانصوص من المصادر

1

ولا يحرى التناسخ فيها للآنها لييست تصوصا قائمة نص علا الشررع ١

2
اقنيام النفمح .:

:

10

:

 - 1ي
نقسم النسخ إلى نسخ صريح .دنسخ ضنى  .والصريح هو

الذى يصرح فيه بإنهاء الحم
المنسوخ مل قولهمياه  ( :كنت ميتم عن

ذيارة ا
لقبور ألا فزدروها ) فإن للنسخ هنا صريح «(ومثله فى القوانين

الخاضرة أن ينص
سن قانون على أنه ينتبى العمل بالقوانين السابقة الى فى

موضوعه  2,ومن النسخ ا
لصريح قوله فى نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس :

« سيقو اللسفباء
مانلناس ما ولام عن قباتهماكلاىنوا عليها قل لله المشرق

والمغرب » ثمقول
ه بعد  « :فول دجهك شطر المسجد الحرام » وحيئ) كنم
فولو
ا دجوهكم شطره  ,فتجد هناتصرحا بنسخالقبلة الآولى .

والنسخ ا
لضمنى هو أن يتعارض نصان ولا يكن التوفيق بيتهما» بأن

يتواردا على مو
ضع وأحد باأسلب والإيجاب » ولا يمكن التوفيقبينهما ؛

وقد علمتارخهما
» فإن المتأخر منهما ينبىحكم السابق  ,ويقولالفقباء :إن

من هذا النسخ الضمى نسخ آبة المواريث للوصية للوارثالتى اشتملت عليها

آية الوصية .

 - 60و
إن هذا النوع من النسخالضمى ينقسم إلى قسمين :

أح
دهما  :نسخ لكل الاحكام الى اشتمل عليها النص المتقدم ٠ وقد

ذكروا من ذل
ك قولهتعالى «:والثين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً
ي
بثرصن بأنفسون أربعةأشبروعشرا  ,فقدادعىأنها نيخت قوله تعالى :

دوالذين يتوفون من
كم » ويذرون أزو اجا وصية لز وأجبم متاعا إالىحول.
غير أخراج فإن خرجن فلاجناحعليم : ,

ونحن نرى أنه لبايننسهخما  ,لآن التوفيق ممكن وح
,يث أمكن.

االلمتروأفةيق» »وهفلوا اسلباينتلظاللنسخ  ,والتوفيق بأن تدكون الأولىخاصة بالواجب عل
ر أربعةأشبر وعشراءوالثانية موضوعبا حق لا  ,إن

أشارع
جعل طا الحق أنتبق فمغز اللزوجية الذىكن ماك زوجها سنةكاملة

-1لايخرجبها الورثة  .وإن خرجت ختارة فلالثمعلىالورثة » وذلك واضح
بين من النص .
والقسم الثانى من النسخ الضمنى هو النسخ الجرق » وذلك بأن مخرج.

من حموم النص المتقدم مايشمله النص المتأخر  ,وذلك مل آبة حد القذنف

مع آية اللعان » فان الآولى ببنت حكم القذف عموماً  ,وأخرجتمنه الثانية
مايكون من قذف الروج لزوجته .
وإنف اعتيار هذا نسخاً نظراً لنص ذلك لأن الفقباء يعتبرون الخاص.

مع العام تخصيصاً ولا يعتبرو نه نسشا أيآكانالمتقدم منهما الوحنميةالذين.
يعتبرون الخاص المتأخر ناسيخآ لاحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد
العام يشثر طون التأخر ,نود آية حد القذف مقترنة بآيةاللعانمما يدل على.
التخصيص بدل النسخ .
النصوص

501

التىددذل الذممخ آحكامها :

أتفق الفقباء على وقوع النسيخفى السنة  2خالفق ذاك.

أحد » فأنه ثبت أن الاتجاه إل ؛بدت المقدس قد نسخ بالايجاه إلى الكعبة 5

وثبت أن زيارة القبوركان منرياً عنها فىالسنة ثم أبيحت » وثيت أن المتعة
كانت موضع عفو م جاء النص القاطع بنسخها .

أمالقرآنالكرمفخمودعل دىقوع النسفخي.هوقد نف النسخ ف
القرآن أبو مس الأصغبانى»وقداحتجاجمهور لإثباتالنسخف القرآن ب 7

أولا :بقوله تعالى  :م«ا ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرمنهاأومثلبا»»
فان هذه الآية تثبت النسخ فى القرآن .
وثاناً :بوقوع النسيخفعلا كسحآيات الميراث لحكم آية الوصية ه

.وقد أحصى السيوطى نحو عشمرين آيةأادع
كلنس
حىا
اخف
مىما .
وثالكاً :بقوله تعالى  « :وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلبما ينزل >
0م ل

أصول الفقه)

4و

فبذه الآية تثبت التبديل » وليس التبديل إلا تبديل الأحكام .
واحتج أبو عسل يمايأنى :

ان فى
لقركآن
أولا  :أن النسخ إبطال  ,فلو جاز نسيخ ما اشتمل عليهال
القرآن ما بحرى عليه الإبطال  ,والله تعالى يقول  « :لا يأنيه الباطل مبنين
بده ولا من خلفه »
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وثانياً :بأنكل مأاشتول عليه القر أنشر يعة أبديةباقية إلىيوم القيامة,

والمناسب ذه الخاصة القرآنية ألا يكون فيه نسخ .
وثالثاً :أكثر مااشتمل عليه الق رآن كلىعام» لاجزنى خاص ٠ وقيه

بيان الشريعةكلبا بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل »والمناسب لذلك ألا
يدخله النسخ  .وما فصله القرآن من أحكام فلأنه يزيده مو بداً طذا التفصيل

كأكثرأحكام الآسرة  .ومااستدل به اجمهور لايقطع بوقوع النسخ فى
القرآن فقوله تعالى :٠ ما ننسخ من أبة أو ننسباء المراد مها المعجرة » وهو

أن يأتى الله تعالى لنى بمعجزة لميأت بها لآخر  ,ولذا قال تعالى بعد ذلك :

« أل تمعلمأثانىللءهىقكدلير» وقالسبحاءه «:أمتريدو نأنتسالوارسولكم
مكماثل موسى من قبل  ,وهذا يدل على أن الأية المعجرة » والنسخ إنهاء
أمرها وتركبا ٠ وكذلك قوله تعالى  « .وإذا بدانا آية مكان آبةء المراد ما
المعجزة  .وعلى فرض أن اراد النصين الدكرمين الآية القرآنية » فإن
الآيتين لامدلان على وقوع الأسخ  ,بل تدلان على إمكانه  .وفرق بين
الوقوع والجواز.

اولآيات التى'دعى نسخرا يكن التوفيق بينها إمابطرالتيأقويلالقريب»
أو التخصيص .وإن هذا أولى من الح-كم المنسوخ .

وفى الح إننا اقسدتعر ضنا كل الآيات التى ادعى أن التناسخ قد جرى

فيها » فوجدنا أن التوفيق بينها سبل بضرب من ضبراولتخصيصء بأحلياناً

ه4ة! -

لا حتاج الآمر إلى تأويل ولا تخصيص كالشأن فى قوله تعالى  :ه والذين
يتوفون ملكم ويذروث أزواجا يتريصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرأ »مع:

تحوله تعالى  « :واأذين يتوفون منكم ويذرونأزواجاوصيةلازواجهممتاعاً
إلى ال حول غير إخراج  3فإنه لاتعارض مطلةا بين الآيتين حتّىبتصور فسح

باشما و»قد أشرنا إلى ذقلبكلم(ن)١1 .

 - 19/مع ما نميل إليه تقررأقوال الفقهاء بالنسبة لرنسآخنا»قفقد
قال جمرور الفقباء  .إن القرآن فيه ما هو منسوخ ال-كم » وإنه من المتفق

عليه أن القرآن متوائر فءلا ينسخ أحكامه إلا متوائرء وعلى ذلك لاتنسخ
أخبار الأحاد الأحكام القرآنية » لآن النسخ أساسه التعارض ء ولا يكون
التعارض إلا بين نصين فى مرقمة وا<دة من <-يث السند .

ولكن هل ينسخ القرآن بالسنة ال:1وائرة ؟قال |أشافعى لايخ القرآن

إلا برقآن مثله » ويسوق لذلك أدلة ظواهر املننصوص|الق رنأيةمثل ظاهر
قوله تعالى « ماننسخ منآية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلماء وقولهقعالى:
وإذا بدلنا آي مكان آيةواه أعلبمايغزل » فإن هانين الايتين بظاهر هما
تثبتان أن النسخ لا يكون إلا بقرآن مثل القرأنالمنسوخ حككه:وما استدل

به قوله تعالى  500بوره ألله ما بشاء وشبت وعندهأم الكتابءفانهذا النص

يشير إلى أنه لا ينسخ حكم القرآن إلا قرآن مثله .

ومع أن الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ حككه إلا بقرآن يقررأيضا
أنه لايد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ » وذلك لآن الندرخ نوع مبينان
الشريعة الإسلامية المقررة » وهو بيان لإنماءحكممن أحكام القرآنءوالسنة
( )1وان هذاالبحث واف كامل فىكتابنا ,الشافمى,عندالكلامفى نس القرآن
عنده ؛ وقد اسئعرضنا بعض الأياتالاتدىعى :سخا وناقشنا هذا الادعاء .

سدووات

هى الى تبين القرآن »قال تمالى  « .وأنولنا إليك الذ كرلتبينالناس.

ما ول [لمم » وفوق ذلكفإن النسخلابدفيهمن بيان المتأخر من المتقدم
من النصين  ,والسنة هى الى تبين ذلك .

هذاوةل الشافعى 'وقال جمهور الفقباء  :إن القرآن ينسخ بالقرآن

وبالسنة  .ولكن يشترط أن تنكون متواترة أو مستفيضة » لآن القرآن.
قطعى السند » فلا ينسم بض أحكامه إلا ما يكون قطعى السند دثله ؛ وعلى.

ذلك لاينسخ القرآن خبر الآحاد .

ولقد قال ابنحزم انلدألسى » إن القرآن ينسخبخير الآحاد آ,نه برى.

أنكل السنة قطعى » وبذاك يكون خبر الآحاد قطعيا .
فسخ السمذنة :

 - 491قدتررنا اتفاق ا
لفقهاء على جواز نسخ أحكام السنة فىعبد.

الرسول وكلنٍ ' ونجدهناالشافعى أيضا يخالف جبور الفقباء هنا ,
فيقرر أن السئة لاتنسخ أحكامبا إلا بسنة مثلبا  .فلا ينس القرآن السن ,ة

واذا بشول « .سئة ر
سول الله لتناسخها إلااسنة ر.سول الله» ويقرر أن.

الله سبحانه وتعالىلوأنزل فى القرآن أمراًخلافماسنه رسول الله بوحى.

منه » وإذا مك
ان ينطق عن الموى .لذكر النى 2انتهاء العمل با كان.

قد قرر من ق
بل حى يبين للناس اسمخ سفنه اكلىانت له من قبل » فالنسخ

إذن للسنةلاييكون إلابسنة .

وبهذا يتقرر أنه إذا كانالقرآن ينسخ سنة فلابد من سنة تبين ذلك.
النسخ » ونكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى .
والياعث للشافعى على هذ
ا القول هو خوفه من أن تعرك السنن بدعوى.

معارضتها لكتاب الله تعالى و
»لقد بين ذلك الباعت بقوله :
لو جاز أن يقال قد رسسنول الله ثمنسخ سنته النقرآ
ين ل
قاازأل.

فباحرم رسول اله من البيوع كبا يقحدتمل أن بكون حرمها قبل أن.

. 59
يعزل فول أله تعناى 8 :وأحل أله ابيعوجرم ألريا »وقفمن رجم من لز ناة

واف
«انيةالز
قتدمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول الله تعالى  :الز
'فاجلدوا كولاحد منهما مائة جلدة » ولجاز أن يقال  :لا ودرأ عن سارق
سرق من غير حرزءوسرقته أقلمن ربعدتار لول أفلّهتعالى « :والسارق

والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بماكسياء .. .ولجاز رد كل حديث عن
.رسول الله عكل .
بوهذا يقبين الباعث الذى جعل الشافعى يتشدد فى ألا تنسخ السنة إلا
بالسنة .

وفى الحق إن ذلك الرأى بدو بادى الرأى غرياً و؛لكن عند فحصه
.يقبين أ :قريب مستأفس » ذلك أن القرآن إن فسخ حكاً للسنة ؛ فلابد من
أن يعلن النى يكلا عمله بالحكم الجديد ف,يكون ذلك العمل مثبتاً النسخ .
هذا وجمبور الفقباء يرون سخ أحكام'اسئة بالق رآن  ك أن السنةعندم
تنخ أحكام القرآن » والخلاف فىالواقع ليسلكهبير أثر » إلا فى جواز
سخ أحكام القرآن بااسنة  .والله تعالى أعم:

 6الإجماع
 - 89هذا هوالدليل الذى يل النصو صف القوة والاحتجاج»وهو
الإجماع ٠ وهر ق مرية تلى النصرص ؛ ولس قلباء وهو ««تمد عليها .

ولقد قسم الشافعى الأحكام المشتقة من الأدلة ااشرعية إلى أحكام فى
.هى الاحكام التى تؤخذ من النصوص المتواترة قرآنأ
الظاهر والباطن و
أو سنة متواترة  ,وأحكام يؤخذ ياهالفظىاهر  ,وهى أخبار الأحاد وما
كان ثابعابالإجماع أو القياس  ,ولذا قال رضى الله عنه  « :يحكم بالكتاب

والسنةالمجتمع عليها التى لا اختلاف .فيها ف»نقول حكمنا بالحق فىالظاهر

3
والباطن؛ ويحكم بالسنة من طر يق الانفراد( أىأخ أر الاحاد )دلاجتمع

.أنه قد 5ن افليمزروى
عليبا الناس ف؛نقول حكمنا بالحق فى الظاهر ل
الحديث  8ونحكم بالإجماع © 3الشاس

وهو أضءعف من هزكء لأنه لاحل

القياس والبر موجود .
 - 9٠والإجماع هو اتفاق المجتهدين من الآمة الإسلامية فى عصر
نلأمور
من العصور بعدالنىصلىاللهعليه و سلعلىحكمشرعىفىأ م ا
العملية» وقد أجمععلباءمين علبار الجاعحي  :وإاا

قل

اختلفوا فبعن م العلياء المجتهدون .الذين يكون منرم الإجماع  5فالشيعة

.اجمهور
يرون الإجماع الذى يكون هو اجماع أنمتهمأو المجتبدين عندم و
يعتهر [جماع علياء المبور .

وفكرة الإجماعف الفقه الإسلاى قد تدرجت من عصر الصحابة إلى
عصر الآئمة المجتبدين » وقد قامالتدرج على أدوار ثلاثة :
أولها أ:ن الصحابةكانوايحاتبلدومنسفاىئل الثتىعرض الحم» وقد
كان عمر رضى الله يعجنمهعبم ويستشيرم يوبادهم الرأى ءفإذا أجمعوا على
أمىمعين ضارت عليه سياسته  ,وإن اختلفوا :دارسوا حى ينتبوا إلىأص

تقرهجماعة الفقباءومنبهمذ,لك يكون الآ مجمعاً عليه » وينال بهذا
الإجماع قوة ليست ف الرأى المنفرد  ,وما كانو! يجمعون إلا على أمريكون
قد ورد فه أأنص.

الثانية  :أنه فىعصر الاجتهاد كانكل إمام يجتهدفىألايشذ بأقوال
يخالف بهاما عليه فقهاء أهل بلده ح.تى لياعتير شاذاً فتىفكيره ء

فأبو حتيفة كان شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سيقوه منعلياء
الكوفة » ومالككان يعتير إجماع أهل المدينة حجة .

الثالئة  :أن الفقهاء كانو! حر يصينعلى أن يعرفوا مواضع الإجماعمن.

هوا

الصحاية ايتيعوه » وقد كان كل د حريصاً علىألايخرج عا أجمع عليه

الصحابة  ,بلكان حر بصا عند اختلافهم على ألا مخرج برأى  63غير
الآراء الدائرة فى حيط خلافهم .

وبهذا الانجاه الاتباعى كان للاجما ع فى الاجتهاد موضع ؛ وقد جد له
<لسهنءومن
سند من قول النى : 2د مارآه الول حسئاً فبو عند ال
قوله عليه الصلاة والسلام  3:لاتجتمع أمتى على ضلالة » رمن قوله فمارواه

الشافعى عن عمر رضى الله عنه ,« ::ألاففنن سره حبحةالجنة فليلزم الماعة 4

فإن الشيطان مع الفذء وهو من الإثنين أبعد» .
امكان الأجاع .

ه”  -ولكن تناقش العلماء فى إمكان الإجماع  ,وفى وقوعه »وى
<جته  :فن ااعلماء من قال :إن الإجماع معتى اتفاق الجتهدين فى كل عصر
من العصور على حكم غير ممكن  ,لآن المجتهدين متفرقون فى الأمصار »
والتقاؤمم فى مكان واحد لايكون ؛ واتفاقهم معبعد الدبياروتنانى الأمصار

غير ممكن.ءإلا إذا كان الاجماع يعتمدعللى ل ى»كاجاعبم عل الصاوات

وعل استقبال القبلة ومكان الكعبة  ,وفرضية الصيامو الركاةوالحج ؛ وغير
هذا من الأمور ألثابّة بنص قطعى قواه التواتر عن رسول اللهمكلا وإن
الحجية فى هذه الحال للنص القطعى  ,وللأأخيار المتواترةلا للاجماع »ولا

جدوى ف اعتباره  ,لأنه إذاكان الآساش فىاعتباره أن يرفع ما هو ظنى
إلى مرتية القطعى  ,فإن هذه امور قطعية فى ذاتها .
“ممنم هؤلاء الذين ينعقد الإجماعمنهمءأم أهلالعصرأم المجتهدون »
وما حدود المجتهدين الذين يتعقد الإجماع بهم٠ ولقدنساء لالشافعىرضى الله

عنه ذلك القساؤل فقال فىكتاب جماع العلم :من ثم أهل العم الذين إذا
»فنقاالظره  :ه ثمهن نصيه أهل بلد من
أجمعوا قأمت بإجماعبم حجة ؟ م

ساو

لاست

البلدان فؤمارضوا قولهوقبلوا حكنه ,ثميقولرداًعلىذلك بعد مجأوبة

« ليسمن بلد إلاوفيه من أهله الذينثمبمثلصفته منيدفعونه عن الفقه»
وينسبونه إلى الجول » أو إلى أنهلاحل له أن يفت  ,ولا يحل لأحه أن
يقبل قو
له » وعلمت تفرق أهل كل بلدفماينهم » ثمعلمت تفرق كل بلد
مع غيرثم ..6

» ويعل أن يذاكر
رض ىالل عه أقوالالعلماء بعضهم ل بعضص»2

بما من شأنه أن جحل أقوال كل واحد موضع تجريح من عالمبفإىدهيقول:

« فأين اجتمع هو لاء على توفاقحهدىثم يثير عجاجة أخرى الإمامالشافعى»
وهى دخول علياء الكلام فى صفوف المجتهدين فيقول  « :أيعدونمن العلياء

و.هذا يقبين أن الإمام الشافعى يثير الكلام حول إمكان الإجماع

معترضا على إمكانه .

وثانا  :مما ب
رى من دقوع الاءتللاف بين فقباء كل بأد من

الإسلامية .

الخواضر

وثالثاً  :بعدم الاتفاق على تعبين من ينعقد بهم الإجماع .
ورا
بعا يعدم الاتفاقعل تعر يف صف
ة العلياء الذين تعدون ذوى رأى

فى الفقه .

بإدثارة هذا كل فهى مناظر اته توم الكثير أونهنلايقول بإمكان الإجماع,

حى
لقد سأله سائل قاعلا  , :هلمن إجماع|؟ » فيجيبه  :نعم تعمد الله كثير
فى جملة الفر
ائنضص لىإلا.يسع أحدا جبلبا  .نذلك الإجماع الذى لو قلت

أجمع الناس لتجد حولك أحداً يعرف شيدًا يقول ليس هبذإاجماع  ,فبذا

الطريق يصدق فيه من أدعى الإجماع ٠

فالشافعى إذن يقرر وجودالإجما عف

أصولالفرائضءوإنَكنا نقول:

ع

إ و لا-

إن الحجة فى أصول الفراكض ليست إذات الإجماع[نمهاىمن الأآدلةالقطعية

المكونة املننصوص الق رآنّةالقطعية فوسندها ودلالااتها » ومن السنةالنبوبة
العملية المتواترة التى لا مجال للطعن فى نسبتها إلى الرسول َكل .
”.9؟  -مع ما أثاره الشافمى من اعتراضات حول إمكان الإجماعقد
قررف الرسالةأنهحجة.وإن كان ليسم لمجادل املنمجادلينوقوعه افلمسألة
التى تجرى فها المجادلة  وكذلك كان أبو يوسف من قبله  ,كاثرى فى قوله

:أهما اقلوألوزاعى
فى الرد على سير الأوزاعى إذ يقول و

علىهذا كان

َع المسلمين فم ساف »فبذا ما وصف مزن أهل الحجاز  ,أروأى بعض

مشايخ الشام يمن لا بحسنالوضوء ولا التعبد ولا أصول الفقه. ,
وإن جمبور اافقباء على أن الإجماع ممكن وقد وقع»فقد وقعفى عصر

الصحابة الإجماع على أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة وتشتركفيه
الاكثر من واحدة  ,وكذلك م الصحا بةعلى أنه لابجمعابلنمرأة وعمتها

أو خالتها » وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والأخوات لاب يقومونمقام
نشقاء » وكذلك أجمعو اعلى بطلان زواج المسلمة بغيرالملم»
الأشقاء إن يك أ

وإن السامرادجعاملعيها الصحابةأكثر هنأن تحصى » ومن ذلك [جاعهم

على أن الراضى اولمفتوحة لاتوزع على الفاتمين كسائر الغنائم .و.ه.كذا .
وين»صأو
اف
أجتهد
دما اعترض بهمن التفرقف الأقاليم»وعدمتعبين الم
العلياء الذين يتكون منهم الإجماعءفإنه لميؤثر فى إجاع اصحابة الذى وقع
كا ترى .

والاعتراض على أن الاجماع كان لآن الثأدلة القطعية هى الى جرى فيها
الإجاع  ,أما الظنية فلا مساغ للاجاع فيها ليس وارداً هنا لأنمنمواضع

انر
بكا
أياخفقد
الإجاع التىكانتفى اعلصرصحابة ماكان أصل الدليل ظن
آحاد عن النىيكب  .ومع ذلك أجمعوا على أساسه! .فكان الإجاع رافعاً

لها من مرقبة الظنى إلى مرتهة القطعى .

ا

ا

وعندى أن الحجية كلركاانت فى إجماع الصحابة رضى الله تبارك وتعالى
عنهم » ول يكونوا قدتفرقوا فى الآقاليم ف,كان الإجماعممكنا  .أما فى عصر

التابعين وقد تفرقوا فى الأقالب » فإن الإجاع حينئذ لميكن ميسوداً إنلم
يكنمتعذراً  .ولذلك لا يكاد الفقباء يتفقون على أن مسألة من المسائل قد.
أجمععليبا بعش الصحا به فيدعى بعضهم الإجماع فيبأ  6وينكره عليةغيره» 5
رأيت ف إنكار اأشافعى على مناظارة دعوى

يناظره فها و 5رأيت من أبىبوسف

الإجاع ف

الآمور الى كان

قٌْ إنكار ما أدعاه الأوزاعى من

إجاع ؛ وإنكلبرى فكىتب الخلاف الفقبىتجاذي العلماءفى دعاوى الإجاع
ادعاء وإنكارآ .٠

ولذلك لاينتعد عن الحقيقة من شول  :أنه ليعرف

جاع متفق على

وقوعه غير [جاع الصحابة ؛ وهو الذى سل به اجميع » وكانالإمام أحمد بن.
حنبل يقول على الآمر الذى يدعى فيه الإجاع  :لا نعلفيه خلافا .
ححية الاأجواع :
.لا

استدل الجوور الذى قال  :إن الإجاع حيجة بدليلين :

تآمجةتلامع على ضلالة و»بأن مارآه
أوما  :الآثار الواردة بأن ال

المسلبون حسنا فبو عند الله حسنءواد كانعمل الصحابة عل أن ماجمءون.
عليه حجة  4وقد روىأن على إن أبىطالب ركى ألهعنهقال :اجتمع رأي.
ورأى مر عل عدم جواز 0

أمهات الاولاد  2والان أرى بيعين » فقيل.

له  :رأبيكمععمر أولى من انفرادك  ,وأمبات الآولاد هن الإماء اللاتى.
ولدن أولادهن لمالى رقبتهن فإنهى يعتقن موت مالكهن .

لقد روى الشافعى فى هذا أن عير بن الخطاب خطب بالجابية من الشام
فقال ل

إن رسول أللهقامفينا كقامى فيكم 3فقال  :أكرموا أصحانبى م

الذين يلونهم  ,ثالمذين يلونهم  ,ثميظبر الكذب حتى إن الرجل ليحلف.

ولاستحلف ولايشهد ولايستشبد  ,ألا فن سرء حبحة الجنة»فلازم اماعة .,

سس كموي

سد

فإن الششيطان مع الفذ ؛ وهو من الإثنين أبعد  ,ولا يخاون رجل بامرأة.
فإن الشيطان السهما ؛ ومن سرته حسنته وساءثه سدثته فرو مؤمن » .

وإن لزدم اجماعة هو اتباعما اتفقت عليه .
الدليلالثانى قوله تعالى  « :ومن إشاقق الرسول من بعدمأ تدين له .

المدى ويابع غييررسبيل المؤمنين:وله ماتولى ونصله جب وساءت «صيرا».

وإن هذا النص الكريم أثبتأن اتباعغير سدبيل الم منين حرام لآن.
من يفعل ذلك يشاق اللهورسوله ويصاه الله تعالى جهنم وساعءت مصيراً .
وإذا كان اتباع غير سيل الممنؤين حر اما فإن اقباعسييلىم وأجب » ومن .

تخالفهم ويقرر نقيض رأهم لا بكرنمتبعاً لسيلبم » فإذا قالت الجاعة :
.إن
المؤمنة هذا حلال  0غيرمقبعسبيلها من يقول هذا حراء()١ و

ذلك هو انباع ما يقضى به الإجاع  2فالإجاع على هذا حجة يجب الاخذن.
مافالىاستنياط من نصوص أأشرع ٠

وهنا دليل أشار إليه الشافعى »وهو أن إجماع انجتهدين علطىأمر سئده..
من أنصوص يكونمو داءأنالمجتهد بن جيعا لايعرفوننصاً سوآه  0ولام جعاً

يرجع إللهىهذا الحم غيره » لأنالسئة اأذوية إن غاب بعضبا عن بعضيم ».

( )1قدناقش ااغزالى الاستدلال هذه الأية واعدى كل الآدلةالى ستيلقإثبات .
الإجماع ظواهر صوص فال  :هذه كلبا ظواهر نصوص لاخخص علىالغ ض

بل لاتدل أيضاً دلالة اأظواهر » وأقواها قوله #مالى  :ه ومن يشاقق اارسول من
بعد ماتين لهالحدى ويشبع غير سيل ا.ؤمتئين نوله ماتولى و نصله جنم وساءت .
مصيرا ءفإن هذا ,وجب اتباع سييل المؤمنين » وهذا ما عسك به اأثافعى . .

والذى نراه أن الآية ليست نا فى الوجوب»ء

من
بل الظاهر أن المراد ما أن من

قاتل الرسول ويشاقه و شبع غير -بيل الأؤمنين فىمشابعته ونصرته ودفع الاعداء..

عنهء نوله ماتولى » فكأنه لميكتف بالمشاقة حتى ينضم إليه عدم متابعة سهيل

المؤمئين فى نصرئه والةرب منه » والانقياد فيايأمر به » .

ع9

سد

إيلغايب كلهاعنكلهم» ويقول ذلك الشافعى  :نعمأنه إكذاانت سننرسول
تأيه صلل أنه عليه وس لات
غرب عن عاهنهم » وقد تغرب عن يعضوم »2

ونعم أن عامتهم لا تجته.م على خلاف لسئة رسول الله  ,ولا على خطأإنشاء الله .
وفوق ذلك فإن الغفلة التى تؤدى إلى الخطأ قد تسكون فاىلبعمضجتبدين

ولا تكون ف عامتهم » ويقول الشافعى فى هذا  :إنما تكون الغفلة فى
الفرقة ٠ فأما الجماعة فلامكن أن يكون فيمأكآفة دملة من معنى كناب ولاسنة

وإذا ثبت الإجماع على حك فى مسألة  ,فإنه يكرن حكماً قطعياً » وقد

.يكون السند الذى قامعليه الإجاع ظنيا  ,فئلا أجمع الفقباء على أن امع
بين أنحارم حرام » وذلك حك قطعى » لا ججال للا<مال فيه ؛ ولكن سند

الإجاع ظنى » وهو الحديث النبوى  , :لا تتدكح المرأة على عبتها » ولا على
.خالتهاء وكذلك ثبت ميراث الجدة بالإجاع وهو تطعى  .وإن كان سند

الإجاع خبرآ آحادياً » وهوماقرره المغيرة بن شعبة من أ رأى النى صَكلئه

أعطاها السدس .

وكذلك إقامة الإخوة والآخوات لآب مقام الآشقاء ثبتت بالإجاع ,
-والسند كان ظنياً.

فعمل الإجاع رفع السند من مرتية الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ نبين

من الإجاع أنه لاخبر عن التىيخالف ما أجمعوا عليه و»بهذ! يدفع
اعتراض من يقول  :إذا كانالإجاع لابدأن يبنى عسلنىد من نص أو قياس
.على خلاف فى كون القياس يصلح سنداً » فالحجية فى السند لا فى الإجاع

نف
فسه
ئق
ءول  :إن الإجاع قوى الحجية فىالسسند فرفعه من مرية الظنى إلى

-مرنية القطعى ؛ فإذا كان السند حديث آحاد لايثيت إلا ظناً »فقد صار

«الإجاع على ماعنلاهاس
وتدلال به منتجاً قطعاً .

لسشاوءة"” سم

مراتب الأجماع :

ع٠  -الإجاع مراتب  :أوها  .الإجاع الصريح  ,وهو .الذى.

اتفق جمهور الفقباء علىحجيته » وهو أن يصرح كلواالحدمجمتنبدين.
بقبول ذلك الرأى المنعقد عليه » وقد فسره الشافعى بقوله  :لست #قول.

هنل العمهذا جتمع عليه إلالماتلقعالما أبدا إلا قاله لك .
أدم
ولا أح
وهذا النوع من الإجاع حجة تطعية باتفاق ذقباء الجمبور الذين قرروا؛
أن الإجاع حجةشرعية.سواء أقالوا إنه يقع فاىكللعصو رأم قالوا إنه يقع,
فى عصر الصحابة فقط لامكان اتفاق المجتبدين فى ذلك العصر .
المرتية الثانية الاجماع السمكوتى :

م٠

 -لم يعتبر الشافعى الإجاع السكوق حجة ؛ وهو أن يذهب.

واحد من أهل الاجتهاد إلمرأى ويعرف فى عصره  ولا ينلكر عليهمنكرء

ول يعتبره مع الشافعىكثيرون من الفقباء » وهذا أحد الآراء فيه » والرأى.

الآخر أإنجهاع  .ولكن دون الإجماع الصريحفىالقوة » والرأى الثالث.
أنه حجة » ولكنه لس بإجماع .
وحجة من لا يعتيره حجة شرعءة قط :

) (١أنهلاينب لساكت لقول ء فلا يحمل جتهد تبعة رأى ليقله..
وإذا اعتبر نا السكوت إجماعاً  ,فقد حملنا ساكتاً كلاماًونسيتاه إله وريماة

لا يرضى به
(ت) أنهلايصح أن يعتيرالسكوت موافقة  .لآنالسكوت حتمل أنه.
سكوت للموافقة ٠ وحتمل أنهسكت لآنهل يلحتهدفىالموافقة » ويحتمل أنه

اجتهد ولميؤده اجتهاده إلىا 1زم بشىء » تدملأ نهوصل إلىثىء » وللكنه.

فضل التروى أمدأ آخرحتى يطمئنكل الاطمئنان  ,ويحتمل أنه قطع بثىء
ولكنه ليرد أن يصادم المجتبدالآخر برأى عخالف  ,لاعتقاده أنكلجتهد

الى

مم

-مصيب مأ دام الآمر موضع نظر وحتمل أنه مع جزمه ع يخالفللرأى

المعلن قد سكت خشية ومهابة .
ومعكلهذه الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق
'الرأى وإذا لميعتير السكوت حجة على اعتناق الرأى الذى أعلن وأشهر ذلا

يكونحينئذ الإجماع السكوق حجة .
ردليل من قال إنه إجماع :

) ١١أن السكوت فى ذاتة لا بعد حجة إلا بعد التروى أو التفكير» 
.ومضى فترة لهذا ااتروى وذلك التفكير وتقليب الآمر من كلتواحيه» 

«فإذا سكت بعد ذلك فبوسكوت فىموضع البيان ووقته » والسكوتفى موضع
البيان يان :

(ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المءتاد فى

كل عصر أن يتولىالكبار الفتوى » ويسل الباتون .
) أانلسكوت بعد العرض مع التروى والتفشكير يعد من المجتبدحر اما إذا كان ضخال!فذلك  .وفرض اير جعلنا نعتير سكوته رضأ » وإلا

كان آثماًء إذلم ينطق بالحق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت
احتّال غير ناثىء

»زما
ت ء .ت دليل فلا يلتفت [أيه » ولاسقط القطيعة [

الاحتال الذى سقط الاستدلال هو الاحمال الناشىء عن دليل .

وحجة مقنال  :نهحجة وليس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع م
إخيار كل عالمرأيه وألكزة حجة لرجحان الموافقة

اتتوآفر فيه ؛ سدم
.بالسكوت على المخالفة .

 - 05المرتبة الثالئة من مراتب الإجماع أن يختاف الفقهاءىعصر
لملة آراء» فلا يصح أن يأ شخص برأى يناقض آراءمم
عن المصودع ج

»ذاكان هناك معالاختلاف اتفاق على أصل ك,اختلاف الفقراء
جميعاً إ

»شرط
عن الصحابة فىميراثالجد معالإخوة  .فعض,م ورث الإاخوة معه ب

ا

لةسلعنندسءو بعضهم
ألا يقل عن اثلث » بوعضهم ورثهم معه بشرط ألااي
لميورث الإخوة معه قط ء بوذلك يقبين أنهممع اختلافهم قد اتفقوا على
توريثه مع الإخوة أو انفراده ددنهم فلا يصح أن بجىء فيه فيترر أنه
لاربرث لأنه يسكون يخالفاً للاجماع .

وإن بعض العلياء بعد ذلك الاجما عالسكوقء ب بلعده بعض الحنفية بنه.
من يتكون هنبم الاجواع:

 - ”٠1/الإجماع املنمجتهدين » وللكن المجتهدين من المبتدعة

كالخوارج والروافض فى نظر امور والقدرية والجبمية ألا يدخلون فى
الذين يتكون منهم :قال الور  :إكذاانوا يدعون إلى بدعتهم لايدخلون؛

أما إذلكانوا لايدعرن إلى آرائهم كبعض المجتهدين الذيننسب إليهمالكلام

فى القدر أو الإرجاء فإنهذا لامخرج بهم عن صفوف أهل الإجماع .
ومن فقباء المهور من اعتبر الشذاذ من الفقواء غير داخلين فى الاجماع
ف بدخلوا فى عموم من يتسكون الإجماع منهم نفاة القياس .

والمجتهد المعتبر هو العارف عسائل الفقه وأدلتهاء وطرق استخراج
الآ<كام  ولذا يقول الشوكانى فى إرشاد الفدول ٠ : والإجماع المعتبر فى
فنون 1هو [جماعأهل ذلك الفن  ,العارفين به دون من عدام ٠ واملعدير
قَْالإجماع ف المسائلالفقبيه قرول جمبيعالفقباء » ولو خالف أهل الإجماع

واحد منويملابعد الاجماع قادنعد » ولا يقال هذا شاذ الآنم.نكانم احداً

منوم مرتبطاً بأصوطم لايعد شاذا إذا خالفيم .
ولقد قال بعض الفقباء إ:نه يشترط عامالإجماعأنينقر ض المجتيدون

الذين أجمعوا ف,لا يقال إن الإجماع قد انعقد وما زال بعض الجتودين

الذين أجمعوا عل قيد الحياة » وإن ذلك الششرط يؤدى إلى أنأحد المجتبدين
له أن إن جع عن رأيه ٠ وإذارجع انتقض الإجماع وكأن الإجماع يلزم
(لقَابلين ولا يلم الحاضرين الذين كونوه » إولا ماكان لشرط البقاء فائدة.

سس ارة"””

د

وكلكثن ا
رلآ
ين علىأن
بذلك
شلي
رسط ء و .بهذايكوناكلثآرون.
على أن الإجماع إذا اتعقد ألزم الذين تكونمنبم الإجماع ومن جاء بعد
اف
وذلك مع
ذقول
تىه  ,لآنه إذاكان لايلزم الذيناشتركوا فيه » وعرفوة

وجوه الآنظار امختلفة النى انتبتبالتلاق ,فأولى ألا يازم غيرم .
و بعض الللماءقالفى الإجماع السكوق  :لايتمالإجاع إلا إذا انقرض

المجتمعون حتى يقبين أنه لميتكلم أحد الساكتين :فجيمخنرمرتبةااسكوت.

لجة
ااحا
إلى مرتبةالجبر  ,و إذا كان الإجما ع صر بحاًفل
مإل
جىن
تقرهاضدين .

ويحب التنبيه هنا إلأىن الإمام مالكا يرى أن إجماع أهل المدينة حجة»
وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة ا
فلأمو رلااتعرف إلابالتوقف.
من الرسول ء أما الأمور التى يكون للرأى فيها بجال » فقد اختلف فيها »
والمروى عن مالك أن إجماعهم حجة فيها أيضاً .
سيئف الاجماع :

 - 4لابد للاجماعمن سند لآن أهل الإجماع لاينشئون الاحكام»
كاتوثم بعض الفر نحة  ,لآن <ق [نشاء الشرع لله 'تعالى ؛ وللنى الذىبوحى
إليه تعالى  .وعلى ذلك لايد أكف دكون للاجماع من مسقند يعتمد عليه

من الآصول العامة للفقه الإسلامى  :و لةدكانالصحابة فاىلمساملالأىجمموا
عليها ييحثون عن سند يبنون عله أراءهم التى أجمعوا عليها » فق مسألة

ميراث الجدة  :أعتمدوا على خيرة المغيرة بنشعية

وق الإجماع ريم

امع بين أنخارم اعتمدوا على مارواه أبو هريرة ؛ وفى إجماعبمعلاعتبار
الإخوة لآب إذاليمكن [خوة أشقاء اعتمدوا على تفسير النى ولي ,

ودخوطهم فى عموم الإخوة .

ا

وقد اتفق للعلماء على جوازأنيكون سند الإجما عكتاباًأوسنةكالمسائل

السايقة » فإن أساس الإجماع فيها سنة  .ولكن هل يحو زأينكو الإجماع

0

على <ى يازم اناس هن بعد دهمر الّمدين الذين أجعوا سنذه القياس »
أو المصلحة ؟

8

 -لقد اختاف الفقباء فىذلك على أقوال ثلاثة :

أوها  :المنعمن أن يكون القياس مستندا للاجما ع لآنأوجهالقياس

مختلفة  ,وإذا كان القياس قد بنى على أوصاف تكون متاسبة للحم ومؤثرة
فى وجوده فإن أنظار الناس تختلف فيها اختلافاً بينآ» فلا يبى عليه [ججاع»

دهن جبة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست أمرأ معأ عليه » فكيف
يكون هو أصلا للاجاع ول يردعن الصحابة أنهمأجمعوا فىحكم شرعى لم

يكن مثبتاً على غير الكتاب والسنة ؛ فإجماعبم على ميراث الجدة والإخوة
لآب عند عدم الآشقاء وغير ذلككان مبنياً على نص  ,وإجماعبم على منع

تقسم الغنائم كان»ينياً على نص قرآ فى» ولميكن مبنياًعلى قياس أومصلحة»
وذلك النص هو قوله تعالى ٠ : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله
وذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل كيلا يكون دولة
وللرسول »,ل

بين الأغنياء منكم  ,وما آنا اكلكرسولفخذوه وما نمامعفاننهتهوا» واتقوا
أله إن الله شديدالمقاب وفعلل هذا النص اعتمدإجماعبم و يلاحظ أن الإمام

عبر رطى أللّه عنه قد مكثك بناقهوميومين على أساس المصلحة فلميقتنعواء
حتى إذا جاءم ف اليومالثالث بالاية إنعقد إجماعبم (.0ولا يصحأنيحتج

بإجماعيم على خلافة أبى بكر واتفاقهم على جمع القراأن دغير ذلك
لآن اختيارم أي بكر خليفة واتفاقهم على جمع المصحف لاي[عجمداعاً

علىحم شريعى » نماهو اتفاقعلىتنفيذ أمرعملى ك»اتفاقهم عقلتىال
أهل الردة » داتفاتهم على إرسال الجيوش إلى فارس والشام ٠ واتفاتهم
على إنشاء الدواوين  ,فإن هذه تنفيذات أمور عملية » وليست إجماعاً

()١اجع فى هذا مناقب عر بن الخطاب لان الجوذى.
ر
ش

-

(م١ 4 أصول الفقه)

-_-

على حم تشربعى » وفرق

٠

-

بينالاتفاق على ننفيذ أمر عمل يتغلق بإدارةالدولة

والإجماع عل حكم تيشر
عى » فإن الحسكم التشريعى عتّد أره إلى الذين ٠

خلفو نه ؛ ويطبق فكيهاملآمر فى الميراث.وكالأآمرفىتحريماجمع بين الحارم,
أما الأمور العملية التى تكون مقصورة على زمنهم » والتى هى واقعة مادية .
فالاتفاق عليهالا يسمى إجماعاً على حكم تشريعى » وإن كان اتفاقهم يدل
بحرم .

له أ
جمنا على أن
يسس

الرأى الثانى  :يقول إن القياس بكل أنواعه يجوز ان يكون مستند
الاجماع لآنهحجةشرعية يعتمد عاللىنصوص إذ وهحمل على نص »,وامل .
على النص من قبيل الاستمساك بالنص  ,وإذاكان حجة فى ذاته ءفإذا انعقد
الإجماع عل أساسهفهو [جماع معتمد على ن
شصرعى

» ولس [إنشاء الحكم

شرعى من المجتمعين .

الرأى اثالث  :أن القياس إذا كانت علته منصوصا علما أو كانت
ظاهرة غير خفية بحيث لا يحتاج البحث عنها إلى نظر وتمحيص تختلف فيه ,
الانظار ؛ فإنه يتعقد بهالاجما :كوإاننت العلة خفية .وهى غميرتصوص

علييها
تفإن
عهل
قاد

-ما .

ا

وذلك الرأى واضح بين ؛ لآن العلة المنصوص عليها لا يكون الاعتاد
فيا على قاس  0بل السئد هو النص وااعلة الظاهرة كالنص .

والمق ف اقضية أن نقول[ :.ننا تر جع إل وقائع الإجماع على حكم

شرعى فى عصر الصحاية فإن وجدنا فببها اعتاداً على القياس فالامر ظاهر ,
ولا فالبحث فى ذلك نظرى ليس .له جدوى عملة .
وكد ادعى الإجماع على بعض أمور دلت على قياس  3فقالوا مثلا :إن
حول الشرب ثبت بالإجماعالمبنى على قياس وقدر انين دلدة » وعنيد

النظر

فى دعوى الإجماع ف هذه القضية لانجدها سليمة  .لآن عمر بن الخظاب

ا
برضى الله نهكانبرئ أن حذه بأربعين جادة»دبيذالرأى
أخنأحدين.
حنبل » وعلىرضى الله
عئ ر
هأى أن يح خ
دد القذف .

1

1

حدشارباًأربسين جادة :م4
وفوق ذلكفإنه يرى أن النىمه
1
ه فقالبعض
ترك »

ه فقالالنى
َك
الحاضرين أخز اك الل ,

الثشيطان » .٠

ا

ْ

نسخ الازماع:

د

 ,لاتعينواعليه

:

ٍ

:

ىانصوصسالآن
 1لافالأحكمثاب
 -إن النسحلا

ىالحكامالثابتةبالرأى  ,و كان 0أى فى الفقهالإسلامى هو 2
بدائرة النصوص  0وبعيشس قَْظلالا  ,ولكن الكلام هنا هل الحمالثان

ارها ؟ .
ذك
الآول ؛ وإن ليكن سخا شرعيآً للمعأنى التّىن

|

قال ابلعفضقباء  :إن الجتبدينفى عصر إذا أجمعوا علىحك يحوزأن
اإجاء,م إجاع آخرء وذلك تك م علىرأى من شول |نهشترط
نقطضروأ
لانعقاد الإجماع الى راض المجتهدين ا

وو.إذاكانالإجماع بعد عصر

أجمعوا .

الإجماع الآول فإنجهبورعلياء الأصول

شررونث أنه لا عيرة بالإجماع /داق  ,لآن ذلك بعد سخا  -الإجماع
الأول ولا فسخ بعل صر

الرسول

.

والحق أن الموور لا يرون قيام إجماع بعد إجماع لآنهمصادمة
هضلاعن
اهنف
للإجماع الآول :إذ كونالإجماع الأول حجة ينع الاخيذ خلاف
خلافه .
نأن يجمموا على

-

اجماعالصحابة,فإنإجماعهم
! -فقالفقباء على!جماع إلإ

/
سه

فى الأحكام الشرعية بثابلتتواتر » ولذلك ليخمتاف فإجىماءهم أحد  ,حقىه
ألقين يستبعدون حدوث الإجما عسلبوا بإجماع ااصحابة » دلكن هلثيت
إجماع غيرم بمثل ثبوت إجماعبم ؟

إن الإجماع حجة قطعية فنقله يحب أن يكون متواتراً لتكون القطعية

سفنىده كالقطعية فىأصل الحكم المجمع عليه  ,واذلك قال الفخر الراذكه
,آن حجية
:إمناع الامنقلولأيخحبرار لياعد حجة ل
إج
اثيلرون
وك
الإجاع فى قطعيته إأنذه بإضافة الإجاع إلى من عقدوه تكون القطعية »

فإذا زالتالقطعية ففسنده بالنقل خبر الأحاد الذنى هو سند ظنى » فقدزال.
المعنىالذى كتنب بالإجاع ؛فبقى الآمر فى الك إلىأصل المسةندالشرعى.
الذى ببى عليه الإجباع .

وقال ضبكعبار الأصوليين  :إن نقل الإجاع يخبر الأحاد جائز .
وف الحق إنه بعد إاجلاصعحابة ل يمثبت إجاع قط بطريق متواتر »
ولذلك تنازع الفقباء دعاوى الإجاع بينشد وجذب » وإن الذىيرجعإلى.
كتب الخلاف الفقبىٌ بحدق الإجاع بصورة واضحةءولا يكادون >جمعون.
دم
على إجاع بعد اجع 1الصحابة اولله

٠

 193ا-لصحاية شاهدو ا النى

انلهرساله ةأمديةءوم
قر عا

الذين سمعو | منه بيان الشريعة  ,ولذلك قرر جمرورالفقباء أن أقواطمحجة
بعد النصوص  2وقد احتج جور لخجة أقوال الصحا ب بدايل دن اقل؛

وأدلةمن العقلءأما النقل فقوله تعالى  ,:والسابقون الأولونمن المباجرين,
والانصار والذين أتبعوثم بإحسان ركضى أله عنم ورضوا عنلة » 2,فإن ألله

سحأ نهو تعالىمدح |لذين|تبعومميفكان اتتاعبمفىهدم أمراًيستوجبالماح :

وليس ذأكخلامبمعلى أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع »ولقد قال المنىاق

 #ل
« أنا أمان للأصخاى  7وأضحاق أمات 8سي «2ولس أمائهم 6م

إلا بأن

ترجعالآمة إلأىقوالحم»ذأ مانالنىلم برجؤعيم إلى هديه النتوق الكرم .
وأما العقل فن وجوه :

أولهها  :أن الضحاءة أقرب إلىرسولاللهموي من سائر الناس  .وم
الذن شاهدواأ مواضغ التغزيل 3طم

منالإخلاضوالعقل والاتباغ للبدى

انبومىايحعليمأقدرعلمىعرفةمراماىلشرع :إ:ذم رأوا الاحوال الى
نزلت فيها النصوص فإدراكيم لا يكون أكثر من إذراك غَيَثم “ويكون
أأجدر الكلام بالاتباع .
كلاموم فيبأ

ثانيها أ:ن احتال أن تكون آرامم سنةنبوية احتال قريب » لانبم

كثيراًماكانوا يذكرون الاحكام النى بينها النى كلل لهممن غير أن
لسادوها إليه 0

 ,لآن أحدا ميسأطهم عنذلك 2
كال ذل ا
كلا<تال

قائمامعأن أيهملاهولجه
ةميناس والنظر كان رأبهمأولبالاتباع الأنه
قريب
ما
نلمنقولموافن للمقول.

ثالثبا  :أنهمإن أثر عنهمرأى أساسهالقياس؛ ولناإمنبعدثم قياس
يخالف,هفالاحتياط اتباع
رهم » لآ ا
نلى ل
ده قال  :د خيرالقرونقرنى

الذى بعت فيه » ولآن رأى أحدم ا

عليهمنهم ٠؛ إذاوكانرأى

مخالف لعرفه العلماءالذين تتبعو؟ 1تارمم ,وإذاكان قذ أثر عن يعضهم رأى
وأثر علىالبعض الآخر رأى يخالفه ,٠ فالخروج عن جفوع أزائهم خروج
علىجمعهم » وذلك شذوذ فىالتفكير يرد علىصاحبه » ولايقبل منه .

9

 -ولقدقال ابن القيم فى بان أن آراء الصخابة أقرب إلى

االكتاب والسنة من أرأء من جادوا بعدثم :

 ٠إن الصحانى إذا قال قولا » أو حكع أو أفق بفتيا فله مدارك

ينفرد بها عنا و»مدارك رك قأمامتاخت فبيهجوز أن بكرنسممعة
ْ من ألنىىملف شفاها.؛ أو من صحاف آخر عن رسول الله٠ 0 وإن

ما انفردوا به عن العلعنا أكثر من أن حاط به ف2لم ير وكلهنيم كلماسمع
وأبنسماعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار الصحابة إلى مارووه »
فميروعنصديق الآمةمائةحديث م يغب عنالنبىمكل فى شىء من

مشاهده » بل صحبه من حيثبعث بل قبل البعث إلى أن توفى » وكان أعلم
الآمةبهصلىللهعليه وس ؛ وبقوله وفعله؛ وهديه وسيرته » وكذلك أجلة
الصحابة  ,رواياتهم قليلة جداً بالنسة إلى ما سمعوه من نيهم وشاهدوه ,

ورلووواكل ماسمعوه وشاهدوه ازادوا عرلوىاية أبى هريرة أضعافاً
»إما صحبه كو أربعسنين  .وقد روى عنها|-كثير » فلقاولقاكل
مضاعفة ف

ةرالقوم
يريع
سمن
لكوان عانلدصحابى فى هذه الواقعة ثىء لكذره  ,قفول

»نهمكانوا يبابون الرواية ويعظموتما  ,ويقللون منبا خوف
وأحواطم فإ

الريادة  0؛ ويحدثونبالشىء الذى سمعودمن النبىصل اللهعليه وس
ولل
سقا
رلون
مرار ا ولا يصر<ون بالسماع ولا يةو

اللهصل اللهعليه

وسل » فتلك اافتوى التى يفتى بها الصحابى لاتخرج عن ستة وجوه :
 .أحدهما أن يكون ممعبامناانبى كلاق .

الثانى  :أن يكون سمعهامنسمعبا .
تةاب الله فبما عخلفينا
ىمكنآي
 .اثالث  :أن يكون فهفمها
الرابع أينكون قد اتفقعليهملؤمولمتقل [أينا إلا قول
المفتىوده .

ْ

الخامس  :أن يكون رأيه لكال عليه باللخة دلالة اللفظ عاللىوؤجهالذى
انفرد به عنا  ,أو لقراءن حاليه اقترنت بالخطاب أولمجموع أمور فهمباعلى

طول الزمان من رؤية النبى عَكبةٍ,ومشاهدةأفعاله وأحواله.وسيرتهوسماع

3
كلامه والعل عمقأصده » وشبود تعزيل الوحى » 2ومشاهدة تأويله بالفعل
فكونْفهم ما لا نفيمه كن

وعل هذه التقارير السةة كرونفتواه حجة علينا .
مىه »
هأ ف
فخط
وىكا ؛ وأ
السادس  :أينكون فهم مالم يرده عن ال

وعلى هذا التقرير لايكون قوله حجة ؛ ومعلوم قطعاً أن وقو ع احتمالمن
خمسة أغلب عل الظن من وقوع احتال واحد معين » هذا مالا يشك فيه

عاقل » ولذلك يفيد ظنا غالبا قويا على الصواب فىوله  ...وليسالمطاوب
إلا ااظن الغالب  ,والعمل به متعين » ويك العارف هذا الوجه )1(,
ع 9؟  -هذا وإن المأثور عن اللأتمة الأربعة أكتاهمنوا يقبعونأقوال
الصحابة ولا خرجون عنها ؛ فأبوحنيفة بقول ٠ : إن لمأجد فى كتاب الله
تعالى أخذت بقول أصحابه آ:خذ بقول من شئت » وأدع من شئْت منبم:
ولا أخرج من قوطم إلى قول غيدثم».
ولقد قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع ؛ وهى من كتابه الجديد:

ولقد وجدنا أهل العلميأخذون بقول واحد ( أى الصحابة )مرة ويمركونه
أخرى » ويتفرقون فى بعض ما أخذوا منهم » قال ( :أى مناظره ) فإلىأى
شىء صرت

من هذا ؟ قلت اتباع قول واحدم إذا لمأجد كتابا ولاسسة

ولا إجماعا ولا شيئًا فمىعناه بحكم» .

اىم برواية لديأيسواهو كتابه الجديد ٠ : إن لميكن
اقولل ف
وي
فاىلكتاب والسئةقصرنا إلى أقاويل أصحاب رسول التدصل الله عليهوسل»
أو وأحد مذهم؛ ثمكانقول أبىبكر وعبر أعويان إذا نصارفيه إالتىقليد
أحب إلناءوذلك إذا ْ نجددلالة فق الاح لاف تدل على أرب الاختلاف

من الكتاب والسئة  :لنتباعلقول الذى معه الدلالة(؟) . .
( )١مالعإ نيعقوملا ج ١

؟48غص َطعب أ خيش ركوه ةشمدلا ٠. ,

صال ”ع. 07
( )9مالا+

ل
وإن هذا يدل عل أنه يأخذ بالكتاب والسنةءثم مايجمع عليهالصحابة»

وما تلفون فيه يقدم من أقواطهم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة ؛ فإن لم

يستبن له أقواهااتصالا بهما أتبعماعمل بهالآئمة الراشدونرضوان اهتمارك
وتعالى عنهم  ,لآن قول الأآئمة مشبور وتكون أقواطهم محصة عادة .
وكذلك الإمام مالك رضى اللهعنه » فإن الموظأ كثير من أ<كامه
يعتمد على فتاوى الصحابة  ,ومثله الإمام أحمد .

" -. 6١ومع أنه روى عن أولئك الأنمة تلك الآقوال الصريحة, 
فد وجد مكنتاب الصو ليين بعد ذلك ماندعى أن اأشافعى رضى اللهعنه

فى مذهبه الجديد كانلايأخذبقول الصحالبى  ,وقد نقلنا لك املنرسالة والآم
براوية الربيع بن سليان الذى نقل مذهره الجديد ما يفيد بالنص القاطع أنه
كان يأخذ بأقوال الصحاية إذا اجتمعوا وإذا اختلفوا اختار من أقوالطهم

مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة. 
وكذلك ادعى بعض الحنفية  أن أباحنيفة رضى الله عنه كنلايأخذ

بقول الصحابى إلا إذا كانلايمكن أن يعرف إلا بالنقل » بوذلك يؤخذ
بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتهاد  ,أما مايكون من اجتهاد الصحانى فإنه
لا يؤخذ به .

والحق عن أنى حنيفة هو مانقلناه من أقواله لا من تخريج أحد ,
أما الأخذ بقول الصحانى فيا لايكون إلا نقلا  .وتركه فما يكون اجتباداً ,

فقهوول الكرخى لا قول أبىحنيفة  ,وحجته أن ما لا يقال إلا بالنقل
كلامم يقبل في »ه لآنهسنة ,وهمأصدق الناس نق
رلاسعن
ول

اللهمك

أما مايكون أساسه الرأى فهو اجتهاد  ,واحتال الخطأفى اجتهادم ثابت »,

إذ ليسوا بمعصومينعن الخطأءوكانوا يخالف بعضبم بعضاً » وهلإخلاصهم

كانوا لا يدعون الناس إلى تقليدمم فى أقواهم  .وكانوا يفرضون الخطاً
فيم)  .ولقد كان أبن مسعود رضى الله عنه يقول فى رأيه الذى يكون

 7١97/0ب

تفيجة اجتهاد  « :إن يكن خطأ فنى ومن ااشيظان » وإن يكن صوابأً فن

أله » ٠ وإذاكانوا ثميتظننون فى آرائهم فكيف قبعهم فبها من غير ليل »

نعم إنه يحب الاقتداء بهم لنكون من الذين اتبعوم بإحسان  .ولكنليس

الاقتداء بهمهو تقليدم فموصدوا إليه باجتهادم  ,إما الاقتداء بهم
.يكون بالاجتها :مثل ما اجتهدوا  ,وبذلك يتحوّق معنى الحديث النبوى :
 5أصحانىكالنجوم بهم تدم هد يت .م.
ش 5

١ 2

بهذا بين أن إلأامة الأربعة كانوا أيعون

قول الصحاى 6

ولكن وجد مقلديهم من دمولك ذلك من لاتعدال قول الصدا  4حدة ومحلقى

ذلك ؛ ولقّد تااللشوكان فى نقض الأاخف بقول الصحانى :

« والحق أنه ليس بحجة  ,فإن الله تعالى ليبعث إلى هذه الآمة إلا نبي
واحداً عمدصلق »ولس لنا إلا رسول واحد  ,وكتاب واحد ٠ وجميع

الآمة مأمور باتباعكتابه » وسنة نبيه » ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهمفى -

ذلك ؛ فكلهم مكلفون التكاليف الشرعية  ,واتباع الكتاب والسنة » فن

قال إنه تقوم الحجة فى دين الله عر وجل برغيكتاب الله تعالى وسنة رسوله
2

وما لجع [لموما فقد قال ى دن أنه  5انيت

 5وأثيت

هذه

الشريعة الإسلامية شرعاً ميأمر لله به وهذا أمر عظبم وتقول بالغ » .

»يكررها ويختم كلامه بقوله :
ويسترسل الشوكانى فهىذه المعانى و

«أعرف هذا واحرص عليه » فإن اقهلم يحمل إليك » وإلى سائر هذه
الآمة رسولا إلا عمداً ا »ول يأمرك باتباع غيره  ,ولا شرع لك على

لسان سواه من أمته حرفا واحداً  .ولا جعل شيا من الحجة عليكؤىقول
غيره كاثناكمانن()١ .

( )١داشر[ لوحفلاىفقيقحتقحلاىفملع لوصألا ص ٠ 5١4

18

/.از"  ولا شك أن هذه مذالاة فى رد أقوال الصحابة » ومن
الواجب عليئا نأنقول إن الأئمة الاعلام عندما اتبعوا أقوال الصحاءة لم
يجعلوا رسالة لير مد  3د ع تمروا حجة فى غير الكتاب وألسنة » فهم مع

| اقتباسهم من أقوال الصحابة مسةمسكون أشد الاستمساك بأن اانبى واحد
والسئة واحدة والكتاب واحد

 2ولكم وجدوا أن هؤلاء

مسا 4

املذين استحفظوا صكتاب الله سبحانه وتعالى  ونقلوا أقوال حمد إلى
من ابعدهم  3فكانواأأعرف

أأناس شرعه

» وأفربهم إلىهديهة ؛وأقواطهم

قبسة لعو 0وأدست بدعاً ابتدعوه  2ولا اختراءاً اخترعوه
تلمس الشرع الاسلامى ممر*-ه_ ينأببعة 30دم أعرف

 6ولكم ا

الناس مصادرها

وموأردها  2من أتبعهم  3فوبو هن الذين قال ألله تعالى فم

 8:والذن.

أتبعو م بإحسان » .

 يعرف علبءاء الأصول القياس بأنأهبي
مان
رحك
غي رمنصوص
على حكمه بالحاقةم ر معلوم حكمه بالنص .عليه فى الكتاب أو السنة ؛
ديعرفونه أيضا بأنه إلحاق أمغربر منصوص على حكمه بأمرآخرمتصوص

على حكمه  0كينها فى علة الك .
وبالقيماأس ترد سكم أل يجنهد فمأ المجتبد إلى الذكتاب واأسنة 2

لآن الحكم الشرعى يكون نصا حأمولا على نص بطريق القياس » ويقول.
الشافعى ف مؤؤدى 7س «:كل مانزل ملم قفيه حم لازم » وعليه إذا

وباإعهذا
كان بعينه ات
,لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق
بالاجتهاد  والاجتهاد هو القياسء .

أى أن السك الشرعى يعرف إما بالنص و
»هو ماعيس عنه بأنال+قفيه.

بعينه » وإما أن يسكون بتحرى معانى النص ومقاصده وذلك يكونبالقياس.

ا

- 4وإذاكان القياس ف الفقه الإسلاى هو ماقررنا منأنه اق

أمرغير منصوص

على حكمه بأمرآخر منصوص على حكمه رايماأ

فىعلة الحم  -فهو إذنمن باب الخضوع +ك4المائل.بين الأمور الذى
يوجب التاثل فى أحكابا  ,لآن قضيةالقساوى فى العلة أوجدت  0ق.2

الك » فهر إذن مشتق من أمى فطرى تقره بداثة اأعقول » إذ أساسهر بط
مابين الأشاء بالماثلة إن توافرت أسباءها » ووجدت الصفات المتحدة
المكونة لها وإذاتم العاثل فى الصفات فلايد أن يقترن به حا التسارى فق

الحم على قدر مأ وي المائلة .

وإن الاستدلال العقلى فىكل ما تنتجه براهين المنطققاءمعلى الربط بين.

الأمور بالمماثلة الثابتة فنها ليتوافر الشرطفى إنتجاالمقدمات انتائجها » وإن.
هذه الممائلة لاتنتج نتائجها المقررة الثابّة إلا بالاعتماد على البديبة المقررة

.هى أن التاثل يوجب التسأوى فى الحك .
الثابتة و

ولقد وجدنا القرآن الكرجم يستعمل قانون القساوى فىالآاحكام لتشايه.

الضفات والأأفعال فقد قال تعالى  « :أفلميسير وا فى الأرضفينظرو١ كيف
كان عاقة الذين من قبلوم » دمر الله علرهم دللكافرين أمثالها » وبين افتراق.

الأحكام عند عدم القساوى فىقوله تعالى  :ه أم حسب الذين اجتر<وا
السيئات أن نجعلهمكالذينآمنوا وعملوا الصالحات  ,سواء مجاهم وماتهم »

ساء ماحسكمون » وقوله تعالى  « :أمنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
كالمفسدين فى الآرض » أمنجعل المتقين كالفجار » .

و.مذا نرى أن القرآن يطقبقانون القساوى العقلىأكل تطبرق ف,يثبت .
الج عند الباثل » وينفيه داعاتنخالفو

لقدتضافرت الأخبارعنارسلولله .

لي الاخبهذذا القانون سكم ووإرشاد الصحابة إأيه » بروى أن عمر

ابلنخطاب رضى أقّه عنه قال للنبى مَك ار لاه أمراعًظيماء.

 5وأنا صائم» فقالله رسول الله مَكيةِ  « :أرأيت لوتمضمضت بماء

2

وأنت صائم؟ فقالمر :لابأسءفقالالرسول ٠ : فصمء .
وترى أن رسول الله وَييْهْ ربط بايلنمضمضة بالماء افلىصيام  ,والقبلة

“فيه » نيه إلى الممائلة ذيهما من حيث إكلنيبما قد يؤدى إلى أمر مفطر,
وريا لا يؤدى » فليس فيه بذاته [فطار  .والإفطار فيهما تمل » بوالحمائلةببنبما يتساويان فى إل م فإ
؛ذاكانتالمضمضة لاتفطر و
:عمر يعلذلك»

-فكذلك يجب أن يعلم أن القبلة لاتفطر

وقد تضافرت الاخمار عن رسول الله مَكليةِ » بتطبيق ذالكلالعمبد
اأدل
ف استخراج الاحكام التى ليجدوا فيبأ نصأ فيحملوها على بعض النصوص

إذا انطبق قانون التساوى
درحم

أله المزنى صا حب

الشافعى ؛فقدلخص الفكرةفى القياس والعمل

بهمن الصا ب أبلغتلخيص فقال :
د الققباء من

حق ع

0-00

رسول

أبله لا
وه

إلى يومنا هلأ

استعملو أ المقابس

الاحكام ىْ
أمسديهم  2وأجمعوا على أن نظير الق <دق  2ونظير.

الباطل باطل » فلا يجوز لاحد إنكار القياس » لآنه تشبيه الآمور والقثيل

ولقد قال ابن القيمفى هذا المعنى أيضاً ١ : مدار الاستدلال جميعه على
“السو  5,بين ا
لمتما ثلين  6واافرق بين الختلفين  2ولوجاز التفرقة بين المتمائلين

الرق لاستدلال وغلقت أبوأنه٠2

"6

ومع أن القياس عمل عقلى تقره بدائة العقول قد اختلف

أولها  :الاحتجاج ه 02واللاخذ به قَْمو ضع لاض قبه لن كتاب أو
سيكولا قول لاحد من الصحابة  2ولا أمر أتعقد علبه ,م إجماعبمفيه وذلك
.من

غير إ
سراف ولا مجاوزة للحد ء ومذا أخذ أجمرور .٠

سخا لد

نلمنأهج أخذ به قوم أسرفوا علىأنفسهم فنفرأ القماس ف.
والتالىم ا
الفقه الأسلاى نفياً مطلماً ؛دثم الظلاهربية والشسعة الإمامية  .والظاهر بهة-

ينفون مع القياس تعليل النصوصءفلا يتجرون إلى تعر فالمرأى والمقاصد.

يق
نطكل
من النصوص و بيان عللها ل؛مكن أن يمعرافتحك

عليه العلل ».

لوك جانياً  ولم يأخذوا إلا بالنصوص ذاتما  ,و بذلك ضيقوا
ذرح
اأط
بل

هر
ووااعلى
ظجمد
معانى الالفاظ  ,ولم يتوسعوا فتىعرف مقاصدها .و
مائدل عليه .

والحهاج الثالث ق:وم من المتبعينامذأهبتو سعوف|ىالاقسة,وحاواوا
امع ين أشباءالشاتراك بها فى عل ؛ةزثامدوا فى قوة القياس أحياناً
ب ه مخصصاً.عض ععمومات ||-كتاب والسنة .
وسنفرد لذلك باياإن شاء أيلّه تعالى .

قلاو,م
ودىأسي
.س”  -ولا شك أن منهاج امور أه

قيلا ».

وأدلتة مثشتقة من المنظق العقلى  :وقد بيناه » ومن منهاج النى0

الذى

أرشدنا إليه » ومن النصوص القرآنية » ومن ذلك قولهتعالى  , :يأبهاالذين

آمنوا أطيعوا اولألهطيعوا الرسول وأولى الآمر منكمءفإن تنازعتم فىشثىء.
فردوه إلى الله والرسول إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليس الرد.
إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منبما على مايرميان إليه .

وذلك بتعليل أحكامبما والبناء عليبا » وذلك هو القياس .
إن القرآن الكريم يوىء إلى تعليل احلكآامءو يعلل بعضها بالفعلعند
ذكر جكمها  6وببان مقاصدما ِ فهو يذ كر حكة القصاص فيقول سبحا نه:

لكمقفصىاص حياة  ,وقد علل أمرالنى كي بالزداج من زينب.
اول
«
الى كانت مع زدج نيتام إانى هو زيد بن حار نه فقال سبحا نه  00لكلا

لس

مم

لاد

بكون على المؤمنين حرج فى أزداج أدعيائهمإقذضاوا منهن وطرا» ,

وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتاى'
وذدرى القربى وأبناء السبيلكشع أن تنكون متداولة بسن اللأغنياء وحدمم 2

فقال سيحانه ١ :ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ,.ولذئ القرف واليتائى والما كين وابن السبيل كلا يكوندولة بين 7الاغشاء منكمء.
وعأل سحأ
نهيريم بعص الطبيات عل بى إسرائيل

1

ْ

بظلمهم ( فكان

التحريم ليفطموا نفوسوم عن شرواتنا ء ولذا قال سبحانه  « :فبظلم من
“الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت طم . ,
وقد عسللبىحا نه تحريم اخذر والميسر بإفضائهما إلى الفزاع فقال تعالى:
 ٠إنما يريد الشيطان أن يوقع بين العداوة واليغضاء فى الخر والممسر ,
٠يدصدم عنذكر اللهوعنالصلاة» فبل أثممنئوون » .

” وليس تعليل الأحكام يذكر حكمها إلا إشارة قرآدة واضحة إلى
-وجوب القياس حيث لاص ٠وإلا كانت الأوامر تعبدية والله سحانه

وتعالى لميذكر لذا ذلك  ,فكان حقاً عليئا أن تقيس مالمتدص عليه اأشريعة

.على مانصت » وقد تضمنت نصوصها الإشارة إلى مقاصدها العامة والخاصة,
دعلى ذوئها يكون القيأس .

|

7
؟ - 5وإن السمنة أيضاً قد أشارتإلىتعليل الأحكام ؛ ن
وصت

-على بعض العلل » فقد قالالنى وِيوة فى تعليل وجوب الإذن عندما #دخل

الإفس
ان غيربيته  ( :إنما جعل الإذن منأجل البِصر ) » أكىان وجوب

الاستئذان لكيلا يبصر الداخل شيئا لايصح أنيطلع عليه  ,وهذا تعليل

"تللنهى فىقوله تعالى  « :يأنها الذينآمنواتلداخلوا يونا غيربوتكم حتى

ستأنسوا وتدلموا علىأهابا  ,ذم خير لك لمدكم تذكرون .فإن لم

تجدوا فها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ء وإن قبل لكم ارجعوأ .
 .فارجعواهوأزى لكم واللهماتعملونعليم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا 
وان وتمكاتمون ».
بيموتساًغ
دمم
كيورنة فيهامتاع لكم  ,وا
بيعل
تلله
والنىمَكليةِكان قندبى الصحابة عن ادخار لوم الأضاحى ,ثم
أباحها لمم» وقال فىعلةالنبى [ « :نما فعلت ذلك لجل الدافة» والدافة
الجماعة من الناس تنتقل من يلد إلى بلد  .ولس لممزاد بتزودون به ء فدل

هذا على أنه عند وجود الدافة أى المماوين الذين لازاد معهم يحرم ادخار ”

لحوم الآضاحى » وإذا لمتسكن الدافة يباح الادخارءفكان هذا إعمالا للعلة
وجوداً وعدما ء فبى تبر فى الحكم بالوجودإن وجدت » فإن لمتكنفإن

الحسكم يشير إلى الإباحة .
وإن تعليل الآحكام هو الموضع الذى انيمث منه خلاف الذين ينفون

القياس » فالذين أثبتوا انقياس قررو! أن الأحكام معللة معقولة المعنى وها
مقاصد  ,فإذا تحققت المقاصد والعلل فى غير مواضع الاصوص ثبت الحسكم .

المقرر فى اانصوص عند تحقيق هذه المقاصد  ,والذين نفوا القياس وقرروا
أن قياس ليس حجة إسلامية  قرروا أن النصوصغير معللة تعليلا من
شأنه أن يعدى الحكم إلى ما وراء النص .
١
! - 7ولقد انمقد إجماع الصحابة على ثبوت الق
حياس
كفاىال
مآ,
فنجد أبابكر أعطى الود حكم الآب فى الميراث » باعتباره أبالآن فميعهنى
الآبوة» وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عمر بن الخطاب أمر
أبا موسى الاشعرى وقال له  :ه اعرف الآشاه والنظائر » ثمقس “مور
عند ذلك . .

 ٠ومن البصحاابيةجمأنبا بكرلآنالنىملع اختارهف إىمامة
فقاسوا الإمامة|اعامة علىإمامة الصلاة  .وقال :اختاره لمر ديننا أفلانختاره

صلاة»

لآم دنيانا ؟ » وعلى بن أبىطالب قاس حد الشرب على احلدقذف باعتبار

أن الشرب يؤدى إليه .

وهكذا ؛ ولذا قال صاحب كشف الآسرار ٠ : إن مدرك الاحتجاج.
بالقياس إجماع الصحاية » فقد علمنا منتقيع أحواطم فى ماججرتىهادم أنهم.

كانوا يقيسون الفرع علىالأصل عندظن
اما
ليظن
أأنه
صعلة
لفى 

فى

افرع من غير توقف على دليل يدل علىكون الاصول معللة ؛ ودليل غاص

على جواز القياس (. » )0
وب+هذا يتبين أن القياس أصل من أصول الاسقتباط ثبت بالكتاب

والسنة بالنضوص الى أوردنا ؛ وبالإشارات إلى تعليل الأحكام » وتعدية

العلل إلى غير موضع النص » ودوران الحكم مع علته وجوداً وعدماً ,
كا ثبت بإجماع الصحابة » اسوتخدامفقبائهملهطريقا من طرق الاسقششاط .
والقياس فى حقيقة معناه ليس إلا إعمالا النصوص بأوسع مدى

للاستهال » فلوس تزيداً عليها » ولمكنه تفسير لطا .

 - 53وإن مالنحقعلينا أن نتكلم فى حجة الذى نفوا القياس »

فقدنفاه قومقيل إن منهم بعض المععزلة » وعلى رأسهم[براهيم بن سايلانرظام

شيخ الجاحظ ء ومنهم الظاهرية  ,دأشدم فى ذلك ابن <زم الأاندلسى الذى
يعد الإمام الثانى لذلك المذهب بدعداود الظاهرى و
,لقد استدل ١,ن زم

على بطلان القياس ف الفقه الإسلاى يخمسة أدلة نلخصها فمايلى :

أولها  :أن أنه تعالىمنص على أحكام بعضما بالف ضيةو بءضها بالتحريمء

وبعضها بالندب  ,بوعضها بالكراهة وما ليمنص عليه إذلك فعقدلنيصه

بالإباحة بمقتضى قوله تعالى  « :هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً »

وإذا كانت الأحكام كلهامنصوصاً عليها فلم ببإقذن موردللقياس » فالقياس

ند ولا سد

ونصق,د
إذن منفى أنه لاموضوع له إذ لاقياس إلا حيث لا

وجد

لكل واقعة نص بحكم  ,إما على وجه الغموم  :وإما على وجه الخصوص .

ثانيها  :أن قولالذين حكرون بالتقياسس على أنهأصل مأنصول الاستناطل”"
ينبكنولامبم عبل أن الشريعة ايس فها نص عبل كل أمر  .وهذا مناف
لكالا و.لآن النى كع تولى بيانها » والله تعالى قد قرر كلا  ,فقد قال

تعالى  « :اليوم أكلت لكم دينكم ؛ وأتمت عليكم نعمت  :ورضيت لكم
الإسلام ديناً»وقد قرر سبحانه أيضاكال بيانما فقال تعالى مخاطبا نبيه :
ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس «انزل إليهم » وفرض القياس ينافىكال

البييان » ومعنى عدم كال البيانأنالنىمي لميبلغ رسالة ربه » وذلكفرض
باطل للانه بلغها » وقد قرر ذلك فى حجة الوداع .

ثالثها  :أن أساس القياس هو العلة المشير كه بين الاصل واافرع التى
أوجبت التساوى فى الكم » وهذه ااعلةالمشتركة لابد من دليل عليها  :فإن
كأن الدايل هو النصفلا قياس  ,لآنالحكم حينئذ يكون مأخوذآمنالخص»
وإن كانت العلة غير منصوص عليها فن أى طريق تعرف »ولم يوجد من
الشارع نص يبين طر يق تعرمما .وترك هذ! من غير دليل يعرف العلةينتهى

إلى أحد أمرين  :إما أن القياس ليس أصلا معتبراً  ,إوما أنه أصل عند الله

معتير  .ولكن أصل لابيان له » وذلك يؤدى إلى التلبيس ء وتعالى الله عن
ذلك علوأ كبيراً ٠ فلمببق إلا نانلىقياس .

رابعبا  :أن النى صَظْلةٍ أمر المؤمنين بأن يتركوه ما تركه الله ورسولهمن

و تمركاتكم  ,فإمما هلك
,:
دلٍع
غير نص ء فقدقالصلاللهعليهوس
من كان قبللكم بكرة مسائلهم » واختلافهم على نيهم » فإذا أمرتكم بشىء
فأتوا منهمااستطعتم  وإذا تبيتكم عنشىء فاجتنيوه  ,وبهذايقبينأنمالم
ينض علفيه
ليس للعيد أن يتقدم بحكم فيه لآانه أمر بأنيمركمالمبردفيه,

فالقياس فيه مخاافة لذلاك النص .
(م - ١٠٠١أسو الف )
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ها النصعلىمنع
دتتاضمن
مكثؤيرة
بوص
| عاسها  :أنهقد وردتنص

» مقثولله تعالى «:يأمها الذينآمنوا لاتقدمو! بين يدىالنه ورسوله.
القياس
والمعنىليسللمؤمنين أن يشرعوا مالميأتبهاللهورسوله و.القياس من
اوللهى  :ه ولاتقف ماليس لك به عل»
علق
تمث
ماببى عنه,و
للب
هاذاا
ا اباب  ,ومثل قوله تعالى  « :مافرطنا افلىكتاب منشىء»
وأقياس منهذ

لا قياس ء لأن مؤدى القياس أن يكون سبحانه وتعالى قد فرط فى
وإذن ف

شىء منالشربعةفلميبينهفىالكتاب(. )1

وإن نظرة واحدة إلى هذه الآدلة بجدها تبنى على أصلين :

مم

أحدرهما  :أن اانصوص القرآنية والنبوية قد انتهتبكلاحلكآام:لازمبا .
ْ

ونقلبا ومكروهها ومباحها ٠

القياس ز بادة على التصوص الكاملة بعمل الإنسان »
وإلثانى  :أن

لا بشرع الديان 

لاصل الأول واضحاًف الدليل الآولوالثانىه الرابعه الخامسء
وترى ا

اوللأصل الثانى واضحاً فى الدليل الثالث .

الآصل الأوليتبينأنه موضع تسليم عند امهو » فاتمور
وإنه مناقشة
النصوص قد أتت بكل ثىء و تبق شيئاًمن غير بيان بالعبارة
يقطعون بأن

أن الظاهربين يقصرون البيان على العسارة وحدها »
أو بالإشارة  ,بيد

ى الدلالة,فيقولون  :إن الدلالةعلى
تجاوزوتبا  .وأجمبود بسوعول مع
ولا ي

ائل العامة الى تبينها مقاصد الشريعة فى جملة
الاحكام بألفاظها » وبالدل
تصوصبا

حوالاءفإذا قال الشارعمثلا د إنما ار والمسروالآنصاب
وعامة أ
روس

»ان ذلك نصاً
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفاحون ك

والآازلام
لائل تشير إلى أنكل مافيه ضرر غالب يكون.
فرةي»ه د
وحيا
على الذر بال
الادلة مفصلة ف كتاب
) ) ١راجع هذه

عن حزم الجزمء السايعم
الإحكام لا

ص جه ومايايها ؛.بوالجزء الثامن صن م ومايليرا ٠

للا ل

حراماء لخرءت لا فيه منضررغالب ء[ذ يقول سبحت تاللا
عن أخخروالميسر ء» قل فيهم]اثم كبيرومنافع ناس » فكلمايتحقق
.هلأ المعنى يكون حراماً هذا ألنص العام,و بذلك ينين أن م يقوم اقباس

يعتمد عل النص  ,وهو فى حقيقته [عمال تلنص كم بينا وءإذا كان القياس

إعالاالنص,قكونمنيا انشريم »ة وإذن ينبداملأص اللثانى»وهو

.منافاة القياس لككال النصوص .
اف بينمثبتىالقياس و نفاته,
خاسلا
وقد قلنا  :إن تعليلالنصوص هو أس
.فنفاته نفوا التعليل فقصروا النصوص عل العبارة » ومثبتوهأثبتوا التعليل»
«فاعتيروا القياس إعمالا لانصوص .
د
ق»
قصوص
ئدو! إتذركوا تعليل الت
طس ق
خقيا
أةال
وافلىمق إن نفا

أدام[همالهمإلى أن قرروا أحكاماً تنفها بداءة العقول » فقدقرروا أنبول
االأدى نجس للنص عليه  ,وبول النزير طاهر لعدم النص » وأن لعاب
[لى قليل من الفيملفقه النصماوقعوا
الكلب ##س وبوله طاهر “ولو اتجبوا إ

فى مناقضة البدهيات على ذلك النحو .

 قلنا  :إن القياس هو إلحاق حكم واقعة غيرمنصوص علىكما بوائعة أخرى متصوص عل حكهها لعلة مشتركهيما _

و مقتذضى

هذا التعريف يكون القياس مكوناً من أربعة أركان هى

٠

)  ))١الأصل :وهو الًأصدر من النصوص الذى اس الحكم  6وقيل هو
ان متلافان .
جموضع هنأ المصدر ,والمعد

()8الفرع :وهو اللأوضب»عالذى م ينص علىحكله .

(؟)والحكم النى اتجه اأقياس إلى تعد به من الأصل إلى ضع

( ع ا)لعلة المشتر كة بينهما .
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جام

.الاأصل :

0

٠

:

 - 73٠1/قلنا فى تعرريف الآصل  :إنه المصدر الذى يبين المنكم الذى.

يقاس عليه الفرع  ,أو هو ذات الموضوع الذي وردفى الحكم  ,وهما
متلازمان »  5قلنا » فالكلام فى موضوع الحكم يقتطى الكلام فى مصدر

هذا الحكم.

ونقول  :إن الصل الذى يبى عليهالقياس يجب أنينكعوند الآكثرين.
من اأفقهاء نصاً أو إجماعاً ؛ فلا يقاس على حكم ثبت بالقياس .

والسبب فى هذا القصر ؛ أن النصوص هى الآصل الذى يرجع إليه .
وغيره مهما يكن يعتمد على النصوص فى حجيته  :ولذلك يجب أن تكون.

هى وحدها أساس القياس الذى يبنى عليه » ومن جبة أخرىفإن النصوص,
هى الى توىء باشتقاقها ومناسباتها وما زلت فيه إلى الوصف الذى اعتير
علة للحكم  ,فن إشاراتها نتبين العلة » ومن جرة ثالثة فإن القياس طبيعتهرد

إلى الكتاب والسنة » وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القياس  :إن الخطأ الذى.
وقعوا فيه هو أنهملميعتبروا القياس مأخوذا مالننصوص ء وقدحققناأ نه.

ليس إلا إععالا للنصوص فى أوسع مدى  .وإن ذلك يقتنى ألا بعتمد فى.
القياس إلا على النصوص  .حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعتراض .
 "4وبهذا يقبين أناكلثارين منالعلناء قرروا أنه يصح أنيقاس.
على المسكم الثابت بالإجما ع  ,وذلك لآن مسةند الإجماع هو النص ٠ وإن.
كان غير مبين أحياناً  ,فقد ثبت بالإجماع ث.وت الولاية على مال الصغير
والصغيرة » فيصح أن يقاس على الولاءة المالية لولاية الإجباريةفىالزواج»

وكذلك ثبت بالإجماع أن البالغة الرشيدة ثبت للها الولاية الكاملة على ماطا
وليس لاحد عليها من سبل » وعلى ذلك بثيت بالقياس أن لليأساحد.
رها عزلوىاج لاتريده » وعكذا .
إنجسببيلافى
عليبا م

وفى الحق إننا إذا قررنا أن مستند الإجماع هو النص » واستبعدنا أن.

سدة؟

يكون مستنده القياسفإنة»:يسكون من المفارقة ألا نقرر أانلحإكجماع
يضح القياس عليهءو إذا ق[بنلالقدص ىق الإجماع ل يكون ظاهراً حىَّ يمكن
,إنذا نقول إن العلة لاتعرف فقطمن اأنصوص  : :بل إنها
أن تعرفى العلة ف

تعرف مهامقاصد الثمرنيعة العامة وماأحيط بالحسكم عندتقريره منملابسات
.يتعراف ما مقاصده وغاياته وأممريه » فليست الطريق الوحيد عرفه العلة

هو ماتومىء إليه العيارات » بل إن كثيراً املنعبارات لاتفيد فتىعرف
لحرديبثا
الا
عالةقياس » ومن ذلك مث

«بر بالبرمثلا بمثل يدا بيد
:ا

والشعير بالشعير مثلاعثل بدا بيد إلى آخر الحديث » لاتحدفى عاراته

علة القياس واضحة  ,ولذلك اختلف اافقبا.ء فتىعرف علته اختلافاً
بدناًفا؛لحنفية قالوا  :إن العلةهى الماثلةفى الكيل اولوزن » واتحاد .الجنس »
وهذه قى العلة الكاملة » وأحد الشطريزعلة ناقصة  ,والآولى توجب

ريم

الزيادة والتأجيل ٠ والناقصة توجب تحريم التأجيل ٠ولا توجب تحريم
الزيادة » فإذا بيع قح بشعير صحت الزيادة ولايصح التأجيل لعدم اتحاد

لجنس  ,ولعلومتلسوها من كلة ماثلى تكررت فى الحديث  -إن
كان اتلس بعيداً .

والشافعية اعتبروا العلة هى اولطاعلمأنية ,لآن هذه المواد إما أثمإن
اىلذهب والفضة  ,وهذهلايصح أن تدكون موضع مساومات  ,إذ فى .

يس لقيم الآشياء  ,فيلاصح أن تكون موضع بيع وزيادة ونقصء
الكيلا تفقد علبا كعزان لقبمالآموال » وغير الذهب والفضدة طعوم
وم أكولات » والاقتصا رر فيها 0المضايقات ب دى إلى احتكارها بين أبدى

منتجيها ف»لا تصل إلى طالبيها ف»رؤى منع المقايضاتقيها إل باالمثلليتوسط
النقدء ولذاروىأن رجلاقالللنىملي  :عندى كر ؛ وأريدرطياً  ,فقال

غليهالسلام  :بع القر و,اشقر بال الرطب » فبيع الكر كأل" من ليس عنذه
تمر ولا رطب ٠

لس خم امل

وقال المالكية  :إن الملةهىالكنيةاى الطعم والادخار .
ونرى منهذا أنالملةلمتؤخذمنالنص ٠ نما أخذت من ذات الحكم,

والمقاصد العامة فيه والخاصة .

 9هذا هو الإجاع منحيث صلاحيته أصلا القياس .
وقدقال بعض المالكية .إن الحكم الثابت بالقياس يصح أن يقاس.
عليه » وقدقالفى ذلك ابن رشد الكبير :

ىة.
رهبعل
خلي
أاس ع
« إذا علالحسكمفىالفرع صأاصرلا و,جاز القي
مستنبطة منه» وإنمامعىفرعا ماداممتردداً ليثبتلهالمسكم بعد ,وكذلك.

إذا قيسعلىذلكالفرعبعدأن ثبتأصلا بنبوت الحكمفيهفرعآخر

بعلةمتنبطة منهأيضاًفئبت الحنكم فيهصار أصلاء وجاز القياس عليه

إنلىبماالاية » .
وليس ا يقال إن المساكل فووع فلايصح قياس بعضنباعلى بعض ..
وإما يصحالقياس عيل الكتاب والسنة والإجاع وهذا خطأ بين » [فْد

وكتاابلواإلسجنةجاع هى أصول أداللةشرع » فالقياس عليبا أولا..
ال
ولايصمحالقياس علىما اسقنيطمنهاإلابعدتعذرالقياس عليها » فإذانزلت.

ملانفىة ولافى مأاجمعت عليه
النازلة ويلومجد لهالافىالاكتالب و
ووجد ذلك فيهااستنيط منها  وجب القياس على ذلك (©) .

ويلكاتنى ابن رشد بذلك بل يذكر أن ذلكمتفقعليه بين فقباء
000

المذهب المالى فيقول :

0

واعلم أن هذا المعنى مااتفقعليهمالكوأصحابه ولميختلفوا فيه عللى,
وضه,و م فه
بفهكم مانلقيماسسائل بعضبا على بع
تجد
مكايو
لنف فعيخهالفون  ,لان الكتاب والسنة والإجماع أصل,
ا وإ
ختى 
المع
()1المقدمات الممبدات ب أ ص

ا

.
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لس

ىلعلواملعقلية فيايبنى العل,
الآحكامالشرعية":كاأنعلالضرودةأصلف ا
لعلعلىعمالضرورة هكذا أبداًمنغير حصر بعدد على ترتيب ونظام.
الآقرب  ,فالآاقرب» ولا ,يصح أن يبنى الأقرب على الأبعد.فكذ لك العلوم

,و علمايبنى عليه بصحته
السمعية تنى على الكتاب والسلوةإجيااعلآمة أ
هكذ! أبداًإلىغيرنهاية» ونظامالآقرب علىالاقربولا يصح بناءالآقرزب

على الآبيد(. )1

وبهذا يقرر ابن رشد أن القياس يصح أن يكون الأصل فيهقياساً :
ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفرالي إلى الآصل من الكتاب والسئة»
ويربط بين الدراسات العقلية الجردة والدراسات الفدّبية » ويعقد بينهما

موازنة جامعة » وإن الامسلاعئلقلية تعتمد على البدهيات الضرورية الى
لامختلف العقول فى إدرا كبا »ء»ثميبنىعليها نمنالنظريات ماتحتاج فيهإلى

خةا,صة
وياض
تأمل وتعمق فى النظر واستقصاء  ,ا ترى فى الر

الهندسة

تبنى على البدهيات  .ثمتتسكون من مجموعة البدهيات النظريات ٠ ويينى على

النظرياتأخرى  .وتبنى كل نظريةعلىأقربنظرية .ولايرجع إاللىآصل .ني

كذلك الدراسات الفقبية » الأصول التىتكعادلضروريات العقلية الكتاب.

والستة والإجماع  ,وقد أجمع الفقباء على اعتبارها أصولا لهذا الفقه  ,ثم

يقاس على مثابت حكمه عن طريقبا مياكون أقرب [ليها ء ثيمقاس على
الآقرب ماهو اللأقرب إليه  .وهكذا يسير الفقه على تقريب المسائل والربط
ينها  ,بالحاق شكبليه بأقرب شبيه .

هذه وجوة نظر الذين اعتبروا الثابت بالقياس/أصلايةاسعليه.ولكن
50

ريا

يعترض عليه بأن العلة التىتربط الفرع بالأصل إن كانت هى علة القياس
الأول الذى صار أصلاء فإن الأولى أن يعود الح-كم إلى الاصل الآول

من النصوص » وإنكانت غيرها فالقياس باطل فى الثانى ؛ لآن الوصفلم
()١المقدمات

الممودات ١ + ص

م. 7

9
يكن الضف المؤثر فى الحكم » فلا إذا قس فى حديش الرياالأرزعل البر

إفكان البيعفى الآرز مثلا بمثل يدأ بيد ء فإذا قيس على الآرز مثلا الزيت»
فإنه إن كانت العلة مثلا الطعم مع القبول للادخار فإن الأولى أن يقاس
ألزيت على البر بدل أن يقاس على الفرع وهو الآرزء وإذا لميمكن الهم
بينه بوين الأصلى » فإن القياس يكون باطلا .

ولكن يلاحظ أنابن رشد يشترط أن يكون الاصل من ارآقنوااسنة
والإجاع غيرههروف ؛»وللكن عرف ذلك الفرع من الأنسة فإنه بصح

كيف يتصورذلك ؟ فنقول :إنهناكقواعد
القياس عليه » وقد يقول قائل :

عقررة ثابتةمنمجموع النصوص ٠ وعرفت على أنهانتائجمقررة ثابتة ؛

وإن كانتلاترجع إلى أصل معين » فإن هذه تعد أصلا لآقيسة تقاسعليراء
فالاصل المعين يكونغير معروف » ولكنها مقرراتشرعية يصح أنتكون
أصلا بذاتها .
غ1

هذه وجبة نظ الذين الوا إن مشت مقتذى القياس يصحأن

يكون أصلا يقاس عليه » وإنه من الناحية الفقبية لانستطيع أن نوافقعليه.
و لكنه أصل من الآصو لال لكية لعل نظرية المصلحة المرسلة قد بنيت عليه:

دإن هذا المنباج  -وهو منباج القياس على الفرع  يعد معمولا بهفى
تفسير ااقوانين الوضعية؛ فإن أحكام القضأةقد تبنى على أقسة » واستخراج
علل النصوص القانونية واأبناء عليها و»إن هذه الاحكام قد تقررها حكمة

النقض  فإذا قررتها تصير ميادىء قانونية يمكن القياس عليها » وتطبق على
مقتضاها مغنير نظر إلى أصلها من نصوص القانون  :وإن ذلك منهاج قد

اختص به المذهب المالى الخصب .
الخدم :

”“١

هو مأورد به النص أو الإجاع عند من يعبر الإجاع

الأصل الذى اعتيرت فيه المشاءةالبى أوجبت ااقياسءو إن هذا الح-كمالذى

عم ل

بيصحأن يثبتفى الفر ع للاثهقراك بينه وبين الأصل يشترطفيهشروط :
أوطا أ
:ن يكون حكيماً شرعياآ عملياً » فالقياس الفقبى لايكون إلافى
الأحكام العملية ل»آن هذه موضوع الفقه بشكل عام .

ظ

مماعةلومعنى حيث يدرك العقل سبب شرعيته:
ثانياأ:ن يكون الك ل

»تحر  5-ار والمدسر
أو يومىء النص إلى سبب شرعيته ك

دترم أكل

المبتة » وتحريم أكلمالااخير» وكالغش والرشوة » فإن هذه أحكام يدرك

العقل سبب شرعيتهاءوأما إذا كانال-+كم غيرمعقول المعتىفى ذكااتهلتيمم

مثلا » أوكعدد الركعاتف الصلاة  ,كأوتها على هذا اأشكل  ,فإن هذه كابا

أحكام لايدرك العقل حكتتها .

١

هوذا يقسم العلماء الاحكام إلىقسمين  :أحكام تعبدية » وهذهلاجرى
ها القياس » لآآن أساس القياس معرفة علة الحكم  ,ولا طريق لمعرفتها فى

«الأحكام التعبدية :كناسك الحج  ,ولس ممعنى هذا أن العقل لايدرك
علتبا  -أنها ليست ذات حكية شرعية أولست لطا فائدة » فإن لما بلاشك

فائدة حققة » ولكنالمقل لايستطيع إدراك العلل الجرئية ا الى يصح أن
تبنى علبها أحكامها فى أشياهبا
و القسمالثإلى  :أحكام معقولة المعنى وهذه جرى فيها القياس للآانه

يكن العقل البشرى أن يدرك علتها .
وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول :إن النصوص الدينية كرامعةولةالمعنى

معللة  -إلا ماقام الدليل على أنه تعبدى  ,ولقد قال عمان الب الذى كان
معاصراً لأنى حتيفة  :إنه لابثبت تعليل اانصوص إلا بدليل»وكأن اللاصل
عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل علىأنه معلل كنص
ريم الخر» وكنخص الغش » فإن تعليلها قامالدليل عليه .

ا

هذا وإن الملاحظ فىالاهنوين الخاضرة أن نصوصبا كلبا معللة »وأن
القياس يحرى فيها » والاصل فيها أن تكون معللة » للأنها من عمل الئاس »

جم

اىقه
طملعل
بابادمعنث علىشرعيتها و»تعرف الملةفيهاو»هذا الإكلا
فل
بالنسبةللقوانين المدنية .
أمابالنسبةلقوانين العقوبات » فإنالقياس فيهالميتسسع الآفاق »
كالقانون المدنى  ,لآنالقاعدة عند أنهلاجريمةإلابالنص  .ولاعقوبة
لك
ونون
.ن فدائرة ضقية بقاس ف اامةوبات » إذا كانت العلة
إلا بقا

و»بة
قدنة
وا
كضحعة ب

خابلاتأةمانة فىالعقودالتى تثبت فايلهخايانة .

ولكن لاقياس فىالجرام » فليس لقاض أن يحكم باعتبار شرب اللخذر
وعقللا,يصح
جرة  ,لأنهاتدتركفى العلة معالحشيش فى التأثير فىال
عندمم أن تقان جرعة الزنى» بذات اأرحم ا حرم علىالرفى بالروجة .

والشرط الثالث ألايكون الأصل معدولا بهعن ااقياس » كالسفر فى.

إباحتهللإفطارفلا يصحأننقاسعليهالأعمال الثشاقة » وكالمسح عالذىفين »

فإنه لايصح أن يقاسعليه الممح على الجواربءفإن هذه أحكام ثابتةبشكل
اىف
ل عل
خناتى
استث

الىف
لء ع
خاجا
القياس ؛ وم

القياس لايقاس عليه.

غيره » دشلذلكالأكل ناسيآً والشرب ناسيآ  ,فإن جهاء على خلافه

القياس فلايقاس عليه الخطأ أو الجبل هكذا )(١ .

( )1لقد قسمفقهاء الحنفية الاححكام التىجاءت مخالفةللقياس إلى أربعةأقسام.

أولها :أحكام ثبتخصوصرا كعدد زوجات الىصل اللهطيهو-لم ٠ والقسمالثانى :
الامور التعبدية آثلبت أنها غيرمعللة وغير «عقولة المعئىفىذاتها » وإن كانت.

لهاأ.غراضها لأسامية » وءقاصدها اامالية  ..والقسم.الثالث الحكام اأتى تثبت

رخصا من حكم عام  .ولا يماوض الحكم العام إلا ما يكون فقىوته » وايس.
واسة فاىلحكم الاعلاممثبت لأمزيم -ة القسم الرابع :ما استثى من قاعدة عامة »
ققي
ال

وكان للاستئناء معتى قام بذاته استوجب ذلك الاستثناء » وإن كان لا مام من
.يكون فى
القياس  .وذلك لآن المعنى فىهذه الحال يصح أن يكون علة لقياس ف

المسألة قياسان  .والفقيه يعين أفواهما تأثيراً » وإن ذالك معارضة بينقياس أقوى.
وقياس أضعف ٠ وهو يسمى عندالفقباء الحنفية بفاعدة الاستحسان .

ل

ولكن الأحكام الاستثنائية قد يكون الاستثناء فيها له علة يصم أن.
يناس عليها و»ذلك مثل عقد الإجارةبالنسية للدور ء فإنه-
قيمك
اطرلد ف
تض
يصح أن يقاس عليهعقد إجارة الآراضى الزراعية » ومثل تلف الررعبأفة.

جانحة لايد للافسان فيها ,فإنه قد تسةط الاجرة فيهعن المستأجر بالقياس
على إمذاا منع المستأجر من تسل العين المؤجرة  ,فإن أصل هذه الاحكامفد.

كانت على خلاف القياس  .ولكن لآن لها معنىشرعياً يصالح أن يكوزعلة-
لبذولك مثلا ببع العرايا عند مالك(.)١
اضر
لقياس  ,فإنالقياس يدخلها » و

الشرط الرابع :ألا يكون الحكم الذىجاء بهالأصل ثتبختصوصيته:
كشبادة خريمة إذجعل النى كا شوادتهبشهادة اثنين » وكفزوج الى كاي .

أكثر مأنربع .
هذه شروط تعدى السكم من الآصل إلى الفرع .
الفرع :

ش

 # 7الفرع هو الواقعة التويراد معرفةحكبا بالقياس على الآصل .,

ويشترط بالنسبة للفرع شرطان. :
أونها  :أينكون الفرع غير منصوص على حكه إ
,ذ لقيااس لفىا..

موضع النص »ءإذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه
فيكور -:من غير المعقول أن يشبت القياس مع وجود النصء ولقدذكر..

( )1العرايا أن يباعالرطب وهو عدلىءوس الاخل مثله ترآ بالخرص .

والتخمين  .لا بالكيل ولابالوزنءفإنما أبيحت من يكونعنده تمر وييدرطياء

وقد أجازها الماللكية والحنابلة للحاجة مع أن فيها ربا الأضل ؛ إذ هى بيع تمر
بت
امر
حم
تعال

ال
وتفا
لضلس,كن

اللنىصلىاللهعليهوسلم أباحبا » وهو الذى

صرح بتحريم ربا العقود .على النحوالذى ذكر فى حديث الريا ا(لبر بالبر مثلا '

بمثل إآلخىره )» فكل ها يتحةق فيه علة الاستثناء يثبث فيه الحكم » وقالوا [فه..

يصح ببع العنب بالرييب علىذلكالنحو » واقلدونرفدية حديث اامرايا .

لشن
'“الفقباء فى هذا خطأ أفحقدباء الأنداس فى إجابته عندما سأله أحد الحافاء

.عن كفارة اجماع نفهىار رءضان  :فقال  :هى صوم ستين يوما :معأ'لننص
لىه أن عليعهتقرقب ٠ة فإن لميحد فصيام ستين يوماً » فقدم
الوإرد عمانلن

اأصرام على العتق بالقياس البنى على المصل-ة )(١ وذلك لآانه عملكمنالرقاب
وتق كليوم رقة  :وبذلك
عدداً لاحصىء فيفطر :دانماً ولا يصوم »يع
.يكونََ قباس ف مو ضع النص - .

:

ونحن نرى أنه أخطأ فى القياس وفى إدراك العلة ؛ لا مفخىالفة النص

فقطء فإنهفرض أن المصلحة فى ضرامةستين يوماً أقوىمن المصلحة وعتقه. ,:ن إحياء ثلاثين رقبة بالحرية
إذ العلة وهى الردع أقوى فالضيامونقول إ
ضع دانناس منأن بصوم ستين يوماً » ولذلك كان مقصد ااششارع 2

ايلارءقبة أعلى من مقصده فى التهذيب بالصوم .
وإن القياس فى موضع النصوص قد وقم من بعض الفقباء » فوقع من
الحنفية ومن المالكية  ,وذلك فى أخاال
ن
ونية
رأحاد وفى الآدلة ااظ
إ»

“الأساس فى ذلك عل ماقال علاء الأصول هر رد تلك الاخبار وتقييد
الآدإة الظنية بالقياس  ,وسنة.كلم عن ذلك فى بابخاص ؛ وهو المعارضة

.بين القياس ب
وعض النصوص .
الشرط الثانى  :أن تتحقق العلة فى الفرع » بأن تنكون مقساوية فىتحقةما
بين الفرع والأصل فإذا كانت ااعلة فى ريم لخر هى الإسكار ,فدكل

شراب أو طعام يبت أن من شأنه الإسكار كاللذر  يكون حراما ؛ فإذالم
يكن من شأنه الإسكار » ولكنعرض ليعض التاس أن نالته غيبوبة أو

مايشبه الغييوبة يسبب تناوله ال نفسية فى الشخص أو لهال عارضة لذلك
)١0ادي القياس على أساس ]نَ العقوبة لآر 3وعلة الردع تتحقق ق ألصوم
َأ 50

من

عىق
أأ “

.

ل
النوع من الششرأبنت أو الطعام فإنه لا يحرم كاخذر  5لعدمالمساواة ف العلة»,

إذأن اخذروالآانيذة من شأ:ناملااسكارءوهذا النوع من الشراب أوالطعام.

ليس من شأنه الإسكان .

ْ

العلة :

#م”م  العلة هى اللاصل الذى قامعليه القياس و
,لقد صرح نفر

الإسلامالبزدوى بأن العلة ركن القياس  ,أى الأساس الذى قامعليه  ,وقد .
عرف بعض العلماء العلة بأه:ا الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم
كالإسكار بالنسبة للخمرء وكالقتل العمد بالسيف » فإن علة اتماس.
الاعتداء المقصود بآلةمن شأنها أن تقتلءفيةاس على ذلكالقّل بالرصاص .
وعرف بعض علءاء الاصول العلة بأن:ما الوصف المتميز الذى يشبد لهأصل ,

شرعى بأنهنيط به الحكم وهذا التعر يفف معناهمتفق مع التعر يف السابق.

وقد بينا]نا أن أساس القياس هو تعليل النصوص » فن قرر تعليلها'
فقد قرر القياس » وقلنا إن العلماء قد انقسموا إلىثلاثة طوائف  :طائفة-
علات النصوص .وءقالت  :إن الآصل تعايلا ع<ق يقو املدايل على خلافه.
وه
ذا هو المنهااجالحننى » بل هو منباج جمهور الفقباء و.طائفة ثانية قررت.

 0ال
8نصوص غير معللة إلا إذا قام الدليل على تعليلبا وا
,لقسم اثالث نفاةء
اسلذين نفوا التعليل  5بينا .

والذين علاوا قد انقسموا إلى فريقين :أحدهما عللوا بالوصف الظاهر

المنضبط المناسب » وفريق آخر عللوا بالوصف المناسمنغيرأينظرو|”
وإن الرأى الأول هو الذى عليه جمبور الاصوليين ؛ أماالثاى فرو

منباج طائفةمن المالكيةومنالحنابلةعل رىأس ا
هبن تيعية وتليذه ابن القم».
وقد بين أبن تهمية رأيه فىرسالة |ال
!قياس

ْ

ماخ

-

رق بين العلة والمكة
ل:فإن
اول
ونه لأجل أن يتميز المنبجان نق

أو الوصف الناسب أنالمكمة هى النفعالظاهر أو دفع الفساد الذى قصد

.إليه الشارع عندما أمر أو تبى وءالعلة هىالوصف الظاهر المتضبط الذى
تتحقق فيهالحسكمة فىأكثر الأحوال لافىكل الآحوال ء فالاشتراك فى

ثلةبفوىت الاشفلعةعفقىار إذ تكون ملكيته طويلة
العقار مثلااهو الع
.الآمد عادة  ,لأنه ليس مالا سائلا ينتقل من الايدى بكثرة ؛ والحكمة من
لىلم يكن بينااشركاء»
الشفعة هو دفعالأذى الذى يتوقعمن دخول رأجن

وتوقع القذاع المستمر » فشرع الشارع الشفعة دذماً لهذا الآذى المتوقعء

.وقد يقع ورا لايقع ؛ ولذلك لايناط الحكم بمذا الأمر » ما يناط بأمر
أآخر  2وهو

الاشيراك

.٠

ع” ل ولنتكام فى العلة على هذا ااتعريف الذى ليادخل فيبا
#
المسكمة وهو مذهب جمبور الأصوليين  5أشرنا » وشروط العلة على هذا
ليك

 2وبعءضماأ مأخوذ من ذاأت التعر يف

.

أوطا  :أن تكون وصفاً ظاهراً  .بحيث تكون أمراً يحرى عليه

الإثات,فتبوت النسب تزكعولته قيام فراش الزوجية أوالإقرارءوهذان

أمم ان ظاهران ومن ذلك كرون نزول الدافة علة لمنع الادخار  ,فإن هذا
التزول عله للحكم ظاهرة متضيعة.ومن ذلك الصغر فإنه علة لثبوت اما !4

.وهو وصف ظاهر فيكون علة لثروت الرواج أيضاً» وكذلك العلة فى تقديم

الآخ الشقيق على الخ لآب ف الميراث هو قرة القرابة» فتكون علةلتقدمه

افلىولاية على النفس .

0

إذاكانت العلة أمراً باطناً نفسياً أقامالشارع أمرا ظاهراً يدل عليه
فالعقو دكا أساس الالتزام ذيها القراضى » لقوله تعالى . :إلا أن تكون

تجارة عنثراض منكم ٠ولكن الرضا أمر باطنى عفقام مقاءه اللفظ الداله ,

وعم -

 »1مالميعمدليلعلىأناللفظكانتحت تأئير[كراه يناعدم
ل فريضها
ثار النقد .
ارط اثانى  :أن يكون منضبطاًء أى لا يختلف باختلاف الاشخاص,

ولا بإختلافالأح اول » ولا باختلاف البيئات ؛ بحيثيكون حدودالممنى

فىكلمايتحقق فيه:فالسكر علةتحريم الخر ب,اعتبارها منشأنهاتأسنكر .
عادة » وذلك أمرثابتفذاتها» وإن إتسكرفىبعض الحآوال فليسذلك
إلا الخال خاصة بالشخص لا ينافى أن من شأنها الإسكار » وكذالك الشر كد
سبب لطلب اشفعة  .ولا يناط طاب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد ,
لآن ذلك غير منضيط .
وهل!

هو الفارق د

اأعلة والحكة

 2ذإن الجحكة غير منضيطة

 :كالمشقة

قَّالسفر وأأضرر ف ال
شفعة ,ولكن الشارع ناط 1ك م بأمرآخ رمنضيط
هو مؤلنة حقق الل-كمة ف 4وهو

الاشيراك قٌْالعقار  2فالعلة
أقيمت أمارة

منضبطة لتحقق الح-كمة  .وقد تتخلف الحكمة  كأن يكون المشترىخيرآ

فدىينه من اكشفيع ف
»إ
ضنهرلا
ر » ولكن ذلكلابمنع أنيكون الاشتراك
علة الشفعة وأمارة لما و,تخلفه عنها حفاىل لبانعأنه مازال أمارة ,

كالغي الشديد أمارة على وجود المطر  ,فإذا كانغيمولميكن مطرء فإزذلك

لايزيل كونه أمارة .

0

الشرط الثالث  :أن نكون ثممناةسية أو ملاءمةبين الحكموالوصف
الذى اعتير علة ؛ ,فالقتلعلة مناسبةلمن العميراث ؛ إذ أن أساس امير اث
صلة تربط بين الوارث والحورث » وأن القئل بلا ريب ينافى هذه الصلة

ويقطعرا و»السكر وصف مناسك لاعتبار الذر حراماً و.ملكية الرجل
الذى رحم
خرم منه إذا كان عدا عله للءتق ,ولطم السيد عنذه علة

التق :ويصح أن يقاس
عليه أأضرب بالعصا غير حق .٠وأناللاههبين

للع سس
ضحه ىُْهذه الصور لاتحتاج إلى بيان  2وهكذا القمباء
الحكم والوصف وا

أن يكون بيوناالعللةسكم ملاءمة تجعلا صالهة لأآن تنكون علة له.

والمحققون من الاصوليين لا يعتبرون الأوصاف الملاتمة أو المناسية.
ثرة انها أومنشئة للحكم  5بل يعتيرونها أمارة على وجوده
مو

) وإن كانت

الملاءمة ثابسة وأضحة بينة .

الشرط الرابع :فى الوصف الذى يعتبر علة يصبح بها القياس » أنء
»السفر فإنه مقصور
تكون العلة متعدية غير مقصورة على مرضع الحكم ك

على الصيام من حيث أن ير خص الإفطار والقضاء من أيامأخر عفلا يصلح,
علة أعدم أداء الصلاة  .وإنه تعدى العلة هو اللاساس ف القياس » فإذا كان.

الوصف متصوراً علىموضعه ايلذعىلل به  :فإنه لا »يكن تعديه  ,كالإسكار

فإنه وصف ,تعدى ويوجد فىأشياء كثيرة » فتحرم هذه الآشياء لوجود.

ذلك الوصف فيها  .والرضاسبب لإنشاءالالترام فيتكون أيضاً سبباً ازوال

الاليزام » ولذلك قرر الفقباء أن ضان التعدى تزول إذا رضى المعتدى.

عليه وكذلك قالوا  :إن الرضا إذا لميكن ثابتاً وقت العقد » بأنكان مة.
إكرآه »ثمزال الا كراه ووجد الرضاء فإن العقد الذى أنعقد غير «لزم:

يصبح ملزماًء ذلكأن الرضا عرف منشتاً -ا+اقغير » فيسكون مزيلا أيضاً
للحقوق الثابتة قبلالغير)١١ وهكذا .

) (00اشتراط التعدية فى الوصف الذى يداح علة ٠وضع خلاف بين فقهاء

الشافعية والحنفية»فالحنفية قرروا أن العلة لاتكون إلامتعدية حتى ينمأكنيتكون
ماما قيامن والشافعية قرروا جواز أن سكون قاصرة  وحجتب فى ذلك أن.
الحكم يتبع العاة فىحل النص كما هو فى الاصل » وقديكون التعليل لإفادة تعاق..

الحكم بالوصف » ولو لميكن ذلك ااوصف «تمديا »ووجه تول الحنفية أنالحكم,
فى موضع النص ثمابت بالاص لابالملةلان إضافة الحكم فوىضع اص [لالعلة

فى معئى الإبطال للنص ء وفائدة تعرف العاة هو التعدية إلى .وضع لانص فيه -.
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الشرط الخاس :وهو الآخير  ألا يكون الوصف قد قامالدليلعلى
عدم اعتباره » وذلك إذاكان مخالفاً لنص دينى » فمإخناالفة تمل الوصف

غير صالآرن يتعدى كتلك المصلحة التى رآها القاضى الأاندلىالذى
أعتير الكفارة منالملكصيام ستين يوم ل»اعتق رقبة ؛ لآن كناإلمصلحة
ملغاة كم ألنص .
وهكذا كل مصلحة تخااف النصوص المقطوع بدلااتها تكون غير
صالحة لآن مكون علة لإثيات حكم فأولئك الذين يعتبرون المصال الى

استحدثتها أهوام عللا شرعيةمم لى لأجلبا النصوص قوم سدى.
يللاتفت إليهم .
وإذا ثبقت الءلةكانت عامة مطردة فى كل موضع فتحقق فيه » إلا أن

يقوم دليل علىوجوب عدم العمل ف
.يقال إنه نيت على خلاف القياس .
المئاسية بين الحكم والملة :

م؟  ذكرنافى شروط العلة أنه لابد أن تكون ثم مناسة بين
الحكم والوصف الذى اعتبر علة .وأن الفقباء من الحنفية لميتركو أامرهذه
المناسبة منغير أن يضبطوها بضوابط كمة » وأن عيزوا أقسامبا و
»قد
قسموها إلى ثلاثة أقدام  ,والآخير منبا لابعد من باب العلة عند جممور
الفقباء :

1
الأول  :المناسب المؤثر وهو الذى ورد عن الشارعميد
ا على ٠

7

ذلك الوصف علة الحكم ذانه » مثل الإسكار فى ار  ,فقد نص

الشارع عل علة التحريم الإسكار .فقدروى أن النىولاق قال  :د
كل
سك ر
خم وكل خمر حرام » ومشل أعتيار الصغرس ل
يشيوت الولابه

المالية » فقد ثبت ذلك بنص من الشارع فى قوله تعالى« :وابتاوا اليتاىحتى

إذا بلغوالعافإن آنستممنهمرشداً فا
»دفعوا إلهم أموالهم؛ومثل النبى
( -1١16أصول الفقه)

2-5

ل
كالنى
مذقال
عن ادخار الأضاحى ,إ

,:نما نبيتكم لجل الدافة  ,فإن

هذا يشعر بأنهعند وجود محتاج إلى الإطعام لهيمح الادخار ,.فلا بدوز

الادعار إذاكان قريباً منك فقراء حتاجون إلى هذا النوع من الطعام .
وهذا النوع من علل الأحكام أقواهاء لآرن دلول الشارع قدشبدطا .

بالذات بالاعتبار .
 .القسم الثانى  :المناسب الملائم  :وهو "اذى لايشهد له دليل الشارع

بالاعتبار بذاته » لوسكن يشبد دليل شرعى من نص أوإجماععلىاعتباره
 .علة لجنس الحكم  ,أواعتبار جنس الوصف علة ثلهذا المسكم أواعتبار
:بذه أقسام ثلاثة  ولكل منبا أمثلة
جنس الوصف عللةجنس الحكم ف
هى موضع اختلاف بين الفقراء  .بسبب اختلافهم فى الاعتبار له
()1مثال ما يكون الوصف ذاته علة لجنس الحكم  ,وثبت ذلك بدليل

من الشرع ا:لصغر ف,قد قررنامن قبل أن ااتص أشار إلى اعتباره سيا

ل عالىل  ,وقد اتخذ مانلهحنفية دليلا علىأنهيصلم عللإةثيات
ااية
للول
,ا:ها هجننس الولاية علىالمال ف.ا نبت علتلهولاية
فس ل
نلى
لة ع
الاي
الو
المال ثبت علة لولاية النفس .

(ب) مثالمايكون الوصف إلذى اعتبر جنسهعلةللحكم » جمعالصلاة
هىب
ذف
مذلك
عند المطر ,و

مالك  ,فإن القيأس عنده ثبت » لآنه ورد أن

الشارعجوزاجع لأجل السفر  ,وااسفر والمطر من جنس واحد »ءفإذاجاز.
اعممعلآجل أأب رء فيجوز لاجل المطر ٠ وميوافقجممور الفقب٠اء مالكا

هذ ا
الاستنياط .

(و<)مثال مايكون الوصف الذىأعتير جنسه علة لجنس الحسكم بتقرير
من أحكام الشارع

ك عال طبارة سوؤر اهرة ل فقال إن من
يل
أن النىمكك

 7العلة فى ثبوت الطبارة رفع احرج فيصح
الطوافينعليكم فدل هذا على

0

حينئذ أينكون هذاكلأمر يؤدى إلىحرج لابدأن ,اؤدلىتإلخىفيف
بالتسير فيه  ,فإذا كان ملا عدم رؤية الطبيب لعورة المر أة يؤدى إلى

حرج» فإنه تباح الرؤية بالقياس علىطبارة سؤر الهرة  لآن رفع الحرجهنا من جنس رفع الحرجفىالهرةء والحكم هناجنس الحمهناك.

مصن الشارع
القسمالثالث  :مناسب مرسل ء وهو الذىلايشهدلهن
وحنابلة
“لا بالإلغاء ولا بالاعتيار » وهذا قد اختلف فيه الفقباءءفالمالكية ال

أخذوا به على اعتيار أنهحجة  :وهومايسمى بالمصا ارس والشاية
.والحنفية موأخذوا به .

ويصح أن يعتبرمن المناسب المرسل الوصف الذىشبذااشارع باعتهاره»
لعض الفقباء  :إنه يصلح أن يكونعلة
ولكن ليس منضيط.؛ وهذاقدقا ب|

دننتهى منهذاإلىمعرفة أانلوصف الذى يصلح أن يكون عللاةبد
-فمهامن دليل شمر ععى على اعتيارها .

مسالك العلة

موب ا-لهطىرق التتىعرف بهاالعلةأ.و بعبارة أادقلهطىرق

التىيعرف بمامااعتبره الشارع علة .ومالميعتبرة علة,وقد قرر الفقراءأن
علريق معرفةالوصف الذى يكون علةهوالطريق الذى سلكة الصحاءة فى
أأسلئياط الأحكام غير الخصوص على حكمما ؛ وذلك بأن يكون الوصضف
ةلحكميكونالصحابةقدسلكواءثل الطريق لمعر:ةه »ولقد
الذى يمتيرعل ل

:اعتيروا المناسبة المؤئرة » والمناسبة الملائمة  :فكانوا حقاعلىان جاءو!
يعدم أن يعتيروا مكل مااءتيرواء وأن ينهجوا مثل مانيجوا .

عسم
سمسل

18/؟  -وإنه ثبت بالاستقراء أنعلل الاحكام تاشتلقنمصنوصىء

أو من الإجماع  ,أو من الاستنباط الفقبى من مجموع الاحكام الشرعية .

 (١ا
)فلنعلل الىتثبت بالنص الإسكار منحيئ هو علةالتحريم., 

وقدثبتذبلكالق رآن .والصنة » فن القرآن قوله تعالى  ,:ياأسها:الذ نيأمنو1

لانقر بواأصلاة وأنتممسكارى  ,وذلك قابلتلحريم العام لما ء فدل هذاعلق

أنهاتنافى الصلاة بماتحدثه من سكر ف
.كان ذلك إيماء لعلة التحريم الذى.

جاء بعد ذلك و
,قد نقلنا لك1خبر النبوى الذى ذكر أن الملة هئالإسكارء

ومن اعلة الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدى إلى الإباحة فى غير الحرم. 

إذاته »فى قعولهيه السلام[ ٠ : نما لميشكم لأجل الدافة فكلوا وادخرواء

وقدذكرنا قولهمَكيّهْف عىلة الاستئذان والإذن  ,إنماجعل الإذن.
لاجل النظر. 
وإ
هنهذفى
ه الآحوال كباكا
صنا
رلنص
اً فىبيان العلة  وقديومىم
النص إلى العلة » ومن ذلك أن يذكر الكاف موصوفاً بوصف يومىء إلى

أن الوصف علة الحكم مدل قوله تعالى  :ه الزائيةوالزانى فاجلدوا كل

واحد منهما مائة جادة » وكذاك ذ كر المكاف بصيغة الموصول يومىء إل.

أن الصلة اعلة1سكم »ومن دلك قوله تعالى  « :والذين يرمون الحضنات ثم
يأنو| بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقيلوا لهمشوادة أبداً ,

وأو لتك ممالفاسقون و
.من ذلك قوله تعالى ٠ : واللاتى تخافون نشوذهن.

فعظوهن وأاهجرو هن فى المضاجع واضر بوهن ف
»إن أطعندكم فلاتبغوا

عليين سبلا » فإن النشوز هو سبب هذه العقوبات المتدرجة ؛ ولقد استيط

الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز وعاءل امرأته بغير

العدل و,عظه  ,فإن لميتمظ أمر با
النفقة ولا يأمر لما بالطاعة مدة » فإن

ميحد ذلك ضربه .

(؟) ومن الع
تللثال
بىت

بالإجاع تقديمالاح الشقيق علىالاخ لاب

5
فى الميراث بسبب رجحانه بترابة الآم.فكون بالقياس يقدم اابناللشعمقيق
»بالقياس
على ابن للعم لابء وأبناالاأخشقيق على ابن الآخ لآب و

أأيضاً بثبت تقديم الأخ الشقيق على الآخ لآب فى الولاية ٠

وقد تثبت الولاية لللآب بإجماع العلماء فى الولاية على المال والولاية
على اانفس بسبب أبوته  .ولذا قبس عليه الجد فتبنت له الولاية أيضاً عند
جمهور الفقباء و,هكذا تجد الإجماع يومىء بااعلة فيئبت العلة يوتعدى

ا الحكم .
( )+وإذالم يكن نص يبين العلة أو يومىء إليها ف»إن الطريق لتعرفها
ييكون الاجتهاد الفقبى بتعر يف الاوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف

أها يصلح وصفاً يكون مناسساً للحكم » فثلا إذا وردعن النىعليه أنرجل

جامع أمرأته فى نهار رمضان فأخبر النىصل الله عليه وسل فطالبه بكفارة.

عتق رقبة» فإنلميحدفصيام شبرين متتابعين  ,فإنلميستطع فإطعام ستين

مسكيناً .فلاشك أن النصمعلل  ,و لكن ماهىعلته؟ أتعتبرالعلةكو نهواقع
.زوجته فى نهار رمضان أمأن العلة هى بجرد الإفطار  2إنجماع زو جته لس

»نما كان الماع لهذهه العقوبة  ,لآنفيهانتهاكاألحرمة
حراماً فذاىته وإ
رمضان  .وهو فى هذا يستوى مع كل المفطرات » وإذن يتعين أن يكون

ذات الإفطار ععداً هو السبب فى هذا العقاب » فيكون هذا علة الكفارة ؛
فتجب حيث يتحقق الإفطار العمد .

ويسمى هذا تنقيحالمناط وفى الحقيمة هناألفاظ ثلاثة لابد بمبنائهاء
حهىتخريجالمناط  ,وتنقيح المناط و,تحقيق افلملنانطبي
ءتها :

وتخريج المناط هو تعرف الوصف الذى يصلحعلة إذا بليمياكننالعلة .
عن النصوص بالعيارة أو الإشارة أو الإعاء  2يكن جاععل علة  وذلك

أساس من أسس الاجتهاد بالقياس ك:استنباط أن القتل الموجب القصاص
هو القتل المقصود بآلةشمأننها أنتقتل عادة.فيثبت الحكم فىكل قتل بأى

ةع

د

آل طا هذا الشأن  ,سواء كانت مستعدلة فى عصر التنزيل أمغير مستعملة ..
مأ اشتمل عليه تدرف

الوصف الذى يصلح علة من بين هذه الأرصاف 4

ويستبعد الوضف الذى يكون غير مناسب  .حتى ينتهى الجتهد إلى الوصف
المناسب الذى يصلح علة ,كا تبين فى استخرا جالعلة للكفارة من تقرير النى.

طافى واقعة الاءرانى الذى أتى امرأته فى نهار رمضان .

٠

دتةيق المذاط النظر فى معرفة وجوده فأىحاد الصور الى ينطق علا
وتدخل فعمومها بعدأن نكون العلة نفسها قد عرفت بطرقافلةمالختلفة.,
كالعدالة فإنها مناط الإلزام فى الشبادة » ولسكن نكوالشخص عدلا أوغير
عدل بعرف بتحفيق المناط  ,والاجتهاد الفقرى يعرف العدل من غيره ..

وكالاسكار فإنه علة تحريم الخر  .ولكن تحقيق هذا الوصف فى الآاشربة.
امختلفة وبيان ماينطبق عليهوصف الإسكار وما لا ينطبقهر تحقيق المناط .
وهذا يكون بالاجتهاد الفقبى .

 - ”"”8وف الحق إن تعرف العلل واستخراج,م_ا من النصوض.
والأحكام هو عمل الفقيه الحاذق الذى عامل النصوص وكرى فهمها فهماً
عميقا » دتعرف مقاصد الشربعة فىعمومبا وى خصوصما

.

ومن أحسن مراأقته فىذلك ماقرره الشافعى فى بيار أهل الخبرة فى.
القياس  ,فر
د قا
ضلى أنه عنه :لس للحامأن يقبلء ولا للوالى أن يدع

أحداً  .ويلنايغى للمفتى أنيأفحتداً إلامتىمجتمع أن يسكون عاما على
السكتاب  .وعم ناسخه ومنسوخه  .وخاصه وعامه وأدبه » وطالما بسن

رسول الله صلى الله عليه وسلم و.أقاويل أهل العمقدا وحديئاً » وعاناً
بلسان العرب ء عاقلا بميزبين المشقبه و»يعقل القياس  ,فإن عدم بعضأ من.

هذه الخصال لمبحل له أنيكون قياساً » ولذلك لو كان عالما بالأصولغير

لاعس

عافل للفياس الذى هو الفرعلم يحز أن يقال له :قس:و إن كانعاقلاللقياس
وهر مضيع لللأصول أو شىء منها لم بحر أن يال لهقسعلى مالا تعلم ٠5

لاوز أن يقول لأاعمى  :اجءل كذا عبمنينك وكذا عن يساركء فإذا

بتلكغذا فانتقل متامنا وهو لا بيصر ماقيل له :يجمله عيناً ويساراً »

لطيوس لدفبها علميعر فهءو لارشبت
أو يقال سر بلادا ول يسرها وم بأنها ق
لهفيبقصد بضبطه  ,لآنه يسير فها علىغيرمثالقويم » وكا ليجاوز لعالم
اذن
زعةممن
يسوق سا

 .نمخفيت عنه سئة أد يقول لهقوم عبدأ منصفته

كذا وكذا ء للآن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من ااتجارات

وجبل غير صنفهء يالا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة  ,ولا لياط انظر

قيمة اأبتاء .

ومهذا بين الشافعى أنه لا يحوز أن بتصدى لاقياس إلا من أوتى علا

الأصول الى يقاس عليها ومقاصدها وغاياتها  ,ثميوتى علا بإدراك العلل
ب
التى تنفق مع مرمى النص وااصاحة المقررة فى الحكم .

اقسام القياس ومراتبه لى ااحكم :

 #0سد يقسم القياس من حيث مرأتيه إلى أقسام “لاثة :
أو : 5قئاس الآولى » وهو أن يكون الممتى الذى شرع جللآهو هو العلة

فى الفرع أقوى من الأصل مثل قول اانىولاق  :د إن الله حرم من المؤمن

دمه وأن يظن به إلا خير » فإن هذا يفريم منه حكم قول اكلاف فى المؤمن
غيرالخير ء ذإنهإذا كان لابظن بالمؤمن إلا خير «أولى ألا يقال فيهخير»
»قد علمنا أنه بعد ءن دلالة النص  .وأشار
وهذا يسمى قياس الآولى و

الشافمى فى الرسالة إلىبعض العلماء لايعده من القياس .

اثثانى  :أن يكون الوصف الذى اعتير علة للحكم «تحقماً فالفرع بقدر
مابتحقق فى الأصل  ,وذلك مثل قياس العبد على الآمة فى تنصيف العقوبة

ع8
جح

سس

ف
إذا قال  :تعالى «فإذا أدصنفإنأتين بفاحثة فطلهن نصف ماعل ١نصنات
من الءذاب » فالقياس يبت التنصيف على العبد  ,أوكثر العلما .على أن ذلك
من دلالة النص » بل من دلالة العبارة نفسهاءو اذلك أقرهذا اماننلفقوياس,

والوا  :إن هذا من قبيل المساداة بين الرجل والمرأة فى التكارفات الشرعية

إلا ماقامالداول فيه على وجوب ااتفاوت ينص .

الثالت  :أن يكون تحقيق العلة فى الفرع أقل وضوحاً من ةةها فى

ال
أصل الإسكار فى بعض الأانذة فإنه ليس ف قرة الإسكار فى المر ,

ولكن ذلك لايمنع استقامة التعليللأآن المنصوص عليه دائماً يكوأنرضح

فى الدلالة على العلة »وهذا وجب أن يكون تَحمَقها فيه أوضح ١

 -ويقسم الشافعى القراس من ناحية أخرى  .وهى من حيث

ما
يلتحق به الفرع من الأأصل » فيذكر أن القياس نوعان  :قياس الممنى ,

وقياس الشبه .

ش

وقياس,المعنى أن يكون اللاصل ايلذرىجع إليه الفرع واحداً  .وذلك

لأن افرع فى معنى الأصل من حي الآمر الذى شر ع من أجله المسكم
كال
أقسام الى ذكر ناها  ,فإن المعنى فى الفر ع هو ذات المنى الذى من أجله
الحم فى الأصل فالاشتراك واضح بين .

وقياس ااشبهأن يكونافرع الذى,ت
حعركففمىه بالرجوعإاللىأصول

الن
صوص علها  له فى هذه اللاصول أشاه مختلفة » فيرد المجتهد الفرع
إلى أ
رب هذه الأصول شه 4
 2ويكون فيه تحفيق مقأصد

ااشارع:ومئثال

ذلك شراب عصير القصب ( ف نذا أ
ردنا حكيهة من النصوصوردء إلى أصل
من أصول الأأحكام:ترددناأ الح
قهبا مر لآنهيسكر أحياناأم نلحقه بالشراب

الماح
باعتيار أن السكر فيه ليس من طبيعته؛ فيقرر الفقيه أن يلحقه بالخمر

إن ح
مر فإن الإسكار يكرن من شأنه:و يلحقه بالشراب المباح إن لم,تخمرء
ويشول الشافعى ىق هذا القسم :

وعم
يكون الثىء لهفىالأصول أش.اه تلفة ف»يلحق بأولاها به دكثرها
شها فيه ؛رقد حتاف الفقباء ف
هىذا )(١ .

وقد ضرب٠ اأشأقمىررضىالله عنه أمثلة لقياس الشبه الذى تتنازعه عدة

أصول م
ءنها رأنسول الله َكل قضى فىعبد د للسمبتاع بعرب فظبرعليه
بعد مأ استخله  :بأن المبتاعررده با[عرب

وله حيس الغلة لضيان العين ِ

فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدت فى ضمان المشترى :وم يكن لا
جزء مقابل من العن ؛ فبى ملك للمشترىءفقاس الشهافعى علىهذه الزيادةعلى
المنولدة كل زيادة متولدة » فأمرالنخل  .وابن الماشية وضوفها تتواجبأ ,
كل هذا  2ون ملكا للمشترى  ,إذا حدث بعد البييعظ وقبل الفسخجخيار
العيب  ٠للأانه حدث فطقايه ,
هذا ماقرره الشافعى

ولكآ آ
ن
خرين مبلحقوا الزيادة

المولدة

بالكسب والغلة لآ
:نم! ملحقة بالعين ف,لا ينطبق عليها الأصل المقرر
 7الخحراج بالضهان 45

والخلاصة أن الزيادة المتولدة يتنازعبا قباسان :
أحدهما ق:ياسها على الكسب فلا ترد ل»لمشامة التامة بين الريادتي منن
ححيث أن كلتهما دالت  6ملكر  2قاليادة قُْالملكية فى علة استحوا قها .

والقياس الثانى :أن تاس  55العين  ,للأنها مشتقة من ذاتها ,
وبماأن العينردت

فيرد ما هو مثلما 1

بام القماس على المكة

 - 0ذكرنا أن الفرق بين العلةوالحنكمة هو أن الملة وصف /
ظاهر متضبط محدودأقامه امار عأمارةعلى الحكم ؛ أما المسكمة فبى رصف.
()١الرسالة ص 40؛ طبع الحلى عقيق الشيخ أحد شا كر.

0

2

ماسب الحكم يتحقق فى أكر الاحوال ؛ وهر غير منضرط ؛ وغيرك#درود.

وقد ضر بنا على ذلك الآمثال هنالك عند الكلام فى العلة .
وجمهور الفقباء علأن الاحكام تناط بالعلهلا بالحكمة

ولكنجرى.

على أقلام بعض الكتاب التعليل بالحسكمة واعتبار الحكمة مناطا اللأقسة
التلفة » وقد جرى ذلك فى عبارات بعض كتب الفقه الحنق » وجرى.

كور
لاهب.
ذاك فى غيره من المذ

الذين كأيروا من ذلك فقباء المذهب

الحنيلى  .وقد تصدى ليان هذا النوع من اقياس أبن “يمية وتلءيذه

ابن القهم .
واذلك اعتير الوصف المناسب بكو زعلة للقياس منغير نظر إلىو نه.
منضبطاً أو غمينرضبط »وقر روا أنه لامكن أن كارن نص ةأرآوفنىبوى.

إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة  .ومما تناط الاحكام » وهذه

المصلحة المشروعة هى الى تر بط ما الأشياه والنظائر .
وقد بكنلىامه ذلك على أساس أن اانصوص تعلل بالمصالم التى تطوى.
ّ تنا بأه سوآء أكانت منضيطة أمغير متضيطه  2وإذاكانت المصاحةأصلة

يقاس عليه  3فإنهم شبتون كل ثىء فى مصلحة معتعرة.وتكون معديرة مادام
ُ يهم دليلمن الشارع على اعتيار هذه

المصاحة 2

إذ أن

إلغاء

الشارع لىا.

دليل على أن اعتبارها مصلحة باطل  ,وأنه 'زعة هوى .
ومن ذلك مثلا أنهميحيز ون البيع بسعر القطع كأن يبيع شخص الخبز
طول الشبر  .ثيمحىء المشترى فيدفع الْن على أساس اسعر الذى كانقاكماً
وقد قطع السعر » وكذالك أباحوا اشتراط كل شرط فى العقد مادام لميرد
دليل على تحربمه على أساس أنهم ما اشترطوه إلا لحاجتهم إليه  .والمضاحة

دائمأ تصلح قياساً  .وقه.روا أن العقسد المعلق على شمرط >وز لاحاجة
إأنه وهكذا .

وو

سم

وما عدوا ذلك مخاالفاً لقان فى ثىء ء لآن القياس امجح 9دو

ق ومع الافسة لفقيةالصحيدة .
سن مع المصلحة عامالتفا 3

 - 90والاساس فى الخلافبين المهور بوعض الحنا بلة أنابور.
اعتبروا العلة لابد أن تكون منضيطة  ,إوذا ثبتت العلة كانت عامة غير قابلة
اأتىتتحقق فها.ولذلكقرروا

أن العلل المتقررةااثابتة الأخوذة دن

األنصوص

الشرعية أن بجعمالمعدوم لابجوز 80وهذه العلة عموداء ولا كا ننثت بعضص العقود

النى أقرها الشمارع فها بيع المعدوم لإجارة الظثر ؛ أو إجارة الشجر أو بيع
الأر قبل نضجه قالوا  :إن هذه العقود ثيقت على خلاف القياس » ومن

ذلك أيضاً أنه ثبت لديهم أن من الواعد المقرره أن بع الإنسان ما ليس
وا
دنو
جلك
عنده لجاوز ؛ول

أن الشارعأباح عقد أسلم ؛ تقالو:ن#عقد

على غير القياس وهكذا  ...وسلموا بصحته  .ولكن على أساس أمنخهالف
للقواعد القياسة المقررة .
ورعا ضعفوأ بعض الأاحاديث م املقرر من الأقسة إ(ذ ليأخذ.

وى
روهو
ا.
مرأة
الحنفية خبر المص

من أن ||نىصلىاللهعليهوسلم قال :

٠لاتصروا اليل والغنم افبنتاع را فهو بخير النظرين بعد أن حليها:

إن شاء أمسكبا إون شاء ردها وصاعا من تمر  .وقدرد هذا الحديث| لنفية.
وبعض المالكية  .لآنه مخالف اقاعدة تعويض الاعتداء عثله المأخوذ من

هن إعتدى عليكمفاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم و»قد.
قوله تعالى  :ف
حلب اللبن فكيف يضمن تمراًاوعخالفللقيأس من وجوه :
أوها  :أنه وجب رد صاع من

والمثل يضمن مثله لابغير جنسه .

كر بإزاء اللن  .وهما جنسان

مثليان .

ل1هم؟

سد

وثانها  :لا سبب للضيان  ,لآن سبب الضمان إاملاتعدى » إوما العقدء

.ولا تعدى لآنه عندما حلبماتعدى إذ كان فمىلك  :وأنه لايوجد ضمان

بالعقد لآن المقد قد انتهىمثبتاًآثاره بالآبض ء وإنه لا يضمن اللبن الذى
كان حادثاً .

وثاللها  :أن اللإنلمب«كونجوداً وقت البيع بل كان تابعاًفهوكالجل
 1لآ يضمن

.٠

ورابعها  :أنهلوكان مالا لكان تابعاً كالصوف » والتابع لايضمن
وخامسها  :أنه لوكانالضمان بالعقد لوجب إسقاط مايقاللهعنالن ,
واو كان بالتعدى لوجب مثله أو قيمته  ,وفى كان الحالتين لا يضمن بصاع
م
-ن كر 1

.

دبجد من هذا أن التظان فى ابر مبنى على قواعد مستنيطة منعلل هامة
منضبطة  .وهنا يد أبن ترعمة يتصدى للرد فيثيت أنالحديث موافق للقياس:

..وليس عخالف له و
.يتجه فذىلك إلى المناسب غير المنضيط ء فيقرر أنه
تسم الناقة على أنها كثيرة الدر فتبين أنها قليلةالدرءففات وصفمر غرب
افيه

فان شاء أبقى وترك حقه فىالفسخ  5وإن شاء فسخ ؛ وهنا يتين أن

.هناك نوعين من اللبن أخخزهما ؛ اللين الذى حدث بعد الشراء  وهذا حدث

مفلىك المشترى فيثبت له  ,وهو نطير الغذاء والحفظ وااصيانةءواللينالدذى

.كان قبل الشراء » وهذا يجب أن يضمنه للآنه حدث فى مأك البائعقبل أأعقد
 :وقد كانكثيرآ ؛ فإذا ردتالعين وفسخ العقد وجب أن يكون الضمان

تعويضاً ا فقدءوةدقدره النىصل التهعلر4و سلبصاعهن كر وميدر باللن ,
لآن اللبنمختاف من حيث نوعه ؛ ومن حيث الحيوان الذى بدره و
؛لأآنه
()5كشف

الادرار

ب

و صض..ن.

كاوا-
ل

غيرمعلومفلوقدرباللبن لكاننمةاحتال الزيادة وتكون ربافيحترز عنه..

فكان اأضمان بغير جنسة » وكان قريباً منه  ,لآن غذاء العربا كلالنين أو

الغر ٠ فعوض أأنى صلى اللهعليهوس بصاع من عر <سماللؤزاع.وتقيقاً

لاعدل ما أمكن  ,ولآن الشاة لاتحتمل فى ضرعر! أكثر من قيمة صاع .

ولاشك أن هذا التعليل تقريب » وليس ياأنوآصف منضبط يمكن.

أن يعمم فى قياس » بحيث يتقرر على مقتضاه أن كل ضمان لمطعوم يسكون.
مطعوماً  :فضمان القّر لا يكون بتمرء لكن ببر مثلا وهكذا ف
,إن هذا إن
صلح علة فى هذا الموضع لايصلح علة تتعدى إلى سواه  ,فلايمكن أنبكون
لها صفة العموم .

وهذا غير منهاج الرور الذى يقرر أن العلة تنكون عامة تعمل مالح.
يعارضبا نص  ,فإن عارضها عمل به ؛ وكان على خلاف القياس .

القياس والنصوص
؟ - ”1عل مقتضى مذهب أاججمبور أنهقد يتعارض القياس ممألنص ..

وذلك لآن العلة متعدية » تبت فى موضهرما وتتءداه إلىكل ما تتحقق فيه

وحيما حققت فى موضع ثبت حكم الآصل لافرع ؛ وعى عامة فتبتت فى.
كل أحادها  ,وبهذا قد يكون من اانصوص
وهنا أقسمأراء الفقباء إلى ثلا ة :

ما يعارضها .
|

أوطا ؛ أنه حيث وجد النص فلاعمل لاقياس مطلقاءسواء أكا انلتظنية.

فى السند أكمانت فى الدلالة لأانه لا قياس فى موضع النص  ,وعلى هذا

المنهاج الششافعى وأ
ثحم
مدوواور عن أبىحترفة نفسه..
الرأى الثانى  :أن القياس قد كر له معارضة للأدلة 'ظنية دون الآدلة.
 .القطعية » فبو قد يعارض لظن  ,وللكنه ليامكن أن يعارض ال#طعى ل
,انم
إن عارض القطعى فر قياس فاسد .
٠

غ8هم 57لدم

الرأى الثالث  :القياس أن 'صحيح ليامكن أن يكونمعارضاً لنص
سعى
هنة
:شر
ذ.ا رأى ابن
ء أكان ذلكالنص قرآناآً أمكا
اط,
وق
ونس
:تيمية وتلديذه اابلنقيم » فأمارة القياس الفاسد أن يكون معارضاً لأنص ,
وفلارق بينهذا الرأى والرأى الآرل من ناحية العمل » ما الفرق بننبما
من فاحية النظر  .فإن ال
يآوالءلافت إلى القساس » وإن سل بصعته .
رر
وقسا
يسق »ء
-فأبو حنيفة مثلا وأخذ ضير الأحاد إذا عارضه ال

سلامة

ومله فى غير موضع النص »ءأما ابن
القياس » ولكن مع سلامته يرده ؛ يع
ون ماسماه علة القياس غير
تيمية فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القياس  :أ
:صالهة للعمل .

|

معارضة القياس للاصوص :

صيو وصالقياس,
نب
لرطة
امعا
نرض
”  -وانتجه إلىالرأاىلذى يه
ويراجح يبنهما» وهو الرأى اانافى و؛إنه بالاستقراء تبين أن المعارضة النى
تغفرض بين الاقسة وااتصرص تنكون إذا كان النص عاماً من عيومات

القرآن أوالسئة  :أو النص خبر آحاد .
معارضة القراس لالفاظ العهوم :

مع"  -قال الحنفية  .إن العام قطعى فى دلالته  .والقياس كيفما
وعىه.ى محفقة فى
صورته ظنى إلا إكذاانت العلة منصوصاً عليها بنص قط
»إن هفه لاتكون معارضة قياس ظنى لعام » بل
الملوضع المعارض ف
معارضة قطعى لقطعى ؛ أمافىأكثر صور القياس فهو ظنى » فهو لامخصص
١
العام القطعى .
ولكن العام إذا خصص بدليل من أدلة اتخصيص فإنه يسكون ظنياً 
وذلك لأيه بعل التخصرص صر

دالا عل بعض أفراده  5وإطلاق العامعلى

بعش أفراده من فال امجاز  2وإذا كان يجحاذاً  3فد صارت به الدلالة ظنية 6

2

ا

وقد قالوا قَّهزه الال إنه وز أن مخصص  القياس بعدالتخصيص

الآول.

ظع
منى
فلا قوله تعالى  ,:وأحل لكم ما وراء ذلكمءقد خصص بقوله ال
ى حد بك ججمع على الاحدل تاماه

وهر حديث «١ لاتدكح المرأة على أيئة

أخها ولا ابئة أختها » فالمأ حصصت

 4وأصبحت قابلة التخصيص

بدليل

لى » وقوله تعالى  , :أحل الله البيعوحرم الربا .فقد خصص الببعالحلال

بالبيوع الثى حرمتها النة كبيع الربويات ؛ وغيرها  ,فأصبح عاماً مخصصاً

فيجوز أن بخصص بالقياس .
8

هذا مذهب الحنفية فى التعارض بين القياس والعام ول تبت

انسبته لأبى حنيفة  .أما مذهب مالك الذى فرض هذه الممارضة كالحنفية .
ولسكن العام عنده ظنى » فإذا كان القياس ظنيا ف.هى معارضة ظنى بظنى »
ولذا قرر أن القياس بخصص ألفاظ العموم الواردة فى القرآن أو فى السنة
فإذا تعارض عام القرآن أو السنة مع القيماس خصس عام القرآن به  .وقد
قرر القرافى هذا فى كتابه تنقيح الفصول .

وقد ساق القرافى حجة طذا الرأىءفقرر [نه إن تعارض القياسمعالعام

والثاى لا احتال فى دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتهال الدلالة .

والآخر لااحتهال فيه ,كان الاخذ ما لا احتهال فى دلالته » وإن تخصيص
العام بالقياس يكون ذلك إعبالا لما وإعما) معأ أولى من إعمال أحدمما ,
الموضع من غير باعث يدعو إلى ذلك الاهمال()١ .
هذه هى الحجة إلى ساقبا القراق  :ولنا ما نغار من وجبين :

أولها  :أنه يقوم على أساس اعترار العام فى دلالته محتملا :ويدخل
( ) ١هذه ةصالخامهقاسنم ةلدأىف جيقنت لوصناا ص ١ه ٠

"هلا

مده

دلالته الاحهال غير ااناشىء عن دليل وإن ذلك نظر فى ذاته غير سليم 7

لآنه ترهين الأّدلة الشرعية » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث »

نعمومها حتىيقوم الدليل مناانصوص.
ولآن دلالة الآلفاظ بحب أن يكوطا
علىخلافة  ,ولا بعدالقياس مخصصاء

لانه فرع النص » ولا يصحأن 3

الفرعوهو القياس أصلاء والآاصل وهو النص فرعا  .كأ قال الشافعى
كتابه اختلاف مالك .

الثانى  :أنمن المقررات الشرعءة أن لايصار إلى القياس إلا إذا أعوز
,هنا يكون ااقياس حيث النص  .بل يلغى بعضما يفبم من.
الجتهد النص و
النص ؛ وذلك عكس للترئيب .

ْ

وإن ذاك الاعبراض يرد أيضا على الحنفية الذين جوزوا تخصيص العام
بالقياس بتعد
خصيصه بنص .
معارضة القياس لاخبار الآحاد :

1/ع”  -ذكر ناأن الشافمى وأحمد وحأتبيوفة لايقدءون القياسمل
خير الاحاد  (2واقد أخذ أبو حدقة ير

الأكل واأثشرب

تاسيأ .٠ وقال

9

لولاالخير لتركنا القياس  ,وأخذ ضير بطلان اأوضوء إذا قبقه المدلى فى
صلاته » وترك |أقياس الذى يوجب بطلان الصلاة دون الوضوء » بألنه

كان يأخذ بفتوى الصحابى ء فى مقابل القياس » إذ أنه سمل عن أمان العيد.
أبحوز أملا *ذقَال :لا ك#وذ لأنه قل سيرق حراق فيسل»في من كلقومه.
ولا بلنه أن سر ركذى ألله عنه أجاز أمان عيل خر ج مع سيده عندمأأمن1

أهل حصن ؛ عدل عن قاسه إلىفتوى الإمام عمر ء ومافيل من أنه بقدم.

رناوى
االكا
القياس على خر الآحادإذ

غير فقيه » أوممااقل ن.أنهيرد.

خمر الأحاد إذا عارض القياس .ول يكنله أى وجه من وجوه اأقياس 5
بعارض :اك الفتاوى أأثا به الى لا بحال للشك فبها .

لاه 2

 '- 4لنترك أولئك الذين لايقدمون القباس على خير الأحاد ,

ونتجه إلى غيرمم » ولنذكر خلاصة ماذكرة أبو الحسين البصرى مآنراء
للعلياء فى هذا المقام ٠ وأقسام الأقسة .

لقد قم أبو الحسين البصرى الأقسة إلى أربعة أقسام :

القسم الأول  :قياس مبنى على نص قطعى  ,بأنكانالحسكمالمنصوص

عليه قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت ء وكانت العلة منصوصاً عليها أو
حه ف
ضصوعلي
بىا
ومتصو
كال

 .وفى هذه الحال يقدم القياس » لأآن ماثبت

»العلة
بالقياس فىحكمالثابت بنص قطعى  ,إذ المنصوص عليه قطعى و
النوع

منصوص علبها » وخبر الأحادظنى ,الفأتحرادد نعسنبدتهإلاىي اعل»رلسآونله »فىوحإقنيهةذتاه تقديم |
من القياس يحب أن يقدم على خبر
نص قطعى علىنص ظنى  ,إذ أنه ما دامت العلة منصوصاً عليها بنص قطعى
فاعمالا لا يعد من قبيل القياس .

القسم لثانى  :أن يكون القياس معتمداً على أصل ظن  ,وااعلة تثبت
بالاستنباط » وفهذه الحال يقدم خبر الاحاد  ,لأن القياسدخلته الظنون
منكل ناحية  ,فالظن دخل فى استنباط العلة »ودخل فى الآصل الذى بنى
عليه القياس » إذ هو ظبى كيخير الأحاد فلا يرجح .

ظ وقد ادعى أبو الحسين البصرى إجماع العلماء على رد هذا القياس ٠ كا

قرر إجماع العلماء على رد خبر الآحاد فى القسم الآول.

القسم الثالث  :أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى  ,والعلة قد نص
عليبا بنص ظنى » وفى هذه الال تتحةق المعارضة بين خير الاحاد والقياس,
وذلك لآنالنص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص عليه,فصح
التعارض بينه بوين خبر الاحاد  ,وهذا النوع من القياس قبداودعاىلأحسين

البصرى إجماع العلياء على تقديم خبر الاحاد على هذا النوع من القياس
ولكن ذلك الإجماع فيهنظر .
(م - ١7+أصول الفقه )

ل

ره"

ب

نكرنرق ا حي متواتر  :وهذه الصورة
اقم ارايأ س

موضع خلاف بينالعلماء.
مع"  -هذه أقسام القياس بالنسية بر الاحاد :ولبعض علماء
الأصول نظر عميق إلى خبر الأحاد من الخالفة بينه وبين اأقياس  ,وذلك
لآن خبر الاحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة أصول » وتلمكن
علته مأخوذة من أصل واحد بل مأخوذة من جموعة نصوص لأحاكام
مختلفة كعلةدفع الحرج فىكوا سباً لاتيسير ؛ وهذهقال المالكية بوعض
الحنابلة إن القياس يقدمويردخير الاحادءويكون هذا ديلا علأنالحديث
الس صحيح النسية للنى  : 0دذلك لآرن القياس الذنى تشهد بصدقه

»ر
عدة أصول ؛ وعلته قد اشتّت من غدة نصوص يكون قطوعياخًي
الأحاد ظَنى  ,وإذا كان القياس ظنياً » ولا تشود له أصول قطعية فإن خير
الاحاد يقدم .

ولقد قال الثناطى فى هذا المقام ١ : الظتى المعارض لأاصل قطعى ,

ن:
الك
رى ذ
معل
أليل
ولا يشبد له أصل قطعى مردود بلا إشكال  :ومن الد

أحدهما أنه مخائف لأصول الشريعة وعخالف أصوطا لايصيم  ,وما ليس «ن
الشريعة كيف يعد منها ١ والثانى أنه ليس ما يشبد بصحته  .وما هو كذلك

ساقط الاعتيار .

وهذا معنى قولبعض الينفية إنخير الأحاد إنعارض قياسياً  .ولكن
يشبد له قياس آخر » يقدم على القياس » إون كان خير الأحاد جاء مخالفاً
لكل قباس » أوكايقول ألوك الحنفية انسد باب القيأس فيه ء فإنهيرد.
وهذا النظر عند المالكية  ,وقد قاله ابنالعربى ونسبه إلى الإماممالك,
فقّد قال  « :ومشوور قوله والذى عليه المحول أن الحدتيت إن عضدتهقاعدة

4ه

“أخرى قال به وإن كان وحده ترك ؛ وضرب مثلا بالخير اأذى مخالف

القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خبر إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك فليغسله
.سبعاً [حداهن بالتراب الطاهر  ,فقدذكر أنه مخالف لقاعدة إباحة صيده »
.ولآنه حى » والحياةأمارة الطبارة » فهومخالف للقواعد  ,ولاقاعدة تذكيه.

والمل ااثانى وهو الحديث الذى يخالف قاءدة,و للكنه يوافق أخرىحديثك

العرايا (وهو ببع ماعلى رءوس النخل يثله تمر ) فإنه إن صدمته قاعدة

اللرباء فإن تعاضده المعروف ودفع الحرج .
وعلى هذا المباجكان المذهب المالى .

القياس فى العقوبأت

وىت العقوبات بالقياس »
بف
ثلام
هع ؟  -قد تعرض الفقباء للك

والعقو بتتانقسم إلىقسمين:عةو بماقتدرة <دالشار عمقدارهاءوءقربات

أخرى غير مقدرةإذا ليمحد ااشارع مقدارهاء وتسمى فىلغة الفقهالإسلاى
التعزير » والتعزير قد اتفق الفقباء على أنه يثبت بالقياس » وقد قالوا  :إن

الجرائم ثثيت بالقياس » والعقوبة تيت بالقياس ؛ فإذاكان القرأن والسنة
تقد نصا على المعاصى التى تعتير جر ال .م وكان يمكن فرض العقاب فيهأ ف»كل
ماتتحقق فيه معافىتلك الجرائْم أمذنى وإفساد يعتبر »ةجمثراباءو العقوبات

مقصد الشارع منها الردع .فكل ما يتحقق فيه الردع يصح أن يكونءقوبة
.سالكين مسلك السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى علييم .

.ن؟  -هذا حكم القياس فى العقوبات غير المقدرة » وجراتممبا ,

اجبرا بالقياس ؛ لقّد اختلف الفقباء ذلك
فبل تثبت العقوبات المقدرة و
عل رأيين :

فلعقوبات المقدرة » وإن ذلك واضح
:نه يجو ز القاس ا
أحدضا أ

فى كتب الشافعية فقد قاسوا الاواطة على الزنى » وقرروا لا عقوبة مثل ,

0ك
عمو بنه .وقاسوا القتل العمد عل القتل الخطأ فى إثمات كفارة القتل « بل

لة النص :
لقد عده بع
لمامن
دضب

دحجة الشافعىف إثياتالقياس ف العقوباتالمقدرة وجر اأمنبالقياس
مأندلة ال
فشريعج.وز أن تثبت بالهحدود م تثبت بالكتاب والسنة؛
فصح استعاله فىكلموضع ء إلىأن يمنعمانع.

الرأى الثانى  :رأى الحنفيةأنهلاقياس فىالعقوبات المقدرة ب
.فلقااس
فتشبت عقوبته له» وإنكان ثمةعاب فهى عقوبة تعريرية » وحجة الحنفية
فى ذلك ما يأنى :
أولا  :أن الحدود عقوبات مقدرة  .والمقدرات الشرعية لايدخلبا
القباس  ,خدالقذف عقو بت ث
همانون جادة  ,فلايصح أن يقاس علىذلك ,

أإنذه مقدر شرعى .

ثانا  :أن القياس أساسه العلة و,تمبيز العلة من بايلنأوصاف الثابتة

فى الآصل يكون بطريق الظن  ,والظن يكور فبة شبرة » والنى ككل
يقول  :ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » وإذا كان كذلك فلا بثيت
الحد بالقياس .

٠

ثالثا  :أن القياس استنباط بالأى  ,والاستنباط بالرأى لايدخل فى
نطياقهكموان حتقاعًلاللهى  ,وال
ححدو
قد م
ونق الله تعالى  .فلا يدخلها
الاستنباط يال رأى .
 - ”98ومهبما يكن من الآمر فى اختلاف الفقباء فى هذا المقام فإنه
من المقرر الثابت أن القياس فى باب العقويات والجراثم كان قليلا ولميكن

مقسعاكالشأن فىكل المسائل الفقيه الآخرى  .وكذلك الأمر فى القوانين

الله

الوضعية  .فإنالقياس فيها لميكنكثير ؟ فى العقو باتك هو كثير فىالأموال

وذلك لأانهلاجرعة إلاببنص ء ولاعقوبة إلابقوانولنآ,ن النظر إلى
مصلحة الهم حتى يقوم دليل على الإدانة ج
,عل القضاة لايتوسعون فى

تفسير القانون بالقباس فى العقوبات .

ة
يلو
عن ا
ضواني
تفسير الق

بالقياس

و١  -مهما تكن الآفاق التىبتجه إليها واضعو القوانين فإنه من

الم ؤكد أن ألفاظ القانون لايمكن أنتكون شاملة لكل الحوادثه الوقائع .
وكا يقول ارلشسهتانى ١ : إن النصوص تتناهى » والوقائع لاتقناهى » فلابد

من ألقياس فى تطبيق القوانين بأن تعطى الوقائعالتى لانص على حكمها حكم

الوقائع التى تشابهما من المنصوص عليها  ,وإنه لايصح أنيترك أمر القياس
من غير ضابط دقيق حك .

وقد رأينا اأفقباء ضبطوا القياس بضبط علته  ,ومنهم من جعل العلة

وصفاً منضيطامناسباًالحكم  .ومنهم من ١كتنى فى الوصف الذى|يصلحعلة
بأن يكون مناسباً منغير ملاحظة أن يكون منضبطأ عاماً شاملا  .وقد
ذكرنا أنالحنابلة والمالكيةو باعلضحنفية كانو! ينهجون فىاختيارالمناسب
غلة الحكم 00

ويظبر من تقبع أحكام القضاء أن القضاة يتجبونفالقياس إلىالوصف

المناسب إذ اعتيرودهو العلة » وذلكلآن القاضى لايضع القواعد  ,لوكنه

يقضى فىاللوضوع الذى بين يديه بماهو عدل وحق من غير أن يتجه إلى
جعل قضائه فىجزئية معينة عدة عامة شاملة .

وإن تتعرف العلة يكون بمعرفة المصدر التاريخى لنقوأن » وبمعرفة
البواعث الى منأجلباوضعالقانون  .ويكون أيضاً بالملاءمة بين القانون

ومصالح الناس التى يعترف بهاالشارع .

٠

لالب

إدن معرفة الباعث تكون بالرجوع إلى الأعمال التحضير يةالتوصاحبت.
التشكير فىالقانون  2ولازمته مشروعاً ؛ حتى صار قانوناً .

كل هذا ويلاحظ أن ترىالقاضى لمعرفة الوصف المناسب للحكميحب.
أن يدخل فيه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فإن المدالة مقصد.
عام لكل القوانين  .إذ أن القوا نينجاءت خدمة العدالة,وتنظيم المعاملات.
] -الاستحسان

#08؟  -عرف إمامان من أنمة اافقه الإسلاى بأن الاستحسان كان.

يكحريىرا فى عباراتهم فوى استنباطهم  فالك رضى الله عنه يروى عنه

أنه كانيقول  :الاستحسانتسعة أعشار العل,ولقد قال الإمام عمدينالحسن
عن أبىحنيفة  :إن أصحابهكانوا ينازعونهالمقاييس » فإذا قال استحسنلم,

يلحق به أحدء و٠لقدكان يقيس ما استقاملهالقياس فإذا قبح القياس
استحسن » فا هو الاستحان الذى أكثر منه هذان الإمامان الجليلان ؟
لقد عرف أبوالحسن الكرخى ء فقال  :هو أن يعدل اليتهد عن أن.

يحكمفىالمسألةبمثلماحكمبهف نىظائرها لوجهأقوى يقتضى المدول عن.
الأول  .وهذا التعريفالأتبيعنريفات لحقيةَة الاستحسان عند الحنفية »
لآنه يشمل كل أنواعه  ويشير إلى أساسه ولبهءإذ أساسه أن يحىء الحكم
مخالفاً تاعدة مطردة لآمر حمل الخروج عن اقاعدة أقرب إلى الشر ع من
الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتاد عليه أقوى استدلالا فى المسألة من.
القياس ؛ وهذا التعريف يصور آنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره
وأقسامه يكونفىمسألة جرعية ولو نسباًفىمقابل تاعدةكلية  ,فيلجا إليه
خذ بالقاعدة الى هى
لقافى
اغرا
الفقيه فهىذه الجرئية لكيلا يؤدى الإ
لادشعرنع فرىوحه ومعناه .
ابتع
القياس إلى الا

000

مت

ع.و؟  -ويلاحظ أن الاستحمان قأدخذ بالهمتفية والمالكية »
والتعريف الذى ذ كر ناه هو التعريف عند الحنفية ؛ وهو الذى تسيرعل»ه»

أما تعريفه عند المالكية فاقخدتلفوا فيه » فعرفه ابن العربى تعريفأ قريياً
فقال ١« : الاستحسان [إثار ترك الدليسل والترخيص

مأ عرفه به الحفة

مه إلىأربعةأقسام:
لمفخته  ,لمعارضة دليلآخر فى بعض مقوتضيقاتهس.

وهى ترك الدليل للعرف ؛ وتركة للاجماع.وتركه للمصلحة ؛ وتركهللتيسير
ودفع المشقة » ويعرفه ابن الأنبارى ؛ فمقنهاء المالكة بأنهاستعال مصلحة

جزية فى مقابل قباسكلى :يووافق هذا التعريفتعر يف أبن رشد فيقول:

و الاستحسان الذى يكثر استعاله هو طرح لقياس يؤدى إلى غالولفىحكم
ومبالنة فيهفدل عنه فى بعض المواضع للءنى يؤر فاىلحكم مختص به
ذلك الموضع » .
وخلاصته عندثم أنه استعمال مصلحة جزئة فى مو ضع يعارضه فها

قياس عام وقد ضر بوا على ذلك الأمثلة » ومن أمثلة ذلك عندم :
ضة
عر
 00أن القياس يوجب أن يكون الشبود عدو لا فىكل قضية و

صدق علىجانب
للنظر بين يدى القضاء به لآن العدالة هى التى ترجح جاالنب

الكذب حتى يازم القضاء بالحكم  :ولكن إذا كان القاضى فى بد لايوجد
فيهعدول ء فإنهيحبأن شل شبادة من يوثق بقوله فى احملة ٠ حتلاتضيع
الأموال والدماء

.٠

(ب) أن القياسكان يوجب ألا يأخذ الآشقاء إذا انحصر الإرث فى

الآموالزوج والاشقاء وأخوين لام وأكثر :ولكن الاستحان عند
المالكة مآقرر الصحاءة أوجب أن بأخذرا 80و يعتيروا كاخرة لام « فان

هذا استحسان وكان منعاً لغاوالقياس .
؛م مات
شرىتلّورى سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ث
() أن الامشت
-

فى أثناء المدة »فان خيار الشرط يورث عند المالكة  ,فان اتفق الورثة

0

علىفسخ العقدفسيخ ,وإناتفقوا على[مضائه أمضىعلهم أجمعين » ولكن

ى الإمضاء أن يأخذ نصيب منرد فإن العقديعضى
رلضمن
|اخإتنلفوا وقب

لهبالئع استحسانآ  ,وذلك لآن البيع قد بت من جانبه ,فلا بهمه يمثنول
إليهمادام وارثا .

وهكذا نجد الاستحساناتتتجه إلىمنع القياس الذى يؤدى إلى قبح ,
واذلك روى عن مألك أنه قال  :ه إرن المغرق ا
فلقياس يكاد يفارق

السنة » .

١

ولكن هل يتلا الاستحسان مع المصال المرسلة ايلتأىخذ بها الإمام
مالك  .ذلك أن الاستحسان على ماقررنا آخذ صلحة جرعية فى مقابل
قياسكلى » أو بعبارةأدق ترجيحللاستدلال المرسل بالمصلحةعلى القياس »

فهو [ذن متلاق مع المصلحة المرسلة  ,ولكن الشاطى ينقل أن بينهما فارقا

دققا » فقال  « :فإن قبل هذا من باب الصاح المرسلة » لامن باب

الاستحسان  ,قلنا  :نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناءمن

القواعد بخلاف المصالح المرسلة ( )1.أى أن اشاطى يرى أنه لفارق

بينهما  ولكن جمرور الكمياين رون أن الفرق بينهما هو أنالاستحسان
يكون حيث يكون موضو عالمسألةخضع قياس فيجىء الاستحسانمناهضا
لهذا القياس  .أما المصلحة المرساة فانها فى مسائلها تكور :دليلا حيث
لا دليل سواها .

ش

سوم ل ويقسم الحنفية القياس إلى قسمين  :أحدهما  استحسان

القاس  ,والثانى استحسان سببه معارضة القياس لأدلة شرعية أخرى . .
والقسمالآول| ل وهواأذى

) (١الاعتصام  +إن ص

4ب

يس
مى استتحسان |أقياس ,أن يكونقى المسألة

.

هوم

وصفان يقتضيان قاسينمتيا يأنحيدنهماظاهر متبادر وهوالقياسالاصطلاحى؛

والثانى خى يقتعنى إلحاقها بأصل آخر  ,فيسمى هذا استحساناء أى أن

القضية الى ينظ الفقيهفى حكها يكون بين يديه إكاقان :أحدهما الحاقظاهر
بح بمقتضاه فى نظائر هذه المسألة  ,والآخر خن  .ويكون فى هذه المسألة
»لا يطرد فيهامناثظباتفئىرها » ولذلك يقول
اثيلر؟ظمانهر ف
أقوى تأ

مس الأثمة السرخسى «:الاستحسان فى الحقيقة قيحاسدانهأما جضبعىيف

الآثر يسمى قياساء والأخرخق قوى الأثر فيسمى استحساناً » أى قياسا

لبرجيح بالآثر لابالخفاء والوضوح (1ك.
ممستحسنا  .فا

وإن قرة الآثر وضعفه أساسه التسير درفم احرج » فالاستحسان

ذر
القؤاسى أساسه رفع الحرج ؛ ولذلك يقول السرخمى فى المبسوط بعد ك
ر يفات الاست<سان ١« : وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لسر ,
تع

هيد االلهبيكسمرءولا ياريلدبصكممرء
وهو أصل فى الدين .قال تعالى  :بر
قال م

:له خيردينكم السر 6ت

ومن أمثلة هذا الندوع من القياس مايأق:

أمسنقهةا إلى قدمها  .ثمأبيحالنظرإلىبعض
()١أن المرأة عرورة
المواضع للحاجة كرؤية الطبيب » وإن هذا معارضة بين قناسين .أحدهما :

ماقررته القواعد منكونالمرأة عورة لاآلننظر إلبهاياؤدلىفإلتىنة »

والوصف اثانى ماعساه أن يؤدى إلى مشقة فىبعض الاحوا كحلالالعلاج
سير هنافهىذا الموضع .
اعمالتت عيلة
فأ

(ب) إذا اختلف المتايعان فىمقدار الْن قبل أنيقبض المشترىالمبيع»

فإن مو جب القياس الظاهر أن الذىكانيحب عليه أن يقيم البينة هو البائع
() راجع المبسوط ج .١ص م١4

-1-

وا لتمكن بيثة
وبين على من أنكر  ,إذ
المدعى  .والبينة على من ادعى » ال
نسن أنياحلابفائع والمشقرى,
تكح
سول
ايه
حلف المشترى لآنه المدعى عل

نلكآلهما ينكر شيئاً بدعيه الآخر فءالبائع يدعى الزيادة وينكراستحقاق.
المشترى للمبيع من غير أدائها والمشترى يدعى استحفاقه للمبيع منغير هذه

كر وججوما ؛وترى من هذا أن للاستحسان علة أقوى أي
شو
الزيادة »
ش

من علة القياس اظاهر .

وإذا كانالخلاف بعداقيض ؛ فالاستحسان أيضاً أن ,تحالفا .ولكن.
ذلك لورود السنةالمثبتة للتحالف  .إذ يقول النىكك  .:إذا اختاف.
المتسايعان والساعة قاعم مالفا وترادا».

١

:

وإن استحسان القياس بصم تعد ينه لآنه هبى على علة  ,والعلة تتعدى»

ولذلك قالوا إنه يكو ن التحالف قبل القيض فى الإجارة كالبيع » أما بعد
القبض فانه لاتحالف إلا فى البيع .
) ( 0وهن ذلك مسألة سؤر سباع أطير

وهو بقية الماء الذى لشربه

منه  .فان سباع الطير كالنسر والحدأة تشبه سباع اليهائمفىكون لبا نيمسا

لياؤكل .وكوتها تتخذى من الهيوانات و
»با أن سور سباعالبهاتمكالسيع
قياس ظاهر ؛ ولسكن الاستحسانيتجه لقياس آخر خق » بويانه أن سؤر

سباع البهاتمكان نجسا لوجود لعاما فى الماءءو اللعاب متصل باللحمفمو نجس

بنجاسته أماسباع الطير ,فبىتبشنرابقيرها  ,فلاتاق الماء فىلعاها ,

ومناقيرها عظام لانتترك فىالماء أى اثر » فلا يصيب الماء تجاسة بشرب.

سباع الطير ,يفل
كاؤرىي السور نحسا وللاحتياط قالوا إنه مكروه .

-

والقسم الثانى من الاستحسان لايكوانلداعى إلىالاستحسان.

علةخفيةأقوى أثرً منالعلة
الظاهرة ؛ ولكن يوجد داع آخر

وعارة

0#

لس

أخرى لا يكون التعارض بين علتين إحداهما ظاهرة  :والاخرى خفية >
بل يكون التعارض بين عاة قياس » ودليل آخر غير القياس .
وينقس

الاءة<سان بحسب معارضه إلى ثلاثة أقسام  :استحسان السنة-

واستحسان الإجماع
اسءوتسان المدئة

واستحسان

الضرورة .

 :هو أن شيت سن

السئة م وجب

قياس

رد

.

من ذلك ماروى عن عحة الصيام مع الكل وا'شرب ناسياً 4
وترادا »و

فإن القياس كان يوجب الإفطار » ولكن ورود النص بالصحة جمل الحنفية:

يردون القياس فى هذا الموضع  .ومن ذلك أيضاً بطلان الوضوء بالقرقبةفى.
أأصلاة » فإن موجب القماس أن الصلاة وحدها هى التى تبطل  ,إذ أنالخلل.
كان فنها ذاتها » وإذا كان فى المشروط خلل لايتجاوز ذلك إلى الشرط »

ليهوس أبطل وضوء من قبقبوا ف صلاتهم  3لانهم.
لآنالنىصلىاللهع
رأوا أعمى يتردى.

استحسان الاجماع  :أن يرك القياس فى مسألة لانعقاد الإجماع على.

غير مايؤدى إليه » وذلككانعةادإجماع المسلين على صحة عقدالاستصنا ع»
ن القياس كان يوجب بطلانه  ,لآن حل العقد معدوم وقت إنشاء العقد .
فا

ولكن العمل فىكل الأزمان على صحته » وتعارفوا على عقده » فكان.

ذلك إجماعاً أو عرفا عاماً يترك به القيامن  ,وكان عدولا عن دليل إلى.
أقوى مله .

1

ويقارب استحسان الإجماع فى معناه استحسان العرف » فانه يكون.

لدفع المثيقةويكون فىحال العرفالعام .
استحسان الضرورة  :أن يوجد ف المسألة ضرورة تحمل انيد على

ترك القياس والاخذ بمقتضياتها مثل تطبير الأحواض والآبار فانهلايمكن.

م

-

تطبيرها إذا أخيذنا القياس ,
وقد قال فى توضيح ذلك صاحب كشف
الآسراد ه لا يمكن صب الماء على الموض والبثر ليطبر.وكذا الماء الداخل
فى الخوض يننجس علاقاة النجس ء والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تزال
اتعود وهى نجسة  ,فاستحسنوا ترك العمل وجبالقياس للضرورةالحوجة؛:

.وللضرورة أثرها فى سقوط الخطاب .
:
ولقد قدرءالفقباء بالتزح بعدد منالدلاءكبيرآيتناسب معالنجاسة .
حتى تخف بشكراره أجز اء النجاسة فىالماء » وكإاننت لا تقطعماماً .

وهنا يكونترك القياس بدليلشرعى ثابتأو أمصلقكلرىر  ,ويزاد

نوع من الاستحسان المالكى وهو الاستحسان المصاحةبأآن نكو نالمصلحة
معارضة للقياس فتقدم عليه  ,وقدأشرناإليهمنقبل:

 - 79وتب
هينذمان أرن أساس ااتعارض بين موجب القياس

وموجب الاستحسان هوماقررهفقباء الحنفية منعموم العلة الىاعتتبرت

أساس القياس ؛ إذ أنهميس
اتنلبطو
ا نحعلكلاممن النصوص  ,ثيعمممون
أحكامبا ٠ فكل موضع تثبت فيهالعلة التى استبطت يحب الثابت فى الاصلء

«ديمقتضى هذا التعميم والاطراد » وقع أن بعض المواضع الى تثبتفبهاالملة
المطردة تحقق فيها وجود معارض للقياس ؛ إما القياس آخر أقوى ٠ وإما

لدليل آخرغيرالقياس ؛ من أئر دارد عنالونَىكيهِ » أو عرف قالم ,

أو ضرورة ملجئة أو مصلحة عند المالكية .

-هذا هو الاستحسان »متقرره كتب الحنفية والمالكية ,

.موهوو ف
ضىوعه ليس خروجاً علىالانص
لوشصرعية ؛ فبويعتمد عند

أبى حنيفة على القياس وعلى الآثر » وعلى الإجماع  ,والعرف الذى يعتهره

أبو حنيفةديلامن الآدلة الشرعية فىغير موضع النص  ,يكماتمد على

'الضرورة ؛ والضرورات تبيحالحظورات  ,وإن الآخذ بالاستحسانالحنق

لا ينافى الانباع لللأصول المعتهرة بحال من الأاحوال .

ووم
 ٠أن الاخذ بالاستحسان المالى سير على منباجهءلأنه يعتير المصلحة
دليلا قائماً بذاته من أدلة الشر ع » وهو يرجحبا عند معارضة القياس لا »
فبو يسير ممذا علىمقتضى منهاجه الذى 'بجه .

وؤ؟  وقبل أن نترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض,
لاهرين  :أحدهما معارذة القياس للاستحسان فى المذهب  ,والثانية نظر

ظ

الشافعى إلى الاستحسان .

أما أولهما  :فبو أن االذهب الحنق مسألة خاض فبا علماء التخريج فى
حعسان»
لباالقسياتسم
اوج
ذلك المذهبءوهى الأحوال ايلقىنازع فيها م
أتعد مسائل فيها رأيان أحدهما  :القياس  واكانى  :الاستحسان  .وأن

الاخذ بالاست<سأن أرجح من القياس » ومن سلك مسلك القياس يكونقد
أخذ بول مرجوح »أمأنهلايكون فيهاعن أبى<نيفة إلا قول واحدء فإذا

كان مؤجب القياس فىالولاية على امجنون جنوناً عارضاً بعد البلوغ أن

تكون الولاية لمن يعينه القاضى باعتبار أن ولاية الاب قد أنتهت بلوغه

رشيداً ولكن الاستحسان عند ألىحدفة أن تعود ولاية الاب لعودة

سدها وهو الضعف الذى أوجده الجنون » فول يقال إن فىهذهالمسألةرأ بين
أحدهما  :موجب القياس الذى يمنع ولاية الآب إلا عن طريق أقاضى »

والثاى  :هو الاستحسانالذى يبق هذه الولاية .
والذى يبدو لى أن هوجب القياس لا بمكن أن يكونقولا لابىعحنيفة,
لآنهل يموثرعنهأنهرآه قولا ,ولآن المأثور عنه أنه يترك القياس إلى
الاستحسان إذا قبح القيارءولن من أنواع الاستحسان ماهو تركالقياس

للحديث أو للاجماع أو لاضرورة ؛ وليس للقياس موضع إزاء الانص أو
الإجماع أو الضرورة .

٠

ولقد صرح السرخسى بخطأ هن يقولإن موجب القياسقول افلمذهب

الحنق إن كان فاىلموضع استحسان  فقال ٠ : إن بعض المتأخرين من

0

'أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى مجنواز العمل بالقياس فى
-موضع الاستحسان

ن
فدىإ,
وهذا دهم عن

اللفظ الكمذور فى عامة

الكتب  :إ,لا أنا تركنا القياس و,المأروك لايحوز العمل به وربما قبل

فى اختيار الاستحسان  :إلاأأنسىتقبح ذلك » وما يجوز العمل به شرعا
.يكون استقباحه كفراً  ,فعرفنا أن القياس متروك فى معارضة الاستحسان

أصلاء .
الآمر الثانى  :هو موقف الشافعى من الاستحسان » وقد أبطله .

.ا"  -أبطل الشافعى الاستحسان  ,حتى أنهعقد لذلك فصلا قاءاً
بذاته فىكتاب الامبعنوان [بطال الاست<سان» ولنسق أدلة الإبطال التى
»هى تتلخص ق
ساقها » ومنها نعرف على أى أنواع الاستحسان ونطبق و

ستة أدلة ساقها فى مواضع منتورة من الرسمالة وكتاب إبطال الاستحسان »

الأول  :أن الشريعة ونصحمل على نص بالقياس  ,وما الاستحسان؟
أهر منهما أمغيرهما ؟ فانكان منبما فلاحاجة إلى ذكره ٠ كواإننخارجاً
عنهما فعنى ذلك أن الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس من غير حكم وذلك
يناقض قوله تعالى  « :أنحسب الإنسان أن يرك سدى»ء فالاستحسان الذى

لابكون قباساً ولا إعمالا لنص يناقض تاك الآبة الكرعة .
الثانى  :أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة اله تعالموطاعةرسوله » دتنهى
سيدأ فهوتعالى يدول :ه فان تذازءتم فىثىء فردوه إلى ألله والرسول إن

كنم تؤمئون بالله واليوم الآخرء والاستحسان لكيتساباً ولاسنة

0-7

تكزفبيود عليبما ف»لا يقبل
ولا ردا للكتاب والسنةء إنماأمرغيرذل
إلابدايلمنبما علىقبوله » ولادليل عليه .
الثالك  :أنالنىصَكلايةماكان يفت باستحسانه وهو الذىكان ماينطقعن

الهوى » فقد سئل عن الرجليقول لامرأته  :أنت علىكظبر أى » فلميفت
باستحسانه » بل انتظر حتّى نزلت آيةالظبار وكفارته » وسئل عمن يد مع

يتهت رهجلماها فاننظر حتّىنزلت آية اللعان» وكذلك سكل جمن ننى
ورأ
ام
.نسب وإده لآنهعلىغيرلونبما ف»انتظر حتى كان-ك اللعانأيضاً:

ول وكان لأاحد أينفي بذوقه اافقبى أوباستحسانه لكانسيدالمرسلين

عمد ميل ؛ فامتناعه عذه يوجب علينا أن متنع عن الاستحسان من غير
رىسول الله تعالى أسدوة حسلة .
اعماده على نص ؛ ولنا ف

الرابع  :أن النى صظليوقد استشكر على الصحابةالذينغابوا عنهوأفتوأ

باستحسانهم» ققدأنكر على بعض الصحابة أأمح'مرقوا مشركا لاذبشجرة»
واستنكر أن أسامة قتل رجلا قال لاإلهإلااللآهن»ه قالها تحت حر
.السيف » وكلوان الاستحسان جائزآ ما استنكر علوم .

الدليل الخامس  :أن الاستحسان لا ضابط له  ,ولا مقاييس يقاس بأ

الحق من الباطلكالقياسءفلو جاز لكل حا أومفت أوجتهدأنيستحسن

من غير ضا بط لكان الأمر فرطاًولاختلفت الاحكام فىالنازلة الواحدة
استحسان كل مفت » فيكون فى الشىء الواحد ضروب من
على حسب

الفتوى منغتيررجيح واحدة على الأخرى » إذ لاميزان ولا ضابط.يمكن

له الترجيح به مادام الأساس هو الاستحسان .

الدليل السادس  :أنه لوكان الاستحسان جائزاً من الجتبدء وهولياعتمد
نلىص
لل ع
ا حم
.على نص ولا

بيلعتمد عالىلعقل وحدهء لكان تجوز

الاستحسان ين لعسنده عمالكتاب والسنة » لآن العقل متوافر عندغير

.العلياء بالكتاب والسنة  .بل ريماكانمنهم من لهعقل يفوق عقول هؤلاء».

اا

وله إبانةخيرمن إبانتهم » ويقول الشافعى فى ذلك د:إن قلتمإنهم لاعلهم
بالأصولءقيل لكم فا حجتكم فعليكم بالآصول إذا قلتمبوللاأاصلقياس

علىأصل  .هل خف
اتم
لعل
عىأقهلول الجاهلين بالأصول أكثر مأننهم

لايعرفون اليآصحولسفنلاوا أن يقيسوابال ياعرفون  ,وهل كأسبكم

علسكم بالأصول القياس عليها أو أجاز لكم تركها » فإذا جاز للكمتركبا
جااز
للط
قمول معكم )(١.

 - "5وإن هذه الآدلة كلهالاترد على الاستحسان المنق » إلا فما

يتعلق باستحسان اعرف » واعتبار العرف أصلا من أصول الاستنباط
موضع خلاف بايلنشافعية والحنغية وماعدا استحسان العرف فإن كل

أنوا ع الاستحسان الحننى لايردعليه اعتراضمن اعتراضات الشافعى لآنه
مبى على الآصول الى لايسع الشافعى أن يخالفها  ,إذ هو فى إحدى صوره
ضرب من ضروب القياس  ,وفى الأاخرى اعماد على اانص ء أو الإجماعء
أو الضرورة  .والضرورات تييح الحظورات بإجماع العلياء ؛ دهى موضع

اعتبار » و.ها يخالف النص  ,فأولى أن يخالف يما القياس .
با
ولنسبة للاستحسان المالى نقرر أن هذه الأآدلة واردة عليهبالنسبة
لاستحسان المصلحة  ,لآنها هىالىيردعليهاتلك الأدلة  ,علىنظرفىأن

المصلحة الى اعتبرها مالك مخالفة للأصول أوغير مخالفة .

وفى الحق إن الاستحسان فى نظر الشافعى يشمل امصاحة المرسلة إذالم
يكن دليل سواها .كا يشمل المصاحة فى حال معارضتها للأقسة .

 ٠ويظهر أنكاللءاةستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك اتلشملصاحة

المرسلة » فالإمام مالك عندما قال  :ه الاستحسان تسعةأعشار العلم »كان

يدخل المصلحة فىعءهومه؛وهى الجزء الآكبراملنتأسععةشارءوالاستحساه

المقصور على معارضة القياس بالمصاحة جوء ضئيل منها .
( )1الم ج باص سم .

ا
وسنترك الآأن الدفاع عن مذهب مالك إلىالكلام فى المصلحة المرسلة

التى حمل لواءها ذلك الإمام الجليل .

 -_ 9المرف

67

هذا أصل أخنذ به الحنفية والمالكية فىغيرموضع اأنص ,

والعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورم  ,وهذا يعد

أصلا منأصول اافقه » قد أمخذ
ِمكنقر
يله
ةٍ  :م,ارآه المسلدون حسناً
فاهو
لعن
لده أمر حسر » فإن ذلك الآثر يدل بعبارته ومرماه علىأن
الآمر الذى برى عرف المسامين على اعتباره من الأمور الحسئةيكون عند

لله أمراً حسناً ٠ دإن خالفة العرف الذى يعده الناس حسن
حايك
ج
رونفيه

وضيق ٠ و لقدقالاللتهعالى « :ماجعل اللعهليكمفىالدينمنحرج » .
ولذلك قا
الاللعلما
مءذفى
هب الحنق والمالكى إن الثابت بالعرف

اصحيح غير الفاسد نابت بدليل شرعى » ويقول شارح كتاب الأشباه

والنظائر ٠ : الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى ء .

ويقول اأسرخدى ف المبسوط : الثابت بالعرف كالثابت باانص ء
ولعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عكلياهلنص حي لانص.
 - #5وإن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول

الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص نءكتاب أو سنة .وإذا
خالف العرف الكتاب أو السنةكتعارف الناس فى بعض الأوقات تناول
بعض .الحرمات كالخذر » وأكل الرباء
فعرفهممردود عليهم ل
,آن اعتباره

إضمال لنصوص قاطعة » وأتباع للبوى وإبطال للشرائع  ,لأن االشرائع
ماجاءت لتقرير المفاسد و
,إن تكاثر الآخذين ميادعو إلى مقاومتها .

لا إكى الإفرار ا .

٠
(م ١6

أصول الفقه)

هلالا سل

»هو
وعلى ذلك نقول إن العرف قسمان  :عرف فاسد لاايؤخذ به و

الذىيخالف نقطصمياً » فإنهذا يرد  ,اولقسمالانىعر ف صحيح  ,فإنهيو خذ
ايهو يعتير الاخذ نه أخذاً بأصل من أصول الشرع .
5

-

والعرف الصحيح ينقسم إلىعرف عام » وعرف

خاص

»

,دخول الخام
والعرف العام هو الذى اتفقعليهالناس فىكل الامصار ك
واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحياناً فيه » وعقد الاستصناع »
وقد قرر فتهاء الحنفية أن هذا العرف يتركباهلقياس » وسمى استحسان
العر فك بينا »وتخصص به العام إذا كان ظنياً » ولميقكطنعياً و,من أُمثلة
ترك ألعموم قَْنص ظئى لاجل العرف أنهقل ورد نبى النبىمكل عن ببع
وشرط

؛ ولكن

قرر جمرور النفية معالمالكية أنه>وز كل شرط جرى

العرف باعتياره .

00

ولكن ماهو العرف العام الذنى يخصص به العام الظنى » ويترك به
القياس ؟ لقد وجدنا:الفقباء يعلاون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقوطم:

إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القراس بالتعامل به من غير نكير من
أحد من الصحابة ولا املنتابعين » ولا منعلءاء كل عصر  ,وهذاحجةيترك
مها القياس » وإن هذا العرف يصدق على الإجماع »بل

هو أدق أنواعه لآانه

يشمل الجتهدين وغير انجتهدن ؛ ويشمل الصحابة ومن يحىء من بعدثم .
ولذلك تقول إن العرف العام هوالعرف الذى سود فىكل الأمصار
من غير نظر إلىالقرون الغابرة .

ويقابل العرف العامالصحيح ٠ العرف الخاص »٠ وهو العرف الذى

يسود ىكل بإد من الللدان  ,أد إقليم من الأقاليم أو طاءفة من الناس ,

كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وو ذلك ء فإن هذا العرف لايقف
نه يقف أمامالقياس الذىلتاكون علته ثابته بطريق
ك»
للنص
واما
أم
قطعى م 1نص أو مايشبه الدص فىوضوحه وجلاله .

هلا"

عد

هم  -بوإن الاحكام اتى تبنى على الفياس الظنى» ت,تغير بتغير

«الازمان  ,ولذاقالوا إنه بحوز أن يشالف المتأخرون مذهب المتقدمين منبم

.إذاكان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس  ,لانهم فأقىيستهم يكونون

.متأثرين بأعرافهم » ويقول ابن عابدين فى ذلك .

 ٠إن المسائلالفقبية إماأن تنكون ثابتةبصريح النص ء وهى الفصل

الأول وإما أن تنكون ثابتة بضرب اجتهادى ورأىء وكثير منها يبنيه

١لمجتبد علىماكانفى عرف زمانه نحيث لوكان فى زمان العرف الحادث

لقال بخلافى ماقاله أولا  وطذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنهلا.دمنمعرفة

.كثير من الاحكام تختاف باختلاف الزمان ؛ بحيث أو بق
:عادات الناس ف
الحكم علىماكانعليه أولا لازم منه المققة وااضرر بالئاس  ,ولخالف

«واعد الشريعة المينيةعلى التخفيف والتسير » ودفع الضرر والفساد ليقاء

العلم علىأحسن :نظاموأتم [حكام» ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا على

مائص عله الجتمع ففىىمو أضعكثيرة بناها على مكاآن ق زمته » ولعديم أنه:لوكان فى زمنهم 3

أخذاً من قأوعد مذهيه )(١ » .

وبالبناءعلى هذه القاعده المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين ى

“كير من المسائل المبنية علىالعرف الماضى إذا خالفت العرف الخاضر :

( )!1ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذيا » حت أوقعه فى أذى ف

المال أو الجسم ؛ وإن ذليكخالف قاعدة مقررة فى المذهب الحنق»وهوأن

ااضيان داعااعلالماكردون المنسبب » وأن الذى أزل اأضرز هومن سعى
.إليه الساعى العمة والكذب » فكان #قتضى القاعدة أن يكون هو الضامن »

,ولكن روى العدول عنمو جب القياس بها » إلى تضمينالواشى لكثرةفساد
الواشين » وليكون ذلك درعا ٠ بلإن بعض اافقباء أيفحتىواز قتل

ءسما لدائه  .ولكيلا يكثر المرجفون الذين
«الساعى فىأيامافتنسة ح
.مسدون النفوس

-

()١رسالةالعرففبجموعةرسائل ابنعايدين صج>م١١

بام _
ين الآجير المشترك ٠ حيث شاع الفساد وعم »
مذلك
ضمن
ت) و
(ب
يماط يوجب تضمينه لبحفظ متاحت بده >
تأصب
ح,ف
اناء
لالأم
اان
وخ
ولكيلا يغتاله بدعوى هلائه  وإن ذلك مخالف لقاعدة اليد الآميئة » من,
حثلا تضمين إلا بالتعدى .

( < )ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذا دخل به ذاو يهاثم أنكرت

أنعهطاها أىقدر مم المقبلريلا كانكأثويراً ققأدخذ التأخرون
يفتوى الفقيهأنىالليث الذى اعتهر مثل هذا الإنكار باطلا  .لآنه يستحيل

عادة » ولا يكلف الزوج إثبات الآداء ؛ مع أن القاعدة المقررة أن الدبئة

علىمنأادعلىموين علىمن أنكر  وذلك لعشايلوكذبوإتكارالحقوق
رد ) ومنها وتقيبد إجارة أرض ااوقف  ,وأموال اليتامى بأن تكون
لمدة لا تزيده على سنة بالفسة للدور والوانيت » وأن تسكون لثلاشسنين

بالفسبة لرلااضى الزراعية والحدائق والبساتين .
(ه) ومن ذلك أن أباحنفية رضى الله عنه كان.رى أنالشهادة لاتحتاج
إلى تركية الشمود تمن يئق بهم القضاء » ولذلكلقول النبى كاي « :المسلبون
عدول بعضهم علىبض » دكان ذلك الحكم مناسيا لزمانه » ولكن لما

فشا الكذبكان لا بد منااتزكية  .وذلك اشترطبا الصاحبان لما عالجا
شئون الناس ف القضاء .
( و )ممن المتفق عليه بين فقباء المذهب الحنى أنهلاجوز أخذ أجرة

»العيادة لابو خذ
»لا إقامة الشعائر » لآن هذه عبادات و
على تعليم القرآن و

عن
ستنع
ااام
نن لم
لولك
اا »
أجرة عل عليهياه

تعالليمقرآنب إألجارة وإقامة

الشعائر إلا بأجرة جوز الفقباء ذلك ليستمر حفظ القرآن  ولتقومالشعائر
من أذان وجماعة فى المساجد.

 - 9وهكذا انلمفدقباء جعلوا فتاديهمتابعةللا'عراف ما داملم

الا ل
يهكنناك نص .وإذ!إكوجب عل المفتىأن يكون عالماً به ,ا؛ ولنختتمبحثنا
بكلمة قيمة كتها ابن عابدين :

د لابد للحا ممنفقه أحكامال وادث الكلية .و فقه فىنفس الواقعم
وأحوال الناس ,يبعز باهلصادق والكاذبي»  5يطابق هذا وهذا ف
,يعطى

الواقم حكمه من الوواج
لبا؛جء ل الواجب مخالفاً للواقع» وكذلكالمفى
لذىبفقبىالعرف لابد له من معرفة الزمانو أحوال أهلكه ,ومعرفة أن
هذا العرف خا صأو عام ٠ وأنه مالف النص أو لا٠ ولايد لدمنالتخر ج

على أستاذ ماهر ولا يكفيه جرد حفظ المسائل والدلائل» .
م ب المصالل المرسلة

| .- 7ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد

اشتملت حأكامها على مصالح اناس  ,فقد تال #عالى « :وما أسلناك إرلحامة

للعالمين » وقال تعالى  :ه ,أيها الناس قد جاءتنكمموعظة من ربكم وشفاء لما
فى الصدور رهدى ودءةللمنين » وإن هذه المصلحة واضحة ببنة أذوى
العقول المستقيمة » وإن

'ختافوا فى
,عض أو ا
اخ فت تلك الصلحةعىال

شأنبا ٠ فنشأ ذلك استلاءتفكير آخر على عقل أحد الناظرين عْثى عليه

فلميدرك حقيقةالمصلحة الذاتية الثابتة فى الدكم الإسلامى » أو يكون متأثراً
حال وقنية  ,أو مأخوذآ بنظر موضعى أو شخصى » كايدعى بعض التاس

اليوم أن المصلحة فإبىاحة الفائدة » ويتجاوزن الح متأثرين بانهار الناس

فيها » فيدعون أنها غير داخلة فى عموم الربا الحرم بنصالقرآن » لوقدجرؤ
بعض الئاس من غشاهم الموىفقرر أنهلامصلحة فىتقرير عقوبة الجلد على

الزانىوالزانية » وكذلك زبعمعض الذين استولى عليهم الحوى أن فىالخر
تقها
رفو
ضة ت
ملح
مص

شإلياة
اله
غاك
» وما هذ

مغنواثى التاثر الفشكرى

أقوامتطلوم|ن كلحريهةدينية » وأصابتفكيرمرق موضعى .

سدئفقانن

4

والمصالح المعتهرة هى المصالح الحيقيقة ؛ وهىترجع إلأىمور.

خمسة  :حفظ الدين و»حفظالنفس  ,وحفظالعقل  ,وحفظالنسل,وحفظ.
١امال

لأن هذه الامور الخسة ما قوام الدنيا الى بعيش فيها الإنسان ..

ولا بحياحياةتليقبهإلابم .ا

1

فمحافظة على النفس هى المحافظة علىحاقلحياةالعريزةالكرعة.و يدخل,

»ورعلامة الإنسانية ,
فىعمومبا الحافظة علىالحياة وعلىالأطرافالك
ومن المحافظة عليبا حرية العمل » وحرية الفكر » وحرية القول  .وحرية-
الإقامة  .وغير ذلكممايكون منه مقومات الخخرية .

والمحافظة على ”عل هى المحافظة عليه من أن تناله آقة تبجعل صاحبهعيثاً
كىل.
ىجتمعومصدرشر موأذى» فعمل الشارع الإسلامى متجه إل
عل ا

ماينمى اأعمقل وتحفظه ه رن الآفات » فتحرم الخر واكللمخدرات كان.

للمحافظة على العقل .

وامحافظة علىالنسل هى المحافظة علىالذووع الإنسانى  ,بحيث ينأ قويا
»ذلك بتنظيم الآسرة ليترى.
فىجسمه ومواههه ومشاعره وخلقه ودينه و

الآأولادفيا و»ينعموا بالحياة الآبوية وبالآمومة التى تتغذى منها عواطفهم,

وتكمل مداركهم .

والمحافظة على المال تتكون بتنميته من الطريق الحلال التى تقبادل فيه.
المنافع من غير ظل ولا جور .

وامحافظة على الدين تكون بنع الفتنة فى الدين » وبمنع الضلالو من
إثارة الأهراء والمفاسد و,تكون بتوفير الحر ,؛ الدينية الكاملة  ,ولذا قال

تعالى  « :لا[كراه فىالدينقدتبين الرشدمن الغى » .
 - "8وإذاكانت مصلحة العباد مقصود الشارع ٠فبى داخلة ى.

عموم,شرائعه » وأحكامه  والفقباء بالنسبة لامصالح الدنيوية وعلاقتها
بالنصوص الشرعية قد انقسموا إلى ثلاث طوائف .

32
ااطائفة الأولى  :قد المزموا التصرص لا يعرفوتها إلاعر#.ى طريق
ظواهرها » ولا يفرضون أى مصلحة وراء هذه النصوص ٠ وهؤلاء ثم

الظاهرية نفاة القياس ٠ فهم يقررون أنه لا مصاحة إلاءا جاء به النقص
ولا تلتمس فى غيره .
والطائفة الثانة  :طائفة تلتمس المصالح من النصوص  ,و!-كن تتعرف
من علاما مةاصدها وغاياتما » فيقيسون كل +وضع تتحقق فيه مصلحة على
الموضع الذى نص عليه فى هذه المصلحة » بيد أنهملا ينظرون إلى المصلحة
إلا إذا كانلا شاهد من دليل خاص  ,حى لا يمختلط عليهم اطوى املوثم

للصلحة بالمصلحة الحقيقية  ,فلا مصاحة ممتيرة إلا مايشهد له نص خاص ء
أو أصل خاص » ويعتبرون ااضوابط الى تتحقق فيها هذه المصلحة غالبآ
علة القيامن .
واافريق الثالث ق:رر أن كلمصلحة تكون من جنس المصالح التى
يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها حافظة على النفس أو الدين أو

النسل أو العقل أو المال ؛ ولكن لميشبد لا أصل خاص <تى تصلح قياساً
فإنها يوخذ با » على أنها دليل قائمبذاته  ,وهذه هى التى تسمى مصلحة
مرسلة  ,أو استصلاحاً .

 - ٠والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح  هى المصالح الملائمة
لمقاصد الشارع الإسلامى  ,ولا يشبد لا أصلخاص بالاعتياز أو الإلغاء 
فإن كانيشبد ها أصل خاص دخات فى عموم القياس ٠ وإن كان يشبدلها

أصل خاص بالإلغاء فبى باطلة  ,واللأاخذ بما مناهضة لمقاصد ااشارع .
والإمام مالك هو الذى حمل لواء الآخذبالمصاحةاارسلة و؛قد اشترط
ش

طأ ثلائة هى مفرومة من التعريف .
وها
رب
شأخذ
لل
أوطا  :الملاءمة بين المصلحة التى تعتير أصلا قانئما بذاته » بوين مقاصد

التشارع  فلا تنافى أصلا من أصوله » ولا آماءرض دليلا من أدلته القطعية ,

.مث _

بل تكون متفقة معالمصالح الى يقصد الشارع إلى تحصيلها ٠ بأنتكونمقى
جنسها ليستغريبةعنه .ا وإن ل يمشبدلمادليل خاص .

ثانيها  :أن تكون معقولة فى ذانها جرت عالاملنآواصسابفةالمعقولة
الى إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول .
٠

ثالئها  :أن يكون ف الآخذ بها رفع حرج لازم  .بحيث اولم يؤخذ

|بالمصلحة المعقولة فى موضعها لكان الناس فى حرج » واه تعالى يقول :
« ما جععل
لي فىالدين من حرج )(١, .
وهذه شروط معقولة تمنع الاخذبهذاالأصل من أينخلع الربقة »
ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الأهواء والشهوات باسم الصالح .
 -وهذا الآصل مختلف فيه بين فقباء المسلدينفالانفيةوالشافعية

لميعتبروهأصلا قائماً بذاته » وأدخلو و فى باب القياس »,فإن لميكن للاصلحة

نص بمكن ردها إليه  .فإنها ملغاة لا تعتير » وقال مالك والحنا بلةإنالمصالح
معتبرة يوٌخذ بهامادامت مستوفية للشروط السابقة » ذإنها تكون محققة
لمقأصد الشارع دإن 0يكن لمأ نص خاص .

أدلة الختلفين .
 .؟/ا”  وقد استدل المالكية الذين حلوا لواء ذلك الرأى »م قلنا
بثلاثة أذلة :
 .أولها  :أن الصحابة سل-كوا ذلكالمسلك  .وهو ابلالخمذصلحةالمرسلة
ومن ذلك :

( )١أن الصحابةقدجمعواالقرآنفىمصاحف » وليكنذلك فىعبد
الرسول ومادفعهم إلىهذا إلاامصلحة وهى حفظالقرآ|نمانضياع  .وذهاب
()١1هذه الشروطمأخوذةم نكتاب الاعتصام للشاطى جماص ./م. 

وم

ل

لهصمحنابة » وإن ذلك تحقيقلقولهتعالى ٠ : إنا تحن
ااظ
تواتره موت حف

ظ

وهن» .
ظنال
اكرفءوإ
حالذ
ترللنا

(ب) قرر الخلفاء الراشدون تضمين الصناع » معأن الأصل أن أيديهم

على الآمانة و.لكن وجد أنهم لوليمضمنوا لاستهانوا لم يقوموا بحق
امحافظة على ماتحت أيديهم من أموال الناس » وقد صرح على بن أىطالب

رضى اه عنه بأن الأساس ف التضمين كان المصلحة  ,وقال  , :لا.يصلح

الناس إلا ذاك » .

٠

)كان عمر بن الخطاب يشاطر الولاة الذين يتبمهم أمواهم ,
(< و
لاختلاط أمواطهم الخاصة بأمواهم التى استفادوها بسلطان الولاية ,لآن
رأى فى ذلك صلاح الولاة » ومنعهم من استغلالسلطان الولاية جمعالمالء

وجر المغانم منغيرحل ؛ فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذوللكم»يكن

فيها ظم لأنه كان يتعرف أموالهم قبل الولاية » وبعد الولااية يتعرف هذه

الأموال » فإذا لميبدو سبباًمعق ولا سائغا يشاطرهم تلك المشاطرة العادلة فى

ذاتها » الواقية للظمفى المستقبل ٠

زد) ولقد أراق عمر رضى اتهعنداللين المغشوش بالماءتأدبباً الغشاشين»
.وذلك من باب المصلحة لكيلا يغشو ا الناس من بعد.

(ه )وقد قررالصحابة قتلاللماعة بالواحد إذا اشتركوا فقتله  :لآن

المصلدة تقتضى ذلك » ووجبها أن القتيل معصوم الدم » وقدقتل عمداً ,
فإهدار دمه داع إلىمنعأصل القصاص ,ءلآانه يكنى أن يذهب الدم هدر|
باشراك اثنين قفتىله إذا قلنا إن اجماءة تلقاتل بالواحد » فكلمنيريد أن
»وان معاً »ويذهب دم القتيل »
لمقنصاض يشرك غيره مفعيهنج
اجو
ين

فكانت المصلحة داعة إلى قتل الماعةبالواحد » وروى أن جماعة اقتلوا

واحداً بصنعاء فقتلوم عير رخى الله عنه به » وقال « :لواججتمعأهل صتعاء
عليه لقتليم به (.)0

) 00الامثلةااسا بقةكلب|امبعو ئةفىالاعتصام جم من الم
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اا
سس

لد

الدليل الثانى :أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشارع  .ومن

جنس ما أقره ممصانلم  فإن الأخذ بها يكون موافةاً لمقاصده  ,إه
ومالا

يكون إهمالا لمقاصده  ,إهومال مقاصدالشارع باطل فذاته » فايلجبأاخذ
بالمصلحة على أساس أنماأصل قائمبذاته » وهو ليس خارجاً عاللىأصول,

بملتهلواق معبام»غنيارفر طا .
الدليل الثالث  :أنه إذا لميؤخذ بالمصلحة فىكل موضع تحققتمادامت.
من جنس المصالح
الشرعية كن المكلف قََحرج وضيق »وقد قال تعالى *
دمأ جعل علي
م فىألدين من حرج » وقال سرحانه ٠ : يريد ألنه بكماليسر 5

ولا يريد بكم العسر ء ,وقالت أم المؤمنين السيد عائشة رضى الله عنبا

عن ايلنَبكىلبة « :إنهماخيربنأيمرين إلا اختار أيسرهما مالميكنإكا » .

/#ام؟ا  هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه  أما أدلةالذينل يأخذوا

بالمصلحة ف,تتلخص فى أربعة .

أوطا أن المصلحة التى لا يشهد ها دليل خاص تنكون نوعاً من التلذذ
والتشبى  :وماهكذانكو ن الأصول الإسلامية وقد قال الغوالى فى يان

هذا الدليل بالنسبة للاستحسان والمصالح المرسلة ٠ : إننا نعمقطعآ أن العالى

ليس له أنيحم بهواء وشووته من غير نظر فى دلالة الآدلة » والاستحسان
من غير نأظردفاىة الشرع حكم بالموى جرد » وريقول فىاالملصمارلسلة:
« وإن لميشبدطا الشارع فبىكالاستحسان (١) , .

ش

الدليل الثانى  :أن المصالح إكاننت معتبرة فإنها تدخل فى عموم القياس,

وإن كانت غيرة معتبرة قلاتدخلفبه» ولايصمم أيدنعى أن هناكمصالح,

معتيرة ولا تدخل فى فص أقوباس ؛ لآن ذالكقوليؤدى إلىاقول بقصور
النصوص اقرآنة والأحاديث النبوية عن ببان الشريعة بياناكاملا » وهذةا
( )١المستصؤج١ص»)ه؛ .

لاا

ينافى تبليغ النى صكلئة تمليغاً كاملا  ,و ينافىقوله مكار «٠ تركتدكمعل احجة:

البيضاء لكيشلبارها » .

الك  :أن الأاغذ بالمصلحة من غير اعتاد على نص قد يؤدى
الدليل إلث

ام الشريعة و»إيقاع الظلم بالناس بااسلمصلحة 61 ,
حاقكمن
أنطل
إلى الا
فمل بعض الملوك الظالمين  ,وقد قالفىذلك اين تيمية ٠ : إنهمنجبةالمصاح,.

حصل فى أمرالدين اضطراب عوظي؟م»-ثير من الآمراء والعباد رأوا
مصالح فاستعملوها بناءعلىهذاالأصل .يوقكدون منها ماهو عحظور ى

الشرع لميعلموه » وربما قدم فى الصاح المرسلةكلاما خلاف النصوص »-
نبا أهمل مصا جب اعتبارها شرعاء بناء على أنالشرع لميرديما 1
وكثير م

أت واجبات ومستحيات  2أروقع فىمحظوات ومكروهات  0وقديكون
ففو

الشرع ورد بذلك ويلعملمه ) )(١ .

الدليل الرابع  :أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قائما بذاته لأدى ذلك إلى..

اختلاف الاحكام باختلاف الولدان » ببالختلاف الأشخاص فى أمر

واحد ؛ فسكون حراماً لمافيهمنمضرةفىببلدلمدنان و»حلالا لمافيه-
من نفعفىبآدخرء أويكون حراماً لما فيه من مضرة بالنسبة لبعض.
نكامالشربعة.
,ما هكذاتكوأح
الاشخاص » وحلالابالنسبة لشيخص آخر و
الخالدة الى تشمل الناس أجمعين .
خرير موضع النراع :

و"

بتفق جمرور الفقباء على أن المصلحة معتيرة فى الفقه-

الإسلامى » وأنكل مصلحة يحب الاخذ بهاما دامت ليستشبوةولاهوى»
ولا معارضة فيبا النصوص "تنكون مناهضة لمقاصد الشارع » ببد أنالشافعية..
والحنفية يشددون فى وجوب إلاقها بقياس ذى علة متضبطه ؛ فلابد أن..
( )١تموعة الرسائل والمسائل هاس بف

يكون ثئمة أصل يقاس عليه وأن تكون اعلة الجامعة منضيطة تكون وعاء
للمصلحة  .وإن تخلفت المصلحة عنها فاىلبعأضحوال  ,وقال المالكية

والحنابلة إن لوصف المناسب الذى ستحقق فيه اللصلحة » وإن لميكن

منضرطاً يصلح علة للقياس » وإذاكان يصلح علة فالمصلحة المرسلة من نوعه
فتكون ثابتة أصلا أ6مكن القياس بالوصف الناسب وهو المكية منغير

التفات إلىكو مننهضبطأ  ذا القرب بين الوصف المناسب وااصلحة
لمرسلة قد ادعى بأعنضاالمللاكفيقةباء جمعياً يأخذون بالمصلحة المرسلة ,

وإن سموها وصفاً مناسبآ » أو أدخلوها فى باب القياس و»يقول فذىلك

القراق :

(المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق » لنهم يقيسون,

ديفرقون بالمناسبات  ,ولا يطلبون شاهدا بالاعتبارء ولا يعنى بالمصاحة
المرسلة إلا ذلك » وما يؤكد العمل بالمصال المرسلة أن الصحابةعماوا أمورآ

لمطلق المصلحة  ,لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصاحف ء وم
يتتقدم نظير » وولاية العبد من أىبكر لعمر رضى الله عنهما » يوتلقدم فيها؛
أمرولا نظير » ولذاك ترك الخلافة شورى ء وتدوين الدوادين ؛ وعمل

السك للمسلمين » واتخاذ السجن و»هذه الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول
اللهصبىلولهع
الي
لهوتسلٍ
و.
سعة بهافى المسجد عند ضيقه » فععملهّان

رضى الله عله

).٠ 0 ) »,

ه - ”/وإن هذا الادعاء وهو أن اشافعية والحنفية قد أخذوا

بالمصالح فيه نظر ذ
,وكقد
رته عكدت
ةب  ,فذكره الاسنوى مقيداً بقيود,

وذ كرالشاطبى و»اعتبر ا!علماء بالنسبة للمصالح المرسلة عآلرىاء أربعة :
( )١شرح التدرير جح  +ص امب

سد

وج”؟

عد

تانلد إلى أصلثاابتس,تفإنندت إلىأصل ثابت
قردسهام
أولا :
فبىالقياس .
0

 :أنا
قل

لدتملاة
مد شا 2
ع0

أصلا

ثالثها  :قبول المصالح المرسلة إذاكانت قريبة من معانى الأمول١اثابتة
وتإسنتمند إلى أصل قائم بنناته .

رابعها ق:ول الغزالى  :إن المصلحة المرسلةإ :
نقكبلانت ضروريةقطعية.
وفى الحق أهنذه الأقوال الأربعة ترجع إلىقوليناثنين » لآن الاخذ
ما إن كان من غير قيد إلا الملاءمة وعدم المعارضة فبى المصاحة المرسلة 0

لآنبا مطلقة  .واستدلال مرسل لا وبحث عن دليل سواه يسنده » وإنأخذ

ا بشرط شبادة أصل قريب أو أصول قريبة » فقد خرجت عن الإرسال

إلىالتقييد  ويعد ذلكمن باب القياس  .وهو توسعه فيه ولس أخ_ذآ
بالإطلاق » أما ما ينسب إلى الغز الىمن أنه قال إنها يؤخذ بها فى مقام

الضرورة ؛ فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى ثىء » لآن ااضرورات تبيح

امحظورات » والاخذ بالضرورات تشبد لهعدة أصول خاصة بمكن إلحاقه
بها » فلا بعال إن المصلحة فى هذه الخال استدلال مرسل غير مترد .
 - 5وننتبى من هذا إلى أن الإمامالكا رضى الله عنه هو الذى
أ كثر من الاخن بالمصالح  .ومن المسائل التى أذ فيهابالمصلحة :

( )1١إجازته البيعهلللفضول  ,لأن بطلاتها يؤدى إلى ضرر وفساد

واضطراب فى الآ*ور وفوضى » وفوضى ساعة يرقكب فيها من المظالم
مالا يرتكب فىاسقيداد سنين  وقد أثر عنه أنه قال فى عدم عبد عمر بن

عبدالعزيزفى الخلافةمن بعدهلرجلصالحلهابدليزيد بنعيدالملك« :إنه
كانتالبيعة ليزيدبنعبد الملكمنبعده  ,فخاف عمر إن ولىرجلا صالحاً

الك

0

(ب) ومنها أنه إذا خلا ببت المال وارتفعتحاجات الجند » وليس فيه

ما يكفيهم » فللإمام  ,أينوظف على الأغنياء ما يراهكافياً لحمفى الحالء إلى
"أن يظهر مال فى بيت المال ؛ أو يكون فيه ما يك » ثملهأن>مل هذهالوظيفة
..فى أوقات حصاد ااخلات وحين الثارء لكيلا يؤدى تخصيص الاغناء إلى
إيحاش قلويهم » ووجه المصلحة أن الإمام العادل لو لميفعل ذلك لضعفت
شوكته  .وصارت الدبار عرضة لافتن  .واستيلاء الطامعين فيا » وقد يقول
قائل  :إنه بدل أن يفرش وظيفة ستقرض لبيت المال » وقد أجاب عن

..ذلك الشاطبى فقال ١ . الاستقراض فالأزمات [نما يون ححبيث يرجى

.لبيت المال دخل ينتظر » وأما إذا لينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل
بحيث لياغنى » فلا بد من يجارن حكم التوظيف (. , )9
(<)أنهلو طيق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض بعنسرتاقلاال
منباء واندت طرق المكاسب الطيية » ومست الحاجة إلى الزيادة عن سد
الرمق » فإنه يدوغ لأحاد الناس إذا لميستطيعوا تغيير الخال وتعذر
الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة » يوسبل الكسب الخلال » أن يناثوا

كارهين من بعض هذه اكلاسب البثة دفعاً الضرورة وسداً للحاجة ,
إذ لولم يتناولوا لكانوا فى ضيق وأكهر مشقة  ,فكانوا كالمضطر إذا
٠خاف الموت » إن ليأكل من نحرم كالميتةوالخنزير ء بأنلليهةمناواوا
منما مأهو فوق الضرورة إلى موضع سد

الحاجة  ,إاذقلتوصروا على

ا'نضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال  ,ولاستمر الناس فى مقاساةذلك إلى

اب الدنيا والدين .
رلك
خفىذ
ب:هألنكواء و

ولكنهم لا يتجارزون موضع الحاجة إلى الترفه والنعيم » فإن ذلكيعد
للق الاعتسام نولاص و:..؟
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لاخ

سم

لىإسلام » وهى
عريةبةاعل
تاستمراء للشر ؛ ولا يعد علاجا لحال ششاذرة غ

غلبة الحرام على أحد بلدان المسلبين .

٠

 - »”/هنذظهرات فى اعتبار المصلحة فى الإسلام أصلا من أصول
الاستدلال  ,ومنباجاً من مناهج تعرف الاحكامالشرعية  وترىأتمامقيدة
الدست خلعا للربقة ولا إهمالا النصوص القطعية .
والمصلحةيا ترى لا تأقمفام نص قطعى  ,السند فيه قطعى » والدلالة

حم ثابتا بنص ظنى فىسندهأوؤدلالتهء والمصلحة
لان
فيه قطعية » أما إاذاك

ثابتة ثروتاً قطعا لا بجال للشهك فيه » وهى من جنس المصالح التى أقرم,ا

الشريعة وملائة لما فإن المصلحة تخصص النص إذكاان عاما غير قطعى »

وترد خبر الآحاد  :إن عارضما  ,لآنه يكون بين أيدينا دليلان أحدهما
ظنى  ,والآخر قطعى  .ومن المقراراتالفقبية أنه إذاتعارضظنى مقعطعى
خصص الظنى بالقطعى أو رد إن كانغير قابل للتخصيص .

هذا نظر الإماممالكرضى الله عنه مخصص عام القرآن بالمصلحة كم
ه بالقياس  ,ويرد شير الأحاد بالمصلحة القطعية كا يرده بالقياس
خصص

القطعى » ومعنى ذلك أنه يكون خير الاآحلادنثاسبتبة للنىمَك  ,لآنه

,مثل هذا يرد » مأله
يكون شاذاً مخالفاً للمقرارات العامة ف|لىشر بعة و

سبحانه وتعالى أعل بالصواب .

به الذرا تع
لأصول التى ذكرتما الكتب المالحكية ٠
هذا أصل من ا

)ا
لمذاهب الاخرى فإنما تلذكرها باهلذعنوان
والكتب الحتبلية « أماكتب ا
الاب مقرر فىالفقه الحننى والششافعىعلى اختلاف
ولكن ما شمل عليه هذا

فى بعض أقسامه و»اتقاق فى أقسام أخرى.

ساجخ؟ سد

والذريعة معناها الوسيلة » والذرامع فىلغةاشرعبينمايكون طريقاًنحرم
أو نحلل  فإنه وأخذحكمه ,فالطريق إلى الحرام<رام و»الطريق إلىالمباح
مباحء ومالا يؤدىالواجب إلاأنهقبو واجب قالزنا حرام  3والنظر إلى

عورة المرأة الذى يقضى إليه حرام أيضاً واجمعة فرض ء فتر
لكالب
ل
جيع

أداتها واجب » لآنه ذريعة إليها » والمج فرض ء والسعى إليه فرض ثثله
عند القدرة عليه .

وبيان ذلك أن موارد الاحكام قسمان  :مقاصد  ,وهى الآمورالمكونة
لللصالح والمفاسد فى أنفسها أى التى هىف ذاتها مصال أو مفاسد  ,ووسائل
وهى الطرق المفضية إليها ؛ وحككها حك ماأفضت إليهمن تحليل أتور م

غير أنها أخفض رتبة من المقاصد فى حكمها » ويقول ااقرافى  :ا,لوسيلةإلى
أفضل المقاصد أفضل الوسائل » وإلى أقبحالمقاصد أقبم الوسائل  .وإلى
ماهو متوسط متوسطة . (00)«2

الاصل فى اعتبار الذراع هو النظر إلىملآات الأفعال  ,فيأخذ الفعل
حكا يتفق معمايدول إليه » سواء كأان يقصد ذلك الذى آل إليه اافعل

أمل ياقصده  ,فإذا كانانفعل ,ؤدى إلى مطلوب فهو مطلوب ٠ وإن كان
لايؤدى إلا إلى شر فبو منوى عنه .

وإن النظرة إلى هذه ال
كمآالا
تترى لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل » بل
إلى نتيجةالعمل و كرته 3و#سب

النتيجة حمد الفعل أو يدم  2ألاترى أنالنته

:تعال نهبى عر سبب الآوثان  ,مع أنها باطل فى باطل  ,فد قال تعالى
د ولااتس.وا الذينيدعون من دون اله عدواًبغيرعلم» .

 - 98وقد ثابلتاخذ بالذرائع وإعطاؤها حمكامتثول إليه
بالكتاب » وهو ما تلونا املننص الكريم الناهى عن سب الآوثان ,لقوله
)ت١ن(قيح الفصول١ ص  , ١٠والفروق ص 57من الجزه الثانى. 

 74تعالى  « :يأيهالذينآمنوا لاتقولوا راعنا» وقولوا انظروا واسمعوا و»كان.
النبى لآن اليهود اتخذوا من قول راعنا شتا للنبى » فنبى المسادون عن النطق.
ها سداً

للذريعة .

أما السنة فقد وردت فيها الأخبار الكثيرة ':
()١من ذلك أن النى مكلايعكف عن قاَلدملنافقينمعظرو رممووضعهم

الفتى خلال السلمين فىالشدائد  ,لآن قتلبم ذريعة لآن يقالأنمدا بقتل
أصحابه  وذلك يطمع الكافرين افلىمؤمنين » و>علبم يصرون عل الج<ود

والعناد رجا أن يحدو! ضعفاً .
(ب) ومن ذلك أن النىَكب نبى الدائن عن أن يأخذ هديةمن المدين

لئلا يؤدى ذلك إلى الربا ٠ واتخاذ اهديا بدل الفوائد .

( <) ومنها النبى عن قطع أبدى السارقين فى الغرو حتى لا يلتدقوا

بالمشركين  ,ولآجل ذلك يمنع أمير الجند من إقامه الحدود .
(د) ومنها أن الساف الصالح من الصحابة وروا المطلقة طلاقاً بائيآفى
مرض الموت ؛ لكيلا يكون ذلك الطلاق ذريعة للحرمان من الميرات .
(ه)ومنها أن
النى طب نمى عن الا<تكاز  3وقالمكاي  :لاحتكر

إلا خاطىء  . :فإن الاحتكار ذريعة إلى أن يضيق على الناس » وا أن
الا<تكار حرام ذلك

 2فالاستيراد واجب قَْالضائقات  ,انه ذريعة إل

التوسعة ؛ ولذا.يقول النىوَكليةٍ٠ : الجالب مرزوق » .

ش

(د)ومنها أن اانىمكب بىعنشراء الرجل صدقته  ,ولو وجدها
تباعقُْالسوق سدأ لذريعة
العود قم حرج عَْه لله ولو بعو ضص  8وقد يكون

ذلك ذربعة إل التحا
يل عب الفقير بأنيدفع إليه صدقة ماله م إسترددا بطريق :

اشراء بفيفناحش» وقديكونذل بكالشرط+

0

(م»١ -أمبو لالفقه)»

اله ل

وهكذا نرى الآثار الكثيرة المثبتة اذرائع »على أنها أصل للاستنياط »
أساسه النظر إلى مآلات الافعال )(١ .
ويلاحظ أن أكثر الآمثلة فىالذرائع نما هى لدفااع الفساد ولكن

الذرائع يؤخذ با أيضاً فجىلب المنافع »ولذلك يقول القرافى ٠ : اعم أن
جاب سدها يحب فتحها ء وتدكره وتندب وتياح » فإن الذريعة
الذريعةي ك

هى وسسلة » فكنا أن وسيلة المدرم حرمة فوسيلة الواجب واجب كالسعى
للجمعة » وفى بعض مادكرنا فتح لذريعة إلى مطلوب » وهو جلب البضائع
أ أشار الحديث :

م  - ».والآعمال بالنسبة لآلا اربعة أقسام :
القسم الأول  :ما مكرن أداؤه إاالفىسادقطعياً ٠ك»حفر اليثر خلف باب
الدار فى طريق عظل حيث يقع فيه الداخل بلا شك » وإن هذا القسم ينظر
فيه إن كان الفعل غير مأذون به »كن حفر برا افلىطريق ااعام ؛ فإن ذلك
#كون بمنوعاً بإجماع فقباء المسلدين

وإن كن أصل الفعل مأذر نافيهكن

حفر بالوعة فى بيته يترتب عليها هدم جدار جاره » وهذا له نظران :

أحدهما  :أصل الإذن وقد لوحظ فيه نفع ذا للمأذون .

,هنا يرجح جانب
ور الذى يلحق الئاس معه و
وثانبهما  :الضرر اكلأذ
الضرر على جانب التفع  ,للآن دفعالمضار مقدم على جلب المذافع  .ولو أن

الفاعل أقدم على ذلك ؛ فوقعت مئهالأضراريكون ضامناً لم يترتب عليه من

ضرر » وهذ! مأقاله بعض الفقباء » بوعضهم نظر إلى أصل الإذن فميضمن»
لأنه لا يجمع بين الإذن والضمان 

القسم الثانى :مايكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ٠ كبيع الأغذية التى

»آن
لتاضر غالياً » وكز راعةالعنب  ,ولو اتخذ العنب بعد ذلك للخمر ل

عىل ممنافع أكثرمبتارتب عليه من مضار ,إذ أن.
لتبفعل
ماايتر
) (00راجع اعلاما موقعينجص

١١١ [ك 1

1و
المضار نادرة بالنسية للمنافع  ,وهذا النوع من الآفعال حلال لا شك فيه »
فبو باق على أصل الإذن العام» ويقول ااشاطبى فذىلك ١ :يلعاد قصد
لب المصلحة أو دفعالمفسدةمعمعرفته بتدرة المضرة عزنذلك 
القاصد إجلى
تقصيراً فى النظر  .ولا قصداآً إلى وقوع الضرر ؛ فالعمل إذن باق على

أصل المشروعية ؛ والدليل علىذلك أن ضوابط المشروعات هكذاوجدناه ,
كالقضاء بالشهادة فى الدماء والآموال واافروج مع إمكان الكذب والومم
والخلط  ,ولمكن ذنك كله نادر  ,فميعتدر واعتيرت المصلحة )(١ .

القسم الثالث  :هو ما يكون ترتب المفسدةعلى الفعل منباب غليةاأظن »

لا من باب العمالقطعى ء ولا يعد نادراً » وفى هذه الحال يلحق (لغالبالعم

القطعى  ,لآن سد الذرائع يوجب الاحتياط لافساد مأامكن الاحتياط »
ولا شك أن الاحتياط يوجب الاخذ بغلية الظن  ,ولآن ااظن فى الحكام
العملية ##رى ##رى اعلم)),

ومثال ذلك بيع السلاح وقت اافتن » وبع العنب للخار ء فإن الببع
فى هذا الحال حرام .
وظاهر كلام |(|أشاطبى أن ذلك مو ضع إجماع لفقها »ء٠ ولكن المقيقة
أن مذهب مالاك وأحمد فط

.

القسم الرا بع  :مايكون أداؤه إلى الفسادكثيرأ »ول -كن كايرنه لتبلغ
ل
تنخيذ
تي
العمالقطعى  .وكذلك كالبيو ع التى ن
مبلغالآن الغالب للمفسدة  2ولا

.ى بسعكأنه يدق عم
ذريعه لأريا »كعد سم يقصد به عاقده ربا قد أستا ف

قليلا لا يتناسب مع تمن المبيع وقت الآداء قاصداً بذلك الرباء فإن هذا
*رهتءوإنم تبلغالغان الراجح »ولا العل .م
تأديته إلى الفساد ؟ب

وهذا القسم مو ضع لا<+ءتللاف العلياء  3أو خذ

) (00مأخوذبالمعنىم ناملوافقات جص
()الكتاب الاذكورص.00 .

:١ .

 4فيطل

ااتصرف

3

و
وحرم الفعل ترجيحاً لجانب الفساد  ,أملا يؤخذ بفهلا يفسد العقد ,
ولابحرم الفعل أخذآ بالأصل .و.هو الإذن بالفعل » لقدرجح أبو حنيفة
والشمافمى جانب الإذن ؛ ولمرما الفعل  .يوفلسدا التصرف  ,وذلكلأآن.

الفساد ليس غالياً » فلا يرجح جاه » لوآن أساس التحريم أو البطلان هو
أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد.
أو الفعل ذريعة لابطلان »فلا موجب للتحريم و
,لآن الآأصل هو الإذن .

ولا يعدل عنه إلا بق
يام دلول على الضرر فيه  ,ومادام الآمر ليس غلية ظن.

فإن أصل الإذن باق .

وأما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل يحرم  ,والعقد يطل للاحتياط.

ولأنه بكثرة الضررمع أصل الإذن فقدوجد أصلان  :الإذن الأصبل .,
والأصل الثانى مافى الفعل أو العقد مكنثرة الأضرار بغيره وإبلامه ,

ويرجح جانب الضرر لكثر قالمفاسد» إذدفع المضار مقدم على جلب المصالح .
ولقد وردت الآثار اأصحاح بتحريم أموركانت فى الأصل مأذو تأفيها .

آنا تؤدى فكىثير من الأاحوالإلى«فاسد »٠ وإنلتكن غالية ولا مقطوعا

بها » كالنهى عن الخلوة بالمرأة الآجدية » وعن سفر المرأة غمينر مصاحية
زوجبها وذى رحم حر
م منها ٠ وكان التحريملمارتب على ذملنكمفاسد ,

وهى إن
كانت كثيرة لدست ذالبة ولا مقعاوءة » دنهى النبى ككلانة عن لبي
والساف حى لا يكون ربا .

ولقد ذكر القرافى الخلاف موضحاً فى هذا التقسم » فقال :
د وقسم قد اختلف فيه العلماء أيسلمأملا كبيوع الآجال عندنا »كن.

باع سلعة بعشرة درام إلى شب
اره
شاء
ترثم
اها مخمسة قبل الشبر  ,فالك.

يقول .
إنهأخرجمنيده خمسةالآن» ثماشتراها خمسة الآن  ,وأخذ
ع
شرة آخر الشبر » فهذه وسيلة لسلف خمة بعشرة إلى أجل بإطبار

صورة البيع لذلك يكون باطلا و,الشافعى يقول  :ينظر إلى صورة البيع »

ل

وحمل الآمر على ظاهره  .فيجوز ذلك  ,وهذه البيوع يقال أنهاتصل إلى
أألف مسألة اختص بها مالك  ,وخالفه فيها الشافعى  :ول
فذلك
ا!لختنلفظر
إلى النساء » أبحرم لأنه يؤدىباطل اللزنىاأم
حر م :و ح
هكال
أقاض
بى ب
حعلريم

الآنهو سيلة للقضاء بالباطل من قضاة ااسوء ألاميحرم كذلك اختلف فى
"تضمين الصناع ,لانم يؤثرون فى السلع بصناعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها
تأبارءها فيضمنون سداً لذريعة الأخذء أملا يضمتو نلآنهم أجراء » وأصل
الإجارة على الأمانة  ,وكذلك تضمين حملةالطعام اثلا تمتد أيديهم إلبهء
.وهو كثير فهىذه المسائل ,
فحن قلنا بسد الذرائع  5وم يهل ما اأشافعى 1

وليس سد الذرائع خاصاً يمالك  ,بل فال به هو أكثر من غيره وأصسل
سدهأ بجمع عليه» .

 - ”8وبهذا يتبين أن الذرائع أصل ا
فلفقه الإسلامى أخذ به
:الفقباء جمعياً »وأنهم اختلفوا مقفدىاره » ول ختلفوا فى أأنهصل مقرد

'ثأبت ء ومن المسائل التى تعد الإحكام بالإباحة فيها من قبيل الاخضذ
ببالترائع م يأنى:

( )1دفع مال فداء للأسرىمن المسلمين  ,فإن أصل دفع مال للمحارب

حرم لمافيهمن تقويةل ,ه وفىذلك ااضرر بالمسليين  ,و لكنه أجهز انه
,ي
وتحة
رقامن
ئه حرية طائفة من المسلدين » وإطلاق سراحبم وتقوية

:المسلين » وهذا من باب الاخذ بالذرائع على أفنهتمن
حقببلا

لاسدها .

(ب) ومنبادفع المسلين مالا لدولة عحاربة لدفع أذاها إذا لميكن لماعة
االمسلبين قوة يستطيعون بهاجماعة الشو ة  ,وحفظ الدوزة .
< ) ومن ذلك الرشوة لدفع|اظلإذالميقدر عدلفىعة الابها » فإن

'كثيرين من الحنابلة والمالكية أجازوها إذاكان الذى يطليه حقاً خالصاً ,

وتعينت الرشوة سبيلا لدفعه  ,أما إذا كانينازعه منهوأولى منه أو من

عجوم
يصاريه  ,فإنهلايصح دفع الرشوة  ,وكذلك إذا كانيمكن الوصول إلىه

الحق من غير هذا الطريق » ولو بتعب .
(د )[عطاء المال لمن يقطعون الطربق على الحجاج » وينءونهم منأن
يصاوا إلى البيت الحرام إلا بدفع المال  ,فقد أجاز ذلك بعض المالكية
وبعض الحنايلة .

واإن الاخذ بالذرائع قمررنا ثابت من كل المذاهبه
 - 45هذ
الاسلامية » وإن /يصرح به  »,وقد أ كثر مله الإمامانمالك وأحمد وكأن.

عى
فبه
اأخذ
لفشىال
اهما
دون

وأبو حنيفة ,ولكنهما لميرفضاه جملةء ولم

يعتبراه أصلا قائماً بذاته » بلكان داخلاف الأصول المقررة عندهماكالقياس.
والاستحسان الحنن الذى لايبتعد عما يقرره الشافعى إلا فالىعرف ٠
وإن الخذ بالذرائع لا قصح المالغة فيه  ,فإن المغرق فيه قد يمتنع عن,
أمرمباح أومندوب أو واجب  ,خشية الوقوع فىظلكامتناع ابلععضادلين
عن تولأىمو الاليتامى أو أموال الأوقاف خشية التبمة منالناس » أو

خشية على أنفسهم من أن يقعوا فى ظل  ولانه لوحظ أن باعلضناس قد
بمتنع عن أموركثيرة خشية الوقوخفىاللحارم » ولذالك قيد اين العربى فى

كتابه أحكام القرآن بأنمابحرم للذريعة إتما ثبت إذاكان ا حرم الذى تسد
ذريعته يشبت تحربمه ينص  2لالقياس ولا لذريعة  2فلا يصح أن نترك

تولى مالألةبملخشية الظل ؛ ولذا قال القرطى :٠: فإن قيل يلزمارك مالك

أصله فالىتهمة وسد الذرائع إذا جوز له اششراءمن يقيءة » فالجواب أن
ذلك لا يلوم » وإنما يكون ذريعة فيايؤدى من الآافعال الحظورة إلى
حظورات منصوص عليبا » و أماها هناقد أذن اللهتعالىفىمسورة امخالطة

ووكل المخالطين فىذلك إلى أماتتهم بقوله تعالى ٠  ,والله ياعللمفسد من
المصلح ».وكل أمر بخوف وكل اللهسبخانه المكلف إلى أمانته لايقال إنه
يتنرع إلىظور فيمت نعنع  5جل اللهألنساء مو تمنات فى فروجين '.ماع
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عظيمما يترتب علىقوطنفىذلكمن الاحكام  ,ويرتبط به من الحلوالحرمة
والانساب وإن جاز أن يكين (. )0
وإن هذا تحقيق علمى دقيق » ذإنه يقرر هنا أصلين :

الأصل الآول  :أن الذرائع يؤخذ ها إذاكانت توصل إلى فساد
عليه ِ وبالش.اس إذا كانت توصل إلى حلال متصوصض
منصوص

»© فسدها

يكون أفسدة عرفت بنص » 2وفتحبا قُْااثانى يكون إماحةعرفت
قَّالارل
ننئص » 2ووجة ذاك

أرب المصادة أو امفسدة المعرقة بص مقطو ع ممأ 2

فتسكون الذرائع لخدمة النص  ,ولكن هذا الآصللميتصد أكذره إلا ابن

العربى » وكتب الآصول المالكية لتمتصد لذلك  .وظاعرها أنها لا تشترط

هذا الشرط .٠

الأصل الثانى  :أن اللأمور التى تتصل فى أحكامهم اثمرعية بالآمانات

لا بمنع لظرور الخيانة أحياناً » فإن المضار التى تترتب على سدها كأثر من

المضار التى تدفع بتركها » فلو تركت الولاية علىالبقم سداً لاذريعة لآى

ذاك إلى ضياع اايتامى  2ولو ردت

الشبادات سدأ لذربعة االكذاف

لضاعت

الحقوق  .وهكذا .

ومذا تنتهى إلى أن المكاف عليه أن يتعرف فى الاخذ بالذرائع مضار
الاخذ ومضار التراك

ويراجح يشما  2وأموما رجح أخذ  42والتدسيحا يه

وتعالى يعم المصلح والمفسد .
م

1

الاستصحاب معئاه المصابة أواستمرار الصحة  0أمامعئاد

»قد عرفه الشوكاى فكتىابه
اصطلاحا فقدذكر تعريفان كلاهما جامع ف
حكام القرآ فىلابن املعشرفمىبير بالقرطى ج ” ص  07طبع
)(00أ
دار الكتب المصرية .٠

5
أإرشاد الفدول بأنه بقاء الأمر م لبو جد م غير ه ٠ بمحلى أن ما ثبت فى

الماضى » فالاصلبقاؤهفى الزمن الحاضر والمستقيل

2.

وعرفابت ن ب
مأنهاستدامة ما كان ثاب داق ماكانمنفياً ؛ أى بقاء

:
الحكم نقيأوإثاتاً  8حدَى يشوم دليل علىتغييرالحال:فبذه الاستد امةلاتتاج

إل دثيل إيحا 8
ى بل تستهر حدى قوم دليل معير  8ومثال

ذذإ[لك إذا كنت

المللكية فىعين بدليل يدل على حدوثما كثشراء أو ميراث أوهبة أو وصية
إ.فإنها تستمر حتى يوجد دليل على :ةل الملكية أو غيره  ,ولا يكتنى احتتال
البيع» وككنعلمت حياته فىزمن معين  0فإنهيحم نأستهررأر حياته حنى

.يوجد دليل على وذاته ؛ فالممفقود ميلا بهِ حماته حى يوجد ما يدل على

الوفاة » أى يوجد من الآمارات ميادل على االوذاةدك بالوفاة بناء على
هله

الما رات

.

وإن ذلك ميمى على غلبةالظن باستمرار الحال موجيةلاستمرار حكمبا 0
ولذلك لاتعدير دليلا قوياً للاسقنياط ٠وإذا عارضه دليل آخر قدم عليه 5

ولقد قالفيه الخوارزى  «:هو آخر

مدار
اللفت
لوىم»ف
فإن
تى

إذا سل عن

حادثة يطلب حكما 7ن الكتان *ثمألسئة ثم
ثا
ملإجماع ,٠ ثثمالقمأاس ٠ فإن
4يجده يأخذ حكهبا ه رن استصحاب الحال ىق ال والإثيات  5فإن كان
رالتردد ف زواله ل
آمبعَاوٌه  2وإن كان التردد ف ثبوته فالاصل عدم
هئاقب (٠. ,))0

وعلى ذلك إذاكان الآصل فى ثىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة
حت يقوم دليل التحريم ٠ وإذا كان الأصل قَْ أمر التحريم كالعشرة بين
الرجل المرأة  5فالأصل التحريم حتىيكونل

الزواج مثلا .

( )1إدشاد الفحول ص ٠١؟ .

الدليى المبييج ٠ وهو

بلةلا ب
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والاستصحاب قامالدليل على الاخذ به من الشرع

ومن.

العقل » أما الشرع فقد ثبت بالاستقر اء لحلكاام الشرعية أنهاتبقى عملاىقام
الدليل عليه » حيتقىوم دليل على التغيير » فالانيذة المسكرة قرر الشارع

أنها حرام إلا إذا تغأيورصافها » فزالت عنها صفة الإسكار بقتلبا بالماء»
وبتحوطا إللحل :وإن الآدلة كانت فىكل الصور الشرعية مدُبتة لموضوعاتما

بشكل مستمر مالم بقمدلرل على انتهاء عملها أوتقيدها بزمان » رهكذا فكل
عقررات الشرع الاسلامى تؤيد الاستصحاب .

وأمامن جرة الحقل » فإن البداهة تؤيد ذلك ء فإنه ليس للاحد أن بدعى
أن فلاناً مباح الدم لارتداده إلاإذا قامالدليل على ردته » إذالأصل حرمة
دمه  ,أو أن فلاناً العادلقد فسق إلا إذا أقامالدليل على فسقه » لأن العدل

إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكببها ح»تى يثبت نقيضبا وهو الفسق ,

وإذا ثبت أفلناناً حى  ,لايح بموته إلا إذا قام الدليلعولفىاته » وإذا
ا  9فاليداهة توجب
لر
ثبت أن فلانازًوج ه

 5 8بالزوجية حتى يسبت

الطلاق  وإذا ثبت أنفلانا هالك لعينلا تزول الملدكية إبلداليل ف»اليداهة
تحكم بالاستصحاب » وإإنن مقررات العقول من ناحية وجود الاشياء

ووجود أوصاف الآشياء والاشخاص تسير على الحكم باستحصاب الحال»
فالطالب تثبت له صفةطلب العمإذا دخل كلية » ويستمر ذلك الوصف
بالاستصحاب حى يقوم الدايل على <تلافه » لس فى حاجة لآن بت

ذلك كل عام » وكل شهر .

ْ

 - 60والاستصحاب أقنسام أربعة

أوطا ا
:ستصحاب البراءة الأصلية ٠ ويسمبما ابن القيم براءة الصدم
الأصلية » كبراءة الذمة من التكليفات الثرعرة  2حى يشوم الدليل عل ذلك

:التكليف  ,فإن كان صغيراً فبلوغة » أو و إن كان غير عاموفى دار الحرب.

ةم -
فيعلية أو بوصوله إلىدار الإسلام  2وعدم ثبو تالحقوق بين الرجلدامرأة

حى نو جد د

الزواج الى كدت هذه الحقوق .

والقسم اأثان  :استصحاب مادل الشرع أو العقل على وجوده

»>

كاستصحاب شغل الذمة بالدين ف»هو يثبت حتى يقوم الدليل على أداء الدين.
أو الإإراء منه » وكالتزام المشترى بأداء القن بمقتضى عقدالبيع فإنه يكون
ملغزماً حتىيرم الدليل على أنه أداة ٠ وكالتزام الزوج بأداء المى  .حتى

يقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقها فىالمطالبة به ومن ذلك دوام
كاح حتى يقوم الدايلى على إتهائه » فإن هذهكابا مقرزات بحكم
االحللنفى
الشرع ,اوهلىبعحكقمل ثابتةحتى يقوم الدليل على زواطًا ٠ فبحكم
الاستصحاب تيقى حتّى يو جد الدليل المغير .
والقسم الثالث  :استصحاب الحكم » وذلك إذاكان فى الموضوع حلم

بالاباحة أو الفحظإرنءه يستمر حتى يقوم دليلمحرم فحىال الإباحة »
فلآشياء كابا الإباحة ما عدا
ودليل يبح فى حال الحظر  .والآصل ا

الأبضاع  .وتلك الإباحة تثبت بمقتضى قوله تعالى  :ه هو الذى خلق لكم
 2فى الأرض جميعاً » و»قوله تعالى  :ه وسخر لكم مافى السموات

والأرض جما » .
والقسم الرابع  :استصحاب الوصفكالحياة بالنسية للنفقودة  .فإنها:

تستمر ثابتة حتى يدوم الدليل على وجوده » والكفالةو صف

شرعىيستمر

ثابثاً الكفيل حتى يؤدى الدين  أو يؤديه الاصيل » أو ,برئه المدين من.
الكفالة » وهكذا ؛ ومن ذلك وصف الاء بالطبارة ٠ فانه يستمر قائماً حتى.
يقوم الدليل علىنجاسته منتغيرفىاللون والراتحة و»إذا توضأ الشخص
ثبتت لهصفة المتوضىء حتى يقوم الدليل على خلافه » وذلك بناقض من.

نواقض الوضوء  ,أو غلبة ظن بوجود ناقض  ,وثبوت الزوجية للمرأة
تثبت ومنع الزواج منهاحتى يدبت الطلاق » ولا .زول ذلك شك أوخحوه..

لوهم ل

54؟  -وقد اتفق الفقباء على الاخذ باستصحاب فالىأقسام الثلاثة.
الأول والخلاف بينم فى انطباقه على جزئيات معينة »٠ وإنكآن الأصل.

فى هذه الأقسام الثلاثة مسلياً به .

أما القسم الرابع  :وهو الاستصحاب الخاص بالوصف » ,سواء أكان:
أوصف حادباً أمغير حادث

» فهو مو ضع خلاف

بين الفقباء فى مدى.

الأخذ به فالشافعية والحنابلة أخذوا به بإطلاق » فن ثبتت له الحياة أستمر.

يأخذ حك الأحياء حتى يثبت زوال هذه الصفة .
أما المئفية والمالكية فقد أثبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب.
الوصف وجعلوه م الحا للدفع ؛ وغير صالح للإثيات  :أى أنهلا يأ حقوق.
جديدة بالنسبة سساحب الصفة  ,ولسكن يمنع أن تزول الحقوق التى كانت.

ثابتة بموجبها » وأوضح مل لذلك المفقود » فإنه فى وقت فقده ,أخذ حم.
الأحياء بالنسبة لأمواله  ,فنستمر على هلك وتستمر زوجته على ذمته »
حتى يقوم دليل على وفاته » أو كم القاضى بوفاته ولكن لايكتسب حةوقا
جديدة فى مدة فقذه » فلا يول إليه ميراث » ولاتول [ليه وصية فى مدةء

فقده » وعلى ذلك مبنموت فى مدة فقده و»يكون المفقود وارثأ له  ,فإنه
يوقف نصيب المفةقود حتى يظبر المفقود حيا فستحقه »أو بحكم القاضى.

بمونه » فتوزع التركة من جديد على أساس أنه كانميتا وقت وفاة المورث »
وتوزع علىورثة المتوفى وقت وقاته .

أما أمواله هو قتستمر على حتكم ملم حتى حكم القاذى بموته
لندئ
وذرتو
وع
ثرثته الأحياء وقت الح-كم بموته .

هذا قول المالكية والحنفية  .أما الشافعية والحنابلة فإنهم يأخذون.
باستصحاب الوصف دفعا وإثياتاً  .فق مسألة المفقود يحكون حياته مدةه
فقده حتى حك بموته  .وفى مدة الفقد أمواله على ملك » .ويتولى إليه كل.
مال يشبت لبهميراث أو وصية فمىدة الفقد.

سس

اه

الم

 - ”18/وقد فسر ابنالقيم معن
اىكل
للةدف
تعىإ
وثيا
جترت بايلنختلفين
الى قوة أستصحاب الوصف  ,ذقال :

« ومعتنى ذلك أن يصلح لآن يدنع به امدنعى تغبير الخال لإبقاءالام

.على ماكان» فإنبقاءه على ماكان نما هو مسند إلىموجب الحكم لإلاى

عدم المغير فإ
»ننا لمنجد دليلا نامفياثبولتاا أمسكنا لاثثبت الدكولاتنفيه
بل ندقع بالاستصساب دعوى من أثبته فيكون حال القسك بالاءتصحاب

كحال المعترض ممع المستدل فهو عنعه الدلالة حيث يثبتها ؛ لانه شيم دلبلا
على ننىما أدعاه » وهذا غير حال المعارض ء فالمعارض لون ء والمعترض له

“لونآخر».
ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باستصداب يستمسك بالاصل
الذى كان ثابتاوم يقمدليل علىفيه  ,قرو لا يقم دليلاعصلى
حة

ما يدل

عليه الأصل  ,ولكن يرد بدكل مدع للتغييرما يكنمغير بالفعل » خاله

كحال المترض على ال:يير » وليكسال المعارض الدليل بالدليل٠ إذ
المعارض يأنى بدايلمناهض لاصمه  ,وأما المخعرض فيمنع فقط دليل

-خصمه » حى يبت كل مقدماته .

وإن الحنفية والمالكية اءتيروا هن تلك بالاستصحاب كالمعترض عل

التغيير ؛ فلا يبت لهحقوقا  :ولكن ببقحةوقهالثابتة  .أماالشافعية والمنابلة
فقد جعلوا الانستصحان دليلا معارضا مثبتأ لا يعترض بهفقط .

والذين يقولون إن الا.-تصحاب فى الوصف حجة ف بقاءالحقواقلثابتة,
.وليس إسبب موجب للق جديد ,نيضارذبلوكمثلا حال المنكر للدعوى»
فإنكار لدعورى  0لا يكسيه حقَاً جديداً دلابكسب <ة4ةوة»ولكن

 .بمثنبعوت حق المدعى
4

 -وقد جرى الخلاف بين الفقباءفى تطبيقهم قواعدالاءتصحاب

فىالأقسام الثلاة :المجمععليباوغيرها  .ومن ذلك :

سد
سد وى
) إذا كان الرجل متو ص أ وذلك وصف

ثانت يستمر عل شوته ه.

6شيت نقيضه ؟ فين أو عله ظن  2اذا شك ف أنه أحدث أتجوز له

الصلاة مع هذا الك أملا تجوز ء قال مالك  :لا تجوز الصلاة حتى ,يتوضا”
وضوءاً جديداً  3وذلاك انه تعاض أصلان  3أحرهها بقاء وصف

ألوضوه..

بالاستصحاب ء ولا بزيله الشذك. .
والآصل الثانى :.أن الذمة مشذولة بف ضيةالصلاة » وبحكمالاستصحاب..
لا تبرأ إلا إذا أديت الصلاة على وجهها بوضوء ثابت ثبوتاً قطعناً لا شك..
فيه  0واأوضوء القاممو ضع شك

 2و[إنالثمكؤالطبارة يفقد شرط أأصلاة.

وبتجاذب هدين الاصلين دح

مالك الاأصل أنثان

جديدا |ً للصلاة » وغيد مالكقررأن الصلاة 2جونز

 30فأوجب وضوءا”

» 2لان الوضوء ل(بزل 4

وإن مذهب مالك ف هذا أحوط وأجدر ألهبول ٠

(ب) إذا طاق امرأةو شك أطلقها ثلانا أمواحدة ؛ قالجمرورالققباء :
إن الطلاق بشع واحدة  2وقال مالك رضى إلنه عده

 :تشع ثلاث  2وذلك.

لآنه قد تنازع أصلان :
أح<دهما  :بقأء .الحل ى شبت المغير  6وقد حصل شك ق وت المغير
وهو الطلاق قله يرول الل .
والأصل
الغا ْ  :أن.الطلاق إذا وفم لك بمقين  3وقدكان امك قف
ف فل

كنت رحوع ةه أملاكدت »وألرجعة.لا  5عت بالشك .

وإن قول امهور فى هذه القضية أسلم» فإرن الحل ف النكاح متيقن..
فلا زول إلا بيقين  3و
لاءزول؛ بالشك  2ولايكال أن الأصل ف التحريم

بال
طلاق  0وقد شككناأفى الحل  2قال ذلك .لآن الحمول زال

1

متيون وقد حصل الشلك فم رفعه و
؛إن قيل همتويةقن للتحريم بالطلاق ..
وااشك

ف
ىالحل بالرجعة » فكان جاب التحريم أفوىء قيل  :بت

الرجعة-

سس “ 1ل ممسلم

مح
رمة  1وله أن يخاو م  5وإن الرجعه أهست إلا استداءة للعقد  3ولت

.إلا إبقاء له .فبى تستمد حكها مأنصل العقد الثابت » لامن ااطلاق
 ١المشكوك  5عندنده .

(<)ومن ذلك إذ طلق [<دى امرأتيه وشك فيمن طلقما طلقت
'إثنتان عند المالكية ف,إنه فى هذه الحالة يثبت الطلاق وهو واقع بيقين .
ال
..و إذاكان دانعاً بيقين على إحدى المرأتين  ولا سبيل لتعيينإحدهماءطاقت
الإثنتان استصحاباً لحم الطلاق اثابت بيقين » ولكر_ الجرور يةرر أن
ءا بزول بالشك فى وجود الطلاق الذى ينهى
وينه»و الزواج ل
ما ثبت بق
أحكام عقد الزواج الثابت » وقد شنع ابن<زم على المالكية فىهذا المقام»
ويقول [:نهم بطيقبناميم بالشكء إنا يبيحونالزوا ج«فيبنون أهركان-محرمآً بيقين » وهو الزواج على حلال مشكوك فيه » ,ل" طلاقبن جمعياً

-+مشكوك فيه » ويقول  « :وقعوا فى الياطل التيةن وتهحوريم يقين الحلال
“من باق نسائه اللانىلميطاقبن بلا شك  ,ا

امالمتيقن:.إذا أبا<وا

كذا وجدو | رجالا فييم
الفروج للوانى لمتطلق إلناس ٠ ولزممم علىذاإ

“قاتل لايعرفونه بسي'ه » أو زان حصن لابعر فو له بعيله أن يقتاومم كلهم :
نعموأن حملوا السيف على أهل مدينة أيقنوأ أن فمقأائل عمد لا يعودونه
بعينه » وأن إقطعوا أيدى جميع أهلباإ|ذا أيقنوا أن فما سار قا لا درفونه
بعيئه » وأن > رموا كل طعام بإدقد أيقنوا أن فيماطعاماً حراما لابعرفوته

يىا
نف
دصنة
لوح
اصن
»ومأنواكل ح
بيئرهج
بع

لآن فيبم من زفى بلاشك »

ولزمهم فيمن يتصدق يثبىء من ماله ْ ,مجبل مقداره أرب يتصدق عاله

“كله ؛ ومثل هذا كثير جدأ ف»يظبر بطلانهذاالقول وفساده يقين . 06
هذه بعض عبارات أبن حزم الذى شدد فما الدكير على المالكية

2

سد

و لم

أرأمممفىهذا وف المق إن اللوازم التىرتيها لا تلؤم المالكية فى قوطهم 

واحتياط
لآن إلباعث على الحمبالطلاق بالنسبةطنجمعياً هو الاحتياط  .ال
فى أمر لا يقتضى إباحة مورأخرى لا تحل إلا ببقين و:تسقط بالشيبة )

«فليس الطلاق كالقتل قصادا وإقامة الحد فى الزنى والسرقة  ,لآن هذه أمور
لا تصح مع اأشيبة فلا تثبت بيقين لا شببة فيه .

وأها اعتراضه بأن طلافبن جميعاً غير ثابت ببقين » وأن بعضرن لاحالة
١سيكن داخلا فكىلة الطلاق » وأن [باحةزواجبن مع أن البيعضغير المتعين
بالطلاقواتتهاء العدة يصح زواجه

فبو أععراض واردء

إذ بذلك يذهب

حرام بيقين حلال مشكوك فيه  ,وهذا ينافى الاحتباط » فإذاكان الاحتياط,

فى المذهب امالك أوجب طلاقين ججمعيا ف,إنه ينقلب بسبيه أمر يوجب

»لا>وز زواجين ,
احتباطا وهوحل الزواج » اللبم إلاإذا قالوايضلقن و
:ول يقل ذلك أحد ء وليس من المعقول أن يقال .
 - "8هذه قوأعد الاستصحاب 'والاختلاف فى بعضها مع

الاتفاق فى أصل ثوته ٠ وتقبين من هذا أمور هى :

أوطا أ
:ن الاستصحابليس فذاتهدليلا فقا ولامصدراً للاسقنياطء
ولكنه [عمال لدليل قائموإقرار لاحكام ثابتة محصل تغيير فيها .

ثانيها أ
:ن 0

تبتى عليه القواعد الثلاث الآتية »٠ وقد صرح

جا ابن <زم فى أصوله وهى :

([ )إن ما ثبت بيقين لا ,زول إلا بقين مثله  ,فإذا ثيتت الدوجة

فلا تزول إلا بأمر يقينى » وإذ! ثبت الوضوء لا يزول إلا ببقين » وإذا
ثبتت الحياة لا تزول إلا بحم أو وفاةء وإذا ثبتت الملكية لا تزول إلا

أمر ناقل الملكية ,إذوا ثبت الرشد لا يزول إلاكم و
.إذا ثبتالجنون
لايحكم بزادله إلا إذا ثبت العقل .
(ب) أنإما يثبت حبلهحلرام إلا بدلول مغير أو بأمر يغير صفاته »
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فالعنب حلال يثبت حله إلا إذا تغيرت .صفته فتخمر » وكذلك القر

وعصير القصبكل هذا حلال إلا إذا تخيرت صفته فتخمرت ؛ أوضارت
يذ مسكرا  فإنها تكون حر اما لكوت ذلك التغير .
وكذلككل ما ثبت نحريعه يستمر على التحريم إلا أن يقوم دايل على
الإباحة ك<الة الاضطرار  ,أو بتخيرالصفةاكلاىن عليما التحريم  .كأن.

تتحول الخر إلىخل » أو أن يقتل النبيذ بالماء حتى تزول عنه صفة
الإسكاز » فإنه يصير حلالا إذا بتغير الصفة اكلىانت سبيا للتحريم بزول.
التحريم .
<
 )2١أن كل مالميقم فيه دليلشرعى يإبقى على > م الأاصل  2فإنكان.

الأصل الإباحة بقى على حكم الإباحة كالاطعمة والألبسةوغير ذلك »وإن.

كان الآصل المضاراشع٠ فإن الأصل ف العلاقة بين الرجل والمرأة
حتى يكون عقد الزواج :عتلقى أصل الحظر و»هكذا يستمر الحاكلماصل.
الذى قرره الشرع فى 9حتى قوم دليل مغير .
أل امو :
د أن الاستصحاب يؤخذ بحهرث لا دايل ء» ولذلك وسع

الاستصداب

قْ

0

الذين حصروا الآدلة فى أقلعدد ؛ فنفاه القياس وسعوآ

بهء فالظاهر يةوالامامية سعوا فى الاستدلالبه و,أثيتوا به

الأأحكام فى مواضع كثيرة لميثبتها فيه جمرور الفقراء الذين أثبتوا القياس ,
فكل مو
قضع
يفي
اهس

أخذ به اجمبور  ,قد أخذ الظاهرية فى موضعه

بالاستصحاب ٠ والشافعى الذى لميأخذ بالاستحسانكان أمكثر أخذآ
بالاستصحابمن الحنفية والمالكية » لآنه فى كل موضع كان للعرف أو
الاستحسان فيه حككان نحله عند الشافعى الاستصحاب .

ومن أجل هذا كان أقل الفقباء أخذآً بالا.تصحاب المالكية  ,إذ مم
الذين وسعوا نطاق الاستدلال حتى لميبقوا اللاستصخاب إلادائرةضيقة»

والحنفية يلومهم فى هذا  .ويقاربونهم فىالتقليل منه ,

ل

هب - ”8وإن الاستصحاب يثخذ بقهافنىون العقوبات وهو أل
فيه » لآن الآأمور عل الإباحة حى يقوم نص مدُبت التحرم والعقوبة»وإن

قضية المتهم بريىءقحتوىم دليل على ثبوت الومة » أو حتى يصدر نص

بالعقوبة » هى مبنية على الاستصحاب » واهسوتصحاب البراءة الأصلية التي
قررناها أنفاً .

0

ش

وإن كثيرا من أحكام الهانون المدى أدثى على أصل الإباحة  3فقضية ش

العقد شريعة المتعافدين مبنية على أصل الإباحة الاصلية فى العقود» وقد
قرره مع القوانين الوضعية مذهب الحنابلة  .فذلك المذهب يقرر أن الاصل
يتقىوم نص مانع .
فى العقود الإبا-ة والالتزام مقتضاها ح
اسهد شرع من قلنا

 - ١195إن الشرائع .السماوية واحدة فى أصلبا » فقداقال تعالى: 

دشر ع لكم من الدين ما وصى به نوحاء والذى وأحينا إليك  ,وماوصينا
به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين .ولا تتفرقوا فيه ك
,بر على

المثمركين مأتدغوم إللهء الله يحتى إليه من إشاء » ومهدى إليه من ينيب» 

دما تفرقرا فيه إلا من بعد ما جاءثم ااعلمبغي بينم » ولولا كسلمبةقت من
ربك إلىأجل مسبمى لقضى بدنهم ؛ وإن الذين أوتوا الكتاب من بعد
لى شلك منه مريب » .٠

1

فإذا كان منزل الشرائع السماوية واحداً وهو الله سبحانة وتعالى » فى
فى لبها واحدة » وإن ذلك النص لصريح فىذلك  ,وعليه أجمع العلياء »
ولكن لله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض أمور على بالعأضّقوام ,لأنذلك

التحريم قد يكون فيه فطملممعنشبوات|نغمسوا فيها »كا قال تعالى بالنسبة
لليبود  « :وعلى الذينهادوا حرمناكل ذى ظفر  .ومنالبقر والغنم حرمنا

ا

مم أسؤل الفقه )»

مالكلا سد

عليهم شحومها إلا حممالت ظرورهما أو الموايا أو ما اختلط بعظم »ذلك
جزينامم بيغم وإنا لصادقون . ,
وفوق ذلك فإن أشكال العبادات قد تختلف فى الشرائع السماوية » إون
كانلبا واحداً  .وهو عبادة الديان وحده لاشريك له  ,وتفصيل بعض

الجركيات تختلف  كنظم الركاة و,نهو ذلك .
جل هذا وجد نسخ بعض أحكام الشمرائع بشريعة عمد صلب ,
وأمن
وبقاء بعضها ؛ فشريعة القصاص باقابلةإفىسلام »م كانت ا
فلتورأة .
و
بعض الحدود باق فى الإسلام  5كان فى اأتورأة ٠

ب؟ة”  ولقد نجم عن ذكللكام فىشر ع من قبلنامنالششرائع السماوية

أهو معمول بهفىالإسلام إذا ليقم دليل علىنسخ الإسلام لذلك الحكم ,
أمأنه لا يوخذ بهكأصل قائم بذاته » بولداتيل أن نذكر قبل بان خلاف
العلماء فى هذا المقام أموراً ثلاثة :

:أحنكام شرع من قبلنا لا تتعرف منغير المصادر الاسلامية,
أوها أ
فلا عيرة بالنقل من غير هذه المصادر لأنهلاحجة فى النقل عند المسلبين
إلا ااصادر الإسلامية ذاتها ء وذلك باتفاق فقباء الحسليين .

الآمر الثانى  :أن ما بثبت بالدليل الإسلامى على أنه نسخفإنهلا يوخذ

بهء وكذلك ما قام الدللى على أنهكان خاصاً بالآقرام الذين شرع طم فإنه

لا يسرى فى الإسلام كتحريم بءض أجزاء من اللحوم على بنى إسرائيل
وذلك بالاتفاأقيضا .

الآمر الثالث أ:ن ماثبت بالنص الإسلامى أنه مقرر فى الإسلام كا
كان مقررا فى الأديان السماوية السابقة فهو ثايت بالنص الإسلامى .
لا بالحكاية عن السابقين

ومن ذلك قوله تعالى  :د يأمها الذين[منوا كتب

عليكم الصيام .كتب على الذين من قبلكم لعلكم نتقون » .
عهب؟  ومو ضع النظر والخلاف بين العلماء هو ما جاءت به المصادر

3-000
االإسلامية علىأنهكانشرعاًالفشرىائع السماوية السابقة ولم يوجد دليل
ك مقدوللهتعالى :
لو
ذه.
على بقائه » ولا دايل على إنهائه منسياق النص نفس

 «١وكتينا عليهم فيا األننفس بالنفس ء والعين بالعين  ,والأنف بالانف ,
للسجنءروح قصاص  .فتنصدق به فهو
ا با
والآذن بالآذن  واولسن
"كفارة له ومنل يحكم ما أنزل الله فأوائك م الظالمون .
وإن هذا الجز موضع خلاف بين الفقباء فنقل عن بعض الخحافية »

:اولبعمضالكية » و بعض الشافعية والحنابلة » أنة يكون لنا شرعاء ويكون

أصلا قائما بذاته » وذلك لآن الآصل هو وحددة الششرامع السماوية كا قا
تعالى د:شرع لكم املندين ماوصى به نوحا و.الذى أوحينا إليك ..!.ل
ها نلو نا منقبل  ,وإذا كانت الثمرانع فى الأصل واحدة فبىثابتة علىاجبيع
إلا ما قام الدليل فيه على أنه شر بعة وقنيةلةآمة م نن الهم

أو على سخه

فى شريعتنا » فإن لميقم هذا الدليل » فإن حكم الأصلأثابت ٠
وفوق ذلك فقدت وردت نصوص بالاقتداء باللأنبياء السابقينءفقدقال

تعالى  « :أولءك الذينهدى الله فببداهم اقتده » وقد قالتعالى  « :ثمأو حيتا
إليك أنن اتبع ملة إبراهيمحنيفاً وما كآنمنالرمكشين . ,
ولذلك استدل لمقعلى قتل المسم بير المسم بقولهتعالى :٠ وكتينا ١

عليهم فيها أن التفس بالتفس ٠
هذا رأى فريق من افقباء » ورأى فريق آخر من اججمهور أنه لا يكون

شرعا لناء لآن الأصل ف التفصيلات ااشرعية للشرائع السابقة أنها لمتكن
أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان كءالشر يعة الى جاءبهاخاتم اانييين

صمِدكلةٍ  .ومصداقذلك قوله تعالى  « :وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لكونوا شبداء على الناسويءكون الرسول عليكمشبيداً » فشر يعة عمد
شاهدة على بقاء ااشرائع السابقة أو عدم بتائها و.قد قااللت ى ا ر:كان
خاص ,ة و بشتإل اناسحام,ة.
ىومه
إل ق
التبىبعث
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ىصل
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الللافسس ذاموضوع:
دقرر أن هذ ا
 --وقالحقإفى أكا أ

فإنه ما من أهر قرره القرآن أو ذكرته السنة على أنه كانحكداشرعياً لبعض.

من سبقونا واختصوا به إلاكان معه ما يدل على الخصوصية أن شرع لهم

اهلى
مقول
كا
تفى

« :وعل الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر »ومن البقر

والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظبورهما أو الحوايا ».. .إلخ
زلمنة  5نآ ااقماص»
»و يفيد باقالءحكم اعالماألك
ما تلونا منقبلأ
فإإنن أنصقدس أيد بقرله كلب +٠ الننفس بالنفسإن هلكت» .بفاانلهاستقراء

اصلقرآنية » واللأحاديث لا يوجد نحصكفياهيةعن السابقينكاإلنا.
11يدل على الخصوصية أو العموم و,إذاكارنى لا يوجد نصغال هن
الدلالة على التعميم أو التخصيص »فإن الخلاف ليسله موضوع يحرى فيه ,
إذ أن ما قامالدليل فيه على اتتخصيص ليس بحجة بالاتفاق  ,وما قام الدليل .

على التعميم الحجة فمايدل عل التعميم » الله أعل ٠م

ووب  -الأدلة السابقة كلباطرق لتعرف حكم الشارع » .وهو اقه
سبحانه وتعالى » وقد بيناأنالطر يق الأول لتعرفباهوالنصوصء ومكاعدآ
النصوص ممول عليبا » أومقتدس منبا عا تقرره من قواعد وكليات » وإذا
كانت الأآدلة تتجه ذلك الاتجاه » وكلبا أدلة مقررة طرقاً لتعرف مةاصد

فاتها ماادامت سليمة فى أصلبا وفهمها »وطرق.
الشارع ؛فإنها لا تتعأرض ذ
تعرفالحكم منها  ,وذلك لوحدة الشاعالذىقررها .

وما التعارض يأل فيهامن ناحية الظاهر فقط :ومن ناجية خفاء وجه
التوقيق  ,ومن ناحية تومماليس بدليل ذليلا ,فإذاكان أحد الدللين خير

مدا ةرسم

د

آعادوقسئده رجالم يشتهربالعدالة» ويغارض“جديثأآخرصحبحالنسبة
الى كلا 4ق فإن أحد الدذلين المتعارضين وهمى لا حقيقى فسقط :للانه

م تثبت نسبتهإل اىلنىكلانه  :وقد يكوان :سبب التعارض من ناخية توم

ننصوص يدلان علىكين متعارضين » ينها النصان فى الواقغ
أن ناصيلنم
لا تعارض فى < كما » بلو|ناكحلدمنهما جبة غير جباةلآخر .
ىداول .ه
فم
فالتعارض فىعقلالجنهد لاف النصولا
التعارض  5النصوص :
رض
اعأفا له  .قلناإن التعا,
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التعارض

ء٠ وإمالاب

الجترد فهم التعارض والْقيقة أنه لا تعا

و أنضبرب لذلك مثلا  ,فقد قرربعض المفسرينأن ثمتعاضَرّ يتوه
تعالى  « :والذين يتوفون مدكم ويذرون أذواجاً يتريصن بأنفسون أربعة

أشبر وعشراء وقوله تعالى  « :والذين يتوفونمنكم ويذرون أزماجاً
وصية لآزواجهم متاعاً إالىحول غ[يخرراج .؛ .فإن خرجين فلا جناح
علكم د فقالوا إن الاولى تثبت أن عدة المتوفى عنبا زوجها أربعة,أشهر
وعشر  .والثانيةتثبت أنها سنة وقالوا إن الأولى نسخت الثانية ,وقد

.استبعد فخر الدين الرازى فى تفسيره ذلك النسيخ » لآن الآية الآولىسابقة
فى النسق على الثانية » ول يعبد أن تنسخ السابقة فى النسق التالية .:

«الحقيقة أنهبأدنى تأمل يقبي أن مؤضوع الآبتين مختلف  ,فالاية
الأولى تقرر العدة الواجبةع المرأة » والثانةتقرزرخةاثايتا لا .وهو حق

,قال
.للبقاء فى بيت الزوجيةسنة ,ولذا جعل لحا الح فى البقاءوالخروج ف
اتعالى« :.فإن خرجن فلا جدسه اح عليكم .: .والخطاب لآآولياء المتوى ,
وغلودكةان.ما كار نلا الحق فى اليقاء.وعدم البقاء  :وإن الأولى تربص

ا5

لحق المتوفى  ,وأما الثانة.فتاع لزوجة المتوفى ؛ ءأذا قالتعالى ٠ : متاعاً إلى
رراج
خ غي
إحول
ال

»٠

ش

/اإة؟  -ومن التعارض بين ظواهر النصوص القرآنية تعارض عام

وخاص  ,وهذا بقتضى تخصيص أحدهما بالآخر إنكن التخص,يص مكنا

واقترن اانصان عند الحنفية فإن أحدهما بخصص الآخر كفوله ##الى :

وما بأربعة شبداء فاجلدوم انين جلدة »
أاتتثمل
يحصن
« والذين يرمون ال
ولا تقبلوا لشمبمادة أبداء فإن نصها عام يوجب جلد هن يرمى محصنه
سواء أكانت زوجته أمأجنبية عنه » ولكن خصص النص بغايلرزوجات»

زين
ويرامون
كمن لحم شبداء
أالذ
جهم ول
قلتاراه بقولهتعالى ٠ :و
إألنافسبم فشبادة أحدم أربع شبادات بالته إنه .أن الصادقين 0
فكانت الثانية خصصة للأولى .

وإذا تراخى الزمن بين اانصين  ,وعل السابق منبما » فإنالمتأخريكون.
ناسخا للومتق
ضدمرب,وا لذلك مثلاقتوعلهالى فىآيةالعدة للمتوفى عنها
زوجها » ٠ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسبنأربعة

أشبر وعشراء ومع قوله تعالى فى -ورة الطلاق  :ه وأولات الأحمالأجلون
أن يضعن حملبن » وقدقرر الهنفية تابعين لعابلدله بن مسعود أن أثثانة

ناسخة حكم الآولى فى المتوفىعنهن الحوامل  ,ويبقىعملهافىغاليحروامل»

ولذاروى عن تمد بن الحسن أنهقال إن عدتها بوضع الحل  .ولو كانه

فمن .
ييرده ل
المتوفى على سر
وبعض الفقباء قرر أانلثانة مخصصة للأولى  .ولست ناسخة >
والاختلاف فىهذا لفظى .
وروى عنعلىبنأنىطالب و تبعهبعضالفقباء األنآيتين لتاعارض

ينهما .حىنتجهإلىالنسخ  .إذ النسخلايصح أنيتجه إليهامجتبد إلاإذا

»إن اهم بايلنآبتين ممكن فى العمل  ,وذلك بتأعنتد
تعذرااتوفيق و

7-0

ذو

لسن

بوضع امل بشرط أبنكون قدمضى أرءعة أشبر وعشر ءأى أنها تعتد
أبدالاجلينإلاشبر أو وضع اهل » وإن ذلك معقول ؛فلس من
زاوملج»با المتوفىلميدفن » لآن معنى
وضع
المعقول أن تنتهى عدتها بو
جازبا
زعدة
وجو
انتهاء ال
8

.

 -مإذالم > ن إعمالالنصين» كالميعرف تاريخ كلمنهما

ى#دى <  5النسخ أو التخصيص فانه لابد من الترجيح فإذا كان
ب
تمارضبين حديثين .٠ وأحدصا سنده متصل والآخر مرسل

قدم المتصل |

عونداال-شاف1عينةا»بلة » وإذا كاالنحأحدديثين فى برعوضانه ضءف »
ورواه الآخر عدول فىكلالطبقات  ,قدم مارواته عدول .

كايلاحظ أنهإذاكان أحدالنصين متواتراً » والآخر غير متوائر »
قدم المتواتر وضعف غير المتوائر  ,إذ أن خبر الاحاد لايعارض الحديث

المتواتر » إذ أن مباحكم بالهمتوائر يكون مماعرف من الدين بالضرورة
فيعد اذا كل خبر خالفه .
وإذاكان الحديثان فى مرتية واءدة » وااسند فى قوة واحدة  ,ولسكن
أحدهما رواه حانى فقيه رجحت روايته علىغيره عند ألىحنيفة » وعند

مالك رضى الله عنه يرجح الحديث الذى يكون عليه عمل أهل المدينة على
غيره » وعند غيرهما يكون الترجيح .قوة الرواة
وقد أجمععلماء الحديث علىأنه ِقَدم الحديث الذىأجمععليه صحاح

السنه وهى الإخخارى ومسل وسنن أنىداود والنساتى والترمذى وان ماجه »

امتمفاق عليه
اً على واحد من الحديثين المتعارضين قد
عكن
ممي
فجإنل
 ٠البخارى ومسل » فإنلميتفمَاعلى حديث ؛ قدم ما رواه اليخارى  ,فإِنلم

يكن ف البخارى قدمماهو علىشرطه  ,ثمماهوعلى شرط مل » وهكذا ,
قور
فمب
واقالل ج
باء

 :إنهيقدم بعد ذلك ماكثررواته معأنهخبرأحاد

شيةتلهمر
علىغيره » وقال أبو حدفة لاعبرةبكثرة الرواة مادامت التروا

علىالنحو السابق .

س1ل91ل
وهكذا يكون الفرجيح بالسئد .

نىص
لعل
افسر
وذلك فوق ماقررنا منتقدما مل

» 2والنصعل الظاهر

فى ذات المنصوص  .وكذلك ما قررنأه من تقديم دلالة العبارة ص

الإشارة » والإشارة على دلا له النص على الخلاف فى ذلك  .ودلالةالنص
على دلالة الاقتضاء .

 - 8وإذا لميكن مرجح فى ذات النصين ولا فى سند الرواية قال
| بعضهم بالتوقف  ,وقال الآكثر  :يقدم النص انحرم على النص المبيح
ش

اللاحتياط ف ألدين ٠

هذا وإن التعارض إذا كان بين ظواهرالنصوص القرآئة » فإنه يحب
أن يتجه فى التوفيق بينهاإلى السنة لانها مفسرة القرآن الكريم ٠ كاقال
ل»سوإننة هى
تعالى  « :وأتزلنا إليك الذكر لتبينللناس مانزل إلليهم
الت بين تخصيرص أحدهما للاخر وا؛لبتى هى تبين الناسخ من المنسوخ عند

الشافعى ر كثيرين من الفقباء ! ولا تعد الاستعانة ,النسية للتوفيق بين نصين

عن نصوص القرآن تعارض ظاهرهما تركا للاستدلال أو عدولا عن

الاستدلالبالقرآن ؛ بل هو عرف للمراد من النصين » ولا بمكنأن يكو نا
لقر أنغير متعارضفمهانيه:و ل ياضرب بعضه ببعض
إنانقضاين»
فنمت
متضار بي
النعارض دين الاقيسة :

 ”. ٠الفاتخت هجوأ سايقلا اذإ تناك ةلعلا ًاصوصنم هيلع » وأ
| نعقد إجاع على علة معينة » فى هاتينالحالتين لاختاف القياس  ,ولاتقياان
وجوهه» ولا تتعارض الأقسه للآنها تعتمد على أمرمقر راعئد أجميع ؛
وإن:خالف يتهد لقياس آخر أساسه علة مسقدظة فنشاًذلك أنه يبل النض
ذم صل إلى عليه .
الذىصرح بالعلة إذ
أماااعلة الست بطة فهى مظنة 4اختلاف الأقسة  8و8اسن أوجه اللنظر 0
|ج الوصف
غإن امتخ دا

لاسب

المؤثر الذى يصلم

علد يختلف

3

وبذلك

مم
تتعارض الأقيسة  ,فئلا فى ولاية الإجبار علىالبكرالصغيرة اختتلف الحنفية
والشافعر

علة الولاية  3فأبو حنيفة اعتيرها الصغر  3ولذلك تذنهى هذة

الولاية بالبلوغ ولا تثبت عليها بعد الباو ٠غ والشافعى اعتبر العلةالبكارة ؛

ولذلك هماها إذا تزوجت وصارت ثيباًم طلقتدلوم تبلغ» وأبقاها
إذا بلغت بكرا .

و بذلك تتعارض الأقسة  ,وختاف ال#تهدون فيها ء وقد قزر الشافعى
أن هذا ليس عذموم  ,لآنهاختلاف لآمر للاجتهاد فيه مجال ث
»م يبينكيف
يختلف القياس » والطريق للتوفيق » فيقول ١ :ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل

أن تقاس  ,فيوجد طَا فى أصليين شبة ؛ فيذهب ذاهب إلى أصل ؛ والآخر
إلى أصل غيره فيختلفان  ,فإن قبل ف:بل يوجد السبيل إلى أن يقمأحدهما
على صاحبه حجة فى بعض ما اختافا فيه » قبل نعم إن شاء الله تعالى بأن

ننظر إلى اانازلة فإن كانت تشيه أحد الأاصلين فى معنى والآخر فى اثنين
صرفت إلى الذى أشيرته فى الاثنين دون الذى أشيرةه فى واحد  .وهكذا

إذا كان شبيباً بأحد الأصلين أكثر(١) , .

وقد يتعارض القيأسانفىنظر الفقيه الواحدء فيحتاج إلى ترجيح

أحدهما على الآخر » فأبو حنيفة يرجح بقوة اتأثي فى أحد الوصفين
المتعارضين الاذين اعتيرا علة كل قياس » ويسمى ذلك استحسانا » ومالك

يرجح بالمصاحة ؛ والشافعى عاول الترجيح بالطريق ال بينها » وهى

القرجيح بك* ا
ةلأشياه .
وإن الشافعى كانت تتعارض بين يديه الأاقسة أحياناًمن غير أن جد
ع جدحاً لا<دههما على الآخر ؛ فيعدير فى المسألة وجبين وين كرهمافى تيه
من عير ثر جيح لاحرههما للآخر

ه للااصلا ٠
(0الآم ج

ثلا يذ كر وجبين فيمن :زوجت رجلا

ع]#

لم

انقب إلى غير نسبه ونسبها فوق ذسبه بعد أن يميت لا الحقيقة  .احدهها
ومن ذلك من باعمرة ستان وجدت

فيه الصدقة فذكر أن فى ذاك.

وجبين :أحدهما فساد البيع وااثا أن المشترى له الخيار فى الفسخ وأخذ

الفاضلعن الصدقة عايةا باه من الهُن » وكل ذلك لتعارض الأاقسة ؛ والمق.
أن عند الله واحد لا يتعدد وإن خف على العبد .

) (0الام ج
ومايلها

وحص عا وراجع فىذلك كتاب لثامي لامؤاف ص ٠١ؤوو

فيه أملئة كثيرة .

ااجللالتا
ظ

اكوم فيه

أ “.هس المحكوم فيه  ,وبدير عنه با .كوم عليه ع2هو موطّع الحم

»و متعلق الحكم الشرعى ؛ وقد علءئا أن الحسكم اأشرعى ينقسم.
الشرعى أ
إلى قسمين  :حكم وضعى » وحكم تكليق

وأن الحكم الوضعى

عطي ٠

»دلوك الشمس سبب ليس من .
منأفعال العباد؛ وبعضه ليسمن أفعام ف

أفعال الح.ادء والحلال سبب ليس من عمل العراد  .وما يكون من الأعمال.
الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيهالآصوليون فى هذا الباب من.
حيث إنمهوضع للحكم الوضعى » لآن امحنكوم فايلهذى يتكلمفيهعلماء-

وكالبيع من حيدث أنه سيب للبالكية  2وكالقت ال من حيث [نه مانع “نل

المبراث ؛ وكالزوجية منحيث أنهالسبلبميراث » والكن القرابة منحيث..
سببيتها ليست من فعل المكلف الذىيرث أو الذى يورث عنه» بل يدخل.

َف سكوينها عدة أمور ف تسكوين الآسرة  2وبذلك باعتصر اكلام 3
اكوم

فيهمن حيث شروط

الت.كليف  ,ومواضع ألهتعالى لعباده .

وعلى ذلك نقرر أن النحسكوم فيه هنا هو ذات اافعل الذى هو موضوع:
الطب أو موضوع الكف أو موضوع الإباحة  ,فهو إذن أفعال المكلفين.
التى تعلق بهاالحسكم اتشكلينى  ,وهى هنا ينظر فيبامن حيث أنها مقدورة.
تتدخل فى طاقته » أولاتدخل ٠ ومن ديت إلهاحق له تعالىأو حق للعياد..

كون الفعل لىمقدرر العبد :

م.ل»أ#صتكولمليون فىهذا الباب وقداتفقوا عللىاأنبهوا خف
ا

مامد
ال
1عبد إلا بماهو فى طاقته  ,فلا يؤاخذ ما لا مكتهفعله ل,أانه إن عجن فلعدم
الإمكان »قلا باوخذ العيد بأمر مستحيل الوفوععملاكأجمع بين الضدين »

أو عادة ك
,الحب » ولأيخض والنضب ٠و#و ذلك من الآمورالوجدا نةااتى
تستولى على النفس من ححيث لا بشعر » والدايل على ذلك قوله تعالى :

 ٠لا يكلف النلهفسآ إلاوسعهاه وقوله طل
2ا

قمسه بين أزواجه « :اللهم

إ
.ن هذا قسمى فيا أملك »فلا نو اخذتى ذما تملك ولا أملك ءوقوله تعالى:
د ماجعل عليكم ف الدينممن حرج » وأن المؤاخ<ذة م ليس فى الطاقة فيه

ويقل»ه تعالى  :بريد الله بكماليسر ولايريدبكم العسسر ء
وجقوض
حر
والمؤاخذة ماليس ف الطاقةهى أقدى نهايات العسر .

ولكن قد وردت عبارات ف القرآن الكريم والأحاديث فا مايوى*
 .إلى التكليف بغير المقدور ؛ وإذا كان التكليف فإنوراءه بلاريبالمواخذة:
.ومنم ذ
َليك ق
لول
نههٍ
و  . :تحابوا ولاتباغضوا ه وقوله مَكليَهِ٠ :كنعبدألله
المقتول  ,رلا و عمداقهااقاتل »وقوله وك
2ا :د لاتخضبء وقولهتعالى:

ولا كوتنإلا وأنم مسلمون » ومثل ق0و ع
ليهالسلام  :ل,اتمت وأنتظالمء وغير ذلك من النصوص الدينية التتىوىء إلى المؤاخذة على أغورلمست.ق-الطاقة البشرية القيام مها.

وإن تخريج هذهالنصوص وأشياهها من آبات القرآن » وأثار الى بم
د

له
ا ف دائرة المقدور  0وسعدها عن دائرة مالس ف ااقدرر

|

سول

ليمتنأمل مرامىالعبارات ٠ فقوله تعالى . :ولاتموتن إلاو نم مسلمون,
حث

على الاستمرار قَّالإذعان للندواءفق الدينية  6ومشع من الانخراف ف

التفسكيرأاواتبلعالطوى؛*وإإننذلككلفهق دائرة المقدور ؛ وذاك تخريج

مكذلك قراله لق  ::ل.اتقضب ٠ لايلسنبى منصياًعلى ذات الغضب
إذا ت#حفقت موجياته  34بل هو

وى

عن

الدخول قَّأسباب الغضب .فإذا

7م لم
لاحظط المكلف ق أقيس  4أنه عضو ب ور لقسمة لأنفه الاسياأب  2فعليه أن

روض نفسه عادمت

أحدهما  :أينكظم غيظة ؛ وأن يكون من الذين يناونثواب اله الى
وثناءه  5فى قوله تء  ,7واالكاظمين الظ والعافين  »,وألايتدفمفى وقت-

غضبه فى قول أو فعل » بل يصمت وسكت حتى ينطق« غضبه » كنا قالالنى .
و ١:لا يقضى القاضى وهو غضيان ) .
الآمر الثاتى  :أن يتجنب مأ يشير غضيه ١ فلا يقحم نفسه فى مشا كل.

نفسية .

وكذللك قرله كله كنعبدالله المةتول ولا تسكن عيد الله القائل » قفى.
ذلك نهى عن أمريمسكن وهو الاعتداء .وأنه يحب على المزمن أنه إنترده .
سن أمرين  :كونه معتدياً أو ممتدى عليه أختأ رأهون الآهرين مؤاخ_ذة.

وهو أنن يكونمعتدى عليه » وذلك ليحتاط المسلمرمات المسلمعليه كا

يوقَويليهِ  +:كل المسلم علىالمسلم حرام دمه وعرضه ماله و»لذلك.
روصبالمؤمنحتى مات دع »ولا يأكل من مال غيره بغير إرادته ..
لكان له فىذلك فضل الثواب

ف الصير ,وإن كانله أن يأخذ من مال.

أخه مرأغما .

وكذلك قرله علية السلام  ,لا تمت وأنت ظالمء
على الظلم وأمر برد المظالم إلى أصحاءمها .
وهكنا يد أن العبارات التى توم التكليف بها ليس فى المقدور[نما يقصد.

بها أمر بمقدور ؛أو نبهى عن مقدور بطريق المجاز أو التكنابة » أوالآمر
بالدخول فى أسباب غير المقدور  أو منع ظذروراثاره ابلكىون فيبا اعتداء.
على حق غيره .
التكلف بها شدق :

ا

.وطهما  -مشِدَةكنا حتاطار الاستنرار.
إن المشقة قسهان أ

ماما د

»هذه يمكنفيها التكليف  ,ويمكن ألم اخذة عليها  ,كالصوم والحج »
عليوا د-فإنهامشةات»كن احتا للها ويمكن الاستمرار على أدائها » ومامن تكليفإلا

وفيه شةة>تملة » أدناهارياضة النفسعلىثركالممنوع  ,والآخذبالمشرو عإذكل ممنوع متبوع  ,ولذلك وردق

الحدبيك الشر يف ) حفت

الجية

بالمكاره » وحفت النار بالشبوات )فإن أسباب العصيان داكا اتباع للووى
والشهوة » وسير فى سبيلبما [لىأقصى الغاية من غير تحرج ولاتأتم  ,وأسباب

»هذا
“الطاعات فطم للنفس نعكثير من الشهوات ) أو وقوف بها عندحد و
,دود
.فى ذاته فيه مشقة عابللنفسالمتتعود الضبط  ,والوقوف بمأعندحد ح

حده الشارع » ول وكانتكل التكليفات يسراًخالصاً ليارجد غخالفون
-ولاءصاة » ولو كانت التكايفات تسيرمعالأهواء جنا لجزبماو جد اعتداء

ولا ظلم ؛ ولكن اله تعالى اتير الإنسان فجعل فيه داعى الطاعة وداعى
المعصية ينبعثان من جنبيه  ,كما قال تعالى ١« : وهديناه النجدين » وكا قال
اتتعالى  :ه و نفس وما سواها  وأهمرا فجورها وتقواها».

القسم إلثانى  :المشقات الى لا يمكنالاستهرار على أدائها أولاتتمل
.إلا ببذل أقصى الطاقة » وذلك يؤدى فيهالتكلف المستمر به إلى تاف النفس
أو امال  .أو العجر المطلق على الأداء .

وإن هذا يجوز فيه اكليف  ,ل-كن لا على وجه الدوام والاستمرار
ولا على اجيم فرض عين ؛ ومن ذلك الجباد قَْسبيل الله تعالى فرو مشقة

شديدة ليسكل الناس تملبا » وليس كل الناس قادراً عالىاسةمر ارعليبا
إلا بتاف اانفس»ءو لذا كان فرض آفاية علىمن يستطيعه  ,وكذلك اصير
عند الأكراء على النطق كلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه

وللكننبى صكظلِ اعتبرمغزلته يومالقيامةرار
مشفة فوق الا<تال العادى  ,ا
-منزلته » وهذه المشقاتالشديدةلاتصلحفر وضاً عبنة مستمرة وللكنهاتكرن

-فروضاً كفائية » ومن <١تملما وأداها فله لواب ؛ ومن ذلك اجر بكلمة

41م
الحق فوىقت يسودفيهالظم»ولذا قال عالليهسلام  « :أفضل الجباد كلة
حق لسلطان جائر » وقال عليه السلام  « :سيد الشمهداء حمزةبنعبدالمطلب ,
ورجل قالكلة حدق عند سلطان جائر فقتله » ولذا كان التكليف فى المشقة

التى لا يحتمل إلا بأقصى للطاقة جائراً فاىلتدلاكئرةالحدودةءو يكو نقوله
.اصة فى سبيل الله »
مبخول
تعالى  :ذ«لك بأينهصميلباهم ظمأولانص
تب لهم به
.ولا يطئون موطناً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نلا إكلا

عمل صالح» واضح الاتفاق مع المبادىء الشرعية المقررة .
وننتهى من هذا إلى أن التكايفات الى تكون فيا مشقات غير معتادة

ثابتة فىإحدى أحوال ثلاثة :

()1فى الفروض الكفاءية كالأمر بالمعروف والنبى عن اادكر
مر
عن
لايع
آرض
اد م

نفسه إلى التلف .

(ابل)فصىور التىلابتحقق نفععكااممل إلا ببذل أقدى البذل فى
اأنفس والنفيس .

٠

ا (ف الأحوال الى +كون فيبا أعتدأه علىحق من <قو ق اللهتعالى»

أو حقود 0د ء فإنالصير فى هذه الحال طلوب وإنكان شاقاًمققةفوق
المعتادةكان يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعملعلىقتل غيرهء فإنهب عليه
أن يصبر ولا يقل غيره .

شلقذىةغير معتادة مطلوباً .
هلعمملا
ن
يا
فنى هذه الصور وأشياهها يفكو
ويلاحظ فىهذه الصور أن المشةة ليست ٠قصودة لذاتها » فلست
المشقة ذفاىتها أمراً يتعيد به ل,آن تعذيب الجسمءلتطبير الروح ليس من

مقاصد الإسلام  .إنما المشقة غير المعتادة تطلب » لآنها تنكون دافعا اض ر

أشد  ,أو جلباً لنفمأسمى  .فبى تكون تحقيقاً المقصدمن المقاصدالإسلامية
العليا ع»لى أنهاوسيلةمتعينة له » لويست مقصودة لذاتها .
والسر هو الاصلفالشر بةاعلإسلامية .و لذلك تلقاولسيدةعائشةرضىالله

عنما وصف النىصل الله عليهل م«ا خيربين أمرينإل اختارأيسرمما
ماميكن إما. ,

لذا نبى النى تع من :ذر أن يصوم قائماً فى األشمس أن يستمر
قائما فى الشمسو أمره أن بتثصمومه » وقال عليه السلام « هؤلاء المننطءون».
وبذلك يكون أمره عام ولطاعةفى ذاتوههو الصيام » ونماه عما لس

طاعة وهو القيامفىالشمس» و بذلك النبى تقرر أن القيام فى الش.مس لذي

مقصد شرعى مقصود معصية » وأذأ نبى عنهافى اانذر  ,ولقد قال النى

مَككبةٍ٠ :مننذرأن يطيعللهذليطعه» ون أذرأن يعصى الفللها يسصهء

ولقدروى أن بعض الصحابةأخذ نفسه ا اليلوصوم التهارءو بعضوم
أخن نفسه بأعخز ال النساءء فباغالنىصَ
ولِا
لئةعة أملهمجميءا ؛ فقَال عليه السلام

ه مابال أقوام قالواكذا وكذا  ,أما د إفى لأخشاكمته » وأتقاكم لهء
حكفى أصوم وأفطر (2وأصلى وأرقدءوأ :زوج الفساء ف.من رغب عن سنى.
فأيس مى ».

وقد كان النى م

حريصآا على ألايلازم اأشخص عرادات لست

فرضاً » ولا يطيقالاستمرار عليه » وكان حب العبادة الدائمة التى لاصعوبة
فيها على العرادة الشاقة الى لامكانلاستمرار عليباء ك
داذاان يقول صطلاةة
)0أحب الأعمال إلىأله أددمماوإن قل )كانيقول (إن أللّه حب لك

املنأعمال ) وكانيصقَوطلظة(ان يشاق أحده-ذا الدين إلاغلبه ولكن ٠
سددوا وقاريوا ).

ع ه”  -وإِن المشقة المعتادة يقدعرض للشخص ما جعلبا مشقة غير
معتادة بالنسبة له » فقد يكون ابرد شديداً » ويشق على الرجل الوضوء بالماء

البارد » ولا سبيل لآن يدفئه بنار » ولذلك رخصت رخص اتسبيل المشقات
وجعلبا فى دائرة الاحهال  ,فرخص ف المبحعلى فين  2وإذاكانعاجرا
عجرا مطلقًاً عن استعال الماءكان التميم  6ا كأن مسافراً رخص له ىق

1#

عب

الإفطار » وإذاكان مريضا وثبت أن الصوم منهيكون بمشقةشديدةأو يطيل
أمد المرض ء ويعوق اأشفاء » فإنه وز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة

وضيق بباح له بعض المحظورات اتى يكون خطرها لا لذامما » بأمللرآخر
وأبيحث الرمات فى حال الضرورات » بل يجب الأخذ بحكالضرورةإذا
يكن الأمر متعلقا بأصل الإسلام » أو لميكن فيه اعتداء على <ق الغير .
وقد كان بعض اناس يتحمل المشقة إذا كان فى حال يحعابا بالنسبة له
2ي :د إن
هو مريض » فقال الى م
غميعرتادة كأن يصوم فرىمضأنو؛
اللهحب أن تؤقى رخصه .كا حب أن توق عرائه » .

ليمرقدور
اغ
م *. هذا الذى ذكرناه بالنسية انع المؤاخذة ف

1

»

والتكليف فيايكون فيه مشقة يمكن احتالها والاستمرار علهاء» هو
موضع اتفاق الؤقباء .

وللكن مع ذلك يثير علماء الأصول اختلافات نظر بةفىموضوعجواز
أن الله تعالى  0المستحيل» دوز أمأنه لايتصور أن الله تعالى يكلفه

المستحيل » فمع أن الفقباء قد اتفقوا على أنه لا امخوذة [لاماهومقدورقد
اختلفوا فىجواز أن يكلف الله تعالى أمراً مستحيلا ؟ فقال الأشاعرة
إنهبموز ذلك  ,لآن الله تعالى خالق كل شىء » لايسأل عما يفعل »
وثم يسألون.

وقال اكلترون من الحمَقين إناتللعهالىقدو عدن أنهلايكلف إلاماهو
فى الوسع والطاقة » وقد قال تعالى  « :لايكاف الله نفساً إلاوسعبا » وقال.
تعالى «١ ماأجعل عليم فىالد.ن من

حرج » فقد وعدنا سميحأ نه بذلك 5

وتتكليف اءلمتحيل مخالف ا وعد ومحال أن يخلف الله وعده .
و بعض العلماء قم المستحيل إلى قسمين مستحيل فى ذاته ومستحيل لغيره »

فالمستحيل ذاته مثل امعبي انلمتضادات كاجمعبينالآبيضوالآسودء وكاجمع
١م ١؟  -أصول الغقه )

لاوم لد

بين النقيضين » وكالحكم بالطابوالكف فى حال واحدة ؛ وهمامتناقضان»

وهذا لا >وز على الله تعالى أن يكلفه  ,لانه غير معقو ألمءاالمستحيل لغير
ذاته فاللّه تعالى يحوز أن -.كلفه » وضر بوا لذلك مثلا مطالية تعااللهىالعصاة
بالطاعة » وقدكتب الله عليهم الشقوة » وآخذم علىالمعصية:وطالب أ باجبل
بالإمان » وقدكتبالله فى عله الآزلى أنهمن أهل الج<ود والعناد و»يحال

أن يقع فىعلٍ الله تعالى غير مايريد » فكان من امال طاعة ه؛ لاء» ومع
ذلككافوا الطاعة » فدل هذا على أن التتكليف يقع على الممكن المستحيل
ولا يقع على المستحيل لذاته .
وإن هذا الكلام هو فى الحقيقة مسألة كلامية ؛ دهىأرتياط الأمربإرادة

الله تعالى الآزلية ومسألة الجبر والاختيار » وإن ذلك النظر لس هو نظر
علماء الفقه» وهى مسألة مبسوطة فى عم الكلام .

وإن نظر أصول الفقه إاللىفعل فىذاتهأهوداخل فطاقة العبدفيدخل
فحىدود اكليف » ومع التسكليف المؤاخذه:أمهوغيرداخل فى حدود
الطاقة فيسكون خارجا عن المؤاخذة  .ومعتر كالم اخذةلايكونالتكليف,
نه فى عاللله تعالى الحكدرن «قدر الوقو ع »أو غير
من غير نظركإولى
مقّدر الوقوع » فالقضاء والقدر لصالة ما ,لكا يف لاثمك أنالعاصى

يعصى ١وهو يهلمأنه قادر على الطاعة » وأنه يتركبا مختاراً قادراً  ويقدم
على العصيان مختارآ قادراً ٠ وحسب الفقيه ذلك فى [؛ثنات أن اأفعل داخل
فى حدود مقدور الملكلف .

 - 55ويثيرون مسألة أخرى نظرية .وهى هل يصح التدكايف
ف أمر معلق على شرط فى صحته ؛ فهبليضح التكليف بالصلاة ضع تعلق

صحته| على الإعان » قال بعض الفقباء أنه يصح السكليف:و يكونالخطاب
موجهآ إلى غير المؤمنين » ومع أن الابمانْ اذى هو شرط صدة الاداء

لايكق ن منهم » وعبل ذلك يقرر هؤلاء أنممماظيون بالتكليفات العملية

لس د

قبل الإعان » وقال جمرور الفقباء [نهم غير مبخااطلبتيتنكليفاتالعملية؛لآن

شرط التتكليف أن يكون مستوفياً شرط الصحة وهو الإعان .
/ا »». وهتاك مسأئة ثالثة يثيرها علياء الأصولءوهوقابلية الأفعال
إتى تعلق التتكليف بهاللإنابة  ,فقال المعتز لة إن الأفعالالنىهى موضع

التكليف لاتقبل الإنابة» وذلك لأن الت-كليفات ابتلاء واختيار للنفس »
افلا يمكون للإنابة موضع فما ؛ فالعيادات تكليفات نفسية وعبلية لكسر
يه  « :يان
رن
شبوات النفس ومنع جدئها ؛ وقد قال اذىه مكاَحيهكاية ع

:آدمعاد نفسك فاإنها انتصيت لمعادانى.

وقال جمبور الفقباء إنها تدخلها الإنابة  ,وإن لتسكن كلباصالهةللانابة»

0

وذلك أالنتكليفات أقسام ثلاثة:قه مبقباللإنابقوهوكلالكلمفأت المالية:
الإنابة وهو ألهبأداتاأليد:ة كالصلاة وألصوم
لايقبل

وقسم

الإنابة عندقيام العذر » وهو العبادات

 ,وقسم ؛يقبل

١فى جمع فىأداتما بين البدن والمال,

:وهى اجيج » فإن له جانيين أ<دممامال  ,والآخر بدى ء فلا] تابةعندالقدرة

أأبدفية عليه»وإذاكانء اجزاً عن أداءاحج #وز الإناية؛يكوون النافب
عنه قد أدى الح قبل ذلك  6وأنه يروى أن الثىيكلب قدرأى رجلابج

عن غيره » فقال  4أحججت عن نفسك ؟ فقال لا فقال له حج عن
تفسلك ثمحج عنغيرك ,
/

لذا والفعل الذى تعلوق به التكليف لهسم من -حيث صاته
ه

اق الله تعالىوق

العيادإلى أقسام أربعة:

القسمالأول  :ماهو حق :لتيدهالى خالص » وما هو خالص حقالعيدء

-واجتمع فيه الحقان » وق الله تعالى غالب »وما اجتمع الحقان  .وحدق

العيد غالب .

أماحقوق اله تعالى الخالصة فابلىعبادات .وكل الآمور الاجتاعية
إلى لا دكرن فيبأ أعتداء علىعق أجل دلكن يسكونفيبادفع اعتداء على

4
المجتمع كالجبادفسبيل الله وكحد ء الى وكحد الشرب ,خدالزنى ؛ وحلد

لخر ثابتان لمق اله تمالى » ولذلك لايحتاج الإثيات فيهما إلى دعوى .
ولا يقبلان ااعفو ؛ ولا الإسقاط ؛ والعبادات كلا من ذلك القسم عل.

ما أشر ناء فالصلاة والصوم والحج حقوق لله .

وقد اتفق الفقباء على أن الركاة من حةوق الله تعالى الخالصة » ولكن.
موضع الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بالنيةكالصلاة والصوم والحج ,
قال فقرا اءلحنفية إنالزكاة لتاؤدى إلا بالن ةية فمعدا زكاة الدعوالغار.

لأنما مئونةالأرض ء وقال جمبور اافقباءإن الركااة لاحتاج أداؤها إلى
النية ل,أنهامئونة المال  ,ولذاتجب فمال الصغير والمجنون » والمءتوه و»قد
سقط عنهم التكليف  6حب فى نصاءها كل ما يتحمله من قوق وضمانات, .

للعباد » بيد أن الديون التى تتعلق على ذلك النحو هن حقوق العباد  ,أما
الزكاة فبى دين الله «:الى وهى <ق من حقوق الله تعالى الخالصة .

والقسمالثانى  :هوحقوق العباد الخالصة  ,وذلككالديون » والأملاك.
حذهقكلوباق.
غةي»ر ذلك ممايتعلق باللأموال نقلا وبقاء » فب
ورائ
وحق الو
العباد خالصة  ,والاعتداء عةلاىحلقعوياد ظلم 'ولايةيل الله تعالى بتةوعبد.

قدأكل حا محنةّوق العباد إلا إذ! أداه أو أسقطه صاحبه وعفا .

والقول الجامع ذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ مصاحة خاصةللآحاد
وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض من له الحق فى بعض اللاحوال »
»غير ذلك من الحقوق .
كحق المبر وحق النفقة فىالزواج و
الثالك  :ما اجتمع فيه الهقان وحق الله غالب "حد القذف » وقال
الشافعى إن حد القذف حدق خالص للعيد » وقد قال الكاسانى فى ذلك:على

أصل الشافعى حد القذف خالص حقالعيدء فتشترط الدعوى فةيك فيشائر
حقوق العياد» وعندنا <ق التلعهالى عز شأنه وإن كان هو المغلب

فه 

م

ا

الكنللعبدفيهحق ؛ لآنهينتفع بصيانة عرضه عن الفحتتكش,ترك فيه
'الدعوى من هذه الجية(,)1١

.

وحد السرقة اختلفت اافقباء فيه أيضاً  ,فقيل هو حق خالص لله وهو
طاون
را ل
توإذ
ش,
يباء
تقول بعض الفق

فية
حةن؛
الحلصوم
وه ا
في

اشترطوا

الخصومة  .ولكن فد اختلفت عيارات الكتب عندم » فبعض |احكتب
اعتيره حق لله خالصاً  .واشتراط الخصومةلتتوافر شروط الخد منملكية
حترمة محرزة » وبعض ألفقبا«اعتير للعبد حا فيه ,لآن الخصومة مظررحق.

اللعيد  ,فإن شاء طلب إقاءة الحدء وإن شاء ترك » وذلك يعدللى أن له

حا ٠ وإن كان حق الله هو الغلب » بدليل أنه إن خاصم فليس له أن
.يعفو أو يسقط .

:مكاون لهفيه حق ٠ وللعيد حقغالب وهو القصاصء
القسم الرباع ي

 بشكل عامس»واء أكانت قصاصاً أمكانتديات » فإنوعقو اتالدنا
الله تعالى فيا حقاًمنعالاعتداء » وحقالعيد غالب لآن

أن يعفو وحبب

الإسلام افلىعفو ولذا قال تعالى  « :فن ع له من أخيه شىء فاتباع
بالمعروف وأداء إليه بإحسان  .وقد صرح اقرآنالكريم بذلك الحق »
»من قتلمظلوماً فقدجعلنا لوليه ساطاناً فلايسرف فالقتل
:فقال تعالى  :و
اإنه كان مظلوماً .

وحق الله تعالى مظوره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أوليائه لول

الآمر أن يقرر على الجانى عقوبات تعزيرية إذا كان تمن عرفوا بالبغى

.والفسادء وإن حق ولى الآمرفالىعقوبة التعزيرية ثابت داتما عند كل
اعتداء » نلاآلاعتداء إفساد فى الأرض  .وولىالآمر منوط به منعالفسادء
.وإذاكان القائل أو فاقء العين قد نال عفواً من المجنى عليه بأى طريكقان
()١البدائع جاص مم  :الجريمة والمقونة للنؤاف ص ١/9

2

5

العفو فإن حق المجتمع باق يتولاه ولىالآمر  .ولذلك قال العلماء متفقينع,
ذلك إنه إذا سقطت عةوبة القصاص بشيبة بأنكان القتل بغير آلة من شأنها
أن تقتلفإنه يحب التعزير » ويحب أينكون التعزير بأشد أنواعه مع

وجوب الدية لآولياء الدم (.)1

هذا وإن القوانين المصرية تنظر إلى جرائم الدماء والاعتداء على .
الأطراف والأنفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قادبت إلى شفاء.

فيظ المجنىعليه أولامنغير أن تسقط حق المجتمع  ,والقوانين الوضعية
لاحظت حق الجتمع فقط  ,فالإسلام لاحظ الحقين  ,فاعتير الاعتداء

وخصوصاً الاعتداء علىالنفس إذا احتبره جناية علىامجتمع و»لذا قال.

تعالى٠ :منأجل ذلككتبناعلىبنى[سرائيلأن مهن قتلنفساًبغي نفس

أو فساداً فىالأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحما

الناس جميعاً » [ح
دباؤها بالقصاص طا  ,ولكن الإسلام مع ملاحظة هذا
الجانب العام لاحظ الجانب ااشخصى المجنى عليه (. )9

دإن التفكير الحديث فىعل العقاب قد اتجه اتجاه الشريعة التى أنزطها:
علام الغيوب مننحو أربعةعشرقرناً.

()1١الجريمة والعقوبة ص +١٠ المؤلف دار الفكر الفسكر المربى :1 .

(ا؟)منفصسدر :

ام
الباب

السجاح

الى-كوم علبه

٠8يب ب

كلامت قُْالآابواب السا بقةه على +سس 5وقد قلنأ إنه خطاب.

اله تعالى المتعلق أفعال المكلفين طلياً كأفواً أو تخيراً أو وضعاً » وإن

هذا التعريف يطوى ف ثناياه وجوب (الكلام على الحا  1فى الشرع
ناضون
الإسلاى  2وقد تكامنا  » 4ف

اكلام على الأفعال الى تتعلق مأ

الأحكاموقد ذكرناها » بقأن نتسكلم فى المكلفين الذين كانت أفعاهم .
متعاق الاحكام وموضعبا  3وأولئك  9لكوم عليهم 8

فالكوم عليه هو المكلف  ,لأنه هو الذى يحكم عل أفعاله بالقبول

أو الرد وكوتها داخلة فىدائرة المأمور به أو المنبى عنه » أو غير داخلة .

وأساس الت.كليف هو العقل والفبم » فالعقل المد_ك الفامم هو عاد
التتكليف » وقد قال فى ذلك الأمدى .

اتفق العقلاء على أن شرط المكاف أن يكون عاقلافاهما ,ناللآتكليف
به
خطاب » وخطاب منلاعقل لهولافهم محال؛ كاماد وأأء

ومن وجد

م لاصل الخطاب دون تفاصله من كو نه أمرا أونهياًومقتضياً
له أصل اله ,

لكواب والمقاب  4ومن كون الآمر به هو اينّهتعالى »وأنه وأجب

الطاعة 4

بالنظر إلىفهمالتقاص بل كالماد والهيمة
كالمجنون والصى الذى لاعيز  2فهو د
بالنسة لأصل م0الخطاب  2ويتمعذر فوم تكلاأيضاً لآن المقصود من
التكليف”»م يرقف عل فم أصل الخطاب توقف على يم تفاصيله  .وأما
الصى المميز  2وإن كان لايفهم م ل تقيمهة غير المميز غير أنه أيضاً غير فام
على الكال ما بعر ف4هكامل العقل من وجود

أيه تعالى وكونه متكلماًإمكلفاً

العياد» ومن وجود الرسول الصادق الملغ عن الله تعالى » وغير ذلك ممام
0

م

يتوقف عليه فهم مقصود التكايف  ,وإن كان مقارباً للباوغ يحيث لميبق
ببنه وبين البلوغ سوى للظة واحدة » فإنه وإن كان فبمه كفبمه الواجب
لتكليفه بعد لحظة  .غير أنه لماكان العقل والفهم فيه خدفياً وظروره فيه على

التدريج » ولم يكن له ضابط يعرف به جعل الشارع له ضاءطاً وهو
الللوغ  ,وحط عنه التكليف قبله تحخفيفاً عليه » ودلله قوله عليه اأسلام :
« رفع لقم عنثلاثة  :عن الى <دىبلغ »؛ وعن النائم<تى يستيقظ » وعن

المجنون حتى يفيق (. ,00

وإن هذا الكلام يستفاد منة ثلاثة أمور :
أوطا  :أن عماد التتكليف العقل  ,لآن الشكليف خطاب من الله تعالى,

ولا-يتلق ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناه .
وثانها  :أن العقل ينمو ويتدرج »٠وأنه يسير فى الكهال منذ الصغر ء

وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تتكامل نموه .

وثالثها  :أن وا
ملعقلمتدرجاً أمر خف  ,لأنه يحدث آنا بعدآن » حتى
يظهر فى تماية تدرجه كأملا ٠ وإن هذا لابد له من ضابط ظاهر  .وهو

البلوغ  .فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وكاله » وعند بلوغ
ذلك المد الفاصل بكون التلكليف .

 - ”٠ولكن يلاحظ أن المجئون وهو فاقد القييز » واأصى غير

المميز مثله تتعلق بهما تكليفات مالية  .فإذا أثحلدفهما شيئاً ومجابله

وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية فى ماللما» وقد قرر جمرور الفقباء أن
الركاة تجب فى ماطا »وقرر اافقباء بالإجماع أن زكاة الزرع والقار تجب
من زرعبما وثمارههما ' وإن هذا نوع من التكليف  ,فكيف يقال إنه

لاتكليف علمما مع هذا الوجوب .

( )١الإحكام فىأصول الا-كام الأمدى اص

١6ا1 "»2إ”ا.

لومم
ولقد أجاب علءاء الآصو ل عن ذلك بأنهما إن
وكاناغير خاطبين ,أحكام
االتكليف لعدم وجود الغييز الذنى هو عياده قد تحققتفيهما معنى الإنسانية»

٠م إن هذه الإنسانية جءلت طما حقوفاً ؛ وجتعتاتحطممالذمهةذهالحقوق

فلبما ملكية على أامهوما  ,ومادامت طما هذه الملكية,فتلكالأحكاممثونة
الملكية وتكليفاته .
وبهذا يقبين أن هذه الإنسانية أثبتت طما حقوقا وتعاقت بذمتبما هذا

.واجبات ؛ وإنه لكى يقبين الموضوع كاملا لابد من الكلام فى الآهلية التى

:تبت مقتضى الإنسانية  ,والأهاية التى تثبت أثراًللعقل .

الاملية
 .-#”١١والآهليةهى صلاحية ااشخص للإلزام والالتزام بمعنى أن
يكون الشخص صا حالآن تلزمه حقوق لغيره  ,وتثبت له <قوق قبلغيره؛
.وصاكًا لآن يلتزم هذه المقوق  3و بذلك شين أن الأهلية ذات شعدةين :

إحداها  :أهليته لآن كنت لهحدوق ظ وأن تشيبت عليه قوق .

والثانة  :أهليته لآن ينشىء اأتزامات على نفسه » وتصرفات تجعل له

حقوقا قبل غيره .
والآولى  :تسمى أهلية الوجوب » هذه ثبت له مقتضى إنانيته ,
فالأصل فى شوتها كو نه إنسانا .

والثانية أ:هلية الأداء » والآصل فى ثبوتها ليس عجرد الإنساية » بل
الآصل فىثبوتهاالقييز.

اعلية الوجوب :

” فأهلية الوجوب تتحقق جرد وجود الإنسان سواء كأان
بالغ كأامن صبيا  .وسواء أكان رشيدا أكمان غير رشيد » وسواء أكان

سس

“ا لس

الوجوب عند الخر ك
أكل منها عند العبد .

وإن تلك الآهلية تستمر للإنسان إلى أن يموت » ويقول فقباء المنفية
إنها تستحر له إلى أن تؤدى عنهديونه بعد الوفاة وننفيذ وصاياه .

ولقد فرض اافقباء لوجود أهلية الأداء أمراً اعتبارياً سوه الذمةتتعاق
به الحقوق والواجبات ,وهو أمر اقتضته تلك الأهلية » فالذمة أمر فرضى.
#قدرى

اعتتارى  4فر ض

موجوداً ليكون علا

للديون وسار الاليز امات

والتكليفات وبعبارة عامة أن الذمة يقدر وجودها ليكون الإننان صالحا
للإلرام والالتزأم .
وفرض أمر تقدديرى ليس بأمر غريب فى قضايا الشرعوالقا نون»فكثير
من الآمور الشرعية والقانونية أمور تقديرية فرض الشارع وجودها .

ويرى بعض العلماء أنه لاحاجة إلى فرض الذمة وتقديرها » يإكذنى أن
بنله حق اسايفاء ديته
تثبت الشخص .المطالية ما لهحةوق ( وأن يكونللداء
منه أومنماله  4وأمر الشارع هو مناط الإلزام والااتزام )(١ .

بف
كحش
ولقد رد هذا الرأى صا

الأسرار» وأوجب فذرض الذمة .

هذا وإن أهلية الوجوب تتدرجمع الإنسانفى مدارجة » والإنسان ,يدا
جنيناً ؛ ثم صبآ غيرميزثم صبياًميزاًثم رجلا رشيداً أو غير رشيد 4

وأنأهلية الوجوب "سكونكاملة له منذظروره فى الحياة إنساناً » وتكون.
ناقصة عند الجنين .

اهلية الجنين :
»” #١وأهلية الوجوب تتكون ناقصة عند الجنين

لآنبا ثبت له, 

) (١الأهلية وعوارضها لاستاذنا المرحوم ااشيخ أحد إبراهيم. 

عم

حةوقاً ولاتثبت عليه واجبات و,حقوقه اتلىثبت لهعلى خطر الزوال».
وذلك لسبمين ٠

أوطما  :أنهيحتمل الحياة والبقاء » فقد يولد ميتاً» فيتكون فالىحعكدم.,
ولا يثبت له شىء من الحقوق » وقد يولد حيا  ,فتكون له حقوق الإنسان.

كاملة » وقدكان مع هذا الاحتال لا يصلح لآن تثبت عليه حقوق مطلقاً .,
ولكنه لماكان موجوداً فعلا  .وإن لمتتحةق حياته الإنسانية فى ظاهر
الوجود تبت له حقوق ٠

ثانييما  :أنه يعتير وهو موجود فى بطن أمه جرءاً منبا » إذ يتحرك.
حركتها » ويعطيه الشار ع بعض ما يلحقبا من أحكام فيعتق بعتقها وإنكانت.
أمة » ولكنه جزء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا بحياته .

فاعتباراً طذين الوجبين .كو نه جزءاً من أمه وصلاحيته لنلفاصالعنها:
وحمانه مستقلا دو:ها إعطاء الشارع الحقوق » ولا يجب عليه حقوق » :وقد

قرر فقهاء المذهب الحنق أن الأموال التى تثبت للجنين فى بطن أمه نكون.

حت يد أمين ولا يكون لهذا الآمين إلا التصرف ف دائرة المحافظة على

الأموال لا العمل على تنميتها  ,وذلك لآن ملكيته احتّالية ما دام جنينا فى.
بطن أمه لميخرج إلى الوجود » وقرر جمهور الفقهاء أنه يحوز أن يكون عليه-
وى أو ولىيتولىهذا المال  ,ولكن فى دائرة الحفظ » واقدفر ضالقانون.

رقم 9١١ أينكون الجنين ولىمالىيتولىشئون ماله » حتى لتاضيع.
الغلات  :ولا تفسد الاملاك الى تثيت له ٠
أعاية هن يولدون :

ا

 - 51وبعجرد ااولادة تثبت الآهارةكاعلةان يوادونسواءأ كانوا”
ميزين أمغيرميزين » وعلىذلكيثبتبالنسبةلهمم ي
اأنتى:

( )١تسكون ذمتهم صاحةللالتزام بالتصرفات الى يقوم بهااللأولياء.

الماليرن وتنكون جائزة بحم الشرعوتعكالقانون,ويتقيدون بهذه التصرفات .

سس لا م

لم

.إذا بلغوا راشدين ٠ ولا يسعهم أن يتخلوا عن أحكاءهم ف٠إنرشدواقبل

الوفاة بأحكام هذه الالتزامات  ,وجب عليوم ثمأن يوفوا ببذهالالتزامات
لآن التصرفات اتى ألزمت بهاكانت باسعهم » وف دائرة ما سوغه لممالشارع
 -من تصرفات .

(ب) ديثبت فىماهم كل ماهو من متونة المال » فيجب فى أمواطم
الأراج والعشير » وتجب فى ماهم الركوات عند جمرور اافقباء » لآن الركاة
[لى  8؛» حتى شترط فيماكمال العقل .
مدو نةه المال عندم ولا تحتاج إ
وصدقة

الفطر تيجب أيضاً ف مالمم

على مقتطى

مذهب

أى حنيفة

 .وأنىاورسف .

( و<ت)لزمهم أياضالًصلات التىتشبه المدونةالمالية.وهى نفقةالأقارب»:
فبى ليست عيادة خالصة » بل هى مو مناةلية أوجبماالشارع لتنظيمالأسرة»
وجعلبا وحدة اجتاعة متعاونة متآزرة  .فن واجب التآزر أن يسد غنيبا

.حاجة فقيرها .
ْ  ١د) 9ضهان م يتلفه القادصر ( فيلزمه ضهان مايتلفه م ن
“ذمته صاحة

أموال لان

أوجوب كل ما هو مالى مادام ليس من قبيل العمادة  0لآن

المقصود من هذا أضمان مال بيعو ضص للتاف  2دارب

الماسر 6

قبت

المال

ىٌّ ذمته » ويؤديه عنه ماله وليه أو وصيه فذمة القاصرين 015ذمة الرشداء
بق كل أمى١يغلب فيه جانبي العيادة (2ويكون مو ضوعه المال .٠

أهلية الآداء
6

أهلية الآداء هى أهلية المعاملة بمعنى أن بناكلوشخص_صالحاً

) (١اعتمدنا فى الكلام فى أهلية الوجوب على شرح ااتار فىباب المحكوم عليه» 
وعلى هرآة الوصول فى الجزء الثابى باب المحكموم عليه » وعلىكدف الأسرارعلى أصول
فى الإسلام فى امجلد الرابع ص*؟ #١ وعلى رسالة الأهاية وعوارضها

“الشيخ أجد إبراهيم .

لأستاذنا الأرحوم

ات

لاكزساب حقوق من تصرفاته و,إنشاء حقوق لغيره بهذه ااتصرفات -6
لف
هىا
اقرن
وهى تق

بالكليف الشرعى ؛ وحدك هو البلوغرشيداً» ولقد.

عرفا علياء الأصول تعر يفايعم المعلامات والعبادات ف»قالوا [نماصلاحية.
الإفسان تصدر عنه أفعال معتيره شرعاً » بحيث يكون مؤاخذة بها » فيصدر.
عنه تصرفات شرعية ملزمة ٠

ومناط هذه الأهلية هو ااعقل » فإذاكل العقل ثبت أهلية أداء كاملة».
وإذا نقص العقّل ثرتت أهلية أداء ناقصة  ,وإذا ففد العقل اثبتت أهليةأداء .

مطلاً  .وعلى هذا يترتب أمرارتب :

٠

:ن أهلة الأداقءسيان أ:هلية أداءكاملة » وهى شبتتعندكال.
أوطما أ
العقل لوغ الشخص بالنسية للتكليفات الشرعية » وبا!لبلوغ مع الرشد:

بالنسة للمعاملات المالية » وأهلية أداء ناقصة » وهى تكون بالنسةللصى .

المممز ومن يشمه » وهى لانكون إلا فى العاملات المالية وسائر العةود

والتصرفات » أما التكليفات الشرعية من صوم وصلاةوحجوغير هافالصى
المميز ذيهاكغير المميز .

الآمر الثانى  :أأندوار الإنسان بعد ولادته بالنسبة لأهلية الآداء.
تقبع سنةة فيكون له بعد الولادة ثلاثةأدوار .

الدور الآول  :من الولادة إلى سن ااتمييز ؛ وفىهذه الحاليكو نصياً 
غير مميز » ويتكون فاقد العقل ابلذهىاتلكتوصنرفات الشرعية»فلا يعرف.

أن الشراء موجب ء أى يوجد شيا فى الملكية لميكن ثابتاً فيهاء وأن البيع.
سالب أى يعرف أن البيع مخرج المبيع غن ملكه  ,وقد قلنا إنه تثبت لهء
بالولادة أهلية وجوبكاملة فيرث ٠ ويورث عنه » وتجب النفقة فى ماله

كاتجب علىالركاة خلاف الحنفية فى وجوبها » ولسكن لاتثبت له أهلية أداء
لقصور عقله  .فلا يصح منه تصرف من التصرفات الشرعية  .لآن عبارته-
ثىىء نمن أفعاله مؤاخذة بدنية ..
تكوون لذواًلاقيمة لبا»ولا يؤاخذ عل
ولكن يضمن فى ماله مايتلفه .

د
وإن أهلية الاداء هى مناط اكليف

فلا يكاف شيامن التكليفات

البدنية النى تعد عبادة أو ييكون الخطاب فيا هايقرب من العبادات ,

كالكفارات  .فإذا قتل خطأ لا تيجب عليه الكفارة  ,لأآن الكفارة عيادة
تكفر الذنب ء فلا تجب عليهمعوجوب الدية فى ماله .
الدور الثانى  :دور العميز إلى اليلوغْ٠ ودور التميز لاتقل فيه اسن عن

سبع سنين » وقد يبلغها القيهز واللابتلمغييز » ونهاولكاهأشأرهليةوجوب

كاملة » إذكال أهلية الوجوب بالوجود الإنسانى الذىلااحّالفيه .أماأهلءة
الاداء فإنما تثيت عنده لان له عقلا يدرك » ولكنه ناقص » أ
وذلك نشت

نافصة غير كاملة » ولذلك تصلح عبارته لآداء الحقوق وإنشاء التصرفات ,
ولكن لايصح منها إلا ماهو نافع نفعاً عضا ؛ وعلى ذلك تنقسمالتصرفات
بالنسية له إلى ثلاله أقسام :
( أولبا ت)صرفات ناقصة نفعاً عضا » وهذه تصح منه وتنفذ كقبول
الببات» وقبول الوصايا » ولكن قيد قانون الوصية تبوله الببات بإذن

الوصى وإذن حكمة الأحوال!أشخصية .
و القسمالثالى :ضار ضرراً عضا اكبيته أو وصيته فإئها تكون ,باطلة

بطلاناغير قابل للاجازة ؛ وكذلك ببعة بغبن فاحشوشر اؤهبغينفاحش,

فإنه يشتمل على تبرع » فيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أرضاً .

والقسم الثالك  :متردد بين النفع والذرر ٠ وهذا ال
بنوع
بلظال بطلانا

مطلقا » بل ييكرن مترقها على إجازة الولى  .كالبيع والشراء والسلوغيرها

من ااتصرفات الى تحتمل أن تكون مفيدة له أو غير مفيدة ٠ ولنقص قله
م رأى ولية إل رأية .

با
ولنسية للعيادات ومائش بها تسكون عبارته سليمة صالهة لإنشائها إن
لمتكن مطلوبة منة طاءا لازما »ولسكن عل أبيةأن يعودهءو يديه لآدانها.
ولآن عبارته سليمة قالوأ إنه يصح إسلامة  ,فاذا بلغصى سن ااتمييز

0-0
وكان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه » ونزع من أبويه غير المسليين » .حى

لايوثرا فىدينه » وقد قالوا [نه إذا أسلمت زوجة الصى غير المميز» فإنه
ينتظر حي لغ سن الغييز فيعرض عليه الإسلام ٠ رويصح إسلامه وتترتب

عليه كلالأحكام التىتترتب على الإسلاممن نفقة وتوارث وغيرهما.
وللكن هل تقع منه الردة » بحيث يعد متردأ ؟قال الطرفانيعتد بردته,
ويشرق يدنه بوين زوجه ؛ ويعنم زواجه  ...إلىآخرمايترتب عليها من

آثار» وإن أبايوسف خال
ذفلفى
ك وقرر أن ردته لاتقبل » وفرق بيها
وبين صحة الإسلام منه بأن الإسلام تصرف

نافع نفعا محضا  ,فيمتدبهمنه,

والردة تصرف ضار ضرراً محضاً ؛ فلا يعتد به .

هذاكلهمذهب الحنفية » ومذهب الشافعى » ومعهكئيرون من الفقباء

أن إسلام الصى وردته غير معتيرين  ,فإذا ككافنراً وأعلن إسلامه  ,فلا
التفات لإعلانه  ,وإن كان مسلا بإسلام أبويه وارتد لايلتفت إلى ردتة
أيضاً ,لانه فى صغره تابع لآبويه» ولآن تق ع
صقله ول ك
وان ممليازم
اكنة
من إدراك الآدلة الوي
ىقوم عليها الاعتقاد |صحيح » حت بعد مسدكئولا عن

الإمان والردة» ولآانه ليس من المعقول :يكون غير مؤاخذ علل أفعاله

.وأقراله ؛ وريؤاخذ مع ذلك على النطق بالردة ويصح منه الإسلام .

الدور الثأأث  :دور البلوخ عاقلا » وفى هذا الدور ترجه إليه كل

ألت-كليفات الدينية » فيطالب بالصلاة والحج والصوموكلما يطالب بهالششارع
الإنسان العاقل من تكليفات شرعية .ويؤاخذ على أكفلعاله » فإذا قتل
اقتص منه وإذا زى أقمعليه حد الزنى » وإذا قذف جلدثما نجياندة.وهكذا
مخاطب بكل التكليفات الإسلامية » وتوقع عليه كلالعقوبات الإسلاميةإذا
ارتكب ما يرجببا .

أما بالنسبة للعقود والتصرفات وإدارة أمواله فإنه لايسل إليه ماله إذا
بلغ غير رشيد باتفاق الفقباء  .وذلك لقوله تعالى  :ه وابتلوا البتائىحتى إذا

35

بلغوا الذكاح  ,فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا لهم أمواهم٠ فقد اختلف.
الفقباء ف مدى

ذلك المنع (2دق وقت

انتهائه .

فقد قال أبو حنيفة إن المنع يستمر حتى يبلغ الخامسةو العشرين » فإذا

| بلغاسلم إليه م ماالددام عاقلا من غير نظر إلىكو نه رشيداً

أوسفيباً.وذلك

نه
ا نضجه الجسمى والفكرى ».و يتصور أن ينكجودآفلاحجر عليه.
سفم» » وسشين ذإك عند الكلام في السفه .
ومدى  3عند أىدنيفة قد اختافة يهالراديةعن ألى<نيفة»فروى.

أن المنع لايميز أيننتصرف

الولى فى ماله » ولكن يستمر استيلاؤه على

المال منعه من العبث إلى الخامسة والعشرين » ولا تجون فيه إلا تصرفات
الموؤظ والصيائة  ,وك ون ذاك سيرآ على مذهيه من أنه لاحجر عل السف 42

وبرى أنه تمر الختجر على الصغير الذى بلغسفيها ع استصحاب <ال.
النقص الىكانت ثابتة
فىالصغر  .وعلى ذلك جوز للولل التصرف فى غير
دائرة الحفظ والصيانة .

هذا رأى أنىحنيفة وجمهور الفقباء على أن الجر يستمر عليه حتى
برشد ولو بلغ العانين » لآن مناط إعطائه ماله وحق ااتصرف فيه هوالرشد
لا البلوغ حتى لققّادل سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما
بلغ رشده و
؛قال اأضدال .لا يعطى لبقم ماله وإإنن بلغ مأثة سئة حتى بعلم

منه إصلاح ماله .
”

 -ولكن مأهو حد البلورغ الذى بخرج به الغلام من دورالصبا

[لى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ق؟الوا إنه يكون بباوغه النكاح,
فالجارية برها الحيض ء والغلام بالاحتلام » وذلك لأن القرآن حد
البلوغ ببلوغ النكاح  ,أى الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد» إذ يقول

تعالى :دوأ بتلوا اليتائى » حت إذا بلغوا النكاح  ,فإنآنستمنهم رشداًفادفموا

ال ل

[لييم أموالح وإن هذه الآمارات الحسيةهى ااتى تدل على بلوغ الدكاح»
ظ

والشارع يعتبر الآمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية :

وإذا لتظبر هذه الأمارات الحسية فى إبان المراهقة » اعتير البلوغ
بالسن » وجمبور الفقباء يعتبرون سن البلوغ خمدة عشر عاما » وأبو حنيفة '
والنسبة لاصغيرة
يعتبر سن البلوغ بالنسبة لاصى ثُمانى عشرة سنة  ,ب
بنع عشرة سنة .

 - ”11/هذههىالأهلية ففأصل بثوتها  .وقد تقرر أنه ببلوغالرجل
عاقلا تتعلق بهكل ااتكليفات الشرعية » وبرشده يعطى حق ااتصرف فى
ماله على خلاف بين الفقباء ٠

فإذا بلغالرشد » وثيقت صلاحيته لإدارة أمواله » فإنه يكون لهكامل
الآاهلية فى مأله نوفسه  ,كما تعلقت بهكل ااتكليفات ااشرعية .
والقوانين الوضعية سارت عل تعيين سن لأرشد المالى » و ترك ذلك

لتقدير تصرفات البالغ » بل اعتبرت سنا معينة أمارة للرشد تدفع إليه أمواله
عند بلوغبا » وكان القانون المصرى قد حدها بماتى عشرة سنة » ولما تعقدت
المعامللات حدها من مذذ سنة 9

بأحدى وعشرين سنة +

وإن الرشد االى الذى يكون أساسه القدرة علىتعر افلمعاملات مايكون
فى مصلحتهو مالايكون  ختلف باختلاف تعقدالمعاملات وسذاجتها ولذلك
اختفات سن البلوغ باختلاف ذلك  ,ولقدقال المرحوم أحمد فتحىزغلول
به شرح القانون المدنى :
(ب
د)افى
كاشا

بنين » ثم
ية » ويبق كذلك إلىأانيلبلقغ س
لاقد
آيوهلدف
للود
المو
ها
يدخل فى دور جديد هو دور القَيي  إلا أن عقله وملكاتهلابزالانغضين:

فلا يقوى على تقدير الآفعال النى تصدر عنه  ,أو يعتمد فعلباتقدير أصديحاء
ثمهولايصل إلىهذه المرتبة إلابعد أن تنضي قوتهالعاقلة٠ ويكون له
باعلضخبرة < ,تىيؤمن على إدارة أمواله بنفسه و.معلوم أن بلوغ هذه
١لوصأ هقغلل ) 3١

ل
المرتبة لاليجميع بصورة واحدة  .ولا فى زمنواحد ؛ بل ثميختلفوة فى

ذلك اختلافا كبيرأ ؛ وإن منافعالناس
إل وضع حد ينتهى إأيه حال الإنسان

و ضر ورةالآمن فالمعاملات الحاجة
ويخرج بأوغه من دور التردد إلى

دور العمل .كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى مخلص فيه كل واحد من

ذلك الحجر  ,وتم له الأهلية  ,والششر ام *متلفة فى تقدير هذا الزمن » فمنها

ماجدله ائنتى عشرة سنة للأنث » وأربععششرةلاذكر ,فيعالى الرومانيونقى

 ٠البداية » منذكانت الامة فى نشأتها الأولى ساذجة الأخلاق  ,قليلة العدد ,
أيامكانت المراقبة شديدة فى تربية الآولاد » والروابط العائية قوية كافية
خايتهم وتدارك ماقد يفرط منهم من الأعمال قبل وقوع الضرر » فلميكن
من باعث يحمل الشارع على الإبطاء املناهلية الكاملة  ,والولد حوط بهذه

العنايات كلبا.
فلما ازد<م المجتمع بأهله  ,كوثر المال  ,وتنوعت الرغباتوالمطالب»
وتشعيت أعمال الإنسان  :وامتدث أطاعه إلىأبعدمندارهوعشيرته»ورهن

رباط العائلة بضغط تلك المؤثرات  .وظبرت مضار التعجيل باقرارالآهلية
واضطر الشارع إلى تأجيل زمائها ف.جعله <مساً وعشرين سنة » ومين .
الشرائع ماوقفت عند الحادية والعشرين ؛ ومنهأمااقتصر على تسع عشرة
سئة

(١).

4م  -هذه أهلية الآداء و,هى التى يناط بها التكليف أ بيناء
.وقد يعرض للشخص من بعكدمال أهلءتهما ينقصبا أو يفقدها  .ويسمى هذا

عارضاً من ءا,ررض الأآهاية » فعوارض الآهلة أ<وال تعترى الشخص
فتنقص عقله أو تفقده عقله بعد كاله .
( ) ١شرح القانون المدتى ص*.؟ .ورسالة عوارض الأهلية لأستاذنا الأرحوم
الشيخ أجد إبراهم ( بك ) ونظرية العقد للموّلفالثاشر دار الفكر المربى .

هن
وهى قبهان  أوللها  عوارض سواوية أى ليست بعمل من أعما

"الإنسان  ,وهى الهنون والعته » والنسيان والنوم والإغاء .

داقس امأثانى  عوارض بفعل الإنسان أويكسهااالإنسان  ,وهى
“أيضاً قبمان :

)أحدهنام))ن ذات الكلف  ,وهى السقه والجهل والسكر والخطأ .
( والثانى ) من غيره » وهى الا كرأمع ولتشكل ىكل

وأ<د من هذه

(الأمور بكلة مو جزة .

”هس

الجنون.والعته :

»  -وكلا هذينالعارضين يذهب بسلامة الإدراك وتقدير الأمور
ش "تقديراً صحيداً ؛ والعته قد ينكموعه تمييز ؛ فيكون المعتوه مير وقد يكون

غير مميز أما الجنون فإينهكلا
ون مميزاً .

وبءض العلءاء يعتبر ااعته حالا منأ<وال الإنون » فإن المجذون قد
يستفيق فبىعض اللأوقات إذا كانجنو نه مطيقاً » ويستمر يأخذ حك الجنونْ

حتى فى حال استفاقته الوقتية » إلى أن يبت شقاؤه تماماً » ويكون فى حال
الاأستفاقته معتوها..

والجنون المطيق هوالجنون الذى يستمر شهراً .
ولكن اللاأول وافق عليهأكثر ااعلياءء وهو أالنجنون نوع غير

أأمته  والفرق بينهما أن الجنون مرض يستر العقل » و>ول بينه وبين
:الإدراك الصحيح  ,ويصحبه هيجانو اضطراب ؛ وااعته مرض بتر ااعقل»
ومنعه من الاد,راك الصحيح ويصحية هدوء ركد يكون معه ريز  ,وربما

لا يكون معه تمييز ف,الآول كالصى المميز واكافىكااصى غير المهيز ؛
بوالمجنون دايا كالصى غير المميق .

00
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سد

هذاو إن العتهو التونعر ضان يعر ضاانللباعضشخاص ويظب ران فى.

التصرفات والآاقوال بوضوح ء وإن كان العلماء قد اخ_تلفوا فى حقيقتهما ,
كا اختلف الأقدمون فى حقيقة العقل  .ولكن ايع متفقون على أن.
تصرفاتهما غير تصرفات أعقلاء .

+.

وأن المجنون تسقط عنه التكليفات البدنية كلبافلا بخاطب

فاارات
كول
بلصاومل.
بالصلاة  ,ولابالحج  ,ولابا

» ولكن تثبت فى.

ماله المغارم ال-الية » فيضمن من ماله ما يتلفه  .وتجب الركاة فى ماله عند
جمبور الفقباء  ,ولاتجب عند النفية كالصى غايلرمميز » ويلساأل عن

الجنايات الى ير تكيها إلا فى ماله  ,ولا تقامعليه الحدود وإذا ارتكب
ما يوجها .
ومثل ذلك المعتوه ذاقد القيير لءآنه فاقد الآهلية تماما  ,فبأتفاق الفقباء

تسقط عنه التكليفات البدنية » وتأبت فى ماله المغارم المالية على النحو
الذى ببناه

ومثله المعتوه المميز » بيدأنهيفترق عنه فىأمرين :

أولها  أنه يعد ناقص الأهلية فتصبح منه التصرفات النافعة نفع
محضاً  .وتكون التصرفات المترددة بين الآمرين متوقفة على إجازة الوكى
الخقتص هذا التصرف»فإذا كان زواجاً يتوقف على [إجازة الولى عل
النفس » وإن كان موضوعه مالا يتوقف عل إجازة الولى.اللالى .

ثانهما  أن المعتوه فاقد القبيز والمجنون لاعخاطبان بالعيادات البدنية

كا قررنا » أما المعتوه الممير فقدقالبعض العلءاء إنه عخاطب بالعيادات

البدية » إذ قدقالهذا الفريق من الفقباء إنهلا تسقط عنههذه العيادات.
احتياطا » ولكن خطأه اكلثرون من الفقباء وقرروا أن العته مرض.

كالجنون أو هومنه» فيمنع قيامالتكليف الشرعى » فهو كصى ظبر فيه

صىى أرثكذلك فى
لف
اطاب
قليل عقل  ,ولاأثر نقصان العقلفسىقوط الخ

اعوب
المعتوه الذى يشبهه 6ه إن صرددة||سكليف مبرى على القدرة 55القدرة
هو العقل )1

م

الفسيان :

 ”-1النسيار ن حال تعتر ىى |الشخص تلهلاايتذ

كر ااتكيفاللآى

كلفه الشارع إنأه  3أوتجمله لايقوم حق عبادة قد.نواهاكالصائم الذىياكل

٠

ناسياً » ومن ذلك ترك أداء الصلاة فى وقتها .

:سيان حةوق أله
وقد قسم الفقباء المقوق بالنسبةليان إلىقةسمين ن
تعالى  .واأنسيان فىهذه قد أسقط النهتمالى الاثمفهء فقد رفع العمعنالنامى
حدى نذا 5ر ؟اوردق الاثر الصحيح  2وإذا ترك الذابح أسمألنّه تعالى

سانا ؛ دهو يذبح سقط عنه الإثم ؛ وتؤكل الذبرحة  .ومن ذلك تركأداء
من نام عنصلاة أو نسيهافليصلبا
5ي ١« :
الصلاة فى وقتها 80نقد قال النىمد

إذاذ كرها,

.

والقسم الثانى حقوق العباد ف»قد قالوا إنها لا تسقط  .فلا يعد النسيان
عذراً النسةلا » فلا سقط حدق لعيد بنسيان أدائه و
فقىته » ولا يعذر من
يداعى أنه ارك مب حجار عة ناسياً  2بل إنة يوؤاخذ 3إلا إذا كان من شأنه
هء
ته
أن ينسى» فإنذلكنوعمن ال

يكون موضع

ْ

نظر »؛فإن سقطتٍ

المؤواخذة فلانه معنو ه  6ل آنه ناس .

وه

 -النوم والإغاء :

يف 45هذان عارضان وقتيان سقط ذسهماالمؤاخذة وفهم الخطأ »فإن
خالا حال جهبل  0وفقد اختيار ) وفقد وعى  0وإذاك ثبتكوتهماسبيامنة!

.اته
»ا حقوق العباد ف
أسباب سقوط المؤاخذة بالنسية لحقوق الله تعالى أم
( )1راجع ق هذا كشف الأسرارعلى أصول ذبخرالاسلام ج:ص

.4١١

1

لا
ينكهون ماخوذاً مؤاخذة امخطىء ».وتجب الدية .
غيره فات  ,فإ
وبتطبيق هذا الكلام على الجر المنقول إن.الجرعة إذا كانت اعتداء.
على حةوق العباد لاتسقط  ,وتكون الدية  ,وإذاكانت الجرية فيها اعتداء.

وبة  ,فإذا زف النائمأو المغمى عليه لايقام
ققط
اخاللصعتس
عاللحلقه ال
آن
.ذلك إذا شرب أو قذف أو سلرق
 .,الحدود تدرأ
,ك
عليهالحد و

وكن يحب المال فى السرقة » وإذا أتلف.مال إنسان وهو نائم,
بالشببات  ,ل

وية
االلمواسرضم غاير
اح

سب

آلسفه:

حال تقوم بالشخص تجعلة اللاحقسنيام علىتدييرماله ».

فينفق فىغيرمواضع الإنفاق » والسفيه عاقل .ولكنه غير رشيد  ,ولذلك”

كان مخاطباً بكل التكليفات الشرعية  ,ومؤانخذاً بكل مايفعل إن غيرا”

فخير  ..وإن شرا فشر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقابها غير منقوص».

وجمبور الفقباء على أن عاقولدهمغايلرية ماضية أ,ما عتّوده الماليةفهى.
موضع الحجر » وقرر الفقباءأن السفيه يحجر عاليلهتفصىرفات (المالية.

إلاأبو حنيفة وزفر ء فإن أبا حنيفة منعالمجر  ,إلاأنهلايدفعمالهإذا

وح أب حنيفةمعالحجرع اللسفيتهلخصف أ :

( )١إن النصوص واردة بوجوب ا
لوفاء.بالعقود  ,فلو جازالحجرعل.

لس

السفيه لكان معناه أنه ليس له أن يوفى بعقوده التى يعقدها مع أنه مخاطب.

بهذا الوفاء بمقتضى أنهمكلف كل ااتكليفات الشرعية  ,فالحجر عليه منع
من إعمال اأنص .

(ب) ما روى عنأنس بمنالك أن رجلا كان يغبن البياعات » وطلبه
أهلهمن النى70ة الخجر عليه  2فلمحجر عله النى صَلابنٍ ممع 5وت قيام

أألسيب به » بلس 0إن بعت فقل لا خلابة » ولى اجمأر ثلاثاً  ,فلو كان
لب ر عليه النى ملاع .
الحجر على عاقل جاز

رج) أإهنلية الآداء مناط الحا العقل و,إن العقل ثبت كاملا بدليل
:دبت العمل كاملا فأهلة الآاداء.
 2 4وإذا د
أنه مخاطب بكل التكليفات الشرعية

تنكون كاملة .
) د (أنهلامصاحة فالحجر عليه  2لاانفسه  5ولا للمجتمع  3أمامنائاة
نيه

الخجر لمصاحة

 :وللأنه إهدار ذربته ولكلامة ولأدميته  6وحدير له

أنيضيعماله كلهمن أنهدر قوله  ,وتهدر معه أدميته وحريته » ولامصلحة
للممجتم ف ذإك

لاقستطيع ااتصرف

2

كانه حير للاجتمع أنينتقل المال .نل

بل رعئاء

فيه وتنميته إلى يد أخرى تستطيع تنميته و الإنتاج

به وإن أموال المحجور علوم تكون فى أكثر أ<واطا غير منتجة» بل
تكون كالماء الراكد  .ولا يقال إن الحجر لمصلحة ورثته  ,فإن حقهم لم

شىخص لق وى
يتعلق بماله مادام صحيحاً قوياً  .فلا وجه لآن حجر عل
لغيره .

.

وقد اتدل جمبور الفقباء بم يأق :

( )1قوله تعالى  «:ولا تؤتوا السغباء أموا التى جعل الله لك قباماً
وارذقوم فيا وا كسوم  .وقولوا لحمتولا معروفا  .وبقوله

تعالى  , :فإن

كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن عل هو فليمللوليه

ادعوم لس
بالعدل ف»دلت الآيتان على أنه لايدفمإلى السنميه ماله » بلإن له ولا يتولى
عله العقود » ولس الحجر الاهذا.

زب أن عل بن ألى طالب قل طلب من عهان بن عفان الجر على

عبد الله بن جعفر بن أبىطالب » ولكن عمان ليمحجر لانه رأى فيه رشداً
عمشاركته الزبير نْ العوام  5وقد كان حريصآ ماهراً ٠ وقال  :كيف أحجر

يك
رجل
شى ر
عل

الزبير ! !ولو كان الحجر ممنوعا ماطالب بهعلى رضى

أله عنه .

(ج)أن المصلحة المالية للسفيه فى الحجر عليه حتى لا يضيع ماله ,
ويتكفف الناس ٠ بعش كلا على غيره ٠
للد السكر :

ع"”  -السكر هسوتر العقل بتناول المواد التى تحدث ذلك » سواء
أكانت سائلة أم كانت جامدة .
يقده
عا ف
وإذ
وأيعبتويرحنيفةالشخص سكر ان

تماماً حتى إنه لايعرف

الرجلمن المرأ وغير ذلك يعد صاحيالا تسقط عنه أحكا م الصحو .
وجمهور الفقباء يشررون أن السكرأن من يغلب عكللىامه الحذيان.

والسكران مخاطب ليمسقط عنه الخطاب » وللكنه يكون مسولا عن

أفعاله فى اججملة على خلاف التفصيل بعد أن يصحو ء فبو فى صحوه مسئول
عن فدله فى  91إكذاان مختاراً فى سكره  ,وكان ما شريه محرءاً عليه :
وذلك لآن العقل موجود فى أصله  .وستره كان باختياره وبأمر <رمه
اأشارع » فهو «سئول عن |اضلال الذى وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن
حظره الشارع عليه و:مسئول عن نتائج ذلك السكر مإنهمال الواجب
عليهوأءداه عل حدق الغير  ,وفوق ذلك فإن |المسئولية للؤزجر والمنع «

ولورفععنهالخطاب إسبب سكره احرملأدى ذلك إلىالإفراط فىااشراب
من غير رادع ولازاجر .

مس سد
وقد واتفق الفقباء علىأن السكر إذا كان بمباح كالبنج لجراحة أوكان

حراماً » ولكنه قد أخذكرها  لا مؤاخذة فيه ولا مؤاخذة فى الآفمال
والأقوال الى تصدر عنهفىسكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الحال
وه مايصدر عن الناكموالمغمى عليه وعقود هؤلاء غير صحيحة  .لآن

أقوالهم ملناة لاحكم له .
وقد اختلف الفقباء فى عةود السكر ان الذى يسكربمحرممختارأو أفماله
أهو مسدول عنباكاملةأملا واقخدتلفوا على قولين :
أحدما  أن السكر انمءٌ اخذ بأفعاله وأقواله مؤواخذة تامة » فعقوده
نافذة  ,طولاقه واقع »ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب أأقصاص»'

وإذا ارتكب ماب جب الد حد ء وفى اجلةكل مايعاقببه الصاحى يعاقب

به السكر ان  ,وهذا القول مينى على أن الإثملابيرر الثم .فمنسكر وقذف

ومقنتلفقد ار تكبأثمالسكر
كف:ر و
سقذ
فقد ارتكب إثمالسكر وإثم ال

وإ القتل وإنه لاعذر له فهايترتب على سكره مآثنام » إذ أقدم مختاراً

على السكر وهو يع أن السكر يفةد الوعى »وفىفقدالوعىقد يرتكبجرائم
فكون مت<ملاكل تبعات أعماله » وفوق ذلك فإن السكر إذا كان سبباً
لهذه الجرائم  ,فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتائجه » والإقدام علىاأسبب
[قدام على المسبب مادام قد اختاره » ولقد جاء فى أصول فخر الإسلام :
 ٠وإذا أقر بالقصاص أو باشرموجب القصاص لرمه حكنه  ,وإذاقذف أو
ءإما لمبوضع
أقرَ بالقذف إزمهحكمه » وإن زتىفىسكر حد إذا صحا و

عنه الخطاب وازمه أحكام الشرعء

لأن السكر لايزيل اتعقل؛لكنهسرور

غلب عليه  ,فإذا كانسدءة معصية لمبعد عذراً  لآن ا معصية لاتصلح سبياً

اللتخفيف )(١ .

رجوص . 6/141
اشف
ر شك
سىهاء
آمءل
لإسلا
()1أصولفخرا ال

وم ل
وهذا القول هو قول الحنفية ووافقهم عليه بعض

الشافعية  2وكثيرون.

من المالكية .

القول الثانى  الأسنكران الذى لايعى مايقول لاتصح عقوده »
لآن أساس العقود الرضا »وقد فقد الوعى فلا يعد راضيا وكذلك لاتقام
عليه العقوبات الى سقط

بالشيبة ٠ و همى القصاص والحدود

«

انها ندر 1

تة
بالمهات «2وفقد الوعى شيهة على الأقلوذاك لقوله عل0
ة:دأدرءوالخحددد

بالشبهات مااستطءتم » أماغيرهذه العقو ,بات فلا تسقطعنه .
وهذا القول هو قول أحمد » والشافعى فى أحد قوليه  .وقول ق

مذهب مالك .

وإن هذه النظريةتنفق مع القوانين الحديثة » فإنها لا تعاقب السكران
بعقو ب الإعدام إذا ارتكب ماوو جءمك 6وإن هذه اأقوانين ف تقر برها هزلا
نتدق لمع منطقما 3 0ن
مهانييح السكر :وما دام مباحاًفإنه لايكونهوٌاخذا

بكلأفمالهكالصاحى .

سهكر
 ”8وهناك فرض فرضه أبنتيمية وهر أرن يت أن
انت
حى  .وكلو
اكا
صته
بقصد ارتكاب الجرعة  ,فبل يؤاخذ على جلربم

العو بات مما بدراً بالشيبات فقّدقال :
«يحتمل أن يقال إن السكران إنكان قصده القتل أوالزىأوغير ذلك.
من المحرمات قبل السكر  ,ثمفعل ذلك فىحال السكر ٠ فإن لثمه يكون مثل

ام م فنعل فى حالالصحو وأكثر منه » وإن لميكن قصدهذلك .بتلادأه
غيره بالمبابشة فقتله « فإن [مه يكونأقل منذل »ك 0. 10

ولقد فرض القانو نيون ذلك الفرض .ءوهو كثير الوفةرعء واختلفوةا

أيعاقب السكرن بهذا القصد ؛ فيحكم عليه بالإعدام كالنينيرتكون فه
) (١ختصر الفتارى المصرية ص

".

لاعس ل
قا,ل :
فللى
ذكر الوجبين الاستاذ الدكتور مد مصطن الق
«يتطرف غلاة هذا الرأى الذى يمنع العقاب  .فيقوون إن اأشخص

لايماقب فى هذه الحال  ,لو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجريعمة » والواقع,

أن هذه نتيجة منطقية رلأمهم » فا دام السكر ياعلدقمييز والإدراك فلاحل..
للمسدولية  ,غير أنهيقول الاستاذ جارو :هم ذأ

##رد فرضص

نظارى »

17

فاأشخص لصمم على ارتكاب الجرعة؛ ثميتناول مادة مسكرة,اقصداأانث

على ارتكاماء ثميد فكبأبعد سكر ,7هذا لامكن القول مءه بأنعفقدشور
تهاماً  3ثرو يك مأصم عليه من قبل  6فكيف

نقول إنه فقد وعمه 6

م

؟ا-لل

دسم  -الاحكام الشرعية المقررة فى الككتاب والسنة ,والآمور.

التى انعقد الإجماع عليها لايسع أحد أن خالفها بدعوى الجبل با فلا يعد .
هذا الجبل عذراً مسوغا  ,وذلك لمن يقيمفى الديار الإسلامية.
وهذأ النوعهمن العلهىو الذى يسميه اأشافعى رضى الله عنهعامة لاع

أحداًأن جبله » وذلك لآن العمقسمان » تولى النص بيانهما »ولنتكرالكلمة
للإمام العظم ٠ فهو يقول فى رسالة الاأصول :

م العمعلمان  :عل عامة لايسع أحداً غير مغلوب على عقله جبله » مثل
الصلوات الخس » ,أنللهعلىالناس صوم رمضانء وحج لبتيإذا استطاع»
وذكاة أماوطهم » وأنه حرم عليهم القثتل والزنى والسرقة والخذر » وما كآن..
فى معبى هذا ما كلف

العياد أن يعمأوه ويعملوأ

()١المسئولية الجنائية .

به و يعطوه من

أنفسهم

م- 4

العمجود نصا فىكستاب الله تعالى » ومو جود عاماً عند 0الإسلام ينقله
فى حدايته ولا وجوية

عم هو لذلمكن70فيه من الخبرولا
) وهذآا 1

التأريل ولابجوز التنازع فيه .

وبهذا يتين أن هذا العمهوالعمالمأخوذ دن صريح  9تاب والسئلة

المتواترة » والأشبور مانلأحاديث الذى انعقد علىأحكامهإجماعالمسلمين .

أما القسم الثانى فقد بينه الشافمى فى الرسالة أيضاً  ,وسماه علىالخامة ,
:وهو ما ينوب العباد هن فروع الفرائض ء ول يرد فيه نص صريح نمكنتاب
أو سنة ولمينعقد عليه إجماع

وإن هذا النوع من العممختص به الفقباء الذين عكفوا على الدراسات
'الفقهية » وهو درجة عالية بسع العامة أن يجباوه ولا بسعالفقباءيأسمنلوه.
 »**:"»١/وبهذأ شين أن الأصول العامة للمحرمات والفرائض تعدير

كل مقيم فى الديار الإسلاءية على عم بباء ولا يعذر بالجبل به » إلا فيحال

الاشقباه ولا يستثنى من ذلك الذميون الذين يقيمون فى الديار الإسلامية .
فلا يعذرون فى الجمل بالحد والقصاص والديات وموجبماتها » وغير ذلك ما

يطبق عليهم من عقو باتتطبق على المسلمين  ,وذلك لانم بق
ايملونديفار
الإسلامية فيفر ض فييمالع .لعا بعلمه عامتهم من أن شرب الؤذريوج الخد
.والزق وجب اليد » وغير ذلك ممن العقو بأت مع مو جبات:هاءولانهم
شمون

مع الملمين على أساس أن م ما للمسلمين  :وعليهم ما علييم .
وإن الاحكام التفصياية التىتؤخذ بالاستنباط بالأقيسةوغيرها منطرق
الرأى لايعرفهاذككرانا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين .

وإن ذلك شآن القوانين القائمة » فإن التحريم الذى يشتمل عليه قانون
العقوبات يفرض أنه معروف لكل من يطبق عليهم ذلك القانون بلا فرق
بين عالموجاهل .فتحري المخدرات بشكل عاميفر ض أنه معلوملكل اناس

8ع

لم

وهكذا كل الاحكام العامة أى يشملبا القانون
الذين ينطق عليوم 0
(تشديد
التفصيللات الماأصة 4من أساب ااتخف 112وأسباب |ال

الجرائم وطرق

 2أماة

 8وهى تسقط.

إثيا -وفو ةة الإثيات وغير ذاك هن الدقائق التفصيلة 0

والأحكام الفةبية » فإن ذلك علفقباء القانون .
 /بوم هذا وإن الجبل بأحكام النصوص منه ما يكون عذراً » ومنه-
مأ لا عذر فيه ؛ ولد ضرط علءاء اللأصول ذلك فى أقسام أربعة :
سم الارل  3جل لا بعر ؤيه صاح.ه  5ولا شعة فيهكالردة بعل
الق
رتكاب مانئص القرآن نصاآًقاطعاًعل حر يمهمعتقداً <له وكذاك..
مان  3وا
م نوائر وثدت

بالإجماع 1 3ن الجبل بهذازم والام لا برل
ب

الإثم ٠

للوحدانية  ,وجبله.
رلمسبا
وقد ذكر علباء الأصول من ذلك جيلغي ا

بالرسالة امحمدية إ[ذا بلغالدعوة الإسلامية على الوجه اصلحصحييحح  :وأقيمت..

الآدلة القاطعة بصدقبا » فإنهمقالوا إن ذلك جبل لا يعذر صاحبه .
قد ذكرنا أن الذى الذى كان  7مقفىالديار الإسلامية لايعذر فى جبل
و
المقوبات » لماذكر نامنأسياب

ان جبله ألهرمات الى يكونَ
 6ولذلكقالوإ

ذها اعتداء على حقوقالعباد » أو حقوق الله تعالى الى وضعت طا عقوبات..
محدودة لا يعذر فيه .

أما جبله بامحرمات الي تتصل بالنواحى الشخصة فى الإسلام من حيث..
معذور ٠و لكن من حيث العمل لاعقوية دنوية عليه ويصان من الاعتداء 7

ل؛قفإانضى لايتعرض له» وليس لقاض أوحاكم
عليه » فإذا تزوج حرمآاله
أن شرق بينهمأ ولس

يًأعلىأكل الخغزير “ومن أراق..
لاض أن يعاقب ذميا

حمر الذى ضينه القضاء قبه4ه مأأتاف  0وكذلك من أتئف جيزير الذى .

وقد خالف فى ذلك جمرور الفقباء » وأهدروا كل ما اعتيره الإسلام.

حراماً  .فنأتلف خمر الذىلايضمن .

٠
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الى

2

_ -اأقسمالثانى جبل يعذر فيه الشخص لآنهمو ضع اشقاه

.من حيث الدليل ؛ دذلك يكون فى الجبل بالمسانل الى ينتاجفهمهاإضلرىب

 .من التأويل والتفسير ,وتكون هى تملة للتأويل  .والق فيها لا يقبين
إلا بعض الفحخحص والتأمل  :كتأميل العلياء صفات الله تعالى ٠ فإن الجبل

.يهذا التأويل لا يكفر ويعذر فيه الجاهل .وقد ذكروا من ذلك القسم
ذلاك

الباغىالذى يخرج عل الإمام » فإن

الياعى فرج متأولا ٠ معتقداً أنهعلاى
خح
رق ف
وىجه

٠  6خرج

 .معاوية علىإمامالمدى على رضى الله عنه  2وكرم الله وجمره  ,فقد قال

الحنفية  :إنه (أى الباغى ) يعذر فما يتألفمه م
ونال وأتفس فى أثناء
مقائلة الإمام ؛ لآنه يفعل ذلك متأولا  .وإنكان المق ليس فى جانيه .

ولكن جمرور الفقهاءيعلتبمروا الجول املنباغى عذراً ل»آن الحقبين »

.والباطل بين » ولذلك يؤخذ البغاةعندم من التغلب عليهم بها أتلفوا من
أموال وأنفس

 "#٠س القسم الثالثك  -الجيل فىمواضع الاجتهاد » والجبل الذى
لا تتوافرفيه أسبابالعلتوااففرأرتاماً» أيوكون الج
شهل م
بعه
ة

أسقطت

“العقان  ,وهذا النوع من ابل له شعب ثلاث :

إحداهما  أن يكون فىالموضوع دليلان  :أحدهما يوجب المدع ,
.والاخر بجحيز الفعل » واليّيز للفعل ضعيف والآاخر قوى » فإذا عل

..بالضعيف جهلا اعتبر ذلك عذراً » ومن ذلك إذا عقد على امرأة من غير
شوود ودخل مأ جاهلا بالحديث ,١لا نكاح بلا شبود » وآخذآً بأن

الإعلان يكنى آ.خذاً ذلك من الآثر أعلنوا النكاح واو بالدف ؛ ولادك

أن الدليل الآول أفوىفإءذا دخل آخذاًبالآخر » فإن ذلك يعتير جبلا
بعذر فيه .
اأشعية الما فية

١
أنن يكون جاهلا بأصسل السبب ا موجب للبدع ٠كن

0-0

1

#شرب عصير عنب جاهلا بأنهتخمر » أو لذج امرأة جأهلا بالعلاتة

الحرمة  .فإن دلك جبل يعذر فيه الجاهل .
والجول فى هاتين الصورتين يسقط معتى الجريمة ٠ن حيث العقاب

الدنيوى ولا إثمفى أكثر ا<لأوال .
والشعبة الثالثة  الجبل بالحكم الذى لا تختلف فيه الآدلة » ولكن

الجبل بكون عذراً فى حد ذانه تنأن يسم شخص ويحبل أن الرضاءة

عحرمة » فإن ذلك يكون عذرا مسقطأً للعقاب » ولكن لايسقط الإثم ,

,ذازلوال وصف الجرعة .
ول
والفرق بين هذه الشع,به الاخيرة والشعيتين اللتين مسمةتا أن الجهل فى
هذه أشعة جبل بالحسم فى ذاته من غير أن يكون فيه دليلان  :ومن غير

جمل بالسبب الموجب ٠ أمافىالشعبتين السا بقتين ف»إن الجبل فهما جبل
بالدليل أوبالترجيح ف دو ضيح قابل للاحتال » أو جهل بالسبب فى مو ضع

»-كان العذر أقوى وأشد .
هو مظنة الجبل ف

 ”#١القسمالرابع  الجبل بالاحكام الإسلامية فغىير الدبار
الإسلامية وهر جبل قرى إلى درجةأن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه

ه»
جمر إلى
اول
التكليفات الشرعية  :حتى إنه لوأسلمرجل فىدار اليحرب
الدبار الإسلامية » ولميعلم أنه عليه الصلاة والصوم والركاة » ولميد فرضاً
مهذنه الفرائض ف
.أنه ل ياؤديها قضاء إذا عل »ى وقال زفر يحب عليه أن
.يؤدما إذأ عم » ووجبه أنه بقوله الإسلام صار ملتزماً أحكامه وعليه

أداؤها » ويعذر إذال يمؤدهافى وقتها » ولسكنإذاعل هكم الالتزام ثابت»
روحب عليه قضاءء ماالعزم .

دوجبة جمهور الفةباء » أدنار الحربليست موضع عل بالأحكام
3شرعية © فلمتستفض فيها مصادر الاحكام ٠ ول تشتهر » فكان الجهل

جبلا بالدليل  ,والجول .بالدليل يسقط التكليف  .إذيلتموجه الخطاب .

1ن

3

وعلى ذلك يتمير هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة  ,بأن الج.لى هنا
ليس عذراً فقط  ,بل إنه مسقط للخطاب .
بصي بد هذه أنواع الج_ل الذى لا يعذر صاحبه » والذى يعذر »
ومقدار قوة الءذر» ونرى فها أن الشارع الإسلاي كان رفِقاً بالناس .

وهذهكبا فى ااجبل الذى يكون موضوعه أمراً «قرراً بالكتاب
يلكن الاعنياد فىأصل الحمعلى قول
والدنة » وإإنن لميكنصرحا ٠ د

فقيه أو عدد مالنفقباء بنوا قوهمعلى استنباط وهذا اللاخير أصل العذر
ثابت فما على هذا النحو الذى بينه؛ الإماامأشافعى رضى الله عنة 

وبحب أن نقرر هنا أنهإذا كان الجبل ليس موضوعه أمرأ املنأأمور
التى تعد مأنصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بكلان أمراً هو
موضوع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء واختاروا ولى الآمر الاخذ
بأقوال بعض اللأنمة  ,وأعلن ولى اللأمر الاخن بهء فإن ذلاك يكون موضع
عذر ؛ حتى لشيع الإعلان رثعك لا يسع أحداً أن يله .

وسيب وإنااجبل بالقوانين بعد إعلاتها افلىنظم الحديثة لا يعذر
يفة الرسعية » وفى [مكانكل شخص
للاصنحفى
فابلهجاهل » و يكت باالإع
باعلدإعلان أن يعلم » وخصوصا أنه يصحب الإعلان ذكر ااصحف
الختلفة » فتسكون الاستفاضة التى يكون معبما إمكانكل واحد أن يعلم»

ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة :كتف بإمكان العلمولا تشترط

ار ٠ وإن لميعم
نل واحد من الآمأةن يع لعذ
,ج أمكك
العمبالفعل ف
بالفعل ف
»إنه بغر ضى عالماً.
أاعلخطا

:

سعنب ب قال اأننى صلى للهعليويهسهلم « رفع عن أمتى الطأ والنسيان
وما استكرهوا عله ٠ ومذا النص ينين أن الخطأ عذر من الاعذار »
وعارض من عوارض الأهاية ؛ وقد اتفق الفقباء على أن الاطأ يرفع الثم

مه

مو

5

الآخروى  .لآن اللفظ اقتضى تق-دير لفظ عذوف هو الإثم ء الاثم

مرفوع مقتضى هذا النص ؛ وكان ذلك إجاة لطلب الاتقين الأبرار الذى
وفلىه تعصالى  :و ريا لات اخذنا إن تسيا
قهم
حكاه التلعهالى  :هن

أو أخطأنا  . .والخطأوفوع الفصل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل
أو القائل كن يتمضمض ف الوضوء فسبق الماء إلى حلقه وهو صائم .
وقد يكونالخطأ ناشئاً عن الجبل ٠ كن يأكل بعد الفجر ظانا أنه
 0لع وينوى الصيام على ذلك ظ وهكذ!

وقد قنإن الو يمر تضع 00

ولكن هل يحاسب المخطىء فىالاحكام الدنيويةعلى أساس اعتباارلخطأ
:عذراً لا ييطل الفعل  ,وتسقط المسئولية .

لقد قرر فقباء الحنفيوةمنهم بعض اافقباء أن الخطأ بطل الفعل ف»يبطل
صوم الصاءئم  6وقال دعص الفقباء إن أتطافى

ععالعم
العيأأدات  73برقف

1كل أمرىه م وى
لا يبال التصرف لآن الاعمال بالئيات »وؤنا 0ل

.

أما بالنسبة للمع.املات بين العادفإنه لا يءذر المخطىء إلا فما يتعلق '
بالمقر بأت اليدنية  6وعللى ذأك تكون قود المخطىء صحدة على مفتفى

المذهب الحنق 1

وبعض الفقباء لا يلزم ثباآرالعقود إذاكانت خطأ .
و بالنسبة للجرائم فإن ما يع منالمخطىء مسئول عنه مالياً ولا يعائبه

بداياً ٠ فإذا قتلمو منأخطأ وت
0

ألدية ووجبت أالكفارة » لقوله تعالى :

ومن قتل مؤمناً خخطأ فتحرير رقة مو مز ةه ودية مسلبة إلى أمله  2ركذلك

إذا أخطأفعرتب على خطتهقطعطرف من أظراف شخص ؛ وجيت عليه
وكن يعق من
ديةهذا الطرف  .وهكذا| لا عيمن العقوبات المالية » ل
نلإهدار 3
لدمم ا
لضردر.ة صون

نلناس 0
ما
ولولاذلكلتخماطاكثير
)م ؟؟,

أصو لالفقه (

.
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وأدى إلى ااتفانى  .ولآن النفس عترمة  ,فلا تسقط بعذر التخاطو  ,ا
فى المال ؛ فبجب المال صيانة لما من الإهدا ر()١ .

م#ب؟  وإن الخطأكا ذكر نا ينقسم إلى أقسام :
أولا  :الخطأ فى الأفعال  ,وذلك بأن يكون خطأ فى ذات الفعل بأن

»يخطثه ويصيب إنسانافقتل  ,أو بحرحه أو يقطع
يقصد بفعله هدفاًمعيناً ف
طرفاًأطمرنافه » ومن ذملكاذكر من المضمضة وسيق الماء إلى جوفه
وصهاوئم ٠ ومن ذلك أن ينطق بلفظ » فيسيق إلىلسانه لفظ الطلاق .
والقسمالثانى  :خاطألفقىصد

 ,بأن يقصد إلى هدف حسبه صيدا (2

فيبين أنه إنسان  .فهذا خطأ فى القصد لان الفعل اتحه إلى مقصده » ولكن

الخعلأ كان فى أصل القصد .
لوببادتنية .
اعق
وكلا الخطئين لا يساقط التبعات المالية وللكن سقط ال

القسم الثالث  :خطأ فى التقدبر  .ومن ذلك بعض أخطاء الأطباء »
وذلك على صور منها .

اثلميدصفواء ء ثميتبينمن بعدأن الداء
( )١يأتنعرف الداء ,
مف
ورص
غي

ء وأن الدواءفى غير موضعه ؛ فلوماتالمريض نتيجة ذلك

بعد أن بذل الطبيب أقصى ابد  ,فإنه لا مسئولية على الطبيب ٠ لآن الفعل

فى الاصل مأذدن فيه فلا موضع لأضمان لآنهالاعتداء  ,ولو ضمن لآادى
ذلك باللاطياء أن يحجموا عن التطبيب  ,وبذلك تضيع مصلحة عامة  ,ههى
من فروض الكفاية .
(؟) أن يؤدى خطأالتقديرإلىقطم طرف من الأطراف بأنيول

إنهأصابته الآكلة  ,ثميتبينأنهلميكننمةحاجة إلىالقطع » فنىهذه الحال
نلياعة فىهذاالخطأ  لآنهلا اعتداء مادام قديذلالجهد .

عمضناء لآفةفي ,ه ثم
ل عأضو
اطع
() أنهيقرر أنهلاعلاج إلابق
( )١شرح التبيين ج -ص وه.

مرق ع

ل

تقبين أكناهن يمكن أن بعال بغير القطع » .وهذا!كالقسمين السابقين »

.واشرطه كش رطبما وهو أن يذل أقصى الجهد .
( ؛ ) أن يقدر أن الشغاء فى دواء مءين مع معرفة .بوع المرض ثميقبين
أن الدواء ليس شل هذه الحال فإن الخطأفى كل هذا مرفوع .
وإنه يكون مع هذا الخطأ بعض الجبل بالخال التى يعالجه!ا الطيب

ش

أو بالدواء .

وقد يكون خطأ الطبب فى جراحة » ومثاله أ.ن>رح جراحة فتؤدى
.إلى موت الجروح كن كختن طفلا ف»ينرتب علىذلك موته فإنه لا تبعة .
وإن هذا التوع من 'الخطأ كان الاطأ فى التقدير 'أدى إلى الآذى
أو القتل أوقطع الأطراف » لا مدو لية فءه باتفاق الفقباء .

هذا ولا ننسى أن نقرر أنكل ذلك 'النسية للطبيب :الحاذق المتخصص
“الذى بذل أقصى اللهد و»الته ولى التوفيق .
ه  -الاكراه :

مم

الإإكراه متلاق فأىصل الاشتقاق املعكراهة  ,فالأصل

“اللغوى لمنى الاكراه هو حمل اشخص على فعل ثىء يكرهه » وإنه فى
«الشريعة متلاق مع هذا المنى » فهو فى 'الشرريعة حمل الشخص على فمل
أو قول لا بريد مباشرتهء ومادام لا بريدهفهو لايرضى به » ولذلك كان

“الأاكراه اولرعنا غير متلاقيين .

والإكراه لكى .ينتج ثمرته يتضمن التهديد بأذى ينال المسكره
سىمه ء أو بأذى شخدص آخر متم بجهفسىنه و؛قد
إما فى .حاملاةله  .أجوف
يكون من الآذى السب أوفعل مايعرتب عليه مبانة المكرهتى نظر الناس .

ولابد لتحقيق الإكراه من أمور أربعة :

أونها  :أن بكون المكره قادراً على [يقاع همددا.به .فإن ليمكنقادرا
على ذلك  ,و يهلم من عدده أنه غير قادر » فااتيديد لخو لا نلتفت [ليه .

سسه”#

مه

 .ثانيهاً :أن بيقعفىنافلسمكره أن الميددسينفذ ماهدد به » ويقع
منهالفعلتحتتأثيرذلك الخوف » فانلميكنىهذا الخوف لميتحقق أنه

فعل مافعل غير راض .

اثالث  :أن يكو نالثامر الذى هدد به الميدد مذذياًللسكر هه فى ننفسه.

أو ماله م,ؤأذويآً لبممنمهمن الناسعلىتفصيل وخلاف فىذلك.

الرابع  :أن يكونالفعل الذىأكره عحلريمهاً  أوتصرةا يترتب.
عليه الغزام بالنسبة للمكره .
ولقد عرف بعض الفقباء الاكر اه تعر يجافماعاً لهذه المعانىاللأريعة .,

فقالوا  :ه هو حمل الغير على أمر 0
/و1؟ي”ق-سم

إقاعه ..,

الفقباء الإإكراهإلىثلاثة أقسا

أوها ا:لإكراه الملجىوءه.و الإكراه النى رطاف أوعضوا”

من الاعضاء التلف إ
,تكهاديد بالقتل  ,والتهديد بقطع عضو من الأعضاء ..
وك
ذلك التهديد بالضرب الشديد الذى قد يؤدى إلى :لف عضومن الأعضاء1 .

وقد ألحق بعض العلداء بهذا التهديد بإتلاف المالكله .

وهذا النو3يسمى [كراهاً اما ل,أنه يحمل الم ر«فيدالمكرمكالالة

فيد الفاعل » والسيف فى بد الضارب .

والنوع الثانى  :هو الإإكراه غيرالملجىء الذى يزيل أصل الرضاءرهو
التهديد باتلل
اف .بعض المال والتهديد بضرب لايتلف الاعضاء ».وكااتبديد.
بالحبس و القيد ونحو ذلك :وهنا النوع م نن ألاكرأم يسمى[ كرأهاناتقصا 1

أو !؟راهاً غير مليجىء .
| والتوعا
لثالثمن ال كاراها:لهتوبدديد بأذى ينزل بأحد أصوله أ |و
فر عه أوزوج
ه أو أحد أقاربهعا دون إتلاف النه.س أو إتلاف عضو

من ال
أعضا٠ كالتهديدبحس أحد أبويهأى زوجه ؛ ولا يعد من هذا القسسم .

|
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التبدبد بإتلاف عضو من أعضائهم  :أو القتل » أو إتلاف أموالهمكلها ؛

فإن ذلك يعد من القسم الأول» أاوولقدم الثانى علالخلافى فىذلك .

وقد اختاف الفقهاء فى هذا القسم الثالك » أهو [كراه معتهر شرعاً ,
يرفع بءض التيعات أمهغوير [
كر ٠ 1 وقد قفالخر الإسلام البؤدوى
.إنه لس باكراه

فقال فيه  1 :نوع لايعدم الرضاء .وهو أن هدد حبس

أبيه أو ولده ,أدم ي
احرىبج اره» ويستفاد من هذا أنه لايعتيره ك[رأهاً

مسقطأً للتبعات أو بعضهاء لآنه لا يعدم الرضا ,

وخالفه فى ذلك السرخسى فى المسوط وفى الأصول .ءفيقول مانصه :

لوقيل له لنشحبسن أباك أو ابنك فى السجن ٠ أو لتبيمن ع.دك هذا

ففعل » فى القياس البيسع جائز  ,لأآن  :لس با
كر أه » فإنه لممهدده بشىء
فى نفسه وحيس أبيه لا يلحق به ضرراً (
»التهديد به لابمنعصحة برعة
وإقراره وهيته » وكذلك فى <ق كل ذى ردم حرم » وفى الاستحسان

.ذلك [كرآه ؛ ولا ينفذ شىء من هذه ا|لتصرفات » لآن <بس أبيه يلحق به

من الحزن واطم ما يلحق به حبس نفسه أأمكثر  ,فإن الولد إذا كان بارآ
يسعى إلى ليم !بيه 3السجن  .وإنكان يعلمأنه حيس بدخل السجن
مختاراً٠ وجلس مكان أبيه ليخرج أبوه ٠ وك أن التهديد بالحبس فى حق
أبييهعهدم عام الرضاء ف
,كذلك |ال|توديد حبس ابنه .
م*+؟ 

وبجىء سؤال بع
هدذا التقسيم الذى ذ كرهالشرعيون © وهو

خاص بالا كراه الأدبى  ,ألهذا الكراه ا ملكانشرفىبعة الإسلامية ؟
والجواب عن ذلك أانا*شريعة لتهم_ل الإكراه الأدبى ف,التهديد بحس

الآب أو حابلسام أو حبس الأعوالاختايس أيذنىال جسمه  .ولكنة

أذى ال نفسه و [حساسه  ,فهو إن كان مادياًبالنسة لمؤلاء الأقارن ددهو

أذى أدنى بالنسة له ٠ وعبللى ذلك نقول إن اأقياسكان يوجب ألا يكون

إلا الأكراه المادى ؛ ولكن الاستحسان الذى رضحه السرخى يوجب

سد رن

د

أن يكونالاكراهالادبى لهأثره  .وفى الجلة إن بعض الفقباء يعتير كل

أذى يصيب النفسوحمل الشخصعتلوىلىما لايريد  .يكونمن قابيللإكر اه
إذا كاننمةهديد به  .لوقد لاحظ الحنا بلةهذا فقد جاء افليمةنى ما نصه :

برأه » وإن.
فأما ألضرب اليسير فإن كانفى حق منلايبالى به فليس ك
ذنوى المروءات على وجه يكون إحراجاً لصاحبه وغضاً وتشبيرا
كان م

فى حقه » فكهاولضرب الكبير فى حق غيره » .

وإن هذا بلا شك ملاحظة للإكراه الادبى .
إ”” و الاكراه.عارض من عوارض الأهلية يؤثر فتىبعة الأقوال.

والآفمال  .وإنكن لا زيل أصل الآهلية  .لأن ااشخص نحت تأثير
الاكراه مخاطب بكل التكلرهات الشرعية .

والاكراه المعتبر سواء أكان إكر اهاامآ أمغير تاميسقط الأأقوال ».
فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة  6لتعاتير

العقود الصادرة تحت تأثير الكراه صحيحة أيضا )(١  ,بنلكون فاسدة.
)# 00رر فقراء الحنتمة أن ألاكراء الماج.٠. ,بفسد الاختيار و عدم الرضًا 3

وأن غير الملجى .يعدم الرضا  ,ولا يؤثر فى الاختيار » .وذلك لآنهم يغرفون بين.
الاختيار والرضا ء فالاختمار معناه تخير أمر من أمور » والمكره متخير ين.
الامتذاع وإنزال الآذى  .أو الإقدام على الفمل رهو يختار الفء_ل دفمأ للآذى

فيقصد إليه » وإن لميكنراضياً بنتائععه » وأما الرضا فرو قبول النتائج  .وذلك.
لايكون منمكره قط » ويقول بعض ألققهاء أنالرضا أقصى درجات الاختيار».
والاختيار عندم قسمان:اشتيار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء لوذلك قال.
البخارى فىكشف الاسرار  :الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختيار كامل.
واختيار ناقص »,وهو االى من الرضا ؛ والملجىء يفسد الاختيار لآنه تخيير
بين الحياة والموت عفرو اختيار فاسد » والشافعية وجبور الفقباء.؛ةرر ون ااتلازم
وين الاختبار والرضا » فلا اختيار من غير رضاء ولا رضا من غير اختيار.

افوس ل
إلا أن يرضى مأ بعد زو أل |الاكرأه ؛ وذلاك لأنالا كر أم التام والناقص

يعدم الرضا وأ اس الاقوال  0أنكون عن تراض ء وذلك لقوله

تعالى  :د بأمماالذين آمنو تلأاكلوا أموالكم يشكمبالباطل إلاأنتكون

»لا  2تا :لالل مال أمرىء مس
بجارةعنثرأمضنكم و
إلا بطيب نفسه » والشكره ليس طيبالنفس » ولآنالإكراه أكياأنت
صورته جربة  ,والجرءة لايصح أن تعتس مثتةلمق من الحقوق لمن

ارتكها  :ولو سوغنا العقد أو الاقرار الذى تحدث نحت تأثير الإكراء »
لانأثر الجريمة.
وهو ف الغالب يقرر <قوقاً للسكره ؛ لكان ذإثليكاتا قك
.ع »  -هذا بالنسية لللأقوال والعقودء أما بالنسية للأفعال فهنا

يفترق الإكراه الملجىء عن الاكزاه غير الملجىء فاغيلرماجىء لا يخل
»من أكره بالحبس إن لميشرب أى لميقتل
المكره من تبعة فعله مطلقاً ف
»آنه فى وسعه ألا يفعل » ويتقبل هذا الأذى
فالتيعية عهلكياملة إن فعل ل
وهو أذى عتمل .

أما إلاكراه الملجىء فان له أثراً فى تيعات الأفعال ؛ ولكن لاسقط

الخطاب عن الأفعال المؤاخذة عليها إذا وقعت تأثير الإكر أه املجىء معنى
أن الفعل يكون ساقطا غير م ؤاخذ عليه مباشرة ٠

لقد أجاب عن ذلكفقباء الحنفية فقرروا أن الفعل يصدر وهو موٌاخذ
لغايرعساتقطبار  ,فلا مل فعل المكره هدراً ولغوا [,نا أثر
ايه
عل
ة فتائج الفعل إلى الذى أكره على الفعل بدل أن تنسب
سهبفى
نكرا
الا
النتائجإلى الفاعل المكره الذى باشر الفعل » وقد قال بعضالفقراء[نالفعل

ينتقل من المباشإالىلذى أكرمه  ,و لكن ذلك النظرلم يعجب السرخمى »
ويقرر أنه الانتقال فاىلنسة  ,لآن فاىذلافتعل ءيفعلادالمكر هو اافاعل

28#

سل

الماشر  ,ولكن تنسب إليه نتائج الفعل  ,وقد عال ذلك ارلسخسى بقوله:
 ٠إن تأثير الاكرامهو جعل المكره آله  ,لتحقق الالجاء  :فالمره مجدول
على حب حياته » ولذا حمله على الاقدام علىما أكره عليه ؛ فيفسداختياره

على هذا الوجه ؛ فيصير الفعل منسوياً إلى المكره » .
اع

وأثر الاكراه الماجىء فى الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسمالآول :أن حول الاكراه التام الفعل من كو نه منبياًعنه موضع
»ذلك إكذاان 3
عقاب ديوى أو أخروى إلى جائز لا إثمفيه و

الاكراه أموراً منهياً عنمأ ويسقط النبى عند الضرورة بنص ااشارع

.

»من ذلك ات
باقررات ألما بقة هن بجموع #3حكام الشرعية و

ولحم الخنزير وشرب ألخر ؛ فمن أأكره عبل شىء من هذه الأمور ء فتناوله
 5عنه الاثم » لآن أصل النهى قد سقط موضع اضر ورةفيسةط معهالاثم.
فهن شرب الخر تحت تأثيراكلرااه لا حد من أأشرب » ومن أكللم
الذغزير لايعرر »ولا لم عليه ولا "واب إن صبر ؛ بل يكرن أثمانَم

يفعل » ولذا قال الفقباء إن الأكل من الحرم فى حال الاضطراز يكون
واجيأ » وليس عباح فقط ٠
 ٠القسم الثانى  :اكلرااه الماجىء فى موضع بةبلى عند اأضرورة تحويله
من حرام لايقبل |أسقوط  ,ولكن يرخص فى حال الضرورة أن يفعل
غيره ك.الاطق بالكفر » لايقطامىفياقطملاكنأفى
ض<ارلورة

يسوغالنطق بالحكم مع بقاءأص ا
للحظرء بدليل أنه,ثابمنصيرء وكذاك

اتلرااه [لللجىء على سب الن
يىكل و
»مثل ذلك الاكراه االجىء على
الاعتداءعلى مال شخص معصوم المال .
٠

ذىا القسموالاكرالدقسسرالسابق أذالاكمااهء
والفرق بين الاكر اههف
ف القسمأأسابقأسقط حكم الأصل ٠ وصارالفعلمطلو عدأ ن كان عظور

أما هنا فان الأكراه لم 3حكمالأصل بلأنه كان ثاببدليل أنه 0

م ل

مينصير ,
صفبنر على القتل مثلا و»لم ينطق بكلمة الكفر فهو موب ء
وكذلك من صبر علىالإأكرأه ببسبالغى مَني ومنصبرفلبأخذمالالغير»
وقبل الاذى ونزل بنفسه فإن له ثوايا  ,وهذا يدل علىأن حك الأصل مازال

قط .
ثاباًوسلم
ومظرالفوق بين هذا اقم وسابقه يبدوفىأبن :
أوما  :من فاحية الواب الآخروى؟ ذكرنافإنمنيصبرعل اذى

ولا ينطقبكلءة الكفر  ,أو يصير على اليأذى
عو
تلداى على مال معصوم

يكون له ثوابالله تعالى و»أنهليروى أن حباب نعدى قدعد ب در أدن
ليسب |ل وي

بكرالأصنام بالخير .فصبر حتىتلوه  ,فلمابلغذلك

النى يليه قالىددهو أفضل اأشبدا ٠ء دهو رفيق فى الجنة » .

الآمر الثانى ا
:لذى بدو فيه الفرق بين القسمين ف
»بو الحم الدنيوى,

إن من أكل مالالغير تت تأثير الكر أه التام ل.ايعنى ااضمان » لأانه
أشبع.حاجة نفسه  ,ولآن الأكل لامكن أن شب إلى المكره ٠ ب
بلسب

إلى الأكل ؛ و إذا أتلفهتحت تأثير 7راألهتام يسكون ااضمان على من
أكرهء لأنه فى بكدلهالة علىمعنى أنه مسلوب الاختيار .

وإن هذا الفرق بين الخلين هو فى الحقيقة خاص بطبيعة الآمر الذى

أكره عليه  :فان الأول ب إلى المكره دلا ينمأكن ينسب إلىالمكره»
مخلاف الثانى  فانه يمكن أرن ينسب إلى المودد بالأذى .
ومن هذا القسمالا ك اره على السرقةفا,نه يكون غيرآ ثمإن سرق »
ويكون عل
مأ
نكرهم
هضمااننلف ولاحد ولكن إنصير يكونمثوباء

ومئل
ذلك
ال
كراعلاىلف :ألأنسة للمرأة فانه لاحد علما  .وإنصيرت

كان ها اك

القسم الثالث من أقسام الاكر ا«الملجىء :أن ؛ نوالا كراهفموضوع
لا
برخصفىائنها  بل إن المكره يكون [*نماولو فعل تحت تأثير

م لد
الاكراه  :ومن ذلك الاكراه على ضرب الوالدن » فان النبى عيذنا[ءهما
أبدى خالد لاترخيص فهه ؛ فقدقالتعالى  « :وقضى ربك ألا تعيدوا إل

إياه با
ولوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهها أو كلاهماء فلاتقل.

مما أف ولا :نبرهما .وقل لمما قولا كرما ,واخذض لما جناح الذلمن.
الرحمة  .وقل رب

أرحمهما كاربياق صغيرا ٠ .

دمن هذا النوعاكلرااه على قتل شخص معصوم الدم  .فانه لايباح
حال من الآا<وال ؛ ولايسقط الاثم عن المباشر » وفى سةوط القصاص.

خلاف بين الفقباء » ومثل ذلك الاكرأه علىقطعطرف من أطر أف معصوم
أو ضرب يؤدى إلى تلف العضو ء فانه لايسقط الاثم إن فعل المكره ,
وذلك لآن حرمة دم المسلم ثابتة ثيوتا لا يقبل ترخيصاً  ,فقد قال النى
 : 2دكل المسمعلى المسلم حرام دمه وماله رعرضه »ءواقهتعالى يقول:

والذين يؤذون المؤمنين واموّمنات بغير مااكتسيوا نقد احتملوا ستانا

وإكا مبينا » والله تعالى يقول  « :ولا تققتلوا النفس أتى حرم التهإلابالمق».
وقد قال أبو حنيفة على رواية عنده فى الزتى من األرنجملحد»ولوزى.
نحت تأثير الاك رأهء وخالفه فذىلك جمرور الفقباء .
والقصاص فى حال الاعتداء بالقتل على ععصوم الدم أوقطعطرفمن.

أطرافه فيه خلاف » فقد قال جمرور أافقباء إن القصاص ثابت » ولميخالف
ف ذلك إلا قول منسوب لآى يوسف ء فقد روى عله أنه نمب ألدية على

المكره ء لآن الحدود تدركبالشبهات ؛ ومثلها القصاص ؛ فلا يقتص من
المباشر  ,لأنه لميكن مريداً ولميتحقق فيه العمد  .والعمد هو الذى يوجب
القصاص » ولا يقتص من المكره » لآنه لميباشر .

وامبور الذين قرروا وجوب القصاص إختلفوا فيمن يقتصمنه نقال.
مالك وأحمد يقتص مهمأ ٠ لما شريكان فى القتل هذا بتحريضه » وذلك

عباشرته ء وكذالك الشأن فى الاعتداء على الأطراف ؛ ومذهب ااشافعى أن.

سس ا

مم

القصاص عل الحاءلدون الماشر ء لآن الآخر فيدهكالالة ؛ فالفعل ينب
إليه  3 0ون اأقصاص مم.٠ 4

ومذهب زفر من أئمة المذهب الحنق أن القصاص يكون من الباشر
لمفعل منسوب إليه  ,والقصاصلآج لرفع
اآث
ولم
»آنه ظا
دون الحامل ل

الظللى» ومذهب أنىحنيفة وكتممدذهب الششافعى  .وهوأنالقصاص يكون.
,ذلك لآن الإلجاء يحعل الملجأ آلة فى يد من.
على الحامل دون المباشر و
ألأء فم يصلح أن يكونآة5ا فإىتلاف المال»ء فان الهمان يحب على

المكره  :ولآن الاتلاف فىالكاراه الملجىء منسوب إلى المبدد .

وقد يقول قائلكيف يكون المباشر آم  ,ومع ذلاليكقتصمنهوقد..
أجاب عن ذلك السرخمى » ذقال :

و إذافسد الاختيار التحق بالالة ااتىلااختيار لها » فيكون العقل .
منسوباً إلىءن أفسد اختياره » فلا 95ر5ن على المكره شىء من قصاص أو

|رى أن شيئاً من القصد لاحصل للمكره ء فلعل المقتول.
دية أو كفارةلات
من أخص أصدقعه  وأما الاثم  ,فإن بقاءه لايدل على بقاء الحك 5دهو
القصاص » .
؟ع”»  هذه عوارض الآهاية الى تعرض على المكلف ٠دهى 3

جملتها لاتذهب بأصل الطاب » ولا تسقط أهلية  :ولكنها تؤثر فى مقدار

تحمل التبعات » و بعضها ااذى يقدم عليه مختارأ رما لايؤثر فىالتبعات كما:
قرر بعض الفقباء ٠

وباتهاء الكلام فى الأهلية ياتمى الكلام فى الك الشرعى » و«صدره ..

وكاوم وامحكوم عليه.
لابد قبل أن ننتهى منهذا الموجز فىالآصول من اكلام فى أمرين '
تتممااللوضوعف ذاتهو»هما بيان المقاعد الشرعية من الاحكام ٠وثاننيا!
بيانالاجهاد ومن هو أهل له.

ع 5لم

مقأاصد

الأحكام

#ع”  -جاءت الششربعة الاسلامية رحمة للناس ؛ ولذلك قال تعالى :

دما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ء وقال تعالى  « :يأيها الناس قد جاء-:؟

موعظة من ربك وشفاء لما فى الصدور  ,وهدى ورحة للمؤمنين » ولذاك

اتجه الاسلام فى أحكاءه إلى نواح ثلاث :
الناحية الآولى  :تهذيب الفرد ليستطيع أن يكون مصدر خير للماعته
ولايكون منه شر لاحدمنالناس وذلك  ,بالعبادات التى شرعبا » وهركابا
ش

موك ,بب النفوس »وتوئيقالعلائق الاجتماعية الفاضلة  .وهى تش النفوس
من أدران الحقّد الذنى است
قكن
لفى
ب اببنن آدم » وبذلك يكون أأؤمن ىق

إ.لف مع غيره ولا بكون ظلولا خشاء  .ولذلك قال تعالى  :إهن الصلاة
تنهى عن الفحشاء والمدكر  ,وذ كر الله كأبر » وهىبويئاتها واجتا عالناس
لما تهذيب فردى واجتاعى  .وكذلك الصوم وكذلك المج ؛ وهوق معنى
 1التنظم الاجماء ى أوضح وأبين 2و 0فى أدق معناها تماوناجتاعى بين
الغنى والفقير  .ولذلك كان يدول النىا عند تكليف أى وال من ولاته
-جمعبأ  :د خذها من أغنيائهموردها على فقر ائهم 0

ع #

اأناحية الثانيه  :إقامة العدل فى اجماعة الاسلامية  ,العدل

فم د
نه ٠ والعدل مع غيرهأ » ولذلك قال تعال  :دولا  +رهتكم شُئآن قوم

علىألاتعدلوا ,إعدلوا هو أقرب للتقوى » .

1

والعدل فى الاسلام مقصده أسمى » ويتجه فىاتجحاهات مختلفة  ,يتجه إلى
العدل فى الأحكام و الاقض 4وأاشبادات » وإلى العدل افلمعاملة عغيرهبأن

 .بفرض أن لاناس من الحقوق مثل ماله  ,وقد بين ذلك للنى كل أحكم
.بان فقال عليه الصلاة والسلام  :عامل الناس عا تحب أن يعاملوك  .به .

واتجه الاسلام إلى العدالة الاجتاعية لخجملاسلمناةساوين أمامالقانون

 859لد

والقضاء لافرق بين غَنى أوفقير ؛ فليسفيه طبقات تتمهزفيها طبقة طعينقة. ,
بل القوى ضعيف حتى يؤخذ اق
منه» والضعيف قوى حت يأخذ حقه00

وال

ناس جميعاً منطيئة و
احدة لا فرق بين لون ولون ٠ وجنفس وجنس »

بل أجميعسوأء أمام الاحكام الإسلامية
دسم كم

وإذإاك شول الى صلى أيه عذيه

لادم  3وآدم منتراب ؛ لافضل لعرلى على
أعجمى إلابالتقوىء 1

ويقول الله تعالى د يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوباً
وقبائل لتعارفوا ».

م” -
وإنه فى سبيل العدالة الاجتاعية على أكل وجه من وجوه .

التحقيق » أو
جبالإسلام كر يم الإفسانية لذات الإنسانة فنهىعنالمثلة.
وأو قَّالخرب

صرح

أَلنّهسيدا نه
وتعالى بالكراءة

الإنسا ية

4

فقال

سيدأ « : 4وأقد كرمنا ببى أدم وحملنامف البروالبحر  3ورزقنام منالطييات 0

وفضلنامم عل كير ممن خلةنا تفضيلا . .

وف سبي
ل تحقيق تلك العدالة الاجتاعية مكن سبحانه وتعالىكل إنسان .
ستفال

بظل
اأراية من فرص العمل ليعمل
 2وقد دنأ عد الكلام فر

وض

الكفائة
٠كيف أوجب الإسلام تعلم الآمة كلها فى أولى المراحل » ومن
وقف

ععدك الأو

وتخلفت

به4مو أهره

عن

السير إلى اأثانيه 6

فهد اف

ف .

عرانة قت
صضرا فرض كفا ؛ ومن سامت
ب 4موأهيه إلى اغا أيه سار فنا 3

فتإونتف » وق
ف عند فرض كفانى أيضاً  .وهكزا المرحلة الثاثة » وكل.

ذلك .كين

لكل شُخص

وهكذا .
وإنه لكلا دس

من لر صة تور
قمأ موأهية لينفع ويذتفضع 2

أحر حظه و يظل
جعل سحأ  4نتائج الأعمالمتكافئة..
<-

ملعمال
أعمال  40فن يعمل خيرأ صده

 43ذ جراؤه.

: 2وكقدار

جود

الششخص وإنتاجه

1

سيم

0م

ل

وقد حقق سبحانه وتءالى العدالة على أكمل وجه عند جعل الحقوق
.متكافئة مع الواجنات ء فالمرأة عليها من الواجبات بمقدار ماما من حقوق»
ك 5قال تعالى  :د وطن ميل الذى عليون بالمعروف «2ولأرجال عليبن درجة »

..وهكذا كان ف الإسلام كل عق نظيره وأجب

فكان التلازم سن المحق

والواجب أمراً ثابَاً .ولذلك جعات شريعة الله ال.#كنة عقوية العيد على النصف من عقوبة

الحر» فكانت العقوبة دون عقوبة الحر » ولذلك قال تعالى فى الإماء :
 2فاذا أحصن فإن أتين بقاحدشة فعليين صف ماعلل المصنات من العذاب».

وإنه لا سبيل لتحقيق العدالة إلا إذا سادت الفضيلة وسادت الحيرة ,

..واعتيرت «صلحةكل فرد من مصلحة أخية » وإن أجمعآية معانى احلكاام
الإسلامية قوله تعالى . :إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وإيتاء ذىالقرفىف»
هاينهى عن الفحشاء والمدكر والبيغى  3يعظم عدم تذكرون 6ء.

لع ب الناحية الثالثة  :من نواحىالاحكام الإسلامية  ,والمكغاية
محققة ثابتة فىكل الأحكام الإسلامية » وهى المصلحة ؛ فا هن أ شرعه

“المصلحة على بعض الذين غشام الطوى .
التى تعم ولا تخس  ,و.كان هذا الموضوع من الشرع الإسلاى نشير إليه

المصاحة المعترة

ع  -قلنا إن المصلحة الإسلامية التى تحققها الاحكام الاسلامية

ل

أمور خمسة  :الدين» والنفس» والمالء والعقلء والنسلء وذلكلآن الدني التى
يعيش فيبا الإنسان تقوم علىهذه الآمورالؤسة ولا تتوافرالحياة الإنسانية
الرفيعة إلابهاء وا
تذل
سكككارنيم الانسان فالمحافظة عليها » فالدين ل باد منه

للإنسان الذى تسمو معانيه الانسانية عندر  52الحيوان  ,لآن التدين خاصة

من خواص الإنسان  ,ولابد أن يسم لهدينهمن كل اعتداء » وقد حمى
الإسلام بأحكامه حرية الندين » فقال تعالى  :لا[اكرلاه
دفى
ين قد تبين

الرشد من الغى » ونمى عن الفتنة فى الدين » واعتبراافتنة فيه أشد منالقتلء
فقَال سبحانه  « :الفتنة أشدمن القتل » .

و إكنهان من أجل المحافظة على التدين وحمايته  ,وتحصين النفس بالمعاق
الدينية شرعت العبادات كلها» فبى لتزكية النفس وتنمية روح التدين .
 - *81والحافظة على النفس هالىحاففاة على حق الحاية العزيزة

الكرعة وامحافظة عاللىنفس تقتضى حمايتبا من كل اعتداء عليها بالقتل

أد قطع الاطراف أو الجروح .ا أن من الحافظة عل النفس امحافظةعلى
الكرامة الانسانيه بمنعاأقذف والسب » وغير ذلك من كل هس يتعلق

بالكرامة الانسانية  ,أو بالحد من نشاط الانسان منغيرمبرر له» قمى

الاسلام حرية العمل وحرية انكر والرأى  .وحترية الاقامة » وغير ذلك

متاعد الخريأت فيه من مقومات الياة الانسانية الكربمةالحرة الي تزاول

نشاطها فى دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد .

4
وا
*لح
-افظة علىالعقل هحىفظه من أن تناله آتفحةمل

صاحبه عيئاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس  ,والحافظة على المقل
تتجه إلى نواح .
أ
ولاها  :أنيكون كل عضوم نأعا مجه تمع الاسلاى سلماكل المجتمع

بعناصر الخير والنفع ف»إِن عق لكل عضو من أعضاء المجتمع لبسحقاٌ

0
خالصاً له » بل للمجتمع حق فيه باعت.اركل شخص لبنة من بناء المتمع »
إذ يتولىبعقلهسداد خلل فيه  ,فن حق الجتمع أن يلاجظ سلامته .

أثثانية  :أن من يعرض عقله الآفاق يكون عيبئاً عل الجماءة لايد أنتحمله
فإذاكان عليها عبؤه عند فته .فعايه أن يخصع اللأحكام الرادءة الى منعه
من أن يعر ض ععقَله الآفات .

الثالثة  :أن من يصاب عق له بآفة من الآفات يكون شرا عل الجتمع

يناله بالأذى والاعتداء  فسكان من حق الشارع أن يحافظ حل "مقا » فإن
ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام » والشرائع تعمل على الوقاية » ا
تعمل على العسلاج  ,ومن أجل ذلك عاقبت ااشريمة من يشرب !لخر » ومن

يتنادل أى مخدر من المخدرات بالقياس عل الخر .
.ه*  -اونحافظة على النسل هى المحافظة على [انوع الإنسانى وتربية
الناشئة تربيةتربط بينالناس بالآلف والائتلاف  ,وذلك بأن يتربى كل ولد
بين أبويه » وبكون للولد حافظ >ميه » وإن ذلك اقتضى تنظم الزواج »
وأقتضى منع الاعتداء على الخياة الدروجية ٠ وأتضى مشع الاعتداء على

الأعراض »,سواء أكان بالقذف أكمان بالفاحشة ؛ فإن ذلك اعتداء على

الآمانة الإنسانية التى أودعبا الله تعالى جسم الرجل والمرأة .ليكون هما .
النسل والتوالد الذىيمنم فناء انس البشرى ٠ وجعله يعيش عيشة هنيةسهلة »

فبكثر النسل ويقوى ٠ ويكون صالخا للائتلاف والامتزاج بامجتمع الذى
عيش فيه » ومن أجل ذلككانت عقوبة الزى» وعقوبة القذف »٠ وغير

ذلك من العقونات التعزيرية التي وضعت خحاية النسل .
و

والمحافظةعلى المال تكون انلعاعتداء عليهبالسرقرااقصب 2

ملرضا ء وبالعمل
وتحوهماء تونظم التعامل بين الناس علىأساس من العدل ا
عتلنىميته ووضعه ىق الأيدى الى تصونه و تحفظه 'وتقوم عرلعىايته »

فالمال فى أيدى الأحاد قوة لللأمةكلها» دلذ! وجيت انحافظة عليه » بتوزيعه.

وام
5لقسطاسس المستقم ل البالوافظاة على إننااج المنتجين و مد 8
ل اموآرد العامة 0

ومنع أن يؤكلبينالناس بالباطل  ,بوغير اق الذى أحله التهتعالى لعباده.
ويدخل فى ال#افظة على المال كلما شرع للتعامل بين الئاس من بيو ع
دإجارات  :وغيرضا من العقود التى يكون موضوعبا المال.

02

؟و”*  -وإن هذه الآمور الؤسة م التى جاءت هن أجل امحافظة
عليهاالشرائاعلسماوية  وتحاول ااشرائع الوضعية أن تحققبا » ولقد قال .
فى ذلك حجة 3الإسلام الغرالى :

٠إن جلبالمافءة ودفع المضرة مقاصد الاق ؛ وصلاالح
اق فتىحصيل

مقاصدم  .كنا ذمنى بالمصلحة المحافظة علىمقصود الشرع » وهقصود الشرع
من الخلق خمة  ,وهو أن حفظط عليهم ديهم و أنفسيم ؛دعقليم » و أسليم؛
وم الهم ٠ فكل ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الزسة فهو مصاحة » وكل

ما يفوت هذه الأصول الؤسة فبو مفسدة ودفعها مصلحة )(١ .

#وو»  -ولكن معتطا بق أقوال الفقباء على أنكل هاجاءبهالإسلام
فميهصلحة ظاهرة » وأن لله تعالى قرر لئا أنهرحمة وشفاء وهدى  .قل

اختلفرافى كون أحكام الششرع معللة بالمصلحة » أىاألنله تعالى لا يمكن
أن لصدر حر شرعيا إلا والمصلحة ثابتة فيه  ,أى لالمصلحة تقد

الاحكام |أشرعية ؛ ادّد اختافوا ف.ىذلك على ثلاث طو
فطائفة أنكرت أن الاحكام اأشرعة معلاة بالمصلحة :أ م
ىقيدة مأ »

أى يكن أن يشرع التهتعالى حكماً ليسفيه مصلحة  ,وقدقرر ذلكالاشاعرة
والظاهرية » معتقريرم أن الاستقراءأثبت أن أحكام الشرعكام!للمصلحة
الحصورةفىامور الؤسة  .ولكناليلهسلا
أل عما يفعل .
الطائفةالثانية بعض الشافعية بوعض الحذفية » وقد قرروا! أن المصلحة .
 )١( ٠ق ى
صتسملاىلازغلل ج  ١ص٠. 5807
 ١لوصأ هقفلا 24
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تصلح علة للأحكام على أنما أمارة الحكم » وليست باءنة حاملة الله تعالى
عليه  ,حتى لا يرد الاءتراض بقولهتعالى  ( :لايسأل يمفاعل ويهسمألون )

الطائفة الثالثة  :وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالمصاحة  ,لآن الله تعالى
وعد ذلك ولانه الرحيم بعياده » يدف ععنهم الفساد  ,ويرفع علوم الخرج»

وعلى هذا الرأى الممخزلة والماتريدية  .بوعض الهنابلة والمالكية » فبؤلاء

يسيرون على أن أحكام النصوص #ملل بالمصالح مغنير تقييد لإرادة
الله تعالى » على ألا يكون التعليل «ؤدياً إلى هدم النص »٠فإن لمبقبين وجه
:نزهنا النصعلىأنيكون لاغيلرمصلحة »
الصلحة فىعقولنا اتهمنا عقوانا و
فلله رءوفبالعباد  .وهو بكلشثىء عليم » وقد كانسب-انه وتعالىعتأوامره

(من يتعد
نوواهيه ببيان أن المخالف ظالم لنفسه  ,وفى مثل قوله تعالى  :و

حدود الله فقد ظلم نفسه ) وفى مثل قوله #عالى بعد بيان أحكام ميراث

الآخوة والآخوات  ( :ببين الله لك أن تضلوا والله بكلثىء عليم) ٠
ون؟

وإن هذا الخلاف نظرى لا يتدى عليه عل » وهو أقرب

إلى توجبه الآراء الفقبية » لآن الفقباء أجمعين قرروا أن الأحكام الشرعية

هى وعاء المصالحاحقيقية » وأنه لاحكجاء به الإسلام إلا وفبه مصلحةلببى

الإنسان » وقدضيطت فالىافطة على الأصول الؤسةالتى أوضحناها منقبل .

وإن هذه المصلحة المنضيطة فى هذه الوجوه ليست مرتية واحدة »
بل هى على مراتب ثلاث :

الموتبة الأولى  :موتبة الضروريات  ,وهىالتى لانتحقق وجوهالمصلحة
المذكورة إلا ما ؛ فالضرورى بالنسية لانفس هو امحافظة على الحياة »

والمحافظة على الأطراف » وكل مالا يمكن أن تقوم الحياة إلا به »
والضرورى بالذءبة للمال هو ما لا يمكن المحافظة علية إلا به » وكذلك

بالنسبة لافسل » وقد بين الغزالى الضرورى فى هذه الآمور فقال :

ه هذه المصالح المنس حفظها واقع فى رتة الضروريات » فهى أقورى

ابا د

'المراتب فى المصالح ؛ ومثاله قضاء الشترع تفتل االكافرين المضل ٠ وعقوة
'اأبت
دع ألداءى إلىبدعته  ,فإن هذا فزت على الخلق ديهم  ,وقضاوٌه
بإيج
ان القصاص ,إذ به حفظ النفوس ؛وإيجاب <د الشرب ؛» إذ بهحفظ

.العقو
ل الى هى ملاك التكليف ٠و يجاب حد الى » إذ به حفظ السب ء
.و
إيجاب زجر التعساب والسراق » إذ به يحصل حفظ الأموال الى هى
معايش إأئاس دم «ضطرون [ليها()١ »,

وف اخخلة دفعكلماييرتبعليه فوات أصل من الأصول اشة
:أذ كورة يعد ضرورياً » وقد شدد الشارع الإسلاى فى حمايته  ,وأعطاه
“فضيلا من التأكيدء وإنه إذا رتب حفظ المايآة علىفوا تأصس محظور أباح

اشارع :تناول الحظور ء بلأوجبه إذا ليكن فيه اعتداء على أحد  ,وإذا

أوجب على المضطر الذى بخاف الموت جوعاً أن بأكل الميتة والعزير
:وأن يشرب الخر .

“8

هس  3رقية الثانية  2 :نه الاج ى » وهو الذى لايكون الحم

'الأشرعى فيه ايه أصل 0ااهصول

أو إلا --باط طذه الامور أحسة

الخنسة » بليقضد

دفع المشقةأوالحرج

كتحريم  -ار 30لكيلا يسبل تناوطا

وتحريم رؤية عرورة ألرأة » وتحريم الصلاةفىالأارض المغصوية (مم
تلقى السلععم ؛ وتسريم الاحتكار» والاحتياط

 .ومن ذلك قىالى حثات

ةك مو من العقود |اب يحتاج إليها الناس  ,كالةوقلل

والمراعة والتواية(؟) .

( )١اأمكتابي المذكور جح ١ ص 4م؟.
[فهي1| 6زارعة دفع الأرض أن 43زررعها على أن يكون لَهاحصرة 2
ددقم الشجر أن إصلدة4ه

على <ززء

.والتولية به البيعتثل ها اشترى .

من

القرا .6وامر انح ةة

الببيج بزيادة

الزرع والمساقاة
عا

اشترى 0

لال
قرر أن من الحاجيات المحافظة علىالحرية الشخصية والحرية الدينية».
ون

خوصنةفى ضيق » ومن الحاجيات
اللكنشيك
فإن الحياة تثبت معهذ ,ا و

بالنسة للفسل ترم المعائقة » ومن الحاجيات بالفسبةللمالحرم الاغتصاب
واأسلب .فإن الامصاب والسلب لا يذهب بهما أصل المالء لآنه يمسكن.
إذ يكونان فى العان ؛ وكذلك مع سداد الديون من القادرين 2
استرداده »

ومن الحاجيات بالنسبة للعقل تحريم شرب القليل مما يسكر منه الكثير

ووم  .--المرتبةالثالثة مرتية التحسينات » آو الكاليات » وهى
الأمور أأدتىلاتحقق أصل هذه الصاح »ولا الاحتياط هاءولك نما ترفسع,
.تحفظ الكرمة » وتحهى اللأصول الخسة » ومن ذلك بالنسية
المبابة و

يمس أصل
لمادمعناوى الباطلة والسب  .وغير ذلكل ماما
للنفس حهاايت

الحياة و,لا حاجياآ من حاجياتها »ولكن يمسكالماويشينها و»ذلك إلى,
المرتيتين السابةةتين .

ومن ذلك بالنسية للأموال تحريم التغرير والخداع والنصب »٠فإنه
لاعس امال ذاته » ولكن كاعلمسياً » إذ هر  -إرادة ااتصرف.
رةفة
عبين
ولمعن
فى الما

» وإدراك صحيم لوجوه الكسب والخسارة »

فبو لااعتداء فيه على أاصللمال ٠ ولكنالاعتداء على إرادة المتصرفه

ويمكن الاحتياط له.

ومن ذلك بالنسبة للمحافظةعل الل » تحريم خروج المرأة فالىطرقات.
 3ينتها قفوىله تعالى  « :وقل للمؤمنات يخضضن من .أبصارهن ويحفظز.

فروجين » ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها » وليضرين يخمرهن على
,لا يبدين زينتين إلا لبعولتبن أوأبائهن أو آبابءعواتين »
جيوءهن و

أو أبنائين ء أو أأبناء بعولهبل © أو إخوا لمن أو فى إخوا تمن » أو اكه

كمات أعانين » أو التابعينغير أولى الآربة
لأو
مئون
را
اخواتت' أ نس
من الرجال» أاولطفل الذين ليظبروا على عررات اانساء » دلا يضربن

با

لم

ل مايفينمن زيلتهن » وتوبوأ إلىاللهجميعاًأما المؤمنوزقل.
بأرجلينليع

العلكم تفاحون 85

»اونهءشوف
 .فإن هذا من قبيل التحسينات  ,لآنهحفظ كال الأصل ل
.وكرامة ٠ وممع للمبا 3وااتبذل الذى تفع فيه النساء أليوم .

ومن التحسينات بالفسية هاوه الدين  5الدعرات المنحرفة الى لاس

أصل الاعتقاد» ولكن بتكاثرها توجد شكا فى المقررات الإسلامية ؛
عو ممعم الاطلاع على كتب الاديان أن لا يستطيع الموازنة العقلية الدقيقية

يبن الحقائق الدول 3ك » ومن ذلك أيضاً ستر العورة ونب

النجاسة  3وأخذ

الزيئة عند الذهاب إلى المساجد ٠ وبءص هذه إدل مور واجيةو بعضبانو أفل 6

ولا مانع من أن يكون التحسين واجياً فى بعض ال<اوال .
ش

ومن التحسينات بالنسة ماية العقل مضع الذم.ين من إعلان الثرب

ويعها فى أوساط المسلمين » ولو كان المشترون ذميين .
اللسحرمات ب
تفآاوت تاصالح ف التكايفات الدينية :

/ن”؟  -تبين من التقر ير اأسابق أن الصا متفاونةمن حيث قواعدها
الكرة

 4فالضرورى متهأ مقدم

ىُّالاعتبار عل اجاحى  3والتحصينى

+متأخر عنهما .

ولقد #صدى بعض علءاء الآصول لبيان التفاوت فىالأحكام التكليفية
بالنسبة المصالح فقرروا أنكل ما طلبه ااشارع أوخير فيه  -ما شرعه
إلا لمصلحة متحققة فيه » وأن المصلحة فيه متفاءو7ة بمقدارالطلب » وماحرمه
.عا حر مه لدفعالفساد

 0والفساد فيهيتفاوت عمقدار تفاوت

:

ولذلك قسمعر الدين عبد ااسلام المصالح إلى ثلاثة أضرب .
:صادة أوجم 8الله تعالى لعياده ام ى متقاونة أأركبام ذهسمه
أوطا م
.إلى الفاضل والافضل

واأاترسط نيمأ

غآ
ار ا
“٠ 2فأفضل المصالح ماكآان سع

كلاس ل
ف نفسة » رافماً لافبمالمفاسد

واجب الفعل .

جالياًارجح الماح

 3وهصذا

القسم,

وإن الواجبات تنفاوت بمقدار المصلحة فيا » فا ت-كون المصلحة فيه:

أشد يكون دجوبه أقوىوأسبق فءترىمثلا أنااشارع فى كفارة الصام ,

قدم عتق الرقبة على غيرها لآن المنفعة أقوى  ,وجعل الصيام بعدها  ,لآنه.

أكٌ ردعاً فهو أنفع ٠ ثمجعل [طعام سمتسيكنينا لمنل ياستطيع الصيام ,
وكأن إطعام المسكين توبة عن ترك الصومفىيوممنرمضان :ويعتبر الأصل
هوالصوم » ولقد ذكر عز الددين.نعيدالسلام أمثلةلتقديمواجب عل واجب.

لتفاوت المصلحة فيهما فقال  « :تقديم [نةاذالغرق على أداء الصلوات ثابت :
لآن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أافلضلصمنلاة »و اجمع بينالمصلحتين.
ممكن بأن ينقذ الغريق ؛ ثميقضى الصلاة » ومعلوم أن مافاته أمدانءالصلاة.

لا يقارب إنقاذ نفس مسلءة من الحلاك  ,وكذلك لورأى فى رمضان غريقاً
لايمكن تخليصه إلا بالفطر ء فإنه يفطر يونةّذه  ,وهذ! أيضاً من باب ابمع,
بين المصالح ل
,آن فى النفوس حةا لله تعالى ء وحقاً لصاحب النفس » فقدم,
ذلك على أداء ألصوم دون أصله . (00 3

دالضرب اثانى  :ماندب الشارع عياده إصلاحاً لهم » وأعلى رتب.
الندبي دون أدنى رتب مصال الواجب » وتتفاوت فى الغزول إلى أن تنتبى.

إلىمصلحة يسيرة تقرب منمصال المباح .
دالضرب الثالث  :مصال المباح » وذلك أن الماح لالومنمصاحة.

أو دفع مقسدة » ويقول عز الدين رضى الله عنه ه مصال المباحعاجلةبعضها
ننا
أنفعوأكبر منبعض ء  ,ولاأجرعليها » فأنكل شق ر
عةسكا

لنفسه بمصلحة عاجلة » وإنه بلاشك الماح فيه مصلحة  ,ولكنبا مضلحة.
لل قوأعد الآحكام جاص

سس ولاماس
جزئية شخصية لذات المتناول ك,الأكل والشرب والمثى  :وغير ذلك من,

اللأفعال التى فهها بلا شك مصلحة لصاحبا  ,وذلك لاثواب عليها ٠ أما
المصلحة فى الواجب أو المندوب فإنها مصالح ليست شخصية » إذ تعودعلى
صاحبها وعل الناس  ,فمن تصدق نفلا  ,فصدقته خير للناس ومن أماط
الاذى من الطريق فق ذلك مضلحة للناس ,ولذاك كان الثواب فى الآخرة»

وكان العقاب إذا كانالمتروك واجباً »فن .ترك الركاة المفروضة أجبره
ولى الآمر على دفعرا » ولا يسم من عقاب الله تعالى يوم القيامة إنليؤدها.

4ن”  -وبهذا تقبين مراتب المصلحة فى الت-كليفات المطلوبة ٠ والق
يكون فيها تخبير » أو وجه المصاحة فى التسكليفاتالتى -كون ذما طلب

ءتفاوت التبى فيبا
اللكف » فإن المصلحة فيها دفع الفساد » ومنع الضرر و
بمقدار قوة الفساد وذيوعه » فالفساد فى المرام أشد من الفسادق المكروه؛
ووهوامتحفدادمتنفهىكملاتفاوتاً كبيراًبمقدار اافساد ؛ فالتحريم فىالرى
لايقابله تحريم المعائقة والتقبيل  .وإن كلاانهما حر اما والتحريم شرب
ار ليس مثله التحريم فى بيعها » وتحريم النصب ليس فقوة تحرج السرقة ,
وتحريم قطع العضو ليس ف قوة تحريم قتل النفس ٠ وتحريم الى بغير
المتزوجة ليس كتحريم الزنى بالمتزوجة ء و كل ذلك حرام ثابت بدايل
قطعى لاشيبة »وقد قال عز الدين بن عبد السلام رضى الله عنه فى تقسيم

المفاسد  «:تنقسم المفاسد إلى بضيرن » ضرب <رم الله بقارنه » وضرب
كره اللهتعالىإتيانه ٠ ثميذكر رضى اللهعنه رتب كل ضرب مهنذين

الضربينفيةول  « :والمفاسد ءماً حرم الله قربانه رتبتان إ:حداهما رتبة
الكبائر و»هى منقسمة إلى الكبير و الآكبر٠ والماتوسط بينهما ف,الا كدر

أعظم الكبائر مفسدة » وكذلك الأنقص فالأتقص ء ولا تزال مفأسد
الكبائر تصغر إلى أن تنتهى إلى مفسدة لونقصت لوقعت على أعظم رتب
الصغائر ء وهى الرتبة الثازة ( أى من المفاسد )ثم لاتزال مفاسد الصغائر

3 7
تاقفص إلى أن تلتهى إلى مفسدة

و نقصت لانبت إلى أعلى معأسد

المكروهات ,ولا تزال :قناقص مغاسد هذه المكروهات حتى تنتهى إلىحد
لوزال لوقعمت فى المباح()١ ؛ .

 - * 86دترى س هذا التقريرو سابقة كيفر طاذللإكمام الجلل بين

المطلوبفعله اوبليمنصالح  :وأنهمر تبفى القوة على»قدار مافيهمن مصلدة .

دكيف ربط بين اغرمات فالشرع و بايلنمفاسد ربطاً حكداً دقيماً لا بجال
للريب فيه » وقد

رتب قوة ااتحريم على قوة المفسدة فا تنكون مفسدته أشد

يكون نحرعه أقوى »وأن المفاسد متدرجة من ||تحر يم زولا وصعوداً ,
فأعظم الاشاء مفسدة ك
أير الكار ء ثمينزلمقدار الإثم بمقدارنزول

الفساد حى يصل إلى درجةالمباح حيث يكون لافساد فى الفعل أوفالترك .
رقع الخرج » ودفع القرر :

وذا كاانلتمصالح همىقصد الآحكام الد_كلرفية والاحكام
 - ٠إ
الوضعيةللارتباط الوثيق بينها  فإانلاحكام ااشرعية كبا يلاحظ فيا

أن تكون مصلاحة الشخص طا اعتبارها  ,ولا تترك إلا إذا كانت معارضة

لمصلحة أكبر  ,أوكانءصلحة الشخص فالاعتداءعلىغيره :كمن يأمكالل
الغير ليرد حاجة نفسه  ,فإن تلك مصاحة غير معتيرة  .لآن ضرر غير هأشد
من نفع نفسه » ودر الإباحة أشد من مصلحة التناول بالنسبة لمن يتناول .
وللأجل ذلك قرر الإسلام أنه عندما تكرن ضرورة » أن يكون

الشخص' فى حال تهدد مصاحته أأضرورية ولا تدفع إلا بتنادل حظور
لاءس-حق غيره  فإنه حب عليه أن يتناول ذلك المحظور » وقد قرر
الفقباء أن الضرورات تبيح الحظورات » وئلك قاعدةسليمة  :ولكتماقى
بعص الاحيان توجمها  0وف بعش الا<يان

تسرعدهاً

»

قد

وت

إذا 0

ابا سد

يكن فيبا أخذ من حدق أحد ء أو لميكن مما قرر الإسلام الثواب عل الصير
فيه و.لذا قال تعالى  :ه حرمستعليكم الميتة والدم وللحم الخغزير » وماأهل
لغير اللهبه  :فمن اضطر غير باعولا عاد فلذ ثم عليه 8

فالممتة والغزير والدم حرمت لا فيها من ضرر » ولكن ضرر الموت
أشد من ضير الكل » ولذا وجب الأكل  ,وذلك القاعدة المقررة أن
الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير ؛ وإن ضرر أكل الميتَة والإنؤير يخف
بل يذهب إذا أكله وهو جائع » فان الجوع يجعل جباز هضمه قويا  ,واذا

لميبح الإسلام إلا بمقدار ما يدفع الجوع» إذلوزاد لكان |أضرر ؛ ومن
جبة أخرى فقد زالت |اضرورة البّى سوغت أو أوجبت تناول الحرام.

وقد بينا فى باب الرخصة أنواع الضرورات وصورهاااىتتغير الاحكام
من أجلها فارجع إليها ٠
4م  -ولقد لاحظ الإسلام لمصلحة الناس فى دينهم

ألياسكلفيمإلا

با يستطبحون » وما يؤدونه باستمرار ء فال-:كليفات الشرعءة فىجملتها مما
يمكن احال المشقة فيبا باستمرار ؛ لآن المصاحة الى تتحقق بها لا تكون
إلا بالاستمرار ٠ وإذا كانت هناك تكليفات فوق المشقة المعتادة كالجباد فى

سبيل الله » فبى ليست علىكل الناس  .وليست مما يطالبون بهاباستمرار.
أما الآخر ى ففضيلتها افلىمداومة عليها و
»لذلك رفع الله سبحانه
وتعالى ار ج بألرلخيصمكن الاستمر آر ق
»ال تعالى ه ماجعل عليكفى الدين
من حرج » وقال تعالى :د بأرلبدله بكماليسر © ديالرايد بكم العس » .

وكان الاستمر ار على التكليفات التي نكون مشقتها حتملةمقصداً من

مقاصد الششرع لآن فى ذلك استم رار على الطاعة  ,وااطاءة لله تعالى رياضة
.روحية تر الوجدان » وجعله قوياً باستمر آر » ومن غيرأنتتمرددواعى

البوى » وإن الاستمرار عالىيسهر يؤدى إلى القدرة عالكىبير:فمنتعود
أن يتصدق بقليل من المالكل يوم » أو كل شهر أ
.وكل عام » واستمر

اس

ب

على ذلك  ,فإنه إن وجد داعى البذل الكبير أقدم عليه » إذا تعود الذل.
وسار ف طر بقه .

صديذة الكثير تدعو إلىطاب ااسهل المي.سر
وأمنجل ذلك جاءت الصو|ال
وتجنب الشاق التسب ؛ وقد وصفت السيدةعائشةرضى ألشهتعالمعنمالنى70
فقالت :دما خير بين أمرين إلااختار أيسرمماما :كن إماً »  ,وذلكلآن.
قدقاعللج :,
الإسر يكن الاستمرار عليه  .وقد

أحب الاعمال إلى الله

نلآمال ».
ما
بلدمة
يجا
أدومها وإن قل » » ولقد قالمكب :٠ إنالله

اع"

وأقد ذهب فرطالتعيدببعض الصحابة أن أخذوا أنقسهم

باألشعقبادات » فأندهاممصيام انهاروقيام اليل» فقالحم الونلىيه  . :إق
أخشا م لله » ولكنىأصوم وأفطر وأصلى وأنام » وأتزوج النسا ..ولقد
1رالنى وَكظققولسلمان لابىالدرداء أخيهف الإسلام «:إناربكعليك حقاًء
ولنفسك عليك حقاً ولأهللك عليك حقاً فأعط كل ذى حق حقه » .

ولقد بين النى مَك أن إرهاق النفس بالعبادة ليس مايطلبه الإسلام »

وأن الششاق لا يمكن المداومة عليه  ,وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذا روى.
أنه قال  :ه عليككمن الأعال بمايطبقون » فإن الله لا ملحتتمىلوا » »

وروى أنهعليه اصلاةوالسلام قال « :إن هذا الدينمتين » فأوغاو! فيهبرفق؛
ولاتيغضوا إلىأتفسكعبادةالله » فإنالمنيت لأراضأقطع  ,ولا ظرراً أبق ».
ويقولعليهالصلاةالسلام  « :لن يشاد أحد هذا الدين[لاغلبه  ,ولكن.
سددوأ وقاربوا.2

©

_ وهكذا نبجدالإسلام بأحكامهااشرعية يتجه إلىتحقيق المصلحة.

الحقيقية » ولا .يتجه إلى سواها » ويدسر عاللناس أسباب الطاعة  ,و باليناء
على هذا قرر الفقباء قواعد مستمدة من مقاصده فقرر أن اأضرر يزال »

وقررما أنه يدفع أشد الضررين بأقلبها » وأن الضررين الخاص يحتمل فى.
سبيل دفع الضرر العام » وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة » وهكذا

ما يقبين كيف أخذ الفقباء من النصوص

القرآنية الدعوة إلى جلب المصالح,

سوام ل

ودفغ المضار بالنباء على النصوص ,.ولا يفتات على النصوص » فيدعى أتها'
لاتحقق المصلحة فىعصر من العصورء فإن المصلحة التى تعارض النص هى _
قبيل الأهواء النفسية والانحرافات الفكرية  .وهى تحكيمللأهواءفى.
النصوص الدينية » وجعلها حاكة على هذه النصوص باليقاء والإاء .

الاجتواد
ع"” 

الاجتهاد معناه بذل غاية الجبد فاىلوصول إلى أمر من .

الأمورء أوفعل من الأذمال .
دف اصطلاح علاء الأصول  -بذلالفقيه وسعه فواستئ.اط الاحكام.

العلمية من أداحال
متفصيلية و.يعرف بعض العلماء الاجتهاد فى اصطلاح
الاصوليين بأنهاستفراغ الجبد وبذل غفااييةةالوسع »إمافىاسةئاط
الشرعية وإما فى تطبيقها .

"١أحكام.

وكان الاجتباد على هذا اأتعر يف قسمين :

أحدهها  ,خاص باستنياط الاحكام وبيانها .
و القسمالثانى خاص بتطييقها.

والاجتهاد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتجبو:1
إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أداة) التفصيلية » وقد قال بعض.
العلاء إن هذا  3من الاجتهادالخاص ؛ قد ينقطع فى زمن من الأزمان..
وهوقو ل ابورآأ وعالىالآقل ط ئفة كير هن العلماء » وقال اخدنابلة إن

هذا النوع من الاجتماد لايخلو عصر منه فلابد من يترد بلغ هذه الرئية.

والقسم الثانى ا
:تفق العلياء على أزه "يتارمعصرءنالمدورءوهؤلاء
 3علماء التمر  3,وتطبيق العلل المسانيدة على الأفعال اللجزئية  ,فعمليم عل.

هذا هو تطبيق مااستنبطه السابقون » وبمذا التطبيق تقبين أحكام المسائل
التىليمعرف للبساين أصحاب الرتبة منالاجتباد رأى فيها »٠ وإنالعمل.

الذى يقوم به أصدا ابلرتبة الثانية هو الذى سهى  :تحقيق المناطو سنتكفم,

من بعد فى طيقّات الجتبدين .

ال 6

 .ونتكلم هنأ فى شروط الجتهد الذى يستأهل المرتبة الأولى  ,ثمتتكلم
عن مواضع الاجتهاد .

يشترط ف المجتبد المستنبط شروط أوطا :
العلم بالعر بية :

و»»  -اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون على عل باللغة

العربية  ,لآن القرآن الذى نزل ممذه الشريعة عرفى  ,و لأنالسنةالتىهى بإنه

جاءت بلسان عربى » وقد حد الذزاىاللقدر اذى يحب معرفته من العربية »
فقال  :إنه القدر الذى يفهم به خطات العرب وعادتهم فى الاستعمال حى
ييز بين صر يم الكلام وظاهرء وهله ء و<قيةتهوجازه  ,وعامه وخاصه؛
وحكمه ومتّثناببه  ,ومطلقه ومقيده

وئصه وفحوآأةء رولذئه ومقيومة »

وهذأ لاحصل إلالمن باه فى اللغة درجة الاجتباد .

ومن هذا يفهم أن الخزالى يشعترط لعلالدقيق والتبحرفىاللغة<تى يصل

فى علمه با إلى درجة الاجتهاد فيبا » إولى دوجة أنيضاهى فى فبمهاالعرى»
وليس من شأن اعرف أن يعرف جميعاللغة » ولا أن يستعمل الدقائق كلبا »

وكذلك المجتد فى العربية  ,والمجتبد فى احكلاأمالفقبية » فليس عليه باللغة
عل استيعاب لكل مدقارتها وأسالييها ٠ واستعيال قبائلها الختافة » فإنذلك
لس فى مقدور أحد ء [ما علمالمجترد بجحب ألا يتقاصر عن مفعةرأسرارها
فى اجملة » وذلك لان الأحكام التىيتصدى المجتهد لاستنباطبا

وعاؤها

أدق الكتب وأبلخباء ولابد من يستخر ج الأحكام ءن أن يكون عليا
بأسزار النلاغة  ,ايتساى إلى إدراك مااشتمل عليه من أحكام .
وإنه على قدر فبم الباحث فى الشريعة لأسرار البيان العرى ودقائقه
تتكون قدرته على اسقنباط الاحكام من اانصوص الفقبية  :وإن الشاطى
ميرتب الباحثين فى اشر بعة بمقدار رمتبتهم فى فهم الكلام » فيقول :
فرضبا ميتدنا ىُْفهمأأعرب فهو مد ذدىه  2ألثر بعة  3أو مو سطا
وإذا

سب

اك

فهم متوسط فىفبم الشريمة ء والمتوسط لميلغ درجة النباية» فإذا.
انتهى إالغىاية فىالعربيةكانكذ لكفى الشريعة » فكان فهمه فيها حجة ..
كا كن فهم الصحاب 4ة وعيرثم من ا'فصحاء!الذين فبمرأ القرآن ودة

) 2من ل

يبلع فقد نقصه من فبم ألشر يعة عقدار التقصير عنهم » وكل من قصر.

فرمه لميكن حجة  .ولا كان قوله مقبولا . 00( .
وإن ذلك اكلام مقرل فلىذأانتءالمجتبد حجة لغيرالمجتبدء ولايبلغ.

هذه المرتبة إلامن يسكرن قد بلغمرتبة قريبةممن تسكون أقراطم حجة ».

وم الصحا7؛ الأعلام  57الأمة الذين تلقوا عنهم وتوأأرئوأعلم,ممن بعدثم ».
وكليم 5كان إماماً  2العربيه بهدر إمامتوم ف الفقه  ,وقد كذب وأذهرى من .
عضوم بلعر بيه .

أدعى جول

العام بآأقران ناسخه ومؤسوخه :

هذا شرط أشترطه الشافعى فى الرسالة كما اشترط البعيرة:

سو
أضا

ذلك لان القرأن هو تماد هذه أأثر:بوك  2وحيل أيهالممدود إلى ادم

مصدر
أأقيام» ؛ و
لله" النيوق بس

ذه انريمه  3غير أن تلماقرأن و أسيع ومن جوروةه 1 .
ه

جنده

كمأ

ذى

0
أشاء

أله عنبما

 3ولذلك قال أأعلاء إنه:

يوب أن كر نْ عالاً بدقائق آات الاحكام ف ألهرأن ٠ وهى كو خسم 4:
أيةة من كتاب

للعام وأخاص

ألد لع الى لل عأمه

لمعانيبا عارفا

ببذه الآنات أن يكون 0

 87ل التخصيصات

الى دردكا عل 8من السدة  6وأن يكون.
3035

5

٠.

.

7
22ا مكهنما 1على قِرض أنْ ممأ ناسنا وماس
عاااا فضت أسيذً
.

٠.

0

د اعلا 4ع

مدب أن سكون عاماً علماً |حاليا عماعدا ذلك
عله الخاص أنات ١ حكا .
 3تمل

لقآرآن 1كر 32فق فإن القرأن دير متمصل بعهده عن بعص 33
عانه ا

' اساوى تلراج

صر ردصم

.م جموعل]ىمهاءش شرح الحم ال

ممم
وكاقال الاسنوى  :إن ميعز  1وات الاحكام من غيرها تتوقف

على

«ععر فه أجمعبالضرورة

ولكن هل يشترط حفطاقرآ كنله ق؟ال بعضرالعلماءلا شترط حفظه
عن ظور قلب  3بل :يكن أن هبكون عارفاً عوأقعه »٠ حدى ير تمع إليه ف
وقت الماجةه .

رودى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه اشترط حفظ القرآن كله
وى أستيعا بهلكل مااشتمل عليه .

ولاك أن أقصى درجات الل بالقرآن أن ييكون حافظا له حفظاً
كاملا فاهماً لمعاينة فىاخلة دارساً ا!٠شتمل عليه من الأحكامدراسةتفصيلية
عالاً بآيات الاحكام ملماًبأقوالتالص
فحابة
يىر
سف

هذهالا,وات » مطلعاًعلى

َ ساب اافزول لتعرف منها المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلياء

لدراسة الاحكام القرآنة كألى بكر الرازى الشبير بالجصاص المتوى سنة
ام ه وكأ عبدالته القرطى فىكتابه أحكام القرآن وغيرهما .
العام باأسدة :

|

وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء » فيجب أن يكون الحتهد

:عالماً بالسنة القولية والفعلية والتقريرية فىكل الموضوعات أتى بتحصدى

الدراستها عند من يقول إن الاجتهاد ,شيل التجرئة » وأن يكون عالاًبكل

السنة الىتشتمل على الأأحكام ال-:كطيفيةحيث يسكونقار:أطاوذاهما ومدركاً

.م أميها ومناسبتها والاحوال الى قبت فشىأنها عند من ينع تجرئةالاجتهاد
.دحب أن يعرف الناسيخ مدا والمنسوخ ء أو العام مما أوالخاصء والمطلق
-والمقيد  ,والتخصيص الذى عرض لافيه من .وم ٠ © الايد أن يعرف

طرق الرواية وإسمنادالأحاديث » وقوة ا ورأة بحيث يكرن عامابأً<وال

-الرجال الذنين نقلوا أحاديث رسول الولَهكةٍ وأن الجوود التى بذطا العلماء

عم
:فى هذا اكلسبيلرة وجليلة » فقد كتبت الكتب فى أخبار الرجال الذين
:رووا الحديث وقوة روايتهم و»درجاتهم وضبطيم ٠

وجاءت صحاح السنة فجمعت اصحب احلثابت الذى يرجح صدق نسبته
للرسول صف الله عليه وس  ,وجاء الشراح وامتفاضوا فى تخريج
«الأحاديث  2واختلاف اافقباء <وطا » وقد رتبت هذه الصحاح بترتدب
ش الاب الفقّه  ,فأحاديث اأعيادات فى ديز قائمبذاته » وكل قسم منها لهكتاب

-مستقل » وكذلك العقودء لكل عقد منهاكتاب مساقل .

وبهذا اجمعيسبل على امجتود أنبرجعإلى السئة وأن يستخرجالآا<كام
.ولكن لابد من أن يدرسالسنة بشكل عام » وأن يدرس أحاديث الاحكام
دراسة خاصة عميقة » بحيث يعرف ناسخها ومنسوخبا إلى آخر ماتقتضيه

معرفةأحكاميا .
ولا يشترط أينكون حافظأ للسنةالمتعلقة بالاحكام  ,بل الشرط أن
.يعرف مواضعرا و.طرق الوصول إلهاء وأنيكون عالماً بالرجال
أو أحواطهم فى اجلة .
معرفة موأضع الأجماع ومواضعالخلاق :

"*  -وإن معرفة مو أضع الإجماع شرط بالا:فاق » ومو أضع
4

'الإجماع التى لاشلك فى وجود الإجاع بالنسبة لها أهىصول الفرائض » فإن
الأخبار قد تواترت ,الإجاع علمها » وأصول المواريث ء فإن الإجاع قد
عدقد
نق
أسنة
اندقد علها » والمحخرمات أنجاء ما الهرأن وجاءت ما ال

؛ذاغير ذلك من المقررات الإسلامية التى أجمع عليها
الإجاع علوههاك
»ليس
العلاء من عصر الصحابةإلى اعلصرائمة أمجتودين ومن جاء بمعندجم و

الأراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع حفظاً يستظبره فى عاءة أحواله » بل
المراد أن كلمسألة يتصدى لدراستها يكون على علمبموضع الإجماع فيهاإن

كان إجاع ؛ وموضع الاختلاف:إنكان اختلاف .

لم
ومع العلمبمواضعالإجاع الىأجمع عليه! السافالصالح يحبأن يكون
على علمباختلاف المقباء فيعرف اختلاف فقَه المديئة » ومنباجه عن فقه
العرأق ومنهاجه » وله عقل مدرك ححمن الاتقدير  ,.يستطيع أن بوازن بين

الصحيح وغير الصحح والقريب ءن الكتاب والسنة والبعيد عنها » ولقد
أوجب ذلك ااشافعى افلرسالة » وقال رضىاللّه عنه  :ه لايمتشع من الاسماع
عن خالفه  ,لانه كان يتنه بالاسماع لترك الفحلة :و بزآد به تثبيتاًفم اعتقد

من الصواب »,وعليه فى ذلك بأوغ غاية جبده » والإنصاف من نفسه » حتى

يعرف من أين قال ما يقول » وثرك ما يترك ولا يكون بماقال أعنى منه
با خالف < ,تى يعرف فضل ما يصير إليه عل ما يثرك إن شاء اه (..0

وهذا يدل على أن الشافمى يوجب أن يعرف
أيبعد الؤفلة عن نفسةهة من

الفقيه امجتبد رأىنخالف

جبة  3و الذيت ف إدرا كلق

الذىارتضاه واعتقده

وكان الإمام أبو حنيفة يعتبر أعلمالناس هو أعلمهم باختلاف الناس ,
فإن تنازع الآراء ألحداهة بعل نور الحقن بلمع من يدنبا وكارتن .الإمام

مالك إذا التق بتلاميذ أبىحنيفة سألهم عاكان يقول أبو حنيفة فى المسائل
الى تعرض فى أثناء دراسته .
وفى المق أن دراسة أقوال اافقباء من الصحابة والتابعين وغيرهم همن..
جاء بعدثم  0والموازنة بدنهأ من حورت الدايل والماذزع هو الذى يرف مألة
النقد والتقدير والفحص

3

وإن اأشائعى ركى أله عنه عندمأ درس

1
اءتلااف أأفقباء رتعهق

دراسده انهى من هذه الدراسة بو ضع موازين الققَه  ,وهى

الرسالة ص

٠٠أه.6

ف

عم الأصول 5

هم

الأمصار من أمثال الاذهبوشرحه للنووى ء وبداية المجتهد ونهايةالمقتضد.
لاءن رشدء

والمغنى لابن قدامه الحنيل ظ وانحل لابن حزم الاندلسى 2

وفتاوى ابن ثيمية ؛ وشرح سذن الاحكام ٠وهن اللكتب مابين الخلافه.

بين مذهبين كأ كثركتب الخلاف فى الفقه الحنى ف
»بى تبين الخلاف بين

الحئفية اولشافعية .

ش

ش'
معرقة قياس ' :
 "85ولقد يدول الشافعى إن الاجتهاد هو العم بأوجه القياس.

دظرائقه  .بل إنه ليقرر أكثر من ذلك أن الاجتباد هو القياس » فلابد أن.
يعرف منماج القياس السلي »م ديكون عنده منالل بالأصول المستشطة من.
النصوص الى وردت بالأحكام مايمكنه من أن يختار منأقربها للموضوع

الذى يحمهد الفقيه فى معرفته  ,فإن العم بالقياس يقتضى العلمبثلاثة أمور :
أولما ال
:علم بالأصول من النصوص الىيبنى علما والعلل التى قامت.
عليها أحكام هذه النصوص . .وال بهايمكن الاق حاكلمفرع إليها .

ثانيها ا:لعم بقوواضنين
و االقي
باس
طهكألا يقاس على مايثبت أنه
لايتعدى حكمه  ,ومعرفةأوصاف العلة التىيبنى عليها القياس ويلتحق ببا

الفرع بالأصل .
الثها :أن يعرف المناهج التىسلكبا اسلفامالح»ف
 ,تعرف عل 1

الاحكام  .والاوصاف التاىعتهروهاأسساًلبنأ«الأحكامليهاواستخجرو
طائفة من الأحكام الفقبية .

عوىرففىة القياس بالنسية للمجتبد :ه لأانبيدعرفه " ,
مأسن
ديقول ال
ويعرف شزائطه المعتيرة للأنه تاعدة الاجتباد ظ والرصل إلى تفاصيل 7
الاحكام التىلاحصر لها )(١ .
:
)(00الجزء شرح الأسنو ص ١٠ معلهامشالتحرير :
)0

ا أسزلاف)

ممم ل
معرقة مقاصد الأحكام :

/ .اب»  قد علمنا أن مقاصد احلكاام فى الثمريءةالإسلامية اهلىرحمة
بالعباد  إذ هذا هو المقصد الأمعى للرسالة المحمدية  5 .قال تعالى بصيغة
الحصر ١ : وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين  وإن تلك الرحمة العامةاقتضتأن

تتكون تلك الشريعة قائمة على رعاية المصالح عمراتبها الثلاث  :الضروريات

ثمالحاجيات  ,ثمالتحسينات »ا اقتضت رفع الحرج ومنع الضيق»ه تخير
؛أن المشقة التى يطالب بها الشار ع الإسلامى اهلىمشقة الى
البسر لالاعسر و
بمكن الاستمرار على القيام بباء والمشقة التى لايمكن الاستمر ارعليماتشرع
5ال
لدفعالآضرار الكبيرة ك»الجهاد فىسبيل اللهتعالى لدفع اافساد » ق
تعالى 0

ولولا دفع أله الداس

يعضوم

عض

هُدمت صو أمع أوبيع

وصاوات ومساجد بذكر فيبا أسماكلثليهراً و.لينصرن الله منينصره إن
لله لقرى عزيز ».

يجب أن يعم المجتبد والمتصدى للاجتباد ذلك ليستطيع أن يتعرف
أوجه القياس ومناط الاحكام والأوصاف ١اناسية كإانن ممنيقتصرون

فى الاستنياط بالرأىعل القياس لايتجاوزه » وإ نكان ممن كانلايقتصر ون

بفى الرأى على القاسء بل يتجاوزونه إلى المصاحة المرسلة » أو الاستدلال
المرسلتغ,كبار بضعكتب المالكية  ,فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل

من الأصول المقررة الثابتة » فاك يبفاتلىمصلحة يحب أن يعرف المصالح
الحقيقية  ,والمصالح الوهمية الى تنبعث عن الحوى والشبؤات » 5جب أن
,يعرف مايكون الفعل من مصلحة و«ضرة » ويوازن بينبا » فيقدم دفع
المضان .علىجلب المصالح و,مايتقع الناس علىمايتفع الأحاد ؛ وهكذا

يعرف وجوه المصالح ووجوه المضار ١ وإنذلك أساس فى الاجتهاد .
ولذلك بى الشاطى الاجتباد على أصلين . :

«أحدهما  :فم مقاصد االشريمة  :وأنها مبنية على اعتبار أرء.

ب

'المصالح الإسلامية .هى حقائق ذاتية  :لاينظر إليها باعتبارها شبوات
أو رغيات للمكلف ء بيلنىظر فيها إلىالأمرفىذاته من يك كنهونافماً فى
ذاته أو ضارا » ولقد قال الشاطى فذىلك الآصل  :إدذا بلغالإنسانمبلغاً
فم فيه عن الشا رع قصده فى كلمسألة من مساكل الشريعة  وفىكل باب من

أبوابها »فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه متزلة الخ
وليفة
للل
انىق
اق التعليموالفتيا و الحكم :مما أراه الله تعالى .
والاصل الثانى الذى ك
ذر هو الفكن من الاستنياط ععرفة العربية

«ومعرة :أحكام القرآن وااسنة والإجماع وخلاف افقباء وأوجه القياس,
“فإن هذه أداةالاستشاط .

ويقول الشاطى إ
:ن الآصلالأول هوالأساس ,والثالىخادمله 3
«فهم مقاصد الشار ع هر العلل الذى يبتى عليه الاجتباد » والمعارف الآخر
.من اه ومعرف ةه لأحكام القرآن وغيرها تكون تحصيلات علية 2

استنياطاً جديداً إن لكن علىعلكامل عقصد شار ,ومرآأميه وغاياته .

.وذلك يقول الشاطى
إن الأصل انثا كاغادهللأصل الأول . ,
صدة الذهى و<سين التقدير :

١لإا»  -مإن ذلك هو الآدااة!؛لى مها يسكون ادام ك ا
للمعلومات
:السابقة وتو جتيهمهايويز زايلفاراء مصنبحيحرأ » وغثهامن سعيننهمأ؛ ويقرر
ذلك الشرط الاموى فيقول  « :إشترط أنيعر ف شر اط الحدود وابراهين

وكيفية تركيب مقدهتها واستنتاجالمطلوب منهاليأمن من الخطأ نفظىرم».
وكأنهبهذا يشترط عمالمنطق لانه العلمالذى يعرف الحد ويعرف
الرسم » ويعرك ابرهان ومقدماته ».وإن ذاك موضخ كلام بين الغلماء »فمن

«العاماء من بنضن إليه المنطق  ,حتى.إن ابن تيفية ليؤكلفتا بنقآدالمنطقء

٠

1

دهم" ل

ولعل الذين لابشترطون أن يكون عالاً بالمنطق نظروا فوجدوا .أن تقباء.

الصحابة  ,والتابعين والأآئمة المجتبدين وصلوا [لىماوصاواإليه منالاجتهاد.

رقجدم » واذلاعبفلىاد العربيةالإسلامية .
تلم
الفقبى  :ولميكن ذلك الع

وإنا قد نوافق على أن العمبالمنطق ليس بشرط »ولكنا لاترى أنه
حرام بل نرى أثنقهافة عقلية ممتازة » وميزان ضيافبطيد عند المناظرة»
والدفاع عر الحقائق  ,وإن ميكن ذا فائدةواضحة فاستنياط الحقانق.

الشرعية » ومع أننا لانشترط المنطق نشترط مااشترطه الشافعى من <سن,
الفبم و نفاذالنظر  ,ليصل إلى لب الحقايق .
صحة الئية ومسلامة الاعنقاد :

ا

وإن النية المخلصة تجعل القلب يستئير بنور الله تعالىءفلفد.

إلى لي هذا الدين الحكيم دلتجهإلى المقيقة الدينية لاببغى سوآها .2

هالى يلق فى قلب المخلص بالحكمة »٠ قيوديه-
ولا يقصد غيرها إن للتع

ويجنبه » والشر بعة تورلايادإلا من أشرق قلبه بالإخلاص » وأمافاسد.

الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أوذا هوى ؛ أو لايتجه إلى المنصوص بقلب.
»نه قديسيطر على تفكيرهمامنعه من الاستفباط الصحيحمبماتكن.
سليم فإ

قوةتفكيره  ,لآنالنيةالمعوجة تيحعل الفسكرمعوجاً و,لذلك جد الائمة

الأعلام الذين أورئوا من بعدمم ذلك الفقة العميقكانوامناشتهروا بالورع,
قبل أن يشتهروا بالفقه » وأخيارم واضحة بالنور والعرفة ٠

وإن الإخلاص فىطلب الحقيقة الإسلامية يحعلصاحبها يلها أقد

وجدهاء فلا يتعصب ء ولا يفرض أن قوله صواب بإطلاق  :وقول غيره.

:ولناصواب حتمل الخطأوقولغير نه
خط باطلاق و,كان الأئمة يقولون ق
خطأ يحتمل الصواب وكانوا يرجعونعق قوم إن بداهم وجه الحق ف.
غيره » وكان الشافعى لإخلاصه للسنة يقول :دأى أرض تلقنى وأى سماء

تظلنى إذا خالفت حديث رسول انهول مركانيقول . :إذأ رأ الحديف

احيلدة

حفذو به داطر-وا بقولىعرض

الائط  .و
»أبو حنيفة كان بقول « :هذا

أحسن ماوصلناإليه
» ومن يصلإلىأحسن منهفلتبعه» .

هذا والاجتهاد ما يقول ااشاطى سمو بالجتهد ليكون فى مكان رسول

أله فيبين شرع
الله » وهل يلغهذه المزلة من قبع البدعة » ومن يكون
له هوى !.؟
عر انب الاحجتباد

كلام يقس العلياء فىأصول اأفقّهاأفقباء إلى مراتب سبع ٠ منهأ

أربعة
يعدون محتهدين » والباقون يعدون مقلدين  .ولا برتفعور .:إلى
:الاجتهاد » ولنذكر
هذه الطرقات مر ئة كر تدهم » مبينين كل طبقةومكانها

عن الفتوى .

ْ

ماجلتهدون فى الشرع :

8

 -هذه م الطبقة الآولى  .وهى الى يسمى أصحابها المتهدين

اللستقلين
فى الاجتهاد » ونشترط فيهم الشروط الى ذنكارها كلها » وهؤلاءمم

الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسئة » ويقبسون » ويفتون

بالمصالح إن رأوها  ,ويستحسنون ٠ ويقولون بسد الذرائع » وف اجملة
يسلكو نكل سيل الاستدلالاا تنما » وليسوا فيها تابعينلأحدء فهم
“الذين يرسعون المناهج نلفآسهم » ديفرعونعلها الفرمع الت يرويهاء ومن

هؤلاء فقباء الصحابة أجمعون ٠ وفقباء التابعين أمثال سعيد ب.انلمسيب

وار أهم النخعى » وافقهاء امجتهدون جعفر الصادق وأبوه مد الباقر

-وأبو حنيفة ومالك واأشافعى وأحمد والاوزاعى» والليث بنسعدء وسفيان

الثورى » وأبو ثور  ,دغير هؤلاء كثيرون ٠ وإنلم تصلنا مذاهيهم جمعة
مدونة ميوبة » وللكن فى ثناياكتب اختلاف الفقباء تجد آراءم منقولةبرواي
ة ل دليل على كذبها  6والراجح صدقها

8
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لد

وقد اختاف فىعد ألى يوسف وحمد وزفر ديدم من

ذمان
هيفة
تلاميذ أبى حن

الصنف ٠ ولقد عدم اعبانبدين  -تابعاً لغيره -

صول ولا تتقيد بالفروع » أى أنهم هن
أيد
لىتتق
ااات
بنية
من الطبقة الثا
الجتهد.ن فى المذهب ,فقال فى ذلك  « :طيق 4ة امجنهد.ن فى اذهب » 2كألى.

يوست وعمد و:سائر أصحاب ألىحتيفةالقادرين على استخر اجالاحكام.

من الأدلة المذكورة على حسب القواعد الى قررها أستاذم ٠ فإنهم خالفوه.

فى بعض أحكام الفروع  ,لكنهم يقلدونه فى قواعد الأصول()١ .
وهذا اكلام فيه أذ ر

فإن أب بوسف وعمداً وزفركانوا مستقلين فى.

تفكيرهم |أأفقبهى » وماكانوا مقلدين أشيخوم بأى نوع من أنواع |التقلد ..

»تثقفوا فأولى دراستهم عليهلامتع
وكونهمدرسوا آراءه أو تلقوهاعلليه و

قلى شخي
استقلال تفكيرم » وجرية اجتهادم » وكإلاانكل من تل ع
ه وتنتهى ا|لقضية لاحالة إلى أن تنزل أب
لابد أن يكون مقلداً ل ؛

تنبة
رع
مسه
نف

المجتهدين المستقلين » فإنه اتدأ دراسته بتلق فقه رام

النخعى على شيخه حماد بن أنىسلمان  ,وكانكثير التخر بج عليه  .وكذلك

قال من أراد أن يبخس أباحنيفة حظه منالفقه والاجتهاد » وقد ذكرذلك.
الدهلوى فىكتابيه :حجة اللّهالبالغة  :والإنصافف اختلاف الفقباء و»بينا
خطأ ذلك كفتىابنا ه أبو حنيفة  ,وقلتا  :إأنبا حنيفة فقيه مستقل لأأنه.

درس آراء إبراهم ؛ ووأفقه أحياناً » وخالفه فى أحيان كثيرة  ,وما وافقه.
فيهفعن ببنة واستدلال  ,لا على جرد التلقيد والاتباع ٠ وكذلك أصحاب
أحنىنيفة تاقواعليه طريقته فىالاجتهاد » فوافقوه فىبعضما » وخالفوه.
فى بعنبا » "وماكانت الموافقة عن تقليد  .بل عن اقتناع واستدلال .

وتصديق التدليل ؛ وماذلكشأنالمقاد » ولوفى الآصول لافىالفروع ..
( )1شرح رسالة رمم المفتى ص

١١ .

اروم
وإذاكانت الأصول اأبى بى علبها استنياط هؤلاء التلاميذ و شيخهم

متحدة فى ك
أبرها » فلست متحدة فكلىبا وحسيهم تلك المخياالفةلتثبت هم
صفةالاستقلال » وإنهم إن اتحدوا عن طرق المتباط فلس ذلك عن
اتباع  2بلعن اقتناع » وهذا هو القارق بين من يقلد ومن #نهد وهصو

القسطاس المستقيم .
وإن من يدرس حياة أولك الآئمة يبعدعنهم صف ةالتقليد فوم( يكتفوا
عم درسوهعللى شيخوم » بدلرسو أمن بعده » فأبويوسف لزم أهل الحديث »

وأخذ عنهم أحاديثكثيرة ؛ لعل أبحانيفة ل يمطلع عليها ا
»“م
خهوتقدير
القضاء ؛ وعرف أحوال الناس  2,فصقل مأوافق فية شيخه بصهل قضاق »

وخاافشيخه متسلحاً با هداه إليه اختياره للحم والقضاء بنيالناس» ومن

التجنى على الحقائق أن نقول إن ذلك كله قد قاله أبو حتيفة واختاره
أبو يوسف .

وحمد لميلازم أباحنيفة إلا مدة قليلة فصدر حياته العلمية  ,اثتمصل .
عالك ؛ وروى عنه الموطأ » وروايته له تمد من أصح الروابات إسناداً :

فإذا كانمقلدآ فلى الإمامين  ,أللأببمىحاتميفعةاأًم؟إنالإنصافه المنطق

يوجبان أن نقول إنه لاعالة كان هو وشينه أبو سيف وزفر حتهدين
مطلقينل ي
اقلدونلافىالفروع ولاف الأصول ع
:ل أنيح
هب أن نقرا
رن

الأصول لمتكن قد تحررت تحريرآً تاماً فى عردأنىحنيفه حت يقال نهم

تلقوها عليه واتيعوه فيرا » وإتماكانت الآصول تلاحظ عند الاستشباط .

ولاتلقإلقاء و
»قد بينا ذلك فى رصكدلامنا فهىذا الكتاب . .
8

ومدأ | تثور مسألة » وهى أبجوز أن يفتح هنأ الوع من

الاجتهاد ؟ قال الشافعية وأ كثر الحنيفة يجوز ذلك» 2وكثيرون منهمقد
غلموميوبأافعل .

ولقدجدنا مع ذلك بعضر ,الخنفية يفرضون لبعض فقرانهم الاجتاد
كمه
3
11

لومب
'المطلق ( وقالوا ذلك

بالنسية لكمال

الدين بن البمام 430وعلى ذلك يظبر أن

الذين غلقوه ميرروا أنه كم الإغلاق  2وقد

قارب الشافعية والحنفية

فى هذا المالكية ف,إنهم وإن جوزوا خلو عصر من العصور من الاجتباد
المطلق قد أوجيوا ألايخاوعصر من المجتهدين ف المذهب على مأسنيين إن

شاء الله تعالى

أما الحنابلة فقد تضافرت أقوالهم على أنه لاوز أن يخلوعصر من
ن فال النى وكا فيرم  00إن ابه
تيد  2وقد أل ابن | 0ف ذلك ثم الذ,
سعحث لوذه الامة علىرأس كل ماعة سئة من بجدد /با ديا
مذين ال فم
ىنه » دثال
الذن لازال ل:رصمف هي

على ؛ن

وثمغر س

ألله

أفىطالب لن

تخاو الارضءمن قائملحلهجته . ,

فالحنابلة يقررون أنببالاجتهاد بسكل أنواعه مفتو ح » وإذاكانت
القوى مختلفة والمدارك متباينة  .فللداسحد أن يغلق بابه,و إذا كان الناس

جميعاً ليسوا أهلا له  .بلكل ومدارئ ؛ وكل وما يسر له ؛ فليس للاحد أن
ابدعية إلا إذا كان لهأهلا  3وإن فعل نقد كذب واذترى وغره

الغرود 2

.وصار لايوئق  44قٌْدسه  3فضلا عن العلمبدن أيه والاجتهاد فيه .
ولاب

يقررما نتحه فقطاء بل أوجيوا

ألا خاو عور

ينولك

من

المجتردين  2وأقد قال ابن عقيل م ن فقباء المثابلة :١: إنهلا يعرف خلافا فيه

بين المتقدمين ,وإن أتر المتأخرون إنه قديوجد عصر يخلو من |اجتهد
 0اللطلق  6فاءن حدان الحنبلى شول  :رودن زمن طو بل عدم المجتود المظطلق 3

مع أنه الآن أيسر منه فى الزءن الآول .
/ا1/؟  والشيعة الإمامية يقررون أن الاجتهاد أبوابه مفتوحة

عندم و,عند النظرفى اجترادم تجد أنهميقررون أن بناء الفقه عندهمعلى

كتاب الله تعالى والسنة المروية بطريقهم » وأقوال أتمتهم ولا [مامة لاحد
غير الآمةالذين0روا لبم بالخضوع » واعتيروا .أقاولبم حجةكأقوال

5

الرسول وَكِيهْ ف
»قول الإمام أنىعند اللهجعفر الصادق حجة فى ذاتهف

الفرو ع وفى الأصول معأ لايغيرون فيه ولا مخالفونه » وكذلك أقوال
الإمام أنىجعفر تمد الباقر » وآبائه من قبله وأحفاده من بع
ادهإ
للىآ
ذخيرن

اعترف م بالإمامة عندهم  ,وأنهم أوتوا الوصاية على الآمة من قبله .

وإذا غاب عنهم الإمام وهو غائب من أوحد عشر قرناً  قاللهمأن
>تهدوا  وهم ف اجتبادهم مقيدين بأمرين :

أولبما  :ألا يذائفوا أى فرع مروى عن هؤلاء الآئمة » وأنيخرجوا
عب أقوال الآة ماوسعبم التخر يج » فإن لميستطيعو! طيقو! قضايا الدقل»
لانم بعدبر ول المقل حجةه بعد كتاب أله وسنة رسو لالله ,وأقوال متهم .

والثاى  :أن يقبدوا بأصول أنتهم ٠ وإننا لونظرنا إالىآمر يعنطقهم
مم باعتبار أن أقوال الائمة عندهم سنة مفروض الأخذ بماء وليسوا معيم
كالآئمة فى المذاهب الإسلامية العامة كأنىحنيفة والشافعى ومالك وأحمد ,
فإن الاجتهاد الذى فتحوه فى غيبتهم يكرن اجتباداً مطلقاً :

أما إذا نظرنا إلى أعتبمكا ينظر اجمهور إلى أنمتهم ٠ فإن اجتبادهم

لايكون مطلقاً ٠ بل إنه لايتجاو زأ
بندبتخعرلى أقوالإمامهمجعفرالصادق ,
ومن يسكون فى مثل طبقته ,وإن هذا ليس إلا تخربجاً  ,لانهم لايخالفون

أنمتهم فى الأصول ولافى الفروع  ,ولنكن يةرجون عاللىأصولوالفروع

فليسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين ينالفون فى الفروع ٠ ولايخالفون
فى الأصول .
الحتودون اأنتسيون :

 هذه الطبقة الثانية و؛يسمون المنتسبين  .وم انلاذخيتاروا

أقوال الإمام فىالأصل وخالفره فى الفرع » وإن انتهوا إلى نتائجمشابيةفى
اجملة لما وصل [ليه الإمام أ
وبم به صحرية  ,وملازمة » وقال اين عابدين :

,م
إن من هذا القسمأصحاب أبىحنيفة » وقد يكون لكلامه وزنه  ,لولا أن..

أبايوسف بإكثاره من الحديث  .وإقلاله نسبياً من القياس لا يمكن أن بعد.
حاكيا لأبى حنيفة » ولذلك آثرنا أن يكون مستقلا هو وتلميذه مد ابن
الحسن وزفر ء ومن هوٌلاء فى المذهب الشافعى المزتى  .وق المذهب المالكى.
عبد الرحمن بن القاسم » وابن وهب » وإبن عبد الحسكم وغيرم  .وقد قال.
النووى فى مقدمة حشارلمجموع « :ادعى الأستاذ أبوإسحاق)١١ هذهالصفة

لأصحابنا » لخي عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر المنفية.
أنم صاروا إلىدذاهب أثمتهمتقليدآ لممء والصحبح الذىذه ب إليهالحققون.
»هو أنهمصاروا إلى مذهب الششافعى لاتقليداً لهم».
ماذهب [ليه أصحابنا و
بل [نهم لما وجدوا طريقته فى الاجتهاد والقياس أسد الطرق » ول يكن.
لممبد املناجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة احلكاام بطريقالشافعى »
وذكر أبو على السنجى(؟) ( بكسر السين المجملة ) نحو هذا فقال اتيعنا
الشافعى دون غيره  .لانا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها أ
,لنا"
أمرمب ا
قلدناه » قلت الذى ذكره مواذنى ١1
هلشافه ٠ى ثمالمرى فى أول
نا

ولقد عقب النووى على هذ! الكلام ٠ فذكر أن دعوى اتتفاء التقليد.
عنهم جميعاًلاتستقم» ولا تلائمالمعلوممن حاطهم أو حال أكثرمم م

(و
:حكى بعض أصحاب الأصول أنه1يوجد بعد عصر الشافعى بجتبد
مستقل  .وهذا إسراف »٠ والقول الل أن هذه الطبقة قد :وجد فى بعض.

أصحاب أنىحنيفة الذين لميبلغوا شأو زفر وأنى يوسف وحمد  .كالحسن.
ابن زياد » وهلال الرأى وغيرم من الذين تقيدو! بأصوله ومنباجه» وطم

فرو ع تخالف ماانتهى إليه من فروع ٠ وكذلك من هذا الصنف أصحاب

) (١هو أبو إسحاق الآسفرايى صاحب المبذب توف سنة يع ه.
(:؟) فقيه شافعى مجخمرن قرية سنج مأكنبر قرى مرو توفى سنة٠6 عه.

0
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مالك » .وأصحاب الشافعى كالمزى وغيره م أشرنا من تفردوا مسائل_
خالفوا فها الشافعى »٠ إ
ون الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات الأزنى من

المذهبالشافعى .

ول يخل عصر من القرون الآولى النى تلت عصر الآئمة من هذا اأصنف..
»أبى الحسن الكرخى»
الذى يتقيد الهاج فى اجملة » ولا يتقيد فالفروع ك

فقد خالف أباحنيفة وأصحابه فعدم اعتبارهالكفاءة بين الزوأجصيلناء .
دكأبى بكراللأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الزواج » فإنه فى.
هذا قد خالف المذهب الحنق جملة » كوإاننت صفته المذهبية ثابتة له .
وبين من هذا أن هذه الطيقة تتقيد بالمواج ٠ ول#تهد فم أجتهد فيه-.

الإمام وتخالقه أو توافقه ؛ تجتهد ذمال يمعرض له من مسائل .
اأجدهدون فى اأذهب :

 - 9هؤلاءالمطبقة الثالثة  وهؤلاء يتبعون الإمام افلىأصول.

دالفروع الىاتهى إلبها » وإنمعاملهم فى استنباط أحكام المسائل الى.
لاارواية فهاعن الإمام » وهؤلاءثم الذين قال المالكية إنه لايخلو منهم
عصر من العصور  3دثم الذين قالوا إن علوم قُّالاجمها دهو فق المناط»

أى تطبة العااللفقبية التى استخرجها سابقوثم فمالميعرض له السابقون.

من مسائل ل »ء وليس لمأن #تهدواا فى مسائل قد نص عليها فى المذهب إلاق.

 0معينة » وهى البى »كون استنياط السابقين فها مبنياً على اعتيارات..

لا وجود ها فى عرف المتأخرين  .بحيث لورأىاسابةون ماارىالحاضرون..
لأعرضوا عما تالوا .
وهؤلاء عمليمفى الحقيقة يتكون من عنصرين :

أولما ا:ستخلاص القواعد التىكانيلتزمبا الآئمة_السابقون ٠ ومع
الضوابط الفقبية العامة التى تنسكون من علل الأقيسة التّى استخرجها أولتك .
الأآلة الاعلام .

وم

ثانها  :استنياط الاحكام التى لمينص علما بالبناء على تلك القواعد .
وهذه الطبقة هى الى حررت اافقّه المذهى » ووضعت اللاسس لغوهذه
'المذاهب  4والتخر يج فمأ والمثاء علها  4وهى

الى و ضعت

.والمقاسة سِ الاراء  3لتصحيح يعضبا  5وإضعاف غيره (

جح
أسس اأثر

4

وهى الى هبزت

الكيان الفقبى لكل مذهب .
<:هدون

٠

-#

وائر ححون :

وهذه الطيقة هى الرابعة  5ودؤلاء لاستنيطون أحكام فروع

.لميحتهد فيها السابقون ولميعرفوا حكما كا أنهملايستنبطو حنكأام مسائل
لا يعرف حكبا » ولكن يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيحالتى

.بقوة الدليل أو الصلاحية للتطبيق عوافقة أدوال!اعصر ونحو ذلك ما لايعد
 ١أسةنيا طً جل بدا مستقلا أو  5بع .
وإن الفرق بس هذه الطبقة وسا بها ديق  2وقد عدهما بعل الاصوليين

علبقة واحدة  ,وهو لا يعد كثيرا عن الحقيقة  ,لآن الترجيح بين الآراء

.بمقتضى الآأصول لا يقل وزناً عن استنياط أحكام اافروع اتى لتؤثر فا

وإن النووى فى مقدمة ماجمرع ذكرهما طبقة واحدة .
١م؟  733وإن الطبقة الخامسة الىذكرها أبن عايدين هى طيقة الذين

يوازنون بين الأقوال والروايات

فقررون معلا أن هنآ اأقول أقس من

ذلك ؛ وأن ذلك القول أصح رواية أو أقوى دايلا » وإن التفرقة بين هذه
الطبقة وسابقتها ليست واضحة أيضاً » وإنه لكى تكون الأقدام «تميزة
غير متداخلة بحب حذف طيقة من هذه الطبقات الثلاث الى ذكرها ابن
.عاندين »٠ دهى الطيقة الثالثة والرابعه والخكامسة ( .واعتيار التلاث طيقتين
اثنتين :

سلساوم ا
إخداهم
ا  :طبقة الخخرجين الذين يستخرجون أحكاءاً لمسائل تلؤثر.

أحكا
م لا عن أصحاب المذاهب الآولين بالبناء على قواعد المذاهي .
والثانية :
طبقة المرجحين الذين يرجحون بين الروايات الختافة .:

والآقوال
الختلفة ليبينوا أقوىالر وايات وبميزوا أاصلحأقوال  :أو أقربهاا

إلى السنة أوإلى القياس الصحيم أو أرفقها بالناس .

ْ

ش

؟  -هذا وإن
كل الطبقات السابقة مهما يكن عددها لكل وا<دة.

منبأ ضرب ص الاجتهاد .

فالآولى  :لها الاجتهاد السكامل الموفور .

والثانية  :لطا اجتهاد فى الفروع مطلق  .وليس لهااج
اتهلادأفصىول.
فى اججلة .
والثالئه  :ويدخل فها ال
رابعة لما اجتهاد فىاستخراج العلل وهناطا.

الأحكام » وتحقيق ذ
لك المناطفى المسائل التىيتحقق فيها » والطبقةالآخيرة.

اجتهادها حدود فىتخير
الأقوال ؛ وتخيد الروايات » وهى ف الةيقا مقاذة.,

بيد أن لها تفسيراً فى
المذهب نوشاطاً عقلياً فيه من غير أن تمتجاوز [طاره .
أو تترك دائرته »
ووز أن نقول  :طا نوع اجتهاد بالترجيح الذىتتولاه ..
:أما ااطبقان الآنيتا
ن فهما مقلدتان ليس فبهما اجتهاد فقبى مطلقًا إله:

أجمعوالتدوين .

0

طبقة اأحالظن :

|

0

 .. 58هذه ط
بقة المقلدين الى تركون حجة فى امل بترجعاتب
السابقين ؛ ويقول في,
العييذ بين الأقوى ماعبانبدين فى المدهب الحذى  :إنهم القادرون على
والقو ى
» والضعيف  .وظاهر الرواية وظاهر المذهب .

والرواب النادرة
الدر الؤنار و , :صكحأاب المنون امعتهرة كصاحب الكنز » وصاحب
صاحب
الوقاية ٠ وصاحب المجمع  ,وشأنهم ألا ينقلوا ف 'ى
كتبهم الأ
قرال المردددة والروايات الضعيفة .

روم -

فعمليم إذن ليس الترجيح » ولكن معرفة مارجح » وترتيب درجات
سب مأقام به المرجحون » وقد يؤدى تعرف ترجيحالمر جحين
لالترجيح على د

.إل الحم بوهم ٠ ققد بر جيم بءط

رأَّلا برجحه الآخر فيختار هو من

أقوال الجمحرين أقراها ترجيحاً » وأكثرها اعتادا على أصول المذهب »
.أو م ياكون أكثرها عدداً » أو ما يكون صاحبه أكثر حجية فى المذهب

-من غيره :

وهؤلاء لم حق الإفتاءكالسابقين » ولكن فى دائرة ضيقة  .ولقدقال

“«الخير الرملى فى فتاويه .

ولا شك أن معرفة راجح التلف فيه من مرجروحه » ومراتيه قوة

.وضعفاً هو نهايةآمال المثشمر ين فى #صيل العلل » فالمفروض على المفى

.-والقاضى التاءت فى الجواب وعدم المجازفة فيه خوفاً من الافتراء على الله

تعالى بتحر م حلاله أو ضده()١ .
القلدون :

 101هذه الطبقة دون السابقين جميعاً  ,وهم الذين يستطيعون فبم
.الكتب »ولا يستطيءون اازجيح بين الأقوال أو الروايات وم يؤتوا علءاً
بعررجيج لمر جحين

و ميعزطبقات الترجيح » وقد وضفهم أبن عابدين

بين ااغث والسمين  .ولا يزون الشمال من الهين » بل
بقوله  :لا يفرقرن

.يمون ما يحدون كحاطب ليل ٠ فالويل أن قلدهمكلالويل .

وإن هذا الصنف الذى ذكره ابن عابدين قكدثر فى العصرر الآخيرة»

فب يتعبدون بعبارة الكتب لا يتجاوزون ماقيها  ,ولا يميزون بين الأدلة

ش
ولا الافوال'ؤلا الروايات .٠
وقد وجد عفصرنا قرم من هأذأاصتف'لا يتجورن إلا إلى الالتقاط

من أقرال الفقباءمنغير تمرق لدليل مايلتقطون » بليكتفونبأن يقولو1
( )١ىواتفلا ةيريخلا ج:3 +نص 1227
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ووم ل
هناك فول بهذا » وقدكانعمل هذا الفريق له أثرفى البيئات والطبقات الق.
بحاول أن تحدمسوغاًلا تفعلظ فيسارع هؤلاء إيلى
حقو
دلونه أي كان

قائله » وأياًكانت قيمته » ولو لميعتمد على دليل واضح ء أو تفكير راجم ,

ثم ينثرون ذلك نر ٠ فالويل لهؤلاء » والويل لمن قلدمم كلالويل »كا قال

.ابن عابدين رضى الته عنه .
8م6و*ق
-يل

أن نترك هذا نقرر أنناترى مارآه الخحنابلة وهو أنه

لايضم أن يخلو عصر من مجتود استوفى شروط اجلتاباد المطلق  .فإنه

بذلك يصان الدين ٠ ونحمى .هن افتراء المفترين  ,دعكن يان جوهره نقياً

صافيا فى كل عصر من العصور ٠ ويمكن تطبيق أصوله من غير أغخراف عن

منباجها » ولا تزيد على أحكامبا »ولا خلع للريقة الدينية .

دفإن
قال ذلك ثن أى دليل أخذ »ولماذا بحرم على غيره ما بسحه لنفسه »

إن ذلك التعليق قد أبعد الناس عن المصادر الإسلامية الآولى » فأبعدمم

عن الكتاب دالسنة وعن آثار |اساف الصالح » حتى لقد ساغ أبعض من
أفرطوا ف اىلتقليد أن يقرران تفسير القرآن والحديث لا داعى إليها بعد

أن أغلق باب الاجتهاد ء ولا حول ولا قوة إلا بالله .

تحرئة الاجتباد.
 - "5هل ببحأن يكون الاجتباد عاماً غير مقيد » ععنى أن من

'استوفى شروط الاجتهاد يكونمجتهداً فىكل الأحكامالشرعية العملية » لآن
الاجتباد درجة فقهية من وصل إلبها ذقد أحاط:علءا .بالأصول واخقاصد .
«ولا يقتصر اجتباده على موضع:دون فوضع

ولآن هذه الشربعة متص_لة

الأجراء »فلا يحتبد فى جرء ءنها إلا حمنيط بكلبا ..فبى متآخية متصلة»
الاليستطيعفرمالمعاملات إلامن يعرف العبادات نحق المعرفة  ,ولآن الاجتباد: .

.-

لهس
بعد استيفاء شروطه يصير كالملكة الفقبية ينفذ بها المجتهد فىكل مسائل

الشريعة ٠
وعلى هذا قرر جمهور من العلماء أن الاجتهاد لايتجرأ » فلا يقال إن

المجتبد يتهد فىانلكآحة و يقاد فى العبادات » أو يحتبد فى العبادات ويقاد
»ذ الاجتواد والتقليد
فى البيوع أو الانكحة ,فإن ذلك جمع بين الضدين إ
معنيان متضادان لايجتمعان فى شخص واحد ء وهل يتصور أن فقيهايكون

عالما بمناهج القياسالسليم غير قادر على تطبيقه فى الأنكحة » وستطيع

تطبيقه فى المعاملات  ,نعم قد يسكون عامه جميع الآدلة فى باب بدونعلمه

بآخر » وللكن ليس معنى ذلك نزوله فى الآخر عن مرانة المجتبسد إلى.

مرتبة المقاد .
ولقد قال بعض المالكية وبءض الحنابلة »يا قال الظاهر بةإنالاجتهاد
وحاط به خبراً » وكانعلى
يتجرأ ؛ فمن عل دليل موضوع من الموضوعات أ
عل بأساليبالعربيةوفهم النصوص يصح له أن يجتهد فى الجزء » ولا يناف
هذا أصلامن الأصول المقررة فى باب الاجتهاد .
ولا مورد للاعتراض بأن يكون يجتبداًومقاداً معاً » لآن الظاهرية

يحومون التقليد تحربمماطلقا » ويوجبون علىالشخص أن برجعفيا يعرض »
لهمنمساءل إلىفقيه لايقول لهرأيه » ولكن يقول ديله » ويفبم هذا

الدليل» فهومجتهدفىفبمهذا الذليل  .ولايقادفىغيرهذا الموضع ٠ بل
يلك ماسلكه فيه ..

ادقل
جوا ا
أأجاز
.ا
ويدز
وين.
والذ

000

٠

تجمزئة الاجتهادء يقررون أنهعلى '

عمبوسائل الاجتباد :.ولكن قد يكون عنده علبأدلةباضلموضوعات» .

ويغيب عنه العلمبالدليل فى الموضوعات الآخرى » فيفتى فيا عم دليله »

ومالمبعلدليلهمع وجود كلالمؤهلات الآاخرى يتوتف فيه حتىيعم 2

روننمن الآئمة يحيبون بةوطهم -.لإأدرى  -إذام يعلنوا
وكذنكلثكيكا

ط[ .عمس

الدليل وهصدانما
لك رضى الله عنه قد أستجاب ف ست وثلاثين مسألة”

أو تزيد بقوله  لا أدرى  وماقال ماقال إلا لفقده العلم بالدليل ,

و
مازال يذلك وصف الإمامة عنه » بل إنه الإمام امجتهد [مام دار الحجرة.
قا وصدقاً.

2

:

الإفتناء
ام

الإفتاء أخص من الاجتهاد ,فإن الاجتهاد اسلتفأباحطكا
ام».

سنواء أكان سؤال فيموضوعها أملميكن ك.اكان يفعل أبوحنيفةفى درسسه

عند مايفرع النفريعات المختلفة » ديفرض الفروض ال-كثيرة ١ ليختير

الاقيسة الى يستنبط علابا » ويتعرف صلاحيةهذه العلل لكوي الأقيسة ,,

أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقءت؛ وبتءرفالفقيه حكهاء
والفتوى السليمة التى تكو ن من بجتهد تقتضى مع شروط الاجتهاد إلتى

ذكرناها شروطاً أخرى ٠ وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسية
المستفى والماءة التى يعيش فيها » ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً وإجابا +

حتى لايتخذ ديناللههزواً ولا لعبا ً.

- 4

واذلك شدد العلماء فشروط المفتى ؛ ولقد روى عن الإمام,

أح
حمد
نببنل أن
شهقا
رلفوىط المفتى :

هلا ي
نبغى لارجل أن ينصب نفسه لأمتراء حيدكىون فيه خمس ختصال:

د أوطا  :تأكنون لهنية» فإن لمكن له نيةل يمكن عليه نور؛ ولاعللى

كلامه نور .

ش

والثانية  :أن يكون على علموحم ووقار وسكينة .

دالثالثة  :أن يكون قوياًعلى ما هو فويعهل ممرفته ».

والرابعة  :الكفاية وإلا مضغه الئاس .
والخامسة  :معرفة الناس » .

٠

(5؟  -أ[صاولفقه#

0
يلاحظ مع واحترام
لاحظ نفسية المفتى  3و
رى من هذا أن أحرد ي
وأ

د أن يكون له بصيرة نافذة يدرك بهاأثر فتواه وانقثدارها
إلناس له ,ا لاب

رأى الآثر سيآ كف » وإن رآه غير ذلك تكلم .
بين الناس  ,فإن
4

ليعل المفتىأنههاد ومرشّد وأن فتواه مدار لإصلاح
 -و

الناس  ,وقدقالالشاطى فىذلك :

رجة هو الذى حمل الناس على المعرود الوسط
د المفتى البالغ ذروة الد
مم مذهب ااشدة ولا بميل هم إلى طرف
فم بلق بالجبور  ,ذلا يذهب ب

الإخلال (. )0

ه عنهبأن الاتجاه إلى أحد الطرفينخارجعن نطاق
ويعلل ذلكرضى اي

ية الظلم» ويقر ر أن طرف الششدة ,ؤدى [التهلكة:
العدل » منحرف إلى ناح

امح المطاق يؤدى إلى الالال .
وطرف القس

ح بين بدى المفتى يعالج به حال ال.اس إذا رأى
وإن باب الرخص مفتو

يؤدى إلى الخرج والمنت » وإن الله بحب أن توف
أن الآخذ بالعزاتم قد
امه » إونه فى الال التىلاتؤدى فبها العريمة إلى
رخصهيا بحب أن تق عز

أحب إلى اللهمن المزعة ء لآن الله تعالى يريد بعباده
لعزت تتكون الرخصة

تى لمبلغ ذروة الاجتهاد بأن لميكن مستوفاً.
وإذاكان المف

,وم
ار من أقوال المذاهب ما يكون أيسر
لشروط الاجتماد  فول له أن م
»ا قال
لاف الصحاية سا لمنعالضيق على الناس "
بالناس ؛ و لقدكاناخت

قال :و مايسرقباختلاف أصحاب
ربنعبد العزيز رضى اللهعه ) فود
عي

ان قولا واحداً لكان الناس فى ضيق »
رسول الله سطي حمر النعم  ,ولوك
() ١الموافقات ج؛ ص ٠ 805

اععم
ل

ولا شك أن ا
لماتى إذا كان له قدر من الاجتهاد يستطيع أن ييز بين
#الآدلة ؛ ويت
خير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال  ,فإن له
أن يتخير من ا
لمذاهب فى فتواه » ويحب أن يقيد نفسه فى الاختيار بأمور

ثلائة :

أوطا  :أيلخاتار قولا متهافتاً فى دليله » بحيث لواطلع صاحبه علىأدلة
غيره لعدل عنة .

ثانيها
 :أن يكون فىفتواه صلاح لل
ناس »؛ وسير ب+مفىطريق وسط

الايتجه إل
ى طرف الشدة دلا يسخى إلى درجة الانحلال .

ثالثها  :أن ي
كون حسن القصد فىاختيار ما تار  ,فلا يختار لإرضاء

حام  أو لهوى النداس ٠ ويحاهل غضب اله تعالى ورضاه » فلا يكون

كأول
ئك المفتين النبن يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن يفتوا  ,فهم يفتون
لجل الكام لا لاجل الحق » وأولئك قوم بور » ولقد رأى الناس من
.بعض !تين أن يقبع مواضع التسامح بالنسبة للجاكم ولنفشه ؛ ومواضع

التشدد با
لنسبة للناس  ,فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الآراء .٠ وختار

الغيره آراء مذهبه الذىيفت بهولو بلغحدة الشدة .

ويحى الشاطى قصة فقيه كان يفتى بالآندلس ثمحجر عليه فى افتوى

الأشياء نقمت عليهواستمر حجوراً عليه إلى أن حدئت حادثة أفتى فيها

فتوى لحا خل
ماصتما أنه كان يحوار قصر اناير أمير الانداس

.يتأذى عنغاره  ,إكذان مق
ابلا للبزبؤه الذى يأهزه نه » وكات فوق ذلك

يؤذيه منظره إذا نار من أعلىقصره ٠ فرأى أن يعوض الوقف ويضمه

إلى المنتزه  .وأرسل إلى بقى .بعنخلد كبير العلماء وكبير المفتين بذمع
العلماء ليجمةوا على رأى » فأجمعوا علىمنعبايلعوقف ك
,ا هو مذهب

حالك ؛ ويظور أنهمطووا فى نفوسهم أمراآخر » وهو أن يفطموا نفس

لامع سم

الأمير عن شرواته فلا يسأيروها فيها ء فلما أعلنوا فتواهم تيرم الآمير بها >
وإن كآن قد أطاعما ٠ وعل الفقيه الحجور عليه مد بن يحى بن لبابة »
فأرسل إلى الأمير يبيح له ما أرادأخذاً منمذهب أبىحنيفةالذى يقررأن.
مرة
افزغي
لوقا
الأ

وبذعداة الواقف»
 .وأتها تورث وتصبح غير موقوفةة

بشمع الأمير ذلاك الفقيه بالعلاء وعقدت الشورى بهم فأصر اأفقباء عل

رأهم » فقال الفقيه الذىكانمحجوراً عليه للعلماء ناشدتكم الله العظيم  :ألم
ّة بلغتبكم أن أخذت فيهابقول غيرمالكفىخاصة
مكم
لمت
محد
تغزل بأ
أنفسكم » وأرخصتم لانفسكم قالوا بلى  :قال  :فأمير المؤمنين أولى بذلك »
نفذوا به ماخذم » وتعلقوا بقول من يوافقه من العداء فكلهم قدوة >
فسكتوا فأرسل الة-اضى إلى الأمير بصورة ما جرى ف امجلس ,فأخذ بفتيا
كضعثايفرة عن قيمة الوقف()١1 .
ذلك الفقيه وعوض الوقف بأ
أة* 

وجب على من يتخير من المذاهب أن بلاحظط الآمور

الثلاثة الآتية :
:ن يتبع القول لدليله » فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلا »
أوطا أ
بل ختار أقواها دليلا  .ولا يبع شواذ الفتءا وأن يكون علما بمناهج

المذهب الذى يختار منه » وأن ذلك حتّا يقتضى أن يكونمجتبدا يلتاخلف.
اجتباده به إلى مرتيةالتقليد » ومن هذا النوع ابن تيمية فى اختياراته »
فإن لمتكن عنده هذه المقدرة  ,فأولى ثأمولى أن يقتصر عبل مذهبه الذى
سلمه » إن كان قد بلغدرجة الإفتاء فيه .

ثانيها  :أنيحتود ما أاملكانجتهاد فى ألا يتركالمجمع عليه إلى الختاف
فية » فلا إذا سثل المفتى الذى أحيط خبرآ بالمذاهب الإسلامية عن تولى .

( )١القصةكلهافى الموافقات ج  .ص و1

6.8

د

'المرأة عق
سد زواجر! بنفسما لا يف بقول أبىحنيفة الذى انفرد بهمن بين
أجب
ور ء بل يفتى بقول امجمبور» ولا مانع من أن يبين لهقول أبىحنيفة
ويترك له ؛ مع بان وجه اختتياره رأىاججرور » فيذكرمثلا أنهامسألة دتيقة
فى الخلال والحرام  ,وأنه لا يؤخذ فيها إلا بالاحتياط _ .

وإذا كا
نت المسألة خلافية احتاط للشرع  ,واحتاط للستفتى من غير

خروج ولا شذوذء

فثلا إذا سأله دجل يريد زواج أمرأة قد رضعت هن

أأمه رضعة واحدة
؛ أفتاه عذهب أبى<نيفة ومالك الذين يعتبران قليل
الرضاع محرماً »ولوكان مصة أو مصتين » و
اإلنك
سنائل قد وقع فىاايلوى

وتز
وج امرأكةانت بينهما رضاعة ٠ دل يصل إلى خمس رضعات ؛ ول يعم
تلك الواقعة إلا بعد أن أعقب منها أولاداً ؛ فإن الاحتياط للأولاد يسورغ
له الإ
فتاء بالحل  .ولكن شرط ذلك كلهأن تكون الأدلة قتدراجعت

لديه » ولا يرى واحداً منها قاطم] فى الموضوع .

الآمرالثالث  :ألا يتبعأهو اء الناس بليق
ابعا
للمدصلح
لةيولء والمصلحة
الممتيرة هى مصاحة اكافة »وما تؤدى إليه الفتيا من تحليل دنحريم ٠ فبذا

الفقب
ه الذى اختار رأى الحنفية الذى يجوز بين الوقف مسايرة للأمير فى
نشهوته ؛ وأعتبر رؤية وقف غير حسنالمنظر ملدة نبزاللتآمير يحب العمل
على تفريج كر بتهفيها  كان الأول به أن يشير عليه بإصلاح الوقف ليكون
عنظره جملا بدل أن يساير رغبته إلى أقصى مداها .

وم  -هذا وقد أجمع العلماء على أن المفتى يحب أن يأخذ بما

فى به » فإنه إكذاان يترخص لنفسه بأمور لا يبيحها لاناس فإن ذلك يفقده

العدالة » إلا إذا كان!ترخيص لسبب شخصى حاجى لو توافر غفيىره لأافتاه
عثل ما رخص لنفسه .

ويحب أن يتافى ولا يقسرع  .وأن يتفكر وبتدبر فى الحق فى الآمن

4

.ع سمه

وق تاالفتوى دف حىال اللستفتي».ول عايب عايه فى هذا اتا م ب

يكن مثبتاًم
الح
ونا
لقآ,مر لا تااجإلىالتأجيل والتسويف.

ولد كان إمام دار الحجرة مالك رضى الله عنه يتأنى فى فتياه حتى إنه-

يقَضى أياماً فىدراسة مسألة منالاساءل و»لقد قال فى ذلك :ر٠بما وردت.
على مسألة من المسائل مزمنى من ااطعام والشراب والاوم » فقيل له ياأبا
عبد اله » واللّه ماكلامك عند ااناس إلا نقر على الحجر » ما تقول شيئاً

إلا تلقره منك  ,قال فأنحق أنبكرن هكذا إلا كماننهكذا  ,أىءانلقى.

الناس كلامه بالقبول إلا لما رأوه من ااتأنى وعدم الخبط خبط عشوا
وفى الحق إن المفتى الحق قائمبعمل هو عمل الأآنبياء » فاكلاانبنراوءاا
يومون ببيان ما يحل لل_اس وما بحرم وهو ينقل إليهمشرع النى » فوو

جالس فجىلسه » وهو وارثه ثى بيان شرعة للعامة ؛ فلا عل طواهموضعاً.:

ويتوقف حايلثتقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا خشىفى اله لومة:
لائم » الهم جنبنا الزلل » واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ<سنه >
إن الله سميع الدعاء .

الام هس

ببان ما يشتمل علية الكناب
الافتتاحية .

5

 +س بهد فى تعريف العلموموضوعه وتاريخه

”ا7نلفرقبين عل الفقه وعل” أصول أأفقه .

ت5ع-ريفه .

 موضوع علم أصول الفقه .الاصول.

١١ نشأة العلم

١٠  -الفرق بين ألةواعد الفقبية وعلم
ع١

الشافعى أول من دون هذا العام

 ٠ا-اسبب فى كون الشافنىأول من دونة 6١ .  -قول الشيعة إن ول
من دونه الإمام الأقر ومناقشة ذلك ١1 علم الأصول بعد الشافعى
لعد تقرر المذاهب الفقبية .
 -4علم الأصولب

لاط رقةالحتفة :

١١  -طريقة المتكامين .

 2أقدمما"نتبعلىطر بقالحنفيةة .؛عم_الكتبه

أتى جمعت بين الطريقتين ٠
ما

أبواب أصول أأفقه أربعة.

لناب لول

 - “5تعر ف

 8م

.

 "4ا

اتكليقداحكمالوضء

و

 7أقسامالحكم التكليق
ب

الواجب  :تحر شه

هلا  -تعر نف امور وثءر يف الحزفية 6

 "٠أقسام الواجب  أقسامهمن حيث الزمان  الواجب المطلق والواجب.
المقيد يزمان « -0الواجبالموسع ,الواجبالمضيق #تمقسيم الواجب.

منحيثتعينالمطلوب الواجب امير  .الواجبالمعين 4م تقسيمالواجب.
من حيث التقدير ؛ الواجب المقدرو الواجب غيرالمقدر وخواص كل مني
١

تقسيم الواجب هن حيث

خمومه  2,الواجب العيى والواجبهْ 

الكفائى :الواجب الكفائىمطلوب من العمومو علالخصوص »كلام الشافعى
فى ذلك 0١ كلام ىبطاشلا الواجب االكفانى وتربية الجاءة» وتعاوتها. 

ا6ل-مندوب » تعريفه  ,مراتبه

واملمندوب خادم لاواجب -

الل
.اعلم-ندوب واجب بالكل .
+ع  -الحرام  :تعر يفه » أقسامه  ,احلرم إذاته  .س#ع  الحرم لغيره .
#لفرق بدنه) فى الحقيقة وفى الأآثر .
هع -الم-كروه  :تعريفهعند جمرور الفقباء » تعريفهعند الهنفية .

باح ت:عريفه » مايثيت به المباح .٠ اأمق-سام المباح منا4ل5م

حيث خدمته للاطلوب من أنكروجودالمباح .٠ - #4من

المباح ماتكون

تإباحته نسبية .
م  -مرة العفو .

.ه  -الرخصة والمزعة  .رخصة الفءعل ورخصة الترك ١ .ه صورة

برخصة اأضرورة  .؟ه  -صورة رخطة الترله 4 .ه  -حكم الرخصة .

هه  -الحكم الواضع

هاهل-سبب ٠ أقسام السبب +ه -ترتب المسببات على الأسباب
الشرعية بعمل الشارع  .لاه الفرق بين العلة والسبب .
كاملل ألمسيب
مشرط
6اهل-شرط  .وه الشرط المكيل للسبب » وال
الشروط الشرعية والشروط الجعلية .
 9المانع  :المانع الذى يءارض الكم والذى يعارض السبب .
سبك الرخص وصاتما بالمانع

4ا"لصحة والفساد والرطلان  :قاحل..خلاف بين المهور والخنضة

فى العقود الفاسدة.

م أقسام المقود عند الحنفية ,
الياب الثابى

ود

الجام

ا٠لتحسن ااعقلى والتقبيح  ..7. :الحاى فالفقه الإسلاى. 
العقلوصلةهبالحكم .رأىالمعتزلة  0أدلنهموماترتبعلى رأمم م قول

.ع

سس

الماتريدية ؛/ا  رأى الأشاعرة ه١7 محال عمل العقل بالنسية النصوص »2
والمصادر الشرعية من غير النصوص وصلتها بالخصوص

( )١القرآرنف
التعر يف بهوازوله منجماً وحكمة ذلك

ا

إعجازه الم  -وجود الإعجاز

بأحوال الأمم السابقة عم

بلاعته

ا

ل

تواتر القرآن

“بم سد

أخياره

أخباره عن أمور مستقبله .مم الحقائق

الكو نةفى القرآن م  -شريعته والموازنة بينها كوامنامعروفامنشرانع
قله م القرآن هو اللفظ والمعنى  ,منع ترجمته وم  -القرآنعرفى ١
٠و يان القَرآن وصلته بالسذة مه أسلوب القرآن فى بيانه

عه

الاحكام اتى اشتمل علها 

هه  -المعاملات المالية برو
 488هس

4ه  -العبادات والكفارات

أخكام الأسرة ,مره

أحكامالعقوبات

العلاقة بين الماحكم واحسكوم وأسس هذه العلاقة ١+  ١1معاملة

المسلمين لغيرثم
 ( ٠؟) أسنة
ملس

تعريفها .+مأ

المتواتر وحكمه م٠١

سمه رواية السئة وأقسامبا

حجيما 71١٠

الأاحاديث المشرورة وأخبار الاأحاد وحكم كل

.منبا ١١٠  -شروط قبول الاحاد ١  -الحديشغير المتصل وحكمه
ما بالنسبةللقرآن
سبا,
أن!قكتا
 - 1مقام السنة م

4١١1 أفمال

الرشول .
ق استخر اجالأحكام دن الكتاب واأشئة
 -1١66طر ق

اماذاد سا

١١4.

الممجاحثك اللفظة لفيم اانصوص

الأ“لفاظ هن أاحية وضوحبا

484

هس

71١١

القواعد اللغوية

أقسام الالفاظ الواضحة .

دالظاهرة ١8١2 النصض ملب الافسسر ما٠ل(محسكم عا0ل(أالفاظ
غيد الواضحة :١١  -الخنى ه١9 الخفاء عارضو ل ا+لمشكل .

د

.ع

سدم

.م٠ المتشايه

المجمل  22سس المجمل باعلدبيان

م

م١6  -التأويل .

ومة  الدلاللات
ة ١

-١٠دلالة الإشارة

5:١ -دلالة النص

ععو_مراتب الدلالات

ب7؟١  -ذلالة المفبوم

دلالة العبارة

مر _دلاة الاقتضاء

١6١ أقسام

 4مقبوم الخالفة هع( اختلاف الفقباء فى حكنه
قروم الؤالفة
مفهوم الشرط

56
١4

وا
4٠

مقروم اللقب

 -مفهوم الغاية

٠

+١  -مفووم الرصف -
 -مفروم العدد

 -الألفاظ من ناحية شولا “ الخاص والعام

عامالقرآن وخاص

الحخديث

.

4١1- دلالة العام

أ5ا -الخللاف بس الفقباء ف تقدم

مخصيرص ,العام عندالم:فية  - 6تخصيص

عامالقرآن على الحديث 9١١
العام عندغيرم  -تعارض الخاص والعام .

المطلق والمقيد

و/اؤ  -حمل المطلق على المقيد » والا<+تلافه

 - 7.1صيع التكليف »ما شيت به المياح  3ماودبت  4المطلق .

 - 0١الام ومايدلعليه 9/1١ مالا يتمالواجب به.
دىر  -النمى مم١ _دلالة اانبى على الفساد و الاختلاف فى ذلك .
 - 4الفسخ
و -4تعارض ظواهر النصوص  ,حقيقة النسخ - 4دقرعه فى
الإسلام وقبله وحكمته .١1 شروط النسخ - 59مالا يقبل النسخ 3
و١  -أقسام النسخ

 9+النصوص الى يدخلى النسخ حكامها .

و١  -نسخالقرآن  - 5 .نسم السنة .

(١١ةع -

و١ (ع) الإجماع
 - 191تعريفه ووز إمكارب اأنعقاده

”.م

وجوده .

حجية الإجماع » قوة الله فم يدبت بالإجماع .

ه.م-مراتب الإجماع.

.5م الإجماع السكوق والخلاف فيه .

 - 3٠من :تسكون منهم الإجماع

الإجماع

١د

١.كلام الشافعى فى.

 40سكد

الإجماع

آاا --أسخ

ثروت الإجماع .

( )4قتوى أصحانى

لام الشافعى فالىرسالة برواية.
كم
ام -مقام أقوال الصحابة ١6
م  -اتفاق الأئمة الأربعة عل الآاخذ.
الربيعوكلامه فى الام :
بقول الصحابى

كلام الشوكاتى بوطلاته .

5

()0

القياس

 - "4تعريفه ومقامه فى الفقه الإسلاى
دشأنهعلى ثلاثة مناهج

وتعليل النصوص

١”-

.سم اختلاف العلا

حجية القياس

م#م_القياس.

 - 7:حجة من نفوا القياس .

4م  -الأصل .

امام  -أركان القياس

عت الحم شروط الحم الذى يدت القاس فيه .
م  -الفرع

بم”  العلة

 "4١ا-لمناسبة بين الحموالعلة
ودرأئبه
القياس

النصوص

48

-

م؟
ش؟ر-وط

س 7مسالك العلة

بناء اأقياس على المركة

العلة .

١أ74قسام.

عند اهنا بله وبيان.

5ه؟  -معارضة القياس لأخبار الأحاد  وآراء الفقباء فى ذلك.

 9القياس فى العقوبات

١8  -تفسير القوافين الوضعية بالقياسن .

(#ع
ل

سد

 ) (١الاستحسان
وو  -تعر يفه عند الحتفية وعند المالكية 

«+ع  -تقسيمه عند

"الحنفية 7م استحسان السنة  استحسان الإجماع  است<سان الضرورة
 9؟  -معارضة القياس للاستحسان عندالهنفية 7٠؟  [بطال الاستحسان

.عند الشافعى ١م  -أدلة الشافعى للإطلان لا تنطيق على الاستحسان الحنئى.
مم ( )7العرف
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التكليف بغير المقدور
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فى التكليفات  حقوق الله تعالى وحةوق العباد .
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 المحكوم عليه هو المكاف  ,وأساس التكليف هو العقل ..م

 الإنسانية ولو من غير عقل هبنت حقوقاًووأ :جمات مالية .
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وارض غير السماوية ا:لسنمه  ,وم :ع أبىحنيفةالخجر عل.
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4ا"لس-كر ومدى تأثيره ه 4 اختلاف العفققباوءدفاىاسكران
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.وم الجبل الذى يعذر فيه الجاهل وأقسامه .
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ءفى الآفمال والمقاصد ؛ |اخطأ فى التقدير وخطأ الطبيب .
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وهس أثر الإكراهفى

“الجرائم » ومراتبتأثيره ١م  -الإ كراهعلى القتل أو الاغتصابوالزى.
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مقاصد الاحكام الشرعية ؛ الرحمة والعدالة 

>+وم_مراعاة «صالح الناسى

'تالاجتاعية

5ه>م العدالة

وم المصاحة المعتبرة فى

الإسلام بس  -الأمور اخزسة التىتعتبر المحافظة عليها قوام المصالح .
.ود"  -تعليلالأحكام بالمصلحةواختلاف العلباءفى ذلك 7.م  -الضروريات
.والحاجيات والتحسيئات أومثلتها

بام تفاوت المصالح فى التكايفات

الادينية » وصلة ذلك بقوة اأطاب فى المطلوب  2ومبم  -تاوت المضارى

المهى عه تفاوت قرة النهى 

4م رفع الخرج ودفع أضرر .

“مايرم اإتكايف بالمستطاع .
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ولام تعر شه وأتسامه
طاديوه وماسرضخه 
"لمم العم بأأسية .
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معرؤة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف

القياس ووجوهه

حم _معرفة.قاصد الا<كام

وحن التقدير عد المجتهد

مم

العمباقرآن.
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لامع ب صحة الفهم

صحة الاءة وسلامة الاعتقاد .
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مر أتبالاجتباد و 9المجتهدون فى الشرع موم  المجتهدون
دوم المجتهدون فى المذهب جوم المجتهدون المرجح-ون .

بوم طبقة الحافظين جوم المقلدون
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ووم  -تجرئة الاجتهاد .

ما جب عليه الإفتاء

 ١مقام الإفتاء من الاجتهاد  ,شمروط المفّقى
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المفيّ غير

المجتهد وما يحب أن يقبعه فىإفتائه .4غ  المفتى الذى يتحيز من المذاهب

ومايحب عليه .5م يحب أن يأخذ المفتىبايفتى به
مايشتمل عليه الكتاب .
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