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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وأصحابه بإحسان إىل يوم الدين...
وبعد :فقد كان الناس يف صدر اإلسالم يعيشون يف ظل التشريع ،وما قبض رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم حىت أرسى اهلل بالقرآن قواعد الدين؛ وفصلت السنة فروعه وأبانت معامله وفقه
الناس دينهم،مث جاء اخللفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترمسوا خطاهم.
وملا اتسعت رقعة اإلسالم عظمت احلاجة إىل وضع قواعد وأصول يرتمسها العلماء يف استنباط
األحكام ،فكان أول من هنض لذلك هو اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،هذا وقد (عهدت اإلدارة
العامة للمعاهد والكليات إىل بعض أبنائها بوضع مذكرة يف هذا الفن وفق املنهج املقرر للسنة
اخلامسة الثانوية يف املعاهد العلمية يتوخى)( )1فيها اإلجياز ودقة التعبري ووضوح العبارة ووفرة
األمثلة ،فاستعنا باهلل تعاىل يف كتابة هذه املذكرة ،وقد أمسيناها« :تسهيل الوصول إىل فهم علم
األصول».
ونرجوا اهلل تعاىل أن تكون حمققة للغرض وافية باملطلوب.
املؤلفون

تسهيل الوصول
إلى

فهم علم األصول
تأليف
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عطية محمد سالم  -رحمه اهلل -المدرس بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة

توخينا.
(يتوخى):
بدل كلمة
اإلسالمية،
اجلامعة
عبديف طبعة
( ) ليست
اإلسالمية في المدينة المنورة
بالجامعة
المدرس
وفيهاهلل-
حفظه ا
العباد -
المحسن

حمود بن عقالء الشعيبي  -رحمه اهلل2 -المدرس بكلية الشريعة في الرياض
مراجعة

الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه اهلل
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أصول الفقه

اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة «أصول» ،ومضاف إليه وهو كلمة «الفقه»
علما على العلم املعهود ،فينبغي
ويسمى مركبًا إضافيا ،وقد أخذ هذا املركب اإلضايف فوضع ً
علما:
تعريفه باعتبار كونه مركبًا إضافيا وباعتبار كونه ً
أوالً :تعريفه باعتبار كونه مركبًا إضافيا:
1ـ كلمة أصول:
األصول مجع أصل ،واألصل يف اللغة ما انبىن عليه غريه ،كاألساس أصل للسقف واجلدار
الس َم ِاء ﴾
ت َوفَـ ْرعُ َها ِيف َّ
َصلُ َها ثَابِ ٌ
وكعروق الشجرة الثابتة يف األرض كما يف قوله تعاىل ﴿ :أ ْ
[إبراهيم.]42:
ويف االصطالح يطلق األصل على عدة معان منها:
1ـ القاعدة العامة :كقوهلم :األمر يقتضي الوجوب ،يوضح ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وَما آتَا ُك ُم
ول فَ ُخ ُذوهُ ﴾ [احلشر ،]7:فهذا أمر عام يقتضي وجوب األخذ بكل ما آتانا الرسول
الر ُس ُ
َّ
صلى اهلل عليه وسلم ،من غري تعرض يف هذه اآلية بالذات إىل فرد من أفراد األوامر اليت وجهها
إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
َّ ِ
ِ
ب َعلَي ُك ُم
4ـ الدليل كقولك :أصل وجوب الصوم قوله تعاىل ﴿ :يا أ َ
ََ َيها الذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
يام ﴾ [البقرة ]131:أي :دليله.
ال ِّ
ص ُ
4ـ كلمة الفقه:
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِّمن لِّ َس ِاِن ي ْف َق ُهوا قويل
الفقه لغة :الفهم ،ومنه قوله تعاىل حكاية عن موسىَ ﴿ :و ْ
﴾ [طه ] 41- 47 :أي :يفهموه.
ويف االصطالح :العلم باألحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد من أدلتها التفصيلية.
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فأصول الفقه إ ًذا قواعده اليت يبىن عليها.
شرح تعريف الفقه:
1ـ املراد بالعلم ما يشمل عليه الظن كما يف قوله تعاىل ﴿ :فَإ ْن علِمتموه َّن مؤِمنَ ٍ
ات ﴾
َ ُُْ ُ ُْ
[املمتحنة ]11:أي :ظننتموهن.
4ـ املراد باألحكام الشرعية :الوجوب والندب واحلرمة والكراهة واإلباحة فيخرج بقيد الشرعية:
باردا والعادية كنزول املطر بعد
األحكام العقلية كالواحد نصف االثنني واحلسية مثل كون الثلج ً
الرعد والربق.
3ـ واملراد باليت طريقها االجتهاد :إخراج ما ال يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصالة والصيام
واجبني ،والزنا والسرقة حمرمني ،ملعرفة ذلك من الدين بالضرورة.
ثانيا :تعريفه باعتبار كونه لقبًا هلذا الفن:
هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه اإلمجالية وطرق االستفادة منها وحال املستفيد.
شرح هذا التعريف :
1ـ املراد بطرق االستفادة :معرفة الرتجيح عند التعارض مثالً.
4ـ وباإلمجالية :ما عدا التفصيلية ،كاألمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحرمي ،واملطلق
حيمل على املقيد ،والعام خيص باملخصص ،والقياس واإلمجاع حجة.
موضوعه:
وموضوع هذا الفن :األدلة املوصلة إىل معرفة الفقه ،وكيفية االستدالل هبا على األحكام مع
معرفة حال املستدل.
فائدته:
وفائدة هذا العلم هي :العلم بأحكام اهلل تعاىل املتضمنة للفوز بسعادة الدارين.
استمداده:
ويستمد هذا العلم من ثالثة أشياء:
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1ـ علم أصول الدين ـ أي التوحيد :لتوقف األدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعال ،وصدق
املبلغ عنه صلى اهلل عليه وسلم ،ومها مبينان فيه مقررة أدلتهما يف مباحثه.
4ـ علم اللغة العربية :ألن فهم الكتاب والسنة واالستدالل هبما متوقفان على معرفتها إذ مها
عربيان.
3ـ األحكام الشرعية من حيث تصورها :ألن املقصود إثباهتا أو نفيها وغري املتصور هلا ال
يتمكن من ذلك ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.
حكمه:
وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية.
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األحكام الشرعية

تقدم لك أن الفقه هو العلم باألحكام الشرعية ،وإليك فيما يلي بيان هذه األحكام بإجياز:
تعريف احلكم:
اصطالحا :مقتضى خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلفني.
احلكم لغة :املنع ،و
ً
أقسام احلكم الشرعي:
واألحكام الشرعية على قسمني:
1ـ تكليفية.
4ـ وضعية.
فاحلكم التكليفي :هو مقتضى خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني ،على جهة االقتضاء
أو التخيري.
واحلكم الوضعي :هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام
الشرع من إثبات أو نفي.
الفرق بني القسمني:
والفرق بني التكليفية والوضعية هو :أن التكليفية كلف املخاطب مبقتضاها فعالً أو ترًكا ،وأما
الوضعية فقد وضعت عالمات للفعل أو الرتك أو أوصافًا هلما.
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أقسام الحكم التكليفي

ينقسم احلكم التكليفي إىل مخسة أقسام:
ألنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك ،وكالمها إما جازم أو غري جازم ،وإما أن يكون
فيه ختيري بني الفعل والرتك ،وبياهنا كاآليت:
1ـ فاخلطاب بطلب الفعل اجلازم :إجياب ،ومتعلقه :واجب.
4ـ واخلطاب بطلب الفعل غري اجلازم :ندب ،ومتعلقه :مندوب.
3ـ واخلطاب بطلب الرتك اجلازم :حترمي ،ومتعلقه :حمرم.
2ـ واخلطاب بطلب الرتك غري اجلازم :كراهة ،ومتعلقه :مكروه.
5ـ واخلطاب بالتخيري بني الفعل والرتك :إباحة ،ومتعلقه :مباح.
تنبيه :جرى األصوليون على عد املباح من أقسام احلكم التكليفي ويف ذلك تسامح ،إذ املباح
ال تكليف فيه الستواء طرفيه.
الواجب.
ت ُجنُوبـُ َها فَ ُكلُوا ِمْنـ َها ﴾
الواجب يف اللغة :الالزم والثابت ،قال اهلل تعاىل ﴿ :فَإذَا َو َجبَ ْ
[احلج ،]33:أي :سقطت واستقرت على األرض وقال الشاعر:
عن السلم حىت كان أول واجب
أمريا هنامهوا
أطاعت بنو بكر ً
ويف االصطالح :هو ما يثاب فاعله امتثاالً ويستحق تاركه العقاب.
تقسيمات الواجب:
أوالً :ينقسم حبسب فاعله إىل فرض عني وفرض كفاية ألنه:
أ ـ إما أن يكون مطلوبًا من كل فرد بعينه كالصلوات اخلمس فهو فرض عني.
ب ـ أو يكتفى فيه بفعل البعض كصالة اجلنازة فهو فرض كفاية.
وذلك ألن الشارع ال ينظر إىل األخري من حيث الفاعل ،بل من حيث وجود الفعل ممن كان
هو.
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ثانيا :حبسب وقته احملدد له :إىل مضيق وموسع ألنه:
أ ـ إن كان الوقت احملدد لفعله بقدره فقط فمضيق.
كوقت الصيام يف رمضان فإن الصوم يستغرق ما بني طلوع الفجر إىل غروب الشمس فال
ميكن صيام نفل معه ،وكذلك آخر الوقت إذا مل يبق إال ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع
الشمس بالنسبة إىل الصبح أو قبيل غروهبا بالنسبة إىل العصر.
ب ـ وإن كان يسعه ويسع غريه من جنسه معه فموسع ،كأوقات الصلوات اخلمس فإن وقت
كل صالة يسعها ويسع غريها معها من النوافل.
ثالثًا:حبسب الفعل :إىل معني ومبهم ألنه:
أ ـ إن كان الفعل مطلوبًا بعينه ال يقوم غريه مقامه ،كالصالة والصوم واحلج وحنوها فمعني.
هما يف أشياء حمصورة جيزىء فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق
ب ـ وإن كان الفعل مب ً
أو إطعام أو صوم ،فمبهم إذ الواجب واحد ال بعينه.
املندوب
املندوب لغة :اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إىل الفعل كما قال الشاعر:
ويف النائبات على ما قال برهانا
ال يسألون أخاهم حني يندهبم
ويف االصطالح :ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبًا غري جازم.
وهو مرادف للسنة واملستحب والتطوع.
ومذهب اجلمهور أن املندوب مأمور به ،ومن أدلتهم قوله تعاىلَّ ﴿ :
إن اللَّهَ يأْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل
ان وإيت ِاء ِذي الْ ُقرب﴾ [النحل ،]01:وقوله ﴿ :وأْمر بِالْمعر ِ
وف ﴾ [لقمان،]1 7:
اإلح َس ِ َ َ
َْ
َو ْ
َ ُْ َ ُْ
وقوله ﴿ :وأْمر بِالْعر ِ
ف ﴾ [األعراف ،]100:ومن هذه األشياء املأمور هبا ما هو مندوب،
َ ُ ْ ُْ
مأمورا به.
ومنها :أن األمر استدعاء وطلب واملندوب مستدعى ومطلوب ،فيكون ً
احملظور
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احملظور لغة :املمنوع.
اصطالحا :ما يثاب تاركه امتثاالً ويستحق فاعله العقاب ،كالزنا ،والسرقة وشرب اخلمر،
و
ً
وحجرا.
حمرما ومعصية وذنبًا
والدخان ،وحلق اللحى وحنو ذلك ،ويسمى ً
ً
املكروه
ِ
ب إلَي ُك ُم اإلميَا َن َوَزينَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم
املكروه لغة :ضد احملبوب قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولَك َّن اللَّهَ َحبَّ َ
وَكَّره إلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
صيا َن ﴾ [احلجرات.]7:
وق َوالْع ْ
َ َ ُ ََ ُ
اصطالحا هو :ما يقتضي الثواب على تركه امتثاالً ال العقاب على فعله كتقدمي الرجل اليسرى
و
ً
عند دخول املسجد ،واليمىن عند اخلروج منه.
املباح
املباح لغة :كل ما ال مانع دونه ،كما قيل:
ولقد أحبنــا ما محيـ

ـت وال مبيح ملا محينا

ويف االصطالح :ما كان اخلطاب فيه بالتخيري بني الفعل والرتك ،فلم يثب على فعله ومل يعاقب
خريا
على تركه ،كاألكل والنوم واالغتسال للتربد ،وحمل ذلك ما مل تدخله النية فإن نوى باملباح ً
أجرا.
كان له به ً
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أقسام الحكم الوضعي

السبب:
السبب يف اللغة :ما توصل به إىل غريه.
اصطالحا :ما يلزم من وجوده الوجود ،ومن عدمه العدم لذاته كزوال الشمس فإنه سبب يف
و
ً
وجوب صالة الظهر ،وكملك النصاب فإنه سبب يف وجوب الزكاة وكالوالء والنسب يف
املرياث.
الشرط:
الشرط لغة :واحد الشروط مأخوذ من الشرط ـ بالتحريك ـ واحد األشراط واملراد به العالمة.
ويف االصطالح :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته كالطهارة
مثالً فإهنا شرط يف صحة الصالة ،فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصالة الشرعية،
متطهرا وميتنع من فعل الصالة.
وال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة ،إذ قد يكون اإلنسان
ً
املانع
املانع يف اللغة :احلاجز.
اصطالحا :ما يلزم من وجوده العدم ،وال يلزم من عدمه وجود ،وال عدم لذاته ،كالقتل يف
و
ً
املرياث ،واحليض يف الصالة ،فإن وجد القتل امتنع املرياث ،وإن وجد احليض امتنعت الصالة
وقد ينعدمان وال يلزم مرياث وال صالة ،فهو بعكس الشرط إذ الشرط يتوقف وجود املشروط
على وجوده ،واملانع ينفي وجوده .ولكي يتبني لك الفرق بني السبب والشرط واملانع ،انظر يف
زكاة املال مثالً ،جتد سبب وجوهبا وجود النصاب ،ويتوقف ذلك الوجوب على حوالن احلول،
فهو شرط فيه ،وإن وجد دين منع وجوهبا فهو مانع لذلك الوجوب على القول بأن الدين
مانع.
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الصحيح والفاسد:
الصحيح لغة :ضد السقيم.
و
اصطالحا :ما يتعلق به اعتداد يف العبادات ،ونفوذ يف املعامالت كأن تقع الصالة مثالً
ً
مستوفاة شروطها ،تامة أركاهنا ،مع انتفاء املوانع ولو يف اعتقاد الفاعل ،وكذلك البيع يقع من
جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه ،مملوك يف نفس األمر ،فلو باع ما يظن أنه ملك
غريه فبان أنه ملكه صح البيع ،إذ املعامالت مبناها على ما يف نفس األمر ،والعبادات على ما
يف اعتقاد الفاعل.
والفاسد لغة :املختل.
اصطالحا :ما ال اعتداد به يف العبادات كإيقاع الصالة املفروضة قبل دخول وقتها ،وال نفوذ
و
ً
له يف املعامالت كبيع ما ال ميلك مثالً .ويرادفه الباطل إال عند أيب حنيفة فيغاير بينهما ،إذ
الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع مد قمح مبد قمح ودرهم ،فبيع مد مبد صحيح
نظرا إىل أصل مشروعيته.
مشروع بأصله ،فلو رفع الدرهم صح البيع ً
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الرخصة والعزمية:
العزمية لغة :القصد املؤكد.
اصطالحا :احلكم الثابت بدليل شرعي ،خال من معارض راجح كتحرمي الزنا يف املنهيات،
و
ً
ووجوب الصالة يف املأمورات.
والرخصة لغة :اللني والسهولة ،يقال شيء رخص أي :لني.
اصطالحا :ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح ،كتيمم املريض ملرضه مع وجود
و
ً
املاء ،وأكل امليتة عند االضطرار .فالتيمم ثبت على خالف دليل شرعي وهو قوله تعاىل ﴿ :يا
أَيها الَّ ِذين آمنُوا إ َذا قُمتُم َإىل َّ ِ ِ
وه ُك ْم﴾ [املائدة ]3:ملعارض راجح وهو قوله
الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ
َ َ
ْ ْ
ضى أ َْو َعلَى َس َف ٍر﴾ [النساء ،]32:وكذلك أكل املضطر للميتة على
تعاىلَ ﴿ :وإن ُكنتُم َّم ْر َ
ت َعلَي ُك ُم الْ َميتَةُ﴾ [املائدة ،]3:وقد أجيز لدليل
خالف دليل شرعي هو قوله تعاىلُ ﴿ :حِّرَم ْ
ص ٍة﴾ [املائدة ]3:فدفعه بأكل امليتة عن
راجح عليه وهو قوله تعاىل ﴿ :فَ َم ِن ْ
اضطَُّر ِيف َمَْ َم َ
نفسه اجلوع املفضي إىل اهلالك أرجح بال شك من مطلق تضرره خببثها.
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أقسام الكالم
من املعلوم أن الكتاب والسنة مها أصال الدين وقوامه ،وأهنما بلسان عريب مبني فيتوقف العلم
هبما على العلم بالكالم العريب نفسه ،والوقوف على أقسامه املتعددة.
ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أوالً ،إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن معرفته.
أوالً :تعريف الكالم.
يطلق الكالم على جمموع أمرين :اللفظ واملعىن كالقرآن وسائر الكتب املنزلة واألحاديث
القدسية فإهنا كالم اهلل تعاىل داهلا ومدلوهلا.
هذا هو قول أهل احلق ،وقد أطلقه مجاعة من املبتدعة على املعىن املستقر يف القلب وهو قول
مردود بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وإن أطلق الكالم يف بعض األحيان على
املعىن القائم بالنفس ،فال بد من تقييده مبا يدل على ذلك كم ـا يف قوله تعاىلَ ﴿ :وي ُقولُو َن ِيف
ول ﴾ [اجملادلة ]1:فلوال تقييده بقولهِ ﴿ :يف أَن ُف ِس ِه ْم ﴾
أَن ُف ِس ِه ْم لَ ْوال َيع ِّذبـُنَا اللَّهُ ِمبَا نَـ ُق ُ
النصرف إىل القول باللسان ،وقد يطلق على كل ما أفهم املراد كقول الشاعر:
رددت عليها بالدموع البوادر
إذا كلمتين بالعيون الفواتر
مفيدا فائدة حيسن السكوت عليها مثل :حممد
ويطلق عند النحاة على :اللفظ املركب تركيبًا ً
رسول اهلل.
أقل ما حتصل به الفائدة:
حتصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية ،وأقل ما يكون ذلك يف أحد الرتاكيب
اآلتية:
1ـ الرتكيب من امسني كاملبتدأ واخلرب مثل :اهلل أحد ،اهلل الصمد.
4ـ الرتكيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله مثل :جاء احلق وزهق الباطل.
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3ـ الرتكيب من حرف واسم مثل :يا اهلل.
والصحيح أن الرتكيب الثالث راجع إىل الرتكيب الثاِن ألن احلرف نائب عن فعل ،وحتصل
الفائدة بالكلمة الواحدة املتضمنة ملعىن كالم مفيد كحرف اجلواب حنو :ال وبلى ونعم ،وفعل
األمر حنو :استقم.
تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء
ينقسم الكالم إىل خرب وإنشاء.
تعريف اخلرب:
هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته.
فقولنا« :ما احتمل الصدق والكذب» احرتاز عن اإلنشاء فإنه ال حيتمل الصدق وال الكذب.
وقولنا« :لذاته» لئال يشمل التعريف كالم اهلل تعاىل مثل ﴿ :أَ ْهلَا ُك ُم التَّ َكاثـُُر َح َّىت ُزْرُُتُ الْ َم َقابَِر
﴾ [التكاثر ،]4 ،1:واألمور البديهية مثل الواحد نصف االثنني ،والكل أكرب من اجلزء.
تقسيم اخلرب إىل صدق وكذب:
وينقسم اخلرب إىل صدق وكذب ،فإن طابق مضمونه الواقع نفيا مثل« :ال يصلح الناس فوضى
ال سراة هلم» ،أو إثباتًا مثل« :الناس سواسية كأسنان املشط» ،فصدق ،وإن خالفه نفيا مثل:
«ال حاجة إىل تعلم الصناعات النافعة» أو إثباتًا مثل« :الفرس أسرع من الطائرة» فكذب.
تعريف اإلنشاء :هو ما ال حيتمل الصدق وال الكذب لذاته كـ«أقم الصالة»« ،ال تشرك باهلل»،
وهو نوعان :طليب ،وغري طليب.
أقسام اإلنشاء:
1ـ اإلنشاء الطليب:
وهو ما استدعى مطلوبًا غري حاصل وقت الطلب وهو أقسام منها:
األمر :وهو طلب إجياد الشيء بصيغة دالة عليه مثل« :أطع والديك».
النهي :وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليه حنو« :ال تقصر يف واجبك».
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استفهام :وهو طلب اإلفهام عن شيء حنو« :هل ذاكرت درسك؟».
التمين :وهو ما كان مدلوله طلب أمر ال مطمع فيه أو عسري املنال بصيغة دالة عليه.
مثال األول :ليت شبابًا بوع فاشرتيت.
ومثال الثاِن :ليت املسلمني يتحدون.
الرتجي :وهو ما كان املطلوب فيه ممكنًا ،وكان حمبوبًا بصيغة دالة عليه مثل« :لعل شباب
املسلمني يتجهون إىل النهل من معني دينهم احلنيف».
العرض :وهو الطلب برفق مثل قولك لصديقك« :أال تزور صديقك».
ِ
الرس ِ
ول
التحضيض :وهو الطلب حبث مثل ﴿ :أَال تـُ َقاتلُو َن قَـ ْوًما نَّ َكثُوا أَميَانَـ ُه ْم َوَمهُّوا بِ ْ
إخَر ِاج َّ ُ
َوُهم بَ َدءُوُك ْم أ ََّوَل َمَّرٍة ﴾ [التوبة.]31:
4ـ اإلنشاء غري الطليب:
كصيغ العقود حنو :بعت واشرتيت وزوجت مر ًادا هبا إمضاء العقد ،وكصيغ القسم حنو« :واهلل
ألصدقن يف احلديث» ،وكاملدح حنو« :نعم الطالب اجملد» ،والذم حنو« :بئست الصفة
احلسد».
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تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز
اعلم أوالً أن للناس يف تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز ثالثة آراء:
 .1منع هذا التقسيم أصالً وأنه ال جماز ال يف القرآن وال يف اللغة العربية:
ومن الذاهبني إىل ذلك أبو إسحاق اإلسفراييين ،وقد نصر هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية
يف كتاب اإلميان فقال:
«إن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز اصطالح حادث بعد انقضاء القرون الثالثة ،مل يتكلم به
أحد من األئمة املشهورين يف العلم :كمالك ،والثوري ،واألوزاعي ،وأيب حنيفة ،والشافعي ،بل
وال تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل :اخلليل ،وسيبويه ،وأيب عمرو بن العالء ،وحنوهم »...إىل
أن قال« :وهذا الشافعي هو أول من جرد الكالم يف أصول الفقه مل يقسم هذا التقسيم وال
تكلم بلفظ احلقيقة واجملاز».
.4منع وجود اجملاز يف القرآن دون اللغة:
ونسبه يف كتاب اإلميان إىل أيب احلسن اجلزري وابن حامد من احلنابلة وحممد بن خويزمنداد من
املالكية وإىل داود بن علي الظاهري وابنه أيب بكر.
 .3وقوع اجملاز يف اللغة ويف القرآن:
وهو قول القاضي أيب يعلى وابن عقيل وأيب اخلطاب وغريهم من احلنابلة ،ورجحه ابن قدامة يف
كالما
«روضة الناظر» ونسبه الزركشي يف كتابه «الربهان يف علوم القرآن» إىل اجلمهور ،وإليك ً
موجزا يتعلق بتقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز عند من يرى ذلك التقسيم:
ً
احلقيقة:
لغة :مأخوذة من احلق ،مبعىن الثابت على أنه مبعىن فاعل أو املثبت على أنه مبعىن مفعول.
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اصطالحا :اللفظ املستعمل فيما وضع له ابتداء يف اصطالح التخاطب ،كلفظ أسد ،يف
ً
احليوان املفرتس ،ومشس يف الكوكب املضيء ،وكلمة يف اصطالح التخاطب تبني لنا أصل
تقسيمهم احلقيقة إىل ثالثة أقسام:
1ـ لغوية.
4ـ عرفية.
3ـ شرعية.
احلقيقة اللغوية:
هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوالً يف اللغة كأسد يف احليوان املفرتس.
احلقيقة العرفية:
وتكون عامة وخاصة.
أ ـ فالعرفية العامة :ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ يف بعض مدلوله أو
بتغليب اجملاز على احلقيقة.
فاألول :أن يكون اللفظ قد وضع يف أصل اللغة ملعىن عام ،مث خصصه العرف ببعض مسمياته
كلفظ «دابة» فإن أصله لكل ما دب على وجه األرض غري أن العرف خصصه بذوات األربع.
والثاِن :أن يكون اللفظ يف أصل اللغة ملعىن ،مث يشتهر يف عرف االستعمال يف املعىن اجملازي
حبيث ال يفهم من اللفظ عند إطالقه غريه كلفظ «الغائط» فإنه يف أصل الوضع للمكان
املطمئن من األرض مث نقل عنه إىل الفضلة اخلارجة من اإلنسان ،وكلفظ «الراوية» فإنه يف
األصل للبعري الذي يستقى عليه مث نقل عنه إىل املزادة.
ب ـ والعرفية اخلاصة :ما تعارف عليه بعض الطوائف من األلفاظ اليت وضعوها ملعىن عندهم
كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات اجلر يف معان اصطلحوا عليها،
وكتعارف أهل البالغة على املسند واملسند إليه وحنو ذلك.
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احلقيقة الشرعية:
هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوالً يف الشرع ،كالصالة للعبادة املخصوصة املفتتحة بالتكبري
املختتمة بالتسليم ،وكاإلميان لالعتقاد والقول والعمل.
اجملاز:
وهو لغة :مكان اجلواز أو اجلواز على أنه مصدر ميمي.
ويف االصطالح قسمان :لغوي وعقلي.
أوالً :اجملاز اللغوي
هو :اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له أوال لعالقة مع قرينة.
مثاله :لفظة «أسد» يف الرجل الشجاع ،فإهنا استعملت يف غري ما وضعت له أوالً إذ الوضع
األول هلا إمنا هو يف احليوان املفرتس واستعماهلا يف الرجل الشجاع بالوضع الثاِن بسبب التجوز
هبا عن حملها األول.
العالقة والغرض منها :واشرتاط العالقة خيرج استعمال اللفظ يف غري ما وضع له بطريق السهو
أو الغلط كقولك :خذ هذا القلم وتشري إىل كتاب مثالً ،أو بطريق القصد ولكن ال مناسبة بني
تفاحا أو ثوبًا إذ ال مناسبة بني
املعنيني كقولك :خذ هذا الكتاب أو اشرتيت كتابًا تريد ً
الكتاب والتفاح وال بني الكتاب والثوب.
والغرض من العالقة :انتقال الذهن من املعىن األول إىل املعىن الثاِن عن طريقها فهي كاجلسر
أسدا يرمي ،فإن جسر االنتقال من احليوان املفرتس إىل
للذهن يعرب عليها كما يف قولك :رأيت ً
الرجل الشجاع إمنا هي الشجاعة اليت تربط بني املعنيني يف قولك :حيوان مفرتس ورجل شجاع.
أقسام العالقة:
والعالقة إما املشاهبة :كمشاهبة الرجل الشجاع لألسد يف الشجاعة يف املثال املتقدم ألهنا معىن
مشرتك بينهما.
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وأما غري املشاهبة كقوهلم« :بث األمري عيونًا له يف املدينة» أي :جواسيس ،وكل جماز عالقته
املشاهبة يسمى «استعارة» ألنك شبهت مث استعرت لفظ املشبه به وأطلقته على املشبه وكل
جمازا مرسالً» ألنه أرسل عن قيد املشاهبة.
جماز عالقته غري املشاهبة يسمى « ً
والعالقات بغري املشاهبة متعددة ألهنا تعم كل مناسبة أو مالبسة بني املعنيني تصحح نقل اللفظ
من معناه األول إىل الثاِن كالكلية واجلزئية فاألوىل كأن تطلق الكل وتريد اجلزء كما تقول:
قبضت الشرطة على اللص ،إذ القبض مل حيصل من مجيع الشرطة وإمنا حصل من بعضهم،
والثانية كإطالق العني وإرادة كل اإلنسان يف املثال املتقدم للجاسوس.
وكالسببية أو املسببَّية فالسببية أن تطلق السبب وتريد املسبب كأن تقول« :رعينا الغيث»
بيعا».
واملسببية أن تطلق املسبب وتريد السبب كأن تقول« :أمطرت السماء ر ً
وكاحلالية بأن تطلق احلال وتريد احملل أو احمللية بأن تطلق احملل وتريد احلال فيه إىل غري ذلك.
مفردا ومركبًا:
واجملاز اللغوي يكون ً
فاملفرد :هو ما كان يف اللفظ املفرد وتقدمت أمثلته.
واملركب :ما كان يف اجلمل فإن كانت العالقة فيه املشاهبة مسي استعارة ثمثيلية ،وإال فمجاز
مركب مرسل كتشبيه صورة بصورة ،ونقل الدال على الصورة املشبه هبا وإطالقها على الصورة
املشبهة كقولك ملرتدد يف أمر« :أراك تقدم رجالً وتؤخر أخرى».
وقولك ملن مجع خصلتني ذميمتني كشرب الدخان وحلق اللحى مثالً« :أحشفا وسوء كيلة».
ثانيا :اجملاز العقلي:
ويكون اجملاز عقليا إذا كانت األلفاظ مستعملة يف حقائقها ولكن التجوز حصل يف اإلسناد
قصرا ،فـ«بىن» و«األمري» و«القصر» مستعملة يف حقائقها ،ولكن التجوز
كقولك :بىن األمري ً
حصل بنسبة البناء إىل األمري إذ الباِن له حقيقة العمال.
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األم ـ ــر
يطلق لفظ األمر إطالقني:
الص ِ
الة ﴾ [طه ،]134:وهذا األمر
ك بِ َّ
األول :على طلب الفعل كقوله تعاىلَ ﴿ :وأْ ُم ْر أ َْهلَ َ
جيمع على أوامر.
الثاِن :على الفعل واحلال والشأن كقوله تعاىلَ ﴿ :و َشا ِوْرُه ْم ِيف األ َْم ِر ﴾ [آل عمران،]150:
وهذا األمر جيمع على أمور واملراد هنا :األول ملا فيه من الطلب.
واألمر يف االصطالح :استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل االستعالء وأكثر األصوليني
ال يشرتط العلو وال االستعالء يف اآلمر ،واستشهدوا بقول عمرو بن العاص ملعاوية:
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
جازما فعصيتين
أمرا ً
أمرتك ً
خارجا على معاوية فظفر به مث عفا عنه ،فخرج عليه مرة أخرى ،ومعلوم أنه ليس هناك
وكان ً
علو وال استعالء من عمرو على معاوية ،وكذلك قوله تعاىل حكاية عن فرعون لقومه ﴿ فَ َما َذا
تَأْ ُم ُرو َن ﴾ [األعراف.]111:
وميكن أن جياب عن ذلك بأنه حني منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعالء هلم.
صيغ األمر:
ولألمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا جتردت عن القرائن الصارفة عنه ،وهي أربع:
استَـ ْغ ِف ُروا َربَّ ُكم ﴾ [نوح﴿ ،]11:
1ـ فعل األمر :مثل ﴿ :أَقِ ِم َّ
الصالةَ ﴾ [اإلسراءْ ﴿ ،]71:
ِِ
ِِ
ني ﴾ [التوبة.]73:
َيها النَِّيب َجاهد ال ُك َّف َار َواملُنَافق َ
يا أ َ
ضوا تَـ َفثَـ ُه ْم َولْيوفُوا نُ ُذ َورُه ْم َولْيطََّّوفُوا
4ـ املضارع اجملزوم بالم األمر :مثل قوله تعاىلُ ﴿ :مثَّ لْي ْق ُ
بِالْب ِ
يت الْ َعتِ ِيق ﴾ [احلج.]40:
َ
َّ ِ
ََن ُف َس ُك ْم ﴾
ين َآمنُوا َعلَي ُك ْم أ َ
3ـ اسم فعل األمر :مثل قوله تعاىل ﴿ :يا أ َ
ََ َيها الذ َ
[املائدة.]115:
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الرقَ ِ
اب ﴾ [حممد.]2:
ب ِّ
2ـ املصدر النائب عن فعل األمر :مثل قوله تعاىل ﴿ :فَ َ
ض ْر َ
صيغ تفيد ما تفيده صيغ األمر:
تقدم ذكر صيغ األمر األصلية ،وهناك صيغ أخرى تدل على األمر بالشيء وطلب إجياده ومن
هذه الصيغ:
1ـ التصريح بلفظ األمر :مثل« :آمركم ،وأمرتكم ،أنتم مأمورون».
 4ـ وكذا التصريح باإلجياب ،والفرض والكتب.
 3ـ ولفظة :حق على العباد وعلى املؤمنني.
 2ـ وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الرتك أو إحباط العمل بالرتك وحنو ذلك.
أمرا ،فإن السيد إذا قال
هذا هو رأي اجلمهور واستدلوا بإمجاع أهل اللغة على تسمية ذلك ً
مطيعا إن فعل وعاصيا إن ترك.
مرا وعد العبد ً
لعبده« :أعطين كذا» عد آ ً
وذهب األشاعرة ومن وافقهم إىل أن األمر ليست له صيغة لفظية ألن الكالم عندهم املعىن
القائم بالنفس دون اللفظ ،وإمنا جعل اللفظ ليعرب به عن املعىن النفسي ويدل عليه ،وهذا الرأي
باطل ملخالفة الكتاب والسنة.
الث لَ ٍ
يال َس ِويا ﴾ [مرمي ]11:فإنه
َّاس ثَ َ
أما الكتاب فقوله تعاىل لزكريا ﴿ :آيتُ َ
ك أَالَّ تُ َكلِّ َم الن َ
كالما.
مل يسم املعىن الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه باإلشارة إليهمً :
وأما السنة فقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إن اهلل جتاوز ألمىت عما حدثت به أنفسها ما مل
تتكلم به أو تعمل» ،ففرق بني املعىن القائم بالنفس والكالم ،وأخرب برفع املؤاخذة يف األول
دون الثاِن.
احلكم الذي تقتضيه صيغة األمر عند اإلطالق:
إذا وردت صيغة األمر جمردة عن القرائن الدالة على املراد هبا اقتضت الوجوب وهو قول
ك ﴾
ك أَالَّ تَ ْس ُج َد إ ْذ أ ََم ْرتُ َ
اجلمهور وعليه دلت األدلة كقوله تعاىل إلبليسَ ﴿ :ما َمنَـ َع َ
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ِ
يل َهلُ ُم ْارَكعُوا ال ْيرَكعُو َن ﴾ [املرسالت ،]21:وقوله﴿ :
[األعراف ،]14:وقولهَ ﴿ :وإ َذا ق َ
يصيبـهم ع َذ ِ
ِ
ِ
فَـ ْل ِ َّ ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [النور،]33:
ين خيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرِه أَن تُصيبَـ ُه ْم فْتـنَةٌ أ َْو َ ُ ْ َ ٌ
ْ
اب أَل ٌ
يح َذر الذ َ
ٍِ
ِ ِ
يت أ َْم ِري ﴾ [طه ،]03:وقولهَ ﴿ :وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوال ُم ْؤمنَة إذَا قَ َ
ص َ
ضى اللَّهُ
وقوله ﴿ :أَفَـ َع َ
اخلِ َريةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم ﴾ [األحزاب ]33:إىل غري ذلك إذ ال خالص
َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَن ي ُكو َن َهلُ ُم ْ
للمأمور من الوعيد وال جناة له من العذاب وال من عار العصيان إال باالمتثال ويدل لذلك
أيضا أن الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يستدلون باألمر على الوجوب ،ومل يقع بينهم خالف
ً
إمجاعا ،وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي مل ميتثل أمر سيده ووصفه
يف ذلك فكان ً
بالعصيان ،وال يذم ويوصف بالعصيان إال من كان تارًكا لواجب عليه.
األمر بالشيء أمر به ومبا ال يتم إال به:
أيضا ضرورة توقف
إذا كان الواجب املطلق يتوقف وجوده على شيء ،فإن األمر يشمله ً
حصول الواجب عليه كالطهارة فإن األمر بالصالة يشملها وهذا معىن قوهلم« :األمر بالشيء
أمر به ومبا ال يتم إال به» وليس معىن ذلك أن وجوبه جاء ضمنًا بدون دليل مستقل ،بل له
أدلة أخرى ،غري أن األمر اخلاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه.
هذا يف الواجب املطلق فإن وجوب الصالة مثالً غري مشروط بقيد فيكون األمر هبا مقتضيا
األمر مبا ال يتم إال به وهو الطهارة.
أمرا
أما يف الواجب املقيد فليس كذلك كالزكاة فإن وجوهبا مقيد مبلك النصاب فليس األمر هبا ً
بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتالكه ،ألن ذلك إثمام للوجوب ال للواجب ،ولذا
يقولون :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وما ال يتم الوجوب إال به فليس بواجب،
والصالة قد استقر وجوهبا ،أما الزكاة فال جتب حىت حيصل النصاب.
استعمال صيغة األمر يف غري معناها األصلي:
قد خترج صيغة األمر عن معناها األصلي إىل معان ترشد إليها القرائن ،ومن ذلك ما يأيت:
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1ـ لإلباحة مثل قوله تعاىلُ ﴿ :كلُوا َوا ْشَربُوا ﴾ [البقرة.]31:
4ـ وللتهديد مثل قوله تعاىلْ ﴿ :اع َملُوا َما ِشْئتُ ْم ﴾ [فصلت.]21:
3ـ ولالمتنان مثل قوله تعاىلِ ﴿ :ممَّا َرَزقْـنَا ُك ْم ﴾ [البقرة.]452:
2ـ ولإلكرام مثل قوله تعاىلْ ﴿ :ادخلُوها بِس ٍ ِ ِ
ني ﴾ [احلجر.]23:
الم آمن َ
ُ َ َ
5ـ وللتعجيز مثل قوله تعاىل ﴿ :فَأْتُوا بِ ُس َورٍة ِّمن ِّمثْلِ ِه ﴾ [البقرة.]43:
صِربُوا ﴾ [الطور.]13:
اصِربُوا أ َْو ال تَ ْ
3ـ وللتسوية مثل قوله تعاىل ﴿ :ف ْ
7ـ ولالحتقار مثل قوله تعاىل ﴿ :أَلْ ُقوا َما أَنتُم ُّم ْل ُقو َن ﴾ [يونس.]11:
 1ـ وللمشورة مثل قوله تعاىل ﴿ :فَانظُْر َما َذا تَـَرى ﴾ [الصافات.]114:
0ـ ولالعتبار مثل قوله تعاىل ﴿ :انظُُروا َإىل ََثَِرِه إ َذا أ ََْثََر ﴾ [األنعام.]00:
ب ا ْغ ِف ْر ِيل.
11ـ وللدعاء مثل قولكَ :ر ِّ
11ـ ولاللتماس :مثل قولك لزميلك« :ناولين القلم» ،إىل غري ذلك من املعاِن املتنوعة.
تكرار املأمور به أو عدم تكراره:
يف هذا البحث ثالث صور :ألن األمر إما أن يقيد مبا يفيد الوحدة أو مبا يفيد التكرار أو
يكون خاليا عن القيد.
فاألول ( : )1حيمل على ما قيد به ،والقيد إما صفة أو شرط ،فالقيد بصفة كقوله تعاىل﴿ :
السا ِرقَةُ فَاقْطَعوا أ ِ
َيد ُيه َما ﴾ [املائدة ،]31:فكلما حصلت السرقة وجب القطع ،ما
السا ِر ُق َو َّ
َو َّ
ُ
مل يكن تكرارها قبله ،واملقيد كقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما
يقول »...إخل.
والثاِن ( : )2حيمل على ما قيد به أيضا كقوله تعاىل ﴿ :ولِلَّ ِ
َّاس ِح ُّج الْب ِ
ِ
يت َم ِن
ن
ال
ى
ل
ع
ه
َ
ً
َ
َ
َ
اع إلَ ِيه َسبِيالً ﴾ [ آل عمران ،]70:وقد سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أيف كل
استَطَ َ
ْ
( )1هذه الصورة الثانية ال األوىل؛ فلعله سبق قلم.
( )2هذه الصورة األوىل ال الثانية.
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عام يا رسول اهلل؟ فأجاب مبا يدل على أنه يف العمر مرة ،فيحمل يف اآلية على الوحدة هلذا
القيد.
الثالث :وهو اخلايل عن القيد؛ فاألكثرون على عدم إفادته التكرار ألنه ملطلق إجياد املاهية واملرة
الواحدة تكفي فيه فمثالً لو قال الزوج لوكيله« :طلق زوجيت» مل ميلك إال تطليقة واحدة ،ولو
أمر السيد عبده بدخول الدار مثالً برأت ذمته مبرة واحدة ومل حيسن لومه وال توبيخه.
األمر املطلق يقتضي فعل املأمور به على الفور:
فورا يف أول زمن
إذا وردت صيغة األمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل املأمور به ً
اإلمكان لقيام األدلة على ذلك كقوله تعاىلَ ﴿ :و َسا ِرعُوا َإىل َم ْغ ِفَرٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم ﴾ [آل
ِ
استَبِ ُقوا
عمران ،]133:وقولهَ ﴿ :سابِ ُقوا َإىل َم ْغفَرٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم ﴾ [احلديد ،]41:وقوله ﴿ :فَ ْ
اخلري ِ
اخلري ِ
ات ﴾ [البقرة ،]121:وكمدحه املسارعني يف قوله ﴿ :أ ُْولَئِ َ ِ ِ
ات ﴾
ك ي َسارعُو َن يف َْ َ
َْ َ
[املؤمنون ،]31:ووجه داللة هذه النصوص أن وضع االستباق واملسابقة واملسارعة للفورية.
ك أَالَّ تَ ْس ُج َد إ ْذ
وكذم اهلل تعاىل إلبليس على عدم املبادرة بالسجود بقوله تعاىلَ ﴿ :ما َمنَـ َع َ
ِ ِ ِ
آلد َم فَ َس َج ُدوا إالَّ
أ ََم ْرتُ َ
اس ُج ُدوا َ
ك ﴾ [األعراف ،]14:أي يف قولهَ ﴿ :وإ ْذ قُـ ْلنَا ل ْل َمالئ َكة ْ
ِ
يس ﴾ [البقرة ،]32:ولو مل يكن األمر للفور ملا استحق الذم ويدل لذلك من جهة اللغة:
إبْل َ
أن السيد لو أمر عبده فلم ميتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن األمر على الرتاخي ـ مل يكن عذره
مقبوالً عندهم.
وما استدل به القائلون بأنه على الرتاخي من تأخري النيب صلى اهلل عليه وسلم احلج إىل سنة
عشر ـ مدفوع بكون النيب صلى اهلل عليه وسلم حيتمل أنه أخره ألغراض منها :كراهيته ملشاهدة
ما كان املشركون يفعلونه يف احلرم مما فيه َمالفة للشريعة ،فلما أذن مؤذنوه يف السنة التاسعة
برباءة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم من املشركني ومنعهم من قربان احلرم وطهر اهلل مكة من
أدران الشرك ـ حج عليه الصالة والسالم.
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من يدخل يف خطاب التكليف ومن ال يدخل:
الناس على قسمني:
1ـ قسم مل يكتمل إدراكه :وذلك إما لعدم البلوغ كالصغري أو لفقدان العقل كاجملنون ،أو
لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي.
4ـ قسم مكتمل اإلدراك :وهو البالغ العاقل السامل من العوارض املتقدمة.
فالقسم األول ال يدخل يف نطاق التكليف وال يشمله اخلطاب بدليل العقل والنقل.
أمرا ال يتأتى منه امتثاله.
أ ـ أما من جهة العقل فألن األمر يقتضي االمتثال ومن مل يدرك ً
ب ـ وأما من جهة النقل فلحديث« :رفع القلم عن ثالث »...احلديث.
وال يعرتض على هذا بتضمني ما أتلفه ألن ضمان حق الغري يستوي فيه العاقل وغري العاقل
حىت لو أتلفته هبيمة لزم صاحبها ضمانه.
وأما القسم الثاِن :فهو إما مسلمون أو غري مسلمني ،واخلطاب إما بأصل كالعقائد وإما بفرع
كالصالة والصيام وحنو ذلك.
أ ـ فاخلطاب بأصل يشملهما اتفاقًا.
ب ـ واخلطاب بفرع فيه خالف والصحيح دخول الكفار فيه كاملسلمني ،ومن أدلـة ذلك قولـه
ك ِمن الْمصلِّني وَمل نَ ُ ِ ِ ِ
ني
ك نُطْع ُم الْم ْسك َ
تعاىل عن الكفارَ ﴿ :ما َسلَ َك ُك ْم ِيف َس َقَر قَالُوا َملْ نَ ُ َ ُ َ َ َ ْ
وُكنَّا ََنُوض مع ْ ِ ِ
ب بِ ْيوِم الـدِّي ِن﴾ [املدثر ،]23_24:فذكروا من أسباب
اخلَائض َ
ني َوُكنَّا نُ َك ِّذ ُ
ُ ََ
َ
تعذيبهم تركهم ملا أمروا به من الفروع ،كرتكهم الصالة والزكاة وارتكاهبم ملا هنوا عنه خبوضهم مع
اخلائضني ومل يقتصروا على ذكر السبب األكرب وهو تكذيبهم بيوم الدين.
َّ ِ
ص ُّدوا َعن
ين َك َف ُروا َو َ
ومنها رمجه صلى اهلل عليه وسلم اليـهوديني ،وكذلـك قولـه تعاىل ﴿ :الذ َ
ِ
اهم َع َذابا فَـو َق الْع َذ ِ
اب ﴾ [النحل.]11:
َسبِ ِيل اللَّه ِزْدنَ ُ ْ ً ْ َ
وكما أن املؤمن يثاب على إميانه وعلى امتثاله األوامر واجتناب النواهي فكذلك الكافر يعاقب
على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال األوامر.
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الـنـه ــي

تعريف النهي:
النهي لغة :املنع ،ومنه مسي العقل «هنية» ألنه ينهى صاحبه ومينعه من الوقوع فيما ال يليق.
اصطالحا :طلب الكف عن فعل على سبيل االستعالء ،بغري كف وحنوها.
النهي
ً
ِ
َيها
مثاله قوله تعاىل ﴿ :ال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُكم بَينَ ُكم بِالْبَاط ِل ﴾ [النساء ،]40:وقوله ﴿ :يا أ َ
َّ ِ
ول َوَختُونُوا أ ََمانَاتِ ُك ْم َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن ﴾ [األنفال.]47:
الر ُس َ
ين َآمنُوا ال َختُونُوا اللَّهَ َو َّ
الذ َ
صيغته« :كل مضارع جمزوم بال» ،وال يدخل يف ذلك :كف ،أو خل ،أو ذر ،أو دع مما جاء
ِ
اإلمث وب ِ
اطنَهُ ﴾ [األنعامَ ﴿ ،]141:وَد ْع
لطلب الكف كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َذ ُروا ظَاهَر ِْ َ َ
أَ َذ ُاه ْم ﴾ [األحزاب ﴿ ،]21:فَ َخلُّوا َسبِيلَ ُهم ﴾ [التوبة ]5 :ألهنا وإن كانت تفيد طلب
الكف إال أهنا بصيغة األمر.
مقتضى النهي :التحرمي حقيقة باالتفاق لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :وما هنيتكم عنه
فاجتنبوه».
صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي:
ويلتحق بصيغة النهي يف إفادة التحرمي :التصريح بلفظ التحرمي ،والنهي واحلظر والوعيد على
الفعل ،وذم الفاعل ،وإجياب الكفارة بالفعل ،وكلمة ما كان هلم كذا ومل يكن هلم ،وكذا ترتيب
احلد على الفعل وكلمة «ال حيل» ووصف الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيني الشيطان وعمله،
وأنه تعاىل ال يرضاه لعباده ،وال يزكي فاعله ،وال يكلمه وال ينظر إليه وحنو ذلك.
ورود صيغة النهي بغري التحرمي:
1ـ ترد للكراهية كالنهي عن الشرب من فم القربة.
ِ
ِ
َخطَأنَا ﴾
4ـ وترد للدعاء إن كان من أدىن ألعلى مثل ﴿ :ربـَّنَا ال تـُ َؤاخ ْذنَا إ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
[البقرة.]413:
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ََ ْشياءَ إن تـُْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم ﴾
ََلُوا َع ْن أ َ
3ـ وترد لإلرشاد مثل قوله تعاىل ﴿ :ال تَ ْسأ َ
[املائدة.]111:
وعلى العموم فإهنا ترد لكثري مما يرد له األمر غري أن األمر لطلب الفعل والنهي لطلب الكف.
أحوال النهي:
أحوال النهي أربع ،وهي:
1ـ أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثري ـ كالنهي عن الزنا مثالً.
4ـ أن يكون النهي عن اجلمع بني متعدد ،وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفراده ،كاجلمع
بني األختني ،واجلمع بني املرأة وعمتها ،وبينها وبني خالتها.
3ـ أن يكون النهي عن التفريق بني شيئني أو أكثر دون اجلمع كالتفريق بني رجليه ينعل
معا.
معا أو حيفيهما ً
إحدامها دون األخرى ،بل على املنهي أن ينعلهما ً
اجتماعا وافـرتاقًا مـثل قـوله تـعاىلَ ﴿ :وال تُ ِط ْع ِمْنـ ُه ْم ِآَثًا أ َْو َك ُف ًورا
2ـ أن يكون املنهي عن متعدد
ً
﴾ [اإلنسان ،]42:فال جتوز طاعتهما جمتمعني وال مفرتقني.
ومن أمثلة ذلك ،ال تأكل السمك وتشرب اللنب ،على جزم الفعلني ،فإن النهي منصب على
األكل والشرب اجتماعا وافرتاقًا ،فإذا نصب الثاِن كان مثاالً للحالة الثانية ،وإذا رفع كان مثاالً
للحالة األوىل.
اقتضاء النهي فساد املنهي عنه:
املنهيات على قسمني:
الز َىن ﴾
1ـ قسم منهي عنه ومل يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعاىلَ ﴿ :وال تَـ ْقَربُوا ِّ
[اإلسراءَ ﴿ ،]34:و ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشيئًا ﴾ [النساء.]33:
لزوما ،وما ترتب عليه
وهذا هو املنهي عنه لذاته ،أي :لقبحه يف نفسه ،فهذا حمرم ً
قطعا وباطل ً
باطل كذلك ،كالولد من الزنا ال يلحق بأبيه ،وعمل املشرك ال يثاب عليه.
29

تسهيل الوصول إلى فهم علم األصول
4ـ وقسم منهي عنه من وجه ،مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثالث صور:
أ ـ منهي عنه لصفته.
ب ـ منهي عنه ألمر الزم له.
جـ ـ منهي عنه ألمر خارج عنه.
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األمثلة على ما تقدم:
أوالً :املنهي عنه لصفته:
أيضا.
أ ـ يف العبادات :هني احلائض عن الصالة ،وهني السكران عنها ً
ب ـ يف املعامالت :النهي عن بيع املالقيح وذلك جلهالة البيع.
ثانيا :املنهي عنه ألمر الزم له:
أ ـ يف العبادات :النهي عن الصوم يوم العيد ،ملا يلزمه من اإلعراض عن ضيافة اهلل يف ذلك
اليوم.
ب ـ يف املعامالت :النهي عن بيع العبد املسلم لكافر إذا مل يعتق عليه ملا فيه من والية الكافر
على املسلم املبيع.
ثالثًا :املنهي عنه ألمر خارج عنه:
أ ـ يف العبادات :النهي عن الوضوء مباء مغصوب أو الصالة يف أرض مغصوبة.
وبيان كون النهي ألمر خارج عنه ،أن النهي ال لنفس الوضوء ولكن ألنه حق للغري ال جيوز
استعماله بغري إذن فسواء فيه اإلتالف بوضوء أو بإراقة أو غري ذلك.
ويتضح لك الفرق بني املنهي عنه لذاته واملنهي عنه ألمر خارج عنه بالفرق بني املاء املتنجس
واملاء املغصوب.
ب ـ يف املعامالت :النهي عن البيع بعد النداء لصالة اجلمعة.
وبيان كونه ألمر خارج عنه أن البيع قد استوىف شروطه ولكنه مظنة لفوات الصالة كما أن
فوات الصالة قد يكون لعدة أسباب أخرى.
واجلمهور على أن النهي يف هذه الصورة ال يقتضي الفساد ألن نفس املنهي عنه وهو البيع
سامل من مبطل والنهي لذلك اخلارج ،فاجلهة منفكة أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي
إليه.
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وعند أمحد أن النهي يقتضي الفساد ألن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب فال
يثاب ويعاقب يف وقت واحد بسبب عمل واحد.
األدلة على اقتضاء النهي الفساد:
منها :قوله عليه السالم يف احلديث الصحيح« :من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي:
مردودا على فاعله فكأنه مل يوجد ،والرد إذا أضيف إىل العبادات اقتضى عدم
مردود وما كان ً
االعتداد هبا وإذا أضيف إىل العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها.
صاعا من التمر اجليد بصاعني من الرديء برده
ومنها :أمره صلى اهلل عليه وسلم حني اشرتى ً
وإعالمه بأن ذلك عني الربا.
ومنها :أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدالهلم على فساد عقود الربا بقوله
صلى اهلل عليه وسلم« :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثالً مبثل»وعلى فساد نكاح احملرم بالنهي
عنه.
األمر والنهي بلفظ اخلرب:
األمر والنهي بلفظ اخلرب كاألمر والنهي بلفظ الطلب يف مجيع األحكام.
وإليك األمثلة على النوعني:
أ ـ مثال األمر بلفظ اخلرب :قوله تعاىل  ﴿ :والْمطَلَّ َقات يتـربَّصن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء ﴾
َ ُ
ُ ََ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ني َكاملَ ِ
الد ُه َّن َحولَ ِ
ني ﴾ [البقرة.]433:
ات ْيرض ْع َن أ َْو َ
[البقرة ،]441:وقولهَ ﴿ :والْ َوال َد ُ
ْ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :من مات وعليه صيام صام عنه وليه».
احلَ ِّج ﴾
وق َوال ِج َد َال ِيف ْ
ث َوال فُ ُس َ
ب ـ ومثال النهي بلفظ اخلرب :قوله تعاىل ﴿ :فَال َرفَ َ
[البقرة ]107:وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال ضرر وال ضرار»وقوله صلى اهلل عليه وسلم يف
كتابه لعمرو بن حزم« :وأن ال ميس القرآن إال طاهر»
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الـعـ ــام

تعريف العام:
هو يف اللغة :الشامل.
والعموم مشول أمر آلخر مطل ًقا.
ويف االصطالح :هو اللفظ املستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع واحد من غري حصر.
فخرج بقولنا« :دفعة» حنو رجل ،يف سياق اإلثبات فإنه وإن كان مستغرقًا جلميع ما يصلح له
إال أن هذا االستغراق على سبيل البدلية ال دفعة واحدة.
وبقولنا« :بوضع واحد» املشرتك مثل «القرء والعني» فإنه بوضعني أو أكثر.
وبقولنا« :من غري حصر» أمساء األعداد كعشرة ومائة ،وهذا عند من ال يرى لفظ العدد من
صيغ العموم.
صيغ العموم:
وللعموم ألفاظ دالة عليه تسمى صيغ العموم ومنها ما يأيت:
1ـ كل :مثل قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل نَـ ْف ٍ
س َذائَِقةُ الْ َم ْو ِت ﴾ [األنبياء ،]35:وقولهُ ﴿ :كلٌّ َآم َن بِاللَّ ِه
َوَمالئِ َكتِ ِه ﴾ [البقرة.]415:
4ـ مجيع :مثل جاء القوم مجيعهم.
3ـ اجلمع املعرف باأللف والالم لغري العهد :مثل ﴿ :قَ ْد أَفْـلَ َح الْ ُم ْؤِمنُو َن ﴾ [املؤمنون ،]1:وكذا
يوصي ُكم اللَّه ِيف أَو ِ
املعرف باإلضافة مثلِ ﴿ :
الد ُك ْم ﴾ [النساء.]11:
ُ ُ ْ
َّ ِ
ِ
ص ِر َّ
ين
2ـ املفرد املعرف باأللف والالم لغري العهد :مثلَ ﴿ :والْ َع ْ
اإلنسا َن لَفي ُخ ْس ٍر إالَّ الذ َ
إن َ
آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
الص ِْرب ﴾ [العصر1:ـ ،]3وكذا املعرف
اص ْوا بِ ْ
اص ْوا بِ َّ
َ ََ
احلَ ِّق َوتَـ َو َ
الصاحلَات َوتَـ َو َ
ِ
ِ
وها ﴾ [النحل.]11:
صَ
باإلضافةَ ﴿ :وإن تَـعُ ُّدوا ن ْع َمةَ اللَّه ال ُْحت ُ
5ـ املثىن املعرف بأل :مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم« :إذا التقى املسلمان بسيفيهما »...فإنه
يعم كل مسلمني.
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ِ
ِ
ند اللَّ ِه ب ٍ
اق ﴾
3ـ ما :وهي ملا ال يعقل مثاهلا ـ موصولة ـ :قوله تعاىلَ ﴿ :ما عن َد ُك ْم ين َف ُد َوَما ع َ َ
[النحل ]03:ومثاهلا ـ شرطية ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وَما تَـ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ٍري ْيعلَ ْمهُ اللَّهُ ﴾
[البقرة.]107:
7ـ من :وهي ملن يعقل ،مثاهلا ـ موصولة ـ قوله تعاىلَ ﴿ :وال تـُ ْؤِمنُوا إالَّ لِ َمن تَبِ َع ِدينَ ُك ْم ﴾ [آل
ال ذَ َّرٍة َخ ًريا َيرهُ ﴾ [الزلزلة.]7:
عمران ،]73:ومثاهلا ـ شرطية ـ قوله تعاىل ﴿ :فَ َمن ْيع َم ْل ِمثْـ َق َ
 _ 1مىت :للزمان املبهم ـ شرطية ـ مثل« :مىت زرتين أكرمتك».
0ـ أين :للمكان املبهم ـ شرطية ـ مثل :قوله تعاىل ﴿ :أَينَما تَ ُكونُوا ي ْد ِر ُّ
ت ﴾
كك ُم الْ َم ْو ُ
َ
[النساء.]71:
نصا يف العموم وظاهرة فيه.
 _11النكرة يف سياق النفي وتكون َّ
نصية النكرة يف العموم وظهورها فيه:
نصا صرحيًا يف العموم يف احلاالت اآلتية:
تكون النكرة يف سياق النفي ًّ
1ـ إذا بنيت مع ال ،حنو :ال إله إال اهلل.
4ـ إذا زيدت قبلها « ِمن» وتزاد « ِمن» قبلها يف ثالثة مواضع:
أ ـ قبل الفاعل مثل ﴿ :لِت ِ
نذ َر قَـ ْوًما َّما أَتَا ُهم ِّمن نَّ ِذي ٍر﴾ [القصص.]23:
ُ
ِ
ك ِمن َّرس ٍ
ول ﴾ [األنبياء.]45:
ب ـ قبل املفعول مثلَ ﴿ :وَما أ َْر َس ْلنَا ِمن قَـْبل َ
ُ
جـ ـ قبل املبتدأ مثل ﴿ :وما ِمن إلٍَه إالَّ إلَه و ِ
اح ٌد ﴾ [املائدة.]73:
ََ ْ
ٌَ
3ـ النكرة الالزمة للنفي :مثل :ديار ،كما يف قوله تعاىل عن نوح ﴿ :ال تَ َذ ْر َعلَى األ َْر ِ
ض ِم َن
ِ
يارا ﴾ [نوح.]43:
ين َد ً
الْ َكاف ِر َ
نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها «ال» عمل ليس ،مثل قولك« :ال
وتكون ظاهرة ال ًّ
رجل يف الدار».
ٌ
داللة اللفظ العام واستعماالته:
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األصل يف العام أن تكون داللته كلية أي يكون احلكم فيه على كل فرد من أفراده املندرجة
حتته ،وهذا إن مل يدخله ختصيص هو العام الباقي على عمومه؛ وهو قليل ،ومن أمثاله:
1ـ قولهَ ﴿ :وَما ِمن َدابٍَّة ِيف األ َْر ِ
ض إالَّ َعلَى اللَّ ِه ِرْزقُـ َها ﴾ [هود.]3:
ٍ ِ
ِ
يم ﴾ [البقرة.]414:
4ـ وقولهَ ﴿ :واللَّهُ ب ُك ِّل َشيء َعل ٌ
ت َعلَي ُك ْم أَُّم َهاتُ ُك ْم ﴾ [النساء.]43:
3ـ وقولهُ ﴿ :حِّرَم ْ
فردا من أفراده ،وهذا هو العام املراد به اخلصوص ،كقوله تعاىل﴿ :
وقد يطلق ويكون املراد به ً
َّ ِ
َّاس ﴾ [آل عمران ]173:على أن املراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو
ين قَ َ
الذ َ
ال َهلُ ُم الن ُ
ضلِ ِه﴾ [النساء ،]52:على
اه ُم اللَّهُ ِمن فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
غريه ،وقوله تعاىل ﴿ :أ َْم ْحي ُس ُدو َن الن َ
عاما مث يدخله التخصيص ،وهنا
أن املراد بالناس هنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد يطلق ًّ
هو العام املخصوص.
كقوله تعاىل ﴿ :والْمطَلَّ َقات يتـربَّصن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء ﴾ [البقرة ]441:فلفظ املطلقات
َ ُ
ُ ََ ْ َ
ُ
الت األ ْ ِ
يض ْع َن َمحْلَ ُه َّن ﴾ [الطالق،]2:
َجلُ ُه َّن أَن َ
عام خصص بقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ُْو ُ
َمحَال أ َ
فجعل أجلهن وضع احلمل ال ثالثة قروء.
عموم حكم اخلطاب اخلاص به صلى اهلل عليه وسلم:
اخلطاب اخلاص بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يتناول حكمه األمة إال إذا دل دليل على
اختصاصه به.
ضى َزي ٌد ِّمْنـ َها َوطًَرا َزَّو ْجنَا َك َها لِ َكي ال ي ُكو َن َعلَى
ومن أدلة ذلك قوله تعاىل ﴿ :فَـلَ َّما قَ َ
ِ ِ
ِِ
ض ْوا ِمْنـ ُه َّن َوطًَرا ﴾ [األحزاب ،]37:وقوله تعاىل يف
ني َحَر ٌج ِيف أ َْزَو ِاج أ َْدعيائ ِه ْم إذَا قَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
الواهبة نفسها ﴿ :خالِصةً لَّ َ ِ ِ ِ ِ
ني ﴾ [األحزاب ،]51:ولو كان حكم اخلطاب
ك من ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
به خيتص به مل يصح التعليل يف اآلية األوىل ومل حيتج إىل التخصيص يف اآلية الثانية.
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب:
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إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص مل يسقط عمومه سواء كان السبب سؤاالً أو غريه ،كما
روي أنه صلى اهلل عليه وسلم مر على شاة ميتة مليمونة فقال« :أميا إهاب دبغ فقد طهر»
ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة يف أسباب خاصة من غري خالف،
إن ْ ِ ِ
وأصرح األدلة يف ذلك أن األنصاري الذي قبَّل األجنبية ونزلت فيهَّ ﴿ :
نب
احلَ َسنَات ي ْذه ْ َ
السيئ ِ
ات ﴾ [هود ]112:سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن حكم هذه اآلية هل
َّ َ
خيتص به بقوله :أيل هذا وحدي؟ فأجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم مبا يدل على التعميم
حيث قال« :بل ألميت كلهم».
ويوضحه من جهة اللغة :أن الرجل لو قالت له زوجته :طلقين فطلق مجيع نسائه وقع الطالق
عليهن ومل خيتص بالطالبة وحدها.
احلكم على املفرد حبكم العام ال يسقط عمومه:
إذا ذكر حكم عام حمكوم عليه حبكم مث حكم بذلك احلكم على بعض أفراده مل يسقط به
وح ﴾ [القدر ]2:أم
معا مثل ﴿ :تَـنَـَّزُل الْ َمالئِ َكةُ َو ُّ
حكم العام خالفًا أليب ثور ،وسواء ذكرتا ً
الر ُ
ال مثل حديث« :أميا إهاب دبغ فقد طهر» مع حديث مسلم أنه صلى اهلل عليه وسلم مر
بشاة ميتة فقال« :هال أخذُت إهاهبا فانتفعتم به» ومثل حديث« :من وجد متاعه عند رجل
قد أفلس فهو أحق به من من غريه» مع حديث « :إذا ابتاع الرجل سلعة مث أفلس وهي عنده
فهو أحق هبا من الغرماء» ،ومثل قول جابر رضي اهلل عنه :قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بالشفعة يف كل شيء ،مع حديث« :فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة».
وفائدة احلكم على بعض العام حبكم العام :قيل :إهنا نفي احتمال إخراجه من العام.
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ما ينـزل منـزلة العموم:
اشتهر بني األصوليني فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إىل الشافعي رمحه اهلل
ونصها« :ترك االستفصال يف حكاية احلال مع قيام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال
وحيسن به االستدالل» ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى اهلل عليه وسلم لغيالن الثقفي وقد
معا أو
أسلم على عشر نسوة«:أمسك منهن أر ًبعا وفارق سائرهن» ومل يسأله هل عقد عليهن ً
على الرتتيب فدل على عدم الفرق بني احلالني.
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الـخـ ــاص
تعريف اخلاص:
اخلاص مقابل للعام ،فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بال حصر فإن اخلاص ال يتناول
سوى واحد كزيد مثالً أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل احلصر ،كاثنني أو مخسة أو مائة
ألنه خاص هبذا العدد ،ومنه النكرة يف سياق اإلثبات كقولك :رأيت رجالً يف البيت أو اعتق
عبدا ،فإنه وإن كان صاحلًا لكل رجل ،وصادقًا بأي عبد إال أنه عمليا ال يصدق إال بفرد واحد
ً
احدا.
عبدا و ً
احدا واعتق ً
خيتص به ألنه مبعىن :رأيت رجالً و ً
التخصيص:
تعريف التخصيص:
لغة :اإلفراد.
اصطالحا :قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك.
و
ً
مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض اآلخر عنه وقد يكون
أي جعل احلكم الثابت للعام
ً
أيضا.
التخصيص قصر املتعدد على بعض أفراده ً
األمثلة:
يوصي ُكم اللَّه ِيف أَو ِ
أ ـ قصر العام :كقوله تعاىلِ ﴿ :
الد ُك ْم ﴾ [النساء ،]11:فهذا عام يف مجيع
ُ ُ ْ
أوالد املخاطبني وعام يف كل ولد ،فخص األول بقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إنا معاشر
األنبياء ال نورث» فأخرج أوالد األنبياء من عموم أوالد املخاطبني.
وقال صلى اهلل عليه وسلم« :ال يرث املسلم الكافر »...فخص عموم كل ولد بإخراج الولد
الكافر.
ب ـ مثال قصر املتعدد :كقولك مثالً :له علي عشرة دنانري إال ثالثة فإن فيه قصر الدين على
سبعة فقط.
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فتحصل يف هذا أمران:
1ـ عام أو متعدد ،أخرج منه البعض ،فهو العام املخصوص املتقدم ذكره.
املخصص ـ باسم الفاعل ـ كاحلديثني املذكورين ،واالستثناء يف
4ـ دال على اإلخراج ،فهو
ِّ
األخري.
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املخصصات:
املخصص العام على قسمني :متصل ومنفصل.
دائما.
األول :هو ما ال يستقل بنفسه بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له ً
الثاِن :هو ما استقل بنفسه وال ارتباط له يف الذكر مع العام من لفظ أو غريه.
املخصصات املتصلة:
وهي مخسة أشياء:
1ـ االستثناء.
4ـ الشرط.
3ـ الصفة.
2ـ الغاية.
5ـ بدل البعض.
التخصيص باالستثناء:
تعريفه :هو إخراج البعض بأداة «إالَّ» أو ما يقوم مقامها.
وهو قسمان :متصل ومنقطع.
بعضا من املستثىن منه كقوله تعاىل يف شأن نوح عليه السالم:
1ـ فاملتصل :ما كان فيه املستثىن ً
﴿ فَـلَبِ ِ
ِ
ٍ
ني َع ًاما ﴾ [العنكبوت ]12:وهذا القسم هو املقصود
َ
ث في ِه ْم أَلْ َ
ف َسنَة إالَّ مخَْس َ
باتفاق.
بعضا من املستثىن منه حنو :له علي عشرة دنانري إال كتابًا.
4ـ واملنقطع :ما مل يكن فيه املستثىن ً
ويف التخصيص هبذا النوع خالف وعلى القول به كما عند املالكية حيتاج إىل التأويل أي :إال
قيمة الكتاب ،فيكون املخرج من العشرة دنانري قيمة الكتاب فكأنه يعود عمليا إىل النوع
األول.
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شروط صحة االستثناء:
ولصحة التخصيص باالستثناء شروط منها:
ظلما عند املالكية.
1ـ أن يكون ملفوظًا يسمع ال مبجرد النية ،إال يف ميني ً
4ـ أن يكون متصالً مبا قبله لفظًا يف العرف ،فال يضر فصله بتنفس أو عطاس خالفًا البن
عباس إذ أجاز فصله مطل ًقا.
لغوا أو أكثر من النصف عند
3ـ أن ال يستغرق املستثىن منه كخمسة إال مخسة ألنه يعد ً
احلنابلة كخمسة إال ثالثة ألن االستثناء إلخراج القليل.
وحاصل اخلالف يف الشرط األخري كاآليت:
1ـ أن يكون املستثىن أقل مما بقي كخمسة إال اثنني فهذا صحيح باإلمجاع.
4ـ أن يكون املستثىن مستغرقًا جلميع املستثىن منه كخمسة إال مخسة وهذا باطل عند األكثر
خالفًا البن طلحة األندلسي.
3ـ أن يكون املستثىن أكثر مما بقي كخمسة إال أربعة وهو جائز عند اجلمهور ممنوع عند
احلنابلة.
ورود االستثناء بعد مجل متعاطفة:
ات ُمثَّ َمل يأْتُوا بِأَربـع ِة شه َداء فَ ِ
قال اهلل تعاىل ﴿ :والَّ ِذين يرمو َن الْمحصنَ ِ
ِ
ني َج ْل َد ًة
وه ْم ََثَان َ
اجل ُد ُ
َْ َ ُ َ َ ْ
ْ
َ َ ُْ ُ ْ َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
َصلَ ُحوا
ين تَابُوا ِم ْن بَـ ْعد ذَل َ
َوال تَـ ْقبَـلُوا َهلُ ْم َش َه َادةً أَبَ ًدا َوأ ُْولَئِ َ
ك َوأ ْ
ك ُه ُم الْ َفاس ُقو َن ( )2إالَّ الذ َ
إن اللَّه َغ ُف ِ
يم ﴾ [النور.]5،2:
فَ َّ َ ٌ
ور َّرح ٌ
فقد ورد االستثناء يف هذه اآلية بعد ثالث مجل:
1ـ مجلة األمر باجللد.
4ـ مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم.
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3ـ مجلة احلكم عليهم بالفسق.
فهل يعود االستثناء إىل اجلميع أو إىل اجلملة األخرية فقط ،خالف.
أ ـ فاجلمهور على أنه يعود إىل اجلميع ألنه الظاهر ما مل يدل دليل على خالف ذلك فال يصح
رجوعه إىل مجلة اجللد يف هذه اآلية مثالً.
ب ـ وأبو حنيفة على أنه يعود إىل اجلملة األخرية فقط ألنه املتيقن.
أيضا حنو :تصدق على الفقراء واملساكني والغارمني
ومثله ورود االستثناء بعد مفردات متعاطفة ً
إال الفسقة منهم.
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التخصيص بالشرط:
تعريفه:
املراد بالشرط هنا :الشرط اللغوي وهو املعروف بتعليق أمر بأمر ،وأدواته كثرية منها« :إن وإذا»
مثل« :إن جنح زيد فأعطه جائزة».
ووجه التخصيص بالشرط يف املثال املتقدم :أنه خيرج من الكالم حاالً من أحوال زيد وهي عدم
جناحه ولوال الشرط لوجب إعطاؤه اجلائزة على كل حال.
الص ِ
وقد جاء يف قوله تعاىل ﴿ :وإذَا َ ِ
ِ
الة
ص ُروا ِم َن َّ
اح أَن تَـ ْق ُ
يس َعلَي ُك ْم ُجنَ ٌ
َ
ضَربْـتُ ْم يف األ َْرض فَـلَ َ
﴾ [النساء ]111:تعليق قصر الصالة على حصول الشرط وهو الضرب يف األرض ،ولوال
وسفرا ،لكنه خص حبالة السفر ،ويشرتط للتخصيص بالشرط
حضرا ً
الشرط جلاز القصر مطل ًقا ً
أن يتصل باملشروط لفظًا كما يف االستثناء.
التخصيص بالصفة:
واملراد بالصفة :الصفة املعنوية ،ال النعت املعروف يف علم النحو ،فتشمل احلال والظرف
والتمييز وغريها.
والغالب يف الصفة أن جتيء َمصصة للموصوف قبلها ورمبا تقدمت عليه كما يف إضافة الصفة
إىل املوصوف.
ووجه التخصيص بالصفة :أهنا تقصر احلكم على ما تصدق عليه وخترج مفهومها عن نطاق
احلكم إذا كان هلا مفهوم معترب.
أ ـ فمثالً :اقرأ الكتب النافعة يف البيت ،فإن قولك لصديقك :اقرأ الكتب ،عام يف كل كتاب
ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها وأخرج ما عدا ذلك.
ب ـ وكذلك« :اقرأ الكتب» عام يف كل مكان ولكن قولك« :يف البيت» قصر القراءة يف
مكان دون غريه.
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مبكرا أدركت الدرس األول» فحضرت عام يف مجيع األحوال،
جـ ـ وقولك« :إذا حضرت ً
َّ
يستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَ ْوالً
ومبكرا ختصيص له ،ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعاىلَ ﴿ :وَمن ملْ ْ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَميَانُ ُكم ِّمن فَـتَيات ُك ُم الْ ُم ْؤمنَات ﴾
صنَات الْ ُم ْؤمنَات فَمن َّما َملَ َك ْ
أَن ينك َح الْ ُم ْح َ
[النساء ،]45:فلفظة «فتياتكم» عامة خصصتها الصفة باملؤمنات.
شرط التخصيص بالصفة :ويشرتط لذلك أن تكون الصفة متصلة باملوصوف لفظًا كما يف
الشرط واالستثناء.
التخصيص بالغاية:
غاية الشيء :هنايته وهلا أدوات دالة عليها هي :إىل وحىت ،وهي اليت يتقدمها عموم يشمل ما
بعدها ألهنا خترج ما بعدها من عموم ما قبلها.
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ال ْيؤمنُو َن بِاللَّه َوال بِالْ ْيوم اآلخ ِر َوال حيَِّرُمو َن َما َحَّرَم اللَّهُ
مثاهلا :قال تعاىل ﴿ :قَاتلُوا الذ َ
ٍ
ِ ِ
يد وهم ص ِ
احل ِّق ِمن الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِكتَاب ح َّىت يعطُوا ِْ
اغ ُرو َن ﴾
َ َ ْ
اجل ْزيةَ َعن َ ُ ْ َ
ين َْ َ َ
َوَر ُسولُهُ َوال يدينُو َن د َ
[التوبة.]40:
فإن ما قبل الغاية وهو األمر بقتاهلم عام يشمل كل أحواهلم ،فلوال التخصيص بالغاية لكنا
مأمورين بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها.
التخصيص ببدل البعض:
خاصا هبم فهذا
إذا قلت« :أكرم القوم العلماء منهم» فقد أبدلت عموم القوم وجعلت اإلكرام ًّ
البدل َمصص عند البعض وهو الصحيح.
ومن أمثلته قوله تعاىل ﴿ :ولِلَّ ِه علَى الن ِ ِ
ِ
اع إلَ ِيه َسبِيالً ﴾ [آل
استَطَ َ
َ َ
َّاس ح ُّج الْبَيت َم ِن ْ
عمران ]07:فلفظ الناس عام يشمل املستطيع وغري املستطيع ،فلما ذكر بعده بدل البعض
خصصه باملستطيع.
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املخصصات املنفصلة:
تقدم تعريف املخصص املنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي:
أوالً :التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة وهو:
أ ـ إما آية ختصص عموم آية :مثل قوله تعاىل ﴿ :والْمطَلَّ َقات يتـربَّصن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء ﴾
َ ُ
ُ ََ ْ َ
ُ
الت األ ْ ِ
يض ْع َن
َجلُ ُه َّن أَن َ
[البقرة ]441:خصص منه أوالت األمحال بقوله تعاىلَ ﴿ :وأ ُْو ُ
َمحَال أ َ
َمحلَه َّن ﴾ [الطالق ]2:وخص منه أيضا املطلقات قبل املسيس بقوله تعاىل ﴿ :يا أ َّ ِ
ين
ً
َ
ُْ
َيها الذ َ
آمنُوا إ َذا نَ َكحتم الْمؤِمنَا ِت ُمثَّ طَلَّ ْقتموه َّن ِمن قَـب ِل أَن َثمَ ُّسوه َّن فَما لَ ُكم علَي ِه َّن ِمن ِعد ٍ
َّة
ُْ ُ ُْ
ُ َ ْ َ
ُُ ُ
ْ
َ
تَـ ْعتَدُّونَـ َها ﴾ [األحزاب.]20:
ت َعلَي ُك ُم الْ َميتَةُ ﴾ [املائدة]3:
ب ـ وإما حديث خيصص عموم آية :مثل قوله تعاىلُ ﴿ :حِّرَم ْ
خص منه السمك واجلراد بقوله صلى اهلل عليه وسلم« :أحلت لنا ميتتان ودمان أما امليتتان:
ِ
يض قُل ُهو أَ ًذى فَ ْ ِ
ِّساءَ ِيف
يسأَلُونَ َ
فاجلراد واحلوت» ومثل قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
ك َع ِن الْ َمح ِ ْ َ
اعتَزلُوا الن َ
الْ َم ِح ِ
وه َّن َح َّىت يطْ ُه ْر َن ﴾ [البقرة ]444:خص مبا روي عن عائشة وأم سلمة أنه
يض َوال تَـ ْقَربُ ُ
صلى اهلل عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض.
جـ ـ وإما آية ختصص عموم حديث :مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ما أبني من حي فهو
ميت» خص بقوله تعاىل ﴿ :وِمن أ ِ
اعا َإىل ِح ٍ
ني ﴾
َص َواف َها َوأ َْوبَا ِرَها َوأَ ْش َعا ِرَها أَثَاثًا َوَمتَ ً
َ ْ ْ
[النحل ]11:ومثل قوله صلى اهلل عليه وسلم« :إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول
يف النار» خص بقوله تعاىل ﴿ :فَـ َقاتِلُوا الَِّيت تَـْبغِي َح َّىت تَِفيءَ َإىل أ َْم ِر اللَّ ِه ﴾ [احلجرات.]0:
د ـ وإما حديث خيصص عموم حديث :مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم« :فيما سقت السماء
العشر» خص بقوله صلى اهلل عليه وسلم« :ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة».
ثانيا :اإلمجاع :
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ِ
ِ
ظ األُنثَي ِ
الد ُكم لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ني ﴾ [النساء ]11:خص
مثل قوله تعاىل ﴿ :يوصي ُك ُم اللَّهُ ِيف أ َْو ْ
ُ
منه الولد الرفيق باإلمجاع ومنه ختصيص العمومات املانعة من الغرر باإلمجاع على جواز
املضاربة.
ثالثًا :القياس:
الزِاِن فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِّمْنـ ُه َما ِمائَةَ َج ْل َد ٍة ﴾ [النور ]4:فإن عموم
الزانِيةُ َو َّ
مثل قوله تعاىلَّ ﴿ :
ْ
َ
ِ
ِ ٍ
ف َما َعلَى
ص ُ
الزانية خص بالنص وهو قوله تعاىل يف اإلماء ﴿ :فَإ ْن أَتَ َ
ني بَِفاح َشة فَـ َعلَي ِه َّن ن ْ
الْمحصنَ ِ
ات ِمن الْع َذ ِ
اب ﴾ [النساء ]45:وأما عموم الزاِن فهو َمصص بقياس العبد على
ُْ َ
َ َ
األمة لعدم الفارق.
ابعا :احلس :
رً
ومن أمثلته قوله تعاىل ﴿ :جيَب إلَ ِيه ََثَرات ُكل ش ٍ
يء ﴾ [القصص ]57:وقوله عن ملكة سبأ:
َ ُ ِّ َ
َْ
﴿ وأُوتِيت ِمن ُكل ش ٍ
يء ﴾ [النمل ]43:فإن املشاهد يف مكة حرسها اهلل أهنا ال جتَب إليها
ِّ َ
َ ْ
مجيع الثمار على اختالفها وتنوعها ،وكذلك بلقيس مل تؤت البعض من كل شيء.
خامسا :العقل :
ً
ٍ
ومن أمثلته قوله تعاىل ﴿ :اللَّهُ َخالِ ُق ُك ِّل َشيء ﴾ [الزمر ]34:فإن العقل دل على أن ذات
الرب جل جالله مع صفاته غري َملوقة ،وإن كان لفظ الشيء يتناوله كما يف قوله تعاىل﴿ :
ٍ
ك إالَّ َو ْج َههُ ﴾ [القصص.]11:
ُك ُّل َشيء َهالِ ٌ
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أقسام اللفظ من حيث الداللة:
اللفظ من حيث هو دال على املعىن له حاالت:
ك َع َشَرةٌ َك ِاملَةٌ ﴾ [البقرة ،]103:وقوله﴿ :
1ـ أال حيتمل إال معىن و ً
احدا كقوله تعاىل ﴿ :تِْل َ
ِ ِ
ِ
نصا» مأخوذ من منصة
ني لَيلَةً ﴾ [األعراف ]124:ومثل هذا يسمى « ًّ
ات َربِّه أ َْربَع َ
فَـتَ َّم مي َق ُ
العروس ومعناه يف اللغة الرفع.
4ـ أن حيتمل أكثر من معىن على السواء كما يف «قرء وعني» ويسمى «جممالً».
ظاهرا».
3ـ أن حيتمل أكثر من معىن ولكنه يف أحدها أرجح منه يف غريه فالراجح يسمى « ً
أسدا» فهو حمتمل للحيوان املفرتس وللرجل الشجاع ولكنه يف األول
كقولك« :رأيت اليوم ً
أرجح.
املؤول كحمل لفظ «األسد» على الرجل الشجاع يف
2ـ وإن محل على املعىن املرجوح فهو َّ
املثال السابق ،وال بد يف محله على املعىن املرجوح من قرينة وإال كان باطالً.
احدا فقط ،أو أكثر فاألول
ووجه احلصر يف هذه األقسام :أن اللفظ إما أن حيتمل معىن و ً
النص ،والثاِن إما أن يكون يف أحد املعنيني أو املعاِن ،أظهر منه يف غريه ،أو ال بأن يكون
على السواء فاألول الظاهر ومقابله املؤول ،والثاِن اجململ.
حكم هذه األقسام:
1ـ ال يعدل عن النص إال بنسخ.
4ـ ال يعمل باجململ إال بعد البيان.
اجحا.
3ـ ال يرتك الظاهر ،وينتقل إىل املؤول إال لقرينة قوية ،جتعل اجلانب املرجوح ر ً
مثاله :لفظ «اجلار» يف حديث« :اجلار أحق بسقبه» فإنه راجح يف اجملاور مرجوح يف الشريك
فحمله احلنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله صلى اهلل عليه وسلم« :فإذا
ضربت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة»فقالوا :ال ضرب حلدود وال صرف لطرق إال يف
الشركة ،أما اجلريان فكل على حدوده وطرقه ،وهلذا قالوا :ال شفعة جلار.
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المجمل والمبين

أوالً :اجململ:
تعريفه لغة :هو ما مجع ،ومجلة الشيء جمموعه كجملة احلساب.
اصطالحا :ما احتمل معنيني أو أكثر من غري ترجح ألحدمها أو أحدها على غريه.
و
ً
األمثلة :من ذلك :لفظ القرء فهو مرتدد بني معنيني على السواء :الطهر واحليض بدون ترجح
ات
ألحدمها على اآلخر وهلذا الرتدد وقع اخلالف يف املراد بالقرء يف قوله تعاىلَ ﴿ :والْ ُمطَلَّ َق ُ
يتـربَّصن بِأَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ قُـر ٍ
وء ﴾ [البقرة ]441:فحمله الشافعي ومالك على الطهر ،وأبو
ََ ْ َ
ُ
حنيفة وأمحد محاله على «احليض».
أنواع اإلمجال:
قد يكون اإلمجال يف مركب أو مفرد ،واملفرد يكون امسًا أو فعالً أو حرفًا ،وقد يكون الختالف
يف تقدير حرف حمذوف.
األمثلة:
1ـ اإلمجال يف املركب :كقوله تعاىل ﴿ :إالَّ أَن يع ُفو َن أَو يع ُفو الَّ ِذي بِ ِ
اح ﴾
يد ِه عُ ْق َدةُ النِّ َك ِ
ْ
ْ َْ
[البقرة ،]437:الحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الويل ،ولذا محله أمحد والشافعي على
الزوج ،ومحله مالك على الويل.
4ـ اإلمجال يف املفرد:
أ ـ اإلمجال يف االسم :تقدم منه لفظ« :القرء» ومثله لفظ «العني» للجارحة واجلارية والنقد.
َّ ِ
س ﴾ [التكوير ]17:لرتدده بني أقبل
ب ـ اإلمجال يف الفعل :كقوله تعاىلَ ﴿ :والليل إ َذا َع ْس َع َ
وأدبر.
وه ُكم وأ ِ
ِ ِ
َيدي ُكم ِّمْنهُ ﴾ [املائدة]3:
جـ ـ اإلمجال يف احلرف كقوله تعاىل ﴿ :فَ ْام َس ُحوا ب ُو ُج ْ َ
الحتمال «من» للتبعيض والبتداء الغاية ولذا محله أمحد والشافعي على األول ،ومحله مالك
وأبو حنيفة على الثاِن.
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3ـ اإلمجال بسبب اخلالف يف تقدير احلرف احملذوف :كقوله تعاىل ﴿ :وتَـر َغبو َن أَن تَ ِ
نك ُحوُه َّن
َُْ
﴾ [النساء ،]147:ألن احلرف املقدر بعد ترغبون حيتمل أن يكون «يف» أي ترغبون يف
نكاحهن جلماهلن ،وحيتمل أن يكون «عن» أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.
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العمل يف اجململ:
ينظر أوالً هل هناك قرائن أو مرجحات ألحد املعاِن أو ال؛ فإن وجدت عمل هبا ،وإال ترك
االستدالل به ولذا قيل :إذا وجد االحتمال بطل االستدالل.
نصوص ليست جمملة:
ت َعلَي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم ﴾ [النساء،]43:
1ـ التحرمي املضاف إىل األعيان كقوله تعاىلُ ﴿ :حِّرَم ْ
ت َعلَي ُك ُم الْ َميتَةُ ﴾ [املائدة ]3:ليس مبجمل لظهوره عرفًا يف النكاح يف األول،
وقولهُ ﴿ :حِّرَم ْ
ويف األكل يف الثاِن.
4ـ قوله تعاىل ﴿ :وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم ﴾ [املائدة ]3:ليس مبجمل بل هو ظاهر يف مسح مجيع
َ ْ َ ُ ُُ
الرأس ألن الرأس اسم للكل ال للبعض.
3ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم« :رفع عن أميت اخلطأ والنسيان» ليس مبجمل ،إذ املراد به رفع
املؤاخذة ،ألن ذات اخلطأ والنسيان غري مرفوعة ،وضمان املتلف خطأ أو نسيانًا غري مرفوع
إمجاعا فلم يبق إال رفع املؤاخذة.
ً
2ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال صالة إال بطهور» و «ال نكاح إال بويل» و «ال صيام ملن
شرعا.
مل يبيت الصيام من الليل» ،وحنو ذلك ليس مبجمل ألن املراد نفي الصحة واالعتداد ً
5ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال عمل إال بنية» ليس مبجمل ألن العمل:
شرعا.
أ ـ إن كان عبادة فاملراد فيه الصحة واالعتداد ً
إمجاعا ،والنفي فيه ينصب على انتفاء
ب ـ وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به ،دون النية ً
األجر ،فمن رد األمانة واملغصوب مثالً ال يريد وجه اهلل فإن املطالبة تسقط عنه ويصح فعله
ويعتد به ولكن ال أجر له ،وكذلك مجيع الرتوك.
***
ثانيا :املبني:
أ ـ املبني «بالفتح» مبعىن البني الواضح.
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أيضا.
وهو املقابل للمجمل ألنه املتضح معناه فال يفتقر إىل بيان من خارج ،ويسمى البيان ً
ب ـ واملبني ـ بالكسر ـ على زنة اسم الفاعل هو املوضح إلمجال اجململ.
اصطالحا :الكاشف عن املراد من اخلطاب ،وعلى هذا درج أكثر األصوليني فخصوا
وهو
ً
البيان بإيضاح ما فيه خفاء ،ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم ال.
ما يقع به البيان:
معا ،وقد يكون برتك الفعل ليدل على عدم الوجوب.
يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وهبما ً
البيان بالقول:
1ـ كتاب بكتاب قال تعاىل ﴿ :إالَّ َما يْتـلَى َعلَي ُك ْم ﴾ [املائدة ]1:فهذا جممل بينه اهلل بقوله:
َّم ﴾ [املائدة.]3:
﴿ ُحِّرَم ْ
ت َعلَي ُك ُم الْ َميتَةُ َوالد ُ
ص ِاد ِه ﴾ [األنعام ]121:فحقه جممل بينه
4ـ كتاب بسنة قال تعاىلَ ﴿ :وآتُوا َح َّقهُ ْيوَم َح َ
صلى اهلل عليه وسلم بقوله« :فيما سقت السماء العشر ،وفيما سقي بالنضح نصف العشر».
البيان بالفعل:
أ ـ يكون بصورة العمل كصالته صلى اهلل عليه وسلم فوق املنرب ليبني للناس ولذا قال هلم:
«صلوا كما رأيتموِن أصلي» ،وكقطعه يد السارق من الكوع.
ب ـ ويكون بالكتابة ككتابته صلى اهلل عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها.
جـ ـ ويكون باإلشارة كقوله صلى اهلل عليه وسلم« :الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار
يوما.
بأصابع يديه وقبض اإلهبام يف الثالثة يعين تسعة وعشرين ً
البيان برتك الفعل:
كرتكه صلى اهلل عليه وسلم الرتاويح يف رمضان بعد أن فعلها وكرتكه الوضوء مما مست النار ،مما
دل على عدم الوجوب فيهما.
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مراتب البيان:
مراتبه متفاوتة فأعالها ما كان باخلطاب مث بالفعل ،مث باإلشارة ،مث بالكتابة ومعلوم أن الرتك
قصدا فعل.
ً
تأخري البيان عن وقت احلاجة وإليه:
تأخري البيان على قسمني:
1ـ تأخري إىل أن يأيت وقت العمل :فهذا جائز وواقع فقد فرضت الصالة ليلة اإلسراء جمملة
وتأخر بياهنا إىل الغد حىت جاء جربيل وبينها ،وقد علم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن
املراد بقوله تعاىل يف مخس الغنيمةَ ﴿ :ولِ ِذي الْ ُق ْرَب ﴾ [األنفال ]21:بنو هاشم وبنو املطلب
دون إخواهنم من بين نوفل وعبد مشس مع أن الكل أوالد عبد مناف فأخر بيانه حىت سأله
جبري بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي رضي اهلل عنهما فقال« :أنا وبنو املطلب مل
نفرتق يف جاهلية وال يف إسالم» ،وكذا آيات الصالة والزكاة واحلج بينتها السنة بالرتاخي
أيضا قوله تعاىل ﴿ :فَإ َذا قَـَرأْنَاهُ فَاتَّبِ ْع قُـ ْرآنَهُ ُمثَّ َّ
إن َعلَينَا بَيانَهُ ﴾
والتدريج ،ويدل لذلك ً
[القيامة ،]10،11:ومث للرتاخي إىل غري ذلك من األدلة.
4ـ تأخري عن وقت احلاجة :فهذا ال جيوز ألنه يلزمه تكليف املخاطب مبا ال يطيق وهو غري
جائز.
املبني:
املبني من َّ
منـزلة ِّ
سندا أو داللة من املبني ـ باسم املفعول ـ بل
ال يشرتط يف املبني ـ باسم الفاعل ـ أن يكون أقوى ً
جيوز بيان املتواتر بأخبار اآلحاد ،واملنطوق باملفهوم.
األمثلة:
ِ
ِ ِ
أ ـ بيان الكتاب بالسنة :كقوله تعاىل ﴿ :فَإن طَلَّ َق َها فَال َحت ُّل لَهُ م ْن بَـ ْع ُد َح َّىت تَنك َح َزْو ًجا َغ َريهُ
زوجا غريه ،بني صلى اهلل عليه
﴾ [البقرة ]431:فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح ً
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وسلم نكاح الزوج الثاِن بأنه الوطء بقوله المرأة رفاعة القرظي«:حىت تذوقي عسيلته ويذوق
عسيلتك».
ِ
استَطَ ْعتُم ِّمن قُـ َّوٍة ﴾ [األنفال ]31 :بينه صلى اهلل عليه وسلم
وقوله تعاىلَ ﴿ :وأَع ُّدوا َهلُم َّما ْ
بقوله« :أال إن القوة الرمي».
ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعاىل ﴿ :وأََنزلْنا إلَيك ِّ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نـُِّزَل إلَي ِه ْم ﴾
َ َ ََ َ
الذ ْكَر لتُبَ َ
[النحل.]22:
الزِاِن ﴾
ب ـ وبيان املنطوق باملفهوم :كبيان منطوق قوله تعاىل يف سورة «النور»َ ﴿ :و َّ
[النور ،]4:مبفهوم املوافقة يف قوله تعاىل ﴿ :فَـعلَي ِه َّن نِصف ما علَى الْمحصنَ ِ
ات ِمن الْع َذ ِ
اب
ْ ُ َ َ ُْ َ
َ َ
َ
﴾ [النساء ]45:فإن مفهوم موافقته أن العبد كاألمة يف ذلك جيلد مخسني جلدة فبني هذا
املفهوم أن املراد بالزاِن يف سورة «النور» خصوص احلر.
ال يشرتط يف البيان أن يعلمه كل إنسان:
ليس من شرط البيان أن يعلمه مجيع املكلفني املوجودين يف وقته بل جيوز أن يكون بعضهم
جاهالً به ،فإنه يقال :بني له غري أنه مل يتبني.
يوصي ُكم اللَّه ِيف أَو ِ
مثال ذلك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أن عموم قوله تعاىلِ ﴿ :
الد ُك ْم
ُ ُ ْ
﴾ [النساء ،]11:ال يتناول األنبياء بقوله« :إنا معاشر األنبياء ال نورث» فال يقدح يف هذا
البيان أن فاطمة رضي اهلل عنها مل تعلم به وجاءت إىل أيب بكر تطلب مرياثها منه صلى اهلل
عليه وسلم.
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ال ـنـسـ ــخ
تعريفه:
لغة :يطلق مبعىن اإلزالة ،ومنه نسخت الشمس الظل أي :أزالته وحلت حمله ونسخت الريح
أيضا على ما يشبه النقل تقول :نسخت الكتاب أي :نقلت شيئًا
األثر أي :أزالته ،ويطلق ً
يشبه ما فيه ،ووضعته يف حمل آخر.
والذي يوافق املعىن االصطالحي للنسخ من معنييه اللغويني هو األول إذ النسخ يف االصطالح:
رفع احلكم الثابت خبطاب متقدم خبطاب آخر مرتاخ عنه.
شرح التعريف:
(الثابت) وصف للحكم ،و(خبطاب متقدم) متعلق بالثابت ،و(خبطاب) الثانية متعلق برفع،
والضمري يف عنه راجع للثابت خبطاب متقدم.
(رفع احلكم) جنس يعم النسخ وغريه مما خيرج بالقيود التالية لذلك ،فيخرج منه بقيد (الثابت
خبطاب متقدم) الرباءة األصلية فإجياب الصالة والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك رفع للرباءة
األصلية وليس بنسخ وخيرج منه بقيد (خبطاب آخر) رفع احلكم باجلنون واملوت .وخيرج بقيد
نسخا.
(مرتاخ عنه) ما كان متصالً باخلطاب كالتخصيص فإن ذلك ال يسمى ً
وضوحا وهو أن الواجب يف أول اإلسالم مصابرة الواحد من
وإليك مثالً نزيد به التعريف
ً
املسلمني للعشرة من الكفار يف احلرب مث نسخ ذلك بوجوب مصابرة الواحد من املسلمني
لالثنني من الكفار فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت خبطاب متقدم هـو قولـه تـعاىل:
ِ
صابِرو َن ي ْغلِبُوا ِمائَـتَ ِ
ني ﴾ [األنفال ]35:فرفع هذا احلكم خبطاب
﴿ إن ي ُكن ِّمن ُك ْم ع ْش ُرو َن َ ُ
آخر متأخر عنه وهو قوله تعاىل ﴿ :اآل َن خ َّفف اللَّه عن ُكم وعلِم أ َّ ِ
ض ْع ًفا فَإن ي ُكن
َن في ُك ْم َ
َ َ ُ َ ْ ََ َ
صابِرةٌ ي ْغلِبُوا ِمائَـتَ ِ
ني ﴾ [األنفال.]33:
ِّمن ُكم ِّمائَةٌ َ َ
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جواز النسخ ووقوعه:
نسها نَأْ ِ
ِ
ِ ٍ
ت ِخبَ ٍري
النسخ جائز عقالً وواقع ً
شرعا ودليل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :ما نَـْن َس ْخ م ْن آية أ َْو نُ َ
ِِ
يشاء ويثْبِ ِ
نده أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
اب
ِّمْنـ َها أ َْو مثْل َها ﴾ [البقرة ،]113:وقوله تعاىل ﴿ :ميْ ُحو اللَّهُ َما َ ُ َ ُ
ت َوع َ ُ
﴾ [الرعد ،]30:وقوله ﴿ :وإ َذا ب َّدلْنَا آيةً َّم َكا َن ٍ
آية ﴾ [النحل.]111:
َ َ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما صح عنه« :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكر
اآلخرة».
ممتنعا مل يقع لكنه وقع للنصوص املذكورة وما يف
فدل ذلك على جوازه عقالً ً
وشرعا إذ لو كان ً
معناها.
نسخ الرسم واحلكم:
ينقسم النسخ هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:
1ـ نسخ رسم اآلية مع بقاء حكمها :مثال ذلك آية الرجم وهي قوله« :الشيخ والشيخة إذا
زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهلل واهلل عزيز حكيم» ،كما ثبت التنويه هبذه اآلية عن عمر رضي
اهلل عنه يف خطبته يف «الصحيحني».
4ـ نسخ حكم اآلية دون رمسها :مثال ذلك نسخ حكم آية اعتداد املتوىف عنهن أزواجهن حوالً
مع بقاء رمسها يف املصحف وتالوهتا.
معا :مثال ذلك ما ثبت يف «صحيح مسلم» من حديث عائشة
3ـ نسخ رسم اآلية وحكمها ً
رضي اهلل عنها :كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس
معلومات فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
فآية التحرمي بعشر الرضعات منسوخ رمسها وحكمها ،وآية التحرمي خبمس الرضعات منسوخ
رمسها دون حكمها ،فقد اجتمع يف هذا احلديث مثاالن:
أ ـ ملنسوخ التالوة واحلكم.
ب ـ ملنسوخ التالوة دون احلكم كما ترى.
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النسخ إىل غري بدل:
مذهب مجهور العلماء جواز النسخ إىل غري بدل عن احلكم املنسوخ.
ومن أدلتهم :نسخ وجوب تقدمي الصدقة بني يدي جنوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل
غري بدل كما يف سورة «اجملادلة».
النسخ إىل بدل:
والنسخ إىل بدل ال خيلو من واحد من ثالثة أقسام:
أ ـ إما أن يكون الناسخ أخف من املنسوخ.
ب ـ أو مساويا له.
جـ ـ أو أثقل منه.
وال خالف يف جواز القسمني األولني ،وأما الثالث فالقول وجوازه قول اجلمهور.
واألمثلة كاآليت:
ِ
صابِرو َن ي ْغلِبُوا ِمائَـتَ ِ
ني
1ـ النسخ إىل بدل أخف :نسخ قوله تعاىل ﴿ :إن ي ُكن ِّمن ُك ْم ع ْش ُرو َن َ ُ
صابِرةٌ ي ْغلِبُوا ِمائَـتَ ِ
ني ﴾ [األنفال،]33:
﴾ [األنفال ،]35:بقوله﴿ :فَإن ي ُكن ِّمن ُكم ِّمائَةٌ َ َ
فوجوب مصابرة الواحد لالثنني أخف من وجوب مصابرته للعشرة.
4ـ النسخ إىل بدل مساو :نسخ استقبال بيت املقدس الثابت بالسنة بقوله تعاىل﴿ :فَـ َوِّل
احلََرِام ﴾ [البقرة ]122:فاستقبال الكعبة مسا ٍو الستقبال بيت
َو ْجهَ ََ َك َشطَْر الْ َم ْس ِج ِد ْ
املقدس بالنسبة لفعل املكلف.
3ـ النسخ إىل بدل أثقل :نسخ التخيري بني صيام شهر رمضان واإلطعام بتعني صيامه ،ونسخ
أمر الصحابة برتك القتال واإلعراض عن املشركني بإجياب اجلهاد.
فتعيني الصيام أثقل من التخيري بينه وبني اإلطعام ،ووجوب القتال أثقل من تركه.
نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة:
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النسخ هبذا االعتبار أقسام:
1ـ نسخ الكتاب بالكتاب وال خالف يف جواز هذا القسم.
ومن أمثلته آيتا العدة وآيتا املصابرة كما تقدم ذلك.
4ـ نسخ السنة بالكتاب.
ومن أمثلته نسخ التوجه إىل بيت املقدس الثابت بالسنة بقوله تعاىل ﴿ :فَـ َوِّل َو ْجهَ ََ َك َشطَْر
احلََرِام ﴾ [البقرة.]122:
الْ َم ْس ِج ِد ْ
3ـ نسخ الكتاب بالسنة ويشتمل هذا القسم على شيئني:
أحدمها :نسخ الكتاب باآلحاد من السنة ،والقول مبنع جوازه مذهب اجلمهور ،ألن القطعي ال
ينسخه الظين.
والثاِن :نسخ الكتاب مبتواتر السنة ،والقول مبنع جواز هذا النوع قول البعض مستدالًّ بقوله
آية أَو نُ ِ
ِ ٍ
نس َها نَأْ ِت ِخبَ ٍري ِّمْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها ﴾ [البقرة.]113:
تعاىلَ ﴿ :ما نَـْن َس ْخ م ْن ْ
خريا منه ،والقول باجلواز مذهب اجلمهور كما
ووجه الداللة أن السنة ال تكون مثل القرآن وال ً
حكاه ابن احلاجب.
ودليل هذا القول :أن الكل وحي من اهلل ،وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله صلى اهلل عليه
وسلم« :ال وصية لوارث» ،فإن اإلمجاع قد انعقد على معىن هذا احلديث.
2ـ نسخ السنة بالسنة :اتفاقًا يف جواز نسخ آحادها ومتواترها باملتواتر منها ،ونسخ آحادها
بآحادها ،واختالفًا يف جواز نسخ املتواتر منها باآلحاد ،ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة قول النيب
صلى اهلل عليه وسلم« :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها».
نسخ املتواتر واآلحاد مبتواتر وآحاد:
الصور املمكنة يف ذلك تسع تقدمت يف البحث الذي قبل هذا فنذكرها إمجاالً فيما يلي:
1ـ نسخ املتواتر من القرآن باملتواتر منه.
4ـ نسخ متواتر السنة باملتواتر منها.
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3ـ نسخ اآلحاد من السنة باآلحاد.
والناسخ يف هذه الصور الثالث مساو للمنسوخ.
2ـ نسخ السنة األحادية بالقرآن.
5ـ نسخ اآلحاد باملتواتر من السنة.
3ـ نسخ متواتر السنة بالقرآن.
والناسخ يف هذه الصور الثالث فوق املنسوخ.
7ـ نسخ القرآن مبتواتر السنة.
1ـ نسخ القرآن باآلحاد من السنة.
0ـ نسخ متواتر السنة باآلحاد.
والناسخ يف هذه الصور الثالث دون املنسوخ.

61

تسهيل الوصول إلى فهم علم األصول
اإلجـم ــاع

تعريفه:
هو يف اللغة يطلق على شيئني:
1ـ االتفاق ،يقال :أمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه ،وهذا ال يتأتى إال من اجلماعة.
4ـ العزم املصمم يقال :أمجع فالن رأيه على كذا ،إذا صمم عزمه عليه وهذا يتأتى من الواحد
ومن اجلماعة.
ويف االصطالح هو :اتفاق مجيع العلماء اجملتهدين من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته
يف عصر من العصور على أمر ديين.
شرح التعريف« :االتفاق» جنس يعم أشياء متعددة خيرج غري املراد منها بالقيود التالية لذلك
فخرج بإضافته إىل مجيع العلماء اجملتهدين :املتعلم الذي مل يبلغ درجة االجتهاد فضالً عن
أيضا حصول اإلمجاع من بعض
العامي ومن يف حكمه فال عربة بوفاقهم وال خبالفهم وخرج به ً
اجملتهدين دون البعض.
وخرج بقيد «من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم» :إمجاع غريها من األمم ،واملراد باألمة :أمة
اإلجابة ال أمة الدعوة.
واملراد بالتقييد مبا بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلم :بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه اإلمجاع يف
أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء يف ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم.
وخرج بقيد «على أمر ديين» :اتفاق جمتهدي األمة على أمر من األمور العقلية أو العادية مثالً.
أمثلة لإلمجاع:
تقدم يف حبث اخلاص وغريه أمثلة لإلمجاع ،وإليك مجلة من املسائل اجملمع عليها نقلناها من
كتاب «مراتب اإلمجاع» البن حزم رمحه اهلل ،اخرتناها من أبواب متعددة:
1ـ اتفقوا على أن للمعتدة من طالق رجعي السكىن والنفقة.
4ـ اتفقوا على أن الوطء يفسد االعتكاف.
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3ـ اتفقوا على أن فعل الكبائر واجملاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة.
2ـ اتفقوا على أنه ال يرث مع األم جدة.
5ـ اتفقوا على أن الوصية لوارث ال جتوز.
3ـ اتفقوا على أنه ال قود على القاتل خطأ.
7ـ اتفقوا على أن املطلقة طالقًا رجعيا يرثها الزوج وترثه ما دامت يف العدة.
 1ـ اتفقوا على أن سفر املرأة فيما أبيح هلا مع زوج أو ذي حمرم مباح.
0ـ اتفقوا على أن ذبح األنعام يف احلرم وللمحرم حالل.
 _11اتفقوا على أنه ليس يف القرآن أكثر من مخس عشرة سجدة.
11ـ اتفقوا على أن احلائض تقضي ما أفطرت يف حيضها.
 _14اتفقوا على أنه ال يصوم أحد عن إنسان حي.
دليل حجية اإلمجاع:
ذهب اجلمهور إىل أن اإلمجاع حجة جيب العمل به ،وخالف يف ذلك النظام والشيعة واخلوارج.
وقد استدل اجلمهور حلجيته بأدلة كثرية منها:
الرس َ ِ ِ
1ـ قوله تعاىل ﴿ :ومن ِ
ِِ
ني نـُ َولِِّه
ََ َ
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويتَّبِ ْع َغ َري َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
ول م ْن بَـ ْعد َما تَـبَ َ
يشاق ِق َّ ُ
ما تَـوَّىل ونُ ِ ِ
تمِ
ص ًريا ﴾ [النساء ،]115:وذلك أن اهلل تعاىل توعد من خالف
َ َ َ ْ
َّم َو َساءَ ْ َ
صله َج َهن َ
سبيل املؤمنني بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم ،وما ذاك إال ألنه حجة.
4ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق »...احلديث.
فلو أمجع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق احلديث يف ذلك العصر لعدم
وجود ظهري للحق فيه وذلك باطل فبطل أن يكون إمجاعهم على خالف احلق ،إ ًذا فهو حجة
جيب اتباعه.
عصر اإلمجاع:
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تقدم يف تعريف اإلمجاع أنه عام يف أي عصر كان بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ال
فرق يف ذلك بني عصور الصحابة وعصور من بعدهم ،وهذا قول اجلمهور خالفًا ملن خصه
بعصر الصحابة ،كداود الظاهري ومن وافقه مستدلني بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف
دواعي اهلوى فيهم يتيسر معه إمجاعهم واالطالع عليه فيمكن االحتجاج به خبالف من
بعدهم فإن كثرهتم واختالف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة احلكام يبعد عادة حصول اإلمجاع
منهم واالطالع عليه.
وقد رد اجلمهور هذا االستدالل بأن أرباب الشبه على كثرهتم واختالف أهوائهم قد اتفقت
كلمتهم على الباطل ،واطلع على ذلك منهم كاليهود يف إنكار نبوة حممد صلى اهلل عليه
وسلم ،فإمجاع املسلمني على احلق أوىل بأن يقع ويطلع عليه.
عصرا دون عصر،
ومن أدلة اجلمهور :أن األدلة اليت دلت على حجية اإلمجاع عامة مل ختصص ً
فكان اإلمجاع يف أي عصر حجة.
هل انقراض عصر اجملمعني شرط يف انعقاد إمجاعهم أو ال ؟
إذا حصل اإلمجاع من اجملتهدين يف زمن فهل ينعقد إمجاعهم من وقت حصوله أو ال بد يف
انعقاده من انقراض عصرهم فيه قوالن مها روايتان عن أمحد.
والصحيح األول وهو قول اجلمهور ويدل له أمور:
1ـ أن أدلة اإلمجاع من الكتاب والسنة ال توجب اعتبار انقراضه.
4ـ أن التابعني قد احتجوا بإمجاع الصحابة قبل انقراض عصرهم ولو كان ذلك شرطًا مل حيتجوا
به قبل انقراضهم.
3ـ أن اشرتاط انقراض العصر يوجب أن ال يكون إمجاع إىل يوم القيامة ،ألنه ال خيلو العصر من
جرا ،وما أدى
توالد أفراد ونشأهتم وبلوغهم درجة االجتهاد وقبل انقراضهم يتوالد غريهم وهلم ًّ
إىل إبطال انعقاد اإلمجاع فهو باطل.
َثرة اخلالف :ينبين على اخلالف يف هذه املسألة شيئان:
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1ـ على القول باشرتاط انقراض العصر يسوغ لبعض اجملمعني الرجوع عن رأيه وال يعترب َمال ًفا
لإلمجاع ألنه مل ينعقد.
وعلى القول بعدم االشرتاط ال يسوغ ألحد الرجوع عن رأيه املوافق لإلمجاع ألن اإلمجاع
احلاصل إما أن يكون على حق أو باطل ،والثاِن ٍ
منتف لألدلة الدالة على ذلك فلزم األول وهو
كونه ًّ
حقا وال جيوز العدول عما هو حق.
4ـ على القول باالشرتاط ال بد من موافقة من نشأ وبلغ درجة االجتهاد وإال ملا ُت اإلمجاع؛
ألنه ال ينعقد إال بانقراض العصر ،وعلى القول بعدمه ال جيوز له َمالفة اإلمجاع؛ ألنه قد
انعقد.
مستند اإلمجاع:
ال ينعقد اإلمجاع إال عن مستند من كتاب أو سنة وقال قوم :جيوز انعقاده عن اجتهاد فقط
ومنع ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف كتابه «معارج الوصول إىل أن أصول الدين
وفروعه قد بينها الرسول» حيث قال فيه:
«وال توجد مسألة يتفق اإلمجاع عليها إال وفيها نص ،وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها
إمجاع بال نص كاملضاربة ،وليس كذلك بل املضاربة كانت مشهورة بينهم يف اجلاهلية ال سيما
قريش فإن األغلب عليهم التجارة ،وكان أصحاب األموال يدفعوهنا إىل العمال ،ورسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قد سافر مبال غريه قبل النبوة كما سافر مبال خدجية ،والعري اليت كان فيها
أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أيب سفيان وغريه ،فلما جاء اإلسالم أقرها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،فكان أصحابه يسافرون مبال غريهم مضاربة ،ومل ينه عن ذلك ،والسنة قوله
وفعله وتقريره صلى اهلل عليه وسلم ،فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة» انتهى.
أقسام اإلمجاع:
ينقسم اإلمجاع من حيث هو إىل قسمني:
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1ـ إمجاع قويل أو فعلي.
4ـ وإمجاع سكويت.
فاألول :أن يصرح كل فرد بقوله يف احلكم اجملمع عليه أو يفعله فيدل فعله إياه على جوازه
عنده.
وهذا القسم من اإلمجاع ال خالف يف حجيته عند القائلني بثبوت اإلمجاع.
والثاِن :أن حيصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت الباقون عن القول
به أو فعله ،أو ال ينكروا على من حصل منه.
ومن أمثلته :العول حكم به عمر يف خالفته مبشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم.
وهذا القسم اختلف فيه فقال قوم :إنه إمجاع ال يسوغ العدول عنه ،وقال قوم :إنه ليس بإمجاع
وال حجة ،وقال آخرون :إنه حجة وليس بإمجاع.
استدل القائلون بأنه إمجاع بأن التابعني كانوا إذا نقل إليهم عن الصحابة مثل هذا ال جيوزون
العدول عنهم ،فهو إمجاع منهم على أنه حجة.
إمجاعا بأن السكوت من اجملتهد حيتمل
واستدل من قال بأنه ليس حبجة فضالً عن أن يكون ً
أن يكون للموافقة وحيتمل أن يكون لعدم اجتهاده يف املسألة أو اجتهد فيها ولكن مل يظهر له
فيها شيء ،أو سكت مهابة كما روى ابن عباس رضي اهلل عنه يف مسألة العول.
وبأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثالً ال يدل على أنه عندهم ليس مبنكر ملا علم
من أن مراتب اإلنكار ثالث :باليد أو اللسان أو بالقلب ،وانتفاء اإلنكار باليد واللسان ال
يدل على انتفائه بالقلب ،فال يدل السكوت على تقرير الساكت ملا وقع حىت يقال :قد أمجع
إمجاعا سكوتيا وال يثبت ذلك عنه ويضاف إليه إال إذا علم رضاه بالواقع وال يعلم ذلك
عليه ً
إال عالم الغيوب.
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األخـبـ ــار
األخبار بفتح اهلمزة :مجع خرب وهو لغة مأخوذ من اخلبار وهي األرض الرخوة ألن اخلرب يثري
الفائدة كما أن األرض اخلبار تثري الغبار إذا قرعها احلافر وحنوه.
وهو نوع َمصوص من القول وقسم من أقسام الكالم ،وقد يستعمل يف غري القول كما قيل:
ختربك العينان ما القلب كاُت.
وتعريف اخلرب من حيث هو :ما حيتمل الصدق والكذب لذاته ،أي إن احتماله هلما من حيث
خربا وقد يقطع بصدق اخلرب أو كذبه ألمر خارجي فاألول كخرب اهلل تعاىل والثاِن كاخلرب
كونه ً
خربا.
عن احملاالت كقول القائل« :الضدان جيتمعان» فال خيرج بذلك عن كونه ً
واخلرب يطلق عند احملدثني على ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير أو وصف ُخلقي أو َخلقي.
تقسيم اخلرب باعتبار وصفه بالصدق والكذب:
ينقسم اخلرب من حيث وصفه بالصدق والكذب إىل ثالثة أقسام:
األول :اخلرب املقطوع بصدقه ،وهو أنواع منها:
 1ـ اخلرب الذي بلغ رواته حد التواتر.
4ـ خرب اهلل وخرب رسوله صلى اهلل عليه وسلم.
3ـ اخلرب املعلوم صدقه باالستدالل كقول أهل احلق« :العامل حادث».
الثاِن :اخلرب املقطوع بكذبه وهو أنواع منها:
1ـ ما علم خالفه بالضرورة مثل قول القائل« :النار باردة».
4ـ ما علم خالفه باالستدالل مثل قول الفالسفة« :العامل قدمي».
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اترا ،إما لكونه من أصول
3ـ اخلرب الذي لو كان
ً
صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متو ً
أمرا غريبًا كسقوط اخلطيب عن املنرب وقت اخلطبة مثالً.
الشريعة ،أو لكونه ً
2ـ خرب مدعي الرسالة من غري معجزة.
الثالث :اخلرب الذي مل يقطع بصدقه وال بكذبه وهو ثالثة أنواع:
1ـ ما ظن صدقه كخرب العدل.
4ـ ما ظن كذبه كخرب الفاسق.
3ـ ما شك فيه كخرب جمهول احلال فإنه يستوي فيه االحتماالن لعدم املرجح.
تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد:
ينقسم اخلرب باعتبار طريقه املوصلة له إىل املخرب به إىل قسمني :متواتر وآحاد.
املتواتر:
تعريفه :وهو يف اللغة املتتابع.
ويف االصطالح :ما رواه مجاعة كثريون حتيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مجاعة
كذلك إىل أن ينتهي إىل حمسوس.
شروطه:
ويشرتط يف املتواتر أربعة شروط:
1ـ أن يكون رواته كثريين.
4ـ أن حتيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
3ـ أن تستوي مجيع طبقات السند بالشرطني السابقني إىل أن يتصل باملخرب به.
2ـ أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو مساع.
أقسام املتواتر:
ينقسم املتواتر إىل قسمني:
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متعمدا فليتبوأ
1ـ لفظي :وهو ما اشرتك رواته يف لفظ معني مثل حديث« :من كذب علي
ً
مقعده من النار» وحديث« :املرء مع من أحب».
4ـ معنوي :وهو ما اختلفت الرواة يف ألفاظه مع توافقهم يف معناه مثل أحاديث حوض الرسول
صلى اهلل عليه وسلم وأحاديث املسح على اخلفني.
نوع العلم الذي يفيده املتواتر:
واملتواتر يفيد العلم اليقيين الذي يضطر اإلنسان إليه حبيث ال ميكنه دفعه ،وهذا هو احلق ،فإنَّا
جزما خاليا من الرتدد
نقطع بوجود البالد الغائبة عنا ،واألشخاص املاضية قبلنا وجنزم بذلك ً
جاريا جمرى جزمنا باملشاهدات.
اآلحاد:
تعريفه :هو ما فقد شرطًا فأكثر من شروط املتواتر السابقة.
الذي تفيده :اختلف يف أخبار اآلحاد فذهب بعض العلماء إىل أهنا ال تفيد القطع ال بنفسها
وال بالقرائن ،وإمنا تفيد الظن.
وقال آخرون :األصل يف خرب الواحد أن يفيد الظن ورمبا أفاد القطع بالقرائن مثل كونه مرويا يف
«الصحيحني» وهذا هو الراجح.
التعبد بأخبار اآلحاد:
مسعا فمن ذلك:
التعبد بأخبار اآلحاد جائز عقالً ،وقد قام الدليل عليه ً
1ـ إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على قبوهلا ،فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها يف وقائع ال
تنحصر كما يف إرث اجلدة السدس ودية اجلنني ،وتوريث املرأة من دية زوجها ،وحتول أهل قباء
إىل القبلة يف صالهتم ،وأخذ اجلزية من اجملوس كأهل الكتاب ،وعامة أفعال الرسول صلى اهلل
عليه وسلم يف بيوته.
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4ـ قوله تعاىل ﴿ :يا أَيها الَّ ِذين آمنُوا إن جاء ُكم فَ ِ
ف ََتَـبَينُوا ﴾ [احلجرات،]3:
اس ٌق بِنَبٍَأ َ
َ
َ َ
ََ ْ
وقوله ﴿ :فَـلَوال نَـ َفر ِمن ُكل فِرقٍَة ِّمْنـهم طَائَِفةٌ لِّيتـ َف َّقهوا ِيف الدِّي ِن ولِ ِ
ينذ ُروا قَـ ْوَم ُه ْم إ َذا َر َجعُوا إلَي ِه ْم
َ ُ
ِّ ْ ُ ْ
َ
ْ َ
لَ َعلَّ ُه ْم ْحي َذ ُرو َن ﴾ [التوبة.]144:
3ـ ما تواتر من بعثه صلى اهلل عليه وسلم اآلحاد إىل النواحي لتبليغ األحكام مع العلم بتكليف
املبعوث إليهم بذلك.
2ـ انعقاد اإلمجاع يف قبول قول املفيت فيما خيرب به عن ظنه وقبول قوله فيما خيرب به عن السماع
الذي ال شك فيه أوىل.
تقسيم اآلحاد من حيث رواته قلة وكثرة:
تنقسم أخبار اآلحاد من حيث كثرة الرواة وقلتهم إىل ثالثة أقسام:
3ـ غريب.
4ـ عزيز.
1ـ مشهور.
 -1املشهور :ما قصر يف عدد رواته عن درجة التواتر ومل ينزل يف طبقة من طبقاته عن ثالثة.
مثاله حديث« :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده».
4ـ والعزيز :ما نزل سنده ولو يف بعض الطبقات إىل اثنني فقط.
مثاله حديث« :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني».
3ـ والغريب :ما نزل سنده ولو يف بعض الطبقات إىل واحد.
مثاله حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الذي جيعله كثري من املصنفني يف احلديث فاحتة
كتبهم وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم« :إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى».
أقسام اآلحاد من حيث القبول أو الرد:
قطعا.
من املعلوم أن املتواتر مقبول ً
صحيحا ،ويكون حسنًا ،وكالمها مقبول ،ويكون ضعي ًفا وهو املردود
أما خرب الواحد فيكون
ً
وذلك حبسب قرائن الصحة واحلسن أو أسباب الرد ،ولكل ضوابط كاآليت:
تاما من غري شذوذ وال
1ـ الصحيح لذاته :هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطًا ًّ
علة.
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ولغريه :ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجرب بكثرة الطرق.
4ـ واحلسن لذاته :ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته ومل جيرب بكثرة الطرق.
ولغريه :هو احلديث املتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله ،كحديث مستور احلال إذا
تعددت طرقه.
3ـ والضعيف :هو الذي مل يتصف بشيء من صفات الصحيح وال من صفات احلسن.
فأسباب الرد :إما سقوط من السند أو طعن يف الراوي وتفصيل ذلك يف فن املصطلح.
احدا أو أكثر ،وبني كونه يف أول السند أو وسطه أو آخره.
حيث يفرقون بني كون الساقط و ً
أما األصوليون فإهنم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعه إىل قسمني:
1ـ مسند.
4ـ مرسل.
أوالً :املسند.
اسم مفعول من اإلسناد وهو ضم جسم إىل آخر ،مث استعمل يف املعاِن يقال :أسند فالن
اخلرب إىل فالن إذا نسبه إليه.
ويف االصطالح :ما اتصل سنده إىل منتهاه ،بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه
عنه وكذلك شيخه عن شيخه متصالً إىل الصحايب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ثانيا :املرسل.
اسم مفعول من اإلرسال.
ظاهرا
ويف االصطالح :هو رواية الراوي عمن مل يسمع منه ،فهو على هذا مل يتصل سنده ً
احدا أو أكثر من أي موضع يف السند وهذا يف
لسقوط بعض رواته وسواء كان الساقط و ً
اصطالح األصوليني خالفًا ألهل احلديث إذ خيصون اسم املرسل مبا سقط منه الصحايب سواء
كان وحده أو مع غريه من الصحابة والتابعني إذا كان املرسل له صحابيا أو تابعيا.
أقسام املرسل:
واملراسيل على ثالثة أقسام:
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1ـ مراسيل الصحابة.
4ـ مراسيل التابعني.
3ـ مراسيل غريهم ممن بعدهم.
وإليك بياهنا:
مرسل الصحايب :أن يقول الصحايب فيما مل يسمعه من النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذا وحنو ذلك.
متأخرا وحديثه عن أمر متقدم ،ومل يكن حتمل
ويعرف عدم مساعه منه ذلك بأن يكون إسالمه ً
من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل إسالمه أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه صلى
اهلل عليه وسلم ما وقع قبل والدته ،فإذا قدر أن مثل هذا الصحايب مل يسمع احلديث من
الرسول صلى اهلل عليه وسلم مشافهة بل مسعه من واسطة فتلك الواسطة يغلب على الظن أهنا
إسالما ،كأحاديث أيب هريرة عما قبل السنة السابعة من
صحايب آخر أكرب منه أو أسبق منه
ً
اهلجرة لتأخر إسالمه إىل تلك السنة ،وكأحاديث ابن عباس وابن عمر وحنومها عن أوائل
اإلسالم لتأخر مولدمها ،فيكون هذا املرسل مقبوالً ألن الصحابة كلهم عدول فحكمه حكم
املسند.
مرسل التابعي :وإذا أرسل التابعي احلديث فأسنده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مباشرة
فقد أسقط واسطة بينه وبني الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وهذه الواسطة حيتمل أن تكون
صحابيا أو تابعيا أو أكثر من ذلك.
أما الصحايب فقد علمت عدالته وإن جهل خبالف التابعي فال سبيل إىل احلكم عليه ألنه
جمهول واحلكم على إنسان فرع معرفته.
يستثىن من ذلك عند اجلمهور مراسيل ابن املسيب؛ فإهنا تتبعت كلها فوجدت مروية عن
الصحابة فهي كاملسند ملا علم أن الصحابة كلهم عدول.
مرسل غري الصحايب والتابعي :هو أن يروي شخص يف أثناء السند عمن مل يلقه فيسقط
واسطة بينه وبني الذي روى عنه.
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حكم املرسل:
أ ـ علمنا أن مراسيل الصحابة يف حكم املسند فهي حجة وال عربة بشذوذ من شذ ويدل
لذلك:
1ـ اتفاق األمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع إكثارهم من الرواية
فبعض روايتهم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مراسيل.
أيضا فإن الصحابة قد علمت عدالتهم ،فال يروون إال عن صحايب غالبًا وإن رووا عن غريه
4ـ و ً
نادرا فال يروون إال عمن علموا عدالته.
ً
ب ـ وأما مراسيل التابعني فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأمحد يف رواية وأيب حنيفة ،وغري
حجة عند الشافعي وأهل احلديث إال مراسيل سعيد بن املسيب كما تقدم.
تصرف الراوي يف نقله للخرب:
للراوي يف كيفية نقله للخرب أحوال أربع:
1ـ أن يرويه باللفظ الذي مسع ،وهذه احلالة هي األصل يف الرواية ،وهي أفضل أحواله.
4ـ أن يرويه مبعناه ،وهذه احلالة ال جتوز إال لعارف مبدلوالت األلفاظ ومبا حييل املعاِن.
3ـ أن حيذف بعض لفظ اخلرب ،وهذا ممنوع إذا كان احملذوف له تعلق باملذكور؛ ال إذا مل يكن
له تعلق ،وكثري من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر يف الرواية على قدر احلاجة املستدل
عليها ،ال سيما يف األحاديث الطويلة.
2ـ أن يزيد يف اخلرب على ما مسعه من النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا جائز إذا كان ما زاده
يتضمن بيان سبب احلديث أو تفسري معناه ،لكن بشرط أن يبني ما زاده حىت يفهم السامع أنه
ليس من كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم.
الشروط املعتربة يف الراوي:
يشرتط يف الراوي أربعة شروط:
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1ـ اإلسالم :فالكافر ال تقبل روايته ألنه متهم يف الدين إال إذا حتمل يف كفره وأدى بعد إسالمه
كما يف قصة أيب سفيان مع هرقل.
4ـ التكليف وقت األداء :فال تقبل رواية الصيب ،وما مسعه يف الصغر بعد التمييز وأداه بعد
البلوغ مقبول ،إلمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على قبول رواية أصاغر الصحابة كابن عباس
وابن الزبري وحممود بن الربيع واحلسن واحلسني وحنوهم.
3ـ العدالة :فال تقبل رواية الفاسق ،وقيل :إال املتأول إذا مل يكن داعية إىل بدعته.
2ـ الضبط :وهو ضبط صدر وضبط كتاب ،فإن من ال حيسن ضبط ما حفظه عند التحمل
ليؤديه على وجهه ال يطمأن إىل روايته وإن مل يكن فاس ًقا.
فقيها.
ذكرا ،وال ًّ
مبصرا ،وال ً
حرا ،وال ً
وال يشرتط يف الراوي أن يكون ً
صيغ األداء:
للصحايب يف نقله اخلرب عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألفاظ ،ترتيبها حبسب القوة كاآليت:
1ـ أن يقول :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أو حدثين ،أو شافهين ،أو رأيته يفعل كذا
وحنو ذلك ،فهذا اللفظ ال يتطرق إليه احتمال الواسطة أصالً ،وهو حجة بال خالف.
4ـ أن يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذا ،فهذا حمتمل للواسطة والظاهر فيه
االتصال.
3ـ أن يقول :أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بكذا أو هنى عن كذا ،وهذا فيه مع احتمال
أمرا وهنيا ،والصحيح أنه
الواسطة احتمال أن يكون الصحايب قد ظن ما ليس بأمر أو هني ً
أمر» أو «هنى» إال بعد مساعه ما هو أمر أو هني حقيقة.
كسابقه ،وأن الصحايب ال يقولَ « :
2ـ أن يقول :أُمرنا بكذا أو هنينا عن كذا ،وهذا فيه مع االحتمالني السابقني عدم تعيني اآلمر
أو الناهي أهو النيب صلى اهلل عليه وسلم أم غريه؟
والصحيح أنه ال حيمل إال على أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو هنيه ،ويف معناه :من
السنة كذا.
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5ـ أن يقول :كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا ،فهذا عند إضافته إىل زمن النبوة حجة لظهور
إقرارهم عليه ،وقال أبو اخلطاب :إن قول الصحايب« :كانوا يفعلون كذا» نقل لإلمجاع.
مراتب ألفاظ الرواية من غري الصحايب:
وأللفاظ الرواية من غري الصحايب مراتب بعضها أقوى من بعض وهي:
املرتبة األوىل :قراءة الشيخ على التلميذ يف معرض اإلخبار لريوي عنه ،وهذه املرتبة يف الغاية يف
التحمل ،وهي طريقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وللتلميذ يف هذه املرتبة أن يقول :حدثين أو
أخربِن وقال فالن ومسعته يقول وحنو ذلك.
املرتبة الثانية :قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول :نعم أو يسكت فتجوز الرواية بذلك
خالفًا لبعض الظاهرية ،ويقول التلميذ يف هذه املرتبة :أخربِن أو حدثين قراءة عليه ،وهل يسوغ
له ترك «قراءة عليه»؟ قوالن مها روايتان عن أمحد رمحه اهلل.
املرتبة الثالثة :املناولة:
فرعا مقابالً عليه ،أو حيضر التلميذ ذلك األصل أو فرعه
وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو ً
املقابل عليه ،ويقول الشيخ :هذا رواييت عن فالن فاروه عين.
ومذهب اجلمهور :جواز الرواية هبا ويقول التلميذ يف هذه املرتبة :ناولين ،أو أخربِن أو حدثين
مناولة وأجاز بعضهم ترك كلمة «مناولة».
املرتبة الرابعة :اإلجازة ،وهي أن يقول الشيخ لتلميذه :أجزت لك رواية الكتاب الفالِن أو ما
صح عندك من مسموعايت.
ومذهب اجلمهور جواز الرواية هبا ،ونقل عن أمحد أنه قال :لو بطلت لضاع العلم.
قال بعضهم :ومن فوائدها أنه ليس يف قدرة كل طالب الرحلة يف طلب العلم ،ويقول التلميذ
يف هذه املرتبة :أجازِن ،أو يقول :أخربِن أو حدثين إجازة ،وأجاز بعضهم ترك كلمة «إجازة».
أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتقريراته
أوالً :أفعاله عليه الصالة والسالم:
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تنقسم أفعال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أقسام:
1ـ ما كان يفعله مبقتضى اجلبلة كالقيام والقعود واألكل والشرب ،فحكمه اإلباحة.
مرتددا بني اجلبلة والتشريع كوقوفه صلى اهلل عليه وسلم راكبًا بعرفة ونزوله باحملصب.
4ـ ما كان ً
مباحا كما تقدم ،أو بالتشريع فيتأسى به؟ فيه قوالن.
فهل يلحق باجلبلي فيكون ً
3ـ ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز مجعه بني أكثر من أربع نسوة بالنكاح لقوله تعاىل ﴿ :يا
ك ﴾ [األحزاب ،]51:وكن أكثر من أربع ،ونكاح الواهبة
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
َيها النَِّيب إنَّا أ ْ
أَ
ك أ َْزَو َ
نفسها لقوله تعاىل ﴿ :خالِصةً لَّ َ ِ ِ ِ ِ
ني ﴾ [األحزاب ]51:فهذا ال شركة ألحد
ك من ُدون الْ ُم ْؤمن َ
َ َ
معه فيه.
 2ـ ما كان بيانًا لنص قرآِن كقطعه صلى اهلل عليه وسلم يد السارق من الكوع بيانًا لقوله
السا ِرقَةُ فَاقْطَعوا أ ِ
َيد ُيه َما ﴾ [املائدة ،]31:وكأعمال احلج والصالة فهما
السا ِر ُق َو َّ
تعاىلَ ﴿ :و َّ
ُ
بيان لقوله تعاىل ﴿ :وأ ِ
َّاس ِح ُّج الْب ِ
الصال َة ﴾ [البقرة ،]23:وقولهَ ﴿ :ولِلَّ ِه َعلَى الن ِ
يت
يموا َّ
ََ
َ
ََق ُ
اع إلَ ِيه َسبِيالً ﴾[آل عمران ،]07:ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم«:صلوا كما
استَطَ َ
َم ِن ْ
رأيتموِن أصلي» ،وقال« :خذوا عين مناسككم».
فهذا القسم حكمه لألمة حكم املبني ـ بالفتح ـ ففي الوجوب واجب ،ويف غريه حبسبه.
5ـ ما فعله صلى اهلل عليه وسلم ال جلبلة وال لبيان ومل تثبت خصوصيته ،فهذا على قسمني:
أ ـ أن يعلم حكمه بالنسبة إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة،
فيكون حكمه لألمة كذلك كصالته صلى اهلل عليه وسلم يف الكعبة ،وقد علمنا أهنا يف حقه
صلى اهلل عليه وسلم جائزة ،فهي لألمة على اجلواز.
ب ـ أن ال يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى اهلل عليه وسلم ويف هذا القسم أربعة أقوال:
1ـ الوجوب :عمالً باألحوط وهو قول أيب حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أمحد.
أيضا.
4ـ الندب :لرجحان الفعل على الرتك وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أمحد ً
3ـ اإلباحة :ألهنا املتيقن ولكن هذا فيما ال قربة فيه إذ ال ُق ُرب ال توصف باإلباحة.
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2ـ التوقف :لعدم معرفة املراد ،وهو قول املعتزلة ،وهذا أضعف األقوال ألن التوقف ليس فيه
تأس.
فتحصل لنا من هذه األقوال األربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وجوبًا أو ندبًا.
ومثلوا هلذا الفعل خبلعه صلى اهلل عليه وسلم نعله يف الصالة فخلع الصحابة كلهم نعاهلم.
فلما انتهى صلى اهلل عليه وسلم سأهلم عن خلعهم نعاهلم ،قالوا :رأيناك فعلت ففعلنا ،فقال
هلم« :أتاِن جربيل وأخربِن أن يف نعلي أذى فخلعتهما» ،فإنه أقرهم على خلعهم تأسيا به ومل
يعب عليهم مع أهنم مل يعلموا احلكم قبل إخباره إياهم.
ثانيا :تقريراته صلى اهلل عليه وسلم:
وتلحق تقريراته صلى اهلل عليه وسلم بأفعاله ،فكل أمر أقر عليه ومل ينكر على فاعله فحكمه
حكم فعله صلى اهلل عليه وسلم قوالً كان ذلك األمر أو فعالً.
كافرا أو مناف ًقا فال يدل تقريره له على اجلواز
هذا إذا كان اإلنسان املقرر ً
منقادا لشرع ،فإن كان ً
كتقريره صلى اهلل عليه وسلم الذمي على الفطر يف هنار رمضان ،فمثال تقريره على القول:
تقريره صلى اهلل عليه وسلم أبا بكر رضي اهلل عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله ومثال
تقريره على الفعل :تقريره صلى اهلل عليه وسلم خالد ابن الوليد على أكل الضب ،وحسان على
إنشاد الشعر يف املسجد.
هذا فيما رآه صلى اهلل عليه وسلم أو مسعه أو بلغه فأقره.
وكذلك استبشاره صلى اهلل عليه وسلم ،كاستبشاره صلى اهلل عليه وسلم بقول جمزز املدجلي ـ
وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي اهلل عنهما من حتت الغطاء ـ :إن هذه األقدام
بعضها من بعض ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم ال يقر على باطل وال يستبشر لباطل.
ولذا قال الشافعي وأمحد رمحهما اهلل بإثبات النسب عن طريق القافة.
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ال ـقـي ـ ــاس

تعريفه:
القياس يف اللغة :التقدير والتسوية ،تقول :قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ،وفالن يقاس
بفالن ،أي يسوى به.
ويف االصطالح هو :إحلاق فرع بأصل يف حكم جلامع بينهما كإحلاق األرز بالرب يف حترمي الربا
جلامع هو الكيل عند احلنابلة واالقتيات واالدخار عند املالكية والطعم عند الشافعية.
إثبات القياس على منكريه:
شرعا عند اجلمهور ومنهم األئمة األربعة رمحهم اهلل واستدلوا
التعبد بالقياس جائز عقالً وواقع ً
إلثباته بأدلة كثرية منها:
صا ِر ﴾ [احلشر ]4:واالعتبار من العبور وهو االنتقال من
1ـ قوله تعاىل ﴿ :فَ ْ
اعتَِربُوا يا أ ُْوِيل األَبْ َ
مأمورا به.
شيء إىل آخر والقياس فيه انتقال باحلكم من األصل إىل الفرع فيكون ً
4ـ تصويب النيب صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه حني قال :إنه جيتهد حيث ال كتاب
وال سنة فإن االجتهاد حيث ال نص يكون باإلحلاق باملنصوص.
3ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم للخثعمية حني سألته عن احلج عن الوالدين« :أرأيت لو كان
على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟» قالت :نعم ،قال« :فدين اهلل أحق أن يقضى» فهو
تنبيه منه صلى اهلل عليه وسلم على قياس دين اخللق.
2ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم لعمر حني سأله عن القبلة للصائم« :أرأيت لو ثمضمضت» فهو
قياس للقبلة على املضمضة.
غالما أسود ،فمثل له النيب صلى اهلل عليه وسلم باإلبل
5ـ قصة الرجل الذي ولدت امرأته ً
احلمر اليت يكون األورق من أوالدها ،ووجه االستدالل من القصة :أن النيب صلى اهلل عليه
وسلم قاس ولد هذا الرجل املخالف للونه بولد اإلبل املخالف لونه أللواهنا ،وذكر العلة اجلامعة
وهي نزع العرق.
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أركان القياس وتعريف كل ركن:
ظهر لنا من تعريف القياس أنه ال بد فيه من أربعة أركان هي:
1ـ أصل مقيس عليه :وهو احملل الذي ثبت حكمه وأحلق به غريه كاخلمر ثبت هلا التحرمي
وأحلق هبا النبيذ.
4ـ فرع ملحق باألصل :وهو يف اللغة ما تولد عن غريه وانبىن عليه.
ويف اصطالح األصوليني :احملل املطلوب إحلاقه بغريه يف احلكم ،كالنبيذ طلب إحلاقه باخلمر يف
حكمها وهو التحرمي.
3ـ علة جتمع بني األصل والفرع :وهي املعىن املشرتك بني األصل والفرع املقتضي إثبات احلكم
كاإلسكار املستدعي إحلاق النبيذ باخلمر يف حكم التحرمي.
2ـ احلكم الثابت لألصل املقيس عليه :وهو األمر املقصود إحلاق الفرع باألصل فيه كالقصاص
أثبت يف القتل باملثقل إحلاقًا له بالقتل باحملدد.
شروط القياس:
وللقياس شروط جيب توفرها فيه لصحته منها:
أوالً :شروط األصل:
1ـ يشرتط يف األصل الذي هو املقيس عليه أن يكون احلكم فيه ثابتًا بنص أو إمجاع أو اتفاق
اخلصمني.
4ـ أن ال يكون معدوالً به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزمية فال يصحان أصالً
مطردا خالفًا ملن جييز
يقاس عليه ألن احلكم يف القياس مطرد واخلارج عن القاعدة العامة ليس ً
قياسا على الرطب.
القياس يف الرخص فيجوز العرية يف العنب والتني ً
وما ذكر يف هذين الشرطني بناءً على القول بأن األصل هو نفس احلكم ،ال حمل حلكم.
ثانيا :شروط الفرع ،ويشرتط يف الفرع شرطان:
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1ـ وجود علة األصل فيه ألهنا مناط تعدية احلكم إليه.
منصوصا على حكمه ،فإن كان مل حيتج إىل قياسه على غريه.
4ـ أن ال يكون
ً
ثالثًا :شروط حكم األصل ،ويشرتط يف حكم األصل شرطان:
1ـ أن يكون الفرع مساويا له يف األصل كقياس األرز على الرب يف حترمي الربا فإن كان احلكم يف
الفرع أزيد منه يف األصل أو أنقص مل يصح القياس ،كأن يكون حكم األصل الوجوب وحكم
الفرع الندب أو العكس.
4ـ أن يكون شرعيا ،ال عقليا فال يثبت ذلك بالقياس ألنه يطلب فيه اليقني والقياس يفيد
الظن.
ابعا :شروط العلة ،ويشرتط يف العلة شرطان:
رً
1ـ أن تكون العلة متعدية فإن كانت قاصرة على حملها امتنع القياس هبا لعدم تعديها إىل الفرع.
مثال ذلك:
جعل شهادة خزمية كشهادة رجلني لعلة سبقه إىل تصديق النيب صلى اهلل عليه وسلم بنوع من
التصديق مل يسبقه إليه غريه.
4ـ أن تكون ()1كاإلسكار فكلما وجد اإلسكار يف شيء وجد التحرمي فيه ،وكالطعم والكيل
فكلما وجد الكيل أو الطعم يف شيء حرم الربا فيه ،فإذا ختلفت فإن كان ختلفها ملانع فال
تبطل كما لو قيل :القتل العمد  ،العدوان علة للقصاص وقد ختلفت يف قتل الوالد لولده عدوانًا
إذ إنه ال يقتل به فيقال :إهنا ختلفت ملانع هو األبوة فال تبطل يف غري األب ،فكلما وجد القتل
العمد العدوان من غري األب وحنوه وجب القصاص.
قياسا
وإن كان ختلفها من غري مانع؛ فال يصح التعليل هبا كما لو قيل :جتب الزكاة يف املواشي ً
على األموال وجامع دفع حاجة الفقري فيقال :إن التعليل بدفع حاجة الفقري قد ختلف عنها
احلكم يف اجلواهر مثالً.
( )1تقدير الكالم :أن تكون  ..العلة مطردة....كاإلسكار.
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تقسيم القياس:
تقسيم القياس إىل قطعي وظين ..أو جلي وخفي.
أوالً :القياس القطعي:
تعريفه :هو ما ال حيتاج معه إىل التعرض للعلة اجلامعة بل يكتفى فيه بنفي الفارق املؤثر يف
احلكم كإلغاء الفارق بني البول يف املاء الراكد والبول يف إناء وصبه فيه ،وهو أنواع منها:
1ـ ما كان املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق مع القطع بنفي الفارق كإحلاق مثقال اجلبل
مبثقال الذرة يف املؤاخذة ،وإحلاق ضرب الوالدين بالتأفيف يف التحرمي ،وإحلاق ما دون القنطار
وفوق الدينار هبما يف التأدية من بعض أهل الكتاب إذا اؤثمن عليه يف األول واملطل من بعضهم
يف الثاِن.
4ـ ما كان املسكوت عنه مساويا للمنطوق يف احلكم مع القطع بنفي الفارق كإحلاق إغراق
مال اليتيم وإحراقه بأكله يف التحرمي.
ثانيا :القياس الظين:
القياس الظين هو :ما احتيج فيه إىل البحث عن العلة اجلامعة كإحلاق األرز بالرب يف حترمي الربا
وجامع الكيل.
فتحصل من هذا أن لإلحلاق طريقتني ( : )1إحلاق بنفي الفارق وإحلاق باجلامع.
تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
ينقسم القياس هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:
1ـ قياس العلة :وهو ما مجع فيه بالوصف املناسب املشتمل على املصلحة الصاحلة لرتتيب
احلكم عليها كقياس النبيذ على اخلمر وجامع اإلسكار.

( )1يف طبعة اجلامعة اإلسالمية :فتحصل من هذا اإلحلاق طريقتان.
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4ـ قياس الداللة :وهو ما مجع فيه بني األصل والفرع مبا يدل على العلة ويرشد إليها كقياس
النبيذ على اخلمر وجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على العلة وهي اإلسكار.
3ـ قياس يف معىن األصل :وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق املؤثر يف احلكم ،وهو مفهوم املوافقة،
والقياس اجللي كقياس األمة على العبد يف تقومي حصة الشريك على شريكه املعتِق نصيبَه.
قياس الشبه:
إذا شابه الفرع أصلني َمتلفني وحصل تردد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه.
مثاله :إذا قُتل العبد مثالً فهل يلحق باحلر فتكون فيه الدية ،أو باملتاع فتكون فيه القيمة؟
فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه احلر ،ويف احلر الدية ،ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث
شابه املتاع ويف املتاع القيمة فقد مجع بني شبهني َمتلفني ،شبه احلر فيوجب الدية ،وشبه املتاع
فيوجب القيمة ،وهلذا مسي قياس الشبه ،مث وجدناه ألصق بأحدمها يف احلكم الشرعي حيث إنه
يباع ويوهب ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة فهذه كلها رجحت شبهه باملال فلحق به يف
الضمان.
تقسيم العلة باعتبار جماري االجتهاد فيها:
تنقسم العلة هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام :حتقيق العلة ،وتنقيحها ،وخترجيها.
إال أن عادة األصوليني جرت بإضافة هذه املصادر الثالثة إىل أحد ألقاب العلة وهو املناط،
واملناط مشتق من النوط وهو تعليق الشيء بشيء آخر فلذا أطلق الفقهاء املناط على متعلق
احلكم وهو العلة اجلامعة بني األصل والفرع.
األول :حتقيق املناط:
وهو البحث عن وجود العلة ىف الفرع واالجتهاد ىف حتقيقها فيه بعد النص عليها أو االتفاق
عليها يف ذاهتا وهو قسمان:
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1ـ أن تكون القاعدة الكلية منصوصا أو متف ًقا عليها وإمنا يبحث اجملتهد عن حتقيقها يف آحاد
الصور وتطبيقها على اجلزئيات ،فالقاعدة الكلية مثل قوله تعاىل ﴿ :فَ َجَزاءٌ ِّمثْ ُل َما قَـتَ َل ِم َن
َّع ِم ﴾ [املائدة.]05:
النـ َ
محارا وحشيا للمماثلة بينهما يف
واجلزئي :الذي حققت فيه إجياب بقرة على من صاد وهو حمرم ً
نظر اجملتهد ،وهذا النوع متفق عليه وليس من القياس يف شيء.
4ـ البحث عن وجود العلة يف الفرع بعد االتفاق عليها يف ذاهتا كالعلم بأن السرقة هي مناط
القطع فيحقق اجملتهد وجودها يف النبَّاش ألخذه الكفن من حرز مثله خفية.
الثاِن :تنقيح املناط:
التنقيح يف اللغة ،التهذيب والتصفية؛ فتنقيح املناط هتذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما ال يصلح
للتعليل واعتبار الصاحل له.
مثال ذلك :قصة األعرايب الذي جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره
وهو يقول :هلكت وأهلكت واقعت أهلي يف هنار رمضان ،فقال له النيب صلى اهلل عليه
وسلم« :أعتق رقبة »...احلديث.فكونه أعرابيا ،وكون املوطوءة زوجته( ،)1وكونه جاء يضرب
صدره وينتف شعره مثالً كلها أوصاف ال تصلح للتعليل فتلغى.
فلو وطئ حضري سريته يف هنار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسأل عما جيب عليه ألجيب
بوجوب الكفارة.
الثالث :ختريج املناط:
وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج اجملتهد علته باجتهاده ونظره يف حمل
احلكم.
مثال ذلك :الرب نُص على حكمه وهو حترمي الربا دون العلة ،فرأى اجملتهد بعد البحث أهنا
الكيل مثالً فقاس عليه األرز وحنوه.
()1يف طبعة اجلامعة اإلسالمية :زوجة.
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مسالك العلة:
مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها ،وهي كثرية نذكر منها ثالثة:
املسلك األول :النص الصريح على العلة وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له يف لغة
ِ
ك َكتَبـنَا علَى ب ِين ِ
ِ
يل ﴾
العرب مثل« :من أجل» كما يف قوله تعاىل ﴿ :م ْن أ ْ
َج ِل َذل َ ْ َ َ ْ
إسَرائ َ
[املائدة ،]34:اآلية ومثل« :إمنا جعل االستئذان من أجل البصر» ،ومثل «الباء» كما يف قوله
ِ
َّاه ْم ﴾ [املائدة ]13:ومثل «الالم» كما يف قوله تعاىل﴿ :
تعاىل ﴿ :فَبِ َما نـَ ْقض ِهم ِّميثَاقَـ ُه ْم لَ َعن ُ
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِّتَ ُكونُوا ُش َه َد ََاءَ ََ َعلَى الن ِ
َّاس ﴾ [البقرة ،]123:وقولهَ ﴿ :وَما
َوَك َذل َ
اجلِ َّن واإلنس إالَّ لِيعب ُد ِ
ون ﴾ [الذاريات ،]53:ومثل «كي» كما يف قوله تعاىل﴿ :
َخلَ ْق ُ
ُْ
ت ْ َ َ
َكي ال ي ُكو َن دولَةً بني األَ ْغنِ ِ
ياء ِمن ُكم ﴾ [احلشر.]7:
ُ ََ
املسلك الثاِن :النص املومئ إىل العلة ،ويسمى اإلمياء والتنبيه ،وضابطه أن يقرتن احلكم
بوصف على وجه لو مل يكن علة له لكان الكالم معيبًا عند العقالء وهو أقسام منها:
متقدما كما يف
1ـ تعليق احلكم على العلة بالفاء :بأن تدخل الفاء على العلة ويكون احلكم
ً
قوله صلى اهلل عليه وسلم يف املح ِرم الذي وقصته ناقته« :وكفنوه يف ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة
ُ
ملبيا».
السا ِر ُق َو َّ
أو تدخل الفاء على احلكم وتكون العلة متقدمة كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َّ
السا ِرقَةُ
ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
اعتَ ِزلُوا
يسأَلُونَ َ
يض قُ ْل ُه َو أَذًى فَ ْ
فَاقْطَعُوا أَيد ُيه َما ﴾ [املائدة ،]31:وقولهَ ﴿ :و ْ
ِّساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
يض ﴾ [البقرة ،]444:ويلتحق هبذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله« :سها
الن َ
النيب صلى اهلل عليه وسلم فسجد» ،و«زنا ماعز فرجم».
4ـ ترتيب احلكم على الوصف بصيغة الشرط واجلزاء ،مثل قوله تعاىلَ ﴿ :وَمن يت َِّق اللَّهَ ْجي َعل لَّهُ
َمََْر ًجا ﴾ [الطالقَ ﴿ ،]4:وَمن يتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَـ ُه َو َح ْسبُهُ ﴾ [الطالق.]3:
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3ـ أن حيكم الشارع حبكم عقب حادثة سئل عنها كقوله صلى اهلل عليه وسلم لألعرايب« :أعتق
رقبة» جوابًا لسؤاله عن مواقعة أهله يف هنار رمضان وهو صائم ،فإنه دليل على كون الوقاع علة
لوجوب الكفارة.
2ـ أن يذكر مع احلكم شيئًا ولومل يقدر التعليل به ملا كان لذكره فائدة ،وهو قسمان:
السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود مث يذكر احلكم عقبه كقوله صلى اهلل عليه
1ـ أن يستنطق
َ
وسلم ملا سئل عن بيع الرطب بالتمر« :أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا :نعم قال« :فال إذًا»
لغوا.
فلو مل يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان االستكشاف عنه ً
4ـ أن يعدل يف اجلواب إىل نظري حمل السؤال كما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم ملا سألته
اخلثعمية عن احلج عن الوالدين« :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟» قالت:
نعم قال« :فدين اهلل أحق أن يقضى» فيفهم منه التعليل بكونه دينًا.
املسلك الثالث :اإلمجاع على العلة ،فإنه مىت وجد االتفاق من جمتهدي األمة على العلة صح
التعليل هبا ،مثال ذلك :الصغر فقد أمجع على أنه عالمة لثبوت الوالية على املال فيقاس عليه
الوالية على النكاح.
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ترتيب األدلة

وترجيح بعضها على بعض
ترتيب األدلة:
األدلة :مجع دليل واملراد به هنا :ما تثبت به األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع
والقياس وقول الصحايب واالستصحاب.
والرتتيب يف اللغة :جعل واحد من شيئني أو أكثر يف رتبته اليت يستحقها ،ومعلوم أن األدلة
الشرعية متفاوتة يف القوة فيحتاج إىل معرفة األقوى ليقدم على غريه عند التعارض.
ودرجات األدلة الشرعية على الرتتيب اآليت:
1ـ اإلمجاع :ألنه قطعي معصوم من اخلطأ وال يتطرق إليه نسخ ،واملراد به اإلمجاع القطعي وهو
النطقي املنقول بالتواتر أواملشاهد خبالف غريه.
4ـ النص القطعي :وهو نوعان:
أ ـ الكتاب.
ب ـ السنة املتواترة ،وهي يف قوة الكتاب ألهنا تفيد العلم القطعي.
3ـ خرب اآلحاد :ويقدم منها الصحيح لذاته ،فالصحيح لغريه ،فاحلسن لذاته ،فاحلسن لغريه.
2ـ القياس :وعند أمحد يقدم قول الصحايب على القياس يف إحدى الروايتني عنه.
فإن مل يكن دليل من هذه األدلة استُصحب األصل ـ وهو براءة الذمة من التكاليف ـ فإذا
تعارض أحد هذه األدلة مع اآلخر قدم األقوى منها.
تنبيه:
َمصصا له؛ ألن كل قطعي
ناسخا لآلخر أو
ال يقع تعارض بني قطعيني إال إذا كان أحدمها ً
ً
يفيد العلم والعمل ،فإذا تعارضا تناقضا والشريعة ال تتناقض.
َمصصا له
وال بني قطعي وظين ،ألن الظين ال يقاوم القطعي بل يقدم القطعي عليه ،ما مل يكن
ً
فيكون من باب ختصيص العام كما تقدم؛ فال يرتك الظين لوجود القطعي حينئذ.
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َّم ﴾ [املائدة ]3:فهذا نص قطعي الثبوت
مثال ذلك قوله تعاىلُ ﴿ :حِّرَم ْ
ت َعلَي ُك ُم الْ َميتَةُ َوالد ُ
عام الداللة يف كل ميتة وكل دم مع حديث« :أحلت لنا ميتتان ودمان ،أما امليتتان فاجلراد
واحلوت ،وأما الدمان فالكبد والطحال».
وحديث ميتة البحر وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم يف البحر« :هو الطهور ماؤه احلل ميتته».
فخصص عموم الكتاب وهو قطعي خبرب اآلحاد وهو ظين ،ومل يقدم القطعي على الظين.
فإذا عرف أنه ال يقع تعارض بني قطعيني وال بني قطعي وظين مل يبق إال الظنيان ،فإذا تعارض
ظنيان فال خيلو أمرمها من إحدى حالتني:
األوىل :إمكان اجلمع بينهما.
والثانية :عدم إمكانه.
ففي حالة إمكان اجلمع :جيمع بينهما ،سواء علم تارخيهما أو مل يعلم.
مثال ذلك حديث اغتسال الرسول صلى اهلل عليه وسلم بفضل ميمونة وقوله هلا بعد أن أخربته
أهنا كانت جنبًا« :إن املاء ال جينب» مع حديث هنيه صلى اهلل عليه وسلم أن تغتسل املرأة
بفضل الرجل والرجل بفضل املرأة ،فجمع بينهما حبمل النهي على الكراهة والفعل على اإلباحة
ويؤيد هذا اجلمع حديث بئر بضاعة أن« :املاء طهور ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه
وطعمه ولونه».
فإذا مل ميكن اجلمع فله حالتان:
ناسخا للمتقدم.
1ـ معرفة التاريخ :ويكون املتأخر ً
مثاله حديث طلق بن علي رضي اهلل عنه أنه قدم املدينة وكان مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم من عريش ،فسمع أعرابيا يسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل ميس ذكره
بعد أن يتوضأ ،أعليه وضوء؟ فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :وهل هو إال بضعة
منك؟».
مع حديث بسرة بنت صفوان وأيب هريرة رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال« :من مس ذكره فليتوضأ» فقد تعارض هذان احلديثان ومل ميكن اجلمع .وقد علم تقدم
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حديث طلق وتأخر حديث بسرة وأيب هريرة؛ ألن حديث طلق حني كان مسجد رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم من عريش أي يف أول قدوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة ،مع
أن إسالم أيب هريرة حصل يف السنة السابعة من اهلجرة فحكم بعض العلماء على األول
بالنسخ.
4ـ فإن مل يعرف التاريخ :فالرتجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدمها على اآلخر.
ومثاله األحاديث الدالة على التغليس بصالة الصبح مع األحاديث الدالة على اإلسفار هبا فإنه
مل ميكن اجلمع بينهما ومل يعلم التاريخ فرجح جانب التغليس ملوافقته لعموم قوله تعاىل﴿ :
َو َسا ِرعُوا َإىل َم ْغ ِفَرٍة ِّمن َّربِّ ُك ْم ﴾ [آل عمران.]133:
وكذلك حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما يف زواج الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبيمونة وهو
حمرم مع حديث أيب رافع أنه تزوجها وهو حالل قال :وكنت السفري بينهما ،فالقصة واحدة وال
تفاوت يف الزمن بالنسبة إىل احلديثني فال ميكن ادعاء النسخ يف أحدمها وال ميكن اجلمع بني
وحم ِرم يف وقت واحد فانتقل إىل الرتجيح فرجح حديث أيب رافع على حديث ابن عباس
حالل ُ
ألمور منها:
سفريا بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وميمونة فيكون أعلم حبقيقة الواقع من ابن
1ـ كونه ً
عباس إذ هو املباشر للقصة.
4ـ جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حالل غري ُحم ِرم.
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الـترجـي ــح
تعريفه:
هو تقوية أحد الطرفني املتعارضني فيقوم بسببه على غريه.
طرق الرتجيح:
والرتجيح إما أن يكون عن طريق السند أو عن طريق املنت أو ألمر خارج عنهما.
أوالً :الرتجيح عن طريق السند:
سندا على األنزل منه.
1ـ يقدم األكثر رواة على األقل واألعلى ً
4ـ تقدم رواية األضبط األحفظ على رواية الضابط احلافظ.
3ـ يقدم املسند على املرسل.
2ـ تقدم رواية صاحب القصة واملباشر هلا على األجنيب عنها.
ومن أمثلة ذلك :تقدمي حديث ميمونة وأيب رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريبًا ألن
ميمونة هي صاحبة القصة وأبا رافع هو السفري بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وميمونة.
وكذلك تقدمي حديث عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما يف صحة صوم من أدركه الفجر وهو
جنب على حديث أيب هريرة خبالف حديثهما ،ألن عائشة وأم سلمة أدرى من أيب هريرة يف
ذلك ألن غسل اجلنابة وما يشاكله من أمور البيت اليت يشهداهنا وغريمها يغيب عنها.
ثانيا :الرتجيح عن طريق املنت:
كأن يقدم النص على الظاهر ،والظاهر على املؤول ،واملؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له
قرينة أو له ولكنها باطلة.
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ثالثًا :الرتجيح ألمر خارج عنهما:
1ـ يقدم ما تشهد له نصوص أخرى على ما مل تشهد له ،كأحاديث التغليس يف الصبح كما
تقدم.
4ـ ويقدم اخلرب الناقل عن حكم األصل واملوجب للعبادة مثالً على النايف هلا؛ ألن النايف جاء
على مقتضى العقل واآلخر متأخر فكان كالناسخ ،مثل حديث بسرة وأيب هريرة يف نقض
الوضوء مبس الذكر فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى األصل.
3ـ تقدم رواية اإلثبات على رواية النفي ألن املثبت معه زيادة علم خفيت على النايف.
2ـ يقدم املقتضي للحظر على املبيح لكونه أحوط.
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االجتهاد والتقليد
أوالً :االجتهاد:
االجتهاد يف اللغة :بذل اجملهود واستفراغ الوسع يف فعل من األفعال وال يستعمل إال فيما فيه
مشقة يقال :اجتهد يف محل الصخرة وال يقال يف محل العصا أو النواة مثالً ،واجلهد-بالفتح-
املشقة والطاقة و-بالضم -الطاقة فقط ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :والَّ ِذي َن ال ِجي ُدو َن إالَّ ُج ْه َد ُه ْم﴾
[التوبة.]70:
ويف االصطالح :بذل الوسع يف النظر يف األدلة للحصول على القطع أو الظن حبكم شرعي.
حكمه واألصل فيه:
حكم االجتهاد فرض كفاية ،واألصل فيه قوله تعاىل ﴿ :وداود وسلَيما َن إ ْذ حي ُكم ِ
احلَْر ِث
ان ِيف ْ
ْ َ
ََ َُ َ ُ َ
ِ
ِِ
إ ْذ نَـ َف َش ِ ِ
ِ ِِ
يما َن َوُكالًّ آتَينَا ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما ﴾
ْ
ين فَـ َف َّه ْمنَ َ
اها ُسلَ َ
ت فيه َغنَ ُم الْ َق ْوم َوُكنَّا حلُ ْكمه ْم َشاهد َ
[األنبياء.]70،71:
وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران» ،وقوله صلى اهلل عليه
وسلم ملعاذ« :احلمد هلل الذي وفق (رسول)( )1رسول اهلل ملا يرضي رسول اهلل» حني قال للنيب
صلى اهلل عليه وسلم :إنه جيتهد حيث ال كتاب وال سنة.
دائما:
باب االجتهاد مفتوح ً
ال جيوز خلو الزمان من جمتهد قائم هلل حبجته يبني للناس ما نزل إليهم؛ خالفًا ملن قال بإغالق
باب االجتهاد ،ويدل للقول احلق قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين

( )1سقطت من طبعة اجلامعة اإلسالمية.
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على احلق حىت تقوم الساعة» فإنه صلى اهلل عليه وسلم أخرب يف هذا احلديث باستمرار وجود
القائمني باحلق إىل انتهاء الدنيا.
شروط اجملتهد:
1ـ أن يكون عاملا بوجود الرب وما جيب له سبحانه من صفات الكمال وما ميتنع عليه من
ً
صفات النقص والعيب وأن يكون مصدقًا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم وما جاء به املشرع
ليكون فيما يسنده من األقوال واألحكام حمق ًقا.
4ـ أن يكون عاملا بنصوص الكتاب والسنة اليت هلا تعلق مبا جيتهد فيه من األحكام وإن مل يكن
ً
حافظًا هلا.
3ـ أن يكون عاملا مبسائل اإلمجاع واخلالف لئال يعمل ويفيت خبالف ما وقع اإلمجاع عليه.
ً
2ـ أن يكون عاملا بالناسخ (واملنسوخ)( )1لئال يعمل ويفيت باملنسوخ.
ً
5ـ أن يكون عارفًا مبا يصلح لالحتجاج به من األحاديث وما ال يصلح.
3ـ أن يكون عاملا بالقدر الالزم لفهم الكالم من اللغة والنحو.
ً
7ـ أن يكون على علم بأصول الفقه ألن هذا الفن هو الدعامة اليت يعتمد عليها االجتهاد.
أقسام اجملتهدين ومنزلة كل قسم:
واجملتهدون على أقسام:
1ـ اجملتهد املطلق :وهو الذي توفرت فيه شروط االجتهاد املتقدمة فيتمسك بالدليل حيث كان،
فهذا القسم من اجملتهدين هم الذين يسوغ هلم اإلفتاء ،ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى هبم فرض
االجتهاد وهم الذين قال فيهم علي رضي اهلل عنه :لن ختلو األرض من قائم هلل حبجته.

( )1ليست يف طبعة اجلامعة اإلسالمية.
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4ـ جمتهد املذهب :وهو العامل املتبحر مبذهب من ائتم به املتمكن من ختريج ما مل ينص عليه
نصا أمكنه االجتهاد فيها
إمامه على منصوصه ،فإذا نزلت به مثالً نازلة ومل يعرف إلمامه فيها ًّ
على مقتضى املذهب وخترجيها على أصوله.
3ـ جمتهد الفتوى والرتجيح :وهو أقل درجة من سابقه ألنه قصر اجتهاده على ما صح عن
إمامه ومل يتمكن من ختريج غري املنصوص ،وإذا كان إلمامه يف مسألة قوالن فأكثر اجتهد يف
ترجيح أحدمها ،ففتاوى القسم األول كما قال ابن القيم رمحه اهلل ـ من جنس توقيعات امللوك،
وفتاوى القسم الثاِن من جنس توقيعات نواهبم ،وفتاوى القسم الثالث من جنس توقيعات
نواب نواهبم.
املصيب واحد من اجملتهدين:
احلق يف قول واحد من اجملتهدين املختلفني ومن عداه َمطئ لكن املخطئ يف الفروع اليت ليس
فيها دليل قطعي معذور غري آمث بل له أجر على اجتهاده ،وهذا هو القول احلق خالفًا ملن
قال :إن كل جمتهد مصيب.
وفصل النزاع يف هذه املسألة ما ثبت يف احلديث املتفق على صحته من أن احلاكم إذا اجتهد
فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ،فإن احلديث صريح يف أن احلق واحد وأن
بعض اجملتهدين يوافقه فيقال له :مصيب مأجور أجرين على اجتهاده وإصابته ،وبعض
اجملتهدين خيالفه فيقال لهَ :مطئ مأجور مرة واحدة على اجتهاده ،واستحقاقه األجر ال يستلزم
وقسما
قسما مصيبًا
ً
كونه مصيبًا فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل اجملتهدين قسمنيً :
َمطئًا ،ولو كان كل منهم مصيبًا -كما ذهب إليه من ذهب -مل يكن هلذا التقسيم معىن.
جتزؤ االجتهاد:
مقلدا
جمتهدا يف نوع من العلمً ،
االجتهاد يقبل التجزؤ واالنقسام على الصحيح ،فيكون الرجل ً
يف غريه كمن استفرغ وسعه يف علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة ،دون غريه
من العلوم فيجوز له أن يفيت يف النوع الذي اجتهد فيه؛ ألنه قد عرف احلق بدليله وقد بذل
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جهده يف معرفة الصواب ،فحكمه يف ذلك حكم اجملتهد املطلق يف سائر األنواع ،وال جيوز له
اإلفتاء ،فيما مل جيتهد فيه فإن القاصر يف فن كالعامي فيه.
اجتهاد النيب صلى اهلل عليه وسلم:
االجتهاد من النيب صلى اهلل عليه وسلم جائز وواقع ،ومن أمثلة وقوعه :إذنه صلى اهلل عليه
وسلم للمتخلفني عن غزوة تبوك قبل أن يتبني صادقهم من كاذهبم ،وأسره ألسارى بدر وأخذ
الفداء منهم ،وأمره برتك تأبري النخل ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ملا سقت اهلدي» ،وإرادته صلى اهلل عليه وسلم النزول دون ماء بدر حىت قال له
احلباب بن املنذر رضي اهلل عنه« :إن كان هذا بوحي فنعم ،وإن كان الرأي واملكيدة فأنزل
بالناس على املاء لتحول بينه وبني العدو» فقال صلى اهلل عليه وسلم « :ليس بوحي إمنا هو
رأي رأيته» ،فرجع إىل قول احلباب رضي اهلل عنه.
االجتهاد يف زمن النبوة:
منع قوم االجتهاد يف عصر النبوة مطل ًقا وأجازه قوم مطل ًقا والراجح التفريق بني من كان غائبًا
حاضرا فال جيوز له إال بإذنه.
عنه صلى اهلل عليه وسلم فيجوز له ومن كان
ً
ومن أدلة ذلك :قصة معاذ رضي اهلل عنه وتصويب النيب صلى اهلل عليه وسلم له ،وتفويضه
صلى اهلل عليه وسلم احلكم يف بين قريظة إىل سعد بن معاذ رضي اهلل عنه ملا نزلوا على حكمه
فحكم بقتل املقاتلة وسيب الذراري ،فصوبه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وتقريره صلى اهلل عليه
متيمما ومل يغتسل من اجلنابة لشدة
وسلم لعمرو بن العاص رضي اهلل عنه ملا صلى بأصحابه ً
استنادا إىل عموم قوله تعاىلَ ﴿ :وال تَـ ْقتُـلُوا أَن ُف َس ُك ْم ﴾ [النساء.]40:
الربد
ً
ومن ذلك أكل الصحابة رضي اهلل عنهم وهم حمرمون من محار الوحش الذي صاده أبو قتادة
رضي اهلل عنه فإن أكلهم منه باجتهاد منهم.
ومنه حتول أهل قباء يف صالهتم إىل الكعبة إىل غري ذلك من األدلة.
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ثانيا :التقليد
تعريفه:
التقليد يف اللغة :وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به ،وذلك الشيء يسمى قالدة واجلمع
قالئد وقد يستعمل يف تفويض األمر إىل الشخص كأن األمر حممول يف عنقه كالقالدة.
ويف االصطالح :هو قبول قول من ليس قوله حجة من غري معرفة دليله.
فخرج بالقيد األول :قبول قول النيب صلى اهلل عليه وسلم واألخذ باإلمجاع فإن ذلك حجة
بنفسه.
وخرج بالقيد الثاِن :قبول قول من ليس حجة إذا بني الدليل وأظهره فإن األخذ بالدليل الذي
تقليدا.
اتباعا ال ً
أخرب به ال بقوله ويسمى ذلك ً
من يسوغ له التقليد ومن ال يسوغ له:
ال جيوز التقليد جملتهد أداه اجتهاده إىل الظن حبكم ،أو مل جيتهد بالفعل لكنه متمكن من
االجتهاد وجيوز للعامي وملن مل يبلغ درجة االجتهاد يف علم أو يف باب من العلم ألن القاصر
يف فن كالعامي فيه.
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المفتي والمستفتي

املفيت :اسم فاعل من اإلفتاء ،قال يف القاموس :أفتاه يف األمر أبانه له ،والفتيا والفتوى وتفتح:
ما أفىت به الفقيه .انتهى.
واملفيت يطلق على املخرب باحلق على غري جهة اإللزام به.
ويطلق عند األصوليني على اجملتهد وهو :الباذل وسعه يف النظر يف األدلة ليحصل على العلم
أو الظن حبكم شرعي.
واملستفيت :اسم فاعل من االستفتاء وهو لغة :طالب الفتوى.
ويف االصطالح هو :من طلب احلكم الشرعي من اجملتهد ،فيدخل فيه العامي واملتعلم الذي مل
يبلغ درجة االجتهاد.
مسندا إليه يف الكتاب والسنة:
من ورد اإلفتاء ً
مسندا إىل الرب كما يف قوله تعاىل ﴿ :قُ ِل اللَّهُ ي ْفتِي ُك ْم ﴾
ورد اإلفتاء يف الكتاب العزيز ً
[النساء ]147:وإىل القرآن كما يف قوله ﴿ :وما يـْتـلَى َعلَي ُكم ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ﴾ [النساء]147:
ََ ُ
ْ
أي يفتيكم.
مسندا إىل الناس كما يف قوله صلى اهلل عليه وسلم« :واإلمث ما حاك يف
وورد يف السنة املطهرة ً
النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك».
من يستفيت املقلد:
املستفيت يستفيت من غلب على ظنه أنه أهل للفتوى ،مبا يراه من انتصابه للفتيا واحرتام الناس
له وأخذهم عنه ،أو خبرب عدل عنه.
إذا تعدد املفتون فأيهم يستفيت املقلد؟
إذا كان يف البلد جمتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم ،وال يلزمه مراجعة األعلم ،وقيل :بل
يلزمه سؤال األفضل ،واستدل لألول بأن املفضول من الصحابة والتابعني كان يفيت مع وجود
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إمجاعا على جواز استفتائه مع القدرة
الفاضل ومع اشتهار ذلك وتكرره ومل ينكره أحد فكان ً
على استفتاء الفاضل ،واستدل للثاِن بأن األفضل أهدى إىل أسرار الشريعة من غريه.
آداب املفيت واملستفيت
لكل من املفيت واملستفيت آداب؛ فمن آداب املفيت:
1ـ أن يكون ذا نية حسنة فإمنا األعمال بالنيات ،ومن فقد النية احلسنة مل يكن عليه نور وال
على كالمه نور.
4ـ أن يكون ذا حلم ووقار وسكينة فإن ذلك هو كسوة العلم ومجاله ،فإذا افتقدها املفيت كان
علمه كالبدن العاري من اللباس.
3ـ أن يستعف عما يف أيدي الناس ،فإنه إن أكل منهم شيئًا أكلوا من حلمه ودمه أضعافه.
2ـ أن يكون على جانب كبري من معرفة الناس فإنه إذا عدم ذلك تصور له الظامل بصورة
املظلوم وعكسه وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال فكان ما يفسده أكثر مما يصلحه.
5ـ أن يتوجه إىل اهلل تعاىل ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء واالستغفار ليلهمه الصواب ويفتح له
طريق السداد.
3ـ أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة احلكم إىل اهلل تعاىل وإىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إال بنص يستند عليه يف ذلك.
7ـ أن يستشري يف فتواه من يثق بعلمه ودينه فإن عمر رضي اهلل عنه كان إذا نزلت به النازلة
استشار من حضره من الصحابة ورمبا مجعهم فشاورهم.
 1ـ أن يعمل بعلمه فإن العمل هو َثرة العلم وبدون العمل يكون علم اإلنسان حجة عليه.
و من آداب املستفيت:
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1ـ أن يتخلق باألخالق الفاضلة مطل ًقا وباألخص مع املفيت فال يفعل معه ما جرت عادة العوام
به ،كإمياء بيده يف وجهه وال يقول له ما ال ينبغي كأن يقول :أفتاِن غريك بكذا ،وال يسأله يف
حالة ضجر أو هم أو غضب وحنو ذلك.
4ـ أن ال يسأل عما ال يعين وال يكثر من األسئلة إىل حد يسأم فيه املفيت وميل.
هذا آخر ما يسر اهلل ذكره يف هذه املذكرة.
وآخرا
واحلمد هلل أوالً ً
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

الفهرس
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