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 اتــرس الموضوعـفه

 صفحة الموضــــــــــــــوع

ـداء اإلهـــ
……………………………………………………………………………………………………… 

٣ 

 المقدمــــــــة  

 ةــات النظريـــالمقدم

 

 ٧ …………………………….……………………… ."بنية النص"إلى " تكوين النص"من : أوال
  ……………………………………………….………………………………… .الشكل والمضمون -١
  …………………………………………………………………………… .يةرالنص تجربة شعو -٢
  ..……………………………………………………………………………………… . النص األول-٣
  ………..……………………………………………………………………………… . األصل األول-٤
  ………………………………………………………………………………… . دالالت النصوص-٥
  …..………………………………………………………….  المصطلح األصولى والمادة الفقهية-٦

  ……………………………………………………………… .المقدمات األصولية القديمة: ثانيا
  ………………………………………………………………………...……….  موضوع المقدمات-١
  ……………………………………………………………… . البسمالت والحمدالت الخالصة-٢
  ………………………………………………………………………………………………….  العلم-٣
  …….…………………………………………………………………………………………. ل العم-٤
  ……..…………………………………………………………… . العلم والعمل والمصالح العامة-٥
  ………………………………………………………………………………………… . وحدة األمة-٦
  ………………………………………………………… . تعظيم المذهب والدعاء إلى السلطان-٧

  …………………………………………………………………...…………… .ظروف التأليف: ثالثا
  ………………………………………………………………………………………. النص األمثل -١
  ………………………………………...…………………………………………… .النص الجديد -٢
  ………………………………………………………………………………… .أحكام االستدالل -٣
  ………………………………………………………………………………….  التأليف المذهبى-٤
  ……….………………………………………………………………………………….  بنية العلم-٥



−٦١٦−
 

  ……..…………………………………………………………………… .تعريف علم األصول: رابعا
  …….………………………………………………………………………….   علم أصول الفقـــــه-١
  …..…………………………………………………………………………….  مصطلحات العلم-٢
   …..………………………………………………………………………….  تداخل المصطلحات-٣
ـم-٤ .  آداب العلــــــــــــــــــــــــــــ

…………………………………………………………………………...… 
 

ـوم -٥ مة العلـــــــــــــــــــــــ .  قس
………………………………………………………………………...…… 

 

  ….………………………………………………………………………………… .نظرية العلم: خامسا
  ………….………………………………………………………………………….  مضادات العلم-١
  ……………………………………………………………………………………………. حد العلم -٢

  ………………………………………………………………………………… .أنواع الداللة: سادسا
  ………………………………………………….  الداللة والدليل والدال والمستدل واالستدالل-١
  ………………………………………………………………….  الدليل القولى والدليل السمعى-٢
  ……...………………………………………………………………………………. حجج أنواع ال-٣
  ………………………………………………………………………….  االستدالل على األحكام-٤

ابعا ـة: س  .اللغــــــــــــــ
………………………………………………………………………………………… 

 

  …….……………………………………………………………………………………. نشأة اللغة -١
  ……..………………………………………………………………………. المعانى الثالثة للفظ -٢
  ………………………………..…………………………………………………. معانى الحروف -٣
  ……..……………………………………………………. يان إلى الشعر والعالمب من اللغة وال-٤

  …….…………………………………………………………………… .من اللغة إلى المنطق: ثامنا
  ….……………………………………………………………………………………. منطق النحو -١
  ………………………………………………………………………………………. أقسام الكالم -٢
  ……………………………………………………………………………………. ىءاللفظ والش -٣
  ……...……………………………………………………………………………….  اللفظ والمعنى-٤
  ………………………………………………………………………………….  مستويات المعنى-٥

  …………………………………………………… .الحد بالتصور والتصديق بالبرهان: تاسعا
  ……..……………………………………………………………………….  العلم تصور وتصديق-١
  …………..………………………………………………………………………….  الحد بالتصور-٢
  …….……………………………………………………………………………………….  القياس-٣
  …….…………………………………………………………………………. التصديق بالبرهان -٤
  ………………………………………………………………………………. االستقراء والتمثيل -٥
  …….…………………………………………………………………………………. منطق الظن -٦
  ……...……………………………………………………………………………. المادة األصولية  -٧



−٦١٧−
 

  األولالباب

 ىـــى التاريخــالوع
 )المصــــــادر األربعة(

 الفصل األول

 التجربة اإلنسانية العامة
 )ابـــــالكت(

  ……………………………………………………………………… .مضمون الوعى التاريخى: أوال
  ……..……………………………………………………………. ماذا يعنى الوعى التاريخى؟ -١
  ……..…………………………………………………………………. المصادر األربعة وترتيبها -٢
  ……...……………………………………………. استنباط المصادر األربعة من بنية ثالثية -٣
  ……..……………………………………………. ادر األربعة من بنية ثنائيةاستنباط المص -٤
  ………………………………………………….  استنباط المصادر األربعة من بنية أحادية-٥
  …..………………………………………………….  تداخل الوعى التاريخى والوعى النظرى-٦

  ………………………………………………………………………...……………… .الكتــــــــــاب :ثانيا
  ……………………………………………………………………………………… .لمعنىاللفظ وا -١
  …………..…………………………………………………………………………….  الحد الغيبى-٢
  …..…………………………………………………………………………………….  الحد الكمى-٣
  …….……………………………………………………………………………….  الحد الشعورى-٤

  ……...…………………………………………………………………………… .  صيغ الكالم-      أ
  ………………………………………………………………………….  التجربة الشعورية-      ب
  …….……………………………………………………………………….  العلوم اإلنسانية-      جـ
  …….………………………………………………………………………….  استقراء الواقع-      د

ا  ـخ  :ثالث  .النســــــــــــ
………………………………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………………………….  لفظا ومعنىالنسخ -١
ـخ -٢ ات النســـــــــــــــــ .  إثب

………….…………………………………………………………………… 
 



−٦١٨−
 

ـخ-٣ وع النســــــــــــ .  موض
…………………………………………………………………………..…… 

 

ـن -٤ ان والتمكـــــــ .  الزم
………………………………………………………………………..……… 

 

ان والشـ-٥ ـروط األرآ . ـــ
………………………………………………………………………….…… 

 

ـدرة -٦ درج والقـــــــــــــ .  الت
………………………………………………………………………….…… 

 

ـم-٧ تالوة والحكـــــــــــــ .  ال
………………………………………………………………………….…… 

 

  ……………………………………………………………………………….  الناسخ والمنســــــوخ-٨
  ………………………………………………………………………………. ان الزيادة والنقصـــ-٩
  ……..…………………………………………………………………….  أين أسباب النزول؟-١٠



−٦١٩−
 

 

 الفصل الثانى

 التجربة النموذجية
 )السنــــــة(

  ………………………………………………………………………………………… .الروايــــــــــة :أوال
  ….…………………………………………………………………………….  السنة لفظا ومعنى-١
  ……..……………………………………………………………………………………….  األخبار-٢
  …..……………………………………………………………………………….  الصدق والكذب-٣
  ……………………………………………………………………………………….  ألفاظ الرواية-٤

  ……………………………………………………………………………….… .التواتر واآلحاد: ثانيا

   …...………………………………………………………………………………… .شروط التواتر -١
  …...………………………………………………………………………………… .شروط اآلحاد -٢
  ……..……………………………………………………………………………….  شروط الراوى-٣
  ……………………………………………………………………………………. تعديل الجرد وال-٤

  ……..……………………………………………………… .)األخبار(التعارض والترجيح  :ثالثا

  …………………………………………………………………………………………… .التعارض -١
  ………………………………………………………..…………………………………… .الترجيح -٢
  ………………………..……………………………………………………………… .أنواع السند -٣
  ………………………..……………………………………………… .الترجيح من حيث السند -٤
  ……………………………………………………………………… .الترجيح عن طريق الراوى -٥
  …………………………………………..…………………………… .تــنالترجيح من حيث الم -٦

  ……………………………………………………………………………………..……  .النسخ -      أ
  …………………………………………………………………………………………. اللفظ -      ب

ـ ى-      ج .  المعن
………………………………………………………………………………………… 

 

  …..……………………………………………………………………………………….  الحكم-      د
ـ وع-      ه .  الموض

…………………………………………………………………………………..…… 
 



−٦٢٠−
 

 

 الفصل الثالث

 ةـــة المشترآـــالتجرب
 )اإلجمـــــــــــاع(

  ….…………………………………………………… .اإلجماع، معنى، وإثباتا، وموضوعا :أوال
  ……………………………………………………………………………. اإلجماع، لفظا ومعنى -١
  …………………………………………………………………………………….  إثبات اإلجماع-٢
  …….…………………………………………………………………………….  موضوع اإلجماع-٣
  ………………………………………………………………..…………………… .طرق اإلجماع:ثانيا

  …….………………………………………………………………………………………… .النص -١
  ……………..………………………………………………………………………………… .العقل -٢
  ……………..…………………………………………………….المجمعون وشروط اإلجماع :ثالثا

  …………………...…………………………………………………………… .من هم المجمعون؟ -١
  …………………………………………………………………………………….  شروط اإلجماع-٢
  …………………………………………………………………………………  .مراتب اإلجماع :رابعا

  …………………………………………………………………………………… .إجماع األجيال -١
  ………………………………………………..……………………………… .إجماع أهل المدينة -٢
  ……………………………………………………………...……  .اإلجماع وتطور الزمان :خامسا

  …………………………………………...………………………………… .اإلجماع واالختالف -١
  …….………………………………………………………………………………. اتصال الزمان -٢
  ………………………………………………………………………………………. تقدم الزمان -٣

 الفصل الرابع

 ةــــة الفرديـــالتجرب
 )ــادــاالجتهـ(

  …………………………………………………..…………………………………… .الدليل الرابع :أوال

  .........…………………………………………………………………………………. نظرية األدلة -١
  ……………………………………………………………………………………… .تعدد أسمائه -٢

  ……………………………………………………………………..… .القياس، حده وأنواعه :ثانيا



−٦٢١−
 

  ……...………………………………………………………………………………… .حد القياس -١
  ……...………………………………………………………………………………… .أنواع القياس -٢

  …………………………………………………………………………………… .وظيفة القياس :ثالثا

   …….………………………………………………………………………… .ظيفة اإليجابيةالو -١
   ….……………………………………………………………………………… .الوظيفة السلبية -٢

  ……………………………………………………...………….القياس بين النفى واإلثبات :رابعا

  ……..………………………………………………………………………. استحالة نفى القياس -١
  ………………………………………….…………………………………… .الدفاع عن القياس -٢
  …………….……………………………………………………………………… .إثبات القياس -٣

  ………………………………………..…………………………… .المصادر المتنازع عليها :خامسا

  …………………..…………………………………………………………………… .االستحسان -١
  ………………………………………………………………………………..……  .االستصحاب -٢
   ……..………………………………………………………………………………. لناشرع من قب-٣
  ……..……………………………………………………………………………. المصادر األخرى -٤

  ……..………………………………………………………………………….  قول الصحابى-      أ
  …….……………………………………………………………………….  االستدالل الحر-      ب
  …….………………………………………………………………………….  داللة االقتران-      جـ
  …………………………………………………………………….  اإللهام والرؤية والعصمة-      د



−٦٢٢−
 

 

 الباب الثانى

 ـرىـى النظــــالوع

 الفصل األول

 المنظــــــــــوم 
 )ـــظـاللفـ(

  ………………………….……………………………………………………………… .فهم الوحى :أوال

ا ـان :ثاني  .البيـــــــــ
…………….……………………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………………………………… .أقسام البيان -١
  …………………………………………………………………………………… .المبادئ اللغوية -٢
  ………………………………………………………………...………………… .نظرية االستدالل -٣
  ……………………………………………………………………………..…… .القسمة الرباعية -٤

  …………………………………………………………………………..……… .ة والمجازالحقيق :ثالثا

  …………………………………………………………………….……………… .تر آيب الكالم -١
ـة  -٢ ة اللغــــــ . طبيع

……………..……………………………………………………………………… 
 

ـرع  -٣ ة والشــــ  .اللغ
………..…………………………………………………………………………… 

 

  ………………………………………………………………………………… التواصل التاريخى-٤

ا ين :رابع ل والمب  .المجم
……………….…………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………….……………………………… .المجمل -١
  ……..………………………………………………………………………….  تعريف المجمل-      أ
  ……..………………………………………………………………………….  أبعاد المجمل-      ب

  ……………………………………………………………………………………………… .المبيـــن -٢
  …….…………………………………………………………………………….  تعريف المبين-      أ
  …….....………………………………………………………………………….  أنواع المبين-      ب
  ……..…………………………………………………………………………….  أدلة البيان-      جـ
  ……..…………………………………………………………………………….  زمن البيـــان-      د



−٦٢٣−
 

  ………………………………………………………………………...……… .الظاهر والمؤول :خامسا

  ……………………………………………………………………………………………… .الظاهر -١
ـؤول  -٢  .المـــ

……………………………………………………………………………………………… 
 

  …………………………………………………………………………… .المحكم والمتشابه :سادسا

  …………………………………………………………………….……………… .النهىاألمر و :سابعا

  ………………………………………………………………………………… .مستويات الكالم -١
  ………………………………………………………………………………….  الحســــــــن والقبح-٢

  …………………………………………………………..…… .األمر حسن والنهى قبيح -أ
  ……..…………………………… .استحالة اجتماع الحسن والقبح فى أمر واحد -ب

  …………………………………………………………………………….…………… .صيغ األمر -٣
  ………………………………………………………………………………… .األمر قول -أ
  ……………………………………………………………………………… .شروط األمر -ب
  ……………………………………………….…………………………… .اقتضاء الفعل -جـ

  ………………………………………………………………………….……………… .أوجه األمر -٤
  ……………………………………………………………..………………… .تعدد األوجه  -أ
  …………………………………………………………...…………… .الوجوب والحظر -ب
  ………………………………………………………………….……… .الندب والكراهة -جـ
  ………..…………………………………………………………………………….  اإلباحة-د

  ……………………………………………………………………….…………… .القدرة والزمان -٥
  ………..……………………………………………………………….  القدرة وزوال المانع-أ
  ………………………………………………………………….  الزمان والحد والتكرار-ب

  ………………………………………..…………………...………………  .العموم والخصوص :ثامنا

  ……………………………………………….…………………………………… .مبحث األلفاظ -١
  ……...…………………………………………………………. للفظية تداخل المباحث ا-أ
  ………..……………………………………………………………….  العموم فى اللفظ-ب
  ……….……………………………………………………………….  تعريف الخصوص-جـ
  ……….………………………………………………………………….  األلفاظ المشترآة-د

ـوم  -٢ يغ العمــــــــ  .ص
………………….………………………………………………………………… 

 

  …….……………………………………………………………………………. الستغراق ا-أ
  …….………………………………………………………………………….  أقل الجمع-ب
  ……..…………………………………………….  العموم قاعدة والخصوص استثناء-جـ

  ………………………………………………………………………..…………… .مناط العمـــــوم -٣
 ……………………………………………………………………………….  العام الخاص-أ
 ……………………………………………………………………………….  واقع العموم-ب



−٦٢٤−
 

  ……………………………………………………………………..…………… .مناط الخصوص -٤
  ………………………………………………………………….……… .ألفاظ الخصوص  -أ
  ……………………………………………………………….………… .واقع الخصوص -ب
  ………………………………………………………………..…… .التخصيص والنسخ -جـ

  ……………………………………………………………………………. دلة تخصيص العموم أ-٥
  ……..……………………………………………………………………… ة وسائل المعرف-أ
  ………...…………………………………………………………………….  إرادة المتكلم-ب
  …….……………………………………………………………………….  األدلة األربعة-جـ

  ……..…………………………………………………………………………………….  االستثناء-٦
  …….…………………………………………………………………….  تعريف االستثناء-أ
  ………………………………………………………………………….  الصيغ والشروط-ب

  ……………………………………………………………………………………………….  الشرط-٧
  ……………………………………………………………………….  الشرط والتخصيص-أ
  ……...……………………………………………………………………….  صيغ الشرط-ب

  …………..……………………………………………………………………. عارض العمومين ت-٨
  …….……………………………………………………………………….  أوجه التعارض-أ
  …………………………………………………………………….  مستويات التعارض-ب

  …………………………………………………………………...……………… .المطلق والمقيد :تاسعا



−٦٢٥−
 

 

 الفصل الثانى

 ومــــــــــالمفه
 )ىــــالمعن(

 

 …….………………………………………………………………………………… .معقول األصل: أوال
 

  ……..……………………………………………………………………….  من اللفظ إلى المعنى-١
ـوم -٢ تنباط المفهـــــــــ .  اس

………………………………………………………………………...…… 
 

ـاب-٣ ل الخطــــــــــــــــ .  دلي
……………………………………………………………………………… 

 

روب ال-٤ ـوم ض . مفهـــــــــــــــ
………………………………………………………………………...…… 

 

ـة -٥ ة والمخالفــــــ .  الموافق
………………………………………………………………………...…… 

 

  ……………………………………………………………………………………… .داللة األفعال: ثانيا

  …………………………………………………………………………….  القول والفعل واإلقرار-١
  ……..……………………………………………………………………………….  القول والفعل-٢
ـل-٣ .  الفعــــــــــــــــــــــ

……………………………………………………………………………………… 
 

  ……………………………………………………………………………………….  داللة الفعــــل-٤
ـرار-٥ .  اإلقـــــــــــــــــــ

……………………………………………………………………………………… 
 



−٦٢٦−
 

 

 الفصل الثالث
 ـولــــــــالمعقــ

 )الشـــــئ(

 

 ...…………………………………………………………………… ).القياس(معقول األصل : أوال
 

  ………..…………………………………………………………………………….  العقل والواقع-١
  ……..……………………………………………………………………………….  أنواع القياس-٢

  ………………………………………………………………………………….  قياس العلة-أ
  …….……………………………………………………………………… . قياس الداللة-ب
  ……………………………………………………………………………….  قياس الشبه-جـ

  ………..………………………………………………………………………….  أطياف القياس-٣

  …………………………………………………………………………………… .أرآان القياس: ثانيا

  …….………………………………………………………………………………………….  األصل-١
  ………..……………………………………………………………………………………….  الفرع-٢
  ……….……………………………………………………………………………………….  الحكم-٣
  ………………………………………………………………………………………………….  العلة-٤

  ………………………………………………………………………………. السبب والعلة -أ
  ……..…………………………………………………. العلل العقلية والعلل الشرعية -ب
  ………………………………………………………………………………. لعلةشروط ا -جـ
  ………………………………………………………………………………. العلة آوصف -د
  ….……………………………………………………………………………. العلة آشرط -هـ
  ……...…………………………………………………………………………. العلة آحكم -و
  ……...………………………………………………………………………….  العلة آغاية-ز

  ……………………………………………………………………………………… .لةمسالك الع: ثالثا

  ……….………………………………………………………………………….  طرق ثبات العلة-١
  …………………………………………………………………………...….  النص واإليماء-أ
ـاع-ب .  اإلجمــــــــــــ

……………………………………………………………………………… 
 

  ……...……………………………………………………………………….  االستنبــــــاط-جـ
  ……………………………………………………………………………………….  مجارى العلل-٢

 ………………………………………………………………………………. تحقيق المناط -أ



−٦٢٧−
 

 ……..………………………………………………………………………. تنقيح المناط -ب
 ……..………………………………………………………………………. تخريج المناط -جـ
  ……..………………………………………………………………. مناسبة العلة للحكم -د

  …………………………………………………………………………………. االحتمال والدليل -٣

  ……………………………………………………………………………………… .قوادح العلة: رابعا

  …………………………………………………………….  القياس الصحيح والقياس الفاسد-١
  ….……………………………………………………………………………….  المسالك الفاسدة-٢
  …………….……………………………………………………………………………….  القوادح-٣

  …….………………………………………………………………………………. المعارضة -أ
  ……...…………………………………………………………………………….  الممانعة-ب
  ……..…………………………………………………………………………….  المناقضة-جـ

  ……………………………………………………… ).األقيسة(التعارض والترجيح : خامسا

  …….………………………………………………………………………….  منطق االحتماالت-١
ـة-٢ رجيح األقيســــــــــ .  ت

……………………………………………………………………….……… 
 

ـلل-٣ رجيح العـــــــــــــــــــ .  ت
………………………………………………………………………….…… 

 

  …………………………………………………………………………… .الجدل والمناظرة: سادسا

  ……...………………………………………………………………………….  الخالف والحجاج-١
 ……...…………………………………………………………………….  الجدل والخالف-أ
 ………………………………………………………………………….  الحجة والشبهة-ب

ول-٢ ى األص راض عل .  االعت
……………………………………………………………………..…… 

 

  …….....………………………………………………). اللفظ( االعتراض على المنظوم -أ
  ……..………………………………………………). المعنى( المفهوم  االعتراض على-ب
  ……...………………………………………………). الشئ( االعتراض على المعقول -جـ

ـرة-٣ .  المناظـــــــــــ
………………………………………………………………………………….…… 

 

  ……...…………………………………………………………………….  معارضة الخصم-أ
  ….………………………………………………………………….  التواصل واالنقطاع-ب

  …….…………………………………………………………………………….  السؤال والجواب-٤
  ……..………………………………………………………………………………….  الجدل-أ
  ……...…………………………………………………………………………….  األحكام-ب

ـ آداب المناظ-٥ . رةــــــــ
………………………………………………………………………………… 
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 الفصل الرابع
 المنظـــــــــور

 )الجتهاد، والتقليد، واالستفتاءا(

 

  ……………………………………………………………………………………………… .االجتهاد: أوال
  ………..…………………………………………………………….  التعريف واألنواع واألصول-١

  …….……………………………………………………………………. تعريف االجتهاد  -أ
  …..………………………………………………………………………. أنواع االجتهاد -ب
  …..………………………………………………………………. االجتهاد فى األحكام -جـ

  ……..……………………………………………………………….  شروط االجتهاد وموضوعه-٢
 …….………………………………………………………………………. شروط المجتهد  -أ
 ……..…………………………………………………………………. موضوع االجتهاد -ب
 ……..……………………………………………………………. االجتهاد فى األحكام -جـ

  ……..……………………………………………………………………………….  تعدد الصواب-٣
  …….…………………………………………………………………. آل مجتهد مصيب  -أ
  ……………………………………………………………………………. تعدد األحكام -ب
  ……..……………………………………………………………………. الصواب متعدد -جـ

  …..…………………………………………………………………………………………… .التقليد: ثانيا
  ……………………………………………………………………………………….  وجوب النظر-١
  ……………………………………………………………………………………….  حظر التقليد-٢
  …….……………………………………………………………….  نظر المجتهد وتقليد العامى-٣
  …………………………………………………………………………………………… .االستفتاء: ثالثا

  ……………………………………………………………………………………….  شروط المفتى-١
  ………..……………………………………………………………………….  واجبات المستفتى-٢
ـب-٣ .  المذهــــــــــــــــ

………………………………………………………………………………….…… 
 

 الباب الثالث

 ى العملــــىـــالوع

 الفصل األول

 د الشــــارعــمقاص

 

  ……………………………………………………………………………… .بنية الوعى العملى: أوال
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  …….…………………………………………………………………… .وضع الشريعة ابتداء: ثانيا

  ……..………………………………………………………………….  المصلحة أساس التشريع-١
  …….…………………………………………………. تأسيس المصادر األربعة على المصلحة -٢
ـالح -٣ . االستصــــــــــ

…………………………………………………………...………………….…… 
 

  ……………………………………………………………………………………. أقسام المصلحة -٤
  ……………………………………………….  الضروريات والحاجيات والتحسينات-أ
  ……..…………………………………………………………….   الضروريات الخمس-ب
  …………………………………………………..………….  الحاجيات والتحسينات-جـ

  ………………………………………………………………………… .وضع الشريعة لإلفهام: ثالثا

ـى -١ ان العربـــــــ .  اللس
………………………………………………………………………………… 

 

  ………………………………………………………………………………….  العلو م اإلنسانية-٢
  ……..………………………………………………………………………….  التجارب البشرية-٣

  ……………………………………………………………………… .وضع الشريعة للتكليف: رابعا

  …….………………………………………………………………………………………….  القدرة-١
  ……..…………………………………………………………….  عدم جواز تكليف ما ال يطاق-٢
  ……..………………………………………………………………………………………….  العقل-٣

  ………………………………………………………………… .وضع الشريعة لالمتثال: خامسا

  ………………………………………………………………………………. ىو االمتثال ضد اله-١
  …...…………………………………………………………….  الحظ الخاص والمصالح العامة-٢
  ……..………………………………………………………….  الحاالت الفردية والمعيار العام-٣
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 الفصل الثانى

 فـــــلَّـد المكــمقاصـ

 

  …………………………………………………………………………… أين مقاصد المكلَّف؟: أوال

  ….……………………………………………………………………………………….  قهر النص-١
  ………………………………………………………………………….  القصد والنية فى النص-٢
  …….……………………………………………………….  تطابق القصدين، الشارع والمكلف-٣

  .……………………………………………………………………………………… .النية والعمل: ثانيا

ـص  -١ ى النـــــــــــ ل ف .  العم
………………………………………………………………………...…… 

 

  ……...……………………………………………………………………….  تطابق النية والعمل-٢
ـة -٣ د والمصلحــــــــ .  القص

……………………………………………………………………………… 
 

ـر -٤ ا والغيــــــــــــــــــــــــــ .  األن
……………………………………………………………………………… 

 

  …………………………………………………………………………… ).الحيل(سوء النية : ثالثا

  …….……………………………………………………………………………………….  التحايل-١
  ……..…………………………………………………………. ة الشمل وفساد المضمونح ص-٢
ـة -٣ ة الشخصيـــــــــــــــــــــــــ .  ازدواجي

……………………………………………………………...…… 
 

  ……..…………………………………………………………………………… .عقبات العمل: رابعا

  …………………………………………………………………………………. لعقبات الوهمية ا-١
   ………………………………………………………………………………….  العقبات الفعليـة-٢
  …………………………………………………………………………………. أساليب المقاومة -٣

 الفصل الثالث

 ــعــام الوضـــأحكــ

 

  …………………………………………………………… .أحكام الوضع وأحكام التكليف: أوال

  ……..………………………………………………………………………….  ماذا يعنى الحكم؟-١
  ……………………………………………………………………. وحقوق العباد" اهللا" حقوق -٢
ـع-٣ ام الوضــــــــــــــــــــ ام أحك .  أقس

…………………………………………………………………… 
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ا ـب: ثاني  .السبــــــــ
……………………………………………………………………………………..…… 

 

  ……...……………………………………………………………………………….  والعلة السبب-١
  ……………………….……………………………………………………….  األسباب والشرائع-٢
  ……...……………………………………………………. سبِّبات النظر فى األسباب دون الم-٣

ا ـرط: ثالث  .الشــــــــــ
…………………………………………………………………………………..……… 

 

  ……………………………………………………………………………………….  معنى الشرط-١
  …..……………………………………………………………………….  الشرط والعلة والعالمة-٢
  ….…………………………………………………………………………………….  أنواع الشرط-٣

ا ـع: رابع  .المانـــــــــ
…………………………………………………………………………………………… 

 

  ……………………………………………………………………………………….  تعريف المانع-١
ـة -٢ . األهليــــــــــــــــــ

………………………………………………………………………………….…… 
 

ـوارض-٣ .  العـــــــــــ
……………………………………………………………………………………… 

 

  …………………………………………………………………………… .العزيمة والرخصة: خامسا

  …………………………………………………………………………………….  العزيمة والقدرة-١
  ……...……………………………………………………………………….  الرخصة واالستثناء-٢
  …………………………………………………………………. ة والرخصةعزيم التخيير بين ال-٣

  …….……………………………………………………………………… .الصحة والبطالن: سادسا

  ………………………………………………………………………….  معنى الصحة والبطالن-١
  ……...………………………………………………………………………. اطتيح الذريعة واال-٢
  ……..………………………………………………………………………….  العقود والوآاالت-٣



−٦٣٢−
 

 

 الفصل الرابع

 ــفـــام التكليـــأحكـ

 

 ………………………………………………………… .معنى التكليف وأساسه وأقسامه: أوال
 

  …….……………………………………………………………………………….  معنى التكليف-١
  …………………………………………………. ها قبل ورود الشرعبح حسن األفعال وق-٢
  …….………………………………………………………. النسق والترتيب:  أحكام التكليف-٣

 ………………………………… ). السلوكتمستويا(أحكام التكليف الخمسة : اثاني
 

  ……..……………………………………………………………………………………….  الواجب-١
ور-٢ .  المحظ

………………………………………………………………………………………..…… 
 

  ……..………………………………………………………………………………………. وب المند-٣
ـروه-٤ .  المكــــ

………………………………………………………………………………………..…… 
 

ـاح-٥ .  المبــــــ
………………………………………………………………………………………..…… 

 

  …….……………………………………………………………………….  الفعل الطبيعى-أ
  …...……………………………………………………………………….  الفعل الشرعى-ب

ـ ـاح -ج ام المبــــــ .  أقس
………………...………………………………………………………… 

 

ـف -د ظ المكلَّــــــــــــ .  ح
…………………………………………………………………………… 

 

ـ ـو -ه ة العفـــــــــ .  مرتب
…………………………………………………………………………… 

 

ا ـخاتم: ثالث  .ةــــــ
………………………………………………………………………………………..…… 

 

  …….…………………………………………………………. ول بين القديم والجديد علم األص-١
  ……..……………………………………………………….  علم األصول والحضارات المقارنة-٢

 



−٦٣٣−
 

 

 ادرــــــالمص

 

ـالمت: أوال ـون السنيـ  .ةــــ
…………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………… ةــالمتون الشيعي: ثانيا
 

 ……..…………………………………… .الشروح والمختصرات والحواشى والتقارير: لثاثا
 

 



- ٧ - 

 ةـــات النظريـــالمقدم

 . من تكوين النص إلى بنية النص: أوال

 إلى مقدمة نظريـة أخـرى       "النصبنية  "قد ال يحتاج هذا الجزء الثانى       
ومع ذلك تحتـوى    ". تكوين النص "جاءت فى الجزء األول     التى  للكتاب كله، و  

 هذه المقدمات النظرية على كيفية العمل والتدوين أكثر منها نظرية عامة عن           
 .المنهج والموضوع

 أقرب إلـى    "تكوين النص "جاء الجزء األول     .ل والمضمون ـالشك -١
أما هذا  . الشكل منه إلى المضمون لمعرفة كيفية تكوين النص باعتبارها شكال         

فهو أقرب إلى المضمون منه إلى الشكل لمعرفـة          "بنية النص "الجزء الثانى   
لشعور فى عالقتـه بالعـالم،   خارج اللغة إلى بنية اوالشكل بنية النص خارج    
 .، والوجود وجود فى العالمشىءفالشعور شعور ب

وقد كتب الجزءان فى عامين نظرا لحضوره فى الـذهن منـذ حـوالى              
وهموم قصر العمـر    . كما أن حدسه الرئيسى ما زال فى الذهن       . نصف قرن 

 .ما زالت مستمرة

ا والنص األصولى ليس نصا صوريا خالص      .النص تجربة شعورية   -٢
ينشغل به فى مقتبل العمر     . ة عند صاحبه  يبل أنه يعبر عن تجربة شعورية ح      

ويتم التصنيف فيه وفى غيره من العلوم مثـل  . أو فى آخره كنوع من المران   
 .)١(م التصوف فى مرحلة أخرى من العمرعلو

                                                           
א)١( א א א א א א א א.א

א א א، .א.א
אאא "א".א
א" .٤−١/٣א،"א""א
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التعبير باألسلوب  وتظهر التحليالت الشعورية عند القدماء فى األسلوب،        
 .)١( الفردمتكلمبضمير الالشخصى 

الزمن األصولى تجربة معيشة عند األصولى الحديث عنـدما يعـيش           و
فالنص تجربة مشتركة بـين األصـولى      .  ويعرف مدى داللته للعصر    ،النص

 ، وهـو المؤلـف    ،األول القديم واألصولى الثانى الحديث الذى يقوم بالقراءة       
عقد فيـه   ته، وت لصالح قارئ ثان يئن من الفقه القديم الذى تضيع فيه مصالح          

 وإذا كان القدماء قد اتبعوا طريقتين فى تدوين علم األصول، طريقـة             .أزماته
 فإن بنية النص تتبع طريقة المحدثين، تحليل النص         ،المتكلمين وطريقة الفقهاء  
 .باعتباره تجربة شعورية

وليس تحليل الشعور من آثار الوافد الخارجى بل هو استمرار للموروث           
عل، وشعور الرواى لضبط خبر     يل الكالم النفسى، وزمان الف    الداخلى فى تحل  

.  والتجربة المشـتركة   ،والحفظ واألداء اآلحاد، ومراحل نقل الرواية، السمع      
ل موضوع علم   عالشعر تجربة شعورية مثل الف    و .رية عامة ووهى تجربة شع  

النفسى صراحة فى بعض المتون القديمة مـن        ويبدو هذا التحليل     .)٢(األصول
تأسيس علم أصول الفقه على تحليل النفس اإلنسانية وقواهـا النظريـة            أجل  

ب إليها موافقة الحق، وفهم يلـوح       بح لها اإلنصاف وي   نالعدل يزي  .)٣(والعلمية
 وهى أوائل المنطق، وقوة العقل التى تعين الـنفس          .الحق من خالله والتمييز   

 .على نصر العدل

منهج خـارجى عـادة مـا       ليس التحليل الشعورى للخطاب إذن تطبيقا ل      
 إلى تطبيقه بل هو ما يعرفه القدماء        ى وسع "اتىيالظاهر"يوصف باسم المنهج    

                                                           
א")١( .١/٢٤א"א
،:،٤٢٩،٢/٤٧٤−١/٤٢٥א:א)٢(

.٣/٨٧א
א א אא...א א

א،٣/٨٩ א .٥/٥٦٦א
.٩−١/٥א)٣(
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باسم الكالم النفسى ليس فقط فى قضية خلق القـرآن كحـل لقضـية القـدم                
 كل تحلـيالت     بل فى  ،حادث بينهما، المعنى القديم واللفظ      والحدوث والتوسط 

. ، والنقلية الخالصة، والعقلية الخالصـة     نقلية والعقلية الخطاب فى كل العلوم ال    
 الوافد من الخارج جزء من علم االستغراب، أى تحليـل           الظاهرياتىالمنهج  

 وتتقارب الحضارات فى المنـاهج      .)١(التراث الغربى داخل إطاره التاريخى    
والحضارة األقوى على االنتشار تصبح الحضـارة المبدعـة         . والموضوعات

قة عليها خاوية من أى إبـداع، وغيرهـا مـن            الساب اتوغيرها من الحضار  
 .)٢( وامتدادات حضارية لها خارجها عند غيرها،الحضارات التالية متأثرة بها

 فهو النص التكوينى    . أوال "المستصفى"وقد تمت قراءة     . النص األول  -٣
 وبعد ذلـك تتـوالى      . والبنية المحكمة  ح يتسم بالدقة والحجة والوضو    .األول

 النص التكوينى الثانى حتـى      ،"الموافقات" حتى   "الرسالة"ن  المصادر زمانيا م  
وتتوالد النصوص فيما   .  وال التاريخ على البنية    ،تطغى البنية على التاريخ   ال  

" التقريـب واإلرشـاد   " جـامع بـين      "المستصفى". بينهما على طريقة الجمع   
" البرهـان " للرازى جامع بـين      "المحصول"و.  للجوينى "البرهان"للباقالنى و 

الحسـين   ألبى   "المعتمد" حهللقاضى عبد الجبار وشر   " العمد"و" المستصفى"و
 .)٣( األربعةونتم نفس ال"حكام فى أصول األحكاماإل"وجمع . البصرى

ألنه يمثل التراكم األصـولى حتـى القـرن          "المستصفى"وتأتى أولوية   
 ،دون الغزالـى  آخر ما   وهو  . الخامس ومن أجل بيان تطابق النص مع العقل       

                                                           
א)١( ، א א א ، א .٥١٤−١٩٩١،٤٨٧א
)٢(- L'Exégse de La Phénoménologie, L'état actual de la methode  Phénoménologique 

et son application au Phénomène vréligieux, Paris, 1966, Dar al-Fikr al-Arabi, Le 
Caire 1977.  

- La Phénoménologie de L'Exégèse, éssai d'une hérméneutique existentielle à 
partir du Nouveau Testament, Paris 1966, Dar al-Fikr al-Arabi, Le Caire 1987.
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فى أصـول   الضرورى  "ولى الوحيد الذى لخصه ابن رشد فى        لنص األص وا
 وميزته الهدوء العقلى واالعتدال بعد أن وصل صاحبه إلـى الكشـف             ".الفقه

 ربما جمع فيـه     .، والذى يشير إليه   " علوم الدين  إحياء"واإللهام كما دونه فى     
ى تحليـل   قوم عل إذ ي  .بين علوم العقل وعلوم الذوق لكثرة التحليالت النفسية       

وربما تم االعتماد فيه علـى      . العقل والنقل الخالص دون إحالة إلى مصادره      
 .طانبالذاكرة الخالصة التى قوتها علوم الذوق عن طريق االست

الذى يدل على التراكم األصولى حتـى القـرن         " الموافقات"ثم تأتى أولوية    
وحيد بين النص   وبالتالى يتم الت  . اتفاق النص مع المصلحة   ويقوم على   . الثامن

 وهو الحـدس الرئيسـى      ،والعقل والمصلحة أى بين الوحى والعقل والطبيعة      
 الرئيسـيان   النصـان  مـا ه" الموافقـات "و" المستصفى. "للحضارة اإلسالمية 

 .)١("التكوينيان قبل هذا النص األصولى الثالث من النص إلى الواقع

عله النص  ويج فقد يعجب المؤلف أو غيره بنصه        ،سنة القدماء لك  ت تكان
 .)٢( فى محاسنه الشعرضيقرول مكاألوحد واأل

 تم التعامـل مـع النصـوص وحـدها دون الشـروح             "بنية النص "فى  
والملخصات ألنه يتعامل مع أفكار ونصوص أولـى ولـيس مـع تفاصـيل              

فالشـروح  .  الـنص األصـلى دون الـنص الفرعـى         يؤول. نصوص ثانية 
ـ         ة وليسـت دراسـة     والملخصات والحواشـى والتقـارير موضـوع دراس

فـى  . شىءتعامل مع النص على المستوى اللغة والمعنى وال       وي. )٣(لموضوع
 قـدر    وحده، وعود إلى األشياء ذاتها     شىء يتعامل مع ال   "بنية النص "حين أن   

 .اإلمكان بالرغم من صعوبة الغطاء اللغوى

والشـبهات والتقسـيمات    وكثـرة األدلـة والحجـج       .  األصل األول  -٤
يانات واألقسام والخطـب واألقطـاب والـدعامات والفنـون          والمقدمات والب 

االمتحانات والفصول واألصول واألبواب والمسائل عند القدماء تقضى على         و
                                                           

.٢/٢١٣א)١(
א)٢( א .١١١)א(א
א)٣( א ، .٤٩٦−٣٤٧א:א
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ويمكن ضـمها إلـى     . وحدة الموضوع ورؤيته رؤية مباشرة عند المحدثين      
 . فيهنظرالموضوع ذاته بحيث تبدو جوانب له أو وجهات 

 بـل اإلبقـاء   ،الخالفات والفروع التى ال حدود لها  ال تهم   " بنية النص "فى  
وعلم أصول الفقه   . حتى يمكن اكتشاف التجربة الحية المطابقة له      على األصل   

 ،ناسواألصل ما يتفق عليه ال    . هو فى النهاية علم األصول وليس علم الفروع       
وقـد كتـب    . وخصص القسم التاسـع لألصـول     . )١(وليس ما يختلفون عليه   

لرصد الخالف بين أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف        " س النظر تأسي"الدبوسى  
 "تقويم األدلة " ليلى والشافعى فى حين خصص       ىومحمد تم مع زفر ومالك وأب     

 .)٢(لبنية العلم ذاته

متن وشرح حاشية   وتم إسقاط أسماء اإلعالم بمنهج تحليل المضمون لكل         
إلبقـاء علـى     من أجل ا   "ن النص يتكو"فى   هاأن ُأسهب فى ذكر    دعبوتقرير  

 الفرقتين  فى الشعور، باستثناء  بنيته  النص المستقل أى األصل ثم الكشف عن        
والمذاهب الفقهية األربعة لمواقفها المتعـددة      الكالميتين المعتزلة واألشاعرة،    

دون االلتزام بأحـد     وإعادة االختيار بينها طبقا لتحديات العصر        ،فى األصول 
 .منها

التحول من النص إلـى الواقـع،       طلوب   والم .ظل القدماء فى النصوص   
 ولم توضـع    .لذلك لم تتكاثر األدلة النقلية    . ومن الصياغة إلى المصالح العامة    

                                                           
א)١( א :א

١٢٣
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 وضعت  .إال فى الهوامش ألن صدق الدليل النقلى فى تحليل التجربة البشرية          
الخطاب العقلى الذى يحتوى على براهينه فـى        ينكسر  فى الهوامش حتى ال     

 . ذاته

والنصوص القديمة علـى نـوعين مـن حيـث          . صوص دالالت الن  -٥
ـ  المعانىالنصوص الدالة وهى التى تثير فى النفس        . دالالتها  علـى   ث، وتبع
ونصـوص أخـرى    . نظور طبقا لظروف النص   موتستعدى تغيير ال  . الحوار

هى التـى   األولى  . استداللية صورية ال تجارب فيها وال مواقف وال حدوس        
التى ال تثيـر فـى الـنفس أى          والثانية هى    .يتم التوقف عندها للتفاعل معها    

 وتبقى نموذجا لالستدالل النظرى القديم عندما انعزل الـنص عـن            .دالالت
 . وأصبح فارغا من غير مضمون،الواقع

 نصوص تثير فى النفس مواقف سـلبية        :الدالة على نوعين  والنصوص  
رهـا  ويشار إلى أصحابها فى الهوامش دون ذك      . وتدعو إلى الرفض والتفنيد   

 وإن كانت مفيدة للقراء إلثـارة  ،نصا حتى ال تمتلئ الهوامش بنصوص سلبية 
 أخرى تثير فـى  ونصوص. )١(المواقف القديمةغضبهم، ودفعهم إلى مراجعة    

وتتفق مع تحليالت المؤلف وهى التـى يمكـن ذكـر           النفس مواقف إيجابية    
 .ا النسيان وبيان أنها مواقف قديمة طواه،بعضها لتدعيم التحليالت الجديدة

 : بسة فى الهوامش ثالثة أنواعتقوالنصوص الم

النصوص التى فى حاجة إلى إعادة نظر وتأويل،وقلبها من جنـب       األول  
هى النصوص التى قد تثيـر فـى        و .إلى جنب والتى تمنع العلم من التطوير      

وهى النصوص  . الوجدان المعاصر بعض الرفض أو التساؤل أو االستدراك       
 .األكثر

النصوص المؤيدة للتحليالت الجديدة لتدل على أن الجديـد لـه           والثانى  

                                                           
א")١( א"א א א א א

א א، א א א א א ، א א
א א  .א
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. ليس بدعا بين القـدماء    " من النص إلى الواقع   "أيضا جذوره فى القديم، وأن      
بل له جذوره لديهم إنما طواه النسيان وسط النص الغالب، األشعرى الشافعى            

ما عند" الشروح والملخصات "ل  كما اتضح فى تحليل الوعى التاريخى من خال       
 وهى النصوص   .كهايالبنية بالرغم من محاولة أصول الفقه الشيعى تحر       ثبتت  
 .األقل

والثالث النصوص المحايدة التى تبين قسمة العلم وموضوعاته ومناهجه         
ـ      فيه التواصل معه دون تغيير كبير    وهو ما يمكن      وهـى   .ا، سـلبا أم إيجاب
 .النصوص األندر

معظـم مصـطلحات علـم      و . المصطلح األصولى والمادة الفقهية    -٦
. بقدر كبير من العقالنية والعمـوم     تتميز  األصول مصطلحات شرعية ولكنها     

. ألفـاظ شـرعية   )  والقيـاس  ، واإلجماع ، والسنة ،الكتاب(األربعة  فالمصادر  
وأحكـام التكليـف    . ألفاظ شـرعية  أيضا  األلفاظ مثل األمر والنهى     ومباحث  

فال تحتاج إلـى تبـديل      . يةالخمسة أيضا ألفاظ شرع   الخمسة، وأحكام الوضع    
 .)١("ل اللغـوى  يالتبد"بألفاظ جديدة كما اقتضى ذلك فى علم أصول الدين فى           

تها من منظـور حـديث مثـل     ءوبعض المصطلحات القديمة يمكن إعادة قرا     
 .)٢(النفس والذات بتغيير مستواها من الطبيعى إلى اإلنسانى

 واردة فى علم األصول     وما زالت أمثلة الفقه التقليدية الخاصة بالعبادات      
بل إن المعامالت نفسـها     . فى حين تغير العصر من العبادات إلى المعامالت       

داللة لها مثل مس الـذكر      ال   اتة خاصة بالعبودية والغنيمة أو موضوع     ميدق
بيع أمهـات األوالد أو     و ،والزواج والقتل والدية  والنكاح   ،هل ينقض الوضوء  

  ؟رى ثم وجد بها عاهة هل يردها للبائعإذا وطأها المشت ةالمشتراالجارية 

 وقهـر   ،وبدال من الفقه القديم يذكر الفقه الجديد من احـتالل لـألرض           

                                                           
א)١( ، א א א א ، א א א ، א א .١٥٣−١٩٨٠،١٢٣א

- Les Méthodes, d'Exégèse, essai sur la Science des Fondements de la compréhension, 
'Ilm uşul al–Fiqh, Conseil superieur des Arts, des Letters et des Sciences 
Sociales, Le Caire 1965. la Transposition, PP. LXXIX-CXXXVIII. 

 .١٤−١/١٣א)٢(
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بين األغنياء والفقراء، ووحدة    الشديد  للتفاوت  للمواطن، وفقر وحرمان نظرا     
األمة ضد مخاطر التجزئة، والتنمية المستقلة من التبعية واالنخراط فى النظام           

يات السوق التى عرفت أخيرا باسم العولمة، والتأكيـد علـى           الدولى واقتصاد 
ضـد  الجمـاهير   خر، وحشد   الهوية من االغتراب وإنكار الذات والتبعية لآل      

 .)١(تغييبها بالالمباالة والفتور أو العجز واليأس والقنوط

لهيات وتدخل اإل . علم أصول الدين على علم أصول الفقه      يطغى  وأحيانا  
 ففى تحديد اللفـظ  .لهيات دائماباإلرب األمثلة   ضتف. وكىفى تأسيس العلم السل   

المتعالية فاألمور  . ضرب المثل باللفظ فى كتاب اهللا، فتزداد األمور صعوبة        ي
 العلم اإللهى فى    كما يدخل . بين قوسين " المادية"مثل األمور المتدانية    " لهيةاإل"

ب عن طريق   عن طريق األسباب وخلق العلم النظرى فى القل       العلم اإلنسانى   
والحديث عن الحضرة االلهية التى     . والتعاقب أو التزامن بين األحداث    العادة  

ها إلى التحليل العلمى    منة النفس أقرب إلى تشبيهات الصوفية       آتنعكس فى مر  
والمادة اليوم من العلوم االجتماعية أصول       .)٢(الذى يقوم على البرهان العقلى    

 .االقتصادية والثقافية االجتماعية والسياسية و،المجتمعات

 . المقدمات األصولية القديمة:ثانيا

لكل كتاب أصولى مقدمة نظرية قبل الدخول فيه         . موضوع المقدمات  -أ
وتأسيس أصوله ووضع قواعده وكما هو الحال فى المقدمات النظرية لعلـم            

وتشمل  .)٣( وبعض المتون على وعى بأهمية المقدمات النظرية       .أصول الدين 
 :المقدمات

 فى البداية، وتجعل    إثباتهبين اإليمانيات الخالصة التى تضع المطلوب        -أ
 .النتائج هى المقدمات

                                                           
 .٢٠٠−١٧٢/١٩٥/١٩٨−٩٧/١٧١−٧٢/٩٦−١/٧١א )١(
 .٢٤/٢٦−١/٢٣א)٢(
א")٣( ، א א١/٨،"א א א

א א א א א א"א ،١/٧. 
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رض منه، والمنهج   غظروف التأليف والدافع عليه والسائل عنه، وال       -ب
 ثـم األبـواب     ، واألسـلوب  ،المختار، والمصادر التى اعتمد عليها التـأليف      

 .ل وظهور الوعى الثالثى،ركيزة العلمووالفص

موضوعه وغايته ومنهجه ومصطلحاته، ومرتبته فى       تحديد العلم،    -جـ
 . وفضله،منظومة العلوم

 وضع علم أصول الفقه داخل منظومة العلوم اإلسالمية كلها العقليـة            -د
 .أو النقلية والعقلية النقلية

 ون والوهم والسه  مضادات العلم مثل االعتقاد والجهل والشك والظ       -هـ
 .د والخبرهام والتقليلواإل

، والضرورة الحسية   سبىحده قسمته إلى ضرورى وك    ،   نظرية العلم  -و
 .، والنظر وصحتهوالعقلية

 . الداللة وأنواع األدلة وطرق االستدالل-ز

األلفاظ مع نشأة اللغة، والمعانى     باعتبارها مادة مباحث    تحليل اللغة    -ح
 . ومعانى الحروف، والمعانىات والكالم واألصو،الثالثة للفظ

 تأسيس نظرية العلم فى االستدالل والنظر كما هو الحال فى علـم             -هـ
 .أصول الدين

 التحول من اللغة إلى المنطق، باعتبار أن علم أصـول الفقـه هـو               -ط
هنا جزء  فالمنطق  . اليقينيةى األحكام الشرعية من أدلتها      منطق االستدالل عل  

والصـلة بـين     ،علممن حيث هو     بذاته    مستقال امن نظرية العلم وليس منطق    
 .، والقضايا والبرهان)الحدود(و والتصورات، واللفظ والمعنى حاللغة والن

على علم أصول الـدين وعلـوم        األصولية القديمة واعتمادها  المادة   -ى
الحكمة وعلوم التصوف وبعض العلوم النقلية، القـرآن والحـدث والتفسـير            

 .والسيرة والفقه
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بالمصالح العامة وبالعلوم   والبداية   ،لعلمالعملية ل  التحول إلى النزعة     -ك
 .للحضارة اإلسالميةالثانية ة سانية وبالواقع المعاصر فى الدوراإلن

 وطبقات  ،الحمالتووقد يكون للمتن الواحد أكثر من مقدمتين، البسمالت         
 .)١(الناس، وقسمة العلوم، ونظرية العلم، وأنواع األدلة

نفسـها  " الرسـالة "ة للشافعى ألن    لم تظهر المقدمات النظرية فى الرسال     
تبدأ الرسـالة   . مقدمة نظرية لهذا العلم الجديد قل أن يسمى علم أصول الفقه          

فكلما زاد االتجاه نحو    . بالجزء األول مباشرة دون مقدمة نظرية سابقة عليها       
 .)٢( فى اإليمانلاغالعلم قل اإلي

دمات نظريـة   مق" البيان"عن  ومع ذلك يمكن اعتبار مقدمة الجزء األول        
وتبـين  ،  هدوتشفر  وتستغد وتستعين   موهى مقدمات إيمانية تح   .  كلها "للرسالة"

 والكفار المشركين وهـم     ،أن اهللا بعث الرسول إلى المؤمنين وهم أهل الكتاب        
 .)٣(العرب والعجم تقليدا للقدماء، واعتمادا على القرآن أكثـر مـن الحـديث            

ومن . سول ذاته وعشيرته األقربين   والرسالة عامة للناس جميعا ابتداء من الر      
والدليل مـن   . ثم لزمت ضرورة فهمه وتفسيره طبقا لدرجات الناس فى العلم         

 .)٤(النص وليس من العقل

وقد تخلـو بعـض المتـون مـن         .  البسمالت والحمدالت الخالصة   -٢
وقد  .)٥(دالتم وتبدأ بالموضوع مباشرة من البسمالت والح      .المقدمات النظرية 

علـى  وقد تقتصر بعض المقـدمات       .)٦(بالبسمالت وحدها يرة  تبدأ متون قص  

                                                           
 .١٩−١١/١٣−٩"א")١(
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فى اإليمانيـات واسترسـال فـى        ةإفاضالبسمالت والحمدالت وحدها دون     
وقد تشفع البسمالت والحمـدالت      .)١(العذابات، وتدخل فى الموضوع مباشرة    

وال  والعاقبة للمتقين،    ،الصالة على الرسول وآله والتابعين لهم إلى يوم الدين        ب
  .)٢(ان إلى على الظالمينعدو

 فالموضوع  .وقد تقترب مقدمات علم أصول الفقه من علوم أصول الدين         
وعلم أصول الـدين وعلـوم      . وأفعاال بتعبيرات صوفية  هو اهللا ذاتا وصفاتا     

 ، ورازق القسـم   ،هو خالق النسـم   "التصوف مستقالن عن علم أصول الدين       
وكلما  .)٣("وان ونيل الغفران   منه يطلب الرض   ، وشارع الشرائع  ،مبدع البدائع 

 الدعوات وطلـب    تكثروتأخر المتن فى الزمان زادت االبتهاالت الصوفية        
. ت التشبيهات والمحسنات اللفظية والتضرع واالبتهال     توالالهداية والرشاد، و  

هذا الزخم من االبتهاالت الدينيـة      ة وسط   ثيداإلسالمية الح القيم  يع بعض   ضوت
، ومثـل   "الدنيا مطية عمل ال مطية كسل     "والبديع مثل   التى تلفها ألوان السجع     

 .)٤(شراقيات عمت السجعياتوكلما زادت اإل". ى علم، نور للهدايةوحال"

وبعد البسمالت والحمدالت والدعوات هللا تأتى المدائح النبوية للرسـول          
كما هو الحال فى علم أصول الدين عندما دار حول قطبـين فـى العصـور                

يشفع بعده  وقد   .)٥(اهللا والرسول :  حول قطبين  ،عد العقائد المتأخرة، عصر قوا  
 .)٦(تباعأولى اإلجماع والقياس واإلبالصحابة 

 أن الـدنيا    ،وتتسرب بعض التشبيهات الشعبية داخل المقدمات اإليمانيـة       
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 .)١(وتفادى الخسارةتحقيق المكسب ور، ومحل تجارة تقوم على بعدار 

ات، ربأقل العبـا  ويكون ذلك    .)٢( اهللا يأتى الدعاء بالتوفيق والتقرب إلى    و
 ويتم ذلك عـن طريـق       . والبعد عن الشطط والزلل    ،وطلب الهداية والرشاد  

 وهو ما يحاوله علم أصـول       .الرسالة التى تهدى كافة الخلق إلى مناهج الحق       
 .الفقه

وإذا كانت الحمدالت والبسمالت أو االبتهاالت والدعوات األولى شـكرا          
ووضـوح   ، وحسن تخطيط القادة   ،تم بشجاعة الجنود  نصر فإن النصر ي   على  
أما إذا كانت تعويضا عن هزيمة فإنهـا تكـون عـزاء            .  وقوة الدافع  ،الهدف
اهللا أكبر فـوق كيـد      "فى الحالة األولى يكون نشيد      .  ورفعا لمعنوياتها  ،للنفس

أغثنا يا رسـول    "له داللة، وفى الحالة الثانية الموشحات الدينية مثل         " المعتدى
إن تنصـروا اهللا ينصـركم       ،تكون بغير ذى داللة   " ، أعنا يا رسول اهللا    اهللا

 .)٣(ويثبت أقدامكم

 ، ورجـاء النجـاة مـن العـذاب        ،الخوف من اهللا  بوقد تشفع االبتهاالت    
مما يعكس الظـروف    " وال عدوان إلى على الظالمين    "والدعوة على الظالمين    

ت والحمدالت عنـوان أو     تكون هذه البسمال   وعادة ما . النفسية لعلماء العصر  
 .)٤(قصة الكتاب

 ، وأحكام الكتـاب  ،وقد تدور المقدمات اإليمانية على العلم      .مــ العل -٣
و علم فاعـل يحمـى      هق و فر وعدم الشقاق والت   ، والطاعة ،وصحته المطلقة 

 األمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  
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فقد  .)٢(والتفقه فى الدين من أشرف األمور      .)١(والعلم أنفس األخالق  . الضياع
ل الكتاب، وأبدع أنواعـه وأجناسـه،   التقوى أصل الدين، وبين مجم   جعل اهللا   

بـر بعـض المقـدمات عـن     كما تع .)٣(العلموالمانع من   من الجهل       المانع  
 لذلك نزل الوحى وبعث     .)٤(ةاإلحساس بالمسئولية تجاه العلم فى الدنيا واآلخر      

تحقيـق  فالعلم أجمل سخايا اإلنسان، وأجزل العطايا، علم الشـريعة ل         . الرسل
 .)٥(سعادة اإلنسان فى الدارين

العلم عمـل   . كما تظهر قيمة الربط بين العلم والعمل      .  العلم والعمل  -٤
كـل  " وتتحول إلى جزء من المقدمات النظرية مثـل          .)٦(العقلالقلب وسعى   

فروع فقهية أو آداب شـرعية      مسألة مرسومة فى أصول الفقه ال ينبنى عليها         
فاألصـول   .)٧(الفقـه عارّيـة   ها فى أصول    عضوأو ال تكون عونا فى ذلك ف      

 األصول مستقرات مـن     . والفقه الفرع أى الممارسات العملية     ،تؤسس النظر 
 ج كثيـر مـن المسـائل       خـر  لذلك ت  . والفروع تقوم على األصول    ،الفروع

عنها أثر عملى من علم األصول ألنها أقـرب         النظرية الخالصة التى ال ينتج      
 وهى المسـائل   .يزيقا األصول أو أصول األصول    أو ميتاف إلى فلسفة األصول    

 اإلباحة تكليـف أم ال؟      ،ابتداء الوضع : التى انشغل بها علم األصول المتأخر     
كما تخرج   .)٨(، تعبد النبى بشرع سابق، عدم التكليف إال بفعل        المعدوممر  األ

ـ  من علوم أخرى مثل علوم الن      اآلتيةكثير من المسائل النظرية الخالصة       و ح
واالشــتقاق والتعريــف والمعــانى والســياق والعــدد والمســاحة واللغــة 
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ـ  من الن  ةكثيرج مسائل   خرت .)١(إلخ...والحديث و مثـل معـانى الحـروف     ح
ــيم   وتقاســـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كالم عن الحقيقة والمجاز، والمشترك والمالول والحرف،  عاالسم والف  رادف ت
وقد تدخل مسائل أخرى فى علم األصول مثـل أن القـرآن             .إلخ...والمشتق

عنـى وجـود ألفـاظ      ى والسنة عربية فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه ال بم        عرب
يـؤثر فـى    وهو ما   . و واللغة ح موضوع أدخل فى علوم الن     أعجمية فيه وهو  

 واللغــة ليســت فقــط عقــال بــل هــى . طــرق االســتنباط واالســتدالل
 .أيضا وضع

. الذين يتبرأ المسلمون مـنهم   "واألمور النظرية الخالصة طريقة الفالسفة      
عـن الطريـق    خطأ عظـيم وانحـراف      فإتباعهم  . لتعلقهم بما يخالف السنة   

 من حيث داللتها علـى      قطالحقيقة الموجودات على اإل   والنظر فى   . المستقيم
وجاء األمر به على    . اته صحيح أن العلم مطلوب فى ذ      ".غم مجرد زالصنائع  
البعض نظرى خالص كالعلوم الرياضية، والبعض عملى خـالص         . اإلطالق

 فـالعلم   .لحرف والصناعات، والبعض نظرى يؤدى إلى عملى كـاألخالق        كا
ـ فرض كفاية على الجميع بما فى ذلك العلوم التـى ال             ع منهـا كالسـحر     نف

ما أجمله النص وتوضـيح  ولبيان وعلوم التفسير للفهم والمعرفة     . والطلسمات
 ذأعـو "نفعة ميد بالقومع ذلك طلب العلم مجمل ولكن تحقيقه م. ما غمض منه  

 لـم يـتعلم     .واألمة اإلسالمية أمة ال تقرأ وال تكتب      . )٢("باهللا من علم ال ينفع    
ـ        . موسى السحر وأبطله    رعلوم التفسير مطلوبة، لكن الزيادة منها تكلف وتقع

وعلـم   .)٤(والعودة إلى التجربة الشعرية طريق إلى فهم الكتـاب         .)٣(وتفيهق
وال . لف لم تألفه العـرب    وهو تك . لمعرفة بناء السموات  الهيئة ليس ضروريا    

أنـزل مـن   ولفهم ، وال لعلم الهندسة   واسأل العادين دد لفهم   لزوم لعلم الع  
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الشمس والقمر  وم التنجيم لمعرفة    للعال   و ،السماء ماء فسالت أودية بقدرها    
إذا يض الكلية السالبة جزئية موجبة لفهم آيـة         قوأن ن لمنطق  ل، وال   بحسبان

 أو الحمليـة     قل من أنـزل الكتـاب      شىء بشر من    قالوا ما أنزل اهللا على    
الفلسـفة  التدبر فى الكون ال يعنى علـوم         . أو أثارة من علم   ية فى   طالشر

 والفلسفة على فرض أنها جائزة الطلب صعبة المآخذ،         .التى لم يعرفها العرب   
رف آيـات اهللا    عها كى تت  ملعوعرة المسلك، بعيدة الملتمس ال يليق الخطاب بت       

 فكيف وهى مذمومة علـى      .األميةمحض  وحيده للعرب الناشئين فى     ودالئل ت 
 .)١("لسان أهل الشريعة؟

ما يليـق   والمطلوب   .)٢(الجمهور جزء من الخطاب وليس لفقط األسلوب      
 وليس األساليب العويصة    يةالصور األدبية واألساليب البيان   بفهمه مع استعمال    
عبارات الفالسفة  . باأللفاظفالتصورات الشرعية تقريبات    . الصعبة على الفهم  

السطح البـاطن مـن الجـرم       "صعبة على الجمهور قبل تعريف المكان بأنه        
هى أمـور ال تعرفهـا      ". وىحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم الم      حال

وكل مباحث الحدود والتصديقات لم تزد الفلسفة إال غموضـا علـى            . العرب
اسـتخرج منهـا المناطقـة      عكس أساليب القرآن المنطقية الواضحة والتـى        

هـى  . وطريق القياسات المركبة ليس طريـق الشـرع        .)٣(البراهين النظرية 
 ، والقيـاس عـام    .مطالب الشرع فى الزمان والمكان    خارج الزمان والمكان    

 .والتكليف خاص

فالعلم علـى ثـالث     . هو الذى يتجاوز الهوى   والعلم الباعث على العمل     
والثانيـة  .  وهو العلم المنقول   ،ترغيبا وترهيبا التقليد تكليفا أو    األولى  : مراتب

بالعقـل ولـيس     والتصديق   ،العلم البرهانى الذى يتجاوز التقليد إلى البرهان      
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والثالثة العلـم النفسـى الـذى       . بالنفس، بالنظر ال بالحدس مثل علم السحرة      
 وتجربة حية مثـل علـم       ،إلى تصديق بالنفس  والعقلى  يتحول فيه العلم النقلى     

العناد، العمل به باألدلة والتجربة ويمنعه      الرسوخ فى العلم يقتضى     و. موسى
من الراسخين فى العلـم الـذين       الضد  على  . والغفلة أو دنو المرتبة فى العلم     

 .ون بما يعلمونلمء الذى ال يععلماء السويعملون بما يعلمون 

التصوف شمل العمـل أعمـال      وكلما اقترب علم أصول الفقه من علوم        
 وهو ما يخرج عن منظور علـم األصـول طبقـا            .أعمال القلوب  و الجوارح

ا لم يدل على استحسـانه      هفيفالخوض   كل مسألة ال ينبنى عليها عمل        :عدةلقا
مـن حيـث هـو      وأعنى بالعمل عمل القلوب وعمل الجوارح       . دليل شرعى 

والسؤال عن موضوع نظرى    . ذات توجه عملى   فالشريعة    .)١(مطلوب شرعا 
 كما يتوقف فى اإلجابة عن األمـور النظريـة           .)٢( عملية تكون إجابته إجابة  

خارج علـم األصـول الـذى       يكون  ر إجابته   ضكل سؤال قد ت   و .)٣(الخالصة
على سؤال مزيدا   كون فى اإلجابة    يوقد   .)٤(يهدف إلى تحقيق المصالح العامة    

بل إن السؤال فى اآلخـره      . السؤال من هذا النوع   لذلك يكره    .)٥(من التضييق 
 .عمال وليس عن األمور النظريةعن األ

وهى نفس مراتب العلم الثالث طبقا      .  العلم والعمل والمصالح العامة    -٥
 ومـا لـيس مـن       ، وما هو من ملَح العلم     ،للتشبيه بين ما هو من صلب العلم      
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والعلـم  . صلب العلم ما ينتهى إليه الراسخون فى العلـم         .)١(صلبه وال ملَحه  
 الضـروريات   ،يات الشـريعة ومقاصـدها    الراسخ هو الحفاظ على ضرور    

وقد قام البرهان علـى أنهـا       .  وكل ما هو متمم لها     ،والحاجيات والتحسينات 
. وهو علم وضعى مستفاد من استقراء الشريعة      .  ثابت األركان  ،العلم الراسخ 

يتحول إلى كليات مطردة ثابتة حاكمـة مثـل         و. يفيد القطع مثل العلم العقلى    
 ،، والثبوت وعدم الـزوال    واالطرادبالعموم  ز هذا العلم    يتمي. الكليات العقلية 

العلم الظنى الذى ال يرجع إلـى        وملَح العلم هو     .وأنه حاكم ال محكوما عليه    
ما يتعلـق بـالحكم     موهو  .  ال يتصف بالعموم والثبوت والحكم     .أصل قطعى 
ما ال يعقل معناه خاصة فى التعبدات، وعلم اآلثار واألخبـار،           مالمستخرجة  

تأنق فى استخراج الحديث، وعلوم الرؤيا دون بشارة أو نذارة، والمسـائل            وال
المختلف عليها، واألشعار، واالستدالل بأفعال الصالحين بناء علـى تحسـين           

وما ليس من   . الظن، وكالم أرباب األحوال، وحمل بعض العلوم على بعض        
ى مما  قطعى أو أصل ظن   صلب العلم وال من ملَحه هو ما ال يرجع إلى أصل            

 وإنما يعتمد علـى مجـرد القبـول مثـل العلـوم الباطنيـة               .يمكن إبطاله 
 .)٢(والسفسطة

فاإلنسان يعلم  . ويؤخذ العلم عن طريق المتحققين به على الكمال والتمام        
ـ من خالل المحسوسات والمعقوالت والمشاهدات والمجر      ات والمتـواترات   ب

عن  يشترط فيه السالمة  ال   و  .)٣(يتعلم من العلماء  .  المعصوم اإلماموليس من   
 .  الطريقة وليس الصواب، وليس الموضوعفالمهم فى العلم المنهج. الخطأ

العلم من الشـيخ كمـا      والعلم بما يعمل،    : وللعالم المتحقق إمارات ثالث   
لـذلك  .  بمن أخذ عنه   ءحابة من الرسول، واالقتدا   يتعلم المريد وكما علم الص    

و بمطالعـة كتـب المصـنفين ومـدونات         يؤخذ العلم إما بطريقة المشافهة أ     
وهو نافع شرط معرفة مقاصد العلم ومعرفة كتب المتقدمين وهـى           . المدونين
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فالتجربة أفضل من الخبر، والصحابة أفضل من       . أفضل من كتب المتأخرين   
 .)١(التابعين

إذ أن المنفعـة    . وليس الشارع وغاية الشرع كمال اإلنسان على األرض       
التعبد ال يكون للشارع مباشرة ولكن      و .يس على المكلِّف  ف ول تعود على المكلَّ  

 ،ففالوحى قصد من الشارع إلى المكلَّ     . عن طريق التكليف أى العمل بالشرع     
. من النظر إلى العمل، ومن الكلمـة إلـى التحقـق          و إلى اإلنسان،    "اهللا"من  و
صحيح أن للعلـم    .)٢(ه؟بخر عن علمه ماذا عمل      سأل اإلنسان فى اليوم اآل    وي  

 ولكن الفضل من حيث العمل، والوراثة فى        ،فضله، وأن العلماء ورثة األنبياء    
ـ العلم تصديق، والتصـديق ف    . فدماء العلماء مثل دماء الشهداء     .الشهادة . لع

  .)٣(وكثير من الناس يعرفون الحق وال يعملون

كما أن للعلـم    .  والقصد الثانى شرف العلم    ، هو العمل  القصد األول للعلم  
ليس العمل للتفاخر والتباهى    .  وليست قصدا أوليا وهو العمل     ، تابع  وهى .لذة

 ويتم العمل بناء على العلم على مجرى العـادات   .لتحقيق والعمل لبل  والتعالم  
والعادات هى األعـراف    . سواء كانت األعمال بالقلب أم باللسان أم بالجوارح       

حسـان  ويتم تحقيق األعمـال أيضـا عـن طريـق االست          . أو عادات اللسان  
 والـورع   .والمصالح المرسلة بعيدا عن أخطاء التشابه والتعارض والترجيح       

 .)٤(خلو النفس من األهواءشرط العلم ألنه يؤدى إلى 

عن السؤال عن المسائل النظرية تعدد      وقد ينشأ   . ةــاألمدة  ــ وح -٦
 ويصبح  .فرق والتشييع تاإلجابات ثم التشعب والتفرق والتمذهب والتعصب وال      

                                                           
א")١( א ،"،"א

א"،"،
א" ،. 

א")٢( א א ،""א א א
א א א""א א א  ."א
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א" א"א  .٦٨−١/٦٠א
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ال يضـع علـم األصـول إال         .)١( ويعطل الزمان عن التحصـيل     ،فتنةالعلم  
. ق عليها بين المذاهب والتى ال ينتج عنها خالف فى الفـروع           فاألصول المت 

عن موضوع علـم    خارج  أصول ينبنى عليها سجال المذاهب فإنه       وضع  أما  
 كل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه إال أنه ال          "لقاعدة  طبقا  أصول الفقه   

يحصل من الخالف فيها خالف فى فرع من فروع الفقه فوضع األدلة علـى              
ومن ثم تخرج كل المسـائل      . )٢("صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا      

 .)٣(الكالمية عن علم أصول الفقه ويكون وضعها فى علم أصول الدين

 ،بعض المقدمات اإليمانية بنبذ الفرقة واالختالف فـى الـدين         لذلك تبدأ   
مـن  التحـول  ثم تصف المقدمة تاريخيـا   .)٤(االعتصام بحبل اهللاتدعو إلى   و

ليد قق قرنا وراء قرن بسبب القياس والرأى واالستحسان والت        فرالوحدة إلى الت  
ن أعمـال   أ أو التخلى عنه اعتمادا على المنقول وك       ىعمال الرأ إليل أى   عوالت

 وهو حكم فـى     .الصحابةالرأى فى عصر    حدث   فقد   .العقل وافد من الخارج   
 .وأعدل فى التحريم والتحليلأحوط   ويراه المفتى .الدين بغير نص

 .إنكار وإثبـات  حوله بين   صراع  ثم حدث القياس فى القرن الثانى ونشأ        
 وهو  . وهو فتوى المفتى بما يراه حسنا      .ان فى القرن الثالث   ثم حدث االستحس  

ى القرن الرابع، وهما    ثم حدث التعليل والتقليد ف     . هوى وقول بال برهان    إتباع
 والتقليـد اعتقـاد بـال       .للشارع فى الحكم  إجبار  التعليل   .تياران متعارضان 

 فالتعليل عند الشافعية فـى القـرن        .وهو وصف تاريخى غير دقيق    . برهان
تفنيد حجج إثبات القياس والـرأى      وبعد العرض التاريخى الذى يضم       .الثانى

كتفى بذكر  وقد ي  .)٥(اإلبطال فى   واالستحسان والتعليل يأتى عرض نظرى ثان     
 .)٦(تصانيف المتقدمين والمتأخرين

                                                           
 .١/٥١א )١(
 .١/٤٤א)٢(
 .٤٥−٤٤א)٣(
 .٣א)٤(
א)٥(  .٧٣−٤٧א
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وابتداء من القرن الخـامس     .  تعظيم المذهب والدعاء إلى السلطان     -٧
 وينظر علم األصول إلـى الماضـى   . ويقلد التاريخ .)١(يبدأ تعظيم األصوليين  

 وتبدأ  .)٢(وفى نفس الوقت يبدأ احتقار الذات     . وليس إلى الحاضر أو المستقبل    
 ".  شيئالآلخرينما ترك األولون "، "ليس فى اإلمكان أبدع مما كان"عبارات 

 بالخطاب أى بـالوحى     مة ثم تكريم األ   ةقد تبدأ المقدمة بالبسملة والحمدل    
نزل وفهم معانيه وأصحابه المستنبطين، ثم السالم أيضا علـى الرسـول            مال

 إلـيهم   ويضاف .)٣(بيفة واألحبا نواألصحاب ثم على مؤسس المذهب أبى ح      
تنميط "ويتم  . القياسوالصحابة والتابعون والعاملون بالكتاب والسنة واإلجماع       

 .)٤(فى علم أصول الدين    الناجية   مسار الفرقة وخطه فى مسار واحد،     " التاريخ
 تنوتبدأ بعض المقدمات منذ القرن السابع بإعالن الحقيقة مسبقا وأن هدف الم           

 .)٥(هو القضاء على البدع

 بـدلوا   ،أحدهما أهل كتـاب   . ومن داخل اإليمانيات يقسم الناس صنفين     
وثانيهمـا  .  وخلطوه بـالحق   ، وصاغوا الكتب بألسنتهم   ، وكفروا باهللا  ،أحكامه
وا بأيدهم حجارة وخشبا    صنع و ، وابتدعوا ما لم يأت به اهللا      ،ا باهللا أيضا  كفرو

ثم جـاء   .  وهم العرب ومعهم طائفة من العجم      ،وصورا استحسنوها وعبدوها  
دأ موجات التكفير للفرقة    وتب. اإلسالم فهدى الجميع ابتداء من عشيرة الرسول      

، وتنتهى التعددية الفكرية إلى المذهب الواحد كما انتهت فى أصـول            الهالكة
 .)٦(الدين إلى العقيدة الواحدة
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ـ "فالسـلطان   . ثم تبدأ الدعوة للسالطين ابتداء من القرن الثـامن          دوخم
.  وقامع الفجرة  ،وصاحب السيف والقلم، وجامع كلمات األمة     العرب والعجم،   

هو مولى األنام، الخليفـة     . بسط سلطانه على الرعية، وأشبع حاجاتهم المادية      
 ،يصعده القدر ". لمؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو عنان      ااإلمام، أمير   

ت، وتسعده األعصار، صاحب الذهن الثاقب، والرأى الصائب، جالى المشكال        
 ، لعله يحظى القبول   ،ربة إليه ق اكتساب ال  متنوالهدف من ال  . وكاشف الحجبات 
 .)١(ويبلغ المأمول

 .ظروف التأليف: ثالثا

هـو  و .المقدمة الـدافع علـى التـأليف      وقد تتضمن   .  النص األمثل  -١
الذى اتبع المتن األصلى فى     " كتاب العهد " وتفادى التكرار بعد شرح      ،التركيز

فى علم أصول الدين وحتـى      األدخل  " دقيق الكالم "بواب فى   ف األ ذأبوابه وح 
لة فـى    وتجنب نفس ألفاظ المتن واإلطا     ،يصبح المتن أكثر تركيزا واختصارا    

وقد يكـون    .)٢(ما يفيد ويلزم  تأويلها وإال مّل القارئ وعظم ضجره، وإضافة        
 علمـاء    تنكّـب  المجادلة والمناظرين بعد أن   حكام طرق   إمساهمة فى   الدافع ال 

التأليف بناء على رغبة األصحاب فـى الحصـول         وقد كان    .)٣(العصر عنها 
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ل وال ممل أو طلب للهداية واالسترشاد فى مسالك التعليل          مخعلى متن غير    
وذلك يتطالـب كمـال آلـة       . ر والشبه والطرد والمخيل   ؤثوالممن المناسب   

ـ        الفهمالدرك، واستكداد    ارى ، واالنفكاك عن داعية العناد، واالرتيـاض بمج
وقد يكـون أحـد وسـائل تثقيـف          .)٢(على متن عمدة  واالعتماد   .)١(الفقهاء
 .)٣(األبناء

 خاصة لو كانت    لمالوكل نص يريد أن يكون متوسطا بين اإلخالل واإل        
الذى يميـل إلـى االستقصـاء       " تهذيب األصول "تون سابقة مثل    مللمصنف  

 فالمطلوب مـتن    .الذى يميل إلى اإليجاز واالقتصار    " خولمنال"واالستكثار و 
نتهى األصول واألمل فـى علمـى األصـول         م"الل والخلل مثل    ميتجنب اإل 
 .)٤("والجدل

 "اللمع" فى   "التبصرة"تصار، اختصار   خوقد يكون التأليف طبقا لطالب اال     
ـ   ."النبذ" فى   "حكاماإل"و عكـس  " المختصـر "ى التـأليف أحيانـا      م لذلك يس
لب معرفة الحقيقة أو فتوى مـن        وقد يكون التأليف بناء على ط      .)٥("سوطمبال"

المجتهد، ولما كان السائل من العلماء المبرزين فقد أتى الجواب علـى نمـط              
 .)٦(علم المناظرة

وقد يعى المؤلف تكراره وتقليده لعادة العصر مع االختصار كمـا يـدل             
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 ومن ثـم    .لنص سابق  اًدون أن يكون اختصار   " المختصر"على ذلك العنوان    
سـائل، وإتبـاع    م واالختالف فى ال   دالئل، مع بيان االتفاق   يحذف التعليل وال  

 .)١(الترتيب طبقا ألهل الزمان حتى ولو أدى ذلك إلى تكرار األسئلة

ميـزان  " .)٢(أى الخالصة والزبدة  " المستصفى "ه بعنوان وكل مصنف دال  
ريب الوصول إلـى    قت "،ل قضايا العقول  ق ليزن العا  " العقول نتائجالوصول فى   

 ريــــــــــب ق للت"علــــــــــم األصــــــــــول
الذى حوى كل المتون وحتى يكون السـجع كـامال   " جمع الجوامع"والتمهيد،  

فبعـد أن   . ى العنوان من حلم شيخ    وقد يأت  .)٣("منع الموانع عن جمع الجوامع    "
معرفيا رأى الشـيخ    عنونا  " التعريف بأسرار التكليف  " "الموافقات"كان عنوان   

ـ    قيف تو "الموافقات" أن المؤلف بيده كتاب      مفى المنا   القاسـم   ىا بين مذهبى أب
وأبى حنيفة أى بين المالكية والحنفية، بين الواقع والعقـل، بـين المصـلحة              

والمؤلف على وعى بالعنوان الذى يعبر عـن        . دعامتا الوحى  ما وه ،والقياس
 .)٤(مقصد الكتاب

كان الدافع إلى التأليف هو تجـاوز تـأليف القـدماء           .  النص الجديد  -٢
ـ زعاد عن الغرائب وغير المألوف وما فيها من خلـل و          والمحدثين واالبت   .لل

ويبـرز  . ويؤرخ لعلم األصول فى مرحلته المتأخرة      .)٥(ربو على المائتين  يو
األصولى ومراحـل   تطور النص   الوعى التاريخى بالعلم منذ الرسالة لمعرفة       

 .اإلبداع فيه

فتدوين علـم األصـول تتعـدد مناهجـه         . وتحدد المقدمة منهج الكتاب   
والغالب على منهج القدماء هو التلفيق أى التجميع من مصادر سابقة           . سمتهوق

وهى طريقة التدوين فى كل العلوم      . سواء مع اإلعالن عنها أو الصمت عليها      
لما كان العلم مشاعا بين الناس لم يخضع بعد لمنظومـة الملكيـة الفكريـة               

                                                           
א)١(  .١٧א
א١/٤א)٢( א א٥، א٢٦، א א١/٢٧، ،١/١٢. 
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فيق بين القـدماء    وهو تل . وحقوق النشر الوافدة من الحضارة الغريبة الحديثة      
جمع من الموروث ولـيس مـن       . وحدهم وليس تلفيقا بين القدماء والمحدثين     

فعلم أصـول الفقـه علـم    . الموروث والوافد كما هو الحال فى علوم الحكمة   
والملـل  النحـل   أصول الـدين أنظـار مـن        فى حين أن علم     خالص  إبداعى  
ة من المصادر السـابقة      ترتيب المادة األصولي   ويعنى التلفيق إعادة   .)١(القديمة

جمع وتحصيل كما هو الغالب     فهو ليس مجرد    . والتحقق من أحكامها ومواقفها   
 سابقة من أجل    التأليف اختصار من متون    .)٢(فى الشروح والحواشى والتقارير   

 . والتطويـل  اإلطنـاب العلم وحفظه بعيدا عن     وضبطه  التسهيل على المبتدئ    
" شـرح المختصـر   "مـن   " جمع الجوامع "تم  قد  و .)٣( الكالم ما قل ودل    خيرف
 ."المنهاج"و

وفى بعض المتون إحساس باإلبداع والتميز عـن التـراث األصـولى            
ويستطيع .  اإلبداع تجربة مشتركة بين المؤلف والقارئ      ،ومع ذلك  .)٤(السابق

وهو إبداع مـرتبط     .)٥(القارئ إدراك إبداع المؤلف بنفسه وبتجربته الخاصة      
تطـوير  وهو   .)٦( النص مع متطلبات الواقع    روح من   فال إبداع إال  . باألصول

أو وإبداع مثل هـذا ال يمكـن إنكـاره          . إلبداع السالفين واستمرار لجهودهم   
واإلبـداع متصـل مـن       .)٧(رفضه بالرغم مما يطرأ على المجتهد من خطأ       

                                                           
א")١( א א א...א א א

 .١/٤א"א
א"א)٢( א"אא א"א "א""א

א א ،٤−٣. 
א١/٤٧אא)٣( א ،١/٢٧. 
א")٤( ، א א א ، א א א

،، א א א א א
א א א א"، א ،١/٢٥. 

א")٥( אא א א"، א ،١/٢٥. 
،א")٦( א א ، א א ، א א

 ."א
א")٧( ،א א א א א ، א ، א

، א א אא א ،  .٢٦−١/٢٥א



- ٣١ - 

 .)١(القدماء إلى المحدثين، ومستمر من المحدثين إلى القادمين

افع على التأليف هى ظـروف التـأليف فـى          والد.  إحكام االستدالل  -٣
.  أقوال القدماء والتسليم لهم وكأنها قواعد مقـررة        إتباع هو   .العصر ومناهجه 

م الخلط بين النقـل     كما ت .  والعقلية ق اليقين القائم على الحجج النقلية     وهى الح 
 الدافع  . هذا التأليف الجديد عقليا خالصا     لذلك كان  .)٢(والعقل والرواية والنظر  

 وقد يكون   .)٣(لى التأليف أهمية علم أصول الفقه فى االستدالل على األحكام         ع
سبب التأليف التوضيح والمقارنة والتمييز بين االجتهاد الجزئـى واالجتهـاد           

 .)٤(المطلق

األولى االسـتقراءات الكليـة دون      : وقد يعتمد النهج على ثالث خطوات     
 بين النقل والعقل، بين األصول      والثانية الجمع . االقتصار على األفراد الجزئية   

 .)٥(ة فى الكتاب والسنةع الشريصدوالثالثة بيان مقا. النقلية والقضايا العقلية

فقد كثرت  . وقد يكون الدافع على التأليف المذهب     .  التأليف المذهبى  -٤
وقد يكون   .)٦(ليف فى مذهب بعينه هو االعتزال ومن ثم لزم تأليف حنفى          آالت

ليس فقط للمذهب    وقد تتجلى التبعية     .كتابة مختصر فيه  ول المذهب الحنبلى هو  
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 .)١(بل أيضا للصحابة والتابعين

وقد دونت المتون األصولية بناء على طلب صديق أو طالب علم أو قـد              
 .)٢(ن للتفقه فى الدينبن الوالد لاليكون م

 وعـن   ،)٣(وقد يكون الطلب هو تدوين أصول مـذهب مثـل المالكيـة           
فـى المـذهب    وقد يكـون التـدوين       .)٥(كون فتوى لسائل   وقد ي  .)٤(أصولها
 .)٦(الحنبلى

وقد يكون من الدافع على التأليف هو تقليد نص سابق اعترافـا بفضـله              
" الوصول إلـى قواعـد األصـول      "وهو الدافع على تأليف     . حكامهإووأهميته  

 فالخالف  ."تمهيد األصول "سنوى الشافعى    بنص اإل  للتمرتاشى الحنفى، احتذاءا  
 .)٧(" المذهب ال يعنى إنكار الحقفى
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ات ض موضـوع أى عر" موضوعى"منهج  بوقد يكون التأليف عن قصد      
التى تمـت   " فطريقة الخال "علىبمنهج سجالى بين المذاهب     األصول وليس   

لمسائل افالدافع على التأليف     .)١(فوحدة الموضوع تسبق الخالف فيه    . من قبل 
مشتمال على المذاهب األربعة مع تقديم      فعة  النالمذهبية  االخالفية الذائعة والنبذ    

 إليه شافعى وليس    نسبة وال . على غيره من المذاهب    ، الشافعية ،المذهب السائد 
 .)٣(ولو عاش الشافعى مدة أطول لرفع الخالف .)٢(شفعوى

 األسباب األخيرة للتصنيف فى العلم التأليف الجامعى        حدوقد يكون من أ   
 وبأسلوب السجع   ،الشافعى ويكون فى مذهب      .)٤(كتابلتقرير  لنيل شهادة أو    

انتهى المضمون الطبيعى ولـم يبقـى إال الصـنعة          فقد  . والمحسنات البديعية 
 .والتصنع فى األسلوب

 فالتـأليف فـى     .وقد تذكر المقدمة وقت التأليف وحال األمة من حصار        
 فلـم    .)٦(صفة العالم عالم علماء الشرق والصين      كما تذكر     .)٥(زمن الحرب 

الغارة عليهـا    التأليف خارج ظروف العصر، ولم تكن األمة بالرغم من           يكن
 .مجزئة بل موحدة من الصين إلى المغرب

والمصنف علـى   . وبنية العلم جزء من مقدمته    . م  ــة العل ــ بني -٥
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سواء كان المتن كليا أو جزئيـا فـى أحـد           هذا    .)١(وعى بها نقال أو إبداعا    
األلفـاظ  مباحـث    ى إحدى ثنائيـات   مثل الخصوص والعموم وه    موضوعاته

 .)٢(خاصة بعد أن التبست على الكثير

فترتيب أبوابه لـيس مجـرد      . نسقاويعرض علم أصول الفقه باعتباره      
ـ فالوحى خطاب يتطلب اقتضاء ف    .  بل يخضع لنسق العلم    ترتيب عشوائى  ل ع

وهو األمر والنهى ألفراد وجماعات، وهو الخاص والعام بما يستدعى الفهـم            
 ويتطلب رفع التعارض بين النصـوص       .واألفعال )والمفسرجمل  مال(ال  لألقو

ثم تتحول األدلة النصية إلى أدلـة تجريبيـة جماعيـة           ). الناسخ والمنسوخ (
الحظـر  (للعلم أحكام التكليـف     ية  ئوالغاية النها ). القياس(، وفردية   )اإلجماع(

 )السـنة (خبار  األ وتغيب   .)اإلفتاء( واالجتهاد مع السؤال والجواب      ،)واإلباحة
)٣(. 

 وكيف أن موضـوعاته     ، أو بنيته  أقطابهوتتعرض مقدمة لقسمة العلم أو      
تقوم علـى   " المستصفى"ية فى   عاوهى بنية رب  . ول هذه األقطاب  كلها تدور ح  

. رثمر ثم طرق االسـتثمار ثـم المسـتثمِ        مالثمرة ثم ال  بصورة زراعية تبدأ    
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 ، والوسـط طـرق    ى المثمـر  والحقيقة أن األطراف ثالثة فقط فى البداية وه       
إنما الفرق فى   . هى الثمرة و والنهاية   ،هالستثمار والمستثمر معا دون شخص    ا

 من البداية إلى النهاية أو الصاعد من النهاية إلى البداية،           نازلالترتيب فقط، ال  
والبدايـة بالجـذور أحـد      . من الجذور إلى الثمار أو من الثمار إلى الجذور        

 .)١(المستصفى يبدأ بالثمارالبدايات بالرغم من أن 

: وقد تقتصر المقدمة على ذكر بنية العلم الرباعية طبقا لألدلة األربعـة           
كتـاب اهللا،   بأنـه   الكتاب والسنة واإلجماع والقياس، مع تخصيص الكتـاب         
دون تخصـيص   و ،والسنة بأنها سنة الرسول، واإلجماع بأنه إجماع األمـة        

 درجـة عاليـة مـن التنظيـر       لـغ   القياس بأنه قياس المجتهد نظرا ألنـه ب       
المبـادئ، واألدلـة    : وقد تكون رباعية أيضا على نحو آخـر       . )٢(واالستقالل

 .)٣(السمعية، واالجتهاد، والترجيح

ويوضع فى المقدمة فهرس الموضـوعات علـى التفصـيل أو علـى             
إلى مقدمة  " جمع الجوامع "قسمة  مثل  . وقد يكتفى بذكر عدد األبواب    . اإلجمال

، المقدمات، واألحكـام، والمقاصـد    : ت وهى خمسة فى الموافقا    .وسبعة كتب 
وقد ورد مصنف أخر على مقدمـة وخاتمـة          .)٤(واألدلة، واالجتهاد والتقليد  

التعاريف العقلية، والتعـاريف    :  وقد تتكرر البنية الخماسية    .)٥(وفصول خمسة 
اللغوية، واألحكام الشرعية، واألدلة علـى األحكـام الشـرعية، واالجتهـاد            

 .)٦(سم كل قسم إلى عشرة أبواب فيكون المجموع خمسين بابا         قوالترجيح، ثم ي  
 .)٧(البنية سباعيةوقد تكون 
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 الخطـاب وهـو     : يظهر نسق علم األصـول     "تراتيب أصول الفقه  "وفى  
، والقيـاس،   واإلجماعالكتاب، وأفعال الرسول، واألخبار المتواترة، واآلحاد،       

ويشمل الخطـاب األمـر والنهـى،       . ةوالمفتى والمستفتى، والحظر واإلباح   
جمـل والمفسـر، والمطلـق      موالخصوص والعموم، والناسخ والمنسوخ، وال    

 .)١( ومراتب البيان فى بنية ثمانية،والمقيد،ولحن الخطاب ودليله وفحواه

وتعرض المقدمة خطة الكتاب وأقسامه، الصـدر والمقدمـة واألبـواب           
 فالمقدمة تتناول   .ومرتبته وقسمته وتشمل المقدمة حد العلم وحقيقته      . والفصول

منكريـه  بالضرورة حدود العلم والمعرفة والدليل والنظر وإثبات العلم علـى         
وقد أسهب فى ذلك علم أصول الـدين وضـموا إليـه             .)٢(مثل السوفسطائية 

 كمـا   .مباحث اللغة التفصيلية مثل الحروف واإلعراب مستمدا من علم النحو         
بعض المسـائل    زيد الدبوسى    لنهر مثل أبى  ما وراء ا  ضم إليه بعض مشايخ     

 .)٣( وإسراف ال لزوم له،ى الفروعف  وهى أدخل.الفقهية

 فى  واإلتقانشروعات،  م العلم بال  :منذ المقدمة الثالثية  وقد تبدو بنية العلم     
 .العمل فقـه نظـرى    دون   والعلم   .فالعلم بال فهم رواية   . المعرفة، والعمل بها  

 .)٤("دأشد على الشيطان من ألف عاب" وهو .مطلقوتحقيق الثالثة هو الفقه ال
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الثالثى إلى أبـواب وفصـول هـو نفسـه تقسـيم            " بنية النص "وتقسيم  
الكتـاب  : الوعى التاريخى الستقبال الوحى فى قنواتـه األربعـة        . الموضوع

التجربـة  (، واإلجماع   )التجربة النموذجية (، والسنة   )التجربة اإلنسانية العامة  (
ثم يتلوه الوعى النظرى من أجـل        ).التجربة الفردية (تهاد  ، واالج )المشتركة

فهم الوحى بعد استقباله ابتداء من مباحث األلفاظ التى تضم الصيغة أى اللفظ             
 ثم المفهوم أى المعنى ثم المضمون أى الفحوى واإلحالة إلى العالم الخارجى           

ـ          .ثم المنظور وتعدد الصواب    ام ثم يتلوه الوعى العملى الـذى يتضـمن أحك
الوضع أى بناء الشريعة فى العالم، وأحكام التكليـف أى تحقيقهـا كأنمـاط              

 .للسلوك البشرى

 .تعريف علم األصول: رابعا

وقد يتم تعريف مضمون علـم األصـول فـى     . علم أصول الفقـه    -١
وتجمع بين طرق استنباط معانى القرآن      . عمومياته التى تتضمن أقسام الكتاب    

ات الشرعية علـى    دفاظه واألسماء اللغوية والعبا   واستخراج دالئله وأحكام أل   
 قواعـد نظـرا     دة مـن أربـع    عوقد يكون تعريف العلم قا     .)١(لسان العرب 

 .)٢(هألهميت

 وحـد  ،وقد يحد علم أصول الفقه على التفصيل، حد العلم، وحد األصول 
اشـتقاقا أى فـى أصـل       أما الفقه    .ل حد العلم فى نظرية العلم     قثم است . الفقه

واصطالحا، العلم باألحكام الشرعية الثابتة ألفعال       .هو العلم والفهم  فالوضع،  
 والحظر والكراهة واإلباحة،    والندب الوجوب   : هى األفعال اإلنسانية   .المكلفين
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أو صـحة العقـود فـى        أو التراخى فى العبادات      الفور األفعال على    قضاءو
 االسـتدالل   مصادرها وطرق العلم إذن يتضمن أدلة األحكام أى       . المعامالت

بها إجماال وليس تفصيال وإال كان علم الخالف الذى يتضمن األدلة تفصـيال             
 .يق للعلم فى مسائل جزئية وإال تحول إلى علم الفروعطبودون ت

ة، األشعرية، فى نقد الحسـن      يوفى تعريف األحكام تظهر الفرقة الكالم     
 عنـد المعتزلـة،     والواجبات العقلية مثل التكليف وشكر النعم      العقليين   بحوالق

 مـن الغافـل والملجـأ       ائهفليف على العقل بالرغم من انت     وتأسيس أحكام التك  
 .)١(والمكره

أصول الدين وأصول الفقـه، العلـم       ويضم  فإذا كان الفقه لغة هو العلم       
أصول الفقه كل دليل قـاطع       فإن   ،)٢(بأحكام المكلفين من أدلتها العقلية والنقلية     

 وفـى   ،الفهم والمعرفة والفقه فى اللغة     .)٣(شرعى دل على حكم شرعى نصا     
يتنـاول  و .الشرعية التى طريقها االجتهاد واالسـتنباط     الشرع إدراك األحكام    

 .مارة الظنالداللة تعطى اليقين، واأل". األدلة بأعيانها

مثل تحديد ألفاظ الحـد،      .)٤(وقد تكون الحدود مقدمة عامة لعلم األصول      
، القياس، وبيان الحـروف التـى تـدور بـين           جمل، األمر، الخبر  مالفقه، ال 

 .المتناظرين

مصـالح العبـاد فـى المعـاش        "وقد يرجع الشرف إلى أنه يتعامل مع        

                                                           
א٥−١/٤א)١( א٨−١/٥، א٥٥−٥٣، א٣، ،

א٢٩−٢٧ א א٤٥−١/٣٠، א٤−٣، א ،א٢٠−١/١٠،
א٣٦−١٩،١٣−١٧א א א א١٢٢−١١٣، א٥−٣، ،

٣−٢. 
א)٢(  .١٧٣−١/١٧١א
א)٣( א١٣٩א א١١−٨، א٧٦−١/١٧٥، א، ، א

א٣٤−٣٣א. ٧−٦ א٢٣، א ،٢٦٠−٩/١٧/٩٠/٢٥٩−١/٧. 
א٩/١١−٨א)٤( ،٣. 



- ٣٩ - 

 .)١("والمعاد

من أجل ضبط سلوك الناس حتى ال يقـع     والفقه معرفة األحكام الشرعية   
 .)٣( لذلك قد يرتبط علم األصول بعلم األخالق.)٢(الفساد فى األرض

أخرى على مصادر علم أصول الفقه أى علـى مادتـه   ة  وقد تركز مقدم  
والحقيقة أن الكالم أى علـم أصـول         .)٤(المستمدة من الكالم والعربية والفقه    

 ومع  .الدين متميز عن علم أصول الفقه تميز أصول النظر عن أصول العمل           
دها، الحجة والبرهان والـدليل     حذلك فارتباطه بعلم الكالم فى نظرية العلم و       

قدمات النظرية وليس موضوعات العلم نفسها فى االلهيات والنبـوات          من الم 
 .ياتسمعأى فى العقليات وال

وقد  .)٥(الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقياس   :  ثالثة تته أربعة وليس  وأدل
 فإن الكتاب إما أن يـدل علـى         . والرابعة استنباط منها   ،تكون الثالثة األولى  

 وكلهـا مـن     .همعقولوضوعه أو معناه    الحكم بنطقه ومنظومه أو فحواه ومو     
ـ على أولوية النقل على الع    عند القدماء   الكتاب مما يدل      والـنص علـى     ،لق

 .الواقع

وأصول الفقه انبنت عليها معرفة األحكام الشـرعية أى علـم العلـم أو              
والعلمـاء  .  العلوم وأجلهـا   شرفومن ثم هو أ    .)٦(منطق العلم أو منهج العلم    

                                                           
א٥א)١( א٥−١/٤، א٧٢، א٢، ،

א٢ א א٢٩−١٧، א ،٥٢−٤٨/٤٩−١/٤٧، 
א"،٣٦−٣٥א)٢( א א א א א א

א ، א ، א
א ...א

א א∴א א .א
א  .٤٨−١/٤٧א

א٣א)٣( ،٧٨−٧٧. 
א٨٥−١/٨٤א)٤( א ،٥٦−٥٣. 
א١/٨٥א)٥( א ،١/٥٢. 
א٣٧−٣٦א)٦( ،٣٠−٢٩. 
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 فقد انقطع الوحى وعلم األصول هو منطـق         .همؤ خلفا اء الرسل، والفقهاء  منأ
وفائدته معرفة   .)٢(تعلمه واجب  .)١(وهو الطريق إلى معرفة االستدالل    . الوحى

  .)٣(أحكام الشرع

وجوبـه  . وتبين مقدمة أخرى وجوب العلم بأصول الفقه وكيفية وجوبـه       
 موضـوع  ألنهاقوسين  فبين ةخرأما اآل. نافع فى الدنيا  ملدفع المضار وجلب ا   

 وفرض كفاية على العوام     ،فرض عين على العلماء   هو   .)٤(علم أصول الدين  
 .الذين يجوز لهم التقليد

م مصطلحات العلـم    وقد تبدأ المقدمة بعرض أه    . مـمصطلحات العل  -٢
تـوزع  وال .  ومن ضمنها علم أصول الفقـه  ،بعد تعريفه أو بعد تعريف الحد     

  .)٥(عى طبقا لموضوعات العلمأو موضوالمصطلحات طبقا ألى نسق أبجدى 

                                                           
א"א.١٨٩−١/١٧٤א)١( א".א ،٥٤−٥٣א

א١٠٧−١/١٠٥א א٨٧−١/٨٣،  .٢٣−٢٢א٤/٢٦−٣،
א)٢( ،  .٨٢−١/٨١א
א،٢א)٣( א ، א  .٢٤−١/٢١א
 .٥א)٤(
א.٥٦−١٦א)٥( א א :א

،:א− א ، א ، א ، א א ، א אא ، א ، א א
א א א ، א א ، א .א

،:א− א א ، א א ، א א ، א ، א ، א א ، א
א ، א א ، א א ، א א ، א אא א ، א א ، א

א ، א ، א ، א ، א ، א ، א א ، .א
א:א− ، א א ، א א א ، א א א ، א ، א א

א א ، אא ، א א א א א ، א א א ، א א א ،
א א ، א א ، א ، א ، א ، .א

،:א− א ، א ، א א ، א א ، א א א ، א ، א א
א ، אא ،
א:א− ، אא א ، א א ، א א ، א ، א ، א א ،

א ، א ، א א א ، א א א א א א ، א ،א א א
א ، א א ، א א ، אא א ، א א ، א א א א ، .א

 .٤٤−٣٣א
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 .)١(أخرى تجديد األلفاظ المستعملة فى علم أصول الفقـه        مقدمة  وقد تبدأ   
وتتداخل فيها المقـدمات    . المصطلحات فى النهاية وليس فى البداية     وقد تأتى   

النظرية مثل الحد والعلم مع مصطلحات الوعى النظرى فى مباحث اللغـة،            
 وتغييب مصطلحات الـوعى     .م التكليف  فى أحكا  ىومصطلحات الوعى العمل  

 .)٢(التاريخى نظرا لحضوره المبدئى دون ما حاجة إلى تنظير

سـواء مقدماتـه النظريـة أو       مل الحدود جميع مصطلحات العلـم       وتش
ثـم  . الوعى العملـى  والوعى النظرى،   والوعى التاريخى،   : شكاالته الثالثة إ

ل قسمته إلى ضرورى     حد العلم ب   طليس فق . مع الموضوعات تتداخل الحدود   
ومكتسب وأدوات كل منهما الحس والعقل، والفـرق بـين العقـل والقلـب              

وقد يوضع لفظان مشتقان مـن      .  وفى البيان يتم عرض أنواع البيان      .والرأس
وتتفرع األسـماء فـى     . نفس اللفظ مثل الجائز والمتجوز، المباح والمستحب      

 ،عرض لموضوع اللغـة   وفى اللغة ي  . عالقاتها بالمعانى، العموم والخصوص   
 .)٣(جاز وعالماتهمصطالح، وأنواع الإ أم توقيف

                                                           
א)١( א א א ،:،١٤−١٠א א ، א א ، א

א ، א א ، א ، א ، א ، א ، א א ، א ، ،א א ،
، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א
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א ، א ، א ، א א ، א ، א ، ،א א ، א ، א ، א ،=
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א ، א ، ،א א ، א ، א ، א א ، א ، א ، א א א ، א
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א א ، א א ، א א ، א א א .א
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א− ،:א א ، א ،א א ، א ، א ، א א ، א ، א ، א

، א אאא א ،  .א
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وتذكر األلفاظ بال نسق طبقا لموضوعات علم       .  تداخل المصطلحات  -٣
بع بطبيعة الحال طريقة القدماء فـى المعـاجم أى الترتيـب            توال ت . األصول
كما  .)١(شكاالته الرئيسية الثالثة  إوعات العلم و  وقد تتداخل مع موض   . األبجدى

ومن ثم يمكن تحريك المصطلحات     . تتداخل مصطلحات أصول الفقه مع الفقه     
وقد يتم تفصيل مصطلح يمكن تطوير أصول الفقـه مـن           . من علم إلى علم   

، ، بين إيجاب الفعل وفعلها فى الحقيقة       أى الطبيعة  خالله مثل مصطلح الطبع   
 .)٢(مناسبةبوتصورها مفعولة أو مفعولة 

وعلوم الحكمة،  لم أصول الفقه وعلم أصول الدين       وتتداخل الحدود بين ع   
ـ  والقديم والمحدث، والجوهر والجسم، وال     ، والمعدوم شىءمثل حدود ال   ر هوج
والحركة والسـكون، والكـون والتعاقـب،        ،واالفتراق واالجتماع   ،والعرض
 وكلهـا مـن     .والعندين والبـدلين   ،دينض، والغيرين وال  ين، والخالف والمثلين

 والصـفة   ،والمحال، والقائم بنفسه   إليها االبتداء واإلعادة     ويضاف. الطبيعيات
 فـى علـم     والصفة والوصف من مباحـث العلـة      . ناءف وال اء والبق ،والوصف
ومن الطبيعيات أيضا الكون والظهور والحلول والمـالء والخـالء          . األصول
 .)٣(والمرئى

 والفسـق   ،وتظهر موضوعات اإليمان والعمل مثل حد اإليمان والكفـر        
 والتوفيـق   ، والدين والقضـاء   ، واإللحاد والفجور واإلسالم، والهداية    ،نفاقوال

                                                                                                                                        
א−       ،:א א א ، אא ، א ، א ، א ، א ، א ، א א ، א

א ، א ، א ، א ، א א ،  .א
א)١(  .١٨٢−١/١٢٤א

א−       א:א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ، א ،  .א
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א)٣( א١٠٦−٩٨/١٠٢/١٠٤−٨٤/٨٩−٨٢א ،٤٢−٣٥. 
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 والتمكـين   ، واللطـف والعصـمة    ، والخذالن والحرمان والضالل   ،والطاعة
ل والعذر،  ع وترك الف  ،واإلكراه والحيلولة   ، والعرف ية والتق خالق واأل ،والتخلية

والعبـادة والحمـد     ،والمدح والذم، والثواب والعقاب، والظلم والجور والعـدل       
 وهناك حدود مشـتركة   .  والمعجزة والكرامة  ، والنبوة والرسالة والوحى   ،والشكر

فية صو وتظهر بعض المفاهيم ال    .مثل التكليف واالكتساب  الدين  مع علم أصول    
 .)١(مثل التوبة

موضوعات مشتركة بين علم أصول الدين وعلـم        وتتناول حدود أخرى    
وم التصوف مثل حـد الفاعـل والكسـب        أصول الفقه بل وعلوم الحكمة وعل     

وأيضا الحياة والموت    .)٢(والترك والقدرة واإلرادة والكراهة والشهوة والتمنى     
 .ة ومنها موضوعات التوحيد مثل الواحد والتوحيد والوحد.واألجل والنهاية

لشرح معنى  استئناف  ويبدو أن تحديد المصطلحات فى علم األصول هو         
 .)٣(سـير حات الشرعية المستخرجة من علـم التف      المفردات اللغوية والمصطل  

باع، البيان، البينـة، التحـريم،      ت اإل :بين المصطلحات األصولية مثل   وتجمع  
، االعتقـاد،    األجـر  :والكالميـة مثـل    .الخطاب، اللحن، المرسل ، المفسد    

 .االختصام، االرتداد، اإلرجاء، الزيغ، المجادلة، العصيان، الشرك      ،  االختالف
ـ االبتالء، الـبالء، اإل   : لوالصوفية مث  ـ خالس، اإلجابـة، اإل   ي اء، اإلدراك،  ف

                                                           
א)١(  .١٣١−١٠٨א
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اإلكرام، اإلمتاع، األمن، اإلنابة، اإلصطفاء، االستغفار، االستقامة، التصديق،        
،  اآليـة  :والطبيعـة مثـل    .الخوف، الدعاء، الذكر، الرجاء، الصبر، الفـؤاد      

حم، الظهـار،   اإلرشاد، األمة، التبرج، الجهاد، الخليفـة، الـر       : والفقهية مثل 
 .الصالة، العدة، السجود

وقد تتحول المقدمة إلى مدح التفقه فى الدين، وهو الذى          .  آداب العلم  -٤
ـ المتفقو. والتفقه مذكور فى القرآن   . )١("الفقيه والمتفقه " اسم المصنف    يبرر  ةه
 وأولو العلم القـادرون علـى       ، وهم أهل الذكر   . األمر المطلوب طاعتهم   أولو

.  الفقـه عبـادة    . أكثر الروايات فى الثناء على التفقه فى الدين        وما. االستنباط
  ويفضـــل الفقهـــاء  .لـــق الفقـــه ريـــاض الجنـــة   حو

.  خيـر مـن ألـف عابـد         فقيه واحد  .لفقيهليدخل العابد الجنة ويشفع     . العباد
.  وعند الحكماء الحكمة هى الفلسـفة      .والحكمة المذكورة فى القرآن هى الفقه     

ــر   ــل عصــــــــ ــو كــــــــ  وال يخلــــــــ
وإذا كان األنبيـاء    . العبد بالفقه حتى يجلس مجالس الملوك     ويرتفع  . همن فقي 

ــادة   ،قــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، العلـم وهـو  ،لذلك طلب الفقه . وقد أدبر الدين وذهب الفقهاء     .)٢(ادةسفالفقهاء  

أوالدهم وعلى الرجال تعليم    . هو واجب تعليمى  . فريضة على كل مسلم ومسلمة    
لنبى مثال علـى     وقد ضرب ا   . تعليم عبيدهم وإمائهم    وعلى السادات  .همئاسنو

ورب حامل فقه ليس بفقيه     . األرض الطيبة  الذى يصيب    غيثلالتفقه فى الدين كا   
 .)٣(والناس درجات فى طلب العلم. وعليه التبليغ

قدمة بفضل الفقه والفقهاء ينتهـى المصـنف أيضـا بـنفس            موكما تبدأ   
                                                           

א)١( א.אא.٤٠−١א א
א א  .א

א")٢( א א"،"א א א ، א
א"،"א "،"אא"، "א"،"א
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تفقه فـى   بالفقه، وال حول إخالص النية والقصد      أكثر   الموضوع مع تفصيالت  
وعلـى   .)١(، وحذف المتفقه العالئق كما يفعل الفيلسوف      وزمن الشيبة الحداثة  

يهابـه   ،الفقيـه المتفقـه   ويعظـم    .)٢(المتعلم اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم     
 ،والمبتدئ بالتفقه يرتب أحواله وهو يقترب من مجلس الفقيه         .)٣(ويتواضع له 

.  أراد التحفظ، وأمـاكن خاصـة      وللحفظ ساعات لمن   .)٤(يصغى ويستمع إليه  
ـ   تواغداألوقات األسحار ثم منتصف النهار ثم ال      أجود   وحفـظ  . اتي دون العش

وأجود األماكن  . والتدريس يوم الجمعة أفضل    .)٥( النهار الليل أصلح من حفظ   
 بعيدا عن النبـات والخضـرة والميـاه وقـوارع           ،الغرف، واألماكن البعيدة  

وال شـبعانا    وال يكون جائعا متضـورا       . وأفضل األماكن المساجد   ،الطريق
 .دعاء العلماما يساعد على الفقه دون التنطع أو  ومقدار ما يحفظه .ابطن

يتخيـر مـن     .)٦( وما يلزم استعماله مع التالميذ وأصحابه      ،وللفقيه آداب 
 وتجنب طرق الجهال    ،سيبنأجملها مع البعيد والقريب، واألجنبى وال     األخالق  

 ،لـين الجانـب    ويكون   ،يتواضع. حسن مجالسة رفاقه  وي. والعوام واألرذال 
 .يستقبلهم بالبشاشة والترحاب. ولطيف الكالم

الفقيه وهو فـى أكمـل حاالتـه البدنيـة          إذ يدرس    .)٧(وللتدريس آداب 
يلقى السائل علـى أصـحابه ويـدعوهم إلـى          . ثاباا و متوقديقظا  . والمعنوية

                                                           
אא")١( א ، א א،٨٩−٢/٨٧א א א א
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 . وينبه على مراتبهم فى العلم.المناظرة

 .)١(ويدخل فى تحديد العلم بيان أقسـام العلـوم        . ومـــ العل مةس ق -٥
األول العلـم   . )٢( وهو أدخل فى علم أصول الدين      .قديم وحادث : وهى قسمان 

. اإلنسانى إلى اضطرارى واستداللى   وينقسم  .  والثانى العلم اإلنسانى   ،"لهىاإل"
ـ  والنظر قد يكون     .واالضطرارى علم الحواس وعلم النفس      رة أو كسـبا،   فط

وقد تكون قسمة العلم إلى علم التوحيد والصفات وعلـم          . اضرورة أو اختيار  
 وكالهما يقوم علـى     . علم أصول الدين وعلم أصول الفقه      ،الشرائع واألحكام 

و " الفقـه األكبـر   " فال فـرق بـين       .نفس المصادر الكتاب والسنة واإلجماع    
ليـف بـين    ألبى حنيفة، وبين مسائل خلق القـرآن، وأحكـام التك         " الرسالة"

وقد يسمى النوع الثانى علم الفروع وهو الفقه بالنسـبة           .)٣(االعتزال والحنفية 
 علـم المشـروع     األول:  وينقسم إلى ثالثة أقسام    . أصول الدين  ،لعلم األصول 

ـ  إتقـان علـم   والثـانى   . بنفسه وهو الفقه، العبادات والمعـامالت      ة  المعرف
 والثالث العمل   .ول الفقه  وهو علم أص   ، ألفاظها ومعانيها وضبطها   ،بالنصوص

 :الوعى الثالثى  وهى نظرية    .به حتى يتحول العلم إلى نص للنفس وللجماعة       
حكمة فى النص األول وفـى      والشريعة أيضا   .  والعملى ،التاريخى، والنظرى 

 ."فصل المقال"علوم الحكمة كما سماها ابن رشد فى 

 ،النظـر  األول ألصول    .دعلم أصول الدين وعلم أصول الفقه علم واح       
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ــانى  والثـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، "التمهيد"الباقالنىكتب بعض األصوليين فى العلمين معا مثل        . العملألصول  

 وابـن   ،فى أصول الفقه  " ريب واإلرشاد قالت" و ،فى أصول الدين  " نصافاإل"و
فى أصـول الفقـه،     "اإلحكام"فى أصول الدين بطريقة الفرق و     " الفصل"حزم  

" البرهـان " أصـول الـدين و      فـى  "العقيدة النظاميـة  "و" اإلرشاد"والجوينى  
فـى أصـول الـدين      " االقتصـاد " والغزالـى    ،"الورقات فى أصول الفقه   "و
فـى أصـول الفقـه، والـرازى        " ليـل غاء ال فش"و" ولنخالم"و" المستصفى"و
غايـة  "مدى  فى أصول الفقه، واآل   " ولمحصال" و ،فى أصول الدين  " المحصل"
 .)١(فقهفى علم أصول ال" حكاماإل"فى أصول الدين و " راملما

بـل  . الكالمية المقدمات النظرية فى علم أصول الـدين       وتعنى المبادئ   
 األصـول   ىمنتهى الوصول واألمل فى علم    "ويظهر ذلك فى عنوان الكتاب      

 فى حين يضع علم أصول الدين أصول        ،ع أصول العمل  ضالفقه ي . )٢("والجدل
هـل  : هووالسؤال   . وال تدخل أية مسألة نظرية فى علم أصول الفقه         .النظر

 والشافعية فى   ،كتب العلماء بنفس المنهج والرؤية، األشعرية فى أصول الدين        
  والحنفية فى أصول الفقه؟،أصول الفقه، االعتزال فى أصول الدين

وقد يضم أصول الفقه إلى أصول الدين إلى الفقه فى قسمة ثالثية لعلـوم              
ــرع   .)٣(الشــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو "إلى علم أصول الفقه     وقد يكون المدخل    .ولكل مادته ومقصوده ومصادره   
ــم ــا " العلـــــــــــــــ  كمـــــــــــــــ

وفـى المقدمـة    . هو الحال فى علم أصول الدين أو المنطق فى علوم الحكمة          
 وهو علم الفقه، علم الفـرائض أى التأسـيس          .)٤("باب العلم "وسط المتن مثل    

أصـول  : قد يستمد علم أصول الفقه مادته من ثالثة علـوم         و .النظرى للعمل 
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 .)١(وعلم األحكام أى الفقه ،الدين، واللغة العربية

 استمرارا  عل والشر قوقد يدخل علم أصول الفقه كله تحت نظرية فى الع         
العقل والنقل فى علم أصول الدين أو الفلسفة والدين فى علوم الحكمة،            لمسألة  

 فالـدنيا  .إلى التصـوف  " المستصفى" يؤديان فى    عولكن اقتضاء العقل والشر   
م أصول الفقه علم نقلى عقلى امتزج فيـه         وعل .)٢( ال دار سرور   ،دار غرور 
ل على النظر فى الدليل والمدلول لالرتفاع من مرتبة         غتشبالمنقول وا المعقول  

 .)٣( ومعرفة وجوه الترجيح والتمييز بين المذاهب، إلى درجة المجتهديندقليتال

 العقلية من   علم أصول الفقه أدلة مركبة من السمعية      فاألدلة المستعملة فى    
 واألدلـة   .العقل إلى الواقع  وقيق المناط أى من أجل التحول من النقل         أجل تح 

الشرعية األربعة قطعية بهذا المعنى، النص فى الكتاب والسنة، واإلجماع فى           
فالمصـلحة  .  للمصالح العامة  اواالجتهاد، أى العقل تحقيق    التجربة المشتركة، 

ة عي على أن الشـر    ت األمة تفقوقد ا . قعأساس التشريع فى النص والعقل والوا     
، والعقـل، والـدين     )الحيـاة (الـنفس   : الضرورياتعت للمحافظة على    وض

وقصد فال فرق بين المصلحة     ). الثروة( والمال   ،)العرض(، والنسل   )المعيار(
 .)٤(الشارع

وكان مالئما  له نص معين    يشهد  لذلك فإن كل أصل شرعى حتى ولو لم         
 يبنى عليه ويرجع إليـه إذا       .شرع ومأخوذا من أدلته فهو صحيح     لتصرفات ال 

 وهـو االسـتدالل    .)٥(كان هذا األصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا بـه         
 يتحد فيـه العقـل      األصل الكلى منتظم فى االستقراء،    . المرسل مثل اإلحسان  

هى أصول مستقراة فى الواقع كما هو الحال فى المنطق االستنباطى           . والواقع
 .االستقرائى

                                                           
 .٢א)١(
א")٢( א א א ، א ، א א א

א  .١/٣א..."א
 .٢٦−٢٥א)٣(
א)٤(  .٤٢−١/٣٥א
 .٣٩א)٥(



- ٤٩ - 

لنقل أيهما أصل وأيهما فرع كما هو الحال فى         ا و فى العقل ليست القضية   
علم أصول الدين، عالقة األساس بالمؤسَّس بل كالهما أساس ومؤسَّس فى آن            

 ويتأسس العقل على النقل     .يتأسس النقل على العقل تجنبا الشتباه اللغة      . واحد
النقل لـيس   .  وضمان الصدق  ، والتوجه نحو العمل   ،لحاجة العقل إلى الحدس   

 .ول وضمان الصدق والموضوعية   شم له نحو العمل وال    اعقل بل توجيه  حدا لل 
 وتخليصه مـن    النص وقادر على إحكام     ،ثبت له م والنقل   ،حن ويقبّ العقل يحسّ 
وال تبطل الشريعة بالعقـل      .)١(بل إن النص يدعو إلى تحكيم العقل      . االشتباه

 .)٢(ألن كليهما يقوم على أصل ثالث وهو المصلحة

ل النظرى لعلم أصول الفقه قسمة العلوم وتحديد صـلة          وقد يكون المدخ  
األولى : فالقسمة هى قسمة العلوم الشهيرة إلى ثالثة       .)٣(العلم بالعلوم األخرى  
يمكـن إضـافة    و .الحساب والهندسة والنجوم أى الفلك    كعلوم عقلية خالصة    

 .)٤(وهى أفضل ما تجلى فيـه اإلبـداع       . علوم أخرى مثل الجبر والموسيقى    
 مع أنهـا قـوام      ،"ال يحث الشرع عليه، وال يندب إليه      " المستصفى   وهى فى 

ثم، وعلوم  إوهى بين ظنون كاذبة، وإن بعض الظن        . الحياة وأساس العمران  
 ونعوذ باهللا من علم ال ينفع ألن المنفعة الحقة فى اآلخـرة  ."صادقة ال نفع لها 
 .)٥(وليست فى الدنيا

علـم الكـالم    أى  ول الدين   وعلم أصول الفقه مستقل عن الفقه وعن أص       
عقلية محضة كالحسـاب    األولى  : ثالثةوتنقسم العلوم إلى     .)٦(وليس فرعا له  

 ولغوية كعلم اللغة والنحو والصرف والمعانى والبيان والعروض،         ،والهندسة
والثانية العلوم النقلية الخالصـة، كالحـديث        .)٧(وشرعية مثل القرآن والسنة   
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معرفتها كل  فى  يستوى  . القرآن والسيرة والفقه   ويمكن إضافة علوم     .والتفسير
حكـم  وهو  . الناس ألنها تعتمد على النقل وقوة الحفظ وليس فيها مجال للعقل          

وكيـف يكـون    . فى النقل والحفظ  تهم  اإذ يختلف الناس فى درج     .)١(مبالغ فيه 
قلية فـى هـذه     ععلم ال مدخل للعقل فيه ويكون فيه نفع للناس؟ وهل العلوم ال           

لظنية التى ال نفع فيها أفضل من العلوم النقلية النافعة؟ إن العقل يؤدى             الحالة ا 
ـ         .ين والفالسفة مإلى اليقين بإجماع المتكل     و بل إن كل الحجج النقلية حتـى ل

أثبتته، ولظل ظنيا، وال يتحول إلى يقين       ما   أنه صحيح    شىءإلثبات  تضافرت  
ة إلى يقين إال بعد معرفة      النقليوال تؤدى الحجة     .)٢(عقلية ولو واحدة  إال بحجة   

 وأنـواع   ، وأساليب البيان  ، والناسخ والمنسوخ، وقواعد اللغة    ،أسباب النزول 
وفـى  .  فى حين أن العقل بديهى أو نظرى تحكمه قواعد االستدالل          ،الخطاب

مسار التاريخ انزوت العلوم العقلية بعد قضاء الغزالى عليهـا فـى القـرن              
 الثقافى حتى حلـت العلـوم العقليـة          وانقطعت فى الوعى   ،الخامس الهجرى 

كما أصبحت العلوم   .  وال تمثل الجديد   ،فلم يمكن تطوير القديم   . الغربية محلها 
فى الحياة الثقافية المعاصرة نظرا النتشارها فـى        النقلية هى األكثر حضورا     

 تدعمها شركات توظيـف     ،الجامعات والمعاهد الدينية وفى المساجد والزوايا     
نشر الدينية المتخصصة فى كتب التراث األكثر مبيعا فى كل          وال ودور ال  ماأل

وهـى   .)٣(والثالثة علوم تجمع بين النقل والعقـل       .المعارض العربية للكتاب  
 ويمكـن   .أشرف العلوم ألنها تجمع بين الرأى والشرع مثل علم أصول الفقه          

حكمة "إضافة علم أصول الدين وعلوم الحكمة بل وعلوم التصوف أيضا مثل            
عند ابـن عربـى والتصـوف       " الفتوحات المكية "عن السهرودى و  " قشرااإل

 .)٤(النظرى عند عبد الحق بن سبعين

األولى عقلية كالطب   . ة أخرى يوفى قسمة أخرى تنقسم العلوم قسمة ثالث      
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والثانية دينية هـى     .والحساب والهندية وهو خارج موضوع علم أصول الفقه       
ليـة نقليـة     وعق ،ث والفقـه  يفسير والحد تعادل الشريعة ال فرق بين نقلية كالت      

 وتطهيـر  ،والثالثة باطنية أى علم الباطن، علم القلـب . كالكالم وأصول الفقه 
 .)١( وهى علوم الذوق.النفس من األخالق الذميمة

 العلـوم   .ثم تنقسم العلوم العقلية والدينية إلى علوم كلية وأخرى جزئيـة          
صول النظر أى التصـور الكلـى       الكلية مثل علم الكالم ألنه هو الذى يضع أ        

لفقه  العلوم النقلية مثل التفسير والحديث وا      سائر  والعلوم الجزئية هى     .للعالم
ـ     . للنظر رعفبل وأصول الفقه ألن العمل        شـرطا   تومعرفة العلم الكلى ليس

 يكفـى   . شرطا للعلم مطلقـا    تالزما لمعرفة ممارسة العلوم الجزئية وإن كان      
 .)٢(يكون مقلدا فى العلوم الكليةصاحب العلوم الجزئية أن 

علم اإلنسان بنفسه وصفاته وكالمه ولذاته، العلم الضرورى        : وللعلوم مراتب 
ـ المستحيالت، العلم بالمح  باستحالة   ات، العلـم المتـواتر، العلـم بـالحروف         س

 الحاصل باألدلة العقلية، العلم     ، العلم )علم النفس (، علم قرائن األحوال     والصناعات
ا البديهيات  وتتفاوت بينه يات،  معوات، العلم بالمعجزات، العلم بوقوع الس     بجواز النب 

 .)٣(النظرياتعلى والحسيات راجحة 

وكلما اقترب علم أصول الفقه من علوم التصوف فإن األصول تصـبح            
بـذلك  ويشهد   .)٤(قطعية ال ظنية ألنها رامية إلى كليات الشريعة وهى قطعية         

وهو االسـتقراء الكلـى مـن أدلـة         . النصوليس فقط    أى الواقع    ءاالستقرا
والظن . كما يشهد به العقل ألن األصول القطعية ال تكون إال عقلية           .الشريعة

 ونموذج األصول   .الكلياتفى  الظن فى الجزئيات وليس     . العقلى  ال يستند إل  
والكيـات هـى     .اإلمكـان واالستحالة  و الوجود   :العقلية أحكام العقل الثالثة   

جيات والتحسينات أى أنها المصالح العامة بتعبير القـدماء         الضروريات والحا 
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وقطعيات أصول الفقه تشـبه قطعيـات        .أو المنافع العمومية بتعبير المحدثين    
 والقواعد الفقهية هـى نمـوذج       . والثانية للنظر  ، األولى للعمل  .أصول الدين 

عقل لـه   ال. أبعاد ثالثة حقيقية واحدة   والنقل والواقع   فالعقل   .األصول القطعية 
والنقـل هـو السـمع أو الـنص أو     . مرادفات مثل النظر والقياس والبرهان    

والواقع هى المصلحة والعادة والعرف وحياة الناس والقدرة والطاقـة    . الوحى
 .فى األهلية والزمان والمكان

فى باقى العلوم مثل    للمتون  المتن األصولى ضمن مشروع أكبر      ويدخل  
نفس، علم األصول لعلم الجـوارح واألفعـال        فكال العلمين لل  . علوم التصوف 

وكالهما  .)١(ألفعال الداخلية وا وعلوم التصوف علم بواطن القلوب       ،الخارجية
فالنفس الجاهلة تدعو إلـى الحاضـر، والـروح    .  النفسللسيطرة على أهواء 

ــة ــى العاقب ــدعو إل ــة ت ــات.العاقل ــع طبق ــى أرب ــاس إل ــرق الن  .  فتف
ضـالة   والثانيـة . فسها، عامهة فى طغيانها   ناألولى ضالة بالهدى غافلة عن      

والثالثة مهتدية بدالئل العقل ونصوص     . بنفسها ظانة أن األمر كذلك فى جنسه      
ونور الـروح   .  والرابعة مهتدية بالروح القدس بأنوار العقل والشرع       .الشرع

 .لها إمامأصلى، ونور العقل فرعى، وهذه الطبقة 

األولى عارفة عن   .  طبقات أخرى  نقسم هذه الطبقة بدورها إلى أربع     ثم ت 
 والثانية عارفـة    . وهى على شفا العبث والبدعة     ،جهل بتأويل النص الشرعى   

 عـــــــن علـــــــم بتأويـــــــل الـــــــنص    
غير  وهى على شفا الضالل واالرتياب ألن الحوادث         ، من األلباب  دادبال استم 

رأى القلـب ولكـن     والثالثة عارفة متفقة على     . محدودة والنصوص محدودة  
 فالعقل وحده ال يكفـى      . وهى على شفا الهالك بالهوى     ،طرق الفقه عن  غائبة  

 والرابعـــــــة . ومـــــــا يتجـــــــاوزه هـــــــوى
ولهذه الطبقة إمام علـى     . عارفة عالمة بالنص الشرعى تأويال وفقها وتعليال      

و عن المحظور إال    نج ال ي  ة،ألن العلم صالح لكسب الدنيا واآلخر     فا الهاوية   ش

                                                           
א٩א)١( א א א"، א""א  ".א
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ــى ال ــالنظر فــــــــ ــتورمبــــــــ   .ســــــــ
 .األول لهو عن العمل والعلم    .  هذه الطبقة أيضا إلى أربعة أقسام      لذلك انقسمت 

 والرابـع   .العلم مكسبه للدنيا  اتخاذ  والثانى انشغال بالعمل عن العلم، والثالث       
ــاء  ــالعلم االكتفــــــــــــــ  بــــــــــــــ

ا العمـل إال    مالعلم إال للعمل، و   فما  . ووالكل على شفا جرف ها    . حظا يبتغى 
 .بترك العاجلة إلى اآلجلة

 والثانى عامـل علـى      .األول عامل على فرار وعزلة    : مانالعامل قس و
رتبـة  ى المراتب الدعوة إلـى اهللا وهـى         صوأق. إمامهم ولهم   ،فرار ودعوة 

ـ    . والعبد عامل فيه   ،ميراث العلماء، وطريق اهللا   واألنبياء،    اهللا  ن والعبـادة َم
ـ  الخال . والعبد يؤديها عن نفسه بالعمل دون العزلة       ،على عبده   .ة بالواليـة  ف

 وتـزداد ضـعفا     ،تضعف باالستنباط والداللة  .  وتزداد بالرسالة  ،تقوى بالنبوة 
العبـادة  ونفع  .  وانتهت القوة  ،وقد انقطعت النبوة   . المسموع نوع بظواهر قبال

.  وبرهان فى العقل   ، نور فى القلب   ،فالعلم شريف  .)١(خاص ونفع الدعوة عام   
جج العقل كما هـو     لب وح نور الق : مه السلف بشقيه  عظَّ. ال تكفى فيه الحواس   

على األصول األربعة التـى بهـا يتعلـق         تخريجا  الحال فى علم األصول،     
 ".االبتالء وبيانا للحدود

 .نظرية العلم: خامسا

دليـل،   ألنه علـم بغيـر    االعتقاد  لعلم  اويضاد   .مــ مضادات العل  -١
  على شىءالصحيح النظر إلى ال   واالعتقاد  . إلى صحيح وفاسد  االعتقاد  وينقسم  

                                                           
א،١١−٩א)١( א ،א א "א

א"אא א א ،"אאא א ، א א ، א ،
٣٤٩−١٩٨٢،٢٧٣. 
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فالواقع هـو   .)١( على ما ليس عليهشىء اعتقاد ال ،ما هو عليه، والفاسد عكسه    
والمقابل اعتقاد صـحيح    .  العلم اعتقاد جازم ال يقبل التغيير      .مقياس التصديق 

وغير الجازم ظن ووهم وشك ألنه إما راجح أو         . يطابق ن طابق، فاسد أم لم    إ
ونفـيهم للعلـم     لـه    مرجوح أو مساو ويثبت العلم ضد إنكار السوفسـطائية        

 الحقائق التـى ال تعلـم       وذوات وعلى الضد يثبت العلم      .والحقائق فى الذوات  
نكـاره  إوثبت العلم حتى فى حالة      . انيضقنفاإلنكار واإللهام   . بالقوى البشرية 

إنكار العقل بحجج سوفسطائية بـدعوى      وال يمكن   . ألن اإلنكار يتطلب العلم   
العلـم  .  والبد من عقل أول ال وجـود لـه         يثبت إال بعقل،  أن العقل ال    الدور  

 .)٢(قوم على التمويهيى ذحد السوفسطائيية له والجممكن ضد 

 على مـا  شىءمن غير علم أو اعتقاد ال     اعتقاد    وهو . العلم الجهل  ويضاد
ـ  الج.وقد يكون بسيطا أو مركبا. هو الجزم غير الطابق .)٣(ليس هو عليه   ل ه

العلـم  تفـاء   نا الجهل   .العلم بعدم العلم   والمركب هو عدم     .البسيط عدم العلم  
 .علوم على خالف هيئتهمصور التبالمقصود أو 

وأحيانا يطلق العلم على الظـن      . العلمأضداد  والجهل والظن والشك من     
 .)٤( مجازىعنى العلم اليقينبمواستعمال الظن . أو الشك على الظن

أى مـن غيـر      علـى اآلخـر   ميزة  هما  حدالشك تجويز أمرين ليس أل    
 ونفيه على السواء أو الحكم علـى        شىءثبوت ال والشك التردد فى     .)٥(ترجيح

                                                           
א)١( א٢٩−٢٨)א(א ، א א ،٢٤א،٥−٣،

א א٣٩−٣٨א ، א א٣٥−٣٤، ، א א ،٦−١/٩،
א٣٤א א א٩٥، ،٤٣−١/٤١.

א٩٣/١٠٤−٩٢א)٢( א١١٥−١/١١٣، א א١٩−١/١٧، ،٥٦١.
א)٣( א١٥٨−٢٩)א(א א١١، א٤، ،٣٤،

א א١/٩٨א א א، א  .٥٦−٥٣/٥٥−١/٥٢؟
 .٦٤−٦٣א)٤(
א)٥( א٣٠−٢٩)א(א א١٠، א٥−٤، ،٣٤،

א א٦٢−١/٥٩א א א".١٤٩−١٤٨، א "א
א"،" א، א  .٨٢−٨٠א،"א
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كل ما صح بيقين فال يبطل      و. وال ينبنى عليه حكم   . أحدهما مع تجويز نقضه   
 .)١(بالشك

إنـى  وهو لفـظ قرآنـى       .)٢(على اآلخر والظن هو تجويز أحد أمرين      
هـو  . ات الظن زيادة قوة أحـد المجـوز       ةوغلب. ظننت أنى مالق حسابيه   

لـذلك تتفـاوت   . االحتمال الراجح فى مقابل الوهم وهو االحتمال المرجـوح       
الظن هو العلم الحاصل عن أمور مسـلمة أو أمـور مشـهورة أو               .الظنون

مقبولة فى العقل أو عن قرائن األحوال الظاهرة أو عـن وهـم فـى غيـر                 
 مثل   وما دون مرتبة العلم يفيد الظن      .لذلك فإن الظن طريق للحكم    . محسوس

المشهورات هى اتفاق الناس بما يتفـق       . المشهورات والمقبوالت والوهميات  
 ولكن  ،قات الذين لم يبلغوا حد التواتر     ثوالمقبوالت أخبار ال  . مع العقل أو دونه   
 .)٣(والوهميات فهو ما يتخيل أنه عقلى وهو لـيس كـذلك          . تسكن النفس إليها  

 .)٤(والوهم هو الطرف المرجوح

قدم معرفته يكون السهو أو     فإن لم تت  . ل بعد علم   جه ،ناوالسهو هو النسي  
 .)٦(علوم أن يخطر بالبالمهو الذهول عن ال .)٥(الذهول

 أو باإلمـام    باإللهاموقد تركز مقدمة على إثبات حجج العقول ضد القول          
 وهو تمويه فاسـد     .حمال أوجه فالعقل  . المعصوم أو بالخبر وحده أو بالتقلين     

ـ        . حجج العقول ثابتة  ألن    تكـافؤ   ىوهو يشبه مقدمة علم أصول الدين فى نف
 .)٧(األدلة

هام يمكن أن يـتم     ل وإبطال اإل  .هام ليس مصدرا موضوعيا للمعرفة    لواإل

                                                           
 .٣٤א)١(
א)٢( א٣٠)א(א א١١، א٣٤، א ،٥٩−١/٥٧. 
 .٣٧א)٣(
א)٤(  .١/٦٢א
א)٥( א٣١−٣٠)א(א א١١، א א١/٩٩، א ،

٦٣−١/٦٢. 
 .١٥٧אא)٦(
א١/١٤/١٧/١٨א)٧( א ،١٦١−٢/١٥٩. 
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والمعجزة ليسـت   . وال يعرف إال ببرهان   .  مزدوج فهو سالح . لهام أيضا باإل
ول والعنقـاء والنسـناس وجميـع       غهام فى االعتقاد بال   لاإلوقد يوقع   . برهانا
اإللهام إشباع اإلنسان ما اشتهاه قلبه من غير نظر أو اسـتدالل             .)١(فاتارالخ

 إلى العمل به من غير استدالل       ع من علم يدعو    هو اإليقاع فى الرو    .أو تمييز 
. ما حرك القلب بعلم وعمل من غير استدالل وال نظـر وال حجـة             هو  . بآية

 عامـة للبشـر     وهو غير الفطرة ألنهـا    . وهو أقرب إلى الخيال وربما الوهم     
 وال  ،واإلمام المعصـوم اختفـى     .جميعا فى حين أن اإللهام دعوى الخاصة      

وال أحد من البشر معصوم مـن       .)٢(وهو فى النهاية تقليد   . يمكن االستفادة منه  
 .)٣(الخطأ

ن وهو ليس مصدرا م   . والتقليد مشتق من قلد قالدة، أى الربط فى العنق        
 تقليد هذا وليس ذلك؟ وماذا لو غيـر         مقياس. مصادر العلم ألنه قول بال دليل     

هو إتباع اإلنسان لغيره فى قوله وفعله على أنه محـق بـال              .)٤( المقلد رأيه؟ 
والـرأى هـو    . التزام حكم المقلد بال دليـل     و ،وتمييزنظر واستدالل وتأويل    

التقليـد   .إتعـاب صاحبه بعـد    به  والخطأ ما يتنبه    . استخراج صواب العاقبة  
رسل والمقطوع والبالغ والمنسـوخ     مثل القياس واألخذ بال   اعتقاد بال برهان م   

 ويقوم على االستحسان بالهوى مثـل الـرأى       .والمخصص وكل قضية فاسدة   
تبـاع  إوال يمكن تجميل التقليد بتبديله إلى لفـظ         . بدعوى اإللهام واالستحسان  

                                                           
א")١( אא א א א אא .א

א א א.א.א
.א
א א.א א .א

، א١/٧١א".אא א א ،
٣١٨−٣١٧. 

 .١٧−١/١٤א)٢(
א)٣( ، א٣٩٩−٣٩א א٥٠، א ،٦٨٤−٦٧٧. 
א١/١٤/١٨/٧٤א)٤( א،٨٣٨−٦/٧٩٣، א

א٨٦٠−٦/٨٣٨א ،
א٨٧٦−٦/٨٦١ ، א א٥٤−٥٢، א ،١٥٩−٢/١٥٨. 
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وماذا .  وال دليل على علم المقلَّد وال على جهل المقلِّد         ."ال نقلد بل نتبع   "ويقال  
واتبعهمـا  لو تعارض مقلدان فى الحكم؟ وماذا لو اختلف مقلدان فى الحكـم             

ر يض وال   د ليس بعالم؟   وكيف اختيار األفضل والمقلِّ    ؟رقت الشريعة ففتالناس  
وإذا سـأل   . يخطـؤهم من االجتهاد كما فعل الصحابة فيصوبهم الرسول أو         

ا علـى الكتـاب     ه فإنه يبحث عن أقوال العلماء ويعرضـه       تسائل مسألة فأعي  
التقليد أقـرب إلـى     . ير لإلنسان بعقله  صوالحق ي .  ويراجع اجتهادهم  ،والسنة
وال يعنى كون آدم أبو البشر أنه كان مصدرا للتقليـد ألن اإلنسـان              . البهائم

 .)١(مكلف بعقله مثل آدم نفسه

هـو  التقليد أنواع، تصديق األمة صاحب الوحى وهو ليس تقليدا بـل            و
تصديق العالم صاحب الرأى وهـو مراجعـة للـرأى          و. تصديق عن برهان  

ــه ــة عليـــــ ــا . والبرهنـــــ ــاع وأمـــــ  إتبـــــ
ويـذكر  . فهو ليس أصال من أصول العلـم      هوى بال نظر عقلى واستدالل      ال

ــى   ــد فـــــــــــــــ  التقليـــــــــــــــ
مـن  وهو  أنه نقيض العقل    الشرعية، وفى التقليد واالستفتاء، و    المصادر غير   

 .مقاصد الشريعة ابتداء

وهـى   "رد مع المصادر غير الشـرعية      الحال والط  استصحاب عويوض
ــادئ   ــنة المبـــــــــــــ  مستحســـــــــــــ

 استصـحاب الحـال     ." ومخارجها ضـالل   ، مداخلها هدى  .العواقبمستقبحة  
 .)٢( العلةوهما من أشكال القياس الحر ومسالك .والطرد كالهما قول بال دليل

شروط بيقـين الحـس والعقـل       م للعلم ألنه    اردليس مص وحده  والخبر  
 .ضع مع شروط التواترويو .)٣(ومصالح الناس

 أى  تـه العلم وحقيق حد  ويتطلب علم أصول الفقه     . مــد العل ــ ح -٢

                                                           
א)١( אא ،٣٩١−٣٨٩. 
א)٢( ، א א א٣٨٨א ،٦٤. 
 .١/١٤א)٣(
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 وهو معرفة المعلوم على ما هو به أو إثبات المعلوم على ما هو به             .علم العلم 
 أن يشتق للعالم من اسم عالم       حقستبالعلوم على ما ما هو به أو ما ي        الثقة  أو  

كون النفس إلى معتقده تأكيدا على البعد        على ما هو به مع س      ىءأو اعتقاد الش  
بـين  العلـم ي   .)١( وقد يضاف إليه على غير الظن والتقليـد        .الشعورى للعلم 

 وتتفاوت العلـوم، إذ    .)٢(هو الجازم المطابق للحق   . علوم على ما هو عليه    مال
 .)٣(علوم لهموال يوجد علم ال . يتعلق العلم بأكثر من معلوم

علم أصول الفقه ويدخل    إطار  عن  يخرج  ث  وقسمة العلم إلى قديم ومحد    
فما زالت نظرية العلم فى أصول الفقه متداخلة مـع           .)٤(فى علم أصول الدين   

 .)٥(نظرية العلم فى أصول الدين

 والكسـبى هـو     ،الضرورى هو البـديهى   . والعلم إما ضرورى أو كسبى    
ال والضرورى ما لزم نفـس المخلـوق         .)٦( بالتحصيل االستداللى أى ما يتم   

وهو علم الحواس الخمس والخبـر      . يمكن االنفكاك منه ودون اختيار وقصد     
والعلم النظـرى مـا احتـاج إلـى     .  وال يتفاوت إال بكثرة المتعلقات     .التواتر

                                                           
א)١( א١٧٧−١/١٧٤א ، א א א א١٨٢−١٧٨، ،

א ، א ، א٧٦א א٢٥−٢٤א)א(א، ،٤،
א١٠٩−١/١٠٧א א١٥٨−١/١١١، א٥، −٣٦א٢٤−٢٣،
א٥٨−٤١/٥٢ א א١٦−١/١٠، א٧٢، א א٤٢−١/٤٠، ،
א٤٥−١/٣٩ א ،٢٣−٢١. 

א٥٥٥א،١٢٤−١/١١٥א)٢( ،٣٣. 
א)٣( ،٤٥/٥١/٥٢−١/٤٢א ،٥٣. 
 .٤א)٤(
א)٥( א١א א א،  .٤٠٩−٢٣١א:א
א)٦( א٧٧א א א٢٨−٢٥)א(، א ،١١א،،

א٣٨−٣٦אא א٥٢، א א٨، א٣٦، א ،
٩٨−١/٩٦.

א  א

         
 



- ٥٩ - 

 .علم العلم الكسبى يزيد وينقص، والضرورى ثابت، إما علم أو ال. استدالل

ـ     م من ال  لالنتقاللذلك وجب النظر     ى إلـى   علوم إلى المجهول، ومن الخف
 والعلم النظرى ينضبط بالذهن     ."فكر القلب وتأمله فى المنظور    "هو   .)١(الجلى

النظر المؤدى إلى العلم هو النظر الصـحيح         .)٢(عقاوبالعادات أى بالعقل وال   و
والنظر فى نفسـه فـى      .  فاعله ةإلى صف ثم  بشرط أن يرجع إلى النظر نفسه       

اعل النظر هو كامل العقل     وف. دليل ليس به شبهة فى أمر غير معلوم للناظر        
وقد يحسـن العقـل ويقـبح       . الدليل وبوجه الداللة  وأن يكون عالما بحصول     

 .  ويعلم ذلك بضرورة العقل.أيضا

النظر الصحيح يولد العلم الصحيح نظـرا لالرتبـاط الضـرورى أو            و
والنظر  .)٤(يؤدى إلى علم أو ظن    وقد  . )٣( بين النظر والعلم   المعيارىاالرتباط  

ضمن العلم المنظـور    والداللة على صحة النظر ت     .)٥(ال يستلزم الجهل  الفاسد  
 .فيه والطريق إليه

الحـواس الخمـس بشـرط      : وتحصل العلوم الضرورية من عدة طرق     
حاسة خاصة مثل العلـم بـالنفس        والعلم المبتدأ فى النفس من غير        ،سالمتها
انى المدركـة    والمع .)٦(دراكوالقوة سبب اإل    والوجدانيات، ، العادات وبمجرى

تكـون  ومن ثـم     .)١(قرائن األحوال تضاف  و .)٧(محسوسة ومتخيلة ومعقولة  
                                                           

א)١( ، א.٩−٧אא א ، .١/٢١٠א
א٢١٦−٢١٥א،א ، א א א٧٨، א١٣٧−١٣٢، ،٥،

א١٣٠−١٢٧/١٢٩−١/١٢٢א א٢٥٤א، א א٦٠−١/٤٦، א ،
א١/٣٢/٣٧ ،٥٠−١/٤٩. 

א)٢(  .١/٥٠א
א)٣( א ، א א א٢٢٠−١/٢١٧א ،

א٥٠ א١٢٩−١/١٢٧، א٥، א א٩−٨، א ،٣٦−١/٣٣،
א א ، א٢١٢−١/٢١١א אא، ،٢١٤−٢١٢. 

א)٤( א١/٩٤א א ،٨٧−١/٨٥. 
א)٥(  .٤٠−١/٣٩א
א)٦( א١٩٤−١/١٨٨א א א٢١−١/٢٠، א٣٧، א ،١/٥١. 
 .٧٦−١/٧٤א)٧(
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لعلم السمع، وضرورة العقل، والنظر العقلى والحسى، والوجـدان،         مصادر ا 
  . وقرائن األحوال،والتواتر، والتجربة، والحدس

ثم تدخل موضوعات من علم أصول الدين إلى علم أصول الفقه مثل لمن             
ميزة السمع أنه غير مرتبط بقـوانين األشـعة          .)٢(؟لبصر أو السمع  األولية، ا 

. وجهة الرؤية التى تدرك جانبـا     بمنظور  لق  تع وال ي  .واالنكسار مثل البصر  
ع عن حاسة   وسممبعد ال والحقيقة أن السمع أيضا مرتبط بذبذبة الهواء ومدى         

 . وإمكانية الخلط بين الصوت والصدى،السمع

والعقل قوة تمييز    .)٣(حس  بل يعتمد على العقل     وال يقتصر العلم على ال    
. قائق المعلومات أو مادة طبيعية أو جوهر بسيط أو علـم ضـرورى            بين ح 

وتتساوى العقـول فـى     . ويتراوح التعريف بين األداة والوظيفة والموضوع     
العقل هو العلم الضرورى الذى يقع ابتداء بعلم         .)٤( الطبيعى نورالبداهة فى ال  

 .)٦(هنا يتحد العقل بالعلم الضرورى، ومحله القلـب أو الـرأس          و .)٥(الءقالع
 يولد اإلنسان ثم ينبثق فيه نـور        .وتتفاوت العقول فيما بينها   . العقل أداة الفهم  

وإذا كان متوسـطا    . فإذا كان النظر ضعيفا حدث الشك     . العقل وبصر القلب  
 .حدث الظن، وإذا كان قويا حدث القطع

 ،لـدليل وا  وحقيقة النظر  ،الضروريةالعلوم  ومجارى العقول متعددة مثل     
 والقسمة عقلية وأحيانـا     . عدم الثقة بما ال ينحصر بالتقسيم      ،المقدمات والنتائج 

                                                                                                                                        
 .٣٧א)١(
א١٣٦−١/١٣٤א)٢( ،٥٦١. 
אא)٣( א ، א١٩٨−١/١٩٥א ، א א ،

٧٩. 
א)٤( א٣٥*−٣١)א(א א١/١٠٩، א٤٥−٤٤، ،

٥٦١−٥٥٦. 
)٥(،א١١א א١٤٦−١١٥،١٣٦−١/١١١، א ،

א٦٠−٥٩א، א א٢٥−١/٢٢، א ،٧٠−١/٦٥،
א א א٧٢−١/٧١، א ،٢٤−٢٣. 

אאא)٦( ،١٣١−١/١٢٤. 
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وهـى أيضـا     .)١(الجهل بالعلم وعدم معرفة المطلوب    بين  ال عقلية، التمييز    
العقل المحض، المشترك بين العقل والعرف، المـدرك        : مدارك العلوم الدينية  

مدارك العقل المحض فى المحسوسات، العلـم بـالجواز،         وحصر   ،السمعى
تخصيص أحد الجائزين بالوقوع، وجوب مخالفته للجائزات، عدم تخصـيص          

 .)٢(الصفات إال بعد حصولها

. وقد ظهر العقل فى كل العلوم، الفلسفية والطبية والكالميـة والفقهيـة           
ـ ألافالعقل عند الفالسفة النظر فى حقائق الموجودات، وعنـد           معالجـة  اء  طب

األمراض ومن ضمنها مرض العقل، وعند المتكلمين االستدالل على صـدق           
ولكـل فريـق فروعـه       .)٣(قيدة، وعند الفقهاء معرفة أحكـام التكـاليف       الع

 .واجتهاداته

وقد تجمع بعض العلوم بين أكثر من مدرك مثل الحس والعقل أو بـين              
ـ            دان والخبـر أى    الحس والعقل والوجدان أو بـين الحـس والعقـل والوج

الحس والعقل  : والوسائط ثالثة . وقصره على الحواس إنكار للعقل     .)٤(التاريخ
 التجربة  تواترمركب من الحس والعقل وال    والعلم  . ومجرى العادات والعرف  

نظر العقـل   دون  خذ العلوم النص وحده، الكتاب والسنة       آوجعل م  .)٥(والحس
 .لنص ذاتهاهدم ألساس 

 : لعلومومن ثم تكون مراتب ا

 . بنفسه وما يجده من صفاته كألمه وفرحهعلم اإلنسان -١

قلية عوهى العلوم ال  . غير المستحيلة أو المتضادات   العلوم الضرورية    -٢
 .والطبيعية

                                                           
 .١٣١−١١٥א)١(
א)٢( ، א א א א  .٤٦٨−٤٦٥א
 .٩٢−٨٣א)٣(
א١٣٧−١/١٣٦א)٤( ،٤٧−٤٥. 
 .٣٧א)٥(
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 .من خداع الحواساالحتراز العلوم المحسوسة مع  -٣

 .العلوم التاريخية مع التأكد من صدق األخبار -٤

لخطـأ فـى الحسـاب      العلوم الحرفية والصناعية مع ضمان عدم ا       -٥
 .والمقاييس

العلوم المستندة إلى قرائن األحوال كالخجل والوجل والغضب وهى          -٦
 .علوم األحوال النفسية

 .العلوم االستداللية العقلية -٧

تـدخل فـى    و ، الرسل وجواز الشرائع   ابتعاثالعلم بجواز النبوات و    -٨
 .علم أصول الدين

ـ        ،العلم بالمعجزات إذا وقعت    -٩ ى العلـوم    وتدخل فـى األخبـار أو ف
 .تدخل أيضا فى علم أصول الدين، والحسية

 وهى ليست مستقلة    ،، الكتاب والسنة، واإلجماع   العلم باألدلة السمعية   -١٠
 .عن األخبار

ومن ثم يمكن إجمال العلوم فـى العلـوم الحسـية والعقليـة والنفسـية               
 .)١(والتاريخية والصناعية

الصـانع،   بآثاره باالسـتدالل بالمصـنوع علـى         ىءوطرق معرفة الش  
من بقايا نظرية العلم فى علـم أصـول          وبحسب ذاته المخصوصة بالمشاهدة   

 .)٢(وخارج عن علم أصول الفقه وموضوعه العالم" اهللا"الدين وموضوعه 

 .ةـــواع األدلــأن: اـسادس

                                                           
א٤٨−٤٦،א١٥٥−١٣٣/١٤٦−١/١٣١א)١( א١١٢−١٠٣/١٠٩−١٠١، ،

 .٥٠−١/٤٩א
א)٢(  .٥٥−١/٥٣א
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ليس النظر فقط مـن      .والدليل والدال والمستدل واالستدالل    الداللة   -١
 ليس فقط من حيث الذات بـل        .لمنظورحيث الناظر بل هو أيضا من حيث ا       

 أيضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  
 والمنظور هـى    . فالعلم قصد متبادل بين الذات والموضوع      .حيث الموضوع 

ــام  ــى األحكــــــــ ــة علــــــــ   .األدلــــــــ
 األول النظر فيها يؤدى إلى العلم بحقيقة المنظور فيه قطعا مثل           : وهى نوعان 
. ة على الحكم  ة الظن وهى األمار   لبوالثانى النظر فيها يؤدى غ     .)١(أدلة السمع 

بوت الحكم فى الفرع لوجود ثاالستدالل على   وهو   .عقلية أو قياس  مارات  أوهى  
لذلك .  أو قياس داللة أو حتى قياس شبه       ة قياس عل   سواء كان  ،علة األصل فيه  

٢(هل االستدالل قياس؟: ضع سؤالو(. 

ونظرية فى العلم ووجوب الدالئل والنظر أشبه بمقدمة علم أصول الدين           
ولو كانت كلها خفية    . فللعلوم طرق منها جلى ومنها خفى      .)٣(صيالتهادون تف 

 وما الفائـدة    ؟فكيف تعرف الخفية وهى غير معروفة     . أو جلية الستحال العلم   
من معرفة الجلية وهى معروفة؟ وقد تكون نظرية العلـم كلهـا هـى علـم                

تالى  وبال ،لذلك يتباين أهل االستنباط فى النظر     . األصول أى تأصيل األصول   
اللهم أن يكون النظر سليما من اآلفات مع ضبط اآلثـار وحسـن             . فى العلم 
األول . فالعلم توثيق يقدم على السمع أو استنباط يقوم على العقـل          . االختيار

 .وكالهما يبغى المصلحة بالشرح وبالعقل. لثانى عام واصخا

ل  وحدوث وقدم أى الداللة الكونية ب      ،والداللة ال تتخصص بوجود وعدم    
فهى ليست داللة فى العالم بل داللـة فـى   . هى الداللة اإلنسانية على األفعال  
                                                           

א)١( אא א ، א א א٢٢٧−١/٢٢١א א ،
א٢٩−١/٢٥ א٥٦−١/٥١، א א١٩−١٧، א،  ٣٢٢א

א)٢(  .٤٩٩−٥/٤٩٧א
)٣(، א א ، א א٦−٥א א)א(، ،٢١٥−٢٠٩،

א١/١٥٥א א٦−٥، א٣٥א، ، א ،٦١،
א ، א א٦٢א א١/٣٢،א א א٢٨، א א א، ،

א١٨−١/١٦ ،١/٢٢٦.
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ل الداللة النظر والعمل، لذلك تدخل فيهـا أخبـار اآلحـاد            شموت  .)١(السلوك
الداللة هى كون اللفـظ      .)٢(والمقاييس وما يقتضى العمل اليقينى والعلم الظنى      

 :بانضرفالدليل   .)٣(وضعه له عالما ب بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان         
العقلى مثل داللة الفعل على الفاعل، والوضعى مثل داللـة          . عقلى ووضعى 

 إال إذا كان اللفظ مشتركا      اوإذا كان الدليل لفظا فإنه ال يستعمل مجاز       . األلفاظ
 .)٤(طبقا للسان العربى

والدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلـى علـم غيـر               
ويطرد الدليل عقـال أو     . لغة المرشد والناصب والذاكر   يعنى  و .)٥(ضرورى

وهـو الحجـة    .  الدليل هو الداللة علـى البرهـان       .تواطؤا، بالعقل أو العادة   
 إلى المطلوب الغائب عن      الدال وحده ما صح أن يرشد      هو فعل  .)٦(والسلطان
ارة ماألوالدليل هو الموصل إلى العلم      . مارةالدليل هو البرهان واأل   . الحواس

 ،ويتبع الدليل المدلول، وقـد ينفصـل الـدليل         .)٧(هى التى توصل إلى الظن    
 ، واالستدالل ، والمستدل له  ، والمدلول عليه، والمستدل عليه    ، والمدلول ،والدال

 .وقد تدل كلها على معنى واحد. والعبارة عنه

 ومسـتدل   ، ومستدل به  ، واستدالل ،مستدلو ،ويحتاج كل استدالل إلى دال    
الطالـب  والمستدل هو    .)٨( الدال هو الناصب للدليل    . ومستدل عليه  ،من جهته 
واالستدالل التفكر فى حال المنظـور فيـه        . هو الحكم والمستدل عليه   . للدليل
وقد تكـون   . هو االهتداء بالدليل واقتفاء أثره للوصول إلى الحكم       . للعلمطلبا  

                                                           
.١٢٠−١/٦١١٩א)١(
 .١٣٣−١/١٣١א)٢(
א)٣( .١/٤١٦א
א)٤( .٥٥−٣/٥٣א
אא)٥( א א٢٠٩−١/٢٠٢، א א٨٠، ،/٨،

א٨/א א٤−٣، א ،١/٨٥.
א١١א،٣٩−٣٧א)٦( א١٢٢−١/١١٥، .٥٥א،
א٦א)٧( ،٣٦.
א٤١−٣٩א)٨( א،٥،  .٦٣−١/٦١א
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وكـل  . لمعنـى الطلب للداللة علـى ا    هو  واالستدالل   .الهداية بمعنى الرشاد  
 اوكل مستدل بمنزلة المستنطق لألشياء إما استشهاد      . لداللةلاستدالل هو طلب    

. واالستدالل الذى يستخرج بالمعنى هو الذى يستحضر بـالمعنى        . وإما استنكارا 
 يحقق المعنى هو الذى يستشهد على المعنى باألصـل علـى           الذىواالستدالل  

واالسـتدالل الـذى    . رد إليه المعنى  ويمكن االستدالل بالمثال الذى ي    . الفرع
 والثانى بالثالـث إلـى آخـر        ،يعتمد عليه فى الطريقة استشهاد األول بالثانى      
ل تنازلى  واأل.  والثانى والثالث  ،المراتب، أو استشهاد أن يحضر األول الثانى      

 .واالستدالل الذى نقع فيه منازعة ال يعلم ببديهة العقل .)١(والثانى تصاعدى

. فـى الجـواب    وأل إما طلـب بالسـؤال أو باالستشـهاد          وكل استدال 
 .قع فيه منازعة ال يعلم ببديهة العقلتواالستدالل الذى 

ويسـتدل   .اآلخـر فسد  وفى االستدالل بالنقيض إذا صح أحد النقيضين        
واالستدالل بالشاهد على الغائب إما من جهة       .  على فساد غيره   ىءبصحة الش 

و ما يتوصل إلى معرفة بتأمل حال مـا علـم           والغائب ه  .المشاهدة أو الداللة  
فالشاهد .  والمعلوم إما الشاهد أو الغائب     . وهو قياس الغائب على الشاهد     .قبله

المعلوم للمستدل به قبل العلم بالمستدل عليه سواء كـان العلـم ضـرورة أم               
 .وكلها مستمدة من مناهج الجدل فى علم أصول الدين.)٢(استدالال

 ضلى الفرع لتصحيح الفـرع باألصـل أو بـنق         واالستدالل باألصل ع  
ووجه الدليل هو المعنى الذى يتفطن إلى الذهن من الوصـف       .األصل بالفرع 

ة على النتيجـة فـى      ويمكن االستدالل بالقرين  . )٣(الجامع بين الفرع واألصل   
  .)٤( ضروب وأربعة أنواعة والكلية لها ثالث.الكلية والقسمية والشرطية

واألدلة نوعان سـمعية وعقليـة أو       . الدليل السمعى  الدليل العقلى و   -٢

                                                           
א)١( א٤٥٩−١/٤٤٧א א א ،٣٢٢. 
א)٢( א ، א ،  .٨٢−٨١א
 .١٠٠א)٣(
א)٤(  .٤٧٤−١/٤٦٠א
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وال تنفصـل   . فالحسن والقبح يعلمان بالسمع والعقـل      .)١(سمعية وعقلية معا  
لذلك كانت األدلة سمعية وعقلية وحسـية       . األدلة السمعية والعقلية عن الحس    

 والمصالح العامـة    .وإن كانت لها أسس عقلية     .)٢(ومركبة من الحس والعقل   
 .قلتعلم بالع

 وقد  ،والظن قد يرجع إلى أصل قطعى     . الشرعى قطعى أو ظنى   والدليل  
وأدلة النفى أوسع من أدلة اإلثبـات ألن         .)٣( وقد ال يوافقه وال يضاده     ،يضاده

وقد ال يـدل اإلثبـات      . د النفى دون اإلثبات   جوقد يو . اإلثبات يقوم بعد النفى   
النقلى ال يفيد العلـم إال إذا       والدليل   .)٤(أصال كالدليل العقلى والبراءة األصلية    

لـذلك االستشـهاد    . اقترن بالدليل العقلى كما هو الحال فى علم أصول الدين         
 أما القياس فال يفيـد  .وهو الكتاب والسنة واإلجماع    .)٥(بالنص وحده ال يجوز   

 .)٦(إال الظن

البرهان العقلى لالستدالل على المطلوب الذى      : والدليل الشرعى ضربان  
والنقل ليس معجـزة    .  وهو أشبه بالنقل   ليه، والموافقة فى النحلة   ال ع جعل دلي 

وهو الدليل الشرعى بالمعنى األوسع     . بل نقال من الرسول إلى المرسل إليهم      
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 .)١(الذى يشمل النقل والعقل معا

ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى        : األدلة الشرعية إذن ضربان   
فكل دليل نقلى لـه     . ر بل على التفاعل    وهما ليسا على التجاو    .الرأى المحض 

وليس األمر أيهما أكثـر مـن       . وكل دليل عقلى له تثبيت نقلى     . أصل عقلى 
 . )٢(اآلخر ألنهما ليسا متمايزين

ال يخالف الدليل الدليل النقلى حتى تستقيم أفعال العباد وال ينشأ تضارب            
 تكليفـا   ناكا ل  بينهم ضتناقولو وقع   . فى السلطة المعرفية بين الشرع والعقل     

ولو ناقض العقل الشرع السـتطاع غيـر        . العقل مناط التكليف  . بما ال يطاق  
وهناك معيار ثالث للصدق وهو اتفاق العقل       . المسلمين نقض الشريعة بالعقل   

 .فكالهما ثابت باالستقراء. والشرع مع مجرى العادات

 ، ومتشـابهات األلفـاظ    ،ووجود متشابهات فى النص مثل فواتح السور      
ففواتح السـور  . واختالف العقول فى الفهم والتفسير ال يعنى الطعن فى العقل    

واخـتالف العقـول    . والمتشابهات يحكمها العقل واللغة   . العقليةلها تأويالتها   
 .)٣(ليس أولى من اتفاقها

 تحقيق مناط الحكم، ونفس الحكم      :وكل دليل شرعى مبنى على مقدمتين     
ـ ها تخرج العلة من الـنص إلـى الف        األولى نظرية عملية ألن   . الشرعى  .لع

والثانيـة  . المطلقةاألولى تدل على أحكام الشرع      . الفعلوالثانية عملية تحقيق    
مطلق دون أن يكون له قـانون وال        وكل دليل شرعى     .)٤(تدل على أنها مقيدة   

وذلك موجود فـى األمـور      . ضابط مخصوص فإنه يرجع إلى معنى معقول      
 .)٥(العادية المعقولة المعنى

السلف المتقدمين دائما أو أكثريا     عند  وكل دليل شرعى يكون معموال به       
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 وال  .ا أو ال يثبـت بـه عمـل         م أو ال يكون معموال به إال قليال أو فى وقت         
شكال فى استعمال ما استعمله القدماء دائما أو أكثريا مثل الكتـاب والسـنة              إ

ـ           وما استعمل .المتواترة  إلـى    أقـرب  ووه قليال أو فى وقت مـا أو حـال فه
أما ما لم يعمل به األولون فال يعمل بـه مثـل            .  إلى العموم  الخصوص منه 

استدالالت الباطنية والمبتدعين ألن السلف أتوا بأشياء لم تكـن فـى عهـد              
والمخالفة مع األولين   . اجتهدوا بأشياء كانت مظانها فى عهده     ف  ل فالس .الرسول

تقـدمين  وجعل السـلف الم    .)١( لدرجة االجتهاد  قد تكون خفيفة أو شديدة طبقا     
 . للزمن والتغير للخلف المتأخرين إنكارامعيار

ويدخل الكتاب العزيز والسنة تحت المنقول كمقولة منطقية مع إشارة إلى           
كمـا   .)٢( له، ونقله المتواتر، والفرق بين المعجزة واإلعجـاز        الكمىالتحديد  

موضوع النسخ وحده،   ويعرض ل . يشار إلى قراءاته الشاذة التى تثر فى الحكم       
أمـا   .)٣(وبين التخصيص والناسخ نصا أو إجماعا أو قياسا       معناه والفرق بينه    

وألفاظ .  أى السند للمحدثين وليس للفقهاء     العنعنة" دساتير الصحاح "نة فهى   الس
ه ي واستواء طرف  ،خبار عن علم  وشروط التواتر اإل  . الرواية تحدد مرتبة اليقين   

ومن ثم  . والنصوص باإلجماع . حد دليل لتقويته   ويضم إلى خبر الوا    ،ووسطه
 .)٤(وجب االلتزام بالجماعة

 .)٥(علم أصول الفقه هو أساسا نظرية فى االسـتدالل        .  أنواع الحجج  -٣
والحجج اسم يعـم    . يتم تحديد أوال معانى اآلية، والدليل، والعلة، والحال       لذلك  
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لـزام  ، واصطالحا اإل  ةغلبوالحجة اشتقاقا من ال   . الكل، وكذلك البينة والبرهان   
لذلك سميت  . واآلية لفظ مطلق لما يوجب اليقين     .  والبينة الظاهرة  ،والوجوب

لـذلك سـمى    .  وطريق يوصل إلى الغاية    ، والدليل حجة منطق   .المعجزة آية 
.  والشهادة أخص مـن الـدليل      .ويكون حقيقة أو مجازا   . مرشد الطريق دليال  
  .ويستويان فى اليقين

األحكـام  نصوص  طة من   بفى الشرع المعانى المستن   و. والعلة اسم لحال  
بها . وهى أعالم وآيات على األحكام    . وتسمى مقاييس . فى األصول والفروع  

الحال هو الحكم الثابت عـن      و.  وهو غير موجود فى الدليل     .معنى اإليجاب 
 .دليل

والبـاطن  . الظاهر ما عقل بالبديهـة    . نظاهر وباط : وكل حجة قسمان  
 .حجة ظاهرة، والعلة حجة باطنةالنص . يعقل بتأمل

 موجبـة   : وكل نـوع نوعـان      .)١( شرعية وعقلية  :الحجج على أنواع  و
. الشرعية الموجبة النص القطعى ألن الخبر يحتمل الصدق والكذب        . ومّجوزة

رهـان العقـل ولـيس      ب وب ،وصدقه فى ذاتـه   . والخبر الصادق يطابق العقل   
. خبر الواحـد يوجـب الظـن       وهو الخبر المتواتر، فى حين أن         .)٢(بمعجزة

يمكـن  و.  والمّجوزة التى يداخلها الشك    .والعقلية الموجبة هو البرهان القطعى    
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 والحجج العقليـة سـابقة علـى         .)١(االهتداء إلى الصالح العامة بداللة العقل     
.  فى الظهـور   ا وكالهما ظاهر وإن تفاوت    .الحجج النقلية، فالعقل أساس النقل    

ى نـور   ف وقد ال ترى العين      .والقلب كالعين . نور والعقل كال  ،الشرع كالضوء 
وكما يبدأ العلم بنظرية فـى       .)٢(السراج أى العقل، وترى فى الضوء الوهاج      

 .)٣(الحجج ينتهى أيضا بنظرية فى الحجج

وقد تكون نظرية األدلة ليست المقدمات النظرية العامـة بـين النظـر             
ى أحكام األدلـة عامـة أو    األربعة فى النظر فوالنطق بل مقدمة عامة لألدلة  

  .)٥(لةدكلها فى عوارض األ كما تدخل مباحث األلفاظ  .)٤(على الجملة

والـدليل الكلـى مسـتقى مـن        . الدليل هو الدليل الكلى وليس الجزئى     و
الدليل . فى نطاق االستدالل  ية  هقوهو أقرب إلى القاعدة الف    . جزئيات الشريعة 

 هى المصـالح العامـة      . الكلية هاالكلى يتفق مع كليات الشريعة وهى مقاصد      
 وباجتمـاع الكلـى     .ومراتبها الثالثة والتى من أجلها وضعت الشريعة ابتداء       

فالنص والعقل والواقع أبعاد    . والجزئى يجتمع العقل والواقع كقاعدتين للشرع     
 .)٦( واحدة تجمع بين المعرفة والوجودةحقيقيل

 هو أسـفل    اهو كلى لم   فكل جزء    .وعالقة الكلى بالجزئى عالقة تراتبية    
 الشريعة الخمسة المرتبة من     مقاصدمثال ذلك   .  هو أعلى عنه   ا وكلى لم  ،منه

وقد يختلـف   .  والعرض ، والمال ، والنسل ، والعقل ،الدين: األعلى إلى األدنى  
 ثم العقل ألنه    ،ىء هو األساس الذى يقوم عليه كل ش       فالحياة. العلماء فى ذلك  

 ،يار، ثم العرض فكرامة اإلنسان قبل ثروتـه        ثم الدين أى المع    ،مناط التكليف 
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والدليل الشرعى كلى سواء كان فـى الترتيـب جزئيـا أم             .)١(الموأخيرا ال 
  .)٢(كليا

والقصد من وضع األدلة تنزيل أفعال المكلفين       .  الداللة على األحكام   -٤
 فالشريعة  .تقوم على فهم العقل وتحقيق الفعل فى العالم الخارجى        وعليها التى   

 فى الخـارج    حقيق وإن تم الت   .فى الخارج تقتضى التحقق    ونهى وتخيير    أمر
الحكم فينتقض   العقل   وقد ينتقض . كاآللة الصماء ال سند عقلى يكون المكلف      ب

 .)٣( بالفطرةء ألن الناس جميعا عقالال يقع والتكليف بال عقل .الشرعى

أخذ ميل  األولى أخذ الدل  : وأخذ األدلة على األحكام فى الوجود بطريقتين      
 واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقـع            ،االفتقار

قبل وقوعهـا تقـع علـى      . ما أعطى الدليل من الحكم    وفاق  فى الوجود على    
فيها بحيث يغلـب    الواقع  وقوعها يتالفى األمر ويستدرك الخطأ      وبعد  . وقعه

القتباس األحكام  لف  وهو ما فعله الس   .  غرض الشارع  الظن أو القطع بأن هذا    
. يقوم هذا الدليل على اتفاق النص مع الواقع قبل القياس أو بعده           و .من األدلة 

والثانى أخذ   . وبعد القياس النص واقع عملى     ،قبل القياس النص نموذج نظرى    
الدليل مأخذ االستظهار على صحة غرضه فى المنازلة العارضة بأن يظهـر            

المقصـود   قصد الشارع بـل      ىون تحر رض للدليل د  غ ال فقةاوبادئ الرأى م  
ويعنى .  األحكام من األدلة   وهذا هو قياس الزائغين   . غرضهتنزيل الدليل وفق    

وليس المستدل  رض  غذلك أولوية الواقع على النص ثم تبرير النص له وفقا ل          
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 .)١(رض الشريعةغ لاوفق

األول  :وتقتضى األدلة األحكام بالنسبة إلى محالها أيضا علـى وجهـين          
مجردا عـن   المحل  وهو الواقع على    . تضاء األصلى قبل ورود العوارض    االق

وهـو أقـرب إلـى      . قرينينوهنا يكون النص والواقع     . التوابع واالضافات 
ع اعتبار التوابع    وهو الواقع على المحل م     .والثانى االقتضاء التبعى   .القريحة
 .لشريعة ا صدمع مقا اتفاق   طبقا للواقع وعلى     النص يتكيف    وهنا .ضافاتواإل

ويتعـين المنـاط     .فالواقع هو التنزيـل والمنـاط     . وهو أقرب إلى الرخصة   
 أن يكون داخال    ط شر ،ة لألحكام المعروفة فى أسباب النزول     جبباألسباب المو 

 اللفظ إليه على طريق اإلجمـال بحيـث         شيرفى الحكم ال خارجا عنه، وأن ي      
 .)٢(ى الواقع وأوجه العمل بهفيبين المستدل تحقيقه 

 .ةـــ اللغ:ابعــسا

ولما كان النص مدونا بلغة فإن مقدمة الـوعى          .ةــأة اللغ ــ نش -١
 هل تثبت اللغة    ؟ اللغة اصطالح أم توقيف    :النظرى هو البحث فى مبدأ اللغات     

 األسماء العرفية، األسماء الشرعية دون إضافة األسـماء االشـتقاقية،           ؟قياسا
 على الجملة، وأخيـرا الحقيقـة       اللفظ المفيد وغير المفيد، طرق فهم الخطاب      

وتخضع هذه المبادئ اللغوية إلى نسق محدد مـن العـام إلـى              .)٣(والمجاز
" المجمل والمبين "وهو نسق ينتقل من النص إلى الفعل، النص فى           .)٤(الخاص

أى الجماعة والفرد والـذى     " العام والخاص "والفعل فى   " الظاهر والمؤول " و
 تضمن األحكـام الكليـة    توقد  . افعل وال تفعل   ،لعيسبق األمر والنهى أى الف    

ن البحث عـن ماهيـة      ويتضم.  مباحث األلفاظ  للغات المقدمات اللغوية وكل   
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يتوجه فى اللغة   فالبحث  وضعية  داللته  ولما كانت   .  كيفية داللته  الكالم أو عن  
نحو الواضع أو الموضوع أو الموضوع له أو الطريق الـذى يعـرف بـه               

االصـطالح والجمـع    التوقيـف   النظريات الثالث،   فالواضع هى    .)١(الوضع
والموضوع حاجة اإلنسان للغة للتخاطب بها مـع النـاس للتعـاون            . بينهما
 .)٢(األلفاظ للصور الذهنية وطريقة العلم بها النقلوالموضوع . البشرى

. وهناك ثالث نظريات تتصارع فيمـا بينهـا    . ويعنى مبدأ اللغات نشأتها   
 .)٣(لجمع بينهمالاالصطالح أو الوضع، ونظرية نظرية التوقيف، ونظرية 

دم آل هو اهللا الـذى علـم        ول من معلم أ   ويعنى التوقيف أن اللغة تعليم أ     
ـ ي .)٤( بلفظ شىء وسمى له كل     ،األسماء ثم امتحنه فيها    أن اهللا  ى التوقيـف    عن

 ويخلق لهـم العلـم      ،ها واحد أو جمع   عيخلق األصوات والحروف بحيث يسم    
 .بها

معنى األلفاظ  وقيف بنقد االصطالح وضرورة فهم المخاطب       وال يثبت الت  
 وإن أمكـن    كما ال يثبت وقوع التوقيف بـالنص       .)٥(قبل اإلشارة إلى األشياء   

إلى الوضـع بتـدبيره     ل الحاجة   وفربما ألهم اإلنسان األ   . العقل إثبات جوازه  
وربما يكون االصطالح قد وضع من قبل التوقيـف، مـن           . وفكره دون تعلم  

.  وهو افتراض خارج علم أصول الفقه      .ئنات غريبة كالجن والمالئكة   وضع كا 
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 أسماء الكائنات الغيبية وهو ما ال يفيد فى أمور الـدنيا مـن              طربما يعنى فق  
 التوقيف ثم االصطالح عليـه مـن        أوربما نش . الحرف والصناعات واآلالت  

 .غة وتأمالت نظرية فى احتماالت نشأة الل، بالظن كلها رجموهى. جيل تال

 ،بل يزداد الموضوع جرأة عندما يتم تحديد أول لغة تكلم بهـا اإلنسـان             
وتبدو العنصرية اليونانية فى     .)١(السريانية أو اليونانية أو العبرانية أو العربية      

  .)٢(والكالم فى األزل ال يسـمى خطابـا        .جعل لغة اليونانيين أفضل اللغات    
وات أو على المستوى الصورى     الكالم إما على المستوى الفيزيقى وهو األص      ف

و أو على المستوى النفسى، المعانى التى فـى         حوالقواعد والن وهو التراكيب   
 .النفس

 ما يوجب   و وه .وى تاريخى غويصب معرفة الوقوع إال ببرهان وتحليل ل      
وقد كثـر    .)٣(االعتماد على علوم اللغة عند المحدثين والتحليل التاريخى للغة        

الغربية فى البداية عند علماء اللغة وفى النهاية عند         ذلك فى العصور الحديثة     
 والجواز العقلى قائم فقط فـى       .لسانيات وفروعها مثل علم األصوات    علماء ال 

 .)٤( علم أصول الفقههاالصطالح ألن التوقيف يعتمد على عوامل خارج

 .لذلك فإن اللغة اصطالح أى من وضع البشر تقليدا ألصوات الطبيعـة           
ــى   ــدل علـــــــــــــــ  ويـــــــــــــــ

، خريـر   )الفـرس (، صهيل   )القط( مواء   :بعض األفعال واألسماء مثل   ذلك  
 وال يثبـت االصـطالح بنقـد        .إلخ)...الحمار(نهيق  ) الذئب(، عواء   )المياه(

التوقيف بأن لفظ صاحب التوقيف البد أن يكون معروفا للمخاطب باصطالح           
وال يدخل فى تعريف االصطالح أى عامل خارجى وإال كان مثـل             .)٥(سابق

                                                           
אא"٣٣−٢/٣٠א)١( א

א .١/٣٢א"א
א)٢( א١/٩٠א ، א ،١٢. 
 .١/٣٢٠א)٣(
 .٣١٩−١/٣١٨א)٤(
א٣٢٠−١/٣١٨א)٥( ،٢٠−١٩. 
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توقيف أو على األقل الجمع بين التوقيف واالصطالح بأن يجمع اهللا دواعى            ال
. م ومعرفة األمور الغائبة ثم يأتى االصطالح بعد ذلك        هلالشتغال باأل  ءالعقال

وقد ينقدح فى اإلنسان العاقـل وجـه        . خر، فتثبت اللغة  آوينتقل من جيل إلى     
والمفـردات  . أللفـاظ الحاجة بتأليف الحروف واإلشارة إلى األشياء فتنشـأ ا        

 ويوضع اللفظ المشهور فى معنـى       .والمثنى والمفرد موضوعان  ، ةموضوع
 .)١(ويكون تعليم اللغة بالقرائن. خفى

والجمع بين النظرتين يجعل دور التوقيف مجرد تنبيـه وبعـث علـى             
شكالية فى   وحال لإل  ، للمطلبين إرضاءاالصطالح ثم بعد ذلك يبدأ االصطالح       

ة التوقيـف  حجو. تراض اآلخرفتراض باالفايح عيوب كل     وتصح ،نشأة اللغة 
 والنص يحتمل التأويل فى حين أن التجربـة         .وعلم آدم األسماء كلها   نص  

والجمع بينهما يعطى البداية للتوقيف ومن ثم يكون أقرب إلى          . موطن تصديق 
توقيـف ال   ودون  . نظرية التوقيف ألن االصطالح يكون مشروطا بالتوقيف      

 .)٢(يكون اصطالح

 ،المعنـى االشـتقاقى   :  معان ةولكل لفظ ثالث  .  المعانى الثالثة للفظ   -٢
المعنى االشتقاقى هو الذى يبين نشأة      . المعنى االصطالحى و ،المعنى العرفى و

عرفى هو الـذى يبـين      والمعنى ال .  فاللغة اصطالح  .الحسىاللغة فى الواقع    
.  عبـر التـاريخ     وتطـوره  ،استعماالت اللفظ ومعانيه المختلفة فى المجتمع     

والمعنى االصطالحى هو المعنى الجديد الذى يأتى به الشرع فيمـا يسـميه             
 .األلفاظ أو األسماء أو المعانى الشرعية

 .فاللغويـة هـى االشـتقاقية     . وقد تُقسم المعانى لغوية ودينية وشرعية     
علم  والشرعية ألفاظ الشريعة فى      .والدينية ألفاظ العقيدة فى علم أصول الدين      

                                                           
אא")١( א א א

אא א א א א.א א א
א אא אאא

א١/٣١٩א..." א ،١/١٩٥. 
 .١/٣١٨א)٢(
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الذى يـربط بـين المعنـى       عرفى لالستعمال   ويغيب المعنى ال  . ل الفقه أصو
وال توجد   .)١( ويصبح المعنى التداولى   .االصطالحى وظرف الزمان والمكان   

 .ألفاظ خارج قضية اللغة

للغوية قياسـا موجهـا نحـو       هل تنشأ األسماء ا   : ومن ثم يكون السؤال   
ثم يسمى النبيذ خمـرا     ومن  . فسمى الخمر خمرا ألنه يخمر العقل     . االشتقاق

وسمى الزنا ألنه إيالج ومن ثم يقاس اللواط عليه ألنـه أيضـا             . قياسا عليه 
وهو . وسميت السرقة سرقة ألنها أخذ مال الغير، فيقاس عليه النباش         . إيالج

ن كل لفظ له معناه االشـتقاقى المـرتبط بلفظـه           ما يخرج على االشتقاق أل    
.  وليس مـن العقـل     ،شتقاق من الحس  فاال. وصوته الناشئ من تقليد الطبيعة    

 .يقوم على الصوت فى حين يعتمد القياس على العلة أى على األثر فى الفعل             
 .)٢(سمى أحيانا المعنى االشتقاقى المعنى الوضعىيو

.  لألحكام وأدلة عليهـا    اقياسا، والمعانى أعالم  نه يمكن أخذ األحكام     إبل  
لـذلك تكـون    .  وتارة بالعقل  ،ع تارة بالشر  ،على المعنى التنبيه  ومن الجائز   

قائـل  الصفة مثـل    اسم العلم واسم     . اللغة والعرف والشرع والقياس    :القسمة
                                                           

אא)١( ، א א א٣٢٧−١/٣٢٦א א ،
א א א٣٧٨−١/٣٦٧، א، א

א א،א א٧١א א א، ،
א١/٢٩٢ ، א א א א א ،٢/٩١٠−
א٩١٢ א א، ، א א١١−٩א ،

א א٢١٦−١/٢٠٩א،א א٨، ،٧٢−
א٧٤ א א١١٩−١/١١٧، א א٣٨٢−٣٧٧، א٢٤−١٩، ،
אא א١٢٩−١/١٢٠، א٤٩٨−١/٤٩٢، ،١٥−١/١٤،
א٢٤−٢٣א א١٧/٢١−٢٣/١٦، א ،٤٠٧−١/٣٩٢. 

א٣٢٥−١/٣٢٢א)٢( א ، א א ،١٩٤.، א א
א א٣٦٦−١/٣٦١א א٣٠٧−١/٣٠٤، ،١٩٧−١/١٩٤،

א١٧٣−١/١٧٢א א٧٢−٧١، א א٤٠٩−٢/٣٩٧، א ،١/١١٠−
א١١٣ א٤٦٥−٣/٤٥٤، א١٥٣−١٥٠، א١٢٨٩−٤/١٢٨٦، ،
א٤٩١−١/٤٨٩ א٣١−١/٢٩، א١٩−١٨، א ،١/١٩٧،
א א٤١١−١/٤٠٧א א א٤٤، ، א א א،

 .٢٧٦א
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وهنـاك   .توقيف للكلى، والصفة    ةوضارب ال قياس فيهما ألن اللغة موضوع      
 مـن أجـل     ويثبت االسم الشرعى باالجتهاد   .  وهو الصورة  قياس فى المجاز  

 .)١(تعدية الحكم

 . فهى األسماء االصطالحية التى أتى بها المشـرع        أما األسماء الشرعية  
يـة  فوكان البد من استعمال األلفاظ الوضعية أى المعانى االشـتقاقية أو العر           

 ومن ثم يمكن تجـاوز معـانى األلفـاظ          .لتحميلها المعانى الشرعية الجديدة   
فكل عبادة  . الشرعية إلى مثيالتها ونقلها إلى ألفاظ أخرى تشارك فى االشتقاق         

واألسماء تنقل من اللغة إلـى       .)٢( وليس فقط الصالة بالمعنى الشرعى     ،ةصال
 .)٣(الشريعة

واالسـتعمال  . واألسماء العرفية هى التى يتحدد معناها فى االسـتعمال        
 ويكون المعنى عرفيـا     . ومن مجتمع إلى مجتمع    ،يتغير من عصر إلى عصر    

خصـيص  إذا كان عاما فى حاجة إلى تخصيص فى عرف االستعمال، مثل ت           
فاالسم ليس له معنى مجرد فقط خارج الزمان والمكان         . الدابة بذوات األربع  

وهو ما يسـمى المعنـى       .والمجتمع بل هو اسم دائر فى التداول االجتماعى       
 .فالغائط هو أصال المطمئن من األرض     . التداولى فى اللسانيات عند المحدثين    

عات واآلالت فهـى    أما أسماء الحرف والصـنا    . ذلك مجازا تجاوزا  وتسمية  

                                                           
א)١(  .٤١٥−١/٤١٢א

א.٣٣٢−١/٣٢٦א)٢( א אא א ، א
٣٩٨−١/٣٨٧.

אא(א )א

 
א٣٠٢−١/٢٩٨א)٣( א ،٤٤٢−٢/٤٢٢،،

א١٥٨−١٥٣א ،٥٦٢−٥٦١א،١/١٨א،٢٤−٢١،
 .١٨−١٥א
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العرفية تحمل الـنص    واألسماء   .)١( منها إلى العرفية   يةأقرب إلى االصطالح  
والعرف ما استقر فى النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته           .)٢(على ظاهره 

 .ما استمروا عليه وأعادوا له بعد أخـرى        والعادة    .)٣(الطباع السليمة بالقبول  
القـواميس التاريخيـة    وهو ما تشهد بـه       باستمرار،   ددوالمعنى العرفى يتج  

أهل  وقد يكون عرف االستعمال لغويا وشرعيا وصناعيا أى عند        . واالجتماعية
فالعرف هو المصب النهائى للمعنى االصطالحى الذى يتطور أيضـا          . الصنعة

 .بتطور العرف

وقد تضاف تحليالت لغوية خالصة مثـل معـانى         .  معانى الحروف  -٣
سـم  افـالكالم   . العشر فى منطق الفالسفة   المقوالت  وهى تشبه    .)٤(الحروف

                                                           
 .٢٢٦−١/٢٢٥א)١(
א١/٢٩٣א)٢( א٢٠٠−١/١٩٧، א א٤٢٢−٢/٤١٠، ،٢١−١٩ 
א)٣( א  .٣٢٢א
א)٤( ، א א٤٢−٣٨א ،א،١٨٩−١/١٧٨،

א٤٧−١/٤٦א א٢٣٩−٢٣١، א٦٧−٦٤، ،
א٢٣٠−١/٢٢٢ א٨٢−٦٢אא،٤٧−٤٦، א٢٣٤−١/٢٠٠، ،
א٩٧−٧٩ א١١٦−١/٩٩، א א٣١٢−٣/٢٩٨، א١٨٧−١٦٣، ،
א٥٠−٣٨ א٣٨−٢/٣١، א٥٦٧−٢/٥٦١، א١٩، ،
א١٧٣−١٣٧ א٢٢١−١٧٤، א ،،
א٢٠−١٩א א א٤٨−٤٥، א א٧٩−٢/٣، ،
٢٥٧−٢/١٧٩.

:،٤٢١−١/٤٠٩א
א:−١ א .א
א:−٢ א א .א
א:−٣ א .אא
.א:−٤
٥−:.
.א:−٦
א−٧ א:א א ، א .א
א:א−٨ .א
א:−٩ .א
א:−١٠ א .א
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و أى أن اللسانيات تسـبق      حعلم اللغة المحض يسبق علم الن     و. وفعل وحرف 
 بـل  وهو ما يقتضى حد الكالم ليس كأصوات أو كمعانى فى العقل        . اللغويات

وقـد تختلـف    .  أو تختلـف   ومعانيه تهوقد تتماثل صيغ  . كمقاصد فى النفس  
 واألسماء منها يدل على صـورة       .ته معانيه دون صيغ    دون معانيه أو   تهصيغ

متعـددة  ف أما الحـروف      .)١(بالمسمىمتعلق  أو على جنس أو يقتضى معنى       
 ،)٢("معـانى الحـروف   "وليسـت   " حروف المعانى "وأحيانا تسمى   . المعانى

حروف العطف وحروف القسم، وأسماء الظـروف، وحـروف االسـتثناء،           
روف المباحثات، التى يقوم بعضـها       وح ،وحروف الشرط، وحروف الصفات   

 .)٣(مقام بعض

تضاف تحليالت لغوية خالصة يمكن اسـتعمالها بعـد ذلـك فـى             وقد  
 .وتفيد الترتيب. )٤("معانى حروف العطف"االستدالالت األصولية مثل 

  ، وحـروف النفـى    ،العطف تأتى حروف الجر   وباإلضافة إلى حروف    
 وحــــــــــــــــروف الشــــــــــــــــرط 

. انعي والنفى فى اللغة وليس فى األ      .)٥(ثناءاالست وحروف   ،الظروفوأسماء  
 .)٦(الت وال هو من المستقالتمال هو من المج

                                                                                                                                        
א:−١١ .א
١٢−:.
١٣−.
١٤−:.
א−١٥ ،:.

א)١( ، א  .٥٠−٣٨א١٦٧−١٥٨א
א)٢( א٣٧٩−٢/٢٠١א א:، ،א ، ، ، ، ، א א،

א: א ،  .١١٩−١/١٠٩א
א١٢٠−١/١١٧א )٣( א ،١٥٥−١٢٤/١٥٢−١/١٢٠. 
א)٤( א٩٦−١/٨٣א א٤٢−٤١، ،١٩٦−١/١٨٠،

א אא א٢١٨−١/٢٠٣، ،٣١−٢٩. 
א)٥( א ، א א ،٦٣٠−٣٥٥،٢/٦٠١−٢/٣٥١א

א א א ،  .٢٠٨−١٧٢א
 .٢٠٨−١/٢٠٠א)٦(



- ٨٠ - 

الحروف هى التى تدل على منطق العالقات فى حين أن األسماء تشـير             
 .يل إلى منطق السلوكحمنطق الجواهر،واألفعال تإلى 

وقد توضع الحروف للذكور واإلناث، وهـى معلومـة فـى المعايشـة             
ص يتناول اإلناث بالتغليب بالرغم من التخص     تالحروف للذكور   و .والمخاطبة

 . وهو ما يثير الجماعات النسوية الحاليـة       .)١(إن المسلمين والمسلمات  فى  
هى كما هـو    /ويصرون على اإلشارة بالضميرين المذكر والمؤنث سويا هو       

 .He/Sheالحال فى اللغات األجنبية 

والبيان بلسان العـرب هـو      . الماللغة والبيان إلى الشعر والع    من   -٤
 ولـه   .وأصله فى اللغة القطع والفصـل     . إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب   

 والحقيقة والمجاز، والمجمل والمفسـر، بـل        ،وجوه مثل العموم والخصوص   
 وال يحتاج كل نص     .)٢(معنىكل ما يساعد على بيان ال     أى  والناسخ والمنسوخ   

 .)٣(إلى بيان

يل النص إلـى    حيفى حين   . فالنص لغة .  القدماء كانت اللغة المدخل عند   
 وإذا كان علم أصـول      .والعلوم اإلنسانية هى علوم العصر    . العالم الخارجى 

الفقه القديم قد نشأ كمنطق لغوى ألحكام القرآن كما هو الحال عند الشـافعى              
) كمقدمة لعلم التفسـير   (والجصاص، وكمنهج تاريخى ألحكام صحة الحديث       

بط الرأى واالجتهاد فهل يمكن أن ينشأ أصول الفقه الجديـد           ولقياس فقهى لض  
ـ        طبقا لظروف العصر ونوازله     ة الجديدة، من استعمار وقهر وفقـر وتجزئ

وتخلف واغتراب وعجز؟ هل يمكن إعادة بناء علم أصول الفقه القديم بنـاء             
 كما نشأ أصول الفقـه القـديم علـى          ،على معارف العصر، العلوم اإلنسانية    

 ه، العلوم اللغوية؟معارف عصر

                                                           
.٢٣٥−١/٢٣٤א)١(
א"א")٢( א א"א"،١٩−٢/٦، ،٢٣−٢٢.
א"א")٣( א ،٢٨−٢/٢٧.
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الشعر مستمرا، فالشعر تجربة إنسـانية واحـدة عنـد القـدماء            ويظل  
وكما تحيل اللغة إلى البيان، وإلى الصورة       . والمحدثين بالرغم من تغير الواقع    

فاللغة منزل الوجـود بتعبيـر      . الفنية فى الشعر فإنها تحيل أيضا إلى الوجود       
 .أحد المعاصرين

 .لمنطق من اللغة إلى ا:ثامنا

ثم تتحول اللغة إلى منطق فى مقدمة لغوية منطقيـة           . منطق النحو  -١
وتسـمى أحيانـا كـل      .  واللغة منطق  ،وليست منطقية خالصة، فالمنطق لغة    

 .)١("المقدمات المنطقية"المقدمات النظرية األولى 

والمنطق القديم ما هو إال النحو كما هو الحال فى المناظرة الشهيرة بين             
فالموضوع والمحمول فـى    . )٢(بن يونس متى  نطق بين السيرافى و   النحو والم 

وبينهمـا  . )٣(المنطق هما المبتدأ والخبر فى النحو والمتبدأ أو الخبر فى اللغة          
فالقضية بـال رابطـة   ". يوجد"رابطة تعادل لفظ هو فى اللغة العربية أو فعل      

ية لتسـتخدم فـى     وكل األقسية منقولة إلى اللغة العرب     . ثنائية، وبرابطة ثالثية  
 .)٤(الحوار والجدل بل وفى العروض

والجهة قد تشير   . والقضية ضرورية أو ممتنعة أو ممكنة من حيث الجهة        
 أو كميته أو كيفيته أو إضافته أو مكانه أو زمانه أو وضعه             شىءإلى وجود ال  

، الخبر هـو القضـية    . أو الفعل أو االنفعال وهى قضية الجوهر واألعراض       
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 .حكوم عليها وهو الموضوع أو محكوم بها وهـو المحمـول          والقضية إما م  
فالتصور والتصديق فى المنطق همـا المعرفـة        . والمنطق أيضا هو الفلسفة   

فـى حـين أن     . التصور يعطى المعرفة، معرفة الحـدود     . والعلم فى الفلسفة  
. التصديق يعطى العلم أى عالقة تصور بتصور أو الحكم على تصور بـآخر        

 .)١(لسفة مثل صلة األصول بالفقهوصلة المنطق بالف

وهمـا  . والجزئى والكلى فى المنطق هما النكرة والمعرفة فـى النحـو          
المضمر وأسماء اإلشارة، والَعلَم، والمعّرف باأللف والالم والمضـاف إلـى           

والكـل المجمـوع    . فالمضمر جزئى الختصاصه بمتكلم أو مخاطب     . معرفة
 .)٢(بجملته كاألعداد

اللغة وتصورات المنطق إلى مفاهيم الطبيعيـات فـى         وقد تتعدى مفاهيم    
 .)٣(علوم الحكمة مثل القوة والفعل

وتضرب األمثلة بالحرف إشارة    . وتستعمل الحروف فى المنطق الرمزى    
وتسـتعمل فـى    . إلى معانى، وتنتج بنفسها ال بغيرها، وبصورتها ال بمادتها        

قـدير  وأخـص فـى وزن األشـياء وت       . الحاسب فى استخراج المجهـوالت    
 .)٤(األحوال

يتركـب مـن مقـاطع     .  لإلنسان شىءوالكالم أخص   .  أقسام الكالم  -٢
والكالم اسم وفعل وحرف على نحو تراتبى،       . )٥(صوتية تفيد معنى أو ال تفيد     
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 .)١(األولى فاألولى

. والواحد جزئى وكلـى   . واالسم مفرد ومركب ومؤلف، واحد أو متعدد      
  . فى الكلىوالجزئى يمنع الشركة التى ال تقع إال

والصفة أيضـا   . واالسم محصل وغير محصل أى معدول مثل ال عالم        
 .محصلة أو معدولة أى ضدها

والمفرد مقابل المثنى والجمع، والمضاف أو      . واللفظ إما مفرد أو مركب    
وفى المنطق يدل اللفظ على معنى كلى دون أن يدل جزء           . الجملة، والمركب 

ركب ما دل جزؤه علـى جـزء مـن          والم. من اللفظ على جزء من المعنى     
 .المعنى

. والفعل ماض ومضارع وأمـر    . وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف     
وهى فى  .  الظرف والجار والمجرور وأسماء األفعال     مثلالف  ووقد يزاد الخ  

 . الحقيقة زيادة مركبة من القسمة األولى، االسم والفعل والحرف

ثم ينقسـم الكلـى إلـى    . )٢(وقد ينقسم الكلى إلى طبيعى ومنطقى وعقلى 
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والكلى من  . وإطالق المتواطئ على أفراده حقيقة أو مجازا      . متواطئ ومشكك 
من حيث المعنى تمام الماهية أو      ، والكلى   حيث اللفظ إما مشتق أو غير مشتق      

  .)١(جزء منها أو خارج عنها

واالشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسـبة بينهمـا فـى المعنـى               
 .)٢(وليس فيه إشعار بخصوصية الذات أو المحل. صليةوالحروف األ

والتـام  . والمركب إما تام وهو الكالم المفيد أو غير تام وهو غير المفيد           
وطلب الماهية بالوضع استفهام أو لتحصيل أمر       .  بالوضع أو بغير الوضع    إما

ــر،    ــو أمـــــ ــتعالء فهـــــ ــع االســـــ  مـــــ
                                                                                                                                        

א
א

 .٢٧٥−١/٢٥٨א)١(
א

א
אא

א א

א
 

א)٢(  .٢١٠−١/٢٠٤א



- ٨٥ - 

غير الوضع إن احتمل    وب. وعلى التساوى فهو التماس، ومع التسفل فهو دعاء       
ويـدخل فيـه التمنـى      . الصدق والكذب فهو خبر، وإن لم يحتمل فهو تنبيه        

 .)١(والترجى والقسم والنداء

إذ . وخاطب بها الكتـاب والسـنة     . أفصح لفظ بوقد خص الكالم العربى     
فمن االلطاف حدوث الموضـوعات      .)٢(يعّبر اللفظ عما فى الضمير والذهن     

وهمـا  . أيسر من اإلشارة والمثال   أفيد و وهى  . ضميراللغوية لتعبر عما فى ال    
 وآحادا أو باستنباط العقـل      اًوتعرف بالنقل تواتر  . األلفاظ الدالة على المعانى   
واللغات مثل الفارسية والسريانية والتركيـة عـدا        . من النقل ال بمجرد النقل    

 .)٣(العربية سواء

، بـين   شـىء والفإذا ما تحددت العالقة بين اللفـظ        . شىء اللفظ وال  -٣
الترادف عند  : ماصدق أى بين االسم والمسمى فإنها تكون رباعية       الالمفهوم و 

والتباين عند اختالف األسـماء     .  مثل الليث واألسد   شىءمطابقة األلفاظ مع ال   
والتواطؤ هو التغاير بالعدد واالتفاق فى المعنـى مثـل لفـظ            . مع المسميات 

 واالتفاق فـى األسـماء مثـل        واالشتراك هو االختالف فى المسميات    . رجل
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 .)١(العين

المتباينـة والمترادفـة والمشـتركة      : وأقسام االسم من حيـث المعنـى      
ال وجود له فى اللغة الن كل لفظ له معنـى وظـالل      والترادف  . )٢(والمتواطئة

 وهو واقع مطلقا أو فى األسـماء        .وال يوجد تطابق كلى فى المترادفات     . معنى
 . محدود غير مترادفينوالمحدد ال. الشرعية خاصة

 لكل معنى لفظ بل     يسول. )٣(ىواللفظ موضوع للمعنى الخارجى ال الذهن     
 .)٥(وال يوضع اللفظ لمعنى خفى أو لخواص. )٤(كل معنى محتاج إلى لفظ

ونسبة األسماء إلى المسميات إما باالتحاد أو التكـاثر، وتكثـر االسـم             
ى فهـو   مسـم وإن اتحـد ال   . فإذا تكثر االسم فهو المتواطئ    . واتحاد المسمى 

المعنى فهو المترادف وإال فهـو المشـترك أو         وإن تعدد اللفظ واتحد     . الجزئى
وقد تكـون   .)١(المسمىواالسم غير   . )٦(والمشترك إما حقيقة أو مجازا    . المرتجل
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 .)٣(أما اسم الفاعل فهو حقيقة فى الحال. )٢(األسماء منقولة ومستعارة ومعرفة

 أحـدهما   .فظين فى الحروف األصلية والمعنـى     واالشتقاق هو اشتراك ل   
. وفائدته تسهيل استخراج األلفـاظ    .  وهو موجود فى اللغة    .أصل والثانى فرع  

: وأركانه أربعـة  . ويقع بين األصغر واألكبر واألوسط بالنسبة لعدد الحروف       
. المشتق، والمشتق منه، والمشاركة فى الحروف، والتغيير الالحـق عليهـا          

 .)٤(أوجه زيادة ونقصانا بين الحرف والحركةوينقسم إلى عشرة 

وشرط صدق المشتق صدق المشتق     . )٥(وقد تشتق األفعال من المصادر    
واالشتقاق مـن المعنـى القـائم       . )٦(وقد يشتــرط بقاء معنى المشتق    . منه
 .)٨(وداللته أنه ال يدل على خصوصية الذوات. )٧(شىءبال

. )٩(اً واحد باعتباره واحـد    شىءوالترادف فى األلفاظ المفردة الدالة على       
. وهو واقع فى اللغة وإن لم يقع فى القرآن لخصوصية األلفاظ فـى السـياق              

والترادف خالف األصل وإن أطلق     . ها المتعددة اتوسره ظالل المعانى و إيماء    
وهو إتباع الكلمة على وزنها     . ويقع بين الحد والمحدود   . كل واحد على اآلخر   
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وهو تأكيد على   .  والتأكيد واقع فى اللغة حقيقة ومجازا      .ورويها إتباعا وتأكيدا  
 .والتأكيد إما لفظى أو معنوى. خالف األصل

ركز القدماء على صلة اللفظ بالمعنى، وهـى مثـل          .  اللفظ والمعنى  -٤
. واللفظ قالب للمعنى، والكتابة تنوب عن العبارة      .  تشبيها صلة الجسد بالروح  

والحروف صـامتة   . لفظ مركب من حروف   وال. يدةفوالعبارة مجموعة ألفاظ م   
 .مـن صـامت ومصـوت      والخفيف مركب . والمقاطع خفيفة وثقيلة  . ومصوته

 والصوت ينطق به فى أقصر زمان يكون فيـه        . والثقيل من صامتين ومصوت   
اتصال الصامت أولى إلى السمع وهو المقطع المقصور والسـبب الخفيـف            

دودا والوتد المفـروق    مم ويكون المقطع    .من الزمان  العروضى أو فى ضعف   
 ومخارج الحروف من الحلـق      ويتحول التحليل إلى علم الصوتيات    . العروضى

فحاسة السمع هى حاسة اللغة األولى مـع        . والفم واللسان والشفتين والخياشيم   
الزنة وكما يكون فى السمع عيوب يكون فى اللسان عيوب مثل           . ملكة النطق 

واللفف والفحفحة والدندنة والطمطمة واللكنـة      والتمتمة والفأفأة والعقلة والحبسة     
وقد تكون خلقية أو مكتسبة، غريزية أو عاديـة         . والفنة والخنة والترخيم   واللثغة

وفائدة ذلك تمرين اللسان على النطق األقـوم        .  فى الكالم  مثل الرته أى العجلة   
وللخطابة عيوبها مثل االستراحة إلى كلمة يخشـى        . فى محاورات الفصحاء  

 .)١(درج الكالم والسعلة والعبث بالوجهبها 

وهو . وهو واقع فى اللغة   . يننيوالمشترك هو اللفظ الواحد الدال على مع      
وقد يكون االشتراك فى مفهومين     . واللفظ المشترك أصل  . على خالف الغالب  

. )٢(وله حكم بالنسبة إلى معنيين أو معانيـه       . وقد يتجرد من القرينة   . أو أكثر 
ظ فى مواطن ثالثة فى حقيقته، وفى حقيقته ومجـازه وفـى            وقد يستعمل اللف  
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وهو اتفـاق اللفظـين، واخـتالف       . ويحمل التواطئ على معانيه   . )١(مجازه
 .)٣(وليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. )٢(المعنيين

. والعالقات بين اللفظ والمعنى عالقات المطابقة والتضـمن وااللتـزام          
وااللتـزام  . والتضمن جزء من المعنـى    . لمعنىالمطابقة هى تطابق اللفظ وا    

والتضمن تضمن البيت   . المطابق لمعناه المطابقة مثل لفظ البيت     . شرط المعنى 
.  واألرض األسـاس   وااللتزام تطلب السقف الحائط، والحائط األرض     . للسقف

 .)٤(وهى تحديدات منطقية متداخلة ال جديد فيها، وتجزئه لكل واحد

.  المطابقة هى الداللة علـى مـا وضـعت لـه           :لةوهى أيضا أنواع الدال   
وااللتزام الداللة على ما يستتبع من معـانى        .  ما يشتمله  والتضمن الداللة على  

والالزم إما فى الذهن    . )٥(فى أحدهما وحده  الذهن فى الذهن وفى الخارج وليس       
 الذهنية شرط فى الداللـة      والالزمية. الالزم المنطقى فى الذهن   . أو فى الخارج  

قد . وااللتزام وداللة المطابقة لفظته والخالف فى داللة التضمن          .)٦(اللتزاميةا
 وقـد تزيـد داللـة     .)٧(وال تحتاج إلـى نيـة  . تنفك داللة المطابقة عن النفس   

 عند النحويين مثل داللة الفعل على المحل وهو المفعول به، وعلى            االستدعاء
مصاحب له وهو المفعـول      وعلى ال  ،الباعث على الفعل وهو المفعول ألجله     

وفى دالالت األلفاظ على المعانى، المطابقة والتضـمن وااللتـزام،          . )٨(معه
 .)٩(تتداخل مفاهيم األصول مثل اللقب والحصر من مفاهيم العلة

مثل المفرد والمركب، وقسـمة     . ومن المطابقة قد تستنبط باقى الدالالت     
لماهيـة وأجزائهـا الذاتيـة      المفرد إلى الجزئى والكلى، ثم قسمة الكلى إلى ا        
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والعرضية أو الداخلية والخارجية، ثم قسمة الماهية إلـى الواحـد والكثيـر،             
 .)١(وقسمة العرضى إلى جنس وفصل ونوع

وكذلك قسمة اللفظ بالنسبة إلى المعنى إلى لفظ معين يشير إلـى معنـى              
يشير إلى  األعالم واأللفاظ المسبوقة بأسماء اإلشارة ولفظ مطلق        واحد مثل أسماء    

وهو تصور ثابت آلى    .  مثل السواد والحركة   معنى عام مشترك بين أشياء عديدة     
الخارج ألنه يقـوم علـى ثنائيـة          فى شىءوال يحيل إلى    . لعالقة الجزء بالكل  

للغة تقوم علـى     تقليدية بين اللفظ والمعنى فى المفهوم وال ينتقل إلى بنية ثالثية          
لمفهـوم والصـادق أو بـين االسـتنباط         ، وتجمع بين ا   شىءاللفظ والمعنى وال  

 .)٢(واالستقراء

  .)٣(فى المنطق مثل المنطوق وهو ما يفهم من النطـق         " المفهوم"ويدخل  
وقـد يكـون    . والمفهوم هو المعنى الذى يفهم من القول فى غير محل النطق          

 والخطـاب    .)٤(ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب    . للموافقة أو للمخالفة  
ويفهم األمـر  . إذا تعلق بحادث فهو سبب . فى أفعال المكلفين  " اهللا"هو خطاب   

                                                           
א١١٤−١/١٠٩א)١( א٩−١/٨، ،٤٠−٣٩.

א א

א)(א)(א )(א

אאא א
א א

א(א )א
א

אאאא
א ، א .٧١−١/٧٠א

 .٣١−١/٣٠א)٢(
א")٣( א"א ،١١١. 
)٤(א ،١١١. 
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والخطـاب قابـل    . )١(وما سواه يكون خطاب أخبار ووضع     . والنهى كتكليف 
ومعناه ظاهر وإال كان يظهر     . للفهم وليس عصيا عليه وإال انتفت الحكمة منه       

واالستدالل بالخطاب قد يفيد القطع     . غير ما يبطن وهو دليل الخطاب الكاذب      
 .)٢(أو الظن

وهـو القـول    . بل وتدخل مباحث األلفاظ ضمن المنطق مثـل األمـر         
والعام وهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا، وأحد        . المقتضى طاعة المأمور  

والمطلق . )٣(وأعم األمور األجناس ثم األنواع، األرفع فاألرفع      . األقوال الكلية 
. نها بل بحقيقتها لجنسـها    هو اللفظ المفرد  الذى يدل على ذات واحدة ال بعي          

والنص هو اللفظ الدال علـى      . والمقيد عكسه، ال فرق بين الفقهاء والمناطقة      
وقد يغلب على الظن فهم معنى آخر فيـه         . ويعنى الظاهر أيضا  . معنى واحد 

 فالتأويل صرف اللفظ من االحتمال الراجح إلـى االحتمـال            .)٤(وهو المؤول 
 لغرابة اللفـظ أو     شىء الذى ال يفهم منه      والمجمل هو اللفظ  . المرجوح لدليل 

وفى تقسيم المفرد باعتبار ظهور الداللة      . لتقابل االحتماالت ويحتاج إلى مقيد    
وتدخل . تدخل مباحث األلفاظ مثل الظاهر والنص والمفسر والمحكم والمؤول        

 . )٥(باقى مباحث األلفاظ مثل اإلجمال

لقضـايا، الكليـة    والكل والجـزء ليسـا فقـط ا       .  مستويات المعنى  -٥
الكلى هو الذى ال يمنع     .)٦(والجزئية، بل أيضا فى التصورات، الكلى والجزئى      

والعلم هو ما وضع لمعنى ال      . تصور معناه تعدده فى األذهان أو فى األعيان       
. وإن كان التعيين خارجيا فعلم الشـخص وإال فعلـم الجـنس           . يتناول غيره 

جزء ما تركب منه الكل كما هـو        وال. الجزئى هو الذى يدل على واحد بعينه      

                                                           
 .١١٢−١١١א)١(
א")٢( א"אא ،٢٢٤−١/٢١٩. 
 .١١١−١٠٩א)٣(
אאא)٤( ،١١٠. 

 .٢٥٠−١/٢٠٠א)٥(
א٤١−٤٠א)٦( א ،١/٢٠٢. 
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. والكلية ما تقتضى الحكم علـى كـل فـرد         . الحال فى المعادالت الرياضية   
 .والجزئية عكسها

األول المعنى فى نفسه، ومن الصـعب       : ويوجد المعنى فى أربع مراتب    
والثانى . معرفة أين هو بالنسبة لالدراك الخارج عن الحس والعقل والوجدان         

والثالث المعنى فى النفس أى الشعور به فـى         .  الداللة المعنى فى الذهن وهو   
والرابع المعنى فى الحرف، فى الكتابة بالحروف واأللفاظ أى فـى           . الوجدان

ويبقى المعنى فى اللفظ صوتا عنـد المتحـدث أو          . العبارات وصيغ الخطاب  
األول والثانى  .  وليس فقط تدوينا عند القارئ     ة،السامع خاصة فى ثقافة شفاهي    

والثالث والرابع يختلفان باختالف    . ودان دائمان عامان عند كل الشعوب     موج
 .)٢(لذلك يتوجه الحد نحو أحد هذه المستويات األربعة. )١(الثقافات واللغات

وتتعدد مستويات تحديد المعنى، من المستوى المادى، مثل التمييز بـين           
اص والعام  الالزم والعرضى أو المستوى الصورى مثل تدرج المعنى بين الخ         

أو المستوى الشعورى مثل وجود المعنى فى الحـس والخيـال والعقـل أى              
فالخيال وسط بـين الحـس      . المعنى الحسى والمعنى المتخيل والمعنى العقلى     

والعقل دون تعريفات الفالسفة وتحليالتهم، العضوية أو الجسمية النفسية كمـا          
حقائق بعضها إلى بعـض     وتنسب ال . )٣(الغربية" السيكوفيزيقيا"هو الحال فى    

عن طريق العموم والخصوص على االطالق أو نسبيا من وجه دون وجه أو             
 .)٤(على التساوى أو على القياس

                                                           
א٢٤−١/٢١א)١( ،٣٦. 
א")٢( א אא א א א א א "א

٢٣−١/٢٢. 
א

אאא
 

 .٣٥−١/٣٣א)٣(

 .٤٣−٤٢א)٤(
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 الحد بالتصور والتصديق بالبرهان: تاسعا

والتصديق . التصور إدراك الذوات المفردة   . )١( العلم تصور وتصديق   -١
ك بال حكـم تصـور، وبحكـم        اإلدرا. إسناد أمر إلى أمر بالنفى أو اإلثبات      

وأشـكاله  . وإذا كان التصور ينال بالحد فإن التصديق ينال بالبرهان        . تصديق
التصديق هو حكم العقل بأمر علـى       . المختلفة القياس، والتمثيل، واالستقراء   

وإن ذكر فى   .  وإن احتج به فهو الدعوى     .إن تم التعبير عنه فهو الخبر     . أمر
 .)٢(معرض الحجة يكون القضية

بل إن مسالك العلة ترجع أيضا إلى أشكال البرهان ألن التصديق هـو   
وهى شرط الحد التى ترجـع إلـى          .)٣(الجامع المانع أو المطرد المنعكس    

اللفظ أو إلى المعنى، الجمع بين سائر أفراد المحدود وهو اإلطـراد، ومنـع              
 .دخول غير المحدود فى الحد وهو االنعكاس

. فالمنطق نظرية فى مدارك العقـول     . العقلوالحد والبرهان من مدارك     
وهى مقدمة للعلوم كلهـا  . )٤(لذلك كانت المؤلفات المنطقية تكملة لنظرية العلم 

فالعلم، وليس فقط   . ومن ال يحيط بها فال ثقة بعلمه      . وليس فقط لعلم األصول   
 .والمنطق أحد مداخلها. علم أصول الفقه، فى حاجة إلى نظرية فى العلم

لحد والبرهان من مدارك العلوم النظرية فإنهما عنـد بعـض           وإذا كان ا  
ال يفيـدان الـذكى وال      " نيالرد على المنطقي  "وفى  " نقض المنطق "الفقهاء فى   

وإذا أمكن للسامع فهم معنى التصور دون حده فـإن الحـد            . ينتفع بهما البليد  

                                                           
א٤א)١( א١−٣٣، א  .١/٤٦/٤٨א،١/٩٥،
 .٣٤א)٢(
א)٣( א١/٨٧א א ،٨٢−٨١. 
א"א""א")٤( ، "،١/١٠/١٤/٢١/٤٠/٤٣/٥٥א

א"،١/٣٨"א א א אא ، א
א"א""א"א א"،١/٥٥،
א""א א.١/٤٦א"א א א٣א א א٢، א ،

א١ ،. 
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هذا هو موقف الفقهاء مثـل ابـن        . ليس هو الطريق األوحد لمعرفة التصور     
فالمتكلم ينتقل من   . وهو ال يبتعد أيضا عن بعض تحليالت األصوليين       . ميةتي

فى حين أن السامع ينتقل من اللفـظ        . المعنى إلى اللفظ، من الذهن إلى اللسان      
مغالطـة منكـرى    "وشبيه بنقص المنطق    .)١(إلى المعنى، من األذن إلى الذهن     

 .)٢( ما تصديقه؟ولمجهول ف. وهو أن طلب النظر لمعروف ال لزوم له" النظر

والحد . الحد اللفظى يستعمل اللغة، واللغة بنية شعورية تعبر عن مقاصد         
إنمـا يكـون الرسـم      .  الخارجى بين قوسين   شىء، وال شىءالرسمى يصف ال  

  .)٣(للتصور أى للصورة الذهنية وهى من خلق الشعور

والترادف ال  . وأول أنواع الحد اللفظى هو الترادف، حد اللفظ بلفظ آخر         
لذلك  .غير اللفظ اآلخر   من المعانى    ظالالاللغة ألن كل لفظ يعطى      وجود له فى    

  .)٤( أضعف أنواع الحدوداعتبر

ويتم التوصل إلى التصور بالحد والرسـم واللفـظ         .  الحد بالتصور  -٢
ويصل التأصيل إلى درجة حد الحد أى تعريف التعريف للبحث          . )٥(المرادف

الحد ال يستمد من المنطق بل مـن القـرآن   ولفظ . )٦(عن نقطة أولى تأسيسية   
    تلك حدود اهللا فال تقربوها . يتم تأصيل علم   . )٧( بحدين أو أكثر   شىءويحد ال

األصول ليس فقط فى تأصيل العلم بل أيضا فى تأصيل الحد لمعرفـة حـد               
 على وجه يحصره    تهفالحد هو القول الجامع المانع السم المحدود وصف       . الحد

                                                           
אא")١( א א א.א

א א א  .١/٢١"א
،"؟א.א")٢(

 .١/٥٤א
 .٢١−١/١٥/١٩א)٣(
 .١/٢٤א)٤(
א٣٤א)٥( א ،١٧−١/١٦. 
א)٦( ، א א٧٨א א −١/١٧٤א،٢٤−٢٣)א(،

א١٧٥ א١١−١٠، א٣، א١٦−٧، א،٥٧−٥٦א،
א١٠١−٩٣ א ،٧٦−١/٧٢. 

א)٧(  .٧٨−١/٧٦א
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وقد تكون الزيادة فـى الحـد       . حد الفلسفى الكالمى الفقهى   وهو ال . على معناه 
وتعرب الصـفات   . )١(فهناك زيادة ونقصان فى الحدود    . نقصان من المحدود  

ومن شروط الحد   . ويكون الخفاء بالنسبة للحاد وبالنسبة للمحدود     . فى الحدود 
 .لهام وال الجنس األعلىعدم إحضار الحد المشترك وال اإل

النوع، والجـنس، والفصـل،     : يق الكليات الخمس  وحد األشياء عن طر   
فهـى  . ويكفى الحد الجنس القريب والفصل البعيد     . والخاصة، والعرض العام  

ــع ال  ــة وضـــــ ــىءطريقـــــ ــى شـــــ   فـــــ
 فالترتيب مثـل القسـمة أحـد وسـائل          .مراتب صورية بين الكلى والجزئى    

ــة ــى . المعرفــــــــــــــ  وهــــــــــــــ
: قد تكفـى ثالثـة   و. )٢(طريقة للمعرفة عن طريق التغليف والدوائر المتداخلة      

وهو ما يعادل االستغراق فـى المنطـق        . الجنس والفصل والمشترك بينهما   
.  بجنسه وفصله  شىءوالحد تعريف ال  . )٣(القديم أو العلة فى القياس األصولى     

 .)٥( بجنسه وخاصتهشىءوالرسم تعريف ال. )٤(والفصل هو علة لوجود الجنس

علم الشـخص   . نسوهناك فرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الج        
وعلم الجنس موضـوع للماهيـة فـى        . موضوع للحقيقة فى العالم الخارجى    

                                                           
אא)١( א٢٠١−١/١٩٩א א ،٨٨−١/٨٢. 
 .٣٤א)٢(
א١٩−١/١٥א)٣( ،٩٨. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
א)٤(  .٨٢−٨١א،٨١−١/٧٨א
 .٣٥א)٥(
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 .)١(واسم الجنس فى اللسان. وعلم الجنس فى الذهن. الذهن

ويمكـن  . وهى قسمة تمييز وقسمة ثوابت    . )٢(وقد يكون التحديد بالقسمة   
ــادة   زيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـل إلـى    القسمة إلى قسمة الجنس إلى أنواع، واألنواع إلى أشـخاص، وال          
أجزاء، واالسم المشترك إلى معانيه المختلفة، والجـواهر إلـى أعـراض،            
ــرض    ــواهر، والعــــ ــى جــــ ــرض إلــــ  والعــــ

ومن شروط صحة القسمة عدم التـداخل       . إلى أعراض، والكلى إلى جزئياته    
 . والزيادة والنقصان، والتنافر

ويكون اللفظ مرادفا بشرط أن يكون مساويا لألعم ولـيس بـاألخفى أو             
ــاومال  ى، ســــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو التعريف بما ال يعرف إال بعد معرفـة         . واإلجمال فى اللفظ، ومن الدور    
 .)٣(فيتوقف كل منهما على اآلخر. المطلوب

وقد تسبق بعض الموضوعات األصولية وتدخل فى نظرية العلم أثنـاء           
 تأسيســــــــــــــــها مثــــــــــــــــل  

وتتفرع تعريفات الحدود والخالفات بينها عند المناطقة حتـى         . )٤(حد الواجب 
  يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج

منطقيا، هدفا فى حد ذاته، وليس مجرد مقدمـة  " بئرا"األمر عن الحد ويصبح  
ــة   منطقيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتم التراجع إلى الوراء باستمرار من تعريـف الحـد إلـى            . لعلم األصول 
 تعريـــــــــــــــــف العلـــــــــــــــــم 
إلى حد العلم بالعلم مع أن أصول الفقه غايته تأصيل العمل ولـيس تأصـيل               
ــر   النظــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
א)١(  .٤٣٥−١/٤٣٢א
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رية حول األمور النظرية مثل االختالفـات       خاصة لو ذكرت االختالفات النظ    
 حـــــــــــــــــول حـــــــــــــــــد  

ومن هنا فإن الصـدق     .  أمور يصعب التصديق فيها    ئةالعلم وتصويب وتخط  
ــوى   اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكمل الصدق العملى الفعلـى فـى مقدمـة         " المستصفى"المنطقى فى مقدمة    
ــات"  ، "الموافقـــــــــــــــــــــــــــــــ

ل انتقاال من النظر إلى العمل، ومن التأصيل النظرى الخالص إلـى التأصـي            
 العملـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 .)١(الواقعى

فالحجج العقليـة إمـا      .)٢(والقياس جزء من الحجج العقلية    .  القياس -٣
وسميت الحجج كذلك ألنها تغلب من قامت عليـه      . قياس أو استقراء أو تمثيل    

 . )٣(هلزمتو

والقياس كالم مؤلف من مقدمتين أو أكثر يتولـد منهـا نتيجـة، هـى               
إن . اس المنطقى غير القيـاس األصـولى      وهو القي . المطلوب إثباتها أو نفيها   

كانت مقدماته قطعية مركبة طبقا لشروطها فهى البرهـان وكانـت النتيجـة             
 .وما دونه هو الظن. يقينية

وهـى عنـد    . والقضايا إما موجبة وهى المثبتة أو سالبة وهى المنفيـة         
 .)٤ (المناطقة إما كلية محصورة أو جزئية محصورة أو شخصية أو مهملة

                                                           
א٢٦−١/٢١/٢٥א)١( ،٦٨−١/٥٦. 
 .٤٤−٤٣א)٢(
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وصدقها .  إما كلية أو جزئية أو كلية وجزئية معا وهى المهملة          والقضية
 .على الجزئى والضرورى

وتتقابل القضايا إذا تساوى الموضوع والمحول فيصبحان إما شخصيتين         
موضوعهما شخصى أو مهملتين دون تعيين الكم أو متضادتين مختلفتين فى            
ــى    ــين فــــــــ ــف متفقتــــــــ  الكيــــــــ

  فى الجزئيتين أو متناقضتين مختلفتين كما       الكم فى الكليتين أو ما تحت التضاد      
وكل من المقـدمتين تنقسـم إلـى        . )١(والتناقض أشد عنادا من التضاد    . وكيفا

وال بـد مـن توسـط بـين         . موضوع ومحمول، محكوم عليه ومحكوم بـه      
ــة   ــول بالرابطــ ــوع المحمــ ــن  ، الموضــ ــى مــ  وهــ

 وعكـس    .)٣(والنتيجة تتبع المقـدمات   . )٢(جملة األدوات فى غير لغة العرب     
ــايا   القضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تحول الموضوع إلى المحمول والمحمول إلى موضوع مع بقـاء صـدقهما           
والموجبـة  . والقضايا المنعكسة السالبة الكلية وغير المنعكسة السالبة الجزئية       

 .)٤(الكلية والموجبة الجزئية منعكستان

وفـى  . والقياس فى المنطق قول مؤلف من أقوال يلزم عنها قول آخـر           
ــل   األصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى العموم التحول من معلوم إلى معلوم       . الفرع إلى األصل لعلة جامعة    رد  
ــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . )١(وهو غريزة طبيعية، موهبة إلهية. ر إلى تصديقوتص

. الحملى، والشرطى المتصـل، والشـرطى المنفصـل       : سة ثالثة يواألق
وقياس االسـتقراء غيـر موثـوق بـه         . ويلحق بها قياس الخلف واالستقراء    

 ل مــــــن الجزئــــــى  الســــــتحالة االنتقــــــا 
وبالتـالى يمكـن    . وأشكال البرهان والقياس واحدة   . إلى الكلى لتفرد الجزئى   

فالمنطق األرسطى فى أحـد     . األرسطى فى المنطق األصولى   تعشيق المنطق   
 .)٢(ألصولىاجوانبه أضيق من المنطق 

الضـرب  . وهناك ثالثة ضروب فى القياس المنطقى طبقا للحد األوسط        
حد األوسط خبرا فى المقدمة األولى، مبتدأ فى المقدمـة          األول عندما يكون ال   

الضرب الثانى عندما يكون الحد األوسط مبتدأ فى المقدمة األولـى،           . الثانية
والضرب الثالث عندما يكون الحد األوسط خبـرا        . ومبتدأ فى المقدمة الثانية   

عن " ىالمستصف"وال يتحدث   . )٣(فى المقدمة األولى، وخبرا فى المقدمة الثانية      
شكل رابع وهو أن يكون الحد األوسط مبتدأ فى المقدمة األولى ومبتـدأ فـى          

وهى ضروب أقرب إلى أشكال الفكر وأنساق الترتيـب فـى           . المقدمة الثانية 
، )العقليـة (حين أن القياس األصولى ليس له إال شكل واحد، الكلية الشرعية            

فال . لحد األوسط هو العلة   والجزئية التجريبية، والحكم هو النتيجة الجديدة، وا      
ويسـمى األصـوليون    . الكبرى تصبح صغرى، وال الصغرى تصبح كبرى      

 .الضرب الثالث نقضا

وفى القياس المنطقى قد تكون إحدى المقـدمتين مركبـة مـن جـزأين              
                                                           

א١٠٧−٩٩/١٠٦א)١( ،٧٩−١/٥٧. 
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א אא אא אא א א

∴ ∴ ∴ ∴ 
 .١٠٦−١٠٢א



- ١٠٠ - 

وفى القيـاس   . ويسمى أيضا نمط التالزم   . منفصلين وهى الشرطية المتصلة   
أما نمط التعاند فهو الشرطى المنفصل،      . األصولى كذلك مرة إثباتا ومرة نفيا     

ة فـى   قيسيموبر والتقسيم، وأحيانا تصل لعبة الكراسى ال      سوعند األصوليين ال  
معها المثـل األصـولى، ويكتفـى بالمثـل         يصعب  نطق الصورى درجة    مال

األربعة ترد إلى شكلين فقط ألن القديم لـيس         والحقيقة أن األشكال    . الكالمى
 .)١( واإلثبات فى اللغةىلعبة النفهى يم، إنما ليس بقدبحادث أو الحادث 

. والقياس عند الفالسفة تركيب مقدمتين للوصول منهمـا علـى نتيجـة           
ويستدعى أمرين يضاف أحدهما إلى اآلخر بنوع من المساواة لمعنى إضافى           

 .)٢(بين شيئين

ويدخل المنطق القديم فى باب االستدالل كملحق للقياس مثل استصحاب          
لصـحابى،  ااألدلة غير الشرعية مثل شرع من قبلنا، ومـذهب          الحال، ومع   

فاالستدالل فى المنطق هو طلب الـدليل       . )٣(واالستحسان، المصالح المرسلة  
هو الدليل نصـا أو إجمـاال أو        وفى األصول   ".الطريق المرشد إلى المطلوب   "

  بوجود العلة،  وهو بهذا المعنى يشير إلى مسالك العلة مثل وجود الحكم         . قياسا
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والـدليل  . ائه بانتفائها أو انتفاء شروطها، وانتفاء الحكم بانتفاء مداركـه         فوانت
المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر هى أشكال القيـاس              

 .وضروبه

والعنـاد  .  الماء إما طاهر وإما نجس     : العناد التام مثل   .ومادة األقيسة فقهية  
وقياس الخلف لـه مثـل      . )١(طهورا أو نجسا  إما أن يكون الماء      :والناقص مثل 

 ومن ثم يدخل المنطق الصـورى النظـرى         .)٢(فقهى أيضا من نجاسة الخمر    
 .داخل المنطق األصولى النظرى العملى، جمعا بين العقل والدافع

ويتألف البرهان من عدد من المعانى صادقة أم        . البرهانالتصديق ب  -٤
وهما المبتدأ أو الخبـر عنـد       .  العقل وهو عمل القوة الفكرية أى حكم     . كاذبة

النحويين، والموصوف والصفة عند المتكلمين، والموضوع والمحمول عنـد         
وهـى أسـماء مختلفـة      . المناطقة، والمحكوم عليه والحكم عند األصـوليين      

والمقدمة فى المنطق هى القضية، من موضوع ومحمـول، وفـى           . للقضايا
 . وفى الفقه الحكم. خبرالنحو هى الجملة الخبرية من مبتدأ أو 

والقضايا على أنواع أربعة بالنسبة للتعيـين واإلهمـال أو للخصـوص            
، والمهملة التى يكـون     االقضية المتعينة التى يكون موضوعها معين     . والعموم

 خاصة إذا سبقتها ألفاظ التبعيض وعامة إذا سـبقتها ألفـاظ            اموضوعها مطلق 
 .الكل والجميع

وذلك بأن يكـون المحكـوم عليـه    . يضهاوشرط صحة القضايا كذب نق   
واحدا والحكم واحدا، واإلضافة فى كليهما، والتساوى فـى القـوة والفعـل،             

وهـى شـروط    . والتساوى فى الجزء والكل، والتساوى فى المكان والزمان       
صورية فى صحة الخطاب أى فى صدق القضية فى ذاتها طبقـا لالتسـاق              
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 .)١(وليس صدقها فى الواقع أو فى النفس

وقد تحـذف   . وفى كل برهان أو قياس منطقى مقدمتان أو أكثر ونتيجة         
  .)٢(ويتوقف المطلوب التصديقى علـى مقـدمتين      . إحدى المقدمتين للعلم بها   

فالحكم بأحـدهما علـى أجـزاء       . والحكم بين شيئين قد يكون بالكم أو الكيف       
لكـل  ل" كـل "والدال على الكم سور مثل      . اآلخر كم، وبالنفى واإلثبات كيف    

لـيس  "للجزئى الموجب أو    " بعض كذا "للكل السالب أو    " ال واحد "الموجب أو   
طائفة، سائر، قاطة، كافة،    : وهناك ألفاظ أخرى مثل   . للجزئى السالب " بعض

 .)٣(ألف والم التعريف، تدل على الكل والبعض فى آن واحد

والمعلومات أيضا إما نقيضان ال يجتمعان معا وال يرتفعان معا، وإمـا            
دان ال يجتمعان معا وإن ارتفعا معا، وإما خالفـان ويمكـن اجتماعهمـا              ض

وهـو برهـان المسـند      .  والبرهان الصيغة المثلى للدليل     .)٤(وارتفاعهما معا 
 .)٥(الثابت أو برهان الخلف

صدق البرهان أو كذبه، إذن فى صـورته أوال عـن طريـق تـأليف               
القيـاس، ال فـرق بـين       مقدمتين، تنتج عنهما نتيجة، وهو الشكل األول فى         

والفرق بينهما أنه إذا كان المقدمات يقينية       . القياس المنطقى والقياس األصولى   
وإن كانت ظنية كان القيـاس ظنيـا        . كان القياس برهانا مثل القياس المنطقى     

والمقدمات فى البرهان مقدمات عقلية فـى حـين أن          . مثل القياس األصولى  
" كل مسكر  حـرام    "ى شرعية قطعية مثل     المقدمة األولى فى القياس األصول    

القيـاس المنطقـى    . ال تعرف إال بالتجربـة    " كل نبيذ مسكر  "والمقدمة الثانية   
 فـى   ."مؤلف" وهو   ،استنباطى يقوم على شرط االستغراق وهو الحد األوسط       

حين أن القياس األصولى يجمع بين الشرع والتجربة أى بين استنباط الكبرى            
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القياس المنطقى عقيم ال    . )١(اء الصغرى بالتجربة  من نصوص الشرع، واستقر   
 نتجينتج ألنه مجرد إدخال خصوص تحت عموم فى حين أن القياس الفقهى م            

والعالقة بين المقـدمتين فـى القيـاس        . ألنه إصدار حكم على واقعة جديدة     
ويـتم القيـاس    . المنطقى الحد األوسط وحتى القياس األصولى تسمى العلـة        

ن وقد يتم القياس األصولى من مقدمة واحدة، استنباط علة          المنطقى من مقدمتي  
 .الحكم من األصل أو استقراء علة الحكم من الفرع

قياس العلة هـو    . وهناك فرق فى البرهان بين قياس العلة وقياس الداللة        
االستدالل بالعلة على المعلول، وقياس الداللة هو االستدالل بـالمعلول علـى         

 من العلة إلى المعلول، وقياس الداللة هو صعود من          قياس العلة نزول  . العلة
والفرق بين برهان العلـة وبرهـان الداللـة أن الحـد     . )٢(المعلول إلى العلة  

األوسط فى برهان العلة هو علة الحكم، وفى برهان الداللة يكـون معلـوال              
 .)٣(ومسببا

 وهو مـا  . ويتم اإلدراك أيضا بالحدس وبمعاشرة األشياء واالتحاد معها       
كما أن التجربة المشـتركة بـين الـذوات تعـادل           . يعادل الحد عند القدماء   

فالبرهان ليس بين المقـدمات ومنـاهج       . )٤(التصديق أو البرهان عند القدماء    
فهذا هو البرهان فى الخطاب الصورى، وصدقه الداخلى        . االستدالل والنتائج 

فهناك أيضا  . طقىبتطابق النتائج مع المقدمات وعدم لزوم الدور، الصدق المن        
وليسـت  . الصدق النفسى، مدى تطابق الخطاب مع تجربة حية فى الشـعور          
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القضية فى النظم والترتيب أى فى صـورة الخطـاب بـل فـى مضـمونه                
 .)٢(واليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به .)١(وتجربته

والمادة من جهة اللفظ     .)٣(والخطأ فى البرهان من جهة المادة أو الصورة       
 : ومادة البرهان مستقاة من الكالم والفلسفة وهى سبعة.  المعنىأو

األوليات، وهى القضايا العقلية المحضة دون حس أو تخيل مثل علم            -١
 .اإلنسان بوجود نفسه والبديهيات الرياضية

المشاهدات الباطنة وتعنى فقط اإلحساسات الطبيعية الباطنيـة التـى           -٢
لتخيـل والتـوهم والتصـور      سماها الفالسفة الحواس الباطنة مثل ا     

 .والتذكر والحفظ وتقابل الحواس الخمس الظاهرة

 .المحسوسات الظاهرة طبقا للحواس الخمس -٣

التجريبيات وهى المحسوسات بعد تكرارها مثل اطراد العادات طبقا          -٤
 .لتالزم األسباب والمسببات

 .المتواترات، وهى المعارف التاريخية التى ال يدخلها الشك -٥

. والغيبيـات نـوع منهـا     .  أن كل موجود مشار إليه     الوهميات مثل  -٦
 .ويمكن التحقق من خطئها

المشهورات، وهى المقبوالت التى يسلم بها الجمهور مثل األمثـال           -٧
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 .)١(العامية واألقوال المأثورة وكثير من قياسات المتكلمين والفقهاء

. وكل ما يخرج عن منطق البرهان فال يعتد به فى المنطق واألصـول            
وكثير مـن   . )٢( أقرب إلى القضايا اإلنشائية التى تقوم على التصوير       ويصبح  

أقوال الفالسفة عن العقل الفعال واهب الصور من هذا النوع، وكذلك كثيـر             
 .من أقوال الصوفية عن كشف الغطاء

دخل المنطق األصولى مع النطق التقليدى من أجل نظرية متكاملة فـى            
 .)٣("معيار العلم"المنطقية خاصة فى المنطق وكما حاول الغزالى فى كتبه 

. فالعلة ما يوجـب التفكيـر     . ويتم تحديد العلة والحكمة والسبب والمانع     
. والسبب مظنة الحكم مصلحة أو مفسـدة      .  الذى يثبت الحكم   شىءوالحكمة ال 

 .ولكل أمثلة فقهية. والمانع الحكم أو السبب

ن الكل على الكل    وإذا كان القياس هو الحكم م     .  االستقراء والتمثيل  -٥
الذى تحته أو إلى جزئى فإن االستقراء هو الحكم على الكل بـالحكم علـى               

 .فاالستقراء أحد أنواع االستدالل. )٤(األجزاء

وهى تنقيح  . وتضم مناهج العلة إلى المنطق بالرغم من ضعف االستقراء        
ظر فى  تنقيح المناط الن  . واألمثلة فقهية . المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط    

أوصاف الكم لتخليص المناط بما ليس بمناط ولمعرفـة المـؤثر مـن غيـر        
وتخريج المنـاط   . وتحقيق المناط هو تحقيق العلة فى أحد الصور       . )٥(المؤثر
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 .)١(هو التعرف على علة الحكم باالستنباط واالجتهاد بعد النص على الحكم

حـين أن   فـى   . واالستقراء التام هو الذى يصلح فى البرهان المنطقـى        
والحقيقة أن كليهما يقومـان علـى       . )٢(االستقراء الناقص يصلح فى األصول    

وهـو مـا سـماه      . فالنقص فى االستقراء ال يقلل من قطعيته      . مبدأ االطراد 
واالستقراء الناقص فـى هـذه      . االستقراء المعنوى " الموافقات"الشاطبى فى   

ل الحكم بالجزء على    وتمثي. الحالة يكون تمثيال ألنه قياس الجزء على الجزء       
 .)٣(يسمى أيضا قياس تمثيلى. الجزء

والقياس المنطقى إما برهان أو جدل أو سفسطة        . نــق الظ ـ منط -٦
مقدماتـه قطعيـة    . والبرهان هو القياس اليقينى الصحيح    . أو خطابة أو شعر   

ويعنى . كالبديهيات والنظريات الصحيحة والحسيات السليمة من غلط الحواس       
وفى االصطالح، كالم مؤلف علـى وجـه        . يوصل إلى التحقيق  فى اللغة ما    

والجدل مقدماته مقبولة أو مشهورة، صادقة      . مخصوص بشروط مخصوصة  
 عن إفساد   ءالجدل هو دفع المر   . فى األغلب وكاذبة فى األندر، لغلبة الخصم      

الجدل يبدأ بمسلمات مشـهورة     . ، والجدل ليس البرهان   )٤(قوله بحجة أو شبهة   
هدفه االنتصار على الخصم، ولـيس      . ئعة وليس بمقدمات يقينية   ومسلحة وذا 

وقد يستعمل تمويهات ومغالطات ولـيس      . معرفة الحق، والوصول إلى العلم    
 .)٥(استدالالت برهانية

ضـمار أو   والسفسطة المغالطة من جهة اللفظ أو المعنى أو بالحذف واإل         
 بدل القطعية،   تركيب المقدمات أو نقص شروطها أو وضع المقدمات الوهمية        
 .واستعمال األلفاظ على غير استعمالها فى اللغة أو االصطالح

والخطابة مقدمات مقبولة تؤدى إلى غلبة الظن فتقتنع بها النفس وتـركن     

                                                           
 ..١١٣−١١٢א)١(
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يميل السامع إليها خاصـة إذا      . إليها مع عدم استبعاد نقيضها وحضوره بالبال      
ى لغة كالم الخطيـب     وتعن. كان الكالم فصيحا واأللفاظ عذبة، والنغمة طيبة      
 . سواء أفاد الظن أم اليقين، وغالبا ما يفيد الظن

والشعر تمثيل وتشبيه واستعارة وتخييل فى النفس للتقريب أو الترهيـب           
أو التشجيع أو الحث على العطاء وتحريك النفس فرحا أو حزنا تقريبا للبعـد              

بحسن الصوت  ويشتد تأثيره   . يؤثر فى النفس، وقد يكون كذبا     . وبعدا للقريب 
وفـى االصـطالح المنظومـة طبقـا        . ويعنى لغة المجاز والتخييل   . واللحن

 .)١(للعروض

ويشمل المنطق ليس فقط منطق اليقين، الحد والبرهان، بل أيضا منطـق         
والهـدف منـاظرة أهـل      . )٢(الظن، الجدل والمغالطة فـى آداب المنـاظرة       

 .)٣(الزمان

ديمة، من العلوم العقلية النقليـة  والمادة األصولية ق.  المادة األصولية  -٧
فهى مادة دخيلـة    . مثل الكالم أو الفلسفة أو العلوم التقليدية مثل الفقه أو اللغة          

 . فالعلم مادة وصورة.)٤(على علم األصول

وهـى فـى    . ونظرية العلم عند األصوليين مستفاد من الكالم والفلسـفة        
ى الحد إجابة على أسـئلة      المطالب أربعة ف  . الفلسفة مستمدة من الكالم أحيانا    

وهى أسئلة خارجية تصدر أحكامـا علـى األشـياء          ". أى"و" لم"و" ما"و" هل"
فعلم األصـول يتعلـق باألفعـال ولـيس         . الطبيعية الموضوعة بين قوسين   

كما أنه يقوم على التفرقة     . باألشياء، بالسلوك اإلنسانى وليس بمظاهر الطبيعة     
وهى أيضا صـفات فـى األشـياء        . بين الصفات الذاتية والصفات العرضية    

. ويبدو أن المنطق آلة صورية لمعرفة األشياء الماديـة        . وليست فى األفعال  

                                                           
 .٤٥−٤٤א)١(
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. )١(فالصورة والمادة من نفــس النظام على مستوين مختلفين من التجريـد          
لبيان الحد أو   " ما"للسؤال عن الوجود أو حاله،      " هل: "وأمهات المطالب أربعة  

 .)٢(لبيان العلة" مل"للتمييز، " أى"الرسم، 

وتذكر بعض األمثلة الفقهية التى عفا عليها الزمن ولم يعد لهـا وجـود              
 أبق فهـو حـر رافـض        نوإ. فال وجود للعبيد اآلن   " العبد اآلبق "اآلن مثل   

 .)٣(للعبودية، ال عقوبة عليه، وال يرجع إلى سيده

 لم يعد المنطق اآلن منطقا صوريا خالصا فى أشكال القضايا وضروبها          
فقط، من أجل استنباط الجزء من الكل ألنه مجدب وتحصيل حاصل، ولم يعد             
أيضا المنطق التجريبى الذى يقوم على استقراء الكل مـن األجـزاء نظـرا              

ولم يعد أيضا تمثيال بمعنى قياس الجزء على الجزء إال من           . الستقالل المعنى 
لشعورى الذى  هناك المنطق ا  . أجل ضرب المثل والتشبيه فى أساليب التعبير      

يحلل التجارب الشعورية، ويحول العالم الخارجى إلى قصد منسى، وإحالـة           
 .الذات إلى الموضوع إلى الذات فى قصد متبادل

بل إن المنطق اآلن أصبح جـزءا مـن منـاهج البحـث فـى العلـوم                 
فالظواهر اإلنسانية بها منطقها الخاص نظرا لطبيعتها وارتباطها        . االجتماعية
نسانية بحدود التنبؤ بها وبالقيم اإلنسانية أى حدود تحويل الواقـع           بالحرية اإل 
 . المادى إلى قيمةشىءإلى فكر، وال
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 الفصل األول

 ةـة العامـة اإلنسانيـالتجرب
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א٢٨٢−١/٢٧٩א א א١/١٤٢، א٣٠−٢٩، ،٨. 
א)١( ، א א٨٧−١/٨٥א א א٨٢−١/٦٧، ،

א٢٠٢−١/١٩٨ ، א א א ،٩−٣/٧. 
א١/٨٣א)٢( ،٣٠. 
 .١/١٠٠א)٣(
א)٤(  .٣/٣٤٦א
א")٥( א:١/١٠٠א"א א

א/٢ א٥٢١−٤٦٢، א ،١/٣٥٨. 
 .١٦−١٥א)٦(
א"،١/١٠١א)٧( א/١"א א٥٢١−٤٦٢، א ،

٣٦١−٣٥٨/٣٦٠−١/٣٥٦.
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א א.א א א .)١(א
.،.א

א א .א
א א א א.א

א א א .)٢(א
א א.א א

.א
א−٣ ،.א א א א א

א א א א א א אא א ،.
א א א א א א.א א א א

א א אא.א א א
א.א .א

א א א א א א
.)٣(א

א א א א א
א.)٤(א א א א א.)٥(א א .)٦(א

א א א אא
                                                           

א٢١−٢٠א)١( א١٣٣، א ،٣٤٧−٣/٣٤٦. 
א)٢( א٤٨٩−٥/٤٨٧א א א١١٥−١/١١٣، ،٢١−٢٠. 
א١/١٠١א)٣( א٢٠، א٥١−١/٥٠، א١٤−١٣، א ،

א١٤٩−١/١٤٨ א ،٧١. 
א)٤( אא א א

،א א א א א א א א
א١/١٠٢א ، א א א א ،٢٠٦−١/٢٠٣. 
א)٥( ،٧٢א א א א א א א ،

 .١٢−٣/١١א
 .٣/٩א)٦(
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א א א א.؟ א א
א א א .א

א א א א.א
א א א א א:.)١(א

א א א .؟
.)٢(.א

א א א.)٣(א
.)٤(א

א−٤ א.א א א א א
א א.א א א א א

א א א.)٥(א א א
א א א א א א.א
א א ، א א א א.א

א: אא א.א א א .א
א א ، א א א א.א

.)٦(א.

                                                           
א.א)١( א א.א

א.א ، א א א١٠٥−١/١٠٢א ،
א٢١−٢٠ א٨٥−١/٨٤، א١٥−١٤، א א١/١٤٥، א ،
٣٨٢−١/٣٨١. 

 .١١א)٢(
 .١٥−١٤א)٣(
א)٤(  .١/٣٧١א
א")٥( א א א א ..א

א אא א :א
א א א∴א א א

א١٠١−١/١٠٠א ،١٤−١٣. 
 .٢٠−١٥א)٦(
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א.المــغ الك ـ صي -أ .)١(א:א
א .א.א

א א.א א ، א א א
א.א א ، א א ،א א ،

א א ، א א،א א.א א
א:.א א א .)٢(א

א א ، א א ، א א ، א א א
אא א .א

א ، א א אא ،
א ، אא .)٣(א

א א א.)٤(א
א א אא .א

א ،.א א א א
א ، א ، א.א א

                                                           
א١٠١−١/١٠٠א)١( א١١، ،٧٣−٧٢. 
א٥א)٢( ،٤،٣−١١. 
א)٣( .٨٠−٧٧א

א

אאאאא

אאאא

א
א

א
א

א
א

א
א

א
א

א
א

א
א

א
א

א
א

 

א)٤( ، א א٣٣٢−١/٢٧٧א ،٢٣٧−١/٢٢٣. 



- ١١٤ - 

א.א א.א א
""א"א".)١(

א"א א.א"א א א א א
א א.א אא ، א א.א

א.)٢( א א א א א .)٣(א
א)٤(א א א א א א א .א

א א .א
א א א א א

א א.א א א א
א.א א א .א

א: א ، א א אא א ،.
א א א א א א.א

א .)٥(א
א א .)٦(א

                                                           
אא)١( א ، א ،٤٠٨−١/٣٩٩א

،"א"א"א" א"א א""א"א .א
א ، אא ، ،١٨٣−١٨٠א

א٢٢١−١/٢١٧א א٢٨٣−٢/٢٧٨، א א٦٠−٤/٥٣، א ،
א١١٧−١/١١٥ ، א א٢١٢−١/٢١٠، ،١/٢٦،
א١٧٥−١٧٤א א٢٨−٢٧، א١٧، א א١/٣٥٩، ،

٦−٣/٣. 
א٣٠٣−١/٣٠٢א)٢( א٨٧−١/٨٦، א א١/٣٦٢، ،

 .٣٩א
א٣٤א)٣( א א١٥٤−١/١٥٣، א ،٣٨٨−٣٨١/٢٨٣−١/٣٧٦. 
 .٧−٣/٣א)٤(
 .٤٢٤−٣/٤٢١אא)٥(
א)٦( א:א ، א ، א ، א ، א א ، א ، א ، א ، :א

א א ، א ، א ، א ، א ، א ، א.א ،:א א ، א ، א
،:א א ، א ، ،א א ، א ، א א א ، א ، א ، א
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א.אא א.א א א א
.א

א .א
א א א .)١(א

א אא אאא "א
א".א אא.א
א.א.א א

א א ، א א.א ،.
א ، א.)٢(א א א

א א ، א א א א .א
א א א א .אא

א א א.א א
א א.א א

)٣(.
אא. التجربة الشعورية  -ب

א ، א א ، א א
א.א א.א א

א.א ، א א א ،א
א א.)٤(א א א א.א א א
א.א א א א א

                                                                                                                                        
א ، א ، א ، א.א ،:א א א ، א ، א א ، א

א א ، א ، א ، א ، א ، א ، א א ، א ، א
א٥٣٣−١/٥٣١ ،٣٢.

א)١( א١٥٧−١/١٥٥א ،٣/١٠. 
א)٢(  .٤١٢−٣/٤٠٩א
 .٤٢٠−٤١٢א)٣(
א)٤(  .٣٩٠−٣/٣٨٢א
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،א א א א ، א
א.א .)١(א

.
א א א א א א א :א

א א א .א
א אא.א א א א א.א

א א א א.א א א..א
א .)٢(א

א א .אא
א.אא א .א

א א א.א.א א
א א א א.א

אא.א .א
א א א.א א .)٣(א

א .א
א.)٤(א אא .א

א א א.א א א .א
ـ انية-ج وم اإلنس א. العل א א א

א)٥(א א א א א א א ،.
אא א א א:א א א א

א ، א א ، א א א א א א
                                                           

 .٤٠٣−٣٩١א)١(
 .٤٠٦−٣/٤٠٣א)٢(
 .٣٦٦−٣/٣٥٨א)٣(
א)٤( א٤/٦١א ،١٧٧−١٧٤. 
 .١/١٠١א)٥(
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א א א ".א"א
א ،

א א .א
، א א

، א א א א ، ، ،
א. ، א א א א א

א א א א ، א א ، א
، א א ، א א ، א ،

א ، .אא
א ،"א"א

א א.א.א א א א
א א א א א א א ، א.א

אא א א ، א א ، א ، א
.א

، א ، א
א.א ، א ، א א א.א

א א ، א א א ، א א א.א א א
، א ، א ، א ،א א א

، א א ، א א א ، א א א
א א א א א א א .)١(א

א א א
א:א ، א א ، א א

א.א א
א. א א א .א

                                                           
א)١(  .٣٨٢−٣/٣٧٥א
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א א א ، .א
א،א א ، א א ، א ،א א א

א א א א .א
א א א ، א א א

.)١(.א
א.)٢(א.א .א

א א.א
א א א א א

.
ع   استقراء -د א. الواق א.א

א א א א .א
א א א א א.א א א

א אא.א א .א
א א א א .)٣(א

א .א
.א

א..א.א א
א.א א

א א א ، ،.
א .)٤(א

א.אא א
א.א א א.א

                                                           
א١٠٧−١/١٠٥א)١( א א٧٠−٤/٦٥، א٣٤، ،١٣٣−٢/١٢٩. 

א)٢(  .١/٥٣٩א
א)٣(  .٣٦٩−٣/٣٦٦א
 .٣٥٨−٣/٣٥٣א)٤(
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א. א.א
א.א .)١(א

 .خــالنس: اـثالث
א.א−١ א א

א "א""א"א
.)٢("א"

א א א א א
א.א א א .א

א א א א .)٣(א
א א אא א.)٤(א

א א א א א.)٥(א א
א" א .)٦("א

א א א א א.א א א א

                                                           
א)١(  .٣٧٥−٣/٣٦٩א
א١٢٩−٢/١٠٧א)٢( א ،٢٣٥−٣/١٤٣. 
 .١/١٠٧א)٣(
א.٢٨١−٢٤٣/−١١٣−١٠٦א)٤( ، א א א.٤٥٥−١/٣٩٣א

א٣٩٤−٣٩٣א א א٨٢، ، א א א٣٨٧−٣٨١، ،
א٤٣٧−١/٣٩٥ א١٢، א١٠١٧−٢/١٠٠٧، ،١/٧٢−
א٧٤/٤/٤٤٣ א א١٢٥−٨٢/١٢٢−٨٠، ،٥٤٦−٢/٤٥٠א.٦٣−٥٥،
א١٤א ،٣٦.
א)٥( אאא א، א

א٤/٤٤٤ א٢٦، א٤٧٤−٢/٤٦٧، א ،٣٧٣−٣١١/٣٧٢−٣/٢٩٧،
א٤١٠−٢/٧١/٣٣٥א א א٢١٩−٢١٦/٤/١٩٧−١/٢١٠، א ،٧٢٩−٦٩٦،
א٣٦٤−٣٠٧א א٧٦٦−٧٥٤،٣/٧٥٥−٢/٧٠٠، ،٢٢٧−١/٢٢٦. 
 .٩٧−٨٩א)٦(
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א א א אא א א א.)١(א
א א א"א א".א
א.א.א א.א א א א

א.)٢( א א
א א א .)٣("א

א א.א
א.א .)٤(א

.)٥(אאא
א א א.א א א א

א א.א א.א א
א .א

، א א א א ، א א א
א.)٦(א

א א.א א.א .)٧(א
                                                           

 ١٠٨−١/١٠٧א)١(
א٥٠−٤٩א)٢( א٥٦، ،٣٣٨−٢/٣٣٦ 
א"א")٣( א א٢٠٠−٢/١٩٧، א א.١٤٣، א א

א ، א٣٩٥−١/٣٩٤א א א٨٢−٨١، א٣٩٧−١/٣٩٥، ،
א١٠٠٧−٢/١٠٠٣ א٤٤٠−٤/٤٣٨، א٥٦−٥٥، ،١٣٠٠−٢/١٢٩٣،
א٥٤−٢/٥٣א א٢/٣٣٥، א א٦−٢/٥، א ،٦٩٧،
א٣١٠−٣٠٧א א٧٠٢−٢/٧٠٠، א٢٢٦−١/٢١٨، ،
א١٦٣−٢/١٦٠ א٢٧، א٦١٠−١/٥٨٨، ،٧٤،
א١٩٥א א٥٣−٥١، א١١٥−١١٣، ،١١٤−١١٣،

 .٩٠−٨٩א
א)٤( א.אא א

א. 
א)٥( ٤/٣١٩א
א)٦(  .١٠٨−٣/١٠٤א

)٧(א א  .א
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א א א א א א א
א א.א .א

.א.
א א .א

א א.א א א .)١(א
א א.אאא

אא.א א ،.
א א א א א א

א א ، א.א א
א א

א.א א"".)٢(א
א .)٣(א

א.א−٣ א
אא.)٤( .א

א א א א .)٦(א.)٥(א
، א א
א א א א.אא א א א

א א ،אא.א
.א

א א.א א ،
                                                           

 .١١٨−١١٧א)١(

א)٢(  .١١٧−٣/١٠٨א
א)٣(  .٢٩٧−٢٩٦א
א١١٢−١/١١١א)٤( ،١١٦−١١٤. 
א)٥( א٤א א א א ، א א".١٣٩−١٠٦א א א

א א"א א ،٢٢٠−٢/٢١٥. 
 .١٨٦−١٨٥א)٦(
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א א א.א
א. א.א

א ، א א ،)١(.
א ، א א

א א א.א ، א א
א א ، א א ، א א ، א .א

א א א א א ، א א א
א א.א אא א

א.א א א א א א .)٢(א
א א א א א א א

א א.א אא א
א.א א א.א א א .)٣(א

א א א.א א א א
א א א א.א א

א..א א א א א א א
)٤(.

א א
                                                           

א١١٠−١٠٨א)١( א א١٨٥، א ،٣.
)٢" א١/١١٤/١٢٣א"א) ، א א א א ،٢/١٠١٣−

א١٠١٤ א٢٥٤−٢٥١، א٢٩١−٢٨٨، ،٣٤٨−٢/٣٤٢، א א،
א٧٠٧−٧٠٢א א٣١٧−٣١٢، א٧٠٤−٢/٧٠٨، ،٢٣٥−٢٢٧،
א١٧١−٢/١٦٦א ، א א א א ،١٨٧−٣/١٨١. 
א)٣( א١٤٤א ، א א א א א٣٩٩−١/٣٩٨، א٤٥٦، ،

א٣٤٠−٢/٣٣٨ א א٢٤٠−٢٣٧/٤/٢٣٩−١/٢٣٧، א א١٣−٢/١٠، ،
א٣١٢−٣١١ א١٦٥−٢/١٦٤، א٢٠٦−٢٠٥، א א١٨٥، ،

.١٥١−٣/١٥٠א
א١/١١٠א)٤( א،٤٠٠−١/٣٩٧، ، א א

א٤٤٨−٤/٤٤٥ א١٣٠٣−٢/١٣٠٠، א٢/٣٤٢، א ،٢١−٢/١٣. 
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א א.א א א
، א א.א

א .)١(א
، א א א א אא

، .אא.א
א: ، א א.א א א

א א א א א.א
א ، א א.א

.א.א
א.א.א
א.א א.א א

.)٢(א
א.)٣(א א .א

א א א א.א א
א א.א .א

אא א .)٤(א
א.א א א א

א א.א א א א א
א א א.א.א

א.א.)٥(א א

                                                           
 .١/١١٠א)١(
א)٢(  .٣/١٥٦א
א)٣( ، א א א٤٠٦−١/٤٠١א ،١٩٦−٣/١٩٣. 
א)٤( ، א א א א٤١٥−١/٤١٣א ،٣٥٠−١/٣٤٨،

א א٨٨−٢/٢٧א א٣٢٥−٣٢٣، א٢/١٧٦، ،٢٠٠. 
א٢/١٩٨א)٥( א١٢١، א א١/٤٤١،  .٣/١٧٩א،
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א .)١(א
א א ، א א א א

א א.)٢(אא א
א א א.א א .א

א א א א.)٣(א א
א א .א

אא אא .)٤(א
א א א א א ، א א

א א، א א
א א ، א ،א א א ، א

א א א א א.א א א א
א א א א.א א א א

א א אא א א
א א .)٥(א

א.א ، א א .א
א א א א ، א א

אא .)٦(א

                                                           
א)١(  .٢٣٦−١/٢٣٢א
א)٢(  .١١٨−٣/١٠٢א
 .١٠٤−١٠٢א)٣(
אא")٤(  .١٠٤א"א
)٥("، אאא א

، א ، א א א א، א
א ، א

،"אא
 .١٠٤א
א)٦(  .٢٥٥−١/٢٥٤א
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א.א−٤ ، א א א
א א א א ، א

א א ، א א א
.אא

א.א א א א
א א.א א א

א א א א א א .א
א א.אא

.، א.א א
א א.א א א .)١(א
א.א א

א א א.א א א
א.)٢(א ،.)٣(א

א א ، א א.א
א.)٤(א.א א

                                                           
א)١( ، א א٤٢٢−١/٤١٩א א٤٠٦−٣٩٧/٤٠٥−١/٣٩٦، א ،٤/٢٤٣−

א٢٤٨ א٣٣٣−٣٣٢، א א٤٣٨−١/٤٣٧، א٣٤، ،٣/١٩٦−
א١٩٧ א א١٧٧−٣/١٧٥، א١٨٩−١٨٨، א ،٤٥٣−٤/٢٤٩. 

א)٢( ؟ א א ، א א .٤٤٤−٤/٤٤٣א
، א ،א.٤٥٥−٤/٤٤٨א א א א

א٤٧٨−٢/٤٧٤א א٥٨−٢/٥٤، א א٧١١−٧٠٧، ،
١٩٨−١٩٦، א א א ،٣/١٧٤. 

א١٢١−١/١٢٠א)٣( א٣٨٨، א.١٨، ، א אא
א١٣٠−١٢٦ ، א א א٥٤٣−٢/٥٣٨، א ،
א٤/٢٥٤ א٢٥٧−١/٢٥٦، א١٩٧−٢/١٩٢، ،٢٠٠،
 .١١٧א

א)٤( א٤/٢٤א ،٢٠. 
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א א.א.)١(א א
א.א א א.א א

א.אא
א א א א א.)٢(א א

א.)٣(א.
א אא א א א
א.)٤( א א א.)٥(א א

א א ، א .א
א.אא א א א
א א.א א

א.א א ، א א א
א א א ، א ، .)٦(א

אא א א א א א ،
א א ، .)٧(א

א א א א .)٨(א

                                                           
א٢٤٩−١/٢٤٨א)١(  .٢٢٥−٣/٢٢٤א،

א)٢( ، א א١٢٣−١/١٢٢א א ،١٩٨−١٩٧. 

א)٣(  .٣٦−٢/٣٤א

א٦٣−٢/٦٠א)٤( א ،٢٠٠.
א

אא
 

 .١١٦א)٥(
א)٦( ، א٤٥٧−٤/٤٥٦א א ،٢٥٣−١/٢٥٠. 
 .٣٠١א)٧(
א)٨( .٣/١٧٨א

א  ∴א
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א א א א א.א א
א א.א א.)١(א א .א

א א א.א א
א.)٢(א .)٣(א
א א.א א א .)٤(א
א−٤ א.א א א
א א.א א א א.א
א.،א א א א

א א א א ،.
א א .א

א.)٥(א א אא
א א .א.א

א ، א א א א א א א
א א.א

א. א

                                                           
אא)١( ، א٤٨٨−٤/٤٨٥א ،

א٢/١٩٢ ،١٢٠. 
א)٢( ، א ،.٤٥١−١/٤٤٩א א א

א٤٦٥−٤/٤٥٨א א٦٢−٦١، א٣٠٢−٣٠١، ،٤١٠−٢/٤٠٩،
א٣٦٤−٣٦٢א א.٢/١٩٩، ، א א א

א א٧٦٧−٢/٧٦٤، ،٢٧٢−١/٢٧٠. 
א٣٩٨−٢/٣٩٥א)٣( א א٦٦−٢/٦٥، א א١/٤٤١، ،٣/٢١٦−

א٢١٨ א،  .٢٦٩א
א٢٨٤−٢٨٢א)٤( ،٢٢٥−٢٢٣. 
א)٥( א ، א א א א א א א

א.٨٢−٣/٧٦ ، א א٢٣٨−٢٣٥א ،
א٤٦٦−٤٥٦/٤٦٢−٢/٤٥٠ א ،٤٦٩−٢٤٣/٥/٤٦٧−٢٤٢/٤/٢٤١−٢٢٠/٢٣٨−١/٢١٦،
א٥٢٩−٢/٥٢٨א א١٦٦−٢/١٦٥، א١٩٨، א ،١/٤٣٩−

א٤٤٠ א٣٥، א א ،٣/١٤٩. 
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א א א.א א א א
א ، א.א

אא א א .)١(א
א א א א .)٢(א

א.א א א.א א א א א
א.א א א

א א .)٣(א
א אא א א

א.)٤(א אא.א
א א א א א

א א א.אא א א
א א א א א אא
א א א א.א
א.

א א א א א
א א ،א א ، א ، א ،
א א.א א.א

                                                           
 .١١١−١/١١٠א)١(
א١٣١٥−٢/١٣١٣א)٢( א ، א א٣٢٢−٣/٣١٢، ،٩٧−٩٢. 
א٢/٣٩٣א)٣( א א٤/٢٧٩، א ،١/٤٤١. 
א"א")٤( א ،٢٣٢−٢/٢٢٩" א. א א

א" א٢٤٩−٢٣٣، א א٨٤−٨٣، א٣٩٤−٣٩٢، ،٤١٥−١/٤١٠،
א٢٦٣−٢٥٧/٢٦٠א ،٥٦، א א א א ،
א٤٩٠−٢/٤٨٨א א א א٥٠١−٢/٤٩٠، ،

א١٣٠٦−٢/١٣٠٣ א٢/٥٩، א א٣١٤−٤/٣٠٣، ،٧٢١−٢/٧١٧،
א١٧٦−٢/١٧١א א٢٠٧، א١١٥، א א ،

א ، א א א٣٣٨א א٣٤، א ،١٨٦−١٨٥،
א א ، א١٧٢−٣/١٥٩א ،١٨٧−١٨٦. 
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א א ،
א א א אא .א

א.א א א
א.)١(א א א א

א א ، א.א א
א א א.א א
א א א א א.א א

א א א .)٢(א
א−٥ א:א.א ، א ، א ، א
א.)٣( א א א
א.)٤(א א .א

א א א ، א א.א.א
.א

א: א.א

                                                           
א)١( ، א א.١١٦−١/١١٢א ، .٤١٣−١/٤٠٦א

א ، א٤٧٧−٤/٤٧٢א א א٤١−٢/٣٦، ،
٢٤٢−١/٢٣٥" א. א אא א א"א ،٣٣٨،
א א٤٤٤−١/٤٣١/٤٤٣א ،١٩٣−٣/١٨٧. 

א٦٥−٢/٦٣א)٢( א٣٦٦−٢/٣٥٤، ،٣٢٣−٣١٧. 
.١٢٩−١/١٢١א)٣(

 
א١/١٢١א)٤( א٥٨−٥٧، א٤٥٧−٢/٤٥٦، א١٥، א ،

א٣٧٢−٣/٣٥٥ א٨٦−٢/٧٨، א٢٩٦−٢٩٢، א٣٦٨−٢/٣٦٦، א ،
א٢٢٧−٢٨٨/٤/٢٢٠−٢٥٠/٢٨٣−١/٢٤٥ א א٦٠−٢/٥٧، א١٩٨، ،
א٢٤٢−٢٤٠ א א١/٤٣٠، א ،٣/١٥٠. 

א
א
א
א
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א א.א א א
א א.א א אא א

א א א.א א א
א א א.א א א א

א אא א
א א.א א א א א

א.א א א
א א א א.)١(،

א.א.א .א
א א.א א א א

א.א
.אא

א א.א
א א א א א .א

א א א.א א א
א ، א א א א

"א"א.
א.)٢("א""א" א א

א.،
.)٣("א"

                                                           
א١٢٢−١/١٢١א)١( א٧٢٨−٢/٧٢٦، א١٩٨، ، א א ،١/٣٩٩−

א٤٠١ א٢٥٦−٢٥٥، א٤٦٢−٢/٤٥٨، א ،٥٤٦−٢/٥٤٣،
א٣٤٢−٢/٣٤٠א א א٢٣٢−١/٢٢٠، א א٧١٦−٧١١، ،

א٢/١٦٦ א א١/٤٤٥، א א١٥٨−٣/١٥٧، ،١٨٦. 
 .١/١٢٢א)٢(
)٣(א ،١٢٠−١/١١٩.

א ، א٤١٦−١/٤١٥א א٥٨، ،٤٨٠−٢/٤٧٨،
א א١٨٩−١٨٧א א.١٩٩−٣/١٩٧، א ، א
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א−٦ ،.א א א א
א.)١(א א

א א א.)٢(א ، א
א א א א ، א

א.)٣( א א.א
، אא א א

.א
א א א א א א א א

א א א.)٤(א א
א.א א א

.)٥(א
                                                                                                                                        

א٣/١٧٣ א١٨٨−١٨٧، א٢/١٣١٣، א١٥، ،٣٥٢−٢/٣٥١،
א א٢٢٩−١/٢٥٠/٤/٢٢٧א א א٣٢٧−٣٢٥א.٢٤−٢/٢١، ،
א٢/٧٢٢ א٢٥١−١/٢٤٩، א٢/١٧٧، א١٩٨، ،

א١١٦ ،٣٤. 
א)١( ؟،  .٤٥٦−٤/٤٥٥א
א)٢(  .٢٥٨−٤/٢٥٦א
א)٣( א ، א א.١٠−٣/٧א :א

אא ،א אא ،א א
א א אא א ،٤/٢٢٩. 

א)٤( א אא א א א א
א א א א ، א  .א

אאא)٥( ،א،
"١/١٢٠א א"א. א א.٢٢٦−٤/٢٢٣،

א א٤١٨−١/٤١٦، א א٨٣−٨٢، ،٣٩١−٣٨٨.
א.٤٠٩−١/٤٠٦א ، א −٤/٤٦٦א
א٤٧١ א٢٥٩−٢٥٨، א٤٨٢−٢/٤٨١، א١٥، ،٣٥٤−٢/٣٥٢،
א א٢٣٩−٢٤٥/٢٥٣/٤/٢٢٩−١/٢٤٣א א א٢٧−٢/٢٥، ،٣٢٩−٣٢٧،
א٧٢٣−٢/٧٢٢א א٢٥٥−١/٢٥١، א١٧٩−٢/١٧٧، ،

א٢٠١−٢٠٠ א١١٦، א א٤٣٩−١/٤٣٨، ،٢٠٠−٣/١٩٩،
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א א א א א
א. א ، א א א.א

א"א" א א .א
א א:א א א א

א א ؟ א א א א
א ، ، א.א א א א

א א א .א
א−٧ א.א א
א.א א א א

א א א.א א .א.א
אא.א א

א.א א א א א
א ،.א ،)١(.

א א א .)٢(א

                                                                                                                                        
 .١٨٨א
א.١٢٤−١/١٢٣א)١( ،א:א

א א:א א א א א.א
א א ، א٢٦٩−٢/٢٥٣א ،٢٣٤−٢٣١.

א

א אא אא אא =א
א= ، א א אא ، א٤١٩−١/٤١٨א א א١٨٣، ،

א٣٩٢ א٤٤٣−٤/٤٤٠، א٤٨٧−٢/٤٨٣، ،١٣١٣−٢/١٣١٢،
א٢٩٩−٢٩٧א א א٣١−٢/٢٨، א٣٣١−٣٣٠، ،٢/٧٢٣−

א٧٢٦ א١٨٠−٢/١٧٩، א١١٧، א٣٤، ،٣/٢٠٤−
א٢٠٧ א١٩٠−١٨٩، ،٤١٠−٢/٤٠٩. 

א)٢(  .٣/١٨٣א
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א א א .)١(א
א א א א א א

א א א ، א
.)٢(אא

א−٨ א.א
א א.א א א א א א

)٣(.
..)٤(א

א.)٥(، א .א
                                                           

א)١(  .٣/١٨٤א
 .٤/٤٦٥א)٢(
א)٣( ، א א א א א١٢٥−١/١٢٢/١٢٤א ،

א.٢٤٦−٢٣٩ ، א ، .٤٢٤−٤٢٣א.١/٤٢٢א
،  .٤٣١−٤٢٤א

)٤(אא א.، א א.א ، א
א٨٦−٨٢א א٢٧١−٢٦٤، א٥٩، א٣٨١−٢/٣٧٩، ،٣٣٨،
א٧٤٩−٢/٧٤٥א א١٨٣−٢/١٨١، א٢٠٥−٢٠١، ،١١٧−

א١١٨ ،٢٢٤−٢١٢. 
א"א")٥( ،.א".א ، א

א ، א"א א ، א ،.٨٥א א
א٢٩١−٢٨٧א ، א א א א ،١٠١٥−٢/١٠١٤" א. א

א ، א א"א א.١١٧−١١٣، א א
א ، א١٣٧−١١٧א א ،=

א٨٥−٨٤= א٣٩٥، ، א ، א ،٤٨٣−٤/٤٧٧،
אא.٢٨א א א.٢/٣٤٥، א ، א

א.١٤٥−١٤١ א א א٥٢٩−٢/٥١٣א ،١٣٠٩−٢/١٣٠٧،
א٥א א٥٢٩−٢/٥١٣، א א٢٦٨−٤/٢٥٨، א ،٢/٤١−
א٧٢٩−٧١٧אא،٤٧ א٣٣٥−٣٣٤، א٧١٧−٢/٧١٤، ،
א٢٦٢−١/٢٥٧ א١٨١−٢/١٨٠، א١١٨−١١٧، ،٣٤٠−٣٣٩،

א١١٧−١١٦א א א٤٣١−١/٤٢٩، א٣٥−٣٤، ،
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.א.)١(א
א.א א .א

א א א ،א א א א א ،
א א א א א א א א א.א

א א.)٢(א א
، א ، א ، א ، א
א א א א א א א א ، א .)٣(א

א א א.)٤(א
א. ، א ، א

א.א.א ، .)٥(א
א .)٦(א

א א א א.א
، א ، א ، א ، אא .)٧(א

                                                                                                                                        
א١٩٠−١٨٩א א٢٠٢−٣/٢٠٠، ،١٩٢−١٩٠. 
א٢٧٣−٢٧٢א)١( א ، א א٣٥٧−٣/٣٣١، א٢/٣٨٤، א ،

א٣٠٣−٤/٢٩٨ א٣٣٦، א٧٤٥−٢/٧٤٣، א٤٣١−١/٤٢٣، ،
א٢/١٨٣ ،١١٨. 

א)٢( אא ، א א א١٣٧א א ،٣٦٨−٢/٣٦٧،
א א٨٦א א٣٩٥، א٤٣٣−١/٤٣٢، א٥٩، ،٢/١٣١١−
א١٣١٢ א١٦، א٣٨٤−٣٧٨/٣٨٢−٢/٣٦٩، א א٢٩٨−٤/٢٩٠، א ،
א٥٠−٢/٤٧ א٣٤٦−٣٣٦، א٢٦٤−١/٢٦٣، ،١٨٨−٢/١٨٥،
 .٣א
א)٣(  .٢א
א)٤( א٤/٣٢٢א א٢٢٨، א א٢٠٢−٣/٢٠١، ،١٩٣−١٩٢. 
א)٥( ، א ،  .٤٨٤−٤/٤٨٣)א(א
 .٣٥٣−٣٥٢א)٦(
א.١٢٨−١/١٢٥א)٧( א א.א

א ، א٤٣٤−١/٤٣٢א א א٨٦، ،٤٣٥−١/٤٣٤، ،א
א٤/٤٨٨א א٥٣٢−٢/٥٣١א/،٦٠−٥٧، ،
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א א א.א א א א
א.א א א א א א .א

א א
אא א .)١(א

א א.א א
א א א א א .)٢(א

א א א א א א.א ، א אא ، א א
א א א א .)٣(א

א.)٤(א
א.א א א ..א

א .א.)٥(א
א א א א .א

                                                                                                                                        
א٢/٦٦ א٣٩٠−٢/٣٨٨، א א٤/٣١٧، א٥٤−٢/٥١،א ،
א٣٥١−٣٤٦ א٧٥٢−٢/٧٥٠، א٢٦٦−١/٢٦٥، ،١٨٩−٢/١٨٨،
א١١٩א א א٣٥א،٤٣٥−١/٤٣٣، א ،
א١٩٤−١٩١ א٢١١−٣/٢٠٧، א ،٢٠٥−٣/٢٠٣. 

א٥٣٥−٢/٥٣٢א)١( א א٣٢٠−٤/٣١٩، א א٦٤−٢/٦٠، ،
٢٣٢−٢٣٠. 

א١/١٢٨א)٢( א،٤٣٤−١/٤٣٣، ، א א
א٤٨٩−٤/٤٨٨ א٢٧٤، א٥٧، א٥٣١−٢/٥٢٩، ،

א٣٩١−٢/٣٩٠ א א٢٩٠/٣١٤−٤/٢٨٨، א١/٢٦٦، ،١٩١−٢/١٨٩،
א١١٩א א ،٢١١−٣/٢٠٦. 

א)٣( א٤٩٤−٥/٤٨٩א א א١٩٦−١٩٤، א٢١٤−٣/٢١١، א ،
٥٥−٢/٥٤. 

א.٨٥א)٤( ، א א٤٣٦−١/٤٣٤א ،
א٤٣٧−١/٤٣٥ א٢٧٥، א٧٥٣−٢/٧٥٢א٢٦٠، א،٣٣٩−٣٣٨،
א٢٠٢−٢٠٠א ،١٩٣. 

א)٥( א٤٣٦−١/٤٣٥א ،٣٥. 
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א א.)١(א
.)٢(א

א.)٣(.א
א.א א.، א

א א א א.א ، א
.)٤(א

א−٩ א.א ، א
א.)٥(.א

.)٧(א.)٦(
.א.)٨(א

אא.)٩("א"א א א
                                                           

א)١( ، א א٤٣٧−١/٤٣٦א א٦١٢، א٣٩٣−٢/٣٩٢، ،
א٥٧−٢/٥٥א א٧٥٤−٢/٧٥٣، א١٩٢−٢/١٩١، ،

١٩٤. 
א٢/٣٩٢א)٢( א٢٧٠−١/٢٦٨، א א١٩٦−١٩٤، ،

٢١٦−٣/٢١٤. 
א)٣( א ، א٣/٢١٢א א א ،٢١٥−٣/٢١٣. 
א)٤( ، א א٢٢٢/٢٢٥א،١/١٠٧א ،١١٩. 
א١١٧−١/١١٦א)٥( א.٢١٦−٢١٣، א ،

א٢١١−٢/٢٠٣ א٢/١٩٣، א.١١٩، א א
א ؟ א١/٤٤٧א א٣٨٧، א٣٠٠−٢٩٩، ،٣٦٢−٣٦٠،

א٧٦٤−٣/٧٦٣א א ،٣/٢٢٣. 
א٤١٦−١/٤١٥א)٦( ؟.١٩٧−١٩٦٩، א א

א٢٩٧−٢٩١א ،١٠١٧−٢/١٠١٦. 
אא)٧( ؟، ،٥٣٨−٢/٥٣٥א

א٤٠٩−٢/٤٠٧א א١٣١، א ،٢٠٠−٢٩٩. 
א)٨( ؟ א٤٥٨−٤/٤٥٧، א٢٨١، א ،

א٣٢١−٤/٣٢٠ א،٢١٦−٢١٢،  .١/٤٤٣א
)٩(א ، ،

א.١١٩−١/١١٧ ؟ א א٤٤٧−١/٤٣٧א ،١/٤١٦−
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א א א.א א א
                                                                                                                                        

א٤٢٢ א١٧٧، א٤٠٧−٢/٣٩٨، א٣٤−٢/٣٢א، ،٣٥٣−
א٣٦٠ א٧٦٢−٣/٧٥٥، א٢٤٨−١/٢٤٢، א ،١/٤٤٣. 

א)١( א.٣٢٠−١٩٣/٣١٥−٢/١٨٩א א ؟، א א
א١٤٨−١٤٦ א٢/١٠١٥، א٢٨٠−٢٧٦، א،٦٣−٦٢،
א٥١٢−٢/٥٠١ א١٣١١−٢/١٣٠٩، א א٢٧٩−٤/٢٦٨، ،٢١٣−٢٠٧،
א٩١−٩٠א א٣٥، א٢٢١−٣/٢١٨، א ،٢٢٢−٣/٢١٦،

א א א٢٧٠א ،١٩٦−١٩٤. 
 .٤٢٣−١/٤٢٢א)٢(
)٣(א א א  .،،א
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א.א א ، א א א א א א
א .)١(א

א א .)٢(א
א ، א א א א

א א.א א א .א
א א .א

א א א א.א א
א א.א
א א א.א א א א

.א
א א א א א

א.א א א אא ،
א ، א א א ، א א.)٣(א

א א.א א .א
א א א א

א א ، א.א ، א
א.א א א.א

א א א
א.א א א אא .א

א א א א
                                                           

)١(אא א א א א:،
א "אא.؟

א". א א"א א ،"א א א ، א א١א א
، א ، א ، א א  .٧١−١٩٩٨،٥٦א

א)٢(  .٣٥١−٣/٣٤٧א
 .٣٥٢−٣/٣٥١א)٣(
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.)١(א

                                                           
 .٤٠٩−٣/٤٠٦א)١(
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 الفصل الثانى

 التجربــــة النموذجيــــة

 )ةـــالسنـــــ(

 . الروايـــة: أوال

א.א−١ א א א
אא א א ،.)١(א א

، .)٢(אא
א א

א.א א א ،א א

                                                           
א)١( א אא א.٣٠−٢٨، א א

א ، א א א .٣٤−٣١א
א١٧٣−١/١٢٩א)٢( א٣٧٤−١/٢٧٣، )א(،

א٢٦−٢٤ א א٧٣، א٢٣−٣/٢٢، א ،
٣/٢٣٦.



 −١٤٠ −

א.)١(.
א אא א

א.)٢(א א "א
.)٣("א

א א א ، א א
א א.)٤(א א

א .)٥(אא
א.)٧(א.)٦(

                                                           
א:א.١/١٢٩א)١( א٤א א:א

؟ .١٠٣−٦٤א
א")٢( א א"א ،٨٢−٧٩.

א" א"א ،٨٥−٨٢" א.
א. ،

א"א ،٨٥.
א)٣( א٤٤−٤٣א א١٣، ،٥٧−٥٦،

א א٩٠−٨٦א א ،٥٢−٥١.
א٣٤א)٤( א٢٠−٣/١٩، ،٣٣.
א١/١٤٥א)٥( ،٥٥−٥٣.
.٢٤−٣/٢٢א)٦(
א)٧( א٢٣٧−٣/٢٣٦א ،٣٣.



 −١٤١ −

א א א א א א א.)١(א
א ،א.א

א ، .)٢(א
א א.א א א א

א א .א"א"א
א א א

א.א א א א א
، .א.א
،"א".)٣(א א
א א.)٤(א .)٥(א

א א.א
א.: א

א א .)٦(א

                                                           
.٧٥א)١(
אא)٢( א ، א٢٣٩−٣/٢٣٨א ،

.٢/٢٣٩א
א)٣( ، א .٣٩٦−٣/٣٨٣א
א)٤( א٥٣א ،١٠٠−١/٨٧.
א)٥( .٧−٤/٣א
א)٦(



 −١٤٢ −

א .א.א
א א א.א
א א א.)١(א א

א א א ، א
א.א.א

א .א
א.א א

א א.א א
א א א א א ،

.)٢(א
،א א א א ، א א ، א

א ، א אא ،.א א
                                                                                                            

א
אא אא

א)١( .٥٨−٤/٢٤א
.٣٤١−٣/٣٣٧א)٢(



 −١٤٣ −

א.)١(א א א
א. ، א אא

א.א.א
א א א.א א

א.)٢( א ،.א
.א.)٣(،

א א א א אא .א
א א א אא א

א.א .א
א א.א

א.א ، א ، א א
א.)٤(א א

א .)٥(א

                                                           
.٨٦−٤/٣א)١(
.١١−٤/٧א)٢(
.٢٤−٤/١٢א)٣(
א"א")٤( א ،٨٨−١/٨٧،

א٣٤א א٢٢−٣/٢٠، א٢٣، ،
٢٧−٢٥.

.٢٧א)٥(



 −١٤٤ −

"א"א.א−٢
א.)١(א א א א א

א א א א.)٢(א א
א ، .א

א א א .)٣(א
אא א א .)٤(א

א .)٥(א.א

                                                           
א١/١٢٩א)١( א א٤٢٢−٤١٩، א٣٦٧، ،

א١٠٧١−٣/٨٩٢ א א٤٥٩−١/٤٥٧، ،٧٠−٤٢.
.٤٣−٤٢א)٢(
א)٣( "א א: א"א א، א ، א א

א.٢٤٣−١٩٩٦،١٣١ ، א א א א א
א٣٢−١/٣١א א٣٩٥−١/٣٢٤، ،٤١٦−
א٤١٩ א א٢٨٤−٣/٢٨٢، ،٨٩٣−٣/٨٩٢.

א)٤( א،٣٢٦−٤/٣٢٣א ، ،١٥٠−١/١٤٥א
א ، .٣٢−٣/٢٤א

א٦١−٦٠א)٥( א א٧٥، ، א א א א ،
א٢٠٣−١٩٩ א١/٣٢٤، ، א א.٦٨٨−٢/٥٤١،

א א אא ، א −٢/٥٤١א
א٥٤٦ ، א א א١٠٢٥−٢/١٠٢٤، א ، א ،

א ، א −١٣٤،٢/١٣٥−١/٨٧א



 −١٤٥ −

א א א א א .)١(א
א א א .)٢(א

א אא .)٣(א.א
א א א א א א א א

א א א א א ، א
.)٤(א

، א א א
א א.)٥(א .א

،.א א ، א
.א

                                                                                                            
א٢٥٨ א א٢٥٣−٢٤٩، א٢٨٩−١/٢٨٧، ،
א٥٦−٥٥ א٨٦−٧١، א٢٧٧−٢/٢٧٥، ،
א٦٦٩−١/٥٦٤ א١٩، א١٠−٣/٩، א ،
١٣٨−٢/١٣٥.

.٣٨−٢٦/٣٧א)١(
א)٢( .٨١א
.٦٥−٤٧א)٣(
.١/١٣٢א)٤(
א)٥( ، א א .١٣٣−١/١٣٢א



 −١٤٦ −

א א ، א א .א
.، א
.)١(א

א א א א
א א א א א .)٢(א

א ، א א
א א ، א א א א.א…א .א

א א :א.א
א ، א ، א ، א ، א א ، א א ، .)٣(א…א

א א א א .א
א א.אא א

א א.אא
א אא.א .א
א.א ، א

                                                           
א١/١٣٢א)١( ،٥٦٦−١/٥٦٤.
א"١٣٤−١/١٣٣א)٢(

א"א ،١/١٤٠.
א٢٩٠−٢٨٩א)٣( א٨٩٨−٣/٨٩٧، ،٤٠٤−١/٤٠٣،

א ، .٢٩٥−٣/٢٩٤אא



 −١٤٧ −

.)١(،.א

א−٣ א.א א א
א א א א ، א א
א ، א א ، א א

א ،א א א א א
א א א א .)٢(א

א א .א
א .)٣(א

אא א
א א א .)٤(א
א א א א

א. א א
                                                           

א)١( א ، א .٣/٤٨٣א
א")٢( א ، א א א א −٣/٣١א

א.٣٢ ..א
א א٥٩−٣/٣٥א א٢٩٧، ،٢٦٨−

א٣٧٨ א ،٨٣−٨١.
.٢٨٣−٢/٢٨١א)٣(
א)٤( .٨٦−٤/٨٠א



 −١٤٨ −

א .אא.א
א א א א .א
א א ، א ، א א א .א

א א א א א א
א.א א א

א.א א .א
א .)١(א

א ، א א א
א א،

א א א ، .א
א א:א א א א.א

א. א א א ، א א
א א א א א.א א א

אא א א.، א א
א.א .א

                                                           
א٦١א)١( א א٧٥، ،٣٢٥−١٧٨/٣٢٤−١/١٧٧،

א ، .٢/١٠٢٥א



 −١٤٩ −

א .)١(א
                                                           

א٤٤١−٤٣٢א،١/١٣٢א)١( א ،١٣٤−
א١٣٥ ، א א א٢٠٦−٢٠٥، ،

א ، א א א א
א٥٥١−٢/٥٤٦ א٧١، א٢٨١−٢/٢٧٧، ،
א٥٩٨−١/٥٨٣ ،٣٨١−١/٣٧٤

א

)()א(
א
א
)א(

א
)א(

אאאא

)א(
א



 −١٥٠ −

، א א א
.)١(א

:
−، א א א א א א א א

.א.א
א− א א

א. ، .א
א א א .א

.א−
א.א .א

א א.א ، א א
.א

                                                                                                            
א א١٣٥−٢/١٣١א א٨٩٩−٣/٨٩٣، ،

א١٥١−١/١٥٠ א٤٠٥−١/٤٠٤، א٢٣٣−٢٣٢، ،
א٦٠−٥٩ א٤٩−٤٨، א٣٠٨−٢٩٨، ،
א١٠٧−١٠٦ א א٤٧٠−١/٤٦٠، א א ،٢٥٨−
א٢٥٩ ،٤٥−٤٤.

א"،١٤٢−١/١٤٠א)١( א"א א ،
٥٩−٣/٣٥.



 −١٥١ −

אא− א.א
، א א "א"א

א.א א א .א
א א א .)١(א

א− א א א אא א.א
א .א
א.א− א

א א .א

                                                           
א)١( א١٥٠א ،٥٥١−٢/٥٤٦، א א ،

.٢١٣−٢٠٧א
א

א א
א א

א٣١٤−٢/٣١١א א٢٢−٣/١١، ،٩٤٨−٣/٩٢٨،
.٣٨−٣٧א



 −١٥٢ −

.א−
א א .א

אא א א א .)١(א
א א

א א.א א א
א، א ، א א.)٢(א

אא א א א א א א
א א א א.א א

)٣(.
:

א− ، א א א א א
א א אא א א א א

א א .א
א− א א א .א
א− א .א

                                                           
.٣٢٦−٣٢٥א)١(
.١/٢٨٣א)٢(
.٢٩٥−١/٢٩٣א)٣(



 −١٥٣ −

א .א
א− אא א

א א א א א א א
א אא ، א

א א א.א א א
א.א א אא

א א א א .)١(א
א א א א א

א א.א
.א.

א ، .א
א א א א .א

א .)٢(א
א−٤ א.א א א א אא

א א א א א ، א .א
                                                           

א١٤٤−١/١٤٢א)١( א٣٢٠−٢/٣١٥، ،٣٨−
א٣٩ א ،٣١٧−٢٩٣/٣١٥−٣/٢٨٥.

א١٤٥−١/١٤٤א)٢( א٣٢٤−٢/٣٢١، ،٣/٩٨٧−
א٩٩٥ ،٣٩.



 −١٥٤ −

א :)١(א
א...""− א א א .א
א..."א"−
.א

א..."א"− א

א .א
א...""− ، .א

א א .א

                                                           
א١٣٢−١/١٢٩א)١( א٣٩٥−١/٣٩١، ،

א א٥٦٦−٢/٥٥٨א ، א א א א ،٦٦٦−٢/٦٦٣.
؟"א א٧٦٩−٦٦٦א"א، ،
א٢٥٩−١٩٧/٢٥٥−٢/١٩٤ ، א א א א ،
א٩٦−٩٥א א٤٠٨−١٣٨/٣٨٧−٢/١٣٦، ،٢٠،
א١٨٨−٣/١٧٧א א א،٢٠٠−٢/١٩٧،

א٥٠٥−٥٠٢ א א٤٤٨−٤٤٦، א٢٨٦−١/٢٧٩، ،
א١٩١−١٨٩ א١١٣−١١٠، א ،١/٥٣٢−

א٥٤١ א٤٢−٤١، א א٩٩−٩٧، א ،
א٤٣٠−٣/٤٢٧ ،٦١.



 −١٥٥ −

א..."א"− ، א א
.

א א א :א
א− א ، א א ، א .א
א− ، א א ، א א א

א א .א
،א− א א
.א
א− א א
.

א− א א .א
א א א א.א

א א א א א א א .א
א א א

א .)١(א

                                                           
א.١٦٨−١/١٦٥א)١( ، א א א א

א١٩٣−١٩١ א א٨٠−٧٩، א.٣٨١−٣٧٧،



 −١٥٦ −

א א א א א א
א א א.א

א א א.)١(א
א.

"א"
،א.)٢( א א א א

א א א א א

                                                                                                            
א ، א.٣٨٩−٣٦٨/٣٨٨−١/٣٦٦א ، א

א.٦٢٧−٢/٦٢٦ א٦٢٨−٦٢٧א ، א א ،
א٢٥٧−٢/٢٥٦ א٣٣٦−٣٣١، א٨١−٢٤/٨٠−٢٣، ،
א٦٤٩−١/٦٤١ א א١١٠−٣/٧٧، ،١/٣٥٧−
א٣٨١−٣٥٩/٣٧٥ א٢٧٨−٢٧١/٢٧٦−٢٦٧، ،١٧٢−٣/١٧١،
א ،.٥٤−٥/٤٧א א א א א ،٥٧−٥/٥٤א

א א٢٠٢−٢/٢٠٠א א٥٠٢−٤٩٣، ،
א٤٤٨−٤٤٦ א١٠٥٢−١٠٣٢/١٠٤٦−٣/١٠٣١، ،
א٣٥٨−١/٣٤٩ א١٩٣−−١/١٩١، ،٢٩١−٢٨٢،
א٩٠−٥٩א א א١٠٢−٩٩، א ،٣/٤٣٨−

א٤٥٦ ،٦٣−٦١.
א")١( א א:א א

א" א ،١٩٣−٣/١٩١.
א٣٤٥−٣٤٤א)٢( א٢٦٩، ،١٧١−٣/١٦٩.



 −١٥٧ −

א א .)١(א
، א ، א א א א

אא .)٢(א

 . ادــر واآلحــالتوات: اثاني
א −١ .א

א:א א א:א
א ، א א ، א א

אא.)٣(א א
א א א ، א א .)٤(א

א א.א

                                                           
א)١( .٣/٣٧٥א
א:א")٢( א א، א"א א

٢٠٠−٣/١٩٧.
א)٣( א٦٧٧−٦٥٥/٦٧٣−٢/٦٥٣א ،٢٨٠−١٦٤/٢٧٨،

א٤٢١−٤١٩א א א٤٢٢، א١/٤١٧، ،
א١٩٢ א٢٧١−٢٦٨، א١٤، א ،٣/٢٩٦،
.٥٩−٤٦א

א٣٢٢−١/٣٢١א)٤( ،٢٧١.



 −١٥٨ −

א א א، .)١(א
א א א א א.)٢(א.א

א א א .)٣(א
א א

א.. א א
א.)٤(א א .)١(א

                                                           
א)١( א ، א א א .٣/٣١١א
א٢٢א)٢( א א"א"،٦٧٢−٢/٦٥٦، א ،

א٣/٣١٢ א א א א"،٢/٣١٢،
.٣١٤−٣/٣١٣"א
א١/١٣٢א)٣( א א٣٤٠−٤/٣٢٦، א א٤٣٠−٤٢٢، ،

א٤٢٢−١/٤١٧ א٤٩، ،١٩٤−١٩٢،
א١٠٨−١٠٧א א ،٤٧٤−١/٤٧٠.
א٦٢−٦١א)٤( א א٧٥، ،٣٢٨−١/٣٢٦،

א ، א א א א ، ،٥٥٨−٢/٥٥١א
א א א١٠٢٦−١٠٢٥א ، א א ،

א١٠٩−١/٩٣ א١١٨، א٢٩٤−٢٩١، ،٧١،
א٥٨٢−١/٥٦٦א،٢٨٧−٢/٢٨١א ،١٩،
א٢٩٥−١/٢٨٢א א٢٣٨−٢٣٥، א٣١−٣/٢٢، ،

א١٤٧−٢/١٣٩א א٤٣٢−٤٢١، ،٣٧٨−



 −١٥٩ −

א א א א א
א א א ؟ א א א א

א א א א.)٢(א א
א א"אא א

א".א א א
؟ א א

א :א
א− א א א

.א
א− אא .)٣(א
א− א א א א א א א

                                                                                                            
א٣٨٧ א٢٩٢−١/٢٩٠، א١٥٩−١/١٥١، ،

٢٣٣.
.٣٤−٣/٣٢א)١(
א)٢( א٣٤٧−٤/٣٤٠א א٩٢٠−٣/٩٠٠، ،٥١−٤٩،

א א
٤٧٦−١/٤٧٤.

א١/١٣٤א)٣( א٣٩٣−٣٨٧، א٢٣٧−٢٣٤، א ،
א א ، א א٦٦−٦٥א א١٦−١٤، ،

א٨٥−٨٤א א٣٧−٣/٣٤، א ،٣٠٢−٣/٢٩٦.



 −١٦٠ −

א א א .א
א− א א ،.א א

א א א א א .)١(אא
א א א .א

א א.א .א
א א

א.
، א א ، א

א .א
א א ، א א א.א א א

                                                           
.א")١(

א" א٢٢، ،
א٢٤٤−٢٤٣ א٣٥−٣/٣٣، א א٣٥٥−٤/٣٤٧، א،
א١٥٠−٢/١٤٧ א א٦١٩−٦١٥، ،٩٢٧−٣/٩٢١،
א٣٠٠−١/٢٩٦א א٥١−٥٠، ،٤٨−٤٦.

א א ، א א .٣٢−٣/٣١א
، א א١/٣٢٩אא ،

٣/٣١.



 −١٦١ −

א. א א.)١(א אא ،
א א א א א א א .א

א א .א.א
، א א

א א א.א א א
א.)٢(א א

א ، א
א.א
א.א אא א
.)٣(א.א

א א א.א
א. .א.א

א.א .אא
                                                           

א")١( א"א ،
١/١٣٥.

א١٤٠−١/١٣٤א)٢( א٣٣٥−١/٣٣٣، ،٢٩٦−٢٩٥،
א٢٤٢−٢٤٠א א א٣٥٨−٤/٣٥٥، ،١/١٥٩،
.٢٩١−١/٢٨٤א
א")٣( א א...א א

א א"א ،١/١٣٩.



 −١٦٢ −

א א .)١(א
א א א א

א א א .א
א

א .)٢(א
א א א א א א

א א.א א א
א.א א אא א א

א א ، א.א
א.א

א א.א א א
אא.א

)٣(.

                                                           
א)١( א א١/١٤٠א א٣٣٥−١/٣٣٤، א ،

א١٨٥−١٥٦/١٨٢−٢/١٥٢ ،٣٠٠−١/٢٩٩.
א)٢( .٣٠٩−٣/٣٠٧א
א٣/٣١٠א)٣( א א ،٤٢٩−٣/٤٢٣،

א .١/٤٧٦א



 −١٦٣ −

، א א א א א
א ، א א ، א א .)١(א

א א א אא א א א א
.א

.א−٢
א א א א א א א

א אא א א א א א א
א.א.)٢(א א

                                                           
א")١( א א א"א ،٣٢٩−١/٣٢٨،

א٣١١−٢/٢٨٧א א٢٩٥−١/٢٩١، ،
٢٣٩/٢٨٦.

א"١٤٦−١/١٤٥א)٢( א"א א٤٠٠−٣٦٩، ،
א א"א"،٤٧١−٤٠١א א ،

א١٢٣−٣/١١٣ א ، א א א א٧٠−٦٧، א،
א٧٥ ، א א א א.٢٠٩−٢٠٣،
א٣٣٦−١/٣٣٢/٣٣٥ ، א א א א١٠٢٨−٢/١٠٢٦، ،

א٦٧−١/٦٥ א١٨، א ، א א ،
א١٣٧−١٣٢ א٧٤−٧٢، א٣٦٠−٢/٣٢٥، ،
א٦٣٣−١/٥٩٩ א א٦٩٦−٢/٦٧٨، א ،٢/١٥٠−
א١٥٢/١٧٢ א٤٦٠−٤٤١، א א٤٤٣−٤٣١، ،

٤٤٤−٤٣٩.



 −١٦٤ −

אא א.א א א
א א .)١(א

א א א.א
אא

א. .א
א א א א

א א ، א א א ، א א
א א .)٢(א

א א א א א א א א .)٣(א
א א א א.א א א

                                                           
א٦٢٥−١/٦٢٤א)١( א ، א ،٤٣−٣/٤٢،

א٣٣٣−١/٣٢١א א،٢٥٢/٢٥٥−٢٤٥، ،٣٧٦−٤/٣٦١א
א٤٨١−٥/٤٧٣ א٤٣٠−٤٢٤، א٩٨٦−٣/٩٤٨، ،
א٣٠٩−١/٣٠٢ א١٦٤−١/١٦٠، ،٤٤١−١/٤٣٢،
א١٩٤א א٢٧٩−٢٧١، ،١١٠−١٠٨،

א١٨−١٦א א٤١−٣٩، ،٨٧−٨٥א،
א٨٠−٣٩/٧٦−٣/٣٧א א ،٣/٣١٨.
א")٢( א א"א א ،١٠٩−٩٤،

.٦١١−١/٦٠٧א
א)٣( .٣٨٩−٤/٣٨٦א



 −١٦٥ −

א.)١( א א א .א
א א א א

א א א א א
א.א א א

א .)٢(א

א.

، א א א א א א
א א א א א .א

א

                                                           
א٣٧٤−١/٣٧٣א)١( א ،٧٢٥−٢/٦٩٧.
א٣٧٥−١/٣٧٤א)٢( א א٧٢٥−٢/٦٩٧، ،

٣٤٥−١/٣٣٨
א א

אאא אאא



 −١٦٦ −

א א א.א א א א א
א א א.אא א

א
א.א א א א .)١(א

א א א א.א
אא.)٢( א

א א א.א
א א א א א א א א

א
א א א א א א

.א

                                                           
א١٤٧−١/١٤٦א)١( א٧٤−٣/٧٠، ،١٠١٧−٣/٩٩٥،

א٣٢٨−١/٣١٠א א١٦٩−١/١٦٧، ،٢٣٧−
א٢٣٨/٤٧٣ ،٢٠٧−٢٠٥.

א١٥٥−١/١٤٨א)٢( א ،
א א.א א

א א א א…א א ، א
א ، א٥٨٢−٢/٥٧٣א ، א א א٥٨٣א ،
א٣٠٢−٣٠١ א٤٢٤−٣٩٦، א٥٣، ،

א٨٨−٨٧א א ،١٧٢−٢/١٥٦.



 −١٦٧ −

.אא

א א א.א
א א.)١(א א א

א א א א א
א .)٢(א

א א א א .א
א א

א א א.)٣(א א א
א

א.)٤( א א .א
.)٥(א

                                                           
)١(א א א א א א

.
.١٤٨−١/١٤٧א)٢(
א)٣( .١٧٢−٢/١٥٦א
.٨٢−٣/٨١א)٤(
.٣/٣٢٢אא)٥(



 −١٦٨ −

א א .)١(א

                                                           
)١("، א"א ،

א٧١−٣/٦٣א ،١/٣٣٦
=

א= א

אא

א
א

א
א

אא

א א
אא

)א(
، א
، א א

א
א

א
א

אא ، א ،١٤٢−١٤٠א
א ، א א א٥٧٠−٢/٥٦٦א א٣٠٠−٢٩٨، ،

.٣٢٦−٣/٣٢٢א



 −١٦٩ −

א .אא
א א .א
א א א אא.א

، א א
א א.א

א ،.א א
א.אא.א

.
א א א א א

א א א א א.)١(א א
א א א

א.)٢( א.)٣(א א

                                                           
א٨٤−٣/٨٣א)١( א ،٨٧.
א)٢( א٤٥٦−٤٥٥א א א٤٨٦−١/٤٨٠، א،

א٨٧/١٠٦ א٩٣−٣/٩١، א١/١٦٤/٢٠٠، א ،
א٣٩٦−٤/٣٩٤ א٣٧١−٣٧٠، א٢٣٩، ،٣/٨٨−
١٠٢.

א٨٦−٣/٨٥א)٣( א א٣٨٦−٤/٣٧٧، ،٢٠٠−١/١٩٩.



 −١٧٠ −

א א.)١(א א א
א א א א .)٢(א

א.)٣(א א א
.)٤(אא

א א א א
א.)٥(א א א א.א

                                                           
א٦٢א)١( .١٠٧−١٠٦א،
.٣/١٥١א)٢(
א)٣( ،"א א א א א

א א א"א א ،٣/٣٢.
.١/١٦٥א)٤(
א٩١−٣/٨٦א)٥( א א،٣٩٤−٤/٣٨٩، ،١٩٥−٢/١٩٢א

א٥٢٦−٥٢٢א א٣٧٠−١/٣٦٨، ،
א١٩٩−١٦٧/١٩٨−١/١٦٥ א٦٢، ،

א ، א١٧٣−١/١٧١א ،٣٥١−١/٣٥٠،
א א א ؟א א א א א

א٦٦٢−٢/٦٥٩א א א ،
א ،א א א٢/١٤٣אא ،

א١٣٨−١٣٧א אא،٣١٥−٣١٤،
א ، א ،٤٣٣−٢/٤٣٠א

א א٤٢−٣/٣٥א א ، א ،
א٣٣٨−١/٣٣٣ ،١١٥−٣/١١٢



 −١٧١ −

א
א א א.)١(א

.)٢(א
א א א א א
א א א א א א א

א א א א،
א א ، א א ، א א א

א.א א
)٣(.

א א א א א

                                                                                                            
א א

אאאאא א

א
א٢٨٤א א٢٣٩−٢٣٨، א ،١٠٥.
.١/١٦٥א)١(
.٨١−٣/٨٠א)٢(
.١٠٢−٣/١٠٠א)٣(



 −١٧٢ −

א א.)١(אא
א .א.)٢(א
א א.א

א.)٣(א א א.א
א א א א.)٤(א .)٥(א

א א א א .א

                                                           
א٤٤٨−١/٤٤٢א)١( א،٥٦−٥٣/٥٥−٥٢،

٢٠٥−٢٠١.
.٨١−٣/٨٠א)٢(
א)٣( ، א א ،٣٥٠−١/٣٤٠א

א ؟، א א א א א א א
א١٢٣−١/١٠٧ א ، א א א א ،١٠٣−٩٦،
א٣١٤−٣٠٣א א٦٠٧،٤/٣٩٥−١/٥٩٩، ،٢٥٢−

א٢٥٤ א٨٢−٦٩/٧٥−٣/٣٥، א א٩٠−٤/٤٠٣،٥/٧٨، ،
א١٧٧−٢/١٧٤א א א٤٥٥−٤٤٨، ،٣٩٦−٣٩٣.
.٨٨−٣/٨٢א)٤(
א)٥( א א אא א א

א א א١٥٠−١٤٣، א א٣٥−٣/٢٩، ،
א١/٤٤٨א،١٧٧−١/١٦٩א،١٠٤٦−٣/١٠٤٤ ،

א٢٤٩−٢٣٨/٢٤٠ א٦٢، א ،٤٨١−١/٤٧٩.



 −١٧٣ −

א. א א .)١(א
א.א

.)٢(א

א−٣ .א
א א א .א

א א א א א.)٣(א א
א א א א א א

א .א.א
א א א א א א.א א

א א א א א א א א
א א א.א א.א

א א א.א אא
א א א.א

،.א א ، א
א א א א א.א א א

                                                           
אא)١( א ، .١٥٤−١٥١א
א)٢( .٣/٣١٩א
א١٦٠−١/١٥٥א)٣( א٢٥٩−٢٤٩/٢٥٦، ،٢٨٩−٢٧٩.



 −١٧٤ −

א. א.)١(א א
א.)٢(
א.)٣( א א א א .א

א א .א
א א.)٤(אא א א א

א .)٥(א
א א א א.א א

א א .א
א א.א

א.א.א א א

                                                           
א)١( א١٥٢א א.١٨٤، ، א

א١٩٠−١٨٥ ، א א א א٦٢٢−٢/٦١٦، ،
א א، א א ،٦٢٤−٦٢٢א א ،

א١٣٤−١/١٢٣א א٢١، ،٦٣٣−١/٦١٨،
א٤٦٠א א٥٥−٤٨، א ،٣٢−٥/٣٠.
א)٢( א ، א .٣٧١−٣/٣٧٠א
א٣٧٣−١/٣٧٢א)٣( א٢/١٥١، א ،٣/١٥٨−

א١٥٩ א א١٣−٥/٥، ،٤٧٧−١/٤٦٨.
.١/٣٧٣א)٤(
א)٥( א١٥٨−٣/١٥٧א ،١٠٣٧−٣/١٠٣٢.



 −١٧٥ −

א א א א א
א .א
א" א"א א

، א.)١("א א
.
،:א א א ، א א א

א.א א א א א א
א. א א א.א א

א א.)٢(אא
א א.א א אא א

א א א א .)٣(א

                                                           
א)١( ، א א٣٧١−١/٣٦٨א א٣٣٨−٣٣٧، ،

א٧٧−٧٥ א٣٥٨−٢/٣٤٩، א א١، ،
א٤٠−٣/٣٩ ،٣٠−٢٨.

א١٧٦−١٧٥א)٢( א٣٦٠−٢/٣٥٨، א ،
א٥٠−٣/٤٩ ، א א א٤٥−٣/٤٠، א ،
٣/٣٢٧.

א٣٧٢−١/٣٧١א)٣( א א ،٢٦١−٢٦٠،
א .١٥٦−٣/١٥١א



 −١٧٦ −

א א א א.)١(א א
.)٢(א

א א א א א
א אא א א א א.א

א"א"א א.א א
א א א א א א א ،א

א א א ، א ، .)٣(א
א א.א א א א א

א. א א א .)٤(א
א א א.)٥(א א

א.)٦( א

                                                           
א)١( א٧٣٥−٢/٧٣١א א٢٥٨/٢٦٥−٢٥٧، ،٤٦٠−

٤٦١.
.١٤٨−٣/١٤٧א)٢(
א)٣( א٣٣٨/٣٤٣−٣/٣٣٣א ،٦٦.
.١٢١−٣/١١٢א)٤(
.١٨٤−١/١٨٣א)٥(
א٣/١٢١א)٦( א א٢٨−٥/٢٧، א ،٣/٣٣٢.



 −١٧٧ −

א.)١( א
.

א.)٢(
א א א.)٣(א ، .א

א א א א
א.)٤(א א.)٥(אא א
א.)٦(א א .)٧(א

א א א.א
                                                           

א")١( א"א א ،١٩٠−٣/١٨٩، א ،
א א ، א١٥٠−٣/١٤٥א א٢/٥٩، ،

א٦٤١−٢/٦٤٠ א א٣٤−٥/٣٣، א٤٦٠−٤٥٩، ،
א١٠٦٢−٣/١٠٦١ א٢٧٨−٢٧٦، א ،٣٦٩−٣/٣٦٧.

א)٢( א٨٧−٥/٨٦א א١٨١−١/١٧٨، א ،١/٤٧٤.
א)٣( .٣/٣٣٢א
א٣٣٩−١/٣٣٤א)٤( א١٨٣−١/١٨١، א ،

א٩١ ،٥٨−٣/٤٩.
א)٥( .٣/٣٤٢א
.١١٢−٣/١٠٩א)٦(
א)٧( ،:.٢٧−٥/٢٤א א א א ، א ، א ، א ، א

، א ، א א א ، א א ، א א ، א
.٤٨−٣/٤٥א



 −١٧٨ −

.א
א א א א א

א א א ، א
א א אא א.)١(א

א א א א .)٣(א.)٢(א
א.א א א.א
א א.א .)٤(אא

א א א .א
א−٤ .א

אא
א.)٥(א א א .א

א א א א א
                                                           

א)١( .٣٧٥−٣/٣٧٣א
.١٥٣−٣/١٥١א)٢(
א٣٤١−١/٣٤٠א)٣( א א٣٠−٥/٢٩، א ،٣/٣٧١.
א)٤( .٣/٣٧٢א
א١٦٥−١/١٦٢א)٥( א א١٥−٥/١٣، ،٤٧٠−٤٦٧،

א١٠٣١−٣/١٠٢٧א א א،٥٢٦−١/٥٢١،
א٦٦/٦٨ א٣٢−٣١، א٢٥٧، א ،
٩٢−٩١.



 −١٧٩ −

א א .א
א א

א. א א א
א ، א א א א.א א

א .א
א א א א

א א א
א.)١(א .)٢(א

א א.א .)٣(א
א .א

א א א א.א

                                                           
א)١( א٥א א١٦١−١٤٤א−א ،

א٣٧٦−١/٣٧٥ א٢٣، ، א א א ،
א١٠٤−١٠٣א א٨٠−٧٧، א١٨٥−١٨٤/، ،

א٢٧٢−٢٦٩ א٥٧، א א٩٤، א ،
א٢٦٢א א٣٨٦−٢/٣٦١، ،١/٦١١،
א٤٨٤−٤٦٧א א٥١١−١/٥٠٨، א ،٣/٣٤٤.
אא")٢( א

א.א א"א ،١١.
א٣٤٣−١/٣٤١א)٣( א ،٣٤٨−٣/٣٤٥.



 −١٨٠ −

א א.)١(אא
.)٢(א.א

א א א .)٣(א
א א א.)٤(א א.א

א.א .א.א
א..א א א

.

                                                           
א٣٨٦−١/٣٨٥א)١( א ، א א ،٢٠٦−٣/٢٠١،

א٣/١٢٩א،٢٦١−٢٦٠א א א١٨−٥/١٦، ،
א٤٨١−٤٧٩ א٣٤٤−١/٣٤٣، א٣٧٣−٣٧٢، ،

א٩٣א א٦١−٣/٦٠، א א٣٥٦−٣/٣٥٤، ،
א א٢٦٢א ،٦٩−٦٨.

א٣٨٢−١/٣٨١א)٢( א٢٥٩، ،١٩٦−١/١٩٣،
א .٣٥١−٣/٣٥٠א

א٤٧٣/٤٧٦א،٣٧٧−١/٣٧٦א)٣( ،
א٣٤٥−١/٣٤٤ ،١/١٨٦.

א٣٧٨−١/٣٧٧א)٤( א א،١٤٤−٣/١٤٣،
א٢/٩ ، א א א٢٦٣−٢٦٢، א٣/١٢٨، א ،
א٢٠−٥/١٨ א٤٧٣−٤٧٠، ،١٨٦−١/١٨٥،

א א٩٣−٩٢א א٦٤−٣/٦١، א ،٣/٣٤٩−
٣٥٤.



 −١٨١ −

א א א
א.)١(א. א
א.אא א א א

א א ،.)٢(א א א ، א א
א א א א א א

.)٣(א
א אא

א א א .)٤(א
א א א א א .)٥(א

א א א א א א א
א א אא.א א

                                                           
א٣٣٩א،٣٨٨−١/٣٨٧א)١( ،٢/٣٤٩.
א٣٧٩−١/٣٧٨א)٢( א٢/٣٦٣، ،١٣٠−٣/١٢٩،

.٤٧٦−٤٧٤א
א،٦١٨−١/٦١٤א)٣( א٤٣−٣/٤٢א ،٢٥٩−٢٥٨،

، א א٤٩−٣/٤٨אא א ،٣٤١−٣/٣٣٩،
א٤٩٣−١/٤٧٨א א،٥٧−٥٦، .٣/٣٣٩א
א١/٣٨٣א،١٦١−١/١٦٠א)٤( ،٢/٣٧٦−

א٣٨٦ א،٥٧−٥٦، .٥٠٠−٤٩٤א
א)٥( א٥٧−٣/٥٠א א ،٣٣٢−٣/٣٢٩.



 −١٨٢ −

א.)١(א א א א א
א ،.، א א א א

א א א.א א א
א.)٢(א ،א א א א א

.)٣(א
א א א:א א א א א

א. א א א א א
א א א א.א א א

א א א א
א .)٤(א

א א.א א א א
א א.א א

אא א א.)٥(א
                                                           

،١٦٢−١/١٥٥/١٦١א)١( א א א א، ،٣/٢٠٧א
א א٤٧−٣٨/٤٦−٥/٣٧א א −٣/٥٨א،٥٢١−١/٥١٥،
א٦٠ א ،٤٨٢−٣/٤٧٨.

.١/٣٤٨א،٣/١٢٧א)٢(
א)٣( א .٢٦٣א
.١٦٢−١/١٦١א)٤(
א"")٥( א א١٨٥−٣/١٨٣، ،



 −١٨٣ −

א א א א
،.א א א א

א א
א .)١(א
א אא א א א

א ، א א א ،
א ،
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 ثـالثال لـفصال

 ةـــــالمشتركة ــــالتجرب

 .اإلجماع، معنى وإثباتا وموضوعا: أوال

فهو عمل إرادى وجهد جمـاعى      . لغة العزم  .اإلجماع لفظا ومعنى   -١
وهو التجربة  . )١( والفعل المشترك  ماعزيعنى االتفاق واإل  . علعلى القرار والف  

و ضد الخالف والتفـرق     وه .)٢(غير النصية للجماعة خوفا من التفرد بالرأى      
هو اتفاق علماء العصر على حكـم       . )٣(وإيجاد تجربة مشتركة يعيشها الجميع    

 .)٤(اتفاق جميع المجتهدين فى البقاعو. الحادثة

 قامت عليـه    ا واحد يا وليس رأ  شىءإجماع األمة على    وفى االصطالح   

                                                           
א٨٧א)١( א٧−٣/٥، א٣/٢٢٤، א٥٣٢−٥٣١، א ،

א٤٩٠ א٥٢٠−٥١٩، א٣٧٦−١/٣٧٥، ،١٠١−١/١٠٠،
א١٠−٢/٩א א٣٩−٣٧، א٧٥א، ،٧١. 
א٢١٧−١/١٧٣א)٢( א٦٤−٦٣، א٧٧٠−٣/٧٦٨، א ،

א١٢٠−١١٨ א٣٤−٣٣، א א ،١٩٦−١٨٩. 
 .١٧א)٣(
א)٤( א٨٨א ، א א٣٩٦، א٥١٠−١/٤٤١، ،

א٢٣−١٣/٢٢ א٩٥−٨٧، א١٢٦−٣/٥، א٧٢٧−١/٦٧١، ،١٧−
א١٨ א٨٠−٧٦، א א٤٣٨−٣/٤٢٣، א٣٠٣−١/٣٠١، א ،

א٥٥٠−٥٣٤ א٨٩٢−٣/٧٦٧، א٥−٢/٣، א א٤٨٧−٣/٤٨٦، ،
 .٥٢٤−١٣٩/٥٢٢א
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ــة  . )١(الحجــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ         هو   وهـى  . ساتفاق األمة على بداهات الشرع مثل أركـان اإلسـالم الخم

 نصـــــــــــــــوص متـــــــــــــــواترة  
وال يعقد االجتماع إال    . أو أمور معلومة فى الدين بالضرورة وبقرائن األحوال       

ــاق   باتفــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .العلماء

وهو حجة قطعيـة مثـل الكتـاب والسـنة          . )٢(واإلجماع موجب للعلم  
 ويستحيل الخطأ فيه ألن التجربة المشتركة أكثر أمنا من التجربـة            .المتواترة

فالعقل الجمعـى   . لجماعىى ا وهو أقرب إلى الرأ   . يةالفردية وأكثر موضوع  
 .)٣( واحدشىء والواقع المطرد

وال . )٤( واألمة غير عالمة به    ،وال يجوز وجود خبر أو دليل معارض له       
ويحـتج  . )٥( دليال راجحـا عملـوا بخالفـه       وعصريجوز أن ال يعلم مجتهد      

باعتباره منطقـا   مكن فى نفسه    مفهو  . )٦(باإلجماع فيما ال يتوقف حجيته عليه     
 .وليس فقط باعتباره موضوعا

                                                           
א)١( ، א א א א١٧٤−١/١٧٣א א א ،.

א ، א.٤٧٦−٤٧١א א ، א א٢٦٧−٣/٢٥٧א ،
א ، א.٤٧٩−٢/٤٨٥א א ، א(א.٤٨−٤٥א

א)א א א٢٨٧−٢٥٩، א٤٥٨−٢/٤٥٧، א٨٩−٨٨، ،
٤٦٩−١/٤٦٧. 

א٣٠٠−١/٢٩٥א)٢( א א٧٦−٢/٧٢، ،٧٨٠−٣/٧٧٧،
א٣٧٩−١/٣٧٦א א٣١٧−٣١٥، א٢٠٨، ،١٣٢،
א٤٣/٤٤−٤٢א א א٣/٤٩٠/٤٩٦، א٧٨، ،
٣٥. 

א(א)٣( ،א.٢٨٧−٢٨٢)א
א א א(، ، א

א٢٩٤−٢٩٢)א ،٤٥٨−١/٤٤١. 
 .١٤٣−١/١٤٢א)٤(
 .٢٥٨−٣/٢٥٧א)٥(
א٢٦٣−٣/٢٦٢א)٦( ،٧٧−٧٢. 
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وقد يدخل اإلجماع فى البيان واإلجمال مـن عـوارض األدلـة بعـد              
فهو اسـتقبال وفهـم موضـوع       . )١(االقتصار فى األدلة على الكتاب والسنة     

 يتعلق بمـا ال     ماإفاإلجماع  . ومعرفة، بين الوعى التاريخى والوعى النظرى     
 وظيفته التفهيم وعدم التـأخير      .قع فى الشريعة  ينبنى على تكليف وإما غير وا     

 .عن وقت الحاجة

وحكم اإلجماع اإلتباع مثل حكم المصدرين األولين، الكتـاب والسـنة،           
 .)٢(وعدم المخالفة، واالمتناع عن تضييع الحقوق عند األمة

كار اإلجماع على ثـالث شـبهات للـرد         إنويقوم  .  إثبات اإلجماع  -٢
 .)٣(والتأويل والمعارضة

وهو ما تحيله العادة بعـد      . ويعنى الرد، رد األخبار التى تثبت اإلجماع      
كما أن االستدالل بالخبر على اإلجماع وباإلجماع على الخبر         . وقوع اإلجماع 

 والحقيقة أن االستدالل على اإلجماع بالخبر لصحة        .وقوع فى الدور المنطقى   
. ى صحة اإلجمـاع    وال يوجد دليل غير الخبر عل      .الخبر وليس لإلجماع عليه   

والتحقق من صحة الخبر ال يكفى فيه قبول األوائل له بل خضوعه لقواعـد              
 . النقل الشفاهى والكتابى

 عكسـها    اإلجماع النقلية لنفيها وإثبات    إعادة تأويل حجج  ويعنى التأويل   

                                                           
א)١(  .٣٤٥−٣/٣٤١א
"٢٠٢−١/١٩٨א)٢( א. א ، א ، א

א ، א"א ،١٩٨. 
،.١٧٩−١/١٧٦א)٣( א א א .٤٦٤−١/٤٥٨אא

א ، א א א٨−٣/٧א א ،١٠−٣/٨،
א א א א א١٢−٣/١٠א א ،

א١٤−٣/١٢א א א٢٧−٣/١٥، ،
א א٢٩−٣/٢٧א א א ،٣٣−٣/٣٠.

א א٣٧−٣/٣٣א א٦٧٥−١/٦٧٠، ،
א٣٠٩−٣٠٣ א א١٤٢−٥/١٠٤، א٥٣٤−٥٢٠، א٧٧٧−٢/٧٧٠، ،
א٣٨٩−١/٣٧٩ א.١١٤−١/١٠١، ،  .٣١−٢/٢٧א
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 وال عصـمة    .وليس اإلجماع علـى االجتهـاد     . وتطبيقها على استبعاد الكفر   
 .مة الذى قد يتغير بتغير العصور واألزمانلإلجماع إال باتفاق األ

وتعنى المعارضة، معارضة أدلة اإلجماع النقلية إلثبات اإلجماع بأدلة نقلية          
 جهل األمة   ونقدتداد عن الدين، وقول اإلنسان ما ال يعلم         رمثل اال  يهفأخرى تن 

حول  والت ،اإلسالم فى البداية والنهاية، وبسقوط التاريخ     وشركها، والتنبؤ بغربة    
 وسـيادة   ،التشاؤم بالنسبة آلخر الزمان   و عضود،من النبوة والخالفة إلى الملك ال     

 . وفشى الكذب، وكثرة العصيان،األشرار على األخيار

 فكل نص يمكـن تأويلـه أو        .اإلجماع ليس النص فقط   ويدل على صحة    
 فاآلية التى قد تدل على اإلجماع قد تدل علـى النفـى             .يكون له نص مضاد   

 .لوومع ذلك فهناك أدلة أخرى من الـنص األ        . جماع فى المهتدين  لحصر اإل 
 .)١(ومن النص الثانى

 .لو كان منها خبر الواحـد     حتى  ويدل على اإلجماع أيضا عدة أحاديث       
وهو ليس دليال   .  وكثير من العقائد فى المسيحية أخبار آحاد       .وهو ظنى الداللة  

 .)٢(لثانى المتواتردعمه الدليل القطعى من النص أو النص ايبفرده بل 

األمر الواقع، وجعل الشريعة قائمة علـى حادثـة         ضد  والقول باستحالته   
 ،وهو معروف نقـال عـن السـابقين       . وإن وقع فهو حجة   . واحدة ال تتكرر  

ولما كان العقل والواقع شيئا واحدا فإنه يمكن إثبات         . )٣(وممارسة للحاضرين 
 .اإلجماع بالعقل

وإن جـاز   . رب إلى اليقين منها إلى الظن      وأق ،خير من الفرد  فالجماعة  

                                                           
א(א)١( א)א ،٢٧٠−٢٦٤،א

א  .א
א(א)٢( א)א ،٢٨٢−٢٧١،"

א""،" א ،٤٨٧−٥/٤٨٤. 
א(א)٣( א)א א א٢٦٤−٢٦٠، א٢٧−٢٣، ،

א،٦٨٢−١/٦٧٥ ، א א٤٨٠−٣/٤٦٣א א ،٤٩٠−٣/٤٨٨. 
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وكما جرت العـادة علـى      . على الواحد الخطأ فهو على الجماعة أقل جوازا       
فى كـل  جمعين موال يشترط كل ال. اختالف الجماعة جرت أيضا على اتفاقها    

ختصاص فـى   يكفى فقط أهل اال   .  فهذا تكليف ما ال يطاق     .األماكن واألزمنة 
 وإن تغير اإلجماع من عصـر إلـى         . البلوى  وتعم به  عصر وفى أمر محدد   

. عصر ال يعنى الطعن فى اإلجماع بل يعنى تغير المصالح بتغير العصـور            
 . أو ظنا بل يقين الجماعة والوعى الجمعىتخميناواإلجماع ليس 

 إذ تجمع األمة على القرآن والسنة       .اإلجماع أمر واقع باعتباره مضمونا    
يما يمكن معرفة صحة اإلجمـاع قبـل        فاإلجماع حجة ف  . صدرين للتشريع كم

فالمعروف ال داعـى لإلجمـاع      . وهو ما قد يوحى بالدور    . بصحتهالمعرفة  
 .)١(فيه

واإلجماع فى الشرعيات وفى االعتقادات     . اعــوع اإلجم ــ موض -٣
 ودرجة اإلحساس بالمصـالح العامـة فـى         ،مع االعتراف بتعدد االجتهادات   

ومن ثم فهو ال    . )٢(نية فى االعتقادات  الشرعيات، واختالف التصورات اإلنسا   
 فالسمعيات متشـابهة، والعقليـات      .وال فى العقليات  السمعيات  يجرى ال فى    

قد يكـون   . )٣(فى الشرعيات وحدها أى فى األمور العلمية      يجرى  متعددة بل   
وال إجماع فـى اآلراء والحـروب فـى األمـور           . فى دنيوى ودينى وعقلى   

بل القرار الرشيد الذى يقـوم علـى التشـاور          النظرية والمسائل االجتهادية    
جمعين ألنه  م واختالف ال  .وال خطأ أو صواب فى اإلجماع     . وتجميع الخبرات 
ومع ذلك هناك بداهات عامة يمكن االتفاق حولها مثل القيم          . قائم على اجتهاد  

 . وبراءة الذمةفائقةيكفيها العقل السليم، وبداهة الحس، والفطرة ال. الخلقية

فيجتمع أهل االجتهاد وقـت نـزول       . )٤( اإلجماع إال فى مظنون    وال يقع 
                                                           

א"א)١( ؟، א ، א٥٠٦−٤/٤٩٥א ،
א٢٨٥−٣/٢٨٤ ،٣٦٦. 

א٣/٥٢א)٢( א٥٤٨−٥٤٧، א ،٣/٥٦٣. 
א١/٧١٧א)٣( א א٥٣٤−٥٣٢، א٨٩٢−٣/٨٨٧، א ،٢/٢٠. 
א٣١٩−٣١٦א)٤( א ،٥٠٠−٤٩٣. 
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 ، وبداهة الحـس   ، واليقين ال إجماع فيه بل له أسسه فى طبيعة العقل          .الحادثة
 .وشهادة الواقع

ويكون اإلجماع على قول واحد بجهة واحدة أو علـى فعـل واحـد أو               
 .)١(الرضا بين المجتمعين إما باألخبار أو باالنتشار

المركب اجتماع اآلراء علـى     . اإلجماع مركبا أو غير مركب    وقد يكون   
وأما . )٢(وغير المركب االتفاق فى الحكم والعلة     . الحكم واالختالف على العلة   

لـين واحـدا أو أن      عل فإما أن يكون منشأ الخالف فى الف       ع بالف ماإلجماع القائ 
 .)٣( والثانى ليس بحجة،واألول حجة. يكون مختلفا

اإلجماع الالزم وهو ما اتفق جميـع العلمـاء علـى           : واإلجماع نوعان 
جازى وهو ما اتفق جميع العلمـاء  موجوبه أو تحريمه أو إباحته، واإلجماع ال    

وبين هذين النوعين المتقـابلين     . به فقد أدى ما عليه    نله أو اجت  ععلى أن من ف   
 حكـم   ، وهو حكم البعض بالتحليل والبعض اآلخـر بـالتحريم         ،هناك وسط 

ب والبعض اآلخر بالندب أو اإلباحة، حكم البعض بالكراهـة          البعض بالوجو 
 . )٤(واألمثلة على ذلك كثيرة. والبعض اآلخر باالستحسان

األول ما ال يمكن معرفة صحة اإلجماع       : وما تجتمع عليه األمة ضربان    
والثانى يمكن معرفة صحة اإلجمـاع قبـل المعرفـة          . قبل المعرفة بصحته  
ق بأمور الدنيا ويدخل فى علم أصول الفقه، وما         ما يتعل : بصحته، وهو نوعان  

 .)٥(يتعلق بأمور الدين، ويدخل فى علم أصول الدين

واإلجماع خاص بالشريعة اإلسالمية ولم يكن بذى بـال فـى الشـرائع             
بـالرأى   التفـرد    ضـد فال خاب من استشار     .  فقد تفردت بالمشورة   .السابقة

                                                           
א)١( א٥٢٣−٥١٥א א ،٢٠−٢/١٩. 
 .٢١٢−٢١٠א)٢(
 .٢١٤−٢١٣א)٣(
א)٤( א.٢٤−٢٣א א٣٨−٣/٣٧א ،٣٥٧−٣٥٥. 
 .٤٩٤−٢/٤٩٣א)٥(
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 .)١(ية من إتباع الهوىشوخ

 .اعــمرق اإلجـط: اـثاني

 ويكون عـن    .توقيف أى عن نص     عن  ويكون اإلجماع  .صــ الن -١
وقد . من الكتاب والسنة والعقل   والحجة عليه   . )٢(فهم معنى بالرأى واالجتهاد   

 وإال  عوال يثبت اإلجماع باإلجما   . والتواتر علم ضرورى  . تواتر تعظيم األمة  
. تر فيـه  ا التو  وبوقوع ،يمكن االستدالل عليه بوقوعه فى التاريخ     : كان دورا 

يعـرف  . ويورث العلم الضرورى مثل التواتر كما يورث االستدالل بصحته        
 .)٣(اإلجماع بالحس أو الخبر، متواترا أو آحادا

 ويمكـن   .)٤(ويعلم االتفاق واالختالف بالتواتر باعتباره أن اإلجماع خبرا       
  ويكون االتفاق مـن الجماعـة بالفعـل        .طالع عليه بالمشافهة أو التواتر    اإل

طالع عليه ممكن نظرا    فاإل. )٥(وبالقول وبالرضا دون إظهار كراهية أو تقية      
ويعرف اإلجماع بقول وبفعل، وبقـول وإقـرار، وبفعـل      .النتشار الروايات 

 .واالتفاق على عمل دون قول إجماع لداللة العمل. )٦(وإقرار

                                                           
א)١( א١٣٠−٢/١٢٩א א١٤٥−١/١٤٤، א٤٦، א ،٤٩٨−٣/٤٩٧. 
)٢" א"א) א א٢٨٢−٣/٢٧٧، א.٢/١٠٢٣،

א ، א א٩٧−٢/٩٥א א١/٦٨٣، א ،٥٣١−٥٢٣،
א٥٣٦−٥٣٤א א١٣٥−١/١٣٣، א٤٦−٤٣، ،٣٥٥−٣٥٤،

א א٢٣−٢/٢٠א א٤٦−٤٥، א٢٥٧−٣/٢٥٤، א ،
א.٤٩١−٣/٣٩٢ ، א٧٩א א٣٦−٣٥، ،٣٤٤،
א٨٩א א א٥٣٢−٥٣١، א٥٧٠−٥٦٧، ،٨٨٢−٣/٨٨١. 

א٩א)٣( א א٢٦، א ،٢/١٣. 
 .٢/٤٧٩א)٤(
א٥٢٢−٢/٥٢٠א)٥( ،٢٨٧−٣/٢٨٥. 
א)٦( א א١٧٢−١٧٠، א٩٠−٨٩، ،

٧١٧−١/٧١٥. 
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 وال .)١(عن طريق داللة أو إمارة وال تجتمع عبثـا        إال  واألدلة ال تجتمع    
ويجـوز  . )٣(فلإلجماع سـند، دليـل أو إمـارة       . )٢(يجوز اإلجماع بغير دليل   

وال يوجـد خبـر أو دليـل ال    . )٤(للمجتمعين ترك دليل اإلجماع بعد اشتهاره 
األمة فى عدم العلم به وإال لتوقف اإلجمـاع عـن أن            شترك  ت .تعارض فيه 

دليـل  وال يمكن اإلجماع على خالف الخبر ألن الخبـر          . يكون مصدر العلم  
حالـة  واإلجماع على خالف الخبـر ثـم الرجـوع إلـى الخبـر              . اإلجماع
 .وال تعارض بين خبرة النص وخبرة الجماعة.)٥(افتراضية

موجب الخبر يكون الخبر طريقا إلى ما أجمعت        على  أجمعت األمة   وإذا  
 وهو نفسه الدور الذى يمنـع مـن االسـتدالل علـى اإلجمـاع           .عليه األمة 
 واإلجماع  .حدث تعارض فاألولية ليست لإلجماع وال للخبر      وإذا  . )٦(باإلجماع

الواقع على وفق خبر ال يدل على صحة ذلك الخبر ألن صحة الخبـر لهـا                
 .)٧(منطقها الخاص

وال يثبت اإلجماع بخبر الواحد ألن النص الظنى أقل قوة مـن التجربـة              
ـ             المشتركة القطعية  اع  فى حالة اإلجماع التام أو الظنيـة فـى حالـة اإلجم

 .فاإلجماع مقطوع ومظنون. )٨(الناقص

                                                           
)١(א א א א"...א"א.א ،

א١٧٦−١/١٧٤ א٣٥٨−٣٤٩، א א٥٣، ،٢٤٩−٣/٢٢٤. 
א)٢( א١١٦−٢/١١٤א א٨٨١−٣/٨٧٥، א ،٨٠. 
 .١٠٣−٢/٩٩א)٣(
א)٤(  .٣/٥٠٣א
 .٨٧א،٥٠٨−٣/٥٠٦א)٥(
א٥٢٤−٢/٥٢٢א)٦( א ،١١٨−٢/١١٦. 
א)٧(  .٥٠٥−٣/٥٠٤א
א٢١٦−١/٢١٥א)٨( ،٥١٠−٥٠٩.، א א

א١٤٤−٣/١٤٢א א א٢٣٦−٥/٢٣٢، −١/٤٤٠א،٣/٨٥٥،
א٤٤٢ א١/١٤٣، א٤٦، א٣٥٤، א א٢/١٣، ،
א.٨١א א ، א א ،٤٩٤−٣/٤٩٣א
א٣٢٣−٣/٣٢٢א ،١١٠−٢/١٠٧. 
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. وقد يحدث اإلجماع بتأويل آية أو استدالل أو اعتبـار علـة أو أمـارة              
تأويل أو دليل أو علة غير ما ذكر أوال نظرا لضـرورة            ويجوز لمن بعدهم    

 .)١(اإلجماع والحاجة إلى سند شرعى

يـة  فالتجربة الجماع . عن اجتهاد وقياس   ويجوز اإلجماع    .لــ العق -٢
 ،ويكون حجة بالرغم من الخلـق الكثيـر       . متطابقةفردية  فى أساسها تجارب    

والحقيقة أن فهم النص بناء على المصالح العامة يوحد بين          . وإمكانية الخالف 
والقياس مصدر من مصـادر     .  ويكون أساسا الجتهاد جماعى واحد     ،الجماعة

نباط األحكـام   التشريع وليس مختلفا عليه من إجماع األمة، وقادر على اسـت          
ووقوع الخطأ فيه عند بعض     العقول بل   بالرغم من تعدد االجتهادات وتفاوت      

 .)٢(جمعين وليس كلهممال

 مـن أجـل     المجمعـون وقد يكون اإلجماع بأقل ما قيل الذى يتفق عليه          
 .)٣(المجال لالجتهاد الفردىإفساح 

منـع  فالعادة ت .  وهو الطريق المعنوى   .اإلجماعبحجية  ويقر العقل أيضا    
ــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
א٥١٧−٢/٥١٤א)١( א א٧٢−٢/٦٧، א٥٦٤−٥٦٢، ،

٢٥٤−٣/٢٥٣. 
א١٩٨−١/١٩٦א)٢( א א٩٢، א٤٠٠، א.٥٠٩−١/٥٠٨،

א ، א א א٤٩٦−٢/٤٩٥א ، א א א ،٥٢٤−
א٥٣١ א א٢٧، א٣٧٤−٣٧٢، א א א א ،

א ، א.١٠٧−٣/١٠٤א א א
א١١٠−٣/١٠٧ א א٤٨٦−٣/٤٨١، א٢٩٥−٣/٢٨٨، א ،١٧٦−٥/١٦٧،

א א٢/١١٨א א٥٦٧−٥٦٤، א٤٣٩−١/٤٣٨، ،
א١٣٦−١/١٣٥ א٣٥٤، א א.١٦−٢/١٥، א

א א  .٣/٥٠٣؟،
א)٣( ، א٦٤١−٥/٦٣٠א א١٢٣، ،٤٤٣−١/٤٤٢،

א  .١٨−٢/١٧א
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والعقل قادر على اإلثبـات دون نـص للتأويـل أو كأصـل             . )١(كذب الكثرة 
ــاد  . لالجتهــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولما كانت األدلة سمعية وعقلية فهناك أيضـا أدلـة عقليـة علـى صـحة                
ــاع   .)٢(اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فالعقل أساس  . الروايات المحكية فى اإلجماع إذا ما عارضت العقل       تقدح  وال  
 .)٣(النقل

 .اعـروط اإلجمـون وشــالمجمع: اـثالث

 .)٤(المجمعون ونفس اإلجماع  : ولإلجماع أركان .  من هم المجمعون؟   -١
 والعقـد دون    سالمية، أى كل المجتهدين، أهل الحـل      اإلالمجمعون هم األمة    

 والقـادرين علـى     .ين باألصـول  ماألطفال والمجانين، األئمة والفقهاء العال    
 . ةوهو اإلجماع عزيم. عواستنباط الفر

م فى اإلجماع فيما يخص المصالح العامة وأزمات        وا الع دخولويتصور  
إن وخالف العوام ال يعتد بهم      .  فهم أصحاب المصلحة وغالبية األمة     .العصر

وقد يجمع  . أما إذا عبروا عن مصالح األغلبية فيعتد بهم       . كانوا مجرد دهماء  
 .)٥(العوام عند خلوا الزمان من المجتهدين

ون خارج اإلجماع بالرغم مـن اسـتعمال        أما المبتدع إذا خالف فإنه يك     
 كل مجتهد ال توافق عليه األغلبية التقليدية، والمتعاونة مع           ضد سالح البدعة 

 فقد كان اإلسـالم     .وقد يكون أقلية اليوم أغلبية غدا     . ر ولكنه ال يكفّ   ،السلطان

                                                           
א١٨١−١/١٧٩א)١( ، א א א٥٣٨−٢/٥٣١، ،٥٥٠−٥٤٨،

 .٨٢٦−٣/٨٢٥א
א٤٦٥−١/٤٦٤א)٢( א א، א١٠٢٢−٢/١٠١٩، ،

٨٢٥−٣/٧٨٠. 
 .٨٨א)٣(
א١٨٥−١/١٨١א)٤( ،١٢−٧/١١. 
)٥" א) א"א א ،٢٩٠−٣/٢٨٥، א ،

א٣٠٢−٢٩٣א א٣٧١، ،٩٢−٩٠. 
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عند قريش بدعة فى أول اإلسالم وأصبح اليوم األغلبية التى عليهـا إجمـاع              
 .)١(األمة

هم كل فرق األمة، محقا أو مبتدعا أو ضاال، وليس أهل الحق وحـدهم،              
يتطلب اإلجماع كـل الفـرق دون       . بعيدا عن قسمة األمة إلى ناجية وهالكة      

 .الحكم على أحدهم بالخروج

ألنه ،  )٢(ناممخوال يجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلدا وظانا و         
ومن ثم ال يدخل المقلد      .صا ال إضافة  رأيا إلى اآلراء بل ويعتبر نق      فال يضي 

من واألفضل اعتبار المجتهدين كلهم     . )٣(فى اإلجماع ألنه ال يكون إال اجتهاد      
 وال يعتد بقول من أشـرف علـى رتبـة           .)٤(أهل العصر الواحد فى اإلجماع    

 . االجتهاد فأخطر المجمعين أنصاف المجتهدين

طاب التكليـف فـى     الكافر فى اإلجماع بل إنه يدخل ضمن خ       وقد يدخل   
وقـد يكـون عالمـا      . )٥( والعقل أساس الشـرع    ، العقل بتحكيماألمر والنهى   

 . بموضوعه فى اإلجماع الخاص ومن أهل االختصاص

 فإنه يكون قادرا على     استطاع السيطرة على األهواء   إن  أما الكتابى فإنه    
مـة  واأل. وشرط اإلسالم يضيق اإلجماع   . )٦(التعبير عن هوية األمة المتصلة    

                                                           
א.٣٠−٢٨א)١( ، א א.١٧١א א א

א.א ، א א א٥١٣−٤/٥٠٦א א ،٣٣−٢٦/٢٨.
א א٢٨٧−٢٨٦א א ، א א.١٧٢،

א א.٤٠−٣/٣٨، א א א
א٤٥−٣/٤١؟ א٢٩٠−١/٢٨٤، ، א א ،٤٤٨−٣/٤٣٩،

א٣١٠−١/٣٠٣א א٣١٥−٣١٠، א א١٧٩−٥/١٧٦، ،١/٣٩٠−
א٣٩٥ א١١٧−١/١١٥، א٣٢٠−٣١٧، א ،٩−٢/٨. 

 .١/٤٧٠א)٢(
א٤٩٣−٢/٤٨٦א)٣( א ، א א١٦٩−١٥٤، א ،١٨٣−٥/١٧٩،

א א٨−١/٥א א ،٣/٥٢١. 
א٣٩א)٤( א ،٣/٥١٢. 
א١/٤٧٠א)٥( ،٣٩. 
א)٦( א א א א א  .א
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بـل يهـود ونصـارى      . اإلسالمية مكونة من عدة أمم ليست كلها إسـالمية        
 .صابئة وبراهمةومجوس و

بـل إن الفئـات     . ويعتد فى اإلجماع بمن بلغ االجتهاد من النساء والعبيد        
 . )١(المهمشة قد تكون أقدر على إدراك المصالح العامة

 دون التفـات    وقد يكون الصبى ببراءته قادرا على إدراك الواقع المباشر        
 .)٢(لذلك قد يكون شاهدا فى قضية. ال يعرف الكذب. حوله

إذا أدى إلى سوء النية أو اإلضرار       . وال يدخل أهل األهواء فى اإلجماع     
فاإلجماع يكون باتفاق فرق األمة دون تمييز بـين أهـل            .)٣(بالمصالح العامة 

أخذ شكال  ي ،قسمة األمة على أساس سياسى    أن تكون   الحق وأهل الضالل خشية     
 .عقائديا وليس بناء على المصالح العامة

 أمـا   .والمجتهد الفاسق إن كان غير واع بمصالح الناس فال يعتد بخالفه          
 والمجتهد المبتدع غير الكافر قد يـدخل        .إذا كان يقظا فإنه يؤخذ فى االعتبار      

 . فى اإلجماع

عة أى  لذلك ال يشترط فى اإلجماع أن يكون الجمع من أهل السنة والجما           
فالخالف المذهبى قديم ولم يعد بذى داللة اآلن حيث تتحكم          . اإلجماع المذهبى 

 .المصالح العامة فى االستدالل

فاإلجماع محـدد   . )٤(موال اعتبار فى اإلجماع بجميع من بعث النبى إليه        
 حينئذ يدخل فى اإلجماع     .)٥(بالموضوع وأهل االختصاص فى علم من العلوم      

ومـن  . ل االختصاص ه اإلجماع فى ذلك العصر أى أ      كل العارفين بموضوع  
                                                           

א)١(  .٣/٥٢٢א
 .٣/٥٢١א)٢(
א)٣( א א אא ؟ ،٥٨٢−٤/٥٨٠א א ،

א٣١٢−١/٣١٠א א٢٦٠−٣/٢٥٢، א٣٩، א٣٥٢−٣٥١، ،
א٨٨−٢/٨٦א א٣٩٦−١/٣٩٥، א ،٥١٧−٣/٥١٤. 
 .٤٨٣−٢/٤٨٠א)٤(
א)٥( א٨٩−٨٨א ،٣٩٧. 
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إال إذا كـان مـن أهـل        ثم ال يدخل الفقيـه أو األصـولى فـى االعتبـار             
وهم أمراء السرايا القـائمون     . لذلك يدخل الجند فى اإلجماع    . )١(االختصاص

 . على الدفاع عن البالد ومقاومة األعداء

 ك الفن العارفين بـه     واإلجماع المعتبر فى فنون العلم هو إجماع أهل ذل        
 .)٢(دون من عداهم

العقـل، والبلـوغ، والعدالـة،      :  وأهلية الجمع  .اعــ شروط اإلجم  -٢
وعدد التواتر ليس شرط عدد المجمعين ألن التواتر ليس له عدد           . )٣(واالجتهاد

وكذلك األمـر   . بذالة التواطؤ على الك   حمحدد بل العدد الذى به يحصل است      
وال . )٤(الذى يتطلب تحقيـق التجربـة المشـتركة       فى عدد المجمعين، العدد     

وإذا لم يبـق    . )٥(ليست العبرة بالقلة والكثرة   . يشترط التواتر فى نقل اإلجماع    
وفى هذه الحالة يكون اجتهـادا      . )٦(مجتهد واحد فهو قول حجة كاإلجماع     إال  

وال تشترط الشهرة فى من يعتبر قوله       . وتجربة فردية وليس تجربة مشتركة    
 .)٧(ماع من المجتهدينفى اإلج

ووجود صحابى فى المجمعين أو وجود اإلمام المعصوم لـيس شـرطا            
فالتجربة . )٨(لإلجماع، اإلنسان القدوة الذى يترك بصماته على باقى المجمعين        

                                                           
א)١(  .٥١٣−٣/٥١٢א
 .٨٨א)٢(
א)٣( א٤٩٢−٤٩٠א א א١/٨، ،٢٤٠−٣/٢٣٨. 
א)٤( א٩٢−٢/٨٨א א٨٨٥−٣/٨٨٤، א١/٣٨٩، ،٢/٥٩−

א٦٢ א٤٢، א٢٣٨−١/٢٣٥، א א٥٥٩−٣/٥٥٧، ،
א٦٩١−١/٦٩٠ א١/١٢٧، א(، א)א א ،
א.٢٣٠٠−٢٩٤ ؟،.٣٦٤−٣٦١، א א א٥١−٣/٤٩א ،
٤٣−٤٢. 

 .٨٠−٢/٧٣א)٥(
א)٦(  .٣/٥٥٨א
 .٣/٥٢١א)٧(
א٢٨٣−٣/٢٨٢א)٨( א٨٤٠−٣/٨٢٦، א١/١١٧، ،٣٥٢،

א א٢/٢٠א ،٢٤٢−٣/٢٤٠. 
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وقد دعا ذلـك إلـى      . المشتركة تجب التجربة الفردية حتى ولو كانت متميزة       
ى تستقر األحكام وال تنتهى حياة      عقدا لم يجز فسخه حت    اعتبار عقد أحد األئمة     

ويقومان . والقول بعصمة األمة مثل القول بعصمة اإلمام      . )١(الناس إلى الهرج  
 .)٢(ةوعصمة اإلمام فى المعارضمة فى السلطة،  عصمة األ،على نفس البنية

 .اعــمراتب اإلجم: اــرابع

 فى العصـر  والفتوى  واإلجماع لكل أهل االجتهاد      .اع األجيال ـ إجم -١
حدهم فى العصر السـابق     والذى ينقد فيه اإلجماع وليس للصحابة والتابعين        

 والتقليد ليس مصدرا من مصادر العلم مع أن حكم اإلجماع           .)٣(اوإال كان تقليد  
ــد يختلـــــــ    ــابعين قـــــ ــدى التـــــ   فلـــــ

 اإلجمـاع   .فلكل عصر إجماعه  . )٤(عند الصحابة وعند باقى العصور األولى     
ــاع   ــو إجمـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ

 لـيس   .صحابة أو لفترة الرسول أو ألهـل المدينـة        كل عصر وليس فقط لل    
 اإلجمــــــــــــــــاع فقــــــــــــــــط  

 وأئمة العلم فى مكان أو زمان       ماع الصحابة والتابعين وفقهاء األمصار    جهو إ 
ــل   ــين بـــــــــــــــ  معينـــــــــــــــ

                                                           
 .٢٨٤−٣/٢٨٣א)١(
א)٢( א א אא  .א
א.١٩١−١٨٩−١/١٨٥א)٣( ، א ، ،٢٥٢−٣/٢٥٠א

א א.٢٧٤−٣/٢٧١א א ، א١٦٥−١٦١א ،١/٢٩٢−
א٦٢٤−٢٩٧/٧٢٢ א٣٥٧−٣/٣٤٦، ،٥٤٣−٥٣٦. 

א)٤( ، א א א.٩א
א א א א ،

א" א٣/٢٥٠، ،٤٢٤−١/٤١٨א،٥٥٦−٥٥٣،
א٣٢٠א א٦١−٦٠، א٤٣، א٣٥٢، א ،١٥−٢/١٤،
א٢٣٢−٣/٢٣٠א א א.٣/٥٦١، ،٤٩٧−١/٤٩٢،
א٥١٥−٤/٥٢٧/٥١٣א ،١٦−٨.

א א ، א١٦٩א א١٣٣−١/١٣٠، ،٧٦−٧٥،
א  .٨٠א
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عام وهو إجمـاع    إجماع  : فى أى زمان أو مكان، لذلك كان اإلجماع نوعين        
ــإطالق   ــة بــــــــــــــ  األمــــــــــــــ

 . عصر علـى حادثـة      وإجماع خاص وهو إجماع كل     ،فى كل زمان ومكان   
ــل  ــاع كـــــــــــــــ  فإجمـــــــــــــــ

 .)١(عصر حجة

فالتجربة النموذجية لهـا    . )٢( لوجوده قد يقع إجماع فى عصر النبى نظرا      
، أهل بيت الرسـول، لـيس       رةتعوإجماع ال . األولوية على التجربة المشتركة   

ــة ــيس  . )٣(بحجــــــــ ــو لــــــــ  وهــــــــ
 فالحق ال يأتى من الوراثة أو القرابة أو النسـب           .مصدرا من مصادر الشرع   

 ل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤(باالستدالل الجماعى

 يصـيبان   ،وبالرغم من االحترام الواجـب للشـيخين إال أنهمـا بشـر           
فهى تجربة فردية موسعة أو تجربـة   . لإلجماعيكفيان  واثنان ال   . )٥(ويخطئان

 وقـد يخالفهمـا     ،هى مجرد تجربة مشتركة بين شخصـين      . مشتركة حقيقية 
 .غيرهما

مخالف أو منكر فـإن ذلـك ال         دونوإذا انتشر قول الصحابى أو اإلمام       

                                                           
،٣٦٠−٣٥٩א)١( א א ،

א٥٨−٣/٥٣א א١٨، א א٤٦٢−٣/٤٥٠، ،٣١٨−١/٣١٥،
 .٨٥٤−٣/٨٥١א
א)٢( א.٢/١٠א א א.א  .٣/٥٣٧א
א٣٧٠−٣٦٨א)٣( א٣١٥−١/٣١٤، א٢٨٠−٣/٢٧٧، א ،

א١٩٤−٥/١٨٨ א٨٦٥−٣/٨٦٤، א١٢٧−١/١٢٦، ،٤٨−٢/٤٦،
א٣٣٣א א٤١، א٣٥٢، א٤٣، ،٣/٢٤٢،

א א ،  .٣/٥٣٤א
 .١٢١א)٤(
א)٥( א א א אא א١٢٦−٣/١٢٣، ،

א١٨ א١/١٢٧، א٩٠−٢/٨٣، ،٢٤٤−٣/٢٤٣. 
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 .)١(وإذا لم ينتشر يقدم القياس عليه. يكون إجماعا بل تجربة فردية متميزة

. فقد اختلف الصحابة فيما بينهم    . )٢(وال يخص اإلجماع الصحابة وحدهم    
. وال يعطيهم قربهم من عصر الرسول أى ميزة فى الـزمن علـى غيـرهم              

ألجيال القادمة إلى األمام وليس قياسا      فالزمان يتقدم وال يتأخر، ومساره عبر ا      
 .)٣(على األجيال الماضية إلى الخلف

إذا انتشر القول فى الصحابة وشاع ولم يعلم االتفاق عليه ولم ينقل عـنهم              
 ،أصلية وليس اتفاقا على قول سابق     إجماعا ألن اإلجماع تجربة      خالف ال يكون  

 .)٤(قدم الزمانلله األسبقية 

 . إجماعا ، مثل العشرة المبشرين بالجنة    ،الصحابةوليس قول العشرة من     
وليس لهم ميزة على غيرهم فى الدنيا إال أنهم مبشرون بالجنـة            . فالعدد قليل 

والجزاء  .المعتزلة مع قانون االستحقاق   فى اآلخرة وهو ما قد يتعارض عند        
وقد كان  . غير معروف فالجزاء  األعمال لم تنته بعد، ومن ثم       و ،قدر األعمال 

 . فى الدنيا من األغنياء وسط غالبية من الفقراءمنهم

                                                           
א)١( א.٩٩١א ، א .٥١٠−٢/٥٣٩א

א א ،א א
א٥٥٢−٤/٥٤٤א א א.٢٦، ، א א א
א١٧٧−١٧٤א א.٣٩٨−٣٩١، ، א א א
א١٠٤−٢/٩٧ א٥٤٧−٥٤٥، א٨٥٩−٣/٨٥٨، ،٣٣٥−٣٣٤. 

א٣٣−٣١א)٢( א א٩٠، א א.٢٧، א
א ، א١١٢−٣/١١١א א١/٧٢٠، ،٣١٨−١/٣١٣،

א٢٧٢−٣/٢٦٧א א א٢٢٩−١٩٧/٢٠٢−١/١٩٤، ،٨٨٧−٨٧١/٨٨٥−٣/٨٦٩،
א٤٠٢−١/٣٩٧א א٢٩، א٤٥−٢/٣٥، א ،٦١،
א٤٠−٣٩א א٢١٢−٢٠٨، א א١٠−٢/٩، א ،٧٦٠،

א  .٣/٥٢٧א
א)٣( א٢٠١−٥/١٩٧א א א٩٣−٨٢/٩٢−٢/٧٧، ،١٢٤−١/١٢٣،

א٤١א א א٢/١٠، א א.٧٧، א
א א ؟، א  .٥٢٦−٣/٥٢٥א

א)٤(  .٤٨٦−١/٤٧٩א،٢/١٢٧א
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وإذا . )١( إجماع التابعين  ىوإذا كان إجماع الصحابة ال يعد إجماعا فاألول       
أدرك التابعى عصر الصحابة وهو من أهل االجتهاد ال يعتبر رضـاه فـى              

ين واختـار  ويظل الخالف قائما إذا اختلف الصحابة على رأي     . صحة اإلجماع 
 .ماالتابعون أحده

 .وإجماع الخلفاء األربعة ليس إجماعا ألنهم ليسوا فـى عصـر واحـد            
وليس الحـق مـع السـلطة بـل مـع العقـل             . والفرق بينهم أربعون عاما   

بل قد تتغير االجتهادات فيما بينهـا نظـرا لتغيـر العصـر             . )٢(والمصلحة
ــنهم،    ــل م ــه ك ــدة خالف ــتالف م ــن واخ ــر  م ــى عش ــنتين إل  س

 .سنوات

بعة ليس حجة ألنهم متقاربون فى الزمن علـى مـدى           واجتماع األئمة األر  
 وقد مضى اآلن أربعة عشر قرنا تغيرت المرحلة التاريخيـة           .قرنين ونصف 

إلى عصر مرحلة االنكسار، ومن عصر الريادة     كلها، من مرحلة االنتصار إلى      
 .)٣(التبعية، ومن زمن الفتوح إلى زمن االحتالل

ر الزمان ولم ينته بانتهاء األئمـة       واإلجماع قبل االجتهاد، مفتوح إلى آخ     
 .)٤(األربعة ومذاهبهم

                                                           
א٣٨٩−٣٨٤א)١( א א١٦٧−٥/١٥٥، א.٣٤٠−٣٣٦،

א א ؟، א٣٣٦−٣/٣٣٣א ،٣٣٣. 
א١٢١א)٢( א א٥٣٦−٣/٥٣٥، א٤١٧−١/٤١٤، ،٣٤٠−

א٣٤١ א٢٤١، א٤٤، א א٧٧، ،٣/٢٤٢،
א  .١٥٨−٢/١٥٦א

א٢٨٢−٣/٢٨٠א)٣( ،٣/٨٦٧. 
)٤" א:) א א

، א א א ، א א ،
א:א א א א א א א א

א אא א א
א.)(

א א ،
א א٥٧٩−٤/٥٧٢، א١٢١، א א٣/٥٣٦، ،
א  .٣/٥٣٨א
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ال يهم إذن درجة القرب من العصر األول فى صحة اإلجماع ألن لكـل              
 فالتابعى الذى صار فى عصر الصحابة من أهل الفتيا يعتـد            .عصر إجماعه 

 وقـد   .بخالفه مع الصحابة كأنه واحد منهم ليس ألنه تال فى الزمان علـيهم            
 ،والتمسك بالعصر األول إيقاف للتـاريخ     . من األول إلى الثانى   تغير العصر   

أن يخالف الصحابى صحابيا آخر فى نفس العصر،        . وإنكار للزمن والتطور  
واألولـى أن   .  التابعى تابعيا آخر فى نفس العصر أمر طبيعـى         فوإن يخال 

 نظرا التغيـر الظـروف وتبـدل        ،يخالف التابعى الصحابى، وتابعى التابعى    
 .األزمان

أن اإلجماع ليس محددا بزمـان محـدد         وكما   . إجماع أهل المدينة   -٢
فالمدينـة  . سابق فإنه أيضا ال يكون محددا بمكان مثل إجماع أهـل المدينـة            

وفيها من يدخل فى اإلجماع ومـن ال        . مفتوحة يخرج منها التماس ويدخلون    
ة علـى    ليس ألهل المدينة ميز    .ومثل المدينة مكة والكوفة والبصرة    . )١(يدخل

لـى  ووهو ليس أ  . ة على العراق والشام ومصر    زيمسائر المدن، وال للحجاز     
على ظنى   فرع   قياسمن االجتهاد أو بأحد الخبرين المتعارضين ألن االجتهاد         

يقينى فى النظـر     وهو   .حد الخبرين يتوافر فيه شرط التواتر     أو. أصل قطعى 
 فى حكم يرجع فيـه      والنزاع. وهو مثل خبر اآلحاد فى العلم الظنى      . والعمل

 .ةنيإلى األدلة األربعة وليس الخمسة أى عمل أهل المد

 ،ويكون اإلجماع عن طريق النقل، نقل قول أو نقل فعل أو نقل إقـرار             

                                                           
א١٨٨−١/١٨٧א)١( א١/٧٢٠، א٢٧٧−٣/٢٧٣، א ،٣/٣٢١−

א٣٢٦ א.٤١٤−١/٤١١، א ، ،٧٩−٧٥א
א א٢/١٢א א א(، א)א א٢٢٦−٢١٩، א ،=
א١٢٣−٢/١٢١= א١٢٥−١/١٢٤، א٥٦−٢/٤٩، א٣٣٣−٣٣١، ،

א٣٥٢ א١٢٠، א א٧٨−٧٧، א٢٤٦−٣/٢٤٤، א ،
א٥٣٣−٣/٥١٧ א א א.٥٣١−٢/٥٢٨، א א

א.٢/٥٣٢א ،٢/٥٣٣א
 .٨٢א
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وليس اإلجماع عـن    . )١(والترك داخل تحت الفعل ألنه أمر ونهى      . ونقل ترك 
لمعرفـة  شـاهدة وا  موقد ثبت النقل بالمعاينـة وال     . طريق االستنباط والحجة  

والنقلـى  . لىنقلـى واسـتدال   :  لذلك فإن إجماع أهل المدينة نوعان      .المباشرة
 واإلجمــاع عليــه حجــة .  مــن قــول أو فعــل أو قــرارلشــرع مبتــدأ

واالستدالل حجة أو ترجيح أو ال      . ألنه إجماع وليس ألنه نقل من مكان معين       
ــذا   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢(وال ذاك

المستفيض مـن أهـل     األولى النقل   : وإلجماع أهل المدينة خمس صور    
والثانيـة األخبـار    .  وحجته الرواية وليس المكان    ،المدينة، وهو بمثابة النقل   

والثالثة تناقض خبـرين ويطلـق      . المختلف عليها ويطبق عليها مناهج النقل     
 قضـاء الجيـل      مع والرابعة اتفاق الخبر  . عليهما قواعد التعارض والتراجيح   

ومع ذلك فال يأتى إجماع أهل المدينـة        . )٣( مع القياس  ه والخامسة اتفاق  .الثانى
وقد ينقل عن أهل المدينة فرادى أو جماعات، من اخـتالف أو            . )٤(عن قياس 

 .)٥(اتفاق

وحجة عمل أهل المدينة أن صدق الخبر فى العمل حجة صحيحة، ولكن            
بل .  لعادات الناس  وقد يكون عرفيا  . قليا دون خبر  العمل أيضا يكون تلقائيا ع    

 فى النهايـة بشـر يـذكرون        موه. مدينة سبب اختالف األمة   إن عمل أهل ال   
                                                           

א(א)١( א،٢٤٦−٢٤٢)א ،.٩٠א א
א٣٢٥/٣٩٩−٢١٥א ،٤٩١−١/٤٨١.، א א

، א א א א א א ، א
א א אא ، ،٢٣٧،٤/٥٠٧−٢/٢١٤א

א: א٥٦٦−٤/٥٥٢א א١٧−١٦، א א٢٦، ،
א٣٦٧−٣٦٥ ، א א١٢٣−٣/١١٣، א١/٣١٤، א ،
א٥/١٨٣ ،٨٦٣−٣/٨٦٠. 

א(א)٢( א)א א ،٢٥٥−٢٥٣. 
א)א(א)٣( א ،٣١٤−٣١١. 
א)א(א)٤( א ،٣١٩−٣١٧. 
א(א)٥( א)א א ،٣٢٥−٣٢٣. 
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ى النص الحسـى علـى      غبل يذم اإلكثار من الرواية حتى ال يط       . )١(وينسون
. ة أو عملهم أو إجماعهم    نوال يجوز تقليد أهل المدي     .)٢(العقل ومصالح الناس  

 .)٣(وليسوا كلهم من العدول. وقع الخالف معهمفقد 

وإجماع أهل الحرمين   . )٤( المدن قبل الكوفة    على باقى  شىءويقال نفس ال  
والمصرين وإال كانت هناك أفضلية فى المدن ولزعامات األمصار بين مصر           

وما أكثر ما دون فـى فضـائل        . والحجاز وفارس، كل يدعى فضائل مصره     
مة والمركزية تصـل إلـى      واألمصار مما يسبب خالفات حول الزعا     المدن  

وتركيا فى وقت كان المسلمون فيه علـى         كما حدث بين فارس      درجة القتال 
 .يحاصرونها من الشرقنا، يفيحوائط 

 .انـور الزمـاع وتطـاإلجم: خامسا

 واإلجماع من األكثر ليس بحجة مـع مخالفـة          . اإلجماع واالختالف  -١
وإن خـالف الـبعض فهـو       .  واإلجماع لألمة كلها وهو اإلجماع التام      .األقل

ــاقص ــاع النـــــــــــــ   .)٥(اإلجمـــــــــــــ
 . الف لآلحادوز الخجإذ ي

واختالف واحد ال يورث العلم لنفسه بل إجماع اآلخرين يـورث العلـم             
وإذا خالف واحد   . ويستحيل اتفاق األمة جميعا دون اعتراض واحد      . لنفوسهم

                                                           
א)١( ، א א א א א٢٣٧−٢/٢١٤א א ،

 .٢١٣−٢٠٧א
א)٢( ، א א  .٢٥٥−٢/٢٤٥א
 .٨٨٥−٦/٨٧٦٣א)٣(
א)٤( אא א٤/٥٦٦، א ،٢٦،

א١٢١א א ،٣/٥٣٤. 
א١٨٨−١/١٨٦א)٥( א٨٧٥−٣/٨٧١، א٤١١−١/٤٠٢، ،

א١٢٣−١/١٢٠ א٢٩−٢٠، א א٧٦، א א، ،
א٣١٧−٣١٥א א ،٨٤−٢/٨٢. 
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وقـد  . )١(من األمة أو اثنان لم ينعقد اإلجماع دونه، فى حياته أو بعد مماتـه             
 وقد يصل األمر    .ى اإلجماع  ف تقيةجوز ال توال  . يراجع نفسه ويلحق باإلجماع   

 الشـذوذ   ويعنى .)٢(الجماعة برأيه أن يتهم بالشذوذ والخروج على        إذا تشبث 
 واختالف البعض عنه أى     ، واالتفاق على الشريعة   ،الخروج على قواعد اللغة   

 وهو موقف ممدوح ومحمود وإن استحال أن يكـون          .مفارقة الواحد للجماعة  
واألمثلة التاريخية على   . من وجه واحد  الفعل ممدوحا مذموما فى وقت واحد       

 والعرف فـى    لحات الشاذ والنادر والعناد   ومع ذلك تكثر مصط   . )٣(ذلك كثيرة 
 .لذلك يجب الرجوع إلى دليل. إجماع ألكثر هو إجماع الحشوو .اإلجماع

 بل يظل فى التاريخ شـاهدا علـى         )٤(اوال يصبح قول المخالف مهجور    
 وفارق  .القول اآلخر حد القولين ال يحرم     واختيار أ  .العصر وعلى موقف فيه   

فالصواب متعدد، واإلجماع اجتهاد جماعى يقـوم علـى         . )٥(اإلجماع ال يكفر  
                                                           

א١/٢٠٢א)١( א١/٧٢١، א ،٩٧−٢/٩٢. 
א)٢( א"א ، א א א א א"".א

א" א١٨٧، א٣٩٨، א٣١٣−١/٣١٢، ،٢٦٧−٣/٢٦٠. 
א)٣( ، א٦٦٣−٥/٦٦١א א א א ،

א א א א.٦٦٦−٢/٦٦٣א א א
א.٢/٦٦٦א א א

א٢/٦٦٦ א א א٦٦٧−٢/٦٦٦، א ،
، א٢/٦٦٨א א٢/٦٦٨، א ،٢/٦٦٨،

א٦٧٠−٢/٦٦٨א א א א٦٧١−٢/٦٧٠، ،
א א٦٧٢−٢/٦٧١א א א ،٢/٦٧٣،

א א٢/٦٧٣א א، א א٦٧٦−٢/٦٧٣א ،٢٣٨،
א א٢/٢٣א א ،٣/٥٦٠. 

א.٢٠٥−١/٢٠٣א)٤( א"א א"א
א٥١٤−٤/٥١٣ ،
א:.٥٤٤−٤/٥٢٩ א א٤/٥٥٢א א ،٢٦. 

)٥" א) א א.א.א
א"א א١/٧٢٤، א٤٦، ،٣٤٤.، א

א א ، א٥٦٩،٣/٥٧٠−٣/٥٦٦א א ،
א٢٧−٢٦ ، א א٤٨−٣/٤٥، ،

א١/١٤٤ א א٢٨−٢٧، ،٣/٢٥٨. 
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 .اجتهاد المجمعين

والتمسك بأقل القليل ليس إجماعا تاما بل هو تـدرج فـى فهـم التجربـة                
ولو اعترض واحد فقط لكان     . )١(التغير االجتماعى تدريجيا    وتحقيق ،المشتركة

وقول القائـل ال أعلـم فيـه        . )٢(لم ينتشر  جماع ناقصا سواء انتشر بعده أو     اإل
 .)٣(يعتبر إجماعا ألن اإلجماع معرفة وليس واقعاو .خالف

ل العصـر   هوإذا انتشر القول ولم يظهر خالف من واحد أو اثنين من أ           
ومن ثـم يعتبـر فـى       .  وإن كان واحدا فهو االجتهاد     .)٤(فهو إجماع صحيح  

ـ      . )٥(تهداإلجماع المج   ألن اإلجمـاع فـى      اووفاق من سيوجد ال يعتبر اتفاق
والوفاق المعتبر فى اإلجمـاع أنـه إجمـاع         . )٦(الحاضر وليس فى المستقبل   

 .)٨(الظاهرية فى اإلجماعوهو رأى . )٧(الخاصة

العزيمة اتفاق الكل على حكم بقـول أو        . وفى اإلجماع عزيمة ورخصة   
شهور مع سكوت الباقى عن إظهار       والرخصة اتفاق البعض على قول م      .فعل

 والسكوت يقلل من شأن     .فاإلجماع السكوتى رخصة  . )٩(الخالف والرد عليها  
 إلـى   ينسـب فال  . اإلجماع مثل االمتناع عن التصويت فى الحياة المعاصرة       

والسكوت مشروع لوجود مانع من إظهار القول أو لخالفه مـع           . ساكت قول 
 ومن ثـم ال خطـأ وال صـواب أو           ،القول السائد أو ألن كل مجتهد نصيب      

لخشيته من أذى قد يلحق به أو ألن التوقف هو األقرب للصـواب لصـعوبة               

                                                           
א٢١٧−١/٢١٦א)١( א א٨٧٩، ،٣٩٧. 
א١٣٠−١/١٢٨א)٢( א١٣٢، ،٨٨. 
א)٣(  .٣/٢٥٩א
א)٤( א٣/٣٠٣א ،٤٠٠−٣٩٩. 
 .٥٢٠−٣/٥١٨א)٥(
א١٤−١/١٣א)٦( א٣٥١−٣٥٠، א١٢١، א ،١٩−٢/١٣/١٨،

 .٨٠א
א)٧(  .٧٦−٧٥א
א)٨(  .٥١١−٣/٥٠٩א
 .٣١٠−١/٣٠٣א)٩(
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 .)١(كفاه اإلنكارإصدار حكم باإلثبات أو النفى أو ألن غيره قد 

اإلجماع إما أن يكون معتبرا أى أن يكون معروفا من كل واحد أو أن              و
وال يشترط االتفـاق وإال     . يظهر من البعض وينتشر دون خالف من الباقين       

ومن ثـم   . ويظهر اإلجماع وينتشر فى كل مصر يقع فيه       . الستحال اإلجماع 
. والبد من توافر الدواعى على السكوت     . فإن حجة اإلجماع السكوتى ضعيفة    

ويتميز اإلجماع السـكوتى    . قد يظهر اإلجماع بالفعل ويسكت اآلخرون عليه      
ين الرضا والقبول والتصويب بنطق     وإذا علم من الساكت   . عن اإلجماع القولى  

 .)٢(أو إشارة أو شاهد حال أو قصد بالخطاب أو سكوت كان إجماعا

 )انقـراض (قضـاء   ان وليس من الضـرورى      .انــال الزم ـ اتص -٢
 فالتغير لـيس فـى      .العصر وموت جميع المجمعين كى يتغير اإلجماع آلخر       
 وقـد اشـترطت     .)٣(المجمعين بل فى الواقع والمصالح، فى الزمان والمكان       

أمور فى انعقاد اإلجماع وفى حجيته والصحيح خالفها مثل انقراض عصـر            
 .)٤(جمعينمال

وال يمكن إيقاف الزمان وااللتزام بإجماع السلف دون الخلف، والسابقين          

                                                           
א١٩٢−١/١٩١א)١( א.٧٠٦−١/٦٩٨، ،٢٩٠−٢٨٥א

א.١٨א א٣٢٢−٣٢٠، א א٢٣٢−٥/٢٢٨، ،
א١٢٧−٢/١٢٤א א٨٥٧−٣/٨٥٤، א٤٣٨−١/٤٣٤، א٣٥٣، ،
א٥٥٢−٣/٥٣٨א א א א٢٧٤−٢٧٢، א٨٤، ،٣٥−٣١. 
 .١/٤٨٦א)٢(
א١٩٦−١/١٩٢א)٣( א א٩٠−١/٨٩، א.٣٩٨، ،٣١٠−١/٣٠٧א

א٤٧٩−١/٤٧٣א א ، א ، א א א، ،
א.٥٠٢−٢/٤٩٧ ؟ א א א א.٥٠٥−٢/٥٠٢א א

א ؟، א א.٥٣٨א א٢٧א ،٣٧٧−٣٧٥،
א ، א א א א א א٧٣−٣/٦٨א ،

א٧٨−٣/٧٣ א א١٥٥−٥/١٤٢، א א١٠٢−٢/٩٧، א ،٥٠٦−٥٠٠،
א٧٠−٢/٦٥א א ،٨٠. 
א)٤( א٥٥٧−٣/٥٥٣א ،٨٣. 
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استصحاب اإلجماع ليس حجة نظـرا لتغيـر        لم يكن    لذلك   .)١(دون الالحقين 
 .)٢( المجمع عليهشىءحال ال

وإذا اختلـف أهـل     . صر السابق ليس ملزما للعصر الالحق     وإجماع الع 
وإذا واألحوال  ل معلومة جاز إذا تغيرت الظروف       يعصر فى مسألة على أقاو    
ــر ا ــدع تغيــــــــ ــر أن يبــــــــ  لعصــــــــ

 لـم   شىءفيمكن لعصر قادم اإلجماع على      . )٣( من القدماء  قوال لم يقل به أحد    
 .يسبق إليه من عصر سابق

بعـدهم، وال أولويـة إلجمـاع       إجماع كل عصر ليس حجة على من        و
إجماع كل عصر حجة .  وال للتابعين على تابعى التابعين،التابعينالصحابة على   
واإلجمـاع  . )٤(فكل إجماع ملزم لعصره   . اإلجماع وال نسخ فى  . لعصره وحده 
 .)٥(هعيرف الخالف المتقدم وقد فعالمتأخر ال ير

كثر فى مسـألة     على قولين فأ    إذا اختلف الناس   .انــالزمدم  ــ تق -٣
 النص من القرآن والسنة بصحة قـول مـن تلـك األقـوال يبطـل                ةدافشه

وهو حل للخالف خارج تقدم الزمن بل بإرجاع الواقع إلى النص           . )٦(سائرها
" أسـباب النـزول   "على الواقع واستجابة له فـى        رد فعل    مع أن النص نفسه   

                                                           
א)١( א אא א ، א

א١٧٣ ؟، א א א٧١٩−١/٧١٨، ،٢٩٧−٣/٢٩٦،
א١٣٤−١٣٣א א ؟، א ،٥٨٤−٣/٥٧٠. 
 .٣٤٣א)٢(
)٣" א) א א"א א ،٣٣٠−٣/٣٢٩" א. א"א ،

א٣٤٦−٣٣٩ א.٤٨٦−٢/٤٨٣، ، .٥٠٨−٢/٥٠٥א
א ؟ ، א א ،٥١٤−٢/٥٠٨א

אא א٦٠−٣/٥٨، א ،
א א١١٨−٢/١١٦، א٣١٤−٣/٢٩٧، א٥٤٥−٥٤٣، ،

א٥٨٦٠−٨٤٢/٨٥٩−٣/٨٤٠ ،٤٢٧−١/٤٢٤. 
 .٩٥−٢/٩٣א)٤(
א)٥(  .٢٧١אא
א٥٨٠−٤/٥٧٩א)٦( א١٧، א א٢٨، ،٤٤،

א א٢/١٦א ،٤٥−٤٤. 
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 ".الناسخ والمنسوخ"و

تأويال فيجوز لمن أتـى بعـدهم أن        وتبنوا  وإذا ذكر أهل اإلجماع دليال      
طـرق االسـتدالل أيضـا      فإن  صالح متغيرة   مفكما أن ال  . شىءل نفس ال  عيف

 .)١(متغيرة

 ولـم يشـهد السـمع أو        .)٢( ال تجتمع األمة على خطأ     وال ترتد األمة إذ   
البصر على ارتداد أمة بكاملها نظرا لتميز الـوعى الفـردى عـن الـوعى               

 .االستحالة الواقعيةوالجواز العقلى غير . الجماعى

وإذا اختلفت األمة على قولين ثم رجعوا إلى أحد القولين صار كالهمـا             
 بشـرط   ، بالرغم من أنه وضع افتراضى     ،شرط انقضاء العصر  دون   اإجماع

فالحق ليس فى إجمـاع واحـد ألنـه         . استقالل المجمعين عن إرادة السلطان    
 .)٣(متعدد

ماع بعدهما على أحد القـولين      إلجاوإذا اختلف السلف على قولين فيمكن       
وإذا اختلفت األمة فى مسـألة علـى         .ة الظروف واشتداد األزمة   عنظرا لوق 

خر طائفة أخرى، وانقرضت طائفة     قولين وقال بأحد القولين طائفة وبالقول اآل      
يصبح إجماع الطائفة األخرى حجة، فالواقع يكمل العقل كما يكمـل العقـل             

لتقدم إذا تم عـن طريـق       لال يرفع الخالف    واإلجماع بعد الخالف    . )٤(النص
                                                           

א)١( א٢/١١٣א ،٨٤٥−٣/٨٤٠.
א

א١/١٣٩א ،٤٤. 
א)٢( א:.٢/٢٥א א ، א٣/٥٨٥א ،

א٣/٥٨٦، א א٥٨٨−٣/٥٨٧، ،٣/٢٥٨. 
א٢١١−١/٢٠٥א)٣( א א، א٩٣−٩٢، א א א ،

א٨٩−٣/٧٩א ،٧١٥−٥٢٦−١/٧١٠، א א ، א א א،
א٥٦٠−٥٥٣/٥٥٦−٥٥٠ א٨٥١−٣/٨٤٦، א٣٢٦−٣٢٤، א ،٨٠−٧٩. 

א٣/٣١١אא)٤( א א٩٢، א א א٣٠٢−٣٠١، ،
א١٤٢−١/١٤٠ ،٤٦−٤٥. 
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 .االجتهاد والرأى

وإذا وقع إجماع وتذكر أحد المجمعين نصا على خالفه يصبح ناقصا أو            
وقد يصبح صحيحا ألن النص     . باطال ألولوية النص على الواقع عند القدماء      

 واستحالة تغيير   ،ال يبطل تجربة جماعية مشتركة نظرا إلمكانية تأويل النص        
 .)١(وهو فرض محال على أية حال. يعة والفطرةالطب

 وإن  اخرون صار إجماع  وإذا قال بعض الصحابة قوال انتشر ورضى اآل       
وال فرق بين أن يكون القـول       . سكتوا ولم يظهروا خالفه صار أيضا إجماعا      

وقد يكون حجة يقدم علـى      . العمل به يجب  ومن ثم   . المنتشر حكما أو فتوى   
 .)٢(القياس، ويخصص به العموم

وإذا اختلف الصحابة على قولين وإجماع التابعين علـى أحـدهما فإنـه           
. ويكون الترجيح بكثرة العدد أو بموافقة أحد الخلفاء األربعة        . )٣(يكون إجماعا 

وإذا اختلف الصـحابة علـى       .ن الترجيح بدليل آخر أو أكثر     ووإن استويا يك  
ـ          قط الخـالف األول    قولين وانقرضوا ثم أجمع التابعون على أحد القولين يس

 وقد يظل الخـالف األول      .)٤( وينعقد اإلجماع  ،نظرا لتغير الظروف واألزمان   
 وال ترتد األمة إلى حكم سابق مخـالف نفيـا           .قائما ألن الظروف لم تحسمه    

 ويجوز  .انتفاء سبق خالف مستقر    لذلك ال يشترط فى حجية اإلجماع        .وإثباتا
 فـالعبرة بتغيـر الزمـان       .احداث قول ثالث إذا اختلف الصحابة على قولين       

 .)٥(والمكان

                                                           
א٢١٥−١/٢١١א)١( ،٤/٥٠٧. 
 .٣٤٦−٣/٣٢٣א)٢(
א.٥٠٢−١/٤٩٨א)٣( א א א אא

א א٥١٩−٢/٥١٧؟ א٤٢٩−١/٤٢٨، א٣٢٩−٣٢٦، ،
א٣٤٢−٣٤١ ،١٢١. 

א)٤( א ، א א:،١٦٠−١٥٩א א א
אא ، א א א
א٥٧١−٤/٥٦٦ א א١٠٨−٢/١٠٢، א١/١٤٣، ،٣/٢٣٢−
א٢٣٥ א٣٨٣−٣٧٨، ،٩٤−٩٣. 

א)٥( א٩٢א א٤٠٠، א٥٠٥−١/٥٠٢، א٣٨٩−٣٨٧، ،
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 قبل انعقاد اإلجماع وكان من أهل       إذا عاصر التابعى الصحابة وخالفهم    و
 .)١(العلم ال ينعقد اإلجماع بمخالفته

طائفة فيهما قولين متفقتين    وقالت  طائفة فى مسألتين مختلفتين     قالت  إذا  و
 وقد يجوز نظر لتغيـر      . وال يجوز مخالفتها   .ضروريةفالتسوية  ل األولى   لقو

 .)٢(الظرف واألحوال

وإذا وقع توفيق بين حكمين مختلفـين فيكـون الحكـم الجديـد منـاط               
 إذا حدث االتفاق على حكـم ثـم حـدث           ،والعكس صحيح أيضا  . )٣(اإلجماع

 واألولويـة   .مـا اختالف بعد ذلك عليه فإن اإلجماع القديم ال يكون أيضا ملز          
 .)٤(فال اعتبار للخالف الثانى. لإلجماع الجديد

وإذا انعقد اإلجماع وكان دليله مجهوال فى العصر الثانى ثم وجد خبـر             
وال يعود  . فإنه ال يكون مستندا ألن اإلجماع تجربة جماعية وليس قوال نصيا          

 .)٥(إلى الوراء لتصحيحه أو لشرعيته

علوا بعلة فلمن بعدهم أن يستدل بـدليل        وإذا استدل أهل العصر بدليل وأ     
إذا و،  )٦(يعقل بعلة أخرى نظرا لتطور العلوم والقدرة على تحليل العلل         وآخر  

 فالتأويـل آليـة مسـتمرة       .على فساد ما عداه   فال يجوز النص    تأولوا بتأويل   
                                                                                                                                        

א٣/٩٠ א٧٠٩−١/٧٠٦، א א١١٢−٢/١٠٨، א ،٥١٤−٥٠٧،
א٤٣٣−١/٤٣٠א א١٣٩−١/١٣٧، א٣٣٠−٣٢٩، ،
א٢٥٣−٣/٢٥٠ ،٨٦−٨٥. 

א٤٧٣−١/٤٧٠א)١( ، א٢/٢٦١، א ،
٩٥−٣/٩٣. 

א)٢( ، א א.١/٥٠٥א ، א א
א١٠٢٣−٢/١٠٢٢ א٣٩٠، א٣١٧−٣/٣١٤، א١/١٤٢، ،
 .٨٠א
)٣" א) א א"א א ،٣٥٠−٣/٣٤٩. 
)٤" א) א א"א א א٣٥٧−٣/٣٥٣، א א٢٦، ،

 .٥٢٤−٣/٥٢٢א
 .١٢٩−٢/١٢٨אא)٥(
א٣٢١−٣/٣١٧א)٦( א٥٦٢−٥٦٠، ،٨٧. 
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 .)١(لمواكبة تجدد العصر وتغير الزمان

ستقرار المـذاهب   وإذا أفتى بعض المجتهدين أو قضى ولم يخالف قبل ا         
فالمذهب ليس مقدسـا بـل هـو        . )٢(إلى مضى مدة التأمل فهو إجماع قطعى      

 .تطور الزمان وتغير المكان وتجدد األحداثلخاضع 

وقد يرجع أحد المجمعين عن رأيه وهو حى لفـرق بـين أول العمـر               
وال حجة على المجتهد أن يغير رأيه بشرط صـدق النيـة وعـدم              . وآخره

 فالزمـان تقـدم فـى       .لعصر من أجل مخالفة الضـمير     االستسالم لضغوط ا  
 .الوعى

 فالزمان ليس   .إال للعصر ال للماضى وال للمستقبل     اإلجماع  إذن ال يكون    
والحاضر نفسـه يكـون     . والماضى نفسه يتغير إلى الحاضر    . قيدا بل تحررا  

ال يكون اإلجماع باعتبار من سيوجد مثل       . والمستقبل يصبح حاضرا  . ماضيا
 .)٣(للحظة، مناط اإلجماعفالحاضر هو ا .ائبالغاإلمام 

                                                           
א٣/٣١١א)١( א٣٣٠، ،٨٧. 
 .٢٥٠−٣/٢٤٦א)٢(
 .٨٣א)٣(
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 الرابع فصلال

 ةــــالفردية ـربــالتج

 )ادـــــاالجته(

 .الدليل الرابع: أوال

 من النظرية العامـة فـى       ويستنبط الدليل الرابع   .ةــة األدل ـنظري -١
األصل، الكتاب والسنة واإلجمـاع، ومعقـول       :  األدلة ثالثة  إذا كانت ف .األدلة

تصـحاب الحـال     فإن اس  ،)المعقول(األصل ويتضمن دليل الخطاب والقياس      
براءة الذمة وعـدم التحـول      استصحاب حال العقل، وهى     ) المفهوم: (نوعان

 عنـه،   سـكوت محال الشرع وهو استصـحاب ال     عنها إال بدليل، واستصحاب     
وقد يضاف عدم وجوب الدليل على النفى بل علـى اإلثبـات            . وغياب الدليل 

. )٢("ة كما للمقالة  لحالة من الدالل  لن  إ"لذلك وضعت القاعدة األصولية      .)١(وحده
الدليل الرابع  والحقيقة أن   . قول بال دليل  ألنه  مصدرا غير شرعى    يعتبر  وقد  

 .هو مستنبط من بديهة العقل

خروجا على النص واإلجماع توحيدا بينه وبين القيـاس إذ          والدليل ليس   
وهو مستنبط من النص    . أنه مأخوذ من النص واإلجماع وليس خروجا منهما       

 .الله عنهبالرغم من استق

مقدمتان : أقسام كلها داخلة تحت النص وهىعدة والدليل المأخوذ من النص 
ة وكالمها فى   ف شرط معلق بص   منصوصة فى إحداهما،  تنتج نتيجة ليست     نصيتان
وأقسـام   معنى يؤدى بلفظ آخر وهو ما يسمى بالمتالئمات           ولفظ يفهم منه   ،النص

                                                           
א١٤−١٢א)١( ،٧٨٧−٢/٧٨٢. 
 .٨١א)٢(
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وقضايا متدرجة بين العليا    تقسيم،  ر وال بوهو مثل الس   حتبطل كلها إال واحدا فيص    
 لدورإلغاء وهذا  .)١(عدة معانعلى للفظ ا والدنيا، وشمول الكل البعض، واشتمال

 . واستنباط دليل العقل منه، وطغيان شامل للنص،العقل والفهم

: وهـى . والدليل مأخوذ من اإلجماع أربعة أقسام داخلة تحت اإلجمـاع         
جماع على ترك قول، واإلجماع على أن       استصحاب الحال، وأقل ما قيل، واإل     

 .حكم المسلمين سواء وإن اختلفوا فى حكم واحد منها

الدليل الذى إذا تأمله الناظر المستدل أوصله إلـى العلـم           ويسمى أيضا   
 . بالمدلول سواء فعل الدليل الداللة بالحقيقة أو كان مظهرا لها فى اللغة

لول بـالنظر فـى دالئـل       األول يوصل العلم بالمد   : واالستدالل نوعان 
.  وال يفضى إلى العلم بحقيقة المطلـوب       ، الرأى والظن  ةالعقليات والثانى غلب  

االستدالل معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلى من غيـر             
الغرض منه إثبات المصالح البعيدة وليس المصـالح        . وجود أصل متفق عليه   

يه ألن ليس له أصل يستند عليه،       فن: الثةومن ثم تكون االحتماالت ث    . القريبة
 عنـه دون معارضـة   ادا من النص أو بعجوازه كاستصالح واستصواب قرب  

نص من كتاب أو سنة أو إجماع، التمسك بالمعنى وإن لم يستند إلـى أصـل                
 وقد يعتـرض عليـه بأنـه معنـى          .بشرط قربه من معانى األصول الثابتة     

 .)٢(مخيل

 وهـو معنـى الخطـاب أى        . األصـل  وهو الضرب الرابع من معقول    
 والـدليل   ، وأدلة الشرع التى ليست بنص وال ظاهر منها القيـاس          .)٣(القياس

 والدليل على موضع الحكم، والدليل على المراد بالعبـارة          ،على صحة العلة  
 .)٤(المشتركة فى حالة وجود أصل معين

                                                           
א)١( ،  .٦٧٨−٥/٦٧٦א
א)٢( א١٣−٤/٧א א١١٤١−٢/١١١٣، ،

א١١٣٣−٢/١١٣٠ א א ،١١٣٥−٣/١١٣٤. 
א)٣( א٩٦א א٤١٠−٤٠٥، א٢/٥٣٤، ،٢/٦٨٩.. 
.٦٩٧−٢/٦٩٢א)٤(

אא
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ـ   وهو البيان الخامس فى الرسالة بعد أن استحوذت          ات السنة على البيان
فالقياس نفسـه لغـوى     . ويضم اللغة والشعر والقياس   . الثانى والثالث والرابع  

 .)١(ويسترد اإلجماع والقياس من داخل الخبر. وشعرى، معنوى وتشبيهى

فاإلمارة هى النظر الصحيح فيما يـؤدى       . ةوقد يدخل فى نظرية اإلمار    
ثل القياس  والشرعية م . ى عقلية أو شرعية   هو.  وتتميز عن الداللة   .إلى الظن 

 .)٢(أما اإلمارات العقلية فليست أدلة. وهى أدلة. وخبر الواحد

وهى تجربـة غيـر     . وهى التجربة الفردية لو عزت التجربة الجماعية      
 .نصية تعتمد على الجهد الفردى للوصول إلى الحكم الشرعى

مـن المصـطلحات    هناك مجموعة   ف. هؤ وتتعدد أسما  . تعدد أسمائه  -٢
االجتهـاد   فهو. )٣(نما فى المقدمات النظرية األولى للمتو     الخاصة به تذكر دائ   

أعـم مـن    وهو  . أى إفراغ الوسع وبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعى        
 وطـرق األدلـة     ، ودقائق األلفاظ  ،القياس ألنه قد يكون النظر فى العموميات      

 ولـيس   ،الجهد نشاط ذهنى عام للمعرفة واالسـتدالل      . األخرى غير القياس  
ويطلـق االجتهـاد فـى      .  عن طريق شكل معين منه وهو القياس       بالضرورة

القياس الشرعى على علة مستنبطة أو منصـوص        : الشرع على ثالثة أنواع   
عليها فيرد بها الفرع إلى أصله ويحكم له بالحكم الجامع بينهما، ما يغلب فى              
                                                                                                                                        

)א(

אא

אא
 

)١" א) א אא א א"א ،٤٨٦−٣٩/٤٧٦. 
 .٥٣−٣٤א)٢(
 .٣٣−٣٢א)٣(
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الظن من غير علة يقاس عليها، واالستدالل باألصـول مباشـرة، عقليـات             
 واالجتهـاد   .)٢(ويجوز االجتهاد فيما يجوز فيه النسخ والتبديل      . )١(وشرعيات

ــرأ ــر الـــــ ــى . ىغيـــــ ــاد يعنـــــ  االجتهـــــ
 والرأى إدراك الصواب، اعتقاد إدراك صواب الحكم الذى لم          ،طلب الصواب 

 .)٣(ينص عليه

 إنما يدل   .بالعقلتدرك  ويسمى أيضا دليل العقل ألن األحكام السمعية ال         
مة من الواجبات، ورفع الحرج من الخلق قبل بعثـة          العقل فقط على براءة الذ    

 فإذا كان العقل قـادرا      .وهو تناقض فى األحكام   . بالمعجزاتالرسل وتأييدهم   
على نفى األحكام قبل ورود الشرع والعودة إلى النفى األصلى وبراءة الذمـة             

وتأييـد  .  إدراك الواجبات العقلية مثل حسـن التكليـف         على فإنه قادر أيضا  
 وأدخل فى علـم     ،بالمعجزات خارج عن موضوع علم أصول الفقه      الرسول  

. )٤(وظيفة العقل النفى وليس اإلثبات، السلب ولـيس اإليجـاب         . أصول الدين 
 . )٥(معنى الخطابويسمى أيضا 

وهو صيغته المثلى، تعدية الحكم من األصل إلـى         . وقد شاع اسم القياس   

                                                           
.٦٩٧−٢/٦٩٠א)١(

 )א(א

אאא

 

א٢/٢٢٩א)٢( א א٢٠−١٣/١٧−٤/١١، א(.٤٨٧،
א)א א א٣٠٦−٣٠٥، א٦٤، א١٣، ، א ،

١٢١−٩٦. 
א٦٥−٢٦٤א)٣(  .١/٢٠٥א،
 .٢٢١−١/٢١٧א)٤(
א)٥(  .٢/٤٧א
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 على نظيره المشارك له فـى  شىءهو الحكم بال. الفرع لتشابه بينهما فى العلة  
 على غيـره وإجـراء   شىء استخراج الحق أو حمل ال   هو .علة وجوب الحكم  

كما يطلـق   .  القياس فهم للنص كأصل    .حكمه عليه أو حكم األصل فى الفرع      
 .، فهو ملزم فى االستدالل والبرهان)١(عليه الحجة، إذ ال يجوز بغير حجة

امعة بينهما فى إيجاب الحكم     حمل أحد المعلومين على اآلخر بعلة ج      "هو  
 أو 

فكـل  . )٣(وأحيانا يجمع االستدالل مع القيـاس     . )٢("إسقاطه أو إثباته أو انتفائه    
إذا . ستدالل قياس إذا وجد التعليل فيه     قياس استدالل ألنه فحص ونظر، وكل ا      

والثانى المعنى الذى   . األول استدالل المجتهد وفكره المستنبط    : وضع السمين 
 .)٤( وفرعهشىءحكم فى أصل اليدل على ال

والقياس كدليل رابع يدخل فى الوعى التاريخى كقناة أولى لدخول الوحى           
أما القياس كمنطق الستنباط األحكـام      . فى التاريخ وحمله له وإيصاله للناس     

فإنه يدخل فى الوعى النظرى فى تحويل الوحى من معطـى تـاريخى إلـى           
ل قضية فهم واسـتدالل، تأسـيس        وهو ليس قضية تعبد ب     .)٥(تأصيل معرفى 

 . نظرى للسلوك اإلنسانى حتى يصبح سلوكا عاقال

 .هــده وأنواعـالقياس، ح: ثانيا

. القياس لغة يعنى إيجاد النظير أو التقدير أو المشـابهة          . حد القياس  -١
 والحكم  ،شىء إلى   شىءوهو لفظ مشترك يطلق على معانى كثيرة بها إحالة          

                                                           
 .٣٠א)١(
א)٢( א١٤٠−١٣٩א ،٥٣٥−٢/٥٣٤. 
א)٣( א.٤/١٠א א١٠٢−٩٩א א٢٩٧−٢/٦٩٢، ،

 .١٠−٤/٩א
א٧٠٥−٢/٦٩٧א)٤( ، א א١٠٣٢−٢/١٠٢٣، א ، א א ،

א١٧٩−١٧٨ ، א א٢٢٧−٣/١٤٤، ،٧٤٤−٢/٧٤٣، א א ،
א  .٤/٢٥א

 .٧٠−٦٩א)٥(
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هـو حمـل    . )١( هو حجة فى األمور الدنيوية     واصطالحا. شىء على   شىءب
 فإن وجد األمـر     .معلوم على معلوم فى إثبات حكم أو نفيه ألمر جامع بينهما          

. والقياس يشـملهما معـا    .  وإن غاب كان فاسدا    ،الجامع كان القياس صحيحا   
ويطرد هذا الحد وينعكس طبقا لمنطق النفى واإلثبـات، وجـدل الحضـور             

 .)٣(جهول على معلوم أو استنباطه منه ويمكن حمل م.)٢(والغياب

الدليل الموصول إلى الحق أو     : وقد يحد القياس حدا عاما أو خاصا مثل       
وهـو قيـاس    . )٤(العلم الواقع بالمعلوم عن نظر أو رد الغائب إلى الشـاهد          

ثبات الحكم من جهة النطق يثبت جـوازه مـن جهـة            إجواز  أن  التسوية أى   
سكوت عنها مـن األصـول      مام الفروع ال  وموضوعه طلب أحك  . )٥(االستنباط

وتشتمل . )٦(المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلتحق كل فرع بأصل        
 .النصوص على الفروع الملحقة بالقياس

العقلـى هـو    . عقلى أو سـمعى    القياس إما    .اســواع القي ــ أن -٢
القيـاس  . والسمعى هو القياس الشـرعى    . القياس المنطقى فى علوم الحكمة    

 .القياس الشرعى لألحكام الشرعيةو لعقلى لألحكام المنطقيةا
                                                           

א)١(  .٢/٣١א
א٢٢٩−٢/٢٢٨א)٢( א א.٣١−١/٢٩، א ،  .١٢−٤/٤א
א٢٧٨א)٣( ، א א١٠٣٣−٢/١٠٣٢، א א١٧٩−١٧٨، ،٩٦،

א ، א٣/١٤٤א אא.١٤٨−٣/١٤٥،
א١٥١−٣/١٤٨، א א א ،١٥٣−٣/١٥١،
א א٣/١٥٣א א٧٤٩−٢/٧٤٥، א٢٠، א ،٩٦،

א٢/١٧٨א א٧٠−٦٩، א א٥٤−٥٣، ،٥٣٠−٣/٤٨٧א،
א١٤٤−٢/١٤٣א א٣٣٢−٣٢٣، א٢٢−١٨، ،٣٦٠−٣/٣٥٨،

א א٢٢٣−٢/٢٠٩/٢١٦א א א٥٥٢، א٥٨٤−٥٨١، ،
א١٠٨٧−٣/١٠٧١ א١٤٣−٢/١٤٠، א١٠−٣/٣، ،١٤١−٢/١٣٨،
א٧٦א א٣٦٩، א٦٢−٦١، ،١٣١−١٢٢،
א١٢٣−١٢٢א א٤٦، א א٢٠٢، ،١٩٨−
א١٩٩ א٣٦، א א ،٢٠٦−١٩٧. 

א،٢/٢٢٩א)٤(  .٥٥٤−٥٥٣א
 .٦٥٤−٢/٦٥٣א)٥(
א)٦(  .٤/١٠/١٣א
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ة للحكم، علل العقليـات، وقيـاس       جبقياس علة، مو  : وهو على وجهين  
والوصف لـيس بعلـة     . أحكام الحوادث على أصول نصية ومواضع االتفاق      

القياس بعلة منصوص عليهـا، والقيـاس بعلـة         : بينضروهو على   . حقيقية
 .)١(مستنبطة مدلول عليها

وقد يضاف قسـم ثالـث هـو        . وينقسم القياس الشرعى إلى جلى وخفى     
تثبـت  والخفى هو الذى    . الجلى هو الذى ثبتت علته بطريقة قطعية      . )٢(الواقع
 وقلـت   ،وقد يكون الجلى ما تضمنت طرق االستنباط فيه       . ته بطريقة ظنية  عل

ـ         . وجوه اللبس  باه والخفى العكس، ما غمضت طرق االستنباط فيه لتقابل األش
 .وتجاذب األصول

 .اســة القيــوظيف: اـثالث

ثابت صـحيح مـن      يجوز القياس على كل حكم       . الوظيفة اإليجابية  -١
الوجوه التى تثبت بها األحكام مثل النص األول والنص الثـانى واإلجمـاع             

فالقياس أصل من أصـول   . وربما أيضا القياس إذا كانت العلة الجامعة واحدة       
 .)٤( للقيـاس  ا ويجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالف        .)٣(التشريع األربعة 

القيـاس هـو    . فالخبر ليس أصال منفردا بل هو أصل مؤسس على القيـاس          
هو المصدر الرابع فى الترتيب     . القاعدة التى يقوم عليها كل النسق األصولى      

يصـب الـنص األول     . ىفى التأسيس العمل  األولى  النظرى ولكنه هو القاعدة     
 كما أن اإلجماع هو قياس جمـاعى، مجمـوع قياسـات            .فيهانى  والنص الث 

 بل يجوز ابتداء األحكام بالقياس وإن لم        .)٥(األصول واألسباب بالقياس  . فردية
                                                           

א٣/٢٢٨א)١( א٣٦٥−٣/٣٦٠، א א٥٥٥، ،٣/١٣٩. 
א٢٣٢−٣/٢٨٨א)٢( א א٣٤−٢/٣١، א א٢١٧، ،

٨٧−٤/٧٦. 
א)٣( א ، א  .١٣٤−٤/١٢٧א
 .٦٥٠−٢/٦٤٩א)٤(
א)٥( ، א ،٦٣٢−٢/٦٣١א א א א א ،

א٧٩٤−٢/٧٩٠א א א٣٥٠−٥/٣٤٧، א א٢٢٥−٢/٢٢٣، ،
א٤/١٢٩٠ א ،٣/١٠. 
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عية، نقلية فى الـنص     قاوفاألصول نقلية وعقلية و   . يكن عليها نقل فى الجملة    
 والواقـع   الوحى والعقل .  وعقلية وواقعية فى اإلجماع والقياس     ،األول والثانى 

إذ يتأسس الوحى فى العقل والواقع، فى النفس        .  واحد من حيث التأسيس    شىء
 .)١(وفى العالم

فالحد أو المقدار يقوم على العلة،      . وقد تؤخذ الحدود والمقادير من القياس     
الحكم، وعدم القـدرة    نسبية  والعلة أساس القياس، والخوف من ذلك وقوع فى         

 إذا ثبت مقـدارا     شىءال .)٢(حصرا شامال على معرفة جميع العلل وحصرها      
ومن ثم يمكـن أخـذ      . )٣(فى الشرع وعرفت العلة والقصد يمكن القياس عليه       

ويجرى القياس فـى الـرخص       .)٤(الحدود والكفارات والمقدرات من القياس    
ويجوز القياس  . والمقدرات والكفارات والجوابر واألحداث والعفات واألسباب     

 .)٥(العقلى فى العقليات

 فالشـريعة   . التعليـل  بوهو ل . )٦(ويثبت القياس فى األسباب والشروط    
عقلية، والعقل يدرك أسباب األفعال وشروطها كما هو الحـال فـى أحكـام              

والتعليـل  . فكل األحكام معللـة   . )١(بل ويجرى فى جميع األحكام    . )٧(الوضع
                                                           

 .٤٤٣א)١(
א)٢( א ؟، א א٢٠٦−١٩٩א א٤١٠، ،٤٤٠−

א٤٤٢ ، א א א א א٢٩٤−٣/٢٩١، ،٨٩٨−٢/٨٩٥،
א א٣٤٧−٦٧/٥/٣٤٢−٢/٦٦א א١٣٨−٣/١٣٦، ،٣٩٩−٣٩٨،
א١٤٠א א א٣٨−٢/٣٤، א א٢١٩−٢١٨، ،٤/١٠٣−

א١٠٤ ، א א א٣٢٢−٣١٨، ، א ،٢/٧٨٨،
؟א א١٠٣٥−٧٩٨/١٠٣٣−٢/٧٩٧א ،١٢١،
א١٩٩−٢/١٩٢א א٦٣٤−٦٠٠، א א٤٤−٢/٤٠، ،

א א.א א  .٢٢٧א
 .٧٨−٧٧א)٣(
אא)٤( ، א٣٢٢−٣١٨א א א(، א א א ،)א

א٦٣١−٢/٦٢٨א ، א א א א ،٧٩٦−٢/٧٩٤. 
א)٥(  .٦٦−٣/٤٧א
א)٦( א٢٥٨−٢/٢٥٦א א٤/١٢٩، א١٣٩−٣/١٣٨، ،

א١٧٣−٢/١٤٥ ،١٤١. 
א:א)٧( א:א א ، א  .א:א
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 .يكشفه التحليل، والتحليل موضوع القياس

مل القياس فى دفع النص ورفع حكمـه أو         ال يستع .  الوظيفة السلبية  -٢
فى مخالفة اإلجماع أو فى إثبات المقادير أو نفيها أو إثبات الحدود والكفارات             
فى األصول أو المنصوص على النصوص أو النسخ أو تخصـيص العمـوم             

مثـل   وجب للقياس إال بشروط   مالذى يثبت بالنص أو األثر أو المخصوص ال       
، ال  )٢( والدفاع على المصالح العامة فى الواقع      معرفة العلة والقصد فى النص    

فالحكم إما إثبات أو نفى أو      . يستعمل القياس فى نفس الحكم بل فى إثباته فقط        
. فالقيـاس مظهـر ال مثبـت   . )٣(قد يستعمل قياس الداللة ال قياس العلة . ظن

ويدرك العلل فـى الواقـع وال       . يستخرج الكامن فى النص وال يضيف جديدا      
 .)٤(فإمكانيات النص مطابقة إلمكانيات الواقعيفترضها 

 والقياس األصـلى الـذى ورد األمـر         .وال يقاس على ما خص باألثر     
. )٥(يكون األثر معلال فيقاس على العلة أو باتفاق الفقهاء        بتخصصه أولى إال أن     
 .بالقياستعبد فالنص على علة األصل 

تهـا ولـيس بقصـد      وقد ال تثبت أصول العبادات بالقياس حين تفهم دالال        
وال . )٦( الدالالت التى يمكن القياس عليها فى عموم األفعـال         التغيير بل بفهم  

 إنما يثبـت فقـط فـى        ، فهذه بديهيات ال قياس فيها     ،ثبت فى الحقائق العامة   
بالقيـاس ألنهـا أفعـال طبيعيـة         وال تثبت الخلقة     .)٧(األحكام أى فى األفعال   

                                                                                                                                        
 .١٤١א)١(
א)٢( א ، א١١٥−٤/١٠٥א א א١٠٠−٩٩، ،٤٥٤−٣/٤٤٩،

א א٢٥٥−٢/٢٤٩א א٦٠٣−٥٨٩، א١٢٩٦−٤/١٢٩٢، ،
א٣٠٠−٢/٢٩٨ א ، א א٤/٩، א ،٤/١٠. 

 .١٢٩١−٤/١٢٩٠א)٣(
א)٤(  .١٢−٤/١١א
א)٥(  .٦٠٥−٣٠٦א،١٢٤−٤/١١٦א
 .١٢٩٢−٤/١٢٩١א)٦(
 .٣٧٢−٣٦٦א)٧(
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ألنه واضح   الواقع ال يحتاج إلى قياس    و .)١(ضرورية جسمية تغيب عنها اإلرادة    
واألمور التى ينطلق بها عمل ال تثبت بالقيـاس نظـرا           . سايقيس وال يق  . بذاته

 وفعل تلقائى طبيعى ،العمل توجه مباشر نحو العالم. )٢(العمل على النظر ألولوية
 .)٣(ال يحتاج إلى حكم

 .القياس بين النفى واإلثبات: رابعا

الشـرع  : ثالثةالشرعية  وإذا كانت مكونات    . اس استحالة نفى القي   -١
:  اثنتـين  الممكنةوالعقل والواقع أى الوحى والعقل والطبيعة وكانت المواقف         

الموجب له شرعا، والمثبت له     : بالنسبة للقياس ست  الناس  االثبات والنفى فإن    
الحاظر له شرعا، والمنكر له عقال، والمحيل لـه         وز له واقعا،    يعقال، والمج 

 .)٤(اواقع

ال يمكن نفى القياس شرعا ألنه مصدر من مصادر التشريع، عند القدماء،            
نظرا ألولوية النص على الواقع، وربما عنـد المحـدثين األول            المصدر الرابع 

األحكام  إلثبات فالقياس واالستدالل طريق     .)٥(نظرا ألولوية الواقع على النص    

                                                           
 .١٢٩٧−٤/١٢٩٦א)١(
 .٤/١٢٩٧א)٢(
)٣(א א،א אא א א א"،

،"א א א ،٢٠٠٣. 
)٤" א:א) ، א ، א"א ،٢٣٥−٢/٢٣٤.

א א ، א א א א א.٨٠−٤/٢٣א
א ، א٢٧٦−٢٦٠א ، א א٢٧٧، א ،٩٩−٩٦،

א ، ،.٦١٤−٢/٦٠٩א א א
א.٦٢٢−٢/٦١٤א א א

א ؟، א،٧٢٣−٧٢٢א א
א ، א٧٢٤−٧٢٣א ، ،٧٥٣−٧٢٤،
א ، א א١٠٤٧−٧/٩٢٩א א א ،

א١٠٨١−٨/١٠٤٩ א א، ،  .٧٣−٥٥א
א٢٧٨−٢/٢٣٤א)٥( א ، א א א٩٥−٤/٨١، ،

א א ، א א א א.١٨٦−١٧٩א א א
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طريـق  وهو  . )١(الشرعيات ويجوز ورود التعبد فى القياس فى        .فى العقليات 
 .)٢(بل إنه أمر ودين. األحكام الشرعية

تفسير بعض اآليات بأن الكتاب قـد       بسوء  وال يمكن إنكار القياس شرعا      
 وما سكت عنه فهـو عفـو علـى البـراءة            ،ن كل أمر   وبيّ ،شىءحوى كل   
فما زال للقياس دور فى استنباط األحكام كما حـدث فـى قـانون              . األصلية
. لتحريم القيـاس  أو سنة متواترة     ية صريحة فى القرآن   آ توجد   وال. الميراث

 .)٣(يجوز التعبد بالقياسإذن 

فاالجتهاد مصدر  . وال يمكن نفى القياس ألن األحكام ال تعرف إال توقيفا         
قوم علـى   ي وإال تم إلغاء العقل كلية لصالح النقل والنقل          ،من مصادر التشريع  

والنازل له أسباب نزول، وفيه ناسخ      . ليلمن التع  والتوقيف ال يمنع     .)٤(العقل
 .ومنسوخ

فـاختالف  . وال يمكن االعتراض على القياس بنفى كون اإلجماع حجة        
                                                                                                                                        

א ، א١٥٧−٣/١٥٤א א ،
א١٦٠−٣/١٥٧ א א١٧٨−٣/١٦٠، א א ،
א٢١٣−٣/٢٠٦ א א א٢٢٧−٣/٢١٣، ،٢/٧٤٩−
א٧٨١−٧٥٣/٧٧٤ א١٤٣−٢/١١٨، א א٢١٧−٢/١٩١، ،٥٨٩−٥٨٤،
א١١٦٣−١١٣٨/٤/١١٢٩−٣/١٠٨٧א ،١٣١−٣/٩٧. 
 .٤٣٥−٤١٦א)١(
)٢" א) א ؟ .א

אא אא ،
א٣/٤٦٦ א١٤١−٣/١٤٠، ، א ،١١٨−٢/١١٥،

א١٣٧−٢/١١٩א ، א א٣٦٣−٣٥٩، ،
א.٤٨−٤٦ ،  .٢٠٤−١٩٩א

)٣(:א،א א.٢/٢٥٦،
א ، א א א.٦٢٨−٢/٦٢٢א א

، אא א.٧٧٧−٧٦٦؟، ،٧٦٤−٢/٧٥٣א
א٤١٢−٣/٣٧٩א א١٦٨−٢/١٥٠، א١٣٨−١٣٧، ،

א٢٢٠−٢١٨ א ،٢١٨−٢١٧. 
 .٢/٢٣٨א)٤(
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 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــحابة 
ـ ال بينهم ال يعنى الطعن فى حجية القياس بل فى التحـول             تتقإلى حد اال   ن م

 فى حين أن اإلجماع يثبـت القيـاس         .االجتهاد النظرى إلى التعصب العملى    
اإلجماع بنص وقياس بـديهى     يثبت  . الدورن فى ذلك وقوعا فى      دون أن يكو  

ويثبـت القيـاس    . فى أن التجربة المشتركة الوريث الطبيعى للنص الثـانى        
 .)١(باعتبار أن التجربة الفردية هى الوريث للتجربة الجماعية

 وأن  ،وال يمكن االعتراض على القياس بإنكار تمام اإلجماع فى القيـاس          
 اإلجمـاع النـاقص هـو       .افقة البعض وسكوت اآلخرين   اإلجماع ناقص، مو  

أما إذا   .)٢(اإلجماع الواقعى نظرا لصعوبة تحقيق اإلجماع التام فى أى قضية         
سكت البعض مجاملة فى ترك االعتراض وليس موافقة على الرأى فإن ذلك            

 . وتى أحد جوانب اإلجماعالسكفاإلجماع . )٣(ال يطعن فى حجية القياس

كمـا أن   . القياس فى حد ذاته يثبت ذاته     . )٤(ثبت بالقياس ن القياس ي  إبل  
وهو ما يتبقى لإلنسان بعد أن يصعب       .  العقل  هو فالقياس. اإلجماع يثبت ذاته  

 .فهم النص

 لكـن وال يمكن نفى القياس بإنكار التعليل ألن العلة ال توجب بـذاتها و            
ه علة بنـاء     وال يوجد حكم إال ول     . التعليل أساس التشريع   .بإيجاب الشرع لها  

فى تعدية  نصوص عليه يكفى    م بل أن التعليل لل    .)٥(قبحهاعلى حسن األشياء و   
هو إبطال للوحدة الجوهرية بين      وإبطال التعليل    .)٦( ويحل محل القياس   ،الحكم

                                                           
א٢/٢٤٦א)١( ،٤٤٣−٣/٤٤٢. 
א٢٤٩−٢/٢٤٦א)٢( ،٤٧. 
 .٢٥٠−٢/٢٤٦/٢٤٩א)٣(
 .٤٤٩−٣/٤٤٤א)٤(
א٢٣٨−٢/٢٣٧א)٥( א א ،

؟ א א٧٦٠−٢/٧٥٣א ، א א א٥٢٤−٣/٥٣١، ،
א١٤٩−٢/١٤٤ ،٣/٤٣٦. 

 .١٣٥−٣/١٣١א)٦(
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 واللغة  .)١(ل والطبيعة، بين النص والواقع، بين الشرع والمصلحة       عقالوحى وال 
والتعليـل  .  التعليل وحروف العلـة    أيضا وهى أداة تعبير الخطاب تقوم على      

 . قصد عام ليس فقط فى التشريع بل فى الكون

 ، ليس من موجبات العقول    هويقوم نفى القياس على نفى دليل العقل، وأن       
 وهى غيـر واجبـة نظـرا        . وإن حكم فعند الضرورة    عوال يحكم على الشر   

ين علـى   ل أحد المعلوم  حموهو  . إلمكانية استصحاب الحال والبراءة األصلية    
ع بينهمـا بـأمر أو      سقاطه عنهما من جم   إض األحكام أو    اآلخر فى إيجاب بع   

وبطبيعة الحال ال يوجد دليل لإلثبـات إال ويقابلـه          . )٢(بوجه جمع بينهما فيه   
ومعظمها . علة أخرى معارضة   إما نفى الدليل وإعادة توظيفه أو        ،دليل للنفى 

وضوع ويغرق فى الحجاج دون     ومن كثرتها يتوه الم   . أدلة نقلية وأقلها عقلية   
 وكلها إقصاءات دون الوصـول      .معرفة القصد الصريح من النفى أو اإلثبات      

مع بين الموقفين وكان الخالف صراع حول السـلطة، سـلطة           إلى حلول تج  
واألمثلـة  . النص أو سلطة العقل، وكأن الواقع غير قادر على الجمع بينهمـا           

برهـان، وإلـى    إلى جدل أكثر منه     ويتحول األمر   . أصوليةفقهية أكثر منها    
 .تعصب أكثر منه إلى استدالل

ولماذا نفى وجوب القياس عقال؟ إن األنبياء مطالبون بتعميم الحكم فـى            

                                                           
א)١( ، א א١١٢٢−٩/١١١٠א ،

א א א ،١١٢٦−٨/١١٢٢א
א א א١١٣٨−٨/١١٢٦א א א א ،

א١١٤٠−٨/١١٣٨א א.١١٤٥−٨/١١٤٠،
א  .١١٥٥−٨/١١٤٥אא

א١٠٤٧−٨/٩٢٩א)٢( ،
، א١٠٨٥−٨/١٠٨١א ،

א١١٠٩−٨/١٠٨٦א ، א ،٤٤−٤٠،
א א א٥٠−٤٠א א٩٨−٩٦، ،٣٢٣،

א٣٧٩−٣/٣٦٥א ، א א א א١١٤−٤/٩٩، א ،٢٨٤−٥/٢٧٠.
א אא א א.٢٤٣−٢/٢٣٢،

א٢٤٩−٢/٢٤٣ א ،١/٣١. 
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 ومن ثم لـزم     . والصور ال متناهية ال يمكن إحاطة النصوص بها        .كل صورة 
 ومناسـبة   ، والعلل العقلية  ،والعقل قادر على إدراك العلل الشرعية     . االجتهاد

وال يمكن نفيه عقال ألن اإلنسـان       . )١(الحكم الشرعى والحكم العقلى للمصلحة    
علـم  بال يمكن نفيـه     . والنظائر بالنظائر يقيس األشباه باألشباه،    . عاقل بطبعه 

 .)٢( ويعمل النظـر   علم نظرى ألن اإلنسان عاقل بطبعه، ويستدل      بضرورى أو   
ول الفقه وأدخل فى    اإللهى لفعل اإلصالح ليس موضوعا لعلم أص      " الوجوب"و

والحكم بأنه ال صالح فى القياس مثل الحكم بأن القياس فيه           . علم أصول الدين  
 .صالح

 عليـه   ث وح . ووقع شرعا  . فقط مارسه القدماء   .وال يمكن إنكار وقوعه   
القياس عمل يومى فى    . )٤(والقول بالجواز يؤدى إلى القول بالوقوع     . )٣(الشرع

 فى النص وفى الواقع، وفـى الطبيعـة، فـى           الحياة الخاصة والحياة العامة،   
 .الشرع وفى الشعر

وال يمكن التوقف فيه بدعوى أن العقل ال حكم له فيه إيجابـا أم سـلبا                
ــل   ويظــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يفيد التوقـف    . فالحياة ال تتوقف حتى يتوقف القياس     . )٥(فى منطقة الجواز  
علـى   وفرضهما   ،شكال الذى ال حل له فى الثنائيات المتعارضة       اإلفى حالة   

أما التوقف فى إثبات القياس والرد على نفيـه         . التعارض وهما على التكامل   
ــرى،   ــروب فكــــــــ ــه هــــــــ  فإنــــــــ
وتخاذل عقلى، وابتعاد عن الحسم فى موضوع حاسم مثل إثبات القياس ودور            

 .العقل فى التشريع

ال ينطبـق   ر ما أنزل اهللا     بغيم  كوتحريم الح . اسـاع عن القي  ـ الدف -٢
                                                           

 .٢٤١−٢/٢٣٩א)١(
 .٢٣٧−٢/٢٣٥א)٢(
א٢/٢٣٤א)٣( ؟ א א א ،٧٦٤−٢/٧٦١.

אא ؟، א א  .٧٦٦−٧٦٥א
 .١٤٠−١٣٨א)٤(
 .٢/٢٣٤א)٥(
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 واتهـام القيـاس بـذلك       .)١( بالكتاب والسنة واإلجماع   على القياس ألنه ثابت   
ال يعنى  .  للنقل على العقل والواقع    ةمزايدة فى الدين وإعطاء األولوية المطلق     

حكام النص عن طريق العقل     القياس رد الخالف إلى غير النص بل محاولة إل        
 .والواقع هو الجامع بين االثنين. )٢(وهو أساس النقل

 س أن النص ليس من جوامع الكلم، وأن االسـتدالل         ال يعنى إثبات القيا   
الطويل ال يغنى عن النص المركز، وأن الظن ال يغنى من الحق شـيئا ألن               
جوامع الكلم فى المنظوم والقياس فى المعقول، وأن الجماليات فـى الـنص             

 وأن النص والعقل كليهما خاضعان للظن واليقين علـى          ،والبراهين فى العقل  
قين ي. وظن النقل فى احتمال الخطأ     ،ص فى اشتباهات اللغة   حد سواء، ظن الن   

وال تعنـى   .  ويقين العقل فى البرهـان     ،النص فى بداهات المعانى االشتقاقية    
حمـال   فـالنص    .غلق لباب االجتهـاد   " ال اجتهاد مع النص   "العبارة الشهيرة   

ل ودور العق . ل إلى العالم الخارجى   يالنص نفسه يح  .  يتم إحكامه بالعقل   ،أوجه
ـ  والنص على العلة ال يكفى فـى الت        .)٣(فى تحليل العلل واألسباب    دى دون  ع

 ىال يعنى إثبات القياس التخلى عن النص والعمـل بـالرأ          . )٤(التعبد بالقياس 
وبالتالى الوقوع فى الضالل وافتراق األمة إلى بضع وسبعين فرقة كلها فـى             

المعصوم اإلمام   شأن   ال يعنى اإلقالل من شأن النص أو      و .)٥(النار إال واحدة  
 وليست  ،، وجعل وظيفة االجتهاد فى العقل ذاته      بل إكمال للنص وإحكام تأويله    

وال تناقض بين ثبوت الحكم فى األصل       . )٦(فى شخص واحد، اإلمام المعصوم    
بالنص وثبوته فى األصل بالعلة ألن النص والواقع قرينـان بعلـة الـنص              

ال فرق بين االستنباط واالستقراء فـى       و. باالستنباط، وعلة الواقع باالستقراء   

                                                           
א٢٥٧−٢/٢٥٦א)١( א٤٤١−٣/٤٤٠، ،١٧٤−٢/١٦٨. 
 .٢٥٨−٢/٢٥٧א)٢(
א٢٦٦−٢/٢٦٥א)٣( א، א ،  .٢٠٦−٢٠٦א
 .١٤٠א)٤(
א٢/٢٥٨א)٥( ،٤٣٥−٣/٤٢٨. 
 .٢٥٩−٢/٢٥٨א)٦(
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 .)١(فالخطأ وارد فى كلتا الحالتين. درجة اليقين والظن

منصوص عليها فى األصل فإن القياس هو الذى يسـتنبطها          وكون العلة   
فالنص على العلة فى األصل ليس قيدا على        . من األصل ويستقريها فى الفرع    

منصوص عليها بطريق اللفظ    وال يعنى وجوب العلة ال    . )٢(قل والحس ععمل ال 
 ال فرق بين اللغة والمنطـق، بـين نظـام           والعموم أنها ال توجب بالقياس إذ     

 .)٤( وإذا علل الشرع الحكم بعلة يمكن القياس عليها.)٣(الخطاب ونسق العقل

 بـل   ،ليس القياس تحكما، تفريقا بين المتشابهات، وجمعا بين المتفرقات        
يس فقط فى الفكر بـل فـى        ول.  المختلفات  وتفريق بين  ،جمع بين المتشابهات  

نـه  إليس قوال بغير علم بـل       و. طبقا لقانون الهوية واالختالف   الوجود أيضا   
س غير الهوى والمصـلحة     القيا. مل منطقى للعقل  عمنطق محكم لالستدالل و   

 .)٥( موضوعى حتى وإن كان يدور فى الذاتبل هو منطق

نطق نظـرى محكـم قـد       ليس القياس جدال عقيما أو مغالطات بل هو م        
ــحى   يضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجدل فى المنطق منطق ظن فـى       . )٦(بالمضمون من أجل سالمة الصورة    
ــين أن   حـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس القياس مدعاة للخالف والظنون إذ أنه يعتمد علـى          . القياس منطق يقين  
ــل   أصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـل تعـدد االجتهـادات وحـق         مرذوالواالختالف ليس كله    . قطعى نصى 
داء من االستفسار   فى األهمية ابتِ  تيب  وهى على التر  . )٧(االختالف حق شرعى  

                                                           
א.٢/٢٦٦א)١( א

א אא ،٢/٧٦١. 
 .٢٧٢−٢/٢٦٦א)٢(
 .٢٧٤−٢/٢٧٢א)٣(
א٢٧٨−٢/٢٧٧א)٤( א ،٣٤٢−٥/٣٣٤. 
 .٢/٢٥٧א)٥(
 .٢/٢٥٧א)٦(
א.٢٦٣−٢/٢٦٠א)٧( א א −١٤٣،٢−١٤١א−١:א
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  .ثم فساد االعتبار حتى القلب والقول بالموجب

بالظن فى حين أن حكم الشرع قطعى ألن حكـم          رجما  ليس القياس العقل    
 وقد يكون حكم الشرع ظنيـا       . فالعقل أساس النقل   . أيضا يقينيا  العقل قد يكون  

واالستخبار واألمر والنهـى    ألنه يعتمد على منطق اللغة والتمييز بين الخبر         
 واحتمال الخطأ فى االستدالل     .)١(إلى آخر ما هو معروف فى المبادئ اللغوية       

فاالجتهاد بطبيعته متعدد ألن الحق المصـلحى       . ال ينفى األصل وهو القياس    
 .)٢(فكل االجتهادات صائبة. متعدد بتعدد الزمان والمكان والفرد والجماعة

ود والقياس المذموم خطوة إلى اإلمام وخطوة       والتفرقة بين القياس المحم   
 فى أصول الفقه ولـيس فـى   ،وهو فى الشرائع وليس فى العقائد . إلى الخلف 
 .)٣(أصول الدين

رد االعتراضات على القياس شرعا وعقال       فإذا أمكن    . إثبات القياس  -٣
التوقيف وتم الرد على اعتراضـات نفـى القيـاس          وواقعا كما أمكن استبعاد     

وجواز يقوم إثبات القياس    .)٤( نفى وجوب القياس شرعا وعقال وواقعا؟     فلماذا  
                                                                                                                                        

−١٤٦א−١٤٦،٥−١٤٤א−١٤٤،٤−١٤٣א−١٤٣،٣א
א−١٤٨،٦ א−١٤٩،٧א א −١٥١،٨−١٤٩א
א−١٥٣،٩−١٥١א א −١٥٣،١٠א
א−١٥٣،١١אא א−١٥٤،١٢א

א−١٥٦،١٤א−١٥٦،١٣−١٥٤ −١٦٢،١٦א−١٦٢،١٥−١٥٧א
א−١٦٣،١٧א א א−١٦٣،١٨א א

א−١٦٤،٢٠א−١٦٤،١٩−١٦٣א א א א א
א−١٦٥،٢١א א א א א −١٦٦،٢٢−١٦٥א

א  .١٧٣−١٧٠א−١٧٠،٢٤−١٦٦א−١٦٦،٢٣א
א٢٤٦−٢/٢٤١א)١( א ، א א٤/٢٦، א.٤/٢٦،

א٤/٢٧ א א א٤/٢٧، א א ،٤/٢٨،
א א א٢٩−٤/٢٨א א א א٤/٣٠، א،

 .٣٢−٤/٣١א
 .٢٣٩−٢/٢٣٨א)٢(
א)٣( א ، א א א  .٢٠٩א
 .١٨٤−٢/١٧٥א)٤(
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التعبد به على أدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس أى األدلـة النقليـة              
فإثبات القياس على أصل بل وعلى األصول كلها بما فيها القياس           . )١(والعقلية
 .ذاته

 ولـيس مـن     .)٢(قلوقد كان الرسول يجتهد ويحكم بالقياس من جهة الع        
أحكم بما شئت فإنك ال تحكم إال بـالحق وال تقـول إال             "المعقول أن يقال له     

 وإثبات القياس بإجماع    .)٣( كما اجتهد الصحابة بحضوره وفى غيابه      ."الصدق
 وأن تكـون األحكـام متعلقـة        ،الصحابة بشرط أن تكون العلة منصوصـة      

  .)٤(باألسباب

 إذ يجوز   .ة والعقلية كذلك إثبات القياس    ه النقلي جالقياس حج لنفى  وكما أن   
التعبد بالقياس بإجماع األمة، الصحابة والتابعون، والفقهاء والمتكلمون وأهل         

ــدوة ــى .القـــــــــــــــ   فـــــــــــــــ
لقياس باإلجماع فإن ذلك     فإذا ثبت ا   .)٥(حين أن الخالف شديد فى إنكار القياس      

يـق   والقول بالعموم ومقتضـى األلفـاظ وتحق       .)٦(الصحابة يكون دون تفسيق  
سكوت عنه إلـى قيـاس      م ويحتاج المفهوم أى ال    .)٧(ال يتم إال بالقياس    المناط

                                                           
א)١( ، א א٥٥٨−٢/٥٥٣א א٤٤٤−٣/٤٤٣، א ،

א٢٣٤−٥/٢٨٢ א٥٧٣−٥٥٧א، א٦١١−٦١٠، א.٣٦٩−٣٦٧،
א א ، א ،.٥٨٧−٢/٥٥٨א א א

א.٦٠١−٢/٥٨٧א ، א א א
٦٠٨−٢/٦٠٢. 

א٤٢٢−٣/٤١٢א)٢( א א٢١٦−٢/٢٠٩، ،٦٠٩−٦٠٦. 
א٤٢٨−٣/٤٢٢א)٣( ،٦١٠−٦٠٩. 
 .٢٧٧−٢/٢٧٤א)٤(
א)٥( ، א ،.٥٣٧−٢/٣٥٣א א א א

א ،.١٩٧−١٨٦א א א א −١٩٩א
א٢٠٥ א א א١٨٨−٣/١٧٨، א ،
א٢٠٠−٣/١٨٨א א א א א٢٠٦−٣/٢٠٠، ،

א٤٤٠−٣/٤٣٧ א ، א א ،١٢٦−١/١١٦. 
 .٢٥٣−٢/٢٤٦/٢٥٠א)٦(
א.٢/٢٤٦א)٧( א אא .א،א
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وإلحـاق  . صـلية بالرغم من أنه يكون على النفى األصـلى أو البـراءة األ           
أيهما أفضـل لحريـة     : ويكون السؤال .  نظرى مسكوت بالمنطوق اطمئنان  ال

 فيما تركه   عنه بالمنطوق به، واستنباط حكم    سكوت  م اإلنسانى، إلحاق ال   الفعل
سكوت عنه بال   مالشرع بال حكم وهو تضيق لمساحة الفعل الطبيعى أم ترك ال          

حكم لحرية الفعل ومن ثم يكون نفى القياس أو إتباع ظاهر النص دون تعدية              
 .)١(أقرب إلى حرية الفعل والتحرر من النص؟

وهل يحتاج الفعل التلقائى الطبيعى الحى إلى       : ويكون السؤال فى النهاية   
ومـن  . )٢(اس عقلى منطقى استداللى بارد؟ فالقياس واقع وليس فقط جائزا         قي

 .)٣(هنا أتى وجوب العمل بالقياس

 .المصادر المتنازع عليها: خامسا

 وضده وجـوده    ، حسنا شىء االستحسان هو وجود ال    .انـ االستحس -١
وهو القياس على أصل    . دليل يعارض القياس الجلى   هو  واصطالحا  . )٤(قبيحا

وقد يكون نصا أو ضـرورة أو       . ألصول وعلى موضع االستحسان   لمخالف  
 وهو مـا    ، وقد يكون األخذ بأقوى الدليلين وأوضحهما      .إجماعا أو قياسا خفيا   

هـو األخـذ بمـا تـرجح مـن الـدليلين            ف .يدخل فى التعارض والترجيح   
 وهو تخصـيص العلـة،      .وهو ترك القياس لدليل أقوى منه      .)٥(المتعارضين

وهـو تـرك    .  أو المخصوص من القياس بدليل صحيح      وأعم من التخصيص  
وهـو لـيس    . ردة ألمر خـاص   الطريقة المطردة إلى طريقة غير مط     أيضا  

. القول بغير دليـل ينقصـه البرهـان       ف .اختيار القول من غير دليل وال تقليد      
                                                                                                                                        

א אא א א א
א. א ، א  .א

 .٣٦٤−٢/٢٦٣א)١(
א)٢( ، א א  .٧٧٤−١/٧٦٤א
א)٣(  .٢٤−٤/١٤א
אא)٤( ؟، א٦٠٤−٤٠٤؟ ،٦٤٩−٦٤٧. 
 .٦٥א)٥(
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 ،هو ترك القياس للعرف والعـادة     . والتقليد ليس مصدرا من مصادر التشريع     
مـا يشـتهيه    ب يمكن إبطال االستحسان ألنـه حكـم         ومن ثم ال  . ندليالوهما  

وال يعنى الوقوع فـى      .فاالستحسان يقوم أيضا على دليل    . )١(اإلنسان ويهواه 
النسبية، استحسان إنسان ما يستقبحه اآلخر ألن الطبيعـة البشـرية واحـدة،             

مان، األول  حكوال يتعارض االستحسان مع القياس فكالهما       . والفعل اإلنسانى 
 .)٢(الثانى بالعقلبالذوق و

 والثـانى تـرك    .األول استعمال االجتهاد وغلبة الرأى    : وقد يعنى شيئين  
 أصالن ثم يلحق بأحدهما     هالقياس إلى ما هو أولى منه كأن يكون فرع يتجاذب         

األول ترك القيـاس    : االستحسان إذن على وجهين   . هبدون اآلخر لداللة توج   
والثـانى  .  قوى لكان قياسـا    ولو. والعدول عنه لضعف تعلق الفرع باألصل     

فى حكم دون حكم، الحكم بالقياس فى مسألة ويستحسن فـى مثلهـا             استعماله  
ـ وقد يعنى االستحسان القياس علـى مـا ورد بـه الخ           . )٣(بغيره ـ  ب  ار مخالف
فهو قياس ضـمنى    . وهو أولى من القياس فى موضع ال قياس فيه        . )٤(للقياس

ويعنـى   .الستحسان بعض القياس  وقد يدخل فى ا    .ال يستفى شروطه المنطقية   
 .تخصيص الحكم مع وجود العلة

وقد يضم إلى االستحسان االستنباط والرأى إلبطـال الكـل باعتبـاره            
وقد تم جمعها معا ألنها تفيد معنى واحدا وهو تجاوز          . )٥(خروجا على النص  

ة ال زمان لهـا وال مكـان، ال مخاطـب وال            قوكأن النص حقيقة مطل    النص
 . فاعل

تحسان ليس مصدرا مستقال من مصادر الشرع بل هو أحد أشكال           واالس
                                                           

א)١( א ، א٢٣٠−٤/٢٢٣א ، ، א ،٢٥٣−٢٣٣. 
 .٢٢١−٢/٢١١א)٢(
א٦٨−٦٦א)٣( א א١٠١، א א، ،

٦٩٥−٢/٦٩٤. 
 .٤٤٩−٤٤٨א)٤(
)٥(، א ، א א ،٧٩٢−٦/٧٥٧א

א ،  .٥١−٥٠א
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. )١(هو الذى يسبق إليه الفهم وما يستحسنه المجتهد بالعقـل         . االستدالل الحر 
ال يعنى أنه تحكم الهوى أو المصلحة بل        . هو الحس السليم والفطرة والطبيعة    

 شرعى  االستحسان لفظ . )٢(وهو ليس تشريعا بل هو اجتهاد     . الذوق األخالقى 
فهو . )٣( والوحى يدعو إلى االستحسان    ."من استحسن فقد شرع   "وليس بمعنى   

يقوم على اإلحساس الطبيعى    . دليل داخلى فى الحكم وليس دليال خارجيا عليه       
هو أقرب إلى البداهة التى يعتمد عليها كـل إنسـان قبـل              .والفطرة السليمة 
 وال تسـعفه  ،لـنفس هو ما ينقدح فى ا . االصطناعى المركب القياس الشرعى   

. )٤(بل إحساس فطرى وذوق سليم    " هوسا"ليس  .  وال يحتاج إلى قياس    ،العبارة
. عافـه  ما ترضاه النفس وما ت     .هو أقرب إلى الترجيح وتحكيم العقل والذوق      

ما رآه المسلمون   " فطريا يؤكده حديث     اليس االستحسان منطقا نظريا بل ذوق     
 ".حسن فهو عند اهللا حسن

 ويسمى أيضـا دليـل العقـل االستصـحاب أى           .ابــ االستصح -٢
. تحصيل حاصل وهو  .  ونفى الحكم قبل ورود الشرع     ،دليل العقل استصحاب  

ح قبل ورود الشرع فمن الطبيعى استصحاب       ن وال يقبّ  كان العقل ال يحسّ   فإذا  
مما يدل على أن األشياء على اإلباحـة        .  والبقاء على البراءة األصلية    ،الحال

                                                           
א٢٨٣−١/٢٧٤א)١( א א١٠٠، א٤١٧−٤١٠، א٦٤٩−٦٤٧، ،

א٢٠٣−٣/٢٠٠ א٢١٠−٢/٢٠٥، א٤٥٥−٤٥٠، ،١٥٦−١٥٥،
 .٣٩٠−٣٨٥א
א)٢( ، א١/٢٧٤א ،٦٤٧.. 
)٣(:א א،א אא א"،

א٢٣٤א".א א א١٥٤−١/١٥٣، ،٥٧،
א א٢٣٢−٢٣٠א א א٣٩٦−٤/٣٨٦، א א ،٢٨٤−٢٨١،

א٢٤١−٢٤٠א א٤٨، א א ،٢٢٣−٢١٩. 
א)٤( ، א א א.٢٨٢−١/٢٨١א ، .٦٩٤−٢/٢٩٣א

א٥٠٣א ، א א.٢٧٧−٧/٢٦٧، ، ،٨٤٠−٢/٨٣٨א
א.٤٩٥−٤٩٢א ، א א א،٣١٥−٣/٣٠٨א א

א٢٤−٤/٥ א٢٠٨−٢/١٩٩، א٣٧٧−٣٧٤، א٩٧−٤/٨٧، א ،
א١١٥−١٠٩/١١٤−٢/١٠٠ א א٣٢٣−٢/٣١٩، ،١٤٤٨−٤/١٤٤٤،
 .٤٧٧−١/٤٧٢א
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الحال البقـاء   يعنى استصحاب   قد  و. لطبيعة والفطرة طبقا ل  ،قبل ورود الشرع  
على الحكم حتى يتغير بدليل أى استصحاب حكم األصل، استصحاب بـراءة            

عدم الدليل، وتقديم الجلى على الخفى      عند  كما يعنى استصحاب األصل     . الذمة
 وقد يكون االستصحاب    .)١(لعلم على الظن، والنطق على القياس     ا ،فى القياس 

فالعقل له مساره الخاص وتكمن شرعيته فـى تحققـه          .  أى ما هو قائم    للفعل
 .)٢(على نحو طبيعى

 استصحاب حال العقل فى براءة الذمم من الحقوق، وهـى           :وهو نوعان 
استصحاب حال اإلجماع أى ما هو متعارف ومتفـق         ولتزامات  العبادات واال 

لطبيعـة  عليه وما جرت عليه العادة بشرط االتفـاق مـع بـراءة الذمـة وا              
 .)٣(األصلية

                                                           
א٢١٨−١/٢١٧א)١( א.٧٧٨−٦٧٣، ، א ،١٥٨−١٥٧אא

א א١٠٤א א٣٠١/٤٢٢−٣٠٠، ، א א ،٢/٦٨٧−
א٧٠٥−٦٩٣/٧٠٠ א٣٣−٣١، א.٨٨٦−٢/٨٨٧، א ، א א

א٢١٧−٢١٦ ،١٢٣−١٢٢، א א א א،
א١٣٤−٣/١٢٧ א١٨٧−٣/١٨١، א א٢٠٤−٣/٢٠٣، ،
א٧٧−٧٦ א٤٩١−٤٩٤/٤٨٨−٤٩٠/٤٩٢−٤٨٨، א١٥٣−١٥٢، ،
א١٣٤−١٣٣ א١٠٣، א א١٤٦−٢/١٤٣، א٥٦، ،

א٢٢٧א א א٣٤٥−٣٣٥/٣٤٣−٤/٣٢٧، א א ،٢٧٨−٢٧٧،
א٢٣٩−٢٣٧א א٤٨−٤٧، א א ،٢٣٣−٢٢٩. 
א١٥٤א)٢( ،٤٢٢. 
א)٣( א א א )(אא

א א٦٢٩−٥/٥٩٠، א١١٤١−٢/١١٣٥، א٢٢، ،٢٢٧−
א٢٢٩ א٢٢٦−٢/٢٢٣، ،٦٧٨−٦٧٧.

אא

א א א א
א

א א
א א

א
א א

א٣٧٣−٣٧٢א א٤/٢٥١، א א٣٣٧−٣٢١/−/٣١٦−٢/٦٨/٣١٠، א ،
א٦٦٦−٦٥٧ א١٤٤٤−٤/١٤٣٤، ،٤٤٨−١/٤٤٣. 
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هو دليـل العقـل     واألول استصحاب األول    : ولالستصحاب أربعة وجوه  
وهو البراءة األصلية والبقـاء علـى       . ونفى الحكم الشرعى قبل ورود السمع     

د الخصـوص، واستصـحاب     الثانى استصحاب العموم إلى أن ير     و. الفطرة
ـ   وهـو تحصـيل حاصـل    ، الناسـخ دالمنسوخ إلى أن ير   . دال يـأتى بجدي

فاستصحاب الحال هو إبقاء األمر على ما هو عليه إلى أن يتغير سواء بحكم              
شرعى أو بطبيعة تلقائية يسايرها الشرع، وعدم التنطع فى الـدين، وكثـرة             
السؤال، وإعطاء األولوية لحكم الشرع على الفعل الطبيعى، والخوف والتردد          

الشرعى على ثبوته   استصحاب الحكم    والثالث   .وعدم الثقة والعجز عن الفعل    
والبحث عن حكم شرعى    ودوامه وهو عود إلى موضوع النسخ دون التشكك         

فالفعل له أساسه الطبيعى فى داخله وهـى        . )١(آخر إما بالتضييق أو بالتوسع    
ـ          . شرعيته  اوالرابع استصحاب حال إلثبات حكم مبدئى، فالشرع يـأتى وفق
األول استصحاب حكم   : هةوقد تتعدد األقسام إلى أربعة أخرى مشاب      . للطبيعة

 والثـانى   . وثبوت العدم بطريق يوجب العلـم      ،الحال لضرورة عدم ما يزيله    
 والثالـث   .استصحاب حكم الحال لعدم األدلة عن طريـق النظـر والـرأى           

 والرابـع استصـحاب الحـال    .حكم الحال قبل النظر واالستدالل   استصحاب  
 .)٢(إلثبات حكم مبدأ

ألن اإلجماع بطبيعته متغير طبقا لتغير      استصحاب اإلجماع دليال    وليس  
 فى عروض نظرية تبدو وكأنها تحل مسائل        العصور واألزمان دون الدخول   
ـ     ال حيـاة فيهـا وال تجربـة أو صـياغات            ةعويصة، وتحليالت باردة ميت

                                                           
א،٢٢٣−١/٢٢١א)١( ، א א٤٠١−٤٠٠א ،

א ، א٣٠٦−٤/٢٥١א א.٤٤٩−١/٤٤٨، א
א א .١٠٥−١٠٣א.،
א

−
 

א)٢( א٣١٩−٢/٣١٧א ،٤٥٨−٤٥٥. 
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فى أمثلـة فوقيـة تحيـل       الدخول  وال يستدعى أيضا    . )١(ميتافيزيقية خالصة 
 التجربة هى التى تفكك التحليالت النظرية       والعودة إلى . )٢(األصول إلى فروع  

والعجيب أن تـتم هـذه التحلـيالت النظريـة،          . الواقعمن أجل العودة إلى     
عاصـمة  ضـعف   : واألوضاع الداخلية فى انهيار،والصليبيون على األبواب 

تطـابق  اإلجمـاع   استصحاب  قد يعنى   .  وتفكك األطراف  ،الخالفة فى بغداد  
عن طبيعة بشرية ثابتة بـالرغم      بح كاشفا   أصفاإلجماع من عصر إلى عصر      

 .من األوضاع االجتماعية المتغيرة

من غير نكير يعنى جريـان العـادة دون         واطراد سلوكهم   طباق الناس   إ
. وحكم الناس هو حكم الواقـع والطبيعـة       . فالبداهة فردية وجماعية  . )٣(إنكار

 .وهنا أهمية سؤال الناس لمعرفة حكم الطبيعة البشرية

نـوع مـن البـراءة       .األقل وليس باألكثر طبقا لقاعدة التسيير     واألخذ ب 
تتجه إلى العمل أكثر ممـا تتجـه نحـو          . بةحة ر حفالشريعة سم . )٤(األصلية
 .وتؤكد حكم الطبيعة البشرية قبل أن تستنبط حكمها من النص. النظر

 ،على دليل العقل واستصحاب الحال    يظل  لذلك ليس على النافى دليل إذ       
ال .  وال فرق فى ذلك بين العقليات والشـرعيات        .براءة األصلية دفاعا عن ال  

 دون أن يكون فى ذلك وقوع فى        ، نفيا أم إثباتا   ،حتاج الضروريات إلى دليل   ت
فإسقاط الدليل فى حالة النفـى      .  والتقليد ليس مصدرا من مصادر العلم      .التقليد
 .)٥(ال يتنافى مع القدرة على الدليل فى حالة اإلثباتعجز 

                                                           
א"א")١( א٢/٢٢٨، א ،١٠٤. 
א٢٣٢−١/٢٢٣א)٢( א٥٢٨−٥٢٦، א١٢٣−١٢٢، ،٢٦٣−٤/٢٥٤،

א٦٧٦−٦٧٥א א٤٥٠−١/٤٤٩، ،٣/١٨٧. 
א)٣(  .٤/٣٥٦א
א)٤( א١٣٩−٣/١٣٥א א٢٦٩−٤/٢٦٧، א ،٣٣٨−٢/٣١٧/٣٢٧،

א٤٩٢−٤٩٠א א١٣٤، א א٥٧א،١/١٤٧، ،
א א ،٣٤٩−٤/٣٣٦، א ،٢/٣٤٠. 

א٢٤٥−١/٢٣٢א)٥( א٣٣٤−٢٣٠، א٤٥٧−١/٤٥١، ،١٦٣. 
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وهـل  . )١( وإال ثبت االتهام   االدعاء المدعى عليه فقط أن ينفى دليل        على
وهو ال يعارض قاعدة أن النافى لـيس   . ى مطلق فدليل نفى حكم وليس دليل ن     

مـن  البينة على من ادعى، واليمين على       "عليه دليل وهو ما تحول إلى قاعدة        
عودة إلـى   هو  .  للفعل من كثرة األدلة على الحكم      النفى حركة تظهير  . "أنكر

 .بساطة األشياء وحكم الطبيعة

 وقـد يكـون     .وقد ال يكون للنفى دليل دون أن يكون ذلك حجة لإلثبات          
ــدليل   الــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد  . حجة واقعة موجبة أو حجة على الخصم إلبقاء ما ثبت بالدليل أو نفيه            
يكون الموضوع فى صيغة االحتجاج بال دليل مثل االستدالل بعدم العلة على            

والبديل هو استصحاب الحال أو      .)٢(لتمسك باستصحاب الحال  عدم الحكم ثم ا   
ــباه أو   ــارض األشـــــــــــــ  تعـــــــــــــ
اطراد الوصف بال مناقضة على صحة العلة أو االستدالل بعدم الحكم عنـد             

 .)٣(عدم العلة على حجة العلة

                                                           
א")١( א ،"؟א.١/٢٣٥א"א

א .٣٩٥−٣/٣٨٥א
؟א

א אא אא א
א٢٢٣−٢/٢١٥א א٢٦٧−٤/٢٦٣، א ،٣٤٢−٤٨٢/٢/٣٣٩−١/٤٧٧،
א א٦٧٢−٦٦٦א א٢٤٤−٣/٢٤٣، א٤٩٤، א ،٢/١٤٦−
א١٤٧ א٥٧، א א٣٤١−٤/٣٤٠، א٧٠٩−٢/٧٠٦، ،

٢٤٦−٢٤٥. 
 .٢٦٩−٢٦٦א)٢(
א)٣( ، ،א.٣٢٣−٣١٨א א א

א٣٢٦−٣٢٤א א א١٠٦−١٠٥، א٤٢٣، א٧١−١/٦٨، ،
א٥٣١−٥٣٠ א١٢٣، ؟، א א א ،٣/١٣٩−
א١٤٢ א ،٢٦٠−٢/٢٥٨. 
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  بل هو نتيجة   وشرع من قبلنا ليس أصال مستقال      .اـرع من قبلن  ـ ش -٣
فهو . )١(صحاب الحال إبقاء على براءة الذمة      برمته لدليل العقل أو است     طبيعية

 ومع ذلك هناك قـدر      .)٢(طبقا للنسخ الكلى  شرع منسوخ بالشريعة اإلسالمية     
دخـل فـى علـم      أمن االتصال بين الشرائع ليس على مستوى العقائد، فهذا          

. أصول الدين وليس علم أصول الفقه بل أيضـا علـى مسـتوى الشـرائع              
ريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، صـحف       والشريعة اإلسالمية تأكيد لش   

ة اإلسـالمية تأكيـد     والشـريع . إبراهيم وموسى، الزبور والتوراة واإلنجيل    
هى حريـة االختيـار بـين التـوراة         . الل اإلرادة ق العقل واست  لكماللفطرة،  

 واإلسالم دين   ،كل األنبياء مسلمون حنفاء    .)٣(واإلنجيل، بين القانون والمحبة   
 ،كانت الشرائع السابقة موجهة ألمة واحدة، بنى إسرائيل       . )٤(الطبيعة والفطرة 

وتجريـب  لضرورة مخاطبة البشر من خالل أمة فى زمان ومكان معينـين            
وجـاءت الشـريعة اإلسـالمية      .  وتعديلها طبقا لقدرات البشر    ،الشريعة عليها 

بها . وكانت الحنيفية معروفة فى شبه الجزيرة العربية      .  الناس جميعا  لمخاطبة
وكل الكتب بها   . أهل الكتاب مثل  صابئة ومجوس، وكلهم    ود ونصارى بل و   يه

.  السمعى يدل علـى النسـخ      قوع فالجواز العقلى ممكن، والو    .)٥(هدى ونور 
 .ل والزنا والسرقة وشـهادة الـزور      توشريعة الفطرة مستمرة مثل تحريم الق     

                                                           
א٢٥١−١/٢٤٥א)١( א א٨٧−٨٦، א١٢١، ،٦٨٨−٦٧٩. 
א)٢( א٤א א ،١٥٥−١٠٤. 
)٣(א.. 
)٤" א"אא) א"،١/٢٤٨، א

א א"א א א.٢٧−٣/١٩، ، א א
א١٥١−١٤٩א א٢٥٥−٢٥٣، ،٢٩٨/٣٩٦−٢٩٧،"

א" א٢٥٣، א٤٠٥−١/٤٠٠، א א ،
א ، א א א ، א

א٩٠٧−٢/٨٩٩ א٣١، א٦٤٨−١/٦٣٧، ،١٨٦/١٩٢−١٨٢−
א١٩٤ א٤٥٥، א١٥٤−١٥٣، א٣٤٧−٣٤٦، ،١٠٦،
א א١٥٢−٢/١٤٧א א א١٣٢−٢٢٨،٣/١٢٩، א ،٤/٣٤٦−
א٣٥٥ א א א٢٥٢−٢٥٠، ،٢٤٠−٢٣٩. 

)٥(:א א  .א
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ـ         ،فهى قيم إنسانية عامة    ين ديـن    ثوابت فى الشرائع المتتالية كلها، ال فرق ب
، يقوم على التواصل واالنقطاع فـى       فالخطاب مستأنف . الوحى ودين الطبيعة  

متـروك   نسـبى    حكموالجواز  .  النفى واإلثبات حكمان مطلقان    .نفس الوقت 
 .للفطرة

شرع من قبلنا هو الكشف عن منطق التواصل واالنقطـاع فـى            وأهمية  
ر، وهو ما يمكـن     الشرائع بين مراحل الوحى السابقة، ما يبقى منها وما يتغي         

أن يصبح موضوعا للشرائع المقارنة بوجه خاص والديانات المقارنة بوجـه           
خـذت  أ وقـد    . فى كل مراحل الـوحى     الثوابتفالوصايا العشر من    . )١(عام

الشـرائع متعـددة     .ب الشرائع السابقة وبنت عليهـا     الشريعة اإلسالمية تجار  
 . ف والقصـد  وواحـدة فـى الهـد     متعددة فى الزمـان والمكـان       . وواحدة

 ،متعددة فى التاريخ وتطوره وواحدة بعد اكتمال التطور واسـتقالل الـوعى           
 الماضى يصب فى الحاضر، والحاضر يرجع       .)٢(كمال العقل وحرية اإلرادة   

ــى ــى الماضـــــ ــان . إلـــــ ــدم الزمـــــ  يتقـــــ
ب الماضى، والناسـخ    جوالحاضر ي . ويكتمل الوعى وال يتناقص   . وال يتأخر 

ــمن   يتضـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣(المنسوخ ويكمله

هل كـان الرسـول متعبـدا       : وقد يصاغ شرع من قبلنا بطريقة أخرى      
ة من قبله من األنبياء قبل بعثته أو بعدها؟ وماذا عن شريعة إبـراهيم              عبشري

  فقــــــد كــــــان ؟التــــــى انتســــــب إليهــــــا
                                                           

א)١( א )(א
א א٧٤٣−٥/٧٢٢؟، ،

א٤٠٠−٣٩٠ א٦٣، א٥٠٦،٣/١٣٤٥−١/٥٠٣، א ،٤٠٥−٣/٣٩٧،
א١٠٥−٢/٩٩א א٣٣٤−٢٣١، א٤٢٥−٢/٤١١، א ،١/٣٨٢−

א٣٨٨ א٣٧٣−٣٦٩، א א٤٨٠−٤٦٨، ،٦٩٣−٢/٦٩٢،
א١٤٣٤−٤/١٤٣٣ א٤٦٥−١/٤٥٧، ،١٩٥−٣/١٨٨. 

א.٢٦٠−١/٢٥١א)٢( ،א א
 "."،א
)٣(:. 
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أو فى   العشر    وهل فى الوصايا   .إبراهيم أمة، حنيفا مسلما بل وأول المسلمين      
مية؟ شريعة إبـراهيم هـى شـريعة        الشريعة اإلسال ما يعارض   محبة عيسى   

 فالشـريعة الطبيعيـة هـى       .تأكيدهاالشريعة اإلسالمية   الطبيعة التى أعادت    
شـريعة  . وهى مستمرة إلى نهاية الزمان    . األصل منذ إبراهيم حتى الرسول    

ــنقص     ــد وال ت ــان، ال تزي ــر الزم ــدة عب ــة واح ــا . الطبيع  فيه
يعة الطبيعة ال تنسخ بل ما      وشر. )١(تظهر الوحدة بين الوحى والعقل والطبيعة     

ــخ   ينســــــــــــــــــــــــــــــــــ
من زمان إلى زمـان طبقـا لتقـدم    تحققها هو صياغاتها وتفصيالتها وطرق  

 الـــــــــــــــوعى وشـــــــــــــــرائعها  
 والشريعة اإلسالمية آخر صياغة لها فى حدها األقل المتفق مع          . هى المتغيرة 

 .)٢(الطبيعة

 والسؤال األهم هو فتور شريعتنا مثل فتور شرائع من قبلنا وهو جـائز            
. والقول بالفتور مع بقاء التكليف على العباد تكليـف مـا ال يطـاق             . )٣(عقال

وحفظ الذكر ليس فى بقاء النص من غير تحريف فى التاريخ وال من حيـث               
ويلها إلى نظـام للعـالم      بقاء نصوص الشريعة خارج الزمان والمكان بل بتح       

 .)٤(واقتصادية للمجتمعات والدولة واجتماعية ونظم سياسي

 . رىــادر األخــ المص-٤

والصحابى اشـتقاقا مـن صـحب       . قول الصحابى أو فعله أو مذهبه      -أ

                                                           
א٢٧٤−٢/٢٥٧א)١( א٥١٠−٣/٥٠٦، א א١٩٦−٤/١٧٣، א ،

א٣٩٢−١/٣٨٩ א٧٠٠−٢/٦٩٣، א١٩٥−٣/١٨٨، ،٢٨٨−٢٨٥،
א  .٣٢٠−٢/٣١٩א

)٢" א") א٤٢٥−٢/٤١٢א،٢٥٥−٢٥٣، ،٥٨. 
)٣" א) א א".א ،

١٣٤٨−٢/١٣٤٦. 
א)٤( א א א.א"א"א א

،١"،א" א ، א א א ، א ،١٩٥−١٩٧٦،١٧٧. 
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. واصطالحا ليس كل من صاحب النبى صحابيا بل من آمن برسالته          . )١(النبى
مهما بلغ  مصدرا من مصادر التشريع     ليس  أو فعله أو مذهبه     وقول الصحابى   

عامال مرجحا فـى تعـارض       بل إنه ليس     من االقتداء به فى السيرة والحكم     
ومدح الصحابة والدعوة إلى االقتداء     . الصحابة يجتهدون مثل غيرهم   . األدلة

هـى اجتهـادات فـى      . بهم ال يعنى أن أقوالهم وأفعالهم مصادر للتشـريع        
تقليـد  والخوف من ذلك الوقوع فى ال     . عصرهم، واالجتهادات فى كل عصر    
بل إن العصمة نفسها    . مة ألحد وال عص . دون االجتهاد، واإلتباع دون اإلبداع    
بل . ويرجح القياس على قول الصحابى    . ليست مصدرا من مصادر التشريع    

 بل ال يجوز ال من المجتهد أو        .فال يجب تقليده  . ال يثبت خبر الواحد به وحده     
ومدح المتقـدمين ال    . والثناء على األوائل ال يلغى فضل األواخر      . من العامى 

قد اختلفت األقوال واألحكام بينهما فأيهما مصـدر        و. يقلل من شأن المتأخرين   
 والخالف بين الصحابة وترجيح قول أحدهم يدخل فى باب التعـادل            ؟للتشريع
بل قد يتغيـر    .  وال يجعل الراجح مصدرا للتشريع دون المرجوح       ،والترجيح

 .)٢(كالهما بتطور الزمان

النص الصحابى بالرد وإنكار حجيته ومعارضته ب     واالعتراض على قول    
 فهو رأى فردى وليس رأيا جماعيا       .)٣(األول أو الثانى أو بقول صحابى آخر      

ولـيس  . فالصحابى مجتهد من المجتهـدين    . هو أقرب إلى االجتهاد   . أو نصا 
فاالجتهاد له شروطه   .  من زمن النبى أو معاصرته له ميزة على غيره         بهلقر

 الصحابى إلـى    والخطورة أن يتحول مذهب   . تعاصروأركانه ليس من بينها ال    
                                                           

א)١( א١٥١א ، א ،٢٥٩−٢٥٦" א. ،"א
א" א"א א٢٠٥−٢/٢٠٣، א ،٣/٤٠٦−

٤٢٢، א א ، א א١١٣−٢/١٠٥، א ،
א٤١−٢/٣٨ א١٤٥٤−٤/١٤٤٨، א٤٧٢−١/٤٦٦، ،٣/١٩٥−
א١٩٩ ، א א٦٦٣−١/٦٥١، א٥٩، א٣٤٧، א ،
א١٥٦−٢/١٥٤ א٥٨−٥٧، א א٢٣٠−٧٤/٢٢٩، א ،
٣٧٦−٤/٣٥٨. 

א٢٧٤−١/٢٦٠א)٢( ،٥٧٧−٥٧٣.. 
א)٣( א"،١٨٢−٢/١٨١א א"א ،٢٤٤−٢٤٣. 
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فيتكلس ويتجمد ويصبح نقطـة جـذب للحاضـر إلـى           . مذهب فى التاريخ  
 . ونسيان تطور الزمن وتغير العصر،الماضى

وقد أشار النص األول إلى ذلـك       . وسنة الصحابة يعمل بها ويرجع إليها     
وأثبته جمهور  . كما أكد كذلك النص الثانى    . على وجه العموم بمدح علم األمة     

ترشد بها كدليل على اجتهاد جماعى أو فردى من أجل تواصل           يس. )١(العلماء
صـالحيون   يتمسك بـه اإل    وقد يكون سالحا ذو حدين    . التاريخالتجارب فى   

ه فى التاريخ، والكل إلى رسول      روكالهما له جذ  . حافظون على حد سواء   والم
 .اهللا منتسب

فإذا كان قول الصحابى ليس مصدرا من مصادر التشريع فاألولى قـول            
وإذا كانت حجة الصحابى قربه من الرسول فهى أضـعف عنـد            . )٢(لتابعىا

ليست قوة التابعى فى قربه من الرسول بل فى تطوره مـع الـزمن              . التابعى
ميزته فى تقدم الزمن إلـى األمـام        . وقدرته على االجتهاد واستنباط األحكام    

 . وليس فى رجوعه إلى الماضى

 المفضى إلى الحكم من جهـة        ويعنى الدليل  .رــدالل الح ـ االست -ب
القواعد ال من جهة األدلة أو الدليل الشرعى علـى العمـوم ولـيس علـى                

ـ         وهـو   ،ر والتقسـيم  بالخصوص مثل االستدالل بالملزوم على الالزم، والس
وتسمى أحيانـا االسـتدالل ومسـالك       . )٣(حصر األقسام بين النفى واإلثبات    

تجتان، االستدالل بوجود الملزوم    لزوم لهما صورتان من   م والالزم وال  .)٤(العلة
:  عقيمتـان  وصـورتان .  الالزم على عدم الملزوم    على وجود الالزم، وبعدم   

االستدالل بعدم الملزوم أو بوجود الـالزم إال أن يكـون الـالزم مسـاويا               

                                                           
א)١(  .٨٠−٤/٧٤א
א)٢( א١٥٢א א١١٦−٢/١١٤، א١٥٥−١٥٤، ،

א٣٥٠−٣٤٧ א٦٧٠−١/٦٦٧، א א ،٢١٧−٢١٥. 
א١٠٢−١٠١א)٣( א٥٦، א א٤٠٥−٤/٣٢٠، ،

٢٤٩−٢٣٦. 
א)٤(  .١٦٧−٢/١٣٩א
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 .)٢(وهى إحدى طرق التعليل وأدخل فى الوعى النظرى. )١(للملزوم

فى دليل الخطاب فى الـوعى      داللة السياق أحد طرق االستدالل وأدخل       
 .)٣(النظرى فيما يتعلق بالمفهوم

وقياس األولى شائع فى علم األصول بشقيه، علم أصول الـدين وعلـم             
. بق على النص، آية أو حـديثا   نطوي. ويسمى المفهوم باألولى  . )٤(أصول الفقه 

فإذا كان التابعى مصدرا من مصادر التشريع لقربه من زمن الرسالة فاألولى            
وقياس األدون عكس قياس األولى، ومثله فى نفـس         . ابى المعاصر لها  الصح
 فإن لم يكن    . فالصحابى أولى من التابعى فى القرب من زمان الرسالة         .الوقت

 بشبيه  شىءأما قياس المساواة فهو قياس ال     . الصحابى مصدرا فاألولى التابعى   
 .أو بمثله دون أولى وأدون، مجرد الشبه أو المماثلة

مثل شكال االستدالل الحر الذى ليس بنص وال إجماع وال قياس           وتتعدد أ 
 وكلها  وهو المناسب المرسل،  . )٥(ى واالستثنائى وقياس العكس   نتراقالقياس اال 

 بعـدم الـدليل علـى       شىءواالستدالل على فساد ال   . تدخل فى مباحث القياس   
 واالستدالل علـى عـدم      ، بفساد نظيره  شىءواالستدالل على فساد ال   . صحته

 .)٦(لحكم بعدم الدليلا

 ال يرفع   :وقد تدخل بعض القواعد الفقهية فى أشكال االستدالل الحر مثل         
 المشقة تجلب التيسير، العادة محكمـة، والعـادة         ، الضرر يزال  ،اليقين بالشك 

والنص يتفق مع العادة من خالل المعنى العرفـى،         . عرف غالب على الناس   
لمصالح العامة تـدخل فـى أحكـام         وبالرغم من أن ا    .)٧(واألمور بمقاصدها 

                                                           
א١٣٢−١٣٢١א)١( ،٢٣٧−٢٣٦. 
א:א)٢( א:א א ، א  .א:א
א)٣( א٤/٣٥٧א א:، א:א א ، א  .א:א
א٤/٣٢٦א)٤( א٤٦−٤٥، א א ،١٨٤−١٨١. 
א)٥( א١٤٢−٢/١٣٩א א٥٧، א א ،٢٤٨−٢٤٣. 
 .٤/٣٢٠א)٦(
א)٧( א١٦٧−٢/١٦١א א א א٢٩٧−٢٩٠، ،٢٧٢−٢٦٩. 
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فاألصـل  . االستداللطرق  الوضع، وضع الشريعة ابتداء إال أنها أيضا أحد         
وهى أيضا المصالح المرسلة وسـد      . )١(ذن، وفى المضار المنع   فى المنافع اإل  

 .)٢(فقهيتينالذرائع كقاعدتين 

 ، ورفع الحرج  ،واألخذ باألخف هو األخذ بأقل ما قيل طبقا لمعانى اليسر         
فالشريعة ليست للتقييـد والحصـار بـل للتحـرر     . )٣(وال ضرر وال ضرار 

 .الشريعة عامل موجه للطبيعة نحو مزيد من االكتمال. واالنطالق

مستقال من مصادر التشريع بـل أحـد        لية ليست مصدرا    صوالبراءة األ 
والنـاس فـى    . )٤(فاألشياء فى األصل على اإلباحـة     . طرق االستدالل الحر  

 لوجـود   اًأى خلو الواقعة من الحكم نظـر      المباح   وهو أساس    أبرياءاألصل  
تبـدأ  . فالشريعة تنتهى إلى العالم   . )٥(شرعيته فى وجوده  فالحكم فى الطبيعة،    

 .منه وتعود إليه

قانون السـببية وهـو    تضم داللة االقتران    .رانــة االقت ــ دالل -جـ
لجزئى على  با  وهو االستدالل  .)٦( وهو أساس االستقراء   .أحد طرق االستدالل  

 ويسمى أيضا إلحاق    .وهو قطعى إذا كان كامال، وظنى إذا كان ناقصا        . الكلى
واالستقراء هو تتبع الحكم فى مواضعه فيوجد فيها علـى          . )٧(باألغلبيةالفرد  

 .حالة واحدة حتى يغلب عليها الظن أنه فى محل النزاع على تلـك الحالـة              
ويسـمى  .  مجموع الجزئيـات   والكلى.  مناقضا له  وليسفالجزئى حامل للكل    
 .)٨(أيضا القياس االقترانى

                                                           
א)١( א٣٨٥−٣٢٥/٣٧٧−٤/٣٢٢א א٢٤٣−٢٤١، א א ،٢٥٥−٢٤٩. 
א٢٤٨−٢٤٦א)٢( א א ،٢٢٨−٢٢٥. 
א)٣( א א"א".٢٧٤−٢٧٣א ،٢٤٥−٢٤٤. 
)٤(א،א ،א

א،א א אא א٥٦، א א ،٢٦٧−٢٦٣. 
 .١٣٥٢−٢/١٣٤٨א)٥(
א)٦( א٣٩٩−٤/٣٩٧א א٢٤٨، ،٤٧−٤٦. 
א)٧( א١٤٣−٢/١٤٢א א،٥٧−٥٦، א،٢٢٩א  .٤/٣٢١א
א١٣٤א)٨( ،٤٧. 
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اإللهام، والهاتف الذى    وتبطل داللة    .ام والرؤية والعصمة  ـــ اإلله -د
وهى مـا يسـميه     . يعلم أنه حق كأدلة أصولية وإن وجدت كمصادر للمعرفة        

 والعلـم   ،واإللهام خاص .  والعلم موضوعى  ،فاإللهام ذاتى . )١(الحكماء الحدس 
 .ال ضابط له وال مراجع عليه وال تصديق فيهام اإلله. عام

 إذ  .والرؤيا أيضا ليست مصدرا للشرع حتى ولو كانـت رؤيـة النبـى            
تحتاج و. )٢(الموضوع واألمنيات وع والحلم،   واقيجتمع فيها العقل والخيال، وال    
 . إلى تفسير نفسى واجتماعى

 ليست دليال ألنها خـروج عـن منطـق          ،والعصمة وتصديق المعصوم  
 مصدر العلم وال هـى شـرط فـى          فال هى . )٣(ستدالل، وإدعاء بال دليل   اال

 وتسلط معرفـى،    ،العصمة إبطال لالجتهاد  .  وال هى مصدر للتشريع    ،الرواية
 . وادعاء علم

                                                           
א)١( א٤٠٥−٤/٤٠٠א א٢٤٩−٢٤٨، ،٤٩−٤٨. 
،٢٤٩א)٢( א א א א א ،. 
א)٣( א  .٢٦١−٢٥٧א
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 الفصل األول

 ـــــوم ـــالمنظــــ

 )ـظــــاللفـ(

  .ىــم الوحــفه: أوال

النظرى ملكة فهم الوحى بعد تلقيه مـن خـالل القنـوات     ويعنى الوعى   
 التـى تكـون مضـمون الـوعى         األربع، الكتاب والسنة واإلجماع والقياس    

 . التاريخى

خى إلـى   مدة علم األصول ألنه هو االنتقال من الوعى التـاري         ويعتبر ع 
وهو قائم على جهد اإلنسـان      . الوعى العملى والذى يمثل قطب االجتهاد فيه      

لذلك تضخم على حساب الوعى التاريخى والـوعى العملـى          . وإعمال العقل 
  .الفعل عند القدماءوعلى حد سواء مما يدل على أولوية الفهم على التاريخ 

ع وفى الر عن طريق النفث    وخطاب المكلفين على وجهين بغير واسطة       
 أو 

عن طريق األنبياء وما يدخل فى علم أصول الفقـه هـو الخطـاب              بوساطة  
ــى  ــين األفقـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ

المـتكلم  وهو المرسل إلـيهم، بـين       والمخاطَب  وهو المرسل إليه    المخاِطب  
 أمــــــــــــــــا . والســــــــــــــــامع

فهى وهو المرسل إليه    ب  والمخاطَوهو المرِسل   العالقة الرأسية بين المخاِطب     
الرسول يخـرج عـن     صدق  كذلك الدليل على    . الدينأدخل فى علم أصول     

ــول   ــم أصــــــــ ــوع علــــــــ  موضــــــــ
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 .)١(الفقه

لفـظ أو فعـل أو سـكوت        : وفى الوعى النظرى مدارك األحكام ثالثة     
ويدل القول مـن جهـة      . )٢(وتقرير، مثل تقسيم السنة إلى لفظ وفعل وإقرار       

يا أو   ومن المنطوق تكون الداللة على الحكم أمرا أو نه         .المنطوق أو المفهوم  
 . فالقول يؤدى إلى الفعل. يراخيت

واللفظ ما يدل على صياغة فى عبارات أو على فحواه ومضمونه وهـو             
 . الذى يحيل إليه فى العالم الخارجى وهو معقوله        شىءأو إلى ال  عالم المعانى   

المنظور الـذى   يأتى  ثم  . )٣(شىءوالترتيب النسقى من اللفظ إلى المعنى إلى ال       
                                                           

א٣١٦−١/٣١٥א)١( א.٥٩٦، א א א
א، א.٤٣٣−١/٤٢٩א ، א א א
א٤٤١−٢٣٤  .٣٦٣−٢/٣٦٠א،

א١/٣١٦א)٢( ،٢٧−٢٦.
אא

א

אא

א
)א(

א
)א(

א אא
 

)٣" א) א א א א
א:. א א"א א١/٣١٦، ،:، א א א

א ، א א א א ، א א א.١٩٨٠א ، א
١٣٩−١/١٣٧. 
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 . جتهدينيختلف باختالف الم

اللفظ عند المتحـدث، أو     المعنى إلى    إلى   شىءوقد يكون الترتيب من ال    
لذلك شمل الـوعى النظـرى       .)١( عند السامع  شىءالالمعنى إلى   من اللفظ إلى    

فحـوى الخطـاب    والمفهـوم أى المعنـى       )مباحث األلفاظ (،  المنظوم أى اللفظ  
 .)االجتهاد(، والمنظور )مباحث العلة (شىءوالمعقول أى ال

 . انــــــالبي: اــثاني

األصـوات  بقائم بالنفس يعبـر عنـه        الكالم هو معنى     . أقسام الكالم  -١
كن التعبيـر   يمولكى يكون الخطاب مفهوما     . )٢( المنظومة قطعة والحروف مال

فالكالم حديث النفس أو نطق الـنفس أو        . عنه باإلشارة والرمز العقد والخط    
 .)٣( حد له وربما الللتفاهممدلول إمارات وضعت 

 والمفيد اسم وفعل    . هو المفيد والمهمل هو غير المفيد      والكالم المستعمل 
واالسم المفرد للجنس أو لواحـد      . )٤( واالسم شخص أم غير شخص     .وحرف

 .)٥(منه أو المشتق منه أو اللقب
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والكالم إما أن يدل فيصبح كالما مفيدا أو ال يدل فيصبح كالمـا غيـر               
وما ال يدل بالرغم من أن كل لفـظ         . ل ومنه ماال يدل    فالكالم منه ما يد    .مفيد

وما يدل إما أن يـدل      . فيه له داللة إال أن مجموع تركيب األلفاظ ال دالله له          
كاألدلة العقلية واالستدالالت المنطقية والقضايا الرياضية أى فى كل ما          بذاته  

. بالوضعأو ما يدل    يتعلق بمدارك العقول فى المقدمة المنطقية لعلم األصول         
إما أن يدل بالصوت وهو الكالم أو يـدل بغيـر صـوت             وما يدل بالوضع    

. كاإلشارة والرمز وهو ما استعمله الرسول أحيانا بالتعبير بيديه أو بأصابعه          
وغير . وما يدل بالصوت قد يكون مفيدا أو غير مفيد        . وما يسمى بلغة الجسد   

ن المعنى هو نسـبة لفـظ        يدل أ  ماالمفيد قد يدل بآحاده ولكن ليس بتراكيبه م       
وقد ال يسمى كالمـا علـى       ". المفهوم"آلخر وليس مجرد معانى األلفاظ وهو       
حـرف  والكالم المفيد اسم أو فعل أو       . اإلطالق ألن الكالم هو أساسا ما يفيد      

يسند اثنان على األقل فى تركيب واحد مفيـد،          .وحكما هو الحال فى علم الن     
باإلفادة، ومنه مـا ال يسـتقل       يستقل   منه ما    .)١(ى الغالب االسم والفعل   هما ف 
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ومـا يسـتقل    . من وجه دون وجه   ومنه ما يستقل باإلفادة     . باإلفادة إال بقرينة  
 وهو مفيد بلفظه ومنظومه     . ويعنى الظهور، ومنها المنصة    .هو النص باإلفادة  

 . فى العالم الخـارجى    شىءقوله الذى يحيل إلى ال    مع أو ب   ومفهومه أو بفحواه 
وما يستقل بوجه دون وجه مثل التحديـد        . ستقل إال بقرينة مثل القرء    وما ال ي  
 .)١( الحصادفىبالزمان 
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 ممـا  وهـو  .ومخاطبة ومكالمة ومقاولة وتكليم   يوصف الكالم بأنه خطاب     و
 .)١(بيستلزم مخاطَ

 والمفيد ما له معنى     .وحروف الكالم فى العبارة نوعان، مفيد وغير مفيد       
 ويكـون   . المنظومة التى ال تفيـد     فبة أو الحرو  وغير المفيد الحروف المقلو   
إسناد اسمين   ، وال يكون مفيدا إال باإلسناد     .المعنىوالتناقض فى الكالم باللفظ     

التـرادف  ومن أشكال اإلسناد    . أو فعل واسم أو اسم وحرف أو فعل وحرف        
  .)٢(والتوكيد

وهـو  . مستعمل وهو ماله موضوع    أو   والكالم إما مهمل ال موضوع له     
وهو حقيقة فى اللسان وفى الـنفس       . )٣(تضمن استنادا مفيدا مقصودا لذاته    ما  

 .)٤("وإنما يتكلم األصولى فى اللسانى. "ومشترك بينهما

 وتحصيلها أو الكـف     .الماهية استفهام وطلب  . وإن أفاد بالوضع فهو طلب    
 .عنها أمر ونهى

رادفـة أو مشـتركة أو      تممتضـادة   أو  مبهمة  واألسماء الموضوعة إما    
 .)٥(مختلفة
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سـتخبار   واال ،اإلخبار إفادة علم  . )١(والكالم إخبار واستخبار وأمر ونهى    
والطلـب يتضـمن    . واألمر اقتضاء فعل، والنهى اقتضاء ترك     . استفادة علم 

واالسـتخبار يحتـوى    . والخبر يشمل التعجب والقسم   . األمر والنهى والدعاء  
التمنـى والترجـى    و ويدخل تحت التنبيه التلهـف     .على االستفهام والعرض  

 .والنداء

هى الطريق إلى فهـم الخطـاب        والمبادئ اللغوية    . المبادئ اللغوية  -٢
 فهذا أدخـل  .وليس ما يتعالى على ذلك من عالقة المخاِطب بالمخاطب رأسيا      

ما يسمعه  .  فى علوم الحكمة   وتطويرهاالنبوة فى علم أصول الدين      فى نظرية   
أو ولى من ملك تحليل رأس يخرج عن        أو ما يسمعه نبى     نبى أو ملك من اهللا      

وقد ال يكون بصوت أو حرف أو لغة حتـى يمكـن            . نطاق علم أصول الفقه   
ع أو  وحليها بمنطق األلفاظ أو بالمواضعة بل بطريق آخر، هو النفث فى الر           ت

 . يكفى فيه العالمات واإلشارات والرمـوز     . اإللهام أى اختراع العلم اختراعا    
ما مـا  إ. )٢(لى بهاتف فى النفس وبحديث الضمير     وقد يسمع النبى بصوت داخ    

 ويـتم عـن     .تسمعه األمة من نبى فهو الخطاب الذى موضوع أصول الفقه         
ما تحليل لغة الخطاب طبقا لعالقة اللفظ بمدلوله من حيث الـنص أو             إطريق  

االحتمال أو الترجيح، أو يحال فيه إلى دليل العقل مما يتطلـب التأويـل أو               
قرائن أحوال من إشـارات ورمـوز وحركـات         تماد على   أو باالع  .المجاز
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 . )١(وسوابق ولواحق مثل صيغ العموم والخصوص

وقد تستعمل اللغة بالوضع أى جعل اللفظ دليال على معنى إمـا وضـعا              
. التوقيـف والمرتجل هو االصطالح والمنقول هو      . مرتجال أو وضعا منقوال   

واالستعمال إذا وضع اللفظ    . بعالقة وهو المجاز أو لغير عالقة     إما  والمنقول  
والحمل اسـتعمال   . ين كما هو الحال فى مباحث األلفاظ      يلمعنى واحد أو لمعن   

 .)٢(اللفظ بقرينة أو التوقف إال بدليل

وقد تُستنبط المبادئ اللغوية من قسمة اللفظ إلى ما يفيد معنى واحدا وإلى             
معـانى متماثلـة أو     بدوره إلى ما يفيد     ن على األقل الذى ينقسم      ييما يفيد معن  

 .)٣( أو متناقضةمختلفة

ومن ثـم فاألقسـام     . وتُعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى      
وجوه البيان بالنظم، وجوه استعمال الـنظم       وجوه النظم صيغة ولغة،     : أربعة

ــان،  ــى البيــــــــ ــه علــــــــ  وجريانــــــــ
وجوه الوقوف على المراد والمعانى بحسـب الوسـع واإلمكـان وإصـابة             
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ــ ــم . )١(قالتوفيـــــــــــــ  وينقســـــــــــــ
كما ينقسم البيان إلى ظاهر ونـص       . النظم إلى خاص وعام ومشترك ومؤول     

ووجـوه  . جمل أو متشـابه   مشكل أو   موالنص إما خفى أو     . ومفسر ومحكم 
والجامع بـين البيـان والـنظم       . العبارة واإلشارة والداللة واالقتضاء   البيان  

 . ووجوهما هو وضع اللغة والمعانى والترتيب واإلحكام

حكم والمتشابه،  مال: وهى" عوارض األدلة "وأحيانا تسمى مباحث األلفاظ     
البيـان  واألوامر والنـواهى، والعمـوم والخصـوص،        واإلحكام والنسخ،   و

 .)٣("تكتاب اللغا"وقد تدخل مباحث األلفاظ كلها فى . )٢(واإلجمال

 وقد تتفاوت مباحث األلفاظ فيما بينها من حيث أولوية االختيار من حيث            
. فـراد فـى الحـالتين    فى اإل  االشتراكمن   أولىفالنقل  . عالقة اللفظ بالمعنى  

ــر   ــاز خيــــــــــــــ  والمجــــــــــــــ
القرينـة  ير الحتياجه إلى    خ عمال اللفظ مع القرينة، واإلضمار    إو لكثرتهمنه  
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 والتخصـيص خيـر مـن       .صورتينفيها بين   تيار االشتراك   حفى صورة وا  
ــاز ــن  .المجـــــ ــر مـــــ ــاز خيـــــ   والمجـــــ

ضـمار خيـر ألنـه مثـل المجـاز،           واإل .خ األول النقل لعدم استلزامه نس   
. واإلضمار مثـل المجـاز السـتوائهما فـى القرنيـة          . لىووالتخصيص أ 

ــاز ألن   ــن المجــــ ــر مــــ ــيص خيــــ  والتخصــــ
 ،والتخصيص خيـر مـن اإلضـمار      . الباقى متعين وربما ال يتعين المجاز     

واالشتراك بين علمين خير منه بين      . واالشتراك خير من النسخ ألنه ال يبطل      
 .)١( وهو خير منه بين معنيين.لم ومعنىع

ـ      وتستنبط مباحث اللغة أيضا   .  نظرية االستدالل  -٣  ة مـن قسـمة عقلي
استدالل بدليل شـرعى كالخطـاب      : االستدالل على األحكام ضربان   ف. لألدلة

أما االستدالل بالخطاب   . البقاء على حكم العقل   بواألفعال والقياس، واستدالل    
 ويختلف االستدالل بالخطاب بحسب تجـرد     . لخطابفيتطلب معرفة ما يفيده ا    

ـ     . عن قرينة أو اقتران القرائن بها      األدلة  مشـترك   ه والخطاب من األدلة، من
 تعـدل وقد  . والخطاب قد يكون لغويا أو شرعيا أو عرفيا       .  غير مشترك  هومن

 المكلِّف بالخطاب فخارج    ا أم .القرائن بالخطاب عن ظاهره أو تكمله بالمجاز      
 .)٢(ل الفقهعن علم أصو

والداللة الشرعية إما خطاب أو غير خطاب وهـى األفعـال والقيـاس             
 .مع القـرائن المكملـة لظـاهره      كما يمكن االستدالل بالخطاب     . واالستنباط

فالقرائن قد ترجع إلى حال المخاطب وقد ترجع لغيره أى لخطاب آخـر أو               
ـ     . )٣(لقرينة تبين مضمون الخطاب    ن طريـق   ويمكن استنباط مباحث اللغة ع

 وبقيـام   ،تحديد صفة المكلَّف وهى كونه عالما بقبح القبيح، وبوجوب الواجب         

                                                           
 .١٩−١٨א)١(
א)٢( ، א  .٩٠٨−٩٠٧א
א)٣( א ،א א א א א א

א٩١٠−١٠٨א ، א א א א ،٩١٥−٩١٢/
٩٩٤−٩٩٣. 



- ٢٥٧ -  

معرفة األحكام  . طبقا للطف أو الواجبات العقلية    الشرع على المصالح العامة     
إذن تبدأ بحكمها فى العقل ثم فى الشرع ثم فى المصلحة التى تجمع بين العقل               

 .والشرع

فأصـول الفقـه    . )١(ة فى االستدالل  إلى نظري وقد يستند الوعى النظرى     
واألحكام الشـرعية يقـوم بهـا       . وكيفية فى االستدالل  الشرعية  يشمل األحكام   
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أما المجتهـد فيتبـع العقـل أو    .  يلتزم بالفتوىالذى. المجتهد أو غير المجتهد   
والحكيم إما أن يكـون لذاتـه       . والشرع يكون عن حكيم أو باالجتهاد     . الشرع
 وهو  اواالجتهاد يكون استنباط  . وم وهم األنبياء أو األمة    أو المعص " اهللا"وهو  

). فـرع (واألقوال إما أصل أو تابع      . القياس أو غير استنباط، أقواال أو أفعاال      
 والمجمـل   ،واألصل أفعال مثل األمر والنهى أو أسماء مثل العام والخـاص          

 . والمبين

إلى واألقوال  ثم تأتى تقسيمات فرعية للكالم إلى منسوخ وناسخ ولألفعال          
ات وهى تقسـيم  .  ويكون البيان هنا إما القرآن أو كتب األنبياء        .جمل ومبين م

أما كيفيـة االسـتدالل فتضـم       .  العامة فرعية ال تدخل ضمن القسمة النسقية     
الحقيقة والمجاز، األمر والنهـى،     :  مباحث األلفاظ مثل   ،مباحث األصول كلها  

الناسـخ  : لة األربعة القرآن مثل   العموم والخصوص، المجمل والمبين، أو األد     
طرق : األخبار واألفعال أو اإلجماع أو القياس مثل      : والمنسوخ، أو السنة مثل   

ثم . األحكام، كيفية االستدالل بالداللة، والمفتى والمستفتى، وإصابة المجتهدين       
 .)١(يأتى أقلها، الحظر واإلباحة من أحكام التكليف

وله إلى ما ال يتطرق إليه احتمال وهـو         لذلك ينقسم اللفظ بالنسبة إلى مدل     
النص أو ما تتعارض فيه االحتماالت من غير ترجيح وهو المجمل والمـبهم             

ومن .  والمرجوح مؤوال  اًأو يترجح أمرهما على اآلخر فيكون األرجح ظاهر       
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 .)١(ثم يكون اللفظ المفيد إما نص أو ظاهرا ومؤول

على بداهة  تمال اعتمادا   األول يقينى ال يتطرق إلى اح     : الخطاب نوعان و
ــل   العقــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمل ومتشابه فى حاجة إلى بيـان لـيس         أى  والثانى محتمل   . ورؤية الواقع 
فقط من داخل النص عن طريق مبادئ اللغة وقواعد النحو بـل أيضـا مـن           

 .فهم العقل ومصالح الواقع خارجه عن طريق

اللفظ لمعرفة كيفية االستدالل بالصيغة مـن حيـث         هو منطق   والمنظوم  
المجمل والمبين،  : ويشمل. فالوحى مدون فى صيغ وعبارات    . اللغة والوضع 

أما الحقيقة والمجـاز،    . والظاهر والمؤول، واألمر والنهى، والعام والخاص     
والمطلق والمقيد، والحكم والمتشابه، والمستثنى والمستثنى منـه فإنهـا مـن            

مات العامـة  وهى ما يدخل أحيانـا ضـمن المقـد    . )٢(المبادئ اللغوية العامة  
 ومـا   ،وتشمل أيضا المتقابالت، الظاهر والنص والمفرد والمحكم      . )٣(للمتون

 .)٤(شكل والمجمل والمتشابهميقابلها من الخفى وال

تقـدم  تو. يتقدم الكالم ألن الـوحى كـالم      . وهو نسق له منطقه الداخلى    
ق واألمـر يسـب   . ا بالكالم ذاته على األمر والنهى     مالحقيقة والمجاز الرتباطه  

ويتقدم العموم والخصـوص علـى المجمـل        . النهى ألن اإلثبات يسبق النفى    
وتتقدم األفعال علـى الناسـخ      . والمبين ألن الظاهر أولى بالتقديم من الخفى      

                                                           
א٣٣٧/٣٤٥−١/٣٣٦א)١( ،٦٨−٦٧.

א

א א)א(א
א( )א

א )א(א)א(א
 

א١/٣١٧א)٢( ،١٥. 
א٥٦−٣٦/٥٥−٢٥/٣٢א)٣( א ،٢/٣٦٠. 
 .٧١−٦٠א)٤(
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 ويتقدم على اإلجمـاع     ،واألفعال معا والمنسوخ ألن النسخ يدخل على األقوال       
ع على األخبـار    تقدم اإلجما يو.  واإلجماع ليس خطابا   ،ألنه مرتبط بالخطاب  

تقدم اإلجماع  ي و . وهما طريقان لمعرفة اإلجماع    .اآلحادومتواتر  الألنها تشمل   
والحظر واإلباحة فى النهاية    . على القياس ألن اإلجماع طريق معرفة القياس      

ثم تأتى بعض فروع القياس مثـل االجتهـاد واالسـتثناء،      . ألنهما غاية العلم  
 .)١( وجمع األمةمن المراجعةكنوع الكل الحق وإصابة 

األولى لمباحث األلفاظ رباعية داخل      كانت القسمة    . القسمة الرباعية  -٤
وهى التى تحولت فيما بعد إلى      . )٢(النص والظاهر والعموم والمجمل   : الكتاب

والمجاز، الظاهر والمؤول، العمـوم والخصـوص،       ) النص(ثنائيات الحقيقة   
 .والمجمل والمقيد

 والظاهر كل لفظ احتمل     .يل فيما هو نص فيه     لفظ ال يحتمل التأو    فالنص
ظاهر بالوضع الشرعى مثـل     : وهو نوعان . أمرين، أحدهما أظهر من اآلخر    

. وال يحمالن على غيرهما إال بـدليل      . العبادات أو اللغوى مثل األمر والنهى     
 : وهو على أربعـة    .والعموم كل لفظ عم شيئين ال مزية ألحدهما على اآلخر         

. واأللفاظ المبهمة، واالسم المفرد، والنفى فـى النكـرات        أنواع لفظ الجمع،    
    وهـو  . المراد من اللفظ ويحتاج إلـى بيـان       منه  فهم  والمجمل هو الذى ال ي

لفظ ليس له عرف فى اللغة ويحتاج إلى دليل، وما له عرف فى اللغة              : نوعان
فالنص . )٣(وقد تكون القسمة النص والظاهر والمجمل     . وقد ال يحتاج إلى دليل    

 والمجمل ما يرد بين معنيين      .والظاهر يظهر معناه مع احتمال    . قاطع بفحواه 
 . ألنها قادرة على القطع واليقينالعقليات والظاهر ال يوجد فى . دون ترجيح

وينقسم القول المبتدأ به وليس إجابة على سـؤال إلـى نفـس القسـمة               
 نص أو مجمل    ويكون اللفظ إما   .)٤(النص والظاهر والعام والمجمل   : الرباعية

                                                           
א)١( ، א  .١٤−١٣א
א٧−٥א)٢( ، א א ،٩٢٣−٢/٩٢١. 
 .١٦٩−١٦٤א)٣(
א٧א)٤( א"א"، א".א"،
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 .)١(أو ظاهر أو مؤول طبقا لداللة اللفظ على متعلق الحكم

 .)٢(وقد تكون القسمة الرباعية الخـاص والعـام والمـؤول والمشـترك           
فالخاص لفظ ال يتناول إال الواحد بذاته ومعنـاه         . بصرف النظر عن الترتيب   

اء والعام ما ينتظم جمعا من األسـم      .  من العام  خص وهو أ  ،أو بنفسه ونوعه  
والمشترك ما اشترك فيـه جمـع مـن         .  وهو أعم من الخاص    ،لفظا ومعنى 

ـ    .األسامى أو المعانى من غير انتظام       متـى يظهـر دليـل      ى ويتم التوقف ف
 شـىء  والحقيقة ما عبر عن ال     .وهو واقع يطلق عليهما معا مجازا     . الترجيح

الرأى والمؤول ما يتبين من المشترك أحد وجوهه المحتملة بغلبة          . باسم علِمه 
 والمؤول  ،وحكمه حكم الظاهر، إال أن الظاهر يوجب العلم بنفسه        . واالجتهاد

 .يوجب غالب الرأى

: قـد تكـون   .  واحـد  شىءتعدد القسمة الرباعية وإن دلت كلها على        تو
حكـم  مالظاهر والنص والمفسر والمحكم إشارة إلى الظـاهر والمـؤول وال          

الظاهر ما بدا للسـماع     . شابهالمفسر هو المت  و ،فالظاهر هو النص  . والمتشابه
والـنص  . وحكمه وجوب التأمل حتى يظهر    . وضده الخفى وااللتزام به يقينا    

                                                                                                                                        
א" "א א". ، א ، א ، א ، א ، א ، א
א: ، א ، א ، א"א א ،٣٦٦−٣٤٩. 

.٤٢א)١(
א א

)א(א

אא

)א()א(א
 

א،١٠٤−٩٤א)٢( א ، א١١٦−١/١٠٣א ،١/١٢٤−
א١٦٣−١٢٨/١٦٢ א א٣٤٨−٣٣٧، ، א א א١٥٠−١/١٣٤، ،
א٦٦−١/٥٦ ، א א א١٣٦−٤٠/١٣٤−٣٦، א ،٢١٨−١/٢١٤. 
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هو لفـظ   . وضده المشكل  .بعد داللة اللفظ  هو الزائد عليه بيانا بداللة خاصة       
 .جمـل مالوضـده    . والمفسر المكشوف معنـاه    .)١(مفيد ال يتطرق إليه تأويل    

وضده . هو الثابت بحجة ال تحتمل التبديل     كم  والح. وحكمه التوقف حتى البيان   
 .المتشابه

أضـدادها  و. الظاهر والنص والمفسر والمحكـم    : وصيغ الخطاب أربعة  
الظاهر ما يعرف المراد منـه      . )٢(الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه   : أربعة

 ويظهر موضـوعه    .وهامبنفس السماع من غير تأمل ويسبق إلى العقول واأل        
 وليس فى اللفـظ     ،لنص ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ      وا. وهو المراد 

 وال يحتمل   ،كشوف الذى يعرف المراد منه    ملاوالمفسر هو   . ما يوجبه ظاهرا  
والمحكم لـيس فيـه احتمـال النسـخ         .  فيكون فوق الظاهر والنص    ،التأويل
 .والتبديل

شكل، والشـكل المجمـل، والمجمـل       م مثل الخفى ال   وقد يجتمع ضدان  
الخفى هو كل ما اشتبه معناه       .)٣( التوقف حتى يظهر األحكام    ه وحكم .هالمتشاب

وحكمـه اعتقـاد    . )٤(بلوخفى مراده بعارض غير الصيغة وال ينال إال بالط        
. الـنص ضـد   شـكل   موال.  فى المراد ووجوب الطلب إلى أن يتبـين        الحقية
ـ  موال ان جمل ضد المفسر، ما ال يفهم المراد منه إال باستفسار من المجمل وبي

ما التوحش معنى االسـتعارة أو فـى الصـياغة          إمن جهة ما يعرف المراد      
. والمتشابه ما انقطع وجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيـه عليـه            . العربية

 واالشتغال بالوقوف على المراد     ، والتسليم بترك الطلب   ، الحقية وحكمه اعتقاد 
  .منه

 ، والمجازيـة  ،المشـتركة  و ، األسماء المتواطئة  :وقد تكون القسمة ثالثية   
                                                           

א٤١٦−١/٤١٢א)١( ،١٠. 
א١٦٧−١/١٦٣א)٢( ،١٤٢−١٤١. 
א)٣( ، א א א א א א ،١١٨−١١٦א

א٤٢٦−١/٤١٢א א ، א א٧٤−١٤٣،٢/٦٣−١٣٤/١٤٠−١/١٣١، ،
٨٦−١/٨١. 

א)٤( א١٣٩−١/١٣٨א א١٧٠−١/١٦٧، א٧٦−١/٧٢، ،١٣٨. 
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: وترد القسمة الرباعية إلى قسمة ثنائيـة      . )١(ويضاف إليها المشتقة والمضافة   
الحقيقة والمجاز، الظاهر والمؤول، المجمل والمبـين، المحكـم والمتشـابه،           

فاللفظ الواحـد لـه     . )٢(إلخ...المطلق والمقيد، الخاص والعام، األمر والنهى     
 .معنيان

 بحيث أصبحت   وقد تضخمت مباحث األلفاظ   . اظ تضخم مباحث األلف   -٥
كل مباحث األلفاظ مثـل     الذى يشمل   " البيان"وقد سمى ذلك    . أحيانا كل العلم  

كما تـدخل السـنة،     . وقد يدخل النسخ أيضا   . التفسير والتخصيص واالستثناء  
كلها فى موضوع واحد هى األلفاظ الواردة       وقد تدخل    .)٣(ال وفعال وإقرارا  قو

 .)٤(فى الشرع

داللة فى  ويدخل األمر والنهى فيما يشترك فيه الكتاب والسنة واإلجماع          
، المجمل والمبـين، والظـاهر      والمقيد الخصوص والعموم، المطلق     :المنظوم
حجج المجّوزة من الشـرعيات مثـل       الاأللفاظ   وقد تضم مباحث     .)٥(والمؤول

 ،لواحـد األخبار مثل خبر ا     والعام والخاص، وبعض مباحث    ،الظاهر والمؤول 
المؤولـة   والشـبه . نفسـه  وبعض مباحث القياس مثل القياس       ،وخبر الصحابى 

والعام الذى  . جملة، وما آل إليه النص بالرأى     مشكله قبل التأويل أو مشتركة أو       م
وقـد  . هو أحد مداخل العلم   إذن  مبحث األلفاظ   .  خصوصيته يوجب العلم   تثبت

 .)٦(يبتلعه كله

إذ يقع الخلل فى مراد المتكلم فى       . )٧(ويحدث تعارض فى أحوال األلفاظ    
. احتمال االشتراك أو النقل بالعرف أو الشـرع أو المجـاز أو التخصـيص             

فيظل مبحث األلفاظ من بداية العلم حتى       . ويكون حله فى التعارض والترجيح    

                                                           
 .٥٧٠−٥٦٥א)١(
א)٢(  .١٢٠−١/١١٩א
א١٠٥−٢١"א"א)٣( א ،٨٥−١/٧١. 
 .٢٨א)٤(
 .١٤٢−٢/٢א)٥(
 .١٦٨א)٦(
 .٢٠٢−١/١٩٤א)٧(
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 .نهايته

  .ازـــة والمجــالحقيق: الثثا

. ن فـأكثر  تأليف من حروف مسموعة، حرفي    والكالم   . تركيب الكالم  -١
ــم   وينقســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمفيد يكون عاما شامال كـالجنس       .إلى مفيد وغير مفيد أو مستعمل ومهمل      
األول بوضـع اللغـة، والثـانى       . األعالموالنوع أو خاصا شخصا كأسماء      

ــب ــاز   . )١(اللقــــ ــة والمجــــ ــدأ الحقيقــــ  وتبــــ
لـذلك توضـع أحيانـا فـى        . )٢(امهإنكاروال يمكن   . فى األول بوضع اللغة   

 . ية العامةالمقدمات اللغو

ـ  مـا وه. وهما فى لغة العرب   . )٣(حقيقة ومجاز : الكتاب ضربان ف  ا ليس
والمجاز ال يعارض الحقيقة بـل      . بنية اللغة طبقا ل ضرورة على المرِسل بل     
وقد استعمله الـوحى كـأداة للتعبيـر وصـيغة          . يقنع بها عن طريق الخيال    

 . والنص كالم،المجاز فى الكالم.)٤(للكالم
                                                           

א.١٦−١٤א)١( א٣٠−٢٩א ،١٩٣−١/١٨٤. 
א١٩−١٦א)٢( א٩−٧، ،٨. 
א)٣( א٤٧א א٣٢٧−٣٢٣، א١٩٥−١/١٩٣، ،١٢،

א ، א א −٢/٩٢٤א
א٩٩٦−٩٢٦/٩٩٥ א ، א א א٦٦−٦٤، ،١٨٦−١٧٩/١٨٤−١٧٧،
א א١٧٤−١٦٥/٧٥−١/١٥٩א א١٨٧−١/١٧٠، א٧٥−٧٤، ،
א٢٧٤−٢/٢٤٧ א א٣٩٦−٢٠٨/٢/٣٨٤−١/٢٠٥، א א٣٨٨−٣٦٧، ،
א٣٣−١٥ א٢٤٣−١٥٨/٢٣٩−١/١٥١، א٥٠٣−١/٤٩٩، ،
א٢٧−١/١٤/٢٣ א٥٦٥−١٦٩/٥٦٤−١٦٤א.٩٢−١/٩١، ،٢٧−٢٦،
א١٧−١٤א א٥٠−٤١، א١٦٥−١٤٤، ،٥٩−٥٧،
א٥٧−٥٥א ، א א א١٨−١٦، א ،٥١٤−١/٥١٣،

א א٣٧−٣٥א א٢٩−٢١، ،٢٢−٢٠. 
א)"٤( א"אא א٣٠−٢٦، ،٢٢−٢١،

א٢٥٠−٢/٢٤٧א א א٥٢−٤/٢٩، א א١٠٢−١/٩٧، א ،
٢٢٠−١/٢١٨. 
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ة الحقيقة والمجاز فى نظرية أعم عـن طريـق المـراد            وقد تدخل ثنائي  
محـل  . أو بنفس الكالم  مجمل الكالم   بما  إويكن معرفة ذلك    . )١(بمطلق الكالم 

الكـالم  أحد نوعى  والمجاز  . مثل اللفظ العام يطلق للعموم وللخصوص     الكالم  
 لـيس   ،فـالعموم للحقيقـة   . بمنزلة نوع آخر فى احتمال العموم والخصوص      

 .اها بل لدليل آخر دل عليهباعتبار معن

الصريح مـا    .)٢(وقد تبدأ قسمة الكالم إلى حقيقة مجاز وصريح وكناية        
ر تما اسـت  والكناية  .  لذلك سمى العنصر صرحا    .ظهر المراد منه ظهورا بينا    

 الحقيقـة والمجـاز مثـل    .المراد منه مثل هاء المغايبة وسائر ألفاظ الضمير      
. فظ مكشوف المعنى حقيقة كان أو مجازا      فالصريح كل ل  . )٣(الصريح والكناية 

. التصـريح ضـد   والتعريض  . وهو األصل فى الكالم ألنه موضوع لألفهام      
والحقيقـة مـا    .  من الحقيقة  والتعريض أخص .  بلوازمه شىءتذكر ال والكناية  

 .وضع الكالم له، وكذلك التعريض

قـة  الحقي. من طبيعة اللغة ثنائية  الحقيقة والمجاز    .ةــة اللغ ـ طبيع -٢
هى مطابقة اللفظ لمعناه فى حين أن المجاز هو إخراج اللفـظ مـن معنـاه                

ـ رع ال ي  .)٤(الحقيقى إلى معنى آخر مجازى بسبب أو قرينة        ان بالسـمع وال    ف
اللغـة بطبيعتهـا متشـابهة نظـرا الخـتالف          ف. اللغةطبيعة  بالعقل بل من    

 . )٥( والختالف السامعين فى فهمها،المخاطبين فى الداللة

 الـذى هـو حـده       شىءالاألول وصف    :الحقيقة على معنيين  ل  وتستعم

                                                           
א١٦٧−١٦٠א)١( ،٧٣−١/١٧١. 
א١٢٦−١١٩א)٢( א א١٦٩، א א١٧٠−١/١٦٦، א ،

א٣٩١−٢/٣٨١ א٢٧٢−٢/٢٤٦، א א٣٩٣، א١٢٧−١/١١٨، ،
א٥٩−٥٦ א ،٢٤٥−١/٢٤٣. 

א١٩٠−١/١٨٧א)٣( א٢٨، א א٦٠٠−١/٥٩٧، ،
٢٥−٢٣. 

א٣٤٢−١/٣٤١א)٤( ،١١٨−١/١١٥. 
)٥" א) א א"א א א٤٢٨−١/٤٢٢، ،

٢٦−٢٤. 
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حقيقة الكالم وهـو مـا      الثانى   و . ألجله شىء والمعنى الذى استحق ال    ،وبيانه
كل لفظ بقـى     و .)١(وصفه بأنه قول مستعمل فيما وضع فى األصل       إلى  يرجع  

المفصل ما فهم المراد به من لفظه       . مفصل ومجمل : على موضعه هو نوعان   
وغيـر  . غير محتمل ومحتمـل   : وهو ضربان . غيرهإلى  فى بيانه    يفتقر   مول

والمحتمـل مـا    . هو النص وحده، ما رفع فى بيانه إلى أرفع غاياته         المحتمل  
أظهر منه  ما ال يكون فى أحد محتمالته       : وهو ضربان . احتمل معنيان فزائدا  

فى سائرها، وما يكون فى أحد محتمالته أظهر منه فى سـائرها كالظـاهر              
 . )٢(موالعا

بإطالق أو بشرط، بإطالق     وقد تكون الحقيقة اسما أو فعال أو حرفا وتفيد        
 وبشرطا عندما يحتاج المعنى إلى إطالق اللفظ،        ،عندما يكون المعنى مفهوما   

 .اللسان إلى رحابة الخيال والتحول من عقدة

وهـو  . ويعنى اشتقاقا العبـور   . والمجاز كل لفظ تجوز به عن موضعه      
وال يمكن إنكاره ألنه من طبيعة اللغـة وضـرورة فـى            . ةموضوع كالحقيق 

والسبب الداعى إليه هو التعظيم أو التحقيـر أو المبالغـة أو تفهـيم              . التعبير
المـذكور، وتكثيـر    المعقول فى ضوء المحسوس أو الزيادة فى بيان حـال           

إلى  وال تتحول الحقيقة   .وهو خالف األصل  . الفصاحة، وغياب المعنى الحقيقى   
بقرينة فاألسماء أيضا تشير إلى األفراد والمعانى من حيث االشتقاق          إال  مجاز  

 قـد   .مثل آدم الذى يعنى الفرد المتعين أو المعنى أى اإلنسان والفعل أيضـا            
تعنى األفعال الخاصة مثل أفعال العبادات أو المعانى العامة مثـل الـدالالت             

ـ      . والحكمة من هذه األفعال    روف اللغـة أو    والحروف أيضا قد تشير إلى ح
 . فى الظروف فى أوائل السور معانيها كما هو الحال

. )٣(ويقع المجاز إما فى األفراد وهو األكثر أو فى التركيـب واإلسـناد            

                                                           
א)١( א١٤٥א א٥٢، א א٢٢٨−١/٢٢٤، א ،

٥٤٧−٥٣٨/٥٤١−١/٥٣٥. 
א)٢( א٥٠−٤٨א ،٢٣١−٣٢٨. 
א٥٩−٥٨א)٣( ،٥٧١−١/٥٦٧. 
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فالمجاز لألفراد لتحويل الواقعة إلى صورة ثم فى التركيب لتحويل العالقـة            
باألصالة وقد يكون المجاز    .  والمجاز التركيبى عقلى عند الجمهور     .خيالإلى  

واألصالة ال يدخل فيها الحرف، واألفعال والمشتقات أو األسـماء          . أو التبعية 
 .التبعية فتدخل فيه التراكيبب أما المجاز. )١(مالعامة، والعلَ

 آخر بسـبب المشـابهة فـى        شىء ل شىءوالمجاز ثالثة أنواع، استعارة     
. )٢(بـارة لزيادة من أجل جمـال الع     اوالثانى  . خاصية مشهورة مثل الشجاعة   

اء بالخيال ومشاركة السامع مـع المـتكلم أو         حاإليوالثالث النقصان من أجل     
وقد يضاف رابع هـو     . )٣(القارئ مع الكاتب فى فهم المعنى واالستدالل عليه       

ـ   يكون المجاز إذن بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبـار          .التقديم والتأخير  ا  م
رة، والزيـادة والنقصـان،     والمجـاو وبالضد   ،أو ظنا ال احتماال   قطعا  يكون  

 وما بالفعل على    ،سوبالعك والمتعلق للمتعلق    ،سبب، والكل للبعض  موالسبب لل 
ويعـرف بتبـادر    . وقد يكون فى اإلسناد وال يكون فى اإلعالم       . )٤(ما بالقوة 
فى وعدم وجوب االطراد وجمعـه علـى خـالف          نالالقرينة وصحة   غيره،  

.  على المستحيل  واإلطالق ،سمى اآلخر م تقييده وتوقفه على الم    االحقيقة، والتز 
لذلك يتعلق المجاز من ناحية العالقة بالتشبيه أو المجاورة          .وقد يشترط السمع  

أو إطالق الكل على البعض أو البعض على الكل أو تسـمية السـبب باسـم                
المسبب أو المسبب باسم السبب أو التسمية أو الوصف بالمستقبل أو بالمعنى            

 .)٦(المجاز بالتشبيهيقرن قد و. )٥(ظ أو النقصان منهأو الزيادة فى اللف

                                                           
א)١(  .٥٧٤−١/٥٧١א
 .א)٢(
)٣(""א "א א. א"א א ،٣٧٠−١/٣٥٩،

א( א)א א ، א א א ،٣٠٨−٣٠٦،
א א ، א א٣٥٤−٣/٣٥٢א א א٤٨−٤٧، ،١٩٥−١/١٩٤،

א٨א ،٥٥−٥١. 
א)٤(  .٢٣٨−١/٢٣٠א
 .٥٩−٥٨א)٥(
א)٦( ، א א٤٢١−٤/٤١٣א ،٤٢٢−٤/٤٢١. 



- ٢٦٨ -  

داللة فى نفس الكـالم أو      فى  وتشترك حقائق األلفاظ فى داللة العرف أو        
. )١(داللة محل الكالم  فى  داللة من قبل المتكلم أو      فى   الكالم أو    داللة سياق فى  

بـل  وهى ليست بإرادة أهل اللغة      . واألسماء العرفية هى اللغة فى االستعمال     
 .والمهجور شرعا مهجور عادة التفاق الشرع مـع العـادة         . بقوة االستعمال 

وفى االسـتعمال   . )٢(الحقيقة والمجاز مرتبطان بإرادة المتكلم واعتبار المراد      
واللفظ قبل االستعمال ال يتصـف بكونـه        . )٣(رف المخاطب عمحمول على   
ـ   .)٤(احقيقة أو مجاز   تعمال والعـادة أو  وتترك الحقيقة إلى المجاز بداللة االس

بداللة اللفظ فى نفسه أو بداللة سياق النظم أو بداللة ترجع إلـى المـتكلم أو                
وتكون الصيرورة إلى المجـاز أيضـا باإلجمـاع         . )٥(بداللة فى محل الكالم   

أو مهجـورة،   متعـذرة   اعتمادا على الخبرة المشتركة سواء كانت الحقيقـة         
 .)٦( والذوق الفطرىوباالجتهاد اعتمادا على التجربة الفردية

واللغوية إما  . إما شرعية أو لغوية   والحقيقة والمجاز   .  اللغة والشرع  -٣
 فاالسـم موضـوع   . والشرعية تثبت بالشرع  . أصلية أو طارئة وهى العرفية    

  والحقيقة الشرعية إما أن يكون     .)٧( آخر شىءبالشرع قبل أن ينقل معناه إلى       

                                                           
א٧٩−٧٢א)١( ، א א١٢٩−١٢٧، ،

א.٢٤−١٩ ، .٢٦٤−٢/٢٦١،א١٩٥−١/١٩٠א
א

א אאא
אא

 

א١٧٨−٢/١٧٦א)٢( ،٢٣. 
א)٣(  .٢٤٠−١/٢٣٨א
א٢٦א)٤( ،١٢٩−٢/١٢٧. 
א)٥(  .٢٠٠−٢/١٧٥א
 .١٦٥−١٦٤א)٦(
א)٧( ، א א.٢٢−١/١٩א ، א ،٢٦−٢٣א א א ،

א٢٨−٢٧ א٢٦٤−٢/٢٥١، א א٣٩٣−٣٩٢، א١٩−١٧، ،
א١١٥−١/٩٣ א א٢٢٤−١/٢٢٠، א א٥٣٠−٥١٨/٥٢٤−١/٥١٦، ،
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م لم يصنعوا ذلك الرسم لذلك المعنى       اللفظ والمعنى معلومين ألهل اللغة لكنه     
أن يكون اللفظ   أو غير معلومين أو يكون اللفظ معلوما والمعنى غير معلوم أو            

 .)١(ويثبتها الشرع. الحقيقة موجودة فى كل اللغات. غير معلوم والمعنى معلوما

 والمشترك  ، واحد شىءفرد ما يشير إلى     الم. وهى إما مفردة أو مشتركة    
وتتوقف على النقل من واضع اللغة كالنصوص       . )٢(اء عديدة ما يشير إلى أشي   
 .)٣(فى باب الشرع

وتصير الحقيقة مجازا والمجـاز     . )٤(والمجاز نقلى وعقلى فى آن واحد     
 . الوحىافالعقل والواقع أساس. )٥(حقيقة بالشرع والعرف

العقائد فهل هو موجود أيضا فى الشرائع؟       فى   اًوإذا كان المجاز موجود   
فى الشـرائع   ووجوده    للغائب على الشاهد فى التمثل،      العقائد قياسا  فىوجوده  

 .)٦(بالعودة إلى المعنى االشتقاقى

وجود ما وضع له أمرا كان       وحكم الحقيقة    . أحكام الحقيقة والمجاز   -٤
د مـا اسـتعير     و وحكم المجاز وج   .امأو نهيا، عاما كان أو خاصا والعمل به       

 .جاز فى لفظ واحد فى حالة واحدة وال يجتمع الحقيقة والم.)٧(ألجله

 ويعـرف المجـاز علـى مـذهب العـرب           .وتُعرف الحقيقة بالسماع  
 ،المجاز هو قيـاس تمثيلـى     . وهى مثل القياس فى أحكام الشرع     . االستعارةب

الفصاحة كما يقوم المجاز على     . والعلة هى أوجه الشبه، والحكم هو الصورة      
                                                                                                                                        

١٤٤−١٢٧/١٤٠−٥/١١٥. 
א)١( א٥٢٤−٢/٥١٨א א ،٣٩−٣٧. 
 .٥٨٩−١/٥٨٤א)٢(
 .١٣٥−٢/١٣٤א)٣(
א)٤( ، א א  .٢٣−١/٢٢א
א)٥( ، א א٣٨−١/٣٤א א٢٧٣−٢/٢٧٢، ،١٦٩. 
א)٦( ، א א،٣١−٣٠א א

،،. 
א١٨٧−١/١٧١א)٧( א١٧٤−١/١٥٨، א א٥١٦−١/٥١٤، ،

א ، א  .٢٨א
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نه فى  المعنى فى المستعار م   ود  وج: يشابه بين شيئين ومن شروطه    . والبالغة
 .)١( وأكثر تأثيرا فى النفس،المستعار إليه، وأظهر فيه وأبلغ

 .والتخصيص أولى منهما. )٢(وهو أولى من االشتراك واإلضمار

وال يكون اللفظ مجازا    . وكل مجاز له حقيقة ولكن ليس لكل حقيقة مجاز        
 شىء حقيقة فى    فى حين يجوز أن يكون     ،وال يكون حقيقة فى غيره     شىءفى  

وال تدخل أسماء األعالم وال األسماء التـى ال أعـم           . وليس مجازا فى غيره   
وال يدخل المجاز   . )٣(منها ألن المجاز يتطلب حركة بين العموم والخصوص       

األسماء العامة التى ال عموم فوقها مثل معلوم ومجهول،         : نوعين من األسماء  
 .)٤(نقلت من اللغة إلى الشرعماء وهناك أس. وأسماء األعالم وأسماء األلقاب

ويقل استعمال الحقيقة وال يفهـم      . والعبرة بالحقيقة . المجاز فرع للحقيقة  
إلـى  فأقربها  وإذا تعذرت الحقيقة وتعددت وجوه المجاز       . )٥( بقرينة معناها إال 

وإذا كان اللفظ حقيقة ومجازا فإنه يسـتعمل حقيقـة وال            .الحقيقة يحمل عليه  
فينظر فى السـبب    .  المجاز إال إذا تعذر حمله على الحقيقة       يحمل الكالم على  

كان فما   .ذلك االسم الموضوع ال المعنى وتعريف المعنى      إلى تعريف    الداعى
ويكون ذلك بالتأمل فى محل     .  كان أكثر إفادة فهو أولى     ا وم .أقرب فهو أحق  

والتأمل فى المحـل قـد ينتهـى إلـى العمـوم            . الكالم أو فى صيغ الكالم    
 ،وتظل الحقيقة هى األصـل    . ويعم المجاز فيما تجوز به فيه     . )٦(صوصوالخ

. ويلزم المجاز لتعذر الحقيقـى    .  والمجاز ثانيا  ، الحقيقة أوال  .والمجاز استثناء 
 .)٧(والحقيقة المتصلة أولى من المجاز

                                                           
א٣٣−٣٠א)١( ،٢٣−٢٢. 
א)٢(  .٢٢٩−١/٢٢٨א
א٣٤٥−١/٣٤٤א)٣( א א٣٦٠−١/٣٥٨، א٢/٢٧٤، א ،

אא ، א١٩٣−١/١٨٩א א ،٥٧٥−١/٥٧٤. 
א)٤(  .١٠٥−١/١٠٢א
א)٥(  .٥٨٢−١/٥٧٦א
א)٦( ، א א  .٢٠٠−١/١٩٦א
 .١٧٥−٢/١٤٥א)٧(
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ويمكن التمييز بين الحقيقة والمجاز عن طريق اللغة والتصريح بأن هذا           
وقد يضاف إلى   . إلى اإلفهام واألسبق  استدالل العادات   حقيقة وهذا مجاز أو ب    

وقـد  .  وغير المطـرد مجـاز     ،فاالسم المفرد فى معناه حقيقة    . ذلك االطراد 
يضاف أن اللفظ الحقيقى يفرد ويثنى ويجمع ويشـتق للغيـر علـى عكـس               

 .)١(المجاز

األولـى أن  . )٢(والعالمات هى القـرائن . بأربع عالماتويعرف المجاز   
ارية على العموم فالمشابهة أو الزيادة أو النقصان تكون قريبة بـين            الحقيقة ج 

والثانيـة  .  وليست بعيدة مثل النخلـة والصـخرة       ،الشيئين مثل القرية وأهلها   
امتناع االشتقاق فى المجاز ألنه منقول من األصـل االشـتقاقى فـى اللفـظ        

. أحـدها والثالثة اختالف صيغ الجمع على االسم فيكون مجازا فى          . الحقيقى
والرابعة انتهاء التعلق بالغير فى الحقيقـى إذا    . فاللغة هى الكاشفة عن المجاز    

 .)٣(استعمل مجازا

أسماء األلقـاب ألن    وهو ال يدخل    . وعلى هذه العالمات تقوم أحكام المجاز     
 .شـىء عه أهل اللغـة واسـتعملوه ل      ضكالم و منه   وال يخلو    .األسماء فردية 

 .ة والحقيقة عزيم،فالمجاز رخصة

. ويحمل اللفظ على حقيقته إذا تجرد، وال يحمل على المجاز إال لداللـة            

                                                           
א)١( ، א  .٣٤−٣٢א
א٢٢٤א)٢( ، א א א ،٢٥. 
א٣٤٣−١/٣٤٢א)٣( א ، א א א א٣٥٧−١/٣٥٥، ،

א١٨٩−١/١٧٤ א٥٠٤−١/٥٠٣، א א א א ،
، א א א א ، א ، א ، א א א א
، א ، א א ، א א א א

א ، אא،א ، א א א ، א
א א ، א א א א א א א
، א א ، א א א ، א א א ، א א

،א א א ، א א ، א א ، א ،
א א ، א א א ، א א א א

א ،  .א
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 .)١(مجاز مراتب أو أبعاد فى الشعورلفل. زالمجابالمجاز عن ويمكن التجوز 

والمجاز أحد طرق التعارض بين األلفاظ مثل االشتراك والنقل واألخبار          
 أو للتركيب    كالنسخ ،وقد يرجع إلى أشياء أخرى مثل الحكم      . )٢(والتخصيص

وال . كالتقديم والتأخير أو للواقع كالمعارض العقلى أو للغة كتغيير اإلعـراب          
. كما أن اإلضمار والتخصيص من أنواع المجاز      . تخل هذه االحتماالت بالفهم   

ويـرجح  . ويتقدم التخصيص على اإلضمار والمجـاز والنقـل واالشـتراك         
علـى االشـتراك،    ضمار   والمجاز على االشتراك، واإل    ،االشتراك على النقل  

والتخصيص على االشتراك، والمجاز واإلضمار والتخصيص علـى النقـل،          
 على اإلضمار، والتخصيص على المجاز واإلضـمار، واالشـتراك          زوالمجا

على النسخ، واالشتراك المعنوى على االشتراك اللفظى، واالشـتراك بـين           
واطئ أولـى مـن     شكك أولى من المشترك، والت    م وال ،أو معنيين أولى  علمين  

 .كما يتم الترجيح بين أفراد المجـاز      .  وتقديم النسخ على التخصيص    ،شككمال
  .)٣(وفى حالة التعارض بين الحقيقة والمجاز يصبح القول مجمال

 .نــل والمبيــالمجم: رابعا

 .لــــ المجم-١

المجمل والمبين هما الثنائية اللغويـة األولـى فـى           . تعريف المجمل  -أ
اظ بعد أن دخلت ثنائية الحقيقة والمجاز فـى المـدخل اللغـوى             مباحث األلف 

 والمبـين   .ل أكثر من معنى بال ترجيح     مالذى يحت المجمل هو اللفظ    . )٤(العام
 المجمل هو الذى يتـأرجح      .)٥(النصهو اللفظ الذى يدل على معنى واحد وهو         

                                                           
א)١(  .٥٥٢/٥٧٦−١/٥٤٧א
א٥٩٥−١/٥٩٠א)٢( א ،٣٧. 
א)٣(  .٢٤٢−١/٢٤١א
א)٤( ، א א

א א ، א  .٣٧٤−٣/٣٧٠א
א٣٨٣−١/٣٤٥א)٥( א א٦٩، א١/٢٧٦، א ،١٤٧−١/١٤٤،

א١١٥−٢/١١٣א א٣٢، ،١٦٨−١٦٧. 
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بين معنيين دون إمكانية تفضيل أحدهما على اآلخر بوضع اللغـة وال عـرف              
 . ويفتقر فى بيانه إلى غيره، هو ما ال يفهم المراد به من لفظه.)١(االستعمال

وينقسـم  . فالبيان تفصيل . )٢(مجمل ومبين أو مفصل   قسم الحقيقة إلى    نوت
 . وغير المحتمل هو النص. فصل إلى غير محتمل ومحتملمال

فاللغة ليس لها بنية    . )٣(نوقد يختلف فيه األصولي   لغوى   والمجمل إحساس 
صفة مجهولة، وزيادة مجهولـة،     : ر اإلجمال ثالثة   ومثا .ستقلة عن الشعور  م

 .فالمجمل ما ال يعقل معناه مـن لفظـه        . )٤( وضده المفسر  .ونقصان مجهول 
فارتباط المجمل بالمبين كارتباط النص     . والمفسر علم المراد به من غير تردد      

وهو واقـع   . )٥(وال يمكن إنكاره ألنه واقع لغوى وشرعى       .والمفسر بالظاهر 

                                                           
א٣٥٦−٣٤٧/٣٥٥−١/٣٤٥א)١( א٤٥، א١٠٢، א א ،

א ،  ..٦٠−٣/٥٩אא
א)٢( א٦٩א א١٩٦−١/١٩٥، א١٢/١٩، ،٦٦٧−٢/٦١٨،

א١٢١−٢/١١٣א א٢٨٠−١/٧٨، א١٧٨−١٧٧، ،٤٩−٤٨،
א١٠٠א א٦٨−٦٧، א א٤٢٠−١/٤١٣، א ،
א١٦٠−١٥٨ א٢٥٠−١/٢٣١، א א٨٧−٣/٤٣، ،١٧٥−١٦٧،

 .١١א
א

)(

 

א٢٩٨−١/٢٩٥א)٣( א ، א א א١١٦−١١٤، א٥٤−٤٨، ،
א١٣ א١٦٩−١٦٤/١٦٨، א٣١١−٢٤٦/٢٨٥−٢/٢٢٩، ،٣١٣−٣٠٨،
א٣٥٧−٣٥٤אא ،٣٠٦−٢٦٩. 

א٢/٦٢٣א)٤( א א١٦٥، ،١٦٨. 
א٨٥−١/٨٣א)٥( א١٤٣−١٣٩/١٤٢−٦٧/١٣٨−٦٠/٦٤، א ،١٤٧،
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 .فى الكتاب والسنة

 من المجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين باالسم         شىءوقد يخرج   
 ويتعلق المجمل باألوامر والمجمل والمبين على السواء بالصفات         .)١(المشترك

 بالمجمل وليس منه مثل األعيان واإلضـمار        شىء وقد يلحق    .)٢(أو باألعيان 
وإضافة التحليـل   . )٣(ازدواجية الشرعى واللغوى  والنفى وازدواجية المعنى، و   

والتحريم إلى األعيان ليس مجمال فيحمل على ما يدل عليه العرف فى كـل              
 .عين

ويحمـل  . )٤(والمجمل حكم عام على اإلطالق وليس على أحد جزئياتـه         
فإذا ورد يظل حكما حتـى      . )٥(ويتجه نحو المقدر  . ةعلى جميع معانيه المتنافي   
ــرد ــل  يـــــــــ ــه قبـــــــــ   بيانـــــــــ

 .)٦(االمتثال

متجددا كما يكون على الحكم     المجمل لحكم    وقد يكون    . أبعاد المجمل  -ب
 وهو دوران االسم بـين معنـاه        .)٧( واالسم اللغوى  ، والحكم العقلى  ،األصلى

                                                                                                                                        
א ، א א١/٣١٦א א٤٩، ،٢٩٢−١/٢٨٩، א א ،

א א٧٨−٧٤א ،٢٧٢−٢٦٩. 
א)١( ، א א א א א٣٣٢−١/٣٢٤א ،١/

א٤٢٢−٤١٩ א٥٢١−١/٥١٨، ،١٢٠−٢/١١٦. 
אא)٢( א٣٣٧−١/٣٣٣، א.١٠٢−١٠٠، א

א א١/٣٤٦/٢، א ، א ،٧٩−١/٦٣،
א٣٣٤−١/٣٢٧א ،٦٩. 
א)٣( א٣٨٦−١/٣٧٨א א٢٣٨−٢/٢٣٠، א٢٨٥−٢٧٦، ،

א٦٢٧/٦٣٣−٢/٦٢٣ א٥٥−٥٣، ،١٧٢−١٦٩. 
א"،٣٥١−١/٣٤٧א)٤( א"א א٥١، ،

א٢/١٢٠ א٤٦−٤٥، א ، א א،٣/٤٥،
،  .٢/٤٦א

א"א"א)٥( א ،٣/٥٨. 
א)٦(  .٦٩א
א"،"א".٣٥٧−١/٣٥٦א)٧(  ".א
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 .)١(اللغوى ومعناه الشرعى نظرا ألن الشرع خطاب

 وقد يكون اإلجمال نفيا ال لصورة الحكم بل لشرطه ال فرق بين األسماء             
 ومـن صـيغه   . لمقصود هو الكمال فى الفعل    وا. اللغوية واألسماء الشرعية  
م الدليل الشرعى األصل     والمجمل هو أحد أقسا    .)٢(النفى المضاف إلى الجنس   

ل ثم قسمة اللفظ إلى مجمـل فـى         عاألصل إلى لفظ وف   تم تقسيم   . والمستنبط
 .)٣(موضوع أو بعض موضوعه أو ال ذا وال ذاك

فاللفظ حقيقة إن لم يدل الـدليل       . ن الحقيقة والمجاز  هو دوران اللفظ بي   و
 والمعنى العرفى   .وإذا صار المجاز عرفا كان الحكم للعرف      . على أنه مجاز  

فصلة المجمل بالمبين مثـل صـلة       .  اللفظ بينهما  دكالمعنى الوضعى فى ترد   
إذا يقال الحقيقـة والمجـاز،      . المجاز بالحقيقة وإن اختلف الترتيب فى العادة      

                                                           
א"،"אא"،١/٣٥٧א)١( א א"א ،٥١،

א١٠٢א א ؟، א א٣/٦١، א ،
، ؟،٦٢−٢/٦١א א א א א א ،٢/٦٣. 

"،"א""،٣٥٥−١/٣٥١א)٢(
א א"،""،""،"א א

א"،" א""،"א א٥٠، א ،
א١٠٩−١/١٠٥ א٦٣١−٢/٦٢٧، א٥٢٤−١/٥٢١، ،٢/١٢٠−
א١٢١ א ، א א ،٥٧−٣/٥٤. 

.٦٢٢−٢/٦٢١א)٣(
א א

א
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 .)١( والمجمل هو المجاز،جمل والمبين مع أن الحقيقة هو المبينوالم

ن اإلجمال فى اللفظ المفرد وفى اللفظ والمركب وفى النظم وفـى            وويك
فقد يصلح اللفظ المفرد    . )٢(التعريف وحروف النسق ومواضع الوقف واالبتداء     

 وقد يصلح لمتشـابهين   . ءقروقد يصلح لمتضادين كال   . لمعانى مختلفة كالعين  
ومـن يكـون    . كالنور للعقل والشمس أو لمتماثلين كالجسم للسماء واألرض       

 ويكـون   .موضوعا لهما دون تقديم وتأخير أو مستعارا أحدهما من اآلخـر          
وبحسـب   ، وتفصـيل المركـب،  المفصلاالشتراك مع التركيب مثل تركيب      

التعريف كالمختار للفاعل والمفعول، وبحسب نسق الكـالم وهـو التـأليف،            
 هبط المجمل بصـيغ   ضيمكن  و. وهى لواحق الكالم   الوقف واالبتداء    وبحسب

 .)٣( بأفعال الناسةاللغوية وبمعانيه العقلية وبمضامينه الفعلية المتعلق

 .نـــ المبي-٢

ويحصـل اإلعـالم    . وإعالم وظهور  والبيان تعريف    . تعريف المبين  -أ
شـكال  يث اإل  من ح  شىء ويعنى البيان إخراج ال    .والدليل محصل للعلم  . بدليل

وهـو  . البيان هو اإليضـاح   . ويعنى لغة الظهور والكشف   . إلى حيز التجلى  
 جـزء   شىءين ال يفتب. وقد يكون البيان هو نفس العلم      .الخفىوضده  . الظاهر

مـا  هـو    .شكال إلى حيز التجلـى     من حيز اإل   هإخراجو ،شىءمن معرفة ال  
 لمعرفة أوليـة أو     ثانية فهو معرفة    .المعرفة به فيما يحتاج إلى معرفة     تحصل  

هو الدليل على المعرفة ولـيس المعرفـة        . معرفة شارطة لمعرفة مشروطة   
 .)٤(ذاتها

                                                           
 .٣٦٠−١/٣٥٩א)١(
א٣٦٣−١/٣٦٠א)٢( א ، א א א א ،٥٣−٣/٤٦،

 .١٦٩א
)٣(א א אא ، א א ،٥٠−٤٦. 
"١٦٧−١/١٦٤א)٤( א. א א א א"א ،

א١/١٦٥ א٤١، א٣١٢−١/٣٠٧، ،١٢، א ،
 .٧٤−١/٧١א
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 وهى أدلـة    واستبشارهوقد يكون البيان فحوى الخطاب، فعله وسكوته،        
وكل ما ال يفيد علمـا      . ومنبهات على فحوى الكالم وعلة الحكم، ظنا أو يقينا        

 االستغراق ولكنه يحتاج إلـى بيـان        ويفيد العموم . وال ظنا فإنه يظل مجمال    
كما يحتاج الفعل إلـى     . ليتحول الظن إلى علم أو ال يتحقق فيصبح خصوصا        
 .)١(بيان قول ألن الفعل صيغة فى الكالم ونمط للسلوك

البيان هو الدليل المتوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل             
 والمبّين هو الدال بما ينصبه من       وهو قوله وما يقوم مقامه من األدلة،      .)٢(عليه

والمبين هو المدلول عليه من األحكـام        .األدلة على األمر الذى يظهره الدليل     
 .والتبيين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل والعلم به. العقلية والشرعية

 وإنما  اً،مجازووال يفيد االسم الواحد معنيين مختلفين، حقيقتين أو حقيقة          
وال يجوز ذلك فى اللغة أيضا على جهة التغليـب واإلشـارة            . )٣(همايفيد أحد 

 . وإال كان مجمال،بالشخص إلى الرجل والمرأة

لذلك ال يحتاج كل خطـاب      . القول الذى ال يستقل بنفسه فى حاجة بيان       و
هناك الخطاب الواضح الداللة الذى ال يحتـاج إلـى توسـط فـى              . إلى بيان 
إن البيان يعتبر    "لقاعدةوالمجمل هو الفرع طبقا      ،والبيان هو األصل   .)٤(الفهم

 والغموض هو   ،الوضوح هو األصل  و .)٥("باالبتداء إن صح االبتداء وإال فال     

                                                           
א١٦٠−١/١٥٩א)١( א א٦٦−٣/٦٤، א ، א א١٢٢−١١٨، ،

א٥٤−٤٨/٥٢ א٢٠٧−٢/٢٠٣، א١٦٨−١/١٥٩، א ،٢٣٥−٣/٢١١،
א٥٣−٢/٢٦א א٦٣، א٣١١−٢٣٠/٢٨٥−٢/٢٢٩، א ،١٨٨−١/١٨٣،
א א٢א א٢٧٥−٢٧٢، א٢/٦١٨، א٥٢٩−١/٥٢٧، ،

א١٣٤−٢/١٢١ א٥١−٤٩، א١٠٣، ،٣٢٣−٣٢١،
א א٤٢٤−١/٤٢١א א٣٢، א א١٦٦، א ، א א ،
א٨٧−٣/٦٤ ،١١. 

א)٢( א٣٧١−٣/٣٧٠א ،١٢٢−٢/١٢١. 
 .٢٤٦−٢/٢٣٨א)٣(
 .٢٤٦−٢/٢٣٨א)٤(
 .٢٤٦−٢/٢٣٨א)٥(
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 .الفرع

ثم .  المبين شىء بل قد يكون ألحد جوانب ال      شىءوليس البيان تبيينا لكل     
 البيان كالثور   .قد يكون للبعض دون البعض    . الجوانب يسرى البيان فى باقى   

 .)١(سرى فى األشياءي

فالقصد من الذات إلى الموضوع قـد       . ليس البيان واحدا عند كل الناس     
 فالمعنى فى النفس ولـيس      .وهو متعدد القراءات  . يختلف من إنسان إلى آخر    

وقد يبين الخطاب   . )٢(مجرد المثير له أو المنبه الخارجى عليه      إال  الموضوع  
قد يريد الخطاب الجميع أو الـبعض،       ف. )٣(المراد منه وقد ال يبين طبقا للفرد      

فالبيان مرتبط بقـدرة العقـل علـى الفهـم          . على مستوى األفراد أو األفعال    
 .واستيضاح األشياء

 إلدراك  شـىء وال يكون البيان بالضرورة ألشكال بل يكون اتحـادا بال         
هو بيان للخطاب ما يجب له وما       . شكال عقلى أو اشتباه وجودى    إماهيته دون   

وقـد يكـون   . ويجوز أن يكون المبين واجبا وبيانه غير واجـب     . )٤(ال يجب 
البيان رغبة فى االتساق المعرفى     . الوجوبكالهما واجبا مع أن البيان ال يفيد        

 .بين اإلنسان ونفسه بصرف النظر عن موضوع البيان

بيان تقرير  :  والبيان فى اللسان على أربعة أوجه      .انـواع البي ـ أن -ب
شكل مقيقة، وبيان تفسير وهو بيان مجمل والمشترك وال       وهو بيان العموم والح   

 وبيان تفسير مثل االستثناء، وبيان تبديل مثل        ،وما ال يمكن العمل به إال بدليل      
 .)٥(التعليق بشرط

                                                           
 .٢٤٦−٢/٢٣٨א)١(
 .٣٦٧−١/٣٦٦א)٢(
א)٣( ، א  .٣٥٩−١/٣٥٨א
 .٢/٢٨٨א)٤(
א)٥( ، א א.٢٢٧−٢٢١א ، א א א

א٤٧−٤٦א،٣٢٠−١/٣١٧ ،٥٣−٢/٢٧.
א
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 ويصح  .بيان التقرير توكيد الكالم بما يقطع احتمال المجاز والخصوص        
وبيـان التغييـر    . وبيان التفسير بيان المجمل والمشترك    . موصوال ومفصوال 

وبيان الضرورة هو بيان يقع بما لم       . مثل التعليق واالستثناء وبشرط الوصل    
وبيان الحال هو السـكوت     . وبيان التبديل هو النسخ   . يوضع له مثل المنطوق   

وبيان العطف فهم المعطوف بـالمعطوف      ". سكوت البنت عالمة الرضا   "مثل  
 .عليه

 أخرى مشابهة مثـل المفسـر       جمل والمبين بألفاظ  ملذلك ارتبط لفظا ال   
 والمفسر قد   .المجمل هو ما يضم تحته عدة أشياء      . والمفصل والنص والظاهر  

هو ما فهم المراد به من لفظه ولم يحـتج          . يعنى المبين أو ما يحتاج إلى بيان      
والظاهر ما ال يحتاج إلـى      . والنص هو الواضح الظاهر   . إلى بيان من غيره   

 .داللة لبيانه

 التغيير، الشرط واالستثناء، هناك بيان الضرورة وهـو         وفى مقابل بيان  
ما فى حكم المنطوق، وما يثبت بداللة المتكلم، وما يثبـت           : على أربعة أوجه  

وهـو أشـبه بـأنواع دليـل        . )١(ثبت بضرورة الكالم  يضرورة الدفع، وما    ب
 وقد يكون   .هو نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له فى األصل          . الخطاب

 .الغرور أو داللة الكالمدفع تكلم أو مة حال النصا أو دالل
                                                                                                                                        

              
              

    

א א١٩١−١/١٨٨א א٦١٠−١/٥٤٩، ،١٩٠−١٧٤.
א

              
              

       
 

א)١( א٢٩٦−٣/٢٨٥א ،٥٣−٢/٥٠.
א

            
          
א א א    א א
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والخاص كالم أو فعل يدل على      . العام بيان الداللة  . والبيان عام وخاص  
 .فالبيان على درجات فى العموم والخصوص. مراد الخطاب

علـى  الـنص المنبـه     : وهناك مراتب البيان أى درجات للوضوح مثل      
ى ال يدركـه إال أصـحاب       المقصود، الكالم المبين الواضح القصـد والـذ       

البصائر، بيان السنة تفصيل الكتاب، األخبار الصحيحة، والقياس المسـتنبط          
واإلجماع ال يستقل بذاته ألنه معتمد على نص الكتاب أو          . من الكتاب والسنة  

النص والظاهر المجمل التأويل،    : وقد يكون البيان على مراتب أقل     . )١(السنة
 .)٢( دون ترجيحواللفظ المتردد بين احتمالين

وهـو  . )٣(كان بيانا لما  والبيان كالمبيَّن فى القوة أو أكثر وليس أقل وإال          
ويجوز أن يكون أضعف من المبين فيكون مظنونا والمبـين          . مثله فى الحكم  

وليس مـن   . الواحد لبيان القرآن وتخصيصه   بخبر  لهذا يجوز البيان    . معلوما

                                                           
א)١( ، א،٣٢٤−١/٣٢٠،

١٧٣−١٧٢. 
א١٦٤−١/١٦٠א)٢( ، א א ،٦٧−٦٥.

אא
            
            
  א א א א א 

א א
            
            

א א א א א א   א א

א א
            
            
א    א א א א א

 

א)٣( ، א٣٤١−١/٣٤٠א א٢٨٨−٢/٢٨٧، א٢/٦٤٣، ،
א٢/١٢٤ א١٧٥−٣/١٧٣، א א٧٦−٣/٧٥، ،٢٨٩−٢٨٨،
א١٠٣א א ،١٦٨−١٦٧. 
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فالبيـان  . )١(م علـى الصـحيح    الضرورى أن يكون البيان كالمبين فى الحك      
سابق على الحكم وشـرط     هو  . استيضاح وفهم دون إصدار حكم بالضرورة     

 .له

قول والكتاب واإلشارة، والفعـل،      ويقع البيان بال   .انــ أدلة البي  -جـ
ــرار  . واإلقــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والقرآن بيـان    .والمقول دليل بيان  . فالقول الكتاب والسنة واإلجماع والقياس    
 . للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

. )٢( والسنة بالسنة، والقرآن بالسـنة، والسـنة بـالقرآن         ،القرآنبيان القرآن ب  
 تخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع و

 . النص، والظاهر والمحتمل على التسـاوى     : األول. مراتب البيان لعدة أنساق   
النص الجلى، النص الذى يتفرد بإدراكه العلماء، نص السنة المبـين           : والثانى

ــنص   لــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اإلشـارة، الكتابـة،     القـول، الفعـل   : الثالثو. القرآن، نص السنة، القياس   

                                                           
א)١( .٣/٧٦א
א٨١−١/٧٨א)٢( א٦٨، א٤٥−٤٣، א٣٣، ،

א٦٤٢−٢/٦٣٧ א ،٧٥−٣/٧٤.
א

אאא
א .١/١٩٢א

א

אא)(אאא א

אאאא
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ويكون بيانا لألحكام الشرعية القول والعقـد باألصـابع         . )١(المفهوم، القياس 
 ومع ذلك   .)٢(وقد يتقدم القول على الفعل فى البيان      . والكتابة والفعل واإلشارة  

 .)٣(يظهر البيان بالفعل

والمواضعة كالم وعقـد    . بالمواضعة وبغير المواضعة  : فالمبين نوعان 
ة مثـل اإلشـارة،     ضه بالمواضع ة قد يلحق بع   وغير المواضع . كالموكناية و 
يكون البيان بعبارات وضـعت     و. اآلخر مثل إمارة القياس واألفعال    والبعض  

وقد يكـون   . لالصطالح وهو البيان اللغوى عن طريق المواضعة أى االتفاق        
. ثم صار عند المتكلمين مخصوصا بالقول وحـده       . بالفعل واإلشارة والرمز  

 .)٤(البيان اإلشارى أو الرمزى على مقاصد الكالموهو 

. والقرائن المرجحة ألحد االحتمالين إما لفظية أو سـياقية أو خارجيـة           
ة من عالقات اللفـظ، والخارجيـة موافقـة         ي والسياق ،اللفظية من داخل اللفظ   

 . )٥(المعنى لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل
                                                           

א)١( ، א١٤١−١٣٤א א٦٣٧−٢/٦٣٤، א ، א ،
א١٢٢−٢/١٢١ א א١٧٣−٣/٧٥/١٧١، א٥٣٣−١/٥٢٩، ،
א١٠٣ א א א ،٧١−٣/٧٠.

א

אא

אא

 

א٢٨٨−٢٨٦א)٢( א ،١٦٧. 
א)٣( ، א א א٢/٢٧א א٦٤٢−٢/٦٤١، ،

א١٢٤−٢/١٢٢ א١٠٦، ،١٨١−٣/١٧٥. 
א)٤( ، א٣٣٩−١/٣٣٧א ،٢٨٧−٢/٢٨٥. 
א٥٢−٥٠א)٥( א ، א ،٣/٧٧.

אא א
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 السمعى يسـتند إلـى       فإن و السمعى ولما كان البيان هو الدليل العقلى أ      
وتختلف طـرق البيـان للمجمـل    . )١(شرط الخبر اليقينى وليس إلى المعجزة    

تعم به البلـوى ال     وفيم  ص العموم عن طرق إثبات المجمل والعموم        يوتخص
فالواقع أبلـغ مـن     . )٢(ر الواحد وما دونه يجوز ذلك     خبيجوز بيان المجمل ب   

 .)٣(الخبر

فالخطاب للفعل ولـيس    .  يجوز تأخير التبليغ    وال .انــن البي ـ زم -د
وال يدل تأخيره على قصـر      . )٤(والفعل فى حاجة إلى دقة ووضوح     . للمعرفة

لـى  ، وتحويـل النظـر إ      بل على عدم ظهور الحاجة إليه بعد       ،فى الخطاب 
ال يجوز تـأخير    . النظر خارج الزمان فى حين أن الفعل متحقق فيه         .)٥(عمل

 فربمـا   . فى التحقيـق   وخطًأال كان تكليفا بالمحال     البيان عن وقت الحاجة وإ    
وكما ال يجـوز    . )٦(مجمال وبيانه لم يحضر بعد    وكان  ل  عدعت الحاجة إلى ف   

تأخير البيان فإنه قد ال يجوز أيضا تأخير التخصيص حتى ال ينطبق الحكـم              
 وهـو   .وذلك مثل األمر بقتل المشركين دون بيـان       . على أحد أو يخرج منه    

وربما يجوز  . فالحياة قيمة . )٧(الة الحرب وليس على اإلطالق    محدد فقط فى ح   
تأخير مجمل آخر عندما يتعلق الحكم األشياء أو بأمور المعاد ألنهـا عاجلـة      

 .)٨(جلةآوليست 

                                                                                                                                        
אאא

 

 .١٦٦−١/١٦٥א)١(
א٣٨٣−١/٣٨٢א)٢( ،١/٣١٢. 
א)٣( א ، א א א א א א  .٤٢٤−٣/٤٢٠א
א)٤( ، א א.٣٤٢−١/٣٤١א ، א א א ،٣٦٢−٣٦٠א

א٦٩−٦٨א א٣٠٦−٣٠٥، א١٠٥، ،
א א ؟،  .٣/٧٧א

 .٢٢٤−٢/٢٢٣א)٥(
 .٣٨٤−١/٣٦٨א)٦(
)٧(א א  .א
)٨(א.א א ، א א.٧٦−٧٢/٧٣−٢/٤٧א

א א ، ،.١٢١−١١٧א א
א ،.٣/٣٨٤א א א א
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وال يجوز التأخير ليس ألنه لو كان ممتنعا لكان ممتنعا فـى ذاتـه أو               
ـ            م ضـرورى أو    إلفضائه إلى محال أو ألن امتناع التأخير ال يقوم على عل

وعدم وجود دليل واضح    . نظرى بل لحاجة عملية صرفة وهى تحقيق الفعل       
والبيـان  . سـلبى فبرهان الخلف برهان    . على إثبات الجواز ال يعنى امتناعه     
واألدلة النقلية يمكن تأويلها طبقـا للنفـى        . الفورى شرط االمتثال طبقا للقدرة    

ال يجوز القياس   و. فرة للطرفين  واألمثلة الفقهية متوا   .واإلثبات على حد سواء   
على النسخ ألن المنسوخ يقوم بوظيفة محدودة فى الزمـان، والتـدرج فـى              

وإذا كان التدريج فى النسخ     . )١( بل إن من الضرورى تأخير الناسخ      .التطبيق
واردا كما هو الحال فى حكم الخمر فإن التدريج فى البيـان غيـر وارد ألن                

 وتحديد أنمـاط السـلوك اإلنسـانى ولـيس       الفورىالتحقيق  هدف البيان هو    
 .)٢(التدرج

ال يجوز تأخير البيان حتى يكون فهم الخطاب صـحيحا وإال ألمكـن             
وال فرق بـين الخطـاب      .  للبيان اية انتظار نجحديث العربى بالعجمية أو الز    

. ملـين جمالالعربى إلى العربى والخطاب العربى للعربى إذا كان كالهمـا           
يعا فى المبادئ العامة التى ال تحتاج إلى بيـان إال           ومخاطبة أهل األرض جم   

والفائدة من الخطاب ال تتأخر وإال لما تحققت وتبـدلت أنمـاط            . فى التطبيق 
وحجب العلم ليس من سمات الخطاب ألن       . السلوك فى أحكام التكليف الخمسة    

فيمـا يتعلـق    خاصـة   الخطاب حامل رسالة وباعث علـى توجيـه الفعـل           
كمة فى تأخير البيان لمدة معلومة فهو حجب للعلم والعمل          وال ح . بالمخاطبين

                                                                                                                                        
א ، א א.٤٠٣−٣٨٦א א ،.١/٣٤٢א א

א٢٧٤−٢٦٦א א٣١٢−١/٣٠٩، ، א ،٨٥−١/٧٥،
א٢٨−٢٧א א א١٢٢، א٢١٢−٢٠٧، א٥٤−٥٣، ،

א٢٢٣−٢/٢٠٨ א١٦٨−١/١٦٦، א٣٧−٢/٣٦، ،٦٦٤−٢/٦٤٤،
א٥٤١−١/٥٣٤א א١٣٤−٢/١٢٤، א١٨٢−١٧٨، ،
א١٠٥−١٠٣ א٦٩، א א،٤٢٧−١/٤٢٤، ،٣٤٥−٣/٣٤٤א

א٣٢א א א١٧٠−١٦٨، ،١٧٣. 
 .٣٧٤−١/٣٦٩א)١(
א٣٨٢−١/٣٨٠א)٢( א ،١٧٠. 
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ال يجوز تأخير البيان إلى وقـت       . )١(الرسولة فقد يخترم    أو لمدة غير معلوم   
وما فائـدة جـواز سـماع       . الحاجة ألن جوازه سيقضى على شرعية المبين      
 فالخطاب ليس فقط مصـدر      ؟الخطاب العام دون الخاص لحين وقت الحاجة      

وينطبق تأخير البيان على األوامر والنواهى فى الفعل        . )٢(ء فعل علم بل اقتضا  
 .)٣(واألخبار فى المعرفة النظرية الخالصة

  .ؤولـــر والمـــالظاه: اـخامس

إما أن يكون   الظاهر اللفظ الدال الذى ليس بمجمل       و .رـــ الظاه -١
هما فزائدا أو هو فى أحـد      الظاهر ما يحتمل معنيين      .)٤(نصا أو يكون ظاهرا   

 .والنص هـو الـذى ال يحتمـل التأويـل         . )٥(أظهر وال يعدل عنه إال بدليل     
 الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهـر مـن           .والظاهر هو الذى يحتمله   

:  فالنص اسم مشترك يطلق بثالثة معـانى       . وهو أحد معانى النص    .)٦(اآلخر
ـ    فالنص اشـتقا  .  وهو مطابق للغة والشرع    ،األول الظاهر  . ورقا هـو الظه

النص . نى الغالب على الظن من غير قطع      عهو الم و. فكرسى العروس منصة  
ما رفع فى بيانـه     هو   .)٧(نص فيه ما ال يحتمل إال معنى واحدا من حيث هو          

                                                           
א٣٨١−١/٣٧٤א)١( א.٦٦٧−٢/٦٦٥، ، א  .٣٥٨−١/٣٤٢א
א)٢( א ، א א א א

א٤١٩−٣/٤١٦ א٣١١−٢/٢٨٩، א א٤٥٥−٥/٤٤٧، א ،١٢٧−١/١٢٣،
א  .٣٦٦−٣٦٣א

א)٣( א א א א אא א ، א א .٤٠٦−٣/٤٠٤א
א א א  .٤١٥−٤٠٧א.א

א٤٠٠−١/٣٨٤א)٤( א١٩−١٦/١٨−١٢/١٥، א٤٨، ،٤١٩−١/٤١٦،
א١٣א א، א ، א١٣٠−١/١٢٣א ،١٤١−٢/١٣٥،
א٧١−١/٦٦א א٤٨−٤٧، א٦٨−٦٧، ،٦٦−٥٥،

א א٤١٣−١/٤٠٨א א٢١، א ،٤٢−٣٧٦،٣/٢٥−١/٣٧٢،
 .١٧٧−١٧٥א
א١/١٩٦א)٥( א١٦٤−١/١٦٣، ،١٣٨−٩٤/١٣٦−٦٠. 
א)٦( א١٤٠/١٤٢/١٤٦א ،٤٩−٤٨. 
 .٣٨٦−١/٣٨٤א)٧(
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ب وال  إليه احتمال أصال ال عن قـر       والثانى ما ال يتطرق      .)١(إلى أبعد غاياته  
ثالث ما ال يتطـرق     وال.  على نحو قطعى   اهفهو اللفظ الذى يفهم معن    . عن بعد 

 .)٢(إليه احتمال مقبول يقوم على دليل

فالظاهر مـن الظهـور     . الظاهر عن النص والمفسر والخفى    ويختلف  
  وهو ما يسبق إلـى     .)٣(والوضوح واالنكشاف من النص أو السياق أو النفس       

من سـياق   الظاهر  والنص هو   . )٤(فهم السامع من المعانى التى يحتملها اللفظ      
. الظـاهر المكشـوف المـراد     هـو   والمفسر  . )٥(هر من النص  الكالم، ما يظ  

 .سر أيضا اإلظهار والكشف للقصدففالم

إن الظاهر  "وقد تحول الظاهر إلى مجموعة من القواعد األصولية مثل          
 واللزوم ال يكون    ،ألن االستحقاق لزوم  " يدفع االستحقاق وال يوجب االستحقاق    

قوله والبينة من   ه الظاهر فالقول    إن من ساعد  "ومثل  . والظاهر ظن . إال يقينا 
وال يؤول الظـاهر    .  فالظاهر له األولوية على المؤول     ."يدعى خالف الظاهر  

نه يعتبر فى الدعاوى مقصود الخصمين فى المنازعة دون         إ"ومثل  . إال بدليل 
ويـدخل  . النية والقصد أهم من الظاهر     ففى الدعاوى والخصومات     ."الظاهر

ا إن للظـاهرين إذا كـان أحـدهم       "ومثل  . لفأيضا فى موضوع مقاصد المك    
فالظـاهر علـى مسـتويات،      . ه ظهور أظهر من اآلخر فاألظهر أولى لفضل     
 .)٦(واألكثر ظهورا أولى من األقل ظهورا

الظاهر بالوضـع، والظـاهر بـالعرف،       : والظاهر على ثالثة أضرب   

                                                           
)١" א"א) א ،٦١−١/٥٩. 
 .٤٣−٤٢א)٢(
א)٣( א٣٥١/٣٥٣/٣٦٠−٣٤٩א א٥١٠−١/٥٠٦، ،١٤−١/١٣،

א١٤١−٢/١٣٥ א١٠٧−١٠٦، א א١٧٢−١٧١، ،١٧٥−
א١٧٦ ،١١−١٠. 

א٤٣א)٤( א א٥٠، א٣٣١، א ،
אא ،  .٩٣١−٢/٩١٦א
 .٣٠٨−٣٠٥א)٥(
 .٨١−٨٠א)٦(
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. )٢(فالظاهر دليل شـرعى   . )١( والظاهر بالداللة  ،بعرف اللغة وعرف الشرع   
 .)٣(والعقليات ال ظواهر فيها ألن المطلوب فيها القطع

وتتضح الداللة من جهة الوضـع فـى الحقيقـة والمجـاز، االنفـراد              
 التبـاين والتـرادف،     : ويبدو أن الظاهر هو مصدر ثنائيات اللغة       .واالشتراك

 الترتيب أى التقديم والتأخير، العموم      ،االستقالل واإلضمار، التأسيس والتأكيد   
 .)٥(األلفاظ المستعارة، وألفاظ العموم:  فالظاهر نوعان.)٤(والخصوص

 متضح الداللة فى المعنى المؤول، راجح       والموؤل. ؤولــــ الم -٢
 وذلك عن طريق حمل اللفظ من المجاز علـى الحقيقـة،            ،فصلنفيه بدليل م  

واالشتراك الذى هو أقرب إلى اإلجمال، واإلضمار، والتـرادف، والتأكيـد،           
 .)٦(لتأخير، والتخصيصوالتقديم وا

هـو احتمـال    . رف الكالم عن ظاهره إلى وجه يحتمله      صالتأويل هو   
رف اللفظ من   صهو  . الظن من المعنى الظاهر   على  يعضده دليل يجعله أغلب     

والدليل قـد   . معناه الحقيقى إلى معناه المجازى أو من العموم إلى الخصوص         
.  أو ظاهرا آخر أقوى منـه      ويكون الدليل قرينة أو قياسا    . )٧(يقرب وقد يبعد  

ويخـتط  . )٨(وهو غير الدليل فى العقليات الذى ال يختلف فى القوة والوضوح          
تمييز بين التأويـل    الالتأويل كمنهج ونظرية مع التأويل كنتيجة وممارسة بعد         

                                                           
אא)١( א אא ،א אא ،א

א ،١٧−١٦. 
א)٢(  .٢٦−٣/٢٥א
 .١٦٧א)٣(
 .٦٦−٥٥א)٤(
א)٥(  .٣/٢٦א
 .٧١−٦٦א)٦(
א٣٨٩−١/٣٨٦א)٧( ، א א א ،٥٦١−١/٥١١، א ،

א א١٢٢−١/١١٧א א ، א א٣٨٢−١/٣٧٥، ،١/٥١١−
א٥١٨ ،٣٩−٣٨. 

א)٨( ،  .٤١٥−٣٧٤א
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 .ويسمى أيضـا الخفـى    . )١(والمجمل والنص، والظواهر والظنيات الفقهيات    
 وضع الكالم لغيره فإن التفسير بيـان      ن التأويل   فإذا كا . والتأويل غير التفسير  
 .، ويضلل مخالفهةليس فيه شك وشبه

وقد يكون التأويل محتمال ولكن تجتمع القرائن على فساده، وال تكـون            
 فى اإلمسـاك    القديمة واألمثلة   .)٢(قرينة واحدة كافية بأن تجعل النص مؤوال      

ـ    . )٣(عن نكاح ما زاد على األربعة      ". اإلمسـاك "ل لفـظ    ويستلزم ذلـك تأوي
جعـل  لـذلك   . كله أو بعضه  الشرعى  ويشترط فى التأويل عدم وضع الحكم       

 .)٤(البعض أنه ال تأويل فى الشرعيات

واالقتصار على  . )٥(وشرط التأويل موافقة للغة والعرف وعوائد الشرع      
يدخل التأويل فى الفروع أى فـى        لذلك   .)٦(اللغة والعقل والواقع  ينافى  الظاهر  
. فالتأويل شرعى وعقلى وواقعـى    . فى األصول أيضا أى فى العقائد     اللغة، و 

 .)٧( واإلضرار بمصالح الناس،ومنعه وقوع فى الحرفية والتشبيه والتجسيم

وبالرغم من أن تخصيص العموم يدخل فى أصل الخاص والعام إال أن            
بة الظاهر إلـى المـؤول       فنس .أمثلة كثيرة تؤخذ على أصل الظاهر والمأول      

وكالهما يقوم على نفس األصل، إمكانية تحريك       . )٨(لعام إلى الخاص  كنسبة ا 

                                                           
 .٦٨−٦٠/٦٧א)١(
 .٤٠١−١/٣٨٩א)٢(
)٣" א") א א א"، א"א ،

 .א.١/٣٩٠
א"")٤( א א א.،

א ، ، א  .٤٠١−١/٣٩٤א
א)٥(  .١٧٧א،٤٢−٣/٣٢א
א)٦( ، א א א  .٢٩٤−٣/٢٨٩א
א)٧( א٣١−٣/٢٨א ، א ،١٧٧−١٧٦. 
א"،٤١٠−١/٤٠١א)٨( א א א ، א

א א.א א א א א ، א א
א" א٤٠٢−١/٤٠١، ،. 
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 .)١(النص طبقا لحركة الواقع

إلى قوى يبعد عن التخصيص إال بدليل قاطع مثل قرينة           وينقسم العموم 
والمثـال  . )٢( وضعيف يعتمد على دليل ضعيف أو متوسط       ،نفستنقدح فى ال  

مرأة اآلن بالغة رشيدة قـادرة       فى حين أن ال    .بطالن نكاح المرأة بغير وليها    
 وهو حياتها العاطفية التـى ال ملـك         ،يخصهاأخص منها   على أخذ قرار فى     

ليست القضية ال لغوية وال شرعية بل فردية شخصية إنسانية          . ألحد عليه فيها  
 .)٣("ذا رحم"وكذلك تخصيص األب فى . خالصة

ته سـق العشر فيمـا    وجوب  وهناك أمثله أخرى للعموم الضعيف، مثل       
 وهو ما كان يتناسب . أو رفع   بنضح  سقاه اإلنسان  يما ونصف العشر ف   ،ءالسما

ويمكن تخصيص الحاجة مع القرابة فى      . مع البيئة الزراعية القديمة والتقليدية    
ويمكـن تخصـيص     .)٤(العطاء، وتجويز حرمان القربى إذا لم تتوفر الحاجة       
ويتحول الـنص مـن      .)٥(النية فى الصيام القضاء والنذر وليس فى كل صيام        

 يعنى النص هنا العام قبل التخصـيص      . )٦(مجرد منطق للغة إلى منطق للطاعة     
وتفضل الفرائض حتى يتحول أصول     . )٧(أى الحكم العام الذى ال يعرف استثناء      

 .الفقه إلى فقه

                                                           
א""،"א")١( ،

א ،  .٤٠٥−١/٤٠٢א
א"א")٢( ،٤٠٦−١/٤٠٥. 
א")٣( א.א א"א ،٤٠٧−١/٤٠٦. 
)٤(א אאא ،٤٠٩−١/٤٠٧. 
א")٥( א"א ،٤١٠−١/٤٠٩. 
)٦" א) א א א"א ،١٦١−١٤٧" א. א א א א"א ،

١٦٦−١٦١" א. א א אא א"א א١٧٦−١٦١، ،
א א א א א"א ،١٧٥−١٦٧" א. ،"א

١٨٦−١٧٦. 
א)٧( ، א١٩٦−١٨٦א ،١٩٩−١٩٧" "٢٠٠−١٩٩،"א. ،"א.

٢٠٦−٢٠١" "٢٠٨−٢٠٦"א. א.  .٢١٠−٢٠٩"א
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  .المحكم والمتشابه: اــسداس

و المحكم ما ال يحتمل إال معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمـل معنـين أ             
المحكم فى النظم والترتيب على وجه يمتنـع         .)٢( وهى تفرقة قرآنية   .)١(أكثر

معان مختلفة ويصـدق عليهـا      والمتشابه احتمال   . )٣(إلى تناقص أو اختالف   
 وال ينبـئ    .جـازا مجميعا أو يكون فى بعضها حقيقة وفى البعض اآلخـر           

ل  ويقل فى علـم أصـو      ،ويكثر فى علم أصول الدين     .الظاهر عن المقصود  
 . فاالعتقاديات نظرية يمكن أن يقع فيها التشابه أما الشرعيات فعمليـة           .الفقه

 أدخل فى علوم    و وال يعنى الحكم أمور المعاد فه      .إلى وضوح والعمل يحتاج   
كما ال يعنـى    . يعنى التشابه القصص واألمثال فهذه أنواع أدبية      كما ال   . الدين

المتشابه هـو   . علم التفسير التشابه الحروف فى أوائل السور فهذه أدخل فى         
  .)٤( المفسره وقرين.الفكر الذى يحتاج إلى فكر وتأمل

والعام . الخاص يعنى خالف المنسوخ   . عام وخاص : والمحكم له معنيان  
الخاص أقرب إلى   . هو البين الواضح الذى ال يفتقر فى بيان معناه إلى غيره          

 . والعام أقرب إلى المتشابه،المحكم

 وذلـك بصـريح الـنص       . الشرعيات، بقلة ال بكثرة    والتشابه واقع فى  
واالتفـاق فـى    . حاالت التشـابه  ل ءاالستقرابشكال و والستبعاد االلتباس واإل  

وهناك منطق لرفـع التعـارض بـين األدلـة          . التشريع أكثر من االختالف   

                                                           
)١" א) א"א א ،٣٧٧−١/٣٧٣. 
)٢(، א ، א אא ،٣٧٤،

א א ،  .٢٣٤−١/٣٢٨א
א)٣( א١٤٤/١٤٧א א٤٧، א١٢، ، א א ،

א٦٣−٥٨א א٥٢، א١٨٠−١/١٧٨، ،٤٢٦−١/٤٢٢،
א א ، א١٣٧−١/١٣٥א א١٧٢−١٧٠، א٢٨٣−٢/٢٧٥، א ،

א٢٨−٤/٥ א٣١٦−٣١٣، א א٣٦٠−٣٥٣/٣٥٨−٣٥٢، ،
א٨٨−٧٨/٨٥−١/٧٦ א١٦٤−١٦١، ،١٤٤−١٤١/١٤٣−٦٧/٧١/١٣٩−٦٠/٦٦،

א א١٩٤−١/١٩٣א א٣١، ،١٩−١٨. 
א)٤( א١٤٤א ،٤٧. 
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وأخبار اآلحاد، وهى موضع الظـن واالخـتالف، تخضـع          . والترجيح بينها 
فكل .  وكذلك القياس  ،أو شعور الراوى  المتن  ند أو   ن حيث الس  دقيقة م لمقاييس  

 شرعية تقوم علـى النظـر، ونظريـة         :استدالل شرعى يقوم على مقدمتين    
ومن ثم فإن   .  فليس كل مناط معلوم بالضرورة     .خالصة تتعلق بتحقيق المناط   

. والعقل يمنع من االشتباه   .  تقوم على نظرية    أو كل األدلة الشرعية إما نظرية    
 .)١( اللفظ وليس فى الواقعوالتشابه فى

المتشابه فى القـرآن    . )٢(والمتشابه فى القرآن غير المتشابه فى األحكام      
األول بـه   . معرفة نظرية فى حين أن المتشابه فى األحكام سـلوك عملـى           

 االسـتواء ومثل  . اختالف فى فهمه من أحكام القرآن أو ما تقابلت فيه األدلة          
 .من أصول الفقهعلى التشابه من أصول الدين وليس 

وال يقع التشابه فى القواعد الكلية بل فـى الفـروع الجزئيـة بشـهادة               
 .)٣(ولو دخل التشابه فى األصول لكانت أكثر الفروع متشابهة. االستقراء

.  وواقعـى ، وإضـافى ،حقيقى: والتشابه الواقع فى الشريعة ثالثة أنواع     
نى الموضوعى فى النص    هو المع . الحقيقى هو المراد باآلية دون فهم أو دليل       

. إذ أن االشتباه رؤية معرفيـة وأسـاس وجـودى بعـد التمثـل             .  تمثله قبل
واإلضافى هو الذى فى حاجة إلى فهم وإن كان داخال أيضـا فـى الـنص                

أما الواقعى فهو   . فهامواالشتباه فى اإلضافى وليس فى الحقيقة نظرا لتعدد األ        
 فـالواقع واحـد تحكمـه       .به فيه وهو ال تشا  . مناط الذى تنزل عليه األحكام    ال

نحـو  وتسليط التأويل على التشابه يكـون       . )٤(العلة، والعلة تحكمها المصلحة   
حكام العـام   إ وتأويل اإلضافى فى حاجة إلى دليل مثل         .الحقيقى أو اإلضافى  

                                                           
א)١(  .٩١−٣/٨٥א
א)٢( ، א א א ، א א٤٩٤−٤/٤٨٩א ،

א٣٨ א ،١٥٨−١/١٤٨. 
א)٣(  .٩٨−٣/٩٦א
 .٩٦−٣/٩١א)٤(
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 .)١(والحقيقى ال يلزم تأويله. بالخاص، والمطلق بالمقيد، والضرورى بالخاص

األول الرجوع إلى معنى صـحيح      :  أوصاف ل ثالثة ؤوويراعى فى الم  
 فـــــــــــــــــى االعتبـــــــــــــــــار 

والثالـث تسـليط    . والثانى قبول اللفظ المؤول له    .  عليه بين المختلفين   متفقو
التأويل على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منـه طبقـا لمنطـق التعـارض               

عنى تأويل الدليل حمله على وجه يصح كونه دليال فى الجملـة            يو. والترجيح
.  فالتأويل قادر علـى فهـم االشـتباه        .)٢(ن جمعا بين النقيضين   دون أن يكو  

: واالشتباه بنية الوجود اإلنسانى والذى يظهر فى ثنائيـات مباحـث األلفـاظ     
الحقيقة والمجاز، الظاهر والموؤل، المجمل والمبـين، المحكـم والمتشـابه،           

 .الخ...المطلق والمقيد، العام والخاص

 . ىـــر والنهـــاألم: اـسابع

إلى أمر   ينقسم الكالم    إذ. وهو قسم من أقسام الكالم    .  مستويات الكالم  -١
ويسبق تحليـل األمـر     .  فقد يأتى الخبر بمعنى األمر     .)٣(واستخبار ونهى وخبر 
 .)٤( فاألوامر كالم.تحليل الكالم

الصورى علم اللسان، قواعد    : ويمكن تحليل الكالم على ثالثة مستويات     
. لمادى أى األصوات، والنفسى أى الشعورى القصدى      وتركيب العبارة، وا  النحو  

 يقتضى اإلقدام على الفعل فى األمر واإلحجام عنـه فـى            .فالكالم قائم بالنفس  
المستوى األول األمر مجـرد صـيغ       فى   .النهى، ومرتبط بالقدرة على الفعل    

 . ولسـان وأذن   ، هواء لغوية مجردة عن القرائن وهو حادث بصوت وبذبذبات       
                                                           

 .٩٩−٣/٩٨א)١(
 .١٠٢−٣/٩٩א)٢(
א٣١−٤٣٥،٢/٢−١/٤١١א)٣( א١/١٩٦، א א.٦٠−٥٨،

א ؟.א א א.٩−٢/٥א א؟ א١٦−١٠א ،
א١٤−١/١١ א١٠٠−٩٨، א٧٤، א א١/٢٩٧، ،
א٢٢ א ، א ،٩١−٢/٨٨. 

א)٤( א١٦٤−٨٠/١٦١א ،٥٤−٥١. 
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والمسـتوى الثالـث أن     . )١(انى األمر والنهى حروف وأصوات    والمستوى الث 
 مجرد صيغ للكالم أو حروف وأصوات بـل هـو قصـد             ااألمر والنهى ليس  
والمأمور، بين المتكلم والسامع، بين المتوجِّه باقتضاء الفعل أو  متبادل بين األمر    

 وإرادة  ، إرادة الـذات   : ثـالث إرادات   تجتمـع فيـه   .  والمتوجَّه إليـه   كالتر
فاألمر والنهى معانى   . )٢(صيغ الكالم وهى   وإرادة المركب بينهما     ،الموضوع

 فالخطاب  . هى ثنائية لغوية تتعلق بالخطاب اإلنسانى      .فى النفس وبديهية فيها   
 .المتعالى هو خطاب إنسانى، بلغة إنسانية، وقصد إنسانى، ومخاطَب إنسانى         

ـ            اب الفيزيقـى   ليس األمر هو الخطاب الصورى المتعـالى، وال هـو الخط
 بل هو توجه اإلرادة من المخاِطب إلى المخاطـب،      ،رد أصوات  مج ،الطبيعى

 .مر والمأمورقصد متبادل بين اآل

الصيغة، حقيقـة أم    : ويحتوى األمر والنهى على عدة موضوعات مثل      
 ووجه الوجـوب ضـمن أحكـام    ؟مجازا، وهل يكون األمر حقيقة فى شيئين    

 ،شرط أو صفة مما يتطلـب زوال الموانـع        التكليف الخمسة، وتعليق األمر ب    
 وأخيرا  ؟ والتكرار وهل يلزم تجريد األمر     ،وهو ما يدخل ضمن أحكام الوضع     

  .)٣(حسن األمر فى ذاته وقبح النهى فى ذاته

لنهى صـيغتان  وال يمكن القول بالوقف فى األوامر والنواهى، فاألمر وا 

                                                           
א٤١٦−١/٤١٢א)١( א ، א א א א ،

 .א
)٢" א) אא א א א א א ،:א א א

א א א ، א א א"א א.١/٤١٤، א
א א ، א א٢٦−٢/٢٥א א٢٦٣−٢٥٠/٢٦١−١/٢٣٩، ،

א٢٠٢/٢١٢−١/١٩٩ א א٤٧١−٢/٤٥٠، ، א א١٩٩−١٩٢، ،
א٩−٢/٢ ،٢٨. 

א٤٥−١/٤٣א)٣( ، א א א א א א١٩٤−١٩٠، א١٢، ،
א א ، א٢٥−١٢א،٦٩−٦٧א א٢٢٣−١/١٩٩، א ،٨٣،

א א٢٥٢−١/٢٣٩א א١٠٨−١٠٤، א א١/١٩٩، ، א א א א ،١/٢٤٢−
א٣٦٨ א٥٤٦−١/٥٤٢، א١/٢١٧، ، א א ،٢٦٨−٢٦٣. 
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 األسـماء واألحـوال ال       نحو ة، توجه رادإاألمر  . )١(ةنيفى الكالم من غير قر    
 ويمكن تحليل مسائل األمر إلى      .)٢(وهى المجازات والمقدرات  . على األعيان 

 والمأمور وهو المكلَّـف     ،مر وهو بين قوسين   وهو الخطاب، واآل  األمر،  نفس  
فاألمر له بنية لغويـة     . )٣( فيه وهو الزمان   ر والمأمو ،والمأمور به وهو الفعل   

 .مر والمأمورونفسية وفعلية وقصدية بين اآل

 .حــن والقبيــَس الَح-٢

الحسن والقبح العقليين فى    وتتدخل مسألة    . األمر حسن، والنهى قبيح    -أ
ـ األمر يقتضى حسن المأمور بـه، والنهـى يقتضـى قب          . األمر والنهى  ه ح

 . )٤(وفساده

فهـو  .  والقبح ما أمر بذم فاعلـه      ،الحسن ما أمر بمدح فاعله    وال يعنى   
يتعلـق  . مـر  الحسن والقبح مرهونين بـإرادة اآل      علتعريف أشعرى قديم يج   

 فاألمر يسـتند    .مر، وبالفعل ذلة وليس باألمر وحده      وليس باآل  .مرالحسن باأل 
والفعل يتحقـق   . والفعل تحقيق لهذه القيمة   . مرإلى قيمة مستقلة عن إرادة اآل     

 .باعث والقدرةبال

الصالة والحسن فى ذاته يكون بالوضع ك     . والحسن فى حد ذاته ولغيره    
والحسن فى غيره يكون بالعبـادة مثـل        . وبالواسطة كالعموم والزكاة والحج   

والحسن أيضا صفة لما هو شرط أداء الـالزم          .)٥(كالوضوءالقتال وبالقصد   
                                                           

א٩٤−٨٤א)١( א٢/٤٧٣א، ،٣٣−٣٢. 
א)٢(  .٤٤٩−٢/٤٤٢א
א١٩٢−١٨٨א)٣( א٢٥٢−١/٢٤٥، א٣١، א ،

א١١٠ א א٨٧−٢/٨٢، א٩٠−٢/٧٥، ،١٨−١٧. 
א)٤( ،،١٨٤−٢/١٧١א א א א א

א א٨٧−٢/٨٢א א א١٢٦، ، א ،٤٦−٤٤. 
א٦٥−١/٦٠א)٥( א١٧٣−١/١٧٠، א א٢/٤٧٣، א ،١٨٣−١٧٥،

א١٤٧−١٤٥א א٣٠٧−١/٢٩٦، א١٠−٩، ،١١٢−١٠٩،
א٧١−٦٥א א:، א٣א א ، א:א ، א א
א:א א:א  .٥٨٠−٣٨٣א
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 .)٢(هوإيجاب اهللا على الرسول شيئا بناء على حسن. وهو المصلحة. )١(باألمر

  يدل علـى    شىء يدل على حسنه فإن النهى عن        شىءوكما أن األمر بال   
 وليست الداللة بوضع اللسان فحسب بـل بإتيـان الفعـل وظهـور              .)٣(قبحه

اقع وما يحدث فيه مـن  وووالشرع يؤكد اللسان وما وراءه من عقل        . المفسدة
وليس األمر بحاجة بين اقتضاء الفساد      . ظهر الفساد فى البر والبحر    فساد  

فعل الصـحيح والجـائز فـى       فال. فى اللغة أو فى الشرع ما دام واقعا بالفعل        
رض المقصـود منـه     غمقابل الفعل الفاسد وغير الجائز هو ما يحصل به ال         

                                                           
א

א

א
 

 

א ؟ א א א א٤٧א ، א ،١٨٠−١/١٧٧،
א٢٨٥−١/٢٨٢א א ،٤٤٦−١/٣٩٣.

א

א٧٣−١/٦٥א)١( ،٦٣. 
א)٢(  .٢/١٤١א
א)٣( אא א א.٣٤٩−٢/٣٣٩؟، א

א א٣٥٤−٣٥٠، ، א א٥٣−٥٢، א ،
א ؟، ؟ א.٦٠−٥٤א ؟، א א

א١٩٣−١/١٨٣ ، א א א٢٠٠−١/١٩٣، ،
א٢٣٦−١/٢٣٤ א א א١٠٠١−٢/٩٩٩، א١٠٤−١٠٠، ،
א٢٥−٢٤ א١/٢٨٣، א ،٣٢٣−١/٣١٨. 
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 والنهى  .)١(حي مع قصد التقرب قب    بين يدى الصنم  فالسجود  . واستيفاء شرائطه 
 .)٢(ه ال يقتضى الفسادــللتنزي

الملحـق  والقبيح إما يكون لنفسه مثل العبث والسفه أو لغيره مثل األذى          
 .)٣(شىءد والباطل نفس الساوالف. بالغير

فاألمر .  قد يقتضى كراهة ضده عقال وإن اختلف واقعا        شىءلواألمر با 
فرديـة وال  األفعال  .  وإن كانت نفى الضد صريحا لكان نهيا صريحا        .صريح

وهـو  . )٤( وليس كسـلوك عملـى     ،تقلب صياغاتها إال عقال كتمرينات لغوية     
                                                           

.١/٣٠٤א)١(
א

א( )א()א
 

א)٢(  .١٧٨−٢/١٧٣א
א٨٢−٨٠א)٣( א א٢٥٧−٢/٥٥٦/٣/٢٤٢، א א١٨٩−١/١٨٦، ،

א٤٥٧−٢/٤٤٥ א٣٦−٢/٣٢، א٤١−٤٠، א٢٦، ،
א١/٣٦٩ א א٢٤٩−٢٢٦، א١٥٦−١٥٣، ،٣٤٠−١/٣١٤،
א٧٣א א٧٦، א١٠٤−٢/١٠٠، א ،١٧٧−٢/١٧٠،
 .١١٠א
א)٤( א.١٦٧−٢/١٦٠א א ؟، א א

א.٢٠٧−٢/١٩٨ ؟، א א א.٤٩−٤٨א
א ؟، א א١٠٨−١/١٠٦، א١/٣٣٤، ،٩٢−٨٩،

א١٨א א٤١٩−١/٤١١، א٢٥٥−١/٢٥٠، א١٠، ،
א٢٠٨−٢٠٣א א א٦١٨−٢/٦٠١، א٩٩−١/٩٤، ،١١٤−

א١١٥ א٣٥٠−١/٣٢٩، א א١٦٢−٣/١٥٠، א ،١٦٧−١/١٦٤،
א٢٢٧−٢٢٢א א א١٦٠−١٤٣، א٨٧−٨٥، ،٣٨١−٢/٣٧٨،

א ، א٤٥٨−٣٩٣/٤٥٧−٢/٣٨٥א ،١/١٤٧−
א١٥٢ א٢٦−٢/٢٤، א٣٥٠−١/٣٤٣، א٤٩، ،٢٥٠−٢٤٨،
א٣٩−٣٦א א א٣١٤−١/٣١٢، א٨، א ،١١٨−
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بالنهى لكان هو نهى من جهة اللفـظ        ولو كان هناك أمر     . تضييق فى السلوك  
 ولـيس   ،وليس من جهة المعنى، من جهة الصياغة اللغوية فى تركيب الجملة          

ال على الحظـر    ضده   ال يقتضى نفى     شىءفاألمر ب .  المتحقق شىءمن جهة ال  
فبين . األفعال فردية وليست عقلية، وجودية ليست منطقية      . وال على الكراهة  

 .ك سلوك الحياةمنطق العقل وبنية الفعل هنا

أو ال يكون خـارج أحكـام       ضده  نهيا عن    يكون   شىءوكذلك األمر بال  
كما أن   .)١( وهو من مباحث األلفاظ    ،التكليف وأدخل فى مبحث األمر والنهى     

بل هـى   .  فنفى النفى إثبات   .ضية منطقية مثبتة تنقلب إلى منفية     األمر ليس ق  
 النهى عن الضد أمـرا      وإذا كان . قضية توجه عملى وتحقيق فعلى فى العالم      

 .ألتى نهيا دون قلب منطقى

 وال يجتمـع أمـر      .ن والقبيح فى أمر واحد    س استحالة اجتماع الح   -ب
. لعل وعدم الف  عونهى على محل واحد، الوجود والعدم، اإلقدام واإلحجام، الف        

فقد يكون المحل أو الجهة أو الوقـت أو الحـال            .بالترجيحيحل  والتعارض  
ويمكن .  االستقراء من الشريعة يثبت عدم اجتماع النقيضين       كما أن . مختلفين

الجمع بينهما مثل الجمع بين القصد األول والقصد الثانى، القصـد األصـلى             
وال يكون التعارض بين حق اهللا وحق اإلنسان، بـين إرادة           . )٢(والقصد التابع 

والمنافع . نىاهللا وإرادة اإلنسان ألن األمر والنهى ال يتعلقان إال بالفعل اإلنسا          
 وليسـت   ةوالمنـافع مقصـود   .  متفـردة  واحدة بل ذوات  والمضار ال تكون    

 بالفعل فال    وإذا كانت  .ومنافع الرقاب قد تكون بالقوة وليست بالفعل      . المضار
ل وعـدم   عوما تداخل فيه الف   . تا الحالتين تتفق مع الشرع    وفى كل . تكون بالقوة 

 .الحس وتضبطه شهادة ،الفصل فإنه يختلف مع األصل

                                                                                                                                        
א١١٩ א א١٥٢−٢/١٤٩، א א א٢٤٨−١٤٩، ،١٠٤−١٠١. 

א)١( ، א א א٨٢−١/٨١א ،٥٦א، א ،
א٣٥٧−٣٤٣א א٢/٩٩٩، א א٢٢٤، א٣٦٨−١/٣٦٤، ،

א٧٦ ،٢٦. 
א)٢(  .١٩١−٣/١٦٣א
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منها . زائدالصلى و ألابين األصلى والتابع،    تتداخل المقاصد بينهما إذن     
 ما يخلو من المنفعـة ال يعقـد عليـه         وكل  ". الخراج بالضمان "استقت قاعدة   

 المنفعة الالشرعية عن قصد أو غير قصد أو تحقيق المنفعة لطـرف             باستثناء
 .)٢(ثواب وعقابوقد يجتمع فى الشخص الواحد . )١(واحد على حساب اآلخر

وإذا ورد األمر والنهى على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع لآلخـر             
فى الوجود أو فى العرف والمكلف قصد جمعهما فى عمل          متالزمان  هما   وال

ويستوى فى ذلك اجتماع    . واحد وغرض واحد فقد يكون األمر حينئذ لإلباحة       
 وللجمـع   .)٣(جتهـدين طبقا ألنظار الم  أمر ونهى أو أمر وأمر أو نهى ونهى         

يحل و. )٤(االجتماع ومعنى االنفراد ال يبطل   . وبه معنى ليس فى االنفراد    . تأثير
مفصـل   والثانى   ،ملمجويجتمع األمران، األول    . االجتماع بمراعاة المقاصد  
وإذا توارد األمر والنهى    . )٥( ويكون اجتماعا جائزا   .فى األوصاف أو الجزئيات   

 يجوز اجتماعهما   إلى بعض أوصافه أو جزئياته    واحد أحدهما راجع     شىءعلى  
 مـن   اً والطلب المتوجه إلى الجملة أكثـر تأكيـد        .)٦(األوصافبالرجوع إلى   

 .)٧(المتوجه إلى التفاصيل والجزئيات واألوصاف

كون المقاصد الثانية مـأمورة     توقد  .  على القصد األول   شىءواألمر بال 
 والمطلوب  .)٨(األمر بالمقيدات فاألمر بالمطلقات ال يستلزم     . فى أوامر أخرى  

وقد يصير مطلوب الترك بالقصـد      . الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد األول     
يصـير  وقد  . ومطلوب الترك بالكل هو مطلوب الترك بالقصد األول       . الثانى

وهى ليست  . ل بالقصد الثانى إن خرج كالهما عن القصد األول        عمطلوب الف 

                                                           
 .١٩٨−٣/١٩١א)١(
א)٢(  .٦١א
א)٣( א١٩٨−٣/١٩١א א ،٥٨. 
א)٤(  .٢٠٣−٣/١٩٨א
 .٢٠٦−٣/٢٠٤א)٥(
 .٢٠٨−٣/٢٠٧א)٦(
 .٢١١−٣/٢٠٨א)٧(
 .٢١٦−٣/٢١١א)٨(
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 عملى ألنه تنبنى عليها أمور فقهية وأصول        تدقيقات فقهية ال يترتب عليها أثر     
 ومـا   ،القتضاء المفاسد أو عدم الخروج    المباح  عملية مثل طلب الخروج عن      

والرجوع إلـى األصـل     . )١( ينقلب وما ال ينقلب بالنية من المباح إلى طاعة       
فاألصـل هـو    . األول يرجع إلى قاعدة سد الذرائع     . األول أو الثانى للتعاون   

. والثانى يهدف إلى رفع الملل من األصل      . والقانون المطرد الطريق المنضبط   
وإن لـم يكـن غالبـا يلجـأ إلـى           . وإن كان الثانى غالبا يرجع إلى األصل      

 وقد يكون األمر أقرب إلى الحسن، والنهى أقرب إلى الفساد دون            .)٢(االجتهاد
 .حد فاصل بينهما

ريح مـن   والص. لذلك كانت األوامر والنواهى صريحة أم غير صريحة       
حيث مجرده ال يعتبر فيه علة مصلحية أو من حيث يفهم منهما قصد شرعى              

خبار أو مدح وذم فاعله     وغير الصريحة إما عن طريق األ     . ءبحسب االستقرا 
 ولذلك أيضا قد يرد أمر بحكمين وهمـا فـى           .)٣(أو ما يتوقف عليه المطلوب    

لـى وجـه     مأمورا به على وجه منهى عنـه ع        شىءقد يكون ال  و. أمر واحد 
 .)٤(آخر

ومثال استحالة اجتماع حسن وقبيح فى فعل واحد هو الصالة فى الدار            
المنصوبة أو الوضوء بماء مغصوب أو السكن فى دار مغصوبة أو الطعـام             

 ، عملـى   ليست مسألة اجتهاد صـورى بـل مطلـب          وهى .)٥(بمال مسروق 
 جرائية بـل هـى    إكما أنها ليست مسألة     .  ووضوح شعورى  ،واقتضاء عقلى 

                                                           
 .٢٣٩−٣/٢١٦א)١(
 .٢٦٠−٣/٢٥٧א)٢(
א)٣(  .١٦٢−٣/١٤٤א
)٤(، א ، ،٣/٣٣٤א

 .٤٦٨−١/٤٦٦א
؟)٥( א א א א،א א٣٦٨−٢/٣٥٥א ،

א٢٠٠−١٨٨/١٩٥ א٥٠٣−١/٤٨٢، א٣٠٣−٢٩٣/٢٩٨−١/٢٨٣، א ،
א٢٤٣−٢٢٦ א١٣٠−١٢٦، א א١٩٩−١/١٨٩، א א א ،

א א٢٣٢−٢٣١، א א א ،٢٣٢−
א٢٣٦ א١٤−٢/١٣، א ،١٢٧−١/١٢٤. 
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 والدفاع عن األوطان فـى      ، والذب عن البيضة   ،مسألة تتعلق بالمصالح العامة   
عـن اسـتقالل    والـدفاع   . هارة اليد فى الـداخل    طالخارج، وحسن األمانة و   

وللوجوب األول األولية على الوجـوب      . قدم على وجوب الصالة   ماألوطان  
علـى  الثانى، وجوب المصالح العامة على المصالح الخاصة، وعموم البلوى          

 فاالغتصاب مجزى   . ليست من الدين   ر المغصوبة االصالة فى الد  . نصوصها
وهـى  . )١(صح توبته تومن خرج من أرض الغصب تائبا        .أى يسقط الغرض  

 . وال تدخل تحت التعبد.ليست طاعة بل معصية

 . رـــغ األمـــ صي-٣

فى القول المخصوص وربما يكـون       ولفظ األمر حقيقة     . األمر قول  -أ
فالكتابـة  . اه وكتابة فوهو ش . )٣( يقع على القول والفعل     إذ .)٢( غيره حقيقة فى 

وكالهما خاضع للتأويل عن طريق السمع أو عـن طريـق           . )٤(كالم حقيقى 
 .التفسير

فالحريـة تجعـل    . واألمر حقيقة فى القول المخصوص مجاز فى العقل       
ــر   األمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    األمر باختيار المأم  يتعلق  . )٥(متشابها بين الحقيقة والمجاز    ان ور حتى ولو ك
 .)٦( بأمر معينامتعلق

 وقد يكـون علـى سـبيل المجـاز          .واألمر على سبيل الحقيقة للعامة    
ومع ذلك فهو ليس بمشترك على سبيل الحقيقة بين فائـدتين بـل     . )٧(للخاصة

واألمر المطلق  . بين شخصين فردين مختلفين فى الفهم طبقا ألعماق الشعور        
                                                           

א)١(  .٦١א
 .٩٣−٩٠א)٢(
 .٢٣٤−١/٢٣٢א)٣(
א)٤(  .٤٧٣−٢/٤٧٢א
א)٥(  .١/٢٩٢א
א)٦( א١٢١א א ،١٣٨−٢/١٣٧. 
א"")٧( ، א א٤٩−١/٤٥، א١٤٥−١/١٣٩، ،

٥٩−٥٨. 
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وهى . )١( وليس بأحد جزئياتها   ةالكلية المشترك غير المقيد بلفظ يتعلق الماهية      
األمر . للتوافق بين التجارب البشرية   القاسم المشترك بين البشر، الحد األدنى       

يد يؤدى إلى استحالة التكليف ألن المطلـق ال يوجـد فـى             قبالمطلق دون الم  
والفعل تحقـق   . الخارج، فى عالم األعيان، بل فى الداخل، فى عالم األذهان         

والتفرد أسـاس الثـواب     . واألمر بالمقيد هو أساس التفرد    . ى الخارج عينى ف 
ليس أمرا ذهنيا فقط بل هو اقتضـاء         والتكليف فى اللسان العربى      .)٢(والعقاب

كما أن الفردية متضمنة فى األمـر المطلـق علـى جهـة             . فعل فى الخارج  
 .التحقيق

تحقيقه علـى   يتساوى بين المطلق والمقيد ألن      فيه   رخير فإن األم  مأما ال 
واألمـر بالماهيـة ال     .  واألمر بفعل مطلق أمر بالفعل المتصور      .)٣(التساوى

 .)٤( من جزئياتها على التعيين بل يظل على اإلطالقشىءيقتضى األمر ب

 متعلقا بشـرط أو صـفة فإنـه          وإذا كان األمر   .رـروط األم ـ ش -ب
فعل المأمور  والشرط ال يتم    . )٥(يقتضى التكرار كلما تكرر الشرط أو الصفة      
أما . ةط الفعل مثل الطهار   و وشر .إال به مثل كمال العقل والتكليف بما يطاق       

وتعلق األمر بصفة قد يتعـداها       . فإنه يمكن التمييز بينهما    إذا اختلطت صفتان  
فالندب والوجوب مسـتويان    . وتعلق الندب بصفة ال تجعله واجبا     . إلى غيرها 

والتعلـق ال   . تى لو كان متعلقا بصفة    ندب ندبا ح  ويظل ال . )٦(تمايزان للفعل م

                                                           
א"א")١( ،  .٥٧−٥٦א
א٣١−٢/٣٠א)٢( ،٩٧−٩٥. 
א)٣(  .١٣٠−٣/١٢٦א
א٧٢א)٤( א٢/٤٢١، ،١٠٨. 
)٥" א) ؟א א א"א א ،

א١٤٦−٢/١٤٢ א ، א א א ،
א١١٥−٢/١٠٠ א٢١٤−١/٢١١، א א٣/٨٠٥، א ،١٢٨−١٢٦،
א١٢٥−٩٥/١٢٠−٩١א א٣٤٤−١/٣٢٦، א٢١−٢/١٩، ،٥٩−
א٦٠/٦٢ א א،١٤٤−١٢٥/١٤٣−٣٠٢،٢/١٢٠−١/٣٠٠،  .١١٨−١١٦א

א)٦( ؟، א א א
אא٢٥٧−٢/٢٥٥א ، א١٧٣−١/١٦١א א٥١−٥٠، א ،
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 .حيله إلى وجوبي

لذلك كـان األمـر     . )١(قيد األمر بغاية وحد فإن الحكم يرتبط بهما        وإذا
أن النهـى يسـتلزم قصـد       كما  بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها       

فالقصد شـرط   . لفعل أو للترك يستلزم القصد    لفاالقتضاء  . الشارع إلى تركها  
وهـو  .  والفعل بال قصد يكون فعل الساهى والنائم والمجنـون         .نهىاألمر وال 

 والفعل قصـد، والنيـة      ،تكليفا بما ال يطاق ألن الوجود اإلنسانى قصد       ليس  
 .)٢( واألمر بال قصد هو أمر للعبد وليس للحر، أمر التعجيز أو التهديد،قصد

اب مثـل   وإذا ارتبط األمر بعدد قد يتوقف عنده وقد يزيد طبقا لدليل الخط           
 .)٣("التعزير"

وإذا تكرر األمر بحرف العطف أو بغير حرف العطـف فإنـه يفيـد              
فربما أدى التكرار البالغى إلى مزيد من       . )٤(التكرار للتأكيد على أهمية الفعل    

وهـو موضـوع األمـران المتعاقبـان        .  وتقوية الدافع على الفعـل     ،اإلقناع
 .المتماثالن

تعداه ألنه أمـر قاصـى، وقـد يتعـداه          وإذا تقيد األمر باالسم فقد ال ي      

                                                                                                                                        
א ؟ א א א א١٥٦−١/١٥٢א ،٤٩−٤٧،

א١٥−١٤א א٣١٤−٢٩٨/٣٠٩−١/٢٩٠، א א١٢٥−١٢٣، ،
א١٣٨−١٣٠ א، ، א١٧٣−١/١٦١א א٢٥، א ،
א١٢١ ،٦٥−٢/٦١. 

א)١( ، א א١٥٧−١/١٥٦א ،١٢٥. 
א)٢(  .١٢٦−٣/١٢٢א
א)٣( ؟، א א א"،١٥٩−١/١٥٧א ،"א

אא א"א"، ،
א١٢٩−١٢٦ ،٢/٦٦. 

א)٤( ، א א א א،א،١٧٧−١/١٧٣א
א אא ، א א א٣٣٦−٣/٣٣٥، ،١٣٩−

א١٤٢ א٣٤٩−١/٣٤٦، א٣٢−٢/٣١، א٣٥−٣٤، ،٧٢،
א א٣١٥א א א١٢٠، א א١٣٣−٢/١٣١، ،٧٤−٢/٧٣. 
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فلو كان األمر بالمقيد ال     . فاألمر بالمطلق ال يستلزم األمر بالمقيد     . )١(كنموذج
وثبوت العام ال يستلزم ثبوت الخـاص       واألمر ثبوت،   . تتضمن األمر بالمطلق  

 .)٢(وإن كان أمرا بالمقيد فإنه يكون تكليفا بما ال يطاق

ايته وإسقاط التعبد به ويمنع من      فر أى ك  جزاء المأمو إويدل األمر على    
. )٣(يكفى فى الشـكل دون المضـمون      .  قصديا فالقضاء صوريا وإن لم يك    

فالخطاب متعلق بفعلـه علـى      . واألجزاء هو االكتفاء بالفعل فى سقوط األمر      
به على ذلك الوجـه انقطـع عنـه تعلـق        فإذا أتى المكلف    . نحو مخصوص 

وفى العبادات دون المعـامالت، وفـى       واألجزاء أعم من الصحة،     . الخطاب
نـه   به سقطا لألمر أل    اإلتيانجزاء أن يكون    ويعنى اإل .الواجب دون المندوب  

 .)٤(وقد يعنى أيضا سقوط القضاء. مستجمع لجميع األمور المعتبرة

وقد يتضمن علو   . طلب واقتضاء   افعل واألمر صيغة    . اقتضاء الفعل  -جـ
أكثر من استدعاء الذى قـد يفيـد         هذه الحالة     وهو فى  .)٥(اإلرادة  ويشترط ،المرتبة

فاألمر ليس من النظير إلـى النظيـر األمـر           .الندب فى حين يفيد األمر الوجوب     

                                                           
א)١( ، א א١٦١−١/١٥٩א ،١٣٠−١٢٩. 
 .٥٧−١/٥٦א)٢(
א)٣( ؟، א א א١٠١−١/٩٩א א٢٢٥−١/٢٢٤، ،

א٨٦−٨٥ א١٩، א٣٨٦−١/٣٧٦، א٢٥٧−١/٢٥٥، א ،
א٢٠٢−١٩٩ ، א א א א ،١١٧−
א١١٨ א٣٢١−١/٣١٦، א א٧٤−٣/٧١، א א١٥٥−١/١٥٣، א ،

א١٣٩−١٣٧ א٨٢−٨٠، א٤١٧−٢/٤١٥، א٥٨٢−١/٥٧٨، ،
א٢٧−٢/٢٦ א٢٧، א٧١، א٧٤، ،٣٤−

א٣٥ א א٧٢/٣٠٩−١/٧١، א١١، א ،٢٥٦،٢/١٣٤−١/٢٥٥−
א١٣٦ א א١١٩، ،١٠٥. 

א)٤( א ؟، א א  .١٧٢−٢/١٦٩א
א"")٥( ؟ א א א٥٦−١/٤٩א א٢٥−١٧، ،

א١٣٩−١/١٢٤ א א١٤١−١/١٣٨، ، א א٢٠٥−١٩٩، ،
א١١١−٨١א א٥٤، ، א א١/٢٥٢، ،١٥−٢/٩،
א١/٢١٨א א٦٧−٦٥، א٣٨−٣٢، א א١/٩٤، ،

א٢٢ א א١٠٨−٢/٩١، ،٩٤−٩٢. 
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األمـر صـيغة علـى       .)١(اقتضاء المأمور به بالقول على وجه االستعالء والقسر       
 .)٢( اإلخالل بهومخالفته فعل مأموره األمر موافقة ويقتضى. مشتركةالخصوص أو 

 من أجل إثبات التعين وإن كان الحكـم         شىء أمر بذلك ال   شىءمر بال واأل
وهى مسألة األمر بواحد من أشـياء يوجـب         . )٣(فى صيغته تحصيل حاصل   

 .)٤(ويقتضى األمر المبادرة بالفعل. ويسقط عن اآلخرينبعينه واحدا ال 

. األمر والنهى يستلزمان طالبا وإرادة، إليقاع الفعـل أو عـدم إيقاعـه    
متعلقة بكـل مـراد وهـى اإلرادة        اإلرادة الخلقية القدرية ال   : دة نوعان واإلرا

الكونية التى ال دخل لإلرادة اإلنسانية فيها، واإلرادة األمرية المتعلقة بإيقـاع            
وأحكام التكليف متعلقـة بـاإلرادة الثانيـة        . المأمور وعدم إيقاع المنهى عنه    

 .)٦(متثالفاألمر لال. )٥(وليست األولى
فالطاعة فرض  . لمأمور للمأمور به   فعل أكثر منه طاعة ا     تضاءاقاألمر  

كما أن المـأمور تكـرار للمـراد        . من الخارج وقد ال تعنى الحرية ضرورة      
 كما أن األمر والمـأمور قـد        .فى حين أن النهى هو اقتضاء الترك      . تحديده
 السيد والعبد وليس اهللا واإلنسان ألن اهللا خارج موضوع علم أصـول             يانيعن
 .)٨( وعلم أصول الفقه يبعد عن كثير من أحكام علم أصـول الـدين             .)٧(قهالف

األمر اقتضاء فعل أقرب إلى التحليل األصولى منه إلى اقتضاء طاعة األقـرب             

                                                           
א٥٢א)١( א א٣٣٣−٣٣٢א،٥١، א١٧٨−١/١٧٦، ،

א٢١١−١/٢٠٣ א٩، ،٥−٤. 
 .٩٩٧−٢/٩٩٦א)٢(
א١١٧−١١٦א)٣( א ،١٠٩/٣١٠−١/١٠٧. 
 .٣٠א)٤(
א)٥(  .١٢٢−٣/١١٩א
א)٦(  .٢/١٣٤א
א٤١٣−٤١٢−١/٤١١א)٧( א١٢، א ، א٩٧−٩٥א א ،

١١٩−٢/١١٧. 
)٨" א) א א א

،.אא א
א"א ،١/٤١٦. 
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 وهو غير اإلباحة التى ال تحتاج إلى أمـر بـل تتفـق              .إلى التحليل الكالمى  
صـيغ الخـاص   واألمر إحدى . فاألمر يتطلب االمتثال. )١(شرعيتها فى ذاتها  

 .)٢("الءعفعل على سبيل االست"ألنه قول آلخر 

والمطلب الشرعى يكون بالطبع شاهدا له ومعينا عليه نظـرا التفـاق            
يكفى تحقيق الشرع بالحيلة الطبيعيـة      .  والوجود مع القصد   ،الطبع مع الشرع  

والعادات الجارية وما لم يكن الطبع شاهدا عليه فإن الشرع أتى فيه بالتخفيف             
فاألمر والنهى ال   . )٣(اال للطبع وازدهارا له فى األمر والنهى على السواء        إكم

 .واألمر حرية. فالشرع طبيعة. يان اإللزام والجبريقتض

وال تعنى اإللزام بل الرضا عن النفس وراحة        . ويقصد بالمأمور الطاعة  
 فالفعل ال يأتى فقـط      .والمبادر ممتثل خالفا عن من منع من توقف       . الضمير
 .)٤(اعة بل بالمبادرةبالط

ـ             ، لوقد يرد األمر أى الحكم دون السبب خاصة فى موقف إنكار التعلي
 ليس  شىءفاألمر بال . )٥(فى حين ال يرد حكم إال بسبب فى حالة إثبات التعليل          
والسبب هو الحكمة من    . أمرا به دون دليل حتى ال يتحول الكالم آليا إلى فعل          

 .تائج لمصلحة الفرد والجماعةالفعل وغايته وما يترتب عليه من ن

وال تفترق مسائل النهى عن مسائل األمر ألن الموضـوع واحـد وإال             
إال أن المقارنة بينهما لمعرفة أوجه االتفاق واالخـتالف         . )٦(تكررت األصول 

                                                           
"٤٢٢−١/٤٢٠א)١( ؟. א"א א א.٨٣−٢/٧٩، א א

א א ، א ، א א٩٢−٢/٨٨א א،
א١٣٥ א ،١٣٣−١/١٣١. 

א)٢( א  .١٣٣−١٣٠א
א)٣(  .١٣٥−٣/١٣٠א
א٢/٤٣٠א)٤( א ،١/٣٠٨. 
א)٥( ، א א א א א

א٣٣٣−٣/٣٣٢ ،٥٨٣−١/٥٨٢. 
"٣٢−٢/٢٤א)٦( א. א א א א א

א.א א"א א.٢/٢٤، ، א א ،٢٠٠−١/١٨١א
אא ، א١٨٢−١٨١א א٥٠٣−١/٤٧٠، א ،
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 . )١( على غيرهاهأيضا قائمة مثل إيقاع األمر على صفة والنهى عن إيقاع

 وهـو   .)٢(لنفى فى معنـى النهـى      ويجئ ا  .المنعوالنهى فى اللغة هو     
 .)٣(اصطالحا ما يستحق الذم فى الفعل وليس خارجه

فالتكليف يكـون   . والنهى هو اقتضاء ترك الفعل على المستوى النفسى       
 .  بالفعل أو الترك،باإلقدام أو اإلحجام

 كما ينقسم األمر    .وينقسم إلى واجب وهو المحظور وندب وهو المكروه       
وال يتحول إلى أى من الوجهين      . ب وهو المندوب  إلى واجب هو الفرض وند    

النهـى  و. )٤( ونهى كراهـة   ،نهى تحريم : لذلك فإن النهى ضربان   . إال بدليل 
 .)٥(المطلق إما عن األفعال الحسية أو عن التصرفات الشرعية

مر ال يأمر نفسـه،     واآل. مراآمر ال يدخل تحت األمر وإال لما كان         واآل
 األمـر والمـأمور     .يكون الناهى ناهيـا لنفسـه     وال  . )٦(مراآوالمأمور ليس   

                                                                                                                                        
א٢٤٣−٢٢٢ א٤٥٩−٢/٤٣٦، א٢/٣٢، ،٣١٣−١/٣١١،

א٧٦−٧٥א א ،١/٣١٦. 
א)١( ، א אא א ؟،

א٢٧٣−٢/٢٧١ ، א א א א٣١٥−٣/٣١٤، ،٩٧−
א٩٨ א٣٠٧−١/٢٨٣، ، א א ؟،٣٢٠−٣١٧، א א ،

א٥٠−٤٩א א א٥٠، א٥١−٥٠، א ،٥٦،
א١/٢٨٣א א١٠، א א٢٢٣، א א٥٨٥−١/٥٢٣، ،

א٩٤−١/٧٨ א٨٢−٨١، א١٠١−٩٣، א א١٣٥−١/١٣٤، א ،
א١٢٣−١٢١ א٩٩−٢/٩١، א ،٢/١٧٨. 

 .١٠٩א)٢(
א١/٢٣٤א)٣( א٩٩، א٢٤، א١٣٥−١٢٦، ،٤٣٩−٢/٤٣٧،

א٦١٤−١/٦٠٤א א٣٩−٣٨، א א٣١٨−١/٣١٧، א ،
١٥٧−٢/١٥٣. 

א١٠٠٣−٢/١٠٠٢א)٤( א٣٦٢−١/٣٦٠، א א٢٤٢−٣/٢٣٠، א٢٢٧، ،
א٢٤٩−٢٢٣א א١٥٦−١٤٨، א٣٦−٢/٣٢، ،١٢٨−١٢٢. 
א)٥(  .٢/١٥٧/١٥٩א
א)٦( ؟، א א١٤٩−١/١٤٧א א١/٢٢٦، ،

א ، א٧٤−٧٣א א٢٢، א١/٢٨٠، א א١٩٨−١٩٥، ،
א٢٨١−١/٢٦٩ א א١٨٢−١/١٨٠، א א١٦٦−١٦٤، ،١١٢،
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يدخل الرسـول مـع     ذلك  ومع  . )١( وكذلك الناهى والمنهى   ،شخصان مختلفان 
والخطاب للواحد خطاب للجميع بصرف النظـر       . )٢(الغير فى صيغة الخطاب   

 وأمر النبى أمر لألمة إال إذا كـان         .عن درجة يقين الخير، متواترا أم آحادا      
 .)٣(هناك تخصيص

وال يدخل غيـرهم إال     . الخطابتحت  ل المأمورون الموجه إليهم     ويدخ
واألمر لجماعة أمر لكل واحد مـنهم       . كما تدخل األمة فى الخطاب    . )٤(بدليل

فالنيابة تدخل فـى المـأمور إال       .  وليس فرض عين   ،إال إذا كان فرض كفاية    
 . )٦(وقد يكون أمرا مزدوجا، أمر مأمور أول بأمر مأمور ثان. )٥(لمانع

واألوامر الواردة من النبى متوجهة إلى مـن أتـى بعـده مـن أهـل                
 .)٧(الخطاب

 . رــــه األمــ أوج-٤

 على مستوى    وجه األمر والنهى ليس فقط صيغا للكالم       .األوجه تعدد   -أ
 ، والمحظـور ،الواجـب : الخمسةالتكليف تحليل اللغة بل على مستوى أحكام    

 . العملى والمباح، أى السلوك ، والمكروه،والمندوب

وصيغ األمر من حيث أوجه تطبيقه كثيرة وليست فقـط تـدل علـى              
 ، واإلرشـاد  ،لنـدب اددها قرائن تجعلها للوجـوب و     ح وي .الوجوب أو الندب  

، واإلكرام، والتهديـد، والتسـخير، واإلهانـة        واالمتنان ، والتأديب ،إلباحةاو

                                                                                                                                        
א٣٤٦−١/٣٤٥א א ،١٤٢−٢/١٤١. 
א)١( א ، א٢/٢٤א א א١/١٢٨، ،

א٣٠−٢/٢٩ א ،١٢٠. 
א)٢( א١١٩−٣/١٠٢א ،٣٤−٣١. 
 .٥٨٧−١/٥٨٦א)٣(
 .٤٣٣−١/٤٢٧א)٤(
א٣٣−٣٢א،٥٨٥−١/٥٨٣א)٥( א א١/٣١٢، ،

א ؟، א א א٣٣٢−٣/٣٣٠א א ،٥٨−٥٧. 
א)٦(  .١٣٤א
 .١١٤−١١٣א)٧(
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ثلة من اآليات   واألم. )١(ذار، والدعاء، والتمنى، وكمال القدرة    والتسوية، واإلن 
واإلباحة ليست أمرا بل هو سلوك طبيعى تلقائى        .  كثيرة واألحاديث واألشعار 

وخارج الوجوب والندب تدل باقى القرائن علـى أدب التعامـل           . شرعيته فيه 
وال فـرق بـين التأديـب والنـدب،         . )٢(بين الناس وهى كثيرة بل ومتداخلة     

عد االستئذان تـدرج وإعـداد      واإلنذار والتهديد، واإلرشاد والندب، واألمر ب     
 .)٣(وتربية

 وال  .واألمر اقتضاء فعل دون تحديد نمط السلوك للوجـوب أو للنـدب           

                                                           
.٤١٨−١/٤١٧א)١(

:
.א:א −١
 .:א -٢
א:א -٣  .א
 .א:א -٤
"א -٥ :." 
א:א -٦  .א
א -٧  .א:א
א:א -٨  .א
 .א:א -٩
 .אא:א -١٠
א:א -١١ א  .א
א -١٢  .א:א
א:א -١٣  .א
א"א:א -١٤  ".א
 .:א -١٥

)٢" א) א א"א ،١٣א،١/٤١٩،
א٣١٧−١/٣١٤א א١١، א א٢٧٦−١/٢٥٣، ،٢٤٩−٢٤٦،

א٦٩−٥٩א א٢٦٨−١/٢٦٤، א٥٤٩−١/٥٤٦، א١٦−٥، ،
א٧٨−٤٤/٧٧−٤١ א٧٤−٧٣، א٣٠−٢٧، א ،٣٠٢−١/٢٩٨،
א٢٣א א א١١٥−١١٠، א٦٠−٢/٤٩، א א ،
א١٣٤−١٣٣ ،٩٦−٩٤. 

א)٣( א١١٧−٢/١١٦א ،٨. 
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ولـيس  . )١(يكون للوجوب على اإلطالق وإال كان اإلنسان مجرد آله صـماء          
الوجوب هو الفهم األول لألمر فى التنفيذ والتحقيق حتى ولو كانت الصـيغة             

نشائية مثل باقى صيغ األمر، وليس لـه        إالوجوب أيضا صيغة    . تسمح بذلك 
وبرهان الخلف أى استبعاد الندب واإلباحة وإثبـات   . أولوية على باقى الصيغ   

وباإلضافة إلى الشبهات اللغوية والعقلية الشبهات النقلية       . الوجود برهان سلبى  
والشك فى سند األحاديـث     . لها أيضا ردود نقلية طبقا للنص كسالح مزدوج       

. )٢(ال يـأمر بـل يتشـفع   بل إن الرسول . لتى الوجوب والندب   فى حا  متبادل
وقد يكـون   .  كما تترك الصالة إلنقاذ الغرقى     .)٣(فالوجوب مرتبط باالستطاعة  

والندب والرجاء حتـى    . )٤(الوجوب من صيغ أخرى وليس من صيغة واحدة       
وإذا كـان   . فى صيغ األمر أكثر أدبا من صيغ الوجوب العسكرية الصارمة         

دماء يقول بالوجوب فإن إجماع المحدثين نظرا لكثرة األوامـر قـد            إجماع الق 
 .يقول بالندب

واألمر والنهى ليسا على مستوى واحد بل على مستويات عـدة بـين             
فى الوجوب األمر والنهى وفى التخيير المندب والمكروه،        . الوجوب والتخيير 

أتت طبقا  ة   فالشريع .ل الطبيعى الذى يتضمن شرعيته فى وجوده      عواإلباحة الف 
، الواجـب    حـد   بـين أقصـى    ،االختيـار ولقدرات الطبيعة بين الضرورة     

                                                           
א٤٣٥−٤٢٦/٤٢٩−١/٤٢٢א)١( ،١٦. 
א)٢( :"א"אא

א א """א א": ،١/٤٣٣. 
א")٣( א"א ،١/٤٣٣. 
א:א)٤( ؟ א "א :،"

א אא "א א. א א
؟ א"א א א.١٠٢−٢/٨٧، א אא א ، א

א.٢٧−٢/٢٦ ، א א א٣٠−٢٨א ، ،٣٨−٣١א
א ، א א א٤٩−٣٩א ،

א ، א א ،٧١−٥٠א
א ،  .٨١−٧٢א
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 .)١( وأوسط حد، المندوب والمكروه، وأدنى حد وهو المباح،والمحظور

وإذا كانت األوامر والنواهى اقتضاء فعل واقتضـاء تـرك فمراتـب            
  فعل طبيعـى ال    مباحالوجوب والتحريم والندب والكراهة، وال    : التكليف أربعة 

المفاسد من النواهى تحتاج    ودرأ   المصالح من األوامر،     فجلب. )٢(يتطلب أمرا 
وهذه المراتب األربعـة وحـدها      . إلى تأكيد من الشرع على العقل والطبيعة      

 .الذى جزاؤه فيه كما أن شرعيته منهيتولد عنها الجزاء وليس المباح 

الطلب وقد تكون صيغة األمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق          
وقد تتراوح األوامر المطلقـة فـى حـق         . من غير إشعار بالوحدة أو الكثرة     

 وقد يتم التوقف حتى يتبـين       .المأمورين شرعا بين الوجوب والندب واإلباحة     
 .)٣(وجه الوجوب

وقد يحـدث   . )٤(شىء نفس ال   والواجب والفرض  . الوجوب والحظر  -ب
 سبق لل اًجب من بعض نظر   التمايز بينهما نظرا لتفاضل الواجبات، بعضهما أو      

وقد يكـون   . )٥(والواجب خالف الجائز  .  الواجب اءفى الفعل والتسابق فى أد    
م والمنـدوب   فالواجب جاز . التعريف بالضرورة أو الحرية بالقطع واالحتمال     

 .)٦(رييخواإلباحة ت. غير جازموالمكروه والترك جازم . غير جازم

 .لوية على الفعـل قطـع     األمر للوجوب أو للتحريم وإعطاء للنص األو      
 الوجـوب أو    ،حتى يتم معرفة وجـه األمـر      احتراز  والوقف انتظار للدليل    

 تقتضى  "فعلا"والشائع أن صيغة    . )٧(التحريم أو الندب أو الكراهية أو اإلباحة      

                                                           
א)١( א١٤٤−٣/١٣٥א א ،١١١−٢/١٠٩. 
א)٢(  .٢٤٧−٣/٢٣٩א
א٣٩−٣٦א)٣( א א٥٢/٥٥−٥١، א٥٥٩−١/٥٥٢، ،٤٥−٣٨،

א א٣٠٤−٣٠٢א ،٢٤. 
א٩٥−٩٤א)٤( א א٢١١−٢٠٩، א١/١٧، א ،١٧٢/٢٠١−٣/١٦٣−

א٢٠٥ א٣٥٨−١/٣٥٠، ،٥١−٥٠. 
א١١٩−١١٨א)٥( א ،١٨٠−١/١٧٩. 
א)٦(  .١/٥٨א
א)٧( א א א א א אא א ، א א
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منـع  يفاألمر يقتضى الفعـل و    . وهو ما يؤكده أهل اللغة    . أى الفعل الوجوب  
وهـى  . عل واالستقباح حـين تركـه      يوجب االستحسان حين الف    .الل به خاإل

أفضـل  والوجـوب   . الفعل األخرى فى أحكـام التكليـف      صيغ  صيغة غير   
وهو خارج المجاز ومـن تـم       . بين عدم الفعل أو الفعل احتماال     االختيارات  

األمر بالفعـل تقتضـى     " فعلا"تقتضى صيغة   وكما  . التأويل على وجه آخر   
 . عدم الفعل" ال تفعل"صيغة 

والوجـوب  . هى عن ضده، وضد الفعل عـدم الفعـل         ن شىءواألمر بال 
. إلى التساؤل فى التـرك    ويدعو  .  عموم النص  هيؤيد. أحوط وهو أعم الفوائد   

ويـدعو  . ويوحى بالتوسع . والتساؤل حول تفصيالته تضييق   . ويوجب التسليم 
" فعلواا"،  "فعلا"وقد يرد األمر فى صيغتين      . فق عليه األمة  توت. إلى االستجابة 

جملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول أو بجملة ابتداء           خبر إما ب  أو بلفظ ال  
 إذا قال الصحابى أن الرسول أمر أو نهى فإنه يحمل على الوجوب             .)١(وخبر

 . واألصل براءة الذمة. )٢(فى إطار مراتب اليقين فى ألفاظ الرواية

ال يسقط إال بـنص أو      و ،وما صح وجوبه غير مؤقت بنص أو إجماع       
 .)٣(ما ال يجب ال يجب إال بنص أو إجماعو. إجماع

كد آ فهناك أوجب الواجبين، و    .تعدد مستويات الواجب داخل الواجب    تقد  

                                                                                                                                        
، א א א א א ، א

א٢٨٤−٣/٢٥٩א א ،١٣٩−١/١٣٧. 
)١" א"א"א") א٨٢−١/٥٧، ،٢٠٤−١٩٩/٢٠١−١/١٩٧،

א ، א٢٨٩−٣/٢٨٤א ، א ،
א א א ، א א ،

א ، א٣٣٨−٣/٢٣٦א ،
א٢٩−٢٧ א٢٣، א٢٨٢−١/٢٦٣، א٢٥٠−١/٢٤٩، ،٩،

א א ، א١٠٨−٩٨א א١٧−١/١٤، א١٧٠−١/١٤٥، א ،
א٥١٦−٤٨٧/٤٩٠−٢/٤٧٨ א א١٣٧−١/١٣٣، ،٢٢٤−١/٢١٩. 

א٣٤٣−٣٤٠א)٢( א١/٢٣١، א٣٥−٢٦، א א٢٢١، א ،
א٢٢٥−١٠٢/٢١٨−٣/١٠٠ א ،٢/١٠٩. 

 .٣٥א)٣(
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وهى قضية وجوب ما ال يتم الواجب إال بـه          . )١(ويظل كالهما واجبا  . النقلين
فالواجب وسيلة وغاية فى    . )٢(لوحتى تتسلسل الواجبات إلى واجب شرطى أ      

 .نفس الوقت

الحكم حكم الوجوب بعد حكم الحظر فإن الحكم السابق يكون          وإذا تغير   
ويكون تأثير المنسوخ فى تحقيقه فـى       . منسوخا، والحكم الالحق يكون ناسخا    

وإذا نسخ األمر على جهة الوجوب      . )٣(الزمان والمكان فى مدة زمنية محدودة     
باحـة   وقد يفيد الجـواز اإل     .)٤(فإنه ال يبقى واجبا بل يأخذ حكم األمر الناسخ        

 . )٥(واإلطالق وليس الوجوب

واحد منها، ال بعينه عن طريـق البـدل ولـيس           والواجب فى الكفارة    
 .)٦(وتجوز النيابة فى العبادات. جميعها

                                                           
א)١( א אא א א٢٦١−٢/٢٥٨، ،٤٦٩−١/٤٦٨،

 .١٣−١٢א
א)٢( ؟ א א١٠٦−١/١٠٢א ،١٩−١٧،

א١/٤٥٩א א٢٦٠−١/٢٥٧، א١٠، א א١٦٩−١٦٤، ،
א١١٧ א٣٢٥−١/٣٢٢، א א٩٠−٥٤٥/٣/٨٩−٢/٥٣٩، א ،١٤٣−١٣٩،
א١٤٥−٨٥/١٤٤−٨٢א א٣٧٧−٢/٣٧٠، א١١٩−١/١١٨، ،
א٦٢−٥٨/٦٠ א٣٦−٣٥، א א١٢٣−١/١٢٠، א ،٦١−٦٠. 

א")٣( א"א א"א"א.١/٤٣٥،
א א ، א א א.٩٩−٢/٩٣א ، א א א

א٨٤−١/٨٢ א א٥٢/٥٣، א٣٣٣، א٢٠٧/٢٢٦−١/٢٠٦، ،
א ، א א א٣٢٣−٣/٣٢١א א٤٠−٣٨، ،١٣،

א٢٩٠−١/٢٨٥א א٢٦٥−١/٢٦٣، א א١١١−١٠٩، א ،١/٢٧٦−
א٢٨٠ א١/١٩، א א٥٢٥−٢/٥٢٤، א א١٦١−١/١٥٨، ،
א١١٢−١١١א א٧٩−٦٩، א٣٨٥−٣٠٦،٢/٣٨٣−١/٣٠٤، ،

א٥٦٣−١/٥٥٩ א٢٨−٢/٢٧، א٢٢٧−١/٢٢٥، א١٨، ،
א٧٢−٧١ א א٣٠٦−١/٣٠٤، א٢٥−٢٤، א ،١١٦−٢/١١١،

א א  .١٣٤−١٣٣א
א)٤( א ؟، א א א א א

א٢٥٤−٢/٢٥٣ ،٣٣٥. 
 .٨א)٥(
א)٦(  .١٧٤−١/١٧١א



- ٣١٣ -  

وقد . وتعنى نفى الجواز  . )١(أيضا متعددة " ال تفعل "ة النهى   ـــوصيغ
طبقا  نظرا لتعدد مستويات النهى      ،يقتضى النهى التحريم أو التنزيه أو الوقف      

من األعلى إلى األدنـى كصـيغة       وهو أيضا   . )٢(للفهم وتعدد أعماق الشعور   
لغوية وإن كان صوتا للضمير منبثقا من الداخل، تأكيدا للذات ونداء الكمـال             

وقد يكـون  . خروقد يكون النهى على البدل، النهى عن فعل إذا تم اآل    .)٣(فيها
 .)٤(عن واحد ال بعينه

 دل الدليل على أن األمر لم يرد للوجـوب           وإذا . الندب والكراهة  -جـ
ـ خ الت األشياء على جهة   إذا تناول أحد     .)٥(فال يكون مندوبا بال دليل      فإنـه   ريي

 .)٦( وليس للوجوب،يكون للندب

 وتكـون فـى     .األمر بالتخيير يوجب أحد االختيارات ولـيس كلهـا        و

                                                           
א١/٢٣٤א،٤٢٠−١/٤١٨א)١( ،٧٨−٧٧،:

א −١ א א .:א
א:א -٢  .א
 .:א -٣
א:א -٤  .א
     .א:א -٥

א٣٠٧−١/٣٠٤א א א٢٢٢، א١٣٥−١٢٦/١٣٠، א ،٢/١٦٣.
א٣٦٣−١/٣٦٢א)٢( א٤٠−٣٩، א٢٦، ،١٠٩. 
 .٨٠א)٣(
א)٤( ، א א٢/٩٩٩א א٤٧٩−١/٤٧٣א،٢٥، א ،

٢/١٥٩. 
א٩٦א)٥( א١٤، א ؟، א א١١٣−١١٢، א א ،

א א ؟، א א א−١١٤א ،٣٥. 
)٦" א) א א א"א א١٦٨−٢/١٤٧א، א א ،

א א ؟ א א ،١٦٤−٢/١٤٧،
א ، א א.١٦٦−١٦٥א ، א א א ،١٦٨−١٦٧א

א٢١٨−٢٠٦/٢١٤−١/٢٠٤א א٣٧−٣٦، א١٧، א ،
א ،٢٦١−١/٢٥٧.، א א א

א٣٧٦−١/٣٥٩א א٢٧٠−١/٢٦٨، א א١٦٣−١٥٨، א ،٥٢٤−٢/٥١٧،
א٨٩−٣/٧٧ ،٢٨−٢٧. 
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بقـا  وقد يكون التخييـر ط    .صورتها واجبة وجوب االختيار وأداتها فى وقتها      
 فالندب لغـة    .)١(للترتيب، ويجوز األمر مع تفويض التعيين إلى خيرة المكلف        

 ومن أمر بأحد شيئين بغير      .)٢(ل والدعوة إليه وليس األمر به     عالدعاء إلى الف  
 .)٣(عينه على وجه التخيير وفعل أحدها فليس عليه غيره

وال يكون األمر للندب على اإلطالق ألن الفعل قد يكون ضـرورة أو             
 هل فعل   : ولكن القضية هى   ،صحيح أن فعل األمر خير من تركه      . )٤(اختيارا

طبيعة أو فعل اختيار؟ وكما أنه ال استدالل فى صياغات لغوية فإنه أيضا ال              
وإذا كـان فهـم     . نين فى أفعال تلقائيـة    قتحليل نظرى فى أمور عملية، وال ت      

بـل إن   . نـدب  وهى أقل مـن ال     ،الصيغة على األدلة درجة فاألولى اإلباحة     
وشـرط الوجـوب    . الواجب أكثر اتجاها نحو األكثر ولـيس نحـو األقـل          

فاألمر .  لذلك ال تعارض بين األمر والندب      .)٥(باالستطاعة ال يعنى أنه للندب    
 .)٦(مشروط بحرية االختيار

فالواجب غيـر معـين بـل علـى         غير معين   وإذا حكم بأحد األشياء     
ــار  . )٧(االختيـــــــــــــــــــــــــــــــ

وإلزام البعض نفسه بمـا      ،رض الكفاية وفرض العين   وهى نفس التفرقة بين ف    
 ال يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم، 

 عند  افالندب عند العامة قد يكون واجب     . أفعاله بديال عن أفعال اآلخرين    تكون  
فاالختيار هنا ليس بين أفعال الذات، بل بين فعل الذات          . الخاصة دون مبالغة  

ــل   وفعــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ض كفاية على    وفر ، والمندوب قد يكون فرض عين على القادر فحسب        .الغير

                                                           
.١٢٠−١١٩א)١(
א)٢(  .٦١א
א)٣(  .١٥٧−٢/١٥٦א
 .٤٢٨−١/٤٢٦א)٤(
א")٥( א ، א א  .١/٤٢٨،א"א
 .٢٢٢−٢٢٠א)٦(
א)٧(  .١٣٧−١٢٨א
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 فالفعل الخاص قـد     .ويتعلق الموضوع أيضا بالعموم والخصوص    . اآلخرين
ــن   ــقط عـــــــــــــــ  يســـــــــــــــ

 .)١(الفعل العام

 نقصان ،وهى زيادة فى أمر . )٢(وفعل الزيادة على األمر ندب ال وجوب      
 .أصل وفرع، جوهر وعرضفاألمر به . فى أمر آخر

كان المندوب فعـال    فإذا  . )٣(واألمر يتناول المكروه كما يتناول المندوب     
 . إيجابيا على التخيير فإن المكروه فعل سلبى على التخيير

 ويجـوز   .)٤(مكروه بل أقرب إلى الوجـوب     الومطلق األمر ال يتناول     
فالنهى أيضا يقـوم علـى حريـة        . النهى على التخيير وهو أساس المكروه     

جمـع  فالنهى ليس فقط على ال    . االختيار إذ ال يوجد نهى مطلق خارج الحرية       
وقد يقتضى النهى االنتهاء على الفور والتكرار والدوام على          .)٥(أو على البدل  

علـى  والتعود  يحتاج إلى التدريج    أوال و غير األمر الذى تتوافر فيه شروطه       
 .)٦(االستمرار

                                                           
א)١( ، א א١٤٩א א٢/٣٦٩، ،٣١−٣٠،

 .١١−١٠א
א)٢( א ؟، א א א א א א

א٢٦٨−٢/٢٦٥ א٨٨−٨٧، א٢٠−١٩، א٣٢٩−١٨٦/٣٢٦−١/١٧٣، א ،
א٢١٣−٣/٢٠٦ א١٤٤−١٤٣، א٣٣٤−١/٣٣١، א ،١١٥−١/١١١،

א  .٦١א
)٣(، א א ؟، א א٢٧٠−٢/٢٦٩א ،٢٢٦−١/٢٢٥،

 .٥٢−٥١א
א)٤(  .١٢٤−١٢٣א
א)٥( א ؟، א .٣٣٨−٢/٣٢١א

א ، א א١٨٣−١/١٨٢א א٤٧٣−١/٤٧٠، א ،
א٢٢٥−٢٢٤ א٣٦٩−١/٣٦٨، א א٢٠١−١/١٩٩، ،٤٢،
א א١١١/٣١٨−١/١٠٩א א ،١٦٢−٢/١٦٠. 

א٣٦٤−١/٢٦٣א)٦( א٤٤١−٢/٤٣٩، א٢/٣٦، ،٧٤،
א  .١٥٩−٢/١٥٧א
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فـالوجوب نفسـه    . )١(واألمر بالعبادة ال يقتضى فعلها على نحو مكروه       
 .فعل حر وتعبير عن الطبيعة وازدهارها

. ترك الفعل على التخيير، بين الفعل والتـرك        اإلباحة هى    . اإلباحة -د
ويتطلب . بل قد ال يدخل تحت التكليف     . وهو ليس مأمورا به ألنه فعل طبيعى      

اإلباحـة تخييـر دون     . فرق بين اإلباحة واألمـر    وهناك  . )٢(حرية االختيار 
  يحتـاج إلـى     ال المباح فعل طبيعـى   .  واألمر تعيين وتخصيص   ،تخصيص

واإلباحـة حكـم    . )٣(شرعيته فى داخلـه   . شرعية خارجية من لغة أو إرادة     
والمبـاح لـيس     .)٥(الشريعة المبـاح  وبهذا المعنى تشمل    . )٤(شرعىطبيعى  

وقدرتها على الفعل الذى تكمن     . )٦(مأمورا به إال تأكيدا على الطبيعة البشرية      
جه إلى األعيان   والتو .فالطبيعة شريعة، والشريعة طبيعة   . شرعيته فى طبيعته  
واألمر بالمعروف والنهى عـن المنكـر       . الموتىدفن  مثل  ال يحتاج إلى أمر     

 .)٧(سواء كان فرض عين أم فرض كفاية

 .انــدرة والزمــ الق-٥

واألمر .  والمأمور يكون موجودا وليس معدوما    . القدرة وزوال المانع   -أ
. إال مـن أطاقـه     وال يلزم الفرض     .)٨(بالمعدوم تناقض وتكليف بما ال يطاق     

                                                           
א٩٣א)١( א א، א٤٦٦−١/٤٦٣؟، א ،٢١٢−

א٢٢٠ א ،١٧٦−٣/١٧٣. 
א)٢( א ، א א ،.٢٣−٢/١٧א א א

א ؟، א א٩٩−١/٨٤א א ،
א א א.א ، א٣٢٠−٣/٣١٩א ،

٧٢−٧٠. 
א٢٥٧−١/٢٥٠א)٣( א א)א(٥٤٣−٤٩٠/٥٢٦−٢/٤٨٨، ،٣٠٤−١/٢٦٩. 
א١١٦א)٤(  .١٦٩−١/١٦٧א،
 .٣٦א)٥(
א٢٠٠−١/١٩٩א)٦( ،٣٨. 
 .١/٤٦١א)٧(
א)٨( א ؟، א א٣٠٥−٢/٢٩٨א א٣٨، ،

א٤٥٨−١/٤٥٠ א٢٧٥−١/٢٧٠، א٣٥٩−١/٣٥١،א١٢٥−١٢٢، ،א
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. ويخرج المأمور عن كونه مأمورا حال االمتثال وحدوث الفعـل المطلـوب           
 ومن شروط المكلف به أن يكون ممكنـا ال          .والكائن ال يطلب  . فاألمر طلب 

 والكافر غيـر    .به وال معدوما كالعدم األصلى    يؤمر  ال  موجودا ألن الموجود    
واألمـر بإيجـاد   . )١(بعدهمطالب باألوامر والنواهى ال قبل ورود الشرع وال     

ويعلم ذلك  .  ويلزم أن يعلم المكلف ما هو مأمور به        .شىءاألمر أمر ب  . الفعل
 من شرط األمر علم المخاطب بكونه مأمورا كما يشترط فـى            .على الحقيقة 

 .وفيه صـالح وأصـلح    . فاألمر للتكليف واالختيار   .)٢(التكليف علم المكلف  
 األمـر   . فالالغائية عبث  .د إلى غير غاية   يبيرد بالتكليف على التأ   ال  واألمر  

 .)٣(كمالواإلأمر باإلتمام 

فالقدرة شرط تحقيق   . حاصل بكسب المكلف وقدرته عليه    وتحقيق األمر   
 وال يجوز التكليف بما علم اهللا أنه ال         .حالم لذلك ال يجوز التكليف بال     .األمر

 فـى تكليـف    ويشترط.يقع حتى ال يقع تناقض بين العلم والقدرة كصفتين هللا        
وال يجـوز الخـالف     . المشـروط بالممكن  يل التكليف   حويست .اإلمكاناألمة  

وقـد تسـقط    . النظرى فى خطاب التكليف بل البد من توافر شرط التكليـف          
 .)٤(عناألعذار التكليف إذا حضرت الموا

                                                                                                                                        
א١٩٧−١٨٧/١٩٥−٣/١٧٧ א א١٧٩−١/١٧٤، א ،١٨٨−١٦٨/١٨٤−١٦٧،
א٤٥٨−٣٣١،٢/٣٦٩−١/٣٢٦א א٥٩٩−١/٥٩٧، ،١/٢٧٩،

א א١/٥٥א א.١٠−٩، א אא א ،
א١/٣٠٢ א א٦٩، א ،١٤١−١٤٨/١٣٩−٢/١٤٤. 

א)١( א١٩٨−١٩٠א א١١٦−١١٤، א ،١/٣١٠. 
א)٢( ؟، א.٤٣٩−١/٤٣٣א א

א א٤٤٣−١/٤٤٠א א א١٧١−١/١٦٩، א ،
א٢٠٩−١٧٥/٢٠٤−١٧١ א٤٣٥−٤٢٤/٤٣٤−٤٠٨/٤٢١−٢/٣٩٣، ،١/٦٠٠،

א١٦−١٤א א٧٥−٧١، א א١/١٣٨، א ،٢٩٧/٣١٠−١/٢٩٤−
א٣٥٢−٣٣٥/٣٥١−٣٢٠/٣٣١ א א٦٨، ،٢/٧٣. 

א)٣( ،٤٧٣−٢١٨/٥/٤٦٩−١٩٥/٢١٤−١٨٧//٣א
א٥٧−٥٥א א ،٢/١٤١. 
א)٤( א٦٨א،א٣٥٤−٣٣٥/٣٥١−٣٢٠/٣٣١−٢٩٧/٣١٠−١/٢٩٤א ،
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" أبناء سـبع  وهم  هم بالصالة   ومر" ال يكون أمرا به مثل       شىءواألمر بال 
وسـؤال  . )١(يقتضى الوجوب على الصبى   فال  ة واألهلية   إال إذا توفرت القدر   

 . أمر به أم ال يضع قضية االنتقال من اللغة إلى الفعلشىء األمر بالهل

فى حالـة   فعله  األمر أن يكون المأمور به ممكنا من        صحة  من شرط   و
 فاالستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل على درجات مختلفة           .)٢(لزومه

وال دخل للعلم اإللهـى فـى       .  القصد والفعل ثم الرضا    :لتحققمن التعيين وا  
 وأدخـل   ،التمكين ألنه موضوع بين قوسين خارج عن موضوع أصول الفقه         

 فاألمر بمـا ينـاقض العلـم اإللهـى          .وال حل له إذا دخل    . فى أصول الدين  
واألمر بما يتحقق مع العلم اإللهـى تحصـيل         .  وتكليف ما ال يطاق    ،مستحيل
 .حاصل

 ومنها العلم بـاألمر     .)٣(ر بالفعل مشروط بالحياة والسالمة والقدرة     األمو
   حتى نبعث رسوال  معذبين  وما كنا .     والمسافر والمريض مأموران بصـيام

غيـر مخاطبـة    ئض والحـا .)٤(يران بين وقوعه وعدم وقوعـه مخرمضان  
وإذا تـوفرت    .والخاطئ والسكران ال تثريـب علـيهم       ىوالناس. )٥(ومصبال

 وقـد ال يتحقـق إذ       .يةئلى الفعل فإنه يتحقق إذا زالت الموانع المر       عاإلرادة  
اإلرادة "ظهرت موانع غير متوقعة وهو ما يسمى فى علـم أصـول الـدين               

 .عن الفعل ال يجوز االستحقاقالمسئولية وبدون . )٦("اإللهية
                                                                                                                                        

٢/٧٣. 
א٤٢٠−٢/٤١٩א)١( א٥٧−٥٢، א٧٢، ،١٠٧. 
א)٢( א١٥٦−١٥٣/١٥٣−٢/١٥١א א א٢٢٩−٣/٢٢٥، ،١١٩−١١٧،

א٢/٤٣٣א א٢٩٥−١/٢٨٠، א א،١٣٨−١/١٣٥، −١/٢٩٧א
١٣٠−٣٠٠/٣٠٣،٢/١٠٩/١٢٦. 

א)٣( א ؟، א א א א
א٢٨١−٢/٢٧٤ ؟، א א א ،

א٢٨٧−٢٨٢ ؟،א١٢٢، א א ،
٤٣٣−٢/٤٣١. 

א٣٣٦א)٤( א١/٢٢٧، ،٤٣٠−٢/٤٢٤. 
א٢٢٨א)٥( א א١٥٧−١٥٤، א ،١٩٠−١٨٨. 
א،٤٨١−١/٤٧٩א)٦(  .١/٢٩٧א
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ع العلم اإللهى فـى   ض ألنه ي   افتراضى حكمإذن  هل يجوز تكليف الكفار     
ـ  اإلنسانى على طريقـة المتكل     تناقض مع الفعل    ولـيس علـى طريقـة       ينم

اإلجابة على مستوى الكالم مستحيلة ألنـه عقـال ال يجـوز            و. )١(األصوليين
 وكيف يعرف الكـافر أنـه       .تكليف الكفار وإال كان عبثا وتكليفا بما ال يطاق        

كذلك والحياة ما زالت مستمرة، وهو حكم ال يعرف إال بعد البعث؟ وتكليـف              
. مين بالشريعة أيضا تكليف بما ال يطاق خاصة إذا لم يبلغهم األمر           غير المسل 

ليس الدين أو الشـريعة     فالمحك  . رفضهقبوله أو   فإذا بلغهم فإنهم أحرار فى      
. وقد يأتى من غير المسلمين أكثر مما يأتى من المسـلمين      . بل العمل الصالح  

سائل علـم    ما زالت بعض م    .ومن ثم ال يجوز تطبيق الحدود على أهل الذمة        
أصول الدين متسربة فى علم أصول الفقه مثل تعلق األمـر بالفعـل حـال               

 .)٢(وهى نظرية االكتساب الشهيرة.حدوثه

أمر محدد بوقت فإنه يتم تحقيقه فى       وكل   .والتكراروالتجدد   الزمان   -ب
إذا تقدم فعل أو تاله فعل فإنه يكون محددا         و. ل محدد بوقت  كف .)٣(هذا الوقت 

. قد يكون فى المطلـق أو فـى المقيـد         فالفعل فى الوقت    . )٤(بأكثر من وقت  
د ال إلـى    بر مؤ وال يوجد أم  . ، وتوفر االستطاعة  وقت مباشرة الفعل  التكليف  

والمؤقتة ما كان الوقت    . فالعبادات مؤقتة وغير مؤقتة   . )٥( خارج الزمان  ،غاية

                                                           
)١" א"א) א א١٦٠−٢/١٥٨، א٣٤٠−٣٣٦، א א ،

א ،  .٤١٤−٢/٤٠٨א
א)٢( ؟، א١/٤٤٣א א٢٧٩−١/٢٧٦، ،

א١٧١−١٦٨א א١٢٠−١١٩، ،٥٥٢−١/٥٤٩. 
א)٣( א٢/١٦٨א ،٨٣−٧٨. 
א)٤( א ؟، א א٢٩٧−٢/٢٨٨א ،١٥،

 .٢٦٨−١/٢٦٥א
אא)٥( א ؟، א א ،.٢٠٧−٢/٢٠٦א א א

א٧٦−٦٧א א٥، א٣٥٠−١/٣٣٨،א .٦٠−٥٩،א
אא
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 . جواز لألداء فيه موسعا أو غير موسع

ومقيد، المطلق غير محـدود مثـل        إلى مطلق وهى نفس قسمة الوقت     
فيه  مشتبهأو  ) كالصوم(أو معيار   ) كالصالة(إما ظرف   محدود  الحج والمقيد   
 يصبح خارج زمـان     هوإذا نسخ األمر فقد ال يحتج فيه ألن       . )١(ومشكل كالحج 

 .)٢(الفعل

ويتحقق األمر فى الزمان فـى الحاضـر والمسـتقبل ولـيس خـارج              

                                                                                                                                        
אא

א א٢٢٠−٢١٠א א ،١/٧٥. 
א)١( א١٥٠−١٤٤א א ، א א ،٥١٩−١/٤٤٧،

.٤٤−١/٢٦א
א

אא

)א()()א(

א אא אא
א א٢٢٠−٢١٠א א ،١/٧٥. 

 .٨٨−٧٥/٨٧א)٢(
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وهو األمـر   . العزم جزء من المعزوم   . وبوجفالعزم جزء من ال   . )١(الزمان
ومع ذلك تقديم األمر على وقت الفعل احتياط        . المطلق فى مقابل األمر المقيد    

 .)٢(وتأخيره إلى المستقبل مصادرة عليه أو استشراف له. ورصيد

خره، فى لحظـة  آ وليس فى    هلويتم فى أ  أن  وإذا تم فى الوقت فاألفضل      
لنسيان واالنشغال إال إذا كان هناك قضـاء        داء دون مساحة الزمن خشية ا     األ

ليس األمر صـيغة لفظيـة بـل      . )٣(من الوقت الفسحة  لمصالح الناس تتطلب    
فالفعل .  وعدم التأجيل  ، واالستباق إلى الخير   ،إحساس بأهمية الفعل فى الزمان    

وهذا . ها بأولى العزم  تشبخره، و آأفضل من الالفعل، وأول الزمان أفضل من        
ويـتم فـى أول     . ضى األمر المطلق بتعجيل الفعل المأمور به      يقت. هو البدار 

 . الوقت اختيارا

 فالواجب واجب   . فى البداية وفضال فى الوسط والنهاية      اليس األمر واجب  
الفعل فـى الوقـت   . بعد أن يتحول إلى طبيعة ثانية مستمرة عبر زمان الفعل  

قوم بالواجـب    عدم البقاء فإنه ي    ه ومن غلب على ظن    .)٤(بين الضيق والموسع  
 . الموسع

 .وهو ما يستحق المدح ولـيس الـذم       . والتعجيل بالفعل خير من تأجيله    
والمسارعة فى  . إتمامه فى الوقت من أجل قيمة زمن الفعل       فالغاية من الفعل    

                                                           
א)١( א א א א א א אא ؟،א

א٢/٩٩٨،א٣١١−٢/٣٠٨ א٢٥١−١/٢٤٠، ،٢٥٤−١/٢٣٢. 
א)٢(  .٢٠١−٣/١٩٨א
א)٣( א ؟، א א א .٢٣٠−٢/٢٢٧א

؟، א א١٣٤−١٢٠אא א٢٢٣−١/٢٢١، ،
א٣١٤−٣/٣٠١ א٣٤، ؟،٦٣−٦٠، א א א א א ،
א א٥٢٢−١/٥٢٠א א١/٣١، א١١٣/١٢١−١١١، ،

א٢٤٠−١/٢١٥ א א١٠٩−٩٥א،١٠٠−٥٩/٩٠−٣/٤٥، ،٢٤−٢/٢١،
א٨٦−٨٣א א ،١١٩−١/١١٥. 
א)٤( א١٨٥−١/١٨٢א א٣٦٨−١/٣٥٩، א١١٧−١/١١٦، ،

א٥٦−١/٥٤ א٢٩−٢٨، א٢٦−٢٤، א٣٢−٣١، א ،
א١٥٦−١/١٥٢ א ،٢٧٣−١/٢٧٠. 
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 .)١(قتضى إيقاع الفعل فى الوقت األول قبل األوقات التاليةتالخير 

 وهما ليسا اختياريان    .خى والترا  يتحقق األمر فى الزمان بين الفور      وال
، والتفـوق نظريان بناء على صياغات لغوية، بل هى دعـوة إلـى السـبق              

هى و. يتعلق األمر بقوة الدافع الحيوى أو ضعفه      . )٢(والمسارعة فى الخيرات  
 بعده والتوقف عن الحكم هو توقف عن        ليست أحكام قبل الفعل ولكن تحققات     

وقد يتم  . تحققات عينية وقدرات فردية   ليس األمر سجاال بين األدلة بل       . الفعل
األمر على الفور وليس علـى التراخـى أو          .)٣( للخير االفعل قبل وقته استباق   

 والكل على   .التوقف يقتضى اعتقاد الوجوب والعدم على الفعل وفعل المأمور        
 . وما األمر إال المشعل للنار.الفور بتلقائية داخلية

 .وال يحتاج إلى أمر ثان لإلعادة     . هوالفوات هو عدم إتمام الفعل فى وقت      
وال يسقط بكـل    . وال يسقط الخطاب بفوات وقته    . يكفى األمر األول المتصل   

يتم الفعـل أداء    إن لم   . )٤(ار فى اإلسقاط ويبقى الخطاب    ذعذر بل تختلف األع   
                                                           

 ".א")١(
א١٠−٧/٩−٢/٢א)٢( א٢٢٠−٢١٠، א٢٧٩−١/٢٥٥، ،

א١٢−١٩/١١ א٢٤، א٩٢−٧٤/٩٠، א א١/٧٥، ،
א٣٠٩−١/٣٠٧ א א٢٦٩−١/٢٦٦، א א٥٧، ،٧٢−٢/٦٧،
 .١٠٠−٩٩א
)٣(:א،א ،א،א

א٢/٩א א٥٩−٥٢، ،٥٧٦−١/٥٧١" אא.
؟ א א"א א ،١١٩−٢/١٠٥" א. א"א א.١٣١−١٢٣،

،.١٣٤−١٣٢א ؟ א א א א
א א אא א ، א٢٢٦−٢/٢٠٨؟ א ،

،א.١/٢٧٠ א א١٤٤−١٣٤א א ،٥٣−٥٢.
א ، א א א א א٢٨٥−٣٣٥/٢٨٤−٣٣٣א ،٢٢١−١/٢١٨،

א٢/٩٩٨א א٣٠١−٣/٢٩٤، א٣٥٥−١/٣٢١، ،٩،
א א١٤٣−١٢٦א א א٣٩٢−١/٣٠٤، א٩٥−١/٤٤، א ،
א٤٥−٣/١٦ א א١٥٣−١/١٤٨، א א٢٢٢−٦٦/٢٢٠−٦٢، ،
א٤١٩−٣٢٦،٢/٤١٧−١/٣٢٩א،١١١−١٠٩ א١١٥−١/١٠٨، ،٢٧/٢٩−٢٦،
א٧٢א א١٢١−١٠٨/١١٢−١٠٢، א٦٥−٤٩، ،٢٦−٢٥. 

א)٤(  .٧٧−٧١/٧٤−٣/٥٩א
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والفوات اسـم   . قضاء بعد فوات الوقت   فإنه يتم   فى وقته، الضيق أو الموسع،      
والفائت هو الفعل المقـدر بـزمن       .  بفعل مأمور به   زوال زمان ماض مؤقت   

والقضاء اسم  . )١(وإذا لم يكن محدودا بوقت لم يكن فائتا       . محدود انقضى وقته  
وتـأخير  . )٢(لما فات وقته المقدر له إذا انقضى وقت األداء الالزم للمكلـف           

 . )٣(المأمور به ال يكون قضاء

واإلعادة أداء  .  النفل واألداء إما واجب مثل الفرض أو غير واجب وهو        
واألداء والقضاء واإلعـادة ال تـدخل فـى          .)٤(ما فسد من الفعل بفوات وقته     

. )٥(أحكام الوضع بل هى من مباحث األلفاظ فى موضـوع األمـر والنهـى             
ى، فـى أول الوقـت أو       خفالفعل فى الزمان يتحقق على الفور أو على الترا        

 فالقضـاء ال    .)٦(ن قضاء ال أداء   فإذا تحقق بعد هذين الوقتين فإنه يكو      . آخره
ه ئأو قضـا   بوقت واستحالة تعويضـه      ن تأقيت العبادة  إو .)٧(يتعلق إال بوقته  

                                                           
א)١( א٦٤−٦٤،א١٥٢א ،١٧−١٥. 
א)٢(  .١/١٥٣א
 .١/٢٧٠א)٣(
א)٤(  .١٥٣א
 .٩٧−١/٩٥א)٥(
א)٦( א ، א א א א א .٢٣٢−٢/٢٣١א

א ، א.٢٣٦−٢٢٣א א א
א ؟، א א א ،٢٤٢−٢٣٧. 

א)٧( א .٩٣−٨٧א.א
א א

)(א)(א

א ؟،.١٥٦−١/١٥٢א א א א א א א א
א.١٤٥−١٤٤א א א א א

א א.١٤٧−١٤٥؟، א ،א א ،
א٤٧−١/٤٥א.٤٢٧−١/٤١٩א א١٨٨−١/١٨٤، ،
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فالزمان مستمر بالرغم من حدوث الفعل فـى الـزمن          . )١(تكليف ما ال يطاق   
 .المحدد

إنما هو كاشـف للفعـل المتجـدد        . )٢(وال يفتقر األمر إلى أمر متجدد     
وال يحتاج الواجب   . )٣(يحتاج األمر إلى التكرار   فقد  وإذا فات الوقت    . بطبيعته

 .)٥(والقضاء بنفس األمر وال يحتاج إلى أمر متجدد. )٤(المؤقت إلى أمر جديد

ويتحقق الفعل من حيث المقدار مرة واحدة أو على التكرار واسـتغراق            
والتكرار . )٧(واألمر المطلق يفيد التكرار   . )٦(ويتوقف ذلك على الدليل   . العمر

ى الندب كالتكرار فى الوجوب ويقتضى استئناف الفعل بعد امتثال األول إذا            ف
                                                                                                                                        

א١٢١−١٢٠ א٢٩−٢/٢٨، א ،١/٧٧. 
א٢٦٣−١/٢٥١،א٣٥٨−١/٣٥٦א)١( א٩١−٨٦، ،א٧−٦،

 .١٢٠−١١٩א
 .١٢−٢/١٠א)٢(
א١/٢٢٣א)٣( ؟، א א א א א ،

א٩،א٣٠٩−١/٢٩٨ א א١٥٣−١٥١، א א٣٠٣−١/٢٨١، ،
 .١٦٤−١٥٨/١٦١−١/١٥٥א
 .٥٧٨−١/٥٧٧א)٤(
א)٥(  .١٥٦−١/١٥٢א
"٧−٢/٢א)٦( ؟. א א א א"א א ،١٤٢−٢/١٣٥" א.

א"א א.٢٦−٢٠،א١٥١−١٥٠، א١٣٩−١٣٦א ،
אא ، א١٣٠−١١٦א ؟، א א א א ،
א.١٤٦−١٣٩ ؟، א א א א א.٤٤−٤٠א א

א ؟، א א א א١١٤−١٠٨א א א א א، ؟،
א٢٨٧−٢٨٥ א١/٢٠٧، א א ، א ،

א א٤٦−٤١،א٣١٩−٣/٣١٦، א١٤، א ،
א١٢٢−١١٥ א٢٥−١/٢٠، א ،١١١−١٠٨א.א،

א٢١٥−١/١٨٦א א א١٦−٥٧٧/٣/٨−٢/٥٤٦، א ،١٤٨−١/١٤١،
א٢١٠−٢٠٥א א א١٢٦−١١٢، א٩١−٨٧، ،٣١٩−١/٣٠٦،

 .٥٧٠−١/٥٦٤א
 .٢٥א)٧(
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 وال يعنى   .)١( والتكرار يقتضى الفور فى كل فعل      ،كان األمر يستوعب العمر   
وتكرار األمر يقتضى   .التكرار الرتابة واآللية بل األفعال المتجددة فى لحظاتها       

وإذا .  بل هو اقتضاء فعل     فاألمر ليس فقط صيغة لغوية     .)٢(تكرر المأمور به  
 ،فالتكرار بين األهمية  . )٣(تعاق أمران بمتماثلين فإن الثانى يكون تأكيدا لألول       

 .رز األمر فى النفسغوي

 .العموم والخصوص: امنــاث

 . اظـــث األلفــ مبح-١

يدخل العموم والخصوص فى نظريـة       وقد   . تداخل المباحث اللفظية   -أ
وغير المستنبط قول أم    . مستنبط وغير مستنبط  : فهى ضربان . الشرعيةاألدلة  
 فـى   وقد يـدخل   .)٤(فلم يبق إال القول   . والفعل خاص ال يدخله العموم    . فعل

وقد يـدخل فقـط فـى إثبـات          .)٥(المحتمل الظاهر إلى أوامر وعموم    قسمة  
بعـد  وحده  الخصوص والعموم نفيا ألرباب الخصوص وحده وأرباب العموم         

 .)٦(األدلة األربعة

الخاص مـن نفـس     وكما أن المفسر    . )٧(مل والعام من نوع واحد    والمج

                                                           
א)١( א٢٢٠−٢١٠א א١٩−٢/١٥، א٢٣٢−١/٢٢٨، ،

א١٠١−٩٨ א١٠٦، א٧١−٦٧، א٤٩−٤٤، ،٧٥،
א٣٦−٣٥א א א٣٠٧−١/٣٠٦، ،٨−٦. 

א)٢( א א אא  .٣٢٠−١/٣١٥؟
 .١٠٨א)٣(
،א)٤( א א٢٠٦−١/٢٠٥א א٣٢٣−١/٣٢٠،א١٤٣، א ،

א٢٤٥−٢٤٤ א ، א א٦١٩−٢٣٧/٥٨٧−١/١٩٦، א ،٣/٣١٣−
א٣٤٥ א٢/٨٢٥٥א،٢٦٨−٢٥٠، א٣٦−٣٥، ،
א٤٧−١٧ א٦٠−٥٩، ،٦٦−٥٩، א א ،١٢٥−١٢٣،
א٢٧٥−١/٢٦٣א א א א١٣٥−١٣٤، א א ،١٣٦−١٢٩. 
א)٥(  .٥٨א
א)٦( א אא א١٩٠−١٨٥، ، א ،٢٨٩−١/٢٣٦. 
א٢٩٤−١/٢٩٣א)٧( א١٢/١٧/١٩، ،
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والمجمل ما ال يفهم من ظاهره معناه       . مفسر ومجمل : فالعموم قسمان . النوع
يدخل العام والخاص فى تواٍز مع      و . من نص أو إجماع     إما المراد فيه ويطلب  

إذا دخلـه   والعمـوم   . )١( فالعام مجمل والخـاص مفسـر      .المجمل والمفسر 
ومن . )٢( ويصح االحتجاج به فيما بقى من لفظه       .يص لم يصر مجمال   التخص

الصيغ ما يظن أنها عموم وهى إلى اإلجمال أقرب مثل الدعوة فى الخطـاب              
 . )٣(" فى اللغة"اإلضمار"الخير وهو اسم عام وذلك مثل إلى فعل 

ومـع ذلـك،    . )٤(وثنائية العموم والخصوص مثل ثنائية الكلى والجزئى      
 فـى  مالحكوبين نفى وثبوته فى العموم    ن ثبوت الحكم فى الكلى      هناك فرق بي  

 .)٥( فى العموم، األول فى الذهن، والثانى فى الفعلالكلى والنهى عنه

األمر بـه أو    مطابقة وبين   إثباته  وهناك فرق أخر بين نفى المشترك أو        
 .  وهو الفرق بين المنطق والسلوك.)٦(عنه التزاما النهى

 .)٧(أو غيـره  لفظـا   سـواء كـان     لمتعدد  ول أمر   والعموم لغة هو شم   
عوارض ألفـاظ   وهما من   . خصوص عكسه، استبعاد فئة واستبقاء أخرى     وال

 يتعلقان بالمخاطب ودرجـة اتسـاعه،       .واألفعالوليسا من عوارض المعانى     
ب النهائى للتحليل اللغوى لأللفاظ فـى       وهو المص . ردا أو طائفة أو جماعة    ف

العموم فـى المعـانى     دخول  ومن ثم يمتنع    . اد النظم المنظوم أو ما سماه النق    
                                                                                                                                        

א ،٩٢٨−٢/٩٢٦؟، א א١٠٠٢−١٠٠١، ،١٩٢−٢/١٨٩،
א א א א א

א ، א٣٩٠−٣٦٢/٣٨٥−٣/٣٣٨א ، א א ،
א٧٣−٧٠א א١١٤−١٠٤، א٤٧/٤٨−٢٦، א ،

א ، א א א٨٢−٢/٥א א٣٤٥−١/٣٢٨، ،١٢. 
)١" א) א א א א"א א ،٤٢٠−٣٨١. 
א)٢( א٤/٧٠א ،٣٢٣−١/٣٢٢. 
)٣(א א אא א٨٨−٢/٨٦، א٣٠، ،

א٥٩−٢/٥٥ א א٣٣٩−٢٧٧/٣٣٧−٢٧٦، ،٥١٠−٢/٥٠٨. 
א)٤(  .٤٣−٣٤א
 .٢١٥−١٧٨א)٥(
 .٢٢٠−٢١٦א)٦(
א١١٢א)٧( ،١٥−١٣. 
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 .واألفعال

 والخاص هو   .فالعام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين         
طلـق  مفليس فى األلفاظ عام     . هذا اللفظ نفسه عندما يتحدد على أحد الوجهين       

ألن المعلوم ال يتناول المجهـول، والمـذكور ال يتنـاول غيـر المـذكور،               
وهـو   .)١(العموم هو الشـمول   . مسكوت عنه ق على ال  بال ينط به  طوق  نوالم

فـاللفظ  . أقرب إلى ما سماه المناطقة المفهوم والماصدق على مستوى األلفاظ         
 وشرط االستغراق هو إدخال الخاص فى العـام         .يل إلى ما صدق   حمنطوق ي 

. يانأيضا عالم األذهان وعالم األع    الفالسفة  وهو ما سماه    . )٢(حتى يأخذ حكمه  
 واألمثلة العينية   ،المثال واحد فى الذهن   . الحقيقة العقلية واحدة وتعيناتها كثيرة    

 مباشرة، ومن اللغة إلى     شىءهنا يتم االنتقال من اللفظ إلى ال       .كثيرة فى الواقع  
 .العالم دون المرور بعالم المعانى

. )٣(والعموم هو القول المشـتمل علـى شـيئين متسـاوين فصـاعدا            
ا أريد بالخطاب مما لم يقصد به وأن ما دخل تحته           ــم وصــــوالخص

وقد تتكاثر الصيغ لتصبح مـائتين وخمسـين        . )٤(ما دخل قط فى لفظ المتكلم     
  .)٥(صيغة فى النقل اللغوى

ا فى  همتضمن معرفة العموم والخصوص الكشف عن حقيقتهما، ومحل       تو

                                                           
א.١٨٦−٢/٣٢א)١( א אא א٢٠٣−٢٠١، ،٩٠−٨٩. 
א٣٤−٢/٣٢א)٢( ، א א ،١/٣٠٣،

א א٣٠٤−٢٠٣א א"، ،٥٦−١/٤٠"א
אא ، א١٣٤−١/٩٩א א א.٥٧−٥٣، א

א א ،  ..٨−٣/٥א
א)٣( א.١٤٢א ، א א ،٢٠١א.٣١٢−١/٢٠١א

א א٢٦٧−٢٤٦א א ، א א٤٧−١/٥، ،١٦٢−١/١٥١،
א٤٩−٢/٣٩א א٣٩−٣٦، ،٧٧−٧٥. 
א)٤(  .١٤٣−١٤٢א
א)٥( א ، א א א א א א

א٣١٦−٢٢١ א א، א א א٣٢٧−٣١٧א ،
א٤٧٤−٣٢٨א א א١٢٧−١٢٥، א ،٢٩١−٢/٢٢٨. 
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ـ تالف ال القول النفسى، وفى األفعال، وفى األحكام، وفى المعانى، واخ         ذاهب م
 .)١(هبوسب

 لـذلك هنـاك     .أو عام بغيره فى الوضع أيضا     وضعا  والعام عام بنفسه    
هناك أكثر عمومـا وأقـل عمومـا أى عمـوم           العموم  فداخل  . معالعام واأل 
 .الصالحية هو المطلقوعموم عموم الشمول هو األصل، . )٢(وخصوص

ـ            ى حـين أن    والفرق بين العموم والعام أن العام هو اللفظ المتنـاول ف
والفرق بين  .  فالعموم من عوارض األلفاظ    .)٣(العموم تناول اللفظ لما صلح له     

عموم الشمول وعموم الصالحية، أن عموم الشمول هو المقصود فى مباحث           
األول كلـى   . البـدل ويسمى عموم   . األلفاظ أما عموم الصالحية فهو المطلق     

 لـذلك ال يوجـد    . )٤(ة فيه يحكم على كل فرد والثانى كلى ال يمتنع وقوع الشرك         
 والعام قبل الخاص يوجـب      .)٥( الخصوص بالبعض  لتعلقعموم فى األحكام    

 .)٧(وإذا الحق العام خصوص معلوم أو مجهول ال يبقى قطعيا. )٦(الحكم قطعا

يفيـد مـن    .  وحكم العموم فى اللغة وفى العرف      . العموم فى اللفظ   -ب
                                                           

א)١( ، א א٢٨٠−٢٦٨א א٢٩٩−٢٩٧، א ،
٢٧٧−٢٥٤.

א

א١٩١−١٥٧א א٤٦٥−٢/٤٥٩، ،١٣٢−١١٤،א٣٨−٢/٣٦،
א٢٦א א ،١٨٠−٢/١٧٩. 

א)٢(  .٢٨−٢٤א
א)٣( א١٨١−٢/١٨٠א ،١١٤−١١٣. 
،٢/١٨١א)٤( א א ،٢/٣٠٢. 
 .١١٤א)٥(
 .١٠٨−١٠٤א)٦(
 .١١٢−١٠٨א)٧(
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اللفظ، وقد ال يفيده ال من جهـة         وقد يفيد المعنى دون      .)١(جهة اللفظ والمعنى  
. ويقينـا قطعا   والحقيقة أن حكمه أنه يوجب الحكم        .اللفظ وال من جهة المعنى    

هو فهم  توى أو فى الفعل وهذا      حالعموم فى اللفظ وليس فى المعنى أو فى الم        
ومـا  . العام هو كل لفظ ينتظم جمعا من األسماء لفظا ومعنـى           .)٢(الصحابة
تناوال لكل ما يصلح له مـن       ن م ، أما كا  ةواحدجهة  ن  شيئين أو أكثر م   تناول  

ويختص العموم اللفظـى    . )٤(العموم استغراق ما تناوله اللفظ     .)٣(غير حصر 
 وقبـول االسـتثناء     ،ى وانقسامه إلى أنـواع    هبإثبات األحكام للكل وعدم التنا    

 .)٥(منها

تدل عليه الصيغة الوضعية    . وللعموم صيغ وضعية طبقا للسان العربى     
بالقصـد   اإلطالق أو بحسب المقاصد االستعمالية التى تفضى العوائـد           على
اسـتعمالى،  العتبـار   اوهذا  .  وإن كان أصل الوضع على خالف ذلك       ،إليها

 والقاعدة فى اللسان العربى أن األصل االستعمالى إذا عارض          .واألول قياسى 
ـ   تطلق  فالعرب  . ستعمالىلالاألصل القياسى كان الحكم      د العموم بحسب قص
يغ األلفاظ بحسب الوضع     وليس ما تدل عليه ص     ،التعميم بما يدل عليه الكالم    

وكل ذلك  .  وتقصد بالتعميم ما تدل عليه فى أصل الوضع        وتطلقها،. فرادىاإل
فقد يأتى المتكلم بلفظ العمـوم يشـمل بحسـب    . مما يدل عليه مقتضى الحال 

كمـا  . ى العموم  وهو ال يريد نفسه وأنه داخل فى مقتض        .الوضع نفسه وغيره  
كما قد يقصد من ذكر     . قد يقصد بالعموم ما يصلح اللفظ له فى أصل الوضع         

. فالعموم يعتبر باالستعمال ووجوه االسـتعمال كثيـرة       . البعض ذكر الجميع  
 فال يصح استثناء ذلك مـن       . وهى أوجه البيان   .وضابطها مقتضيات األحوال  

                                                           
א)١( אא ، א א ، א

א.٢٠٨−١/٢٠٦ א א א א
א٢٠٩−٢٠٨ א א١/٣٣٣/٣٣٩، א٢/٤٣، ،٦٢−١/٥٨. 

א""א")٢( א"א ،٦٢−٢/٦١. 
)٣(، א א١٠٢−١/٩٤א א٢/٢٥، א א٢٠٣−١/٢٠٢، א ،

א٣٣٠−٣٢٥/٣٢٧−١/٣٢٣ ،٢٧٨−١/٢٧٦. 
א٤٤א)٤( א، א ،٨٣−٤٤. 
א)٥(  .١٣٥−١١٣א
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 قواعد  نص بحسب تقرير  رعى تقرر فى ال   والقصد فى االستعمال الش   . اللسان
 فنسبة الوضع الشرعى إلى مطلق الوضع االستعمالى العربى كنسبة          .الشريعة

 .الوضع فى الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهورى

تاريخ اللغات والرياضـيات ووضـع األسـماء        ويدل على عموم اللفظ     
ا وهـذ . لألجناس واألنواع والكليات وإال الستحال التعامل مع كثرة األشـياء         

 كمـا أن الحكمـة تقتضـيها وال         .ليس قياسا فى اللغات بل استقراء تجريبيا      
يقتضـى الخصـوص    ن لسان العرب يقتضى العموم كما       إو. تقتضى نقيضها 

 ويسهل إثبات وضع اللفظ للعموم ألن صيغ العموم موجودة فى           .)١(والمشاركة
إذ يتوجه االعتـراض علـى مـن    . جميع اللغات وليست فقط فى لغة العرب     

عصى األمر العام، وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر            
وهو . وجواز بناء االستحالل على المحلالت العامة     . العام بخبر آخر يساويه   

 .)٢(جميعاالعقالء ما يتفق عليه 

والعموم العرفى هـو عمـوم   . واألسباب المفيدة للعموم اللغة أو العرف 
 .حذوف واإلضمار واإلجمالمال

 يكون الفعل فى الوزن دون الحروف فى صيغ الماضى والمضارع           وقد
 . )٣(وقد يكون مجازا. واألمر

                                                           
א٤٥−٢/٣٨א)١( א א٢٨٧−٢٧٧، ،١٧٧−١٦٤، א ،

 .٤٩١−٢/٤٨٣א
א.٥٤−٢/٤٨א)٢( ، א א א٢٣٩−١/٢٠٩א ،

، א ، א ، א א ،
א א ، א א א א א ،  .١٩٦−٢/١٨٩א

א)٣( א١٧٧−١٣٦א א٦٤−٥٩/٦٣، א ،١/٣٢٥.
א

אא

א א אא אא
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والعموم العقلى مثل عموم الحكم لعموم العلة، وعموم مفعوالت الفعـل           
 لـذلك قـد     . وهو عموم يتجاوز اللغة إلى العقل، واللسان إلى الذهن         .المنفى

 أو مطلقة فال تـؤثر      عامةعدة  فإذا ثبتت قا  .  تجاوزا يكون العموم فى المعنى   
القاعدة مقطوع بها ألنهـا أصـل       . فيها قضايا األعيان وال حكايات األحوال     

.  والظن ال يقف للقطعى وال يعارضه      .كلى، وقضايا األعيان ظنية أو متوهمة     
األعيـان  قضايا  إلى األدلة القطعية فى حين أن       الستنادها  والقاعدة ضرورية   

وقضايا األعيـان جزئيـة،     . ظاهرها أو مستثناه   فقد تكون على غير      .محتملة
وفى حالة المعارضـة    .  الجزئيات الكليات  ضوال تنق . والقواعد المطردة كلية  

ما أن يعمل بهما معا وهو مستحيل وإهمالها معا مستحيل القتضاء األفعـال             إ
هنـاك   ومع ذلـك     .خر، فيرجح الكلى على الجزئى    أو يعمل بأحدهما دون اآل    

نقيضان فى أحكام النفى واإلثبات     وهما  . وعموم المعنى لفظ  فرق بين عموم ال   
 .)١(العدمو والوجود

ولما كان قصد الشارع وضع قواعد عامة للسلوك هى السنن البشـرية            
 ال العمـوم    ىمثل سنن التاريخ فإن إجراء هذه القواعد يتم على العموم العاد          

ما دام المعنى   فقط  ليس البحث فى الصيغة     . )٢(الكلى أى على مجرى العادات    
 . ى عليه الحكمنإنما البحث فيما ينب.  حكميهى علن ومن ثم ال ينب. عليهامتفق

يكـون   حينئـذ    .)٣(صيغ العموم فى أصل اللسان ومقاصد الشـريعة       و
 فى العقليات   ، هل المضمر أو المفهوم صيغة للعموم؟ إذا كان العموم         :السؤال

ـ         مير إلـى الـبعض     فيكون المفهوم والمضمون صيغ العموم ورجـوع الض
والوصف ومفهوم المخالفة والفحوى أيضا من المعانى والمعـانى          .)٤(يخصه

                                                                                                                                        

א א
 

א)١( .١١٣−١١١א
א)٢( .٢٦٨−٣/٢٦٥א
 .٢٩٢−٣/٢٦٨א)٣(
א١٠١−٩٠א)٤( א א١٣١، א٢/١٩/٢٤، א א٣/٣٤٩، ،

א٦٤−٢/٦٣ א٨١، א ،٣١٩−٢/٣١٦. 
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 .)١(من العقليات وبها عموم

وهـذا هـو    . خل فى صـيغ العمـوم     ومفهوم الموافقة إشارة النص تد    
ى بالعموم طبقـا    حوحذف المتعلق قد يو    .)٢( أو المضمر أو المفهوم    المقتضى
 .)٤(الجميع تقتضى انقسام اآلحاد على اآلحادبع ومقابلة الجمي .)٣(لعلم البيان

. وكما خرج العموم من اللفظ إلى المعنى فإنه يخرج أيضا إلى الفعـل            
فيظـل  . والعموميات فى الشرعيات والعقليات معا وليس فى العقليات وحدها        

إذ تقع الرخص فى ما ال      . عزائم قائما دون أن تخصصه الرخص     العموم فى ال  
التكليف يجرى على العزائم قبـل      . خارجه عن العزيمة  ومن ثم فهى    . يطاق

 .الرخص أى على العموم وليس على الخصوص

وإذا ثبت العموم فال يثبت من جهة الصيغ فحسب بل أيضـا اسـتقراء              
مواقع المعانى حتى يحصل منه فى الذهن أمر كلى عام فيجرى الحكم مجرى             

وسـد الـذرائع ال     . العمومفاالستقراء، والتواتر المعنوى يبقيان على      . العموم
ات الشريعة مطردة ومتكررة وإن كان بها تخصـيص         يوعموم .يلغى العموم 

العمـوم بـالعموم دون     يجـوز   لـذلك   . وهو ما يثبتـه االسـتقراء     .منفصل
 .)٥(مخصص

 للعموم وليس للخصـوص      ومعظم التعريفات  . تعريف الخصوص  -جـ
ـ . وكأن الخصوص يفهم عن طريق القلب ألنه عكـس العمـوم           ع ذلـك   وم

والخاص كل لفظ وضع لمعنى     . )٦( لواحد أو لبعض   شىءفالخصوص وضع ال  
وهو معنـى   . معنى زائدا على العموم   الخصوص  يستلزم  .)٧(واحد على انفراد  

 ولكنه يدخل فى قاعدة كليـة       ، وهو كثير فى الشريعة    . أوليا ىثان وليس معن  
                                                           

א)١(  .١/٣٤١א
א٣٦٤−١/٣٦١א)٢( ،١٣٢−١٣١. 
 .١٣٢א)٣(
א)٤(  .٢٤٧−٢٤٦א
א)٥( .٣٠٨−٣/٢٩٢א
 .٢/٧١א)٦(
א)٧( א٩٣−١/٨٨א ،١٥. 
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 .)١(واحدة

ـ   .ويقع التخصيص فى صيغ الكالم القائم بالنفس       مون الكـالم    أما مض
ويظل اللفظ على العموم إلـى أن يـرد مـا           . القائم بالنفس فال تخصيص فيه    

وفى هذه الحالـة    . ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدا      . )٢(يخصصه
 .)٣(يكون استثناء

وكون العموم صـيغة    . والقول بصيغ العموم ال ينفى صيغ الخصوص      
واالستثناء أيضا نـوع    . ئنالتخصيص بأدلة وقرا  لغوية ال يعنى عدم إمكانية      

واختالف الصيغتين ال يعنى إثبات أحدهما دون األخرى بل         . من التخصيص 
ال يثبـت العمـوم      والتوقيف. لف لنفى الخصوص  لخوبرهان ا . ثباتهما معا إ

والـنص ال يحـدد     . وأدلة إثبات العموم أدلة يقينية وليست ظنية      . وحده يقينا 
نسانى فى الزمان والمكان أى فـى       اإلأحيانا الخصوص ويترك ذلك لالجتهاد      

والتشكك فى بعض صيغ    . وقد اتفق القدماء على القول بالعموم     . عالم األعيان 
والتخصيص ال يكون لزمان العبـادة بـل        . العموم ال يعنى التشكك فيها كلها     

 .)٤(لمناط العموم أى لألفراد والجماعات

هو موضوع   المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما     وحكم الخاص معرفة    
وحكم العام الوقف فيه حتى يتبين المراد منـه بمنزلـة المشـترك أو              . )٥(له

 .)٦(المجمل فى حالة الوقف أو إثبات أخص الخصوص حتى يظهر الدليل

 وقد يتأخر عنه لحـين      .وقد يجوز أن يرد التخصيص فى وقت العموم       

                                                           
א)١(  .٣٠٦−٣/٢٩٨א
א١٠٦−٢/١٠٥א)٢( א١/٣١٨، א١٣٨، א٧٠−٢/٦٦، ،

א٩−٢/٥ א٣٩−٢/٣٨، ،٨٧.. 
א٥٣−٢/٥٢א)٣( א٨٧، א ، א א א ،

٤٠٧−٢/٤٠٥.
אא)٤( א ، א ،.٤٩−٣/٢١א א א

א ،  .٦٥−٦٣א
 .١٣١−١/١٢٨א)٥(
 .٣٢٥−١/٣٢٤،א١٤٣−١/١٣٢א)٦(
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فى . يزوورود العام دون الخاص تجهيل وتعج     . )١(التطبيق ووقت الحاجة إليه   
 دون   يجوز تبليغ المكلف اللفـظ العـام       ال لذلك   .)٢(حين أن العموم فى الحال    

وإما يمكن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص وإال لتوقـف           . المخصص
األول مـا   : فالعموم قسـمان  .  معنية كان البد من البحث فلمدة    إن  . )٣(العموم

 الـدليل   هلم ما يخص   العموم حتى يع   فى حكم يمكن استعماله فى جميع أفراده      
والثانى ماال يقدر المخاطب أن يأتى بدليل فيه فال يلزمه إال ما            . ولزوم حكمه 

 .)٤(لكل خارج القدرةاوقف عليه ألنه بعض ليس بأولى من بعض إذ 

 وهو الوقت الذى ينتفـى فيـه احتمـال          .والحكم بالعموم له وقت محدد    
ـ فالحكم بالعموم يشرط انت   . الخصوص قطعا وجود دليل    أى اء المخصـص    ف

وعلة الفـرع   كما أن الجمع بين علة األصل       . )٥(توافر شرط عدم المعارضة   
 وأن  ،والشرط ال يحدث إال بالبحـث     . دليل القياس بشرط غياب فوارق بينهما     

فإن لـم   . )٦(يكون ذلك بالقطع، وهو اعتقاد جازم مع سكون النفس إلى الدليل          
 . يتوافر فيكفى غلبة الظن

تقليد العلماء وقتلهم الموضوع بحثا وإال كان حجـرا         وال يكفى فى ذلك     
فعدم العلـم   .ويض بأنه لو كان هناك دليل لظهرفوال يجوز الت. على االجتهاد 

ـ      .بالدليل ال يعنى غيابه    للمعلـوم علـى    اسـتناد    ه وال تفويض فى العلم ألن

                                                           
א)١( א٦٠א א א٢٨٣−١/٢٨١، א٣٠١−٢٩٩، ،

א ؟، א א٣٢٥−٣٢٣א א ،١/٤٠٠. 
 .٥٩−٢/٥٦א)٢(
)٣(، א א א א א א

א  .٢١٣−٢/٢٠٤א
א)٤( א אא א א א א ، א א

א א ؟ א א א א ،
א א ، א א א ،٢٢٠−٢/٢١٤.

 .١٦٢−٢/١٥٧א)٥(
)٦" א.א) א

א... א א.א א
א.." ،١٦٠−٢/١٥٩. 
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 .المجهول

 كما  . العموم من لم يسمع الخصوص وإال كان تجهيال        عسماإوال يجوز   
فالخصوص . )١( الخصوص ال يكون بالنص ضرورة بل بالعقل والمصلحة        أن

 عـن    النسخ الذى يكون فيه الناسخ مفصوال      سيكون مقرونا بالعموم على عك    
المنسوخ بفترة زمنية كافية حتى يحدث المنسوخ أثره الـوقتى فـى التغيـر              

 سماع العموم وجواز إ . اخياالخصوص كالبيان يكون مقترنا ال تر     . االجتماعى
كمـا أن االسـتثناء     . دون الخصوص مثل جواز سماع المنسوخ دون الناسخ       

 .يشترط اتصاله

 العموم مشتركة بين العموم والخصـوص،        ألفاظ . األلفاظ المشتركة  -د
 اللفـظ   .وجعلها فى أحد الطرفين دون دليل أو قرينة ليس بأولى من اآلخـر            

:  والسؤال هو  .)٢(المشترك يحمل على جميع المسميات، ويطلق على كل نوع        
 طبقا لمذهب   اهل يتم التوقف فى تقييد اللفظ طبقا لمذهب الخصوص أو إطالق          

 . ؟تظهر األدلة والقرائن على أى منهماالعموم حتى 

د لغياب القرائن عند    يالوعوالوعد  والتوقف فى إطالق العموم على أخبار       
 أم ألنها خارجة عن إطار علم أصـول الفقـه وأدخـل فـى               أصحاب الوقف 

 وال يمكن التوقف لدليل منطقى جـدلى، وأن         ؟ضوعات علم أصول الدين   مو
. من الشرع، آحادا أو تـواترا ألفاظ العموم تعرف بالعقل أو النقل من اللغة أو  

فهـو  . اللغات والعقل ال مدخل له فى    واآلحاد ال يعطى اليقين، وال تواتر فيها،        
 مـع   العقـل  باتسـاق     بل ال يتعلق بالموضوع ذاته    مغلق على نفسه،     جدلىدليل  
 .)٣(نفسه

والتساؤل حول األمر للوجوب أو للندب ال يقاس عليه التسـاؤل حـول          

                                                           
؟،١٥٦−٢/١٥٢א)١( א א א

א א٣٠٦−٣/٣٠١א א٣٣٧−٣٣٠، ،١٣٨−١٣٧. 
א)٢( א٢٨٥−١/٢٨٣א א٧٩−٢/٧٨، א٨٠، ،

א١٣١א א١/٣٤٩، א، א١٦٨−١٦٣א ،١٢٦. 
א٤٨−٣٧/٤٦/−٢/٣٤א)٣( ،٢٥−٢/١٤. 
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يل حلخصوص ألن األول صياغة لغوية فى حين أن الثانى ي         لاللفظ للعموم أو    
، ومن الـنص    شىءمن اللفظ إلى ال   خر مرحلة فى االنتقال     آإلى المضمون، و  

 .إلى الواقع، ومن اللغة إلى العالم

والخصوص غير وارد نظرا لوجود األدلة المثبتـة         وقف بين العموم  والت
وكل دليل على الوقف له دليل يقابلـه فـى          .  سبيل الترجيح  لكليهما ولو على  

تطلب الفعـل   توال يمكن الوقف فى األحكام العملية التى        . العموم والخصوص 
. يخيةالتارالتوقف فى األمور النظرية االعتقادية أو المعارف        فى حين يمكن    

 واالستفهام الذى يـؤدى إلـى إجابـة ال          .والعلم بصيغ العموم غير مستحيل    
والتردد بـين العمـوم والخصـوص واسـتعمال         . يتطلب الوقف بل الموقف   

. )١(صيغهما على التبادل يمكن ضبطه بمنطق محكم وال يدعو إلـى الوقـف            
 فتخصيص العمـوم ال     .ويمكن االستدالل بالعموم الخصوص فى عدة حاالت      

 .عنى توقفه عن كونه عاماي

 قد يفيد نفى اشتراكهما فى كل صفاتهما أو         شىء بال شىءونفى مساواة ال  
 وفى هذه الحالة يخصص العموم ابتداء بخصوص االنتهـاء،          .)٢(فى بعضها 

وإن ذكر بعض ما شمله العام يوجـب        . يخصص انتهاء بخصوص االبتداء   و
ورجوع الضـمير   . وموكذلك المفه . والضمير صيغة للعموم  . تخصيص العام 

 .ال يخصصهالبعض إلى 

وأحيانا تقع التحليالت اللغوية فى المغاالة فى التحليالت النحوية ما يفيد           
تقـع فـى    . وتبدو وكأنها غاية فى ذاتها    . وما ال يفيد فى التحليالت األصولية     
 .)٣(الصورية، وتفقد الداللة األصولية
                                                           

א)١( א ، א א א .٦٢−٣/٥٠א
א ، א  .٢٩٤−١/٢٨٦א

א)٢( ؟، א א ، א א٢٥٠−١/٢٤٩א ،
א١٧٦−٢/١٧٥ א א٣١٤−١/٣١٢، א١٨٨−١٨٧، א٢٥٨−٢٥٠، ،
 .٣٤٤−١/٣٣٠א،٨١א،١٤٠א،٦٣−٢/٦٢א،٥٠٦−٢/٥٠٥

)٣" א) א א א א א"א א ،
٤٨٣−٤٧٥. 
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 .ومـــغ العمــ صي-٢

ألفاظ الجمع، والجنس، وألفـاظ النفـى،       : ألفاظعدة  وله   . االستغراق -أ
واأللفاظ المبهمة، وألفاظ االسـتيعاب، واالسـم المفـرد، وضـمير التثنيـة             

 . )١(والجمع

يوضع اللفظ لالستغراق أى للكل والجميع وهى ألفاظ التأكيد والتأكيـد           
لظن على أن الكالم ليس علـى عمومـه،          يحسم األمر ويرفع ا    ن اللفظي ينبهذ

 وألفاظ الشـرط    ،"اإلنسان"لجموع، المعرفة بألف والم التعريف مثل       وألفاظ ا 
 ،"متـى "ومنها حـروف الزمـان مثـل        . )٢("ما"و" من"والجزاء العامة مثل    
 ".ال"و "ما"وألفاظ النفى العامة مثل ". أين"وحروف المكان مثل 

 )٤(وكـذلك النكـرة   . )٣(ويشمل المذكر والمؤنث  . وأيضا الجمع المذكر  
ل المثبت إذا كان له جهات وليس بعـام فـى           عسياق النفى، والف  بمفردها فى   

                                                           
א٣٧−٢/٣٤א)١( א١٠٨−١٠٢، א٧٥−٧٤، ،

٩٢٠−٩١٨. 
א"")٢( א٢/٣٦، א.١٠٢−١٠١، א

א א ، א א ، ،.٢٠−٣/١٦א א
א١١٥−١١٠א ، א א א א א א.٢٤٤−١/٢٤٠، אא

א א א א.٢٤٥−٢٤٤א א א −٢٤٦א
א٢٥٨ א א٥٩−٥٨، ، א א ،٣٥٧−٣٥٦، א ،
א٢٣٩−١/٢٣٧א א١١٧−١١٥، א٢٨−٢٦، א٣٢٨−١/٣٢٣، א ،

א٣٣٥−٢٧٥/٣٣٣−٢٦٨ א١٤٨−١٤٢/١٤٤−١٣٨، א٤٣−٢/٥، א ،١/٢٠٨−
א٣٦٥−٢٠٩/٣/٣٥٣ א א٣١٧−٣٠٦/٣١٤−٢٢٠/٣٠٤−١/٢١٧، א ،٢٦١−
א٢٩٧−٢٧٧/٢٩٣ א١٨٤−١٧٧، א٥٠٠−٤٨٢/٤٩١−٢/٤٦٦، ،٢/١٠−
א١٤ א٧٧، א٦٣−٦٠، א א٣٣٧−١/٣٣٥، א ،
א٢٤٨−٢/٢٢٨ א א א١٥٨−١٣٤، ،١١٩−١١٥. 

א٩٠−٢/٨٩א)٣( א א٦١، א٢٥٠−١/٢٤٨، א٤٩−٢/٤٥، ،
א٣١−٢/٢٦א،٢/٥٠٧ א א٢٦٨−٢/٢٤٨، א א ،١٣٦−
א١٤٢/٢٢٣ ،١٢٣−١١٩. 

א٣٢١−١/٢٩٠א)٤( א ،٢٨٦−٢/٢٧٠. 
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 .)٢(المصدر وأسماء العلةأيضا و. )١(أقسامه ألنه يقع على صفة واحدة

حينئـذ يكـون     .)٣(والصورة النادرة قول يدخل فيها العمـوم لتفردهـا        
 .)٤( هل داللة العموم على األفراد قطعية؟: السؤال

قل الجمع طبقـا لمـذهب أربـاب         هل يوضع اللفظ أل    . أقل الجمع  -ب
الخصوص؟ وهل أقل الجمع اثنان، وهو المثنى، أو ثالثة وهو أقل الجمـع؟             

وال  . وإخراج للناس من الخطاب، وتحكم بال دليل       ،هذا تضييق للفظ بال دليل    
فكالهما داخالن  .  والظن والجمع المطلق   .فرق بين أقل الجمع من حيث اليقين      

وال فرق بين أصل وزيادة، حقيقة فـى أقـل          تحت الخطاب من حيث اليقين،      
وقد ال يحدد أقل العموم بعدد معين بل بكـل مـا           .)٥( مجازا فى أكثره   ،الجمع

. )٧(د إال فى مسـائل    حوال يكون الجمع لوا   . )٦(يمكن أن يدخل التخصيص فيه    
والفـرق بـين     .)٨(وإن انتهى إلى الواحد فإنه يكون استثناء وليس تخصيصا        

                                                           
 .١٢٥א)١(
א)٢(  .٢٨٧−٢/٢٨٦א
 .٢٢٧−٢/٢٢١א)٣(
 .٢٠٣−٢/١٩٧א)٤(
א٤٦−٢/٣٤/٣٦/٤٥א)٥( א א٦١−٦٠، א٦٥−٢/٥٠، ،١٨٧−١٨٤،

 .١٤٩א
א)٦( א ، א א ، א

א.٨٤−٣/٨٣ ، א אא.٣٢١−٣١٨א א
א א.٣٣٠−٣٢٢، ؟، א٢٤٩−١/٢٤٨א ،٢٥٨−١/٢٥٥،

א.٣٩٦−٤/٣٩١א א א א٣٩٧−٤/٣٩٦א ،١٣١−١٢٧،
א١٨٢−٢/١٧٢א.٢٧א א٣٥٦−١/٣٤٨، ،٢٨٢−٢٧٨א،

א א٦١−١/٤٩א א١٥٠−١٤٨، א א٤٣٣−٣٧٣/٤٢٦−٣/٣٧١، א ،
א٣٢٢−٣٠٤/٣١٨−١/٣٠٠ א٢٨٤−٢٨٧٠، א.٥٠٥−٢/٥٠٠، א

א ، ،٣٥−٢/٣١א،٥٣٢−٢/٥٣١א
א٥٢−٢/٤٩א א٦١، א٦٥، א ،٣٤٤−١/٣٤٢،

א א١٢٨−١٢٧א א א٣٠١−٢/٢٨٨، ،١٢٤−١٢٣. 
א)٧( א  .٢٢٧א
א٨٢−٢/٨١א)٨( א١١٨−١١٦، א א١٤٠−١٣٩، ،٢/٢٣−

א٢٤ א١٣٥−٢/١٣١، א٦٢، ،٣٥−٢/٣١. 
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عام الذى أريد به الخصوص أن األول يشير إلى األقل،          العام المخصوص وال  
إلى غير االستغراق حتى أقـل      ويمكن صرف العموم     .)١(والثانى إلى األكثر  
. وربما يحتاج األمر إلى الخروج من اللغة إلى العـالم         . )٢(الجمع وليس دونه  

ومـن ثـم   . أما الطائفة فهى جمع ومفـرد . فاللغة مجرد بداية وليست النهاية   
 .)٣( أقل الجمع اثنانيكون

على العموم من   ويبقى اللفظ    . والخصوص استثناء  ، العموم قاعدة  -جـ
 ويمكن العمل به دون البحـث عـن         .)٤(حيث المبدأ إال إذا ورد ما يخصصه      

 .المخصص وإال توقف العمل بالعموم على اإلطالق

العموم، به  وينقسم الكالم إلى خصوص يراد بالخصوص، وعموم يراد         
 ا منه فخرج المستثنى مخصوص    شىءل القرآن والسنة على استثناء      وعموم د 

. استثناء مـن العمـوم    لفئة  فالخصوص إخراج   . عن الحكم الوارد بذلك اللفظ    
ن الخاص أتى بعـد     أوإذا ورد العام بعد الخاص يبنى العام على الخاص، وك         
 .)٥(العام، ويكون ذلك نوعا من التقديم والتأخير فى الكالم

. ظ عام ولم يفسر على ما يوجب تخصيصه يظـل عامـا           وإذا حصل لف  
 العمـوم هـو المبـدأ األول،        .)٦(عهو الفر  والخصوص   ،فالعموم هو األصل  

. العموم هو األساس والخصوص المؤسس عليـه      . والخصوص المبدأ الثانى  
وبلغة المناطقة، العموم هو    .  ثم ينشأ منه الخصوص ثانيا     ،العموم يطلب أوال  

                                                           
א)١( א٤٠١−٢/٤٠٠א ،١٤١−١٤٠. 
א.٩٧−٢/٩١א)٢( א ، א א א

א١٢٥−٣/١٢٣ א ،٢٩٦−٢٩٥. 
 .٣٦١−٣٥٨א)٣(
א٣٥٧א)٤( א.٢٤٧−١/٢٣٩، ، א א

א٣٦٨−٣/٣٦٢ א٥٣، א ، א א א١١١−١٠٦، א١٢١−١١٩، ،
א٢٦/٢٨ א١٦٦−٣٩/١٦١−٢/١٤، א א٢٨٤−٢٨٣، ،٦٢−
א٦٣ ،١٤٠−١٣٩. 

א)٥(  .٣٠٠−١/٢٩٦א
א)٦( ؟، א א א

 .٤٣١−٣/٤٢٥א
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 .خصوص هو القضية الصغرى المستغرقة فى الكبرىالقضية الكبرى، وال

 خـص  من العام فإنما يكون بـدليل أو يثبـت منـه أ            شىءإذا خص   و
الخصوص إذا كان معلوما أى الحد األدنى من الخصوص أو يبقـى البـاقى              

 وإذا  .)١( إذا كان الخاص مجهوال يبقى على العموم األصـلى          أو على عمومه 
 .)٢(مه الحتياجه فى مكان آخرخصص العام فقد يقى العام على عمو

 وقد يخصـص بعـض      .)٣(العموم إذا دخله التخصيص لم يعد مجمال      و
فإذا كان أول النص عامـا      . النص ويبقى اآلخر على العموم أو على اإلجمال       

إذا ورد الخبـر     و .)٤(وآخره خاصا، يبقى كل منهما على عمومه وخصوصه       
 فال عام بـدون     .ضاهخره يحمل كل جزء على مقت     آعاما فى أوله خاص فى      

وقد تضم صيغ العموم الخبر أيضا إذا يمكن         .)٥( وال خاص بدون عام    ،خاص
 والذاكرة تغنى عن اإلرادة     . باألمر والنهى عن طريق القصة والحكاية      اإليحاء
 .)٦(أحيانا

 والحقيقـة أن الحقيقـة   .وإذا خص العموم هل يصبح مجازا فى الباقى؟    
 وليسا  ،هى لغة، من المبادئ اللغوية العامة     والمجاز بعدان فى اللغة من حيث       

يعبران عن البعد الجمالى فيها، وتحويل الكالم إلى صـور          . من منطق اللغة  

                                                           
אא)١( ، א١٠٩−١٠٥א א א٥٩، ،١٢٦−١٢٥. 
א)٢( א٦٠−٥٩א א٤١٠−١/٤٠٤، א٣٠٤−٣٠١، ،٥٢−٢/٤٨،

א٥٧−٢/٥٤א א٦٢، א א١٣٠−١٢٩، ،
١٣٨−١٣٧. 

א١٩٢−١٨٧א)٣( א١٥٣، א א٢٣٤−١/٢٢٣، ،٧٩−٧٨. 
א)٤( א א א

א ؟ א א א א٣٠٧−١/٣٠٦א ،٢٧٦−
א٣٥٨−٢٧٨/٣٥٧ ؟ א א ،
א٣٨٣−٣/٣٧٣ א٤١٢−١/٤١٠، א א٣/٤٣٣، ،١١٥. 

א)٥( א٦٢−٦١א א٣٦٢، א٢٦١−٣/٢٥٩، ،٢/٨٠،
א  .١/٣٥٦א

א١٣٧−٤٥/١٣٥−٢/٤٣א)٦( א א٤٢٦−٣٤٨/٤٠٩−٣/٣٤٥، א ،٣١٢−١/٣١٠،
א  .٣٠٤−٣٠٢א
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فى . وكشف عوالم جديدة ترسمها اللغة     ، واإليحاء بالمعانى  ،فنية إلثارة الخيال  
. يتوجه إليهم الخطـاب   ومن  حين أن العموم والخصوص أقرب إلى الفحوى،        

جاز أقرب إلى لغة الخطاب وليس إلى مضمون الخطاب، وسيلة          الحقيقة والم 
 فى حين أن العموم والخصوص أقرب إلى المخـاطبين، غايـة ال             .ال غاية 
 فالخالف فى الوظيفتين المتمايزتين وليس فى إسـقاط اإلجابـة مـن             .وسيلة

أن يكون الباقى الذى يخـرج      : مستوى على مستوى آخر طبقا للقسمة العقلية      
 حقيقــــــــــة عــــــــــن العمــــــــــوم  

أو مجازا أو حقيقة فى تناوله مجازا فى االقتصار عليـه أو مجـازا بـدليل                
 منفصـــــــــــل مـــــــــــن عقـــــــــــل 

ويستحيل أن يكون جزء من الحكم حقيقة واآلخر مجازا وإنمـا قـد             . فعلأو  
 ال يبقى   .فى كون الباقى حجة   العقلية  واألمر يتجاوز القسمة    . )١(يكون استثناء 

 .لجمع ألنه يقينىأقل ايبقى  ويصير مجمال، أو ،حجة

 لفظ واحد من متكلم     .)٢(واللفظ العام إذا استعمل مجازا فإنه ال عموم له        
حقيقة أو مجاز أو مطلقـا      معنيين،  واحد فى وقت واحد قد يكون مشتركا بين         

 .أو مقيدا

 .ومــاط العمــ من-٣
                                                           

"٥٧−٢/٥٤א)١( ؟. א א א א"א א ،
א٢٥٤−١/٢٤٥ א א، א א.١٢٦−١٢٥، א

א א ؟، א א.٧٢−٣/٦٦א
، א ، א א א א.٧٥−٧٣א א

א ؟، א٢٨٦−١/٢٨٢א א٢٥٥−١/٢٥٣، ،
א١٢٤−١٢٢ א٤٧−٢/٣٩א/٣١، א א٢٩٤−٢٨٥، ،
א١٥١−١/١٤٥ א١٤٢−٢/١٣٨، א א٣٧٠−٣/٣٦٥، א א١/٢٣٥، ،
א٢١٣−٢٨٧א א٢٤٠−٢٣٧، א٥٣٣−٢/٥٣٢، ،٥٤−٢/٥٢،

א٧٨א ، א א א ،
؟ א"א א א٥٢١−٥١٨، א٦٥−٦٤، א١٨−٢/٩، א ،

א٤٢٩−٢/٤٠٨ ،١٣٧−١٣٥. 
א)٢( א٣٠٤א א٦٢−٢/٥٩، א א١٨٩−٢/١٨٨، א ،

 .١٧١−١٦٩א
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ما يمكن دعوى العموم فيه وما ال        ويمكن التمييز بين     . العام الخاص  -أ
أما إذا كان جوابـا     . )٢(إجابة على سؤال عموم   دون  فما ذكر ابتداء    . )١(يمكن

على سؤال خاص لفرد خاص فهو خصوص إال إذا كان السؤال عامـا فـى               
فـالحكم  . حاجة إلى جواب عام مثل الحكم على الماء العذب أو الماء المـالح       

وهو ما سماه األصـوليون عمـوم الحكـم         . )٣(على الفرد حكم على الجماعة    
وهو أدخل فى موضوع أسباب النزول الغائب فى تحليل         . السببوخصوص  

ورود العام على سـبب خـاص ال يسـقط           .بالناسخ والمنسوخ  اكتفاءالكتاب  
 وأن الشرع استجابة لنداء     ،مرتبط بالواقع إنما السبب يعنى أن الحكم      . العموم
فائدة السبب فى أسباب النزول وحمل الوحى فى المكان وقـد يكـون             . الواقع

على علة فالظـاهر    وإذا علق النبى الحكم     . الخاص أحوال األشخاص  السبب  
تـابع للسـؤال فـى      ومنه  ل ذلك جواب السائل غير المستقل       مثو. )٤(العموم

                                                           
א.٩٧−٢/٥٨א)١( ؟، א א

א.א.٢٩٣−٣/٢٨٤א ، א א
א٣٠٠−٣/٢٩٤ א ،٢/٨١. 

 .٦٠−٢/٥٨א)٢(
א"א)٣( א ".א

אא"א א"".، א ".א
א.٢/٥٨א ، א א א א א א א
א.١١١−٣/١٠١א ، א א

א١١٧−١١٦ א ، א ،٧٣٣−٧٢٨. 
א"")٤( ،٦١−٢/٦٠" א. א א

א"א א٣٤٧−٣٣٧، ، א א א ،٣٠٦−١/٣٠٢،
א א٦٥−٦٤א א٣٦٦−٣٦٥، ،٢٧٩−١/٢٧٥، א א א ،
א א١١٤−١١٣א א١٤٨−١٤٤، א٣٨، ،א١٦١−٢/١٥٠،
א٣٨٠−٣٤٨/٣٧٢−١/٣٤٥ א א٣٢٢−٣١٥، א א٤٩٧−٢/٤٨٧، ،١٥٠−
א١٥٣ א١٦٧−٢/١٦١، א א٢٣٣−١/٢٢٧، ،٢٩٣−٢٨٩،
א"א.٢٥٠−٢٤٦א א א

א א٦٠٦−٥١٢/٥٩٩−٢/٥١١א"א א٤١−٢/٣٥، ،
א٥٩−٢/٥٧ א١٣٢−١١٥/١٣٠−١٠٨، א٨٢، א א א ،

א ، א א٢٤٨−٢٤٦א א ،٤٠٠−١/٣٩٦،
א א١٣٠א א.١/٣٦٠/٣٦٥، א אא ،
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 والسبب الخاص أحد القـرائن      .)١(فالسبب مثل السؤال والحكم جواب    . العموم
 .لنقل العموم إلى الخصوص

 بيان سـواء كـان دليـل        فإذا لحق العموم الخصوص فإنه يحتاج إلى      
. )٢(ويكون أخص الخصوص إذا كان معلومـا      . الخصوص معلوما أم مجهوال   

اج بـالعموم   ج وقد يجوز االحت   .ومن ثم قد يجوز التمسك بالعام المخصوص      
. )٤( ويستعمل لفظ العموم فى الخصوص     .)٣(المخصوص فيما عدا المخصوص   

 ه التخصيص؟ هل يدخلالعموم المؤكد بكل ونحوها:  برز سؤالومن ثم

 باسم العلـم يوجـب      شىءوهناك طرق فاسدة مثل أن التخصيص على        
ـ  وتعليق الحكم بالشرط يوجب انعدام الح      .التخصيص وقطع الشركة   م عنـد   ك

انعدام الشرط، ووجوده بوجوده، وتخصيص العام بالسبب،وتخصيص العامة        
ـ          مبغرض ال  ع تكلم، ووجوب القرآن فى النظم المساواة فى الحكم، وحكم الجم

تلك العلـة   يعم  الشارع حكما على علة      وأيضا تعليق    .)٥(المضاف إلى جماعة  
وبعض ما شمله العموم ال يخص       .)٦(كى يوجد الحكم بوجودها فى كل صورة      

فإذا ما علق العموم حكما على أشياء ورود لفظ يفيـد تعليـق             . )٧(به العموم 
                                                                                                                                        

א٣٠٥−٢/٣٠٢א א א א٣٧٧−٣٢١/٣٤٩−٢/٣٢٠، ،
א١٣٥−١٣٣ א א א٢٣٥−٢٣٣، ،١٣٢. 

 .٨٠−٧٩א)١(
א)٢( א٦٤٣−١/٦٢١א א٢٤٥−٢٤٠א،١٤٥−١/١٤٤، ،

٥٣٩−٢/٥٣٣. 
א١٤٨−٢/١٤٢א)٣( ،١١٤−١١٢. 
א٢٠٦−٢٠٥א)٤( א١٣٢، א ،٤٠٤−٢/٤٠٣. 
.٢٧٧−١/٢٥٥א)٥(

א

א אאאא אא א
 

 .١٣٥א)٦(
א)٧( ، א  .٣١٢−١/٣١١א
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ـ   .شىءالحكم على بعض فإن الحكم ال ينتفى عما عدا ال          ض أفـراد   وذكر بع
ومع ذلك فإن اسـتعمال      .)١(العام الموافق له فى الحكم ال يقتضى التخصيص       

يصح االحتجاج بعموم   وقد  . )٢(ألفاظ التبعيض قد يحول العموم إلى خصوص      
ولم يصر مجمال فالمدح والذم حكمان      . )٣(اللفظ وإن اقترن بذكر المدح والذم     

 .غير مباشرين

لنص الصريح الذى يتوجه إلـى      ويمكن استعمال العام فى الخاص فى ا      
واألصل فى  . الصريح فى اللغة الظهور   و. )٤(والخاص قطعى الداللة  . الخاص

ـ ذا  إالصريح يلحق الكناية فيمـا      . قصورالكالم الصريح وفى الكناية       هرفص
 . )٥(ارفص

إذ وتتفاوت صيغ العموم من األعم إلـى األخـص،           . واقع العموم  -ب
طاب عام شـامل للمـتكلم والسـامع،         فالخ ،تحت الخطاب المخاطب  يندرج  

واألصل إتباع العموم فى اللفظ وليس فـى الفحـوى          . للمخاِطب والمخاطَب 
 .)٦(شـىء والمضمون، فى الصياغة وليس فى المادة، فى اللغة وليس فـى ال           

وهو جـدل    .)٧(وتوجيه األمر للفرد أو للجماعة أدخل فى الخصوص والعموم        

                                                           
 .١٣٥א)١(
א)٢( א ؟، א א  .٣٩١−٢/٣٧٨א
א٢٨א،١٩٤−١٩٣א)٣( א א٣٤٢−٣٤٠، א١٦١−٢/١٦٠، א ،

א٨١−٤/٧٦ א א٣١٠−١/٣٠٨، א٦١٣−٢/٦١١، ،٢/٧٩،
א١٣٤−١٣٣א א٨٧، א א٧٤٩−٧٤٧، א ،١/٣٤٤،

א א١٣٧א א١/٣٥٨، א א٢٤٦،א ،١٣٣. 
א)٤( א، א א א א א א א٢٥٦−١/٢٥٥א ،

א٣٢ א٣٧٤−١/٣٧٠، א א ،٢٣٢−٢٣٠. 
 .١١٤−١١٢א)٥(
אא)٦( ، א א٣٠٢א ،١٤٤−١٤٣،

א٥٥−٢/٥٤א א٧٨−٢/٧٧، א٨٦، א٣٥٩−١/٣٥٧، ،
א٣٤٨−٢/٣٤٦א א א א٢٣٧−٢٣٥، ،١٣١−١٣٠. 
א١٥−٢/١٤א)٧( א ؟، א א א ،١٢٤−١٢٢،

א٢٧٦−٢٧٤א א٢/٥٠٦، ،٨٤. 
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 فالخصوص هو توجيه األمـر لفـرد أو         .الجماعة والفرد، المشاركة والتفرد   
.  فالخطاب للواحد خطاب للجميع    .خطاب خاص " يا أيها النبى  . "جماعة معينة 

وإذا كان الخطاب خاصا لواحد أو لجماعة فهو خاص بهما إال إذا دل الـدليل               
يدخل أيضا فـى    " ا الناس يا أيه "وخطاب المواجهة    .)١(على أن يشمل غيرهما   

 وقد يكون األمر  .)٢(التاريخ فى   اً بعدهم استمرار  لمنصيغ العموم للمخاطبين و   
ويدخل فى األمـر والنهـى      . )٣(فرض كفاية يتوجه إلى جماعة دون الجميع      

ويدخل الرسول فى خطاب األمر ألنه خطاب عام إال إذا كان هناك             .)٤(أيضا
وإذا أوجب الرسول على غيره شيئا دل على أن األمـر ال            . خطاب خاص به  
 وكما ال تدخل األمة تحت الخطاب الموجـه النبـى           .)٥( وحده يتعلق بالرسول 

كذلك ال يدخل النبى تحت الخطاب الموجه لألمة وإن كان النبى قدوة لهـم،              
وقـول  . ويدخل فيها الصحابة فى عصر الرسـول      . )٦(وفرد من أفراد األمة   

 .)٧(الصحابى أو فعله بمفرده ال يقتضى العموم

رج الساهى والصبى والمجنون والنائم     ويدخل المكلف البالغ العاقل ويخ    

                                                           
א)١( א א א א א

א ، א٢٥٢−٢/٢٤٣אא א٣٧١−١/٣٧٠، א א ،
א א٢٤٨، א١/٣٥٢، ،١٣٠. 

א)٢(  .٢٤٠−٢/٣٣٨א
א)٣( א٢/١٥٧א ،٣١−٣٠. 
א)٤( אא ، א

א א ،  .٣١٦−٢/٣١٢א
א)٥( א ، א א א −٢/١٧٩א

א.١٨٣ א א
א ، א א א٢٦٤−٢٦٢א א٢٢−٢١، ،٣٦٧−١/٣٦٢،

א١٥٠א א א٢٢٧−١/٢٢٤، א٦١٠−٢/٦٠٩، ،
א٢/٧٥ א٣٤/١٠٢، א ،٣٤٤−٢/٣٤١. 

א٨١−٢/٨٠א)٦( א٣٦٣−١/٢٧٠، א٥١٦−٢/٥١٣، א ،١٣٥،
א٣٥١−١/٣٤٥א א١/٣٥٥، ،١٢٩. 
 .٤٤−٢/٤٢א)٧(
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 .)١(والسكران والمكره

.  ويدخل أيضا فى صيغ العموم واألمر      .)٢(الذكر واألنثى ويتناول األمر   
إن فـى   ذكرهن  وبالرغم من التخصيص بعد ذلك بعد اعتراض النساء بعدم          

 كما يدخل النساء كالرجال     .)٣(ذلك إلى دليل  يحتاج  وقد  . المؤمنين والمؤمنات 
وقد جاء التخصيص بناء على اعتراض مـن        . يا أيها الناس  حت خطاب   ت

المسلمين "،  "المؤمنين والمؤمنات "النساء بتوجيه خطاب خاص لهن فى صيغة        
، وليس فقط عن طريق التغليب فى اللغة، أن صيغة المذكر تشمل            "والمسلمات

 بنـون   المؤنث ألن اللغة تميز بين جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السـالم           
يشمل الخطاب الذكور واإلناث سواء كان فى العموم والخصوص         . )٤(النسوة

 .)٥(أو األمر والنهى
ويدخل كل المكلفين تحت خطاب العموم ال فرق بين حر وعبـد فـى              

ال يشترط فى المكلف الحريـة بمعنـى نفـى          . يا أيها الذين آمنوا   صيغة  
ويدخل  .)٦(ى األمر والنهى  ويدخل هذا الشرط فى أحكام التكليف وف      . العبودية

                                                           
א٢٣−٢٠א)١( א١٠، א א١٩٤−١٨٩، א٣٥/٣٧، ،١٠. 
א)٢( א ، א א ،.٢/١٧٣א א א א

א.١٧٨−١٧٦א ، א א א١/٢٥٠א ،
א٧٩−٧٧ א٢١، א، א א א א

א ، א٤א א٦١، א א٣٥٤−١/٣٥٣، ،٣٦٢−٣٦١،
א א١٣٦−١٣٥א א١/٣٢٥، א א٣٣٥−٢/٣٣١، א ،

א٢٣٠−٢٢٨א א٤١١−١/٤٠٢א.١٢٨−١٢٦، ،
א٣٦٢−١/٣٦١ א א١٨٨−١٨٦، א١٤٣، א١/٢٩٠، א ،٣/١٢٤−
א١٣٢ א א٢١٧−١/٢١٢، א٢٨٨−٢٨٤، ،١٩٠−١٨٨،
א٤٧−٢/٤٤א א٧٤−٢/٧١، א٤٦−٤٥، א٨٥−٨٤، ،

א٢٢٣−٢٢٢ א ،١/٣٠٩. 

א٣٦٢−٣٦١א)٦( ،٣٥٤−١/٣٥٣. 
א٨٦−٢/٧٧א)٤( א ،٣٤٠−٢/٣٣٨. 
א)٥( א ، א א٣٢٩−٢/٣٢٤א א ،١٨٥−١٨٣. 
א)٦( ، א א א١/٣٠٠א א٢٥٣−١/٢٥٠، ،٢١،

א٣٥٨−١/٣٥٦א א א١٢٤−٣/١١٩، א א٢٢٤−١/٢٢١، ،
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الخطاب موجه إلى اإلنسان المكلف بصرف النظر        .)١(أيضا فى صيغ العموم   
هذا باإلضافة إلى أن نظام العبوديـة قـد         . عن وضعه االجتماعى التاريخى   

 .)٢(انتهى من التاريخ

ويتنـاول  . يا أيها النـاس   ويتناول األمر المؤمن والكافر فى صيغة       
وهو . فالمؤمن هو الموجه إليه األمر    .  أيها الذين آمنوا   يافى  وحده  المؤمن  

والكافر ال يخاطب بالعبادات إال بعد إثبـات        . )٣(يدخل أيضا فى صيغ العموم    
ومـع ذلـك ال     . التخيير  وفى هذه الحالة يكون على     .الحسن والقبح العقليين  

 فى األصـول وال فـى     تكليفا بالمحال ال    يجوز تكليف الكفار شرعا وإال كان       
ـ     . ون بحدود المسلمين  الفروع وال يحد   .  حـق اهللا   هوإذا أسلم الكافر سقط عن

فالفرق . المؤمنينوويدخل فى الخطاب المسلمين     . ويقبل قربهم من المسلمين   
 وجنـون   .)٤(ويدخل فى ذلك أهل الكتـاب     . فى النفس وليس فى الفعل    بينهم  

سـتثنى  تو. سـلمين وماله حرام مثل مال الم. الكافر قبل البليغ يرفع عنه القلم     
 . من ممتلكاتهتإال إذا كانصورهم 

ويتداخل العموم والخصوص واألمر والنهى فى دخـول الكـافر فـى            
                                                                                                                                        

א١٩٢−١٩١ א٦١١−٢/٦١٠، א٧٥−٢/٧٤، א٨٥، ،
א٧٤٧−٧٤٦א א א٣٣٨−١/٣٠٩،٢/٣٣١/٣٣٦، א١٢٨، ،

٣٥٤−١/٣٥٣. 
א)١( א ، א א א א א١٧٤−٢/١٧٣א ،

א٢٣٠−١/٢٢٩ א٧٦−٧٥، א٢٩٠−١/٢٨١، ،٣٤. 
א)٢( ، א א א א א א  .٣٣٠−٣/٣٢٩א
אא)٣( א ، א א א א א א٢/١٧٥א א ،

א ؟، א٢٣١−١/٢٣٠א،١٩٧−١٨٤א א ،
א ، א א א٦٨٩−٥/٦٧٨א ،

א٨٤−٨٠،א٤٠ א٢١، ، א א א ،
א١/٣٥٨،א٤٠١−١/٣٨١ א١٠، א١٨٢−١٧٠א، א ،٥٥،

א ، א א٧٨−١/٧٣א א٣١٥−١/٢٩٨، א ،
א١٥٠−٣/١٣٢ א٢٠٠−١٩٢، א٤٩−٤٦، א٨٦−٨٥، ،
א٩٣−٩١ א א١/٣٥٢، א١٠، א א٣٣٧−٣٣١−١/٣٢٠، ،
א١٣٧−١٣٦א ،١٢٨. 

א)٤(  .١/٣٥٥א
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وتكليـف  . وشرط التكليف اإليمـان . الخطاب فى الشرعيات فى العام واألمر   
يـا أيهـا    صيغة  غير المكلف تكليف بما ال يطاق، ويدخل جميع الناس فى           

كفـار وال مخـاطبتهم بـاألمر أو النهـى وال         ال فال يجوز تكليف  . )١(الناس
 .)٢(إدخالهم تحت العموم

أما تكليف الجن فخارج عن علم أصول الفقه وأدخل فى علـم أصـول              
عليـه السـالم    " جبريل"وال يدخل   . ألن التكليف فى الدنيا للمكلفين    . )٣(الدين

ـ         . )٤(تحت خطاب التكليف   م فالتكليف للبشر، باإلضافة إلى أنه أدخل فـى عل
 .أصول الدين وخارج عن علم أصول الفقه

 .وصــاط الخصــ من-٤

 بالذكر أو إخـراج     فراد بعض الجملة  إالخصوص   . ألفاظ الخصوص  -أ
الخاص هو كل   و .)٥(بعض ما تناوله العموم عن حكمه والتخصيص فيه أبين        

 . وأحيانا يسمى المنفرد.لفظ وضع لمعنى معلوم على االنفراد

 خاص بنقل األسماء عن مسـمياتها مـن         شىءالخصوص كل   قد يعنى   
الفور إلى التراخى، ومن الظاهر إلى المؤول، ومن العموم إلى الخصـوص،            
ومن المحكم إلى المتشابه، ومن المطلق إلى المقيـد، ومـن المجمـل إلـى               

 .)٦(المبين

                                                           
א)١( ، א א א٣٠٠−١/٢٩٤א ،٧٩−٢/٧٨. 
א٣٢−٣١א)٢( א א٩٦−١/٩١، א٨٣−٧٧، ،

٣١−٣٠. 
א)٣(  .١/٣٠٩א
 .٣٤٨−٢/٣٤٧א)٤(
 .٤٤א)٥(
א)٦( ، א ، א א א

א ، א א ، א אא א ،
א ، א א٣٧٣−٣/٣٦٨א ،

א א א١١٢−١١١، א١٩٥، א٣١−٣٠، א ،٤٩−١/٤٧،
א א٣٠١−٢٩٧א א٢٠٣−٢٠١، ،٢/٥٢٧،

א٥٣١−٢/٥٢٩ א٨٠−٢/٧٩، א٥٧−١/٥٦، ،٤١−٣٩،
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ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من العام واحد، وفى هذه الحالة يكون            
العمـوم نظـر    . وم مؤقـت والتخصـيص نهـائى      فـالعم . العموم االستثناء 
 .)١(والتخصيص عمل

وباقى ألفاظ الخصوص هى األلفاظ     . )٢(واسم العلم يدل على الخصوص    
 ، ويكون التخصيص بالبدل إثباتا للفعل المتحـرك       .التى ال يجوز العموم فيها    

 والجـار   ، وبـالظرفين  ،وبالحال تأكيدا على الفعل الحى وليس الفعل اآللـى        
 .)٣(من خالل تذوق اللغةوالمجرور 

. فيهـا مثـل معنـى الخطـاب       خطاب ال يجوز العموم     مظان  وهناك  
فحوى الخطاب، ولحـن    يخرج  لذلك  . فالتخصيص فى اللفظ وليس فى المعنى     

 المفهوم ال عموم لـه ألن       .)٤("الخطاب، ودليل الخطاب وكل نواحى المفهوم     
. خاص ال أخص فيـه     و ،ويتراوح بين عام ال أعم منه     . )٥(العموم فى األلفاظ  

المطلق هو األمر العام فى ذاته فى حين أن العـام           . وفرق بين المطلق والعام   
 عموم الشمول   ،كلى وعموم المطلق    ،العام شمولى عموم  . )٦(هو صيغة للفعل  

 .كلى وعموم البدل ال يمنع من وقوع الشركة

صيص ال يدل على التخصيص سواء كان مقرونا بالعـدد أو لـم             نوالت

                                                                                                                                        
א٣٢−٢١א א٦١−٦٠، א א٣٦٣−٣٦٣٣٥٨−٣٥٨، ،

א٢٧ א א٣٩٣−٢/٣٩٢، א א١٣٠−١٢٨א، א ،
א ،  .١٤٢−١٤١א

א)١( א ، א א א א א٤٩٩−٤٨٣א ،
א٥٥٩−٥٢١א ،١٤٥−١٤٤. 
א)٢(  .٤٧١−٢/٤٦٥א
א)٣(  .٢/٤٨٦א
א)٤( א ، ، א −٣/١١٢א

א.١١٥ א٢٥٣−٢٥٢، א٣١، א ،٣٠٢−٣٠١،
 .٥٢٦−٢/٥٢٣א
)٥" ("،"א"א א٢/٧٠، א١١٨، ،

א٦٨−٢/٦٧ א٨٢، א ،١٣٤−١٣٣. 
א٤٦٦−٢/٤٦٥א)٦( א ، א א א א١١١−٨٣، ،١١٥−١١٤. 
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 .)١(يكن

والفعل المثبت وهو الفعل الواقع ال يكون       . )٢(وألفاظ النفى ال عموم فيها    
 ولـيس   .)٤( وال عموم للمتقضى على لفظ المفعول      .)٣(عاما فى أقسامه وجهاته   

. )٥(من مقتضيات العموم االقتران والعطف إذ يجوز العطف علـى مختلفـين           
. )٦(الجمـع واالسم المشترك بين مسمين ال عموم فيه ألن االشـتراك غيـر             

" إنمـا "و. )٧("ل"و" كى"وحروف  " حتى"وينتهى التخصيص إلى الغاية بألفاظ      
 .)٨(للحصر

والخطاب الشفاهى ال عموم فيه ألنه قصد متبادل مباشر بـين مـتكلم             
لـيس  وهـو   . )٩( التى تعنى البشر جميعا    يا أيها الناس  وسامع على عكس    

 .)١٠(خطابا لمن عقب المخاطبين

الفعل المتعدى إلى أكثر من مفعول ليس صيغة         و . واقع الخصوص  -ب
وجـه   على   إال والفعل ال ينطبق     .)١١(للعموم ألنه يتعلق بالمحتوى والمضمون    

                                                           
א)١(  .٢٤١−٢٤٠א
א٢/٤٩א)٢( א א٨٦−٤/٨١، א ،٣٤٨−١/٣١٥. 
א٨٢א)٣( א א١/٣٤٩، א ،١٣٣−١٣٢. 
א)٤( א  .٢٣٩−٢٣٨א
،.٧١−٢/٧٠א)٥( ؟א א א

؟، א א א א
א٣١١−١/٣٠٨א א١٧٥−٢/١٧٢، א א٢٨٠−١/٢٧٧، ،

א٢/٥١٣ א٦٩−٢/٦٨، א١٤٠، א א١/٣٩١، ،
א٢٩ א א١٣٤، ،١٣٩−١٣٨. 

 .٧٢−٢/٧١א)٦(
 .٢٠٥−٢٠٣א)٧(
א)٨( א  .٣٢٤−٣٢٣א
"،א،א،،٨٦−٢/٨١א)٩(

א"،"א א"،"א א א"א ،
א٢/٨٤ א٧٧−٢/٧٦، א א ،٢٢٣−٢٢٢. 

א١/٣٥٦א)١٠( ،١٢٩−١٢٨. 
א٦٣−٢/٦٢א)١١( א٣٢، א٦٥−٢/٦٤، א٨١، ،
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 والفعل ذاته ال عموم له ألنه يتعلـق         .)١(واحد منه إن تعدى إلى وجهات عدة      
وهى األلفاظ التى   . )٢( وعلى وجه معين   ،بأداء معين، فى مكان وزمان معينين     

 ، لذلك كان فعل النبى ال عموم لـه        .التحليل والتحريم على األعيان   علق فيها   
 .)٣(وكذلك أحواله وتقاريره

إال على سبيل القـدوة والمثـل       والخطاب الخاص له أيضا ال عموم له        
وما . )٤( الرسول ال يقتضى بالعموم    وقول الراوى من أفعال   . ك األحوال وكذل

 أقل يقينا   ، رواية غير مباشرة   رواه الصحابى عن نهى النبى ال عموم له ألنه        
والرواية أقرب إلى   . فقد تخطئ الرواية السياق   ". سمعت"فى ألفاظ الرواية من     

 وكذلك رواية الصحابى قضى النبى بكذا مثل نهى عن          .المتنالسند منها إلى    
فأقضية الرسـول فـى     . التوهم لودعوى العموم من فع   . )٥(كذا ال عموم فيه   

يختص  و . أما لو تكررت العلة يتكرر الحكم      .مهاتعميحاالت خاصة ال يجوز     
ويقـع   .)٦(العام بسببه وإن زاد المتكلم على قدر الجواب ال يختص بالسـبب           

 .)٧(التخصيص بالعلة ثم بعد ذلك تعم العلة طالما عم الحكم

ال عموم فى واقعة لشخص معين قضى فيه بحكـم معـين وأصـبح              و
وهو العمـوم   . يمكن القياس عليه   ومن ثم ال     .)٨(صاحب الواقعة مختصا بعلته   

                                                                                                                                        
א١٣٢א א א ، א א א א א ،

א א ،  .٣٣١−٢/٣٢٢א
א٦٦−٢/٦٥א)١( א ،١٣٣−١٣٢. 
א٦٤−٢/٦٣א)٢( א٢٠٢−٢٠١، ،٢٩. 
)٣(א...،אא א٦٦−٢/٦٤، ،١٤١−٢/١٣٩،

א א٣٤٠−٣٦٩א א א٣٣٠−١/٣٢٢، ،٧٠−٢/٦٩،
א٨٤−٨٣א א א،٣٦٤−١/٣٥١/٣٦٣،  .١٣٥/١٣٨−١٣٤א
א٥٢٣−٢/٥٢٢א)٤( א ،٧٣٥−٧٣٣. 
א٦٨−٢/٦٦א)٥( א٥٣−٢/٥٠، א٥٢٦−٢/٥١٦، ،

א٦٧−٢/٦٦ א٨٣، א ،١٣٣. 
א)٦( א  .٢٤٥א
 .٢٧٥א)٧(
א)٨( ، א א٧٠−٢/٦٨א ، א א ،
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. فإذا تركت التفصيالت مع وضع االحتمال جاز العموم       . فى حكايات األحوال  
 .وال عموم لحكاية الحال إذ الداخل فى الوجود هو الواحد من األحوال

والنسخ الشـتراكهما فـى     تشابه التخصيص   ي و . التخصيص والنسخ  -جـ
 ذلك يفترق التخصـيص عـن       ومع.  بنقض ما يتناوله اللفظ    اختصاص الحكم 

وقد يكون التخصيص لألعيـان     .  التخصيص لألعيان والنسخ لألزمان    .النسخ
التخصـيص يـرد علـى      . واألزمان فى حين أن النسخ ال يكون إال لألزمان        

التخصيص ال يكون إال لبضع األفراد، والنسخ       .  والنسخ على األفعال   ،األفراد
 النسخ تخصيص الحكم بـزمن      .يل والنسخ تبد  .التخصيص تقليل . لكل األفراد 

التخصيص يدخل فى كل شـخص      . معين بطريق خاص بخالف التخصيص    
 فى التخصيص يبقى التخصيص حقيقة أو مجازا        .والنسخ فى شخص أو أكثر    

يبقى التخصيص على داللة اللفظ على ما بقى        . فى حين أن المنسوخ ال يبقى     
 فى حين أن النسـخ      ال تخصص شريعة بشريعة   .  والنسخ يبطل الداللة   ،تحته

وال يجوز تأخير التخصيص فى حين أنه يجوز تأخير         . يبطل الشريعة السابقة  
والنسخ يتطرق لكل حكم    . التخصيص بيان للمراد والنسخ رفع للحكم     . الناسخ

 والتخصيص ال يدخل إال فـى مـأمور         ،سواء كان ثابتا لشخص أو أشخاص     
. ما لـم يـرد بالمنسـوخ       والنسخ بيان    ، التخصيص بيان لمراد العموم    .واحد

 وال يتقـدم    ،التخصيص قد يكون مقترنا بالعام ومقدما عليه أو متأخرا عنـه          
 . الناسخ على المنسوخ وال يكون مقترنا به

التخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن والسمع واإلجماع فى حين أن           
يجوز أن يكون التخصيص باإلجماع وليس      . النسخ ال يكون إال بقول وخطاب     

على التخصيص  .  ويكون التخصيص فى اإلضمار والنسخ فى األحكام       .لنسخا
الفور والنسخ على التراخى تخصيص المقطوع بالظنون واقع وال يجوز ذلك           

ال يدخل التخصيص إال فى العام فى حين يدخل النسخ فى العـام             . فى النسخ 
التخصـيص  . التخصيص ال يلغى األمر فى حين أن النسخ يبطله        . والخاص

                                                                                                                                        
א٢٧٨ א١٣٩−٥٥/١٣٨−٢/٥٣، א א٣٦٨−٣٦٧، ،٥١٢−٢/٥١١،

א٧١−٢/٧٠א א א ،٣١٩. 
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. )١( أن المراد بالعموم ما عداه والنسخ يحقق إلى كل مـا يتناولـه اللفـظ               هو
. التخصيص يبين أن المراد بالخطاب ما عداه والنسخ يبين المراد فى الحـال            

 .)٢(وتعليق الحكم قد يكون تخصيصا أو نسخا

 .ومــص العمـة تخصيــ أدل-٥

ـ       وم  م ويخصص الع  . وسائل المعرفة  -أ ة بنـوعين مـن األدلـة، األدل
والسـمعى  .  والمنفصل ضربان عقلى وسـمعى .)٣(المنفصلة واألدلة المتصلة 

فالعـام ال   . والداللة الكتاب والسنة، واإلمارة خبر واحد وقياس      . داللة وإمارة 
والتخصـيص  . والمتصل شرط وصفة وغاية واستثناء    . يفيد خاصا إال بدليل   

م العالمة علـى مـا      وال تتقد . بالعدد ال يدل على الزائد والناقص كما بل كيفا        
 .)٤(هى عليه عالمة

 ،ومنطق التخصيص فى تراتب األدلة هو تخصيص المقطوع بالمقطوع        
 .)٥(والمظنون بالمظنون، وليس المقطوع بالمظنون أو المظنون بالمقطوع

ويجوز تخصيص العموم بدليل العقل ودليل السمع أو غيرهما من األدلة           
 به بشروط فى األصل والمحل      فكل عموميات الشرع مخصصة   . )٦(المنفصلة

                                                           
 .٣٩٩−٢/٣٩٤אא)١(
 .١٤٣−١٤٢א)٢(
א)٣( א ، א א א .٣/١٧٢א

א ، א.٢٥٧א ، א ،٢٧٤−٢٧٢א
א ، א٢٤٣−٢٣٩א א٢٧٩−١/٢٦٧، א٣٨−٢١، ،

א١٤٤−٢/٩٩ א٤٣٠−١/٤٢٦، א א٣٤٥−٣٠٠/٣٤٣−٢٩٧، ،٧٢−٢/٧١،
א א٣٣٣−١/٣٣٢א א٢٠٩−٢٠٧، א٢/٥٣٩/٥٧٠، ،

א٧٧−٢/٥٩ א٩٥−٢/٨٢، א١٣٠، א٤٦−٤١، ،
א٩٥−٩١/٩٤−٨٨ א א٥٧٣−٥٥٩، א٧٤−٧٢، א ،٣٧٨−١/٣٦٤،
א א٢٨٩−٣/٢٨٧א א א١٤٩، א٣٧٥−١/٣٧٤، א ،
א٢/٤٢٠ ،٥٤١−٢/٤٩٠. 

א٢٢א)٤( ،٧٦−٤/٧٥. 
א)٥(  .٥١٠−٢/٤٩٤א
א١٠٤−٢/١٠٠א.١٣٦−٢/٩٨א)٦( א١٠٥−٢/١٠١، א ،
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وهنـاك فـرق بـين التخصـيص        . )١(وقلما يوجد عام ال يخصص     .والسبب
التخصيص بالسبب غيـر    . بالقرائن والتخصيص بالسبب من األدلة المتصلة     

وتعيين المجمالت،  تبين  بسياق  الفى حين أن التخصيص بالقرائن مثل       . مختار
 .)٢(المحتمالت

 ،سائل المعرفة، مثل الحس والعقـل     وهناك مخصصات للعموم تتعلق بو    
 وبـالحس   .شـىء ير كل   مودليل الحس وهو دليل البداهة والمشاهدة مثل تد       

. ودليل العقل وهو دليل البداهة العقلية     . )٣(يخصص ماعدا السموات واألرض   
 فمـــــــن حكـــــــم الحـــــــج يخـــــــرج    

 فى آن واحد، سابق فى      ه وتال ل  والعقل سابق على السمع   . الصبى والمجنون 
 الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

 .)٤(تال فى التأويلو

. )٥(الخطاب وعادة المخـاطبين  وقد يخصص المتكلم    . إرادة المتكلم  -ب

                                                                                                                                        
א"،٣٣٧−٣١٨ א א א"א ،٥٥−٥٣،"

א א א א"א א"،٥٨−٥٦،
א א א"א ،٦٢−٥٨،"، א א א

א"،٧٩−٦٤א א א א ،١٧٥−١٦٧"א
א א ، א א١٧٦−٣/١٧٣א א א١٥١−١٥٠، א ،

٤٩٤−٢/٤٩٠. 
"٩٩−٢/٩٨א)١( א. א א א א"א א ،١٤١−١/١٣٥،

א א ، ،،٩٥−٩٤א א ، ، א א
א א.٦٥−٣/٦٣א ، א٢٥٧−٢٥٦א ،٤٢٩−١/٤٢٦،
א٢٢٤−٢٢٣א א ، א א ،٧١٠−٦٦٧. 

א)٢(  .٥١٦−٢/٥١١א
א٢/٩٩א)٣( א٥٧٣−٢/٥٧٠، א٢/٦٠، ،١٥٧. 
א١٠١−٢/٩٩א)٤( א"،٢٦٨−١/٢٦٧، א א

א١٥٢−١/١٤٢ א١٤٢−٢/١٤١، א א٣٧٧−٣/٣٧٣، א ،١/٢٥٧−
א٢٥٩ א٣٠١، א٢/٦١، א١٠٠−٢/٩٨، ،

א١١٩−١١٨ ،١٥٧−١٥٥. 
א)٥( א ، א א٢٥٨−٣/٢٥٦א ،٢/١١٨.

א א ، א ،
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وإرادة المتكلم تجمع بين الـدليل      . وهو التخصيص بدليل الخطاب أو المفهوم     
المنفصل مثل دليل العقل ودليل السمع، والمتصل مثـل         . المنفصل والمتصل 

 . المفهوم والفحوى والسياق

 وال تصح نية تخصـيص      .)١(ية والقصد وإرادة المتكلم   يتم التخصيص بالن  
وتخصيص .  والجنس عام  ،فالصفة خاصة . نية تخصيص الجنس   الصيغة بخالف 

وعادة المخاطبين حتى لو تغيـرت      . )٢(المسميات إرادة المتكلم اللفظ العام ببعض    
ألن المعنى العرفى أحد معانى      من وقت إلى وقت ومن بيئة إلى بيئة تخصص        

 .)٣(واللغة تتطور بتطور الزمان.  االشتقاقى واالصطالحىاللفظ مع

والتخصيص بالمفهوم بالفحوى مثل تحـريم ضـرب األب تخصيصـا           
وهـذا التخصـيص    . هذا التخصيص يدخل فى فحوى الخطاب     أن  للتأفف مع   

مفهـوم  "وهـو تخصـيص بـالمفهوم       . يخرج عن كونه للفظ وليس للفحوى     
إلـى  الضـمير   القصد ورجـوع    لفحوى  ضم ا يو". مفهوم المخالفة " و "الموافقة

 .)٤(تقدممال

وال يعنى التخصيص بالمتصل أو بالمنفصل كاالستثناء والصفة والغاية         
.  من عموم اللفظ بل هو بيان لقصد المتكلم والتخصيص بالشرط          شىءإخراج  

 ويكون بالصـفة    .ويكون بالظرف والجار والمجرور   . وهو فى اللغة العالمة   

                                                                                                                                        
א ، א٢٥٢−٢٥١א א١/٢٧٥، א١٤٤−٢/١٤٢، א ،

א٣/٣٩٧ א א٣٣٢−١/٣٣٠، א٢/٥٩٢، ،٢/١٠٧،
א٩٧−٩٦א ،١٦١−١٦٠. 
א)١( א א א אא א ، א א א א א ،

א٥١٨−٥٠٠ א א א٢٤١−٢٤٠، א א٣١٢−٣٠٨، ،
א٣١−٢٨ ،. 

א)٢( א٣٣٤−١/٣٣٣א א ،٧٤٥−٧٤٤. 
 .١١٢−٢/١١١א)٣(
א٢/١٠٥א)٤( א٧٤−٧٣، א ،١/٣٨٨" א. א

א" א ،٣٢٣−١/٢٨٩.، א א א
א א٨٧−٣/٨٥א א١٢٧، א٩٨، א٢٨، ،

א.١٥٤−١٥١/١٥٣א ، א  .٢٥٥−٢٥١א
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وال يتخصص العام بذكر بعضـه بـل        . )١(ال وبالتمييز  وبالبدل وبالح  وبالغاية
 .)٢(ببنائه على الخاص

 .ويخصص العموم بالعادات واألعراف ألن النص للتطبيق وليس لذاته        
لذلك كان التخصـيص    . )٣(ويقتضى التطبيق إحالل النص فى الزمان والمكان      

ويمكـن التخصـيص    . واألعيان مثل االستصحاب  . )٤(بقضايا األعيان جائز  
وإذا . )٥(لمصالح العامة نظرا التفاق الشرع مع المصلحة، والنص والواقـع         با

 رجحت المصلحة وإذا تعارض الشـرع مـع         .تعارض الشرع مع المصلحة   
رجحـت علـى    ة األعراض والدماء واألمـوال      مالبداهات اإلنسانية مثل حر   

 .الشرع

القـرآن  .  واإلجماع والقياس   وهى الكتاب والسنة   . األدلة األربعة  -جـ
. العمـوم إذا يشـملهما    . )٦( السنة المتواترة  ةوالسنة المتواتر . يخصص القرآن 

                                                           
א٣٠−٢٩א)١( ،١٥٥−١٥٢. 
א٦٠٨−٢/٦٠٧א)٢( א١٠٩−٢/١٠٨، א٩٨، א ،٧٣٥−

א٧٣٧ ،٢٦٤−٢٦٣. 
،אא)٣( א١/٣٠١א א٣٧، א٤٤٨−١/٤٤٥، ،٢/١٥٨−

א١٦٠ א א٣/٤٠٦، א א٣٠٨−١/٣٠٦، א٣٣٢−٣٣١، ،
א٢٤٦−٢٤٥ א٢/٦٠٩، א١٢٥−١٢٣، א א٧٤٤−٧٣٧، א ،
א١/٣٩٤ א١٥٣א، א٢٢−٢/٢٠، א ،٥٢٧−٢/٥٢١. 

א)٤(  .٥٢٧−٢/٥٢١א
א)٥( א.א א א א

א אא א א א א א
א" ،٣/٣٨٤. 

א)٦( א.٩٧−٩٦א א א א א א א א
א א ، א.١٨٠−٣/١٧٧א ، א א .٢٧٦−١/٢٧٤א
א א٢٨٢−٢٧٦א א א٦٣، ، ،٢٤٥−٢٤٣،

א١٣٦א א٣٣−٣٢، א١٣−١٢، א א٣١٤−٣٠٥، ،
א٥٧٦−٢/٥٧٣ א١٠١−٢/١٠٠، א٩٦−٩٥، ،٧٢،
א٣٨٧−١/٣٨٤אא א٢٩، א١٨−٣/١٢، א٣/١٣٢، א ،

א٤٩٧−٢/٤٩٤ א١٥٧، א א ،١٧٥−١٦٥. 
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 .)١(والقرآن يخصص عموم السنةوالسنة تخصص عموم القرآن 

وال يوجد عام لم يخصـص      . فى القرآن مخصص على األكثر    والعموم  
وقد يخصص أول   .)٣(فالنص الخاص يخصص العام   . )٢(أربعة مواضع إال فى   
وال يجوز تخصـيص الكتـاب      . )٤( وهو السياق  ،رها أولها خآخرها، و آاآلية  

 .فالظن ال يخصص اليقين. )٥(والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة

وفعل الرسول  . )٦(وال يجوز التخصيص بقضايا األعيان وفعل الرسول      
مثل النهى عن الوصول، والنهى عن استقبال القبلة حـين قضـاء الحاجـة،              

 .)٨(إذا تعارض القول والفعل فـالقول أولـى       و. )٧(والنهى عن كشف العورة   
 .)٩(وتقرير الرسول وسكوته على وقت أو حال قد يكون مخصصا

                                                           
א)١( א٩٩−٩٨א ، א א٢٤٨−٢٤٦، א ،

،א א א א א ، א
א٢٥٠א א٢٧١−١/٢٧٠، א١١٦−٢/١١٣، ،٣٩٣−٣/٣٩١،א
א٢٢٩−٢٢٤א א١٠٢−٢/١٠١، ،١٢٣−١٢٢. 
)١:)٢−،٢−،א א−٣،א

،٤−،א א אא א ،
٢/٣٩٩. 

א٧٧−٢/٦٣א)٣( ،٩٨. 
א٣٨א)٤( ،١٦٢. 
א)٥(  .٥٠٩−٢/٥٠١א
א١١٨/١٢٥א)٦( א א٧٤٦−٧٤٥، א א٣٩١−١/٣٨٨، א ،

א١٥٢ א א٥٢٠−٢/٥١٧، א١٦٢، ،١٠٦−٢/١٠٥،
 .٩٧א
،١٠٩−٢/١٠٦א،"א"،"א")٧(

א א ، א א א א א א א א٩٤−٣/٨٨א א ،
٢٦٦−١/٢٦٤. 

 .١٢٦א)٨(
א.١١١−٢/١٠٩א)٩( א١٠٦−١٠٥א א ،

א א ، א ،١٠٠−٣/٩٥א
א א א٢٥٠−٣/٢٤٢א א א٦٣، א٣٦٥−٣٦٤، ،

א٢٧٤−١/٢٧٣ א٣٦، א١١٧−١١٣/١١٦−٢/١١٢، א א٣٩٥−٣/٣٩٤، ،
א١/٢٩٦א א٥٧٨−٢/٥٧٧، ،٢/١٠٦. 
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فخبر الواحد ليس ناسـخا      .)١(وال يتخصص عموم القرآن بخبر الواحد     
وتخصـيص العمـوم    . ال يخصصه الظنى   والقطعى   .وال مبينا وال مخصصا   

لمظنونة ال يطعن فـى عمـوم   وتقييد المطلق الذى يتم بخبر اآلحاد واألمور ا    
 .المعنى

وإذا دخل التخصيص القاطع على العموم فال يتحول العموم إلى مجـاز            
 .بل يظل فحواه قائما فى حاالت أخرى

والتوقـف النظـرى    . والتوقف أضمن نظريا ولكن الواقع يغرض نفسه      
 والخبر مظنون األصل مقطوع بـه       ،األصل مظنون الشمول  ألن العموم مقطوع    

ظن نظرى يتجاوزه الواقع العملى الذى       كل ذلك    .ظ والمعنى دون ترجيح   فى اللف 
لم يبق إذن إال اإلبقاء على العمـوم كنمـوذج إرشـادى            . يحتم أحد الموفقين  

 .)٢(نظرى عام بالرغم مما قد يحدث فى التطبيق من مواقف خاصة

ومذهب الصحابى ليس مخصصا ألنه اجتهاد واحد ضـمن اتجاهـات           
وقول الصحابى نفسـه لـيس      . لقدماء ال يخصص القطعى    والظن عند ا   .عدة

 .)٣(مصدرا من مصادر التشريع

 وإذا كان ال يجوز التخصيص بخبر الواحد أو بمذهب الصحابى فاألولى           
 فال يخصص بمذهب الـراوى وال       .)٤(عدم تخصيص مذهب الراوى أو قوله     

                                                           
א١٢٢−٢/١١٤א)١( א א٣٠٤−٣٠١، א١٧٥−١٧٤، א ،٢٦٥−٣/٢٦٠. 
)٢(" ""،"א: א". א א"א א ،

א.٢٠٧−١/١٥٥ א ، א א א
א١٩٣−٣/١٨٣ א א٦٣، א٣٦٤، א٢٧٠−١/٢٦٨، ،١٣٢−
א١٣٥ א٣٦، א١٠٧−٢/١٠٦، א א٢٩−٣/٢٠، ،
א،١١٢−٢/١٠٥ א٣٨٦−٣/٣٧٨א א א٢٦٤−١/٢٦٠، ،٣١٦−
א٣٢١ א٥٨٥−٢/٥٧٨، א١٢٠−١١٩، א٧٣، ،١٩−٣/١٢. 

א.١١٤−٢/١١٢א)٣( א.١٠٤א .٢١٤−٣/٢٠٩א
א אא א؟، א ، א א א

א.٢٤١−٣/٢٢١א ، א א٢٥٠א ،٢/١١٩،
א٢/١٠٧א א١٢٨−١٢٧، א٩٧، א ،

א١٥٣−١٥٢ א١٣٦−٣/١٣٢، א א٥٣٣−٢/٥٢٨، ،١٦١. 
א)٤( א ؟، א א .٢١٩−٣/٢١٥א
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 . بتفســــــــــــــــــــــــــــــــــيره
فـإن  . )١(م القرآن  فربما كان أولى بفه    .رض ح إنتأويل الراوى الحديث مقدم     

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك 
فمذهب الـراوى ال    . الصحابى لفظ النبى وعمل بخالفه متأوال فالظاهر أولى       

ــص   يخصــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .العموم

 دليل اإلجماع أقوى من النص الخاص ألنه أحدث فى التاريخ وأعمق           و
ـ  لذلك ال يجوز تخصيص اإلجماع بخ      .)٢(فى التجربة  ـ ر الواحـد ألن خ    ب ر ب

ــدم  ــد أقـــــــــــــــ  الواحـــــــــــــــ
والمنقول عـن األئمـة     . والمتقدم له أولوية على القديم    . وسابق على اإلجماع  

ــة   األربعـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣(ليس بمخصص

 اإلبقاء على   .)٤( وإذا تقابل النص والقياس فهل يصبح القياس مخصصا؟       

                                                                                                                                        
א א א א א א א א

א א٢٢٠، א٢٧٥−١/٢٧٤، ،١٥٠−١٤٩،
א٣٧א א٢/١٢٩، א١٧٦−١٧٥، א א٤٠٠−٣/٣٩٧، ،

٦٠٧−٢/٦٠٦. 
א)١( א٤٠٥−٣/٤٠٠א א א٢٩٥−١/٢٩٢، ،١٣٠. 
א١٠٢−٢/١٠١א)٢( א א.١٠١−١٠٠، א ، א

א١٨٢−٣/١٨١ א ، א א٢٤٩−٢٤٨، א١١٨−٢/١١٧، א ،
א٣٩٧−٣/٣٩٦ א٢/٢٦٢، א١٠٥−٢/١٠٤، ،٩٦،
 .١٦٠א
)٣(א א"א"،א ،١٠٥−٢/١٠٢.

א" א א א א א"א א ،
א١/٢٧٥א.٢٨٥−١/٢٨٣ א٣٦، ،١٢٩−١٠٥/١١٧−٢/١٠٤،
א٢٣٠−٢٢٩א א٥٧٧−٣/٥٧٦، ،١٢٦. 
א١٣٦−٢/١٢٢א)٤( א א١٠٣−١٠٢، א٣٠−٢/٢٥، ،١٥٩−

א١٦٠ א١٧٥، א١٣٠−٢/١٢٠، א א٣٨٨−١/٣٨٧، א ،
١٥٥. 
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من أولوية النص علـى العقـل       بالعقل فى سبيل النقل بالرغم      تضحية  العموم  
ـ         وق علـى غيـر     والنص على االجتهاد، فى النسق األصولى القديم، والمنط

 .المنطوق

لذلك يخصص خبر الواحد بالقياس ألن القياس أحدث من خبر الواحـد،            
 وتقديم القياس   .وتطور الزمان عامل فى التشريع    . )١( سابق عليه  وخبر الواحد 

على النص يقوم على أن النص عرضة للمجاز والخصوص فـى حـين أن              
باطى استقرائى محكم   تنالقياس ال يحتمل أى اشتباه ألنه يقوم على استدالل اس         

والجمـع بـين الـنص      . أيضا احتمال الخطأ وارد فى القياس       بالرغم من أن  
أحـدهما  والقياس عن طريق العموم والخصوص أولى من تعارضهما، وأخذ          

دون اآلخر أو ترجيح أحدهما على اآلخر بالرغم من شـبهة رفـع العمـوم               
 .)٢(لصالح القياس

س الجلى ال تمنع من تخصيص القياس       والتفرقة بين القياس الخفى والقيا    
فالقياس . الوضوح النظرى إلى القياس لمزيد من االطمئنان العقلى       بل تضيف   

قد يكون القياس الجلى هو قيـاس العلـة،         . الجلى أقوى من النص الضعيف    
ــاس    ــو قيـــــ ــى هـــــ ــاس الخفـــــ  والقيـــــ

 وقد يتعارض عمومـان،    .  أقوى اوإذا كان العموم ظنا كان القياس ظن      . الشبه
والمحك هو  . أجالهماوكذلك قد يتعارض قياسان ويرجح      . )٣(رجح أقواهما وي

                                                           
"١٢٨−٢/١٢٣א)١( א"א. א א.٢٤٢−١/٢١١،

א א ، א١٩٩−٣/١٩٤א ، ،٢٤٩،
א ، א٨١٩−٢/٨١٠א א،

א א٣٨٤−٣/٣٨٣، א٣٧، א١٣٤−٢/١٣٢، ،
א٤٣٠−١/٤٢٩ א א٣٩١−٣/٣٨٦، א א٢٧٣−١/٢٦٦، ،
א٣٢٢−٣٢١ א א٣٢٠، ،٧٣. 

אא.١٣٠−٢/١٢٨א)٢( א ، א א
א٢٠٨−٣/٢٠٠ א٥٩٢−٢/٥٨٥، ،١١٠−٢/١٠٩. 

א١٣٦−٢/١٣١א)٣( ،٧٩−٢/٧٧. 
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 .)١(مدى اطمئنان الشعور

فالعلة مطردة فى كـل     . ته جاز القياس عليه   والمخصوص إذا عرفت عل   
والمفعول لـه   . )٢( العلة أصل الحكم، والمشترك بين األصل والفرع       .الحاالت

 المفعـول معـه      من معنـى   والمفعول معه يقيد كل منهما الفعل بما تضمنه       
ومع ذلك فإن خـروج     . )٣(المفعول معه تقييد الفعل بالمعية    . لةعوالتصريح بال 

العام على دليل خاص ليس مخصصا ألن الحكم العام له سبب نزول خاص،             
 .لتخصيص بقضايا األعيـان اوقد يكون . )٤(وعموم الحكم ال يخصصه السبب   
والواقع هو مصـدر    .  أساس الكل   والجزء .فالفرد فى النهاية هو مناط الفعل     

 .الفكر ومصبه، بدايته ونهايته

 .اءـــ االستثن-٦

 .)٥( واالستثناء دليل على الخصوص ونـوع منـه        . تعريف االستثناء  -أ
وهو القول الدال على أن المذكور فيه لـم         . وهو ليس متعذرا فى لغة العرب     

 .)٦(ومن حقه أن يكون متصال بالمستثنى منه. يرد بالقول األول

واالستثناء من ضمن أقسام األحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القيـاس           
                                                           

)١" א) א א א ،"אא
א٢/١٣٦א א א٦٣، א٢٧٣−١/٢٧١، ،١٤٢−١٣٧. 
א)٢( א ، א א א١٢٨−١٢٧א א ،٢٧٤−١/٢٧٢،

א٢٨א א٢/١١٤، ،١٣٠−١٢٨. 
 .١٥٥א)٣(
 .١٦٢א)٤(
א)٥( א١٢٢−٣/١١٨א א٨٨−٢/٦٠، א א٣/٤٦٠، א ،

א٢٤٠−١/٢٣٥ א٢٩٧−٢٩٣، א א٣١٨−٣١٢، ،٢٢٢−٢١٠،
א٥٦٤−٢/٥٤٠א א٩٩−٢/٨٢، א٨٣−٢/٨٢، ،

א٥٨٠−١/٥٥٧ א١٦٠−١٥٢، א א٧٥٥−٦٦٧/٧٤٩−٥٧٣، ،٣٣٨−٣٢٥،
א٦٣−٦٢א א א١/٣٤١، א א١٤٢−١٤١، א ،
א٤٦٥−٢/٤٢١ א א٢١٧−٢٠٩، ،١٤٧−١٤٦. 

א)٦( א١٤٣א א١٦٤−١٦٢، א٤٠٦−١/٣٨٠، ،١٥٦−١٥٤،
 .٢/٥٤٠א
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. )٢(أحد وجوه البيان، بيان التغيير    وهو   .وال يصح إذا اتصل الكالم    . )١(بالرأى
والمتصل االستثناء والشرط والغاية    . ويقدم على المستثنى منه إذا كان متصال      

و علق بشرط خـاص     والحكم إذا أضيف االسمى بوصف خاص أ      . )٣(والصفة
وحكم الصـفة   . )٤(لم يكن دليال على نفى الحكم عند عدم الوصف أو الشرط          

توقف فيما خص واستثنى منه إذا وجب طلـب شـرائط           وال  . حكم االستثناء 
 .وأوصاف للمستثنى منه

 ويدخلـه . هو عطف الكالم بعضه علـى بعضـه       المتصل  واالستثناء  
 االسـتثناء    موضـوع  وهو. )٥(يهوقد يدخل فقط أقرب المعطوف إل     . االستثناء
وتشهد الصيغ الشعرية أحيانا بتقدم االستثناء طبقا للتجربة الشعرية         . والتوسط

فإذا تعاقبت الجمل ثم حدث االستثناء فقد        .)٦(والذوق األدبى فى صياغة الكالم    
فاالستثناء لكـل مـا     . يشمل االستثناء كل الجمل المتعاقبة وليس فقط آخرها       

. وكالـة كما أن تكرار االستثناء بعـد كـل جملـة           . لغوى وهو قياس    .قبله
أما الجمـل   .  وقد يضيق االستثناء ويخص آخر جملة      .فاالستثناء على الجميع  

. فيها وكأنه ال أثر لحروف العطف أو للشرط أو الصـفة          األولى فال استثناء    
وغياب الـدليل   . وال يجوز التوقف ألن الواقع العملى سيفرض نفسه للتخيير        

 النظرى ال يعنى التوقف عن الممارسة العملية حتى يصـبح أحـدهما             ىاليقين
 .)٧(حقيقة واآلخر مجازا

                                                           
א.١٥٩−١٤٩א)١( ، ،٢٦٢−١/٢٦٠א א א ،

א٢٨٤−٢٧٩א ، א א،٣٦٧−٣٦٦، ، −١/٢٧٩א
א٢٨٥ ، א א א٢/١٠٠٢، ، א ،٤١١−٤/٣٩٧،
א٣٦א א٣٩، א١/٣٨٠، א١٢، ،٨٥−٢/٧٣. 
א)٢( א٢٥٩−٣/٢٤١א א ،٣/٤٦٩. 
א٧١א)٣( א א١٤٩−١٤٨، א א ،٢٤٣−٢٤٢. 
א)٤( א ، א  .٢٤٣/٢٥٥−٢٤٢א
א)٥( א٦٧א א٣٦٨−٣٦٧، א٢٨٥−١/٢٨٣، א١٧٦−١٧٢، ،

א٤١−٤٠ א٨٨−٢/٧٨، א٩٥−٢/٩٠، א ،١٤٣،
א א א٢١٧−٢١٤א א ،٤٦٥−٢/٤٥٩. 

א)٦( א ، א א א١٣٤−٣/١٣٣א א ،٣٢٦. 
"١٨٠−٢/١٧٤א)٧( ؟א. א א א"א ،
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 وهو نـوع مـن التخصـيص        .)١(وداللة االستثناء اإلخراج قبل الحكم    
فاالستثناء من اإلثبات   . السلبى والتفرد بالفعل الذى ال ينطبق عليه الحكم العام        

مـن  حريم إباحة وليس االسـتثناء      واالستثناء من الت  . من النفى إثبات  و ،نفى
اإلباحة تحريم ألن األشياء فى األصل على اإلباحـة واألصـل ال يسـتثنى              

فالتفرد على درجات بين حكم العامة     . )٣( ويمكن االستثناء من االستثناء    .)٢(منه
وقـد  . وحكم الخاصة وحكم خاصة الخاصة، بين الجمهور والنخبة والفـرد         

ى التمايز بين   د االستثناء توضيح وبيان م    .)٤(انايكون االستثناء معارضة أو بي    
 . الحكم للعامة والحكم للخاصة، بين الحكم للمجموع والحكم لألفراد

 بالذكر  شىءفراد ال إوهناك فرق بين االستثناء والتخصيص التخصيص       
ــى   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويتبـين التخصـيص     .حين أن االستثناء مع المستثنى عنه فى حكم الكـالم         
 بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرائن 

 واالستثناء إسـقاط    ، التخصيص حكم  .)٥(ما ال يتطالبه االستثناء   األحوال وهو   

                                                                                                                                        
א.٢٧٩−١/٢٦٥א א א

א א .١٥١−٣/١٤٥؟،
א א١٥٦−١٥٢، א ،

א א٢٧١−١/٢٦٤؟، א٣٩٥−١/٣٨٨، א א٣٦٣−٣٥٣، ،١٦٠،
א א٤٩٩−٣/٤٩٠א א א٢٥٧−١/٢٥١، א א٤١٨−٤١٥، ،
א٩٩−٢/٩٤א،٥٦٤−٢/٥٥٤ א٩٣−٩٢، א٧٢، ،
א١٤٧−١٤٥א א٨−٢/٢، א א א٢٥٤−٢٥٣، ،
١٥٢−١٥٠. 

א)١(  .٤٢٠−٢/٤٣٨א
אא،٢/٤٤٦א)٢( א٥٥٤−٢/٥٤٨، ،

א٢/٩٥ א٩٣، א٦٤، א٧٢−٧١، ،
١٥٠−١٤٩. 

א٤٥٨−٢/٤٤٦א)٣( א ،٣/٤٧٠. 
א)٤(  .٤٤٥−٢/٤٤١א
א٤٠٣−١/٣٩٩א)٥( א١٦٣−١٦٢، ،٢٩٩−٢٩٧. 
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ــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الحكم

". سوى"و" عدا"و" إال"بحروف    واالستثناء صيغة  . الصيغ والشروط  -ب
ــو   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التخصيص يضيق  فى  . صيغة مخصوصة تستبعد جزءا من مضمون العموم      
 مضــــــــــــــــمون العمــــــــــــــــوم 

بقى الدائرة األوسع    فى حين أن االستثناء ي     .من دائرة أوسع إلى دائرة أضيق     
ــرج   ويخـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منه مـن نفـس      والمستثنىوشرطه أن يكون المستثنى     . )١(دائرة أضيق منها  
ــن  ــوع ومـــــــــــــــ  النـــــــــــــــ

كما يشترط فى االستثناء االتصال     . الفئة ذاتها وليس فقط طبقا للصيغة اللغوية      
ــى   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتطرق االسـتثناء إلـى     . حين أن التخصيص قد يكون منفصال أو متصال       
أما النسخ فهو رفع    . يتطرق إلى النص أصال    والتخصيص ال    ،الظاهر والنص 

 رفـــــــع النســـــــخ . وقطـــــــع وانفصـــــــال
ـ لما دخل تحت اللفظ، واالستثناء ي       .ص بعـض مـا يـدخل فـى اللفـظ          خ

 والتخصـــــــــــــــــــــــــــــــــيص 
                                                           

.١٦٤−٢/١٦٣א)١(

א א ، א א ،.١٣١−١٢٩א א
א א١٢٧−٣/١٢٦א א٩١٧−٧/٩١٣، א ،٣٥٢−٣٤٩،

א٥٤٧−٢/٥٤١א א٨٤−٢/٨٢، א٨٨−٢/٨٥، ،
א٤٠٦−١/٣٩٧ א ، א א א٤٣٨−٢/٤٣٧، א א ،

א٢٥٧−٢٥٦ ،. 
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رفـع،  النسـخ قطـع ورفـع، واالسـتثناء         . ق لدائرة ما يشمله اللفظ    يتضي
 والتخصـــــــــــــــــــــــــــــــــيص 

 .)١(بيان

نس أو بعض جملة داخلـة تحـت        استثناء من الج  : واالستثناء ضربان 
االستثناء من غير جنس المستثنى منه ال       . )٢(االسم، واالستثناء من غير جنس    

وهى مراتب االستثناء من األعم إلـى األخـص إلـى           . ه حقيقة ؤيكون استثنا 
 .)٣(أخص األخص

األول االتصال واالقتران ليس فقط فـى       : وهناك ثالثة شروط لالستثناء   
 على عكس النسخ والتخصـيص      ،يضا فى وقت اإلعالن   الصيغة اللغوية بل أ   

وقد يتأخر فى الصيغة كتأخر الخبر عـن المبتـدأ وهـو اقتـران              . والبيان
المستثنى من نفس جنس المسـتثنى منـه علـى          والثانى أن يكون    . )٤(عكسى

الرغم من أن الصياغة قد تكون اسـتثناء ولكنهـا ال تعنـى االسـتثناء ألن                
وقد يكون صـورة شـعرية      . )٥(مستثنى منه أصال  المستثنى ال يدخل تحت ال    

                                                           
א)١(  .١٤٤−١٤٣א
א)٢( א ، .١٤٠−٣/١٣٥א

א א٦٧−٦٦א א١٦٧−١٦٥، א א٣٤٨−٣٤٧، א١٠٠−٢/٨٥، א ،
א٣/٤٨٠ א א١٤٢، ،١٤٦. 

)٣(אא א ،٣/٤٧٠. 
א.١٧٣−٢/١٦٥א)٤( א،א א٣/٤٦١א א ،

א٢٤٨−١/٢٤٠ א٥٤١−٢/٥٤٠، א٩٣−٢/٨٤، ،٨٥−٢/٨٤،
א٩٢−٩١א א٣٣٨−٣٣١، א٤٠٩−٣٩٦/٤٠٧−١/٣٨٩، א ،
א٤٣٦−٢/٤٢٩ ،١٤٩−١٤٧. 

)٥(:א אא א ،٢٨٤−٣/٢٦٠. 

 א א

 א

 א

א

 א

 א

 א
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عـدم االسـتغراق أى تسـاوى       والثالث  . )١(للمبالغة والتصوير وإثارة الخيال   
وهو تحصيل حاصـل مـن      " عشرة إال عشرة  "المستثنى والمستثنى منه مثل     

وقد يكون المستثنى النصف، أكثـر أو    . حيث المضمون وإن توافرت الصيغة    
لغـة   ويسـتقبح    .)٢( ة، والمساحة بين المثال والواقع    انيأقل طبقا للحرية اإلنس   

 وهـو . كان بـاطال لغويـا     وإذا استغرق االستثناء الجميع      .)٣(استثناء األكثر 
 فاألصل هو العام واالستثناء هو      .وال يجوز استثناء الكل   . االستثناء المستغرق 

 .الخاص

 . رطـــ الش-٧

بيـان، بيـان     وقد يكون الشرط أحد أوجـه ال       . الشرط والتخصيص  -أ
 . لذلك يتصل الشرط بالمشروط    . ويصح ذلك موصوال ال مفصوال     .)٤(التغيير

 وليس التمكن مـن     ، الشرط هو التمكن من عقد القلب      .)٥(ويعنى لغة العالمة  
. وقد يكون شرطان أو أكثر    . قبل القيام به  الفعل، واالطمئنان إلى إتيان الفعل      
ط الداخل على الجمـل ينطبـق       والشر. )٦(وقد يكون المشروط واحدا أو أكثر     

                                                           
אא∴:)١(

 אא∴:
)٢(:א ، אא ،:

א א∴א א א
א       אא א٢٦٣−١/٢٦٢، ، א א.٢٨٢−١/٢٧٩،

א٣٩  .١٥٩−١٥٧،א٧٨−٢/٦٣،
א)٣( א ، א א א .١٤٤−٣/١٤١א

".א א
א ، א٢٦٤−١/٢٦٣א א١/٢٨٢، א١٧١−١٦٨، א٤٠، ،
א٣٩٩−١/٣٩٦ א א٤٨٠−٣/٤٧٠، א א٢٥١−١/٢٤٨، ،
א٩٠−٢/٨٨ א٦٥−٦٤،  .٤١٢−١/٤١٠،א١٤٤،א

א)٤( א٣٣٠−٢٤١/٣٢٣−٣/٢٣٦א א٢٠٧، א٥٦٨−٢/٥٦٥، ،
א١٠١−٢/٩٩ א٩٧−٢/٩٥، א٩٣، א٦٢، א ،
א٣٨٢−١/٣٧٨ א٣٨٦−٢٨٩/٣٨٥−١/٢٧٩، א ،٤٧٧−٢/٤٦٦. 

א)٥(  .٢/٤٦٦א
 .٥٦٨−٢/٥٦٧א)٦(
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 .)١(ومع ذلك الشرط تخصيص للجزء وليس للكل. عليها كلها

وتقييد االشتراط والمشروط محمول على الشرط مثل حمل المطلق على          
 لذلك فإن الشرط أدخل فى باب المطلق والمقيد بعد أن أصـبح بابـا               .المقيد

ن لواحق العمـوم    والشرط أيضا م  . مستقال وبعد أن كان ملحقا مع االستثناء      
إذا حضر  . بدونهاصطالحا هو ما ال يتم حصول المشروط        و .)٢(والخصوص

وهـى عالقـة    .  وإذا غاب الشرط غاب المشروط     ،الشرط حضر المشروط  
: وهـو نوعـان   . حضور وغياب أو تالزم وتخلف مثل عالقة العلة بالمعلول        

عقلى وشرعى، لغوى ألنـه فـى بنـاء         : والمعنوى ضربان . لغوى ومعنوى 
للمنطق فى االستغراق وأنواع القضايا، وشرعى      . اللغة،وعقلى ألنه موضوع  

 .ألن األفعال لها شروط قبل تحقيقها

. )٣(والشرط مثل الصفة والغاية كأحد المخصصات لتعليق الحكم العـام         
وهو مخصص لألحوال واألعيان قبل تحقيقها فى أفعال من أجل تحديد زمان            

 .)٤(الفعل ومكانه

الصيغة المثلـى للتوقـع،     " إن": هى وصيغ الشرط    . صيغ الشرط  -ب
 لـألداء،   "أيهما" "أى"لألشياء،  " ما"للشخص، و " من"للمحقق أو التوقع،    " إذا"و
وقـد تكـون    . )٥(للظروف" ما"وللمكان،  " أينما"، و للزمان" ، حينما "متى" "أى"و

 فالفعل يتحقق فى واقـع    ". حتى" مثل   صيغته اللغوية فى الشرط الشرعى الغاية     

                                                           
אא)١( א ،  .١٧١−٣/١٦٨א
א.١٨٦−٢/١٨٥א)٢( א ، :.١٦٧−٣/١٥٧א

א א٤٢−٤١، א א٣٦٦−٣٦٤، ،٢/٥٦٥. 
א)٣( אא ، א٥٧٠−٢/٥٦٩،א٢٥٥−١/٢٥٣א ،

א٩٨−٢/٩٧ א١/٢٥٧،א٩٤، א٤٨٥−٢/٤٨٠،א ،
א٢٠٦−٢٠٣ א א٤٧٥−٢/٤٧١، א٢/٩٧، א٩٤، ،

א٤٧٩−٢/٤٧٨א א٢٦٠−١/٢٥٨، א٩٨−٢/٨٨، א ،٢/٤٧٦−
א١٧٢−٢/١٦٧،א٥٢٠−٤٨٦/٤٩٨  .٦١٤−٢٧٧/٦١٣−١/٢٧٥،א

א)٤(  .٤٧٤−٢/٤٧٢א
 .٢/٤٦٩א)٥(
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 .متشابك فى الزمان والمكان والقدرة ومع اآلخرين

وإذا لم يكـن    . )١(وإذا تقدم حكم الشرط على المعطوف أصبح مشروطا       
فإذا كان التخصيص بـالمفهوم     . الشرط منطوقا به فإنه يعود إلى جميع الجمل       

 .)٢(فإن الشرط يكون مثله

 ويتأخر  إذ يتقدم الشرط  . )٣(ومن أحكام الشرط أن يكون متوقعا مستقبال      
 التكليف الخمسة وليس للوجوب وحـده       ويكون ألحكام . الستمرار الفعل  اًنظر

 .والشريعة والطبيعة ألن الفعل بين الضرورة والحرية،

فهـو  . والفرق بين الشرط واالستثناء أن الشرط يتعلق به إثبات ونفـى          
واالستثناء يخـرج   . ثم يختلف عنه بأن الشرط يخرج األحوال      . مثل االستثناء 

 فى حين   .والشرط يثبت الحكم فى حال وجوده وينفيه فى حال عدمه         . ألعيانا
وال يجـوز تـأخير     . جمع بين النفى واإلثبات فى حالة واحـدة       يأن االستثناء   

.  فى حين يجوز ذلك فى االسـتثناء       .النطق بالشرط فى الزمان عن المشروط     
 .)٤(تثناء به أكثر من الباقى بخالف االسون الخارج يجوز أن يكوفى الشرط

 .  تعارض العمومين-٨

جيح موضوع مستقل   من أن التعارض والتر    بالرغم   . أوجه التعارض  -أ
 والمهم معرفة محل التعارض     .)٥(إال أنه يظهر أيضا فى العموم والخصوص      

. وهو النص وليس العقل ألن العقل ال يمكن نسخه فى حين يمكن نسخ النص             
العقل البديهى مـع الـنص      . يحالصحوال يتعارض العقل الصريح مع النقل       

فإذا ما تم التعارض بين العقل والنقـل ُأّول         . المتواتر، وليس الظن مع اآلحاد    

                                                           
א٢/٤٧٥א)١( א א ،٢١٨. 
א)٢(  .٢/٤٧٥א
א)٣( א١٦٧−٣/١٦١א ،٢/٥٦٦/٥٦٨. 
א)٤(  .٨٧٧−٢/٤٧٦א
א.١٥٣−٢/١٣٧א)٥( א ، א א٢٨٣−٣/٢٥٩א ،

א٢٦٠−٢٥٨ א٨٢−٢/٨٠، א ، א א ،٧٢٧−٧١١،
א א١/٤٠١א  .٥٤١−٢/٥٣٦،א
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 ويدخل التعارض   .)١(النقل لصالح العقل ومن ثم يصبح العقل مخصصا للنقل        
وال يسقط  . )٢(تحت االستدالل سواء كان تعارض النصوص أو تعارض األدلة        

فالممكنات أربعـة فـى حالـة       . )٣(يس تناقضا فالتعارض ل . المتعارضان معا 
إما العمل بهما معا وهو مستحيل فالعمل له وجه واحـد أو            . تعارض نصين 

تركهما معا وهو يستحيل ألن العمل يتحقق ويحتاج إلى معيار باإلضافة إلـى             
الطبيعة وحتى ال يخلو الواقع عن الحكم أو اختيار واحد دون مـرجح وهـو               

ة بال غائية أو التخيير بناء على ترجيح الذات طبقـا           تحكم بال دليل وعشوائي   
 .)٤(لبداهة العقل وإحساس الوجدان

األول . ويمكن الجمع بينهما مثل الجمع بين نصين على أربعة مستويات         
والثانى أن  .  إن لم يكونا ناسخا منسوخا     اأحدهما عاما واآلخر خاص   أن يكون   

يـادة أو النقصـان بـين       والثالـث الز  . يكون أحدهما ظاهرا واآلخر مؤوال    
العمومين وهو لجوء إلى المضمون مما يدل على أن اللغة ليست صـياغات             

 فإذا تعارض العـام والخـاص بنـى علـى           .)٥(يل إلى العالم  حصورية بل ت  
ين فيبـديا كالمتنـا   خـر خـاص و    وإذا ورد لفظان أحدهما عام واآل     . الخاص

 تـأخر وجهـل     ومتقارنين يقدم الخاص على العام سواء تقـدم الخـاص أو          
ــاريخ ــون أول  . )٦(التـــــــ ــد يكـــــــ  وقـــــــ

                                                           
א:א)١( א ،.א ،

א א.١٣٩−١/١٣٨، ، א −٤٥٥،٢/١٠١٧−١/٤٥٢א
א١٠١٩ א٣٦−٣٤، א١٥٠−٢/١٤٤، א ،א٣٢٦−٣٢٣،
א١٣٢٩−٤/١٣٢٥ ،١٤٤−١٤١. 

 .٧٧א)٢(
א)٣(  .٤٥٩−٣/٤٥٥א
 .١٥٢−١/١٤٠א)٤(
א)٥( א"א א".""א א"א

א"א א"، ""א
א". א"""،"א"א
 ".""א

א)٦( א١٢א א٣٦٣،  .١٤٠−١٣٩،א١٥٨−٢/١٤٨،
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 وإذا تعارض نصان أحـدهما      .)١(وآخرها على الخصوص   ،اآلية على العموم  
. )٢(خـر مقيـد   عام واآلخر خاص، والخاص موافق للعام فأحدهما مطلق واآل        

 ويعنـــــــى بنـــــــاء العـــــــام علـــــــى    
فإما . وهما نصان أحدهما عام واآلخر خاص     . الخاص التفسير أو التخصيص   

والحكـم واحـد،    .  آيتين أو حديثين متواترين أو آية وحديث متواتر        ناأن يكو 
 فالقطعى مقدم على الظنى طبقا لترتيب       .خر منسوخا وليس أحدهما ناسخا واآل   

 فإمـــــــا أن يـــــــرادا معـــــــا أو . األدلـــــــة
 يخهما فمباحث يعلم تاريخهما فالمتأخر له األولوية على المتقدم أو ال يعلمه تار          

 األلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ 
 . )٣(أو التوقف

تعـارض فـى اللفـظ      :  التعارض ضـربان   . مستويات التعارض  -ب
 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــنص، 

 وإذا تعارض لفظـان     .)٤(وتعارض يمتنع حمله على وجهين زيادة أو نقصانا       
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 وإن . وجه ال يمكن الجمع بينهما وعلم تاريخهما كان الالحق ناسخا للسـابق           
 يتم ثم  . )٥(خييرلم يعلم الوقت للترجيح بأحد وجوهه فإن استحال الترجيح فالت         

 الرجوع إلى باقى األدلة ثم يحمل العام المتفق على استعماله علـى الخـاص              
 .)٦(المختلف فيه

العقل هو الذى يرفع التناقض بين العمومين فيصـبح أحـدهما عامـا             و
القبلى المطلق والعلم التجريبى    المبدئى  واآلخر خاصا مثل آيات العلم النظرى       

                                                           
 .٨٦א)١(
א)٢( א٤٥٣−٣/٤٤١א א٥٩٩−٢/٥٩٢، ،١٣٧/١٤٤−١٣٤. 
א)٣(  .٥٤١−٢/٥٣٦א
א)٤(  .٣/٢٧٢א
א٣٦٤א)٥( א٢٦٧−١/٢٦٤، א א٣٣٢−٣٢٧، א ،٣/٤٤٠−

 .١٣٩−١٣٨،א٤٤١
א)٦(  .٤٥٥−٣/٤٥٤א
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 على أهمية النوعين من المعرفـة والمنهجـين فـى           البعدى فى العالم للداللة   
العـام علـى    يبنـى   . وقد يصبح أحدهما ناسخا واآلخر منسوخا     . االستدالل

وإن كـان العـام متفقـا علـى         . متقدما على العام  الخاص وإن كان الخاص     
 .)١(استعماله والخاص مختلفا فيه وال يسقط كالهما

المواقف إال أن    اليقين   والتوقف وإن كان حال نظريا وحرصا علميا على       
لذلك لزم  . حكموإصدار  العملية والضرورة المصلحية تدفع إلى اعتماد منهج        

الترجيح بالرغم من االعتراض عليه باستحالته ألنه إما أن يدرك بالعقـل أو             
 ولم يتحقق   . والنقل إما تواتر أو آحاد     ،بالنقل، والعقل إما نظرى أو ضرورى     

 .)٢( واستحال الترجيح،أى دليل

 .دــق والمقيــالمطل: تاسعا

 وهمـا   .غير المقيد على اإلطالق، والمقيـد عكسـه       المطلق هو الحكم    
يقتضى التكرار واستيعاب الزمن    المطلق  و. صيغة لغوية مثل العام والخاص    

ما خص بصـفة معنويـة أو       "والمقيد  . )٣(واالمتثال واإلمكان والفور والبدار   
. المطلق على المقيـد فيحمل . يكون مقيدا الخطاب المقيد بصيغة     و .)٤("نطقيةم

                                                           
אא:א)١(

א א.א،א
"""""""

א" ،١٤٠−٢/١٣٨" א. א א
א" א א٢٦٤−١/٢٦١א،٤٢٥−١/٤٢٣، א١٦١−١٥١، א ،
٤٤٠−٣/٤٣٤. 

 .١٣١−٢/١٣٠א)٢(
א)٣( א ، א א٣١٧−٣/٣٠٧א ،١٧٢−٢/١٦٦. 
א)٤( א١٤٣א ، א א א٣١٥−١/٣١٢، א٤٨−٤٧، א ،

א٦٧ א٢٨٩−١/٢٨٥، א٢٧٠−١/٢٢٤، א٢٤٨−١/٢٢٤، א ،
א٣٨٤−٣٧٣ א٢٦٨−٢٦٠، א١١٣−٢/١١١، ،٤٧−٤٦،
א١٠٠−٩٩א א א٧٦٥−٧٥٥، א٣٥−٢٨، ،٦٥−
א٧٧−٦٦/٧٤−٦٥א،٦٧ א א٤٠٨−١/٤٠٢، א ،١٥٧−١٥٦،
א٤٥−٢/٣٦א א א٢٤−٢/٣، א١٦٧−١٦٤، ،١٧−١٥. 
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ويقع تقييد المطلق بالغاية والشرط والصفة أى بأحوال وقرائن مقال، وقرائن           
 واألصل فى الحال أن تكون مقارنة لصاحبها مقيـدة للتقييـد فـى              .)١(أحوال

 .)٢(اإلنشاء وغيره كالتقييد بالوصف

ـ  .)٣(وقد يرد الخطاب مطلقا فى موضع ومقيدا فى موضع آخـر            و وه
وقد يدخل ضـمن    . )٤( والخصوص ولكن بألفاظ أخرى    نفس موضوع العموم  

 .األوامر والنواهى

 ويجوز  . من جنسين مختلفين   اكانإن  وال يجوز حمل المطلق على المقيد       
ويجوز حمل . )٥( وليسا لسببين مختلفين  ،لسبب واحد و من جنس واحد،     اإن كان 

 .)٦( اآلخر من جهة القياسالمطلق فى أحد الحكمين على المقيد فى الحكم

وإن كانا المطلق والمقيد فى حكمين مختلفين وليسا فى حكم واحد فهما            
وإن كانا فى أمرين أو نهيين فأحدهما عـام واآلخـر خـاص أو          . أمر ونهى 

وإن كان الحكم واحدا والسبب مختلفـا فقـد ال          . أحدهما مجمل واآلخر مبين   
قيدان متنافيين فأحـدهما أولـى      مالوإن كان   . يبنى المطلق على المقيد قياسا    

 .)٧(بالقياس

                                                           
א)١( א٦٧א א٢٨٩−١/٢٨٥، א٤٤١−٢٦٣/٤٣١−١/٢٦٠، ،

٣٨٥−١/٣٨٧. 
א)٢( א  .٢٢١−٢١٩א
א)٣(  .٣/٥א
א)٤( ، א א א٣٧١−٣٦٨א א٤٤−٤٣، א ،

א٥٤١−٢/٥٢١ א١٧٦، א١٨٨−٢/١٧٧، א א٢٥٧−١/٢٥٦، ،
א٣٢٨−٣٢٢ א א٤١٥−٣٩٦/٤٠٩، א٢/٦١٤، ،١٠٩−٢/١٠١،

א١٤٩א א א ،٢٤٤. 
א)٥( א٦٩−٦٨א א٢١٤−٢١٢، א א٢٩٢−١/٢٨٥، א ،

א א ، א א א א א א١٣−٣/٩א א ،
،  .٢٤−٢/٦א

א٢١٧−٢١٥א)٦( א ،١٥٨−١٥٧. 
א١٨٩−٢/١٧٧א)٧( א א א א א א ،

א א א אא א ،٧٧١−٧٦٥. 
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تخاطـب  . وتبدو أحيانا التحليالت األصولية بديهية ال تحتاج إلى برهان        
 وفى نفس الوقـت تبـدو       .اإلنسانيةالعقل والواقع مباشرة، وتتفق مع التجربة       

 وكأن الفعل لم يعد تلقائيا يعبر       تالتفريعات واالحتماال وموغلة فى التقسيمات    
 .فالفعل خارج اللغة، واللغة ليست دافعا على الفعل. عة وحرية ذاتيةعن طبي
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 الفصل الثانى

 ـومـــــالمفهـــــ

 )ىالمعنـــــ(

  .لــول األصــمعق: أوال

إذا كان األصل هو األدلة الثالثـة األولـى،          . من اللفظ إلى المعنى    -١
الكتاب والسنة واإلجماع فإن معقول األصل يشمل المفهوم أى أنـواع أدلـة             

وهـو  معقول األصل لحن الخطـاب      ويشمل  . الخطاب والمعقول أى القياس   
 عليـه اللفـظ،     نبهالمعنى الذى ال يتم الكالم إال به وفحوى الخطاب وهو ما            

ودليل الخطاب وهو انتفاء حكم المنطوق عما عداه، ومعنى الخطـاب وهـو             
وإذا كان الكالم أصل ومعقول أصل واستصحاب حال فإن معقول           .)١(القياس

                                                           
א:א١٠א)١( ،،א

א "א.:א.א
א א"א א٤٠١، ،٢٤−٢٣.

א

א א

אאאאאאא
א٢٢٨−٢٢٧א א٤٩، ،١٥٦−١/١٣١.

א

אאאא א
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 .)١(خطاباألصل إما لحن الخطاب أو فحوى الخطاب أو الحصر أو معنى ال

ويمكن استنباط المفهوم من ثنائية مباحث األلفاظ بالتحول من طرق اللفظ           
إلى طرق المعنى من الحقيقة إلى المجاز، ومن الظاهر إلى المـؤول، ومـن              

فالنص المتضمن للحكـم    . إلخ...المحكم إلى المتشابه ومن المجمل إلى المبين      
 وفيـه لحـن     .هر عام مجمل محتمل أو مجاز على مجاز أو ظا       : ثالثة أنواع 

 .)٢(القول ومفهومه وفحواه

أدلـة  ويسمى فحوى الخطاب أيضا التنبيه، من أدلـة النطـق أو مـن              
ه على األدنى أو على األدنى لينبـه    ألعلى بحكم ينب  ا وهو تنبيه على     .المعقول

 .على األعلى

وهـى اإلشـارة والداللـة      . يعلق على غاية أو اسم    . وهو دليل الخطاب  
.  بل قياس جلى ألنه يوحى وينبـه       سا وهو أيضا قي   .)٣(قتضاءواإلضمار واال 

                                                                                                                                        
א  .١٦٩−١/١٥٩א

א)١( א٩٣א ، א ،٤٠١−٣٢٣/٤٠٠، א ،
.٥٣٤−٢/٥١٣א
א)٢( א א א

א א א٣٦٩−٣/٣٦٦؟، א א٤٦−٢٥٩،٢/٤١−١/٢٥٨، ،٤٥٥−١/٤٤٨.
א

)א(

א
 

א)٣( א٤٠٥−٣٩٧א ،١٢٤−٢/١٠٩.
אא

אא
אא א

א
א( ، א )א

א
)א(
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 .)١(فمعنى الخطاب هو القياس. وهو نطق مبالغة فى أهميته

ما يسـتقل   : ويمكن استنباط المفهوم من قسمة الكالم، فالكالم ثالثة أنواع        
بلفظه وفحواه، وما يستقل من وجوه وال يستقل من وجه واحد، وما يسـتقل              

عبـارة الـنص أو إشـارته       :  وتسمى أيضا  .تقل من وجه  من وجه وما ال يس    
فالعبارات الموضوعة  : وقد ينقسم المفهوم إلى ثالثة أقسام     . هؤوداللته واقتضا 

لألشياء عن الكالم ونطق القلب ومضمون األفئدة منها ما يستقل بنفسه فـى              
الكشف عن معناه ومقتضاه ومضمونه من كل وجه، ومنها ما يستقل بنفسـه             

وما يستقل بنفسه   . ن آخر، ومنها ما ال يستقل بنفسه على اإلطالق        من وجه دو  
 ونطقا أو بمعانيـه الملتمسـة، بلحنـه وفحـواه           إفصاحابمعناه نصا أو    إما  

 .)٣( وما ال يستقل بنفسه مثل المجمل والمجاز.)٢(ومفهومه

إذ . )٤( منهـا  شىءويضم المفهوم العقليات المستنبطات والدليل على كل        
عيات بالقول والعقل والكتاب واإلشارة واإليماء والرمز وإقرار        يتم بيان الشر  

 .الرسول على الفعل وعدم إنكاره له

لذلك ال يجوز االستدالل بالقرآن وحده ألن اللفظ قد يعنى شيئين مختلفين            
                                                           

.٥٢−٥١א)١(
א)٢( א ، א א ،٣٨١−٣/٣٧٩א

٢٠٨−٢/٢٠٧.
א

א א
א

 

א١٨٤−١/١٨٠א)٣( א٥٠٢−١/٤٤٨، ، א א ،٢/٨٧٧−
א٢٤٦−٩١٨/١٢٠٢/٢٤٤−٨٩٠/٩١١ א، א א١٩٥−١/١٧١، ،

א ، א٢٢٨−٢/١٨٩א א ، א א٢٦٦−٣/٢٥٨، ،١٢٤−٢/١٠٩،
א ، א١٦٠−٢/١٤١א ، א א א١/١٣١، ،

א٩١−٨٠ א.٧٠−٦٩، א ؟، א א א
٣/٨٨، א א א٣/٢٤٠، א١٨٣−١٧٨، ،١٠−٨. 

א)٤( א ،  .٣٧٨−٣/٣٧٦א
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 .)١(يتم الجمع بينهما فى حكم فيخطئ الحكم

 ألن  اورادوبالرغم من الباعث على التخصيص هى العادة يظل المفهوم          
 .)٢(العادة فى النهاية هى جزء من معانى اللفظ وهو المعنى العرفى

فظ ال من حيـث     ما يقتبس من الل   ويعنى المفهوم   .  استنباط المفهوم  -٢
الصيغة بل من حيث الفحوى واإلشارة أى المعنى القصدى اإلشارى ولـيس            

ويقـوم  . )٣(مة إلـى الـدليل    هو االنتقال من العال   . المفهوم المجرد فى الذهن   
. )٤(وهو ليس مستقال بنفسه بل من مقتضيات اللفظ       . المفهوم بدور التخصيص  

فالكالم صريح أو استدالل،    . )٥(وتعنى عبارة النص العمل بظاهر سياق الكالم      
 .)٦(عبارة أم إشارة

  .ويستنبط المفهوم من األحكام الثابتة بالنص الظاهر دون القياس والرأى         
بإشارة النص، وبداللة النص، وبمقتضـى      وص،  الثابت بعين الن  : وهى أربعة 

ما يثبت بالعبارة هو ما كان      و. الثابت بالنص ما أوجبه نفس الكالم     . )٧(النص
. السياق ألجله ولكن يعلم بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيـادة أو نقصـان       

                                                           
.٢٣٠−٢٢٩א)١(
)٢(،"א"א ،٢١٢−٢/٢١٠.
"٢٢٧−٢/١٨٦א)٣( א. א"א ،٢٠−١٧א،٦٤−٦٢،

א٦٥א ، א א ،١٧٩−١٧٨. 
א٤٨٢−١/٤٧٣א)٤( ،٣٥٣−٣٣٣. 
א١٧٣−١/١٧١אא)٥( א١٣٤−١/١٣١، ،٨٠. 
.٢٣٥−٢٢٣א)٦(
א)٧( ، א א א א١٥٩−١٣٠א ،

٢٥٤−١/٢٣٦.
א

)א(

אאאא
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والداللة هو معنى النظم لغة ال استنباطا       . وهو من أساليب البالغة واإلعجاز    
 .  وال خصـــــوص وال عمـــــوم فيـــــه  .بـــــالرأى

وال .  المنظوم مفيـدا أو موجبـا للحكـم        ليصبروالمقتضى زيادة على النص     
ــه   ــيص فيــــــــــــــ  تخصــــــــــــــ

 .ألنه ال عموم له

. بإثبات علماء اللغة دليـل الخطـاب      ويثبت المفهوم   .  دليل الخطاب  -٣
ويتجاوز التحديد الكمى زيادة االستغفار أكثر من سبعين مرة، والتقاء الختانين           

ده،  ينفى ض  شىءمشروط بالتخوف وإثبات ال   وب الغسل، وصدور الحكم     لوج
وضرورة ظهور الفائدة من التخصيص، وتساوى الصفة مع العلـة، وكثـرة            

 .)١(استعماله فى اآليات واألحاديث

انتفاء حكـم المنطـوق بـه عمـا         "ويعنى  . ويقع الدليل باللسان العربى   
 .)٢("عداه

 تعلق  ويعنى. خطاب ولحنه وفحواه  وقد يشمل دليل الخطاب كل مفهوم ال      
 فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليال ينبه عمـا           شىءوصفى ال الحكم بأحد   

وال يمكن إفساد ذلك بدعوى النصية أى اللغة وردها إلى أحد أبعادها            . يخالفه
ولحن الخطاب هو الضمير الذى ال يتم       . )٣(شىءوإغفال المعنى وال  وهو اللفظ   
 .)٤(الكالم إال به

إذ أنه ناتج عن بنية اللغـة وبنيـة         . )٥(ومن الصعب إنكار دليل الخطاب    

                                                           
א٢٠٣−٢/١٩٤א)١( ،"

א"א א ،אא ،"
א"א א١٦٠−٢/١٥٩، א ، א ،٨٦−٨١. 
א)٢( א ، א٣٦٢−٣/٣٣١א ،٤٦٩−١/٤٥٥. 
א)٣( א١٤١א א٢٢٦−٢١٨، א٤٥، ،٢٢٨−٢/٢٢٥. 
.٥١א)٤(
א)٥( ، א٩١٢−٧/٨٨٧א א ،٩٢٢−٧/٩٢٠،

א  .٩٢٨−٧/٩٢٢א
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ـ    ،فاللغة متشابهة . الذهن وبنية الواقع   ، والواقـع متعـدد     ة والعقـول متفاوت
وفهم الخطاب يتوقف على بنية وقصد المتكلم وقدرة السامع علـى           . الجوانب

 . فهمها أو قراءتها على شكل مختلف

خوطبنا بهـا   م منه أن ما عدا القضية التى         ما يفه  منه. وهو على مراتب  
كما يعنى فهم السكوت عنه من      . حكمها مثل التى خوطبنا بها أو على خالفها       

 .المنطوق به

مفهوم اللقب أبعدها مثل تخصيص     . وللخطاب عدة درجات طبقا للمفهوم    
واالسـم  . )١(األشياء الستة فى الربا فهو أقرب إلى األشياء منه إلى المفـاهيم           

وهو أقرب إلى المفهوم البعيد منه إلى       . )٢(تق الدال على جنس مثل اللقب     المش
تعليـق الحكـم    ووتخصيص األوصاف التى تطرأ أو تزول       . المفهوم القريب 

وذكر االسم العام ثم    . وهو ربط بين المفهوم والواقع مثل الشرط      .)٣(على صفة 
تعليـق  والشـرط   . وهو مثل التخصيص  . )٤(الصفة الخاصة استدراكا وبيانا   

.  وإذا علق على شرط دل عدمه على عدم الشرط         .)٥(الحكم بشرط أو شرطين   
فاألحكام ليست معلقة فى الهواء بل متحققه       . وهو مثل الشرط فى التخصيص    

ويمنع مـن   " إنما"وله لفظ واحد    . )٦(واإلثبات يدل على الحصر   . فى األرض 
" حتـى "أو  " إلى" والغاية بصيغة    .)٧( خارج المفهوم فيه   شىءالتداخل، إدخال   

                                                           
א٢١٢−٢/٢٠٤א)١( א٢/٥٢٠، א٤٧٢−١/٤٧٠، ،٢/١٢٤−

א١٣٩ א١٥٨−٢/١٥٧،  .١٨٢−١٧٨א،
א")٢( א"א א٢٢٤−٢/٢٢٣، ،٨٢−٨١. 
א"א")٣( א٢٢٣−٢/٢٠٧، ،١٥٣−٢/١٤٥. 
)٤("." 
)٥(:אא א٢٠٢−٢/١٨٩، ،١٥٥−٢/١٥٣،

א٨١א א ؟، א ،
א٣٦٥−٣/٣٦٣ א٢/١٩٩، ، א ،١٤٦−١/١٤١. 

)٦(" א: א"א"،"אא"،"א א٥١، ،
א٤٧−٤٦ א٢٢٥−٢/٢٢٤، א١٥٩−٢/١٥٨، ، א א ،
א٢١٣−١/١٥٩ א٣٦٥−٣٥٢، ،٧٠. 

א)٧( א٩٤א א٤٠٤−٤٠١، א٥٢٠−٢/٥١٦، ،٢٠٣−٢/٢٠٢،
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 . )١(تبين غائية المفهوم

م ومفهـو .)٣(واالستثناء بالفعل أو التـرك    . )٢(واإلثبات والنفى هما الحكم   
ــدد   العــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا . م من كيف إلى كم فى الزمـان والمكـان         بين األكثر واألقل يحول الحك    
ــم   أطلـــــــــــــــــق الحكـــــــــــــــ

ل تـتم   ومفهوم الزمان ألن األفعا    .على عدد فقد ال يدل ذلك على نفى الزيادة        
 . فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ومفهوم المكان والمكان البديل نظرا لتحقق الفعل فى العالم باعتباره المكـان            
ــع   األوســـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤(والفضاء الفسيح

 : والمفهوم على خمسة أضرب.  ضروب المفهوم-٤

يكون مـن   . ما يدل عليه اللفظ وال يكون منطوقا به        وهو   . االقتضاء -أ
مثل توفر النيـة    وذلك   .)٥(ال به ضرورة اللفظ بحيث ال يكون المتكلم صادقا إ       

كما يمتنع وجود الملفوظ شرعا إال بـه        . )٦(بالقولفى الفعل وهى اإلعالن عنه      

                                                                                                                                        
א א٣٠٣−٣/٢٩٧א א٧١، א א١٨٦−١/١٨٣، א ،

١٨٣−١٨٢. 
)١(:،א ،

א٢/٢٠١ א١٥٦−٢/١٥٥، ،٨٢−٨١. 
א"،""،"":)٢( אא  ".א
א.١٥٧−٢/١٥٦א)٣( א ، א١٤٢−٣/١٠٧א א١١٢−٣/١٠٧، ،

א١١٨−٣/١١٣ א٣/١١٩، א١٢٢−٣/١١٩، א١٨٧−٣/١٢٣، ،٣/١٢٨،
א٣/١٢٨א א٣/١٢٨، א א א א ،

א٣/١٣٠ א א١٣١−٢/١٣٠، א٣/١٣٢، ،١٣٧−٣/١٣٢،
א א א٣/١٣٨א،א ،١٤٠−٣/١٣٩א،
א ، א א٣/١٤١א ،٣/١٤٢. 

.٨٢א)٤(
.٨٨−٢/١٨٦א)٥(
א)٦( א"،"א"א א"א ،٢/١٨٧. 
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كما يمتنع ثبوته عقال إال به مثل تحريم األمهـات بمعنـى            . مثل مفهوم الصوم  
 .)١(وقد يدخل بعض المجاز فيه.  بمعنى الطعامالميتةالوطء وتحريم 

ن إشارة اللفظ وليس من اللفظ نفسه كما هو         ما يؤخذ م   هى   . اإلشارة -ب
ويحتاج إلى بعض   . الحال فى إشارات اليد والوجه وكل ما يسمى لغة الجسد         

وقد توضع الكناية   . )٣( ومع اإلشارة التنبيه يضم اإليماء     .)٢(االستدالل الحسابى 
 .)٤(مع اإلشارة

من إضافة الحكـم إلـى       وهو فهم التعليل     . فحوى الكالم أو لحنه    -جـ
 .)٦(بهالمراد  هو ما علم من نفس الخطاب       .)٥(الوصف المناسب من غير نطلق    

عـرف  بفحوى الخطاب هو ما يعنى من نفس الخطاب من قصـد المـتكلم              
وهو مـأخوذ   . ولحن الخطاب هو الضمير الذى ال يتم الكالم إال به         . )٧(اللغة

                                                           
)١(، א ،א אא،א ،.

א אא ، א١٢א،١٨٨−٢/١٨٧א ،٥٤−٥٣،
א .٤٦٥−٢/٣٩٣א،١٩٥−١/١٨٨א

א

אאאא
א٢/١٤١א א١٥٦−١/١٤٧، ،٩١−٨٧. 
.١٨٩−٢/١٨٨א)٢(
א،..."א)٣(

א،" א א.א
א ، ،א:،٢/١٨٨א

א ،٤١٣−٤/٤١٢، א א، ،١٨٣−١/١٧٤א
א١٤٢−٢/١٤١א א١٤٠−١/١٣٥، ،٨٣٦−٨٠.. 
.٤٢א)٤(
א١٩٠−٢/١٨٩א)٥( ، א א א א א٢٣٣−٢٣٢، א ،

١٧٩−١٧٨. 
א)٦( א٤٠١א،١٤١−١٤٠א א ،١/٢٥٧.
א٥١א)٧( א א٩٤−٩٣، א٤٠١، א٥١٤−٢/٥١٣، ،

א א٤/٤١٢، ،٤٥−٤٤. 
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 .من اللحن وهو ما يبدو فى عرض الكالم

 وينقسـم   .)١(وق بداللة السياق والقصـد     فهم غير المنطوق من المنط     -د
والمقطـوع علـى    . عنه بالمنطوق به إلى مقطوع ومظنون     سكوت  مإلحاق ال 
وقد . سكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به      ماألولى أن يكون ال   . )٢(مرتبتين

 .)٤(سكوت عنه المنطوق بـه    موالثانية ما يساوى فيه ال    . )٣(يسمى قياسا تجوزا  
سكوت عنه والمنطوق بـه ال      مدما تكون المفارقة بين ال    أما المظنون فكثير عن   
. سكوت عنه بالمنطوق بـه    موهناك طريقان إللحاق ال   . مدخل لها فى التأثير   

والثـانى التوجـه    . األول التعرض للفارق وحده وأنه ال مدخل له فى التأثير         
 .بالنص نحو الجامع دون الفارق ويظهر تأثير الجامع وحده فى الحكم

ويعنـى  .  وهو االسم الكلى الجامع لدرجات دليل الخطاب       . المفهوم -هـ
 وهو مفهـوم ال يسـتند إلـى         . بالذكر عما عداه   شىءاالستدالل بتخصيص ال  

 وقد يكون موضوعا للشك ألن النفى       .)٥(ويسمى أحيانا دليل الخطاب   . منطوق
سكوت عنـه،   موطلب التوضيح فى ال    ،فى حاجة إلى دليل، ولحسن االستفهام     

 الصـفة ال تنفـى       بالمساواة فى حالتى الموافقة والمخالفة، وألن      وصدور الحكم 
. )٦(دليال خاصا أن تكون   وهى عادة العرب فى الكالم دون       . غير الموصوف 

ودليل الخطاب قصر حكم المنطق على ما تناوله والحكم للمسكوت عنه بمـا             
 اًد وهو ما ثبت بمعنى النص لغة ال اجتها        . ويسمى أيضا داللة النص    .)٧(خالفه

                                                           
א)١( א אא א ،

א א אא א١٩١−٢/١٩٠، ،٥١٦−٢/٥١٤. 
 .٢٨٧−٢/٢٨١א)٢(
)٣(:.א.
)٤(" א: א א אא א אא  ."א
)٥(א،"א "،"א"،"א

א" א١٩٢−٢/١٩١، ،١٤٥−٢/١٤٢. 
.١٩٤−٢/١٩٢א)٦(
א٥١−٥١א)٧( א א٩٥−٩٤، ، א א٤٠٥−٢٣٢/٤٠٤−٢٢٥، ،

א٥٣−٥٢ א١٩٩−٢/١٨٣، א א٢٩٣−٣/٢٦٦، ،٣٥٢−٣٥١. 
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 .)١(اوال استنباط

 وتوهم النفى من اإلثبات همـا مفهـوم         .ةــة والمخالف ــ الموافق -٥
 ويعنـى مفهـوم   .)٢( إما قطعـا أو ظنـا    والموافقة. الموافقة ومفهوم المخالفة  
ويتضـمن  . سكوت عنه موافقا لحكم المنطوق بـه      مالموافقة أن يكون حكم ال    

سـكوت عنـه    ميكون حكـم ال    ومفهوم المخالفة العكس، أن      .)٣(مفهوم األولى 
عنى تعليق الحكم باسـم دل علـى أن مـا عـداه        ي. مخالفا لحكم المنطوق به   

 وحمـل   ، اللقب والشرط والصـفة    مفاهيمويتضمن مفهوم المخالفة    . )٤(بخالفه
. المطلق على المقيد مطلقا، وتخصيص العام بسببه مطلقا، وداللة االقتـران          

تحـت دليـل الخطـاب ولحـن         وتدخل   .)٥(وكلها من درجات دليل الخطاب    
بل . لة والمانع والحصر واالستثناء والزمان والمكان     عالخطاب ومنها مفاهيم ال   

 وقد يشير   . إلى مباحث العلة مثل السبر والتقسيم وإلى االجتهاد والتقليد         وتحيل
 .مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة إلى داللة االلتزام

 تعليق الحكـم علـى أحـد        والمخالفة على أنوع مثل مفهوم الصفة وهو      
األوصاف، ومفهوم العلة وهو تعليق الحكم على العلـة، ومفهـوم الشـرط             

ومفهوم الغاية، ومفهوم اللقب، ومفهـوم الحصـر، ومفهـوم          ومفهوم العدد،   
 .وهى أيضا درجـات الخطـاب     . )٦(الحال، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان    

 . سنة أواًوينطبق أيضا مفهوم المخالفة على النص، كتاب
                                                           

א)١( א١٨٧−١/١٨٤א ،٨٧−٨٣.
א٢١٧−٢٠٨א)٢( א٢٠٧−٢/٢٠٢، א א٣٥٤−١/٣٣٥، ،

א٣٣٧ א א٤٠٩−٤٠٥، ،٥٠٤−٥٠٣، א ،
א١٩١−٢/١٨٦א א١١٢−١٠٨، א٨١−٧٨، א ،

א١٨١−١/١٧٠ א١٧٧−١٧٦א، א ، א א ،٩٥−٣/٩٠،
א.٩٧−٢/٩٦א א א٢/١٠٠א א ،

א١٠٦−٢/١٠١ ،١٧٩.
א)٣( א .١٤٥−١٤٣א
.١٣٨א)٤(
.٢١٣−٣/١٥٩א)٥(
א١٨٣−١٨٠א)٦( א א ،١٧٩−١٧٢/١٧٧−١٣٧. 
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ولمفهوم المخالفة شروط مثل عدم معارضته بما هو أرجـح منـه مـن              
نطق ، وأال يكون ال   منه االمتنان منطوق أو مفهوم موافقة، وأال يكون المقصود        

التفخيم وتأكيـد   ال يكون المقصود به     أو. جوابا من سؤال متعلق بحكم خاص     
ال يعود علـى    الحال، وذكره مستقال، وأال يظهر من السياق قصد التعميم، وأ         

 .)١(أصله باإلبطال، وأال يكون قد أتى على األغلب

 .الــــــة األفعــــدالل: ثانيا

وقد يدخل هذا القسم فى المصدر      . رارــل واإلق ــول والفع ــالق -١
 وهـى   .)٣( وهى هنا أقرب إلى منطـق االسـتدالل        .)٢(الثانى للتشريع، السنة  

 .سنة مع القرآن فإنه صـادر منـه   فإذا اتفق حكم فعل وال. للوحىمصدر ثانٍ 
وال يعرف إال بطريق    . ألنه ال يظهر فى كالم    والوحى الباطن ال يمكن تحليله      

باللسان من الرسـول إلـى المرسـل        والوحى الظاهر هو الكالم     . االستبطان
 وليس الكالم من الملك إلى الرسول الذى هو بين قوسـين فـى علـم                ،إليهم

 .)٤( الدينأصول الفقه، وأدخل فى علم أصول

                                                           
.١٨٠−١٧٩א)١(
.٢٢١−٢/٢١٢א)٢(
)٣" א) ، א א א

א א"א א.٢/٢١٢، ،٣٩٢−١/٣٦٣א א ،٣٦٣،
א א٧٤−٧٢א ، א א١٩٩−١٩٥، ، א ،
א٣٢٤−١/٣١٥ א٢١−٢٠، ، א א א، א

א א٤٣٨−٤/٤٢٧، ،٣٣−٢٩،
א א ، א١٣٢−١٣٠א א٧٠−٥١/٦٧، ،٢٤٣−٢/٢٢٥،

א٥٠٢−١/٤٨٣א א١٣، א א٣٨٢−٣/٣٧٤، א٢٣٠−٢٢٣، ،
א٣٣٤−٢/٣١٣ א א١٢٧−٣/٢٩٤،٤/١٢٦، א ،٣٧٤−١/٣٥٥،
א٣٦٩−٣٦٥/٣٦٨−٣٥٣א א א٤١٩، א٥١٦−٤٩٥، א،

א٦٢٢−١/٦١٣ א٣٧−٣٤، א٣٤٦−٣٤٢، ،١٠٦−١٠٤،
א א٤٤٨−١/٤٤٦א א٢٠−٣/١٩، א ، א א٣/٢٤١، ،٣٥−
.٢٨−٢٧א،٣٧

.٩٨−٢/٩٠א)٤(
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األفعال أما  . األقوال موضوع مباحث األلفاظ   . ارالسنة قول وفعل وإقر   و
ـ  : نوعانوهى  . فى داللة المعانى  فتدخل   واالبتـداء  . ل أو ابتـداء   بيان لمجم
 .، وفعل طبيعى للحاجات األساسية للبدنتأسىوعبادة وقربة  :نوعان

يضم المفهوم مع    كما   .وقد يشمل القول والفعل واإلقرار البيان واإلجمال      
فالنبى بالقول والفعل واإلقرار مبين للمجمل مـن الـنص، الكتـاب            . القياس
ويقوم بمهمته فى البيـان بـالقول والفعـل         .  النبى وريثوالعالم  . )١(والسنة

 .واإلقرار كذلك

 وكان القول يمكـن ضـبطه عـن         اً وإقرار وإذا كانت السنة قوال وفعال    
 . به فى الوجوب والندب واإلباحة     تأسىل لل السند فإن الفع  نقد  طريق الرواية و  

والقول مبتدأ  . ومن ثم يمكن أن يدخل أيضا فى أحكام التكليف، أحكام المكلَّف          
الـنص  : والمبتدأ ينقسم مثل الكتاب إلى مباحث األلفـاظ       . وخارج على سبب  

والمقصور على سبب فإنه يدخل فى أسباب النزول        . والظاهر والعام والمجمل  
والفعل بيان يلحق باألصل وما ليس ببيان قد يكـون          . لى سؤال إلى اإلجابة ع  

وقد ال يكون قربة كالطعام والشراب      . قربة يتوقف فيه أو يحمل على الوجوب      
 ويكـون   .واإلقرار بحضرة النبى  . فالبيان يصح بالفعل  . )٢(يدل على اإلباحة  

 .)٣( ألنه إذا كان منكرا كان قد أنكرهاجائز

. بعد العلم والقدرة على اإلنكار لو كان منكرا       والسنة قول وفعل وإقرار     
                                                                                                                                        

א

א
 

א)١( .٣١١−٣/٣١٠א
)٢" א"א) א ،٢٢٨−٣/٢١٥.
א٧١−٧٠א،٧א)٣( ،"א"،٢٦،

א٢٤٨−٢٤٧א א٢٤٧−٢/٢٤٦، א٥٠٢−١/٤٩٨، א ،٤/١٦٣−
א١٧٣ ،٩٨−١/٩٧.
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 والفعل يتضمن   ."المنظوم"شكال فيه ألنه خاضع لمباحث األلفاظ فى        إال  القول  
الفعل واجـب ومنـدوب، والتـرك       .  مطلقان فى السنة    دليالن وهما. الترك
يعنـى  . لى، شرعيته فى وجـوده    بوالمباح فعل طبيعى ج   . ظور ومكروه مح

 وال يـدخل  .فى الفعل فتم إقراره بعد مشاهدته أو سماعه     اإلقرار أنه ال حرج     
.  ويؤكد الشرع ويثبته   ،أيضا تحت أفعال التكليف ألنه طبيعى يتم فى الخارج        

 .فالخارج قادر على الفعل الطبيعى

وإذا قارن الفعل القول فإن القول يكـون        . )١(ويشترط إلحاق الفعل بالقول   
ــغ  أبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تأسىوافق اإلقرار الفعل فهو صحيح فى ال       وإذا.  بالنسبة للمكلفين  تأسىفى ال 
ــإذا  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن لم تتحقق   . لم يوافقه فإن اإلقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض        
ــه  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفس اإلقـرار علـى     ال يدل   . ن الفعل عالمعارضة فالتوقف لتوقف الرسول     
ــواز  ــق الجــــــــــــــ  مطلــــــــــــــ

بمطلق الصحة علـى    فيقضى   قول ينظر إلى الفعل      هقارنفإن  . من غير نظر  
 لمطابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــةا

 .دون المخالفة

وتعنـى اشـتقاقا جـادة      . والسنة قول وفعل  . لــول والفع ــ الق -٢
 .امتثال األمـر  ووالعبادة هى الطاعة    . )٣(هى ما رسم ليحتذى به    . )٢(الطريق

 .)٤(ةبوتقتضى القر

                                                           
א)١( א٧٣−٤/٥٨א ،٣٧−٣٦.
א)٢( א ، א٢٣٦−٣/٢٣٥א א ، א א٦٧−٦٤، ،

א٤٩٥−١/٤٨٧ א ،٩٥−١/٨٩.
א)٣( א١٤٩א א٥٧−٥٦، ، א ،١٤٣−٢/١٣٨/

א٣١٧−٢/٣١٣א א٦٨٧−٢/٦٨١، ،١٩٣−٦٩/١٨٦. 
א٥٨−٥٧א)٤( ،٦٦. 
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 سؤال الرسول لبيان ،والسؤال طريق للبيان. والفعل مثل القول طريق للبيان
األفعـال   وقع من    ودخول الزمان والمكان فيما   . )١(نة فعل أو قري   مجمل يعقبه 

وقـول النبـى وفعلـه      . داللته فى الوعى النظـرى    فما زال الفعل هنا     . للبيان
 .)٢(الموافقان للقرآن بيان للقرآن أو بيان لحكم مبتدأ

وال يـرجح بـين البيـانين       . انوإذا طابق الفعل القول فهو فى غاية البي       
وإذا كان القول بيانا فالفعـل شـاهد عليـه          . لن أو قول وعم   أو عمال ن  قوال

وهو موضوع لغوى معرفى منطقى عملـى       . ومصدق له، مخصص أو مقيد    
 والبيـان إذا    تأسىواألفعال أقوى فى ال   .  ال تتدخل فيه عصمة النبوة     .خالص

وال . وهى فى نفسها تقوم مقـام االقتـداء       . جاءت األقوال من انفراد األقوال    
 . كام التكليف الخمسةفرق فى االقتداء بين أح

ومع ذلك تبقى التفرقة بين المندوب والواجب فى القول والفعـل ال فـى              
واستمر عليه أئمة   . وقد عمل الصحابة بهذا االحتياط    . االعتقاد وال فى العمل   

وكذلك عدم التسوية بين    .  وتتم التفرقة بينهما أو ال بالفعل ثم بالقول        .المسلمين
وال يساوى بين المباح والمنـدوب      . لفعل والترك المندوب والمكروه أى بين ا    

وذلك كله عكـس مـا يفعلـه        . ى بين المكروه والمحرم   وال يساو . والمكروه
. ى بين الواجب والمحـرم    وال يساو . بمعنى الرياضات والمجاهدات  الصوفية  
 السبب والشـرط والمـانع، والعزيمـة        ،ى أيضا بين أحكام الوضع    وال يساو 
 .بطالنة والح والص،والرخصة

 بعدة طرق منها التواتر واآلحاد أو اإلجمـاع أو        ويثبت. لـــ الفع -٣
ـ      . )٣(االقتداء  وجـوب أفعـال النبـى دون        ةوالسمع وحده ال يكفى فى معرف
 .)٤(العقل

                                                           
א٢/٢٤٧א)١( א א٤٦٠−٤٥٦، ،٩٧−١/٩٦. 
א)٢( .٣/٢٥٩א
.٣/٢٥٩א)٣(
א)٤( אא ، ،١٠٠٦−٣٨٣،٢/١٠٠٤−١/٣٣٧א

א .٣٦٨−١/٣٦٧א
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والموافقـة فـى    . تباع والموافقـة والمخالفـة     واإل للتأسىوفعل الرسول   
. ى الفعـل والتـرك     ف تأسىوال.  والمخالفة فى القول والفعل    ،المذهب والفعل 

 .)١(وهو االئتمام. تباع فى القول والفعلواإل

ليا طبيعيا، وأال يكون خاصا به،      ب بفعل النبى بشرط أال يكون ج      تأسىوال
فقد . )٢( مشروعيته، وأال يكون قد علم حكمه قبل ذلك        توأال يكون بيانا لما ثبت    

يعى يمنع التنطع   القربة لالقتداء، والطب  . )٣(يكون الفعل قربة وقد يكون طبيعيا     
 . وإعطاء األولوية للنص على الواقع،والمزايدة فى الدين

وقد تقع أفعال عن سهو أو طبع على ما جبل عليه اإلنسان مما يستعدى              
 يسهو ويخطئ عن    ، فالنبى بشر مثل باقى البشر     .)٤(التوقف حتى ظهور الدليل   

 بتصـديقهم وال  الفعل ال شأن بها بعصمة األنبيـاء        لذلك فإن داللة    . حسن نية 
 فهى موضوعات خارج علم أصول الفقه وأدخل فى علم أصول           .بالمعجزات

وال . على النبـى اإلغمـاء    ويجوز  . ويجوز عليهم النسيان والخطأ    .)٥(الدين
وسؤال هل يجـوز    . يجوز وقوع المحرم والمكروه منه إال على سبيل التعليم        

 وعصمة المالئكة أيضا    .)٦(أن يمنع اهللا نبيا من النبوة سؤال افتراضى خالص        
 .)٧( وأدخل فى علم أصول الدين،خارج موضوع علم أصول الفقه

                                                           
אאא)١( ، א א אא،٣٧٥−١/٣٧٢א

א٣٨٥−٣٨٣، א٢/١٠٠٤، א٤٩٨−١/٤٩٥، א ،٣٧٤−١/٣٦٩،
א٦٢٢−١/٦١٥א،٥١٤−٥٠٣/٥١١−٥٠١א ،٧٧−٧١.

א٨٧−٨٣א)٢( א א١/٤٤٩، א א٧٤، ،١٢٨−٣/١٢٠،
א א ،  .٣/٢٥٦א،٢٥٥−٣/٢٤٧א

א)٣( .٧٣−٧٢א
.٤٩٥א،٩٠−٢/٨٦א)٤(
א٢١٣−٢/٢١٢א)٥( א٤٨٦−١/٤٨٣، א א٣٦٦−١/٣٥٥، ،

א٦٧٠−٢/٦٦٨ א٧٩−٧٧، א٨٣، א א٤٤٧−١/٤٤٦، ،
א א ، א٢٤٢−٣/٢٤١א א א٢٤٣−٣/٢٤٢، ،

א٣/٢٤٣ א א٣/٢٤٤، א א ،٢٤٧−٣/٢٤٦. 
א)٦( .٣/٢٤٦א
 .٣/٢٤٦א)٧(
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 وقد يكـون أكثـر     ،والفعل له داللته مثل القول    . لــة الفع ــ دالل -٤
أنه قد يثبت من جهة الفعل ما ال يثبت         "لذلك وضعت القاعدة األصولية     . داللة

له الرسول مرة واحدة يأتى      وما فع  .فالفعل نموذج لالقتداء  . )١("من جهة القول  
 .به على أكمل وجه

. والفعل يختص به أو يختص بغيره     . وتنقسم أفعال النبى إلى فعل وترك     
 واألفعال المتعلقة بغيـره هـى       .)٢(والترك إما يختص به أو ينكر على غيره       

وإذا علم النبى بفعل وإن     . والترك هو السكوت  . )٣(والقضاء روالتعزيالحدود  
 .)٤(فال أثر لسكوتهكافرا  كان معتقده على إنكاره فإن قادرو وهلم يره فسكت 

 والفعل  .ويعرف عقال أم سمعا   . والفعل قد يكون سياقا أو ندبا أو وجوبا       
وإذا احتاج إلى دليل فإما عن طريق الموافقة        . األصلى قد ال يحتاج إلى دليل     

قـول أو   ويكونـان ل  . إما بالتخصيص أو بالنسخ   وتكون الموافقة   . أو المخالفة 
 .لفعل

. ه من حيث الوجوب والنـدب واإلباحـة       عملى لقول تفصيل  وفعل النبى   
 وإذا ارتبط الفعل بـالقول كـان أكثـر          .)٥(واألدلة على ذلك بالعقل والسمع    

 .)٦(يقينا

ويبحث المجتهد داللة األفعال لمعرفـة وجـه وجوبهـا بـين العمـوم              
 تـدخل فـى      وهل هناك قول يؤيدها حتـى      ،والخصوص أو المجمل والمبين   

                                                           
א٨١א)١( א٢٤٦−٢/٢٤٣، ،٣٧−٣٦. 
א)٢( אא ، א٣٨٧−١/٣٨٥א א ،

א٤٦١−٤٦٠ ،٤٢.
א)٣( ، א א  .٣٨٨،٢/١٠٠٦−١/٣٨٧א
.١٢٩−٣/١٢٨א)٤(
)٥" א") א א٢٣٢−٣/٢٣١، ،٢٤١−٢٤٠،

א٢/٢٤٩א א٣٣٠−٢/٣١٧، א א١٦٣−٤/١٢٧، ،٦٨١−٢/٦٧٠،
א א٤٥٢−١/٤٥١א ، א א א א ،
 .٣/٢٥٧א
.٢٤٦−٢٤٢א)٦(
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 وهـى   .وتعرف بصريح القول وهو الظـاهر أو بـالقرائن        . منطق الخطاب 
يتبين بالقول إلى وقت الحاجة ثم ظهرت       لم  ورود خطاب مجمل    : متعددة مثل 

نقل فعل غير مفصل ثم نقل فعل آخر يكون مخصصـا للفعـل             داللة الفعل،   
فـى  عل  األول، ترك الفعل فيكون منسوخا، زيادة فعل واجب، بيان أوجه الف          

 .)١(النص المجمل، تخصيص الفعل وعدم دفعه إلى العموم

وليست القضية هى داللة الفعل على أحكام التكليـف الخمسـة خاصـة             
 فهذا أدخل فى أحكام التكليف أى الوعى العملـى  .الوجوب والندب مثل األمر 

 فالتجربـة النموذجيـة     .وليس فى طرق االستدالل بالفعل أى الوعى النظرى       
وهى تحقيق  . )٢(وال فرق بين األفعال واألقوال    .  أى للندب واالسترشاد   تأسىلل

. وكلها أخبار آحـاد   . اتبعها الصحابة . نموذجى أول للتجربة اإلنسانية العامة    
ومعظمهـا تتعلـق بالعبـادات دون    . تباعهـا فـى كـل الحـاالت       إولم يتم   

 .)٣(المعامالت

ضـا مبـاح    وهـى أي  . لـة ز ومباح و  ةأفعال النبى قصد واجب ومستحب    
 .وهى قسمة حسـب الحسـن والقـبح والقـدرة         . ومستحب وواجب وفرض  

والمندوب فعل حسن طبقـا     . فالواجب فعل حسن وعكسه المحظور فعل قبيح      
والمباح فعل حسن طبيعى تتساوى     .  وعكسه المكروه فعل قبيح للقدرة     ،للقدرة

 .)٤(فيه قدرات الناس

 تعارض بين آيـات     وال يتصور تعارض بين أفعال النبى كما ال يتصور        
يمكـن  فإنه   التعارض فى الخبر      وكان فإذا تعارض فعالن  . القرآن واألحاديث 

 أمـا تعـارض     .حله عن طريق النسخ أو التخصيص والبيان ومنطق األلفاظ        
. فالفعالن فى زمانين متتاليين أو فى شخصين مختلفـين        . األفعال فيمكن حله  

                                                           
 .٢٢٥−٢/٢٢١א)١(
)٢(، א٢٢١−٢/٢١٤א ،٢٤٨−٢٤٧.
)٣(" א"،"א"،"א: א"א ،

א٢/٢٢٠ ،٦١٤−١/٦١٣. 
א)٤( ، א٣٧٠−١/٣٦٣א ،٢/٨٦. 
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آلخر فهذا أقرب إلى النسخ     وال يمكن حل تعارضهما بتحليل أحدهما وتحريم ا       
 القـول   وقد يتعـارض  .  عن طريق اختالف الظروف واألحوال      يمكن ولكن

ى أن يكون ومـا هـو       غبنما ي والواجب والممكن،   والمثال والواقع،   ووالفعل،  
وهو منطق الحيـاة الـذى      . العدل والرحمة، حقوق اهللا وحقوق العباد     وكائن،  

وإذا  .)٢(للقـول فعل وقول فاألولوية     وإذا تعارض    .)١(ب أحيانا منطق اللغة   يج 
وإذا تعارضا من وجه دون     . لفعللتعارض القول والفعل فى البيان فاألولوية       

وقد يتعارض قـوالن، وال يتعـارض       . )٣(وجه كان النهى مخصوصا بالفعل    
 .)٤(فعالن

وغير المباشر هو   . مباشر وغير مباشر  : والفعل نوعان . رارــ اإلق -٥
قـد   فالفعـل .  النهى عنه أو إتيان فعل دون األمر به        اإلقرار، ترك فعل دون   

اإلقرار ألن  يأتى  و. يأتى من الشرع أو من الطبيعة، من النص أو من الواقع          
 وشـروط   .)٥(أو الفعل ويكون على الحكم    . النبى ال يقر على خطأ أو معصية      

وصـور  . نفيا للشرع كان  العلم به، والقدرة على اإلنكار، وإال       اإلقرار  حجية  
وهـو  . وللسكوت أحكـام  . الموافقة على خبر، والسكوت على سؤال     قرار  اإل

 والحكم فى حادثة لم     ،ما هم به، وما أشار إليه، والكتابة، والترك       : على أنواع 
 .)٦(شىءيحكم الرسول فى نظيرها ب

                                                           
א"")١( ، ،٢٢٧−٢/٢٢٦.

א ، א א٣٨٩−١/٣٨٨א א٣٦٨−٣٦٥، ،
א٦٩٢−٢/٦٨٧ א א٢٦٤−٣/٢٦١، ،١/١٩٨. 

א٥١٦−٥١٥א)٢( א א٤٥٤−١/٤٥٢، א ،٣/٢٦٥. 
א٣٥٠−٢٤٩א)٣( א٢٥٦−٢/٢٥١، א٩٩−٢/٩٨، ،

א٣٣٤−٢/٣٣٠ א١٠٠−١/٩٨، א٣٦، ،٤٠−٣٩. 
א١٥٣−٣/١٤٧א)٤( ،٣٨. 
א٨٩−٨٧א)٥( א א٢٨١−٣/٢٧٠، ،٤١. 
א)٦( .٢٨١−٣/٢٧١א
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 الفصل الثالث

 ولـــــــــــالمعق

 )ىءــــالش(

 ).القياس(ل ــول األصــمعق: أوال

المفهوم  و ، إذا كان اللفظ هو صيغة الخطاب      .عــل والواق ــ العق -١
 اللفظ بالرغم مـن     حيل إليه  الذى ي  شىءالله فإن المعقول هو ال    ظهو معناه أو    

.  مختلفـان  شىءقول وال بين المع وأن الحقل الداللى للمفهوم والمعقول واحد،       
ويبدو أنه فـى علـم      . يانع فى عالم األ   شىءفالمعقول فى عالم األذهان، وال    

ا نعيش فى عـالم يحكمـه       أصول الفقه، المعقول واقع، والواقع معقول، وأنن      
 الذهن هو مناط المعرفة فى حين أن العقل هو مناط الوجود فـى              العقل، وأن 

 .)١(العالم

 بما فى معناه،    شىءم من الفحوى، إلحاق ال    المفهو: القياس على مراتب  و
وهى أشـكال   . )٢( األجلى واألخفى، قياس الشبه بالطرد والعكس       المعنى قياس

 فالقياس ليس فقط عالقة األصل بالفرع بل عالقـة          .حرة من القياس الشرعى   
  .، والمعنى أو الصفة بالعلة والسببشىءالعقل بالواقع، والذهن بال

الكتـاب، والسـنة،    : األدلة الثالثـة األولـى    إذا كان األصل يتضمن     و
 واإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع، 

                                                           
א")١( א א א א א"א ،

٣/٢٢٨.
،٣٣٧−٣٣٣א)٢( א ،٣٦٥.
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حوى فـإن الخطـاب     فوكان معقول األصل يتضمن دليل الخطاب واللحن وال       
ــمن   يتضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القياس

. )١(علـى إلـى األدنـى     ة من القوة إلى الضعف، ومن األ      يسوتندرج األق 
ر ثم تـأثي  ، ثم تأثير العين فى جنس الحكم،        أقواها تأثير العين فى عين الحكم     

 . تأثير الجنس قى جنس الحكمأضعفها وهو ثم ،الجنس فى عين الحكم

 ، وقياس داللة  ،ةقياس عل :  والقياس ثالثة أنواع   .اسـواع القي ــ أن -٢
 .وقياس شبه

 و وه .ل الفرع على األصل بالعلة فى الشرع      حمهو   .ةـاس العل ـ قي -أ
ـ  وخفى وهو مـا كانـت عل       ،جلى يثبت بالنص واإلجماع، وظاهر    :ثالثة  هت

 .)٢(مستنبطة

 يـاس  وق ، المثل ياس األشبه واألولى، وق   ياسوقد تسمى األنواع الثالثة ق    
 .)٣(األدنى

وقد تصبح هذه األنواع للقياس أشكال للبراهن النظرية الخارجيـة فـى            
الل، وهو قياس العلـة،وبرهان اسـتدالل وهـو         عت برهان ا  :المسائل الفقهية 

                                                           
.٣٢١−٢/٣١٨א)١(

א−١ .א
א−٢ .א א א א−٣א .א
א−٤ .א

 

א١٢−١٠א)٢( א٤٥٨، א١٠٢−٩٨، ، א ،٢/٧٨٧−
א،٧٨٨ ٢٠א١٢٦٠−٩٢٢/١٢٥٨−٨٩٥/٩١٩−٨٩١/،

א ، א٣٨٧−٣٨٥א ، א א ،٣٨٨−
א٣٩١ א א٥٧−٢/٤٧، א٣٧٧−٣٧٥، א١٢٦−١٢٤، א ،

א٢١٣/٢١٩−٢٠٩ א ،٤/٣٣. 
א٨/٩٣٠א)٣( ، א ،٨٩−٣/٨٨. 
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 .)١(هبرهان الداللة، وبرهان خلف وهو قياس الشب

 . والمطردة، والشبيهة، والمناسبة، المؤثرة: أربعة أنواععلىلعلة او

وتعرف المؤثرة بالنص أو اإلجمـاع أو       . أقواها المؤثرة وأدناه المطردة   
وهـى  .  وهو ما يعادل تأثير العلة فى عين الحكم طريقا للنفـى           .ر حاصر بس

 تـأثيرا هـو     والثانى فى المرتبـة   . أقوى العلل ألنها هى التى تقتضى الحكم      
والثالث تأثير جنسه فـى     .  فى عينه  سظهور تأثير عينه فى جنس الحكم ولي      

 .والرابع تأثير جنسه فى جنس الحكم. عين الحكم

ر والحاصر فال يحتاج    بة أن المؤثر يستغنى عن الس     سيومن خواص األق  
أمـا  .)٢(فى ما عداه ألنه لو ظهر مؤثر آخر لم يطرح بل يعلل بهما معا             نإلى  
 فإذا ظهرت مناسبة أخرى تمت إزاحة المناسبة        .سب فإنه يثبت بالمناسبة   المنا

 من المناسب فينقسم القياس كله إلى مؤثر        اً وقد يكون المالئم أقل تأثير     .األولى
 وأما الشبه فإنه يحتاج إلى نوع ضرورة فى استنباط مناط الحكم وإال             .ومالئم

 .)٤( وقد يكون الشبه قريباً أو بعيداً.)٣(سقط الحكم

 هنـاك   ،ذلكل. )٥(ما معلول أو مدلول عليه    إالمعلول  و . قياس الداللة  -ب
 ومع ذلـك قـد      .كل علة داللة وليست كل داللة علة      . فرق بين الداللة والعلة   

 .)٧(ويسمى القياس فى معنى األصل .)٦( واحدشىءتتجمع العلة والداللة فى 

 دون العلـة    وقياس الداللة هو حمل الفرع على األصل من حيث المعنى         
. )٨(بضـر  وهو على ثالثة أ  .وهو أقل من قياس العلة    .الموضوعة فى الشرع  

                                                           
 .٤٥٠−٤٣٥א)١(
א"٣٢٣−٢/٣٢١א)٢( .א

א  .٣٢٣−٢א"א
.٣/٦٩א)٣(
א)٤( ، א  .١٢٤٤−٢/١٢٢٨א
א)٥( א١/٣٥٥א א ،١٣٨−٢/١٣٧. 
א)٦( .١/٣٧٥א
.٩٧−٢/٩٦א)٧(
א)٨( ، א٦٣٧−٢/٦٣٥א א א، ،١٢٥٨−٢/١٢٤٦،
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ول الفرع فى حكـم  دخ فى الفرع وهاألول االستدالل بحكم األصل على وجود  
الفـرع  فى   يهوالثانى االستدالل بثبوت حكم يشاكل الحكم المختلف ف       . األصل
األصل حكم الفرع ثـم   الحكم فىوالثالث كون . الحكم المختلف فيه إثباتعلى  

 عليـه أو    شـىء ما االستدالل بخاصـية ال    إقياس الداللة   فى  و .رده إلى أصل  
وهنا يصبح قياس الشبه أحد ضروب      . بالنظير على النظير أو الشبيه بالشبيه     

 .)١(قياس الداللة

 وهو أضعف أنواع القياس بعد قياس العلـة وقيـاس           . قياس الشبه  -جـ
فالشبه أوال هو الذى يجمع بـين األصـل         . )٢(الداللة، ويطلق على كل قياس    

 ويعنـى السـالمة عـن       .وهو شبه مطرد ألن األطراد شرط للعلة      . والفرع
. قياس الشبه هو الجمع بين األصل والفرع بوصف ليس بعلة للحكـم    . النقض

 .الك العلةسوهو ليس من م. )٣(واألمثلة عليه كثيرة

د بل هو ما يغلب علـى       واألشبه ليس حقيقة مستقلة خارج اجتهاد المجته      
وجود إن افتراض   بل  . فهى مقولة ذاتية وليست موضوعية    . ءايشظنه أنه األ  

علم أصول الفقه وأدخل فى     الذهن االنسانى خارج    هذه الحقيقة المطلقة خارج     
شبه أى بوجهه نظر هو الـذى يجعـل الحـق           فالقول باأل . علم أصول الدين  

ـ  اًن كان الحق العملى واحد    إ و اًالنظرى متعدد  . )٤(لمصـالح العامـة   ل اً، تحقيق

                                                                                                                                        
א٢٤٧−٢/٢٤٦א א٤٢٤−٤٢٠، א ،٤٥−٤/٤٤. 
א)١( א٥٠−٢/٤٨א ،١٥٢−١٥١. 
א٣١٨−٢/٣١٠א)٢( א ،٢٩٩−٢/٢٩٤. 
א)٣( ، א א א.א ، א

א٦٣٣−٢/٦٣٢ ، א ،٦٣٥−٢/٦٣٣، א ،٦٣٧−٢/٦٣٥،
א٣١−٢٦א ، ،٨٤٤−٢/٨٤٢א א ،
א٣٨٩−٣/٣٨٢א/٢٤٥−٣/٢٣٥א א٨٧٧−٢/٨٥٩، ،٣٧٨−

א٣٨٤ ، א א א א٣٦٨−٣٠٣، ،٦٠٩−٦٠٨א،
א١٢١٧−٤/١٢١٥א ،٢٤٥−٢/٢٤٠، א ،٩٥−٥٣א،

א .٢٢٠−٢١٩א٣١٦−٣٧/٣٠٧−٤/٣٦א
א)٤( א ، א א٣٧١−٤/٣٦٥א ، א א ،٩٨٦−٢/٩٨٢. 
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وقد يلزم ضرورة أن   . )١(ليل على كون الوصف علة    دن الحكم ب  اوالشبه مع قر  
وأعاله . )٢(يكون الشبه ليس فقط فى جنس الحكم بل فى عينه وإال كان مناسبة            

 .)٣(قياس الصورى األشياء فى الحكم والصفة ثم البةقياس غل

نه مثل ما عرف منه مناط الحكم       ة من الشبه وهى ليست م     يسوقد تظن أق  
نمطـان  ما عرف منه مناط الحكم ثم اجتمع        وقطعا وأفتقر إلى تحقيق المناط،      

 فى موضع واحد وترجيح أحد المناطين ضرورة، وما لم يوجـد            متعارضان
فيه كل مناط على الكمال وتركبت الواقعة من مناطين فيحكم فـى أحـدهما              

وفى هـذه الحالـة يمكـن       . )٥(ا ليس منه   العامة من الشبه م    وتعد. )٤(باألغلب
الشـبه مـرة    . )٦(والطردشباه وهناك فرق بين الشبه      األبتعارض  االستدالل  

 .واحدة والطرد تكرار الشبه بين األصل والفرع

أكثر مـن   ه  منألوانه   وتعنى أطياف القياس     .اســاف القي ــ أطي -٣
داللة،وقياس الشبه،  قياس العلة، وقياس ال   : دةوفإذا كانت األنواع محد   . أنواعه

داخل األنواع وتنويعات عليها بالنسـبة   هى ألوان. دةوفإن األطياف غير محد   
، والمالئمـة والجـالء والخفـاء، والتـأثير        ،لوجود العلة فى األصل والفرع    

. تتداخل مع أنواع البراهين المنطقيـة و واالستثناءواالطراد والعكس والفارق    
ن ذهفالقياس فى النهاية عمل ال    . لقياسهى درجات أو مستويات أو تموجات ل      

وهـى بالنسـبة     .األولوياتلواقع فى جدل متداخل طبقا لمنطق       بين النص وا  
ما أن يكون الحكم فـى      إقسم القياس   ن وقد ي  . والفرع ،كم فى األصل  حلوجود ال 

 وهى أولـى مـن     .)٧(فى الفرع أو مساويا له أو أدنى منه       منه  األصل أولى   

                                                           
.٣/٩٠א)١(
.٩٤−٣/٩١א)٢(
א)٣( .٢/٩٤א
א٣٢٥−٢/٣٢٣א)٤( א٤٥٩−٤٥٨، ،٢٢٧−٢/٢٢٦. 
.٣٩٦−٣٦٩א)٥(
.٤٣٤−٣٩٧א)٦(
.٣/٩٥א)٧(

 א
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ل والواقع على النص فى جـدل       عقالحر، وأولوية ال  النص وأشكال من القياس     
 . واحدشىءفالنص والعقل والواقع أبعاد ل. )١(مباشر بينهما

إال معنـى   يحتمـل   الجلى مـا ال     . ما جلى أو واضح أو خفى     إوالقياس  
الواضح هو مـا     .)٢(وقد يكون التنبيه منه   . وبعضهما أجلى من بعض   . واحدا

 وهو تردد الفـرع بـين       .هو قياس الشبه  والخفى  . ثبت فيه علة األصل بدليل    
 . وأحدهما أكثر شبهة وتأثيرااآلخر،  يشبه كل واحد منهما نأصلي

 وقياس التحقيق ثالثة    ،وقد ينقسم القياس إلى قياس تحقيق وقياس تقريب       
بـرده إلـى أحـدهما وال        ضفينتقاألول تردد حكم فرع بين أصلين       : أقسام
والثـانى تـردد    . صل الذى ال يرده إليه     فيرد إلى األ   ،برده إلى اآلخر   ضينتق

 رده إلى كل واحد منهمـا وهـو بأحـد           ضالفرع بين أصلين فيسلم من النق     
، الصفتينوالثالث تردد حكم الفرع بين أصلين مختلفين        .  أكثر شبها  ناألصلي

 إلى  ردويوجد فى الفرع بعض كل واحد من الصفتين واألقل من األخرى، في           
 .)٣(األصل الذى فيه أكثر صفاته

 الفرع بين أصلين    داألول ترد : أضربالتقريب أيضا على ثالثة      وقياس
ع إلـى أغلـب     مختلفين صفة، وجمع الفرع معنى األصل فيرجع فى الفـر         

 الفرع بين أصـلين مختلفـى الصـفتين، والصـفتان          دوالثانى ترد . الصفتين
. لصـفتين وإن خالفتهـا    معروفتان فى الفرع، وصفة الفرع تقارب إحـدى ا        

 وأحد  ، الفرع بين أصلين مختلفين والفرع جامع لصفتى األصلين        دلث ترد والثا
 .خر من جنس الفرع دون اآلناألصلي

                                                                                                                                        
      
      

א א   א
 
א)١( .٤/٤٦א
א)٢( א٩٦−٣/٩٥א٥٧−٢/٥٠א א א٣٥−٤/٣٣، ،

٢٢٢.
א)٣( .٣٩−٤/٣٨א
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ى الفارق بـين    نف و ،فالقياس يقصد به التسوية   . استداللأم  والفارق قياس   
يعنى الفرق تحليل الحكم الواحد بعلتين       و .)١(وهو االستواء فى العلة   . المحلين

 الحكـم فـى     نقيضالعكس هو إثبات    وقياس   . واحدة ع حكم واحد بعلة   قكما ي 
 .)٢(تراقهما فى علة الحكمفغيره ال

 وهو إخراج الفرع من األصل، والجـزء مـن لكـل،            .والقياس استثناء 
 والنفى من اإلثبات، والمستثنى من      ،العام، والسلبى من اإليجاب    والخاص من 
. باحث األلفـاظ  والحصر من م  االستثناء  وهو قياس لفظى ألن      .المستثنى منه 

واألصح أن تكون العلة ذات وصف واحد فـإذا         . يدخل على العلة  " غير"فلفظ  
 .)٣(صحت كان األولى

النسبة إلى مسالك العلة المستنبطة والتـى ال يجـوز          بوقد ينقسم القياس    
 وإن كان الشبه فهو قيـاس       ، فإن كانت مناسبة فهو قياس اإلحالة      .تخصيصها

 ، وإن كانت الطرد والعكس    ،ربسيم فهو قياس الس   ر والتق ب وإن كان الس   ،الشبه
 .)٤( فهو قياس االطراد

  .اســان القيــأرك: ثانيا

األصـل هـو    . األصل، والفرع، والعلة، والحكم   : وللقياس أركان أربعة  
والعلة هو الـرابط بـين      .  فيه نص والفرع هو الواقع الجديد الذى ال        ،النص

 بينهمـا   إلى الفرع لتشابه   ى ينتقل ل الذ األص والحكم هو حكم  . األصل والفرع 
تعدية الحكم من األصل إلى الفـرع لتشـابه   "لذلك حدد القياس بأنه   . العلة فى

 ".بينهما فى العلة

وللقياس شروط عامة باإلضافة إلى شروط كـل ركـن مـن األركـان              

                                                           
א)١( א٤/٤٥א א١٢٥٦−٤/١٢٥٢، א١٤٨، א ،٢/٥٦−

א١٢٣−٥٨/١٢١ א ،٢/٦٠.
.٤٥−٤/٤١א)٢(
א)٣( .٨٤−٢/٨١א
א٣/٩٧א)٤( א٤٠٨−٤٠١، א א٢٢٦−٤/٢١١، ،٤١٦−٤١٢.
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عدم تخصيص حكم األصل به بنص آخر، وعدم كونه معدوال          : األربعة مثل 
لثابت بالنص بعينه حتـى يمكـن       ليل للحكم ا  عون الت به عن القياس، وعدم ك    

التعليـل    الحكم فى المنصوص بعـد     ء إلى فرع مثله ال أصل له، وبقا       تقديمه
ومنها أيضا  .  من ألفاظ النصوص   شىءعلى ما كان قبله، وعدم إبطال التعليل        

ليل الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه كى يتصدى إلى فـرع           ععدم كون الت  
 أن اللغة خـارج     :يتضمن عده شروط أخرى مثل    و . نص فيه  هو نظيره وال  

ليـل األصـل    ععدم جواز ت  و،  التعديةالقياس الشرعى، واالختالف فى شرط      
ومنها أيضا أن يكون الحكم علة إثبـات        . لتعديه الحكم إلى موضع منصوص    

الحكم فى األصل بصفة    يعلل  كون العلة نفى صفة أو أسم إذ        تحكم أخر، وأن    
ومن شرط العلة أن تكون مؤثرة      . جعل االتفاق واالختالف علة    ويجوز   .ذاتية

 .)١(فى األصل، وأن تكون علتين

األركان األربعة ألنها متداخلـة     شروط  عب التمييز بين    صوفى الحقيقة ي  
فيما بينهما فال أصل بال علة وحكم، وال فرع بال أصل وعلة وحكم،وال علة              

 .بال أصل وفرع، وال حكم إال بأصل وفرع وعلة

والفرع ما تأخره   . )٢(ما يبنى علم غيره عليه     هو   األصل .لــ األص -١
 ،ثبوت حكم األصل، وثبوته بدليل شرعى   : مثلوشروطه  . علمه عن علم غير   

 أن المستنبط من األصـل      تهوطريق معرف . )٣(إذ ال يكفى دليل عقلى أو لغوى      

                                                           
א.١٧٤−٢/١٤٩א)١( ، ،٤٠−٤/٥א א ،

א א א٦١٠−٣/٥٤٥א ،٣٧٠−٣٦٤.
א٣٥٠−٢/٢٢٨/٣٢٥א)٢( א١٤−١٣، א، ،

א،٧٧٠−٢/٧٦٧ א٢٢٨−٢/٢٢٥א א א٥٧٩−٥٧٣، ،
א٢/٢٤٨ א١٦−٣/١١، א٦٥−٦٣א،٣٧٤−٣٧١، ،

א ، א٣٨٢−٣٦٤/٣٧٠−٣٦٣א ،١١٢−١٠٥א،١٢٤−١٢٣،
א א٤٠−٢/٣٨א א٤٩−٤٨، א٥٦−٥٥، א ،
א٢٠ א٣٠٢−٣/٢٧٧، א א٧٢−٤/٦٧، א א،

א ، א א א ، א٢٠٦−٢٠٤א ،٣٩−٣٦.
א٣٣٠−٢/٣٢٥א)٣( א א،٢١٠، ، א א א

.١٥٢−٤/١٥١א
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وال يكـون األصـل     . )١(علة هو السمع ألن ذلك حكم شرعى ووضع شرعى        
إثبات العلة  دليل  ويكون  . رعا ألصل آخر بل ثبوت األصل بنص أو إجماع        ف

الفرع، وال يتغيـر حكـم األصـل        يضم  مخصوصا باألصل، ال    األصل  فى  
 . بالتعليــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وال يكون األصل معدوال به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس ال يقاس              
بنفسها سواء كان   عليه مثل االستثناء من قاعدة، وما استفتح من قاعدة مقررة           

الشروط ضرورة أن يقوم دليل     ضمن  وال يدخل   . ما يعقل معناه أو ما ال يعقل      
 فـى    قبلـه   مـن  على جواز القياس على األصل أو على تعليله فقد تم ذلـك           

وهو ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة        . التاريخى وعىالالمصدر الرابع فى    
 .)٢(منه

ال يكون األصـل مخصوصـا      أ :ويمكن إجمال شروط األصل فى أربعة     
الحكم الشـرعى   وتعدية  وال به عن القياس،     دال يكون الحكم مع   أ و ،بنص آخر 

 .ليلعمن األصل إلى الفرع، وبقاء حكم األصل المعلول بعد الت

 يحتاج القياس إلى أصل يعلل وهـو        .وهناك تشابه بين القياس والشهادة    
وقائس يجمـع بـين     الشاهد، ومعنى جامع بين األصل والفرع وهو الشهادة،         

 ،األصل والفرع وهو طالب لمعرفة المحتاج إلى شهادة،وحكم مشـهود بـه           
 وصالحية الوصـف حتـى يكـون        ،وصالح الشاهد من حرية وعقل وبلوغ     

ويجوز القياس على   . )١(لذلك ال يختلف فى األصل    . )٣(شاهدا، وعدالة الشاهد  
                                                           

א٧١−٧٠א،١٤٥אא)١( א א א א ،
א ، א.٨٠٧−٢٨٠٦א א"א א
א١٢٠−١٠٢א" א.٢١، א א

 ."א"
א٨٥א)٢( א א٦٤٢−٣/٦١١، א א٦٧−٢/٥٩، ، א א א ،

א٦٤٠−٦٢٦א א א٦٤٨−٦٤١، א٦١٦−٦١١، ،
١٣٠٥−٤/١٢٩٨.

א)٣( ، א א א א אא
א ، א ، א ، א

א ، א א א٢٠٠، א١٠٤−١٠٢، ،
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دثة شبها مـن    ومهما أخذت الحا  . وهو القياس المركب  . )٢(أصل ثبت بالقياس  
قسمة على وجهين فإنها ترد إلى كل واحـد مـن القسـمين             ن وهى م  ناألصلي

توفيرا على الشبهين، وال يرد القسمان جميعا إلى أصـل واحـد، واعتبـار              
 .)٤( كما يجوز القياس على أصل ثابت باإلجماع.)٣( أولىناألصلي

 مجرد  بالنص كأصل دون العلة وإال لتحول اإلنسان إلى       التعبد  وال يجوز   
 .)٥( التفاق النقل والعقلاًوالقياس ال يخالف النص، نظر. ةآل

كما يجوز أن يثبت الحكم بعلتين وثالثة        .)٦(لة ابتداء العويجوز أن تكون    
يجب العمل به بدليل    و .وصفب وقد يكون األصل معلال بدليل أو        .)٧(أو أكثر 

 فـى كـل      ويؤثر ،هو النص أو ما ثبت حكمه بنفسه أو ما تعدى حكمه غيره           
 .)٨(موضع

 هو ما حمل على     . والفرع هو ما تعدى حكم غيره إليه       .رعـــ الف -٢
 أن تكون علة األصل موجـودة       : ومن شروطه  .)٩(مستنبطة منه  األصل بعلة 

فإن كان وجودها فـى الفـرع       . دى العلة عتفإن تعدى الحكم فرع     . فى الفرع 
ـ       . غير مقطوع بل مظنون صح الحكم      وت علـى   وال يتقدم الفـرع فـى الثب

 ،وال يفارق حكم الفرع حكم األصل فى جنس وال زيادة وال نقصان           . األصل
                                                                                                                                        

א٦٧٢−٦٣٥ א א٣٠٨−٣٠٦−٢، א٢٥٩−٢/٢٤٩، ،،
א٣٥٢ א א٢٠٨−٢٠٥، א ،٩٦−٤/٧٣.

א)١( .١٢٩٨−٤/١٢٩٧א
.١٢٩٨−٤/١٢٩٧א)٢(
.٧٧−٧٥א)٣(
.٦٤٧−٢٦٤٦א)٤(
א٤٠٢−٣٩٤א)٥( ،١٠٦−١٠٥.
 .١٠٥א)٦(
.٦٤٦−٢/٦٤٤א)٧(
א)٨( ، א א٣٠٣−٣٠١א א ،٧٢−٤/٧١.
א٧٢−٧١א)٩( א٢٩١−٢٧٩، א א ،

א א٧٧٢−٢/٧٧١، א١٣٠٨−٤/١٣٠٥א٦٨٠−٦٧٣، ،
א٢٢٥٩ א١٢٣−١٢٢، א٤٨−١/٤٤א א١٠٣−٤/٩٧، א ،
١٠٠−٤/٩٧.
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 وأن  ،أن يكون الحكم فى الفرع مما ثبتت جملته بالنص وإن لم يثبت تفصيله            و
ال  يكون الفرع منصوصا عليه فإنه إنما يطلب الحكم بقياس أصل آخر فيمـا            

 .)١(نص فيه

قياس أصال لفرع آخر يقـاس      ويجوز جعل الفرع الذى ثبت الحكم فيه بال       
فإذا ثبت الحكم فى الفرع بالقياس على أصـل جـاز أن            . )٢(عليه بعلة أخرى  

وهـو القيـاس    . الفرع أصال لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخـرى         يجعل هذا 
 .المركب

 إذ قد يسـتدل بـالنفى علـى    .وليس من شرط األصل والفرع وجودهما 
 ألن المعـدوم لـيس      شىءى   عل شىءلذلك لم يكن فى التعريف حمل       . النفى
 .)٣(شيئا

الحكـم هـو    . والحكم هو قضاء الشـرع المسـتنبط       .مـــ الحك -٣
 هو األصل الثابت للمحكوم     .العلة المعلول هو الحكم المنتزع من    و .)٤(المعلول

. )٦(وشرطه أن يكون حكمـا شـرعيا ال عقليـا         . فالبد للحكم من علة   . )٥(فيه
 .تان بالقياس واالسم اللغوى ال يثبىفالحكم العقل

النفـى   وال يعـرف     .بقياس ألنه يفيد العلم ابتداء    يثبت  والحكم الشرعى ال    
 فالسلوك الطبيعى سلوك تلقائى، شرعيته      .بقياسالذمة  وال براءة    األصلى بقياس 
والحكـم الشـرعى    . أمكن تعليلـه  القياس فى كل حكم       إنما يجوز  .وعقالنيته فيه 

 .نفس الحكم، ونصب أسباب الحكم: نوعان

 .وقد يضاف الحكم فى محل النص إلى النص أو إلى العلة وعنه تتشعب            

                                                           
א٣٣١−٢/٣٣٠א)١( א٢١، ،٥٥−٣/٥٣.
א٦٤٩−٢/٦٤٧א)٢( .٦٢٨א،٤٥١−٤٥٠،
א)٣( ، א א א א א٢/٢٢٨א ،

٥٦−٥٥.
א)٤( א١٧٠א א ،١٥٦.
.٧٢א)٥(
א٣٣٥−٢/٣٣١א)٦( ،١٢٩٨−٤/١٢٨٣.



- ٣٨٦ - 

فالعالمـات الشـرعية    . ا يسمى اشتراط العكس فى العلـل الشـرعية        وهو م 
وإذا جاز اجتماع دالالت فليس من الضرورى بانتفاء بعضها انتقاء           . دالالت
بد لـه   أما إذا لم يكن للحكم إال علة واحدة فالعكس الزم ألن الحكم ال            . الحكم

وقد يوجد الحكم دون العلة وهو ما يسمى بالعكس وتعليل الحكـم             .)١(من علة 
إنمـا  .  ويجوز نصب عالمتـين    ،وهو جائز نظرا ألن العلة عالمة      .)٢(بعلتين

قد يتعلق حكم األصل بمعنى غيـر علـة الفـرع            .)٣(يمتنع فى العلل العقلية   
ـ       . للحكم فى األصل   جبةالمو إذا .)٤(ى العقليـات  وهو جائز فى الشرعيات ال ف

 يكن ألنه عارض غير مؤثر      م بقاء حكم األصل جعل كأن ل      ارتفع العارض مع  
إذا  . مـع خصائصـه    شىءويدور حكم ال  . )٥(فى بقاء الحكم ومؤد إلى زواله     

 .ثبت خصائصه لم يثبت حكمهتثبتت خصائصه ثبت حكمه ومن لم 

 .ةـــــ العل-٤

وقد تطلق على   . ت به دجو ت حكما لمن  بجو العلة ما أ   .السبب والعلة  -أ
. وهذه اإلمارات أسماء صفات وأحكـام     .  وتوسعا ااإلمارات الشرعية تجاوز  

كون موجودة أو معدومة ألنها من قبـل األدلـة التـى ال             توال فرق بين أن     
 بوجوده لـذلك سـمى  الحكم وتعنى لغويا ما يتغير  . )٦(تخصص بوجود وعدم  

إصطالحا هى ما جعـل     وتغيير  فالعلة مرتبطة بال  . علة لتغير الحال   المرض
ما اشتمل عليه اسم النص وجعل الفرع نظير        جملة  علما على حكم النص من      

هـى الوصـف الجالـب      .)٧(له فى حكمه بوجوده فيه كما وجد فى األصـل         

                                                           
א٣٤٥−٢/٣٣٦/٣٣٤א)١( ،١٠٥.
א٣٤٤−٢/٣٣٦/٣٤٢א)٢( א ،٢٣٠−٢/٢٢٨. 
.٧١−٦٨א)٣(
א)٤( א ، א א١٨٩−٤/١٨٧א א ،١١٨−٤/١١١. 
.٧١−٦٨א)٥(
א)٦( א١٥٥−١٥٣א ، א א א٣٠٨−٣٠٧، א٦٤٤−٦٢٨، ،

א١٨٢−٢/١٧٧ א١٢٧−١٢٦، ، א א١٢٢−١١٧، א ،
א٨٥−٥٦/٧٢−٢/٤٨ א٥٥−٥٢/٥٤، א א٢٢٠−٢١٣، ،
א٣٠٦−٣/٣٠٢ א א٢٣١−٤/١٠١، ،٢٢٢−٢١٠. 

א)٧( ، א٢٩٣−٢٩٢א א א٧٥−٢/٧٣، א ،١٧٧−٤/١٦٧،
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وهـى الوصـف    . هى الصفة التى يتعلق بها الحكـم الشـرعى        و .)١(للحكم
 .)٣(بما أوجبته العلةااللتزام يكون  .)٢(المؤثر

والمعلَّـل حكـم    . علول هو الحكم  موال. لة هى التى تثبت الحكم ألجلها     الع
والمعتل هو المحتج بالعلـة والمسـتدل       . ل هو الناصب للعلة   والمعلِّ .األصل
 .ل أيضالَّعموهو ال .)٤(بالعلة

 فقد  . فالعلة علة الحكم، والسبب علة العلة      .وهناك فرق بين السبب والعلة    
 العلـة   .)٥(لعلة أو ذات العلة أو العلة الموجبـة       السبب المباشر أو علة ا    يعنى  

والعلة والسبب والدليل قد     .غير موجبة بل اقترانية فى حين أن السبب موجب        
 .)٧(األسباب وقد ال يجرى القياس فى .)٦(كون على التبادلي

 فال علة بال معلول وال معلـول بـال          .اتفالمتضايوالعلة والمعلول من    
 . المعلول فى العقلياتدم العلة علىتقوت .)٨(علة

 العلة العقليـة    . العلة عقلية أو شرعية    . العلل العقلية والعلل الشرعية    -ب
 وال تقف فـى     .تستغنى فى إيجابها عن مقارنة غيرها لها      وموجبة لمعلولها،   

                                                                                                                                        
.٢٠٩−٢٠٦א
א٧٢א)١( ، א א ،١٠٣٦−٢/١٠٣٥.
،٦٣٧−٢/٦٣٥א)٢( א א، ،

٧٧٣−٢/٧٧٢، א א א א א،
א٨٠٩−٨٠٧ ، ،،١/٦٥א א،٤٩−٤٧אא
א١٠٩−١٠٤ א א א א، א٢٤٨−٣/٢٤٥، ،٢١،
، א א٧٠٤−٣/٦٨١א א٥٤٦−٤٥٦، א٩−٤/٥، א א،١/٣٥٠/٥/٤٨٣،

א٥٨٣−٥٧٩א א٦٢٣−٦١٦، א١١٦٣−٤، ،٢٦٠−٢/٢٥٩،
א ، א٢٣−٣/١٧א א٦٦−٦٥، ،١٣٢−١٣١. 

א)٣( ، .٣٥٥−٣٥٣א
א)٤( א١٥٥א א١٠٥، ، א א١٠٥−٩٩، א ،

א٦٥٥−٦٤٨ א٣٨٥−٣٨٢، א١٢٤−١٢٣، ،٧٤.
אא)٥( ، א٥٩٩−٥٩٠א א ،٣٨٥−١/٣٨٤. 
א)٦( .٦١٥−٦٠٩א
.٢٢٤−٢٢٢א)٧(
א)٨( א١/٣٥٢א א ،١١٠−٤/١٠٩.
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بإيجابها لما توجبه لبعض األعيان دون بعض       تختص   وال   .إيجابها على شرط  
لة الشرعية تخالف أحكام العلة العقليـة        والع .)١(أو لبعض األزمان دون بعض    

 .)٢(إال من اختصاصها ببعض األعيان إال فى حالة عدم المساواة بين العلتين

وخطـورة  .  فى حين أن العلة العقليـة موجبـة         مجعولة والعلة الشرعية 
ــالج ــدم عـــــــــ ــو عـــــــــ  ل هـــــــــ

والنسخ ال يعنى فـك هـذا        .الربط الضرورى بين العلة والمعلول فى الشرع      
العلة الشـرعية   . )٣(ل بقاءه مع تغير وجه االرتباط بتغير المصالح       االرتباط ب 

 فى الشرع فإنه يفترض وجـود       معلة لإلحكام أما كون العلة علة فى الواقع أ        
 .)٤(منظور علم أصول الفقهيخرج عن وهو ما . العلة وراء خارجيةإرادة 

العلل الشرعية وصف لألصل المعلول سواء كان الوصف الزما أو غير           
فمن األوصاف الالزمة لألصل    . )٥(وهو موقوف على عادات الناس فيه      .زمال

.  وما ال يكون إال على عادة الناس مثـل الكيـل والـوزن             هما يكون علة في   
يـة عـن    ر وقد توجد األوصـاف عا     .وتجتمع األوصاف كلها فى علة واحدة     

مارات لإلحكام وعالمات لها وليست علـى اإليجـاب كالعلـل           أ وهى   .أحكامها
العلة فى الشرعيات هى منـاط الحكـم أى         .  باألسماء عقلية بل حسب تعلقها   ال

ـ على موضع النص وغير م    وال يقتصر حكم علل الشرع      . سببه وعالمته  د تع
 ال وكـل علـة   . نصوصم وتستخرج علل األحكام للقياس بها على ال       .إلى فرع 

  أما األصل فـال    . األصل رألغيا وتستخرج العلل    . بعلة تيقع بها قياس فليس   
 .يكون علة لنفسه

                                                           
א)١( א١٦٩−١٦٨א א א ،١٠٧،א٢/٢٧٣،

אא א٢٥٤−٣/٢٤٨، א א א٢٩١−٣/٢٨٨א
א٢١−٤/٥ א א٦٠٨−٥٩٠، א١٩٥−٢/١٩١، ،٢٦−٣/٢٤،

، .٣٨٩א
א)٢( .١٦٩א
א)٣( .٣٥٥−١/٣٥٣א
.٦١−٥٥א)٤(
א)٥( א ، א א א א١٤٧−٤/١٣٧א א ،

א א١٨٤−١٩٣، א ،٣٧٨−١/٣٧٦.
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 .)١(ف أو بالنظر واالسـتدالل أى باالسـتنباط       يويمكن معرفة العلة بالتوق   
 .)٢( والشرعية بدليل السمع،تعرف العلة العقلية بدليل العقلو

 .ويمكن مقارنة العلل الشرعية والعلل العقلية لبيان أوجه االختالف بينهما         
ليست موجبة ألحكامهـا    تخصيص العلل الشرعية ممكن ألن العلل الشرعية        ف

وسميت علل مجـازا     .على الحقيقة بل هى إمارات منصوبة إليجاب األحكام       
 .حكام وقبـل ورود الشـرع     أفقد توجد العلل دون     . تشبيها لها بالعلل العقلية   

 والقياس علـى    . وكذلك العلل المستنبطة   ،العلل العقلية ال يجوز تخصيصها    و
 .)٣(لى ما تبقى منه بعد التخصيص      ع االحكم الذى دخله التخصيص يكون قياس     

 .  والشرعية ال تنعكس ضرورة ألنها مادية،العلة العقلية تنعكس ألنها صورية

 الحكم قد ال    حين أن  فى   .حكم العقل مقارن لعلته مثل قواعد االستنباط      و
يقترن بالعلة الشرعية فى السلوك اإلنسانى غير المعلل أحيانا نظرا للطفـرة            

د توجب العلة الشرعية حكمين مختلفين نظرا لالشتباه فى          وق .)٤(ون فيه موالك
 وقد توجب   .الوجود االنسانى على عكس العلة العقلية التى تقوم على االتساق         

 ال توجد علة عقلية على إيجاب       حينالعلتان الشرعيتان حكمين متساويين فى      
ـ  .متناقضين نظرا لقوانين الفكر التى تقوم على االتساق       ضدين  حكمين   ة العل

ة ال احتمال فيها ألنها خالية من السلوك اإلنسانى فـى حـين أن              يالعقلية قطع 
 الحريـة   بزوغة نظرا لعدم التحديد فى السلوك اإلنسانى و       يالعلة الشرعية ظن  
 .)٥(أثناء الفعل المعلل

وإال مـا كانـت      التأثير فى الحكم  : للعلة شروط منها   . شروط العلة  -ـج
 .العلة المؤثرة أقوى من المناسبة والمالئمـة      علة ألن شرط العلة هو التأثير و      

                                                           
.٢١٣−٢/٢٠٧א)١(
א)٢( .١٦٩א
א)٣( א ، א א٢٥٦−٤/٢٥٥א ، א ،

א٢٧٠−٢٥٩ א א١٨٦−١٨٠، ، א א٣١٤−٣١١، א ،
א١٠٠−٣٨٠/٢/٩٦−١/٣٧٩ ،٣٩٧−٣٩٤. 

א)٤( ، א  .٢٧٧−٣/٢٧١א
א)٥( .٣٨٤−١/٣٨٠א
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 .شىءوهو البديل عن العلة واألقرب إلى العقل منه إلى ال          والوصف الضابط، 
إلى فهم التعليـل حتـى يصـبح         مطمئنا   حتى يكون العقل   والظهور والجالء 

فال توجد علة بال شرط مع االطمئنان على          والسالمة بشرطها،  .السلوك عاقال 
فالعلل تتقابل وتتداخل وأقواها العلة      رضتها بعلة أقوى منها    وعدم معا  .صحته

 .وهو كلما حضرت العلـة حضـر المعلـول          واإلطراد .المؤثرة فى الحكم  
 وسـالمة   . كلما غابت العلة غـاب المعلـول       ،وهو تقيض اإلطراد   والعكس،

فالوصف بديل عن العلة، و يمكن االسـتدالل         ،األوصاف أو االستدالل عليها   
تعليل األصل بعلة الفرع بنهى أو      و .كما يمكن معرفة العلة استقراء    عليه عقال   

وهو أقوى من االستدالل بالرغم عن حاجة الـنص إلـى اسـتدالل              ،إجماع
فالسلوك فعـل    ،ضدينب  عدم إيجاب حكم فى الفرع يوج     و .الستخراج العلة 

 حتـى   عدم تأخر ثبوتها على ثبـوت األصـل       و .يتحقق بإرادة واعية وقصد   
تعيين الوصـف   و . أساس، وينضم الفعل الجزئى إلى قاعدة كلية       ترتكن على 

ألنـه   الوصف المقدر و .حتى ال يقل الوصف عن العلة      إلثبات شرعية الحكم  
ألن العلة هى التى     عدم كونها عدما فى الحكم الثبوتى     و .بمثابة العلة المؤثرة  

ـ   عدم إبطـال األصـل    و .غيابا تؤثر فى الفعل وال تكون عدما أو       ة ألن العل
حتى يتحقق الفعل نحو غاية، ويطمئن العقل        معارضةالغياب  و .مستنبطة منه 

حتى  عدم وجود زيادة على النص يوجب حكما فى األصل        و .إلى صحة الفعل  
حتى ال تتناقص    المعارضة علة أخرى  غياب   و .يصبح األصل معيارا واضحا   

 صـل عدم إزالة شـرط األ    و .العلل وتتعارض، فيتوقف السلوك لغياب الواقع     
عدم دخولها تحت مباحث األلفـاظ وأركـان        و .ألن الشرط أساس المشروط   

عدم وجود أصـل للنفـى وآخـر        و .فالمعقول يتجاوز المنظوم   القياس زائدا 
 .)١(فاألصل واحد فى النفى واإلثبات معا لإلثبات

ن األصل إلـى    موقد اشترطت فى العلة شروط محتملة مثل تعدى العلة          
رفية مثـل الزيـف     عوالتعليل باألوصاف ال   .لتعديةلكن الفرع أولى با    غيره،

                                                           
א)١( א٣٨−٤/٣٠،א٥٨٥−١٤٠،٥٤٧−٤/١١٩א א א ،١/٣٨٥،

.٥٠−٤٩א
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وهى متغيرة تفيد فى استمرار الفعل فـى أزمنـة           والخسة والكمال والنقص،  
والتعليـل بجميـع     .وأمكنة متعددة مع التخوف من نسيان األصل والمعيـار        

تقديم أسـباب   و .وهو مشقة على النفس وربما عجز عن الحصر        األوصاف،
يز بين السبب والعلة، بين األشياء واألفعال بين الطبيعة         بالرغم من التمي   ،للعلة

فقد يختلف اإلجمـاع،     جماع، باإل صفالزوم علة الحكم و   و .والسلوك اإلنسانى 
الحكم إلى آخر الوصـفين إذا      نسبة  و .والسلوك فعل ال ينتظر اتفاق المجمعين     

ن كـان للعقـل وللواقـع       إوهو شرط لغـوى و     كان الوصفان على التعاقب،   
ألن الغاية   العلة المباشرة فى الحال دون انتظار المآل      و .وية على النص  األول

تعدد العلل مع اتحاد الحكم وتعليل الحكمين بعلة        و .من الفعل التحقيق والتغيير   
 .)١(مكانيه تحقيق المصالح العامة بأكثر من علة أو بعلة واحدةنظرا إل واحدة

علة يكون للحكم دون     ثبت أنه    اقد تكون العلة وصف   و . العلة كوصف  -د
 ويكون االثنان علة الحكم بداللـة       ،ويمكن ضم وصف آخر   . ضم معنى آخر  

الحكم بـأكثر مـن      تعليقيمكن  . )٢(على أن الحكم متعلق بهما دون غيرهما      
ونفـس  . وقد يكون فى األصل أو الوصـف       .وهو التركيب فى العلل    .)٣(علة
وليس األمـر    .عيين يقال على جواز أن تكون علة واحدة لحكمين شر         شىءال

 .)٤(بالعدد بل بالتأثير

صالح إذ ال يكفى أن     م هى ال  .وعلل األحكام أوصاف فى األصل المعلول     
والوقوف على المصلحة جـزء مـن       . صائبةحكام ال تكون المصالح مجرد األ   

 أدخل فـى    ألنه" التعبد" العلل فى أفعال الناس ليس المقصود منها         .)٥(التعليل

                                                           
א)١( .١٦٤−٤/١٤١א
א)٢( א ، ، א

א١٩٩−٤/١٩٣ א א، ،٢٨٣−٣/٢٨١.
א)٣( ، א٨٣٥−٢٨١٩א א٣٩٨−٣٩٢، א٤٩٧−٥٤٩٤א ،

א٣١٢−٢٦٩/٣٠٨−٢/٢٦٢א א٢٩٣−٢/٢٩١، ،٢٩/٤٣−٣/٢٦−
٤٥، .٤١٨−٤١٦א

.٤٦−٣/٤٥א)٤(
א)٥( א٤/١٤١א א ،١٧٠−١٦٧، א א
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 على الوصف بأنه تخصيص للحكم ولـيس        عتراضن اال و ويك .أصول الدين 
ويجوز أن يتعلق بـالمعنى      .)٢( وال يقتصر الشارع على أحد الوصفين      .)١(علة

 أى تعليل حكـم  .)٣(حكام لعلل مختلفةالواحد أحكام مختلفة كما يجوز اتفاق األ 
 تعليـل األصـل   و ،تركيب فى األصل  الاألصل بعلتين أو تعليل المعلل، وهو       

 وقد يكـون    .فالتركيب فى األصل وفى الوصف    . إلى أخرى ة  مبصفة مضمو 
التركيب فى العلة المركبة فى الوصـف أو فـى األصـل أو فـى األصـل                 

 وهو أيضـا    . وقياس مختلف إلى مختلف    ،وهو بناء دليل على دليل    . المناقض
أى إثبـات   عموميا،  تعليل الحكم بعلل مختلفة، ويجوز أن تكون العلة وصفا          

 العلـة   ض تنق الإذا كانت العلة زيادة وصف ف     . )٤(هغياب وصف وليس وجود   
 .)٥(بإسقاطها

الحكم بالعلة  لق  تعي ،ضم الشرط إلى أوصاف العلة    يو . العلة كشرط  -هـ
 ،لمحـل واالشرط  و كن الر العلة قد يضاف إلى  . )٦(ن ال يتعلق بالشرط   حيفى  

الشرط فـى   و ،لة موجبة الحكم على شرائط    ع ال .النفسو ، والبعض ،والوصف
وال .  على وجـوده   هوفى الشرع ما وقف حصول مشروط     . ة هو العالمة  اللغ

محـل  : والشرط على أنـواع   . )٧(هيشترط أن يكون بحصوله وجود مشروط     
 . شرط الصحة،كما الحةليهوجود نفس العلة، محل الحكم، أ

                                                                                                                                        
א٣١٨−٣٠٤א א١٧٩−٢/١٧٤، א٤/٥١، א ،٢٣٢−٢/٢٣٠،

א א٥٢−٣/٥١א،٥٩٠−٥٨٣א א،١٣٢،  .٢/٧١א
 .١٣٦−٤/١٣٣א)١(
א)٢(  .١٦٦−١٤٠/١٦٥−٣/١٢٨א
א)٣( א ، א א א א א א א١٧٦−٤/١٧٥א ،

א١١٣٠−١١٠٦/١١٢٣−٢/١٠٩٩ א א א،
א ، א ، א٢١٦−١٩٩א א ،٩٥/١١٠−٢/٩٠.

 .٤١٩−٤١٨א)٤(
 .١٤٧−٤/١٣٤א)٥(
א)٦( א٢/٨٥א א א٦٢٦−٦٢٠، א٦٣−٥٠٦٢−٣٤٨، ،٢/١٨٣−

א١٨٤ א، א١١٧−١١٢، א א٧٢−٢/٦١، ،٢١،
א ، א٦٣−١٨/٤/٥٩−٤/٢א ،٢٣. 

א)٧( א ، א  .١٨٠−٤/١٧٩א
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ويضاف الحكـم إلـى      .)١( ويجوز أن تكون العلة حكماً     .حكمك العلة   -و
 العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الحكم عن العلة مع وجودها وهو ما يسمى بـالنقض           تخلف: طرق منها  بعدة
 ، وما يمنع تمام العلة    ،نع أصل اللغة   يم  وموانع التخصيص ما   .)٢(والتخصيص

وذلـك   .نع لزوم الحكـم   وما يم  ، وما يمنع تمام الحكم    ،وما يمنع ابتداء الحكم   
 ويعنى التخصيص أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد           .احكموا  حسيتبين  

ــة ــهاالعلـــــــــــــ  .  أو يخصصـــــــــــــ
ويقع تخلف الحكم عن العلة إذا ما عرض فى صـوب جريانهـا مـا يمنـع             
ــو   ــا وهــــــــــــــ  إطراءهــــــــــــــ

 حكم العلة ال لخلل فى نفس العلة لكن بمعارضـة علـة             ينتفىالنقض أو أن    
ــة  ــرى واقعــــــــــــــ   ،أخــــــــــــــ

أو أن يكون النقض مائال عن صوب جريان العلة ويكون تخلـف الحكـم ال               
والتطويل  .ها أو أهلها  طتها محلها أو شر   فلخلل فى ركن العلة لكن لعدم مصاد      

 ويحوله إلـى    ،لع كل ذلك يبعد عن موضوع الف      ، والتقسيم والتشعيب  عوالتفري
مجرد استدالالت نظرية على صحة الفعل أو فساده وكأن الفعل يتحقق بنـاء             
  .علـــــى هـــــذه الـــــدقيقات النظريـــــة الخالصـــــة

ـ لحكـم فـى     وإذا حكم الشارع بحكم فى علة ونص عليها وجب إثبات ا           ل ك
 .)٣(موضع وجدت فيه العلة

هى كل  . )٤(" مشاع رهن" مثل   ،ةوقد تكون العلة صوري    . العلة كغاية  -ز
 بـين   ، يربط بين األصل والفرع    . يتبادر إلى الذهن أو يشاهد فى الواقع       شىء

 لممكـن  وقد تكون العلة بمعنى الباعث أو ا       .لع بين القصد والف   ،الكل والجزء 

                                                           
א٣٤٧−٢/٣٣٥א)١( א ، א ،٣٥٦−١/٣٥٥،، א א אאא

٣٦٠−١/٣٥٦.
א٣٤٢−٣٣٦א)٢( ، א א א א א ،٢١٥−٢/٢٠٨.
.٤٣٩−٤٣٦א)٣(
א)٤( .٧٨−٢/٨٥א
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 .)١(، وليس بالضرورة العلة الفاعلة أو العلة المادية       ةيائالغمن الشرع أى العلة     
فالعلة . لها األولوية على باقى العلل الصورية والمادية والفاعلة       ة  يالغائوالعلة  

 .)٢(الشارع د المكلف ومقاصقاصدم ،دتتفق مع المقاصة ئياغال

 .ةـــك العلــمسال :اــثالث

واإلجمـاع،  الـنص،   : ةثبات العلة عديد  إ وطرق   .ثبات العلة إ طرق   -١
ى، وكل مـا يتعلـق باالجتهـاد مثـل الطـرد،            باء والتنبيه، وفعل الن   ماإليو
 .)٤( الـنص  :طرقالويستدل على صحة العلة بنفس       .)٣(الدوران، واالنعكاس و

 وداللـة   ،كتاب والسنة، واالستنباط منها، وداللة أفعال الرسـول       الوهو أصل   
 .)٥(م، والتقسيم أو شهادة األصول التالز: مثل، وأشكال االستدالل،اإلجماع

 ، ثم اإليماء والتنبيه عليها ،وأقوى الطرق فى إثبات علة األصل النص عليها       
. )٦(فالخطاب هو األدلة الشرعية من الكتـاب والسـنة واإلجمـاع           .ثم اإلجماع 

 واالســــــــــتدالل هــــــــــو اســــــــــتنباط 
ليـل  علتليل بحروف ا  ع من بنية الخطاب بداية من اللغة وورود لفظ الت         األحكام

 ويسـقط القيـاس إذا      . وهى أشكال االستدالل الحر    .)٧(االستدالل بالقرآن مثل  
                                                           

.٤٧−٣/٤٦א)١(
א:)٢( א:א א ، א א:א א ، .א:א
א٢٢٢−٢١٠א)٣( ،٤٣−٣٩.
א)٤( א ، א١٧١−٤/١٥٥א א א ،

א א،١٠٣٨−٧٧٥/١٠٣٦−٢/٧٧٤، ، א
א٢١٤−٢١٠א ، א א א٨٠٢−٢/٧٩٩، ،
א٤/١٢٥ א.٢٢٣−٢/٢٢٠، א ، א א א
א٢٢٠−٤/٢١٧ א١١٢−١٠٧/١٠٩، א א٢٧٥−٢/٢٧٤، ،٣/٣١−
א٥١−٣٩/٥٠ א א٨٢−٢/٧٩، א א١١٤−٤/١١١א٢١−٢١٣، ،
.١٦٦−٤/١٦٥א
 .٢٣١−٢/٢٢٢א)٥(
א")٦( א א א א"א ،

א٣٢−٢٣ ،٦١−٥٥. 
)٧(:א א،א ،א
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 .خالف النص أو اإلجماع

  إال أنه نظرا    ،"المعقول"وبالرغم من أن التعليل موضوع الوعى النظرى        
 . التجربة النموذجية  ،الرتباطه بالنص قد يدخل فى السنة فى الوعى التاريخى        

ى حة أهمية فى التاريخ وفى النظر فى استقبال الو         السن تعطىا و محجم  خفتتض
  علـــــــــــــــــى ،وفهمـــــــــــــــــه

 .)١(حد سواء

يتضمن النص االستنباط نظرا لقيام النقـل علـى         و .النص واإليماء  -أ
ما إ ، أو استنباط اللفظ   ،ما لفظ إلذلك فإن الطرق الشرعية إلثبات العلة       . لعقال

غيـر  ما  إوالمنبه   .هاقوم مقام يما لفظ العلة أو ما      إوالصريح   .هبصريح أو من  
وقد دخل  . )٢(ىبن أو فعل ال   ، أو صفة غير صريحة    ، أو صفة صريحة   ،صريح
 .فى داللة األفعال" المفهوم" فى النبىفعل 

والتنبيه على األسباب بترتيب األحكام عليها بصيغة الجـزاء والشـرط           
 .ويـة وكلها دالالت لغ   .كما يكون باإليماء والتنبيه    .)٣(وبناء التعقيب والسببية  

                                                                                                                                        
א א،א א"א.א א "،"א

".א
א")١( א"א ،٢٤١−٢١٠.

 

א٢١٣א)٢( א א١٠٣، א٤٢٢−٤٢١، א١٤، ،
א ، א٧٨٨−٢/٧٧٥א א٩٥−٣/٩٤، א٣٨٨−٣٨٧، ،
א١٢٨−١٢٧ א ،٢٣٠−٤/٢٢٧.

אא

א

אא
 

א:.٢٩٣−٢/٢٩٠א)٣( א""אא
א"א"א א٤٨٣−٥٤٨١א ،١١٨٧−٤/١١٧١،
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يكون االسم  قد   و .)٢(الل المعانى ظ و .)١(والتنبيه واإليماء على العلة من النص     
 ،ىصيص ثم المعنى العرفى التخ    ،علة على األقل عن طريق المعنى االستقامى      

 .)٣(ىلمعنى االصطالحا

 .)٤( وقد ثبتت العلة باإلجماع على كونها مؤثرة فى الحكم         . اإلجماع -ب
فاإلجمـاع دليـل خـارج      . ية بل تأسيس نظرى   وليس األمر مجرد أمثلة فقه    

وقد يخرج أيضـاً عـن      .  وهو بمثابة االجتهاد إال أنه اجتهاد جماعى       .النص
 فإذا أثرت العلة فى موضع من األصـول دل علـى            .)٥( القياس رىخيال منك 
و زوال الحكم لزوال العلـة      ه والتأثير   .ن لم يكن ذلك أصل العلة     إ و ،صحتها

  عليهـا،   ان لم تكن منصوص   إن التأثير فى األصل      وقد يكو  .)٦(فى موضع ما  
 لـذلك يمكـن االعتـراض بعـدم         .)٧(وال تصح المطالبة بالتأثير فى الفرع     
ــأثير ــاع  .)٨(التـــــــــــــ  فاإلجمـــــــــــــ

 وهو التجربة المشتركة بل هو أيضا دليل على         ،ليس فقط مصدر ثالثا للشرع    
 العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

                                                                                                                                        
א٢/١٩٦א א٦٧−٢/٦٢، א٣٨٩، א٥٠−٤٩، א

א١٨٤−٤/١٧٨ א א ،١٨٦−١٥٢/١٨٥−١٤٧. 
א٢٩٠−٢/٢٨٩א)١( א ،٧٦−٢/٧٥. 
)٢(:א א א א،א א

"א.א א: א א"،""،"א
"....א

א)٣( א ، א א١٩٣−١٩٢א א٣١٧−٣١٦، ، א
א٣١٨−٣١٧ א٦٥٣−٢/٦٥٢، ،

א ، א٢/٧٨٩א א٤٥٥−٤٥٤، א א٢٩٤−٣/٢٩٣، א
א٢٨٦−٢/٢٨٣  .٢١א٣٩٤−٣٩٣،

א٢٩٥−٢/٢٩٣א)٤( א٤٦٥−٤٦٤، א١٣٣−٢٣/١٢٥−٤/٢١، ،
א١٢٤٧−٤/١٢١٤/١٢٤٦ א٢٠٦−٢/٢٠٥، א١٩٣−٢/١٨٥، ،٤٠٩،
א א٧٩٠−٢/٧٨٩א ،٥٠.

א)٥( ، א א א  .٢/٢٩٥א
א.٧٥א)٦(  .א
א٦٦٠−٢/٦٥٩א)٧( א א، א٧٩٠−٢/٧٨٩، ،١٠٧. 
א)٨( א٢٥١−٢/٢٣٦א ،٣٢٦−٢/٣٢٥. 
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 .)١(فى القياس

طـرق االسـتدالل وهـى       وتثبت العلة باالسـتنباط و     . االستنباط -ـج
ـ   .وال يجوز تخصيص العلة المستنبطة     .)٢(متعددة  ، لهـا  ض وتخصيصها نق
 .)٣("المفهوم" وليس من "نظومالم"يص من مباحث األلفاظ أى من فالتخص

 وأن توجـب    ،ويحتاج القياس على علة إلى أن تكون فى أحـد الشـقين           
 .)٤( فى اآلخراا شهادة بوجودهه ول،كمحال

والسـلوك إلـى     جازا حتى ال يتحول الفعل إلى خيال،      وال تكون العلة م   
 .)٥(ملح

وهو ما   .وقد تكون العلة قاصرة سواء اعتبرت صحيحة أم غير صحيحة         
 وإقامة الدليل على صحتها باإليماء أو بالمناسبة أو         ،يتوقف على استنباط العلة   

ل  فال يتم التعلي   .)٦(فإن كانت أعم من النص تعدى حكمها      . همةببالمصلحة الم 
 .بالعلة القاصرة

فهى المعنى الذى عنـد وقوعـه       . )٧(ونظرا ألهمية العلة فقد تكفى كدليل     
 وقد تكون العلة صفة ذاتية أو شرعية،        . الحكم بوجودها  تعلقفييحدث الحكم،   

                                                           
א)١( א:א א.א א(א:א  ).א
 .٣٠٦−٢/٢٩٥א)٢(
א٤٦٩−٤٦٦א)٣( א١٠٧−١٠٦، א א،

א ، א א٢٨٠−٢/٢٧٨א א٣٤٧−٣٤٢، ،٨٧−٤/٦٩. 
א)٤( א١/٤٤١א א٣٩٣−٣٩٠، ،:א٢١١−٢١٠، א ، א

א ، א ، א א ، א א ، אא ، א ، א.א א ، א א ،
א١٠١−٢/٧٢ א٣٢٧−٣/٣٠٦، א א א ،

א א א ،  .٢٨٠−٢٧٩א
א٣٣١−٣/٣٢٧א)٥( א א٢٢٠−٤/١٦٥، א ،א٢٢٠−٢١٣،

١١٤−٤/١١١.
א٣٤٧−٢/٣٣٦/٣٤٥א)٦( ، א א א ،א٢٨٨−٣/٢٨٤،

א٦٩−٤/٦١ א٤١٢−٤١١، א א٣٠١−٤/٣٠٠، ،١٣٣. 
א٩−٣/٧אא)٧( ،١٠٥. 
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 .)١( أو حكما أو نفياما أو علا مشتقسمااو

 ، هى حروف العلة والتعقيب    ، أى باالجتهاد واالستنباط   ،مارة الموجبة واأل
 .)٢( والوصف، والشرط، والغاية، واإلجابة على سؤال،والتساؤل

 ولمـا تـم     ،لما ارتبط بهـا الحكـم     و ،لما كانت علة  وإال  والعلة تتعدى   
 تعددية ما تعدت إلى الفـرع     م العلة ال  .)٣(م القياس عليه  ثاستنباطها من األصل    

 . هى بيان وصف األصل فى الفرع.ما تعدت األصل إلى الفرعو .)٤(

وهى  .)٥( تتعد األصل إلى الفرع    مل املم تتعد إلى فرع،      لة الواقفة ما  والع
 . لعموم العلل لفردية األفعالاًحتى ولو لم تتعد نظر علة صحيحة

 مختلـف   شىءالتعليل بأن ال  أى  ويصح أن يكون االختالف واالتفاق علة       
  .)٦(فيه

ومـن ثـم يجـرى      . صفة علة الحكم  فى  نف .ويصح أن يكون النفى علة    
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الق

 .)٧(نفىفى ال

 ويكون التالزم   .التنافى بينهما ببين الحكمين أو    بالتالزم  ويكون االستدالل   

                                                           
א٣٣−٤/٩א)١( א١١٧١−٣/١١٦٩، ، א א א ،

א٢١٣−٢/١٩١א/١٨٥−٢/١٨٤ ،٣٣٦−٢٢٨. 
א)٢(  .٤/١١٦٩א٦٥−٢/٦١א
א)٣( א ، א א١٧٨−١٧٧א א، ، א

٨٠٥−٢/٨٠١. 
א)٤( א١٥٧א א٧٣، א א١٠٠، א٤٥٣−٤٥٢، ،٣٩٩−

א٤٠٠ ، א א א٣١١، ، א א א א٦٤٠−٢/٦٣٩، ،
א١٠٨ א١١١٣−٢/١١٠٦، ،١٤٩−١٤٧. 

.٤١٠א)٥(
א٢٥٢−٢/٦٥١א)٦( א٥١−٤/٥٠، א א٩٠−١/١٩٨/٢٨٩، ،

א٩٦−٢/٩٥ ،٤٣٦−٤٣٠. 
א٦٥١−٢/٦٥٠א)٧( א٤٥٧−٤٥٦، א٤٩−٤/٤٨، ،٢/٢٨٦−

א٣٠١−٢٩٠/٣٠٠ ،٢٣−٣/٢١. 
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 بـالمعلول علـى     المعلول، أو بالعلة   أو على    ،علول على العلة  مباالستدالل بال 
 .)١(ما أو وجودا فقط أو عدما فقطعدويكون التنافى وجودا أو . المعلول

 والجريان هـو تـالزم العلـة        .ردويدل على صحة العلة الجريان والط     
وقد يتم ذلك بعـد     . )٢( والطرد هو تالزمهما فى التخلف     . الوقوع فىوالمعلول  
وهما شرط فى صحة العلة وليسـا بالضـرورة دلـيال علـى              .إثبات العلة 
أقامه الداللة على فسـاد     و الطرد هو االحتجاج بحصر األوصاف       .)٣(صحتها

  والطرد وجود الحكم لوجود العلة     .)٤(ةواحدا تصح به العل   إال  سائر األوصاف   
 والطـرد   . ومـؤثرة  ة والعلل طردي  .فى الجواب طعنا   والمطالبة به ليس     .)٥(

 بل هو أحـد  ، مصدرا غير شرعى،ليس مصدرا مستقال من مصادر التشريع 
إطـراد  : قسـام وهو أربعة أ  . اب الحال صح وهو مرتبط باست   .)٦(جوانب العلة 

                                                           
.١٣٤−١٢٩א)١(

א

א אא א

א
א

א
א

א
א א

אא

 

.٢٣٢−٢/٢٣١א)٢(
א)٣( א ، א١٧٦−١٧١א ، א א٣١١−٣٠٩، ،

א٤٦٣−٤٦٠ א٣٤٢−٣٣٨، ، ،٢٤٥−٢/٢٤٣א א ،
א١٠٥א א١٢٨−١٢٤، א א٢/٩٦، ،١١٥١،
 .٢٢١−٢٢٠א
א)٤( א١٥٥א א٢٧−٤/٢٤א٢٧٤، ، א א ،

א٢/٢٤٦ א א٣١٦−١٣١٥، א א٣٠٦−٢/٢٩٩، ،١٢٣٠−٤/١٢٢٧،
אא ،  .٢/٢٤٦א

א)٥( ، ،٤٠٣−٤٠٢א א ،
א٦٥٧−٢/٦٥٥א ، א א א א٣/٢٥٤، א ،٦٨٠−٣/٦٤٣،

א א١٨٤−٤/١٧٥א א٢٨١−٢/٢٧٥א، ،٢/٢٧١−
א٢٧٧ א٤٢٧، ،٥٢. 

.٤٠−٤/٢٤א)٦(
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 على األصول فى    بالعرضطراد ثبت   إناس، و ثبت بإقرار الخصم أو إجماع ال     
جعـل  طـراد   إ لتصحيح الوصف علـة، و     يهنفسه بقدر وسعه، واطراد يدع    

 .)١(استصحاب الحالة علة لتصحيح الوصف

 أى وجود الحكم لوجود وصف      ،يدل على صحة العلة السلب والوجود     و
. ثبت العلـة بشـهادة األصـول      تو  وشهادة األصول والطرد   ،وزواله بزواله 

 .دل على صحتها باالطراد واالنعكاسويست

ويثبـت  . )٢(ائهاف ونفى الحكم بانت   ،والدوران هو إثبات الحكم بثبوت العلة     
 .)٣(العلة أيضا

ـ ارى الع ـ مج -٢  .ويمكن حصر مجارى االجتهاد فـى العلـل      .للــ
 .)٤(المناط، وتخريج المناطوتنقيح  المناط، تحقيق :ويكون ذلك بثالث طرق

عرف مـن   ب. ةمة والقضاة والوال  ئيكون فى تعيين األ   و .تحقيق المناط  -أ
للغة وصيغ الخطاب، ومن الفرع تخمينا وظنا       االنص قطعا، من خالل تحليل      

 وهو استنباط العلة من النص والتعرف عليه مـن خـالل            .من خالل التجربة  
 .)٥(حروف العلة

 والبعض منهـا    .وهو ربط الحكم بسبب تعدد أوصافه      .المناطتنقيح   -ب
هو ربط الحكـم بعـدة      . ه يتم حذفها حتى ال يبقى إال الوصف المؤثر        خارج

 ويبقى السـبب المـؤثر      ،أسباب، تعزل منها األسباب غير المؤثرة فى الحكم       
ـ . ر والتقسـيم  ب لذلك يقوم على الس    .وحده، وهذا هو معنى التقسيم     ر أى  بالس

                                                           
.٢٣٢−٢/٢٣٠א)١(
א٤٨٠−٤٧٩א)٢( ، א א א٣٠٢−٣/٣٠٠، ،

א١٩٧−٢/١٨٠ א٢٢٩−٢/٢٢٦א،١٢٢٣−٤/١٢١٧، א ،٩٦−٢/٩٤،
א٥١א א א٢١٧−٢١٦، א٥٣−٤/٤٩، א ،٤/٢١٧−
א٢٢٠ ،٢٢٠.

.١٤٩−١٤٧א)٣(
א٢٣٤−٢/٢٣٠א)٤( א ، א א א א א٩١−٨٨، ،

٦٢٨−٦٢٣. 
א٢٣١−٢/٢٣٠א)٥( א.٢٢٢א،١٤٧−٢/١٤٤،

א ،  .١١١−٤/١٠٤א
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ر بالس .)١( والتقسيم أى عزل غير المؤثر منها من غير المؤثر         ،إحصاء العلل 
 والتقسيم هو عزهها كلها إال العلة الفاعلـة أو          ،هو إحصاء العلل إحصاء تاما    

ية علـى   ئالمؤثرة أو المالئمة أو المناسبة للحكم، ويطالب وجود عالمات شي         
 المناط بالنص وتحليل اللغة وصيغ الخطاب       يعرفو. العلل وحصر كامل لها   

ليل الحكـم   ع المناط وبت  يحنق ويجرى القياس فى األسباب بت     .وليس باالستنباط 
ر والتقسيم البحث عن معانى مجتمعة وتتبعها واحدا واحدا         بيعنى الس  .بالحكمة

 .قبولم واحدا وهو الالثم خروج كل منها عن صالح التعليل إ

 شـىء تقسيم حـال ال   لذلك كان     األول :كالهما جائز و ،بانضروالتقسيم  
ر كل حكـم كـل قسـم        والثانى ذك . وذكر جميع األقسام وذكر حكم كل قسم      

 .)٣(من مسالك العلة لذلك كان السبر والتقسيم .)٢(تباعاً

األصـل    وهو إخراج العلة واستنباطها بالرأى من      .تخريج المناط  -جـ
وقد . ويسمى االجتهاد القياسى  . الحكم والفرع أى المحل فقط     والنظر بعد ذكر  

أيضـا   تعلـم     وقـد  . وتكون كالمنصوص عليها   ،تعلم العلة باإليماء واإلشارة   
 هـى العلـة     ةر والتقسيم إذا تم حصر العلل ثم استبعادها باستثناء واحد         ببالس

ويسـمى   .)٤(وقد تُعرف باإلجمـاع   . الفاعلة أو المؤثرة التى بها مناط الحكم      
 .المناسبة واإلخالة

 المناسبة تحقيق المصالح حتـى يصـح        وتعنى . مناسبة العلة للحكم   -د
على الترتيب من األقوى    وغريب  ى مؤثر ومالئم    وينقسم المناسب إل  . )٥(الحكم

                                                           
א٢٩٦−٢٣٣،٢/٢٩٥−٢/٢٣١א)١( א١٢٣٢−٤/١٢٣٠، ،

א،٢٩٨−١٥٠/٢٩٣−٢/١٤٨ א١٠١−٢/٩٨א א٥٢، ،٢٢١−
א٢٢٢ ، א א א٨١٩−٢/٨١٥، א٢٣٦−٢٣٥، א٣٥٢−٣٥٠، ،
א١٢٢٦−٤/١٢٢٣ א١٤٣، א٢٥١، א ،٢٠٦−٤/٢٠٠. 

 .٢/٥٢אא)٢(
א٤٩−٤٣٨א)٣( א  .٢١٤−٢١٣א٢٠٦/٢٩٠−٤/٢٠٠،
א٢٣٤−٢/٢٣٣א)٤( א٢/١٥٠، א ،٩٢−٢/٨٢. 
א"٣٠٦−٢/٢٩٦א)٥( א א א א ،"א

א،٢/٢٩٧א ، א  .٨١٤−٢/٨٠٢א
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 والغريـب هـو     ، والمالئم هو المتوسـط    ،فالمؤثر هو األقوى  . إلى األضعف 
 قـوة مـن العلـة المـؤثرة أو           وهى أقل  ، وقد تكون العلة مالئمة    .األضعف

واألمثلة الفقهية   .)٢(والمالئمة مثل المناسبة   .)١(ريبةغالمناسبة وأضعفها العلة ال   
 .)٣(ثيرةالقديمة ك

 وحتـى يمكـن دفـع       .)٤( العلة أى مناسـبتيهما    ةخالإجه  وستدعى  وقد ي 
ـ فقل تل وعلى العق لو عرض   ما  المناسب   .)٥(النقض تبطـل   وال   .ولبه بـالق  ت

 .بالمعارضة

وقد يكون المناسب معتبرا بنص أو إجماع فيكون هو المـؤثر أو غيـر              
 ،واإلقنـاع قـة   وينقسم المناسب من حيث اليقـين والظـن، والحقي         .)٦(معتبر

                                                           
.٢٢٠−٢١٥א)١(
 .٢٠٠−٢/١٩٤א)٢(
)٣(، א א

א ، א א א ، א.٨−٢/٥א ، א
٣/٦٨، א א א א ،٧٨−٣/٨١. 

א)٤( ، .٣/٦٨א
א)٥( א٣١٧−٢/٣١٣א א١٢١٤−٤/١١٨٨، ،٥١−٥٠.

א

א

 .١٣٤−٣٣א
.٨٠−٣/٧٨א)٦(

א

אא
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 ومن حيث االعتبـار     ، والحاجى والتحسينى وهى أحكام الوضع     ،الضرورىو
 ، أو الجنس فى النوع    ، النوع فى النوع أو النوع فى الجنس       ، وعدمه الشرعى

أو الجنس فى الجنس، جنس الوصف وجنس الحكم، أومـن حيـث التـأثير              
 المناسبة بالمعارضة؟ تنخرمهل : والسؤال هو. )١(والمالئمة

وهى أنـواع    .)٢(ىالضرورى والحاجى والتحسين  : المناسب ثالثة أنواع  و
المصلحة فى الوعى العملى فى مقاصد الشريعة، لمـاذا وضـعت الشـريعة             

 .؟ابتداء

 ومواضع االحتمال فى القياس تحتاج      .لـــال والدلي ـــ االحتم -٣
مـا  ال يكون األصل معلوال فيتم تعليل ما هو غير معلل م          أوهى  . )٣(إلى دليل 

ثـم  معلَّال  ويكون األصل    هل يوجد حكم بال علة؟،    : يطرح سؤاال فى األحكام   
يأتى القياس بعلة أخرى وهو ما يتنافى مع ألفاظ التعليـل وصـيغه وطـرق               

 . وبالتالى تعليل ما ورد بخالف قياس األصل،استنباطه

ويكون الصواب فى التعليل مع إغفال بعض األوصـاف أو القـرائن أو             
 .ئد على العلة ليس فيهاإدخال وصف زا

اإلصابة فى تحديد العلة فى األصل ثم التخطئة فى وجودها فى الفـرع             و
 اًها اعتمـاد  تلدل أوصافها وقرائنها أو اإلصابة فى تحديد العلة والخطأ فى أ          كب

 لذلك ثـم    . وقد يضاف احتمال وهو إنكار القياس أصال       .على الظن أو الوهم   
 .أوال شرعا وعقال وواقعاثباته إ

                                                                                                                                        

אאא

א אא
 .١٣٧−١٣٤א

א)١( .١٩٩−٤/١٨٦א
.٢١٩−٢١٤א)٢(
א٢٨٠−٢/٢٧٩א)٣( א٩١−٨١، ،٣١٨−٣/٣١٥.
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واألدلة لمعرفة علة األصل ال تكون إال سمعية ال مجـال فيهـا للنظـر               
أما وجود العلة فى الفرع فإنه يحتاج إلـى نظـر           . اللغوىللتحليل  العقلى بل   

 فى حين أن التحليل اللغوى ليس تحليالً آليا لصيغ الخطاب           .)١(عقلى استقرائى 
 وليست  ، من العالم  ءفاللغة جز . بل يعتمد أيضاً على العقل ومناهج االستنباط      

والـنص لـه عمـوم      . خطاب مستقال مغلقا على بنيته الداخليـة الخاصـة        
 .)٢(ومجازحقيقة  واللغة بها ، وظاهر ومؤول، ومطلق ومقيد،وخصوص

 وهو ما يحتاج إلـى      ، فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما      هو رد القياس  و
إثباتهـا فـى     ثم   .)٣( وهو ما يتم بتحليل صنع الخطاب      ،ثبات العلة فى األصل   

 . بل والشرع وسائر أنواع األدلة     ، والعرف ، والعقل ،الفرع وهو ما يتم بالحس    
 شـىء  بال شىءفى فيه مجرد التنبيه وتذكير ال     تويحتاج القياس إلى دليل وال يك     

 .)٤(على ما يقع فى النص دون معنى زائد

 .لةــوادح العــق: اـرابع

 مجمل يـدخل فيـه       والقياس لفظ  .القياس الصحيح والقياس الفاسد   -١
 أنه لـم    ثبتالقياس فى الشرع اإلسالمى ي    و .صحيح والقياس الفاسد  الالقياس  

وأقوال الصحابة تعتمد على    . )٥(يرد فى اإلسالم نص يخالف القياس الصحيح      
 وتؤدى إلى نفس النتيجة، أن القياس الصحيح دائر         .)٧( واألمثلة وافرة  .)٦(ذلك

 .يهاه الشريعة ونوامع أوامر

                                                           
 .٢٨١−٢/٢٨٠א)١(
א")٢( ، א"א ،٢/٢٨١. 
א٢٨٩−٢/٢٨٧א)٣( א א ،

א ،  .٨١٠−٢/٨٠٩א
 .٦٣٩−٢/٦٣٨א)٤(
א)٥( א א.٧−٦א א ، א א ، א ، א ،א

א א א ، א א ، א ، א ، א א ، א
، א ، א ، א ، א ، א א ،  .٣٥−٧א

א)٦( ، א א  .٥٠−٤٥א
אא)٧( ، א  .١٥٢−٥٠א
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وهو الجمع بـين المتمـاثلين،      .  الصحيح ما وردت به الشريعة     والقياس
القياس شرط   و .األول قياس الطرد، والثانى قياس العكس     . المختلفينوالفرق بين   

 بإلغاء الفارق، وعـدم وجـود فـرق مـؤثر بـين      الصحيح أيضاً هو القياس 
  .وهو ما يتفق مع الشريعة. الصورتين فى الشرع

لة األصل فى الفرع من غير معـارض        وشرط القياس الصحيح وجود ع    
ال يكون فـى    أ وشروط صحة القياس     .يمنع حكمها وهو ما يتفق مع الشريعة      

وال يتضمن تغير حكم من أحكامه، وال يكون المعنى حكمـا ال              نص، ةمقابل
ال يكون الفـرع    أل معناه، وأن يقع التعليل لحكم شرعى ال ألمر لغوى، و          عقي

. القياس الصحيح أن يعلم صحته كل فرد       وليس من شرط     .)١(منصوصا عليه 
 فـى   ت وليس س للقياس، فالمخالفة فى النف    الفاومن رأى فى الشريعة شيئاً مخ     

 . األمر، فى الذات وليست فى الموضوعسنف

فليس فى الشـريعة مـا   . وإذا جاء النص بخالف القياس فهو قياس فاسد 
 .لم الناس ذلـك   يخالف قياسا صحيحا بل يخالف القياس الفاسد حتى ولو لم يع          

 مجمع عليه، ومتنازع فيه، األول متفـق مـع         :  خالف القياس نوعان   دَّوما ع
 والثانى ال يقـاس عليـه ألنـه         .بالتالى مع نص الشريعة   والقياس الصحيح،   

 .)٢(مخالف لنص الشريعة

قياس الفـرع علـى     : وقد يتطرق الخطأ إلى القياس من عدة وجوه منها        
اقتصار الحكم على األصل دون تعديته إلى       األصل بعلة مظنونه فى األصل،      

الفرع، عدم إدراك جميع أوصاف العلل، اعتبار العلة مركبة وهـى ليسـت             
 .)٣(كذلك، تخيل تحقق العلة فى الفرع وهى ليست كذلك

                                                           
.٢٢٧−٢٢١א)١(
אא)٢( ،،א א א א

א،א  .٤٥−٣٥א،א،א
)٣(، א א٢٣٥−٣/٢٣٣אא א א ،

א٢٢٢،٢٧١−٢١٧ ،١٨٦−٢/١٨٥.
א א
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ووجوه التعرف عن التعلق بالقياس كثيرة منها ما ال ينازع ومنهـا مـا              
 بنـاء وصـف فـى       .قياسفاألصل هو دعامة ال    أصل،بناء  : ينازع فيه مثل  

 بنـاء   .أو غاية  شرط فاألصل يقوم على علة أو وصف أو معنى أو         األصل،
من أجل    بناء عدم الفاصل،   .وهو الجامع بينه وبين األصل     وصف فى الفرع،  

من أجل اكتشـاف وحـدة        على مقتضاه،  شىء بناء ال  .رد الفرع إلى األصل   
من أجل البحث عن     داللة، استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت ال      .العقل والواقع 

حتى ال يخرج حكـم       على ما هو عليه بكل حال      شىء بناء ال  .الدليل والبرهان 
  على ما هو مبنى عليه فى بعض األحوال،        شىء بناء ال  . الواقع ةالعقل عن بني  

وتعنى النكتـة الحالـة     البناء على النكتة، .من أجل السماح للتفرد فى األفعال     
مـن أجـل    ،  ر الحال فى النكتة   ب بناء س  . الشذوذ الفريدة التى تصل إلى درجة    
 .معرفة منطق التفرد وعلته

ويكون القياس صحيحا عند سالمة علة األصـل         . المسالك الفاسدة  -٢
عن المعارضة دليل على    فسالمتها   .ض الحكم يعن االعتراض مما يقتضى نق    

 شـىء القديم، إثبات صـحة     المنطق  وهو يقارب برهان الخلف فى      . صحتها
العلـة  طـراد   او . وهو برهان سلبى أضعف أنـواع البرهـان        . نقيضه لفساد

الطـرد والعكـس    ،  وجريانها على حكمها يدل على سالمتها وغياب النقيض       
 دالعلة والحكـم وجـودا وعـدما أو اطـرا         إطراد  دليالن على السالمة وهو     

 وهو  .)١( والعكس هو عدم الحكم لعدم العلة      .الوصف مع الحكم وزواله بزواله    
لحكم على سننه بما يكون قلبا      ا وهو إما رد     . على صفته وراءه   شىءال ردلغة  
 ما يكون عكسا يوجب الحكم ال علـى سـند حكـم             أو حتى يثبت الضد     تهلعل

والفعـل  . وكثير من الطرق متشابهة    .)٢(األصلحكم  األصل بل على مخالفة     
                                                                                                                                        

אא
א

א
א

אא
א

 

.٣٠٩−٢/٣٠٦א)١(
א)٢( א١٥٥א א.٧٥، ، א א ،٣٣١−١٣٣א

א١٠٣אא א٤٢١، ، א א א −٢/٨٣٥א٢٦٢−٣/٢٥٧،
א٨٤٢ א א א٨٥٥−٣٨٤٢א، ، א ،١٥٠−١٣٢א
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 .ة المنطقيةيالتلقائى ال يتبع كل هذه التقسيمات العقل

.  المثار األول من جانـب األصـل       : قطعا بعدة مثارات   وقد تفسر العلة  
أن يكـون معلومـا بـنص أو        وفشروط علة األصل أن يكون حكما شرعيا،        

على أصل آخر وإال كان فرعا، وأن يكون األصل قـابال           مقيسا  إجماع وليس   
 والمثار الثـانى مـن      .منسوخوأن يكون األصل المستنبط منه غير        للتعليل،

ثبت العلـة فـى     ت وأن   ، فى الفرع خالف حكم األصل     جانب الفرع، أن يثبت   
ثبت فى الفرع إال بزيادة أو نقصـان، وأال يكـون           تاألصل حكما مطلقا وال     

إلى  الثالث أن يرجع الفساد     والمثار .الحكم اسما لغويا ألن اللغة ال تثبت قياسا       
العلة مثل انتفاء الدليل على صحة العلة يكون دلـيال علـى فسـادها،               طريق
عة فادأن تكون العلة    وستدالل على صحة العلة بدليل عقلى دون شرعى،         واال

ة للحكم الشرعى المنصوص عليه فيكون القياس على خالف         ضناقمللنص أو   
 والمثار الرابع وضع القياس فى غير موضعه مثل قياس الرواية على            .النص
 .)١(الشهادة

ون صحيحة   وتك ،وهناك مفسدات ظنية اجتهادية إذا كان الصواب واحدا       
 العلـة المخصوصـة   .ويتوقف الكل على غلبة الظن .)٢(إذا كان الحق متعددا  

 وصحيحة عنـد مـن يـرى تخصـيص         ،باطلة عند من ال يرى تخصيصها     
والعلة عندما تعارض .  وفاسدة عند من يرى تقديم العموم على القياس        ،العموم

ن  وصـحيحة إذا كـا     ،علة وتقتضى حكمها فاسدة إذا كان الصواب واحـدا        
ــددا ــة أو  . الصــواب متع ــى صــحة العل ــدل الطــرد والعكــس عل  وي

وقد يكون القياس فى    . والزيادة على النص تشكك فى القياس     . مجرد االطراد 
وال يجوز استنباط العلة من خبر واحد بـل مـن أصـل             . الكفارات والحدود 

                                                                                                                                        
א٢٤٢−٢/٢٤١א א א٢٨٣−٢/٢٨١، א ، א ،٤/٢٥٠. 
א٣٤٩−٢/٣٤٧א)١( ، א א א ،١٠٤٥−٢/١٠٣٩،

א ، א٢١٥−٢١٤אא ،١١٧−١١٣، א א ،
א٢٦٧−٣/٢٦٤א א ، א ،٧٤−٤/٥٧.
.٣٥٠−٢/٣٤٩א)٢(
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ــان  ــوع إذا كــــــــــــــ  مقطــــــــــــــ
مـذهب   والعلـة المناقضـة ل     . ويجوز إذا كان الرأى متعـددا      ،الرأى واحدا 

 وقد تكـون    . وصحيحة عند من يقبل تقليد مذهب الصحابى       ،الصحابى فاسدة 
 .العلة فى الفرع مظنونة وليست مقطوعة بها

وتعنى القوادح كل االعتراضات على مسالك العلـة         .وادحـــ الق -٣
الممانعـة، والمعارضـة،    : ويمكن تجميعها فى ثالثة أنواع     .وتبلغ العشرات 

 .انعة والمناقضةمارضة والتى تشمل أحيانا الم وأكبرها المع.والمناقضة

 . واالعتراضات منع ومعارضة تمنع من لزوم الصـحة        . المعارضة -أ
ما معارضة بعلة أخرى غيـر      إ وتكون   .فى علة األصل  : وهى نوعان األول  

والمعارضة فى حكم   .متعدية أو متعدية إلى فرع مختلف عليها أو متفق عليها         
أو بنطق  ويمكن العارضة    .)١(ير أونفى أو إثبات   الفرع بنص أو بتفسير أو تغي     

 والعلـة   .الكتاب أو السنة أو اإلجماع     والنطق هو النص من   . المعارضة بعلة 
 . )٢(ما مثبته من غير أصل أو علة من األصلإ

 وفى اخـتالف    ،وفى حكم الفرع  وقد تكون المعارضة فى علة األصل،       
يعتـرض   وال   .والفرع واختالف الضابط بين األصل      ،حكمى األصل والفرع  

 .)٣( الفرع ألن األصل هو األساساألصل بفسادعلى 
                                                           

א)١( ،١٥١−١٤١. 
.٢٢٥−٤٢١٥א)٢(

 א
            
            

      

אאאא
 

א٢٤٦−٢/٢٤٢א)٣( א ، א א א א٢٩١−٤٢٩٠، ،
٢٣١.

 א
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والمعارضة فى علة األصل بعدم تعديها إلى الفرع أو التعدية إلى فـرع             
 .الحكم المتفق عليه أو التعدية إلى فرع الحكم المختلف فيه

والمعارضة فى حكم الفرع معارضة بالتنصيص على خالف حكم العلة          
ر هو تفسير الحكم على وجه التقدير له، وتغيـر          ي بتغي تهارضفى المحل، ومع  

فـه  ن المعلل أو إثبات مـا لـم ي  هيثبتما لم فيه إخالل بموضع الخالف، ونفى   
 . )١(المعلل ولكنه يتصل بموضوع التعليل

إنكـار علـة    : )٢(ويمكن االعتراضات على العلة من عدة وجوه منهـا        
ــار   ــل، إنكــــــــــــــ  األصــــــــــــــ

ى األصل والفرع، المطالبة بتصـحيح العلـة فـى          علة الفرع، إنكار العلة ف    
ــل،   األصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلـب العلـة،     ،ير لفظ العلـة   فس العلة، المطالبة بت   ، نقض القول بموجب العلة  
 عدم تعديه الحكم من األصل إلى       ، إنكار الحكم فى األصل    ،معارضتها بمثلها 

ــرع ــد . الفـــــــــــــــ  وقـــــــــــــــ
ات يكون االعتراض على أصل العلة بإسقاطه أو تخصيصه، ومن االعتراض         

 المطالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ظاهر أو عموم أو بعلة أو      بنطق   وقد تكون معارضة العلة      .)٣(بتصحيح العلة 

 بعلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 

                                                                                                                                        
      
      
א  א

א)١( א٣٤٦−٢/٣٤٥א ،١٥٣−٤/١٤٦. 
)٢(، א א א٢٧١−٣/٢٦٧אא א א ،

א.٣٠٨−٣/٣٠٢ א−٣א−٢א−١א
א−١٠א−٨א−٧א−٦א−٥א−٤ א א−١١א
א−١٢ ، א٢٣١א،٢٢٥−٤/٩٩א א א٢/٢٩٠، ،

١٤٧−١٤٣/١٤٦.
א)٣( .٢٣٦−٢/٢٢٨א
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وال تكفـى   . عليها  مجمع ةأصله أو متعدية دون أن تنعكس بالضرورة أو بعل        
وصـف   مض  التعليل دسف ومما ي  .باقى األصول   أصل واحد إذا بقت    ةمعارض

ــة   ــن العلــــ ــيس مــــ ــة لــــ ــى العلــــ  إلــــ
، أيضا بين ما يمكن نقله من العلل إلـى الكـل          التفريق   يلزم   كما .)١(شىءفى  
ك أيضـا تتحـدد     لولذ. قالطيمكن نقله إلى كل صفة دون الكل على اال        وما  

ـ ها والخروج عنه إلـى التغي     يفالغلط  العلل ويبين      والمعارضـة  .)٢(هـا فير  ي
 والمعارضة مع   . ومعارضة خالصة  ،معارضة فيها مناقضة  : المنطقية نوعان 

 شـىء ما أن يكـون ال    إوالقلب الصريح أو المهم     . ما قلب أو عكس   إة  الممانع
أعاله، مثل جعل المعلول علة والعلة معلـوال أو       وأسفله  منكوسا، أعاله أسفله    

 .)٣( ظهرا البطنشىءيكون قلب ال

                                                           
א)١( א٤/٨٩/١١٦א א٤١٢−٤٠٣، ،١٧١−٤/١٦.

א

אא

א  .٣٠٢−٢/٢٩٤א
אא−١:)٢( א א א−٢.א א −٣.א

א א א א −٤.א
א א−٦.א−٥.א א −٨.א−٧.א

א א א−٩.א א−١٠.א א−١١.א
א א א−١٢.א א א−١٣.א א א
א א א  .א

א)٣( א،٣٧٥−١/٣٦٠א ، א א .١٢٨٣−٤/١٢٥٧א
א א
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مانعـة وفسـاد الوضـع      مع العلـل الطرديـة بموجـب العلـة وال         دفو
 تحتمـل   عارضة ألنها ال  مالبعة  مانمع العلل المؤثرة بعد ال    دف و .)١(والمناقضة

 .)٢(ما ظهر أثرها بالكتـاب والسـنة واإلجمـاع        المناقضة وفساد الوضع بعد   
 وقد يتم القدح فـى      .ومعارضة العلل المؤثرة بالمناقضة والمعارضة الخالصة     

 .)٣(الحكم عن العلة  وفى تخلف،المناسبة

 النقض، الكسر، عدم العكـس، عـدم التـأثير،        : وأهم االعتراضات هى  
االستفسار، فساد االعتبار، فسـاد الوضـع،        القلب، القول بالموجب، الفرق،   

 .)٤(المنع، التقسيم

 االعتراضـات   . صـحيح وفاسـد    .)٥(واالعتراضات على العلة نوعان   
الصحيحة تشمل االعتراضات ضد األصل والفـرع، واالعتراضـات علـى           

منع الحكم فـى  ال يكون معلال، وإنكار ما أدعاه المستنبط علة، و     أاألصل مثل   
                                                                                                                                        

אא א

א٢٥٩−٢/٢٤٦א)١( א٤٠٣−٣٩٨، א א٢/٨١، ، א ،
٢٣٤−٢٢٤.

א  א
        
        

 א א א א
        
        

א א א א  א
 

א٢٦٦−٢/٢٦٠א)٢( ، א א ،٣٠−٤/١٨. 
.٢٧٦−٢/٢٦٧א)٣(
א١٤٤א)٤( א א١٠٨−٢١٠١، ،٢٣١. 
א)٥( ، א א١٠٨٩−٢/٩٦٥א א א٢٢٦−٢٢٠، ،

א١٥١−١٥٠ א א٢٦٥−٤/٢٦٢، א٤/١٢٥١، ،٢٢٩−٢٢٤. 
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األصل، وغياب الدليل على التعليل، وطلب اإلخالة هو توضيح مناسبة العلة           
 وال يحتاج قياس الشبه لذلك، والقـول بالموجـب          ،للحكم وإال حدث االنقطاع   

 .)١( وهو تسليم الدليل مـع بقـاء النـزاع         ،وبيان شرطه وإال قطع االستدالل    
عاه المعلل مـع    داد ما    الصور مع وجو   بعضوالنقض وهو تخلف الحكم فى      

؟ والنقض جـدلى يعـين   دهاهل علة الشارع يرد عليها ما يخالف طر       : سؤال
على مدارك المقصود المعنوى، وتخلف العلة مع جريـان الحكـم أى عـدم              

ـ  والقلب فيه التصريح بالحكم أو فيـه إبهـام ال          .)٢(التأثير فى األصل   رض، غ
الفرق وهو عدم مساواة    ومعارضة علة التحريم بعلة التحليل،      تضاف أيضا   و

 .الفرع باألصل

 على الفرع مع قبوله فى األصل هو نفـس اعتراضـات            اتواالعتراض
 .)٣(األصل

ويتخلف الحكم عن العلة باستثنائه من قاعدة القياس أو لمعارضة علـة            
والمسـتثنى مـن قاعـدة      . أخرى أو لعدم مصادفتها محلها وفوات شروطها      

 .)٤( ال يعقلالقياس أما ما يعقل معناه أو ما

ويمكن االعتراض على العلة بفساد الوضع وهو تعليـق العلـة عنـدما             
تقتضيه من جهة الرسول أو من جهة األصول مثل فسـاد الشـهادة وفسـاد               

 وفسـاد   .ة العلـة  صـح  ألنه يشتغل باالطراد بعد      ضالنقوهو فوق    .األوامر
 وجـه ويت .)٥(مقدم على النقض ألن االطراد يطلب بعد صحة العلـة          الوضع

                                                           
 .١٠٥٩−٢/١٠٥٠א)١(
א١٠٧٧−٢/١٠٦٠א)٢( ،٢٢٩.
א.١٠٨٠−٢/١٠٧٧א)٣( ، א א א ،٢٤٤−٢٣٧א

א٢٤٨−٢٤٥א א٢٦١−٢٤٩، א٤٠١، א ،٦٩٦−٦٨٦،
.١٢٥٦−٤/١٢٣٣א
 .٢٨٧−٢/٢٧٧א)٤(
א٢٨٣−٢/٢٧٦א)٥( ، א א٣٦٣−٣٦٠، ،٣٠٥−٢/٣٠٤،

א  .١٢٤−٢/١٢٣א
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 والتركيب هو   . وطلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا       .)١(االستفسار للمجمل 
 .)٢(القياس المركب من اختالف مذهب الخصم

من جهة النص أو مـن جهـة        قد يحدث   عارض بفساد االعتبار الذى     تُو
 ويكـون الممنـع حكـم       .)٣( فتتعارض العلة النصية بفساد االعتبار     .األصول

 وقد يكون التقسيم مـع      .)٤(ا فى األصل أو فى الفرع     األصل أو العلة أو كونه    
 .)٥(الحصر غير كامل

 .مـا فاسـد أو صـحيح      إما طردية أو مـؤثرة، واالعتـراض        إوالعلل  
اد الوضع، وجـود    سناقضة، ف مال:  المؤثرة لواالعتراضات الفاسدة على العل   

مانعـة،  مال: والصـحيحة . الحكم وغياب العلة، المفارقة بين األصل والفرع      
 .)٦(لب المبطل، العكس الكاسر، المعارضة بعلة أخرىالق

                                                           
א٢/٣٠٢א)١( א١٤٢−١٤١، ،٤/٢٧٨. 
א٣٢٨−٢/٣٢٧א)٢( א١٤٧، ،٢٣٣. 
א٢٠٠−٤/١٩١א)٣( א א٢٨٩−٢/٢٧٩، א٣٠٤−٣٠٣، ،١٤٢،

א א٢/١٢٤א א א٢٨١−٤/٢٧٩، א٢٣٠، ،٦٧−٦٦،
 .١٤٦−٤/١٤٥א
 .٣٠٦−٢/٣٠٥א)٤(
א٣٠٩−٢/٣٠٦א)٥( ،٢٣١.
א)٦( ، א א .٢٣٥−٢/٢٣٢א

א

א א

אא אא אא

אאא
א

א
א א
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 العقول من غير تأمـل فـى        ةاهبد :والطرديات الفاسدة على عدة أنواع    
األصول، رد الفرع إلى أصل ال يكاد يتميز عن الفرع إال بضم ما هو علـة                

 واالحتجـاج  .)١(الحكم إليه، رد الفرع إلى أصل بوصف اختلف فى كونه علة         
عدما احتجاج بال دليل بل احتجاج بكثـرة        وا  ودة العلة وج  باالطراد على صح  

واالطراد هو سالسـة الوصـف مـن        .  والكثرة ليست دليل صحة    ،الشهادة
 والطرديـات   .)٢( وهو ما ال يعجز الخصم عن إيـراده        ،النقوض والعوارض 

 ما ال يشكل فساده على أحد، وما يكون بزيـادة وصـف فـى               :الفاسدة منها 
وما يكون بوصف مختلف فيه اختالف ظـاهرا، ومـا          األصل به يقع الفرق،     

 ووجوه االعتراض على العلل الطرديـة التـى         .يكون استدالالً بالنفى والعدم   
مانعة أو بيان فساد الوضع     مما القول بموجب العلة أو ال     إيجوز االحتجاج بها    

 . )٣(أو النقض

 ة وهى  عدم تعدى العلة المستنبط    :)٤(منهاعلى العلة   االعتراضات الفاسدة   
فساد الفرع  بواالستشهاد   ،كون متعدية تالعلة أن    فمن شرط . )٥(العلة القاصرة 

على فساد األصل، والمطالبة باطراد العلة فى حكم آخر بعينه، والفرق بـين             
ــرع  ــل والفــــــــــــــ  األصــــــــــــــ
نتيجة القترافهما فى االجتماع واالختالف إلى اتفاق فى األصل، واالخـتالل           

صل متأخرا والمعلول ال يسبق العلة، وجعـل     الحكم فى األ   وتفى الفرع، وثب  
ــة   ــة والعلــــــــ ــول علــــــــ  المعلــــــــ

كون العلـة زائـدة     تمعلوال أى قلب العلة معلوال والمعلول علة، ومطالبة أن          
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

                                                                                                                                        

א،١٤٥−١٤٤א א ،  .٢٥٤−٤/٢٥١א
א)١( א، א א٣٦٨−٣٦٦א ، א ،٧٩٦−٢/٧٨٨. 
 .٢٣١−٢/٢٢٦א)٢(
.٢٦٩−٢/٢٦٦א)٣(
א١٠٩٨−٢/١٠٨٠א)٤( א ،١٣٦−٢/١٢٦.
א)٥(  .٢٧٠−٢/٢٦٠א،٢٧٤−٢/٢٦٩א
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بعـاد  إ و.المسألةتراخى الدليل عن المدلول، واالقتصار على صورة        والحكم،  
ــنص   الــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عن المصلحة

انعة فى  مالم: )١(ى أربعة أنواع  وه.والممانعة أساس النظر   .مانعةم ال -ب
انعة فى شروط العلة    م الم .)٢(انعة فى الوصف الذى هو العلة     منفس الحجة الم  

 ،ة فى المعنى الـذى صـار دلـيال        نعامووجوب العمل بها أى كينونتها، والم     
ة العلـة فـى     نعاممانعة العلة فى األصل أو م     مضاف  ت، وقد   ة الحجة عافدوم

انعـة الفاسـدة    موهـى الم  . )٣(صل والفرع معا  انعة العلة فى األ   مالفرع أو م  
ة بين األصل والفرع بعلة أخرى فى األصل ال توجـد فـى الفـرع،               قارفالم

 .)٤(ووجود الحكم فى حادثة دون العلة، ووجود العلة دون الحكم

إذا ذهبـت   . انعة صحيحة لضرورة وجـود الـدليل أو الوصـف         موالم
 الممانعــــــــــــــــة صــــــــــــــــحت 

منع من انعقاد العلة وما يمنع من تمامها، وما يمنع         ما ي : الموانع أربعة والعلة،  
ــن   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـى الوصـف،    : مانعات أربعة م وال .ل الحكم، وما يمنع من تمام الحكم      وأص
 ألن شـرط    . وفى الحكم مضافا للوصـف     ،لحكم، وفى الحكم  لوفى صالحه   

ــى  ــة فـــــــــ ــحة العلـــــــــ  صـــــــــ
فقـد  .  الحكم به وجودا وعدما    ق وتعلي ،لحكم ظاهرا لالطرد صالحية الوصف    

ــون ي  كــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٥(الوصف خفياً

                                                           
א)١( א٢١٩−٨٨/١٨٥−٤/٨٥א א١٢٥−٤/١١٥، א א٢٢٨−٢/٢١٨، ،

א١٤٣−١٤٢ א٣٩٨−٣٩٧، א ،٢٨٦−٤/٢٨٢.
א١٣٨−٤/١٣١א)٢( א٢٧٦−٢/٢٦٩، א١٤٥، ،٢٣٢−٢٣١.
א)٣( ، א א א א א א٣٢٨−٣٢٧א ،

א ،٣٣٠−٣٢٩.
א)٤( ، א א א٣٣٥−٣٣٤א ، א א א ،٣٣٨−٣٣٦.
א)٥( ، א٣٥٩−٣٥٦א ، א א א א א א ،
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ويمكن دفعه بمنـع     .)١(والنقض وجود العلة دون الحكم     . المناقضة -جـ
وقوع األوصاف فى النقض والحكم فيها، وقد يوجد لفظها ومعناها فى فـرع             

 .)٢(الحكم فكأنه نقض للمعنى   والكسر أيضا هو وجود العلة دون        .دون حكمها 
 الـنقض هـو     .عنى دون اللفظ  التعليل بالم وى النقض من جهة المعنى،      سموي

 ضوالـنق . )٣(  وثبوت العلة مع عدم الحكم مفسد لها       .وجود العلة وعدم الحكم   
 .المكسور هو النقض على بعض أوصاف العلة

 إنمـا   . إجمـاع  لوالمناقضة ال ترد على العلل المؤثرة ألن تأثيرها بدلي        
لكن يرد   و ، وربما ال يطرد إال بالظن وغلبة رأى       .الطرد ألنه حجة   تجئ على 

 ويكون باعتبار   .عليها الخصوص إذا كان الناقض ظاهرا ال يدخل تحت العلة         
 وتصح االعتراضات علـى     .)٤(ضرغالوصف أو داللة التأثير أو الحكم أو ال       

ترض بالمناقضة التى تبين أن االعتماد على االطـراد         ع وي .)٥(ةالعلل الطردي 
                                                                                                                                        

א٩٨−٩١ ، א א٢٣٧−٢/٢٣٥، א١٤٣، ،٤٣١−٤٣٠.
    א   
        
        

 א א א א
 

א)١( א١٥٦א א٧٧، ، א א٨٣٤−٢/٨٢١، ،
א ، א٨٣٨−٨٣٥א ،٣/٢٧٢، א ،

א א٨٣−٤/٧٥א א١٦٨−٤/١٣٧، א٢٦٥−٢/٢٥٢،א ،١٢٤٦−٤/١٢٣٣،
א٣١١−٢/٣٠٩א א٤٣٧−٤٣٦، א١٤٦−٤/١٤٥، א ،
א١٠٩−٢/١٠٨ א١٧١−٤/١٦٦، א א٤/٢٩٠، ،٢٣٤−٢٣٣١.

א٢/٦٦٧א)٢( א١٨٥−٤/١٦٨، א א٢٩٣−٢/٢٩٠، ،٣١٥−٢٣١٢،
א١٥٠−١٤٦/١٤٩א،٤٢−٣/٣٩א א ،٢٤٩−٤/٢٤٦،
.٢٢٦א
א٢٧٦א)٣( א٦٦٤−٢/٦٦٠، א٨٥٩−٧٩٩/٨٥٥−٢/٧٩٦، ،

א א ، א א٦٥٧−٦٥٦א ،٢٤٠−٢٢٥،٢/٢٣٣−٢٢٤. 
)٤(، א٣٥١−٣٤٩אא א٣٦٥−٣٦٤، א١٤٤، א ،

א١١٤−٢/١١٠ ،١٤٥−٤/١٣٨. 
א)٥( ، א א א א א א א

א٣٥٢ ، א א א א١٣٥−١٠٧، ، א ،١٧٧−١٧٤،
א٢٤٩−٢/٢٤٦א א٦٦٥−٦٦٤، ،٤٣٠. 
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ـ  واالعتراض ب . عدم الدليل  ليس صوابا ألنه يقوم على     فع إلـى   دالمناقضة ي
 .دفع النقض بالتسوية بين األصل والفرع فى مسألة النقض و       بالقول بالتأثير، و  

ووجوه الدفع بمعنى الوصف الذى جعله علة بما هو ثابـت ظـاهراً، ودفـع               
لداللة، ووضع بـالحكم المقصـود، ودفـع بـالفرض          بمعنى الوصف الثابت    

جمع بين المتناقضين، والتوفيق    ال :ع المناقض بوجوه منها   دفويمكن   .)١(المطلوب
 بـه علـة وهـو       ارصبينهما بالوصف الذى هو علة أو بمعنى الوصف الذى          
 المطلـوب بـذلك     ضرغالداللة أو بالحكم بالمطلوب بذلك الوصـف أو بـال         

 .)٢(الحكم

السـلوك البشـرى     ويضيع   ،الموضوعتوه  وتتكاثر المصطلحات حتى ي   
 المصـطلحات الرئيسـية     ت ليس .)٣(المنطق وأساليب الجدل  الجديد وسط قواعد    

والشـرط    بل خاصـة مسـالك العلـة،       لقياس، األصل والفرع والعلة والحكم    ا
والسبب والتعارض والترجيح، وطرق الجدل مثل القلب والـنقض والطـرد           

والمطابقـة  والجمـع والفـرق      ،مانعة والمناقضة موالعكس واالعتراض وال  
  .واإللزام

ى المنع وفساد الوضع وعدم التأثير،      واالعتراضات الكثيرة التى تقوم عل    
كلها مسائل جدلية    التعدية، والتركيب  وأوالفرق، والقول بالموجب،     الكسر،و

 .)٤(نظرية حجاجية ال تتعلق تعلقا مباشرا بإتيان الفعل

                                                           
א٤٧١−٤٧٠א)١( ،٢٨٦−٢/٢٨٣.
א)٢( א١٢٩−٢/١١٧א א א٢٣٩−٤/٢٣٢، ،٢٣٣.
.٤٩−٤٥/٤٧−٣٩א)٣(
א")٤( .א

א א א .א
אא.א א

א.א
א.א א
א" ،٣٥٠−٢/٣٤٩.
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  . واألقيسةحيالتعارض والترج :خامسا

 .)١(حيوقد يكون التقابل بـين التعـادل والتـرج         . منطق االحتماالت  -١
 أو بما هو أقـوى      هلمستدل بمثل دليل  ا مقابلة   ،قابلتتعارض هو التمانع وال   وال
 .منه

ر فى محل واحد ووقت     نظ بإيجاب و  المتدافعتينوشرطه اجتماع الحجتين    
  .)٢(واحد

اآلية مع اآلية أو السنة مـع       : احتماالت تعارض الدليل مع نفسه أربعة     و
 تعـارض النصـوص،     .سالسنة أو اإلجماع مع اإلجماع أو القياس مع القيا        

) السـنة (الكتاب والسنة واإلجماع فى تعارض األخبار فى التجربة المشتركة          
فى الوعى التاريخى فى حين أن تعارض األدلة فى المعقـول فـى الـوعى               

 .)٣(النظرى

                                                           
א)١( ، א א א١٣٦٣−٤/١٣٠٨א א א٤٨٦−٢/٤٠٦، ،

א٢٨٤−٢٧٣ ،٥١−٤٩. 
)٢(، א א א א ، א

א٢٢٠−٢١٧א א٦٠−٥٩א،٧٩، א א ،
٢٧٦.

א
١

٢א
٤

א
٣

٥
٦

א

א א١٦٥−٣/١٦٠א א١٣−٢/١٢، א، א ، ،٣٥٧−٢/٣٥٠א
א٤٩٤−٤٨٣א ، א א א١٣٤٧−٤/١٣٢٩، ،٤٠٢−٢/٣٨٩،

א ، א א ،٢٨٠−٣/٢٥٩א א ، א ،
א٢٤−٢٢ א٥٢٩−١/٥١٥، א٣١٤−٣١٠، א٣١٥−٣٠٨، ،٣/١٣٦−
א١٤٧ א ، א א ،٤٧٢−٤/٤٠٧. 

א)٣( ، א א א١٣٦٣−٤/١٣٠٨א א א٤٨٦−٢/٤٠٦، ،
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 فىيستحيل   إذ   .)١(سألةم عند المجتهد فى ال    اإلماراتوال يجوز أن تعتدل     
 والتعادل الذهنى حكمه الوقـف أو       . الترجيح العقل تكافؤ األدلة وإال لما أمكن     
العجز عن الترجيح فإما التخير      وفى حالة  .)٢(التساقط أو الرجوع إلى غيرهما    
ن فـى حالـة   يفى حالة التشدد أو باأللباألغلظ أو التساقط أو الوقف أو األخذ   

 بل  أف وال تتكا  ةلد فال تتعادل األ   .اللين أو التوزيع أو التقليد أو البراءة األصلية       
 والترجيح تقوية أحـد الطـرفين األقـوى إذ يحـدث            .)٣(تتعارض أو ترجح  
 .)٤( التخيير أو التوقفرضاعفال يكفى عند الت. الترجيح بقوة األدلة

 إذ ال   .)٥( ودون تـرجيح أو تغييـر      نله قوال أسمكما ال يجوز قوله فى ال     
  ويمكـن وضـع    .عب تطبيقها عمليـاً   صوي. تتعارض األقاويل على اإلطالق   

 .)٦(التعارض باختالف الحال

 .)٧(والترجيح هو اقتران األمارة بما تحتوى به اإلمارة على معارضـها          
 عقليـين أو بـين نقلـى        أو بين ين  يين أى دليلين نقل   نصويكون الترجيح بين    

 يـتم   ىوالترجيح بين النقلى والعقل   . ين فى القياس  يوالترجيح بين العقل  . وعقلى
 والفاسـد مـن     .العقل من تفقأللفاظ حتى ي  عن طريق تأويل النقل ومباحث ا     

، وتـرجيح أحـد    اس أو ترجيح أحد القياسين بالخبر     الترجيح ترجيح قياس بقي   
ة االشتباه، وبعـدم العلـة،       الترجيح بكثر  فسدوكذلك ي . الخبرين بنص الكتاب  

                                                                                                                                        
א٢٨٤−٢٧٣ א٢٨٤−٢٧٣، א٥١−٤٩، א ،٢٠٢−٢/١٦٨. 

א٨٦٠−٢/٨٥٣א)١( ، א א א ،٣٩٤−٣/٣٩٠. 
א)٢( .٤٢٣−٤١٢א
א١٣١٨−٤/١٣٠٨א)٣( א٤٥٠−٤٤٦، .٢٧٤−٢٧٣א١٢٥٨،
א١٣٢٤−٤١٣١٨א)٤( א٢٥٩−٣/٢٥٦، א א١٣٧−٢/١٢٧، א ،

١٦٩−٢/١٦٨.
א)٥( ، א ؟،א

א٥١٣−٥١١א،٨٦٥−٢/٨٦٠א א א، ،
٤٢٢−٣/٤١١. 

.١٩٠−٣/١٨٦אא)٦(
 .١٦٩−٣/١٥٣א)٧(
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 .)١(األوصاف وبقلة

لة اليقينيـة ألنـه ال تعـارض بـين األدلـة            دوال يحدث ترجيح فى األ    
 . أو معقول ومنقـول    نلتعارض بين منقولية أو معقولي    وال يكون ا  . )٢(القطعية

فالعقليـات بـديهات أو     . ومن ثم فال ترجيح فى العقليات وال فى المـذاهب         
وكذلك ال يـتم التـرجيح بـين علتـين          . )٣(والمذاهب اختيارات . التاستدال
 يير طبقا ألقـوى   خويجوز الترجيح بين علتين مظنونتين على الت       .)٤(تينقطع

 .)٦(بل احتمال اليقين وال يعنى الظن الشك. )٥(الظنون

اإلجمـاع   ويكون الدليل من   .وللترجيح دليل حتى يتم التخيير أو التوقف      
 قد يـتم    .حتى يتم تقوية أحد الظنين وجعله أقرب إلى األصل منه إلى الفرع           

الترجيح بقوة األثر أو قوة الثبات على الحكم أو كثرة األصول أو عدم الحكم              
 والمخلص من التعارض فى دليل الترجيح هـو تـرجيح           .)٧(عند غياب العلة  

 فالترجيح الذاتى أولى    .)٨(المعنى فى الذات على المعنى فى العرض أو الحال        
 .)٩(من الترجيح بالغير

                                                           
 .١٦٩−٣/١٥٣א)١(
.٢٧٨−٢٧٤א)٢(
.٢/١٤٤٦א)٣(

 א
      
      

   
 

א)٤( ، א א ، א א ، א א ،א א ، א א
א א ، א א ، א א ، א ، א א ، א

٢٠١−٢/١٩٥.
.٩٩٥−٢/٩٩٤א)٥(
 .٢/١٤٤٦א)٦(
א،٢٦٢−٢/٢٥٣א)٧(  .٤٢٦−٤/٤٢٥א
 .٢٦٤−٢/٢٦٢א)٨(
.٢٦٥−٢/٢٦٤א)٩(

 א
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 ال تعارض فى الشريعة فى نفس األمر بل فى نظر           .ةسي ترجيح األق  -٢
وكـل مـن    . دلتها ال تتعارض  أ وكل من تحقق بأصول الشريعة ف      .)١(المجتهد

ـ ب فالشريعة ال تتعـارض ال  .ق مناط المسائل فال يكاد يقف عند متشابه       حق . ةت
ألنـه غيـر     إن المجتهد . المسلمون على تعارضهما   وال يوجد دليالن أجمع   
من جهة نفس األمر ال وجود      إذن   التعارض   .)٢(األدلة معصوم تتعارض عنده  

وال . الدليلين أو يـرجح بينهمـا      بينع   يجم فقدأما من جهة نظر المجتهد      . له
ـ  وي .)٣( والمطلق والمقيـد   ،مثل العام والخاص  بينهما  تعارض   اوح محـل   رت

 والواسطة أحد طـرق حـل       . الشارع داالختالف بين اإلثبات والنفى فى قص     
 وهناك صور متعـددة لتعـارض       .)٤(وهى متعلق الدليل الشرعى   . التعارض

 .لحل إدخال الجزئـى داخـل الكلـى        وا ،األدلة مثل تعارض الكلى والجزئى    
 والحل  ،ل أحدهما تحت األخرى   خ واحد وال تد   ىتين تحت كل  يوتعارض الجزئ 

 وتعارض كليين من نوع واحد وهو تعارض شـنيع ألن الكليـات             .الترجيح
 .ل هو الجمع على الترتيبحالشرعية قطعية وال تعارض بين قطعتين، وال

  والجـالء  ، فى القوة والضعف   ة ألنها متعارضة  سويتم الترجيح بين األقي   
فيقدم األقوى على األضعف، والجلى على الخفى، واألجلـى علـى           . والخفاء

 .)٥(األقل جالء

 ويرجح قياس الداللة على قيـاس       .ويرجح قياس العلة على قياس الداللة     
الشبه بالنص على علته أو باالتفاق عليها أو بقلة الخـالف أو بـاالطراد أو               

أصول كثيرة أو بالتعدى أو بعموم فروعها أو انتزاعهـا          االنعكاس أو بشهادة    

                                                                                                                                        
        
א

 
 א א א

 

א)١( א٤/٢٩٤א א א٤٨٦−٤/٤٧٣، ،٢٨١−٢٨٠. 
.٢٩٥−٤/٢٩٤א)٢(
 .٢٩٩−٤/٢٩٥א)٣(
.٣١١−٤/٢٩٩א)٤(
.١٥٧−١٥٦א)٥(
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لة عمات أو كون ال   دمن أصل منصوص عليه أو كثرة األوصاف أو يقين المق         
صله أو عدم تخصـيص     وصفا حقيقيا أو كون أحد القياسين فرعا من جنس أ         

 .الحكم فى األصل باإلجماع أو التواتراألصل أو ثبوت 

 االتفاق مع األصول فى العلـة أو        ويرجح بحسب األمور الخارجية مثل    
الحكم أو اإلطراد فى الفروع أو انضمام علة أخرى أو االتفاق مـع فتـوى               

 .)١(صحابى

لتأويل فإذا عارض التأويل    ل معرضإذا تعارض قياسان وأحدهما ظاهر      
.  وقد يرجح الظاهر بال تأويل، وقد يسـقط القياسـان          .قياسا آخر فال يرجح   

 ويرجح القياس المعلـل بالوصـف   .)٢(الدليل الظنىوالدليل القطوع أولى من   
وبالحكمة على الوصف العدم، وبالعلة الشرعية والعلة المتعدية دون          الحقيقى،

األوصاف على كثيرها، والوصف    والقليلة  القاصرة، وبالبسيطة على المركبة،     
والصفة لذاتية علـى     المنعكسةعلى  الوجودى على العدمى، والعلة المطردة      

. )٤( ويرجح بحسب الدليل علـى وجـود العلـة         .)٣( والموجبة للحكم  العرضية
 الوصف للحكم، لألصل أو للوصف الظاهر       يةويرجح بحسب الدليل على عل    
ويرجح بحسب دليل الحكم الثابت أصـله   .)٥(ربأو المناسبة أو الدوران أو الس  
 .)٦(باإلجماع وبحسب كيفيه الحكم

هب الصـحابى فيكـون إلـى       وإذا تعارض قياسان وأتفق أحدهما مع مذ      
وقد يكـون التـرجيح   . الترجيح أقرب مما يقتضى تقويم المذهب على القياس      

 وإذا كان القياس هو الجمع بين متشابهين        .)٧(للقياس إيثار االجتهاد على التقليد    

                                                           
א)١(  .٤٨٥−٤/٤٨٤א
א١٢٨٢−٤١٢٨١א)٢( ،٤/٢٢٨. 
א)٣(  .٤٧٨−٤/٤٧٤א
 .٤٧٩−٤/٤٧٨א)٤(
 .٤٨٢−٤/٤٧٩א)٥(
.٤٨٤−٤٤٨٢א)٦(
א١٢٨٤−٢/١٢٨٢א)٧( א א١٨٥−٣/١٦٦، ،٢/١٤، א ،
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القياس الصحيح  . الستخراج الحكم فإن المعارضة قياس يعتمد على المناقضة       
 د يجمع بين المختلفين، وقيـاس اللطـف علـى         يجمع بين المتشابهين، والفاس   

 لم يجب اللطف لمن ال ينتفع به فاألولى عدم تكليف من ال ينتفـع               االتكليف إذ 
 لإليمان جاز أال يعطى     فيق أما قياس التمكين إذا جاز أال يعطى الكافر التو         .به

لى يجب بشهادة المشتبهين فيه بـالحكم مـن جهـة           ق القياس الع  .التمكين منه 
والقياس السمعى يجب بشهادة الشبيهين بالحكم فيه من جهـة السـمع             .العقل

قد يكون التعارض بين معقولين، قياسان      و .)١(ى تعارض االشتباه  سموهو ما ي  
 .أو استدالالت أو قياس واستدالل

 فالعلـة   .ةسيختلف العلل عن ترجيح األق    توال  . للــح الع ــ ترجي -٣
الطـريقين   فى تقوية أحـد   شروع  ال، والترجيح هو    األوسطلب القياس وحده    

 فالترجيح  .التعارض وفائدته تقوية الظن فى إحدى اإلمارتين عند      . على اآلخر 
 وال سبيل إلـى     .بين األدلة ألن األدلة تتعارض، ولتقوية الظن بإحدى العلتين        

ر ي وإذا توهم التعادل فالتخي    . فغلبة الظن ترجيح   .ماراتتكافؤ األدلة وتعادل األ   
 .)٢(ف الوقأو التساقط أو

قوة طـرق إثبـات     لما لقوة األصل أو لقوة نفس العلة أو         إوترجح العلل   
وذلك طبقا  العلة من نص أو إجماع أو إمارة أو ما يرجع إلى قوة حكم العلة               

 .)٣( ما تقوى بشهادة األصول وموافقتهـا ألركان القياس األربعة باإلضافة إلى 
                                                                                                                                        

א٤٥٠−٤٣٨א א٤/٢٢٨، א٦٥٠، ، א א ،٤/١٣٤٧−
א١٣٥٠ ، א ،٣٧١−٢/٣٦٦.

א)١( א٦٧٥−٦٧٢א ،٢٩٥−٣/٢٨١.
 א

     
      

 א א
א٢١٧א א ،٣٦١−٣٥١. 

א٣٩٩−٢٣٩٨/א)٢( ، ، א ،
א١٠٤٧−٢/١٠٤٦ א١٠٤٧א، א١٦٨−١٦٦، א ،

א ، א א٤١٣−٤١٢א ، א א ،٩٧−٤/٦٧.
א.٤٠٠−٢/٣٩٩א)٣( ، א،٣٤٨−٣٣٩א ،
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انها، وفى كل منهـا يكـون       ويكون الترجيح فى طريق العلة أو حكمها أو مك        
 ويكون الترجيح بقوة الثبات علـى الحكـم،         .)١(الترجيح فى األصل أو الفرع    

القياس أو بـين    ب وال يكون    .)٢(وبكثرة األصول، وبالعدم عند العدم وبالعكس     
 .)٣(معقولين

 فبعث  .وهو قياس كالمى إلثبات البعث    . ويكون الترجيح بطريق األولى   
 .)٤(ن عدماألحياء أسهل من خلقها م

وما ال يرجع إلى األصل مثل الفـرع أو العلـة أو الحكـم أو االتفـاق                 
حدى العلتين  إ ثبوت   :االختالف مع باقى األصول فمنها ما يتعلق بالعلة مثل        و

بنص قاطع، موافقة أحدى العلتين لقول صحابى انتشر وسكت عنه اآلخرون           
دا ضروريا فى خبر    أو لم ينتشر وتداوله اآلخرون بالنقاش، وجود العلة وجو        

 أو كون العلة سببا أو سببا لسبب،        وظاهر باقى خبر آخر، درجة العلم بالعلة      
ومـن  إثبات العلة للعموم أولى من إثباتها للخصـوص         و .)٥( تأثير العلة  ةشد

العلة، تـرجيح    بأصلها، وجوب زيادة مرجحة على    كثرة تشبهها   : المرجحات

                                                                                                                                        
٨٥٣−٢/٨٤٤.

א

א

אאאאא א
א א١٢٨−١١٧א א ،١٢٠−١١٨،

א ،٣٣٠−٣/٣٢٢، א ، א א ،٣١٧−٢٩٨،
א ، א٢٥١−٤/٢٢٦א ،١٣٦١−٤/١٣٥٨. 

א٦٦٢−٦٥٨א)١( א٤١٥−٤١٣، א ،٢/١٦٩. 
אא.٣٠٧−٢/٢٨٣א)٢( א٤١٥، ، א א ،

א٥٩ ،٢٨٢−٢٨١. 
.١٧١−١٦٩א)٣(
א)٤( ، .٢٢٦−٢٢٣א
א٤٠٧−٢/٤٠٠א)٥( א١٢٩٠−٢/١٢٨٩، ،٢٨٤−٢٨٢.



- ٤٢٥ - 

نافلة عن حكم العقل على المقـررة،       ترجيح ال كما يتم    .على القاصرة المتعدية  
ترجيح العلـة   وترجيح علة بطريق األولى،     وتقديم العلة المثبتة على النافية،      و

ترجيح علة منتزعة من أصل سلم من المعارضة،        والمالزمة على المفارقة،    
ترجيح علة توجب حكمـا     و توجب حكما أخف من المعارضة،       ةترجيح عل و

ع مثل حكمها على علة توجب فى الفرع        ترجيح علة توجب فى الفر    و ،أخف
 ما يتعلق بالخبر مثل موافقته لخبر مرسل،         المرجحات  ومن .وخالف حكمها 

 .حدى العلتينإأو شهادة األصول لحكم 

م كل األحوال على العلة التـى تضـم أحـدها أو            عوترجح العلة التى ت   
ة التى   والعل .لعام على الخاص  ل اً وترجح األعم على األخص إيثار     .)١(بعضها

ترجع على أصلها بالتخصيص أولى من التى ال ترجـع ألن األصـل عـام               
لها األولوية على العلة القاصرة ألن التعدية       المتعدية  والعلة   .)٢(والفرع خاص 
 والعلـة التـى تسـتوعب       .العلة الواقفة ال تتعدى أصلها    و. )٣(منطق القياس 

التى تطرد تعكس أولى    والعلة   .)٤(معلولها ترجح على العلة التى ال تستوعبه      
وإن  .)٥(من العلة التى تطرد وال تعكس ألن األولى أكثر يقينا وفيها مراجعـة          

 .)٦(التأكيداتفاق العلة مع األصل فى االسم بالجنس والمعنى أولى زيادة فى 

 فحرية االختيـار فـى      .ترجح على العلة التى توجب    تندب  والعلة التى   
علـى  اإلباحـة   ترجح العلة التى تقضى      و .الفعل لها األولوية على الضرورة    

 وترجح العلـة    .األشياء فى األصل على اإلباحة    ر ألن   حظالعلة التى تفضل ال   
فقد وضعت فالشـريعة للمنفعـة       .التى تقضى إسقاط الحد على العلة التى تثبته       

 إسقاط العتـق     وترجح العلة التى تقضى    . للهداية وليس للجباية   للمضرة،وليس  

                                                           
א١٢٩٢−٢/١٢٩١א)١( ،٢٣٤−٤/٢٣٣. 
 .٤/٢٤٤א)٢(
א١٢٧١−٢/١٢٦٥א)٣( א٤/٢٤٣، א א٨٨/٣٠٦−١/٨٧، ،٣١−٣/٢٩،

א .٨٥−٢/٥٧א
.٤/٢٤٥א)٤(
א٢٤٣−٤/٢٤٢א)٥( ،٣٨٢.
א)٦(  .٢٢٦−٢/٣٠٤א
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 والعبودية طارئة، وضع    ،فاألصل فى البشر هو الحرية    . بتهعلى العلة التى تث   
ا فإذا تعارضت علتان وكانـت إحـداه      . )١( ولّت اجتماعى فى مرحلة تاريخية   

تقتضى العتق واألخرى ال تقتضيه فهما ليس على السواء بل العتق أولى ألنه             
 . الشريعةدمطابق لمقاص

ختلفة إلـى متنافيـة    وتنقسم العلل الم . وتتنافى ضالعلل وتتناق وتتعارض  
 وتسـقطه   ،حـداهما الحكـم   إوغير متنافية، فالعلتان المتنافيتان أن توجـب        

ما أن تكون العلتـان مـوجبتين لحكمـين غيـر           إيتين  فوغير المتنا . األخرى
 .)٢( مارات على حكم واحدأمتنافيين أو أن تكون العلل المختلفة 

 تعـارض    مثـل  يخـر فالتعارض بين العلتين هو نفى أحدهما حكم األ       
وإن كانت أحدهما أعم     ة فى الفرع تغيب األخرى،    ضر فإن كانت حا   .األخبار

 ووجـوه   .فالعلة التى مع حكمها أولى من العلة التى تفارقه        . فاألخرى أخص 
 وقـوة   ،الترجيح متعددة مثل أولوية العلة المنصوصة على العلة المسـتنبطة         

ن اسـتحال   إ و .صحابىالتأثير، والعموم، ووحدة الجنس، واالتفاق مع قول ال       
 .)٣(حل التعارض فالتخيير

إلى أصل مجمع عليه فهى أقرب      مستنده  وإذا تعارضت علتان وأحدهما     
كالهمـا أولـى    ف األخرى   هت وإذا نقلت علة عن األصل وأبق      .)٤(إلى الترجيح 
وإذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين واألخرى من أصـل            .بالترجيح

أحـدهما  .  وقد يكون لألصل الواحد علتـان      .)٥(واحد قدمت العلة من أصلين    

                                                           
א٢٤٢−٤/٢٣٥א)١( א٣٧٩−٣٧٧، א٤٨٧−٤٨٥، ،٧٧٦−٢/٧٧٢،

.٢٣٩−٢٣٤א
א)٢( ، א ،٨٤٢−٢/٨٤١א א א ،

א٢١٦−٢١٥אא א١٤٣−٢/١٤١، ،٤/٢٢٩. 
א)٣( א ، א א א א٢١٤−٤/٢٠٣א א٣٤٠−٤/٣٣٩، א ،

٣٠٤−٢/٣٠٣.
א١٢٨٦−٢/١٢٨٥א)٤( א٢٤٢−٤/٢٤٠، א א٣٠٦−٢/٣٠٥، ،١٣٥٢−٤/١٣٥٠،

.٣٨١א
א٤٩٠א)٥( ،١٣٥٨−٤/١٣٥٢. 
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وفى هذه الحالة قد ال يتنافيان وقـد        .ل الفرع عليه واآلخر يمنعه    ميقدر فى ح  
 وما يتجاذب أصالن    . العلة األكثر استنادا إلى أصول أكثر ترجيحا       .)١(يتنافيان

 وإن كانت علة    .)٢(فإن األصل األكثر تشابها مع أصول أخرى يكون مرجحا        
 .)٣(ولىاألا واألخرى منتزعة منه فاألولى مع أصله

وقد ينتج عن ذلك    .ويمكن التعليل بعلتين أحدهما أكثر فروعا من األخرى       
 .)٤( الكامـل ءتشتت فى التعرف على العلة فى أى فرع مما يتطلب االسـتقرا      

وإذا كانت هناك علتان إحداهما ناقلة واألخرى مبقية على األصـل فالناقلـة             
ـ ظر واألخرى اإلباحة فقد يكـون ال      حضت إحداهما ال   وإذا اقت  .)٥(أولى ر حظ

وإذا  .)٦(قة بالفطرة أو يكونـان سـواء      ثا للشبهات أو اإلباحة أولى      ءأولى در 
تعارضت علتان تضمنت حكمين األولى باإلثبات والثانية بالنفى فقـد يكـون            

 . والواقع على النص،ة على الشرع الطبيعةالنفى أولى نظرا ألولوي

 :)٧( أولى ة فالحكمي ةحدى العلتين صفة ذاتية واألخرى حكمي     وإذا كانت إ  
 وإذا  . له ةالرجحان فى الذات أحق منه بالمحال ألن الحال قائمة بالذات وتابع          

قـل  أحدى العلتـين    إ وإذا كانت    .)٨(كان الوصف اسما أو صفة فالصفة أولى      
ـ           اأوصاف ن  من األخرى فالقليلة األوصاف أولى لعدم القيد بالحرف وبكثير م

                                                           
אא)١( א٣١٥−٣١٤، א٤٨٢−٤٨١، א١٢٨١−٢/١٢٧٨، ،

١٣٦٣−٤/١٣٦١.
א)٢( ، א א١٢٧٨−٢/١٢٧٧א ،٢٣٣−٤/٢٣١. 
א)٣( .٢/٣٠٣א
א)٤( א ، א.١٨٨−١٨٧א אא ، −١٨٩א

א١٩١ א٣١٦−٣١٥، א٦٤١−٢٦٤٠، א ،
א ، א א٦٤٤−٢/٦٤٣א ، א א٨٠١−٢/٧٩٩، ،

א٤٨٨ א١٢٧٧−٢/١٢٧١، א٤/٢٤٨، ،٣٨٠. 
 .٤٨٣א)٥(
א٤٨٤א)٦( א٢/١٢٨٩، א٢/١٩، ،٤/٢٤٠. 
א٤٩١א)٧( א٢/١٢١٩، א٣١٠−٢/٣٠٨، ،٤٢٢−٤١٨. 
 .٤/٢٤٧א)٨(



- ٤٢٨ - 

 وإذا تعارضت علتان أحدهما منعكسة واألخرى       .)١( والواقع أولى  ،النصوص
ـ  .)٢(غير منعكسة فالمنعكسة أولى زيادة فى التأكيد       إذا تعارضـت علتـان     ف

 .)٣(وأحدهما فاسدة فالصحيحة أولى

 إذ قد يتعارض قياسـان فـى        .ويمكن الترجيح فى المعانى أى فى العلل      
 على أحدهما بعلـة مسـتنبطة فيلتـزم         لحمحكم ويتردد الفرع بين أصلين ي     

النص على العلة، عدم تخصيص     : قا لعدة معايير منها   بالعلتين ط  ترجيح أحد 
األصل، االتفاق مع اللفظ، االطراد واالنعكاس، االتفاق مع أصـول أخـرى،            
االتفاق فى الجنس بين األصل والفرع، تعدى العلة، عمـوم العلـة، الـنص              

 .)٤(عليها، قلة األوصاف

ة بالنص على األصل، وثبوته بـدليل       سييح المعانى هو ترجيح األق    وترج
وقياس األصل على أصل أو على جنسه، والـنص          األصول، مقطوع، وكثرة 

على العلة، والوصف المحسوس، واإلثبات ال النفـى، واالسـم ال الصـفة،             
ـ  واإلباحـة ال ال    ،وصاف األقل ال األكثر، واالطراد والعكس معا      واأل ر، حظ

 فـإذا   .)٥(معقول أصل   أصل أو  ،دليل آخر مع  إسقاط الحد، واالتفاق    والنقل، و 
وبالتالى يتم التـرجيح    . ذكر المعترض فى جانب الفرع علة ترد إلى أصلها        

 .)٦(بين قياسات المعنى طبقا للمناسبة وشهادة األصل

 المنصوصة  لويقع الترجيح فى المعانى عن طريق إعطاء األولوية للعل        
االطـراد  والموافقة مع لفظ األصـل،      والتخصيص،  وعلى غير المنصوصة،    

اتفاق الجنس بين األصل والفـرع،      واالتفاق مع أصول أخرى،     وواالنعكاس،  
قلـة أو   واألصـل،    النص على و ،لخصوصاالعموم، و ووالوقوف والتعدى،   

                                                           
א٢٨٩א)١( א١٢٨٩−٢/١٢٨٦، ،٢٣٠/٢٣٥−٤/٢٢٩. 
 .١٢٦٥−٢/١٢٦٠א)٢(
א)٣(  .٣٠٣−٢/٣٠٢א
א)٤( א١١٥−١١٣א ،٤٢٩−٤٢٧.
א)٥( א٣٥٩−٢/٣٥٧א א א٢/٢٣١، ،٢٨١−٢٨٠.
)٦(، א א ، א .١٢٢٨−٢/١٢٠٣א
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 .)١(اإلبقاء أو النفى لحكم األصلوكثرة أوصاف العلة، 

 .رةــدل والمناظــالج :سادسا

 . اجــوالحجف الـــالخ -١

ولما كان علم أصول الفقه لم يتخلص نهائيـا مـن            .الخالفالجدل و  -أ
مناهج الجدل فى علم أصول الدين فإن منطق االستدالل تحول إلـى منطـق              

ن الجـدل أحيانـا     إ بل   .جدلى فى المناظرة وآدابها وأحكام السؤال والجواب      
. )٢(ولوازمـه وشروطه وآدابه   عقوده   موضوعات علم األصول،     أحديظهر ك 

 .الجدل علم . )٣( ويعتمد علم األصول عليهما    .نه علم خاص مثل علم الفقه     إبل  
 وهو تردد الكالم بين اثنين قصد كل منهمـا          .)٤(جه يعرفها المتجادلون  هاومن

رع صحكام أو من ال   وهو مشتق من اال   . )٥(تصحيح قوله وإبطال قول خصمه    
 المجتهـد لـدليل خصـمه       ى أيضا مراعاة الخالف أى إعمال     م ويس .والغلبة

 .)٦(المخالف فى الزم مدلوله الذى أعمل فى نقيض دليل آخر

وكل . )٧(الحجة مقدمة صادقة، شهادة على الحقيقة      .ة الحجة والشبه  -ب
 .ى لغويا القصدتعنو.  بأن الحكم حق أو باطلةحجة بمثابة الناطق

ن، وال  والحجة والداللة واآلية والعالمة نظائر، وكذلك الـدليل والبرهـا         

                                                           
א٧٧٢−٢/٧٦٣א)١( א٢٢٨−٤/٢٢٧، ،٦٥٨−٦٥٧. 
)٢(، א א א  .٢٢٩−١/٢١٩אאא
א)٣( א ،  .٣٤٩−١/٢٩٦א
א٣٣−٢/١٩אא،)٤( א ،١/٢٩٧. 
א١١א)٥( א א١/٢٩٩٩٧، א א١٥٩−١٥٨، ،

א٤٤−٣٤ ، א א ،٨٢١−٢/٨١٩.
א)٦( א .٢٤٢−٢٣٥א
א)٧( א ، א .٣٤٩−١/٣٢٨א

א
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 وكل حجـة    .لفظ، وحظ، وعقد، وإشارة، وحالة    : يخلو البيان عن حجة وهى    
صـل  أوكل برهان .  للحكمد لكل حجة أصل يشه.ر عن التحديد يتحديد أو تعب  
 .كون فى األصل أو الفرعقد ي يهاواالختالف ف. هتفرعه نتيج

  والطريق إلـى  . والقضية واحدة أو أكثر    .دل عليها بالقضية  وكل حجة ي 
خراج الحجة تحصيل القضايا التى لها شهادة أى تأثير، والسـالمة مـن             است

 وتكون  . واألمر والنهى  ،ارخبوتختلف صدورها بين الخبر واالست    . المناقضة
 .الشهادة باإلفصاح أو بالتعريض أو فى الحال

 أن الحجـة    ةوالفرق بين الحجة والشـبه    . ةضحادوتسمى الشبهة حجه    
. ا وشهادتها على عكس الشبهة التـى تضـعفها        تعطى الثقة بالمقدمة فى نفسه    

 وال تظهـر إذا كانـت       .سالحجة عقل والشبهة تخيل، الحجة تظهر فى الـنف        
 .)١(مغيرة للحد أو العتراض شبهة أو ألنها لم يتم التأمل فيها

ـ  .)٢(التداخل بينهمـا   وهناك فرق بين الحجة والداللة بالرغم من        هدوتش
 فـى   االتى قد يحضر معناه   وذلك  كليست  الحجة بمعنى حكم غيرها والداللة      

 ، بالشـهادة  سن المعنى فـى الـنف     كُّم وتأثير الحجة ت   . من غير شهادة   سالنف
، سقتصر تأثيرها على إحضـار المعنـى للـنف        يالتى  ووالداللة ليست كذلك    

 .والفرق بين الحجة والداللة كالفرق بين الداللة والبرهان وداللة الكالم

 وهى أوصـاف    .األصوليين مقدمات عند ومراتب الحجة هى مواضع ال    
وتسـاق  . العلة بلغة الفقهاء، توالى المقدمات وترتيب الالحق علـى السـابق          

المقدمات من األول إلى اآلخر ومن اآلخر إلى األول، والحجة مـن حيـث              
 .)٣(الضرورة تكون فى المقدمة أو الشهادة

ـ               م إال  وكل ما تطرق إليه االختالف مما ليس بأول فى العقـل فـال يعل
وقـد  .  وكل معنى فى حصول العلم بمعلوم آخر فهـو دال عليـه            .)٤(بحجة

                                                           
א)١( א١/٣٣٤א א،  .٣٤١−٣٣٩א
א)٢( .٣٤٢−١/٣٤١א
.٣٤٥−١/٣٤٣א)٣(
.٣٣٩−١/٣٣٤/٣٣٨א)٤(
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 وقد ال يسـتحيل     .فيه وهو أغرض وأخفى دون الثانى     ويستحيل العلم باألول    
 .وهو أوضح وأجلى

وإذا أورد الخصم ما يقتضى صحة الحكم بطريقة الحجـة فهـو لـيس              
 .)١(مطالب بالدليل على صحة المقدمة أو الدعوى أو الشهادة

وتتعلق الحجة بالمذهب إذ أنها تشهد لـه مباشـرة أو بطريـق غيـر               
واالقتضـاء إيجـاب بعـد      .اإليجاب أو االقتضاء  جهة   على   علقوهو ت .مباشر

وتعلق الحجـة بالمـذهب تعلـق       . النظر فى المقدمات والسالمة عن الشبهة     
 ،ىالحجة العقلية للمذهب العقل   .  وتتنوع الحجة بتنوع المذهب    .األصل بالفرع 

 .والحجة السمعية للمذهب السمعى

ـ ها، وهى مقدماتها مثل الكالم أو األصول أو الن        جولكل صناعة حج    .وح
فى األصول تتوجه الحجـة نحـو       . نطقموفرق بين الحجة فى األصول وال     
نطق مفى ال . نطق تتوجه نحو اللفظ والمعنى    مالعبارة حقيقية أو مجازا، وفى ال     

نطـق  موبالتالى فاألصول أوسع مـن ال     .  وفى األصول تتغير   ،تحدد الطريقة 
على إفهام العامى ألن العامى لم يتعود علـى طريقـة           أكثر  تساعد  ووأشمل،  
 .)٢(التحديد

 .ولـــــراض على األصــ االعت-٢

ويعترض على األصـل بعـد       .)ظــاللف ( االعتراض على المنظوم   -أ
لمشـاركة  التسليم به أو سوء استخدامه فى غير موضعه أو إجمال اآلية أو ا            

فى الدليل أو اختالف القراءات أو النسخ أو التأويل أو المعارضة بـالنطق أو            
 .)٣(بالعلة

والمعارضة مساواة الخصم فى الدعوى والحجة ليريه امتنـاع جريـان           
 .)٤(أقوى منه علته هى مقابله الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو

                                                           
.٣٣٧−١/٣٣٦א)١(
.٣٤٩−١/٣٤٥א)٢(
א١٣٧−٢/١٢٧א)٣( ،٣/٢٥٦. 
א)٤( א١٥٧−١٥٦א א٧٩−٧٧، א٤٧٨−٤٧٥، ،
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 :وه وجةويمكن االعتراض على االستدالل بالكتاب بعد

 ومن ثـم    .ن من شرط االستدالل االقتناع به     به أل يستدل   المستدل ال    -١
فال يمكن الحجاج مع أهل الكتاب وباقى الفرق غير اإلسالمية بالكتاب ألنـه             

  .ليس حجة لديهم

 وتردده بـين    ،يمكن القول بموجبة والمنازعة فى مقتضاه وهو اللفظ        -٢
 القائم بين الفـرق اإلسـالمية   وهو الحجاج . والعام والمجمل  ،النص والظاهر 

 . وفحواه ومعقوله،معناهوالتى تؤمن بالكتاب ثم تختلف فى لفظه 

 ذو حدين مـع     ح المشاركة فى االستدالل بين الخصمين،فالنص سال      -٣
 والكل إلـى رسـول اهللا       . وكل ينتقى ما يريد    .ن واحد آ فى   هل وخصم مستدال

 .بمنتس

 من قبلنا    متأخرة أو نسخ شرع    ة متقدمة بآي  ة، آي ة بآي ة النسخ، نسخ آي   -٤
 ة، وحج ةكل يدعى أن حجته ناسخ     و .خ جميع األحكام بنسخ حكم واحد     أو نس 

 .همنسوخخصمه 

 وبعـد   .ات نظرا ألن الوحى كان شـفاهياً سـماعيا        ء اختالف القرا  -٥
دى إلـى   ؤ كثيرا ما ي   القراءاتواختالف   .)١(ط قد بدأ بعد   يالتدوين لم يكن التنق   
 .اختالف المعانى

 حكام المتشابه، وبيـان المجمـل وتقييـد       إ التأويل، تأويل الظاهر و    -٦
فالنص مزدوج المعنـى طبقـا لجـدل الثابـت        .  وتخصيص العموم  ،المطلق
 والقيمة والتاريخ، طبقا الختالف مستويات الناس فى الفهم والذوق          ،ولتحوالم

 .ودرجة االلتزام بقضايا الواقع

. ا اسـتثناء  فالقاعدة العامة له   .لثوباألعم وبالم باألخص   المعارضة   -٧
العقـل  ووهناك جدل مستمر بين النزول والصعود،        . إلى واقع  هوالنص يحيل 

 .الكلى والجزئى، والشامل والفردىوالواقع، والعام والخاص، و
                                                                                                                                        

א٣٠٠−٣/٢٩٤ א ،٢/٢٧١. 
.٧٥−٤٢א)١(
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 ويكون ذلك عن    . االستدالل بالكتاب بما ليس منه، فالكتاب هو الدليل        -٨
أو بالتنصيص المنقـوص أو     طريق االستشهاد غير المباشر دون التنصيص       

 .المزيد عليه

ـ ويعترض على األصل الثانى بـالرد ب        أخـرى أو باالسـتثناء أو       نةس
 .والرد ال يكون للمتواتر إال بمتواتر مثله. )١(تنبالم

 بالمطالبة بإثباته أو القدح فيه بتجريح الـراوى         اإلسنادواالعتراض على   
ـ   إفالخبر  . ال السند أو بأنه مجهول أو بإرس     يكـون  و .آحـاد واتر أو   مـا مت

 .عارضة بالتصحيح أو التجريحموتكون ال .حاداالعتراض بالمتواتر على اآل

مـن    أى القول باالستدالل علـى مـا ال يقـال          تنواالعتراض على الم  
 مثل النازعة فى مقتضاه اللفظى، الجمـل         أو على وجه ال يقال به      المستدل به 

ـ   أو   والظاهر والعام، بالعرف أو الوضع واللغة      عه أو اإلجمـال أو     فى موض
بإبدال لفظ أو     أو اختالف الرواية   أى المشاركة فى العموم    المشاركة فى الدليل  

 أو عمل   النسخ الصريح أو بداللة التقديم والتأخير      أو النسخ بالسنة أخر    حركة
تأويل الظاهر أو تخصيص العموم أو       الصحابة أو بشرع من قبلنا أو التأويل،      

 .بعلة أى بنص أو باستداللالمعارضة بالنطق أو 

ـ امنواالعتراض على الفعل بعدم القول به أو ال        ة فـى مقتضـاه أو      زع
ال أو المشاركة فى الدليل أو اختالف الرواية أو النسخ أو التأويـل أو              ماالح

                                                           
א)١( א١٧١−٢/١٣٨א א١٢٧−٧٦، ،١٠٣٨−٣/١٠٣٧.

א
        
        

 אא    
        
        

      )א(
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 .)١(المعارضة

منـع   :وقد يتوجه االعتراض على االستدالل بأفعـال النبـى بوجـوه          
به، المنازعـة فـى المقتضـى، دعـوى         تدل  ساالستدالل بها، عدم قول الم    

اإلجمال، المشاركة فى الدليل، اختالف الرواية، دعوى النسـخ، التأويـل أو            
 .)٢(عارضة، باإلقرارمال

مـا  إفاالستدالل عليه   . )٣(وقد يتوجه االعتراض على االستدالل باإلجماع     
صحيح  للمطالبة بت  واالعتراض علىاالستدالل باالتفاق  . أو باالختالف  باالتفاق

والمطالبـة بالتصـحيح    . االجتماع وظهوره أو بنقل الخالف أو ما نقل منـه         
األئمة أو شيوع الحكم فيـه أو       ووالظهور بدرجة االنتشار للحاكم مثل الخلفاء       

 واالعتراض على االستدالل بإجمـاع      .بحضرة جماعة كبيرة وجمع مشهور    
الدليل اإلجماع فإن   وإذا كان    .ل المدينة بخبر يبلغ حد التوتر أو يقصر عنه        هأ

 ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة،       :االعتراض عله يكون من ثالثة أوجه     
ـ     نجمعيم ال ف بعض الصحابة، االعتراض على قول     وخال وا رح إن لـم يص
 ويكون االعتراض عليه برده كما تفعل فرق المعارضة إلجمـاع           .)٤(بالحكم
 بالسكوت  تهلمعارضأو إلجماع العامة دون قصره على الخاصة أو          السلطان

أو النطق أو المطالبة بتصحيحه بعد عقده أو إيثار إجماع على آخر فى حالة              
 .)٥( األولين لهنالخالف أو معارضة األصلي

وقد يتوجه االعتراض على االستدالل بقول واحد من الصـحابة إذا لـم             
 مصـدرا مـن مصـادر       ساالة فى تعظيم األوائل مع أنه لي      غع الم فاديظهر ب 
 .)٦(عالتشري

                                                           
א)١( .١٧٨−٢/١٧١א
.١٣٧−١٢٧א)٢(
א١٤٣−١٣٨א)٣( ، א א א ،٥٢٠−٢/٥١٩. 
 .٥٠−٢/٤٩אא)٤(
א)٥(  .١٨١−٢/١٧٨א
א١٤٤−١٤٣א)٦( א، ،  .١٠٢٤−٢/١٠٢٣א
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إذ انه يتوقف على اإلحساس     . ويعارض استصحاب الحال بمثله أو بدليل     
، طبقا للطبيعة وإمكانية الخلط بين الطبيعة والهـوى، بـين البـراءة             شىءبال

 .)١(العاألصلية واالنف

 وقد يتوجه االعتـراض علـى       ).المعنى( االعتراض على المفهوم     -ب
حوى الخطاب، والحصـر،     وف ،لحن الخطاب . االستدالل على معقول األصل   

 .)٢(ومعنى الخطاب

فلحن الخطاب ال يقصد إلى االستدالل به دائما وإنما يقدر فى الكالم ليتم             
 .ويضاف إليه ليتم االستدالل به أو ليصح تأويله. االستدالل به

 وبالحصـر   ،وى الخطاب الجلى والخفى   فحواالعتراض على االستدالل ب   
حوى الخطاب بالمطالبة بتصحيح    فض على   عتروي. )٣(ألنه ليس بدليل الخطاب   

المعنى الذى يقتضى تأكيد الفرع على األصل، والقـول بموجـب التأكيـد،             
           قابل التأكيد  واإلبطال والمطالبة بحكم التأكيد أو جعل التأكيد حجة عليه أو أن ي

 .)٤(بما يسقطه

على دليل الخطاب بالرد أو االحتجاج بنفس الخطـاب أو أن           ويعترض  
ويعارض بنطق أو فحوى النطـق وهـو التنبيـه أو           . الحكم تعليل  الصفة فى 
 .)٥(ويعترض بالتأويل وبيان فائدة التخصيص. بالقياس

 وتتغير صور القيـاس ولكـن   ).شىءال(االعتراض على المعقول   -جـ
لـذلك يتغيـر    ..".  كان كـذا   ...إذا كان كذا  "المعنى واحد فى صيغة شرطية      

 والقياس المنطقـى    .)٦(ت، والمعنى واحد  التصرف فى القياس، وتتغير الدالال    
                                                           

 .٢٢٠−٢١٩א)١(
.٢١٨−١٤٥א)٢(
 .٢١٨−١٤٥א)٣(
א)٤( .١٨٧−٢/١٨٣א
.١٩٠−٢/١٨٧א)٥(
א)٦( א١٥٧−١٥٦א א٧٩−٧٧، א٤٧٨−٤٧٥، ،

א،٣٠٠−٣/٢٩٤ .٢/٢٧١א
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الكلـى  . ى وشرطى مسقوالنتيجة وهو كلى و   . هو الجمع بين قرينة لها نتيجة     
وهو . ة الشرطية المنفصلة، والشرطية الشرطية المتصلة     يهو الطلقة، والقسم  
 .غير القياس الفقهى

أمـا  . والقياس على أصل مسلم به فى كل صناعة إذا صحت الشـهادة           
والتمثـل  . ى فرع فهو غير مسلم به فى كل الصناعات ألنه تمثيل          القياس عل 

وقد ال تكون المطابقة بين     . أقل يقينا من القياس ألنه حكم بالجزء على الجزء        
 .به حكم ويمتنع القياس فيقع االشتباه الذى يجب.  تاماينئالجز

ويمكـن  . االستدالل باألولى وغيره من أوجه االستدالل بالقياس       ويجوز
 راض االعتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخالفته لنص القرآن أو السنة أو اإلجماع ومن ثم ال يكـون            : عليه من وجوه  
االستدالل باألولى هـو أن يحمـل       . )١(القياس صحيحا وهو أولى من القياس     

الفرع على األصل بمعنى يوجب الجمع بينهما ثم يبين فى الفرع زيادة توجب             
ض والكسر وكونـه    ويتم االعتراض عليه بتصحيح المعنى والنق     .تأكيد الحكم 

ــى   ــرع بمعنــ ــد الفــ ــة تأكيــ ــه، ومقابلــ ــة عليــ  حجــ
 .يسقط الفرق

وقد يتوجه االعتراض على معنى الخطاب وهـو القيـاس مـن عـدة              
وقد توجد ممانعة فى األصل     . قد ال يكون الحكم حكما، أو العلة علة       : )٢(وجوه

وقد يعرض على   . وقد يطالب بتصحيح العلة والقول بموجبها     . أو فى الوصف  
علة بالقلب، وبفساد الوضع، وبالنقض، وبالكسـر، وبعـدم جريانهـا فـى             ال

 .معلوالتها، وبعدم التأثير، وبالمعارضة

. المطالبة واالعتـراض والمعارضـة    : ويكون االعتراض بثالثة طرق   
والمطالبة تكون بمطالبة المستدل بتصحيح الحكم بالقياس، وأن األصـل هـو    

ن العلة هى العلة، وبإثبات الوصف فى       أصل بالفعل، وأن الحكم هو الحكم، وأ      

                                                           
א)١( .٤٤١−١/٤٤٠א
א٢٠٧−١٤٨א)٢( א ،١٩٢−٢/١٩١.
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 .األصل وفى الفرع، وبتصحيح العلة

وجوب العلة فى معلوالتها، وعدم التأثير      : ويكون االعتراض بعدة طرق   
ويكون االعتراض أيضا بأن المختلـف ال يجـوز إثباتـه      . وهى قوادح العلة  

كـون  فمن مثبتـى القيـاس ي    . القياس ومثبتيه على حد سواء     ةبالقياس من نفا  
 ، والحـدود ، والكفاءات ، والمقدرات والجملة، ، والعادة ،االعتراض إثبات العلم  

 القياس فإن االعتراض يقع بنفى القيـاس        ةأما نفا .  والعلة بالقياس  ،واالستدالل
 .)١(من أساسه

ويمكن التوجه باالعتراض جدليا على االسـتدالل باألصـول بـالنقض           
والفرق هو  . )٢(فة إلدعاء الخصم  والنقض هو بيان أن األصول مخال      .والفرق

فإذا اعترض أحد الخصـمين علـى       . بيان أن الوضع مخالف لسائر األصول     
 ويتم االعتراض بوجوه الفرق     . يخالف أصله فله أن يرد بأصله      شىءاآلخر ب 

وهو الفصل بين المجتمعين فى موجب الحكم بما يخالف بين حكميهـا إمـا              
 األصل وفصل الحكم عن العلـة       الحكم عن العلة أو بفصل الفرع عن       بفصل

وما يتوجه على مبتدأ القياس من المنع والـنقض وفسـاد        . يكون فى الوصف  
والفروق . )٣(الفرق الوضع وعدم التأثير والقلب والمعارضة فهو متوجب على       

الفاسدة كثيرة مثل الفرق باألوصاف الطردية، والفرق بنوع اصـطلح علـى            
 .)٤( والفرع مختلفا فيهرده، والفرق بكون األصل مجمعا عليه

 ومشـاركته للمسـتدل فـى       .)٥(والقلب خاصة مشاركة الخصم فى العلة     
القلب على الخصم والمعارضة والنقض كـل       . وهو معارضة صحيحة  . دليله

ويكون القلب، قلب مقصود الحكم أو قلب التسوية أو          .ذلك صحيح فى النظر   
                                                           

א)١( .٢١٧−٢/١٩١א
א٢١٧א)٢( .٦٥−٢/٥٥א،
א)٣( ، א א١٩١−١٧٨א א א א١٩٨−١٩٢، א ،٣١٠−٢/٣٠٦،

א٢/٣٢٧אא ، א ،٢٨٠−٢٤٠/٢٧٧−٢/٢٣٥. 
א)٤(  .٢٧٧−٤/٢٦٦א
א)٥( א١٥٧−١٥٦א א٧٩−٧٧، א٤٧٦−٤٧٥، ،

א٣٠٠−٣/٢٤٩ א א٢/٢٧١، א٦٧٢،٢/٦٧٢−١/٦٦٩، א ،٢/٥٦. 
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ب إال فى بعض حاالت     وال يصح قلب القل   . جعل المعلول علة، والعلة معلوال    
 أسفله وأسفله أعـاله، جعـل       شىءوالقلب لغة جعل أعلى ال    . أوصاف الدليل 

ـ     . وهو مبطل للعلة   .المعلول علة، والعلة معلوال     .ةوهو نوع مـن المعارض
والقلب فى القياس هو تعليق القالب للقياس على العلة نقيض الحكم المـذكور             

ه فال يكون أحد الحكمـين بـأن        األصل بعين  فى القياس، ورد الفرع إلى ذلك     
وال يصـح تعليقهمـا جميعـا       . يعلق بالعلة أولى من أن يعلق بـه اآلخـر         

ويعتـرض  . الباطن ظاهرا باطنا و الظاهر   والقلب أيضا هو جعل   . )١(لتنافيهما
حكم مقصود غير حكم المعلل أو قلب التسـوية أو          بوهو القلب    .به على العلة  

قلب الحكم المطلوب،   : والقلب على أنواع  . جعل المعلول علة، والعلة معلوال    
 .همبوالقلب المكسور، والقلب الم

 .رةــــ المناظ-٣

والمعارضة موضوع بـين التعليـل والمنـاظرة،         .معارضة الخصم  -أ
ويمكن نفيها باسم المناظرة بأنها ليسـت       . معارضة العلة، ومعارضة الخصم   

ق بين شيئين بين اإلثبات     والفر. )٢(مسألة سؤال وجواب، وإثباتها باسم التعليل     
واإلبطال يحتاج إلى أدلة لإلثبات أو النفى من أجل الداللة على صحة أحـد               

 .األمرين

االفتراض : وللمعارضة أشكال عدة كاشفة للمعنى ومبينة ألغراضها منها       
، معارضة الدعوى بالـدعوى،     "لو جاز كذا لجاز كذا    "فى صيغة   " لو"بحرف  

 وقد تكـون    .ين شيئين للتسوية بينهما فى الحكم     وهى جمع ب  . )٣(والعلة بالعلة 

                                                           
א)١( ، א٢٠٥٠−٢/٢٠٤٨א ، א ،١٧٣−١٥١،

א٢٤٠−٢/٢٣٨א א٢١٥−٤/٢٠٢، א١٢٥٠−٤/١٢٤٧، ،٣١٧−٣١٥،
א٤٤٦−٤٤٥א א١٥٠−١٤٩، א א٢٦١−٢/٢٢٥، ،

٢٢٨−٢٢٧.
א)٢( א٣٩٤−١/٣٨٧א א א٣٢٧−٢/٣٢٣، ،٣٢٥−٢/٣١٨. 
א)٣( א٤٠٨−١/٣٩٤א "א.، א: א א א

אא א ، א א א אא א
א א א א א"א".א א א
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وفى . فى العامة إذا صح األول فسد الثانى والعكس       . التسوية عامة أو خاصة   
وتظهر التسـوية باقتضـاء     . الخاصة إضافة وليس إذا فسد األول فسد الثانى       

وقـد تكـون    .  الثانية ت صح ى األول توتكون بين الشهادتين، إن صح    . العقل
 المطلقة ما يسوى فيها العقل بين شيئين من غيـر شـرط،             .مطلقة أو مقيدة  

 . والمقيدة بشرط استواء العلتين أو الداللتين

والمعارضة إلقامة الحجة على مقالة فى حاجة إلى تصحيح أحد الشـقين          
المعارضة المغّيرة وهى بنقصـان أو  : وهى على أنوع. أو فساده بعد التسوية  

لمعارضة الالزمة بالضرورة، وفيها شهادة     زيادة أو قلب أو إبدال أو نقل، وا       
والمعارضـة علـى    . الفرع بالحكم كشهادة األصل به من حيث إيجاب العقل        

والمعارضـة  . شبهة أو شغب وهى مقابلة بما االقتضاء فيه على غيـر ثقـة            
 ومعارضـة   ،بالنقيض، وهى مقابلة الدعوى فى اإليجاب بالدعوى فى السلب        

والمعارضة على أصل مقابلـة     . مثل وبالنظير والمعارضة بال . الجزئى بالكلى 
وقد يحتج بأصل ليس فرعا مثل العقل       . ما يشهد به األصل بما يشهد به الفرع       

 .)١(أو بفرع ليس أصال مثل الحس

واالستدالل بالتقسيم بإبطال قسمة الخصم كلها إال واحدا ثم االعتـراض           
ـ            ى وجـه ثـم     عليه بالنقض والكسر أو إعطاء قسم آخر أو تعليق الحكم عل

 .إبطاله

 . ويعنيان إمكانية تواصل الجدل أو انقطاعـه       . التواصل واالنقطاع  -ب
ويتواصل الجدل عن طريق االنتقاالت من موضوع إلى آخر، ومن حجة إلى            

ــرى ــاالت .أخـــــــــــــ   واالنتقـــــــــــــ
انتقال علة إلى أخرى إلثبات األولى، انتقال حكم إلى آخـر           : على عدة وجوه  

ــة   بالعلــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                                        
א א א א א א

אא א ،"א
א א١/٤٠٨א א٤٤٥−٤٣٧، ،٢٣٢. 

א)١( .٤٢٥−١/٤١٣א
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لعلة والحكم إلى علة وحكم آخرين، انتقال من علة إلـى           األولى، انتقال عن ا   
 .)١(أخرى إلثبات الحكم األول

وال يكفى االتفاق على حكم األصل بل يتم االتجاه إلى التعليل ذاته الذى             
ــع   يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويمكن االعتراض بموجب العلة إلسقاطها     . )٢(بين األصل والفرع وبين الحكم    
ويشمل إبطـال سـبب     . يما يقول به  ألنها حجة على المخالف فيما يكره ال ف       

ــم  ــد الخصــــــــ ــم عنــــــــ  . الحكــــــــ
ويـتم  . وتشتمل العلة إلثبات مذهب طرف أو إلبطال مذهب الطرف اآلخـر          

 .إثبات المذهب إما بالتعليل العام الواضح بالفعل أو بتعليل اإلمكانية والجواز          
 .)٣(والتعليل العام إما لإلثبات أو للنفى

                                                           
א٣٧٠−٣٦٩א)١( ،٢٨٩−٢/٢٨٦.

א

אאא א
א  .٣١٨−١/٣١٦א

א)٢( ، א א א  .٢٦٤−٣/٢٦٢א
.١٩١−٤/١٨٦א)٣(

א

אא

א

א א٣٣٢−٢/٣٢٨א،٢٧٠−٢/٢٦٦א ، א א١٣١−٤/١٢٤، ،
 .٢٦٥−٢/٢٦٢א
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وقد يمثل الخصم   . لة عند الخصمين  ويمكن استعمال التشبيه بصورة مقبو    
ويجوز . لخصمه قوله بقول باطل ليعلم الخصم بطالن قوله عن طريق المثل          

ذكر بعض األمثال والحكم واإلشعار عند تعدى أهل الجدل بعضـهم علـى             
 .)١(بعض

واإللزام . ويبطل االحتجاج بالدليل إذا عورض بمثله أو بما هو أقوى منه        
وهو أيضا الجمـع    . ال يقول به بداللة ما يقول به      هو التعليق على الخصم ما      

والحلف فى المناظرة ليس حجة ألنه يمكن للمتجادلين        . بين مذهبين متشابهين  
 . )٢(استعماله فى موقفين نقيضين

ويجوز أن يعين فى كالمه     . ويجوز للمتكلم أال يعيد كالمه طلبا للتخفيف      
يكثر غلط الحجـاج والجـدال      وقد  . )٣(شيئا ثم يعيده بلفظ مبهم إيقاعا للخصم      

 واعتبـار   ، واالستشهاد على الصواب بخطأ الغير     ،بتمثيلهم الحق بباطل الغير   
 .المخالف مخطئا

عن واالنقطاع  . )٤(واالنقطاع هو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله       
وقد يكون االنقطاع بالمكابرة وبالمناقضة وبترك      . الجواب من أقسام االنقطاع   

تتمام بإلحاق الحكم لكل ما فيه العلـة وباالنتقـال والمشـاغبة       العلة على االس  
 .)٥(وباالستفسار وبالرجوع إلى التسليم وبجحد المذهب وبالمسابة

 محمود وهو   :واالنتقال نوعان . ويكون االنقطاع باالنتقال وغير االنتقال    
، شـىء فاألول مثل المطالبة بتصـحيح      . ليس بانقطاع، ومذموم وهو انقطاع    

والثانى هو الفـاحش ويـتم بالشـغب        . )٦(ة فى الجواب أو المذهب    طلب زياد 

                                                           
א)١( א٥٥−٢/٥٤א ،٣٤٢−٣٣٨. 
א٦٧٦−٣/٦٧٢א)٢( א ،١/١٩٧. 
א)٣( .٥٤−٢/٥٣א
א٨٠−٧٩א)٤( א א٥٨−٢/٥٧، א ،٤٩٣−١/٤٨٣. 
א)٥(  .٣٤٩−٥٠٧،٢/٣٤٨−١/٤٩٣א
אא)٦( ، א٣٣٧−٣٣٢א א ، א א٢٢٧−٤/٢٢١، ،

 .٧٧٣−٧٦٤א
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وقد يكـون االنقطـاع فـى       .  وقد يصل األمر إلى السباب     .والصياح والغلبة 
 .)١(االنتقال من محل النزاع إلى غيره قبل تمام الكالم فيه

ويكون االنقطاع إما بالسكوت للعجز أو جحد ما يعلم بالضـرورة عـن             
نع من التسليم أو عجز المعلل عن تصحيح العلة إلـى           طريق المشاهدة أو الم   

نص بها إثبات الحكم واالنتقال إلى علة أخرى إلثبات نفس الحكم أو وضـع              
وينقطع السائل بأن يعجز عن بيان السؤال       . )٢(المشاهدات، والمكابرة والبهت  

أو طلب الدليل أو وجه الدليل أو الطعن فى دليـل المسـتدل أو المعارضـة                
 كما يعرف انقطاع المسؤول بالعجز عن بيان الجواب وإقامة الدليل،           .بالدليل

وتقرير وجه الدليل، ودفع ما اعترض به عليه، وإسقاط ما قوبـل بـه مـن                
ويعرف انقطاع كليهما بحجد ما عرف من المذهب أو تـرجيح أو            . معارضة

بيان وجحد ما ثبت بنص أو إجماع، وبتخليط كالم ال يفهم أو بسكوت الحيرة              
ن غير عذر أو بالتشاغل بحديث أو شعر أو قصص ال ينطلق بـالنظر وال               م

يفيد أو بالغضب فى موضوع ال يستحق أو بالقيام فى غير موضعه أو بتسفيه              
 .)٣(الخصم

 .وابـــؤال والجـــ الس-٤

فقـد  ". أحكام السؤال والجـواب   " وأحيانا يسمى الموضوع     .دلـ الج -أ
أن السؤال والخطـاب يمضـى      "ة مثل   وضعت منذ البداية عدة قواعد أصولي     

ومـن ثـم يسـتبعد كـل الفقـه          ". على ما عم وغلب ال على ما شذ ونـدر         
أن الجواب  "ووضعت قاعدة أخرى    ". النوازل" وال يستبقى إال فقه      ،االفتراضى

فالجواب ليس مطلقا بل محـددا  ". يجرى حسب ما تعارف كل قوم فى مكانهم      
 . )٤(أولوية على النصوالواقع له . بالزمان والمكان والعرف

                                                           
 .٢٣٥א)١(
א)٢( .٣٤٩−٥٠٧،٢/٣٤٨−١/٤٩٣א
א٢/٢٨٩א)٣( ،٢٥١−٤/٢٥٠.
א٨١/٨٦א)٤( א٥٣−٤٩،  .٢٣٥א،١/٢٩٨،א
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أن السائل إذا سأل سؤاال ينبغى للمسـؤول أن ال          "ووضعت قاعدة ثالثة    
يجيب على اإلطالق واإلرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد             
 أو إلـــــــــــــــى قســـــــــــــــمين أو  

 ثم يعدل جوابه على مـا يخـرج إليـه           ، ثم يقابل كل قسم حرفا حرفا      ،أقسام
ــؤال  . الســـــــــــــــــــــــــــــــــ

كثر منفعته ألنه إذا أطلق الكالم فربما كان سريع االنتقاض ألن           وهذا األصل ت  
فالجواب متعـدد طبقـا للجوانـب المتعـددة         . اللفظ قلما يجرى على عمومه    

 .فال يوجد سؤال عام وجواب عام. للسؤال

واإلجابة إن لم تكن فى المذهب الفقهى فإنه يكن استنباطها مباشرة مـن             
أن الحادثة إذا وقعت    "لقاعدة أصولية رابعة    الكتاب والسنة طبقا لألقوى طبقا      

نظيرا فى كتب أصحابنا فإنـه ينبغـى لـه أن           وولم يجد المؤول فيها جوابا      
يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هـو                

فالمذهب الفقهـى مفتـوح     ". األقوى فاألقوى فإنه ال يعدو حكم هذه األصول       
.  ويمكن الرجوع إليهما مباشرة    . أصله فى الكتاب والسنة    .اوليس مذهبا مغلق  

 .فالمذهب هو الفرع، والدليل األول والثانى هما األصل

 وهما . فهما أحد طرقه  . )١(وتدخل أحكام السؤال والجواب فى علم الجدل      
استعالم واستخبار واستفهام بأدوات االستفهام وتحديدهما ومطابقـة الجـواب          
ــؤال  . للســـــــــــــــــــــــــــــــــ

.  السؤال من عالم وهو المجتهد أو من غير عـالم وهـو المقلـد              فإما أن يقع  
ــا   ــؤول إمــــــــــــــ  والمســــــــــــــ

وسؤال . وسؤال العالم لرفع إشكال أو تحقيق ما حصل       . )٢(عالم أو غير عالم   
                                                           

א)١( .٣٤٠−٤/٣١١א
.٣١٣−٤/٣١١א)٢(

אא

אא
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 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم 
 وسؤال العالم للمتعلم للتنبيه والجواب عنها مستحق إذا علم وإال          . لنفس السبب 

والجواب منـه غيـر     . لم طلب للعلم  وسؤال المتعلم للعا  . فاالعتراف بالعجز 
ــتحق إال   مســـــــــــــــــــــــــــــــ

 ويقبل السـائل اإلجابـة عـن        .إذا كان السؤال متعينا فى نازلة وليس مطلقا       
 رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 .دون تكلف

واإلكثار من األسئلة مذموم لعدم التضييق على السلوك باإلجابـة التـى            
سـائل نظريـة والجـواب       م وال يكون السؤال عن   . تتضمن أحكاما شرعية  

وكراهية السؤال فى عدة مواضـع      . لية واحتماالت ال فائدة منها    بـأبحاث عق 
ــد   ــؤال بعــ ــع، والســ ــا ال ينفــ ــؤال عمــ ــل الســ  مثــ

سـائل  مالمعرفة والعلم، والسؤال من غير احتياج، والسؤال عن صـعاب ال           
، المتكلـف السـؤال   ووشرارها، والسؤال عن علة حكم هو من التعبـدات،          

ل عن المتشابهات وعما شجر بين      والسؤال المعارض بالكتاب والسنة، والسؤا    
 .)١(فحام وطلب الغلبة فى الخصامالسلف، والتعنت واإل

ويشمل الجدل عدة أمثلة عن المذهب والدليل، ووجه الدليل، وتصـحيح           
وسؤال الجدل يكون محددا أو معبـرا عـن         . )٢(الدعوى فى الدليل، واإللزام   
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االسـتدالل  : ث طـرق  والفرض والبناء يعنيان جواز االستدالل بثال     . التحديد
على المسألة بعينها أو فرض الداللة فى بعض شـعبها وفصـولها أو بنـاء               

 .)١(المسألة على غيرها

وللخصم أن يعارض فى بعض المواضع وليس فـى كلهـا مـن أجـل               
وتكون المعارضة إلسقاط السؤال أى الجمع بين مطالبـة         . تصحيح المذاهب 

فيـه علـى    واالعتمـاد   لب بـه    السائل وبين مذهب له يلزمه فيه مثل ما طا        
 . التسوية

السؤال عن إثبات مذهب المسئول وهل له       : والسؤال على خمسة أضرب   
مذهب أو يقلد مذهبا آخر، وعن ماهية مذهبه، وعن دليل المذهب أو التقليـد              
فيه، والرد عليه بالداللة على المسألة أو يفرضها فى بعض فصـولها أو أن              

. وجه الدليل النص أو الظـاهر أو العمـوم        وعن  . يبين المسألة على غيرها   
 .)٢(وعن وجه القدح فى الدليل

وإلى ماذا ينتهى، أى    " لم" ومن أحكام السؤال المطالبة بـ       . األحكام -ب
ــؤال   الســـــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس على الخصم العلم بل إيراد ما لديه مـن جـواب،            . يةلغااعن السبب و  
 . حجة أو شبهة

 والوفـاء   ،لتـزام بمـا فيهـا     وإذا طلب السائل مقدمة لإلجابة فعيـه اال       
 وهو ما يسمى    .ويجوز أن يسأل السائل، ويفوض الجواب للمسئول      . لمقتضاها

                                                                                                                                        

א

א אא
 

.٢٣٥א)١(
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 .)١(سؤال التفويض

ويكون السائل للمحبب إما منكرا لألصل الذى يوجـب أو ال يوجـب أو       
 فإن كان منكرا لألصل فإما أن يكون عالما بأنه لو صح ألوجـب              .معترفا به 

ما أن يكون عالما باإليجـاب أو   إوإن كان معترفا به ف     .الفرع أو غير عالم به    
 . والخالف فى المستنبطات يحل باللجوء إلى الحس والعقل. غير عالم

فاالتصال أسهل من   . ويتصل أول السؤال بآخره من أجل إبطال المجيب       
والمسألة ليست كلمة واحدة من تجاوزها خرج عنها فى حـين أن            . االنفصال

حق بالسؤال، فقد يكـون السـؤال مركبـا مـن عـدة             كل استخبار مسألة تل   
 . )٢(تساؤالت

وال يجـوز   . )٣( على أصـل   منتقضةوال يجوز للسائل معارضة المسئول بعلة       
 فليس أحد القولين أولى من      .السائل بما يقول به هو وحده       علة ينقضللمستدل أن   

بـين  الخصمان فى الجواب وذلك بالتسوية        إذا تساوى  ويسقط السؤال . )٤(األخر
 .)٥(الحكمين دون بيان صفة أحدهما وفساد اآلخر

وإذا اجتمع اثنان عرف كل واحد منهما مذهب صاحبه وهما على خالف            
ويمكـن  . )٦(فى المذهب أغناهما علمهما عن السؤال عـن ماهيـة المـذهب           

                                                           
א)١( א/٣٢٢−١/٣١٩א  .٥٣−٢/٥١א
א)٢( .٤٣٢−١/٤٢٥א
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 .)١(االحتجاج فى المختلف فيه بين الخصمين، التعلق بمناقضات الخصوم

فللعلوم . )٢(يب األجوبة دون متابعة ترتيب األسئلة     ويجوز للمسئول إعادة ترت   
األصل يبنى عليـه، والفـرع      . موضوعاتها مثل األصل والفرع    مراتب ألعيان 

أقوى من بعض طبقا لتراتب الحواس السـمع         وعلوم الحس بعضها  . يستنتج منه 
نظرية العلـم فـى أصـول         والذوق واللمس كما هو الحال فى      الشمفالبصر قبل   

 بـين  وقد وقع االختالف فى ترتيب األسـئلة   . إنكار األصل هدم للفرع   و. )٣(الدين
الوجوب وعدم الوجوب واالحتمال إن اتحد جنس السؤال كالنقض والمطالبـة        

وإن تعـددت   . والمعارضة فى األصل والفرع فال وجوب ألنـه ال تنـاقض          
 .)٤(األجناس فالترتيب واجب

حـد كـالنقص   وترتيب األسئلة الواردة علـى القيـاس مـن معنـى وا        
والمعارضة فى األصل أو فى الفرع أو من أجنـاس مختلفـة مثـل المنـع                

وقد يكون منها أسئلة فاسدة مثل التفرقة بين األصل والفرع بما           . )٥(والمطالبة
 .)٦(ال يقدح فى العلة

سائل عن المسألة باالسم الذى تعرف به المسألة دون التسليم          الوقد يعبر   
والسـؤال عـن    . )٧(ددة على وجه اليقين   حألة الم باالسم فيها حتى تعرف المس    

الحادثة قبل وقوعها جزء من الفقـه االفتراضـى المقابـل لفقـه النـوازل               
                                                           

א)١( א٣١٥−٤/٣١٦א ،٢٣٥. 
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א
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 عن الواقع وليس    ،فالسؤال عن الموجود وليس عن المعدوم     . )١(والمعارض له 
عن المتوقع، عن العملى وليس عن النظرى، عن المفيد والنافع وليس عـن             

. وهو ما يسمى االفتراض والبنـاء     . هو السؤال الفاسد  و. )٢(المعرفى الخالص 
فغاية العلم فـى النهايـة هـو        . لذلك قد يقوى الجواب وتحديده العلم والعمل      

 والوعى النظرى يصب    ،والوعى التاريخى يصب فى الوعى النظرى     . العمل
 .)٣(فى الوعى العملى

م  مثل عدم جواز تقـدي     ةوهناك آداب للمناظر  . رةـــ آداب المناظ  -٥
الجدل على التقوى والوقار فى الجلوس، واإلقبال على الخصم، وعدم الحديث           

 .)٤(عما ال علم به، وعدم المناظرة فى حالة الجوع والعطش

والقصد هو التقرب إلى اهللا دون قصد الجاه والمباهاة والتكسب والمماراة           
الحمدلة،  والسرور بالغلبة عليه، والبداية بالبسملة و      ،والرياء والظفر بالخصم  
نب أسباب الضجر والحدة، والخشـوع والتواضـع،        جوعدم رفع الصوت، وت   

ــل،    ــدال بالباطــــ ــهاب والجــــ ــدم اإلســــ  وعــــ
والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر، وعدم التسرع فـى الكـالم، وعـدم               
ــى   ــاد علــــــــــــــ  االعتمــــــــــــــ
الظن أن أحدا معه، وعدم الخوف أو الهيبة، وعدم الدخول فى مجلس ال تـتم               
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واة بين الخصمين، والجلوس فى وضع الهيبة، وعـدم استصـغار           فيها المسا 
المناظر أو االستهزاء به، وأن يكون أهال للمناظرة، والمحافظة علـى قـدر             
النفس وقدر الخصم، واالستبشار دون العبوس، وعدم البداية مـع المتعنـت،            

 . واالعتماد على أقوى األدلة، والتحدث عن علم،وقصد الحق

 الوصايا العامة مثل استعمال ألفاظ االحتمال، وعدم        وتشمل اآلداب بعض  
ـ  وتجنب محافل اإل   ،الخوف ألنه يذهب العقل     ،اف واستصـغار الخصـم    جح

والوضوح فى الكالم، والصبر والحلم، وحمـد اهللا والثنـاء عليـه، وحسـن           
 وعدم  ، وتجنب الغضب  ، والمساواة مع الخصم فى الحقوق والواجبات      ،العبارة

الم فى مواقف الجد، والتمرين على الجـدل، وترتيـب          مقاطعة الخصم، والك  
 .  والتحرز من المغالطة، فيهمالخصو

ـ            أو  اوترك االعتراض على الكبراء محمود سواء كان المعتـرض فاهم
 ويشهد على ذلك النص األول والنص الثانى واألخبار وما تصدقه           .غير فاهم 

 . )١(التجربة اإلنسانية

فلسان العـرب هـو     . ير مسموع واالعتراض على ظواهر النصوص غ    
ويكون النص نصـا    . ويعدم فيه النص أو يندر    . المترجم عن مقاصد الشارع   

فلـم يبـق إال الظـاهر       . إذا سلم عن احتماالت عشرة وهو نادر أو معـدوم         
والمجمل، والمجمل يتم بيانه أو التوقف فال يبقى إال الظـاهر وال يعتـرض              

ولـو جـاز االعتـراض علـى        . عليه ألن االعتراض من التعمق والتكلف     
واالعتـراض  . د االحتماالت العشـرة   والمحتمالت لم يبق للشريعة دليل لور     

ولو اعتبـر   . المسموع يضعف الدليل، ومن ثم تضعف أدلة الشرع أو أكثرها         
 وال تقـوم    .مجرد االحتمال فى القول لم يكن للتنزيل أو للرسـالة أى فائـدة            

خبار وتصبح نصوصا يحتمل غير     الحجة على الخلق باألوامر والنواهى واأل     
ـ اواالحتمال يؤدى إلى    .  وهو ما ينافى اإلجماع والعقل     ،ما قصد منها    رامنخ

وقد احتج الـنص األول    . العادات والثقة بها وفتح باب السفسطة وجحد العلوم       

                                                           
א)١( .٣٢٤−٤/٣٢١א
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وتتشعب االستدالالت بين الخصوم وأرباب     . بالعموميات العقلية المتفق عليها   
الت بطريقة االحتماالت حتى تتشابه كل األدلة ويلغى        المذاهب، وتورد اإلشكا  

واعتمدت مقـدمات   . واستعملت النصوص إلثبات أشياء عادية    . بعضها بعضا 
عقلية غير بديهية، ونشأت مباحث ال شأن للعـرب بهـا وهـم المخـاطبون          

التى ال يعود الجهل بـأقوالهم علـى الشـريعة          وبالشريعة كما فعل الفالسفة     
ض عن مجرى العادات فى العبادات ومعانيها الجارية فى         عراإذلك  و. بفساد
 .)١(وهى قطعية مثل مقدمات العقل ومسلماته. الوجود

. وللمناظر المستعين أن يسأل من يوافقه فى األصـول ال مـن يخالفـه             
فالناظر فى المسائل الشرعية إما ناظر فى قواعدها األصلية أو فى جزئياتهـا     

المجتهد هو الناظر لنفسه، وما أداه إليـه        . اظروهو إما مجتهد أو من    . الفرعية
وتثبت األصول والقواعد بالقطعيات ضرورية أو      . اجتهاده فهو الحكم فى حقه    

فمـا أوصـله    . أما الفروع فيكفى فيها مجرد الظن     .  عقلية أو سمعية   ،نظرية
وال يفتقر إلى مناظرة ألن النظر فى مطلبه إما نظر فـى            . الدليل فهو الحكم  

 يدخل فى الكلى، والنظر فى الكلى يـدخل         ءوالنظر فى الجز  . لىجزئى أو ك  
فالمناظرة هنا ال تفيد ألن الناظر ال يحتاج إلى مزيد          . فى العادات واالستقراء  

والمجتهد أمين علـى    . وهو على بّينة من أمره، والمناظرة زيادة      . من األدلة 
وإذا .  إلى أمانته  فإن كان مقبول القول قبله المقلد ووكله المجتهد اآلخر        . نفسه

وجد ذلك فى الشريعة لم تعد هناك حاجة إلى مناظرة أو مراجعة إال من باب               
االحتياط مما يتطلبه إما السكوت أو االستعانة بالموثوق بهم من المنـاظرين            

أما المخالف له فى الكليات فال يستعان به ألنـه ال           .  له فى الكليات   ينالموافق
المناظر بنفسه دون االستعانة بآخر فهناك علماء       وإذا استقل   . نفع فى مناظرته  

 .)٢(آخرون متكفلون بالرد على الخصوم

وأما المناظر إلقناع الغير فالبد أن تكون إحدى مقدمتيه مسلمة بها عنـد             
ومحـك  . تحقيق المناط، والحكم عليه   : متيندإذ ينبنى الدليل على مق    . خصمه

                                                           
.٣٢٨−٤/٣٢٤א)١(
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ألصل المرجوع إليه هو الدليل     ا. النظر هو تحقيق المناط والحكم عليه مسلمة      
الدال على صحة الدعوى وهى المقدمة الحاكمة فلزم أن تكون مسلمة بها عند             

 .الخصم من حيث أنها حاكمة فى المسألة

وليس المراد به بالمقدمتين ما هو معروف عند المناطقـة فـى أشـكال              
القياس فى التناقض والعكس حتى ولو اتفق القياس الشـرعى مـع القيـاس              

وأقربها فى المنطق   . منطقى ألن المراد تقريب الطرق على مقاصد الشريعة       ال
ما كان بديهى اإلنتاج أو ما أشبه على لسانهم ألن الشريعة موضوعة علـى              

ففى المنطق ال تحصل نتيجة إال من       . شرط األمية وليست على أشكال القياس     
لى المقدمة  وفى الشريعة والقياس الشرعى يستلزم موافقة الخصم ع       . مقدمتين
 .)١(فالمقدمة الواحدة قد تنتج. األولى
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 بــعارالفصل ال

 ــــــورــــالمنظ

 )االجتهاد والتقليد واالستفتاء(

 . االجتهـــــاد: أوال

 .التعريف واألنواع واألصول -١

فـى حكـم    " كان الظن دائما أن هذا القطب الرابع         . تعريف االجتهاد  -أ
 ،االجتهاد، التقليد واالستفتاء، والترجيح   : بفنونه الثالثة  "المستثمر وهو المجتهد  

 .)١(دخل فى المصدر الرابع من مصادر التشريع من حيث المـادة والبنيـة            أ
فالوعى العملى، المقاصد، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، واألحكام، أحكام         

نتقال الوحى من الوعى    اوأحكام التكليف هى نهاية علم أصول الفقه، و       الوضع  
 .التاريخى إلى الوعى النظرى إلى الوعى العملى

ظننته خاتمة عامة للعلم خاصة وأنـه       " من النص إلى الواقع   "وقبل بداية   
مع إحساس غامض أنه فى التعددية      " لواحق"موضوع فى بعض المتون تحت      

شـعار  " الحق النظرى واحد، والحق العملى متعدد     "وتصويب كل االجتهادات    
 ".الموافقات"

ولما تفاقمت أزمة الوطن وضاع استقالله على حد التعدديـة السياسـية            
التى تقوم على التعددية الفكرية، وبعد إمعان النظر فى وضع هذا القطب فى             

                                                           
א٤٠٧−٢/٣٥٠א)١( ، א א א٣٩٤−٤/٣٠٧، ،
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بنية القدماء فى نهاية الوعى النظرى بدا من األوفق تخصيص قسم خاص به             
 ورفض امتالك   ، واالحتمال ، وتصوبة االجتهادات  ، وتعدد الحق  ،عن التعددية 

المنظـوم،  : اعيةذا بنية رب  " الوعى النظرى "ومن ثم يصبح    . الحقيقة المطلقة 
 وإن كان اللفظ الرابع ال يسير طبقا لإليقـاع          ،والمفهوم، والمعقول، والتعددية  
ربما يفى بـالغرض لكنـه      " المجهود"ولفظ  . الصوتى للمفاهيم الثالثة األولى   

أيضا من الواقع ولكنـه أكثـر غموضـا وغيـر         " الموضوع" ولفظ   .غامض
اللتـه علـى تعدديـة اآلراء       هو األوفق لد  " المنظور" لذلك كان لفظ     .مألوف

 دون  ، وهو ما يعادل تعدد الفرق فى علم أصـول الـدين           .وتصويبها جميعا 
 .)١(تكفير أحد منها

 هو بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فعل شىء فيـه كلفـة             .واالجتهاد
 .  والجهد الطاقة والقوة.)٢(وجهد

ـ            وع والنظر فيه فى ماهية االجتهاد، والمجتهد، والمجتهـد فيـه وموض
 .)٤( وتتعدد أبعاده فى المجتهد وفتواه والعمل بقوله واالقتداء بـه          .)٣(االجتهاد

المجتهد من اتصف باالجتهاد وهو     . مجتهد ومجتهد فيه  : وتتلخص فى ركنين  
والمجتهد فيه هو حكـم ظنـى       . استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعى     

إذا عرضـت لـه      ووظيفة المجتهد    .)٥(شرعى عليه دليل من األدلة األربعة     
ويشترط فى العمل بالنص الظاهر البحـث عـن         . واقعة طلب أقوى الحجج   

                                                           
)١(، א א٥א א–א א א א ، .٦٥٤−٣٩٣א
א٨/١١٥٥א،٣٨٧−٢/٣٥٠א)٢( א٤/١٣٦٣، ،٢/٣٣٣−

א٢٠٦−٣/٢٠٤א،٣٣٤ א א،٢/٢٠٢، א٢٣٤−٢٣٣א ،
א٢٥٠א،٤/٤٨٨א א ، א א٣−٢، א ،

א٣ ،٥٢−٥١.
א٢/٣٥٠א)٣( א١٢٩، ، א א١٣٢٩−٢/١٣١٦، ،٢٣،

א א ، א א א٥٥−٤/٢٥א ،٤٦١−٤٥١،
א٧٠−٦٨א א١٥٦، א١٤١، א٦١، ،

١٣٩٩−٤/١٣٦٣.
א)٤( .٤/٨٩א
א)٥( .٤−٣א



−٤٤٥−

 وتتعدد مراتب االجتهاد بين     .)١(المعارض له بالنسخ أو التخصيص أو التقييد      
الفقهاء بين االجتهاد المطلق فى كل الموضوعات، واالجتهاد الجزئـى فـى            

 .)٢(موضوع واحد

 .)٣(الفقه، أصوله وفروعه ومذاهبه    وشرطه العلم ب   .والمجتهد هو المستدل  
والمجتهد الفقيه هو المشرف على نصوص الكتاب والسنة، والعـارف بمـا            
يحتاج إليه من السنن المتعلقة باألحكام وباإلجماع وبالقياس وبكيفيـة النظـر            

 وال يكفـى حصـول      .)٤(والناسخ والمنسوخ وحال الرواة فى القوة والضعف      
 .)٥(الملكة بل االرتياض عليها

األول ال يمكـن أن ينقطـع       .  واالجتهاد نوعان  . االجتهـاد واعـ أن -ب
لم تنص الشريعة عل حكم      إذ   .حتى ينقطع التكليف وهو متعلق بتحقيق المناط      

 وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعـدادا ال           .كل جزئية بمفردها  
.  عكسـا  ولكل متعين فرديته ليس مع الحكم بإطالق ال طـردا وال          . تنحصر

 .)٦(ويقع فيه التقليد إن لم تتوافر فيه شروط االجتهاد. ومن ثم لزم النظر

ـ      األول، تنقـيح  :  أنـواع ةوالثانى يمكن أن ينقطع بفناء الدنيا، وهو ثالث
المناط أى أن يكون الوصف المعتبر فى الحكم مذكورا مع غيره فى الـنص              

والثانى تخـريج   . ن غيره فينقح باالجتهاد حتى يتم التمييز بين ما هو معتبر م         
المناط أى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط ويستخرجه البحـث             

والثالث تحقيق المناط ويرجع إلى األنـواع ال إلـى          . وهو االجتهاد والقياس  
فتحقيق المناط إذن إمـا     . األشخاص أو إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حكم        

لـى ذلـك كثيـرة مـن اآليـات          واألدلـة ع  . تحقيق عام أو تحقيق خاص    

                                                           
א)١( .٥١٨−٤/٥١٧א
א)٢( .١٠−٤א
.٧٧א)٣(
.٤٩٩−٤/٤٨٩אא)٤(
.٤/٥١٦א)٥(
א)٦( .١٠٥−٤/٨٩א



−٤٤٦−

 .)١(واألحاديث

ولما كانت الوقائع فى الوجود ال تنحصـر واألدلـة المنحصـرة لـزم              
 وقد تتـوفر    .وغيره لحدوث وقائع جديدة لم ينص عليها      االجتهاد من القياس    

 .شروط االجتهاد وقد تتعذر

االجتهاد المعتبر شرعا الصادر    . واالجتهاد والواقع فى الشريعة ضربان    
ن ليس بعارف، وتحكيم الـرأى بمجـرد        مله وغير المعتبر الصادر ع    هعن أ 

 .)٢("بط فى عماية وإتباع للهوىضو"األغراض واألهواء 

 وذلـك أن    .)٣(ويكون االجتهاد خاصا بالعلماء أو عاما لجميع المكلفـين        
 ، وجارية علـى مجـرى العـادات       ،كانت مطلقة غير مقيدة   األحوال المكية   
دخل الناس  و .ثم اتسعت رقعة اإلسالم   . األخالقمكارم   وقضايا   ،وأرباب العقول 

فنشأت ضرورة علـم أصـول الفقـه         . ووقعت المشاحنات  ،فى دين اهللا أفواجا   
لم تتبـدل أو     واألصول باقية . الستنباط األحكام الشرعية اعتمادا على األصول     

 ة تقومفاألحكام المكي. ويشهد بذلك اتفاق األحكام المكية مع األحكام المدنية. نسخت
وأمـا األحكـام    . ثال لحقوق اهللا وحقوق البشر    تمعلى اإلنصاف من النفس واال    

وقد أتت السور المدنيـة     . المدنية فمنزلة على وقائع لم تكن موضوع المنازعات       
 .)٤(تقريرا وتأكيدا على أواسط الشريعة

 وقد اجتهد النبى فيما ال نص فيه فهو نبـى يتلقـى             . اجتهاد النبى  -جـ
لذلك سئل بعد إبداء الـرأى      . ان يجتهد برأيه، يصيب فيه ويخطئ     الوحى وإنس 

وصححه الوحى فى بعض األحيان مثل      ". أهو وحى أم هى الحرب والمكيدة؟     
أنـتم  " وقوله الشهير    ، النخل بيرحادثة عبد اهللا بن مكتوم وفى األسرى وفى تأ        

 نقل عنه   وقد.  وهو ال يجتهد إال فيما لم ينزل فيه وحى         .)٥("أعلم بشئون دنياكم  

                                                           
א)١( א א:א א ، א ،:א ،:א .א−٢א
א)٢( .٤/١٦٧א
.٢٤٣−٤/٢٣٣א)٣(
א)٤( .٥٠١−٤/٥٠٠א
א٣٥٧−٢/٣٥٥א)٥( א٥١٠−٥٠٦، א ،٢٠٩−٢/٢٠٨.



−٤٤٧−

فالرسـول  . ولو أخطأ فى االجتهاد فإن الوحى يصوبه      . اجتهاده نقال متواترا  
 لتبليغ رسالة من مرِسل إلـى       أيضا له عقل باعتباره إنسان وليس فقط رسوال       

 .)١(مرسل إليهم

يصيب فيما يأتى من    . وكان يسن عن طريق االجتهاد    . كان النبى مجتهدا  
 ويخطئ عندما يكون الموضوع علميـا       .الوحى ومتفقا معه، بفطرته وطبيعته    

 كان يجتهد فى الحوادث، ويحكم      .)٢(خالصا مثل تأبير النخل، وغزوة الخندق     
 .)٣(ويتعبد النبى باالجتهاد فيما ال نص فيـه       . فيها باالجتهاد مثل سائر األنبياء    

ويجوز الخطأ على الرسول فى اجتهاده مثل باقى المجتهدين ألنه ال يقر عليه             
احكم فإنك ال تحكـم     " وال يجوز أن يقال للعالم أو حتى للرسول          .)٤(وينبه إليه 

. وهـى قضـية تفـويض المجتهـد       . فالمستقبل لم يأت بعـد    ". إال بالصواب 
 .)٥(واالجتهاد مشروط وال يوجد تفويض فيه

ويجوز االجتهاد وحتى فى زمان الرسول وبحضوره، وللقضاة وللـوالة          

                                                           
"א،אא)١(

א"א"،"א א٢/٣٥٦، א ،٢/٣٧٩−
א٣٨٢ א٣١٣−٣/٢٠٦א،٣٤٧−٢/٣٣٨، א١٥٦، ،

، א א א −٤/١٨٣אא
א،١٩٣ ،٥٠٧−٤/٥٠٢א א א א א .٢٥٦−٢٥٥א،

؟")٢( א א א"א א א.٢٤٤−٣/٢٣٩،
א ، א٢٥٢−٢٤٩א א٥٢٣−٥٢١، ،١٣٤−١٣٣،
א ، א א٣٩٩−٣/٣٩٨א א ،

א٤٠٤−٣/٣٩٩ א٤١٠−٣/٤٠٤، ،١٣٥٧−٢/١٣٥٦،"
א א א א א א"א ،

א٢٥٠ א א٣٩٢−٥/٣٩١، .٣٤٦−٣٤٥א،٦٣٤−١/٦٢٥،
א)٣( ، א א٤٠٤−٣/٣٩٩א ،

א٤١٠−٣/٤٠٤؟ א א٤٦٦−٤٦٢، ،٤٦٨.
א٥٢٥−٥٢٤א)٤( א .٢٤٢−٣/٢٤١א،٢١٠−٢/٢٠٩،
א:")٥( א"א ،٨٩٩−٢/٨٨٩،

א٢٤١−٣/٢٣٦א א٣/١٤٥٤، א٥١١−٥١٠، ،١٦٣−١٦٢،
א א٢١٨−٢/٢١٦א .٢٦٤א،٢٤٠−٤/٢٣٦،



−٤٤٨−

 فذلك ال يفضى إلى فساد بل إلـى         .)١(ويحوز بإذن منه أو بسكوته    . فى غيبته 
 وكان الصحابة يجتهدون بحضور الرسول، ويقبـل        .)٢(إصالح ولطف بالعباد  

وكثيرا ما كان الوحى يأتى مصـدقا الجتهـاد         . منهم اجتهادهم ويناقشهم فيه   
عمـر وإال    وما يعلم وجوبه من النبى قد يعلم بالعقل أيضا كما فعل             .)٣(عمر

 وهو اإللهام الطبيعى الذى قد يتوسط بـين الـوحى           .)٤(الستحال القياس عليه  
 .والرأى كما هو الحال عن الصوفية وكتاب األناجيل

فى استخراج معنى الـنص أو مـن شـبهه أو            ويجوز االجتهاد بعد النبى   
وظيفة المجتهـد   . )٥( أو أحواله أو دالئله أو إماراته أو بدونه        عمومه أو إجماله  

 .بيان الدليل فى طلب الحق

 يجـوز خلـو العصـر مـن          وال ،خلو كل عصر مـن مجتهـد      وال ي 
 والتعرف على مشاهير المجتهدين ومن حاز المرتبة منهم مـن           .)٦(المجتهدين

 .)٧(الصحابة والتابعين موضوع تاريخى خالص

                                                           
.٢٥٥−٢/٢٥٤א)١(
א"،")٢( ،

א٢/٣٥٥ א٥٢٠−٥١٩، ، א א א ،٣/٣٩٥−
א٢١٥−٣/٢١٢א،٣٩٧ א٥١٢−٥١١، א١٥٨−١٥٧، ،
א١٩٥−٤/١٩٣א،٦١ א א ،٢٥٨−٢٥٦א،٢٨٧−٢٨٥،

א א ، א א٢٩١−٤/٢٨٩א א١٣٥٦−٢/١٣٥٥، א ،
٤٦٨−٤٦٧.

א")٣( א א"אא ،
א،٢/٣٥٥ .٥١٤−٤/٥٠٧א

א)٤( ، א١/٣٧٥א א א ،
א،٣٩٩−٣/٣٩٥ .٢٣٥−٢٣٤א

א،١٤١א)٥( .٥٢٣−٤/٥١٩א
א٤٧٢א،٢٥٤−٣/٢٥٣א)٦( א١٦٥، א א٢/٢٢٧، ،

א٢٤٣א ، א א،٢٤١−٤/٢٤٠،
א٢٥٤−٢٥٣ א ،١٠−٩.

א،٤٧١−٤٦٩א)٧( א٤١٠−٥/٣٩٢א א א،١٤−١١، .٥٠١−٤/٥٠٠א



−٤٤٩−

 .)٢( وقد يحيل إلى غيره.)١(وقد ينفرد كل مجتهد بفن

 . شروط االجتهاد وموضوعه-٢

األول أن يكـون محيطـا      : طان والمجتهد له شـر    . شروط المجتهد  -أ
بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيهـا أى التأمـل والشـك              

 ومدارك الشـرع مصـادره األربعـة أى         .)٣(وإعادة النظر والتأخير والتقديم   
الوعى التاريخى، وطرق االستثمار بعلومه األربعة، علمان مقدمتان وعلمان         

 :لك كله ثمانية علوموينتظم ذ. مكمالن أى الوعى النظرى

 . الكتاب، وال يشترط معرفته كله بل أحكامه ومقدارها خمسمائة آيـة           -أ
 .وال يشترط حفظها عن ظهر قلب بل العلم بمواضعها

 السنة، وتتطلب معرفة األحاديث التـى تتعلـق باألحكـام وهـى             -ب
ال يلزم حفظها كلها بـل معرفـة مـا          . محصورة بالرغم من كثرة األحاديث    

 .ها باألحكام الشرعيةيختص من

مواقعه حتى يحدث التراكم المعرفى التـاريخى        اإلجماع، معرفة    -جـ
 .الضرورى لإلفتاء

                                                           
א)١( ، א ، א ، א א ، א א

، א א ، א א א ، א א ، א א
، א א א ، א א ، אא ، א

، א ، א א א ، א ، א א ، א
א ، א ، א ، א ،א א א ، א

א ، א א ، א ، א א א ، א א
א ، א א ، א א ، א א ، א א ، א

، אא א ، .٢٢−٢١א
א)٢( .٧٦٤−٧٦٣א
א٣٥٤−٢/٣٥٠א)٣( א١٠٦א، א٤٢٤−٤٢٣، א٢/٧٢٨، א ،

א٤٢٨−٥/٤٢٣ א א٧٦٣−٧٥١، א٣٣٨−٢/٣٣٤، ، א ،
א٣٩٢−٣٩٠ א١٤١، א א٢٠٦−٢/٢٠٣، ، א ،
.٢٥٣−٢٥٠א،١٨٣−٤/١٨٠



−٤٥٠−

 العقل أى مستند النفى األصلى لألحكام، ونفـى الحـرج، والبـراءة             -د
 .األصلية

 معرفة نصب األدلة وإنتاجها وشروط البراهين، وأقسـام األدلـة           -هـ
 وال يلزم   .لشرعية والعقلية واللغوية الوضعية   وأشكالها وشروطها، وأنواعها ا   

 .علم أصول الدينهو معرفة العقائد ألنها موضوع علم مستقل، 

 معرفة اللغة العربية والنحو مما يساعد على فهم الخطاب العربـى،            -و
 . وغير ذلك من المبادئ اللغوية، والظاهر والمؤول،الحقيقة والمجاز

 .كتاب والسنة العلم بالناسخ والمنسوخ فى ال-ز

 . معرفة الرواية، الصحيح منها والفاسد-ح

وتدور معظم هذه العلوم فى ثالثة فنون علم الحديث وعلم الفقـه وعلـم              
 واجتماعها شـرط المجتهـد      .)١(أصول الفقه دون ما حاجة إلى الكالم والفقه       

ويجوز بعضها لمن اجتهد فى موضوع      . المطلق الذى يفتى فى جميع الشرع     
وليس من شـرطه    . رف طريق النظر القياسى يفتى فى القياس      فمن ع . جزئى

 وأنه يدرى أنه    ، المهم أن يعرف المفتى أنه يدرى      .)٢(أن يجيب عن كل مسألة    
 .)٣(يدرى وال يدرى

فالعدالة شـرط   . ة، فاضال حوالثانى أن يكون عدال متجنبا المعاصى القاد      
 العدالة بـالخبرة    وتعرف. لقبول فتواه ومطابقة سلوكه الجتهاده وعمله لقوله      

 ويزول التقليد بمعرفة أحوال الرواة      .)٤(أو بتواتر الخبر دون تقليد    والمشاهدة  

                                                           
א")١( א.א א א

.א...א
אא א،א א"א ،٢/٣٥٣.

א)٢( ،٢/٣٥٤.
)٣("،

.١/٣٥٤א"
א")٤( א א א

א" ،٢/٣٥٠.



−٤٥١−

 والعدالـة مثـل     .)١(وتختلف إمكانيات ذلك من عصر إلى عصـر       . وسيرهم
 ، وقصـد المصـلحة العامـة      ، وخلوص النيـة   ،وتعنى صفاء القلب  . الرواية

 .)٢(والتجرد عن األهواء

وهـو  .  وهو أيضا شرط الرواية    .)٣(حفظ والفهم والشرط الثالث جودة ال   
إلـى المفهـوم   ) اللفظ(شرط االستدالل وإعمال النظر، واالنتقال من المنظوم  

لى نـص الكتـاب ثـم       عوتعرض الواقعة   ). الشىء(إلى المعقول   ) المعنى(
. األخبار المتواترة ثم اآلحاد ثم الظاهر أو القياس أو المذهب المجمـع عليـه         

 وال يشترط علـم الكـالم       .)٤( الكلية قبل الجزئيات ثم الشبه     وتراعى القواعد 
 .)٥(وتفاريع الفقه والذكورية والحرية

وليس من شروطه العلم بجميع نصـوص الكتـاب والسـنة، تواترهـا             
العلم بجمل األصول من الكتاب والسنة وأسباب النـزول والناسـخ           . وآحادها

 ومطلـق   ،هر ومـؤول   وظا ،والمنسوخ فى مباحث األلفاظ من حقيقة ومجاز      
 وعام وخاص، مع العلـم بأحكـام العقـول ودالالتهـا،            ، وأمر ونهى  ،ومقيد

.  وطرق المقاييس العقلية والشـرعية     ، وبوجوه االستدالل  ،ومواضع اإلجماع 
 .يكفى العلم بالنصوص وأحكامها من حـالل وحـرام        . وهو ما يؤهل لإلفتاء   

 الشريعة مـن القـرآن       هو المعرفة بأحكام   فقهوال. وربما يضاف علم السيرة   
 .)٦(وهو غير الحفظ والعلم. والحديث
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ويجزى االجتهـاد أن    . والناس فى ذلك مراتب خاصة فى التأويل والفهم       
من األدلـة   يكون العالم قد تحصل له فى بعض المسائل ما هو مناط االجتهاد             

 وله أن يجتهد فيهـا دون       .الواجب عليه طلب الحكم فى الحادثة     . دون غيرها 
وهو المتمكن مـن    .  ودونه مجتهد المذهب   .)١(ن مجتهدا على اإلطالق   أن يكو 

 وهـو المتبحـر     .ودونه مجتهد الفتيـا   . تخريج الوجوه على نصوص أمامه    
 .)٢(المتمكن من ترجيح قول على آخر

 فهـم مقاصـد الشـريعة،       :وتحصل درجة االجتهاد إذا توفرت صفتان     
 مقاصـد الشـريعة علـى       ويقدم فهم . والتمكن من االستنباط بناء على فهمها     

. اعتبار المصالح طبقا لالستقراء وهى الضروريات والحاجيات والتحسـينات        
كما أن االجتهـاد    . وال يلزم المجتهد أن يكون عالما بكل علم يتعلق باالجتهاد         

فى استنباط األحكام الشرعية علم مستقل بنفسه وال يلزم البرهنة علـى كـل              
وقد تلزم علوم أخـرى يتوقـف       .  ال نهاية  مقدماته وإال الستمر األمر إلى ما     

وذلك مثل علوم اللغة العربيـة      .  يضطر المجتهد إليها   ،عليها صحة االجتهاد  
بل جملة علوم اللسان، األلفاظ والمعـانى       ليس النحو أو الصرف أو المعانى       

 إذا تعلـق االجتهـاد باالسـتنباط مـن          .)٣(والتراكيب واألشعار واألصوات  
وإن كانـت المعـانى، المصـالح       . م باللغة العربية  النصوص فشرط ذلك العل   

والمفاسد مجردة عن النصوص فال تلزم اللغة وإنما يلـزم العلـم بمقاصـد              
 وإذا كان االجتهاد فى صورة تحقيق المناط فـال          .)٤(الشريعة جملة وتفصيال  

يشترط فيه العلم بمقاصد الشريعة أو اللغة العربية ألن هذا االجتهاد يقوم على             
 .)٥(بالموضوع على ما هو عليهالعلم 

 .وال يتوصل المجتهد إلى مرتبة االجتهاد إال إذا توفر له الحـد األدنـى             

                                                           
.٣٥٥−٢٥٤א)١(
א)٢( א،٢٠٨−٢/٢٠٧א .٢٣٩−٢٣٨א
א)٣( .١١٨−٤/١٠٥א
.١٦٥−٤/١٦٢א)٤(
.١٦٧−٤/١٦٥א)٥(



−٤٥٣−

منها أن يتنبه العقل إلى النظر فيما حفـظ         . فطلب العلم تمر عليه عدة أحوال     
والبحث عن أسبابه فينشأ شعور بمعنى ما حصل مجمال دون مبينا أو كليـا               

. ئما بين اإلقدام واإلحجام، بين األخـذ والـرد         ويظل االجتهاد قا   .دون جزئيا 
ومنها أن ينتهى بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل طبقا للبرهـان الشـرعى              

 .يقينا دون شك أو بشك يدفع إلى البرهان

فإذا حدث ذلك وصل المجتهد إلى درجة االجتهـاد لظهـور المقصـود             
 والخوض فيما   فالنظر إلى الجزئيات يؤدى إلى النظر فى الكليات،       . الشرعى

إلى المعانى الشرعية المنزلة على الخصوصيات      خاض فيه المتنازعان باللجوء     
 ومن خواصه إجابة السـائل      .وصاحب هذه الرتبة هو الربانى الحكيم     . الفرعية

 .)١(قبل الجواب عن السؤاالت المآالت فىبما يليق، والنظر 

  واالجتهاد أيضا لـه موضـوع ولـيس فقـط          . موضوع االجتهاد  -ب
هل يكون الموضوع فى الفروع أم      : إنما السؤال . الشخص، المجتهد والعامى  

 . والمجتهد فيه كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعـى          .)٢( فى األصول أيضا؟  
فالحق فيهما واحد بالرغم من تعددية      . ويستبعد الحكم العقلى والحكم الكالمى    

 .)٣(اآلراء والمواقف فى الرياضيات وفى تصور العقائد

 ويجـوز   .)٤(وز للمجتهد أن يحكم فى الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله          ويج
 .)٥(أن يحكم فيها بحكمين مختلفين على فترتين متباعدتين ولشخصين مختلفين         

وال يحتاج المجتهد تجديد النظر إذا تكررت الواقعة إال إذا تغيرت الظـروف             
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 .)١(وتبدل الزمن والمكان والمصالح

هو ما تردد بين طرفين وضح فى كـل منهـا           ومحل االجتهاد والمعتبر    
وحل ذلك بتحليل أفعال المكلف     . قصد الشارع فى إثبات أحدهما ونفى اآلخر      

 فقد يأتى فيها خطاب وقد ال يأت فتكون على البـراءة األصـلية أو               .وتروكه
والبراءة األصلية راجعة إلى خطاب الشارع فى مرتبـة         . فرض غير موجود  

فإن لم يظهر القصـد فهـو مـن         . ما إثبات أو نفى   وإذا أتى خطاب فإ   . العفو
والظنى يعود إلى المتشـابه     . وإن ظهر فقد يكون قطعيا أو ظنيا      . المتشابهات

ومن يصل إلـى    . رض والترجيح االذى فى حاجة إلى أحكام عن طريق التع       
 .)٢(فمن العلم معرفة االختالف. هذه الدرجة فهو المجتهد

. رعا سواء كانت موافقة أو مخالفة     والنظر فى مآالت األفعال مقصود ش     
فالمجتهد ال يحكم على فعل باإلقدام واإلحجام إال بعد النظر فيما يؤول إليـه              

فالتكليف مشروط بمصالح العباد فى     . الفعل من جلب للمصالح ودرء للمفاسد     
مـآالت  . الدنيا موضوع أصول الفقه، وفى اآلخرة موضوع أصـول الـدين          

وتشـهد النصـوص    . توجد مآالت مضادة لهـا    وال  . األعمال معتبرة شرعا  
وعلى ذلك تنبنى قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل،        . األولى والثانية على ذلك   
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، وقاعدة  "تسعة أعشار العلم  "وقاعدة مراعاة الخالف، وقاعدة االستحسان وهو       
 .)١(بحسب االستطاعة على درء المفاسدجلب المصالح والتحفظ 

شتراك الواقع فـى األلفـاظ واحتمـال        ومحل الخالف محصور فى اال    
 فى موضوع اللفظ أو فى أحواله العارضة فى التصـريف  كالتأويالت، اشترا 

ويقع الخالف أيضا فى دوران اللفظ بـين الحقيقـة          . أو اشتراك فى التركيب   
كما . والمجاز، ما يرجع إلى اللفظ المفرد أو إلى أحواله أو إلى جهة التركيب            

ه بـين العمـوم     نين االستقالل بالحكم وعدمه، ودورا    يقع فى دوران الدليل ب    
والقياس، ودعوى النسـخ  والخصوص، واختالف الرواية، واختالف االجتهاد      

 .)٢(أو عدمها، ورد األدلة على وجوه تحتمل اإلباحة
ومن الخالف ما ال يعتد به مثل ما كان من األقوال خطأ مخالفا لمقطوع              

وقـد ينشـأ    . وليس فى الحقيقة كذلك    وما كان ظاهره الخالف      ،فى الشريعة 
الخالف فى نقل الرواية وتفسيرها بين الرواة أو نقل أشياء تتفق فى المعنـى              
وتختلف فى اللفظ، والخالف بين التفسير الحرفى والتفسير المعنوى، وعـدم           

 واالختصاص باآلحاد، ووقوع الخالف فـى       ،ورود الخالف على محل واحد    
فات دون التراجيح، والخالف فى تنزيل المعنى       العمل ال فى الحكم، واالختال    

الواحد وإيقاعه بين المجاز والحقيقة، ووقوع الخالف فى التأويل، والخـالف           
 .فى التعبير عن المعنى المقصود من حيث الصياغة

إن ما يعتد به من الخالف فى ظاهر األمر يرجع فى الحقيقة إلى الوفاق              
 ليس خالفا فى الحقيقة ألنـه يمكـن         وهو. راجعة إلى قول واحد   ألن الشريعة   

ال يؤدى الخالف إلى التباغض كما هو الحال فى         لذلك  . الرجوع عنه وفقا للدليل   
 الحقيقة كذلك ناشـئ عـن الهـوى         الخالف الذى هو فى   . الخالف بين الفرق  

ـ المضل وليس عن تحرى مقاصد الشـريعة بإتبـاع األدلـة علـى                ةالجمل
لذلك جاء الشرع للتخفيف من األهواء،      . ءوهو اختالف أهل األهوا   . والتفصيل
إن كلمة اإلسالم متحدة على الجملة فى كـل         "والخالصة  .  الهوى ظنا  واعتبار
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 .)١("مسألة شرعية

 األمة وأصبحت من ثوابتهـا      اوال يتعلق االجتهاد بمسائل استقرت عليه     
وإذا حدث فإنه يكون أدخل فى تأويل الحكماء وآراء المتكلمـين        . فى الشريعة 

 الكالم مضنون بـه     .وهى مواقف خاصة ال تلزم األمة     . الفالسفة والصوفية و
والتصـوف ألهـل    . والحكمة ألهلها . على غير أهله وليس موضوعا للعوام     

 .)٢(الذوق

 وموضوع االجتهاد ليس علم أصول الـدين        . االجتهاد فى األحكام   -جـ
لى علـم  بل علم أصول الفقه بل أحيانا تخرج الموضوعات عن علم النوازل إ    
وتظهـر  . الذات والصفات واألفعال، وخلق القـرآن وقدمـه واألخرويـات         

السمعيات من نبوات ومعجزات، واإليمـان كتصـديق واآلجـال واألرزاق،           
وعالمات الساعة ومظاهر البعث مثل عجب الذنب وحقيقة الروح وكرامـات           

ط  والحشر والصـرا   ، وسؤال الملكين  ، وعذاب القبر  ،األولياء، وتكفير الفرق  
والميزان، وخلق الجنة والنار، والمعاد الجسمانى وليس فقط المعاد الروحانى          

 .)٣(كما هو الحال عند الفالسفة

مضادة إلى علم أصول الفقه مثل إثبات القرآن        وتخرج أحيانا إلى مواقف     
يار، فالسعيد من سعد فى بطن أمه، والشقى       تخحقيقة ال مجازا، ونفى حرية اال     

 واهللا هو الرازق وكل ما يتعلق بعقائد األشاعرة مـن           من شقى فى بطن أمه،    
وخذالن، وختم وطبع، وبعض الموضوعات الطبيعية      هدى وضالل، وتوفيق    

 .الخارجة عن األفعال اإلنسانية مثل الماهيات، وإنكار الواجبات العقلية

وتفاضل الصحابة فى التاريخ من األكثر فضال إلى األقل فضـال علـى             
. وتبرئه عائشة، والتوقف فى الفتنـة     . نطق التقدم فيه  عكس روح اإلجماع وم   
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 واألشعرية فـى    ،وتقديس المذاهب وتثبيتها واالختيار بينها، الشافعية فى الفقه       
 .)١(العقائد

ثم تتحول نظرية العلم ونظرية الوجود، العلم والعلوم من اجتهادات إلـى            
ـ  " مما ال يضر جهله وتنفع معرفته     " باب   عقائد ثابتة من   ود الشـىء   مثل وج

 وأن أسـماء اهللا     ،والتوحيد بين االسم والمسمى   وعينه، وإنكار شيئية المعدوم،     
 الكـافر، وأن اإلنسـان هـو        يمان، واستدراج توفيقية، والمشيئة اإللهية فى اإل    

 ،المشار إليه، الهيكل المخصوص، والجوهر الفرد، والجزء الذى ال يتجـزأ          
م، وأن النسب واإلضافات أمور     وإنكار الحال كواسطة بين الموجود والمعدو     

اعتبارية ال وجودية، وعدم قيام العرض بـالعرض أو بقائـه زمـانين وال              
دين على عكس الخالفين، وعدم اجتمـاع  ضلين، وعدم اجتماع المثلين كال    بمح

أو ارتفاع النقيضين، وأن أحد طرفى الممكن ليس بأولى من اآلخر، واحتياج            
وتعريف المكان والزمان، وعـدم تـداخل       الباقى إلى سبب واألثر إلى علة،       

األجسام، وخلو الجوهر عن األعراض وبساطته، وتناهى األبعاد، ومقارنـة          
 .)٢(الثالثـة ، ولذة المعارف، والخالص من األلم، وأحكام العقل         علول للعلة مال

األول جهل ال يصلح عذرا وال شـبهة، والثـانى          . والجهل المركب على أنواع   
لث جهل الباغى، والرابع جهل مـن عـارض مجتهـده            المبتدعة، والثا  جهل

تداخل موضوعات العلم والوجود، فالذات والموضـوع، العقـل         وت .)٣(الكتاب
 .والواقع، المعرفة والعالم شىء واحد

ثم تتحول موضوعات االجتهاد من نظرية العلم ونظرية الوجود فى علم           
 فـأول   .صـوفية أصول الدين إلى النفس اإلنسانية واألحـوال والمقامـات ال         

فـذو  . والمعرفة فى النفس اإلنسانية وأسسـها األخالقيـة       . الواجبات المعرفة 
 ويجنح إلى معاليها، ومن عـرف       ،النفس األبية يبرأ بها عن سفاسف األمور      

أمـا  . نفسه فقد عرف ربه، ومن أطاعه وأحبه كان سمعه وبصره ويده ووليه       
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د فـى األصـول رضـا       دنئ الهمة فال يبالى فيجهل ويعصى الصالح والفسا       
الشـرع  . وسخط، وقرب وبعد، وسعادة وشقاوة، ونعيم وجحيم فى التصوف        

والخطأ ليس مقبوال   . ليس لتحقيق المصالح فى الدنيا بل لنيل النعيم فى اآلخرة         
 وفعل النهى ليس خطأ فى الحكم أو فـى          .ألنه متعدد بل يحتاج إلى استغفار     

فعـل  ث الـنفس ولـيس فقـط       والفعل يضم حدي   .الفعل بل من فعل الشيطان    
والحاجيات .  والخطأ يحتاج إلى توبة    .والواجب جهاد النفس األمارة   . الجوارح

والعزيمـة عـزم    . مدوتحتاج إلى ن  . والتحسينات مالذ يمنع منها تذكر الموت     
 والترجيح للنهى على األمـر،      .لعدم ارتكاب المعاصى، الصغيرة قبل الكبيرة     

والقـدرة ال   . قع بقدرة اهللا واكتساب للعبـد     وكل شىء وا  . وللكثير على القليل  
والتوكل راجح على . تصلح للضدين، والعجز صفة وجودية ال عدما وال ملكة        

 واإلنسان هو هذا المشـار      .)١(االكتساب، واألخذ باألسباب من فعل الشيطان     
 .)٢(إليه، هيكل مخصوص، موجود طبيعى

 .وابــدد الصــ تع-٣

نتفى اإلثـم   ي و .)٣(لمخطئ فى االجتهاد  وال يأثم ا   . كل مجتهد مصيب   -أ
 االجتهاد  .)٤(اإلثم عن المجتهدين منفى   . عن جميع المجتهدين إذا تم فى محله      
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א א א א.א א א א
א ،.א ،א

א"א .٢/٤٢٢א،
.٢/٣٦٨א)٢(
א"،٣٥٩−٢/٣٥٧א)٣( א א"א ،

א١/٢٥٧ א ، א א א ،٣٢٤−٤/٢٩٥.
א)٤( א א א אא א٤١٦−٤١٥، ،

א٧٢٧−٢/٧١٣ ، א א א٩٤٩−٢/٩٤٨، א ،
א ، ،٩٥٢−٩٤٩א א א ،

א ،٩٨٢−٩٦٤" .א.
א١/٦٧א،"א ،٥٦،

.١٣٣−١٣١א



−٤٥٩−

 .ال إثم عليه بل هو مجرد حق االجتهاد

. والقطعيات كالمية وأصولية وفقهيـة    . ال إثم فى الظنيات وال خطأ فيها      
العقليات فيها  . خرى وسمعيات فى أمور أ    ،والكالمية عقليات خالصة فى أمور    

ــواب ــأ وصــــــــــــــ  . خطــــــــــــــ
أما أخبار اآلحاد فإنها    . أما السمعيات فال تعتمد فى يقينها على الخبر المتواتر        

ــة   ظنيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ال تعطى علما يقينيا فى النظر وإن كان يجـوز اسـتخدامها فـى العمـل               

 ، والعقـل الخـالص    ،واألصولية ال خطأ فيها ألنها تعتمد على قواطع النص        
  وأمــــــا الفقهيــــــة  .والمصــــــالح العامــــــة 

 فكـل  . االجتهاد بتغير الزمان والمكان   تغير  يفهى ظنية، بل خطأ وصواب، و     
والمخطئ . ا وصواب اآلخر  هحدأدون خطأ   فالصواب متعدد   . مجتهد نصيب 

ــى   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إن أخطأ لـه أجـر وإن        .)١( مخطئا اأو معاتب را  واالجتهاد مأجور وليس معذ   

ــه   ــاب لـــــــــــــــ  أصـــــــــــــــ
 .أجران

فى اجتهاده فى واقعة نص ألن للواقـع        وال يخطئ مجتهد حتى ولو كان       
 ويمكن إيقاف النصوص مؤقتا كما أوقـف عمـر حـد            .لنصعلى ا األولوية  

 .)٢(السرقة عام الرمادة، ونص المؤلفة قلوبهم بعد أن قوى اإلسالم

                                                           
)١(، א א א "،٦٦٠−٥/٦٤٧אא

؟ א א א"،٦٤٧،"א
א א"א א א א ،"،
א א٣٨٩−٥/٣٥١א א٧٠٧−٧٠٢، א٣٥−٣٣، ،٤٩٥−
א٥٠٤ א١٦٠−١٥٨، ، א ،٣٩٤−٣٩٢،
א١٤٩−١٤٦א א א٢١٦−٢/٢١٠، א٦٢−٦١، ،٢٥٩−

א٢٦٣ ، א א ،٥٣−٥٢.
אא)٢( א.٣٤٢−٣/٣٣١، א א

א٣٤٤−٣/٣٤٢א، א א٣٧٨−٣/٣٤٤، ،



−٤٦٠−

ويسـتحيل تقابـل    . هامن ويستحيل تقابل دليلين     .)١(وال خطأ فى العقليات   
وال . الن قطعيـان  دلـي يتعـارض   وال  . قولين فى شىء واحد من وجه واحد      

 وال يخلو المجتهد إما أن تتفق عليـه         .)٢(تباع ظن المجتهد  إخالف فى وجوب    
. أقوال المجتهدين فهو اإلجماع وإما أن تختلف فى حكم عقلـى أو شـرعى             

أما الخالف فـى    .  فالصواب فيه واحد   .فى العقل يمكن مراجعته   واالختالف  
 .)٣(الشرع فالصواب فيه متعدد

 وهو أقرب إلى حريـة الفكـر وحـق          .هد مصيب فى الظنيات   كل مجت 
 فى حين جعل المصيب واحدا تضـييق علـى          .االختالف والتعددية الفكرية  

 وإنكار الختالف المشارب والمناهج وتعدد اآلراء لحساب الرأى         ،حرية الفكر 
الواحد والحزب الواحد والسلطان الواحد، وهو رأى الفرقة الناجية فى علـم            

 .نأصول الدي

                                                                                                                                        
א٣٨٢−٣/٣٧٨א א١٣٥٥−١٣٢٩/١٣٥٣−٢/١٣١٦، ،٢٣−

א٢٤ א٤٥٢−٤٥١، ، א א א٤٦١−٤٥٥، ،٣٥٧−٤/٣٠٧،
א א٣٥١−٢/٣٣٧א ،١٣٩٩−٤/١٣٧٧.

:א
א∴א א

א٢١٩−٣/٢١٨א،٣٦٦−٢/٣٤٧א ، א א א ،
א .٨٨א

א،٣٢٨−٣/٣١٥א)١( .٢٣٧−٢٣٥א
א )א(א

א אא
א١٦١−١٦٠א א:، ، א .٢٠١−٤/١٩٣א

א٢١١−٤/٢٠٨א)٢( א ، א ،٢٤−٢٢.
א)٣( .٥٥٣−٤/٥٢٣א



−٤٦١−

 ما يصـل إليـه المجتهـد        وكل. وإذا كان الحق واحدا فهو غير متعين      
. وإذا كان الحق واحدا فى األصول فإن اآلراء تتعدد فـى الفـروع            . صحيح

وهذا ال يعنى نفى األدلة الشرعية النصية أو التجربة الجماعية والفردية ولكن            
ولم ). الشىء (، والمعقول )المعنى(، والمفهوم   )اللفظ(األدلة خاضعة للمنظوم    

وهذا ال يعنـى أيضـا نفـى        . يكلف المجتهد اإلصابة ولكن باالجتهاد فحسب     
 .)١(إمكانية الترجيح

 .)٢(ومن قامت عليه الحجة ال عذر لـه       . ومن لم تقم عليه الحجة معذور     
المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت فإنه صواب ولكـن بشـرط              و

 .)٣( وتوخى المصلحة،لنية وإخالص ا، وإعمال النظر،االجتهاد

جتهاد إما لخفاء بعض األدلة حتى يتوهم فيها مـا          ويعرض الخطأ فى اال   
وال يؤخذ بزلة العالم وال تقليـدها       . لم يقصد منه أو لعدم اإلطالع عليها جملة       
 .)٤(وال اعتمادها خالفا فى المسائل الشرعية

وتكون .  به وقد يعتقد صاحب االجتهاد انه من المجتهدين وأن قوله معتد         
وال . مخالفته فى جزئى، وهو األخف، أو فى كلى من أصول النظر أو العمل            

وقد تكون أسباب الزلـل     . تتعين فرقة كالمية بعينها بل طبقا ألحكام االجتهاد       
 والقطع بها دون نظر فـى       ،ظواهر النصوص من غير تدبر ونظر     فى إتباع   
لذلك كان االجتهاد فى    . ليةوقد تكون معاداة األمة والخروج عليها ك      . المقاصد

علم أصول الفقه طبقا للمصالح العامة، واالجتهاد فى علم أصول الدين طبقـا             
التى تنبـع مـن األهـواء       وهى فرق نبهت النصوص عليها      . ألهواء الفرق 

                                                           
א٢/٣٦٣א)١( ، א א א א١١٦−١١٢א، ،

א א ، א א ، א٦٥−٢/٥٨א ،٤٥٣−
א٤٥٧ א א، ،٤٥٨.

؟)٢( א ؟ ، ؟ אא
؟، א ؟ א ،١١٧٠−٨/١١٥אא

א٥٧א ،٥٠٤.
.٢٤٠−٤/٢٣٦א)٣(
א)٤( .١٧٤−٤/١٦٨א



−٤٦٢−

 .والمتشابهات

وليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإذاعته حتى وإن كان مـن               
 ،سجاالت الفرق ال يطلـب نشـرها      ف. باألحكامعلم الشريعة ومما يفيد العلم      

 .)١( واختالف العلماء، وأسئلة العوام،وكذلك المتشابهات

وقد يتجاوز التصويب علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين، وتكـون            
 وهذا يبين إلى أى حد يجوز االخـتالف         .آراء الفرق فى العقائد كلها صواب     

فالمتغيرات .  وهى من الثوابت   ،هافى اآلراء حتى فى تصور العقائد وصياغات      
نظرية فهناك تصورات   . تعددية الصواب ال فرق بين علمى األصول فى       . أولى

 واألولى أن تكـون     .)٢( صالح ما يهم منها هو ما تحدثه من عمل       . مختلفة للعقائد 
التعددية فى الشرائع نظرا لتغير المجتمعات طبقا للزمان والمكان وظروف كل           

وإذا . ين األصول والفروع بالدليل القـاطع أو باألمـارة        ال فرق إذن ب   . عصر
العقائد هى األصول والشرائع الفروع وتعدد الصواب فـى األصـول           كانت  

 .)٣(تعدده فى الفروعفاألولى 

وال يوجد فى الواقعة التى ال نص فيها حكم شـرعى           .  تعدد األحكام  -ب
الجتهاديـة قبـل    وال حكم فى المسألة ا     .)٤( واألمر متروك للمجتهدين   .معين

وإذا كان فى المسألة نص شرعى وأخطأ فيه المجتهد         . سوى إيجابه االجتهاد  
                                                           

.١٩٤−٤/١٧٤א)١(
א)٢( א א אא א א٣٨٣−٤/٣٧٥، א ،:"

، א א א א א א א א א א
א א א.א א .א

א ، .א
א א"א א٣٧٥، ، א ،٩٥٦−٢/٩٥٢،

א ، א א א٩٦٤−٩٥٦א ،
א ، א٩٨٨−٩٨٧א א א ،

א ،٩٩٠−٩٨٨.
.٥٠٩−٤٩٦א)٣(
)٤("، א א א א

א" א٢/٣٦٤، א٢٠٨−٤/٢٠١، ،٢٥٩−٢٥٨..



−٤٦٣−

والنص مقدور على بلوغه وقصر المجتهد فى ذلك عن غير قصد فال يـأثم              
وإن كان عن قصد شخصى، هوى أو مصلحة خاصة، إرادة حاكم           . باجتهاده

ط االجتهاد وهو العلم    أو رغبة سلطان فإنه يأثم ال الجتهاده بل لعدم توافر شر          
ليس الجدل النظرى حول األدلة بـل        ،وهناك يكون المحك  . بالمصالح العامة 
والمجتهـد  . فالواقع أى المصالح العامة هى الحامل للنص      . الضرورة العملية 

واألمور العملية هى   . هو العاقل الذى يوحد بين النص الثابت والواقع المتغير        
ائدية األدخل فى علم أصـول الـدين مثـل          عموم البلوى وليس المسائل العق    

 المجتهد  .)٢( إذا لم يخالف الكتاب     حكم اجتهادى صحيح   ض وال ينق  .)١(المعجزة
فخـرج االجتهـاد    . فيه كل حكم شرعى عملى أو علمى ليس فيه دليل قطعى          

  .)٣(العقلى

ترجع الشريعة كلها إلى هدف واحد فى فروعها وإن كثر الخالف فـى             
 كمـا وضـع     .يشهد بذلك الـنص   . ولها وفى تجربتها   وكذلك فى أص   ،الرأى

 ،منطقا لرفض التعارض بين األدلة مـن بينـه الناسـخ والمنسـوخ            العلماء  
ومهما بلغت فردية األشـخاص     . واالختالف فى الشريعة تكليف ما ال يطاق      

والترجيح بين األدلـة    . أنها تدخل تحت أصل كلى واحد     وتعيين األحوال إال    
وال يعقـل أن    . والتعارض فى الشريعة غير متصـور      .يرفع التعارض بينها  

 ويجـوز   .فى فعل واحد من جهـة واحـدة       " ال تفعل "و" افعل"يقتضى الحكم   
 .)٤(للمجتهد الجمع بين الدليلين أو الترجيح بينهما

وال يوجد حكم معين فى المجتهدات على عكس من جعل الصواب واحدا            
 مـا   .ار للزمن والتـاريخ   وهو تضييق على العقل وإنك    . وعينه فى كل مسألة   

وهـذا  . وما لم يرد فيه نص ليس له حكم ثابت        . ورد فيه النص له حكم ثابت     

                                                           
א٣٧٢−٢/٣٦٤א)١( א:، א ، א א א

٣٦١−٤/٣٢٥.
.٢٣٦−٤/٢٣٤א)٢(
א)٣( .٤/٥١٥א
א)٤( .١٥٥−٤/١١٨א



−٤٦٤−

ال ينفى وجود صفات ثابتة لألفعال إنما الذى يتغير هو ظروف أدائها وزمان             
 .)١(تحقيقها

. ويمكن إيراد حجج نقلية دفاعا عن الرأى الواحـد وعـن تعـدد اآلراء    
فإذا كان المذهب هو الصـواب الواحـد أّول         . با طبقا للمذه  واالختيار بينه 

وإذا كان المذهب متعدد اآلراء أّول نصـوص     . نصوص تعدد اآلراء لصالحه   
 فإذا أفاد الـنص بـأن       .)٢(فالنص سالح ذو حدين   . الصواب الواحد لصالحه  

ربمـا لـم يحكـم      سليمان  أن  الصواب واحد، فإنه يمكن إعادة تأويل النص        
يقر بـأن   كما أن النص    .  ال يجّوز ذلك لألنبياء    باالجتهاد خاصة وأن البعض   

الـوحى ليـرجح    وقد نزل   . الكل نال من العلم والحكمة بما فى ذلك االجتهاد        
 .)٣(اجتهاد على آخر وليس لدحضه

واالستنباط أحد طرق القياس، استنباط علة األصل من الـنص، ولـيس            
 وهـو   .تكما أن الصواب واحد فى العقليات وفـى القطعيـا         . طريقه الوحيد 

والتأويـل حـق للخاصـة دون العامـة،         . المقصود من التردد فى االستنباط    
 .)٤(للراسخين فى العلم وليس للمسطحين فيه

وال يعنى أن للمخطئ أجرا وأن للمصيب أجران أن الصواب واحد بـل             
واألمر ال يتعلق بالحكم علـى الموضـع بـل بالنيـة            . يعنى أن الحق متعدد   

وات ولـيس   جتهاد وإعمال النظر من حيث تعدد الذ      الحق متعدد باال  . والقصد
من الحكم على الموضع الذى تتعدد أيضا جوانب رؤيتـه مـن منظـورات              

 .)٥(متعددة

وال تعنى النصوص التى تحذر من االختالف والشقاق والتنازع أن الصواب           
 ويختلف  .الحوار بين اآلراء، والتصلب للرأى والتعصب للمذهب       واحد بل غياب  

                                                           
א٣٧٨−٢/٣٧٥א)١( א א א)(، ،٢٦٦−٢٥١.
.٣٧٥−٢/٣٧٢א)٢(
א٣٧٣−٢/٣٧٢א)٣( א ،א א

،א ،٢/٣٧٢.
)٤(א،א א א ، אא ،٢/٣٧٣.
א)٥( א ،"א א א א א"א ،٣٧٤−٢/٣٧٣.



−٤٦٥−

واالجتهادات واقعة  . وكل مجتهد يحكم بموجب اجتهاده     .تالف األحوال باخالحكم  
 .)١(واالختالف رحمة. فى تاريخ األمة

وإن تحذير الصحابة من الوقوع فى الخطأ ال يعنى نفى وقوعـه بـين              
: إذ يحدث الخطأ فى أربعة مواضع     . الصحابة أنفسهم وبين علماء األمة بعدهم     

 استتمام المجتهد نظره، ووضـعه فـى   صدور االجتهاد عن غير أهله، وعدم    
 .)٢(غير محله بل فى موضع فيه دليل قاطع، ومخالفة اجتهاده دليال قاطعا

 وال يـؤدى    ، وتعدد الصواب ليس محاال فى نفسه      . الصواب متعدد  -جـ
 واخـتالف الزمـان     ، ورؤى الـذات   ،إلى محال نظرا لتعدد أوجه الموضوع     

ض دليالن فهناك منطلق التعارض     وإذا تعار . والمكان والظروف والمناسبات  
وهناك فرق بين االجتهاد    . واألهواءوالترجيح لالختيار بينهما بعيدا عن التحكم       

القديمة فى النكـاح     واألمر ال يتعلق باألمثلة   . والتحايل، بين الصدق وسوء النية    
. والمباالةوالعبيد بل فيما تعم به البلوى اآلن من احتالل وتخلف وقهر وتبعية             

أمور تحتم تجاوز الدقيقات النظرية فى االستدالل إلـى مصـالح النـاس      وهى  
 .)٣(العامة

هنـاك  . ىوهو الحق الوجود  . وجودهوالحق هو الذى تحقق كونه وصح       
وصفه بأنه حسن حكمه إذا أجرى علـى        أيضا الحق العملى وهو الذى يصح       

 .هو ما عدم وفنى أى عكـس الحـق الوجـودى           والباطل   .)٤(كسب اإلنسان 
وال ينقض حكم اجتهاد صحيح إذا لـم        . صواب يعنى الحق وإصابة المراد    وال

 .)٥(وإال نقضكر ذيخالف ما 

                                                           
)١(א א א א،א، א،א א

א א،א א ،א
א א א אא א٢/٣٧٤، ،.، א א
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.٣٧٥−٢/٣٧٤א)٢(
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א)٤( א١٢٧−١٢٦א ،٣٩.
א)٥( א .٢٨٩−٢٨٨א
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وال يعنى تعدد الصواب إنهاء المناظرات والمناقشات والحوار بل الحث          
 ،عم وأشـمل  أوجه التعدد فيه وربما الوصول إلى نظرة كلية         أ لمعرفة   اعليه

. ها وفصائلها ومـذاهبها واتجاهاتهـا     وتحقيق المصالح العامة لألمة بكافة فرق     
 عن مذاهبهم واالنتقال إلى مذاهب      وليس المقصود من المناظرة توبة الخصوم     

الغـرض  . فهذا عود إلى الرأى الصواب الواحد وتخطئة باقى اآلراء        . أخرى
اإلبقاء على القصدية فى الرأى والوصول إلى اتفاق فـى العمـل المشـترك              

يكشف الحوار عناد الخصوم أو إهمال دليل قاطع        قد  . لتحقيق المصالح العامة  
والعودة إليه أو االنتقال من ظن إلى يقين أو أن مذهبه أثقل وأشد ظانـا أنـه                 

. ينال الثواب ويعود إلى حكم أخف وألين فى مجتمع مقهور يتطلع إلى الحرية            
تفكير جماعى واتفاق على الحد األدنى من تحقيـق المصـالح    ومن ثم يحدث    

 .)١(مةالعامة لأل

 .)٢(وال يعنى ذلك إنكار العلم ونفى حقائق األشياء كما تفعل السوفسطائية          
كما ال يعنى الوقوع فى النسبية بل االعتـراف بالتعدديـة الفكريـة، وحـق               

 وال يعنى أيضا تكافؤ األدلـة بـل توحيـد           .)٣(االختالف، وتعدد االجتهادات  
كافؤ األدلة العقلية بين    ويستحيل ت . وجهات النظر فى رؤية واحدة كلية شاملة      

 .)٤(النفى واإلثبات

وال يؤدى اختالف االجتهادات إلى الجمع بين النقيضين ليس ألن األشياء           
فالفعـل ال   . ليست حسنة وقبيحة فى ذاتها بل الختالف المواضع والجهـات         

                                                           
א"،٣٧٢−٢/٣٧١א)١( אא א.א א א
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א א א א"، ،٢/٣٧٢.
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.٣٦٣−٢/٣٦٠א)٣(
א)٤( .٢٣٠−٣/٢٢٨א،٣٩١−٥/٣٨٩א
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وقد تختلـف   . تحقيق فى العالم   واألداء   .يتعلق بالعالم وحده بل أيضا بالذوات     
وهناك أوصاف إضافية تؤخذ بعين االعتبـار مـع         .  الظروف كما قد تختلف  

 .)١(واإليقاع فى التناقض من شيمة الخصوم. األوصاف األساسية

، وال  وال يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة الواحدة قـولين متضـادين           
 ويجـوز أن    .)٢(ينقض حكم اجتهاد صحيح إذا لم يخالف ما ذكر وإال نقـض           

وإذا تكررت الواقعة فال يلزمه تكرير النظـر        . دةيقول قولين فى مسألة واح    
ـ       وإذا   .)٣(ألنه إيجاب بال موجب    ـ  ع إننقل عن مجتهد قـوالن ف م التـاريخ  ِل

 .)٤( وإن كانا فى نفس الوقت فالتخيير.لم يعلم فاالستواءفاألحدث وإن 

 ، ولم يجد دليال آخـر     ، وعجز المجتهد عن الترجيح    ،إذا تعارض دليالن  
 وأنه البد من    ،نه ال تعارض فى أدلة الشرع أصال      أ و ،دالمجتهوتحير وعجز   

أن الصواب واحد، بل يعنى مزيـدا مـن البحـث           التوقف أو التقليد ال يعنى      
والنصوص نفسها   .)٥(والنظر من أجل إمكانية الترجيح واالختيار وإال التوقف       

 فليس المهم هو شـكل الحكـم        .)٦(متباينة، تفيد أحكاما متباينة وكلها صحيحة     
وخالص النيـة مـن جانـب       قداره من حيث الموضوع بل طهارة الفعل        وم

وقد يغير الفقيـه    .  وإذا اختلف الفقهاء فإن العامى مخير بين أقوالهم        .)٧(الذات
 .)٨(قوله إذا ما تراءى دليل

واالشتباه واختالف المجتهدين بما فى ذلك الراسخون فى العلم ال يعنـى            
 ظـاهرى يمكـن إحكامـه بواسـطة         فاالشتباه. وقوع التعارض فى الشريعة   

                                                           
.٣٦٨−٢/٣٦٧א)١(
א٤/٣٥٧א)٢( א٢٣٢−٣/٢٣٠א،٣٧٣−٢/٣٧١، א،٤٥٠،

א٢٣٨−٢٣٧א א٢٣٤−٤/٢٣٢، ،٢٦٣.
א)٣( א .٢٩٢−٢٨٨א
.١٤٢א)٤(
.٣٨٢−٢/٣٧٨א)٥(
א""""א)٦( ،٢/٣٨٠.
.אא)٧(
.٦٦٠−٥/٦٥٦א)٨(
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. ويرجع اختالف المجتهدين إلى تعدد الصواب     . المحكم والمتشابه المنظوم فى   
 .واالختالف رحمة

 ويحتـرس   ،ونقض االجتهاد وتغيره من حكم إلى حكم بديل ممكن نظرا         
ومـن  . حتى ال يتغير االجتهاد طبقا للمصالح الشخصية المتغيـرة        منه عمال   

. تغيـر الـزمن   يالجتهاد األول إذا لم ينقرض العصر و      األفضل اإلبقاء على ا   
ال صلح وال مفاوضة وال     "ففى نفس العصر وربما بنفس الرجال ال يفتى بأنه          

 مع العدو الصهيونى وفى نفس الوقت وبعد        ١٩٦٧ بعد هزيمة يونيو     "اعتراف
 يفتى بجواز الصلح    ١٩٧٧عشر سنوات أخرى بعد زيارة القدس فى نوفمبر         

 وإذا كانت األمثلة القديمة فى النكاح والخلع فإن األمثلة          .صهيونىمع الكيان ال  
 وهذا هو الحكم فى المجتهد وليس فـى         .)١(الجديدة فى قضايا تحرير األرض    

 .المقلد

 والجهـل   ،وترجع أسباب االختالف بين المجتهدين إلى تعارض األدلـة        
 بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل 

نـوع الـدليل    خاصة فى األخبار، واالختالف فى صحة نقل الحديث، وفـى           
، وفى قاعدة من األصول التى تنبنى عليها الفروع، وفى          ودرجة االحتجاج به  

القراءة، وفى الرواية، وفى وجه اإلعراب، وفى االشتراك اللفظى، وفى حمل           
اللفظ على العموم والخصوص، وعلى الحقيقة أو المجاز، وفـى اإلضـمار،            

 .)٢(وفى النسخ أو فى أحكام التكليف الخمسة

وجبه االجتهاد من األحكام ليس دينا بل هو اجتهاد بشرى خـالص            وما ي 
 لذلك ال يجوز التحول     .)٣(يتغير بتغير الظروف واألحوال والمراحل التاريخية     

إلى المذهبية المغلقة، وتحويل الرأى الوقتى المحدد بالزمان والمكان والظرف          
ين بعضها  إلى موقف أبدى خارج الزمان والمكان حتى لو تميزت المذاهب ب          

                                                           
א٣٨٤−٢/٣٨٢א)١( א א −٣/٢٣٠א،،

א٢٣٣ ،٤٦٧.
.١٦٢−١٥٧א)٢(
א)٣( .٤/٣٧٢א
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االجتهاد على نحو مختلف طبقا لتغير الظروف        بل يجوز للمجتهد     .)١(البعض
وليس للمجتهد حكمين مختلفين فـى حالـة واحـدة إال إذا عـدل              . واألحوال

ن ويجوز أن يشترط حاالت افتراضية للمرا     . المجتهد نفسه من رأى إلى رأى     
ق فى التشـريع،    وليس للمذهب الح  . دون جعل الفرض مادة للفقه االفتراضى     

 .)٢(يقوم على رعاية المصالح العامةإنما و. بالتحليل والتحريم

وليس لوالة األمور من األمراء أن يحكموا فى التحريم والتحليـل بمـا             
يخالف األوضاع الشرعية المستنبطة عند األئمـة المجتهـدين مـن األدلـة             

ومع . ء السلطان  باالستكراه النفسانى ذريعة لفقها    ةوال عبر . الشرعية األربعة 
ــى     ــيح العقلــ ــى والتقبــ ــان الطبيعــ ــك فاالستحســ  ذلــ

كامل أنه يرفض العقل بل      وال يعنى أن اإلسالم      .)٣(يتفقان مع الدليل الشرعى   
 إن كمالــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ويقوم االجتهاد على األدلة الشرعية األربعة باإلضافة إلـى         . فى اكتمال العقل  
صالح الناس عن طريق     ويقوم الحاكم بمراعاة م    .)٤(االستحسان واالستصحاب 

 تنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
 وال يجوز للحكام النهى عن المباحات، فالمباح هو         .)٥(أوامر الشرع ومذاهبه  

 .)٦(السلوك الطبيعى
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 .)١(وقد يكون االجتهاد من جماعة، أهل الحل والعقـد ولـيس األمـراء            
يستند إلى العلماء والنصح ورعايـة      . فالحاكم ال يتبع الهوى وال يخشى الناس      

فضول بالرغم  م واألخطر من ذلك تنصيب ال     .)٢(يطبق العدل و. سمصالح النا 
ال يجـوز الخـروج علـى       "واألخطر من ذلـك كلـه       . من وجود األفضل  

 .)٣("السلطان
 .التقليـــــد: ثانيا

ووجوب النظر وذم التقليد قد يدخل فى المقـدمات         .  وجوب النظــر  -١
 يدخل فـى الـوعى      وقد.  العلم قبل تأسيس علم أصول الفقه      العامة فى نظرية  

كما يدخل فى المجهـود فـى الـوعى         . التاريخى فى االجتهاد، الدليل الرابع    
  .)٤(النظرى، فى المجهود والتعددية الفكرية

وال يجـوز   .  فهو قيد واختناق   .الطوق والقالدة فى العنق   ويعنى اشتقاقا   
 .)٥(التقليد لمن حصلت فيه شروط االجتهاد
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االكتفاء بالخبر إلغاء للعقل بل إن الخبر       و. فالنظر واجب بالعقل وبالشرع   
والعقل والطبيعـة شـىء     .  إلى عقل إلثباته وحسن استعماله     نفسه فى حاجة  

 والعلوم منها ما ال يسوغ فيه       .)١(واحد، وأصحاب العقل مثل أصحاب الطبائع     
 العقيدة والعبادات والمطالب فيهما للبرهان ألن إيمان المقلـد          .كالتوحيدالتقليد  

 أو المعامالت أى فروع الدين فهى موضع االجتهاد ألنها مصـالح            ال يجوز 
 .)٢(متغيرة

 ،باب االجتهاد، بدأت المناظرات ضد التقليد     " غلق"ونظرا لما أشيع عن     
 ودفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 وتبدأ المناظرة بإبطال    .)٤( فاالجتهاد جزء من التفقه فى الدين      .)٣(عن االجتهاد 
ــة   أدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة فى األقل، وإثبات االجتهاد بأدلة أخرى يغلب        التقليد النقلية فى األكثر والعقلي    
. ياعليها أيضا النقل على العقل، ويبدو الموضوع فقهيا خالصا أكثر منه أصول           

 وهـــــــــــى حالـــــــــــة عامـــــــــــة 
 ويبطل التقليد عند كل الفرق، السنة والشـيعة         .)٥(فى جميع الديار واألعصار   

                                                                                                                                        
א א٥٨٤−٤/٥٥٤א א٢٧٢−٢٦٥، א ، א א ،
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 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 األدلة على إبطال التقليد     ثم تورد    .)١(حد سواء، وكالهما تقليد لألئمة السابقين     

وإثبات االجتهاد، والتحول من الدفاع إلى الهجوم، ومن إبطال حجج التقليـد            
ــدفاع   والـــــــــــــــــــــــــــــــــ

والعالم وحده هو الذى له     . عن االجتهاد إلى بيان فساد التقليد وصحة االجتهاد       
 .حق االجتهاد

فالمجدد فـى الـدين     . وإبطال التقليد وإثبات التجديد أحد طرق اإلصالح      
فهنـاك فـرق بـين االجتهـاد        . وز أن يكون من المجتهدين أو المقلدين      يج

يكون المجدد من المجتهدين أو المقلدين فـى حـين يمتنـع علـى            . والتجديد
 .)٢(المجتهد التقليد

 وهو لـيس طريقـا      .)٣( التقليد هو قبول قول بال حجة      . حظر التقليد  -٢
ــم ال   للعلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االكتفاء بالظاهر مع االستغناء     فى األصول وال فى الفروع بدعوى التعليم أو       
ــن   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فصدق المقلد ال يعلم ضرورة بل البد من دليـل نظـرى            .)٤(البحث والنظر 
وإثبات بالدليل ضـد    . وليس المعجزة ألنها ليست موضوعا لعلم أصول الفقه       

وال يمكن تصديق المقلـد ضـرورة أو        . التقليد الذى ال يعتمد على أى دليل      
ويـدل  .  واألخبار النقيضة أخبار آحاد    .)٥( التقليد والنصوص حافلة بنبذ  . نظرا

 واالجتهـاد لـيس جـداال أو        .)٦(الكثير منها على اإلجماع وليس على التقليد      
                                                           

.٢٧−٢٦א)١(
א)٢( .٢٠−١٧א
.٢٤٦−٣/٢٤٥א،٣٩٢−٢/٣٨٧א)٣(
.٣٨٩−٢/٣٨٧א)٤(
)٥(،א،

.
)٦(" א: א"،"א א"،"א א א

".א



−٤٧٣−

تحث  وكثير من اآليات     .)١(االجتهاد نظر وبرهان  . سجاال ال يستبدل به التقليد    
ـ   " التقليد هو    .)٢(على نبذ التقليد وإتباع العلم والبرهان      ة وال  اإلتباع بغير حج

 .)٤( هو العمل بال قول من ليس قوله إحدى الحجج بال حجة منها.)٣("برهان

لذلك يتم إبطـال    . مصدرا من مصادر العلم وال يثمر علما      والتقليد ليس   
 وغير المجتهد المطلق يلزمه التقليد إن كان مجتهدا         .)٥(التقليد من العالم للعالم   

ز فقط للعامى، تقليد العـامى       ويجو .)٦(فى بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم      
وال .  وليس عليه التحقق من مذاهب الفقهـاء       .)٧(للعالم، ومن شاء من العلماء    

 .)٨(اتفاقايرجع المقلد فيما قلد فيه 

والتقليد قسمان، األول علم المقلد بأن من يقلد ال يخطئ، والثانى قبولـه             
ـ       . على احتمال الخطأ والصواب    وكـل  . هووالثانى أفضل ألنه جل من ال يس

 .بنى آدم خطاءون

 والثانى األحكـام    ،األول قواعد العقائد  . عقلى وشرعى : والعلوم نوعان 
وقواعد العقائد عقلية تعتمد على البرهان أما أحكام الشـريعة التـى            . العملية

األولـى  . تخضع لالجتهاد ومطلوب االستدالل عليها فظنية تعتمد على التقدير 
أويل وصور فنية، والثانى تخضع لالجتهاد طبقا       ال اجتهاد فيها بل هناك فقط ت      

                                                           
)١(א א .،א
)٢(،א א،،א

،א א א אא .א
א)٣( .١٦٠א
.٢٤٦−٤/٢٤١א)٤(
א)٥( ، א .١٣٩−١٣٧א
.٢٥٥−٢/٢٤٦א)٦(
א)٧( ، א١٤٦א א ، א א ،٨٦−٢/٦٨،

א٤١٥−٤١٤א א٢/١١٤٦، א א٥٠٤−٤٦٧/٤٩٩−٤٢٣/٤٥٩−٥/٤١٦، ،
א٤٧١−٤٦٦/٤٦٨−٤٥٩/٤٦٢−٤٥٨ א١٦٤، א ،٥٩٧−٤/٥٩٦.

.٥٥/٥٧א)٨(



−٤٧٤−

 .)١(للمصلحة

 واالقتداء شـىء    .)٢(وال يجوز تقليد الصحابى حتى إذا لم يعلم خالف رأيه         
ومدح الصحابة ال يستدعى تقليدهم، بل االسـتمرار فـى          .  آخر والدليل شىء 

وال يجـوز تقليـد التـابعى المجتهـد      . رؤاهم المتعددة بمزيد من البـراهين     
وال يجـوز تقليـد     . تبعية بالتقليـد   فاالجتهاد إعمال للنظر وليس      .)٣(ابىللصح

 متغيـرة مـن     والمصـالح .  فلكل عصر اجتهاده   .)٤(األئمة األربعة المجتهدين  
واالجتهاد قادر على تحقيـق المصـالح المتغيـرة عبـر           . عصر إلى عصر  

 .العصور

وممتنع  واالجتهاد واجب على المجتهد      . نظر المجتهد وتقليد العامى    -٣
 وليس عليه السؤال عن الدليل،      .)٥(أما العامى فليس له إال التقليد     . عليه التقليد 

 .وال يجوز للمجتهد تقليد غيره باالتفاق

أما المقلد فليس له أن يتخير فى االختالف أو أن يفتى قريبه أو صـديقه               
 .والخالف معدود فى المسائل. بما ال يفتى له لغيره طبقا لألغراض الخاصة

 وال  .)٦(وإبطال تقليد العالم للعالم نتيجة طبيعية لوجوب النظر واالستدالل        

                                                           
א)١( א٥٦٧−٤/٥٦٠א ،٢٦٩−٢٦٦.
א")٢( א"א א א٣٦٦−٣/٣٦١، ،

א ، א٩٤٨−٢/٩٤٢א א٤٤٥٦−٣/٤٤٩، ،
א١٣٦٣−٢/١٣٥٨ א٤٧٥−٤٧٤، א ،٥٧٠−٤/٥٦٧.

א")٣( א ؟א א"א א ،٤٨٨−٤٨٠.
א")٤( א א א א"א א ،١٦−١٤.
א،٣٨٧−٢/٣٨٤א)٥( אא ،٢/٣٨٥،

א٤٢١−٤/٤٠٨א א٣٦١−٢/٣٥٨א، ،٣٧٦−٢/٣٧٣،
א١٦٢−١٦١א א א٢٤٢−٢٤١، א٢٣١−٤/٢٢٧، א ،
.٢٩٤−٢٩٣א
א)٦( ، א א א١٢−١٠א א٧٢٨−٢/٧٢٧، ،

א٤١١−٤٠٣ א١٣٤٢−٢/١٣٤١، ، א א ،٤٧٧−٤٧٦،
א א٥/٢٤٤א א .٢٣٦−٣/٢٣٣א،٣٦٣−٢/٣٦٢،



−٤٧٥−

وإذا بلغ مكلف درجة االجتهاد واألهلية فإنـه ال         . يجوز تقليده إال بعد اجتهاد    
أما وإذا ضاق الوقت فى حق المجتهد وخشى الفوات يجـوز  . يجوز له التقليد  

 فاألعمى ال   .)٢(ز له تقليدا للعامى    أما العامى فال يجو    .)١(له التقليد أو االجتهاد   
 .يقود األعمى

ويجوز تقليد من مات من العلماء وال يجوز إذا ما بعدت المسافة الزمنيـة              
كمـا اختلفـت    .  زمن طويل مثل أصحاب المذاهب األربعة      ومات العالم منذ  
وبعد موت المقلَّد    .)٣(األصل فى االجتهاد  للزمان والمكان، وهى    المذاهب طبقا   

 وال يجوز االنتقـال مـن   .)٤(مات المقلَّد عاش المذهب   . مقلِّد على مذهبه  يظل ال 
واالنتقال من مذهب إلـى     .  وقد تقلد المذاهب فى النوازل     .)٥(مذهب إلى آخر  

ل فى المقلَّد إذ ال يجوز للعامى أخذ مـذهب          ضمذهب بشرط اعتقاد العلم والف    
 بـين    وعـدم الجمـع    ،، وعدم إتباع رخص المـذاهب     لرخصه دون عزائمه  

مفضـول مـع وجـود      مامة ال إوكما تجوز   . المذاهب بحيث يخالف اإلجماع   
 .)٦(األفضل كذلك يجوز تقليد المفضول مع وجود األفضل

 فالعقائـد   .)٧(وال يجوز التقليد فى أصول الدين ال للمجتهد وال للعـامى          
بناء على المسـئولية الفرديـة واإلحسـاس        تصورات ذهنية وبواعث نفسية     

وال تقليد فى فروع الفقه المعلومـة       .  القلب وحسن الطوية   الشخصى وسالمة 
 وانقرض  من الدين لشيوع المعرفة بها وإال أمحى العقل، وضاعت الشخصية         

 .الوجود اإلنسانى

                                                           
א٤٤٩−٣/٤٤٧א)١( א٤١٣−٤١٢، ،١٣٤١−٢/١٣٣٩.
א)٢( א٢٤−٢٣א ، א .٢٨٢−٣/٢٤٩א،١٥٣−١٤٧،
א)٣( א ، א١٤א א١٦٠−١٥٨، ،١٣٦٦−٢/١٣٦٣،

א א٤/٦٠٣א ،٢٦٩.
א٤٨١−٤٨٠א)٤( א١٤٨، א א٢/٢٢٣، א ،٢٤٤،

א א א ، א .٢٨٨א
א)٥( א ، א .١٧−١٦א
א)٦( א٢٤٤−٢٤٣א ،٢٥٣−٤/٢٥١.
א١٤٢٤−٤/١٤٢٢א)٧( א١٤٨، א ،٢/٢٣٠.



−٤٧٦−

. وال يجوز لعالم أو عامى التقليد فى زوال الشمس ألنـه أمـر مشـاهد              
 .)١(فالحس والمشاهدة مثل العقل يغنيان عن التقليد

 .اءــفتاالست: ثالثا

وينقسم إلى المفتى صفته    .  االستفتاء إخبار واستعالم   . شروط المفتى  -١
، فروعـه   لـه، والمسـتفتى فيـه     عوكيفيته، والمستفتى، شخصه وشرطه وف    

 والفرق بين الفتوى والحكم أن الفتوى ليست أخبارا عن اهللا بـل             .)٢(وأصوله
لقاضـى أو أن    وليس المفتى مع اهللا كالمترجم مع ا      . تعبير عن مصالح الناس   

يفتـى  .  المفتى هو العـالم بأصـول الفقـه        .)٣(الحاكم مع اهللا كنائب الحاكم    
ويشهد بذلك النص األول والنص     . وهو القائم مقام النبى   . بالمشهور والراجح 

وهو الفقيه الذى يجوز له اإلفتاء      . ويشرع قوله فيما لم يرد فيه شرعه      . الثانى
 .دلدون المق

، "أخشى. "للتحريم" ال ينبغى "،  "ال يصلح " مثل   وهناك عبارات تفيد الحكم   
. لإلباحة" ال بأس . "للمنع مع االحتمال أو التوقف    " ال يكون "،  "أخاف أن يكون  "
 ، للنـدب  "أعجب إلى "،  "يعجبنى"،  "حسن"،  "أحسن"،  "استحسن"،  "استحب"،  "أحب"

للكراهـة ولـيس    " ال استحسن "،  "ال أحب "،  "ال يعجبنى "،  "أكره. "وليس للوجوب 
، "هذا أهون . "لكراهة أيضا وليس للتحريم   لف" ال أراه "،  "قبيح"،  "استقبحه" .لتحريمل
للتسوية " أخير" فالترجيح أولى من التسوية مع ترجيح الكراهية،         "أشنع"،  "أشد"

                                                           
א)١( א ، א٣١−٣٠א ،١٥٧−١٥٦.
א)٢( ، א =.٩٩٠−٢/٩٢٩א
א=

אאא

אאאאא
א)٣( א٢٤٦−٤/٢٤٤א א ،٥٨٨−٤/٥٨٥.



−٤٧٧−

 .)١(مع ترجيح الندب

وشرط المفتى أن يكون من أهل االجتهاد أى المعرفة باألدلـة السـمعية             
. والداللة السمعية ظاهر واستنباط، والظاهر قول وفعل      . وكيفية االستنباط بها  

 ومن عرف مسألة واحدة فأكثر على حقها من         .)٢(واالستنباط قياس واستدالل  
واحدة ال يحق له    ومن خفيت عليه مسألة     . القرآن والسنة جاز له أن يفتى بها      

 وليس منها العلم بأصول الدين وقواعد العقائد بل علم أصول الفقـه،             .)٣(الفتيا
أحكام الخطاب ومواقع الكالم، موارده ومصادره، محتملة وغيـر محتملـة،           
خاصة وعامة، مجملة ومفسرة، محكمة ومتشابهة، الحقيقة والمجاز، المطلق         

واألفضل حفـظ   . لحن، الدليل والبيان  والمقيد، الكناية والصريحة، الفحوى وال    
السنن ومعرفة أفعال الرسول، والناسخ والمنسوخ، وطرق البيان، واإلجمـاع          

وفوق ذلـك كلـه التقـوى أى        . واألخبار والعلل أى بجميع أدلة أصول الفقه      
 .صفاء النية ونقاء الضمير

وللمفتى عدة أوصاف مثل البلوغ والعلم باألحكام الشـرعية والمعرفـة           
، وقوة االستنباط وجودة المالحظة ورصانة الفكر وصحة        دلة وإتقان اللغة  باأل

ؤده، وإدراك المصـلحة، والمشـاورة، وحفـظ الـدين          توالاالعتبار، واألناة   
واستطابة المأكله، والصـالبة    واإلشفاق على الملة، والمواظبة على المروءة،       

من صفاته الـورع    و. الخ...ام االنشغال بالعلم، واليقظة والتوثب    وفى الحق، د  
 وهناك اتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل          .)٤(والحفظ، والعلم والعدالة  

                                                           
.٥٣٠−٥٢٩א)١(
א)٢( ، א ،٩٣٢−٢/٩٢٩א

א א ، א א ، −٢/١٥٢א
א١٥٤ א١٦٥، א١٤٩، א ،٦٠٤−٤/٥٨٥.

א٥٧א)٣( א ، א א א٢/١٥٥، ،٢٢−
א،٢٣ ، א א א א٣٩٣−٤/٣٩٠א ،

א א ، א א א א٤٦٣−٤٥٨/٤٦٠−٢٩٥،٥/٤٥٦−١/٢٦٨א ،
א٧٠٢−٦٨٩ א١٤٢٤−٤/١٣٩٩، ، א א،٣٢،
א٥١٣ ،٦٢.

א)٤( ،١٦٠−٢/١٥٦א א א١٦٢−٢/١٦٠، א ،



−٤٧٨−

 .)٢( وال يشترط الذكورية كالراوى.)١(باالجتهاد والعدالةالعلم 

 القول هـى    .وتحصل الفتوى من المفتى من جهة القول والفعل واإلقرار        
فـالمفتى  . لإلقتـداء أسوة  والفعل إما لبيان االستعمال أو يكون       . الحالة المثلى 

وقـد تأسـى    . والمورث قدوة له والتأسى مبثوث فى طبائع البشـر        . وارث
 .واإلقرار راجع إلى الفعل ألن الكف فعل      .  واتخذوه قدوة  ،الصحابة بالرسول 

 وإذا خالف قوله فعله تسـقط       .)٣(لذلك ال تصح الفتيا من خالف لمقتضى العلم       
 .فتواه

 الصحابة أو التابعين بل هو من تـوفرت          بعينه من  اوليس المفتى شخص  
 وليس بالضرورة كل مـن عاصـر        .)٤(فيه الشروط أينما كان وفى أى زمان      

فال تعنى المعاصرة الوجود فى نفس العصر، المكان والزمان، بـل           . الرسول
أعيان الصحابة  ويمنع على العوام تقليد     . قد تعنى عيش التجربة فى كل عصر      

 .)٥(مام المعصوموليس هو اإل. أو التابعين

 وعليه أيضا التمهـل فـى       .)٦(وال يجوز التسرع فى الفتوى خشية الزلل      
 وقد يحزن المفتى لما يسمع      .)٧(الفتوى أى إرشاد المستفتى إلى طريقة التنفيذ      

من أفتى الناس فـى كـل مـا         :  لذلك قيل  .)٨(من علم ويمسك عنه لعذر لديه     
 .يسألونه فهو مجنون

                                                                                                                                        
א ، א א٤٦١−٣/٤٥٧א א١٣٣٣−٢/١٣٣٠، א ،١/٢٨٧−

א٢٨٨ ، א א١٥٠א،٥٥٣−٥٥٠، א ،٤/٥٨٨.
.٢٤٩−٤/٢٤٨א)١(
אא)٢( א٢٩٠−٢٧٥א ،٥٥٥.
א)٣( א٢٥٨−٤/٢٤٦א א٥٢٤، א،١٦٥−١٦٤، ،٢٥١א

א .٤/٥٩٥/٦٠٤א
א١٣٣٧−٢/١٣٣٣א)٤( א א١/٢٩٠، א א٣٧٩−٢/٣٧٠، ،٤/١٣٩٩−

א١٤٠٣ ،٢٥٦−٤/٢٥٥.
.٥١٣א)٥(
א)٦( א ، א א א .١٧٠−٢/١٦٥א
א)٧( א ، א .١٩٦−٢/١٩٤א
אאא)٨( א ،١٩٩−٢/١٩٧.



−٤٧٩−

المفتى الحكم أوال فى النصوص الدالـة علـى     وإذا وقعت الواقعة يطلب     
وال يجـوز لـه     .  وإذا تردد الحكم بين أصلين فعلى المفتى الترجيح        .)١(الحكم

 ويجوز له أن يجتهد من جديد إذا وقت نفس          .)٢(اإلفتاء دون معرفة علة الحكم    
 .)٣(وكل فرد حالة خاصة. الواقعة لمستفتى جديد فقد تتغير الظروف

 ويرجع عن فتواه إذا تبين له       .)٤(إلفتاء إذا لم يعرف   ويحجم المفتى عن ا   
 وتؤدى  ، وقد يقع الخالف فى مسألة بين مفتى ومجتهد        .)٥(أن الحق فى غيرها   

 .)٦(إلى جدال وسجال لعدم االتفاق على تحديد معانى األلفاظ

والمفتى البالغ ذروة االجتهاد يجعل الناس على المعهود الوسـط فيمـا            
 وال يميل إلى طـرف االنحـالل،        دة، يذهب مذهب الش   فال. جمهوريتعلق بال 

ميل الفتـاوى   ذلك  ل.  وتشهد النصوص بذلك   .ويفتى على التوسط بين طرفين    
فالتوسط اسـتثناء مـن القاعـدة       . إلى األخذ بالرخص يضاد األخذ بالتوسط     

فقد يميل المجتهد إلى أعلى من الوسط       . وال يوجد وسط حسابى   . وتخفيف لها 
 .)٧(وسط هو قصد الشارعفالت. أو أقل منه

 ويجوز له النظر فى كتب العلماء       .)٨(ويعتمد المفتى على الكتاب والسنة    
عنهم خاصة إذا كانت مشهورة ومقـروءة علـى         " ترجمة"ألنها  واالهتداء بها   

 .)٩(العلماء وأجازوها أو ناولوها

ويمكن االستفتاء واإلفتاء عن طريق الترجمان إذا كان المفتى والمستفتى          
يحسنان نفس اللغة، األول العربية أكثر من الفارسية، والثـانى الفارسـية            ال  

                                                           
א١٣٣٩−٢/١٣٣٧א)١( א ،٢٨٥−١/٢٨٤.
א)٢( .٤/٥٩٥א
א٣/٢٥٣א)٣( א٤٦٧، א א٢/٢٢٣، א א ،٢٩٢.
א)٤( א א אא א ، א א .١٧٥−٢/١٧٠א
א)٥( א ، א א א .٢٠٢−٢/١٩٩א
א)٦( .٢٠٦−٣/٢٠٥א
א)٧( .٣٦١−٤/٢٥٨א
א)٨( א ، א א א .١٦٤−٢/١٦٣א
א)٩( א ، א٣٧−٣٥א ،١٦٣−١٦١.



−٤٨٠−

وهو عدل فى نقل الخبر، معبرا      . والترجمان يحسن اللغتين  . أكثر من العربية  
 .عن لسانهما دون تغيير

ويكون نفس الشىء كتابة إذا بعث المستفتى سؤاله كتابة إلى المفتى ورد            
دعت الضرورة إليه فـى كـل زمـان         وهو أمر   . أمانة الرسول شرط  بعليه  
 .)١(ومكان

ويفرض اإلمام للفقهاء وأهل الفتيا العطايا طامعا فى فقه السلطان متحديا           
 .)٢(بذلك استقالل الفتوى مثل القضاء عن السلطان

 أما العامى إذا ابتلى بنازلـة فعليـه االسـتفتاء           . واجبات المستفتى  -٢
سبة للعوام مثـل الـدليل الشـرعى         وفتوى المجتهدين بالن   .)٣(وإتباع العلماء 

 وليس لهم النظـر فـى       .)٤(فالعوام ال ينظرون فى األدلة    . بالنسبة للمجتهدين 
يجـوز  .  فليس من شرط المفتى العصـمة      .)٥(الدليل أو إتباع اإلمام المعصوم    
 وإذا قلد مجتهد فى حكم فليس له تقليد غيره          .)٦(التقليد فقط فى المهن والحرف    

رض للمقلد مسألة فال يسعه إال السؤال عنها علـى الجملـة            وإذا ع . فيه اتفاقا 
وإذا . وال يسأل إال من اعتبر فى الشريعة جوابه       . ألن التعبد ال يكون بالجهل    

فالقضاء حاكم علـى    . استفتى المتنازعان فقيها مع وجود الحاكم التزم بفتواه       
 .السلطان

كون مـن أهـل   وال يستفتى العامى إال من عرفه بالعلم والعدالة أى أن ي      

                                                           
א)١( א ، א א٣٩−٣٨א ،١٦٣.
אא)٢( א ، א א .١٦٥−٢/١٦٤א
א٣٩٠−٢/٣٨٩א)٣( א، ، א٤٦٤−٣/٤٦١א א ،

א،٤٦٥−٥/٤٦٤ א،٤/٥٩١א א ،٢٩١−٢٩٠א א ،
א א،٢٨٥−٤/٢٨١א .٢٩٠−١/٢٨٩א

א)٤( .٢٩٣−٤/٢٩٢א
אא)٥( א ، ،)א(א،٢٠−١٤א

א א ، א א א א א א ، א ، א ، א א
א א٢٢−٢١، ،٧٣٤−٢/٧٣٣.

א)٦( .٤/٥٩٤אא،٢٦٢−٤/٢٦١א



−٤٨١−

ال يسـتفتى   . فاالستفتاء لألفضل . االجتهاد أمام الناس جامعا بين العلم والدين      
وإذا كانوا كثيرا يختـار     . إال من غلب على ظنه أنه من أهل االجتهاد والفتيا         

 فإن استووا فـى العلـم والـدين         .فإن استووا فى العلم فالدين    . أكثرهم علما 
 .)١(ين فليأخذ األخففإن استفتى اثنين متساوي. فالتخيير

ويسأل المستفتى واحدا فقط من المجتهدين وليس جميع من يلقـاه بعـد             
 ديتعـد . حذقه صنعته ومبلغ علمه وأمانته بل وهيئته وسلوكه       السؤال عنه فى    

إذا أراد العامى أن يستفتى فإنه       .)٢(المجتهدون ويسأل العامى أعلمهم وأفضلهم    
يستفتيه طبقا لمظهـره     من   رويختا. اهيستفتى مجتهدا واحدا وليس كل من يلق      

 .)٣(وفتواهوهيبته وقبل قوله 

االجتهـاد وتنـاقض    الواقعة بين مفتين مستجمعين شروط      وإذا ترددت   
 فـإن تسـاويا     ،النفى واإلثبات فالمستفتى يتبع األعلـم واألورع      جوابهما بين   

األشد بل األخـف، ولـيس       تساويا فليس     فإن . وإن تساويا فاألفضل   .فاألورع
والسـؤال  .  ويسأل العامى العالم، ويسأل المقصر الكامل      .)٤(األغلظ بل األلين  

  .)٥(ألهل العلم المعروفين بالدين والورع قبل العلم بالكتاب والسنة
                                                           

א٣٩٢−٢/٣٩٠א)١( א٢/٧٣٥، א ، א א ،
א ، א،٩٤١−٢/٩٣٩א ، א א ، א

א٤٦٨−٣/٤٦٥ א،.١٣٤٣−٢/١٣٤٢، א א
א٤٧٩−٤٧٨א א٤٠٨−٤/٤٠٣، א א٢٨٣−١/٢٧٨، א ،٢/٣٦٣−

א٣٦٩ א٣/٢٥٢א،٣٨٥−٢/٣٨٤، ،٤٧٢/٥١٣−٤٦٦/٤٧١،
א .٢٣٠−٢/٢٢٣א

אא)٢( א ، א٢٧−٢٦א א ، א א א ،
א،٢٠٥−٢/٢٠٣ א٢٨٦−١/٢٨٥א א،١٤٢٢−٤/١٤٠٣، ،٤/٥٩٥א
.١٦٦−١٦٥א
א)٣( ، א א١٥٦−١٥٣א א א،،

א،٧٣٦−٢/٧٣٦ א٢٩٥،٥/٤٦٧−١/٢٩٣א א א٣٧٠−٢/٣٦٩، ،
א٢٥٦−٣/٢٥٥א،٣٨٨−٢/٣٨٥ א٥١٣−٤٦٧/٤٧٢/٥١٢، ،
١٥٠.

.١٣٤٥−٢/١٣٤٤א)٤(
.٢٧٢−٢٧١א)٥(



−٤٨٢−

وقـد  . فإذا ما حلت نفس النازلة مرة ثانية بالعامة فليس عليه االسـتفتاء           
ت المسـافة   يسأل فلربما تغيرت الظروف، وتباينت المصالح خاصة لو بعـد         

  .)١(األولى والنازلة الثانيةالزمنية بين النازلة 

 وإن كـانوا    .)٢(وإذا لم يكن فى البلدة مفت واحد على العامى مراجعتـه          
كمـا ال يلزمـه     . وال يلزمه مراجعة األعلم   . جماعة فعليه أن يسال من يشاء     

التنقل من عالم إلى آخر الختيار أحسن الحلول وأقرب األحكـام إلـى قلبـه               
 أن يسـأل    ىيمكـن للعـام   . فهذا تحكيم لألهواء فى األحكام    . وأيسرها عليه 

بالرغم من وجود األفضل وهـو نفـس الموقـف الكالمـى فـى              المفضول  
 .)٣(اإلمامة

واالقتداء باألفعال الصادرة عن أهل االقتداء إما أن تكون لمـن أثبـت             
ة أو بالشـرع    النبى أو فعل أهل اإلجماع أو ما يعلم بالعاد        الدليل عصمته مثل    

والعصمة للنبى أو لألمة أو     . عدم تواطئهم على الخطأ أو ما كان بخالف ذلك        
للتواتر ما يستحيل عليه التواطؤ على الكذب ودون ذلك يكون االقتداء قصـدا            

 ويتطلـب   .)١(األقوال واألفعـال  قتداء بمجموع    وطلب العلم باإل   .)٤(أو بالقرائن 

                                                           
א)١( א ، א ،٣٣−٣٢א א א ،١٥٧א،

א،١٣٤٤−٢/١٣٤٣א ؟، א א،٤٨٢א .٢٤٤−٥/٢٤٣א
.٣٦٢−٣٩٠/א)٢(
א)٣( אא א ، א א ،١/٢٠٥א

א ، א ،٢٠٩−٢٠٦א א א א،
א٢/٧٣٥ א ، א א א،٥٠٤−٤٨٣א،١٨٢−٢/١٧٧، א
א٤/٥٩٠ א، א ، .١٩٤−٢/١٨٢א

א)٤( .٢٨٣−٤/٢٧٢א
אא

אא

אאא אאא אא א א



−٤٨٣−

  .)٢(بالموضـوع واالنشـغال بـه     المقتدى به عدة أوصـاف مثـل االهتمـام          
ويسقط عن المستفتى التكليف بالعمل عند فقد المفتى إذا لم يكن له به علـم ال         

فإذا سقط التكليف عن المفتـى فسـقوطه عـن          . من حيث االجتهاد أو التقليد    
ولو كان ممكنـا    . واألعمال قبل الشرائع خارجة عن التكليف     . المستفتى أولى 

 .)٣(بفقد العلم ومن ثم يسقط العمل أصال .لكان تكليفا بما ال يطاق

وموت المفتى ال أثر له على تطبيق المستفتى فتواه إن لم يكن طبقها فى              
 فلو كـانوا أحيـاء لربمـا        . ومع ذلك ال يجوز تقليد المفتين الموتى       .)٤(حياته

 .تغيرت فتواهم

 ومذهب المفتى مصدر    ، مذهب المجتهد أساس اجتهاده    .بــ المذه -٣
د يضاف المذهب إليه قياسا ليس على جهة التاريخ بل علـى جهـة               وق .فتواه

وال يعنى المذهب الفقه االفتراضـى      . المعنى إذا انتسب إليه ولم يكن مؤسسه      
 .فالفقه فقه النوازل وليس االفتراضـات     . االحتمالى النظرى الذى ال واقع له     

طـة   وأصـبح نق   ،بل يعنى المذهب التاريخى الذى استقر وتكلس فى التاريخ        
وقد يختار غير المجتهد    .  ومرجعا مثل المذاهب األربعة    ، ومقياس حكم  ،جذب

 .)٥(يقبل بشرائط الراوىو .ال نقل عينهمذهب مجتهد تخريجا 

. وال يجوز االنتقال من مذهب إلى مذهب حتـى إذا اقتضـت الضـرورة             
وال يجوز إتباع رخص    .  بعض المذاهب ال يعنى فسادها     ومراعاة الخالف فى  

  .)٦(واألخذ بأخف القولينالمذاهب 

 ولـيس   ،فالعلم هو الـدليل والبرهـان     . والعلم له األولوية على المذهب    
فال يجوز للمجتهد االقتصار على ترجيح مذهب       . التحكم والتحزب والتعصب  

                                                                                                                                        
.٢٨٦−٤/٢٨٣א)١(
.٢٩٠−٤/٢٨٦א)٢(
.٢٩٢−٤/٢٩١א)٣(
.٥٢٣−٥٢١א)٤(
א)٥( א .٢٥١−٤/٢٤٩א،٢٨٨א
א،٥٢٤א)٦( .٦٠٣−٤/٥٦٧א



−٤٨٤−

 .)١(على مذهب من غير أن يتمسك بما يستقل به دليال

إجماع فهـو   وإذا علل المجتهد مسألته بعلة أو استشهد بكتاب أو سنة أو            
. وفعله ومفهومه ودليله فهو أيضا مذهبه     . مذهبه أو رجح أحد قولى الصحابة     

لحق بالمذهب ألن   يوإذا كانت علة شبه فإنه ال       . جزأ فى االستدالل  فالمذهب يت 
المذهب الراسخ يقوم على قياس العلة ولـيس قيـاس الداللـة أو الشـبه إال                

فالقاعـدة  . خف دون األثقـل   وإذا تشابه حكمان فى مذهب أخذ بـاأل       . استثناء
عِلَم التاريخ فالمتأخر له األولوية علـى المتقـدم         وإن  . األصولية هى التيسير  

نظرا لتقدم الزمان وتغير المصالح إال إذا تأخر المسـار وانغلـق المـذهب              
فى هذه الحالة يكون المذهب المتقدم أكثر قربـا مـن           . وصار خارج التاريخ  

ومن . وإذا تفرد المجتهد بحكم فهو مذهبه     . خرمصالح الناس من المذهب المتأ    
حقه استحداث مذهب جديد نسقى أو جزئى لما كان تقليـد المـذاهب لـيس               

 .)٢(مصدرا من مصادر االجتهاد

وتخريج قولين فى مسألة يتم عن طريق ترجيح الالحق علـى السـابق             
 طبقا  نظرا لتقدم الزمان أو ترجيح أحد القولين اآلخرين طبقا لعبارات التخيير          

لمصلحة الواقع الحاضر أو اختيار أحد القولين األرجح فى صـياغة أخـرى             
 طبقا لبداهة العقل فالمذهب يقـوم علـى العقـل           .)٣(وإال فال يعرف المذهب   

 .والواقع مثل الوحى

إذا عِلـَم   . وإذا نقل المجتهد قوالن فى موضوع واحد أو فى موضـعين          
وإن لـم يعلـم     . ير االجتهاد معـه   التاريخ فالمتأخر ألن الزمان قد تغير وتغ      

 .)٤(التاريخ فالتخيير

بل يفتى باجتهاده . واألفضل، ال يجوز للمفتى أن يفتى بالحكاية عن غيره        

                                                           
.١١٥٧−٢/١١٥٦א)١(
א،٥٣٤−٥٢٥א)٢( א٢٥٠−٢٤٤א ،٣٧٩−٢/٣٧٧.
א٥٥٠−٤٣٤א)٣( ،١٥١.
.١٣١٨−٤/١٣١٥א)٤(



−٤٨٥−

لذلك ال يجوز أخذ    . أن يفتى بما فى كتب الفقهاء     وإال كان مقلدا وجاز للعامى      
ول ولو عاش ربما ألفتى بغير ما أفتى به أ        . النقضاء الزمن الفتوى عمن مات    

فإن سـئل   .  إذا سئل المفتى عن حكم لم يجز له أن يفتى بمذهب غيره            .)١(مرة
اإلفتاء فقط  . فى كتب الفقهاء   وال يجوز اإلفتاء بما يجده    . عنه جاز له أن يحكيه    

فليس نقيض األول    فإذا تغير االجتهاد الثانى   . طبقا لالجتهاد الحالى أو المستقبلى    
 .ه إعالم المستفتى أن المسألة عليها خالفوعلي. وإخبار العامى بذلك التغير

. واالجتهاد فى مذهب اإلمام من مجتهد ممكن ومن مختلـف العصـور           
أما االجتهاد فى مـذهب اإلمـام مـن         . فاالجتهاد عمل جماعى مثل اإلجماع    

عامى فهو إدخال للجهل فى العلم، وللظن فى اليقين، وللمصلحة الخاصة فى            
 .)٢(المصلحة العامة

                                                           
א)١( ، א٩٣٤−٢/٩٣٢א ،٢٥٥−٣/٢٥٤א،٤/٣٩٤،

.٥١٣א
.٥٢٦−٥٢٣א)٢(



−٤٨٣−

 ولل األـالفص

 رعـــاـد الشـمقاصـ

 . بنية الوعى العملى: أوال

بعد أن ينتقل الوعى عبر التاريخ، المصادر األربعة للشـرع، الكتـاب            
 فى الوعى التاريخى، وبعد أن يتم فهمه بالعقل عن          والسنة واإلجماع والقياس  

 ،طريق مبادئ اللغة وبالمصلحة عن طريق إحصاء الواقع فى الوعى النظرى          
كون الوحى جاهزا للعمل والتطبيق والدخول فى العالم والتأثير فيـه عـن              ي

 .)١(طريق الوعى العملى

     ن فى بنية علم األصول وبمسميات عديدة       والوعى العملى هو آخر ما تكو
فى بنيته الثنائية، المقاصد واألحكام، ثم      " الموافقات"قبل أن يكمله الشاطبى فى      
 . المكلف، وأحكام الوضع وأحكام التكليفومقاصدرباعية فى مقاصد الشارع 

ومن ضمن العناصر المكونة للوعى العملى أهلية اآلدمـى أى اإلنسـان            
وهو ما يعادل   . لوجوب الحقوق المشروعة عليها، األمانة التى حملها اإلنسان       

إذ يخلق اآلدمى وهو أهل لوجوب الحقـوق عليـه          . وضع الشريعة للتكليف  
 الخطاب شـرعا    ق ويح .)٢(ات العقلية عند المعتزلة   والتكليف أحد الواجب  . كلها

 .)٣(فهم الخطاب بالعقل، والعمل به: قدرتيناألهلية وتملك  .حين البلوغ

                                                           
.٢٣٦א)١(
א)٢( ، א א א ، א א .٤١٩−٤١٧א
א)٣( ، .٤٢٠א



−٤٨٤−

صل مـن األوائـل الـوعى       للبزدوى أول من ف   " كشف األسرار "ويعتبر  
فى " الموافقات" فى   األواخرالعملى فيما يتعلق باألهلية كما فعله الشاطبى من         

 .)١(امالمقاصد واألحك

المقاصـد هـى    . المقاصد واألحكام : ويتكون الوعى العملى من قسمين    
فالشريعة ليست علة فاعلة للقهر أو علـة صـورة          . األهداف العامة للشريعة  

 تهـدف   .للشكل والنص أو علة مادية آلية للتنفيذ والتحقيق بل هى علة غائية           
 تتغير بتغيـر     وال .إلى تحقيق مقاصد عامة ال يختلف عليها األفراد والشعوب        

أما األحكـام فهـى تحويـل هـذه         . وهى الثوابت فى الدين   . الزمان والمكان 
المقاصد إلى تحققات عملية فى األفراد والمجتمعات، تحويل القصد إلى فعل،           

 .والنية إلى سلوك

وهناك مصطلحات خاصة بالوعى العملى تذكرها المقـدمات النظريـة          
 ونظرا ألهمية الوعى العملى     ." التكليف أحكام" والغالب هو    .)٢(األولى للمتون 

: فقد يبدأ بها المتن مباشرة بال مقدمات نظرية فى أحكام التكليـف الخمسـة             
 وأحيانا تتأخر أحكام التكليف     .)٣(الوجوب والندب والحظر والكراهة واإلباحة    

تمحى أساسا كوعى مستقل وتلحق بالمبادئ اللغوية وتصبح أحد أبعـاد           بل قد   
 .)٤(الوعى النظرى

 وإذا  .)٥( قد تكون بدايـة العلـم      ،والوعى العملى، أحكام التكليف الخمسة    
 وإذا أتـت    .)٦(فألنها الوسائل التى تحقق الغايـات     أتت األحكام قبل المقاصد     
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المقاصد قبل األحكام فألن الكليات تسبق الجزئيات، والغايـات تـأتى قبـل             
 .الوسائل

قد يقال أنها غائبة     .المقاصد موضوع رئيسى وجوهرى فى علم األصول      
ى يقتضـيها   تلاوهو مجرد كالم مجرد عن تتبع المعانى        . وتحتاج إلى أخبار  

االستقراء وليس األلفاظ ووضعها اللغوى مما قد يؤدى إلى القول بأن الشريعة            
من جلبها أو أنهـا فـى الـبعض دون          لم تراع مصالح العباد أو بأنها منعت        

  منع القياس، ويـذم     . ة أحيانا أخرى  فة أحيانا ومجهول  البعض اآلخر، معربل ي
 .الرأى

وقد يغالى فى الطرف اآلخر بجعل مقاصد الشريعة فى الباطن وليسـت            
 ومـا   .عصمة األئمة المجتهدين  والبديل  . فى الظاهر من أجل إبطال الشريعة     

 قيمة مقاصد ال تظهر وال تكشف عن نفسها؟

شريعة من األوامـر    ويتم التعرف على مقاصد ال    . وقد يثبت الطرفان معا   
مـن   أو   والنواهى والتصريح بها ابتداء أو جعلها ضمنية تعـرف بـالمفهوم          

اعتبار العلل القطعية أو الظنية، المنصوص عليهـا أو المسـتنبطة، عمـوم             
 .)١(أحكامها وخصوص أسبابها، فى العبادات أو المعامالت

ـ      .أصلية أو تابعة، عادية أو عبادية     والمقاصد   ل،  والشـرع اقتضـاء فع
وتأتى بالفعـل   ". اهللا"وليس المقصود منها    . ودافع على العمل، وإصالح الدنيا    

 ، وتتم فى عالم الشـهادة     .اإلنسانى العادى والبطولى وليس بخوارق العادات     
" الحكماء المتقدمون والفالسفة المتعمقـون    "وليس فى عالم الغيب، كما يحاول       

وإن وقع عكس ذلك    . الغيبطلب الفعل فى عالم الشهادة وحده وليس فى عالم          
 ويحال بها بين اإلنسـان      .وتعترضه الموانع  ،يصبح الفعل محفوفا بالمخاطر   

 ، ويصبح األمر كله ابتالء وامتحانـا      ، ويقضى على حرية اإلنسان    .ومقصوده
يميز علم أصول الفقه عن علـوم الحكمـة         وهو ما   . وهو ما يقوله الصوفية   

 .وعلوم التصوف
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يرا بالسكوت عن شرع التسبب أو عن شرعية        عرف مقاصد الشرع أخ   وتُ
ويسكت الشارع إما ألنه ال داعيـة لـه         . العمل مع قيام المعنى المقتضى له     

خطـاب إلـى    "ومع ذلك الوحى كلـه قصـد،        . تقتضيه أو بوجود المقتضى   
 .)١("نساناإل

فـال  . والوسائل تحقيق لهـا   . المقاصد لذاتها . والشريعة مقاصد ووسائل  
:  وتتكون المقاصد من قسـمين     .)٢(وال وسائل بال مقاصد   مقاصد بال وسائل،    

 فالشريعة مقاصد، والمكلف أنمـاط مـن        .)٣(مقاصد الشارع ومقاصد المكلف   
 هى هذه المقاصد الكلية ذاتها بعد أن تتحـول إلـى            ، تقوم على نوايا   ،السلوك

الشريعة قصد وهدف للتحقيق وليست قيـدا علـى السـلوك           . مقاصد فردية 
 مجموعة من المبادئ العامة التى ال تختلف باختالف األديان          هى. وتحديدا له 

هى بمثابة الجمع بين اإلعالن العالمى لحقـوق        . والمذاهب والطوائف والملل  
اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان،    اإلنسان، واإلعالن العالمى لحقوق الشعوب،      
 .واإلعالن العالمى لواجبات اإلنسان ومسئولياته

وضع الشريعة ابتداء، وضع الشريعة لإلفهـام،       : بعةومقاصد الشارع أر  
 .)٤(وضع الشريعة للتكليف، وضع الشريعة لالمتثال

 .وضع الشريعة ابتداء: ثانيا 

 ويعنى أن الشريعة قد وضعت لمصـالح        . المصلحة أساس التشريع   -١
 وقد تم استقراء هذا األصل من       .)٥(وهو أصل فيها مثل أصول العقيدة     . العباد

 أى أصل عقلى وواقعـى، اسـتنباطى        ئىفهو أصل استقرا  . شريعةجزئيات ال 
 .استقرائىو
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 . ال تختص بموضـوع دون موضـوع       ،ومقاصد الشارع مطلقة وعامة   
هى الخـيط الـرابط لألفعـال،       . وهى مطردة فى كليات الشريعة وجزئياتها     

 .والمصب النهائى للسلوك

ا يراد   كاملة بحسب م   ةعلى هيئ والمصلحة من الصالح أى كون الشىء       
المصلحة .  والمنفعة جزئية  ،المصلحة كلية . فالمصلحة ليست المنفعة فقط   . به

 والمنفعة ماديـة فحسـب،      ،المصلحة مادية ومعنوية  . عامة والمنفعة خاصة  
 األداة  ،فتضـم الوسـيلة والغايـة     . السبب المؤدى إلى الصالح   وتعنى عرفا   

 .والتحقق

 ،عبـادات حـق اهللا  وتنقسم إلى عبادات ومعامالت حتـى وإن كانـت ال        
. غنى عـن العـالمين    " اهللا"فالكل حق اإلنسان ألن     . والمعامالت حق اإلنسان  

اهللا فى عون العبد مـا دام العبـد فـى عـون             "والرأسى لصالح األفقى ألن     
 .)١("أخيه

يا أيها اإلنسان ما غـرك      وترتبط المصلحة بالغائية فى الخلق والكون       
 ،فى أى صورة مـا شـاء ركبـك        . بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك     

ألـم  فقد جعلت األرض لـه      . الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى      وأيضا  
 له الطعام والشراب    موقد. إن يوم الفصل كان ميقاتا    ... مهادااألرض  جعل  ن
   متاعا لكم وألنعامكم  ... إنا صببنا الماء صبا   . فلينظر اإلنسان إلى طعامه .

وأمـا  ا يشرعها الناس وإال ضل فى الدنيا        واإلنسان يدرك مصلحة نفسه كم    
واهللا يـدعو إلـى دار      ، وأيضا   ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى     
 . السالم، ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم

ما الزبد  أهى أساس الوجود كله     ليست المصلحة فقط أساس التشريع بل       
والمصالح ليسـت    .)٢(فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى األرض        

مواقـع  "فقط فى أحكام التكليف والخطاب الشرعى بـل هـى أيضـا فـى               

                                                           
א)١( .٤٨/٥٠א
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مثبوتة فى العالم، بها حياة اإلنسـان ومعاشـه،          المصالح الدنيوية    .)١("الوجود
ويعرف الفرق بينهما عـن     . وضدها المفاسد الدنيوية أيضا   . المعنوية والمادية 

 .كمة عبر التاريخمجرى العادات وخبرات البشر المتراطريق 

وقد تختلط المصالح بالمفاسد فيعرفان باألغلب واألقوى واألشد، بالقصد         
عسى فال يوجد خير خالص فى مقابل شر خالص         . األول أو بالقصد الثانى   

 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، واهللا يعلم          ،وهو خير لكم  أن تكرهوا شيئا    
ان على العادة والشرع أى يستندان      المصلحة والمفسدة يقوم  . وأنتم ال تعلمون  

وإن تعارضا فالتوفيق أو الترجيح أو      . األصالن ، فيتساوى إلى الواقع والنص  
 الواقع والنص شىء واحد يدركـه       .االختيار طبقا لمنطق التعارض والترجيح    
 .العقل نظرا لوحدة الوحى والعقل والطبيعة

ـ           افية تختلـف   وال يمنع ذلك من أن تكون المصلحة والمفسدة أمورا إض
 . وربما العصور واألزمان،باختالف األفراد واألحوال والظروف

وقد قام األمر على جلب المصالح والنهى على درء المفاسد فى إطار ما             
والمصلحة ليست فقط سـلوكا     . فالقصد الكلى متحقق فى أفعال جزئية     . يطاق

وليسـت   ،مور بهـا  أالمصلحة م . طبيعيا تلقائيا بل هى سلوك مدفوع بالشرع      
المصـلحة  .  وفى المضار المنـع    ،فاألصل فى المنافع اإلذن   . فقط مأذونا فيها  

ما يقوله الفالسفة فى أن الخير هو       مثل  وهو  .  والمضرة ضد الطبيعة   ،طبيعية
الخير هو القاعـدة والشـر      . األصل والشر هو الفرع، مجرد غياب األصل      

 ولـيس القصـد     ،ينىويعنى الفالسفة بالخير القصد الخلقى التكـو      . االستثناء
 .التشريعى

 ،وال تعارض بين جلب المصالح ودرء المفاسد كأصـلين فـى الواقـع            
 نظـرا لوحـدة العقـل والواقـع         ، وكأصلين فى الشرع   ،وكأصلين فى العقل  

 كما ال تعارض بين الكليات والجزئيات، بين األصول والفروع، بين           .والشرع
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مـا هـى خالفـات كالميـة     والخالف بين المذاهب إن. االستنباط واالستقراء 
 .)١(فقهية

جلب المصلحة ودرء المفاسد هما أساس نظام كونى تشريعى ووجودى،          
 وهو أقرب إلى    .)٢(نظام البشر ونظام العالم، النظام اإلنسانى والنظام الطبيعى       

وال يقوم نظـام الكـون علـى        . ى ينظم الحياة كلها   القانون الكلى الشامل الذ   
 .هواءهم لفسدت السموات واألرضولئن اتبع الحق أاألهواء 

.  وهو ميدان علم أصول الفقـه      ،والمصالح والمفاسد يتعلقان بأمور الدنيا    
أما ما ينتج عنهما من ثواب وعقاب فى اآلخرة فهو أدخل فى علـم أصـول                

ووصـف   . وال توجد وسيلة لمعرفتها إال قياسا للغائب على الشـاهد  .)٣(الدين
وهى نفس البنية فـى هـذا       . إعمال الخيال الشرع لها فى حاجة إلى تأويل و      

فى هذا العالم بالمشاهدة وفى ما يتبعه من عوالم باالسـتنتاج           . العالم وتوابعه 
فإذا كانت الطاعة والمعصية تعظمان فى الشرع       . والقياس القائم على التجربة   

فإن أعظـم المصـالح فـى       بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها        
وأعظم المفاسد ما   . ضروريات الخمس المعتبرة فى كل ملة     الشريعة جريان ال  

المصالح والمفاسد ما به صالح العالم وفساده أو ما يدل على كمال            . يخل بها 
 وهى الضرورات   ،وكل منهما على مراتب   . ذلك الصالح أو إتمام ذلك الفساد     

 .)٤(الخمس

ا  وتقوم مصادر الشرع كله. تأسيس المصادر األربعة على المصلحة   -٢
المتفق عليها أو المختلف عليها على مصدر واحد هو المصـلحة باعتبارهـا             

 .)٥(والنص أقوى األدلة  . فالكتاب يقوم على المصلحة   . المصدر األول للتشريع  
يا أيها الناس قد    فاإلجمال مثل   . وقد دل عليها النص األول إجماال وتفصيال      
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عظة تهـدف إلـى     والمو. لما فى الصدور  جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء      
هو خير   وإلى الخير    ،فبذلك فليفرحوا وتؤدى إلى الفرح    . تحقيق المصلحة 

ولكم فى القصاص    :والنصوص كثيرة يمكن استقراؤها مثل    . مما يجمعون 
فاجلـدوا  الزانية والزانـى      ،والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما     ،حياة

 .س واألموال واألعراض وهى رعاية المصالح فى النفو.منهما مائة جلدة

ولتعلمـوا  منزهة عن العبث مثل     وها قصد وغاية،    ، ل وأفعال اهللا معللة  
 .فالعقل قصد وغاية. وليس ذلك قيدا على األفعال. عدد السنين والحساب

إنما التوبة علـى    تفضل ووجوب، وإرادة ذاتية مثل      ورعاية المصالح   
على من الشخص، والمبـدأ     فالقيمة أ . ربكم على نفسه الرحمة   كتب    ،اهللا

 . ال فرق بين إرادة وإرادة،عام على الكل

. وقد قام الشرع على رعاية المصلحة مطلقا وليس فقط إلكمال النـاقص           
ال تسـتبعد   ومـن ثـم     .  وليست فقط أساس كمـال     ،فالمصلحة أساس وجود  

ألن المصـادر األربعـة تقـوم علـى         المصلحة كأساس مسـتقل للتشـريع       
 .)١(المصلحة

ال ضـرر وال    "إذ يقتضـى حـديث      . تقوم على المصلحة  أيضا   والسنة
 إذا نفاهـا    .فالضرر هو المفسدة  .  والمفاسد نفيا  ،رعاية المصالح إثباتا  " ضرار

. الشرع لزم إثبات النفع وهو المصلحة ألنهما نقيضان وال واسـطة بينهمـا            
يبيع ال  " واألحاديث كثيرة مثل     .)٢(المصلحة بيان للنص مثل بيان السنة للقرآن      

بعضكم على بعض، وال بيع حاضر لباد، وال تنكح المرأة علـى عمتهـا أو               
فالمصـلحة أسـاس العالقـات      ". خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم      

وتحييد التنـافس فـى      ، وتهدئة االنفعاالت  ،تقوم على الذوق السليم   . األسرية
لعالقـات  المصالح التى قد تنتهى إلى التضارب والتناقض ممـا يضـعف ا           

 .االجتماعية أو يقضى عليها تماما
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حكم فإنك ال تحكم    ا"وهى الصواب مثل    . وقد كان النبى يحكم بالمصلحة    
عـن  وقد أتت النبوة للـدفاع    . فال فرق بين الوحى والمصلحة    ". إال بالصواب 

 .)١(وتسمى العصمة ألن المصلحة ال تخطئ. المصالح العامة

ـ       ة، وإجمـاع أهـل المدينـة،       وتجمع كل صنوف اإلجماع، إجماع األم
وإجماع الكوفة، وإجماع العترة عند الشيعة، وإجماع الخلفاء األربعة أيضـا           

 وقــــــوة اإلجمــــــاع  . علــــــى المصــــــلحة 
 .جبـت وإذا اتفق الكتاب والسنة واإلجماع على المصـلحة و . مثل قوة النص  

وإن خالفاها وجب تقديم المصلحة عن طريـق التخصـيص ألن المصـلحة             
 . الكلضجزء ال ينقوال. أساس الكل

إما أن ال يقتضيا ضررا وال مفسدة ومن ثم يكونـان           والنص واإلجماع   
فيسـتثنى الضـرر    أو يقتضيان بمجموعهمـا     موقوفين عن تحقيق المصلحة     

ومن ثم فإن رعاية المصلحة     .  جمعا بين األدلة   ،"ال ضرر وال ضرار   "بحديث  
بالمصـالح  األحكام   وقد أجمع العلماء على تعليل       .)٢(أساس النص واإلجماع  

 .صل اإلجماعأ والنص .جماعالمرسلة حتى عند من ال يعترف بحجية اإل

اإلجماع  إنكار   .)٣(وتقوم المصلحة على النص واإلجماع حين التعارض      
أن وتتعارض النصـوص فـى حـين        . ممكن ولكن إنكار المصلحة مستحيل    

خـتالف   وليس اال  ،وقد حث النص على االتفاق    . رعاية المصلحة متفق عليها   
     واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا   وأيضا ،      إن الذين فرقـوا ديـنهم

وألـف بـين    ودعا إلى تأليف القلـوب      . وكانوا شيعا لست منهم فى شئ     
 بين قلوبهم ولكن اهللا ألّف      تلو أنفقت ما فى األرض جميعا ما ألف         ،مكقلوب
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لوال قومـك   "، وأيضا   "ال تختلفوا فتختلف قلوبكم   "وقد أوصى الحديث    . بينهم
أى أنه تـرك    " حديثو عهد باإلسالم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم        

كمـا أمـر يـوم      . كما أمر بجعل الحج عمـرة     . الهدم رعاية لمصالح الناس   
ما لى آمر بالشىء    "ثر المسلمون العادة غضب وقال      آ وحين   .بالتحللالحديبية  
خشية مـن   " ال إله إال اهللا دخل الجنة     من قال   "كما رد عمر حديث     ". فال يفعل 

وكثيرا ما قدم رعاية المصالح على أدلة الشـرع إلصـالح           . أن يتكل الناس  
والدخول فى   ، وحسن الرعاية  ،المصلحة هى التقدير  .  وانتظام أحوالهم  ،شأنهم

فالنص داخل اللغة وخارجها فى العـالم تجمعهمـا         . عالم النص خارج النص   
وهم واشتباه من   "عطيل أدلة الشرع بقياس فاسد وهو       وال يعنى ذلك ت   . العالمة

أنـا  وقياس إبليس   . بل هو ترجيح دليل شرعى على آخر      ". نائم بعد االنتباه  
 ال يقوم على رعايـة المصـالح        خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين       

المصلحة تجب القياس   .  ذلك من باب فساد الوضع فى رد العلة        بل إن . العامة
الص ألن المشاهدة واقع، والواقع له األولوية على النص والعقـل           العقلى الخ 

 .معا

والكالم فى أحكام الشرع إما فى العبادات والمقدرات ويستند إلى الـنص       
 .واإلجماع أو فى المعامالت والعادات ويستند إلى المصلحة

والدليل إن اتحدت المصلحة فى نص أو حديث أو إجماع أو قياس تثبت             
وفى حالة  . ت فى آية وحديث واستصحاب فإما أن تتفق أو تختلف         تعددوإن  . به

 االخـــــــــــــــــتالف قـــــــــــــــــد 
 االتفاق أو يبقى االختالف الذى ينتهى بالترجيح طبقا لترتيـب األدلـة             يمكن

وهذا سـهل   .  وطبقا لمنطق التعارض والترجيح    ،ابتداء من النص إلى الواقع    
ى الدنيا بأبعادهـا    ففى العبادات ألن العبادات أيضا تقوم على مصالح الناس          

ــاة    ــذه الحيـــ ــى هـــ ــة، فـــ ــة المختلفـــ  الزمانيـــ
 .)١(وما بعدها
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وتخضع أيضا لقانون التعـارض     . مصلحة الناس أظهر  وفى المعامالت   
فـال  وإن اختلفت وأمكن الجمع بينها      . إن كانت متحدة فال إشكال    . والترجيح

بل  وإن لم تق   .وإن تعارضت بحيث يمكن الجمع بينها فال خالف       . إشكال أيضا 
فإن تساوت فطبقا لالختيار القصدى     . الجمع قد يتم الترجيح بينها طبقا لألهمية      

بـل   ،أو الحر الذى يسميه القدماء القرعة دون الوقوع فى تساوى البواعـث           
 وتدخل المفسدة بعـين االعتبـار فـى         .)١(إتباع الدافع األقوى والغاية األكمل    

درء المفاسد  و.  من المفاسد   وأقل قدر  ،الترجيح، تحقيق أكبر قدر من المصالح     
. فالمصالح والمفاسد متداخلتان  . ةمقدم على جلب المصالح طبقا للقاعدة الفقهي      

وتتجلـى  . يتم الترجيح بينهما عن طريق التغليب كما هو الحال فـى اللغـة            
إن تعليق األمالك باألخطار باطل     "عقود طبقا لقاعدة    المصلحة والمفسدة فى ال   
إن درء المفاسـد    "، وهى صيغة أخرى لقاعدة      " جائز وتعليق زوالها باألخطار  
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 .)١("مقدم على جلب المصالح

وال يتعارض العقل والمصلحة نظـرا للوحـدة المبدئيـة بـين العقـل              
 .)٣( وال فرق بين العقل ومجارى العادات التى تمثل الواقع.)٢(والواقع

قدم يال يعنى أن الدليل الشرعى ال       وتقديم المصلحة على الدليل الشرعى      
على المصلحة بل يعنى طلب المجتهد فى إيجاد التوافق بين مصلحة العقـل             

كما ال يعنى   . إنما األمر هو ترجيح دليل على دليل      . والواقع ومصلحة الشرع  
فالشرع يقـوم   . اعتبار المصلحة أساس التشريع أى تقييد للشرع بجهة واحدة        

 مـن مصـلحة     ومصلحة االتفاق أولى  . والخالف رحمة وتوسع  . التعددعلى  
وقد يكون التعدد مفسدة ال مصلحة إلتباع الناس أرخص المذاهب          . االختالف

 . وهـى تجربـة أهـل الكتـاب       . مما يفضى إلـى التحلـل مـن الشـرع         
اهللا نزل أحسن الحـديث كتابـا       والتشابه فى آية    . وينفر الطبع من الخالف   

 . يعنى التوافق وليس االختالفمتشابها

خطأ ال يعتد به أو صوابا جائزا ال        الح المرسلة   وال يقال إذا كانت المص    
أو مطلقا يجعل األمة فى حالة جواز رأى آخر على خطأ مـع             يستبعد غيرها   
فالصـواب  ". اتبعوا السواد األعظم فإن من شذ، شذ فى النـار         "قول الرسول   

متعدد، وليس منحصرا فى القول بأن النص أساس التشريع الذى يعتمد علـى           
 ولـيس   ،وح من أعلى نحو العقل، ومن أسفل نحو الواقـع         فالنص مفت . النص

النص ظاهرة مركبة حتى وإن بدا على مستوى        . نصا مغلقا له كيانه من ذاته     
 .)٤(العبارة واضحا بسيطا
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 ويعنى كل أشكال القيـاس سـواء كـان القيـاس            .الحــ االستص -٣
الحكـم  الشرعى المحكم القائم على األركان األربعة، األصل والفرع والعلة و         

 .أو كانت أشكال االستدالل الحر

 فالمقصود من شـرع     .)١(وتظهر المصلحة فى القياس فى مقاصد الشرع      
تكون مراتـب اقتضـاء     و. الحكم جلب مصلحة أو دفع مضرة أو كالهما معا        

 وكالهما صحيح يخضـعان     .حكم يقينا أم ظنا   الحكم إلى المقصود من شرع ال     
 .)٢( الصواب فى االجتهادللتقدير دون خطأ أو صواب نظرا لتعدد

واالستصالح أدخل فى مقاصد الشرع، وضع الشـريعة ابتـداء إثباتـا            
، )العـرض ( والكرامـة    ،)الـدين ( والقيمة   ، والعقل ،النفس: للمقاصد الخمسة 

ت مصدرا غير شرعى من مصادر التشـريع        ، وليس )المال(الثروة الوطنية   و
وهـى المصـالح    . مدينةمثل شرع من قبلنا أو قول الصحابى أو عمل أهل ال          

 .)٣( وليسـت فقـط أحـد مصـادره        ،المرسلة، فالمصلحة أسـاس التشـريع     
ـ            ودفـع   ،ةواالستصالح هو جلب المصلحة، والمصلحة هـى جلـب المنفع

 لـذلك   .)٤( فى تحصيل المقاصـد    هوهى من مقاصد الخلق وصالح    . الضرر
ح إن أمور المسلمين محمولة على السداد والصـال "وضعت القاعدة األصولية   

 لذلك يـدخل    .)٦( وهو االستدالل المرسل أو المسترسل     .)٥("حتى يظهر غيره  
 والمصـالح   ،)٧(أحيانا فى مباحث القياس ومسالك العلة والمصـالح العامـة         
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 .)١(المرسلة

ويقوم القياس الحـر فـى كـل أشـكاله مثـل المصـلحة المرسـلة،                
رائع، واالستصحاب، والبراءة األصلية، والعادات، واالسـتقراء، وسـد الـذ         

يثبت النظر  .  أيضا على المصلحة   واالستدالل، واالستحسان، واألخذ باألخف   
مراعاة الـنص للمصـلحة العامـة       فى   عقالءالمصالح العامة فال شك عند ال     

والخاصة ألن المصالح العامة حقيقة مثل النص، والنص والواقـع واجهتـان            
 .)٢(لشىء واحد

 الحكـم أحـد أشـكال       بعدم ما يدل على الحكم على عـدم       واالستدالل  
 فالواقع أحـد جوانـب      .)٣(االستدالل الحر عن طريق رفع الشرع عن الواقع       

.  كما أن النص ال يقل واقعية من الواقـع         .من النص " نصية" وال يقل    .النص
الفعل نص فإن نفى قبول الفعل يقتضـى عـدم صـحة            وكما أن رفع أجزاء     

 يسـقط بـنص     وال.  وما صح وجوبه غير مؤقت بنص أو إجماع        .)٤(النص
أو بالوجود  وما ال يجب ال يجب إال بنص أو إجماع          . بالوجود ذاته بل  إجماع  
 إثباته يكون عدميا أو وجوديا ليس فقط طبقا للـنص           طلوب الحكم الم  .)٥(ذاته

 . سلبا فى العدموإيجابا فى الوجود أبل طبقا للوجود ذاته، 

فـى بعـض    كلياتـه لثبوتـه     واالستقراء المظنون هو إثبات الحكم فى       
ـ  وهو مشـتق     .)٦(ال يفيد اليقين مادام االستقراء ليس تاما      و .جزئياته ن أن  م

 .النص ما هو إال تجريد للواقع، وتعميم للجزئيات مثل القانون العلمى

أقل قدر من النص وأعظم     . فالحكم ليس قيدا  . وتثبت األحكام بأقل ما قيل    
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 الوحى للشقاء والمعاناة    فلم ينزل . ويأخذ المكلف أخف القولين   . قدر من الواقع  
 .)١(وجعله من داخلهابل لرفع القيد عن الطبيعة، 

والعوائد هى قوة األعراف فى األوطان، غلبة معنى من المعانى علـى            
فيقضـى بالعائـدة إن لـم تخـالف         . الناس فى جميع األقاليم أو فى بعضها      

 .)٢(الشريعة

المصلحة مثـل   بل إن المصادر الالشرعية أى الهامشية تقوم أيضا على          
 فالشـريعة   .)٣(قول الصحابى والعصمة، عصمة الشريعة أو عصمة األمـة        

معصومة، وصاحبها معصوم، وحاكمها معصوم، وإمامها معصوم، وأمتهـا         
 من يضر إذن بمصالح الناس؟: حينئذ يكون السؤال. معصومة

 .ةـــــام المصلحــــ أقس-٤

فة أصول الشريعة    ويمكن معر  . الضروريات والحاجيات والتحسينات   -أ
 :)٤(فهى تنقسم إلى. باالستدالل عن طريق المقاصد

 ويؤول المعنى منه إلى أمر ضـرورى ال         ،وهو أصل  ما يعقل معناه     -أ
وفيـه تعتبـر أجـزاء     . اإليالة الكلية والسياسة العامية   بد منه مع تقرير غاية      

القياس بعضها لبعض، واألصل باألصل، ويترك فيه القيـاس إلـى القاعـدة             
 .الكلية

 ما يتعلق بالحاجة العامة وال ينتهى إلى حد الضرورة، وفيه يجرى            -ب
 .القياس الجزء على الجزء

 ما ال يتعلق بضرورة وال حاجة ولكن يلوح فـى غـرض جلـب        -جـ
 .مكرمة أو نفى نقيض لها، وينضبط بقدر أفهام المكلفين
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 ما ال يستند إلى ضرورة أو حاجـة أو مكرمـة ويكـون تحصـيل                -د
 ومتروك للذوق   ، وفيه خروج من قياس كلى     ، إليه ابتداء  احصول فيه مندوب  الم

 .الفردى

من ضرورة أو    ما ال يلوح فيه المستنبط معنى أصال وال مقتضى           -هـ
ى فال  جزئمعنى  متنع استنباط   اإن  . استحداث مكرمة وال حظ فردى    حاجة أو   

ل وتخيل   وهو متروك لحرية االستدال    . غرض الشارع  و وه .يمتنع تخيله كليا  
 .آفاق أرحب من القيد بالقانون والتقيد بالشريعة

المصـالح والنصـوص    فى حين أن    وهذا يعنى أن الوقائع ال حصر لها        
الواقـع  .  ومن ثم كان الواقع أكثر غنى مـن الـنص          .)١(ومحدودةمحصورة  

 .والحرية تتجاوز القيد بالضرورة.  والنص قيد،حرية

لم يشهد له، وقسـم لـم    ما  الشرع، و ما شهد لها    : والمصلحة ثالثة أقسام  
يستعمل فـى   .  وما شهد له الشرع حجة     .)٢(يشهد له الشرع ال معه وال ضده      

 سـواء فـى     ،القياس واستنباط الحكم من النص ومن الواقع على حد سـواء          
 تأويـل الشـرع      سوء فهووما شهد ضده الشرع     . الواجبات أو المحظورات  

ـ  بحيث يحقق مصالح الملوك      ات المصـالح، خلطـا بـين       والرؤساء وجماع
المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، بين المصلحة الموضوعة وأهواء النفس         

 .وقد تكون الشهادة إيجابا بالمصلحة أو سلبا بالمضرة. واالنفعاالت الوقتية

الضـروريات  : وما ال يشهد الشرع له وال ضـده فهـو علـى أنـواع             
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ضـرورة والحاجـة    والحاجيات والتحسينات أى مراتب المصـلحة بـين ال        
 واالحتمـال   ،والتحسين، بين الضرورة القصوى، والضـرورة االحتماليـة       

وال يوجد حد رياضى فاصل بين هذه المراتب بل تتداخل فيما بينها            . الخالص
فقد يرى البعض حاجة أقرب إلى الضـروريات أو  . للفهم وللحس السليم  طبقا  

 الضروريات ويراهـا    كما قد يتنازل زاهد عن    . تحسينا أقرب إلى الحاجيات   
بل ويتنازل أيضا عـن الحاجيـات       . أقرب إلى الحاجيات أو إلى التحسينات     

 .)١(والتحسينات

لذلك تراعى  . والضرورية عليها تقوم مصالح الدنيا، وبغيابها تفسد الدنيا       
 وهى كليات .  ومن جانب العدم لدرء المفاسد     ،من باب الوجود لجلب المصالح    

ـ     .ال يرفعها تخلف الجزئيات    ى الـذى ال يبطلـه      و تقوم على االستقراء المعن
 وإذا تعارضت مصلحتان تغلب األقوى درجة مثل        .)٢(تخلف بعض الجزئيات  

حاجة الدولة إلى استيفاء الضروريات فتمنع استيراد الحاجيات والتحسـينات          
وكل . مراتب ولكنها مقصودة من شرع الحكم مع اختالف ال        .)٣(من الكماليات 

 .)٤(ال تعود إلى األصل باإلبطالأإضافات للتكملة بشرط مرتبة تضم إليها 

.  والحاجيـة أصـل للتحسـينية      ،فالضرورية أصل للحاجية والتحسينية   
واختالل الفرعين ال يؤدى إلـى      . واختالل األصل يؤدى إلى اختالل الفرعين     

 .)٥(حافظة على المراتب الثالثمالواألكمل . اختالل األصل كليا أو نسبيا

والتى مـن    والضروريات هى مقاصد الشرع      .ت الخمس  الضروريا -ب
تأتى الحيـاة أو    . لنسق عقلى الترتيب  ويخضع  . أجلها وضعت الشريعة ابتداء   

والنسل يـدخل   . فالعقل والقيمة والعرض والثروة مقومات للحياة     . النفس أوال 
 .ثم يأتى العقل ثانيا، فالحياة هى الحيـاة العاقلـة         . ضمن الحياة واستمرارها  
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ثم تأتى القيمة أو المبدأ الكلـى       . قديماالحكماء  سان حيوان عاقل كما قال      واإلن
 وأخيرا تأتى الثروة الوطنية     .ثم يأتى العرض أو الكرامة    . الذى يدركه العقل  

وهى التى بها حاجات النـاس األساسـية وقضـاء          . أى المقوم المادى للحياة   
. لعرض والمال كواقـع الحياة ودعامتها العقل والقيمة كمثال، وا  .)١(مصالحهم

وال حياة دون عقل وإال تكون حياة عضوية        . وتسبق الدين فال دين بدون حياة     
وكرامة اإلنسان وقيمته أى العـرض تسـبق        . ثم يفهم الدين بالعقل   . خالصة

 .)٢( وكل ما يحفظ هذه المقاصد الخمسة فهو شرعى.ثروة األمة أى المال

. تبقى بنى األفعـال ومقاصـدها  و ،وتتغير األمثلة الفقهية بتغير العصور   
فالنفس هى المحافظة على الحياة ضد الحروب واألمراض والفقر وكـل مـا             

 .يهدد الحياة اإلنسانية والحيوانية والنباتية بما فى ذلك التصحر والتلوث

والعقـل  . فاإلنسان حيوان ناطق كما قال القدماء     . والعقل هو قيمة الحياة   
ودون العقل ال يتم فهم     . اة الحيوان والنبات  هو ما يفرق حياة اإلنسان عن حي      

 .فالعقل أساس النقل. شريعة وال يصح التكليف

والدين ال يعنى العقيدة فقط أو الشريعة فقط بل يعنى القيمـة وعظمـة              
 ، والدفاع عن المعيار العام الشامل غير المـزدوج        ،اإلنسان فى حمل الرسالة   
الدين يختلف عليـه    . ، والقيم واحدة  الديانات متفرقة . وتحقيق المثال فى الواقع   
وطالما حدد الفالسفة الدين فى حدود العقـل بأنـه          . الناس واألخالق توحدهم  

أخالق كريمة ظهرت فـى     "وهكذا فعل الصوفية طبقا لتعريفه بأنه       . األخالق
 ."إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"وهو ما أكده النص ". وقت كريم

. لذرية بل العرض الفـردى والجمـاعى      والنسل ال يعنى فقط البضع وا     
وهو الكرامة الوطنية لدى األمم المغلوبـة       . عند الفالح والعرض هو األرض    

عالمة على كـل مـا يتعلـق بالخصوصـية والذاتيـة            و. والشعوب المحتلة 
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 .واالستقالل

والمال ال يعنى فقط المال فى الحافظة أو فى الجيب أو فى اليد أو فـى                
 وكل ما يقيم أود     ،بل يعنى الثروة الوطنية بوجه عام     الخزينة أو فى المصرف     

قد يكون  . قد يكون سائال وقد يكون جامدا     .  ويحافظ على حياة األمم    ،اإلنسان
قد يكون جاريا وقد يكون ثابتـا، فـوق األرض أو           . عملة وقد يكون أصوال   

 .)١(تحت األرض

ب وتجمع هذه الضروريات الخمسة حقوق اإلنسان الفردية وحقوق الشعو        
 .الجماعية

 والحاجيات هى الزائدة علـى المصـالح        . الحاجيات والتحسينات  -جـ
وهو نفس النسق العقلى فى الصـلة بـين         . الرئيسية والتى بها تتحسن وتتقدم    

واألمثلـة مـن القـدماء ومـن        . الواجب والمندوب، الضرورى واالختيارى   
يرة فإنـه   الزواج من الصـغ   فإذا كان مثال القدماء     . المحدثين على حد سواء   

ــع    ــع مقن ــاء، وبي ــد األثري ــاة عن ــع بالحي ــيلة للتمت ــبح اآلن وس  أص
فـإذا  .  ويكمل الضـرورة   ،يد على الحاجة  ز وهى ما ي   .)٢(للبنات عند الفقراء  

كانت الضروريات للطبقات الفقيرة فإن الحاجيات من مسـتلزمات الطبقـات           
ــالمنزل   ــطة كـــــــــــــ  المتوســـــــــــــ

 والحاجيات عند المجتمعات    .الضروريات للمجتمعات عند خط الفقر    . والعربة
 .فوق خط الفقر

 والتيسير فى العـادات والمعـامالت       ،والتحسينات هى الكماليات الزائدة   
الضروريات "تمترس بأسارى المسلمين، وهو أقرب إلى قاعدة        مثال القدماء ال  

 وهو ليس أفضل األمثلة لما فيه ضياع للحياة، والحيـاة           .)٣("تبيح المحظورات 
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التمتـع بالحيـاة    ومن أمثلة المحدثين    .  من مقاصد الشارع   المقصد األول هى  
فإن كان االنتقال بالمركبات العامـة      . نتيجة الترف الزائد والتفنن فى أنواعها     

من الضروريات يجب على الدولـة اسـتيفاؤها فـإن المركبـات الخاصـة              
أمـا المركبـات    . المتواضعة من الحاجيات يستطيع القادرون الحصول عليها      

لفارهة الغالية الثمن فإنها من التحسينات التى تصل إلى حد المكروه           الخاصة ا 
وكل ذلك يتوقـف علـى أحـوال        . حاجاته األساسية فى مجتمع لم يشبع بعد      

الزمان، زمان ثراء أم زمان فقر، عصر نصر أم عصـر هزيمـة، حالـة               
  فإذا كانـت   .)١(ولم يكن األمر ببعيد عن الفقه القديم      . انتصار أم حالة انكسار   

 فإن التحسينات   ،، والحاجيات للطبقات المتوسطة   الضروريات للطبقات الفقيرة  
وإذا كانـت   . للطبقات العليا، القصور ومظاهر البذخ والترف وخزن األموال       

 والحاجيات للمجتمعات فـوق خـط       ،الضروريات للمجتمعات فى خط الفقر    
 . فإن التحسينات لمجتمعات الرفاهية،الفقر

 .فهاملإلوضع الشريعة : ثالثا

 وضع الشريعة لإلفهام بكسـر األلـف ألن شـرط           .اللسان العربى  -١
، اإلفهام بالكسر تركز علـى       ولو أن فتح األلف أيضا وارد      .)٢(المكلف الفهم 

فالشريعة بال فهم ال قيمـة      . بالفتحة تركز على الملكة واألداة    األفهام  العقل، و 
 ال فـى مجتمـع      ،همهاوال يمكن إجبار أحد على تطبيق الشريعة دون ف        . لها

ال يجبر أحد علـى     .  وأقليته غير مسلمة   ، وال فى مجتمع أغلبيته مسلمة     ،مسلم
تطبيق الشريعة ال بالعصى كما يفعل المطوف وال بأب فى أسرة أو شـرطى              
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 وفهـم مقاصـدها     ،وضع الشريعة لإلقناع بها   . فى طريق أو حاكم فى دولة     
 وليس عـن طريـق      .سيوفوليس عنوة بالسالسل والكرابيج، والمطاوى وال     

 ، والتسلط تسـلطا   ، يزيد القهر قهرا   .التخويف والردع وإال كان التطبيق نفاقا     
وعدم تطبيق الشريعة عن اقتناع خير مـن تطبيقهـا دون           . والتخويف تخويفا 

 .فحرية اإليمان من الحريات الطبيعية. فهم

ـ    . والشريعة عربية اللسان ال مدخل للعجمة فيها       ان فقد نزل القـرآن بلس
واأللفاظ األعجمية فيه كانت قد عربت من قبـل، وقبـل اسـتعمال             . العرب

 . والعروبة هى اللسان.)١( فأصبحت عربية،القرآن لها

 ومعـان   ،وألفاظ اللغة العربية لها معان مطلقة وهى الدالالت األصـلية         
 وتشترك جميع األلسنة فى المعانى المطلقة التـى تعبـر     .مقيدة خادمة وتابعة  

 فى حين تختلف األلسنة فى المعانى المقيدة بما فى ذلك           ،د المتكلمين عن مقاص 
األسلوب والتعبير، والوضوح والخفـاء، واإليجـاز       اللسان العربى من حيث     

. واإلطناب إلى آخر ما هو معروف فى علوم اللغة وعلوم البيـان والبـديع             
ة فال يمكن   أما المعانى المقيد  . ويمكن نقل المعانى المطلقة من لسان إلى لسان       

لذلك .  وكما أقر المناطقة القدماء والمحدثون     ،نقلها وإال تم الوقوع فى الحرفية     
ولحسـن الفهـم    . يمكن ترجمة المعانى العامة للقرآن دون المعانى الخاصـة        

أما التعبـد   . تعتبر المعانى الخاصة تكملة للمعانى العامة خاصة فى التشريع        
 .)٢(فإنه ال يكون إال باللسان العربى

أما المعانى المقيـدة    . وتستنبط األحكام الكلية من المعانى المطلقة لأللفاظ      
فالشـريعة بلسـان    . فى استنباط األحكام الكليـة    كأداة متمتمة   فيمكن أن تفيد    

 ورفـع   ،وقد أفادت العلماء فـى االسـتنباط      . العرب وطبقا لعاداتهم اللغوية   
ة بذاتها تسـتنبط    فهى ليست معانى مستقل   . التعارض الظاهرى بين النصوص   

ومعظمهـا فـى    . وهى ليست أولى من المعانى األولية     . منها األحكام الكلية  
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 ومكارم األخالق مثل النداء بين العبـد        ، والتخلقات الحسنة  ،اآلداب الشرعية 
 وعدم نسبة الشر إلى الكمال، وأدب       ،دب الغيبة والحضور  أوالرب والكناية، و  

 .)١(اتبسيتادات فى ال، وأدب إجراء األمور على العةالمناظر

القـرآن  نـزل   ومن ثم ال تفهم الشريعة إال على طريقة األميين الـذين            
فاللغة هى الضـامن    . بلسانهم وعلى عاداتهم فى المعانى واأللفاظ واألساليب      

لفهم الشريعة طبقا للقوانين المطردة حتى ال يقع نزاع بين الـنص ومجـرى              
ويكون الفهم  . طريق أحكام التأويل  العادات، ودون اإلخالل بقواعد اللغة عن       

. ردا عند الجميع وليس فهم الخاصة مـن الفالسـفة أو الصـوفية            طعاما وم 
ويكون أيضا بداية بالمعانى األصلية المطلقة الثابتة فى النص طبقا لمقاصـد            

ويؤدى الفهـم إلـى     . دقيقات الجزئية والتفيقهات اللفظية   الشريعة وليس فى ال   
 دون الدخول فى دقيقات     ،داؤهاأ ويسير عليهم    ،مكلفونتكاليف عملية يعقلها ال   

 لم يطلـب    ،فهى أمور إضافية وليست أصلية    . النظر والمتشابهات من األمور   
 .)٢(تتفاوت فيها مراتب العقول بين العامة والخاصة. الشرع التعبد بها

والشريعة أمية أتت لقوم أميين ال يعرفون القراءة والكتابـة بـل علـى              
 ولـيس  ، ومع ذلك أدرك العرب اإلعجاز بالصوت سماعا  .)٣(لحاعتبار المصا 
 .بالحرف قراءة

 عرف العرب من العلوم مكارم األخالق ومحاسن        . العلوم اإلنسانية  -٢
أكـدت الشـريعة    و. فوردت الشريعة طبقا لما يعرفه العرب من علوم       . الشيم

 عرفهـا   التىفمن العلوم النافعة    . علومهم النافعة وأبطلت علوما أخرى ضارة     
العرب، علم النجوم لالهتداء به فى البر والبحر أى علم الفلك ولـيس علـم               

علوم األنواء لمعرفة أوقات نزول األمطار وهبوب الرياح، وعلوم         والتنجيم،  
التاريخ واآلثار الماضية كما قص القرآن فى قصص األنبياء، وعلـم الطـب             
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 وعلم مكارم األخالق    ،المعتمد على التجارب، وعلوم البالغة وضرب األمثال      
ومكـارم  . خاصة فى السور المكية للحث على الفضائل وتجنـب الرذائـل          

. األخالق تعتمد على العقل فى معظمها والبعض اآلخر يحتاج إلى تدبر ونظر           
وقد خوطب العرب بدالئل التوحيد بالتأمل فى الطبيعة وهى علوم الحكمـة،            

عيافـة والزجـر    ثل علـوم ال   أما العلوم الضارة فتم   . جدل أقل وبرهان أكثر   
والكهانة وخط الرسل وضرب الحصى والفأل والطيرة والتى مازالت حتـى           

 .اآلن فى الثقافة الشعبية

ومن ثم فإن إضافة علوم أخرى تتجاوز الحـد كمـا فعـل المتقـدمون               
 فهى تكلف وتصنع مثل علوم الطبيعيات والتعاليم        .والمتأخرون مما ال نفع فيه    

 .هم فواتح السوروالمنطق والحروف لف

ومع ذلك يضيف المحدثون العلوم اإلنسانية لما تمده لألصولى من نتائج           
إحصائية يعتمد عليها لمعرفة الواقع االجتماعى وتطبيق مناهجه فى حصـر           

ر والتقسيم عن طريق تحليل العوامل وتحييدها حتى يتم التحقـق           بالعلل والس 
وأهمها العلوم االجتماعية   . رةمن كل عامل على حدة باعتباره هو العلة المؤث        

لمعرفة عالقة الفرد بالمجتمع وبالبنية االجتماعية واألوضاع الطبقية، والعلوم         
السياسية لمعرفة النظم السياسية، طبيعتهـا وأثرهـا فـى سـلوك األفـراد              
والجماعات، والعلوم االقتصادية لمعرفة درجة الفقـر والبطالـة والمـرض           

ويضم إليها علوم   .  المجتمع قبل تطبيق الحدود    ومستوى اإلسكان والتعليم فى   
األنثروبولوجيا بكل أنواعها االجتماعية والسياسية واللسانية والثقافية لمعرفـة         

 وأثر الموروث الشعبى على     ته،وضع اإلنسان ككيان اجتماعى ومستوى ثقاف     
 .)١( سلوكىمفعلم األخالق فى النهاية عل. السلوك

إذا كانت الشريعة عامة لكل زمـان ومكـان،         و . التجارب البشرية  -٣
 فإن التجربة البشرية خير رصيد لها من أجل         ،وصالحة لكل الشعوب واألقوام   

فقـد تطـور    . معرفة الواقع اإلنسانى العام من خالل تراكم الخبرات البشرية        

                                                           
.٨٢−٢/٧٩א)١(



−٥٠٦−

سـاهم فـى    . الوحى نفسه على مراحل طبقا لمراحل تطور الوعى اإلنسانى        
وعى ل وتمت آخر مراحله باستقالل ا     ،ى انتهى الوحى  ، وواكب تقدمه حت   دفعه

فأصبح قادرا بالعقل على الفهم، وباإلرادة على حرية        . اإلنسانى، عقال وإرادة  
 .)١( واالختيارالسلوك

تسرى عليهم قوانين التاريخ كما سـرت       . فالمسلمون أمة مثل باقى األمم    
ثقافـات،  وهم اليوم فى صراع حضارات أو حـوار         . ةعلى الشعوب السالف  

يعرضون ثقافتهم ونظمهـم إلقنـاع      . األخرىمع الشعوب والثقافات    يتعاملون  
ومن . غير من يؤمن به   عند   وال يكفى فى ذلك النص ألنه ليس حجة       . اآلخرين

 يسـتعمله   .والـنص حمـال أوجـه     . يؤمن به مقتنع سلفا وال يحتاج إلى دليل       
ات اآلخـرين   معرفة خبـر  . الخصمان فى الجدل ليؤيد كل منهم وجهة نظره       

 اً وإكمال للتجربة البشرية العامة كى تكون رصـيد        إضافة إلى خبرات النفس   
 .لفهم الشريعة العامة

ويمكن التعرف على تجارب البشر من خالل كتـب الـوحى السـابقة             
المعروفة وغير المعروفة، ورساالت األنبياء والرسل الذين عرفوا فى شـبه           

مرحلة أو الذين لم يعرفوا ولم يقص       وقصهم الوحى فى آخر     الجزيرة العربية   
فربما كـان  . منهم من قصصنا عليك، ومنهم لم نقصصعنهم الوحى شيئا   

وزرادشـت ومـانى    زى أنبياء الصين، وبوذا نبى الهند،       توالوكونفوشيوس  
 .أنبياء فارس، وحمورابى نبى ما بين النهرين، وأخناتون نبى مصـر القديمـة            

وما من أمة إال خال فيهـا       ب أمريكا الالتينية    وماذا عن أنبياء أفريقيا وشعو    
 ؟نذير

 .وضع الشريعة للتكليف: رابعا

 واصـطالحا   ،والتكليف اشتقاقا يعنى المشـقة     . القـــــــدرة -١
وال يوجد نظـر ال     . الفهم يأتى التكليف أى االلتزام بالفهم      فبعد   .)٢(إتيان الفعل 

                                                           
א)١( א:א ، א א א ، א .١٩٧٧א
.١/١٣٤א)٢(



−٥٠٧−

 كانـت أحكـام التكليـف    لكلذ.  إلى سلوكيتحول إلى عمل أو عقل ال يتحول 
 . ومضمونها سلوك،صورتها لغوية. أحكام أفعال

ويعنى اقتضاء  . وحقيقة الحكم أنه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين       
وقد يعنى الجمع   . كما يعنى التوجه بالخطاب باعتبار التكليف     . الفعل أو الترك  

 بل  اًفة ونظر فالخطاب ليس فقط معر   .  واقتضاء التكليف  ،بين التوجه بالخطاب  
 .)١(والحكم الشرعى بين االقتضاء والتخيير. فعال وأداء

واسطة ال دون ،والمقتضى من المكلف باألمر والنهى اإلقدام أو اإلحجام       
 .)٢(حياد فى الفعل على الوال قلب لهما حتى ال تضيق مساحة اإلباحة. بينهما

المـأمور  ويتداخل التكليف مع األمر فى بيان الصفات التى يشترط كون           
 واألمر مفهوم أشعرى    ، فاالكتساب شرط التكليف   .)٣(به عليها ليصح األمر به    

وليصح األمر والنهى تتوافر صفات فى المأمور بـه          .)٤(من علم أصول الدين   
واإلكثـار مـن    . وأن يكون مـرادا    ،والعلم به مثل إمكانية الحدوث واالكتساب     

حدوثـه  على    له صفة زائدة   الصفات يصعب اإلتيان بالمأمور به مثل أن يكون       
وحسنه، وأن يكون شاقا أو حادثا بالطبيعـة أو أال يكـون وقتـه حاضـرا أو                 

وأن تتوافر القدرة العامة والخاصة دون إكراه، وأن يكون مرادا، وعليه            ،ماضيا
 .جزاء مع غياب الموانع

والمحكوم فيه هو الفعل االختيارى الصحيح الحديث الواقع تحت الكسـب           
 فال فعل   .)٥(فر فيه شروط التحقيق واإليقاع    ا المعلوم للمخاطب وتتو   االختيارى

                                                           
א١/٥٥٥א)١( א٢٣، ، א א א ،
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−٥٠٨−

أدخل فى أحكام الوضع منه     والشرط  . وال تكليف بال قدرة   . بال تحقق شروطه  
وهى القدرة على االختيـار بـين       . الحرية شرط التكليف  . فى أحكام التكليف  

 . والمقتضى من الكلف باألمر والنهىحكمين 

ع اإلنسان ليست موضوعا للتكليف ألنها ال       بى فى ط  واألفعال الجبلية الت  
 ال يـدخل فـى      .ط التكليف، اإلرادة الحرة والعقـل السـليم       وتتوافر فيها شر  

أما العواطف واالنفعـاالت وكـل مـا     . التكليف إال ما يدخل فى كسب العباد      
. يتعلق باألوصاف الباطنة فإنها فى منطقـة وسـطى بـين الجبلـة واإلرادة             

ال قدرة لإلنسان على جلبها أو دفعها منها ما كـان نتيجـة             واألوصاف التى   
، ومنها ما كان فطريا وليس نتيجـة عمـل كالشـجاعة            بحعمل كالعلم وال  

والفطرة منها ما قد تكون محبوبة      .  ويتعلق الجزاء باألول دون الثانى     .والجبن
وقد ال يقع عليهـا     . ، ما يقع عليه جزاء أو ال يقع       ها ليست كذلك  نللشارع وم 

 أو عقاب ألنها خارج أفعال الكسب مثل الحب والـبغض إال إذا كانـا               وابث
فعلين إراديين على األقل عن طريق السيطرة عليهما باعتبارهما مصـدرين           

 .)١(لألفعال

. ويرجع التكليف إلى أوصاف النفس وصـفات الفعـل وإدراك العقـل           
 .)٢(فالتكليف ليس مجرد أمر خارجى بل هو خطاب النفس الداخلى

هو الحادث من محدثـه     "فالفعل الحقيقى   .  يكون الفعل حقيقة أو مجازا     قد
عـال بـين    توهو فعل اإلنسان ألن أى فعل آخر م       ". المخترع لذاته ذاتا وعينا   

والفعل . فاإلنسان فاعل حقيقى ال مجازا    . قوسين وأدخل فى علم أصول الدين     
                                                           

א)١( .١١٩−٢/١٠٨א
אא

א א

.١٥٣−١/١٥١א)٢(



−٥٠٩−

السنة واألثر،  المجازى هو أثر الفعل على اآلخرين، وامتداداته عبر الزمان ك         
 .قوال وفعال

األول كسب لعاقل مكلف، والثانى كسب لغيـر        . بانضروأفعال التكليف   
. متعالية أخرى بين قوسين   ومثال العاقل هو اإلنسان وليس موجودات       . عاقل

أما أفعال القلوب والتصورات النظريـة فهـى        . وهو مكلف بأفعال فى العالم    
 .)٢(رط التكليف والفعل والقدرة ش.)١(أدخل فى علم أصول الدين

 لذلك ال يجوز تكليف ما ال يطـاق،         . عدم جواز تكليف ما ال يطاق      -٢
. وإعـدام الموجـود   عـدوم   موالجمع بين الضدين، وقلب األجناس، وإيجاد ال      

وتكليف ما ال يطاق قائم على نظرية الكسب وخلق االستطاعة على الفعل مع             
 .)٣( يطاق ثم اإلعانة عليـه     الفعل، خطآن يصحح أحدهما اآلخر، تكليف ما ال       

 .)٤(بالمحال فهو ليس أمرا بل تحـديا      وإذا كان هناك خطاب يبدو أنه تكليف        
ال يكون التكليف إال بمـا      . والصالة فى الدار المغصوبة أيضا تكليف بالمحال      

 األفعـال الفرديـة     ت وليس ، ويدخل فى نطاق العادات اإلنسانية العادية      ،يطاق
 ومـا   ،واإلعنات فيه بإجماع األمة   التكليف بالشاق   لم يقصد الشارع    . الخاصة

 .لذلك أتت مشروعية الرخص. يخرج على مجرى العادات

أما مشقة التكليف المتحملة والعناء منه فإنه داخل تحـت القـدرة طبقـا              
 هناك مشقة عادية داخل التكليف      .)٥(للعادة مثل طلب المعاش ومشاق الصنائع     

ليس المطلـوب   . والثواب على قدر المشقة.ومشقة فوق العادة خارج التكليف 
وقصد الشارع المصـلحة ولـيس      .  فاألعمال بالنيات  ،المشقة لتعظيم الثواب  

أما مشقة األفعال غير المـأذون      . ومشقة األفعال المباحة مأذون فيها    . المشقة
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−٥١٠−

 المكلف وحده أو    وقد تخص المشقة الناشئة من التكليف     . بها فإن منعها أظهر   
 فـى شـبكة مـن        فالفعل متصل  . على غيره بسببه   ة أو داخل  عامة له ولغيره  

وقد تأتى المشقة من خارج الفعل وليس       . األفعال المتداخلة مع أفعال اآلخرين    
 وبأدنى  ،إنما تؤتى األفعال بأيسر السبل    . وهى ال شأن للشارع بها    . من داخله 
علـم إال   ال األخروية التى ال ت    دة هى المشقة الدنيوية     قيوالمشقة الم . المشقات

 .)١(قياسا للغائب على الشاهد

وسببه الخوف من االنقطاع عن الفعـل لمـا         . ويسمى أيضا رفع الحرج   
فيـدخل  . يسببه من مشاق أو الخوف من التقصير فى زحمة األفعال العامـة           

 .على الفاعل الملل والكسل

أرباب حظوظ يستوفونها وال ترخص فيهـا، وأربـاب         : والناس نوعان 
 وأصـحاب األحـوال     .)٢( وعزوف أنفسهم عنها   ،ة منهم لرغبسقاط حظوظ   إ

 ولـيس   دبـو عيقصـدون الم  . حاالت خاصة وأخبار آحاد وربما نسج خيال      
والشريعة جارية على التكليـف علـى الطريـق        . وهو حال المحبين  . المشقة

أحكام الشريعة  .  والتوسط بين الطرفين دون مشقة أو انحالل       ،الوسط األعدل 
بل وتخفف من األطراف كى تعيد األفعال إلـى         . فعلى التوسط دون األطرا   

 ويدفع الفعل إلـى     .ويعرف التوسط بالشرع وبالعادة وبالعقل ويمدح     . الوسط
 .)٣(األطفال ويذم

ـ  العق -٣  وال يلزم الخطأ إال .)٤( والعقل هو شرط التكليف .لــــــ
لم  فـالع  .)٥( دون ضرب أو إيالم بل باإلقناع والرضى       ، األمر هعاقال بالغا بلغ  

شرط التكليف، وأن يكون المأمور به معدوما أو ممكنا ولـيس موجـودا أو              
المحكوم عليه هو المكلف العاقل للطاعة واالمتثال، القادر على         و .)٦(مستحيال

                                                           
.١٥٤−٢/١٤٨א)١(
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 .، والعلم بالمقصودفهم الخطاب

ـ يعلم المكلف التكليف قبل وقت االمتثال حتى يتم التكليـف عـن بي             . ةن
 ثم تتعدد مسـتويات     .فة ما يغيب عن الحواس    والعقول هى القادرة على معر    

 واإلثبـات   ، فال يصح االستدالل إال بالشرع     ،تقدير العقل بين اإلنكار المطلق    
واإلنكار المطلق هدم   . المطلق قبل ورود الشرع وبعده أو تأييد الشرع للعقل        

 وتأييد الشرع للعقل    .)١(واإلثبات المطلق قد يؤدى إلى الجدل الصورى      . للعقل
ما يند عن الحس واالنشغال     فلم يبق إال استبعاد     . تناسب يصعب إيجاده  وسط م 

 وإذا ثبت أن العقل كفاية لزم العمل به بما يتفق مـع             .)٢(بما ال يمكن معرفته   
وهـى حالـة    . والجائز عقال حتى ولو وقع النسخ فيه يظـل كـذلك          . الشرع

ة تؤكد حكم   والشريع.  وال يتم االنشغال بها    ،افتراضية يتوقف فيها عن الحكم    
والعقوبات العاجلة واجبـة    . إال حين الضرورة  والعبادات واجبة دائما    . العقل
 ودالئل العقل الموجبة إما بداهة العقول أو تأمل ونظر أو تجربـة             .)٣(شرعا

 فالحكم أى فعل التكليـف      .)٤(ومالحظة أو حس ومشاهدة وكلها تجليات للعقل      
ى ذاته صفاته مثـل الحركـة       الحكم العقلى ثابت يتضمن ف    . عقلى أو سمعى  

وثبات الحكم الشـرعى بثبـات      . والسكون والقدرة والعلم واإلدراك والرغبة    
 .)٥(الحكم العقلى إن لم يكن منسوخا للتطابق مع العصر

 .)٦(فهو علة موجبـة   . وقد يدخل العقل تحت األهلية واختالف الناس فيه       
 .)٧(قلتكليف ما ال يطاوال يوجد تكليف بال خطاب لبالغ منعا 

الجنون والعتـه أى عـدم      : واألعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ هى     
                                                           

.٣٢א)١(
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العقل ونقصانه، والنوم واإلغماء أى العجز عن استعمال نور العقل، والنسيان           
والجهل بأسباب الوجوب النعدام الفعـل معهـا، والحـيض          والخطأ والكره   

 .)١(والرق

فـإذا  . األداء والوجوب فالجنون مسقط للعبادات ألنه ينافى القدرة فينعدم        
 .)٢( ويلحق بالنوم واإلغماء،زال يلحق بالعفو

ويخرج من المحكوم عليه الناسى والمكره والصبى والكافر والسـكران          
تكليف الناسى والساهى والغافـل     فال يجوز   . الخارج عن حد التمييز والبهيمة    

ـ . والسكران والمجنون والكافر والمكره المغلوب على عقله والمخطـئ         و وه
وكلها أفعـال   . رفع مؤقت عن التكليف إلى أن يزول العائق عنه والمانع منه          

 .)٣(الجوارح وليس أفعال القلوب

النظر :  وهى أربعة  .تسقط حقوق اهللا بالنسبة له    و. لذلك ال يكلف الصبى   
 .)٤(فى اآليات الدالة عليه، االعتقاد على ما توجبه الدالئل، العبادات، األجزية          

 وهو ال شأن لـه باإليمـان        .)٥(ألنه عدم العقل والتمييز   ون  والصغر مثل الجن  
وتصح عبادات الصبى شـرعا بعـد       . موضوع علم أصول الدين بل بالقدرة     

 .)٦(التمييز

والعته بعد البلوغ مثل الصبى مع العقل مع األحكام يمنع مـن صـحة              
والنسـيان ال ينفـى     . ويكون تحت الحجر فى المـال     . القول والفعل والعهدة  

                                                           
א)١( ، א א א א٤٤١−٤٣٣א ،٣٢.
א)٢( .٤٤٨−٤/٤٣٧א
א٩١−٨٥/٩٠−١/٨/٢٧/٨٣א)٣( א א، א ،

א٢٤٩−١/٢٤١ ، א א א א٢٥٧−٢٥٠، ،
א١١٠−١/١٠٥ א٣٣−٣٠/٣٢−٢٨، א א٨٤−٧٢/٧٧−١/٦٨، א ،١/٨٨−
א٩١ א٧٦−٧١، ،٨١−١/٧٨א،١٦٥−١/١٥٦،
א٣٠א ،١٤٦−١/١٣٥.
א)٤( ، א .٤٢٧−٤٢١א
א)٥( .٤٥١−٤/٤٤٨א
א)٦( ، א .٤٣٠−٤٢٨א



−٥١٣−

وتظل . أو الحق المطلق بل من أجل العذر      ) حق اهللا (ب فى الحق كمبدأ     الوجو
وهو ضربان أصلى وتقصير بمـا يسـمح    . قائمة) حق العباد (حقوق اإلنسان   

عجز عن استعمال قدرة األحوال مما يستدعى تأخر الخطاب         والنوم  . ابعقبال
ثـم ال   ومـن   . فى القضاء بعد اليقظة    وال حرج    .فى األداء ألن النوم ال يمتد     

 .)١(وفوت قوةواإلغماء مرض مؤقت . يسقط الوجوب

وفى الشرع خفة تعترى اإلنسان فيعمل      . والسفه فى اللغة الخفه والتحرك    
. على خالف موجب العقل والشرع بالرغم من قيام العقل ووجوب التكليـف           

ال يمنع مـن    . والسفر هو الخروج المديد وأقله ثالثة أيام بلياليها عند القدماء         
فهـو  . لية واألحكام ولكن فقط للتخفيف بسبب المشقة بخـالف المـرض       األه

 وهو ليس   .والخطأ وهو ما يحصل عن اجتهاد وشبهة      .  تؤجل العزيمة  ةرخص
 .)٢(مانعا من التكليف لتعدد الصواب

 .عة لالمتثاليوضع الشر: خامسا

 ويستحيل تحقيق األمر قبل االمتثال أى فهـم  . االمتثال ضد الهـوى    -١
يتحقق األمر بعد االمتثـال أى      . ديقه وتحويله إلى طبيعة وسلوك    األمر وتص 

.  وليس عن صيغة األمر    ،بعد التحول إلى طبيعة وصدوره عن تلقائية النفس       
االمتثال شرط األمـر    .  إال بعد التمكن من االمتثال     اًفالمأمور ال يكون مأمور   

لـى  بصرف النظر عن طريقة التأسيس النظرى التى قد تتغير من اجتهـاد إ            
ومن ثم يتداخل موضوع الشرط وهو من أحكام الوضع الخمسة مـع            . اجتهاد

 .)٣( وهو من مقاصد الشارع األربعة،موضوع االمتثال

وقصد الشرع إخراج المكلف من داعية الهوى واالضطرار إلى داعيـة           
 وتلك الغاية من التعبد، والنهى عن مخالفة األمر وما تؤيده           .الحرية واالختيار 

                                                           
א٤٦٠−٤/٤٥١א)١( ،٩٠−٨٩.
א)٢( .٦٢٩−٤/٦٠١א
א٢٤−١٣/١٥−٢/١٠/١٢א)٣( ،٣٢.



−٥١٤−

يتم عن هوى   فكل عمل   . ن أن المصالح اإلنسانية ال تتحقق بالهوى      التجربة م 
تعطيـل األوامـر    ويسـبب   . ويؤدى إلى المذموم  . يكون عمال غير شرعى   
 فـى   ، فالهوى ال يؤسس حكما أى نظـر وفعـال         .)١(واالحتيال على المقاصد  

 بل إن الهـوى ال يؤسـس        .اًتحيز وفى العمل يكون ميال وحور     النظر يكون   
وقتـى  الهوى  . أهواءهم لفسدت السموات واألرض   اتبع الحق    ولووجودا  

ـ               ةلحظى متغير متقلب متذبذب فى حين أن االمتثال مثـال وثبـات وديموم
ثوابت الشريعة إذن ليست فقط فـى مقاصـدها ابتـداء،           . ومعيارية ووجود 

الضرورات الخمس، بل أيضا فى امتثالها أى تأصيلها فى الوجود اإلنسـانى            
 .ء والحظوظ العارضةوليس فى األهوا

مقاصـد  .  والمقاصد الشرعية ضربان   . الخاص والصالح العام   حظ ال -٢
ال حظ فيها للمكلف وهى الضرورات والمصالح العامة المطلقة التـى           أصلية  

وهى إما عينية أو كفائية، على كل مكلف أو         . ال تتعلق بحال أو وقت أو فرد      
المقاصد التابعة هى التى روعى      و .إنها منوطة بالغير لتستقيم األحوال العامة     

وهى خادمة  . فيها حظ المكلف بمقتضى ما يتمتع بالمباحات وإشباع الحاجات        
 فالضروريات ما للمكلف فيها حـظ عاجـل         .)٢(للمقاصد األصلية ومكملة لها   

مقصود أو ما ليس له فيها حظ عاجل مقصود سواء قام بمصالح نفسه مباشرة              
وفـى  . فيه الحظ المقصود يحصل بالثـانى     وما قد يحصل    . أو بواسطة الغير  

ا ما يعتبر فيه حظ المكلف بالقصد األول        الكفاية بالنسبة للعموم والخصوص إم    
 .)٣(اعتبر فيه ذلك أو يتوسط بينهما

 فى العمل المقاصد الشرعية األصلية فال إشكال فى العمـل           يتوإذا روع 
المقاصـد  ف. وصحته سواء فيما كان بريئا من الحظ أو روعى فيـه الحـظ            

الشرعية إذا روعيت تكون أقرب إلى اإلخالص فى العمل ألنها راجعة إلـى             
. والعمل بالمقاصد األصلية يؤدى إلى حمل ثقيل وعمل شـاق         . األمر والنهى 

                                                           
א)١( .١٧٦−٢/١٦٨א
.١٧٩−٢/١٧٦א)٢(
.١٨٦−٢/١٨٠א)٣(



−٥١٥−

 وقـد   ،قد يبدو فى الظاهر أن العمل بالمقاصد التابعة مراعاة الحظ الشخصى          
ل طبقا للمقاصد األصلية    واألفعا. يكون تابعا طبيعيا للعمل بالمقاصد األصلية     

ا هو  نالمقصد األول ه  . تعبدية باليد واللسان والقلب وهى أفعال الوجوب      كلها  
ويـدل  . والعمل بها طاعة أعظم، ومخالفتها عصيان أعظـم       . مقصد الشرع 

 .)١(طاعة ترجع إلى اعتبار المقاصد األصليةاالستقراء على أن أصول ال

حينئـذ يكـون القصـد      . منهوما يكون لإلنسان فيه حظ يمكن التخلص        
 وقد يكون الحكم أى الفعل أيضا خالصا أو يرجع إلـى أصـله مـن               .خالصا
ويمكن الجمع بينهما فى أخذ الحظوظ على مراتـب، بدايـة باألخـذ             . الحظ

 وهذا يدل على أن الفعـل حـر بالنسـبة           .)٢(باألسباب أو بالوكالة، أو باإلذن    
 .لمقصده، الحظ الخاص أم المعيار العام

. ا وقع العمل على المقاصد التابعة فقد تصاحبه المقاصـد األصـلية           وإذ
. وإن لم تصاحبه فإنه عمـل بحـظ الـنفس والهـوى           . حينئذ يكون االمتثال  

ويعرف العمل بالحظ واالمتثال    . والمصاحبة إما بالفعل وهو األفضل أو بالقوة      
س وهـذا لـي   . وإن تناقض القصد مع العادة بطل الفعل      . بالقصد دون العادة  

 .قادحا فى العمل والقصد الخالص

والتعبد أيضا إما خالص هللا سواء كان الحظ المطلوب دنيويا أم أخرويـا             
 وإن كان المطلـوب مـن       .)٣( أو جاء على العادة    وهو ال يتعارض مع التعبد    

التعبد حظوظ الدنيا فإما أن ترجع إلى صالح الهيئة وحسن الظن عند الناس،             
ون الحظ من الدنيا سواء ما يخص اإلنسـان فـى           واعتقاد الفضيلة، أو أن يك    

وإن كان عادة جارية بين     . نفسه أو المراءاة لينال جاها أو حظا عند اآلخرين        
وإن قدح فـى الطلـب      . العباد فهو حظ أثبتته الشريعة فى األوامر والنواهى       

ولو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لبطل        . اشترطت النية والقصد إلى االمتثال    

                                                           
.٢٠٧−٢/١٩٦א)١(
.١٩٥−٢/١٨٦א)٢(
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 .)١(ن بهااالمتنا

والمطلوب الشرعى ما كان من قبيل العادات الجارية بين الخلـق فـى             
طرق الحظوظ العاجلة أو ما كان من قبيل        االكتسابات وسائر األفعال الدنيوية     
فى األول النيابة فيه صـحيحة لجلـب        . العبادات الالزمة توجه نحو المعبود    

ناب فيها فـى األحـوال       وقد ال ي   .المصالح ودرء المفاسد فى األحوال العامة     
أما األفعال التعبدية فال نيابة فيها ال فى أعمال القلـوب وال فـى              . الشخصية

عبادات صريحة فى النص، الصـدقة      صحيح أن النيابة فى ال    . أعمال الجوارح 
على الغير، وتحمل العاقلة للدية فى القتل الخطأ، وصحة النيابة فى األعمـال             

عمال التكليفية مثل المصائب النازلة فى النفس       البدنية، والمجازاة على مآل األ    
وهو رأى ال يستبعد    . واألهل والولد والعرض، والنيات التى تتجاوز األعمال      

.  والنيابة فى األعمال البدنية    ، والدعاء ،اآلراء األخرى فى الصدقة عن الغير     
 وبها قـدر مـن      ،كما أن الروايات فيها مضطربة متباينة، ولها تأويالت عدة        

 وعلى الخصوص ال عموم فيها، ومعارضتها ألصل ثابت قطعـى،           ،جازالم
وكذلك هبة الثـواب تكـون فـى        . ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظى أو المعنوى      

والـنص يثبـت    . األموال ال فى األعمال فى الدنيا، وثوابا وعقابا فى اآلخرة         
 .)٢(أيضا جواز الهبة، فالجزاء مع األعمال فى عالقة سببية

 العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبـد دون االلتفـات إلـى            واألصل فى 
ويدل على ذلـك االسـتقراء      . وأصل العادات االلتفات إلى المعانى     .المعانى

 وإلـى هـذا     .والتوسع فى وجوه التعبد، واهتداء العقالء إلى معانى العادات        
 .)٣(المعنى يشير أصل سد الذرائع وتشعبه وانتشاره وضوابطه

وكل ما ثبت فيـه اعتبـار    . ه اعتبار التعبد فال تفريع فيه     وكل ما ثبت في   
فمعنى االقتضاء أو التخيير الزم للمكلف      . المعانى دون التعبد يعتبر التعبد فيه     

                                                           
.٢٢٧−٢/٢١٧א)١(
.٢٤٢−٢/٢٢٧א)٢(
.٣١٠−٢/٣٠٠א)٣(



−٥١٧−

 بخالف اعتبار المصالح فإنه     ،من حيث هو مكلف، عرف المعنى أم لم يعرفه        
 الحكم  وإذا كان االقتضاء أو التخيير يعنى حكمة مستقلة فى شرع         . غير الزم 

والمصالح فى التكليـف    . فال يلزم من ذلك وجود حكمة أخرى ومصلحة ثانية        
وما ال يمكـن    ما يمكن الوصول إليه بمسالكه المعروفة وهى مصادر الشرع          

. ويستطيع المكلف أن يجيب عن فعله بالحكم الشرعى أو بالعلـة          . إال بالوحى 
درء المفاسد وبين   وال تناقض بين أن يكون الشرع قائما على جلب المصالح و          

أن تستند المصلحة والمفسدة إلـى العقـل نظـرا لوحـدة الشـرع والعقـل        
. وحق العباد فى آن واحد    " اهللا"فكل حكم شرعى ال يخلو من حق        . والمصلحة

األفعال بالنسبة إلى حق اهللا أو حق اإلنسان إما أن تكون خالصة لحق اهللا مثل               
 اإلنسان وحق اهللا هو الغالـب أو        حق اهللا وحق  أفعال التعبد أو أن تجمع بين       

 .)١(أن تجمع بين حق اهللا وحق اإلنسان وحق اإلنسان هو األغلب

عة على بيان وجه الشكر فى كل نعمة ووجه االستمتاع بهـا            يوتقوم الشر 
والحقيقة أن حـق اهللا     . وكالهما أصل فى الشريعة عادات أو عبادات      . مطلقا

ولـيس  . وع علم أصول الفقه   موضوع علم أصول الدين، وحق اإلنسان موض      
 .)٢(منفصلة عن حقوق اإلنسان ألن اهللا غنى عن العاملينهللا حقوق 

 والشريعة بحسب المكلفـين كليـة       . الحاالت الفردية والمعيار العام    -٣
وال يخشى  . عامة ال تختص بخطاب واحد من الناس أو البعض دون البعض          

ـ  من الدخول    ومصـالح  . ى ذلـك تحت أحكامها مكلف البتة والنص شاهد عل
وهى ملزمة مثل قواعد    . متفق على ذلك  وإجماع األمة   . العباد واحدة ومطردة  

وهذه قوة إلثبات القياس علـى منكريـه ألن الخطـاب           . اإليمان لكل الناس  
وال مجال للخاصة فيه المتميزة عن العامة كمـا         . الخاص بالبعض عام للباقى   

 وينـدرج الرسـول     .)٣(لغيرهفلم يبح للصوفية أشياء أبيحت      . تقول الصوفية 
ويشهد على ذلـك االسـتقراء      . إال ما وجه إليه خاصة    تحت خطاب التكليف    

                                                           
.٣٢٠−٢/٣١٠א)١(
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−٥١٨−

 .)١(للنصوص الجزئية وتكوين قاعدة كلية

وجميع ما أعطى للخاصة من كرامات ومكاشفات وتأييدات ومزايا إنمـا           
ــى   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتصح كل خارقة صدرت على يد أحد من األولياء          .مستقاة من مشكاة النبوة   
وقد حذر النبى وبشر وأنذر وندب وتصـرف        . لرسولذا كان نموذجها عند ا    إ

بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة واإللهام الصحيح والكشف الواضـح          
 .)٢(وقد عمل الصحابة بهـا    . ومن سار على الدرب وصل    . والرؤية الصالحة 

والتنازل عن الحظ الشخصى بدعوى الوالية حالة خاصة لفرد وليست قاعدة           
وما يفعله الرهبان من التخلى عن الحظوظ الدنيوية إنما يهدف          . كلية للجماعة 

فهو زهد فى القليل من أجل الرغبة فـى         . إلى اإلكثار من الحظوظ األخروية    
 .الكثير

لزم الصوفية أنفسـهم    ألذلك  . ومقصود الشارع فى األعمال دوام المكلف     
 .)٣(باالستعداد فى كل مرة وبإطالق

شـرعيا أو قاعـدة     األمور وال تصح إذا ما نقضت حكما        وال تعتبر هذه    
ورفض ابن رشد شهادة من رأى فـى        . كون مجرد خيال أو وهم    ت و ،أصولية

. فال تصح البشارة أو النـذارة     . منامه من حثه على رفض شهادة ألنها باطلة       
ــحيحا    ــال صـ ــفات نقـ ــاب المكاشـ ــن أربـ ــه عـ ــا نقلـ  ومـ

. ال يكون عن غيب بل عن شهادة      والخبر  . قد يكون فى بدايته وهما أو خياال      
قد يعمل بها فى أمر مبـاح يسـتند         . فال الشجرة تتحدث وال أصوات الغائبين     

ــرعى   ــل شــــــــ ــى أصــــــــ   .إلــــــــ
عمل بها فالمباح أصل    وإن  . حينئذ ال تكون بذى فائدة كمصدر للعلم أو العمل        

ووجود بشارة أو نذارة مجرد هواجس نفسية يمكن تحليلها عن طريق           . العمل
 الشريعة عامة جارية على أحكام المكلفين ومختلف أحوالهم         .عاتحساب التوق 
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 وليس فى عالم الغيب الـذى ال يعـرف إال           وال تصدق إال فى عالم الشهادة     
والغيب موضوع فـى علـم      . فالشهادة هى األصل  . قياسا على عالم الشهادة   

والشريعة حاكمة  . دليل الخوارق شهادة الحس والعقل والشرع     . أصول الدين 
حكوم عليها وقادرة على تخصيص العموم وتقييد اإلطالق وتأويل الظاهر          ال م 

ونقض الخوارق للشريعة وشـهادة الحـس       . كما هو الحال فى مباحث اللغة     
وتخرج عـن   . وهى خارج الكسب اإلنسانى   . وبداهة العقل دليل على بطالنها    

 .)١(ربط األسباب بالمسببات

أمـر   فمجرى العـادات     .نوتجرى الشريعة على استقرار عوائد المكلفي     
فالشرائع باالسـتقراء جـاءت     . معلوم ال مظنون فى الكليات ال فى الجزئيات       

ولـوال  .  على أحوال الوجود   ية األخبار الشرع  توجاء. على مجرى العادات  
وال يقال أنه ال ضـمان لالسـتمرار ألن       . اطراد العادات لما عرفت الشريعة    
ارى العادات ال يطعـن فـى       وخرق مج . االطراد جزء من مجارى العادات    

 وبها إثبات ونفى علـى نحـو        . والعوائد مستمرة، العوائد الشرعية    .)٢(كلياتها
فـى  وقد تتبـدل    .  إثبات أو نفى   اوالعوائد الجارية بين الخلق ليس فيه      .أبدى

الزمان من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن، وفى التعبير عـن المقاصـد،               
 .، واستثناءات الطبيعةواختالف المعامالت، ومراحل العمر

واختالف األحكام باختالف العوائد ليس اختالفا فى أصل الخطاب بل فى           
ة االعتبار شرعا سـواء كانـت       ي والعوائد الجارية ضرور   .)٣(أنماط التكليف 

شرعية فى األصل أو غير شرعية، مقررة بالدليل إثباتـا أم نفيـا أم غيـر                
يقدح انخراقهـا فـى اعتبارهـا         وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فال     . مقررة

 غير عادى كالمكاشـفة فـال       اوإن كان ما بنى عليه    . طالما بقيت على الجملة   
. يؤخذ فى االعتبار على العموم بل يقتصر علـى حـاالت جزئيـة خاصـة              

ولم تقع للرسـول    . واألمور الخارقة ال تطرد   . فاألحكام وضعت على العموم   
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ضت الخوارق مع األصول الشرعية      وإذا تعار  .وال للصحابة خوارق للعادات   
واإلطالع على الخوارق ال يمنع من جريان األمور        . القطعية ترجح األصول  

الولى من عالم الغيب    وليس كل ما يطلع عليه      . على مقتضى األحكام العادية   
بل قد يخالف ظـواهر     . يمكن أن يكون حكما شرعيا وأصال قطعيا للعمل به        

 .)١(الشريعة

لوقوعها فى الوجود هى العوائد العامة التى ال تختلـف          والعوائد بالنسبة   
 واألحوال أو العوائد    ،باختالف األعصار واألمصار كاألفعال الجبلية الطبيعية     

 .)٢(واألمصار واألحوال كالعادات االجتماعية   التى تختلف باختالف األعصار     
لعادات فى حين أن ا   عوائد الوجود هى قوانين التاريخ التى تنظم البشرية كلها          

وكالهما يتحكمان فى سلوك    . االجتماعية هى أنماط السلوك فى مجتمع بعينه      
 وفى سلوكهم الخاص من حيث هـم شـعوب          البشر العام من حيث هم بشر     

 .وأقوام
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 ثانىالفصل ال

 ـفــــلـمكـد الـمقاصـ

  ؟مقاصد المكلَّــفأين : أوال

 وفى مقابل مقاصـد الشـارع توجـد مقاصـد        .صــر الن ــ قه -١
الشارع مسهبة ومقسمة إلى أربعة مقاصـد فـى حـين أن            مقاصد  . فالمكلَّ

       وربما أهمهـا كيفـا      اًمقاصد المكلف هى أصغر موضوعات أصول الفقه كم 
قصد باعتباره نية، أى القصد الفردى، القصد اإلنسانى، ولـيس  بالألنها تتعلق  

" إنما األعمال بالنيات  "يقوم كله على حديث واحد      . الوحى باعتباره قصدا كليا   ب
 .)١(نه موضوع جوهرى فى النقل والعقل على حد سواءمع أ

ويرجع ضعف حضور مقاصد المكلف إلى عدة أسباب منها الحضـور           
 وطغيان النص على الواقع وأولويتـه علـى         ،لمنظومالزائد للنص وللغة فى ا    

. تتسم بأولوية الكالم على الفعل    . كانت ثقافة القدماء ثقافة لغوية شعرية     . الفعل
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، كبـرا           ى الوحى    ف اهلذلك تم نقد  

 ومطالبـة   ،وقل اعملوا  وكان األمر    .مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون       
فليس المهم تلقى الوحى بل تحقيقه كنظام مثالى        . النبى للناس بالفعل أسوة به    

 مازال هناك حضور زائد     .)٢(يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل      للعالم  
توارت مقاصد المكلَّف لقوة النص وليس للـذة        لذلك  . للنص فى علم األصول   

نه طيع للنص، وإن اإلنسان مجرد      لنظرة الفوقية للسلوك اإلنسانى، أ    ل و ،النص
آلة للتنفيذ، وأن اإلرادة مجرد استقبال ال اعتراض وطاعة ال عصيان، وتبعية            
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 والفرع  ،فاألصل نص . عالقة األصل بالفرع  وهى نفس البنية فى     . ال استقالل 
 يرجـع أيضـا الحضـور       وقد. ويحكم على الفعل بإرجاعه إلى النص     . فعل

فى حين  . ى غياب الفردية لصالح التنميط والمعيار     الهامشى لمقاصد المكلَّف إل   
هناك حضور نسبى لمقاصد الشارع وتفصيله إلى االبتداء واإلفهام والتكليف          

وهو نفـس الحضـور     . ولم يحدث تفصيل مواز لمقاصد المكلف     . واالمتثال
للمفهوم لحساب المنظوم، وللمعنى لحساب اللفـظ، وللنقـل علـى           الضعيف  

كالهمـا  " مقاصـد المكلـف   "و" مقاصد الشارع "ن لفظ    بل إ  .)١(حساب العقل 
 .وتم تفصيل المقاصد األولى دون الثانية. بالجمع

وتفهم أسباب الغياب النسبى لمقاصد المكلَّف بالمقارنة بأسباب الحضور         
مرتبط بـالمنطق،    فالتعليل   .)٢(الطاغى للمعقول أى الشىء فى تعليل األحكام      

االستقراء، استقراء الجزئيات للوصول إلى     القياس بجميع أشكاله بما فى ذلك       
فقد كانت الثقافة القديمة منطقية الطابع بعد شـيوع المنطـق           . القوانين الكلية 

ثلثهـا باإلضـافة   أصبحت " الحكمة المنطقية"الوافد فى علوم الحكمة حتى أن    
 .)٣("الحكمة اإللهية"و" الحكمة الطبيعية"إلى 

. لفظ قرآنى له دالالت متعددة    " دقص" ولفظ   . القصد والنية فى النص    -٢
" اهللا"فاالتجاه نحو   . وعلى اهللا قصد السبيل   أولها القصد بمعنى االتجاه مثل      

لو كان عرضـا قريبـا      وهو نفس المعنى فى     . قصد وسبيل وطريق ومسار   
وقد يعنى اللفـظ فـى      .فالقصد هو الحركة واالتجاه   . وسفرا قاصدا التبعوك  

أى ما يتعلق بتـدبير األمـوال       " االقتصاد"ه لفظ   ومن. اإلقالل" مقتصد"صيغة  
واقصـد فـى    كفضيلة  يعنى التمهل والتباطؤ فى المشى      . والموارد والنفقات 

ويعنى التوسط فى اإلنفاق بين السـبق إلـى         . مشيك واغضض من صوتك   
، ومـنهم مقتصـد،     فمنهم ظالم لنفسه  الخيرات والشح فيها وهو ظلم النفس       

. مـنهم أمـة مقتصـدة     االقتصاد فى الخير شح     و. ومنهم سابق للخيرات  
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 ، والعطاء أكثر خاصة بعـد الـنعم       ، والفيض أدل  ،الكرم أفضل وأحيانا يكون   
     فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد .        فاالقتصاد فى الشكر بعد الـنعم جحـد

 .وعدم عرفان

عليكم القصـد   "مثل  فى السنة   " القصد" نفس استعماالت معنى لفظ      ىوه
. يعنى القصد فى الوضوء والقصد فى الصالة والقصد فـى الكـالم           ، و "ثالثا

 .ا للمشقة وطلبا لليسرعفكان الرسول قصدا فى صالته وفى خطبته من

الذى يشـارك   " النوى"فى القرآن إال مجازا وهو لفظ       " النية"ولم يرد لفظ    
. إن اهللا فالق الحب والنـوى     فى نفس الحقل الداللى، ما بالداخل مثل النواة         

 .مثل القلب والنفس والفؤاد واللبويدل عليها بألفاظ أخرى 

علـى  وهو وارد فى السنة فى العبادات والمعامالت وكشرط لألفعـال           
فالنية شـرط العبـادات، شـرط       . اإلطالق، أفعال الشعور وأفعال الجوارح    

فى الطالق والجهاد    وهى شرط المعامالت     .الوضوء والصالة والصوم والحج   
والنية . من غزا ولم ينو وهو ال يريد إال عقاال فله ما نوى           و  والقتال والغز 
إذا "والنية فى األيمان أى فى أفعال القلوب مثل الوفاء بالوعد           . فى أداء الدين  

إذا كان المستحلف ظالما فنيتـه      " وفى الحلف    ،"وعد الرجل وينوى أن يفى به     
 هـى و. أو السلطة فى طلب العلم وليس الشهرة أو المال        النية  و". المستحلف

لكل ما نوى، الدنيا أو ما وراء الـدنيا،         . شرط الفعل الخلقى عند صادق النية     
 .فالبعث على النية. وهى شرط صحة الفعل. ويبعث الرجل على نيته

 وقصد الشارع من المكلـف أن     .ف تطابق القصدين، الشارع والمكلَّ    -٣
نى دخول المكلف فى    وهو مع . فى العمل موافقا لقصده فى التشريع     يكون قصده   

 فى تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض           وكل من ابتغى   .)١(األسباب
فـالتكليف مـن جهـة      .  وكل من ناقضها فعمله فى المناقضة باطل       .الشريعة

 .قبل أن يكون من جهة الفعل باستثناء أفعال اإلكراه قصدال
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ا التفـاق   وال يتعارض قصد الشريعة مع الحسن والقبح العقليـين نظـر          
 وفاعل الفعل أو تاركه موافـق أو مخـالف أو           .)١(النص والعقل والمصلحة  

يكون موافقا وقصده الموافقـة أو مخالفـا وقصـده          . مخالف لقصد الشريعة  
 وال  .سواء كان عن علم أو عن غير علم       المخالفة أو موافقا وقصده المخالفة      

وافقة وهو معذور   يكون شرعيا ألن القصد شرط الفعل، أو مخالفا وقصده الم         
 .)٢(فيه عن علم أو عن غير علم ألن األعمال بالنيات

 األفعال لتحقيق نفس    تتحققولما كانت األحكام قد شرعت لمصالح العباد        
فالحياة الفاضلة هـى    . جزئيةمقاصد الشريعة كلية ومقاصد األفعال      . المقاصد

د الخاص  تطابق القصدين، القصد العام للشريعة وهى مقاصد الوحى، والقص        
. وأن آدم خليفة فى األرض    " االستخالف"وهذا هو معنى    . للمكلَّف وهى النية  
وعظمة القصـد   . الكلى هو فى اتجاهه نحو القصد الجزئى      إن عظمة القصد    

الجزئى هى فى قدرته على الدخول إلى القصد الكلى وجعل نفسـه امتـدادا              
 .)٣(له

 .النيــة والعمــل: ثانيا

لم يرد فـى الـنص األول،       " النية"ذا كان لفظ     وإ . العمل فى النص   -١
ورد فى النصين معا، األول     " العمل"فإن لفظ   القرآن، بل فى النص الثانى فقط       

فى النص األول من حيث الشـكل       " العمل"ومن تحليل مضمون لفظ     . والثانى
 : ثمانية معان طبقا ألولوية الترددتنتج اللغوى

غة االسمية بحوالى ثالثة أضعاف      ورود الصيغة الفعلية أكثر من الصي      -أ
أكثر منه قوال أو شيئا، عملية ذاتية أكثـر منـه           مما يدل على أن العمل فعل       

 .)٤(موضوعا ونتيجة
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حوالى الضـعف    ورود صيغة المضارع أكثر من صيغة الماضى         -ب
انقطع أو حاضرا   مما يدل على أن العمل حقيقة مستمرة أكثر منه فعال ماضيا            

 .)١(ال مستقبل له

مـن الغائـب،     وفى صيغة المضارع يتردد المخاطب الجمع أكثر         -جـ
حوالى الضعف، مما يدل على أن العمل نداء لآلخر وطلب منه كما أن األمر              

 .)٢(اقتضاء فعل

 وفى صيغة الماضى، الشخص الثالث أكثر ترددا، ثالثة أرباع صيغ           -د
إيجابا أم سـلبا،  الماضى كلها، مما يدل على انتهاء عمل الفرد، وتوقع نتائجه     

 .)٣( والحكم قد صدر، والنتيجة قد ظهرت،ن العمل قد تمأوك

وتـردد  .  تردد صيغ األمر قليل ألن العمل ليس أمرا بل طبيعـة           -هـ
فالعمل جماعى، عمل األمة أكثر من      . األمر الجماعى أكثر من األمر المفرد     

 .)٤(عمل األفراد

ممـا  " عملتَه"فى صيغة     عدم إضافة الضمائر لألفعال إال مرة واحدة       -و
هم من الشىء المعمول أى ارتباط العمل بنشاط        أيدل على أن العمل فى ذاته       
 .الذات أكثر من عالم األشياء

أكثر منـه  " أعمال"ا فى صيغة معج" العمل" بالنسبة لألسماء يرد لفظ      -ز
أما بالنسبة السـم    . مما يدل على أن العمل جماعى     " عمل"فى صيغة المفرد    

فيرد فى صيغة الجمع أكثر منه فى صيغة المفرد ممـا يـدل             " عامل"الفاعل  
 .)٥(أيضا على أولوية العمل الجماعى على العمل الفردى

يرد صيغ المـتكلم المفـرد، والمـتكلم الجمـع،           وبالنسبة للضمائر    -ح
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والمخاطب المفرد، والمخاطب الجمع، والغائب المفرد، والغائب الجمع ممـا          
 .)١(ن منهميلجماعة خاصة الغائبعلى أهمية أعمال ايدل 

فى الـنص   " عمل"أما من حيث تحليل المضمون للمعانى المختلفة للفظ         
 :األول فإنها تتراوح أيضا بين ثمانية معان

وهو المعنـى   . أو مفردا " الصالحات" العمل الصالح جمعا فى صيغة       -أ
. أحسن مـا عملـوا    وهو العمل الحسن فى أفعال التفضيل       . األول المبدئى 

 وذلك فـى مقابـل السـيئات،    ،ما عملت من خيروهو أيضا العمل الخير    
ـ            ، الاوسيئات ما عملوا، وعمل السوء، وعمل المفسـدين، واألخسـرين أعم

 .)٢(وعمل الخبائث

فالنيـة  .  األعمال بالنيات الحسنة والسيئة، عن علم أو عن جهالـة          -ب
 .شرط العمل إيجابا أم سلبا

ـ جماعية   المسئولية الفردية وال   -جـ فاألعمـال تقـدم    . ن األعمـال  ع
مسئول .  على كل عامل أعماله حاضره أمامه      دباأليادى، فردا وجماعة، ويج   

 .فالمسئولية أساس الجزاء. عنها أو برئ منها

 الجزاء على األعمال، جزاء الحسنة حسنة مثلها أو عشرة أمثالها أو            -د
شر، والكرم أفضل مـن     خير أرقى من ال   فال. وجزاء سيئة سيئة مثلها   مائة مرة،   

 ومن هم بسـيئة ولـم يفعلهـا ال        . يفعلها تحسب له   ومن هم بحسنة ولم   . الشح
مـا  وتوفى كل نفس    . فأفعال القلوب هى أساس أعمال الجوارح     . تحسب عليه 

 .عملت، وتنبؤ بأعمالها، وتجدها حاضرة أمامها

فلألعمـال درجـات،    . تفاوت األعمال يؤدى إلى تفاوت الجـزاء       -هـ
درجات إيجابا أم سلبا مما يتيح الفرصة للمنافسة على األعمـال            أيضا   وللجزاء
 . واالبتعاد عن السوء،الصالحة
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والجـوارح والقلـوب وأدوات      هناك شهود على األعمال، األيـادى        -و
فالعمل مرتبط بوجود اإلنسان ال يمكن التبرؤ منه أو االبتعـاد           . العمل وآالته 

 .عنه

يا قـوم     ،وقل اعملوا ياغات مثل    الدعوة إلى العمل فى عدة ص      -ز
والدعوة إلى العمل تتلو الدعوة إلـى النظـر         . فليعمل العاملون   ،اعملوا

 .والتأمل وطلب البرهان

ويسـتخلفكم فـى    العمل فى العالم بالكد والسعى نتيجة لالستخالف    -ح
وهو عمل فى البر والبحر، السعى والكدح فى        . األرض فينظر كيف تعملون   

إذ ال يمكن   . العمل فى الدنيا فى وقت معلوم قبل أن ينقضى األجل          هو   .العالم
 بعد التعلم والمشاهدة والتحقـق مـن        العودة إليها بعد انقضاء العمل الصالح     

عـالم بكـل شـىء      " اهللا"و. واألعمال باقية فى العالم بأثرها وعلمها     . الجزاء
سر لما خلق   فكل مي . محيط به خبير وبصير دون أن يفرض إرادته على خلقه         

 . يعمل على شاكلتهوكلٌّ. له

فى النص الثانى فى عدة معان متشابهة مع معانى         " العمل"وقد ورد لفظ    
 :ويمكن إجمالها أيضا فى ثمان. النص األول مع تغيير التركيز على بعضها

وكل عامـل ميسـر     .  العمل هو العمل الخير، عمل الطبيعة والفطرة       -أ
وامتطـاء صـهوة الجـواد،      ،  "اهللا" فى سبيل    وأفضل األعمال الجهاد  . لعمله

ولكل . فهو مضاد للطبيعة البشرية   . وأسوأ عمل قوم لوط   . والصبر فى اللقاء  
 .ىء كفارة بحيث تصبح األعمال كلها أعمال خيرعمل س

والنفـاق  . والنية الصادقة شرط العمل الصـحيح     .  األعمال بالنيات  -ب
ح األسـاس األخالقـى لعلـم       وهما يتض . نفاق العمل، ونفاق الكذب   : نفاقان

 .األصول

 وأطهر النيات أن يكون العمل لوجه اهللا دون أن يشـرك العامـل              -جـ
ومنهم من  ". اآلخرة"فمن الناس من يعمل عمل الدنيا مدعيا        . بعمله أحدا غيره  

، "الجنـة "يعمل عمل أهل    . عليه من الناس  ويحب أن يحمد    " اهللا"يعمل لوجه   
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 ".النار"وهو من أهل 

فالعمل الصالح القليل   . كل عمل جزاء من نوعه كيفا وإن زاد كما         ول -د
ومن هـم   . ومن عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أكثر       . له أجر كثير  قد يكون   

 .بسيئة ولم يعملها تكتب له حسنة، أكثر كرما وفيضا من النص األول

وقراءة القرآن تؤدى إلى    . فالعلم يؤدى إلى العمل   .  العمل تطبيق لعلم   -هـ
وال يكون اإلنسان بـالعلم     ". تعلموا، تعلموا، فإذا علمتم فاعملوا    " لعمل بما فيه  ا

 .عالما حتى يكون به عامال

وأفضل عمل عمل العبـد بالليـل يكسـب         .  العمل هو العمل اليدوى    -و
ما كسب الرجل كسـبا     "وخير الكسب كسب اليد، يد العامل إذا نصح،         . قوته

ن من عمل يده خيـر مـن أن يسـأل           ، وأن يأكل اإلنسا   "أطيب من عمل يده   
 .الناس، أعطوه أو منعوه

إنما هى أعمالكم أحصـيها     . اعملوا وال تتكلوا  " والعمل ضد االتكال،     -ز
وهو عمل وفقا للطاقة والوسع نظرا الستحالة التكليف بمـا ال يطـاق،             ". لكم

 ".ال تكلفوا أنفسكم من العمل ما ليس به طاقة"، "العمل ما تطيقوناكلفوا من "

، "خياركم أطولكم أعمارا، وأحسنكم أعماال    " أفضل األعمال أدومها،     -ح
وهـو  . وهو العمل األفضل والحسن واألكمل    ". إن خير العمل أدومه وإن قل     "

 .)١(العمل الذى يصبح سنة للناس ويخلّد فى األرض، وتجتمع عليه األمة

يث  ومقصد المكلَّف هو النية بناء علـى الحـد         . تطابق النية والعمل   -٢
 فالنفس هى المأمورة باألعمـال، والجسـد        .)٢(إنما األعمال بالنيات  "الشهير  

فالنية شرط صحة الفعل فعال أم تركا باستثناء السهو والنسيان          . مجرد آلة لها  
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 والمقاصد  ،األعمال بالنيات . والنية هى القصد والعمد   . واألفعال غير القصدية  
ة على ذلك كثيرة فى التمييز بين        واألدل .فى التصرفات فى العادات والعبادات    

 وإذا  .إذا تعلق به القصد تعلقت به األحكام التكليفيـة        والعمل  . العادة والعبادة 
لذلك أفعـال الصـبى والمجنـون       . عرى من القصد لم يتعلق به شىء منها       

 .)١(والمكره والنائم والمغمى عليه ليست أفعاال قصدية

بل هى أيضا إمكانية وطاقة،     والنية ليست معطى كلى، يوجد أو ال يوجد         
وقد وصف اإليمان فى علـم      . تشتد وتضعف، تقوى وتضعف، تنشط أو تفتر      

بأنه يقوى ويضعف وليس فقط يوجد أو ال يوجد         أصول الدين بنفس الصفات     
 ".أو... إما"بمنطق 

الفعل صيغة لغوية فـى     ". الفعل"وليس  " العمل"ا هو   نواللفظ المستعمل ه  
وهو أيضا  . فاألمر اقتضاء فعل  ". األمر والنهى "لفاظ  فى مباحث األ  " المنظوم"

هنـا  " العمل"أما  . فى داللة األفعال ألن السنة قول وفعل وإقرار       " المفهوم"فى  
فهو الفعل الذى خرج من النص إلى الواقع، ومن اللغة إلى العالم، ومن النظر              

 .إلى العمل

داخل بال خارج،   والنية بال عمل مثل اإليمان بل عمل مجرد نوايا طيبة،           
وكم . تحقق مثل أحالم اليقظة والرغبات المكبوتة، واألمانى والتمنيات       ذات بال   

وقد تدل على عجز عن العمـل، ونقـص فـى           ! ونوايا فى الذات من رغبات   
هو الحال فى إيمان العوام أو فـى         اإلرادة، وتخوف من العالم، وعزلة عنه كما      
 له للعيش فيه، ليس     ومجتمع ال وجود  أوهام الصوفية وخلق عالم بديل للتحقق،       

 .ية فى األرض بل مجتمع األقطاب واألبدال فى الخيالقطرفقط ال

والعمل بال نية عمل توجهه المثيرات الخارجية الحسية دون قصد وغاية           
، قفز إلـى العـالم      ، وخارج بال داخل   "بال ذات "هو موضوع   . وإرادة واعية 

ه جامع، وال يصـب فـى قصـدية         كالطائر الجارح، متناثر أهوج، ال يجمع     
يتنافس ويتزاحم ويتضارب مع أفعـال اآلخـرين تحقيقـا للمنـافع             . واحدة

 .الشخصية وليس للصالح العام
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فالشـعور  . كما تتعلق الثروات بالمقاصد   . وتتعلق األحكام الخمسة باألفعال   
فاألعمـال  .  والترك فعل سـلبى    .تركوإثم أكثر مما هو فى حالة        فى حالة فعل  

 شرعيا إال ما كـان      الحركة محسوسة وليس فع    والعمل دون نية مجرد   . تبالنيا
غير وتكليف ما ال يطاق     . الوضع داخل تحت ميدان الفعل الذى تظهر فيه أحكام       

 يتعلـق    والمباح جـزء منـه ألنـه       . ومنه تكليف ما ال قصد له      .واقع شرعا 
لزكـاة   وصحيح تعلق الغرامـات وا     .)١( والتخيير قصد مثل التكليف    .بالتخيير

أمـا  . باألطفال والمجانين ولكن فى خطاب الوضع وليس فى خطاب التكليف         
وقـد أدخـل    . محجور عليه لحق نفسه وغيره فى العقود والبيوع       السكران فإنه   

 .)٢(السكر على نفسه قاصدا إليه

لـذلك  . والمقصد هو أساس النزاع بين المتخاصمين وليس ظاهر العقود        
عتبر فى الدعاوى مقصـود الخصـمين فـى         أنه ي "وضعت القاعدة األصولية    

والكتابة تأكيد على   .  التوثيق للحفظ لضعف الذاكرة    .)٣("المنازعة دون الظاهر  
 .القراءة وتثبيت لها

.  ويتعلق القصد بجلب المصلحة ودفع المفسـدة       . القصد والمصلحة  -٣
المأذون قـد   و. وجلب المصلحة ودفع المفسدة إما غير مأذون فيهما أو مأذون         

 دون إضرار للغير أو مع إضرار الغير عن قصد أو عن غيـر قصـد،             يأتى
والخاص ضرورى أو غير    . إما ضرر عام أو خاص    واإلقرار عن غير قصد     

والكثيـر قـد    . اًوغير الضرورى قد يكون قطعيا أم نادرا أم كثير        . ضرورى
 فالمأذون فى جلب المصلحة ودفع المفسدة دون        .)٤(يكون غالبا أو غير غالب    

                                                           
א)١( א א:א א ، א .א:א
א)٢( .١٥١−١/١٤٩א
.٨٠א)٣(
א)٤( .٣٦٤−٢/٣٤٨א

א א



−٥٢٧−

وما فيه إضرار للغير عن قصد مع ثبوت        . ر بالغير هو الفعل األمثل    اإلضرا
ولو تم عـن    .  فال ضرر وال ضرار فى الشريعة      .الدليل على ذلك ال يتحقق    

. غير قصد فالعام مقدم على الخاص فى المصالح والمفاسد على حـد سـواء             
 مقدم علـى     والقطعى .للحظوظ فاألول جلب المصلحة ودفع المفسدة     وبالنسبة  

 .والظنى يرجع إلى األصل. الظنى كثرة أو ندرة

فاإلصالح واإلفساد فـى  . نتج الفعال فى األرض   مالعمل إذن هو العمل ال    
األرض وليس فقط للنفس، فى الدنيا وفى العالم فى هذا الزمان وليس توقعـا              

.  كان الخلـود كلـه     فى دنيا أخرى، وعالم مغاير وفى زمان بديل حتى ولو         
سئولية فردية عن الفعل الفردى، ومسئولية جماعيـة عـن الفعـل            وهناك م 
األفعال الفردية والجماعيـة فـى       بل ومسئولية تاريخية عن تراكم       ،الجماعى
  .التاريخ

لى الغير القيام بها مع      ومن كلف بمصالح نفسه فليس ع      . األنا والغير  -٤
تكـون فيهـا     والمصالح الدنيوية قد     ،فالمصالح األخروية استحقاق  . االختيار

وإن كلف الغير بهـا     . ولو كلف بها الغير لم تصبح متعينة      . نيابة أو ال تكون   
 وكل مكلف بمصالح غيره فإما أن يقدر أيضا         .)١(فإما على التعيين أو الكفاية    
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وإن لم يقدر أو كان فى      . أوال المحتاج إليها  على القيام بمصالح نفسه الدنيوية      
 فإن لم يستطع أحد أن يقوم بها تسقط         .)١(رذلك مشقة يسقط التكليف تجاه الغي     

وقد تقبل المفسدة فـى     ". عدم جواز تكليف ما ال يطاق     "أيضا بناء على قاعدة     
وقد تسقط المصالح من أجل دفع مفسدة أعظـم         . مقابل تحقيق مصلحة أعظم   

 .)٢("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"طبقا لقاعدة 

إن المكلف يفهمها ويحققها أو أن      لمصلحة فى التكليف ف   اوإذا وجد قصد    
 ويتوافق القصدان فى الفعل وهـو األكمـل أو أن           .يقصد ما قصدته الشريعة   

 وهو ما يقلـل دور الفهـم        .ثل لألمر سواء فهم قصد المصلحة أو لم يفهم        تيم
 .)٣(والفعل، فهم المصلحة واتفاق المقاصد

فال تسـقط   .  وله الخيرة فى حقوق العباد     .ال خيرة للمكلف فى حقوق اهللا     
 فى حين قد تسقط حقوق اإلنسان، وهو ما يضعف قضية حقـوق             ،حقوق اهللا 
كما أن حقوق اهللا    . فإن حقوق اإلنسان ال تسقط أيضا مثل حقوق اهللا        . اإلنسان

فاهللا غنى عن   . فليس هللا حق منفصل عن حقوق اإلنسان      . هى حقوق اإلنسان  
لها وموضوعيتها تجنبا   وحقوق اإلنسان هى حقوق اهللا ضمانا لشمو      . العالمين
 .)٤(للنسبية

هـو عمـل األمـم      . والعمل هو العمل الجماعى، تراكم عمل األفـراد       
العمل يتحول إلـى تـراث      . والشعوب واألقوام الذى يصبح تاريخا وحضارة     

 .للسابقين ومخزون نفسى لالحقين

 بل هو أيضـا     ،، لألفراد والجماعات  "اإلسالمى"والعمل ليس فقط العمل     
فالعقل هاد للناس بصرف    . عوب واألقوام، عمل البشرية جمعاء    عمل كل الش  

 فإنهم يحملون التبعة    قلومن أتاهم الوحى باإلضافة إلى الع     . النظر عن الوحى  
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مرتين، وعليهم مسئولية مزدوجة فى حين أن الذين أعملوا العقل عليهم تبعة            
 .الطوعىواحدة، ويحملون مسئولية واحدة، مسئولية الخلق، والتكليف الذاتى 

 .)الحيل(ة ــوء النيــس: ثالثا

حيل غير مشروعة ألنها تقوم على سوء النية، وتناقض          وال . التحايل -١
 واختالف القول عـن     ، والتظاهر ،الرياء لذلك نقد الشارع     .الظاهر مع الباطن  

 والحيل تنـاقض مصـالح      .)١(الخ... والمحلل ، وتبديل القول  ، والكذب ،العمل
 وتوافق قصد المكلـف مـع قصـد         ،النيةنع من حسن    وتم. الشرع وال تهدمه  

والتظـاهر   فـى مسـتوى   العيش  .  وذلك مثل حيل المنافقين والمرائين     ،الشرع
أما أقوال المضطر وأفعاله فهى ليست حيال ومن ثـم          . بالعيش فى مستوى آخر   

وما بين االثنين يتراوح بين االسـتحالة       . جائزة ألنها تفتقد شرط الحرية    فهى  
 ولو أنه أقرب إلـى التحايـل ألن         ، وبيوع اآلجال  ،محلل نكاح ال  والجواز مثل 

 .عنصر الصدق غير متوافر فيه

والتحايل ناتج عن عدم مطابقة النص مع الواقع، وعـدم قـدرة الحكـم              
ولما كان من الصـعب تغييـر       .  القديم احتواء الواقع المتغير الحالى     ىالشرع

. حكم الشكل، والواقع المضمون   ينشأ التحايل إلعطاء ال   الحكم أو إنكار الواقع     
 .فثبات التشريع وتغير الواقع هو السبب المباشر فى التحايل

 وقد يكون الفعل صحيحا من حيث       . صحة الشكل وفساد المضمون    -٢
لـذلك  . الشكل فاسدا من حيث المضمون إن لم يتوافر حسن النية أى القصـد  

 وإن كان قد يبطل     إنه قد يثبت الشىء تبعا وحكما     "وضعت القاعدة األصولية    
 .)٢("قصدا

يمنع سوء النية من تطابق النية مع العمل، وأن تكون النية هى الموجهة             
وتحل نية أخرى محل نية الفعل مثـل        . للعمل، وأن يكون العمل تحقيقا للنية     
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وقد تمنع نوايا أخرى مـن      . التظاهر والرياء والتملق وطلب المدح واالدعاء     
لجبن وإيثار السالمة وتلمس األعـذار مثـل        ظهور نية العمل مثل الخوف وا     

مخلفين والقاعدين عن الجهاد بدعوى عدم امتالك آليـات للقتـال، السـيف        ال
 .والرمح والحصان

إن اهللا ال   "ولما كانت الشريعة أقرب إلى المضمون منها إلـى الشـكل            
فإن التحايـل ال يعتبـر      " ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم       

وفى حالة استحالة تطابق الشكل مـع المضـمون   . نه يغفل شرط النية  فعال أل 
المكـان  وفرض المضمون شكله     ،فاألولى اإلبقاء على المضمون دون الشكل     

 ".الناسخ والمنسوخ"و" أسباب النزول"والزمان قاعدة التشريع، 

 وسوء النية أو التحايل هو أحد أسباب الوقوع         . ازدواجية الشخصية  -٣
وهو ما ظهر   .  الشخصية بين الداخل والخارج، بين النية والعمل       فى ازدواجية 

، أيضا فى علم أصول الدين فى االزدواجية بين القول والعمل فى الضـعف            
والقول والوجدان فى الكذب، والقول والفكر فـى فقـه السـلطان، والفكـر              
والوجدان فى النقل عن اآلخرين، والفكر والعمل فى العمل األهوج والفكـر            

ؤخذ من هتاف الصامتين وليس مـن خطـب          وأصبحت الحقيقة ت   .)١(ردالمج
الصاخبين، ومن األحاديث المغلقة وليست من أجهزة اإلعالم، ومن كتابـات           

 وليس من اإلعالنات المبوبة فى وضح النهـار، ومـن           ،الليل على الجدران  
 وليس مـن    ،الكتابات فى دورات المياه وعلى مقاعد الطالب وجدران اآلثار        

وأحيانا . ثارابات على السبورة فى قاعات الدرس وال من الكتيبات عن اآل          الكت
فخطاب الـرئيس   . يصبح القول فى غنى عن الفعل بل يصبح هو الفعل ذاته          

ـ        .فى حد ذاته يحل المشاكل     . ة ويخرج الناس والمجتمع كله من عنق الزجاج
 الخاص  وشقت األفعال طريقها  . ويزيح الهم، والواقع لم يتغير     ،يفرج الكرب 

والماء الجوفى خير بـديل إذا مـا        . بطريق عشوائى من أجل استمرار الحياة     
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 .جفت األمطار

 .عقبات العمل: رابعا

لم يحلل القدماء عقبات الفعل ألن الفعل لديهم لـم           . العقبات الوهمية  -١
لفعل المثالى المستنبط من النص وليس العمـل        لكان التحليل   . تكن له عقبات  

" أحكـام الوضـع   "ربما تأجلت عقبات الفعل إلى      . اة اليومية المتحقق فى الحي  
التى انحصرت فى عالقة ثنائية بين النية       ولكنها لم تدخل فى مقاصد المكلف       

فالعمل يتحقق فى   . والعمل فى حين أن العالقة ثالثية بين النية والعمل والعالم         
ة ألن العالم ال    والمحيط ليس مواتيا بالضرور   . ، قبله النية، وبعده المحيط    العالم

 وهى  .تنشا العقبات المانعة من الفعل    وهنا  . سيطرة لإلنسان على كل عوامله    
 . إرادة إلهية، وإرادة الطبيعة:والوهمية نوعان.  وهمية وفعلية:نوعان

الـذى  خارج ميدان تحليل علم أصول الفقه       " اإلرادة اإللهية "والحقيقة أن   
. يط اإلنسانى، الفردى واالجتماعى   يصف األعمال فى العالم وتحقيقها فى المح      

 ومع ذلك هى ليست طرفا      .)١(هى موضوع علم أصول الدين فى خلق األفعال       
هى العقبـات    .فى الفعل ألنها ال تتجلى إال فى عوامل مادية فى ميدان الفعل           

الفعلية من إرادات مضادة أو نظم سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافيـة أو            
واإلرادة اإللهية ليست نقيضا لإلرادة اإلنسانية      . بشريةقوانين طبيعية وقدرات    

توجـد  . ع لها ومشجع على أفعالها، وباعث على اإلنجاز والتحقيق        فادبل هى   
" اهللا. " وليس أمام الفعل فى تحققاتـه الثانيـة        ،وراء الفعل فى شروطه األولى    

دادا  اإلرادة اإلنسانية امت   .هليس نقيض اإلنسان وعلى خالفه بل معه وفى صف        
 . كما أن مقاصد المكلف امتدادا لمقاصد الشارع."اإللهية"لإلرادة 

 نحـو   يتجـه وقوانين الطبيعة عقبة وهمية ألن الفعل الحر الرشـيد ال           
ليس الهدف من العمل    . االصطدام بقوانين الطبيعة بل يعمل معها وفى نسقها       

ـ            مس، اإلنسانى تغيير قوانين الطبيعة والكون مثل دوران األرض حـول الش
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 تشجير  : بل التحكم فى معطياتها    ،وشروقها من المشرق وغروبها من المغرب     
الصحراء، إصالح األراضى، الزراعة المغطاة، اكتشـاف الميـاه الجوفيـة           

الخ، شق القنوات، إقامـة السـدود، صـنع         ...وتشييد اآلبار، ميكنة الزراعة   
سماك، طواحين  مساقط مياه لتوليد الكهرباء، إقامة بحيرات صناعية لتوليد األ        

البارد بالسخانات، واالستفادة مـن      وتبريد الساخن بالمبردات، وتسخين      ،هواء
هى . ليست عقبة للفعل بل هى ميدان للعمل اإلنسانى       فالطبيعة  . الطاقة الشمسية 

 .محيطه وحقله وليست سده وحائطه

ـ ات الفعلي ـ العقب -٢  وهـى العقبـات االجتماعيـة والسياسـية         .ةــ
وهى ليست عقبات دائمة بـل      . لثقافية وكلها من صنع اإلنسان    واالقتصادية وا 

وإن . أوضاع مؤقتة يمكن تغييرها عن طريق اإلصالح والتغير االجتمـاعى         
مجموعـة  والعقبات االجتماعية هى    . استعصت فعن طريق االنقالب والثورة    

 ومـن   ،من القوانين البيروقراطية التى ال تحقق مصالح الناس بل تضر بهـا           
فمازالـت نظـم    . عقبات االقتصادية والتعليمية والتربوية والثقافيـة     ضمنها ال 

كما تقـوم التربيـة   . التعليم تقوم على التلقين والخوف والعقاب ومسك العصا       
والثقافة مـدح   .  وليس على النقد أو المعارضة     ،على الطاعة المطلقة للرؤساء   

 .طان وفقهائهوإطراء، وأحيانا زيف وبهتان إذا تحولت إلى إعالم بأيدى السل

تقوم على القهـر فـى      . والنظم السياسية هى أقوى عقبة فى سبيل العمل       
تحكم باسم الحزب الواحد، والفرقة الناجية، وتستبعد       . الداخل والتبعية للخارج  

نظم تعتمد على أيديولوجية السلطة     . أحزاب المعارضة باعتبارها فرقا هالكة    
تكلم ويعطى التوجيهات فى كل      وي ،للحاكم الذى يسمع ويبصر ويريد كل شىء      

، وأيديولوجية الطاعة للمحكوم، الصبر      ولديه الحلول لكل المشاكل    ،موضوع
 ومـن ثـم يكـون التغيـر         .)١(والتوكل والورع والزهد والخوف والخشـية     

 .االجتماعى عن طريق األولوية للسياسة أو باألحرى للثقافة السياسية
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ساليب المقاومة ألن اللحظة     لم يتعرض القدماء أل    . أساليب المقاومة  -٣
. القديمة كانت لحظة انتصار فى حين أن اللحظة الحالية هى لحظة انكسـار            

 .يشتد العقاب تعظم المقاومةوبقدر ما 

. وتتعدد أساليب المقاومة بين المقاومـة السـلبية أو المقاومـة الفعليـة            
ـ            يش فـى   المقاومة السلبية منها الهجرة خارج البالد ثم االنخراط فيهـا والع

وهـو مـا    . الحاضر مع نسيان الماضى أو العودة إليه كل حين كسائح فيـه           
 ويتـراءى   ،يصعب على النفس ألن المهاجر يحمل الوطن بين جنبيه يحلم به          

ويعانى من العزلة، والعنصـرية ضـاربة       . وال يسعد بالوطن البديل   . أمامه
لخسارة  وال يعوض الكسب المادى عن ا      .جذورها فى وعى الشعوب واألقوام    

وقـد تكـون    ". وماذا يكسب اإلنسان لو كسب العالم وخسر نفسه؟       "الروحية  
 والعزلة عن الناس والعالم، صومعة صغرى فـى سـياج           ،الهجرة إلى الذات  

 .إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرونوهو يأس وقنوط . أكبر

تنظـيم  المقاومة السرية تحـت األرض ب     . والمقاومة الفعلية على أنواع   
 ، وحشد النـاس   ،حتى يتم االنقضاض على السلطة بعد تنظيم الشعب       الخاليا  

ولما كانت عيون السلطان فوق األرض وتحتهـا،        . وانتظار الفرصة السانحة  
فإنها سرعان ما تكتشف وتتهم بتدبير مؤامرة لالنقالب على الحكم، وتهديـد            

 .أمن الدولة وسالمتها

ض على أطراف المدن وفـى قلـب        وهناك المقاومة المسلحة فوق األر    
 تنتظر ساعة الصفر لالنقضاض على األسواق واحتالل المبـانى          ،الصحراء

 والتخلص من حاكمية    ،وإقامة نظام اإليمان   ،الحكومية للتخلص من نظم الكفر    
هـا  روجو وإقامة حاكمية اهللا، والقضاء على ظلم القـوانين المدنيـة            ،البشر

ولما كانت أجهـزة األمـن بالمرصـاد،        . وتطبيق الشريعة اإلسالمية وعدلها   
 سرعان ما تنتهى المقاومة المسـلحة       ،والجند إن لزم األمر   قوات الشرطة بل    
 .)١( ونهاية خيالها، وضياع حلمها،باستشهاد أفرادها
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لم تبق إال المقاومة العلنية، الرأى بالرأى، والحجة بالحجـة، والبرهـان            
قوانين البالد من حرية الرأى التى      وكما تسمح به    بالبرهان فى إطار الشرعية     

 ، ومراكـز األبحـاث    ، والجمعيات األهليـة   ،تكفلها القوانين والدساتير القائمة   
أما علـى   . هذا على األمد القصير   .  وصحافة المعارضة  ، والنشر ،والجامعات

بعنصريها الموروث والوافد كثقافـة     األمد الطويل فإعادة بناء الثقافة الوطنية       
 .)١(للمقاومة

                                                                                                                                        
.א

א)(א٣א)١( א ،:، א אא ، ،٢٠٠٤א
א:.٦٩٩−٥٥٣ ، א א ، א א٢٠٠٢، א ،

א)٤(א ،٢٠٠٣.



−٥٣٣−

 ثــلثاالفصل ال

 عـــــام الوضـــــأحك

 . أحكام الوضع وأحكام التكليف: أوال

يعنى الحكم لغويـا المنـع والصـرف أى          م؟ـى الحك ـاذا يعن ـم -١
اإلحجام واإلقدام، النهى واألمر، الترك والفعل، بداية بالترك مع أن الطبيعـة            

ـ    . أقرب إلى الفعل منها إلى عدم الفعل       ع الشـريعة   وشرعيا يعنى الحكم وض
وبنائها على المعانى المستحسنة، لـذلك فهـى محكمـة          طبقا لمصالح العباد    

بين علم أصول الـدين،      وتتأرجح   . وتتعدد التعريفات طبقا للمذاهب    .)١(متقنة
إرادة الحكـم   وصفات الذات، والفقه، أفعال البشر ومستويات الفعل الخمسة،         

 .)٢( وصفة الحكم الداخلية،الخارجية

فالشارع . رعية ألنها تتلقى من خطاب الشارع     فى األحكام الش  وال يمكن ن  
فـى  بين قوسين والخطاب له بنيته فى الواقع فى أحكام الوضع وفى الـذات              

فالعقل أساس  . وال يمكن نفيه ألنها كانت موجودة قبل الشرع       . أحكام التكليف 
قـل  والوحى الطبيعى يقوم على الع    .  والواقع مع العقل ركيزتان للوحى     .النقل

وال يمكن نفيها ألن األشياء فى األصل على اإلباحـة أو للبـراءة             . والطبيعة
صحيح أن النفى أصل ولكن الشرع يأتى مؤكـدا         . األصلية أو للنفى األصلى   
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والطبيعة، مثل األحكام الشرعية السابقة التى      نفى كل حكم ال يتسق مع العقل        
 .)١(ادةكانت مازالت فى جدل مع اإلنسان حتى يكتمل عقال وإر

 يا أو تكليف  يا وقد تدخل اللغة فى قسمة األحكام فيصبح خطاب الشرع لفظ         
ويكـون الخطـاب    . ويكون الموضوع هو الخطاب وليس الحكم     . ياأو وضع 
 خطاب الوضـع    .)٢(خطاب التكليف وخطاب الوضع   : نوعينحينئذ  الشرعى  

اب  خط .يتعلق بغير فعل المكلف فى حين يتعلق خطاب التكليف بفعل المكلف          
الوضعى يتعلق بعلـل    . الوضع ضرورى فى حين أن خطاب التكليف كسبى       

خطـاب التكليـف هـو      . األحكام فى حين أن التكليفى يتعلق بتحقيق األحكام       
. التكليف يشترط العلم والقدرة وليس الوضـع      . األصل وليس خطاب الوضع   

خطاب الشرع هو الكالم النفسى فى حين أن خطاب الوضـع هـو الكـالم               
 .الوضعى

وكيفية العلم بالخطاب الشرعى على نحو رأسى مـن المخاِطـب إلـى             
فى حين أن الخطاب    . ة فى علم أصول الدين    نبوالمخاطَب أدخل فى نظرية ال    

الشرعى على نحو أفقى من المخاطَب إلى المخاطَبين هـو موضـوع علـم              
الحكـم، والحـاكم،    :  لذلك فإن قسمة األحكام إلـى أربعـة        .)٣(أصول الدين 
فالحاكم بين  .  به، والمحكوم عليه ال تدخل كلها فى علم أصول الفقه          والمحكوم

فى حالة االضـطرار أى     " الشارع"وهو  . قوسين يدخل فى علم أصول الدين     
إنما الحكم هـو    . الشريعة إذا كان البد من التشخيص كوسيلة للتعبير       واضع  

 لذلك كان الحكم حكـم فعـل        .والمحكوم به فعل المكلف   . موضوع األصول 
 .)٤(والمحكوم عليه هو المكلف. يس حكم منطق واستداللول

 وتتعلق األحكام بأفعال المكلف وليس      .)٥(وتصرفات المكلفين فى األعيان   
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ــانعباأل  . يــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١(الحكم قطعيا إذا كان من األصول أو فرعيا إذا كان من الفروع           وقد يكون   

لوقـت   وتثبيت السـببية لوجـوب أداء ا  .)٢(واجب بسبب الفعل عين مخير   وال
لذلك . تكليف منه إلى أحكام الوضع    وتعريف الحكم أقرب إلى أحكام ال     . موسعا

تأتى أحكام التكليف قبل أحكام الوضع ألن الذات تسبق الموضوع، والفعـل            
فى حين أن أحكام الوضع تأتى قبل أحكام التكليف ألن وصف           . يسبق ميدانه 

 .)٣(ميدان الفعل يسبق العمل فيه

حقـوق اهللا، وحقـوق     :  واألحكام أنواع  .ق العباد وحقو" اهللا" حقوق   -٢
العباد، وما اجتمع فيه الحقان وحق اهللا أغلب، وما اجتمع فيه الحقان وحـق              

والعبـادات إيمـان، أصـول      . وحقوق اهللا عبادات وعقوبات   . اإلنسان أغلب 
، ونة فيها معنى العبادة   ئونة، وم ئوتختلط األمور، عبادة فيها معنى الم     . وفروع

ومـن  . ومئونة بها معنى القربة    ،يها شبهة العقوبة وحق قائم بنفسه     ومئونة ف 
ة ما يدخل فى علم أصول الدين أو الفقه ويخرج عـن علـم              ضالعبادات المح 

أصول الفقه مثل اإليمان باهللا والصالة أو الزكاة والصوم والحـج والعمـرة             
ـ     . والجهاد واالعتكاف وصدقة الفطر والعشر     س والحق القائم بنفسه مثل خم

والعقوبـات  . حضة هـى الحـدود    موالعقوبات ال . والمعاون والركاز الغنائم  
والدائر بـين العبـادة     . القاصرة مثل حرمان الميراث بسبب القتل المحظور      

وما يجتمع فيه الحقان وحق اهللا فيه أغلب مثل حـد           . والعقوبة مثل الكفارات  
لحقان وحق  اوما يجتمع فيه    . حضةم عقوبة   ،وحد الطريق خالص هللا   . القذف

 سقط الشبهات وحق العباد مثل الدية وبدل التلـف        تو. العباد أغلب مثل القصاص   
حضـة  موالمنفعة ال  .)٤(وكلها أصل فى اإليمان أو فرع فى الفقه       . والمغصوب
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−٥٣٦−

 مثل إبطال الملـك     ضمثل االصطياد واالكتساب واالحتطاب، والضرر المح     
ردد بين المنفعة والضـرر     اق ونقله بالهبة والصدقة، وما يت     تفى الطالق والع  

 .)١(مثل المفاوضات كالبيع والشراء والنكاح

" اهللا"وما هو حق    . وما هو حق العباد   " اهللا"منها ما هو حق     إذن  الحقوق  
متداخالن وال يمكن   فالحقان  ". اهللا"فيه حق للعباد، وما فيه حق للعباد فيه حق          

حقوق اإلنسان هـى    والدفاع عن   . دون حقوق اإلنسان  " اهللا"الدفاع عن حقوق    
فإن أخذت األوامر والنـواهى كحـق اهللا فهـى     ."اهللا"نفسها دفاع عن حقوق  

وحقوق اهللا ليست علـى     . امتثال به حقوق اإلنسان فى السيطرة على األهواء       
هنـاك الحقـوق    . مرتبة واحدة فى الطلب بل تتراوح طبقا ألحكام التكليـف         

وهنـاك  . ارية أيضا إيجابا وسلبا    وهناك الحقوق االختي   .الواجبة إيجابا أم سلبا   
وفى المراتب كلها تتداخل حقـوق      . الحقوق الطبيعية خارج اإليجاب والسلب    

 .)٢(وحقوق اإلنسان" اهللا"

وإذا كان كل حق يقابله واجب فأين الواجبات؟ فى أصول الدين هنـاك             
" لإلنسـان " وبالنسـبة    ،رعاية الصالح واألصلح  " هللا"بالنسبة  . واجبات عقلية 

 لمنعم فأين الواجبات فى علم أصول الفقه؟شكر ا

األولى تتطلب األقل، والثانيـة     . حقوق اهللا وحقوق اإلنسان غير محدودة     
 ،األولـى رأسـية  .  والثانية ال سقف لهـا ،حد أدنىلها األولى  . تطلب األكثر 
والثانية غير محدودة ألنها مرتبطة بالزمـان       األولى محدودة،   . والثانية أفقية 

 ولو  . لذلك لم تتحدد بشكل أو وقت أو عمر        .ما مفتوحان ممتدان   وه .والتاريخ
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−٥٣٧−

 والمستقبل  .عينا أم كفاية  ولم يتحدد إذا كان     . تم ترتيبه وتقنينه لتجاوزه الزمن    
والشـريعة   ،ولو تحدد المستقبل من اآلن لكان عبثا فى التشريع        . لم يأت بعد  

ضر يتحقـق فـى     واالرتباط بالذمة وعقد العزم فعل فى الحا      . قصدية العبثية 
صحيح أن الجهل مانع من أصـل التكليـف         . المستقبل بعد أن يتوالى الزمان    
فكل لحظة زمانيـة    .  وربط المستقبل بالحاضر   ،ولكنه يمنع من تحديد التكليف    

 قصدها  ،وقد تكون أفعال بين الحاضر والمستقبل فى بنية الزمن        . لها منطقها 
 .)١(ثابت وأشكالها متغيرة

 وأحكام الوضع هى ما يظهر الحكم به مثـل          .وضع أقسام أحكام ال   -٣
لشرط، السبب، وا :  وهى فى الحقيقة خمسة    .)٢(السبب وكيفية نسبة الحكم إليه    

وقد يختلف الترتيب بـين     . والمانع، والعزيمة والرخصة، والصحة والبطالن    
الرابع والخامس على التبادل فتتقدم الصـحة والـبطالن وتتـأخر العزيمـة             

 .)٣(والرخصة

السبب أى الدافع والباعـث     : ضع أحكام الوضع أيضا لترتيب عقلى     وتخ
، والشرط أى إمكانية تحقيق الهدف والقدرة عليه، والمـانع أى مـا             والهدف

يحدد من القدرة ويمنع من تحقيق الهدف، والعزيمة والرخصـة أى تحقـق             
وجه األكمل أو األقل كماال، وأخيرا الصحة والبطالن من حيث          الفعل على ال  

 وقد تكون أحكام الوضع خارج      .)٤(ية الفعل أى صدق النية دون التحايل      شرع
أحكام التكليف مثل   أقرب إلى   و السبب، والشرط، والمانع،      مثل مقدور المكلف 

وقد تكون داخل مقدور المكلف علـى       . العزيمة والرخصة والصحة والبطالن   
ان الفعـل لـه ميـد     . فال فصل بين الموضوع والذات    . صلة بخطاب التكليف  

األول الجانب الموضوعى للفعل وميدان تحققـه،       . موضوعى وله تحقق ذاتى   
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−٥٣٨−

 .)١( حركتهتهوالثانى الجانب الذاتى للفعل وطاق

وقد تتداخل بعض أحكام الوضع مع أحكام التكليف فيوضع مع األحكـام            
السبب والعلة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والشرط دون ذكر المانع          

 .)٣(إدخال الصحة والبطالن وكذلك .)٢(عالمةوإضافة المحل وال

 .ببـالس: ثانيا

فهذا أدخل  .  والسبب ال يتعلق بموضوع السببية العام      . السبب والعلة  -١
ونفى السببية بالمعنى العام يؤدى إلـى       . فى علم أصول الدين وعلوم الحكمة     

و فالسبب الفعلى ه  . نفيها بالمعنى الخاص أى سبب الحكم والدافع على الفعل        
 .)٤(أى القدرةة وليس العلة الفاعلة يالعلة الغائ

ويعنى التوسـط   . حبل أى ما يدفع على الفعل     ويعنى اشتقاقا الطريق أو ال    
فى مقابل المباشرة، والمرمى إلصابة الهدف، والعلة المباشرة والعلـة غيـر            

. أى الطريق " ما يتوصل به إلى أمر مطلوب     "والسبب فى اللغة هو     . المباشرة
هـو   .)٥(ما خرج الحكم ألجله سواء كان شرطا أو دليال أو علة          "شرع  وفى ال 

وقد يسمى السبب مجـازا     . ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم       
 وفى هذه الحالة يكـون علـة        .)٧( وقد يتقدم الحكم على سببه     .)٦(لغير السبب 

 .متأخرة
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−٥٣٩−

.  السبب  ولكن العلة ال تتضمن    ،السبب يتضمن العلة  . والسبب غير العلة  
السبب . السبب هو علة العلة، العلة غير المباشرة، والعلة هى السبب المباشر          

 لـذلك   .والعلة هى المغيـر   . يتعلق بالوجود فى حين أن العلة تتعلق باألفعال       
 .)١(وتسمى العلل الشرعية نظرا وقياسا ودليال. سمى المرض علة

 العلـة وهـو     اسم ال معنى وحكما، واسم ومعنى، وعلة      : والسبب أنواع 
السبب الموجب لعلة الحكم بواسطة، والعلة والمعنى وهو السـبب الموجـب            

 وهو نفس تقسيم العلة مما يدل على التقارب بين العلـة            .)٢(بال واسطة بنفسه  
 .)٣(فالعلة أيضا أربعة أنواع. والسبب

وقد يقسم السبب إلى حقيقى ومجازى وشبهة علة ومعنى العلـة وهـى             
أوغـل التنظيـر    وكلما  . صة ال تؤثر فى تحقيق األفعال     تقسيمات نظرية خال  

فالعمل فى حاجة إلى نظر     . وأصبح تنظيرا على تنظير ابتعد النظر عن العمل       
مباشر أقرب إلى الدافع أو الباعث منه إلـى التحليـل النظـرى للتركيـب               

 .)٤(النظرى
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−٥٤٠−

وقد تفصل قسمة العلة الرباعية إلى سباعية بإضافة علة شبيهة بالسـبب            
بـين  وهو تقسيم يكشف عن مدى التـداخل        .  بالوصف أو بإضافة المجاز    أو

فى الوعى النظرى وبين السبب فى أحكام الوضع فـى          " المعقول"التعليل فى   
 .)١(الوعى العملى

.  ويبدو السبب فى البحث عـن أسـباب الشـرائع          . أسباب الشرائع  -٢
علـق السـبب    وال يت . ووضعت تيسيرا للعباد  . فاألوامر والنواهى لها أسباب   

وهو سبب معقول ألن التكليـف ال       . بالشارع فهو أدخل فى علم أصول الدين      
 .)٢(يلزم إال العاقل

 .ويعنى أنها خارج االختيار أنها بنية الفعل الموضـوعى فـى العـالم            
ـ هو الحكمة أى العلـة الغائ     أيضا  والسبب  . واألمثلة كثيرة  ة ولـيس العلـة     ي

 .)٣(الفاعلة

بل إن  . ت وحدود ومعامالت موضوعة ألسباب    الشرائع عبادات وكفارا  و
.  سبب ة ولكل من أركان اإلسالم الخمس     .)٤(وضع الدين لسبب معرفى وعملى    

 وتعرف األسباب إمـا بالشـرع أو        .)٥(وتتكرر أوامر الشرع بتكرار األسباب    
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−٥٤١−

 ويعرف السبب باالنتقال من األول إلى الثانى إلى الثالث حتـى            .)١(باالستنباط
كما يعرف عن طريق نسبة الجزء      . يعتبر الحال أو الصفة   و. يتقرر الوجوب 

 واألمر بشىء يتوقف على دليل هو أقرب إلى السبب فى أحكـام           .)٢(إلى الكل 
 .)٣(الوضع

األسباب هـى العلـل المباشـرة       . وهناك فرق بين األسباب والمسبِّبات    
بات هى علل األسـباب     ألحكام الوضع أى للفعل فى العالم فى حين أن المسبِّ         

وال تستلزم مشروعية األسباب    . أى األسباب األولى وليست األسباب المباشرة     
 فإذا تعلقـت األحكـام      .)٤(بات وإن صح التالزم بينهما عادة     مشروعية المسبِّ 

ال فما يهم هو الفعـل      . باتالشرعية باألسباب فإن ذلك ال يعنى تعلقها بالمسبِّ       
ب فـى موضـوع      والمسبِّ السبب من ذات الفعل   .  واألداء ال محصلته   ،نتيجته
فالمهم قصد الفعل وليس تحقـق      ". إنما األعمال بالنيات  " وهو معنى    .)٥(الفعل
قصد الفعل داخل فى اإلرادة الحرة أما تحقق الفعل فداخل فى الميدان            . الفعل

 .الموضوعى للفعل

واألسباب المشروعة أسباب للمصالح، واألسباب غير المشروعة أسباب        
واألسـباب  . قع وميادين الفعل وليس لألسباب فى ذاتهـا       للمفاسد لظروف الوا  

المشروعة ال تكون أسبابا للمفاسد وال األسـباب غيـر المشـروعة أسـبابا              
وهو تسـبب   . فالتسبب تسبب موضوعى وليس مجرد تسبب ذاتى      . للمصالح

 األسباب من حيث هى     .)٦(أصلى شرعى وليس فقط عن طريق اقتران العادة       
 إنما شرعت لتحصـيل مسـبباتها وهـى المصـالح           اتأسباب شرعية لمسببِّ  
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−٥٤٢−

 والمسببات بالنظر إلى أسبابها إمـا شـرعت         .المجتلبة أو المفاسد المستدفعة   
األسباب لها قطعا بالقصد األول األصلى أو بالقصد الثانى التابع أو مـا لـم               

فما يعلم يقينا أو ظنا أن السبب شـرع         . تشرع األسباب لها عن يقين أو ظن      
وما يعلم يقينا أو ظنا أن السبب لـم يشـرع ألجلـه             . بب صحيح ألجله فالتس 

 .)١(فالتسبب غير صحيح

والسبب المشروع لحكمة إما أن يعلم يقينا أو ظنا وقوع الحكمة به، وفى             
هذه الحالة ال إشكال فى المشروعية أو ال يعلم يقينا أو ظنا إما لعـدم قبـول                 

 المشروعية فال أثر للسبب     فإذا ارتفعت . المحل لتلك الحكمة أو ألمر خارجى     
ل يجرى السـبب    ح مع قبول الم   ياخارجوإن كان األمر    . شرعا بالنسبة للمحل  

على أصل المشروعية ألن القاعدة الكلية ال تتقدم فيها قضايا األعيـان، وألن             
ود الحكمة فى محـل     الحكمة تعتبر بمحلها وليس بوجودها، وألن اعتبار وج       

وإن لـم يجـر     . جد إال بعد وقوع السبب    فالحكمة ال تو  . عينا يصعب ضبطه  
على أصل الشريعة فألن عدم قبول المحل فى الواقع هو أساس قبولـه فـى               
الذهن، وألن فك االرتباط بين السبب والمصـلحة نقـض للشـريعة، وألن             

والحقيقـة أن األحكـام المشـروعة       . األساس كله قائم على وجود الحكمـة      
وأن شرط  فرد من أفراد محالها،     شترط وجود المصلحة فى كل      تللمصالح ال   

وإن لم  . صحة األمور العادية عدم مناقضتها لقصد الشارع أو ظهور الموافقة         
يعلم يقينا أو ظنا قصد السبب للمسبب ففى هذه الحالة قـد يكـون التسـبب                

وال فرق بين التسبب المطلق كأصـل والتسـبب         . مشروعا أو غير مشروع   
 ويترتب علـى كـل مـن        .)٢( والوقوع  فال فرق بين اإلمكان    .المتعين كفرع 

وكالهما ينـتج  . األسباب المشروعة واألسباب غير المشروعة أحكاما ضمنية      
 .)٣(عنه مصلحة

 وال يلزم من جهة المكلف فـى        . النظر فى األسباب دون المسببات     -٣
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بات خـارج   فالمسـبِّ  .بات وال القصد إليها   تعاطى األسباب االلتفات إلى المسبِّ    
وال يلزم القصـد     .)١(اإلنسانى وال تدخل فى نطاق اإلرادة الحرة      ميدان الفعل   

فالتوجه إلى الموضوع يبدأ بتوجيه الذات      . ب بل القصد إلى السبب    إلى المسبِّ 
 والقصد  .)٣( ويستحيل التوجه إلى الموضوع إال عبر الذات       .)٢(نحو الموضوع 

لـذات  وهى الوحـدة المبدئيـة بـين ا       . بات واحد من وضع األسباب والمسبِّ   
والفعل هو مقابل السبب مع     .  وهو درء المفاسد وجلب المصالح     ،والموضوع

. ، وتوافق القصد اإلنسانى مع مقاصد الشريعة، واتفاق الخاص والعام         مسبِّبال
فالـذات تخلـق    . توفر القصد أم ال    سواء   مسبِّبقاع ال يوإيقاع السبب بمنزلة إ   

ى الثواب والعقـاب أى     ومن ذلك يأت  . موضوعها، والفعل يخلق ميدان تحققه    
 .ظهور نتائج الفعل إيجابا أم سلبا

ات أى توجه الـذات  مسبِّبوهناك ثالث مراتب للدخول فى األسباب إلى ال      
األولى إشراك السبب مـع     . نحو الموضوع، وطاقة الفعل نحو ميدان التحقق      

بين إمكانيات الذات والعوامل الموضوعية، بين ذات الفعل         وهو خلط    مسبِّبال
 عن طريق العـادة     مسبِّببين السبب وال  والثانية االقتران بين    . ان الفعل وميد

 والثالثة الفصل بـين     .مما يعطى الثقة بالنفس فى تحكم الذات فى الموضوع        
 من الموضـوع وهـو موقـف        مسبِّب، السبب من الذات وال    مسبِّبالسبب وال 

لرب فـى  اإلنسان فى التفكير وا"إيمانى خالص أقرب إلى التصورات الشعبية     
اعتبار السبب ابـتالء وامتحـان      :  وهذه بدورها على ثالث درجات     ."التدبير

، وقصد التجرد عن االلتفات     مسبِّبللعباد، للعقول وللنفوس دون التفات إلى ال      
ات، وأخذ األسباب كإذن شـرعى دون النظـر فـى           مسبِّبإلى األسباب أو ال   

 .)٤(اتمسبِّبال

ن ثم ال إشكال فى عدم القصد إلى        وقد ينهى عن الدخول فى األسباب وم      
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األولـى إذا   : وإن لم ينه عنه فتطلب األسباب على مراتب ست        .  ذاته مسبِّبال
أنه السبب هو الفاعل مثل الصـالة فـى الـدار           كان التسبب مباحا فال يعتقد      

. صحيحا طبقا لمجرى العادات فهو مبـاح      والثانية إذا كان التسبب     . المغصوبة
أن األسباب غير فاعلة بذاتها،      حالية، علمية توجب  لمية و والثالثة وهى مرتبة ع   

وهنـا  .  الكفـار  وحالية عن طريق االقتران والعادة مثل من حمل بمفرده على         
. يكون األخذ باألسباب حق وواجب من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسـد           

والخامسة عدم االلتفـات ال     . والرابعة هى مرتبة االبتالء والتسبب فيها ظاهر      
والسادسة االمتثال لألمر كلية بـدافع العبوديـة        . اتمسبِّبلى األسباب وال ال   إ

 .)١(عقلى النوليس بالتقني

. ات غير مقدورة للمكلف واألسباب هى الداخلة تحـت مقـدوره          مسبِّبال
وينتج عن ذلك أنه يكفى للمكلف تعاطى األسباب وكمال شروط فعله وإزالـة             

 وتكلـف رفـع مـا ال        ،إال قصد المحال  ات و مسبِّبموانعه دون النظر إلى ال    
 . اتمســــبِّبفاالختيــــار لألســــباب ال لل. يســــتطيع رفعــــه

 وقصد المكلف متفق مع     .كما أن القصد المناقض لقصد الشارع مبطل للعمل       
 ليس فى مقدوره وال فى ميدان       مسبِّبويعلم فاعل السبب أن ال    . قصد الشارع 

وغيـر  "والصبر والشكر    وهو أقرب إلى اإلخالص والتفويض والتوكل        .فعله
 مسـبِّب  وترك النظر فـى ال     .)٢("ذلك من المقامات السنية واألحوال المرضية     

فتستريح النفس ويسكن البال، ويفرغ القلب من       . يدفع إلى التركيز على السبب    
تـارك  . ، ويطيب المحيا، وفيه كفاية عن الهموم      ةتعب الدنيا، وتتوحد الوجه   

فمـن  . يسقط الحظوظ فتأتيـه   . أزكى عمال مرتبة و  أعلى   مسبِّبالنظر فى ال  
 وقد يكـون النظـر فـى        .)٣(ومن يترك الحظ يأتيه   . يسعى إلى الحظ ال يناله    

وهو أسلم مـن االلتفـات إلـى        .  على التوسط طبقا لمجرى العادات     مسبِّبال
 دون السبب، االنعزال فى الذات      مسبِّب أو السعى وراء ال    مسبِّبالسبب دون ال  

                                                           
.٢١١−١/٢٠٥א)١(
.١/٢١٩א)٢(
.٢٢٧−١/٢١٤א)٣(



−٥٤٥−

يعنى التوسط المحافظة   . فتاح فى الموضوع دون الذات    دون الموضوع أو االن   
وهو التوسط بين الحرية اإلنسـانية      . على االتزان فى جدل الداخل والخارج     

 .والقدر المحتوم

ات فى  مسبِّبوالشارع يعتبر ال  . ات متربة على فعل األسباب شرعا     مسبِّبوال
عـاطى مـع    ات بمجرد الت  مسبِّبويترتب على ذلك وقوع ال    . الخطاب باألسباب 

 .)١( مطلوب على نحو غيـر مباشـر       مسبِّباألسباب تصديقا للشرع وكأن ال    
ات عـن  مسبِّب وإذا أخذت ال .)٢(مسبِّبفالفعل له نتائجه نظرا الرتباط السبب بال      

األسباب قد ترتفع إشكاالت بسبب احتمـال تعـارض األسـباب فـيظن أن              
مال والنقص واالستقامة   ات نظرا القترانهما بالعادة فى الك     مسبِّبالتعارض فى ال  

ب وليس فـى األسـباب أو فـى         بِّتسمفإذا وقع خلل نظر فى ال     . واالعوجاج
ات عالمة على األسباب، واألسباب     مسبِّبال. ات مثل التفريط أو المغاالة    مسبِّبال

تقـع الخاصـة    . ات خاصة أو عامة   مسبِّب وقد تكون ال   .)٣(اتمسبِّبالعالمة على   
 ،الخاصـة إنسـانية   . سبب فى الفوز بـالنعيم     بحسب وقوع األسباب، والعامة   

 .)٤( والعامة أبدية،الخاصة وقتية". إلهية"والعامة 
ات مباشرة دون األسباب يجلب المفاسد فـإن        مسبِّبوإذا كان النظر إلى ال    

وهذا ليس تناقضـا ألن إذا كـان        . النظر إليها عبر األسباب يجلب المصالح     
 وإن ألغاه أو أهمله فإنه      .جلب المصلحة  يقوى السبب فإنه ي    مسبِّبالنظر إلى ال  

يجلب المفسدة سواء عند كل الناس أو عند بعض المكلفين، سواء كان علـى              
أما المجتهد فإنه ينظر فى االثنين معا على التساوى فى          . القطع أو على الظن   

ات مسـبِّب وقد يرجح أحد المجتهدين األسـباب علـى ال        . اتمسبِّباألسباب وال 
 وكالهما صحيح طبقـا لتقـدير كـل         .ات على األسباب  بمسبِّويرجح آخر ال  
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 .)١(مجتهد

 .ــرطــشال: الثثا

واألمر المضاف إلـى شـرط ال يتحقـق إال بتـوافر             .معنى الشرط  -١
شىء مضاف إلى وجود دون وجوب بخـالف العلـة           ويعنى لغة علم  . الشرط

 .حجـام شـراط  الو .عالمتهـا  وشـرط السـاعة     .التى يضاف إليها الوجوب   
". إن"وصيغته  .  والصك شرط ألنه تذكير    .ى يضع شريطا على كتفه    والشرط
  .)٢( واإلخالف والبدل صيغ لغوية.يمكن التعويض عنه. سبب لغوىفالشرط 

وللشرط داللتان، األولى مصرح بها وهى إثبات المشروط عند ثبـوت           
وقد يحكم  . فالشرط أحد عالمات النفى   . والثانية ضمنية وهى االنتفاء   . الشرط
وفى هـذه الحالـة     . فى مباحث العلة  الوصف بأنه شرط كما هو الحال       على  

 .يكون أحد عالمات اإلثبات

فالسبب هو الذى يلـزم مـن       . وهناك فرق بين الشرط والسبب والمانع     
والمانع هو الذى يلزم من وجوده العدم وال        . وجوده الوجود، ومن عدمه العدم    

 على شرط فال يقع المسبب       وإذا توقف تأثير السبب    .)٣(يلزم من عدمه وجود   
 فإن وقع المشروط بال شرط      .جزاءدونه سواء كان شرط الكمال أو شرط اإل       

 والشروط المعتبرة فى المشـروطات إمـا        .)٤(فإن الشرط ال يكون شرطا فيه     
  .)٥(ترجع إلى خطاب التكليف أمرا ونهيا وتخييرا أو إلـى خطـاب الوضـع             

 القصد إسقاط األسباب التـى تجلـب    وال إشكال فى أحكام التكليف إن لم يكن       
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وربط الحكم بالقصد ال يقضـى علـى موضـوعية          . المصالح وتدرأ المفاسد  
 وال  .وإن لم تتحقق الفائدة من قيام الحكم على السبب فالعمـل باطـل            . الحكم

وال فرق فى ذلك    . يكفى أن يكون السبب كاف كباعث دون الشرط الخارجى        
آلدميين، فى ضرورة الشرط حتـى تـتم        وحقوق اإلنسان، ا  " اهللا"بين حقوق   

  . وتتحقق المنفعة أثناء الزمان،المساءلة فى آخر الزمان

والشروط مع مشروطاتها إما أن تكون مكملة لحكمتها وعاضدة لها دون           
منافاة لها أو أن تكون غير مالئمة لمقصود المشروط وغير مكملة لحكمته بل             

لمشروط وال مالئمة ومن ثم يكون      مناقضة لها أو ال يظهر فى الشرط منافاة ل        
ففى . على الترجيح بين الحالتين السابقتين أو يفرق بين العبادات والمعامالت         

أما فى المعـامالت أى     . العبادات ال تكتفى عدم المنافاة دون ظهور المالئمة       
 .)١(العبادات فقد يكتفى بعدم المنافاة

حث العلة باعتباره    وقد يدخل الشرط فى مبا     . الشرط والعلة والعالمة   -٢
وقد يدخل أيضا فى أحكام الوضع باعتبارها وصفا لبنيـة          . عالمة على الحكم  

ولو وجد بوجـوده    . ما يعدم الحكم بعدمه، وال يوجد بوجوده      فالشرط  . الحكم
 والعلة هى   .)٢(وينطبق ذلك على الشرع والعقل على السواء      . كملكان علة الحِ  

 .وامر والمفاسد التى تعلقت بها النـواهى       والمصالح التى تعلقت بها األ     كمالِح
 ويختلف عـن    ،إذا كانت الصيغة شرطية فإن المشروط يتوقف على الشارط        

وإذا . معلول، والمعلول إذا وجد وجدت العلـة      فالعلة إذا وجدت وجد ال    . العلة
. غاب الشارط يغيب المشروط ولكن إذا وجد ال يلزم منه وجـود المشـروط             

 مع الموصوف وال يجزأ بناء علـى اسـتقرار          والشرط مع المشرط كالصفة   
 .)٣(الشروط الشرعية

وال تدل على . لما يدل على غيره دون وجود أو وجوب     أما العالمة فاسم    
وهـى  . شىء فى ذاتها بل داللة على غيرها باصطالح أو إخبار عن صدق           
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:  وهى على أنواع   .)١(ليست مستقلة بذاته بل متضمنة فى معنى العلة الشرعية        
قيقة الدال على موجود، وهو علم شرط للوجود، وعلم هو علـة لـيس           علم ح 

بذاتها، وعلم تسمية مجازا ال حكما ومعنى، وهـو العلـة الحقيقـة المغيـرة       
 وقــد تســمى . والعالمــة مــا يكــون علمــا علــى الوجــود .)٢(بــذاتها
 وقد تكون داللة الوجود فيما كان موجـودا قبلـه وهـى العالمـة               .)٣(شرطا

ــة،   المحضــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهى علـل الحقـائق      .مجازامة بمعنى الشرط، وعالمة علة، وعالمة       وعال

 المعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 .)٤(بذواتها

 والشروط أنواع تتداخل مـع أنـواع السـبب          .رطــواع الش ـ أن -٣
ــة ــو . والعلـــــــــــــــ  فهـــــــــــــــ

شرط محض وهو ما يمتنع به وجود العلة إال بوجوده أو شرط فى حكم العلة               
 وهو الشـرط    ،ا له حكم  المحضة أو شرط صورة م    ة  مأو شرط فى حكم العال    

ــاق    ــى وفــــــــ ــارج علــــــــ  الخــــــــ
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 .)١(العادة

العقلى كالحياة والعلم واإلرادة والمحـل      . الشرط عقلى وشرعى ولغوى   و
واللغوى الصـيغة   . والشرعى كالطهارة للصالة والعقل شرط التكليف     . للحياة

 .الشرطية

 أيضا لزوم عقلى كما هو الحال       هالشرط إذن ليس فقط صيغة لغوية ولكن      
أحكام الشرع ليست   وهو حكم شرعى ألن     . ضايا الشرطية فى المنطق   فى الق 

لكل منهم  . أفرادومطلقة معلقة فى الهواء بل مشروطة بواقع، بزمان ومكان          
 .قدراته وبيئته

 .المانــــع: رابعــا

والمـانع  .  ويتحقق األمر بشرط زوال الموانع     .عــف المان ـ تعري -١
لذلك يظهر المانع فـى     . لغير المكلفين  فيستحيل األمر    .)٢(أحد أحكام الوضع  

قبل أن ينفصل عنه ويدخل فـى أحكـام         ) المنظوم(األمر، فى مباحث اللغة     
فإذا كان هناك أمر بفعل وأمامه مانع فإما أن يزول ويبقى األمر أو             . الوضع

                                                           
א)١( ، א א٣٨٦−٣٨٤א ،٣٣٠−٢/٣٢٠.

א

אא
א .٣٧٢−٤/٣٣٧א

א

א )(אאאא
א)٢( ، א א א א א א١٥٢−١/١٥٠א ،٦٩−٦٧،

א ، א א א א א
א א ، א٧٥١−٧٤٢א א٣٨−١/٣٦، ،

٥−٤.



−٥٥٠−

 والمانع ما قد يمنع من انعقاد العلـة أو          .)١(األمر طبقا له  يبقى المانع ويتكيف    
.  هو السبب الحقيقى لعلة تنافى علة ما منع        .)٢(ام الحكم أو دوامه   تمامها أو تم  

ومن شرطه أن يكون مخـال بعلـة        . فالمانع ينافى العلة ومن ثم يرتفع الحكم      
فالوصف إما  . )٣(وقد يحكم على الوصف بأنه مانع إذا كان يقوم مقامه         . السبب

 شــــــــــــــــرط وجــــــــــــــــوب أو 
ومن ثـم يمتنـع     .  وجوده وال يصح التكليف بما يعلم انتفاء شرط      . شرط عدم 

 .)٤(التكليف بالمحال

ما ال يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وما يمكـن فيـه            . والموانع ضربان 
أصل الطالب أو ما ال يرفعه بل ال يحتمه فيصير مخيـرا            ذلك سواء ما يرفع     

إمـا ال    وهى ليست بمقصود الشارع      .)٥(لمن قدر عليه أو يرفع وال إثم عليه       
 وال  .أمرا أو نهيا أو إذنا أو يقصد بها فى خطاب الوضـع           يقصد بها التكليف    

 فلو توجه المكلف إلى     .)٦(مصلحة للشارع فى تحصيل المانع أو عدم تحصيله       
 .)٧(أمرا أو نهيا أو تخييراإيقاع المانع أو رفعه فإما أن يفعله أو يتركه 

                                                           

.٢٦٩−١/٢٦٣א)١(
א٢٥٩−٢٥٧א)٢( א٩٥−٩٤، א ،٢٦٦−١/٢٦٥.
א)٣( .١/٢٤٩א
.٤١٨−٢/٣٩٦א)٤(
א)٥( .٢٨٧−١/٢٨٥א

א א

אא

א
.٢٨٨−١/٢٨٧א)٦(
.٢٩١−١/٢٨٨א)٧(



−٥٥١−

تداء ما يمنع ابتداء الحكم الستمراره، وما يمنعه اب       : والموانع ثالثة أقسام  
المـانع  .  فالموانع تتفاوت قوة وضـعفا     .)١(ال دوما وما يمنعه دوما ال ابتداء      

والمانع األقل قوة هـو  . القوى هو ما يمنع ابتداء الحكم أصال نظرا الستحالته    
أصال بل دوما نظرا لعدم توفر الشرط عمليا فـى          الذى ال يمنع وقوع الحكم      

عيف هو الـذى يمنـع مـن    والمانع الض. حالة خاصة وليس فى كل الحاالت     
المآل نظرا إلمكانية تـوافر الشـرط فـى         وقوع الحكم فى الحال وليس فى       

 .المستقبل

وأهليـة  . أهلية وجوب وأهلية أداء   :  واألهلية ضربان  .ةـــ األهلي -٢
وأهلية األداء هـى التـى      . الصالح للحكم بناء على الذمة والعهد     الوجوب هى   

الكاملة هى التى تتوافر    .  كاملة وقاصرة   نوعان وهى. تؤهل للفعل طبقا للقدرة   
ـ  والقاصرة مرتبطة بقدرة البدن م     .)٢(فيها القدرات البدنية والذهنية لألداء     ل ث

ومن . يولد اإلنسان وله ذمة بناء على عهد مضى كما يقول الصوفية          . البلوغ
 فال يوجد حكم    .)٣(معتوه والجاهل عن األداء   ثم يخرج الصبى عن الوجوب وال     

 .)٤(قدرة على التنفيذ نظرا الستحالة تكليف ما ال يطاقشرعى بال 

 والعوارض على األهلية نوعان سماوى أى فطـرى         . العــوارض -٣

                                                           
א)١( .٢٥٠−١/٢٤٩א
א)٢( ، א א٤٣٣−٤/٣٩٣א ،٢٤٦−٢/٢٣٢.

א

א
)א(
)א(

)א(
)٣(،א ،٣٩٦−٣٩٥،

א٤١٠−٢/٣٩٣א א٤٥٠−٤٤٣، ،٤٤٤−٢/٤١٩، א א א ،
א א .٣١٦−٢٩٥א

א)٤( א:א א ، א ،:،)א(א:א א א−٥א א
א− א א א.א א:א א ، א א:א ، :א

، ،−١א ،−٢א .א−٣א



−٥٥٢−

الصغر، والصـبى، والعتـه، والنسـيان،       والسماوى مثل الجنون     .ومكتسب
 .)١( والموت، والرق، والنفاس، والمرض، والحيض، واإلغماء،والنوم

 ،الذى منه مثـل الجهـل     المكتسب  . رهوالمكتسب نوعان منه أو من غي     
المكتسـب  و.  والسـفر  ، والخطأ ، والسفه ، والمحجور عليه  ، والهزل ،والسكر

المضمضة التى تسرى إلى    (، قصد غير المحل     )٢(الذى من غيره مثل اإلكراه    
 ).الحلق

جهل باطل بالشبهة ال يصلح عذرا أصال، وجهـل         : والجهل أربعة أنواع  
 .)٣(ا، وجهل يصلح شبهة، وجهل يصلح عـذرا       أقل منه وال يصلح أيضا عذر     

بطريق مباح فى حالة اإلكـراه أو االضـطرار، وبطريـق           : والسكر نوعان 

                                                           
)١(، א א אא א،٥٣٢−٤/٤٣٥א א .٣٠٥−٢٩٥א
א)٢( .٦٦٦−٤/٥٣٣א

א א

אאאאאאאאאאא

)()(

אאאאאא
א٥٥٨−٢/٤١٣א א٤٩٩−٤٥٣، א، .٣١٦−٣٠٦א
א)٣( א٦٢٩−٤/٥٣٣א ،٤٨٩−٢/٤٥٥.

אא א

א
א( )א

אאאאאא



−٥٥٣−

 وعكسـه   .)٢( والهزل وهو اللعب أى وضع الشىء فى غير محله         .)١(محظور
 .)٣(وشرطه أن يكـون صـريحا باللسـان       . الجد أى وضع الشىء فى محله     

  .)٤(اليمين إذا رجعويضمن شهود . والجنون ال ينافى أهلية الوجوب بالسبب

وال يـؤدى إلـى المـوت       . ال أهلية العبادة  الحكم  أهلية  وينافى المرض   
 بالضــــــــــــــــرورة وهــــــــــــــــو 

شرط ة ألن الطهارة    أ والحيض والنفاس يعدمان األهلية للمر     .)٥(العجز المطلق 
 .)٦(الصالة والصوم

جئ، وما  ما يعدم الرضا ويفسد االختيار وهو المل      . واإلكراه ثالثة أنواع  
واإلكـراه  . ال يلجئ، وما يعدم الرضا    ما  يعدم الرضا وال يفسد االختيار وهو       

 .)٧(وال يوجب تبديل الحكم. ال يفسد األهلية ألنه مجرد ابتالء

والرقيق أهل للتصرف فى    . والرق رق، ال يتجزأ فى حقوق أو واجبات       
لرجـال  ال فرق بين رق ا    و. وهو مكلف، مقر بالتكليف   . ولدمه عصمة . المال

وتفصـيالته  .  وقد انتهى الرق اآلن ولم يعد بذى موضـوع         .)٨(ورق النساء 
 ، ورق الشعوب  ،انتهى رق األفراد وبدأ رق العقول     . خروج عن القصد الكلى   

 .ورق الدول

                                                           
א)١( .٥٦٩−٤/٥٣٣א
.٥٧٩−٤/٥٧١א)٢(
.٦٠١−٤/٥٨١א)٣(
.٧٥−٤/٦٣א)٤(
א)٥( .٥٠٦−٤/٤٩٨א
.٥٠٨−٤/٥٠٦א)٦(
.٦٦٦−٤/٦٣١א)٧(

א א

א א
)א(

א א
)א(

א

.٤٩٨−٤/٤٦٣א)٨(



−٥٥٤−

أما الموت فإنه عجز كلى مناف ألهلية أحكام الدنيا وتكاليفها أو وضـع             
وهى تكليف أو حاجة النفس أو حاجة الغير أو ما ال يصـلح             . العبادات كلها 

أما أحكام اآلخرة فهى خارج علم أصول       . لقضاء حاجة النفس مثل القصاص    
 .)١(الفقه

 .العزيمة والرخصة: خامسا

مة والرخصة يشيران أيضا إلـى القـدرة         والعزي . العزيمة والقدرة  -١
 العزيمة إذا توافرت القدرة الكلية التامة، والرخصة إذا لم تتوافر           .واالستطاعة

 العزيمة هى توافر القدرة الكاملة لتحقيق الفعل        .)٢(محدودةإال القدرة الجزئية ال   
، بل يكفى    والرخصة هى العكس عدم توافر القدرة الكاملة       .على الوجه األمثل  

لجزئية، على تحقيق الفعل على الوجه األكمل، بل يكفى تحقيق الفعل بأشكال            ا
، أكثر رمزية حفاظا على الحياة، وطبقا لعدم جـواز تكليـف مـا ال يطـاق               

 وتجنبا ألفعـال البطولـة عنـد        ،واقترابا من الواقع دون التخلى عن المثال      

                                                           
.٥٣٢−٤/٥٠٨א)١(

א

אא

אא
א

א אא

א١٠٠−١/٩٨א)٢( ، א א ،٨٦−٨١.
א



−٥٥٥−

 .الخاصة من الزهاد والعباد والصوفية

العزيمة هـى مـا     . دة، والرخصة السهولة واللين   العزيمة فى اللغة اإلرا   
وهى كليـة ال تتعلـق بأفعـال المكلفـين          . شرع من األحكام التكليفية ابتداء    

من أصل  والرخصة ما شرع ألمر شاق استثناء        .)١(الجزئية، أفرادا أو أحواال   
وهـى ليسـت    . كلى يقتضى المنع مع االقتصار على مواضع الخاصة فيـه         

 .)٢(أقرب إلى القدرهى . بمشروعة ابتداء

والواجب .  الفريضة هى المقدرة   .)٣(والعزيمة فرض وواجب وسنة ونفل    
. وهى إحساسات داخلية  . والسنة هو الطريق، والنافلة تحقيقها    . هو االلتزام به  

 امتثال األوامـر واجتنـاب      ى وه .)٤(فالفروض لزوم القلب اعتقادا بال شبهة     
 وترك كل   ، األوامر وجوبا أو ندبا    وم سواء كانت  مالنواهى على اإلطالق والع   

 فالعزيمـة   .)٥(وهو ما يعتبره األولياء مـن أصـحاب األحـوال         . المباحات
 .دان فرديان فى السلوك اإلنسانىوالرخصة بع

 وقد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصـل          . الرخصة واإلباحة  -٢
 كما تطلق على ما وضع عن األمة      . كلى يقتضى المنع مطلقا دون عذر شاق      

وتطلق ثالثـا علـى مـا كـان مـن           . من التكاليف الغليظة واألعمال الشاقة    

                                                           
א)١( א٦٢−٥٤א א٤٨−١/٤٥، −١/٦٨א،١٩٣−١/١٨٨،

א٦٩ א٣٦٥−١/٣٦٣، א٢٦٦−٢٦٣، א٢٦٣−٢٥١، ،٩٢−٩٠،
א א٨٥−١/٧٨א א،٥، א٢٦٢/٢٦٦−١/٢٦٠א א ،
א٦٦−٦٥ א٣٩٤−٢/٣٨١، ،٦−٥.

א)٢( .١/٣٠٠א
א)٣( א٥٧٦−٢/٥٤٣א ،٣٧٩−١/٣٦٦.

א

א
.٢٥٤−٢٥١א
אא)٤( א א٨٠−٧٧، ،٤.
א)٥( .٣٠٧−١/٣٠٥א



−٥٥٦−

المشروعات توسعة على العباد مطلقا عما هو راجع إلى نيل الحظوظ وقضاء            
 .)٢(وتدخل ضمن كيفية مالزمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها .)١(األوطار

حقيقـة  وإذا كانت العزيمة نوعا واحدا فإن الرخص أربعة أنواع، اثنان           
األول . وأحدهما أحق من اآلخر، واثنان مجاز وأحـدهما أتـم مـن اآلخـر             

.  والثانى االستباحة بعذر مثل السـفر      .استباحة محرم مثل اإلكراه على الكفر     
الل، والثانى ما سقط عن العبـاد       غصر واأل األول منه مثل وضع اإل    والمجاز  

الرخصة واجبة أو    كما تنقسم    .)٣(مع كونه مشروعا للتخفيف مثل قصر السفر      
وقد تكون إما كاملـة أو ناقصـة، عامـة أو           . مندوبة أو مباحة مثل العزيمة    

 .)٤(خاصة، كلية أو جزئية

أصـلها التخفيـف    . وحكم الرخصة اإلباحة مطلقا من حيث هى رخصة       
ولـو كانـت    . حتى يكون حق ثقل التكليف فى سعة واختيـار        ورفع الحرج   

وال يعنى رفـع الجنـاح      . مة ال رخصة  مأمورا بها وجوبا أو ندبا لكانت عزي      
 بل يعنـى    ،واإلثم عن الفاعل كون الشىء مباحا بل قد يكون واجبا أو مندوبا           

: كما أن تخصيص الرخصة وتعينها جمع بـين متنـافيين         . إلذن فى التناول  ا
 .)٥(األمر والرخصة

قـوة  والشاق نسبى يختلف    . سببها المشقة . والرخصة إضافية ال أصلية   
                                                           

.٣٠٧−١/٣٠٣א)١(
.٣/٧٧א)٢(
א)٣( א٦٠١−٢/٥٧٦א א١٢٤−١/١١٧، ،٣٩٩−١/٣٨٠.

א

.٢٦٣−٢٥٨א
א)٤( .٢٦٦−١/٢٦٣א
א)٥( .٣١٤−١/٣٠٧א



−٥٥٧−

 ، وقـوة العـزائم وضـعفها      ، وفى المكلف بحسب األحوال    ،هوضعفا فى ذات  
 والفروق الفردية بين    .ختلف فيها الناس طبقا لقوة الدافع     ي. واألزمان واألعمال 

وإذا كان الحرج فـى مشـروعية       . ال تقل عن السمات المشتركة بينهم     البشر  
الرخصة إما أن يكون مؤثرا فال يكون هناك محـل للرخصـة أو ال يكـون                

وفى كلتا الحالتين تغيب الرخصة فإن هاتين الحالتين ال         . يرجح العزم مؤثرا ف 
وال دليل على انحصار الرخصة فى      . تبطالن شرعية الرخصة وجوبا أو ندبا     

 واإلباحة المنسوبة إلى الرخصة بمعنى رفع الحـرج أو بمعنـى            .)١(القسمين
سـتلزم   فرفـع الحـرج ال ي      .والفرق بينهما دقيق  . التخيير بين الفعل والترك   

 .)٢(التخيير

والترخيص المشروع إما أن يكون فى مقابلة مشقة ال صبر عليها طبعا            
. أو شرعا أو أن يكون فى مقابلة مشقة بالمكلف قدرة علـى الصـبر عليهـا     

وقد يخـتص   . ، والثانى راجع إلى حظوظ العباد     "اهللا"األول راجع إلى حقوق     
 راجع إلى حقوق اإلنسـان       والكل فى الحقيقة   .)٣(الثانى بالطلب أو ال يختص    

 .غنى عن العالمين" اهللا"ألن 

 وإذا كان هناك تخيير بين األخـذ        . التخيير بين العزيمة والرخصة    -٣
فترجيح العزيمة ألنها األصـل     . بالعزيمة أو الرخصة فالترجيح بينهما واجب     

وهى راجعة إلى أصل كلى فـى التكليـف،         . الثابت المتفق عليه المقطوع به    
فى حين أن الرخصة راجعـة إلـى جزئـى           .دى جميع المكلفين  مطلق عام ل  

. بحسب بعض المكلفين ممن له عذر وبحسب بعض األحوال وبعض األوقات          
وهـذه  . وقد جاء فى الشريعة الوقوف مع األمر والنهى مجـردا والصـبر           

العوارض الطارئة من أنواع المشاق يقصدها الشارع فى أصل التشريع على           
أخذ الترخيص على اإلطالق قد يكـون ذريعـة إلـى           وإذا  . مجرى العادات 

ما يؤكـده الحـس     وهو  . فالخير عادة، والشر لحاجة   . انحالل عزائم المكلفين  

                                                           
.٣١٨−١/٣١٤א)١(
.٣٢٠−١/٣١٨א)٢(
.١/٣٢٠א)٣(



−٥٥٨−

كما أن مراسم الشريعة مضادة للهوى وهو دور المشـقات فـى            . والمشاهدة
 .)١(ضبط األهواء

فالمشقات مظـان   . والوقوف على أصل العزيمة بين الواجب والمندوب      
الترخص والبقاء فيه على العزيمة يؤدى إلـى         إما حقيقة تدعو إلى      التخفيفات

فساد أو وهمية مجردة ال تستدعى الترخص ال لسبب وال لحكمـة أو عـادة               
 .فمشقة مغالبة الهوى ال رخصة فيها. مطردة، بل راجعة إلى أهواء النفس

لذلك كان االحتياط فى اجتناب الرخص والحذر من الدخول فيه موضـع      
ومع . قطعى مثل الرخصة   وال يعنى ذلك األخذ بالعزيمة ألنها أصل         .التباس

واألدلة علـى رفـع الحـرج       .  والرخصة استثناء  ،ذلك فالعزيمة هى القاعدة   
ومقصود الشارع من مشروعية الرخصة الرفق      . قطعية كما أن المشقة قطعية    
وإن تـرك   . فاألخذ بها مطلقا موافـق لقصـده      . بالمكلف عن تحمل المشاق   

مة سآوال مع ظن سببه قد يؤدى إلى االنقطاع عن االستباق إلى الخير             الرخص
وكما أن الشريعة مخالفة للهوى فإنها محققة لمصالح        . والملل وكراهية العمل  

واألدلة على التخفيف على العموم وليست      . فاألولوية فى ترك الرخص   . العباد
  .علـــــــــــــــى الخصـــــــــــــــوص 

 .)٢(جمع أو أن يرجح بينهماويستطيع المجتهد أن ي. وال تعارض فى األدلة

فقصـد الشـارع أن     . وكل أمر شاق جعل فيه الشرع للمكلف مخرجـا        
فإن شاء المكلـف    . يتحراه المكلف إذا شاء مخيرا إياه بين العزيمة والرخصة        

 يقع فى محظور آخـر      ، ولكنه العزيمة أخذ بالعزم فى األمر، ملتزما باألصل      
 وسـد   ،أو المندوب أو المبـاح    قصد الشارع فى الواجب     لوهو مخالفته أيضا    

 .أبواب التيسير عليه وفقد المخرج من ذلك األمر الشاق

وأفعال التكليـف تـتم فـى ميـدان         . لقد جاءت الشريعة لصالح العباد    
لذلك احتاطت الشريعة بالتكيف مع ميدان      . موضوعى للفعل به عوائق وموانع    

                                                           
.٣٣٣−١/٣٢٢א)١(
.٣٤٦−١/٣٣٣א)٢(



−٥٥٩−

وبعـد ظهـور     ،فكالهما شرع قبل الفعـل    . الفعل حتى يصبح التكليف عاديا    
وال تضـاد الشـريعة     . وكالهما فعل مشروع وكالهما قصد الشريعة     . المانع
ومن ثم تتحقق مصالح الشريعة فى العاجل       . وال يعارض قصد قصدا   . نفسها

واآلجل طبقا للقاعدة أو االستثناء، على نحو مثالى أو واقعى، طبقا لما ينبغى             
 .)١(لما هو كائن وأأن يكون 

. ال مقصودة الرفع  والتحصيل للشارع   بمقصودة  وأسباب الرخص ليست    
فلـيس  .  إنما يفرضها الواقـع    .فالشريعة مع العزيمة وجوبا أو ندبا أو إباحة       

 ليس للفعل اإلنسانى السيطرة على كل       .الفعل معلقا فى الهواء بل يتم فى واقع       
الفعل جدل بين الذات والموضوع، بين اإلمكان والتحقق، بين التوقع          . مكوناته

 .)٢(واقعوال

وإذا كانت الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمـة صـارت            
وهى ليست كالمباح ألنها من باب رفع الحرج ألنه         . العزيمة كالواجب المخير  

تظل العزيمة إذن على أصـلها فـى        . الواجبال يستلزم التخيير وأقرب إلى      
 ، العزيمة كليـة   .اً وتيسير ويظل رفع الجناح عن المترخص تسهيالً     . الوجوب

 ،العزيمـة قصـد أول    . والحـرج جزئـى عـارض     . وهى مقصود الشارع  
 .)٣( قصد ثانةوالرخص

العزائم مطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية مع انخراق تلـك           
 .وكالهما فى مجـرى العـادات     . فالعزيمة قاعدة، والرخصة استثناء   . العوائد

 فـى حالـة فـى المشـقة         العام هى الرخص  . وانخراق العوائد عام وخاص   
ولما كانت أحكام الشريعة عامة     . والخاص رخص األولياء  . لمجموع المكلفين 

رخـص  .  ال تخص فريقـا دون فريـق       ،المكلفين فرخصها أيضا عامة   لكل  
 . وليست أفعاال استثناء من القاعدة،األولياء كرامة

                                                           
.٣٥٠−١/٣٤٦א)١(
.١/٣٥٠א)٢(
.٣٥٣−١/٣٥٠א)٣(



−٥٦٠−

الولى حالة خاصـة  . ال يتساوى الولى مع المترخص فى انخراق العادة  و
 لمتــــــــــــــــــــــــــــــــــرخص ل

أفعال الوالية رخصة مـن     . كما أن المترخص حالة خاصة لصاحب العزيمة      
ــة،   الرخصــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد اختـار الرسـول الرخصـة       . فى حين أن الرخصة رخصة من العزيمة      
ــى   ــة دون األولـــــــــــــ  الثانيـــــــــــــ

 كما أن فائدة الخـوارق عنـد        .)١(بالرغم من إمكانه الترخص بمعنى الوالية     
ــاء   األوليـــــــــــــــــــــــــــــــــ

االبتالء للوصول إلى درجة العبودية ولـيس تجـاوز      ويصحبها   .تقوية اليقين 
بات فى حين أن    الرخصة فى التكليف ال تلغى عالقة األسباب بالمسبِّ       . المشاق

ــة   ــى الواليــــــــ ــة فــــــــ  الرخصــــــــ
واألولياء يأخذون  . قد تتجاوز هذه العالقة، وتتحول من االبتالء إلى االنفراج        

ــالعزائم   بـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والـرخص مواهـب     ،مقامـات فالعزائم مكاسب كال  . قبل أن يأتيهم الرخص   

 وال هى معدودة    ، وال تعد من المقامات    ،واألحوال ال تطلب بالقصد   . كاألحوال
  ،فــــــــــــــــى النهايــــــــــــــــات 

 فى الهداية والفائـدة مثـل       موال هى دليل على أن أصحابها أعلى من غيره        
 .)٢(الغنيمة فى الجهاد

 .الصحة والبطالن: سادسا

سا وصفين للسبب بـل      الصحة والبطالن لي   . معنى الصحة والبطالن   -١
. وتعنى الصحة موافقة الفعل ليس فقط لخطاب الشرع بل لصدق النية          . للفعل

 .)٣(فالمطابقة ليست صورية فقط بل أيضا تجريبية

                                                           
א")١( ".א
א)٢( .٣٥٨−١/٣٥٣א
א٩٥−١/٩٤א)٣( א א א ،،



−٥٦١−

وتستعمل ألفاظ فى نفس الحقل الداللى مثل الصحيح والجائز، وهو مـا            
باطل والنافذ هو الصحيح والموقوف هو ال     . ، والنافذ والموقوف  وافق الشريعة 

 وأحيانـا يكـون التقابـل بـين الصـحة           .)١( والفاسد مثل الباطل   .أو الفاسد 
 وتعنى الصحة أو البطالن ترتيب آثار العمل عليه فى الدنيا بحيث            .)٢(والفساد

تكون مجزئة ومبرئة للذمة أو ترتيب آثار العمل عليه فى اآلخـرة بمعنـى              
 على ما صـح مـن       وقد يثاب . ال تستلزم الثواب   والصحة   .)٣(رجاء الثواب 

 .الفعل

والعـادة إمـا أن     . أما الصحة بمعنى رجاء الثواب فإما عادة أو عبـادة         
والغالب هـو   . يصحب قصد التعبد قصد الحظ على المساواة أو على األغلب         

 .القصد األول

مجرد دون تحقيق   الوقد يكون البطالن بغياب القصد فى الفعل أو القصد          
 .)٤(افقـة القصـد أو المختـار دون إرادة        منفعة عملية أو الفعل المضطر لمو     

. األصول ثم الخطـأ   ش وغلط وهى خارجة عن      فحوالباطل إحالة ومناقضة و   
 .والمناقضة ما شـهد علـى نفسـه بـاالختالف         . اإلحالة ما يدفع إليه الحس    

 والغلط ما حرمه المسلمون، كل ملتبس ثبت فساده         .يستقبحه العقل والفحش ما   
 .)٥(بدليل

بطالن عن أن تطبيق األحكام الشرعية ليس تطبيقـا         وتكشف الصحة وال  
ومقاصد المكلف فـى آن     صوريا خالصا بل تحقيق المقاصد العامة للشريعة        

من حيث الشكل، باطال من حيث المضمون كما        قد يكون الفعل صحيحا     . واحد
 .هو الحال فى التحايل القائم على سوء النية

                                                                                                                                        
א א٣٠٤−١/٢٠٣א א٦٨−١/٦٧א،٤٤−١/٣٨، א ،
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−٥٦٢−

ع إمـا فـى الصـحة        ويدخل موضوع الـذرائ    . الذريعة واالحتياط  -٢
والبطالن من أحكام الوضع أو فى مقاصد المكلف أى حسن النية فى مقابـل              

 ظاهر  ،وهى ما يتوصل به إلى محظور فى العقود، إبراما أو حال          . سوء النية 
وسد الذرائع هو حسم مادة الفسـاد       . )١(اإلباحة للتوصل بها إلى فعل محظور     

 .فالذرائع هى الوسائل. بقطع وسائله

أو غير معتبرة إجماعا أو مختلـف عليهـا         ا معتبرة إجماعا    إمئع  والذرا
 .)٢(وحكمها هو المنع

فاالحتياط . ويعنى االحتياط تحريم أشياء خوفا من التذرع بها إلى الحرام         
فالحيطة تمنـع   . وهو أسبق من الذرائع فى الشعور     . هنا احتراز عن التحايل   

. ى الحيطة بعـد وقوعهـا     والذرائع ه . هى الذرائع قبل وقوعها   . من التذرع 
 .)٣(االحتياط خوف من التذرع، والتذرع تجاوز لالحتياط

 ونموذج الصحة والفساد هو نموذج العقود التى        .االتـ العقود والوك  -٣
 ،بـه  إن المرء يعامل فى حق نفسه كما أقر       "تخضع لعدة قواعد أصولية مثل      
عن حق الـنفس    ع  فالدفا".  وال بإلزام الغير   ،وال يصدق على إبطال حق الغير     
ن مـن   إ"وأيضا  . العقد التزام بين طرفين   و. ال يصدق على إبطال حق الغير     

التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذى هو شرط لنفوذ اآلخر يكون فى الحكـم               
المبـدأ  وهـو نفـس     ". سابقا والثانى الحقا، والسابق يلزم للصحة والجـواز       

ويقاس على ذلك حق اهللا     . لنفس حق اآلخر على حق ا     ةاألخالقى فى العقد، أولوي   
إن "فاهللا هو اآلخر المطلق طبقـا لقاعـدة         .  له أولوية على حق اإلنسان     الذى

فـاألولى  ".  وفى حقوق العباد ال يجـوز      ،فى حقوق اهللا تعالى جائز    االحتياط  
 .)٤(حقوق العباد ألن اهللا غنى عن العالمين

                                                           
א٦٨א)١( א א١٠٢−١٠١، א٤٢١−٤١٧، ،٧٠٠−٢/٦٩٥،
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−٥٦٣−

ـ          إن القـول   "دة  وهناك ضمانات ذاتية لصحة العقد مثل اليمين طبقا لقاع
 واليمـين   ،إذ يكفى الشهادة على النفس    ". األمين مع اليمين من غير بينه     قول  
إن الضمانات فى الذمة ال تجب إال       "وأيضا  . فالصدق أولى من القرينة   . كبينة

فالذمة لها ضمانات مثـل     ". بأحد أمرين إما بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب         
  .)١(فـــإن غابـــا تحـــل الذمـــة   . القـــبض أو الشـــرط 

إذا عقد اليمين على صفة كان صحتها لصفة محلها وكانت صـفة المحـل              "و
ن طريق الداللة ثم يعطى لهـا حكـم المشـروط مـن طريـق               ممشروطة  
 واليمين إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعـارف فـالعبرة            .)٢("اإلفصاح

 للحقيقة المستعملة دون المجاز المتعارف ألن الحقيقة مرجحة علـى المجـاز    
 .)٣(ألنها حقيقة وألنها مستعملة

فاشتراط الصحة يوجب   . وهناك شروط صحة موضوعية فى العقد نفسه      
 وإن تعادال فالصحة أولى طبقا لقاعدة       .الصحة، واشتراط الفساد يوجب الفساد    

، وإذا صرحا بجهة الفساد     ا بجهة الصحة صح العقد    حرصإن المتعاقدين إذا    "
وأيضا التفرقة بين دخول الفسـاد إلـى   . "إلى الصحة  وإذا أيهما صرف     ،فسد

إنه يفرق بين الفساد إذا     "أصل العقد وبين دخوله إلى أحد متعلقاته طبقا لقاعدة          
 .)٤("دخل فى أصل العقد وبينه إذا دخل فى علقة من عالئقه

لة ممتـدة   افالوك. ومع العقود تأتى الوكاالت وهى أيضا نوع من العقود        
إن " وأيضـا    ."اإلجازة الالحقة كالوكالة السـابقة    إن  "فى الزمان طبقا لقاعدة     

أى أن الوكالة ممتـدة سـواء       " الموجود فى حالة التوقف كالموجود فى أصله      
إن اإلجازة إنمـا تعمـل فـى        " وأيضا   .تمت العقود أم لم تتم، قبلها أو بعدها       

 ".المتوقف ال فى الجائز

 قابال للعقد   وتستند اإلجازة وتصح إلى وقت العقد أى اشتراط كون المحل         

                                                           
.٨٢א)١(
.٧٤−٧٣א)٢(
.٧٥א)٣(
.٨٢א)٤(
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 ويستند إلى الوقت وجـود      .فى الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة اإلجازة        
إن كل عقد   "وأيضا  . العقد باإلجازة العقد حتى لو كان المحل هالكا لم ينفذ فيه          

أى أن الوكالة يمكن أن تنتهى إذا كانت        " له مجيز حال وقوعه توقف لإلجازة     
 .)١(قف بعقد العقدفتتو. خاصة بعقد واحد وليست دائمة

  

 

                                                           
.٨٣א)١(



−٥٦١−

 ــعـبارل الـالفص

 فـــــتكليــام الــأحكـ

  . وأساسه وأقسامهالتكليفمعنى : أوال

 وشرط  .)١(مشقةنى ال تعو. التكليف لغة من الكلفة    ؟فــتكليعنى ال م -١
 وبالتالى ال يجوز تكليف ما ال       ،والقدرة شرط التكليف  . الفعل أن يكون ممكنا   

اختيارية ألن أفعـال البقـاء       وأفعال العباد التى ال تتوقف على البقاء      . يطاق
 .ضرورية مثل الوجود والحياة

وبالرغم من أن لفظ التكليـف       .)٢(والتكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه اتفاقا     
واإليجـاب  . رة والطبيعة فطيوحى باإللزام إال أنه قد يكون إلزاما ذاتيا طبقا لل         

ـ  .)٣( الفرض من الخارج بل التحرر من الداخل       يانحظر ال يعن  وال ول  وحص
ومـع  . ألن الشرع تأكيد ال تشـريع     الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف       

شـرطه فقـط أن     . ويبقى التكليف حال الفعل   .  إال بفعل  ياذلك ال تكليف شرع   
 .)٤(يكون معلوما

أما تكليف من أحى بعد موته      .  أوال الحياة  ،ليةصومن شروط المكلف األ   
. ل فى علم أصـول الـدين      دخأن الجنس والجن والمالئكة فهو      قليثوتكليف ال 

                                                           
א٢١א)١( א ، א א א א٨٩−١/٦٨، ،

א١/١٥٣ א א٢٧٥−١/٢٧٤، א٢٧٤−٣٢٧/٢٧٠−٢/٣٠٧، ،٩،
א .٦٦א

.١١−١٠א)٢(
א")٣( א א"א א٢١، ،

א٢٨٥−٢/٢٨٣ ،١٠.
א)٤( א٦٨−٦٧א ،٢٨٢−٢٦٩/٢٧٥−٢/٢٦٨.



−٥٦٢−

ثانيا البلوغ، إذ ال يخاطب الصـبى       . التكليف ال يكون إال للبشر فى هذه الدنيا       
شـرط  . ل، فهو مناط التكليف والثواب والعقاب     قثالثا الع . باإليجاب والتحريم 

والسكران لـيس   . كره والسكران مالتكليف العقل وفهم الخطاب مع استبعاد ال      
.  رابعا الفهم فقد وضعت الشريعة لإلفهـام       .)١(ربمكلف وال المكره أو المضط    

 .وال يجوز تطبيق الشريعة لمن لم يفهم مقاصدها أو عليه قسرا

وقد يدخل التكليف ضمن المقدمات العامة للعلم بعد حد العلـم والنظـر             
والدليل وأنواع األدلة والتحول من النظر إلى العمـل فـى أخبـار اآلحـاد               

" الثمـرة "وهو  . م يتخلق بعد فى موضوع مستقل     لفمازال التكليف   . واألقيسة
". أحكـام التكليـف   "ثم استقر فى المتون على أنه       . أى الحكم " المستصفى"فى  

 وتصـبح   .)٢(حقيقة الحكم، أقسامه، أركانه، وما يظهره     : وينقسم قسمة رباعية  
 ، وأقسـامه  ،الحكم نفسه أى خطـاب الشـرع      : ية وهى خماسأركانه األربعة   

 والمحكوم فيه وهو    ،و الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف     وتعلقه بالحكم وه  
بـين  " الحاكم" و .)٣(أما العلة فهى أدخل فى أحكام الوضع وهى السبب        . الفعل

وهو الشـارع   . قوسين نظرا للتمييز بين علم أصول الدين وعلم أصول الفقه         

                                                           
א)١( א٢٩٤−١/٢٧٦א א ،٦٩−٦٨.
א١٥٣−١/١٣٤א)٢( א١١٠−١/١٠١، א א٩٦−١/٧٥، ،

א٨٢−١/١٨ ،١٠٠−١/٨/٥٥.
.١/٨/٨٣א)٣(

א

א

)א(

)א(א

)א(א



−٥٦٣−

فالشريعة لها مشرع وإن كانت تقـوم علـى         . دون تعيين أى واضع الشريعة    
منذ التحكـيم   " الحاكمية"هو الوقوع فى    " ال حاكم إال اهللا   " وخطورة   .)١(ةالفطر
كمـا ال يتـدخل     . حتى الحركات اإلسالمية المعاصرة   " ال حكم إال اهللا   "األول  

العلم اإللهى أو الحق اإللهى فى تحديد الواجب نظرا للتمييز بين العلمين، علم             
إليمان تحت التكليف فـى     وال يدخل الكفر وا   . أصول الدين وعلم أصول الفقه    

 .)٢(علم أصول الفقه ألنهما أدخل فى علم أصول الدين فـى مبحـث العـدل              
. والمخاِطب بال مخاطَب تناقض ألن الخطاب هو عالقة بين مرِسل ومرسـل           

مخاِطبا ألنه ال يوجـد الطـرف       ل قبل المخاطَب ال يكون      زالمخاِطب فى األ  
ع لعلم أصول الـدين ولـيس       المخاِطب بمفرده موضو  . هو المخاطَب والثانى  

وذلك مثل البائع والمشـترى     .  والمعدوم ال يكون مخاطَبا    .)٣(لعلم أصول الفقه  
أو األب واالبن، فهما لفظان إضافيان، ال يوجد بائع بـال مشـترى، وال أب               

ومن ثم ال يحلل حكم التكليف إال كخطاب موجه إلى الفعـل، مـن              . دون ابن 
 .هِطب على اختالف مستوياتجهة المخاطَب وليس من جهة المخا

 واألفعال قبل ورود الشرع     .قبل ورود الشرع  وقبحها   حسن األفعال    -٢
 الحظـر والوجـوب     .أفعال طبيعية بديهية تلقائية والشرع مجرد مؤكد لهـا        

وأحيانا يكون الحظـر واإلباحـة      . انفان، كما أن الكراهية والندب طر     فطر
 والحكم إما إثبات أو نفـى       .قل فال فرق بين حكم الشرع وحكم الع       .)٤(ينفطر

فالحكم اليقينى هما الواجب والمحظور لإلثبـات والنفـى،         . عن يقين أو شك   
 .)٥(والحكم الظنى لإلثبات والنفى هما المندوب والمكروه

                                                           
.١/٨/٦٨/٧١/٧٣/٧٥/٧٩/٨١/٨٣/٨٦א)١(
א)٢( .٤١٨−٤/٤١٤א
.١/٨٥א)٣(
א)٤( ؟، א א א א٨٧٩−٢/٨٦٨א א ،

א ، א٤٨٠−٣/٤٦٩א א١٣٦−١/١٣٢، ،٤٩−١/٤٧،
.٥−٤א

א)٥( ، א א٨٨٠−٢/٨٧٩א ، א א ،
א٨٨٥−٨٨٠ ، א א א٨٨٩−٨٨٦، א٢١، ،
א٢٠−١٩ א א٢٦٢−٣١٨،٥/٢٥٩−٢/٣١٧، א٦٧٨−٦٦٣، ،٢٠−



−٥٦٤−

عيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف ال مباحـة            ألاوقد تكون   
ـ  وقد تكون على اإلباحة ألن ال      .)١(وال محظورة   ، أسـاس التشـريع    لحةمص

 وال مكان للوقف ألن العقـل والمصـلحة         .)٢(وتحقيق منافع الناس مقصد له    
وقد بلغ الموضوع من األهمية بحيث أنه تصدر المقدمة أيضا          . أساسا الشرع 

  .)٣(بعـــد تحديـــد علـــم أصـــول الفقـــه موضـــوعا وهـــدفا 
ه وتحديد  وتبلغ القضية من األهمية بحيث أنها تدخل فى مقدمة العلم بعد تعريف           
 فهى  .)٤(موضوعه ومقصده مع هجوم شديد على المعتزلة والرد على شبههم         

. ضمن رفض الواجبـات العقليـة     " شكر المنعم "المسألة األولى فى العلم مع      
 .)٥(وهى ليست تبعية للبراهمة فكل حضارة لها نزعاتها العقلية

اوية فهذه سود . وال يمكن أن تكون األشياء قبل ورود الشرع على الحظر         
أما القول بالحظر فهى نظرة تشاؤمية وكأن الطبيعة         .وكراهية للحياة وتشاؤمية  

 .شر واإلنسان شرير بطبعه

وال يمكن أن تكون كلها على اإلباحة ألن القتل والسرقة واإليذاء تمجها            
 .فهى على اإلباحة باستثناء الكفر والظلم وجحد المنعم       . الفطرة وتعافها النفس  
بل لقد تتنازعها األحكام األربعة األخرى ألنها اتجاهـات         وهى ليست مباحة    

 .طبيعية فى سلوك البشر

 ونفى حكم العقـل     .والتوقف فى ذلك حياد يأباه الموقف الطبيعى لإلنسان       
 ومزايـدة علـى     ، وضعف ثقة بالنفس   ،عن الحكم وانتظار حكم الشرع عجز     

الشـرع  . طرى والتوقف إقالل من قدرة العقل البديهى واإلحساس الف        .الشرع
 .مخبر لما دل عليه العقل خوفا من تغلب الهوى على الفعل

                                                                                                                                        
א٢٣ א٩، א א،١٢٤−١/١١٩، ؟، −١/١٢٨א
א١٢٩ ، א א ،١/١٢٩.

א٥٣٧−٥٣٢א)١( א א٢٠٤−١٩٨، ،٧٩−١/٧٤.
.١٠٠−١/٩٩א)٢(
א٢٩٤−٤/٢٦٩א)٣( א ،٥١.
א٩٨−١/٨٧א)٤( א א٧٤−١/٥٦، ،٦١−٥٥.
א)٥( .٢٧٦−١/٢٧٥א



−٥٦٥−

فلـيس فـى    . وقد تكون األشياء قبل ورود الشرع على البراءة األصلية        
 وهو نوع من االستصحاب، استصـحاب األشـياء         .)١(العقل حظر وال إباحة   

مجرد السكوت ال يدل على مـا عـدا         . فشرعيتها فى وجودها  . على الطبيعة 
 .)٢(رالمذكو

أن اهللا يحكم مباشرة دون التوسط اإلنسـانى        " ال حاكم إال اهللا   "وال تعنى   
وفعل اهللا لحكمة وعلة تعنى أن الحكمة فى العقل والعلة فى           . والفعل اإلنسانى 

 فقـد   . وال مجال لتغييرهما ألن أفعال الشرع ثابتة إلى يوم القيامـة           .)٣(الفعل
 .)٤(اكتملت الشريعة باكتمال الوحى والتاريخ

وهى أحكام يمكن للعقل إدراكها حتى قبل ورود الشـرع ألنهـا أفعـال              
طبيعية تلقائية بين اإلقدام واإلحجام، بين الضرورة واالختيار، بين حكم العقل           

وجعلها مرهونة بالشرع كما تريد األشعرية إنكار للحسـن         . وتلقائية الطبيعة 
العقل قـادر    .)٥(التصرفبقدرة العقل البديهى على الحكم و     والقبح العقليين، و  

فالعقل البديهى قادر على    . على الوصول إلى أحكام الشرع حتى قبل ورودها       
العقل قادر علـى     .)٦( مؤكدا عليهما  ،عنهماالتحسين والتقبيح، والشرع مخبر     

والجواز بين   . الحسن مثل العدل والقبح مثل الظلم      .التحسين والتقبيح العقليين  
 .ما منفعته أكثر مـن ضـرره      فالندب  . عة والمضرة الندب والكراهة طبقا للمنف   

واإلباحة الفعل الطبيعى التلقائى تعبيـرا    .  ما ضرره أكثر من منفعته     والكراهة
. فاألحكام الخمسة طبيعية قبل الشرع وشـرعية بعـده        . عن الوجود اإلنسانى  

 وما لم يبلغه األمر من الشريعة ال يكون مكلفـا           .)٧(فالشرع يؤكد حكم العقل   
                                                           

א٤٢٣א)١( ،٤٨٨−٤٧٣.
א)٢( .١٣٣−١/١٣٢א
א)٣( .٥٠−٤٩א
א)٤( .١٣١−١/١٣٠א
.٦٥−١/٥٥/٦٣א)٥(
א)٦( ، א א.٢/١٠٠א א א א

؟، א٥٤−١/٤٧אא א ، א א ،٢١٩−١/٢١٧.
א)٧( א ، א א א .٢٥٤−٣/٢٤٧א

א א



−٥٦٦−

 .)١( وإن كان يمكن للخاصة إتباع حكم العقل،شرعا

يحتوى على صفات الحسن والقبح فـى ذاتـه         والمحكوم فيه وهو الفعل     
طبقا لالعتزال وليست خارجا عنه كما تريد األشاعرة وإال أمحـت الفطـرة             

 .)٢(وضاع استقالل األفعال، وأصبح المكلف كاآللة الصماء ال تعقل وال تختار          
 المالئمة أو عدم المالئمة لغرض الفاعل، ميل الطبـع          قد يعنى الحسن والقبح   

وقـد  . وقد يعنيان المدح والذم لفاعلهمـا     . وهو المشهور عند العامة   أو نفوره   
 وال يعنى ذلـك  .يعنيان رضاء النفس أو تأنيب الضمير فى كل أفعال اإلنسان      

كمـا ال يعنـى وقـوع       . اإلنسان النسبى بل اإلنسان من حيث هـو إنسـان         
وال يتدخل الوهم فى الحكـم      . ات طبقا لعدم جواز تكليف ما ال يطاق       االستثناء

وقد يعنى الحسن والقـبح المنفعـة والضـرر أو          . ألن العقل البديهى يسبقه   
وهى قضـية بـين     . فالعقل والواقع واجهتان لشىء واحد    . المصلحة والمفسدة 

علمى األصول، علم أصول الدين فى الحسن والقبح العقليـين فـى مسـائل              
دل، وعلم أصول الفقه فى التعبد بالعقل قبل ورود الشرع فى الدليل الرابع             الع

فى الوعى التاريخى، وفى األمر والنهى من مباحث األلفـاظ فـى الـوعى              
 .)٣(النظرى، وفى أحكام التكليف فى الوعى العملى

                                                                                                                                        

אא אא

אאאאאא אאאא
.٦−٥א

)١(، א .٥٩−١/٥٥אא
א٦١−١/٨/٥٥א)٢( א١٦٠−١/١٥٣، א١١−٨، א ،

א ، א אא א ،١/٢٧٨−
א٢٨٥ ، ، א א א ،٢٨٧−٢٨٦،

.٩٤−٩٢א
א٥٩−٥٨א)٣( א.، ، א א٣٠٦−٤/٢٩٤א א ،

א٤٤٧−٢٠٤،٥/٤٣٢−٢٧/١٩٩−١/٢٦ א٦٦−٣٥/٤٨−١/٣٣، ، ،
א.١١٠−١/١٠٣א ، א א١١٥−١/١١١א ،

א א١١٦−١/١١٥، ، א א א١٣٧−١/١٣٤، ،



−٥٦٧−

 فكما  .)١(وفى النهى تعود مسألة الحسن والقبح العقليين فى أحكام التكليف         
ولـيس  . ر حسن المأمور به كذلك يقتضى النهى قبح المنهى عنه         يقتضى األم 

األمر مرتبطا بالثواب والعقاب فى تحديد أحكـام التكليـف ألنهمـا خـارج              
وإن القضاء على حسـن     . موضوع أصول الفقه وأدخل فى علم أصول الدين       

األفعال وقبحها وربطهما بإرادة األمر لهو أحـد أسـباب انهيـار العقالنيـة              
 بل ونشأة التسلط والقهر، ورهن العـالم كلـه بـإرادة            ،األشياءوموضوعية  

وال تتعـادل   . المنهى عنه قبيح وال يتحول إلى حسن بإرادة الشارع        . السلطان
 .األمثلة فى القبح، صالة الحائض والصالة فى الدار المغصوبة

ويستحيل وقوع حكمين متضادين على فعل واحد مثل الوجوب والحظر          
 وال يجتمع حكمان بالحسن والقـبح علـى         . قبيح فى ذاته   ألن الفعل حسن أو   

النوع أو بالتعيين كفعـل واحـد أو كأفعـال          ب والواجب واجب    .)٢(نفس الفعل 
 لذلك ال تجوز الصالة فى الدار المغصوبة ألن الصالة فعل حسـن        .)٣(متعددة

لذلك . واغتصاب األرض فعل قبيح، وال يجتمع الحسن والقبح على فعل واحد          
الفعل نوعى ولـذلك ال      .)٤(صالة فى القدس المحتلة فعل غير شرعى      كانت ال 

أما تجزئة الفعل النوعى إلى أفعـال متعينـة،         . تجتمع الصالة مع االغتصاب   
وال إجمـاع علـى     . السجود هللا غير السجود لالحتالل فإنه يؤدى إلى الجواز        
ـ  صحة الصالة فى الدار المغصوبة لمعارضة المعتزلة         . ةواألحناف والحنابل

وال تصح الصالة حتى للتقرب والزلفى، فمقاومة االحتالل أولى كطريق إلى           
. وهى مسألة قطعية وليست اجتهادية، حكمها التحريم وليس الجواز        . الرضى

والجـواز  . بل إن المصلى يكون عاصيا ألنه ترك رد الظلم ومقاومة العدوان          

                                                                                                                                        
א ، .١/١٣٨א

א٤٥−١/٤١א،٣١−٢/٢٤א)١( א א١٠٠−١/٩٩، ،٨.
.٨١−١/٧٦א)٢(
א)٣( א א א .א
א)٤( א:א.١٩٧٧אא

א١٩٨١،٧−١٩٥٢א א א א٢٧١−٢٧٠א ، ،
א.١٩٧٩ א א .א



−٥٦٨−

ط علـى األمـر     ناشئ عن إنكار حسن األشياء وقبحها وجعل الفعل متوقفا فق         
وال تقاس المسألة على الصالة فى األوقات المكروهة ألن احتالل          . والنهى به 

األرض ال يقاس على زمن الصالة، إذ ال يقاس أصل على فرع، بـل فـرع                
 وإذا كانت الصالة ال تجوز يوم النحر فاألولى عدم جواز الصالة            .على أصل 

 .وقت االحتالل فى األرض المحتلة

 والحكم الشرعى يخـتص بأفعـال       .النسق والترتيب : يف أحكام التكل  -٣
 وهى أحكام عقلية أيضا قبـل ورود السـمع،          .المكلفين مثل األحكام الخمسة   

وهو القصد الرئيسى من علم األصول، وليس    . والسمع مثبت لها ومؤكد عليها    
. فاألصول توجه عملى وليس بحثا نظريا فى أصل الفعل        . ذات الفعل بل أدائه   

 .)١(زة فيما بينها ال أكثر وال أقلوهى متماي

والحسن ضربان يترجح فعله على     . حسن وقبيح : وأفعال المكلف نوعان  
والقبح مثل الظلم   .  واآلخر يترجح تركه على فعله     .تركه كاإلحسان والتفضل  

 والواجب هو ما البد مـن فعلـه كاإلنصـاف           .والجهل والكذب وكفر النعمة   
على تركه أو تركه على فعله فهو المبـاح         وما ال يترجح فعله     . وشكر المنعم 

 شكر المنعم هو أحد الواجبـات       .)٢(ى األفعال الطبيعية كالطعام والشراب    هو
والصالح واألصـلح واالسـتحقاق والتعـويض وهـى         العقلية مع التكليف    

 .)٣(موضوعات فى علم أصول الدين وليست فى علم أصول الفقه

وهى أقسام للفعل   .  ونفل فرض وواجب وسنة  : وال تكون القسمة رباعية   
والسـنة  . فرض والواجب شىء واحد   ال. الضرورى واالختيارى دون الترك   

والسـنة  . الواجب هو الالزم فعال أو تركـا      . المندوبوالنفل شىء واحد وهو     
ـ  الـذى تك   السلوك الطبيعـى   ويغيب المباح وهو  . الطريق، والنافلة الزيادة   ن م

                                                           
א)١( .١٩٠−١/١٨٦א
א)٢( א אא ،٩٢٨−٢/٨٦٨.
א٦٣−١/٥٥/٦١א)٣( א١٨−١٤، ،٤٧−١/٤٥א،٧٤−١/٦٦،

א א١٢٨−١١٩/١٢٥−١/١١٦א א א٥١−٥٠، ،٣٠٦−٢/٣٠٥،
.٢٨٧−٢٨٦א



−٥٦٩−

 فـذلك نفـى     .ستثناء اإلباحة والحظر  وال تكون ثالثية با   .)١(شرعيته فى وجوده  
 .)٢(قبول الواجب ونفى الحظر كفعلين ضرورين. وكيل بمكيالينلبراءة الذمة 

 والخالف فيهـا    .واألحكام الخمسة من وضع الشرع والعقل فى آن واحد        
رض ومنافرته أو   غفالواجب والمحرم هما الكمال والنقص أو مالئمة ال       . لفظى

نـدوب،  ن واجب، والظلم محرم، واإلحسان م     قضاء الدي . المصلحة والمضرة 
 .)٣(وسوء األخالق مكروه، وتصرف المالك فى ملكه مباح

ال "و" فعـل إ"وتخضع قسمة الحكم إلى خمسة إلى بنية عقلية محكمة بين           
أى بين قطبى الفعل اإلنسانى الموجب والسالب ضرورة، وهما الواجب          " تفعل

ما المندوب أى تـرجيح الفعـل       والمحرم، وبين الموجب والسالب اختيارا وه     
ثم الفعل الـذى    . على عدم الفعل، والمكروه أى ترجيح عدم الفعل على الفعل         

هـو  . فى داخله دون ما حاجة إلى خطاب شرعى يحكم عليه         تكمن شرعيته   
 وأحكام التكليف فى حاجة إلـى       .)٤(فعل الفطرة والبراءة األصلية وهو المباح     

 والتكليف أساسا باإلقدام أو     .)٥(ة ومبعثرة نسق بعد أن تركها األصوليون مجزأ     
 .)٦(اإلحجام مع أنهما أيضا يكونان عن طبيعة مثل المندوب والمكروه

. وأحكام التكليف لها ترتيبها النسقى أيضا، البدايـة بالفعـل ال بـالترك            

                                                           
.١١٦−١/١١٠א)١(
.٢٦٩−٥/٢٦٣אא)٢(
א")٣( ، א א א .א

א א א א.א
א א.א א.א א.א א א א .א

א א א"א ،٢٨٤.
א١/٥٥/٥٧/٦٥א)٤( א٧٢، ،٢٦٢−٢٦٠.
א")٥( א א אא

א،א.א ، ،"א
א١/٨א א א٣١−١/٢٨، א٢٤٠−٢٣٦، א ،٣٤−٢٥،
.٦٠١−٥٩٥א
א١٣−١٢א،١/٩٠א)٦( א٥٢−٥٠، ،١٦٢−١/١٦٠،

א ، א א٣٣−١/٢٣א א٢١٤−١٠١،٢/٢١٣−١/٩٧، ،
א٦٦−٦٥ א٨٦−٨٥، א ،٥٦−٥٢.



−٥٧٠−

 ،فالواجب قبل المحظور ألن اإلقدام فى السلوك البشـرى يسـبق اإلحجـام            
والمباح يأتى  . ن فعل الحسن مقدم على تجنب القبيح      والمندوب قبل المكروه أل   

خامسا بمفرده ألنه الفعل التلقائى الطبيعى حتى ال يكون العقـل وحـده هـو               
 .)١(المعيار دون الفطرة والطبيعة وحب الخير

الواجـب والمنـدوب والمبـاح والمكـروه        : وقد يكون الترتيب تنازليا   
بـين، الموجـب والسـالب       الترتيب التقـابلى بـين القط      مع أن . والمحظور

واالختيارين الموجب والسالب أيضا ثم الفعل الطبيعى الذى يحتـوى علـى            
وقد يأتى المباح ثانيـا وسـط القطبـين         . شرعيته فى ذاته أقرب إلى النسق     

 . وليس ثالثا،واالختياريينالضرورين 

وقد يبدأ الترتيب بالمباح أى بالمحايد عندما تكون الشرعية فى الوجـود            
ثم يأتى الفعل االختيارى وهو المندوب والضرورى فى        . خارجا عنه وليست  

المكروه والضرورى وهو المحظـور     الواجب ثم ترك الفعل االختيارى وهو       
فالترتيب تدريجى من الوجود إلى الشرعية، ومن االختيارى إلى         . أو المحرم 

 والترتيب األفضل هو قصـد اإلنسـان        .)٢(الضرورى، ومن الفعل إلى الترك    
ثم . ويكون ذلك ضرورة أو اختيارا    . ى الفعل أو الترك، اإلقدام أو اإلحجام      عل

 .تأتى شرعية الوجود فى المباح فى سلوك اإلنسان الطبيعى

ويفيـدان القطبـين الموجـب      وقد توضع بعض مباحث األمر والنهـى        
 وربما أيضا فعل البراءة األولى مثل القضـاء         ،والسالب، ضرورة أو اختيارا   

 فالحديث  .)٣( توقيت الفعل فى الزمان على الفور أو على التراخى         واألداء وهو 
. عن الواجب الضيق والواجب الموسع هو أقرب إلى تحليل األمر فى الزمان           

وهو ال يتناقض مع الوجوب     . وأحيانا يسمى الواجب المعين والواجب المبهم     
 .ألن الزمان هو ميدان التحقق، وال يتحقق الواجب إال فى الزمان

                                                           
.١/٥٥/٦٣/٦٥א)١(
א)٢( .١٣٣−١/١٣٠א
"٧٠−١/٨/٦٦א)٣( א:. א א א"א ،

٧١−١/٧٠.



−٥٧١−

 تتحول بعض المسائل إلى فقه افتراضى خالص مثل موت اإلنسـان            وقد
 درنـا  مثلفى بداية الصالة بعد أن عقد العزم عليها هل تكتب له أم ال؟ فهو               

. واألعمـال بالنيـات   .  وال يتعلق علم األصول إال بما تعم به البلوى         .عوالوق
سـن  ومن هم بحسنة فهو فعل، ومن هم بسيئة فهى ليست فعال ألن نيـة الح              

  . ونية القبح طارئة،أصيلة

وال تعرف أحكام التكليف الخمسة بأمور خارجية عنها فى أصول الدين           
ومن ثـم   .  فالثواب والعقاب من السمعيات    .)١(خاصة السمعيات دون العقليات   

يكون التعريف التقليدى ألحكام التكليف الخمسة بالمدح والذم ومـا يترتـب            
تحليل علم األصول ألن األفعال حسنة      عليها من ثواب وعقاب خارج مستوى       

 خارجها فى زمان    ،وقبيحة فى ذاتها بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليها        
وال يمكن تعريف عالم الشهادة بعالم الغيب، وال        . آخر أو خارج الزمان كلية    
معرفة الغائب بالشاهد بنـاء علـى قيـاس         يمكن  . الشاهد بالغائب بل العكس   

التقليدية ألحكام التكليف الخمسة     ومن ثم تكون التعريفات      .الغائب على الشاهد  
الواجب مـا   :  خارجه وهى  تفى حاجة إلى إعادة بناء داخل الحكم ذاته وليس        

، والمحظور على النقيض ما يعاقب فاعله ويثـاب         يثاب فاعله ويعاقب تاركه   
تاركه، والمندوب ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه ألنه اختيـار، والمكـروه             

لى النقيض ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله ألنه أيضا اختيار، والمبـاح ال              ع
يثاب أو يعاقب فاعله أو تاركه ألنه فعل طبيعى خارج الحكم الشرعى، يدرك             

 ويمكـن أن    .)٢(بالبداهة ويتم تلقائيا دون توجيه أو تنبيه أو تحذير من الشرع          
ـ        " لغوى"يتم ذلك على نحو      واب والعقـاب   خـالص دون إدخـال عامـل الث

 .)٣("بين قوسين"ووضعهما 

                                                           
א)١( .٦٠٧−٣٢١א−א٤א
.٦٦−٢٨/٦٥−١/٢٧א)٢(
א")٣( א א.א אא א.א א

א" א"،١/٥٥، א
א א א א א א א.."א ،١/٦٥.

.א"א



−٥٧٢−

الوجوب، الحظر، النـدب،    : ويعبر عن األحكام الخمسة فى صيغ الحكم      
الواجب، المحظـور،   : الكراهة، اإلباحة أو فى صيغ المحكوم عليه أى الفعل        

وهى أحكام خلقية تعبر عن الذوق الخلقى أكثـر         . المندوب، المكروه، المباح  
حسن، مرضى، حق، صواب، عدل، حكمة وما       : وألفاظ. منها أحكاما شرعية  

قبيح، باطل، خطأ، ظلم، جـور، سـفه تجمـع بـين الشـريعة              : يقابلها من 
 .)١(فاألخالق أساس الشرع. واألخالق

                                                                                                                                        
א" ، א א١/٦٦/٨٣א ،٥٣.

א)١( .٥٤−٤٥א



−٥٧٣−

 .أحكام التكليف الخمسة: ثانيا

وحده من خالل نسـق     . ال يوجد حد واحد للواجب     و .واجـــب ال -١
لذلك قد يكـون الحـد      . سق واحد فى ن أحكام التكليف الخمسة نظرا لترابطها      

وبهذا الطريـق   . باإلضافة والنفى مثل أن الواجب ليس هو المباح أو الجائز         
 فالوجوب ليس المنـدوب     .)١(حد أى شىء بكل شىء عن طريق النفى       يمكن  

ويعيش الفكر  . وال المباح وال المكروه وال المحظور أو المحرم على التوالى         
وبالتالى يمكن حد كل حكم مـن أحكـام         . معلى ذاته دون أن يخرج إلى العال      

وفى هذه الحالة يكون لدينا عشـرون       . التكليف بنفى األحكام األربعة األخرى    
 .)٢(حد لألحكام الخمسة، لكل حكم أربعة حدود نافية

وهـو المحتـوم    . )٣(والواجب هو الفرض تجاه الـنفس وتجـاه الغيـر         
لجـرم والمعصـية    ونظـائره ا  . والذنب هو التأخر عن الواجب     .والمكتوب
إذ يترتب الذنب أو العقـاب علـى        .  فالواجب ما ال يجوز تركه     .)٤(والخطيئة

 والحقيقة أن الواجب واجب فى ذاته كواجب ذاتى         .يتحقق به الوجوب  فالترك  
 وليس بالضرورة بالنسبة للمدح والذم لفاعله أو ما ينتج عنه من ثواب وعقاب            

ليس من شـرط    إذن،  . رة اإلنسانية فى الحياة الممتدة فى التاريخ وفى الحضا      
 .)٥(الوجوب تحقق الثواب على الفعل والعقاب على الترك

                                                           
א٢٨−١/٢٧א)١( .١/٥٠א،١٠٧−١/١٠٢،
א:)٢( ، א א א א א ،"א
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א١٦٨ א٣١٠−١/٣٠٨، א٢٣، א٨٧−٨٦، ،٥،
א .١٤٢−١/١٤٠א
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א א א.א א א



−٥٧٤−

 قوال يتعين بتعيين اإلمام إذ يتعل     " بفعل المالئكة "وال يسقط فرض الكفاية     
 . وأحكامه عامة علـى الجمهـور      .أفعال المكلفين فى الدنيا   علم أصول الفقه ب   

 الواجـب   .)١(إلمام موضوع للفقه  والمالئكة موضوع فى علم أصول الدين، وا      
 .فعل ذاتى إنسانى يتعلق بالفعل نفسه وليس بما يسبقه أو يتلوه أو يتجاوزه

وهى قضية فرض   .)٢(والواجب المخير هو تداخل بين الواجب والمندوب      
فالواجب ينقسم إلى واجـب علـى       . وليس جائز الترك  . العين وفرض الكفاية  

ن بـي ويمنع التخيير   . المخير يصبح ندبا  والواجب  . العين وواجب على الكفاية   
والواجب غير المحدد   . وجوب األشياء قد يكون على التخيير     . وبعضهالشىء  

وقد يكون الشـروع    .  واألبدال تقوم مقام المبدالت    .)٣(إذا زاد فإنه يصبح ندبا    
وبهذا المعنى معظم   . وليس بعينها حتى يتم التخيير بين الذات والغير       بخصلة  

. ويجوز الجمع بين ما وضع فيه التخيير ألداء الواجب        .  التخيير العبادات على 
ويأثم الجميـع   . يتعلق بالكل أو بالبعض   . وفرض الكفاية ال يباين فرض العين     

. والتكليف بفرض الكفاية منوط بالظن ال بـالتحقيق       . إذا تركوا فرض الكفاية   
لزم فرض  وي. ويسقط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة وبمن فعله أوال         

. والقيام بفرض الكفاية أولى مـن القيـام بفـرض العـين           . الكفاية بالشروع 
وال . والسنة أيضا سنة عين وسنة كفاية     . ويتصدر المخير فى الواجب الكفائى    

 .)٤(تعدل الواجب

  ا بل هو كيف أى أداء الواجب من حيث الذات ولـيس            والواجب ليس كم

                                                                                                                                        
א.א،אא א א .א

א א א א:.א א ، א ،"א
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−٥٧٥−

.  بصرف النظر عـن عـددها      أداء الصالة واجب  . قدره من حيث الموضوع   
الكيف شرط وجود،   . والوضوء واجب بصرف النظر عن قدر مسح المرفقين       

كما أن تكرار   . وأولوية الكم على الكيف توقع فى الحرفية      . والكم شرط كمال  
عـن أشـكاله    والجهاد نية بصـرف النظـر       . الفعل يوقع فى الرتابة واآللية    

لزيادة على أقل ما ينطبـق عليـه         وا .)١("الطمأنينة"وهو ما يسمى    . ومقاديره
 .)٢(وصف بالوجوبتاالسم ال 

. وال يكون الوجوب فقط فى الفعل بل أيضا فى الشـرط وفـى الصـفة              
واألمر بالصفة ال يدل على كون الموصوف واجبا ال         . فوجوب الشرط سمعى  

 وال يتعلق نسخ الوجوب بالوجوب بل بالنسـخ أى أداء الفعـل فـى               .)٣(ندبا
 إذا نسخ الواجب أخذ حكم الناسـخ بصـرف النظـر عـن              .الزمان المتغير 

 .)٤(نمطه

ومن األمور االفتراضية فى حد الواجب اختالط الزوجة باألجنبية وكأن          
الرجل عند المعاشرة ال يتعرف على زوجه وهـو ينكحهـا وتخـتلط عليـه         

 وأن  ،والنكاح فعل خاص وليس فعال عاما تختلط فيه المنكوحـات         . باألجنبية
 .)٥(وكما هو الحال فى نكاح العاهرات إال آلة للنكاح الرجل ما هو

وما يتم به الواجب فهو واجب أقرب إلى موضوع الشـرط منـه إلـى               
ـ  فلو ظل فى أحكام التكليف ألصبح بحثا نظر        .)٦(الواجب فى أحكام الوضع    ا ي

                                                           
א:)١( ، א א א א .١/٧٣א
א)٢( .١٩٢−١/١٩٠א
.١٨٦−١/١٨٤א)٣(
א:)٤( ، א א א א"،٧٤−١/٧٣א

א א א א א"א א١/٧٤، א ،
١٠٧−١/١٠٥.

א:)٥( ، א א٧٣−١/٧٢א ،١/٢٠،
.٧א
א٧٢−١/٧١א)٦( ، א א א א ،

א٢/٩٩٧ א١١٩−١/١١٨، א٥٨−١/٥٧، ،٢٦،
א٧א א ،١/١٧٩.



−٥٧٦−

ولتكرر ذلك على نحو تراجعى، من الواجب       . خالصا ال توجيه فيه على الفعل     
رط الشرط إلى ما ال نهاية دون تقدم إلى األمام نحو الفعل            ، إلى ش  إلى شرطه 

لـيس  والقدرة على الفعل شرط إتيان الفعل أمر بديهى         . فى العالم وتحققه فيه   
فالواجـب األول   . وبعض الواجبات أوجب من بعـض     . فى حاجة إلى برهان   

 .)١(أوجب من الواجب الثانى

الواجـب باعتبـار    ف.)٢(ويدخل الوقت فى الواجب كما يدخل فى األمـر        
فالفعل إما أن يزيد عـن      . تقييده بوقت يفوت بفواته ويدخل فى األمر والنهى       

 ،وقته وإما أن يساوى، وهو الفرق بين الواجب الموسع والواجـب المضـيق            
وقد يكـون   . الواجب الموسع قد يكون محدودا بالعمر     . بعد العزم على الفعل   

وللقضاء . مجرد دخول الوقت  ويستقر الوجوب ب  . التوسيع فى السنة كالواجب   
 .وقد يصير الواجب على التراخى واجبا على الفور. درجات متوسطة

وينقسم الواجب إلى ما يثبت فى الذمة ويطالب بأدائه وما يثبت فى الذمة             
فأداء الذمة هو نداء    . وال يطالب بأدائه، وما ال يثبت فى الذمة ويطالب بأدائه         

ومنها سـمى أهـل     .  واجب دون ذمة   الواجب فى مقابل ذمة دون واجب أو      
وال فرق بين الوجوب ووجـوب       .)٣(الذمة نظرا للعهد واألمان بين المعاهدين     

الواجب . فالمعنى هو اإلتيان بالفعل المتناول لألداء والقضاء واإلعادة       . األداء
 .)٤(واجب حتى بحضور الموانع واألعذار

 ، "اهللا"نفس، ومعرفة   ال معرفة   :وهى أربعة ". اهللا"والواجب فى الذمة، حق     
ومعرفة النفس بالحريـة ولـيس      . ومعرفة االبتالء فى الحياة، ومعرفة الدنيا     

تعنى وضع مبدأ عام واحد شامل يتسـاوى         " ومعرفة اهللا باأللوهية   .بالعبودية
 ومعرفة الـدنيا    .األمانة والقضية ب تتعلقأمامه الناس جميعا، ومعرفة االبتالء      

 .ان والتاريخلزمالواقع والعصر واتتوجه 

                                                           
א)١( .١/١٤٧א
א١٧٨−١/١٦٦א)٢( ،٣٦٠−٣٥٤/٣٥٩−٣٣٦/٣٤٥−٢/٣٣٢.
א)٣( ، א א א٤٥٤−٤٥١א א ،١/١٩١.
.١٩٤−١٤٤/١٩٢−١/١٤٢אא)٤(



−٥٧٧−

م أو المحـرم    ا والمحظور له لفظ آخر هـو الحـر        .ورـــ المحظ -٢
وليست . هو تعدى ما أبيح له    . أما باقى األحكام فلها لفظ واحد     . والمنهى عنه 

األشياء فى األصل على التحريم والمنع والحظر وإال فقد اإلنسان قدرته على            
 .)١(واإلنسان واقع. رةفالطبيعة خي. الفعل وثقته بالعالم بل على اإلباحة

ويستحيل أن يكون الشىء الواحد حالال وحراما من جهة واحـدة علـى             
والحـرام والواجـب    . عكس الواحد بالجنس مثل الصالة فى الدار المغصوبة       

 ،وقد يكون الواحد واجبا وحراما باعتبارين     .  وليس الواجب والمكروه   نقيضان
فـال ينقلـب    .  إلـى شـبيهه    النسخ أو  فى حالة    هوال ينقل الحرام إلى نقيض    

ويظل لكل فعل حكمـه وفرديتـه دون        . المحظور إلى واجب أو إلى مكروه     
.  وترك الواجب أعظم من فعـل الحـرام        .)٢(الصور العقلية واألشكال اللغوية   
 .)٣(فالفعل له األولوية على الترك

كما أن الواجب لـيس      .)٤(والحرية ليست مالزمة للذم بل مالزمة للفساد      
وفساد المحظور فى ذاته وليس بالضرورة بسبب       . مدح بل للصالح  مالزما لل 

 .فاألشياء حسنة وقبيحة فى ذاتها. النتائج المترتبة عليه من عقاب

 ومـا   .)٥(عينه مثل الواجب المخير   بأو ال   عينه  بوقد يكون التحريم لواحد     
ال يتم الحرام إال به أو ما كان من أجزائه أو شروطه وأسبابه أو ضـروراته                

 وإذا كان الفعل أوجب من فعل فلماذا ال يكون الفعل أحرم مـن              .)٦(و كذلك فه
 .)٧( فعل طبقا للنسق؟

                                                           
א١/٨א)١( א א١٣٨، ، א א א٣٠٠−٢٩٨، ،

א٢٤٣ א .١/٥٨א،١٤٣−١/١٣٩א،٤١−٤٠،
א٢٨−٢٧א)٢( א٨٧، א א٢٠٩−١/٢٠٤، ،٣٧٤−٢/٣٦٩،

א א א ، א א .٣٢١א
א)٣( .٢١٨−١/٢٠٩א
.١/٢٢٠א)٤(
א١/٢٠٤/٢٠٦/٢١٨א)٥( א ،٦١.
א)٦( .٢٠٩−١/٢٠٦א
.١/٢٢٠א)٧(



−٥٧٨−

الجهل ترك االسـتدالل    . الجهل والظلم والعبث والسفه   : والمحرم أربعة 
 . والعبث خلو مـن الفائـدة      . والظلم وضع الشىء فى غير محله      . العقل بنور

اإليمان : وهى أربعة . للدينومحرمات العقل قطعا    . والسفه ما يوجب مضرة   
 وقضاء الشهوات فيها، إنكار الصانع، إنكـار        بالطاغوت، الخلق للحياة الدنيا   

 .)١(البعث والجزاء

والمندوب فهو الفعـل    .  والندب لغة الدعاء إلى الفعل     .دوبــ المن -٣
هو الفعل الذى تظهر فيه حريـة       . االختيارى بدافع ترجيح الحسن على القبح     

.  وحكم العقل وإدراكه لحسن األفعال وقبحها      رسة حرية اإلرادة  االختيار ومما 
هو الفعل الذى نتائجه إيجابية أكثر منها سلبية، وفائدتها أكثر من ضـررها،             
ومدح الناس له أكثر من ذمها مثل العلم وما يترتب من جهد وسهر ومشـقة               

ـ        .)٣( ويسمى الجائز  .)٢(وتضحية ار  وال يخرج من التكاليف ألن حرية االختي
 .ويسمى السنة والنفل والتطوع، والعبادة والقربة والطاعة. تكليف عام

 وهو خادم له مؤد إليه، مقدمـة أو         .)٤(واجباوهو ليس مأمورا وإال كان      
 .)٥(وال يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه. وهو تكليف. تكميل

نـه   والمكروه هو األقرب إلى الترك منه إلى الفعل أل         . المكــروه -٤
 أقـــــــــــرب إلـــــــــــى القـــــــــــبح 

 وإلى النتائج السلبية أكثر من      ،منه إلى الحسن، وإلى الذم أكثر منه إلى المدح        

                                                           
א)١( ، א٤٥٥א ، א א٤٥٧−٤٥٦، ،

٥٠١−٥٠٠.
א٧٦−١/٦٦/٧٥א)٢( א ، א א٢٩٢−١/٢٩١، א ،١٣٦−

א١٣٨ א٥٥، א١٦٣−١/١٦٢، א٢٤٣−٢٤٠، ،
א١٢٨−١/١٢٤ א٦٣−١/٦١، א٢٨، ،٨٧،
א א٦٦−١/٦٢א א א٢٣٠−١/٢٢٩، א ،٦٢−٦١.

א٦٠−٥٩א)٣( א א٧٧−١/٧٥، א ،٣٦−٣٢/٣٥−٢٦.
א)٤( א١٠٣−١٠٢א א א١/١٥١، א א١/٢٣٠، ،٣٧٨−٢/٣٧٥.
א)٥( .١/٢٣٥א



−٥٧٩−

ال . فهو أقرب إلى الكراهية منه إلى التحـريم       . النتائج اإليجابية مثل التدخين   
ــى   ــدخل فـــــــــــــــ  يـــــــــــــــ

 وهو ما يقع تحت الشبهة، ويثير الشـك         .أولويات الفعل مثل الطعام والشراب    
هو مـا   . ع إلى التردد دون اإلحجام على الفعل أو اإلقدام عليه         والريبة، ويدف 

 .)١(يقع فى دائرة االشتباه

مقدمة للمحظور أو الممنوع كما أن المندوب مقدمة للواجـب          والمكروه  
 .)٢(وال توجد وساطة بين الكراهة واإلباحة. وخطوة نحوه

 واألمـر المطلـق ال    . يدخل تحت األمر  . والكراهة حكم شرعى تكليفى   
قب وأن تاركه   اعم وهو فعل قبيح فى ذاته وليس ألن فاعله          .)٣(يتناول المكروه 

 .مثاب

 . المبـــــاح-٥

 والمباح هو الفعل الطبيعى الذى يتضمن شرعيته فى         . الفعل الطبيعى  -أ
يستوى فيه الفعـل    . داخله دون ما حاجة إلى معيار آخر أو شرعية خارجية         

ويستوى فيه المدح والذم ألنه خـارج       . يعةوالترك ألنه متروك للتلقائية والطب    
 يستوى فيه الثواب والعقاب ألنه جزء مـن الحريـة           .خرالحكم عليه من اآل   
 .)٥( والمباح ليس مأمورا به بل هو فعل طبيعى تلقـائى          .)٤(الطبيعية لإلنسان 

فاإلنسـان فـى األصـل علـى        . ليست بتكليف وال هى حكم شرعى     اإلباحة  

                                                           
،٦٧−١/٦٦א)١( א א، א٣٠٢−١/٢٩٩א ،

א١٧١−١/١٦٨ א٣١٣−٢٩٨/٣١٠−١/٢٩٥، א٢٤٥−٢٤٣، ،
א١/٦٣א،١٣٨−١/١٣٧ א٢٨، א،٨٧، א
א٢٤٣−١/٢٣٩ א ،٦٣−٦٢.

.١/٢٤٤אא)٢(
א)٣( .١/١٥٢א
א١/٦٦א)٤( א .٥/٦٥٥א،""،
א٣٠−٢٩א)٥( א א١٠٥−١/١٠٣، א א٢٢٨−١/١٩٤/٢٢٣، ،

٢/٣٨١.



−٥٨٠−

والحكم . والدليل إضافى إذا ما تغير الحكم     .  مباح سكوت عنه م وال .)١(اإلباحة
 .باإلباحة زيادة للتأكيد خوفا من االشتباه ودفعا للريبة والظن

فعـل يـدفع    هو   . التنفس واالستمرار فى الحياة    مثلالمباح فعل طبيعى    
عنها أسباب التلف من اآلفات وبقاء النسل فعل ما تقـوم بـه التربيـة بعـد                 

 .)٢( سعيا للبقاءالوجود، وفعل بعد موته

 مباشرة  : وال تحرم إال بدليل وهى     .ومباحات العقول الجائزة للدنيا أربعة    
أسباب البقاء فوق ما تندفع به الضرورة، وجمع المـال لقضـاء الحاجـات،              

وحكمها اإلباحة حتى تظهر الحرمـة ولـيس التوقـف أو           . والتزين، والنكاح 
 .)٣(اإلباحة بدليل شرعى

حكم ال يجوز القياس فيه ألنه مباح إال إذا كـان           ومن ثم ما غاب عنه ال     
فعال جديدا ظهر فساده وضرره، خاصة وأن السؤال عما سكت عنه الشـرع             
يتضمن الشعوريا نية التحريم بناء على الخوف من الجديد، والـدفاع عـن             

 .النص حتى لو تبدل الواقع، وتبدلت الظروف، وتغيرت روح العصر

 شرعيا فألن شرعية المباح تكمـن فـى         ن المباح ليس حكما   إوإذا قيل   
 المباح هو إتيـان     .)٤( فى طبيعة الفعل وليست من خارجه كتنبيه عليه        ،داخله

هو أقرب إلى البراءة األصلية     . الفعل الطبيعى بال حرج من وجوب أو حظر       
وإذا ورد  . وإتيان األفعال قبل ورود الشرع بأحكامها أو حتى حكم العقل بهـا           

                                                           
א٣٢א)١( א، א٣٢٠−٣١٩א ،٢٨٦−٢٨٤.
א)٢( א،א אא א٤٥٠−٤٤٩، ،

١٣١−١/١٢٨.
א)٣( ، א .٤٦١−٤٥٨א
א)٤( אא ، א א א א ،١/٧٥א

א א٧٨−١/٧٧א א ، א א א١٥٦−١٥٣، ،
א א ؟، א א א٢٩٠−١/٢٨٨א א ،

א١٣٨−١٣٧ א٥٥، א٢٤٦−٢٤٥، א א،٤٥−٤٠،
א٦٥−١/٦٣ א٢٨، א،٨٧، א١/٢٢١א א ،
١٠٥.



−٥٨١−

وهو الحالل  . ر ال تغيير، وإثبات ال نفى، وتأكيد ال تشريع        الشرع به فإنه تقري   
ومـن أسـمائه الحـالل والمطلـق        . والمحلل والمأذون والمطلق والمشروع   

فاألطعمـة  . تثبت بالشرع مثل باقى األحكـام     اإلباحة حكم شرعى    . والجائز
واألشربة على اإلباحة فى األصل ال على الحظر وال علـى الوقـف نظـرا               

 أو تركـه     يشمل المباح المندوب والمكروه أى ما يجوز فعلـه         وقد. لمنفعتها
وكلها تدل على معنى واحد هو الثقة بالفعـل الطبيعـى للـنفس              .)١(اختيارا

 .فالطبيعة خيرة. وبالفعل فى العالم

 ليس المباح فقط فعال طبيعيا بل هو أيضـا فعـل            . الفعل الشرعى  -ب
نكار المباح بدعوى أن المباح      لذلك ال يمكن إ    .فالشرع تأكيد للطبيعة  . شرعى

هو ترك الحرام وبالتالى فهو واجب ألن األحكام الخمسة ليسـت موضـوعا             
 المباح له   . بل هى أنماط للسلوك الطبيعى     لالستدالالت العقلية وأشكال القضايا   

شرعيته الخاصة ال يرد إلى ما هو أعلى منه مثل المندوب أو الواجـب وال               
حكم شرعى وليس وسـيلة     هو  . روه والمحظور إلى ما هو أقل منه مثل المك      

ال يوجد فى فعل عينى بـل هـو         . لحكم شرعى آخر يكون إطار مرجعيا له      
 .)٢( وثقة بسلوك اإلنسان الطبيعى فيه،يجابى من العالمإاتجاه 

وهو مثل الواجب   . ليس المباح مطلوبا للفعل أو للترك ألنه مخير بينهما        
فليس تارك المبـاح أو  . مطلوب التركوالمندوب فى أن كل واحد منهما ليس    

ولو كان  . لذلك ال يلزم ناذر المباح الوفاء بنذره      . فاعله مطيعا بتركه أو فعله    
كنمط للسلوك وإدخاله فى درجات     مطيعا لكان مثابا، وللزم رفعه من الشرع        

 .)٣(وترك المباح طاعة فعل، والمباح ليس بفعل. الواجب

ؤدى إلى مضار كثيرة مثل االشتغال به       وال يمكن إنكار المباح ألنه قد ي      
عما هو أهم فى الدنيا، وعن الواجبات، وذم الشرع للدنيا، والتعرض لطـول             

وفى المباح ال يستوى الطرفان وال يمكـن دفعـه إلـى            . الحساب فى اآلخرة  
                                                           

.٢٩א)١(
א)٢( ، א א א١/٨٢א .٢/٣٧٩א،٢٩٥−١/٢٩٤،
א)٣( .١١٧−١/١٠٩א



−٥٨٢−

أفضل بإطالق إال   وإن كان وسيلة للضرر فليس تركه       . احتمال جلب الضرر  
ويتساوى . ه فيفعل ب أمور فيترك أو ذريعة إلى م     إذا كان ذريعة إلى منهى عنه     

بل يطلق المباح على مـا      . فيه القول بالترك بإطالق مع القول بالفعل بإطالق       
صرح به الشرع فى التسوية بين الفعل والترك أو على ما سكت عنه الشرع              

 .)١(أو على المطلوب

 .ك الفعل فيه يتساوى مـع التـر       هوفعله ليس سببا فى طول الحساب ألن      
كما أن الحسـاب    . ترك الطاعات كلها  وإذا كان الحساب سببا للترك فاألولى       

وال يعنى أن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى         . خارج عن أمر المباح   
الفعل والترك قصدان متساويان بصرف النظر عن       أركان ترجيح الترك ألن     

 إذ يـدرك   .كل ذلك جدل وسـجال نظـرى      . الشروط والموانع وميدان الفعل   
وهو جزء من سلوك الناس الطبيعى فى الحياة اليومية بعيدا          . المباح بالحدس 

 .والتنطع فى الدين هقيفتعن ال

طلوب الترك فإنه أيضا لـيس مطلـوب الفعـل          موكما أن المباح ليس     
 إذن  ، وترك الحرام واجب   ، والقول بأن ترك المباح حرام     .)٢(الستواء الطرفين 

المباح على التخيير ال قصد الشـرع       . ى خالص كل مباح واجب منطق صور    
ولو كان واجبا الرتفعت اإلباحة عن الشريعة وكان وضـعها          . تركه أو فعله  

ولو وجب المباح لوجبت جميـع األحكـام األخـرى كالمنـدوب            . فيها عبثا 
صحيح أن الشرع يوحى بفعل المباح مثل التمتع بالطيبات وإنكار          . والمكروه

المباح نعمة على العبد، ولكن المباح هنا يكون وسيلة         من حرم شيئا منه، وأن      
وما لم يـتم    .  المباح للحفاظ على الحياة    مألداء شىء آخر هو أصل مثل الطعا      

فالشرع يأتى مؤكدا للطبيعة وليس مشرعا لهـا أو نافيـا           . فهو فعل به  الفعل  
 .لحكمها

ات ليس المباح مخالفا لما كان عليه السلف وتورعهم عنه ألن هذه حكاي           
بمثلها، حب السلف للطعـام والشـراب       وهى معارضة   . أحوال وليس برهانا  
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 فألسباب أخرى غير الطاعة بترك المباح مثل        اوإذا تركوا شيئا منه   . والنكاح
أو أنه مانع من عبادات أخرى أو أنه تنازل عنه طوعا واختيارا وليس طاعة              

بغيره من عبادات نسان ألن به شبهة أو لعدم توافر النية إلتيانه أو النشغال اإل         
والزهد فى الدنيا الذى يمدح صاحبه ويذم تاركه ال يـدخل           . العتباره إسرافا 

وإن أزهد البشر وهو    .  والزهد مقام صوفى   ،فالمباح حكم شرعى  . فيهالمباح  
 وإن  .وإن كان ترك المباح بغير قصد فال اعتبار له        . الرسول لم يترك المباح   

اع أو ألمر خارج عنه فى الدنيا فهـو تـرك        كان بقصد المباح فهو محل النز     
 صحيح أن الشرع    .)١( وإن كان لآلخرة فهو وسيلة لمطلوب آخر       .مباح لمثله 

 األفعال المباحة إلى الترك مثل الطالق فهو أبغض الحالل ولكن           ضقصد بع 
وإن . كل ما ترجح عدم فعله لم يعد مباحا ألن المباح هو اسـتواء الطـرفين              

 .فتركه واجبض أصل كان وسيلة لنق

فالمبـاح  . وليست اإلباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها األحكام الباقية       
الفعل . بالجزء قد يكون مندوبا أو واجبا بالكل أو مكروها أو منهيا عنه بالكل            

 والواجب وهـو    .مندوب بالجزء واجب بالكل، ومكروه بالجزء ممنوع بالكل       
ق األحكام مثل المباح حتـى إذا       إذ تتف . مرادف للفرض واجب بالكل وبالجزء    

. المباح حكم شرعى مستقل عما فوقه وعما تحتـه        . اختلفت بالكلية والجزئية  
 . هو المستوى الطبيعى لسلوك اإلنسان

وقد يختلف الكلى والجزئى بحسب األشخاص واألحوال والمكلفين فـى          
نفس الواجب والمحرم فإن األحكام أوضح طبقا لمدى ثقتهم بـال         أما فى   . المباح

الدليل على صحة الكلية والجزئية فى األحكـام         صحيح أن . وإحساسهم بالعالم 
 عليهـا، واعتبـار المصـالح       من استقراء الشريعة وتجارب اإلنسان ودوامه     

 واتفاقهـــا مـــع مجـــارى العـــادات، وجريانهـــا علـــى حكـــم 
اإلطراد، والحذر من زلة العالم فى العلم والعمل، ولكن الشريعة أيضا ليست            

ا منطقيا لمستويات السلوك وإال تحول اإلنسان إلى آلة، وطغـى العقـل             ترتيب
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 .)١(على الشرع والواقع على حد سواء

 كأن يكون خادما لفعل أو لتر     :  والمباح أربعة أقسام   . أقسام المباح  -جـ
الخادم للفعل هـو المبـاح بـالجزء        . أو لمخير فيه أو ال يكون خادما لشىء       

هو المباح بالجزء المطلوب التـرك بالكـل        ك  والخادم للتر . المطلوب بالكل 
 فالمباح ليس مباحا بـإطالق بـل هـو مبـاح            .)٢(بمعنى النهى عن المداومة   

وال يعتبـر ذلـك نقضـا       . أما الكل فهو إما مطلوب الفعل أو الترك       . بالجزء
فالمباح إذا نظر إليه فى نفسه فيكون المسـاواة بـين           . للمساواة بين الطرفين  

 بـالجزء أو  هوإذا نظر إليه بالنسبة إلى غيره فإنه يكون وسيلة لغير      . الطرفين
 .بالكل

، والثـانى   األول التخيير بين الفعل والتـرك     : لذلك يطلق المباح بمعنيين   
لمباح هو ما ال حرج فيه فإنه ال يدخل تحت التخييـر            فإن كان ا  . رفع الحرج 

أما المطلوب التـرك    . وقد قصدت الشريعة التفرقة بينهما    . بين الفعل والترك  
بالكل فال تخيير فيه بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بمعنـى رفـع                

ريح فى رفع اإلثم والجناح، ومن      صوهو  .  وهو ما يتفق مع العادة     .)٣(الحرج
فلو كان رفع الجناح    .  وصريح فى نفس التخيير    ، يتم الواجب إال به    باب ما ال  
 التخيير فى الفعل والترك لم يصح مـع الواجـب وال مـع مخالفـة                يستلزم
ويعنى التخيير اإلذن فى الفعل والترك وأنهما على التسـاوى فـى            . المندوب
وما . ويعنى رفع الجناح رفع الحرج أيضا     .  ورفع الحرج سكوت عنه    .القصد

ويكـون شـبيها بإتبـاع الهـوى     . ال حرج فيه غير مخير فيه على اإلطالق     
 .المذموم

فـإن  . ف فقـط   والمباح هو ما اعتبر فيه حظ المكلَّ       . حظ المكـلَّـف  -د
صحيح أن األمر والنهى راجعان إلى حـق اهللا         . خرج عنه كان له حكم آخر     

. لح العبـاد   ومع ذلك فقاعدة الشرائع أنها أتت لمصا       ،فوليس إلى حظ المكلَّ   
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والحـظ  . ف ومصـالحه  فاألمر والنهى والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلَّ       
األول ما يدخل تحت الطلب، يأخذه العبد من جهة الطلب وال يسعى            : ضربان

لهذا كـان   .  والثانى ال يدخل تحت الطلب بل من جهة اإلرادة واالختيار          .إليه
 .)١(حظ الدنيوىالمباح العمل المأذون فيه المقصود به مجرد ال

 ،وإذا تعارض الحظر واإلباحة فاإلباحة أولى طبقـا للبـراءة األصـلية           
 وإذا تعـارض    .)٢( وعدم تكليف ما ال يطـاق      ، ورفع الحرج  ،وقواعد التيسير 

 وحكـم   .)٣(اإلثبات والنفى فاإلثبات أولى ألن األشياء فى األصل على اإلباحة         
تؤسـس، والعقـل يرشـد      الطبيعة  . الطبيعة سابق على حكم العقل والشرع     

 . والشرع يكمل،ويهذب

والمباح ليس مأمورا به وإال كان واجبا أو ندبا، محظورا أو مكروها بل             
 دائما  ة فال تحتاج الطبيع   .)٤(هو الفعل الطبيعى الذى تكمن شرعيته فى داخله       

العيش وفقا للطبيعة هو عـيش      .  فهى مرشد ذاتها   .إلى حكم شرعى خارجى   
 .وفقا للطبيعة والعقل هو عيش طبقا للشرع والعيش .وفقا للعقل

وقد يتجاذب أصل اإلباحة للحاجة أو الضرورة العوارض المضادة لـه           
ــا أو   وقوعــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا اضطر إلى فعل المباح يرجع إلى األصل وعـدم          . توقعا مما قد يقوضه   
 ، ولم يبق على أصله مـن اإلباحـة        ،اعتبار العارض ألن المباح صار واجبا     

ــطرا ــال االضــــ ــى وألن محــــ ــر فــــ  ر مفتقــــ
وإن لم يضـطر    .  العوارض يؤدى إلى رفع اإلباحة     ءتفان وألن عدم ا   ،الشرع

 بـــــــــــــــــل يلحقـــــــــــــــــه  
يقتضى الرجوع إلى أصل اإلباحة وتـرك اعتبـار         حرج بترك المباح فذلك     

 وإن . الطـــــــــــــــــــــــــــــــوارئ
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لم يضطر إلى أصل المباح وال يلحق بتركه حرج فهو محل اجتهاد تدخل فيه              
 .قاعدة الذرائع

فقد العوارض بالنسبة إلى هذا األصـل مـن بـاب           يكون  وال يخلو أن    
والمتوقع ال أثر   . المكمل أو من باب آخر هو أصل فى نفسه واقعا أم متوقعا           

والواقع هو محل االجتهاد حين تكون مفسدة العوارض        . له مع وجود الحرج   
 .فالمكمل مع مكمله كالصـفة مـع الموصـوف        . م من مفسدة ترك المباح    تأ

 والمكمل من حيث هو مكمل مقـو        .ته كالكلى مع الجزئى   واألصل مع مكمال  
 .)١(ألصل المصلحة

ومقياس المنفعة والضرر قائم فى األحكام األربعة األخـرى، الوجـوب           
 واالمتناع عن المباح يسـبب ضـررا، وإتيانـه          .والتحريم والندب والكراهة  

 الباعث هو الفعل  . يسبب منفعة كنتيجة وليس كمقدمة، كحصيلة وليس كباعث       
 .)٢(الطبيعى التلقائى الحر حتى دون تدخل العقل ألن العقل والطبيعـة واحـد          

 والفعل الحر التلقائى    .)٣(ليس المباح قبيحا بل فعل حسن يحقق مصلحة الفرد        
. والحكمة فى الفعل قصده   . ال عبث فيه نظرا للقصدية فى السلوك وفى العالم        
فعل يتأسى به أو إلى إقرار      بل إن المباح ال يحتاج إلى قول ينبه عليه أو إلى            

 ووظيفة الشرع   .ى حكم العقل  لعان  ي بل إن الحالل والحرام يبن     .)٤(للتأكيد عليه 
  .)٥(ورفع االشتباه

 وقد تكون هناك مرتبة متوسطة بين الحالل والحرام         . مرتبة العفو  -هـ
هى مرتبة العفو مثل أحكام التكليف األخرى وارتباطها بالذمة والقصد إلـى            

ويشارك المباح فى عدم السؤال عن      .  وتقع فى نفس مستوى المباح     .)٦(الفعل
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وما يثبت ذلك ما تقره الشـريعة       . المسكوت عنه وهو ما يضاد منطق القياس      
مثل الخطأ والنسيان، واإلكراه، والرخص، والترجيح بين الدليلين، والعمـل          

يح لعدم  على مخالفة دليل لم يبلغه أو موافقة دليل بلغه، منسوخا أو غير صح            
قيام الحجة عليه، والترجيح بين الخطابين ال يمكن الجمع بينهما، والمسكوت           

 .)١(عنه

والعفو مرتبة قد يصعب إدخالها فى النسق الخماسى ألحكـام التكليـف            
هو مرتبة متوسـطة    . كمستوى مستقل للسلوك، ولكنها تدخل فى دائرة المباح       

وهى مرتبطة  . لسلوك البشرى شرع للتخفيف من حدة التقنين فى ا      بين أحكام ال  
. بأصل شرعى وهو جواز خلو الواقع وأفعال الناس من األحكـام الشـرعية            

يمكن التوقف إن قوى الدليل المعارض عمال بالعزيمة دون الرخصـة،           لذلك  
ويمكن الخروج عن مقتضاه من     .  وكالهما شرعى  .م دون الخصوص  مووبالع

 ويتـأرجح   .ته متشابه ومتعدد  والتأويل بطبيع . غير قصد أو بقصد مع التأويل     
 وهـو موضـع     . أو العمل بما هو مسكوت عنه أصـال        بين القبول والرفض  

إنما يدل على أن شعار أن الشريعة سمحاء يجد         . خالف بين القبول والرفض   
فالشريعة . فى المباح وصياغاته المختلفة مثل رفع الحرج، والعفو       له ما يؤكد    

الها، وتحويل نسق الضرورة إلى نسق      لم تأت للتضييق على الطبيعة بل إلكم      
 .)٢(للحرية

 .خاتمـــــــــة: ثالثا

 . علم أصول الفقه بين القديم والجديد-١

 وانتفـاخ   ،علم أصـول الفقـه    " انبعاج"ظاهرة  " بنية النص "تبدو من    -أ
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كما تبدو أولوية النص علـى      ". الوعى العملى "على حساب   " الوعى النظرى "
أمـا  . ى، والمنظوم على المفهوم فى الوعى النظرى      الواقع، واللفظ على المعن   

المعقول فقد تم تقنينه بعدة طرق ومسالك ومجارى فى االستنباط واالسـتقراء      
. القتناص العلة ومدى حضورها فى األصل والفرع حتى يمكن تعدية الحكـم           

 بقر واتحاده باألشياء وال   ، ورؤيته المباشرة للواقع   ،ففقد العقل بديهته وحدسه   
وفى الوعى العملـى كانـت األولويـة لمقاصـد     . مصالح العامة للناس ن ال م

الشارع على مقاصد المكلف، وللشارع على المشرع له، وللمخاِطـب علـى            
وهى نفس البنية فى أولوية النص على الواقع، واألعلـى علـى             . المخاطَب
 فـى   "المفهـوم "ومن ثم كانت أضعف أجزاء علم أصول الفقه القديم          . األدنى
 . فى الوعى العملى"النية"ى النظرى، والوع

من  "أتت هذه المحاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه القديم        ومع ذلك    -ب
 إلى الجديد أسوة بالمحاوالت السـابقة   هاأقرب إلى القديم من   " النص إلى الواقع  

" من النقل إلى اإلبداع   "إلعادة بناء علم أصول الدين، و     " من العقيدة إلى الثورة   "
فمازال الهم هو تحريك القديم، وإزاحة الغبار مـن         . ة بناء علوم الحكمة   إلعاد
مازال الهدف هو تجديد القـديم      . وإجالء الصدأ من على تكوينه وبنيته      ،فوقه

 خشية أن يترك القديم كما هو دون تحريك وتطـوير           ،أكثر من إبداع الجديد   
جتـث  فيظل عنصر جذب للمحدثين وشدهم نحوه، وخشية أن يأتى جديـد م           

وتظل المسافة شاسـعة    . كبديل عن القديم ال يلتفت إليه إال المحدثون       الجذور،  
من السهل الحداثة كوصفة جاهزة ونقـل       . بين قدم القدماء، وحداثة المحدثين    

للنموذج، ومن الصعب التمهيد لها بتحريك القديم وإعادة بنائه طبقا لمقتضيات           
ل الحفر ونزع الجذور مـن      طغى القديم على الجديد من أج     . حداثة كل عصر  

ويترك الجديـد للدراسـات     . التربة القديمة وإعادة غرسها فى التربة الجديدة      
 أما القـديم    .)١(تحديثية على األمد القصير إلثارة األذهان     الجزئية والمقاالت ال  

                                                           
א)١( ، א א ، א ، א".١٠٣−١٩٨٢،٦٥א א א א

،"א א א א١، ، א ، א א א א .٥٦−١٩٩٨،١٧א
א" א"א א ، א א א ،٢٤٣−١٩٩٦،١٣١.
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الجرافين أكثـر ممـا     " بولدوزر"األركان مما يتطلب    ففى حاجة إلى زعزعة     
والحفر من أجل التأسيس هو التجديد على األمـد         . المحدثين" ديكور"يتطلب  
وقد يكون اتساع التحليالت القديمة ووفرتهـا       .  وليس طالء المحدثين   ،الطويل

إحدى آليات التخفى حتى يتناثر الجديد ما بين السطور كمياه جوفية تجـرف             
البنيان القديم بدال من التفجير من الخارج حتـى يقـع البنـاء علـى رؤوس                

أمام الهلع من القديم والحكم المتسرع برصده قد        . فيموت الجميع . القاطنين فيه 
 .يهرب الباحثون عن المتاعب والمتصيدون لألخطاء

 كان التحدى أمام إعادة بناء علم أصول الفقه القـديم هـو كيفيـة               -جـ
تحويله من علم فقهى استداللى استنباطى منطقى إلى علـم فلسـفى إنسـانى              

المصـادر  (الوعى التاريخى   : البناء الثالثى للعلم  ويبدو ذلك فى    . سلوكى عام 
المقاصـد  (، والـوعى العملـى      )مباحث األلفاظ (، والوعى النظرى    )األربعة
التجربـة  "كما يبدو فى إيجاد مصطلحات تتعلق بالمضمون مثـل          . )واألحكام
لإلجماع، " التجربة المشتركة "للحديث، و " التجربة النموذجية "للقرآن، و " العامة

وربما أمكن إيجاد بعـض الـدالالت الجزئيـة         . لالجتهاد" بة الفردية التجر"و
والزمان فى  " أسباب النزول "المتناثرة داخل العلم سواء فيما يتعلق بالمكان فى         

فى المصدر األول، ونقد المتن باإلضافة إلى نقد السند فى          " الناسخ والمنسوخ "
حـر مـن استحسـان       وإعطاء األولوية ألشكال االستدالل ال     ،المصدر الثانى 

وفى الوعى العملى تم تطـوير      . واستصالح واستصحاب فى المصدر الرابع    
 ،مقاصد المكلف والنية والفعل نظرا لتآكلها عند القدماء، وإبراز أهمية المباح          

وهناك دالالت أخـرى متنـاثرة بـين        . الطبيعة شرعيتها فى ذاتها   وتضمن  
 .القدماء ودالالت المحـدثين   السطور مهمتها المقارنة المستمرة بين تحليالت       

 ولكن ما   ،ربما نقصه المزيد من تحليل التجارب اإلنسانية الفردية والجماعية        
 .للشاطبى إلى مرحلة أبعد" الموافقات"ظهر منها يكفى لتطوير العلم من 

 بطبيعة الحال هناك متون أصولية أخرى لـم يـتم تحليهـا سـواء               -د
ا تم تحليله منها يكفى لوصف العلم       ومع ذلك م  . المخطوطة منها أو المطبوعة   

التى تم  " مناهج التفسير "بالصيغة الفرنسية األولى فى     وبالمقارنة  . تكوينا وبنية 
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االعتماد فيها على ما ال يزيد على األربعين نصا بهذه الصـيغة التـى تـم                
ن المائة نص سنى وشيعى فإنه يمكن االعتمـاد         عاالعتماد فيها على ما يزيد      

عماله منها دون أن يقلل ذلك من شأن صورة العلم، تكوينـا أو             على ما تم است   
هناك المتون الرئيسـية التـى      . بنية، خاصة وأن المتون يكرر بعضها بعضا      

وهناك أيضا تحليالت   .  الرئيسية للعلم فى مساره التاريخى     "التمفصالت"تمثل  
س لـي . خل المذهب الواحد  افريعات جزئية تتعلق بالفرق بين المذاهب أو د       تو

المقصود منها التاريخ، تاريخ المذاهب، بل الموضوعات والدالالت بصـرف          
 .)١(لها األولوية على القائلين بهفبنية الموضوع . النظر عن من قال ماذا

األصوليون القدماء لبيـان    "  إلى الواقع  صمن الن " يكفى أن يراجع     -هـ
ـ            ا أم اسـتمر    إلى أى حد يرتبط المتن الجديد بالمتون القديمة، وهل قطع معه

فيها مع اختالف فى الدرجة وليس فى النوع، تخصصا بتخصـص، وشـيخا             
كما يراجعة المحدثون والحدثيون، علماء     . لشيخ، وأصولى قديم ألصولى قديم    

من النص إلـى    "اللسانيات والمتخصصون فى علوم النص لبيان إلى إلى حد          
ـ          " الواقع دماء أو نقـل    يمثل إسهاما فى علوم النص الحديثة دون تكـرار للق

ل االستفادة منهم فى مزيد من الحداثة، واالرتبـاط أكثـر           أجللمحدثين، ومن   
ويراجعـه أيضـا    . بالمحدثين لإلقالل من غلبة تحليل القديم وتوارى الجديد       

خاصـة  المجددون الذين ساروا على هذا المنهج منذ حركة اإلصالح الحديثة           
 ومحمد باقر الصدر،    ،لفاسىعالل ا فى النصف الثانى من القرن العشرين عند        

 على طريق تجديـد     إنها خطوة ". المسلم المعاصر "وجمال الدين عطية ومجلة     
 .علم األصول، سبقتها خطوات حثيثة وربما تتلوها خطوات أكثر جرأة

 . علم األصول والحضارات المقارنة-٢

 علم أصول الفقه ليس علما خاصا بالحضارة اإلسالمية وحدها بل هو            -أ
قضـية  ع وموجود فى كل حضارة نصية تبدأ مـن الـنص وتحـل              علم شائ 

                                                           
)١(، א א א١א ، א ، ،٢٠٠٤א א ،:، א א

١−، א .٣٣−٣٠א
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يـد مـن    لقتعارض النصوص أو حتى غير نصية لنقد النص والتخلص منه           
ومثـال الحضـارة النصـية الحضـارة اليهوديـة          . الماضى على الحاضر  

، وحضارات الكتاب، بل والحضارات الشرقية القديمـة        والحضارة المسيحية 
 .فى الصين والهند

رة اليهودية نشأ علم أصول الفقه تحت تأثير علـم أصـول             ففى الحضا 
وطريق االستدالل واستنباط األحكـام     " الحلقة"بـ  الفقه اإلسالمى فيما يسمى     

. حلقات الـذكر الصـوفية    " الهجداه"الشرعية التى يقوم بها األحبار فى مقابل        
 علوم  ، بين "التأويل"و" التنزيل"وكما نشأ الصراع فى الحضارة اإلسالمية بين        

الظاهر وعلوم الباطن، بين أفعال الجوارح وأفعال القلوب نشأ نفس الصراع           
نشأ الصراع داخل أصول الفقه اليهودى بين أولوية النص على          . فى اليهودية 

وفـى  . الواقع عند الربانيين وأولوية الواقع على النص عنـد اإلصـالحيين          
القاضـى  "ه فـى    علم أصول الفق  الحضارة المسيحية أسس القديس أوغسطين      

 وكـان   .)١("المعلم"واضعا قواعد التفسير ومحلال اللغة فى محاورة        " المسيحى
للكتـب  قد وضع من قبل قواعد النقـد التـاريخى          " الدياتصرون"تاسيان فى   

 واكتشـاف   ،المقدسة بمقارنة األناجيل األربعة لمعرفة مدى اتفاقها واختالفها       
واستمر هذا الدافع حتى بلورة هذا      . )٢(السيد المسيح وأقواله المباشرة   " انجيل"

 وجان أوستريك، واسبينوزا،    ،العلم فى العصور الحديثة عند ريتشارد سيمون      
تـاريخ  "كبار النقاد فى القرن التاسع عشر ومدرسـة         أتى   ثم   .ولسنج، وفولتير 
 والتحول من نقد السند إلى نقـد المـتن،          ،فى القرن العشرين   "اإلشكال األدبية 
 .)٣(ادر إلى نقد النصومن نقد المص

 ولم تخل حضارات الشرق القديم فى الصين والهند من علم أصول            -ب

                                                           
)١(Saint Augustin: Le Majistère Chrétien.
אא)٢( א א(א ، א)، ، א א ،

א ، .٩٩−١٩٧٨،٣١א
א")٣( אFormgeschicte Schule"א ، א א ، א ،

٥٢٢−١٩٨٧،٤٨٧.
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فى الدين الصينى القـديم     " كتاب التغيرات "الفقه فى إعادة كونفوشيوس قراءة      
المحـدثين للقـدماء    شيوس لكونفوشيوس، ثم قراءة     نثم قراءة م  . إلعادة بنائه 

وفى الهند نشأ علـم     . من نقد النص  بتأويل جديد يغلب عليه فن القراءة أكثر        
أصول الفقه لحل التعارض بين النصوص الهندية المقدسة وتراكمهـا عبـر            

 ال يكفى وضع الفقه اإلسالمى فقط       .)١(يدانتىف وتأسيس أصول الفقه ال    ،األجيال
فى إطار مقارن كما يفعل الحقوقيون واألزهريون بل أيضا ضرورة وضـع            

 .علم أصول الفقه فى إطار مقارن

 وقد اكتشف التراث الغربى الحديث علم أصول الفقه تلقائيـا مـن             -جـ
التفسير أو التأويل الحديثة منذ شيلرماخر حتى ريكير باإلضافة إلى          خالل علوم   

تـاريخى فـى نقـد      فوضعت قواعد المنهج ال   ".  المقدسة النقد التاريخى للكتب  "
لـوم الـنص     ثم أضافت اللسانيات وع    .)٢(المصادر وإعادة تركيب النصوص   

ومناهج تحليل الخطاب عنصرا جديدا فى علم أصـول الفقـه فيمـا يتعلـق               
منطـق  "كما أضاف علم المنطق فرعـا جديـدا لعلومـه وهـو             . بالمنظوم
مـن قبـل قـد       وكان المحدثون    .)٣( وهو ما يعادل أحكام التكليف     ،"الواجبات

لل مثل  ر والتقسيم وحصر الع   بتوصلوا إلى مناهج االستنباط واالستقراء والس     
كمـا سـاهم    . عند جون استيوارت مـل    "  االستقرائى -المنطق االستنباطى "

 ،للتعرف على مناهج االسـتدالل    " منطق القانون "القانونيون فى وضع أسس     
ووضعوا لـذلك   .  وإثبات التهم أو نفيها اعتمادا على القرائن       ،وطرق الحجاج 

 .)٤("األنساق القانونية"

 إلى التعرف على ما هو خاص داخل         يهدف علم أصول الفقه المقارن     -د
علم األصول فى كل حضارة، وما يتميز به عن غيره من العلوم المشابهة فى              

                                                           
)١(Vedantic Jurisprudence.
א"א)٢( א א"אא"א

א"א ، א אCritique de provenanceא.١٩٦٣، ،
Critique de restitution.

א)٣( .Deontic Logicא
.Legal Systemsאא)٤(
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إذ يجمع علم أصول الفقه اإلسالمى فى توازن متكامـل          . الحضارات األخرى 
بين الوعى التاريخى والوعى النظرى والوعى العملى بالرغم من الميل نحو           

بينما يتجه علـم أصـول الفقـه        . ى العملى الوعى النظرى على حساب الوع    
خى والـوعى   اليهودى نحو الوعى النظرى أيضا على حساب الوعى التـاري         

 والوقوع فى الصورية القانونية التى      ،العملى لدرجة طغيان النص على الواقع     
ويتميز علـم أصـول الفقـه       ". الموعظة على الجبل  "نقدها السيد المسيح فى     

وعى التاريخى، والنقد التاريخى للكتب المقدسـة       المسيحى الحديث بسيطرة ال   
. على الوعى النظرى فى علوم التأويل ثم سيطرة كليهما على الوعى العملى           

ويتميز علم أصول الفقه فى الهند والصين على سيطرة الوعى العملى علـى             
الوعى التاريخى والوعى النظرى لغياب النقد التاريخى للنصوص أو مباحث          

كان يهدف فقط إلى استمرار العمل عبـر        . فى الوعى النظرى  اللغة والقياس   
 .األجيال وفى مسار التاريخ

الذى يجمع  " علم أصول الفقه المطلق   " وبعد ذلك ربما يمكن تأسيس       -هـ
ما هو مشترك وعام بين علوم أصول الفقه فى الحضـارات المختلفـة فـى               

الذى "  المطلق علم الشعر "الشرق والغرب كما حاول ابن سينا من قبل تأسيس          
فيوضع علم جديد يحدد العالقة بـين       . يتجاوز الشعر اليونانى والشعر العربى    

ويضع علومـا جديـدة     . الوحى والعقل والواقع، بين اللفظ والمعنى والشىء      
للنص خارج النص حتى ال يقع فى صورية تحليل الخطاب عنـدما يصـبح              

لم مـن   أنه ال يوجد عـا    الخطاب عالما مستقال بذاته ال يحيل إال إلى نفسه وك         
 من األشياء يحيل إليها، وبعيـدا عـن التـأمالت           المعانى يتحكم فيه أو عالم    

 النظريـــــــــــــــة الخالصـــــــــــــــة  
 وتظل أسيرة له ولتحليالته المتناهية      ،وكأن علوم التأويل ال تخرج عن الذهن      

كما يبتعد عن الممارسات العملية المباشرة التى       . فى الصغر مثل بول ريكير    
ية المطلقة لتغيير العالم على فهمه، وتعتبر الـنص أيديولوجيـة           تعطى األولو 

تناقض العلم، ونتاجا للبنية االجتماعية والسياسية واالقتصـادية مثـل األدب           
حينئٍذ يصبح علم أصول الفقه المطلق هو العلم المتكامل الذى يجمـع            . والفن
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 بـالوعى   الوعى التـاريخى والفهـم    بين التاريخ واللغة والفعل، بين األخذ ب      
النظرى والعطاء بالوعى العملى بين الماضى والحاضـر والمسـتقبل، بـين            

عية باسم النص، والحداثـة     فتنتهى القط . الرسالة والمرسل إليه والمرسل إليهم    
 .)١(ويتوجه الجميع نحو الفعل. باسم اللغة

 

 

 

 

 

                                                           
)١(Hermeneutics as Axiomatics, Religious Dialogue and Revolution, Anglo-Egyptian bookshop, 

Cairo 1977, pp. 1-20. 
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المصــــــادر
)∗(

 

 .ون السنيةـــالمت: أوال

ـ ٢٠٤ت  ) (اإلمام المطَّلبى محمد بن إدريس    ( الشافعى -١  .الرسـالة : )هـ
مصطفى البـابى   ، شركة ومطبعة    ١طـأحمد محمد شاكر،    وشرح  تحقيق  

 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الحلبى وأوالده بمصر، القاهرة 

) الجزء السـابع  ( كتاب األم    .إبطال االستحسان : )هـ٢٠٤ت  (،  الشافعى -٢
 .)ت.د(القاهرة  الشعب، كتاب

الفصول فـى   : )هـ٣٧٠ت  (،  )اإلمام أحمد بن على الرازى    (الجصاص   -٣
، ٢ـعجيل جاسم النشمى، ط   .  دراسة وتحقيق د   .)أربعة أجزاء  (األصول

م، وزارة األوقاف والشـئون     ١٩٩٤/هـ١٤١٤مكتبة اإلرشاد، استانبول    
 والبحوث الشرعية، التـراث اإلسـالمى     اإلسالمية، اإلدارة العامة لإلفتاء     

 ).حنفى (.)١٤(
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الملحـق   .مقدمة فى األصـول    ):أبو عبيد القاسم  (،  )هـ٣٧٨ (الجبيرى -٤
، دار الغـرب اإلسـالمى،       البن القصـار   المقدمة فى األصول  األول فى   

 ).مالكى (.م١٩٩٦بيروت ، ١طـ

): هـ٣٩٧ت  (،  )اإلمام أبو الحسن على بن عمر       (بن القصار المالكى    ا -٥
 قرأها وعلق عليها محمد بن الحسين السليمانى، دار         .المقدمة فى األصول  
، دراسات ونصوص فى أصول     ١٩٩٦بيروت  ،  ١طـالغرب اإلسالمى،   

 ).مالكى (.)١(الفقه المالكى 

التقريـب  : )هـ٤٠٣ت  (،  )القاضى أبو بكر محمد بن الطيب     ( الباقالنى -٦
عبـد  . وحققه وعلق عليـه د     هقدم ل  .)ثالثة أجزاء  ()الصغير(واإلرشاد  

ـ الحميد بـن علـى أبـو زيـد، مؤسسـة الرسـالة،               بيـروت  ،  ٢طـ
 ).شافعى (.م١٩٩٨/هـ١٤١٨

ت (،  )األستاذ أبو بكـر محمـد بـن الحسـن األصـبهانى            (فورك ابن -٧
 قرأه وقدم له وعلق عليـه محمـد         .الحدود فى األصول   كتاب: )هـ٤٠٦

 ).الحدود(، )شافعى( .م١٩٩٩السليمانى، دار الغرب اإلسالمى، بيروت 

 .نكت من أصـول الفقـه     ): هـ٤٠٦ت  ( )اإلماماألصبهانى  (ابن فورك    -٨
بيـروت  ،  ١طالمطبعـة األهليـة،      علم أصول الفقه،  مجموع رسائل فى    

 ).نكت(، )شافعى (.هـ١٣٢٤

ـ ٤١٩ت  ( ،)أبو عبد اهللا محمد بن عمـر األندلسـى        (ابن الفخار    -٩ ): هـ
المقدمـة فـى علـم      "فـى   لملحق الثانى   ا .االنتصار ألهل المدينة  مقدمة  
البن القصار، قرأها وعلق عليها محمد بن الحسين السـليمانى،          " األصول

 ).مالكى (.م١٩٩٦بيروت ، ١طـدار الغرب اإلسالمى، 

ـ ٤٢٢ت  (القاضى عبد الوهاب على بن نصر البغدادى المـالكى           -١٠ ): هـ
قدمة فـى   الم" الملحق الرابع فى     .رسالة فى اإلجماع مع نصوص أخرى     

البن القصار، قرأها وعلق عليها محمد بن الحسين السـليمانى،          " األصول
 .م١٩٩٦بيروت ، ١طـدار الغرب اإلسالمى، 
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ـ ٤٢٢ت  (القاضى عبد الوهاب على بن نصر البغدادى المـالكى           -١١ ): هـ
البـن  " المقدمة فـى األصـول    " الملحق الثالث فى     .المقدمة فى األصول  

 محمد بن الحسين السـليمانى، دار الغـرب         القصار، قرأها وعلق عليها   
 .م١٩٩٦بيروت ، ١طـاإلسالمى، 

ت (،  ) الحنفـى  اإلمام أبو زيد عبد اهللا بن عمر بـن عيسـى          (الدبوسى   -١٢
ه الشيخ خليل محيى    قق قدم له وح   .تقويم األدلة فى أصول الفقه    : )هـ٤٣٠

لميـة،  ، مفتى زحلة والبقاع، مدير أزهر لبنان، دار الكتب الع         الدين الميس 
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١بيروت ، ١طـ

اإلمام األجل أبو زيد عبيد اهللا عمر بن عيسى الحنفى عليـه      (الدبوسـى    -١٣
 على  ١ـ ط .تأسيس النظر : )هـ٤٣٠ت  (،  )سحائب الرحمة والرضوان  

يباع بمحـل   . نفقة مصطفى القبانى الدمشقى ومحمد أمين الخانجى الحلبى       
المطبعـة  . فى اآلستانة ومصر  أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين الخانجى       

 ).ت.د(األدبية بسوق الخضار القديم بمصر 

ت (،  )محمد بـن علـى بـن الطيـب        ( أبو الحسين البصرى المعتزلى    -١٤
ويليـه زيـادات المعتمـد      . المعتمد فى أصول الفقـه     كتاب: )هـ٤٣٦

 اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد اهللا بتعاون محمـد بكيـر            .)جزءان(
-١٢٨٤معهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية، دمشق       وحسن حنفى، ال  

 ).المعتمد (.م١٩٦٥-١٩٦٤/هـ١٢٨٥

ت (،  )محمد بـن علـى بـن الطيـب        ( أبو الحسين البصرى المعتزلى    -١٥
 اعتنـى بتهذيبـه     .)جزءان() ملحق المعتمد (القياس الشرعى   : )هـ٤٣٦

علمـى  وتحقيقه محمد حميد اهللا بتعاون محمد بكير وحسن حنفى، المعهد ال      
 .م١٩٦٥-١٩٦٤/هـ١٢٨٥-١٢٨٤الفرنسى للدراسات العربية، دمشق 

ـ ٤٥٠ت  (،  )اإلمام أبو بكر محمد بن أحمد بن سـهل        (السرخسى   -١٦ : )هـ
 وعلـق   ، خرج أحاديثه  .)جزءان فى مجلد واحد   (المحرر فى أصول الفقه     

بو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلميـة،            أ عليه
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ـ ١٤١٧، بيروت   ١طـ وهـى طبعـة أخـرى ألصـول       . (م١٩٩٦/هـ
 ).حنفى ().السرخسى

ت  ( األندلسى القرطبى الظاهرى   ،)اإلمام الحافظ على بن أحمد    (بن حزم   ا -١٧
 وعلق علـى    ، عرف الكتاب  .النبذ فى أصول الفقه الظاهرى    : )هـ٤٥٦

 صاحب الفضيلة الشـيخ     ، العالمة المحّدث الكبير   ،حواشيه أستاذ المحققين  
ن الحسن الكوثرى، وكيل المشيخة اإلسالمية فـى الخالفـة          محمد زاهد ب  
 وراجع أصله السـيد عـزت العطـار         ،وقف على طبعه  . العثمانية سابقا 

الحسينى مؤسس ومدير مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية من أقدم عصـورها           
 ).النبذ (.١٩٤٠، القاهرة مطبعة األنوارحتى اآلن، 

ـ ٤٥٦ت  (،  )علىأبو محمد    الحافظ( األندلسى الظاهرى بن حزم   ا -١٨ : )هـ
، قوبلت على نسخة    )ثمانية أجزاء فى مجلدين   (اإلحكام فى أصول األحكام     

العالمة أحمد شاكر رحمه اهللا، الناشر زكريـا        ستاذ  أشرف على طبعها األ   
 ).اإلحكام البن حزم ().ت.د(على يوسف، مطبعة العاصمة، القاهرة 

ـ ٤٥٦ت (، )ه اهللا تعالى، رحم الحافظاإلمام   (الظاهرىبن حـزم    ا -١٩  :)هـ
 بعناية حسن أحمد    . فى العبادات والمعامالت واالعتقادات    مراتب اإلجماع 

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ بيروت ،١ طـسبر، دار ابن حزم،إ

ـ ٤٥٦ت  (،  )الحافظاإلمام  (األندلسى  بن حزم   ا -٢٠ إبطـال  ملخـص   : )هـ
فغـانى،   بتحقيق سعيد األ   .القياس والرأى واالستحسان والتقليد والتعليل    

 ).ملخص( .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩، بيروت ٢طـ، دار الفكر

رحمه الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت          (البغدادى  الخطيب   -٢١
جـزءان فـى مجلـد      (الفقيه والمتفقه   كتاب  : )هـ٤٦٣ت  (،  )اهللا تعالى 

 قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل األنصـارى،          .)واحد
الفقيـه  ( ،)شـافعى  ().ت.د(ء، المكتبة العلمية، بيروت     عضو دار اإلفتا  

 ).والمتفقه

حكام الفصول فى أحكـام     إ: )م١٠٨١/هـ٤٧٤ت  (،  )أبو الوليد  (الباجى -٢٢
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 حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركى، دار          .)مجلدان( األصول
ـ  الغرب اإلسـالمى،   ـ ١٤١٥ ،٢ طـ إحكـام  (،  )مـالكى ( .م١٩٩٥/هـ

 ).الفصول

ـ ٤٧٤ت  (،  )أبو الوليد سليمان بن خلف    ( جىالبا -٢٣ اإلشـارات فـى    : )هـ
تقديم نور الدين مختار الخادمى،     .  تحقيق وتعليق د   .أصول الفقه المالكى  

بيـروت  ،  ١طـدار ابن حزم،    فضيلة الشيخ محمد الشريف الرحمونى،      
 ).اإلشارات (.م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

 أبو الوليد سليمان بـن      اإلمام العالمة الحافظ ذو الفنون القاضى      (الباجى -٢٤
): هـ٤٧٤ت   ()خلف بن سعد بن أيوب األندلسى القرطبى الباجى الذهبى        

 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، على محمـد         .اإلشارة فى أصول الفقه   
ـ ،   المكرمـة  عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة      لريـاض  ، ا ٢طـ

 ).اإلشارة (.م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .المنهاج فى ترتيب الحجاج   كتاب  : )هـ ٤٧٤ت  (،  )أبو الوليد  (الباجى -٢٥
 .٢٠٠١ بيروت،  ٣طـتحقيق عبد المجيد تركى، دار الغرب اإلسالمى،        

 ).المنهاج(

ت (،  )اإلمام الحافظ أبو الوليد سـليمان بـن خلـف األندلسـى           ( الباجى -٢٦
نزيه حمـاد، مؤسسـة     .  تحقيق د  .الحدود فى األصول   كتاب: )هـ٤٧٤

ـ ١٣٩٢، دمشـق    بيروت،  ١طـالزعبى للطباعة والنشر،      .م١٩٧٣/هـ
 ).الحدود(

الشيخ اإلمام أبو اسحق إبـراهيم بـن علـى بـن يوسـف              ( الشيرازى -٢٧
 .التبصرة فـى أصـول الفقـه      : )هـ٤٧٦ت  (،  ) الشيرازى الفيروزبادى

 .م١٩٨٠دمشـق   ،  ١طـمحمد حسن هيتو، دار الفكر،      . شرحه وحققه د  
 ).التبصرة(، )شافعى(

حق إبراهيم بن على بن يوسـف الفيروزبـادى         اإلمام أبو اس  (الشيرازى   -٢٨
ــافعى  ، )الشــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيروت ،  ١طـ دار الكتب العلمية،     .اللمع فى أصول الفقه   : )هـ٤٧٦ت  (
 ).اللمع (.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

، )يوسـف بن  إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد اهللا          ( الجوينى -٢٩
ـ ٤٧٨ت  ( . تحقيق د .)ثالثة أجزاء (التلخيص فى أصول الفقه     كتاب  : ) ه

مكة المكرمة،  عبد اهللا جولم النيبالى، شبير أحمد العرى، مكتبة دار الباز،           
ـ ر اإلسالمية ائشبدار ال  ـ ١٤١٧بيروت   ،١، ط ، )شـافعى  (.م١٩٩٦/هـ

 ). التلخيص(

 ٤٧٨ت  (،  )إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبـد اهللا          (الجوينى -٣٠
. ققه وقدمه ووضع فهارسه د    ح. )جزءان(البرهان فى أصول الفقه     : )هـ

ـ عبد العظيم الديب، توزيع دار األنصار،        ـ ١٤٠٠القـاهرة   ،  ٢طـ  .هـ
 ).البرهان(

إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد اهللا بـن يوسـف              (الجوينى -٣١
 وضـع حواشـيه     .الكافية فى الجدل  : )هـ٤٧٨ت  (،  )الجوينى الشافعى 

ـ ١٤٢٠بيروت  ،  ١طـخليل المنصور، دار الكتب العلمية،        .م١٩٩٩/هـ
 ).الكافية(

مجموع  .الورقات: )هـ٤٧٨ت  (،  )ضياء الدين  إمام الحرمين  (الجوينى -٣٢
 .)ت.د ( دمشق، المكتبة الهاشمية،متون أصولية

ـ ٤٨٢ت  (،  )فخر اإلسالم ( البزدوى -٣٣ أربعـة  (أصـول البـزدوى     ): هـ
 لبخارى، ضبط وتعليق وتخـريج محمـد      ل "كشف األسرار "متن  ). أجزاء

بيــروت ، ٣طـــالمعتصــم بــاهللا البغــدادى، دار الكتــاب العربــى، 
 ).حنفى (.م١٩٩٧/هـ١٤١٧

" الكافى شرح البـزدوى   " متن   .أصول البزدوى ): هـ٤٨٢ت  ( البزدوى -٣٤
دارسـة  ،  )خمسة أجزاء (ى  قلحسام الدين حسين بن على بن حجاج السنغا       

ـ وتحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، مكتبة الرشـد،            الريـاض ،  ١طـ
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
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 تحقيق  .قواطع األدلة فى األصول   : )هـ٤٨٩ت  (،  )أبو مظفر  (السمعانى -٣٥
ــالة  . د ــة الرس ــو، مؤسس ــن هيت ــد حس ــ،محم ــروت ١ـ ط ، بي

 ).شافعى (.م١٩٩٦/هـ١٤١٧

أبى اإلمام الفقيه األصولى النظار أبو بكر محمد بن أحمد بن            (السرخسى -٣٦
 ، )ســـــــــــــــــــــــــــــــــهل 

ـ ٤٩٠ت  ( حقق أصـول أبـو الوفـا        .)جزءان(أصول السرخسى   : ) ه
ـ ١٣٩٣دار المعرفة للطباعة والنشر، بيـروت       األفغانى،    .م١٩٧٣/هـ

 ).حنفى(

المستصـفى  : )هـ٥٠٥ت  (،  )اإلمام أبو حامد محمد بن محمد      (الغزالى -٣٧
، مؤسسة الحلبى وشركاه للنشـر والتوزيـع       .)جزءان(من علم األصول    

ـ ١٣٢٢سـنة   المطبعة األميرية ببوالق مصـر المحميـة        ،  ١طـ  .هـ
 ).المستصفى(، )شافعى(

اإلمام أبو حامد محمد بـن محمـد بـن محمـد            حجة اإلسالم    (الغزالى -٣٨
ــى  ، )الغزالــــــــــــــــــــــــــــــ

ج نصه وعلـق     حققه وخرّ  .المنخول من تعليقات األصول   : )هـ٥٠٥ت  (
، بيـروت    للطباعة والنشر والتوزيـع    عليه محمد حسن هيتو، دار الفكر     

 ).المنخول ().ت.د(

خ اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزالى محمد بن محمد بن           الشي (الغزالى -٣٩
خيـل  به والم شفاء الغليل فى بيان الشَّ    : )هـ٥٠٥ت  (،  )محمد الطوسى 

مطبعـة اإلرشـاد، بغـداد       الكبيسى،   انحمد.  تحقيق د  .ومسالك التعليل 
إحيـاء  ديوان األوقاف،   الجمهورية العراقية، رئاسة    (م  ١٩٧١/هـ١٣٩٠

 ).شفاء الغليل (.)٢التراث اإلسالمى 

ـ ٥١٠ت (، )أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن     ( الكلـوذانى  -٤٠ : )هـ
مفيد محمـد   .  دراسة وتحقيق د   .)أربعة أجزاء ( التمهيد فى أصول الفقه   

بيـروت،  محمد بن على بن إبراهيم، مؤسسـة الريـان،          . أبو عمشة، د  
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ـ ١٤٢١المكرمـة   مكة  ،  ٢طـالمكتبة المكية،    ، )حنبلـى  (.م٢٠٠٠/هـ
 ).التمهيد(

الواضـح  ): هـ٥١٣ت   (،)أبو الوفا على بن عقيل بن محمد      (ابن عقيل    -٤١
عبد اهللا بـن عبـد المحسـن        .  تحقيق د  .)خمسة أجزاء (فى أصول الفقه    

ـ التركى، مؤسسة الرسالة،   ، )حنبلـى  (.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ بيروت   ،١ ط
 ).الواضح(

ـ           ( البغدادى -٤٢ ت (،  )انشرف اإلسالم أبو الفتح أحمد بن علـى بـن بره
عبد الحميد علـى    .  تحقيق د  .)جزءان(الوصول إلى األصول    : )هـ٥١٨

 ).شافعى (.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣أبو زيد، مكتبة المعارف، الرياض 

، )عمر بن محمد التميمى   على بن   أبو عبد اهللا محمد بن      اإلمام  ( المازرى -٤٣
 دراسـة وتحقيـق     .إيضاح المحصول من برهان األصول    : )هـ٥٣٦ت  (

ـ  ،دكتور عمار الطالبى، دار الغرب اإلسالمى     األستاذ ال  ، بيـروت   ١ طـ
 ).إيضاح المحصول(، )مالكى (.م٢٠٠١

ـ ٥٣٧ت  (،  ) بن أحمد  واإلمام نجم الدين أبو حفص عمر     ( النسفى -٤٤ ): هـ
ـ            األصول    ىالتى عليها مدار كتب أصحابنا من جهة اإلمـام العالمـة أب

ـ ٣٤٠ت  (الحسن الكرخى    ـ     )  ه ... واهدهاوذكر أمثلتها ونظائرهـا وش
الدمشقى ومحمد أمـين    مجموع رسائل طبعت على نفقة مصطفى القبانى        

 الخانجى فى   الخانجى الحلبى، يباع بمحل أحمد ناجى الجمالى ومحمد أمين        
 ).ت.د(المطبعة األدبية بسوق الخضار القديم بمصر . اآلستانة ومصر

، )مد بن أحمد   بكر مح  والشيخ اإلمام عالء الدين شمس النظر أب      ( السمرقندى -٤٥
 علق حققه و.)المختصر(ميزان األصول فى نتاج العقـول       :)هـ٥٣٩ت  (

ـ دار التـراث،    مكتبـة   محمد زكى عبد البر،     . عليه د  القـاهرة  ،  ٢طـ
 ).ميزان األصول(، )حنفى (.م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ت (،  ) الشيخ اإلمام العالء العالم محمد بـن عبـد الحميـد          ( األسمندى -٤٦
محمد زكى عبـد  . د حققه وعلق عليه .األصولبذل النظر فى  : )هـ٥٢٥
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ـ دار التراث، مكتبة  البر،   ـ ١٤١٢ القاهرة   ،١ ط ، )حنفـى  (.م١٩٩٢/هـ
 ).بذل النظر(

 .تقويم النظـر  : )هـ٥٩٢ت  (،  )محمد بن على بن شعيب    (ابن البرهان    -٤٧
ـ  عبد الفتاح أحمد الفـاوى،    . ددراسة وتحقيق وتعليق     القـاهرة  ،  ١ طـ

 ).حنفى (.م١٩٩٢

ت (،  )فخر الدين محمـد بـن عمـر       اإلمام األصولى المفسر    (رازى  ـال -٤٨
إعداد مركز   .)أربعة مجلدات (المحصول فى علم أصول الفقه      : )هـ٦٠٦

تحقيق عادل أحمد عبـد     البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز،       
ـ مصطفى الباز،   الموجود، على محمد معوض، مكتبة نزار        مكـة  ،  ١طـ

 ).المحصول(، )شافعى (.م١٩٩٧/ـه١٤١٧المكرمة، الرياض 

روضة الناظر : )هـ٦٢٠ت  (،  )موفق الدين عبد اهللا بن أحمد     ( هبن قدام ا -٤٩
على مذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل           فى أصول الفقه     وجنة المناظر 

 قدم له ووضح غوامضه وخّرج شواهده الدكتور شعبان محمد          .)جزءان(
ـ    يـع،  مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوز     ،إسماعيل ، ١ بيـروت طـ

ــة،  ــة التدمري ــاض ، المكتب ــة الري ــة المكرم ــة، مك ــة المكي المكتب
 ).روضة الناظر(، )حنبلى (.م١٩٩٨/هـ١٤١٩

الشيخ اإلمام العالمة سيف الدين أبو الحسن على بن أبى علـى            ( اآلمدى -٥٠
 .)ثالثـة أجـزاء   ( حكام فى أصول األحكام   اإل: )هـ٦٣١ت  (،  )بن محمد 

ـ ١٣٨٨، القـاهرة    ه وأوالد صبيحمحمد على    ، )شـافعى  (.م١٩٦٨/هـ
 ).اإلحكام لآلمدى(

ـ ٦٣٨ت  (،  )األندلسـى بن عربى   الشيخ محى الدين    (بن عربى   ا -٥١ : )هـ
، المطبعـة    فـى أصـول الفقـه      ئلسامجموع ر  .رسالة فى أصول الفقه   

ـ  أصـول الفقـه البـن      (،  )ظـاهرى  (.هـ١٣٢٤، بيروت   ١األهلية، ط
 ). عربى

ة وبرهان الحقيقة العالمة حسام الدين محمـد        سلطان الشريع ( االخسيكى -٥٢



−٦٠٠−
 

المـذهب فـى أصـول      المنتخب متن   : )هـ٦٤٤ت  (،  )بن محمد الحنفى  
ولى الـدين محمـد صـالح       . تأليف د  .)جزءان(على المنتخب   المذهب  

دار الفرفور، قدم له فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى السعيد الخن، مكتبة           
 ).المنتخب(، )فىحن (.م١٩٩٩/هـ١٤١٩دمشق ، ١طـالفرفور، 

أبى بكـر  عمر بن عثمان بن  وأبو عمراإلمام جمال الدين    ( ابن الحاجب  -٥٣
 منتهى األصول : )هـ٦٤٦ت  (،  )المالكىالمقرى النحوى األصولى الفقيه     

عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين       .واألمل فى علمى األصول والجدل    
ـ     ـ ١٣٢٦، مصـر    ١النعسانى الحلبى، مطبعة السعادة، ط منتهـى   (.هـ

 ). األصول

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن              (القرافى -٥٤
العقد المنظـوم فـى الخصـوص      ): هـ٦٨٤ت  (،  )الصنهاجى المصرى 

 الشيخ عـادل أحمـد عبـد        ، تحقيق الشيخ على محمد معوض     .والعموم
ـ الموجود، دار الكتب العلميـة،       ـ ١٤٢١بيـروت   ،  ١طـ . م٢٠٠١/هـ

 ). عقد المنظومال(، )مالكى(

منهاج الوصول  : )هـ٦٨٥ت  (،  )قاضى القضاة ناصر الدين   ( البيضاوى -٥٥
ـ     .)ثالثة أجـزاء  ( فى معرفة علم األصول    ، بيـروت   ١ دار الفكـر، طـ

منهاج (،  )شافعى ().ت.د (مصرصبيح،  محمد على   ،  م٢٠٠١/هـ١٤٢١
 ). الوصول

حـافظ  لمعـروف ب  اأبو البركات عبد اهللا بن أحمد       الشيخ اإلمام   ( النسفى -٥٦
 ، )الـــــــــــــــــــــــــــــــــدين

ر سعادت، الطبعـة العثمانيـة      اد .أصول الفقه المنار فى   ): هـ٧١٠ت  (
 ). المنار(، )شافعى (.هـ١٣١٥

): من رجال القرن السابع الهجـرى      ()اإلمام الفقيه نظام الدين    (الشاشى -٥٧
مع مقدمة لفضـيلة    ) مختصر فى أصول الفقه اإلسالمى    (أصول الشاشى   
حققه وراجع نصوصـه وعلـق      . قيه يوسف القرضاوى  الشيخ العالمة الف  
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بيـروت  ،  ١طـعليه األستاذ محمد أكرم الندوى، دار الغرب اإلسالمى،         
 .)حنفى (.م٢٠٠٠

رسـالة فـى المصـالح      ): هـ٧١٦ت  (،  )نجم الدين (البغدادى  الطوفى   -٥٨
ـ           .المرسلة ، ١مجموع رسائل فى أصول الفقه، المطبعـة األهليـة، طـ
 ).ىحنبل (.هـ١٣٢٤بيروت 

ـ ٧٢٨ت  (،  )شيخ اإلسالم تقى الدين أحمد بـن تيميـة        (ابن تيمية    -٥٩ : )هـ
 اإلسالمى، وإثبات أنه لم يرد فى اإلسالم نص يخالف          القياس فى الشرع  
المطبعـة السـلفية   نشره قصى محب الدين الخطيب،      .القياس الصـحيح  

 ).ىنبلح (.هـ١٣٨٥القاهرة ، ٣طـومكتبتها، 

 ).حنبلى (.أصول الفقهالمسودة فى : ابن تيمية -٦٠

ـ ٧٣٩ت  (،  )صفى الدين ( البغدادى -٦١  المكتبـة   .قواعـد األصـول   ): هـ
 ).حنبلى) (ت.د(الهاشمية، دمشق 

ـ ٧٣٩ت   (،)اإلمام عبد المؤمن بن عبد الحق     ( البغدادى -٦٢ تيسـير  ): هـ
 شرح عبد اهللا بن صالح الفوزان،       .)مجلدان( الوصول إلى قواعد األصول   

ـ ن حـزم،    دار الفضيلة، دار اب    ـ ١٤٢٢بيـروت   ،  ١طـ  .م٢٠٠١/هـ
 ). تيسير الوصول(، )حنبلى(

تقريب الوصـول   ): هـ٧٤١ت  (،  )أبو القاسم محمد بن أحمد    ( ىزجابن   -٦٣
عبـد اهللا محمـد الجبـورى، دار    .  دراسة وتحقيـق د  .إلى علم األصول  

 ).تقريب الوصول(، )مالكى( .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ان عّم، ١طـالنفائس، 

ت (،  )د اهللا بن مسعود المحبوبى البخـارى      يالقاضى عب (ة  صدر الشريع  -٦٤
ضبطه وخّرج آياته وأحاديثه الشيخ      .)جزءان(تنقيح األصول   : )هـ٧٤٧

دار الكتـب العلميـة،     زكريا عميرات، منشورات محمد على بيضـون،        
 )حنفى ().ت.د(بيروت ، ١طـ

: )هـ٧٥١ت  (،  )اإلمام شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم         (الجوزية -٦٥
القياس فى الشرع اإلسالمى، وإثبات أنه لم يرد فى اإلسالم نص يخالف            
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المطبعـة السـلفية   نشره قصى محب الدين الخطيب،      .القياس الصـحيح  
 ).ىنبلح (.هـ١٣٨٥القاهرة ، ٣طـومكتبتها، 

جمع الجوامـع   : )هـ٧٧١ت  (،  )عبد الوهاب تاج الدين   اإلمام  ( السبكى -٦٦
عيسى البـابى الحلبـى وشـركاه،       ية،  رب الع الكتبإحياء   دار   .)جزءان(
 ).شافعى(، )ت.د(

ـ ٧٧١ت  (،  )اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أحمد المالكى       ( التلمسانى -٦٧ : )هـ
ج أحاديثه وقدم    حققه وخرّ  .ح الوصول إلى بناء الفروع على األصول      امفت

 ).ت. د(له عبد الوهاب عبد اللطيـف، دار الكتـب العلميـة، بيـروت              
 ).مفتاح الوصول(، )مالكى(

ت (،  ) إبراهيم بن موسى اللحمى الغرناطى المالكى      ،أبو اسحق ( الشاطبى -٦٨
 .)أربعة أجزاء فـى مجلـدين     (الموافقات فى أصول الشريعة     : )هـ٧٩٠

 ). الموافقات(، )مالكى ().ت.د (مصرالمكتبة التجارية الكبرى، 

: )هـ٧٩٤ت  (،  )اإلمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا        ( الزركشى -٦٩
 ضبط نصوصه وخـرج     .)أربعة مجلدات ( البحر المحيط فى أصول الفقه    

ـ محمد محمد تامر، دار الكتب العلميـة،        . أحاديثه وعلق عليه د    ، ١طـ
 ). البحر المحيط(، )شافعى (.م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بيروت 

أبو الحسن عالء الدين على بن محمد بن على بـن عبـاس             (  اللحام نبا -٧٠
ــى  ، )البعلـــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصر فى أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمـد بـن           ): هـ٨٠٣ت  (
ـ محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،          تحقيق   .حنبل ، ١طـ
 ). المختصر(، )حنبلى (.م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ بيروت

 ).حنفى (.التحرير): هـ٨٦١ت (كمال الحاج  -٧١

ة فى أصول   رسال): هـ٩١١ت  (،  )اإلمام الحافظ جالل الدين    (السيوطى -٧٢
 . مجموع رسائل.الفقه

اإلمام محمد بن عبد اهللا بن أحمـد بـن محمـد الخطيـب              ( التمرتاشى -٧٣
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الوصول إلى  : )هـ١٠٠٧كان حيا حتى سنة     (،  ) الحنفى التمرتاشى الغزى 
محمد شريف مصطفى أحمد سليمان،     .  دراسة وتحقيق د   .قواعد األصول 

ـ دار الكتب العلمية،     ـ ١٤٢٠بيـروت   ،  ١طـ ، )حنفـى  (.م٢٠٠٠/هـ
 ).الوصول إلى األصول(

على ،  )جزءان(مسلم الثبوت   ): هـ١١١٩ت  ( )الشيخ(بن عبد الشكور    ا -٧٤
 ).حنفى (.للغزالى" المستصفى"هامش 

إرشاد الفحـول   : )هـ١٢٥٥ت  (،  )محمد بن على بن محمد    ( الشوكانى -٧٥
 واوالده،   مصـطفى البـابى الحلبـى      .إلى تحقيق الحق من علم األصول     

 ). إرشاد الفحول(، )شافعى (.م١٩٣٧/هـ١٣٥٦ مصر، ١طـ

مام األصوليين وحافظ المحدثين وقدوة المجتهدين محمد بـن     إ(الشوكانى   -٧٦
القول المفيد فـى أدلـة      : )هـ١٢٥٥ت  (،  ) صاحب نيل األوطار   ،على

 .هـ١٣٤٧مصر ،  وأوالدهالبابى الحلبىمصطفى . االجتهاد والتقليد

 ، )ر قلم الترجمة وروضة المـدارس     حضرة رفاعة بك ناظ   (الطهطاوى   -٧٧
 مطبعـة  .القول السديد فى االجتهاد والتجديـد : )م١٨٧٣/هـ١٢٩٠ت  (

 ). القول السديد(، )شافعى (.هـ١٢٨٧وادى النيل، القاهرة 

ـ ١٣٩٩ت  (،  )العالمة الفقيه حسن بن محمـد     (المشاط   -٧٨ الجـواهر  : )هـ
عبد الوهـاب بـن   .  دراسة وتحقيق د   .الثمينة فى بيان أدلة عالم المدينة     

بيــروت، ، ٢طـــإبــراهيم أبــو ســليمان، دار الغــرب اإلســالمى، 
 ). الجواهر الثمينة(، )مالكى (.م١٩٩٠/هـ١٤١١

 مطبعـة   .ألفية الوصول إلى علم األصـول     : )الشيخ على إبراهيم  ( شقير -٧٩
 ). ألفية الوصول(، )شافعى ().ت.د(الرغائب بمصر 

ـ    .األصولتيسير  ): حافظ ثناء اهللا   (الزاهدى -٨٠ ، بيروت  ٢ دار ابن حزم، ط
 ).شافعى ().بداية التأليف المدرسى. (م١٩٩٧/هـ١٤١٨

المفتقر إلى رحمة الكريم التواب عبد العليم ابن الشيخ محمد          ( حجاب   وأب -٨١
أبى حجاب الشافعى مذهبا، الحدادى بلدا ومولدا، أحـد علمـاء األزهـر             
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 .إلـى علـم األصـول     سلم الوصول   كتاب  : )الشريف عفى اهللا عنه آمين    
  .هـ١٣٢٨مصر ، ١، طـالمطبعة الحسينية

 

 .يةشيعون الـــالمت: اثاني

 .اختالف أصول المـذاهب   : )هـ٣٥١ت   (القاضى،  )بن محمد ( النعمان -١
 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣تقديم وتحقيق مصطفى غالب، دار األندلس، بيروت 

: )هـ٤٦٠ت   ()شيخ الطائفة اإلمام أبو جعفر محمد بن الحسن       ( الطوسى -٢
 قـم   ، تحقيق محمد رضا األنصارى القمى     .)جزءان(أصول الفقه   العدة فى   
 .قهـ ١٤١٧/شهـ ١٣٧٦

معـالم الـدين    : )هـ١٠١١ت  (،  ) الدين دشيخ حسن بن زي   ( شهيدتانى -٣
به اهتمام   معالم األصول     قسمت أصول فقه معروف به     .ومالذ المجتهدين 

 مركز انتشـارات    -إسالمى ماك كجيل    مهدى محقق، مؤسسة مطالعات     
 .١٣٦٤دوم ، جاب ١٣٦٢علمى وفرهنكى، جاب أول 

 ،  منصور الحسن بن يوسف بن المطهر      ى جمال الدين أب   ،)العالمة( الحلى -٤
 تحقيق السـيد محمـد      .تهذيب الوصول إلى علم األصول    : )هـ٧٢٦ت  (

 .م٢٠٠١اإلمام على، لندن حسين الرضوى الكشميرى، مؤسسة 

ت (،  الشيخ األعظم أستاذ الفقهـاء والمجتهـدين      ،  )ضىتمر(نصارى  األ -٥
 ، قم اإلسالمىمجمع الفكر    .)أربعة أجزاء ( فرائد األصول : )هـ ق ١٢٨١
 .هـ١٣٨١/ق١٤٢٢

ـ ١٣٢٩ت  (،  )األخوند الشيخ محمد كـاظم    ( الخراسانى -٦ األسـتاذ  (،  )هـ
 آل  تحقيق مؤسسة . كفاية األصول ): األعظم المحقق الكبير قدس اهللا سره     

 .هـ١٤١٧إلحياء التراث، عليهم السالم البيت 

 .أصول الفقـه  : )قوش١٣٤٣ت  (،  )المرحوم الشيخ محمد رضا   ( المظفر -٧
 ).ت.د(منشورات الفيروزبادى، قم 
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آيـة اهللا العظمـى     (،  )هـ١٣٦١ت  (،  )حسينالشيخ محمد   ( صفهانىاأل -٨
 مؤسسة آل   .)ستة أجزاء ( كفايةنهاية الدراية فى شرح ال    ): المحقق الكبير 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨بيروت إلحياء التراث، عليهم السالم البيت 

شـيخ  ال(، )م١٩٤٥/ قهـ١٣٦٥ت (، )ىكاظمعلى ال محمد  ( الخراسانى -٩
مـن   .فوائد األصـول  : )األصولى المدقق والفقيه المحقق العالمة الربانى     

إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين وخاتم األصوليين الميرزا محمد حسـين          
النشر اإلسالمى  مؤسسة  ،  )أربعة أجزاء ) (هـ ق ١٣٥٥(غروى النائينى   ال

 . هـ ق١٤٢١بقم المشرفة التابعة لجماعة المدرسين 

ـ ١٣٩٦ت  (،  )آية اهللا العظمى السيد ميـرزا حسـن       ( البجنوردى -١٠ : )هـ
 .هـ١٤٢١ مطبعة مؤسسة العروج، .)جزءان(منتهى األصول 

العالمة المحقق آية اهللا المجاهد     ،  )١٩٧٨ت  (،  )السيد مصطفى ( الخمينى -١١
، مؤسسة تنظيم ونشـر     ) أجزاء ٨(تحريرات فى األصول    : الشهيد السعيد 

 .هـ١٤١٨ جمادى -١٣٧٦آبان آثار اإلمام الخمينى، 

المعـالم الجديـدة لألصـول      : )م١٩٨٠ت  (،  )السيد محمد باقر  ( الصدر -١٢
ـ   دار التعارف للمطبوعـات،    .)دروس تمهيدية فى علم األصول    ( ، ٣ـط

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت 

، دراسة  األسس المنطقية لالستقراء  : )م١٩٨٠ت  (،  )محمد باقر ( الصدر -١٣
المشـترك للعلـوم    جديدة لالستقراء تستهدف اكتشاف األساس المنطقـى        

ـ  دار التعـارف للمطبوعـات،     .الطبيعية ولإليمان باهللا   بيـروت  ،  ٤طـ
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 دروس فـى علـم األصـول      : )م١٩٨٠ت  (،  )السيد محمد باقر  ( الصدر -١٤
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار المنتظر، بيروت  .)انمجلد(

مباحـث الـدليل    : ، طاب ثراه  )م١٩٨٠ت  (،  )السيد محمد باقر  ( الصدر -١٥
 تقريرات الشهيد السعيد األستاذ آية اهللا العظمـى،         .) أجزاء ثالثة(اللفظى  

مى، تأليف السيد محمود الهاشمى، مؤسسة دار معـارف الفقـه اإلسـال           
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 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٣ـط

الحجـج  مباحـث   : ، طاب ثراه  )م١٩٨٠ت  (،  )السيد محمد باقر  ( الصدر -١٦
 تقريرات الشهيد السعيد األستاذ آية اهللا       .) أجزاء أربعة(واألصول العلمية   

مركـز  ، تأليف السيد محمود الهاشمى،       السيد محمد باقر الصدر    العظمى
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٢ـ طالصدر للدراسات اإلسالمية،

مناهج الوصول إلـى علـم األصـول        : )م١٩٨٩ ت(،  )اإلمام (الخمينى -١٧
 تحقيق مؤسسة تنظيم ونشـر آثـار اإلمـام الخمينـى، قـم              .)جزءان(

 .هـ١٤١٤

أنوار الهداية فى التعليق على الكفاية       :)م١٩٨٩ت  (،  )اإلمام (الخمينى -١٨
 ، تحقيق مؤسسة تنظيم ونشـر آثـار اإلمـام الخمينـى، قـم             )جزءان(

 .هـ١٤١٥

فخر المجتهدين، وملجـأ المـؤمنين،      (،  )م١٩٨٩ت  (،  )اإلمام (الخمينى -١٩
االجتهـاد  : )وزعيم المسلمين، آية اهللا العظمى، السيد روح اهللا الموسوى        

، قم  )قدس سره (  تحقيق مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخمينى       .والتقليد
 .هـ١٤١٨

 تقريـر   .معتمد األصول  ): الفاضل آية اهللا الحجة الشيخ محمد    ( اللنكرانى -٢٠
األستاذ األعظم والعالمة األفخم آية اهللا العظمى، السـيد روح اهللا           أبحاث  
مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخمينى، قـم        اإلمام الخمينى،    الموسوى
 .هـ١٤٢٠

جـواهر   :دام ظلـه  ) آية اهللا السيد محمد حسن المرتضوى     ( اللنكرودى -٢١
ر أبحاث األستاذ األعظم والعالمة األفخم آيـة اهللا          تقري .)جزءان( األصول

، مؤسسة تنظيم ونشـر     اإلمام الخمينى  العظمى السيد روح اهللا الموسوى    
 .هـ١٤٢١-١٤١٨، قم )قدس سره( آثار اإلمام الخمينى

محاضرات فى أصـول الفقـه      : العالمة الشيخ  ،)محمد اسحق ( الفياض -٢٢
السيد أبو القاسم الموسـوى     ظمى  تقرير لبحث آية اهللا الع     .)خمسة أجزاء (
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ـ ، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشـر،       )قدس سره  (الخوئى   قـم  ،٤طـ
 .ش١٣٧٥ /هـ١٤١٧/م١٩٩٦

مصـباح األصـول    ): السيد محمد سرور الواعظ الحسـينى      (دىوالبهس -٢٣
آية اهللا العظمـى السـيد أبـو القاسـم          عن سماحة   تقرير   .)ة أجزاء ثالث(

 .هـ ق١٤٢٢-١٤٢٠ قمكتبة الداورى، م، )قدس سره( الموسوى الخوئى

 تنقـيح األصـول   : دام ظلـه  ) آية اهللا الشيخ حسين التقوى    ( االشتهارى -٢٤
 آيـة اهللا    ، العالمة األفخـم   ، تقرير أبحاث األستاذ األعظم    .)أربعة أجزاء (

، مؤسسـة   )قدس سره  (اإلمام الخمينى  العظمى السيد روح اهللا الموسوى    
 .هـ١٤١٩-١٤١٨قم  ،)قدس سره (نىتنظيم ونشر آثار اإلمام الخمي

الرافـد فـى    :  دام ظله  )آية اهللا العظمى السيد على الحسينى     ( السيستانى -٢٥
الحلقـة  ( بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفى .)محاضرات(علم األصول   

 .هـ١٤١٤، قم )األولى

 ،األصول العامة للفقه المقارن   : )الحكيم العالمة السيد محمد تقى   ( الحكيم -٢٦
 ،٢ تحقيق المجمع العالمى ألهل البيت، طـ.دراسة الفقه المقارنمدخل إلى 

 .م١٩٩٧/ قهـ١٤١٨قم 

 

 .الشروح والمختصرات والحواشى والتقارير: اثالث

تاج الدين أبو عبد اهللا محمد بن الحسـين اإلمـام األصـولى              (األرموى -١
فقه الحاصل من المحصول فى أصول ال     : )هـ٦٥٣ت  ) (والفقيه الشافعى 

عبد السالم محمـود أبـو نـاجى، دار     .  دراسة وتحقيق د   .)ثالثة أجزاء (
 .م٢٠٠٢المدار اإلسالمى، بيروت 

ت ) (أبو عبد اهللا محمد بـن محمـود بـن عبـاد العجلـى          (األصفهانى -٢
 .)ة أجـزاء  سـت (الكاشف على المحصول فى علم األصـول        : )هـ٦٥٣

د، الشيخ على محمد    أحمد عبد الموجو  وتعليق ودراسة الشيخ عادل     تحقيق  
الكتـب  دار ، معوض، قدم له األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن منـدور   
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 )شافعى (.م١٩٩٨/هـ١٤١٩بيروت ، ١العلمية، طـ

ت (،  )شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس           اإلمام   (القرافى -٣
 دار  .شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى األصول       ): هـ٦٨٤

 ).مالكى (.م١٩٩٧/هـ١٤١٨ت بيرو، ١الفكر، طـ

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبـد          اإلمام الفقيه    (القرافى -٤
نفائس األصول فى شرح    ): هـ٦٨٤ت  (،  )الرحمن الصنهاجى المصرى  

على محمـد   ،  تحقيق عادل أحمد عبد الموجود     .)تسعة أجزاء ( المحصول
ية، صـر  الع ةكتبمال،  قّرظه األستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة      ،  معوض
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠بيروت ، ٣طـ

 مجموع  .مختصر تنقيح الفصول  ): هـ٦٨٤ت  (،  )شهاب الدين  (القرافى -٥
 ).ت.د(ة الهاشمية، دمشق متون أصولية، المكتب

اإلمام الفقيه األصولى تاج الدين عبد الرحمن بن إبـراهيم          (ابن الفركاح    -٦
ــزارى  ، )الفــــــــــــــــــــــــــــــ

 دراسة وتحقيـق    .مام الحرمين الجوينى  شرح الورقات إل  ): هـ٦٩٠ت  (
ـ   ــ ــالمية، ط ــائر اإلس ــاجرى، دار البش ــافى اله ــروت ١ش ، بي

 ).شافعى (.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

معراج المنهاج  ): هـ٧١١ت  (،  )شمس الدين محمد بن يوسف     (الجزرى -٧
 .)جـزءان  (شرح منهاج الوصول إلى علم األصول للقاضى البيضـاوى        

ل، مطبعـة الحسـين اإلسـالمية،       شعبان محمد إسماعي  . حققه وقدم له د   
 ).شافعى (.م١٩٩٣/هـ١٤١٣ القاهرة، ١طـ

الكافى ): هـ٧١٤ت  (،  )حسام الدين حسين بن على بن حجاج      ( ىقالسنغا -٨
دارسة وتحقيق فخر الدين سـيد محمـد         .)خمسة أجزاء (شرح البزدوى   

 ).حنفى (.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الرياض ، ١طـقانت، مكتبة الرشد، 

كشـف   ):هـ٧٣٠ت  (،  ) عالء الدين عبد العزيز أحمد     اإلمام (البخارى -٩
 ضبط وتعليق   .)أربعة أجزاء ( البزدوىعن أصول فخر اإلسالم     األسرار  
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ـ وتخريج محمد المعتصم باهللا البغدادى، دار الكتـاب العربـى،            ، ٣طـ
 ).حنفى (.م١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت 

 قواعد األصول ومعاقـد الفصـول     ). هـ٧٣٩(،  )صفى الدين  (البغدادى -١٠
صـفى الـدين عبـد      (مختصر تحقيق األمل فى علمى األصول والجدل        

، تصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكر،      )المؤمن بن كمال الدين عبد الحق     
 ).ت.د(على محمد شاكر، دار المعارف، مصر 

 .تنقيحالتلقيح شرح ال: )هـ٧٤٧ت ( )القاضىاإلمام (صدر الشريعة  -١١

شرح ): هـ٧٤٩ت  (،  )بد الرحمن شمس الدين محمود بن ع    ( األصفهانى -١٢
عبد .  قدم له وعلق عليه د     .)مجلدان(المنهاج للبيضاوى فى علم األصول      

. ١٤١٠الريـاض   ،  ١طـمكتبة الرشد،   الكريم بن على بن محمد النملة،       
 )شافعى(

 األسرار  جامع): هـ٧٤٩ت  (،  )الشيخ محمد بن محمد بن أحمد      (الكاكى -١٣
فضل الرحمن عبـد    . تحقيق د  .)اءخمسة أجز (فى شرح المنار للنسفى     

ـ        ، مكـة المكرمـة،     ٢الغفور األفغانى، مكتبة نزار مصطفى الباز، طـ
 ).شافعى (.م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الرياض 

: )هـ٧٥٦(،  )القاضى عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد       ( االيجى -١٤
 ضـبطه   . على مختصر المنتهى األصولى البـن الحاجـب        شرح العضد 

ـ دار الكتب العلمية،    صيف، طارق يحيى،    ووضح حواشيه فادى ن    ، ١طـ
 ).شافعى (.م٢٠٠٠/هـ١٤٢١بيروت 

اإلبهاج فى  : )هـ٧٧١ت  (،  )شيخ اإلسالم على بن عبد الكافى     ( السبكى -١٥
ثالثـة  ( شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوى        

 ).شافعى ().ت.د(بيروت ية، لم دار الكتب الع.)ءجزاأ

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسـن اإلسـنوى     ام  مشيخ اإل ال( اإلسـنوى  -١٦
ــافعى  ، )الشــــــــــــــــــــــــــــــ

فى شـرح منهـاج الوصـول للبيضـاوى         نهاية السول   : )هـ٧٧٢ت  (



−٦١٠−
 

ـ ١٣٤٣ مصرالمطبعة السلفية ومكتبتها،     .)جزءان فى مجلد واحد   (  .هـ
 ).شافعى(

نهايـة  : )هـ٧٧٢ت  (،  )جمال الدين عبد الرحيم   ام  مشيخ اإل ال( اإلسنوى -١٧
 .)ءجزاثالثة أ (للبيضاوى  فى علم األصول    ل شرح منهاج الوصول     السو

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١، بيروت ١دار الفكر، طـ

ـ ٨٧٩ت  (،  )العالمة المحقـق  (ابن أمير الحاج     -١٨ التقريـر  كتـاب   ): هـ
الجامع بين اصـطالحى الحنفيـة والشـافعية        والتحبير فى علم األصول     

 دار الفكـر،    .)ثة أجـزاء  ثال(اإلمام الكمال بن الهمام     شرح على تحرير    
 ).حنفى (.م١٩٩٦/هـ١٤١٧بيروت ، ١طـ

ـ ٧٩٢ت  (،  )سعود بن عمر  ماإلمام سعد الدين    ( التفتازانى -١٩ شـرح  : )هـ
ضـبطه   .)انمجلد(الفقه  أصول  فى  تنقيح  الالتلويح على التوضيح لمتن     

وخّرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، منشـورات محمـد علـى            
 .)ىشافع ().ت.د(بيروت ، ١طـلعلمية، دار الكتب ابيضون، 

التلـويح  : )هـ٧٩٢ت  (،  )اإلمام سعد الدين مسعود بن عمر     ( التفتازانى -٢٠
ضبطه وخّرج آياته وأحاديثه الشـيخ       .)انمجلد( تنقيحفى كشف حقائق ال   

 )شافعى ().ت.د(بيروت ، ١طـدار الكتب العلمية، زكريا عميرات، 

: )هـ٧٩٤ت  (،  )مد بن بهادر بن عبد اهللا     اإلمام بدر الدين مح   ( الزركشى -٢١
 تحقيق أبى عمـرو     .تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكى      

ـ ، دار الكتب العلميـة،      )مجلدان(عبد الرحيم   الحسينى بن عمر بن      ، ١طـ
 ).شافعى (.م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بيروت 

ة من أعالم علماء الشـافعي    (،  )شيخ اإلسالم أبو يحيى زكريا     (نصارىاأل -٢٢
ولـب  (غاية الوصول شرح لـب األصـول        ): فى القرن الثامن الهجرى   

إحيـاء   دار   .)البن السبكى جمع الجوامع   األصول له أيضا وهو مختصر      
 ).شافعى(، )ت.د(مصر عيسى البابى الحلبى وشركاه، ية، ربالكتب الع

مجمـوع متـون     .مختصر المنار : )هـ٨٠٨ت  (،  )زين الدين  (الحلبى -٢٣



−٦١١−
 

 ).حنفى(، )ت.د ( دمشق، الهاشميةأصولية، المكتبة

 ، )العالمة الحسين بن أحمد بن محمد الكيالنى الشافعى المكى        (ابن قاوان    -٢٤
الشريف . تحقيق ودراسة د  . التحقيقات فى شرح الورقات   : )هـ٨٨٩ت  (

بيــروت ، ١طـــ، نفــائسدار الســعد بــن عبــد اهللا بــن حســين، 
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 حسن بن أحمد بن عبد الهـادى الحنبلـى          يوسف بن مام  اإل( ابن المبرد  -٢٥
ــقى  ، )الدمشــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٩٠٩ت  ( تحقيـق   دراسـة و   .صولشرح غاية السول إلى علم األ     : ) ه
ـ بدار ال بن طرقى العنـزى،     أحمد   ـ  ر اإلسـالمية  ائش  بيـروت   ،١، طـ
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

ثالثـة  (تيسير التحرير فى أصول الفقـه       : )هـ٩٥١ت  (،  أمير بادشاه  -٢٦
 ).حنفى (.م١٩٣٣/هـ١٣٥٢صبيح، ة  مكتب.)أجزاء فى مجلدين

ت (، )اإلمام العالمة زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد     (بن نجيم  ا -٢٧
مشكاة األنـوار فـى     "بـ  المعروف  فتح الغفار بشرح المنار     ): هـ٩٧٠

ـ ١٤٢٢بيروت  ،  ١طـ دار الكتب العلمية،     ."أصول المنار   .م٢٠٠١/هـ
 ).شافعى(

إلسالم والمسلمين رضـى الـدين بـن        العالم العالمة شيخ ا   ( ابن الحلبى  -٢٨
ــراهيم  ، )إبــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  .أنوار الملك على شرح المنار البن مالك بـن نبـى          ): هـ٩٧١ت  (
 ).حنفى (.هـ١٣١٥ ، استانبولسعادت، الطبعة العثمانية

العالمة تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـى            (ابن النجار    -٢٩
ختصر التحرير فى أصـول  م): هـ٩٧٢ت (،  )الفتوحى المصرى الحنبلى  

مـن كتـاب تحريـر      ) بمختصر التحرير الكوكب المنير المسمى    (الفقه  
المنقول وتهذيب علم األصول للقاضى عالء الدين على بن سليمان بـن            

وعلـق   ضبط نصه وصـححه      .)هـ٨٨٥ت  (أحمد المرداوى المقدسى    
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ـ  محمد مصطفى محمد رمضان، دار األ     . عليه د  ، الريـاض   ١رصعم، طـ
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

العالمة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن علـى             (ابن النجار    -٣٠
الكوكب المنير المسمى مختصر    شرح  ): هـ٩٧٢ت  (،  )الفتوحى الحنبلى 

أربعـة  ( أو المختبر المبتكر شرح المختصر فى أصـول الفقـه        التحرير
صـبيكان،  نزيه حماد، مكتبـة ال    . محمد الزحيلى ود  .  تحقيق د  .)مجلدات

مختصر كتاب التحرير فى أصول     ) (حنبلى (.م١٩٩٧/هـ١٤١٨اض  الري
الفقه للعالمة عالء الدين علـى بـن سـليمان المـرداوى الحنبلـى، ت               

 ).هـ٨٨٥

ـ ١٠٠٦ت   ()أحمد بن محمد بن عارف الزيلى     (السيواسى   -٣١ زبـدة  ): هـ
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، على       .األسرار فى شرح مختصر المنار    

ـ     ـ ة نـزار مصـطفى البـاز،        محمد عـوض، مكتب لريـاض  ، ا ١طـ
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

مصطفى بن بيرعلـى    العالمة العمدة الفهامة الشيخ     اإلمام  ( عزمى زادة  -٣٢
ــد  ، )محمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، استانبول  دار سعادت، الطبعة العثمانية    .المنارحاشية  ): هـ١٠٤٠ت  (
 ).حنفى (.هـ١٣١٥

يب اهللا ثـراه    األستاذ العالمة الشيخ يحيى الرهاوى الصرى ط       (الرهاوى -٣٣
 دار سعادت، الطبعة العثمانية، استانبول      .المنارحاشية  : مثواهوجعل الجنة   

 ).حنفى (.هـ١٣١٥

العالم العالمة والحبر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره عـز          (ابن الملك    -٣٤
 دار  .األصـول  من علم    المنارشرح  ): الدين عبد اللطيف ابن عبد العزيز     

 ).حنفى (.هـ١٣١٥ استانبول سعادت، الطبعة العثمانية،

فتح الودود على مراقى    ): هـ١٣٣٠ت   (،)العالمة محمد يحيى   (الوالتى -٣٥
 قام بتصحيحه وتدقيقه ومراجعته حفيده بابا محمد عبد اهللا محمد           .السعود
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 )فتح الودود(، )مالكى (.م١٩٩٢/هـ١٤١٢لرياض اوالتى، يحيى ال

تقريـر علـى    : )هـ١٣٦٢ت  (،  )شيخ اإلسالم عبد الرحمن   ( الشربينى -٣٦
حاشية العالمة البنانى على شرح الجالل شمس الدين محمد بن أحمـد            

لإلمام تاج الدين عبـد الوهـاب ابـن         جمع الجوامع   المحلى على متن    
عيسـى البـابى الحلبـى      يـة،   ربالكتب الع إحياء   دار   .)جزءان(السبكى  

 ).شافعى (.)ت.د(وشركاه، 

فواتح الرحمـوت   : ) نظام الدين  محمد بن العالمة عبد العلى    ( األنصارى -٣٧
 . علـى هـامش المستصـفى للغزالـى        .)جزءان(بشرح مسلم الثبوت    

 ).شافعى(

العالم العالمة والحبر الفهامة وحيد عصـره وفريـد دهـره،         ( الدمياطى -٣٨
جالل الدين  شرح الورقات فى أصول الفقه لإلمام       : )الشيخ أحمد بن محمد   

دار ،  )قد وضعنا الشرح بهامش كل صحيفة     و(، رحمهما اهللا، آمين     المحلى
 ).شافعى ().ت.د(عيسى البابى الحلبى وشركاه، ية، ربالكتب العإحياء 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول   : )محمد بن الحسن  اإلمام   (البدخشى -٣٩
ـ ،  دار الفكر    .)ثالثة أجزاء (األصول للبيضاوى   فى علم    ، بيـروت   ١طـ
 ).شافعى (.م٢٠٠١/هـ١٤٢١

التلقيح شرح التنقيح لإلمام القاضى صدر      ): نجم الدين محمد   (دركانىال -٤٠
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١بيروت ، ١طـدار الكتب العلمية،  .الشريعة

العالم العالمة، الحبر الفهامة خاتمة المحققين المدققين الشيخ        (ابن عابدين    -٤١
حاشية نسمات األسحار على شرح إفاضة األنوار علـى مـتن           : )محمد

للعالمة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ محمد عـالء الـدين        منار  أصول ال 
سقى اهللا ثـراه، صـبيب الرحمـة        الحصنى المفتى بدمشق الشام الحنفى      

ونفعنا به والمسـلمين أجمعـين      والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان      
وأخويه بكـرى   البابى الحلبى   مصطفى  ،   الكبرى يةربدار الكتب الع   .آمين

 ).شافعى ().ت.د(وعيسى، مصر 
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سلم الوصول  : )محمد بخيت مفتى الديار المصرية سابقا     شيخ  ال( المطيعى -٤٢
لإلسـنوى علـى منهـاج      نهاية السول فى شرح منهاج الوصول       شرح  

ـ ١٣٤٣ مصـر المطبعة السـلفية ومكتبتهـا،       .للبيضاوىاألصول    .هـ
 ).شافعى(

حمـد بـن    حاشية على شرح الجالل شمس الدين م      : )العالمة( البنانى -٤٣
عبد الوهاب ابن   حمد المحلى على متن جمع الجوامع لإلمام تاج الدين          أ

عيسـى البـابى الحلبـى      يـة،   ربالكتب الع إحياء  دار   .)جزءان(السبكى  
 ).مالكى(، )ت.د(وشركاه، 

شـرح جمـع الجوامـع      : )الجالل شمس الدين محمد بن أحمد     ( المحلى -٤٤
الكتـب  إحيـاء  دار  .)زءانج(لإلمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكى   

 ).ىشافع(، )ت.د(عيسى البابى الحلبى وشركاه، ية، ربالع

العالمة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ محمـد عـالء الـدين            (الطوخى -٤٥
المفتى بدمشق الشام الحنفى سقى اهللا ثراه وصبيب الرحمـة والرضـوان            

شرح : )آمينوأسكنه أعلى فراديس الجنان، ونفعنا به والمسلمين أجمعين         
  .إفاضـــة األنـــوار علـــى مـــتن أصـــول المنـــار     

مصطفى البـابى الحلبـى وأخـواه بكـرى         ،   الكبرى يةربدار الكتب الع  
 وعيســـــــــــــــــــــــــــــــــى، 

 ).ت.د(مصر 

علـى حاشـية    تقييدات  : )العالمة الشيخ محمد أحمد الطوخى     (الطوخى -٤٦
للعالم العالمة الحبر الفهامة خاتمة المحققين والمـدققين        األسحار  نسمات  

على شرح إفاضة األنوار على متن أصول المنار         لشيخ محمد بن عابدين   ا
للعالمة الفاضل والفهامة الكامل الشيخ محمد عالء الدين الحصنى المفتى          
بدمشق الشام الحنفى سقى اهللا ثراه، صبيب الرحمة والرضوان وأسـكنه           

دار الكتـب    .أعلى فراديس الجنان ونفعنا به والمسلمين أجمعـين آمـين         
ه بكرى وعيسـى، مصـر      امصطفى البابى الحلبى وأخو   ،   الكبرى يةربالع
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 ).شافعى( ).ت.د(

ملخص جمع الجوامع البن    (لب األصول   : )أبو يحيى زكريا  ( األنصارى -٤٧
 ).شافعى ().ت.د( عيسى البابى الحلبى وشركاه، مصر .)السبكى

ل المذهب فى أصـو   ): الدكتور ولى الدين محمد صالح الفرفور      (فرفورال -٤٨
قدم له فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى       .)جزءان(على المنتخب   المذهب  

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩دمشق ، ١طـدار الفرفور، مكتبة السعيد الخن، 

المولى األصيل ذى المجد األثيل األمير الهمام       (صديق حسن خان بهادر      -٤٩
اب العالى المقام الكريم المفضال البليغ القوال موالنا الملك المفخـم النـو           

جواثب الكائنـة   مطبعة ال.حصول المأمول من علم األصول    ): السيد محمد 
مختصر إرشـاد الفحـول     (هـ  ١٢٩٦أمام الباب العالى فى القسطنطينية      

 ).حنفى ().للشوكانى

العالم المحقق والتحرير المدقق فريد دهره ووحيد عصره        (بسنوى زاده    -٥٠
نظم وشرح مختصر   : )١()بسنوى زاده البغدادى الشيخ طه أفندى العريف      

 ).حنفى(.)٢(المنار

أصول الفقه على روضـة     ): الشيخ محمد األمين بن المختار     (الشنقيطى -٥١
ـ .رحمه اهللا  هبن قدام الناظر للعالمة ا   بدايـة  (م  ١٩٩٥/هـ١٤١٥،  ١ ط

 )حنبلى). (التأليف المدرسى مع تقليد المذهب الحنبلى

نشر البنود على مراقـى  ): ىسيدى عبد اهللا بن إبراهيم العلو     (الشنقيطى -٥٢
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 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩بيروت ، ١طـدار الكتب العلمية،  .السعود

 




