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المقدمة

بسم اهلل نصول، وبسم اهلل نجول، وبسم اهلل نفتتح ونقول: الحمد هلل بالمحامد 

أحلمك،  ما  ربِّي  سبحانك  ُجلِّها،  ونعمائه  ِدقِّها،  آالئه  على  هلل  والشكر  كلِّها، 

فتذُكر،  نذكرك  وأكرمك،  ك  أبرَّ ما  ربِّي  وسبحانك  أرحمك،  ما  ربِّي  وسبحانك 

أنت  إاّل  إله  ال  وتعُذر،  فتقبل  إليك  ونتوب  فتسُتر،  ونعصيك  فتشُكر،  ونطيعك 

سبحانك إّني كنت من الظالمين.

وسيِِّد  سيِّدي  الُمْسداة،  والنِّعمة  الُمْهداة،  الّرحمة  على  وأسلِّم  وأصلِّي 

الخليقة، وهاديها إلى الحقِّ والحقيقة، بالحّجة الدامغة الفليقة، نبيِّنا محّمد عليه 

والتابعين  وصحبه  آله  وعلى  الغديقة،  ُة  الَسحَّ وتسليماته  الدفيقة،  ربَِّي  صلواُت 

َته وطريَقه، أّما بعُد: ُسنَّ

ر الجزائري مالك بن  فيذكر األستاذ الكبير العالم في فلسفة الحضارة، المفكِّ

هٌم من خصومه في  نبي ) توفي 1973م( -رحمة اهلل عليه- أّن العقل المسلم متَّ

ونزوعه  التعميم،  عن  العقل  عجز  بمعنى:   ،L’atomisme ية«  رِّ »الذَّ بصفة  الغرب 

إلى تجزئة اإلشكاالت بحيث يتناولها ذّرة بذّرة، وال يقدر أن يْنِظمها في ِسْلك 

كلِّيها،  إلى  كّل جزئية  يرّد  بحيث  كّلية،  وقواعد  عاّمة،  قوانين  تحكمه  َنَسق  ذي 

ويحّل مشكلتها في سياقها وضوئها. ونقل األستاذ مالٌك هذا االتِّهام عن واحد 

 Hamilton Alexander ألكسندر جيب«  المستشرقين -كمثال- وهو »أميلتون  من 

 Les tendances »الفكر اإلسالمي الحديثة في  Gibb صاحب كتاب »االتجاهات 
)1(.modernes de L’Islam

ولقد صدق هذا المستشرق وكذب.

فأّما صدقه؛ فمحّله ما قد يكون صادفه من مؤّلفات بعض الفقهاء أو الكّتاب 

ابن نبي، مالك. وجهة العالم اإلسالمي، ترجمة: عبد الصبور شاهين، بيروت: دار الفكر، 2006م،   )1(

ص17.
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واإليغال  والتفريع،  التجزيء  في  اإلغراق  إلى  والتشريع  التفّقه  في  نزعوا  مّمن 

في  خاّصًة  ُيجحد،  ال  ما  ذلك  من  الفقهي  تراثنا  وفي  والتقطيع،  التفكيك  في 

مراحل التراجع والقهقرى من تاريخنا، وذلك ممتدٌّ إلى عصرنا ويومنا، ُتطالعك 

به معتركاٌت ومالحم، في مسائل ليست من العظائم، يسع فيها ما وسع الّصحابة 

اآلخر  فيرّد  االستراحة«،  جلسة  في حكم  »الّصراحة  يكتب:  من  فترى  األكارم، 

ياحة على اإلطاحة«، وهكذا في  بـ«الصِّ بالّصراحة«، فيرّد األّول  بـ«اإلطاحة  عليه 

ات الطريق. اصطراع بألفاظ لها بريق، واْحِتراب على ُبَنيَّ

ــار  ــع باعتب ــى التفري ــا المنصــبِّ عل ــراث علمائن ــذر لت ــاس الع وإذا صــّح التم

مــدؤوب،  مكــروٌر  أحكامهــا  علــى  واالســتفتاء  مطلــوب،  بالفــروع  العلــم  أّن 

ــة،  ــْدركات العالي ــن الُم ــه وبي ــط بين ــع عــدم الّرب ــك وحــده، م ــى ذل فاالقتصــار عل

وتــرك االســتظهار بالمعانــي الكّليــة والقواعــد الّراقيــة، يبقــى محــالًّ للنقــود، وســببًا 

ــود. ــف والجم ــن أســباب التخّل م

توفي   ( اهلل-  -رحمه  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ  د،  المجدِّ العاّلمة  شّخص 

القرون  في  اإلسالمي  العربي  التعليم  أوضاع  عن  كتابه  في  1393ه/ 1973م( 

العلوم  الماضية، أدواء هذا الوضع، واصفًا عالجه ودواءه، مبيِّنًا أسباب تخّلف 

عمومًا، واإلسالمية منها خصوصًا، فقال في شأن علم الفقه: »كانت طريقة التفريع 

األكثرون،  عليها  فاقتصر  بالتأليف،  التهّمم  الناُس  وأحّب  أيضًا،  وأسهل  أقدم 

ومالوا إلى التقديرات وتكرير الفروع، وكان ذلك أقدم فساد أوجب تأّخر الفقه... 

التفريع وتوضيح المشكالت، ولكّني أنكر حصر  ولست أنكر بهذا الحاجة إلى 
مسائل الفقه فيها.«)1(

اًل أسباب تخّلف هذا العلم: »السبب الثاني: عدم العناية بجمع  ثم قال مفصِّ

النظائر والقواعد للفروع المّتحدة، بذكر الحكم الجامع بينها، حتى ُيستغنى عن 

كثرة التفريع، وحتى تكون الفروع كاألمثلة للقواعد.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد. أليس الصبح بقريب، التعليم العربي اإلسالمي: دراسة تاريخية   )1(

وآراء إصالحية، تونس والقاهرة: دار سحنون ودار السالم، 2006م، ص171.
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السبب الثالث: إهمال الّنظر إلى مقاصد الّشريعة من أحكامها، وهذا موجب 

تشّعب الخالف، سواًء كان خالفًا عاليًا -أي بين المذاهب-، أم نازاًل -أي في 

المذهب الواحد-... كان إهمال المقاصد سببًا في جموٍد كبير للفقهاء، ومعواًل 
لنقض أحكام نافعة...«)1(

فهذا ما صدق فيه المستشرق وَمْن شاَكله.

اإلجحاف،  إلى  عنه  والمعدلة  اإلنصاف،  الّصدوف عن  فمحّله  كذبه،  وأّما 

قناه فيه إّنما  ِة الميزان، وما صدَّ ْنجة وسط كفَّ فإّنه طّفف المكيال، ولم يضع الصَّ

هو نقطُة َصَدأ من خالص الحديد، ونكتُة سواٍد في بياض الثوب الجديد، ولكّنه 

مصادره  في  عن  بالطَّ منه  تشبيبًا  بعمومه،  المسلم  العقل  إلى  القصور  نسبة  د  تعمَّ

التي يتلّقى منها نمَط تفكيره؛ أي: الّشريعة نفسها، ويا لألفيكة!

إّن انتظام الّشريعة في نسٍق تهيمن عليه نظرٌة شمولية، ومبادُئ ُجملية، ومقاصُد 

كّلية، أمٌر ال يستريب فيه ذو َنَصفة َشَدا في دراسة علومها، وفي هذا يقول األستاذ 

مالك: »التراث الثقافي الكبير الذي خّلفته الحضارة اإلسالمية للحضارة الحديثة 

فلقد  الّذهبية،  في عصوره  اإلسالمي  الفكر  به  يّتصف  كان  ما  على  يظّل شاهدًا 

القدرة على  بـ«القانون«، وهو يستلزم  اّتسم كفاحه في مجاالته كاّفة باإلحساس 

»األصول«،  قواعد  على  الفقهاء  وبناها  القانونية،  النظريات  فُوضعت  التركيب، 

طابع  التشريع  تاريخ  في  األولى  للمرة  يحمل  اإلسالمي  التشريع  نجد  وهكذا 

نظام فلسفي يقوم على مبادئ أساسية، بينما ال يعدو القانون الروماني أن يكون 
قات القانونية العفوية، ليس بينها رباٌط عقلي.«)2( مجموعة من الملفَّ

تعامى،  أو  المستشرق  عنها  عِمَي  التي  اإلسالمي  التشريع  صفة  هي  فهذه 

استخالص  فيها  حاولُت  العالية«،  »المقاصد  بعنوان:  دراسٍة  كتابة  بصدد  وإّنني 

األبعاد القصدية األكثر علّوًا في الشريعة اإلسالمية، وقد استجمع لدّي أّنها أربعٌة 

المرجع السابق، ص173 - 174.  )1(

ابن نبي، وجهة العالم اإلسالمي، مرجع سابق، ص18.  )2(
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تعلو بعَضها وال يعلوها شيء، وهي:

- وضع الّشريعة بقصد تكليف اإلنسان بُشكر المنِعم.

- وضع الّشريعة بقصد إقامة مصالح الحياة وعمارتها.

- وضع الّشريعة بقصد إشاعة العدل واإلحسان.

- وضع الّشريعة بقصد حفظ الّنظام بقّوة الّسلطان.

مــدى  نــُت  وبيَّ باألدّلــة،  وأّصلتهــا  ومصطلحاتهــا،  األبعــاد  هــذه  فشــرحُت 

ــت عنهــا كلِّيــاٌت أدون،  شــمولها لــكلِّ مــا يخطــر أّنــه غايــٌة للشــريعة، وكيــف َتَفصَّ

وأّن مــا مــن فــرٍع ُيفــرض إاّل وهــو راجــٌع إليهــا، كمــا ذكــرُت محــّل المقاصــد 

الخمســة المشــهورة مــن هــذه األبعــاد، أقصــد: الّديــن، والنفــس، والعقل، والنســل، 

والمــال، فاعتبرُتهــا أدنــى مــن األبعــاد األربعــة، وســّميتها: الدانيــة، وأوردت الكثيــر 

ب لألهــداف الكّليــة التــي مــن  ر منهجــيٍّ مهــذَّ مّمــا يســاعد علــى تكويــن تصــوُّ

أجلهــا ُوضعــت الشــريعة اإلســالمية للَخْلــق، وُيعــرِّف بمــا ال يــدع مجــااًل للشــكِّ 

ــة الّنزعــة. ــريعة كّلي أّن الّش

وإذا كان األمر كذلك،)1( فمن ورائه خصائُص بالغة األهمية، تتفّرع عن هذه 

"الكلِّية"، ومنها:

- التناسق بين مختلف أطراف التشريع، بين كلِّياته بعضها مع بعض، وبين 

التضارب  فيه  فيمتنع  وكلِّياته،  جزئياته  وبين  بعض،  مع  بعضها  جزئياته 

في  يتغلغل  مّتحد،  ومنطق  واحدة،  روح  عن  يصُدر  تراه  بل  والتناقض، 

جسد المنظومة الّشرعية كّله.

- الخلود والدوام األبدي، فال يمكن لشريعة تقول: إّنها خاتمة وخالدة؛ أن 

ن، فإذا تغّير المقاس، وهو الّزمان  لة على مقاٍس معيَّ ُتلزمنا بأحكام مفصَّ

والمكان، لم يمكن تطبيق تلك األحكام، إاّل على مذهب من ينكر أّنها معلٌّلة 

وسيأتي إثبات ذلك فيما يأتي من تصاريف الكتاب.  )1(
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بجلب مصالح العباد، مغيٌّاة بحفظها، تدور معها وجودًا وعدمًا، وهو قوٌل 

مفضوٌح َعَوُره، معلوٌم بطالنه وَخَوُره.

من  الشريعة  تتكّيف  بحيث  تبّدل،  مهما  الواقع  مع  والتفاعل  المرونة   -

به  يستجيد  الملحظ  وهذا  واألحوال،  الظروف  جميع  مع  كلِّياتها  خالل 

بينها  فيفاضلون  حديثًا،  الوضعية  القوانين  إليه  وصلت  ما  الحقوقيون)1( 

على هذا األساس، كما ذكر أستاذ القانون الشهير، الدكتور السنهوري في 

تفضيل القانون السويسري فقال: "إّن كثيرًا من غير السويسريين معجبون 

بهذا القانون -أي القانون السويسري- ومنهم األستاذ "جوسران" الفقيه 

التقنين  فاق  قد  السويسري  التقنين  إّن  يقول:  حيث  المعاصر  الفرنسي 

]يعني  فقهية  صبغة  وأقّل  مرونة،  أكثر  فهو  كثيرة،  وجوه  من  األلماني 

تفريعية[، وأكثر قبواًل لألفكار الحديثة في المساواة والتضامن االجتماعي، 

وهو لم يحاول أن يجد حالًّ لكّل فرض، بل ترك للقاضي وللفقيه حرًّية 

ن بذلك أن  واسعًة في التقدير، وفي االجتهاد، واكتفى بالمبادئ العاّمة، فأمَّ
يشّل تشريعه من تطّور القانون.")2(

األمـر،  نفـس  فـي  عنهـا  منفّكـة  غيـر  الشـريعة،  فـي  ذاتيـٌة  الخصائـص  وهـذه 

ولكّنهـا ُعرضـٌة لالنفـكاك فيمـا يصـدر عـن بعـض الممارسـين للشـريعة مـن اجتهاد 

األصل في النسبة أن تكون إلى المفرد، ال إلى الجمع، ولكن إذا ُوضع اسُم الجمع َعَلمًا على   )1(

الشيء، يغدو شبيها باالسم المفرد، فتصّح الّنسبة إليه، كما قال ابن مالك:

إن لم يشابه واحدًا بالوضع                    والواحَد اذُكر ناسبًا للجمع  

انظر: 

ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن. شرح ألفية ابن مالك، تحقيق: محّمد محيي الّدين عبد - 

الحميد، دمشق: دار الفكر، 1985م، ج4، ص167.

ونظير  الفّن،  هذا  على  َعَلم  اسُم  الجمع  وهذا  »الحقوق«،  ِعلم  إلى  نسبة  والحقوقيون 

ذلك قولهم: »أنصاري«، و«أعرابي«، ونحوه، ومثل هذا النسبة إلى علم »المقاصد« في قولنا: 

مقاصدية، ومقاصديون، ونحوه.

نقاًل عن: الدريني، فتحي. بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، بيروت: مؤّسسة الرِّسالة،   )2(

2008م، ج1، ص61.
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ـُس إشـكالية هـذا البحـث،  وفتـوى، وفـي هـذا االنفـكاك يكمـن الخطـر، ومنـه َتَبجَّ

فـإّن المتفقِّـه الـذي ال يصـدر فـي فهمـه للّشـريعة عـن قضاياهـا الكّليـة، ومقاصدهـا 

العاّمـة؛ وإّنمـا عـن تجـزيء المسـائل وفـكِّ ارتباطهـا بمدركاتهـا العاليـة، ويتخـذ 

ويقعـد  التشـريع،  بنسـق  ُيخـّل  قريـٍب  عّمـا  عنـه؛  يسـَتْنِزل  ال  ومنهجـًا  دينـًا  ذلـك 

التفاعـل  ويسـيء  واالعتسـاف،  التشـديد  بضـروب  إاّل  المسـتجّدات  مواكبـة  عـن 

مـع الظـروف والمتغيِّـرات، فيكـون كمـن عّطـل الّشـريعة عـن التطبيـق، وعواقـُب 

ذلـك مسـتوخمة، فإّنهـا تخلخـل مصالـح العبـاد فـي المعـاش، وتزعـزع قرارهـم 

واسـتقرارهم الـذي هـو قاعـدة تكليفهـم بالعبوديـة وشـكر المنِعـم، فيـؤدِّي ذلـك 

إلـى الّضجـر بالّشـريعة، وطلـب الخـالص مـن آصارهـا، واالنسـالل مـن ربقتها؛ إذ 

ُيتوّهـم أّنهـا سـبب الباليـا، وعّلـة المصائـب والّرزايـا.

انية  الربَّ المنيحة  هذه  من  نفيد  كيف  إشكالية  كتابنا  يثير  هذا،  من  فانطالقًا 

ونستثمرها  نفعِّلها  وكيف  مقاصدها"،  وكّلية  الّشريعة  أحكام  "كلِّية  في  المتمثِّلة 

به  تمتاز  ما  كلِّ  على  بذلك  حفاظًا  والفتوى،  االجتهاد  في  صحيحًا  استثمارًا 

مات الّصلوح إلسعاد البشرية؟ شريعتنا من مقوِّ

فكان ال بّد من إمام راسخ أحتذيه، وذي باع يرتضيه الّناس وأرتضيه، فلّما 

بحثت عّمن كِلف بهذه اإلشكالية، ألفيُت كوكبًة من أساطين علماء الشريعة قد 

عتهم بغيتي، ونبغ كلُّ أحد في جانب من طلبتي، ابتداًء من أبي المعالي، ثّم  توزَّ

الغزالي، وابن العربي، وابن عبد الّسالم، والقرافي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن 

خلدون، وانتهاًء بابن عاشور.

ص  خلَّ حّتى  وفَتَنه  والتبريز،  بالّدرس  العنوان  هذا  أفرد  الذي  الفّذ  والّرجل 

الّرحمة  شآبيب  -عليه  790ه(  )توفي  الشاطبي  اإلمام  هو  اإلبريز،  هَب  الذَّ منه 

قريحٌة  ُتسعف  لم  بما  فيه  وقد جاء  »الموافقات«،  العظيم  كتابه  في  والّرضوان- 

بمثاله، وال نسج ناسٌج على منواله، فكان حقيقًا بأن ُتثنى عليه الخناصر، وتشير 

إليه األصاغر واألكابر، وكأّنه المعني بقول اآلخر:
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حى وأبو إسحاق والقمُر شمُس الضُّ ثالثٌة تشرق الّدنيا ببهجتهم  

فإّنه  العاقبة؛  مسعود  الِغّب،  محمود  كان  لئن  الكلِّيات  في  التفقُّه  منهج  إّن 

ال  جموح،  ومركبٌة  خطيرة،  ومْتَيهٌة  منيعة،  ُقْحمٌة  هو  بل  الّسهلة،  بالمهّمة  ليس 

يستذلُّ خطامها كلُّ أحد، ولذلك؛ في نفس الوقت الذي ننتقد فيه الفقيه المغرق 

في الجزئيات؛ ننكر بأشّد من ذلك على من يركب ثبج الكلِّيات من غير تأّهل، 

فإّن من  الّشريعة فروعًا وأصواًل،  بعلوم  إلماٍم  النظر، وال  وال استجماٍع لشرائط 

فليست  أصاب  أن  اتفق  وإذا  يرقع،  مّما  أكثر  يخرق  ما  كان  ذلك  على  استجرأ 

ف ما  إصابته بمحمودة، كما قال اإلمام الشافعي  )توفي 204ه(: »ومن تكلَّ

جهل وما لم تثبته معرفته؛ كانت موافقته للّصواب -إن وافقه من حيث ال يعرفه- 

غير محمودة واهلل أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما ال يحيط علُمه 
بالفرق بين الخطأ والّصواب فيه.«)1(

ألّن شـرط هـذا الغـرض أن يكـون المضطِلـع بـه مرتضعـًا ِلبـان الّشـريعة حّتـى 

الـرّي، متحقِّقـا بالفهـم قـد زال عنـه الَعـّي، متبيِّنـًا سـبيل الّرشـد مـن سـبيل الغـّي، 

ـل نفَسـه هـذا العنـاء فـي التعاطـي مـع كلِّيـات الّشـريعة، فـال ينبغـي أن  ومـن ال ُيحمِّ

نحسـب لـه حسـابًا مـن سـعة العقـل وسـداد القـول، وليقـل كلُّ أحـد مـا شـاء، وأّمـا 

الّزبـد فيذهـب ُجفـاء.

قال اآلخر:

كُثر القـول والقائـــلون                  وقلَّ الخبير بأحوالـهم

ل تسعة أعشارهم ولو قام محتِسٌب بينهم                  لعطَّ

بل  نفُسه،  هَجَست  بما  أحٍد  كلُّ  فيها  ُيدلي  عاّمة  ثقافًة  ليست  فالّشريعة 

تنفتح  وال  وقواعدها،  المعرفة  لمنهجية  يخضع  دقيق،  العلوم  من  ص  تخصُّ

»فقرة 178«،  التراث، 2005م،  دار  مكتبة  القاهرة:  الّرسالة،  إدريس.  بن  محّمد  الشافعي،   )1(

ص136.
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شأن  شأنها  الممارسة،  ولزوم  المدارسة،  وكثرة  المالبسة،  بطول  إاّل  مغاليقها 

أذنًا من  ُنعير  كّنا ال  فإذا  والتقنية،  منها  اإلنسانية  الفنون والتخّصصات األخرى، 

م في هذه التخّصصات من غير أهلها؛ فأجدر أن ال نباليه طار أم وقع إن كان  تكلَّ

كالمه في علم الّشريعة.

يزّل،  ال  دلياًل  يحسبّنه  وال  عقله،  د  مجرَّ عقله،  دليل  إلى  المرُء  يركنّن  وال 

بدرك  زعيمًا  وحده  العقل  فليس  يفّل،  وال  يكّل  ال  وصارمًا  يضّل،  ال  وهاديًا 

الّسداد، قال اآلخر:

وللعقول ُقًوى تستنُّ دون مًدى      إن تعُدها ظهرت فيها اضطراباُت

ه بعقله يزداد بازدياد جهله، وينقص  وإّن الِحسَّ ليشهد أّن إحسان المرء ظنَّ

بازدياد علمه، ولهذا ترى أكثر من داخله الحبور، وزهاه الُعْجب والّسرور، وداّله 

الّناس فهومًا،  الشيطان بغرور؛ فافترض التصادم بين العقل والشرع من أضعف 

وأقلِّهم علومًا.

ل هاجُس ضبِط الموضوع بالقيود الّشرعية، والضوابط المنهجية؛  ومن هنا شكَّ

»الكلِّيات  مصطلح  تعريف  من  بدءًا  البحث،  هذا  يات  تحدِّ من  أساسيًا  يًا  تحدِّ

استعماالته،  واستقراء  إطالقاته  تتبُّع  على  بناًء  بدّقة،  معناه  وتحديد  التشريعية« 

على  -بناًء  والفتوى  االجتهاد  في  التشريعية«  »الكّليات  أثر  تقسيم  عند  وانتهاًء 

والتعارض،  والمحدودية،  الظنية،  أبرزها:  التي  الّشرعية  النصوص  خصائص 

والتطبيق،  والترجيح،  واإلنشاء،  التفسير،  هي:  وظائف  أربعة  إلى  والتجريد- 

وبذلك أحسب أّن الموضوع انضبط أو قارب.

اإلشكاالت  من  الّنوع  هذا  َحلَّ  أّن  وهو  ُمهّم،  بشيٍء  االعتراف  من  بّد  وال 

قائٌم على المقاربة، ال على المطابقة، بمعنى أن البحث في علوم الّشريعة ليس 

كالبحث في المنطق األرسطي، أو في علوم الّطبيعة، وال ُينتظر أن تكون النتائج 

المخلوُص إليها كمعادالت الرِّياضيات والفيزياء.
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س المعترض على هذا الموضوع، ألّنه يستشعر هذا المعنى،  أقول هذا للمتوجِّ

ْيب والفلتان، وهو ُمْزٍر بهيبة التكليف  رع في مهبِّ السَّ يه انفراطًا، ووضعًا للشَّ ويسمِّ

ين، خصوصًا إذا خالطته األمزجة واألهوية وخفايا األغراض. وعظموت الدِّ

الغاية  بل هي  الّشريعة مشروعة،  المقاربة في  فإّن  يه،  يسمِّ األمر كما  وليس 

-حفظه  الّريسوني  أحمد  الدكتور  المقاصد،  أستاذ  فيها  أّلف  وقد  المأمولة، 

العلوم  في  وتطبيقاتها  والتغليب  التقريب  »نظرية  عنوانها:  ماتعة،  دراسًة  اهلل- 

ْوع يسكت عنه. س لعلَّ الرَّ اإلسالمية«،)1( فلينظرها المتوجِّ

بالتأصيل لوجوب  الكتاب  ناحيٍة من هذا  انشغلُت في  فقد  ينظرها،  لم  فإن 

ين، المؤّهلين لالجتهاد والفتوى،  الّركون إلى أهل الّشريعة المتحقِّقين بالعلم والدِّ

وضرورة  التشريعية،  الكلِّيات  ِمرآُته  اجتهاٍد  من  عنهم  يصُدر  بما  األخذ  ولزوم 

ترجيح الثقة فيهم على التشّكك واالرتياب، فإّن الّطعن في الّدواخل من أسهل 

ما يجترحه اللِّسان، والّزلُل ال يسلم منه إنسان.

كفى المرء ُنباًل أن ُتَعّد معايبه من ذا الذي ترضى سجاياه كلُّها  

وأثناءها وبعدها،  الكتابة  قبل  در  الصَّ اختلجه  ما  ببعض  الفضفضة  بعد هذه 

سؤال  في  الكتاب  هذا  في  حّلها  أردت  التي  األساسية  المشكلة  صوغ  يمكنني 

نظريا وتطبيقيا؟ وما  التشريعية في االجتهاد والفتوى  الكّليات  أثر  ما  وجيز هو: 

ضوابط ذلك؟

مًا، وهي: ما  وكان ال بّد من اإلجابة عن مشكالت فرعية تخدم الكتاب مقدَّ

غاتها؟ وما مكانتها في الّنسيج التشريعي؟ حقيقة الكلِّيات التشريعية؟ ما مسوِّ

ويستلهم الكتاب أهّميته من النقاط التوالي:

اإلسالمي  التشريع  عنه  يصدر  الذي  الفلسفي  األساس  استيعاب  - ضرورة 

الريسوني، أحمد. نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم اإلسالمية، القاهرة: دار الكلمة،   )1(

1997م.
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الّشارع  لمراد  تحقيقًا  ذلك،  في ضوء  جزئياته  فهم  لغرض  أحكامه،  في 

ومقصوده من التكليف. والكلِّيات التشريعية -بمفهوم هذا البحث- ُتمثِّل 

قدرًا كبيرًا من هذا األساس.

- تفّنن طرائق التشريع في سّن األحكام، بين اإلجمال والتفصيل، والتعميم 

هذه  تستوعب  شمولية  نظرًة  يستوجب  والتفريع؛  والتقعيد  والتخصيص، 

المنظومة، وتتصّور الّشريعة صورًة واحدة يخدم بعضها بعضًا، وال ُيطلب 

منها الحكم على حقيقة االستنباط إاّل بجملتها، ال من دليل واحد منها، 

أي دليل كان، وهو األمر الذي ينفي عن الشريعة َوْهم التناقض والتعارض.

- خضوع الواقع لقانون السيرورة، وسّنة التبّدل، وطروء النوازل على الّساحة 

المستجّدات  مواكبة  المجتهدين  على  يحتِّم  مّما  مذهل،  بتسارع  الفقهية 

الجزئية-  الّنصوص  محدودية  ظّل  -في  ذلك  يتأّتى  وال  نفسه،  بالتسارع 

إاّل من خالل العمومات، والقياس على القواعد، واالستصالح المرسل، 

وأساس ذلك كلِّه هو الكّليات التشريعية، وهو األمر الذي يحفظ للشريعة 

صلوحها لكّل زمان ومكان.

وتنتسب  الّشريعة،  تمارس  العلمية  الّساحة  في  معاصرة  توّجهات  وجود   -

أو  إفراط  موقف  »الكّليات«  موضوع  من  وتقف  والفتوى،  االجتهاد  إلى 

خاًل،  وُمدَّ ومغاراٍت  ملجًأ  »الكلِّيات«  هذه  في  َمن وجدوا  إفراِط  تفريط؛ 

وا إليه وهم يجمحون إلى االنعتاق من ربقة التكليف وأعبائه، وتفريط  فولَّ

ق في سبر أغوار الّشريعة، ودْرك  من قعد به َجهد التفقُّه، وأعياه ُعسر التعمُّ

خبايا أوضاعها، فنبذ هذه »الكلِّيات« نبذ النواة، اكتفاًء بالجزئيات، وعماًل 

باالحتياط الذي ُيحسنه كلُّ أحد.

- عدم وجود بحوث تناولت هذا الموضوع باستقاللية وتعّمق، وبالمنهجية 

التي اعتمدتها، فيما وقفت عليه.
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التشريعية،  الكلِّيات  حقيقة  بيان  هي:  البحث  هذا  أهداف  فإّن  ثمَّ  ومن 

الوظائف  وبيان  الفقه.  ومدارس  التشريعي،  النسيج  في  ومكانتها  غاتها،  ومسوِّ

النظرية المنوطة بالكّليات التشريعية في تأثيرها في االجتهاد والفتوى. واستخالص 

الضوابط المنهجية لتأثير الكلِّيات التشريعية في االجتهاد والفتوى. وإعطاء نماذج 

تطبيقية على تأثير الكّليات التشريعية في االجتهاد والفتوى.

وقفُت  مّما  كتابنا  موضوع  من  القريبة  أو  المباشرة  لة  الصِّ ذات  راسات  الدِّ

عليه، هي:

األمة،  دار  جّدة:  اإلسالمية،  للشريعة  األساسية  الكلِّيات  أحمد.  الريسوني،   -1

2010م.

وهو كتاب يقع في 177 صفحة، قّسمه مؤلفه إلى ثالثة فصول: فصل عن 

الكلِّيات التشريعية، ومكانتها في القرآن والسّنة والكتب السابقة، وفصل عن كلِّيات 

القرآن: تصنيف وبيان، وفصل عن الكّليات التشريعية: قضايا أصولية وفقهية.

الكلِّيات  إبراز مكانة  يلتقي مع أحد أهداف بحثي هذا، وهو  الكتاب  وهذا 

الخوض  قرار  اتخاذي  في  الفضُل  يرجع  وإليه  التشريعي.  الّنسيج  في  التشريعية 

في غمار هذا الموضوع الذي طالما شعرُت بإشكاليته، وترّددت في اإلقدام على 

مسيس  ويبيِّن  البالغة،  وحيويته  بقيمته،  يلوِّح  أحمد  األستاذ  رأيت  فلّما  بحثها، 

اهلل،  على  وتوّكلت  استجمعُت شجاعتي  المعّمقة،  راسة  بالدِّ تناوله  إلى  الحاجة 

وشكرُت لفضيلة األستاذ أحمد في دعواتي.

ما  يستهدف  ولم  والتطويل،  التفصيل  إلى  يقصد  لم  الكتاب  هذا  في  وهو 

ذكر  بل  بالموضوع،  المتعّلقة  التخّصصية  القضايا  استعراض  من  كتابنا  يستهدفه 

مة؛ ألّنه هو  في كلمته األخيرة »أّن الكتاب ليس له خاتمة، كما أّنه ليس له مقدِّ

والتعبيرات  المسائل  في  اإليغال  »تجّنب  بأّنه  صّرح  كما  مة«،  مقدِّ ذاته  حدِّ  في 

العلماء«،  عند  الخالفية  القضايا  وبعض  التخّصصية،  والنقاشات  االصطالحية 

وإّنما أحال الباحثين على ذلك، فهذا الكتاب تلبيٌة لدعوته.
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وفقهيــة،  أصوليــة  التشــريعية قضايــا  الكّليــات  ســّماه:  الــذي  الفصــل  أّمــا 

فاقتصــر فيــه علــى اإللمــاع إلــى مســألتين اثنتيــن علــى نحــو وجيــز فــي بضــع 

صفحــات همــا: »قطعيــة الكّليــات وعــدم َقبولهــا للّنســخ والتخصيــص«، و«ارتبــاط 

بالجزئيــات«. الكّليــات 

الغرب  دار  بيروت:  جديدة،  بأبعاد  الّشريعة  مقاصد  المجيد.  عبد  الّنجار،   -2

اإلسالمي، 2006م.

إلى  مؤلِّفه  قّسمه  الّصغير«،  الحجم  »من  295 صفحة  في  يقع  كتاب  وهو 

مقاصد  الثاني:  والباب  الّشريعة،  مقاصد  إلى  مدخل  األّول:  الباب  أبواب:  ستة 

الّشريعة في حفظ قيمة الحياة اإلنسانية، والباب الثالث: مقاصد الّشريعة في حفظ 

والباب  المجتمع،  حفظ  في  الّشريعة  مقاصد  الرابع:  والباب  اإلنسانية،  الذات 

تفعيل  السادس:  والباب  المادي،  المحيط  حفظ  في  الّشريعة  مقاصد  الخامس: 

مقاصد الّشريعة.

التشريعية  للكّليات  الوظيفية  القيمة  إبراز  في  بحثي  مع  يلتقي  والكتاب 

المقاصدية، وهو قيِّم في ذلك، ذو فلسفة عميقة، كما هو معروف عن مؤلِّفه.

 كــــما يـلـتقــــي مـعــــها فــــي بـعــــض مـداخـلــــه، حـيــــث تـطـــــّرق إلى بعض

 الـتـعريـفـات والتصنيفات.

غيـر أّنـه يسـلِّط الّضـوء علـى المقاصـد فقـط، وكتابـي ُيدخـل فـي مشـموالت 

الكلِّيـات: األحـكام، والقواعـد. كمـا أّنـه ُعنـي -اختصاصـًا- بالمقاصـد الكبـرى، 

القاعـدة  إلـى غايـة  أدون منهـا  العاليـة، ومـا هـو  الكلِّيـات  فيسـتوعب  أّمـا كتابـي 

مـن  ببـاب  الخـاّص  الفقـه. والمقصـد  أبـواب  مـن  بـاب  لفـروع  الجامعـة  الفقهيـة 

أبـواب الفقـه، كمـا أّن المؤلِّـف لـم يهتـّم بضبـط منهـج االسـتدالل بالمقاصـد التـي 

المنهجيـة إلعمـال  الضوابـط  اسـتخالص  أهدافـه  أبـرز  فمـن  كتابـي  أّمـا  ذكرهـا، 

التشـريعية. الكّليـات 
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الكّلية  المقاصد  بين  الّشريعة  مقاصد  فقه  في  دراسة  يوسف.  القرضاوي،   -3

والنصوص الجزئية، القاهرة: دار الشروق، 2007م.

الواقع  تحليل  على  المؤلِّف  فيه  ز  ركَّ صفحة،   287 في  يقع  كتاب  وهو 

مدارس،  ثالث  إلى  المعاصرة  المناهج  وصّنف  والفتوى،  لالجتهاد  المعاصر 

لة الجدد«،  وهي -على حّد تعبيره-: مدرسة »الظاهرية الجدد«، ومدرسة »المعطِّ

منها كلُّ مدرسة مع  تنطلق  التي  الفكرية  المرتكزات  ن  وبيَّ »الوسطية«،  ومدرسة 

نقدها، واستخالص المنهج الوسطي في التعامل مع الكلِّيات والجزئيات.

والكتاب يلتقي مع بحثي في المفاهيم العاّمة، لكن يختلف عنها في طريقة 

وفي  التخّصصية،  القضايا  مناقشة  وفي  والمحاججة،  اإلقناع  ماّدة  وفي  الّطرح، 

األرضية المنهجية للحلول المقترحة، فكتاب الشيخ القرضاوي أقرب إلى الثقافة 

إلى  منه  بالّشريعة،  المهتّمين  القّراء  من  العاّمة  الّشريحة  إلى  الموّجهة  الّشرعية 

الّدراسة التحليلية الموّجهة إلى المتخّصصين.

الكّليات  بين  العالقة  »أسس  جروان.  مبارك  سعيد  سيف  الشامسي،   -4

والجزئيات في التشريع اإلسالمي« )أطروحة دكتوراه، الجامعة األردنية، 2003م(.

وهــذه الرِّســالة تقــع فــي 157 صفحــة، قّســمها صاحبهــا إلــى ثالثــة فصــول: 

فصــل تمهيــدي: عــن مفهــوم الكّليــات والجزئيــات، ومكانتهمــا فــي التشــريع 

اإلســالمي، والعالقــة بينهمــا، وفصــل: فــي المعاييــر واألســس التــي تحكــم العالقــة 

بيــن الكّليــات والجزئيــات، وفصــل: فــي أثــر أفعــال المكّلفيــن فــي تكييــف العالقــة 

ــات. ــات والجزئي ــن الكّلي بي

والّرسالة تلتقي مع بحثي في شيء من المصطلحات والمفاهيم، ولكّني مذ 

اّطلعت عليها أّول مّرة، لم أراجعها بعُد، ولم ُأفد منها بشيء، لصعوبة استخالص 

ماّدة منخولة منها، وأفكار مهّذبة، ولغة الباحث وأسلوبه لم يساعداني على ذلك، 

وكان حالي معها كحال القائل:

ِت كما أبرقْت قومًا عطاشًا غمامٌة           فلّما َرَجْوها َأْقَشَعْت وَتَجـــلَّ
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ما تمّيز به هذا الكتاب:

لكونه  ع،  بتوسُّ إطالقاته  واستقراء  »الكّليات«،  مصطلح  استعماالت  تتّبع   -

بًا ومتداخاًل، ولم ُيطَرْق بالتعريف من قبل، فحرصُت على استخالص  متشعِّ

تعريٍف له، يكون دقيقًا قدر المستطاع.

- بيان أنواع الكّليات التشريعية، ومراتبها، وخصائصها.

- شرح المسوِّغات الذاتية والموضوعية لتأثير الكّليات التشريعية في االجتهاد 

والفتوى.

- إبراز مكانة الكّليات التشريعية في النسيج التشريعي، وفي المدارس الفقهية 

تأصياًل وتطبيقًا.

- دفع التوّجسات واالعتراضات البارزة على توظيف الكلِّيات التشريعية في 

االجتهاد والفتوى.

- تقسيم وظائف الكّليات التشريعية إلى أربعة أنماط، واستخالص ضوابطها 

بناًء على ذلك.

التي تشرح عمليًا كيفية استثمار  الفقهية  التطبيقات  َمْقَنٌع من  فيه  إيراد ما   -

الكليات التشريعية.

وقد سلكُت في سبك هذا الكتاب مْذ كان مجّرد أفكار في الّذهن حّتى صار 

هكذا، جملًة من الخطوات واألساليب المنهجية المّتبعة في كتابة هذا الّنوع من 
البحوث. ويمكن تلخيصها فيما يأتي:)1(

- أعددت "بيبليوغرافيا موضوعية" اشتملت على عدد ال بأس به من المراجع 

والقواعد  الفقه،  الكتاب، وهي: أصول  بموضوع  لة  الصِّ ذات  العلوم  في 

الفقهية المعاصرة، فقمت  الفقهية، والمقاصد، والفقه المقارن، والقضايا 

وفق  منه،  أفيد  أن  يمكن  ما  وتصنيف  فيها  التي  العلمية  الماّدة  باستقراء 

المصدر المعتمد في المناهج هو: األنصاري، فريد. أبجديات البحث في العلوم الشرعية، الدار   )1(

البيضاء: منشورات الفرقان، مطبعة النجاح الجديدة، 1997م.
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على  تركيبها  وإعادة  المادة  لتفكيك  تمهيدًا  الوصفي"،  "المنهج  تقنيات 

الّنحو الذي يخدم أهداف الكتاب.

اعتمدُت على "المنهج التحليلي" في تفكيك اإلشكاالت العلمية وتركيبها   -

في  كما  التفسير"،  "طريقة  الثالث:  التحليل  طرائق  واستعملُت  ونقدها، 

تفسير مختلف إطالقات مصطلح "الكّليات"، وتفسير وجه تقييد "الكّليات" 

بمصطلح  المصطلحات  بعض  عالقة  وتفسير  "التشريعية"،  بوصف 

في  بالمنطقيين  األصوليين  تأثر  نقد  في  كما  النقد"  "الكّليات". و"طريقة 

تعريف الكّلي، وفي أصول الفقه عمومًا، ونقد بعض مظاهر القصور في 

الكليات  توظيف  على  االعتراضات  ونقد  واألصولي،  الفقهي  التراث 

التشريعية، ونقد جانبي اإلفراط والتفريط في توظيف الكليات التشريعية. 

في  الكليات  بين  التفاوت  ثمرة  استنباط  في  كما  االستنباط"،  و"طريقة 

المرتبة، واستنباط أنواع الكليات التشريعية وخصائصها، واستنباط وظائف 

الكليات التشريعية، واستنباط ضوابط تلك الوظائف.

استعملُت "المنهج الحواري"، وذلك من خالل "الطريقة الوظيفية" التي   -

التأثيرية والتأثرية فيما  ُتعنى بدراسة وظائف القضايا العلمية، والعالقات 

وبين  كلية،  الشريعة  بين كون  والتأثير  التأثر  "بيان" عالقة  في  بينها، كما 

التأثر والتأثير  بيان عالقة  التناسق، والخلود، والواقعية، وفي  خصائصها: 

بين الكليات والجزئيات، وبين أصول المدارس الفقهية وفروعهم الفقهية، 

وكذلك اعتمدت على "الطريقة المقارنة" في مناقشة األقوال المختلفة في 

أثناء إيراد التطبيقات الفقهية، وبيان القول الراجح فيها.

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى األخوة القائمين على إدارة الطباعة 

والنشر في المعهد العالمي للفكر اإلسالمي على ما قدموه من جهود رقت بالكتاب 

وأثرته، حتى وصل إلى هذه الصورة البهّية.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، وأتم صالة وأزكى سالم على خاتم 

األنبياء وإمام المرسلين.





29

الفصل األول

حقيقة الكّليات التشريعية وبعض متعّلقاتها

تمهيد:

خصوصـًا  واإلسـالمية  عمومـًا،  اإلنسـانية  العلـوم  فـي  »المصطلـح«  يتميـز 

باالكتنـاز، والتداخـل، وتعـّدد اعتبـارات إطالقه، وزوايا اسـتعماله، وهـذا ما يجعل 

مهّمـة ضبطـه ُمْجِهـدًة وصعبـة، وتأخـذ حيِّـزًا مهّمـًا مـن الّدراسـة الجـاّدة، خصوصـًا 

واإلسـالمية  اإلنسـانية،  العلـوم  فـي  المصطلـح  »إشـكالية  تسـميته:  يمكـن  مـا  أّن 

الوهميـة،  الفكريـة  الّشـروخ  إحـداث  فـي  عميـٌق  أثـٌر  لهـا  قضّيـٌة  خصوصـًا«؛ 

»التعليـل«،  مثـل:  مسـائل  فـي  تاريخيـًا  مشـهود  أمـٌر  وهـو  اللفظيـة،  والخالفـات 

مـن  المعاصـرة  الكتابـات  تخلـو  وال  ونحوهـا.  و«المصلحـة«،  و«االستحسـان«، 

امتـدادات هـذه اإلشـكالية فـي مثـل هـذه القضايـا، فـكان لزامـًا أن ُأحـرِّر مدلـول 

المصطلـح تحريـرًا علميـًا دقيقـًا، فيـه قـدٌر مـن التتّبـع واالسـتقراء لسـياقات وروده 

عنـد الفقهـاء واألصولييـن، بمـا ال ُيْبقـي لالحتمال والتقديـر والتأويل مجااًل، وهذا 

هـو الّضامـن الحائـل دون إهـدار مضاميـن المصطلـح، والنتائج العملية المسـتثمرة 

منـه بالنـزاع اللفظـي؛ إذ األلفـاظ قوالـب المعانـي.

أواًل: حقيقة الكليات التشريعية، واأللفاظ ذات الصلة

1- تعريف الكّليات لغة واصطالحًا:

أ- تعريف الكّليات لغة:

»الُكلِّيات« جمع »ُكلِّي«، و«الُكلِّي« نسبٌة إلى »الُكّل«، و«الُكّل« في الّلسان: 
»اسٌم يجمع األجزاء.«)1(

ابن منظور، أبو الفضل محّمد بن مكرم اإلفريقي. لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1414ه،   )1(

مادة »كلل«، ج11، ص590.



30

180ه(:  )توفي  سيبويه  قال  الّشيء،  في  المبالغة  على  للداللة  وُيستعمل 

»ومثل ذلك قولك: هذا العاِلم حقُّ العاِلم، وهذا العالم كلُّ العالم، إّنما أراد أّنه 
مستحٌق للمبالغة في العلم.«)1(

« لفظه واحد، ومعناه جمع، فعلى هذا  وقال الجوهري )توفي 393ه(: »ُكلٌّ
تقول: ُكلٌّ حَضر، وُكلٌّ حضروا، على اللفظ مّرة، وعلى المعنى ُأخرى.«)2(

وفي القرآن اسُتعمل على اللفظ في قوله تعالى: ژی جئ حئ مئ 
)3(

ىئژ ]مريم: 95[، واسُتعمل على المعنى في قوله: ژٹ ڤ ڤژ ]الروم: 26[.

ِصحاح:  ثالثٌة  أصوٌل  والاّلم  »الكاف   : 395ه(  )توفي  فارس  ابن  وقال 

فاألّول: يدلُّ على خالف الِحّدة، والثاني: يدلُّ على إطافة شيء بشيء، والثالث: 

ا »ُكّل« فهو اسٌم موضوع لإلحاطة، مضاٌف أبدًا إلى ما  عضٌو من األعضاء... فأمَّ
بعده، وقولهم: »الُكّل«، و«قام الُكّل« فخطأ، والعرُب ال تْعِرفه.«)4(

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان. الكتاب، تحقيق: عبد الّسالم محّمد هارون، القاهرة: مكتبة   )1(

الخانجي، 1988م، ج2، ص12.

حاح تاج الّلغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصِّ  )2(

الغفور عطار، بيروت: دار العلم للماليين، 1987م، ج5، ص1812.

وذكر الزبيدي أّن تقي الّدين بن السبكي له رسالة مستقلة عنوانها: »مباحث كّل، وما عليه يدّل«،   )3(

ونقل عنه نّصًا في متى يعتبر في »كّل« اللفظ، ومتى يعتبر المعنى. انظر: 

بيدي، أبو الفيض مرتضى محّمد بن محّمد. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: -  الزَّ

مجموعة من المحّققين، القاهرة: دار الهداية، )د. ت.(، ج30،ص338.

وذكر ذلك األصوليون في سياق الكالم على صيغ العموم، ومنها »كّل« التي هي أقواها. 

انظر مثاًل: 

الفتوحي، أبو البقاء محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير، تحقيق: محّمد الزحيلي ونزيه - 

حّماد، الرياض: مكتبة العبيكان، 1997م، ج3، ص123 - 127.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد   )4(

هارون، بيروت: دار الفكر، 1979م، مادة »كل«، ج5، ص121 - 122.

حاح أجاز إدخال األلف والالم عليه، حيث يقول: »كّل وبعض  غير أّن الجوهري في الصِّ
معرفتان، ولم يجئ عن العرب باأللف والالم، وهو جائز، ألّن فيهما معنى اإلضافة، أضفت 

أو لم تضف«. انظر:

حاح تاج الّلغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ج5، ص1812.-  الجوهري، الصِّ
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ومنه قوله تعالى: ژېئ ېئ ېئ ىئژ ]الحجر: 30[، قال ابن منظور 

د عنها فقال: لو جاءت »فسجد المالئكة« احتمل أن  )توفي 711ه(: »وُسئل المبرَّ
يكون سجد بعضهم، فجاء بقوله: "كّلهم" إلحاطة األجزاء.")1(

ب- تعريف الكّليات اصطالحًا:

دة، يوشـــك الباحـــث أن يجدهـــا  »الكّليـــات« كلمـــة لهـــا إطالقـــاٌت متعـــدِّ

ــّر، وعنـــد المنطقييـــن،  ــا مـ ــتعملًة فـــي كّل الفنـــون، فهـــي عنـــد الّلغوييـــن كمـ مسـ

ــد  ــن، وعنـ ــن والمقاصدييـ ــد األصولييـ ــاء، وعنـ ــد الفقهـ ــن، وعنـ ــد المتكّلميـ وعنـ

ق هـــذا أّنهـــا معنونـــٌة بهـــا كتـــٌب عـــّدة فـــي علـــوم مختلفـــة،   غيـــر هـــؤالء، ويصـــدِّ

أذكر منها:

كتاب  و«القانون«  الطّب،  في  النفيس، وهو  القانون« البن  كّليات  - »شرح 

البن سينا.

»الكلِّيات« ألبي البقاء الكفوي، وهو في المصطلحات والفروق اللغوية.  -

المسائل«  و«كّليات  759ه(،)2(  )توفي  للمّقري  الفقهية«  »الكّليات   -

)توفي  غازي  البن  الفقه«  في  و«الكلِّيات  917ه(،)3(  )توفي  للمكناسي 

919ه(،)4( وثالثتها في قواعد الفقه المالكي.

)توفـي  النورسـي  سـعيد  الّزمـان  لبديـع  النـور«  رسـائل  »كّليـات   -

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج11، ص591.  )1(

، تحقيق: أبي الفضل  المّقري، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد التلمساني. عمل من َطبَّ لمن َحبَّ  )2(

بدر بن عبد اإلله العمراني الطنجي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

المكناسي، محّمد بن أحمد اليفرني. كّليات المسائل الجارية عليها األحكام، وهو مطبوع مع   )3(

كتاب المّقري »عمل من طّب لمن حّب«، تحقيق: أبي الفضل بدر بن عبد اإلله العمراني 

الطنجي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

ابن غازي، محّمد بن أحمد. »الكلِّيات في الفقه«، وهذا الكتاب ُطبع وحّقق في رسالة دكتوراه   )4(

سنة 1981م، لكّنه مفقود، والنسخة المخطوطة متوّفرة بالخزانة العاّمة بالرباط.
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القـرآن،)2( وَشـَرح مصطلحاتهـا  فـي إعجـاز  1379ه/1960م(،)1( وهـي 

مـن  2009م(  )توفـي  اهلل-  -رحمـه  األنصـاري  فريـد  الدكتـور  الشـيخ 

الّنـور«. »مفاتـح  كتابـه:  فـي  المعاصريـن 

ومن الكتب المعاصرة:

وهـــو  الخالـــق،  عبـــد  الرحمـــن  لعبـــد  لالعتقـــاد«  الكّليـــة  »القضايـــا   - 

في العقيدة.

»الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكّلية« لمحمد صدقي البورنو، وهو في   -

القواعد الفقهية.

»الكّليات األساسية للّشريعة اإلسالمية« ألحمد الريسوني، وهو في أصول   -

الفقه ومقاصد الّشريعة.

التـــي  الّســـياقات  مـــن  كثيـــر  فـــي  النظـــر  أمعنـــت  بعدمـــا  والحظـــُت 

اســـُتعمل فيهـــا مصطلـــح »الكّليـــات« فـــي مختلـــف هـــذه الفنـــون أّنـــه يرجـــع 

فـــي مأخـــذه األّول إلـــى المعنـــى اللغـــوي، غيـــر أّن المنطقييـــن واألصولييـــن 

فـــي بـــاب »األلفـــاظ« لهـــم تعريـــٌف خـــاصٌّ لهـــذا المصطلـــح. فمـــا الفـــرق بيـــن 

الـــذي نســـتعمله  اللغوييـــن؟ ومـــا هـــو االصطـــالح   اصطالحهـــم واصطـــالح 

في هذا البحث؟

النورسي، بديع الزمان سعيد. مجموعة المكتوبات من كّليات رسائل النور، ترجمة: المال محّمد   )1(

زاهد المالزكردي، بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 1986م.

وإن كان الشــيخ الدكتــور األنصــاري -رحمــه اهلل- يقــول: »وإّن المــرء ليحــار فعــاًل كيــف يصّنــف   )2(

مصطلحاتــه؟ وإلــى أّي علــم ينســبها؟ أإلــى القــرآن وعلومــه؟ أم إلــى الــكالم وعلــم العقائــد؟ 

ــر هــذا  ــى غي ــدي؟ أم عل ــى الفلســفة بمعناهــا التقلي ــوم األخــالق؟ أم إل ــى التصــوف وعل أم إل
ــر: وذاك؟«. انظ

األنصاري، فريد. مفاتح النور: نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل - 

بجامعة  المصطلحية  الدراسات  وإستنبول: معهد  فاس  النورسي،  سعيد  لبديع الزمان  النور 

السلطان محمد بن عبد اهلل ومركز النور للدراسات والبحوث، ط1، 2004م، ص21.
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- تعريف »الكّلي« عند المنطقيين:

ركة فيه.«)1( ُره من وقوع الشَّ »الكّلي« عند المنطقيين هو: »ما ال يمنع تصوُّ

هـن لصـورة شـيء محسـوس بإحـدى  والمقصـود بالتصـّور:)2( انطبـاٌع فـي الذِّ

هـن تلـك الّصـورة عنـد غياب المحسـوس  الحـواّس الخمـس، بحيـث يسـتدعي الذِّ

أنـه غائـب  بقـّوة تسـّمى »التخيُّـل«، فيكـون ذلـك المحسـوس معلومـًا عنـده مـع 

عـن حواّسـه، ويكـون الـكالم عنـه مفهومـًا ال جهـل فيـه، وبحيـث يركِّـب الّذهـن 

مـن خـالل  ليصـل  ـرة«؛  »المفكِّ ُتسـّمى  بقـّوة  ـور  الصُّ مـن  الصـورة وغيرهـا  تلـك 

قبـل. ومثـال هـذا:  يتحّسسـه مـن  لـم  ر شـيء مجهـول  إلـى تصـوُّ التركيـب  ذلـك 

إذا حّدثـك شـخٌص عـن »البغـل« أو »الحمـار« اسـتحضرت صورتـه فـي ذهنـك 

فيـه  ليـس  فيكـون حديثـه معلومـًا عنـدك، ومفهومـًا  قبـل،  إن كنـت شـاهدته مـن 

مجاهيـل، لكـن إذا حّدثـك عـن »الُبـراق« الـذي ركبه النبي  في حادثة اإلسـراء، 

بأّنـه  لـك  فـإذا وصفـه  قبـل،  مـن  تـره  لـم  ألّنـك  مجهـواًل،  لديـك  »الُبـراق«  كان 

داّبـة بيضـاء دون البغـل وفـوق الحمـار، رّكبـت لـه فـي ذهنـك صـورًة مـن البيـاض 

مـع صـورة البغـل وصـورة الحمـار حتـى يصبـح معلومـًا، والحديـث عنـه مفهومـًا، 

وأيضـًا تركِّـب صـورًة عـن شـخص النبـي  إذا قـرأت أوصافـه مـن جملـة مـا فـي 

ذهنـك مـن صـور تلـك األوصـاف التـي شـاهدتها متفرِّقـة في األشـخاص، وهكذا، 

فهـذا هـو التصـّور، ويسـّمى »اإلدراك«، و«العلـم«. وتصـّور المحسوسـات مـن غير 

هـن بينهـا سـّمي »العلـم الخيالي«. تركيـب يسـّمى »العلـم الحسـي«، فـإذا رّكـب الذِّ

ين عمر بن علي. الرسالة الشمسية في المنطق، ومعها شروحها وحواشيها،  الكاتبي، نجم الدِّ  )1(

القاهرة: المطبعة األميرية، 1905م، ج1، ص233. وانظر أيضًا: 

بوالق، -  القاهرة: مطبعة  بن محمد. المطلع شرح إيساغوجي،  أبو يحيى زكريا  األنصاري، 

1171ه، ص6.

المظفر، محمد رضا. المنطق، قّم: مؤسسة النشر اإلسالمي، )د. ت.(، ص68 - 69.- 

الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت: - 

دار الكتب العلمية، 1983م، ص186.

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص10 وما بعدها.  )2(
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ـــر محســـوس؛ أي:  وكمـــا يكـــون التصـــّور لشـــيء محســـوس يكـــون لشـــيء غي

ق، ولكّنـــه  غيـــر مرئـــي، وال مســـموع، وال ملمـــوس، وال مشـــموم، وال متـــذوَّ

معقـــول إّمـــا بالبديهـــة، وإّمـــا بالنظـــر وإعمـــال الفكـــر فـــي المحسوســـات، وإّمـــا 

ـــل أو  ـــو بالحـــّس أو بالعق ـــد أن تصـــّوره ه ـــك الشـــيء بع ـــا بذل ـــرٍِّف عّرفن ـــٍل مع بفع

بالمعـــرِّف، بحيـــث يســـتنتج الذهـــن بقـــوة تســـّمى »العقـــل« معانـــي غيـــر محسوســـة، 

ومثـــال ذلـــك: حـــّب هذيـــن الوالديـــن لولدهمـــا هـــذا؛ أمـــٌر غيـــر محســـوس، وليـــس 

ـــة مـــا مـــن عمـــره بالبديهـــة،  ـــد يدركـــه بعـــد مرحل ـــه مـــاّدة فـــي الخـــارج، لكـــن الول ل

ويـــدرك ولـــٌد لغيـــر هذيـــن الوالديـــن حّبهمـــا لولدهمـــا بالنظـــر فـــي محسوســـات 

ــا، مثـــل: إطعامـــه، واحتضانـــه،  كثيـــرة تتعّلـــق بمعاملـــة ذينـــك الوالديـــن لولدهمـ

وتغطيتـــه، وحملـــه إلـــى كّل مـــكان، وهكـــذا، وإذا بلـــغ الولـــد هـــذه المرحلـــة 

يكـــون قـــد تجـــاوز مســـتوى »العلـــم الحســـي« و«العلـــم الخيالـــي« ووصـــل إلـــى 

ــك  ــد ذلـ ــم«، وعنـ ــّوة الوهـ ــل »قـ ــل بفعـ ــي« أي: الحاصـ ــم الوهمـ ــتوى »العلـ مسـ

يـــدرك المعانـــي غيـــر المحسوســـة الجزئيـــة مثـــل خـــوف هـــذا الخائـــف، وحـــزن 
هـــذا الثـــاكل، وفـــرح هـــذا المستبشـــر، وهكـــذا.)1(

أّما التصّور الحاصل بفعل المعرِّف فبيانه: أّن التعريف بالمحسوسات يكون 

ف له، فتدركها وتتصّورها،  ة المعرَّ في األصل بإحضارها بأعيانها لتباشرها حاسَّ

في  وهو  البحر  عن  ثك  يحدِّ كمن  الغالب،  في  رًا  متعذِّ األمر  هذا  كان  لّما  لكن 

اإلنسان  اّتخذ  إليك،  يحضره  أن  وال  إليه،  يأخذك  أن  يستطيع  وال  الصحراء، 

يتواضع هو  أن  بعد  اإلشارة،  التي هي  الجسم  مثل: حركة  التعريف  في  وسائل 

ف له على أّن هذه الحركة تعني كذا، وهذه تعني كذا، أو وسيلة الكالم،  والمعرَّ

بعد أن يتواضع معه على أّن هذا اللفظ يعني كذا، وإذا ُركِّب مع لفظ كذا فالمعنى 

كذا، أو الكتابة، بعد أن يتواضع معه على أّن رسم الحروف بشكل كذا يعني كذا، 

ورسم الكلمات بشكل كذا يعني كذا، وهكذا.

التقييد بـ«هذين« الوالدين، و«هذا« الولد، و«هذا« الخائف، و«هذا« الثاكل، لإلشارة إلى أنها   )1(

جزئيات لم ينتظم منها تصّور كلي بعد، وهو الذي أشرحه بعد حين.
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وهي:  المعاني،  هي  التي  المحسوسات  غير  أّما  المحسوسات،  في  هذا 

التعريف  إلى  فال سبيل  ألفاظ؛«)1(  بإزائها  ُوضع  إّنها  هنية من حيث  الذِّ »الّصور 

فاحتاج  ماّدة،  لها  الخارج، وليس  بإحضارها مطلقًا، ألّنها غير مشّخصة في  بها 

اإلنسان إلى التعريف بها عن طريق هذه الوسائل.

لشيء  صورٌة  هن  الذِّ في  تنطبع  أن  بـ«الكّلي«:  المراد  فإّن  هذا؛  امتهد  فإذا 

هن اشتراك مشّخصات كثيرة في تلك الصورة، أو  محسوس، بحيث ال يمنع الذِّ

ذلك  في  كثيرة  جزئيات  اشتراك  الّذهن  يمنع  ال  بحيث  معقول  معنى  فيه  ينطبع 

نًا لونه كذا، وطوله كذا، وعرضه  المعنى، ومثال ذلك: عندما تبصر العين فرسًا معيَّ

هن صورته، فإذا أبصرت فرسًا آخر غير ذلك األّول، يختلف  كذا؛ تنطبع في الذِّ

هن صورٌة أخرى لفرس آخر،  الذِّ انطبعت في  اللون والطول والعرض،  عنه في 

هن صورة مشتركة لتلك األفراس  وإذا حصل هذا األمر مّرة ثالثة استخلص الذِّ

هي صورة حيوان ذي أربع قوائم صورتها كذا، ورأس بصورة كذا، وظْهر بصورة 

اللون  في  ذاك  مختلفا عن  الفرس  هذا  يجعل  عّما  النظر  بغض  لكن  إلخ،  كذا، 

والطول والعرض، بل بما يجعله مختلفا عن األسد، وعن الذئب، وعن الحوت، 

وعن اإلنسان.

هــن ال يمنــع اشــتراك أفــراس كثيــرة  فتلــك الصــورة تســّمى: كليــًا، ألّن الذِّ

ــد اهلل،  ــى عب ــق عل ــي تنطب ــي الت ــي صــورة اإلنســان الكّل ــذا ف ــل ه ــل مث ــا، وق فيه

الكّلــي،  الذئــب  وصــورة  الكّلــي،  األســد  وصــورة  وأحمــد،  وعلــي،  وعمــر، 

ــن صــورة  ــات م ــذه الحيوان ــع ه ــان م ــه اإلنس ــترك في ــا يش ــذا فيم ــل ه ــل مث ــّم ق ث

هــن يســتخلص للجميــع صــورًة هــي صــورة الحيــوان التــي تنطبــق  الحيوانيــة، فالذِّ

علــى اإلنســان كبقيــة الحيوانــات، ولكنهــا تختلــف عــن صــورة الجمــاد، وصــورة 

النبــات، وهكــذا. ومــن هنــا جعلــوا الكّليــات متدرِّجــة فــي ســّلم مــن األعلــى 

كليــًة إلــى األســفل علــى خمــس درجــات، وســّموها »الكلِّيــات الخمــس«، وهــي 

الكاتبي، الشمسية، مرجع سابق، ج1، ص231.  )1(
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والخاّصــة،  والفصــل،  والنــوع،  »الجنــس،  وهــي:  بـ«إيســاغوجي«،  المشــهورة 
والعــرض العــاّم.«)1(

هن بالتفكر في محسوسات  وبيان »الكّلي« في المعاني: مثاًل عندما يستنتج الذِّ

متلبِّسة برجل خائف، مثل ارتعاش الجسم، وذبذبة الصوت، وانكماش األعضاء، 

معنى أّن هذا الرجل خائف، يحصل له تصّور للخوف لكن في حدود تلك الحالة 

من  سواء  أخرى،  مرات  المشهد  ذلك  رأى  فإذا  جزئية،  حالة  وهي  رآها،  التي 

نفسه أو من غيره، لكن مع مالبسات أخرى من المحسوسات، قد تكون متفقة، 

وقد تكون مختلفة، كالبكاء، أو الصراخ؛ عرف أّن هذه الحالة تشابه تلك، وإن 

ثّم يستنتج معنى كلِّيًا للخوف تشترك فيه كّل تلك  التفاصيل، ومن  اختلفت في 

يميِّزها عن معنى:  بما  يميِّز بعضها عن بعض، لكن  النظر عّما  الحاالت، بغض 

الحّب، والبغض، والفرح، والحزن، وهلّم جّرا.

فيه،«)2( هو  الشركة  وقوع  ره من  تصوُّ يمنع  »ما  بأّنه:  ف  ُيعرَّ الذي  فالجزئيُّ 

على عكس الكّلي، فهو فيما سبق من األمثلة في المحسوسات: عين الفرس ذي 

بعينه  تصّوره  إذا  هن  والذِّ الكذائي،  والعرض  الكذائي،  والطول  الكذائي،  الّلون 

يمنع مشاركة فرس آخر له في تلك الصورة العينية؛ إذ عين كّل فرس قائمة بنفسها 

منفصلة عن عين اآلخر.

وفي المعاني: خوف هذا الّرجل، أو حّب هذين الوالدين لهذا الولد، حالٌة 

حّب  أو  آخر،  رجل  خوف  عن  يختلف  ما  المحسوسات  من  بها  تلّبس  جزئية 

األنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص7. وانظر أيضًا:  )1(

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص85.- 

الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة. ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، دمشق: - 

دار القلم، 1993م، ص39.

الكاتبي، الشمسية، مرجع سابق، ج1، ص234. وانظر أيضًا:  )2(

األنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص6.- 

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص68 - 69.- 

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق،ص75.- 
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والدين آخرين لولد آخر في حالة جزئية أخرى، فهما ال يشتركان في تلك الصورة 

معنى  منها  َفِهَم  صورًة  حياته  في  ير  لم  اإلنسان  أّن  فرضنا  لو  بمعنى  نفسها؛ 

الخوف، أو معنى الحّب، إاّل تلك الصورة، ال يكون معنى الخوف عنده، أو معنى 

الحّب إاّل جزئيًا.

ق المنطقيون بين »الكّلي« الذي اصطلحوا على تعريفه  وتأسيسًا على هذا، فرَّ
بما ذكرت، و«الكّل« الذي هو اسٌم يجمع األجزاء، فقالوا:)1(

»الكّل« ال يصّح إطالقه  اسم ذلك  إّن  اسٌم يجمع األجزاء، بحيث  »الكّل« 

يصّح  بحيث  جزئيات؛  تحته  فمفهوٌم  »الكلي«  أّما  األجزاء.  تلك  من  جزء  على 

إطالق اسم ذلك »الكّلي« على كّل جزئيٍّ منها، ومثال هذا »اإلنسان« من حيث 

هو »كّل« يجمع أجزاًء هي: الجسم، والّروح، والعقل، ال يصّح أن نسّمي واحدًا 

ينطبق على جزئيات هي:  باعتباره مفهومًا »كلِّيًا«  أّما  من هذه األجزاء »إنسانًا«، 

زيد، وعمرو، وخالد، فيصّح أن نسّمي كّل واحد من هؤالء »إنسانًا«.

كّل جزئيٍّ  منطبقًا على  الحكم  يكون هذا  »الكّلي«  إذا أصدرنا حكمًا على 

من الجزئيات منفردًا، أّما إذا أصدرنا حكمًا على »الكّل« لم ينطبق على كّل جزء 

قلت:  إذا  فمثاًل:  األجزاء مجتمعة،  ينطبق على مجموع  بل  منفردًا،  األجزاء  من 

»اإلنسان حيوان ناطق« انطبق الحكم على كّل جزئية من جزئياته على انفراد؛ أي 

على: زيد منفردًا، وعلى عمرو منفردًا، وعلى خالد منفردًا، لكّن ال ينطبق على 

كّل جزء منفردًا؛ أي ال ينطبق على الجسم منفردًا، وال على الّروح منفردة، وال 

على العقل منفردًا.

- »الكلي« عند األصوليين والفقهاء.

في  وذلك  المنطقي،  باالصطالح  »الكّلي«  استعملوا  األصوليين  أّن  ُيالحظ 

كما  المنطقيون،  فّرق  ما  نحو  على  »الكّل«  وبين  بينه  وفّرقوا  »األلفاظ«،  باب 

قال ابن السبكي )توفي 756ه( : »مدلول العموم كّلية، ال كّل، وال كّلي، وبيانه 

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص34 وما بعدها.  )1(
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يتوّقف على معرفة الكّل، والكّلي، والكّلية، والجزء، والجزئية: أّما »الكّل«: فهو 

فالجزء  العشرة،  مع  كالخمسة  فيه  والحكم  فرد،  بعده  يبقى  ال  الذي  المجموع 

»الكّلي«:  وأّما  فهذا صادق،  الصخرة«،  يحمل  رجل  »كّل  كقولنا:  الكّل،  بعض 

فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، وإن شئت قلت: القدر المشترك بين جميع 

الحيوان صادق  فإّن  أنواعه،  أنواعه، واإلنسان في  الحيوان في  األفراد، كمفهوم 
على جميع أفراده، ويقابله »الجزئي«، كزيد...«)1(

»الكّلي«  مصطلح  تتّبعُت  فقد  االستعمال،  هذا  على  يقتصروا  لم  ولكنهم 

و«الكّلية« و«الكّليات« في مئات المواضع من كتب الفقه واألصول، مستعينًا بما 

كثيرة،  أشياء  به  أّنهم يصفون  االلكتروني، فالحظُت  البحث  اهلل من طرق  يّسره 

ويضيفونه إلى أمور عّدة، تؤول إلى خمسة عناوين بارزة، هي:

الحقائق الشرعية، واألدلة الشرعية، واألحكام الشرعية، والقواعد الشرعية، 

والمقاصد الشرعية.

هذه  على  الدالة  والعلماء  األئمة  أقوال  لبعض  استعراٌض  يلي  وفيما 

االستعماالت، أسوق منها خمسين نّصًا، وغرضي من هذا العدد إعطاُء شيٍء من 

مصداقية التتبع واالستقراء للمصطَلح، ]خاّصة وهو مصطلٌح متشعِّب، ولم أر َمْن 

راسة المفّصلة، وهو -في نظري- أولى بالشيوع والذيوع من مصطلح  أفرده بالدِّ

راسة على نحٍو  »المقاصد«، فاستحّق شيئًا من العناء، عسى أن يتقّرر بعد هذه الدِّ

بالتحليل واستخالص مدلوالت  تلك االستعماالت  أعقب  ثّم  ب[،  ُمَهذَّ ب  ُمَشذَّ

مصطلح »الكّلية« في كّل منها.

الوّهاب. اإلبهاج في شرح  أبو نصر عبد  الكافي. وولده  الحسن علي بن عبد  أبو  السبكي،   )1(

المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج2، ص83، وانظر أيضًا: 

الزركشي، بدر الّدين محّمد بن عبد اهلل. البحر المحيط، بيروت: دار الكتبي، 1994م، ج2، - 

ص287.

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج3، ص113 - 114.- 
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عن  استقالاًل  واألصوليين  الفقهاء  عند  »الكّليات«  مصطلح  إطالقات   -
المعنى المنطقي:

• الحقائق الّشرعية الكّلية:

اإللهية  والسنن  اإلسالمية،  والقيم  والتصّورات  العقائد  باب  في  ُيستعمل 

بعاّمة، كما في قول ابن عاشور: »فإّن إدراك الحقائق الكّلية لّذة روحانية عظيمة 

لشرف الحقائق الكّلية، وشرف العلم بها، وحصول المسّرة للنفس من انكشافها 

وإدراكها،«)1( [النص: 1] وقول سيد قطب )توفي 1965م( في تفسير قوله تعالى: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ژۈ 

اإلسالم«)2(  من حقائق  كّلية  »فهذه حقيقة  ]النساء: 65[:  ەئژ  ەئ  ائ  ائ 
]النص: 2[، وقوله في سياق آخر: »وهكذا يرسي ]أي: القرآن[ القواعد األساسية 

والحقائق الكّلية التي ال تضطرب وال تتغّير.«)3( ]النص: 3[

وُيستعمل بشكل أخّص في »الفقهيات«، كما في قول الرّصاع )توفي 894ه( 

مختصره)4(  تأليف  عليه  اشتمل  ما  جملة  »من  عرفة:  ابن  لحدود  شرحه  في 

الفقهية  الحقائق  ماهيات  تعريف  ومنعه:  بجمعه  مثله،  عن  الفحول  أعجز  الذي 

الكّلية.«)5(]النص: 4[

ويقول في شرح هذه العبارة: »وقوله: »الحقائق«، جمع حقيقة، وهي الماهية، 

وفي اصطالح األصول هي الّلفظ المستعمل فيما ُوضع له في اصطالح التخاطب، 

ولّما  الّشرعية،  هنا:  والمراد  والّشرعية...  والعرفية  الّلغوية  الحقائق  يشمل  وهو 

العربي،  التاريخ  مؤسسة  بيروت:  والتـنوير،  التحرير  محمد.  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن   )1(

2000م، ج3، ص284.

)2(  قطب، سيد. في ظالل القرآن، بيروت: دار الشروق، 1412ه، ج2، ص696 - 697.

المرجع السابق، ج5، ص3188.  )3(

يقصد: المختصر الفقهي.  )4(

الرّصاع، أبو عبد اهلل محّمد األنصاري. شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محّمد أبي األجفان   )5(

والطاهر المعموري، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1993م، ص64.
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كانت الّشرعية رّبما شملت الّدينية على مذهب المعتزلة؛ زاد الشيخ -رحمه اهلل- 

قيد »الفقهية«؛ لتخرج الّدينية، ثّم زاد في القيد »الكّلية« احترازًا من الّشخصية.«)1( 

]النص: 5[

رها الّشارع أو أهل  وقال: »الّظاهر أّن الّشيخ قصد بالحقائق األلقاب التي صيَّ

الّشرع حقائق على أمور كّلية، كالّصالة والّزكاة وما شابه ذلك.«)2( ]النص: 6[

ومنه قول الشاطبي: »ال ينبغي في االستنباط من القرآن االقتصار عليه دون 

النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ ألّنه إذا كان كلِّيًا، وفيه أمور كّلية، كما في شأن 

الّصالة، والّزكاة، والحّج، والّصوم، ونحوها، فال محيص عن النظر في بيانه.«)3( 

]النص: 7[

• األدّلة الكّلية:

الفقه: معرفة دالئل  الفقه: »أصول  ومنه قول األصوليين في تعريف أصول 

السبكي:  ابن  قال  المستفيد،«)4(  وحال  منها،  االستفادة  وكيفية  إجمااًل،  الفقه 

»والمراد باإلجمالية: كلِّيات األدّلة.«)5( ]النص: 8[

كّليات  استقراء  معناها  إّنما  الفقه  »وأصول  684ه(:  )توفي  القرافي  وقال 

األدّلة، حّتى تكون عند المجتهد ُنْصب عين.«)6( ]النص: 9[

وقال البخاري )توفي 730ه( شارحًا تقسيم البزدوي العلَم إلى قسمين: علم 

ي  التوحيد والّصفات، وعلم الفروع: »والنوع الثاني: علم الفروع، وهو الفقه، سمِّ

الرّصاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص65.  )1(

المرجع السابق، ص69.  )2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص369.  )3(

السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج1، ص19.  )4(

المرجع السابق، ج1، ص22.  )5(

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. أنوار البروق في أنواء الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط   )6(

وتهذيب الفروق لمحمد علي، بيروت: عالم الكتب، )د. ت.(، ج4، ص221.
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هذا النوع فرعًا لتوّقف صّحة األدّلة الكّلية فيه ]مثل كون الكتاب حّجة مثاًل[ على 

معرفة اهلل تعالى، وصفاته، وعلى صدق المبلِّغ وهو الّرسول ، وإّنما ُيعرف 

ذلك من الّنوع األّول، فكان هذا الّنوع فرعًا له من هذا الوجه.«)1( ]النص: 10[

ويقول الدهلوي )توفي 1176ه( في عقد الجيد: »حقيقة االجتهاد على ما 

ُيفهم من كالم العلماء: استفراغ الجهد في إدراك األحكام الّشرعية الفرعية من 

أدّلتها التفصيلية، الّراجعة كّلياتها إلى أربعة أقسام: الكتاب، والسّنة، واإلجماع، 

والقياس.«)2( ]النص: 11[

الّشرعية، الّطرف األّول: في األدّلة على  ومنه قول الشاطبي: »كتاب األدّلة 

الكتاب، والسنة،  الجملة... وهي:  األدّلة على  كّليات  األّول: في  الّنظر  الجملة، 

واإلجماع، والقياس.«)3( ]النص: 12[

وقوله: »إّن الكتاب قد تقّرر أّنه كّلية الّشريعة، وعمدة المّلة، وينبوع الحكمة، 

نجاة  وال  سواه،  اهلل  إلى  طريق  ال  وأّنه  والبصائر،  األبصار  ونور  الّرسالة،  وآية 

بغيره، وال تمّسك بشيء يخالفه، وهذا كّله ال يحتاج إلى تقرير واستدالل عليه؛ 

ألّنه معلوم من دين األّمة.«)4( ]النص: 13[

والتحسينيات[  والحاجيات  الضروريات  ]أي  الثالث  القواعد  »هذه  وقوله: 

وأّن  الّشرع،  أهل  إلى االجتهاد من  ينتمي  مّمن  أحٌد  ثبوتها شرعًا  يرتاب في  ال 

اعتبارها مقصود للّشارع، ودليل ذلك استقراء الّشريعة، والنظر في أدّلتها الكّلية 

والجزئية.«)5( ]النص: 14[

البخاري، عالء الّدين عبد العزيز بن أحمد. كشف األسرار شرح أصول البزدوي، بيروت: دار   )1(

الكتاب اإلسالمي، )د. ت.(، ج1، ص12.

الدهلوي، الشاه ولي اهلل أحمد بن عبد الّرحيم. عقد الجيد في أحكام االجتهاد والتقليد، تحقيق:   )2(

محّب الّدين الخطيب، القاهرة: المطبعة السلفية، )د. ت.(، ص3.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص5.  )3(

المرجع السابق، ج3، ص346.  )4(

المرجع السابق، ج2، ص51.  )5(
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• األحكام الكّلية:

ومعنى  ابتداًء،  الكلِّية  األحكام  من  ُشرع  ما  »العزيمة  الشاطبي:  قول  ومنه 

كونها كلِّية: أّنها ال تختّص ببعض المكّلفين من حيث هم مكّلفون دون بعض، 

اإلطالق  على  مشروعة  فإّنها  مثاًل؛  كالّصالة  بعض،  دون  األحوال  ببعض  وال 

والحّج،  والّزكاة،  الّصوم،  وكذلك  حال،  كّل  وفي  شخص،  كّل  في  والعموم 

والجهاد، وسائر شعائر اإلسالم الكّلية.«)1( ]النص: 15[

أّول  في  نزلت  مّكية،  »وهي  األنعام:  سورة  عن  الكالم  سياق  في  ويقول 

سياق  في  ويقول   ]16 ]النص:  األحكام،«)2(  كّليات  تقرير جميع  قبل  اإلسالم، 

األحكام  من  كان  ما  هو  الّشريعة  أحكام  من  بمّكة  المنّزل  أّن  »تقّرر  شبيه: 

أكثره  الّشرعية  باألحكام  القرآن  »تعريف  أيضًا:  ويقول  ]النص: 17[  الكّلية،«)3( 

كّلي ال جزئي.«)4( ]النص: 18[

وقال ابن القيم )توفي 751ه(: »والحاكم إذا لم يكن فقيه الّنفس في األمارات 

ودالئل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كلِّيات 

األحكام، أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الّناس بطالنه وال 

ون فيه...«)5( ]النص: 19[ يشكُّ

العاّمة،  الكّلية  األحكام  بين  الفرق  »ويجب  تيمية:  آلل  المسّودة  في  وجاء 

وبين أحكامه)6(الّشخصية الخاّصة.«)7( ]النص: 20[

المرجع السابق، ج1، ص300.  )1(

المرجع السابق، ج3، ص277.  )2(

المرجع السابق، ج3، ص104.  )3(

المرجع السابق، ج3، ص366.  )4(

ابن القيم، أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر. الّطرق الحكمية في الّسياسة الّشرعية، تحقيق: نايف   )5(

بن أحمد الحمد، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(، ج1، ص6.

. ؛ ألّن الكالم وارد في مسألة جواز اجتهاد النبي الضمير يرجع إلى النبي  )6(

آل تيمية، مجد الّدين وعبد الحليم وأحمد. المسّودة في أصول الفقه، تحقيق: محّمد محيي   )7(

الّدين عبد الحميد، بيروت: دار الكتاب العربي، )د. ت.(، ص507.
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ومن هذا الباب ما جاء في تعريف القواعد الفقهية بأّنها أحكام عاّمة كّلية، 

كما في قول ابن خطيب الدهشة )توفي 834ه(: »القاعدة حكم كّلي ينطبق على 

جزئياته لنتعّرف أحكامها منه.«)1( ]النص: 21[

الفقهية  »القواعد  1999م(:  )توفي  الزرقا  أحمد  مصطفى  الشيخ  وقول 

تشريعية عاّمة في  تتضّمن أحكامًا  كّلية في نصوص دستورية،  فقهية  هي أصوٌل 

الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.«)2( ]النص: 22[

• القواعد الكّلية:

و«القضايا«،  »القوانين«،  مثل  أخرى،  مصطلحات  المصطلح  هذا  ويرادف 

كما في قول الفارابي )توفي 339ه(: »والقوانين في كّل صناعة أقاويل كّلية؛ أي: 

ناعة  الصِّ تلك  عليه  تشتمل  مّما  كثيرة  أشياء  منها  واحد  كّل  في  ينحصر  جامعة، 

على  أو  للّصناعة  موضوعة  هي  التي  األشياء  جميع  على  يأتي  حتى  وحدها، 

أكثرها.«)3( ]النص: 23[

في  دة  المتعدِّ المنتشرة  األمور  ضبط  »فإّن  794ه(:  )توفي  الزركشي  وقال 

القوانين المّتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها.«)4( ]النص: 24[

وقال الغزالي )توفي 505ه( في شرح منهج اإلمام الشافعي في االستدالل: 

»ثّم أحسن نظره في الفرع ]أي: الّشافعي[، وتنّبه ألمرين عظيمين: أحدهما: تقديم 

ل؛ خيفة انتهاضه  القواعد الكلِّية على األقيسة الجزئية، ولذلك أوجب القتل بالمثقَّ

العالئي  قواعد  من  مختصر  أحمد.  بن  محمود  الّدين  نور  الثناء  أبو  الدهشة،  خطيب  ابن   )1(

وكالم اإلسنوي، دراسة وتحقيق: مصطفى محمود البنجويني، بغداد: وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، 1985م، ص64.

الزرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، 1998م، ج2، ص965.  )2(

الفارابي، أبو نصر. إحصاء العلوم، قّدم له وشرحه وبّوبه: علي بو ملحم، بيروت: دار ومكتبة   )3(

الهالل، 1991م، ص17.

الزركشي، بدر الّدين محّمد بن عبد اهلل. المنثور، الكويت: وزارة األوقاف الكويتية، 1985م،   )4(

ج1، ص65.
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ماء في نفيه إبطال قاعدة القصاص.«)1( ]النص: 25[ ذريعًة إلى إهدار الدِّ

ومثله قول الزركشي: »مسألة: التمّسك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كّلية 

مردود.«)2( ]النص: 26[

وقال ابن قدامة )توفي 620ه(: »أّما تحقيق المناط فنوعان: أّولهما: ال نعرف 

منصوصًا  أو  عليها،  متفقًا  الكّلية  القاعدة  تكون  أن  ومعناته:  خالفًا،  جوازه  في 

عليها، وُيجتهد في تحقيقها في الفرع.«)3( ]النص: 27[

لم  التي  القواعد  الكّلية  بالقواعد  »المرد  1098ه(:  )توفي  الحموي  وقال 

تدخل قاعدٌة منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض األفراد.«)4( ]النص: 

]28

ال  المجتهَدات  في  الحاكم  حكم  أنَّ  رة  المقرَّ »القاعدة  الّسبكي:  ابن  وقال 

ُينقض إاّل إذا خالف الّنص، أو اإلجماع، أو القياس الجلّي، أو القواعد الكّلية.«)5( 

]النص: 29[

وقال الشاطبي: »إّن الّضرر والّضرار مبثوٌث منعه في الّشريعة كّلها، في وقائع 

جزئيات، وقواعد كّليات.«)6( ]النص: 30[

االحتجاج  في  كثيرًا  اختالفًا  العلماء  بين  نجد  »ولذلك  عاشور:  ابن  وقال 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المنخول من تعليقات األصول، تحقيق: محّمد حسن هيتو،   )1(

بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 1998م، ص611.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص93.  )2(

ابن قدامة، أبو محمد موّفق الّدين عبد اهلل بن أحمد. روضة الناظر وُجّنة المناظر، بيروت:   )3(

مؤسسة الرّيان، 2002م، ج2، ص145.

الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مّكي. غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر البن   )4(

نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م، ج1، ص198.

السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي. فتاوى السبكي، القاهرة: دار المعارف، )د. ت.(،   )5(

ج1، ص369.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص16.  )6(



45

أو  اللفظية  الكلِّيات  أي  القواعد؛  خالفت  إذا  اآلحاد  وبأخبار  األعيان،  بقضايا 

المعنوية.«)1( ]النص: 31[

ومـــن نمـــاذج اســـتعمال مصطلـــح »القواعـــد الكّليـــة« ومرادفاتهـــا عنـــد 

واألصولييـــن: الفقهـــاء 

منارها  تعالى  اهلل  -زاد  المحّمدية  المعّظمة  الشريعة  »فإّن  القرافي:  قول 

شرفًا وعلّوًا- اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسّمى 

بأصول الفقه... والقسم الثاني: قواعد كّلية فقهية جليلة«)2(، ثّم يقول: »ومن جعل 

الفروع  عليه  تناقضت  الكّلية  القواعد  دون  الجزئية  بالمناسبات  الفروع  يخرِّج 

واختلفت... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات الندراجها 

في الكلِّيات، واّتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب.«)3( ]النص: 32[

الفرائض.«)4(  علم  في  نافعة  كّليات  في  التاسع:  »الباب  الّذخيرة:  في  وقال 

]النص: 33[

]النص: 34[  »الكّليات،«  فقال:  المنثور عنوانًا كهذا،  الّزركشي في  ووَضع 

مقاِرَنًة  الّنية  تكون  أن  يجب  عبادة  »كّل  مثل:  القواعد  من  جملة  تحتها  وذكر 

ألّولها، إاّل الّصوم والّزكاة والكّفارة. كّل عبادة ُيخَرُج منها بفعل ينافيها ويبطلها، 
إاّل الحّج والعمرة...«)5(

وسائر  األصول  من  أخّص  هو  كّلي  كّل  بالقاعدة:  »ونعني  المّقري:  وقال 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محّمد. مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيق ودراسة: محّمد الطاهر   )1(

الميساوي، عّمان: دار النفائس، 2001م، ص321.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص2.  )2(

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص3.  )3(

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. الذخيرة، تحقيق: محّمد حّجي وآخرون، بيروت: دار   )4(

الغرب اإلسالمي، 1994م، ج13، ص67.

الزركشي، المنثور، مرجع سابق، ج3، ص104 - 105.  )5(
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الخاّصة.«)1(   الفقهية  الضوابط  العقود، وجملة  العاّمة، وأعّم من  العقلية  المعاني 

]النص: 35[

وقال عبد النبي بن عبد الّرسول نكري: »القانون... هو والقاعدة: قضية كّلية، 

ُتعرف منها بالقّوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها.«)2( ]النص: 36[

النجار: »فالقواعد: جمع قاعدة، وهي هنا عبارٌة عن ُصَور كّلية،  ابن  وقال 

العقد  التي تحتها... وذلك كقولنا: حقوق  منها على جزئياتها  تنطبق كّل واحدة 

تتعّلق بالموكِّل دون الوكيل، وكقولنا: الحيل في الّشرع باطلة، فكّل واحدة من 

هاتين القضيتين ُيتعّرف بالنظر فيها قضايا متعّددة.«)3( ]النص: 37[

قبل  كانوا  »الّناس  606ه(:  )توفي  الّرازي  قول  كذلك:  النماذج  هذه  ومن 

اإلمام الّشافعي يتكّلمون في مسائل الفقه، ويعترضون، ويستدّلون، ولكن ما كان 

معارضاتها،  كيفية  وفي  الّشرعية،  الدالئل  معرفة  في  إليه  ُيرجع  كّلي  قانون  لهم 

وترجيحاتها، فاستنبط الّشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانونًا كلِّيًا ُيرجع 

إليه في معرفة مراتب أدّلة الّشرع.«)4( ]النص: 38[

وقال صدر الّشريعة عبيد اهلل بن مسعود )توفي 719ه(: »وعلم أصول الفقه: 

ل بها إليه على وجه التحقيق؛ أي: العلم بالقضايا الكّلية  العلم بالقواعد التي ُيتوصَّ

ل بها إلى الفقه.«)5( ]النص: 39[ التي ُيتوصَّ

المقري، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد التلمساني. القواعد، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد اهلل   )1(

ابن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث اإلسالمي، )د. ت.(، ج1، ص212.
الّرسول. جامع العلوم في اصطالحات الفنون، عّربه من  النبي بن عبد  نكري، األحمد عبد   )2(

الفارسية: حسن هاني فحص، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م، ج3، ص39.

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص44 - 45.  )3(

السقا،  أحمد حجازي  تحقيق:  الشافعي،  اإلمام  مناقب  بن عمر.  محّمد  الّدين  فخر  الّرازي،   )4(

القاهرة: مكتبة التراث األزهرية، 1986م، ص157.

صدر الشريعة، عبيد اهلل بن مسعود. التوضيح في حّل غوامض التنقيح، تحقيق: زكريا عميرات،   )5(

بيروت: دار الكتب العلمية، 1996م، ج1، ص34.
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وقال ابن الهمام )توفي 861ه( في سياق تعريف أصول الفقه: »القواعد التي 

ُيتوّصل بمعرفتها، والقواعد هنا: معلومات، أعني: المفاهيم التصديقية الكّلية، من 

نحو: األمر للوجوب.«)1( ]النص: 40[

وقال ابن السبكي بعدما ذكر أمثلًة من األدّلة التفصيلية: »وِلهذه األدّلة وأمثالها 

والتقييد،  واإلطالق  والخصوص،  والعموم  والنهي،  األمر  مطلق  وهي:  كّليات، 

والقياس،  الواحد،  وخبر  واإلجماع،  والنسخ،  والتبيين،  واإلجمال،  والفعل، 

والمرسل، وقول الّصحابي، والمصلحة المرسلة، واألخذ باألخّف، واالستحسان 

عند من يقول به.«)2( ]النص: 41[

• المقاصد الكّلية:

بحفظها خمسة:  الّشريعة  التي جاءت  الكّلية  »األصول  الشاطبي:  قول  ومنه 

وهي الّدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.«)3( ]النص: 42[

ومنه قول ابن الهمام في تقسيم العّلة: »تنقسم بحسب المقاصد، واإلفضاء 

إليها، واعتبار الّشارع:

فاألّول: وهو بالذات للمقاصد ويستتبعه، وهي: ضرورية لم ُتهدر في مّلة: 

بالقصاص،  والنفس  البدع...  إلى  الداعي  وعقوبة  الجهاد،  بوجوب  الّدين  حفظ 

وحّده،  نا  الزِّ ُحرمة  من  بكلٍّ  والّنسب  وحّده،  الُمْسِكر  ُحرمة  من  بكلٍّ  والعقل 

والمال بعقوبة الّسارق والمحارب،«)4( قال شارحه ابن أمير الحاج )توفي 879ه(: 

»تسّمى هذه بالكّليات الخمس، وكلٌّ منها دون ما قبله، وحصر المقاصد في هذه 

ثابت بالنظر إلى الواقع، وعادات الملل، والّشرائع باالستقراء.«)5( ]النص: 43[

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد. التحرير، ومعه التقرير والتحبير البن أمير الحاج، بيروت:   )1(

دار الكتب العلمية، 1983م، ج1، ص28 - 29.

السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج1، ص22.  )2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص46 - 47.  )3(

ابن الهمام، التحرير، مرجع سابق، ج3، ص143.  )4(

ابن أمير الحاج، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد. التقرير والتحبير، مطبوع مع التحرير البن الهمام،   )5(

بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م، ج3، ص144.
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والحاجيات،  الضروريات،  هنا:  بالكّليات  »وأعني  الشاطبي:  قول  ومنه 

وهي:  الّدارين،  صالح  يكون  بها  التي  المقاصد   ...« وقوله:  والتحسينيات«)1(، 

ألطرفها،  ٌم  ومتمِّ لها،  ٌل  مكمِّ هو  وما  والتحسينات،  والحاجيات،  الضروريات، 

وهي أصول الّشريعة.«)2( ]النص: 44[

)توفي  الجويني  قول  والِحكم  المصالح  على  »الكّلية«  إطالق  في  ومّما 

478ه( وهو يشرح منهج اإلمام الّشافعي في ترتيب األدّلة: »فإن َعِدم المطلوب 

الّشرع  كّليات  في  ينظر  ولكّنه  بعد،  القياس  في  يُخْض  لم  الدرجات  هذه  في 

ل، فإّن  ومصالحها العاّمة، وعّد الشافعي من هذا الفّن إيجاب القصاص في المثقَّ

نفيه يخرم قاعدة الّزجر.«)3( ]النص: 45[

الّرسول  ما كانوا يجرون على مراسم الجدليين  وقوله: »فإّن أصحاب 

من نّظار الّزمان في تعيين أصل، واالعتناء باالستنباط منه، وتكّلف تحرير على 

الّرسم المعروف المألوف في قبيله، وإّنما كانوا يرسلون األحكام، ويْعِقلونها في 

مجالس االشتوار بالمصالح الكّلية.«)4( ]النص: 46[

الواجبات  من  العلم  لطلبة  الكفاية  "رزق  728ه(:  )توفي  تيمية  ابن  وقول 

الّشرعية؛ بل هو من المصالح الكّلية التي ال قيام للخلق بدونها.")5( ]النص: 47[

وقول ابن القيم )توفي 751ه(: "وأّما تحريم المرأة على الّزوج بعد الطالق 

الثالث، وإباحتها له بعد نكاحها للثاني؛ فال يعرف حكمته إاّل من له معرفة بأسرار 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص30.  )1(

المرجع السابق، ج1، ص77.  )2(

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل. البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم   )3(

يب، الدوحة: جامعة قطر، 1399ه، ج2، ص1338. الدِّ

المرجع السابق، ج2، ص828.  )4(

بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الفتاوى،  مجموع  الحليم.  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية،  ابن   )5(

 محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995م، 

ج31، ص14.
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الّشريعة، وما اشتملت عليه من الِحَكم والمصالح الكّلية.")1( ]النص: 48[

وقول الّشاطبي: »إّن أحكام الّشريعة تشتمل على مصلحة كّلية في الجملة، 

وعلى مصلحة جزئية في كّل مسألة على الخصوص.«)2( ]النص: 49[

وقــول ابــن عاشــور، ومــا نقلــه عــن الــرازي فــي تفســير قولــه اهلل تعالــى: 

ژى ائ ائ ەئ ەئژ ]النســاء: 26[: »الهدايــة إلــى أصــول مــا صلــح 

بــه حــال األمــم التــي ســبقتنا مــن كّليــات الشــرائع ومقاصدهــا، قــال الفخــر: فــإّن 

الشــرائع والتكاليــف وإن كانــت مختلفــة فــي نفســها، إاّل أّنهــا مّتفقــة فــي بــاب 

المصالــح.«)3( ]النــص: 50[

- تحليل هذه اإلطالقات:

أستخلص من هذه اإلطالقات أمورًا:

أولهــا: أّن مصطلــح »الكّليات« يطلــق بالتفصيل على ما يلي:

- المعتقدات والتصّورات والقيم اإلسالمية بعاّمة: مثل: التوحيد، والعبودية، 

والحاكمية، والمعاد، وهوان الدنيا، وكذلك السنن اإللهية، مثل: مضمونية 

في  كما  جّرا،  وهلّم  الظلم،  منقلب  وسوء  األّيام،  وُدولة  للخلق،  الّرزق 

النصوص: 1، 2، 3.

- كّل ما له حقيقة شرعية وفقهية خاّصة، سواء اختلفت عن الحقيقة اللغوية، 

أو الحقيقة العرفية، أم اتفقت، مثل: الّنكاح، والّطالق، والّظهار، واإليالء، 

والّشركة،  والحوالة،  َلم،  والسَّ والجائحة،  والعرية،  والحضانة،  والّلعان، 

في  كما  ونحوها،  والميراث،  والجناية،  واإلجارة،  والشفعة،  والعارية، 

النصوص: 4، 5، 6، 7.

ابن القيم، أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر. إعالم الموّقعين عن رّب العالمين، تحقيق: محّمد   )1(

عبد الّسالم إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م، ج2، ص56.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص386.  )2(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج4، ص97.  )3(



50

في  كما  والقياس،  واإلجماع،  والسنة،  الكتاب،  وهي:  اإلجمالية،  األدلة   -

النصوص: 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14.

- األحكام الكلية، كما في النصوص: 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 

.22

- القواعد بعاّمة: وما في معناها من القوانين، والقضايا، كما في النصوص: 

.31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23

- القواعد الفقهية، كما في النصوص: 32، 33، 34، 35، 36، 37.

- القواعد األصولية، كما في النصوص: 38، 39، 40.

- الخطط التشريعية، كما في النص: 41.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  األجناس   -

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  الثالث:  ومراتبها  والمال، 

ومكّمالت كّل منها، كما في النصوص: 42، 43، 44.

- كّل ما في معنى المقاصد من المصالح والمعاني، كما في النصوص: 45، 

.50 ،49 ،48 ،47 ،46

وهذه األمور العشرة تتجّمع في العناوين الخمسة كما ذكرت، مع التنبيه إلى 

عنصر التداخل، وهو أّن ما يكون داخاًل في القواعد الكّلية مثاًل قد يدخل كذلك 

في المقاصد الكّلية، أو في األدّلة الكّلية، أو في األحكام الكّلية، والعلماء أنفسهم 

كثيرًا ما يعبِّرون عن المعنى نفسه تارة بالقاعدة، وتارة بالمقصد والمصلحة، وتارة 

بالحكم، وتارة بالدليل، وهكذا، لكن هذا ال يعني أّنها شيء واحد، والّنظر الدقيق 

في الّسياق يجعلنا نمّيز بين ما يدخل هنا، أو هناك.

مختلفة،  واعتبارات  زوايا  له  اإلطالقات  هذه  في  »الكّلية«  مدلول  ثانيها: 

عّن  -فيما  االعتبارات  وهذه  أحيانًا،  وتتداخل  أحيانًا،  بعض  عن  بعضها  يستقّل 

لي- هي:
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- عدم االختصاص ببعض المكّلفين دون بعض من حيث هم مخاطبون.

- عدم االختصاص ببعض األحوال، أو األزمان، أو األمكنة دون بعض من 

حيث هي ظروف للتكليف.

- عدم االختصاص ببعض التشخصات المناطية ألفعال المكّلفين دون بعض.

الوقائع دون بعض من حيث  لبعض  الفقهية  باألحكام  - عدم االختصاص 

مصدر استنباطها.

- عدم االختصاص بفروع باب من أبواب التشريع دون فروع باب آخر.

- عدم االختصاص ببعض فروع الباب دون بعض.

- عدم االختصاص ببعض األدلة التفصيلية دون بعض.

وتوزيع هذه االعتبارات على اإلطالقات المذكورة يكون كاآلتي:

العقائـد والتصـّورات والقيـم اإلسـالمية والّسـنن اإللهية منظوٌر فـي كّليتها إلى 

االعتباريـن األّول والثانـي، وهـو واضـح. والحقائـق الّشـرعية الفقهيـة منظـوٌر فـي 

ـلم، أو الشـركة؛  كّليتهـا إلـى االعتبـار الثالـث، بمعنـى: إذا قلـت: النـكاح، أو السَّ

وهـذه  وذاك،  ـلم  السَّ وهـذا  وذاك،  النـكاح  هـذا  علـى  تنطبـق  كّليـة  فهـي حقائـق 

الشـركة وتلـك. والّشـعائر العاّمـة -ال باعتبارهـا حقائـق، بـل باعتبارهـا تكاليـف- 

منظـور فـي كّليتهـا إلـى االعتباريـن األّول والثانـي، وهو واضح. واألدّلـة اإلجمالية 

منظـوٌر فـي كّليتهـا إلـى االعتبـار الّرابـع، بمعنـى: أّن الكتـاب أو السـنة أو اإلجمـاع 

أو القيـاس مصـادر اسـتنباط ال تختـّص ببعـض األحـكام الفقهيـة دون بعـض، فـي 

حيـن أن قولـه تعالـى: ژڱ ڱژ دليـٌل علـى حكـم الصـالة دون غيرهـا. 

واألحـكام العاّمـة منظـور فـي كّليتهـا إلـى االعتباريـن األّول والثانـي، وهـو واضح. 

والقواعـد الفقهيـة إذا كانـت عاّمـة ألكثـر مـن بـاب، واألجنـاس الخمسـة لمقاصـد 

الّشـريعة ومراتبهـا الثـالث ومكّمـالت كّل منهـا، ومـا فـي معناهـا مـن المصالـح 

العاّمـة منظـوٌر فـي كّليتهـا إلـى االعتبـار الخامـس، وهـو واضـح. والقواعـد الفقهيـة 
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ومقاصـد الّشـريعة ومصالحهـا إذا كانـت خاّصـة ببـاب واحـد منظـوٌر فـي كّليتهـا 

إلـى االعتبـار الّسـادس، وهـو واضـح. والقواعـد األصوليـة منظـوٌر فـي كّليتهـا إلـى 

االعتبـار الّسـابع، بمعنـى: قاعـدة »األمـر للوجـوب« تنطبـق علـى الّدليـل التفصيلـي 

هـذا وذاك، هـذه اآليـة وتلـك، هـذا الحديـث وذاك.

ناظٌر اإلتيان بوجوه أخرى من اعتبار األمر كلِّيًا، سواء في هذه  ولو حاول 

اإلطالقات أو في غيرها، ألمكنه ذلك.

و«الكلِّية«؛  بـ«الكلِّي«،  األمر  االعتبارات في وصف  بين هذه  التمييز  ثالثها: 

يفتح أغالقًا ُمْرَتَجًة ومفضية إلى نزاعات متعّلقة بهذا المصطلح؛ وما يترتب عليه.

ــة ذاتهــا،  ــي مــن الزاوي فحيــث ال ينظــر المتنازعــان إلــى وصــف األمــر بالكلِّ

تضيــع حقيقتــه، وتضيــع الثمــرة المــراد اجتناؤهــا منــه، ومــن ذلــك مثــاًل: مــا 

صادفنــي مــرارًا)1( مــن االعتــراض علــى اســتنباط الحكــم فــي ضــوء مقصــده بنــاًء 

ــاب  ــات هــي الكت ــًا تشــريعيًا؛ إذ يقــول المعتــرض: الكّلي علــى كــون المقصــد كلِّي

والســنة، ويأتــي بعبــارة الشــاطبي الســالف ذكرهــا: »إّن الكتــاب قــد تقــّرر أّنــه 

كّليــة الّشــريعة...،«)2( وبغيرهــا مّمــا يفيــد وجــوب الــرّد عنــد التنــازع إلــى الكتــاب 

والســنة، وهــذا المعتــِرض ينظــر فــي وصــف الكتــاب والســنة بالكّليــة إلــى االعتبــار 

الرابــع، وهــو غيــر االعتبــارات: األول والثانــي والخامــس والســادس، التــي منهــا 

ــع ليــس هــو محــّل النقــاش  ــار الراب ــة، واالعتب ــى وصــف المقصــد بالكّلي ُينظــر إل

ــة«  ــن »كّلي ــم الشــرعي؛ إْذ ال تصــادم بي ــٌج للحك ــي منِت ــا: المقصــد الكلِّ ــي قولن ف

الكتــاب والســنة التــي معناهــا: الحجيــة إجمــااًل، وبيــن »كّليــة« المقصــد التــي 

ــا. معناهــا عــدم االختصــاص بمــا ذكرن

وأحسب أّن الرّد المشهور البن تيمية وابن القيم على من يعارضون أخبار 

بالجامعة  الشريعة  الفقه في كلية  اعتراض أحد األساتذة أعضاء لجنة قسم أصول  من ذلك   )1(

األردنية على موضوع البحث قائاًل: »الكليات هي الكتاب والسنة«.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص346.  )2(
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أي:  بنفسه؛«)1(  أصٌل  »الخبر  معناها:  التي  بالعبارة  والكّليات  بالقواعد  اآلحاد 

العبارة: الخبر -من حيث  التمييز كذلك، فإذا كان مراد  ُكلِّيٌّ بنفسه؛ ينحّل بهذا 

بينه وبين  التصادم  بنفسه؛ فليس هذا محّل اعتراض من فرضوا  هو خبر- حّجٌة 

الكلِّيات، وال يتنافى مع مذهبهم في شيء. وإذا كان المراد: المضمون التشريعي 

ُيناَقش في كّل خبر على حدته. نعم، قد يتضّمن الخبر  للخبر كليٌّ بنفسه؛ فهذا 

أصاًل تشريعيًا كلِّيًا حّتى وإن كان خبر آحاد، كما في قوله : »إّنما الّرضاعة من 

الَمجاعة«، ومثل هذا هو الذي يصدق عليه كالم ابن تيمية، وقد يتضّمن حكمًا 

جزئيًا غير كلِّي، وال يكون أصاًل بْلَه استثناًء وقضيَة َعْين، كما في قوله  لسهلة 

بنت سهيل زوج أبي حذيفة في شأن سالم مواله: »أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب 

الذي في نفس أبي حذيفة«، ومثل هذا هو الذي يقصد المعارضون حمله على 

األصل الكّلي، مع صرف النظر عن مناقشة كلِّ مثال على حدته؛ إذ يمكن ترجيح 

ن الخبر  الكلية على الخبر، ويمكن ترجيح الخبر على الكلية، بناًء على مدى تضمُّ

معنى كلّيًا في نفسه أو عدم تضّمنه لذلك.

وهذا ما يفرض ضرورة تعيين االعتبارات المقصودة بكون الشيء كّليًا في 

بحثنا هذا، قبل الخلوص إلى تعريف »الكلِّيات التشريعية« تعريفًا مركبًا من هذا 

البحث، تالفيًا لهدر ثمرات الموضوع بالنِّزاع اللفظي، وسيأتي ذلك.

اللغوي في عنصر  المعنى  تلتقي مع  كّليًا  الزوايا العتبار األمر  رابعها: هذه 

»جمع األجزاء« مع عدم اشتراط كون األجزاء مادية، وتلتقي مع المعنى المنطقي 

في عنصر »الشركة«، مع عدم التزام الحّد المنطقي تمامًا.

ومتداخٌل  متشعِّب،  »الكّليات«  مصطلح  أّن  وضح  فقد  هذا،  امتهد  فإذا 

عليه-:  اهلل  -رحمة  األنصاري  فريد  الدكتور  الشيخ  قول  ق  يصدِّ وهذا  كثيرًا، 

»«إّن المصطلح هو العلم«، ذلك قوٌل يجري مجرى القاعدة في جميع العلوم، 

اة«، و«الجوائح«، ونحوها. انظر:  كما في مسألة »الـُمَصرَّ  )1(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص557. - 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص15، وج2، ص257.- 
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من  اكتنازًا  أكثر  تجعله  بميزات  المصطلح  فيه  يتفّرد  خصوٌص  منها  وللّشرعي 
حيث هو تصّورات وقضايا وإشكاالت.«)1(

األكاديمية-  راسات  الدِّ في  -كما  معّينة  بأهداف  المقّيد  المنهجي  والبحث 

ببعض  ص  ويخصَّ بعض،  دون  االعتبارات  ببعض  المصطلح  د  يحدَّ أن  يستلزم 

الكتاب؛  هذا  عنوان  في  »التشريعية«  قيد  جاء  هنا  ومن  بعض،  دون  اإلطالقات 

ليحّد من هذا االنتشار، ويضيِّق من هذه الّسعة، وفق ما يخدم األهداف المعلنة 

مة. وإذا كان هكذا؛ فلنبيِّن مدلول مصطلح »التشريع« في العنوان اآلتي،  في المقدِّ

ثّم نعود إلى هذه اإلطالقات لننتخب منها ما يتناسب مع هذا القيد.

2- تعريف التشريع لغة واصطالحًا:

أ- تعريف التشريع لغة:

ع« بالتشديد، وهو في الّلسان: إيراد اإلبل على ِشْرعة  »التشريع« مصدُر »شرَّ

الماء لتشرب منها؛ أي: سوقها إليها، وفي المثل: »أهون الّسقي التشريع«؛ ألّنه ال 
يتطلب تعبئة الماء في الّدالء.)2(

والَمْشَرعة:  راُع،  والشِّ ريعة،  والشَّ ْرعة،  »والشِّ منظور:  ابن  فقال  ْرعة،  الشِّ أّما 

الناس  َيْشَرُعها  التي  الّشاربة  مورد  منها... وهي  الماء  إلى  ُيْنَحَدر  التي  المواضع 

منها،  وتشَرب  َتْشَرعها  حتى  هم  دوابَّ عوها  َشرَّ وربما  وَيْسَتُقوَن،  منها،  فيشربون 

يها َشريعًة حّتى يكون الماء ِعّدًا ال انقطاع له، ويكون ظاهرًا َمِعينًا  والعرب ال تسمِّ
ال ُيْسقى بالرِّشاء.«)3(

رع: مصدٌر معناه وضع الطريق، قال الراغب األصفهاني )توفي 502ه(:  والشَّ

»الّشرع: نْهُج الّطريق الواضح، يقال: َشَرْعُت له طريقًا، والّشرع: مصدر، ثّم ُجعل 

األنصاري، فريد. المصطلح األصولي عند الشاطبي، القاهرة: دار السالم، 2010م، ص27.  )1(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »شرع«، ج8، ص175.  )2(

المرجع السابق.  )3(
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للطريقة  ذلك  واسُتعير  وشريعة،  وِشْرٌع،  َشْرٌع،  له:  فقيل  الّنهج،  للّطريق  اسمًا 
اإللهية.«)1(

في  ُيفَتح  شيٌء  وهو  واحٌد،  أصٌل  والعين  والّراء  »الّشين  فارس:  ابن  وقال 
ريعة.«)2( ين، والشَّ ْرعة في الدِّ امتداٍد يكون فيه... واشُتّق من ذلك الشِّ

ومنه قوله تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الجاثية: 18[، وقوله: 

ژڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]المائدة: 48[.

فيتحّصــل أّن الّشــريعة فــي اللغــة تطلــق علــى: َمِعيــن المــاء نفســه، وعلــى 

ــه. ــق إلي الطري

َسْوق  هو  »المصدر«:  والتشريع  الطريق،  وضع  هو  »المصدر«:  والّشرع 

والتشريع  »االسم«،  الّشرع  ثّم صار  الطريق،  الماء عبر ذلك  َمعين  إلى  الشارب 

»االسم« يطلقان على الطريق نفسه.

ــى  ــًا إلـ ــا طريقـ ــريعًة كونهـ ــة شـ ينيـ ــكام الدِّ ــمية األحـ ــي تسـ ــبه فـ ــون الّشـ فيكـ

الّصـــالح فـــي المعـــاش، والفـــالح فـــي المعـــاد، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه َمِعيـــٌن 

ــالح. ــالح والفـ ــك الّصـ لذلـ

ويكون الّشبه في تسمية سّن األحكام الّدينية تشريعًا كونه وضعًا للطريقة التي 

بسلوكها يهتدي الناس إلى الّصالح في المعاش، والفالح في المعاد، وكونه َسْوقًا 

للناس إلى َمعين الّصالح والفالح عبر هذه الطريقة.

ب- تعريف التشريع اصطالحًا:

ــريع  ــه: "التشـ ــي 1956ه( بقولـ ــاّلف )توفـ ــاب خـ ــد الوهـ ــيخ عبـ ــه الشـ عّرفـ

فـــي االصطـــالح الشـــرعي والقانونـــي هـــو ســـّن القوانيـــن التـــي ُتعـــرف منهـــا 

)1(  الّراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محّمد. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان 

عدنان داودي، دمشق: دار القلم، 1992م، ص532.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج3، ص262.  )2(
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ــوادث،  ــة والحـ ــن األقضيـ ــم مـ ــدث لهـ ــا يحـ ــن، ومـ ــال المكّلفيـ ــكام ألعمـ األحـ

ــله وكتبـــه، فهـــو  فـــإن كان مصـــدر هـــذا التشـــريع هـــو اهلل ســـبحانه بواســـطة رسـ

التشـــريع اإللهـــي، وإن كان مصـــدره النـــاس ســـواًء كانـــوا أفـــرادًا أم جماعـــات، 
ــي.")1( ــريع الوضعـ ــو التشـ فهـ

وقال األستاذ محّمد مصطفى شلبي: "التشريع مأخوذ من الّشريعة، ويراد به 
سّن الشرائع واألحكام.")2(

ْرعة؛ فإّنه  رع والشِّ وأّما "الّشريعة" فعّرفها ابن تيمية بقوله: "اسم الّشريعة والشَّ
ينتظم كّل ما شرعه اهلل من العقائد واألعمال.")3(

األحكام  من  لعباده  اهلل  »ما شرع  بقوله:  )توفي 1158ه(  التهانوي  وعّرفها 

فرعية  بكيفية عمل، وتسّمى:  متعلِّقة  األنبياء، سواًء كانت  نبي من  بها  التي جاء 

واعتقادية،  أصلية  وتسّمى:  االعتقاد،  بكيفية  أو  الفقه،  علم  لها  ن  وُدوِّ وعملية، 
ن لها علم الكالم.«)4( ودوِّ

وُيستفاد من هذه التعريفات ما يلي:

الّشريعة هي الطريقة اإللهية في هداية الّناس إلى صالحهم في المعاش،    -

ْوق إليها. وفالحهم في المعاد. والتشريع هو وضُعها، أو السَّ

هذه الطريقة تتضّمن كّل أنواع األحكام بمختلف مجاالتها، سواء ما كان    -

تكليفيًا أم وضعيًا -أعني باالصطالح األصولي- إلزاميًا، أم اختياريًا، متعلِّقا 

بالعقيدة، أم بالعبادة، أم باألخالق، أم بالمعامالت.

خاّلف، عبد الوّهاب. خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، الكويت: دار القلم، )د. ت.(، ص7.  )1(

شلبي، محّمد مصطفى. المدخل في الفقه اإلسالمي، بيروت: الدار الجامعية، 1985م، ص19.  )2(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص306.  )3(

التهانوي، محّمد علي. كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحقيق: محّمد دحروج، بيروت:   )4(

مكتبة لبنان ناشرون، 1996م، مادة »شرع«، ج1، ص1018.
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الناس،  ما هو من وضع  ا،)1( ومنه  نصًّ اهلل  ما هو من وضع  منه  التشريع    -

والذي من وضع الناس قسمان:

• وضع متقيِّد بالنصوص اإللهية، جهده منحصر في االستنباط منها، واإللحاق 

بها:

سبحانه  اهلل  سّنها  قوانين  نوعان:  اإلسالمية  "والقوانين  خاّلف:  الشيخ  قال 

إلهي محض، وقوانين  تشريع  وأقّره عليها، وهذه  وألهمها رسوله  قرآنية،  بآيات 

سّنها مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم واألئمة المجتهدين استنباطًا من 

مصادر،  من  إليه  أرشدت  ومّما  ومعقولها،  وروحها،  اإللهي،  التشريع  نصوص 
وتعتبر تشريعًا وضعيًا باعتبار جهود المجتهدين في استمدادها واستنباطها.")2(

وقـال الكفـوي )توفـي 1094ه(: "والّشـريعة: اسـم لألحـكام الجزئيـة التـي 

أو  الّشـارع،  مـن  منصوصـة  كانـت  سـواء  ومعـادًا،  معاشـًا  المكّلـف  بهـا  يتهـّذب 
إليـه.")3( راجعـة 

وقـــال الشـــاطبي: "المفتـــي شـــارٌع مـــن وجـــه؛ ألّن مـــا يبلِّغـــه مـــن الّشـــريعة إّمـــا 

ـــًا،  ـــه مبلِّغ ـــون في ـــاألّول يك ـــول، ف ـــن المنق ـــتنَبٌط م ـــا مس ـــا، وإّم ـــن صاحبه ـــوٌل ع منق

والثانـــي يكـــون فيـــه قائمـــًا مقامـــه فـــي إنشـــاء األحـــكام. وإنشـــاء األحـــكام إّنمـــا 

ــاده،  ــره واجتهـ ــب نظـ ــكام بحسـ ــاء األحـ ــد إنشـ ــإذا كان للمجتهـ ــارع، فـ ــو للّشـ هـ

ــه،  ــا قالـ ــق مـ ــى وفـ ــل علـ ــه، والعمـ ــٌب اتِّباعـ ــارٌع واجـ ــه شـ ــذا الوجـ ــن هـ ــو مـ فهـ

ـــّد مـــن  ـــٌغ ال ب ـــه مبلِّ ـــذي هـــو في ـــل القســـم ال ـــق، ب ـــة علـــى التحقي وهـــذه هـــي الخالف

نظـــره فيـــه مـــن جهـــة فهـــم المعانـــي مـــن األلفـــاظ الّشـــرعية، ومـــن جهـــة تحقيـــق 

المقصود بالنص »الوحي«؛ أي: ما هو شامل للقرآن، والسنة، والكليات، والجزئيات، والقطعيات،   )1(

والظنيات.

خاّلف، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، مرجع سابق، ص7.  )2(

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت:   )3(

مؤسسة الرسالة، 1419ه/1998م، ص524.
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ــام  ــد قـ ــا، فقـ ــه فيهـ ــٌع إليـ ــن راجـ ــكام، وكال األمريـ ــى األحـ ــا علـ ــا وتنزيلهـ مناطهـ
مقـــام الّشـــارع أيضـــًا فـــي هـــذا المعنـــى.")1(

ِرٌح لألصول اإللهية، مستقلٌّ عنها كّلية، معتمٌد على مجّرد العقل،  • وضٌع مطَّ
والخبرة اإلنسانية.

الكفر،  هو  والثاني:  ومطلوب.  ومعتبر،  سائغ،  وهو  االجتهاد،  هو  فاألّول: 

وهو محّرٌم، وباطل.

وما  ي«،  النصِّ »التشريع  نّصًا  اهلل  وضع  من  هو  ما  تسمية  على  ولنصطلح 

البشر  وضع  من  هو  وما  االجتهادي«،  »التشريع  االجتهاد  أهل  وضع  من  هو 

استقالاًل تاّمًا عن النصوص اإللهية »التشريع الوضعي«، وهذا األخير ال عبرة به 

في الشريعة، فال نتكّلم عنه.

وعلى ضوء هذه المستخلصات يمكننا تعريف التشريع بأّنه:

ما وضعه اهلل  لعباده من أحكام في كّل المجاالت، إّما نّصًا، وإّما إيكااًل 

ألهل االجتهاد أن يضعوه فيما يقبل االجتهاد، وألزمهم باتباع ذلك أو خّيرهم.

وإذا تقـّرر هـذا المفهـوم، فـإّن اصطـالح بعـض العلمـاء علـى خـصِّ مصطلـح 

ل، أعنـي  ُيـؤوَّ أنـواع األحـكام دون بعـض، ال يحتمـل إال أن  »التشـريع« ببعـض 

بذلـك إطـالق اسـم »الّشـريعة« علـى العقائـد فقـط، كمـا صنـع اآلجـري فـي كتابـه 

»الّشـريعة«، وابـن بطـة فـي كتابـه »اإلبانـة عـن شـريعة الفرقـة الناجيـة«، قـال ابـن 

تيميـة: »وإّنمـا مقصـود هـؤالء األئمـة فـي السـّنة باسـم »الّشـريعة«: العقائـد التـي 

يعتقدهـا أهـل السـّنة مـن اإليمـان، مثـل اعتقادهـم أّن اإليمـان قـوٌل وعمـل، وأّن 

اهلل موصـوٌف بمـا وصـف بـه نفسـه، ووصفـه بـه رسـوله، وأّن القـرآن كالم اهلل غيـر 

مخلـوق... ونحـو ذلـك مـن عقود أهل السـنة، فسـّموا أصـول اعتقادهم شـريعتهم، 
وفّرقـوا بيـن شـريعتهم وشـريعة غيرهـم.«)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص245.  )1(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص306 - 307.  )2(
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أو إطالقـه علـى العكـس مـن ذلـك؛ أي علـى مـا سـوى العقيدة مـن العبادات، 

الفقهـاء،  صنيـع  هـو  كمـا  العلميـات،  دون  العمليـات  علـى  أي:  والمعامـالت؛ 

وكثيـر مـن العلمـاء، ومـن ذلـك قـول الشـيخ شـلتوت )توفـي 1963ه( فـي كتابـه: 

»اإلسـالم عقيـدة وشريعة«:«الّشـريعة اسـٌم للنُُّظـم واألحـكام التـي شـرعها اهلل، أو 

ـف المسـلمين إّياهـا، ليأخـذوا أنفسـهم بهـا فـي عالقتهـم بـاهلل،  شـرع أصولهـا، وكلَّ
وعالقتهـم بالنـاس.«)1(

وقال الدكتور صبحي الّصالح )توفي 1986ه(: »أصبحت كلمة »التشريع« 

بالفقه، وقد عّرفوا  في عصرنا ترادف ما كان يسّمى في عصور اإلسالم األولى 
الفقه بأّنه استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.«)2(

وتأويلـه أن يقـال: التضييـق الـوارد عنـد هـؤالء العلمـاء ليـس تضييقـًا لمدلـول 

كلمتي »الشـريعة«، و«التشـريع« من حيث تنطلقان في الحقيقة على كّل ما شـرعه 

اهلل، بـل هـو تضييـٌق لنطـاق البحـث فـي ذلـك المدلـول، بحيـث يبحثـون جـزءًا منـه 

فـي الكتـاب الـذي ورد فيـه التضييـق، أو فـي عنوانـه بحكـم التخّصـص، ويعطونـه 

اسـم الـكّل الـذي هـو »الشـريعة«، أو »التشـريع« مـع إدراكهـم أّنـه جـزء، بغـرض 

إبـراز ذلـك الجـزء فـي صـورة أهـمِّ أجـزاء التشـريع حتـى كأّنـه هـو التشـريع كّلـه، 

العتبـاٍر مـا مـن االعتبـارات التـي دعتهـم إلـى ذلـك، وهـذا األسـلوب فـي العربيـة 

معـروف، وهـو مـن أنـواع المجـاز المرسـل، كمـا فـي قولـه : »الحـّج عرفـة«، 
وقولـه: »الّديـن النصيحـة.«)3(

ألجل هذا ترى ابن تيمية لم يزد على حكاية صنيع من خّص باسم الشريعة 

ة كالشريعة هي: ما  نَّ العقائد دون األعمال، أو األعمال دون العقائد؛ فقال: »فالسُّ

شلتوت، محمود. اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة: دار الشروق، 2001م، ص73.  )1(

الصالح، صبحي. معالم الشريعة اإلسالمية، بيروت: دار العلم للماليين، 1975م، ص15.  )2(

وهو كذلك أسلوب قرآني كثير االستعمال، وانظر أمثلة ذلك في:   )3(

العزيز. مجاز القرآن، تحقيق: مصطفى محمد -  الّدين أبو محمد عبد  ابن عبد الّسالم، عّز 

حسين الذهبي، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 1999م، ص115 - 116.
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ه الّرسول وما شرعه، فقد ُيراد به ما سّنه وشرعه من العقائد، وقد ُيراد به ما  َسنَّ
سّنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كالهما.«)1(

ــه مقاصــد  ــي كتاب ــن عاشــور ف ــك اصطــالح الشــيخ اب ــاب كذل ومــن هــذا الب

ــالت دون ســواها  ــه المعام ــا مجال ــح »التشــريع« بم ــى خــّص مصطل الشــريعة عل

مــن جهــة، وبمــا كان علــى وجــه اإللــزام دون ســواه مــن جهــة أخــرى؛ إذ يقــول: 

ــاب خصــوص البحــث عــن مقاصــد اإلســالم مــن  ــي قصــدت فــي هــذا الكت »وإن

ــأن ُتخــّص  ــرة ب ــا الجدي ــي أرى أّنه ــن المعامــالت واآلداب الت ــي قواني التشــريع ف

ــي أريــد بــه مــا هــو  باســم الّشــريعة... فمصطلحــي إذا أطلقــت لفــظ »التشــريع« أّن

قانــون لألّمــة، وال أريــد بــه مطلــق الّشــيء المشــروع، فالمنــدوب والمكــروه ليســا 

بُمَراَديــن لــي،«)2( فــإّن البحــث يميــل إلــى تأويلــه علــى النحــو الســابق، وأســتبعد 

انتقــاده بمثــل مــا ذكــر األســتاذ الريســوني حيــث قــال: »وال شــّك أّن هــذا التضييــق 

ــريعة وقواعدهــا التشــريعية  ــه أصــول الّش ــه، وال تحتمل وهــذا القصــر ال أســاس ل

التــي ال تعــرف التفريــق بيــن عبــادات وجنايــات وآداب ومعامــالت، وال بيــن 

ــى هــذا المــدرك  ــر شــخصية،«)3( الســتبعاد أن يخف أحــوال شــخصية وأخــرى غي

علــى أمثــال اإلمــام، وألّنــه ال يْطــُرد هــذا االصطــالح فــي كّل مــا كتــب، بــل 

تــراه يســتعمل مصطلــح التشــريع بأوســع معانيــه فــي التحريــر والتنويــر؛ إذ يقــول: 

يــن هــو إكمــال  »التشــريع: وهــو األحــكام خاّصــة وعاّمــة،«)4( ويقــول: »فإكمــال الدِّ

البيــان المــراد هلل تعالــى، الــذي اقتضــت الحكمــة تنجيمــه، فــكان بعــد نــزول 

أحــكام االعتقــاد التــي ال يســع المســلمين جهلهــا، وبعــد تفاصيــل أحــكام قواعــد 

ــالت،  ــان شــرائع المعام ــد بي ــل، وبع ــول والفع ــا الحــّج بالق ــي آخره اإلســالم الت

ــث صــار  ــان... بحي ــّم البي ــد ت ــه ق ــك كّل ــد ذل وأصــول النظــام اإلســالمي، كان بع

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص307.  )1(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص174 - 175.  )2(

الريسوني، أحمد. الكّليات األساسية للشريعة اإلسالمية، جّدة: دار األمة، 2010م، ص19.  )3(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج1، ص38.  )4(
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مجمــوع التشــريع الحاصــل بالقــرآن والســنة كافيــًا فــي هــدي األّمــة فــي عبادتهــا، 

ومعاملتهــا، وسياســتها، فــي ســائر عصورهــا،«)1( مّمــا يــدّل علــى أّن التأويــل أولــى.

فإذا وضح معنى التشريع؛ فما وجه وصف الكلِّيات به؟ هذا ما نجيب عنه 

في العنوان اآلتي.

3- تعريف "الكّليات التشريعية" ُمركَّبًا:

"الكلِّيات  لمصطلح  والمنع)2(  الجمع  يقارب  تعريف  إلى  الخلوص  قبل 

التشريعية" ال بد من توضيح ما يلي:

أ- زوايا وصف "الكّليات" بـ"التشريعية":

ـــن  ـــه م ـــر إلي ـــل أن ُينظ ـــات" بـ"التشـــريعية" يحتم ـــي أّن وصـــف "الكّلي ـــر ل يظه

ـــا: ـــالث زواي ث

الذي وضعه  التشريع  "الكّليات" من جملة  األولى: من حيث كون  الزاوية 

بهذا  "تشريعية"  كونها  فمعنى  استنباطًا.)3(  المجتهدون  وضعه  أو  نّصًا،    اهلل 

  رسوله  أو   ، اهلل  هو  الواضع  كان  سواء  المشرِّع،  وضع  من  أّنها  النظر 

بـ"التشريعية"  ثّم ال يختلف وصُفها  المجتهد، ومن  الواضع هو  أم كان  بالنص، 

قيدًا  فيكون  مجالها،  كان  مهما  الكّليات  كّل  فيشمل  بـ"الّشرعية"،  وصفها  عن 

إلخراج "الوضعية"؛ أي التي من وضع البشر استقالاًل عن الّشرع.

المرجع السابق، ج5، ص31.  )1(

أقصد بعبارة: »يقارب الجمع والمنع« أّن تعريف هذا المرّكب هو مقاربة، ال مطابقة، والمسّوغ   )2(

أّنه مستعمل في الفقه واألصول على غير ما يشترط المنطقيون في صناعة الحدود، وقد تحّررنا 
والتداخل،  التشّعب  البحث كذلك. ومن جهة أخرى هو شديد  التزام منهجهم في هذا  من 

ومنظور إليه باعتبارات مختلفة، وزوايا متعّددة، وهذا يصعِّب من مهّمة تعريفه. والناقد إذا نظر 

إلى المصطلح من غير الزاوية المنظور إليها في البحث يجد أشياء خارجة عّما أدخلناه، أو 

داخلة فيما أخرجناه، لكن العبرة باتحاد زاوية النظر.

ي، وهي الكّليات اللفظية، ومنها ما هو اجتهادي،  ألّن الكلِّيات -كما سنرى- منها ما هو نصِّ  )3(

كالكّليات المعنوية، غير أّن قولنا: »اجتهادية« مشروط بأن ال تكون خالفية كما سنرى.
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الزاوية الثانية: من حيث كون "الكلِّيات" منِتجًة للتشريع؛ أي ينشأ عنها تشريٌع 

تفصيلي، وينبني عليها، أعني: التشريع الذي لم ينّص الّشارع على تفاصيله، بل 

أوكل إنشاءه إلى المجتهدين، وهو "التشريع االجتهادي" على ما اصطلحنا قبل 

قليل، فمعنى كونها "تشريعية" بهذا النظر أّنها مصدٌر للتشريع االجتهادي: مصدٌر 

تفسيري، أو ترجيحي، أو إنشائي، أو تطبيقي، كما سيرد في وظائف هذه الكليات 

في الفصل الثاني بحول اهلل، أّما إذا لم تكن منتجًة للتشريع االجتهادي فال تكون 

تشريعية من هذه الزاوية.

بحكم  مدلوالته  بعض  على  التشريع  مصطلح  قصرنا  إذا  الثالثة:  الزاوية 

التخّصص، كما لو خصصناه بالعمليات؛ أي: بما تعّلق بأفعال المكّلفين في غير 

باب االعتقاد، فعندئذ تكون الكّليات "تشريعيًة" إذا كانت في غير مجال العقيدة.

راسة موضوعًة للبحث في إنتاج التشريع االجتهادي،  وانطالقًا من كون الدِّ

ومحكومًة  والفتوى"،  االجتهاد  في  "وأثرها  عنوانها:  شطر  ذلك  على  يدّل  كما 

بالتخّصص في العمليات الفقهية، ال في االعتقادات، فإّن الزاوية التي ينظر منها 

البحث إلى وصف "الكلِّيات" بـ"التشريعية" هي قدر التداخل الحاصل بين الزوايا 

: المراد بـ"التشريعية" في اصطالح هذا البحث هو: الثالث، بمعنى أنَّ

"كونها شرعيًة منِتجًة للتشريع العملي في غير باب االعتقاد.")1(

منتجة"،  "غير  كونها  من  األولى  الزاوية  في  دخل  ما  يخرج  المعنى  وبهذا 

وقولي: "غير منتجة" إذا اعُترض عليه بأّنه افتراض غير واقع؛ إْذ ما من كّلية إاّل 

وهي منتجة للتشريع، فالجواب هو أّن المقصود بإنتاج التشريع استفادُة األحكام 

على  الداللة  أساليب  من  بأسلوب  أي  أصولية؛  بطريقة  منها  التفصيلية  العملية 

التقييد بـ«العملي« ال يغني عن التقييد بـ«غير باب االعتقاد«، ألن العقائد أعمال للقلوب كذلك،   )1(

وهذا ما نّبه عليه غير واحد من األصوليين. انظر مثاًل: 

السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج1، ص36.- 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص35. - 

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج1، ص18.- 
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الحكم في أصول الفقه،)1( وال يدخل في هذا استفادة الحكم بالتسلسل المنطقي. 

وأّن المقصود بـ"الكّلية" حتى اآلن ما يشمل اإلطالقات العشر السابق ذكرها، فلم 

ننتخب منها بعُد ما ينطبق عليه وصف: "التشريعية". وسنرى أّن منها ما ال ينتج 

تشريعًا بهذا المعنى.

ومن المهّم أن أستعجل ههنا التنبيه على أّن الكّلية ال ينبغي أن تكون معيارًا 

قريبة  أو  قطعية،  استقرائية  معنوية  أو  قطعية،  نّصية  تكون  حتى  التشريع  إلنتاج 

من ذلك)2( بحيث تغلب على الظّن غلبة قوية. فأمارتها انعدام الخالف فيها، أو 

قلته، أو ضعفه، أّما ما ال يستند إلى هذه القّوة الثبوتية، وإّنما إلى وجه من وجوه 

االستنباط الّسهل نقضها، أو اإلتيان بخالفها، وأمارتها احتدام الُخلف أو كثرته أو 

قّوته في اعتبارها حكمًا كّليًا، أو قاعدة كّلية، أو مقصدا كّليا، فهذه ال نعّدها من 

الكّليات التشريعية، ألّن البحث موضوٌع لدراسة الكلِّيات من حيث هي مؤثِّرة ال 

متأثِّرة، وحاكمة ال محكومًا عليها.

ويخرج كذلك ما دخل في الزاوية الثانية من كونها »منتجة للتشريع في أيِّ 

مجاٍل كان«. ويدخل في اصطالح البحث كون الكّلية عقيدية أو أخالقية أو عبادية 

العقائد،  غير  وفي  العقائد،  في  تشريعًا  تنتج  قد  الكّليات  هذه  ألّن  معاملية،  أو 

إّن  أي  العقائد؛  غير  في  كان  ما  البحث  في اصطالح  اإلنتاج  ذلك  من  فالمعتبر 

التقييد بـ«غير باب االعتقاد« هو تقييٌد لمجال اإلنتاج، ال لمجال الكّلية.

العبـادات ضيِّـق  بـاب  فـي  التشـريع  إنتـاج  أّن  علـى  كذلـك  التنبيـه  ويحسـن 

مقارنـة بإنتاجـه فـي المعامـالت بمعناها الواسـع؛ أي: ما سـوى العقائد والعبادات، 

ولعّلـه وجـُه ذهـاب ابـن عاشـور إلـى أّن المعامـالت هـي الجديـرة باسـم الّشـريعة 

وهذه األساليب ال تنحصر فقط في الطلب والتخيير المباشرين، بل هي كثيرة ومتنوعة، ومن   )1(

الرسائل الجامعة لهذه األساليب، أطروحة: 

المطرودي، علي بن عبد العزيز. »األساليب الشرعية الدالة على األحكام التكليفية«، )رسالة - 

دكتوراه، جامعة اإلمام محّمد بن سعود، 2006م(. ولم يتسن لي االطالع عليها.

وسيأتي تفصيله في موضوع خصائص الكليات التشريعية، صفحة )148( من هذا الكتاب.  )2(
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أكثـر مـن غيرهـا، غيـر أّننـا فـي هـذا البحـث ال ُنخـرج إاّل مـا كان فـي العقائـد، ألّن 

الفقـه يشـمل العبـادات والمعامـالت علـى حـّد سـواء، ومـا كان ملزمـًا وغيـر ملـزم 

علـى حـّد سـواء أيضـًا.

وبهذا نتفادى االنتقاد الوارد على حصر أدّلة األحكام في عدد معّين، كما قيل 

في آيات األحكام أّنها مائة وخمسون آية، أو خمسمائة آية، أو نحو ذلك، وهو 

حصٌر لم يرتضه عدٌد من العلماء، ولجأوا إلى تأويله، ومن ذلك قول الزركشي: 

»وكأّنهم ]أي: الحاصرون كالغزالي وابن العربي وابن القيم[ رأوا مقاتل بن سليمان 

أّول من أفرد آيات األحكام في تصنيف، وجعلها خمسمائة آية، وإّنما أراد الظاهرة 

بدرك  بعضهم  فيختّص  القرائح،  باختالف  تختلف  الّدليل  فإّن داللة  الحصر،  ال 

ضرورة فيها، ولهذا ُعّد من خصائص الشافعي التفّطن لداللة قوله تعالى: ژى 

 ى ائ ائ ەئ ەئ ژ ]مريم: 92[ على أّن من ملك ولده ُعتق عليه، وقوله تعالى: 
من  ذلك  الكتاب، وغير  أهل  أنكحة  ]التحريم: 11[ على صّحة  ژ  ڭ  ژۓ   
اآليات التي لم ُتَسق لألحكام، وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضًا، وقال: هو غير 

يفتحه  القرائح واألذهان، وما  باختالف  العدد، بل هو مختلٌف  منحصر في هذا 

على  الّدالة  اآليات  بذلك  قصدوا  ولعّلهم  االستنباط،  من وجوه  عباده  على  اهلل 
األحكام داللة أّولية بالّذات، ال بطريق التضمن وااللتزام.«)1(

ويدعم هذا التوّجه ما أّلفه سلطان العلماء عّز الّدين بن عبد الّسالم )توفي 

كتابه  في  استثمارها  وطرق  الداللة،  وأساليب  األحكام،  أدّلة  بيان  في  660ه( 

عجيبًا.  توّسعًا  األساليب  تلك  في  توّسع  فقد  األحكام«،  أدّلة  بيان  في  »اإلمام 

ومن جملة ما ختم به هذا الكتاب قوله: »ومعظم آي القرآن ال يخلو عن أحكام 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص230.  )1(

مــع التنبيــه إلــى أّن الشــاطبي فــي الموافقــات ذكــر أّن الداللــة التابعــة مختَلــف فــي اســتفادة 

األحــكام منهــا، ورّجــح أّنهــا ال تفيــد أحكامــًا مســتقلة عــن الداللــة األصليــة التــي مــن أجلهــا 

ــه انظــر:  ســيق الــكالم، وفي

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص95 - 103.- 
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مشتملة على آداب حسنة وأخالق جميلة، جعلها اهلل نصائح لخلقه، مقرِّبات إليه، 
مزلِّفات لديه.«)1(

ــاب  ــر ب ــي غي ــي ف ــا حكــٌم شــرعي عمل ــة يســتفاد منه ــكّل كّلي ــه، ف ــاًء علي وبن

ــة علــى الحكــم فــي  ــة؛ أي بأســلوب مــن أســاليب الدالل االعتقــاد بطريقــة أصولي

ــة أم  ــت عقيدي ــواًء كان ــذا البحــث، س ــح ه ــريعية بمصطل ــي تش ــه، فه أصــول الفق

عباديــة أم أخالقيــة أم معامليــة.

التي  العشر  اإلطالقات  تلك  إلى  فلنرجع  النحو،  هذا  على  األمر  كان  وإذا 

قيد  مع  ينسجم  ما  منها  لننتخب  جميعًا؛  يشملها  »الكّليات«  مصطلح  أّن  رأينا 

»التشريعية« بهذا المعنى.

ب- تحديــد مــا ينطبــق عليــه وصــف "التشــريعية" مــن اإلطالقــات العشــر 

ــات": ــح "الكّلي لمصطل

التشريع  إنتاج  -بمعنى:  "التشريعية"  بقيد  إخراجه  يمكن  فيما  الّنظر  بتقليب 

ينطلق  التي  العشرة  العناصر  بطريقة أصولية- من  االعتقاد  باب  غير  في  العملي 

عليها مصطلح "الكليات"، ظهر لي أّن العناصر الخارجة بقيد "التشريعية"؛ أي: 

التي ال ينطبق عليها هذا الوصف هي:

المعتقـدات، والقيـم، والحقائـق الشـرعية الفقهيـة، والّشـعائر اإلسـالمية من   -

حيـث هـي َمَواهـي غيـر مضّمنـة فـي أّي خطـاب، بمعنـى: مـن حيـث هـي 

أشـياء متصـّورة غيـر مطروحـة للتصديـق وال لالمتثـال، فـال تشـريع فيهـا 

حالئـٍذ، فـإذا ُطرحـت للتصديـق واالمتثـال، وتضّمنهـا الخطـاب الّشـرعي 

نة ألحكام،  علـى وجـه يترّتـب عليه أثـٌر متعلٌِّق بأفعال العباد، صـارت متضمِّ

وإذ ذاك تنـدرج تحـت قسـم األحـكام الكّليـة اآلتـي ذكـره، وتحديـد الشـّق 

المقصـود منـه.

ابن عبد الّسالم، عّز الّدين أبو محمد عبد العزيز. اإلمام في بيان أدلة األحكام، تحقيق: رضوان   )1(

مختار بن غربية، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 1987م، ص284.
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األدّلة الكّلية: الكتاب والسنة واإلجماع والقياس، من حيث ال ُيبحث فيها   -

عن المضامين التشريعية، بل عن حّجيتها، وكونها مصادر استنباط، إثباتًا 

لنفس تلك الحجية، بغض النظر عّما يستتبعه ذلك من تشريع فيما بعد.

ل بها  الخطط التشريعية،)1( والقواعد األصولية: فهي كقواعد اللغة، ُيتوسَّ  -

إلى إنتاج التشريع، لكّنها ال تنتجه بنفسها.

القواعد بالشكل العاّم: الذي يشمل كّل الفنون والعلوم أيضًا غير داخلة   -

بهذه الّسعة.

فتبقى لدينا خمسة أشياء، هي:

- األحكام الكلية.

- القواعد الفقهية.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  األجناس   -

والمال.

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  للمقاصد:  الثالث  المراتب   -

ومكّمالت كّل منها.

- كّل ما في معنى المقاصد من المصالح والمعاني.

فهذه الخمسة لها عالقة مباشرة بإنتاج التشريع العملي، وبيان ذلك ما يلي:

- األحكام الكّلية:

منها  المناسب  متعّددة،  معان  له  اللغة  في  والحكم  ُحْكم،  جمع  األحكام 
لسياقنا هو: »القضاء«.)2(

المقصود بالخطط التشريعية: المصلحة المرسلة، واالستحسان، وسّد الذرائع، والعرف، ونحوها   )1(

مّما يسّميه البعض »األدلة التبعية«.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »حكم«، ج12، ص140.  )2(
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وفي االصطالح عّرفه األصوليون بأّنه: »خطاب اهلل المتعّلق بأفعال المكّلفين)1( 

طلبًا أو تخييرًا أو وضعًا،«)2( وعّرفه الفقهاء بأّنه: »أثر خطاب اهلل...«)3( أو »مدلول 
خطاب اهلل...«)4(

والفرق: أّن األصوليين اعتبروا الحكم هو نفس الخطاب، والفقهاء اعتبروا 
الحكم هو أثر الخطاب، والّراجح قول الفقهاء.)5(

العباد  بأفعال  المتعلِّق  أّن  البحث)6(  هذا  منظور  من  الترجيح  هذا  وأساس 

متعّلقًا  الخطاب  يكون  ال  قد  بمعنى:  الخطاب،  وليس  المدلول،  أو  األثر،  هو 

الزركشي  بأفعالهم، كما فيما ذكره  أثٌر متعّلٌق  العباد، ومع ذلك يكون له  بأفعال 

من استدالل اإلمام الشافعي  بقوله تعالى: ژى ى ائ ائ ەئ ەئژ ]مريم: 

92[ على أّن من َمَلك ولَده ُعتق عليه، فالخطاب في هذه اآلية متعلِّق باهلل وصفة 

أفعالهم.  في  أثرًا  له   وجد  الّشافعي  العباد، ولكن  بأفعال  ، ال  من صفاته 

]التحريم: 11[ على صّحة أنكحة  ڭژ  ژۓ  وكذلك استدالله بقوله تعالى: 

أهل الكتاب.

ــع فــي اســتهالك الطاقــة البيانيــة للنــّص الّشــرعي مهمــا  وهــذا المنهــج المتوسِّ

كان مجالــه: عقيديــًا، أم قصصيــًا، أم غيــر ذلــك، هــو الــذي يتبّنــاه البحــث، وقصــُر 

األصولييــن »الحكــم« علــى الخطــاب المتعّلــق بأفعــال المكّلفيــن فقــط ال يســاعد 

ولعّل استبدالها بكلمة »العباد« أولى لتعّلق خطاب الوضع بالّصبيان، وأيضا خطاب التكليف   )1(

على وجه الندب والتأديب. انظر: 

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج1، ص26.- 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص156.  )2(

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج1، ص18.  )3(

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص333.  )4(

الكتب،  بيروت: عالم  ول لإلسنوي،  المطيعي، محمد بخيت. سّلم الوصول لشرح نهاية السُّ  )5( 

)د. ت.(، ج1، ص47 وما بعدها.
أي: بغض النظر عن مسوِّغات الترجيح األخرى، وهي مذكورة في المرجع السابق.  )6(
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ــق« علــى »الخطــاب«  ــا كلمــة: »المتعلِّ ــى تعريــف الفقهــاء إن حملن ــل حّت ــه، ب علي

ال علــى »األثــر« ال يســاعد عليــه. ولتقريــب فكــرة التوّســع فــي اقتضــاء الخطــاب 

الّشــرعي لألحــكام؛ أســوق نّصــًا البــن عبــد الســالم فــي ذلــك، وهــو قولــه تحــت 

عنــوان: »أنــواع أدّلــة األمــر«: »كّل فعــٍل كســبي عّظمــه الّشــرع، أو مدحــه، أو 

مــدح فاعلــه ألجلــه، أو فــرح بــه، أو أحّبــه، أو أحــّب فاعلــه، أو رضــي بــه، أو 

ــه، أو  يــب، أو أقســم ب رضــي عــن فاعلــه، أو وصفــه باالســتقامة أو البركــة أو الطِّ

بفاعلــه، أو نصبــه ســببًا لمحّبتــه، أو لثــواٍب عاجــل أو آجــل، أو نصبــه ســببًا لذكــره، 

أو لشــكره، أو لهدايــة، أو إلرضــاء فاعلــه، أو لمغفــرة ذنبــه، أو لتكفيــره، أو 

يــب، أو َوَصفــه بكونــه  لَقبولــه، أو لنصــرة فاعلــه، أو بشــارته، أو َوَصــف فاعلــه بالطِّ

معروفــًا، أو نفــى الحــزن والخــوف عــن فاعلــه، أو وعــده باألمــن، أو نصبــه ســببًا 

ــاة  ــدح كالحي ــة م ــه بصف ــة، أو وَصف ــه بالهداي ــف فاعل ــى، أو َوَص ــة اهلل تعال لوالي

والّنــور والّشــفاء، أو دعــا اهلل بــه األنبيــاء، فهــو مأمــوٌر بــه،«)1( ثــّم ذكــر علــى هــذه 

األنــواع ثالثــة وثالثيــن مثــااًل.

و«أثر الخطاب« ستة عشر نوعًا، هي: اإليجاب، والُحرمة، والّندب، والكراهة، 

القسم  في  والعّلة،  والمانع،  والّشرط،  والّسبب،  التكليفي.  القسم  في  واإلباحة، 

المستقّل. والصّحة، والفساد، والعزيمة، والّرخصة، واألداء، والقضاء،  الوضعي 
واإلعادة، في القسم الوضعي التابع للتكليفي.)2(

العباد طلبًا  بأفعال  متعلِّق  أثٌر عملٌي  له  تقّرر هذا، فكّل خطاب شرعي  فإذا 

ببعض  يختص  لم  فإذا  عليه.  منطبٌق  »التشريعية«  فوصف  وضعًا،  أو  تخييرًا  أو 

المكّلفين دون بعض، وال ببعض األحوال أو األزمان أو األمكنة دون بعض، وال 

بفروع قليلة ال تنتظم كليًا، فهو كّلية تشريعية.

ابن عبد السالم، اإلمام في بيان أدلة األحكام، مرجع سابق، ص87.  )1(

تقسيم الحكم الوضعي إلى مستقل عن التكليفي، وتابع للتكليفي بديٌع مستفاٌد من فضيلة العاّلمة   )2(

محمد الحسن ولد الددو الموريتاني -حفظه اهلل- من ماّدة صوتية له، مضمونها شرح ورقات 

.www.dedew.net :الجويني في أصول الفقه، وهي متوّفرة في موقعه على األنترنت
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فقوله تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة: 185[، وقوله: 

ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  وقوله:   ،]286 ]البقرة:  ۈژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ 

ڤ ڦ ڦ ڦژ ]النساء: 29[، وقوله: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]النساء: 135[، وقوله: ژژ 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ژەئ  ]المائدة: 1[، وقوله:  کژ  ڑ  ڑ  ژ 
ۈئ ۈئ ېئژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 ،]56 ]األعراف:  ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژڭ  وقوله:   ،]87 ]المائدة:  ڱژ 

وقوله: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ ]األعراف: 199[، وقوله: ژچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ژ ژژ ]النحل: 90[، وقوله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.

وقوله:)1( »إّنما األعمال بالّنيات«، وقوله: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

وقوله:  غلبه«،  إاّل  أحٌد  ين  الدِّ يشاّد  ولن  يسر،  ين  الدِّ »إّن  وقوله:  رّد«،  فهو  منه 

لعرق  »ليس  وقوله:  بالضمان«،  »الخراج  وقوله:  شروطهم«،  على  »المسلمون 

خاطئ«،  فهو  احتكر  »من  وقوله:  مّني«،  فليس  غّش  »من  وقوله:  حّق«،  ظالم 

وقوله: »إّنما الّرضاعة من الَمجاعة«، وقوله: »الولد للفراش، وللعاهر الحجر«، 

وقوله: »كّل المسلم على المسلم حرام«، وقوله: »إّن اهلل كتب اإلحسان على كّل 

شيء«، ونحو هذا.

كّل هذه النصوص تتضّمن أحكامًا عملية كّلية، ال تختّص بمكّلف دون آخر، 

وال بحال أو زمان أو مكان دون آخر، كما ال تختص بفرع واحد، بل تنتظم فروعًا 

كثيرة، فهي كّلياٌت تشريعية. 

أّما أضداُدها، واألشياء بأضدادها تتمايز، فنحو قوله تعالى في الطهارة: ژٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

أسوق هذه النصوص بال تخريج في هذا الموضع، لكن تخريجها فيما يأتي من تصاريف البحث   )1(

حيث يتكّرر إيرادها.
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 چ چژ ]المائدة: 6[، وقوله في الصالة: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]البقرة: 239[،
 وقوله في صيام رمضان: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ ]البقرة: 184[، وقوله في شعيرة الَحْلق في الحّج: 
ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]البقرة: 196[، وقوله في التمتع بالعمرة: ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جثمث ىث 
يث حج مج جح مح جخ حخژ ]البقرة: 196[، وقوله في الجهاد بالمال والنفس: 
ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ېژ ]التوبة: 91-92[، وقوله في أكل الميتة: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ]البقرة: 173[، وقوله في كفارة الظهار: ژڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ]المجادلة: 4[.

وقوله  لسهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة في شأن سالم مواله: »أرضعيه 

قيس:  بنت  لفاطمة  وقوله  حذيفة«،  أبي  نفس  في  الذي  ويذهب  عليه،  تحرمي 

للمعِسر  وقوله  ثيابك«،  تضعين  أعمى،  رجٌل  فإّنه  مكتوم،  أّم  ابن  عند  ي  »اعتدِّ

الّراغب في النكاح: »اذهب فقد مّلكُتكها بما معك من القرآن«، وقوله ألبي بردة 

بن نيار وقد ذبح ضحيته قبل الصالة، وهو غير مجزئ، ولم يبق له إاّل جذعة من 

المعز، وهي في األصل غير مجزئة: »اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك«، 

به- عرقًا  امرأته في رمضان -وقد عِدم ما يكفِّر  الواقَع على  وإعطاؤه األعرابي 

له: »أطعمه أهلك«، وعّده شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وقوله:  قائاًل  تمر  من 

»ال ُتقطع األيدي في الغزو«، وقوله في اّدخار لحوم األضاحي: »إّنما نهيتكم من 

أجل الّدافة التي دّفت«، وقوله ألبي ذّر: »يا أبا ذّر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحّب 

لك ما أحّب لنفسي، ال َتَأَمَرنَّ على اثنين، وال َتَولََّينَّ ماَل يتيم.«
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فهذه النصوص تتضّمن أحكامًا عملية، لكّنها غير مّطردة في كّل األحوال، 

من  بأصحابها  وخاّصًة  معينة،  بمالبسات  مقّيدة  فجاءت  واألماكن،  واألزمان، 

المكّلفين، غير عاّمة للجميع، فليست كلِّيات تشريعية، بل جزئيات.

- القواعد الفقهية:

عّرفها الباحث في كتاب »المحَتَكمات« بأّنها: »قضايا كلِّية، حكمها شرعٌي 
ى.«)1( عملٌي منطبٌق على جزئياٍت من أبواٍب شتَّ

كلِّي  أيضًا حكٌم  بأّنها هي  العملي  الكّلي  الحكم  مع  تتفق  الفقهية  فالقاعدة 

وال  االعتقاد،  باب  غير  في  العملي  التشريع  بإنتاج  الّصلة  واضحة  فهي  عملٌي، 

إنشاء  في  بها  االحتجاج  الّراجح صّحة  أّن  بالتشريعية، خصوصًا  ُيشكل وصفها 

األحكام،)2( غير أّن ذلك ليس بإطالق، بل يرد عليه التقييد، ووجهه -بعد التذكير 

بما قلته آنفًا من أّن الكّلية ال يصّح االعتداد بإنتاجها للتشريع حتى تكون قطعية 

موضوٌع  البحث  ألّن  الخالف،  قّلة  أو  اإلجماع،  وأمارتها  ذلك،  من  قريبة  أو 

لدراسة الكلِّيات من حيث هي مؤثِّرة ال متأثِّرة، وحاكمة ال محكومًا عليها- أّن 

القواعد الفقهية ليست كّلها على هذا الِوزان، فهي تنقسم إلى: نّصية، واجتهادية، 

هندو، محّمد. محَتَكمات الخالف الفقهي من خالل القواعد والمقاصد الشرعية، بيروت: دار البشائر  	)1(

اإلسالمية، 2012م، ص121، وانظر: تعريف القاعدة الفقهية في المراجع التالية: 

المّقري، القواعد، مرجع سابق، ج1، ص212.- 

مة أحمد بن عبد اهلل بن حميد لقواعد المقَّري، المرجع السابق، ج1، ص107.-  مقدِّ

الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، ج1، ص51.- 

الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج2، ص965.- 

الباحسين، يعقوب عبد الوهاب. القواعد الفقهية، الرياض: مكتبة الرشد، 1998م، ص54.- 

ـْدوي، علي أحمد. القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، 2009م، ص43، 45.-  النَّ

الروكي، محّمد. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء، الجزائر وبيروت: دار الصفاء - 

ودار ابن حزم، 2000م، ص53.

انظر مناقشة حجية القاعدة الفقهية في:  	)2(

الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص265 - 282.- 
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واالجتهادية منها تنقسم إلى: اتفاقية، أو شبه اتفاقية »جمهورية«، وإلى خالفية،)1( 

مّما يدّل على انشطارها إلى قطعية وظنية، فالُمْدَخل من هذه القواعد في مسّمى 

الكّليات التشريعية هو القطعي والقريب منه، أّما الخالفي فال، ألّن المختَلف فيه 
ال يكون حاكمًا على الجميع.)2(

ومن أمثلة القواعد الفقهية التي تصلح أن تكون »كلِّيات تشريعية«:

و«العادة  يزال«،  و«الضرر  بمقاصدها«،  »األمور  الكبرى:  الخمس  القواعد 

محّكمة«، و«اليقين ال يزول بالشك«، و«المشقة تجلب التيسير«.

القواعد النصية، مثل: »الخراج بالّضمان«، »البيِّنة على المّدعي واليمين على 

من أنكر«، »ال ضرر وال ضرار«، وغيرها.

القواعد االتفاقية والجمهورية، مثل: »الّضرر األشّد ُيزال بالّضرر األخّف«، 

الرعية  على  اإلمام  »تصّرف  الخاّصة«،  المصلحة  على  مقّدمة  العاّمة  »المصلحة 

منوط بالمصلحة«، »الميسور ال يسقط بالمعسور«، وهكذا.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  األجناس   -

والمال:

»المقاصد« لغة جمع »مقصد«، وماّدته »قصد«، ولها في اللغة معاٍن متعددة، 

منها: استقامة الّطريق، والَعْدل، واالعتماد، واأَلّم، والتوّجه، والوسط واالعتدال،)3( 

وكّلها ذات صلة بالمعنى االصطالحي.

الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص351 - 352. وانظر أيضًا: 	)1(

الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص125 - 132.- 

التي تتضّمن أحكامًا فقهية  العبارات  الفقهية«، وهي  »الكّليات  الفقهاء  مّما يسّميه  أعّم  بهذا  وهي  	)2(

رة بكلمة »كّل«، فهذه الكّليات قد تكون قواعد فقهية من حيث استيعاب فروع باب أو أكثر،  ُمصدَّ

وقد تكون مجّرد ضوابط فقهية ال يجاوز كّل منها فرعًا واحدًا. انظر: 

الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص53.- 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »قصد«، ج3، ص353. 	)3(
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األهداف  بأّنها:  »المحتكمات«  كتاب  في  الباحث  فعّرفها  اصطالحًا،  أّما 

الكبرى للشريعة اإلسالمية، وأسرارها المختّصة بآحاد أبوابها، والمبثوثة عند كّل 
حكم من أحكامها.)1(

والتعريف على هذا الّنحو يشمل:

• المقاصد العاّمة المرعية في كّل أبواب التشريع، بحيث ال تجد حكمًا من 
األحكام إال وهو راجع إلى أحدها، أو أكثر.

وهذه المقاصد تتوّزعها األبعاد األربعة التي ذكرت في المقدمة، التي شرحتها 

بشكر  اإلنسان  تكليف  بقصد  الّشريعة  وضع  وهي:  العالية«،)2(  »المقاصد  في 

الّشريعة  ووضع  وعمارتها.  الحياة  مصالح  إقامة  بقصد  الّشريعة  ووضع  المنعم. 

بقصد إشاعة العدل واإلحسان. ووضع الّشريعة بقصد حفظ النظام بقوة الّسلطان.

فهــذه األبعــاد هــي األطــر التــي تســتوعب مختلــف أهــداف الّشــريعة الكبــرى، 

فهــي أعلــى جنســية مــن األهــداف الكبــرى مــن هــذا المنظــور، وإن شــئت فقــل: 

ــاس الخمســة  ــرى األجن ــي باألهــداف الكب ــه. وأعن ــذي توضــع في ــب ال هــي القال

يــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، فــاألّول منهــا -أي:  للمقاصــد: الدِّ

يــن- يرجــع إلــى البعــد األّول، وفــق مــا اعتمدتــه مــن خيــار كونــه قســيمًا لبقيــة  الدِّ

هندو، محَتَكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، ص347. وانظر تعريف المقاصد في:  	)1(

الريسوني، أحمد. نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، المنصورة: دار الكلمة، 1997م، ص7.- 

ودمشق: -  هيرندن  الشاطبي،  اإلمام  عند  المقاصد  قواعد  زيد.  إبراهيم  الرحمن  عبد  الكيالني، 

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ودار الفكر، 2009م، ص47.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص251، ص415.- 

الفاسي، عاّلل. مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1993م، - 

ص7.

العالمية -  الدار  وهيرندن:  الرياض  اإلسالمية،  للّشريعة  العاّمة  المقاصد  حامد.  يوسف  العالم، 

للكتاب اإلسالمي والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1994م، ص79.

اليوبي، محّمد سعد. مقاصد الّشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدّلة الّشرعية، الرياض: دار الهجرة، - 

1998م، ص37.

مخطوط للمؤلِّف، لم ُينشر بعد. 	)2(
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األجنــاس، ال قســمًا معهــا، والبقيــة ترجــع إلــى البعــد الثانــي رئاســًة، وإلــى الثالــث 

والرابــع تفريعــًا، باعتبــار مــا شــرحته فــي »المقاصــد العاليــة« مــن كــون البعــد 

ــع. ــي جــذرًا للثالــث والراب الثان

• المقاصد الخاّصة بكّل باب، أو بمجموعة من األبواب، كمقاصد النِّكاح، 
ومقاصد المعامالت، ومقاصد القضاء، ومقاصد العقوبات... إلخ.

• المقاصد الجزئية المتعلِّقة بكل حكم من األحكام التفصيلية، كالمقصد من 
مشروعية الّرهن، والمقصد من مشروعية الطالق، وهكذا.)1(

فموقع األجناس الخمسة هو المقاصد العاّمة، وهو ظاهر.

فأّما عالقتها بإنتاج التشريع العملي فبيانها أّن مصطلح »المقاصد« مرادٌف في 

»والحكمة  914ه(:  )توفي  الونشريسي  يقول  كما  »الحكمة«،  لمصطلح  حقيقته 

في اصطالح المتشرِّعين هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه،«)2( ويقول ابن 

تيمية فيمن أنكر حكم العقل على األشياء بالحسن والقبح، أّنه: »أنكر ما جاءت 

من  الّشريعة  في  وما  والمنكر،  والمعروف  والمفاسد،  المصالح  من  الّشرائع  به 

الذي هو معرفة  ين  الدِّ الفقه في  بين األحكام وعللها، وأنكر خاّصة  المناسبات 

حكمة الّشريعة ومقاصدها ومحاسنها،«)3( ويقول األستاذ الريسوني: »أّما الحكمة 
فتستعمل مرادفًا تمامًا لقصد الّشارع أو مقصوده.«)4(

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز الربيعة أّنه تتّبع مصطلح الحكمة عند األصوليين 

والثاني:  الحكم،  شرع  من  المقصود  المعنى  األّول:  أمرين:  على  منطلقًا  فألفاه 

انظر هذا التقسيم واألمثلة في:  	)1(

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص7 وما بعدها.- 

الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية  	)2(

واألندلس والمغرب، خّرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حّجي، الرباط: نشر وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية، 1981م، ج1، ص349.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج11، ص354. 	)3(

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص8. 	)4(



75

المعنى المناسب لتشريع الحكم.)1(

قال األستاذ الّريسوني: »ولكن هذا اإلطالق ]أي: الثاني[... آيٌل إلى اإلطالق 
األّول، فهو إطالق مجازي.«)2(

ع، وذلك عبر  وتتّبع مصطلح »الحكمة« أيضًا الدكتور رائد أبو مؤنس بتوسُّ

بأّنها:  تعريفها  إلى  وخلص  األصوليين،  مناهج  مختلف  وفي  تطّوره،  مراحل 

»المعنى المناسب المقصود للّشارع من شرع الحكم، تحصياًل لمصلحة المكّلف 

أو دفعًا للمفسدة عنه،«)3( سيرًا على طريقة الغزالي القائل: »ولسنا نعني بالِحكمة 

إاّل العّلة المخيلة والمعنى المناسب.«)4( والدكتور رائد وإن الحظ تفريق بعض 

األصوليين بين المقاصد، والِحكم، والمعاني المناسبة، غير أّنه انتهى في تعريفه 

المختار إلى اعتبارها شيئًا واحدًا كما فعل الغزالي، وهو الحّق في نظري، بدليل 

على  اتفقوا  فإّنهم  المناِسب؛  تعريف  في  عباراتهم  اختلفت  وإن  األصوليين  أّن 

والعقل  والنفس  ين  الدِّ حفظ  وإلى  وتحسيني،  وحاجي  ضروري  إلى  تقسيمه 

األمر  أّن  على  يدّل  مّما  المقاصد،  لنفس  تقسيمات  وهذه  والمال،)5(  والنسل 

واحد، أو آيل للوحدة.

الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي. السبب عند األصوليين، الرياض: المؤلف، 1980م،  	)1(

ج2، ص17، نقال عن 

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص9.- 

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص9. 	)2(

نصري، أبو مؤنس رائد جميل. »التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله«، »أطروحة دكتوراه،  	)3(

الجامعة األردنية، 2001م«، ص92.

به والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق:  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. شفاء الغليل في بيان الشَّ 	)4(

حمد الكبيسي، بغداد: مطبعة اإلرشاد، 1971م، ص613.

المدينة المنورة:  المناسب لشرع الحكم،  الشنقيطي، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب. الوصف  	)5(

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 1415ه، ص189 - 190. وانظر أيضًا:

السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد. مباحث العلة في القياس عند األصوليين، بيروت: دار - 

البشائر اإلسالمية، 2000م، ص414.
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وإذا كان األمر هكذا، فلنصطلح على ذلك بحسٍم، فنقول: المقصد والحكمة 

والمعنى المناسب)1( هي مسّميات لشيء واحد، وهو الغاية التي من أجل تحقيقها 

ُشرع الحكم.

وبنــاًء عليــه تكــون عالقــة المقصــد بالحكــم الّشــرعي هــي نفســها عالقــة 

الحكمــة والمعنــى المناســب بــه، وهــي عالقــة إنتــاج تشــريعي، ووجههــا أّن الحكم 

ــل بالمعنــى المناســب »المقصــد، الحكمــة«، اســتتبع ذلــك وجــود الحكــم  إذا ُعّل

عنــد وجــود مظنــة الحكمــة، وانتفــاَءه عنــد انتفائهــا بالكامــل. والتعليــل بالحكمــة 

هــو المذهــب الّراجــح الجــاري عليــه عمــل الجماهيــر مــن لــدن أصحــاب النبــي 

.)2( وهــذا وجــه.

ويوجد وجٌه آخر هو: أّن العّلة بمعنى »الوصف الظاهر المنضبط الذي ُشرع 

»وأكثر  الزركشي:  قال  كما  لألحكام،  منتجة  أّنها  القياسيون  اتفق  عنده«  الحكم 

التفريق  على  بناء  وهذا  األحكام،«)3(  بها  تثبت  العلل  أّن  على  متفقون  الفقهاء 

»الحكمة« و«العّلة« بكون األخيرة وصفًا ظاهرًا منضبطًا، وذلك أخّص من  بين 

المعنى  نفس  في  المصطلحين  يستعملون  األصوليين  بعض  أن  على  الحكمة. 

كالشاطبي حيث يقول: »وأّما العّلة فالمراد بها الِحكم والمصالح التي تعّلقت بها 
األوامر أو اإلباحة، والمفاسد التي تعّلقت بها النواهي.«)4(

قنا بين »الحكمة« و«العّلة« تفّهمًا لتوّجس األصوليين من  أقول: حتى لو فرَّ

انفراط ِعقد التعليل بمطلق المناسبات العاّمة، وحتى لو قلنا -جداًل-: ال تعليل 

العّلة، جريًا على اصطالح  المناسب« هو  و«الوصف  والمقصد،  الحكمة  المناسب« هو  »المعنى  	)1(

المتأخرين.

غير أّنه مقّيد بقيود، أذكرها في موضعها بحول اهلل، وانظر في مناقشة المسألة:  	)2(

شلبي، محمد مصطفى. تعليل األحكام، بيروت: دار النهضة العربية، )د. ت.(، ص135 - 149.- 

نصري، التعليل بالحكمة، مرجع سابق، ص189 وما بعدها.- 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص84. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص265. 	)4(
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أّنها مظّنة حكمٍة  العّلة ما كانت لتكون عّلة لوال  فإّن  الضيِّق،  بالعّلة بمعناها  إاّل 

دها الّشارع وتغّياها، فما كان الّسفر ليكون عّلًة لقصر الصالة وفطر رمضان  تقصَّ

ق الحكم بالعّلة »الوصف الظاهر  لوال أّنه مظنة المشّقة التي أراد الّشارع رفعها، فعلَّ

ح القرافي بهذا فقال: »والحكمة هي  المنضبط« إقامًة للمِظّنة مقام المِئّنة، وقد صرَّ

عّلة،  اإلسكار  لجعل  الموجب  العقل  كذهاب  عّلة،  الوصف  التي ألجلها صار 

وجوب  سبب  الّزنا  وصف  جعل  سبب  فإّنه  األنساب،  اختالط  الحكمة:  ومن 

ويقول  القطع،«)1(  السرقة سبب  لجعل وصف  الموجب  المال  الجلد، وكضياع 

با  ى عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصِّ الغزالي: »إّن الصبي يولَّ
سبب الوالية لذاته، بل لهذه الحكمة.«)2(

وقال صاحب المراقي، الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم -رحمه اهلل-:

ُينــــــــــــاُط بـــــــها  إاّل فحكــــمٌة  ومن شروط الوصف االنضبــــــــاُط  
عّلَة ُحكٍم عند كــلِّ مــن َدَرى)3( وهي التي من أجلها الوصُف َجَرى 	

وإذا كان األمــر هكــذا، فــإّن المنِتــج الحقيقــي للُحْكــم إّنمــا هــو الحكمــة 

والمقصــد، ولهــذا تــرى بعــض األصولييــن يحــرص عنــد تعريــف العّلــة علــى 

ــة  ــن الهمــام: »العّل ــن الحكمــة، كمــا فــي قــول اب ــة بينهــا وبي ــح هــذه العالق توضي

مــا ُشــرع الحكــم عنــده؛ لحصــول الحكمــة: جلــب مصلحــة أو تكميلهــا، أو دفــع 

مفســدة أو تقليلهــا.«)4( ويعــرِّف ابــن الحاجــب الوصــف المناســب بأّنــه: »وصــف 

ظاهــر منضبــط، يحصــل عقــاًل مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون 

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة:  	)1(

شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1973م، ص406.

الغزالي، أبو حامد محّمد بن محّمد. المستصفى في علم األصول، تحقيق: محّمد سليمان األشقر،  	)2(

بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م، ج2، ص350.

الشنقيطي، محّمد األمين بن محمد المختار. نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق: علي محمد  	)3(

عمران، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(، ج2، ص434 - 435.

ابن الهمام، التحرير، ومعه التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج3، ص141. 	)4(
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مقصــودًا مــن حصــول مصلحــة أو دفــع مفســدة.«)1( وهــذا يــدّل علــى اعترافهــم بــأّن 

ــه ذهــب الجمهــور  ــاء علي ــة إّنمــا هــي: الحكمــة، والمقصــد،)2( وبن ــة الحقيقي العّل
ــة.«)3( ــم بانتفــاء المِئن ــة مــع العل ــرة بالمِظن ــه: »ال عب ــى أّن إل

وباّتضاح إنتاج المقاصد للتشريع -إجمااًل- يتجّلى وجه اعتبارها »تشريعيًة« 

بالمعنى المختار.

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  للمقاصد:  الثالث  المراتب   -
ومكّمالت كّل منها:

وهو:  بقوله،  وأذّكر  مّر،  كما  الّشاطبي  عند  كلِّيات  كونها  على  النص  جاء 

وقوله:  والتحسينيات.«)4(  والحاجيات،  الضروريات،  هنا:  بالكّليات  »وأعني 

والحاجيات،  الضروريات،  الّدارين، وهي:  يكون صالح  بها  التي  المقاصد   ...«
ٌم ألطرفها، وهي أصول الّشريعة.«)5( ٌل لها، ومتمِّ والتحسينات، وما هو مكمِّ

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  الثالث:  المفردات  هذه  أّن  غير 

نفسها  في  وليست  إليها،  الحاجة  قّوة  باعتبار  للمقاصد  مراتب  حقيقتها  في  هي 

مقاصد، بل المقاصد هي األجناس الخمسة، مضافًا إليها مكمِّالتها، ومكمِّالت 

مكمِّالتها على مستوى الفرد والجماعة.

لمصطلح  جديد  إطالق  العبارة  هذه  في  فليس  هكذا،  األمر  كان  وإذا 

السابق  العنصر  في  قلناه  فما  »المقاصد«،  على  إطالقها  عن  يختلف  »الكلِّيات« 

ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر. مختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل،  	)1(

ابن حزم،  بيروت: دار  اللبنانية،  الجزائرية  الشركة  الجزائر:  نذير حمادو،  دراسة وتحقيق وتعليق: 

2006م، ج2، ص1085.

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص13. 	)2(

الشنقيطي، الوصف المناسب، مرجع سابق، ص210، والمقصود: المظنة والمئنة في النوع، ال في  	)3(

األشخاص.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص30. 	)4(

المرجع السابق، ج1، ص77. 	)5(
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ينطبق تمامًا على هذا العنصر من حيث إنتاج المقاصد للتشريع، لكن فيه إضافة 

مفيدة، وهي عنصر »المكمِّالت«، وهي مقاصد تابعة لألجناس الخمسة، تنتظمها 

المراتب الثالث بحسب قّوة الحاجة، وال شّك في أّنها بتبعيتها ألجناس المقاصد 

الخمسة؛ تكون منتجة للتشريع كإنتاجها، بل تكون أقرب إلى إنتاجه، لما سنراه 

من أّن الجنس األضيق أولى بإنتاج التشريع من الجنس األوسع. وهذه المكمِّالت 

للشارع عاّمة كانت  المقصودة  »المعاني والمصالح  التالي:  العنصر  ن  هي متضمَّ

أو خاّصة«.

- كّل ما في معنى المقاصد من المعاني والمصالح:

مصطلح »المعاني« ليس إاّل تعبيرًا سلفيًا عن »المقاصد«، و«العلل« كما قال 

عبد العزيز البخاري: »والمراد من المعاني: المعاني اللغوية، والمعاني الّشرعية 

يستعملون  وإنما  »العّلة«،  لفظ  يستعملون  الّسلف ال  وكان  »ِعلاًل«،  ُتسّمى  التي 
لفظ »المعنى«.«)1(

أّما »المصالح«، فجمع مصلحة، وهي في اللغة كالمنفعة وزنًا ومعنًى، وهي 
إّما حسية أو معنوية.)2(

المحافظة  بالمصلحة:  »نعني  الغزالي:  قاله  ما  إلى  نذهب  االصطالح،  وفي 

أن يحفظ عليهم  الخلق خمسة، وهو  الّشرع من  الّشرع، ومقصود  على مقصود 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.«)3(

وقـد عرفنـا مـا بينهـا وبيـن الحظـوظ »اللذائـذ المباحـة«، واألهـواء »اللذائـذ 

المحّرمة« من فرق حاصله أّن: المنافع »اللذائذ« التي تسـّمى مصالح شـرعية إّنما 

هـي التـي تحقِّـق مقاصـد الّشـارع فـي أجناسـها الخمسـة، ومكّمالتها على مسـتوى 

البخاري، كشف األسرار، مرجع سابق، ج1، ص12. 	)1(

1971م،  المتنبي،  مكتبة  القاهرة:  اإلسالمي،  الفقه  في  المصلحة  نظرية  حامد.  حسين  حّسان،  	)2(

ص4-3.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص416 - 417. 	)3(
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الفـرد والجماعـة؛ أي: إّن المصلحـة الّشـرعية أخـّص مـن المصلحـة اللغويـة، ومن 

اللغويـة، ال  إلـى معتبـرة، وملغـاة، هـو تقسـيم للمصلحـة  ثـّم فتقسـيم المصلحـة 

للمصلحـة الّشـرعية، ألّن الّشـرعية ال تكـون إاّل معتبـرة، وأّمـا ما يسـّمى »المصلحة 

المرسـلة« فترجـع فـي حقيقتهـا إلـى المعتبـرة، ألّن السـكوت عـن إلغائهـا دليـل 

علـى اعتبارهـا؛ إذ السـكوت نـوٌع مـن البيـان، وألّن شـرطها االنـدراج تحـت أصـل 

عـاّم، ومـا كان كذلـك فهـو فـي حكـم المعتبـر، ولهـذا قـال الغزالـي: »والّصحيـح 

أّن االسـتدالل المرسـل فـي الّشـرع ال ُيتصـّور؛ حتـى نتكّلـم فيـه بنفـي أو إثبـات؛ 

إذ الوقائـع ال حصـر لهـا، وكـذا المصالـح، ومـا مـن مسـألة ُتفـرض إاّل وفي الّشـرع 
دليـٌل عليهـا، إّمـا بالقبـول أو بالـرّد.«)1(

وبهـذا التعريـف يكـون مصطلـح »المصلحـة« متداخـاًل جّدًا مـع المصطلحات 

د الزركشـي  اآلنـف ذكرهـا: الحكمـة، والمقصـد، والمعنـى المناسـب. ولهـذا يعـدِّ

مسـّميات المناسـبة بمـا يشـير إلـى عـدم الفـرق بيـن هـذه االصطالحـات، فيقـول: 

ـر عنهـا باإلخالـة، وبالمصلحة، وباالسـتدالل، وبرعايـة المقاصد،«)2( ويقول  »ويعبَّ

الغزالـي: »المعانـي المناسـبة مـا تشـير إلـى وجـوه المصالـح وأماراتهـا... والعبـارة 

الحاويـة لهـا أّن المناسـبة ترجـع إلـى رعايـة أمـر مقصـود... ومـا انفـّك عـن رعايـة 

إاّل المصلحـة  بالحكمـة  أمـر مقصـود؛ فليـس مناسـبًا...«)3( ويقـول: »لسـنا نعنـي 

المخيلـة المناسـبة،«)4( باسـتثناء التفريـق بيـن المقصـد والمصلحـة بكـون المقصـد 

سـابقًا علـى المصلحـة، كمـا تقـول: خـرج زيـٌد قاصـدًا لقـاء عمـرو، بمـا يفيـد أّن 

قصـد الّلقـاء سـابٌق علـى الّلقـاء نفسـه، والمصلحـة هـي الّلقـاء نفسـه، وليـس فـي 

مثـل هـذه التفريقـات أثـٌر علـى مـا يهّمنـا مـن إنتـاج التشـريع، فسـواء قلنـا هي نفس 

إذا كان  المهـّم  يهـّم،  ذلـك ال  إليـه، كّل  أم مفضيـة  متأّخـرة عنـه،  أم  المقصـود، 

الغزالي، المنخول، مرجع سابق، ص460. 	)1(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص262. 	)2(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص159. 	)3(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص349. 	)4(
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تحصيلهـا يحقِّـق مقاصـد الشـارع، فهـي منتجـة للتشـريع، وفـي هذا يقـول الغزالي: 

ـرنا المصلحـة بالمحافظـة علـى مقصـود الّشـرع، فـال وجـه للخـالف فـي  »وإذا فسَّ
اّتباعهـا، بـل يجـب القطـع بكونهـا حّجـة.«)1(

الرّباني  العقل  القول: كّل منفعة حّسية أو معنوية أدرك  إلى  وهكذا نخلص 

حفظ  في  الّشارع  مقصود  يحّقق  تحصيلها  أّن  الشريعة  علوم  في  ص  المتخصِّ

التها، أو مكّمالت  المال، أو حفظ مكمِّ النسل أو  النفس أو العقل أو  ين أو  الدِّ

مكّمالتها، على مستوى الفرد أو الجماعة، ولم نجد في الّشرع ما يلغيها، فوصف 

»التشريعية« منطبٌق عليها.

أي:  بـ«التشريعية«؛  الخمس  اإلطالقات  هذه  اتصاف  صدق  يتضح  وهكذا 

»كونها شرعيًة منِتجًة للتشريع العملي في غير باب االعتقاد.«

ت- تحديد االعتبارات المقصودة بـ«الكّلية«:

االعتبارات المقصودة بكون الكلية كلية في بحثنا هذا هي: عدم االختصاص 

بفرع  االختصاص  وعدم  مخاطبون.  هم  من حيث  بعض  دون  المكّلفين  ببعض 

واحد، أو فروع قليلة ال تنتظم كليًا.

ـــي الُحكـــم أو المقصـــد ليكـــون  ـــًا ف ـــاران مشـــروط توفرهمـــا مع وهـــذان االعتب

ـــة تشـــريعية. كلي

الفرع الّرابع: استخالص التعريف:

مات الممهِّدات، أنتهي إلى أّن الكّليات التشريعية تؤول إلى  بعد هذه المقدِّ

قسمين هما:

- األحكام الكّلية.

- والمقاصـــد الكّليـــة، ومكّمالتهـــا، ومـــا فـــي معناهـــا مـــن الِحكـــم، والمصالـــح، 

والمناسبات.

المرجع السابق، ج1، ص430. 	)1(
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ألّن اإلطالقـــات الخمـــس الّصـــادق عليهـــا قيـــد »إنتـــاج التشـــريع« تـــؤول 

القواعـــد الفقهيـــة منهـــا إلـــى األحـــكام الكليـــة، وتـــؤول مراتـــب المقاصـــد إلـــى 

ـــج  ـــا، فينت الته ـــى مكمِّ ـــى المقاصـــد أيضـــا وإل ـــح إل ـــي والمصال المقاصـــد، والمعان

لنـــا القســـمان المذكـــوران، وهمـــا إن بديـــا منفصليـــن، غيـــر أّنهمـــا فـــي نفـــس األمـــر 

متالزمـــان ال ينفـــّكان، فالحكـــم إذا كان كّليـــًا؛ دّلـــت كلِّيتـــه علـــى الثبـــات والعمـــوم 

ـــراد، ومـــا كان كذلـــك يِشـــُج الِعـــْرق بينـــه وبيـــن المقصـــد منـــه َوْشـــجًا ال  واالطِّ

ــردة ال  ــة مّطـ ــًا عاّمـ ــه أحكامـ ــتتبعت كّليتـ ــًا، اسـ ــد إذا كان كلِّيـ ــّم المقصـ ــّل، ثـ ينحـ

ـــح أّن عالقـــة التأثيـــر والتأثـــر تجـــري بينهمـــا َجْيئـــًة وُذهوبـــا،  تتخّلـــف، مّمـــا يوضِّ

كلٌّ منهمـــا يؤثِّـــر فـــي اآلخـــر ويتأّثـــر بـــه.

وإذا كان األمر هكذا، فإّن تعريف »الكّليات التشريعية« ال يتأّتى إاّل بالّرسم، 

والتقسيم،)1( فأقول هي:

خطاب الّشرع القطعيُّ والقريُب من القطع، المتعلِّق أثُره بأفعال العباد طلبًا 

أوتخييرًا أو وضعًا، غير المختّص ببعض المكّلفين من حيث هم مخاَطبون دون 

بعض، والمنتِظم لفروع كثيرة، ومقاصُد هذا الخطاب القطعيُة والقريبُة من القطع؛ 

المنتظمة لفروع كثيرة.

الحكــم  تــارًة  التشــريعية«  »الكّليــة  بمصطلــح  أقصــّد  فإننــي  عليــه،  وبنــاًء 

ــا  ــا شــقا الشــريعة كم ــي. واألحــكام والمقاصــد هم ــارًة المقصــد الكّل ــي، وت الكّل

يقــول الشــيخ عــاّلل الفاســي: »والّشــريعة أحــكاٌم تنطــوي علــى مقاصــد، ومقاصــد 
ــى أحــكام.«)2( ــوي عل تنط

التعريف بالتقسيم من أنواع التعريف بالّرسم؛ إذ هي ثالثة: باللفظ، وبالمثال، وبالتقسيم. انظر:  	)1(

ف -  الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص63، والتعريف بالتقسيم ُيلِجئ إليه كون المعرَّ

مرّكبًا، يصعب حّده في عبارة جامعة لكّل أجزائه، كما في كثير من المصطلحات األصولية، وهو 

حال مصطلح »الكّليات التشريعية«.

الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مرجع سابق، ص47. 	)2(
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ويقول فخر اإلسالم البزدوي الذي يعرِّف إتقان المعرفة بالفقه بأّنها: »معرفة 
النصوص بمعانيها.«)1(

ويقول األستاذ األخضري إذ يعرِّف علم المقاصد بقوله: »هي عبارة حاويٌة 
ألحكام المقاصد، ومقاصد األحكام...«)2(

ضبطًا  أكثر  غدا  التشريعية«  »الكّليات  مصطلح  أّن  أحسب  التوضيح  وبهذا 

ض لهذا  مّما ورد عند األستاذ الريسوني -حفظه اهلل-، وهو َأْوَحد من رأيُته تعرَّ

أو  أثرًا  تقتضي  كّلية  قاعدة  »فكّل  فقال:  مدلوله  وّسع  فتارًة  بالتعريف،  المرّكب 

الكلِّيات  من  عندي  فهي  جماعات،  أو  أفرادًا  اإلنسان  حياة  في  سلوكًا  أو  فعاًل 

التشريعية، وهي نوٌع من التشريع، وال تعنيني بعد ذلك التصنيفات، والتقسيمات 
الفقهية، أو القانونية، أو المدرسية، أو التاريخية.«)3(

وتارة ضّيقه فقال: »ولكّني أعني اآلن بالكلِّيات التشريعية: المبادئ والقواعد 

نة والمنتجة لألحكام العملية، فهي بالّدرجة األولى ُوضعت قواعد لضبط  المتضمِّ

السلوك والتعامل البشري، وما يحتاجه من تحليل، وتحريم، وإيجاب، وإباحة، 

وقيود، وشروط... يمكن القول بتعبير اصطالحي: هي قواعد أصولية فقهية كبرى؛ 
أي: قواعد مرجعية مباشرة الستمداد األحكام الشرعية العملية.«)4(

ويؤخذ عليه:

- عدم تحديد معنى المباشر وغير المباشر، ومعنى التسلسل والتنزل المنطقي.

تنتج  ال  وسائط  أّنها  مع  التشريعية،  مسّمى  في  األصولية  القواعد  إدراج   -

األحكام العملية بنفسها.

البخاري، كشف األسرار، مرجع سابق، ج1، ص12. 	)1(

األخضري، أبو عبد الرحمن األخضر الجزائري. اإلمام في مقاصد ربِّ األنام، بيروت: دار ابن حزم،  	)2(

2011م، ص25.

الريسوني، الكّليات األساسية، مرجع سابق، ص22. 	)3(

المرجع السابق، ص106 - 107. 	)4(
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التدقيق االصطالحي،  كتابه مسلك  في  يسلك  لم  األستاذ  أّن  في  وال شّك 

وإّنما أراد فتح مجال البحث في هذه الفكرة، وقد أخبر عن ذلك صراحة بقوله: 

»لقد حرصُت فيما مضى من فصول ومباحث على تجّنب اإليغال في المسائل 
والتعبيرات االصطالحية، والنقاشات التخصصية...«)1(

وقال في نهاية كتابه تحت عنوان »كلمة أخيرة«: »هذه الكلمة ليست خاتمة 

عن  عبارة  نفسه  في  هو  ألّنه  مة؛  مقدِّ له  ليست  الكتاب  هذا  أّن  مثلما  للكتاب، 

مقّدمة، فهو كّله مجّرد مقّدمة أو مدخل إلى علم التفسير، وإلى علم أصول الفقه، 

نفسه  هو  مة  المقدِّ الكتاب  وهذا  الفقهية،  القواعد  علم  وإلى  الفقه،  علم  وإلى 
بحاجة إلى مزيد من البيان والتكميل.«)2(

4- ألفاٌظ ذات صلة

لقد تضّمن ما سبق تحريره مصطلحات عّدة ذات صلة بـ«الكّليات التشريعية«، 

كالحقائق الفقهية، والعقائد والقيم والّشعائر اإلسالمية، واألدلة الكّلية، واألحكام 

والمقاصد،  التشريعية،  والخطط  األصولية،  والقواعد  الفقهية،  والقواعد  الكّلية، 

لة  والِحكم، والمناسبات، والعلل، والمعاني، والمصالح، وأحسب أّن أوجه الصِّ

بينها وبين مصطلح البحث غدت بيِّنة؛ فال أكرِّرها.

لكن تبقى بعض المصطلحات ذات االستعمال الّشهير، وذات التداخل أيضًا 

العمومات،  وهي:  وقفة عجلى،  عندها  نقف  أن  تستأهل  الّدراسة،  مصطلح  مع 

واألصول، والنظريات.

أ- العمومات:

»العمومات« جمع »عاّم«، ويدّل في اللغة على: »الطول والكثرة والعلّو،«)3( 

المرجع السابق، ص137. 	)1(

المرجع السابق، ص170. 	)2(

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج4، ص15، مادة »عم«. 	)3(
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أّنه  فيتحّصل  الجماعة،«)1(  شمل  ُعمومًا:  يعّم  الشيء  »َعمَّ  الجوهري:  وقال 

للشمول واالستيعاب، أو للكثرة.

األلفـــاظ  عـــوارض  مـــن  باعتبـــاره  عّرفـــه  مـــن  فمنهـــم  اصطالحـــًا:  أّمـــا 

ــّميات  ــى مسـ ــا دّل علـ ــه: »مـ ــي قولـ ــب فـ ــن الحاجـ ــًة، كابـ ــًا حقيقـ ــي معـ والمعانـ

قولـــه:  فـــي  والقرافـــي  ضربـــًة،«)2(  مطلقـــًا  فيـــه  اشـــتركت  أمـــر  باعتبـــار 

 »صيغـــة العمـــوم موضوعـــة للقـــدر المشـــترك مـــع قيـــد يتبعـــه بحكمـــه فـــي 
جميع موارده.«)3(

عـــوارض  مـــن  كونـــه  إبـــراز  علـــى  تعريفـــه  فـــي  اقتصـــر  مـــن  ومنهـــم 

األلفـــاظ، ألّنـــه مـــن عوارضهـــا حقيقـــة، أّمـــا المعانـــي فهـــو مـــن عوارضهـــا 

مجـــازًا عنـــده، وهـــم جمهـــور األصولييـــن، كالغزالـــي إذ قـــال: »العـــاّم عبـــارٌة 

عـــن اللفـــظ الواحـــد الـــّدال مـــن جهـــة واحـــدة علـــى شـــيئين فصاعـــدًا،«)4( 

لـــه  يصلـــح  مـــا  جميـــع  يســـتغرق  لفـــٌظ  »العـــاّم  قـــال:  الســـبكي   وابـــن 
بوضع واحد.«)5(

األلفاظ فقط، وليس من عوارض  العام من عوارض  أّن  إلى  أّما من ذهب 

المعاني، ال حقيقة وال مجازًا، فقوله أبعد األقوال،)6( وقال الزركشي في تشنيف 

المسامع: »بل في ثبوته نظر،«)7( أي: عن قائل معروف.

حاح، مرجع سابق، ج5، ص1993. الجوهري، الصِّ 	)1(

ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل واألمل، مرجع سابق، ج2، ص696. 	)2(

وتحقيق:  دراسة  والعموم،  الخصوص  في  المنظوم  العقد  إدريس.  بن  أحمد  العباس  أبو  القرافي،  	)3(

أحمد الختم عبد اهلل، القاهرة: دار الكتبي، 1999م، ج1، ص164.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص106. 	)4(

ابن السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج2، ص82. 	)5(

المرجع السابق، ج2، ص82. 	)6(

عمرو  أبي  تحقيق:  الجوامع،  بجمع  المسامع  تشنيف  اهلل.  عبد  بن  محّمد  الّدين  بدر  الزركشي،  	)7(

الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م، ج1، ص327.



86

باعتبارات  إليه  إذ نظر  العاّم؛  بنظرة بديعة إلى مصطلح  الشاطبي  ز  ولقد تميَّ
ثالثة:)1(

يغ في أصل وضعها على اإلطالق: - باعتبار ما تدّل عليه الصِّ

غالبًا. ويسّمي  يقصده األصوليون  الذي  اللغوية. وهذا  الحقيقة  باعتبار  أي: 

الشاطبي هذا االعتبار: »األصالة القياسية«، أو »الوضع اإلفرادي«.

- باعتبار ما يدّل عليه االستعمال عربية، أو شرعًا:

باعتبار  أي:  مخالفًا؛  أم  الوضع،  ألصل  موافقًا  االستعمال  هذا  كان  سواء 

»األصالة  االعتبار:  هذا  الشاطبي  ويسّمي  الشرعية.  الحقيقة  أو  العرفية،  الحقيقة 
االستعمالية«، أو »الوضع التركيبي«.)2(

االستعمال  عرف  في  البال  على  يخطر  ال  ما  أّن  النظر  هذا  على  ويرّتب 

عربيًة أو شرعًا ال يكون داخاًل في مدلول اللفظ باألصالة االستعمالية، والخارج 

في  فالعاّم  هكذا،  األمر  كان  وإذا  أصليًا.  بيانًا  بل  تخصيصًا،  إخراجه  يسّمى  ال 

االستعمال ال يدخله التخصيص بحال.

]األحقاف: 25[؛ ال يدخل فيه  ژڱ ڱ ں ں ڻژ  فمثاًل: قول اهلل تعالى: 

السموات واألرض والجبال وغيرها باألصالة االستعمالية، ألّنا نعلم من استعمال 

الّشرع قصَده أّنها تدمِّر ما أتت عليه؛ أي: ما مّرت عليه، كما في قوله: ژڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]الذاريات: 42[.

العَلمي، عبد الحميد. منهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي، الرباط: وزارة األوقاف والشؤون  	)1(

اإلسالمية، 2001م، ص280، وانظر أيضًا: 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص268 وما بعدها.- 

وأعتقد أّن هذا الملفت هو نفسه الذي جعل اإلمام الشافعي يقّسم العاّم إلى خمسة أقسام: »ما نزل  	)2(

من الكتاب عاّمًا ُيراد به العاّم ويدخله الخصوص«، »ما ُأنزل من الكتاب عامَّ الظاهر وهو يجمع 

العاّم والخصوص«، »ما نزل من الكتاب عاّم الظاهر يراد به كّله الخاّص«، »ما يبيِّن سياقه معناه«، 

»ما نزل عاّمًا دّلت السّنة خاّصة على أنه يراد به الخاّص«. انظر: 

الشافعي، الّرسالة، مرجع سابق، ص137 - 152.- 
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- باعتبار استقراء مواقع المعنى، سواء كان للعاّم صيغة لفظية، أم لم تكن 

له صيغة لفظية:

إذا ثبت، فال  المعنوي«، وفي شأنه يقول: »العموم  المسّمى: »العموم  وهو 

يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان:

يغ إذا وردت، وهو المشهور في كالم أهل األصول. أحدهما: الصِّ

هن أمٌر كّلي عاّم،  والثاني: استقراء مواقع المعنى، حتى يحصل منه في الذِّ
يغ.«)1( فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصِّ

أي: ال  عليه؛  تدّل  لفظية  نجد صيغة  فال  الفساد،  ذرائَع  الّشارع  سّد  فمثاًل: 

وا الذرائع«، لكن نجد معناه في نصوص كثيرة. وكذلك  نجد آية أو حديثًا فيه »سدُّ

اعتبار المآل، وتقديم المصلحة العاّمة على الخاّصة، وأولوية درء المفاسد على 

الحيل،  وإبطال  األشد،  الضرر  لدفع  األخف  الضرر  وتحّمل  المصالح،  جلب 

فيه صيغة  ترد  لم  مثاًل  الحرج  رفع  أّن  فرضنا  ولو  المقصود.  بنقيض  والمعاملة 

من  78[ الستفدناه  ]الحج:  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ژھ  تعالى:  كقوله  لفظية 

عشرات النصوص المتضّمنة لمعنى التخفيف، وقس على هذا.

يغة؛ أي: العاّم اللفظي،  وهذا النوع من العموم في نفس قّوة العاّم ذي الصِّ

راده، فغدا قطعيًا أو قريبًا  بل قد يربو عليه إذا صّح استقراؤه، واستتّب للمجتهد اطِّ

من القطع بحسب نوع االستقراء. وإذا قطعنا بكون جزئية ما من مشموالته، فإننا 
ال نحتاج في معرفة حكمها إلى دليل جزئي كنّص أو قياس.)2(

فمذهب الشاطبي في العاّم ليس هو مذهب الحنفية في كون داللته قطعية، 

وهي  العاّم،  إلى  النظر  زاوية  نفس  على  متوارٌد  والجمهور  الحنفية  ألّن خالف 

بوصفه لفظًا مفردًا ذا داللة لغوية حقيقية، أّما الشاطبي فال يختلف مع الجمهور 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص298. 	)1(

المرجع السابق، ج3، ص304. 	)2(
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في ظنية داللة هذا العاّم وأّنه يدخله التخصيص بهذا االعتبار، لكّنه ينفي عن العاّم 

َقبول التخصيص، ويجعله قطعيًا على داللته بصفة أخرى، هي:

- كونه لفظًا ذا أصالة استعمالية؛ أي: ذا حقيقة عرفية، أو حقيقة شرعية، وفي 

الوقت نفسه ذا وضع تركيبي ال إفرادي.

- كونه معنى تستبطنه نصوص كثيرة، تتظافر على إفادته باالستقراء.

فإذا تقّرر هذا؛ فإّن عالقة »العمومات« بـ«الكلِّيات التشريعية« تنتظم فيما يلي:

العاّم بوصفه داالًّ على مسّميات مشتِركة فيه دفعًة؛ أي: بوضع واحد  أّواًل: 

-سواًء قلنا باالستغراق، أم بالكثرة- هو على مستوى التصّور -أي: إذا لم نجعله 

طرفًا في قضية- نفس »الكّلي المنطقي«؛ أي: ما ال يمنع تصّوره من وقوع الّشركة 

المحمول  مع  منه  تشّكلت  عليه،  محكومًا  أي:  قضية؛  موضوَع  صار  فإذا  فيه، 

»المحكوم له«، ومع الحكم: قضية، فإذا كان الحكم شاماًل لكّل أفراد الموضوع؛ 

يت القضية: »كّلية«، أّما لو كان الموضوع عاّمًا، والحكم ال يشمل كّل أفراده  ُسمِّ
بل بعضهم؛ فهي قضية »جزئية«، وكذلك لو كان الموضوع خاّصًا.)1(

فإذا كان الحكم في القضية الكلِّية شرعيًا ذا أثر متعلِّق بأفعال العباد، تشّكلت 

قسمي  أحد  هو  الذي  العملي«  الكّلي  »الحكم  وهي  تشريعية،  كّلية  ذلك  من 

»الكّليات التشريعية« في بحثنا هذا. وأّما إذا لم يكن حكم القضية شرعيًا، أو كان 

شرعيًا لكن ليس عمليا، فال تتشكّل منه »كلِّية تشريعية« بمصطلح البحث.

وبهذا يكون موِضع »العاّم« في »الكّلية التشريعية« كموِضع الموضوع الكّلي 

المحكوم على جميع أفراده في القضية الكّلية من حيث هو طرٌف فيها؛ عمومه 

هو الذي أكسب القضية الّصالحية لوصف الكلِّية، ألّنه لو لم يكن عاّمًا ال يكون 

القضية  تكون  ال  وحينها  واحد،  فرد  على  بل  كثيرين  أفراد  على  الحكم صادقًا 

ــرة  ــه« أو خصوصــه، فالعب ــى عمــوم المحمــول »المحكــوم ل ــًة إل ــة كّلي ــار القضي ــي اعتب وال ُينظــر ف 	)1(

بالموضــوع فقــط.
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كّلية، وهذا معنى قول ابن السبكي الذي سبق ذكره: »مدلول العموم كّلية«)1(.

ومثال ذلك: قوله تعالى: ژڻ ۀۀ ہژ ]النساء: 4[، فالمحكوم عليه 

»الواو«  الجمع  بضمير  عنهم  المكّنى  باإليتاء  المأمورون  الرِّجال  وهو  اآلية  في 

وهذا  العموم.)2(  صيغ  من  الجمع  ضمير  إذ  عاّم؛  »آِت«:  األمر  بفعل  المتصل 

العموم ُيكسب حكم اإليتاء القابلية لصفة الكّلية. وبناًء عليه قلنا: إّن إيتاء النساء 

المهور عند النكاح حكٌم كلّي.

أّمـا فـي قولـه تعالـى: ژڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 ، النبـي  هـو  عليـه  فالمحكـوم   ،]50 ]األحـزاب:  ېېژ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ـى بالـالم، لكّنهـا الم عهـد، ال الم جنـس؛ إذ المخاطـب  ولفـظ »الّنبـي« مفـرد محلَّ

هـو النبـي محّمـد  ال غيـره، والمفـرد المحّلـى بـالم العهـد خـاصٌّ ال عـاّم،)3( 

والحكـم -بعـد تقديـر المضمـرات- هـو: ِحـلُّ نـكاح النبي محّمد  امـرأًة وهبت 

نفسـها لـه؛ أي: بغيـر مهـر،)4( فدّلنـا خصـوص لفـظ »النبـي« علـى عـدم كلِّيـة حكـم 

نـكاح المـرأة الواهبـة نفسـها بـال مهـر، بـل علـى جزئيتـه، ألّنـه حكـم منطبـق علـى 

فـرد واحـد، ال علـى أفـراد كثيريـن، فالخصـوص سـلب الحكـَم الصالحيـة لصفـة 

الكليـة، واضطـّره لالتصـاف بالجزئيـة.

ص فنقول: العالقة بين العاّم والكّلية التشريعية بصفتها حكمًا كلِّيا أّنه  ونلخِّ

الكلِّية،  الّصالحية لصفة  القضية-  ثّم  الحكم -ومن  الذي يكسب  القضية  طرف 

كان  التخصيص؛  يحتمل  ولم  العاّم،  أفراد  جميع  على  الحكم  انطبق  إذا  بحيث 

حكمًا كّليًا، فإذا انضاف إلى ذلك كون الحكم شرعيًا عمليًا، كان كّلية تشريعية 

وفق مصطلح البحث.

السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج2، ص83. 	)1(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج4، ص182. 	)2(

المرجع السابق، ج4، ص132. 	)3(

انظر تفسير اآلية في:  	)4(

- ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج21، ص289.
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ثانيًا: بالطريقة نفسها أيضًا ُيكسب العامُّ المقصَد صفة »الكّلية«، فحيث يكون 

المقصد معلومًا باللفظ؛ يتأّهل ليكون كّليًا بكون اللفظ الدال عليه عاّمًا، كحفظ 

الّدين في قوله تعالى: ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ 

یژ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژۈئ  قوله:  في  النفس  ]األنفال: 39[، وحفظ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  قوله:  في  المال  وحفظ   ،]151 ]األنعام: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ ]النساء: 29[.

عدم  بمعنى  المقصد  كّلية  على  دّلت  عاّمة  ألفاظًا  تتضّمن  منها  آية  فكّل 

حفظه  اختصاص  لعدم  إضافة  بعض،  دون  التشريعية  الفروع  ببعض  اختصاصه 

ببعض المكّلفين، أو بعض األزمنة أو األحوال، وذلك بيِّن.

وحيث يكون المقصد معلومًا باستقراء مواقع المعنى إن لم نجد صيغة لفظية 

دالة عليه، كفهمنا من وصف الّنكاح بالميثاق الغليظ، ومن تحريم نكاح المتعة، 

بالّصبر عليهّن إن كرهوا  بالمعروف، وأمرهم  الّنساء  ومن أمر األزواج بمعاشرة 

طالق  إيقاع  ومن  بأس،  غير  في  الطالق  المرأة  طلب  تحريم  ومن  شيئًا،  منهّن 

الثالث واحدة، ومن عدم إيقاع طالق المغَلق عليه، ومن تشريع الِعّدة والّرجعة، 

ومن الترغيب في اإلصالح بين األزواج عند الخصومة: قصَد الّشارع إلى تأبيد 
آصرة الّنكاح ما أمكن.)1(

فهذا المعنى عند كلِّ حكم مّما ذكرنا مستضَمٌر مستضَمن، لكن لّما استبطنته 

قيل  لو  كما  صار  والطالق،  الّنكاح  في  أحكامًا  وألفيناها  األحكام،  هذه  كلُّ 

باللفظ: »أبِّدوا الّنكاح إاّل ما تعّذر«، فهو كالعاّم اللفظي في سريانه -بعد ِمْثل هذا 

لة. االستقراء- على كّل أحكام الّنكاح ذات الصِّ

فهذا العموم المعنوي أكسب المقصد صفة »الكّلية«؛ أي: عدم االختصاص 

بُحكٍم مّما ذكرنا أو لم نذكر دون غيره مّما يندرج تحت باب الّنكاح وله صلٌة 

بتأبيد آصرته، وعدم االختصاص ببعض المكّلفين دون بعض.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص439. 	)1(
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لكن تجدر اإلشارة إلى أن العاّم الواحد في الموضع الواحد إذا لم يتكّرر 

بلفظه أو بمعناه، ولم يتأّكد، ولم ينتشر، ولم يقترن به ما يقطع احتمال تخصيصه، 

ال تتشّكل منه القضية الكلِّية القطعية الحاكمة المهيمنة على جزئيات التشريع كما 

سأذكر في بحث الخصائص بحول اهلل؛ إذ أخلص إلى أّن العمومات نوعان: نوٌع 

كان  وإذا  الثاني.  ال  الكلِّيات،  عليه  تنبني  الذي  هو  واألّول  ظني،  ونوع  قطعي، 

ابتناء  للعاّم، صحَّ  أمثلة مقتصرًا على موضٍع واحٍد  أوردته من  األمر هكذا، فما 

الكّلية التشريعية عليه، باعتبار ذلك الموضع واحدًا من مواضع أخرى في نفس 

ذلك العموم لم أذكرها، ال باعتباره موضعًا منفردًا لم يتكّرر قط، فما من مثال مّما 

ذكرت إاّل وقد تكّرر، وتأّكد، وانتشر في غير ما موضع لفظًا أو معنى.

الكّليات  وبين  والمعنوية  اللفظية  العمومات  بين  العالقة  اتضحت  فإذا 

التي  االرتكاز  نقطة  هي  العالقة  هذه  أّن  فلُيعلم  ومقاصد«؛  »أحكامًا  التشريعية 

جعلت اإلمام الشاطبي يحّث على طرد أصل التعميم في الّنصوص الّشرعية بناًء 

إضعافه  من  ر  ويحذِّ التركيبي،  وضعه  وعلى  للكالم  االستعمالية  األصالة  على 

بكثرة التخصيص، لما في ذلك من تهوين كّلية الكّليات، وتقويض قّوتها الداللية 

التي تستوعب الّزمان والمكان؛ إذ لم يصغها الّشارع الحكيم في قالب الكّلية إاّل 

لهذا الغرض، ومن ثّم رَفض عبارة »ما من عاّم إاّل وقد ُخّص«، واعتبرها تفضي 

إلى شناعة، وهي: »إبطال الكلِّيات القرآنية، وإسقاط االستدالل به ]أي: القرآن[ 

والقطع  النظر  تحقيق  على  ال  الظن،  وتحسين  التساهل  من  بجهة  إاّل  جملًة، 
بالحكم، وفي هذا إذا ُتؤمِّل توهين األدّلة الّشرعية وتضعيف االستناد إليها.«)1(

وكذلك انتقد ابن عاشور َوَلع بعض الفقهاء بكثرة التخصيص والتقييد، ألّنهم 

يناقضون بذلك طريقة الشارع في صوغ األحكام عاّمًة مطلقًة مريدًا بها إطالَقها 

وعموَمها، فيقول: »وكذلك المجمالت والمطلقات التي في القرآن معظمها مراٌد 

وتقييد  المجمل  بيان  تطّلب  في  أنفسهم  أعنتوا  الفقهاء  ولكن  وإجماله،  إطالقه 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص292، وسنرجع إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل  	)1(

عند الكالم على خصائص الكّليات، وأّنها ال تقبل التخصيص.
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المطلق بحمل اللفظ المطلق في موضع على مقّيد في موضع آخر وإن لم يكونا 
من نوع واحد، ولهم في ذلك طرائق.«)1(

ب- األصول:

األصول جمع أصل، وهو في اللغة: أسفل الشيء، وأساسه الذي ينبني عليه، 
أو يتفّرع عنه.)2(

أّما في االصطالح، فيتعّدد تعريفه بتعّدد ما عليه ُيطلق؛ إذ لمصطلح »األصل« 

استعماالت كثيرة، أهّمها: الدليل، والحالة المستمّرة، والمستصَحب، والّراجح، 
والمقيس عليه.)3(

وبالّنظر في هذه السعة االستعمالية التي تشبه سعة مصطلح »الكّليات«، ودون 

بين  أبرز عالقة  أّن  لي  يلوح  بالتفصيل؛  المسّميات  كّل هذه  تعريف  في  التوّغل 

التشريعية وأغلب هذه اإلطالقات،  الكلِّيات  بين  الترادف؛ أي  المصطلحين هي 

وُيعرف ذلك بالنظر في سياق االستعمال.

منتجـة  بصفتهـا  التشـريعية  الكّليـة  علـى  ينطبـق  الّدليـل  بمعنـى  فاألصـل 

للتشـريع، غيـر أّنهـا دليـل كّلـي، ال جزئي، واألصـل بمعنى الحالة المسـتمّرة ينطبق 

عليهـا باعتبارهـا موضوعـًة بغـرض االسـتمرار، غيـر منظـور فيهـا إلـى تخلُّـف آحاد 

ـور والجزئيـات، واألصـل بمعنـى المسـتصَحب مـن ُحكـٍم أو معنـى أو عمـوٍم  الصُّ

التشـريعية  الكلِّيـات  تنصلـح  تغيـره)4(،  فـي  بيقيـن عنـد طريـان شـّك  لدينـا  ثابـٍت 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص320 - 321. 	)1(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »أصل«، ج11، ص16. 	)2(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص26. وانظر أيضًا: 	)3(

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص39 - 40.- 

انظر في تعريف االستصحاب وأنواعه:  	)4(

البغا، مصطفى ديب. أثر األدلة المختلف فيها في الفقه اإلسالمي، دمشق: دار القلم، دار العلوم - 

اإلنسانية، 2007م، ص186.
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-أحكامـًا ومقاصـد- باعتبارهـا مصوغـًة علـى وجـه الثبـات واالّطـراد والديمومـة 

ألن تكـون أصـواًل مسـتصحبة فـي محـالِّ الشـّك، واألصـل بمعنـى الّراجـح ينطبـق 

علـى الكّليـات التشـريعية باعتبارهـا حاكمـة علـى الجزئيـات وراجحـة عليهـا عنـد 

التعـارض إذا تعـّذر الجمـع.

ألّنها  المعنى،  بهذا  أصاًل  التشريعية  الكّلية  تكون  وال  عليه  المقيس  فيبقى 

إّما حكم كلِّي، أو مقصد كّلي، والقياس أركانه أربعة: األصل، والفرع، والعّلة، 

وحكم األصل، فإذا استعرنا هذه األركان للقياس الواسع، تحّل الكّلية التشريعية 

باعتبارها حكمًا كلِّيًا في موضع حكم األصل، وباعتبارها مقصدًا كلِّيًا في موضع 

العّلة، فال موضع لها في المقيس عليه الذي هو »األصل«.

ت- النظريات الفقهية:

وشرائط،  أركان،  قوامه  كلٌِّي  مفهوٌم  »هي  بقوله:  الدريني  األستاذ  يعرِّفها 

ن، بحيث يتكّون من كّل أولئك نظام تشريعي  وأحكام عاّمة، يّتصل بموضوع معيَّ
ملزم، يشمل بأحكامه كّل ما يتحقق فيه مناط موضوعه.«)1(

ويعرِّفهـا األسـتاذ الزرقـا بقولـه: »نريـد مـن النظريـات الفقهيـة األساسـية تلـك 

حقوقيـًا  نظامـًا  حـدة  علـى  منهـا  كّل  يؤلِّـف  التـي  الكبـرى  والمفاهيـم  الدسـاتير 

فـي  العصبيـة  الجملـة  أقسـام  كانبثـاث  اإلسـالمي  الفقـه  فـي  منـبثًا  موضوعيـًا 

يّتصـل  مـا  كّل  فـي  النظـام  ذلـك  عناصـر  وتحكـم  اإلنسـاني،  الجسـم  نواحـي 
األحـكام.«)2( ُشـَعب  مـن  بموضوعـه 

ومثالها: نظرية العقد، ونظرية الِمْلك، ونظرية الحّق، ونظرية الضمان، ونظرية 

الباعث، ونظرية  التعّسف، ونظرية  الطارئة، ونظرية  الظروف  المؤيِّدات، ونظرية 

العرف، وغيرها.

الدريني، فتحي. النظريات الفقهية، دمشق: جامعة دمشق، 1997م، ص140. 	)1(

الزرقا، المدخل الفقهي العاّم، مرجع سابق، ج1، ص329. 	)2(
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إّن النظريــة الفقهيــة بهــذا المفهــوم هــي وحــدٌة موضوعيــٌة تشــبه مــا ُيســّمى فــي 

راســات األكاديميــة »المــاّدة«، أو »المســاق«، أو »الوحــدة«، فهــي تجمــع شــتات  الدِّ

ث عــن مضامينــه مــن كّل زاويــة، وعــن مصطلحاتــه،  ــن، وتتحــدَّ موضــوع فقهــي معيَّ

وأحكامــه، وقواعــده، وشــروطه، وفروعــه، ومــا إلــى ذلــك مــن متعّلقاتــه.

ــة  ــريعية هـــي عالقـ ــة التشـ ــة والكّليـ ــة بيـــن النظريـ ــإّن العالقـ ــه، فـ ــاًء عليـ وبنـ

عمـــوم وخصـــوص وجهـــي، بمعنـــى: كّل منهمـــا أعـــّم مـــن اآلخـــر مـــن وجـــه، 

وأخـــّص مـــن وجـــه، فالكّليـــات التشـــريعية باعتبارهـــا أحكامـــًا ومقاصـــد ال 

تختـــّص ببـــاب معّيـــن، بـــل بـــكّل أبـــواب الّشـــريعة، وهـــي أعـــّم مـــن النظريـــات 

ــون  ــر، فتكـ ــد ال أكثـ ــوع واحـ ــا بموضـ ــاص كلٍّ منهـ ــث اختصـ ــن حيـ ــة مـ الفقهيـ

النظريـــة آيلـــة إلـــى تلـــك األحـــكام والمقاصـــد الشـــاملة لجميـــع األبـــواب، 

ــواب،  ــة ببعـــض األبـ ــد خاّصـ ــًا ومقاصـ ــا أحكامـ ــريعية باعتبارهـ ــات التشـ والكّليـ

فاّلتـــي تختـــّص بالبيـــوع أخـــّص مـــن النظريـــة الفقهيـــة مـــن حيـــث كونهـــا جـــزءًا 

ــاًل. ــة البيـــوع مثـ مـــن مباحـــث نظريـ

ثانيًا: أنواع الكليات التشريعية، ومراتبها

1- أنواع الكليات التشريعية باعتبار التعريف:

لتعّذر  آنفًا،  ذكرته  الذي  بالتقسيم  التشريعية«  »الكلِّيات  تعريف  إلى  بالنظر 

هما:  نوعين،  إلى  تنشطر  فّإنها  واحدة،  عبارة  في  المانع  الجامع  بالحّد  تعريفها 

األحكام، والمقاصد.

أ- األحكام الكّلية:

ــا  ــة«، وكونه ــا »كّلي ــان وجــه كونه ــة واصطالحــًا، وبي ــا لغ ــد ســبق تعريفه وق

ــك. ــرِّر ذل ــال أك »تشــريعية«، ف

ب- المقاصد الكّلية:

وقد سلف تعريفها لغة واصطالحًا، وبيان وجه كونها »كّلية«، وكونها »تشريعية«.
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2- أنواع الكليات التشريعية باعتبار استيعاب األقسام، واألبواب، والفروع:

أ- الكّليات التشريعية العاّمة:

ــن  ــم مـ ــّص بقسـ ــي ال تختـ ــة التـ ــد الكّليـ ــة، والمقاصـ ــكام الكّليـ ــي األحـ وهـ

ـــي مختلـــف  ـــة ف ـــج فروعـــًا عملي ـــل تنت ـــه، ب ـــاب مـــن أبواب أقســـام التشـــريع،)1( وال بب

األقســـام واألبـــواب.

فالفقه  متعددة،  ألبواب  الحاوي  الفقه  أجزاء  من  الجزء  بـ«القسم«:  وأقصد 

وبعضهم  والمعامالت،«)2(  »العبادات،  هما:  قسمين  إلى  الفقهاء  بإجماع  مجّزٌأ 

ابن  القسمة ثالثية كما عند  فتغدو  أو أجزاء،  »المعامالت« جزءًا آخر  يفرِّع عن 

والعقوبات،«)3(  والمعامالت،  »العبادات،  الحنفية:  )توفي 1252ه( من  عابدين 

أو رباعية كما اختار القرافي من المالكية: »العبادات، والمعامالت، والجنايات، 

عند  كما  والجنايات«  والمناكحات،  والمعامالت،  »العبادات،  أو  واألقضية،«)4( 

الشافعية،)5( وغير ذلك من أنواع األقاسيم.

شمول  على  بناء  و«الفقه«،  »التشريع«  بين  يفرِّق  المؤلفين  بعض  أن  إلى  التنبيه  مع  الفقه،  أي:  	)1(

»التشريع« للعمليات والعلميات، أّما »الفقه« فخاّص بالعمليات، أو بناء على أّن »التشريع« يختص 

بالمنصوص عليه، و«الفقه« يختّص بالمجتهد فيه، ونحن نرادف بينهما من باب إطالق الكّل على 

الجزء، وهو مجاز كما ذكرنا. انظر: 

شلبي، المدخل في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص33.- 

1993م، -  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  اإلسالمية،  الشريعة  لدراسة  مدخل  يوسف.  القرضاوي، 

ص22.

العربي، 2009م،  الفكر  دار  القاهرة:  اإلسالمي،  الفقه  لدراسة  المدخل  يوسف.  محمد  موسى،  	)2(

ص105.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. رّد المحتار على الُدّر المختار، بيروت: دار الفكر، 1992م، ج1،  	)3(

ص79.

القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج13، ص231. 	)4(

الّدين محّمد  ابنه شمس  الّرملي، جمعها:  فتاوى  العباس أحمد بن حمزة األنصاري.  أبو  الّرملي،  	)5(

الّرملي، القاهرة: المكتبة اإلسالمية، )د. ت.(، ج1، ص3 - 4.
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والباحث يستحسن قسمة الفقه إلى سبعة أجزاء، هي: العبادات، والمعامالت 

المالية، واألحوال الّشخصية، والجنايات، واألقضية، واألحكام الّسلطانية »نظام 

السياسة الشرعية«، والجهاد »ِسْلمًا وَحْربا؛ أي: دعوًة وقتااًل«، وهو  الحكم، أو 

قريٌب مّما يسّمى بلغة العصر: العالقات الدولية، أو النظام العالمي.

بالباب: ما هو أخّص من القسم، وهو الذي يعرِّفه الحّطاب )توفي  وأقصد 

ر عنه بالكتاب،  954ه( بقوله: »اسٌم لطائفة من المسائل مشتركة في حكم، وقد يعبَّ
أو بالفصل.«)1(

مثـــال ذلـــك: أبـــواب العبـــادات، وهـــي: الطهـــارة، والّصـــالة، والـــّزكاة، 

والحـــّج. والّصيـــام، 

ركة،  والشَّ والَقرض،  َلم،  والسَّ البيع،  ومنها:  المالية،  المعامالت  وأبواب 

والِقراض، واإلجارة، إلخ.

والظهار،  واإليالء،  والّطالق،  الّنكاح،  ومنها:  الشخصية،  األحوال  وأبواب 

والّرضاع، إلخ.

فإذا وضح هذا، فمثال الكّليات التشريعية العاّمة في شطرها األّول؛ األحكام 

الكلِّية، قول اهلل تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة: 185[، 

وئ  وئ  ژەئ  وقوله:   ،]286 ]البقرة:  ۈژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  وقوله: 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  ]األعراف: 56[، وقوله:  ۇژ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژژ ]النحل: 90[، وقوله: 
ژڱ ڱ ں ںژ ]الحج: 77[، وقوله: ژژ ڑ ڑ ک کژ 

]الزُّمر: 7[، وقوله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.

الحّطاب، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر،  	)1(

1992م، ج1، ص43.
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وقول النبي : »إّنما األعمال بالّنيات،«)1( وقوله: »من أحدث في أمرنا هذا 

ين أحٌد إاّل غلبه،«)3(  ين يسر، ولن يشاّد الدِّ ما ليس منه فهو رّد،«)2( وقوله: »إّن الدِّ

وقوله: »من غّش فليس مّني،«)4( وقوله: »إّن اهلل كتب اإلحسان على كّل شيء،)5( 

وغيرها من النصوص المستوعبة ألقسام التشريع، وأبوابه.

وفي شطرها الثاني؛ المقاصد الكلِّية:

الحياة وعمارتها،  المنِعم، وإقامة مصالح  األربعة: شكر  القصدية  األبعاد   -

وإشاعة العدل واإلحسان، وحفظ النظام بقوة السلطان.

- الكلِّيات الخمس: حفظ الّدين، والّنفس، والعقل، والنسل، والمال.

ب- الكّليات التشريعية الخاّصة:

وهي األحكام الكّلية، والمقاصد الكّلية المختصة بقسم من أقسام التشريع، 

أو بباب من أبوابه.

فمثال الكّليات التشريعية الخاّصة؛ في شطرها األّول؛ األحكام الكّلية، قوله 

تعالى: ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]الحج: 77[، مختّص 

البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح »صحيح البخاري«، تحقيق:  	)1(

محمد زهير بن ناصر الناصر، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار طوق النجاة، 1422ه، 

كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم 1، ج1، ص6.

جور  ُصلح  على  اصطلحوا  إذا  باب:  لح،  الصُّ كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)2(

لح مردود، حديث رقم 2697، ج3، ص184. فالصُّ

ين ُيسر، حديث رقم 39، ج1،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: الدِّ 	)3(

ص16.

مسلم، أبو الحسين ابن الحّجاج. المسند الصحيح المختصر »صحيح مسلم«، تحقيق وترقيم: محمد  	)4(

 : فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(، كتاب: اإليمان، باب: قول النبي

»من غّشنا فليس مّنا«، حديث رقم 102، ج1، ص99.

األمر  باب:  الحيوان،  يؤكل من  والذبائح وما  الّصيد  كتاب:  صحيح مسلم، مرجع سابق،  مسلم،  	)5(

بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم 1955، ج3، ص1548.
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بقسم العبادات، وقوله: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ 

]النساء: 29[، وقوله: ژۉ ۉژ ]النساء: 4[، مختّص بباب النكاح من قسم 

بباب  مختّص  الَمجاعة؛«)1(  من  الّرضاعة  »إّنما   : وقوله  الّشخصية،  األحوال 

الرضاع من قسم األحوال الشخصية، وهكذا.

ومثال الكلِّيات التشريعية الخاّصة، في شطرها الثاني؛ المقاصد الكلِّية:

التشريع وأبوابه، وقد  العبادات المختّصة بها دون غيرها من أقسام  مقاصد 

بعنوان  له  كتاٍب  في  الّسالم  عبد  بن  ين  الدِّ عّز  العلماء  سلطان  منها  شيئًا  ذكر 

»مقاصد العبادات«، وقال في االستهالل: »قاعدة: مقصود العبادات كلِّها التقّرب 

إلى اهلل عز وجل،«)2( فيكون هذا المقصد كلِّيًا في جميع أبواب العبادات. وقال 

عن مقاصد الّصالة: »ومقصودها األعظم تجديد العهد باهلل.«)3( وقال عن مقاصد 

الّشهوات،  وكسر  الخطيئات،  وتكفير  الّدرجات،  رفع  فوائد:  »للّصوم  الّصوم: 

وتكثير الّصدقات، وتوفير الّطاعات، وشكر عاِلم الخفيات، واالنزجار عن خواطر 
المعاصي والمخالفات.«)4(

كثيرة  فوائد  على  الشتماله  عظيمة  حكمة  يام  الصِّ »وفي  عاشور:  ابن  وقال 

نفسانية وجسمانية، فالنفسانية منها: التخّلق بالّصبر على أشّد اللّذات تعّلقًا بالجبّلة 

وأكثرها انبعاثًا في النفس، ومنه التخّلق بقّوة اإلرادة على ترك المحبوب وارتكاب 

مصاعب األمور... وأّما الجثمانية فمنها: التعويد بتغيير أنظمة المعيشة...«)5( وذكر 

أشياء كثيرة.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال ال رضاع بعد حولين، حديث  	)1(

رقم 5102، ج7، ص10.

أحمد  الرحيم  عبد  تحقيق:  العبادات،  مقاصد  العزيز.  عبد  محمد  أبو  الّدين  عّز  الّسالم،  عبد  ابن  	)2(

قمحية، حمص: مطبعة اليمامة، 1995م، ص11.

ابن عبد السالم، مقاصد العبادات، مرجع سابق، ص14. 	)3(

المرجع السابق، ص36. 	)4(

ا،  الُمَوطَّ في  الواقعة  واأللفاظ  المعاني  من  ى  الُمَغطَّ كشف  محمد.  بن  الّطاهر  محّمد  عاشور،  ابن  	)5(

تحقيق: طه بن علي بوسريح، تونس والقاهرة: دار سحنون ودار السالم، 2007م، ص161.



99

وهكذا في مقاصد الّزكاة، ومقاصد الحّج، ومقاصد الطهارة.

قائاًل:  خمسة  في  عاشور  ابن  حصرها  وقد  المالية.  المعامالت  مقاصد   -

الّشرعي في األموال كّلها خمسة أمور: رواجها، ووضوحها،  »والمقصد 
وحفظها، وثباتها، والعدل فيها.«)1(

في  الشرعية  المناهي  إليه  تؤول  فيما  543ه(  )توفي  العربي  ابن  وقال 
با، والباطل، والغرر.«)2( المعامالت المالية: »وال تخرج عن ثالثة أقسام، وهي: الرِّ

- مقاصد أحكام األسرة »األحوال الّشخصية«. وهي عند ابن عاشور: »إحكام 

هر، ثّم كيفية  آصرة النكاح، ثّم إحكام آصرة القرابة، ثّم إحكام آصرة الصِّ
انحالل ما يقبل االنحالل من هذه األواصر الثالث.«)3(

- مقاصـــد الجهـــاد: ويجمعهـــا: »جعـــل األّمـــة قويـــة، مرهوبـــة الجانـــب، 
مطمئنـــة البـــال.«)4(

ــر  ــه، وزجـ ــي عليـ ــاء المجنـ ــي، وإرضـ ــب الجانـ ــات: تأديـ ــد العقوبـ - مقاصـ
المقتـــدي بالجنـــاة.)5(

الّرهن،  باب  في  التوثيق  مقصد  مثل:  األقسام،  هذه  في  األبواب  مقاصد   -

المواساة  ومقصد  الطالق،)6(  باب  في  المستدام  الّضرر  دفع  ومقصد 

ومساعفة المعوزين وإغناء المقترين في عقود التبّرعات،)7( وهلّم جّرا.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص464. 	)1(

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار  	)2(

الكتب العلمية، 2003م، ج1، ص324.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص430. 	)3(

المرجع السابق، ص405. 	)4(

المرجع السابق، ص516. 	)5(

المرجع السابق، ص415. 	)6(

المرجع السابق، ص487. 	)7(
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3- أنواع الكليات التشريعية باعتبار ما منه اسُتفيدت:

أ- الكّليات التشريعية اللفظية:

لفظًا.  الّشارع  نصِّ  من  المستفادة  الكّلية  والمقاصد  الكّلية،  األحكام  وهي 

ومثالها في األحكام الكّلية ما سبق ذكره من اآليات واألحاديث. وفي المقاصد 

ين من قوله تعالى: ژڭ  الكّلية ما سلف اإللماع إليه من استفادة حفظ الدِّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]األنفال: 39[، وحفظ النفس من قوله 

تعالى: ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]األنعام: 151[، وحفظ المال من 

قوله تعالى: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃژ ]النساء: 29[.

وهكذا سواء في الكّليات العاّمة، أم في الكّليات الخاّصة.

ب- الكلِّيات التشريعية المعنوية، أو االستقرائية:

مجموع  استقراء  من  المستفادة  الكّلية  والمقاصد  الكّلية،  األحكام  وهي 

الّشارع. وكلِّيتها مبنية على عروض العموم للمعاني  معاٍن غير مباشرة لنصوص 

أو  المعاني  عموم  حقيقية  في  هو  إّنما  وخالفهم  اتفاقًا،  لأللفاظ،)1(  كعروضه 

مجازيته، أّما نفي عمومها بالكلية، فال ُيعرف قائله بالتعيين، وفي ثبوته شّك كما 

نقلت عن الزركشي في التشنيف،)2( ويدّل على تواطؤ األئّمة على إثبات عموم 

المعاني -سواًء بالحقيقة أم بالمجاز- عبارات كثيرة، منها: 

حكم  وجودها  عند  بها  فالحكم  ثبتت،  إذا  العّلة  أّن  »اعلم  الغزالي:  قول 

ربوي،  مطعوم  كّل  يقال:  أن  منه  انتظم  عّلة،  ْعم  الطُّ أّن  ثبت  إذا  فإّنه  بالعموم، 

كونها  على  الّدليل  دّل  عّلة  كّل  في  وكذلك  ربويًا...  فكان  مطعوم،  والسفرجل 

مناطًا للحكم، فينتظم منها قضية عاّمة كّلية، تجري مجرى عموم لفظ الّشارع، بل 

القرافي، العقد المنظوم، مرجع سابق، ج1، ص141. 	)1(

الزركشي، تشنيف المسامع، مرجع سابق، ج1، ص327. 	)2(
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إذا كانت عبارة عن مناط،  ٌض للتخصيص، والعّلة  ُمعرَّ اللفظ  أقوى، ألّن عموم 

يكون  إذ  تخصيص؛  إليها  يتطّرق  فلم  وقيودها،  أوصافها  لجميع  جامعة  كانت 
تخصيصها نقضًا لعمومها.«)1(

وقال الزركشي: »الذي يفيد العموم إّما أن يفيده من جهة الّلغة، أو العرف، 
أو العقل.«)2(

وقال ابن القيم: »والعلم بمراد المتكلِّم ُيعرف تارًة من عموم لفظه، وتارًة من 

الثاني أوضح  عموم عّلته، والحوالة على األّول أوضح ألرباب األلفاظ، وعلى 
ألرباب المعاني والفهم والتدّبر.«)3(

الّشاطبي: »العموم إذا ثبت، فال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم  وقال 

أهل  في كالم  المشهور  إذا وردت، وهو  يغ  الصِّ أحدهما:  له طريقان:  بل  فقط، 

أمٌر كّلي  هن  الذِّ المعنى، حتى يحصل منه في  األصول. والثاني: استقراء مواقع 
يغ.«)4( عاّم، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصِّ

وقال األستاذ الدريني: »األصل المعنوي العاّم هو المستقرأ من مواقع معناه 

في عّدة نصوص خاّصة، الحظه المشرِّع في تصّرفاته في بناء أحكام جزئية عديدة 

عليه، بحيث أمكن اعتباره مقصودًا شرعيًا ثابتًا على سبيل القطع، أو على سبيل 
الظّن الغالب تبعًا لنوع االستقراء.«)5(

ليس هذا باطالق؛ ألّن الراجح جواز تخصيص العّلة بما ال يعني نقضها، كما في قاعدة االستثناء،  	)1(

لكّن االستثناء استثناء، واألصل المحافظة على العموم، وسنتكّلم عن ذلك في موضوع خصائص 

الكلِّيات. وكالم الغزالي انظره في:

الرياض: -  السدحان،  فهد محّمد  تحقيق:  القياس،  أساس  بن محمد.  أبو حامد محمد  الغزالي، 

مكتبة العبيكان، 1993م، ص43 - 44.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج4، ص81. 	)2(

ابن القيم، إعالم الموقِّعين، مرجع سابق، ج1، ص168. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص298. 	)4(

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، مرجع سابق، ج1، ص120، هامش )4(. 	)5(
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ويدّل عليه أيضًا النقاش المعروف في تخصيص العّلة، فهو يستضمن اتفاقًا 

إذا  إاّل  تخصيُصها  يناَقش  وال  معنى،  العّلة  ألّن  للمعاني،  العموم  عروض  على 

ثبت عمومها.

فــإذا تقــّرر هــذا، ولــو علــى ســبيل اإليجــاز، فمثــال األحــكام الكّليــة المعنويــة: 

ســّد الّشــارع ذرائــع الفســاد، مــن حيــث هــو حكــم، فإّنــا نســتفيده مــن مثــل: تحريــم 

الخلــوة باألجنبيــة، واألمــر بغــّض البصــر، وبالّصــوم لمــن لــم يســتطع البــاءة، 

ونهــي الّنســاء عــن التبــّرج، وعــن الخضــوع بالقــول، وعــن الّضــرب بأرجلهــّن 

ــّدًا  ــك س ــل)1( إذا خرجــن، كّل ذل َف ــّن بالتَّ ــّن، وأمره ــن زينته ــن م ــا يخفي ــم م لُيعل

ــه  ــاة في ــتلّذ بالحــرام، الملق ــي الوصــال المس ــع ف ــة للّطم ــارة، الُمْذِكي ــة اإلث لذريع

ــه. ــكاح وتبعات مســؤولياُت الن

وقــد ذكــر ابــن القيــم تســعًة وتســعين دليــاًل عليــه، ثــم قــال: »ولنقتصــر علــى 

هــذا العــدد مــن األمثلــة الموافــق ألســماء اهلل الحســنى التــي مــن أحصاهــا دخــل 

ــن، وعمــل  ي ــم أّنهــا مــن الدِّ ــه مــن أحصــى هــذه الوجــوه، وعل ــاؤال بأّن ــة، تف الجن
بهــا؛ دخــل الجنــة.«)2(

قاعدة  مثاًل  معنوية،  كّلية  أحكام  هي  حيث  من  الفقهية،  القواعد  وبعض 

َمة«:)3( مستفادة من المواطن المتعّددة المأمور فيها بالرّد إلى العرف،  »العادة محكَّ

كقوله تعالى: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]البقرة: 228[، وقوله: ژۇ ۇ ۆ ۆ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ژے  وقوله:  ۈژ]البقرة: 233[،  ۈ 
وقوله:   ،]6 ]النساء:  ىئژ  مئ  حئ  جئ  ژی  وقوله:   ،]236 ۇژ]البقرة: 

يكفيك  ما  »خذي  عتبة:  بنت  لهند    وقوله   ،]6 ]الطالق:  ڦژ  ڤ  ژڤ 

يب. انظر:  وهو ترك الطِّ 	)1(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج11، ص77، مادة »تفل«.- 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص126. 	)2(

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  والنظائر،  األشباه  بكر.  أبي  بن  الّرحمن  ين عبد  الدِّ السيوطي، جالل  	)3(

1990م، ص89.
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إذنه، وغيرها  بالمعروف؛«)1( أي: من مال زوجها أبي سفيان، ولو بغير  وولدك 

من النصوص.

وقس على هذا كّل ما ثبت من األحكام الكّلية بتعميم معاٍن جزئية مستفادة 

من نصوص جزئية.

ومثال المقاصد الكّلية المعنوية: مقصد إنتاج الثروة، ودّلت عليه معاٍن جزئية 

مسلم  من  »ما   : قوله  مثل  المقصد،  لهذا  بالنسبة  جزئية  نصوٌص  استبطنتها 

به  له  كان  إاّل  بهيمة  أو  إنسان  أو  طير  منه  فيأكل  غرسًا،  يغرس  أو  زرعًا،  يزرع 

فليغرسها،«)3(  َفْسلة  يده  القيامة وفي  صدقة،«)2( وقوله: »إن قامت على أحدكم 

نبّي اهلل  يده، وإّن  يأكل من عمل  أن  قّط خيرًا من  أكل أحٌد طعامًا  ما   « وقوله: 

فيأتي  حبله؛  أحدكم  يأخذ  »ألن  وقوله:  يده،«)4(  من عمل  يأكل  كان    داود 

فيبيعها؛ فيكّف اهلل بها وجهه؛ خيٌر له من أن يسأل  بحزمة الحطب على ظهره؛ 

الناس أعطوه أو منعوه،«)5( وقوله: »من أحيا أرضًا ميتة فهي له،«)6( واإلذن في 

بعض المعامالت المنتجة للثروة مع تضّمنها ليسير الغرر، كالمزارعة، والمساقاة، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الّرجل...، حديث رقم  	)1(

5364، ج7، ص65.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: فضل الّزرع والغرس...، حديث  	)2(

رقم 2320، ج3، ص103.

الشيباني، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل. المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد  	)3(

وآخرين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001م، حديث رقم 12902، ج20، ص251، قال شعيب 

األرنؤوط »محقِّق المسند«: »إسناده صحيح على شرط مسلم.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: كسب الّرجل وعمله بيده، حديث  	)4(

رقم 2072، ج3، ص57.

المرجع السابق، كتاب: الزكاة، باب: االستعفاف عن المسألة، حديث رقم 1471، ج2، ص123. 	)5(

مالك، أبو عبد اهلل ابن أنس. الموطأ، رواية: يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:  	)6(

دار إحياء التراث العربي، 1985م، كتاب: األقضية، باب: القضاء في عمارة الموات، حديث رقم 

1424، ج2، ص743.
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تأكلها  اليتامى ال  أموال  »اّتجروا في   : والمغارسة، والمضاربة،)1( وقال عمر 

الّزكاة،«)2( ونحوها.

مقصد منع الغرر في المعاوضات:)3( 

النبي  عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن المخابرة، وعن  دّل عليه نهي 

بيع الجزاف بالمكيل، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع المالمسة، والمنابذة، وعن 

بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الثمار قبل 

َلم بالكيل المعلوم، والوزن  بدّو صالحها، وعن تصرية اإلبل والغنم، وتقييد السَّ

بايعت  »إذا  البيوع:  في  ينخدع  الذي  للّرجل  وقوله  المعلوم،  واألجل  المعلوم، 

فقل: ال خالبة،«)4( وَشْرع الخيارات، وهلّم جّرا.

مقصد ترويج المال:)5(

]الحشر: 7[، وهو في  ںژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ  تعالى:  قوله  دّل عليه 

سياق قسمة الفيء على غير أهل الجيش، بل على األصناف المذكورة في قوله: 

ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳژ ]الحشر: 7[؛ إبطااًل لعادة الجاهلية في استئثار قائد الجيش وأعوانه بذلك، 

كما قال ابن غنمة يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم في أيامهم:

وحكُمك والنشيطُة والفضوُل)6( فايا  لك المرباُع منه والصَّ

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص192. 	)1(

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الّزكاة، باب: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم  	)2(

588، ج1، ص251.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص191. 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: ما ُيكره من الخداع في البيع، حديث  	)4(

رقم 2117، ج3، ص65.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص480. 	)5(

وانظر تفسير اآلية في:  	)6(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج28، ص76.- 
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ۈ  ژۈ  تعالى:  قوله  الحاضرة في  التجارة  كتابة  ودّل عليه اإلذن في عدم 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ ]البقرة: 282[، 
ونهي النبي  عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع الّطعام بالّطعام نسيئة، وعن 

االحتكار، وعن تلقي الّركبان، وعن بيع الحاضر للبادي، وغير ذلك.

ــة  ــة غيــر قطعي ــة التــي وردت فيهــا صيغــة لفظي وَحَســٌن أن أنبِّــه إلــى أّن الكّلي

ثبوتــًا أو داللــة، ال تغنــي تلــك الصيغــة عــن االعتضــاد بمواقــع المعنــى الــذي 

تتضّمنــه تلــك الكليــة، وذلــك مــن حيــث القطعيــة، فالصيغــة اللفظيــة إن لــم يكــن 

ــا للقطــع بهــا االعتضــاُد  ــار اآلحــاد، أعوزن ــًا كشــأن بعــض أخب ثبــوت نقلهــا قطعي

بمواقــع المعنــى الثابتــة باالســتقراء التــاّم أو األغلبــي، فمثــاًل قولــه : »ال ضــرر 

ــر أّن  ــى كلــي، غي ــة مضمونهــا نفــي الّضــرر، وهــو معن وال ضــرار«)1( صيغــة لفظي

هــذا الحديــث ظنــي الثبــوت باعتبــاره خبــر آحــاد، وليــس راقيــًا إلــى أحاديــث 

ــٌع  ــو قط ــة تشــريعية، وه ــرر كلِّي ــي الّض ــك نقطــع أّن نف ــع ذل ــا م ــن، لكّن الصحيحي

ڀ  ژڀ  تعالــى:  كقولــه  كثيــرة،  لنصــوص  المعنــوي  باالســتقراء  مســتفاد 

ائژ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ژې  ]البقــرة: 231[، وقولــه:  ٺژ  ٺ 
ۀ  ژڻ  ۇئژ]البقــرة: 282[، وقولــه:  وئ  وئ  ەئ  ژەئ  ]البقــرة: 233[، وقولــه: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]النســاء: 12[، وقولــه: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژڤ  ]النحــل: 115[، وقولــه:  ہژ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ــي البخــاري  ــه: ژپ پ پ ڀژ ]الطــالق: 6[، وف ــاء: 84[، وقول ڦژ ]األنبي

95[؛  ]النســاء:  ٻژ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  نزلــت:  لّمــا  قــال:    البــراء   عــن 

دعــا رســول اهلل  زيــدًا، فجــاء بكتــف فكتبهــا، وشــكا ابــن أّم مكتــوم ضرارتــه، 

 : فنزلــت: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ]النســاء: 95[،)2( وقولــه

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: األقضية، باب: القضاء في المرفق، حديث رقم 1429، ج2،  	)1(

ص745.

ير، باب: قول اهلل تعالى: ژٱ ٻ  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجهاد والسِّ 	)2(

ٻ ٻ ٻ پ پ پژ، حديث رقم 2831، ج4، ص24.
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»من ضاّر ضاّر اهلل به، ومن شــقّ شــّق اهلل عليه،«)1( وهلّم جّرا.

4- أنواعها باعتبار قوة الثبوت:)2(

يرى الباحث تقسيمها بهذا االعتبار إلى قسمين: قطعية، وُمَطْمِئنة.)3(

صيغة  من  إّما  ُتستفاد  الكّلية  والمقاصد  الكّلية،  األحكام  أّن  علمنا  وحيث 

فما  معنوي:  عموٌم  مجموعها  من  يتشّكل  جزئية  معاٍن  من  وإّما  مباشرة،  لفظية 

ُيستفاد من الّلفظ: القطع مشروٌط فيه من ناحيتين: ناحية النقل، وناحية الّداللة، 

وما يستفاد من تتّبع المعاني الجزئية: القطع مشروٌط فيه من ناحية االستقراء.

وإذا كان األمر هكذا، فلنفرد لكلٍّ من الثالثة: »النقل، والداللة، واالستقراء« 

َلج والطمأنينة، حتى  عنصرًا نشرح فيه سبيَل الّظفر بالقطع فيها، فإن لم يكن فبالثَّ
إذا لم يبق إاّل مجّرد الظّن، اغتنينا عن التعويل عليه في بناء الكّليات.)4(

»القطع،  المصطلحين:  هذين  مدلول  تحديد  من  بّد  ال  ذلك  قبل  ولكن 

في  للنزاع  سمعُت  حتى  العناصر  تلكم  بتحبير  هممُت  ما  فإّني  والطمأنينة«، 

ذاك  ريح  وُتطفئ  أدراجًا،  الكالم  يذهب  أن  فخفت  وارتجاجًا،  قعقعًة  األلفاظ 
راَج، فأقول: يستعمل األصوليون مصطلح »القطع« في معنيين:)5( النِّزاع السِّ

األّول هو: نفي مطلق االحتمال، سواًء ما كان ناشئًا عن دليل، أم عن غير دليل.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. الجامع الكبير »سنن الترمذي«، تحقيق: أحمد محّمد شاكر  	)1(

وآخرين، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975م، كتاب: البّر والّصلة، باب: ما جاء في 

الخيانة والغّش، حديث رقم 1940م، ج4، ص332، قال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«، 

نفس المرجع.

أقصد بالثبوت: ثبوت النقل، والداللة معًا. 	)2(

أقول: »مطمئنة« احترازا من مطلق »الظنية«، فليس مطلق الظّن مّما تنبني عليه الكلِّية التشريعية، بل  	)3(

ال بّد من بلوغ أعلى مراتب الظن.

وسنذكر في الموضوع القادم لماذا ُيشترط القطع، والدنّو منه في الكّليات التشريعية. 	)4(

الحبيب،  دار  الرياض:  األصوليين،  عند  والظن  القطع  العزيز.  عبد  بن  ناصر  بن  سعد  الشتري،  	)5(

1997م، ج1، ص18.
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والثاني هو: نفي االحتمال الناشئ عن دليل، أّما غير الناشئ عن دليل، فال 

يمنع من قطعية القطع على هذا الوجه.

ذاتـــي،  وقطـــع  منطقـــي،  قطـــع  إلـــى:  بعضهـــم  ـــمه  يقسِّ أخـــرى   وبلغـــة 
وقطع موضوعي:)1(

فالمنطقي أو »الّرياضي« هو: العلم بقضية معّينة علمًا ال شّك فيه، مع العلم 

إاّل  قطعا  يكون  وال  علمين،  من  مرّكب  فهو  القضية،  تلك  يخالف  ما  باستحالة 

باجتماعهما معًا، ومثاله: قولنا: إّن الثالثة أقّل من الستة، وإّن شخصًا واحدًا ال 

يكون في مكانين، وإّن شخصين ال يجتمعان في موضع، ونظائر ذلك.

والّذاتي: هو العلم بقضية معّينة علمًا ال شّك فيه عند الّشخص، لكن بغّض 

الموضوعية  المسّوغات  وعن  الواقع،  في  يخالفها  ما  باستحالة  العلم  عن  النظر 

التي تثمر ذلك العلم.

درجة  باعتبار  لكن  الواقع،  مطابقة  باعتبار  قطعًا  ليس  النوع  هذا  أّن  ويبدو 

للواقع،  المناقضة  غاية  في  يكون  وقد  الّشخص،  نفس  في  الحاصلة  التصديق 

ه من مراتب  كالعقائد الباطلة مثاًل، يجزم بها أصحابها، وهي في الواقع كاذبة، فعدُّ

القطع إضافي إلى الّشخص، ال إلى الواقع، فيظهر لي أن نخرجه من التقسيم.

والموضوعي: هو العلم بقضية معّينة علمًا ال شّك فيه، بناًء على كاّفة المسّوغات 
الموضوعية »الواقعية« التي تشهد بذلك، وإن لم نعلم باستحالة ما يناقضه.)2(

فــ »الموضوعـي« يختلـف عـن »المنطقـي« فـي أّنه ال قطع فيه باسـتحالة كذب 

بـه،  تشـهد  التـي  الموضوعيـة  المسـّوغات  يعتمـد علـى  أّنـه  لدينـا، كمـا  المعلـوم 

التعارف، 1986م، ص322 وما  المنطقية لالستقراء، بيروت: دار  األسس  باقر.  الّصدر، محّمد  	)1(

بعدها. وانظر أيضًا: 

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص93.- 

المنطقية  »األسس  كتاب  في  جاء  مّما  ومأخوذة  الفهم،  تقرِّب  بعبارة  فيها  ٌف  متصرَّ التعريفات  	)2(

لالستقراء«.
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ال علـى المنطـق الّرياضـي المجـّرد، ويختلـف عـن »الذاتـي« فـي أّنـه ال يتجاهـل 

المبـرِّرات الموضوعيـة التـي تشـهد لـه، فعلـى هـذا؛ ال يكـون مخالفـًا للواقـع فـي 

ضـوء تلـك المسـّوغات.

ويبدو أّن هذا النوع الموضوعي، هو المعّبر عنه بنفي االحتمال الناشئ عن 

دليل، ال نفي مطلق االحتمال، ولو أسميناه: »القطع العادي«؛)1( أي: المأخوذ من 

مجاري العادات، لكان حسنًا جّدًا.

ويختلــف األصوليــون فيشــترطون القطــع؛ بــأيِّ المعنييــن يشــترطونه)2( فمنهــم 

مــن يشــترطه بالمعنــى األّول، ومــن ذلــك قــول الــّرازي: »والعلــم اليقينــي ال 

ــد الوجــوه، كان  ــى أبع ــو عل ــض، ول ــال النقي ــه احتم ــه إن قارن ــة، ألّن ــل التقوي يقب

ــة،«)3( ومنهــم مــن يشــترطه  ــم يقبــل التقوي ــه ذلــك ل ــًا، ال علمــًا، وإن لــم يقارن ظّن

ــا  ــة فيم ــن تيمي ــول اب ــم، والشــاطبي، يق ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــي، كاب ــى الثان بالمعن

ــي مســألة اتخــاذ  ــه ف ــا قول ــي مواضــع، منه ــاطبي ف ــد الّش ــادي« مســتعَمٌل عن ــح »القطــع الع ومصطل 	)1(

ــوع  ــا وق ــب فيه ــادات، وكان الغال ــان الع ــى جري ــا إذا اعتمــد عل ــا: »... العامــل فيه األســباب وتركه

المســّببات عــن أســبابها، وغلــب علــى الظــن ذلــك... وكذلــك إذا بلــغ مبلــغ القطــع العــادي؛ فواجــٌب 

ب«. أنظــر:  عليــه أن يتســبَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص206.- 

الفعل الذي فيه مصلحة للنفس ومضّرة للغير: »ما يكون أداؤه إلى المفسدة  وقوله في أقسام 

قطعيًا، أعني: القطع العادي، كحفر البئر خلف باب الّدار في الظالم؛ بحيث يقع الداخل فيه بال 

بد«. انظر:

المرجع السابق، ج2، ص348.- 

وشبيه به قوله في العموم المعتبر في الشريعة: »من األمر الملتَفت إليه إجراء القواعد على العموم 

العادي، ال العموم الكلِّي التاّم الذي ال يتخّلف عنه جزئي ما... فليكن على بال من الّنظر في المسائل 

ل على العموم العادي«. انظر: الّشرعية أّن القواعد العاّمة إّنما ُتنزَّ

المرجع السابق، ج3، ص265 - 268.- 

أقصد: بالمعنى المنطقي: وهو نفي مطلق االحتمال، أم بالمعنى الموضوعي: وهو نفي االحتمال  	)2(

الناشئ عن دليل، أّما القطع الذاتي فقد أخرجناه.

الّرازي، فخر الّدين محّمد بن عمر. المحصول في علم األصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني،  	)3(

بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م، ج5، ص400.
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يــدّل علــى رفضــه لمذهــب الــرازي: »فتجــد أبــا عبــد اهلل الــرازي يطعــن فــي داللــة 

ــا  ــا مقّدمت ــذان هم ــم، وه ــار للعل ــادة األخب ــي إف ــن، وف ــى اليقي ــة عل ــة اللفظي األدل

الزندقــة.«)1( واعتبــر ابــن القيــم نفــي القطــع عــن األدّلــة الســمعية بســبب مــا يتطــّرق 

يــن، فقــال:  إليهــا مــن االحتمــاالت البعيــدة طاغوتــًا مــن الطواغيــت التــي تهــدم الدِّ

»الفصــل الرابــع والعشــرون: فــي ذكــر الطواغيــت األربعــة التــي هــدم بهــا أصحــاب 

يــن، وانتهكــوا بهــا ُحرمــة القــرآن، ومحــوا بهــا رســوم  التأويــل الباطــل معاقــل الدِّ

ــًا،  ــد علم ــٌة ال ُتفي ــٌة لفظي ــم: إّن كالم اهلل، وكالم رســوله أدل ــان، وهــي قوله اإليم

ــي  ــة ف ــادات قطعي ــال الشــاطبي: »إّن مجــاري الع ــن،«)2( وق ــا يقي وال يحصــل منه

ق العقــُل إليهــا احتمــااًل، فكذلــك العبــارات، ألّنهــا فــي الوضــع  الجملــة وإن طــرَّ
ــا.«)3( ــا أو تقاربه ــي تماثله الخطاب

تها،  بُرمَّ الفقه  تتفّيأ ظاللها على أصول  ونقطة االختالف هذه منهجيٌة جّدًا، 

وإّن التخندق مع هؤالء القوم أو أولئك َلَيْستعِقُب التزامات كثيرة، منها ما نحن 

بصدده من القول بقطعية الكّليات التشريعية. وإذا كان كذلك، فإني ال أترّدد برهة 

إذ يشرطونه  القطع؛  الّشارطين  الثانية من األصوليين  في االنضمام إلى الجماعة 

بالمعنى  أي:  االحتمال؛  مطلق  ال  دليل،  عن  الناشئ  االحتمال  انتفاء  بمعنى 

الموضوعي أو العادي للقطع، ال بالمعنى المنطقي أو الرِّياضي.

والّدافـــع لذلـــك أّن تفســـير القطـــع بالخلـــّو عـــن مطلـــق االحتمـــال مآُلـــه 

ـــاطبي  ـــر الّش ـــد ذك ـــا، وق ـــف حّجيته ـــرعية وتضعي ـــة الّش ـــن األدّل ـــو تهوي ـــم، وه وخي

فـــي المســـألة الّرابعـــة مـــن كتـــاب لواحـــق االجتهـــاد وهـــي بعنـــوان: »االعتـــراض 

ـــدم  ـــول، وع ـــذا الق ـــراح ه ـــي اطِّ ـــًة ف ـــًا خمس ـــموع« وجوه ـــر مس ـــر غي ـــى الظواه عل

ـــم  ـــالت ل ـــى المحتِم ـــراض عل ـــو جـــاز االعت ـــه: »ل ـــا قوَل ـــه، أقتطـــع منه ـــل علي التعوي

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج4، ص104. 	)1(

والمعطلة،  الجهمية  على  الرد  في  المرسلة  الصواعق  بكر.  أبي  بن  محّمد  اهلل  عبد  أبو  القيم،  ابن  	)2(

تحقيق: علي بن محمد الدخيل اهلل، الرياض: دار العاصمة، 1408ه، ج2، ص632.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج5، ص404. 	)3(
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ــراض  ــاالت وإن ضعفـــت، واالعتـ ــورود االحتمـ ــد، لـ ــٌل ُيعتمـ ــريعة دليـ ــق للّشـ يبـ

المســـموع مثلـــه ُيضعـــف الّدليـــل، فيـــؤدِّي إلـــى القـــول بضعـــف جميـــع أدّلـــة 
الّشـــرع أو أكثرهـــا، وليـــس كذلـــك باتفـــاق.«)1(

جاف عن مصطلح »القطع«، فماذا عن مصطلح »الطمأنينة«؟ فهذا كْشُف السِّ

ــل  ــن،)2( بـ ــي معنييـ ــًا فـ ــتعمل أيضـ ــة« ُيسـ ــح »الطمأنينـ ــواب: أّن مصطلـ والجـ

لعّلـــه فـــي ثالثـــة:

األّول: الداللة على رتبة في اإلدراك هي أزيد من القطع العادي الموضوعي.)3(

الثاني: الداللة على رتبة في اإلدراك هي نفسها القطع العادي، فتكون أقّل 

من القطع »المنطقي«.

أنقص  الظّن، فهي  أعلى مراتب  اإلدراك هي  رتبة في  الداللة على  الثالث: 

من القطع العادي.

فأّما األّول: فهو المستعمل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ژٱ ٻ 

 ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]البقرة: 260[، 
وقوله على لسان الحواريِّين أصحاب عيسى : ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ]المائدة: 113[، وقوله: ژمب ىب 
يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىثژ ]الرعد: 28[.

قول صدر  الثاني:  فمن  الحنفية،  الّسادة  فاستعملهما  والثالث:  الثاني،  وأّما 

ما  أحدهما  معنيين:  في  القطعي  العلم  يستعملون  العلماء  أّن  »واعلم  الّشريعة: 

يقطع االحتمال أصاًل، كالُمحكم، والمتواتر، والثاني: ما يقطع االحتمال الّناشئ 

المرجع السابق، ج4، ص325. 	)1(

الشتري، القطع والظن عند األصوليين، مرجع سابق، ج1، ص59. 	)2(

وهــو مبنــي علــى القــول بتفــاوت القطــع، وذلــك محــّل خــالف بيــن األصولييــن، والّراجــح القــول  	)3(

ــاوت. انظــر:  بالتف

المرجع السابق، ج1، ص27 - 37.- 
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عن الدليل... فاألّول يسّمونه: علم اليقين، والثاني: علم الطمأنينة،«)1( ومنه قول 

أيضًا  اليقين  على  تطلق  ألنها  هاهنا،  اليقين  بالطمأنينة  نعني  »ولكّنا  البخاري: 
الطمئنان القلب إليه.«)2(

المتواتر، والخبر  الخبر  يفيده كلٌّ من  فيما  الّشريعة  الثالث قول صدر  ومن 

المشهور، وخبر اآلحاد »أي: الغريب، أو الفرد«: »واألّول: يوجب علم اليقين... 

يقينًا، لكن لو  النفس، وتظّنه  به  والثاني: يوجب علم طمأنينة، وهو علم تطمئنُّ 
تؤمِّل حّق التأّمل، ُعلم أّنه ليس بيقين.«)3(

ظّنًا  يعتبرونه  تارة  أنفسهم  الحنفية  إذ  عسير؛  والثالث  الثاني  بين  والتفريق 

در نفِسه: »وتظّنه  راجحًا، وتارة قطعًا -أي: عاديًا-، كما توحي بذلك عبارة الصَّ

يقينًا«، وسبب ذلك هو شّدة التقارب بين أعلى مراتب الظن وأدنى مراتب اليقين، 

اجح... وهو الذي  كما قال العالمة الميداني: »ودون مرتبة اليقين مرتبة -الظّن الرَّ
ما كان ممكنًا.«)4( ى ال يكاد يخطر على الفكر أنَّ نقيضه ربَّ يقارب اليقين، حتَّ

ولحسم المراد بالمصطلح في دراستنا نقول: نعني بالطمأنينة: أعلى مراتب 

كَطفِّ  فيكون  العادي،  القطع  ُيتاخم  الذي  والغالب  الّراجح  الظن  وهو  الظّن، 
المكيال، ليس بينه وبين االمتالء إاّل قليل.)5(

الكّلية،  األحكام  هي  القطعية:  التشريعية  الكّليات  فإّن  هذا،  تقّرر  فإذا 

والمقاصد الكّلية الثابتة ثبوتًا قطعيًا؛ أي: قطعًا عاديًا.

والكّليات التشريعية الُمَطْمئنة: هي األحكام الكّلية، والمقاصد الكّلية الثابتة 

ثبوتًا راجحًا قويًا قريبًا من القطع.

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج1، ص242. 	)1(

البخاري، كشف األسرار، مرجع سابق، ج2، ص363. 	)2(

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج2، ص4. 	)3(

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص125. 	)4(

وهو مبني على أن الظن يتفاوت، كما أن القطع يتفاوت، وهو المختار. 	)5(
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فاآلن أرجع إلى بيان ُسُبل الّظفر بالقطع أو بالطمأنينة في الكّليات التشريعية، 

وقد ذكرنا كيف تتوّزع ذلك عناصُر ثالثة هي: النقل، والداللة، واالستقراء.

أ- النقل:

المنقول إّما قرآن، أو سنة. فأّما القرآن فقاطع الثبوت باإلجماع،)1( لحصول 

وأّما  ك.  والتشكُّ التهوُّك  إاّل  منها  ُيجنى  ُشَبه ال  استثارة  ينبغي  وال  بالتواتر،  نقله 

السّنة فقسمان: قسم منقول بالتواتر، فهو قطعي، وهذا عزيز، وقسٌم منقول بآحاد 

الخطأ  احتمال  بسبب  الصّحة،  فيه شروط  توّفرت  مهما  ظني  إّنه  فُيقال:  الّرواة، 

إّبان تحّمل ألفاظ المرويات أو معانيها، أو إّبان أدائها، وبسبب احتمال الكذب 

وإمكان التواطؤ عليه عادًة حال كون العدد قلياًل، وهذا القسم هو غالب السّنة. 

ثون باشتراط العدالة، والعدل عادًة ال  وإذا كان احتمال الكذب قد أقصاه المحدِّ

يكذب، فاحتمال الغلط ال يقصيه اشتراط الّضبط، وإّنما يخّفف منه، ولهذا قالت 

عائشة -رضي اهلل عنها- وقد اشتهر عنها رّد بعض المرويات لشّكها في ثبوتها 

الّسمع  ولكّن  بين،  مكذَّ وال  كاذبين  غير  عن  ثوني  لتحدِّ »إّنكم   )2(: النبي  عن 
يخطئ.«)3(

أخبار  بظنية  القول  استتبع  وقد  البروز،  في  القطع  إشكالية  تبدأ  هنا  ومن 

بحث  بدراستنا  منها  يتعّلق  محمومة،  وفقهية  وأصولية  عقيدية  معتركات  اآلحاد 

لنا للكّلية التشريعية بوصفها  التقابل بين خبر الواحد والكّلية التشريعية، فحيث مثَّ

حكمًا كّليًا بأحاديث متعددة ال تعدو أن تكون أخبار آحاد، نكون قد أجزنا ضمنيًا 

أن يكون خبر الواحد كّلية تشريعية، وحيث يقال: إّنه ظني، مع ما ألمعنا إليه من 

نقله كاّفة األصوليين، وانظر مثال:  	)1(

ابن حزم، أبو محّمد علّي بن أحمد. اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: أحمد محّمد شاكر، - 

بيروت: دار اآلفاق الجديدة، ط. 1، 1980م، ج1، ص95 - 96.

وهي التي جمعها الزركشي في كتابه: »اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة«. 	)2(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الكسوف، باب: المّيت يعّذب ببكاء أهله عليه، حديث  	)3(

رقم 929، ج2، ص641.
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أّن الكّليات التشريعية منظوٌر إليها في بحثنا بوصفها مؤثِّرة ال متأثِّرة، وحاكمة ال 

محكوما عليها، وال يتحّصل ذلك إاّل إذا كانت قطعية، وقريبة من القطع، يلوح 

ه َشَرُك التناقض. أنَّ الجناَح قد عزَّ

والجواب: ال يعّد البحُث خبر اآلحاد كلِّية تشريعية بإطالق؛ أي: من حيث 

هو خبر آحاد مجّرد، وإّنما يعّده كذلك بقيد احتفافه بقرائن ترقِّيه إلى رتبة القطع 

بثبوته، أو الطمأنينة القريبة من القطع.

وهذا القيد مبني على أّن أخبار اآلحاد ليست رتبة واحدة، بل هي مراتب، 

فتارة ُيجزم  الّدال عليه،  الّدليل  الواحد بحسب  القيم: »خبر  ابن  يقول  وفي هذا 

بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة ُيظّن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيًا، وتارة يتوّقف 

فيه، فال يترّجح صدقه وال كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترّجح صدقه 

وال يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزمًا ال يبقى معه شّك، فليس خبر واحد يفيد 

العلم وال الظن؛«)1( أي: بإطالق.

وبالنظــر فــي النقــاش الدائــر فــي مســألة: مــاذا يفيــد خبــر الواحــد؟)2( يمكننــا 

ــادة  ــي إلف ــل الترق ــه يقب ــد القطــع بإطــالق، ولكّن ــر الواحــد ال يفي ــأّن خب الجــزم ب

القطــع، وذلــك مرتهــٌن بقــّوة القرائــن المحتّفــة بــه، والقــول: إّنــه ال يفيــد إاّل الظــّن 

بالغــًة مــا بلغــت هــذه القرائــن ال شــّك فــي غلطــه،)3( وقــد مّثــل األصوليــون إلمكان 

القطــع بثبــوت أخبــار منقولــة عــن الواحــد واآلحــاد إذا احتّفــت بهــا القرائــن بأمثلــة 

الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر  البعلي.  محّمد  بن  محّمد  ين  الدِّ الموصلي، شمس  ابن  	)1(

والمعّطلة، تحقيق: سّيد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، 2001م، ص551.

وانظر هذا النقاش بأسلوب منصف رصين عند:  	)2(

الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، مرجع سابق، ص55 - 80.- 

وبهذا أكون قد تراجعت عّما قلته في كتاب »محتكمات الخالف الفقهي«: »ال يمكن لخبر الواحد  	)3(

اللة أن يستـقلَّ بتـقرير حكم أو معًنى شرعيٍّ قطعي«، ص314، فالصحيح أّنه  مهما كان قطعيَّ الدَّ

قد يرقى لذلك، وأتراجع أيضًا عن قولي هنالك: »إّن الحكم الذي ينتجه خبر الواحد استقالال عّما 

يعضده ويقّويه من أدّلة الّشرع األخرى ال يمكن إاّل أن يكون جزئيًا«، ص315، والّصحيح أّنه قد 

يكون كّليًا كما أخلص في هذه الّدراسة.
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متعــددة، ومنهــا قــول الجوينــي: »ال يتوّقــف حصــول العلــم بصــدق المخبريــن 

ــدق ثبــت العلــم  علــى حــّد محــدود، وعــدد معــدود، ولكــن إذا ثبتــت قرائــن الصِّ

ــا رجــاًل مرموقــًا، عظيــم الّشــأن، معروفــًا بالمحافظــة علــى رعايــة  بــه، فــإذا وجدن

المــروءات، حاســرًا رأســه، شــاّقًا جيبــه، حافيــًا، وهــو يصيــح بالثبــور والويــل، 

رًا  ــال مشــمِّ ــازة، وُرؤي الغّس ــده، وُشــهدت الجن ــده أو ول ــه أصيــب بوال ويذكــر أّن

يدخــل ويخــرج، فهــذه القرائــن وأمثالهــا إذا اقترنــت بإخبــاره تضّمنــت العلــم 
ــة.«)1( ــه لــم يطــرأ عليــه َخَبــل وِجنَّ بصدقــه، مــع القطــع بأّن

يفيد  قد  الواحد  خبر  أّن  »الّصحيح  قال:  عندما  جّدًا  دقيقًا  تيمية  ابن  وكان 
العلم إذا احتّفت به قرائن تفيد العلم.«)2(

فمسألة القطع بخبر الواحد هي مسألة قرائن؛ قرائن يتعّين َلْمَلَمُتها، ووزنها 

في كلِّ خبر على ِحَدته، لكن ال مناص من االعتراف بأّنه أمٌر يْعَتِوره قدٌر عظيم 

من النسبية والقابلية لالختالف في تقوية القرائن وتضعيفها.

بأال  التزامَك  وأهدرَت  األخير،  بالمصراع  غزلَك  نقضَت  قد  ها  قيل:  فإذا 

مستعَصم،  ثّمت  بل  قلت:  المختلفين،  ُنْهَزًة الختالف  دام  ما  كّليًا  الكّلي  يكون 

بَفْتن األخبار  الّشأن  باألّمة أصحاب  بالقبول، والمقصود  تلّقي األّمة للخبر  وهو 

وتعييرها، وهم أهل الحديث خاّصة في القرون الخمسة األولى. وههنا قيٌد مهّم، 

وهو: ال ينبغي لمجتهدي األّمة من الفقهاء واألصوليين -خاّصة بعد انفصال هذه 

ل في قبول الخبر ورّده  العلوم عن بعضها- إاّل أن يكونوا تبعًا ألهل الحديث اأُلوَّ

من حيث الثبوت،)3( فإّنهم بوصفهم أهَل خبرة بالّصنعة، إذا تواطأوا على قبول 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج1، ص576. 	)1(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج18،ص40. 	)2(

أّما الفهم والداللة فشيء آخر، وانظر إلى صنيع اإلمام مالك  عندما أثبت في الموّطأ حديث  	)3(

فهم  في  للمجتهد  يعرض  قد  الذي  الغَلق  أّن  ينبيك  مّما  العمل،  في  تأّوله  ثّم  -مثاًل-  الخيار 

الحديث والعمل به ال يجيز له الّطعن في ثبوته إذا استجمع شرائط الثبوت عند حّذاق الحديث، 

الصّحة: = إذ من شروط  السند والمتن معًا؛  بالنظر في  إاّل  الخبر  يثبتون  ما كانوا  أّنهم  العلم  مع 
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الخبر مع ما ُعلم عنهم من َكَلف التحرِّي، وشغف التأرِّي؛ دّل ذلك على بلوغه 

مرتبة اليقين.

قــال ابــن القيــم: »فــإّن مــا تلّقــاه أهــل الحديــث وعلمــاؤه بالقبــول والتصديــق؛ 

ــٌل للعلــم، مفيــد لليقيــن، وال عبــرة بمــن عداهــم مــن المتكّلميــن  فهــو محصِّ

واألصولييــن، فــإّن االعتبــار فــي اإلجمــاع علــى كّل أمــر مــن األمــور الّدينيــة بأهــل 
ــه دون غيرهــم.«)1( العلــم ب

وقال الباجي )توفي 474ه(: »... أخبار اآلحاد، وهي تنقسم قسمين أيضًا: 

قسٌم يقع به العلم، وقسم ال يقع به العلم، فأّما ما يقع العلم بصّحته من أخبار 

اآلحاد، فإّن العلم يقع به بدليل، وهو ستة أضرب:... والسادس: خبر اآلحاد إذا 
تلّقته األّمة بالقبول.«)2(

األّمة  تلّقته  الذي  الواحد  »خبر  البغداداي:  الخطيب  قال  ولهذا  العّلة،  وعدم  الشذوذ،  عدم   =

األخبار  فهذه  البعض،  وتأّوله  البعض  به  عمل  أو  الكّل،  به  عمل  سواء  بصدقه،  فُيقطع  بالَقبول؛ 

انظر: واحد.  وغير  القواطع،  في  السمعاني  قال  وكذا  استدالاًل«،  العلم  بها  ويقع  العمل،  توجب 

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي. الفقيه والمتفقِّه، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن - 

يوسف الغرازي، الرياض: دار ابن الجوزي، 1421ه، ج1، ص278.

حسن -  محّمد  تحقيق:  األصول،  في  األدلة  قواطع  محمد.  بن  منصور  المظفر  أبو  السمعاني، 

إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م، ج1، ص333.

ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، مرجع سابق، ص562 - 563. 	)1(

المجيد  عبد  تحقيق:  األصول،  أحكام  في  الفصول  إحكام  بن خلف.  سليمان  الوليد  أبو  الباجي،  	)2(

التركي، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1995م، ج1، ص335 - 336.

وكذا قال الحنفية كما في: 

الكويتية، -  األوقاف  وزارة  الكويت:  األصول،  في  الفصول  علي.  بن  أحمد  بكر  أبو  الجّصاص، 

1994م، ج1، ص183. 

والشافعية كما في: 

العلمية، -  الكتب  دار  بيروت:  الفقه،  أصول  في  اللمع  علي.  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشيرازي، 

2003م، ص72. 

والحنابلة كما في: 

ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج1، ص304.- 
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في  ومسلم  البخاري  أحاديث  أّن  العلماء  جمهور  اعتبر  المنطلق  هذا  ومن 

جمهورها مفيدًة لليقين، باعتبار تلّقي األّمة -تبعًا لنقاد الحديث- لها بالقبول، قال 

ابن تيمية: »فإّن جمهور ما في البخاري ومسلم مّما ُيقطع بأّن الّنبي  قاله، ألّن 
غالبه من هذا النحو، وألّنه قد تلّقاه أهل العلم بالقبول والتصديق.«)1(

عن  أو  ومسلم،  للبخاري  مجاملة  عن  بالقبول  الّصحيحين  تلقِّي  يكن  ولم 

مجّرد احترام لجهدهما العظيم، بل عن تدقيق وفحص ثاقب فيها، بدليل بعض 
المالحظات التي أوردوها على نزر منها.)2(

هذا  اآلحاد،  أخبار  من  نفيدها  التي  التشريعية  الكلِّيات  فإّن  هذا،  تقّرر  فإذا 

ها، ال نستجيز أخذها من خبر اآلحاد إذا ثاَرْت في ثبوته أغباُر النزاع،  ها وقدُّ حدُّ

ل العمل به كّلية،  أو لم تتلّقه األّمة بالقبول. وال أقصد أّن حديثًا هذا وصُفه يتعطَّ

بل المعنى أّنه إْذ لم تحتّف به قرائن اليقين يغدو محكومًا بالكّليات، وال يكون 

كّلية حاكمة على غيره، فيجب العمل به على وجه من وجوه التآلف مع الكّليات 

إن هو عارضها، وإذا فرضنا استحالة التأليف بينه وبينها، فالعمل بالكّلية ال بالخبر 

هو الواجب. أّما الخبر المتلّقى بالَقبول فهو في نفسه كّلية تشريعية إذا توّفر فيه 

وصف »الكّلية«، ووصف »التشريعية«، فال نتجّشم له َلّيًا ليؤالف كّلية من رتبته، 

حات. بل إن وقع التعارض بينهما، فالحكم للمرجِّ

ب- الداللة:

به  العلم  من  يلزم  بحالة  الّشيء  »كوُن  هي:  الجرجاني  يعّرفها  كما  الّداللة 
العلم بشيء آخر.«)3(

وهي قسمان: لفظية، وغير لفظية، وكالهما ينقسم إلى ثالثة أنواع: وضعية، 
وعقلية، وطبيعية.)4(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج13، ص350. 	)1(

الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، مرجع سابق، ص77 - 78. 	)2(

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص104. 	)3(

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص26 وما بعدها. وانظر أيضًا:  	)4(

زهير، محمّد أبو النور. أصول الفقه، القاهرة: المكتبة األزهرية للتراث، )د. ت.(، ج2، ص5.- 
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التشريع  أحكام  في  الباحثين  أعني  دين؛  والمتقصِّ المتشرِّعين  يهّم  ما  وأكثر 

والمقاصد من  األحكام  استدرار  انصباب جهدهم على  إلى  -بالنظر  ومقاصده، 

اللفظية، سواء كانت وضعية أم  الداللة  ألفاظ- هو  التي هي  الّشرعية  النصوص 

عقلية، وهي محّل الّدرس عند األصوليين في باب دالالت األلفاظ، وفي باب 

الّداللة غير  يهّم من  باعتبارات مختلفة، كما  فيها تقاسيم متعددة  القياس، ولهم 

اللفظية سكوت الّشارع.

والـــذي يعنينـــا فـــي ســـياق الـــكالم علـــى القطـــع والظـــّن إّنمـــا هـــو تقســـيم 

ــا كانـــت  ــظ مهمـ ــن الّلفـ ــتفاد مـ ــول المسـ ــزم بالمدلـ ــة الجـ ــار درجـ ــة باعتبـ الّداللـ

ــزام،  ــن أم بااللتـ ــة أم بالتضّمـ ــوم، بالمطابقـ ــوق أم بالمفهـ ــه: بالمنطـ ــة إفادتـ طريقـ

بالعبـــارة أم باإلشـــارة أم بالداللـــة أم باالقتضـــاء أم باإليمـــاء، فالقطـــع والظـــّن 

ــه. ــع ذلـــك، أو أغلبـ ــوران جميـ يعتـ

والداللة بهذا االعتبار؛ أي درجة الجزم بالمدلول المستفاد من اللفظ، ثالثة 

أقسام: نصية، وظاهرة، ومجملة.

فالنصيـــة هـــي: داللـــة اللفـــظ علـــى معنـــى ال يحتمـــل ســـواه احتمـــااًل ناشـــئًا 
عـــن دليـــل.)1(

والظاهرة هي: داللة اللفظ على معنى راجح، مع احتمال غيره احتمااًل ناشئا 

عن دليل، وهذا االحتمال مرجوٌح في محّل الظهور، راجٌح في محّل التأويل.

الناشئة عن دليل فال عبرة بها، وال تقدح في قطعية هذه الداللة، وقد تقّدم  أّما االحتماالت غير  	)1(

إثباته، وإذا كان األمر هكذا؛ فإّن تسليم اإلمام الشاطبي في الموافقات بكون االحتماالت المسّماة: 

أّما  »االحتماالت العشرة« تخرم قطعية النصوص. يجب أن ينصرف إلى انخرام القطع المنطقي، 

القطع العادي فما ذكره الشاطبي في المسألة التي عنوانها: »االعتراض على الظواهر غير مسموع،« 

ق العقُل إليها احتمااًل، فكذلك  وقال في ختامها: »إّن مجاري العادات قطعية في الجملة وإن طرَّ

العبارات، ألّنها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها.« يدّل على أّنه يرى عدم انخرام القطع العادي 

باالحتماالت البعيدة غير الناشئة عن دليل. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص35 - 36، وج5، ص404. - 
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ح  يغة ما يرجِّ والمجملة هي: داللة اللفظ على معنيين أو معاٍن ليس في الصِّ

أحدها على اآلخر، ولكن في أدّلة خارجية)1(.

النصوص،  سبيله  الداللة  في  بالقطع  الّظفر  أّن  ن  نتبيَّ التعريفات  هذه  ومن 

هي-  حيث  -من  المجمالت  في  لنا  وليس  الظواهر،  سبيله  بالطمأنينة  والظفر 

سبيٌل إلى أحدهما.

النّص فهو كّلية تشريعية  التشريعية بسبيل  الكلِّيات  وبناء عليه، فما كان من 

قطعية، وما كان بسبيل الظواهر فهو كّلية تشريعية مطمئنة.

التقييد بشيء مهّم، وهو:  وكلمة »الظواهر« بالجمع، ال باإلفراد، أقصد بها 

الواحد في محّل واحد مع تضّمنه لمعنى راجح يجب العمل به من  أّن الظاهر 

وتأّكده،  بتكراره،  يقترن  أن  ينبغي  عليه  المطمئنة  الكلِّية  بناء  أّن  غير  هو،  حيث 

وهذا  تأويله.  احتمال  ينتفي  حّتى  كثيرة،  أبواب  أو  كثيرة،  فروع  في  وانتشاره 

العمومات،  على  الكّليات  بناء  على  حرص  حينما  الشاطبي  صنيع  من  مستلهم 

لكن مع تقييد العمومات بشروط: التكرار، والتأكد، واالنتشار، فقال: »العمومات 

بحسب  مواطن  في  تكّررت  أو  الّشريعة،  أبواب  في  وانتشرت  معناها،  اّتحد  إذا 

الحاجة من غير تخصيص، فهي ُمجراة على عمومها على كّل حال... فكلُّ أصٍل 

ر تقريره، وتأّكد أمره، وُفهم ذلك من مجاري الكالم، فهو مأخوذ على حسب  تكرَّ

دًا، وال منتشرًا في أبواب الفقه،  رًا، وال مؤكَّ عمومه... فأّما إن لم يكن العموم مكرَّ

صه، وإّنما  ده فيه نظر، فال بّد من البحث عّما يعارضه، أو يخصِّ ك بمجرَّ فالتمسُّ

نفين، ألّن ما حصل فيه التكرار والتأكيد واالنتشار، صار  حصلت التفرقة بين الصِّ

التعريفات من صوغ الباحث، وانظر:  	)1(

الدريني، فتحي. المناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمي، بيروت: مؤسسة - 

الّرسالة، 2008م، ص130 وما بعدها. 

اإلسالمي، -  المكتب  بيروت:  اإلسالمي،  الفقه  في  النصوص  تفسير  أديب.  محّمد  الصالح، 

1993م، ج1، ص203 وما بعدها، وص327 وما بعدها. 

ابن بيه، عبد اهلل بن الشيخ محفوظ. أمالي الدالالت ومجالي االختالفات، مكة وبيروت: المكتبة - 

المكية ودار ابن حزم، )د. ت.(، ص87 وما بعدها.
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ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النّص القاطع الذي ال احتمال فيه، بخالف 

ٌض الحتماالت، فيجب التوّقف في القطع بمقتضاه،  ما لم يكن كذلك؛ فإّنه معرَّ
حّتى ُيعرض على غيره، ويبحث عن وجود معارض فيه.«)1(

فبناء الكلِّيات على الّظواهر جديٌر أيضًا بأن يتقيد بهذه الشروط.

والمدلوالت التي يهّمنا أن يكون الّلفظ نّصًا فيها أو ظاهرًا في سياق تشكيل 

العملي،  الحكم  هي:  كّليًا  مقصدًا  أو  كّليًا،  حكمًا  بوصفها  التشريعية  الكّلية 

والحكمة؛ أي: المقصد، واالستغراق حيث إّن العاّم هو طرف القضية المكِسُبها 

الّصالحية لوصف الكّلية.

نبيِّن  أن  يتقاضانا  للدراسة  الفكري  والنسق  المنهجي  التسلسل  كان  ولئن 

ن  سُبَل القطع والطمأنينة في كّل واحد من هذه الثالثة، لتكتمل عندنا صورة تكوُّ

الكّلية التشريعية القطعية، واألخرى المطمئنة من كّل ناحية، أعني: أن نأتي إلى 

يغ اللفظية مفردًة ومرّكبة، فنبيِّن أّن هذه تفيد حكم الُحرمة قطعًا، وهذه تفيده  الصِّ

طمأنينًة، ونفعل مثل ذلك في الوجوب، وفي األحكام التكليفية والوضعية الباقية، 

يغ على العّلة قطعًا، وما الذي يدّل عليها  ثّم في إفادة العّلة: ما الذي يدّل من الصِّ

ظّنا؟ فالعذر في عدم الخوض فيه أّنه شغل طويل، لو حملته فانَتبذت به رسالٌة 

ا، بل كان يكون َرِضّيًا. كاملة؛ لما كان حمُلها َفِريَّ

غير أّن داللة العموم على االستغراق، هل هي قطعية أم ظنية؟ من أهّم ما 

يستوقف الناظر فيما نحن بصدده. ووجه ذلك أّن العموم هو الطرف الذي يكسب 

األلفاظ  الحديث عن  عند  أوضحناه سابقًا  كما  الكلِّية،  لصفة  الصالحية  القضية 

قطعًا  »الكلِّية«  صفة  القضية  تكتسب  حيث  العمومات،  منها  التي  لة  الصِّ ذات 

-بعدما ينطبق حكم القضية على كّل أفراد العاّم- إذا قلنا: إّن داللة العموم على 

االستغراق قطعية، وتكتسبها ظّنًا إذا قلنا: إّن داللة العموم على االستغراق ظنية، 

وهذه مسألة مرعبة، لو أراد مشاغٌب َنْسف قطعية الكلِّيات َنْسفًا، لما زاد على أن 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص306 - 307. 	)1(
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يقول: داللة العاّم على االستغراق ظنية عند الجمهور، وبناء عليه: كلِّية الكّليات 

أساسًا، فضاًل عن مضمونها؛ ال تكون إاّل ظّنية.

امة اإلمام الّشاطبي أشدَّ  وقد سبق أن ذكرنا كيف استنفرت هذه النتيجة الهدَّ

االستنفار، وذكرنا طرفًا من رؤيته لكيفية حلِّها اعتمادًا على الوضع االستعمالي 

والتركيبي للكالم، حيث يدّل على استغراق العاّم لمشموالته استغراقًا قاطعًا ال 

ل هذا  يطرأ عليه التخصيص في مجرى ذلك الوضع واالستعمال. وآمل أن أفصِّ

الحّل عند الكالم على تخصيص الكلِّيات.

ومهمـا يكـن مـن الّركـون إلـى هـذا الّسـبيل أو مـن التلـّكك فيـه، فليـس هـو 

حب  المعـّول األخيـر فـي إكسـاب الكّليـات التشـريعية سـمة القطع، بـل طريقها الالَّ

ـر سـالكه هـو االسـتقراء. ولنفصـح اآلن عـن مكنونـه، ولنكشـف عـن  الـذي ال يتعثَّ

سـرِّه ومدفونـه.

ت- االستقراء:

وهو لغة: استفعال من القراءة، و«قرأ« يناسبنا من معانيها ههنا: الجمع والضّم، 

ابن منظور: قرأت الشيء قرآنًا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض،«)1( أو:  قال 
التتّبع، قال الّزبيدي: »الَقْرُو: التتّبع، كاالقتراء واالستقراء.«)2(

مون االستقراء إلى قسمين، هما: االستقراء  وأّما اصطالحًا، فالمنطقيون يقسِّ

ف من قضايا  التاّم، واالستقراء الناقص. قال التهانوي: »وعند المنطقيين: قول مؤلَّ

تشتمل على الحكم على الجزئيات إلثبات الحكم الكّلي... ثم االستقراء التاّم، 

الكّل،  على  ويحكم  الجزئيات  بجميع  يستدّل  أن  وهو:  مًا...  مقسِّ قياسًا  ويسّمى 

وهو قليل االستعمال... وهو يفيد اليقين، وناقٌص: وهو أن يستدّل بأكثر الجزئيات 
فقط، ويحكم على الكّل، وهو قسيم القياس... وهو يفيد الظّن.«)3(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج1، ص128، مادة »قرأ«. 	)1(

الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج39، ص290، مادة »قرو«. 	)2(

التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون، مرجع سابق، ج1، ص172. 	)3(
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ـــاّم وناقـــص،  ـــى ت ـــي تقســـيم االســـتقراء إل ـــن ف ـــة األصوليي ـــف طريق ـــم تختل ول

ـــة محـــّل  ـــن، إاّل فـــي مســـألة: الجزئي وفـــي تعريـــف كلٍّ منهمـــا عـــن طريقـــة المنطقيي

ـــي تشـــّكلت باالســـتقراء:  ـــة الت ـــا بحكـــم القضي ـــى حكمه ـــزاع؛ أي: المســـتدّل عل الن

هـــل مـــن شـــرط االســـتقراء التـــاّم أن تكـــون تلـــك الجزئيـــة قـــد اســـُتقرئت، فـــال 

يكـــون للقضيـــة المســـتفادة باالســـتقراء فائـــدة فـــي معرفـــة حكـــم تلـــك الجزئيـــة 

ــات، أم ليـــس  ــع للجزئيـ ــة التتّبـ ــاء عمليـ ــرف أثنـ ــد ُعـ ــون قـ ــه يكـ ــد ذلـــك، ألّنـ بعـ

 مـــن شـــرطه ذلـــك؟ المنطقيـــون مّتفقـــون علـــى هـــذا الشـــرط، واألصوليـــون 
لهم طريقان.)1(

وإذا علمنــا أّن االســتقراء التــاّم إن نحــن ســاَوْقنا مــن يقــول باشــتراط أن تكــون 

الجزئيــة محــّل النــزاع قــد تــّم تتبُّعهــا إّبــان االســتقراء، يغــدو بــال نفــع،)2( وإذا 

ــزًا قــّل مــا يســنح، كمــا  ــادرًا عزي ســاَوْقنا مــن يقــول بعــدم اشــتراط ذلــك يكــون ن

ذكــر التهانــوي، ثــّم علمنــا أّن االســتقراء الناقــص عنــد المنطقييــن ومــن ســاوقهم 

ــل  مــن األصولييــن إن شــّذت عنــه جزئيــة واحــدة لــم ُيفــد إاّل الظــن،)3( يتحصَّ

لدينــا: أّن االســتقراء -بهــذا المنظــور- مصطلــٌح كبيــر، مضمونــه صغيــر، ليــس فيــه 

ــة هــي أجــدر أن  ــه بأدّل ــدة، بــل يمكــن االســتعاضة عن ــه فائ ــدة، وال ترجــى من عائ

ــة. ــا بالقطــع والطمأنين ــّر أعينن ُتِق

وحيـــث يستشـــعر الحصيـــُف جـــّراء هـــذا التفريـــغ للمنهـــج االســـتقرائي مـــن 

ـــد  ـــه أم ـــادى ب ـــل، ال يتم ـــى التأّم ـــك عل ـــتحّثه ذل ـــا،)4( فيس ـــاًل م ـــت َخَل ـــه أّن ثمَّ قيمت

ُجغيم، نعمان. طرق الكشف عن مقاصد الّشارع، عمان: دار النفائس، 2002م، ص252. 	)1(

ين، بيروت:  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معيار العلم في المنطق، شرحه: أحمد شمس الدِّ 	)2(

دار الكتب العلمية، 1990م، ص148.

المرجع السابق، ص149. 	)3(

قال المظّفر: »وال شّك أّن أكثر القواعد العاّمة غير متناهية األفراد، فال يمكن تحصيل االستقراء التاّم  	)4(

فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل األقيسة ظنية، فيلزم أن تكون 

أكثر أقيستنا ظنية، وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما ال يتوّهمه أحد.« انظر: 

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص311.- 
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الفكـــر طويـــاًل حّتـــى يعلـــم أّن دابـــر هـــذا الخلـــل هـــو إخضـــاع علـــوم الّشـــريعة 

ــطي. ــق األرسـ للمنطـ

وهـــي النتيجـــة التـــي انتهـــى إليهـــا الدكتـــور نعمـــان ُجَغيـــم فـــي بحثـــه القيِّـــم 

ـــن  ـــال: »م ـــا االســـتقراء؛ إذ ق ـــي منه ـــريعة الت عـــن طـــرق الكشـــف عـــن مقاصـــد الّش

الخطـــأ إخضـــاع المنهـــج االســـتقرائي فـــي العلـــوم اإلنســـانية للقوانيـــن التـــي تحكـــم 

االســـتقراء فـــي العلـــوم التجريبيـــة، أو االســـتقراء فـــي المنطـــق الصـــوري.«)1( 

ـــك.  ـــاك وهنال ـــه هن ـــن ماهيت ـــا ع ـــتقرى هن ـــة المس ـــالف ماهي ـــى اخت ـــاًء عل ـــك بن وذل

ــي  ــياء، وفـ ــة لألشـ ــاف العرضيـ ــو األوصـ ــتقرى هـ ــوري المسـ ــق الّصـ ــي المنطـ ففـ

ـــن  ـــا لقواني ـــث خضوعه ـــن حي ـــات م ـــو المحسوس ـــتقرى ه ـــة المس ـــوم التجريبي العل

علميـــة وطبيعيـــة صارمـــة ومّطـــردة، فـــي حيـــن أّن المســـتقرى فـــي العلـــوم الّشـــرعية 

هـــو نصـــوص الّشـــارع ومعانيهـــا الجاريـــة علـــى عـــادات المخاَطبيـــن فـــي َســـَنن 
تخاطبهـــم، ال علـــى المنطـــق الرِّياضـــي، والعلـــم التجريبـــي.)2(

مفهوم  تحديد  إعادة  في  الشاطبي  اإلمام  أبدعه  ما  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

التي  المنهجية  بنتيجته في ضوء األسس  االستقراء، وما قّرره من إمكانية الجزم 
أقام عليها الّدليل والبرهان.)3(

ومن هذا المنطلق، فإّن دراسـتنا تتبّنى نظرية الشـاطبي في االسـتقراء مفهومًا، 

ومفـادًا، وأساسـًا، وهـو مـا يدعـو إلـى الوقـوف بإيجـاز شـديد علـى هـذه النظريـة، 

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الّشارع، مرجع سابق، ص314. 	)1(

المرجع السابق، ص314. 	)2(

ر البرهان أيضا على أّن االستقراء الناقص قد يفيد القطع، وذلك ألّنه ينبني على أحد  وأقام المظفَّ 	)3(

أربعة أنحاء، يمكن أن يفيد اليقين في ثالثة منها، ونظُر المنطقيين القائلين إّن االستقراء الناقص ال 

يفيد إاّل الظن انحصر في واحد من هذه األربعة، وقال بعدما فّصل ذلك: »وبعد هذا البيان لهذه 

األقسام األربعة يتضح أن ليس كّل استقراء ناقص ال يفيد اليقين، إاّل إذا كان مبنيًا على المشاهدة 

المجّردة.« انظر:

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص311 - 313.- 
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ح الّشـاطبي غير  وأتـرك للّراغـب فـي االسـتفصال أن ينظـر فـي الموافقـات التي صرَّ
مـّرة بـأّن خاصيتهـا االعتماد على االسـتقراء.)1(

بوصف  مقرونًا  يكون  ما  -وغالبًا  الشاطبي  عند  االستقراء  مفهوم  فأّما 

»المعنوي« عنده، إشارة إلى ماهية المستقرى الذي هو معاني النصوص الشرعية- 

فيعبِّر عنه بما ُمقتَطُعه: »االستقراء المعنوي: الذي ال يثبت بدليل خاّص، بل بأدلة 

أمٌر  مجموعها  من  ينتظم  بحيث  األغراض،  مختلفة  بعض،  إلى  بعُضها  ُمْنضاف 

واحد، تجتمع عليه تلك األدّلة، على حدِّ ما ثبت عند العاّمة جود حاتم، وشجاعة 

علّي ، وما أشبه ذلك... هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة 
وغير منقولة.«)2(

وأّما مفاده، فيقرِّر الشاطبي أّن االستقراء رّبما أفاد القطع، ورّبما أفاد الظّن، 

من  ليثبت  المعنى،  ذلك  جزئيات  تصفُّح  فإّنه  شأنه،  هكذا  »االستقراء  فيقول: 
جهتها حكٌم عاّم، إّما قطعي، وإّما ظّني.«)3(

أو  تاّمًا  االستقراء  بكون  عنده  مرتهنة  ليست  الظّن  أو  القطع  إفادة  أّن  غير 

ناقصًا،)4( فالتاّم يفيد القطع قطعًا، ولكّن الناقص أيضًا قد يفيد القطع،)5( ذلك أّن 

وفي هذا يقول الشيخ عبد اهلل دراز عن الشاطبي: »يتتبع الظنيات في الداللة، أو في المتن، أو فيهما،  	)1(

والوجوه العقلية كذلك، ويضّم قوة منها إلى قوة، وال يزال يستقري حتى يصل إلى ما يعّد قطعًا 

في الموضوع، فهذه خاصية هذا الكتاب في استدالالته، وهي طريقة ناجحة أّدت إلى وصوله إلى 

المقصود، اللهّم إاّل في النادر رحمه اهلل رحمة واسعة.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص327 - 328، هامش )2(.- 

وقد أفرد الدكتور جغيم في بحثه لالستقراء عند الشاطبي عناية خاّصة. انظر:

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص261 - 293. وانظر أيضًا: - 

الّريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص245 - 250.- 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص51. 	)2(

المرجع السابق، ج1، ص36. وج3، ص298. 	)3(

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص268. 	)4(

وهذا رأي ابن عاشور أيضا. انظر:  	)5(

المرجع السابق، ص297.- 
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االستقراء الناقص ينقسم إلى قسمين:)1(

- االستقراء األكثري أو »األغلبي«: وهو تتّبع أكثر الجزئيات.

أن  الجزئيات من غير  تتّبع بعض  »البعضي«: وهو  أو  األقّلي  - واالستقراء 

تكون أكثرية.

فـــاألّول يفيـــد القطـــع، والثانـــي يفيـــد الظـــّن، ومّمـــا يـــدّل علـــى ذلـــك عنـــد 

ـــاد: »وإذا  ـــح العب ـــريعة بمصال ـــل الّش ـــى تعلي ـــكالم عل ـــي ســـياق ال ـــه ف الشـــاطبي قول

دّل االســـتقراء علـــى هـــذا، وكان فـــي مثـــل هـــذه القضيـــة مفيـــدًا للعلـــم، فنحـــن 

ـــأّن  ـــه: »نقطـــع ب ـــل الشـــريعة،«)2( فقول ـــع تفاصي ـــي جمي ـــر مســـتمّر ف ـــأّن األم نقطـــع ب

األمـــر مســـتمرٌّ« يـــدّل علـــى أّن االســـتقراء ههنـــا ناقـــص، وهنـــاك مواضـــع كثيـــرة 

ـــك أيضـــًا. ـــى ذل ـــدّل عل ت

وأّما أساس هذا القول عند الشاطبي فأهّمها ما يلي:)3(

التواتر  أفاد  ألجله  الذي  والمعنى  المعنوي،  التواتر  من  نوع  االستقراء   -

التواتر  المعنوي، وليس من شرط  القطع موجود في االستقراء  المعنوي 
المعنوي أن يكون تامًّا.)4(

ــن  ــنة اهلل بي ــا س ــي جــرت به ــد الت ــار العوائ ــى اعتب ــٌة عل ــريعة موضوع الّش  -

ــن  ــك، فم ــق الرِّياضــي، وإذا كان كذل ــار المنط ــى اعتب ــس عل ــق، ولي الخل

شــأن الكّليــات الشــرعية أن تنعقــد كّليــة إذا كانــت أكثريــة كمــا تنعقــد 

ــر  ــى هــذا األســاس اعُتب ــة،)5( وعل ــت أكثري ــة إذا كان ــة كلِّي ــات العادي الكّلي

ين. »المقاصد االستقرائية: حقيقتها، حجيتها، ضوابطها«، مجّلة العدل، عدد 33،  الخادمي، نور الدِّ 	)1(

محّرم 1428ه، ص64 - 65.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص7. 	)2(

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص276 - 282. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص51. وج3، ص298 - 299. 	)4(

المرجع السابق، ج3، ص265 وج3، ص363. 	)5(
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الغالب األكثري في الّشريعة اعتبار العاّم القطعي.)1(

الكلِّيات الّشرعية ال يقدح في كّليتها تخّلف بعض الجزئيات إذا لم ينتظم   -

من تلك الجزئيات المتخلِّفة كلٌّي يقوى على معارضة الكّلي األّول، ألّن 

الكّلي  ذلك  في  اندراجه  عدم  بسبب  يكون  أن  يحتمل  ما  تخّلف جزئي 
أصاًل، بل في كّلي آخر، أو بسبب خفاء وجه اندراجه في الكّلي.)2(

به  وأثبتوا  االستقراء،  النوع من  استعملوا هذا  مون من األصوليين  المتقدِّ  -

أمورًا على جهة القطع، ككون اإلجماع حّجة، وكون القياس حّجة، وكون 

الواحد حّجة. وليست حّجية هذه األمور مّما قام عليه دليل قطعي  خبر 

القطع  أفاد  ما  والقرائن  األدّلة  بمجموع  لكن حصل  االنفراد،  حيث  من 
بحّجيتها، وليس قطعهم بذلك مشروطًا بالتتّبع التاّم لتلك األدلة الجزئية.)3(

ة من قطعيته إذا كان تاّمًا أو  فإذا استتّب لنا مفهوم االستقراء، وأمكنت الرِميَّ

أو  النقل،  إن من جهة  بكّلية تشريعية،  بالقطع  األلفاظ  لم تسعفنا  أغلبيًا، فحيث 

الجزئية  المعاني  استقراء  هو  بالقطع  الظفر  في  عليه  فالمعّول  الداللة،  جهة  من 

المنتجة للحكم الكلِّي أو المقصد الكّلي استقراًء تاّمًا أو أغلبيًا، أّما غير األغلبي 

فيبقى ظّنًا، معمواًل به، لكن ال نبني به كلِّية تشريعية نفرِّع عليها، ونخاصم بها، 

ونحاكم إليها.

وأّمـا قـول ابـن عاشـور: »مقاصد الّشـريعة: قطعيـة، وظنيـة،«)4( وقوله: »وعلى 

هـذا فالحاصـل للباحـث عـن المقاصـد الّشـرعية قـد يكـون علمـًا قطعيـًا أو قريبـًا 

مـن القطـع، وقـد يكـون ظّنـًا،«)5( فـال يناقـض اشـتراط البحـث أن تكـون الكّليـة 

المرجع السابق، ج2، ص52 - 53. 	)1(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)2(

المرجع السابق، ج1، ص37. 	)3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص231. 	)4(

المرجع السابق، ص232. 	)5(
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التشـريعية قطعيـة فقـط، أو قريبـة مـن ذلـك، ألّن محـّل الّشـرط ليـس هـو عمـل 

المجتهـد بمـا توّصـل إليـه بحثـه؛ إذ الظـّن فيـه كاٍف، بـل محّلـه تأثيـر الكلِّيـة فـي 

حة، ومنشـئة ألحكام جديدة،  ـرة، ومرجِّ االجتهاد والفتوى من حيث انتصابها مفسِّ

هـة للتطبيـق، ثـّم منازعـة الخصـوم فـي جميـع ذلـك مـن خـالل دعوتهـم إلـى  وموجِّ

ـد هـذا المحـّل بشـرط القطـع عندمـا قـال:  التحاكـم إليهـا. وابـن عاشـور نفسـه قيَّ

»وإّن أعظـم مـا يهـّم المتفقهيـن إيجـاد ثّلـة مـن المقاصـد القطعيـة ليجعلوهـا أصـاًل 

ُيصـار إليـه فـي الفقـه والجـدل،«)1( وقـال: »علـى أّننـا غيـر ملتزميـن بالقطـع ومـا 

يقـرب منـه فـي التشـريع؛ إذ هـو منـوط بالظـن، وإّنمـا أردت أن تكـون ثّلـة مـن 
القواعـد القطعيـة ملجـًأ نلجـأ إليـه عنـد االختـالف والمكابـرة.«)2(

وأمثِّل اآلن للكليات القطعية، والكليات المطمئنة بمختلف سبلها، فأقول:

- مثال الكلِّيات التشريعية القطعية المستفاِد قطُعها من الّلفظ:

• في شّقها األّول »األحكام الكّلية«:

- »حّل الطيبات وتحريم الخبائث« في قوله تعالى: ژگ گ ڳ ڳڳ 

ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ  4[، وقوله:  ]المائدة:  ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڈ ژژ ]األعراف: 157[.

ژھھ ھ ھ ے ےژ  - »اإلحسان وفعل الخير« في قوله تعالى: 

وقوله:   ،]90 ]النحل:  ڇژ  ڇ  چ  چ  ژچ  وقوله:   ،]195 ]البقرة: 

ژڱ ڱ ں ںژ ]الحج: 77[.

- »حرمة الّربا« في قوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

المرجع السابق، ص232. 	)1(

المرجع السابق، ص234 - 235. 	)2(
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ژ ڑ ڑ ک کژ ]البقرة: 275- 276[، وقوله: ژۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة: 278- 279[.

• وفي شّقها الثاني »المقاصد الكلِّية«:

- مقصد »التوحيد والعبودية« في قوله تعالى: ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڄ  ڄ  ژڄ  وقوله:   ،]36 ]النحل:  ڇژ  چ  چ  چ  چ 
ڃ ڃ ڃژ ]الذاريات: 56[.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ژڭ  تعالى:  قوله  في  ين«  الدِّ »حفظ  مقصد   -

ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]األنفال: 39[.

- مقصد »الّرحمة بالخلق« في قوله تعالى: ژک ک گ گ گژ 

]األنبياء: 107[.

من  المستفادة  »المطمئنة«  القطع  من  القريبة  التشريعية  الكلِّيات  مثال   -

الظواهر:

• في شّقها األّول »األحكام الكّلية«:

- »األخذ على يد الظالم«، في قوله تعالى: ژہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےژ ]البقرة: 150[، وقوله: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ 

]النساء: 148[، وقوله: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]هود: 113[، وقوله: ژٱ ٻ ٻ 
 ٻ ٻژ ]الحج: 39[، وقوله: ژۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]الشورى: 39[، 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژۋ  وقوله: 

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ ]الشورى: 41- 42[، 

وقوله : »إّن الّناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن 
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يعّمهم اهلل بعقاب منه،«)1( وقوله: »إّن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر.«)2(

• في شقها الثاني »المقاصد الكّلية«:

فالنًا  أّن  ُيعرف  بحيث  وأّمه،  ألبيه  الولد  انتساب  أي  َسب«؛)3(  النَّ »حفظ   -

َسبية باألصول، والفروع،  أبوه فالن، وأّمه فالنة، ومن ثّم ُتعرف عالقته النَّ

وشجرة العائلة كلِّها.

ل إليه ابن عاشور من حكاية احتمال عدم وضوح كونه  لنا إلى ما تنزَّ فإذا تنزَّ

من الكلِّيات الضرورية،)4( فال أقّل من أن نعّده في أعلى مراتب الكلِّيات المطمئنة 

المتاخمة للقطعية،)5( اآلخذة حكمه تمامًا، لتضافر جزئيات الشريعة على اعتباره 

والحرص عليه، ومنها:

هـر فـي قولـه: ژەئ  سـب والصِّ امتنـان اهلل عـز وجـل علـى اإلنسـان بآصـرة النَّ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئژ ]الفرقـان: 54[، وتحريـم التبّنـي 
ـى إلـى المتبنِّـي كنسـبة الولـد إلـى والـده فـي قولـه تعالـى:  الـذي هـو: نسـبة المتبنَّ

ر  يغيَّ إذا لم  العذاب  الفتن، باب: ما جاء في نزول  الترمذي، مرجع سابق، كتاب:  سنن  الترمذي،  	)1(

المنكر، حديث رقم 2168، ج4، ص467. قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، أبو عبد الرحمن محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح. صحيح الجامع الصغير وزياداته، - 

بيروت: المكتب اإلسالمي، )د. ت.(، حديث رقم 1973، ج1، ص398.

الفتن، باب: ما جاء أفضل الجهاد...، حديث رقم  الترمذي، مرجع سابق، كتاب:  سنن  الترمذي،  	)2(

2174، ج4، ص471.

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، مرجع سابق، حديث رقم 1100، ج1، ص248.- 

الكليات  من  هذا  فكون  االنقراض،  من  اإلنساني  النوع  على  المحافظة  هو  الذي  »النسل«  وليس  	)3(

القطعية غير مشكوك فيه. انظر:

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص304.- 

المرجع السابق، ص305. 	)4(

على أّنه ال تالزم بين كون المقصد ضروريًا أو حاجيًا أو تحسينيًا، وكونه قطعيًا أو ظنيًا. 	)5(
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژڳ  وقولـه:   ،]4 ]األحـزاب:  ژژ  ڈ  ڈ  ژڎ 

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]األحـزاب: 5[، وأمعـن فـي نفـي 
ـى، وأمـر  ـى بتشـريع الـّزواج مـن مطّلقـة المتبنَّ عالقـة الّنسـب بيـن المتبنِّـي والمتبنَّ

قـة متبّنـاه زيـد فـي قولـه تعالـى: ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  الّنبـَي  بذلـك مـع مطلَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]األحزاب: 
37[، وردَّ علـى المشـركين المعيِّريـن الّنبـي  بنـكاح زوجـة ابنـه بقولـه: ژې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئژ ]األحـزاب: 40[، وأبطـل أنكحـة الجاهليـة التـي ال يثبـت بهـا 
م علـى المـرأة أن تكـون قـرارًا ألكثـر مـن رجـل  ـق إلـى الوالـد،)1( وحـرَّ نسـٌب محقَّ

حـم فـي قولـه تعالـى: ژٱ  فـي وقـت واحـد، وشـرع العـّدة للتحّقـق مـن بـراءة الرَّ

المالعنـة  وشـرع   ،]1 ]الطـالق:  پژ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
بيـن الّرجـل وزوجتـه إذا شـّك فـي خيانتهـا، فـي قولـه تعالـى: ژھ ے ے 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئژ ]النـور: 6-9[، وأبطـل عـادة 
ـَبه دون الفـراش، وقـال : »الولـد  الجاهليـة فـي إثبـات النسـب أو إنـكاره بالشَّ

للفـراش، وللعاهـر الحجـر،«)2( وقـال لألعرابـي المولـوِد لـه ولـٌد أسـود، ولـم يكن 

هـو بأسـود: »هـل لـك مـن إبـل؟ قـال: نعم، قـال: ما ألوانهـا؟ قال: ُحْمـر، قال: هل 

فيهـا مـن َأْوَرق؟ قـال: نعـم، قـال: فأّنـى ذلـك؟ قـال: لعّله َنَزعـه ِعْرق، قـال: »فلعّل 

ابنـك هـذا نزعـه عـرق،«)3( وحـّث علـى صلـة األرحـام وهـي مبنيـة علـى معرفـة 

كما في حديث عائشة في:  	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال ال نكاح إال بولي، حديث - 

رقم 5127، ج7، ص15.

رقم  أخًا...، حديث  اّدعى  من  باب:  الفرائض،  كتاب:  مرجع سابق،  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)2(

6765، ج8، ص156.

ض بنفي الولد، حديث رقم  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الطالق، باب: إذا عرَّ 	)3(

5305، ج7، ص53.
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مـوا مـن أنسـابكم مـا تِصُلـون بـه أرحامكم، فإّن صلـة الّرحم  األنسـاب، فقـال: »تعلَّ

محّبـة فـي األهـل، مثـراة فـي المال، منسـأة فـي األثر،«)1( وهلـّم جّرا.

- مثال الكلِّيات التشريعية القطعية المستفادة باالستقراء:

• في شقها األّول »األحكام الكّلية«:

لمعاٍن  األغلبي  االستقراء  عليه  يدّل  هو حكم،  حيث  من  الحيل«،  »تحريم 

التحّيل  بتحريم  القطع  تتضّمن بمجموعها  الّشريعة  أبواب  منتشرة في كّل  جزئية 

على مقصود الّشارع، ومنها قوله تعالى: ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]البقرة: 9-8[، 
مقدم  قبل  ثمارها  َصْرم  على  عزموا  الذين  وأصحابها  َضَرَوان  جّنة  في  وقوله 

من  ليمنعوهم  لذلك-؛  مخصوص  يوم  لهم  كان  -كأّنهم  الّصباح  في  المساكين 

حّقهم فيها: ژٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

بإحراقها  عاقبهم  أي:  ]القلم: 17-20[؛  ڤژ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
كلِّها، وقوله في اليهود لّما احتالوا على تحريم الّصيد عليهم في السبت، فنصبوا 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  باألحد:  وأخذوها  بالسبت  شباكهم 

ک گ گ گژ ]البقرة: 65[، وقوله : »إّنما األعمال بالنيات، وإّنما لكّل 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته 

إلى ما هاجر إليه،«)2( وقوله: »لعن اهلل اليهود، ُحرِّمت عليهم الّشحوم، فجملوها 

فباعوها،«)3( وقوله في المتبايعين وقد ُشرع لهما الخيار ما لم يتفّرقا: »وال يحّل 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: البّر والّصلة، باب: ما جاء في تعليم النسب، حديث  	)1(

رقم 1979، ج4، ص351. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2965، ج1، ص570.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي...، حديث  	)2(

رقم1، ج1، ص6.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل،  	)3(

حديث رقم 3460، ج4، ص170.
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ل  والمحلَّ المحلِّل  اهلل  »لعن  وقوله:  يستقيله،«)1(  أن  يفارق صاحبه خشية  أن  له 

ونها بغير اسمها،«)3( وغير ذلك  له،«)2( وقوله: »ليشربنَّ ناٌس من أّمتي الخمر يسمُّ
من النصوص الكثيرة.)4(

ين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة،  قال الشاطبي: »الحيل في الدِّ

والّدليل على ذلك ما ال ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصاٍت ُيفهم 
من مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع.«)5(

وقال ابن تيمية: »القول بتحريم الحيل قطعي، ليس من مسائل االجتهاد.«)6(

• في شقها الثاني »المقاصد الكّلية«:

ت عليه عشرات النصوص، كقوله تعالى:  »التكافل االجتماعي«: مقصد قطعي دلَّ

 ژەئ وئ وئ ۇئژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژۈ ٴۇ ۋژ ]الحجرات: 10[، 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البـيِّـَعين بالخيار ما لم يتفّرقا،  	)1(

حديث رقم 1247، ج3، ص542. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6672، ج2، ص1132.- 

ين عبد الحميد، بيروت:  أبو داود، سليمان بن األشعث. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدِّ 	)2(

المكتبة العصرية، )د. ت.(، كتاب: النكاح، باب: في التحليل، حديث رقم 2076، ج2، ص227. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5101، ج2، ص908.- 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: األشربة، باب: في الداذي، حديث رقم 3688، ج3،  	)3(

ص329. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5453، ج2، ص959.- 

وانظر: كتاب: »إقامة الدليل على إبطال التحليل« في:  	)4(

العلمية، -  الكتب  دار  بيروت:  الكبرى،  الفتاوى  الحليم.  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية،  ابن 

1987م، ج6، ص5.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص380. 	)5(

ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ج6، ص95. 	)6(



132

وقوله: ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئژ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  ]البقرة: 280[، وقوله: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳژ ]البقرة: 261[، وجعله 
من خصال الكّفارات إطعام المساكين، وعتق الرِّقاب، كما في قوله: ژڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

الزكاة  ]المائدة: 89[، ومنها جعل  ەئژ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

من أركان اإلسالم، قال : »فأعلمهم أّن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم، 

تؤخذ من أغنيائهم، وترّد على فقرائهم،«)1( وقال: »ترى المؤمنين في تراحمهم 

جسده  سائر  له  تداعى  عضوًا،  اشتكى  إذا  الجسد؛  كمثل  وتعاطفهم  وتوادِّهم 

طعام  قّل  أو  الغزو،  في  أرملوا  إذا  األشعريين  »إّن  وقال:  والحّمى،«)2(  بالّسهر 

في  بينهم  اقتسموه  ثّم  واحد،  ثوب  في  عندهم  كان  ما  بالمدينة؛ جمعوا  عيالهم 

إناء واحد بالّسوية، فهم مني، وأنا منهم،«)3( وقال: »والّصدقة ُتطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار.«)4(

عفاء، فإّنما  وقال: »أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا،«)5( وقال: »ابغوني الضُّ

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم 1395،  	)1(

ج2، ص104.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األدب، باب: رحمة الناس والبهائم، حديث رقم  	)2(

6011، ج8، ص10.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض،  	)3(

حديث رقم: 2486، ج3، ص138.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: السفر، باب: ما ذكر في فضل الصالة، حديث رقم  	)4(

614، ج2، ص512. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 5135، ج2، ص913.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األدب، باب: فضل من يعول يتيمًا، حديث رقم  	)5(

6005، ج8، ص9.
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وال  يظلمه  ال  المسلم،  أخو  »المسلم  وقال:  بضعفائكم،«)1(  وتنصرون  ترزقون 

مسلم  عن  ج  فرَّ ومن  حاجته،  في  اهلل  كان  أخيه  حاجة  في  كان  ومن  ُيْسلمه، 

ج اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا، ستره اهلل يوم  كربة؛ فرَّ

َظْهر فليُعد به على من ال ظهر له، ومن  َفْضُل  القيامة،«)2( وقال: »من كان معه 

كان له َفْضٌل من زاد فليُعد به على من ال زاد له«، قال الّراوي: »فذكر من أصناف 

ين:  المال ما ذكر، حّتى رأينا أّنه ال حّق ألحد مّنا في َفْضل،«)3( وقال لغرماء الدَّ

»خذوا ما وجدتم وليس لكم إاّل ذلك،«)4( وقال: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه 
عمله إاّل من ثالثة: إاّل من صدقة جارية...«)5( وهلّم جّرًا.)6(

- مثال الكّليات التشريعية القريبة من القطع »المطمئنة« المستفادة باالستقراء:

• في شقها األّول »األحكام الكلِّية«:

ينيــة«، فهــذا حكــٌم  »مخالفــة اليهــود والنصــارى فــي شــعائرهم وشــرائعهم الدِّ

كلِّيُتــه تــكاد تكــون قطعيــة، ومــن األدّلــة المنتجــة لــه: قولــه تعالــى بعــد ذكــره إليتــاء 

بنــي إســرائيل الكتــاب والحكــم والنبــوة، واختالفهــم فــي ذلــك بغيــًا بينهــم: ژڳ 

َعَفة،  أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الجهاد، باب: في االنتصار ِبُرُذل الخيل والضَّ 	)1(

حديث رقم 2594، ج3، ص32. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 41، ج1، ص69.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المظالم والغصب، باب: ال يظلم المسلم المسلم  	)2(

وال ُيْسِلمه، حديث رقم 2442، ج3، ص128.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اللقطة، باب: استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث  	)3(

رقم 1728، ج3، ص1354.

ين، حديث رقم 1556، ج3،  الدَّ المرجع السابق، كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من  	)4(

ص1191.

المرجع السابق، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631،  	)5(

ج3، ص1255.

أبو زهرة، محمد. التكافل االجتماعي في اإلسالم، القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م. 	)6(
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]الجاثيــة: 18[،  ڻژ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وقولــه: ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب 

خب مبژ ]البقرة: 145[، وقوله: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]آل عمــران: 105[، وقولــه: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍژ 
ــم  ــي نعاله ــون ف ــم ال ُيصلُّ ــود؛ فإّنه ــوا اليه ــي : »خالف ــول النب ــاء: 115[، وق ]النس

وال ِخَفافهــم،«)1( وقولــه فــي شــأن صيــام عاشــوراء، وكان اليهــود يصومونــه: 

ــي كمــا أطــرت  ــه: »ال تطرون ــّن التاســع،«)2( وقول ــل ألصوم ــى قاب ــت إل ــن بقي »لئ

النصــارى ابــن مريــم، فإّنمــا أنــا عبــده، فقولــوا: عبــد اهلل ورســوله،«)3( وقولــه: 

ــيب، وال تشــّبهوا باليهــود،«)4( وقولــه: »خالفــوا المشــركين، وفِّــروا  »غيِّــروا الشِّ
ــّم جــّرا.)6( اللِّحــى، وأحفــوا الشــوارب،«)5( وهل

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الصالة، باب: الصالة في النعل، حديث رقم 652،  	)1(

ج1، ص176. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 3210، ج1، ص611.- 

يام، باب: أّي يوم ُيصام في عاشوراء، حديث رقم  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الصِّ 	)2(

1134، ج2، ص798.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل ژڄ ڄ ڄ  	)3(

ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]مريم: 16[، حديث رقم 3445، ج4، ص167.

رقم  الخضاب، حديث  في  ما جاء  باب:  الّلباس،  كتاب:  مرجع سابق،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  	)4(

1752، ج4، ص232. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 4167، ج2، ص766.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: تقليم األظفار، حديث رقم 5892،  	)5(

ج7، ص160.

راط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. اقتضاء الصِّ 	)6(

تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، بيروت: دار عالم الكتب، 1999م.
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• في شقها الثاني »المقاصد الكلِّية«:

»حفــظ المحيــط الطبيعــي« »البيئــة«، دّلــت عليــه معــاٍن جزئيــة، إذا انضــّم 

ــم يكــن  ــًا مــن القطــع إن ل ــى بعــض أنتجــت هــذا المقصــد إنتاجــًا قريب بعضهــا إل

ــى: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]األعــراف:  ــه تعال ــك: قول ــًا، ومــن ذل قطعي

ڇژ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژڄ  وقولــه:   ،]56 

 ،]31 ]األعــراف:  ٺژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ژپ  وقولــه:   ،]38 ]األنعــام: 

ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  وقولــه: 

کژ ]البقــرة: 205[، وقــال النبــي : »ُعرضــت علــّي أعمــال أّمتــي حســُنها 
ــق، ووجــدت  ــن الطري ــاط ع ــا األذى ُيم ــي محاســن أعماله ــيُِّئها، فوجــدت ف وس

فــي مســاوئ أعمالهــا النُّخاعــة ]أي: النُّخامــة[ تكــون فــي المســجد ال ُتدفــن،«)1(، 

ــر حقِّهــا إاّل ســأله اهلل عــز  ــل عصفــورًا فمــا فوقهــا بغي ــا مــن إنســان يقت ــال: »م وق

وجــل عنهــا يــوم القيامــة، قيــل: يــا رســول اهلل، ومــا حّقهــا؟ قــال: حّقهــا أن يذبحهــا 
ــه.«)2( ــي ب ــا، وال يقطــع رأســها فيرم فيأكله

وقال: »ال يوِرَدْن ُمْمِرٌض على ُمِصّح،«)3( وقال: »إياك والحلوب،«)4( وقال: 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساجد ومواضع الصالة، باب: النهي عن البصاق في  	)1(

المسجد في الصالة وغيرها، حديث رقم 553، ج1، ص390.

الحاكم، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر  	)2(

الحاكم:  قال  الذبائح، حديث رقم 7574،  العلمية، 1990م، كتاب:  الكتب  دار  بيروت:  عطا، 

»صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«، نفس المرجع.

الُمْمِرض: صاحب اإلبل المريضة، والُمِصّح: صاحب اإلبل الصحيحة؛ أي: ال يخلط صاحب اإلبل  	)3(

المريضة إبله مع السليمة أثناء إيرادها على الماء تجنبا للعدوى. انظر:

الطّب، باب: ال هامة، حديث رقم 5771، -  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري، 

ج7، ص138.

أي: إياك وذبح الّشاة الحلوب. انظر: 	)4(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: األشربة، باب: جواز استـتباعه غيره إلى دار من يثق - 

برضاه بذلك...، حديث رقم 2038، ج3، ص1609.
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ب اهلل رأسه في النار،«)1( وغيرها من النصوص.)2( »من قطع سدرًة صوَّ

مخطط أنواع الكليات التشريعية

أنواع الكليات التشريعية
باعتبار التعريف

األحكام الكلية

المقاصد الكلية

أنواع الكليات التشريعية
باعتبار االستيعاب

الكليات التشريعية
العامة

الكليات التشريعية
الخاصة

5- مراتب الكّليات التشريعية باعتبار الُعُلّو والنزول:

مراتب:  ثالث  إلى  االعتبار  بهذا  التشريعية  الكلِّيات  تقسيم  الباحث  يختار 

عالية، ودانية، ونازلة.

در، حديث رقم 5239،  أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: األدب، باب: في قطع السِّ 	)1(

ج4، ص361. 

قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 6476، ج2، ص1104.- 

القرضاوي، يوسف. رعاية البيئة في شريعة اإلسالم، القاهرة: دار الشروق، 2001م. 	)2(
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»الكّلية«  أّن  علمنا  فحيث  الكلِّية،  كلِّية  مقدار  والنزول:  بالعُلوِّ  والمقصود 

معناها: عدم االختصاص ببعض المكّلفين من حيث هم مخاَطبون دون بعض، 

دون  بابًا  تبلغ  ال  فروٍع  ببعض  أو  التشريع،  فروع  من  بفرع  االختصاص  وعدم 

سواها؛ إْذ متى اختّص الحكم العملي أو عّلته بشيء من ذلك لم يكن كلِّيًا بل 

أوسطه،  والدنّو  بما ذكرنا،  قدر في عدم االختصاص  أقصى  فالعلّو هو:  جزئيًا، 

والنزول أقّله.

إليه من تقسيم الكّليات عند المنطقيين إلى خمس مراتب،  ولعّل ما ألمعنا 

هي: الجنس، والنوع، والفصل، والخاّصة، والعرض العاّم، يقرِّب مفهوم التفاوت 
في كّلية الكّلية، فلُينظر.)1(

والجنس  النوع  في  والوصف  الحكم  مراتب  لتفاوت  ضوا  تعرَّ واألصوليون 

في باب المناسبة من مسالك العّلة، عند بيان أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره 

به،  ل  المعلَّ الوصف  أّن  »واعلم  631ه(:  )توفي  اآلمدي  قال  اعتباره،  وعدم 

ل له أجناس: منها ما هو عاٍل ليس فوقه ما هو أعلى منه،  وكذلك الحكم المعلَّ

ٌط بين الّطرفين،  ومنها ما هو قريٌب إليه ليس بينه وبينه واسطة، ومنها ما هو متوسِّ
إّما على الّسواء، أو أّنه إلى أحد الطرفين أقرب من اآلخر.«)2(

الشاطبي  فأّما  عاشور،  وابن  الشاطبي  من  كلٌّ  أيضًا  التفاوت  فكرة  ويقرِّر 

فحينما يقول: »لّما انبنت الّشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثالث من: 

أبواب  في  مبثوثة  الوجوه  والتحسينات، وكانت هذه  والحاجيات،  الضروريات، 

الّشريعة، وأدّلتها غير مختّصة بمحّل دون محّل، وال بباب دون باب، وال بقاعدة 

أخرى،  بجزئية دون  يختّص  عاّمًا ال  أيضًا  فيها  الشرعي  النظر  كان  قاعدة،  دون 

األنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص7. وانظر أيضًا: 	)1(

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص85. - 

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص39.- 

اآلمدي، أبو الحسن علّي بن أبي علّي. اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،  	)2(

بيروت: المكتب اإلسالمي، )د. ت.(، ج3، ص284.
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أم  إضافيًا  جزئيًا  أكان  علينا  وسواء  تحتها،  كّل جزئي  على  تقضي  كلِّيات  ألّنها 
حقيقيًا؛ إذ ليس فوق هذه الكلِّيات كلٌِّي تنتهي إليه، بل هي أصول الّشريعة.«)1(

فالجزئي  حقيقيًا،«  أم  إضافيًا  جزئيًا  أكان  علينا  »وسواء  قوله:  والشاهد 

اإلضافي ليس جزئيًا في نفسه، بل جزئي بالنظر إلى ما فوقه، أّما بالنظر إلى ما 

تحته فهو كّلي تندرج تحته جزئيات، وهذه الجزئيات إذا كانت بدورها إضافية 

ره  ستنطوي على جزئيات أيضًا، وهكذا حتى نصل إلى الجزئي الذي يمنع تصوُّ

من وقوع الشركة فيه، وهو الجزئي الحقيقي.

ره من وقوع الّشركة،  قال الجرجاني: »الجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس تصوُّ

تحت  أخصٍّ  كلِّ  عبارة عن  اإلضافي:  الجزئي  الحقيقي.  الكّلي  وبإزائه  كزيد... 

إلى  باإلضافة  بذلك، ألّن جزئيته  ُيسّمى  الحيوان،  إلى  بالنسبة  األعّم، كاإلنسان 

شيء آخر، وبإزائه الكّلي اإلضافي، وهو األعّم من شيء، والجزئي اإلضافي أعّم 
من الجزئي الحقيقي...«)2(

باعتبار  للقياس عليها  قابلة  الّشريعة  يقول: »أحكام  فعندما  ابن عاشور  وأّما 
العلل والمقاصد القريبة والعالية.«)3(

ويقول: »فإن كانت تلك األوصاف فرعية قريبة سّميناها علاًل، مثل اإلسكار، 

كلِّيات  كانت  وإن  العقل،  حفظ  مثل  قريبة،  مقاصد  سّميناها  كلِّيات  كانت  وإن 
عالية سّميناها مقاصد عالية، وهي نوعان: مصلحة ومفسدة.«)4(

وعّبـر الزركشـي عـن فكـرة المـدرك العالـي بِكْلمـة مـن فـذوذ الـكالم، وسـّمى 

العلـم بالمـدركات العاليـة: »فقـه الفقـه«، وذلك في قوله: »فائدة: علـى فقيه النفس 

ذي الملكـة الصحيحـة تتّبـع ألفـاظ الوحييـن، الكتاب والسـنة، واسـتخراج المعاني 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص5 - 7. 	)1(

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص75. 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص350. 	)3(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)4(
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منهمـا، ومـن جعـل ذلـك دأبـه وجدها مملوءة، وورد البحر الـذي ال ينزف، وكّلما 

ظفـر بآيـة طلـب مـا هـو أعلـى منهـا، واسـتمّد مـن الوّهـاب، ومـن فقـه الفقـه قولهم 

فـي حديـث ميمونـة »هـاّل أخذتـم إهابهـا فدبغتمـوه فانتفعتـم بـه«: إّن فيـه »احتياطـًا 

ينبغـي أن يضيـع، والفقيـه أعلـى،  للمـال«، وإّنـه مهمـا أمكـن أن ال يضيـع، فـال 

يأخـذ مـن هـذا مـا هـو أعلـى منـه، وهـو أّن الجالـس علـى الحاجـة، أو المسـتريح 

لـت ثوابـًا  علـى القارعـة تحـت ظـّل شـجرة إذا باحـث نفسـه قـال لهـا: هـاّل حصَّ

ـل  وعمـاًل صالحـًا، فـإذا قـال لـه الوسـواس: أنـت علـى الخـالء، ومـا عسـاك تحصِّ

مـن الطاعـة، وأنـت بمـكان تنـزِّه عنـه ذكـر اهلل، يقـول: إّنمـا ُمِنعنـا ذكر اهلل باأللسـن، 

فهـاّل اسـتحضرت »ذكـر المنِعـم« بدفـع هـذا األذى عّنا، وتهّيؤ القـّوة الدافعة، حتى 

ال يخلـو تحصيـل الطاعـة مـن المحـالِّ القـذرة، كمـا أّن الّشـارع لـم يغفـل عـن فتح 

 : تحصيـل المـال« مـن المقـّذرات والميتـات بمعالجـة الّدبـاغ، وكذلـك قولـه«

»ال ُتنكـح المـرأة علـى عّمتهـا وخالتهـا، فإّنكـم إذا فعلتـم ذلـك قّطعتـم أرحامهّن«، 

فيتعـّدى اسـتنباطه إلـى »تحريـم كلِّ مـا يوقـع القطيعـة والوحشـة بيـن المسـلمين، 

وإفسـاد مـا بينهـم«، حّتـى السـعي علـى بعضهـم فـي مناصـب بعـض، ووظيفتـه مـن 

غيـر موجـب شـرعي، وقـس علـى ذلـك وأمثالـه تغنـم بتحصيـل الفوائـد وتثميـر 
األعمال.«)1(

فإذا تقّررت فكرة التفاوت، فإّن للعلماء والباحثين أذواقًا مختلفة في تصنيف 

ما هو عاٍل، وما هو داٍن، وما هو نازل،)2( ودراستنا بدورها ذات ذوق خاّص في 

ذلك، وهو اآلتي:

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص272 - 273، والكالم الموضوع بين مزدوجتين  	)1(

»...« إشارٌة من الباحث إلى العالي من الكليات في األمثلة المذكورة.

وانظر من هذه األذواق: طريقة الدكتور جمال الدين عطية، وطريقة عبد المجيد النجار، في: 	)2(

للفكر -  العالمي  المعهد  ودمشق:  هيرندن  الشريعة،  مقاصد  تفعيل  نحو  ين.  الدِّ جمال  عطية، 

اإلسالمي، دار الفكر، 2001م، ص106 وما بعدها.

بأبعاد جديدة، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 2006م، -  النجار، عبد المجيد. مقاصد الشريعة 

ص40 - 43.
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- الكلِّيات التشريعية العالية:

وهي األبعاد القصدية األربعة التي ذكرتها آنفًا، وهي: شكر المنِعم، وإقامة 

مصالح الحياة وعمارتها، وإشاعة العدل واإلحسان، وحفظ النظام بقّوة السلطان.

»الكلِّية  ها:  ولنسمِّ المنِعم،  فأعالها: شكر  بينها،  فيما  متفاوتة  األربعة  وهذه 

ابن عاشور  عند  عنه  ر  المعبَّ الحياة وعمارتها، وهو  إقامة مصالح  يليها:  الُعليا«، 

األولى«،  العالية  »الكلِّية  ها:  ولنسمِّ والمفسدة«،  »المصلحة  العاليين  بالكلِّيين 

حفظ  يليها:  الثانية«،  العالية  »الكلِّية  ها:  ولنسمِّ واإلحسان،  العدل  إشاعة  يليها: 

ها: »الكلِّية العالية الثالثة«. النظام بقّوة الّسلطان، ولنسمِّ

- الكلِّيات التشريعية الدانية:

الخمس،  الكلِّيات  باسم  والمقاصديين  األصوليين  عند  المعروفة  وهي 

في  أوضحته  كما  العاّم،  ال  الخاّص  بمعناه  أي:  ين؛  الدِّ منها حفظ  نستثني  لكن 

والعقل،  »النفس،  األربعة  لبقية  قسيمًا  ه  َعدَّ اخترت  حيث  العالية«؛  »المقاصد 

المنِعم،  شكر  العليا:  الكّلية  إلى  آيٌل  هو  إْذ  معها؛  قسمًا  ال  والمال«،  والنسل، 

واألربعة األخرى آيلة إلى الكلِّيات العالية األولى والثانية والثالثة، ومن ثّم إلى 

بينها تفاوتًا نظريًا، وأشهر  أّن هذه األربعة متفاوتة فيما  العليا. وال يخفى  الكّلية 

ترتيب لها هو هذا: النفس، ثّم العقل، ثّم النسل، ثّم المال.

مكمِّالت  بها  تْعَلق  الكّليات  هذه  من  واحدة  كّل  أّن  أذكِّر  أن  أنسى  وال 

التفاوت  مع  الرتبة،  هذه  في  معدودة  فمكمِّالتها  والجماعة،  الفرد  مستوى  على 

ل، وبين الجميع في مقدار الحاجة واالفتقار إليه،  ل والمكمَّ المعروف بين المكمِّ

الّضروريات، ثّم الحاجيات، ثّم التحسينيات.

- الكلِّيات التشريعية النازلة:

الكلِّيــات  أســميناها  وقــد  واألبــواب،  باألقســام  المتعلِّقــة  الكلِّيــات  وهــي 

الخاّصــة. التشــريعية 

وأهندس هذه المراتب في المخّطط التوضيحي اآلتي:
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مخطط مراتب الكليات التشريعية

شكر المنعم
المـــصلحـــــــــةالكليات العالية

العدل واإلحسان

حفظ النظام

النفس
العقلالكليات الذاتية

النسل

المال

كليات األقسام
كليات األبوابالكليات النازلة
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أهمية هذا التراتب: تقرير هذا التفاوت، وتصنيف الكلِّيات التشريعية ضمن 

أظن  فيما  أبرزها  األهمية،  غاية  وفي  دقيقة  منهجية  آثارًا  يستتبع  المراتب  هذه 

أمران، هما:

ــد تآلـــف  ــّم عنـ ــتدالل باألعـ ــن االسـ ــوى مـ ــّص أقـ ــتدالل باألخـ أ- االسـ

ــّم: األخـــّص واألعـ

قال اإلمام الّشاطبي: »األدّلة التفصيلية أبلغ في االحتجاج على عين المسألة 
من األدّلة الُجْملية.«)1(

لها عن حكٍم  المبحوث  الجزئية  أمكن االستدالل على  إذا  الكالم:  ومعنى 

كلِّيها  ينخرم  أن  غير  من  به  إلحاقها  فاْسَتدَّ  النازل،  بالكلِّي  أو  الجزئي،  بالدليل 

عليها  االستدالل  من  أقوى  فهو  تحته،  اندراجها  نظّن  الذي  العالي  أو  الّداني، 

بالكلِّي الّداني، أو العالي.

تخوض  جهة  لكّل  الّزكاة  صرف  جواز  على  ناظٌر  استدّل  لو  ذلك:  ومثال 

ين وإعالء كلمته، سواًء كانت تربوية، أم تعليمية، أم إعالمية،  جهادًا في نصرة الدِّ

أّن  باعتبار  أي:  النظام«؛  »حفظ  الثالث:  العالي  بالكلِّي  قتالية،)2(  أم  سياسية،  أم 

صرف الّزكاة لهذه الجهة من شأنه اإلسهام في حفظ نظام األّمة، أو بالكّلية الُعليا: 

بالنفقة في نصرته والتمكين  ين  الدِّ أمر  استتباب  أّن  باعتبار  المنعم«؛ أي:  »ُشكر 

له مستتبٌع ألداء العباد لوظيفة العبودية وشكر المنعم، إذا استدّل هكذا ولم يزد، 

احتمل استدالله طعونًا ونقوضًا وأخالاًل من وجوه.

أّن  الّزكاة، وهو:  باب  كّليات  النازل من  بالكّلي  استدّل على ذلك  إذا  لكن 

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. االعتصام، تحقيق: محّمد رشيد رضا، القاهرة: المكتبة  	)1(

التجارية الكبرى، )د. ت.(، ج1، ص167 - 168.

تقوم  كانت  ما  واإلعالم  والتعليم  بالتربية  الجهاد  ومثال  معلوم،  كما هو  القتال  من  أعّم  والجهاد  	)2(

به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة اإلمام عبد الحميد بن باديس رحمه اهلل، إبان فترة 

الهوية  على  للمحافظة  والمجالت  والجرائد  والكتاتيب  المدارس  إنشاء  من  الفرنسي  االستعمار 

العربية اإلسالمية للشعب الجزائري.
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بالتمويل«، آخذًا ذلك من قول  اهلل  الجهاد في سبيل  »إمداد  الّزكاة:  من مقاصد 

اهلل تعالى: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆژ ]التوبة: 60[؛ 
الشرعي  االستعمال  باستقراء  اهلل«  و«سبيُل  ےژ،  ھ  ژھ  قوله:  من  أي: 

ليست  لكّنها  بإطالق،  والطاعات  الُقربات  هي  فليست  خصوصًا،  الجهاد  هي: 

خصوص القتال، بل هي كّل ُجهد ُيبذل ُقبالة ُجهد مضاّد يحارب سيدودة الّشريعة، 

القتال، فالجهاد هو  والتمكين لمنهج اهلل في أرضه بوسائل شتى ال تنحصر في 
مقابلة كّل وسيلة منها بمثلها.)1(

إذا استدّل هكذا كان أْدَخَل في الّسداد، وأقوى في اإلقناع، وأدعى للقبول 

واالطمئنان، مع مالحظة أّن الكّلي النازل ههنا، وهو: »تمويل الجهاد« متآلٌف مع 

النظام«، واألعلى  تحته، وهو: »حفظ  الجزئية  اندراج  نّظن  الذي  األعلى  الكّلي 

منه: »ُشكر المنِعم«.

وسـبب قـّوة االسـتدالل علـى عيـن المسـألة بمـا هـو أنـزل مّمـا هـو أعلـى فيما 

أسـتلِوح أّن األعلـى بالنظـر إلـى اشـتماله علـى قـدر أكبـر مـن الجزئيـات حقيقيـًة 

ٌض الحتمـال خـروج بعضهـا عنـه إلـى غيـره أكثـر مـن ُعْرضـة ذلـك  وإضافيـًة، معـرَّ

نقـص  وكّلمـا  االحتمـال،  هـذا  قـوي  المشـموالت،  عـدد  زاد  كّلمـا  إذ  لألنـزل؛ 

ضُعـف، واالحتمـال كّلمـا ضُعـف قـوي االسـتدالل، وكّلمـا قـوي ضعـف، فهـذا 

وجـه، ووجـه آخـر أّن الكلـي كّلمـا كان نـازاًل اختـّص بمـا ال يختـّص بـه مـا كان 

أعلـى، ومـا بـه االختصـاص مؤثِّـٌر في الحكم، فيجب اعتباره، فهذا تفسـير المسـألة 

واهلل أعلـم.

وانظر تفصيل هذه المسألة في:  	)1(

االعتبارات -  حسب  معاصرة  بنظرة  اهلل  سبيل  في  مصرف  مشموالت  سليمان.  عمر  األشقر، 

المختلفة، ضمن: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، لمجموعة من الباحثين، عّمان: دار 

النفائس، 2009م، ج2، ص767 - 856. 

القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة، بيروت: مؤسسة الرِّسالة، 1973م، ج2، ص635 - 669.- 
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قطعًا،  فيه  داخلة  فرضناها  وقد  كلِّيها  من  الجزئية  تخرج  كيف  يقال:  وال 

العادي،  القطع  به  عَنينا  قطعًا  فيه  داخلًة  فْرَضها  ألّن  القطع،  الكلِّيات  وخاّصُة 

إذا  فأّما  الناشئ عن دليل،  العادي معناه: عدم االكتراث باالحتمال غير  والقطع 

نشأ الدليل فقد صار معتبرًا، ولم يقدح في قطعية ما قطعنا به، وال في كلِّية ما قلنا 

بكلِّيته، فهذه نكتة القطع العادي وثمرته المستطابة.

أت مرارًا ألن  وال يقال: إخراج الجزئية من كلِّيها تخصيٌص للكّلية، وقد هيَّ

بالتخصيص  المقصود  التخصيص، ألّن  الكلِّيات: عدم قبولها  تُعّد من خصائص 

فهذا  بالكلِّي،  الكلِّي  تخصيص  ال  بالجزئي،  الكلِّي  تخصيص  بيانه-  يأتي  -كما 

ٌة أخرى من خصائص الكلِّيات، هي التداخل. األخير تفرضه خاصَّ

على  باألخّص  االستدالل  أولوية  تقرير  في  الشاطبي  كالم  على  وأثنِـّي 

االستدالل باألعّم بكالم اآلمدي بعد أن َذَكر ما نقلُته عنه من أّن للحكم والوصف 

أنواعًا وأجناسًا، وهو قوله: »فالظّن في هذا القسم مّما يزيد وينقص بسبب التفاوت 

فيما به االشتراك من الجنس العالي والمتوّسط، فما كان االشتراك فيه بالجنس 

السافل فهو أغلب على الظن، وما كان االشتراك فيه باألعّم فهو أبعد، وما كان 

ط على الترتيب في الّصعود والنزول،«)1( وقال الغزالي: »وعلى  ط فمتوسِّ بالمتوسِّ
الجملة فمهما ظهر األقرب واألخّص أمحق الظنَّ الحاصل باألبعد.«)2(

سه ابن عاشور للفقهاء من ُعذٍر في التركيز على القياس بجامع  وأثلِّث بما تَلمَّ

في  الفقهاء  »ولقد هرع  قائاًل:  الكلِّيات  بجامع  القياس  معرضين عن  الجزئيات، 

التشريع والتفريع إلى القياس على النظائر والجزئيات، ولم يعمدوا إلى الفحص 

عن المعاني الكلِّيات القريبة، والفحص عن إثبات وجود الكلَِّيْين العاليين، وهما 

المصلحة والمفسدة؛ ألّنهم رأوا داللة النظير على نظيره أقرب إرشادًا إلى المعنى 

ح الّشارع باعتباره في نظيره، أو أومأ إلى اعتباره فيه، أو أوصل الظّن بأّن  الذي صرَّ

اآلمدي، اإلحكام، مرجع سابق، ج3، ص284. 	)1(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص331. 	)2(
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الشارع ما راعى في حكم النظير إاّل ذلك المعنى، فإّن داللة النظير على المعنى 

المرعّي للشارع حين حَكم له بُحْكٍم ما داللٌة مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها... 
فتكفي الفقيَه مؤونَة االنتشار في البحث عن المعنى من أجناسه العالية.«)1(

في  المستبَطن  االنتقاد  أّن  يدّل  مّما  في عرضها،  متفنِّنًا  يحكي حّجتهم  فهو 

مستقيمًا  عليه  لالقتصار  ولكن  هو،  حيث  من  المنهج  لهذا  جهًا  متَّ ليس  كالمه 

العناية  إلى  يدعو  تراه  ولذلك  عنده،  العيب  هو  فهذا  وَأْهَوج،  معتداًل  وَأْعَوج، 

باستجالء المراتب التي تلي النظير الجزئي قائاًل: »ثّم بما فيها من التمثيل والضبط 

حكُمه،  المعروِف  غير  النظير  عليه  اشتمل  الذي  المعنى  إلى  بالمجتهد  تنتقل 

فيلحقه في الحكم بحكم كلِّياته القريبة، ثّم بحكم كلِّياته العالية؛ إذ ال يعسر عليه 
حينئذ ذلك االنتقال، فتتجّلى له المراتب الثالث انجالًء بيِّنًا.«)2(

ودافع ذلك في حسباني ما هو معلوم من أّن طرد القياس على النظائر الجزئية 

مطلقًا من غير تبّصر بمراتب الكلِّيات التي يندرج تحتها الجزئي قد يفضي إلى 

ر عنه اإلمام مالك  في  َحْيف غير محمود، وَعْسف غير مسعود، وهو الذي عبَّ
مقولته المحكية عنه بقوله: »وال يكاد المغرق في القياس إاّل يفارق السنة.«)3(

بين  التفاوت  عن  متفرِّعًا  إخاله  الذي  الثاني  المنهجي  العنصر  هو  وهذا 

الكلِّيات عُلّوًا ونزواًل.

ب- االستدالل باألعّم أولى من االستدالل باألخّص عند انخرام األعّم:

عندما  أّول صاَغِتها  من  العلماء  كان سلطان  التي  االستثناء  قاعدة  هذه هي 

قال: »اعلم أّن اهلل َشَرع لعباده الّسعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة، تجمع 

أو  شديدة،  مشّقة  مالبسته  في  ما  منها  استثنى  ثّم  واحدة،  عّلة  منها  قاعدة  كلُّ 

مفسدة تربى على تلك المصالح، وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص350 - 351. 	)1(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)2(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج1، ص105. 	)3(
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الّدارين، أو في أحدهما، تجمع كّل قاعدة منها عّلة واحدة، ثّم استثنى منها ما 

في اجتنابه مشّقة شديدة، أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكّل ذلك رحمة 

ر عن ذلك كلِّه بما خالف القياس، وذلك جاٍر في  بعباده، ونظر لهم ورفق، ويعبَّ
العبادات، والمعاوضات، وسائر التصّدقات.«)1(

وعلى هذه القاعدة انبنت خطط التشريع االستثنائي التي أبرزها: االستحسان، 
وسّد الذرائع.)2(

بالنظير  اإللحاق  أّن  منهجيًا)3(  والحّساسة  العميقة  المسألة  هذه  ومضمون 

العالي، لزم  الداني، أو  الكّلي  إذا تسّبب في انخرام  النازل؛  بالكلِّي  الجزئي، أو 

نظير  عن  والتنقيب  لبطن،  ظهرًا  الفكر  وتقليب  للنظر،  الُمهلة  وإفساح  التريُّث، 

الثالث  المراتب  بين  التآلف  بحفظ  أجدر  هو  آخر  نازل  كّلي  أو  ثاٍن،  جزئي 

المندرج تحتها الجزئي محّل البحث؛ إذ ليس مألوفًا وال مقبواًل وقوع التناقض 

ڇ  ڇ  ژڇ  المنطق،  التشريع ومراتبها، بل خاّصتها االتساق ووحدة  بين كّليات 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 82[، فإذا لم يمكن ذلك بأيِّ وجه من 
الوجوه؛ فعادة إهدار األسفل صونًا لألعلى.

ولقد أكثر األئمة من اإلفصاح عن هذا المعنى، خصوصًا عند تقرير حجية 

ين أبو محّمد عبد العزيز. قواعد األحكام في مصالح األنام، راجعه وعّلق  ابن عبد الّسالم، عّز الدِّ 	)1(

عليه: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، 1991م، ج2، ص161 - 162.

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص476 وما بعدها. 	)2(

وهي من أدّق مسالك االجتهاد، كما قال الشاطبي: »وهو مجاٌل للمجتهد صعب المورد، إاّل أّنه  	)3(

عذب المذاق، محمود الِغّب، جار على مقاصد الّشريعة.« وقال ابن القيم: »وهذا موضع مزّلة أقدام، 

ومضّلة أفهام، وهو مقاٌم َضْنك، ومعترك صعب.« وقد أفردها بالبحث األخ الصديق الدكتور عمر 

مونة -حفظه اهلل- في رسالته للدكتوراه. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص195.- 

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج1، ص30. - 

مونة، عمر. »االجتهاد االستثنائي، وأثره في تنزيل األحكام الشرعية«، )رسالة دكتوراه، الجامعة - 

األردنية، 2008م(.
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االستحسان، ومن ذلك قول ابن رشد )توفي 595ه(: »ومعنى االستحسان في 

في  والعدل  والمصلحة  والعدل،«)1(  المصلحة  إلى  االلتفات  هو  األحوال  أكثر 

بحثنا هما: الكّليان العاليان الثاني والثالث.

وأّمـــا مثالـــه؛ فـــكّل مـــا ينـــدرج فـــي تطبيقـــات االستحســـان بالمصلحـــة، 

والعـــرف، والّضـــرورة، وفـــي ســـّد الّذرائـــع ومراعـــاة الخـــالف والّرخـــص والقيـــاس 

عليهـــا نظـــرًا للُمـــدرك األعلـــى، وهـــو مثـــاٌل لمـــا نحـــن فيـــه، وهـــي أمثلـــة 

ـــد  ـــن أعضـــاء الجس ـــل عضـــو م ـــي نق ـــألة معاصـــرة، ه ـــا مس ـــر منه ـــرات، أذك بالعش

اآلدمـــي مـــن شـــخص حـــيٍّ أو ميِّـــت إلـــى شـــخص آخـــر تتوّقـــف حياتـــه علـــى هـــذا 
ــًا.)2( النقـــل توّقفـــا كلِّيـــًا أو جزئيـ

بكلِّيها  األعضاء  نقل  منع  على  فيها  ناظٌر  يستدّل  أن  يجوز  المسألة  فهذه 

فيه حّقًا هلل عز وجل،  في جسده«؛ ألّن  اإلنسان  النازل)3( وهو: »حرمة تصرُّف 
وحّق اهلل ال مدخل فيه لإلسقاط والتنازل.)4(

الحديث،  دار  القاهرة:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  أحمد.  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  ابن  	)1(

2004م، ج3، ص201.

خير من رأيته بحث هذه المسألة بفذلكة عميقة هو أستاذنا الدكتور محمد نعيم ياسين -حفظه اهلل-.  	)2(

انظر:

1996م، -  النفائس،  دار  عّمان:  معاصرة،  طبية  قضايا  في  فقهية  أبحاث  نعيم.  محمد  ياسين، 

ص135 - 186.

أّما من يحسب أّن من نظائرها الجزئية ما قاله الفقهاء في بيع لبن اآلدمية، وفي أكل المضطّر من  	)3(

جسد إنسان حّي مستحّق للقتل، أو من جسده هو، أو من جثة إنسان ميِّت، وفي شّق بطن الميِّت 

ألجل استخراج مال من جوفه، أو الستخراج جنين ُترجى حياته، أو وصل عظم إنسان حي بعظم 

إنسان ميت، وما إلى ذلك، فليس حسبانه بسديد، بل الحّق أّن هذه المسألة ليست ذات نظائر في 

تخريجات الفقهاء األقدمين، ولم تخطر حتى على خيالهم العلمي. انظر: 

المرجع السابق، ص146 - 150.- 

انظر هذا االستدالل في:  	)4(

الغماري، أبو الفضل عبد اهلل بن محمد بن الصديق الحسني. تعريف أهل اإلسالم بأّن نقل العضو - 

حرام، تحقيق وتعليق: صفوت جودت أحمد، القاهرة: مكتبة القاهرة، 1997م، ص7 وما بعدها.
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األعلى  الكّلي  سالمة  إلى  النظر  من  أساٍس  على  االستثناء،  قاعدة  أّن  غير 

عند إعمال األنزل، تفرض في هذه المسألة القول بالجواز، فالكلِّي األعلى الذي 

م كلِّيًا أو جزئيًا -بحسب حاالت المنقول إليه- إذا منعنا  هو »حفظ النفس« يتخرَّ

واجٌب  وحفظها  العضو،  حفظ  من  اهلل  عند  أحّق  النفس  وحفظ  بالكلِّية،  النقل 

حدته،  على  فردًا  بالفرد  فقط  ليس  مجتمعة،  المسلمة  بالجماعة  منوط  تفاعلي 

وإاّل لم ُيشرع غوث الملهوف، وإنقاذ الغريق، وإطعام المسكين، وكفالة اليتيم، 

ٌن  ونحوها، وإذا كان األمر هكذا، فإسقاط حّق اهلل في جسد المنقول منه متضمِّ

النقل بشرط: عدم  إليه، وعندما نضبط جواز  المنقول  إلحياء حقِّ اهلل في جسد 

تسّببه في إضرار المنقول منه ضررًا مساويًا لذلك الحاصل في المنقول إليه -قبل 

لة اإلسقاط هنا واإلحياء هناك قد أحيينا حّقًا أحّق  النقل- أو أشّد، نكون في محصِّ

هلل مّما أسقطناه، ونكون قد حافظنا على الكلِّي األعلى، مع بعض التصّرف في 
الكّلي األنزل، وهو الفقه باللحم والشحم.)1(

ثالثًا: خصائص الكليات التشريعية

يسهل علينا بعدما مرَّ من بياٍن لحقيقة الكلِّيات التشريعية، وأنواعها، ومراتبها 

أن نستخلص أهّم خصائصها.

1- خاّصة »الّشرعية«:

التي  الّزوايا  بـ«التشريعية« كما ذكرت في  الكلِّيات  وهي مضّمنة في وصف 

يحتملها هذا الوصف. وليست هذه الكلِّيات مّما يستقّل العقل البشري بوضعها 

ولكن  والتقبيح«،  »التحسين  في  األشعرية  النظرية  على  بناًء  ليس  الوحي،  دون 

األلوهية،  من خصائص  حّقًا خالصًا هلل وحده، وخاّصًة  التشريع  كون  على  بناًء 

ب، لقوله تعالى: ژے  والحاكمية الرّبانية، ال ينازع فيها نبيٌّ مرسل، وال مَلٌك مقرَّ

ے ۓ ۓژ ]األنعام: 57[.

وانظر بقية تفاصيل المسألة وحاالتها وضوابطها في المرجع السابق. 	)1(
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وعمــل العقــل فــي انتــزاع هــذه الكّليــات مــن نصــوص الّشــارع، إّمــا مــن اللفــظ 

ــرعية«،  ــة »الّش ــة ال يســلبها صف ــي الجزئي ــع المعان ــن اســتقراء مواق مباشــرة، أو م

وال يجعلهــا »عقليــة«، بمعنــى أّنهــا مــن وضــع العقــل، ألنّّ العقــل ال يدركهــا إاّل 

مــن جهــة النصــوص الشــرعية. قــال الشــاطبي: »األدلــة العقليــة إذا اســتعُملت فــي 

ــة الســمعية، أو ُمِعينــة فــي طريقهــا،  هــذا العلــم فإّنمــا ُتســتعمل مرّكبــة علــى األدّل

أو محقِّقــة لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، ال مســتقّلة بالّداللــة، ألّن النظــر فيهــا نظــٌر 

ــاٌل  ــا امتث ــل بانتزاعه ــام العق ــس بشــارع،«)1( وألّن قي ــل لي ــر شــرعي، والعق ــي أم ف

للتكليــف الّشــرعي نفِســه، كمــا فــي األمــر بالتدّبــر فــي قولــه تعالــى: ژچ چ 

ــه: ژۅ ۉ ۉژ ]الحشــر:  ــي قول ــار ف ــر باالعتب چژ ]النســاء: 82[، واألم
2[، وإذا كان كذلــك، فهــو داخــٌل فــي المعنــى العــاّم للتوقيــف، قــال الغزالــي: 

ــى  ــارة عــن معن ــاس عب ــرع باطــٌل إن كان القي ــي الّش ــاس ف ــول بالقي ــم أّن الق »اعل

ــون  ــف، حــاش هلل أن يك ــاس أو توقي ــا قي ــرع إّم ــال الّش ــى يق ــف حت ــل التوقي يقاب

ــات  ــارع بإثب ــى الّش ــا أن نحكــم عل ــس لن ــف... فلي ــه توقي ــرع كّل ــل الّش ــك، ب كذل

الحكــم حيــث لــم يصــرِّح بإثبــات الحكــم إاّل بتوقيفــه، وتعريفــه بوجــه مــن وجــوه 

التعريــف وإن لــم يكــن بصريــح اللفــظ، فــإن فعلنــا ذلــك مــن غيــر اســتظهار بُمــدرك 

مــن مــدارك التعريــف، كّنــا واضعيــن للّشــرع مــن تلقــاء أنفســنا، وأّي ســماء تظّلنــا، 

ــارة  ــا إن كان القيــاس عب ــا؟ وأّم ــا وعقلن ــا الّشــرع برأين ــا إذا وضعن وأّي أرض تقّلن

ــواع  ــوع خــاّص مــن أن ــه ن ــف، لكّن ــي عمــوم التوقي ــى آخــر هــو داخــل ف عــن معن
التوقيــف، فذلــك مّمــا ال نأبــاه، وال يســتطيع أحــد مــن العقــالء أن يأبــاه.«)2(

والشــاهد فــي كالمــه عــّد القيــاس نوعــًا مــن أنــواع التوقيــف مــن حيــث هــو 

فــات الموضوعــة مــن الّشــارع  تصــّرف عقلــي فــي النــص الشــرعي مــن خــالل المعرِّ

نفســه، فكذلــك انتــزاع الكلِّيــات التشــريعية. فــال غضاضــة فــي ازدواج العقــل 

والنقــل علــى تحصيــل العلــم بهــا، بــل تلــك مزيــة تجعــل علمهــا مــن أشــرف 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص35. 	)1(

الغزالي، أساس القياس، مرجع سابق، ص33. 	)2(
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العلــوم كمــا قــال الغزالــي: »وأشــرف العلــوم مــا ازدوج فيــه العقــل والّســمع، 
ــرع.«)1( ــّرأي والّش ــه ال واصُطحــب في

ـــص العالقـــة بينهمـــا فـــي تشـــبيه مـــن أروع مـــا  وللغزالـــي أيضـــًا كالٌم بديـــٌع يلخِّ

ـــن إاّل  يكـــون؛ إذ قـــال: »اعلـــم أّن العقـــل لـــن يهتـــدي إاّل بالّشـــرع، والّشـــرع لـــم يتبيَّ

بالعقـــل، فالعقـــل كاألّس، والّشـــرع كالبنـــاء، ولـــن يغنـــي ُأسٌّ مـــا لـــم يكـــن بنـــاء، 

ـــعاع،  ـــرع كالّش ـــم يكـــن ُأّس، وأيضـــًا فالعقـــل كالبصـــر، والّش ـــا ل ـــاء م ـــن يثبـــت بن ول

ـــم  ـــا ل ـــعاع م ـــي الّش ـــن يغن ـــن خـــارج، ول ـــعاع م ـــم يكـــن ُش ـــا ل ـــي البصـــر م ـــن يغن ول

ـــراج، والّشـــرع كالّزيـــت الـــذي يمـــّده، فمـــا  يكـــن بصـــر... وأيضـــًا فالعقـــل كالسِّ

ـــت...  ـــم يضـــئ الّزي ـــم يكـــن ســـراج ل ـــا ل ـــراج، وم ـــم يحصـــل السِّ ـــت ل ـــم يكـــن زي ل

 فالّشـــرع عقـــٌل مـــن خـــارج، والعقـــل شـــرٌع مـــن داخـــل، وهمـــا متعاضـــدان 
بل مّتحدان.«)2(

2- خاّصة »الحاكمية«، أو »الهيمنة التشريعية«:

عنها  تتوّلد  التي  األّم  هي  التشريعية  الكّليات  أّن  الخاّصة  بهذه  المقصود 

دور عنها، واأَلْول إليها،  جزئيات التشريع، فال تستغني عن االرتضاع منها، والصُّ

التنزيل  في  أو وجوهًا  الّداللة،  في  الجزئيات وجوهًا  تلك  احتملت  إذا  بمعنى: 

إّبان تحقيق مناطاتها على التشخصات الخارجية -وهي كذلك في األغلب- لم 

يجز أن يؤخذ من تلك الوجوه إاّل ما تآلف مع الكّليات التشريعية بحيث ال ينخرم 

اّطرادها، وال يتزعزع ثباتها، وال يلحقها تخلٌُّف ألبتة.

الّسياسي)3(  التشريع  في  العاّمة  والمبادئ  الكّلية،  »األصول  الدريني:  قال 

تهيمن  التي  هي  قطعية-  بنصوص  المقّررة  األحكام  عن  -فضاًل  اإلسالمي 

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص32. 	)1(

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدراج معرفة النفس، بيروت: دار اآلفاق  	)2(

الجديدة، 1975م، ص57.

ال وجه الختصاص هذا بالّسياسة؛ غير أّن األستاذ يكتب هذا الكالم في سياق الفقه السياسي. 	)3(
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أحٌد  يملك  إذ ال  والّسياسي...  واالقتصادي  االجتماعي  التنظيم  على  بمفاهيمها 
لتلك األصول والمبادئ تغييرًا وال تبدياًل.«)1(

بعض  بعُضها على  ليحكم  محتاجًة  الّشريعة  أدّلة  أين جعلت  من  قيل:  فإذا 

أصاًل؟ ثّم من أين جعلت الكلِّيات حاكمة على الجزئيات؟ ثّم ما مضمون هذه 

الّشريعة  أدّلة  أّن  الفقه  أصول  في  المتقرِّرة  البدهيات  من  فالجواب:  الحاكمية؟ 

ليست على درجة واحدة من الوضوح، فبعضها جليٌّ غير محتِمل، وبعضها خفيٌّ 

لّما  وتعالى  تبارك  اهلل  »إّن  397ه(:  توفي   « المالكي  القّصار  ابن  قال  محتمل، 

ق بين طرق العلم، وجعل منها ظاهرًا جليًا،  أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم، فرَّ

وباطنًا خفّيًا... والدليل على أّن ذلك كذلك هو أّن الدالئل لو كانت كّلها جلية 

ظاهرة لم يقع التنازع، ولم ُيحتج إلى تدّبر، وال اعتبار، وال تفّكر، ولبطل االبتالء، 

ولم يحصل االمتحان، وال كان للّشبهة مدخل، وال وقع شّك، وال ُحسبان، وال 

أن تكون  فبطل  فاسد،  العلم كان يكون طبعًا، وهذا  ظّن، وال وجد جهل، ألّن 
العلوم كّلها جّلية...«)2(

تعالى:  لقوله  يتناقض،  وال  يختلف  ال  التشريع  أّن  وعلمنا  هذا،  علمنا  فإذا 

ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 82[، ثّم رأينا الخفي محتِماًل 

المؤالف دون  لوجه يؤالف فيه الجلّي، ولوجه يخالفه، لزمنا حمله على الوجه 

لوهم  ودفعًا  والتئامه،  وانسجامه  التشريع  اتساق  على  حفاظًا  المخالف،  الوجه 

ليحكم بعضها على بعض،  الّشريعة  أدلة  فهذا وجه حاجة  والتناقض،  التعارض 

ل األصوليين: إّن المنطوق قاض على المفهوم، والّنص قاٍض  وهو المبدأ الذي قوَّ

على الّظاهر، والخاّص قاٍض على العاّم، والعبارة قاضية على اإلشارة، والمحكم 

قاٍض على المتشابه، وهلّم جّرا.

الرسالة،  مؤسسة  دمشق:  والحكم،  ياسة  السِّ في  اإلسالمي  التشريع  خصائص  فتحي.  الدريني،  	)1(

2008م، ص160.

ابن القّصار، أبو الحسن علي بن عمر. مقّدمة في أصول الفقه، تحقيق وتعليق: مصطفى بن كرامة اهلل  	)2(

مخدوم، الرياض: دار المعلمة، 1999م، ص134 - 135.
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وأّما لماذا تحكم الكلِّيات الجزئيات؟ فألسباب أبرزها ما يلي:

اًل: ألّن الكلِّيات هي الواقعة في موقع الجلّي بالنِّسبة إلى الجزئيات، فإّنها  أوَّ

لم تنعقد كلِّية إاّل بالنّص على كلِّيتها بصيغة قطعية، أو بانتظامها من مجموعة من 

إنتاجها متكرِّرًة، متأّكدًة، منتشرًة في غير ما باب، وما  المتعاضدة على  الظّنيات 

كان هكذا ال يحتمل أن يحتمل، بل يكون في غاية الجالء والوضوح، وما لم يكن 

كذلك -وهو الجزئيات- ال يكون كذلك في الغالب؛ أي: ترد عليه االحتماالت.

وقد نصَّ المولى تبارك وتعالى على أّن الجلّيات التي سّماها »المحكمات« 

اها »المتشابهات«، وذلك في قوله: ژڳ ڳ ڳ ڱ  ات التي سمَّ هي أمُّ الخفيَّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]آل عمران: 7[، ووصُفها بـ«اأُلّم« 
قال  حاكمة،  فهي  ثّم  ومن  ومعتَصمًا،  وأصاًل  ومرجعًا  موئاًل  كونها  على  نصٌّ 

والمواعظ،  واآلداب  والتشريع  االعتقاد  أصول  هي  »فالمحكمات  عاشور:  ابن 

باّتضاح داللتها، بحيث تدّل على معاٍن ال تحتمل غيرها،  وكانت أصواًل لذلك 

أو تحتمله احتمااًل ضعيفا غير معتّد به... وباّتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام 

معظم المخاطبين بها، وتتأّهل لفهمها، فهي أصل القرآن المرجوع إليه في حمل 
معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع...«)1(

ڳ  ڳ  ژڳ  تعالى:  قوله  في  بالحفظ  المقصودة  هي  الكلِّيات  ألّن  ثانيًا: 

الُكلِّية  أصوله  حفظ  به  »المراد  الشاطبي:  قال   ،]9 ]الحجر:  ڱژ  ڱ  ڱ  ڱ 
أيضًا،   ]3 ]المائدة:  ژچچچڇژ  تعالى:  بقوله  المراد  وهو  المنصوصة، 

الحفظ جزئيٌّ  ف عن  يتخلَّ لم  لو كان كذلك  إذ  الجزئية؛  المسائل  المراد  أنَّ  ال 

من جزئيات الشريعة، وليس كذلك، ألّنا نقطع بالجواز، ويؤيِّده الوقوع لتفاوت 

الّظنون، وتطرُّق االحتماالت في النُّصوص الجزئية، ووقوع الخطأ فيها قطعًا، فقد 
وجد الخطأ في أخبار اآلحاد، وفي معاني اآليات.«)2(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج3، ص15 - 16. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص32 - 33. 	)2(
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مجااًل  يفسح  الجزئيات  من  جزئي  عارضه  إذا  بالكّلي  التمّسك  ألّن  ثالثًا: 

للتأويل، بحمل الجزئي على وجه من وجوه المؤالفة، فيتسّنى إعماُل كليهما من 

للعمل  مجااًل  يفسح  فال  ابتداًء  بالجزئي  التمسك  وهو  العكس،  أّما  إهدار،  غير 

بالكلي إذا تعارضا من كلِّ وجه؛ إذ الكلِّي ال يلحقه التأويل، قال الشاطبي: »وهذا 

عارضتها  إذا  بالكلِّيات  ك  المتمسِّ إلى  بالنسبة  النفع  الفائدة عظيم  كثير  الموضع 

الجزئيات وقضايا األعيان، فإّنه إذا تمّسك بالكّلي كان له الخيرة في الجزئي في 

التمّسك الخيرة في  حمله على وجوه كثيرة، فإن تمّسك بالجزئي لم يمكنه مع 

بعيدة،  مهاٍو  في  اإلشكاالت  أيدي  به  المعارضة، ورمت  في حّقه  فثبت  الكّلي، 

ٌك في  للمتشابهات، وتشكُّ اّتباٌع  ين، ألّنه  الدِّ الزيغ والضالل في  وهذا هو أصل 
القواطع المحكمات، وال توفيق إال باهلل.«)1(

وأّما مضمون هذه الهيمنة فهي وظائف أربع ُتناط بالكليات التشريعية، هي: 

في  يحتمل  ما  تفسير  اإلسهام في  أي:  والتطبيق؛  والترجيح،  واإلنشاء،  التفسير، 

على  الجزئية  الظواهر  كإجراء  تقريرًا  إّما  الجزئيات،  تلك  من  وجوهًا  التفسير 

ظواهرها، والعمومات الجزئية على عمومها، أو تغييرًا كتأويل ما حّقه التأويل من 

الظواهر الجزئية، وتخصيص ما حّقه التخصيص من العمومات الجزئية، وإنشاء 

األحكام غير المنصوص عليها، سواء ُنّص على نظائرها الجزئية، أم لم ُينّص إاّل 

على كّلياتها النازلة أوالدانية أوالعالية، واإلسهام في الترجيح عند اصطراع أعّنة 

التعارض، والتأثير في تحقيق المناط المسّمى باالجتهاد التنزيلي إجراًء، وتعدياًل، 

وتأجياًل، وتوقيفًا. وسيأتي بسط ذلك في الفصل الثاني.

3- خاّصة »القطع« و«االطمئنان«:

نت  ة بالكلِّيات التشريعية، وبيَّ سبق أن ألمحُت إلى اشتراط ُلُصوق هذه الخاصَّ

الداللة،  أم من جهة  النقل،  فيها، وبالطمأنينة سواء من جهة  بالقطع  الظفر  سبل 

أم من جهة االستقراء، والذي يعنيني اآلن هو الجواب عن سؤال مهّم هو: لماذا 

المرجع السابق، ج3، ص264. 	)1(
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الظّن،  مجّرد  يكفي  ال  لماذا  التشريعية؟  الكلِّيات  في  والطمأنينة  القطع  اشتراط 

وهو كاٍف في العمل كما هو معلوم؟

والجواب: إّن الكلِّيات التشريعية نظرًا لكونها حاكمة، ومهيمنة على األدلة 

الجزئية، ونظرًا لمضمون هذه الهيمنة المشار إليه في العنصر الّسابق؛ ال يستسيغ 

ر لمحورية هذا المضمون، وأهّميته، وخطورته أن تضطلع بها قواعد هي  المقدِّ

في الظّن واالحتمال كالجزئيات، فإّنها إذا كانت كذلك لم تستأثر بمزية دونها، 

فكيف تهمين عليها؟

قال الّشاطبي في سياق مناقشة قطعية أصول الفقه، وأّنه ال ينبغي أن يدخل 

فيها إاّل ما هو قطعي: »إعمال األدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقِّفًا على تلك 

بعد  إاّل  باألدلة[  بها ]أي:  الفقه؛ فال يمكن االستدالل  التي هي أصول  القوانين 

عرضها عليها ]أي: على القوانين األصولية[، واختبارها بها، ولزم أن تكوم مثلها، 

ألّنك  أقوى[؛  أو  األدلة  مثل  األصولية  القوانين  تكون  أن  ]أي:  منها  أقوى  بل 

مقتضى  على  تجِر  لم  إذا  األدلة  تطرح  بحيث  األدلة؛  على  الحاكم  مقام  أقمتها 

قال:  أن  إلى  لغيرها؟«)1(  قوانين  الظنيات  ُتجعل  أن  القوانين، فكيف يصّح  تلك 

راح  رد على أّن المظنونات ال ُتجعل أصواًل، وهذا كاٍف في اطِّ »فاالصطالح اطَّ
الظنيات من األصول بإطالق.«)2(

وبغضِّ النظر عن الخالف في قطعية أصول الفقه، وعن حقيقة هذا الخالف 

وما فيه من النِّزاع اللفظي في معنى »أصول الفقه«، ومعنى »القطع«،)3( فالّشاهد 

من كالمه أّن ما ُيجعل حاكمًا على غيره يلزم ضرورًة أن يكون أقوى منه، فإذا 

كان هذا الغير -وهو فيما نحن بصدده الجزئيات- فيه القطعي والظني، وجب أن 

يكون الحاكم قطعيًا.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص33. 	)1(

المرجع السابق، ج1، ص33 - 34. 	)2(

انظر تحرير ذلك في:  	)3(

- األنصاري، المصطلح األصولي عند الشاطبي، مرجع سابق، ص241 - 270.
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»ال  قوله:  وهي  أنيقة،  عبارة  في  الكالم  هذا  الدريني  األستاذ  اختصر  وقد 

والتخريج  والتفريع،  بالّرأي،  لالجتهاد  تشريعيًا  منهجًا  القاعدة  تكون  أن  ُيتصّور 
على أساسها، ثّم تكون هي بذاتها مجااًل لالجتهاد بالّرأي.«)1(

ومن هنا حّذر ابن عاشور من التسّرع في إثبات كّلية تشريعية مقصدية قائاًل: 

إثبات  في  التثبت  ويجيد  التأّمل،  ُيطيل  أن  الّشريعة  مقاصد  في  الباحث  »على 

مقصد شرعي، وإّياه والتساهل والتسّرع في ذلك، ألنَّ تعيين مقصد شرعي -كلِّي 

فيه  الخطأ  ففي  االستنباط،  في  كثيرة  وأحكاٌم  أدلٌة  عنه  تتفّرع  أمٌر  جزئي-  أو 

ريعة  خطٌر عظيم، فعليه أن ال ُيعيِّن مقصدًا شرعّيًا إالَّ بعد استقراء تصرُّفات الشَّ

الفقه  ة  أئمَّ آثار  اقتفاء  وبعد  منه،  التشريعي  المقصد  انتزاع  يريد  الذي  وع  النَّ في 
رع.«)2( ليستضيء بأفهامهم، وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشَّ

ضوئها  على  االجتهاد  ثمرة  أّن  التشريعية  الكلِّيات  بقطعية  المقصود  وليس 

ستكون قطعية، بل غالبًا ما تكون هذه الثمرة ظنية، قال الدريني: »االتفاق على 

أصل القاعدة ال يحول دون االختالف في شروط إعمالها،«)3( وقال ابن رشد: 

في  وجودها  في  ويختلفون  الشروط،  هذه  بعض  وجوب  على  اتفقوا  »ورّبما 

نازلة،«)4( وقال ابن دقيق )توفي 702ه( في قاعدة »اليقين ال يزول بالشّك« التي 

سّماها »إعمال األصل وطرح الشّك«: »وكأّن العلماء مّتفقون على هذه القاعدة، 

الدرينــي، المناهــج األصوليــة، مرجــع ســابق، ص139، هامــش )2(، وكالمــه هــذا هــو الســليم، أّمــا  	)1(

قولــه: إنــه ال يوافــق الشــاطبي علــى القــول بقطعيــة أصــول الفقــه، وأّنــه -أي: الشــاطبي- »أخــذ يقيــم 

ــا ال تدخــل  ــة المختلــف فيه ــس بســليم، ألّن القواعــد األصولي ــا،« فلي ــى صحته ــًا- عل ــة -عبث األدل

عنــد الشــاطبي فــي مســّمى »أصــول الفقــه« كمــا هــو واضــح فــي نّصــه المذكــور فــي هــذه الصفحــة، 

ــن ذلــك  المختــوم بقولــه: »فاالصطــالح اّطــرد علــى أّن المظنونــات ال ُتجعــل أصــواًل.« وقــد بيَّ

األســتاذ األنصــاري -رحمــه اهلل- باســتيفاء. انظــر: 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، مرجع سابق، ج1، ص25، هامش )2(.- 

األنصاري، المصطلح األصولي عند الشاطبي، مرجع سابق، ص241 - 270.- 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص231. 	)2(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص123. 	)3(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص10. 	)4(
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الكلِّية  على ضوء  االجتهاد  أّن  وذلك  استعمالها،«)1(  كيفية  في  يختلفون  لكّنهم 

في  كذا  جزئية  إدراج  مثل  ظنِّية،  اعتباراٌت  له  تتخلَّ قطعية  وهي  حّتى  التشريعية 

كلِّية كذا، وتصنيف كلِّية كذا في مرتبة كذا علّوًا ونزواًل، وتقدير التآلف بين تلك 

واستشراف  األسفل،  إعمال  عند  االنخرام  من  األعلى  سالمة  ومدى  المراتب، 

ا يجمعه عنواٌن واحد،  مدى إفضاء التنزيل إلى غايته المطلوبة، وما إلى ذلك ممَّ

هو تحقيق المناط.

التشريعية، بل يزيد من  غير أّن هذا األمر ال يقلِّل من قيمة قطعية الكلِّيات 

وإن  االجتهاد -حتى  في  منها  مفرَّ  الظّن سمًة ال  كان  إذا  ذلك:  يتها، ووجه  أهمِّ

المنطلقات  هذه  كانت  لو  الُخْبر  ما  فالسؤال:  قطعية-  المبدئية  منطلقاته  كانت 

ظنية، أو أبى الخصم التسليم بقطعيتها؟ إّن الُخْبر هو اْشِتَجار المذاهب من غير 

وما  اإلفحام،  َفْقد  مع  الُخْلف  يزداد  فال  ِللَِّجاج،  ارتفاٍع  وال  للِحجاج،  انقطاٍع 

يضطّر الخصَم لالعتراف واإلذعان إاّل احتدامًا، ثّم ال يلبث أن يأخذ سبياًل إلى 

التفرُّق، ونشوء الطوائف، وااِلْعِصْوَصاب على ِشَيع ال تلتقي على قاعدة حوار، 

مة. مات مسلَّ وال على مقدِّ

قال الّشاطبي: »الِفَرق إّنما تصير ِفرقًا بخالفها للفرقة الّناجية في معنى كّلي 

الجزئي  إذ  الجزئيات؛  من  جزئي  في  ال  الّشريعة،  قواعد  من  وقاعدة  ين  الدِّ في 

والفرع الشاّذ ال ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرُّق ِشَيعًا، وإّنما ينشأ التفّرق عند 
وقوع المخالفة في األمور الكلِّية...«)2(

الكتاب  في  عنه  النهي  ُغلِّظ  الذي  هو  التفّرق  هذا  مثل  أّن  في  شّك  وال 

والسّنة في مواضع كثيرة؛ إذ ال تلبث تلك الِفَرق أن َتِدبَّ إليها الشحناء، وَتِشبَّ 

التكفير  ثّم  والتضليل،  التبديع  على  والتجاسر  العداوة  ثّم  البغضاء،  أنفسها  في 

ابن دقيق العيد، أبو الفتح محمد بن علي. إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، تحقيق: حسن أحمد  	)1(

إسبر، بيروت: دار ابن حزم، 2002م، ص135.

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص200 - 201. 	)2(
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كّلما  التشريعية  الكلِّيات  يطال  بل  ين،  الدِّ بأصول  خاّصًا  هذا  وليس  والتقتيل، 

أصل  قطعية  في  كابروا  لّما  الظاهرية  أّن  ترى  أال  قطعيتها،  في  الخصم  كابر 

القياس، ومشروعية االجتهاد بالّرأي، وأحدثوا أصواًل خالفوا فيها الجمهور من 

بخالفهم،  ُيعتّد  مّمن  إقصاؤهم  إاّل  يبق حلٌّ  ولم  مناظرتهم،  المسلمين، عُسرت 

قال الزركشي: »وأّما الّظاهرية فلّما أحدثوا قواعد تخالف قواعد األّولين، أفضت 

بهم إلى المناقضة لمجلس الّشريعة، ولّما اجترأوا على دعوى أّنهم على الحّق، 

وأّن غيرهم على الباطل، ُأخرجوا من أهل الحّل والعقد، ولم يعّدهم المحّققون 
من أحزاب الفقهاء.«)1(

وعلـــى هـــذا فـــإّن الدعـــوة إلـــى تخليـــص أصـــول الفقـــه مّمـــا هـــو ظنـــي 

المنـــَزع، محتِمـــل الُمـــْدَرك، ال يرســـو فيـــه الناظـــر علـــى قـــول، وال ينتهـــي إلـــى 

قـــّوة وال َحـــْول؛ دعـــوٌة ُلبِّيـــة ُصْلبيـــة،)2( ال ينبغـــي االســـتهانة بهـــا لمجـــّرد أّن 

تحقيـــق مناطـــات القواعـــد مهمـــا كانـــت قطعيـــة ال يكـــون فـــي األغلـــب إاّل 

ـــْوٌف  ـــك َش ـــو اســـتئصال شـــأفة الخـــالف بإطـــالق؛ فذل ـــى ه ـــس المبتغ ـــًا)3(، فلي ظني

بعيـــد المنـــال، ولكـــّن المبتغـــى هـــو تأطيـــره، وتحجيمـــه، وتقليلـــه حّتـــى ينحصـــر 

ـــى  ـــوم، ويســـتحفظوا عل ـــّرق المذم ـــن التف ـــون م ـــات، فينعصـــم المختلف ـــي الجزئي ف

حـــّق أهـــل اإليمـــان فـــي المـــواالة، والمؤاخـــاة.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص341. 	)1(

وهي الدعوة التي تبناها الشاطبي وابن عاشور، كلٌّ منهما في مستهّل كتابه. انظر:  	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص29 - 34. - 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص165 - 176.- 

استشعرت هذا التهوين من بحث الدكتور ُجَغيم، حيث انتهى بعد الكالم على ظنية تحقيق المناط  	)3(

مهما كانت القاعدة قطعية إلى القول: »وتكون الخالصة أّنه كما لم تتمّكن قواعد األصول من رفع 

الخالف فإّن قواعد المقاصد لن تكون أحسن حااًل،« مع أّن الفرق بين قواعد األصول المختلف 

على مبدئيتها أصاًل، وبين المقاصد القطعية والقريبة من ذلك، فرٌق واضٌح في كون األخيرة أكثر 

إلجاًء لإلذعان باعتبارها مقطوعا بمبدئيتها، على أّن أحدًا لم يقل إّن المراد هو رفع الخالف بالكلِّية، 

بل المراد هو تقليله وقصره على الجزئيات دون الكّليات. انظر:

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الّشارع، مرجع سابق، ص42.- 
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4- خاصة »انتفاء التشابه عنها، والنسخ، والتخصيص«:

هـــذه الخاّصـــة مبنيـــة علـــى مـــا يتضّمنـــه مصطلـــح »الكلِّيـــة« مـــن معانـــي 

ـــّرة أخـــرى،  ـــح م ـــإذا اســـتدعينا مضمـــون المصطل ـــات، ف ـــراد، والثب العمـــوم، واالّط

وهـــو عـــدم االختصـــاص ببعـــض المكّلفيـــن مـــن حيـــث هـــم مخاَطبـــون دون 

بعـــض، فهـــذا هـــو العمـــوم، وعـــدم االختصـــاص ببعـــض األزمنـــة أو األمكنـــة أو 

ـــراد،  األحـــوال مـــن حيـــث هـــي ظـــروف للتكليـــف دون بعـــض، فهـــذا هـــو االطِّ

وهـــو فـــرٌع عـــن العمـــوم؛ إذ االّطـــراُد عمـــوٌم فـــي الّزمـــان والمـــكان واألحـــوال، 

ـــة  ـــراٌد فـــي الّزمـــان، بمعنـــى: بقـــاء الكلِّي ـــات اطِّ ـــراد؛ إذ الثب ـــات فـــرٌع عـــن االّط والثب

كلِّيـــًة مســـتجمعًة لماهيتهـــا، وكلِّ خصائصهـــا علـــى وجـــه الـــدوام والتأبيـــد إلـــى 
قيـــام الّســـاعة، ال يرفعهـــا رافـــع، وال يبطلهـــا مبطـــل مهمـــا كان.)1(

فمضمون مصطلح »الكلِّية« بمعانيه هذه يستتبع أّنها ال يقع فيها تشابه، وال 

نسخ، وال تخصيص.

فأّمــا التشــابه وهــو عــدم اتضــاح المعنــى،)2( فوقوعــه فــي الكلِّيــات منفــٌي 

ضــرورًة بعدمــا تقــّرر أّنهــا مهيمنــة علــى التشــريع، وحاكمــة علــى الجزئيــات 

ــا، والتشــابه  ــة ثبوتهــا كمــا مــّر معن المأثــورة والمســتجّدة، بحكــم جالئهــا، وقطعي

ينافــي كّل ذلــك. ويســتدّل الشــاطبي علــى امتنــاع وقــوع التشــابه فــي الكلِّيــات 

مــن نــواٍح أخــرى، فيقــول: »التشــابه ال يقــع فــي القواعــد الكلِّيــة، وإّنمــا يقــع 

فــي الفــروع الجزئيــة، والدليــل علــى ذلــك مــن وجهيــن: أحدهمــا: االســتقراء أّن 

األمــر كذلــك، والثانــي: أّن األصــول لــو دخلهــا التشــابه لــكان أكثــر الّشــريعة مــن 

وانظر في الكالم على العموم واالطراد والثبات:  	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص78 - 79. - 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص252 - 253، على أّن ابن عاشور قصد بالثبوت - 

معنى آخر، ليس هو الذي اعتمدناه.

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص332. 	)2(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص134.- 
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المتشــابه، وهــذا باطــل، وبيــان ذلــك أّن الفــرع مبنــي علــى أصلــه... وذلــك يقتضــي 

أّن الفــروع المبنيــة علــى األصــول المتشــابهة متشــابهة، ومعلــوم أّن األصــول منــوط 

بعضهــا ببعــض فــي التفريــع عليهــا، فلــو وقــع فــي أصــل مــن األصــول اشــتباه، لــزم 

ســريانه فــي جميعهــا، فــال يكــون المحكــم أّم الكتــاب، لكّنــه كذلــك، فــدّل علــى 
ــاب.«)1( أّن المتشــابه ال يكــون فــي شــيء مــن أّمهــات الكت

وأّمــا النســخ، وهــو رفــع الّشــارع حكمــًا شــرعيًا بدليــل متــراخ،)2( فمنفــيٌّ عــن 

ــًا،  ــل للنســخ ال يكــون ثابت ــات بالضــرورة أيضــًا، ألّن المنســوخ، أو المحتِم الكلِّي

ــد  ــون بع ــالة، وال يك ــن الرِّس ــى زم ــال إّن النســخ مقصــوٌر عل ــردًا. وال يق وال مطَّ

ــاد  ــّرأي واالجته ــه ال ــا يعمــل في ــول بالنســخ مّم ــك، فعــالم ُيستشــكل؟ ألّن الق ذل

ــة، يلجــأ  ــن األدل ــذ الجمــع بي ــى الناظــر مناف ــث تســتغلق عل ــد التعــارض، فحي عن

ــره إذا كان  ــم تأّخ ــا ُعل ــة بم ــك األدّل ــن تل ــي م ــه الزمن م ــم تقدُّ ــا ُعل ــال م ــى إبط إل

ــه كّل  ــا ينعصــم في ــك مّم ــس ذل م، ولي ــدِّ ــّوة المتق ــس ق ــي نف ــوى أو ف ــر أق المتأخ

أحــد مــن الّزلــل، فلقــد نشــأت ظاهــرة المجازفــة واإلســراف فــي دعــاوى النســخ 

فــي اآليــات واألحاديــث، طائلــًة الكّليــات التشــريعية جــّراء إغفــال هــذه المســألة 

المنهجيــة، وهــي عــدم قابليــة الكّليــات للنســخ. فهــذا منطلــق الّدفــاع عنهــا، وتأكيــد 
ــا.)3( رســوخها وثباته

الناسخ  كتب  استقرى  ومن  ألبتة،  لكلِّي  نسٌخ  يثبت  »لم  الشاطبي:  قال 
والمنسوخ تحّقق هذا المعنى، فإّنما يكون النسخ في الجزئيات.«)4(

وقال فيما يستتبعه وصف الكلِّيات بالثبوت: »الثبوت من غير زوال، فلذلك 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص96 - 97. 	)1(

أبو زهرة، محمد. أصول الفقه، القاهرة: دار الفكر العربي، )د. ت.(، ص185. 	)2(

ولقد اعتنى األستاذ أحمد محّمد جمال بانتقاد هذه الظاهرة، وأورد عليها أمثلة متعددة. انظر:  	)3(

الثانية، -  السنة  الحق،  دعوة  مجّلة  آياته«،  ُأحكمت  كتاٌب  الكريم:  »القرآن  أحمد محمد.  جمال، 

1402ه، ص9 - 78.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص105. 	)4(
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ال تجد فيها بعد كمالها نسخًا، وال تخصيصًا لعمومها، وال تقييدًا إلطالقها، وال 
رفعًا لحكم من أحكامها.«)1(

فكانت  العدل واإلنصاف،  الكلِّيات هي أصول   ...« الدريني:  األستاذ  وقال 

لذلك أصواًل محكمة، ال تقبل التبديل... ولو ُفرض تبديلها النقلب العدل ظلمًا، 

في  يتصّور  ال  وهذا  المفاهيم،  النقالب  ضالاًل؛  والهدى  مفسدة،  والمصلحة 
تشريع اهلل ورسوله بداهة.«)2(

وأّما التخصيص، وهو قصر العاّم على بعض ما يتناوله بدليل مطلقًا،)3( فال 

التداخل مع كلِّيات أخرى، وهذا كالٌم يحتاج إلى  الكلِّيات إاّل ألجل  يرد على 

مات، وهي: تحليل، وبيانه متوقٌِّف على مقدِّ

- العاّم هو الطرف المكِسُب القضيَة صفة الكّلية وفق ما شرحته سابقًا عند 

الحديث عن األلفاظ ذات الصلة.

- العاّم في النصوص الّشرعية خمسة أنواع، وهي: عاّم أريد به العموم قطعًا، 

صه، وعاّم أريد به  وعاّم أريد به الخصوص قطعًا، وعاّم اقترن به ما يخصِّ
العموم ولكن يدخله الخصوص، وعاّم مطلق.)4(

- العموم إّما أن يكون وصفًا للكلمة باعتبارها لفظًا مفردًا، أو وصفًا للكالم 

با، أو وصفًا للفظ باعتبار حقيقته الوضعية؛ أي: اللغوية، أو  باعتباره مركًّ

باعتبار حقيقته االستعمالية؛ أي: العرفية أو الشرعية،)5( أو وصفًا عارضًا 
للمعنى، وهو العموم المعنوي.)6(

المرجع السابق، ج1، ص78. 	)1(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص159 - 160. 	)2(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص423. وانظر أيضًا: 	)3(

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج2، ص84.- 

الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص137 - 152. وانظر أيضًا: 	)4(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص395.- 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص268 - 269. 	)5(

المرجع السابق، ج3، ص71 - 72. 	)6(
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خصائص:  عليها  أضفينا  حيث  التشريعية-  الكّلية  فإّن  هذا،  امتهد  فإذا 

صفة  اكتسبت  تكون  واالّطراد-  بالّثبات،  تتصف  وحيث  والقطعية،  الحاكمية، 

النوع هو  العمومات، وهذا  العمومات، ال من مطلق  نوع خاّص من  الكلِّية من 

قطعًا،  العموم  بها  أريد  التي  تلك  أي:  التخصيص؛  يدخلها  ال  التي  العمومات 

وذلك ُيعرف بالقرائن.

والقرائن التي تدّل على أّن العمومات التي اكُتِسبت منها الكلِّيات التشريعية 

ال تحتمل التخصيص، بل أريد بها العموم قطعا؛ متعّددة، أهّمها:

كما  فاألّول  مقال،  سياق  أم  »حال«،  مقام  سياق  كان  سواًء  ياق)1(:  السِّ أ- 

مّثله الغزالي حيث قال: »إّن القرائن قد تجعل العاّم نّصًا يمتنع تخصيُصه، مثاله: 

لتأذِّيه  تشهد  الحال  وقرينة  الّناس،  عليَّ  ُتدخل  ال  لغالمه:  قال  إذا  المريض  أّن 

لفظك  صت  خصَّ أّني  وزعم  الثقالء،  من  جماعة  العبد  عليه  فأدخل  بلقيانهم، 

بمن عداهم، استوجب التعزير،«)2( والثاني كقوله تعالى: ژېئ ېئ ېئ 

ىئژ ]الحجر: 30[؛ أّكد لفظ »كّلهم« مع كونها أقوى صيغ العموم بلفظ ژىئژ 
ليقطع كّل احتمال لتخّلف البعض.

ال  عموٍم  في  شرعًا  أو  عرفًا  الّلفظ  استعمال  جريان  أي  االستعمال:  ب- 

ينقدح في البال استغراقه لبعض األفراد، ولو كانت داخلة فيه بأصل الوضع »أي: 

بالحقيقة اللغوية«، أو ال ينقدح تخّلف بعض األفراد عنه، ولو كانت متخّلفة عنه 

يتناولها  التي  األفراد  هن من  الذِّ منقدٌح في  فيما هو  فيكون عاّمًا  الوضع،  بأصل 

الوضع  أصل  ذلك  خالف  سواًء  الوضع،  بحكم  ال  االستعمال،  بحكم  العموم 

االستعمالي«  »العاّم  أفراد  من  ما خرج  ُيسّمى  المخالفة ال  وفي حال  وافقه،  أم 

بالنسبة إلى االستعمال فإّن الخارج  أّما  بالنسبة إلى أصل الوضع،  إاّل  تخصيصًا 

انظر في موضوع السياق: 	)1(

بودرع، عبد الرحمن. منهج السياق في فهم النص، سلسلة كتاب األمة )111(، الدوحة: وزارة - 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1427ه.

الغزالي، المنخول، مرجع سابق، ص262. 	)2(
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لم يكن داخاًل حتى يخرج، فهو ليس بتخصيص، وإّنما بياٌن. وإذا قلنا: إّن الوضع 

ما  متى  أخرى،  وأصالٌة  أخرى،  حقيقة  هو  شرعيًا«  أو  كان  »عرفيًا  االستعمالي 

انجلت وظهرت بال لبس، ال يلزمنا أن نضطّر إلى نسبتها إلى الحقيقة الوضعية 
في كّل مّرة، فما الحاجة إلى القول بالتخصيص حالئذ؟)1(

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  تعالـــى:  فقولـــه 

ژ ژ ڑ ڑژ ]التوبـــة: 34[، ال ينصـــرف ذهـــن العالـــم باالســـتعمال 
الشـــرعي إلـــى أّن »الكنـــز« هنـــا هـــو مطلـــق الجمـــع واالّدخـــار للمـــال كمـــا فـــي 

ــة  ــع تأديـ ــو مـ ــة ولـ ــب والفضـ ــن الذهـ ــيء مـ ــتبقاء شـ ــوز اسـ ــى ال يجـ ــة، حتـ اللغـ

ــبيل  ــاق فـــي سـ ــا، بـــل ُيفهـــم كلٌّ مـــن »الكنـــز«، و«اإلنفـ ــة فيهمـ النفقـــات الواجبـ

ــو  ــز«، وهـ ــن »الكنـ ــوٍع مـ ــد نـ ــى قصـ ــرة علـ ــوص المتضافـ ــوء النصـ ــي ضـ اهلل« فـ

ى إنفاقـــه، ونـــوع مـــن »اإلنفـــاق«، وهـــو الواجـــب، ســـواًء وجوبـــًا  الـــذي ال يـــؤدَّ

مســـتمرًا، كالـــزكاة، أم عارضـــًا كمـــا فـــي فـــرض الضرائـــب علـــى األغنيـــاء عنـــد 

ـــن  ـــوم الكانزي ـــل اآليـــة علـــى عم ـــال،)2( ولهـــذا »شـــذَّ أبـــو ذّر ، فحم ُعســـر الح

ــى  ــبيل اهلل علـ ــل سـ ــاق، وَحَمـ ــوم اإلنفـ ــى عمـ ــز، وعلـ ــوال الكنـ ــع أحـ ــي جميـ فـ

وجـــوه البـــّر، فقـــال بتحريـــم كنـــز المـــال... واشـــتّد قـــول أبـــي ذّر علـــى الّنـــاس، 
ــه.«)3( ــول اهلل  وصاحبيـ ــن رسـ ــي زمـ ــٌد فـ ــه أحـ ــم يقلـ ــواًل لـ ورأوه قـ

وفــي قولــه تعالــى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇژ ]البقــرة: 187[؛ ال ينصــرُف ذهــُن عالــٍم باالســتعمال إلــى كونــه نفــَس الخيــط 
فــي أصــل الوضــع، ولــو انصــرف إليــه لــكان ُطْرفــًة ُيضحــك منهــا، كمــا فــي قّصــة 

)4(. عــدي بــن حاتــم

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص274 - 275. 	)1(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج10، ص77. 	)2(

المرجع السابق، ج10، ص77 - 78. 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الصوم، باب: قول اهلل تعالى: ژڄ ڄ ڄ  	)4(

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]البقرة: 187[، حديث رقم 1916، ج3، ص28.
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وال يقال: هؤالء صحابة رسول اهلل ، وهم أعلم الناس بالّشرع، وقد أجروا 

عمومات النصوص على الحقيقة اللغوية، ألّن التفاوت بينهم في العلم باالستعمال 

الشرعي »حاصل؛ إذ ليس الطارُئ اإلسالِم من العرب في فهمه كالقديم العهد، 

فيه  المبتدئ  وال  الدرجة،  تلك  في  ليس  كمن  وتحصيله  بتفّهمه  المشتغل  وال 

كالمنتهي، ژمب ىب يب جت حت خت مت ىت يتژ ]المجادلة: 11[، فال مانع 

من توّقف بعض الّصحابة في بعض ما يشكل أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي 

فيه، حتى إذا تبّحر في إدارك معاني الشريعة نظُره، واتسع في ميدانها باُعه؛ زال عنه 
ما وقف من اإلشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال.«)1(

ت- التكرار، والتأكد، واالنتشار: قال الشاطبي: »العمومات إذا اّتحد معناها، 

غير  من  الحاجة  بحسب  مواطن  في  رت  تكرَّ أو  الّشريعة،  أبواب  في  وانتشرت 

تقريره،  ر  تكرَّ أصٍل  ُمجراٌة على عمومها على كلِّ حال... فكلُّ  فهي  تخصيص، 

فهو مأخوذ على حسب عمومه...  الكالم؛  وُفهم ذلك من مجاري  أمره،  وتأّكد 

ك  دًا، وال منتشرًا في أبواب الفقه، فالتمسُّ رًا، وال مؤكَّ فأّما إن لم يكن العموم مكرَّ

وإّنما حصلت  صه،  أو يخصِّ يعارضه،  عّما  البحث  بّد من  فال  نظر،  فيه  ده  بمجرَّ

ظاهره  واالنتشار صار  والتأكيد  التكرار  فيه  ما حصل  ألّن  نفين  الصِّ بين  التفرقة 

باحتفاف القرائن به إلى منزلة النّص القاطع الذي ال احتمال فيه، بخالف ما لم 

حّتى  بمقتضاه  القطع  في  التوّقف  فيجب  ٌض الحتماالت،  معرَّ فإّنه  كذلك  يكن 
ُيعرض على غيره، ويبحث عن وجود معارض فيه.«)2(

ث- العموم المعنوي: وهو المعنى المستقرى من مواضع كثيرة، سواًء كانت 

عمومات أم خصوصات، حّتى ينتظم منه حكم كلِّي، أو مقصد كّلي، بحيث إّن 

يحتمل  ال  حتى  جميعًا،  أفراده  باستغراق  القطع  العموم  هذا  يكسب  االستقراء 
تخصيصًا، وقد سبق التمثيل لهذا.)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص275 - 276. 	)1(

المرجع السابق، ج3، ص306 - 307. 	)2(

المرجع السابق، ج3، ص84 - 87. 	)3(
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على  داللتها  قّوة  باعتبار  الشرعية  العمومات  إّن  القول  إلى  نخلص  وهكذا 

االستغراق قسمان:

- عمومات قطعية الداللة على االستغراق: فهذه هي التي تتشّكل منها الكلِّيات 

التشريعية، واكتسابها القطع يكون بالقرائن المذكورة، ومتى سلم لنا القطع 

بين  التداخل  إاّل من جهة  التخصيص  قبول  فثمرته هي عدم  باالستغراق 

الكّليات، وهي اآلتي شرحها.

- عمومات ظنية الداللة على االستغراق: وهي التي لم يحتّف بها من القرائن 

تحتمل  ظنية  فتبقى  قطعية،  االستغراق  على  داللتها  يجعل  ما  السابقة 

التخصيص، فتندرج بهذا في الجزئيات، ال في الكّليات.

الثاني:  والقسم  الكّلية«،  »العمومات  األّول:  القسم  تسمية  على  فلنصطلح 

»العمومات الجزئية«.

5- خاّصة »التداخل«:

أقصد بالتداخل: أن يتجاذب الجزئيَة الواحدة من جزئيات التشريع أكثر من 

ن. كلِّية، بحيث تدخل تحت كلِّ واحدة منها باعتبار معيَّ

والتداخل ال يعني التعارض، ألّنا فرضنا الكلِّيات قطعية، وتعارض القطعيات 

محال، بل يعني تعّدد االعتبارات بحيث تندرج الجزئية في كّلي كذا باعتباٍر ما، 

قال:  حينما  هذا  على  الشاطبي  ه  نبَّ وقد  آخر.  باعتبار  اآلخر  الكّلي  في  وتندرج 

التعارض في كلِّيين من نوع واحد، وهذا في ظاهره  الّرابعة: أن يقع  »والصورة 

شنيع، ولكّنه في التحصيل صحيح، ووجه شناعته أّن الكلِّيات الّشرعية قد مّر أّنها 

قطعية، ال مدخل فيها للظّن، وتعارض القطعيات محال، وأّما وجه الّصحة فعلى 

ترتيٍب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران، فال يكون تعارضًا 
في الحقيقة.«)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص302 - 303. 	)1(
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ن خروجها  وعند عدم إمكان بقاء الجزئية المتجاَذبة مندِرجًة هنا وهناك، يتعيَّ

ما  فهذا  اآلخر،  بعضها  في  اندراجها  ليقتصر  فيها  المندرجة  الكلِّيات  بعض  من 

يمكن تسميته »تخصيص الكّليات بعضها ببعض«، قال الشاطبي: »القسم األّول)1( 

القواعد  ص  ُتخصِّ حيث  إاّل  تخصيصه  يصّح  ال  إذ  بحث؛  إلى  فيه  محتاج  غير 
بعضها بعضا.«)2(

وقد ذكر المحدِّث محّمد أنور الكشميري )توفي 1933م« في شرحه على 

البخاري أّن إدراج الجزئيات في كلِّياتها هو أهّم وظائف المجتهد، بل حصرها 

فيه، فقال: »ثّم ما ُيعلم من كتب األصول هو أّن وظيفة المجتهد القياس، قلت: 

بل وظيفته توزيع الجزئيات على الكلِّيات، فإّن الكلِّيات قد بسطها الشارع، فرّبما 

داخل  أّنه  يبيِّنه  فالمجتهد  الناظر،  هناك  ويتحّير  كلِّيات،  عّدة  تحت  جزٌء  يندرج 
تحت هذا دون ذلك.«)3(

ومثال ذلك: »ِحلُّ البيع« فهو كلِّية تشريعية مقطوع بها، لقوله تعالى: ژٹ 

متعددة  مواضع  في  منتشر  متكرِّر،  متأكِّد،  العموم  وهذا   ،]275 ]البقرة:  ٹژ  ٹ 
من الكتاب والسّنة.)4( فلو فرضنا جزئيًة محتِملة -أي: غير قطعية في الثبوت، أو 

ور المشمولة بكّلية  في الداللة- عارضت هذه الكلية، كأن تمنع صورًة من الصُّ

»حّل البيع«، ولم تكن هذه الجزئية صالحًة لالندراج تحت أية كلية)5(، فلم نجد 

»العمومات  تسميتها  على  اصطلحنا  التي  أي:  والمنتشرة؛  والمؤّكدة  المكّررة  العمومات  يقصد:  	)1(

الكّلية«.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص307. 	)2(

الكشميري، محّمد أنور. فيض الباري على صحيح البخاري، »وهي أمالي جمعها وحّررها ووضع  	)3(

عليها حاشية -سّماها: البدر الساري إلى فيض الباري- محّمد بدر عالم الميرتهي«، بيروت: دار 

الكتب العلمية، 2005م، ج4، ص102.

انظر النصوص على حّل البيع في:  	)4(

الفكر، -  دار  بيروت:  المغني،  المقدسي.  أحمد  بن  اهلل  عبد  الّدين  موّفق  محّمد  أبو  قدامة،  ابن 

1405ه، ج4، ص3.

وهذا االفتراض غير واقع في الشرع إذا ُقطع بثبوت الجزئية، وما يثبت باألحاديث الصحيحة المتلقاة  	)5(

بالقبول قطعي كما ذكرنا، وسيأتي التنبيه على ذلك بعد حين.
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للنهي معنى عاّمًا منتشرا متكرِّرًا، فال تقوى هذه الجزئية على تخصيص كلية »حّل 

راد الكلِّية، وإذا  البيع«، بل ُتحمل تلك الجزئية على الوجه الذي يحافظ على اطِّ

ُفرض عدم اإلمكان من كّل وجه؛ ُطرحت الجزئية إبقاًء على الكلِّية.

ورة المنهي عنها في كلِّية صحيحة، بحيث كان للنهي  بينما إذا انتظمت الصُّ

دًا، منتشرا في صور كثيرة، مثل: كلِّية »منع الغرر«؛ فإّن الكّلية  رًا، مؤكَّ معنى مكرَّ

عمومات  من  كثيرة  نصوص  نتاج  بدورها  ألّنها  الكّلية؛  تخصيص  على  تقوى 

وخصوصات تضافرت على تكوينها، ثّم كلِّية »منع الغرر« قد يدخلها التخصيص 

بكلِّية »رفع الحرج«؛ إذ يكون الغرر يسيرًا يتغابن الّناس في مثله عادًة، أو حيث 

لها، وهكذا. يفضي منع المعاملة إلى مشقة ليس ُيعتاد في الّشرع التكليف بتحمُّ

ولنفرض جزئيًة ينطبق عليها الكالم لمزيد من التوضيح:

الثالث  التشريعية  الكلِّيات  تتجاذبها  جزئيٌة  فة:)1(  الصِّ على  الغائب  بيع 

وهي:  رابعة،  وأخرى  الحرج«،  و«رفع  الغرر«،  و«منع  البيع«،  »حّل  المذكورة: 

»الوفاء بالعقود«.

ووجــه ذلــك: أّن بيــع الغائــب الموصــوف بيــٌع، فيدخــل فــي عمــوم ِحــلِّ 

ــى: ژٹ  ــه تعال ــا اســتدّل- بقول ــة م ــي جمل زه -ف ــد اســتدّل مــن يجــوِّ ــع، وق البي

ٹ ٹ ڤ ڤژ ]البقــرة: 275 [، قــال ابــن حــزم: »فبيــع الغائــب بيــٌع داخــٌل فيمــا 
ــه بالنظــر  ــان،«)2( لكّن ــا المتبايع ــي يتراضــى به ــي التجــارة الت ــى، وف ــه اهلل تعال أحلَّ

إلــى غيــاب المبيــع عــن مجلــس العقــد، فإّنــه مهمــا ُوصــف وصفــًا دقيقــا يحتمــل 

ــب كالحاضــر، وال  ــس الغائ ــك الوجــه فعــاًل؛ إذ لي ــى ذل ــأن ال يكــون عل الغــرر ب

ن مملوك،  وهو بيٌع على أساس اإلخبار بهيئة المبيع، وصفاته من غير رؤية، ويتناول بيع شيء معيَّ 	)1(

أو غير مملوك للبائع، غائب عن مجلس العقد، أو بيع شيء غير موجود أصاًل وقت التعاقد، بل 

موصوف في الذّمة. انظر: 

اإلسالمي -  المعهد  جدة:  الذمة،  في  يثبت  وما  الغائبة  للعين  فة  الصِّ على  البيع  فداد.  العياشي، 

للبحوث والتدريب، بحث رقم )56(، 2000م، ص22، ص38.

ابن حزم، أبو محّمد علي بن أحمد. المحلَّى باآلثار، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج7، ص220. 	)2(
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الوصــف كالمعاينــة، فتجتــذب البيــَع ههنــا كلِّيــُة »منــع الغــرر«، وبهــا اســتدّل مــن 

ــة  ــم الشــافعية،)1( والحنفي ــة، وه ــار الرؤي ــات خي ــع إثب ــى م ــًا؛ أي: حت ــه مطلق منع

أجــازوا البيــع مــع إثبــات الخيــار للمشــتري عنــد الرؤيــة مطلقــًا؛ أي: ســواء حضــر 

المبيــع علــى الهيئــة الموصوفــة، أم خالفهــا،)2( ووافقهــم المالكيــة فــي إجــازة 

ــة، ال  ــه الموصوف ــع لهيئت ــة مخالفــة المبي ــار فــي حال ــات الخي ــع، لكــن مــع إثب البي
ــة الموافقــة.)3( فــي حال

البيع«،  »حّل  كّليتي  ترجيح  مبناه  فة  الصِّ على  الغائب  بيع  بإجازة  والقول 

الغرر المحتَمل ألجل غيبة  أّن  و«رفع الحرج« على كلِّية »منع الغرر«، ووجهه: 

المبيع يتضاءل بالوصف، وبثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، فيكون التفاوت 

يسيرًا،  تفاوتًا  الخيار  إثبات  بالوصف مع  به  بالمعاينة، والعلم  بالمبيع  العلم  بين 

ُيتجاوز فيه لمكان المشّقة إذا اعُتبر.

فــة إنمــا تنــوب عــن  قــال ابــن رشــد الحفيــد: »وال خــالف عنــد مالــك أّن الصِّ

المعاينــة؛ لمــكان غيبــة المبيــع، أو لمــكان المشــّقة التــي فــي نشــره، ومــا ُيخــاف أن 

يلحقــه مــن الفســاد بتكــرار الّنشــر عليــه، ولهــذا أجــاز البيــع علــى البرنامــج علــى 

فــة،«)4( وقــال ابــن رشــد الجــّد: »ومــن هــذا بيــع الجــوز واللــوز والباقــالء فــي  الصِّ

قشــره األعلــى... ألّن الضــرورة تدفــع إلــى ذلــك... فمــن الضــرورة إلــى ذلــك 

ــع  ــون المبي ــر، أو يك ــد آخ ــي بل ــًة ف ــة غائب ف ــى الصِّ ــة عل ــلعة المبيع ــون السِّ أن تك

ــة البرنامــج؛  ــه، فيجــوز بيعــه علــى صف ــه وأحمال ــي أعدال ــرًا مشــدودًا ف متاعــًا كثي

السبكي  تكملة  مع  المهّذب،  شرح  المجموع  شرف.  بن  يحيى  الّدين  محيي  زكريا  أبو  النووي،  	)1(

والمطيعي، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج9، ص288 - 289.

الكاساني، عالء الّدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتب  	)2(

العلمية، 1986م، ج5، ص292.

ابن الجالب، أبو القاسم عبيد اهلل بن الحسين المالكي. التفريع، دراسة وتحقيق: حسين بن سالم  	)3(

الدهماني، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1987م، ج2، ص170.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص174. 	)4(
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ــة:  ــن تيمي ــال اب ــه...«)1( وق ــه ويشــّق علي ــا يضــّر بصاحب ــه ونشــره مّم ألّن فتحــه كّل
»والحاجة الشــديدة يندفع بها يســير الغرر.«)2(

ــة  ف ــى الصِّ ــع عل ــاء المبي ــًا إذا ج ــع الزم ــروا البي ــا اعتب ــة حينم ــدع المالكي وأب

ــاء  ــة أخــرى وهــي: »الوف ــذ، عمــاًل بكلِّي ــار حالئ ــا، فمنعــوا مــن الخي المتفــق عليه

بالعقــود«، المنتظمــة مــن نصــوص كثيــرة، كقولــه تعالــى: ژژ ژ ڑ ڑ 

ــة إلمــكان  ــار الرؤي ــار، وإّنمــا ُشــرع خي ــدة: 1[؛ إذ األصــل عــدم الخي کژ ]المائ
مخالفــة المبيــع لهيئتــه الموصوفــة، وال مخالفــة، فوجــب طــرد األصــل، وهــو 

ــاء بالعقــد. الوف

وهذه المسألة لها تجلِّياٌت على عقود معاصرة متعددة، ومنها عقود التوريد 

التي تشغل مساحة كبيرة من تعامالت الّشركات والمصانع ومختلف المؤّسسات؛ 

إذ ُتجرى العقود على سلع غائبة بناًء على رؤية نماذج منها، أو بناًء على »كتالوج« 

الشافعية  فالمقاربة  »البرنامج«،  المالكية  عند  المسّمى  وهو  أوصاف،  دفتر  أي: 

االستيراد  ألّن  تخلخلها،  الحنفية  والمقاربة  بالكلِّية،  التعامالت  هذه  ل  تعطِّ

لع  والتصدير أصبح عماًل في غاية التعقيد والُكلفة، وليس يسوغ أن ُتستقدم السِّ

من بلد إلى بلد آخر في بواخر أو شواحن، فتكلِّف ما تكلِّف، ثّم يذهب العقد 

المبيع  المذكورة على  الخيار للمشتري حتى مع تطابق األوصاف  بإثبات  ُسدى 

في حالة رفضه للعقد.

فانظر كيف تجاذبت جزئيًة واحدًة كلِّياٌت أربع، وكيف تفاوتت أنظار األئّمة 

في  فأقسط  المليح،  ْعد  السَّ غمامة    مالكًا  أظّلت  وكيف  بينها،  الموازنة  في 

الجمع والوزن والترجيح.

قال  ثبوتها،  صّح  إن  متصّورًة  ليست  كلِّي  أيُّ  ينتظمها  ال  التي  فالجزئية 

مات الممهِّدات، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، بيروت:  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. المقدِّ 	)1(

دار الغرب اإلسالمي، 1988م، ج2، ص78 - 79.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص49. 	)2(



169

ناّدًة  شاّذًة  أي:  كلِّياتها؛«)1(  عن  مستغنيًة  الجزئيات  تكون  أن  »محاٌل  الشاطبي: 

عن االندراج تحت أّي أصل. فالبحث في جزئية ثابتة بحٌث عن أحّق الكّليات 

التي تتجاذبها،  الكلِّيات  التداخل بين  ثّم بحٌث في  بانضواء هذه الجزئية تحتها، 

وأيُّها أجدر بتخصيص اآلخر.

الّرتبة  أّن  العلوِّ والّسفول  الكلِّيات في  الكالم على مراتب  إّبان  وقد ذكرت 

على  الّدين  حفظ  يقّدم  الباب  هذا  ومن  الترجيح،  هذا  عوامل  أهّم  من  عامٌل 

م الضروري على الحاجي،  حفظ النفس، وحفظ النفس على حفظ المال، ويقدَّ

حات تقديم  ل، ومن المرجِّ ل على المكمِّ م المكمَّ والحاجي على التحسيني، ويقدَّ

المؤقتة،  على  الدائمة  والمصلحة  الخاّصة،  المصلحة  على  العاّمة  المصلحة 

جلب  على  المفسدة  دفع  وتقديم  تحققها،  المظنون  على  بتحققها  والمقطوع 
المصلحة، وتقديم دفع الّضرر األشّد على دفع الضرر األخف، وهلّم جّرًا.)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص8. 	)1(

وانظر عددًا من قواعد الموازنة بين الكلِّيات المعّبر عنها بـ«المصالح والمفاسد« في:  	)2(

الوكيلي، محمد. فقه األولويات: دراسة في الضوابط، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، - 

1997م، ص197 إلى آخر الكتاب.
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الفصل الثاني

مكانة الكليات التشريعية ووظائفها

تمهيد:

وخصائصها،  ومراتبها  وأنواعها  التشريعية  الكّليات  لحقيقة  البيان  هذا  بعد 

بيان  إلى  اآلتي  الفصل  في  فأدلف  كنهها،  عن  ى  تجلَّ قد  الغموض  أّن  أحسب 

أشرح  ثّم  واعتمادها،  اعتبارها  دوافع  أي:  والذاتية؛  الموضوعية  غاتها  مسوِّ

إلى  الفصل  نهاية  في  أَلِصل   ، الصحابة  وفقه  والسنة  الكتاب  في  مكانتها 

استنتاج الوظائف النظرية المنوطة بها، وكيفية تأثيرها في االجتهاد والفتوى، مع 

استخالص الضوابط المنهجية، والقيود الشرعية لطريقة توظيفها.

أواًل: المسّوغـات المـوضوعـية والذاتـية لتأثـير الكّلـيات التشريعـية فـي 

االجتهاد والفتوى

1- المسوِّغات الموضوعية:

أ- المحافظة على النََّسق التشريعي:

غائية  المصدر،  رّبانية  الشريعة  بأّن  ين  الدِّ في  فقيه  وكّل  مسلم،  كّل  يؤمن 

المنهج، واقعية النزعة، تتخذ من المعقولية أساسًا لالنتهاض بمصالح العباد في 

َسقية؛)1( أي: االنتظام  العاجل واآلجل، وهذه خصائص ُتكسبها بالّضرورة صفة النَّ

واالنسجام وااللتئام بين منطلقاتها وغاياتها ووسائلها، بين أحكامها ومقاصدها، 

واالختالل،  االختالف  إلى  منفذًا  فيها  تجد  ال  بحيث  وفروعها،  أصولها  وبين 

النِّـْبتة، وحسن  انتظامها في  اأَلسنان:  َسُق من كّل شيء ما كان على طريقة نظام واحد، وَنَسُق  النَّ 	)1(

عًا؛ قيل له: َنَسٌق حسن، والّنحويون يسّمون حروف العطف: حروف  تركيبها، والكالم إذا كان مسجَّ

َسق، ألّن الشيء إذا عطفَت عليه شيئًا بعده َجرى مْجًرى واحدًا. انظر:  النَّ

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج10، ص352.- 
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ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ُمنِزُلها  فقال:  وال إلى التضعضع واالعتالل، أخبر بذلك 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 82[، وقال: ژچ چ چ چ ڇژ 
العجز عن  وأثبته  ]األنعام: 104[،  ڄژ  ڄ  ڄ  ڦ  ژڦ  ]األنعام: 153[، وقال: 

ِوجدان ثغرات تفسد هذه النسقية مع َكَلف الكافرين عبر العصور بتكذيب هذه 

الشريعة، وتزييفها، وتشويه حقائقها،)1( فلم تزدد إاّل قّوًة وثباتًا ورسوخًا وظهورًا 

وانتشارًا وانتصارًا، فاْنَخزلوا واْنَخذلوا، 

فلم يِضْرها وأوهى قرَنه الوِعُل  كناطح صخرة يومًا لُيوِهَنها  

وبهذا اعترف أيضًا فقهاء التشريع الوضعي، وقّرروا في مصّنفاتهم »أّن ثّمة 
روحًا واحدًا عارمًا يسلك التشريَع اإلسالمي في بنيان محكم شامخ عتيد.«)2(

وإذا كان تناسق الّشريعة وعصمتها من التناقض فرعًا عن رّبانيتها، وغائيتها، 

التشكيك،  عن  نائيًة  ماٍت  مسلَّ تلك  وكانت  حقِّيتها،  عن  وبالجملة  ومعقوليتها، 

ومالِزمًة لإليمان مالَزمًة شرطية؛ إذ التناقض فيها دليٌل على اختباٍط في وضعها، 

واختالٍط في واضعها، وال ُينسب شيٌء من ذلك إلى الباري إاّل كان كفرًا، ألّنه 

ٌه متعاٍل عن ذلك عُلّوًا كبيرًا، وهو القائل عزَّ ِمن قائل: ژچ ڇ ڇ   متنزِّ
]النمل: 6[، والقائل: ژگگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڇ ڇ ڍ ڍ ژ 

ںژ ]هود: 1[ فليس إثبات َنَسقية الّشريعة في نفس األمر محلَّ ما نحن فيه من 
النقاش؛ إذ هي ثابتٌة بما يثبت اإليمان، بل المحّل هو الحفاظ على هذه النسقية 

في التشريع الذي لم يضعه الّشارع للخلق وضعًا مباشرًا بالوحي المقطوع بثبوته 

وداللته، بل أوكله إلى أهل االجتهاد أن يستنبطوه أو ينشئوه مهتدين بالمعرِّفات 

الّشرعية، متلبِِّبين بردائها، متزمِّلين بغطائها، فمن هذا الوجه اْنَتاط بهؤالء الواضعين 

واجُب حفظ هذه النسقية، والحذر من التضريب بين مقّررات التشريع، فإّنهم إذا 

لم يفعلوا نطقوا عن الّشرع بما لم يُقله، ونسبوا إليه ما لم ُيِرْده، فَيِضّلوا وُيِضلُّوا.

ابن  دار  الرياض:  التصرفات،  نتائج  ومراعاة  المآالت  اعتبار  معّمر.  بن  الرحمن  عبد  السنوسي،  	)1(

الجوزي، 2003م، ص52.

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص44. 	)2(
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التلقائية  من  بنحٍو  وال  العفوية،  من  بضرٍب  يتأتى  مّما  الحفظ  هذا  وليس 

التكليف، يحمل كّل ما في  ابتالٌء من االبتالء، وتكليٌف من  والسطحية، بل هو 

الكلمة من معنى الَكَلف والمشقة المقابل للدعة والراحة،)1( كما قال ابن العربي: 
»إّن اهلل سبحانه لم يجعل طرق األحكام نّصًا يدركه الَجَفَلى)2(...«)3(

ع المناحي  وذلك أّن النصوص الّشرعية حملت في َجَنباتها ِوفاضًا بيانيًا ُمَتسِّ

بل  االحتمال،  يطرقها  ال  التي  المعاني  لقواطع  ضًة  متمحِّ تجئ  ولم  واألرجاء، 

ة، كما قال  َتَتعاَوُره في الفهم وجوٌه ِعدَّ وضعها الّشارع الحكيم في قاَلب لغويٍّ 

ابن عباس رضي اهلل عنهما: »القرآن ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه،«)4( 

وهو الُمسّمى لدى األصوليين بالداللة الظنية، ولها سرٌّ أذكره بعد قليل.

مدلوالت  بين  التعارض  إحداهما  ظاهرتان،  الظنية  هذه  عن  تفّقأت  وقد 

الفقه  أدّلة  في  التعارض  دخول  جاز  »وإنما  الّنجار:  ابن  قال  كما  النصوص،)5( 

ين من أصله ليس باألمر الهيِّن الذي يحصل على نحو  جار: »إّن فهم الدِّ يقول األستاذ عبد المجيد النَّ 	)1(

من التلقائية كما يظّن بعض الّناس، بل هو أمٌر خطيُر الّشأن، وخاّصة إذا البسته ظروف من الّضعف 

في فقه الّلغة العربية وقوانينها في التعبير، أو من الميل إلى التعّسف في استخراج المعاني من وعائها 

الّلغوي«. انظر:

وزارة -  الدوحة:   ،)22( األّمة  كتاب  سلسلة  وتنزياًل،  فهمًا  التديُّن  فقه  في  المجيد.  عبد  النجار، 

األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1410ه، ج1، ص80.

أي: العاّمة من الناس. انظر:  	)2(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »جفل«، ج11، ص114.- 

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص654. 	)3(

بسيوني  بن  السعيد  تحقيق:  الخطاب،  بمأثور  الفردوس  بن شهردار.  أبو شجاع شيرويه  الديلمي،  	)4(

زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، 1986م، حديث رقم 4672، ج3، ص228.

وإذ نسلِّم بانتفاء التعارض بمعناه الحقيقي عن تشريع مصدُره الحكيم العليم الخبير؛ فحقيقة هذا  	)5(

ز، قال الشاطبي:  التعارض أّنه ظاهريٌّ منقدٌح فقط في أذهان الناظرين، أّما نسبته إلى األدلة فتجوُّ

»كّل من تحّقق بأصول الشريعة فأدّلتها عنده ال تكاد تتعارض، كما أّن كّل من حّقق مناط المسائل 

فال يكاد يقف في متشابه، ألّن الّشريعة ال تعارض فيها ألبتة، فالمتحقِّق بها متحقٌِّق بما في األمر، 

فيلزم أن ال يكون عنده تعارض«. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص294.- 
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واالستنباط،  الفهم  في  المجتهدين  أنظار  اختالف  واألخرى  ظنية،«)1(  لكونها 

وتعّدد مناهجهم وطرائقهم في رفع ذلكم التعارض، ألجل التوّصل إلى الحكم 

الّشرعي الّصحيح، كما قال الشاطبي: »فالظنِّيات عريقٌة في إمكان االختالف،«)2( 

السّنة،  القرآن، وال صّحة ما صّح لديهم من  ولم يعصمهم من االختالف تواتر 

كما قال ابن عاشور: »قد كان القرآن بين يدي جميع المجتهدين فلم يتفقوا على 

صحيٍح  حديٍث  من  »فكم  تيمية:  ابن  وقال  منه...«)3(  استنبطوها  التي  األحكام 

ومعناه فيه نزاٌع كثير؛«)4( إْذ »جهات دالالت األقوال متسعة جّدا يتفاوت الناس 
في إدراكها وفهم وجوه الكالم بحسب ِمَنح الحّق سبحانه ومواهبه...«)5(

به  ُعرضت  الذي  المنهج  من خصائص  وغيُره  هذا،  الظنية  عامل  كان  وإذا 

أسباب  عن  عالوًة  الجملة،  حيث  من  الظاهرتين  هاتين  تقّبل  يسوِّغون  األدّلة 

ْبعية والنفسية  موضوعية أخرى، كاختالف المدارك العقلية، وتباين الخصائص الطَّ

واجتماعية،  جغرافية،  عوامل  ُتنتجها  والتي  األدّلة،  تلك  في  والّناظرين  للعلماء 

الّطلب،  إّبان  َأْخالفها  ارتضعوا  التي  العلمية  المشارب  وكذا  وثقافية،  وسياسية، 

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج4، ص600. 	)1(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص168. 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص189. 	)3(

ابن تيمية، أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم. نقد مراتب اإلجماع، عناية: حسن أحمد إسبر، بيروت:  	)4(

دار ابن حزم، 1998م، ص304، وإذا كان هكذا فقول اإلمام الشافعي: »إذا صّح الحديث فهو 

ٌد بقطعية الداللة بحيث ال يكون َثمَّ مجاٌل الختالف الفهم، أو بالسالمة من المعارض،  مذهبي«، مقيَّ

وإاّل فالصّحة وحدها ال تكفي التخاذ الحديث مذهبًا. وانظر هذا المعنى في: 

القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص450. - 

ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، مرجع سابق، ص204.- 

وأفرد السبكي لهذه المقالة كتابا خاّصًا يشرحها فيه. انظر: 

لبي إذا صّح الحديث فهو مذهبي، -  السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي. معنى قول اإلمام المطَّ

حّققه وخّرج أحاديثه: كيالني محّمد خليفة، الرياض: مؤسسة قرطبة، )د. ت.(.

ابن تيمية، أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم. رفع المالم عن األئمة األعالم، الرياض: الرئاسة العامة  	)5(

إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 1983م، ص29.
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م فيه، لكن ال بّد من تقرير حقيقة أخرى،  مّما ال يمكن -إلى حدٍّ بعيٍد- أن ُيتحكَّ

وهي عروض التقصير ألداء الناظرين في األدلة، والمقصود بالتقصير ما ال يرجع 

إلى العوامل الموضوعية المذكورة، بل إلى العنصر الذاتي المتمثِّل في استعجال 

استصدار الحكم قبل استفراغ الوسع، أو قبل استجماع مؤهِّالت النظر وشرائطه، 

ال  مستفحاًل  ُبعدًا  الخالف  أخذ  وإلى  التعارض،  َوْهم  تضخيم  إلى  يفضي  فإّنه 

يسوغ، وإذ ذاك تنخرم النسقية، وسرعان ما ينزلق األمر إلى مهاوي االبتداع، ثّم 

إلى مجاري الزيغ والضالل، وهو المحذور، ومربط ما نحن فيه.

الكلِّيات  في  النظر  إغفال  يهّمنا  فيما  أهّمها  مقّدمات،  التقصير  لهذا  إّن 

عن  بحثنا  في  الُمثَبتة  والحاكمية  الهيمنة  موقع  في  إيقاعها  وإهماُل  التشريعية، 

بحيث  بإطالق،  مستسَهاًل  ظاهريًا  أّوليًا  أخذًا  األدّلة  بأخذ  والولوع  الخصائص، 

وُيَصْرُف  ِعرق،  نبضة  فيه  يدع  بترًا ال  التشريعية  المنظومة  الّدليل عن جسد  ُيْبتر 

كان  إن  فيه  التأّمل  من  تمامًا  وُيستعفى  كّلي؟  أم  هو  أجزئٌي  نوعه،  عن  ْرُف  الطَّ

راَد  التي تتجاذبه؟ وأين يجدر إدراجه؟ وهل يخِرم إعماُله اطِّ الكلِّيات  جزئيًا ما 

كلِّيه، أو ثباَته، أو عموَمه القاطع؟ وإن كان كلِّيا ما رتبته؟ وهل يضطرب التآلف 

بينه وبين ما فوقه أو تحته؟ وهلّم جّرا مّما يتطلّبه االستحفاظ على نسقية الّشريعة 

َشْوِفه،  ُقبالة  التشريعية  الكلِّيات  المتفّقه  َجعل  لو  بينما  وموافقات،  موازنات  من 

يخرِّج  جعل  »ومن  القرافي:  قال  ثبوتها،  بعد  قدٌم  له  تزلُّ  ال  َشْوِقه؛  وتحنان 

الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلِّية تناقضت عليه الفروع واختلفت، 

ومن ضبط  وقنطت...  لذلك  نفسه  واضطربت، وضاقت  فيها  وتزلزلت خواطره 

الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكلِّيات، واّتحد 
عنده ما تناقض عند غيره وتناسب.«)1(

ــال، فللشــاطبي  ــذا اإلغف ــورة ه ــز خط ــي تبري ــُت أن أتفاصــح ف ــا حاول ومهم

كالٌم يصــحُّ مضربــًا للمثــل: قطعــت جهيــزُة قــوَل كلِّ خطيــب، آثــرُت أن أثبتــه 

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص3. 	)1(
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بطولــه لنفاســته، وقــد أورده فــي االعتصــام فــي ســياق بيــان مأخــذ أهــل البــدع فــي 

االســتدالل، وأّن مــن ســيمتهم االنحــراف عــن األصــول الواضحــة، فقــال رحمــه 

اهلل: »ومــدار الغلــط فــي هــذا الفصــل إّنمــا هــو علــى حــرف واحــد، وهــو الجهــل 

ــد  ــة عن ــإّن مأخــذ األدل ــا لبعــض، ف ــه بعضه ــدم ضــّم أطراف ــرع، وع بمقاصــد الّش

األئمــة الراســخين إّنمــا هــو علــى أن تؤخــذ الّشــريعة كالّصــورة الواحــدة بحســب 

هــا،  مــا ثبــت مــن كلِّياتهــا وجزئياتهــا المرّتبــة عليهــا، وعامِّهــا المرّتــب علــى خاصِّ

ــر ِبَبيِّنهــا، إلــى مــا ســوى  دهــا، ومجملهــا المفسَّ ومطلقهــا المحمــول علــى مقيَّ

ذلــك مــن مناحيهــا، فــإذا حصــل للناظــر مــن جملتهــا حكــم مــن األحــكام فذلــك 

ــل اإلنســان  ــريعة[ إاّل مَث ــا ]أي: الّش ــا مَثُله ــن اســتنبطت، وم ــه حي ــذي نظمــت ب ال

الّصحيــح الّســوي، فكمــا أّن اإلنســان ال يكــون إنســانًا حّتــى ُيســتنطق،)1( فــال ينطــق 

ــّرأس وحــده، وال باللِّســان وحــده،  ــد وحدهــا، وال بالرِّجــل وحدهــا، وال بال بالي

ي بهــا إنســانًا، كذلــك الّشــريعة ال ُيطلــب منهــا الحكــم  بــل بجملتــه التــي ُســمِّ

علــى حقيقــة االســتنباط إاّل بجملتهــا، ال مــن دليــل منهــا، أيِّ دليــل كان، وإن 

ظهــر لبــادئ الــّرأي ُنْطــق ذلــك الّدليــل، فإّنمــا هــو توهمــي ال حقيقــي، كاليــد إذا 

اســتنطقت، فإّنمــا تنطــق توهمــًا ال حقيقــة، مــن حيــث علمــَت أّنهــا يــُد إنســان، ال 

ر الّشــريعة صــورًة  ــه محــال، فشــأن الّراســخين تصــوُّ مــن حيــث هــي إنســان، وألّن

واحــدة، يخــدم بعضهــا بعضــًا، كأعضــاء اإلنســان إذا ُصــوِّرت صــورًة مثمــرة، 

ــًا،  لي ــوًا وأخــذًا أوَّ ــٍل كان، عْف ــا، أيِّ دلي ــل م ــي المتشــابهات أخــُذ دلي بع وشــأن متَّ

وإن كان َثــمَّ مــا يعارضــه مــن كلِّــي وجزئــي، فــكان العضــو الواحــد ال ُيعطــي فــي 

بــع متشــابه، وال يّتبعــه إاّل مــن  بعــه متَّ مفهــوم أحــكام الّشــريعة حكمــًا حقيقيــًا، فمتَّ
ــه)2( ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]النســاء: 122[.«)3( ــا شــهد اهلل ب ــغ، كم ــه زي ــي قبل ف

إشارًة إلى قول المنطقيين: »اإلنسان حيوان ناطق«. 	)1(

يقصد قول اهلل تعالى: ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  	)2(

ڭ ڭژ ]آل عمران: 7[.
الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج1، ص244 - 245. 	)3(
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النظر  هذا  أغفل  من  إلى  التقصير  فنسب  عاشور،  ابُن  غزل  نسجه  وعلى 

معرفة  عن  تستغني  ال  اللفظية  الشريعة  »أدّلة  عنوان  تحت  فقال  المتفقِّهين،  من 

ل في خضخاض من  ر بعض العلماء، ويتوحَّ المقاصد الشرعية«: »ومن هنا ُيقصِّ

فظ  ه رأيه إلى اللَّ األغالط في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ، ويوجِّ

مقتنعًا به، فال يزال ُيقلِّبه وُيحلِّله، ويأمل أن يستخرج ُلبه... وفي هذا المقام يظهر 
ثين المقتصرين في التفقُّه على األخبار.«)1( تقصير الظاهرية، وبعض الُمحدِّ

ــان كالّشــمس فــي خــدر أمِّهــا  ــإذا تقــّررت هــذه الكلمــات الناصعــة، فقــد ب ف

أّن الحفــاظ علــى نســقية الشــريعة والتئــام أطرافهــا ال يتــّم إاّل بالنظــر إلــى الكلِّــي 

باعتبــاره مهيمنــًا، وأّمــا الجزئــي الــذي صــّح ثبوُتــه فُيتلّمــس إدراجــه فــي كّليــه 

ــا  ــِح م ــتعراض أْصَل ــي اس ــد ف ــة الجه ــتفراغ ُصباب ــع اس ــدار، م ــر إه ــح بغي الّصحي

يمكــن اندراجــه فيــه، واســتنزاف ُباللــة الَعــَرق فــي إعمــال الموازنــة بيــن المراتــب، 

وحفــظ التآلــف بينهــا، كّل ذلــك مــع الّلبــث والمكــث فــي ترجيــع البصــر، وترديــد 

ــي  ــإذا تعاصــى الجزئ ــل، ف ــة الخل ــام جه ــّن انحس ــى الظ ــب عل ــى يغل ــر، حت الّنظ

ل بغيــر اعتســاف، أّمــا التعامــي عــن جميــع ذلــك والَتَصــاّم، وإعمــال الجزئــي  ُتــُؤوِّ

َســقية، وتحريــٌق لســفينتها الُمنجيــة مــن  كيفمــا اتفــق؛ فهــو تخريــٌق لِســْربال النَّ

ــغ، ومتاهــة الضــالل. الغــرق فــي ُلجــج الّزي

ب- المحافظة على شمول الشريعة لكافة الناس، وصلوحها للتطبيق في كّل 

حال وزمان ومكان:

تختّص شريعة اإلسالم بأشياء ال ُتلفى في الّشرائع قبلها، ومنها: الختام بحيث 

ال تأتي شريعٌة بعدها، لقوله تعالى: ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ ]األحزاب: 40[، 

والّشمول بحيث تتوّجه بالخطاب إلى اإلنس والجاّن، من غير اختصاٍص بزمان 

أو مكان، منذ مبعث سّيدنا محّمد ، لقوله تعالى: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژۀ  ]األعراف: 158[، وقوله:  ہژ  ہ  ہ 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص204. 	)1(
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ھژ ]سبأ: 28[، ولهذا؛ استلزم أن تكون في نفس األمر وافيًة بما يِعنُّ للّناس 
من أحداث، مواِكبًة كلَّ إصباٍح وإمساٍء يتفّلقان عن سيٍل عارم من المستجّدات، 

المتغيِّرات والمستحدثات، وذلك في سيرورة ال تنقطع، وطروء  وكمٍّ هائل من 

مستمّر ال يتخّلف، كما قال ابن خلدون )توفي 808ه(: »أحوال العالم واألمم 

وعوائدهم ونحلهم ال تدوم على وتيرة واحدة، ومنهاج مستقّر، إّنما هو اختالٌف 

على األّيام واألزمنة، وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في األشخاص 

واألوقات واألمصار؛ فكذلك يقع في اآلفاق واألقطار واألزمنة والّدول، سّنة اهلل 
التي قد خلت في عباده.«)1(

إسعافها  وعن  البشرية،  لمشكالت  الحلول  عن ضمان  الّشريعة  قعدت  فلو 

لكلِّ  وال صالحًة  خالدة،  خاتمًة  شاملًة  تكون  ال  فإنها  قضاياها،  أحكام  بتشريع 

حاٍل وزماٍن ومكان، وليس كذلك قطعًا وإجماعًا، لقوله تعالى: ژڇ ڇ ڍ ڍ 

]النحل: 89[،  ڄژ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ژڦ  ]األنعام: 38[، وقوله:  ڌژ  ڌ 
وقوله: ژمج جح مح جخژ ]مريم: 64[.

قال اإلمام الّشافعي: »فليست تنزل بأحٍد من أهل دين اهلل نازلٌة إاّل وفي كتاب 

اهلل الّدليل على سبيل الهدى فيها،«)2( وقال الجويني: »والّرأي المبتوت المقطوع 
به عندنا أّنه ال تخلو واقعٌة عن حكم اهلل تعالى، متلّقى من قاعدة الّشرع.«)3(

ولهذا؛ لزم أن ينتاَط حفُظ خلودها وصلوحها بأهل االجتهاد كما انتاط بهم 

الّسبيل إلى ذلك والنصوص محدودٌة  الّنسقية، وهنا مكمن الّسؤال: كيف  حفظ 

معدودٌة مجموعٌة بين دفوف المصاحف ودواوين السّنة، وما ينحصر كيف يّتسع 

لما ال ينحصر؟

ابن خلدون، أبو زيد عبد الّرحمن بن محّمد. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  	)1(

مة«،  بــ«المقدِّ معروف  منه  األّول  والجزء  خلدون«،  ابن  »تاريخ  األكبر  الشأن  ذوي  من  عاصرهم 

تحقيق: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 1988م، ج1، ص38.

الشافعي، الرِّسالة، مرجع سابق، ص110. 	)2(

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص743. 	)3(
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المنصوصـــات،  فـــي  األحـــكام  مآخـــذ  انحصـــرت  »لـــو  الجوينـــي:  قـــال 

والمعانـــي المســـتثارة منهـــا لمـــا اّتســـع بـــاب االجتهـــاد، فـــإّن المنصوصـــات 

ـــال  ـــًة مـــن بحـــر،«)1( وق ـــريعة َغْرف ســـع الّش ـــع مـــن ُمتَّ ـــا ال تق ة إليه ـــُزوَّ ـــا المع ومعانيه

 عبـــارًة أخـــرى نوردهـــا لشـــهرتها، وهـــي: »والّنصـــوص ال تفـــي بالعشـــر مـــن 
معشار الّشريعة.«)2(

تحت  دخولها  يصّح  فال  تنحصر،  ال  الوجود  في  »الوقائع  الّشاطبي:  وقال 
األدّلة المنحصرة.«)3(

وقال ابن العربي )توفي 543ه( عائبًا أهل الظاهر:

 قالوا الظواهر أصٌل ال يجوز لنا           عنها العدول إلى رأٍي وال نظـــــــــــــــر
 إّن الّظواهر معدوٌد مواقـــــــــُعها          فكيف تحصي بيان الحكم في البشر)4(

ــة  ــيخه العاّلمـ ــرة شـ ـ ــه لمذكِّ متـ ــالم فـــي مقدِّ ــد سـ ــة محّمـ ــيخ عطيـ ــال الشـ وقـ

لـــن  الّنصـــوص  أّن  »ومعلـــوٌم  )توفـــي 1973م«:  الشـــنقيطي  األميـــن   محّمـــد 
تالحق األحداث.«)5(

إلى    الّنبي  بعثه  لّما    بن جبل  معاذ  أيضًا حديُث  الحقيقَة  ويقرِّر هذه 

اليمن قاضيًا، وقال له: »كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟«، قال: »أقضي بكتاب 

اهلل«، قال: »فإن لم تجد في كتاب اهلل؟«، قال: »فِبُسنة رسول اهلل «، قال: »فإن 

لم تجد في ُسّنة رسول اهلل  وال في كتاب اهلل؟«، قال: »أجتهد رأيي وال آلو«، 

المرجع السابق، ج2، ص1116 - 1117. 	)1(

المرجع السابق، ج2، ص819. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص104. 	)3(

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، بيروت: دار الكتب  	)4(

العلمية، )د. ت.(، ج10، ص112.

الناظر البن قدامة،  الفقه على روضة  المختار. مذكِّرة أصول  الشنقيطي، محمد األمين بن محّمد  	)5(

الجزائر: الدار السلفية، )د. ت.(، ص3.
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ق رسوَل رسولِِ اهلل لما  فضرب رسول اهلل  صدره وقال: »الحمد هلل الذي وفَّ
يرضي رسوَل اهلل.«)1(

والّشاهد قوله: »فإن لم تجد...؟«... »فإن لم تجد...؟«

ويخطئ بعض اإلخوان عندما يرّدون هذه المقاالت، وهذا الحديث معها، 

الّشرع  هو  ياق  السِّ هذا  في  باألدّلة  أو  بالنصوص  المقصود  أّن  يحسبون  ألّنهم 

بُرّمته، حّتى يسع المرَء أن يقول في الواقعة بمحض العقل والّرأي الذي ال يستند 

األئّمة  مراد  أّن  والحقُّ  ها.  كلَّ يفقدها  حيث  اإلجمالية،  والّدالئل  المعرِّفات  إلى 

في  وشدا  بأقوالهم،  تأّنس  من  فيه  يستريب  ال  واحدًا  وقواًل  قطعًا  هكذا،  ليس 

بلملمة  إاّل  ُيفهم على وجهه  ما ال  كثيرًا  ما  فكرٍة  في  العلماء  مراميها،)2( وكالم 

أطراف تلك الفكرة في شّتى مواضع ورودها عندهم. ومن فعل ذلك فيما نحن 

ما  العبارات  هذه  في  وباألدّلة  بالنصوص،  المقصود  أّن  اليقين  بعين  رأى  فيه 

إاّل جزئية  يشمل  لفظًا ال  كان  ما  أو  للتعميم،  يصلح  األعيان ال  قضايا  كان من 

المرسل،  باالستدالل  أو  بالقياس  ولكن  بالّلفظ  فليس  غيرها  شمل  فإن  معّينة، 

القضاء، حديث  الرأي في  اجتهاد  باب:  داود، مرجع سابق، كتاب: األقضية،  أبي  سنن  داود،  أبو  	)1(

رقم 3592، ج3، ص303. قال ابن العربي: »اختلف الّناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: 

ين: القول بصّحته، فإّنه حديٌث مشهوٌر يرويه شعبة بن  ال يصّح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدِّ

ين فهم أصحاب معاذ، فال يضّره  الحّجاج...،« وقال ابن القّيم: »فهذا حديٌث وإن كان عن غير ُمَسمِّ

ذلك؛ ألّنه يدّل على شهرة الحديث، وأّن الذي حّدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب 

معاذ، ال واحٌد منهم، وهذا أبلغ في الّشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو ُسمِّي، كيف وشهرة 

دق بالمحّل الذي ال يخفى؟ وال ُيعرف في أصحابه  ين والفضل والصِّ أصحاب معاذ بالعلم والدِّ

العلم  أهل  يشّك  المسلمين وخيارهم، ال  أفاضل  بل أصحابه من  مّتهم وال كّذاب وال مجروح، 

بالّنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئّمة الحديث: إذا رأيت شعبة 

في إسناد حديث فاشدد يديك به...« انظر:

ابن العربي، عارضة األحوذي، مرجع سابق، ج6، ص72 - 73، - 

ابن القيم، إعالم الموقِّعين، مرجع سابق، ج1، ص154 - 155.- 

وقد ذكرُت في خاّصة »الّشرعية« من خصائص الكلِّيات التشريعية ما يعين على إزالة هذا الّلبس،  	)2(

فُينظر، ص148.
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يدخالن  المرسل  واالستدالل  القياس  لكّن  النصوص،  في  يدخل  ال  وكالهما 

فيه  ويدخل  المآل،  واعتبار  الذرائع،  وسّد  االستحسان،  فيه  ويدخل  الّشرع،  في 

العمومات اللفظية والمعنوية، وكّل هذه ليست هي المقصودة، ويكفي أّن مشكلة 

كر: كيف الّسبيل إلى استدامة ُصُلوح الشريعة  هذا العنصر؛ أي: السؤال السابق الذِّ

األئّمة  هؤالء  كالم  خالل  من  عنه  سأجيب  النصوص؟  محدودية  مع  للتطبيق 

أنفسهم، أصحاِب العبارات بمحدودية النصوص: الجويني والشاطبي وغيرهما، 

لينكشف لنا مقصودهم حّقًا وصدقًا، فأقول:

الجواب عن السؤال المثار هو أّن الكلِّيات التشريعية »أحكامًا ومقاصَد« هي 

الكلِّية  ألّن  األبدي،  وصلوحها  وشمولها  الّشريعة  خلود  على  المحافظة  ضامن 

عن  تنضب  ال  استيعابية  وقدرًة  شمولية،  طاقًة  يكسبها  وهذا  مّطردة،  ثابتة  عاّمة 

تكرار الِوْرد، وال تخَلق عن كثرة الرّد.

قال الزنجاني )توفي 656ه(: »ذهب الّشافعي  إلى أّن التمّسك بالمصالح 

المعّينة؛  الخاّصة  الجزئيات  إلى  مستندة  تكن  لم  وإن  الّشرع  كّلي  إلى  المستندة 

جائز... واحتّج في ذلك بأّن الوقائع الجزئية ال نهاية لها، وكذلك أحكام الوقائع ال 

حصر لها، واألصول الجزئية التي ُتقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية، 

والمتناهي ال يفي بغير المتناهي، فال بّد إذًا من طريق آخر ُيتوّصل بها إلى إثبات 

األحكام الجزئية، وهي التمّسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الّشرع ومقاصده 
على نحو كّلي، وإن لم يستند إلى أصل جزئي.«)1(

وهذا ما احتّج به الجويني في مسألٍة تصُلح مثااًل عمليًا لما نحن فيه -وبالمثال 

يتضح المقال-، وهي في ميراث الخنثى:)2( إذا مات َمن للخنثى حقٌّ في إرثه، 

الوارثين  أنصبة  وتختلف  أنثى،  نصيبه  تقدير  يختلف عن  ذكرًا  نصيبه  تقدير  فإّن 

أديب  محمد  تحقيق:  األصول،  على  الفروع  تخريج  أحمد.  بن  محمود  المناقب  أبو  الزنجاني،  	)1(

الصالح، بيروت: مؤّسسة الّرسالة، 1398ه، ص320 - 322.

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل. نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم  	)2(

محمود الّديب، جّدة: دار المنهاج، 2007م، ج9، ص323 - 324.
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ن بأّيهما يلحق الخنثى: بالّذكر أم باألنثى؟  تبعًا لذلك، ومحّل هذا حيث لم يتبيَّ

بالبلوغ،  ُتعرف حاله  ما  غالبًا  إْذ  الخنثى مشكاًل؛  يكن  لم  إن  البلوغ  قبل  وذلك 

ومطلقًا إذا كان مشكاًل، واألصل في هذه الحال أن ُيوَقف الماُل فال ُيقسم حّتى 

يتبّين أمر الخنثى، وال شكَّ أّن االنتظار إلى البلوغ ُمضرٌّ بالورثة إذا طال، بأن كان 

الخنثى مولودًا جديدًا أو في أّول العمر، وهو أشّد إضرارًا إذا تعّذرت معرفة نوع 

الخنثى في حال كونه مشكاًل؛ إْذ يمتنع تقسيم المال إاّل بالتصالح؛ أي: بفرض 

الخنثى ذكرًا أو أنثى مجّرد فرض، وذلك يستتبع َقبول الورثة بدخول النقص على 

اآلخر، وهذا  الفرض  إلى  بالّنسبة  اآلخرين  أنصبة  يادة على  والزِّ بعضهم،  أنصبة 

للبعض  نصيبه  من  بعضهم  يهب  أن  يتضّمن  والّزيادة  بالّنقص  والقبول  التصالح 

هام خمسٌة بتقدير  اآلخر، فمثاًل لو كان الورثة ثالثة إخوة: ابنًا، وبنتًا، وخنثى، فالسِّ

بتقدير  وأربعٌة  واحد،  وللبنت  اثنان،  ولالبن  اثنان،  منها  للخنثى  ذكرًا،  الخنثى 

الخنثى أنثى، للخنثى منها واحد، وللبنت واحد، ولالبن اثنان، فلو تصالحوا على 

اعتبار الخنثى ذكرًا، كان حّظ كلٍّ من االبن والبنت أنقص مّما لو اعُتبر الخنثى 

أنثى؛ ألّن سهمين من خمسة أقّل من سهمين من أربعة، وسهٌم من خمسة أقّل 

من سهٍم من أربعة، ويكون حّظ الخنثى باعتباره ذكرًا أزيد مّما لو اعتبر أنثى، ألّن 

نًا لهبة كلٍّ من  سهمين من خمسة أكثر من سهٍم من أربعة، فيكون التصالح متضمِّ

االبن والبنت من نصيبه للخنثى، ولو عكسنا الّصورة يكون الخنثى هو الواهب.

ال  ألّنه  ألحدهم؛  بعُد  مملوكًا  ليس  والمال  الهبة  تصّح  كيف  واإلشكال: 

يصير مملوكًا إاّل بعد القسمة، ال قبلها، وعدم الملك مانٌع من الهبة، وهذا يبطل 

لح، فتتعّطل قسمة المال، ويستمّر اإلضرار، فما الحّل؟ الصُّ

وأن  بّد  فال  اصطلحوا  إذا  أّنهم  عندي  الفقه  يقتضيه  »والذي  الجويني:  قال 

يتهاَدْوا ويتواهبوا، فإّنهم إن لم يفعلوا ذلك بقي ما في يد كلِّ واحد على حكم 

ذلك عن جهالة؟  ]أي: صدور[  فَصَدُر  تواهبوا،  إذا  قيل:  فإن  الوقف وصورِته، 

قلنا: نعم، األمر كذلك، ولكن الجهالة محتَملة عند الّضرورة وإفضاِء األمر إلى 
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التعطيل... وكلِّياُت الّشريعة داّلٌة على أّن األحكام ال تبقى مشكلًة ال فيصل فيها، 
لح َفْصاًل لإلشكال الواقع.«)1( فكان الصُّ

فتـرى أّنـه اسـتدّل علـى صّحـة الّصلـح بتجّنـب تعطيـل مصلحـة الورثـة، ونفـي 

الّضـرر عنهـم، وهـذا دليـٌل كلِّـي ال جزئـي؛ حيـث إّن النظـر الجزئـي الّصـارم ال 

يحـّل المشـكلة، وانظـر كيـف قـّرر أّن الّشـريعة ال تعجـز عن حلِّ أّية مشـكلة بقوله: 

»وكلِّيـاُت الّشـريعة داّلـٌة علـى أّن األحـكام ال تبقـى مشـكلًة ال فيصـل فيهـا«، مـع 

ـن أّن الوفـاء بأحـكام الحـوادث يقـع  أنـه قـال آنفـًا: إّن النصـوص غيـر وافيـة، فبيَّ

بكلِّيـات الّشـريعة ال بجزئياتهـا، وهكـذا يتحّصـل أّنـه لـم يقصـد بالنصـوص إاّل مـا 

كان جزئيـًا.

والّشــاطبي -علــى منوالــه- يجــزم أّن القــرآن جامــع، والّشــريعة تاّمــة، مــع 

قولــه آنفــًا: الوقائــع غيــر المنحصــرة ال تدخــل تحــت األدلــة المنحصــرة، فيقــول: 

»فالقــرآن علــى اختصــاره جامــع، وال يكــون جامعــًا إاّل والمجمــوع فيــه أمــوٌر 

كلِّيــات، ألّن الّشــريعة تّمــت بتمــام نزولــه، لقولــه تعالــى: ژچ چ چ ڇژ 

ــراد  ــو كان الم ــة: »ل ــذه اآلي ــى ه ــًا عل ــي االعتصــام تعليق ــول ف ــدة: 3[،«)2( ويق ]المائ

باآليــة الكمــال بحســب تحصيــل الجزئيــات بالفعــل، فالجزئيــات ال نهايــة لهــا، فــال 

تنحصــر بمرســوم، وقــد نــّص العلمــاء علــى هــذا المعنــى، فإّنمــا المــراد الكمــال 

بحســب مــا ُيحتــاج إليــه مــن القواعــد الكّليــة التــي يجــري عليهــا مــا ال نهايــة 

ــات مــن الشــريعة،  ــٌة لمــكان الكلِّي ــة حاصل ــن أّن الجامعي  فبيَّ
ــوازل،«)3( ــه مــن الن ل

ــًا. ــة المنحصــرة« مــا كان جزئي ــه قصــد بـ«األدّل فيتأّكــد أّن

تعالى بعث  »إّن اهلل  فيقول:  الفكرة  تيمية هذه  ابن  خ  السّنة يرسِّ وفي جانب 

م بالكلمة الجامعة العاّمة التي هي قضية كلِّية،  دًا  بجوامع الكلم، فيتكلَّ محمَّ

الجويني، نهاية المطلب، مرجع سابق، ج9، ص324. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص367. 	)2(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص305. 	)3(
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وقاعدة عاّمة، تتناول أنواعًا كثيرة، وتلك األنواع تتناول أعيانًا ال ُتحصى، فبهذا 
الوجه تكون الّنصوص محيطًة بأحكام أفعال العباد.«)1(

ونجد هذا المعنى واحدًا من هواجس العاّلمة ابن عاشور في كتابه »مقاصد 

وشرحه  اإلسالم«،  شريعة  »عموم  بعنوان:  جامٍع  بعنصٍر  أفرده  وقد  الّشريعة«، 

بعبارات متينة رصينة، فائقة البيان، محكمة اإلتقان، دامغة الحّجة والبرهان، أنتقي 

ن أن يكون معنى صلوحية شريعة اإلسالم لكّل  منها خالصتها، وهي قوله: »فتعيَّ

ِحكم ومصالح، صالحًة  على  مشتملة  ومعاني  كلِّيات،  أحكاُمها  تكون  أن  زمان 
َور، مّتحدة المقاصد.«)2( ألن تتفّرع منها أحكاٌم مختلفة الصُّ

قوله:  أي  قليل؛  قبل  عنه  المنقولة  العبارة  سالم  محّمد  عطية  الشيخ  وُيتّم 

المجتهدين أن  بقوله: »فكان على  النصوص لن تالحق األحداث«  أّن  »ومعلوٌم 
يبحثوا عن عموماٍت وكلِّياٍت تندرج فيها تلك الجزيئات...«)3(

َضْرُعها،  التي ال يجفُّ  الَحُلوب  التشريعية« هي  »الكلِّيات  أّن  يتبّين  وهكذا 

والَجُلوب التي ال يضيق َذْرُعها، وإذا كانت كذلك ُذْكرًا أّن عمادها العمومات كما 

العاّم إذا ورد على سبب  ُعلم، فمّما يقّر العين أّن حقيقة الخالف المشهور في 

خاّص؛ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص الّسبب؟ ليس خالفًا في تعدية العاّم 

إلى مشموالت معناه، وإّنما الخالف في التعدية بم تكون؟ أباللفظ، أم بالقياس 

على المعنى؟

قـــال ابـــن تيميـــة: »والّنـــاس وإن تنازعـــوا فـــي الّلفـــظ العـــام؛ هـــل يختـــّص 

بســـببه أم ال؟ فلـــم يقـــل أحـــٌد مـــن علمـــاء المســـلمين إّن عمومـــات الكتـــاب 

ـــن، وإّنمـــا غايـــة مـــا ُيقـــال إّنهـــا تختـــّص بنـــوع  والســـّنة تختـــّص بالّشـــخص المعيَّ

ــا بحســـب اللفـــظ،  ــوم فيهـ ــبهه، وال يكـــون العمـ ــا يشـ ــّم مـ ذلـــك الّشـــخص، فيعـ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج18، ص280. 	)1(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص327. 	)2(

الشنقيطي، مذكِّرة أصول الفقه على روضة الناظر، مرجع سابق، ص3. 	)3(
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ــة لذلـــك  ــًا، فهـــي متناولـ ــرًا أو نهيـ ـــن إن كانـــت أمـ ــا ســـبب معيَّ ــة التـــي لهـ واآليـ
ــه.«)1( ــن كان بمنزلتـ ــخص ولغيـــره مّمـ الّشـ

أكثره،  في  للتفريع  مجتنبًا  أغلبه،  في  كلِّيًا  القرآن  نفهم وجه مجيء  هنا  من 

وندرك أّن الغاية من ذلك هي استيعاب ما ال ينحصر من وقائع الّزمان إلى يوم 

القيامة، ونفهم لماذا جاءت النصوص الجزئية ظنيًة في األغلب، وندرك أّن الغاية 

من ذلك هي اّتساع الوعاء اللغوي لمختلف االحتماالت، بحيث يتمّكن المجتهد 

انتخاب أنسبها لحوقًا بكّلي كذا، أو كلِّي كذا، في كّل مّرٍة بحسبها، ونفهم  من 

لماذا نهى النبي  عن كثرة السؤال، وندرك أّن الغاية هي ترك الّناس في َسَعٍة 

من التفصيالت الملزمة، ونفهم لماذا سكت الّشرع عن أشياء كثيرة، وندرك أّن 

الغاية هي إيكال األمر إلى أهل االجتهاد.

ت- المحافظة على واقعية الّشريعة:

لم تكن الّشريعة يومًا ُمُثاًل طّنانًة هائمًة بها ُسُبحات الفكر والخيال في ُمْنَقَطٍع 

َبْدِوّيًا مبتوَت العالئق والُعرى بأسباب  الواقع وُمْضَطَربه، وال ُعرفًا  عن ُمْصَطَرع 

الكون،  حركة  مع  متفاعلٌة  بالحياة،  نابضٌة  شريعٌة  هي  بل  ن،  والتمدُّ الحضارة 

الخلق  مصالح  دامت  ما  بها  ضائقة  غير  متغيِّرات،  من  فيها  يتوّلد  لما  مستجيبٌة 

ًة غيَر منخرقة، جاريًة على هدي التشريع العاّم. ُمْسَتِتبَّ

قال الدريني: »التشريع اإلسالمي -بل كّل تشريع- ال يعمل في فراغ نظري 
أو منطقي َبْحت، وإّنما التشريع للواقع بظروفه ومالبساته.«)2(

ت هــذه الواقعيــة فــي َســَنن تشــريعي متكامــل، تضاّمــت فيــه الّدالئــل،  وقــد َتبــدَّ

وتضافــرت علــى إنتاجــه الّشــواهد بحيــث لــم تكــن اهتمامــات التشــريع قــطُّ عينيــًة، 

الّصالحيــة  أو  الجغرافيــة،  بالمحدوديــة  أو جزئيــًة محكومــًا عليهــا  نمطيــًة،  أو 

ــة لزمــن  ــم يعتســف هــذا التشــريع فــي حمــل العصــور التالي ــة، ول ــة المؤقت الزماني

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج13، ص339. 	)1(

الدريني، فتحي. نظرية التعّسف في استعمال الحّق، دمشق: مؤّسسة الّرسالة، 2008م، ص19. 	)2(
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الوحــي علــى التعديــل مــن أوضاعهــا لتطابــق تفصيــالت ذلــك الّزمــن.)1(

وعلى غرار ما سبق ذكره في المسوِّغات الّسابقة أقول: ليس من غرضنا اآلن 

إثبات خاّصة الواقعية في نفس األمر، ولكن الغرض بيان األساس المنهجي الذي 

يقوم عليه وجوب تفعيل هذه الواقعية، وتجسيدها فقهًا عمليًا في أثناء االجتهاد 

والفتوى، ألّن ذلك مرتهٌن بأهل االجتهاد كما ارتهن بهم حفظ النسقية، وحفظ 

شمول الشريعة وصلوحها. وال بأس قبل أن ُأدلج في هذا المقصود أن أذكر نزرًا 

من عبارات األئمة الدالة على صميمية هذه القضية؛ أي: أهمية »فقه الواقع«)2( 

في االجتهاد.

من  أحدثوا  ما  بقدر  أقضيٌة  للّناس  »ُتحدث   : العزيز  عبد  بن  عمر  قال 
الفجور.«)3(

قال القرافي: »ولم ُيرد  ]أي: عمر بن عبد العزيز[ نسخ حكم، بل المجتِهد 
فيه ]أي: في الحكم[ ينتقل له االجتهاد الختالف األسباب.«)4(

»رأيت  فقال:  القضاء؟«،  في  أحدثت  الذي  »ما هذا  القاضي:  ُشَريح  وُسئل 
الّناس أحدثوا فأحدثت.«)5(

واتخذ شيخ المالكية في زمانه: عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني كلبًا للحراسة 

يعة، فقيل له: كيف  بسبب سقوط حائط داره، وكان يخاف على نفسه أن يقتله الشِّ

تّتخذه ومالك -رحمه اهلل- نهى عن اتخاذ الكالب؟ فقال: »لو أدرك مالك زماننا 
التخذ أسدًا ضاريًا.«)6(

السنوسي، اعتبار المآالت، مرجع سابق، ص58 - 61. 	)1(

س منها  »فقه الواقع« عبارٌة علمية صحيحة، استخدمها العلماء ومنهم ابن القيم كما سنرى، وإذا تحسَّ 	)2(

بعض الناس، فليعلموا أّنها نفُسها »تحقيق المناط« بمعناه األصولي الواسع.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج4، ص179. 	)3(

المرجع السابق. 	)4(

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج1، ص388. 	)5(

النفراوي، أحمد بن غانم. الفواكه الّدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر،  	)6(
1995م، ج2، ص344.
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وقّعد ابن عبد الّسالم لهذه القضية قاعدة فقال: »قاعدة في اختالف أحكام 

التصّرفات الختالف مصالحها،«)1( وذكر تحتها من مسائل الّشرع أمثلة كثيرة.

وقال ابن القيِّم: »وال يتمّكن المفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحقِّ 

إاّل بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما 

ل  يتوصَّ من  فالعالم  علمًا...  به  يحيط  والعالمات حتى  واألمارات  بالقرائن  وقع 
بمعرفة الواقع والتفّقه فيه إلى معرفة حكم اهلل ورسوله...«)2(

وقـــال فـــي موضـــٍع آخـــر: »فالواجـــب شـــيٌء، والواقـــع شـــيء، والفقيـــه مـــن 

ـــذ الواجـــب بحســـب اســـتطاعته، ال مـــن يلقـــي  ـــن الواقـــع والواجـــب، وينفِّ يطبِّـــق بي

العـــداوة بيـــن الواجـــب والواقـــع، فلـــكّل زمـــان حكـــم، والّنـــاس بزمانهـــم أشـــبه 
منهـــم بآبائهـــم.«)3(

وعاب ابن رشد متفقِّهة زمانه الّظانين أّن الفقه إّنما هو بكثرة حفظ المسائل، 

التفريع  المسائل واالقتدار على  بل هو معرفة أصول  بذاك،  ليس  الفقه  أّن  مبيِّنًا 

أّن  ظّن  لمن  يعرض  ما  شبيه  لهم  »وهؤالء عرض  فقال:  الواقع،  بحسب  عليها 

أّن  بيٌِّن  وهو  َعَملها،  على  يقدر  الذي  كثيرة، ال  ِخفاٌف  عنده  الذي  هو  اف  الخفَّ

الذي عنده ِخفاٌف كثيرة سيأتيه إنساٌن بقدم ال يجد في خفافه ما يصلح لقدمه، 

فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكلِّ قدم ُخّفًا يوافقه، فهذا 
هو مثال أكثر المتفقِّهة في هذا الوقت.«)4(

ــي  ــاس بالمســطور ف ــاء الن ــوالت، وإفت ــى المنق ــود عل ــي الجم ــل القراف وضّل

الكتــب مــن غيــر نظــر فــي أعرافهــم، وأحوالهــم، فقــال: »فمهمــا تجــّدد فــي الُعــرف 

اعَتِبــْره، ومهمــا ســقط َأْســِقْطه، وال تجمــد علــى المســطور فــي الكتــب طــول 

ابن عبد الّسالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص143. 	)1(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج1، ص69. 	)2(

المرجع السابق، ج4، ص169. 	)3(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص211. 	)4(
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يــن، وجهــٌل بمقاصــد  ــدًا ضــالٌل فــي الدِّ عمــرك... والجمــود علــى المنقــوالت أب
ــن.«)1( ــلف الماضي ــاء المســلمين والّس علم

قبله-  القيم -والفقهاء من  ابن  التي صاغها  الجليلة  بالقاعدة  وأكتفي ختامًا 

واألمكنة،  األزمنة،  تغّير  بحسب  واختالفها  الفتوى،  تغيير  في  »فصٌل  بقوله: 

واألحوال، والنيات، والعوائد«، وقال على إثرها قولته الشهيرة الذائعة في اآلفاق: 

الشريعة،  على  عظيم  غلط  به  الجهل  بسبب  وقع  جّدًا،  الّنفع  عظيم  فصٌل  »هذا 

أوجب من الحرج والمشّقة وتكليف ما ال سبيل إليه ما ُيعلم أّن الشريعة الباهرة 

التي في أعلى رتب المصالح ال تأتي به، فإّن الّشريعة مبناها وأساسها على الِحكم 

ومصالُح  كّلها،  ورحمٌة  كّلها،  عدٌل  والمعاد، وهي  المعاش  في  العباد  ومصالح 

الرحمة  وعن  الجور،  إلى  العدل  عن  مسألة خرجت  فكّل  كّلها؛  وحكمٌة  كّلها، 

إلى ضّدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 
الّشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.«)2(

إليه  يفتقر  أمٌر  والقواعد،  النصوص  لمناطات  تحقيٌق  بما هو  الواقع  فقه  إّن 

أذيالها،  في  الّضحالة  به  »عثرت  إاّل  ُيهمله  فال  فيها،  ينظر  مسألة  كّل  في  الفقيه 
لته الغفلة بأسمالها.«)3( وجلَّ

قال الّشاطبي: »اعلم أّن كّل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم، 
ونظر في مناطه.«)4(

تستحّم  ال  »إّنك  المثل:  فيه  المضروب  الجاري  الّنهر  كمثل  الواقع  وَمَثل 

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص176 - 177. 	)1(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص11. 	)2(

عبارة للدكتور السنوسي. انظر: 	)3(

السنوسي، اعتبار المآالت، مرجع سابق، ص8. - 

مة الكتاب كّلها، فهي من فذوذ ما قرأت في أهمية فقه الواقع. وانظر مقدِّ  

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص161. 	)4(
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األّول،  غير  نهٍر جديٍد  في  تكون  فيها  تستحّم  مّرة  كّل  في  أي  مّرتين«؛  نهر  في 

ألّن األّول جرى وتغّير،)1( وَمَثل فقه الواقع كمثل التطبيب، ال يستقيم أن يصف 

الطبيُب الدواَء للعليل بمجّرد علمه أّن مرض كذا ُيوَصف له دواء كذا، من غير أن 

ص أعراضه، ويسأله عن حساسياته، وهل به علٌل أخرى؟  يعاين المريض، ويشخِّ

وماذا يتناول من أدوية؟ وماذا يأكل من أطعمة؟ فُربَّ معلومة من هذا لو جهلها 
الّطبيب مكتفيًا بوصف الدواء النمطي، لزاد المريض سقمًا، ولرّبما هالكًا.)2(

م بهذا المثال، فليعلم أّن الّشريعة ِطْبَقه تمامًا، ليست وصفًة نمطيًة  فمن سلَّ

وال  والمناطات.  واألحوال،  والمالبسات،  العوارض،  عن  الّنظر  بغّض  مجديًة 

يسعني أن أسوق األدّلة والّشواهد على ذلك، ولكن أكتفي باإلحالة عليها حيث 

سبق لي بحثها،)3( فمن وقف على هذه األدّلة، ثّم تطّرق إليه شكٌّ في تأثير الواقع 

ين. على تنزيل األحكام، فال ينبغي أن نحسب له حسابًا من سعة الفقه في الدِّ

رأيت هذا المثال عند:  	)1(

باروت«، -  جمال  محّمد  مع  »حوار  والواقع  والمصلحة  النص  بين  االجتهاد  أحمد.  الريسوني، 

دمشق: دار الفكر، 2000م، ص68.

رأيت هذا المثال عند:  	)2(

السنوسي، اعتبار المآالت، مرجع سابق، ص7 - 8.- 

وذكرت تأصياًل كافيًا فيه َمْقَنٌع من الدالئل اإلجمالية والتفصيلية: كالتدرج التشريعي، ونسخ األحكام  	)3(

  الجزئية المتغّير صلوحها، والّشواهد على اعتبار الخصوصيات االجتماعية، كما في ترك النبي

هدم الكعبة، وقسمته غنائم حنين على القرشيين دون األنصار، وتحريمه زيارة القبور ثّم اإلذن فيها، 

وهّمه بتحريم الغيلة ثّم ترك ذلك، والّشواهد على اعتبار الخصوصيات الفردية، كما في اختالف 

إجابات النبي  باختالف الّسائل، واختالف التكليف باختالف حال المكّلف، وظاهرة الّرخص 

للمسافر  رمضان  في  واإلفطار  الخفاف،  على  والمسح  والقصر،  والجمع  كالتيّمم،  والمستثنيات، 

 هذا  الّصحابة  والّشواهد على سلوك  الحّج،  في  المعضوب  والنيابة عن  والمرضع،  والحامل 

بالواحد،  الجماعة  وقتل  اإلبل،  والتقاط ضواّل  الّصناع،  القرآن، وتضمين  المنهج، كما في جمع 

واالجتهادات الُعَمرية المعلومة في سواد العراق، وزواج الكتابيات، وجمع الّناس على التراويح، 

التابعين واألئمة بعدهم عن قوس واحدة،  نزوع  الّشواهد على  المؤلفة، وغيرها، وذكرت  وسهم 

تبعي،  واقتضاء  أصلي  اقتضاء  نوعين:  إلى  لألحكام  األدلة  اقتضاء  كتقسيم  األصول:  من  واألدلة 

وتقسيم تحقيق المناط إلى عاّم وخاّص. انظر:

هندو، محتكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، ص474 - 501.- 
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هو:  الواقع  فقه  عليه  ينبني  الذي  المنهجي  األساس  فإّن  هذا،  امتهد  فإذا 

الجزئيات  بتطبيق  هدُمها  سواًء  الهدم،  من  التشريعية  الكلِّيات  على  المحافظة 

تطبيقًا آليًا كيفما اتفق، أم بالخطأ في إدراج الجزئي في كلِّيه الصحيح؛ إذ عوارض 

الواقع مؤثِّرٌة في العلم بأصحِّ ما يندرج فيه الجزئي؛ بحيث كّلما تغّيرت العوارض 

األسفل مع هدم  الكلِّي  بتطبيق  أم  تحته،)1(  الجزئي  باندراج  األولى  الكّلي  تغّير 

األعلى؛ إْذ عوارض الواقع مؤثِّرٌة في الموازنة بين مراتب الكلِّيات علّوًا وسفواًل، 

وإذا انهدمت الكلِّيات انهدم أصل التشريع وأساسه.

قال الدريني: »إذا عجزت القاعدة النظرية العاّمة عن تحقيق العدل والمصلحة 

تطبيُق حكمها  تطبيقها على بعض جزئياتها لظروف مالبسة بحيث أضحى  إّبان 

أو  تشريعها،  أصل  من  المرجوِّ  الغرض  أو  مقصودها،  من  النقيض  إلى  يفضي 

ق عليها أصٌل آخر هو أجدر  إلى نتائج ضررية راجحة، ُتستثنى تلك الجزئية ليطبَّ
بتحقيق العدل والمصلحة؛ إذ ال ضرر وال ضرار.«)2(

بحكم  القديم  التاريخ  منذ  الّناس  تباَدل  الكالم:  به  يّتضح  مثااًل  ولنضرب 

ذلك  يفعلون  األمر  مبتدأ  في  وكانوا  والخدمات،  بينهم  لع  السِّ اجتماعيتهم 

منسوجات  بمنسوجات،  مصنوعات  بمصنوعات،  مزروعات  بالمقايضة، 

بحاجاتهم،  الوفاء  المقايضة عن  نظام  ثّم عجز  بمأكوالت ومشروبات، وهكذا، 

ِقَيم األشياء، بحيث  إليها  ُتنسب  الذي يكون وحدة قياس  الوسيط  فنشأت فكرة 
لع والخدمات بهذا الوسيط، وهو: »النقد«.)3( يتّم تبديل السِّ

وقد علمنا أّن الجزئية الواحدة من جزئيات التشريع كثيرًا ما تتجاذبها كّلياٌت عديدة. انظر: خاّصة  	)1(

»التداخل«، ص164.

الدريني، نظرية التعّسف، مرجع سابق، ص23 - 24. 	)2(

قال الدكتور محّمد األشقر -رحمه اهلل-: »النقود هي ما اتخذه الّناس وسيطًا للتبادل، ومخزنًا للقيم،  	)3(

ومقياسًا لألسعار«. انظر:

اقتصادية -  قضايا  في  فقهية  بحوث  العملة، ضمن:  قيمة  وتقلب  النقود  سليمان.  محمد  األشقر، 

معاصرة، لمجموعة من المؤلفين، عّمان: دار النفائس، 1998م، ج1، ص267، وانظر أيضًا: 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص251 - 252.- 
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وشرطه: الثقة والقبول العاّم بثمنيته، وال يكون كذلك إاّل إذا كان ثابت القيمة 

في نفسه، بأن يوجد في الطبيعة بصفة معتدلة، ال في غاية الندور، وال في غاية 

الوفرة، وذلك بشكل مستمّر مّطرد، فال تعرض له عوامل تخلخل قيمته وتجعلها 

متغيِّرة باستمرار، ألّنه إذا تخلخلت قيمته ال يصلح مقياسًا لقيمة غيره؛ إذ ُيحتاج 

في كّل مّرة إلى إعادة تقييم األشياء وفق التغير الجديد، ناهيك عن الخسارة التي 

وألجل  به،  والقبول  فيه  الثقة  ُيفقد  وهذا  األسفل،  نحو  كان  إذا  التغير  يحدثها 

ر الناس من الوسائط التي اتخذوها في أّول تعاملهم بفكرة الوسيط، مثل  هذا غيَّ

والشاي،  والملح،  األرز،  وحتى  والحيتان،  الفيلة  وأنياب  واألصداف،  الِفراء، 

من  مسكوكة  صارت  عندما  خاّصة  والفضة،  الّذهب  في  ضاّلتهم  وجدوا  حّتى 

طرف الحكام والملوك في شكل قطع معدنية مضبوطة الوزن والقيمة، ال يدخلها 

بأعلى  فتمّيزت  والدراهم،  الدنانير  وهي  وزنها،  في  وال  مادتها،  في  التالعب 

المواصفات المطلوبة في الوسيط، وشاع التعامل بها ورسخ حتى أصبح »النقد« 
ينطلق عليها حصرًا وقصرًا، مع أّنه في األصل ُيطلق على جميع الوسائط.)1(

»النقود  هو  التبادالت  به  تتّم  الذي  الوسيط  أصبح  واقعنا؛  في  واليوم 

وضٌع  وهو  الّراهن،  وضعها  إلى  آلت  حتى  مراحل  عبر  تطّورت  وقد  الورقية«، 

لقيم  مقياسًا  تصلح  حتى  قيمتها  النقود  هذه  تستمّد  أين  من  وإشكاله:  مشكل، 

لع والخدمات، فالوسيط ال بّد أن يكون ذا قيمة في نفسه، ألّنه ال  األشياء والسِّ

الثبات  النقود الورقية بضمانات  يصلح مقياسًا للقيم إاّل بذلك، وهل تتسّم هذه 

واالستقرار أم ال؟

قيمة  تمثِّل  سابقة  مرحلة  في  الورقية  النقود  هذه  كانت  لقد  والجواب: 

البنك  من  الورقة  حامل  طلب  لو  بحيث  بنوكها،  في  للدولة  الذهبي  المخزون 

ذهبًا ألعطوه، لكن بعد الحرب العالمية الثانية زالت هذه التغطية تدريجيًا حتى 

انعدمت، وأصبحت الورقة النقدية عارية الغطاء تمامًا، وال تمثِّل شيئًا، إاّل ما يقال 

المنيع، عبد اهلل بن سليمان. بحوث في االقتصاد اإلسالمي، بيروت: المكتب اإلسالمي، 1996م،  	)1(

ص177 - 183.
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من أّن إصدارها يخضع لمعادالت حسابية تتعّلق بعوامل اقتصادية معّينة. والحّق 

أّنها يدخلها التالعب، وتؤّثر فيها عوامل شتى: سياسية، واجتماعية، واقتصادية، 

بل حتى طبيعية، وهذا يجعلها تّتسم باالضطراب المستمّر، والواقع يشهد بهذا؛ 

إْذ غالبًا ما يقوم أصحاب األموال الكبيرة بتحويلها إلى العملة األكثر استقرارًا، 

وهي المسّماة بالعملة الّصعبة، ألّنها أثبت من غيرها، ال ألّنها ثابتة في نفسها. وقد 

شوهد قريبًا في الحرب على العراق مثاًل انهيار العملة العراقية، فألحق خسارات 

النقد بصرامة على  لو طّبقنا شروط  العراقي، والحاصل:  النقد  بأصحاب  فادحة 

هذه األوراق فإّنها ال تصلح للنقدية.

يقول الدكتور محّمد األشقر: »إّن األوضاع التي جّدت على الورق النقدي 

إلعادة  حاسمة  مستبصرة  وقفة  العصر  علماء  من  تستدعي  األخيرة  السنين  في 

النظر في ذلك القياس الذي جرى عليه غالب الناس ]يقصد قياس النقود الورقية 

ذلك  نظري  في  منشؤه  القياس  ذلك  فإّن  الثمنية[،  بجامع  والفضة  الذهب  على 

االرتباط الذي كان أّوال ]أي ارتباط األوراق النقدية بالذهب[، والذي بسببه قام 

الذي هو شأن األثمان  الثبات  له ذلك  الّذهب فعاًل، وكفل  النقدي مقام  الورق 

يعيدوا  أن  المّلة  كان على علماء  االرتباط،  وانفّك  الحال،  تبّدل  فلّما  الحقيقية، 
النظر في ذلك القياس منذ أمد.«)1(

وهنا مربط ما نحن فيه، فنطرح الّسؤال: ماذا يستتبع سلب الثمنية عن هذه 

األوراق مّرًة واحدة، مع غياب البديل عنها، وغياب تبّني مشروع »وسيط جديد« 

با، وال تجب فيها  من طرف الدول والحكومات؟ إّنه يستتبع أن ال يجري فيها الرِّ

الّزكاة، وال ُيقطع سارقها، وال ُتقبل مهرًا في نكاح، وال ثمنًا في بيع أو شراء، وال 

رأس مال في شركة، وال أجرة في إجارة، وال تورث، وال توهب، وال ُتستقرض، 

وال ُيتصّدق بها، وال يجري عليها أيُّ حكم من أحكام المال، اللهّم إاّل بصفتها 

استمرار  بخطورة  اإلقرار  كّل  ومع  العروض،  من  عرضًا  أي  ورق؛  كأّي  ورقًا 

األشقر، النقود وتقلب قيمة العملة، ضمن: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق،  	)1(

ج1، ص285.
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الوضع الحالي على ما هو عليه، لنا أن نتصّور الّشلل التاّم الذي يصيب قطاعات 

تدّرج وال مقّدمات، وال  مّرة واحدة من غير  ثمنيتها  لو قيل بسلب  ها  كلَّ الحياة 

ضمن مشروع وسيط جديد ُيستعاض به عنها.

إذا كان الوضع الحالي يخرم كّلي حفظ المال بصفة جزئية وبطيئة، فسلب 

الثمنية عنها دفعة واحدة يخرمه بصفة ناجزة وشبه كّلية، وبانهدام كّلية المال ال 

أو  انهدمت جزئيًا  إاّل  النازلة  أو  الدانية  أو  العالية  الشريعة  تبقى كلِّية من كلِّيات 

كّليًا؛ إذ المال عصب الحياة وشريانها األكبر.

فمقتضى واقعية الّشريعة على أساٍس من حفظ كلِّياتها من الهدم هو أن تبقى 

هذه األوراق على ماليتها للّضرورة، لكن مع وجوب الّسعي في االستعاضة عنها 

بالوسائط الحقيقية، وتحميل الحكومات هذه المسؤولية.

2- المسّوغات الذاتية:

أ- نقائص في التراث األصولي:

يعّد تراثنا األصولي من أبدع ما أنتج العقل البشري عبر التاريخ، وهو بحّق 

ذلك  مع  لكن  األمم،  من  أّمة  عند  له  نظير  إذ ال  األّمة؛  هذه  مفاخر  من  مفخرة 

فالعمل البشري يعتريه النقصان، وتشوبه األخالل، ويأبى اهلل العصمة لكتاب غير 

التراجع  مراحل  في  التراث  هذا  اعترى  فقد  ورسله.  أنبيائه  غير  ولرجال  كتابه، 

»الكّليات  بحثنا  التي جعلت موضوع  العيوب  بعُض  األّمة  تاريخ  من  والقهقرى 

التشريعية« مطمورًا مغمورًا، ُيذكر مخبوءًا في زوايا ال يوصل إليها إاّل عن ماللٍة 
واستْعياء، وهي مع ذلك قليلة تمشي على استحياء.)1(

تلك  فإّن  نومتها؛  من  تْصُح  ولم  كبوتها،  من  بعد  تنهض  لم  األّمة  وألّن 

فكان  اآلن،  حّتى  والفتوى  االجتهاد  واقع  في  ماثلًة  تداعياتها  تزال  ال  األخالل 

صها، عسى إن نفضنا منها اليوم يدًا، صحونا على  صها ونلخِّ هذا داعيًا ألن نشخِّ

الّصبح القريب غدًا.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص167 - 168. 	)1(
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- تشّعب الخالف األصولي:

يفترض في المناهج والقواعد المسّماة بـ«أصول الفقه« أن تكون محتَكماٍت 

تلتقي عليها المذاهب، وتحتكم إليها اآلراء بمختلف المشارب، فيمتاز بها الغّث 

من الّسمين، والّزليل من األجين، والفصيح من الّرطين،)1( غير أّنها في واقع األمر 

ليست كذلك؛ إذ الخالف فيها ال يّقل عن الخالف في الفروع الفقهية، بل بينهما 

-غالبًا-  منشؤها  الحنفية  عند  فاألصول  اآلخر،  عن  ناشٌئ  منهما  كلٌّ  إذ  تالزم؛ 

الفروع، والفروع عند الجمهور منشؤها -غالبًا- األصول، فاختالُف فروع الحنفية 

أصول  واختالُف  أصولهم،  عن  أصولهم  اختالَف  استتبع  الجمهور  فروع  عن 
الجمهور عن أصول الحنفية استتبع اختالَف فروعهم عن فروعهم.)2(

قال ابن عاشور في سياق شرح مقاصده من تأليف كتابه »مقاصد الّشريعة«، 

أّن في مسائل  والتي منها: تقليل االختالف بين حملة الشريعة: »وقد يظّن ظانٌّ 

علم أصول الفقه ُغنية لمتطلِّب هذا الغرض، بيد أّنه إذا تمّكن من علم األصول، 
رأى رْأَي اليقين أّن معظم مسائله مختَلٌف فيها بين الّنظار.«)3(

وهذا وضٌع مشكٌل ال ينبغي التسليم به واالسترواح إليه، ألّن »األصل« هو 

ما ينبني عليه غيره، وليس يسوغ أن ينبني الشيُء على أصل مختَلٍف فيه، فمَثل 

اللِّسان  يستقيم  للفكر،)4( وهل  للِّسان، والمنطق  الّنحو  للفقه كمثل  الفقه  أصول 

القواعد  األصول ضبط  علم  من  »ُيقصد  الفقه:  أصول  من وضع  الغاية  بيان  في  عاشور  ابن  قال  	)1(

التي يستطيع العالم بها فهم أدلة الشريعة، ليأخذ منها األحكام التفريعية، أرادوا أن يجمعوا فيه ما 

تتفق فيه اآلراء؛ ليرتفع الخالف في الفقه، بعد أن كانت هاته القواعد متفرِّقة، وموكولة إلى نباهة 

المجتهدين«. انظر:

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص176.- 

انظر:  	)2(

أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص18. - 

خاّلف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه، القاهرة: مكتبة الدعوة اإلسالمية، )د. ت.(، ص18.- 

ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، مرجع سابق، ص166. 	)3(

أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص8. 	)4(
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إذا اختلفت طرائق الّنحو اختالفًا فاحشًا؟ وهل يستقيم الفكر إذا لم يكن للعقل 

منطٌق واحد؟ اللهّم ال، فكذلك ههنا.

إذا  أّننا  الوضع،  هذا  سالمة  بعدم  اقتناعًا  ص  المتفحِّ الباحث  يزيد  والذي 

غير  عوامله  من  عددًا  ُنْلفي  والفْذلكة؛  بالتمّعن  الخالف  هذا  أسباب  على  وقفنا 

يلزم  التي  بالمناهج  ينبغي استدراكها منها  التي  بالنقائص  موضوعية، فهي أجدر 
اّتباعها، ومن ذلك ما يلي:)1(

• تخريج األصول على الفروع:

وهذه طريقٌة لكّل مذهٍب حظٌّ منها ولو قلياًل،)2( غير أّن الحنفية تمّيزوا بها 

تميزًا ظاهرًا، فقد بنوا أصول مذهبهم انطالقًا من فروع اإلمام أبي حنيفة وأشهر 
أصحابه أبي يوسف، ومحّمد، وزفر.)3(

قال الدهلوي )توفي 1176ه(: »واعلم أّني وجدُت أكثَرهم يزعمون أّن بناء 

الخالف بين أبي حنيفة والّشافعي -رحمهما اهلل- على هذه األصول المذكورة في 
جٌة على قولهم...«)4( كتاب البزدوي ونحوه، وإّنما الحّق أّن أكثرهما أصوٌل مخرَّ

انظر:  	)1(

ابن عاشور، أليس الّصبح بقريب، مرجع سابق، ص177. - 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير. مزالق األصوليين، تحقيق: محّمد صباح المنصور، الكويت: - 

مكتبة أهل األثر، 2004م. 

دون في أصول الفقه، القاهرة: المكتبة -  ابن عبد الكريم، عبد الّسالم بن محّمد. التجديد والمجدِّ

اإلسالمية، 2007م، ص25 - 46.

أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص23. وانظر أمثلة عليها في المذاهب األربعة عند:  	)2(

الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب. التخريج عند الفقهاء واألصوليين، الرياض: مكتبة الّرشد، - 

1414ه، ص29 وما بعدها.

أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص23. وانظر أيضًا: 	)3(

خاّلف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص18.- 

تحقيق:  االختالف،  أسباب  بيان  في  اإلنصاف  الّرحيم.  عبد  بن  أحمد  اهلل  ولي  الشاه  الدهلوي،  	)4( 

عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار النفائس، 1404ه، ص88.
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وقال ابن عاشور: »نشَأْت في هذا العلم ]يقصد أصول الفقه[ أسباٌب توجب 

ن الفقه،  نت بعد أن ُدوِّ اختالاًل في تعاطيه، وهي... الثاني: أّن قواعد األصول ُدوِّ

فلذا تخالفت األصول وفروعها  تعارضًا،  الفقه  بين قواعده وبين فروع  فوجدوا 

في كثير من المسائل على اختالف المذاهب، حتى أصبحوا يقولون: طرد فالٌن 

ل  تأصَّ وإّنما  طرد،  وال  خالف  ما  الحقيقة  وفي  أصله...  فالٌن  وخالف  أصَله، 
األصل من بعد الفرع.«)1(

إّنها  الفاتحة:  في  يقول  حنيفة  أبا  اإلمام  وجدوا  الحنفية  أّن  ذلك:  ومثال 

ُيزّكى  بل  فيها،  نصاب  ال  إّنها  والّثمار:  الّزروع  وفي  الصالة،)2(  في  واجبة  غير 

قليلها وكثيرها مطلقًا،)3( وفي العبيد المعتقين من سيِّدهم عند موته، وال مال له 

تنفذ  أّن الوصية ال  فُيعتق؛ ألجل  لتعيين ثلث منهم  بينهم  ُيقرع  إّنهم ال  سواهم: 

إال في الثلث، بل يعتقون جميعًا وُيْسَتْسَعْون في قيمة ثلثيهم،)4( وفي العرايا: إّنها 

إن  تمر  رّدها وصاعًا من  له  ليس  إّن مشتريها  اة:  الُمَصرَّ فيها،)5( وفي  ال رخصة 

أْلَفوها  التي  المسائل  من  ونحوها  توضع،)7(  ال  إّنها  الجوائح:  وفي  سخطها،)6( 

تصادم أخبارًا صحيحة من السّنة، فدفعوا التعارض بينها وبينها بأصول أّصلوها 

مثل: تقديم القياس على خبر الواحد، وأّن العاّم قطعيٌّ فال يقبل التخصيص بخبر 

ترجيح  ال  وأّنه  نسخ،  الّزيادة  وأّن  بيان،  يلحقه  وال  مبيٌَّن  الخاّص  وأّن  الواحد، 

به،  العمل  يجب  ال  الّرأي  باب  انسّد  إذا  الفقيه  غير  حديث  وأّن  الّرواة،  بكثرة 

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص177. 	)1(

السرخسي، محّمد بن أحمد بن أبي سهل. المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 1993م، ج1، ص19. 	)2(

المرجع السابق، ج3، ص3. 	)3(

المرجع السابق، ج7، ص75. 	)4(

المرجع السابق، ج12، ص192 - 193. 	)5(

المرجع السابق، ج13، ص40. 	)6(

لم َيِرد في كتب الحنفية مصطلح »الجائحة«، و«الجوائح« في حدود بحثي، لكن ذكروا مصطلح  	)7(

»اآلفة السماوية«. انظر: 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص166.- 
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آية  كّل  أّن  »األصل  أصوله:  في  340ه(  )توفي  الكرخي  قال  حتى  وغيرها،)1( 

أن  واألولى  الترجيح،  على  أو  الّنسخ  على  ُتحمل  فإّنها  أصحابنا  قول  تخالف 

قول  بخالف  يجيء  خبر  كّل  أّن  األصل  التوفيق.  جهة  من  التأويل  على  ُتحمل 
أصحابنا فإّنه ُيحمل على الّنسخ، أو على أّنه معاَرٌض بمثله...«)2(

وآراء اإلمام أبي حنيفة في تلك الفروع تحتمل أشياء كثيرة، مثل أاّل يكون 

الحديث بلغه أصاًل، كما قال الشيخ أبو زهرة: »وإّني أشّك في أّنه كان يعلم بهذه 

]األحاديث[ عندما قّرر هذه األحكام،«)3( وإذا بلغه فيحتمل أاّل يكون مستجمعًا 

لشروط الصّحة عنده، خاّصة مع ما ُيعلم من تشّدده أكثر من غيره في قبول األخبار 

بسبب شيوع الكذب في العراق، كما قال الدريني: »إّن اإلمام أبا حنيفة لم يقل: 

ص بحديث اآلحاد، وإّنما ُخرِّج ذلك على ما ُنقل  إّن عاّم القرآن الكريم ال يخصَّ

لم  اآلحادية  األحاديث  بعض  يكون  أن  المحتمل  ومن  فروع وشواهد،  من  عنه 

تصله، أو وصلته ولكن لم تثبت عنده صّحتها...«)4( وإذا كان مستجمعًا لشروط 

الدهلوي، اإلنصاف، مرجع سابق، ص88 - 89. 	)1(

البزدوي«، عناية:  »ُطبع ضمن أصول  الكرخي  أصول  الحسين.  بن  اهلل  الحسن عبيد  أبو  الكرخي  	)2(

عصمت اهلل عنايت اهلل، كراتشي: مطبعة جاويد بريس، )د. ت.(، ص314.

ولست أقصد اتهام »الكرخي« بالتعّصب الذميم، كما يفعل البعض بهذه المقولة، فهو من أئمة 

هين عن هذا الطعن، ولكّن المقصود نقد هذا التأصيل بهذا التعميم، فهو ينطوي على  ين المنزَّ الدِّ

على  بحملها  أو حديث  آلية  مصادمًة  ُألفيت  إذا  الحنفية  بآراء  التسليم  ويتضّمن  التبريرية،  النزعة 

النسخ أو التأويل أو الترجيح مطلقًا، كأّن أبا حنيفة وأصحابه  اّطلعوا على كّل السنن، وفهموا 

الواقع ال  أّن  الترجيح، مع  أو  التأويل،  أو  النسخ،  إال  يبق  فلم  القرآن،  كّل وجوهها، وكّل وجوه 

يصدِّق ذلك، قال الّشافعي: »ال نعلم رجاًل جمع الّسنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا ُجمع علم 

عاّمة أهل العلم بها أتى على الّسنن، وإذا ُفرِّق علم كلِّ واحد منهم؛ ذهب عليه الشيء منها... وهم 

درجاٌت فيما َوَعْوا منها«. انظر:

الشـــافعي، الرِّســـالة، مرجـــع ســـابق، ص128 - 129، وانظـــر تعليـــق الشـــيخ أحمـــد شـــاكر علـــى - 

هـــذا الـــكالم.

العربي، 1997م،  الفكر  القاهرة: دار  آراؤه وفقهه،  أبو حنيفة: حياته وعصره،  أبو زهرة، محّمد.  	)3(

ص219.

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص419. 	)4(
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الصّحة فيحتمل أن يكون معاَرضًا بما هو أصّح عنده، كما في قّصته مع األوزاعي 

في مسألة رفع اليدين عند الّركوع والّرفع منه،)1( ويحتمل أن يكون مبنى الفرع 

ن كما في العرِّية، ويحتمل ويحتمل، ولهذا تجد المخرِّجين  على فهٍم لغوي معيَّ

بل  وقائل:  كذا،  أصل  مبناه  الفرع  إّن  قائل:  بين  يختلفون  ما  كثيرًا  المذهب  في 

مبناه أصل كذا، وكثيرًا ما يكون لإلمام أبي حنيفة فروٌع ال تتفق مع األصول التي 

على  الخبر  بتقديم  قال  فإّنه  الواحد،  خبر  على  القياس  تقديم  في  كما  أّصلوها 

القياس في مواضع متعددة، كما في نقض الوضوء بالقهقهة، وإيقاع سجود الّسهو 

بعد الّسالم مطلقًا، وفي الّصائم يأكل أو يشرب ناسيًا أّنه يتّم وال قضاء عليه،)2( 

وُرِوي عنه أّنه قال في هذه المسألة: »لوال الّرواية لقلت بالقياس،«)3( فكان في 
هذه الطريقة من الخلخلة ما ترى، وأكثر.)4(

ولم يقف األمر بهذه األصول عند تسويغ اجتهادات أبي حنيفة، بل صارت 

أصواًل للفقه كلِّه عندهم؛ أي: لكّل ما يستجّد من قضايا ونوازل، بحيث تجري 

أغلب مسائل  كبيرًا، وطال  تشّعبًا  الخالف  تشّعب  هنا  عليها، ومن  ق  وتطبَّ فيها، 

الفقه،)5( وقد كان حقُّه أن ُيردم، وُيعاد النظر في تلك الفروع وفي غيرها بناًء على 

الّصحابة على وجه  وفقه  السنة،  من  وما صّح  الكتاب،  من  مستمّدة  فقٍه  أصول 

الخصوص، بغض النظر عن تسويغ اجتهادات األئّمة، واالنتصار لهم مهما أّدى 

ذلك إلى التكّلف واالعتساف.

أبو زهرة، أبو حنيفة، مرجع سابق، ص244. 	)1(

المرجع السابق، ص252. 	)2(

البخاري، كشف األسرار، مرجع سابق، ج2، ص383.  	)3(

الباحسين، التخريج بين الفقهاء واألصوليين، مرجع سابق، ص44 - 46. 	)4(

الخّن، مصطفى. أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، دمشق: مؤسسة الرسالة،  	)5(

2009م. وانظر أيضا: 

البغا، مصطفى ديب. أثر األدلة المختلف فيها في الفقه اإلسالمي، دمشق: دار القلم ودار العلوم - 

اإلنسانية، 2007م.
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• وضع األصول وضعًا نظريًا بناء على علوم اللغة والمنطق والكالم:

أّما طريقة غير الحنفية فاعتمدت على التأسيس النظري ألصول الفقه، بغض 

مات اللغوية  النظر عن انطباقها على فروع المذاهب أم ال، وذلك بناًء على المقدِّ

»المتكلِّمين«،  طريقة  يت  ُسمِّ ولذلك  والكالمية،  العقلية  والبراهين  والمنطقية، 

يت  ُسمِّ ولذلك  الحنفية،  طريقة  من  أكثر  اإلسالمي  الفقه  أصول  على  وطغت 
طريقة »الجمهور«.)1(

وإذا ُحمد لهذه الطريقة عدم تسويغ الفروع، فإّن اختالطها بالمنطق والكالم 

الشاطبي:  قال  عيوبها،  أشّد  من  ُعدَّ  بل  ُيحمد،  لم  آثار،  من  ذلك  استتبعه  وما 

»التزام االصطالحات المنطقية، والطرائق المستعملة فيها مبعٌد عن الوصول إلى 

المطلوب في األكثر، ألّن الّشريعة لم توضع إاّل على شرط األمية، ومراعاة علم 
المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك.«)2(

وقـال: »وإلـى هـذا فأنـت تـرى مـا ينشـأ بيـن الخصـوم وأربـاب المذاهـب مـن 

تشـعُّب االسـتدالالت، وإيـراد اإلشـكاالت عليهـا بتطريـق االحتمـاالت، حّتـى ال 

تجـد عندهـم بسـبب ذلـك دليـاًل ُيعتمـد، ال قرآنيـًا، وال سـنِّيًا... واعتمـدوا علـى 

ق فـي  مـاٍت عقليـة غيـر بديهـة، وال قريبـة مـن البديهـة، هربـًا مـن احتمـال يتطـرَّ مقدِّ

العقـل لألمـور العاديـة، فدخلـوا فـي أشـدِّ مّمـا منـه فـرُّوا، ونشـأت مباحـث ال عهـد 

للعـرب بهـا، وهـم المخاطبـون أّواًل بالّشـريعة، فخالطـوا الفالسـفة فـي أنظارهـم، 

يـن بفسـاد، وال يزيـد  وباحثوهـم فـي مطالبهـم التـي ال يعـود الجهـل بهـا علـى الدِّ
البحـث فيهـا إاّل خبـااًل.«)3(

غير  آثاٌر  عنها  نجمت  كما  سابقتها،  من  حااًل  أحسن  تكن  لم  هذا  ألجل 

محمودة، ومنها ما يلي:

دون، مرجع سابق، ص518. ابن عبد الكريم، التجديد والمجدِّ 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص337. 	)2(

المرجع السابق، ج4، ص327. 	)3(
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• التوّسع في مباحث هي في أصول الفقه عارّية:

مــات المنطقيــة، والمســائل الكالميــة، وانصرفــت  توّســع المتكلِّمــون فــي المقدِّ

طاقاتهــم إلــى إثباتهــا، وتحقيقهــا، وصّيروهــا أجــزاًء غيــر منفّكــة عــن أصــول 

ــعوا فــي المباحــث اللغويــة، وصــار األصولــي يحقِّــق المســألة  الفقــه،)1( وتوسَّ

مًة بقــدر مــا ُيبنــى عليهــا  األصوليــة كأّنــه نحــوي ال أصولــي، وحقُّهــا أن ُتذكــر مســلَّ

ــة«، وكادت  ــة ُتعــرف بـ«األصــول اللفظي ــّم صــارت المباحــث اللغوي ــر،)2( ث ال أكث

تربــو أحيانــًا علــى نصــف حجــم الكتــاب األصولــي، فترى ابــن الحاجب وشــّراحه، 

وابــن الهمــام وشــّراحه يبحثــون فــي أقســام االشــتقاق الصغيــر والكبيــر، واألصغــر 

واألكبــر، وتجــد آخريــن يحــرِّرون بحوثــًا طويلــة فــي اإلعــراب، والحــركات، 

ومخــارج الحــروف)3(، ونحــو ذلــك مّمــا خرجــوا بــه عــن الّطــور، وتعــّدوا مــا نيــط 
بهــم مــن الــّدور.)4(

فروع  عليها  ينبني  ال  الفقه  أصول  في  مرسومة  مسألة  »كّل  الشاطبي:  قال 

الفقه  أصول  في  فوضعها  ذلك،  في  عونًا  تكون  ال  أو  شرعية،  آداب  أو  فقهية، 

عليها  تكّلم  التي  المسائل  من  كثيٌر  الفقه  أصول  عن  يخرج  هذا  وعلى  عارّية... 

هي  هل  اإلباحة  ومسألة  الوضع،  ابتداء  كمسألة  فيها،  وأدخلوها  المتأّخرون، 

تكليف أم ال، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي  متعّبدًا بشرع أم 

ال، ومسألة ال تكليف إاّل بفعل، كما أنه ال ينبغي أن ُيعّد منها ما ليس منها، ثّم 

البحث فيه في عمله، وإن انبنى عليه الفقه، كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني 

والمجاز،  الحقيقة  على  والكالم  والحرف،  والفعل  االسم  وتقاسيم  الحروف، 

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص177. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص86. 	)2(

جمال الدين، مصطفى. البحث النحوي عند األصوليين، ُقّم: دار الهجرة، 1405ه، ص46 وما  	)3(

بعدها.

الفقه  أصول  في  إقحامها  نقد  بل  الفقه،  بالنسبة ألصول  اللغة  أهمية  من  التقليل  المقصود  وليس  	)4(

لبية. بتوّسع كأّنها من مباحثه الصُّ
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وعلى المشترك والمترادف والمشتق، وشبه ذلك.«)1(

وقــد تســّبب االنشــغال بهــذه المســائل فــي إهــدار الجهــود فيمــا ليــس وراءه 

هــن، واالنشــغال بخالفــات ومعتــركات طويلــة وعريضة  ُغْنــٌم كبيــر، مــع تشــتيت الذِّ

ــه فــي علــم  ــاج إلي ــا ليــس بمحت ــرًا مّم ــاج إليهــا، قــال الشــاطبي: »إّن كثي غيــر محت

ــه مــن الوجــود  ــرض رفع ــو ُف ــا، وصــار مــن مســائلها، ول ــد ُأدخــل فيه الشــريعة ق

رأســًا لمــا اختــّل مّمــا يحتــاج إليــه فــي الشــريعة شــيء، بدليــل مــا كان عليــه الّســلف 

الّصالــح فــي فهمهــا... فلّمــا دخلــت تلــك األمــور، وقــع الخــالف بســببها، ولــو لــم 
تدخــل فيهــا لــم يقــع ذلــك الخــالف.«)2(

ولهذا وصف بعض األساتذة أصول الفقه -على ما آلت إليه- بأّنها: »طريٌق 

ما  إلى غير  فيها  السائر  فيه األعناق، وينتهي  فيه األفكار، وتنقطع  طويل، تسافر 

يفيد، تعريفاٌت وشروط، ومسالُك واعتراضات، وأخٌذ ورّد، ونزاٌع في األلفاظ، 

االتفاق،  مواضع  في  واختالف  وتشديد،  وتضييٌق  العبارات،  حول  وطواٌف 
ودعاوى كثيرة جعلوها براهين على ما يقولون.«)3(

• المبالغة في التقعيد والتجريد واالفتراض البعيد عن الواقع الفقهي:

عن  البعيد  النظري  التجريد  في  أصحابها  مبالغة  الطريقة  هذه  أثر  من  كان 

قليلة،  عزيزة  أمثلة  إاّل  لون  يؤصِّ التي  لألصول  تجد  ال  بحيث  الفقهي،  الواقع 

ومكّررة في كّل المصّنفات، يتوارثها الالحق عن السابق،)4( بل بعض التقعيدات 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص43، وانظر كالم ابن خلدون في التفريق بين العلوم  	)1(

المقصودة لذاتها، وأّنها ال يضّر التوّسع فيها، والعلوم المقصودة لغيرها، وهي علوم اآللة، وأّنها يضّر 

التوّسع فيها. انظر:

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج1، ص738 - 739.- 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص96. 	)2(

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص5. 	)3(

انظر مقّدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي لكتاب:  	)4(

اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، مرجع سابق، ج1، ص8.- 
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واحتملت  أعّنتها،  تستقم  لم  فإذا  مفترضة،  أمثلة  إاّل  لها  تجد  ال  والتقسيمات 

فإن  نفسه،  في  ليس مقصودًا  »المثال  الغزالي:  قول  بمثل  اعتذروا عنها  النقض، 

ر انتفاؤه،«)1( وقول الشيخ عبد اهلل بن  انقدح في بعض الّصور معنى زائد... فلُيقدَّ

إبراهيم صاحب المراقي:

إْذ قد كفى الَفْرُض واالحتماُل)2( والّشأن ال ُيعترض المثاُل  

التجريد قّلل من االنتفاع بتلك األصول، فُجهل وجه  وال شّك في أّن هذا 

إعمالها، وطريقة تطبيقها، وكيفية استثمارها، وقال ابن تيمية: فإّن هؤالء لو كان 

ما يقولونه حّقا؛ فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكّلمًا في أدّلة مقّدرة في 
األذهان، ال تحّقق لها في األعيان.«)3(

وليـــس هـــذا مّمـــا ُيحمـــد شـــرعًا كمـــا أخبـــر الشـــاطبي حيـــث قـــال: »كلُّ مســـألة 

ـــانه  ـــى استحس ـــدّل عل ـــم ي ـــا ل ـــا خـــوٌض فيم ـــل، فالخـــوض فيه ـــا عم ـــي عليه ال ينبن

ـــي بالعمـــل: عمـــل القلـــب، وعمـــل الجـــوارح مـــن حيـــث هـــو  ـــٌل شـــرعي، وأعن دلي
مطلـــوٌب شـــرعا.«)4(

- فشّو التعّصب والتقليد:

َجـــرَّ الخـــالف المتكاثـــر المتنامـــي بيـــن حملـــة الّشـــريعة، مـــع انكبـــاب أهـــل 

كّل مذهـــب علـــى تأصيـــل مذهبهـــم، وعكوفهـــم علـــى تصحيحـــه بالمداخـــل 

مـــات والنتائـــج، خاّصـــة مـــع غلـــق  والمخـــارج، بغـــض النظـــر عـــن موضوعيـــة المقدِّ

ـــا يســـّمى: »إحـــداث  ـــوا، تحـــّرزًا مّم ـــا نبغ ـــاء مهم ـــي وجـــوه العلم ـــاد ف ـــاب االجته ب

قـــوه  ـــق، فطلَّ قـــول ثالـــث«، حيـــث كان الســـيوطي آخـــر مـــن اّدعـــى االجتهـــاد المطَل

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص323. 	)1(

الشنقيطي، نثر الورود، مرجع سابق، ج2، ص555. 	)2(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص402. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص46. 	)4(
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ــي  ــرًا، وهـ ــره ُذفـ ــرًا، وأكـ ــنع ُنكـ ــرة أشـ ــى ظاهـ ــّر ذلـــك إلـ ــق،)1( جـ طـــالق المغَلـ

ـــب لألئمـــة، وتقليدهـــم بإطـــالق، كأّن آراءهـــم وحـــٌي مـــن الوحـــي الـــذي  التعصُّ

ـــل  ـــٌت جـــرى كالمث ـــَروي بي ـــه وال مـــن خلفـــه)2( وللَه ـــن يدي ـــه الباطـــل مـــن بي ال يأتي

ـــه: ـــو قول ـــذا الموضـــوع، وه ـــي ه ف

تي للّناس أن َيَتَحْنَبُلوا)3( فوِصيَّ أنا حنبليٌّ ما حييُت وإن َأُمْت 

ـــب  ـــا ُيكســـب الّطال ـــب واحـــد رّبم ـــاُد االســـتدالل لمذه ـــاطبي: »اعتي ـــال الش ق

ـــالع علـــى مأخـــذه، فيـــورث  نفـــورًا وإنـــكارًا لمذهـــٍب غيـــر مذهبـــه، مـــن غيـــر اطِّ

ــاد فـــي األئّمـــة الذيـــن أجمـــع الّنـــاس علـــى فضلهـــم،  ذلـــك حـــزازًة فـــي االعتقـ

يـــن، واضطالعهـــم بمقاصـــد الّشـــارع، وفهـــم أغراضـــه، وقـــد  وتقّدمهـــم فـــي الدِّ
ُوجـــد هـــذا كثيـــرًا.«)4(

وبلــغ هــذا األمــر، إلــى درجــة اســتجراء الجهلــة علــى وضــع »أحاديــث« 

ــي  ــي الطعــن ف ــل وف ــى بعــض، ب ــل بعــض األئمــة األربعــة عل ــي تفضي ــة ف مكذوب

ري  يــن والعلــم، كما فعــل المقَّ بعضهــم أيضــًا، وأنكــر هــذا العلمــاء المتحقِّقــون بالدِّ

كما قال في منظومته »تحفة المهتدين بأخبار المجّددين«: 	)1(

وال يخلف ما الهادي وعْد وهذه تاسعة المئين قد أتت	

فيها ففضل اهلل ليس ُيجحُد ُد   وقد رجوت أّنني المجــــدِّ

انظر: 

الّدرس -  في  وجهوده  وآثاره،  وحياته،  عصره،  السيوطي:  الّدين  جالل  سليمان.  طاهر  حمودة، 

اللغوي، بيروت: المكتب االسالمي، 1989م، ص146 - 147، وأّلف ألجل ذلك رسالته 

الشهيرة: »الرّد على من أخلد إلى األرض وجهل أّن االجتهاد في كّل عصر فرض«.

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص171 - 172. وانظر أيضًا:  	)2(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص71 وما بعدها.- 

ابن مفلح، أبو عبد اهلل محمد المقدسي. اآلداب الشرعية والِمَنح المرعية، بيروت: عالم الكتب،  	)3( 

)د. ت.(، ج1، ص208. ولعّله قالها إغاظًة للمبتدعة من خصوم أهل السّنة، فقد كان مذهب اإلمام 

أحمد في تلك البيئة كالعَلم على منهج أهل السّنة في مقابل الفرق األخرى، ال في مقابل المذاهب 

الفقهية السنية، هذا ما يقتضيه إحسان الظن بالعلماء.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص391. 	)4(
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مشــنِّعًا علــى التقليــد والمقلِّديــن؛)1( إذ قــال: »ولّمــا غلــب وصــف التقليــد فــي 

النــاس جنحــوا إلــى القــال والقيــل...)2( فتــرى الّرجــل يبــذل جهــده فــي اســتقصاء 

ــار  ــّم ال يخت ــل، ث ــر الدالئ ــرق وتحري ــر الط ــي تقدي ــتفرغ وســعه ف ــائل، ويس المس

إاّل مذهــب مــن انتصــر لــه وحــده، لمحــض التعّصــب لــه، مــع ظهــور الحّجــة 

الّدامغــة، ثــّم ينكــّف عــن محّجتهــا إلــى الّطــرق الّزائغــة، فــال يحمــل نفســه علــى 

الحــّق إذا رآه، لكــن يطلــب التوفيــق ولــو علــى أبعــد طريــق بينــه وبيــن هــواه... فيــا 

ــا أيهــا  ــه مالــك فــي حكــم اهلل هالــك؟! وي أيهــا الحنفــي، أفــي كلِّ مــا خالفــك في

المالكــي، أفــي كّل مــا خالفــك فيــه الشــافعي عميــت عليــه المســالك؟! أصــمَّ اهلل 
ــد...«)3( ســمع الهــوى، ال يســمع إاّل مــا يري

ــب شــخصًا كائنــًا مــن كان، فوالــى وعــادى  وقــال ابــن تيميــة: »ومــن نصَّ

علــى موافقتــه فــي القــول والفعــل، فهــو ژىئ ىئ ىئ ی ی یژ 

ــاع  ــل اتب ــن، مث ــن المؤمني ــوٍم م ــة ق ــأّدب بطريق ــه الّرجــل، وت ــروم: 32[، وإذا تفّق ]ال

األئّمــة والمشــايخ، فليــس لــه أن يجعــل قدوتــه وأصحابــه هــم العيــار، فيوالــي مــن 

ــه الباطــن  د نفســه التفّق وافقهــم، ويعــادي مــن خالفهــم، فينبغــي لإلنســان أن يعــوِّ

فــي قلبــه، والعمــل بــه، فهــذا زاجــر، وكمائــن القلــوب تظهــر عنــد المحــن، وليــس 

ألحــد أن يدعــو إلــى مقالــة أو يعتقدهــا لكونهــا قــول أصحابــه، وال يناجــز عليهــا، 

ال أقصد ذّم التقليد بإطالق، فهو في حّق العاّمة متعيِّن، ولكّنه في حّق المتأهلين للنظر واالجتهاد  	)1(

م. مذموم، بل محرَّ

ل في هذا الموضع للتقليد المذموم بما كان يفعله ابن عبد الّسالم من اإلفتاء بمذهب الّشافعي  مثَّ 	)2(

قائاًل: لم تسألني عن رأيي، وأنا أتحّفظ على هذا المثال، إلمكان أن يكون من باب اإلفتاء بمشهور 

المذهب إذا دعت لذلك الحاجة، وهو ديدن كثيٍر من العلماء مع كونهم مجتهدين. قال الّشاطبي 

على  المتفق  -وهو  يستجز  لم  كيف  »فانظر  المذهب:  بمشهور  المازري  لإلمام  فتوى  نقل  بعدما 

إمامته- الفتوى بغير مشهور المذهب، وال بغير ما ُيعرف منه بناًء على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ 

قّل الورع والّديانة من كثير مّمن ينتصب لبّث العلم والفتوى«. انظر:

الّسالم من -  ابن عبد  الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص146 - 147، وليس مثل  الشاطبي، 

يوصف بالتقليد المذموم.

الونشريسي، المعيار المعرب، مرجع سابق، ج2، ص483. 	)3(
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بــل ألجــل أّنهــا مّمــا أمــر اهلل بــه ورســوله، أو أخبــر اهلل بــه ورســوله، لكــون ذلــك 
طاعــة هلل ورســوله.«)1(

ب والعناد  ولهذا ترى أعالم األئّمة يشترطون على من يقرأ كتبهم نبَذ التعصُّ

مع  الحّق  كان  ولو  ده،  مقلَّ قول  في  إاّل  الحّق  يبصر  يفعل ال  فإّن من ال  ابتداًء، 

مخالفه أبلج أفلج كالّشمس في رائعة النهار.

الثالثة:  »الّشريطة  الغليل«:  »شفاء  كتابه  يقرأ  من  على  مشترطًا  الغزالي  قال 

االعتقاد،  من  المألوف  وحالوة  االعتياد،  وضراوة  العناد،  داعية  عن  االنفكاك 

َغُف بالعناد مجلبة الفساد، والجمود على تقليد االعتقاد مدفعة الّرشاد، فمن  والشَّ

أِلَف فّنًا، علمًا كان أو ظّنًا، نفر عن نقيضه طبُعه، وتجافى عنه سمُعه، فال يزيده 

دعاؤك إاّل فرارًا أو نفارًا، وال يفيده ترغيبك إاّل إصرارًا واستكبارًا.

يجد ُمّرًا به الماَء الزُّالال)2( ومن يك ذا فٍم ُمرٍّ مريض	

واشترط ذلك الّشاطبي أيضًا فقال: »ومن هنا ال ُيسمح للّناظر في هذا الكتاب 

أصولها  الّشريعة،  علم  من  رّيان  يكون  حّتى  مستفيد  أو  مفيد  نظر  فيه  ينظر  أن 

فإّنه  للمذهب،  والتعّصب  التقليد،  إلى  مخلد  غير  ومعقولها،  منقولها  وفروعها، 

بالَعَرض، وإن كان  فتنًة  فيه  ُأودع  ما  ينقلب عليه  أن  ِخيَف عليه  إن كان هكذا، 
حكمًة بالّذات.«)3(

- قّلة العناية بالمقاصد من حيث التأليف:

ليس  فيما  ع  التوسُّ الفروع، ومن  ما سبق توصيفه من تخريج األصول على 

من صلب الفقه وأصوله، ومن التجريد والتقعيد المبالغ فيه، ومن فشّو التعّصب 

والتقليد، كان ال بّد أن يقع على حساب مهّمات َأْقَمن باالعتناء، وأجدر باالقتناء، 

وكان منها: مقاصد الّشريعة التي هي شطٌر من الكلِّيات التشريعية في بحثنا، بحيث 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص8 - 9. 	)1(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص7. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص87. 	)3(
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تضّخم البحث المنطقي، والكالمي، واللغوي على حساب البحث المقاصدي، 

مّما أّدى إلى جمود كبير في الفقه وأصوله، ونتجت عن ذلك أغالٌط في قواعد 

ومسائل كثيرة.

قال ابن عاشور في سياق تعداد أسباب تخّلف علم الفقه: »السبب الثالث: 

إهمال الّنظر إلى مقاصد الّشريعة من أحكامها... ولقد صّرح أيّمة علمائنا بفائدة 

العربي، والشاطبي... كان إهمال  الغزالي، وابن  الّشريعة، مثل  الّنظر في مقاصد 

المقاصد سببًا في جموٍد كبير للفقهاء، ومعواًل لنقض أحكام نافعة، وأشأم ما نشأ 
عنه مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقّل.«)1(

وذكر الّسبب ذاته في أسباب تخّلف أصول الفقه أيضًا فقال: »الّرابع: الغفلة 

نوها في األصول، إّنما أثبتوا شيئًا قلياًل في مسالك  عن مقاصد الّشريعة، فلم يدوِّ

أن  األولى  وكان  المرسلة،  والمصلحة  واإلخالة،  المناسبة،  مبحث  مثل  العّلة، 

تكون األصل األّول لألصول، ألّن بها يرتفع خالٌف كبير، وقد وّفق اهلل إليها أبا 
إسحاق الشاطبي، فخّصها بقسم من كتابه الموافقات.«)2(

وأقصد بالمقاصد ههنا مقاصد األحكام، فهي التي وقع التقصير في العناية 

أسبق  آخر  وثّمَت مستوى  والتأليف،  التبريز  األصولي من حيث  التراث  في  بها 

من مقاصد األحكام، وهو مقاصد الكالم؛ أي: الخطاب الّشرعي،)3( بمعنى: فهم 

كالم الّشارع من حيث هو ألفاٌظ مفردة ومرّكبة، ومن حيث هو أسلوٌب وسياٌق 

وقرائُن لفظيٌة وحالية، وما إلى ذلك. فمن المصائب التي حّلت بالواقع الّشرعي 

التراث  في  ليس  لكن  أيضًا،  به  اإلخالل  وقع  قاعديته-  -مع  المستوى  هذا  أّن 

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص173 - 174. 	)1(

المرجع السابق، ص177. وانظر أيضًا: 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، مرجع سابق، ص166 - 168.- 

انظر في التفريق بين مقاصد الكالم، ومقاصد األحكام:  	)3(

الّسالم، -  ودار  األمان  دار  والقاهرة:  الرباط  الّشريعة،  مقاصد  في  محاضرات  أحمد.  الريسوني، 

2009م، ص8 وما بعدها.
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األصولي هذه المّرة، بل أبدع األصوليون فيه أّيما إبداع،)1( وإّنما وقع اإلخالل 

به من بعض المنتسبين إلى علوم الّشريعة بَنَسب غير صحيح، فطغى عند هؤالء 

التفسير المعجمي للنصوص، وال أقول: التفسير الّلغوي؛ ألّن اللغة أوسع من أن 

تكون معنى معجميًا.

ويلجئني الواقع المرير في عصرنا هذا إلى أن أبيِّن هذا المفهوم بإيجاز.

المعجم،  إلى  الّرجوع  بمجّرد  المعنى  بها  يتأّدى  مفردًة  ألفاظًا  الّلغة  ليست 

عنصر  فيها  حّي،  »كائٌن  اهلل-:  -حفظه  السنوسي  الدكتور  يقول  كما  الّلغة  بل 

عنصر  فيها  كما  المفرد،  المعنى  عنصر  وفيها  األسلوب،  عنصر  وفيها  األلفاظ، 

المعنى المرّكب، وفضاًل عن ذلك كلِّه فيها البنية الداخلية للبيان، وهي غير اللفظ 
واألسلوب، وغير اإلفراد والتركيب.«)2(

وذلك أّن الكالم لم يكن في لغٍة من لغات البشر بالذي تكفي فيه األلفاظ 

مفردًة للّداللة على مراد الفظها داللًة بيِّنًة واضحًة ال تحتمل،)3( من غير حاجة 

إلى النظر في قرائن الكالم، وأحوال المخاِطب، والمخاَطب، وأسلوب الخطاب، 
وما إلى ذلك.)4(

ــة  ــى معرفـ ــداره علـ ــا مـ ــرب إّنمـ ــد كالم العـ ــة مقاصـ ــاطبي: »معرفـ ــال الّشـ قـ

مقتضيـــات األحـــوال، حـــال الخطـــاب، مـــن جهـــة نفـــس الخطـــاب، أو المخاِطـــب، 

ـــن،  ـــه بحســـب حالي ـــف فهم ـــد يختل ـــكالم الواح ـــع؛ إذ ال ـــب، أو الجمي أو المخاَط

ُيعرف ذلك من مباحث األلفاظ، وتقسيمات الداللة عندهم باعتبارات شتى، وكان »الحنفية« أشّد  	)1(

إبداعًا، وأدّق تحلياًل وتقسيمًا.

مجلة  الراشدة«، الكويت:  بالرأي في عصر الخالفة  السنوسي، عبد الرحمن بن معّمر. »االجتهاد  	)2(

الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة الكويت، 2011م، ص207 - 208.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص203. 	)3(

اللغات على اإلطالق، وانظر أمثلة من وجوه هذا  وإذا كان هذا في كّل لغة، فلغة العرب أوسع  	)4(

االتساع في قول الشافعي في الرسالة: »فإّنما خاطب اهلل بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من 

معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها...«، إلى آخر الكالم. انظر:

الشافعي، الّرسالة، مرجع سابق، ص135 - 136.- 
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وبحســـب مخاطبيـــن، وبحســـب غيـــر ذلـــك، كاالســـتفهام لفظـــه واحـــٌد ويدخلـــه 

معـــاٍن ُأخـــر؛ مـــن تقريـــر، وتوبيـــخ، وغيـــر ذلـــك، وكاألمـــر يدخلـــه معنـــى اإلباحـــة، 

والتهديـــد، والتعجيـــز، وأشـــباهها، وال يـــدلُّ علـــى معناهـــا المـــراد إاّل األمـــور 
الخارجـــة، وعمدتهـــا مقتضيـــات األحـــوال...«)1(

ـياق يرشـد  ـياق«: »السِّ وقـال ابـن القيِّـم تحـت عنـوان: »فائـدة: إرشـادات السِّ

المـراد،  غيـر  احتمـال  بعـدم  والقطـع  المحتمـل،  وتعييـن  المجمـل،  تبييـن  إلـى 

وتخصيـص العـاّم، وتقييـد المطلـق، وتنـّوع الداللـة، وهذا من أعظـم القرائن الّدالة 

علـى مـراد المتكلِّـم، فمـن أهملـه غلـط فـي نظـره، وغالـط فـي مناظرتـه، فانظر إلى 

قولـه تعالـى: ژڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]الدخـان: 49[ كيـف تجـد سـياقه يـدلُّ 
علـى أّنـه الّذليـل الحقيـر.«)2(

ولنضرب ُمُثاًل على هذه األغالط:

ـــه  ـــر«)3( أّن ـــه : »مـــن اســـتجمر فليوت ـــاس فهـــم مـــن قول ـــو أّن أحـــدًا مـــن الّن ل

يصّلـــي الوتـــر بعـــد االســـتجمار؛ إذ تأديـــة صـــالة الوتـــر »إيتـــار«، ولـــو صاّلهـــا بغيـــر 

طهـــارة ألســـعفته الفـــاء ألّنهـــا للتعقيـــب،)4( أو فهـــم مـــن نهيـــه  عـــن التحّلـــق قبـــل 

ـــه  أن ُيســـقي  ـــه ال يحلـــق رأســـه،)6( أو فهـــم مـــن نهي ـــوم الجمعـــة)5( أّن الصـــالة ي

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص347. 	)1(

ابن القيم، أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر. بدائع الفوائد، بيروت: دار الكتاب العربي، )د. ت.(، ج4،  	)2(

ص9 - 10.

رقم  حديث  وترًا،  االستجمار  باب:  الوضوء،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

162، ج1، ص43.

بينما مقصود الحديث أن يستجمر بعدد ِوْتر مّما ُيتخذ لالستجمار كاألحجار ونحوها؛ أي: بثالثة،  	)4(

أو خمسة، أو نحوها.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الصالة، باب: التحّلق يوم الجمعة قبل الصالة، حديث  	)5(

رقم 1079، ج1، ص283. قال األلباني: »حسن«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6885، ج2، ص1160.- 

كر في المسجد قبل الجمعة مّما يشغل عن التهيؤ  بينما مقصود الحديث النهي عن ِحَلق العلم أو الذِّ 	)6(

البدني والنفسي للصالة والخطبة.
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ـــاتينهم،)2( أو  ـــر؛ أي بس ـــات الغي ـــم ســـقي مزروع ـــره)1( تحري ـــاَءه زرَع غي ـــُل م الّرج

ــه مكتـــوٌب بقلـــم  ــرة: 183[ أّنـ ــه تعالـــى: ژٹ ٹ ٹژ ]البقـ فهـــم مـــن قولـ

علـــى ورق أو علـــى لـــوح، بمعنـــى مرقـــوم، أو فهـــم مـــن قولـــه تعالـــى: ژڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ]النســـاء: 10[، أو قولـــه: ژٱ ٻ ٻژ 

ـــر الفـــم،  ]البقـــرة: 275[ خصـــوص األكل الـــذي هـــو إدخـــال الّطعـــام إلـــى الجـــوف عب

فيجيـــز االنتفـــاع باللُّبـــس والّركـــوب والّســـكن وغيرهـــا، أو فهـــم مـــن قولـــه تعالـــى: 

ـــي الوجـــه،  ـــز بصقهمـــا ف ـــف، فيجي ژہ ہ ہ ھژ ]اإلســـراء: 23[ خصـــوص التأفي

ــة،)3(  ــة والجهالـ ــة الّســـخافة والحماقـ ــاس فـــي غايـ ه الّنـ ــدَّ ــا بالّنعـــل؛ لَعـ وضربهمـ

ـــًا إلـــى الدروشـــة والخبـــل، قـــال الشـــاطبي: »كالم العـــرب علـــى اإلطـــالق  بـــل قريب

يـــغ، وإاّل صـــار ُضحكـــة  ال بـــّد فيـــه مـــن اعتبـــار معنـــى المســـاق فـــي داللـــة الصِّ

وُهـــزأة، أال تـــرى إلـــى قولهـــم فـــالٌن أســـد، أو حمـــار، أو عظيـــم الّرمـــاد، أو 

ــة؛  ــن األمثلـ ــر مـ ــا ال ينحصـ ــْرط، ومـ ــوى الُقـ ــدة مهـ ــة بعيـ ــب، وفالنـ ــان الكلـ جبـ

 لـــو اعُتبـــر اللفـــظ بمجـــّرده لـــم يكـــن لـــه معنـــى معقـــول، فمـــا ظّنـــك بـــكالم اهلل 
وكالم رسوله ؟«)4(

والسنة  القرآن  ألفاظ  فهم  في  يقتصر  من  على  يشنِّعون  األئّمة  ترى  ولهذا 

غاسل  أّن  يرى  فيمن  العربي  ابن  يقول  يجاوزها،)5(  ال  المعجمية  معانيها  على 

رأسه في الوضوء ال يجزئه عن المسح: »وهذا تولٌُّج في مذهب الّداودية الفاسد 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق،كتاب: النكاح، باب: في وطء السبايا، حديث رقم 2158،  	)1(

ج2، ص248. قال األلباني: »حسن«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 7654، ج2، ص1267.- 

بينما مقصود الحديث النهي عن وطء الّسبايا الحوامل. 	)2(

ابن القيم، إعالم الموّقعين، مرجع سابق، ج1، ص166 - 167. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص153. 	)4(

في  للسنة«  المعجمي  الفهم  »خطورة  عنوان  تحت  العلواني  جابر  طه  للدكتور  طّيبًا  كالمًا  وانظر  	)5(

مقّدمته لكتاب: 

القرضاوي، يوسف. كيف نتعامل مع السنة، فرجينيا والقاهرة: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي - 

ودار الوفاء، 1993م، ص14.
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ٺ  ژٺ  قوله:  تعالى في  اهلل  ذّمه  الذي  للّشريعة،  المبطل  الّظاهر  أتباع  من 

ٺ ٺ ٿژ ]الّروم: 7[، وكما قال: ژېئ ېئ ېئ ىئژ ]الرعد: 33[، وإاّل فقد جاء 
هذا الغاسل لرأسه بما ُأمر به وزيادة عليه، فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللفظ 

وتحقيق  المحّل،  إلى  الفعل  إيصال  في  معناه  عن  يخرج  ولم  قلنا:  به،  د  المتعبَّ
التكليف في التطهير.«)1(

وقـال القرطبـي )توفـي 656ه( مغلظـًا فـي إنـكار جمـود الظاهرية علـى الّلفظ 

قـوا بيـن البـول فـي المـاء الّدائـم مباشـرة، وبيـن صـبِّ البـول فيـه مـن إناء:  حيـث فرَّ

»وذهـب مـن أذهبـه اهلل عـن فهـم الّشـريعة، وأبقـاه فـي درجة العـواّم... إلى أّن ذلك 

مقصـوٌر علـى البـول فيـه خاّصـة، فلـو صـبَّ فيـه بـواًل أو عـِذرًة جـاز، ولـم يضـّر 

ذلـك المـاء، وكذلـك لـو بـال خـارج المـاء فجـرى إلـى المـاء لـم يضـّره عندهمـا، 

ولـم يتناولـه الّنهـي، ومـن التـزم هـذه الفضائـح، وجمـد هـذا الجمـود، فحقيـٌق أاّل 
ُيعـّد مـن العلمـاء...«)2(

وقّعد ابن القّيم لهذا المفهوم قاعدًة فقال: »العبرة بإرادة المتكلِّم ال بلفظه«، 

واللفظي  أراد؟  ماذا  يقول:  والعارف  تعبدية،  ليست  واأللفاظ   ...« تحتها:  وقال 

يقول: ماذا قال؟ كما كان الذين ال يفقهون إذا خرجوا من عند النبي  يقولون: 

ژې ې ېژ ]محمد: 16[، وقد أنكر اهلل سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: ژی 

ی ی جئ حئ مئ ىئژ ]النساء: 78[، فذمَّ من لم يفقه كالمه، والفقه أخصُّ 
فهم  مجّرد  زائٌد على  قدٌر  المتكلِّم من كالمه، وهذا  مراد  فهم  الفهم، وهو  من 

وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في 

الفقه والعلم« إلى أن قال: »وقد كانت الّصحابة أفهم األّمة لمراد نبيِّها، وأتبع له، 
وإّنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده...«)3(

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص66. 	)1(

القرطبــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر. الُمفِهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، تحقيــق:  	)2(

ــب، 1996م، ج1،  ــم الطي ــر ودار الكل ــن كثي ــن، دمشــق: دار اب ــُتو وآخري ــب َمْس ــن دي ــي الّدي  محي

ص542 - 543.

ابن القيم، إعالم الموّقعين، مرجع سابق، ج1، ص167 - 168. 	)3(
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وهذه القاعدة التي ذكرها ابن القيِّم عليها قاطبة أهل اللغة واألصول، فالداللة 

دًا بعنصر »القصد«، وليس »فهم المعنى بإطالق« كما  عندهم هي فهم المعنى مقيَّ

في  القصَد  يشترطون  العربية  فأهل  »وبالجملة  التهانوي:  يقول  المنطقيين،  عند 

الداللة، فما ُيفهم من غير قصٍد من المتكلِّم ال يكون مدلواًل للفظ عندهم، فإّن 

الداللة عندهم هي فهم المراد، ال فهم المعنى مطلقًا، بخالف المنطقيين، فإّنها 
عندهم فهم المعنى مطلقًا، سواء أراده المتكّلم أو ال.«)1(

وال يكفي الوضع اإلفرادي للكلمة ليكون دلياًل على المقصود، بل الغالب 

األعظم أالَّ ُيعرف المقصود إاّل بنظم الكالم مجتمعًا، قال الجويني: »إّن المعاني 

تدّل  المعاجم[  ]أي:  اللغة  كتب  ومراجعة  ياق،  والسِّ الّنظم  بفهم  معظُمها  يتعّلق 
ياق فال.«)2( على ترجمة األلفاظ، فأّما ما يدّل عليه الّنظم والسِّ

التركيب،  من  المعنى  اّتضح  إذا  إليه  ُيلتفت  ال  قد  اإلفرادي  الوضع  إّن  بل 

هو  الخطاب  في  المبثوثة  بالمعاني  »االعتناء  الشاطبي:  قال  وقرائنه،  وسياقه، 

المقصود األعظم، بناًء على أنَّ العرب إّنما كانت عنايتها بالمعاني، وإّنما أصلحت 

األلفاظ من أجلها، وهذا األصل معلوٌم عند أهل العربية، فاللفظ إّنما هو وسيلٌة 

إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، وال أيضًا كّل المعاني، فإّن 

المعنى اإلفرادي قد ال ُيعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه، كما لم يعبأ 
ذو الُرّمة بـ«بائس«، وال »يابس« اتكااًل منه على أّن حاصل المعنى مفهوم)3(.«)4(

التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون، مرجع سابق، ج1، ص792 - 793. 	)1(

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص1331. 	)2(

يقصد ما حكاه ابن جنِّي عن عيسى بن عمر قال: سمعت ذا الُرّمة ينشد:  	)3(

َبا واجعل يديك لها سترا ْخت واستعن           عليها الصَّ وظاِهْر لها من يابس الشَّ

فقلت: أنشدتني: من بائس، فقال: يابس وبائس واحد. انظر:

للكتاب، -  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  الخصائص،  الموصلي.  عثمان  الفتح  أبو  جني،   ابن 

)د. ت.(، ج2، ص469.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص87. 	)4(
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وال ُيتوّهــم أّن مغــزى هــذا الــكالم هــو فهــم الخطــاب بمعــزل عــن مقتضيــات 

اللغــة وقواعدهــا فــي التفســير، فليــس هــذا مّمــا ُيتصــّور أصــاًل، وال مّمــا 

ُيتطــارح للنقــاش، لــوال أّن أهــل الّزمــان أثــاروه التجــاًء منهــم إلــى الــردِّ 
علــى مــن رامــه مّمــن ليــس مــن أهــل الّشــريعة، فظــّن بعــض النــاس أّن هــذه الــردود 

ــز دور »المقاصــد«  ــون بتبري هــة إلــى أقــوام مــن أهــل الشــريعة، وهــم المهتّم موجَّ

فــي التشــريع، وليــس كذلــك؛ إذ ليــس فــي تاريــخ األّمــة كلِّــه مــن قــال بهــذا إاّل مــا 

كان مــن ضــالل الباطنيــة.

الموضوعــة  وهــي  وحدهــا،  باأللفــاظ  المعنــى  علــى  َنْنــَدلُّ  ال  كّنــا  فــإذا 

للتخاطــب، فكيــف ننــدّل عليــه بغيــر ألفــاظ، وبغيــر التضّلــع مــن علــوم اللِّســان؟! 

ــٍب يفهــم  ــا قري ــي؛ فعّم ــي الّلســان العرب ــٌة ف ــه أصال ــس ل ــال الشــاطبي: »ومــن لي ق
كتــاب اهلل علــى غيــر وجهــه.«)1(

فهي  ِظهريًا،  اللُّغة  منطق  اّتخذت  إذا  الّنصوص  لتفهُّم  محاولة  فكلُّ  وعليه؛ 

ست على ذلك، فهي شنعاء ال  ٌل في عماية، وخبٌط في غواية، وكلُّ َقْولة تأسَّ توحُّ

ُتوارى، وعشواء ال ُتجارى وال ُتدارى.

المراد،  فهم  في  وحده  يغني  ال  للكلمة  المعجمي  المعنى  أّن  المغزى:  بل 

التركيبي،  المعنى  إدراك  وهي:  أخرى،  خطوات  تليها  أولى  خطوٌة  هو  وإّنما 

وإدراك المعنى الّسياقي، وذلك ُيعرف بمجموع علوم العربية، ال بالمعجم وحده، 

قال ابن عاشور: طالقرآن كالٌم عربي، فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه، 

بقواعد  ونعني  بالّسليقة،  بعربي  ليس  لمن  الفهم  وسوء  الغلط  يقع  ذلك  وبدون 

والّنحو،  والتصريف،  الّلغة،  متن  وهي:  العربي،  اللِّسان  علوم  مجموع  العربية 

في  أساليبهم  من  المّتبع  العرب  استعمال  ذلك  وراء  ومن  والبيان،  والمعاني، 
خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم...«)2(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص175. 	)1(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج1، ص16. 	)2(
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ثّم ينضاف إلى هذا المستوى الذي هو: »مقاصد الكالم« مستوًى ثاٍن، وهو: 

له العالم من مقاصد األحكام التي خاّصتها القطع  »مقاصد األحكام«، فما يحصِّ

مواضع  في  المعاني  باستقراء  أم  مباشرة  باأللفاظ  لها  حصَّ سواًء  واالطمئنان، 

في  الخطاب  فهم  وجوه  بَأَسدِّ  الّظفر  على  له  معيٌن  االشتباه،  وانتفاء  الوضوح 

مواضع االحتمال. وهذا المستوى الثاني هو الذي وقع إغفاله من األصوليين على 

صعيد التأليف، بصفته ركنًا ركينًا في االجتهاد والفتوى، ال تغني عنه علوم اللِّسان 

برّمتها، فضاًل عن المعجم اللغوي وحده.

أحدهما:  ركنين:  الّشريعة  أحكام  »إنَّ الستنباط  دراز:  اهلل  عبد  الشيخ  يقول 

الّركن  الّشريعة ومقاصدها... ولّما كان  العرب، وثانيهما: علم أسرار  علم لسان 

حاجة  إليه  تمسُّ  ما  الفنِّ  هذا  في  أدرجوا  العربية،  اللغة  في  الحذق  هو  األّول 

من  الّنوع  هذا  لترى  إّنك  حّتى  اللغة،  أئّمة  قّرره  مّما  مباشر  بطريق  االستنباط 

الثاني  الّركن  أغفلوا  ولكّنهم  الفقه...  أصول  في  ُصنِّف  ما  غالب  هو  القواعد 

إغفااًل، فلم يتكّلموا على مقاصد الّشارع إاّل إشارة وردت في باب القياس... وقد 

ن منه في مباحث الشطر األول،  وقف الفّن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكوَّ

قوالب  في  له  تلخيص وشرح ووضع  بين  دائٌر  ذلك  بعد  الكتب  من  تجّدد  وما 

مختلفة، وهكذا بقي علم األصول فاقدًا قسمًا عظيمًا هو شطر العلم الباحث عن 

الثامن الهجري لتدارك  القرن  أبا إسحاق الشاطبي في  أحد ركنيه، حتى هّيأ اهلل 

المترامي األطراف في  الفراغ  العمارة الكبرى في هذا  النقص، وإنشاء هذه  هذا 
نواحي هذا العلم الجليل...«)1(

ويقول األستاذ الدريني: »علم أصول الفقه ليس بحثًا لغويًا ِصْرفًا، وإاّل لما 
كان ثّمة من فرق بين الدرس اللغوي، واالجتهاد التشريعي.«)2(

في  »نقائص  وهو:  الذاتية،  المسوِّغات  من  األّول  الفرع  هذا  ألملم  وحتى 

دراز، مقّدمة الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص5 - 6. 	)1(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص302. 	)2(
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النقائص أسبابًا مباشرة وغير  ص فأقول: لقد كانت هذه  التراث األصولي«، ألخِّ

عن  الفقه«  »أصول  عجز  في  َثمَّ  ومن  األصولية،  المناهج  تضارب  في  مباشرة 

والتعيير. ولم  الضبط  الّشافعي، وهي  اإلمام  التي من أجلها صاغها  أداء مهّمتها 

وثوابت  االستنباط،  وقواعد  االستدالل،  منطلقات  توحيد  بغير  ليتّم  ذلك  يكن 

تبريز »الكّليات  إلى  الّداعية  المسوِّغات  الحال إحدى أهّم  التفريع، فكانت هذه 

التشريعية«، وِإْحاللها مكانها الحقيقي في الّدرس األصولي والفقهي، من خالل 

تفعيل أثرها في االجتهاد والفتوى، َعْودًا بهذا العلم إلى دوره األصيل، خاّصة ما 

ما أشرحه في  الفروع، وتجفيفه في األصول، وهذا  الخالف في  بتخفيف  تعّلق 

غ التالي. المسوِّ

ب- حسم الخالف أو تقليله بين حملة الشريعة:

إذا تقـّرر أّن وضـع أصـول الفقـه غيـر سـليم سـالمًة كاملـة، خاّصـًة مـن حيـث 

تشـّعب الخـالف فيهـا، مّمـا جعلهـا غيـر قـادرة علـى أن تكـون محتَكمـاٍت ينتهـي 

إليهـا الخـالف بيـن النظـار، فقـد تنّبه أعالٌم من األّمة على رأسـهم الشـاطبي، وتاله 

ابـن عاشـور إلـى ضـرورة إعـادة صياغـة هـذه األصـول، فُيطـرح منهـا مـا ليـس مـن 

ُصلبهـا، وهـو مباحـث علـم الـكالم، وعلـم المنطـق، واألصـول التـي ُبنيـت علـى 

ذلـك، والتطويـالت اللغويـة، واألصـول المخّرجـة علـى الفـروع الخالفيـة، خاّصـة 

إذا كان التخريـج فـي نفسـه خالفيـًا، وكّل مـا كان فيـه خـالف كثيـر، فتبقـى القواعد 

التـي هـي محـّل إجمـاع أو اتفاق األغلبية العظمى، فينضـاف إليها الكلِّيات القطعية 

والقريبـة مـن القطـع، ويتشـّكل مـن المجمـوع »أصـول فقـه جديـدة«. وابن عاشـور 

يقتـرح أن ُينتخـب مـن هـذا المصّفـى مـا كان ذا عالقـة بمقاصـد الّشـريعة، فتنضاف 

إليـه المقاصـد القطعيـة والقويـة ويسـّمى المجمـوع علـم »مقاصـد الّشـريعة«، ومـا 

ـى مّمـا ال عالقـة لـه بالمقاصد، ولكـن بطرق تركيـب األدلة،  بقـي مـن ذلـك المصفَّ

فهـو »أصـول الفقـه«،)1( وهـذا المقتـَرح يتضّمـن فصـاًل بين الّركـن اللغوي ألصول 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص172. 	)1(
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ـى  الفقـه، والّركـن المقاصـدي،)1( ولـو أّن مقتِرحـًا قـال: فليبـق المجمـوع المصفَّ

ـمه إلـى جزأيـن: »األصـول اللغويـة«، و«األصـول  باسـم »أصـول الفقـه«، لكـن نقسِّ

فـي  اآلخـر  مسـتقاًل عـن  قسـم علمـًا  كّل  يكـون  أن  مـن  مانـع  المقاصديـة«، وال 

القـرآن،  الـدرس والتحصيـل، كمـا تسـتقّل عـن بعضهـا علـوم الحديـث، وعلـوم 

وعلـوم اللغـة؛ لـكان مقترحـًا حسـنًا فـي نظـري.

فأّما تشّوف الشاطبي إلى تقليل الخالف من خالل كلِّيات الشريعة، فهو جليٌّ 

عشرة  الثالث  ماته  مقدِّ من  األولى  المقدمة  في  الموافقات  كتاب  استهالله  من 

ين قطعية ال ظنية، والّدليل على ذلك أّنها راجعٌة  بقوله: »إّن أصول الفقه في الدِّ
إلى كلِّيات الّشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي.«)2(

قال ابن عاشور يشرح بغية الشاطبي: »... فيجب توحيد األصول ونبذ الخالف 

منها، وأظّن هذا غرض أبي إسحاق الشاطبي من تأليفه »عنوان التعريف،«)3( فإّنه 

في  فصاًل  وليس  والمتعّمقة،  صة  المتخصِّ مراحله  في  خاّصة  والتحصيل،  الّدرس  في  فصٌل  وهو  	)1(

اإلعمال واالستدالل، بحيث تعمل اللغة وحدها، أو المقاصد وحدها، كما يفهم من يقول: مقاصد 

الّشريعة جزٌء ال يتجّزأ عن أصول الفقه. فكونها جزءًا من أصول الفقه ال إشكال فيه، باعتبار أّن 

أصول الفقه هي أدلة الفقه اإلجمالية، والمقاصد جزٌء من هذه األدّلة، لكن هذا ال يمنع أن ُتدرس 

استقالاًل عن األصول اللغوية، أّما عند االستدالل فال شّك في أّنها تعمل جنبًا إلى جنب األصول 

اللغوية، بل علوم الّشريعة كّلها غير منفّكة عن بعضها عند اإلعمال، فكم من مسألة فقهية ُيحتاج فيها 

إلى علم الحديث، وعلم التفسير، وعلم اللغة، وحتى علم العقيدة أحيانًا، بل قولنا: »علم« الحديث، 

»وعلم« التفسير، و«علم« اللغة، و«علم« العقيدة بإفراد مصطلح »العلم« فيه تجّوز؛ إذ الحقيقة أّن 

الحديث علوٌم كثيرة، والتفسير كذلك، واللغة كذلك، والعقيدة كذلك، فإذا استجزنا الفصل بين تلك 

العلوم مع أّن موضوعها واحد وهو »الحديث«، أو »القرآن«، أو »اللغة«، أو »العقيدة«، ومع أّنها 

تلتقي على غاية واحدة، وهي العمل، فلماذا ال نستجيز الفصل في الدرس والتحصيل بين العلوم 

التي تخدم »الفقه«، فنجعل األصول اللغوية علمًا، واألصول المقصدية علمًا ثانيًا؟

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص29. 	)2(

يه »عنوان التعريف بأسرار التكليف«، وعدل عن ذلك  يقصد »الموافقات« فإن الّشاطبي كان سيسمِّ 	)3(

ف كتابًا يوفِّق فيه بين مذهب ابن القاسم تلميذ مالك،  لرؤيا رآها أحُد شيوخه، وهي أّن الشاطبي ألَّ

ومذهب أبي حنيفة، وأّن اسمه »الموافقات«، فسّماه الشاطبي كذلك. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص24.- 
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ين قطعية ال ظنية.«)1( صّدر بمسألة: أصول الفقه في الدِّ

الّشريعة  مقاصد  كتابه  استهالله  من  أيضًا  فمعلومٌة  عاشور  ابن  رغبة  وأّما 

بشرح أغراضه قائاًل: »هذا كتاٌب قصدُت منه إلى إمالء مباحَث جليلٍة من مقاصد 

للمتفّقهين  نبراسًا  الّشريعة اإلسالمية، والتمثيل لها، واالحتجاج إلثباتها، لتكون 

إلى  اًل  وتوسُّ األعصار،  وتبّدل  األنظار  اختالف  عند  بينهم  ومرجعًا  ين،  الدِّ في 

رأيُت  ما  إليه  الهّمة  صرف  إلى  دعاني  األمصار...  فقهاء  بين  االختالف  إقالل 

في  ينتهون  كانوا ال  إذ  الّشريعة؛  في مسائل  المختلفين  بين  االحتجاج  من عسر 

بها  ويهتدي  المكابر،  إليها  يذعن  منها،  قريبة  أو  ضرورية  أدّلة  إلى  حجاجهم 

المشّبه عليه، كما ينتهي أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى 

الجميع  بين  فينقطع  الموضوعة،  واألصول  والمشاهدات،  الّضروريات،  األدّلة 

الّشريعة  فيه من لجاج، ورأيت علماء  ما هم  الجدل  أهل  الحجاج، ويرتفع من 
بذلك أولى، ولآلخرة خيٌر من األولى.«)2(

الخالف  تقليل  في  الكلِّيات  تنجح  كيف   : هو  اآلن  ينطرح  الذي  والسؤال 

أّن  وأحسب  اآلن؟  عليه  هي  ما  -على  الفقه  أصول  تنجح  لم  حيث  حسمه  أو 

أحسن جواب عن هذا السؤال هو البيان بالمثال العملي، وليكن بمسألة: المال 

مقابل  للغاصب  ملكًا  يصبح  هل  النقصان،  أو  بالزيادة  تغّيره  حال  المغصوب 

ضمان مثله أو قيمته؟

وبيان هذه المسألة كما يلي:)3(

ال خالف في العين المغصوبة إذا كانت قائمة لم تهلك، ولم تدخلها زيادة 

أو نقصان أّنها ُترّد إلى مالكها بعينها فورًا، وأّن الغاصب ال يملكها ملكًا شرعيًا 

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص185. 	)1(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص165 - 166. 	)2(

انظر مناقشة هذه المسألة عند أستاذنا الدكتور محّمد نعيم ياسين -حفظه اهلل- في: 	)3(

ياسين، محمد نعيم. زكاة المال الحرام، ضمن: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، لمجموعة - 

من المؤلفين، عّمان: دار النفائس، 2010م، ج1، ص181 - 185، وانظر أيضًا:

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص209 - 216.- 
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أبدًا، وال خالف أيضًا أّنها إذا هلكت هالكًا كّليًا وجب على الغاصب رّد مثلها 

أو قيمتها فورًا،)1( ويكون ذلك دينًا في ذّمته حتى يؤّديه، ولكن إذا تغّيرت العين 

بالزيادة أو النقصان، بحيث يصبح لها اسٌم آخر، وأوصاٌف أخرى، ومنافع أخرى 
غير ما كانت عليه، اختلف الفقهاء في مصيرها على قولين:)2(

األّول: أّن الغاصب يرّد مثل العين المغصوبة قبل التغّير أو قيمتها، وتصبح 

العين المغصوبة وقد طرأ عليها التغّير ملكًا للغاصب مقابل ذلك الّضمان، وهؤالء 

اختلفوا في صفة هذا الملك، فقال بعضهم: هو ملٌك خبيٌث ال يحلُّ االنتفاع به، 
بل يجب التصّدق به، وقال آخرون: بل هو ملٌك يحّل االنتفاع به.)3(

إذا لم تكن في  إليها  التي آلت  العين على حالها  يرّد  الغاصب  أّن  والثاني: 

حكم الهالكة، فإذا كانت تغّيرت بالنقص فإّنه يضمن قيمة ذلك النقص، أّما في 

الزيادة، ال يحّل له شيٌء من  بالزيادة؛ فيرّدها مع ما طرأ عليها من  حال تغّيرها 
ذلك، إاّل إذا كانت الزيادة أمرًا ماديًا أضافه الغاصب من عنده.)4(

في  به  االنتفاع  يحّل  ملٌك  وأّنها  المتغيرة،  المغصوبة  العين  بامتالك  فالقول 

الغير  ممتلكات  تعّدى على  من  أّن  إشكالية  يثير  المثل،  أو  القيمة  مقابل ضمان 

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج4، ص101. 	)1(

ج6،  1985م،  ط2،  الفكر،  دار  دمشق:  وأدّلته،  اإلسالمي  الفقه  مصطفى.  بن  وهبة  الزحيلي،  	)2(

ص4805 - 4806.

وهو قول الحنفية والمالكية. انظر:  	)3(

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج7، ص152 وما بعدها. - 

الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام - 

مالك »له«، مع حاشية الّصاوي عليه، خّرج أحاديثه وفهرسه: مصطفى كمال وصفي، القاهرة: دار 

المعارف، )د. ت.(، ج3، ص601.

وهو قول الشافعية والحنابلة. انظر:  	)4(

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت: دار - 

الكتب العلمية، 1994م، ج3، ص363 وما بعدها. 

البهوتي، منصور بن يونس. كّشاف القناع عن متن اإلقناع، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت.(، - 

ج4، ص87 وما بعدها.
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بالغصب، ثّم أدخل التغيير عليها بالزيادة، ثّم رّد قيمتها أو مثلها؛ فهنيئًا مريئًا له 

تلك الزيادة، وهي حالٌل زالٌل بأدّلة الّشرع نفسه عند هؤالء القائلين، واإلشكالية 

يوم  للعقوبة  ومستحقٌّ  اهلل،  عند  آثٌم  الغاصب  أّن  خالف  ال  أي:  ديانية؛  ليست 

هذا  اإلسالمي  القضاء  تبنى  فإذا  قضائية.  المشكلة  ولكن  يتب،  لم  إن  الحساب 

بأمر  يعبأون  ال  من  يجرِّئ  وهذا  الزيادة،  امتالك  على  الغاصب  يقّر  فإّنه  الرأي، 

الّديانة على التكّسب بهذه الطريقة.

والذي ألجأ القائلين بتمليك المغصوب المتغيِّر للغاصب أّن الّضمان عندهم 

أو  النقص  عن  بالعوض  أي:  بالبدل؛  حكٌم  ألّنه  المعاوضة،  أساس  على  يقوم 

الملك،  إلى  تستند  أن  بّد  ال  والمعاوضة  المغصوبة.  العين  على  الّطارئ  التغّير 

في  منه  والمبدل  البدل  يجتمع  الغاصب  إلى  ملكه  ينتقل  لم  إذا  المغصوب  فإّن 

ال  التي  المعاوضة  معنى  ينافي  وهذا  منه،  المغصوب  وهو  واحد،  طرف  ملك 

ج التضمين إاّل على أساسها عندهم، فكان ال بّد من تمليك العين المغصوبة  يتخرَّ
للغاصب اضطرارًا ليستقيم التخريج والنظر الفقهي.)1(

أو  الّضمان،  بعد  بالمغصوب  االنتفاع  تحليل  تستتبع  أن  إّما  الفذلكة  وهذه 

تمليك  ألّن  عنه،  تفّرعت  التي  بالّزوائد  االنتفاع  ن  يتضمَّ فإّنه  استتبعته  فإذا  ال، 

الّضمان،  قابله  المغصوبة  بالعين  االنتفاع  كان  وإذا  الفرع،  تمليك  يعني  األصل 

للعين  الغاصب  تمليك  قولهم:  مع  وحتى  شيء.  يقابله  لم  بالّزيادة  فاالنتفاع 

المغصوبة يكون من وقت الّضمان ال من وقت الغصب، فهذا ال يمنع أن يتوّلد 

عن المغصوب زيادة بعد الّضمان، يكون الغاصب قد هّيأ لها، كمن يغصب مااًل 

فيستثمره بالتجارة، ثّم يضمنه قبل أن يجني أرباحه، ثّم يستحّق تلك األرباح بعد 

بالغصب،  الّناس  أموال  على  التعّدي  باب  فتح  محذور  في  بهذا  فنقع  الّضمان، 

ثّم استثمارها، ثّم ضمانها مع الّظفر بالزيادة. وإذا كانت تلك الفذلكة ال تستتبع 

تحليل االنتفاع بالمغصوب بعد الضمان، فتخريج التضمين على المعاوضة يكون 

به، فما ال يحّل  االنتفاع  الملك ال يكون ملكًا حّتى يحلَّ  تخريجًا صوريًا، ألّن 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص212 - 213. 	)1(
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ور بل بالحقائق،  االنتفاع به فليس بملك حقيقي، والّشريعة ال تنيط األحكام بالصُّ

وهكذا يتأّبد النزاع وال ينحسم أبدًا بهذه التنظيرات.

والطريقة التي ينحسم بها هي ترك تخريج التضمين على أساس المعاوضة، 

ج على مقصد الشريعة في حفظ أموال الناس من أن تؤكل بالباطل، والذي  بل ُيخرَّ

يدّل عليه قوله تعالى: ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]البقرة: 188[، وقوله: ژٹ ڤ ڤ 
 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ ]النساء: 29[، 
وقوله : »ليس لعرق ظالم حّق،«)1( وقوله: »على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي،«)2( 

وقوله: »من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحّق به مّمن سواه،«)3( ناهيك 

عن النصوص التي تحرِّم الظلم عمومًا.

قًا  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا، ذكره معلَّ 	)1(

عقب ترجمة الباب، وأغلق ابن حجر تعليقه. انظر: 

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علّي العسقالني. تغليق التعليق على صحيح البخاري، تحقيق: - 

المكتب اإلسالمي ودار عّمار، 1405ه،  بيروت وعّمان:  القزقي،  الّرحمن موسى  سعيد عبد 

ج3، ص309. وانظر أيضًا:

رقم -  حديث  الموات،  عمارة  في  القضاء  باب:  األقضية،  كتاب:  سابق،  مرجع  الموّطأ،  مالك، 

1424، ج2، ص743.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أّن العارية مؤّداة، حديث رقم  	)2(

1266، ج3، ص558. قال أبو عيسى: »هذا حديث حسن،« انظر:
المرجع السابق، الموضع نفسه.- 

ُيثبت سماع  أّنه  يدّل على  فيه: حديٌث حسن،  الترمذي  المنذري: وقول  »قال  الزيلعي:  قال 

حسٌن  إسناده  الّشهاب:  أحاديث  على  كالمه  في  طاهر  ابن  وقال  انتهى...  سمرة،  عن  الحسن 

مّتصل...« انظر:

الّزيلعي، جمال الّدين أبو محّمد عبد اهلل بن يوسف. نصب الّراية ألحاديث الهداية، ومعه حاشية - 

بغية األلمعي في تخريج الزيلعي، تحقيق: محّمد عّوامة، بيروت وجّدة: مؤّسسة الرّيان ودار القبلة 

للثقافة اإلسالمية، 1997م، كتاب: الغصب، ج4، ص167.

األرنؤوط:  شعيب  قال  ص21.  ج12،   ،7124 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)3(

»إسناده صحيٌح على شرط الشيخين.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه. - 
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ولهــذا يتعّجــب الشــوكاني )توفــي 1250ه( مّمــا يــؤّدي إليــه القــول بتمليــك 

المغصــوب للغاصــب مــن حــّل االنتفــاع بــه وبغّلتــه بســبب تخريــج الضمــان علــى 

ــه : »الخــراج  ــك بقول ــى ذل ــن االســتدالل عل ــب م أســاس المعاوضــة، ويتعّج

ــن  ــا يجــب رّد العي ــا، فكم ــٌة له ــة تابع ــن المغصوب ــد العي ــول: »فوائ بالضمــان« فيق

المغصوبــة إلــى المالــك؛ كذلــك يجــب رّد فوائدهــا إليــه، ومــن خالــف فــي هــذا 

فليــس بيــده روايــة وال درايــة. وأّمــا االســتدالل بحديــث »الخــراج بالضمــان« فــال 

ــن  ــف يصــّح إلحــاق العي ــرع، فكي ــإذن الّش ــن مقبوضــة ب ــي عي ــه وارٌد ف ــاك أّن يخف

ــتحّق  ــف يس ــال، فكي ــى كّل ح ــٌن عل ــوٌم أّن الغاصــب ضام ــا، ومعل ــة به المغصوب

عوضــًا وهــو الخــراج فــي مقابلــة ضمانــه، وبالجملــة فهــذا مــن وضــع الدليــل فــي 

ــمع،  ــا الّس ــي يمّجه ــاالت الت ــذه المق ــل ه ــن مث ــاهلل العجــب م ــه... في ــر موضع غي
ويردهــا العقــل والّشــرع.«)1(

»وهذا  اهلل-:  -حفظه  ياسين  نعيم  محّمد  الدكتور  أستاذنا  يقول  إثره  وعلى 

فإّن من  الّشريعة...  الّنصوص ومقاصد  يتفق مع  الذي  الشوكاني هو  الذي ذكره 

أهّم مقاصد الّشريعة منع العدوان، وسّد الّذرائع الموصلة إليه، والقول باستحقاق 

النصوص  تلك  مع  يتناقض  وغصبًا  ظلمًا  أخذها  التي  األموال  لغاّلت  الظالم 

تمليك  ]يقصد عدم  القول  هذا  أّن  »ونرى  ويقول:  الّشرعي،«)2(  المقصد  وذلك 

ومقاصدها؛  الّشريعة  روح  إلى  األقرب  هو  مطلقًا[  للغاصب  المغصوبة  العين 

حيث جعلت العدل ومنع التظالم والعدوان على أموال الناس غاية كبرى لكثير 

من األحكام... وال شّك أّن كّل اجتهاد في الفروع يخدم هذا األصل فهو أولى 
بالقبول وأحّق بالترجيح.«)3(

إبراهيم  المتدفِّق على حدائق األزهار، تحقيق: محمود  الجّرار  يل  السَّ الشوكاني، محّمد بن علّي.  	)1(

زايد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م، ج3، ص352.

مرجع سابق، ج1،  المعاصرة،  الزكاة  فقهية في قضايا  أبحاث  الحرام، ضمن:  المال  زكاة  ياسين،  	)2(

ص179 - 180.

المرجع السابق، ج1، ص184 - 185. 	)3(
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فترى كيف تبّلج الحّق واألحّق باالعتبار من األقوال بناًء على كلِّيات الّشريعة، 

والتنظيرات  الخالفية  باألصول  ينحسم  ال  كما  ينحسم  أو  الخالف  فيضعف 

ٌز في إبصار ناحية الحّق فيها  المعّقدة، وغير هذا من األمثلة التي للكّليات دوٌر مبرَّ

آتيٌة على وجهها في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

ت- الثقة في الحاّسة التشريعية)1( للعاِلم:

حيـث انقطـع الوحـي عـن البشـر بوفـاة خاتـم الّنبييـن محّمـد ، وحيـث إّن 

حاجـة الّنـاس إلـى العلـم بأحـكام مـا يسـتجّد لديهـم مـن وقائـَع ماّسـٌة مسـتمّرة، 

وحيـث إّن الّنصـوص الجزئيـة ال تفـي بذلـك، بـل تفـي بـه الكلِّيـات التشـريعية، 

وحيـث إّن إدراج الجزئيـات تحـت كلِّياتها، والتبّصر بمناطاتها، وإجراء الموازنات 

والموافقـات بيـن مختلـف المقاربـات عمـٌل موكـول بعـد ختم الرِّسـاالت إلى أهل 

االجتهـاد، وحيـث إّن عصمـة مـن يتصـّدر لهـذا العمـل بعـد مـوت الّنبـي  غيـر 

ثابتـة أليٍّ كان إاّل للُمجمعيـن مـن حيـث هـم مجمعـون، وحيـث يتعـّذر اإلجمـاع 

فـي غالـب مسـائل الفقـه، فـال منـاص لنا فـي مطارح التشـريع من الّركـون إلى أهل 

اهلل المتحقِّقيـن بالعلـم،)2( والثقـة فـي حاّسـتهم التشـريعية وإن جـرى الخطـأ عليهم 

مـن حيـث الجملـة والمبـدأ، وذلـك بتغليـب الّصـواب علـى مـا يقولـون، والعمـل 

بمـا يسـتنبطون، والتعّبـد بمـا يفتـون، فإّننـا إذا لـم نفعـل تعّطلـت الشـريعة، وتوقـف 

يـن مـن القواعـد. التكليـف، وانهـدم الدِّ

والثقة في حاّسة العالم المتحقِّق بالعلم باٌب فتحه وأمر بالتولُّج فيه الّشارُع 

نفسه، وشواهد ذلك وعالئمه متعددة، أختصر منها بحسب اجتهادي ما يلي:

»الحاّسة التشريعية« تعبير اقتبسته من األستاذ الدريني، وهو موّفٌق جّدًا. انظر:  	)1(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص488.- 

مثل  في  وذلك  وعميقة،  دقيقة  وهي  الموافقات،  في  الشاطبي  يستعملها  عبارة  بالعلم«  »التحقق  	)2(

قوله: »من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحّقق به أخذه عن أهله المتحّققين به على الكمال 

والتمام.« وقوله: »وللعالم المتحقِّق بالعلم أمارات وعالمات.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص91 وص93.- 
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- وضع الّشريعة على أساس المعقولية:

مات المراد بها  إّن الّشريعة معقولة جملًة وتفصياًل إاّل نزرًا قلياًل من التحكُّ

وضع  يفهم  ال  من  إاّل  فيه  يجادل  ال  عليه،  مجَمٌع  أمٌر  وهذا  االمتثال،  محض 

الّشريعة على حقيقته.

قال ابن العربي: »الغالب في أحكام الّشرع اتساقها في نظام التعليل إاّل ُنَبذًا 

ت ال يمكن فيها إاّل رسم اّتباع دون أن ُيعقل شيٌء من معناها، ولكن فرض  شذَّ

المجتهد إذا جاء حكٌم وعرضت نازلٌة أن يلحظ سبيل التعليل، ويدخلها في محّك 

بر والتقسيم، فإن انقدح له معنى مخيل، أو ظهر له المٌع من تعليل، فينبغي له  السَّ

أن يجعله مناط حكمه، ويشّد عليه نطاق علمه، فإن أبهمت الّطريق، ولم يّتضح 
له سبيٌل وال اّتفق، ترك الحكم بحاله، وتحّقق عدم نظرائه وأشكاله.«)1(

ولو جئُت بكالم أهل العلم في إثبات معقولية الّشريعة جملًة وتفصياًل إاّل ما 
شّذ وندر، لطال المقام جّدًا، فأكتفي بهذا.)2(

وإذا ُعلم أّن الشريعة معقولة، فذلك يتضّمن ثقة الّشارع في استخدام الّدارس 

لم تكن موثوقًا  لو  إْذ  بها؛  د  ُزوِّ التي  التعّقل  الّشريعة آللة  المتخّصص في علوم 

عّبر  ما  وهذا  مغزى.  من  المعقولية  أساس  على  الّشريعة  لوضع  كان  لما  بها 

اإلسالم  لثقة  أساسًا  كانت  التشريع  هذا  »ومعقولية  بقوله:  الدريني  األستاذ  عنه 

بالّطاقات العقلية المتجّددة، وهذا مّما ال يفتقر إلى برهنة؛ إذ أصبح من المتعّين 

ص بعد انقطاع الوحي، واختتام الّرساالت الّسماوية  على العقل اإلنساني المتخصِّ

أن ينهض بمهّمة تدبير الحياة اإلنسانية على ضوٍء من تلك المقّررات وفي نطاقها 
بما أوتي من ملكات ومواهب مقتدرة.«)3(

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي اليدري،  	)1(

وعّلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة، عّمان: دار البيارق، 1999م، ص132.

انظر مبحث »األصل في الّشريعة التعليل والمعقولية« في: 	)2(

هندو، محتكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، ص213 - 241.- 

ياسة والحكم، مرجع سابق، ص24. الدريني، خصائص التشريع اإلسالمي في السِّ 	)3(
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التشريع  بحاّسة  خصوصًا  والعالم  التعقل،  بآلة  عمومًا  المكلَّف  تزويد   -
»االستنباط«:

المكّلف،  على  بها  اهلل  امتّن  وقد  والعقل،  الفطرة)1(  فهي  التعّقل  آلة  أّما 

التوظيف.  أحسن  توظيفها  وقيمتها، وحّث على  بقدرها  ونّوه  فأعلى من شأنها، 

وقد وردت ماّدة »عقل« في القرآن الكريم تسعًا وأربعين مّرة، وجاء ذكر »أولي 

و«األفئدة«،  »الفؤاد«،  وُذكر  مّرتين،  النُّهى«  و«أولي  مّرة،  عشرة  سّت  األلباب« 

و«القلب«، و«القلوب« مّرات كثيرة أيضًا.)2( وهذا يدّل على أّن العقل من أعظم 
ما امتّن اهلل به على اإلنسان.)3(

وعلـى هـذا األسـاس أنكـر أغلـب أهـل السـّنة مـا ذهـب إليـه األشـاعرة مـن 

نفـي قـدرة اإلنسـان علـى تعّقـل ُحْسـن الَحَسـن مـن األمور، وُقْبـح القبيـح منها قبل 

ورود الّشـرع.

قال ابن القّيم بعد كالٍم طويٍل في الرّد على هذا المذهب، مستهاّلً له بعنوان: 

العقول«:  في  ُحْسُنها  مركوٌز  مّتفقة،  تباينت-  -وإن  أصولها  في  كّلها  »الّشرائع 

وأّنه  الكاذب،  يد  المعجزة على  استلزامه جواز ظهور  »وحسُبك بمذهب فسادًا 

يقبح  وأّنه ال  الّصادقين،  إلى أصدق  الكذب  نسبة  واستلزامه جواز  بقبيح،  ليس 

منه، واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل، وأّنه قبل ورود الّنبوة ال 

يقبح التثليث، وال عبادة األصنام، وال مسّبة المعبود، وال شيٌء من أنواع الكفر، 

وال الّسعي في األرض بالفساد، وال تقبيح شيء من القبائح أصاًل، وقد التزم النفاة 

ذلك... وقد كان تصّور هذا المذهب على حقيقته كافيًا في العلم ببطالنه، وأن 

انظر في شرح معنى »الفطرة«:  	)1(

ابن عاشور، محّمد الطاهر بن محّمد. تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، تونس والقاهرة: دار - 

سحنون ودار السالم، 2008م، ص35 - 40.

1996م،  وهبة،  مكتبة  القاهرة:  الكريم،  القرآن  في  والعلم  العقل  يوسف.  القرضاوي،  	)2( 

ص13 - 30.

ين. اإلسالم والعقل، بيروت: دار الكتاب الجديد، 1974م. وانظر أيضًا:  المنجد، صالح الدِّ 	)3(

ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن محّمد. العقل وفضله، الرياض: دار الّراية، 1409ه.- 
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ال ُيتكّلف ردُّه، ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كّلهم.«)1(

وهـذا مـا يقـرِّره ابـن عبـد الّسـالم عندمـا يقـول: »إّن اهلل قـد فطـر عبـاده علـى 

المفاسـد  معظـم  معرفـة  وعلـى  لوهـا،  ليحصِّ الّدنيويـة  المصالـح  معظـم  معرفـة 

الدنيويـة ليتركوهـا، ولـو اسـُتقري ذلـك لـم يخـرج عّمـا ركـزه اهلل فـي الّطبـاع مـن 
القليـل.«)2( اليسـير  إاّل  ذلـك 

وإذا كانت العقول تهتدي إلى وجوٍه من الّصالح مع افتراض خُلّو الّزمان، 

في  العقل  قّوة  بإلغاء  الشرائع  تأتي  ال  أن  فأجدر  اهلل،  هداية  عن  المكان  وعُرّو 

االستهداء، بل تجيء بتوظيفها بما يقوِّي استهداءها.

المجّرد،  العقل  قّوة  غير  أخرى  بقّوة  مرتهٌن  استهداءها  يقوِّي  بما  وتوظيُفها 

بها من سّماهم:  اهلل  اختّص  التشريعية«، وهذه  بـ:«الحاّسة  التي عّبرُت عنها  وهي 

ڱژ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژگ  قوله:  في  العلم«  أوتوا  »الذين 

 ]العنكبوت: 49[، وقوله: ژمب ىب يب جت حت خت مت ىت يتژ ]المجادلة: 11[، 

كر« في قوله: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ ]النحل: 43[،  وسّماهم »أهل الذِّ

وسّماهم »الذين يستنبطون« في قوله: ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ںژ ]النساء: 83[، وهم »المتفقِّهون« في قوله: ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ ]التوبة: 122[.

فهذه اآليات تدّل على أّن اهلل عز وجل امتّن على بعض الناس، ال على كّل 

الناس بهذه القدرة، وما فيها من رفع منزلة هؤالء. واألمر بسؤالهم، وبالرّد إليهم، 

إليهم، والوثوق  الّركون  فيه من ضرورة  ما نحن  يتضّمن  إنذارهم؛  والحذر عند 

بهم؛ إذ ال يستقيم شيٌء من هذه المعاني بغير هذه الثقة، وهو المطلوب.

تلّقي  بعكوفهم على  الّنبوة  لعلم  وراثتهم  الثقة هو  بهذه  اختصاصهم  ووجه 

ابن القيم، أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر. مفتاح دار الّسعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، بيروت:  	)1(

دار الكتب العلمية، )د. ت.(، ج2، ص41 - 42.

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص60. 	)2(
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الّشريعة من أهلها المتحّققين بها، وارتياضهم في رحاب فنونها فروعًا وأصواًل، 

ومعاناتهم في فهمها، مع طول المالبسة، وكثرة المدارسة، ولزوم الممارسة؛ إذ 

من كانت هذه حاله فغالب الظّن أّنه يصيب.

بأصول  أِنس  أّنه  صفُته  ين،  الدِّ أئّمة  مبلغ  البالغ  »المجتهد  الجويني:  قال 

المسألة،  بأصول  اإلحاطة  في  منها  بّد  ال  التي  الفنون  على  واحتوى  الّشريعة، 

واالستمكان من التصّرف فيها، ]فإذا[ استجمعها العالم، كان على ظنٍّ غالب في 
إصابة ما ُكلِّف في مسالك االجتهاد.«)1(

- اإلذن في االجتهاد، بل األمر به:

كر تتضّمن اإلذن باالجتهاد، وأصرحها عبارة ژںژ  اآليات اآلنفة الذِّ

]النساء: 83[ الّدالة على بذل الجهد في إدراك ما يطلب علمه مّما ال نّص عليه، قال 

ُعدم  إذا  االجتهاد  على  يدّل  وهو  االستخراج،  اللغة  في  »واالستنباط  القرطبي: 
الّنص واإلجماع.«)2(

ويدّل على اإلذن في االجتهاد ما ُعلم في سيرة النبي  من تدريب أصحابه 

ولكن  معاتبة،  بغير  منهم  صدر  إذا  ذلك  على  يقّرهم  كان  فقد  االجتهاد،  على 

ح االجتهاد إذا كان خطأ، ومن ذلك قّصة سعد بن معاذ  عندما حّكمه  يصحِّ

وسبي  مقاتليهم،  بقتل  فحكم  عليهم،  انتصروا  عندما  قريظة  بني  في  المسلمون 

الحادثة  وفي  الملك،«)3(  بحكم  فيهم  »حكمَت   : فقال  وذراريهم،  نسائهم 

نفسها؛ غزوة بني قريظة، كان النبي  قد أمر الّصحابة  بأن ال ُيصّلوا العصر 

نصّلي  ال  بعضهم:  فقال  الطريق،  في  العصُر  بعَضهم  فأدرك  قريظة،  بني  في  إاّل 

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل. غياث األمم في التياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم  	)1(

يب، الدوحة: المحقق، 1401ه، ص425. الدِّ

القرطبي، أبو عبد اهلل محّمد بن أحمد. الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  	)2(

أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964م، ج5، ص292.

ير، باب: إذا نزل العدّو على ُحكم  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجهاد والسِّ 	)3(

رجل، حديث رقم 3043، ج4، ص67.
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حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصّلي، لم ُيِرد مّنا ذلك، فُذكر ذلك للنبي ، فلم 

يعنِّف واحدًا منهم،)1( ومن ذلك قّصة الّرجلين اللذين خرجا في سفر، فحضرت 

يا، ثّم وجدا الماء في الوقت،  ما صعيدًا طيِّبًا، فصلَّ الّصالة وليس معهما ماء، فتيمَّ

فذكرا    اهلل  أتيا رسول  ثمَّ  ُيِعد اآلخر،  والُوضوء، ولم  الّصالة  فأعاد أحدهما 

للذي  وقال  وأجزأتك صالُتك«،  نة،  السُّ »أَصْبَت  ُيِعد:  لم  للذي  فقال  له،  ذلك 

أ وأعاد: »لك األجر مّرتين،«)2( ومن ذلك أيضًا حديث معاذ بن جبل الّشهير  توضَّ

حينما أرسله الّنبي  إلى اليمن قاضيًا،)3( وغير ذلك من الّشواهد الداّلة على 
)4(. اإلذن في االجتهاد للّصحابة

وأّما األمر به، فألّن التشريع يتعّطل إذا ُعدم المجتهد، وذلك أّن الوقائع ال 

الّشرع  عباءة  تحت  الوقائع  تدخل  فال  منحصرة،  الجزئية  والنصوص  تنحصر، 

ن  فتعيَّ المجتهد،  إاّل  إدخاَلها  ُيحسن  تبّين، وال  أن  كلِّياته كما سبق  إاّل من جهة 

االجتهاد لهذا المعنى.

وقد صّرح به اإلمام الّشافعي في قوله: »فجماع ما أبان اهلل لخلقه في كتابه، 

مّما تعّبدهم به لما مضى من حكمه جّل ثناؤه، من وجوه: فمنها ما أبانه لخلقه 

ما  ومنه  نبيِّه...  لسان  على  هو  كيف  ن  وبيَّ بكتابه،  فرضه  أحكم  ما  ومنه  نّصًا... 

سّن رسول اهلل  مّما ليس هلل فيه نصُّ ُحكم... ومنه ما فرض اهلل على خلقه 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المغازي، باب: مرجع الّنبي  من األحزاب...،  	)1(

حديث رقم 4119، ج5، ص112.

م يجد الماء بعدما يصّلي في  أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الّطهارة، باب: في المتيمِّ 	)2(

الوقت، حديث رقم 338، ج1، ص93. قال األلباني: »صحيح،« انظر:

األلباني، أبو عبد الّرحمن محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح. صحيح أبي داود، الكويت: مؤسسة - 

غراس، 2002م، حديث رقم 366، ج2، ص165.

سبق تخريجه: ص 180، هامش )1(. 	)3(

الّسايس، محّمد علي. نشأة الفقه االجتهادي وأطواره، القاهرة: مجمع البحوث اإلسالمية، 1970م،  	)4(

ص19وما بعدها. وانظر أيضًا:

السنوسي، االجتهاد بالّرأي، مرجع سابق، ص191 وما بعدها.- 
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االجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في االجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مّما 
فرض عليهم.«)1(

وصّرح به السيوطي في رسالته التي عنونها بقوله: »الرّد على من أخلد إلى 

األرض، وجهل أّن االجتهاد في كّل عصر فرض«.

كما صّرح به األصوليون في المسألة الشهيرة بـ«خلّو الّزمان عن المجتهد؛«)2( 
إذ منع ذلك أكثرهم.)3(

واستدّل عليه الشاطبي في سياق الكالم على »إعمال الّرأي في تفسير القرآن« 

بوجوه ثالثة، هي: »أحدها: أّن الكتاب ال بّد من القول فيه ببيان معنى، واستنباط 

حكم، وتفسير لفظ، وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عّمن تقّدم، فإّما أن يتوّقف 

دون ذلك، فتتعّطل األحكام كّلها أو أكثرها، وذلك غير ممكن، ال بّد من القول 

فيه بما يليق.

والثاني: أّنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول  مبيِّنًا ذلك كّله بالتوقيف، 

أّنه عليه الصالة والّسالم لم يفعل  فال يكون ألحد فيه نظر وال قول، والمعلوم 

ن منه ما ال ُيوصل إلى  ذلك، فدّل على أّنه لم يكّلف به على ذلك الوجه، بل بيَّ

في  يلزم  فلم  باجتهادهم،  االجتهاد  أرباب  يدركه  مّما  كثيرًا  وترك  به،  إاّل  علمه 

جميع تفسير القرآن التوقيف.

والثالث: أّن الّصحابة كانوا أولى بهذا االحتياط من غيرهم، وقد ُعلم أّنهم 

فّسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا، 
فإطالق القول بالتوقيف والمنع من الّرأي ال يصّح.«)4(

الّشافعي، الّرسالة، مرجع سابق، ص111 - 112. 	)1(

ليس المقصود المجتهد المطلق المستقل، فهذا يجوز خلّو الّزمان عنه كما يشهد به الواقع، ولكن  	)2(

الفطن  »الفقيه  الزركشي  وسّماه  المذاهب،  بين  الترجيح  في  أو  المذهب،  في  المجتهد  المقصود 

القّياس«.

انظر: الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص240 - 241. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص421. 	)4(
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وكان هذا اإلذن في االجتهاد وما تضّمنه من الثقة في أهله هو الركيزة التي 

تستند إليها كثيٌر من قواعد الّشريعة وأصولها، أذكر من ذلك ثالثة أمثلة فحسب:

ألهل  التشريعية  الحاسة  في  الثقة  هو  حّجيته  منَزع  فإّن  اإلجماع:  أصل 

اإلجماع؛ ألّن اإلجماع ال يلزم أن يكون على نّص؛ إذ إّنه يفقد مزيته حالئذ، فقد 

يكون على غير نّص، بل على مصلحة أو معنى يدركه أهل اإلجماع باالرتياض 

وطول الممارسة،)1( كما قال ابن عبد الّسالم: »ومن تتّبع مقاصد الّشرع في جلب 

بأّن هذه  أو عرفاٌن  اعتقاٌد  له من مجموع ذلك  المفاسد، حصل  المصالح ودرء 

المصلحة ال يجوز إهمالها، وأّن هذه المفسدة ال يجوز قربانها. وإن لم يكن فيها 

إجماع، وال نّص، وال قياس خاّص، فإّن فهم نفس الّشرع يوجب ذلك،«)2( وقال 

ابن عاشور: »ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف األّمة من عصر الّصحابة فمن تبعهم، 

نجدهم ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم -فيما عدا المعلوم من الّدين بالضرورة- 

اجتهادهم  بحسب  الغالبة،  أو  العاّمة  المرسلة  المصالح  إلى  االستناد  على  إاّل 

ًة ظنيًة قريبًة من القطع،)3( وقّلما كان مستندهم في  ر تواطُؤهم عليه أدلَّ الذي صيَّ

ثالثًا ألّنه ال  ُعّد اإلجماع دلياًل  إجماعهم دلياًل من كتاب أو سّنة، وألجل ذلك 

ُيدرى مستنُده، ولو انحصر مستنُده في دليل الكتاب والسنة لكان ُملَحقًا بالكتاب 
والسنة، ولم يكن قسيما لهما.«)4(

الملكة  في  للثقة  إاّل  ذلك  فما  قطعيًا،  الظني  تصيير  مزيته  قلنا  لو  وحتى 

إِذ  الّشريعة  »إّن  الدريني:  قال  استنبطوه،  ما  وصّحة  االجتهاد،  ألهل  التشريعية 

انظر: السنوسي، االجتهاد بالرأي، مرجع سابق، ص231 - 235. 	)1(

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص189. 	)2(

أّنه فاعل، ونصب »أدلًة« على  أعتقد أّن الّضبط الّصحيح للكالم هو هذا، برفع »تواطُؤهم« على  	)3(

تواطُؤ  ر  »صيَّ بمعنى:  ثان،  مفعول  أّنه  على  و«قريبًة«  »نعت«،  أّنه  على  و«ظنيًة«  أّول،  مفعول  أّنه 

الميساوي  التي بتحقيق  القطع«، والنسخة  أدلًة قريبًة من  الظنيَة  المجتهدين على اجتهاد ما األدّلَة 

ضبط »تواطَؤهم« بالّنصب، و«أدلٌة« بالرفع، و«ظنيٌة« بالرفع أيضًا، ولم يضبط »قريبة«، والمعنى غير 

مستقيم.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص312. 	)4(
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اعتبرت اإلجماع في ذاته قرينًة قاطعًة على الحّق والعدل، والمصلحة الحقيقية 

المعتبرة، فذلك العتبارات مردُّها الوثوق بصدق البصيرة النافذة لدى المجتهدين 
العدول التي صقلها طول ممارسة التفّقه في أصول الّشريعة...«)1(

مسلك المناسبة في التعليل: يعرِّفه الّدبوسي بأّنه: »ما لو ُعرض على العقول 

تلّقته بالقبول،«)2( والعقول المقصودة هنا هي عقول من اختّصوا بحاّسة التشريع، 

العقل  يراه  فيما  الثقة  بناًء على  ُعّد مسلكًا شرعيًا  فانظر كيف  العقول.  ال مطلق 

أن  الغزالي  أراد  ولّما  ومقصوده.  الّشارع  عادة  من  للمعلوم  مناسبًا  ص  المتخصِّ

وال  العقالء،  تصّرفات  يالئم  الذي  وهو  الغريب«،  بـ«المناسب  يسّمى  لما  يمثِّل 

يالئم تصّرفات الّشارع، أعوزته األمثلة، وقال: »َقـلَّ ما يّتفق في المسائل أمثلته، 

في  إلى جنسها  الّشرع  التفات  عن  تنفّك  فال  مناسبتها،  إذا ظهرت  المعاني  فإّن 

يرى  العلماء،  بين  خالف  محّل  األمثلة  من  به  جاء  ما  فكان  األمر،«)3(  غالب 

بعضهم أّنها مالئمة لتصّرفات الّشارع، ويرى بعضهم أّنها غير مالئمة.

القواعد  المقّعدة في عبارة: »العادة محّكمة،«)4( وهي إحدى  العرف  قاعدة 

الخمس الكبرى للفقه، يرجع األصوليون - فيما يرجعون إليه- في تقريرها إلى 

قول عبد اهلل بن مسعود : »فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن، وما 

رأوا سيِّئًا فهو عند اهلل سيئ،«)5( وهي تنزع عن القوس الّسابقة؛ أي: عن الثقة فيما 

يتواطأ عليه العاّمة من أصحاب العقول الّصحيحة والفطرة الّسليمة من محاسن 

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص484. 	)1(

البخاري، كشف األسرار، مرجع سابق، ج3، ص352. 	)2(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص153. 	)3(

السيوطي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص89. 	)4(

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 3600، ج6، ص84. قال السخاوي: »وهو موقوٌف  	)5(

حسن.« انظر:

األحاديث -  من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد  الرحمن.  عبد  بن  محّمد  الخير  أبو  السخاوي، 

المشتهرة على األلسنة، تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت: دار الكتاب العربي، 1985م، 

حديث رقم 959، ج1، ص581.
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األمور، وإذا أمكنت الثقة في الجمهور من هؤالء، فهي في الخاّصة منهم -وهم 

أهل العلم- أْمَكُن وَأْقَمن.

أن  العصمة-  عدم  جواز  -مع  بالعلم  للمتحقِّقين  أذن  الّشرع  كان  فإذا 

إنشاًء  وينشئوها  األحكام،  يستنبطوا  أن  لهم  وخّول  بذلك،  أمرهم  بل  يجتهدوا، 

مهتديا باألوضاع الّشرعية، فهذا يتضّمن أمر العاّمة بترجيح الثقة فيهم على الّريبة، 

وتغليب الّصواب على الخطأ، ومن ثّم يجب اتباعهم، وتلزم طاعتهم.

ذلك  على  والّدليل   ، الّنبي  مقام  األّمة  في  قائٌم  »المفتي  الشاطبي:  قال 

أمور... والثالث: أّن المفتي شارٌع من وجه، ألّن ما يبلِّغه من الّشريعة إّما منقوٌل 

المنقول، فاألّول يكون فيه مبلِّغًا، والثاني يكون  عن صاحبها، وإّما مستنبٌط من 

كان  فإذا  للّشارع،  هو  إّنما  األحكام  وإنشاء  األحكام،  إنشاء  في  مقامه  قائمًا  فيه 

للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا الوجه شارٌع واجٌب 
اتِّباعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخالفة على التحقيق...«)1(

ين  - التعّبد بغالب الظن، ورفع المؤاخذة عن المخطئ، وضمان حفظ الدِّ
وبيانه وتجديده:

التعّبد  قاعدة  من  ُيعرف  ما  بالعلم  المتحّققين  في  الثقة  زرع  على  ويساعد 

المجتهدين  تعّبد  بل  بيقين،  الحّق  إصابة  الّشارع  يشترط  فلم  باليقين،  ال  بالظّن 

والمقّلدين بغالب الظّن.

وفي تقرير هذه القاعدة يقول ابن عبد الّسالم: »ال يجب األخذ باليقين في 

الكراهة والّندب، وال اإلباحة والتحليل؛ بل يكفي في  اإليجاب والتحريم، وال 

رعية... ولو ُشرط ذلك لفات معظم األحكام  ذلك الظّن المستند إلى األسباب الشَّ
في حقِّ العلماء والعواّم.«)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص244 - 245. 	)1(

ابن عبد الّسالم، عّز الّدين أبو محمد عبد العزيز. شجرة المعارف واألحوال وصالح األقوال واألعمال،  	)2(

تحقيق: إياد خالد الطّباع، بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 2000م، ص473.
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األحـــكام،«)1(  فـــي  أصـــٌل  الظـــنِّ  بغلبـــة  »الحكـــم  الشـــاطبي:  ويقـــول 

 ومـــن تعريفـــات االجتهـــاد أّنـــه: »اســـتفراغ الفقيـــه الوســـع ليحصـــل لـــه ظـــنٌّ 
بحكم شرعي...«)2(

ـــل  ويســـاعد عليـــه أيضـــًا أّن المؤاخـــذة بالخطـــأ مرفوعـــٌة حيـــن يبـــذل المتأهِّ

لالجتهـــاد وســـعه فـــي درك الحكـــم الّشـــرعي الّصحيـــح، ومرفوعـــٌة حيـــن يبـــذل 

 : ـــد وســـعه فـــي اختيـــار مفتيـــه األديـــن واألعلـــم، واألصـــل فـــي هـــذا قولـــه المقلِّ

»إذا حكـــم الحاكـــم فاجتهـــد ثـــّم أصـــاب فلـــه أجـــران، وإذا حكـــم فاجتهـــد ثـــّم 
ـــر.«)3( ـــه أج ـــأ فل أخط

ويســـاعد كذلـــك علـــى الثقـــة فـــي أهـــل االجتهـــاد أّن اهلل تكّفـــل بحفـــظ 

ـــي  ـــن دّفت ـــوٌب بي كـــر مـــن حيـــث هـــو مكت ـــّم بحفـــظ الذِّ ـــن ال يت ي ـــن، وحفـــظ الدِّ ي الدِّ

المصحـــف فقـــط، بـــل أيضـــًا بحفـــظ بيانـــه حيـــث يفتقـــر إلـــى بيـــان، والبيـــان لـــم 

ـــم،  ـــه إلـــى الُمَبيِّنيـــن مـــن أهـــل العل ـــل ُوكل كثيـــٌر من ـــه الســـنة وحدهـــا، ب ـــل ب تتكّف

ـــت  ـــا أوكل ـــريعة أّنه ـــوم الّش ـــا يناســـب عم ـــّد مّم ـــد ُيع ـــن عاشـــور: »ولق ـــال اب ـــا ق كم

أمـــورًا كثيـــرًة الجتهـــاد علمائهـــا...«)4( والـــذي تكّفلـــت بـــه الســـّنة ُيحتـــاج فـــي نقلـــه 

ـــى:  ـــه تعال ـــن أيضـــًا، وهـــذا مصـــداق قول ـــى هـــؤالء الُمَبيِّني ـــه إل ـــى وجه وشـــرحه عل

ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]العنكبـــوت: 49[، وقولـــه : »إّن اهلل 

ـــه:  ـــا،«)5( وقول ـــا دينه د له ـــن يجـــدِّ ـــة ســـنة م ـــى رأس كلِّ مائ ـــة عل ـــذه األّم يبعـــث له

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص143. 	)1(

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص10. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا  	)3(

اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم 7352، ج9، ص108.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص324. 	)4(

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: المالحم، باب: ما ُيذكر في قرن المائة، حديث رقم  	)5(

4291، ج4، ص109. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، الجامع الّصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 1874، ج1، ص382.- 
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ــن،  ــف الغاليـ ــه تحريـ ــون عنـ ــه، ينفـ ــٍف عدوُلـ ــن كّل َخَلـ ــم مـ ــذا العلـ ــل هـ »يحمـ
وانتحـــال المبطليـــن، وتأويـــل الجاهليـــن.«)1(

وإذا كان بياُن المبيِّنين ال ينفذ بغير الثقة فيهم، والّركون إليهم، مع ما سلف 

بيانه من اتصاف الكلِّيات بخاصة الحاكمية والهيمنة التشريعية على فنون االجتهاد 

والبيان، فقد ظهر وجه الّربط بينها وبين الثقة في الحاّسة التشريعية للعاِلم، وهو 

مقتل الرمية قد أصبناه.

والمغــزى: أّن التخــّوف مــن االجتهــاد الــذي ِمْرآتــه كلِّيــات الّشــريعة، بســبب 

عرضتــه للخطــأ، ال يســلبه المصداقيــة والّشــرعية؛ إذ ال عصمــة فــي االجتهــاد مهمــا 

ــهام راميهــا، فبحــث المســوِّغات  ــت القــوُس باريهــا، والسِّ كان ســبيله، وإذا ُأعطي

ــة، والتصويــب  يب هــذا؛ يوجــب ترجيــح اإلقــدام علــى اإلحجــام، والثقــة علــى الرِّ

علــى التخطئــة.

 ثانيًا: مكانة الكّليات التشريعية في الكتاب والسنة وفقه الّصحابة

1- مكانة الكّليات التشريعية في القرآن الكريم:

تتراءى مكانة الكّليات التشريعية في كتاب اهلل للّناظر فيه من خالل ما يطغى 

عليه من صفة الكّلية التي اْنَتَسجها في تقرير األحكام، وتوّشح بها أسلوبه البياني 

حيث تواضعت النصوص على مجامع المعاني، وَرَست على ُزباد األهداف وُلباب 

المرامي، وانصرفت عنايته تلقاء القواعد واألصول وُكَبر اآلساس والمباني، من 

متعلِّقة  معدودة  مواقَع  في  إاّل  والتفصيالت،  والجزئيات  للكيفيات  تعرُّض  غير 

بأمور ثابتة مستقّرة، ال تتبّدل عبر الّزمان والمكان، كنظام األسرة، وقواعد اإلرث، 

ين عبد الّرحمن بن أبي بكر. جامع األحاديث: الجامع الصغير وزوائده والجامع  السيوطي، جالل الدِّ 	)1(

الكبير، جمع وترتيب: عّباس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، بيروت: دار الفكر، 1994م، حديث 

هذا  عن  حنبل  بن  أحمد  ُسئل  الخطيب:  »قال  السيوطي:  قال  ص266.  ج9،   ،28383 رقم 

الحديث وقيل له: كأّنه كالٌم موضوع، قال:ال، هو صحيٌح سمعته من غير واحد،« انظر:

- المرجع السابق، الموضع نفسه.
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تلتقي  وقاعدة  للثوابت،  مرسى  بمثابة  المواقع  هذه  فكانت  العقوبات،  وقانون 
عليها أصول النظام الشرعي العاّم.)1(

بجوامع  »ُبعثت  قال:  عندما  وجامعيته  القرآن  بكّلية    الّنبي  أخبر  وقد 

الكلم...«)2( وذلك شامٌل للكتاب والسنة، ال للسنة وحدها كما قد تنصرف إليه 

األذهان، قال ابن حجر )توفي 852ه(: »دخول القرآن في قوله: »ُبعثت بجوامع 

الكلم« ال شّك فيه... وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكالم في القرآن قوله تعالى: 

ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ ]البقرة: 179[، وقوله: ژىئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئژ ]النور: 52[، إلى غير ذلك.«)3(

»قال  الكلم«:  »جوامع  معنى  شرح  في  855ه(  )توفي  العيني  البدر  وقال 

القليلة،  القرآن؛ ألّنه يقع فيه المعاني الكثيرة باأللفاظ  التين: جوامع الكلم:  ابن 

النبوية الكثير من ذلك، وقال الخطابي: معناه إيجاز  وكذلك يقع في األحاديث 

الصفة  إضافة  من  الكلم  جوامع  في  اإلضافة  قلت:  المعاني،  إشباع  في  الكالم 

اللفظ  يكون  يعني:  معنًى،  المتسعة  لفظًا  الموجزة  الكلمة  هي  الموصوف،  إلى 

قلياًل والمعنى كثيرًا، وقالوا: فيه الحّث على استخراج تلك المعاني، وتبيين تلك 

الدقائق المودعة فيها، وقال ابن شهاب فيما ذكره اإلسماعيلي: بلغني أّن جوامع 

الكلم أّن اهلل تعالى يجمع له األمور الكثيرة التي كانت ُتكتب في الكتب قبله في 
األمر الواحد أو األمرين أو نحو ذلك.«)4(

الدريني، فتحي. دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر، دمشق: دار قتيبة، 1988م، ج2،  	)1(

ص622.

»ُنِصرُت   : الّنبي  قول  باب:  ير،  والسِّ الجهاد  كتاب:  البخاري، مرجع سابق،  صحيح  البخاري،  	)2(

بالرُّْعب مسيرة شهر«، حديث رقم 2977، ج4، ص54.

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علّي العسقالني. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أشرف على  	)3(

ين الخطيب، علق عليه: الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، بيروت، دار المعرفة،  طبعه: محّب الدِّ

1379ه، ج13، ص248.

العيني، أبو محّمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار إحياء التراث  	)4(

العربي، )د. ت.(، ج14، ص235.
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وذكر األصوليون أّن القرآن كّلي الّنزعة، كما قال الّشاطبي: »تعريف القرآن 

الفكرة  هذه  عاشور  ابن  وخّص  جزئي،«)1(  ال  كلِّي  أكثُره  الشرعية  باألحكام 

باإليضاح تحت عنوان: »مقصد الّشريعة: تجّنب التفريع وقت التشريع،«)2( وقد 

كر، وهي ُتبرز  ُأثرت عن أئمة أسبق من الشاطبي وابن عاشور كلماٌت حقيقٌة بالذِّ

كلِّية القرآن وجامعيته، كقول اإلمام الّشافعي -فيما ُيحفظ عنه-: »لو لم ينزل إلى 

الّناس إاّل سورة العصر لكفتهم،«)3( وقول ابن عبد الّسالم: »فلو طلبَت قتل الّنملة 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ  والّنحلة لوجدته في قوله تعالى: 

]الزلزلة: 7-8[... ولو طلبَت سقي الكالب لوجدته  ک ک ک گ گژ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ  تعالى:  قوله  في 

ک گ گژ، ولو طلبَت قتل الحّية والعقرب لوجدته في قوله تعالى: ژڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ...«)4(

قول  وهي  المائدة،  سورة  من  الوضوء  آية  تفسير  عند  العربي  ابن  وقال 

ژک  قوله:  إلى  پژ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالى:  اهلل 

کژ ]المائدة: 6[: »ذكر العلماء أّن هذه اآلية من أعظم آيات القرآن مسائَل، 
مسألة،  ألف  فيها  إّن  العلماء:  بعض  قال  ولقد  العبادات...  في  أحكامًا  وأكثرها 

يقدروا  ولم  مسألة،  ثمانمائة  غوها  فبلَّ فتتّبعوها  الّسالم  بمدينة  أصحابنا  واجتمع 

أن يبّلغوها األلف،«)5( ثّم قال: »والذي يليق اآلن في هذه العجالة مّما نحن فيه 

االنتداب إلى انتزاع الجلّي، وأن نتعّرض لما يسنح خاّصة من ظاهر مسائلها،«)6( 

فذكر اثنتين وخمسين مسألة.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص366. 	)1(

ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، مرجع سابق، ص401. 	)2(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج30، ص464. 	)3(

ابن عبد الّسالم، شجرة المعارف واألحوال، مرجع سابق، ص225. 	)4(

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص47. 	)5(

المرجع السابق، ج2، ص47. 	)6(
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ورّجح ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ژڭ ۇژ ]المدثر: 4[ أّن المقصود 

طهارة النفس ال طهارة الثوب الذي هو الّلباس، معتمدًا في ترجيحه على كون 

القرآن كلِّيًا، خاّصة في أوالي نزوله حيث لم يكن يلتفت إلى مثل هذا التفصيل 

ت الكّليات، وهذه اآليات  الذي هو تطهير الّلباس حتى تقّررت القواعد، واستتبَّ

األولى من سورة »المدثر« نزلت بعد آيات سورة »اقرأ«، فقال: »وقد استدلَّ كثيٌر 

بقوله سبحانه:  الثياب  تطهير  أصحابنا وغيرهم على وجوب  من  المتأّخرين  من 

ژڭ ۇژ حماًل لذلك على ظاهر اللغة التي يعرفونها... لكّن جماهير الّسلف 

بطهارة  وكّنى  قالوا:  عملك،  وأصلح  نفَسك،  زكِّ  المراد:  بأّن  اآلية  هذه  فّسروا 

فروع  من  الطهارة  هذه  ثّم  واآلثام...  األرجاس  من  صاحبها  طهارة  عن  الثياب 

فروع  كسائر  والقواعد  األصول  استقرار  بعد  إاّل  ُتفرض  فال  وتتّماتها؛  الّشريعة 

الّشريعة؛ إذ ذاك لم تكن قد ُفرضت األصول والقواعد، ثّم إّن االهتمام في أّول 

األمر بُجمل الشرائع وكّلياتها دون الواحد من تفاصيلها والجزء من جزئياتها هو 

المعروف من طريقة القرآن، وهو الواجب في الحكمة... وإذا حملت اآلية على 

قاعدة  كانت  والفواحش  والخيانة  والغدر  والكذب  واإلثم  الرجس  من  الطهارة 

اآليات  من  األّول  الفصل  مطلع  في  ذكرُت  وقد  الشريعة.«)1(  قواعد  عظيمة من 

الكّليات أمثلة كافية.

ويدّل على المكانة الّسامقة للكّليات التشريعية في القرآن -زيادًة على صوغ 

والغايات  المقاصد  هي  التي  الكّلية  بالعلل  إّياها  َقْرُنه  كّلي-  قالٍب  في  األحكام 

الكبرى، وهو »التعليل« المبحوث في كتب المقاصديين بوفرة، فأكتفي باإلحالة 

عليها بّتًا ألحبولة االجترار، فُينظر الفصل األّول من الباب األّول من كتاب تعليل 
األحكام للشيخ شلبي، وهو بعنوان: »مسلك القرآن في التعليل.«)2(

ــن فــي الفقــه البــن  ــدة، »العمــدة: مت ــم. شــرح العم ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــة، أب ــن تيمي اب 	)1(

قدامــة«، تحقيــق: خالــد بــن علــي بــن محمــد المشــيقيح، الّريــاض: دار العاصمــة، 1997م، ج2، 

ص405-404.

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص14 - 22. 	)2(
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2- مكانة الكّليات التشريعية في السنة النبوية:

إّن السـّنة النبويـة باضطالعهـا بتصاريـف الّشـرح والبيـان، وانتصبت السـتنزال 

ذلـك  إّبـان  آخـذًة  التنزيـل،  عصـر  فـي  الّشـاخصة  الوقائـع  علـى  القـرآن  كّليـات 

محتّفـات القرائـن واألحـوال، وعـوارض الّزمـان والمـكان، وخصوصيـات األفـراد 

والجماعـات بالحسـبان، فهـي أقـلُّ كلِّيـًة مـن القـرآن الكريم، لكّنها مـع ذلك ُعنيت 

باألسـلوب »الكّلـي« فـي تقريـر األحـكام وتعليلهـا، حرصـًا علـى الثبـات واالّطـراد 

واسـتغراق الّزمـان والمـكان، وهومـا يكفـل للّشـريعة البقـاء والخلـود والّصلـوح 

األبـدي مـن غيـر انقطـاع.

الكلم،  بجوامع    دًا  بعث محمَّ تعالى  اهلل  »إّن  تيمية:  ابن  يقول  هذا  وفي 

م بالكلمة الجامعة العاّمة التي هي قضية كلِّية، وقاعدة عاّمة، تتناول أنواعًا  فيتكلَّ

كثيرة، وتلك األنواع تتناول أعيانًا ال ُتحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد.«)1(

ويظهر حرص النبي  على األسلوب الكلي إّبان تقرير األحكام ومقاصدها 

في أمور منها:

أ- نهي النبي  عن كتابة ما سوى القرآن:

وذلك في قوله : »ال تكتبوا عّني، ومن كتب عّني غير القرآن فليْمُحه...«)2(

وقد تأّول العلماء النهي عن كتابة الحديث مع ما ثبت من اإلذن في الكتابة 

في حاالت أخرى تأويالت عديدة،)3( منها ما ذكره ابن عاشور قائاًل: »وما كان 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص280. 	)1(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الّزهد والرقائق، باب: التثّبت في الحديث وحكم كتابة  	)2(

العلم، حديث رقم 3004، ج4، ص2298.

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج1، ص208. وانظر أيضًا: 	)3(

الحّجاج، -  بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج  شرف.  بن  يحيى  الّدين  محيي  زكريا  أبو  النووي، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392ه، مج9، ج18، ص129 - 130.
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من التشريعات جزئيًا -وهي قضايا األعيان- يحتمل أن ُيراد تعميمه، ويحتمل أن 

ُيراد تخصيصه، ولعّل هذا النوع هو الذي نهى رسول اهلل عن كتابته... خشية أن 

ُتتخذ الجزئيات الخاّصة كّليات عاّمة،«)1( وقال: »وإلى هذا يرجع ما قّدمنا عن 

نهي الّرسول  أن يكتبوا عنه غير القرآن خشية التباس التشريع العاّم بالتشريع 

الخاّص،«)2( وقال: »وقد كان الّنبي  نهى عن أن يكتبوا عنه غير القرآن، ألّنه 

كان يقول أقوااًل، ويعامل الّناس معاملًة هي أثر أحواٍل خاّصة، قد يظّن الّناقلون 
أّنها صالحٌة لالّطراد.«)3(

ب- نهي النبي  أصحابه عن كثرة السؤال:

- كما في البخاري أّنه : »كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة الّسؤال، وإضاعة 
المال...«)4(

م،  - وكما في قوله : »إّن أعظم المسلمين ُجرمًا من سأل عن شيء لم ُيحرَّ
فُحرِّم من أجل مسألته.«)5(

- وقوله : »دعوني ما تركتكم، إّنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختالفهم 

على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

استطعتم،«)6( وهذا يشير إلى ما كان من بني إسرائيل حين ُأمروا بذبح بقرة 

بالتنكير؛ أي: أيَّ بقرة، فشّددوا في طلب أوصافها فشّدد اهلل عليهم حتى 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص321. 	)1(

المرجع السابق، ص324. 	)2(

المرجع السابق، ص327. 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ُيكره من كثرة  	)4(

الّسؤال...، حديث رقم 7292، ج9، ص95.

المرجع السابق، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ُيكره من كثرة الّسؤال...، حديث رقم  	)5(

7289، ج9، ص95.

المرجع السابق، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: االقتداء بسنن رسول اهلل ، حديث رقم  	)6(

7288، ج9، ص94.
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لم يجدوها إاّل عند رجل ليس له غيرها، فطلب ملء إهابها ذهبًا. فتلقِّيهم 

األمر بكثرة الّسؤال دّل »على ضعف الفهم للّشريعة، وعلى تطّلب أشياء 
ال ينبغي أن ُيظّن اهتمام التشريع بها.«)1(

ت- أجوبـــة النبـــي  عـــن أســـئلة الّصحابـــة بُجَمـــٍل كلِّية غيـــر مغرقة في 
الكيفيـــات والتفصيـــالت:

- كما في حديث عائشة رضي اهلل عنها أّن امرأًة سألت النبي  عن غسلها 

ِمْسك)2(  من  ِفْرَصًة  »خذي  قال:  تغتسل،  كيف  فأمرها  المحيض،  من 

فتطّهري بها«، قالت: كيف أتطّهر؟ قال: »تطّهري بها«، قالت: كيف؟ قال: 
»سبحان اهلل! تطّهري.«)3(

ولحم  الِحَيُض  فيها  ُيْطرح  بئر  وهي  ُبضاعة،  بئر  من  ؤ  التوضُّ عن  وُسئل   -

سه  ْتن، فأجاب بقاعدة عاّمة وهي قوله: »الماء طهوٌر ال ينجِّ الكالب والنَّ

شيء؛«)4( أي: ما لم يتغّير.

- وفي المناسك جاء رجٌل يسأله فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: 

»اذبح وال حرج«، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: 

ر إاّل قال: »افعل  م وال ُأخِّ »ارم وال حرج«، فما ُسئل النبي  عن شيء ُقدِّ
وال حرج.«)5(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج1، ص529. 	)1(

أي: قطعًة من صوف أو قطن معّطرة بالمسك. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطّهرت من  	)3(

المحيض...، حديث رقم 314، ج1، ص70.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بئر ُبَضاعة، حديث رقم 66،  	)4(

ج1، ص17. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 60، ج1، ص115.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحّج، باب: الفتيا على الداّبة عند الجمرة، حديث  	)5(

رقم 1736، ج2، ص175.
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- وافتقد الّناس آلة الّذبح »الُمَدى«، فسألوا رسول اهلل عن الّذبح بالقصب، 
فأجاب بقاعدة كّلية قائاًل: »ما أنهر الّدم، وُذكر اسم اهلل؛ فُكْل...«)1(

- وفي قّصة اشتجار سعد بن أبي وّقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، 

قال سعد: ابن أخي عِهد إلّي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 

أبي، ُولد على فراشه، فتساوقا إلى الّنبي ... فقال رسول اهلل : »هو 

ل الُحكم الكلِّي فقال: »الولد للفراش وللعاهر  لك يا عبد بن زمعة«، ثّم أصَّ
الحجر.«)2(

فيه حّتى  وقام  فعالجه   ، اهلل  زمان رسول  في  ثمر حائط  وابتاع رجٌل   -

ن له الّنقصان، فسأل ربَّ الحائط أن يضع له، أو أن يقيله، فحلف أن  تبيَّ

ال يفعل، فذهبت أّم المشتري إلى رسول اهلل  فذكرت ذلك له، فقال 

رسول اهلل : »َتأّلى أن ال يفعل خيرًا«، فسمع بذلك ربُّ الحائط؛ فأتى 

رسوَل اهلل ؛ فقال: يا رسول اهلل هو له«)3(، وفعل الخير أصٌل كّلي.

ث- تعريف النبي  الّصحابة  بالكّليات وتدريبهم على التفريع منها:

ومن ذلك قوله في حديث جبريل في اإلسالم، واإليمان، واإلحسان على 

إثر انصراف جبريل: »إّنه جبريل أتاكم يعلِّمكم دينكم،«)4( قال القرطبي: »وقوله: 
أتاكم يعلِّمكم ديَنكم؛ أي: قواعد دينكم، أو كلِّيات دينكم.«)5(

المرجع السابق، كتاب الّذبائح والّصيد، باب ما أنهر الّدم من القصب والمروة والحديد، حديث رقم  	)1(

5503، ج7، ص92.

المرجع السابق، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حّرًة كانت أو أمة، حديث رقم 6749، ج8،  	)2(

ص153.

رقم  حديث  والّزرع،  الثِّمار  بيع  في  الجائحة  باب:  البيوع،  كتاب:  سابق،  مرجع  الموّطأ،  مالك،  	)3(

1286، ج2، ص621.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة  	)4(

الّساعة، حديث رقم 8، ج1، ص36.

القرطبي، الُمْفِهم، مرجع سابق، ج1، ص152. 	)5(
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وحينما ُسئل  عن زكاة الُحُمر قال: »ما ُأنزل علّي فيها شيٌء إاّل هذه اآلية 

الجامعة الفاّذة: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.«)1(

وهي آيٌة كّلية، تتضّمن فعل الخير عمومًا، ومن جملته الّزكاة، فنّبه بهذا إلى 

االستدالل بالكّلي على مشموالته الجزئية قريبًة كانت أو بعيدة.

ذات  غزوة  في  باردة  ليلة  في  احتلمُت  قال:    العاص  بن  عمرو  وعن 

يت بأصحابي الّصبح،  مُت ثّم صلَّ الّسالسل، فأشفقُت إن اغتسلُت أن أهِلك، فتيمَّ

يَت بأصحابك وأنت ُجُنب؟«، فأخبرته  فذكروا ذلك للنبي  فقال: »يا عمرو؛ صلَّ

بالذي منعني من االغتسال، وقلت: إّني سمعت اهلل يقول: ژڃ چ چچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇژ ]النساء: 29[، فضحك رسول اهلل  ولم يقل شيئًا.«)2(

أقــّره علــى    والنبــي  النفــس،  بكّليــة حفــظ   كان  فاســتدالل عمــرو 

واجتهــاده. اســتدالله 

يوم األحزاب: »ال    النبي  قال  قريظة،  بني  العصر في  وفي حادثة صالة 

ُيَصلَِّينَّ أحٌد العصر إاّل في بني قريظة«، فأدرك بعَضهم العصُر في الّطريق، فقال 

مّنا ذلك«،  ُيرد  لم  ُنصلِّي،  نأتيها«، وقال بعضهم: »بل  ى  ُنَصلِّي حتَّ بعضهم: »ال 
فُذِكر ذلك للّنبي  فلم ُيعنِّف واحدًا منهم.)3(

ذكر غير واحد من العلماء أّن الّصواب كان مع الطائفة التي صّلت الّصالة 
في وقتها، كما قال ابن تيمية: »فالذين صّلوا في الطريق كانوا أصوب فعاًل.«)4(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: شرب الّناس والدواّب من األنهار،  	)1(

حديث رقم 2371، ج3، ص113.

أبو داوود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الطهارة، باب: إذا خاف الُجُنب البرد أيتيّمم؟ حديث  	)2(

رقم 334، ج1، ص92. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 361، ج2، ص154.- 

سبق تخريجه: ص226، هامش )1(. 	)3(

ابن تيمية، رفع المالم، مرجع سابق، ص39، وانظر أيضًا: 	)4(

شعيب -  تحقيق:  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  زاد  بكر.  أبي  بن  محّمد  اهلل  عبد  أبو  القيم،  ابن 

األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط، بيروت: مؤّسسة الّرسالة، 1998م، ج3، ص119.
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»المحافظة على  كّلية  الطريق هو  المصّلون في  ارتكز عليه  الذي  والمستند 

الّصالة في وقتها«، وبخاصة صالة العصر التي هي الصالة الوسطى، فحملوا هذا 

فعلهم  فكان  وثباتها وعمومها،  الكّلية  اّطراد  يخرم  العارض على وجٍه ال  األمر 

أصوب، أّما فعل اآلخرين فتأّول العلماء سكوت النبي  عنه عذرًا ال تصويبًا، 

استنباط  في  المقاصد  اعتبار  في سياق حديثه عن ضرورة  عاشور  ابن  قال  كما 

األحكام: »ودليله من الّشريعة تصويب النبي  لمن فهم المقصد، فبادر بتقديم 

الّصالة مع أّنه مخالٌف مدلول لفظ النهي، وإن كان َعَذر الفريق اآلخر بمدلول 
اللفظ، فليس عذُره إّياه تصويبًا، بل عذرًا.«)1(

هـذه الّشـواهد تـدّل داللـًة واضحـًة علـى قصـد الّنبـي  إلـى إرسـاء المبـادئ 

والقواعـد والكّليـات، ثـّم َتـْرك إلحـاق الجزئيـات الالمتناهيـة بتلـك الكّليـات إلـى 

أنظـار المجتهديـن، وأيضـًا المكّلفيـن. وقـد صـّرح الدهلـوي بهـذا المعنـى فقـال 

ـن وجـوه البـّر، وضبـط أركانهـا وشـروطها: »وكّلمـا  بعـد أن ذكـر أّن النبـي  بيَّ

ُسـئل عـن أحـكاٍم جزئيـٍة تتعّلـق بتلـك األركان والّشـروط وغيرهـا، أحالهـا علـى ما 

يفهمـون فـي نفوسـهم مـن األلفـاظ المسـتعملة، وأرشـدهم إلـى رّد الجزئيات نحو 

الكّليـات، ولـم يـزد علـى ذلـك، اللهـّم إاّل فـي مسـائل قليلـة ألسـباب طارئـة مـن 
لجـاج القـوم.«)2(

وأذكر اآلن نزرًا من أمثلة الكّليات التشريعية الواردة في السنة، وهي:

يـن« فـي قولـه : »يـا معـاذ، أتـدري  - كّليـة »التوحيـد والتعّبـد« »حفـظ الدِّ

مـا حـّق اهلل علـى العبـاد؟«، قـال: اهلل ورسـوله أعلـم، قـال: »أن يعبـدوه وال 

يشـركوا بـه شـيئًا. أتـدري مـا حّقهـم عليـه؟«، قـال: اهلل ورسـوله أعلـم، قال: 

بهـم.«)3(. »أن ال يعذِّ

ابن عاشور، أليس الّصبح بقريب، مرجع سابق، ص173. 	)1(

الدهلوي، عقد الِجيد، مرجع سابق، ص10. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي  ُأّمته إلى  	)3(

توحيد اهلل تبارك وتعالى، حديث رقم 7373، ج9، ص114.
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- كّلية »عصمة الّدم« في قوله : »ال يِحلُّ دُم امرٍئ مسلٍم يشهد أن ال إله 

إاّل اهلل، وأّني رسول اهلل، إاّل بإحدى ثالث: الّنفس بالّنفس، الثيُِّب الّزاني، 
والمارق من دينه الّتارك للجماعة.«)1(

- كّلية »حفظ العقل« في قوله : »كلُّ ُمْسكر خمر، وكّل خمر حرام.«)2(

- كّلية »حفظ الّنسل« في قوله : »تزّوجوا الودود الولود؛ فإّني ُمكاِثٌر بكم 
األمم.«)3(

- كّلية »حفظ الّنسب« في قوله : »الولد للفراش، وللعاهر الحجر.«)4(

- كّلية »حفظ المال« في نهيه : »عن... إضاعة المال.«)5(

منابر  على  القيامة  يوم  اهلل  عند  »المقسطون   : قوله  في  »العدل«  كّلية   -

ْحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في  من نور عن يمين الرَّ
حكمهم وأهليهم وما َوُلوا.«)6(

- كّلية »اإلحسان« في قوله : »إّن اهلل كتب اإلحسان على كّل شيء.«)7(

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ  تعالى:  اهلل  باب: قول  يات،  الدِّ كتاب:  السابق،  المرجع  	)1(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ...ژ ]المائدة: 45[، حديث رقم 6878، ج9، ص5.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: األشربة، باب: بيان أّن كّل مسكر خمر، وأّن كّل خمر  	)2(

حرام، حديث رقم 2003، ج3، ص1587.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الّنكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من الّنساء،  	)3(

حديث رقم 2050، ج2، ص220. قال األلباني: »إسناده حسٌن صحيح،« انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1789، ج6، ص291.- 

سبق تخريجه: ص129، هامش )2(. 	)4(

سبق تخريجه: ص237، هامش )4(. 	)5(

األرنؤوط:  شعيب  قال  ص32.  ج11،   ،6492 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)6(

»إسناده صحيح على شرط الشيخين.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الّصيد والّذبائح...، باب: األمر بإحسان الّذبح والقتل...،  	)7(

حديث رقم 1955، ج3، ص1548.
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- كّلية »النية والقصد« في قوله : »إّنما األعمال بالنيات.«)1(

يــن أحــٌد  يــن ُيســر، ولــن يشــاّد الدِّ - كّليــة »ُيْســر الّديــن« فــي قولــه : »إّن الدِّ
إاّل غلبــه.«)2(

- كّلية »التكليف بالمقدور« في قوله : »اكلفوا من األعمال ما تطيقون.«)3(

- كّلية »رفع الّضرر« في قوله : »ال ضر وال ضرار.«)4(

- كّلية »اإلباحة« في قوله : »وما سكت عنه فهو عفو.«)5(

- كّلية »التوقيف« فيما شرطه التوقيف في قوله : »من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رّد.«)6(

- كّليـة »المسـاواة بيـن جميـع البشـر« فـي اإلنسـانية فـي قولـه : »يـا أّيهـا 

الّنـاس، أال إّن رّبكـم واحـد، وإّن أباكـم واحـد، أال ال فضـل لعربـيٍّ علـى 

، وال أحمـر علـى أسـود، وال أسـود على  ، وال لَعَجمـيٍّ علـى عربـيٍّ َعَجمـيٍّ
أحمـر، إاّل بالتقـوى...«)7(

سبق تخريجه: ص97، هامش )1(. 	)1(

ين ُيسر، حديث رقم 39، ج1،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: الدِّ 	)2(
ص16.

العمل،  على  والمداومة  القصد  باب:  الّرقاق،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

حديث رقم 6465، ج8، ص98.

سبق تخريجه: ص105، هامش )1(. 	)4(

ُيذكر تحريُمه، حديث رقم  لم  ما  باب:  داود، مرجع سابق، كتاب: األطعمة،  أبي  سنن  داود،  أبو  	)5(

3800، ج3، ص354. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، أبو عبد الرحمن محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح. غاية المرام في تخريج أحاديث »الحالل - 

والحرام« للقرضاوي، بيروت: المكتب اإلسالمي، 1405ه، حديث رقم 34، ج1، ص286.

جور  صلح  على  اصطلحوا  إذا  باب:  الّصلح،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)6(

فالّصلح مردود، حديث رقم 2697، ج3، ص184.

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 23489، ج38، ص474. قال شعيب األرنؤوط:  	)7(

»إسناده صحيح.«، انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 
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 : قوله  في  والواجبات  الحقوق  في  المسلمين«  بين  »المساواة  كّلية   -

»المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذّمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، 
وهم يٌد على من سواهم...«)1(

- كّلية »المسؤولية« في قوله : »كّلكم راع وكّلكم مسؤوٌل عن رعيته.«)2(

- كّلية »الوفاء بالعقد والّشرط« في قوله : »المسلمون عند شروطهم.«)3(

- كّلية »البراءة من التهمة حتى تثبت البيِّنة« في قوله : »لو ُيعطى الّناس 

َعى  عى ناٌس دماء رجاٍل وأموالهم، ولكّن اليمين على المدَّ بدعواهم الدَّ

ِعي. عليه؛«)4( أي: والبيِّنة على المدَّ

 : ــه ــي قول ــل الّضمــان« ف ــل تحّم ــة مقاب ــة »اســتحقاق الّدخــل والغّل - كّلي

»الخــراج بالّضمــان.«)5( 

العسكر،  أهل  ترد على  الّسرية  في  باٌب:  الجهاد،  كتاب:  داود، مرجع سابق،  أبي  سنن  داود،  أبو  	)1(

حديث رقم 2751، ج3، ص80. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6666، ج2، ص1131.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األحكام، باب: قول اهلل تعالى: ژېئ ىئ ىئ  	)2(

ىئ ی ی یژ ]النساء: 59[، حديث رقم 7138، ج9، ص62.

قًا بعد ترجمة  ْمَسرة، معلَّ البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اإلجارة، باب: أجر السَّ 	)3(

الباب، ج3، ص92. وانظر أيضًا:

ابن حجر، تغليق التعليق، مرجع سابق، ج3، ص281.- 

َعى عليه، حديث رقم  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الحدود، باب: اليمين على المدَّ 	)4(

1711، ج3، ص1336.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به  	)5(

عيبًا، حديث رقم 3508، ج3، ص284. والحديث مختلف في صّحته، وقال األلباني: »حسن،« 

لكّنه معموٌل به عند العلماء كما قال الطحاوي. انظر:

األلباني، أبو عبد الرحمن محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح، إرواء الغليل في تخريج أحاديث - 

منار السبيل، بيروت: المكتب اإلسالمي، 1985م، حديث رقم 1315، ج5، ص158. 

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد. شرح معاني اآلثار، تحقيق: محّمد زهري الّنجار ومحّمد - 

سّيد جاد الحّق، بيروت: عالم الكتب، 1994م، حديث رقم 5554، ج4، ص21.
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ُعنيت  والتنزيل-  والتفصيل  البيان  مهّمة  على  -زيادًة  السنة  أّن  يتبّين  وبهذا 

عليها،  والتفريع  عليها،  البناء  إلى  واإلرشاد  التشريعية،  الكّليات  بإرساء  أيضًا 

ب الّنبي  الّصحابة على ذلك تدريبًا عمليًا، وآتى ذلك أكال طيِّبًا نراه فيما  ودرَّ

التي  الّسبيل  اْلَتَحُبوا هذه  ، حيث  الّصحابة  الكّليات عند  يأتي من مكانة هذه 

رسمها لهم رسول اهلل  متفقين على سلوكها، متفّننين في استثمارها، حتى إّن 

مسلكهم هذا لهو أقوى ما نحتّج به على مكانة الكّليات من الّشريعة.

3- مكانة الكّليات التشريعية في فقه الصحابة رضي اهلل عنهم:

المجتهدين -رضوان  الّصحابة  استقراء سيرة  أّن  األئّمة  من  واحد  غير  ذكر 

لون أساسًا على ما تلّقوه من كّليات  اهلل عليهم- يدّلنا داللًة جازمًة أّنهم كانوا يعوِّ

الّشريعة أحكامًا ومقاصد، فيجعلونها منارة كّل اجتهاٍد يجتهدونه، ومرشدًا في كّل 

معترٍك يخوضونه، فكان ذلك منهم أقوى ما تمّسك به من بعدهم في االحتجاج 

لهذه المنهجية.

مراسم  على  يجرون  كانوا  ما    الّرسول  أصحاب  »فإّن  الجويني:  قال 

وتكلُّف  منه،  باالستنباط  واالعتناء  أصٍل  تعيين  في  الّزمان  نّظار  من  الجدليين 

قبيله، وإّنما كانوا يرسلون األحكام،  المألوف في  المعروف  الّرسم  تحريٍر على 
ويعقلونها في مجالس االشتوار بالمصالح الكّلية.«)1(

وقال الغزالي: »وأّما الّصحابة لم يكثر بحُثهم، ولم يطل في الفروع نظُرهم، 

القواعد،  بتقعيد  اشتغلوا  فإّنهم  بالّطعن،  تشبيبًا  وال  فيهم،  طعنًا  مّنا  هذا  وليس 

ولم  تقديرًا،  المسائل  روا  يصوِّ ولم  كّلياتها،  وتأسيس  الّشريعة،  أركان  وضبط 
بوا األبواب تطوياًل وتكثيرًا، ولكّنهم كانوا يجيبون عن الوقائع مكتفين بها.«)2( يبوِّ

س الشاطبي تلّقي بعض الّناس لكتابه »الموافقات« باإلنكار؛ فتحّجج  وتحسَّ

قّررته  أمٌر  اهلل  بحمد  فإّنه   ...« قائاًل:  الّسلف  من  بعدهم  ومن  الصحابة  بمنهج 

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص828. 	)1(

الغزالي، المنخول، مرجع سابق، ص607. 	)2(
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اآليات واألخبار، وشّد معاقده الّسلف األخيار، ورسم معالمه العلماء األحبار، 

وشّيد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح الّسبيل لم يجب اإلنكار، ووجب قبول ما 

حواه واالعتبار، بصّحة ما أبداه واإلقرار،«)1( وقال مصّليًا على رسول اهلل وعلى 

مقاصد  عرفوا  الذين  وأصحابه  آله  وعلى  وسّلم،  عليه  اهلل  »صّلى  وصحبه:  آله 

آياتها،  في  أفكارهم  وجالت  وأّصلوها،  قواعدها  وأّسسوا  فحّصلوها،  الّشريعة 
وأعملوا الجّد في تحقيق مباديها وغاياتها.«)2(

وجعل العاّلمة ابن عاشور طريقة الّصحابة مسلكًا من مسالك التعّرف على 

مقاصد الّشريعة، ال من حيث انفراد الواحد منهم بتلك الطريقة، لكن من حيث 

»مناط  فقال:  وفتاويهم،  أقوالهم  ذلك  على  دّلت  كما  اعتبارها  على  إجماعهم 

الحّجة لنا بأقوالهم أّنها داّلة على أّن مقاصد الّشريعة على الجملة واجبة االعتبار، 

وأّن أقوالهم أيضًا لما تكاثرت قد أنبأتنا بأّنهم كانوا يتقّصون باالستقراء مقاصد 
الّشريعة من التشريع.«)3(

الكّليات  االجتهاد على ضوء  في  الّصحابة  منهج  في  الّدامغة  القّوة  وتكمن 

في أمرين هما:

األّول: إجماعهم على إيقاع الكّليات التشريعية في موقع الهيمنة.

ٌم علــى الكتــاب والســنة  معلــوٌم أّن اإلجمــاع هــو أقــوى األدّلــة، فهــو مقــدَّ

فــي القــّوة، كمــا قــال ابــن تيميــة: »واإلجمــاع أعظــم الُحَجــج،«)4( ألّن النــص مــن 

ــع كلَّ  ــاع يقط ــه، واإلجم ــي ثبوت ــه، أو ف ــي فهم ــف ف ــا اخُتل ــّنة رّبم ــاب والس الكت

ــم  ــكان العل ــه، وإم ــكان وقوع ــات إلم ــوى اإلجماع ــة أق ــاع الّصحاب ــك، وإجم ذل

بوقوعــه؛ إذ الّصحابــة معــدودون، والمجتهــدون منهــم معروفــون، ولهــذا لــم 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص25. 	)1(

المرجع السابق، ج1، ص21. 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص197. 	)3(

ابن تيمية، رفع المالم، مرجع سابق، ص33. 	)4(



247

يتفــق العلمــاء علــى إجمــاٍع إاّل إجمــاع الصحابــة؛)1( إذ مــن العلمــاء مــن يــرى أّن 

ر كمــا ذكــر ابــن تيميــة،)2( وكمــا هــو  االّطــالع علــى إجمــاع غيــر الّصحابــة متعــذِّ
ــره.)4( ــن حــزم،)3( وغي مذهــب اب

وقـد أجمـع الّصحابـة أّن الكّليـات التشـريعية هـي محكمـات الّديـن، وأصـول 

التشـريع، ومبـادئ التفريـع، قـال الدكتـور السنوسـي: »ولعـّل مـن الّصـواب القـول 

بـأّن اجتهاداتهـم وفتاويهـم بالـّرأي ترجـع كّلهـا إلـى المعانـي العاّمـة التـي تقـوم 

علـى فكـرة العـدل والمصلحـة، وإن اختلفـت أوديـة الـرأي بين تأويل واستحسـان 

واسـتصالح وسـّد ذرائـع وغيـر ذلـك، ومنشـأ ذلـك أّن تلـك المعانـي كانـت فـي 

اعتبارهـم بمثابـة القواعـد العاّمـة للشـريعة، وإن لـم تضبطهـا الّصياغة، وال جمعت 
مضامينهـا الحـدود والّرسـوم.«)5(

وقال ابن القيم: »وقد كانت الّصحابة أفهم األّمة لمراد نبيِّها وأتبع له، وإّنما 
كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده.«)6(

وسيظهر ذلك فيما يأتي من أمثلة على فتاويهم.

والثاني: كونهم أفهم األّمة للّشريعة.

وهـذا ُمـدَرٌك ال تجـد إمامـًا مـن أئمـة الّديـن إاّل وقـد اعتبـره، وبنى عليـه فقهه، 

فاإلمـام أبـو حنيفـة جعـل فـي منهـج اجتهـاده إن لـم يجـد دليـاًل مـن الكتـاب أو 

السـنة األخـذ بأقـوال الصحابـة فـال يخـرج عنهـا إلـى غيرها إال إذا لـم يكن لهم في 

المسـألة قـوٌل بـأن جـّدت بعدهـم، حيـث قـال: »فـإذا لـم أجـد كتـاب اهلل، وال سـنة 

أبو زهرة، أصول الفقه، مرجع سابق، ص202. 	)1(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج11، ص341. 	)2(

ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، مرجع سابق، ج4، ص149 - 150. 	)3(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج6، ص382 - 384. 	)4(

السنوسي، االجتهاد بالرأي، مرجع سابق، ص166. 	)5(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج1، ص168. 	)6(
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رسـول اهلل  أخـذت بقـول أصحابـه مـن شـئت، وأدع مـن شـئت، ثـّم ال أخـرج 
مـن قولهـم إلـى قـول غيرهـم...«)1(

واإلمام مالك جعل من أصوله عمل أهل المدينة، وما ذلك إاّل لوراثتهم علم 

الّنبوة عن الّصحابة، كما ذكر في رسالته إلى الليث بن سعد، فقال: »فإّنما الّناس 

تبٌع ألهل المدينة... فإذا كان األمر بالمدينة ظاهرًا معمواًل به، لم أر ألحد خالفه 
للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي ال يجوز ألحد انتحالها وال ادعاؤها.«)2(

ين في موضع إمامة،  واإلمام الّشافعي يقول: »أصحاب رسول اهلل  في الدِّ

أخذنا بأقوالهم، وكان اتِّباعهم أولى بنا من اّتباع من بعدهم،«)3( وهلّم جّرا.

ــن  ــدًا مّم ــد: والمقصــود أّن أح ــة أح ــل الّصحاب ــس مث ــم: »لي ــن القّي ــال اب وق

بعدهــم ال يســاويهم فــي رأيهــم، وكيــف يســاويهم وقــد كان أحدهــم يــرى الــرأي 

ــة أن يكــون  ــت آراؤهــم بهــذه المنزل ــٌق بمــن كان ــه... وحقي ــرآن بموافقت ــزل الق فين

ــّرأي الّصــادر مــن قلــوٍب  ــا ألنفســنا، وكيــف ال وهــو ال ــرًا مــن رأين ــا خي رأيهــم لن

ممتلئــة نــورًا وإيمانــًا وحكمــًة وعلمــًا ومعرفــًة وفهمــًا عــن اهلل ورســوله ونصيحــًة 

لألّمــة، وقلوُبهــم علــى قلــب نبيِّهــم، وال واســطة بينهــم وبينــه، وهــم ينقلــون العلــم 

ــْبه خــالف،  ــم َيُش ــْبه إشــكال، ول ــم َيُش ــًا ل ــوة غّضــًا طرّي واإليمــان مــن مشــكاة الّنب
ولــم تدنِّســه معارضــة...«)4(

كيف  ولننظر  وفقهائهم،  الّصحابة  كبار  فتاوى  من  نماذج  فلنذكر  وعليه؛ 

اّتخذوا من كّليات الّشريعة موئاًل ومرجعًا أساسيًا:

أبو زهرة، أبو حنيفة، مرجع سابق، ص93. 	)1(

عياض، القاضي أبو الفضل ابن موسى اليحصبي. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق: ابن  	)2(

تاويت الطنجي وآخرين، المحمدية: مطبعة فضالة، 1965م، ج1، ص41.

الشافعي، محّمد بن إدريس. األّم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المّطلب، القاهرة: دار الوفاء، 2001م،  	)3(

ج8، ص764.

ابن القيم، إعالم الموّقعين، مرجع سابق، ج1، ص64 - 65. 	)4(
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: أ- نماذج من فقه أبي بكر

، وقد ترّدد فيه  أبو بكر  به  الرّدة، وهو أقوى موقف اشتهر  موقفه في   -

قال  وقد  الّناس  تقاتل  كيف  قائاًل:    عمر  ومنهم   ، الّصحابة  بعض 

رسول اهلل : »ُأمرت أن أقاتل الّناس حّتى يقولوا: ال إله إال اهلل، فمن 

قالها فقد عصم مّني ماله ونفسه إاّل بحّقه، وحسابه على اهلل«؟ قال أبو بكر: 

»واهلل ألقاتلّن من فّرق بين الّصالة والّزكاة، فإّن الّزكاة حّق المال، واهلل لو 

منعوني َعَناقًا كانوا يؤّدونها إلى رسول اهلل  لقاتلتهم على منعها«، قال 

عمر: »فواهلل ما هو إاّل أن رأيت أن قد شرح اهلل صدر أبي بكر ؛ فعرفت 
أّنه الحّق.«)1(

الشريعة،  كلِّيات  من  كّليًة  »الّزكاة«  اعتبار  على  كان    بكر  أبي  فاعتماد 

وقاعدة من قواعدها، وركنًا من أركان الّدين، وذلك حقٌّ من حقوق »ال إله إال 

اهلل«، إذا استهين به، لم تلبث بقية األركان أن ُتنقض عروًة عروة.

الّناس حتى  بقتال  األمر  »باب  فقال:  الحديث  لهذا  اإلمام مسلم  ب  بوَّ وقد 

يقولوا: ال إله إال اهلل محّمد رسول اهلل... وقتال من منع الّزكاة أو غيرها من حقوق 
اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم.«)2(

قّصة  في    اهلل  في حضرة رسول  بالرأي  اجتهد  فقد  َلب،  السَّ في  رأيه   -

ُحنين،  عام    اهلل  مع رسول  فيقول: خرجنا  يرويها  التي    قتادة  أبي 

فلّما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجاًل من المشركين عال رجاًل 

من المسلمين، فاستدرُت حتى أتيته من ورائه، حّتى ضربته بالّسيف على 

ة وجدُت منها ريح الموت، ثّم أدركه  حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضّمني ضمًّ

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الّزكاة، باب: وجوب الّزكاة، حديث رقم 1399،  	)1(

وحديث رقم 1400، ج2، ص105.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: األمر بقتال الّناس حّتى يقولوا ال إله إاّل  	)2(

اهلل محّمد رسول اهلل... وقتال من منع الّزكاة أو غيرها من حقوق اإلسالم واهتمام اإلمام بشعائر 

اإلسالم، ج1، ص51.
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الموت فأرسلني، فلحقُت عمر بن الخطاب فقال: ما للّناس؟ فقلُت: أمر 

اهلل، ثّم إّن الناس رجعوا، وجلس النبي  فقال: »من قتل قتياًل له عليه 

بّينة فله َسَلُبه«، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثّم جلست، ثّم قال مثل ذلك، 

فقمُت،  الثالثة،  ذلك  قال  ثّم  جلست،  ثّم  لي؟  يشهد  من  فقلت:  فقمت 

فقال رسول اهلل : »ما لك يا أبا قتادة؟«، فقصصُت عليه القّصة، فقال 

رجٌل من القوم: صدق يا رسول اهلل، َسَلُب ذلك القتيل عندي، فَأْرِضه من 

حقِّه،)1( فقال أبو بكر : »ال ها اهلل،)2( إذًا ال َيْعِمد إلى َأَسد من ُأْسد اهلل، 

يقاتل عن اهلل وعن رسوله فيعطيك سَلَبه«، فقال الّنبي : »صدق فأعطه 

رع، فابتعُت به َمْخَرفًا)3( في بني سلمة، فإّنه ألّول  إّياه«، فأعطاني، فبعُت الدِّ
ماٍل تأّثلته)4( في اإلسالم.)5(

فحال أبو بكر  دون تمكين الّرجل من َسَلب قتيٍل لم يقتله هو، وإّنما قتله 

الحقوق ألصحابها،«  »حفظ  وهي:  الّشريعة،  كّليات  من  كلِّيًة  ُمعِماًل  قتادة،  أبو 

  وبخاصة من كان من أهل الجهاد والذّب عن دين اهلل عز وجل، فأقّره النبي

على ذلك.

: ب- نماذج من فقه عمر

ــوم اليمامــة، وكان القــرآن  ــا ُقتــل الُقــّراء ي رأيــه فــي جمــع القــرآن، عندم  -

ــي صــدور  ــًا ف ــب، ومحفوظ ــاف والُعُس ــاع واألكت ــي الّرق ــًا ف ق ــًا مفرَّ مكتوب

ــوم  ــَتحرَّ ي ــد اْس ــل ق ــال: »إّن القت ــر  فق ــا بك ــر  أب ــى عم الّرجــال، فأت

يقصد هذا الّرجل: أن ُيرضي النبُي  أبا قتادة بشيء يعطيه إياه من الغنائم، ويحتفظ هو بَسَلب  	)1(

القتيل الذي قتله أبو قتادة.

أي: ال واهلل. 	)2(

أي: بستانًا. 	)3(

أي: اكتسبته فكان رأس مالي. 	)4(

القتيل،  َسَلب  القاتل  استحقاق  باب  ير،  والسِّ الجهاد  كتاب  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،  	)5(

حديث رقم 1751، ج3، ص1370.
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اليمامــة بقــّراء القــرآن، وإّنــي أخشــى أن يْســَتحّر القتــل بالقــّراء بالمواطــن، 

ــو  ــي أرى أن تأمــر بجمــع القــرآن«، قــال أب ــٌر مــن القــرآن، وإّن فيذهــب كثي

بكــر: كيــف تفعــل شــيئًا لــم يفعلــه رســول اهلل ؟ فقــال عمــر: »هــذا 

واهلل خيــر«، فلــم يــزل عمــر يراجعنــي فيــه حتــى شــرح اهلل صــدري لذلــك، 
ــر.)1( ــذي رأى عم ــك ال ــي ذل ــت ف ورأي

فترى أّن عمر  لم يزد في تعليل رأيه على قوله: »هذا واهلل خير«، وتلك 

كّلية من كّليات الشريعة؛ إذ لم يِرد في جمع القرآن دليٌل خاّص.

قال الشاطبي: »ولم يرد نصٌّ عن النبي  بما صنعوا من ذلك، ولكّنهم رأوه 

مصلحًة تناسب تصّرفات الّشرع قطعًا، فإّن ذلك راجٌع إلى حفظ الّشريعة، واألمر 

القرآن، وقد  الذي هو  الّذريعة لالختالف في أصلها  منع  وإلى  معلوم،  بحفظها 
ُعلم النهي عن االختالف في ذلك بما ال مزيد عليه.«)2(

رأيه في جمع الّناس على التراويح، وقد كانوا يصّلونها أوزاعًا متفّرقين،   -

يصّلي الّرجل لنفسه، ويصّلي الّرجل فيصّلي بصالته الّرهط، فقال عمر: 

»إّني أرى لو جمعُت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل«، ثّم عزم فجمعهم 

أخرى  ليلًة  معه  خرجُت  »ثّم  الحديث:  راوي  قال  كعب،  بن  ُأبّي  على 
والّناس يصّلون بصالة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه.«)3(

وعلى غرار الّسابقة عّلل سّيدنا عمر رأيه باألمثلية، وهي كّلية الخير أيضًا.

رأيـه فـي التسـعير، فقـد روى مالـك أّن عمـر بـن الخطـاب مـّر بحاطـب بـن   -

أبـي بلتعـة وهـو يبيـع زبيبـًا لـه بالّسـوق، فقـال لـه عمـر بـن الخّطـاب: »إّمـا 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل القرآن، باب: جمع القرآن، حديث رقم  	)1(

4986، ج6، ص183.

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص117. 	)2(

رمضان،  قام  من  فضل  باب:  التراويح،  صالة  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

حديث رقم 2010، ج3، ص45.
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ـعر، وإّمـا أن ترفـع مـن سـوقنا.«)1( وروى البيهقـي أّن عمـر  أن تزيـد فـي السِّ

حاسـب نفسـه، ثـّم أتـى حاطبـًا فـي داره فقـال لـه: »إّن الـذي قلـُت ليـس 

بعْزمـة مّنـي وال قضـاء، إّنمـا هـو شـيء أردت بـه الخيـر ألهل البلـد، فحيث 
شـئت فبـع، وكيـف شـئت فبـع.«)2(

ــعر  فاســتدّل عمــر  علــى التســعير بأّنــه »خيــٌر ألهــل البلــد«؛ إذ ظــّن أّن السِّ

ر بــه حاطــب منخفــٌض عــن ســعر أهــل الســوق، وهــو مضــرٌّ بهــم، وتلــك  الــذي ســعَّ

كلِّيــٌة مــن الكّليــات، قــل: كّليــة الخيــر، أو المصلحــة العاّمــة، أو رفــع الضــرر، أو 

مــا إليهــا، فلّمــا راجــع رأيــه لــم يــر منــاط الّضــرر متحقِّقــًا فعــاًل، فرجــع إلــى إعمــال 

كلِّيــة أخــرى، وهــي »حّريــة التصــّرف فــي الملــك«، و«حّريــة التعاقــد علــى أســاس 

التراضــي«، و«حّريــة التســعير بنــاًء علــى العــرض والطلــب«، وهــذا هــو األصــل، 

ــعر،)3( وطلــب الّنــاس منــه أن يســعِّر لهــم: »إّن اهلل هــو  لقولــه  عندمــا غــال السِّ

المســعِّر القابــض الباســط الــرّزاق، وإّنــي ألرجــو أن ألقــى اهلل وليــس أحــٌد منكــم 

يطالبنــي بمظلمــة فــي دٍم وال مــال،«)4( ولهــذا قــال العلمــاء فــي التســعير: إّنــه متــى 

ــص؛  ــرة والترّب ــة أو الضــرورة بســبٍب مفتعــل، وهــو الُحْك ــه الحاجــة الملّح فرضت

جــاز لإلمــام أن يســعِّر، وإاّل فاألصــل أن يــوكل إلــى العــرض والطلــب، قــال ابــن 

ر عليهــم  القيــم: »وجمــاع األمــر أّن مصلحــة الّنــاس إذا لــم تتــّم إاّل بالتســعير؛ ســعَّ

البيوع، باب: الحكرة والترّبص، حديث رقم 1328، ج2،  مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب:  	)1(

ص651.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. السنن الكبرى، تحقيق: محّمد عبد القادر عطا، بيروت: دار  	)2(

الكتب العلمية، 2003م، كتاب: البيوع، باب: التسعير، حديث رقم 11146، ج6، ص48.

أي غالًء طبيعيًا، سببه نقص العرض مقارنًة بالطلب، وليس غالًء مفتعاًل بسبب االحتكار. 	)3(

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: في التسعير، حديث رقم 3451، ج3،  	)4(

ص272. قال ابن حجر: »وإسناده على شرط مسلم، وقد صّححه ابن حّبان والترمذي.« انظر:

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علّي العسقالني. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الّرافعي - 

الكبير، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عّباس بن قطب، القاهرة: مؤّسسة قرطبة، 1995م، حديث 

رقم 1160، ج3، ص30.
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تســعير عــدل، ال وكــس وال شــطط، وإذا اندفعــت حاجتهــم، وقامــت مصلحتهــم 
بدونــه، لــم يفعــل.«)1(

رأيه في تقسيم األرض المفتوحة؛ إذ رأى عدم قسمتها على المقاتلين من   -

م؛ أي: تصير ملكًا لألّمة، وتكون بذلك ُذخرًا لألجيال  الجيش، وأّنها ُتؤمَّ

القادمة من المسلمين، مع أّن آية الغنائم وردت بالتقسيم، وهي قوله تعالى: 

ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

م خيبر على الّنحو المنصوص  ٺ ٺژ ]األنفال: 41[، والنبي  َقسَّ
عليه في اآلية.)2(

ولكّن عمر  عّلل رأيه بالمصلحة العاّمة لألّمة فقال -كما يروي البخاري-: 

ما  شيء،  لهم  ليس  انًا)3(  ببَّ الّناس  آخر  أترك  أن  لوال  بيده،  نفسي  والذي  »أما 

ُفِتَحْت علّي قريٌة إاّل قسمتها كما قسم الّنبي  خيبر، ولكّني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها.«)4(

وقال فيما يرويه أبو يوسف )توفي 182ه(: »فكيف بمن يأتي من المسلمين 

هذا  ما  وِحيَزت،  اآلباء  عن  وُوِرثت  اقُتسمت،  قد  بُعُلوجها  األرض  فيجدون 

من  وبغيره  البلد،  بهذا  واألرامل  للذرية  يكون  وما  الثغور،  به  ُيسّد  فما  برأي... 
أرض الشام والعراق؟«)5(

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج2، ص683. 	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، حديث رقم 4228،  	)2(

ج5، ص136.

ان« الـُمعَدم الذي ليس له شيء. انظر:  »الَبـبَّ 	)3(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ماّدة »ببب«، ج1، ص221.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، حديث رقم 4235،  	)4(

ج5، ص138.

محّمد،  حسن  وسعد  سعد  الّرؤوف  عبد  طه  تحقيق:  الخراج،  إبراهيم.  بن  يعقوب  يوسف،  أبو  	)5(

القاهرة: المكتبة األزهرية للتراث، )د. ت.(، ص35.
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المؤالفة مع كّلية  الجزئي على وجه  للدليل  وهذا االستدالل منه هو حمٌل 

عند  الخاّصة  المصلحة  على  وتقديمها  العاّمة،  المصلحة  حفظ  في  الّشريعة 

 ر عمر التعارض، وقد تعارضتا في نوٍع من الغنائم وهو العقار »األراضي«، فَقدَّ

مالي  مورد  بضمان  مرهوٌن  القادمة  األجيال  مستقبل  أنَّ  ولة  للدَّ رئيسًا  بوصفه 

مستقّر، فقّدم المصلحة العاّمة على الخاّصة.

برأيه  اجتهاده  في    الخطاب  بن  لعمر  دليٍل  من  يكن  »ولم  الدريني:  قال 

إاّل المصلحة العاّمة أو روح الّشريعة؛ إذ لم يثبت أنه استند إلى دليٍل خاصٍّ في 
المسألة بعينها.«)1(

رأيه في االرتفاق بملك الغير، وذلك في قضائه بين الّضحاك بن خليفة   -

ومحّمد بن مسلمة، فقد ساق الّضحاك خليجًا له من العريض، فأراد أن 

ِلَم  الّضحاك:  له  فقال  فأبى محّمد،  بن مسلمة،  في أرض محّمد  به  يُمرَّ 

تمنعني وهو لك منفعة؟ تشرب به أوًّال وآخرًا، وال يضّرك، فأبى محّمد، 

فكّلم فيه الّضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محّمد بن 

مسلمة، فأمره أن يخّلي سبيله، فقال محّمد: ال، فقال عمر: ِلَم تمنع أخاك 

ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أوًّال وآخرًا، وهو ال يضّرك؟ فقال محّمد: 

ال واهلل، فقال عمر: »واهلل ليمرّن به ولو على بطنك«، فأمره عمر أن يمّر به، 
ففعل الّضحاك.)2(

في  استند    عمر  إّن  قال:  من  أّما  سابق، ص143،  مرجع  األصولية،  المناهج  الدريني،  انظر:  	)1(

ذلك إلى قوله تعالى: ژڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک کژ إلى قوله: ژٱٻ ٻ 

ٻژ ]الحشر: 7 - 10[ فال يستقيم، لعدم صّحة األثر من جهة، وألّن آيات الحشر موضوعها الفيء، 
وفرق بينه وبين الغنيمة، فالفيء ما ُيؤخذ من غير قتال، أّما الغنيمة فتؤخذ بالقتال. انظر: 

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص53 - 55، - 

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص143، هامش )1(.- 

مالك، الموّطأ، مرجع سابق، كتاب: األقضية، باب: القضاء في المرفق، حديث رقم 1431، ج2،  	)2(

ص746.



255

ومّرًة أخرى يتعامل سّيدنا عمر  بكّلياٍت عاّمة: »النفع«، و«الضرر«، وفي 

هذه الحادثة تنطوي هاتان الكّليتان على كلِّيات َأْدون، وهي: »التعاون«، و«حّق 

االرتفاق بملك الغير«، و«منع التعّسف في استعمال الحّق«، وهي قواعد قّررتها 

الشريعة في مواضع كثيرة،)1( كما في قوله : »ال يمنْع جاٌر جاَره أن يغرز خشبه 
في جداره.«)2(

رائدًا  به  ُعّد  مّما  وغيُرها    عمر  سّيدنا  فقه  من  النماذج  بهذه  وأكتفي 

لالجتهاد المبني على كّليات الّشريعة كثير،)3( ولو جاز نسبة هذا المنهج لرجٍل 

الغضاضة باالجتهاد في مسألة واحدة  لترتفع عنه  إْذ لم تكن  إليه؛  لُنسب  واحٍد 

أو اثنتين، فخلع عمر باب التهّيب عنه بهذه اآلراء الكثيرة، وتوّلجه توّلج القوي 

الذي ليس في نزعه ضعف، وصدق فيه قوله : »ُأريت في المنام أّني أنزع بدلو 

بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين نزعًا ضعيفًا، واهلل يغفر له، 

ثّم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربًا، فلم أر عبقريًا يفري فريه، حّتى روى 
الناس، وضربوا بعطن.«)4(

الَريِّ يجري في  الّلبن- حّتى أنظر إلى  نائم؛ شربت -يعني  أنا  وقوله: »بينا 
ُظْفري أو في أظفاري، ثّم ناولت عمر«، فقالوا: فما أّولته؟ قال: »العلم.«)5(

انظر: الدريني، نظرية التعسف، مرجع سابق، ص159 - 161.  	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المظالم والغصب، باب: ال يمنع جاٌر جاره أن  	)2(

يغرز خشبه في جداره، حديث رقم 2463، ج3، ص132.

كرأيه في الطالق الثالث أّنه يقع ثالثًا، ونهيه عن نكاح الكتابيات، ورأيه في المؤلفة قلوبهم أّن مناط  	)3(

إعطائهم لم يعد متحّققًا، وفرضه الدية على أهل الديوان، ورأيه في أرض الوباء أّنها ُيخرج منها، 

ورأيه في المبتوتة أّن لها السكنى، وغير ذلك. انظر: 

البلتاجي، محّمد. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، القاهرة: دار الفكر العربي، )د. ت.(.- 

 ، الخطاب  بن  عمر  مناقب  باب:  المناقب،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)4(

حديث رقم 3682، ج5، ص10.

 ، الخطاب  بن  عمر  مناقب  باب:  المناقب،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)5(

حديث رقم 3681، ج5، ص10.
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: ت- نماذج من فقه عثمان

رأيه في ضواّل اإلبل، فقد روى مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: »كانت   -

ضواّل اإلبل في زمان عمر بن الخطاب إباًل مؤّبلة، َتناتج ال يمّسها أحد، 

حّتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها، ثّم ُتباع، فإذا جاء صاحُبها 
ُأعطي ثمنها.«)1(

ــل  ــل، بـ ــواّل اإلبـ ــاط ضـ ــن التقـ ــى عـ ــد نهـ ــي  كان قـ ــم أّن النبـ ــع العلـ مـ

غضـــب حينمـــا ســـأله الّســـائل عنهـــا كمـــا يـــروي البخـــاري عـــن زيـــد بـــن خالـــد 

ــّم  ــنة، ثـ ــا سـ ــه، فقـــال: »عرِّفهـ ــا يلتقطـ ــأله عّمـ ــٌي النبـــيَّ  فسـ ــاء أعرابـ قـــال: جـ

ـــال:  ـــا، وإاّل فاســـتنفقها«، ق ـــرك به ـــإن جـــاء أحـــٌد يخب ـــا ووكاءهـــا، ف احفـــظ عفاصه

ـــة  ـــال: ضاّل ـــب«، ق ـــك أو للّذئ ـــك أو ألخي ـــال: »ل ـــم؟ ق ـــة الغن ـــا رســـول اهلل، فضاّل ي

اإلبـــل؟ فتمّعـــر وجـــه الّنبـــي  فقـــال: »مـــا لـــك ولهـــا، معهـــا حذاؤهـــا وســـقاؤها، 

ــى  ــجر حّتـ ــأكل الّشـ ــرى: »وتـ ــة أخـ ــي روايـ ــجر،«)2( وفـ ــأكل الّشـ ــاء، وتـ ــرد المـ تـ
يلقاهـــا رّبهـــا.«)3(

عن    النبي  لنهي  مخصوٍص  فهٍم  على    عثمان  من  الرأي  هذا  فدّل 

االلتقاط، وأّنه ليس نهيًا توقيفيًا، بل معّلاًل باألمن على ضواّل اإلبل من التعّدي، 

وكان عهد رسول اهلل  عهدًا شائعًة فيه األمانة بين الّناس، وقوله : »حّتى 

وضعف  األمانة،  فيه  خّفت  فقد  عثمان  زمن  أّما  ذلك،  على  يدّل  رّبها«  يلقاها 

كان،  ما  على  الحكم  ُترك  ولو  التعّدي،  من  بمأمٍن  الضواّل  تعد  ولم  الوازع، 

لصارت اإلبل -وهي أموال القوم آنذاك- ُعرضًة للّضياع، والّشريعة جاءت بحفظ 

مالك، الموّطأ، مرجع سابق، كتاب: األقضية، باب: القضاء في الّضوال، حديث رقم 1449، ج2،  	)1(

ص759.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: في اللقطة، باب: ضاّلة اإلبل، حديث رقم 2427،  	)2(

ج3، ص124.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: في اللقطة، باب: إذا لم يوجد صاحب الّلقطة بعد  	)3(

سنة فهي لمن وجدها، حديث رقم 2429، ج3، ص124.
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المال، وسّد باب ضياعه واالعتداء عليه، فهذه حقيقة ُمدرك عثمان ، وهو كّلية 

من الكّليات.

رأيه في المبتوتة في مرض الموت؛ أي: المرأة التي يطلِّقها زوجها في مرض   -

بائنًا ال رجعة فيه؛ أي: ثالثًا -على القول بوقوعها  موته طالقًا باتًّا؛ أي: 

ثالثًا-، أو طلقًة هي الثالثة، واألصل بالنظر إلى الصورة الشكلية للطالق 

الزوجية  العالقة  آثار  كّل  بّت  وهي  عليه،  آثاره  تترّتب  نافٌذ  صحيٌح  أّنه 

ومنها عدم التوارث، قال ابن جزي )توفي 741ه(: »طالق المريض نافٌذ 

كالّصحيح اتفاقًا،«)1( غير أّن عثمان  اجتهد في واقعٍة كهذه وقعت بين 

الكلبية، كما يروي  َتماُضر بنت األصبغ  الّرحمن بن عوف وزوجته  عبد 

مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف - قال: وكان أعلمهم 

بذلك-، وعن أبي سلمة بن عبد الّرحمن بن عوف »أّن عبد الّرحمن بن 

بعد  منه  عّفان  بن  عثمان  ثها  فورَّ مريض،  وهو  ألبتة،  امرأته  ق  طلَّ عوف 
انقضاء عّدتها.«)2(

قصد  بنقيض  »المعاملة  في  الّشريعة  قاعدة  هو    عثمان  سّيدنا  وُمدَرك 

المكّلف« إذا أمكن تطّرق االتهام إليه)3( بكونه قصدًا غير شرعي، وهادمًا للقصد 

الّشريعة غير ما ُشرعت له،  ابتغى في تكاليف  الّشاطبي: »كّل من  الّشرعي، قال 

فقد ناقض الّشريعة، وكّل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في 

ابن جزي، أبو القاسم محّمد بن أحمد. القوانين الفقهية، تحقيق: محّمد بن سيدي محّمد موالي،  	)1(

القاهرة: مكتبة الخانجي، 1397ه، ص370.

رقم 1183، ج2،  المريض، حديث  باب: طالق  الطالق،  كتاب:  الموّطأ، مرجع سابق،  مالك،  	)2(

ص571.

بمعنى: ليس شرطًا أن تثبت النية الهادمة للقصد الشرعي صراحة، لكن إذا دّلت القرائن على تطّرق  	)3(

االتهام إلى التصّرف من حيث النوع، ال من حيث الشخص؛ ُأعملت هذه الكلِّية، ألّن النوايا خفايا 

  ال يمكن االّطالع عليها، وبهذا ُيدفع استشكال من قد يقول: كيف ُيّتهم عبد الرحمن بن عوف

بالقصد غير الشرعي؟ فاالتهام ليس بثابت في حقِّه، ولكّن هذا النوع من التصّرف يتطرق إليه مثل 

هذا االتهام، فوجب إجراء الكلية طردًا لعمومها، وسّدًا لباب تخريقها باالستثناء باعتبار األشخاص.
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بـ«المعاملة  المعروفة  القاعدة  وهي  باطل،«)1(  فعمله  له  ُتشرع  لم  ما  التكاليف 

بنقيض المقصود،«)2( ومن تطبيقاتها هذه المسألة.

قال القاسمي )توفي 1332ه/ 1913م(: »وقد استقّرت سّنة اهلل سبحانه في 

الميراث،  القاتَل  َحَرم  كما  بنقيض قصده،  العبد  معاقبة  وقدرًا على  خلقه شرعًا 
ث المطّلقة في مرض الموت...«)3( وورَّ

أّنه  راجحًا  احتمااًل  احتمل  يموت،  أّنه  ظّن  حتى  زوجته  يطلِّق  لم  من  فإّن 

هادٌم  ضرري  قصٌد  وهذا  بها،  الزوجية  عالقته  ببّت  الميراث  من  حرمانها  أراد 

لقصد الّشارع من جهتين: قصده في تشريع الطالق، وقصده في إثبات التوارث 

هذه  هدم  وبين  المكّلف  بين  الحيلولة  وجوب    عثمان  فرأى  الزوجين،  بين 

المقاصد، وهو فقٌه في الكّليات كما ترى.

: ث- نماذج من فقه علي

 ، رأيه في قتل الجماعة بالواحد، فقد تماأل نفٌر على قتل غالم زمن عمر  -

فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب -وكان يعلى عاماًل له- يسأله 

 : فقال له علّي بن أبي طالب ، رأيه في هذه القضية، فشّك فيها عمر

»يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أّن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا 

عضوًا، وهذا عضوًا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك،«)4( فأمر عمر 
بقتلهم جميعًا، وقال: »لو تماأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا.«)5(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص333. 	)1(

الزركشي، المنثور، مرجع سابق، ج3، ص183. 	)2(

القاسمي، محّمد جمال الّدين بن محّمد سعيد. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، بيروت:  	)3(

دار الكتب العلمية، )د. ت.(، ص321.

عبد الرّزاق، أبو بكر بن همام الصنعاني. المصّنف، تحقيق: حبيب الّرحمن األعظمي، كوجارات:  	)4(

المجلس العلمي، 1970م، ُيطلب من بيروت: المكتب اإلسالمي، حديث رقم 18077، ج9، 

ص476 - 477.

حر، حديث رقم 1561،  مالك، الموّطأ، مرجع سابق، كتاب: العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسِّ 	)5(

ج2، ص871.
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الّشريعة  في  القصاص  لكّن  القصاص،  أصل  عليها  يجري  المسألة  وهذه 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  تعالى:  لقوله  بالمماثلة؛  مشروٌط 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]المائدة: 45[، 
ولقوله: ژک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ ]البقرة: 194[، وَقتُل جماعٍة 

قصاصًا لواحد ينافي المماثلة، لكّن عليًا  بموافقة عمر  أهدرا هذا الّشرط، 

أعماله، وهي: »صون  لو  إلى حفظها  القصاص  يرمي  التي  الكلِّية  نظرًا النهدام 

الّدماء«، و«إحياء األنفس«، فالجناة إذا علموا أّن القصاص ال ينالهم إذا اجتمعوا، 

ضة للزهوق بال وازع وال رادع،  ال يقتلون بعُد إاّل مجتمعين، فتصير األرواح معرَّ

وليس لرأي سيدنا علي  من مستند إاّل هذا النظر الكّلي.

عين  على  نصَّ  ال  إْذ  المرسلة  المصلحة  فيه  »والمستند  الشاطبي:  قال 

ليس  قلنا:  القاتل؛  غير  قتل  وهو  الّشرع،  في  بديٌع  أمٌر  هذا  قيل:  فإن  المسألة... 

كذلك... وقد دعت إليه المصلحة، فلم يكن مبتَدعًا مع ما فيه من حفظ مقاصد 
الّشرع في حقن الّدماء.«)1(

والصّواغ،  كالخّياط،  الّصنائع  أصحاب  وهم  الّصناع،  تضمين  في  رأيه   -

ففي  لُيصلحوها،  إليهم مصنوعاٍت  الّناس  يدفع  مّمن  والصّباغ، ونحوهم 

زمن النبوة إذا اّدعى الّصانع هالك ما ُدفع إليه، صّدقه الّناس لشيعوعة الثقة، 

انع أجيٌر مشترك، واألجير يده يد أمانة، فاألصل  واألمانة، والوازع، والصُّ

أن ال يضمن؛ إذ »الضمان ينافي األمانة،«)2( وقد قال : »ال ضمان على 

مؤتمن،«)3( فمن اّتهم صانعًا بالتعدِّي أو التقصير لزمته البيِّنة، لكّن الحال 

المصنوعات،  بهالك  الصّناع  دعاوى  فكثرت  النبوة،  عصر  بعد  تبّدلت 

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص125 - 126. 	)1(

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج7، ص280. 	)2(

البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب: الوديعة، باب: ال ضمان على مؤتمن، حديث رقم  	)3(

12700، ج6، ص473. قال األلباني: »حسن.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 7518، ج2، ص1250.- 
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وكثرت شكاوى الناس تبعًا لذلك، فما كان من سّيدنا علي  إاّل أن أفتى 

بوجوب تضمين الُصّناع.

كّليــة  إاّل  هــذا،  اجتهــاده  فــي  معّينــًا  نّصــًا    علــيٌّ  ســّيدنا  يســتدع  ولــم 

»الّصــالح«؛ أي: المصلحــة، وهــي حفــظ أمــوال الّنــاس مــن الهــدر والّضيــاع، فلــم 

يــزد علــى قولــه -فيمــا يرويــه ابــن أبــي شــيبة )توفــي 235ه(: »ال ُيصلــح النــاَس 

ــو المصلحــة  ــرى ه ــا ت ــاع كم ــذا اإلجم ــي: »ومســتند ه ــال الدرين ــك،«)1( ق إاّل ذل

ــة  ــو المحافظ ــريعة، وه ــن مقاصــد الّش ــٌي م ــا مقصــٌد أساس ــي يؤيِّده ــلة الت المرس
ــاس.«)2( ــوال الّن ــى أم عل

إقرار،  وسكوتهم  المعارضة،  وعدم  بالّسكوت    الّصحابة  أّيده  وقد 

وإقرارهم إجماع، وإجماعهم على هذه الفتوى يتضّمن االعتداد بكّليات الّشريعة 

في االجتهاد والفتوى، وهو المقصود.

ج- نماذج من فقه أّم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها:

 : رأيهــا فــي عــذاب المّيــت ببــكاء أهلــه عليــه؛ أي فــي تأويــل قــول النبــي -

ب ببــكاء أهلــه عليــه«)3(، فــإّن ظاهــر هــذا الحديــث يفيــد  »إّن المّيــت لُيعــذَّ

ط عليــه العقوبــة والعــذاب لســبٍب لــم يقترفــه هــو، ولكــن  أّن الميــت ُتســلَّ

اقترفــه أهلــه، وهــو بكاؤهــم عليــه، فرفضــت عائشــة -رضــي اهلل عنهــا- هــذا 

ث رســول اهلل  المعنــى فــي الفهــم، فقالــت: »رحــم اهلل عمــر، واهلل مــا حــدَّ

  ــن رســول اهلل ــه«، ولك ــه علي ــكاء أهل ــن بب ب المؤم ــذِّ : »إّن اهلل ليع

ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محّمد. المصّنف في األحاديث واآلثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت،  	)1(

اغ وغيره، حديث  ار والصبَّ الرياض: مكتبة الّرشد، 1409ه، كتاب: البيوع واألقضية، باب: في الَقصَّ

رقم 21051، ج4، ص360.

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص492. 	)2(

المّيت  »ُيعّذب   : الّنبي  قول  باب:  الجنائز،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

ببعض بكاء أهله عليه« إذا كان الّنوح من سّنته، حديث رقم 1286، ج2، ص79.
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ــت: حســبكم  ــه«، وقال ــه علي ــكاء أهل ــًا بب ــر عذاب ــد الكاف ــال: »إّن اهلل ليزي ق
القــرآن: ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]األنعــام: 164[.«)1(

وقالت أيضًا: »إّنما مرَّ رسول اهلل  على يهودية يبكي عليها أهُلها فقال: 
ب في قبرها.«)2( »إّنهم ليبكون عليها، وإّنها لُتعذَّ

فــرأت أّن المّيــت ُيعــّذب بذنوبــه هــو، وُيــزاد لــه فــي العــذاب إذا رضــي 

بالّنياحــة مــن أهلــه، أو أوصــى بهــا، وكان ذلــك شــأَن الكافريــن، كمــا قــال طرفــة 

ــة: ــي الجاهلي ف

إذا متُّ فانعيني بما أنا أهُله          وُشقِّي عليَّ الَجْيب يا ابنَة مْعَبد

أّما إن لم يرضها، ولم يوص بها، فال يعّذب ألجل ذلك، ألّن الكّلية القطعية 

المتقّررة في القرآن أّن اإلنسان ال يحاسب بما أذنب غيره، لآلية التي استشهدت بها 

 عائشة، ولقوله تعالى: ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئژ ]فاطر: 18[، 

وقوله: ژٺ ٺ ٿژ ]العنكبوت: 40[.

قال ابن عاشور: »فال محيص من وجوب حمل الحديثين)3( على ما تأّولته 

ودليل  بالسبب،  اإلحاطة  عدم  مع  اللفظ  لظاهر  مغتّرًا  غيرها  وجعلت  عائشة، 
التأويل قائم، وهو نصوص القرآن المقتضية أّنه ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ.«)4(

المرجع السابق، كتاب: الجنائز، باب: قول الّنبي : »ُيعّذب المّيت ببعض بكاء أهله عليه« إذا كان  	)1(

الّنوح من سّنته، حديث رقم 1288، ج2، ص79.

المرجع السابق، كتاب: الجنائز، باب: قول الّنبي : »ُيعّذب المّيت ببعض بكاء أهله عليه« إذا كان  	)2(

الّنوح من سّنته، حديث رقم 1289، ج2، ص80.

يقصد: حديث عمر ، رقم 1287، المرجع السابق، وحديث المغيرة وهو بلفظ: »من ِنيح عليه  	)3(

ب بما ِنيح عليه.« انظر: ُيعذَّ

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجنائز، باب: ما ُيكره من الّنياحة على المّيت، - 

حديث رقم 1291، ج2، ص80.

ابن عاشور، محّمد الطاهر بن محّمد. النظر الفسيح عند مضائق األنظار في الجامع الصحيح، تونس:  	)4(

دار سحنون، مصر: دار السالم، 2007م، ص32.
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- رأيهـــا فـــي الشـــؤم؛ أي فـــي تأويـــل قولـــه : »إّنمـــا الّشـــؤم فـــي ثالثـــة: 

فـــي الفـــرس والمـــرأة والـــّدار،«)1( فـــإّن ظاهـــره يوهـــم أّن المـــراد هـــو إقـــرار 

ــودات،  ــض الموجـ ــن بعـ ــرٍّ مـ ــول شـ ــاُد حصـ ــو اعتقـ ــؤم، وهـ ــة الشـ فاعليـ

ــّر مـــن طبـــع مـــا يصـــدر عـــن ذلـــك الموجـــود،)2( وأّنـــه  ليـــس ذلـــك الشـ

ـــدار، فرفضـــت  ـــرأة، وال ـــرس، والم ـــي: الف ـــة موجـــودات ه ـــن ثالث يصـــّح م

عائشـــة -رضـــي اهلل عنهـــا- هـــذا المعنـــى الـــذي خشـــيت أن يتبـــادر إلـــى 

ـــت  ـــا: »غضب ـــد أنه ـــام أحم ـــث، وروى اإلم ـــذا الحدي ـــمع ه ـــن يس ـــان م أذه

ــي األرض،  ــّقة فـ ــماء، وشـ ــي السـ ــا فـ ــّقة منهـ ــارت شـ ــديدًا، فطـ ــًا شـ غضبـ

فقالـــت: إّنمـــا كان أهـــل الجاهليـــة يتطّيـــرون مـــن ذلـــك،«)3( وفـــي مســـند 

ــه  ــرة، ألّنـ ــو هريـ ــظ أبـ ــم يحفـ ــا قالـــت: »لـ ــي 204ه( أّنهـ ــي )توفـ الطيالسـ

ــؤم  ــون: إّن الشـ ــود، يقولـ ــل اهلل اليهـ ــول: »قاتـ ــول اهلل  يقـ ــل ورسـ دخـ

 فـــي ثالثـــة، فـــي الـــدار والمـــرأة والفـــرس«، فســـمع آخـــر الحديـــث، 
ولم يسمع أّوله.«)4(

وال ريـب أّن مـا ترمـي إليـه السـيدة عائشـة -رضـي اهلل عنهـا- مـن المعنـى 

صحيـٌح مبنـٌي علـى المعلـوم مـن كّليـة الشـريعة فـي الربط بيـن المقّدمـات والنتائج 

علـى أسـاٍس مـن قانـون الطبائـع، وقاعـدة األسـباب والمسـّببات، ال علـى أسـاس 

التطيـر واألوهـام التـي ثبـت النهـي عنها، قال ابن عاشـور: »لّما جاء اإلسـالم أبطل 

ه عقولهـم، ودعـا الرسـول عليه الصالة والسـالم  َوْهـم الطيـرة، وفضـح أهلـه، وسـفَّ

ير، باب: ما ُيذكر من شؤم الفرس،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجهاد والسِّ 	)1(

حديث رقم 2858، ج4، ص29.

ى، مرجع سابق، ص379. ابن عاشور، كشف المغطَّ 	)2(

األرنؤوط:  قال شعيب  رقم 25168، ج42، ص88.  سابق، حديث  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)3(

»إسناده صحيح على شرط مسلم.« أنظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

التركي،  المحسن  بن عبد  تحقيق: محّمد  الطيالسي،  مسند  داود.  بن  داود سليمان  أبو  الطيالسي،  	)4(

القاهرة: دار هجر، 1999م، حديث رقم 1641، ج3، ص124.
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أو توّعـد مـن يعتقـد الطيـرة بعـُد بقولـه: »إّنمـا الطيـرة علـى مـن تطّيـر«، وباسـتقراء 
الشـريعة حصـل العلـم القـوّي بـأّن الشـؤم باطـل...«)1(

وغير هذين المثالين مّما برعت أّم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها في فهمه، 

ودّل على فقهها في كلِّيات الشريعة؛ كثير، وقد جمعها الزركشي في كتاٍب سّماه: 

»اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الّصحابة«.

ح- نماذج أخرى:

ومن نماذج اعتناء الّصحابة رضوان اهلل عليهم بكّليات الّشريعة، وإيقاعها في 

موقع الهيمنة على النصوص الجزئية في أثناء فهمها وتنزيلها ما يلي:

رأي عبـد اهلل بـن عبـاس -رضـي اهلل عنهمـا- فـي كـراء األرض؛ أي: فـي   -

فهـم نهـي النبـي  عنهـا، كمـا يـروي البخـاري عـن رافـع بـن خديـج، عن 

عّمـه ظهيـر بـن رافـع قـال: لقـد نهانـا رسـول اهلل  عـن أمـٍر كان بنـا رافقًا، 

قلـت: مـا قـال رسـول اهلل  فهـو حـّق، قـال: دعانـي رسـول اهلل  قـال: 

»مـا تصنعـون بمحاقلكـم؟« قلـت: نؤاجرها على الّربع، وعلى األوسـق من 

التمـر والشـعير، قـال: »ال تفعلـوا، ازرعوهـا، أو َأزرعوهـا، أو أمسـكوها«، 
قـال رافـع: قلـُت سـمعًا وطاعـة.)2(

ـــه  ـــًا، كمـــا ذهـــب إلي ـــراء األرض مطلق ـــم ك ـــث يشـــعر بتحري ـــإّن ظاهـــر الحدي ف

عبـــد اهلل بـــن عمـــر بعـــد أن بلغـــه هـــذا الحديـــث عـــن رافـــع »فتـــرك كـــراء األرض.«)3( 

ـــر أّن  ـــزام الظاهـــر، غي ـــى التحـــّوط والت ـــة إل ـــه الميال وليـــس هـــذا بغريـــب علـــى نزعت

ابن عاشور، كشف المغّطى، مرجع سابق، ص380، وانظر تأويل الحديث المذكور في الشؤم في: 	)1(

المرجع السابق، ص380 - 383.- 

  الّنبي  المزارعة، باب: ما كان من أصحاب  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري،  	)2(

يواسي بعضهم بعضًا في الّزراعة والثمرة، حديث رقم 2339، ج3، ص107.

الّنبي  يواسي بعضهم بعضًا في  المرجع السابق، كتاب: المزارعة، باب: ما كان من أصحاب  	)3(

الّزراعة والثمرة، حديث رقم 2345، ج3، ص108.



264

عبـــد اهلل بـــن عبـــاس لـــم يـــر أّن المقصـــود بالنهـــي هـــو التحريـــم، بـــل الحـــّث علـــى 

ـــف  ـــك« بمـــا ال يخال ـــي المل ـــة التصـــّرف ف ـــى أّن األصـــل »حري ـــاًء عل المواســـاة، بن

ــراء األرض إن  ــي«، وكـ ــاس التراضـ ــى أسـ ــد علـ ــة التعاقـ ــرعيًا، و«حريـ ــاًل شـ أصـ

ـــذا  ـــات، وله ـــذه الكّلي ـــى ه ـــاٍر عل ـــرة)1( ج ـــررًا ومخاط ـــن غ ـــة تتضّم ـــن بصف ـــم يك ل

قـــال ابـــن عبـــاس: إّن النبـــي  لـــم ينـــه عنـــه، ولكـــن قـــال: »أن يمنـــح أحُدكـــم 

ـــدّل  ـــًا،«)2( وبهـــذا أخـــذ البخـــاري كمـــا ت ـــه مـــن أن يأخـــذ شـــيئًا معلوم ـــٌر ل أخـــاه خي

ترجمتـــه حيـــث قـــال: »بـــاب مـــا كان مـــن أصحـــاب النبـــي  يواســـي بعضهـــم 
ـــرة.«)3( ـــة والثم ـــي الّزراع بعضـــًا ف

ــترزقون  ــن ال يسـ ــى مـ ــّق علـ ــم لشـ ــى التحريـ ــل علـ ــو ُحمـ ــي لـ ــا أّن النهـ كمـ

إاّل بهـــذه الكيفيـــة، كمـــا قـــال ظهيـــر فـــي الحديـــث: »كان بنـــا رافقـــًا«؛ أي: كـــراء 

ــًا. ــٌة أيضـ ــٌة معلومـ ــقة« كّليـ ــع المشـ ــًا، و«دفـ ــم رافقـ األرض كان بهـ

رأي عبـــد اهلل بـــن مســـعود  فـــي القاتـــل إذا عفـــا عنـــه أحـــد أوليـــاء الـــدم،   -

وتمّســـك الباقـــون بالقصـــاص. وهـــي مســـألة يتجاذبهـــا أصـــل القصـــاص 

ــن  ــد اهلل بـ ــح عبـ ــد رّجـ ــة، وقـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــو مـ ــل العفـ ــة، وأصـ ــن جهـ مـ

مســـعود  أصـــل العفـــو، كمـــا أخـــرج الطبرانـــي، وعبـــد الـــرزاق، وابـــن 

أبـــي شـــيبة عـــن قتـــادة أّن عمـــر بـــن الخطـــاب ُرفـــع إليـــه رجـــٌل قتـــل رجـــاًل، 

ـــن مســـعود وهـــو  ـــول وقـــد عفـــا أحدهـــم، فقـــال عمـــر الب فجـــاء أوالد المقت

نة للغرر: كراء األرض بناحيٍة معّينة منها رّبما تنبت ورّبما ال تنبت، وقد حمل  ومن المخاطرة المتضمِّ 	)1(

بعض العلماء النهي على هذا. انظر: 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص245.- 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج30، ص104.- 

  الّنبي  المزارعة، باب: ما كان من أصحاب  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري،  	)2(

يواسي بعضهم بعضًا في الّزراعة والثمرة، حديث رقم 2342، ج3، ص107.

الّنبي  يواسي بعضهم بعضًا في  المرجع السابق، كتاب: المزارعة، باب: ما كان من أصحاب  	)3(

الّزراعة والثمرة.
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إلـــى جنبـــه: مـــا تقـــول؟ فقـــال ابـــن مســـعود: »أقـــول لـــه: قـــد ُأحـــرز مـــن 
القتـــل«، قـــال: فضـــرب علـــى كتفـــه، وقـــال: ُكَنْيـــٌف ُملـــئ علمـــًا.)1(

إلى  الّشريعة  تشّوف  من  المعلوم  إلى  مستنٌد  عميٌق    منه  االجتهاد  وهذا 

إّياهم  ومنحها  منهم،  المجرمين  حتى  النفوس  إحياء  إلى  واستشرافها  »العفو«، 

فرصًا للتوبة واإلصالح، أكثر من تشّوفها إلى القصاص وإزهاق األرواح، وهذا 

الّشوف كّلٌي دّل عليه نصوص عّدة، كقوله تعالى: ژۈئ ېئ ېئ ېئژ ]البقرة: 

 237[، وقوله: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]البقرة: 178[، 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژگ  وقوله: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]اإلسراء: 33[، وإّن تأييد عمر  -وهو الحاذق- لهذا 
االجتهاد وتزكيته له لدليل مضاٌف على سداد النظر الكّلي الذي اعتمده عبد اهلل 

. بن مسعود

قائاًل  لعّل  انفلتت في الصالة،  إذا  الدابة   في  برزة األسلمي  أبي  رأي   -

يقول: الصالة عماد الّدين، وركنه الّركين، وأّسه المتين، وهي صلة اإلنسان 

برّبه، وأّول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فال ينشغل عنها بطلب داّبة 

إاّل جهوٌل بقدرها، وعظم شأنها، وهكذا قال حرورٌي وخارجٌي  انفلتت 

نقاتل  باألهواز  كنا  قال:  قيس  بن  األزرق  يرويها  قصة  في  الخوارج  من 

الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجٌل يصّلي، وإذا لجام دابته بيده، 

برزة األسلمي،  أبو  يتبعها، قال شعبة: هو  تنازعه، وجعل  الدابة  فجعلت 

الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، القاهرة:  	)1(

مكتبة ابن تيمية، 1994م، حديث رقم 9735، ج9، ص349. وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا 

بهذه الرواية كما قال األلباني، غير أّن قضاء عمر  في رجل قتل امرأته، وعفا عنه أحد إخوتها 

األلباني: »صحيح على  فيه  أبي شيبة، وقال  البيهقي، وابن  بالقصاص، صحيح، أخرجه  بالدية ال 

شرط الشيخين،« كما أّن وصف عمر  لعبد اهلل بن مسعود  -في غير هذه الرواية- بأّنه »ُكنيف 

ُملئ علمًا«، صحيح أيضًا، أخرجه الطبراني والحاكم، وقال الحاكم: »صحيح على شرط الشيخين«، 

ووافقه الذهبي، وقال األلباني: »وهو كما قاال.« انظر: 

األلباني، إرواء الغليل، مرجع سابق، حديث رقم 2224 و2225، ج7، ص280 - 281.- 
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انصرف  فلّما  الشيخ،  بهذا  افعل  اللهّم  يقول:  الخوارج  من  رجٌل  فجعل 

 سّت  اهلل  مع رسول  وإّني غزوت  قولكم،  »إّني سمعت  قال:  الشيخ 

غزوات أو سبع غزوات أو ثمان، وشهدت تيسيره، وإّني إن كنت أن أراجع 
مع دابتي أحّب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها، فيشّق علّي.«)1(

فاستدّل أبو برزة على صّحة تصّرفه في قطع الصالة ألجل أن ال تنفلت دابته 

أيضًا،  المال«  بكّلية »حفظ  الفرع  الفقهاء على هذا  »التيسير«، كما استدّل  بكّلية 

قال ابن حجر: »وأشار أبو برزة بقوله: »ورأيت تيسيره« إلى الرّد على من شّدد 

عليه في أن يترك داّبته تذهب وال يقطع صالته، وفيه حّجة للفقهاء في قولهم: إّن 

كّل شيء ُيخشى إتالفه من متاع وغيره يجوز قطع الصالة ألجله، وقوله: »مألفها« 

يعني الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناًء على غالب أمرها، ومن الجائز أن 

فيه تضييع  إلى حيث ال يدري بمكانها، فيكون  تتوّجه  إلى مألفها، بل  ال ترجع 
المال المنهي عنه.«)2(

رأي أنس بن مالك  في الِحْلف؛ أي في تأويل قول النبي : »ال حلف   -

في اإلسالم«، كما يحدِّث البخاري عن عاصم قال: قلت ألنس بن مالك: 

َأَبَلغك أّن النبي  قال: »ال حلف في اإلسالم«، فقال: قد حالف النبي 
 بين قريش واألنصار في داري.)3(

ـــل  ـــًا، بدلي ـــك مطلق ـــس ذل ـــه فلي ـــًا عن ـــف إن كان منهي ـــم أّن الحل ـــس  فه فَأَن

ــهد بعـــض  ــل شـ ــي داره، بـ ــار فـ ــن واألنصـ ــن المهاجريـ ــف بيـ ــي  حالـ أّن النبـ

أحـــالف الجاهليـــة كحلـــف الفضـــول، فـــدّل علـــى أّن النهـــي منصـــرٌف للحلـــف 

ـــًا كمـــا كان  ـــة، ونصـــرة أخ العشـــيرة ظالمـــًا أو مظلوم ـــة للقبيل ـــى العصبي ـــي عل المبن

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجمعة، باب: إذا انفلتت الّدابة في الّصالة، حديث  	)1(

رقم 1211، ج2، ص64.

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص82. 	)2(

رقم  حديث  والحلف،  اإلخاء  باب:  األدب،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

6083، ج8، ص22.
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ـــى الحلـــف مـــن  ـــون عل ـــة يرّتب ـــة، ومنصـــرٌف لمـــا كان أهـــل الجاهلي شـــعار الجاهلي

مقتضيـــات كالتـــوارث، فجـــاء اإلســـالم بهـــدم ذلـــك، أّمـــا مـــا عـــدا ذلـــك فبـــاٍق 

ـــه بـــاٌب مـــن »التعـــاون علـــى البـــّر والتقـــوى«،  علـــى أصـــل الحـــل والمشـــروعية، ألّن

ـــف،«)1(  ـــاء والحل ـــاب اإلخ ـــال: »ب ـــاري فق ـــّوب البخ ـــا ب ـــاء« كم ـــن »اإلخ ـــاٌب م وب

وهـــذه كّليـــاٌت شـــرعية معلومـــة.

ولهذا قال النووي: »أّما ما يتعّلق باإلرث فيستحّب فيه المخالفة عند جماهير 

العلماء، وأّما المؤاخاة في اإلسالم، والمحالفة على طاعة اهلل تعالى، والتناصر 

في الّدين، والتعاون على البّر والتقوى، وإقامة الحّق، فهذا باٍق لم ُينسخ... وأّما 

قوله : »ال حلف في اإلسالم«؛ فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما 
منع الّشرع منه، واهلل أعلم.«)2(

وهكذا، بعد ذكر هذه الطائفة من اآلراء االجتهادية للصحابة ، ال أحسب 

عند  والفتوى  االجتهاد  على  المهيمنة  المكانة  التشريعية  الكّليات  احتالل  أّن 

إال  األمثلة  هذه  وما  اآلراء،  هذه  في  النظر  أمعن  من  إليه شكُّ  يتطّرق  الّصحابة 
غيٌض من فيض)3(

ـــوا  ـــا كان ـــة عـــن ذكـــره، وهـــو أّنهـــم  م ـــى أّن ثمـــت أمـــرًا ال يحســـن الغفل عل

ـــة،  ـــة الجزئي ـــات هجـــوم الجاهـــل باألدل يهجمـــون علـــى االجتهـــاد فـــي ضـــوء الكّلي

وبالنصـــوص الشـــرعية مـــن الكتـــاب والســـنة، بـــل كانـــوا علـــى إلمـــاٍم تـــامٍّ بهـــا، 

يكيِّفونهـــا مـــع الكّليـــات حيـــث تتعـــارض، وحيـــث تحتمـــل التكييـــف والتأويـــل، 

أّمـــا حيـــث ال تتعـــارض، وحيـــث ال تحتمـــل التأويـــل، فكانـــوا حريصيـــن علـــى 

االقتصـــار فـــي االســـتدالل بالدليـــل الخـــاّص، وبالقيـــاس علـــى النظيـــر الجزئـــي، 

المرجع السابق، كتاب: األدب، باب: اإلخاء والحلف، ج8، ص22. 	)1(

النووي، المنهاج، مرجع سابق، ج16، ص82. 	)2(

انظر مزيدا من األمثلة في:  	)3(

الزهراء، -  مكتبة  القاهرة:  الفقهية،  الحجاز  مدرسة  في  بالرأي  االجتهاد  بابكر.  خليفة  الحسن، 

1997م، ص137وما بعدها.
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ـــا، يـــدّل علـــى ذلـــك مـــا تكـــّرر مـــن قولهـــم:  ـــه أقـــوى دليليـــة كمـــا ســـبق أن ذكرن ألّن
ـــه رســـول اهلل؟)1( ـــم يفعل ـــيئًا ل ـــل ش ـــف نفع كي

كما أّنهم لم يكونوا ذوي نزعة اجتهادية واحدة، بل تفاوتوا في التعويل على 

الكّليات بين مقلٍّ ومكثر، وكان أكثرهم إعمااًل له  المبني على  بالرأي  االجتهاد 

أولئك الذين تقّلدوا مناصب الحكم والمسؤولية على تدبير شؤون األّمة؛ إذ كانوا 
أحوج إليه مّمن لم يتقّلد تلك المسؤولية.)2(

ثالثًا: وظائف الكّليات التشريعية وضوابطها

ثمرات  من  أّن  ومراتبها  التشريعية  الكّليات  أنواع  عن  الكالم  في  ذكرُت 

التفاوت بين الكّليات في العلّو والّسفول كون األسفل أولى وأجدر وأدّل على 

المطلوب من األعلى، وذكرُت هنالك كالم بعض األئّمة في تقرير هذه النكتة، 

وشرحت ما الح لي من عّلتها، وهي أّن الكّلي األعلى باعتبار اشتماله على قدٍر 

تلك  بعض  خروج  احتمال  له  يعرض  واإلضافية،  الحقيقية  الجزئيات  من  أكبر 

الجزئيات منه إلى غيره أكثر مّما يعرض ذلك لألنزل باعتبار اشتماله على قدٍر 

المشموالت،  بازدياد عدد  قّوة  يزداد  الجزئيات)3(، فهذا االحتمال  أقّل من تلك 

وينقص بنقصانها، واالحتمال كّلما قوي ضعف االستدالل، وكّلما ضعف قوي، 

أكثر  من  المطلوب  على  وأدّل  وأجدر  أولى  الجزئي  أّن  يستلزم  المنطق  وهذا 

الكّليات نزواًل، ناهيك عّما هو أعلى.

لكن هذا االحتمال ال يعرض دائمًا، فقد يكون اندراج الجزئي في كليٍّ ما 

حفظ  كّلية  في  يندرج  الهالك  على  للُمشرف  بالعضو  التبّرع  بأّن  كقطعنا  قطعيًا، 

النفس، وحفظ النفس مطلوب، فيكون التبّرع مشروعًا حيث ال يتضّرر المتبرِّع، 

ٌم بعدما  وربّما يرقى إلى الواجب الكفائي على األّمة، وكقطعنا بأّن »الدّخان« محرَّ

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص71. 	)1(

أبو زهرة، محّمد. تاريخ المذاهب اإلسالمية، القاهرة: دار الفكر العربي، )د. ت.(، ص236. 	)2(

وهذا بناًء على خاّصة التداخل التي تّم شرحها، ص164. 	)3(
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ثبتت أضراره المهلكة، فال نحتاج في القطع بتحريمه إلى نصٍّ خاّص، وال قياس، 

وال نحوه، بل نجزم باندراجه في كّلية الّضرر.

ال    مالكًا  فإّن  المجلس،  خيار  في  كما  المذكور  االحتمال  يعرض  وقد 

يرى اندراجه في كّلية التراضي، بل في كلِّية الجهالة والغرر؛ إِذ التراضي حاصٌل 

زمن  وبعد  قصير،  زمن  بعد  االنفضاض  يحتمل  والمجلس  والقبول،  باإليجاب 

طويل، ولم يذكر الّشرع له ضابطًا، وتلك جهالٌة مآلها الّنزاع، وقد ُعلم من دأب 

الّرأي  من  الجزئي وجهًا  هذا  يعدم  بينما ال  مثلها،  َحْسُم  الّشرع -علمًا جازمًا- 

في إدراجه ضمن كّلية التراضي، كأن يقال: هو محموٌل على ما يجري به العرف 

من مّدة المجلس في كّل بيٍع بحسبه، بحيث إذا جاوز المجلس الحّد المتعارف 

الّشريعة إيكال الضوابط إلى األعراف، كما  يثبت الخيار، ومعهوٌد في  عليه، لم 

الّشرع، فالمرجع فيه إلى  اللغة وال في  ابن تيمية: »وما لم يكن له حدٌّ في  قال 

ُعرف الّناس،«)1( فإذا لم يحصل تراجُع أحد المتبايعين عن العقد بمضي المّدة 

المعروفة للمجلس، فال شّك في أّن ذلك أمعُن في حصول التراضي بين الطرفين، 

فيكون خيار المجلس مندرجًا في كّلية التراضي بهذه الطريقة.

هو  معّينة  كّليات  في  الجزئيات  اندراج  إلى  يتطّرق  الذي  االحتمال  فهذا 

ر الّسالم من المعارض األقوى على  سّر أولوية الدليل الجزئي الّصحيح، المفسَّ

الّدليل الكّلي؛ إذ تنتفي الحاجة إلى االجتهاد في إدراج الجزئية في كّليٍّ ما لتأخذ 

حكمه؛ إذ يكون حكم الجزئية معلومًا علمًا مبتوتًا أو قريبًا من المبتوت.

ر هذا، فإّن بعض المنشغلين بالّشريعة ُيَعرُّون هذه األولوية من قيودها،  إذا تقرَّ

ر  اعتراٍض فضفاٍض غير دقيق وال محرَّ إلى  ينطلقون منه  قانونًا عاّمًا  فيّتخذونها 

م  على توظيف الكّليات التشريعية في االجتهاد والفتوى، فترى الواحد منهم يعمِّ

هذه األولوية على كّل النصوص الشرعية في كالٍم مرسٍل مدخوٍل غير منخول، 

بمدلوله  والنّص  الوحي-،  الّشرعي عمومًا -وهو  بمدلوله  النّص  بين  فيه  يخلط 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص16. 	)1(
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والجزئي  ر  المفسَّ الجزئي  وبين  القطعية-،  الداللة  االصطالحي خصوصًا -وهو 

ر، وبين الجزئي المحكوم فيه والجزئي المسكوت عنه، وبين الجزئي  غير المفسَّ

الّسالم من المعارض والجزئي غير الّسالم من المعارض، وبين مرحلة استنباط 

ينتهي  التخليط حتى  المناط، وهكذا في خضخاٍض من  الحكم ومرحلة تحقيق 

ثّم  للنصوص،  الباطني  والتفسير  التشريعية  الكّليات  إعمال  بين  عاّمة  إلى خلطة 
لها التحصيل العلمي الّسديد، ومن ذلك قوله:)1( يتدّرأ بمتاريس ال يحصِّ

إّن الّشرع موصوٌف بالبيان، واالمتناع عن إعمال الجزئيات إاّل برّدها إلى   -

كّلياتها يجعل هذه الجزئيات غير بيِّنة، وقد ُعلم أّن الّشرع »كتابًا وسّنة« 

ما ألجل التفاعل مع أسباب ووقائع حّية في واقع التنزيل، وتلك  جاء منجًّ

بيِّن،  غير  الّشرع  كثيٌر من  فيكون  الّشرع جزئي،  فكثيٌر من  قضايا جزئية، 

وهذا يناقض اّتصافه بالبيان.

تقديـم الخـاّص علـى العـاّم كمـا هـو مذهـب جمهـور األصولييـن -وهـو   -

الّراجـح- قاعـدٌة مقـّررة فـي أصـول الفقـه، ومـا يزعمـه هـذا البحـث مـن 

علـى  للعـاّم  تقديـٌم  هـو  الجزئيـة  األدّلـة  علـى  التشـريعية  الكّليـات  هيمنـة 

باطـل. وذلـك  الخـاّص، 

إذا كانت الكّليات ال تنعقد كلِّيًة إاّل من خالل استقراء الجزئيات، والعلم   -

بأحكامها الثابتة لها، كما يعترف هذا البحث، وكما يقول الّشاطبي: »تلّقي 

العلم بالكلّي إّنما هو من َعْرض الجزئيات واستقرائها، فالكلّي من حيث 

في  بموجود  ليس  وألّنه  بالجزئيات،  العلم  قبل  لنا  معلوم  غير  كليٌّ  هو 

ٌن في الجزئيات حسبما تقّرر في المعقوالت«)2(،  الخارج، وإّنما هو مضمَّ

فالكلُّيات معمولُة جزئياتها، فكيف ترجع فتكون عاملًة فيها، وما يجدي 

في  التفّقه  إلى  يميلون  بالّشريعة،  المنشغلين  من  نوٌع  ولكّنه  بعينه،  شخصًا  ليس  المعترض  هذا  	)1(

رفض  في  لمنطقهم  فهمي  من  أنشأتها  االعتراضات  وهذه  بكّلياتها،  اعتباٍر  أدنى  دون  الجزئيات 

موضوع هذا البحث جملة وتفصياًل، فهي كالٌم مّني على لسانهم.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص8. 	)2(
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ذلك وقد ُعلمت أحكام تلك الجزئيات من قبل؟

الكّليات التي تكون في نفسها اجتهادية، يتطّرق إليها الظّن كما يتطّرق إلى   -

من  فاالستنباط  األمر هكذا،  كان  وإذا  الظنية،  الجزئيات  من  المنصوص 

النص أولى من االستنباط من الكّلية؛ إذ الظّن الحاصل بالّنص أولى من 

الظّن الحاصل بالكّلية.

المعلوم من مقّررات أصول الفقه تقييد تفسير النصوص بقواعد الّلسان،   -

فهم  بالتأويل،  معلٌّقة  قلوبهم  بالكّليات  والمستدّلون  اللغة،  ومقتضيات 

نون من هذا، بل سرعان ما يخرقونه، وهو زيٌغ عظيم. يهوِّ

وفتح  فاحشًا،  تفاوتًا  والمدارك  العقول  فيه  تتفاوت  أمٌر  الكّليات  إعمال   -

ة أاّل تكون  هذا الباب في التفّقه ال ينضبط، والّشريعة تروم الّضبط، و«منزهٌّ

أحكاُمها منوطًة بالّضبط،«)1( كما يقول ابن عاشور.

ين أصٌل قطعي، وهو يستوجب البعد عن مثارات الغلط  االحتياط في الدِّ  -

َقط، رحيٌب للغلط. ما أمكن، ورّد الجزئيات إلى كّلياتها ميداٌن فسيٌح للسَّ

ـــا  ـــى هـــدم الموضـــوع مـــن أساســـه، مّم ـــى أشـــياء مـــن هـــذا الّنحـــو، تّتجـــه إل إل

يفـــرض ضـــرورة االنســـالل منهـــا، والـــرّد عليهـــا بمنهجيـــة دقيقـــة، فإّنهـــا تلـــوح 

قوّيـــًة لمـــن ال يعيِّرهـــا، وعنـــد التعييـــر تعـــرى عـــن التحريـــر، فأشـــرع فـــي بيـــان 

ـــد بـــه لذكـــر الوظائـــف المنتاطـــة بهـــذه الكّليـــات،  ذلـــك فـــي عنـــوان كامـــل، أمهِّ

وهـــو اآلتـــي:

1- المنهـج العلمـي المّتبـع فـي توظيـف الكّليـات التشـريعية، وتجّلياتـه في 

أصـول األئمـة وفقههـم وفقـه مدراسـهم، ودفـع االعتراضـات عليه:

أ- المنهج العلمي المّتبع في توظيف الكّليات التشريعية:

إعطاء  أساس  على  والفتوى  االجتهاد  في  التشريعية  الكّليات  توظيف  يقوم 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص372. 	)1(
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تلك  أّن  راجحًا  ظّنًا  أو  قطعًا،  فندرك  كّلية،  قضية  حكم  الجزئيات  من  جزئية 
الجزئية تندرج تحت هذه القضية الكّلية.)1(

وعكسه  تقريُره،  ُيراد  جزئيٍّ  إلى  ر  تقرَّ كّليٍّ  من  انتقاٌل  هو  المنهج  وهذا 

تقريره، وكالهما  ُيراد  كّليٍّ  إلى  رت  تقرَّ من جزئياٍت  انتقاٌل  هو  الذي  االستقراء 

»المنهج  أو  االستنباطي«،  »المنهج  ويسّمى:  واالستدالل،  المعرفة  مناهج  من 

القياسي« بأوسع معاني القياس.

يقول المظّفر: »حقيقة االستقراء هو االستدالل بالخاّص على العاّم، وعكسه 
القياس، وهو االستدالل بالعاّم على الخاّص.«)2(

لم المنورق: وقال األخضري )توفي 983ه( في السُّ

فذا باالستقراء عندهم ُعقل وإن بجزئيٍّ عـلى كّليٍّ اسُتــدّل  
مُته فحقِّـِق)3( وهو الذي قدَّ وعكسه ُيدعى القياس المنطقي	

وعن أهّميته يقول العاّلمة عبد الّرحمن حبّنكة الميداني: »ومن طبيعة الفكر 

ميله دائمًا إلى إدراك كلِّيات األحكام، وكلِّيات القضايا، ليوفِّر على نفسه حفظ 

من  يمكن  ما  أوسع  مّدة  أقصر  في  وليستوعب  وخصائصه،  وصفاته  جزئي  كلِّ 

ر له تطبيق ما استوعب من أحكام كلِّية على كّل جزئيٍّ يتعّرض له  معرفة، وليتيسَّ

له  يكن  لم  ولو  الكّلي،  الحكم  ينطبق عليه  ما  الداخلة في عموم  الجزئيات  من 
بخصوصه سابق معرفة به.«)4(

هذا اإلدراك عقلي بحت، كإدراك أّن علة األصل متحقِّقة في الفرع عند إجراء القياس، ومع ذلك  	)1(

فقد اشترطنا له »الحاسة التشريعية« فيما سبق، ونشترط: الربانية، واالرتياض، والجماعية، وقيودًا 

أخرى فيما سيأتي.

المظّفر، المنطق، مرجع سابق، ص310. 	)2(

َلم، ومعه شرح األخضري على  الدمنهوري، أحمد عبد المنعم صيام. إيضاح المبهم من معاني السُّ 	)3(

سّلمه، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1342ه، ص17.

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص138. 	)4(
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ب- تجّليات توظيف الكليات التشريعية في أصول األئمة وفقههم وفقه 

مدارسهم:

وهذا المنهج عرفه الفقهاء واألصوليون في تجلِّياٍت متعددة)1(، أبرزها فيما 

يلوح لي ما يلي:

- التقعيد الفقهي:

الفقهية،  القواعد  علم  وهو:  الّشريعة،  علوم  فذوذ  من  علمًا  العلماء  أّسس 

التي  البديعة  والمصّنفات  الجليلة،  المؤّلفات  عليها  تدّل  فائقة،  بعناية  وخّصوه 

أّلفوها فيه،)2( وقد عّولوا على االستناد إلى هذه القواعد في االستدالل)3(، وعلى 
االستنباط منها، والتعليل بها بشكل واسع جّدًا.)4(

الكّليات  على  التعويل  مقدار  في  مختلفين  ليسوا  الفقهية  والمدارس  األربعة،  األئمة  أّن  أزعم  ال  	)1(

»المدرسة  اهلل-:  بيه -حفظه  بن  اهلل  الشيخ عبد  يقول  متفاوتون، كما  بل هم في ذلك  التشريعية، 

المقاصدية التي تعترف بالمعنى ومعقول النص ليست على درجة واحدة، وال على وزان واحد، 

فالّشافعية أقرب إلى الظاهرية، بينما يمكن اعتبار المدارس المالكية والحنبلية والحنفية أقرب إلى 

نظرية المقاصد، لقولهم باالستدالل الذي يشمل المصالح المرسلة وسّد الذرائع واالستحسان، على 

تفاوت في درجة األخذ. فحينما يقول المالكية بالمصالح المرسلة وبثالثة أنواع من االستحسان، 

يبالغ األحناف في األخذ باالستحسان ليستغنوا عن االستصالح، ويأخذ الحنابلة مع المالكية بسّد 

الذرائع وبطرف من االستحسان، ويتردد النقل عنهم في األخذ بالمصالح المرسلة«، غير أّن ما أذكره 

قدٌر مشترٌك بينهم جميعًا، وهو كاٍف للداللة على مصداقية هذا المنهج عندهم. انظر:

ابن بيه، عبد اهلل بن الشيخ محفوظ. عالقة مقاصد الّشريعة بأصول الفقه، لندن: مؤسسة الفرقان - 

ومركز دراسات مقاصد الشريعة، 2006م، ص44 - 45،

مثل: »قواعد األحكام«، البن عبد السالم، و«األشباه والنظائر«، لكلٍّ من ابن الوكيل، وابن السبكي،  	)2(

تيمية،  وابن  رجب،  وابن  المّقري،  من  لكلٍّ  و«القواعد«،  نجيم،  وابن  والسيوطي،  الملقِّن،  وابن 

المسالك«  و«إيضاح  للزركشي،  و«المنثور«  للقرافي،  و«الفروق«  الهادي،  عبد  وابن  والحصني، 

للونشريسي، وغيرها كثير.

انظر حجية القاعدة الفقهية في:  	)3(
الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص265 - 282.- 

الروكي، محّمد. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء، الجزائر وبيروت: دار الصفاء ودار  	)4(
ابن حزم، 2000م. وانظر أيضًا:

عطية، جمال الدين. التنظير الفقهي، مصر: مكتبة اإلسكندرية، 1987م. - 

خذيري، الطاهر. التعليل بالقواعد وأثره في الفقه عند المالكية، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، - 

2009م.
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لة،  الصِّ ذات  األلفاظ  في  شرحته  كما  الكّليات  من  نوٌع  الفقهية  والقواعد 

ومنطق االحتجاج بها هو عينه منطق االحتجاج بالكّليات التشريعية، وهو المنهج 

االستنباطي القائم على االنطالق من الكّلي إلى الجزئي.

األدّلة  تشبه  الفقه  »قواعد  بقوله:  الفقهية  القواعد  دليلية  النّجار  ابن  وأثبت 

وليست بأدّلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت ُيقضى بها في جزئياتها، كأّنها 

فلّما كانت كذلك، ناسب ذكرها في باب االستدالل.  الجزئي،  دليٌل على ذلك 

أدّلة  »ومن  بشّك،«)1(  يقيٌن  ُيرفع  ال  أن  الفقه:  أدّلة  من  أّن  فاعلم  هذا  تقّرر  إذا 

الفقه أيضًا زوال الّضرر بال ضرر،«)2( »ومن أدّلة الفقه أيضًا قول الفقهاء: المشّقة 
تجلب التيسير.«)3(

بقوله:  لها صراحًة  أثبتها  فقد  للدليلية عنها،  نفيًا  ليس  بأدّلة«  »ليست  وقوله 

»وصارت ُيقضى بها في جزئياتها«، وقوله: »ناسب ذكرها في باب االستدالل«، 

وقوله: »فاعلم أّن من أدّلة الفقه...«، ولكّنه نفٌي لكونها نصوصًا شرعية؛ إذ الدليل 

إليه األذهان- على النص من القرآن أو السنة، فكأّنه قال:  ُيطلق -فيما تنصرف 

هي موضوعٌة من الفقهاء باستقراء النصوص وليست نصوصًا، وهذا هو الغالب 

فيها، وإن كان بعض هذه القواعد هو نصٌّ شرعيٌّ كـ »ال ضرر وال ضرار«، ونحوه.

لبيان قيمة  العلم، أسوقه  السبكي؛ أحد من صّنف في هذا  وهذا نصٌّ البن 

التقعيد الفقهي عند العلماء وحّثهم عليه، حيث يقول: »حقٌّ على طالب التحقيق، 

ومن يتشّوق إلى المقام األعلى في التصّور والتصديق أن يحكم قواعد األحكام، 

يؤكِّدها  ثّم  نهوض،  أتّم  االجتهاد  بعبء  وينهض  الغموض،  عند  إليها  ليرجع 

مقطوٍع  غير  بفوائد  عليه  مثمرًة  الّذهن  في  لترسخ  الفروع،  باالستكثار من حفظ 

فضُلها وال ممنوع، أّما استخراج الُقَوى، وبذل المجهود في االقتصار على حفظ 

ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج4، ص439. 	)1(

المرجع السابق، ج4، ص442. 	)2(

المرجع السابق، ج4، ص445. 	)3(
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يرضاه  فال  مأخذها  فهم  بدون  الجزئيات  ونظم  أصولها،  معرفة  غير  من  الفروع 

بالكّلية... وإن تعارض األمران،  العلم  أبّية، وال حامُله من أهل  لنفسه ذو نفس 

الّزمان،  آفات  من  غيره  أو  لضيٍق  بينهما  الجمع  عن  العلم  طالب  وقت  وقُصر 
هن الّصحيح االقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ.«)1( فالّرأي لذي الذِّ

ونقل عن الجويني أّنه قال في كتابه المدارك:)2( »الوجه لكلِّ مّتخذ لإلقالل 

بأعباء الّشريعة معه، أن يجعل اإلحاطة باألصول سوقه األلّذ، وينّص مسائل الفقه 

عليها نصَّ من يحاول بإيرادها تهذيب األصول، وال ينزف حمام ذهنه في وضع 
الوقائع -مع العلم بأّنها ال تنحصر- على الذهول عن األصول.«)3(

ورأيتـه قـال فـي نهايـة المطلـب: »سـبب اضطـراب األصـول وتشّوشـها علـى 

اآلخذيـن إرسـاُل المسـائل فـي الوفـاق والخـالف مـن غيـر تعـرٍُّض لبيـان َمْنَشـئها 
مـن القواعـد.«)4(

كتـاب  فتحـت  أّنـي  العنصـر-  هـذا  أحـرِّر  -وأنـا  االتفاقـات  محاسـن  ومـن 

المعامـالت  علـى  الـكالم  فـي  يشـرع  فوجدتـه  تيميـة،  البـن  الفتـاوى«  »مجمـوع 

المعامـالت  العقـود مـن  تيميـة مسـتِهالًّ: »وأّمـا  ابـن  الماليـة والمناكحـات. يقـول 

ثـّم  المنفعـة«،  عظيمـة  جامعـة  قواعـد  فيهـا  فنذكـر  وغيرهـا،  والّنكاحيـة  الماليـة 

يغـة«،  انهالـت علـّي هـذه العبـارات: »األصـل فـي العقـود أّنهـا ال تصـّح إاّل بالصِّ

»األصـل عندهـم هـو الّلفـظ، ألّن األصـل فـي العقـود هـو التراضـي«، »العقـود لـو 

لـم تنعقـد باألفعـال الداّلـة عليهـا لفسـدت أمـور الّنـاس... وهـذا هـو الغالـب علـى 

أصـول أبـي حنيفـة«، »تنعقـد بـكّل مـا دّل علـى مقصودهـا من قـول أو فعل... وهذا 

هـو الغالـب علـى أصـول مالـك«.

ابن السبكي، تاج الدين عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكافي. األشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد  	)1(

عبد الموجود وعلي محمد عوض، بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م، ج1، ص10.

كتاٌب غير مطبوع. 	)2(

ابن السبكي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج1، ص10 - 11. 	)3(

الجويني، نهاية المطلب، مرجع سابق، ج16، ص44. 	)4(
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وفي انعقاد النكاح بغير لفظ اإلنكاح أو التزويج يقول: »وهذا أشبه بنصوص 

إاّل  ينعقد  ال  أّنه  من  وأحمد  مالك  أصحاب  بعض  ذكره  »وما  وأصوله«،  أحمد 

بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما«، »ثّم تعيين اللفظ العربي في مثل هذا في غاية 

البعد عن أصول أحمد ونصوصه، وعن أصول األدّلة الّشرعية.«

بكّل  تصّح  العقود  أّن  من  ذكرناها  التي  الجامعة  القاعدة  »وهذه  يقول:  ثّم 

الّشريعة«،  أصول  عليها  تدّل  التي  فعل، هي  أو  قول  من  مقصودها  على  دّل  ما 

الشريعة  أصول  »فباستقراء  وتغييرها«،  نقلها  ال  وتقريرها،  اللغة  بقاء  »واألصل 

نعلم أّن العبادات التي أوجبها اهلل أو أحّبها ال يثبت األمر بها إاّل بالّشرع«، »إّن 

األصل في العبادات التوقيف«، »والعادات األصل فيها العفو«، »فالّناس يتبايعون 

ويستأجرون كيف شاؤوا... وما لم تحّد الّشريعة في ذلك حّدًا، فيبقون فيه على 

اإلطالق األصلي«، »واآلثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه 

على القواعد«، »القاعدة الثانية في العقود حاللها وحرامها، واألصل في ذلك أّن 

اهلل حّرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل«، إلى أن قال وأكتفي بهذا: »فأصول 
مالك في البيوع أجود من أصول غيره.«)1(

عليها،  والبناء  األصول،  إلى  الرّد  في  المنهج  هذا  وهو  بيٌِّن،  والشاهد 

والمحاججة بها، والحكم على صّحة الفروع وفسادها بحسب موافقتها لألصول 

»أصول  بين  التقعيدي  نَفِسه  في  مزج  تيمية  ابن  أّن  والمالحظ  ومخالفتها. 

أي:  المذاهب«؛  و«أصول  الكّلية،  ومقاصدها  الكّلية،  أحكامها  أي:  الّشريعة«؛ 

قواعدهم االجتهادية، وكّل ذلك يقرِّر الفكرة التي نروم توضيحها، وهي: مصداقية 

أصاًل  أم  نّصيًا،  أصال  كان  ، سواء  كليٍّ أصل  من  انطالقًا  الفرع  على  االستدالل 

قال:  فّذة حيث  عبارة  في  ذلك  اإلسالم  شيُخ  قّرر  اجتهاديًا. وال جرم  استقرائيًا 

»ونحن نذكر قاعدًة جامعًة في هذا الباب لسائر األّمة، فنقول: ال بّد أن يكون مع 

اإلنسان أصوٌل كّلية ُترّد إليها الجزئيات، ليتكّلم بعلم وعدل، ثّم يعرف الجزئيات 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص5 - 26. 	)1(
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في  وظلم  وجهل  الجزئيات،  في  وجهل  كذب  في  فيبقى  وإاّل  وقعت؟  كيف 
الكّليات، فيتوّلد فساٌد عظيم.«)1(

- تخريج الفروع على األصول:

كونه  وجه  من  منها  أخّص  وهو  الفقهي،  التقعيد  ظاهرة  ولدته  علٌم  وهذا 

أّن ماّدته في  تّم تقعيده، ومن وجه  التخريج على ما  للتقعيد، وهي  تاليًة  مرحلًة 

ُيعنون  فيه  فالخائضون  بإطالق،  الّشرع  قواعد  ال  المذاهب،  قواعد  هي  الغالب 

أساسًا باستنباط أحكام الفروع التي لم يؤثر فيها عن أئّمتهم رأٌي، على ِوزاٍن ُتقّره 
أصولهم، بهدف المحافظة على مناهجهم.)2(

يخفى  ال  »ثّم  الفّن:  هذا  في  المصنِّفين  أحد  الزنجاني؛  يقول  أهّميته  وعن 

االستنباط،  كيفية  يفهم  ال  من  وأّن  األصول،  على  ُتبنى  إّنما  الفروع  أّن  عليك 

وال يهتدي إلى وجه االرتباط بين أحكام الفروع وأدّلتها التي هي أصول الفقه، 

الفرعية على  المسائل  فإّن  التفريع عليها بحال،  المجال، وال يمكنه  له  يّتسع  ال 

يعرف  لم  ومن  منظومة،  وأوضاٌع  معلومة،  أصوٌل  لها  غاياتها  وُبعد  اتِّساعها، 
أصولها لم ُيحط بها علمًا.«)3(

وقال ابن الّصالح )توفي 643ه( في بيان مراتب المجتهد: »الحالة الثانية: 

أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مفيدًا، فيستقّل بتقرير مذاهبه بالّدليل، غير أّنه 

ال يتجاوز في أدّلته أصول إمامه وقواعده... ويّتخذ أصول نصوص إمامه أصواًل 
يستنبط منها، نحو ما يفعله المستقّل بنصوص الّشارع.«)4(

على  أجمعوا  العلماء  رأينا  »وقد  المازري:  قول  التخريج  هذا  نماذج  ومن 

المرجع السابق، ج19، ص203. 	)1(

الباحسين، التخريج عند الفقهاء واألصوليين، مرجع سابق، ص49 وما بعدها. 	)2(

الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، مرجع سابق، ص2. 	)3(

ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. أدب المفتي والمستفتي، تحقيق: موّفق  	)4(

عبد اهلل عبد القادر، بيروت: مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب، 1407ه، ج1، ص32.
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بعضها،  في  واختلفوا  بعضها،  على صحة  وأجمعوا  الغرر،  بياعات  بعض  فساد 

كشف  ثّم  واختالفهم«،  اتفاقهم  منه  ُيعرف  الذي  األصل  عن  ُيبحث  أن  فيجب 

عن هذا األصل وهو: أّن الغرر الجائز هو ما كان يسيرًا وغير مقصود، بل تدعو 

من  ليس  مقصودًا  كان  ما  أو  يسير،  غير  كان  ما  المحّرم  والغرر  الضرورة،  إليه 

باب الضرورة، ثّم قال: »يجب أن ُترّد جميع مسائل الخالف الواقعة بين فقهاء 
األمصار في هذا المعنى إلى هذا األصل.«)1(

وإذا توّجه للمرحلة السابقة لهذا العلم، وهي تخريج األصول على الفروع، 

ف ردُّها إلى  انتقاد النزعة التبريرية المتضّمنة للتسليم بصّحة فروع اإلمام؛ إذ ُيتكلَّ

أصٍل ما على كّل حال، بغّض الّنظر على الرجحان والمرجوحية، على غرار ما 

قلته في انتقاد منهج الحنفية، فهذا االنتقاد ال يتوّجه للمرحلة التالية التي هي هذا 

ثبت عندنا صّحة  لو  إذ  الفروع على األصول من حيث هو؛  العلم؛ أي تخريج 

نسبة األصل إلى اإلمام؛ أي إّن اإلمام قال بهذه الفروع بناًء على هذا األصل، كأن 

يكون نّص على ذلك فقال: »أصلي كذا«، ولو ثبت لدينا أّن ذلك األصل صحيٌح 

الجديدة على ذلك األصل يكون من  الفروع  بناء  فإّن  الشرعية،  به األدّلة  تشهد 

باب االستنباط المشروع، وإذا كان كذلك، فالّشاهد هو رواج الفكر التخريجي 

أو  األصول  تلك  صّحة  عن  النظر  -بغّض  مؤّصلة  أصول  من  انطالقًا  للفروع 

المذاهب  وثبات  الفقهية،  المدارس  تشّكل  عوامل  أحد  هذا  كان  وقد  فسادها- 

األربعة، وتوارثها جياًل عن جيل حّتى وصلت إلينا، وهذا يدّل داللًة جازمًة على 

مصداقية المنهج االستنباطي القائم على توليد الجزئي من الكّلي.

- اشتراط شهادة األصول:

وذلـك فـي بعـض مسـالك العّلـة، ومنهـا المناسـبة، فـإّن األوصاف التـي يخيل 

للمجتهـد أّنهـا صالحـٌة للتعليـل ال تكـون كذلـك بمجـّرد تلّقـي العقول لهـا بالقبول 

يحيى  تحقيق:  مسلم،  بفوائد  المعلم  إكمال  اليحصبي.  موسى  ابن  الفضل  أبو  القاضي  عياض،  	)1(

إسماعيل، القاهرة: دار الوفاء، 1998م، ج5، ص134.
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حّتـى تشـهد لهـا األصـول التـي هـي القواعـد والمعانـي الّشـرعية الكّليـة باالعتبـار، 

ألّن »المناسـبة ال تقتضـي الحكـم لنفسـها«)1( كمـا قـال الشـاطبي؛ إذ العقـل غيـر 

شـارع، وقـال ابـن عاشـور: »ليسـت المصلحـة هـي مطلـق المالئـم،«)2( وقـال: »إّن 

يكـون  أن  يلـزم  ليـس  يكـون غيـر مصلحـة، ولكّنـه  أن  يجـوز  الشـارع ال  مقصـد 

مـا  مجمـوع  أّن  »واعلـم  السـمعاني:  قـال  ولهـذا  كّل مصلحـة،«)3(  منـه  مقصـودًا 

يحصـل مـن معنـى اإلخالـة والمناسـبة، وهـو أن يقـال: دليـل صّحـة العّلـة وجـود 

وصـٍف مناسـٍب للحكـم، مخيـل مؤثِّـٍر فـي إثباتـه متى ُعـرض الوصف علـى قواعد 

الّشـرع وقوانينـه وأصولـه، فـإذا ُوجـد الوصـف بهـذا الحـّد ُعرف صّحتـه، وهذا أمٌر 

ال يتـمّ بالمكابـرات والمعانـدات، وإّنمـا ُيعـرف ذلـك بعرضـه علـى أصـول الّشـرع 

وقواعـده،«)4( وقـال الغزالـي: »ثـّم الشـيء ينبغـي أن يكـون مقصـودًا، حّتـى تكـون 
رعايتـه مناسـبة ألقيسـة الّشـرع.«)5(

وضــرب ابــن الهمــام مثــااًل لذلــك، وأعقبــه ابــن أميــر الحــاج بالّشــرح فقــاال: 

»«كال، زكاة فــي ذكــور الخيــل فــال« زكاة »فــي إناثهــا، بشــهادة األصــول بالتســوية« 

بيــن الذكــور واإلنــاث فــي ســائر الّســوائم فــي الــّزكاة وجوبــًا وســقوطًا.«)6( وعّلــل 

ابــن أميــر الحــاج شــرط العــرض علــى األصــول بقولــه: »ألّن األصــول شــهداء اهلل 

علــى أحكامــه، كمــا كان رســول اهلل  فــي حــال حياتــه، فيكــون العــرض عليهــا 

وامتناعهــا مــن رّده ]أي مــن رّد الوصــف[ دليــُل عدالتــه، كالعــرض عليــه فــي حياتــه 
وســكوته عــن الــرّد.«)7(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص113. 	)1(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص290. 	)2(

المرجع السابق، ص299. 	)3(

السمعاني، قواطع األدّلة، مرجع سابق، ج2، ص162. 	)4(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص160. 	)5(

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج3، ص153. 	)6(

المرجع السابق. 	)7(
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على  األصوليين  وعاّمة  للتعليل،  صلوحه  في  متنازٌع  فإّنه  الّدوران،  ومنها: 

أّنه ال يفيد العلية بمجّرده،)1( لكّنه قد يصلح مسلكًا للتعليل في بعض الحاالت، 

يجوز  فال  صادمها  إذا  أّما  وقواعده،  الّشرع  أصول  مع  الوصف  يتفق  أن  ومنها 

في  الهراسي  إلكيا  شيخه  عن  نقاًل  518ه(  )توفي  برهان  ابن  قال  به،  التعليل 

سياق الكالم على حجية الدوران: »فالحّق أّن األصول إذا تناءت، والمآخذ إذا 
تباعدت، فإّن التعّلق بالّطرد والعكس ال يجوز.«)2(

والعكس«،  »الّطرد  هو  الدوران  إذ  الدوران؛  من  شقٌّ  وهو  الّطرد:  ومنها 

واألكثرون على أّنه ال يفيد العلية،)3( ويعّللون ذلك بأن ليس كلُّ وصٍف ُوجد مع 

الحكم يصلح ألن يكون عّلة له، ولو كان كذلك الدُّعي في تحريم الخمر أّن العّلة 

كونها شرابًا، أو كونها ذات زبد، وذلك هادٌم لقواعد الديِّن، قال ابن الّسمعاني: 

باألوصاف  التعليل  ]يقصد  المنتهى  هذا  إلى  الّشرع  في  التصّرف  انتهى  »وإذا 

ين، واستهانًة بضبطها، وتطريقًا لكّل قائٍل  الطردية[ كان ذلك استهزاًء بقواعد الدِّ

أن يقول ما يريد، ويحكم بما شاء، ولهذا صرف علماء الّشرع تبعتهم إلى البحث 
عن المعاني المخيلة المؤّثرة.«)4(

ــًا  ــا معلِّقـ ــدوي أو رّدهـ ــهادة البـ ــول شـ ــي قبـ ــوكاني فـ ــره الشـ ــا ذكـ ــه مـ ومثالـ

ـــم  ـــن ل ـــى م ـــذا الحديث)5(عل ـــوا ه ـــن رســـالن: »وحمل ـــول اب ـــن ق ـــه م ـــا نقل ـــى م عل

ــه:  ــه مـــن أهـــل البـــدو، والغالـــب أّنهـــم ال ُتعـــرف عدالتهـــم« بقولـ ُتعـــرف عدالتـ

السعدي، مباحث العلة، مرجع سابق، ص476. 	)1(

ابن برهان، أحمد بن علي. الوصول إلى األصول، تحقيق: عبد الحميد علي أبو زنيد، الرياض: مكتبة  	)2(

المعارف، 1984م، ج2، ص302.

السعدي، مباحث العلة، مرجع سابق، ص494. 	)3(

السمعاني، قواطع األدلة، مرجع سابق، ج2، ص143. 	)4(

وهو قوله : »ال تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.« انظر: 	)5(

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: األقضية، باب: شهادة البدوي على أهل األمصار، - 

حديث رقم 3602، ج3، ص306. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، حديث رقم 7235، ج2، ص1212.- 
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»وهـــذا حمـــٌل مناســـب، ألّن البـــدوي إذا كان معـــروف العدالـــة كان رّد شـــهادته 

لعّلـــة كونـــه بدويـــًا غيـــر مناســـب لقواعـــد الّشـــريعة، ألّن المســـاكن ال تأثيـــر لهـــا 

ـــه،  ـــدم انضباط ـــًا شـــرعيًا، ولع ـــك مناط ـــل ذل ـــة جع ـــدم صّح ـــول؛ لع ـــرّد والقب ـــي ال ف

ــق  ــردي ال يتفـ ــٌف طـ ــداوة وصـ ــرعية؛«)1( أي: أّن البـ ــة الشـ ــو العدالـ ــاط هـ فالمنـ

التعليـــل بـــه مـــع أصـــول الّشـــريعة.

التأثير،  في  لها  مدخل  ال  التي  األوصاف  إلغاء  وهو  المناط،  تنقيح  ومنها: 

الّشريعة، قال الغزالي: »تنقيح مناط الحكم  فإّنما يدرك ذلك من يحيط بكّليات 

بحذف ما ُعلم بعادة الّشرع في موارده ومصادره في أحكامه أّنه ال مدخل له في 

التأثير،«)2( وقال الشاطبي: »االجتهاد في تنقيح المناط، وإّنما يفتقر إلى االّطالع 
على مقاصد الّشريعة خاّصة.«)3(

ومنها: اشتراطهم أن تكون العّلة ضابطًا لحكمة، كما قال السبكي: »الّصحيح 

على  متوقٌِّف  كذلك  بكونها  والعلم  لحكمة،«)4(  ضابطًا  العّلة  كون  ُيشترط  أّنه 

معرفة ِحكم التشريع ومقاصده كما قال ابن عاشور: »أال ترى أّنهم لّما اشترطوا 

الِحَكم  وجوه  استقراء  على  أحالونا  قد  كانوا  لحكمة،  ضابطًا  تكون  العّلة  أّن 
الّشرعية التي هي من المقاصد.«)5(

الشريعة،  مقاصد  في  التبّحر  على  قائمًا  ه  كلَّ القياس  باب  تيمية  ابن  وجعل 

فقال: »العلم بصحيح القياس وفاسده من أجلِّ العلوم، وإّنما يعرف ذلك من كان 

خبيرًا بأسرار الّشرع ومقاصده، وما اشتملت عليه شريعة اإلسالم من المحاسن 

الشوكاني، محمد بن علي. نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن  	)1(

محّمد، الرياض والقاهرة: دار ابن القيم ودار ابن عفان، 2005م، ج10، ص587.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص240. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص112 - 113. 	)3(

ابن السبكي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج2، ص188. 	)4(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص187 - 188. 	)5(
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التي تفوق التعداد، وما تضّمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها 
من الحكمة البالغة، والّرحمة الّسابغة، والعدل التاّم.«)1(

الّشرع؛  كّليات  مع  توافقها  للتعليل  العلل  صالحية  معايير  من  أّن  فالشاهد 

أي: أحكامه الكّلية، ومقاصده الكّلية المقطوع بها، ومن معايير فسادها مصادمتها 

لتلك الكّليات، وإذا كان كذلك، فهذا تعويٌل على المنهج المراد تقريره.

- االستدالل بـ«عادة الّشرع«:)2(

يستنتج  بحيث  التشريع،  في  المتكرِّرة  طريقته  من  والمعهود  المألوف  أي: 

العارف بذلك -وهو المجتهد- أّن تلك الطريقة منهٌج عامٌّ ثابٌت مّطرد، فيّتخذها 

نه بلفظ محتمل، فيحمله على  أساسًا لالستنباط فيما سكت الّشارع عن بيانه، أو بيَّ

ما جرت به تلك العادة الّشرعية في األحكام والمقاصد.

به بالمثال هو ابن عبد الّسالم، فقال: »ومن  ر هذا المعنى، وقرَّ وأحسن من فسَّ

مجموع  من  له  حصل  المفاسد،  ودرء  المصالح  جلب  في  الّشرع  مقاصد  تتّبع 

ذلك اعتقاٌد أو عرفاٌن بأّن هذه المصلحة ال يجوز إهمالها، وأّن هذه المفسدة ال 

فهم  فإّن  قياٌس خاّص.  ، وال  إجماٌع، وال نصٌّ فيها  يكن  لم  وإن  قربانها،  يجوز 

نفس الّشرع يوجب ذلك، ومثل ذلك: أّن من عاشر إنسانًا من الفضالء الحكماء 

ِوْرٍد وَصْدر، ثّم سنحت له مصلحة أو  العقالء، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كّل 

مفسدة لم يعرف قوله، فإّنه ُيعرف بمجموع ما عهده من طريقته، وألفه من عادته 
أّنه يؤثر تلك المصلحة، ويكره تلك المفسدة.«)3(

العظيم  المِلك  »فإّن  قال:  عندما  منه  واقتبس  القرافي،  تلميذه  أثره  واقتفى 

إذا كان عادته أّنه يخلع األخضر على العلماء، ورأينا شخصًا أخلع عليه أخضر، 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص583. 	)1(

و«تصّرفات  الّشرع«،  و«ميزان  الّشرع«،  »دأب  مثل:  أخرى  بمصطلحات  المعنى  هذا  عن  ر  ويعبَّ 	)2(

الّشرع«، و«مجاري الّشرع«، و«الغالب في الّشرع«، و«َسَنن الشرع«، ونحوها.

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص189. 	)3(
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ونحن ال نعلم حال ذلك الّشخص، قلنا: هو عالم، ألّنه العادة من ذلك الملك، 

فكذلك عادة اهلل تعالى أّن شرائعه مصالح لعباده، فكّل مكان ال نعلم فيه مصلحة؛ 

لع عليها، وهكذا كّل تعّبدي؛ معناه: أّنا لم نعلم بمصلحته،  قلنا: فيه مصلحة لم نطَّ
ال ألّنه ال مصلحة فيه.«)1(

بيـان فـي جراحـات بعضهـم بعضـًا  واسـتدّل القرافـي علـى قبـول شـهادة الصِّ

-بعـد إيـراده عشـرة شـروط فـي ذلك- بقولـه: »والغالب مع تلك الّشـروط الّصدق 

ونـدرة الكـذب، فُتقـّدم المصلحـة الغالبة على المفسـدة الّنادرة، ألّنه دأب صاحب 

الّشـرع، كمـا جـّوز الّشـرع شـهادة الّنسـاء منفـردات فـي الوضع الـذي ال يّطلع عليه 
الّرجـال للّضرورة.«)2(

وقال في كتابه »اإلحكام« في سياق تعظيم مقام اإلمامة -أي: الحكم- وأّنها 

ُيشترط لها ما ال ُيشترط في مجّرد القضاء أو الفتيا: »وهو دأب صاحب الّشرع، 
ر شروطه.«)3( متى عُظم أمٌر كثَّ

ــن  ــإّن م ــه: »ف ــك قول ــن ذل ــد الشــاطبي أيضــًا، وم ــح عن ــذا المصطل وجــاء ه

ــه،  ــه إذا نهــى عــن شــيء وشــّدد فيــه، منــع مــا حواليــه، ومــا دار ب عــادة الّشــرع أّن
ــاه.«)4( ــع حــول حم ورت

وعنــد ابــن الســبكي حيــث قــال: »النبــي  يــرأف بالّنــاس، ويأخذهــم شــيئًا 

فشــيئًا، وال يبــدر بالتغليــظ، وهــذا دأب الشــرع، يلــوِّح، ثــّم يعــرِّض، ثــّم يصــرِّح، 
والقــرآن أكثــره هكــذا.«)5(

المحصول، تحقيق: عادل أحمد  نفائس األصول في شرح  العّباس أحمد بن إدريس.  أبو  القرافي،  	)1(

ج1،  1995م،  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  المكرمة:  مكة  معوض،  محمد  وعلي  الموجود   عبد 

ص324-323.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج4، ص98. 	)2(

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي  	)3(

واإلمام، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غّدة، حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية، 1995م، ص56.

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج1، ص104. 	)4(

ابن السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج3، ص228. 	)5(
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رأي  تعليل  في  حجر  كابن  وشّراحه،  الحديث  فقهاُء  الّشرع  بعادة  واحتّج 

تزكيته،  الواجب  المقدار  حيث  من  والمعدن  الرِّكاز  بين  التفريق  في  الجمهور 

وهل ُيراعى فيه نصاٌب أم ال؟)1( فقال: »والفرق بين المعدن والرِّكاز في الوجوب 

وعدمه أّن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة الستخراجه بخالف الرِّكاز، 

وقد جرت عادة الّشرع أّن ما غلظت مؤنته ُخّفف عنه في قدر الّزكاة، وما خّفت 
ِزيد فيه.«)2(

واسـتدّل ابـن تيميـة علـى رأيـه فـي إفطـار الحاجـم، وأّنـه ال يختـّص بشـخص 

  أّن رسـول اهلل  يرويـه أحمـد:  الـذي  الحديـث  فـي  الـذي كان سـببًا  الحاجـم 

أتـى علـى رجـل يحتجـم فـي رمضـان، قـال: »أفطـر الحاجـم والمحجـوم«)3( بعـادة 

الّشـرع، فقـال: »وإذا كان الّلفـظ عاّمـًا، وإن كان قصـُده شـخصًا بعينـه، فيشـترك في 

الحكـم سـائر الّنـوع، للعـادة الّشـرعية مـن أّن مـا ثبـت فـي حـّق الواحـد مـن األّمـة 
ثبـت فـي حـّق الجميـع.«)4(

في  االستنباطي  المنهج  اعتماد  على  مضافًا  شاهدًا  كان  هذا؛  تقّرر  وإذا 

االستدالل انتقااًل من الكلّي إلى الجزئي.

- اإلجماع على تعليل األحكام بالمصالح:

قال ابن القيم: »فإّن الّشريعة مبناها وأساسها على الِحَكم ومصالح العباد في 

رأي مالك والّشافعي مراعاة النِّصاب في المعدن دون الرِّكاز، وأّن القدر الواجب في المعدن هو ربع  	)1(

العشر، وفي الّركاز الخمس، ورأي أبي حنيفة عدم مراعاة النِّصاب فيهما معًا، وأّن القدر الواجب 

هو الخمس في كّل منهما. انظر: 

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص19 - 20.- 

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص365. 	)2(

ـقًا  معلَّ للصائم،  الحجامة والقيء  باب:  الّصوم،  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري،  	)3(

عقب ترجمة الباب، ج3، ص33، وانظر أيضًا: 

ابن حجر، تغليق التعليق، مرجع سابق، ج3، ص175.- 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج25، ص258. 	)4(
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المعاش والمعاد،«)1( وقال الشاطبي: »والمعتمد إّنما هو أّنا استقرينا من الّشريعة 
أّنها ُوضعت لمصالح العباد استقراًء ال ينازع فيه الرازي وال غيره.«)2(

األصوليين،  من  واحد  غير  بالمصالح  األحكام  تعليل  على  اإلجماع  ونقل 

منهم اآلمدي حيث قال: »أئمة الفقه مجمعة على أّن أحكام اهلل تعالى ال تخلو 
عن حكمة ومقصود.«)3(

وإذا كان األمر هكذا، فال عبرة بمروق الظاهرية عن هذا اإلجماع، وبحثنا 

للتعليل وخططه،  يباليهم طاروا أم وقعوا في جحدهم  أذنًا، وال  هذا ال يعيرهم 

وا على نفوسهم باب  كما قال ابن القيم: »فهؤالء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدُّ
اإليمان والهدى، وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات.«)4(

وقـــال: »وهـــل إبطـــال الِحَكـــم والمناســـبات واألوصـــاف التـــي ُشـــرعت 

ــه  ــًا علـــى وجـ ــة؟ وهـــل يمكـــن فقيهـ ــاٌل للّشـــرع جملـ ــا إاّل إبطـ األحـــكام ألجلهـ

ـــل  ـــبة والتعلي ـــة والمناس ـــاده بطـــالن الحكم ـــع اعتق ـــه م ـــي الفق ـــم ف األرض أن يتكّل

وقصـــد الّشـــارع باألحـــكام مصالـــح العبـــاد؟ وجنايـــة هـــذا القـــول علـــى الشـــرائع 
مـــن أعظـــم الجنايـــات.«)5(

واإلجماع على تعليل األحكام بالمصالح -حيث تقّرر أّن األسلوب القرآني 

والنبوي كّلٌي في اعتبار المصالح وإهدار المفاسد- يتضّمن اإلحالة على كّليات 

على  نصوص  ال  إذ  نحَوها؛  ْحو  النَّ إلى  واإلرشاد  المفاسد،  وكّليات  المصالح، 

عيون المصالح وخصوصياتها في الغالب.

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص11. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص6. 	)2(

اآلمدي، اإلحكام، مرجع سابق، ج3، ص285. 	)3(

ابن القيم، أبو عبد اهلل محّمد بن أبي بكر. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  	)4(

بيروت: دار المعرفة، 1978م، ص200.

المرجع السابق، ص205. 	)5(
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- اعتبار أجناس األوصاف، وأجناس األحكام في القياس:

ـم األصوليـون المناسـب مـن حيـث شـهادة الشـرع لـه باالعتبـار وعدمـه  يقسِّ

إلـى: مـا ُعلـم مـن الّشـرع اعتبـاره، ومـا علـم مـن الّشـرع إلغـاؤه، ومـا لـم يعلـم 
إلغـاؤه:)1( وال  اعتبـاره 

والقسم األّول ينقسم إلى أقسام أهمها:)2(

• ما اعُتبر نوع وصفه في نوع الحكم، مثل: الوالية على الصغير في المال، 

ر في نوع من الوالية، وهو الوالية على المال،  غر نوع من العجز أثَّ فالصِّ

غر. فيقاس عليه: الوالية على الّصغيرة في النكاح، بجامع الصِّ

تقديم اإلخوة األشقاء على  الحكم، مثل:  اعُتبر نوع وصفه في جنس  ما   •

وهي  األخّوة،  الشرع  اعتبر  فقد  الصالة،  وفي  اإلرث  في  ألب  اإلخوة 

نوٌع من العالقة النسبية، في التقديم وهو جنُس حكم، أنواعه: تقديم في 

اإلرث، وتقديم في الصالة، فيقاس على ذلك: تقديمهم في والية النكاح.

• ما اعُتبر جنس وصفه في نوع الحكم، مثل: الجمع بين الصالتين للسفر، 

بين  والجمع  والحرج،  المشقة  جنسه:  السفر،  هو  به  المعّلل  فالوصف 

التخفيف، فيقاس عليه الجمع للعذر كالمطر في غير  الصالتين نوع من 

السفر بجامع جنس الوصف، وهو المشقة.

• ما اعُتبر جنس وصفه في جنس الحكم، مثل: القتل عمدًا وعدوانًا موجٌب 

السعدي، مباحث العلة، مرجع سابق، ص420، والمقصود باالعتبار ما كان بغير النص واإليماء؛  	)1(

إيماء، وهذا  المناسب ال نّص عليه، وال  إذ  المناسب؛  الّسبيلين ال يدخل في  بهذين  المعتبر  ألّن 

تقسيٌم للمناسب، ال لمطلق الوصف. انظر: 

المرجع السابق، ص420.- 

المرجع السابق، الموضع نفسه. وانظر أيضًا: 	)2(

الفكر، -  دار  دمشق:  اإلسالمية،  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط  رمضان.  سعيد  محمد  البوطي، 

2005م، ص240 - 243.

الشنقيطي، الوصف المناسب، مرجع سابق، ص217 - 220.- 
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للقصاص، فاعتبر جنس الجناية العمدية في جنس القصاص، فيقاس عليه 

القتل بالمثقل بجامع جنس الوصف، وهو الجناية العمدية.

إلـى أجنـاس األوصـاف، وأجنـاس األحـكام،  الّشـارع  التفـات  أّن  والّشـاهد 

وإثبـات تأثيـر هـذه فـي هـذه، وتأثُّـر هـذه بهـذه، يحيـل المجتهديـن علـى طلـب 

فـي األجنـاس كمـا  القيـاس  بإجـراء  لهـم  تلـك األجنـاس، ويـأذن  التعـّرف علـى 

الوهـاب  بـاب اإللحـاق بسـعة، كمـا قـال الشـيخ عبـد  فـي األنـواع، وهـذا يفتـح 

خـاّلف: »وصّحـة التعليـل بالمناسـب بنـاًء علـى اعتبـار جنسـه فـي جنـس الحكـم 

تفتـح أبـواب القيـاس بسـعة، ألّن مـآل هـذا: أّن الشـارع إذا اعتبـر وصفـًا هـو مظّنـة 

الحـرج عّلـة لحكـم فيـه تخفيـف؛ صـّح اعتبـار أيِّ وصـف آخـر مـن مظـاّن الحـرج 
عّلـة ألّي حكـم آخـر فيـه تخفيـف.«)1(

ـــات  ـــي كّلي ـــٌر ف ـــو نظ ـــاس األوصـــاف ه ـــاس األحـــكام، وأجن ـــي أجن ـــر ف والنظ

كلِّ منهمـــا.

- التعليل بالحكمة المنضبطة:)2(

باعتبـــار  التشـــريعية«  »الكّليـــات  تعريـــف  عـــن  الحديـــث  عنـــد  ذكـــرت 

التركيـــب عالقـــَة »المقاصـــد« بالتشـــريع انطالقـــًا مـــن إثبـــات التـــرادف بيـــن 

تعريـــف  هنالـــك  وذكـــرت  »الحكمـــة«،  ومصطلـــح  »المقصـــد«،  مصطلـــح 

كلٍّ منهمـــا، وكيـــف يـــُؤوالن إلـــى المعنـــى نفســـه، فبنيـــُت عالقـــة المقاصـــد 

ــة  ــة المنضبطـ ــل بالحكمـ ــى التعليـ ــه- علـ ــى عليـ ــا ُتبنـ ــض مـ ــي بعـ ــريع -فـ بالتشـ

خاّلف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص74. 	)1(

ويعّبر عنها بـ«الظاهرة« بحيث ال تخفى، وال تختلف باختالف األشخاص واألحوال، مثل استيفاء  	)2(

العدل في القضاء، فإّنه الحكمة من منع مباشرة القضاء حال الغضب وما يجري مجراه من أسباب 

التشويش، وهو أمر ظاهر ال يخفى وال يختلف، ويقابلها »الخفية« مثل وجدان الشهوة بسبب لمس 

المرأة، فإّنه الحكمة من انتقاض الوضوء بذلك، غير أّنها ال تنضبط، فقد يجد الالمس شهوة وقد ال 

يجد، كما يختلف ذلك باختالف األشخاص واألحوال، فنيط الحكم بالسبب، وهو اللمس.
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الـــذي يقـــول بـــه األصوليـــون فـــي الّراجـــح مـــن مذاهبهـــم،)1( فـــاآلن أجـــّدد إبـــراز 

هـــذا الترجيـــح ألجـــل مـــا أنـــا فيـــه مـــن تقريـــر مصداقيـــة المنهـــج االســـتنباطي 

ـــي  ـــر خـــوض ف ـــن غي ـــي، لكـــن م ـــي نحـــو الجزئ ـــن الكّل ـــًا م ـــاد انطالق ـــي االجته ف

ـــم  ـــق معه ـــا أتف ـــر، وأن ـــون ُكُث ـــك باحث ـــة ذل ـــى مؤن ـــد كف ـــي المســـألة، فق الجـــدال ف

فيمـــا خلصـــوا إليـــه مـــن نتائـــج.

يقــول الشــيخ شــلبي: »دعــوى عــدم وقــوع التعليــل بالحكمــة ال يتفــق ومســلك 

األئّمــة أهــل االجتهــاد المطلــق، ألّنــا نعلــم قطعــًا أّن المجتهــد فــي عصــر الّصحابــة 

ومــن بعدهــم مــن الذيــن تقّدمــوا علــى عصــر الفقــه التقديــري حينمــا كانــت تنــزل 

بــه الحادثــة أو ُيســأل عنهــا، يبحــث عــن النــص، فــإن لــم يجــده اجتهــد فيهــا 

مســتندًا إلــى روح التشــريع ومقاصــد الّشــريعة، ومــا كان يلجــأ إلــى هــذه الّصــور 
والّرســوم التــي وضعهــا المتأخــّرون.«)2(

بالحكمـــة أصـــٌل شـــرعٌي  »التعليـــل  رائـــد نصـــري:  الدكتـــور  ويقـــول 
)3 كلـــيٌّ قطعـــّي.«)

ومثالـــه: أن يقـــول المجتهـــد: ال يجـــوز للقاضـــي مباشـــرة القضـــاء فـــي كّل 

حـــاٍل يقـــوم فيهـــا عـــارٌض يحـــول دون اســـتيفاء العـــدل، فالمجتهـــد بهـــذا ال 

ـــا،  ـــة المنهـــي عنه ـــى الحال ـــاس- عل ـــق للقي ـــول الضيِّ ـــس -بالمدل يكـــون مجـــّرد قائ

ـــدل  ـــي الع ـــي توّخ ـــي ه ـــة الت ـــن الحكم ـــل يكـــون اّتخـــذ م ـــة الغضـــب، ب ـــي حال وه

أساســـًا ومرتكـــزًا كّليـــًا الجتهـــاده، وإذا صـــّح هـــذا، فهـــو مـــن أجلـــى تجّليـــات 

المنهـــج االســـتنباطي؛ إذ ُيحكـــم علـــى الجزئـــي انطالقـــًا مـــن حكمـــة كّليـــة ُعلـــم 

أّن الشـــارع تغّياهـــا.

انظر: ص80 - 81 من هذا الكتاب. 	)1(

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، ص144. 	)2(

نصري، التعليل بالحكمة، مرجع سابق، ص238. 	)3(
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- اإلجماع على العمل بالخطط التشريعية:

وأقصد منها: المصالح المرسلة، وسّد الذرائع، واالستحسان، والعرف. فقد 

أجمعت المدارس الفقهية على اعتبارها من حيث النظرية مع التفاوت بينهم في 
التطبيق.)1( منهجية 

العاّمة  التشريع ومداركه  المهيمن عليها هو أصول  التشريعية  الخطط  وهذه 

إثباته،  التشريعية: أحكامًا ومقاصد، وهذا معلوٌم ال نطيل في  الكّليات  التي هي 

ولكن أنقل ما ذكره العلماء في اإلجماع عليها.

»وأّما  قائاًل:  القرافي  عليه  فنّص  المرسلة،  المصلحة  على  إجماعهم  فأّما 

المصلحة المرسلة فالمنقول أّنها خاّصٌة بنا، وإذا اْفَتقدت المذاهب وجدتهم إذا 

المعنى  لذلك  باالعتبار  يطلبون شاهدًا  المسألتين ال  بين  قاسوا وجمعوا وفّرقوا 

الذي به جمعوا وفّرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، 
فهي حينئذ في جميع المذاهب.«)2(

فال  الّشرع؛  مقصود  على  بالمحافظة  المصلحة  رنا  فسَّ »وإذا  الغزالي:  وقال 
وجه للخالف في اّتباعها، بل يجب القطع بكونها حّجة.«)3(

ى بالمصالـح المرسـلة... ال ينبغـي التـرّدد فـي  وقـال ابـن عاشـور: »مـا ُيَسـمَّ

صّحـة االسـتناد إليهـا، ألّننـا إذا كّنـا نقـول بحّجيـة القيـاس الـذي هـو إلحـاق جزئي 

حـادث ال ُيعـرف لـه حكـٌم فـي الّشـرع بجزئـي ثابـٍت حكُمـه فـي الّشـريعة للمماثلة 

يقول الدريني تحت عنوان: »مدى االختالف في المناهج األصولية في االستنباط«: »وقد يتعّدى  	)1(

المسائل الجزئية إلى قواعد االستنباط نفسه ومناهجه... كما هو الشأن في  االختالف في أحكام 

قاعدة مفهوم المخالفة... وقاعدة الذرائع، أو قاعدة االستحسان، أو قاعدة المصالح المرسلة، غير 

أّن هذا ال يعتبر في الواقع اختالفًا جوهريًا في أصول التشريع األساسية... أئمة المذاهب جميعًا قد 

أخذوا بأصل هذه القواعد... لكن أخذهم بهذه القواعد كان على تفاوت.« انظر: 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص24 - 25.- 

القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص394. 	)2(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص430. 	)3(
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بينهمـا فـي العّلـة المسـتنبطة، وهـي مصلحـٌة جزئيـة ظّنيـة غالبـًا لقّلـة صـور العّلـة 

ْن نقـول بحّجيـة قيـاس مصلحـٍة كّليـٍة حادثـٍة فـي األّمـة ال ُيعـرف  المنصوصـة، فـألَ

لهـا حكـٌم علـى كّليـٍة ثابـٍت اعتباُرهـا فـي الّشـريعة باسـتقراء أدّلة الّشـريعة الذي هو 

]أي: االسـتقراء[ قطعـٌي أو قريـٌب مـن القطعـي أولـى بنـا وأجـدر بالقيـاس وأدخـل 
فـي االحتجـاج الّشـرعي.«)1(

ال  بالتطبيق  متعلٌِّق  فيها  الخالف  أّن  الّشاطبي  فحّقق  الّذرائع،  سّد  وأّما 

بحال،  الّربا  إلى  التذّرع  إّنه يجوز  الّشافعي  يقول  أن  فقال: »فال يصّح  بالنظرية، 

بسبب ظهور  يّتهم  ومالُك  الممنوع،  إلى  منه قصٌد  يظهر  لم  يّتهم من  أّنه ال  إاّل 

فعل الّلغو، وهو دالٌّ على القصد إلى الممنوع، فقد ظهر أّن قاعدة الّذرائع مّتفق 

على اعتبارها في الجملة، وإّنما الخالف في أمر آخر،«)2( وقال: »وسّد الّذرائع 
مطلوٌب مشروٌع، وهو أصل من األصول القطعية في الّشرع.«)3(

يتوّهمه  كما  مالك  مذهب  خواّص  من  الّذرائع  سّد  »وليس  القرافي:  وقال 

كثيٌر من المالكية، بل الّذرائع ثالثة أقسام: قسٌم أجمعت األّمة على سّده ومنعه 

وحسمه... وقسٌم أجمعت األّمة على عدم منعه، وأّنه ذريعة ال ُتسّد ووسيلة ال 
ُتحسم... وقسٌم اختلف فيه العلماء هل ُيسّد أم ال؟«)4(

الدكتور  وهو  الّذرائع،  في  بحٍث  أوسع  صاحب  قّررها  التي  النتيجة  وهي 
محّمد هشام البرهاني، فُينظر كتابه في ذلك.)5(

وأّما االستحسان؛ فأكثرها إثارًة للجدل، ومع ذلك فاألقرب أّن الخالف فيه 

ين كمالك  أدنى إلى اللفظ منه إلى الحقيقة، وأنا أجزم أّن راسَخْين من أئّمة الدِّ

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص309. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص200 - 201. 	)2(

المرجع السابق، ج3، ص61. 	)3(

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج2، ص32. 	)4(

البرهاني، محّمد هشام. سّد الذرائع في الشريعة اإلسالمية، دمشق: دار الفكر، 1985م. 	)5(
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والّشافعي ال يجوز أن يبلغ الُخلف بينهما في فهم الّشريعة إلى أن يقول األّول: 

»االستحسان تسعة أعشارالعلم،«)1( ويقول اآلخر: »إّنما االستحسان تلّذذ،«)2( إاّل 

بتقدير خالٍف على المصطلح ومدلوله، يقول ابن عاشور: »الخالف بين العقالء 

نادٌر لو راموا التقارب،«)3( واألئّمة ال غرض لهم في التباعد.

ومّمن حّققوا أّن الخالف قريٌب من اللفظي الدكتور السنوسي حيث يقول: 

أن تخلص  يمكنك  المآلية،  االستحسان ووظيفته  لحقيقة  البيان  »من خالل هذا 

إلى أّنه ال عبرة بقول من أنكره، وال اعتداد بخالف من لم يحتّج به، ألّنه مخالٌف 

اليقيني لنصوص الّشريعة ومواردها، ومناقٌض لما هو  بذلك لمقتضى االستقراء 

من صميم المقاصد الجوهرية القطعية، وما تفّطن إليه الّشاطبي من كون الخالف 

المناط،  تحقيق  آخر، هو  أمٍر  في  وإّنما هو  أصلها،  في  ليس خالفًا  الّذرائع  في 
ينسحب أيضًا على قاعدة المآل الكبرى التي هي االستحسان.«)4(

وقال الباحسين: »االستحسان تكمن حّجيته في كونه رافعًا للحرج، وهذا ال 
يجوز أن يكون موضع نزاع.«)5(

مذاهبهم  اختالف  على  الفقهاء  »اعتبر  سّنة:  أبو  الشيخ  فقال  العرف،  وأّما 
الُعرف، وجعلوه أصاًل ينبني عليه شطٌر عظيٌم من أحكام الفقه.«)6(

الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، ج3، ص638. وانظر أيضًا: 	)1(

الفكر، -  دار  بيروت:  خليل،  مختصر  شرح  الجليل  منح  أحمد.  بن  محّمد  اهلل  عبد  أبو  عّليش، 

1989م، ج6، ص472. 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص209.- 

الشافعي، الّرسالة، مرجع سابق، ص497. 	)2(

ابن عاشور، أليس الصبح بقريب، مرجع سابق، ص181. 	)3(

السنوسي، اعتبار المآالت، مرجع سابق، ص309 - 310. 	)4(

المعاصرة،  تطبيقاته  حجيته،  أنواعه،  حقيقته،  االستحسان:  الوهاب.  عبد  بن  يعقوب  الباحسين،  	)5(

الرياض: مكتبة الرشد، 2007م، ص154.

أبو سنة، أحمد فهمي. العرف والعادة في رأي الفقهاء، القاهرة: مطبعة األزهر، 1947م، ص23. 	)6(
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إّن اإلجماع على اعتبار هذه الخطط التشريعية مع أّنها ال ُيستند فيها إاّل إلى 

الكّليات العاّمة للّشريعة لشاهٌد آخُر على مصداقية المنهج االستنباطي، وشيعوعته 

عند األئّمة، وفي مدارسهم الفقهية بما ال يدع مجااًل للّريب.

- اشتراط اإلحاطة باألصول لبلوغ رتبة االجتهاد:

قال ابن السبكي: »واعلم أّن كمال رتبة االجتهاد تتوّقف على ثالثة أشياء:

... الثاني: اإلحاطة بمعظم قواعد الّشريعة، حّتى يعرف أّن الدليل الذي ينظر 

لمقاصد  والتتبع  الممارسة  من  له  يكون  أن  الثالث:  موافق.  أو  لها  مخالٌف  فيه 

الّشريعة ما يكسبه قّوًة يفهم منها مراد الّشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكمًا 

له في ذلك المحّل وإن لم يصرِّح به، كما أّن من عاشر مِلكًا، ومارس أحواله، 

وخبر أموره، إذا ُسئل عن رأيه في القضية الفالنية، يغلب على ظّنه ما يقوله فيها، 
وإن لم يصّرح له به.«)1(

وقــال الشــاطبي: »إّنمــا تحصــل درجــة االجتهــاد لمــن اّتصــف بوصفيــن: 

أحدهمــا: فهــم مقاصــد الّشــريعة علــى كمالهــا. والثانــي: التمّكــن مــن االســتنباط 
ــا.«)2( ــى فهمــه فيه ــاًء عل بن

المأثورة،  بالجزئيات  حاصاًل  الّشرعية  األحكام  معرفة  في  الَغناء  كان  لو 

خمسين  من  واحدًا  كان  -لو  الّشرط  هذا  الشتراط  يكن  لم  عليها،  وبالقياس 

األئّمة  ثالثة. وكون  أو  ات شرطين  ُأمَّ من  فكيف وهو شرٌط  معنى،  شرطًا- من 

منّزهين عن العبث ولغو الكالم، يدّل هذا الّشرط منهم على وعي عميق بجاللة 

الوظائف الموكولة إلى أصول الّشريعة، وكلِّيات أحكامها ومقاصدها.

- نقض القضاء المخالف للقواعد:

أجمع الفقهاء واألصوليون أّن حكم القاضي في مسألة اجتهادية ال يجوز أن 

ينقضه قاض آخر.

ابن السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج1، ص8. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص105 - 106. 	)2(
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قال ابن الّسبكي: »ال ُينقض الحكم في االجتهاديات، ال من الحاكم به، وال 

من غيره بأن اختلف االجتهاد، وفاقًا؛ إْذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض، وهلّم، 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومات.«)1(

دوا ذلك باالجتهاديات؛ أي: بما كان محالًّ لالجتهاد، فال يكون  غير أّنهم قيَّ

في مورد نصٍّ أو إجماع أو قياس جلّي، وزاد بعض األصوليين قيدًا رابعًا -هو 

محلُّ الشاهد- وهو: مخالفة القواعد الكلية، بحيث إذا كان القضاء هادمًا لقاعدة 

من القواعد الكلية القطعية وجب نقضه.

ُفتياه  المجتهد، فخرجت  فيه  أفتى  »كلُّ شيء  فقال:  القرافي  نّص على هذا 

الّسالم عن  الجلّي  القياس  أو  الّنص،  أو  القواعد،  أو  فيه على خالف اإلجماع، 

اهلل  دين  في  به  يفتي  وال  للّناس،  ينقله  أن  لمقلِّده  يجوز  ال  اجح،  الرَّ المعارض 
تعالى، فإنَّ هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه.«)2(

المجتهَدات ال  في  الحاكم  أنَّ حكم  رة  المقرَّ »القاعدة  فقال:  الّسبكي  وابن 
ُينقض إاّل إذا خالف الّنص، أو اإلجماع، أو القياس الجلّي، أو القواعد الكلية.«)3(

فيضيف هذا داللًة عاشرة على المطلوب الذي لم يبق إاّل اقتطافه، وهو: أّن 

الكّليات ذات أثر بالغ في مجاري االجتهاد والفتوى.

الداللـة  فـي  قاطعـة  لكّنهـا  باقتضـاب،  داّلـة  مرامـز  هـي  العناصـر  هـذه  إّن 

علـى صّحـة المنهـج الـذي يقـوم عليـه توظيـف الكّليـات التشـريعية فـي االجتهـاد 

والفتـوى، وعلـى سـيدودته عنـد األئّمـة، أعنـي منهـج االسـتنباط انتقـااًل مـن الكّلي 

إلـى الجزئـي، وقـد اسـتحضرت عناوينهـا فـي عجالـة مـن االسـتذكار، والباحـث 

بأضعافهـا. ئـد يجـيء  الُمتَّ

ابن السبكي، تاج الدين عبد الوّهاب بن علي بن عبد الكافي. جمع الجوامع في أصول الفقه، ومعه  	)1(

شرح الجالل المحلي وحاشية العطار، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت.(، ج2، ص430.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج2، ص109. 	)2(

السبكي، فتاوى السبكي، مرجع سابق، ج1، ص369. 	)3(
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وإذا كان هذا على مستوى التنظير، فلنر ماذا عندهم على مستوى التطبيق، 

االستنباط  منهج  وأتباعهم على  األئّمة  تعويل  تدّل على  يسيرة  أمثلة  اآلن  فأذكر 

من القواعد واألصول والكّليات، بغّض الّنظر عن كون الكّلية هي الدليل األوحد 

وظائف  لها  أّن  يثبت  فالبحث  عاضدًا،  دلياًل  كونها  أم  المسألة  في  واألساسي 

لها  أثبتنا  فقد  الكّليات،  بين  الترجيح  عن  الّنظر  وبغّض  بسطها،  سيأتي  متعّددة 

خاّصة التداخل والتجاذب.

إذا  فإّنها  اآلحاد،)1(  أخبار  مع  الكّليات  هذه  تعارض  عن  الّنظر  وبغّض 

الداللة  في  أمعُن  فذلك  الخبر،  على  الكّلي  األصل  بعُضهم  فرّجح  تعارضت 

األصل  على  الخبر  بعضهم  فرّجح  تعارضت  وإذا  المنهج.  هذا  مصداقية  على 

-إذا  الخبر  أّن  يرى  بل  بينهما،)2(  المعارضة  ُيثبت  ال  أّنه  ذلك  فحقيقة  الكّلي، 

أدّل عنده- مندرٌج في ذلك األصل بوجٍه  بلغه وصّح عنده ولم يعارضه ما هو 

العربي في  ابن  قال  فيه، كما  باندراجه  آخَر هو أجدر  يراه موافقًا ألصٍل  أو  ما، 

با، عضدته قاعدة المعروف«)3(، وإذا  العرايا: »حديث العرايا إن صدمته قاعدة الرِّ

كانت غير متعارضة، فالّشاهد المقصود وهو تقرير استداللهم بالقواعد واألصول 

ح في مسألة تعارض خبر الواحد مع الكّليات أّن خبر الواحد الّصحيح المتلّقى بالقبول  البحث يرجِّ 	)1(

باتفاق حّذاق الحديث، ال يعدم وجهًا من وجوه التآلف مع كّلية من الكّليات، وإن ظهر ببادئ الّرأي 

فإذا  بالتأويل،  فيها ولو  اندراجه  احتماالت  تستغلق كّل  م ذلك حتى  ُيسلَّ إحداها، ال  تعارضه مع 

تعّذر ذلك ُيجتهد في إدراجه في كّلية أخرى، وال ُيطرح البتة، هذا إذا افترضنا أّن الحكم أو المعنى 

أّما إذا كان المضمون التشريعي للخبر الّصحيح المتلّقى  المستفاد من هذا الخبر جزئي ال كلي، 

بالقبول كليًا، خاّصة إذا تكّرر في أدّلة أخرى، وتأّكد، وانتشر، فال ُيحتاج إلى إدراجه في كّلية ما، بل 

ُيحتاج إلى الموازنة بينه وبين غيره من الكليات بصفته كلِّيًا هو أيضا.

كما قال الشاطبي: »خبر الواحد إذا كملت شروط صّحته، هل يجب عرضه على الكتاب أم ال؟  	)2(

فقال الشافعي: ال يجب؛ ألنه ال تتكامل شروطه إاّل وهو غير مخالف للكتاب، وعند عيسى بن أبان: 

يجب، محتّجًا بحديث في هذا المعنى... فهذا الخالف كما ترى راجٌع إلى الوفاق.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص18 - 19.- 

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، دراسة وتحقيق: محّمد  	)3(

عبد اهلل ولد كريم، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1992م، ج2، ص813.
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والكّليات يكون أوضح، ومهما اختلفنا مع مثاٍل مّما يأتي أو اثنين أو ثالثة، فال 

يقدح ذلك في المنهج من حيث هو، بل األمثلة عليه في التراث الفقهي لألئّمة 

هذا  اعتبار  على  فيها  ريب  ال  قاطعًة  داللًة  وتدّل  الحصر،  على  َتَتأّبى  وأتباعهم 

المنهج، وعلى مصداقيته في الفقه اإلسالمي وأصوله بعاّمة.

- اإلمام مالك ومدرسته:)1(

حيٍّ  »كّل  أّن  الكّلي  األصل  على  بناًء  الكلب«،  بـ«طهارة  مالك  اإلمام  قال 

النجاسة؛  على  يدّل  ال  الولوغ  حديث  في  به  المأمور  الغسل  وقال:  طاهر،«)2( 

بعدد كالّسبع  يتقّيد  بزوال عينها،«)3( وذلك ال  النجاسة  الكّلي »زوال  إذ األصل 

المذكورة، وال ُيشترط فيه التتريب، فمن الّنجاسات ما هو أشّد من لعاب الكلب 

كالعذرة، ولم ُيشترط في إزالتها التتريب، وال عدٌد معّين من الغسالت، كما لم 

دليل  »الحّل  أّن  الكّلي  الّصيد، واألصل  من  بفمه  الكلب  يحمله  ما  بغسل  ُنؤمر 

وحديث  وبخاصة  ُمدرك،  غير  تعّبدي  معنى  وجود  على  يدّل  مّما  الطهارة،«)4( 

»طهور   : قوله  في  الواردة  الطهارة  كحمل  وجوه،  من  التأويل  يسير  الولوغ 

 : إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...«)5( على المعنى اللغوي الذي نظيره قوله

رّتبُت المدارس بحسب تفاوتها في التعويل على المنهج االستنباطي من الكّليات، فال شّك في أّن  	)1(

المالكية هم أصحاب القدم الّسابقة، والقامة الّسامقة، كما قال ابن دقيق فيما ينقله عنه الزركشي: 

»الذي ال شّك فيه أّن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاء في هذا الّنوع، ويليه أحمد بن حنبل،« 

والحنابلة والحنفية يتقّدم كّل منهما على اآلخر من وجه، الحنابلة في المصالح المرسلة، والحنفية 

في االستحسان، فقّدمُت الحنابلة بناًء على أّن االستحسان استثناء، والمصالح المرسلة ليست من 

الجميع في هذا  متأّخرون عن  الشافعية  أّن  باب االستثناء، واألصل عدم االستثناء، وال شّك في 

الباب، وذلك من المفارقات، ألنهم أرباب التنظير األّول للقواعد والمقاصد. انظر:

الزركشي، البحر الميحط، مرجع سابق، ج8، ص84،- 

القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج1، ص179. 	)2(

الحطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج1، ص159. 	)3(

القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج1، ص179. 	)4(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، حديث رقم 279،  	)5(

ج1، ص234.
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 ،]6 ]المائدة:  ٹژ  ٿ  ٿ  ژٿ  تعالى:  وقوله  للفم،«)1(  مطهرٌة  واك  »السِّ
والفم والجنب كالهما ليس بنجس.)2(

إذا أكل أو شرب ناسيًا«،  الّصائم في رمضان  بـ«وجوب القضاء على  وقال 

بناًء على األصل الكّلي أّن »الشيء يفوت بفوات ركنه«، وشرح ذلك ابن العربي 

فقال: »ألّن صورة الّصوم قد ُعدمت، وحقيقته باألكل قد ذهبت، والشيء ال بقاء 

له مع ذهاب حقيقته، كالحدث ُيبطل الطهارة سهوًا جاء أم عمدًا، وهذا األصل 
العظيم ال يرّده ظاهر محتمل)3(.«)4(

وقال بـ«جواز سجن المّتهم الذي تقوى قرائن اّتهامه«، كالمعروف بالفجور، 

بالتهمة،  لإلقرار  له  دفعًا  البيِّنة،  إقامة  ر  تعذَّ حيث  ضربه  بجواز  أصحابه  وقال 

على  العاّمة  المصلحة  »تقديم  أصل  على  بناًء  منه،)5(  الحّق  استيفاء  بغرض 

أصل  وعلى  باألخّف«،  الضررين  أشّد  »دفع  أصل  وعلى  الخاّصة«،  المصلحة 
»حفظ الحقوق ألصحابها.«)6(

ُوجد  إذا  المغشوش  الزعفران  في  فقال  بالمال«،  التعزير  بـ«مشروعية  وقال 

بيد الذي غّشه: إّنه ُيتصّدق به على المساكين، قّل أو كثر، بناًء على أصل »تقديم 

للصائم،  واليابس  الرطب  باب: سواك  الصوم،  كتاب:  مرجع سابق،  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)1(

قًا عقب الباب، ج3، ص31. وانظر:  معلَّ

ابن حجر: تغليق التعليق، مرجع سابق، ج3، ص157.- 

انظر مناقشة هذه المسألة في: 	)2(

هندو، محتكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، ص331.- 

يقصد قوله : »إذا نسي فأكل وشرب، فليتّم صومه، فإّنما أطعمه اهلل وسقاه.« انظر: 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الّصوم، باب: الّصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، - 

حديث رقم 1933، ج3، ص31.

ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج1، ص520. 	)4(

انظر مناقشة المسألة في:  	)5(

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج2، ص688 - 698.- 

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص120 - 121. 	)6(
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المصلحة العاّمة على المصلحة الخاّصة«، قال الشاطبي: »ووجه ذلك: التأديب 

الخاّصة  على  الحكم  باب  من  ولكّنه  له،  يشهد  نّص  ال  التأديب  وهذا  للغاّش، 
ألجل العاّمة، وقد تقّدم نظيره في مسألة تضمين الصّناع.«)7(

وقال بـ«جواز فرض الضرائب على األغنياء إذا عجز بيت المال عن الوفاء 

»تقديم  أصل  على  بناًء  الخراج«،  »توظيف  الفقهاء:  ويسّميها  الجند«،  بحاجات 

الضررين  أشّد  »دفع  أصل  وعلى  الخاّصة«،  المصلحة  على  العاّمة  المصلحة 

فإّنه لو لم  المصلحة هنا ظاهر،  الشاطبي فقال: »ووجه  باألخّف«، وشرح ذلك 

عرضًة  ديارنا  اإلمام، وصارت  وبطلت شوكة  الّنظام،  النحّل  ذلك  اإلمام  يفعل 

الستيالء الكفار، وإّنما نظام ذلك كّله شوكة اإلمام بعّدته، فالذين يحذرون من 

الّدواهي لو تنقطع عنهم الّشوكة، يستحقرون باإلضافة إليها أموالهم كّلها، فضاًل 

بأخذ  لهم  الالحق  بالّضرر  العظيم  الّضرر  هذا  عورض  فإذا  منها،  اليسير  عن 

البعض من أموالهم، فال ُيتمارى في ترجيح الثاني على األّول، وهو مّما ُيعلم من 
مقصود الّشرع قبل النظر في الشواهد والمالءمة.«)8(

»رفع  بكّلية  الّذبيحة«  عروق  في  الباقي  الدم  عن  »العفو  المالكية  وعّلل 

الحرج والمشقة« فقال القرطبي: »ألّن التحّفظ من هذا إصٌر، وفيه مشّقة، واإلصر 

ين موضوع، وهذا أصٌل في الّشرع أّن كّلما ُحرجت األّمة في أداء  والمشّقة في الدِّ
العبادة فيه، وثقل عليها، سقطت العبادة عنها.«)9(

بكّليـة  الّراتـب«  اإلمـام  ذي  المسـجد  فـي  الثانيـة  الجماعـة  »كراهـة  وعّللـوا 

  حفـظ النظـام واأللفـة بيـن المسـلمين« حيـث قـال ابـن العربـي: »انفـرد مالـك«

عـن الفقهـاء بـأن ال ُيصّلـى فـي مسـجد واحـد بجماعـة مّرتيـن، وذلـك أصـٌل مـن 

القلـوب،  إّنمـا ُشـرعت فـي الصـالة لتأليـف  يـن، وذلـك أّن الجماعـة  أصـول الدِّ

المرجع السابق، ج2، ص124. 	)7(

المرجع السابق، ج2، ص121 - 122. 	)8(

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص222. 	)9(
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وجمـع الكلمـة، وصـالح ذات البيـن، والتشـاور فـي أمـور اإلسـالم، فـال تكـون 

إاّل واحـدة، ولـو ُطـرق فيهـا إلـى التبعيـض والتثنيـة ألفسـد هـذا النظـام، وتنافـرت 
الكلمـة...«)1( وافترقـت  القلـوب، 

وعّللوا »إنفاذ طالق القاضي« على الُموِلي إذا لم يراجع ولم يطلِّق بعد مضي 

رشد:  ابن  قال  حيث  العاّمة«  »المصلحة  وكّلية  الّضرر«  »دفع  بكّلية  اإليالء  فترة 

»وأّما هل يطلِّق القاضي إذا أبى الفيء أو الّطالق، أو ُيحبس حّتى يطلِّق؟ فإّن مالكًا 

بنفسه، وسبب  الظاهر: ُيحبس حّتى يطّلقها  القاضي عليه، وقال أهل  قال: يطلِّق 

األصل  راعى  فمن  للمصلحة،  الّطالق  في  المعروف  األصل  معارضة  الخالف: 

المعروف في الطالق قال: ال يقع الّطالق إاّل من الّزوج، ومن راعى الّضرر الّداخل 
من ذلك على الّنساء قال: يطلِّق الّسلطان، وهو نظر إلى المصلحة العاّمة.«)2(

الوالدات«  الشريفة والدنيئة في إيجاب اإلرضاع على  بين  »التفريق  وعّللوا 

بكّلية »العرف والعادة«، حيث إّن اإلرضاع غير واجب على الوالدات بمقتضى 

اآلية)3( في قول مالك، كما أّنه من قبيل الخدمة، والخدمة غير واجبة على الّزوجة 

ال  العرف  هذا  أّن  غير  العرف.  بمقتضى  واجبٌة  ولكّنها  الّنكاح،  عقد  بموجب 

يجري على الّشريفة من النِّساء، بل العرف أّنها ُتخَدم وال َتخِدم، قال ابن رشد: 
»وأّما من فّرق بين الدنيئة والّشريفة، فاعتبر في ذلك العرف والعادة.«)4(

بل  القول  بمجّرد  التبّرعات  لزوم  بـ«بعدم  المالكية  قول  عاشور  ابن  وعّلل 

بالتحويز أو اإلشهاد« بكّلية »ُحرمة المال إاّل بطيب الّنفس«؛ إذ إّن اشتراط هذا 

التبّرعات:  مقاصد  أّن من  فقّرر  المعاوضات،  في  منه  آكد  التبّرعات  في  المعنى 

»أن تكون صادرًة عن طيب نفس ال يخالجه ترّدد، ألّنها من المعروف والسخاء، 

أن  فتتمّحض  يخلفه،  بدون عوض  المحبوب  المال  من  إخراج جزء  فيها  وألّن 

ابن العربي، القبس، مرجع سابق، ج1، ص204 - 205. 	)1(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص120. 	)2(

أي: قوله تعالى: ژھ ھ ھ ھ ےژ ]البقرة: 233[. 	)3(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص79. 	)4(
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يكون قصد المتبرِّع النفع العاّم، والثواب الجزيل، ولذلك كان من مقصد الّشارع 

فيها أن تصدر عن أصحابها صدورًا من شأنه أن ال تعقبه ندامة، حتى ال يجيء 

أن  ينبغي  إذ ال  المعروف؛  فعل  الّناس  فيحذر  إحسانه،  للمحسن من جّراء  ضرٌّ 

يأتي الخير بالشّر... فطيب النفس المقصود في التبّرعات أخّص من طيب النفس 

المقّرر في المعاوضات، ومعنى ذلك أن تكون مهلة لزوم عقد التبّرع عقب العزم 

عليه وإنشائه أوسع من مهلة انعقاد عقود المعاوضة ولزومها،«)1( ثّم قال: »وقد 
كان اشتراط الحوز في التبّرعات ناظرا إلى هذا المقصد.«)2(

- اإلمام أحمد ومدرسته:

يسير  من  معه  بما  الوضوء  على  العطاش  سقي  بـ«أولوية  أحمد  اإلمام  قال 
الماء«، وعّلل ابن قدامة ذلك بأصل »تقديم حرمة اآلدمي على الصالة.«)3(

على  بلد،  في  آلخر  مااًل  رجل  إقراض  هي  التي  السفتجة«  بـ«جواز  وقال 

نحوه،  أو  قريبه  أو  شريكه  أو  المستقرض  وكيل  من  آخر  بلد  في  يستوفيه  أن 

والمستقرض ال غرض له في ذلك، ولكّنه يصنع معروفًا لوكيله أو للمقرض؛ إذ 

الطريق،  من خطر  المال  على  األمن  هو  المستقرض  وكيل  أو  المقرض  غرض 

بناًء على  فيكون قرضًا جّر نفعًا هو هذا األمن، ومع ذلك أجازها اإلمام أحمد 

كّلية »فعل الخير وصنع المعروف«، فقال: »إذا كان على وجه المعروف، تريد أن 

تصنع إلى صاحبه معروفًا، فال بأس،«)4( وعّلل ابن قدامة ذلك بكّلية »المصلحة 

وانتفاء الضرر« قائاًل: »والصحيح جوازه، ألّنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد 
منهما، والّشرع ال يرد بتحريم المصالح التي ال مضّرة فيها، بل بمشروعيتها.«)5(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص489 - 490. 	)1(

المرجع السابق، ص490. 	)2(

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج1، ص195. 	)3(

أبو داود، سليمان بن األشعث. مسائل اإلمام أحمد، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محّمد، القاهرة:  	)4(

مكتبة ابن تيمية، 1999م، مسألة رقم 1256، ص262.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص241. 	)5(
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وقال بـ«ُحرمة أن يبيع الّرجل سلعة نقدًا ثّم يشتريها بأقّل نسيئة«، وأّن ذلك 

الحيل«،  »تحريم  وكّلية  الّذرائع«،  »سّد  بكّلية  ذلك  القيم  ابن  وعّلل  العينة،  من 

ربا،  عقد  أّنه  حضر  ومن  والمتعاقدان  الكاتبون  والكرام  اهلل  علم  »وقد  فقال: 

لعة  السِّ إاّل، ودخول  ليس  نقدًا  بعشرة  مؤّجلة  بيع خمسة عشر  مقصوده وروحه 

كخروجها، حرٌف جاء لمعًنى في غيره، فهاّل فعلوا ههنا)1( كما فعلوا في مسألة 

بأن  الفضل  ربا  إلى  وسيلًة  ُيجعل  قد  وقالوا:  ودرهم،  بُمدٍّ  ودرهم  عجوة،  مّد 

يكون المّد في أحد الجانبين يساوي بعض مّد في الجانب اآلخر فيقع التفاضل، 

فيا هلل العجب! كيف ُحرِّمت هذه الّذريعة إلى ربا الفضل، وأبيحت تلك الّذرائع 

القريبة الموصلة إلى ربا الّنسيئة بحتًا خالصًا؟! وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها 

الّربوية التي هي أساس  ياغة بحّظها من الثمن)2( إلى مفسدة الحيل  ومقابلة الصِّ

كّل مفسدة، وأصل كّل بلّية؟ وإذا حصحص الحّق، فليقل المتعّصب الجاهل ما 
شاء، وباهلل التوفيق.«)3(

يدفع  بما  بالتصّرف  منفعته  أو  ماٍل  عين  في  الشريكين  أحد  بـ«إجبار  وقال 

الّضرر عن اآلخر« بناًء على كّلية »دفع الّضرر«، ومن صور ذلك: أن يطلب أحد 

التزام  عليها، وعلى  اآلخر  فُيجبر  األعيان،  القسمة من  يقبل  ما  الّشريكين قسمة 

فإّنه ُيجبر أحُدهما  القسمة  فأّما ما ال يقبل  الّشريك،  كلفها ومؤنها، لتكميل نفع 

على بيعه إذا طلب اآلخر بيعه. ونقل ابن رجب )توفي 795ه( نّص تعليل اإلمام 

أحمد بالكّلية المذكورة وهو قوله: »إذا اختلفوا في القسمة فليس للمضاّر شيء« 
وقوله: »كّل قسمة منها ضرر ال أرى أن يقسم.«)4(

يقصد من جّوز هذه المعاملة، وهم الشافعية. 	)1(

يقصد الرّد على الّشافعية حيث قاسوا هذه المسألة على ما ذكروه في مسألة ُمدٍّ بُمدٍّ ودرهم، وأّنها  	)2(

ذريعة إلى ربا الفضل.

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص109. 	)3(

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان،  	)4(

القاهرة: دار ابن عّفان، )د. ت.(، القاعدة »76«، ج2، ص98.
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وتوّسع في »إجازة اقتران العقود بالشروط«، وعّلل ابن القيم ذلك بكّليات 

والتبّرعات  والفسوخ  العقود  »وتعليق  فقال:  والمصلحة«  والحاجة  »الضرورة 

وااللتزامات وغيرها بالّشروط أمٌر قد تدعو إليه الّضرورة أو الحاجة أو المصلحة، 
فال يستغني عنه المكّلف.«)1(

وقال بعض الحنابلة بـ«وقف فسخ المضاربة)2( إذا كان رأس المال عروضًا 

يجوز  »ال  فقال:  الّضرر«  »دفع  بكّلية  ذلك  رجب  ابن  وعّلل  ُينّض،«)3(  حتى 

بتعطيل  يتضّرر  لئاّل  رّبه،  به  ويعلم  المال  رأس  ينّض  حتى  الفسخ  للمضارب 

ماله عن الّربح... وهو حسٌن جاٍر على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسّد 

فقال:  نفسه  التعليل  على  بناًء  الجائزة  العقود  كّل  على  هذا  وعّمم  الّذرائع،«)4( 

ن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما  »التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّ

مّمن له تعّلق بالعقد، لم يجز، ولم ينفذ، إاّل أن يمكن استدراك الّضرر بضمان 
أو نحوه.«)5(

الثمن  ضمان  هو:  الذي  ْرك«  الدَّ ضمان  بـ«جواز  قولهم  الحنابلة  وعّلل 

للمشتري إن ظهر المبيع مستَحّقًا أو معيبًا أو ناقصًا بعد قبض الثمن،)6( فيكتبان 

وثيقة بذلك، بكّلية »الحاجة ودفع الّضرر« حيث قال البهوتي: »وهو صحيٌح عند 

الّشهادة، والّرهن،  الوثيقة، وهي ثالثة:  إلى  الحاجة تدعو  العلماء، ألّن  جماهير 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص300. 	)1(

واألصل نفوذ الفسخ مباشرة، ألّن عقد الشركة جائٌز غير الزم. انظر:  	)2(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: مطابع: وزارة األوقاف - 

والشؤون اإلسالمية، 1404ه - 1427ه، مادة »شرك«، ج26، ص57.

أي: يصير نقدًا سائاًل. 	)3(

ابن رجب، القواعد، مرجع سابق، القاعدة »60«، ج1، ص505. 	)4(

المرجع السابق، القاعدة »60«، ج1، ص499. 	)5(

ويسّمى »ضمان العهدة«. انظر:  	)6(

الكويتية، مرجع سابق، مادة »ضمان«، -  الفقهية  الموسوعة  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

ج28، ص237، ومحذوره أّنه ضماٌن لم يقع سببه.
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والّضمان، فاألولى ال ُيستوفى منها الحّق، والثانية: ممنوعة، ألّنه ال يلزم حبس 

غير  يبق  فلم  أبدًا،  حبسه  إلى  فيؤّدي  معلوم،  غير  وهو  يؤّدي،  أن  إلى  الّرهن 

وفيه ضرٌر  ُيعرف،  لم  المعامالت مع من  لم يصّح المتنعت  لو  الّضمان، وألّنه 
عظيٌم رافٌع ألصل الحكمة التي ُشرع البيع من أجلها.«)1(

وعّلـل ابـن تيميـة)2( »بطـالن اشـتراط ربِّ المـال فـي المضاربـة قـدرًا معّينًا من 

الّربـح« بكّليـة »العـدل« فقـال: »لـو ُشـرط فـي المضاربـة لـرّب المال دراهـم معّينة، 

فـإّن هـذا ال يجـوز باالتفـاق، ألّن المعاملـة مبناهـا علـى العـدل، وهـذه المعامـالت 

مـن جنـس المشـاركات، والمشـاركة إّنمـا تكـون إذا كان لـكلٍّ مـن الشـريكين جـزٌء 

شـائع، كالثلـث والنصـف، فـإذا ُجعـل ألحدهمـا شـيٌء مقـّدر، لم يكـن ذلك عداًل، 
بـل كان ظلمًا.«)3(

وعّلل رأيه في »جواز إجارة الّشجر مع األرض«)4( بأدّلة أبرزها كّلية »دفع 

الّضرر، والتيسير عند الحاجة«؛ إذ إّن منع الّناس من ذلك، سواًء أرباب األراضي 

ذوات األشجار، أم الّراغبين في االستئجار »يدخل عليهم من الّضرر واالضطرار 

ما ال يعلمه إاّل اهلل،)5( وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحٌد أو اثنان، فما يمكن المسلمين 

البهوتي، كّشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص369. 	)1(

الّزخم والثراء الكبير المشهود في اجتهادات ابن تيمية من حيث ابتناؤها على كّليات أحكام الشريعة،  	)2(

وكّليات مقاصدها، يجعلني أضيق ذرعًا بإدراجه ضمن مدرسة الحنابلة، فالئٌق به أن يكون مدرسًة 

وحده. انظر: 

البدوي، يوسف أحمد محّمد. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، الرياض: دار الصميعي، 2009م.- 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج28، ص83 - 84. 	)3(

المحذور عند من منعها أّنها من باب بيع الثمار قبل بدّو صالحه. 	)4(

ر صاحب األرض ذات األشجار  أي: لو قلنا بعدم جواز إجارة األشجار مع األرض، فإّما أن يؤجِّ 	)5(

األرَض دون األشجار، فيّتخذها األجير للسكنى مثاًل، وتبقى منفعة األشجار لربِّها فيتضّرران معًا، 

األجير يتضّرر بدخول صاحب الشجر عليه، وصاحب الشجر يتضّرر بعدم األمن على سالمة ثمار 

أشجاره من الساكن، أو من ضيوفه وصبيانه ونسائه، وإّما أن يمتنع صاحب األرض عن تأجيرها 

بالكلية لما يلحقه من ضرر تأجيرها بغير أشجارها، فيلحقه ضرٌر أشّد من األّول؛ إذ ال ينتفع بها كما 

لو أّجرها بأشجارها، ويلحق الراغبين في االستئجار ضرر مثل ذلك.
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التزام ذلك إاّل بفساد األموال التي ال تأتي به شريعة قّط، فضاًل عن شريعٍة قال 

اهلل فيها: ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ]الحج: 78[، وقال تعالى: ژۇ ۇ ۆ 

ٿژ  ٿ  ٺ  ٺ  ژٺ  تعالى:  وقال  ]البقرة: 185[،  ۋژ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
روا«، »ليعلم  روا وال تعسِّ رين«، »يسِّ ]النساء: 28[، وفي الّصحيحين: »إّنما ُبعثتم ميسِّ

به، فتحريمه حرج، وهو  إاّل  المعاش  يتّم  ديننا سعة«، فكّل ما ال  أّن في  اليهود 

على  مبنّية  وجدها  ومصادرها  مواردها  في  الّشريعة  استقرأ  ومن  شرعًا...  منتف 

]البقرة: 173[، وقوله: ژڎ  قوله تعالى: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گژ ]المائدة: 3[، فكّل ما احتاج 
الّناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصيٌة هي ترك واجب أو فعل محّرم، لم 

يحّرم عليهم، ألّنهم في معنى المضطّر الذي ليس بباغ وال عاد.«)1(

بالّرهن  المرتهن  انتفاع  »جواز  في  الحنابلة)2(  ورأي  رأيه  القيم  ابن  وعّلل 

المحتاج إلى مؤنة« بكّليات »العدل والمصلحة ورفع الحرج« فقال: »وهذا الحكم 

من أحسن األحكام وأعدلها، وال أصلح للّراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر، فإّن 

الّراهن قد يغيب ويتعّذر على المرتهن مطالبته بالّنفقة التي تحفظ الّرهن، ويشّق 

عليه أو يتعّذر رفُعه إلى الحاكم، وإثبات الّرهن، وإثبات غيبة الّراهن، وإثبات أّن 

قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من 

العسر والحرج والمشّقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الّشارع الحكيم القيِّم 

بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الّرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا 
محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة...«)3(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص63 - 64. 	)1(

وعند الحنابلة االنتفاع مقيد بثالثة شروط: أن يكون بإذن الّراهن فيما عدا المركوب والمحلوب،  	)2(

فإّنه ال يحتاج إلى إذنه، فينتفع بقدر ما ينفق عليه، أال يكون في عقد قرض بل في معاوضة، أن يحّدد 

مّدة االنتفاع. انظر: 

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص288.- 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص297. 	)3(
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- اإلمام أبو حنيفة ومدرسته:

قـال اإلمـام أبـو حنيفـة بـ«نجاسـة أبـوال مـا ُيـؤكل لحُمـه مـن الحيوانـات« بنـاًء 

علـى األصـل الكّلـي فـي جميع األبـوال وهو »النجاسـة وطلب االسـتنزاه«، واعتبر 

مـا فـي حديـث الُعَرنيِّيـن مـن إرشـادهم إلـى شـربها والتـداوي بهـا حكايـة حـال ال 
للتعميم.)1( تصلـح 

ين مستغرقًا للنِّصاب،  ين من وعاء الّزكاة«؛ أي: إذا كان الدَّ وقال بـ«إخراج الدَّ

المدين،  على  الّزكاة  تجب  لم  العباد،  من  مطالٌب  له  دينًا  وكان  له،  منقصًا  أو 

وعّلل الحنفية ذلك بكّلية »الحاجة« حيث قال ابن الهمام )توفي 861ه(: »ألّن 

ين[ يكون مستَحّقًا بالحاجة األصلية، وهو دفع  معه ]أي: مع شغل النِّصاب بالدَّ

ين حائٌل بينه  المطالبة والمالزمة والحبس في الحال والمؤاخذة في المآل؛ إذ الدَّ

وبين الجّنة، وأّي حاجة أعظم من هذه؟ فصار كالماء المستَحقِّ بالعطش وثياب 

البذلة، وذلك معتبٌر معدومًا، حّتى جاز التيّمم مع ذلك الماء، ولم تجب الّزكاة 
وإن بلغت ثياب البذلة نصابًا.«)2(

وقـال: »إّن المصـّراة ال ُتـرّد وصاعـًا مـن تمـر« بنـاًء علـى قواعـد كّليـة متعـددة 

ُيظـّن أّنـه بنـى عليهـا رأيـه، منهـا: األصـل »أّن الـرّد إّنما يثبـت بالعيب أو بالشـرط«، 

ـرع عّمـا توّهمـه المشـتري ليـس عيبـًا؛ إذ ليـس مـن شـرط  ونقصـان الّلبـن فـي الضِّ

سـالمة الّشـاة أن تكـون غزيـرة الّلبـن، ولـو كان كذلك لجاز الرّد عنـد قّلة اللبن في 

حـال عـدم التصريـة، وليـس ذلـك بثابـت، فالمشـتري الـذي ظّن غـزارة الّلبن حيث 

لـم يشـترط ذلـك مغتـرٌّ ال مغـرور، ومنهـا: األصـل في »ضمـان المتلفـات أن يكون 

بالمثـل فـي المثليـات، وبالقيمـة فـي القيميـات«، والّتمـر ال يماثل الّلبن المسـتهلك 

فـي الّضـرع، والّصـاع منـه قـد يسـاوي قيمتـه وقـد ال يسـاويها، ومنهـا: »األصـل في 

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج1، ص54. 	)1(

ين محّمد بن عبد الواحد السيواسي. فتح القدير، مع تكملته »نتائج األفكار«،  ابن الهمام، كمال الدِّ 	)2(

لقاضي زاده، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج2، ص161.
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الخيـارات الثابتـة بالشـرع مـن غيـر شـرط أنهـا ال تتقـّدر بالثالثـة«، كخيـار العيـب، 
وخيـار الرؤيـة، وخيـار المجلس.)1(

وقال: »ال يجوز بيع الّرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر« -وهو 

بيع العرايا المرّخص فيه بشروٍط عند الجمهور استثناًء من المزابنة-)2( بناًء على 

فأّما  والّنساء،  التفاضل  بنوعيه:  البيع  هذا  في  إذ هو حاصٌل  با«؛  الرِّ »ُحرمة  كّلية 

عّما  والنقصان  الزيادة  يحتمل  النخل  على  التي  الّرطب  تخريص  فألّن  التفاضل 

ساء، فألّن قبض الّرطب يتأّخر إلى وقت الجذاذ.  قابلها من التمر المكيل، وأّما النَّ

بأّنها رجوع الواهب في صفة هبته  العرّية المرّخص فيها شرعًا  وفّسر أبو حنيفة 

قبل تمّكن الموهوب له من قبضها، يرجع عن هبته الّرطب على رؤوس النخل 
إلى هبته التمر مكياًل، وأّن ذلك ليس من باب البيع إاّل مجازًا.)3(

ُب مطلقًا؛ إذ  وقال بـ«إيكال تغريب الّزاني البكر إلى نظر اإلمام«؛ أي: ال ُيغرَّ

التغريب تعزيٌر زائٌد عن الحّد عنده. وعّلل الحنفية ذلك بكّلية »المصلحة« حيث 

قال المرغيناني )توفي 593ه(: »وال ُيجمع في البكر بين الجلد والّنفي... ألّن في 

نا النعدام االستحياء من العشيرة، ثّم فيه قطع مواد البقاء،  التغريب فتح باب الزِّ

نا... إاّل أن يرى اإلمام في ذلك  فرّبما تّتخذ زناها مكسبة، وهو من أقبح وجوه الزِّ

مصلحًة، فيغرِّبه على قدر ما يرى، وذلك تعزيٌر وسياسة، ألّنه قد يفيد في بعض 
األحوال، فيكون الّرأي فيه إلى اإلمام.«)4(

كّفارة  في  يومًا  سّتين  واحٍد  مسكيٍن  إطعام  بـ«إجزاء  قولهم  الحنفية  وعّلل 

المنال  قال  الخّلة«، حيث  »سّد  بكّلية  مسكينًا،  سّتين  كإطعام  ذلك  وأّن  هار«  الظِّ

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج13، ص38 - 39. وانظر أيضًا: 	)1(

ابن دقيق، إحكام األحكام، مرجع سابق، ص698.- 

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص232. 	)2(

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص194. 	)3(

طالل  تحقيق:  »له«،  المبتدي  بداية  شرح  في  الهداية  بكر.  أبي  بن  علي  الحسن  أبو  المرغيناني،  	)4(

يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(، ج2، ص343 - 344.
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خسرو )توفي 885ه(: »]إذا[ أعطى الّطعام كّله مسكينًا واحدًا سّتين يومًا، جاز 

عندنا، ألّن المقصود سّد خّلة المسكين، ورّد جوعته، وذا يتجّدد بتجّدد األّيام، 
فكان هو في اليوم الثاني كمسكين آخر، لتجّدد سبب االستحقاق.«)1(

وعّللوا قول اإلمام محّمد بـ«صّحة شراء الثمار بعد الّصالح وتناهي ِعَظمها 

نضجه،  يكتمل  حتى  الشجر  على  الثمر  بقاء  اشتراط  مع  أي:  التبقية«؛  بشرط 

بكّليات »العرف، وعموم البلوى«، وعلى هذا جرت الفتوى في المذهب)2( مع 

يقتضيه  الّشرط ال  لكون  الجواز،  بعدم  قاال  إذ  يوسف؛  وأبي  أبي حنيفة  خالف 

العقد، ألّن فيه شغاًل لملك الغير، وفيه صفقتان في صفقة، وهما البيع مع اإلجارة، 

أو مع اإلعارة.

قال ابن الهمام: »وجه قول محّمد في المتناهي: االستحسان بالتعامل، ألّنهم 
تعارفوا التعامل،«)3( وقال: »واختاره الطحاوي لعموم البلوى.«)4(

مانٌع  العذر  إذ  الضرر«؛  بكّلية »دفع  بالعذر«  بـ«فسخ اإلجارة  وعّللوا قولهم 

من استيفاء منافع العين المؤّجرة، والمنافع ليست كاألعيان في مذهبهم، بل هي 

أعراٌض ُتستوفى شيئًا فشيئًا؛ أي لحظة بلحظة، فإذا حصل مانٌع من االستيفاء في 

أّي لحظة، انتفت صفة اللزوم عن عقد اإلجارة.

قـال السرخسـي: »عندنـا قد يفسـخ اإلجـارة بالعذر... وعندنا جـواز هذا العقد 

للحاجـة، ولزوُمـه لتوفيـر المنفعـة علـى المتعاقديـن، فـإذا آل األمـر إلـى الّضـرر 

أخذنـا فيـه بالقيـاس، وقلنـا العقـد فـي حكـم المضـاف فـي حـقِّ المعقـود عليـه، 

واإلضافـة فـي عقـود التمليـكات تمنـع الّلـزوم فـي الحـال كالوصيـة، ثـّم الفسـخ 

منال خسرو، محّمد بن فرامرز. درر الحكام شرح غرر األحكام، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية،  	)1(

)د. ت.(، ج1، ص395.

ابن عابدين، رّد المحتار، مرجع سابق، ج4، ص556. 	)2(

ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج6، ص288. 	)3(

المرجع السابق، ج6، ص287. 	)4(
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بسـبب العيـب لدفـع الّضـرر، ال لعيـن العيـب، فـإذا تحّقـق الّضـرر فـي إيفـاء العقـد 
يكـون ذلـك عـذرًا فـي الفسـخ.«)1(

وعّللوا قولهم بـ«التفريق بين االستصناع المتعامل به، وغير المتعامل به« بكّلية 

»العرف« حيث يكون غير المتعامل به فاسدًا، ألّن االستصناع عقٌد على معدوم، 

وهو في األصل غير جائز، وإّنما ُشرع استثناًء لحاجة الّناس، ومعيار الحاجة هو 

التعامل، فإذا لم يتعاملوا باالستصناع في أمٍر ما دّل على عدم الحاجة، فيبقى على 

َلم. ف َسَلمًا مع توافر شرائط السَّ أصل المنع، فال يجوز إاّل بضرب األجل، فُيكيَّ

االستصناع...  جواز  يأبى  كان  وإن  »القياس  616ه(:  )توفي  مازة  ابن  قال 

إاّل أّنا تركنا القياس وجّوزناه بتعامل الّناس... بخالف االستصناع فيما ال يتعامل 

ز لالستصناع التعامل، ففيما ال  الّناس فيه، نحو الثياب وما أشبه ذلك، ألّن المجوِّ
تعامل فيه ال يجوز، فيعمل فيه بالقياس.«)2(

بشرط  نقضه  وجواز  المحاربين،  الكّفار  مع  الّصلح  بـ«جواز  قولهم  وعّللوا 

م؛  الّنبذ إذا أراد قتالهم« أي: بشرط إعالمهم بالنقض تحّرزًا من الغدر، فإّنه محرَّ

إذ »اإليمان قيد الفتك«)3( كما في الحديث الّصحيح، بكّلية »المصلحة«.

منهم،  فريقًا  أو  الحرب  أهل  يصالح  أن  اإلمام  رأى  »وإذا  المرغيناني:  قال 

وكان في ذلك مصلحة للمسلمين، فال بأس به... وألّن الموادعة جهاٌد معًنى إذا 

وإن صالحهم  به...  الشّر حاصٌل  دفع  المقصود وهو  للمسلمين، ألّن  كان خيرًا 

مّدة ثّم رأى نقض الّصلح أنفع، نبذ إليهم وقاتلهم... وألّن المصلحة لّما تبّدلت 

كان الّنبذ جهادًا، وإيفاُء العهد ترَك الجهاد صورًة ومعنى، فال بّد من الّنبذ تحّرزًا 

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج16، ص2. 	)1(

ابن مازة، أبو المعالي محمود بن أحمد. المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق: عبد الكريم  	)2(

سامي الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م، ج7، ص135.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الجهاد، باب: في العدّو ُيؤتى على غّرة ويتشّبه بهم،  	)3(

حديث رقم 2769، ج3، ص87. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2802، ج1، ص541.- 
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عن الغدر... وُيكتفى في ذلك بمضّي مّدة يتمّكن ملكهم بعد علمه بالّنبذ من إنفاذ 
الخبر إلى أطراف مملكته، ألّن بذلك ينتفي الغدر.«)1(

- اإلمام الشافعي ومدرسته:)2(

قال الّشافعي بـ«اشتراط النية في الوضوء والتيّمم« مستداّلً على ذلك بكّلية 

أجاز  من  على  »واحتّج  450ه(:  )توفي  الماوردي  قال  بالّنيات«،  »األعمال 

بنّية،  إاّل  التيّمم  بالّنيات«، وال يجوز  »إّنما األعمال   : بقوله  نّية  بغير  الوضوء 
وهما طهارتان فكيف يفترقان؟«)3(

وقال: »غسل اليدين قبل إدخالهما في اإلناء غير واجب«؛ أي: على المستيقظ 

من النوم إذا جاء يتوّضأ، بل مندوب، وعّلل ابن دقيق ذلك بكّلية »اليقين ال يزول 

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج2، ص381. 	)1(

ونظرية  لالستحسان  رفضه  من  ولما شاع  المرسلة،  المصلحة  في  أتباعه  مذهب  نظرًا الضطراب  	)2(

الباعث، ولمحدودية عمله بسّد الذرائع، ولقبوله بخبر الواحد الصحيح مطلقًا، قد ُيظّن أّن الشافعي 

والشافعية ال يستجيزون التعويل على الكّليات العاّمة في االجتهاد والفتوى، غير أّن الّنظر في فروع 

يجدوا  لم  السابقة  المذاهب  من  كغيرهم  أّنهم  وهي  مغايرة،  حقيقة  أمام  يضعنا  ومدرسته  اإلمام 

أّن  العين، على  العاّمة من األحكام والمقاصد، كما سنراه رأي  بالكّليات  محيصًا عن االستدالل 

»فإن عدم  الشافعي:  أدّلة  ترتيب  الجويني في  قال  نّصوا على ذلك صراحة كما  المذهب  ري  منظِّ

المطلوب في هذه الدرجات، لم يخض في القياس بعد، ولكّنه ينظر في كّليات الّشرع ومصالحها 

العاّمة«، وقال: »المعروف من مذهب الّشافعي التمّسك بالمعنى وإن لم يستند إلى أصل على شرط 

بالمصالح  التمّسك  أّن  إلى    الّشافعي  الزنجاني: »ذهب  الثابتة«. وقال  قربه من معاني األصول 

المستندة إلى كّلي الّشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاّصة المعّينة، جائز... واحتّج في 

ذلك بأّن الوقائع الجزئية ال نهاية لها، وكذلك أحكام الوقائع ال حصر لها، واألصول الجزئية التي 

ُتقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية، والمتناهي ال يفي بغير المتناهي، فال بّد إذًا من طريق 

آخر ُيتوّصل بها إلى إثبات األحكام الجزئية، وهي التمّسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الّشرع 

ومقاصده على نحو كّلي، وإن لم يستند إلى أصل جزئي«. انظر:

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص1338، و1114.- 

الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، مرجع سابق، ص320 - 322.- 

الماوردي، أبو الحسن علّي بن محّمد. الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الّشافعي، تحقيق: علّي  	)3(

محّمد معّوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م، ج1، ص87.
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الوجوب  »إّن األمر)1( وإن كان ظاهره  فقال:  الطهارة«  بالشّك«، وكّلية »األصل 

إاّل أّنه ُيصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دّل الّدليل وقامت القرينة ههنا، فإّنه 

 عّلل بأمٍر يقتضي الشّك، وهو قوله: »فإّنه ال يدري أين باتت يده«، والقواعد 
تقتضي أّن الشّك ال يقتضي وجوبًا في الحكم إذا كان األصل المستصحب على 

خالفه موجودًا، واألصل الطهارة في اليد، فلُتستصحب.«)2(

وقال في »المرأة إذا فقدت ولّيها في سفر يجوز أن توّلي أمرها رجاًل«، فقيل: 

المعمولة  الخزف  »أواني  وُسئل عن  اّتسع«،  األمر  »إذا ضاق  فقال:  كيف هذا؟ 

ْوث[، أيجوز الوضوء منها؟« فقال: »إذا ضاق األمر اّتسع«،  الرَّ ْرجين ]أي:  بالسَّ

إذا  »الشيء  فقال:  ثوب«،  يقع على  ثّم  غائط،  يجلس على  »الّذباب  وُسئل عن 
ضاق اّتسع.«)3(

»اإلحصار في  في  إمامه  المذهب-  الّسالم -وهو شافعي  عبد  ابن  وخالف 

التحّلل  يجيز  وال  العدّو،  إحصار  على  اإلحصار  الّشافعي  يقصر  حيث  الحّج«، 

معلِّاًل  ذلك  أجاز  الّسالم  عبد  وابن  ونحوه،  كالمرض  بالعذر،  اإلحصار  حال 

فقال: »والذي ذكره مالك والشافعي ]أي: عدم جواز  الحرج«  بكّلية »رفع  رأيه 

التحّلل لعذٍر غير العدّو[ ال نظير له في الّشريعة الّسمحة التي قال اهلل تعالى فيها: 

ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  فيها:  ]الحج: 78[، وقال  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ژھ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة: 185[، وقال: ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]النساء: 28[، فإّن 
من انكسرت رجُله، وتعّذر عليه أن يعود إلى الحّج والعمرة، يبقى في بقية عمره 

مًا عليه الّنكاح واإلنكاح، وأكل الّصيود،  حاسر الّرأس، متجرِّدًا من الّلباس، محرَّ

أي قوله : »وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإّن أحدكم ال  	)1(

يدري أين باتت يده«. انظر:

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الوضوء، باب: االستجمار وترًا، حديث رقم - 

162، ج1، ص43.

ابن دقيق، إحكام األحكام، مرجع سابق، ص66. 	)2(

الزركشي، المنثور، مرجع سابق، ج1، ص120 - 121. 	)3(
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والتطّيب واالدِّهان، وقلم األظفار، وحلق الّشعر، ولبس الخفاف والسراويالت، 
وهذا بعيد من رحمة الّشرع ورفقه ولطفه بعباده.«)1(

عقد  كّل  وصّحة  خمرًا،«)2(  يّتخذه  لمن  العنب  بيع  بـ«صّحة  الشافعي  وقال 

توافرت فيه شروط الصّحة ظاهرًا، بناًء على كّلية »إجراء األحكام الدنيوية وفق 

الظاهر«، حيث قال: »أصل ما أذهب إليه: أّن كّل عقد كان صحيحًا في الّظاهر 

لم أبطله بتهمة، وال بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصّحة الّظاهر، وأكره لهما النّية 

إذا كانت النّية لو ُأظهرت كانت ُتفسد البيع،«)3( وقوله: »أكره لهما النية...« يعني 

التأثيم عليها، غير أّن ذلك من األحكام األخروية، ال من األحكام الدنيوية، فهي 

جهٌة منفّكة عن الصّحة والبطالن عنده.

بكّلية  ذلك  الشافعية  وعّلل  بالمثّقل«،  القتل  في  القصاص  بـ«إيجاب  وقال 

معصوٌم  الّدم  »وبالجملة  الجويني:  قال  حيث  ماء«  الدِّ وصون  النفوس  »حفظ 

في  القصاص  نفي  أي  فيه؛«)4(  الّشرع  حكمة  يهدم  المثّقل  ومسألة  بالقصاص، 

بيان  الّدماء، وقال في سياق  فيه، وهي حفظ عصمة  الّشرع  المثّقل يهدم حكمة 

منهج الّشافعي في ترتيب األدّلة: »فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض 

في القياس بعد، ولكّنه ينظر في كلِّيات الّشرع ومصالحها العاّمة، وعّد الّشافعي 
من هذا الفّن إيجاب القصاص في المثّقل، فإّن نفيه يخرم قاعدة الّزجر.«)5(

الجمهور  مذهب  هو  كما  بالواحد«  الجماعة  بـ«قتل  قولهم  الشافعية  وعّلل 

بنفس الكّلية الّسابقة »حفظ النفوس وصيانة الّدماء«، وأدخل الزنجاني في التعليل 

كّليات أخرى، وهي »العدل«، و«دفع أشّد الّضررين باألخّف«، فقال: »المماثلة لو 

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص14. 	)1(

الح في الفتنة، ج4،  الشافعي، األّم، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الكراع والسِّ 	)2(

ص152.

المرجع السابق. 	)3(

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص1151. 	)4(

المرجع السابق، ج2، ص1338. 	)5(
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ُروعيت ههنا ألفضى األمر إلى سفك الّدماء المفضي إلى الفناء؛ إذ الغالب وقوع 

القتل بصفة الّشركة، فإّن الواحد يقاوم الواحد غالبًا، فعند ذلك يصير الحيف في 

هذا القتل عداًل عند مالحظة العدل المتوّقع منه، والعدل فيه جوٌر عند النظر إلى 

بأيسرهما، وهذه  الظلمين  دفعًا ألعظم  القتل  فقلنا بوجوب  منه،  المتوّقع  الجور 

ٌن في الّشرع، وال دّل عليها نصُّ كتاب وال سنة، بل  مصلحة لم يشهد لها أصٌل معيَّ

هي مستندٌة إلى كّلي الّشرع، وهو حفظ قانونه في حقن الّدماء، مبالغًة في حسم 
مواد القتل، واستبقاء جنس اإلنس.«)1(

ذلك  أّدى  ولو  بمسلمين«  المتترِّسين  الكّفار  رمي  بـ«جواز  قولهم  وعّللوا 

ديار  على  االستيالء  من  نهم  يمكِّ الكّفار  رمي  ترك  كان  إذا  المسلمين،  قتل  إلى 

الّضررين  أشّد  ودفع  اإلسالم،  بيضة  وحماية  الكّفار،  »قهر  بكّليات  المسلمين، 

باألخّف«، حيث قال الغزالي: »قهر الكّفار واستعالء اإلسالم مقصود، وفي هذا 

]أي: ترك رمي الكّفار ألجل المسلمين المتتّرس بهم[ استئصال اإلسالم واستعالء 

الكفر، فإن قيل: فالكفُّ عن المسلم الذي لم يذنب مقصود، وفي هذا مخالفة 

المقصود، قلنا: هذا مقصود، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين، وال بّد 

باإلضافة، فال  الكّلي، وهذا جزئٌي  إلى  باإلضافة  الترجيح، والجزئي محتقر  من 

يعارض بالكّلي... حفظ خّطة اإلسالم، ورقاب المسلمين أهّم في مقاصد الّشرع 

ن في ساعة أو نهار، وسيعود الكّفار عليه بالقتل، فهذا مّما  من حفظ شخص معيَّ

ال ُيشّك فيه، كما أبحنا أكل مال الغير باإلكراه، لعلمنا بأّن المال حقيٌر في ميزان 
الّشرع باإلضافة إلى الّدم، وُعرف ذلك بأدّلة كثيرة.«)2(

فيهم  يتخّير  بحيث  اإلمام«  إلى  األسرى  في  الّرأي  »إيكال  الّسيوطي  وعّلل 

اإلمام  »تصّرف  وقاعدة:  »المصلحة«،  بكّلية  والفداء  والمّن  والرّق  القتل  بين 

بين هذه األمور بمحض  يتخّير  له أن  بالمصلحة«، فال يجوز  الّرعية منوٌط  على 

التشّهي، قال: »إذا تخّير في األسرى بين القتل، والرِّق، والمّن، والفداء، لم يكن 

الزنجاني، تخريج الفروع على األصول، مرجع سابق، ص321 - 322. 	)1(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص430 - 431. 	)2(
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له ذلك بالتشّهي، بل بالمصلحة، حّتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى 
أن يظهر.«)1(

وحمل ابن دقيق -وهو مالكي تشّفع- النهي عن الّنذر)2( على نوٍع منه، وهو 

وناقش  نذر،)3(  كّل  على  نقمة، ال  دفع  أو  نعمة  بحصول  المشروط  الطاعة  نذر 

المالكيَة في قولهم بكراهة الّنذر مطلقًا -في جملة ما ناقشهم به- بكّلية »الوسائل 

لها أحكام المقاصد« قائاًل: »مذهب المالكية: العمل بظاهر الحديث، وهو أّن نذر 

الّطاعة مكروه وإن كان الزمًا، إاّل أن سياق بعض األحاديث يقتضي أحد أقسام 

الّنذر التي ذكرناها، وهو ما ُيقصد به تحصيل غرض، أو دفع مكروه... وفي كراهة 

الّنذر إشكاٌل على القواعد، فإّن القاعدة تقتضي أّن »وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة 

تعظم  وكذلك  المفسدة،  بحسب عظم  الوسيلة  قبح  و«يعظم  معصية«،  المعصية 

فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة«، ولّما كان الّنذر وسيلًة إلى التزام ُقربة، 

لزم على هذا أن يكون ُقربة، إاّل أّن ظاهر إطالق الحديث دّل على خالفه، وإذا 

حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام الّنذر كما دّل عليه سياق الحديث، 

فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في الّنذر المطلق، فإّن ذلك 

هذا  وليس  الغرض،  تحصيل  على  العبادة  وتوقيف  العوض  طلب  مخرج  خرج 
المعنى موجودًا في التزام العبادة والّنذر بها مطلقًا.«)4(

السيوطي، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ج1، ص121. 	)1(

كما في حديث عبد اهلل بن عمر -رصي اهلل عنهما- عن النبي  أّنه نهى عن الّنذر، وقال: »إّنه ال  	)2(

يأتي بخير، وإّنما ُيستخرج به من البخيل.« انظر:

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: النذر، باب: النهي عن النذر وأنه ال يرّد شيئًا، حديث - 

رقم 1639، ج3، ص1261.

ق على حصول نعمة أو دفع نقمة، النذر المقصود به الحّث أو  وأنواعه ثالثة كما ذكرها: النذر المعلَّ 	)3(

المنع للغير على فعل أو ترك، كقولك: إن دخلت الدار فعلّي كذا، والّنذر المطلق، الخالي من أي 

تعليق على شرط، أو حث، أو منع. انظر:

ابن دقيق، إحكام األحكام، مرجع سابق، ص901 - 902.- 

ابن دقيق، إحكام األحكام، مرجع سابق، ص903 - 904. 	)4(
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االستنباط  منهج  مصداقية  على  -قطعًا-  الدالة  األمثلة  هذه  كّل  وبعد  اآلن 

من كلِّيات الّشريعة، أرجع إلى االعتراضات التي ذكرتها على لسان المتفقِّه في 

الجزئيات بال أدنى اعتباٍر بكّلياتها، الظاّن بأّن الدليل الشرعي إّنما هو آيٌة خاّصة 

السّنة، أو إجماٌع متواتر، أو قياٌس جلّي، وما  القرآن، أو حديٌث خاصٌّ من  من 

ٌت وافتئاٌت وظلماٌت بعضها فوق بعض، فأجيب عنها بما يلي. سواه فَعالَّ

ت- دفـــع االعتراضـــات علـــى توظيـــف الكليـــات التشـــريعية فـــي 

والفتـــوى: االجتهـــاد 

الم  ر السَّ مقدمة: الجزئي الغني عن الرّد إلى الكّليات إّنما هو الّصحيح المفسَّ
من المعارض:)1(

حيح صحيح الثبوت، وال يشترط لذلك التواتر، بل التلّقي بالقبول  أقصد بالصَّ

عند حّذاق الحديث كاٍف إلغناء الحديث عن الرّد إلى الكّلي، وهذا متعلٌِّق بالسّنة 

ال بالقرآن؛ إذ ال شّك في القطع بثبوت القرآن كلِّه، فينصرف النظر في القرآن إلى 

الداللة، والمعارض.

وق  ر ما يعرِّفه الحنفية بأّنه: »ما دّل على معناه المقصود بالسَّ وأقصد بالمفسَّ

زمن  الّنسخ  يحتمل  لكّنه  والتخصيص،  التأويل  تحتمل  ال  واضحًة  داللًة  أصالًة 

زمن  النسخ  احتمال  بعدم  ر  المفسَّ على  يزيد  فهو  المحكم،  ومثله  الّرسالة،«)2( 

ر يغدو محكمًا بعد انقطاع الوحي إذا لم يثبت نسخه، ويقابله  الّرسالة، وكّل مفسَّ

وق األصلي والتبعي، وهو: »ما  عند الجمهور »النّص«، لكن بغض النظر عن السَّ
دّل على معناه داللًة قاطعة ال تحتمل غيره.«)3(

إاّل عند تحقيق المناط، حيث إّن وضوح المعنى من اللفظ، ال يلزم منه تحّقق المناط عند تطبيقه  	)1(

ر ُمعين على  على النازلة التي بين أيدينا بصفة آلية، فالعلم بالكلي الذي يندرج تحته الجزئي المفسَّ

التطبيقية  الوظيفة  على  الكالم  عند  الفكرة  هذه  شرح  وسيأتي  ال،  أم  المناط  تحّقق  بمدى  العلم 

للكليات التشريعية.

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص165. 	)2(

المرجع السابق، ج1، ص203. 	)3(
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وأقصد بالّسالم من المعارض أاّل يثبت دليٌل في مثل قّوته أو أشّد تلوح بينه 

وبينه معارضٌة تمنع من إعماله؛ إذ يلزم من ذلك إهدار اآلخر، وإعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهما.)1(

صّحة  إّن  إذ  كلِّيه؛  إلى  رّده  على  إعماله  يتوّقف  ال  األدّلة  من  النوع  فهذا 

الثبوت، ووضوح الداللة منه، والّسالمة من المعارض يقطع الحاجة إلى االجتهاد 

وضوح  عدم  أو  الصّحة،  في  الشّك  يفرضه  إّنما  الكّلي  إلى  والردُّ  تفسيره،  في 

الداللة، أو ثبوت المعارض،)2( قال الغزالي: »المقطوع به ال يحتاج إلى شهادة 

أصل،«)3( بل إّن هذا النوع من الدليل ال عبرة بما ُيتوّهم من مخالفته للكّليات؛ إذ 

إّن اندراجه في كّلية صحيحة معتبرة -سواء علمناها أم جهلناها- أمٌر مجزوم به، 

وإلى هذا ينصرف ما يؤثر عن الّسلف والعلماء من ذّم الرأي المقابل للنصوص، 

كقول أبي بكر : »أّي أرض تقّلني، وأّي سماء تظّلني إن قلت في آيٍة من كتاب 

اهلل برأيي، أو بما ال أعلم،«)4( وقول عمر بن الخّطاب : »أصحاب الّرأي أعداء 

تت منهم أن يعوها، واستحيوا حين  الّسنن، أعيتهم األحاديث أن يحفظوها، وَتَفلَّ

ُسئلوا أن يقولوا: ال نعلم، فعارضوا الّسنن برأيهم، فإّياكم وإّياهم،«)5( وقول سهل 

أي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرّد على  الرَّ هموا  ابن حنيف: »اتَّ

في  ُيطرح  السؤال  هذا  أّن  ال؟  أم  المعارض  عن  البحث  يجب  هل  مسألة:  في  الباحث  مختار  	)1(

األدّلة من  بين  بما  التشريعية، واإللمام  المنظومة  بغالب  والمجتهد صفته اإلحاطة  المجتهد،  حّق 

تعارضات، ومن كان هذا شأنه إّما أن يعلم بوجود المعارض تلقائيًا، وإّما أن يشتّم ريحه، ويجد 

قوي  إذا  وضعفه،  االحتمال  ذلك  قّوة  بحسب  المعارض  عن  بالبحث  فُيؤمر  احتماله،  نفسه  في 

وجب عليه البحث، وإذا ضعف جّدًا فال عليه أن يبحث، أّما الذي ال يحيط بالمنظومة التشريعية، 

وتعارضات أدلتها، وال عنده حاّسة اشتمامها، فال يجوز له العمل بالدليل مع الجهل التاّم بإمكان 

المعارضة وعدم إمكانها. انظر: 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص185.- 

أو تحقيق المناط عند التطبيق، وسيأتي الكالم عنه منفردًا في الوظيفة التطبيقية للكليات التشريعية. 	)2(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص425. 	)3(

انظر: ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج1، ص43. 	)4(

المرجع السابق، ج1، ص44. 	)5(
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ناد: »إّن الّسنن ووجوه الحّق لتأتي  رسول اهلل  أمره لرددت...«)1( وقول أبي الزِّ

كثيرًا على خالف الّرأي، فما يجد المسلمون بّدًا من اتِّباعها...«)2( وقول الّشاطبي 

د امتثال األمر، فهم قصد المصلحة أو لم  ف »مجرَّ فيما سياُقه: وإذا قصد المكلَّ

من  ُتتلّقى  الشريعة  أّن  ظّن  »من  الجويني:  وقول  وأسلم،«)3(  أكمل  فهذا  يفهم، 
استصالح العقالء، ومقتضى رأي الحكماء، فقد رّد الّشريعة.«)4(

والمعارض  داللته،  والمظنونة  صّحته،  المظنونة  وهو  الدليل،  هذا  غير  أّما 

الّلسان،  مقتضيات  حدود  في  بالتفسير  التشريعية  الكّليات  فيه  فتعمل  بغيره، 

عند  المسوِّغات،  بحث  في  ذكرت  وقد  المناط.  تحقيق  عن  فضاًل  وبالترجيح، 

هذا  شرح  تكرار  عن  يغني  ما  التشريعي،  الّنسق  على  المحافظة  عن  الحديث 

المعنى، ففيه مقّدمة الجواب.

- دفع االعتراض األول: البيان هو اإلظهار، وليس الظهور:

مواضع  في  و«الّنور«  و«الهدى«،  بـ«البيان«،  شريعته  وجل  عز  اهلل  َوَصف 

كثيرة، كقوله: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻژ ]البقرة: 185[، وقوله: ژۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]آل عمران: 
]النساء:  ائژ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ژۅ  138[، وقوله: 

174[، وقوله: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

»البيان«،  معنى  أّن  غير  الكثيرة.  اآليات  من  وغيرها   ،]9 ]الحديد:  ېژ  ې  ۉ 
و«الهدى«، و«الّنور« اشتبه على المعترض الذي تحّدثت على لسانه، وعلى من 

النصوص  كّل  تكون  أن  »البيان«  مقتضى  بأّن  الوهم  غلطة  في  فوقعوا  يشاكله، 

رقم  حديث  الحديبية،  غزوة  باب:  المغازي،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)1(

4189، ج5، ص128.

والصالة،  الصوم  تترك  الحائض  باب:  الصوم،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)2(

قا بعد ترجمة الباب، ج3، ص35. معلَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص374. 	)3(

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص220. 	)4(
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تلقائيًا،  الفهم  منه  قفزًا يحصل  هن  الذِّ إلى  معانيها  تقفز  ألفاظًا واضحًة  الّشرعية 

وبطريقة فطرية وعفوية، ال حاجة معها إلى تكّلف الجهد والعناء، فاستتبع ذلك 

ى  ُتسمَّ التي  أغوارها  في  والغوص  بالمعاني،  العناية  إلى  الّدعوة  ازدراَء  عندهم 

»نظرية المقاصد«، وهي في بحثنا »نظرية الكّليات« الّشاملة لألحكام والمقاصد 

إّما رفضًا كلِّيًا كما فعلت الظاهرية، وإّما رفضًا عمليًا تلمُسه في  معًا، فرفضوها 

خوا بالمكابرة. الفتاوى، مع اضطرارهم لإلقرار بالنظرية إجمااًل لئاّل يتضمَّ

الّراجح  على  »اإلظهار«  معناه:  اهلل  شرُع  به  الموصوَف  »البيان«  أّن  والحّق 

من أقوال األصوليين، وليس »الظهور«)1(، وقد عّرفوا البيان بأّنه: »إظهار المعنى 

إلى  يحتاج  اإلظهار  أّن  والفرق  به«)2(،  تسّتر  عّما  منفصاًل  للمخاَطب  وإيضاحه 

قد  الواسطة  وهذه  الواسطة،  تلك  إلى  يحتاج  ال  والظهور  المظِهر،  هي  واسطٍة 

جت  يب  ژىب  تعالى:  قوله  في  كما  وجل  عز  اهلل  أعني:  نفُسه،  الّشارع  هي  تكون 

حتژ ]القيامة: 19[، أو الّنبي  كما في قوله تعالى: ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤژ ]النحل: 44[، وقد تكون أهل العلم واالجتهاد، كما في قوله تعالى: 
 ،]187 عمران:  ]آل  ڀژ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

وقوله: ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]العنكبوت: 49[.

يقول اإلمام الّشافعي  في بيان أنواع البيان: »فجماع ما أبان اهلل لخلقه في 

كتابه، مّما تعّبدهم به لما مضى من حكمه جّل ثناؤه، من وجوه: فمنها: ما أبانه 

ن كيف هو على لسان نبيِّه... ومنه  لخلقه نّصًا... ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبيَّ

ما سّن رسول اهلل  مّما ليس هلل فيه نصُّ ُحكم... ومنه ما فرض اهلل على خلقه 

االجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في االجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مّما 
فرض عليهم.«)3(

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص24. 	)1(

المرجع السابق، ج1، ص24. 	)2(

الشافعي، الّرسالة، مرجع سابق، ص111 - 112. 	)3(
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ويقول ابن العربي في تفسير قوله تعالى: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]النساء: 

وإّنما  الَجَفَلى)1(،  يدركه  نّصًا  األحكام  طرق  يجعل  لم  سبحانه  اهلل  »إّن   :]176

جعله مظنونًا يختّص به العلماء، ليرفع اهلل تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 

العلم درجات، ويتصّرف المجتهدون في مسالك الّنظر، فيدرك بعضهم الّصواب، 

ر آخر فيدرك أجرًا واحدًا، وتنفذ األحكام الدنيوية على  فيؤجر عشرة أجور، ويقصِّ
ما أراد اهلل سبحانه، وهذا بيٌِّن للعلماء.«)2(

بأّنـه: »التصديـق  الفقـَه  الهمـام  ابـن  الحـاج شـارحًا تعريـف  أميـر  ابـن  وقـال 

ألعمـال المكّلفيـن التـي ال ُتقصـد العتقـاد باألحـكام الّشـرعية القطعيـة مـع ملكـة 

االسـتنباط«: »وآثـر لفـظ االسـتنباط علـى االسـتخراج ونحـوه إشـارًة إلـى مـا فـي 

اسـتخراج األحـكام مـن الّنصـوص مـن الُكلفـة والمشـّقة الملزومـة لمزيـد الّتعـب 

كمـا هـو الواقـع، فـإّن اسـتعماله الكثيـر لغـًة فـي اسـتخراج المـاء مـن البئـر والعيـن، 
والتعـب الزم لذلـك عـادة.«)3(

ابتالًء، فما  العلم  البيان شاّقًا مكلفًا، وهو موكوٌل إلى أهل  وإذا كان بعض 

إذ  باٌب منه؛  الجزئية  التشريعية على األدّلة  الكلِّيات  البحث من هيمنة  يثبته هذا 

حقيقة هذه الهيمنة هي بيان مواضع االشتباه، ومكامن االحتمال، ومحاّل الظنون 

بما يزيل عنها ذلك من خالل رّد المحتمالت إلى المقطوع به من كّليات األحكام 

والمقاصد، وحملها على وجه المؤالفة بينها وبينها.

- دفع االعتراض الثاني: الخاّص والعاّم ليسا هما الجزئي والكّلي:

الخاّص والعاّم عباراتان تختلفان من حيث المدلول على الجزئي والكّلي، 

فالخاّص في االصطالح هو: »اللفظ الموضوع لمعنى واحد على سبيل االنفراد، 

أي: العاّمة من الناس. انظر:  	)1(

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »جفل«، ج11، ص114.- 

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص654. 	)2(

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج1، ص18. 	)3(
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أو على كثير مخصوص،«)1( وهو قطعي عند الجميع، والتعارض بينه وبين الكّليات 

غير وارد، ألّنها قطعية مثله، والقطعيات ال تتعارض، فهي ال تعمل فيه، وال تهيمن 

عليه، أّما الجزئي فحكٌم أو مقصد مختّص بشخٍص من المكّلفين، أو بنوعه دون 

آخرين، أو بزمان، أو مكان، أو حال، وهذا قد يكون قطعيًا في اختصاصه بهذه 

األمور، وقد يكون ظنيًا، فقوله  ألبي بردة بن نيار وقد ذبح ضحيته قبل الصالة، 

وهو غير مجزئ، ولم يبق له إاّل جذعة من المعز، وهي في األصل غير مجزئة: 

»اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك،«)2( جزئٌي قطعي في اختصاص أبي 

بردة بهذا الحكم دون غيره، وقوله : »إّنما نهيتكم من أجل الداّفة التي دّفت،«)3( 

جزئيٌّ قطعي في اختصاص مقصد النهي عن ادِّخار لحوم األضاحي بحال الداّفة، 

نساء  اختصاص  في  ظنيٌّ  جزئيٌّ   ]33 ]األحزاب:  ڃژ  ڃ  ژڃ  تعالى:  وقوله 

والراجح  النِّساء،  لكّل  التعميم  يحتمل  لكّنه  البيوت،  في  القرار  بحكم    النبّي 

االختصاص؛ أي: عدم التعميم، ألّن الخطاب مّتجٌه إليهّن في سياق مطلُعه: ژٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]األحزاب: 32[، وقوله : »ال يحكم أحٌد بين اثنين وهو 
غضبان،«)4( جزئيٌّ ظنيٌّ في اختصاص حكم عدم القضاء بحال الغضب؛ إذ يحتمل 

التعميم لكّل ما فيه تشويش، والّراجح عدم االختصاص؛ أي: التعميم، فترى أّن 

الجزئي يجيء قطعيًا، وظنيًا، والخاّص ال يكون إاّل قطعيًا، واهلل أعلم.

ينصرف  الذي  هو  منه  المطلق  والنوع  تعريفه،  سبق  االصطالح  في  والعاّم 

إليه إطالق األصوليين، وهو ظنيٌّ عند الجمهور، وهو الّراجح، وهذا العاّم غير 

الكّلي؛ إذ الكّلي مستفاد من العاّم القطعي، وقد سبق بيان العالقة بينهما، فالعاّم 

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج2، ص161. 	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األضاحي، باب: قول النبي  ألبي بردة: »ضّح  	)2(

بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك«، حديث رقم 5557، ج7، ص101.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: بيان ما  	)3(

كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي...، حديث رقم 1971، ج3، ص1561.

غضبان،  وهو  القاضي  قضاء  كراهة  باب:  الحدود،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،  	)4(

حديث رقم 1717، ج3، ص1342.
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فيه  فتعمل  الظني  العاّم  أّما  التداخل،  ألجل  إاّل  الكّليات  فيه  تعمل  ال  القطعي 

احتمال  قطع  أي  العموم؛  على  اإلجراء  أحدهما:  العمل:  من  بنوعين  الكّليات 

التخصيص، أو تضعيفه، والثاني: التخصيص.

وإذا كان األمر هكذا، فهيمنة الكلِّيات التشريعية على الجزئيات غير المفّسرة، 

ليس من باب تقديم العاّم على الخاّص، ولكن من باب رّد الظني إلى القطعي.

- دفع االعتراض الثالث: أبرز وظائف الكّليات التشريعية بيان التقرير:

وهو أحد أنواع البيان،)1( وهو: »تأكيد الكالم بما يقطع احتمال المجاز... أو 

بما يقطع احتمال الخصوص،«)2( ولنضف: »أو بما يقطع احتمال التأويل«.

س من توظيف الكّليات التشريعية في االجتهاد  فحيث ينصرف ذهن المتوجِّ

التوظيف هو: صرف  بأّن المقصود الحصري أو األبرز بهذا  الظّن  والفتوى إلى 

الّنصوص عن مقتضياتها األصلية بالتأويل، والتخصيص، والحمل على المجاز، 

الظّن وهٌم  أّن هذا  ُنعلمه  الّصروف،  الندب، وعلى اإلباحة، ونحوها من  وعلى 

منه، أوقعه فيه النظر الجزافي واألحكام المسبقة من جهة، وتسّبب فيه الكاتبون 

يتقّرر  أن  ويسّرني  ثانية.  جهة  من  تحريره  يسيئون  مّمن  الموضوع  هذا  مثل  في 

في هذا البحث بحسٍم أّن أبرز وظائف الكّليات التشريعية هي تقرير المقتضيات 

األصلية للعمومات والظواهر واألوامر والنواهي، وقطع احتمال صرفها عن ذلك 

هذه  وسأثبت  تغيير.  بغير  وإجراؤها  مرجوحًا،  احتمااًل  رف  الصَّ تحتمل  حيث 

ِوجدانها في  يعّز  بوفرة  األمثلة عليها  تنهال  التطبيقي، حيث  الفصل  في  الحقيقة 

الوظائف األخرى.

من  أساسًا  مأخوذٌة  التشريعية  الكّليات  ألّن  التأّمل،  عند  هذا  في  غرابة  وال 

قصد  إثبات  في  الّناس  يعتمد  »لم  الشاطبي:  يقول  كما  والظواهر،  العمومات 

وهي بيان التقرير، بيان التفسير، بيان التغيير، بيان التبديل »النسخ«، بيان الضرورة »السكوت«. انظر:  	)1(

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص27.- 

المرجع السابق، ج1، ص32. 	)2(
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بل  وجه مخصوص،  على  وال  دليل مخصوص،  على  القواعد  هذه  في  الّشارع 

والجزئيات  والمقّيدات  والمطلقات  والعمومات  الظواهر  من  ذلك  لهم  حصل 

الخاّصة في أعيان مختلفة، ووقائع مختلفة في كّل باٍب من أبواب الفقه، وكّل نوٍع 

من أنواعه،«)1( ويقول: »ونصوص الّشارع مفهمٌة لمقاصده، بل هي أّول ما يتلّقى 

منه فهم المقاصد الّشرعية،«)2( وقال ابن عاشور فيما ُتعرف به مقاصد الشريعة: 

»الطريق الثاني: أدّلة القرآن الواضحة الداللة التي يضعف احتمال أن يكون المراد 

انسجام  العربي،«)3( فمّما يدّل على  منها غير ما هو ظاهرها بحسب االستعمال 

الكّليات  عمُل  مختّل:  غير  تشريعي  نسق  في  وانتظامها  أطرافها  والتئام  الّشريعة 

في المحافظة على عموم العمومات، وظهور الظواهر التي منها اشُتّقت وُأخذت، 

بحيث يكون التأويل والتخصيص وما إلى ذلك استثناًء مقارنًة بالتقرير، كما قال 

الشاطبي: »ال يصّح في الظواهر االعتراض عليها بوجوه االحتماالت المرجوحة 

إاّل أن يدّل دليٌل على الخروج عنها،«)4( وقد مّر بنا امتعاضه هو وابن عاشور من 

أشكال  أهّم  التقرير  أّن  يعزِّز  مّما  والتقييد،  التخصيص  بكثرة  الفقهاء  بعض  َوَلع 

تأثير الكلِّيات على الجزئيات.

الكّليات على الجزئيات،  وإذا كان األمر هكذا، فال يقال: ما تجدي هيمنة 

فإّن الكّليات إّنما ُأخذت من الجزئيات، وقد ُعلمت أحكام تلك الجزئيات؟ ألّن 

ن أن يكون حكم كّل واحدة منها على انفراد  الجزئيات التي تنتج الكّلي ال يتعيَّ

قطعيًا، بل أكثر ما ينتج الكلِّي القطعي هو الجزئيات الظنِّية، وكون الجزئية ظّنيًة 

في  ُتسهم  تجعلها  الداللية  سعتها  فإّن  واحدة،  كلِّية  تحت  لالنزواء  ضها  ُيمحِّ ال 

ًة أخرى، وفي خّضم هذا  إنتاج أكثر من كلِّية، فتعود تلك الكّليات فتتجاذبها مرَّ

التجاذب إذا قويت كّليٌة ما على تقرير المقتضى األصلي للجزئية المتجاَذبة: تقرير 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص51. 	)1(

المرجع السابق، ج2، ص388. 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص193. 	)3(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص327 - 328. 	)4(
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غاية  في  أثٌر  فهذا  ذلك،  إلى  ما  أو  الشرعية،  حقيقتها  أو  أو ظهورها،  عمومها، 

تأويلها، أو ما إلى ذلك من وجوه  اإلجداء، ألّنه يفوِّت احتمال تخصيصها، أو 

الجزئيات  نفس  على  الكلِّيات  تأثير  وجه  فهذا  األصلي،  مقتضاها  عن  صرفها 

المأثورة التي منها ُأخذت.

أّما الجزئيات الجديدة المسكوت عن حكمها، فال يشكل وجه تأثير الكّليات 

عليها، فإّنها إذا ُأعطيت حكم جزئية مأثورة ُيعتقد أّنها نظيرتها، فستندرج معها في 

كّلياتها، ويعرض لها من التجاذبات ما يعرض لنظيرتها، وإذا لم ُتعرف لها نظيرة، 

أو ُعرفت لكّنها لو اندرجت معها تحت كّلي ما، انهدم كلٌِّي آخُر ُيعتقد أّنه أجدر 

باشتماله عليها، اندرجت فيه مباشرًة، فتفارق نظيرتها في خصوص هذه الحالة.

- دفع االعتراض الرابع: العموم المعنوي كالعموم اللفظي، بل رّبما ربا عليه:

الكّليات  بـ«الكّليات االجتهادية«:  الرابع-  المعترض -في االعتراض  يقصد 

من  »المنصوص  بعبارة  ويقصد  المنصوصة،  غير  المعنوية  أي:  االستقرائية؛ 

الجزئيات الظنية«: الملفوظ منها، ويقصد بعبارة »الظن الحاصل بالنص أولى من 

الحاصل  الظن  من  أولى  بالملفوظ  الحاصل  الظن  باالستنباط«:  الحاصل  الظن 

باألمر المعنوي.

وعليـه، فقولـه: »إّن الظـّن يتطـّرق إلـى الكّليـات االجتهاديـة كمـا يتطـّرق إلـى 

المنصـوص مـن الجزئيـات الظنيـة، فلنأخـذ الحكـم مـن النـص ولـو كان ظنيـا؛ إذ 

الظـّن الحاصـل بالنـّص أولـى مـن الظـّن الحاصـل باالسـتنباط« غيـر سـليم، ألّنـه 

ال تـالزم بيـن االجتهـاد وتطـّرق الظـّن إلـى المجتَهـد فيـه، فليـس كّل مجتَهـد فيـه 

ظّنيـًا بالضـرورة، بـل كثيـٌر مّمـا يجتهـد فيـه المجتهـد يقطـع فيـه بحكـم، والكلِّيـات 

االسـتقرائية المعنويـة مـن هـذا القبيـل، فمـع كونهـا اجتهاديـة إاّل أّن شـرطها القطـع 

كمـا ذكـرت فـي خصائصهـا، وإذا كان هكـذا، فقوله: »الظـّن الحاصل بالنص أولى 

مـن الظـّن الحاصـل باالسـتنباط« يغـدو حّجـًة عليـه ال لـه، ألّن الكّليـات المعنويـة 

إذا كانـت قطعيـة تربـو علـى النـص اللفظـي الظنـي، والعمـوم المعنـوي القطعـي 
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يربـو علـى العمـوم اللفظـي غيـر القطعـي، فيكـون االسـتنباط من القطعـي أولى من 

االسـتنباط مـن الظنـي.

ن ]وهو  قال الشاطبي: »األصل الكّلي إذا كان قطعيًا قد يساوي األصل المعيَّ

الجزئي المقيس عليه[ وقد يربو عليه بحسب قّوة األصل المعّين وضعفه، كما أّنه 

ن[ قد يكون مرجوحًا في بعض المسائل حكم سائر األصول  ]أي األصل المعيَّ

المعّينة المتعارضة في باب الترجيح... فإن قيل: االستدالل باألصل األعّم على 

المفروضة  القضية  وهذه  كّلي،  األعّم  األصل  ألّن  غير صحيح،  األخّص  الفرع 

جزئية خاّصة، واألعّم ال إشعار له باألخّص، فالّشرع وإن اعتبر كّلي المصلحة 

من أين ُيعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب: أّن األصل 

الكّلي إذا انتظم في االستقراء يكون كلِّيًا جاريًا مجرى العموم في األفراد... ألّنه 

في قّوة اقتضاء وقوعه في جميع األفراد، ومن هنالك اسُتنبط، ألّنه إّنما اسُتنبط 

من أدّلة األمر والّنهي الواقعين على جميع المكّلفين، فهو كّلي في تعّلقه، فيكون 
عاّمًا في األمر به والنهي للجميع.«)1(

- دفع االعتراض الخامس: توظيف الكليات التشريعية مقّيد بقواعد الّلسان، 
ومقتضيات اللغة:

ــة العنايــة بالمقاصــد  قلــُت فــي بحــث المســوِّغات فــي أثنــاء الــكالم علــى قّل

ــان أّن المقصــود بالمقاصــد  ــد بي ــراث األصولــي، وعن مــن حيــث التأليــف فــي الت

فــي  األصوليــون  ــر  يقصِّ لــم  حيــث  الخطــاب،  مقاصــد  األحــكام، ال  مقاصــد 

ــة بمختلــف طرائــق اســتدرار المعانــي مــن األلفــاظ، وإّنمــا وقــع ذلــك مــن  العناي

ــات اللغــة  ــن مقتضي ــًا شاســعًا بي ــم بَنَســب ال يثبــت: إّن ثّمــت فرق المنتســبين للعل

ــة والوضــع  ــرادي للكلم ــن الوضــع اإلف ــات المعجــم، وبي ــير، ومقتضي ــي التفس ف

التركيبــي والســياقي واالســتعمالي، وقــّررُت علــى ضــوء ذلــك بعبــارة حاســمة 

ــٌل  ــم الّنصــوص تّتخــذ منطــق اللُّغــة ِظهريــًا، فهــي توحُّ جازمــة: أّن كّل محاولــة لتفهُّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص40 - 41. 	)1(
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ســت علــى ذلــك، فهــي شــنعاء ال  فــي عمايــة، وخبــٌط فــي غوايــة، وكلُّ َقْولــة تأسَّ
ــدارى.)1( ــوارى، وعشــواء ال ُتجــارى وال ُت ُت

إّنهم-  المعترض:  -يقول  مّمن  وأبرأ  المقام،  هذا  في  بذلك  العهد  د  فأجدِّ

نون من مقتضيات الّلسان، بل سرعان ما يخرقونها، لكّنها براءٌة على الّشرط  يهوِّ

المذكور، وهو أّن مقتضيات الّلسان ليست هي مقتضيات المعجم، بل هي أوسع 

بكثير، فمن مقتضيات اللغة: المطابقة، والتضّمن، وااللتزام، والعبارة، واإلشارة، 

الخاّص،  به  يراد  والعاّم  والتشبيه،  والكناية،  واالستعارة،  واالقتضاء،  والداللة، 

والخاّص يراد به العاّم، والظاهر يراد به غير الظاهر، والحقيقة يراد بها المجاز، 

والكالم ينبئ أّوله عن آخره، وينبئ آخره عن أّوله، والكّل ُيطلق على الجزء، والجزء 

يطلق على الكّل، واالشتراك في اللفظ مع االختالف في المعنى، واالشتراك في 

المعنى مع االختالف في اللفظ، واألمر ُيقصد به الوجوب، والندب، واإلباحة، 

والتهديد، والتعجيز، واإلهانة، والّدعاء، واالستفهام ُيقصد به السؤال، والتقرير، 

والتقريع، والتعّجب، وهلّم جّرا مّما ال أحصي من وجوه الداللة، وسعة العربية.

وليس بالمجتهد حاجٌة إلى القفز على هذه المقتضيات عند إعمال الكّليات، 

في  وتزدحم  يديه،  بين  تعّج  اللغة  مقتضيات  عن  تخرج  التي ال  التفسير  فوجوه 

جعبتيه، فال ُيعرض عنها كّلها إاّل من ُأشرب كأسًا وسعت من الهوى فوق ملئها، 

وحاشا الّشريعة أن يكون مثل هذا من أهلها.

قال الشاطبي: »المعاني غير معتبرة بإطالق، وإّنما ُتعتبر من حيث هي مقصود 

يغ التي هي األصل، واجب، ألّنها مع المعاني كاألصل  يغ، فاّتباع أنفس الصِّ الصِّ
مع الفرع، وال يصّح اّتباع الفرع مع إلغاء األصل.«)2(

وبحثنـا ملتـزٌم بهـذا الـكالم، متقّيـٌد بـه كّل التقيد، لكن ال بّد مـن التنبيه إلى أّن 

كثيـرًا مـن وجـوه الداللـة الدقيقـة تخفـى حّتـى علـى العالـم بوضـع الّلسـان، ناهيك 

انظر: ص212 من هذا الكتاب. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص148. 	)2(
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عـن غيـره، ولهـذا قـال التفتازانـي فـي الـردِّ علـى صـدر الّشـريعة فـي اشـتراطه أن 

تكـون داللـة النـص معلومـًة لـدى كّل عالـم بوضـع الّلغـة، بحيـث إذا لـم يعلمهـا 

بعضهـم بطـل أن تكـون داللـة: »إّن الثابـت بداللـة النـص كثيـرًا مـا يكـون مبنيـًا 

علـى عّلـة فـي معنـى الّنظـم، ال يفهـم كثيـٌر مـن الماهريـن فـي الّلغـة أّن الحكـم 

فـي المنطـوق ألجلهـا، كوجـوب الكّفـارة بـاألكل والّشـرب فـي الّصـوم، والحـّد 

فـي اللواطـة، وغيـر ذلـك مّمـا ال ُيحصـى، فاشـتراط فهـم كلِّ واحـد مّمـن يعـرف 

الّلغـة أّن الحكـم ألجلهـا مّمـا ال صّحـة لـه أصـاًل... الجـزم بـأّن الداللـة اللفظيـة 

إّنمـا اعُتبـرت بالّنسـبة إلـى كّل مـن هـو عالـٌم بالوضـع حّتـى لـو لـم يفهـم البعـض 

لـم تتحّقـق الداللـة، فاسـد، ألّن الثابـت بإشـارة النـص قـد يكـون غامضـًا بحيـث 

ال يفهمـه كثيـٌر مـن األذكيـاء العالميـن بالوضـع، كانفـراد األب باإلنفـاق، واسـتغناء 

أجـر الّرضـاع عـن التقديـر، ونحـو ذلـك، ولهـذا خفـي أقـّل مـدة الحمـل علـى كثير 
مـن الّصحابـة مـع سـماعهم النـّص، وعلمهـم بالوضـع.«)1(

وإذا كان األمر كذلك، فقد هان االعتراض والن، لكّني ال أحسب اإلشكاَل 

تقليب وجوه  في  المجتهد  ببراعة  ذرعه  زال، ألّن حقيقته ضيُق  قد  عن صاحبنا 

الّلسان، وَعْوِمه في بحرها كَعْوم الحيتان، كما فّسر مالك طهارة اإلناء من ولوغ 

بتفّرق  ال  األقوال  بتفّرق  المجلس  في  التفّرق  وفّسر  األدران،  بطهارة  الكلب 

يجعل  أن  المعترض  فيحّب  والّرجحان،  المرجوحية  عن  النظر  بغّض  األبدان، 

يعان، لكّن  هذا القبيل وهتَك العربية في ِقران، ويكيل التهمة للجميع بذات الصِّ

هيهات وشّتان.

- دفع االعتراض السادس: توظيف الكّليات التشريعية مقّيد بضوابط، لكنها 
تقريبية ال رياضية:

إعمال  الحاصل في  التفاوت  أّن  نسلِّم  السادس، فجوابه: ال  االعتراض  أّما 

الكّليات عند أرباب العقول فاحش، وال نسلِّم أّنه غير منضبط، وهذا من وجوه:

ين مسعود بن عمر. شرح التلويح على التوضيح، مصر: مكتبة صبيح، )د. ت.(،  التفتازاني، سعد الدِّ 	)1(

ج1، ص249 - 250.
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األّول: مهّمة االجتهاد عمومًا، وفقه الكّليات خصوصًا، ليس منوطًا بأرباب 

العقول بإطالق، بل بأرباب الحاّسة التشريعية من أهل الّشريعة أصحاب الّرسوخ 

واالرتياض والتحّقق بالعلم والّدين، وهؤالء أخّص من أولئك بكثير، والتفاوت 

بينهم في إعمال الكّليات أضبط بكثير، والشرائط فيهم عسيرة، أجمل البارز منها 

في ثالثة أمور:

رّبانية العالم: قال ابن عروة الحنبلي: »القلب إذا كان نقّيًا نظيفًا زاكيًا، كان 

دق والكذب، والهدي والّضالل، وال سيما إذا  له تمييٌز بين الحّق والباطل، والصِّ

كان قد حصل له إضاءٌة وَذْوٌق من الّنور النبوي، فإّنه حينئذ تظهر له خبايا األمور، 

ودسائس األشياء...«)1( وهو في سياق معرفة األحاديث الموضوعة، واللفظ عاٌم 

ومنطبق على ما نحن فيه، ومفهومه إذا لم يكن نقيًا تقيًا لم يكن من أهل التمييز 

بين الحّق والباطل.

وقال ابن القيم: »كّل من آثر الّدنيا من أهل العلم واستحّبها، فال بّد أن يقول 

على اهلل غير الحّق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، ألّن أحكام الرّب سبحانه 

كثيرًا ما تأتي على خالف أغراض الّناس، وال سّيما أهل الّرياسة، والذين يّتبعون 

الّشبهات، فإّنهم ال تتّم لهم أغراضهم إاّل بمخالفة الحّق ودفعه كثيرًا... وهؤالء ال 

ين، مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم األمران، فإّن اّتباع  بّد أن يبتدعوا في الدِّ

سه فيرى البدعة سّنة،  الهوى يعمي عين القلب، فال يميِّز بين السّنة والبدعة، أو ينكِّ
والسّنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثروا الّدنيا، واّتبعوا الّرياسات والشهوات.«)2(

الجوينــي:  قــال  وأصــواًل:  فروعــًا  الّشــريعة  فنــون  علــى  العالــم  ارتيــاض 

يــن، صفتــه أّنــه أِنــس بأصــول الّشــريعة، واحتــوى  »المجتهــد البالــغ مبلــغ أئّمــة الدِّ

علــى الفنــون التــي ال بــّد منهــا فــي اإلحاطــة بأصــول المســألة، واالســتمكان مــن 

انظر: القاسمي، قواعد التحديث، مرجع سابق، ص165. 	)1(

ــة، 1973م،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــد، بي ــي بكــر. الفوائ ــن أب ــد ب ــد اهلل محّم ــو عب ــم، أب ــن القي اب 	)2( 

ص100 - 101.
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ــة مــا  التصــّرف فيهــا، ]فــإذا[ اســتجمعها العالــم، كان علــى ظــنٍّ غالــب فــي إصاب
ــاد.«)1( ــي مســالك االجته ــف ف ُكلِّ

أربعة:  شرائط  الّشفاء  كتابه  يقرأ  من  على  اشتراطه  أثناء  في  الغزالي  وقال 

بالّنظر  مْعتالًّ  والمطالعة،  المشاّمة  بمجّرد  البغية  َدْرك  نفسه  له  سّولت  من  »فأّما 

األّول، والخاطر الّسابق، والفكرة األولى، مع تقسيم الخواطر، واضطراب الفكر، 

والتساهل في البحث والتنقير، واالنفكاك عن الجّد والتشمير، فاحكم عليه بأّنه 

مغروٌر مغبون، وأْخَلُق به أن يكون من الذين ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿژ ]البقرة: 78[.«)2(

ـــات: »ال ُيســـمح  ـــه الموافق ـــي كتاب ـــر ف ـــى الناظ ـــارطًا عل ـــاطبي ش ـــال الش وق

للّناظـــر فـــي هـــذا الكتـــاب أن ينظـــر فيـــه نظـــر مفيـــد أو مســـتفيد حّتـــى يكـــون 

غيـــر  منقولهـــا ومعقولهـــا،  الّشـــريعة أصولهـــا وفروعهـــا،  مـــن علـــم  رّيـــاَن 

مخلـــد إلـــى التقليـــد والتعّصـــب للمذهـــب، فإّنـــه إن كان هكـــذا خيـــف عليـــه 

أن ينقلـــب عليـــه مـــا ُأودع فيـــه فتنـــًة بالَعـــَرض وإن كان حكمـــًة بالـــّذات، واهلل 
ــواب.«)3( ــق للصـ الموفـ

وقـال الشـيخ عبـد اهلل بـن بيـه -حفظـه اهلل-: »الفتـوى صناعـٌة مرّكبة، وليسـت 

بسـيطة... ومهنـدس هـذه العمليـة الـذي يقـّرر النتيجـة يجـب أن يكـون مرتاضـًا في 
الّشـريعة، بصيـرًا بالمصالـح المعتبـرة فيهـا، متمرِّسـًا بتوازنـات منظومتها.«)4(

»ليس  الّزركشي:  قال  كما  والمعرفة،  العلم  مجّرد  من  أخّص  واالرتياض 

يكفي في حصول الملكة على شيء تعرُّفه، بل ال بّد مع ذلك من االرتياض في 

مباشرته، فلذلك إّنما تصير للفقيه ملكة االحتجاج واستنباط المسائل، أن يرتاض 

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص425. 	)1(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص6 - 8. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص87. 	)3(

ابن بيه، عالقة مقاصد الّشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص157، مع تصّرف يسير. 	)4(
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في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم.«)1(

وقال الخّطابي )توفي 388ه( معلِّقًا على قوله : »إذا حكم الحاكم فاجتهد 

فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر:«)2( »وهذا فيمن كان من 

المجتهدين جامعًا آللة االجتهاد، عارفًا باألصول، وبوجوه القياس، فأّما من لم 

يكن محالًّ لالجتهاد، فهو متكلِّف، وال ُيعذر بالخطأ في الحكم، بل ُيخاف عليه 
أعظم الوزر.«)3(

وحصر ابن عاشور من ُيسمح لهم بتعّلم المقاصد وممارستها في أهل العلم 

دون سواهم، فقال: »وليس كّل مكّلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الّشريعة، فحقُّ 

العاميِّ أن يتلّقى الّشريعة بدون معرفة المقصد، ألّنه ال يحسن ضبطه وال تنزيله، 

ثّم ُيتوّسع للناس في تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حّظهم من العلوم الّشرعية، 
لئاّل يضعوا ما ُيلّقنون من المقاصد في غير مواضعه فيعود بعكس المراد...«)4(

وهذا الّشرط أصبح كالعزيز في أّيامنا، ولو عددنا في أهل الّزمان من تحّقق 

به لقلَّ جّدًا، لهذا كان الّلجاء إلى المجامع الفقهية واجبًا، بل شرطًا في الّنوازل 

العاّمة، وهو الضابط اآلتي.

الّرأي  سداد  »من  القيم:  ابن  قال  العاّمة:  المعضالت  في  الفتوى  جماعية 

اهلل سبحانه  وقد مدح  واحد،  به  ينفرد  أهله، وال  بين  يكون شورى  أن  وإصابته 

المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت الّنازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر 

بن الخّطاب  ليس عنده فيها نصٌّ عن اهلل، وال عن رسوله، جمع لها أصحاب 
رسول اهلل ، ثّم جعلها شورى بينهم.«)5(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص266. 	)1(

سبق تخريجه: ص231، هامش )3(. 	)2(

الخّطابي، أبو سليمان حمد بن محّمد. معالم الّسنن »شرح لسنن أبي داود«، طبع وتصحيح: محّمد  	)3(

راغب الطباخ، حلب، 1932م، ج4، ص160.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص188. 	)4(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج1، ص66. 	)5(
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فهذه شروٌط ُجملية فيمن يتصّدى لالجتهاد عمومًا، وفقه الكّليات خصوصًا، 

والّناعل،  للحافي  ٌع  مشرَّ الباَب  هذا  إّن  نقول:  فلسنا  هّينة،  غير  ترى  كما  وهي 

التفاوت  أّن  والّرائح والقافل، والعالم والجاهل، وإذا كان كذلك، فال شّك في 

المذكور في االعتراض ينحسر جّدًا بهذه القيود.

وغيـــر هـــذه الضوابـــط مّمـــا يتعّلـــق بغيـــر المجتهـــد، بـــل بمنهجيـــة االجتهـــاد فـــي 

ـــا  ـــتبق وصفه ـــي أس ـــذا الموضـــوع، ولكّن ـــام ه ـــي خت ـــا ف ـــات آٍت ذكُره ضـــوء الكلِّي

ــرض إْذ  ــات، والمعتـ ــادالت الّرياضيـ ــق، ومعـ ــن المنطـ ــا ليســـت كقوانيـ اآلن بأّنهـ

ــول:  ــه بالقـ ــل أملـ ــع حبـ ــذا، فنقطـ ــترط هـ ــى أن يشـ ــوع يتمّنـ ــدم الموضـ ــروم هـ يـ

ال ُيرجـــى مـــن الّضبـــط فـــي الّشـــريعة غيـــر التقريـــب والتغليـــب،)1( وهكـــذا هـــو 

الّشـــأن فـــي كلٍّ علـــم موضوعـــه اإلنســـان، نمـــوذُج ذلـــك قـــول الغزالـــي فـــي ضبـــط 

ـــطًا ونـــازاًل : »وال  درجـــات المناســـبة، كيـــف يكـــون الجنـــس منهـــا عاليـــًا ومتوسِّ

يمكـــن ضبـــط درجـــات المناســـبة أصـــاًل، بـــل لـــكلِّ مســـألة ذوٌق آخـــُر ينبغـــي أن 

ينظـــر فيـــه المجتهـــد،«)2( وقولـــه: »وقـــد بيّنـــا أّن ضبـــط هـــذا الجنـــس بالّضوابـــط 

الكّليـــة عســـير، بـــل للمجتهـــد فـــي كّل مســـألة ذوٌق يختـــّص بهـــا، فلنفـــوِّض 

ــا  ــف بمقتضاهـ ــي التكليـ ــٌة فـ ــريعة جاريـ ــد،«)3( ألّن الشـ ــى رأي المجتهـ ــك إلـ ذلـ

ــة  ــروط المنطقيـ ــى الّشـ ــم، ال علـ ــَنن تخاطبهـ ــي َسـ ــن فـ ــادات المخاطبيـ ــى عـ علـ

ــة  ــا المعتـــرض- حبـــل األمـــل، واقنـــع بحبـــل الطمأنينـ ــة، فاقطـــع -أّيهـ والّرياضيـ

ـــا  ـــة كم ـــى التخطئ ـــب عل ـــة، والتصوي يب ـــى الرِّ ـــة عل ـــح الثق ـــل، ورجِّ الموجـــب للعم

تقـــّرر فـــي نتيجـــة بحـــث المســـوِّغات.

الثاني: إذا قيل: ها هم أصحاب الّرسوخ: أبو حنيفة ومالك والّشافعي وأحمد 

مبلغًا  الخلف  بهم  بلغ  ذلك  ومع  بالكّليات،  قالوا  جميعًا  أّنهم  قّررت  قد  مثاًل، 

وانظر كتاب األستاذ أحمد الريسوني بهذا العنوان: »نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم  	)1(

اإلسالمية«.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص313. 	)2(

المرجع السابق، ج2، ص331.  	)3(
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عظيمًا، فالجواب: ال نسلِّم أّن الخلف بينهم عظيم، بل الوفاق الذي بينهم على 

الكّليات هو العظيم، وما ذكرته في المسوِّغات الذاتية في عنصر تشّعب الخالف 

ال  طارٌئ  أمٌر  وأصوله  الفقه  تعاطي  في  االختالل  وأسباب  األخالل  نشوء  من 

ُينسب إلى األئّمة، بل إلى المقلِّدة من األتباع، ُيعذرون في بعضه، ويالمون في 

كثير منه.

ــتنباط أن تكـــون  ــا فـــي اعتبـــار الكّليـــة صالحـــة لالسـ الثالـــث: يشـــترط بحثنـ

قطعيـــة، وقريبـــة مـــن القطـــع، ومـــن ثـــّم أن تكـــون إجماعيـــة أو محـــّل اتفـــاق 

ــات  ــي »الكّليـ ــل فـ ــس يدخـ ــالف فليـ ــه الخـ ــر فيـ ــا كثـ ــا مـ ــى، أّمـ ــة العظمـ األغلبيـ
ــاب.)1( ــذا الكتـ ــر هـ ــي نظـ ــريعية« فـ التشـ

الكّليـــات-  علـــى  االتفـــاق  -مـــع  الحاصـــل  االختـــالف  معظـــم  الرابـــع: 

ســـببه »تحقيـــق المنـــاط«. وتحقيـــق المنـــاط أمـــٌر تتحّكـــم فيـــه عـــوارض الواقـــع 

ومالبســـاته، وعـــوارض الواقـــع ال تقـــّر بيـــن صبـــاح ومســـاء، ناهيـــك عّمـــا بيـــن 

ـــى  ـــًا، وإذا كان المتوخَّ ـــالف مطلق ـــذا االخت ـــن ه ـــكاك م ـــال ف ـــوام، ف ـــرون واألع الق

ـــالٍف ألجـــل العـــوارض هـــو  ـــُربَّ اخت ـــات، ف ـــاط هـــو حفـــظ الكّلي ـــق المن ـــي تحقي ف

ـــول: جائـــز،  ـــه اتفـــاٌق علـــى حفـــظ الكّليـــة المقصـــودة، فتـــرى إمامـــًا يق فـــي حقيقت

ـــًة  ـــرع متحقِّق ـــك الف ـــَة ذل ـــت كّلي ـــت الّنظـــر رأي ـــز، وإذا أمعن ـــر جائ ـــول: غي وآخـــر يق

ـــة التـــي أفتـــى فيهـــا، ومـــع اختالفهـــم فـــي الحكـــم، فإّنهـــم  عنـــد كّل إمـــاٍم فـــي النازل

فـــي الحقيقـــة اتفقـــوا ولـــم يختلفـــوا.

ولو سّلمنا -جداًل- بأّن التفّقه في الكّليات يتسّبب في خبٍط بين اآلراء، فإّن 

َدْرك  دون  بها  واإللحاق  المأثورة،  الجزئيات  تلقِّي  على  العاكَف صاحُبه  التفّقه 

جهاتها الكلِّية، ودون وعي -ولو بالتقريب- بتراتبها فيما بينها من نازل إلى عال، 

أشدُّ خبطًا، وال يلبث هذا العاكف أن يُمدَّ بالماء َثْأطًا، عندما يقيس على الجزئي 

تها للُهْزء واالستخفاف. الهادم للكلِّي، فيعرِّض الّشريعة بُرمَّ

راجع: خاّصة »القطع، واالطمئنان«، ص153. 	)1(
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وواقعيتها  وصلوحها  الّشريعة  التِّساق  االحتياط  السابع:  االعتراض  دفع   -
أولى من االحتياط للخطأ:

احتياطه  فإّن  االجتهاد،  والجزئيات شرائط  الكّليات  في  الّناظر  استجمع  إذا 

تشريع  »بُباللة  البشر  بإغاثة  واستمرارها  وواقعيتها،  الّشريعة، وخلودها،  التِّساق 

مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل«)1( أولى من االحتياط 

للخطأ، بل المطلوب إذا اسُتجمعت المؤهِّالت هو اإلقدام على مَهاِمه االستنباط 

باع، وال عتب على المخطئ بعد ذلك بنصِّ الكتاب  إقدام الّشجاع على زريبة السِّ

والسنة واإلجماع، وهو قوله تعالى: ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓژ ]األحزاب: 5[، وقوله : »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثّم أصاب فله 
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثّم أخطأ فله أجر.«)2(

ووجه هذه األولوية هو عدم تعطيل الّشريعة عن الّصلوح، فإّن في االحتياط 

نزوعًا إلى التوّقف، أو إلى التشديد، كما قال الّنفراوي: »طلب االحتياط تشديٌد 

المصالح  الّشريعة من حفظ  به  ما جاءت  ذلك  يصادم  ما  وكثيرًا  تخفيف،«)3(  ال 

وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وفــي هــذا يقــول ابــن تيميــة: »تمــام الــورع أن يعلــم اإلنســان خيــر الخيريــن، 

ــا،  ــح وتكميله ــل المصال ــى تحصي ــا عل ــريعة مبناه ــم أّن الّش ين، ويعل ــرَّ ــرَّ الش وش

وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وإاّل فمــن لــم يــوازن مــا فــي الفعــل والتــرك مــن 

مــات،  المصلحــة الّشــرعية والمفســدة الّشــرعية، فقــد يــدع واجبــات، ويفعــل محرَّ
ويــرى ذلــك مــن الــورع.«)4(

ويقول الغزالي: »ال ينبغي لإلنسان أن يشتغل بدقائق الورع إالَّ بحضرة عالم 

عبارة مقتبسة من كالم ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص165. 	)1(

سبق تخريجه ص231، هامش )3(. 	)2(

النفراوي، الفواكه الدواني، مرجع سابق، ج1، ص140. 	)3(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج10، ص512. 	)4(
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ف بذهنه من غير سماع، كان ما ُيفسده أكثر  ه إذا جاوز ما ُرسم، وتصرَّ متقن، فإنَّ
ا يصلحه.«)1( ممَّ

كما أّن الدعوة إلى االحتياط بإطالق)2( تتضّمن تبرير التقاعس عن التحصيل، 

اكتفاًء  أوضاعها،  خبايا  ودرك  الّشريعة،  أغوار  سبر  في  التعّمق  عن  والقعود 

بالتشديد الذي يحسنه كّل أحد، كما قال سفيان بن عيينة: »إّنما الفقه الّرخصة من 
ثقة، أّما التشديد فُيحسنه كلُّ أحد.«)3(

مفهـوم  حجيـة  ينكـرون  مـن  علـى  الـرّد  سـياق  فـي  الدرينـي  األسـتاذ  وقـال 

راٌح لعـبء االجتهاد  المخالفـة تذرُّعـًا باالحتيـاط: »هـذا ال احتيـاط فيـه، بـل فيـه اطِّ

الّشـارع فيهـا، واإلهمـال ينافـي االحتيـاط، ونحـن  الواجـب للتعـّرف علـى مـراد 

نتسـاءل هنـا: ِلـَم يكـون االحتيـاط -دائمـًا- حـذرًا مـن توّقـع الخطـأ فـي االجتهـاد، 

والظـّن الغالـب كاٍف فـي صّحتـه؟ وال يكون حذرًا مـن التضييع واإلهمال ألحكام 
شـرعية ال تحصـى كثـرة؟«)4(

أهّم  السبع هي  النقاط  هذه  ولعّل  واألخير.  السابع  االعتراض  فهذا جواب 

ما يرد على الموضوع من اعتراضات، وغيرها أضعف تحريرًا، وأقّل تأثيرًا، فال 

داعي لتتّبعها.

ج2،  ت.(،  )د.  المعرفة،  دار  بيروت:  ين،  الدّْ علوم  إحياء  محمد.  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي،  	)1(

ص112.

سابق،  مرجع  للباحث،  الفقهي،  الخالف  محتكمات  في:  وضوابطه  االحتياط  حقيقة  انظر  	)2( 

ص567 - 620.

ابن عبد البّر، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق:  	)3(

مصطفى بن أحمد العلوي،ومحمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، 1387ه، ج8، ص147. وانظر أيضًا:

تقريب -  »أي:  التقريب  شرح  في  التثريب  طرح  الحسين.  بن  الّرحيم  عبد  الفضل  أبو  العراقي، 

إحياء  دار  مصر:  الرحيم،  عبد  بن  أحمد  ابنه  الشرح  وأكمل  »له«،  المسانيد«  وترتيب  األسانيد 

التراث العربي، )د. ت.(، ج7، ص210.

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص346. 	)4(
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اآلن وقد تمّهد الوطاء لتوظيف الكّليات التشريعية، وتذّلل مهاده، عّمن أمعن 

فإن المقام يستدعينا استحضار ما يلي:

• إّن امتثال النّص بصرف الّنظر عن وجه اندراجه في كلٍّ ما، يجب ويستقيم 

حال ما يكون النّص قطعي الثبوت قطعي الداللة، أو صحيح الثبوت ظاهر 

ر عليه. وهذا في الّشريعة وإن كان أصاًل،  الداللة ظهورًا ال يعارضه ما يعكِّ

رد، فنحتاج  وكثيرًا، ألّنها موضوعٌة على غرض اإلفهام،)1( فإّنه ليس بمطَّ

الّنصوص  منوالها  على  لننظم  القطعية،  التشريعية  الكّليات  معرفة  إلى 

الجزئية غير القاطعة وال الظاهرة وال الثابتة ثبوتًا قطعيًا أو متلقًّى بالقبول، 

فنصلها بالكّليات الالئقة بها، ليجري المتشابه على َسَنن المحكم، والخفّي 

على َسَنن الواضح، والمطلق على َسَنن المقّيد، والعاّم على َسَنن الخاّص، 

وهكذا، فهذا ِمَحزُّ الحاجة األّول.

• األدّلة الجزئية باعتبارها ظنية -في األغلب- ال تخلو من تعارضات بينها، 

في  واقٌع  وال  حقيقي،  غير  أّنه  بما  ضروري  أمٌر  التعارض  ذلك  وإزالة 

نفس األمر، وإّنما هو اعتباريٌّ مضاٌف إلى فهوم المجتهدين، وتلك عملية 

تحكمها قواعد تمّت باألحابيل إلى علوم شّتى، تتعّلق بالثبوت، وبالداللة، 

ومن أهّمها وأبرزها: الكّليات التشريعية، وهذا محزٌّ ثان.

• المسـكوت عنـه مـن األحـكام هـو أعظـم مـا ُيعنـى بـه االجتهـاد، والحاجـة 

إلـى درك الكّليـات التشـريعية التـي ينبني عليها التشـريع المنطـوق به، تغدو 

أمـّس وأخـّص، حّتـى نلحـق بهـا مـا جـدَّ لدينـا مـن جزئيـات لـم تكـن فـي 

زمـن التشـريع، فنجريهـا علـى نحـو مـا أجـراه الّشـارع فـي تلـك الكّليـات 

المعلومـة، وهـذا محـزٌّ ثالـث.

• التنزيل اآللي للنص على الواقع ال يستلزم بالضرورة إفضاءه إلى الحكمة 

والمآالت،  للمناطات،  فإّن  النّص،  هذا  جاء  أجلها  من  التي  الكّلية 

كما ذكر الشاطبي في النوع الثاني، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص64. 	)1(
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العارض  الخفاء  كان  ولئن  ذلك،  على  تأثيرًا  والخصوصيات  واألحوال، 

لألدّلة في مرحلة الفهم أقلِّيًا، واألغلب الوضوح، فإّن خفاء إفضاء التنزيل 

إلى مقاصده كثير، إن لم يكن أكثريًا، كيف ال وهو أعظم مناشئ الخالف، 

وأهّم أنواع االجتهاد على اإلطالق؟ وهو المسّمى: تحقيق المناط.

الكّليات،  إلى روضة  الولوج  تفرض علينا  التي  األربع هي  المحّزات  فهذه 

والّرسوخ فيها، ومنها استلهمُت أّن للكلِّيات التشريعية وظائف أربعًا في االجتهاد 

ووظيفة  اإلنشاء،  ووظيفة  الترجيح،  ووظيفة  التفسير،  وظيفة  وهي:  والفتوى، 

التطبيق. وهو تقسيٌم لم أر من صنعه، وأحسبه يحّل اإلشكال الجدلي المضطرم 

عليه خصام الناس في المقاصد، وهو: هل الكلِّيات أدّلٌة مستقّلٌة عن األدّلة، أم 

نٌة في األدّلة؟ كما يأتي بيانه بعد حين، فتوظيف الكّليات معناه في  هي أدّلة متضمَّ

جملة موجزة:

ما  إزالة  وفي  القاطعة،  غير  النصوص  من  األحكام  استنباط  في  استثمارها 

بينها من تعارض، وفي استنباط أحكام الوقائع غير المنطوق بها، وفي تطبيق ذلك 

كلِّه على المناطات الخارجية.

وفيما يلي شرح ذلك وتفصيله.

2- وظائف الكّليات التشريعية:

أ- الوظيفة التفسيرية:

ـر الّنصـوص،  َيُعـدُّ ابـُن القيِّـم فـي أنـواع الـّرأي المحمـود: الـّرأي الـذي ُيفسِّ

ـر الّنصـوص، ويبيِّـن  فيقـول: »النـوع الثانـي مـن الـّرأي المحمـود: الـّرأي الـذي يفسِّ

ـح محاسـنها، ويسـهِّل طريـق االسـتنباط منهـا،  وجـه الّداللـة منهـا، ويقرِّرهـا ويوضِّ

كمـا قـال عبـدان: سـمعت عبـد اهلل بـن المبـارك يقـول: ليكـن الـذي تعتمـد عليـه 

ـر لـك الحديـث، وهذا هـو الفهم الـذي يختّص اهلل  األثـر، وخـذ مـن الـّرأي مـا يفسِّ
سـبحانه بـه مـن يشـاء مـن عبـاده.«)1(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج1، ص65. 	)1(
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ثــّم ضــرب عليــه األمثلــة مــن فقــه الصحابــة  فقــال: »ومثــال هــذا رأي 

الّصحابــة  فــي العــول فــي الفرائــض عنــد تزاحــم الفــروض، ورأيهــم فــي مســألة 

زوج وأبويــن وامــرأة وأبويــن أّن لــألّم ثلــث مــا بقــي بعــد فــرض الزوجيــن. ورأيهــم 

فــي توريــث المبتوتــة فــي مــرض المــوت، ورأيهــم فــي مســألة جــرِّ الــوالء، ورأيهــم 

فــي المحــِرم يقــع علــى أهلــه بفســاد حّجــه ووجــوب المضــّي فيــه والقضــاء 

والهــدي مــن قابــل، ورأيهــم فــي الحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى ولديهمــا 

ــل  ــر قب ــض تطه ــي الحائ ــم ف ــوٍم مســكينًا، ورأيه ــكلٍّ ي ــا ل ــا وأطعمت ــا وقضت أفطرت

طلــوع الفجــر تصّلــي المغــرب والعشــاء، وإن طهــرت قبــل الغــروب صّلــت الظهــر 
ــر ذلــك.«)1( ــة، وغي والعصــر، ورأيهــم فــي الكالل

للّرأي  لغوية  احتماالٍت  على  التوضيح-  من  -لمزيد  أخرى  أمثلة  وأذكر 

مدخٌل في تفسيرها:

»الّنجس« في قوله تعالى: ژٿ ٿ ٿ ژ ]التوبة: 28[، هل هو نجاسة    -

ية أم معنوية؟ حسِّ

»الحّق« في قوله : »الوتر حقٌّ على كّل مسلم،«)2( هل يعني الوجوب،    -

أم السنية؟

»السائمة« في قوله : »وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة،«)3(    -

هل هو قيد خارٌج مخرج الغالب، أم مخرج التقييد؟

المرجع السابق. 	)1(

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الصالة، باب: كم الوتر؟ حديث رقم 1422، ج2،  	)2(

ص62. قال األلباني: »صحيح«. انظر:

االلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 7147، ج2، ص1200.- 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة الّسائمة، حديث رقم 1567،  	)3(

ج2، ص96. قال األلباني: »إسناده صحيح على شرط مسلم«. انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1399، ج5، ص287.- 
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تضييق  له،«)1( هل هو  فاقدروا  عليكم  ُغّم  »فإن   : قوله  في  »التقدير«    -

العدد، أم التدبير؟

»اإلحصار« في قوله تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]البقرة: 196[، هل    -

يكون بالعدّو فقط، أم بمطلق العذر، كالمرض؟

»العافي« في قوله تعالى: ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]البقرة: 237[ هل    -

هو الّزوج أم الولّي؟

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ  تعالى:  قوله  في  الّرهن«  »قبض    -

ڀژ ]البقرة: 283[، أهو شرٌط في صّحة الّرهن، أم شرٌط في تمامه؟

-  »وصف العارية بالمضمونية« في قوله : »بل عارية مضمونة،«)2( أهو 

مالزم لها، فُتضمن إذا تلفت مطلقًا، أم هو قيد ينصرف إلى جهة التعّدي 

والتقصير في الحفظ؟

»أو« في قوله تعالى: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    -

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گژ ]المائدة: 33[، هل هي للتنويع، أم للتخيير؟

الكافر« في قوله : »ال ُيقتل مؤمٌن بكافر،«)3( هل هو كّل كافر، فيشمل    -

الذمي والمعاهد، أم هو المحارب؟

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الّصوم، باب: قول الّنبي : »إذا رأيتم الهالل  	)1(

فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«، حديث رقم 1906، ج3، ص27.

أحمد، مسند أحمد، مرجع سابق، حديث رقم 15302، ج24، ص13. قال شعيب األرنؤوط:  	)2(

»حديث حسن.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

بالكافر؟ حديث رقم  المسلم  أيقاد  الّديات، باب:  سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب:  أبو داود،  	)3(

4530، ج4، ص180. قال األلباني: »صحيح«. انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6666، ج2، ص1131.- 
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فهذه األمثلة -وغيرها مّما ال يحصى- ُتسيغ الّلغة في تفسيرها أكثر من وجه، 

الوجوه.  تلك  بأصّح  الّظفر  على  يعين  القّيم-  ابن  ذكر  -كما  بالّرأي  فاالجتهاد 

الشيخ  يقول  كما  العقلية،  المناسبة  مطلق  هو  ليس  المشروع  الّرأي  أّن  ومعلوٌم 

عبد الوّهاب خاّلف: »االجتهاد بالّرأي ال ينشئ حكمًا وضعيًا من عند المجتهد، 

وإّنما يكشف عن الحكم الّشرعي الذي نصب الّشرُع أمارات عليه، ومّهد الّطرق 

والمعرِّفات  األمارات  تشهد  التي  العقلية  المناسبة  فالرأي هو  إليه،«)1(  للوصول 

الّشرعية بصّحتها، وال شّك في أّن من أبرز تلك المعرِّفات: الكّليات التشريعية.

أحكام  كّليات  المجتهد  استدعاء  معناها:  التفسيرية  فالوظيفة  عليه،  وبناًء 

من  فيختار  المحتملة،  الجزئية  الّنصوص  تفسير  عند  مقاصدها  وكّليات  الّشريعة 

تلك االحتماالت التي ال يخرج أيٌّ منها عن مقتضيات الّلغة وقواعد الّلسان، ما 

يالئم الكّلية التي يوقن أو يظّن أّن الجزئية محّل البحث تندرج تحتها.

يوافق  أحدهما  للفظ،  تفسيران  عندنا  كان  »إذا  اليوبي:  سعد  الدكتور  يقول 

مقاصد الّشريعة، واآلخر يخالفها، حملناه على ما يوافق مقاصدها، وذلك لدفع 
التناقض عن نصوص الكتاب.«)2(

َيْنشأ  ال  بحيث  العربية،  قواعد  عن  ٌر  متأخِّ الوظيفة  هذه  في  الكلِّيات  فعمل 

من  التفسير  ينشأ  بل  العربية،  قواعد  استقالاًل عن  رأسًا، وال  الكلِّية  من  التفسير 

يغ اللفظية أساسًا، غير أّن اللغة إْذ ال تحسم تفسيرًا  القواعد اللغوية رأسًا، ومن الصِّ

لة  غ أكثر من تفسير، يلجأ المجتهد إلى استدعاء الكلِّيات ذات الصِّ واحدًا، بل تسوِّ

يأخذ  ثّم  المبحوثة،  الجزئية  باالشتمال على  د أجدرها  المبحوثة، فيحدِّ بالجزئية 

من التفاسير اللغوية ما يتناسب مع تلك الكّلية، والمتفقِّه باللغة وحدها ال يفعل 

هذا، فهو ال يعرف الكّليات، وال يستشعر الحاجة إلى معرفتها، بل ال يفرِّق بينها 

ح بين التفاسير بحسب قواعد اللغة وحدها، ويّتخذ ذلك  وبين الجزئيات، فيرجِّ

خاّلف، عبد الوهاب. مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نّص فيه، الكويت: دار القلم، 2005م،  	)1(

ص13.

اليوبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص489. 	)2(
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والظهور  التخصيص،  على  العموم  غالبًا:  أو  أبدًا  م  فيقدِّ مطلقًا،  ويطرده  منهجًا، 

على التأويل، والحقيقة على المجاز، واإليجاب على غيره، والتحريم على غيره، 

تتعّرض  الّذريعة على غيره. وما هذا شأنه وديدنه،  واالحتياط على غيره، وسّد 

البحث  يسعى  الذي  المنهجي  الخطأ  واالنتقاض، وهذا هو  للهدم  كثيرة  كّلياٌت 

للتنبيه عليه، والتحذير منه.

وأنواع االحتماالت في تفسير النصوص متعددة، ولها اعتباراٌت وتقسيماٌت 

مع  فيها،  التشريعية  الكّليات  تأثير  وجه  وبيان  كّلها،  تّتبعها  تكّلفنا  لو  مختلفة، 

التمثيل والتعليل، لاحتجنا إلى مجّلدين أو ثالثة، لهذا سأقتصر على أبرز تلك 

األنواع، وهي اآلتية:

مقتضيات األمر والنهي من حيث مرتبة الطلب.   -

العموم بين اإلجراء والتخصيص.   -

اإلطالق بين اإلجراء والتقييد.   -

الظاهر بين اإلجراء والتأويل.   -

بعض الدالالت بين االعتبار وعدمه.   -

فتعمـــل الكّليـــات التشـــريعية فـــي هـــذه االحتمـــاالت بتأييـــد أحدهـــا وإضعـــاف 

مـــا يقابلـــه.

وهذه األنواع من وجوه االحتمال يشترك فيها نّص القرآن، ونّص السنة على 

حّد سواء، وتختّص نصوص السنة بوجوه أخرى، أهمها:

الحديث بين الصّحة والّضعف.)1(   -

الحديث بين مقامات متعددة يصدر عنها التصّرف النبوي.   -

الحديث بين عموم اللفظ وبيئة التنزيل، وبين عموم اللفظ وواقعة العين.   -

هذا الوجه أدرجته في الوظيفة التفسيرية تجّوزًا من باب المشاكلة. 	)1(
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الحديث بين الرِّوايات المتعّددة.   -

الحديث بين موافقة المنظومة الحديثية والشذوذ عنها.   -

فأبيِّن في الفصل التطبيقي بحول اهلل وجه تأثير الكلِّيات التشريعية عند بعض 

كلٍّ  على  بأمثلة  أجيء  أن  أرغب  وكنت  التطبيقية،  باألمثلة  وذلك  األنواع،  هذه 

منها، لكّن ذرع السطور والصفحات ضاق عن ذلك.

ب- الوظيفة اإلنشائية:

ياسة  بالسِّ العمل  ُيَسمَّ مناقشٌة في  الحنبلي وشافعيٍّ لم  ابن عقيل  بين  جرت 

ابن عقيل في  فيقول: »قال  القيِّم  ابن  ينقلها  إلى نصوٍص خاّصة،  التي ال تستند 

الحزم،  أّنه هو  الّشرعية  ياسة  بالسِّ الّسلطنة  في  العمل  الفنون:)1( جرى في جواز 

: »ال سياسة إاّل ما وافق الّشرع«، فقال  وال يخلو من القول به إمام، فقال شافعيٌّ

ياسة ما كان فعاًل يكون معه الّناس أقرب إلى الّصالح، وأبعد عن  ابن عقيل: السِّ

الفساد، وإن لم يضعه الّرسول ، وال نزل به وحي، فإن أردَت بقولك: »إاّل ما 

وافق الّشرع«؛ أي: لم يخالف ما نطق به الّشرع فصحيح، وإن أردت: ال سياسة 

الّراشدين  الخلفاء  فقد جرى من  للّصحابة،  فغلٌط وتغليٌط  الّشرع  به  نطق  ما  إاّل 

عثمان  تحريق  إاّل  يكن  لم  ولو  بالّسنن،  عالٌم  يجحده  ما ال  والتمثيل  القتل  من 

  علّي  وتحريق  األّمة،  مصلحة  على  فيه  اعتمدوا  رأيًا  كان  فإّنه  المصاحف، 
الزنادقة في األخاديد... ونفي عمر لنصر بن حّجاج.«)2(

عليــه  المنصــوص  فــي  ينحصــر  ال  الّشــرع  أّن  إلــى  يشــير  الــكالم  وهــذا 

بخصوصــه، بــل كّل مــا تضّمــن الّصــالح، ودْرَء الفســاد، ولــم يكــن مخالفــًا لشــيء 

مــن الّشــرع المنصــوص، فهــو شــرٌع أيضــًا، وُمنشــئه المجتهــد شــارٌع، وورود 

ــي  ــٌة ف ــل هــي عاّم ــي الحصــر، ب ــاب الّسياســة الشــرعية ال يعن ــي ب ــة ف هــذه المقال

إّنه من ثمانمائة »800« جزء، المطبوع منه مجّلدان،  وهو كتاٌب يحوي كّل فنون العلم، ويقال:  	)1(

وذلك في طبعة قديمة في الستينات.

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج1، ص29 - 30. 	)2(
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مياديــن الّشــريعة كّلهــا، غيــر أّن الّسياســة مــن أرحــب تلــك المياديــن، ويشــير أيضــًا 

غ اإلنشــاء التشــريعي، وهــو: فقــدان النــّص علــى حكــم  إلــى األســاس الــذي يســوِّ

الجزئيــة محــلِّ البحــث؛ أي: حكمهــا هــي علــى وجــه الخصــوص واالختصــاص، 

ــات: ــال هــذه الجزئي مث

استحالة مشتقات الخنزير بالتصنيع هل تطهِّرها؟   -

-  خطبة الجمعة بغير العربية هل تصّح؟

زكاة األسهم والسندات كيف تكون؟   -

بّخاخة الّربو هل تفسد الّصيام؟   -

اإلحرام للحّج أو العمرة في الطائرة هل يجزئ؟   -

زواج المسيار هل ُيشرع؟   -

َنَسب الولد إلى أبيه بناًء على البصمة الوراثية هل يثبت؟   -

مجلس العقد في التجارة اإللكترونية كيف ينفّض؟   -

تشريح جثة اإلنسان إذا مات لألغراض العلمية هل يجوز؟   -

دار الحرب ودار اإلسالم في ظّل المعاهدات الدولية كيف ُتكّيف؟   -

الخاّصة شيٌء  الّنصوص  ليس في  مّما ال ُيحصى-  فهذه جزئياٌت -وغيرها 

من أحكامها، وقطُعنا باشتمال الّشريعة على حكم كّل واقعة تجدُّ إلى يوم القيامة، 

يأبى أن تبقى هذه الجزئيات عاريًة عن األحكام، فتوّجب على أهل االجتهاد أن 

يبحثوا عن حكمها الذي لو حكم اهلل ورسوله فيها لكان هو، قطعًا أو ظّنًا.

أّن  عرفوا  لّما  األحكام  هذه  البحث عن  إلى سبيل  األصوليون  اهتدى  وقد 

الشريعة مبنيٌة على التعليل، وعرفوا أّنها تّتصف بالكّلية والعموم، فقالوا: نسلك 

أحد طريقين:
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الطريق األّول: أن نبحث عن جزئية منصوص على حكمها تكون نظيرًة لهذه 

األحكام  إذ  الحكم؛  في  معها  فنشركها  العّلة،  في  معها  تشترك  بحيث  الجزئية، 

عند  األحكام  بين  التسوية  وقانونه  الّشرع  عادة  من  ومعلوٌم  العلل،  على  مبنيٌة 

االشتراك في العلل، فهذا هو القياس.

الثاني: أن نبحث عن عموم لفظي، أو عموم معنوي، تكون إرادة  والطريق 

العموم فيه قاطعة، وتكون الجزئية محّل البحث من مشموالته، فنلحقها بحكمه، 

فهذا هو االستنباط مباشرًة من الكلِّيات.

بالكّليات  تعّلقه  كان  وإذا  اإلنشائية،  بالوظيفة  نقصده  ما  هو  العمل  هذا 

التشريعية واضحًا ومباشرًا في الطريق الثاني، فلعّله في الطريق األّول خاٍف، ألّنه 

أبيِّن وجه  فينبغي أن  يبدو،  للكّليات بذلك فيما  إلحاق جزئية بجزئية، وال شأن 

تعّلقه بالكّليات.

يعتمد القياس بوصفه طريقًا إلنشاء األحكام على عنصر »العّلة«، فهو إلحاق 

في  االشتراك  على  بناًء  حكمه  على  منصوص  بأصل  حكمه  عن  مسكوت  فرع 

تنبني عليه عملية اإللحاق، وإذا ُعلم  الذي  العنصر الجوهري  فالعّلة هي  العّلة، 

عللها  على  منصوصًا  بالّضرورة  ليست  أحكامها  على  المنصوص  الجزئيات  أّن 

إليها  ُأوِمئ  نّصًا ظاهرًا محتماًل، ورّبما  قاطعًا، ورّبما  نّصًا  رّبما ُنصَّ عليها  -بل 

درك  على  متوقِّفة  اإللحاق  عملية  تغدو  كّلية-  عنها  ُسكت  ورّبما  إيماء،  مجّرد 

دركها  ف  يتوقَّ أن  فينبغي  أيضًا،  الخفاء  لها  يعرض  العّلة  هي  وها  ابتداًء،  العّلة 

واالطمئنان إليها على تعييرها بأمور غير خافية، فنقول: المعايير غير الخافية هي 

المقطوعة صّح  للكّليات  المظنونة موافقة  العّلة  التشريعية، فمتى كانت  الكّليات 

التعليل بها، ومتى كانت مخالفة لم يصّح. وقد ذكرُت عند الكالم على تجّليات 

األصول«  شهادة  »اشتراط  عنصر  في  األئّمة  عند  الكّليات  من  االستنباط  منهج 

نماذج متعددة من ذلك، فهذا وجٌه لتعّلق القياس بالكلِّيات.

وجٌه ثاٍن: أّن من شروط العّلة أن تكون ضابطًا لحكمة حيث تكون الحكمة 
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المقصودة من  بالحكمة  العلم  يتوّقف على  بكونها كذلك  والعلم  منضبطة،  غير 

وراء التعليل بتلك العّلة؛ إذ الحكمة هي العّلة على الحقيقة لوال أّنها لم تنضبط، 

والحكمة غالبًا تكون كّلية من الكّليات التشريعية المقصدية.

العلل،  إثبات  يعتمد  القياس   ...« عاشور:  ابن  يقول  الوجهين  هذين  وفي 

وإثبات العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الّشريعة كما في المناسبة؛ أي تخريج 

أن  اشترطوا  لّما  أّنهم  ترى  أال  الفارق.  وإلغاء  المناط،  تنقيح  في  وكما  المناط، 

تكون العّلة ضابطًا لحكمة، كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم الّشرعية 
التي هي من المقاصد.«)1(

وجٌه ثالث: أّن الحكمة متى انضبطت جاز التعليل بها رأسًا، وحيث تكون 

كّليًة مقصدية، نكون قد أنشأنا الحكم بناًء عليها أساسًا، وذلك من أبرز مظاهر 

الوظيفة اإلنشائية للكّليات التشريعية.

فيتحّصل من هذا أّن الكّليات ذاُت أثر في إنشاء األحكام بالقياس من خالل 

عنصرين بارزين هما:

- الشهادة للعلل المستنبطة بالّصلوح للعلية، أو بعدم الّصلوح لذلك.

- التعليل المباشر بنوٍع من الكّليات، وهو الحكمة المنضبطة.

النظير  ينعدم  األّول حيث  الطريق  تعّذر  إليه عند  فُيلتجأ  الثاني  الطريق  وأّما 

الجزئي الّصالح للقياس عليه، أو حيث يفضي القياس عليه إلى غلوٍّ في الحكم، 

النصوص  عن  مستقالًّ  إنشاًء  للحكم  منشئًة  التشريعية  الكّليات  تنتصب  فهنا 

الخاّصة، وعن القياس عليها. فإذا كانت الكّلية في نفسها نّصًا عاّمًا متأكِّد العموم، 

متّكررًا، منتشرًا، فصالحيتها لإلنشاء بيِّنة من حيث هي نّص عاّم، فال نركِّز على 

هذا النوع. أّما إذا كانت عمومًا معنويًا -حكمًا كان أو مقصدًا- استقرأه المجتهد، 

البعض  يستشكل  التي  فهذه  مقصد،  في  أو  فقهية  قاعدة  في  عنده  من  وصاغه 

استقاللها بإنشاء األحكام.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص187. 	)1(
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ـــود،  ـــّص الخـــاّص المفق ـــام الن ـــوم مق ـــا تق ـــه: أّنه ـــي إثبات ـــرّدد ف ـــذي ال أت وال

ر، ومقـــام العـــاّم اللفظـــي، وتصلـــح إلنشـــاء األحـــكام  ومقـــام القيـــاس المتعـــذِّ

صلوحـــًا ال ينبغـــي أن تختلجنـــا فيـــه أدنـــى ريبـــة. وإذا كانـــت كذلـــك، فـــال 

ـــاًل.  ـــة اســـمًا وفع ـــي أدّل ـــول: ه ـــل أق ـــة، ب ـــا تشـــبه األدّل ـــذه: إّنه ـــول والحـــال ه أق

ــات  ــن الكّليـ ــتنباط مـ ــج االسـ ــات منهـ ــى تجّليـ ــكالم علـ ــد الـ ــرُت عنـ ــد ذكـ وقـ

عنـــد األئمـــة تأصيـــاًل وتطبيقـــًا مـــا فيـــه َمْقنـــٌع مـــن الّشـــهادة لهـــذه النتيجـــة 

بالّصـــدق والمصداقيـــة.

واالستنباط المباشر من الكّليات باعتبار انقسامها إلى أحكام ومقاصد يكون 

في شكلين:

- االستنباط من الحكم الكّلي، وأكثر ما يبرز هذا النوع في القواعد الفقهية.

المصالح  في  النوع  هذا  يبرز  ما  وأكثر  الكّلي،  المقصد  من  االستنباط   -

المرسلة.

فأضّم هذين العنصرين إلى عنصَرْي الطريق األّول »القياس«، فتجتمع لدينا 

أربعة عناصر هي أبرز مظاهر الوظيفة اإلنشائية للكّليات التشريعية.

الشهادة للعلل المستنبطة بالّصلوح للعلية، أو بعدم الّصلوح لذلك.   -

التعليل بالحكمة المنضبطة.   -

االستنباط بالقواعد الفقهية.   -

االستنباط بالمصالح المرسلة.   -

وسأبيِّن في الفصل التطبيقي أمثلتها.

ت- الوظيفة الترجيحية:

وهذه الوظيفة هي أوسع الوظائف على اإلطالق، ألّنها تتداخل مع الوظائف 
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الثالث األخرى كّلها، فحيث تتعارض)1( وجوه التفسير، ووجوه اإلنشاء، ووجوه 

التطبيق في دليل واحد، تحضر الوظيفة الترجيحية، وتحضر زيادًة على ذلك عند 

تعارض أكثر من دليل.

عملية  في  ُتسهم  أّنها  التشريعية  للكلِّيات  الترجيحية  بالوظيفة  والمقصود 

كالقواعد  متعددة،  علوم  من  حاٍت  مرجِّ جنب  إلى  أحيانًا  والترجيح،  الجمع 

اللغوية، والقواعد األصولية، والقواعد الحديثية، وأحيانًا تستقّل بالترجيح باعتبار 

ذلك  ويختلف  التشريعية،  الهيمنة  قّوة  تكسبها  خصائص  من  عليها  أضفينا  ما 

باختالف نوع التعارض.

وأنواع التعارض وما يقابلها من أنواع الترجيح ال تكاد تنحصر، كما يقول 

الشيخ ابن إبراهيم:

حاٌت فاعتبر               واعلــم بأّن كّلها ال ينحصر وقد َخَلت ُمرجِّ
ة)2( ة                فهي لـدى تعارض َمـِئــنـَّ ُقْطب رحاها قّوة المِظــــــنَّ

وقال السبكي: »واعلم أّن طرق الترجيح ال تنحصر، فإّنها تلويحاٌت تجول 

فيها االجتهادات، ويتوّسع فيها من توّسع في فّن الفقه، فلذلك اقتصرنا على شرح 

ما في الكتاب [يقصد المنهاج] وأّما األمثلة في بابي تراجيح األخبار واألقيسة، 

فإذا ضرب الّضارب بعضها في بعض، وأراد اإلتيان لكّل قسم بمثال، كان طالبًا 
لتطويل عظيم.«)3(

غير أّن الشاطبي في الموافقات حصر أنواعه الُجملية في تقسيٍم هو أنسب 

للكّليات  الترجيحية  للوظيفة  بيانًا  وأحسنها  بحثنا،  بموضوع  تعلُّقًا  التقاسيم 

أقصد بـ«التعارض« ما يشمل ما يمكن فيه الجمع والتوفيق، كما هو مذهب الجمهور. انظر:  	)1(

اإلسالمي، -  الفقه  في  وأثرهما  األصوليين  عند  والترجيح  التعارض  إبراهيم.  محمد  الحفناوي، 

القاهرة: دار الوفاء، 1987م، ص44 - 45.

انظر: الشنقيطي، نثر الورود، مرجع سابق، ج2، ص638. 	)2(

ابن السبكي، اإلبهاج، مرجع سابق، ج3، ص245 - 246. 	)3(
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التشريعية، فذكر أّن للتعارض صورًا أربع، هي:)1(

تعارض جهة كلِّية مع جهة جزئية تحتها.  -

تعارض جهتين جزئيتين كلتاهما داخلٌة تحت كّلية واحدة.  -

تعارض جهتين جزئيتين ال تدخل إحداهما تحت األخرى، وال ترجعان   -

إلى كّلية واحدة.

تعارض جهتين كلِّيتين.  -

ث- الوظيفة التطبيقية »الفتوى«:

الفتوى نوٌع من االجتهاد، فهي أخّص وهو أعّم، وذكُرها بعد »االجتهاد« في 

من  هو  والفتوى«  االجتهاد  في  وأثرها  التشريعية  »الكلِّيات  الكتاب:  هذا  عنوان 

الّشرعي لسائٍل عنه  »بياٌن للحكم  أّنها:  العاّم، ووجه أخّصيتها  الخاّص بعد  ذكر 

في واقعة شاخصة«، فال تكون الفتوى إاّل عن سؤال، كما ال تكون إاّل عن واقعة 

حصلت فعاًل، أو ُيتوّقع حصولها ال على سبيل االفتراض،)2( أّما االجتهاد فيكون 

بغير سؤال، ويجوز فيما لم يقع بعد، ولو على جهة االفتراض.

على  الّشرعي  الحكم  بتنزيل  أي:  بـ«التطبيق«؛  »الفتوى«  تعّلقت  هنا  ومن 

المحّل القابل له في الوقائع الّشاخصة. ومن هنا أيضًا نشأ هذا النوع من االجتهاد، 

وهو الّنظر إلى صالحية المحّل لتنزيل الحكم الّشرعي عليه؛ إذ ليس ذلك معلومًا 

بالّضرورة، وليس كّل ما يظهر بالخطرة األولى محالًّ للحكم الّشرعي فهو كذلك، 

صة، فال  نًة مشخَّ يقول الّشاطبي: »واألفعال ال تقع في الوجود مطلقة، وإّنما تقع معيَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص299 وما بعدها. 	)1(

الحكم  »تبيين  بأّنها:  الفتوى  تعريف  اإلسالمية«  المالية  للمؤّسسات  الشرعية  »المعايير  في:  جاء  	)2(

سبيل  على  ال  ُيتوّقع حصولها  أو  الفتوى-  -نازلة  فعاًل  نزلت  واقعة  في  عنه  سأل  لمن  الّشرعي 

االفتراض«، انظر:

اإلسالمية، -  المالية  للمؤّسسات  الشرعية  المعايير  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  المحاسبة  هيئة 

المنامة: هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2010م، المعيار رقم 29، ص400.
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يكون الحكم واقعًا عليها إاّل بعد المعرفة بأن هذا المعيَّن يشمله ذلك المطلق، أو 

ذلك العاّم، وقد يكون ذلك سهاًل، وقد ال يكون، وكّله اجتهاد،«)1(، واألصوليون 
يسّمون هذا الّنوع: تحقيق المناط.)2(

ولقد ذهبوا في اشتراطه مذهبًا عميقًا يدّل على صميميته البالغة عندما قالوا 

عند  الّنظر  تكرير  المفتي  »يلزم  الواقعة:  تكّرر  عند  االجتهاد  تكرار  مسألة:  في 

تكرار الواقعة عند األكثر،«)3( إذ تحتمل كّل واقعة من العوارض والمالبسات ما 

قد يؤثِّر على تنزيل الحكم عليها، كما قال الشاطبي: »ألّن كّل صورة من صوره 

الّنازلة نازلٌة مستأنفة في نفسها، لم يتقّدم لها نظير، وإن تقّدم لها في نفس األمر، 

لنا  تقّدم  أّنه  فرضنا  إن  باالجتهاد، وكذلك  فيها  الّنظر  بّد من  فال  لنا،  يتقّدم  فلم 
مثلها، فال بّد من النظر في كونها مثلها أّواًل، وهو نظر اجتهاد أيضا.«)4(

بقضائين  مّرتين  فيها  الحمارية حيث قضى  المسألة   في  قال عمر  ولهذا 

قضينا؛«)5(  ما  قضينا وهذه على  ما  »تلك على  واحدة:  مسألٌة  أّنها  مع  مختلفين 

أي: أقّرهما معًا.

وقد ذكر الغزالي أّن هذا االجتهاد يشغل المساحة الكبرى من االجتهاد حيث 
قال: »وهو على التحقيق تسعة أعشار النظر الفقهي.«)6(

والشاطبي جعله شطر االجتهاد فقال: »اعلم أّن كّل مسألة تفتقر إلى نظرين: 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص93. 	)1(

التنزيلي، وفقه الواقع، ونحو ذلك، ومن  التطبيقي، واالجتهاد  ويسّمى عند المعاصرين: االجتهاد  	)2(

خير من كتب فيه: الدكتور عبد المجيد النجار، في الجزء الثاني من كتابه: »في فقه التدين فهمًا 

وتنزياًل«.

ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج4، ص553. وانظر أيضًا: 	)3(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص354 - 355.- 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص91 - 92. 	)4(

عبد الرزاق، المصنف، مرجع سابق، حديث رقم 19005، ج10، ص249. 	)5(

الغزالي، أساس القياس، مرجع سابق، ص42. 	)6(
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نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه،«)1( وقال: »كّل دليل شرعي فمبنيٌّ على 

نفس  إلى  ترجع  الحكم، واألخرى  مناط  تحقيق  إلى  راجعٌة  إحداهما  متين،  مقدِّ

الحكم الشرعي،«)2( وذكر أّن هذا االجتهاد ال ينقطع ما دامت الدنيا، كما أّنه ال 

خالف بين األّمة في قبوله، فقال: »االجتهاد على ضربين: أحدهما ال يمكن أن 

أن  يمكن  والثاني:  الّساعة.  قيام  عند  وذلك  التكليف،  أصل  ينقطع  حتى  ينقطع 

المناط، وهو  بتحقيق  المتعلِّق  االجتهاد  فهو  األّول:  فأّما  الّدنيا،  فناء  قبل  ينقطع 
الذي ال خالف بين األّمة في َقبوله...«)3(

والمناط ُيطلق اصطالحًا على معنيين هما:

ة الحكم الشرعي. األول: علَّ

قال الغزالي: »اعلم أّنا نعني بالعّلة في الّشرعيات مناط الحكم؛ أي ما أضاف 

الّشرُع الحكَم إليه، وناطه به، ونصبه عالمًة عليه،«)4( وقال اآلمدي: »خاتمة في 
أنواع الّنظر واالجتهاد في مناط الحكم، وهو العّلة.«)5(

منــاط  وعدوانــًا  عمــدًا  والقتــل  الخمــر،  تحريــم  منــاط  اإلســكار  ومثالــه: 

ــد  ــاف الســّتة عن ــي األصن ــا ف ب ــم الرِّ ــاط تحري ــات واالدِّخــار من القصــاص، واالقتي

المالكيــة، ونحــو ذلــك.

الثاني: مضمون القاعدة الكّلية.

جوازه  في  نعرف  ال  أّولهما:  فنوعان:  المناط  تحقيق  »أّما  قدامة:  ابن  قال 

خالفًا، ومعناته: أن تكون القاعدة الكّلية مّتفقًا عليها، أو منصوصًا عليها، وُيجتَهد 
في تحقيقها في الفرع.«)6(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص161. 	)1(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص43. 	)2(

المرجع السابق، ج4، ص89 - 90. 	)3(

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص237. 	)4(

اآلمدي، اإلحكام، مرجع سابق، ج3، ص302. 	)5(

ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج2، ص145. 	)6(
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وقال ابن تيمية: »تحقيق المناط: وهو أن يعلِّق الّشارع الحكم بمعنى كّلي، 
فُينظر في ثبوته في بعض األنواع أو بعض األعيان.«)1(

وقال الدريني: »ُيطلق المناط على مضمون القاعدة التشريعية أو الفقهية أو 
معنى األصل الُكّلي الذي ُربط به حكم كلٍّ منهما.«)2(

بُمْدَركه  الحكم  يثبت  »أن  الشاطبي:  يقول  كما  معناه  المناط«  فـ«تحقيق 

الّشرعي، لكن يبقى الّنظر في تعيين محلِّه«)3(؛ أي: ُينظر في الواقعة محلِّ السؤال، 

هل عّلة الحكم الّشرعي، أو مضمون القاعدة الكّلية متحقٌِّق فيها، فيفضي تنزيل 

الحكم عليها إلى مقصوده، أم غير متحقِّق فيها فال يفضي تنزيل الحكم عليها إلى 

مقصوده، بل رّبما أفضى إلى نقيض مقصوده؟

أو قواعد األصول، بل  اللغة،  بقواعد  له  تعّلق  النظر عقلي بحت، ال  وهذا 

يتعّلق بإحاطة المجتهد بعوارض الّنازلة، وخصوصياتها، وحال السائل، والواقع 

مختلف  من  ذلك  إلى  وما  والمكاني،  الزماني  ظرفه  في  السؤال  إّبان  المعاش 

المالبسات، كما بينته في مسّوغ »المحافظة على واقعية الشريعة«، وحيثما قُصر 

نظره في ذلك استعان بأهل الخبرة من كّل ميدان.

واألمثلة على هذا ال تحصى، فأذكر منها نزرًا للتوضيح:

التيّمم بسبب المرض جائز مشروع، لكن يبقى النظر في نوع المرض، هل   -

هو مّما يتأثر باستعمال الماء كأن يتفاقم أو يتأّخر برؤه؟

الجمع بين الّصالتين للعذر من غير سفر وال مطر مشروع، لكن يبقى النظر   -

في صّحة العذر.

الّزكاة إذا استجمعت شروطها في الذهب والفضة واجبة، لكن يبقى النظر    -

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص16. 	)1(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص122، هامش )3(. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص90. 	)3(
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في تحّقق ذلك في الحلّي.

يام، لكن يبقى  ما يصل إلى الجوف عمدًا من منفذ مفتوح مفطر في الصِّ  -

النظر في تحّقق ذلك في قطرة األذن.

إيقاع السعي بين الّصفا من جهة والمروة من جهة شرط في صّحته، لكن   -

يبقى النظر في تحّقق ذلك في الطوابق.

معنى  تحّقق  في  النظر  يبقى  لكن  بالدخول،  للمرأة  كاماًل  يثبت  المهر   -

الدخول في الخلوة من غير جماع.

ــَبه،  ــارق واجــب، لكــن يبقــى النظــر فــي انتفــاء الشُّ إقامــة الحــّد علــى الّس  -

وفــي عــدم إفضــاء القطــع إلــى مفســدة أكبــر، كلحــوق الّســارق بالعــدّو لــو 

ُقطــع فــي الغــزو.

التعاون على البّر والتقوى قاعدة كّلية، لكن يبقى النظر في تحّقق معنى البّر   -

ومعنى التقوى فيما ُيتعاون عليه.

األخذ على يد الظالم حكم كّلي، لكن يبقى النظر في تحّقق غرض األخذ   -

على يده، هل ينكّف ظلمه، أم يستمكن ويتفاقم؟

عصمة دم من قال »ال إله إال اهلل« بحّقها كلية ثابتة، لكن يبقى النظر في   -

تحّقق ذلك في الّساحر.

فهذه األمثلة -وغيرها مّما ال ُيحصى- أحكامها قطعية ال ُيختلف فيها، ومع 

نة قائمًا ودائمًا. ذلك يبقى البحث في تحّقق مناطاتها في صور معيَّ

إذا تقــّرر هــذا، فوجــه تعّلــق الكّليــات التشــريعية بتحقيــق المنــاط ظاهــٌر 

بجــالء حينمــا يكــون المنــاط مضمــون كّليــة مــن الكّليــات؛ إذ تكــون الكليــة هــي 

المقصــودة بالتحقيــق.

هي  الحقيقة  على  العّلة  أّن  عرفنا  فقد  جزئية،  عّلًة  المناط  يكون  حينما  أّما 
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الحكمة الكّلية التي ألجلها صارت هذه العّلة عّلة، وبالتالي فالمقصود بالتحقيق 

على الحقيقة هو تلك الحكمة الكّلية.

فيتحّصل أّن الكّليات التشريعية هي المقصودة بتحقيق المناط على كّل حال، 

وإذا كان األمر كذلك، وجب على المجتهد أن َيْعَلمها وُيْعِملها، فيضعها نصب 

عينيه إّبان كّل تحقيق للمناط، وإذا فعل ذلك، فقد قام بتوظيف الكّليات التشريعية 

التطبيقية. وظيفَتها 

وقد تتّبع فضيلة الدكتور السنوسي -حفظه اهلل- كثيرًا من اجتهادات الّصحابة 

في التطبيق، فرآها تتوزُّعها مسالُك أربعة، فّصلها في كتابه »االجتهاد بالّرأي في 
عصر الخالفة الراشدة«، وهي:)1(

- اإلجراء.

- التعديل.

- التأجيل.

- التوقيف.)2(

وحاصلها: أّن اإلجراء عبارٌة عن تنزيل الحكم على المحّل في الواقع كما 

هو، صورًة ومعًنى، بغير تصّرف، حيث ال يتلّبس بالواقعة ما يدعو لذلك، وهذا 

هو الغالب.

في صورته،  تعديٍل  مع  الواقع  في  محّله  على  الحكم  تطبيق  هو:  والتعديل 

بغيَة استيفاء معناه ومقصده كَماًل،  العّلة، أو زيادة فيها،  يقتضيه نقٌص في وفور 

كتضمين أصحاب الدواب عّما أتلفته، وتوسيع مفهوم العاقلة ليشمل أهل الديوان.

السنوسي، االجتهاد بالّرأي، مرجع سابق، ص455 - 475. 	)1(

ومّهد الستخالص هذه المسالك كلٌّ من: 	)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، عند كالمه على التقرير والتغيير، ص345-340. - 

شلبي، تعليل األحكام، مرجع سابق، عند كالمه على مسالك الصحابة في التعليل،  ص71-36.- 

النجار، في فقه التدّين، مرجع سابق، ج2، ص129 - 145.- 
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والتأجيـل هـو: تأخيـر تطبيـق الحكـم علـى محّلـه إلـى زمـن الحـق تنتفـي فيـه 

العـوارض التـي لـو ُطبِّـق مـع وجودهـا لـم يتحّقـق مقصـوده، ورّبمـا تحّقـق نقيـض 

مقصـوده، كتأجيـل قطـع السـارق فـي الغـزو إلـى مـا بعـد الرجـوع، حيـث يؤمـن 

التحاقـه بالعـدّو.

كلية،  مناطه  ينتفي  حيث  »محّله«،  على  الحكم  تطبيق  عدم  هو:  والتوقيف 

في  للتشابه  زًا،  تجوُّ »محّله«  يقال:  وإّنما  الّرمادة،  عام  في  القطع  مناط  كانتفاء 

الّصورة »صورة الّسرقة مثاًل«، لكّنه على الحقيقة ليس محالًّ للحكم إطالقًا.

الفقهاء  تكّلم عنها  متعددة  المسالك تضّمنتها قواعد وخطط تشريعية  وهذه 

واألصوليون، مثل:

- مراعاة حال المستفتي، أو تحقيق المناط الخاّص.

- اختالف الفتوى باختالف الزمان والمكان والعوائد واألعراف.

- تقييد المباح.

- تقييد الحّق.

- سّد الذرائع.

- فتح الذرائع.

- االستحسان.

- مراعاة الخالف.

- اعتبار المآل.

- التدرج في التطبيق.

فأجتهد في الفصل التطبيقي على ذكر أمثلة على أغلبها، مع بيان أثر الكّليات 

في ذلك.
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ــب  ــات التشــريعية، أجي ــع للكّلي ــف األرب ــذه الوظائ ــد اســتعراض ه واآلن بع

ــر  ــة، أم غي ــة مســتقّلٌة عــن األدّل ــات أدّل ــًا: هــل الكّلي عــن اإلشــكال المطــروح آنف

ــا؟ مســتقّلة عنه

فهذا إشكاٌل يكمن حّله -كُجلِّ اإلشكاالت الجدلية- في فّك مصطلحاته، 

وتحرير النزاع فيه بدّقة، فأقول:

إذا كان المقصود بـ«االستقالل«: أن يأتي المرء بما يزعم أّنه »كّلية تشريعية« 

من  الكتاب، وال  من  -قطعيًا-  لفظيًا  ليست عمومًا  ولكّنها  مقصدًا-  أو  -حكمًا 

السّنة، وليست عمومًا معنويًا حاصاًل باستقراء نصوص الكتاب أو نصوص السنة 

أو هما معًا، ويزعم أّن »الكّلية التشريعية« يجوز أن تستقّل عن ذلك كلِّه باعتبارها 

مناسبًة عقلية، والّشرع ال يأتي بما يخالف العقل، فهذا باطٌل قطعًا، وقواًل واحدًا 

إاّل من خالل  ُتعرف  التشريعية« ال  بالّشريعة، ألّن »الكّلية  ال يختلف عليه عالٌم 

استقراء  من  أو  السّنة،  من  أو  كان  الكتاب  من  عمومه،  في  القاطع  العاّم  النّص 

سبيٌل  ثّمت  وليس  القاطعة،  غير  العمومات  أو  الخاّصة  النصوص  هي  جزئياٍت 

آخر للعلم بها،)1( أّما المناسبة العقلية فال يصّح اعتبارها حّتى يشهد أحد هذين 

و«نفي  الّشرع،)2(  على  حاكم  وغير  شارع،  غير  العقل  ألّن  بصّحتها،  الّسبيلين 
المدرك الّشرعي يكفي لنفي الحكم الّشرعي« كما يقول ابن الهمام.)3(

أي:  الّصحيحة«؛  التشريعية  »الكلِّية  أّن  بـ«االستقالل«:  المقصود  كان  وإذا 

المأخوذة من سبلها المذكورة، يجوز إعمالها رأسًا بغّض النّظر عن وجود نصٍّ 

للقياس  البحث، أو نصٍّ خاصٍّ بجزئية نظيرٍة لها صالحٍة  بالجزئية محّل  خاصٍّ 

فهذا  حال،  كلِّ  وعلى  مطلقًا  الكّلية  بتقديم  لكن  ذلك  في  النظر  مع  أو  عليها، 

من  الّسالم  ر  المفسَّ الّصحيح  الجزئي  الدليل  أولوية  من  ذكرناه  لما  باطل،  أيضًا 

راجع: أنواع الكّليات باعتبار ما منه اسُتفيدت، ص100. 	)1(

راجع: خاّصة »الّشرعية«، ص148. وانظر أيضًا: 	)2(

هندو، محتكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، مبحث: »العقل غير شارع«، ص247 - 296.- 

ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج1، ص263. 	)3(
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المعارض األقوى على الدليل الكلي، وأولوية القياس على هذا الجزئي إذا لم 

ُيْفِض إلى غلوٍّ في الحكم على الدليل الكلي، وقد شرحت عّلة هذه األولوية.

وإذا كان المقصود بـ«عدم االستقالل« أّن »الكلِّية التشريعية الّصحيحة«؛ أي: 

المأخوذة من سبلها المذكورة، ال يصح أن تنفرد بالدليلية في الترجيح، وال في 

إنشاء األحكام، وال في تحقيق المناط، مطلقًا، إاّل أن تكون لفظًا من الّشارع، أو 

إجماعًا، إذ:

إن صـــّح واإلجماع فاجـهد فيه العلــــم قــال اهلل قـــــال رســــوله	
بين الّرســـول وبين رأي فقـيه)1( وحذار من نصب الخالف جهالة	

اللفظية  الكّلية  أّما   . الّصحابة  لدن  من  األّمة  لعلماء  وتغليٌط  غلٌط  فهذا 

أو  كانت  اللفظية -حكمًا  غير  الكّلية  وأّما  نّصًا،  باعتبارها  النقاش  محّل  فخارج 

ُتها بكونها غير لفظية، بل تربو على العموم اللفظي إن  مقصدًا-، فال تنحّط شرعيَّ

لم يكن قاطعًا، كِرَباء كّلية »دفع الّضرر« من حيث هي معنوية وقطعية، على قوله 

: »ال ضرر وال ضرار« من حيث هو خبر آحاد ظني، وليس راقيًا من حيث 
ورّبما  قاطعًا،  كان  إذا  اللفظي  العموم  وتساوي  الصحيحين،  ألحاديث  الصّحة 

ربت عليه بكثرة الجزئيات المنتجة لها،)2( والقطع يتفاوت.

الذي  اإلطالق  على  »الدليل«  مسّمى  َقْصُر  اإلشكال  هذا  في  الغلط  ومنشأ 

ينصرف إليه االستعمال الّشائع، وهو لفظ الكتاب، أو لفظ السّنة، بحيث لو أجبَت 

أبياٌت منسوبة للذهبي. انظر:  	)1(

 - ، ابن الوزير، أبو عبد اهلل محّمد بن إبراهيم. الّروض الباسم في الّذبِّ عن سّنة أبي القاسم

اعتنى به: علي محّمد العمران، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(، ج1، ص11.

راجع قول الشاطبي: »المجتهد ]إذا[ استقرى معنى عاّمًا من أدّلة خاّصة، واّطرد له ذلك المعنى لم  	)2(

يفتقر بعد ذلك إلى دليٍل خاصٍّ على خصوص نازلٍة َتِعّن، بل يحكم عليها -وإن كانت خاّصة- 

بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى، من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إْذ صار ما استقرى من 

عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عاّمة، فكيف ُيحتاج مع ذلك إلى صيغة خاّصة بمطلوبه؟«، انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص304.- 
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سائاًل من هؤالء عن دليل تجويز الّرمي في الحّج قبل الّزوال وبعد الغروب إذا 

اشتّد الزِّحام وخيف الّضرر أو الهالك، بقولك: الدليل: درء الهالك عن النفوس، 

ر، مع أّن ما ذكرَته هو الدليل حّقًا وصدقًا، واسمًا  م وتنكَّ ودفع الّضرر عنها، لتجهَّ

وفعاًل، فاألصوليون يعرِّفون الدليل بأّنه: »ما يمكن التوّصل بصحيح الّنظر فيه إلى 

مطلوب خبري،«)1( ونظم هذا ابُن إبراهيم بقوله:

بنظٍر َصحَّ هو الدليُل)2( وما به للخــبر الوصوُل  

والمطلوب الخبري في الفقه هو »الحكم الّشرعي العملي«، والكلية المعنوية 

موصلٌة إليه من خالل طريقين، كالهما حّجة باإلجماع، وهما:

- االستقراء: وبه تتشّكل الكّلية.

- االستنباط: وبه ُتدرج الجزئية تحت الكّلية، وُتعَطى حكمها.

يغة  قال ابن عبد السالم: »ثّم أدّلة األحكام ضربان: أحدهما: لفظي، يدّل بالصِّ

إّما بواسطة، وإّما  تارة، وبلفظ الخبر أخرى، والثاني: معنوي، يدّل داللة لزوم، 
بغير واسطة.«)3(

وإذا رجعَت إلى ما نقلته عن األئّمة األربعة، ومدارسهم الفقهية من اجتهادات 

من  أدّلٌة  بأّنها  شكٌّ  يختلجك  لم  والمعنوية،  اللفظية  الكّليات  على  فيها  عّولوا 

األدّلة، بل ال عليك أن ترجع، وهاك مثااًل قريبًا:

أجمعوا أّن المدين إذا اّدعى الَفَلس، ولم يتبّين صدُقه، أّنه ُيحبس، فما الدليل؟

اآلمدي، اإلحكام، مرجع سابق، ج1، ص9. وانظر أيضًا: 	)1(

ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص52.- 

الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، تحقيق: أحمد عّزو - 

عناية، بيروت: دار الكتاب العربي، 1999م، ج1، ص22.

الشنقيطي، مذكِّرة أصول الفقه على روضة الناظر، مرجع سابق، ص52. - 

الشنقيطي، نثر الورود، مرجع سابق، ج1، ص46. 	)2(

ابن عبد السالم، اإلمام في بيان أدلة األحكام، مرجع سابق، ص81 - 82. 	)3(
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ولم  الفَلس،  اّدعى  إذا  المدين  أّن  على  مجمعون  »وكّلهم  رشد:  ابن  قال   

ْين... وإّنما  ُيعلم صدقه، أّنه ُيحبس حّتى يتبّين صدُقه، أو يقّر له بذلك صاحب الدَّ

صار الكّل إلى القول بالحبس في الّديون، وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح، 

وهذا  بعض،  من  بعضهم  الّناس حقوقهم«  »استيفاء  في  أمٌر ضرورٌي  ذلك  ألّن 

بالقياس  يسّمى  الذي  وهو  المصلحة،  يقتضي  الذي  بالقياس  القول  على  دليٌل 
المرسل.«)1(

أرأيت؟ فإذا قلت: لعّلها دليٌل عاضد، ال دليٌل واحد، فالجواب: إّنها تكون 

أغراضه  جملة  من  أنماط  أربعة  إلى  وظائفها  وتقسيم  واحدة،  وتكون  عاضدة، 

تحديد نوع دليليتها، فقد رأينا أّنها تنتصب:

- »دلياًل مساعدًا على التفسير« في الوظيفة التفسيرية.

- و«دلياًل مساعدًا على الترجيح« في شطٍر من الوظيفة الترجيحية.

- و«دلياًل مساعدًا على التطبيق« في شطٍر من الوظيفة التطبيقية.

ففي هذا تكون عاضدة، كما تنتصب:

- »دلياًل مستقالًّ بالترجيح« في شطٍر من الوظيفة الترجيحية.

- و«دلياًل مستقالًّ باإلنشاء« في شطٍر من الوظيفة اإلنشائية.

- و«دلياًل مستقالًّ بالتطبيق« في شطٍر من الوظيفة التطبيقية.

وفي هذا تنفرد بالدليلية، وتحمل كّل ما فيها من معنى.

السعودية  المملكة  في  العلماء  كبار  هيئة  الغفيض عضو  يوسف  الشيخ  قال 

المالم عن  رفع  بعنوان: »شرح رسالة  له  ماّدة صوتية  في  الكلِّيات  دليلية  مقرِّرًا 

من  والمحّققون  المتقّدمون  عليه  الذي  »المنهج  تيمية«:  البن  األعالم،  األئمة 

يقضي  ما  وهو  ن،  المعيَّ اللفظي  الّدليل  أحدهما:  وجهان:  الدليل  أّن  المتأّخرين 

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج4، ص76. 	)1(
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بالحكم على المسألة إذا نظرت فيه... ثانيهما: الدليل االستقرائي، ومن خاصّيته 

وأصول  مقاصد  -أي:  واألصول  المقاصد  في  الّنظر  ل  محصَّ وهو  مرّكب،  أّنه 
الّشريعة- الخاّصة والعاّمة.«)1(

قول  المعاصرين  عند  ذلك  نماذج  ومن  أمد،  منذ  المغاربة  يقرِّره  ما  وهذا 

حّجٌة  الكّلي  الّشرعي  الدليل  أّن  »الّراجح  اهلل-:  -حفظه  الخادمي  الدكتور 

ُيعتّد بها، وُيعّول عليها في معرفة األحكام، وإجراء االجتهاد، والقياس،  شرعيٌة 
والترجيح.«)2(

3- ضوابط الكّليات التشريعية:

أستخلصها  المنهجية،  الضوابط  من  بجملة  التشريعية  الكّليات  دليلية  تتقّيد 

الشرح والتعليل، ألّنها مشروحٌة في  يأتي من غير تطويل، وال إسهاب في  فيما 

القارئ  على  تخفى  وال  اآلن،  إلى  مشرعه  من  الكتاب  هذا  من  والطوايا  الثنايا 

بإمعان، فأكتفي بوضعها على طرف الثمام، وهي اآلتية:

أ- أن تكون الكلية التشريعية قطعية أو قريبة من القطع:

كما شرحت ذلك اثناء كالمي عن الخصائص، في الفصل األّول.

ب- أن تكون الكلية التشريعية من قبيل الضروري أو الحاجي عند العدول:

وهذا الشرط مطلوٌب حيث ُيراد من توظيف الكّلية العدول عن اإلجراء؛ أي: 

إجراء المقتضيات األصلية للعمومات والظواهر واألوامر والنواهي، بصرفها عن 

ذلك إلى مقتضيات تبعية، واالستثناء من أصول معينة ألجل الضرورة والحاجة، 

بذلك  ترقى  ال  إذ  التحسينات؛  من  الكّلية  تكون  أن  الحال  هذه  في  يسوغ  فال 

للّصرف عن المقتضيات األصلية، كما قال الغزالي: »فالواقع منها في هذه الرتبة 

انظر المادة في موقع: »www.islamweb.net«، ركن »صوتيات«، »محاضرات ودروس«، »يوسف  	)1(

الغفيص«، »شرح رسالة رفع المالم عن األئمة األعالم«، »الجزء8«، »وقت المقطع: 1سا: 14د: 

52ثا«.

الخادمي، المقاصد االستقرائية، مرجع سابق، ص99. 	)2(
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ن ورد من الشرع الحكم  األخيرة، ال يجوز االستمساك بها ما لم يعتضد بأصل معيَّ
فيه على وفق المناسبة.«)1(

واشتّد الغزالي حينما شرط أن تكون »ضروريًة« فقط، ال حاجية، وأن تكون 

»كلِّيًة« فقط، بمعنى: جماعية ال فردية،)2( حيث قال في مسألة التتّرس: »فهذا مثال 

باعتبار  اعتباُرها  وانقدح  ن،  معيَّ أصل  على  القياس  بطريق  مأخوذة  غير  مصلحة 

ثالثة أوصاف، أّنها: ضرورٌة قطعيٌة كّلية،«)3( حّتى فّسر ابن السبكي هذه الشروط 

بأّنه أراد قطع الطريق إلى القول بها، قال: »واشترطها الغزالي للقطع بالقول به، 
ال ألصل القول به.«)4(

ولهذا، فقد رّد عليه غير واحد من األصوليين، ومنهم األبياري من المالكية 

الثالثة، وهي كونها: ضرورية قطعية كّلية، أمٌر ال يتصّور،  القيود  فقال: »اعتباره 

وال وقوع له في الّشريعة أصاًل،«)5( وقال ابن أمير الحاج: »وتحقيق هذه الّشروط 

في غاية الّندرة، بل يمتنع،«)6( ونقل الزركشي عن القرطبي وابن المنيِّر قولهما: 

»وقال القرطبي: هي بهذه القيود ال ينبغي أن ُيختلف في اعتبارها، وأّما ابن المنيِّر 

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص208. 	)1(

وتنّبه فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الكيالني حفظه اهلل إلى أّن الغزالي إّنما اشترط  	)2(

هذه القيود في خصوص مسألة التتّرس، وهي قمينة بذلك، ألّن فيها قتاًل للنفوس، وليس في كالمه 

ما يدّل على تعميم ذلك، وهذا ملحٌظ جّيد.

كتبه  عن  متأخرًا  المستصفى  باعتبار  وهذا  ص421،  ج1،  سابق،  مرجع  المستصفى،  الغزالي،  	)3(

األخرى، وإال فإّنه لم يشترط هذا في تلك الكتب، بل نّص في شفاء الغليل أّن المصالح الواقعة 

الضروريات  رتية  في  المناسبات  الواقع من  »أّما  فقال:  االستدالل  في  معتبرة  الحاجيات  رتبة  في 

أّنه يجوز االستمساك به إن كان مالئمًا لتصرفات  أو الحاجات -كما فّصلناها- فالذي نراه فيها: 

الشرع...« انظر:

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص209.- 

ابن السبكي، جمع الجوامع، مرجع سابق، ج2، ص329. 	)4(

الشنقيطي، محّمد األمين بن محّمد المختار. المصالح المرسلة، المدينة المنّورة: الجامعة اإلسالمية،  	)5(

1410ه، ص17.

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج3، ص151. 	)6(
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فقال: هو احتكاٌم من قائله، ثّم هو تصويٌر بما ال يمكن عادًة وال شرعًا.«)1(

مّمـا يـدّل علـى أّن »الحاجـة« جماعيـة كانـت أو فرديـة، ذاُت أثـر ومدخـل 

معتبـر فـي العـدول عـن المقتضيـات األصليـة واالسـتثناء مـن األصـول. لكـن مـع 

ذلـك فـال بـّد مـن تقييدهـا بشـروط مفّصلـة بحسـب اعتبـارات وحـاالت متعـددة، 

وهـذا مـن الموضوعـات التـي مـا زالـت تسـتحق الدراسـة؛ إذ لـم أقـف فيهـا علـى 

مـا يشـفي الغليـل فعـاًل.

من  سالٌم  أو  ر  مفسَّ صحيٌح  نصٌّ  البحث  محّل  الجزئية  في  يرد  ال  أن  ت- 

المعارض:

فإذا ورد، فال حاجة إلعمال الكلية؛ إذ تنتفي الحاجة لالجتهاد في التفسير، 

رًا قاطع الداللة على معناه، وثابتا وروده  ولهذا قال الدريني: »النص إذا كان مفسَّ

ألّنه  النّص،  من  فهمه  متعيِّنًا  حينئذ  يصبح  المعنى  ذلك  فإّن  يقينًا،  المشرِّع  من 

يعتبر  آخر...  إلى  المعنى  هذا  إلى صرف  يؤدِّي  اجتهاد  وكّل  غيره...  يحتمل  ال 

خروجًا على العدالة نفسها التي تجّسدت معالمها في هذا النص الصريح القاطع، 
م ال يجوز المصير إليه باإلجماع.«)2( وذلك محرَّ

وقال الشيخ الزرقا )توفي 1938م(: »ما ورد فيه نصٌّ يمنعه بخصوصه، فعدم 
الجواز فيه واضح، ولو ُظّنت فيه مصلحة، ألّنها حينئذ وهم.«)3(

وهذا هو المعلوم من قاعدة »ال اجتهاد في مورد النص.«)4(

النازلة، وقد  بالمناط ومدى تحّققه في  العلم  إلى  فُيحتاج  التطبيق،  أّما عند 

يكون المناط كّلية من الكليات، كما سبق شرحه.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص87. 	)1(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص137 - 138. 	)2(

الزرقا،  ابنه مصطفى أحمد  الفقهية، صّححه وعّلق عليه:  القواعد  شرح  الزرقا، أحمد بن محّمد.  	)3(

دمشق: دار القلم، 1989م، ص210.

انظر شرحها عند: 	)4(

هندو، محتكمات الخالف الفقهي، مرجع سابق، ص138 - 174.- 
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ث- أال يخرج إعمالها عن مقتضيات اللغة وقواعد التفسير:

وهذا في الوظيفة التفسيرية، كما شرحت في دفع االعتراض الخامس.

ج- أال تخالف اإلجماع:

مصلحة  اإلجماع  ُمدرك  يكون  أن  إاّل  ثبوتا صحيحًا،  الثابت  اإلجماع  أي: 

متغيِّرة، فهذا يجوز القول بخالفه عند تغير المصلحة، وهو معلوم أيضًا.

ح- القياس الصحيح على الجزئي أولى من الكّلية إذا لم يْغُل:

وقد نقلت عن ابن عاشور تعليل ذلك حينما قال: »داللة النظير على نظيره 

إلى  أومأ  أو  نظيره،  في  باعتباره  الّشارع  ح  الذي صرَّ المعنى  إلى  إرشادًا  أقرب 

اعتباره فيه، أو أوصل الظّن بأّن الّشارع ما راعى في حكم النظير إاّل ذلك المعنى، 

داللٌة  ما  بُحْكٍم  له  حَكم  حين  للشارع  المرعّي  المعنى  على  النظير  داللة  فإّن 

البحث  في  االنتشار  مؤونَة  الفقيَه  فتكفي  بمثالها...  مصحوبة  ظاهرة  مضبوطة 

الدريني:  أيضًا يصّب قول  المعنى  العالية،«)1( وفي هذا  المعنى من أجناسه  عن 
»القياس أقوى مستندًا من المصلحة المرسلة بداهة.«)2(

إلـى خـرم  الجزئـي  النظيـر  القيـاس علـى  إجـراء  إفضـاء  بالغلـّو:  والمقصـود 

قاعـدة مـن القواعـد الكّليـة القطعيـة، كمـا لـو قيـل بعـدم االقتصـاص مـن الجماعـة 

المتمالئـة علـى القتـل؛ إذ القيـاس المماثلـة، وهي منتفية، فهـذا هادٌم ألصل عظيم، 

هـو: صيانـة الدمـاء، وحفـظ النفـوس، ولهـذا قـال الجوينـي: »القيـاس الجزئـي وإن 

كان جّليـًا إذا صـادم القاعـدة الكّليـة، ُتـرك القيـاس الجّلـي للقاعـدة الكّليـة، وبيـان 

ذلـك بالمثـال: إّن القصـاص معـدوٌد مـن حقـوق اآلدميين، وقياسـها رعايـة التماثل 

عنـد التقابـل علـى حسـب مـا يليـق بمقصـود الباب، وهـذا القياس يقتضـي أال ُتقتل 

الجماعـة بالواحـد، ولكـن فـي طـرده والمصيـر إليه هـدم القاعدة الكّليـة، ومناقضة 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص350 - 351. 	)1(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص474. 	)2(
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الّضـرورة، فـإّن اسـتعانة الظلمـة فـي القتـل ليـس عسـيرًا، وفـي درء القصـاص عنـد 
فـرض االجتمـاع خـرم أصل البـاب.«)1(

وكمـا لـو قيـل: ال ُيمنـع المتصـرِّف فـي ملكـه من مطلـق الحرية فـي التصّرف، 

ولـو أضـّر بغيـره، ألّن القيـاس جـواز التصـّرف، وهـذا هـادٌم ألصـل دفـع الّضـرر، 

ودرء التعّسـف فـي اسـتعمال الحـّق، ولهـذا اعتبـره ابـن القيـم مـن القياس الفاسـد، 

يبيـع شـجرته، وال  يقـول: ال يجـب عليـه أن  الفاسـد  القيـاس  فقـال: »وصاحـب 

يتبـّرع بهـا، وال يجـوز لصاحـب األرض أن يقلعهـا، ألّنـه تصـّرف فـي ملـك الغيـر 

بغيـر إذنـه، وإجبـار علـى المعاوضـة عليـه،«)2( واعتبـر العـدول عـن هـذا القيـاس 

هـو الفقـه الصحيـح فقـال: »وصاحـب الّشـرع أوجـب عليـه إذا لـم يتبـّرع بهـا أن 

يبيعهـا، لمـا فـي ذلـك مـن مصلحـة صاحـب األرض بخالصـه مـن تأذِّيـه بدخـول 

صاحـب الّشـجرة، ومصلحـة صاحـب الّشـجرة بأخـذ القيمـة، وإن كان عليـه فـي 

ذلـك ضـرر يسـير، فضـرر صاحـب األرض ببقائهـا فـي بسـتانه أعظـم، فـإّن الشـارع 

الحكيـم يدفـع أعظـم الّضرريـن بأيسـرهما، فهـذا هـو الفقـه والقيـاس والمصلحـة، 
وإن أبـاه َمـْن أبـاه.«)3(

خ- الكلية النازلة أولى من الدانية، والدانية أولى من العالية عند التآلف:

إلى  بالنظر  األعلى  أّن  من  ومراتبها  الكليات  أنواع  بحث  عند  شرحته  لما 

ٌض الحتمال خروج  اشتماله على قدر أكبر من الجزئيات حقيقيًة وإضافيًة، معرَّ

بعضها عنه إلى غيره أكثر من ُعْرضة ذلك لألنزل؛ إذ كّلما زاد عدد المشموالت 

قوي هذا االحتمال، وكّلما نقص ضُعف، واالحتمال كّلما ضُعف قوي االستدالل، 

وكّلما قوي ضعف، وألّن الكلي كّلما كان نازاًل اختّص بما ال يختّص به ما كان 

أعلى، وما به االختصاص مؤثٌِّر في الحكم، فيجب اعتباره.

الجويني، البرهان، مرجع سابق، ج2، ص927 - 928. 	)1(

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج2، ص682. 	)2(

المرجع السابق. 	)3(
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أّما عند عدم التآلف، بحيث إذا أعملنا الكلي األنزل انخرم الكلي األعلى، 

فال بّد من إعمال كليٍّ نازل آخر، وإذا تعّذر ُأهدر األنزل ألجل األعلى.

د- انفراد الكليات بالدليلية مقيد بفقد النّص:

أّما عند وجود النص، فال تنفرد الكليات بالدليلية كما في الوظيفة التفسيرية، 

وإّنما تنفرد بالدليلية في شطر من الوظيفة الترجيحية حيث ال يكون َثمَّ تعارض 

اإلنشائية حيث ال  الوظيفة  كّليات، وفي شطر من  بين  تداخٌل  بل  بين نصوص، 

قياس على نظير جزئي، أو َثمَّ قياٌس غال، وفي شطر من الوظيفة التطبيقية حيث 

يكون المناط كلِّيًة تشريعية، وفيما عدا هذا تكون دلياًل توجيهيًا.

ين واالرتياض في علومها: ذ- أن يضطلع بها أهل الشريعة أصحاب الدِّ

كما شرحت في الجواب على االعتراض السادس.

ر- الجماعية في المعضالت النازلة بعموم األمة:

وهو مذكور سالفًا أيضًا، وأزيد على ما نقلته من كالم ابن القيم، قول ابن 

عاشور في الدعوة إلى جماعية الفتوى: »وإّن أقّل ما يجب على العلماء في هذا 

العصر أن يبتدئوا به من هذا الغرض العلمي: أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي، 

يحضره أكبر العلماء بالعلوم الّشرعية في كّل قطر إسالمي، على اختالف مذاهب 

فيها عن وفاق  بينهم حاجات األّمة، ويصدروا  المسلمين في األقطار، ويبسطوا 

فيما يتعّين عمُل األّمة عليه، وُيْعِلموا أقطار اإلسالم بمقّرراتهم، فال أحسب أحدًا 

ينصرف عن اّتباعهم، ويعيِّنوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة 

االجتهاد أو قاربوا، وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علمًا، وأصدقهم 

أن  ويتعّين  الشريعة،  في  لالجتهاد  بالتأهل  لهم  فيشهدوا  الشريعة،  فهم  في  نظرًا 

فيهم  العلم  أمانة  لتكون  الّشريعة،  واّتباع  العدالة،  العلم  إلى  جمعوا  قد  يكونوا 
يبة في الّنصح لألّمة.«)1( مستوفاة، وال تتطّرق إليهم الرِّ

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص409. 	)1(



361

الفصل الثالث

أثر الكليات التشريعية في االجتهاد والفتوى تطبيقيًا

تمهيد:

إذا تقّررت لدينا مسوِّغات الكليات التشريعية، وظهرت جلِّيًا مكانتها الّسامقة 

المدارس  وأصول   ، الصحابة  وفقه  والسنة  الكتاب  التشريعي:  النسيج  في 

الفقهية األربعة وفروعها، وإذا اندفعت عنها التوّجسات واالعتراضات، واتضحت 

وظائفها األربع، وضوابطها المنهجية، فاآلن أربط بين النظرية والتطبيق، وأِصل 

التأصيل بالواقع العملي، بحيث إذا لم ُأحسن توضيح شيء مّما حاولُت شرحه 

وتوضيحه، فلعّل المثال يجلِّيه، وقد قيل: بالمثال يتضح المقال، ولم أقتصر فيما 

يلي على أمثلة يسيرة، بل حاولُت االستكثار ما استطعت، شعورًا منِّي بأّن التطبيق 

الموضوع  بأّن  وإحساسًا  المرجّوة،  ثمرته  هو  بل  التأصيل،  عن  أهميًة  يقّل  ال 

باألمثلة  ذلك  تبقى من  ما  إزالة  بالنقود واإلشكاالت، فحرصُت على  مستهدٌف 

والتطبيقات، واهلل المستعان.

أواًل: أثر الكّليات التشريعية في االجتهاد فيما فيه نص

1- أثر الكّليات التشريعية في مقتضى األمر والنهي من حيث مرتبة الطلب:

أ- إجراء المقتضى األصلي لألمر والنهي »اإليجاب والتحريم«:

- إجراء اإليجاب:

مثال: استئذان البكر البالغة في تزويجها:

ُتستأذن«،  »البكر   : اهلل  رسول  قال  قالت:  عنها-  اهلل  -رضي  عائشة  عن 

اهلل  عّباس -رضي  ابن  وعن  »إذنها صماتها.«)1(  قال:  تستحيي،  البكر  إّن  قلت: 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، حديث رقم 6971،  	)1(

ج9، ص26.
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كارهة،  وهي  جها  زوَّ أباها  أّن  فذكرت   ، الّنبي  أتت  بكرًا  جاريًة  أّن  عنهما- 
)1(. رها الّنبي فخيَّ

إذ  األمر؛  صيغ  آكد  من  وهي  اإلخبار،  بصيغة  أمٌر  »ُتستأذن«،   : فقوله 

يصّح  ال  أن  والزمه:  الوجوب،  األصلي:  ومقتضاه  ق،  محقَّ واقع  كأّنه  ره  ُتصوِّ

هو  كما  فسخته،  شاءت  وإن  أمضته  شاءت  إن  ر  ُتخيَّ بل  ترض،  لم  إن  الّنكاح 

منطوق الحديث الثاني عن ابن عّباس.

أو  تصرٍُّف  دون  إجراَءه  التشريعية  الكّلياُت  تدعم  األصلي  المقتضى  فهذا 

تعديل، ومنها:

»مقصد الّشريعة في استدامة النكاح«، وذلك بأن ينبني على المودة واألدمة 

والّرغبة ومحض االختيار، وال شّك في أّن اإلجبار على الزواج يناقض ذلك كّل 

المناقضة، ويعرِّض هذا الزواج للزوال واالنفكاك، وهو هادٌم لهذه الكلية.

»حّرية المكّلف في التصّرف في نفسه وماله«، وَتساوي المرأة مع الّرجل في 

هذه الحرية، واإلجبار يناقض ذلك تمام المناقضة أيضًا.

أبي حنيفة،  قول  المسألة  الفقهاء في هذه  أقوال  ح من  يرجِّ فالباحث  ولهذا 

وهو رواية عن أحمد،)2( إجراًء لألحاديث على مقتضاها األصلي، ودعمًا لهذا 

اإلجراء بكّليات الّشريعة القطعية.

المذهب  هذا  صّحة  على  اهلل-  -رحمه  القيم  ابن  استدّل  المنهجية  وبهذه 

حيث قال: »وهذا قول جمهور الّسلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى 

الروايات عنه، وهو القول الذي ندين اهلل به، وال نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في البكر يزوِّجها أبوها وال يستأمرها،  	)1(

حديث رقم 2096، ج2، ص232. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1827، ج6، ص330.- 

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج1، ص191. وانظر أيضًا: 	)2(

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج7، ص40.- 
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رسول اهلل ، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أّمته. أّما موافقته لحكمه، 

فإّنه حكم بتخيير البكر الكارهة... وأّما موافقة هذا القول ألمره فإّنه قال: »والبكر 

الّدال على تحّقق المخبر به،  تستأذن«، وهذا أمر مؤّكد، ألّنه ورد بصيغة الخبر 

إجماع  يقم  لم  ما  للوجوب  تكون  أن    أوامره  في  واألصل  ولزومه،  وثبوته 

الّرشيدة ال  العاقلة  البالغة  البكر  فإّن  لقواعد شرعه،  موافقته  وأما  على خالفه... 

يتصّرف أبوها في أقلِّ شيء من مالها إاّل برضاها، وال يجبرها على إخراج اليسير 

إلى  بغير رضاها  منها  ُبْضَعها  ويخرج  ُيرّقها  أن  يجوز  فكيف  بدون رضاها،  منه 

ومعلوٌم  إليها؟...  أبغض شيء  ]وهو[  فيه،  الّناس  أكره  من  وهي  هو،  يريده  من 

بغير  بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن ال تختاره  ماِلها كلِّه  أّن إخراج 

رضاها... وأّما موافقته لمصالح األّمة، فال يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 

تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النِّكاح لها به، وحصول ضّد ذلك بمن تبغضه 

وتنفر عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد 
الّشريعة ال تقتضي غيره.«)1(

- إجراء التحريم:

مثال: التأمين التجاري:

عـــن أبـــي هريـــرة  قـــال: »نهـــى رســـول اهلل  عـــن بيـــع الحصـــاة، وعـــن 
بيـــع الغـــرر.«)2(

والتأمين  التحريم.  األصلي  ومقتضاه  الغرر،  بيع  عن  نهيًا  الحديث  يتضّمن 

التجاري يتضّمن الغرر بوضوح، بل هو فاحش؛ إذ يدفع المستأمن أقساطًا تأمينية 

فقد  وقع  وإذا  يقع،  ال  وقد  يقع  قد  محتمل،  خطر  عن  تعويضًا  يتلّقى  أن  على 

أقساط كثيرة  بعد دفع  اثنين، وقد يكون  أو  تأمينيًا واحدًا  بعد دفعه قسطًا  يكون 

ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ج5، ص88 - 89. 	)1(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،  	)2(

حديث رقم 1513، ج3، ص1153.
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جّدًا، فرّبما يأخذ عوضًا كبيرًا مقابل أقساط قليلة، وربّما يأخذ عوضًا قلياًل مقابل 
أقساط كبيرة، وهو من أوضح الغرر وأفحشه.)1(

ولّمــا كان القصــد مــن هــذا العقــد بالنســبة لشــركات التأميــن هــو االســترباح 

أصالــًة، وذلــك بتمّلــك الفائــض التأمينــي واســتثماره، فــإّن قصــد اإلرفــاق والتعــاون 

ــل  ــوٌب بالنســبة لقصــد االســترباح، ب ــد مغل ــي هــذا العق ــل الخســائر ف ــى تحّم عل

ضعيــف، ومــن َثــمَّ فتجويــز الغــرر فيــه بنــاًء علــى كونــه إرفاقــًا،)2( أخــذًا بمذهــب 

مالــك فــي تجويــز الغــرر فــي التبّرعــات،)3( ال يســتقيم، ألّن معنــى المعاوضــة فيــه 

أغلــب، والمعاوضــات يؤثِّــر فيهــا الغــرر تأثيــرًا ال يــكاد ُيعفــى عنــه إاّل للضــرورة 

ــان، أو  ــن التجــاري منتفيت ــي التأمي رة بقدرهــا، وهمــا ف ــدَّ ــة المق أو الحاجــة الماسَّ

ــان بقدرهمــا. ــر مقّدرت غي

فالصحيـــح هـــو: إجـــراء مقتضـــى النهـــي عـــن الغـــرر، وهـــو التحريـــم. 

ويعضـــد هـــذا اإلجـــراء الكّليـــة التشـــريعية التـــي هـــي: »ُحرمـــة أكل أمـــوال 

]البقـــرة:  ںژ  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  تعالـــى:  قولـــه  فـــي  بالباطـــل«  النـــاس 

ــي  ــه الفائـــض التأمينـ ع فيـ ــوزَّ ــذي يـ ــي الـ ــن التعاونـ ــذا بخـــالف التأميـ 188[، وهـ

علـــى المســـتأمنين حســـب نســـب أقســـاطهم، مّمـــا يـــدّل علـــى انتفـــاء قصـــد 

ـــه  ـــل في ـــاق، فُيتحّم ـــى قصـــد اإلرف ـــبة إل ـــًا بالنس ـــه مغلوب ـــى كون االســـترباح، أو عل
ــاق.)4( ــد اإلرفـ ــة قصـ ــرر لغلبـ الغـ

السالوس، علي أحمد. موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، القاهرة والدوحة:  	)1(

مكتبة دار القرآن ودار الثقافة، )د. ت.(، ص367 - 369.

وهو رأي الشيخ مصطفى الزرقا. انظر:  	)2(

الزرقا، مصطفى أحمد. عقد التأمين وموقف الشريعة اإلسالمية منه، دمشق: مطبعة جامعة دمشق، - 

1962م.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، الفرق »24«، ج1، ص150 - 151. 	)3(

ين. بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة، بيروت: دار البشائر  القره داغي، علي محيي الدِّ 	)4(

اإلسالمية، 2001م، ص293 وما بعدها.
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ب- الصرف عن المقتضى األصلي لألمر والنهي:

- الصرف عن اإليجاب:

مثال: اإلشهاد على البيع:

قال اهلل عز وجل: ژى ى ائژ ]البقرة: 282[.

تتضّمن اآلية أمرًا باإلشهاد عند التبايع، ومقتضاه األصلي الوجوب. وقد ذهب 

بعض أهل العلم إلى إجراء هذا المقتضى من غير صرف، وهو: ابن حزم،)1( وابن 

جرير الطبري،)2( ولهما في بعض التابعين سلف، مثل عطاء الذي قال: »أْشِهْد إذا 

بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقّل من ذلك«، وإبراهيم 
النخعي قال: »أْشِهْد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة ]أي: حزمة[ بقل.«)3(

غير أّن الكاّفة من علماء الّسلف والخلف صرفوا األمر عن مقتضاه األصلي 

الذي  الّراجح  أّنه  في  شّك  وال  الندب،)4(  على  وحملوه  الوجوب،  هو  الذي 

تعضده كّلياٌت تشريعيٌة متعددة منها:

- »رفع الحرج والمشقة«، فاإلشهاد على كّل بيع مهما كان، شاقٌّ وعسير.

- »العادة والعرف«؛ إذ يجري تعامل الناس بالبيع والشراء من غير إشهاد.

بين  التعامل خاّصة  األمانة«، فهي األصل في  الظن واستصحاب  - »حسن 

المسلمين.

فقال:  بالّندب  القول  ترجيح  في  542ه(  )توفي  عطية  ابن  استجمعها  وقد 

»والوجوب في ذلك َقِلق، أّما في الّدقائق فصعٌب شاّق، وأّما ما كثر، فرّبما يقصد 

التاجر االستيالف بترك اإلشهاد، وقد يكون عادًة في بعض البالد، وقد ُيستحيى من 

ابن حزم، المحّلى، مرجع سابق، ج7، ص224 - 225. 	)1(

أحمد محمد شاكر،  تحقيق:  القرآن،  تأويل  في  البيان  جامع  بن جرير.  أبو جعفر محمد  الطبري،  	)2(

بيروت: مؤّسسة الّرسالة، 2000م، ج6، ص84.

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج3، ص402. 	)3(

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص342. 	)4(
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العالم والّرجل الكبير الموّقر فال ُيشهد عليه، فيدخل ذلك كّله في االئتمان، ويبقى 
األمر باإلشهاد ندبًا لما فيه من المصلحة في األغلب ما لم يقع عذٌر يمنع منه.«)1(

- الّصرف عن التحريم:

مثال: عمل المسلم في المطاعم والفنادق التي تبيع الخمر والخنزير في بالد 

الغرب:

قال اهلل عز وجل: ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ]المائدة: 2[.

والخنزير  والميتة  الخمر  بيع  حّرم  ورسوله  اهلل  »إّن   : النبي  وقال 
واألصنام،«)2( وقال: »إّن اهلل عز وجل إذا حّرم أكل شيء حّرم ثمنه.«)3(

تنهــى هــذه الّنصــوص المســلَم عــن كلِّ إســهام فيمــا يتّضمــن إثمــًا أو عدوانــًا، 

ومقتضاهــا األصلــي هــو التحريــم، وال شــّك فــي أّن العمــل فــي المطاعــم والفنــادق 

التــي تبيــع الخمــر والخنزيــر، أو فــي الّشــركات والبنــوك التــي تتعامــل بمــا يحــُرم 

ــه إثــم، فهــو مــن  ــا، هــو شــكٌل مــن أشــكال اإلســهام فيمــا في ب فــي الّشــريعة، كالرِّ

م. التعــاون المحــرَّ

هذه  في  المسلمين  من  العامل  كان  إذا  وهو:  نظرًا خاصًا،  للمسألة  أّن  غير 

الثابتة حقيقًة ال  بالحاجة)4(  إلى ذلك  الشركات مدفوعًا  أو  الفنادق  أو  المطاعم 

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد  	)1(

السالم عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1422ه، ج1، ص384.

الميتة واألصنام، حديث رقم  بيع  البيوع، باب:  البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري،  	)2(

2236، ج3، ص84.

األرنؤوط:  شعيب  قال  ص416.  ج4،   ،2678 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)3(

»إسناده صحيح.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

الحاجيات يعرِّفها الشاطبي بأّنها: »مفتقٌر إليها من حيث التوسعة ورفع الّضيق المؤّدي في الغالب  	)4(

إلى الحرج والمشّقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم ُتراع دخل على المكّلفين على الجملة الحرج 

والمشّقة، ولكّنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوّقع في المصالح العامة.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص10 - 11.- 
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دعوى، بأن كان غرضه من وجوده في بالد الغرب هو االسترزاق الذي ضاقت 

عليه سبُله في موطنه األصلي في بالد المسلمين، وكان الواقع يشهد بضيقها عليه 

أيضًا،  الرِّزق  إلى  وسيلته  التي هي  راسة  الدِّ كان غرضه  أو  دعوى،)1(  حقيقًة ال 

فالُح  المعروف  التخّصصات  في  أو  العليا،  المستويات  في  منها  كان  ما  خاّصًة 

الواقع بتعّذرها في بالده حقيقًة  البالد اإلسالمية، والتي يشهد  الغرب فيها دون 

ن فيها رأس مال  ال دعوى، فاحتاج هذا المغترب إلى العمل بضع سنوات يكوِّ

يرجع به إلى بلده فيستثمره هناك، أو لتغطية مستحّقات الّدراسة، أو ليتعّيش في 

أثناء فترة الّدراسة، وتعّذر عليه ِوجدان عمل ال يتضّمن أّي إثم، وثبت هذا التعّذر 

اآلية  المذكور في  للنهي  المقتضى األصلي  أن ُيصرف  فالفقه  حقيقًة ال دعوى، 

بأقدارها  تقديرها  مع  الحاجة،  هذه  الجواز ألجل  إلى  التحريم  عن  واألحاديث 

زمانًا، ومكانا، وكّمًا، وكيفًا.

ــره)2(  م لغيـ ــرَّ ــة المحـ ــي: »إباحـ ــريعة فـ ــة الّشـ ــو كّليـ ــر هـ ــذا الّنظـ ــدرك هـ وُمـ

بالحاجة المحّققة«.

ال ُيقال: هذا محض افتراض ال يمكن أن يقع، أو ليس واقعًا في عصرنا؛ إذ ال يعدم طالب الرِّزق  	)1(

سبياًل إليه بالحالل، بل هو واقٌع محسوس، والّشاب الذي أحرق نفسه في تونس بسبب منعه من بيع 

الخضراوات خير شاهد ودليل، وأمثال هذا الشاب في البالد العربية ألوف، بل ماليين، وعندنا في 

الجزائر ظاهرٌة فاشية تسّمى: »الَحرْڤَة«، وهي الّسفر بصفة غير قانونية إلى أوروبا عن طريق البحر في 

قوارب صغيرة غير مأمونة، يركبون بها ثبج الموت، وقد مات منهم بالغرق عشرات وعشرات، ومع 

ذلك ال ينكّفون عن المغامرة اعتبارًا بُخْسر العاقبة، بل صار لهم شعار هو: »ألن يأكلني الحوت خيٌر 

من أن يأكلني الّدود«، وذلك بسبب غياب العدل في توزيع الثروة، وانعدام التنمية وفرص العمل، 

وظاهرة »البطالة« مستشرية في صفوف المتخرِّجين من الجامعات، فضيق سبل الرِّزق على هؤالء 

واقٌع ال جدال فيه، ولهذا، من ُتتاح له منهم سفرٌة قانونية إلى أوروبا، وعمٌل ولو في فندق أو مطعم 

كالذي ذكرنا، فهو -في هذه الظروف- ذو حظٍّ عظيم.

احترازًا من »المحّرم لذاته«؛ إذ ال تبيحه الحاجة، بل الضرورة فقط، مثال: المحّرم لذاته: شرب  	)2(

الخمر، ومثال المحّرم لغيره: بيع العنب لمن يعتصره خمرًا، فبيع العنب حالل، لكن تلّبس به وصٌف 

منفك عن البيع، وهو أّن المشتري يعتصرها خمرًا، فيحرم البيع في هذه الحالة، ال لذات البيع، لكن 

ألجل هذا الوصف.
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ابن  وُيعّد  واألصوليين،  الفقهاء  من  واحد  غير  القاعدة  هذه  على  نّص  وقد 

عن  ويعبِّران  كتبهم،  مختلف  في  استعمالها  من  المكثرين  من  القيم  وابن  تيمية 

ومن  للّذريعة«،  سّدًا  م  »المحرَّ أو  الوسائل«،  تحريم  م  بـ«المحرَّ لغيره«  م  »المحرَّ

إذا لم ُيحتج  ُينهى عنه  إّنما  الّذريعة  تيمية: »ما كان من باب سّد  ابن  ذلك قول 

إليه، وأّما مع الحاجة للمصلحة التي ال تحصل إاّل به، فال ُينهى عنه،«)1( وقوله: 

»ال ينبغي أن ُينظر إلى ِغَلظ المفسدة المقتضية للحظر، إاّل وُينظر مع ذلك إلى 
الحاجة الموجبة لإلذن، بل الموجبة لالستحباب، أو اإليجاب.«)2(

ويقول ابن القّيم: »إّن ما ُحرِّم سّدًا للّذريعة أخّف مّما ُحرِّم تحريم المقاصد،«)3( 

ويقول: »وما ُحرِّم سّدًا للّذريعة ُأبيح للمصلحة الّراجحة،«)4( ويقول: »وما ُحرِّم 
تحريم الوسائل فإّنه ُيباح للحاجة، أو المصلحة الّراجحة.«)5(

جميع  عليه  تتفق  اصطالٌح  لغيره  والمحّرم  لذاته  م  المحرَّ بين  والتفريق 

ن ذلك القرافي في الفرق السبعين  المذاهب نظريًا، مع اختالف في التطبيق، وقد بيَّ

من فروقه: »بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية، وبين قاعدة اقتضاء 
النهي الفساد في أمر خارج عنها.«)6(

وإذا جئنا نطبِّق هذه الكلية على مسألتنا فواضٌح فيها أّن النهي عن العمل في 

المطعم أو الفندق الذي يبيع الخمر والخنزير، أو في الشركة التي تمارس بعض 

المعامالت المحّرمة، ليس نهيا منصّبًا على ذات العمل، فالعمل كمحاسب، أو 

ف، أو حارس مباٌح شرعًا، لكن اتصل به وصٌف منفكٌّ عنه في األصل، وهو  منظِّ

مًا سّدًا للّذريعة إلى ذلك اإلثم. اإلعانة على اإلثم، فصار محرَّ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج23، ص214. 	)1(

المرجع السابق، ج26، ص181. 	)2(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص107. 	)3(

المرجع السابق، ج2، ص108. 	)4(

ابن القيم، زاد المعاد، مرجع سابق، ج2، ص223. 	)5(

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج2، ص82. 	)6(
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الرِّزق،  إلى  الحاجة  مسيس  من  المذكورة  بالعوارض  مسألتنا  احتّفت  ولّما 

الكّلية، فصّح صرف  لتطبيق هذه  إليه، صارت محالًّ صالحًا  السبيل  وتعيُّن هذه 

النهي عن التحريم إلى الجواز.

والفسوق  والعدوان  اإلثم  على  المعاونة  تجوز  »وقد  الّسالم:  عبد  ابن  قال 
والعصيان، ال من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة.«)1(

مـــًا لغيـــره،  م محرَّ ـــد الجـــواز زيـــادًة علـــى مـــا ذكرنـــا مـــن كـــون المحـــرَّ ويتقيَّ

ومـــن تحّقـــق الحاجـــة، ومـــن تعيُّـــن تلـــك الســـبيل، بـــأن ال يســـتحّلها إلـــى الحـــّد 

ـــال الشـــاطبي:  ـــم، ق ـــه والتنّع ـــدر الترّف ـــى ق ـــدر الحاجـــة، ويصـــل إل ـــذي يجـــاوز ق ال

»لـــو طبـــق الحـــرام األرض، أو ناحيـــة مـــن األرض يعســـر االنتقـــال منهـــا، وانســـّدت 

ــق،  ــّد الّرمـ ــى سـ ــادة علـ ــى الّزيـ ــة إلـ ــت الحاجـ ـ ــة، ومسَّ ــب الطّيبـ ــرق المكاسـ طـ

ــائٌغ أن يزيـــد علـــى قـــدر الّضـــرورة، ويرتقـــي إلـــى قـــدر الحاجـــة  فـــإّن ذلـــك سـ

ــق لتعّطلـــت  ــّد الّرمـ ــى سـ ــر علـ ــو اقتصـ ــكن؛ إذ لـ ــي القـــوت والملبـــس والمسـ فـ

المكاســـب واألشـــغال، ولـــم يـــزل الّنـــاس فـــي مقاســـات ذلـــك إلـــى أن يهلكـــوا، 

يـــن، ولكّنـــه ال ينتهـــي إلـــى الترّفـــه والتنّعـــم، كمـــا ال يقتصـــر  وفـــي ذلـــك خـــراب الدِّ
علـــى مقـــدار الضـــرورة.«)2(

أن  له  يجوز  ال  األماكن  هذه  مثل  في  وعمل  للرِّزق،  تغّرب  فمن  وعليه، 

يستمرئ المكث فيها حّتى يجمع ثروة طائلة، بل يجب عليه االنكفاف إذا تحّصل 

لديه ما يمّكنه من إنجاز مشروع صغير في بلده، كدّكانة، أو سّيارة يعمل بها في 

ما  أو  ُيعيشه،  ما  على  راسة  للدِّ المغترب  يقتصر  وكذلك  ذلك،  نحو  أو  النقل، 

م بنفسه، كأن  يدفع به رسوم دراسته، ويبقى إّبان ذلك مأمورًا بتوّقي مباشرة المحرَّ

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج1، ص129. 	)1(

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص125، وانظر هذه العبارة عند:  	)2(

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص478 - 479.- 

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص245 - 246.- 

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص188.- 
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ر  يقصِّ الّزالل، ال  الحالل  بالبحث عن  مأمورًا  للزبائن، ويبقى  مه  يقدِّ أو  يطبخه، 
في ذلك.)1(

2- أثر الكليات التشريعية في العموم والتخصيص:
أ- إجراء العموم على عمومه:)2(

المثال األول: الزكاة في الثروة الّزراعية:

ڻڻڻۀۀہ  ڻ  ں  ژں  تعالى:  اهلل  قال 

ہہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]األنعام: 141[.

امتّن اهلل عز وجل في هذه اآلية على عباده بأّنه ينشئ لهم أنواعًا مختلفة من 

الّزرع والثمر، ثّم أمرهم بإيتاء حقِّ ذلك يوم حصاده، وهو الّزكاة المفروضة على 

رين،)3( والضمير في ژڭژ و  المختار الذي ذهب إليه كثيٌر من الفقهاء والمفسِّ

ژۇژ عائٌد على جميع المذكور، فكان عمومًا داالًّ على وجوب الزكاة في 

د في قوله تعالى: ژگ گ گ  كّل ما أخرجت األرض، وهذا العموم مؤكَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ]البقرة: 267[، ومؤّكد أيضًا 

في قوله: ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

وانظر: قرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، بجّدة، في دورة مؤتمره  	)1(

الثالث بعّمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية من: 8 إلى 13 صفر 1407ه، الموافق لـ: 11 

اإلسالمي  للفكر  العالمي  المعهد  استفسارات  بشأن  1986م،  »أكتوبر«  األول  تشرين   16 إلى 

بواشنطن، قرار رقم: 23 »3/11«، الجواب عن السؤالين العاشر والحادي عشر، وهو منشور في:

المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي. »القرارات«، مجّلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد 2، - 

ج1، ص199، والعدد 3، ج3، ص1087.

قلُت آنفا: إّن إجراء العمومات على عمومها، والمطلقات على إطالقها، والظواهر على ظواهرها  	)2(

هو أبرز وظائف الكليات التشريعية، وأّن األمثلة عليه أوفر من األمثلة على العدول، ووعدت بإثبات 

ذلك ههنا في التطبيقات، فوفاًء لذلك أذكر من األمثلة في اإلجراء أكثر مّما أذكره في العدول.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص282. وانظر أيضًا: 	)3(

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج1، ص344.- 
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الّسماء  »فيما سقت   : قوله  في  أيضًا  ومؤّكٌد   ،]103 ]التوبة:  ھژ  ھ  ہ 
اّدعى  »فمن  370ه(:  )توفي  الجّصاص  قال  العشر،«)1(  عثريًا  كان  أو  والعيون 

م له ذلك إاّل بدليل، فوجب بذلك إيجاب الحّق في  خصوص شيء منه لم ُيسلَّ

الخضر وغيرها،«)2( وهذا مذهب أبي حنيفة.

وخالفــه األئمــة الثالثــة، فقــال مالــك والشــافعي: إّنــه ال زكاة فــي غيــر النخــل 

والعنــب مــن األشــجار، وال فــي شــيء مــن الحبــوب إاّل مــا يقتــات ويّدخــر، وال 

ــّزكاة تجــب فيمــا يبقــى  ــال أحمــد: إّن ال ــي الفواكــه وال الخضــراوات، وق زكاة ف
وييبــس ويــكال.)3(

على  للعمومات  إجراًء  اهلل-  -رحمه  حنيفة  أبي  مذهب  ح  يرجِّ والبحث 

المخرجات)4(  أصناف  من حيث  صها  يخصِّ وما  متأّكدة،  متكرِّرة  ألّنها  عمومها، 

منعدٌم في القرآن، أّما في السنة فال يكاد حديٌث من أحاديث حصر المخرجات 

في أصناف معّينة، أو استثناء أصناف معّينة كالخضر والفواكه يسلم من الّطعن، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما ُيسقى من ماء السماء...،  	)1(

حديث رقم 1483، ج2، ص126.

الجّصاص، أبو بكر أحمد بن علي. أحكام القرآن، تحقيق: محّمد صادق القمحاوي، بيروت: دار  	)2(

إحياء التراث العربي، 1405ه، ج4، ص178.

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. المنتقى شرح الموطأ، مصر: مطبعة السعادة، 1332ه، ج2،  	)3(

ص171. وانظر أيضًا:

الشافعي، األّم، مرجع سابق، ج3، ص87 - 89.- 

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج3، ص3.- 

ح رأي أبي حنيفة في إيجابها في القليل والكثير مطلقًا، بل رأي  أّما من حيث النصاب، فال أرجِّ 	)4(

ص من السنة، وهو قوله  الجمهور في اشتراط النصاب، وهو خمسة أوسق، وذلك لصّحة المخصِّ

: »ليس فيما أقّل من خمسة أوسق صدقة«، ولكي يتحّقق معنى الغنى الذي هو مناط الزكاة؛ إذ 
هو متحقِّق في الكثير دون القليل. انظر: 

أوسق -  خمسة  دون  فيما  ليس  باب:  الزكاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

صدقة، حديث رقم 1484، ج2، ص126. 

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج1، ص362.- 
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عن  يسأله    الّنبي  إلى  كتب  »أّنه  معاذ:  روايته حديث  بعد  الترمذي  قال  كما 

الترمذي: »إسناد هذا  البقول«، فقال: »ليس فيها شيء«، قال  الخضراوات وهي 
الحديث ليس بصحيح، وليس يصّح في هذا الباب عن الّنبي  شيء.«)1(

ولهذا قال ابن العربي: »وأّما أبو حنيفة فجعل اآلية مرآته، فأبصر الحّق.«)2(

وكذلك  بالمدينة،  موفورة  كانت  الخضراوات  أّن  األقوى  المعّول  فيبقى 

ابن  عنه  أجاب  وهذا  الّزكاة،    اهلل  رسول  منها  يأخذ  ولم  بالطائف،  الفواكه 

العربي بقوله: »وتحقيقه أّنه عدم دليل ال وجود دليل، فإن قيل: لو أخذها لُنقل، 
قلنا: وأّي حاجة إلى نقله، والقرآن يكفي عنه.«)3(

في  الّشريعة  كّليات  أّن  البحث-  من  الشاهد  -وهو  الترجيح  لهذا  ويدفعنا 

المنعم«،  الزكاة: »شكر  فإّن من مقاصد  تمامًا، وتوافقه جّدًا،  الزكاة تسنده  باب 

و«تطهير األغنياء وتزكيتهم«، و«سّد خّلة الفقراء والمساكين«.

من  والفواكه  والخضروات  والمّنة،  الّنعمة  فمناطه  المنعم«،  »شكر  فأّما 

أعظم ما امتّن اهلل به على العباد، وال فرق بين مّنه عليهم بالزروع والثمار، ومّنه 

بالخضروات والفواكه، ولهذا قال ابن العربي: »إّن اهلل سبحانه لّما ذّكر اإلنسان 

بنعمه في المأكوالت التي هي قوام األبدان، وأصل اللذات في اإلنسان، وعليها 

تنبني الحياة، وبها يتّم طيب المعيشة، عّدد أصولها تنبيهًا على توابعها... وما لم 

يذكر مّما يؤكل ال يخرج عن هذه األقسام الخمسة، فقال تعالى: ]أي: فكأّنه قال[ 

باللّذة، وآتوا الحّق منها يوم  هذه نعمتي، فكلوها طّيبة شرعًا بالحّل، طّيبة حّسًا 

الحصاد... ولو لم تكن الفاكهة الخضرية أصاًل في اللّذة، وركنًا في الّنعمة ما وقع 
االمتنان بها في الجنة...«)4(

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الّزكاة، باب: ما جاء في زكاة الخضراوات، حديث  	)1(

رقم 638، ج3، ص21.

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص283. 	)2(

المرجع السابق، ج2، ص286. 	)3(

المرجع السابق، ج2، ص284. 	)4(
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نصاب  ملك  الغنى  ومناط  الغنى،  فمناطه  وتزكيتهم«،  األغنياء  »تطهير  وأّما 

المال القابل والمعّد للنماء. واألرض الزراعية تقبل النماء بالخضروات والفواكه، 

والتفريق  الغنى،  به  يحصل  ماٌل  وكالهما  والثمار،  بالحبوب  النماء  تقبل  كما 

بزراعتها  نمائها  ُيقصد طلب  »األرض  الجّصاص:  قال  ولهذا  المناط،  يهدم هذا 

العشر  فيها  يكون  أن  فوجب  الحّب،  بزراعتها  نماؤها  يطلب  كما  الخضراوات، 
كالحبوب.«)1(

وأّما »الفقراء والمساكين«، فال شّك في أّن إيجاب الزكاة في كّل ما تخرجه 

األرض أسدُّ لخّلتهم، وأرعى لحّقهم، وأوفق لمصلحتهم.

قال ابن العربي في عارضة األحوذي: »وأقوى المذاهب في المسألة مذهب 

يدّل  وعليه  النعمة،  بشكر  قيامًا  وأوالها  للمساكين،  وأحوطها  دلياًل،  حنيفة  أبي 
عموم اآلية والحديث.«)2(

المثال الثاني: الشروط التقييدية المقترنة بالعقود:

قال رسول اهلل : »المسلمون عند شروطهم،«)3( وفي الحاكم زيادة: »ما 
وافق الحّق.«)4(

إنشائهم،  من  كونها  على  دليٌل  الحديث  في  المسلمين  إلى  الشروط  إضافة 

ر شرٌط صدر عن الّشرع اعتباُره أو  وتؤكِّد ذلك عبارة »ما وافق الحّق«؛ إذ ال ُيتصوَّ

إلغاؤه ال يوافق الحّق، ألّنه يكون تناقضًا في الّشرع، وهو ممنوع، فاحتمال مخالفة 

ُر في حالة صدور الّشرط عن غير الّشرع، وهو »المسلمون« في  الحّق إّنما يتصوَّ

الحديث؛ أي: المتعاقدون، فدّل هذا على صّحة صدور الّشروط عن المتعاقدين 

الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج4، ص179. 	)1(

ابن العربي، عارضة األحوذي، مرجع سابق، ج3، ص135. 	)2(

سبق تخريجه، ص244، هامش )3(. 	)3(

الحاكم، المستدرك، مرجع سابق، كتاب: البيوع، حديث رقم 2310، ج2، ص57. قال األلباني:  	)4(

»صحيح،« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6716، ج2، ص1138.- 
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  ولو لم تكن منصوصًا عليها في الكتاب والسنة،)1( ويؤكِّد هذه الصّحة أمره

المذكور،  بالوصف  مادامت  بها  والوفاء  الشروط  بالتزام هذه  اإلخبار-  -بصيغة 
والشرط الناشئ عن غير الّشرع يسّميه الفقهاء »الّشرط الجعلي«.)2(

إذا امتهد هذا، فإّن »الّشروط الجعلية« معتبرٌة في الحديث بعموٍم غير مقّيد 

إاّل بشيء واحد، وهو: أاّل تخالف الحّق، وهذا العموم يقتضي إجازة كّل الّشروط 

نّصًا أو مقصدًا شرعيًا،  التي ال تخالف  الشروط  تلتزم هذا الوصف، وهي  التي 

بما  العقد  مقتضى  الزائدة عن  الشروط  فيها  فيدخل  العقد،  مقتضى  تخالف  وال 

ال يخالفه، وهي المسماة »الشروط التقييدية المقترنة بالعقد،«)3( كما لو شرطت 

د الزوجات، أو أاّل ينقلها من بالدها، وكما لو اشترط  المرأة على خاطبها أاّل يعدِّ

بائع الشيء أن ينتفع به مدة معينة قبل أن يأخذه المشتري، وهلّم جّرا.

مذهب  ح  يرجِّ والباحث  اعتبارها.)4(  في  الفقهاء  اختلف  الشروط  وهذه 

الصفة  على  يزيد  بما  تقييد  بغير  عمومه  على  العموم  هذا  إجراء  في  الحنابلة 

وعليه، فقوله : »كّل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل«، معناه: »كّل شرط خالف كتاب اهلل فهو  	)1(

باطل«، وهذا لفظ الحديث عند البخاري، وليس معناه: كّل شرط لم ُينّص عليه في كتاب اهلل فهو 

باطل. انظر: 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص302.- 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »اشتراط«، ج4،  	)2(

ص305 - 306، وهو أعّم من الشرط التقييدي المقترن بالعقد، من حيث إنَّ المقصود بالشرط 

ل من آثاره زيادة أو نقصانًا، وليس كّل شرط جعلي كذلك، فالشرط  التقييدي المقترن بالعقد ما يعدِّ

التعليقي والشرط اإلضافي ال يعدِّالن من مقتضى العقد. انظر: 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص372 - 373.- 

يعرِّف الدريني الّشرط المقترن بالعقد بأّنه: »التزاٌم وارٌد في التصّرف القولي عند تكوينه، زائد عن  	)3(

أصل مقتضاه شرعًا.« انظر:

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص372.

انظر الدراسة المقارنة بين المذاهب لهذه المسألة في:  	)4(

الزرقا، المدخل الفقهي العاّم، مرجع سابق، ج1، ص547 - 569.- 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص369 - 417.- 
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المذكورة؛ إذ ال دليل على مزيد من القيود. وهو إجراٌء تعضده كلِّياٌت تشريعيٌة 

عّدة، منها:

ــة التعاقــد علــى أســاس التراضــي  »األصــل فــي المعامــالت اإلباحــة«، »حري

بمــا ال يخالــف الشــرع«، أو »مبــدأ ســلطان اإلرادة العقديــة«، »مصلحــة المتعاقديــن 

فــي الشــروط«.

وبهذه الكّليات استقوى الحنابلة على مذهبهم، فقال ابن تيمية: »إّن العقود 

فيستصحب  التحريم،  عدم  فيها  واألصل  العادية،  األفعال  باب  من  والّشروط 

عدم التحريم فيها، حّتى يدّل دليٌل على التحريم... وإذا لم تكن حرامًا لم تكن 

فاسدة، ألّن الفساد إّنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة،«)1( 

وقال: »األصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد.«)2(

والتبّرعات وااللتزامات وغيرها  والفسوخ  العقود  »وتعليق  القيم:  ابن  وقال 

بالّشروط، أمٌر قد تدعو إليه الّضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فال يستغني عنه 

العقد؛  البهوتي: »من الشروط الصحيحة: شرٌط من مصلحة  المكّلف،«)3( وقال 
أي: مصلحة تعود على المشترط.«)4(

أساسه  على  وما  الحنبلي،  االجتهاد  »وهذا  الزرقا:  الشيخ  قال  ولهذا 

وغراره في فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان اإلرادة العقدية ال ينقضي منه 

إعجاب المتأّمل، وهو االجتهاد الجدير بالخلود، فهو في باب العقود والشروط 
كاألفق الفسيح، واسع الحدود...«)5(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص150. 	)1(

المرجع السابق، ج29، ص155. 	)2(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص300. 	)3(

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص189. 	)4(

الزرقا، المدخل الفقهي، مرجع سابق، ج1، ص557 - 558. 	)5(
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المثال الثالث: إجهاض الجنين المشّوه، أو جنين الّزنا أو االغتصاب:

]األنعام: 151[،  یژ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژۈئ  اهلل عز وجل:  قال 

وقال: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]المائدة: 32[.

»النفـــس« فـــي اآليـــة لفـــظ عـــاّم، يشـــمل األجّنـــة إذا ُنفخـــت فيهـــا الـــّروح، 

ـــة  ـــا التقني ـــي العصـــر الحاضـــر أمكنتن ـــن الحمـــل، وف ـــًا م ـــن يوم ـــك بعـــد األربعي وذل

ـــدى  ـــة م ـــى معرف ـــا، وعل ـــل والدته ـــة قب ـــى حـــال األجّن ـــالع عل ـــن االّط المتطـــّورة م

ـــاس  ـــض الّن ـــل لبع ـــة، فُخّي ـــّوهات الَخْلقي ـــراض أو التش ـــا باألم ســـالمتها أو إصابته

ه الخلقـــة أمـــٌر مســـموح بـــه، بـــل تقتضيـــه  أّن إجهـــاض الجنيـــن وقتلـــه إذا كان مشـــوَّ

مصلحـــة الجنيـــن ووالديـــه، بـــل مصلحـــة المجتمـــع، ألّنـــه إذا ُولـــد علـــى تلـــك 

ـــل  ـــه، كمـــا يتحّم ـــداه وأهل ـــاًة نكـــدة تعيســـة، ويشـــقى بشـــقائه وال ـــش حي الحـــال يعي

ــل للبعـــض أّن  ـ ــد يخيَّ ــا قـ ــة، كمـ ــه الخاّصـ ــة، وحاجاتـ ــاءه العالجيـ ــع أعبـ المجتمـ

ــي  ة التـ ــبَّ ــة، ودرءًا للُسـ ــترًا للفضيحـ ــه سـ ــوز قتلـ ــاب يجـ ــا أو االغتصـ نـ ــن الزِّ جنيـ

ســـتالحقه مـــا عـــاش، وتلـــك مصلحـــٌة ذات تأثيـــر فـــي الحكـــم.

والحـــّق الـــذي ال خـــالف فيـــه بيـــن العلمـــاء أّن الجنيـــن إذا ُنفخـــت فيـــه الـــّروح 

فهـــو نفـــٌس محّرمـــة، وملـــٌك هلل، ليـــس ملـــكًا ألحـــد حّتـــى يتصـــّرف فيـــه بالـــرأي 

والمصلحـــة، فـــال يجـــوز المســـاس بـــه مهمـــا كان الحـــال، إجـــراًء لعمـــوم النهـــي 

عـــن قتـــل النفـــس، وذلـــك مـــا تقتضيـــه الكّليـــة القطعيـــة »حفـــظ النفـــس«. ولـــو 

ـــا  ـــوالدة، إذا فرضن ـــد ال ـــاء الحمـــل لجـــاز أيضـــًا بع ـــي أثن ـــن ف ـــل هـــذا الجني جـــاز قت

أّنـــه تشـــّوه بعـــد الـــوالدة، أو أّن فضيحـــة الّزنـــا ُســـترت ثـــّم ُكشـــفت؛ إذ ال فـــرق 

مـــن حيـــث ُحرمـــة النفـــس، وال يقـــول بهـــذا أحـــد،)1( أّمـــا إذا كان الجنيـــن فـــي 

مرحلـــة مـــا قبـــل نفـــخ الـــّروح؛ أي مـــا قبـــل األربعيـــن يومـــا، فـــإذا أّكـــد األطبـــاء 

ويستثنى من هذا حالُة ما إذا كان التشّوه يؤدِّي إلى إهالك األّم يقينًا، فيكون الحفاظ على األّم أولى  	)1(

من الحفاظ على الجنين.
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ـــًا  ـــاة عســـرًا بيِّن ـــة تعســـر معهـــا الحي األكفـــاء الموثوقـــون التشـــّوه، وكان بدرجـــة عالي

حقيقيـــًا، وكانـــت حالـــًة تســـتعصي علـــى العـــالج، أو تكلِّـــف مـــا ال يقـــدر عليـــه 

الوالـــدان، فههنـــا يجـــوز اإلجهـــاض إذا أذن فيـــه الوالـــدان، ألّن مســـّمى النفـــس 
ليـــس متحقِّقـــًا فـــي الجنيـــن قبـــل النفـــخ.)1(

ب- تخصيص العموم:

مثال: ميراث القاتل:

قال رسول اهلل : »ليس لقاتل ميراث.«)2(

فــــ »القاتـــل« فـــي الحديـــث لفـــٌظ عـــاّم، يشـــمل القاتـــل عمـــدًا، والقاتـــل خطـــًأ، 

ـــل  ـــة، والقات ـــض والمعاون ـــل بالتحري ـــّبب، والقات ـــل بالتس ـــرًة، والقات ـــل مباش والقات

عدوانـــًا، والقاتـــل بغيـــر عـــدوان كالمقتـــّص والمدافـــع عـــن نفســـه، والقاتـــل 

المكّلـــف، والقاتـــل غيـــر المكّلـــف كالصبـــي والمجنـــون، كّل هـــؤالء يدخلـــون 

ــه أاّل  ــوم، والزمـ ــى العمـ ــراء علـ ــي: اإلجـ ــاه األصلـ ــظ، ومقتضـ ــوم اللفـ ــي عمـ فـ

يرثـــوا جميعـــًا.

وبهذا اإلجراء أخذ الشافعية في الصحيح من مذهبهم، فمنعوا كلَّ قاتل أن 

ثه... ومنهم من قال: ال يرث  يرث، قال النووي: »واختلف أصحابنا فيمن قتل مورِّ
القاتل بحال، وهو الّصحيح.«)3(

أّمـــا المذاهـــب الثالثـــة األخـــرى فاتفقـــت علـــى عـــدم إجـــراء العمـــوم علـــى 

ـــة:  ـــال الحنفي ـــي المخصـــوص، فق ـــا اختلفـــت ف ـــت بتخصيصـــه، لكّنه ـــه، وقال عموم

منـــاط الحرمـــان مـــن اإلرث هـــو التعـــّدي والمباشـــرة، فمـــن لـــم يتعـــّد ال يحـــرم 

ياسين، محمد نعيم، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص211 - 223. 	)1(

ابن ماجة، أبو عبد اهلل محّمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  	)2(

الّديات،  البابي الحلبي، )د. ت.(، كتاب:  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ومطبعة فيصل عيسى 

باب: القاتل ال يرث، حديث رقم 2646، ج2، ص884. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5420، ج2، ص954.- 

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج16، ص60. 	)3(
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مـــن الميـــراث، وكذلـــك مـــن لـــم يباشـــر القتـــل، بحيـــث قتـــل بالتســـّبب.)1(

وقال الحنابلة: القتل المانع من اإلرث هو القتل المضمون بقصاٍص أو دية 

أو كّفارة، عمدًا كان أو خطأ، مباشرة أم تسّببًا، أّما القتل غير المضمون بأحد هذه 
الثالثة فال يمنع اإلرث.)2(

وقـال المالكيـة: القتـل عمـدًا وعدوانـًا هـو عّلـة المنـع مـن اإلرث، سـواًء كان 

القتـل مباشـرًة أم تسـببًا، وسـواء كان مضمونـًا أم ُدرئ عنـه الضمـان لشـبهة مـا. أّمـا 

القتـل الخطـأ، والقتـل بحـّق فـال يحـرم القاتـَل مـن الميـراث، ولكـن يحرمـه مـن 
الديـة التـي وجبـت بالقتـل.)3(

ـــة  ـــة فـــي هـــذا التخصيـــص، ومســـتنده: أّن الكّلي ـــح رأي المالكي والباحـــث يرجِّ

التشـــريعية التـــي علـــى أساســـها ُحـــرم القاتـــل مـــن الميـــراث هـــي: »العقوبـــة بنقيـــض 

ـــة: »مـــن اســـتعجل  ـــاء بالقاعـــدة المعروف ـــا الفقه ـــر عنه ـــي يعبِّ المقصـــود«، وهـــي الت

ـــه«. ـــه عوقـــب بحرمان ـــل أوان الشـــيء قب

وال شـــّك فـــي أّن قصـــد اســـتعجال اإلرث يـــدور مـــع العمـــد والعـــدوان 

وجـــودًا وعدمـــًا؛ إذ ينتفـــي قصـــد االســـتعجال فـــي القتـــل الخطـــأ، وفـــي 

القتـــل بحـــّق، كمـــا أّن هـــذا القصـــد موجـــود فـــي القتـــل بالتســـّبب، وفـــي 

القتـــل الـــذي ُدرئ عنـــه الضمـــان للشـــبهة إذا كان عمـــدًا عدوانـــًا، كقتـــل 

ــة  ــا مـــع كّليـ ــقًا وتناغمـ ــر اآلراء تناسـ ــة أكثـ ــه، فـــكان رأي المالكيـ الولـــد ألبيـ

ـــه  ـــى روح التشـــريع وحكمت ـــرب اآلراء إل ـــي: »وأق ـــال الدرين ـــذا ق ـــاب، وله الب
هـــو رأي المالكيـــة.«)4(

ابن نجيم، زين الّدين بن إبراهيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه: تكملة البحر الرائق، للطوري  	)1(

وحاشية منحة الخالق البن عابدين، بيروت: دار الكتاب اإلسالمي، )د. ت.(، ج8، ص571-570.

البهوتي، كّشاف القناع، مرجع سابق، ج4، ص492. 	)2(

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج4، ص713. 	)3(

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص76. 	)4(
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3- أثر الكليات التشريعية في اإلطالق والتقييد:

أ- إجراء المطلق على إطالقه:

المثال األول: ما يحرم احتكاره:

قال رسول اهلل : »من احتكر فهو خاطئ.«)1(

اّتفـــق الجمهـــور -ســـوى الحنفيـــة- أّن االحتـــكار حـــرام،)2( وقـــال أكثـــر 

الحنفيـــة: مكـــروه تحريمـــًا،)3( لكـــن مـــا الـــذي يحـــرم احتـــكاره؟ هـــل تحريـــم 

ـــن؟ فـــإّن لفـــظ »احتكـــر«  ـــٌد بصنـــف معيَّ االحتـــكار مطلـــٌق فـــي كّل شـــيء، أم مقيَّ

ـــد بشـــيء فـــي الحديـــث المذكـــور. مطلـــٌق غيـــر مقيَّ

طعامًا  احتكر  »من   : قوله  وهو  بالطعام،  يقّيده  حديٌث  أحمد  عند  لكن 

أربعين ليلة فقد برئ من اهلل تعالى، وبرئ اهلل تعالى منه«)4( فهل يحمل المطلق 

على المقيد؟

اآلدمي  قوت  في  االحتكار  »يحرم  الحنابلة:  فقال  هذا،  في  الفقهاء  اختلف 

فقط.«)5( وقال الشافعية والحنفية -سوى أبي يوسف-: يحرم في قوت اآلدمي، 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: تحريم االحتكار في األقوات، حديث  	)1(

رقم 1605، ج3، ص1227.

الحّطاب، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج4، ص227. وانظر أيضًا: 	)2(

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص392.- 

ْلبي، القاهرة: المطبعة  الزيلعي، عثمان بن علي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ومعه حاشية الشِّ 	)3(

الكبرى األميرية، 1313ه، ج6، ص27، وخالفهم الكاساني، فقال: حرام، كالجمهور. انظر: 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص129.- 

األرنؤوط:  شعيب  قال  ص481.  ج8،   ،4880 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)4(

»إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه. لكن لنفرض صحته.- 

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص187. 	)5(
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وعلف الحيوان.)1( وقال المالكية، وأبو يوسف من الحنفية: يحرم االحتكار في 
كّل ما يضّر بالناس.)2(

حه الباحث،)3( إجراًء لإلطالق على إطالقه  والمذهب األخير هو الذي يرجِّ

بغير تقييد، فإّن الكّليات التشريعية ذات الصلة بهذه المسألة تفرض هذا اإلجراء، 

وتضعِّف التقييد، وهي:

علـــى  العاّمـــة  المصلحـــة  و«تقديـــم  الظلـــم«،  و«رفـــع  الضـــرر«،  »دفـــع 

الخاّصـــة«. المصلحـــة 

وبهــذه الكّليــات عّلــل أصحــاب هــذا القــول مذهبهــم، فقــد نقــل الحنفيــة 

عــن أبــي يوســف أّنــه يقــول: »كّل مــا أضــّر بالعاّمــة حبُســه فهــو احتــكار،«)4( قــال 

البابرتــي )توفــي 786ه(: »فأبــو يوســف اعتبــر حقيقــة الّضــرر؛ إذ هــو المؤثِّــر فــي 

ــال الكاســاني:  ــارف،«)5( وق ــود المتع ــرر المعه ــر الّض ــة اعتب ــو حنيف ــة، وأب الكراه

»وجــه قــول أبــي يوســف -رحمــه اهلل- أّن الكراهــة لمــكان اإلضــرار بالعاّمــة، 
ــف.«)6( ــوت والعل ــّص بالق وهــذا ال يخت

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت:  	)1(

المكتب اإلسالمي، 1991م، ج3، ص413. وانظر أيضًا:

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27.- 

في  جاء  ما  باب  العلمية، 1994م،  الكتب  دار  بيروت:  المدونة،  أنس.  ابن  اهلل  عبد  أبو  مالك،  	)2(

الحكرة، ج3، ص313. وانظر أيضًا:

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27.- 

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص187.- 

وانظر مناقشة هذه المسألة بتفصيل في:  	)3(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص428 - 440.- 

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج6، ص27. وانظر أيضًا: 	)4(

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج8، ص229.- 

البابرتي، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد. العناية شرح الهداية، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج10،  	)5(

ص58.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص129. 	)6(
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ِبيع في المصر فقد تعّلق به  وقال أيضًا: »االحتكار من باب الّظلم، ألّن ما 

منعهم  فقد  إليه،  حاجتهم  شّدة  عند  بيعه  عن  المشتري  امتنع  فإذا  العاّمة،  حّق 
حّقهم، ومنُع الحّق عن المستحّق ظلم، وإّنه حرام.«)1(

ــن مالـــك أّن  ــم عـ ــن القاسـ ــّواز، وابـ ــن المـ ــي: »فالـــذي رواه ابـ ــال الباجـ وقـ

ـــك ســـواء،  ـــي ذل ـــه ف ـــاج إلي ـــا ُيحت ـــع م ـــان والقطـــن، وجمي ـــن الكّت ـــره م ـــام وغي الّطع

ـــو  ـــا تدع ـــذا مّم ـــك أّن ه ـــه ذل ـــاس، ووج ـــك بالّن ـــا أضـــّر ذل ـــكاره م ـــن احت ـــع م فُيمن

الحاجـــة إليـــه لمصالـــح الّنـــاس، فوجـــب أن ُيمنـــع مـــن إدخـــال المضـــّرة عليهـــم 
باحتـــكاره، كالطعـــام.«)2(

المثال الثاني: ما تجوز فيه المساقاة:

عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما-: »أّن الّنبي  عامل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع.«)3(

والمعاملة هي المساقاة بلغة أهل المدينة، فـ«عامل« معناها »ساقى«.

اتفق الفقهاء -سوى أبي حنيفة وزفر- على مشروعية المساقاة وجوازها،)4( 

وهي دفع صاحب الشجر أو الزرع شجره أو زرعه لمن يتعّهده بالسقي والرعاية، 

مقابل جزء مّما يخرج منه،)5( واختلفوا: هل تجوز المساقاة في كّل أنواع األشجار 

والزروع، أم تنحصر في بعض ذلك؟

فقال بعض الظاهرية: ال تجوز إاّل في الّنخل،)6( وقال الشافعية في الجديد: 

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)1(

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج5، ص16. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: المزارعة بالّشطر ونحوه، حديث  	)3(

رقم 2328، ج3، ص104.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج4، ص28. 	)4(

الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، ج6، ص4704. 	)5(

ابن حزم، المحّلى، مرجع سابق، ج7، ص68. 	)6(
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ال تجوز إاّل في الّنخل والعنب،)1( وقال الحنابلة: تجوز المساقاة في كّل شجر 

وأصول  والرِّطاب  والَكْرم  والّشجر  الّنخل  في  تجوز  الحنفية:  وقال  مثمر،)2( 
الباذنجان،)3( وقال المالكية: تجوز فيما ال ُيخِلف)4( من شجر ذي ثمر وزرع.)5(

على  يقصروها  ولم  الزروع  إلى  المساقاة  فيه  تجوز  ما  المالكية  ع  فوسَّ

  األشجار، ومن مداركهم في ذلك: إجراء اإلطالق في حديث معاملة النبي

أهل خيبر على ما تخرجه من »ثمر أو زرع« على إطالقه بغير تقييد، بينما ذهبت 

بعض المذاهب األخرى إلى التقييد بالحال التي كانت عليها أرض خيبر، حيث 

كانت أشجارها نخياًل وعنبًا، فقصروا الجواز على ذلك المورد.

الباحث هو: إجراء اإلطالق على إطالقه، وضعف قصد  والّراجح في نظر 

لما  لو كانت غير نخيل وأعناب  أّن أشجار خيبر  فيه  ليس  اتفاقي،  التقييد، ألّنه 

هذه  أبيحت  ألجله  الذي  التشريعي  المقصد  ثّم   ، اهلل  رسول  عليها  عاملهم 

المعاملة، وهو: »الحّث على إنتاج الثروة«، وتوفير فرص العمل واالكتساب لمن 

ال يملكون رؤوس أموال، وتشجيع الشركة بينهم وبين أصحاب األموال، سعيًا 

لتحقيق االكتفاء الغذائي واألمن االقتصادي بعاّمة، يساعد على إجراء اإلطالق، 

وال يتفق مع نزعة التقييد واإلكثار من الشروط في هذه التعامالت، ألن التقييد 

يقلِّل منها، في حين أّن المراد تكثيرها.

البدنية  المعامالت  هذه  في  السنة  ينابيع  استقريت  »ولقد  عاشور:  ابن  قال 

-على قّلة اآلثار الواردة في ذلك-، وتتّبعُت مرامي علماء سلف األّمة -وخاّصة 

فيها  الشرعية  المقاصد  أّن  ذلك  من  فاستخلصت  شأنها،  في  المدينة-  علماء 

المقصد  األبدان... وألجل هذا  المنعقدة على  المعامالت  تكثير  أحدها:  ثمانية: 

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج3، ص422. 	)1(

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج5، ص291. 	)2(

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج4، ص344. 	)3(

معنى: ال ُيخلف: ال تجنى ثماره بطنًا بعد بطن مثل الموز، بل تجنى بطنًا واحدًا. 	)4(

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج3، ص713 - 714. 	)5(



383

جزمنا بضعف القول بقصر المساقاة على النخيل والكروم، ورّجحنا القول بجواز 

المساقاة في الشجر والزرع المحتاج إلى العمل على القول بتخصيصها بالشجر 
دون الزرع...«)1(

ب- تقييد المطلق:

مثال: جّر الثوب أو تطويله أسفل من الكعبين:

قال رسول اهلل : »ما أسفل من الكعبين من اإلزار ففي النار.«)2(

ٌد عليه بالنار  »سفول الثوب تحت الكعبين« مطلٌق في هذا الحديث، ومتوعَّ

بهذا اإلطالق من غير تقييد، لكن ثّمت أحاديث أخرى ورد فيها التوّعد على الجّر 

دًا بالخيالء، وهي قوله : »من جّر ثوبه خيالء لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة«،  مقيَّ

أتعاهد ذلك  إاّل أن  إزاري يسترخي  إّن أحد شقي  أبو بكر: »يا رسول اهلل،  قال 

منه«، فقال النبي : »لست مّمن يصنعه خيالء،«)3( وقوله : »من جرَّ إزاره ال 
يريد بذلك إاّل المخيلة، فإّن اهلل ال ينظر إليه يوم القيامة.«)4(

مطلقًا،  الكعبين  من  أسفل  الثوب  تطويل  ُحرمة  إلى  العلماء  بعض  فذهب 

سواًء كان من باب الخيالء أم من باب العادة دون قصد الخيالء، واستدّلوا على 

في  يقول  حيث  العربي،  ابن  هؤالء  ومن  التقييد،  وترك  اإلطالق،  بإجراء  ذلك 

العارضة: »ال يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: ال أتكّبر فيه، ألّن النهي 

قد تناوله لفظًا، وتناول عّلته، وال يجوز أن يتناول اللفظ حكمًا فيقال: إّني لست 

م  ُتسلَّ ال  ودعوى  للّشريعة  مخالفة  فإّنه   ، فيَّ ليست  العّلة  تلك  ألّن  يمتثله،  ممن 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص481 - 482. 	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الّلباس، باب: ما أسفل من الكعبين فهو في الّنار،  	)2(

حديث رقم 5787، ج7، ص141.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الّلباس، باب: من جّر إزاره من غير خيالء، حديث  	)3(

رقم: 5784، ج7، ص141.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الّلباس والّزينة، باب: تحريم جّر الثوب خيالء...، حديث  	)4(

رقم: 2085، ج3، ص1652.
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له، بل من تكبُّره يطيل ثوبه وإزاره، فكذبه معلوم في ذلك قطعًا«)1(، فكأّنه يقول: 

إطالة الثوب والخيالء مقترنان بالضرورة، وال ُيتصّور انفكاكهما.

وذهب هذا المذهب أيضًا الصنعاني في كتابه: »استيفاء األقوال في تحريم 

وفي  الحجاز،  علماء  غالب  المعاصرين  من  وقاله  الرِّجال،«)2(  على  اإلسبال 

المغرب سمعُت محّمد الحسن ولد الددو من علماء موريتانيا يقول به أيضًا.

وشّراح  ثين  والمحدِّ الفقهاء  من  وخلفًا  سلفًا  العلماء  جماهير  عليه  والذي 

ٌد  مقيَّ الوعيد  من  فيه  وما  الكعبين،  من  أسفل  الثوب  إطالة  تحريم  أّن  الحديث 

ريح  حيح الصَّ حه بال ترّدد، والُمدَرك هو ثبوت المقيِّد الصَّ بالخيالء، وهذا ما نرجِّ

ابن عمر في  البخاري، وحديث  أبي بكر في  راحه، وهو حديث  اطِّ ر  يتعذَّ الذي 

وهو  تاّمًا،  انسجاما  الباب  هذا  كلِّيات  مع  التقييد  وانسجام  وغيرهما،  مسلم، 

الشاهد من المثال.

ذلك خيالء«،  تصنع  لست  »إّنك  بكر:   ألبي  فقوله  التقييد  فأّما صراحة 

لست  شعري  وليت  المخيلة«،  إاّل  بذلك  يريد  »ال  عمر:  ابن  حديث  في  وقوله 

أدري كيف يجوز أالَّ ُيفهم التقييد بهذا الكالم الصريح؟!

ص عموم المسبل إزاره، ويدّل  قال النووي: »وهذا التقييد بالجّر خيالء يخصِّ

على أّن المراد بالوعيد من جّره خيالء،«)3( وقال ابن حجر: »وفي هذه األحاديث 

أّن إسبال اإلزار للخيالء كبيرة، وأّما اإلسبال لغير الخيالء فظاهر األحاديث ]أي 

المطلقة[ تحريمه أيضًا، لكن اسُتدّل بالتقييد في هذه األحاديث بالخيالء على أّن 

د هنا، فال يحرم الجّر  اإلطالق في الّزجر الوارد في ذّم اإلسبال محموٌل على المقيَّ

واإلسبال إذا سلم من الخيالء،«)4( وقال ابن عبد البر: »وهذا الحديث يدّل على 

ابن العربي، عارضة األحوذي، مرجع سابق، ج7، ص238. 	)1(

تحقيق:  الّرجال،  اإلسبال على  تحريم  في  األقوال  استيفاء  األمير.  إسماعيل  بن  الصنعاني، محّمد  	)2(

عقيل بن محّمد بن زيد المقطري، اليمن: مكتبة دار القدس، 1992م.

النووي، المنهاج، مرجع سابق، ج2، ص116. 	)3(

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص263. 	)4(
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أّن من جّر إزاره من غير خيالء وال بطر أّنه ال يلحقه الوعيد المذكور،«)1( وقال 

ه لهذه العّلة، فأّما  القاضي عياض: »قوله: »خيالء« دّل أّن النهي إّنما تعّلق لمن جرَّ

لغيرها فال،«)2( وقال ابن تيمية: »وهذه نصوٌص صريحة في تحريم اإلسبال على 

وجه المخيلة، والمطلق منها محموٌل على المقّيد، وإّنما ُأطلق ذلك، ألّن الغالب 
أّن ذلك إّنما يكون مخيلة.«)3(

يه، هي: والكّليات التشريعية التي تجاري هذا التقييد وتقوِّ

»أصل اإلباحة«، »مندوبية التجّمل بالثياب، وإظهار الّنعمة في غير بطر وال 

سرف وال مخيلة«.

قًا عن النبي  فأّما تعّلق »أصل اإلباحة« باللُّبس فجليٌّ فيما رواه البخاري معلَّ

 أّنه قال: »كلوا واشربوا والبسوا وتصّدقوا في غير إسراف وال مخيلة«، وما 
رواه عن ابن عّباس -رضي اهلل عنهما- أّنه قال: »ُكل ما شئت، والبس ما شئت، 

اهلل  قول  »باب  ترجمته:  بما  لذلك  بًا  مبوِّ مخيلة«،  أو  سرف  اثنتان:  أخطأتك  ما 
تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األعراف: 32[.«)4(

مقّيدة  أكثرها  األحاديث  »وألّن  قال:  عندما  تيمية  ابن  عّلل  الكّلية  وبهذه 
بالخيالء، فُيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على اإلباحة...«)5(

وأّما تعّلق كّلية »التجّمل وإظهار النعمة« باللُّبس فمعلوٌم من حديث عبد اهلل 

الجّنة من كان في قلبه   قال: »ال يدخل  أّن رسول اهلل  بن مسعود في مسلم 

مثقال ذّرة من كبر، قال رجل: إّن الّرجل يحّب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة، 

ابن عبد البّر، التمهيد، مرجع سابق، ج3، ص244. 	)1(

عياض، إكمال المعلم، مرجع سابق، ج6، ص598. 	)2(

ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ج2، ص364. 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: قول اهلل تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ  	)4(

ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األعراف: 32[، ج7، ص140.

ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، ج2، ص366. 	)5(
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قال: إّن اهلل جميٌل يحّب الجمال، الِكْبر َبَطر الحّق وَغْمط الّناس.«)1(

له أجر، ومن  لم يكن  بالمال  ُبْخاًل  الثياب  ترك جميل  تيمية: »من  ابن  قال 

لنعمة  الثياب إظهارًا  آثما، ومن لبس جميل  المباحات كان  بتحريم  تركه متعبِّدًا 

اهلل، واستعانًة على طاعة اهلل، كان مأجورًا، ومن لبسه فخرًا وخيالء كان آثمًا، فإّن 
م إطالة الّثوب بهذه الّنية.«)2( اهلل ال يحّب كّل مختال فخور، ولهذا حرَّ

مظّنـة  التطويـل  أّن  وهـو  واحـد،  ـقٌ  متعلَّ إاّل  بإطـالق  للمحرِّميـن  يسـلم  فـال 

فيكـون  العربـي،  ابـن  ذكـر  كمـا  عنـه  تنفـّك  تـكاد  وال  حـال،  كّل  علـى  للخيـالء 

مـن بـاب إناطـة الحكـم بالعّلـة ال بالحكمـة، إقامـًة للمِظّنـة مقـام المِئّنـة، وقـد رّد 

الشـوكاني هـذا النظـر بقولـه: »قـد عرفـت مـا فـي حديـث البـاب من قولـه  ألبي 

بكـر: »إّنـك لسـت مّمـن يفعـل ذلـك خيـالء«، وهـو تصريـٌح بـأّن منـاط التحريـم 

الخيـالء، وأّن اإلسـبال قـد يكـون للخيـالء، وقـد يكـون لغيـره، فـال بـّد مـن حمـل 

الغالـب،  أّنـه خـرج مخـرج  بـن علـّي  فـي حديـث جابـر  المخيلـة«  »فإّنهـا  قولـه: 

هـا إلـى مـن فعـل ذلـك اختيـااًل،  فيكـون الوعيـد المذكـور فـي حديـث البـاب متوجِّ

والقـول بـأّن كّل إسـبال مـن المخيلـة أخـذًا بظاهـر حديـث جابـر تـرّده الّضـرورة، 

فـإّن كّل أحـد يعلـم أّن مـن النـاس مـن يسـبل إزاره مـع عـدم خطـور الخيـالء بباله، 
ويـرّده مـا تقـّدم مـن قولـه  ألبـي بكـر لمـا عرفـت.«)3(

وأضيف إلى هذا اعتبارًا آخر، وهو اختالف الزمان، فإّن الّناس في القرون 

رون  لون ويقصِّ لون الثياب في منازلهم أو عند الخّياط، فيطوِّ الماضية كانوا يفصِّ

المال  في  الوسع  يدور مع  الوسع في ذلك  القماش، وكان  أوسعهم  ما  بحسب 

واإلمكان، فكان في تطويل الثياب نوع داللة على وفور المال، ورفاه الحال، ومن 

أّما في زماننا فاألثواب ُتشترى بالمقاس، وال  ثّم اقترن التطويل بمظّنة الخيالء. 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، حديث رقم 91،  	)1(

ج1، ص93.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج22، ص138 - 139. 	)2(

الشوكاني، نيل األوطار، مرجع سابق، ج2، ص133. 	)3(
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يختلف سعر الطويل عن سعر القصير من نفس النوع، ولم يعد التطويل ذا داللة 

على الترّفه، بل ُرّب ثوب أقصر وسعره أغلى، ورّب ثوب أطول وسعره أبخس 

والشركة  التصنيع،  وموطن  الّصنع،  مادة  بنوع  مقترٌن  فالّرفاه  النوع،  اختلف  إذا 

على  داللتهما  في  تمامًا  طرديين  فأصبحا وصفين  والقصر  الطول  أّما  المصنِّعة، 

المِئّنة فال  انتفت  مئّنة للخيالء، وإذا  الطول  ُيختال ألجله، ولم يعد  الذي  الترّفه 

عبرة بالمِظّنة كما يقول األصوليون.

4- أثر الكليات التشريعية في الظهور والتأويل:

أ- إجراء الظاهر على ظاهره:

: المثال األول: نكاح البكر بغير وليٍّ

قال رسول اهلل : »ال نكاح إاّل بولّي.«)1(

وذلك  ولّي،  بغير  نكاح صحيح  ال  أي:  الصّحة؛  نفي  الحديث  من  الظاهر 
يقتضي البطالن؛ أي: فسخ النكاح، وهذا مذهب الجمهور سوى الحنفية.)2(

وقال الحنفية بصّحة هذا النكاح، ولهم في المسألة أدّلة ونقاشات متعددة،)3( 

منها تأويل هذا الظاهر، وهو نفي الّصحة إلى نفي الكمال، أو نفي نكاح من ال 
والية له كالكافر للمسلمة، والمعتوهة، واألمة.)4(

متينة  بناءه على أسس  تروم  أّنها  الّنكاح  من  الّشريعة  مقاصد  في  يتقّرر  وإْذ 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: في الولي، حديث رقم 2085، ج2،  	)1(

ص229. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1818، ج6، ص321.- 

ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق، ج19، ص84 - 85. وانظر أيضًا: 	)2(

النووي، المنهاج، مرجع سابق، ج9، ص205.- 

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج9، ص184.- 

العيني، عمدة القاري، مرجع سابق، ج20، ص120 - 121.- 

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج2، ص477 - 510. 	)3(

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج3، ص117. 	)4(
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والواجبات،  الحقوق  كاّفة  عليه  يترّتب  أن  وتضمن  وبقاءه،  استمراره  تضمن 

بحيث ال ينسّل الرجل من تبعات العقد بالجحد واإلنكار، أو باستضعاف المرأة 

بين  وأحيانًا  وعوائل،  ُأَسٍر  بين  ارتباطًا  النكاح  في  الّشريعة  ترى  كما  وهضمها، 

اشتراط  هو  الّراجح  فإّن  فقط،  شخصين  مجّرد  بين  ارتباطًا  ال  وقبائل،  عشائر 

الوليِّ في نكاح البكر اشتراط صّحة، ال اشتراط تكميل وتتميم، ألّن التنازل عن 

بالرِّجال، وسهلة  الخبرة  البكر عديمة  إذ  المذكور؛  المقصد  يناقض  الّشرط  هذا 

االنخداع بهم، والوثوق فيهم، والّركون إليهم، فلو ُترك األمر إليها وحدها ألمكن 

كما  أهلها جميعًا،  عليها وعلى  بالوبال  ذلك  فيرجع  االختيار،  في سوء  تقع  أن 

أّن انفرادها بالعقد يبديها بغير ُعصبة تحميها، فيستسهل الرجل هضمها إن شاء.

قال ابن عاشور: »وقد استقريُت ما ُيستخلص منه مقصد الشريعة في أحكام 

اّتضاح  األّول:  األصل  أصلين:  إلى  يرجع  فوجدته  والتفريعية،  األساسية  النِّكاح 

مخالفة صورة عقد ]النِّكاح[ لبقية صور ما يّتفق في اقتران الّرجل بالمرأة... وقوام 

ى عقَد المرأة وليٌّ لها خاصٌّ إن كان أو عاّم،  ذلك ُأموٌر ثالثة: أحدها: أن يتولَّ

ليظهر أّن المرأة لم تتولَّ الّركون إلى الّرجل وحدها دون علم ذويها، ألّن ذلك 

يرضى  فإّنها ال  واالستبضاع،  والبغاء  والمخادنة  نا  والزِّ الّنكاح  بين  الفروق  أّول 

بها األولياء في عرف الّناس الغالب عليهم، وألّن توّلي عقد موالته ُيَهيِّئه إلى أن 

يكون عونًا على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته 
وجيرته عونًا له في الذبِّ عن ذلك.«)1(

كما أّن انفراد البكر بزواج نفسها مناقٌض لكّلية »األخالق« التي منها الحشمة 

والحياء من إبداء الرغبة في الّرجال، كما قال الغزالي: »الالئق بذوات المروءات 

الحياُء واالنزواء عن مباشرة النكاح، ففيه إظهار الشبق، والمجاهرة بالتشّوف إلى 

الّرجال، والّشرع يحمل على محاسن األخالق، وفي مباشرتها النكاح بنفسها ما 
يناقض ذلك.«)2(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص435. 	)1(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص171. 	)2(
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المثال الثاني: الطالق ثالث مّرات في عّدة واحدة:

عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما- قال: »كان الطالق على عهد رسول اهلل 

بن  عمر  فقال  واحدًة،  الثالث  عمر، طالُق  من خالفة  وسنتين  بكر،  وأبي   ،
أمضيناه  فلو  أناة،  فيه  لهم  كانت  قد  أمٍر  في  استعجلوا  قد  الّناس  إّن  الخطاب: 

عليهم، فأمضاه عليهم.«)1(

طالق الثالث هو الطالق ثالث مّرات؛ أي: مّرة بعد مّرة بعد مّرة، بأن يقول: 

أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إّما في مجلس واحد، أو في مجالس متفرقة، 

وليس قول القائل: »أنت طالق ثالثًا« بطالٍق ثالث مّرات، ال لغة، وال بديهة، ألّن 

من قال: »سبحان اهلل مائة مّرة« ال ُيعّد مسبِّحًا مائة مّرة، وال يكون كذلك إاّل إذا 

قال: »سبحان اهلل«، »سبحان اهلل« حّتى يكّررها مائة مرة، فجملة »أنت طالق ثالثًا« 

لغٌو ال ينشئ إال طلقة واحدة بالضرورة، وعلى هذا فهي خارج محّل الخالف، 
أو ينبغي أن تكون كذلك.)2(

قال ابن عاشور: »كّل طالق عّبر فيه المطلِّق بلفظ الثالث تغليظًا أو تأكيدًا أو 

كذبًا... ليس طالقًا بعد طالقين... وما المتلفِّظ بالثالث في طالقه األّول إاّل كغير 

المتلفِّظ بها في كون طلقته األولى ال تصير ثانية، وغاية ما اكتسبه مقاُله أّنه ُعّد 
في الحمقى أو الكذابين.«)3(

والحديث ظاهٌر)4( في إيقاع الطالق المتكرِّر ثالث مّرات على عهد رسول 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الطالق، باب: طالق الثالث، حديث رقم 1472، ج2،  	)1(

ص1099.

ابن القيم، إعالم الموّقعين، مرجع سابق، ج3، ص33، ورأيت الّشيخ أحمد شاكر -رحمه اهلل- خير  	)2(

من حّقق هذه المسألة في المعاصرين. انظر: 

القاهرة، -  السنة،  مكتبة  القاهرة:  اإلسالم،  في  الطالق  نظام  محّمد.  أحمد  األشبال  أبو   شاكر، 

)د. ت.(، ص22 - 76.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص397. 	)3(

قلت: ظاهر، لوجود من تأّوله من العلماء، وإاّل فهو كالنّص في نظري. 	)4(
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تبين  فال  رجعية،  أي:  واحدًة؛  طلقًة  عمر  من خالفة  وسنتين  بكر  وأبي    اهلل 

الزوجة من زوجها بذلك.

عّدة  مبتدأ  في  منها  طلقة  كّل  وقعت  إذا  الثالث  الطلقات  أّن  ُيعلم  وحيث 

مستقلة عن عّدة أخرى ُتبين الزوجَة باإلجماع، لقوله تعالى: ژہ ہہ ہ 

ھ ھ ھ ھژ ]البقرة: 229[، وقوله: ژىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
ما  واحدًة  تقع  التي  الثالث  بالطلقات  المقصود  فيكون   ،]230 ]البقرة:  جبژ  يئ 

كانت في عّدة واحدة، سواًء في مجلس واحد، أو في مجالس متعددة.

وال فرق بين أن تكون في مجلس واحد أو مجالس متعددة ما دامت في عّدة 

إاّل طلقة واحدة، ألّن اهلل عز وجل  تتحّمل  الواحدة ال  العّدة  أّن  باعتبار  واحدة، 

ف أن يصيِّره بائنًا إاّل بعد  شرع الطالق رجعيًا في العّدة الواحدة، فال يملك المكلَّ

ِعَدٍد ثالث،)1( وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

إذا طّلقتم  الّنبي  أيها  : قرأ: »يا  النبي  أّن  ابن عمر  ]الطالق: 1[، روى  پژ 
النِّساء فطلِّقوهن في ُقُبل عّدتهّن،«)2( وُقُبل العّدة مبتدؤها، قال ابن عاشور: »والالم 

في ژپژ الم التوقيت، وهي بمعنى »عند«... ومنه قوله تعالى: ژڤ ڦ 

ڦ ڦژ ]اإلسراء: 78[، ال تحتمل هذه الالم غير ذلك من المعاني التي تأتي لها 
الالم... وفائدة ذلك أّن يكون إيماًء إلى حكمة هذا التشريع، وهي أن يكون الطالق 

عند ابتداء العّدة، وإّنما ُتبتدأ العّدة بأّول طهر من أطهار ثالثة...«)3(

وإذا كان الحال كذلك، فالمطلِّق ثانيًة، أو ثالثًة في نفس العّدة ال يكون مطلِّقًا 

لمبتدأ العّدة، بل يكون مطلِّقًا لزمٍن بعد ابتداء العّدة بالطلقة األولى. وإذا امتنع 

أن يكون مطلِّقا لمبتدأ العّدة إذ تبتدئ فور الطلقة األولى، يستوي في ذلك الزمن 

أو  الثانية  الطلقة  فتستوي  ابتدائها،  بعد  الطويل  والزمن  العدة،  ابتداء  بعد  اليسير 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص33. 	)1(

رضاها،  بغير  الحائض  تحريم طالق  باب:  الطالق،  كتاب:  سابق،  مرجع  مسلم،  صحيح  مسلم،  	)2(

حديث رقم 1471، ج2، ص1098.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج28، ص265. 	)3(
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الثالثة في مجلس واحد، أو في مجلس آخر متراٍخ عن الطلقة األولى.

قال ابن تيمية: »وقوله تعالى: ژپ پژ ]الطالق: 1[ يدّل على أّنه 

أباح  إّنما  العّدة أو يراجعها، ألّنه  ال يجوز إرداف الطالق للطالق حّتى تنقضي 

الطالق للعّدة؛ أي الستقبال العّدة، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الّرجعة َبَنت 
على العّدة، ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين.«)1(

وعدم احتمال العّدة الواحدة ألكثر من طلقة واحدة هو الظاهر أيضًا من قوله 

تعالى: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھژ ]البقرة: 229[، مع قوله: ژڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ ]الطالق: 2[.

في  يكونان  المشروعين  والتسريح  اإلمساك  أّن  اآليتين  بين  التركيب  ويفيد 

يجوز  والتسريح  اإلمساك  تكّرر  وأّن  مّرًة واحدة،  كّل عّدة-  في  كّل أجل -أي: 

األجل  في  والتسريح  اإلمساك  تعّدد  أّما  األّول،  غير  أجٍل  في  مّرة  كّل  مّرتين، 

الواحد عّدة مّرات، بأن يراجعها ثّم يطّلقها ثّم يراجعها ثّم يطّلقها في عّدة واحدة، 

أو  واحد  مجلس  في  الواحد  األجل  في  الطالق  تكرار  وهو  التسريح  تعّدد  أو 

مجالس متفّرقة، فهو خالف هذا الظاهر.)2( وكونه خالف الظاهر يدّل على عدم 

مشروعيته؛ إذ اآليات مسوقات لبيان صفة مشروعية الطالق، قال ابن تيمية: »إّن 

رسول  غضب  ولهذا  للعّدة،«)3(  الطالق  وإاّل  الرجعي،  الطالق  إاّل  يبح  لم  اهلل 

»أُيلعب  وقال:  جميعًا،  تطليقات  ثالث  امرأته  ق  طلَّ رجٍل  عن  ُأخبر  لّما    اهلل 

بكتاب اهلل وأنا بين أظهركم؟«، حّتى قام رجل وقال: »يا رسول اهلل، أال أقتله؟«)4( 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص79. 	)1(

الجّصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص87 - 88. 	)2(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص78. 	)3(

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. السنن الصغرى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب:  	)4(

من  فيه  وما  المجموعة  الثالث  باب:  الطالق،  كتاب:  1986م،  اإلسالمية،  المطبوعات  مكتب 

التغليظ، حديث رقم 3401، ج6، ص142. صّححه الشيخ أحمد شاكر. انظر:

شاكر، نظام الطالق في اإلسالم، مرجع سابق، ص26 - 27.- 
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وغضب على األشعريين، وقال ألبي موسى: »يقول أحدكم المرأته قد طّلقتك قد 
راجعتك، ليس هذا طالق المسلمين، طلِّقوا المرأة في ُقُبل طهرها.«)1(

وبهذا تكون ظواهر القرآن وظواهر السنة داّلًة على أّن الطالق ثالث مّرات 

في عّدة واحدة ليس مشروعًا، وليس واقعًا إاّل طلقًة واحدة، في مجلس واحد 

كان ذلك، أم في مجالس عّدة.

أّنه أوقع الطالق ثالث مرات في عدة واحدة    ولكن لّما ثبت عن عمر

كثالث طلقات في ثالث ِعَدد، حيث جعله بائنًا، اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

فقال الجمهور من المذاهب األربعة: يقع بائنًا، كثالث طلقات في ثالث ِعَدد)2(، 
وقال بعض أتباع المذاهب وابن تيمية وابن القيم: يقع واحدة.)3(

فالجمهور تمّسكوا بفعل عمر  مع موافقة الصحابة له، ومن ثّم التمسوا 

للظواهر التي ذكرناها تأويالت شتى.

قال الشيخ أحمد شاكر: »الفقهاء الذين رأوا حديث ابن عّباس عن أمر عمر، 

بأجوبة  منه  ي  التفصِّ اإلسناد والصّحة، حاولوا  له مدفعًا من جهة  لم يجدوا  لّما 
شتى ضعيفة.«)4(

إجراء  المسألة  في  مداركهم  فمن  وافقهم  ومن  القيم  وابن  تيمية  ابن  وأّما 

الظواهر على ظواهرها.

وعبد  اهلل،  عوض  بن  طارق  تحقيق:  األوسط،  المعجم  أحمد.  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني،  	)1(

ج4،   ،3953 رقم  حديث  ت.(،  )د.  الحرمين،  دار  القاهرة:  الحسيني،  إبراهيم  بن  المحسن 

ص195. قال الهيثمي: »رجاله ثقات.« انظر:

الهيثمي، مجمع الزوائد، مرجع سابق، حديث رقم 7769، ج4، ص336.- 

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص84. 	)2(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج33، ص73. وانظر أيضًا: 	)3(

- ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص31 وما بعدها.

شاكر، نظام الطالق في اإلسالم، مرجع سابق، ص55. 	)4(
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حه هو هذا: إجراء الظواهر على ظاهرها في عدم احتمال العّدة  والذي أرجِّ

  الواحدة إاّل طالقًا واحدًا، وفي إيقاع الطلقات المتكّررة على عهد رسول اهلل

طلقًة واحدة.

ومن مدارك هذا اإلجراء ما نعلمه من كّليات الشريعة في باب الطالق أّنها: 

ما  النكاح  استدامة عقدة  إلى  وتتّطلع  أسبابه،  تضييق سبله، وحسم  إلى  تتشّوف 

مع  إال  ذلك  ينسجم  وال  الزوجين،  بأحد  إضرار  فيه  يكن  لم  وما  ذلك،  أمكن 

إفساح ُفَرص المراجعة، والحول دون التسّرع في بتِّ الطالق.

قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ 

م اإلمساك على التسريح إيماًء إلى أّنه األهّم المرّغب  ھژ ]البقرة: 229[: »وقدَّ
فيه في نظر الشرع.«)1(

وقال: »إّن اهلل تعالى قصد من تعّدد الطالق التوسعة على الناس، ألّن المعاِشر 

الّندم وعدم  له  يظهر  امرأته  الّزوج  فإذا طّلق  إّياه،  مفارقة عشيره  تأثير  يدري  ال 

بمجّرد  مانعة  الواحدة  الطلقة  جعل  فلو  الّرجوع،  فيختار  مفارقتها،  على  الّصبر 
اللفظ من الّرجعة، تعّطل المقصد الّشرعي من إثبات حّق المراجعة.«)2(

وقال ابن رشد: »كأّن الجمهور غّلبوا حكم التغليظ في الطالق سّدًا للّذريعة، 

ولكن تبطل بذلك الّرخصة الّشرعية، والرِّفق المقصود في ذلك، أعني في قوله 
تعالى: ژڃ چ چ چ چ ڇژ ]الطالق: 1[.«)3(

وأّما فعل عمر  فهو اجتهاٌد منه بالّرأي والّسياسة الّشرعية ومقام اإلمامة، 

واجتهاده  والمكان،  الّزمان  بتغّير  يتغّير  بل  والسّنة،  القرآن  ينسخ  ال  ذلك  ومثل 

 كان صحيحًا مبنيًا على مصلحة ردع الناس عن االستخفاف بحدود اهلل في 
الطالق، لما رآه من تتايعهم في ذلك. غير أّن هذه المصلحة ليست في كّل زمان 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص387. 	)1(

المرجع السابق، ج2، ص398. 	)2(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص84. 	)3(
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ومكان أرجح من مصلحة المحافظة على ُعقدة النكاح، بل كثيرًا ما تكون هذه 

األخيرة أرجح وأقوى، كيف ال وهي األصل؟ وهذا هو الغالب من حال زماننا، 
ولهذا قال ابن القيم: »فيمتنع في هذه األزمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر.«)1(

المثال الثالث: وضع الجوائح:

أّن  الجوائح،«)2( وعنه  »أمر بوضع   : النبي  أّن    اهلل  بن عبد  عن جابر 

الّنبي  قال: »لو ِبْعَت من أخيك َثَمرًا فأصابته جائحة، فال يحلُّ لك أن تأخذ 
منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حّق؟«)3(

الحديثان ظاهران في وجوب وضع الجوائح، والجائحة كما يعرِّفها ابن عرفة 

بيعه؛«)4(  بعد  نبات  أو  ثمر  قدرًا من  عادًة  دفعه  أتلف من معجوز عن  »ما  هي: 

قدرًا  أتلف  إذا  دفعه،  عن  المعجوز  البشري  الفعل  أو  السماوية  اآلفة  هي  أي: 

معتبرًا -ُعرفًا- من الثمر أو الّزرع الذي باعه صاحُبه لمشتر، فتلف قبل أن يتسّلمه 

بالزرع،  بالثمر أو  البائع الخسارة الالحقة  المشتري، ووضُعها معناه: أن يتحّمل 

فال يأخذ على القدر التالف ثمنًا، وإذا كان أخذه يرّده للمشتري.

بإجـراء هـذا الظهـور أخـذ المالكية والّشـافعي فـي القديم والحنابلـة،)5( فقالوا 

بوجـوب وضـع الجوائـح، وبالعـدول عـن إجراء الظاهـر والتأويل أخـذ الحنفية،)6( 

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص45. 	)1(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم 1554،  	)2(

ج3، ص1191.

المرجع السابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، رقم: 1554، ج3، ص1190. 	)3(

الرّصاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص392. 	)4(

النفراوي، الفواكه الدواني، مرجع سابق، ج2، ص129 - 130. وانظر أيضًا: 	)5(

الماوردي، الحاوي، مرجع سابق، ج5، ص205.- 

ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محّمد. المبدع في شرح المقنع، بيروت: دار الكتب العلمية، - 

1997م، ج4، ص165.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص166. 	)6(
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أّما الشـافعي في الجديد فشـّك في ثبوت الحديث فقال: »سـمعُت سـفيان يحدِّث 

ثـه مـن  هـذا الحديـث كثيـرًا فـي طـول مجالسـتي لـه، ال أحصـي مـا سـمعته يحدِّ

كثرتـه، ال يذكـر فيـه »أمـر بوضـع الجوائـح«، ال يزيـد علـى أّن النبـي  نهـى عـن 

ـنين، ثـّم زاد بعـد ذلـك »وأمـر بوضـع الجوائـح«...« إلـى أن قـال: »ولـو لم  بيـع السِّ

ـن حديثـه بمـا وصفـت، وثبتـت بـه السـّنة بوضـع الجائحـة وضعُت  يكـن سـفيان وهَّ
كّل قليـل أو كثيـر...«)1(

وقد أجاب عن ذلك ابن تيمية بقوله: »والحديث ثابٌت عند أهل الحديث، 

لم يقدح فيه أحٌد من علماء الحديث، بل صّححوه ورووه في الّصحاح والسنن، 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه واإلمام أحمد، فظهر وجوب القول به.«)2(

وأّما ُمدرك الحنفية، فهو اقتران القبض بالعقد في تصّورهم لمفهوم القبض، 

موجبات  من  القبض  ألّن  العقد،  عن  القبض  يتأّخر  أن  عندهم  يجوز  ال  بحيث 

الّزرع  اجتذاذ  وبين  المشتري  بين  البائع  تخلية  فمجّرد  كذلك،  كان  وإذا  العقد، 

يد  في  هالكة  تكون  والتخلية  العقد  بعد  الثمار  فإذا هلكت  قبضًا،  يعتبر  والّثمار 

المشتري ال في يد البائع، فوجب أن يتحّمل الخسارَة المشتري ال البائع، ومن 

دة )3(. هنا تلّمسوا لألحاديث المذكورة تأويالت متعدِّ

إّن  إذ  تأويل؛  بغير  الظاهر  على  اإلجراء  هو:  الباحث  نظر  في  والّراجح 

لة بالمسألة تدعم هذا اإلجراء، وتنسجم معه تمامًا،  الكّليات التشريعية ذات الصِّ

م. وألّن ُمدرك التأويل غير ُمسلَّ

وهذه الكّليات هي:

ــدل«،  ــد«، و«الع ــن قبضــه يفســد العق ــل التمكــن م ــع قب ــف المبي ــدة: تل »قاع

ــع الضــرر«. و«دف

الشافعي، األّم، مرجع سابق، ج4، ص116 - 118. 	)1(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج30، ص270. 	)2(

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص166. 	)3(
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فأّما القاعدة المذكورة، فمتفق عليها كما قال ابن تيمية: »اّتفقوا على أّن َتَلف 
ن من القبض ُيبطل العقد، وُيحرِّم أخذ الّثمن.«)1( المبيع قبل التمكُّ

والتعليل بها مبني على أّن القبض غير متحقِّق بمجّرد التخلية، ألّن القبض لم 

يحّد الّشرع له حّدًا، وما كان كذلك فمرجعه إلى عرف الّناس، وقد تعارف الناس 

تقتضي  العقود  فبعض  ومقتضاه،  العقد  نوع  بأوجه مختلفة بحسب  يتقابضوا  أن 

المؤّجرة،  العين  القبض دفعًة واحدة، وبعضها تقتضيه شيئًا فشيئًا كما في منافع 

ُتعّد  التخلية ال  مجّرد  أّن  والثمار  الزروع  في  والعرف  بحسبه،  فقبض كلِّ شيء 

قبضًا، بدليل تعارفهم على وجوب تعّهد البائع للثمرة بالسقي والتربية والخدمة 

حّتى يجّذها المشتري ما دام وقت الجذاذ لم يفت،)2( ولو كانت التخلية قبضًا 

لما لزمه التعّهد بالرعاية والسقاية.

التخلية  بمجّرد  ونحوه  بالبيع  الثمرة  في  المشتري  تصرُّف  جواز  قيل:  فإذا 

التلف من ضمانه ال من ضمان  إليه، فوجب أن يكون  انتقال الملك  دليل على 

البائع، فالجواب:جواز تصرُّف المشتري بمجّرد التخلية مختَلٌف فيه، فعلى القول 

بعدم جواز التصرُّف يزول االعتراض أصاًل، وأّما على القول بجوازه فال تالزم 

في  كما  التصرُّف  عدم  مع  الّضمان  يجب  قد  إذ  والّضمان؛  التصّرف  جواز  بين 

المقبوض قبضًا فاسدًا، وقد ال يجب مع جواز التصرُّف، كما في منافع اإلجارة 

ر باّتفاق، ومع ذلك يجوز  إذا تلفت قبل االستيفاء، فإّن الّضمان يكون على المؤجِّ
فيها التصرُّف قبل القبض، فكذلك ههنا.)3(

: »بم  نفسه، أعني قوله  الحديث  به في  التعليل  »العدل«، فقد جاء  وأّما 

إذا ُأجيحت  الثمرة  أّن  بغير عدل، ووجهه:  بغير حّق؟«)4( أي:  تأخذ مال أخيك 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج30، ص269. 	)1(

المرجع السابق، ج30، ص275 - 276. 	)2(

المرجع السابق، ج30، ص276. 	)3(

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، حديث رقم 1554،  	)4(

ج3، ص1190.
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كّلها أو بعضها، فالتوازن بين الثمن والمثمن الذي هو أساس المعاوضة يختّل، 

واالستمرار في العقد بغير عالج لهذا االختالل، وبغير إعادة للتوازن بين العوضين 

يتضّمن إهدار »العدل« الذي هو قانون المعامالت جميعًا. وبهذا عّلل ابن تيمية 

المدينة في هذا  مالك وأهل  فقال: »ومذهب  والحنابلة  المالكية  ترجيح مذهب 
نة والعدل ِمْن مذهب َمْن خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم.«)1( الباب أشبه بالسُّ

المختّل  العقد  في  االستمرار  إذ  أيضًا؛  جليٌّ  فمناطه  الضرر«،  »دفع  وأّما 

توازنه يفضي إلى ضياع مال المشتري بغير مقابل، وذلك مضرٌّ به، فوجب رفع 

هذا الضرر عنه، وإذا قيل: فوضع الجائحة مضرٌّ بالبائع أيضًا، فالجواب: حيث إّن 

الّثمرة هلكت في يده عرفًا، ألّن التخلية ليست قبضًا عرفًا، فهي مصيبٌة ُأصيبها، 

تأّخر  لو  بينما  فيه،  له  يد  المشتري ضررًا ال  يتحّمل  فيها، فال  للمشتري  ال فعل 

المشتري عن الجّذ حتى فات وقت الجذاذ، وهلكت الثمرة في تلك الفترة؛ أي: 

بعد انصرام وقت الجذاذ، فإّنه يتحّمل التلف، وال يطالب البائع بوضع الجائحة.

وهكذا يظهر بجالء أّن اإلجراء على الظاهر في هذه المسألة أوفق لكّليات 

الباب من التأويل، ولهذا قال ابن عبد البّر في تأويالت الحنفية: »وهذه التأويالت 

كلُّها خالف الّظاهر، والّظاهر يوجب وضع الجوائح،«)2( وقال ابن القيم: »وضع 
الجوائح ال يخالف شيئًا من األصول الّصحيحة، بل هو مقتضى أصول الشريعة.«)3(

ب- تأويل الظاهر:

مثال: الحرث واستثمار األرض:

عن أبي أمامة الباهلي قال-ورأى سّكة وشيئًا من آلة الحرث-: سمعت النبي 
 يقول: »ال يدخل هذا بيَت قوم إاّل أدخله اهلل الذّل.«)4(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص342. 	)1(

ابن عبد البّر، التمهيد، مرجع سابق، ج2، ص197. 	)2(

ابن القيم، إعالم الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص257. 	)3(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: ما يحذر من عواقب االشتغال بآلة  	)4(

الّزرع أو مجاوزة الحّد الذي ُأمر به، حديث رقم 2321، ج3، ص103.
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ُيستفاد منه  بما  الحرث، بل ذّمها  آلة   كره  النبي  أّن  الحديث  يفيد ظاهر 

تحريم الحرث في الظاهر؛ إذ أخبر بأّن اهلل ُيذّل أهل بيت ينشغلون بالحرث، وما 

ُيِذّل اهلل بسببه ال شّك أّنه محّرم.

الثروة«  إنتاج  على  »التشجيع  القطعية:  الشريعة  كلِّيات  من  المعلوم  أّن  غير 

بمختلف الطرائق المشروعة، والتي منها: استثمار األرض واستغاللها بالمزارعة 

ونحوها، وغرض الّشريعة في ذلك تقوية شوكة األّمة وجعلها مطمئّنة اقتصاديًا، 

األربع  الكّليات  أحد  المال«  »حفظ  كان  جرم  وال  ذلك،  في  الجانب  مرهوبة 

الدانية، كما ذكرت في أوالي هذا الكتاب، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدًا، 

وقد ذكرُت طائفًة منها عند التمثيل لكّلية »إنتاج الثروة«.

قــال ابــن عاشــور: »مــا ُيظــّن بشــريعة جــاءت لحفــظ نظــام األّمــة وتقويــة 

شــوكتها وعّزتهــا إاّل أن يكــون لثــروة األّمــة فــي نظرهــا المــكان الســامي مــن 

االعتبــار واالهتمــام. وإذا اســتقرينا أدّلــة الشــريعة مــن القــرآن والســنة الدالــة علــى 

العنايــة بمــال األّمــة وثروتهــا، والمشــيرة إلــى أّن بــه قــوام أعمالهــا وقضــاء نوائبهــا، 

ــًا ال  ــأّن للمــال فــي نظــر الّشــريعة حّظ ــًا ب ــا كثرتهــا يقين ــة تفيدن نجــد فــي ذلــك أدّل
ــه.«)1( ُيســتهان ب

التمّلك،  بطريقين:  يحصل  أفرادها  وإثراء  األّمة  إثراء  أّن  ذكر  أن  بعد  وقال 

المال، ولألرض  التكّسب ثالثة: األرض، والعمل، ورأس  والتكّسب: »وأصول 
المكانة األولى في هذه األصول الثالثة.«)2(

ونعلم من كّليات الشريعة القطعية أّنها تروم: »تحقيق االستقرار في األرض« 

بعمارتها واستجالب مصالح الخلق فيها، توطئًة لـ »تحقيق العبودية وإقامة شرع 

الّسالم:  عبد  ابن  قال  كما  االستقرار،  بتحقيق  إاّل  ذلك  إلى  سبيل  ال  إذ  اهلل«؛ 

»واعلم أّن مصالح اآلخرة ال تتّم إاّل بمعظم مصالح الّدنيا، كالمآكل، والمشارب، 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص450. 	)1(

المرجع السابق، ص462. 	)2(
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والمناكح، وكثير من المنافع،«)1( وقال الجويني: »مطلوب الّشرائع من الخالئق 

ين والتقوى، واالعتصام بما يقرِّبهم  على تفّنن الملل والطرائق: االستمساك بالدِّ

إلى اهلل زلفى... ولكّن اهلل تعالى فطر الجباّلت على التشّوف والّشهوات، وناط 

فين بُبلغة وسداد، فتعّلقت التكاليف من هذه الجملة بالمحافظة على  بقاء المكلَّ

تمهيد المطالب والمكاسب، وتمييز الحالل من الحرام، وتهذيب مسالك األحكام 

ين مجرى القوام، والنظام من الّذرائع إلى  على فرق األنام، فجَرْت الّدنيا من الدِّ
تحصيل مقاصد الّشرائع.«)2(

أهّم طرائقها  أحد  استغالل األرض  ُيعّد  التي  الثروة  إنتاج  أّن  في  وال شّك 

هو أحد أهّم أسباب االستقرار في األرض، فإذا كان هكذا، فالحديث المذكور 

ن صرُفه عن هذا الظاهر بوجه من  يصادم ظاهُره كلَّ هذه الكّليات القطعية، فتعيَّ

التأويل المشروع، حيث إّنه محتمٌل للتأويل.

وتأويله أن يقال: ذّم االنشغال بالحرث منصرٌف إلى اللهو بذلك عن الواجبات 

األساسية، وعن المقاصد الّشرعية التي من أجلها ُأذن في تنمية المال وتربيته، أال 

وهي: حفظ نظام األّمة، وتحقيق معاني العبودية بشتى أشكالها وصورها.

الشرعية  المصالح  بين  يفرِّق  الشارع  أّن  العالية«  »المقاصد  في  ذكرت  وقد 

والحظوظ الدنيوية، ووجه ذلك: 

أّما  أّن المصلحة معيارها: حفظ ما به استمرار التكليف، وتحقيق العبودية. 

الحّظ فمعياره: نيل اللّذة التي ُجبل عليها اإلنسان.

وأّن الحظوظ مباحٌة العتبارين:

ومن  والتحسينية،  الحاجية  المصالح  تكميل  على  المعاونة  األّول:  االعتبار 

الحاجي«،  »في  المشقة  بارتفاع  الحظوظ  نيل  أّن  في  شّك  ال  إذ  الضرورية؛  ثّم 

تكون  وبهذا  تحصيلهما،  على  يساعد  التحسيني«  »في  اللذائذ  في  وبالتوسع 

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج2، ص77. 	)1(

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص180 - 181. 	)2(
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الحظوظ تابعة وخادمة للحاجي والتحسيني، وبما أنهما تابعين للضروري، فهي 

تابعة له.

االعتبار الثاني: قدٌر من مجّرد حصول اللذة، بغير نظر إلى اعتبار التكميل، 

الضرورية  والمصالح  حّتى  والمشروعية  اإلباحة  على  باقية  الحظوظ  نجد  ألّنا 

مسألة  استدعينا  إذا  خاّصة  وجوهها،  أكمل  على  متحّققة  والتحسينية  والحاجية 

فعالم  إليها،  مندوب  بل  الزمة،  غير  وأّنها  العبودية،  على  االستقواء  نية  النية: 

ة الباري عز وجل  تبقى الحظوظ معتبرة حالئذ إن لم يكن إاّل للّذة؟ وهذا يبرز ِمنَّ

وتفّضله أكثر وأكثر.

فالحظوظ باالعتبار األّول خادمٌة للمصالح، خاّصة مع استحضار النية، أّما 

النية، وإذا  الثاني فهي منفّكة عن المصالح، خاّصة مع عدم استحضار  باالعتبار 

وال  المصلحة  اإلنسان  يطلب  أن  أمكن  المصالح،  عن  الحظوظ  انفكاك  أمكن 

يطلب الحّظ، وأمكن أن يطلب الحّظ وال يطلب المصلحة.

هذا  ُغّمة  تنجلي  الدنيوية  والحظوظ  الشرعية  المصالح  بين  التفريق  وبهذا 

الحديث، ومعه أحاديث أخرى متعددة،)1( هي:

كقوله : »فواهلل ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن ُتبسط عليكم الّدنيا كما ُبسطت  	)1(

على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم«. انظر:

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس - 

فيها، حديث رقم 6425، ج8، ص90. 

وقوله: »من جعل الهموم هّمًا واحدًا: -َهمَّ المعاد-، كفاه اهلل سائر همومه، ومن تشّعبت به 

الهموم من أحوال الدنيا، لم ُيبال اهلل في أّي أوديتها هلك«. انظر:

ابن ماجة، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، افتتاح الكتاب، باب: االنتفاع بالعلم والعمل به، حديث - 

رقم 257، ج1، ص95. قال األلباني: »حسن.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6189، ج2، ص1065. - 

وقوله: »من كانت اآلخرة هّمه جعل اهلل غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الّدنيا وهي راغمة، 

ق عليه شمله، ولم يأته من الّدنيا إاّل ما ُقدر  ومن كانت الّدنيا هّمه جعل اهلل فقره بين عينيه، وفرَّ

له.« انظر:

 -= رقم  حديث  والورع،  والرقائق  القيامة  صفة  كتاب:  سابق،  مرجع  الترمذي،  سنن  الترمذي، 
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كيف تستحسن الّشريعة بل تستوجب حفظ المصالح التي من أبرزها »المال 

والثروة«، وتبيح قدرا كبيرًا من الحظوظ التي هي اللذائذ والشهوات، لكّنها في 

الوقت ذاته تذّم الدنيا، وتحّث على التزّهد فيها؟

وجالؤها أن يقال: إّن اإلنسان إذا كان هّمه وديدنه طلب الحظوظ باالعتبار 

الثاني، من غير التفات إلى االعتبار األّول مطلقًا، أو مع التفات إليه لكن بقدر 

مغلوب ال غالب، بحيث يكون حّظه متبوعًا، والمصلحة تابعة، فهذا هو المقبوح 

من التشاغل بالحظوظ المعّبر عنها بـ«الدنيا« في النصوص الشرعية.

وأّما إذا كان اشتغاله بنيل الحظوظ مصروفًا كّله أو جّله إلى االعتبار األّول، 

بحيث يكون الحّظ تابعًا للمصلحة، ال متبوعًا، فهذا هو الّزهد الذي رغّبت فيه 

=       2465، ج4، ص642. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6510، ج2، ص1110. - 

وقوله: »أال تسمعون، أال تسمعون، إّن البذاذة من اإليمان، إّن البذاذة من اإليمان.« انظر:

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الترّجل، حديث رقم 4161، ج4، ص75. قال - 

األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2879، ج1، ص557. - 

فإن كان ال  ُصلبه،  يقمن  آدم أكالت  ابن  آدمي وعاًء شّرًا من بطن، بحسب  وقوله: »ما مأل 

محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنـَفسه.« انظر:

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة األكل، حديث - 

رقم 2380، ج4، ص590. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5674، ج2، ص990. - 

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: »إن كّنا لننظر إلى الهالل ثالثة أهّلة في شهرين، وما ُأوقدت 

التمر  األسودان:  قالت:  ُيعيشكم؟  كان  ما  عروة-:  -القائل  فقلُت  نار،    اهلل  رسول  أبيات  في 

والماء.« انظر:

 -  النبي  عيش  كان  كيف  باب:  الرقاق،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري، 

وأصحابه...، حديث رقم 6459، ج8، ص97. 

وقالت: »ما شبع آل محّمد  منذ قِدم المدينة من طعام ُبـرٍّ ثالث ليال ِتباعًا حّتى ُقبض.« انظر:

المرجع السابق، كتاب: الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي  وأصحابه وتخّليهم من الدنيا، - 

حديث رقم 6454، ج8، ص97.

وغيرها من األحاديث التي تصّب في سياق ذّم الدنيا.
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ت عليه في النصوص التي ذكرت، وال ضرر على العامل فيما ناله  الشريعة، وحثَّ
من حّظ ما دام تابعًا لغرض الّشرع.)1(

ــز  ــد، وأّن العجـ ــي الّزهـ ــوظ ال ينافـ ــل الحظـ ــاء أّن نيـ ــّرر العلمـ ــا قـ ــن هنـ ومـ

عنهـــا ال يوافقـــه بالضـــرورة، ألّن حقيقـــة الّزهـــد كمـــا يقـــول القرافـــي: »ليـــس عـــدم 

المـــال، بـــل عـــدم احتفـــال القلـــب بالّدنيـــا واألمـــوال إن كانـــت فـــي ملكـــه، فقـــد 

ـــده،  ـــي ي ـــا ف ـــل بم ـــر محتف ـــه غي ـــد، ألّن ـــو زاه ـــاس وه ـــى الن ـــن أغن ـــد م يكـــون الّزاه

وبذلـــه فـــي طاعـــة اهلل تعالـــى أيســـر عليـــه مـــن بـــذل الفلـــس علـــى غيـــره، وقـــد 

يكـــون الّشـــديد الفقـــر غيـــر زاهـــد، بـــل فـــي غايـــة الحـــرص ألجـــل مـــا اشـــتمل 

ـــا،«)2( وقـــال الشـــاطبي: »الّزهـــد ليـــس عـــدم ذات  ـــة فـــي الدني ـــه مـــن الرغب ـــه قلب علي
اليـــد، بـــل هـــو حـــاٌل للقلـــب.«)3(

إلى  مصروفًا  بسببه،  الذّل  ولحوق  بالحرث،  االشتغال  ذّم  يكون  وهكذا 

تقديم مجّرد االلتذاذ بما يجنيه اإلنسان من نعمة جّراء ذلك على المقاصد التي 

ُشرع الحرُث ألجلها، وهي: إنتاج الثروة لألمة حفظًا لكيانها وتقوية القتصادها، 

وتوطئًة لتحقيق العبودية هلل بمختلف صورها وأشكالها.

كالصالة،  الوقتية  الواجبات  ترك  مثل:  بها،  ُيعرف  مظاهر  له  التقديم  وهذا 

والجهاد، وترك اإلنفاق سواًء الواجب أو المندوب، فُيعرف ذلك اإلنسان بالضّن 

واألثرة، واالستكثار من المال بغير تقّيد باألحكام الشرعية، وهلّم جّرا. ويشهد 

رع،  لهذا التأويل قوله : »إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزَّ
ط اهلل عليكم ُذاّلً ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.«)4( وتركتم الجهاد، سلَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص174. 	)1(

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج4، ص209. 	)2(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص223. 	)3(

رقم  حديث  العينة،  عن  النهي  في  باب:  البيوع،  كتاب:  سابق،  مرجع  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  	)4(

3462، ج3، ص274. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 423، ج1، ص136.- 
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5- أثر الكليات التشريعية في بعض الدالالت األخرى:

أ- في داللة الفحوى:

مثال: مسّمى الخمر:

قال اهلل عز وجل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]المائدة: 90[.

اآلية نصٌّ في تحريم شرب الخمر، وليس بين المسلمين خالف على ذلك، 

الفقهاء في مسّمى الخمر، فقال الجمهور: هي كّل ما أسكر كثيره  لكن اختلف 

مهما كانت الماّدة التي اختمر منها،)1( وقال الحنفية والكوفيون سوى محّمد: هي 

شراب العنب خاّصة، أّما غيرها من األنبذة واألشربة فإّنما يحرم القدر المسكر 
منها، وال يحرم قليلها.)2(

وتمّسك الجمهور بأدّلة كثيرة، منها: داللة الفحوى)3( في لفظ »الخمر«، فهي 
لغًة: كّل ما خامر العقل؛ أي: خالطه وستره وغّطاه، بمعنى: أذهبه.)4(

فلفظ الخمر يحمل في نفسه عّلة الُحرمة، وهي مخامرة العقل؛ أي: إسكاره.)5(

قال ابن عاشور: »قال الجمهور: كّل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه 
كحكم الخمر في كّل شيء، أخذًا بمسّمى الخمر عندهم...«)6(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص23. 	)1(

ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ج8، ص247. 	)2(

يها الحنفية- هي: »داللة اللفظ على  فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أو داللة الداللة -كما يسمِّ 	)3(

ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا وإثباتًا، الشتراكهما في معنى ُيدرك بمجّرد 

اللغة، دون حاجة إلى بحث واجتهاد«. انظر: 

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص608.- 

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »خمر«، ج4، ص254. 	)4(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص24. 	)5(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج2، ص324. 	)6(
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ْكر، فقليله وكثيره في الحرمة سواء لقوله : »ما  فكّل شراب يفضي إلى السُّ
أسكر كثيره فقليله حرام.«)1(

وال شـــّك فـــي أّنـــه الّراجـــح، واألدّلـــة عليـــه كثيـــرة وصريحـــة. لكـــن لـــو 

ـــة  ـــى عّل ـــر عل ـــظ الخم ـــي لف ـــة الفحـــوى ف ـــن دالل ـــه م ـــا ذكرت ـــّو إاّل مّم ـــا الخل فرضن

ــُة الّشـــريعة فـــي »حفـــظ العقـــل«، وحســـم ذرائـــع فســـاده  التحريـــم، لكانـــت كّليـ

وإفســـاده داعمـــًة لهـــذا التفســـير، مؤيِّـــدًة لـــه مطلـــق التأييـــد؛ إذ إّن شـــرب اليســـير 

ـــرع  ـــّدد الّش ـــد ش ـــث، وق ـــر أّم الخبائ ـــر، والخم ـــى شـــرب الكثي ـــٌث عل محـــرٌِّك وباع

ـــه  ـــّدد في ـــن شـــيء وش ـــى ع ـــه إذا نه ـــرع أّن ـــادة الّش ـــن ع ـــوٌم »م ـــا، ومعل ـــي تحريمه ف
منـــع مـــا حواليـــه، ومـــا دار بـــه، ورتـــع حـــول حمـــاه.«)2(

ـــر، ومحـــرِّكًا لعطـــش  ـــى الكثي ـــًا إل ـــه داعي ـــم اليســـير لكون ـــي: »تحري ـــال الغزال ق

ــرب  ــن الّطـ ــوس مـ ــة للنفـ ــة المطلوبـ ــى الحالـ ــي إلـ ــى الترّقـ ــًا علـ ــرب، وباعثـ الّشـ

ـــه  ـــا ذلـــك إلـــى القليـــل مـــن ســـائر المســـكرات، فأصـــل المعنـــى في ـــّزة، وتعديتن والِه
جلـــّي... ال ســـبيل إلـــى إنـــكار مناســـبته.«)3(

ــر  ــّرم اهلل  الخمـ ــا حـ ــي ألجلهـ ــدة التـ ــإّن المفسـ ــة: »فـ ــن تيميـ ــال ابـ وقـ

ــاء،  ــداوة والبغضـ ــع العـ ــالة، وتوقـ ــن الّصـ ــر اهلل وعـ ــن ذكـ ــّد عـ ــا تصـ ــي أّنهـ هـ

وهـــذا أمـــٌر تشـــترك فيـــه جميـــع المســـكرات، ال فـــرق فـــي ذلـــك بيـــن مســـكر 

ومســـكر، واهلل  حـــّرم القليـــل ألّنـــه يدعـــو إلـــى الكثيـــر، وهـــذا موجـــوٌد 
ــكرات.«)4( ــع المسـ ــي جميـ فـ

رقم  حديث  المسكر،  عن  النهي  باب:  األشربة،  كتاب:  سابق،  مرجع  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  	)1(

3681، ج3، ص327. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 5530، ج2، ص970.- 

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج1، ص104. 	)2(

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص165. 	)3(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج34، ص191 - 192. 	)4(
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ب- في داللة االقتضاء:

مثال: إخراج القيمة في الزكاة:

أي: من وجب عليه شاٌة -مثاًل- في غنمه، أو ناقٌة في إبله، أوقنطاٌر في قمحه 

أو ثمره، وكذا زكاة الفطر، هل يجوز له إخراج قيمة الواجب من ذلك عوض عينه؟

ــن  ــا وجــب م ــًا، وال يجــزئ إاّل م ــافعية: ال يجــوز مطلق ــة والّش ــال الّظاهري ق
ــان.)1( ــك األعي تل

وقال الحنابلة في بعض الرِّوايات: ال يجوز مطلقًا، وفي بعضها: يجوز في 
غير صدقة الفطر.)2(

ــوز  ــا: يجـ ــي بعضهـ ــوز، وفـ ــات: ال يجـ ــي بعـــض الروايـ ــة فـ ــال المالكيـ وقـ
مـــع الكراهـــة.)3(

وقال الحنفية: يجوز مطلقًا.)4(

وللمسألة مدارك عّدة، يهّمنا ههنا: استدالل الحنفية بداللة االقتضاء في قوله 

: »في كّل أربعين شاة شاة،«)5( قالوا: المقتضى: في كّل أربعين شاة قدُر شاة، 

ابن حزم، المحّلى، مرجع سابق، ج4، ص126. انظر أيضًا: 	)1(

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص428 - 429.- 

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج3، ص87. 	)2(

الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد. الشرح الكبير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك  	)3(

»له«، مع حاشية الدسوقي عليه، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج1، ص502. وانظر أيضًا:

لمسائل -  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  أحمد.  بن  محّمد  الوليد  أبو  رشد،  وابن 

ج2،  اإلسالمي، 1988م،  الغرب  دار  بيروت:  وآخرين،  حّجي  محّمد  تحقيق:  المستخرجة، 

ص512.

المرغيناني، الهداية، مرجع سابق، ج1، ص100. 	)4(

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، حديث رقم 1568،  	)5(

ج2، ص98. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

أللباني، صحيح أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم 1400، ج5، ص288.- 
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أو قيمة شاة، قال الزيلعي: »والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر، ال للتعيين.«)1(

ـــح هـــذا االقتضـــاء، ألّن قـــول الحنفيـــة أوفـــق للكّليـــة األهـــّم  والباحـــث يرجِّ

فـــي بـــاب الـــّزكاة، وللمقصـــد األصلـــي الـــذي هـــو: »ســـّد خّلـــة الفقيـــر«، وذلـــك 

يتـــأّدى بالقيمـــة كمـــا باألعيـــان المنصـــوص عليهـــا، بـــل لعـــّل تأّديـــه بالقيمـــة أظهـــر، 

ـــا. ـــي عصرن خصوصـــًا ف

خّلة  سّد  الّزكاة:  في  القربة  »وجه  البابرتي:  قال  حيث  الحنفية  عّلل  وبهذا 

المحتاج، وهي مع كثرتها واختالفها ال تنسّد بعين الّشاة، فكان إذنًا باالستبدال 
على ما ُعرف في األصول.«)2(

إذ أخذ من  بالحالل والحرام-؛  الّصحابة  أعلم   -وهو  وبهذا عّلل معاذ 

أهل اليمن العروض عوض الشعير والذرة قائاًل: »ائتوني بعرض ثياب خميص أو 

  لبيس في الّصدقة مكان الّشعير والّذرة، أهون عليكم، وخيٌر ألصحاب النبي

بالمدينة،«)3( وإْذ يروي البخاري هذا الحديث مترِجمًا له بقوله: »باب الَعَرض في 

الّزكاة«، يكون قد وافق الحنفية على مذهبهم، كما نقل ابن حجر عن ابن رشيد 

أّنه قال: »وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده 

إلى ذلك الدليل،«)4( وقال ابن حجر: »إيراده له في معرض االحتجاج به يقتضي 
قّوته عنده، وكأّنه عضده عنده األحاديث التي ذكرها في الباب.«)5(

ويكاد ابن تيمية يتفق مع هذا الرأي؛ إذ يقول: »وأّما إخراج القيمة للحاجة 
أو المصلحة أو العدل، فال بأس به.«)6(

الزيلعي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج1، ص272. 	)1(

البابرتي، العناية، مرجع سابق، ج2، ص192 - 193. 	)2(

عقب  قًا  معلَّ الّزكاة،  في  الَعَرض  باب:  الزكاة،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)3(

ترجمة الباب، ج2، ص116.

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص312. 	)4(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)5(

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج25، ص82 - 83. 	)6(
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ورّجحه من المعاصرين كثيرون، قال الدريني: »وال شّك أّن مذهب الحنفية 
هو الّراجح.«)1(

ت- في المشترك:

مثال: التصوير الفتوغرافي:

على  اليوم  العرب  فاصطالح  رة«،  و«متطوِّ »اصطالحية«،  الّلغة  إّن  قلنا:  إذا 

إطالق لفظ »التصوير« على َعْكس صورة اإلنسان أو غيره من األشياء، وحبس 

رَة الِجْرم على ورقة، أو إظهارها متحرِّكًة حيث ُيحبس ظلُّها في كلِّ  ظلِّها مصغَّ

التي تليها بسرعة تساوي  ثّم  التي تليها  ثّم  لحظة، ويتّم إظهار صورة كّل لحظة 

التلفزيون ونحوه،  الحقيقة، وذلك على شاشة  ر في  المصوَّ الشيء  سرعة حركة 

من  المصطلح  هذا  يصيِّر  »تصويرًا«  الفعل  هذا  تسمية  على  اصطالحهم  أقول: 

المشترك اللفظي بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الحادثة.

رين بأشّد العذاب يوم  وقد ثبت نهي النبي  عن التصوير، وتوّعد المصوِّ

القيامة، وذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله : »إّن أشّد الّناس عذابًا عند اهلل 

بون يوم  الّصور يعذَّ رون،«)2( وقوله: »إّن الذين يصنعون هذه  القيامة المصوِّ يوم 

ر صورًة في الّدنيا ُكلِّف  القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم،«)3( وقوله: »من صوَّ

يوم القيامة أن ينفخ فيها الّروح، وليس بنافخ،«)4( وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 

الدريني، المناهج األصولية، مرجع سابق، ص174. وانظر:  	)1(

الغرياني، الّصادق بن عبد الرحمن، مدّونة الفقه المالكي وأدّلته، بيروت: دار ابن حزم، 2008م، - 

ج2، ص55.

القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ج2، ص805.- 

القيامة،  يوم  رين  المصوِّ عذاب  باب:  اللِّباس،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)2(

حديث رقم 5950، ج7، ص167.

رين يوم القيامة، حديث رقم 5951، ج7،  المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: عذاب المصوِّ 	)3(

ص167.

ر صورًة ُكلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الّروح وليس  المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: من صوَّ 	)4(

بنافخ، حديث رقم 5963، ج7، ص169.
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امًا، فقال: »إّن الّنبي  نهى عن ثمن الّدم، وثمن الكلب،  أّنه اشترى غالمًا حجَّ

ر،«)1(  با وموكله، والواشمة والمستوشمة، والمصوِّ الرِّ البغي، ولعن آكل  وكسب 

وغيرها من األحاديث.

»التصوير«  هذا  هل  وهو:  المسألة،  هذه  في  اإلشكال  يعرض  هنا  ومن 

والتوّعد  النهي  بهذا  مشموٌل  بـ«الفتوغرافي«  والموصوف  اليوم،  عليه  المتعارف 

باعتباره »مشتركًا لفظيًا« أم غير مشمول؟

ــه ملعــون، ويلحقــه  ــه مشــمول، فهــو محــّرم، وصاحب قــال بعــض العلمــاء: إّن

الوعيــد المذكــور،)2( ولّمــا تفاقــم أمــر هــذا التصويــر، اســتثنوا مــن الُحرمــة مواضــع 

الحاجــة، ثــّم تفاقــم أكثــر بظهــور القنــوات الفضائيــة، وثبــوت تأثيرهــا العظيــم 

ــاب الدعــوة إلــى  ــرًا وشــّرًا، فاســتثنوا مــن الُحرمــة مــا كان مــن ب ــاس خي علــى الّن

مــة فاعلهــا ملعــوٌن فــي األصــل، جائــز،  ــل أّن الدعــوة بوســيلة محرَّ اهلل، فتحصَّ

هكــذا منطقهــم.

بعين  يرى  بكّلياتها  محكومًة  وبالجزئيات  بمعانيها،  رًة  مفسَّ باللغة  والمتفقِّه 
البصيرة ما يلي:)3(

اقترن النهي عن التصوير في أحاديث متعددة بمعناه وعّلته، وهي: مضاهاة 

فليخلقوا  كخلقي،  يخلق  ذهب  مّمن  أظلم  »ومن   : قوله  في  كما  اهلل،  خلق 

يضاهون  الذين  القيامة  يوم  عذابًا  الّناس  »أشّد  وقوله:  ذّرة،«)4(  وليخلقوا  حّبة، 

َر، حديث رقم 5962، ج7، ص169. المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: َمن لَعَن المصوِّ 	)1(

الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد اهلل. اإلعالم بنقد كتاب الحالل والحرام »للقرضاوي«، الرياض:  	)2(

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1396ه، ص26 - 34.

انظر مناقشة هذه المسألة في:   )3(

القرضاوي، يوسف. الحالل والحرام في اإلسالم، القاهرة: مكتبة وهبة، 1997م، ص106-90.- 

ور، حديث رقم 5953،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللِّباس، باب: نقض الصُّ 	)4(

ج7، ص167.
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بخلق اهلل،«)1( ولهذا يؤمرون يوم القيامة بنفخ الّروح فيها إن كانوا يقدرون، إثباتا 

لعجزهم، وإبطااًل لمضاهاتهم.

ــي  ــى ف ــث يتربَّ ــر اهلل، حي ــم غي ــي: تعظي ــة أخــرى ه ــٌة لعّل ــة منتج ــذه العّل وه

ر والّناظــر للّصــورة نــوع اســتعظام لهــا، خاّصــًة إذا كانــت علــى هيئــة  نفــس المصــوِّ

ر بأبعادهــا الثالثــة: الطــول والعــرض  ذوات األرواح، وخاّصــًة إذا جّســدها المصــوِّ

واالرتفــاع، وهــو »الّنحــت«، وكذلــك إذا رســمها ببعديهــا الطولــي والعرضي، وهو 

ــًة إذا ُكبِّــرت وُعلِّقــت وُوضعــت  ــش بهــا، وخاصَّ ــي تعي ــا الت »الّرســم«، وبأعضائه

ر مــن خيالــه، أم حاكــى بإنشــائها مخلوقــًا  موضــع التبجيــل، ســواًء أنشــأها المصــوِّ

ر بفعلــه مضاهــاة خلــق اهلل، وتعظيــم غيــر اهلل، فــإّن  حقيقيــًا، وإذا لــم يقصــد المصــوِّ

ــة. الصــورة مظّنــة لذلــك علــى كّل حــال، فينــاط الحكــم بالمظنــة، ليــس فقــط بالمئنَّ

والكّليـة التـي تنـدرج هـذه العّلـة تحتهـا هـي: »إخـالص التوحيـد هلل، وسـّد 

ـرك بـه«، نقـل ابـن حجـر عـن الخطابـي أّنـه قـال: »إّنمـا عظمـت عقوبـة  ذرائـع الشِّ

ر ألّن الّصـور كانـت ُتعبـد مـن دون اهلل، وألّن الّنظـر إليهـا يفتـن، وبعـض  المصـوِّ
النفـوس إليهـا تميـل.«)2(

ويدّل على اندراج النهي عن التصوير في هذه الكّلية: أّن الّصور إذا كانت 

»إاّل   : لقوله  جازت،  األطفال،  وكُلَعب  ثوب،  في  كرقم  صغير،  ِجْرم  ذات 

رقمًا في ثوب،«)3( ولحديث عائشة -رضي اهلل عنها-: »كنُت ألعب بالبنات ]أي: 

فكان  معي،  يلعبن  لي صواحب  وكان   ، الّنبي  عند  بنات[  هيئة  على  بالدمى 
ُبهّن إلّي فيلعبن معي.«)4( رسول اهلل  إذا دخل يتقّمعن منه، فُيَسرِّ

المرجع السابق، كتاب: اللِّباس، باب: ما ُوِطئ من التصاوير، حديث رقم 5954، ج7، ص168. 	)1(

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج10، ص384. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللِّباس، باب: من كره القعود على الّصورة، حديث  	)3(

رقم 5958، ج7، ص168.

المرجع السابق، كتاب: األدب، باب: االنبساط إلى الناس، حديث رقم 6130، ج8، ص31. 	)4(
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أتاه  ابن عباس:  الّروح، لحديث  إذا لم تكن على هيئة ذوات  وتجوز أيضًا 

رجٌل، فقال: »يا أبا عباس، إّني إنساٌن إّنما معيشتي من صنعة يدي، وإّني أصنع 

ثك إاّل ما سمعت رسول اهلل  يقول،  هذه التصاوير، فقال ابن عّباس: ال أحدِّ

به حّتى ينفخ فيها الّروح، وليس بنافخ  سمعته يقول: »من صّور صورة فإّن اهلل معذِّ

فيها أبدًا«، فربا الّرجل ربوة شديدة، واصفّر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إاّل أن 
تصنع فعليك بهذا الّشجر، كّل شيء ليس فيه روح.«)1(

وتجوز إذا كانت على هيئة ذوات الّروح، لكن ُقطع منها ما ال تعيش بدونه لو 

كانت حقيقة، كالّرأس، أو نصف الجسد، أو ُوضعت موضع االمتهان، كالّرسوم 

جاء    جبريل  أّن    هريرة  أبو  رواه  لما  باألقدام،  ُتداس  التي  الُبُسط  على 

م على الّنبي ، فعرف صوته، فقال: »ادخل«، فقال: »إّن في البيت سترًا في  فسلَّ

الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها، واجعلوها بساطًا أو وسائد، فأوطئوه، فإّنا 
ال ندخل بيتًا فيه تماثيل.«)2(

وال يخفى على القارئ أّن هذه األنواع من التصاوير جازت النحسام العّلة 

رك باهلل الذي  التي ُحرِّمت ألجلها، وهي: المضاهاة والتعظيم، فال تفضي إلى الشِّ

هو كّليُّ المسألة، ولُيعد القارئ النظر في األنواع الجائزة ليرى هذا بوضوح.

وقد ثبت أّن التحريم ليس مطلقًا، بل يدور مع هذه الكّلية من خالل العّلة 

المنصوبة عالمًة عليها، يدور مع مِئّنتها أو مِظّنتها، فإذا انتفتا معًا انتفى الحكم.

إذا تقّرر هذا، فالتصوير الفتوغرافي تنتفي فيه عّلة المضاهاة؛ إذ الّصورة فيه 

نسخٌة عن الحقيقة، ذّرًة بذّرة، تمامًا كالّصورة التي تظهر في المرآة، أو في الماء 

ر أن يضاهي بها ولو قصد وأراد، ألّنه ال يد له  الّصافي، وهذه ال يستطيع المصوِّ

المرجع السابق، كتاب: البيوع، باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما ُيكره من ذلك، حديث  	)1(

رقم 2225، ج3، ص82.

األرنؤوط:  قال شعيب  رقم 8079، ج13، ص444.  سابق، حديث  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)2(

»إسناده صحيح، رجاله ثقاٌت رجال الشيخين.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 
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لها، وال حتى  فيها إاّل عكسها وحبس ظّلها، فليس هو من أبدعها، وال من شكَّ

حاكاها برسم يده.

بالفوتوغرافيا  الّصورة  »أخذ  1935م(:  )توفي  المطيعي  بخيت  الشيخ  قال 

ناعة، ليس  الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة ألرباب هذه الصِّ

إيجاد صورة،  هو  عنه  المنهي  التصوير  في شيء، ألّن  عنه  المنهي  التصوير  من 

وصنع صورة لم تكن موجودة، وال مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيوانًا خلقه 
اهلل تعالى، وليس هذا المعنى موجودًا في أخذ الصورة بتلك اآللة.«)1(

كصور  لها،  مظّنًة  الفتوغرافية  الّصور  بعض  تكون  فقد  التعظيم  عّلة  أّما 

موضع  وتوضع  ق،  وُتعلَّ ر،  ُتكبَّ التي  والّزعماء  والملوك  الشهيرة  الشخصيات 

المظّنة  هذه  فيه  تنتفي  مّما  غيرها  أّما  تحريمها،  نظري-  فالّراجح -في  التبجيل، 

ور العادية التي ُتتّخذ في األفراح والمناسبات وفي األماكن السياحية  مطلقًا، كالصُّ

عّلة  بانتفاء  ألّنها  جوازها،  فيه-  أشّك  ال  -الذي  فالّراجح  كرى،  الذِّ لمجّرد 

المضاهاة وعّلة التعظيم انتفاًء تاّمًا مِظّنًة ومِئّنًة، ال يبقى وجٌه إلدراجها في كّلي 

المسألة الذي هو: »سدُّ ذريعة اإلشراك باهلل«، وإذا كان كذلك، اجتذبها كليٌّ آخر، 

وطالبها بحكمه، واشتمل عليها بالقوة؛ إذ ال تبقى الجزئية شاّذًة ناّدًة كما ُعلم، 

وإذا حّققنا النظر رأينا كلّي »اإلباحة« يطلبها، فلُنْسلمها إليه.

 وما يقال في الّصورة المحبوسة في لحظة واحدة يقال في الّصور المحبوسة 

الشيء  فيظهر  بسرعة،  األخرى  تلو  واحدة  إظهارها  يتّم  والتي  لحظة،  كّل  في 

المبدأ واحد، والمناط واحد، وهذا  إذ  »الفيلم«؛  الطبيعة، وهو  متحرِّكًا كما في 

بغّض الّنظر عن مضمون الصورة وموضوعها، فقد تكون حرامًا بسبب المضمون 

الفتوغرافي من حيث هو فهذا  التصوير  أّما  فات ونحوها،  المتكشِّ الّنساء  كصور 

هو حكمه الذي أعتقده حّقًا.

المطيعي، محّمد بخيت. الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، القاهرة: المطبعة الخيرية،  	)1(

)د. ت.(، ص23.
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ث- في المجمل:

مثال: وقت رمي الجمرات:

وقال:  الغروب،  وقبل  الّزوال  بعد  إاّل  الجمرات    اهلل  رسول  يرم  لم 
»لتأخذوا عني مناسككم.«)1(

ـــك  ـــي الّرمـــي، هـــل ذل ـــت ف ـــي اشـــتراط هـــذا التوقي ـــه  هـــذا مجمـــٌل ف وفعل

ـــًة  ـــا ركني ـــف أحكامه ـــوم أّن مناســـك الحـــّج تختل ـــن المعل ـــدوب، فم واجـــب أم من

ووجوبـــًا وســـنيًة وندبـــًا وإباحـــًة ومـــا إلـــى ذلـــك، فقـــد َرَمـــل  فـــي األشـــواط 

الثالثـــة األولـــى مـــن طـــواف القـــدوم، فاخُتلـــف هـــل ذلـــك ســـنة أم فضيلـــة؟)2( 

ــم  ــّنة؟)3( ولـ ــب أم سـ ــك واجـ ــل ذلـ ــف هـ ــروة فاخُتلـ ــا والمـ ــن الصفـ ــعى بيـ وسـ

ُيِفـــض مـــن عرفـــة حتـــى غربـــت الشـــمس، فاخُتلـــف هـــل الوقـــوف جـــزءًا مـــن 

الليـــل ركـــٌن أم منـــدوب،)4( ودفـــع مـــن مزدلفـــة بعـــد الّصبـــح، فاخُتلـــف فيمـــن 

 : دفـــع قبـــل الّصبـــح،)5( وهكـــذا فـــي كثيـــر مـــن المناســـك، وكّلهـــا قـــال فيهـــا

ـــوال أّن داللـــة الفعـــل  ـــوا ل »لتأخـــذوا عّنـــي مناســـككم«، ومـــا كان الفقهـــاء ليختلف
النبـــوي مـــن قبيـــل المجمـــل الـــذي ُيجتهـــد فـــي بيانـــه.)6(

فعلى غرار هذا، اختلفوا في الوقت الذي يجزئ فيه الرمي:

فقال الجمهور: وقته بعد الّزوال إلى الغروب حصرًا، فال يجزئ قبل الزوال، 

الّنحر  يوم  العقبة  باب: استحباب رمي جمرة  الحّج،  صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب:  مسلم،  	)1(

راكبًا...، حديث رقم 1297، ج2، ص943.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص106. 	)2(

المرجع السابق، ج2، ص110. 	)3(

المرجع السابق، ج2، ص114. 	)4(

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج2، ص115. 	)5(

األشقر، محّمد بن سليمان. أفعال الرسول  وداللتها على األحكام الشرعية، عّمان: دار النفائس،  	)6(

2004م، ج1، ص284 - 301.
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وال يجزئ بعد الغروب.)1(

وُنقل عن ابن عباس أّنه يجزئ قبل الزوال في اليوم األخير،)2( وقال طاووس 

وعطاء في إحدى الروايتين عنه: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا،)3( وهو رواية غير 

مشهورة عن أبي حنيفة،)4( وإليه ذهب ابن الجوزي من الحنابلة،)5( وقال عبد اهلل 

بن عمر: يجزئ بعد الغروب،)6( وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية 
في غير اليوم الثالث.)7(

والذي أراه راجحًا أّن رمي النبي  في هذا التوقيت ليس من باب الوجوب، 

ولكن من باب األفضلية، ويشهد لهذا أّنه  رفع الغضاضة والحرج عّمن رمى 

الّنبي  البخاري عن ابن عباس قال: كان  النحر، كما يروي  بعدما أمسى في يوم 

 ُيسأل يوم الّنحر بمنى، فيقول: »ال حرج«، فسأله رجٌل فقال: حلقت قبل أن 
أذبح؟ قال: »اذبح وال حرج«، وقال: رميُت بعد ما أمسيت؟ فقال: »ال حرج،«)8( 

  والمساء يمتّد إلى اشتداد الظالم، فيحتمل أن يكون رمى بعد الغروب، والنبي

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج4، ص64. وانظر أيضًا:  	)1(

الدردير، الشرح الصغير، مرجع سابق، ج2، ص65 - 66.- 

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص276.- 

ين أبو الحسن علي بن سليمان. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، -  المرداوي، عالء الدِّ

بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(، ج4، ص45.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج2، ص138. 	)2(

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، ج3، ص580. 	)3(

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج2، ص137 - 138. 	)4(

المرداوي، اإلنصاف، مرجع سابق، ج4، ص45. 	)5(

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الحّج، باب: الّرخصة في رمي الجمار، حديث رقم 921،  	)6(

ج1، ص409.

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج4، ص64. وانظر أيضًا: 	)7(

الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج2، ص276.- 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحّج، باب: إذا رمى بعدما أمسى...، حديث رقم  	)8(

1735، ج2، ص175.
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روا الّرمي أيام التشريق  لم يستفصله عن ذلك، كما أذن النبي  للرُّعاة أن يؤخِّ

ص لهم في الرمي بالليل، ولم ير عبد اهلل بن عمر  اليوم األخير منها، ورخَّ إلى 

شيئًا على صفية بنت أبي عبيد وابنة أخ لها نفست بالمزدلفة، فتخّلفت هي وصفية 

حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فرمتا بعد الغروب، كّل ذلك 

ما  الغروب  بعد  ما  على  ويقاس  الجواز،  على  فدّل  الموطأ،)1(  في  مالك  يرويه 

قبل الزوال، ويقاس على الرعاة والنفساء غيرهم من ذوي األعذار، كما قال ابن 

قدامة: »وكلُّ ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالّرعاة في هذا، 
ألّنهم في معناهم.«)2(

فقد  الغروب،  وبعد  الزوال  قبل  الرمي  وقت  بتوسيع  القول  ترجيح  ويتأّكد 

توافد  في  تتمّثل  الحّج،  واقع  على  طارئة  عوارُض  الحاضر  عصرنا  في  ت  جدَّ

زحمة  المناسك  أداء  على  يضفي  مّما  مليونية،  بأعداد  اهلل  بيت  على  الحجيج 

عظيم،  حرج  في  الماضية  القليلة  السنوات  في  ب  تسبَّ شديدًا،  وتدافعًا  عظيمة، 

إزهاق عشرات األرواح كّل سنة  إلى حّد  وتضييق شديد، وإضرار كبير، وصل 

تقريبًا، ومن أشّد المواضع التي يحصل فيها ذلك الزِّحام رمُي الجمار.

وهذا الترجيح تسنده الكّليات التشريعية القطعية، ومنها:

»حفظ النفوس من الزهوق«:

ال يشّك عارٌف بأوضاع الشريعة في أّن مصلحة حفظ النفوس من الزهوق 

الحّج،  جزئيات  من  جزئيٌّ  والّرمي  ين،  الدِّ جزئيات  من  جزئيٍّ  حفظ  من  أولى 

ين جزئيٌّ من جزئياته، فحفظ النفس أولى من الحّج  والحّج بالنسبة إلى كلِّ الدِّ

»ما  بالكعبة:  يطوف  وهو    اهلل  رسول  قال  ولهذا  الرمي،  عن  ناهيك  برّمته، 

بيده  محّمد  نفس  والذي  حرمتك!  وأعظم  أعظمك  ما  ريحك!  وأطيب  أطيبك 

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الحّج، باب: الّرخصة في رمي الجمار، أحاديث رقم 919،  	)1(

920، 921، ج1، ص408 - 409.

ابن قدامة، أبو محّمد عبد اهلل بن أحمد. الكافي في فقه اإلمام أحمد، بيروت: دار الكتب العلمية،  	)2(

1994م، ج1، ص528 - 529.
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لُحرمة المؤمن أعظم عند اهلل حرمًة منك، ماُله، ودُمه، وأن نظّن به إاّل خيرًا،«)1( 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ الدكتور سلمان العوده -حفظه اهلل-: »فما بال أقوام 

الجور  جرى  كلِّيات  عن  ويغمضون  فيها،  الخلف  جرى  فرعيات  على  يغارون 

عليها؟! إّن موت المسلم عند اهلل عظيم، فكيف في مثل هذه المواضع المباركة 

التي يأمن فيها الطير؟! أفال ترى -أخي المفتي- أّن الحفاظ على الّدماء وعلى 
حياة الّناس أولى بالّرعاية وأحّق بالتذّمم؟!«)2(

»التيسير، ورفع الحرج، ودفع الضرر«:

الحرج،  ابتناًء على االستطاعة ورفع  العبادات  أبواب  أكثر  الحّج هو  وباب 

كما في قوله تعالى: ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]آل عمران: 97[، 

وعن عبد اهلل بن عمر أّن رسول اهلل  وقف في حّجة الوداع، فجعلوا يسألونه، 

فقال رجٌل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: »اذبح وال حرج«، فجاء آخر 

فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: »ارم وال حرج«، فما ُسئل يومئٍذ عن 
ر إاّل قال: »افعل وال حرج.«)3( م وال ُأخِّ شيء ُقدِّ

وأّمــا إذا قيــل: مشــّقة الّزحــام فــي الّرمــي مــن جنــس المشــّقات التــي ال تنفــّك 

ــادات،  ــي العب ــارع ف ــس المشــّقات المقصــودة للّش ــن جن عــن أداء المناســك، وم

فالجــواب: إذا أفضــى ذلــك إلــى اإلضــرار، أو اإلهــالك، فقطعــًا ليســت بمقصــودة، 

ــادة، قــال الشــاطبي: »إّن اهلل لــم يضــع  وال هــي مــن جنــس مــا ال ينفــّك عــن العب

تعذيــب الّنفــوس ســببًا للتقــّرب إليــه، وال لنيــل مــا عنــده،«)4( وقــال القرافــي فــي 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: الفتن، باب: ُحرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم  	)1(

3932، ج2، ص1297. قال األلباني: »حسن.« انظر:

الصحيحة، -  األحاديث  سلسلة  نوح.  الحاج  بن  الّدين  ناصر  محّمد  الرحمن  عبد  أبو  األلباني، 

الّرياض: مكتبة المعارف، 2002م، حديث رقم 3420، ج7، ص1250.

العودة، سلمان بن فهد. افعل وال حرج، )د. م.(: )د. ن.(، )د. ت.(، ص87. 	)2(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الحّج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث  	)3(

رقم 1736، ج2، ص175.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص134. 	)4(
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ــي ال  ــادة والمشــقة الت ــي المشــقة المســقطة للعب ــن قاعدت ــع عشــر: بي ــرق الّراب الف

ــه  ــّك عن ــا: ال تنف ــا أّن المشــاّق قســمان: أحدهم ــرق بينهم ــر الف تســقطها: »وتحري

العبــادة، كالوضــوء، والغســل فــي البــرد، والّصــوم فــي الّنهــار الطويــل، والمخاطــرة 

ــادة  بالنفــس فــي الجهــاد، ونحــو ذلــك، فهــذا القســم ال يوجــب تخفيفــا فــي العب

ألّنــه ُقــرِّر معهــا، وثانيهمــا: المشــاّق التــي تنفــّك العبــادة عنهــا، وهــي ثالثــة أنــواع: 

نــوع فــي الّرتبــة العليــا، كالخــوف علــى النفــوس، واألعضــاء، والمنافــع، فيوجــب 

التخفيــف، ألّن حفــظ هــذه األمــور هــو ســبب مصالــح الدنيــا واآلخــرة، فلــو 
ــا هــذه العبــادة لثوابهــا لذهــب أمثــال هــذه العبــادة...«)1( لن حصَّ

مقصد »التعّبد وإقامة ذكر اهلل«:

الّنفس،  في  تعظيمه  وحصول  اهلل،  ذكر  إقامة  ومناسكه:  الحّج  مقاصد  أهّم 

وترغيم الشيطان، وتحصيل ما يستتبعه ذلك من تزكية مستجلبة للعمل الصالح، كما 

 قال تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]الحج: 28[، 

ينشغل كّل واحد بطلب  إذ  الّزحام؛  ُيرجى تحّققه عند اشتداد  المقصد ال  وهذا 

النجاة والسالمة، وحينئذ يضيع كّل معنى للّذكر وتعظيم الخالق.

ج- في الحقيقة والمجاز:

مثال: تملك الكفار ألموال المسلمين باالستيالء:

ــار  ــي ديـ ــلمين فـ ــوال المسـ ــى أمـ ــتولوا علـ ــار إذا اسـ ــاء أّن الكّفـ ــق الفقهـ اتفـ

اإلســـالم فـــال يملكونهـــا ملـــكًا شـــرعيًا، ومتـــى ظفـــر المســـلمون بتلـــك األمـــوال 

ُرّد كّل مـــال إلـــى صاحبـــه إن ُعلـــم،)2( لكّنهـــم اختلفـــوا إذا اســـتولوا عليهـــا فـــي 

ـــا المســـلمون  ـــر به ـــو ظف ـــا، فل ـــور: يملكونه ـــال الجمه ـــار الحـــرب، فق ـــم، دي دياره

ــل  ــه قبـ ــال مالـ ــب المـ ــدرك صاحـ ــم، إاّل أن يـ ــع الغنائـ ــمونها مـ ــك يقسـ ــد ذلـ بعـ

القســـمة فيكـــون لـــه، أّمـــا إن أدركـــه بعـــد القســـمة فليـــس لـــه أخـــذه إاّل إذا دفـــع 

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص118. 	)1(

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج7، ص127. 	)2(
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قيمتـــه،)1( وقـــال الشـــافعية والظاهريـــة: ال يملكونهـــا، وصاحـــب كّل مـــال أحـــّق 
بماله إن ظفر به هو أو المســـلمون قبل وبعد القســـمة.)2(

واستدّل الجمهور بأشياء من جملتها: حقيقة لفظ »الفقراء« في قوله تعالى: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ 
ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ېژ ]الحشر: 8[.

»فقراء«،  وأموالهم  ديارهم  من  ُأخرجوا  الذين  المهاجرين  اهلل  سّمى  قالوا: 

والفقر حقيقٌة فيمن ال يملك شيئًا، فدّل باإلشارة على زوال ملكهم عن أموالهم 

ن أن  الكّفار في مّكة، والملك ال يزول إلى غير مالك، فتعيَّ التي استولى عليها 
يكون المالك هو الكّفار.)3(

وأّما الشافعية فلم يرتضوا هذا المذهب، واستدّلوا على قولهم بأشياء كثيرة 

يار واألموال إلى المهاجرين في اآلية السابقة؛  أيضًا، من جملتها: حقيقة إضافة الدِّ

أي في قوله تعالى: ژۇ ۇژ ]الحشر: 8[، واإلضافة حقيقٌة في التمليك، 
مّما يعني أن وصفهم بـ«الفقر« مجاٌز ال حقيقة.)4(

مجاز،  للتمليك«  المفيدة  و«اإلضافة  حقيقة،  »الفقراء«  يقولون:  فالجمهور 

والشافعية يقولون: »الفقراء« مجاز، و«اإلضافة« حقيقة.

والذي أراه راجحًا هو قول الشافعية، ال قول الجمهور؛ أي: ترجيح الحقيقة 

ج2،  1310ه،  الفكر،  دار  بيروت:  الهندية،  الفتاوى  العلماء.  من  ولجنة  ين  الدِّ نظام  البلخي،  	)1(

ص225. وانظر أيضًا:

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج3، ص185.- 

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج9، ص271.- 

للشافعي، ج8«،  باألّم  ملحقًا  »مطبوع  المزني،  مختصر  يحيى.  بن  إسماعيل  إبراهيم  أبو  المزني،  	)2(

بيروت: دار المعرفة، 1990م، ص380. وانظر أيضًا:

ابن حزم، المحّلى، مرجع سابق، ج5، ص352 - 353.- 

ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج6، ص4. 	)3(

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج9، ص249. 	)4(
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في داللة اإلضافة على التمليك على الحقيقة في داللة الفقر على زوال الملك، 

الترجيح هو  لهذا  الداعم  والُمدَرك  الفقر،  المجاز هو:  إلى  باالنصراف  واألحّق 
الكلِّيات التشريعية، وهي في هذه المسألة متعددة، ومنها:)1(

سبيل«،  اإليمان  على  للكفر  و«ليس  الّشريعة«،  بفروع  الكّفار  »مخاطبة 

و«عصمة المال إاّل بحّق«، و«األخذ على يد الظالم«.

جمهور  عليه  الذي  الّراجح  فهو  الشريعة«  بفروع  الكّفار  »مخاطبة  فأّما 

المعصوم  المال  على  استيالئهم  على  يجري  كذلك،  كان  وإذا  األصوليين،)2( 

التمّلك  المال المعصوم، وهو الحرمة، وعدم  حكُم اإلسالم في االستيالء على 

باإلجماع حال قيام عينه.

ڄ  ڦ  ژڦ  تعالى:  فلقوله  اإليمان«،  على  له  سبيل  ال  »الكفر  أّن  وأّما 

ڄ ڄ ڄ ڃژ ]النساء: 141[، وبهذه الكلية استدّل اإلمام الشافعي على ما 
رت بوجوه: أحدها: »ال يجعل للكافرين على  ذكرت من مذهبه،)3( و«سبياًل« ُفسِّ

بتمّلكهم  والقول  الّشرع،«)4(  فبخالف  ذلك  ُوجد  فإن  بالّشرع،  سبياًل  المؤمنين 

أموال المسلمين شرعًا هو تسليٌط لهم على المؤمنين بالّشرع، وهو يناقض هذا 

الحكم الكّلي.

عصمة  مناط  أّن  ومعلوٌم  كبير،  الّشريعة  في  فأصٌل  المال«،  »عصمة  وأّما 

المسلم هو اإلسالم، لقوله : »ُأمرت أن أقاتل الّناس حّتى يشهدوا أن ال إله 

انظر مناقشة هذه المسألة في:  	)1(

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص216 - 231.- 

الزحيلي، وهبة. آثار الحرب في الفقه اإلسالمي، دمشق: دار الفكر، 1998م، ص613 - 621.- 

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص500 وما بعدها. وانظر أيضًا: 	)2(

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج2، ص124 وما بعدها.- 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص355 - 358.- 

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج19، ص346. 	)3(

ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ج1، ص641. 	)4(
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إال اهلل، وأّن محّمدا رسول اهلل، ويقيموا الّصالة، ويؤتوا الّزكاة، فإذا فعلوا ذلك 

عصموا مّني دماءهم وأموالهم إاّل بحّق اإلسالم، وحسابهم على اهلل،«)1( وبهذا 

تستوي عصمة مال المسلم في دار اإلسالم وعصمته في دار الكفر، فال يتمّلك 

الكّفار أموال المسلمين سواًء في ديار الكفار أم في ديار المسلمين.

گ  ک  ک  ک  ژک  تعالى:  فلقوله  الظالم«،  يد  »األخذ على  وأّما: 

]البقرة: 191[،  ژٻ ٻ پ پژ  ]البقرة: 194[، وقوله:  گ گ گ ڳژ 
المال  تمّلك  وهي:  لهذه،  المشابهة  المسألة  في  ذكرناها  متعددة  ولنصوص 

المغصوب، وهذا الحكم الكّلي معناه أّن الظالم ُيسترّد منه الحّق، وال ُيَقّر عليه 

وذلك  استرداده،  من  يحرزه  شرعيًا  تمليكًا  للكافر  المسلم  مال  وتمليك  أبدًا، 

مناقٌض لهذه الكّلية.

6- أثر الكليات التشريعية في فهم الحديث في ضوء بيئة التنزيل:

مثال: َنَسُب اإلمام »الحاكم«:

قال رسول اهلل : »األئّمة من قريش.«)2(

وتدبير  وسياستها،  األّمة،  يتوّلون حكم  الذين  واألمراء  الخلفاء  أي  األئّمة: 

شؤونها، فيشترط هذا الحديث -بظاهره وبمفرده- أن يكون الخلفاء من قريش؛ 

أي: َنَسبًا، حصرًا وقصرًا، بحيث ال يجوز لغيرهم تولِّي الخالفة مع وجودهم، إاّل 

إذا ُعدموا فيضطّر الّناس لتأمير من ليس قرشيًا. ويوحي الظاهر كذلك أّن القرشي 

ٌم على غيره على كّل حال؛ أي ولو كان مفضواًل بالّنسبة لمن ليس بقرشي. مقدَّ

وقد اتفق الفقهاء األقدمون من أهل السنة على هذا الّشرط، كما قال التفتازاني 

ۆ  ۆ  ژۇ  تعالى:  قوله  باب:  اإليمان،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	)1(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ ]التوبة: 5[، حديث رقم: 25.
البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب: جماع أبواب الرُّعاة، باب: األئّمة من قريش، حديث  	)2(

رقم 16540، ج8، ص247. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، إرواء الغليل، مرجع سابق، حديث رقم 520، ج2، ص298.- 
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)توفي 793ه(: »واتفقت األمة على اشتراط كونه قرشيًا؛ أي: من أوالد نضر بن 
كنانة، خالفًا للخوارج وأكثر المعتزلة.«)1(

وإشكال هذه المسألة هو: هل يصلح طرد هذا الّشرط في زماننا، أو مطلقًا 

ويقّدم على غيره ولو كان  القرشي،  إاّل  األّمة  يتوّلى على  الّساعة، فال  قيام  إلى 

مفضواًل، كما أّن بعض الطوائف كالّشيعة يتأّسس مذهبها في اإلمامة على االعتبار 

 دون غيرهم، وفي  َسبي، فهي تحُصر حّق اإلمامة في آل بيت رسول اهلل  النَّ

نسل الحسين  دون غيره، مع أّن الواقع المحسوس يشهد بأصلحية من ليس 

وباّتصافه  العرب لإلمامة،  بل وال من  البيت،  آل  بهاشمي، وال قرشي، وال من 

والفالح  واالزدهار  الّرقي  إلى  أّمته  وبقيادته  واألمانة،  والكفاءة  والعدالة  ين  بالدِّ

في الدنيا واآلخرة؟

فهذه إشكاليٌة يكشف لنا فيها عن الحّق الّصريح، والّرأي الّسديد الّصحيح 

فقُه الكلِّيات، ويعّن لي من هذه الكّليات ما يلي:

»مقصود اإلمامة حراسة الّدين وسياسة الدنيا«:

يــن  الدِّ فــي حراســة  الّنبــوة  »اإلمامــة موضوعــة لخالفــة  المــاوردي:  قــال 
الّدنيــا.«)2( وسياســة 

فمقصود اإلمامة في اإلسالم أمران جامعان:

اإلسالم،  وأركان  اإليمان،  أركان  وهو  وحفظه:  ين  الدِّ حراسة  األّول: 

واألخالق والفضائل، والمعلوم من أحكام الشريعة بالّضرورة.

به، وهو مصالح  إاّل  ين  الدِّ ُيحفظ  ما ال  بحفظ  لذلك  األرض  تهيئة  الثاني: 

ين مسعود بن عمر. شرح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: عالم  التفتازاني، سعد الدِّ 	)1(

الكتب، 1998م، ج5، ص244. وانظر أيضًا: 

الماوري، أبو الحسن علّي بن محّمد. األحكام السلطانية والواليات الدينية، تحقيق: أحمد مبارك - 

البغدادي، الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، 1989م، ص5 - 6.

الماوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص3. 	)2(
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بإقامة  االستقرار  وتحقيق  والتحسينية،  الحاجية  ومكمِّالتها  الضرورية،  الخلق 

ي الطامعين  العدل، ودفع التنمية، وتحقيق األمن، وحماية بيضة اإلسالم من تعدِّ

في ثرواتها، وهلّم جّرا.

اعتضاد اإلمام  إاّل من جهة  َسب في تحقيقها،  للنَّ المقاصد ال مدخل  وهذه 

والمعنوية  المادية  القّوة  ومركز  األّمة  أغلبية  كانوا  إذا  نسبه  مثل  إلى  بالمنتسبين 

أمنها،  على  المشاغبين  على  بهم  واالستنصار  الّدولة،  أركان  توطيد  على  فيها 

ُعْلقة  إذ  بها؛  المترّبصين  األعداء  وفي صّد  قانونها،  على  بالباطل  الخارجين  أو 

له  العون والّنصرة والمبّرة، فيكونون  الطبع والجبلة على  باعثٌة بمقتضى  سب  النَّ

سندًا وِرْدءًا، فتستعصي بهم شوكته، وتستقوي دولته، فتخفق رايتها، ويتحّقق من 

اإلمامة مقصدها وغايتها.

ــس قاعــدة  ــن اللُّحمــة الّنســبية لي ــن النصــرة والشــوكة وبي ــالزم بي ــر أّن الت غي

مّطــردة، بــل وال غالبــة فــي ظــّل زوال النظــام القبلــي فــي المجتمــع المعاصــر عنــد 

ــة  ــوة؛ إذ إّن نشــوء الدول ــى فــي عصــر النب ــرد حت ــم تّط ــل ل ــر مــن الشــعوب، ب كثي

ــة  ــًا »قبيل ــًا؛ إذ إّن قريش ــدة تمام ــذه القاع ــى خــالف ه ــى كان عل اإلســالمية األول

رســول اهلل « هــي أشــّد مــن كّذبــه ونــاوءه، ونازعتــه حتــى أخرجتــه والمؤمنيــن 

مــن ديارهــم وأموالهــم، وظاهــرت علــى إخراجــه، ورامــت اســتئصال شــأفته فــي 

ــا  ــن ناصــروه وســاندوه وبايعــوه علــى أن يمنعــوه مّم ــا الذي غــزوة األحــزاب، وأّم

ــتضعفة  ــة المس ــة القليل ــى الفئ ــادة عل ــم -زي ــم، فه ــهم وأمواله ــه أنفس ــون من يمنع

وا »أنصــارًا«، وتأّسســت بهــم دولــة  مــن المهاجريــن: األوس والخــزرج، فُســمُّ

. ــد ــة محّم ــام الدول ــن إم اإلســالم، وال نســب بينهــم وبي

ياق؛ إذ بعد ظهور الدعوة النبوية، وانتصار  فشرط »الّنسب« ُيفهم في هذا السِّ

بغير حاجة   مّكة  النبي  المشركين والكّفار، حتى فتح  الدولة اإلسالمية على 

إلى قتال، فقد عُظم عدد المسلمين، واستحال قهرهم، رجعت قريش إلى رشدها، 

فازدادت  القبائل،  وسط  مكانتها  بكفرها  فقدت  تكن  ولم  الحّق،  إلى  وآبت 
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باإلسالم هيبة، وصلحت محالًّ للعصبة والشوكة، خصوصًا أّن الثّلة األولى من 

تفّقأت  قرشيون،  القرآن  سّماهم  كما  »الّصادقون«  المهاجرون  وهم  المؤمنين، 

عنهم بيضة قريش، فكانوا أحّق باإلمامة من غيرهم ألجل هذه العوامل مجتمعة. 

ن واقعًا وحّسًا  فحيثما ُوجدت أسباب النصرة والشوكة دارت اإلمامة، وليس يتعيَّ

مشاهدًا أاّل توجد إاّل في الّنسب القرشي.

في  المسلمين  مذاهب  عرض  أن  بعد  خلدون  ابن  العاّلمة  يقول  هذا  وفي 

في  الّصواب  به  ليتحّقق  الّنسب  اشتراط  في حكمة  اآلن  م  »لنتكلَّ الّنسب:  شرط 

وِحَكم  مقاصد  من  لها  بّد  ال  كّلها  الّشرعية  األحكام  إّن  فنقول:  المذاهب  هذه 

الّنسب  اشتراط  في  الحكمة  عن  بحثنا  إذا  ونحن  وُتشرع ألجلها،  عليها  تشتمل 

القرشي، ومقصد الّشارع منه، لم يقتصر فيه على التبّرك بوصلة الّنبي  كما هو 

في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبّرك بها حاصاًل، لكن التبّرك 

اشتراط  في  المصلحة  من  إذن  بّد  فال  علمت،  كما  الّشرعية  المقاصد  من  ليس 

منا لم نجدها إاّل اعتبار  الّنسب، وهي المقصودة من مشروعيتها، وإذا سبرنا وقسَّ

بوجودها  والفرقة  الخالف  ويرتفع  والمطالبة،  الحماية  بها  تكون  التي  العصبية 

فإذا  فيها...  األلفة  حبل  وينتظم  وأهلها،  المّلة  إليه  فتسكن  المنصب،  لصاحب 

ثبت أّن اشتراط القرشية إّنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، 

وعلمنا أّن الّشارع ال يخّص األحكام بجيل وال عصر وال أّمة، علمنا أّن ذلك إّنما 

هو من الكفاية، فرددناه إليها، وطردنا العّلة المشتملة على المقصود من القرشية، 

وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي 

عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة 
على حسن الحماية.«)1(

كما أّن المذكور من مقصود اإلمامة يرتهن تحقيقه بشروط دقيقة في اإلمام، 

ۓ  ے  ژے  تجمعها عبارتان هما: األمانة، والقّوة »الكفاءة«، كما قال تعالى: 

ۓ ڭ ڭژ ]القصص: 26[.

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج1، ص243 - 245. 	)1(
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ومعلـوٌم بالضـرورة أّن هذيـن الوصفيـن يسـنح توّفرهمـا فـي القرشـي وغيـره، 

الشـوكة  اعتبـار  مـن  وأخـّص  أهـّم  الوصفيـن  هذيـن  اعتبـار  أّن  بالّشـرع  ونعلـم 

والعصبـة وحدهـا؛ إذ ال فائـدة منهـا إذا لـم يكـن اإلمـام أمينـًا حريصـًا علـى إقامـة 

الّشـريعة والعـدل، قويـًا مقتـدرًا علـى إحـالل الّصـالح وحسـم الفسـاد، بـل تنقلـب 

إلـى قهـر وتسـّلط واسـتبداد، ودليـل ذلـك أّن حديـث »األئمـة مـن قريـش« صـّح 

بروايـٍة أكمـل، وهـي قولـه : »األئّمـة مـن قريـش: إذا اسـترحموا رحمـوا، وإذا 

عاهـدوا وفـوا، وإذا حكمـوا عدلـوا، فمـن لـم يفعـل ذلـك منهـم فعليـه لعنـة اهلل 
أجمعيـن.«)1( والّنـاس  والمالئكـة 

يكن  لم  إذا  ما  القرشية- حالة  لشرط  اعتباره  التفتازاني -مع  استثنى  ولهذا 

جاز  ]أي  جاز  الّشرائط  اعتبار  على  يقتدر  لم  إذا  »نعم  فقال:  للمنصب،  أهاًل 

ب أو  كونه غير قرشي[ البتناء األحكام المتعلِّقة باإلمام على كلِّ ذي شوكة ُنصِّ
استولى.«)2(

»عموم الّشريعة ودوامها«:

كون الّشريعة باقيًة دائمًة إلى قيام الّساعة، عاّمًة للخلق غير مخصوصة بطيف 

منهم، يستلزم أن تستوعب قوانينها كلَّ من شاء الدخول فيها من مختلف النِّحل 

َسب القرشي -أو غيره من األنساب- في اإلمامة  والملل، وبين هذا واشتراط النَّ

حصرًا وقصرًا تصادٌم كبير؛ إذ هو َخصٌّ لبعض األّمة دون بعض بحّق من الحقوق 

المترتبة على الدخول في هذه المّلة.

الدائمة...  العاّمة  الكاملة  بالشريعة    محّمدًا  اهلل  »أرسل  عاشور:  ابن  قال 

بمثل  يعتضد صاحُبها  أن  بعيدًة عن  والدوام،  العموم،  الوصفين:  بذينك  فكانت 

ما اعتضد به زعماء األقوام؛ إذ ال يصّح في حكم التعّقل أن يكون الرسول إلى 

األرنؤوط:  قال شعيب  رقم 19777، ج33، ص21.  سابق، حديث  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)1(

»صحيح لغيره وهذا إسناد قوّي.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

التفتازاني، شرح المقاصد، مرجع سابق، ج5، ص244.  )2(
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العصور  ممّر  على  والعوائد  واللغات  والمواطن  األنساب  في  المختلفة  األمم 

معتضدًا بعصبية نسب أو موطن أو لغة، ألّنا إذا قّدرنا اعتضاده بشيء من ذلك، 

أتباعه االنسالل، وفي عهده  أّمته دون بعض، فأسرع في  كان قد اعتضد ببعض 
النقض.«)1(

»المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات«:

ژڇ  وجل:  عز  اهلل  يقول  إذ  المحسومة؛  المعلومة  الكّليات  من  كّلية  وهي 

لعربي على  : »ال فضل  النبي  ويقول  ]الحجرات: 13[،  ڌژ  ڌ  ڍ  ڍ 
عجمي، وال لعجمي على عربي، وال أحمر على أسود، وال أسود على أحمر، إاّل 

بالتقوى...،«)2( ويقول: »من أبطأ به عمُله لم ُيسرع به نسُبه.«)3(

فئة  في  وقصرًا  حصرًا  والمكان  الّزمان  عبر  مطلقًا  اإلمامة  حّق  وإثبات 
مخصوصة باعتبار نسبها، هادٌم لهذا القانون، طاعٌن فيه، ناقٌض له.)4(

»السلطة حقٌّ لألمة«:

ُيجمع أهل السّنة أّن الّسلطة؛ »أي حّق قيادة األّمة وتدبير شؤونها والتصّرف 

بما يصلحها تشريعًا -في المسكوت عنه-، وقضاًء، وتنفيذًا« ملٌك لألّمة كلِّها، ال 

تستأثر به طائفة دون غيرها، ثّم هي تفوِّض هذا الحّق إلى من تراه أهاًل له على 

ابن عاشور، محّمد الّطاهر بن محمد. أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، تونس والجزائر: الشركة  	)1(

التونسية للتوزيع والمؤسسة الوطنية للكتاب، )د. ت.(، ص106 - 107.

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 23489، ج38، ص474. قال شعيب األرنؤوط:  	)2(

»إسناده صحيح.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: العلم، باب: الحّث على طلب العلم، حديث رقم  	)3(

3643، ج3، ص317. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5715، ج2، ص996.- 

وانظر كالما طيِّبا في هذا المعنى عند: 	)4(

ين. النظريات الّسياسية اإلسالمية، القاهرة: مكتبة دار التراث، )د. ت.(، -  الرِّيس، محّمد ضياء الدِّ

ص299 - 300.
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أّنها  ذلك  على  ويترّتب  مجتمعًة،  تباشره  أن  يتعّذر  إذ  والتوكيل؛  االستنابة  جهة 

وكعَّ  استنابته ألجله،  الذي  بمطلوبها  أخلَّ  إذا  إمامًا  نصبته  من  تملك حّق عزل 

لته فيه. ونكص عّما وكَّ

التزام  في  واإلمام  المخاطبون،  هم  »فالمسلمون  الجويني:  يقول  هذا  وفي 
أحكام اإلسالم كواحد من األنام، ولكّنه مستناٌب في تنفيذ األحكام.«)1(

البغـدادي )توفـي 429ه(: »قـال الجمهـور األعظـم مـن  القاهـر  وقـال عبـد 

طريـق  إّن  والنجاريـة:  والخـوارج،  المعتزلـة،  ومـن  السـنة[،  أهـل  ]أي  أصحابنـا 

ثبوتهـا ]أي اإلمامـة[ االختيـار مـن األّمـة باجتهـاد أهـل االجتهـاد منهـم واختيارهـم 
مـن يصلـح لهـا.«)2(

الّشوكة  قيام  العقد ]أي: عقد اإلمامة[  ابتداء  الغزالي: »فإّن من شرط  وقال 

من  األكثرين  بموافقة  إاّل  الّشوكة  تقوم  وال  المشايعة...  إلى  القلوب  وانصراف 
معتَبري كلِّ زمان.«)3(

ولهذا فتعيين طائفة من األّمة مختّصة بحقِّ اإلمامة دون سواها ُيهدر حّق األّمة 

َسب  النَّ في االختيار، ويضع سلطتها في غير يدها، عندما ُيفرض عليها صاحُب 

بأعبائها.  قائم  إذا كان غير صالح لإلمامة، غير  ترتضيه  القرشي ونحوه، وقد ال 

ويزداد الطين ِبّلة إذا جرى توريث الخالفة باعتبار هذا الشرط ونحوه إلى األبناء 

تاريخنا ويعرف  النظر عن شروطها ومقاصدها. وقد عرف  واألحفاد مع صرف 

)توفي 1979م(:  المودودي  األعلى  أبو  الشيخ  يقول  مخازي،  ذلك  من  واقعنا 

»إّن من ُتناط به هذه الخالفة الّشرعية الّسليمة ليس فردًا أو أسرًة أو طبقة، وإّنما 

كر ]أي: بمقاصد  هو الجماعة -بجملة أفرادها- التي تؤمن بالمبادئ الّسالفة الذِّ

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص276 - 277. 	)1(

ين، استانبول: مدرسة اإللهيات بدار الفنون  البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. أصول الدِّ 	)2(

التركية، 1928م، ص279.

الغزالي، أبو حامد محّمد بن محّمد. فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الكويت: مؤّسسة  	)3(

دار الكتب الثقافية، 1964م، ص177.
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اإلمامة وأسسها الّشرعية[، وتقيم الّدولة على أساسها، وألفاظ اآلية 55 من سورة 

الّنور: ژڄ ڄ ڄژ صريحٌة في توضيح هذا األمر، فكّل فرد في جماعة 

المؤمنين شريٌك في الخالفة من وجهة نظر هذه اآلية، وليس لواحد من البشر، 

أو طبقة من الطبقات أيُّ حقٍّ في سلب المؤمنين سلطانهم في الخالفة، وتركيزها 

في يديه، كذلك ما من شخص أو طبقة يستطيع أن يّدعي أّن خالفة اهلل تخّصه هو 

دون سائر المؤمنين، وهذا هو ما يميِّز الخالفة اإلسالمية عن المملكة، أو حكومة 
الطبقة، أو حكومة رجال الّدين...«)1(

َســب يشــير قولــه : »اســمعوا  ــْرق والنَّ ــق حــّق الّســلطة بالِع وإلــى عــدم تعّل

وأطيعــوا وإن اســُتعمل عليكــم عبــٌد حبشــيٌّ كأّن رأســه زبيبــة،«)2( وال أحســب 

الجوينــي تشــّكك فــي هــذا الّشــرط إاّل لالعتبارات المذكورة؛ إذ قــال: »ولالحتمال 
فيــه عنــدي مجــال.«)3(

7- أثر الكليات التشريعية في حمل الحديث على واقعة عينية:

مثال: رضاع الكبير:

الحولين من عمره، فاألصل في  الكبير: رضاع من جاوز  المقصود برضاع 

الّرضاع أن يكون في الحولين حصرًا، لقوله تعالى: ژھ ھ ھ ھ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]البقرة: 233[، لكن جاء في السّنة أّن أبا حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة، وكان من أصحاب رسول اهلل ، وكان قد شهد بدرًا، وكان تبّنى سالمًا 

الذي ُيقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تبّنى رسول اهلل  زيد بن حارثة... 

فلّما أنزل اهلل تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ژڳ ڳ 

دار  الكويت:  إدريس،  أحمد  تعريب:  والملك،  الخالفة  أحمد.  بن  األعلى حسن  أبو  المودودي،  	)1(

القلم، 1978م، ص21.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: األحكام، باب: السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن  	)2(

معصية، حديث رقم 7142، ج9، ص62.

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل. اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، تحقيق:  	)3(

محّمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1950م، ص427.
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 ،]5 ]األحزاب:  ۀژ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ 
ُرّد كّل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم ُيعلم أبوه ُرّد إلى مواله، فجاءت سهلة 

بنت سهيل -وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤّي- إلى رسول اهلل 

ُفُضل،  وأنا  يدخل علّي  ولدًا، وكان  نرى سالمًا  كّنا  اهلل،  يا رسول  فقالت:   ،
وليس لنا إاّل بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول اهلل : »أرضعيه 

خمس رضعات فيحرم بلبنها«، وكانت تراه ابنا من الّرضاعة...«)1(

فهل هذا اإلذن من رسول  لسهلة بإرضاع موالها سالم -وهو شابٌّ نبتت 

لحيته- خاصٌّ بها، أم عامٌّ لكّل امرأة تريد أن تكون محرمًا لمن شاءت من الّرجال؟

قال األئّمة األربعة، والقاطبة من أهل العلم: إّنه خاصٌّ بسهلة وسالم، ال يقبل 

التعميم،)2( وقال الظاهرية: إّنه عاّم، وإليه ذهب الليث بن سعد، وعطاء، وذلك ما 
فهمته عائشة -رضي اهلل عنها-.)3(

والّراجح الذي ال مرية في رجحانه هو قول الجمهور، ومستند ذلك أّن حالة 

بالتبّني سنوات عدة.  لها  ابنًا  إذ كان سالُم  سهلة كانت ذات خصوصية شديدة؛ 

النفوس كان  التشريع، وال شّك في أّن وقعه على  التبّني كان في بداية  وتحريم 

صعبًا، وتبعاته عسيرة، والشريعة في بدايتها كانت حريصًة على الرِّفق والتدّرج، 

فناسب أن ُيتالفى لحال سهلة وجٌه صوريٌّ يخفِّف من بعض تبعات الحكم، مع 

اإلبقاء على الحكم نفسه.

الكبر، حديث رقم  بعد  الّرضاعة  باب: ما جاء في  الّرضاع،  الموّطأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	)1(

1265، ج2، ص605.

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج5، ص135. وانظر أيضًا: 	)2(

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج4، ص154.- 

الشافعي، األّم، مرجع سابق، ج6، ص79 - 80.- 

ابن قدامة »الحفيد«، أبو الفرج عبد الرحمن بن محّمد بن أحمد. الشرح الكبير على متن المقنع، - 

بيروت: دار الكتاب العربي، )د. ت.(، ج9، ص197.

ابن حزم، المحّلى، مرجع سابق، ج10، ص202. وانظر أيضًا: 	)3(

ابن عبد البّر، التمهيد، مرجع سابق، ج8، ص256.- 
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قال ابن عاشور: »فهل يشّك الفقيه في أّن هذه رخصٌة أوجبتها شّدة حدوث 

فكان  الّناس؟  بعض  عند  لُعّدته  أخٍذ  وال  له،  تمهيد  عدم سبق  مع  التبّني  إبطال 

ابتداء  في  الرِّفق  بين  جمعًا  لإلذن،  صوريٍّ  وجٍه  التماس  مع  باإلذن  الترخيص 

التشريع وحصول صورة حكم شرعي، ليحصل احترام الحكم الشرعي، ولتكون 
مخالفة الحكم في جزئية خاّصة في ابتداء األمر مشوبًة بُحرمة الحكم.«)1(

وأّما بعد استقرار أحكام الشريعة في النفوس فلم يعد هذا الحكم ساريًا، وال 

أَبْيَن أن يدخل    النبي  معمواًل به عند الصحابة أنفسهم. ولهذا، فسائر أزواج 

عليهّن بتلك الّرضاعة أحٌد من الّناس، وقلن: »ال واهلل، ما نرى الذي أمر به رسول 

اهلل  سهلة بنت سهيل إاّل رخصة من رسول اهلل  في رضاعة سالم وحده، 
ال واهلل ال يدخل علينا بهذه الّرضاعة أحد.«)2(

وأقوى ما يدعم اختصاص رضاع الكبير بحالة سالم، وسهلة، وأبي حذيفة 

هو كّليات الّشريعة القطعية، ومنها:

»أصل عدم المحرمية بين النِّساء والرِّجال«:

الّصحيح.  والّرضاع  النسب،  الشرعية:  بأسبابها  إاّل  المحرمية  تثبت  ال  إذ 

كهذا،  وقطعيٌّ  وأصٌل خطيٌر  مشتبهة،  مسألٌة  إّنه  فيه  يقال  ما  أقّل  الكبير  ورضاع 

ال يرتفع بواقعة فّذة مشتبهة، وال بفهم من بعض العلماء مقابل ما يشبه اإلجماع 

على خالفهم، وقد قال : »فمن اّتقى الّشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،«)3( 

وبخاصة أن الشارع يرتِّب على المحرمية أحكامًا واسعة النطاق، كُحرمة الّزواج، 

المرأة  تكشفه  مّما  والكّفين  الوجه  سوى  ما  إلى  النظر  وجواز  الخلوة،  وجواز 

لمحارمها، وجواز المخالطة، وما إلى ذلك.

ابن عاشور، مقاصد الّشريعة، مرجع سابق، ص361 - 362. 	)1(

الكبر، حديث رقم  بعد  الرضاعة  باب: ما جاء في  الّرضاع،  الموطأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	)2(

1265، ج2، ص605.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اإليمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم  	)3(

52، ج1، ص20.
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»حفظ الِعْرض«:

والذّم  والشتم  السّب  من  لإلنسان، وحفظه  المعنوية  الشخصية  هو  الِعْرض 

والتنقيص واالزدراء والطعن واالتهام وما إلى ذلك من أنواع األذى المعنوي هو 

فداخل  بها،  الملحق  الِعرض  »وأّما  الشاطبي:  قال  كما  النفس،  توابع حفظ  من 

الّنفوس،«)1( وعّده بعض األصوليين كلِّية مستقّلة، كما  إذايات  النهي عن  تحت 

ذكر القرافي فقال: »الكلِّيات الخمس: وهي حفظ النفوس، واألديان، واألنساب، 

716ه(  )توفي  الطوفي  ذلك  وتبّنى  واألعراض،«)2(  قيل:  واألموال،  والعقول، 
وابن السبكي والزركشي والشوكاني.)3(

وسواًء قلنا هو كّلية مستقلة أم كّلية تابعة لحفظ النفس، فهو كّلية من أعظم 

كّليات الّشريعة، ولئن أخّرها الّشارع عن حفظ النفس، وحفظ العقل، فأصحاب 

مونها عنها؛ إذ القتل عندهم أهون من هتك األعراض والقدح  رف والَغيرة يقدِّ الشَّ

فيها، كما يقول أبو الطيِّب:

يهون علينا أن ُتصاب ُجسومنا        وتسلم أعـــراٌض لنا وعقوُل

ويقول الزركشي: »عادة العقالء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما 

بالقذف  عليه  الجناية  في  ُشرع  وقد  ضروريًا،  يكون  أن  أولى  بالّضروري  ُفدي 

الحّد، وهو أحّق بالحفظ من غيره، فإّن اإلنسان قد يتجاوز من جنى على نفسه 
وماله، وال يكاد أحٌد يتجاوز عن الجناية على عرضه.«)4(

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص48. 	)1(

القرافي، شرح تنقيح الفصول، مرجع سابق، ص391. 	)2(

الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد اهلل عبد المحسن  	)3(

التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987م، ج3، ص209. وانظر أيضًا:

ابن السبكي، جمع الجوامع، مرجع سابق، ج2، ص322.- 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص267 - 268.- 

الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، ج2، ص130.- 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص268. 	)4(
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وُبعدها عن مخالطة  المرأة، وحشمتها،  الِعرض: عفاف  ومن أخّص معاني 

الرِّجال األجانب، وإذا كانت زوجًة فِعرضها ِعرٌض لزوجها، فمن قدح فيها قدح 

في زوجها.

إذا ُعلم هذا، فإّن القول بجواز إرضاع المرأة الّرجَل األجنبي عنها، إرضاعه 

بإلقامه الثدي؛ إذ ليس في حديث سهلة ما يمنعه، بل الظاهر ينصرف إليه، وال 

عًا للّطعن في شرف المرأة  يمنعه من جّوز إرضاع الكبير كابن حزم، يفتح بابًا مصرَّ

وِعرضها، فيقال: إّن لها غرضًا في الرِّجال، وإّن لهم غرضًا فيها، وليس بها حاجٌة 

إلى محرمية، ولو فرضنا كالم الّناس كذبًا وافتراء لكفى بالقيل أًذى، فكيف إذا 

استجرأت عليه المرأة فعاًل، وماذا لو َهَوْت وَغَوت؟ ال يشّك ذو مسكة من عقل 

ودين أّن بابًا كهذا تحسمه الّشريعة من أبعد سبيل.

»إّنما الرضاعة من المجاعة«:

وهذا لفظ حديث عن رسول اهلل ، وهو كلِّيُّ هذه المسألة، ومناسبته أّن 

عائشة -رضي اهلل عنها- فهمت من قّصة سالم وسهلة عموم اإلذن، فكانت تأمر 

احتاجت  من  يرضعن  أن  أخيها  وبنات  الّصديق،  بكر  أبي  بنت  كلثوم  أّم  أختها 

تغّير  فكأّنه  رجل  وعندها  مّرًة    اهلل  رسول  عليها  فدخل  عليها،)1(  يدخل  أن 

وجهه، كأّنه كره ذلك، فقالت: إّنه أخي -تقصد من الّرضاعة-، فقال: »انظرن ما 
إخوانكّن، فإّنما الّرضاعة من المجاعة.«)2(

المحرمية  تثبت  ألجله  الذي  الكّلي  المتعّلق  بيان  الحديث  هذا  ويتضّمن 

أخرى  أحاديث  في  ر  ُفسِّ وقد  باإلنماء،  الّرضيع  في جسد  التأثير  وهو  بالّرضاع، 

من  يحرم  »ال   : قوله  في  كما  الّلحم،  وإنبات  العظم،  وإنشاز  األمعاء،  بفتق 

الكبر، حديث رقم  بعد  الّرضاعة  باب: ما جاء في  الّرضاع،  الموطأ، مرجع سابق، كتاب:  مالك،  	)1(

1265، ج2، ص605.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال ال رضاع بعد حولين، حديث  	)2(

رقم 5102، ج7، ص10.
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الّرضاعة إاّل ما فتق األمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام،«)1( وقوله: »ال يحرم من 

الّرضاع إاّل ما أنبت الّلحم وأنشز العظم،«)2( فإذا نما جسد الّرضيع جّراء حليب 

أّمه، والّرضاع بعد الحولين ال  المرضع يصير كأّنه جزٌء منها، كما هو جزٌء من 

يؤثِّر في جسد الّرضيع هذا األثر، ألّن الّصبي يستغني عن ذلك بالطعام واالغتذاء. 

الباجي: »وفي هذا  قال  تقّرر هذا، دّل على خصوصية حالة سالم وسهلة،  وإذا 

الحديث الذي رواه مسروق عنها دليٌل على أّن الّرخصة في قّصته ]أي: في قّصة 

سالم[ مختّصٌة به وبسهلة بنت سهيل، ألّنه لفٌظ خاّص، وقوله : »إّنما الّرضاعة 

من المجاعة« نفٌي لثبوت حكم الّرضاعة في وقت ال يقع به االغتذاء على عمومه، 
فيجب أن يحمل على عمومه، إاّل ما ُخصَّ منه بحديث سالم.«)3(

بسالٍم وسهلة، وال  الكبير  على خصوصية رضاع  الداّلة  الكّليات  هي  فهذه 

ل بنحٍو منها، فقال: »وقد اعتضد  أحسب فهيمًا ُيشيح عنها، وقد رأيُت القرطبي علَّ

الجمهور على الخصوصية بأمور:

ضـاع، فـإّن اهلل تعالـى  أحدهـا: أّن ذلـك مخالـٌف للقواعـد، منهـا: قاعـدة الرَّ

قـد قـال: ژھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]البقـرة: 233[، 

فهـذه أقصـى مـّدة الّرضـاع المحتـاج إليـه عـادة، المعتبـر شـرعًا، فما زاد عليـه بمّدة 

مؤثـرة غيـر محتـاج إليـه عـادة، فـال ُيعتبـر شـرعًا، ألّنـه نـادر، والّنـادر ال يحكـم لـه 

بحكـم المعتـاد.

ومنها: قاعدة تحريم االّطالع على العورة، فإّنه ال ُيختلف في أّن ثدي الحّرة 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: الّرضاع، باب: ما جاء أّن الّرضاعة ال تحرم إاّل في  	)1(

غر دون الحولين، حديث رقم 1151، ج3، ص450. قال األلباني: »صحيح.« انظر: الصِّ

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 7633، ج2، ص1264.- 

األرنؤوط:  شعيب  قال  ص185.  ج7،   ،4114 رقم  حديث  سابق،  مرجع  المسند،  الشيباني،  	)2(

»صحيح بشواهده.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 

الباجي، المنتقى، مرجع سابق، ج4، ص154. 	)3(
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ألّنا  يّطلع،  وال  يرتضع  أن  يمكن  يقال:  ال  عليه،  االّطالع  يجوز  ال  وأّنه  عورة، 

نقول: نفس التقام حَلمة الثدي بالفم اّطالع، فال يجوز.

  منه  المجاعة«، وهذا  الّرضاعة من  »إّنما   : لقوله  أّنه مخالف  ومنها: 

تقعيد قاعدة كّلية، ُتصرِّح بأن الّرضاعة المعتبرة في التحريم إّنما هي في الّزمان 
الذي تغني فيه عن الّطعام، وذلك إّنما يكون في الحولين وما قاربهما...«)1(

ثانيًا: أثر الكليات التشريعية في االجتهاد فيما ال نص فيه

1- أثر الكليات التشريعية في تصحيح العلل المستنبطة وتضعيفها:

أ- في تصحيح عّلة مستنبطة:

مثال: فسخ عقد المعاوضة أو تعديله بالظرف الطارئ قياسًا على الجائحة:

ـــالل  ـــا هـــي اخت ـــي وضعه ـــة ف ـــا أّن العّل ـــال وضـــع الجائحـــة، وعرفن ـــا مث ـــّر بن م

تـــوازن العقـــد؛ أي: بيـــن الثمـــن والمثمـــن، فأوجـــب الّشـــرع تعديـــل ذلـــك االختـــالل 

ـــذه  ـــن أخ ـــتري، أو يحجـــم ع ـــى المش ـــه إل ـــن الُمجـــاح من ـــر ثم ـــع الثم ـــرّد بائ ـــأن ي ب

ـــورة فـــي كّل عقـــد معاوضـــة طـــرأ  ـــة نراهـــا موف ـــد أخـــذه، فهـــذه العّل ـــم يكـــن ق إن ل

عليـــه َظـــرٌف خـــارٌج عـــن تحّكـــم المتعاقديـــن قبـــل إتمـــام تنفيـــذه، فأخـــّل بتوازناتـــه 

ـــّم إنشـــاء العقـــد،  ـــي علـــى أساســـها ت ـــن، والت ـــي كانـــت محـــّل تراضـــي المتعاقدي الت

ـــه بمـــا  ـــد أو تعديل ـــي وجـــوب فســـخ العق ـــح ف ـــى وضـــع الجوائ ـــاس عل فيصـــّح القي
ـــه.)2( ـــه توازن ـــد إلي يعي

لـة  الصِّ ذات  التشـريعية  الكلِّيـات  تصّححـه  التعليـل  وهـذا  القيـاس،  وهـذا 

وهـي: بالمسـألة، 

- كّليـة »العـدل«: فالعقـود مبناهـا علـى العـدل كمـا قـال ابـن تيميـة: »واألصل 

القرطبي، المفهم، مرجع سابق، ج4، ص188. 	)1(

وهي »نظرية الظروف الطارئة«، ولها أركان، وشروط، وتفاصيل معّينة. انظرها في:  	)2(

الدريني، النظريات الفقهية، مرجع سابق، ص139 - 193.- 
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فـي العقـود جميعهـا هـو العـدل،«)1( والعـدل كمـا قـال ابـن كثيـر )توفـي 

774ه(: »القسـط والموازنـة،«)2( فاختـالل الموازنـة فـي العقود هو اختالٌل 

للعدل فيها.

- كّلية »دفع الضرر«: والضرر الالحق بأحد طرفي العقد عند اختالله بيِّن؛ 

إذ يكون ما دفعه من ثمن غير مكافئ لما أخذه من مثمن، وهذا ضرٌر مثُله 

في الّشريعة ُيرفع وُيدفع.

- كّلية »تحريم أكل المال بالباطل«: وهي تنطبق على الّطرف المستفيد مع 

وهو  مستحّق،  عوض  بغير  للمال  رابحًا  يكون  إذ  العقد؛  اختالل  وجود 

حراٌم بمقتضى هذه الكّلية.

ب- في إفساد عّلة مستنبطة:

مثال: الّذهب المحّلق:

 : قوله  المشهور رحمه اهلل- من  التخريج  األلباني -عالم  الشيخ  استنبط 

»من أحّب أن يحلِّق حبيبه حْلقة من نار، فليحلِّقه حْلقة من ذهب، ومن أحّب أن 

ر حبيبه  قه طوقًا من ذهب، ومن أحّب أن يسوِّ يطوِّق حبيبه طوقًا من نار، فليطوِّ
ره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفّضة، فالعبوا بها.«)3( سوارا من نار، فليسوِّ

ــق  أقــول: اســتنبط مــن هــذا الحديــث وأحاديــث أخــرى مثلــه أّن الّذهــب المحلَّ

ــم ُيســبق  ٌم علــى الّنســاء،)4( وهــو قــوٌل ل -أي: مــا كان علــى شــكل َحْلقــة- محــرَّ

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص510.  	)1(

محمد سالمة،  بن  سامي  تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  عمر.  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن  	)2(

الرياض: دار طيبة، 1999م، ج4، ص595.

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في الّذهب للّنساء، حديث رقم  	)3(

4236، ج4، ص93. قال األلباني: »حسن.« انظر:

األلباني، أبو عبد الرحمن محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح. آداب الّزفاف في السنة المطّهرة، - 

القاهرة: المكتبة اإلسالمية، 1409ه، ص224 - 228.

انظر: األلباني، آداب الّزفاف، مرجع سابق، ص222 وما بعدها. 	)4(
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ــر أّن شــهرة الشــيخ فــي العالــم اإلســالمي، وشــهادة العلمــاء  ــه فيمــا ُيعلــم. غي إلي

ــه  ــن آرائ ــذا -ونحــوه م ــه ه ــت لقول ــث، أعط ــج الحدي ــي تخري ــد ف ــول الي ــه بط ل

الفقهيــة- شــيعوعًة ورواجــًا مــا، وغيــُر المتخّصصيــن مــن المتدّينيــن والعاّمــة مــن 

ــن  ــدًا، م ــيئًا واح ــبونها ش ــريعة، يحس ــوم الّش ــن عل ــم بي ــرق عنده ــلمين ال ف المس

ــع  ــر َيذي ــي الجزائ ــا ف ــا، وعندن ــريعة كلِّه ــي الّش ٌز ف ــرَّ ــو مب ــا فه ــنٍّ منه ــي ف ز ف ــرَّ تب

ــي  ــة الكعــب ف ــّدون المــرأة عالي ــى يع ــي أوســاط أتباعــه، حّت ــول الشــيخ هــذا ف ق

قــًا، بــل  يــن، ســامية المقــام فــي العلــم إذا لــم تقبــل أن يكــون مهرهــا ذهبــًا محلَّ الدِّ

ــاس. ــر واأللم ــواع الجواه ــه ببعــض أن تســتعيض عن

المسألة،  يقَدح في هذه  الشيخ -رحمه اهلل- كبا زنُده فلم  أّن  وال شّك في 

وأبعد النجعة والت حين رجعة، وآية ذلك: أّن العّلة التي خالها مناط التحريم، 

المفيد  بالوعيد  المقترن  »التحليق«  إذ  صحيحة؛  غير  فاسدٌة  »التحليق«،  وهي 

ًة للوعيد نّصًا، بل استنباطًا من  لحكم التحريم ال يدّل لفُظ الحديث على كونه علَّ

في أصول  المستنبطة  والعّلة  المنصوصة  العّلة  بين  يفرِّق  يعرف هذا من  الشيخ. 

الفقه، ومعلوٌم فيما يقرِّره األصوليون أن ليس كّل وصف مذكور في محّل الحكم 

أو سياقه يصلح عّلًة له، بل ال بّد من مناسبة مخيلة بينه وبين الحكم، كما يقول 

الشيخ عبد اهلل بن إبراهيم:

والوصُف ذو تناسب أو احتِمل          له وإاّل فعن القصــد اعتِزل)1(

يقول  المخيلة،  غير  الطردية  باألوصاف  التعليل  يستشنعون  واألصوليون 

ابن الّسمعاني: »وإذا انتهى التصّرف في الّشرع إلى هذا المنتهى ]يقصد التعليل 

ين، واستهانًة بضبطها، وتطريقًا  باألوصاف الطردية[، كان ذلك استهزاًء بقواعد الدِّ

لكّل قائٍل أن يقول ما يريد، ويحكم بما شاء، ولهذا صرف علماء الّشرع تبعتهم 
إلى البحث عن المعاني المخيلة المؤّثرة.«)2(

الشنقيطي، نثر الورود، مرجع سابق، ج2، ص502. 	)1(

السمعاني، قواطع األدلة، مرجع سابق، ج2، ص143. 	)2(
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د »التحليق« وحكم التحريم؟ ال  فأيُّ مناسبة يستطيع الفقيه أن يبديها بين مجرَّ

شيء، فالوصف طرديٌّ كطردية انطالق الخمر على شراب العنب، وطردية وصف 

»البدوية« في رّد شهادة البدوي، وطردية »الذكورة« في سراية العتق، ونحوها من 

األوصاف الطردية، ويعرف هذا من تمّرس في مسالك التعليل ومسائله.

واألحاديث التي استدّل بها األلباني معارضٌة بما هو أثبت وأصّح عند علماء 

السّنة،)1( وفيها إطالق ِحلِّ الّذهب للّنساء من غير تقييد، وال يقال: ُيحمل المطلق 

القيد  في  التشريعي، ال  المعنى  القيد ذي  في  إّنما يصّح  د، ألّن ذلك  المقيَّ على 

الطردي كما ذكرنا.

كّلياٌت  للنِّساء  الّذهب  حكم  على  التأثير  في  »التحليق«  عّلة  إفساد  ويؤيِّد 

تشريعية متعددة، منها:

علـى  -زيـادًة  الّنسـاء  حـّق  فـي  الّذهـب  فـي  ثابتـٌة  »اإلباحـة«: وهـي  كّليـة   -

األصـل- بالنـّص الـذي يرويـه علـي بـن أبـي طالـب ، حيـث يقـول: أخـذ 

رسـول اهلل  حريـرًا بشـماله، وذهبـًا بيمينـه، ثـّم رفـع بهما يديـه فقال: »إّن 

هذيـن حـراٌم علـى ذكـور أّمتـي، حـلٌّ إلناثهـم،«)2( وفـي أحاديـث أخـرى 

وثابتـة -زيـادًة علـى الّنـص- باإلجماع الـذي ذكره النـووي -وغيره- فقال: 

»أجمـع المسـلمون علـى أّنـه يجـوز للنِّسـاء ُلبـس أنـواع الحلـّي مـن الفّضـة 

ـوار والخلخـال والّدمالج  والّذهـب جميعـًا، كالّطـوق والعقـد والخاتم والسِّ

والقالئـد والمخانـق، وكّل مـا ُيّتخـذ في العنق وغيره، وكلُّ ما َيْعَتدن ُلبسـه، 
وال خـالف فـي شـيء مـن هـذا.«)3(

ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل. مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، جمعها: محّمد بن سعد الشويعر،  	)1(

الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ودار القاسم، 1420ه، ج6، ص350.

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: ُلبس الحرير والّذهب للّنساء، حديث  	)2(

رقم 3595، ج2، ص1189. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2274، ج1، ص451.- 

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص40. 	)3(
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على  مبنيٍّ  مشتبه،  خافت  بظنٍّ  القّوة  من  المثابة  بهذه  أصٌل  يرتفع  فكيف 

وصف طردي ال مناسبة فيه؟!

- كّلية »العادة«: جرت عادة النِّساء منذ عهد رسول اهلل  والّصحابة  ومن 

هب الذي ينصرف عند اإلطالق  بعدهم إلى يوم الّناس هذا على ُلبس الذَّ

العلماء، وال  ، ونساء  الّصحابة  لبسته نساء  بداهًة، فقطعًا  ق  المحلَّ إلى 

ثين على اختالف مشاربهم ومناهجهم نكيرًا  نجد في كتب الفقهاء والمحدِّ

على ذلك، فكان جريًا منهم على هذه العادة.

- كّلية »مشروعية الزِّينة والتجّمل وإظهار النِّعمة«: والنِّساء أشّد اختصاصًا بها 

من الرِّجال؛ إذ يقول اهلل فيهّن: ژۀہہہہھھھھژ 

منذ  أي  نشأتهّن؛  منذ  الحلّي  النِّساء  ُلبس  عن  إخباٌر  وهو   ،]18 ]الزخرف: 

وإْذ  إنكار،  أو  ذمٌّ  يعُقبه  لم  إذ  ٌن لإلقرار؛  طفولتهّن، وهذا اإلخبار متضمِّ

تقرير  فهو  الّذهب،  ق من  بالمحلَّ النِّساء  بتحلِّي  قلنا-  العادة -كما  جرت 

إلباحته وجوازه.

ــي ال تقــوى -مــن جهــة  ــي ذكرهــا الشــيخ األلبان ــث الت ــل أّن األحادي فيتحصَّ

داللتهــا إذا ســّلمنا بصّحتهــا- علــى هــدم هــذه الكلِّيــات، ولهــذا ُتصــرف إلــى 

ــه، أو علــى اإلســراف  ــؤّد زكاُت أوجــه أخــرى مــن الفهــم، كالحمــل علــى مــا لــم ُت

ــى أّنهــا منســوخة، أو علــى  ــام الّزهــد، أو عل ــى مق ــّذخ، أو علــى اإلرشــاد إل والتب

ــه اهلل-  ــاز -رحم ــن ب ــز ب ــد العزي ــال الشــيخ عب ــر م ــذا األخي ــى ه ــا شــاّذة، وإل أّنه

ــس الّذهــب للّنســاء،  ــا الّنهــي عــن ُلب ــي ظاهره ــث الت ــا األحادي ــال: »وأّم ــث ق حي

فهــي شــاّذة مخالفــة لمــا هــو أصــّح منهــا وأثبــت، وقــد قــّرر أئّمــة الحديــث أّن مــا 

جــاء مــن األحاديــث بأســانيد جّيــدة، لكّنهــا مخالفــة ألحاديــث أصــّح منهــا، ولــم 

ــا، وال  ل عليه ــوَّ ــاّذة، ال ُيع ــر ش ــا ُتعتب ــخ، فإّنه ــرف التاري ــم ُيع ــع، ول ــن الجم يمك
ُيعمــل بهــا.«)1(

ابن باز، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج6، ص350 - 351. 	)1(
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ين األلباني  ثّم قال: »وما ذكره أخونا في اهلل العاّلمة الشيخ محّمد ناصر الدِّ

الِحلِّ بحمل أحاديث  بينها وبين أحاديث  الجمع  الزِّفاف« من  في كتابه: »آداب 

ق وأحاديث الِحلِّ على غيره، غير صحيح، وغير مطابق لما  التحريم على المحلَّ

جاءت به األحاديث الّصحيحة الّدالة على الحّل... وقد تأّيدت بما حكاه جماعة 

التحريم كما نقلنا  الّدالة على  العلم من اإلجماع على نسخ األحاديث  من أهل 
أقوالهم آنفًا، وهذا هو الحّق بال ريب.«)1(

2- أثر الكّليات التشريعية في التعليل بالحكمة:

مثال: سفر المرأة بغير محرم في وسائل النقل الحديثة:

جاء في السنة نهي المرأة عن الّسفر وحدها بغير محرم في قوله : »ال يحّل 

المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ُحْرمة،«)2( 

وفي نحوه من األحاديث.

وجـاء فـي السـّنة أيضـًا إخبـار النبـي  أّنـه يأتـي زماٌن علـى المرأة تسـافر من 

الِحيـرة)3( إلـى مّكـة ال تخـاف شـيئًا، فعـن عـدّي بـن حاتـم قـال: بينـا أنـا عنـد النبـي 

 إْذ أتـاه رجـٌل فشـكا إليـه الفاقـة، ثـّم أتـاه آخـر فشـكا قطـع الّسـبيل، فقـال: »يـا 
عـدّي، هـل رأيـت الِحيـرة؟«، قلـت: لـم أرهـا وقـد ُأنبئـُت عنهـا، قـال: »فـإن طالـت 

بـك حيـاٌة لَتريـنَّ الّظعينـة ]أي المـرأة[ ترتحـل مـن الِحيـرة حّتـى تطـوف بالكعبـة، ال 
تخـاف أحـدًا إاّل اهلل.«)4(

المرجع السابق، ج6، ص351. 	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجمعة، باب: في كم يقصر الصالة، حديث رقم  	)2(

1088، ج2، ص43.

تقع  ملكهم،  وقاعدة  المناذرة  عاصمة  وهي  العراق،  وسط  جنوب  تقع  قديمة  تاريخية  مدينة  	)3(

انظر: والكوفة.  النجف  مدينتي  من  الشرقي  الجنوب  إلى  كيلومترات   7 مسافة  على   أنقاضها 

.»http://ar.wikipedia.org/wiki/الحيرة«

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المناقب، باب: عالمات النبوة في اإلسالم، حديث  	)4(

رقم 3595، ج4، ص197.



438

وســياقه يــدّل علــى أّنهــا تســافر وحدهــا؛ إذ المقصــود بيــان مبلــغ األمــن 

ــس  ــائل، ولي ــكاه الّس ــذي ش ــبيل ال ــع الّس ــن قط ــق م ــى الّطري ــائع عل ــر والّش الواف

ــه فــي أيِّ وقــت،  ــان األمــن العــادي؛ إذ األمــن العــادي يّتفــق حصوُل المقصــود بي

وال يــدّل علــى وفــور األمــن الّشــائع ســفُرها مــع محــرم، فذلــك أمــٌن عــادي، بــل 

يــدّل عليــه ســفُرها وحدهــا، وال يقــال: هــذا إخبــاٌر عــن أمــر ســيقع، وليــس كّل مــا 

أخبــر النبــي  عــن وقوعــه فهــو جائــٌز شــرعًا، ألّن الحديــث كمــا قــال النــووي: 

»خــرج فــي ســياق المــدح والفضيلــة واســتعالء اإلســالم ورفــع منــاره، فــال يمكــن 
حملــه علــى مــا ال يجــوز.«)1(

ففهمنا من الحديثين أّن حكمة نهي المرأة عن الّسفر وحدها هي: عدم األمن 

على نفسها أو مالها أو عرضها، سواًء تحّققت عدَم األمن أم ظّنته، فأّما إذا تحّقق 

وحدها،  تسافر  أن  فلها  الخوف،  مظّنة  وانتفت  واسُتيقن،  الّشائع  الوافر  األمُن 

وإذا كان كذلك، فأرى أّن المرأة -في عصرنا الحاضر- إذا اضطّرت للّسفر أو 

احتاجت إليه حاجًة شرعيًة صحيحة، ولم تكن ذات محرم، أو تعّذر على محرمها 

الغالب  إذ  الحديثة؛  الّنقل  الّسفر وحدها في وسائل  لها  أّنها يجوز  الّسفر معها، 

نا، وهذا بناًء  الذي تشهد به العادة والحسُّ أّن هذه الوسائل آمنٌة أمنًا موفورًا متيقَّ

غة للتعليل بالحكمة المذكورة. على كّلية »الحاجة« المسوِّ

3- أثر الكليات التشريعية في االستنباط بالقواعد الفقهية:

ين: مثال: أثر التضّخم النقدي في قيمة الدَّ

الذاتي،  النقدي هو: »حركة صعودية لألسعار، تّتصف باالستمرار  التضّخم 
تنتج عن فائض الطلب الّزائد عن قدرة العرض.«)2(

جملة  ومن  عمومًا،  للعملة  رائية  الشِّ القيمة  في  يؤثِّر  هذا  األسعار  وارتفاع 

النووي، المجموع، مرجع سابق، ج8، ص346. 	)1(

الجوزي،  ابن  دار  الّرياض:  اإلسالمي،  الفقه  في  النقدي  التضخم  اهلل.  عبد  بن  خالد  المصلح،  	)2(

1427ه، ص78.
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يون، فمثاًل إذا أقرض)1( شخٌص آلخر مبلغ »1000« دينار ألَجل سنة،  ذلك الدُّ

وحدث تضّخٌم نقديٌّ بنسبة »35%« خالل تلك السنة، إذا جاء المدين يرّد المبلغ 

تصبح   »1000« أّن  بمعنى  رائية،  الشِّ قيمته  من   »%35« فقد  قد  يكون  لصاحبه 

قيمتها »650« مقارنة بيوم االقتراض.

رائية للعملة عّما كانت  ر عكسية أيضًا؛ أي أن تزيد القيمة الشِّ والمسألة ُتتصوَّ

عليه من قبل، وهو المسّمى في علم االقتصاد »االنكماش«.

ين بمثله من النقود كما أخذه، فإذا أخذ  واإلشكال هو: هل يردُّ المدين الدَّ

رائية التي كان  ألفًا يرّد ألفًا من غير اعتبار بتضّخم وال انكماش، أم يرّده بقيمته الشِّ

ذكرناه  الذي  المثال  في  فيرّد  بالنقصان،  أم  يادة  بالزِّ االقتراض، سواء  يوم  عليها 

»1350« عوض »1000«.

المشهور، والشافعية، والحنابلة-:  الجمهور -أبو حنيفة، والمالكية في  قال 
يرّد المثل كما أخذه، وال عبرة بالرُّخص والغالء.)2(

المذهب  في  الفتوى  القبض، وعليه  القيمة وقت  يرّد  بل  يوسف:  أبو  وقال 
الحنفي.)3(

ونقل بعض العلماء أّن ابن تيمية يقول بهذا الرأي، وذلك في كتابه »شرح 

ين قد ينشأ عن  ين، ألّن الدَّ ين مطلقًا، فالقرض هو أحد أشكال الدَّ مالحظة: القرض أخّص من الدَّ 	)1(

أو عن  لم، وعوض اإلجارة،  السَّ المبيع، وعوض  العوضين، كثمن  فيه أحد  يتأّجل  عقد معاوضة 

عقد مكارمة، كالقرض، والمهر في النكاح، وقد ينشأ عن غير عقد، كضمان المتلفات، والجنايات، 

والنفقات، وما أشبه ذلك.

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص242. وانظر أيضًا: 	)2(

الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مرجع سابق، ج3، ص70.- 

ين عبد الّرحمن بن أبي بكر. الحاوي للفتاوي، بيروت: دار الفكر، 2004م، -  السيوطي، جالل الدِّ

ج1، ص114.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص244.- 

ابن عابدين، رّد المحتار، مرجع سابق، ج5، ص163. 	)3(



440

ر«،)1( حيث قال: »إذا أقرضه أو غصبه طعامًا، فنقصت قيمته، فهو نقص  المحرَّ

فإّن  العدل،  هو  وهذا  القيمة،  إلى  فيرجع  ناقصًا،  أخذه  على  ُيجبر  فال  الّنوع، 
المالين إّنما يتماثالن إذا استوت قيمتهما، وأّما مع اختالف القيمة فال تماثل.«)2(

ين ُيقضى بمثله ال بقيمته،«)3( ألّن  ومستند الجمهور فيما ذهبوا إليه أّن: »الدَّ

قضاءه بقيمته ُيدخل عليه الّزيادة والنقصان، وذلك ربا؛ إذ القاعدة أّن: »كّل قرض 
جرَّ نفعًا فهو ربا«، وألّن القرض موضوعه اإلرفاق، وأخذ الّزيادة فيه مناف لذلك.)4(

يكون  بأن  تقييده  مع  لكن  يوسف،  أبي  رأي  الباحث هو  نظر  في  والّراجح 

بمثله  الّناس  يتغابن  مّما  ليس  كثيرًا،  للعملة  الشرائية  القيمة  على  الّطارئ  التغّير 

عادة. وإلى هذا الرأي والتقييد مال الرهوني )توفي 1230ه( من المالكية، وذلك 

زادت  إذا  الفلوس  أّن  ذكر  حيث  خليل  لمتن  الزرقاني  شرح  على  حاشيته  في 

بالقول:  وأعقبه  بالقيمة،  ال  بالمثل  فيها  العبرة  أّن  فالمذهب  نقصت  أو  قيمتها 

د ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جّدًا ]أي الزيادة والنقصان[ حّتى يصير  »وينبغي أن ُيقيَّ

القابض لها كالقابض لما ال كبير منفعة فيه، لوجود العّلة التي عّلل بها المخالف 
]أي القائل باعتبار القيمة، وهو قوٌل في المذهب غير مشهور[.«)5(

تنازعوا، حكم  المتعاملين، فإن  إلى ُعْرف  الكثير والقليل  وُيرجع في تقدير 

وهو كتاب غير مطبوع. 	)1(

نية في األجوبة النجدية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  رر السَّ جماعة من علماء نجد. الدُّ 	)2(

العاصمي النجدي، )د. م.(، )د. ن.(، 1996م، ج6، ص206.

علي، حيدر خّواجه أمين. درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعريب: فهمي الحسيني، بيروت:  	)3(

والدين،  القرض  أحكام  حق  في  خاتمة  عنوان:   ،»1112« المادة  بعد  1991م،  الجيل،   دار 

ج3، ص86.

»قرض«،  مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  	)4( 

ج33، ص130.

المطبعة  القاهرة:  خليل،  لمتن  الزرقاني  شرح  على  الرهوني  حاشية  أحمد.  بن  محمد  الرهوني،  	)5(

األميرية، 1306ه، ج5، ص121.
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القضاء بينهم في ذلك، وأستحسن أن ُيحّد الكثير »في المبالغ اليسيرة« بما زاد عن 

الثلث، استئناسًا باعتباره في أحكام شرعية كثيرة، كما في الجائحة، وفي الوصية، 
وغيرها، قال اإلمام أحمد: »إّنهم يستعملون الثُُّلث في سبع عشرة مسألة.«)1(

ومستند هذا الترجيح هو القاعدة الفقهية الشهيرة: »الّضرر ُيزال«:

يـن تغّيـرًا كبيـرًا يـؤّدي إلـى  ووجهـه: أّن تغّيـر قيمـة النقـود عـن وقـت نشـوء الدَّ

إذا  بالنقصـان، وبالمديـن  تغّيـرت  إذا  بالّدائـن  العقـد،  بأحـد طرفـي  لحـوق ضـرر 

تغّيـرت بالّزيـادة، وذلـك علـى نحـٍو لـم تجـر العـادة بمثلـه، فمثـل هـذا الّضـرر يرفـع 

ويـزال فـي الشـريعة.

ويتأّيد االستدالل بهذه القاعدة -التي هي كلِّيٌة في نفسها- بكلِّيات تشريعية 

أخرى، وهي:

آنفًا، وهو  المنقول عنه  النصِّ  تيمية في  ابن  بها  - كّلية »العدل«: وقد عّلل 

فال  الّنوع،  نقص  فهو  قيمته،  فنقصت  أو غصبه طعامًا  أقرضه  »إذا  قوله: 

ُيجبر على أخذه ناقصًا، فيرجع إلى القيمة، وهذا هو العدل، فإّن المالين 
إّنما يتماثالن إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختالف القيمة فال تماثل.«)2(

لما  اعتبار  الكثير، دون  النقدي  التضّخم  بعد  الّديون  في  المثل  رّد  فإيجاب 

طرأ من نقص في القيمة الشرائية للنقود أو زيادتها، فيه إغفاٌل لهذا األصل الذي 

ال تستقيم معامالت الّناس إاّل به، والمثلية وإن كانت متحّققة في الّصورة، فهي 

منتفية في الحقيقة.

- كّلية »التشجيع على اإلحسان«: ومحّلها إذا كان الّضرر واقعًا على الّدائن، 

يـن شـكٌل مـن أشـكال اإلرفـاق وبـذل اإلحسـان مـن الّدائـن  فمعلـوٌم أّن الدَّ

إلـى المديـن، ومعلـوٌم أّن النفـوس مجبولـٌة علـى الشـحِّ والضـنِّ بالمـال، 

وال يدفعهـم إلـى اإلحسـان إاّل التغّلـب علـى تلـك الجبّلـة باإليمـان وابتغاء 

انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4، ص81. 	)1(

علماء نجد، الدرر السنية في األجوبة النجدية، مرجع سابق، ج6، ص206. 	)2(
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مـا عنـد اهلل، وإيثـار الجـزاء األخـروي، لكـن ليـس ذلـك مّمـا يلزمهـم، لهذا 

فالّنـاس دائمـًا يتـرّددون فيـه، فـإذا انجـّر إلـى المحسـن ضـرٌر مـن إحسـانه، 

قطـع التـرّدد باالنكفـاف واالمتنـاع عن اإلحسـان مـّرة أخـرى، واعتّل بذلك 

تـه  يـن إليـه، رفعنـا عنـه الّضـرر، وقطعنـا تعلَّ واعتـذر، فـإذا قلنـا بـرّد قيمـة الدَّ

في اإلمسـاك، فنسـاوق بذلك مقصد الّشـريعة في التشـجيع على اإلحسـان، 
وعـدم التنفيـر منه.)1(

وأّما دليل الجمهور: وهو أّن إيجاب رّد القيمة في الّديون يفضي إلى الّربا، 
ين بأكثر منه، فيناقش من وجهين:)2( ألّنه اعتياٌض عن الدَّ

ضمان  باب  من  هو  بل  الّربا،  باب  من  ليس  القيمة  رّد  إيجاب  أّن  األّول: 

لألوراق  رائية  الشِّ القيمة  انخفاض  فإّن  وتعويضه،  ين  الدَّ على  الطارئ  النقص 

النقدية ُيعّد نقصًا وعيبًا حال كونها في يد المدين، فتكون من ضمانه.

وهذا  الّشرائية،  القيمة  نقص  من  طرأ  ما  مقابل  في  هنا  الزيادة  أّن  الثاني: 

بخالف الّزيادة الربوية، فإّنها ال مقابل لها.

يتوّجه في  إّنما  ين  الدَّ قيمة  رّد  الفقهاء من  منع  أّن  ثالث، وهو  وثّمت وجٌه 

األصل للنقدين: الّذهب والفّضة، ومنعوا من ذلك في الفلوس إلحاقًا لها بالنقدين. 

ولّما الحظ أبو يوسف الفرق بين الفلوس والنقدين، خالف في إلحاقها بالنقدين، 

ولم يخالف في المنع المّتجه للنقدين، كما قال ابن عابدين: »وإّياك أن تفهم أّن 

فإّنه ال يلزم لمن وجب له  الّذهب والفّضة...  خالف أبي يوسف جاٍر حتّى في 

نوٌع منها سواه باإلجماع، فإّن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين 
الفلوس والنقود.«)3(

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص492. 	)1(

المصلح، التضخم النقدي، مرجع سابق، ص198. 	)2(

ت.(،  )د.  ن.(،  )د.  م(،  )د.  عابدين،  ابن  رسائل  مجموعة  عمر.  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن  	)3( 

ج2، ص64.
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ومن هنا صّح لنا أن نخالف في النقود الورقية باعتبار ما بينها وبين النقدين 

من االختالف الجذري في الثبات واالستقرار، والذي هو أشّد من االختالف بين 
النقدين والفلوس.)1(

4- أثر الكلِّيات التشريعية في االستنباط بالمصالح المرسلة:

مثال: استثمار أموال الّزكاة:

ال خالف في أّن مستحّق الّزكاة إذا ُصرف إليه المال، فدخل في ملكه، أّنه 

يتصّرف فيه كيف يشاء بما هو مشروع، ومن ذلك استثماره.

والّراجح أّن المزكِّي ال يجوز له استثمار ما وجب عليه إخراُجه إذا آن وقت 
الوجوب بناًء على ترجيح وجوب إخراج الّزكاة فورًا.)2(

ولهذا فالمسألة -محّل البحث- هي استثمار أموال الّزكاة من طرف اإلمام 

»الدولة« بعد جمعها وقبل إيصالها إلى مستحقِّيها، اختلف المعاصرون في هذه 
المسألة على قولين:)3(

األّول: عدم الجواز، معّللين ذلك بأّن:

- استثمارها ينافي وجوب إيصالها إلى المستحقِّين فورًا، وحاجة المستحقِّين 

ر سّد خّلتهم. إليها ناجزة، واستثمارها يؤخِّ

- االستثمار يعّرضها للخسارة، وُيؤدِّي إلى صرف قدر كبير منها على الجانب 

اإلداري من المشاريع االستثمارية.

- اإلمام يده على أموال الّزكاة يد أمانة، ال يد تصرُّف واستثمار.

ابن بيه، عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص150. 	)1(

شبير، محّمد عثمان، استثمار أموال الزكاة: رؤية فقهية معاصرة، في كتابه مع مؤلِّفين آخرين: أبحاث  	)2(

فقهية في قضايا الّزكاة المعاصرة، مرجع سابق، ج2، ص507 - 515.

المرجع السابق، ج2، ص516. 	)3(
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تمليك  فهو  حدة،  على  مستحقٍّ  لكلِّ  الفردي  التمليك  ينافي  االستثمار   -

جماعي لريع المشروع االستثماري.

ل األبرز فيه هو المصلحة المرسلة، وقاعدة: »تصرُّف  الثاني: الجواز، والمعوَّ

هي:  لذلك  غة  المسوِّ التشريعية  والكّلية  بالمصلحة«،  منوٌط  الّرعية  على  اإلمام 

»مقصد الّشريعة في تغطية كلِّ وجوه االستحقاق من الّزكاة«. وال يخفى أّن أموال 

الّزكاة قد ال تسع الوجوه الثمانية، وهذا هو المشاهد في الواقع بسبب امتناع كثير 

فائدتها  إلى قصور  بغير استثمار يؤدِّي  الّزكاة، فتوزيعها  من األغنياء عن إخراج 

على بعض تلك الوجوه دون بعض، فتبقى حاجاٌت كثيرٌة هي من مصارف الّزكاة 

ن من  ُتمكِّ ذلك  الناتجة عن  األرباح  فإّن  اسُتثمرت،  إذا  ما  منسّدة، بخالف  غير 

جميع  تغطية  يتّم  وازدهاره  االستثمار  وباتِّساع  االستحقاق،  ألنواع  أكبر  تغطيٍة 

األنواع في مرحلٍة ما، فيستغني جميع أهل البلد، فُتصرف الّزكاة إلى مستحّقيها 

في بلد آخر، وهكذا حّتى تّتسع دائرة االستغناء في األّمة بأسرها، وال يخفى ما 

في ذلك من مصالح تعود على األّمة بالقّوة واالطمئنان ورهبة الجانب، فتنصرف 

ن لدين اهلل في األرض. هّمتها إلى تحقيق غايات أخرى تمكِّ

ح الباحث جواز استثمار أموال الّزكاة، مع  فاعتبارًا بهذا النظرة الكلِّية، يرجِّ

تقييده ببعض الضوابط التي ُتتالفى بها اعتراضات المانعين، كالتي خلصت إليها 
الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بالكويت، وهي:)1(

- أن يتّم سّد الحاجات الفورية للمستحقِّين.

- أن يكون االستثمار بالطرق المشروعة.

وقابلة  مأمونة،  اقتصادية  جدوى  ذات  االستثمارية  المشاريع  تكون  أن   -

للتنضيض عند الحاجة.

- المبادرة بتنضيض األصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة المستحقِّين لذلك.

شبير، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، الملحق الخامس، ج2، ص885 - 886، بتصّرف. 	)1(
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- أن يقوم على االستثمار ذوو األمانة والكفاءة.

واستمرار  المستحقِّين،  ملك  على  االستثمارية  األصول  بقاء  ُيضمن  أن   -

حصولهم على ريعها.

ثالثًا: أثر الكليات التشريعية في الفتوى

1- أثر الكليات التشريعية في مراعاة حال المستفتي »تحقيق المناط الخاّص«:

مثال: رتق غشاء البكارة:

بعد  المهبل  داخل  تقع  ومستديرة،  رقيقة  مخاطية  جلدة  هو  البكارة  غشاء 

فتحته الخارجية بحوالي 2 أو3 سنتيمتر، دورها حماية عنق المهبل الموِصل إلى 
حم من دخول أّي شيء إليه، وفيها فتحة صغيرة تسمح بخروج دم الحيض.)1( الرَّ

وهذا الغشاء يتهّتك إذا ُوطئت المرأة، فتنقطع الشعيرات الدموية المّتصلة به، 

وتسيل منها قطيرات من الدم، ومن هنا يعتمد الّناس فيما تجري به أعراف الّزواج 

في المجتمعات العربية واإلسالمية على هذه القطرات إْذ تدّل على تهّتك الغشاء، 

في  يتمّزق  الغشاء ال  قبل، ألّن هذا  توطأ من  لم  المرأة  أّن  بذلك  الّرجل  فيعلم 

العادة إاّل إذا اخترقه شيٌء صلب كعضو الّرجل، فيكون ذلك برهانًا على عّفتها 

وطهرها، فأّما إذا وطئها ولم ُتنزل شيئًا من هذه القطيرات الدموية، فأقّل ما يصيب 

يبة -وهو  الّرجل من ذلك هو التشّكك، ولكن كثيرًا ما يؤدِّي هذا األمر إلى الرِّ

الغالب من حال الّناس- ومن ثّم إلى طالق هذه المرأة التي قد تبقى عانسًا بقية 

حياتها، زيادًة على الّطعن في ِعرضها.

يصيبه  أن  يخشين  إذ  البنات؛  عند  مصيرية  قيمة  الغشاء  لهذا  كان  هنا  ومن 

التصادم الجسدي، أو  أو  الوثب  أو  بالحوادث كالّسقوط  التمّزق، وذلك ممكٌن 

االحتكاك  أو  الرِّياضية،  األنشطة  بعض  ممارسة  أو  الدابة،  أو  الدّراجة  ركوب 

.»http://ar.wikipedia.org/wiki/انظر: »غشاء البكارة  )1(
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إّما  الّزواج،  قبل  المرأة  على  الجنُس  مورس  إذا  يتمّزق  كما  نحوه،  أو  باألصبع 

نا. بإكراهها، وهو االغتصاب، أو برغبتها، وهو الزِّ

وقد توّصل العلم الحديث في مجال الجراحة إلى إمكان إعادة الغشاء إلى 

حاله الطبيعية لو تمّزق، فيكون كأّنه لم يتمّزق، وُتسّمى عملية »الّرتق العذري«، 

ومن هنا ُيطرح اإلشكال من الناحية الشرعية على الطبيب الذي يقوم بهذا النوع 

من العمليات، هل ذلك جائٌز أم ال؟

ووجه اإلشكال: أّن المرأة الممّزق غشاؤها ُيحتمل أن تكون زنت، وُيحتمل 

وُيحتمل  ُرمِّلت،  أو  ُطّلقت  ثّم  تزّوجت  تكون  أن  ويحتمل  اغُتصبت،  تكون  أن 

أن تكون أصيبت بحادث. وإذا كانت زنت؛ أي: ثبت زناها بالّشهادة أو اإلقرار، 

تر ودرء الفضيحة، كما ُيحتمل  ُيحتمل أن تظهر منها التوبة واالستقامة، فتروم السِّ

يترّدد  االحتماالت  هذه  وبترّدد  وتوبة،  ندمًا  تبدي  وال  ذلك،  منها  يظهر  ال  أن 

المناط  »تحقيق  على  المسألة  مدار  أّن  بوضوح  ترى  هنا  ومن  الّشرعي،  الحكم 

فيها،)1( وجدُتها من  المسألة مع االّطالع على ما ُكتب  الخاّص«، وبالتمّعن في 

أكثر المسائل ترّددًا بين كلِّياٌت تشريعية كثيرة، ومنها:

»العقوبة على المعصية«:

وذلك في من ثبت زناها، ولم تظهر توبتها، فإّنها تعاقب زيادة على الحّد بأن 

ال ينكحها المؤمن العفيف الّصالح، لقوله تعالى: ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

]النور: 3[، وقوله: ژۈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
ذكر  وقد   ،]26 ]النور:  ۉژ  ۉ  ۅۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ 

بعض الفقهاء أّن هذ النكاح لو وقع ُيفسخ.)2(

»تحريم الغّش والتغرير«:

وذلك أّن الزانية إْذ تقوم بالّرتق العذري، وتروم استئناف حياة زوجية تبدو 

ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص227 - 266. 	)1(

القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج12، ص171. 	)2(
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فإّنه  يتزّوجها،  من  وتخدع  بذلك  تغّش  مرضية،  سيرة  ذات  صالحة  عفيفة  فيها 

لو يدري بحقيقتها ال ينكحها غالبًا، وكذا من كانت متزوِّجة فُطلِّقت أو ُرمِّلت، 

فتزعم في بيئة ال ُتعرف فيها أّنها بكٌر لم ُتمّس، فتقوم بالّرتق لهذا الغرض.

»التكافؤ المستديم لعقدة النكاح«:

ين واألخالق والطبائع من أهّم العوامل واألسباب المؤدِّية إلى  التكافؤ في الدِّ

بقاء الّنكاح وديمومته واستقراره، وأخالق الّزانية التي لم تُتب ال تناسب أخالق 

ما  ما، فسرعان  وقتًا  تغريره واستمالته  استطاعت  وإذا  الّصالح،  العفيف  المؤمن 

»المؤمن  عاشور:  ابن  قال  ببّت طالقها،  فُيسارع  وخباياها،  أغوارها  له  ف  تتكشَّ

يناسب  ُخُلٌق  بها  يتكّون  نا  الزِّ على  الّدربة  ألّن  ذلك  الّزانية،  يتزّوج  ال  الّصالح 

ناة من الرِّجال والنِّساء، فال يرغب في معاشرة الّزانية إاّل من تروق له  أحوال الزُّ
أخالق أمثالها.«)1(

تر على المسلم«: »السِّ

وهـذه الكّليـة تنطبـق علـى مـن زنت، لكن ظهـر منها الندم والحسـرة واإلقالع 

والتوبـة واالسـتقامة، وداومـت علـى حـال التوبـة مـدة معتبـرة، كسـنتين وثـالث، 

وُعـرف ذلـك مـن حالهـا معرفة مسـتفيضة، ال باالعتماد على مجـرد قولها، أو قول 

آحـاد معارفهـا، فإّنهـا إذا لـم يفتضـح أمرهـا، يحـّث الّشـرع علـى سـترها، كمـا فـي 

قولـه : »مـن سـتر مسـلمًا سـتره اهلل يـوم القيامـة،«)2( وقوله  لهـّزال -صاحب 

نـا عنـد رسـول اهلل : »ويلـك يـا  ماعـز- وهـو الـذي أشـار عليـه أن يعتـرف بالزِّ

هـّزال، لـو كنـت سـترته بثوبـك كان خيـرًا لـك،«)3( وكقـول عمـر  للـذي جـاء 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج18، ص125 - 126. 	)1(

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المظالم والغصب، باب: ال يظلم المسلُم المسلَم  	)2(

وال ُيسلمه، حديث رقم 2442، ج3، ص128.

الشيباني، المسند، مرجع سابق، حديث رقم 21890، ج36، ص214. قال شعيب األرنؤوط:  	)3(

»صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.- 
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يعتـرف لرسـول اهلل  أّنـه أصـاب مـن امـرأة مـا دون أن يمّسـها: »لقـد سـترك اهلل 

لـو سـترت نفسـك،«)1( ونحـو ذلـك مـن النصـوص.

فترى أّن تطبيق بعض هذه الكّليات دون األخرى متوقٌِّف على اإللمام الدقيق 
بصفة المرأة، والعوارض المحتّفة بحالتها، ويمكن تفريع ذلك كما يلي:)2(

أواًل: إذا ثبت زنا المرأة بالشهادة أو اإلقرار، فهما حالتان: حالة ظهور الّندم 

تطبيقًا  الكلِّيات  أولى  أّن  فيظهر  ُتفتضح:  ولم  ذكرت،  التي  بالصفة  منها  والتوبة 

تر«، فيجوز الّرتق في هذه الحالة، ومن باب أولى  على هذه الحالة هي: كّلية »السِّ

ذكرت،  التي  بالصفة  منها  التوبة  ظهور  عدم  وحالة  إرادتها.  بغير  اغُتصبت  إذا 

»الغّش  دون  والحول  »العقوبة«،  هي  الحالة  هذه  على  تطبيقًا  الكّليات  فأجدر 

الّرتق،  يجوز  فال  تغريره،  تروم  من  وبين  بينها  »التكافؤ«  عدم  ودون  والتغرير«، 

وهذا حكم المطّلقة واألرملة أيضًا.

ثانيا: إذا لم يثبت زنا المرأة، ولم يثبت ما يدّل على االغتصاب، وال على 

الحادث، وال على الزواج ثم الطالق أو وفاة الزوج، فيظهر لي عدم جواز الرتق، 

حتى يثبت السبب الفعلي في تمزق الغشاء؛ إذ ال يخلو أن يكون أحد األسباب 

الماضية، فنعامل كل حالة بحسب ما ذكرنا.

2- أثر الكّليات التشريعية في تقييد المباح
مثال: زواج الّصغيرات:)3(

به  التقّيد  يلزم  والمرأة  الّرجل  بين  السّن  في  نًا  معيَّ فارقًا  الّشريعة  د  تحدِّ لم 

في الّزواج، فالثابت أّن الكبير يجوز له نكاح الّصغيرة، والّصغير يجوز له نكاح 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: التوبة، باب قوله تعالى: ژۓ ڭ ڭ ڭژ  	)1(

]هود: 114[، حديث رقم 2763، ج4، ص2116.

ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابق، ص227 - 266. 	)2(

أي: الالئي لم يبلغن الحلم، وأرى أن يشمل المثال الالئي لم يبلغن الرشد أيضًا، ويختلف سّن ذلك  	)3(

باختالف البيئة، وفي عصرنا تصطلح القوانين على أّنه دون الثامنة عشرة.
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الكبيرة أيضًا، وكالهما فعله رسول اهلل ، حيث نكح خديجة -رضي اهلل عنها- 

وهي تكبره بـ15 سنة، ونكح عائشة -رضي اهلل عنها- وهي تصغره بـ45 سنة، 

للمرأة في  الّرجل  »الكفاءة«؛ أي: مساواة  عاّمًا، وهو:  قيدًا  الفقهاء شرطوا  لكّن 

مواصفات مخصوصة، تتحّقق من خاللها مقاصد الّزواج، ومصالح العشرة التي 

ال تنتظم عادًة إاّل بين المتكافئين.

يـن،  واّتفقـوا علـى بعـض مـا تتحّقـق بـه الكفـاءة مـن تلـك المواصفـات، كالدِّ

َسـب، والحرفـة، والمـال، ولـم يخّصـوا فـارق  واختلفـوا فـي بعضهـا اآلخـر، كالنَّ

السـّن بِذْكـر.

ن في السّن،  فالحكم من الّناحية البيانية واضٌح، وهو عدم تحديد فارق معيَّ

بين األزواج  العشرة  الواقع استشراء فساد  إذا رأى في  »الحاكم«  أّن اإلمام  غير 

ورأى  الطالق،  وفشّو  والشكوى،  التظّلم  حاالت  وكثرة  السّن،  في  المتباعدين 

أّنه  أعلم-  -واهلل  لي  يبدو  فالذي  السّن،  فارق  بسبب  التآلف  عدم  على  مدارها 

د فيه فارقًا عمريًا ال ُيتعّدى. يجوز له وضع قانون ُيحدِّ

تقييد  هي:  الحاالت  هذه  مثل  في  استعمالها  الّشريعة  ل  تخوِّ التي  والخّطة 

النكاح  بناء  في  الشريعة  »قصد  هي:  ذلك  تسند  التي  التشريعية  والكّلية  المباح، 

على أسباب الديمومة والبقاء.«

زّوجوها  شاّبة  بامرأة  ُأتي  وقد    الخطاب  بن  عمر  قول  يرشد  هذا  وإلى 

النِّساء،  من  ُلَمَته  الّرجل  ولينكح  اهلل،  اّتقوا  الّناس،  أّيها  »يا  فقتلته:  كبيرًا  شيخًا 
ولتنكح المرأة ُلَمَتها من الرِّجال«، يعني: شبهها.)1(

ــل  ــه، ب ــرعي أو بّدل ــم الّش ــى الحك ــد قضــى عل ــك ق ــم بذل ــون الحاك وال يك

ــده بالّظــرف الّناجــز، بحيــث يــزول بزوالــه، وهكــذا تمامــًا صنــع عمــر بــن  يكــون قيَّ

ابن منصور، أبو عثمان سعيد. سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، بومباي:  	)1(

من  ُلـَمـته  يعني  الّنساء،  من  شبهه  يتزّوج  الّرجل  باب:  الوصايا،  كتاب:  السلفية، 1982م،  الدار 

النِّساء، حديث رقم 810، ج1، ص243.



450

الخطــاب  فــي منــع الــّزواج بالكتابيــات إّبــان الفتوحــات لّمــا رأى ذلــك ُيســرع 

فــي عنوســة المســلمات، ورّبمــا يفضــي إلــى تســّرب أســرار الّدولــة إلــى األعــداء.

3- أثر الكليات التشريعية في تقييد الحّق:

مثال: نزع ملكية العقار للمصلحة العامة:

التصرُّف  في  الحّق  كامل  له  أّن  ما  لمالك  التامة  ملكيته  ثبتت  فيما  األصل 

بإرادته ورضاه، وكّل تصّرف  إاّل  ينتقل ملكه عنه إلى غيره  المطلق فيه، وأن ال 

في هذا الملك بغير رضا صاحبه تعّده الشريعة اعتداًء، قال ابن عبد السالم: »وقد 

م اهلل أخذ األموال إاّل بأسباٍب نصبها... وال يجوز أخذ شيء منها إاّل بحقِّه،  حرَّ
وال صرفه إاّل لمستحّقه.«)1(

حاجًة  أو  عاّمة  ضرورًة  ة  المختصَّ هيئاته  رت  قدَّ إذا  نائبه  أو  اإلمام  أّن  غير 

عاّمة إلى استغالل عقار مملوك لفرد من األفراد، كشّق طريق ال سبيل إلى شقِّها 

إاّل من خالل ذلك العقار، أو بناء مستشفى، أو سّد مائي أو نحو ذلك، فالحكم 

فيكون  لم يرض،  الشخص، وإن  العقار من ذلك  نزع ملكية  الّشرعي هو جواز 

التصّرف في ملكه، وهذا الجواز يستند إلى كلِّيات  ذلك تقييدًا لمطلق حقِّه في 

تشريعية قطعية، وهي: »تقديم المصلحة العاّمة على المصلحة الخاّصة«، و«دفع 

الّضرر األشّد بالّضرر األخّف«، و«تصّرف اإلمام على الّرعية منوط بالمصلحة«، 

ونحوها، وبهذا أصدر مجمع الفقه اإلسالمي بجّدة قراره رقم: 29 »4/4«، في 

دورة مؤتمره الرابع المنعقدة من 18 إلى 23 جمادى اآلخر 1408ه، الموافق 

م به في  لـ 6 إلى 11 شباط »فبراير«1988م، ونّصه: »... وفي ضوء ما هو ُمسلَّ

أصول الّشريعة من احترام الملكية الفردية حتى أصبح ذلك من قواطع األحكام 

ين بالّضرورة، وأّن حفظ المال أحد الّضروريات الخمس التي  المعلومة من الدِّ

الكتاب  من  الّشرعية  الّنصوص  وتواردت  رعايُتها،  الّشريعة  مقاصد  من  ُعرف 

النبوية وعمل الّصحابة  والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بداللة السنة 

ابن عبد السالم، قواعد األحكام، مرجع سابق، ج1، ص236. 	)1(
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الّشريعة  لقواعد  تطبيقًا  العاّمة،  للمصلحة  العقار  ملكية  نزع  من  بعدهم  فمن   
العاّمة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العاّمة منزلة الّضرورة، وتحّمل الّضرر 

الخاّص لتفادي الّضرر العاّم، قّرر ما يلي:

يجوز  وال  عليها،  اعتداء  أّي  من  وصيانتها  الفردية  الملكية  رعاية  يجب   -

ٌط على ملكه، وله في حدود  تضييق نطاقها أو الحّد منها، والمالك ُمسلَّ

المشروع التصّرف فيه بجميع وجوهه، وجميع االنتفاعات الّشرعية.

- ال يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العاّمة إاّل بمراعاة الّضوابط والّشروط 

الّشرعية التالية:

ره أهل الخبرة بما ال يقّل  أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدِّ

عن ثمن المثل. وأن يكون نازعه ولّي األمر أو نائبه في ذلك المجال. وأن يكون 

الّنزع للمصلحة العاّمة التي تدعو إليها ضرورٌة عاّمة، أو حاجة عاّمة ُتنّزل منزلتها، 

كالمساجد والطرق والجسور. وأن ال يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه 

ل نزُع ملكيته قبل األوان. في االستثمار العاّم أو الخاّص، وأاّل ُيعجَّ

في  الظلم  من  العقار  ملكية  نزع  كان  بعضها  أو  الّشروط  هذه  اختّلت  فإن 
األرض، ومن الغصوب التي نهى اهلل تعالى عنها ورسوله.«)1(

4- أثر الكليات التشريعية في سّد الّذرائع

مثال: التوّرق المصرفي المنّظم:

الفضة،  هو  والوِرق  الفقه،  طلب  التفّقه  مثل  الوِرق،  طلب  هو  التوّرق 

والمقصود طلب النقود من الفّضة، هذا أصله، ثّم صار ُيستعمل في طلب النقد 

بصفة عاّمة: ذهبًا كان أم فّضة أم أوراقًا نقدية)2(. 

مجمع الفقه اإلسالمي، مجّلة مجمع الفقه اإلسالمي، عدد 4، ج2، ص897. 	)1(

ابن منيع، عبد اهلل بن سليمان. »التأصيل الفقهي للتورق في ضوء االحتياجات التمويلية المعاصرة«،  	)2(

مجّلة البحوث اإلسالمية، عدد 72، »ربيع األول - جمادى الثانية 1425ه(، ص353.
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وأّمـا اصطالحـًا، فعّرفـه كتاب المعايير الشـرعية بأّنه: »شـراء سـلعة بثمن آجل 

مسـاومة أو مرابحـة ثـّم بيعهـا إلـى غيـر مـن اشـتريت منـه، للحصـول علـى النقـد 
بثمن حـاّل.«)1(

ولم ُيستعمل مصطلح »التوّرق« عند الفقهاء بهذا المعنى إاّل عند الحنابلة، 

كما في »متن القناع« ألبي الّنجا، وشرحه »كّشاف القناع« للبهوتي: »«ولو احتاج« 

إنساٌن »إلى نقٍد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فال بأس«، بذلك نّص 

عليه، »وهي« أي: هذه المسألة ُتسّمى »مسألة التوّرق« من الورق وهو الفّضة،«)2( 
يه الشافعية: »الزرنقة«.)3( وأّما بقية المذاهب فتذكره ضمن صور »العينة«، ويسمِّ

والفرق بين التوّرق وبين العينة، أّن مشتري السلعة في »العينة« يبيعها لمن 

اشتراها منه، أّما في التوّرق فيبيعها لطرف ثالث غير الذي اشتراها منه، كما أّنه في 

»العينة« يبيعها بأقّل قطعًا، أّما في التوّرق فقد يبيعها بالمثل، أو بأزيد، والغالب 
أن يبيعها بأقّل.)4(

وهذا التوّرق نوعان:)5(

هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية للمؤّسسات المالية اإلسالمية، مرجع  	)1(

سابق، المعيار رقم »30«، ص412. وانظر أيضًا:

»توّرق«، -  مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

ج14، ص147.

البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3، ص186. 	)2(

ابن منيع، التأصيل الفقهي للتوّرق في ضوء االحتياجات التمويلية المعاصرة، مرجع سابق، ص354. 	)3(

هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية للمؤّسسات المالية اإلسالمية، مرجع  	)4(

سابق، المعيار رقم »30«، ص412. وانظر أيضًا:

»توّرق«، -  مادة  سابق،  مرجع  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

ج14، ص147.

السويلم، سامي بن إبراهيم. التوّرق والتوّرق المنظم: دراسة تأصيلية، منشور ضمن أعمال وبحوث  	)5(

الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة 

في الفترة ما بين: 19 إلى 24 شوال 1424ه، الموافق لـ: 13 إلى 18 كانون األول »ديسمبر« 

2003م، مج2، ص603.
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األّول: أن تتــّم صــورة التــوّرق المذكــورة فــي التعريــف، بحيــث ال يكــون بائــع 

ــلعة للمســتوِرق عالمــًا بحاجتــه إلــى النقــد، وإذا علــم فــال يدبِّــر لــه مشــتريًا، بــل  السِّ

ــه إلــى النقــد،  يدعــه للّســوق، وال يكــون المشــتري مــن المســتوِرق عالمــًا بحاجت

وإذا علــم فــال تكــون لــه عالقــة بالبائــع األّول، مّمــا يــدّل علــى أّن العمليــة عفويــة، 

بــا مــن جميــع األطــراف، ويســّمى هــذا النــوع  ينتفــي فيهــا قصــد التحّيــل علــى الرِّ

»التــوّرق الفــردي«، أو »التــوّرق الفقهــي«.

فهذا النوع جائٌز عند جماهير العلماء.)1(

ــع  ــن بائ ــؤ بي ــف بتواط ــي التعري ــورة ف ــوّرق المذك ــة الت ــّم عملي ــي: أن تت الثان

ــتوِرَق  ــُع المس ــدّل البائ ــث ي ــّل، بحي ــه بأق ــتريها من ــن مش ــتوِرق، وبي ــلعة للمس الس

ــلعة مــن المســتوِرق مباشــرًة  علــى المشــتري مباشــرًة، والمشــتري يشــتري السِّ

أيضــًا، ويكــون كلٌّ مــن البائــع والمشــتري قــد امتهنــا هــذه الطريقــة فــي التعامــل، 

بــا، ويســّمى هــذا النــوع  فالتــوّرق فــي هــذه الحالــة تشــوبه شــائبة االحتيــال علــى الرِّ

ــال. ــم«، وهــو محــّل المث ــوّرق المنّظ »الت

ـــوّرق  ـــذا يســـّمى أيضـــا »الت ـــذي تمارســـه المصـــارف، وله ـــوع هـــو ال وهـــذا الن

ـــلعة التـــي  المصرفـــي«، بـــل تمـــارس َأْشـــَكل منـــه؛ إذ إّن المصـــرف ال يحـــوز السِّ

يبيعهـــا للمســـتوِرق، بـــل يعطيـــه ثمنهـــا ليشـــتريها مـــن الّســـوق وكالـــًة عنـــه، فـــإذا 

اشـــتراها المســـتوِرق، يعتبـــر المصـــرف كأّنـــه باعهـــا لـــه أصالـــًة، ثـــّم المســـتوِرق 

ـــا المصـــرف  ـــوق، فيبيعه ـــي الّس ـــلعة ف ـــذه السِّ ـــع ه ـــى بي ـــأن يتوّل ـــوكِّل المصـــرَف ب ي

ـــع  ـــع البائ ـــة م ـــون ذا عالق ـــد يك ـــع المصـــرف، وق ـــم م ـــل دائ ـــز ومتعاِم ـــتٍر جاه لمش

ـــلعة بيـــن أطـــراف ثابتـــة  ـــلعة أّول مـــّرة، فتـــدور السِّ الـــذي اشـــُتريت منـــه السِّ

ــادة  ــرّده بزيـ ــدًا ليـ ــذ نقـ ــتوِرق أخـ ــل أّن المسـ ــة، ويتحّصـ ــود صوريـ ــة بعقـ ومعلومـ

ـــلعة بيـــن ذلـــك. بعـــد أجـــل، والسِّ

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »توّرق«، ج14،  	)1(

ص147 - 148.
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والذي  ومحرِّم،  مجيز  بين  المعاصرون  فيه  اختلف  التوّرق  من  النوع  فهذا 

التشريعية  الكّلية  إلى  استنادًا  با،  الرِّ لذريعة  سّدًا  يجوز،  أن  ينبغي  ال  أّنه  حه  أرجِّ

دهم بحرٍب من اهلل ورسوله، ژۀ  في التشديد على تحريمه، وذّم أهله، وتوعُّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈۈژ ]البقرة: 278- 279[.

العينة:  صور  بعض  ذكره  بعد  616ه(  )توفي  المالكي  شاس  ابن  قال 

»وبالجملة، فهؤالء قوٌم علموا فساد سلٍف جرَّ منفعة، وما ينخرط في سلكه من 

لوا على جوازه بأن جعلوا سلعًا حّتى يظهر فيها صورة الحّل،  با، فتحيَّ الغرر والرِّ

الذرائع، وسحب  أصلنا حماية  أّن  قّدمنا  وقد  الحرام،  إلى  التوّصل  ومقاصدهم 

أذيال الّتهم على سائر المتعاملين متى بدت مخايلهم، أو خفيت وأمكن القصد 
إليها من المتعاملين.«)1(

5- أثر الكليات التشريعية في فتح الّذرائع:

مثال: تشريح جثة اإلنسان:

التشريح علٌم يبحث في تركيب األجسام العضوية بتقطيعها وفحصها، وهو 
أنواع بحسب أغراضه:)2(

التشريح العلمي: وُيستعمل لألغراض العلمية في التعّرف على أعضاء جسم 

اإلنسان، والعالقة بينها، ووظائفها، وهلّم جّرا.

التشريح المرضي: وغرضه التعّرف على طبيعة المرض المتسبِّب في الوفاة، 

للتوّصل إلى عالجه مستقباًل.

ين عبد اهلل بن نجم. ِعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق:  ابن شاس، جالل الدِّ 	)1(

محّمد أبو األجفان وعبد الحفيظ منصور، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 1995م، ج2، ص453.

ين. والمحّمدي، علي يوسف. فقه القضايا الطبية المعاصرة، بيروت: دار  القره داغي، علي محيي الدِّ 	)2(

البشائر اإلسالمية، 2006م، ص516 - 517.
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ى لمعرفة  ح جّثة المتوفَّ التشريح الجنائي: يكون إثر الوفاة بسبب جريمة، فُتشرَّ

طبيعة الجريمة في سياق التحقيق للتوّصل إلى المجرم.

ح إلــى جســم حــيٍّ ينتفــع  التشــريح لنقــل العضــو: أي مــن جســم المشــرَّ

المنقــول. بالعضــو 

م،  واألصل في التعّرض لجسد اإلنسان الميِّت بالتصّرف في أعضائه أّنه محرَّ

 : م كما قال تعالى: ژک ک ک گژ ]اإلسراء: 70[، ولقوله ألّن اإلنسان مكرَّ

ل،  يغسَّ أن  إذا مات  الشريعة  الميِّت ككسره حّيًا،«)1( ولهذا أوجبت  »كسر عظم 

إلى  وأرشدت  قبره،  على  الجلوس  عن  ونهت  عليه،  ويصّلى  ويدفن،  ويكّفن، 

ذكر محاسن الموتى، ونحو ذلك. والتصّرف في جسد اإلنسان الميِّت ذريعٌة إلى 

الحطِّ من كرامته، فهي محّرمٌة في األصل، غير أّن للمسألة نظرا خاّصًا، وهو:

من  بل  العصر،  حاجات  من  غدا  المذكورة  أنواعه  بمختلف  التشريح  أّن 

ومن  الجنائي،  التحقيق  مجال  وفي  الطّب،  مجال  في  وذلك  أحيانًا،  ضروراته 

دونه تتعّطل مصالح عظيمة، بل واجباٌت شرعية، مثل: معالجة المرضى بواسطة 

العمليات الجراحية، وذلك ال يتّم إاّل بإتقان هذه الّصنعة من خالل دراسة جسد 

اإلنسان، وأعضائه، ومختلف وظائفها دراسًة عملية تطبيقية، ال تقتصر على مجّرد 

التنظير، ومثل: معرفة أسباب الوفاة باألمراض، وكيف يمكن معالجتها مستقباًل، 

ومثل: إنقاذ المشرفين على الهالك من خالل نقل األعضاء التي يحتاجون إليها، 

العقوبة  الجناة، وتسليط  إلى  ل  التوصُّ كالقلب، والكبد، والرئة، ونحوها، ومثل: 

عليهم، قطعًا لشرِّ الجناية في المجتمع، وسبيل ذلك كلِّه هو التشريح.

لهذه  تحصياًل  اإلنسان«  جسد  في  التصرُّف  ذريعة  »فتح  من  بّد  ال  فكان 

»حفظ  مثل:  القطعية،  التشريعية  الكلِّيات  إلى  استنادًا  المشروعة،  المصالح 

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الجنائز، باب: في الحّفار يجد العظم هل يتنّكب ذلك  	)1(

المكان؟ حديث رقم 3207، ج3، ص212. قال األلباني: »صحيح.« انظر:

األلباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 4478، ج2، ص826.- 
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النفس«، و«تقديم المصلحة العاّمة على المصلحة الخاّصة«، و«دفع الّضرر األشّد 

بالّضرر األخّف.«

وبهذا أفتت كثير من الهيئات العلمية، مثل: هيئة كبار العلماء في المملكة 

بالمملكة  اإلفتاء  ولجنة  المكرمة،  بمكة  اإلسالمي  الفقه  ومجمع  السعودية، 

األردنية، ولجنة اإلفتاء باألزهر،)1( مع تقييد ذلك ببعض الشروط: كإذن الميت أو 

ورثته، واالقتصار على موضع الحاجة، ودفن جميع األجزاء، وتشريح النساء من 
طرف طبيبات.)2(

6- أثر الكّليات التشريعية في العرف:

مثال: مجلس العقد في وسائل االتصال الحديثة:

األصل في مجلس العقد أن يكون بالتقاء المتعاقدين واجتماعهما بدنيًا في 

لهما  ويثبت  القبول،  اآلخر  وعن  اإليجاب،  أحدهما  عن  فيصدر  واحد،  مكان 

الخيار ما دام المجلس منعقدًا، غير أّن وسائل االتصال الحديثة، مثل: الهاتف، 

والفاكس، واألنترنت، أوجدت صورًا جديدة من التعاقد ال يلتقي فيها المتعاقدان 

بأبدانهما، بل يكونان متباعدين، وأصبح العرف جاٍر بالتعامل بهذه الوسائل على 

نحو واسع ومنتشر جّدًا.

العقود،  اتحاد المجلس في إجراء  المذكور في اشتراط  فإذا أجرينا األصل 

البالغة.  أبطلنا العقود بوسائل االتصال الحديثة، وهو موقٌع في الحرج والمشّقة 

ًة فيما جرى به عرُف  فاستنادًا إلى كّلية الّشريعة في »رفع الحرج والمشقة«، خاصَّ

المترتبة عليها، جّدة: مكتبة  واآلثار  الطبية  الجراحة  أحكام  المختار.  بن محّمد  الشنقيطي، محّمد  	)1(

الصحابة، 1994م، ص170.

العاشـرة  الـدورة  المؤتمـر اإلسـالمي،  لمنظمـة  التابـع  الفقهـي اإلسـالمي  المجمـع  قـرارات  انظـر:  	)2(

المنعقـدة مـن 24 إلـى 28 صفـر 1408ه، الموافـق لــ 17 - 21 أكتوبـر 1987م، قـرار رقم: 1، 

والمنشـور فـي:

المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، »القرارات«، مجّلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، العدد 6، - 

ج2، ص785.
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مجمع  أفتى  وبهذا  التعاقد.  في  الوسائل  هذه  استعمال  جاز  وتعاملهم،  الّناس 

الّرابع  المؤتمر اإلسالمي بجّدة في دورة مؤتمره  التابع لمنظمة  الفقه اإلسالمي 

المنعقدة من 17 إلى 23 شعبان 1410ه، الموافق لـ: 14 إلى 20 آذار »مارس« 

1990م، في قراره رقم: 52 »6/3«، ونّصه:

»... ونظرًا إلى التطّور الكبير الذي حصل في وسائل االّتصال وجريان العمل 

وباستحضار  والتصّرفات،  المالية  المعامالت  إنجاز  لسرعة  العقود  إبرام  في  بها 

ما تعّرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وباإلشارة وبالّرسول، 

وما تقّرر من أّن التعاقد بين الحاضرين ُيشترط له اّتحاد المجلس -عدا الوصية 

على  يدّل  ما  صدور  وعدم  والقبول،  اإليجاب  وتطابق  والوكالة-،  واإليصاء 

بحسب  والقبول  اإليجاب  بين  والمواالة  التعاقد،  عن  العاقدين  أحد  إعراض 

العرف، قّرر ما يلي:

أحدهما  يرى  وال  واحد  مكاٌن  يجمعهما  ال  غائبين  بين  التعاقد  تّم  إذا   -

اآلخر معاينًة، وال يسمع كالمه، وكانت وسيلة االتصال بينهما الكتابة أو 

الّرسالة أو الّسفارة »الّرسول«، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس 

وشاشات الحاسب اآللي »الحاسوب«، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند 

وصول اإليجاب إلى الموّجه إليه وقبوله.

متباعدين،  مكانين  في  وهما  واحد،  في وقت  بين طرفين  التعاقد  تّم  إذا   -

وينطبق هذا على الهاتف والالسلكي، فإّن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين 

ق على هذه الحالة األحكام األصلية المقّررة لدى الفقهاء  حاضرين، وتطبَّ

المشار إليها في الّديباجة.

- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محّدد المّدة، يكون ملزمًا بالبقاء 

على إيجابه خالل تلك المّدة، وليس له الّرجوع عنه.

الّصرف  فيه، وال  الّنكاح الشتراط اإلشهاد  الّسابقة ال تشمل  القواعد  إّن   -

َلم الشتراط تعجيل رأس المال. الشتراط التقابض، وال السَّ
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- ما يتعّلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط ُيرجع فيه إلى القواعد العاّمة 
لإلثبات، واهلل أعلم.«)1(

7- أثر الكلِّيات التشريعية في االستحسان:

مثال: لزوم عقد االستصناع:

الّلزوم -كما يشرحه الشيخ الّزرقا- معناه: »أن ال يستطيع أحد الطرفين بعد 

العقد التحّلل من قيده ما لم يتفقا على اإلقالة، فإّن العقد رابطة تقيِّد المتعاقدين، 

العقد وال تعديله،«)2( ويقابله: الجواز،  وإّن إرادة أحد الطرفين ال تستطيع هدم 

صفتها  التي  فالعقود  اآلخر،«)3(  العاقد  رضا  بغير  فسخه  للعاقد  جاز  »ما  وهو: 

لم، واإلجارة، والنكاح، والعقود التي  الّلزوم ُتسمى عقودًا الزمة، مثل: البيع والسَّ

صفتها الجواز ُتسّمى عقودًا جائزة، مثل: اإليداع، واإلعارة، والشركة، وقد تكون 
الزمة في حقِّ أحد الطرفين، جائزة في حق اآلخر، مثل: الرهن، والكفالة.)4(

الفقهية  الموسوعة  واختارته  الكاساني  يعرِّفه  -كما  االستصناع  وعقد 

الكويتية- هو: »عقٌد على مبيع في الذّمة ُشرط فيه العمل؛«)5( أي إّن المبيع شيٌء 

يختلط  العقد  هذا  متعددة جعلت  ذلك صوٌر  وتعتور  يده،  بعمل  الصانع  يصنعه 

لم، واإلجارة، والمواعدة، والجعالة. ومن هنا  بعقود أخرى، كالبيع المطلق، والسَّ

اختلف الفقهاء في تكييفه.

غير أّن المقصود بـ«االستصناع« معنى خاّصًا، هو: »أن يطلب المستصنع من 

ن موصوف في الذّمة خالل فترة محّددة، قصيرة أم طويلة،  الصانع صنع شيء معيَّ

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)1(

الزرقا، المدخل الفقهي العاّم، مرجع سابق، ج1، ص521. 	)2(

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، مادة »لزوم«، ج35،  	)3(

ص238.

الزرقا، المدخل الفقهي العاّم، مرجع سابق، ج1، ص525 - 526. 	)4(

»استصناع«،  مادة  الكويتية، مرجع سابق،  الفقهية  الموسوعة  والشؤون اإلسالمية،  األوقاف  وزارة  	)5(

ج3، ص325.
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منه  المصنوع  كان  أم ال، وسواٌء  بذاته  منه  المصنوع  عين  المستصَنع  كان  سواٌء 

موجودًا أثناء العقد أم ال؛«)1( أي: »أّن محّل عقد االستصناع هو العمل والعين 
من الصانع.«)2(

والّراجح أّن االستصناع بهذا المعنى ليس بيعًا مطلقًا، وال َسَلمًا، وال إجارًة، 

عنها  يختلف  لكّنه  العقود،  هذه  من  بكلٍّ  شبٌه  له  نعم  جعالة،  وال  مواعدًة،  وال 

بما يميِّزه، وبما يجعله عقدًا مستقالًّ، وهذا هو الّرأي الّصحيح عند الحنفية من 

حيث المبدأ، حيث يعّدون االستصناع نوعًا من البيع، يتمّيز عنه ببعض األحكام 

الخاّصة، وهذا التمّيز هو معنى االستقاللية؛ إذ كثيٌر من العقود المستقّلة هي بيوع 
من حيث المعنى العاّم.)3(

ــه إلـــى  ــه وعـــدم لزومـ ــة االســـتصناع مـــن حيـــث لزومـ ـــم الحنفيـ وقـــد قسَّ
ــل:)4( ــالث مراحـ ثـ

- مرحلة ما بين صدور اإليجاب والقبول وقبل بدء العمل فقالوا: االستصناع 
غير الزم في هذه المرحلة، وذلك باتفاق منهم.)5(

- مرحلة ما بين بدء العمل وانتهائه قبل أن يرى المستصِنع العين المصنوعة، 

يبيعه  أن  الفترة، فيجوز للصانع  أيضًا خالل هذه  فقالوا االستصناع جائٌز 
لمن شاء، ويجوز للمستصِنع أن يعدل عنه أيضًا.)6(

القره داغي، بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص136. 	)1(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)2(

المرجع السابق، الموضع نفسه. وانظر أيضًا:  	)3(

البدران، كاسب بن عبد الكريم. عقد االستصناع في الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة، اإلسكندرية: - 

دار الدعوة، 1984م، ص127 - 134.

القره داغي، بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص146 - 147. وانظر  	)4(

أيضًا:

والبدران، عقد االستصناع، مرجع سابق، ص186 - 189.- 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج5، ص3. 	)5(

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	)6(
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- مرحلة ما بعد رؤية المستصِنع العيَن المصنوعة: وفيها حالتان:

• حالة عدم تطابق المصنوع مع المواصفات المطلوبة، فالمستصِنع بالخيار 

إن شاء أنفذ العقد، وإن شاء تركه.

روايات  اختلفت  وهنا  المطلوبة،  المواصفات  مع  المصنوع  تطابق  حالة   •

الحنفية:

الخيار عن  يوسف سقوط  وأبي  أبي حنيفة، ومحّمد،  الرواية عن  فظاهر   ▪
الّصانع، أّما المستصِنع فيبقى الخيار ثابتًا له.

▪ وُروي عن أبي حنيفة ثبوت الخيار لكلٍّ منهما.
▪ وروي عن أبي يوسف سقوط الخيار عن كلٍّ منهما.)1(

االستصناع  عقد  لزوم  في  الحنفية  بين  االختالف  أّن  ذكر  َماَزه  ابن  أّن  غير 

ه:  وجوازه كائٌن في أصل العقد، بغّض النظر عن كّل هذه المراحل، وقال ما نصُّ

أبو يوسف عن أبي  »الرِّوايات في لزوم االستصناع وعدم لزومه مختلفة، روى 

ر، إن شاء فعل، وإن  حنيفة -رحمه اهلل- أّن الّصانع ال ُيجبر على العمل، بل يتخيَّ

العقد ليس بالزم، ولم ينسب  أّن هذا  شاء لم يفعل. وذكر الكرخي في »كتابه« 

هذا القول إلى أحد. وقال أبو يوسف -رحمه اهلل- أّواًل ]أي: له قوالن، فهذا هو 

الّصانع، وهو رواية عن أصحابنا -رحمهم اهلل-،  األّول[: ُيجبر المستصِنع دون 

ثّم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: ال خيار لواحد منهما، بل ُيجبر الّصانع على 
العمل، وُيجبر المصنوع ]له[ على الَقبول.«)2(

جئنا  وإذا  مستقالًّ.  عقدًا  باعتباره  االستصناع  لزوم  في  الرِّوايات  هي  فهذه 

المستجّدة، واتِّساع  المعاصرة، وصوره  إلى صيغ االستصناع  بالنظر  بينها  ح  نرجِّ

والسيارات  والبواخر  الطائرات  من  التصنيع  دخله  ما  كلِّ  في  به  التعامل  نطاق 

المرجع السابق، ج5، ص3 - 4. 	)1(

ابن مازه، المحيط البرهاني، مرجع سابق، ج7، ص136. 	)2(
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ال  المصنوعات  هذه  من  وكثيٌر  والمنسوجات،  واأللبسة  األحذية  إلى  والمباني 

بعدم  للقول  يبق مجاٌل  لم  الواقع،  ففي ظّل هذا  كّمًا ونوعًا،  بالطلب  إاّل  ُتصنع 

ل كّل هذه التعامالت، ألّن الشركات  لزوم عقد االستصناع؛ إذ القول بذلك يعطِّ

والخسارة، خصوصًا  الكساد  بيعه خشية  تضمن  ال  ما  بإنتاج  تغامر  ال  المصنِّعة 

فيما يكلِّف صنُعه أموااًل كبيرة، والقول بعدم اللزوم يعني خطر عدم إنفاذ العقد 

بالنسبة لهذه الّشركات، وهو كاٍف في إحجامها عن التصنيع.

بين  والقبول  اإليجاب  صدور  منذ  الزم  عقٌد  االستصناع  أّن  فالّراجح 

المتعاقدين، إاّل إذا جاء المصنوع بخالف المواصفات المطلوبة، فيثبت للمستصِنع 

أن االستصناع جائٌز  قائٌم على خّطة االستحسان، وذلك  الترجيح  الخيار، وهذا 

استحسانًا على خالف األصل في النهي عن بيع المعدوم، للحاجة إليه، فلزومه 

فرٌع عن ذلك، والذي فرض االستناد إلى هذه الخّطة هو كّليات الشريعة القطعية، 

وهي في هذه المسألة اثنتان بارزتان:

- كّلية »الوفاء بالعقود«: في قوله تعالى: ژژ ژ ڑ ڑ ککژ 

]المائدة: 1[، واالستصناع من جملتها.

ٌر في حقِّ الصانع في حالة فسخ العقد بعد  - كّلية »نفي الضرر«: وهو متصوَّ

الكبير، وصرف األموال المكلفة في تصنيع ما ُطلب صنعه.  بذل الجهد 

فإذا قلنا بعدم اللزوم، يستجيز المستصِنع الفسخ ولو بغير سبب، ثّم قد ال 

يجد الّصانع من يشتري منه البضاعة، فتكسد ويخسر ويتضّرر. وهذه الكّلية 

التشريعية تمنع حصول ذلك، وسبيل هذا المنع هو القول باللزوم.

وبهذا القول أخذت مجّلة األحكام العدلية في مادتها رقم »392«، ونّصها: 

المصنوع  يكن  لم  وإذا  الّرجوع،  العاقدين  فليس ألحد  االستصناع،  انعقد  »وإذا 
رًا.«)1( على األوصاف المطلوبة المبّينة كان المستصِنع مخيَّ

لجنة من علماء الخالفة العثمانية. مجّلة األحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، نشر: نور محّمد،  	)1(

الفصل  وأحكامه،  البيع  أنواع  بيان  في  السابع:  الباب  )د. ت.(،  كتب،  تجارت  كارخانه  كراتشي: 

الّرابع: في بيان االستصناع، ماّدة رقم: 392، ص75.
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8- أثر الكليات التشريعية في اعتبار المآل:

مثال: الخروج على الحاكم الجائر:

أقصــد بالحاكــم: الحاكــم المســلم الــذي لــم تنعقــد لــه بيعــٌة شــرعية، أو 

ــي  ــه ف ــه أو ضعف ــر فســقه أو ظلم ــه ظه ــد تمّكن ــه بع ــرًا، لكّن ــو قه ــه ول ــدت ل انعق

سياســة الّرعيــة، وفشــا وتفاقــم حتــى تعّطلــت مقاصــد اإلمامــة، وهــي نفســها 

ــى  ــل، والّنســل، والمــال عل ــن، والنفــس، والعق ي ــظ الدِّ ــي حف ــريعة ف مقاصــد الّش

مســتوى األفــراد والجماعــات، مــع إشــاعة العــدل، واألمــن، والتنميــة، والحفــاظ 

علــى اســتقالل األّمــة فــي ترابهــا، وثرواتهــا، وثقافتهــا، وهويتهــا، وجلــب كّل مــا ال 

تتــّم هــذه المقاصــد إاّل بــه مــن الحاجــات والمكّمــالت، ودفــع كّل مــا يخــّل بهــا.

ــه  ــدًا تفاُقمـ ــًا، ومؤّكـ ــًا متفاقمـ ــاًل محسوسـ ــد تعّطـ ــذه المقاصـ ــت هـ لـ إذا تعطَّ

لِنَســـب  الّصـــادرة عـــن الهيئـــات الموثـــوق بهـــا،  بالّدراســـات واإلحصـــاءات 

ــة الّســـكن،  ــة، وأزمـ ــر، والبطالـ ــوة، والفقـ ــاّم، والّرشـ ــال العـ ــاد، ونهـــب المـ الفسـ

رات،  والعزوبـــة، والعنوســـة، وشـــيوع الجريمـــة والتهالـــك بيـــن الّنـــاس، والمخـــدِّ

واالنتحـــار، والهـــالك باألمـــراض، وهجـــرة العلمـــاء والمثقفيـــن، مـــع فقـــد الّســـيادة 

رات والثـــروات، وتغـــّول مصالـــح الـــدول األجنبيـــة، وتدّخلهـــا فـــي  علـــى المقـــدَّ

يـــن -الـــذي هـــو مقصـــد هـــذه المقاصـــد-  القـــرار الّسياســـي، ناهيـــك عـــن فســـاد الدِّ

ـــاهلل، وبالمعلـــوم مـــن  ـــار األخـــالق، واستشـــراء الجهـــل ب بانتشـــار الفواحـــش، وانهي

ـــب  ـــة، والمذاه ـــد الباطل ـــالالت، والعقائ ـــدع، والّض ـــّو الب ـــرع بالضـــرورة، وفش الّش

الفاســـدة، وذيـــوع التفّســـق، والجهـــر بالمعاصـــي، والتضييـــق علـــى العلمـــاء 

ــر بالمعـــروف  ــاة بقتلهـــم، وحبســـهم، ونفيهـــم، وقمـــع حّريتهـــم فـــي األمـ والدعـ

ــه، ال  ــمه وتالفيـ ــام لحسـ ــب اإلمـ ــا ُينصـ ــك مّمـ ــر ذلـ ــر، وغيـ ــن المنكـ ــي عـ والنهـ

للتســـّبب فيـــه، فحكـــم الّشـــرع -قبـــل دراســـة المـــآل- أّن هـــذا الحاكـــم وُزمرتـــه 

بـــة، وهـــذا الحكـــم قطعـــيٌّ ال شـــّك عنـــدي فيـــه، وال  يجـــب خلعهـــم ولـــو بحـــدِّ الظُّ

ينبغـــي لممـــارس الّشـــريعة أن يشـــّك فيـــه.
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قال التفتازاني: »عقد اإلمامة ينحلُّ بما يخلُّ بمقصودها.«)1(

ظلمه  فظهر  الوقت،  والي  جار  »وإذا  يقول:  أّنه  الحرمين  إمام  عن  ونقل 

وغشمه، ولم يرعِو لزاجٍر عن سوء صنيعه بالقول، فألهل الحّل والعقد التواطؤ 
الح، ونصب الحروب.«)2( على ردعه، ولو بشهر السِّ

ــد أن  ــق بعـ ــام الفاسـ ــع اإلمـ ــدم خلـ ــح عـ ـ ــو يرجِّ ــن وهـ ــام الحرميـ ــال إمـ وقـ

ذكـــر الـــّرأي القائـــل بالخلـــع مطلقـــًا: »وهـــذا كلُّـــه ]أي عـــدم الخلـــع[ -حـــرس 

اهلل موالنـــا- فـــي نـــوادر الفســـوق، فأّمـــا إذا تواصـــل منـــه العصيـــان، وفشـــا 

ــدود،  ــوق والحـ لـــت الحقـ ــداد، وتعطَّ ــاد، وزال الّسـ ــر الفسـ ــدوان، وظهـ ــه العـ منـ

ـــة، واســـتجرأ الظلمـــة، ولـــم يجـــد المظلـــوم  ـــة، ووضحـــت الخيان يان وارتفعـــت الصِّ

ـــل  ـــور، وتعّط ـــم األم ـــى عظائ ـــل إل ـــل والخط ـــى الخل ـــه، وتداع ـــن ظلم ـــًا مّم منتصف

ـــا  ـــة إنم ـــك أّن اإلمام ـــم... وذل ـــر المتفاق ـــذا األم ـــن اســـتدراك ه ـــّد م ـــال ب ـــور، ف الثغ

ُتعنـــى لنقيـــض هـــذه الحالـــة... وال يرتضـــي هـــذه الحالـــة مـــن نفســـه ذو حصافـــة 
فـــي العقـــل.«)3(

وقــال الباقالنــي: »ومّمــا يوجــب خلــع اإلمــام أيضــًا تطابــق الجنــون عليــه... أو 

َعــَرض لــه أمــٌر يقطــع عــن الّنظــر فــي مصالــح المســلمين، والّنهــوض بمــا ُنصــب 

ــم لهــذه األمــور، فــإذا عّطــل وجــب خلعــه  ــه إّنمــا أقي ألجلــه، أو عــن بعضــه، ألّن
ونصــب غيــره.«)4(

وقال الغزالي: »الّسلطان الظالم عليه أن يكّف عن واليته، وهو إّما معزوٌل 
أو واجب العزل... وهو على التحقيق ليس بسلطان.«)5(

التفتازاني، شرح المقاصد، مرجع سابق، ج5، ص257. 	)1(

المرجع السابق، ج5، ص233 - 234. 	)2(

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص105 - 107. 	)3(

الباقالني، تمهيد األوائل، مرجع سابق، ص479. 	)4(

ين، مرجع سابق، ج2، ص140. الغزالي، إحياء علوم الدِّ 	)5(
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وقال اإليجي )توفي 756ه(: »ولألّمة خلع اإلمام وعزله بسبٍب يوجبه، مثل 

ين، كما كان  أن يوجد منه ما يوجب اختالل أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدِّ
لهم نصبه وإقامته النتظامها وإعالئها.«)1(

وقال ابن حزم: »... اإلمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب اهلل تعالى، وبسنة 

ُمنع من ذلك،  منهما  زاغ عن شيء  فإن  باتباعها،  الكتاب  أمر  الذي    رسوله 
وأقيم عليه الحّد، والحّق فإن لم يؤَمن أذاه إاّل بخلعه ُخلع، وُولِّي غيره منهم.«)2(

أّما  مقصوده،  تحقيق  نحو  أولى  مرحلٌة  هو  إّنما  الحكم  بهذا  العلم  لكّن 

المرحلة الثانية التي ال يجوز انفكاكها عن السابقة فهي استشراف المآل؛ أي الّنظر 

في مدى إفضاء تطبيق هذا الحكم الّشرعي على الواقع إلى المقصود من ورائه، 

وهو قطع فساد هذا الحاكم، وكّف شّره، وإنهاء ظلمه، واستبداله باإلمام العادل، 

والّزمرة الّصالحة، والّنظام الّراشد، تحقيقًا لمقاصد اإلمامة ومطالبها.

صــة، ُتســند  وهــذا االستشــراف ال بــّد أن يقــوم علــى دراســات علميــة متخصِّ

إلــى هيئــاٍت ذات خبــرة ودرايــة بُســنن المنازعــة الّســلمية والمســّلحة، وتلــّم بجميــع 

معطيــات الواقــع المحّليــة والّدوليــة، وتحســن تقديــر اإلمكانــات وعناصــر القــّوة 

ــم  ــات الحاك ــها بإمكان ــن قياس ــت، وتحس م ــة إذا ُنظِّ ــي األّم ــة ف ــات الفاعل والطاق

ونظامــه وعناصــر قّوتــه، ومــن ثــمَّ تقــوم بالموازنــة الدقيقــة، فــإذا غلــب الظــّن غلبــًة 

قويــة أّنهــا تتمّكــن مــن خلعــه، فلُيقــدم علــى ذلــك أهــل الحــّل والعقــد مــن علمــاء 

األّمــة وعقالئهــا وأصحــاب الــّرأي فيهــا. وأّمــا إذا كان الظــّن خافتــًا أو متــردِّدًا غيــر 

ــب  ــض مقصــوده إذا تغّل ــى نقي ــؤّدي الخــروج إل ــب فاإلحجــام واجــب؛ إذ ي غال

الحاكــم مــن جديــد، فإّنــه يســتطير شــّره أكثــر بعــد ذلــك، ويســتفحل ظلمــه، وتقــع 

األّمــة فــي أشــّد مّمــا كانــت فيــه.

ين عبد الرحمن بن أحمد. المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت: دار  اإليجي، عضد الدِّ 	)1(

الجيل، 1997م، ج3، ص595.

ابن حزم، أبو محّمد علي بن أحمد. الفصل في الملل واألهواء والنِّحل، تحقيق: محّمد إبراهيم نصر  	)2(

وعبد الرحمن عميرة، بيروت: دار الجيل، 1996م، ج4، ص169 - 170.
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الِهناء  فوضعوا  عليهم،  اهلل  رحمة  دين  المسدَّ علمائنا  جلُّ  له  أصَّ ما  وهذا 

ْقب من هذه المسألة، قال الجويني: »وإن علمنا أّنه ال يتأّتى نصب إمام  بموضع النَّ

دون اقتحام داهية، وإراقة دماء، ومصادمة أحواٍل جّمة األهوال، وإهالك أنفس، 

ُيفرض  بما  به  مبتَلْون  إليه،  الّناس مدفوعون  ما  ُيقاس  أن  فالوجه  أموال،  ونزف 

َرْوم  ر وقوعه في  ُيقدَّ الّناجز أكثر مّما  الواقع  وقوُعه في محاولة دفعه، فإن كان 

َلع  المتطَّ المرتقب  كان  وإن  الّناجز،  البالء  لدفع  ع  المتوقَّ احتمال  فيجب  الّدفع، 

يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فال يسوغ التشاغل بالّدفع، 
بل يتعّين االستمرار على األمر الواقع... واالبتهال إلى اهلل، وهو ولّي الكفاية.«)1(

وقال اإليجي: »وإن أّدى خلعه إلى الفتنة احُتمل أدنى المضّرتين.«)2(

وقال الحصفكي: »... فإذا صار إمامًا َفَجار، ال ينعزل إن كان له قهر وغلبة، 
لعوده بالقهر، فال يفيد، وإاّل ينعزل به، ألّنه مفيد.«)3(

الحسين بن علي -رضي اهلل عنهما-  تعليقًا على خروج  ابن خلدون  وقال 

أهل عصره،  الكاّفة من  عند  يزيد  فسق  لّما ظهر  فإّنه  الحسين  »وأّما  يزيد:  على 

بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فيقوموا بأمره، فرأى الحسين 

أّن الخروج على يزيد متعيِّن من أجل فسقه، ال سّيما من له القدرة على ذلك، 

ها من نفسه بأهليته وشوكته، فأّما األهلية فكانت كما ظّن وزيادة، وأّما الشوكة  وظنَّ
فغلط يرحمه اهلل... وأما الحكم الّشرعي فلم يغلط فيه.«)4(

المصالح  تقدير  باب  ومن  ياسي،  السِّ الفقه  باب  من  المسألة  أّن  فواضٌح 

فيها  القديم  والخالف  اإلمامة،  مقاصد  تحقيق  هو  عليها  والمهيمن  والمفاسد، 

خالٌف على تقدير المآل، ال خالٌف في أصل الحكم، ألّن األخذ على يد الظالم، 

الجويني، غياث األمم، مرجع سابق، ص109 - 110. 	)1(

اإليجي، المواقف، مرجع سابق، ج3، ص595. 	)2(

ابن عابدين، رّد المحتار، مرجع سابق، ج4، ص263 - 264. 	)3(

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ج1، ص269 - 270. 	)4(
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وكّفه عن ظلمه، وتغيير منكره باليد والّلسان والقلب، والتمكين لشريعة اهلل في 

األرض، وتحقيق مقاصدها، أحكاٌم قطعية ال ُيختلف فيها. ومن هنا ندرك أّن عدم 

الخروج على الحاكم الجائر مطلقًا ليس من ثوابت المنهج عند أهل السّنة، وال 

من مسائل العقيدة كما يروج، وإدراج األقدمين لها ضمن مباحث العقيدة أرادوا 

به التنبيه على خطرها، ومجاراة الِفرق التي أدرجت مباحث اإلمامة في العقيدة 

الباب ليس من  كالّشيعة اإلمامية، وإاّل فهي كما قال الجويني: »الكالم في هذا 
أصول االعتقاد.«)1(

الجويني، اإلرشاد إلى قواطع األدلة، مرجع سابق، ص410. 	)1(
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الخاتمة

أوال: نتائج بحثنا ومستخلصاته

نتائج هذا البحث ومستخلصاته هي:

- »الكلِّية« معناها: عدم االختصاص ببعض المكّلفين من حيث هم مخاطبون 

دون بعض، وعدم االختصاص بفرع من فروع التشريع، أو ببعض فروع 

ال تنتظم كليًا.

- وصف »التشريعية« معناه: إنتاج األحكام العملية في غير باب االعتقاد.

الكّلية،  األحكام  هما:  قسمان  حقيقُتها  حيث  من  التشريعية«  »الكلِّيات   -

والمقاصد الكّلية، وبناًء عليه، فقد تّم تعريفها بالتقسيم كاآلتي:

خطاب الّشرع القطعيُّ والقريُب من القطع، المتعلِّق أثُره بأفعال العباد طلبًا 

أوتخييرًا أو وضعًا، غير المختّص ببعض المكّلفين من حيث هم مخاطبون دون 

بعض، والمنتظم لفروع كثيرة، ومقاصُد هذا الخطاب القطعية والقريبة من القطع، 

المنتِظمة لفروع كثيرة.

حيث  من  القطع،  من  قريبة  أو  قطعية  تكون  أن  التشريعية  الكليات  شرط 

النقل، والداللة، واالستقراء. وعليه، فال تؤخذ الكلية من عامٍّ واحد إاّل إذا كان 

قطعيًا بداللة السياق أو االستعمال، وال تؤخذ من ظاهٍر واحد أيضًا، ولكن من 

ى بالقبول العاّم  عمومات أو ظواهر متكّررة، متأّكدة، منتشرة. وخبر اآلحاد المتلقَّ

المتفق عليه من طرف حّذاق الحديث، إذا تضّمن حكمًا أو مقصدًا قطعيًا، وكان 

كلِّيًا، فهو كلِّيٌة تشريعيٌة في نفسه، ال يحتاج إلى عرضه على الكّليات التشريعية، 

إاّل من باب التداخل بينه وبينها.
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عدم  مقدار  في  أي:  الكلِّية؛  مقدار  في  بينها  متفاوتة  التشريعية  الكّليات   -

وأقلها  أدناها،  وأوسطها  أعالها،  كلِّيًة  فأكثرها  ذكرنا،  بما  االختصاص 

أنزلها، وثمرة هذا التفاوت هي أولوية النازلة على الدانية، والدانية على 

يكون  النازلة  بإعمال  العالية  انخرام  عند  أّما  التآلف،  عند  العالية، وذلك 

إعمال العالية أولى.

أبرز خصائص الكليات التشريعية »الحاكمية«؛ أي: الهيمنة على الجزئيات،   -

ومعناها: إذا احتملت الجزئيات وجوهًا في الّداللة، أو وجوهًا في التنزيل 

أن يؤخذ من  لم يجز  الخارجية،  التشخصات  مناطاتها على  إّبان تحقيق 

تلك الوجوه إاّل ما تآلف مع الكّليات التشريعية، بحيث ال ينخرم اّطرادها، 

وال يتزعزع ثباتها، وال يلحقها تخلٌُّف ألبتة.

مسوِّغ تفعيل الكلِّيات التشريعية في االجتهاد والفتوى هو: المحافظة على   -

مقوِّمات صلوح الشريعة إلسعاد البشرية في المعاش والمعاد، وأبرز تلك 

المقوِّمات هي: التناسق، والخلود، والواقعية.

ين؛ أي  ال بّد من الثقة في الحاّسة التشريعية للعالم المتحّقق بالعلم والدِّ  -

من  مناص  وال  وفروعها،  أصولها  الّشريعة  علوم  في  المرتاض  الرّباني 

التشريعية، مع إمكان احتمال  الكلِّيات  إلى  المستند  إلى اجتهاده  الّركون 

الخطأ من حيث الجملة، وال يجوز الطعن في الدواخل والنوايا بال برهان.

مكانة الكليات التشريعية في الكتاب والسنة وفقه الصحابة مكانٌة سامقة   -

مرموقة ال شّك فيها، تنطق بها اآليات واألحاديث واجتهادات الصحابة 

المتظافرة.

في  التشريعية  الكليات  توظيف  على  األربعة  الفقهية  المدارس  أجمعت   -

االجتهاد والفتوى من حيث المبدأ، ويدّل على ذلك -على نحو قاطع- 

مناهج أصولية متعددة، وفروع فقهية ال ُتحصى.
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في  التشريعية  الكّليات  توظيف  على  والتوّجسات  االعتراضات   -
محّل  يصادف  ال  وأغلبها  مندفعة،  كّلها  والفتوى  االجتهاد 

الّدعوى، ومن ذلك مثاًل أّن:

• تقرير المقتضيات األصلية للعمومات والظواهر واألوامر والنواهي هو 

س أّن الّصرف  أبرز أغراض الكّليات التشريعية، وليس كما يظن المتوجِّ

عن المقتضيات األصلية هو أبرز أغراضها.

• العموم المعنوي الذي نفيد منه الكليات التشريعية كالعموم اللفظي من 

حيث القوة، بل رّبما يربو عليه، وليس كما يظّن المعترض أّنه أضعف، 

أو غير معتبر.

• توظيف الكّليات التشريعية في االجتهاد والفتوى ال يخرج عن مقتضيات 

اللغة، وقواعد التفسير، وليس كما يظّن المعترض أّنه يخرج.

توظيــف الكليــات التشــريعية فــي االجتهــاد والفتــوى أمــٌر تفرضــه خصائــص   -

والمحدوديــة،  والتعــارض،  الظنيــة،  وأبرزهــا:  الشــرعية،  النصــوص 

والتجريــد. وعليــه، فتوظيــف الكّليــات معنــاه: اســتثمارها فــي اســتنباط 

األحــكام مــن النصــوص غيــر القاطعــة، وفــي إزالــة مــا بينهــا مــن تعــارض، 

وفــي اســتنباط أحــكام الوقائــع غيــر المنطــوق بهــا، وفــي تطبيــق ذلــك كلِّــه 

ــة. ــات الخارجي ــى المناط عل

وظائف الكليات التشريعية أربعة، وهي:  -

الّشريعة  أحكام  كّليات  المجتهد  استدعاء  ومعناها  التفسيرية:  الوظيفة   •

وكّليات مقاصدها عند تفسير الّنصوص الجزئية المحتملة، فيختار من 

تلك االحتماالت التي ال يخرج أيٌّ منها عن مقتضيات الّلغة وقواعد 

البحث  محّل  الجزئية  أّن  يظّن  أو  يوقن  التي  الكّلية  يالئم  ما  الّلسان 

تندرج تحتها.
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• الوظيفة اإلنشائية: ومعناها استنباط المجتهد حكمًا لجزئية غير منصوٍص 

عليها، إّما قياسًا على جزئية منصوٍص عليها بجامع علة مشتركة، بحيث 

تشهد الكليات التشريعية بصحة تلك العّلة، وذلك القياس، أو استنباطا 

مباشرًا من كلية تشريعية لفظية أو معنوية، إذا لم توجد جزئية نظيرة، أو 

وجدت ولكن تعّذر القياس.

• الوظيفة الترجيحية: ومعناها استحضار المجتهد الكليات التشريعية في 

في  اإلسهام  جهة  على  إّما  المتعارضة،  األدلة  بين  والترجيح  الجمع 

حاٍت من علوم متعددة، وإّما استقالاًل بالترجيح،  الترجيح إلى جنب مرجِّ

ويختلف ذلك بحسب نوع التعارض.

• الوظيفة التطبيقية: ومعناها أن يعلم المجتهد أّن النازلة الشاخصة المستفتى 

فيها، تندرج تحت الكلية التشريعية الفالنية، فعندما يحّقق المناط؛ أي 

ينظر في صلوح المحّل لتطبيق الحكم الشرعي عليه، يكون ناظرًا إلى 

مدى تحقق تلك الكلية أم ال.

الكليات التشريعية ينطبق عليها مسّمى »الدليل« لغة واصطالحًا، فهي أدلة   -

شرعية كالنصوص الشرعية، ودليليتها نوعان: توجيهية: وذلك في الوظيفة 

الترجيحية،  الوظيفة  من  وشطر  اإلنشائية،  الوظيفة  من  وشطر  التفسيرية، 

من  األخرى  األشطار  في  وذلك  ومستقلة:  التطبيقية.  الوظيفة  من  وشطر 

الوظائف الثالث غير الوظيفة التفسيرية.

توظيف الكليات التشريعية محكوٌم بمجموعة من القيود المنهجية، منها ما   -

يتعّلق بصفة المجتهد، وأبرزها: الربانية، واالرتياض، والجماعية، ومنها ما 

يتعلق بطريقة توظيفها، وأبرزها:

• أن تكون الكلية التشريعية من قبيل الضروري أو الحاجي عند العدول 

عن المقتضيات األصلية.
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ر سالٌم من المعارض. • أال يرد في الجزئية محّل البحث نصٌّ صحيٌح مفسَّ

• أال يخرج إعمالها عن مقتضيات اللغة وقواعد التفسير.

• أال تخالف إجماعا ثابتًا.

• القياس الصحيح على الجزئي أولى من الكّلية إذا لم يْغُل.

• الكلية النازلة أولى من الدانية، والدانية أولى من العالية عند التآلف.

• انفراد الكليات بالدليلية مقيد بفقد النّص.

ثانيا: التوصيات

كر،  انقدحت في ذهني إّبان الكتابة بعض التوصيات التي أحسبها حرّيًة بالذِّ

ومنها ما يصلح أن يكون مشروع بحث، وهي:

التداخل بين الكلِّيات:  -

الحظنا أّن التداخل -الذي معناه: أن تتجاذب الجزئيَة الواحدَة من جزئيات 

فة-، خاّصٌة لصيقٌة  التشريع أكثُر من كلِّية، كما رأينا في مثال: بيع الغائب على الصِّ

بين  الفرع  تردُّد  من  األصوليون  يذكره  ما  معنى  في  وهي  التشريعية،  بالكلِّيات 

م مشروع رسالة أو  أصلين. فأوصي بدراسة سبل الترجيح بينها، ولو أنَّ طالبًا قدَّ

أطروحة بعنوان: »تعارض األصول«، أو »تداخل الكلِّيات« لكان جيدًا في نظري، 

واهلل أعلم.

تجديد مباحث أصول الفقه:  -

التشريعية  الكّليات  لتفعيل  الذاتية  المسوِّغات  ما ذكرناه في سياق شرح  إّن 

من عيوب في التراث األصولي لحقيق باالستدراك، والدعوة إلى تخليص أصول 

الفقه من تلك النقائص بقيت كالمًا فقط، ما عدا بعض اإلسهامات من الشيخ أبي 

زهرة، والشيخ عبد الوهاب خالف، والشيخ شلبي، وبعض المعاصرين، فأوصي 

بمزيد من الكتابة في أصول الفقه بأسلوب جديد، يتالفى تلك العيوب والنقائص.
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االستقالل بدراسة علم المقاصد:  -

كما أوصي بمزيد من التعّمق في دراسة مقاصد الشريعة، وال أرى ضيرًا في 

فصلها عن أصول الفقه من حيث الّدرس والتحصيل، فذلك أدعى إلتقانها، وهو 

ال يستلزم أن تكون مفصولة عنها في اإلعمال والتطبيق؛ إذ علوم الّشريعة كّلها 

مترابطة ومتواصلة عند االستدالل، لكّنها منفّكة عن بعضها عند الّدرس.

الكّليات التشريعية ومستقبل االجتهاد الفقهي:  -

الكلِّيات  في  بالتفّقه  مرتهٌن  الفقهي  االجتهاد  مستقبل  أّن  يقيٌن  عندي  صار 

التي ال نظير لها في الجزئيات  التشريعية، فإّن الطوارئ والنوازل والمستجّدات 

المنطوق بحكمها تتكاثر يومًا بعد يوم، وال سبيل للوفاء بأحكامها إاّل من خالل 

كلِّيات الّشريعة، ولهذا أوصي بأن تنصّب جهود الباحثين على مزيد من التفتيق 

لهذا الموضوع، ومزيد من العناية واإلجالء في غير تشديد وال انحالل.

العمل  أّن هذا  وأكرِّر  ْول،  والطَّ الجهد  من  والمستطاع  القول،  منقَرض  هذا 

إّنما هو مقاربة، فال أزعم أّنني قتلت الموضوع أو أشبعته، بل يسع الباحثين أن 

يأتوا فيه بخير من هذا، ويسع الباحث نفسه أن يأتي بخير منه مستقباًل، كما قال 

الشاطبي: »اإلنسان وإن زعم في األمر أّنه أدركه، وقتله علمًا، ال يأتي عليه الّزمان 

إاّل وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك، 
كلُّ أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانًا.«)1(

أّنني حللُت مشكالته من كلِّ وجه، ولكنِّي كما قال القرافي:  كما ال أّدعي 

ي منه معرفة إشكاله، فإّن معرفة اإلشكال  »وما ال أعرفه وعجزت قدرتي عنه، فحظِّ
علٌم في نفسه، وفتٌح من اهلل تعالى.«)2(

وأعتذر إلى الّسادة العلماء المناقشين من كلِّ عيٍب فيه، أو تقصير لم يتفق 

خلله،  يسّدوا  أن  فيهم  وأملي  كتابه،  غير  لكتاب  العصمة  يأبى  اهلل  فإّن  تالفيه، 

الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، ج2، ص322. 	)1(

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص121. 	)2(
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يه، فينفع  ، وأسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وأن يربِّيه وينمِّ وُيصلحوا َزهلَلَ

يه، وقدرًا ال أعلمه وال أنتويه، وأن يجعله ذخرًا لصاحبه يوم ينادى  به قدر ما أرجِّ

ژۀ ہ ہژ ]القصص: 65[، وأن يتجاوز به عن سيِّئاته، فإّنه أكرم مسؤول، 

وأرجى مدعوٍّ ومأمول، كما أرجوه أن ُينزله عند أهله، ال عند غير أهله، فإّنه »ليس 

ونقضوه عليك، وحرصوا  له،  عابوه، ونصبوا  إاّل  أهله  غير  عند  تذكرُه  علٍم  من 

على أن يجعلوه جهاًل،«)1( كما قال ابن المقفع )توفي 142ه( في األدب الكبير.

»إّن قلمي طالما  ابن عاشور:  الِمرقم، وأقول كما قال  واآلن أكفكف زمام 

اسَتنَّ بشوط فسيح، وكم ُزجر عند الكالل واإلعياء َزْجر الَمنيح، وإْذ قد أتى على 
التمام فقد حقَّ له أن يستريح.«)2(

وصّلى اهلل على نبّينا محّمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان 

ين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين. إلى يوم الدِّ

ابن المقّفع، عبد اهلل. آثار ابن المقفع، بيروت: دار الكتب العلمية، 1989م، ص276. 	)1(

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج30، ص558. 	)2(
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الصغير وزوائده والجامع الكبير، جمع وترتيب: عّباس أحمد صقر وأحمد 

عبد الجواد، بيروت: دار الفكر، 1994م.

ين عبد اهلل بن نجم. ِعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم  - ابن شاس، جالل الدِّ
المدينة، تحقيق: محّمد أبو األجفان وعبد الحفيظ منصور، بيروت: دار الغرب 

اإلسالمي، 1995م.

- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. االعتصام، تحقيق: محّمد رشيد رضا، 
القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، )د. ت.(.

- الشافعي، محّمد بن إدريس. الّرسالة، القاهرة: مكتبة دار التراث، 2005م.

مكتبة  القاهرة:  اإلسالم،  في  الطالق  نظام  محّمد.  أحمد  األشبال  أبو  شاكر،   -
السنة، القاهرة، )د. ت.(.
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- الشتري، سعد بن ناصر بن عبد العزيز. القطع والظن عند األصوليين، الرياض: 
دار الحبيب، 1997م.

- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م. 

- شلبي، محّمد مصطفى. المدخل في الفقه اإلسالمي، بيروت: الدار الجامعية، 
1985م.

- شلبي، محمد مصطفى. تعليل األحكام، بيروت: دار النهضة العربية، )د. ت.(.

- شلتوت، محمود. اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة: دار الشروق، 2001م.

- الشنقيطي، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب. الوصف المناسب لشرع الحكم، 
المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 1415ه.

المدينة  المرسلة،  المصالح  المختار.  محّمد  بن  األمين  محّمد  الشنقيطي،   -
المنّورة: الجامعة اإلسالمية، 1410ه.

- الشنقيطي، محمد األمين بن محّمد المختار. مذكِّرة أصول الفقه على روضة 
الناظر البن قدامة، الجزائر: الدار السلفية، )د. ت.(.

- الشنقيطي، محّمد األمين بن محمد المختار. نثر الورود على مراقي السعود، 
تحقيق: علي محمد عمران، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(.

- الشنقيطي، محّمد بن محّمد المختار. أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة 
عليها، جّدة: مكتبة الصحابة، 1994م.

- الشوكاني، محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، 
تحقيق: أحمد عّزو عناية، بيروت: دار الكتاب العربي، 1999م.

األزهار،  حدائق  على  المتدفِّق  الجّرار  يل  السَّ علّي.  بن  محّمد  الشوكاني،   -
تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م.
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تحقيق:  األخبار،  منتقى  أسرار  من  األوطار  نيل  علي.  بن  الشوكاني، محمد   -
طارق بن عوض اهلل بن محّمد، الرياض والقاهرة: دار ابن القيم ودار ابن 

عفان، 2005م.

شعيب  تحقيق:  المسند،  حنبل.  بن  محمد  بن  أحمد  اهلل  عبد  أبو  الشيباني،   -
األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001م.

واآلثار، تحقيق:  األحاديث  في  المصّنف  أبي شيبة، عبد اهلل بن محّمد.  ابن   -
كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الّرشد، 1409ه.

- الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. اللمع في أصول الفقه، بيروت: دار 
الكتب العلمية، 2003م.

للماليين،  العلم  دار  بيروت:  اإلسالمية،  الشريعة  معالم  صبحي.  الصالح،   -
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- الصالح، محّمد أديب. تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، بيروت: المكتب 
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- صدر الشريعة، عبيد اهلل بن مسعود. التوضيح في حّل غوامض التنقيح، تحقيق: 
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- الصنعاني، محّمد بن إسماعيل األمير. استيفاء األقوال في تحريم اإلسبال على 
الّرجال، تحقيق: عقيل بن محّمد بن زيد المقطري، اليمن: مكتبة دار القدس، 
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- الصنعاني، محمد بن إسماعيل األمير. مزالق األصوليين، تحقيق: محّمد صباح 
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طارق  تحقيق:  األوسط،  المعجم  أحمد.  بن  سليمان  القاسم  أبو  الطبراني،   -
 بن عوض اهلل، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين، 

)د. ت.(.

 - الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1994م. 

- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد 
محمد شاكر، بيروت: مؤّسسة الّرسالة، 2000م.

محّمد  تحقيق:  اآلثار،  معاني  شرح  محمد.  بن  أحمد  جعفر  أبو  الطحاوي،   -
زهري الّنجار ومحّمد سّيد جاد الحّق، بيروت: عالم الكتب، 1994م.

تحقيق:  الروضة،  مختصر  شرح  القوي.  عبد  بن  الربيع سليمان  أبو  الطوفي،   - 
عبد اهلل عبد المحسن التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1987م.

بن  محّمد  تحقيق:  الطيالسي،  مسند  داود.  بن  سليمان  داود  أبو  الطيالسي،   - 
عبد المحسن التركي، القاهرة: دار هجر، 1999م.

- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. رّد المحتار على الُدّر المختار، بيروت: دار 
الفكر، 1992م.

م(،  )د.  عابدين،  ابن  رسائل  مجموعة  عمر.  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن   - 
)د. ن.(، )د. ت.(.

- ابن عاشور، محّمد الّطاهر بن محمد. أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، 
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التاريخ العربي، 2000م.

والسنة،  القرآن  في  وأنظار  تحقيقات  محّمد.  بن  الطاهر  محّمد  عاشور،  ابن   -
تونس والقاهرة: دار سحنون ودار السالم، 2008م.

واأللفاظ  المعاني  من  ى  الُمَغطَّ كشف  بن محمد.  الّطاهر  ابن عاشور، محّمد   -
ا، تحقيق: طه بن علي بوسريح، تونس والقاهرة: دار سحنون  الواقعة في الُمَوطَّ

ودار السالم، 2007م.

تحقيق  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  محّمد.  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن   -
ودراسة: محّمد الطاهر الميساوي، عّمان: دار النفائس، 2001م.

- ابن عاشور، محّمد الطاهر بن محّمد. النظر الفسيح عند مضائق األنظار في 
الجامع الصحيح، تونس: دار سحنون، مصر: دار السالم، 2007م.

- العالم، يوسف حامد. المقاصد العاّمة للّشريعة اإلسالمية، الرياض وهيرندن: 
الدار العالمية للكتاب اإلسالمي والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1994م.

- ابن عبد البّر، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل. التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
واألسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، 

المغرب: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1387ه.
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- ابن عبد الّسالم، عّز الّدين أبو محمد عبد العزيز. اإلمام في بيان أدلة األحكام، 
تحقيق: رضوان مختار بن غربية، بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 1987م.
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- ابن عبد الّسالم، عّز الّدين أبو محمد عبد العزيز. شجرة المعارف واألحوال 
دار  ودمشق:  بيروت  الطّباع،  إياد خالد  تحقيق:  واألعمال،  األقوال  وصالح 

الفكر المعاصر ودار الفكر، 2000م.

ين أبو محّمد عبد العزيز. قواعد األحكام في مصالح  - ابن عبد الّسالم، عّز الدِّ
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 - ابن عبد الّسالم، عّز الّدين أبو محمد عبد العزيز. مقاصد العبادات، تحقيق: 
عبد الرحيم أحمد قمحية، حمص: مطبعة اليمامة، 1995م.

دون في أصول الفقه،  - ابن عبد الكريم، عبد الّسالم بن محّمد. التجديد والمجدِّ
القاهرة: المكتبة اإلسالمية، 2007م. 

- العراقي، أبو الفضل عبد الّرحيم بن الحسين. طرح التثريب في شرح التقريب 
»أي: تقريب األسانيد وترتيب المسانيد« »له«، وأكمل الشرح ابنه أحمد بن 

عبد الرحيم، مصر: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(.

محمد  تحقيق:  القرآن،  أحكام  اهلل.  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  العربي،  ابن   - 
عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.

صحيح  بشرح  األحوذي  عارضة  اهلل.  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  العربي،  ابن   -
الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية، )د. ت.(.

- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، 
اإلسالمي،  الغرب  دار  بيروت:  كريم،  ولد  اهلل  عبد  محّمد  وتحقيق:  دراسة 

1992م.

- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهلل. المحصول في أصول الفقه، تحقيق: 
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حسين علي اليدري، وعّلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة، عّمان: 

دار البيارق، 1999م.

- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحّرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 

1422ه.

المعهد  ودمشق:  هيرندن  الشريعة،  مقاصد  تفعيل  نحو  ين.  الدِّ جمال  عطية،   -
العالمي للفكر اإلسالمي، دار الفكر، 2001م، ص106 وما بعدها.

- العَلمي، عبد الحميد. منهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي، الرباط: وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 2001م. 

مالك، تحقيق: محّمد  ابن  ألفية  شرح  الرحمن.  ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد   -
محيي الّدين عبد الحميد، دمشق: دار الفكر، 1985م.

- علي، حيدر خّواجه أمين. درر الحكام في شرح مجلة األحكام، تعريب: فهمي 
الحسيني، بيروت: دار الجيل، 1991م.

خليل،  مختصر  شرح  الجليل  منح  أحمد.  بن  محّمد  اهلل  عبد  أبو  عّليش،   -
بيروت: دار الفكر، 1989م. 

- العودة، سلمان بن فهد. افعل وال حرج، )د. م.(: )د. ن.(، )د. ت.(.

فة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، جدة: المعهد  - العياشي، فداد. البيع على الصِّ
اإلسالمي للبحوث والتدريب، بحث رقم )56(، 2000م.

- عياض، القاضي أبو الفضل ابن موسى اليحصبي. إكمال المعلم بفوائد مسلم، 
تحقيق: يحيى إسماعيل، القاهرة: دار الوفاء، 1998م.

وتقريب  المدارك  ترتيب  اليحصبي.  ابن موسى  الفضل  أبو  القاضي  - عياض، 
فضالة،  مطبعة  المحمدية:  وآخرين،  الطنجي  تاويت  ابن  تحقيق:  المسالك، 
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أبو محّمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  العيني،   -
بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(.

- ابن غازي، محّمد بن أحمد. »الكلِّيات في الفقه«، وهذا الكتاب ُطبع وحّقق 
متوّفرة  المخطوطة  والنسخة  مفقود،  لكّنه  سنة 1981م،  دكتوراه  رسالة  في 

بالخزانة العاّمة بالرباط.

- الغرياني، الّصادق بن عبد الرحمن، مدّونة الفقه المالكي وأدّلته، بيروت: دار 
ابن حزم، 2008م.

ين، بيروت: دار المعرفة،  - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدّْ
)د. ت.(.

محّمد  فهد  تحقيق:  القياس،  أساس  محمد.  بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي،   -
السدحان، الرياض: مكتبة العبيكان، 1993م.

الغزالي، أبو حامد محّمد بن محّمد. المستصفى في علم األصول، تحقيق:   -
محّمد سليمان األشقر، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م.

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المنخول من تعليقات األصول، تحقيق: 
محّمد حسن هيتو، بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 1998م.

والمخيل  به  الشَّ بيان  في  الغليل  شفاء  بن محمد.  أبو حامد محمد  الغزالي،   -
ومسالك التعليل، تحقيق: حمد الكبيسي، بغداد: مطبعة اإلرشاد، 1971م.

الرحمن  الباطنية، تحقيق: عبد  فضائح  بن محّمد.  أبو حامد محّمد  الغزالي،   -
بدوي، الكويت: مؤّسسة دار الكتب الثقافية، 1964م.

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدراج معرفة النفس، 
بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 1975م. 

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معيار العلم في المنطق، شرحه: أحمد 
ين، بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م. شمس الدِّ
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أهل  تعريف  الحسني.  الصديق  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  الفضل  أبو  الغماري،   -
اإلسالم بأّن نقل العضو حرام، تحقيق وتعليق: صفوت جودت أحمد، القاهرة: 

مكتبة القاهرة، 1997م.

ملحم،  بو  علي  وبّوبه:  وشرحه  له  قّدم  العلوم،  إحصاء  نصر.  أبو  الفارابي،   -
بيروت: دار ومكتبة الهالل، 1991م.

تحقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  زكرياء.  بن  أحمد  الحسين  أبو  فارس،  ابن   - 
عبد السالم محمد هارون، بيروت: دار الفكر، 1979م.

الغرب  دار  بيروت:  ومكارمها،  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد  عاّلل.  الفاسي،   -
اإلسالمي، 1993م.

تحقيق: محّمد  المنير،  الكوكب  شرح  أحمد.  بن  البقاء محمد  أبو  الفتوحي،   -
الزحيلي ونزيه حّماد، الرياض: مكتبة العبيكان، 1997م.

والحرام  الحالل  كتاب  بنقد  اإلعالم  اهلل.  عبد  بن  فوزان  بن  الفوزان، صالح   -
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بيروت: دار البشائر اإلسالمية، 2012م. 

للمؤّسسات  الشرعية  المعايير  اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  المحاسبة  هيئة   -
اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  المحاسبة  هيئة  المنامة:  اإلسالمية،  المالية 

2010م.

الكويت:  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  اإلسالمية.  والشؤون  األوقاف  وزارة   -
مطابع: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1404ه 1427ه.

- ابن الوزير، أبو عبد اهلل محّمد بن إبراهيم. الّروض الباسم في الّذبِّ عن سّنة 
أبي القاسم ، اعتنى به: علي محّمد العمران، الرياض: دار عالم الفوائد، 

)د. ت.(.

- الوكيلي، محمد. فقه األولويات: دراسة في الضوابط، فرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر اإلسالمي، 1997م، ص197 

- الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب 
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الفقهاء  من  جماعة  خّرجه:  والمغرب،  واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوي  عن 

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  نشر  الرباط:  حّجي،  محمد  بإشراف 

1981م.

- ياسين، محمد نعيم. أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، عّمان: دار النفائس، 
1996م.

- ياسين، محمد نعيم. زكاة المال الحرام، ضمن: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة 
المعاصرة، لمجموعة من المؤلفين، عّمان: دار النفائس، 2010م.
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- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. الخراج، تحقيق: طه عبد الّرؤوف سعد وسعد 
حسن محّمد، القاهرة: المكتبة األزهرية للتراث، )د. ت.(.

ثانيًا: المواقع اإللكترونية:

- http://ar.wikipedia.org
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الكشاف

أ

أبعاد قصدية أربعة: 15، 97، 140.

إجراء: 108، 153، 221، 257، 272، 287، 

 ،358  ،355  ،349  ،327  ،319  ،310

 ،370  ،365  ،364  ،363  ،362  ،361

 ،379  ،377  ،376  ،375  ،374  ،371

 ،393  ،392  ،387  ،383  ،382  ،380

.456 ،397 ،395 ،394

إجراء اإليجاب: 361.

إجراء التحريم: 363.

إجراء الظاهر: 153، 387، 392، 393، 394.

إجراء العموم: 370، 377.

إجراء المطلق: 379.

إجماع: 390، 418، 428، 418، 428، 435، 

.471 ،442 ،437

أجناس األحكام: 144، 286، 287.

أجناس األوصاف: 144، 286، 287.

أجناس خمسة: 50، 51، 66، 72، 73، 74، 

.79 ،78

إجهاض الجنين المشوه: 376، 377.

احتياط: 22، 139، 227، 271، 330، 331، 

.337

أحكام شرعية: 38، 41، 42، 59، 83، 146، 

 ،412  ،402  ،317  ،292  ،234  ،22

.422

إخراج القيمة في الزكاة: 405، 406.

أدلة تفصيلية: 47، 51، 142.

أدلة جملية: 142.

نة: 333. أدلة متضمَّ

أدلة مستقلة: 333، 351.

ارتياض العالم: 325.

استثمار أموال الزكاة: 443، 444، 445.

استحسان:  29، 47، 66، 146، 137، 147، 

 ،290  ،289  ،273  ،247  ،202  ،181

 ،458  ،350  ،308  ،306  ،295  ،291

.461

استدالل باألخص: 142، 144، 145.

استدالل باألعم: 142، 144، 145.

استعمال: 38، 59، 84، 86، 91، 92، 120، 

 ،320  ،163  ،162  ،161  ،160  ،143

.467 ،352 ،322

استغراق: 88، 119، 120، 161، 163، 164، 

.236

 ،47  ،41  ،40  ،38  ،29  ،26  ،20 استقراء: 
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 ،106 ،105 ،101 ،100 ،90 ،88 ،87

 ،123  ،122  ،121  ،120  ،112  ،107

 ،149  ،143  ،133  ،130  ،125  ،124

 ،245  ،213  ،163  ،158  ،155  ،153

 ،276  ،274  ،272  ،270  ،263  ،246

 ،341  ،322  ،291  ،290  ،285  ،281

.467 ،353 ،351

استقراء أقلي: 124.

استقراء أكثري: 124.

استقراء تام: 105، 120، 121، 123، 125.

استقراء ناقص: 120، 121، 122، 123، 124.

 ،57  ،52  ،51  ،48  ،40  ،27  ،22 استنباط: 

 ،155  ،139  ،66  ،64  ،63  ،61  ،59

 ،214  ،213  ،187  ،177  ،176  ،174

 ،270  ،245  ،241  ،227  ،225  ،223

 ،278  ،277  ،274  ،273  ،272  ،271

 ،293  ،292  ،289  ،288  ،284  ،282

 ،322  ،321  ،317  ،313  ،295  ،294

 ،342  ،340  ،333  ،330  ،329  ،326

 .470 ،469 ،443 ،438 ،434 ،353

استئذان البكر البالغة في تزويجها: 361، 363.

إشاعة العدل واإلحسان: 16، 73، 97، 140، 

إشهاد على البيع: 365.

 ،61  ،52  ،50  ،47  ،45  ،39  ،38 أصول: 

 ،157 ،154 ،151 ،128 ،101 ،92 ،87

 ،189  ،181  ،176  ،165  ،159  ،158

 ،199  ،198  ،196  ،195  ،194  ،193

 ،213  ،211  ،206  ،205  ،202  ،200

 ،235  ،232  ،221  ،216  ،215  ،214

 ،308  ،294  ،292  ،290  ،276  ،275

 ،357  ،355  ،347  ،340  ،327  ،322

.471 ،445 ،444 ،406 ،398 ،397

أصول لغوية: 215، 334.

أصول مقاصدية: 215.

 ،161  ،158  ،150  ،93  ،87  ،82 اطراد: 

.468 ،241 ،237 ،236 ،175 ،166

إظهار: 315، 316، 385، 386، 388، 407، 

.436 ،411

 ،188  ،186  ،181  ،172  ،87 المآل:  اعتبار 

.462 ،350 ،291 ،189

اعتراضات على توظيف الكليات: 27، 313.

إفساد: 139، 404، 433، 435.

 ،97  ،73  ،16 وعمارتها:  الحياة  مصالح  إقامة 

.399 ،140

األلباني، محمد ناصر الدين: 433، 435، 436، 

.437

 ،186  ،168  ،167  ،145 مالك:  أنس،  ابن 

 ،251  ،248  ،220  ،217  ،215  ،204

 ،276  ،275  ،269  ،266  ،257  ،256

 ،309  ،298  ،297  ،295  ،290  ،284

 ،397  ،381  ،371  ،364  ،328  ،324

.451 ،450 ،417 ،414

األنصاري، فريد: 32، 53.

ب

البخاري، محمد بن إسماعيل: 40، 105، 111، 

 ،263  ،256  ،253  ،237  ،165  ،116

 ،406  ،385  ،384  ،267  ،266  ،264

.413

بيان: 60، 67، 80، 84، 122، 171، 184، 

 ،245  ،236  ،232  ،231  ،216  ،212

 ،319  ،317  ،316  ،315  ،291  ،270
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.449

بيان التقرير: 319، 320.

بيع الغائب على الصفة: 166، 167، 471.

بيئة التنزيل: 337، 419.

ت

تأجيل: 153، 349، 350.

تآلف: 116، 146، 156، 175، 177، 294، 

.471 ،468 ،449 ،360 ،359

تأمين تجاري: 363، 364.

 ،188  ،153  ،117  ،109  ،61  ،29 تأويل: 

 ،295  ،294  ،271  ،267  ،261  ،197

 ،394  ،387  ،337  ،320  ،319  ،313

.402 ،399 ،397 ،395

تأويل الظاهر: 397.

تجريد: 20، 201، 202، 205، 469.

التحرير والتنوير )كتاب(: 60.

تحسينيات: 41، 48، 50، 66، 78، 140.

تحقق بالعلم: 221، 325، 468.

تحقيق المناط: 44، 153، 156، 157، 186، 

 ،315  ،314  ،313  ،291  ،270  ،189

 ،348  ،347  ،346  ،345  ،333  ،329

.446 ،445 ،352 ،350 ،349

 ،205  ،195 الفروع:  على  األصول  تخريج 

.278 ،276

تخريج الفروع على األصول: 277، 278.

تخصيص: 22، 24، 86، 88، 89، 91، 101، 

 ،158  ،153  ،144  ،120  ،118  ،102

 ،165  ،164  ،163  ،162  ،161  ،160

 ،313  ،237  ،208  ،196  ،169  ،166

 ،377  ،370  ،337  ،321  ،320  ،319

.383 ،378

تخصيص العموم: 377.

تداخل: 26، 29، 50، 53، 61، 62، 80، 84، 

 ،268  ،190  ،169  ،164  ،160  ،144

.471 ،467 ،360 ،342 ،319 ،294

تدرج: 35، 189، 193، 350، 353، 427.

 ،159  ،158  ،153  ،152  ،151  ،36 تشابه: 

.350 ،332 ،176 ،173

تشريح جثة اإلنسان: 339، 454، 455، 456.

 ،198  ،194  ،15 األصولي:  الخالف  تشعب 

.329 ،214

تصحيح علة مستنبطة: 432.

تصوير فتوغرافي: 407، 408، 410، 411.

تضخم نقدي: 438، 439، 441.

 ،153  ،151  ،116  ،93  ،22  ،20 تعارض: 

 ،196  ،175  ،174  ،173  ،164  ،159

 ،318  ،314  ،294  ،275  ،267  ،254

 ،360  ،344  ،343  ،333  ،332  ،322

.471 ،470 ،469

تعديل: 153، 186، 349، 362، 432، 458.

 ،205  ،204  ،203  ،202  ،197 تعصب: 

.326 ،300

تعليل األحكام: 284، 285.

تعليل بالحكمة: 76، 287، 288، 342، 437، 

.438

تقعيد فقهي: 273، 274، 277.

تقليد: 32، 202، 203، 204، 205، 326.

تقييد الحق: 350، 450.

تقييد المباح: 350، 448.

تقييد المطلق: 208، 383.

التنزيل اآللي: 332.
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تنزيل الحكم: 344، 345، 346، 347، 349.

تنقيح المناط: 281، 341.

تواتر: 110، 111، 112، 124، 174، 313.

تورق: 451، 452، 453، 454، 490.

تورق مصرفي منظم: 451.

توقيف: 149، 153، 227، 243، 256، 276، 

.350 ،349 ،312

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: 18، 42، 48، 

 ،114 ،108 ،74 ،59 ،58 ،56 ،53 ،52

 ،184  ،183  ،174  ،168  ،131  ،116

 ،246  ،240  ،236  ،235  ،204  ،202

 ،281  ،276  ،275  ،273  ،269  ،247

 ،368  ،354  ،347  ،330  ،302  ،284

 ،395  ،392  ،391  ،386  ،385  ،375

 ،439  ،432  ،406  ،404  ،397  ،396

.441

ث

ثبات: 82، 93، 99، 150، 158، 159، 161، 

 ،241  ،236  ،192  ،191  ،175  ،172

.468 ،443 ،278

ثمنية النقود الورقية: 192، 193.

ج

جر الثوب أسفل من الكعبين: 383.

 ،45  ،37  ،27  ،25  ،24  ،22  ،19 جزئيات: 

 ،138 ،125 ،124 ،120 ،93 ،92 ،57

 ،153  ،152  ،151  ،150  ،144  ،143

 ،164  ،159  ،158  ،157  ،156  ،154

 ،190  ،183  ،181  ،175  ،169  ،165

 ،269  ،268  ،241  ،237  ،232  ،221

 ،277  ،276  ،275  ،272  ،271  ،270

 ،321  ،320  ،319  ،313  ،308  ،292

 ،352  ،340  ،339  ،336  ،330  ،329

.472 ،468 ،408 ،359

جزئي سالم من المعارض: 270.

ر: 270، 313. جزئي مفسَّ

جغيم، نعمان: 122، 123، 157.

جماعية الفتوى: 327، 360.

جوامع الكلم: 183، 233، 236.

اهلل:  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  الجويني، 

 ،182 ،181 ،179 ،178 ،114 ،68 ،48

 ،310  ،308  ،275  ،245  ،225  ،211

 ،426  ،425  ،399  ،358  ،325  ،315

.466 ،465

ح

حاجيات: 41، 48، 50، 66، 78، 137، 140، 

.366 ،356

 ،228  ،224  ،223  ،221 تشريعية:  حاسة 

.468 ،325 ،272 ،232 ،229

حاكمية: 49، 148، 150، 151، 161، 175، 

.468 ،232

حرث واستثمار األرض: 397.

حظوظ: 79، 399، 400، 401، 402.

حفظ النظام بقوة السلطان: 16، 73، 97، 140، 

.297 ،143 ،142

حقيقة: 13، 49، 59، 86، 100، 161، 162، 

 ،215  ،200  ،196  ،179  ،164  ،163

 ،341  ،337  ،329  ،323  ،319  ،290

 ،416  ،410  ،407  ،350  ،349  ،348

.441 ،418 ،417

حكم شرعي: 52، 65، 76، 89، 231، 336، 

 ،353  ،351  ،347  ،346  ،344  ،341
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 ،464  ،462  ،450  ،449  ،446  ،428

.470 ،465

حكمة: 41، 60، 74، 75، 76، 77، 78، 80، 

 ،287  ،285  ،282  ،235  ،188  ،119

 ،342  ،341  ،340  ،332  ،302  ،288

.438 ،437 ،422 ،386 ،349

 ،295  ،262  ،232  ،203 أحمد:  حنبل،  ابن 

.441 ،395 ،299

أبو حنيفة، النعمان بن ثابت: 195، 196، 197، 

 ،284  ،275  ،248  ،247  ،215  ،198

 ،371  ،362  ،328  ،306  ،305  ،304

 ،439  ،413  ،381  ،380  ،373  ،372

.460

خ

 ،237  ،196  ،151  ،140  ،86  ،24 خاص: 

 ،319  ،318  ،317  ،272  ،270  ،267

 ،445  ،350  ،344  ،342  ،332  ،323

.451 ،446

 ،115  ،114  ،113  ،112  ،47 الواحد:  خبر 

.308 ،294 ،198 ،196 ،125

خروج على الحاكم الجائر: 462، 466.

خطأ منهجي: 337.

 ،289  ،146  ،84  ،66  ،50 تشريعية:  خطط 

.350 ،292

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: 18، 178، 

.465 ،422 ،201

خلود الشريعة: 181.

د

الدريني، فتحي: 93، 101، 150، 155، 160، 

 ،222  ،221  ،213  ،197  ،190  ،185

 ،347  ،331  ،289  ،260  ،254  ،228

.407 ،378 ،358 ،357

 ،105  ،88  ،87  ،65  ،64  ،62  ،30 داللة: 

 ،114  ،113  ،112  ،110  ،109  ،106

 ،123  ،120  ،119  ،118  ،117  ،116

 ،153  ،150  ،149  ،145  ،144  ،125

 ،208  ،207  ،174  ،173  ،165  ،164

 ،273  ،270  ،245  ،241  ،211  ،209

 ،314  ،313  ،295  ،294  ،293  ،278

 ،353  ،333  ،332  ،324  ،323  ،320

 ،404  ،403  ،387  ،386  ،358  ،357

.468 ،467 ،450 ،418 ،412 ،405

داللة االقتضاء: 405.

داللة الفحوى: 403، 404.

داللة ظاهرة: 117.

داللة مجملة: 117، 118.

داللة نصية: 117.

دليل: 20، 22، 41، 50، 51، 52، 64، 75، 

 ،107 ،106 ،102 ،100 ،92 ،87 ،80

 ،115  ،113  ،111  ،110  ،109  ،108

 ،131  ،125  ،123  ،122  ،117  ،116

 ،160  ،159  ،158  ،151  ،144  ،142

 ،188  ،183  ،178  ،176  ،175  ،172

 ،220  ،215  ،211  ،202  ،201  ،199

 ،254  ،251  ،247  ،241  ،230  ،228

 ،269  ،268  ،267  ،266  ،265  ،261

 ،295  ،294  ،292  ،279  ،277  ،274

 ،343  ،320  ،315  ،314  ،313  ،309

 ،355  ،354  ،353  ،352  ،351  ،346

 ،375  ،373  ،372  ،371  ،367  ،360

 ،470  ،442  ،431  ،423  ،406  ،396

.471
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دليل جزئي: 87، 142، 254، 269، 351.

دليل كلي: 92، 183، 269، 352.

دوران: 280.

ذ

ذهب محّلق: 433، 434، 436، 437.

ر

رأي محمود: 333.

ربانية العالم: 325.

رتق غشاء البكارة: 445، 446، 447، 448. 

رخص: 68، 147، 189، 196، 305، 331، 

.439 ،431 ،428 ،414 ،393

 ،147 أحمد:  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  ابن 

.393 ،354 ،298 ،187 ،167 ،155

رضاع الكبير: 426، 428، 430، 431.

ركن لغوي: 214.

ركن مقاصدي: 215.

الريسوني، أحمد: 21، 23، 32، 60، 74، 75، 

.83

ز

الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر: 43، 44، 

 ،101 ،100 ،85 ،80 ،76 ،67 ،64 ،45

 ،273  ،263  ،227  ،157  ،138  ،112

.429 ،356 ،326 ،295

زكاة في الثروة الزراعية: 370.

أبو زهرة، محمد: 197، 471.

زواج الصغيرات: 448.

س

الذرائع: 146، 147، 181، 220، 273،  سد 

.351 ،350 ،308 ،300 ،290 ،289

سفر المرأة بغير محرم: 437.

 ،247  ،207  ،188 الرحمن:  عبد  السنوسي، 

.249 ،291

سياق: 13، 29، 30، 32، 39، 42، 47، 50، 

 ،124 ،119 ،117 ،104 ،92 ،86 ،66

 ،194  ،180  ،176  ،161  ،154  ،150

 ،241  ،227  ،212  ،211  ،208  ،206

 ،318  ،315  ،312  ،310  ،283  ،280

 ،434  ،421  ،401  ،331  ،325  ،322

.471 ،467 ،455 ،438

ش

الشاطبي، إبراهيم بن موسى: 18، 40، 41، 42، 

 ،76  ،64  ،57  ،52  ،49  ،48  ،47  ،44

 ،109  ،108  ،101  ،91  ،87  ،86  ،78

 ،124  ،123  ،122  ،120  ،118  ،117

 ،149  ،146  ،144  ،142  ،137  ،131

 ،157  ،156  ،155  ،154  ،152،153

 ،169  ،165  ،164  ،163  ،159  ،158

 ،188  ،183  ،181  ،179  ،174  ،173

 ،204  ،203  ،202  ،201  ،200  ،199

 ،212  ،211  ،209  ،207  ،206  ،205

 ،230  ،227  ،221  ،215  ،214  ،213

 ،259  ،257  ،251  ،235  ،234  ،231

 ،290  ،285  ،283  ،281  ،279  ،270

 ،319  ،315  ،297  ،294  ،292  ،291

 ،344  ،343  ،326  ،323  ،322  ،320

 ،402  ،369  ،366  ،352  ،347  ،345

.472 ،429 ،415

الشافعي، محمد بن إدريس: 91، 34، 64، 84، 
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 ،591 ،181 ،871 ،471 ،68 ،76 ،46

 ،432  ،622  ،412  ،702  ،402  ،791

 ،803  ،492  ،192  ،092  ،482  ،842

 ،773  ،173  ،823  ،613  ،013  ،903

 .814 ،593

شرعية: 16، 20، 25، 38، 39، 40، 41، 42، 

 ،62  ،61  ،59  ،57  ،51  ،49  ،48  ،46

 ،91  ،88  ،86  ،83  ،81  ،80  ،79  ،65

 ،123 ،122 ،117 ،109 ،108 ،99 ،96

 ،164  ،160  ،149  ،148  ،125  ،124

 ،200  ،199  ،180  ،177  ،173  ،171

 ،274  ،269  ،267  ،234  ،232  ،230

 ،284  ،282  ،281  ،279  ،278  ،276

 ،327  ،321  ،320  ،317  ،316  ،292

 ،344  ،341  ،338  ،336  ،331  ،330

 ،399  ،382،393  ،360  ،355  ،351

 ،425  ،422  ،407  ،402  ،401  ،400

 ،450  ،446  ،441  ،438  ،428  ،426

.470 ،469 ،462 ،455 ،452 ،451

شروط تقييدية: 373، 374.

شكر المنعم: 16، 18، 97، 139، 140، 142، 

.372 ،143

شمول الشريعة: 177، 186.

شهادة األصول: 278، 279، 340.

ص

 ،163  ،112  ،57  ،14  :M الصحابة 

 ،227  ،225  ،210  ،198  ،189  ،171

 ،246  ،245  ،239  ،238  ،232  ،228

 ،267  ،263  ،260  ،249  ،248  ،247

 ،361  ،352  ،349  ،334  ،324  ،288

.468 ،450 ،436 ،428 ،406 ،392

صدر الشريعة، عبيد اهلل بن مسعود: 46، 111، 

.324

صرف عن اإليجاب: 365.

صرف عن التحريم: 366.

ض

 ،158  ،154  ،147  ،64  ،53  ،61 ضرورة: 

 ،193  ،187  ،182  ،171  ،167  ،159

 ،271  ،252  ،241  ،228  ،224  ،214

 ،332  ،321  ،319  ،301  ،283  ،278

 ،364  ،359  ،356  ،355  ،344  ،340

 ،389  ،386  ،384  ،375  ،369  ،367

.462 ،451 ،450 ،423 ،420 ،402

 ،137  ،78  ،66  ،50  ،48  ،41 ضروريات: 

.450 ،356 ،285 ،216 ،140

ضوابط الكليات التشريعية: 355.

ط

طرد: 60، 71، 82، 91، 122، 145، 154، 

 ،196  ،191  ،181  ،168  ،159  ،155

 ،337  ،332  ،282  ،281  ،280  ،257

 ،422  ،421  ،420  ،387  ،358  ،352

.436 ،435 ،434

طالق ثالث مرات: 389، 392.

 ،113  ،112  ،111  ،110  ،106 طمأنينة: 

.328 ،154 ،153 ،121 ،119 ،118

ظ

ظاهرية: 25، 157، 177، 210، 273، 285، 

.427 ،417 ،405 ،381 ،316

ظرف طارئ: 432.
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ظهور: 117، 172، 204، 223، 290، 315، 

 ،387  ،337  ،332  ،321  ،320  ،316

.448 ،421 ،408 ،394

ظواهر: 109، 117، 118، 119، 127، 153، 

 ،392  ،370  ،355  ،320  ،319  ،179

.469 ،467 ،393

ع

الشرع: 281، 282، 283، 284، 340،  عادة 

.404

ابن عاشور، محمد الطاهر: 14، 18، 39، 44، 

 ،126 ،125 ،99 ،98 ،91 ،63 ،60 ،49

 ،152  ،144  ،140  ،138  ،137  ،128

 ،184  ،177  ،174  ،158  ،157  ،155

 ،215  ،214  ،212  ،206  ،196  ،194

 ،241  ،236  ،234  ،231  ،228  ،216

 ،281  ،279  ،271  ،262  ،261  ،246

 ،341  ،327  ،320  ،298  ،291  ،289

 ،393  ،390  ،389  ،388  ،382  ،358

 ،447  ،428  ،424  ،423  ،403  ،398

.473

ابن عبد السالم، أبو محمد عبد العزيز: 18، 64، 

 ،230 ،228 ،224 ،204 ،187 ،98 ،68

 ،369  ،353  ،309  ،282  ،273  ،234

.450 ،398

عدول عن المقتضى األصلي: 357.

 ،18 اهلل:  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  العربي،  ابن 

 ،209 ،206 ،180 ،179 ،173 ،99 ،64

 ،317  ،297  ،296  ،294  ،234  ،222

.386 ،383 ،373 ،372

عرف: 39، 49، 66، 86، 93، 101، 102، 

 ،289  ،269  ،229  ،187  ،160  ،147

 ،396  ،365  ،307  ،306  ،298  ،291

.457 ،456 ،407

علة: 18، 47، 68، 75، 76، 77، 78، 79، 

 ،119  ،115  ،102  ،101  ،100  ،93

 ،272  ،206  ،185  ،146  ،145  ،137

 ،290  ،287  ،281  ،280  ،279  ،278

 ،348  ،347  ،346  ،341  ،340  ،324

 ،386  ،385  ،383  ،378  ،352  ،349

 ،422  ،411  ،410  ،409  ،404  ،403

.470 ،440 ،435 ،434 ،433 ،432

علة مستنبطة: 290، 432، 433، 434.

عمل أهل المدينة: 248، 381، 397.

عموم: 14، 15، 27، 29، 30، 37، 42، 47، 

 ،92  ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،85  ،82

 ،108  ،106  ،102  ،101  ،100  ،94

 ،160  ،158  ،153  ،149  ،119  ،118

 ،175  ،166  ،165  ،163  ،162  ،161

 ،241  ،240  ،231  ،223  ،219  ،184

 ،321  ،319  ،306  ،272  ،269  ،257

 ،340  ،339  ،337  ،328  ،325  ،322

 ،371  ،370  ،360  ،352  ،351  ،341

 ،423  ،384  ،377  ،376  ،374  ،373

.469 ،467 ،438 ،431 ،430

عموم لفظي: 100، 101، 184، 321، 322، 

.469 ،377 ،352 ،340 ،337

 ،163  ،160  ،106  ،90  ،87 معنوي:  عموم 

.469 ،352 ،340 ،321

 ،119  ،118  ،91  ،88  ،84  ،22 عمومات: 

 ،166 ،165 ،164 ،163 ،1621 ،153

 ،355  ،351  ،320  ،319  ،184  ،181
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.469 ،467 ،371 ،370

عمومات جزئية: 153، 164.

عمومات ظنية: 164.

عمومات قطعية: 164.

عمومات كلية: 164.

غ

غالب الظن: 225، 230، 464.

بن محمد: 18، 43،  أبو حامد محمد  الغزالي، 

 ،100 ،85 ،81 ،80 ،79 ،77 ،75 ،64

 ،202  ،161  ،150  ،149  ،144  ،101

 ،281  ،279  ،245  ،229  ،206  ،205

 ،330  ،328  ،326  ،314  ،311  ،289

 ،404  ،388  ،356  ،355  ،346  ،345

.463 ،425

غلو: 341، 352، 358.

ف

فتح الذرائع: 350،454.

فتوى: 18، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 62، 

 ،193  ،188  ،187  ،186  ،171  ،126

 ،269  ،267  ،260  ،214  ،213  ،204

 ،319  ،313  ،308  ،306  ،293  ،271

 ،360  ،350  ،344  ،333  ،327  ،326

.469 ،468 ،445 ،439 ،361

فسخ المعاوضة: 432.

.249 :I فقه أبي بكر

.260 :J فقه عائشة

.256 :I فقه عثمان

.258 :I فقه علي

.250 :I فقه عمر

ق

 ،18 إدريس:  بن  أحمد  الدين  شهاب  القرافي، 

 ،186  ،175  ،95  ،85  ،77  ،45  ،40

 ،293  ،290  ،289  ،283  ،282  ،187

.472 ،429 ،415 ،402 ،368

القرضاوي، يوسف: 25.

 ،116  ،103 الحجاج:  بن  ُمسِلم  القشيري، 

.395 ،385 ،384 ،262 ،249

 ،101  ،91  ،87  ،82  ،81  ،77  ،72 قطع: 

 ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،106

 ،119  ،118  ،117  ،114  ،113  ،112

 ،125  ،124  ،123  ،122  ،121  ،120

 ،133  ،131  ،130  ،128  ،127  ،126

 ،161  ،157  ،154  ،153  ،144  ،135

 ،228  ،214  ،213  ،208  ،164  ،163

 ،291  ،290  ،289  ،270  ،269  ،261

 ،320  ،319  ،318  ،317  ،313  ،293

 ،350  ،348  ،332  ،329  ،322  ،321

 ،398  ،376  ،362  ،358  ،355  ،352

.467 ،461 ،455 ،428 ،414 ،399

قطع عادي: 108، 110، 111، 117، 144.

قطع منطقي: 107، 117.

قطع واطمئنان: 153، 213.

قواعد أصولية: 50، 52، 66، 83، 84، 155، 

.347 ،343 ،196 ،157

قواعد خمس كبرى: 72.

قواعد فقهية: 26، 32، 43، 50، 51، 66، 71، 

 ،342 ،274 ،273 ،102 ،84 ،82 ،72

.438

قياس: 22، 41، 44، 47، 48، 50، 51، 66، 

 ،125  ،120  ،117  ،93  ،87  ،86  ،76
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 ،149  ،147  ،146  ،145  ،144  ،138

 ،190  ،184  ،181  ،180  ،165  ،157

 ،227  ،213  ،198  ،196  ،192  ،191

 ،282  ،281  ،272  ،269  ،267  ،228

 ،292  ،290  ،289  ،288  ،287  ،286

 ،310  ،308  ،307  ،306  ،303  ،293

 ،351  ،342  ،341  ،340  ،327  ،313

 ،359  ،358  ،356  ،355  ،354  ،352

.471 ،470 ،464 ،432 ،363 ،360

 ،48  ،42  ،18 بكر:  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن 

 ،113 ،109 ،108 ،102 ،101 ،64 ،52

 ،208  ،188  ،187  ،180  ،146  ،115

 ،284  ،248  ،247  ،223  ،211  ،210

 ،327  ،325  ،303  ،301  ،300  ،285

 ،362  ،360  ،359  ،338  ،336  ،333

.397 ،394 ،392 ،375 ،368

ين: 438، 442. قيمة الدَّ

ك

الكليات األساسية )كتاب(: 23، 32.

كليات المصالح: 258.

كليات المفاسد: 285.

كليات تشريعية خاصة: 79، 86، 87، 97، 98، 

.355 ،235 ،144 ،140 ،100

كليات تشريعية عامة: 42، 46، 95، 96، 100، 

.308 ،292 ،150

 ،119  ،118  ،111 قطعية:  تشريعية  كليات 

 ،450  ،414  ،355  ،332  ،130  ،126

.455

كليات تشريعية لفظية: 100، 470.

كليات تشريعية مطمئنة: 111، 118.

كليات تشريعية معنوية: 100.

كليات خمس: 35، 47، 97، 140، 429.

 ،193  ،153  ،140  ،136  ،16 دانية:  كليات 

.471 ،468 ،398 ،359

 ،145  ،140  ،138  ،136  ،24 عالية:  كليات 

.471 ،468 ،359 ،193 ،153

كليات نازلة: 136، 140، 153، 155، 193، 

.471 ،470 ،468 ،359

ل

لزوم عقد االستصناع: 458، 460، 461.

م

ما فيه نص: 361.

ما ال نص فيه: 225، 432.

ما يحرم احتكاره: 379.

مجاز: 59، 75، 85، 95، 100، 159، 200، 

 ،417  ،416  ،337  ،323  ،319  ،305

.418

مجلس العقد: 166، 339، 456.

مجمل: 91، 117، 118، 176، 208، 412.

محزات أربع: 333.

مخطط أنواع الكليات: 136، 

مخطط مراتب الكليات: 141.

مراعاة الخالف: 147، 350.

مساقاة: 103، 381، 382، 383.

مسكوت عنه: 270، 321، 332، 340، 403، 

.424

مسلك المناسبة: 229.

مسّمى الخمر: 403.

 ،407  ،273  ،259  ،201  ،58  ،38 مشترك: 

.470 ،408
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 ،51  ،50  ،49  ،48  ،18  ،17  ،16 مصالح: 

 ،81  ،80  ،79  ،76  ،74  ،73  ،66  ،52

 ،145  ،140  ،124  ،97  ،87  ،84  ،82

 ،188  ،187  ،185  ،184  ،181  ،171

 ،283  ،282  ،273  ،245  ،228  ،224

 ،303  ،299  ،295  ،289  ،285  ،284

 ،356  ،342  ،330  ،326  ،310  ،308

 ،400  ،399  ،398  ،381  ،366  ،363

 ،449  ،444  ،443  ،420  ،416  ،401

.465 ،463 ،462 ،455 ،451

 ،77  ،75  ،72  ،50  ،49  ،47  ،29 مصلحة: 

 ،138  ،108  ،87  ،81  ،80  ،79  ،78

 ،169  ،160  ،147  ،146  ،144  ،140

 ،229  ،228  ،206  ،190  ،188  ،183

 ،259  ،254  ،253  ،252  ،251  ،247

 ،290  ،289  ،283  ،282  ،279  ،260

 ،301  ،299  ،298  ،297  ،296  ،293

 ،312  ،311  ،308  ،307  ،305  ،303

 ،356  ،354  ،338  ،330  ،322  ،315

 ،368  ،366  ،363  ،359  ،358  ،357

 ،394  ،393  ،380  ،376  ،375  ،369

 ،422  ،414  ،406  ،401  ،400  ،399

.456 ،451 ،450 ،444

 ،253  ،252  ،169  ،87  ،72 عامة:  مصلحة 

 ،450  ،380  ،298  ،297  ،296  ،254

.456 ،451

مصلحة مرسلة: 47، 206، 259، 289، 308، 

.444 ،358

معاني: 14، 29، 34، 35، 36، 46، 50، 57، 

 ،84  ،83  ،82  ،80  ،79  ،75  ،66  ،60

 ،112  ،106  ،102  ،101  ،100  ،85

 ،144  ،138  ،125  ،123  ،122  ،120

 ،179  ،173  ،163  ،158  ،152  ،149

 ،211  ،209  ،207  ،200  ،184  ،181

 ،233  ،232  ،229  ،224  ،213  ،212

 ،308  ،280  ،279  ،272  ،247  ،244

 ،399  ،390  ،331  ،323  ،322  ،316

.434 ،430 ،408

معقولية: 171، 222.

معنى معجمي: 207، 209، 212.

معنى مناسب: 75، 76، 80.

مقاصد األحكام: 83، 206، 213، 322.

مقاصد جزئية: 74.

مقاصد الخطاب: 322.

مقاصد خاصة: 74، 94.

مقاصد عالية: 15، 73، 74، 138، 140، 399.

مقاصد عامة: 18، 50، 66، 72، 73، 74.

مقتضى أصلي: 320، 361، 362، 365، 367.

 ،323  ،322  ،271  ،212 اللغة:  مقتضيات 

.471 ،469 ،358 ،336

مكمالت: 50، 51، 66، 78، 79، 81، 82، 

.462 ،421 ،140

مناسبات: 45، 74، 76، 81، 84، 175، 285، 

.411 ،356

 ،278  ،229  ،206  ،137  ،80  ،75 مناسبة: 

 ،341  ،336  ،328  ،289  ،285  ،279

.436 ،435 ،434 ،356 ،351

مناط: 44، 51، 58، 93، 100، 101، 149، 

 ،186  ،173  ،157  ،156  ،153  ،150

 ،252  ،246  ،222  ،221  ،189  ،188

 ،315  ،314  ،313  ،281  ،270  ،255

 ،346  ،345  ،341  ،333  ،332  ،329
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 ،360  ،357  ،352  ،349  ،348  ،347

 ،397  ،386  ،377  ،373  ،372  ،371

.470 ،469 ،468 ،434 ،418 ،411

مناط خاص: 350، 445، 446.

منطق أرسطي: 20، 122.

 ،284  ،278  ،274  ،272 استنباطي:  منهج 

.295 ،292 ،288

منهج قياسي: 272.

الموطأ )كتاب(: 414.

ميراث الخنثى: 181، 182.

ميراث القاتل: 258، 377، 378.

ن

ابن نبي، مالك: 13.

النجار، عبد المجيد: 24، 139، 173، 345.

نزع الملكية: 450، 451.

نسب اإلمام )الحاكم(: 419.

 ،186  ،160  ،159  ،158  ،47  ،24 نسخ: 

 ،313  ،267  ،228  ،197  ،196  ،189

.437 ،393

نسق تشريعي: 18، 171، 172، 175، 177، 

.320 ،315 ،178

نظريات فقهية: 93، 94.

نظير جزئي: 146، 360.

 ،214  ،213  ،193 األصولي:  التراث  نقائص 

.471

نكاح البكر: 387، 388.

ه

هيمنة تشريعية: 91، 150، 153، 158، 232، 

.468 ،343 ،320 ،319 ،317 ،270

و

واقعة عينية: 426.

واقعية الشريعة: 185، 193، 347.

وسائل االتصال الحديثة: 456، 457.

وصف مناسب: 76، 77، 279.

وضع إفرادي: 86، 211، 322.

وضع تركيبي: 86، 88، 322.

وضع الجوائح: 394، 395، 397، 432.

 ،268  ،27  ،26 التشريعية:  الكليات  وظائف 

.469 ،370 ،333 ،319

وظيفة إنشائية: 333، 338، 340، 341، 342، 

.470 ،360 ،354

 ،354  ،343  ،342  ،333 ترجيحية:  وظيفة 

.470 ،360

وظيفة تطبيقية: 

 ،358  ،354  ،336  ،333 تفسيرية:  وظيفة 

.470 ،369 ،360

وقت رمي الجمار: 412.

za  AZ
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