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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املسائل األصولية املوصوفة باإلهمال أو قلة الذكر
يف كتب أصول الفقه
Issues of Usool Al-Fiqh Attributed To Being
Neglected or Rarely Mentioned in
Literatures on Usool Al-Fiqh
إعداد:
د .أمحد بن سعيد حممد العواجي
املنورة
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة ّ

املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر يف كتب أصول الفقه  ،د .أمحد بن سعيد العواجي

مستخلص البحث
تناول البحث املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر
يف كتب أصول الفقه ،إذ إن الناظر يف كتب األصول جيد تفاوات بني
علماء أصول الفقه يف تناول مسائل هذا العلم كما وكيفا ،مما أدى إىل
خفاء كثري منها على كثري من الباحثني ولذا كان من األمهية مبكان
تتبع هذه املسائل والوقوف على سبب قلة ذكرها أو إمهاهلا ودراستها
دراسة وافية وبيان أمهيتها ومثرهتا
وقد توصل البحث اىل نتائج منها :ظهور بعض املسائل املشرتكة
بني علم األصول وغريه من العلوم ،وظهور اهتمام متأخري األصوليني
إبيراد هذا النوع من املسائل ،وإىل أن لقلة ذكر املسائل يف كتب
األصول أسبااب ومل تكن اعتباطا
ومن أبرز التوصيات :حبث املسائل املوصوفة ابلغرابة سواء كانت
الغرابة لقلة الذكر أو لذاهتا والتوسع يف بيان املسائل قليلة الذكر وعدم
االقتصار على املسائل اليت نص األصوليون على قلة ذكرها
الكلمات االفتتاحية :املسائل -أصول الفقه -اإلمهال -قلة الذكر
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Abstract
The paper studies issues of Usool that were
attributed to being neglected or that are rarely mentioned
in literatures on Usool Al-Fiqh (Principles of Islamic
Jurisprudence), because whoever takes a look into
literatures on Usool A-Fiqh would realize the disparity
between its scholars regarding the study of issues related
this knowledge in quantity and quality. This disparity led
to several issues being unknown to many researchers, and
this necessitates a thorough search for these issues and the
reason why they were rarely mentioned or neglected, and
then conducting a painstaking study on them and the
exposition of their significance and benefits.
The researcher concluded with some findings,
including: the discovery of some correlated issues between
the science of Usool and other fields of knowledge, and
the exposition of the attention given by later scholars of
Usool regarding mentioning issues of this nature in their
scholarly works, and the reiteration of the fact that these
issues were rarely mentioned for cogent reasons and it was
not due to arbitrariness.
The significant recommendations of the research
include: researching on issues that were attributed with
being strange, whether the strangeness was due to its rare
mention or due to its nature. And conducting more
elaborate research on issues that were rarely mentioned,
and not limiting research to issues that were specifically
identified by the scholars of Usool to be of rare mention.
Keywords: Issues – Usool Al-Fiqh – Negligence –
Rare mention.
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مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل
مضل له ،ومن
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال ّ
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله ،أما بعد:
فإن علم أصول الفقه من أكثر العلوم نفعا ،ومن أعظمها شرفا
وقدرا ،الشتماله على املنقول واملعقول.
وأول من أفرد هذا العلم ابلتأليف يف كتاب مستقل وبيان مسائله
اإلمام الشافعي رمحه هللا ،مث تتابعت جهود العلماء يف تتبع مسائله،
والتأليف فيه.
والناظر يف كتبهم جيد تفاوات بني علماء أصول الفقه يف تناول
كماً وكيفاً ،إال أن عدداً من املسائل األصولية مل
مسائل هذا العلم ّ
قل تناوهلم هلا ،فنبه عليها املتأخرون
يذكرها علماء األصول يف كتبهم أو ّ
من علماء الفن أثناء ذكرهم هلا يف كتبهم األصولية.
وملا كانت هذه املسائل مثارا للبحث والبيان ،وقع اختياري على
دراسة املسائل األصولية اليت نص العلماء على إمهال األصوليون هلا أو
قلة ذكرهم هلا يف كتبهم األصولية ـ
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أهمية املوضوع
 -1األمهية العلمية للمسائل املراد حبثها ،من حيث ارتباطها مبباحث
علم أصول الفقه وأبوابه ،ومن حيث بناء الفروع الفقهية عليها.
 -2أن هذا البحث يسلط الضوء على املسائل األصولية اليت قد ختفى
على كثري من الباحثني واملهتمني بعلم أصول الفقه ،بسبب ندرة
وجودها يف كتب األصول.
 -3أن هذا البحث يهتم ابلتتبع التارخيي لذكر هذه املسائل يف علم
أصول الفقه وغريه من العلوم ،مع حماولة الوقوف على سبب قلة ذكر
هذه املسائل يف كتب األصول أو سبب إمهاهلا.
أسباب اختيار املوضوع:
 -1الرغبة يف مجع ما تفرق من املسائل املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر
يف كتب أصول الفقه ،ودراستها دراسة علمية تربز قيمتها.
 -2مل أقف على دراسة أصولية جتمع شتات هذه املسائل وتدرسها
دراسة موضوعية.
الدراسات السابقة:
مل أقف على دراسة وافية تلم شتات املسائل األصولية املوصوفة
بقلة الذكر أو عدمه ،ولكن وقفت على نوعني من الدراسات:
النوع األول :دراسات مجعت عددا من املسائل األصولية
اليت مل يبحثها أكثر األصوليني ،وقد وقفت على دراستني ملؤلف واحد
-5-

املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر يف كتب أصول الفقه  ،د .أمحد بن سعيد العواجي

يف هذا املوضوع ،ومها:
 مسائل أصولية يف مباحث احلكم واألدلة مل يتعرض لبحثها أكثراألصوليني.
 مسائل أصولية يف مباحث داللة األلفاظ مل يتعرض لبحثها أكثراألصوليني للدكتور علي صاحل احملمادي.
والفرق بني حبثي والدراستني من وجوه:
الوجه األول :أن الدراستني يف جمموعهما اشتملتا على مثان
مسائل فقط ،أما حبثي فقد احتوى على مثان عشرة مسألة.
الوجه الثاين :يشرتك حبثي مع هذه الدراستني معا يف مسألتني
فقط.
الوجه الثالث :التزمت يف حبثي ذكر املسائل اليت وصفها
األصوليون بـ(عدم الذكر) أو (قلة الذكر) وحنوها من األلفاظ ،بينما مل
تلتزم الدراستان بذلك ،فجاءت بعض املسائل اليت مل أقف على نص
واضح من متأخري األصوليني بقلة ذكرها يف كتب األصول ،وإمنا نظر
املؤلف إىل واقع ذكرها يف كتب أصول الفقه.
النوع الثاين :دراسات قليلة تناولت كل دراسة منها مسألة
واحدة من املسائل األصولية قليلة الذكر ،ومل تتناول هذه الدراسات
يف جمموعها سوى ثالث مسائل اشتمل عليها موضوع حبثي ،وأبرز
هذه الدراسات:
أ -االستصحاب املقلوب ،للدكتور أمحد الضوحيي ،جملة العلوم
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الشرعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 2007م.
ب -دخول الصورة النادرة يف اللفظ العام دراسة أصولية تطبيقية
للباحث علي منصور آل عطية ،حبث منشور يف جملة اجلمعية
الفقهية السعودية 1436هـ.
ج -خالف األوىل عند األصوليني والفقهاء .للدكتور علي صاحل
احملمادي .حبث منشور يف جملة البحوث القانونية واالقتصادية،
جامعة املنصورة 2005م.
ويتضــح مــن خــالل هــذا العــرض الفــرق بــني موضــوعي وبــني هــذه
الدراســات وهــو أن مجيــع هــذه الدراســات الســابقة مل تشــرتك معــي ســوى
يف مخس مسائل من أصل  18مسألة اشتمل عليها حبثي.
منهج البحث
ينقسم منهج البحث إىل :خاص ،وعام.
أما املنهج اخلاص مبسائل البحث ،فبيانه يف اآليت:
 -1استقرأت عددا من كتب أصول الفقه للوقوف على املسائل املطلوبة،
وخاصة كتب املتأخرين من علماء األصول ،ومنها :البحر احمليط للزركشي،
والتحبري للمرداوي ،وشروح مجع اجلوامع ،واستفدت أيضا من حمركات
البحث يف االنرتنت وبعض املواقع االلكرتونية اليت حتتوي على عدد كبري
من الكتب األصولية ،مثل :املوسوعة الشاملة وغريها.
وال أدعي هنا أين قد أتيت على مجيع املسائل ،ولكن بذلت
جهدي الستيعاب قدر كبري منها ،وحسيب أنه جهد املقل.
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 -2مجع املسائل املوصوفة إبمهال األصوليني هلا ،أو أبي عبارة تدل
على هذا املعىن ،مثل :عدم التعرض أو الذكر.
 -3مجع املسائل املوصوفة بقلة الذكر يف كتب أصول الفقه ،أو أبي
عبارة تدل على هذا املعىن ،مثل :قلة التعرض أو غرابة الذكر أو النقل
العزيز أو قلة التفطن وحنوها
 -4ذكر من وصف املسألة ابإلمهال أو قلة الذكر مع إيراد عبارته يف
ذلك ،وبيان أول من أورد املسألة من األصوليني –قدر اإلمكان -مع
اإلشارة إىل من ذكرها من غري األصوليني.
 -5دراسة املسألة دراسة أصولية ببيان صورهتا وحترير حمل النزاع فيها –
إن وجد -وذكر أقواهلا وأدلتها.
 -6بيان أمهية املسألة وأثرها ،سواء من حيث ارتباطها ابملسائل األصولية
ذات العالقة ،أو ببيان الفروع الفقهية املندرجة حتتها –إن وجدت.-
وأما املنهج العام ،فيتمثل يف:
 -1كتابة اآلايت القرآنية حسب الرسم العثماين مع ذكر رقم اآلية
واسم السورة يف املنت.
 -2ختريج األحاديث ،فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها
اكتفيت بذلك ،وإال خرجته من كتب السنة املعتمدة مع ذكر حكم
أهل الفن عليه.
 -3الرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف املنت.
 -4توثيق املعلومات الواردة يف املنت.
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خطة البحث
اشتمل البحث على مقدمة ومبحثني وخامتة وفهرس للمصادر واملراجع:
املبحث األول :املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال وعدم الذكر ،وحتته
تسعة مطالب:
املطلب األول :هل يسقط فرض الكفاية بفعل املالئكة؟
املطلب الثاين :إذا نسخ التحرمي فهل تبقى الكراهة؟
املطلب الثالث :مسألة :خالف األوىل
املطلب الرابع :ترك النيب ﷺ.
املطلب اخلامس :من مسالك العلة :التصريح بلفظ احلكمة.
املطلب السادس :جميء "إذ" للتعليل
املطلب السابع :االستصحاب املقلوب.
املطلب الثامن :هل يتجوز ابجملاز عن اجملاز؟
املطلب التاسع :الشرط غري املنطوق به إذا تعقب مجال متعاطفة ،فهل
يعود إىل مجيعها؟
املطلب العاشر :إذا حكم يف مسألة ابجتهاده ومل يعلم ابلنص مث وجد
النص كما حكم به ،فهل ينقض اجتهاده؟
املبحث الثاين :املسائل األصولية املوصوفة بقلة الذكر ،وحتته مثانية مطالب:
املطلب األول :عود االستثناء املتوسط بني مجلتني
املطلب الثاين :عطف العام على اخلاص
املطلب الثالث :محل املتواطئ واملشكك على مجيع معانيه
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املطلب الرابع :محل اللفظ على جمازيه املتساويني عند تعذر احلقيقة
املطلب اخلامس :من طرق معرفة النسخ قول الراوي( :هذا الناسخ)
املطلب السادس :من عاصر مفتياً أفىت بشيء وصادف فتواه خمالفة
ملذهب إمامه ،فمن يتبع؟
املطلب السابع :االستثناء من النفي يف الشروط
املطلب الثامن :دخول الصورة النادرة وغري املقصودة يف اللفظ العام
اخلامتة
ثبت املصادر واملراجع
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املبحث األول :املسائل األصولية املوصوفة بعدم الذكر
املطلب األول :هل يسقط فرض الكفاية بفعل املالئكة؟
من وصف املسألة بعدم الذكر:
قال الزركشي يف البحر احمليط" :مل أر من تعرض هلذه املسألة غري
الشيخ أيب إسحاق الشريازي( )1يف (تذكرة اخلالف) يف مسألة تغسيل
الشهيد اجلنب)(.)2
وهذا يعين أن األصوليني مل يتعرضوا هلذه املسألة قبل الزركشي،
فكتاب الشريازي املذكور هو يف فقه اخلالف ،وهو غري مطبوع.
دراسة املسألة:
إذا أمر الشارع بفعل ،وكان أداؤه مطلواب من جمموع املكلفني ال
( )1هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،من كبار فقهاء الشافعية،
درس يف بغداد يف مدرستها النظامية له :اللمع والتبصرة يف
وأصولييهمّ ،
األصول ،واملهذب يف الفقه .تويف سنة476هـ .انظر :السبكي ،اتج الدين
الوهاب بن علي" ،طبقات الشافعية الكربى" ،حتقيق :د .حممود
بن عبد ّ
الطناحي و د .عبد الفتاح احللو( ،ط ،2د.م :هجر للطباعة1413 ،ه)،
 ،22 :3ابن العماد احلنبلي ،عبد احلي أمحد" ،شذرات الذهب يف أخبار
منذهب" ،حتقيق :حممود األرانؤوط( ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري،
1406هـ).349 :3 ،
( )2الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين" ،البحر احمليط" (ط ،1د.م :دار الكتيب،
1414هـ)329 :1 ،
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مجيعهم ،حبيث إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقني ،فهل
يسقط هذا الفرض عن املكلفني بفعل املالئكة له؟
يف املسألة خالف على قولني:
القول األول :سقوط فرض الكفاية عن املكلفني بفعل املالئكة
له .وهو قول احلنفية(.)1
قال يف التجريد" :فرض الكفاية ال فرق بني سقوطه بفعل من
لزمه أو بفعل من مل يلزمه إذا صح منه ،كالغسل والدفن والتكفني لو
وجد من املالئكة"(.)2
القول الثاين :عدم سقوطه بفعل املالئكة ،بل من شرطه أن
يكون فاعله آدمياً مكلفاً إال فيما كان املقصود حصوله فقط دون
التعبد كحمل امليت ودفنه ،فيتحقق بفعل غريه كاملالئكة .وهو قول
الشافعية ،واحلنابلة(.)3
( )1انظر :القدوري ،أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان،
حتقيق :أ.د حممد أمحد سراج ،وأ.د علي مجعة حممد" ،التجريد"( ،ط،2
القاهرة :دار السالم1427 ،ه)1086 :3 ،
( )2القدوري" ،التجريد".1086 :3 ،
( )3انظر :املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد" ،احلاوي الكبري يف فقه
الشافعي" ،حتقيق :علي حممد معوض و عادل عبد املوجود( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1419 ،ه) ،150 :14 ،املرداوي ،عالء الدين علي
سليمان" ،التحبري شرح التحرير" ،حتقيق :د.أمحد السراح ،ود .عبد الرمحن
اجلربين( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1421 ،هـ).882 :2 ،
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دليل القول األول :قصة حنظلة بن أيب عامر(  )1إذ غسلته
املالئكة بعد استشهاده يف معركة أحد ،ومل أيمر النيب  الصحابة 
إبعادة تغسيله( ،)2وتغسيل الشهيد اجلنب فرض كفاية ،فدل ذلك أن
فعلهم ٍ
كاف ،وجيزئ عن فعل اآلدميني(.)3
دليل القول الثاين :أن فروض الكفاايت قد تعبدان هللا هبا ،وال
حيصل ذلك إال بفعلنا ،فال يسقط بفعل املالئكة ألهنم ال يدخلون يف
( )1هو حنظلة بن عمرو بن صيفي األنصاري األوسي  ،صحايب جليل،
استشهد يوم أحد ،فغسلته املالئكة ،فعرف بذلك .انظر :أسد الغابة
رقم ،1281ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم" ،أسد الغابة يف معرفة
الصحابة" ،حتقيق :علي معوض ،و عادل عبد املوجود( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1419 ،هـ) ،رقم ،1281 :والعسقالين ،أمحد بن علي بن
حجر" ،اإلصابة يف متييز الصحابة" ،حتقيق :علي معوض ،وعادل عبد
املوجود( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ) 619 :2 ،رقم
الرتمجة.1868 :
( )2التميمي ،حممد بن حبان" ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان" ،حتقيق:
شعيب األرانؤوط( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،هـ)،حديث رقم:
برقم ،7052والبيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" ،السنن الكربى"،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية،
1424ه) 10 :4 ،حديث رقم ،5693 :وصححه شعيب األرانؤوط يف
تعليقه على صحيح ابن حبان.
( )3انظر :القدوري" ،التجريد".1086 :3 ،
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الفرض .
أمهية املسألة وأثرها:
ينبين على املسألة بعض الفروع الفقهية ،منها:
تغسيل الشهيد اجلنب.اختلف الفقهاء يف املسألة على قولني:
القول األول :ال يغسل .وبه قال املالكية يف املشهور( ،)2وهو
مذهب الشافعية(.)3
القول الثاين :جيب تغسيله وهو فرض كفاية .وبه قال احلنفية(،)4
وبعض املالكية( )5وبعض احلنابلة(.)6
( )1انظر :املاوردي" ،احلاوي الكبري" ،150 :14 ،واملرداوي" ،التحبري".882 :2 ،
( )2انظر :ابن بزيزة ،عبد العزيز بن إبراهيم التونسي" ،روضة املستبني شرح كتاب
التلقني" ،حتقيق :عبد اللطيف زكاغ( ،ط ،1د.م :دار ابن حزم1431 ،هـ)،
 ،436 :1والدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبري"( ،د.ط ،بريوت :دار الفكر1414 ،ه)408 :1 ،
( )3انظر :البكري ،عثمان بن شطا" ،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح
املعني"( ،ط ،1بريوت :دار الفكر1418 ،هـ)123 :2 ،
( )4انظر :القدوري" ،التجريد" ،1086 :3 ،وابن عابدين ،حممد أمني" ،حاشية
ابن عابدين" ،حتقيق :حممد اخلالدي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1418هـ)265 :2 ،
( )5انظر :ابن بزيزة" ،روضة املستبني"436 :1 ،
( )6انظر :البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،د.ط،
بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ)99 :2 ،
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واستدل احلنفية على الوجوب بقصة حنظلة  سابقة الذكر.
ووجه الداللة :أنه ورد يف احلديث غسل املالئكة للشهيد
اجلنب ،وذلك لتعليم املسلمني أن الفرض يف حقه التغسيل ،وهو
يسقط بفعل من لزمه أو بفعل من مل جيب عليه إذا صح منه الفعل(.)1
واعرتض القائلون بعدم الوجوب على استدالل القائلني
ابلوجوب ،أبن الغسل لو كان واجباً ملا اكتفي فيه بغسل املالئكة،
َ
ولوجب على اآلدميني ،إذ ال يسقط الفرض علينا بفعل املالئكة(.)2
املطلب الثاني :إذا نسخ التحريم فهل تبقى الكراهة؟
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي رمحه هللا يف البحر احمليط على عدم ذكر هذه
املسألة عند األصوليني ،فقال" :إذا نسخ التحرمي هل تبقى الكراهة؟ ومل
يتعرض األصوليون لذلك"(.)3
ولعل مراد الزركشي رمحه هللا أن األصوليني مل يفردوا هذه املسألة
ابلذكر ،وإال فإن ابن عقيل احلنبلي( )4قد تعرض لذكر هذه املسألة قبل
( )1انظر :القدوري" ،التجريد"1086 :3 ،
( )2انظر :ابن بزيزة" ،روضة املستبني" ،436 :1 ،واألنصاري ،زكراي حممد بن
أمحد" ،الغرر البهية شرح البهجة الوردية"( ،د.ط ،د.م :املطبعة امليمنية)،
 ،89 :2والبكري" ،إعانة الطالبني"124 :2 ،
( )3الزركشي" ،البحر احمليط".209 :1 ،
( )4هو علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي ،شيخ احلنابلة ببغداد يف
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الزركشي ولكن جاء ذكرها عنده يف معرض رده على شبه من قال :إن
النهي ال يقتضي فساد املنهي عنه ،ومل يوردها مستقلة ،فقال " :فإن
قيل :فما تقول إذا قامت الداللة على نقله عن التحرمي؟ قيل :يبقى هنيا
حقيقة على التنزيه".
وقد يعود إمهال األصوليني هلذه املسألة إىل استغنائهم عن ذكرها
مبسألة أخرى عدها الزركشي نظرية هلا وهي مسألة(:إذا نسخ الوجوب
هل يبقى اجلواز؟).
دراسة املسألة:
إذا حرم الشارع شيئا معيناً بلفظ يفيد التحرمي ،مث نسخ هذا
النهي بلفظ يفيد عدم احلرج يف الفعل ،فهل ينتقل النهي السابق من
التحرمي ليفيد الكراهة بعد النسخ؟
جعل الزركشي هذه املسألة نظرية ملسألة (إذا نسخ الوجوب هل
يبقى اجلواز؟) وجعل اخلالف الوارد يف مسألة نسخ الوجوب حمتمل
اجلراين يف هذه املسألة ،ملا بني احلرام واملكروه من االشرتاك يف اجلنس،
وهو مطلق املنع ،وهذا هو احلال بني الوجوب واجلواز ،وبناء على هذا
االحتمال ميكن أن يقال :إن اخلالف يف مسألة :نسخ التحرمي ليفيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمنه ،،وكان قوي احلجة ،واسع الذكاء ،برع يف الفقه وأصوله ،له :الفنون،
والواضح ،تويف ببغداد سنة513هـ .انظر :ابن العماد" ،شذرات الذهب"،
 ،33 :4ابن أيب يعلى ،أبو احلسني" ،طبقات احلنابلة" ،حتقيق :حممد
حامد الفقي( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة ،د.ت).255 :2 ،
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الكراهة بعد النسخ على قولني:
القول األول :تبقى الكراهة .نص عليه ابن عقيل يف الواضح ،
وهو يتفق مع رأي القائلني ببقاء اجلواز بعد نسخ الوجوب وهم مجهور
الشافعية واحلنابلة وغريهم(.)2
القول الثاين :ال تبقى الكراهة ،بل يرجع إىل ما كان قبل
التحرمي .وهو يتفق مع رأي القائلني بعدم بقاء اجلواز بعد نسخ
الوجوب ،وهم بعض الشافعية وبعض احلنابلة(.)3
دليل القول األول:
أن النهي بعد صرفه عن التحرمي مل ينتقل عن مجيع ما تقتضيه
()1

( )1انظر :ابن عقيل احلنبلي ،أبو الوفاء علي بن عقيل" ،الواضح يف أصول
الفقه" ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 ،ه)250 :3 ،
( )2انظر :اهلندي ،صفي الدين حممد عبد الرحيم" ،هناية الوصول يف دراية
األصول" ،حتقيق :د.صاحل بن سليمان اليوسف ،و د.سعد سامل السويح،
املكرمة :املكتبة التجارية1416 ،هـ) ،591 :3 ،والسبكي،
(ط ،1مكة ّ
تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف ،وابنه اتج الدين" ،اإلهباج شرح
املنهاج"( ،بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،ه) ،126 :1 ،واملرداوي،
"التحبري شرح التحرير" ،1045 :3 ،والفتوحي ،تقي الدين أمحد بن حممد،
"شرح الكوكب املنري" ،حتقيق :نزيه محاد و حممدالزحيلي( ،ط ،2د.م:
مكتبة العبيكان1418 ،هـ)430 :1 ،
( )3انظر :املصادر السابقة.
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الصيغة ،وإمنا انتقل عن بعض ما تقتضيه ،كالعموم الذي خرج بعضه،
فإنه يبقى حقيقة فيما تبقى ،وكاألمر إذا قامت الداللة على أنه ليس
للوجوب يبقى أمرا ،فكذا النهي إذا قام الدليل على نقله من التحرمي
يبقى هنياً يف احلقيقة ولكن على التنزيه(.)1
دليل القول الثاين:
ميكن االستدالل هلم مبا يوافق دليل القائلني بعدم بقاء اجلواز
بعد نسخ الوجوب أبن يقال :أن نسخ التحرمي يقتضي رفع احلرج عن
الفعل ،لكن رفعه قد يكون أبن يصري الفعل واجباً أو مندوابً أو مباحا
أو مكروها وتعيني أحد هذه االحتماالت ترجيح من غري مرجح ،فال
حيكم أبحدها ،بل يستصحب حكم ما قبل الوجوب(.)2
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها من خالل:
 -1ارتباطها ببابني مهمني من أبواب أصول الفقه ومها :احلكم
التكليفي املتمثل ابلتحرمي والكراهة ،وكذلك ابب النهي ،فهذه املسألة
جزء من هذين البابني.
 -2ينبين على هذه املسألة عدد من الفروع الفقهية ،من أمهها:
حكم أخذ أجرة احلجام:( )1انظر :ابن عقيل" ،الواضح ،250 :3 ،والفتوحي" ،شرح الكوكب املنري"430 :1 ،
( )2انظر :اهلندي" ،هناية الوصول"592 :2 ،
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اختلف الفقهاء يف أخذ األجرة على احلجامة على أقوال،
أشهرها:
القول األول :جواز أخذ األجرة على احلجامة .وهو قول
اجلمهور إال أهنم اختلفوا فيما بينهم حول كراهة ذلك أو جوازه بدون
كراهة(.)1
القول الثاين :التحرمي .وبه قال الظاهرية(.)2
ويعود االختالف هنا إىل تعارض أحاديث النهي عن كسب
احلجام( )3مع أحاديث اجلواز( ،)4وقد اختلف العلماء يف اجلواب عنها،
ومن األجوبة :أن أحاديث التحرمي منسوخة أبحاديث اجلواز ،وإن اختلفوا
بعد ذلك يف صرف النهي الوارد يف أحاديث التحرمي إىل الكراهة ،فقال
بعضهم :ينصرف النهي إىل الكراهة ،وذهب بعضهم إىل اإلابحة(.)5
( )1انظر :املقدسي ،أبو عبد هللا موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة،
"املغين"( ،د.ط ،د.م :مكتبة القاهرة 1388ه)121 :6 ،
( )2انظر :ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد" ،احمللى ابآلاثر"( ،د.ط ،بريوت:
دار الكتب العلمية ،د.ت)55 :3 ،
( )3ومنها :حديث" :كسب احلجام خبيث" رواه اإلمام مسلم يف صحيحه،
حديث رقم1568 :
( )4ومنها :قول ابن عباس رضي هللا عنهما " :احتجم النيب صلى هللا عليه وسلم
وأعطى الذي حجمه" رواه البخاري يف صحيحه ،رقم2103:
( )5انظر :ابن عابدين" ،حاشية ابن عابدين".53 :6 ،
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املطلب الثالث :خالف األوىل
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على إمهال األصوليني هلذه املسألة
بقوله" :هذا النوع أمهله األصوليون ،وذكره الفقهاء"(.)1
ومراده ابألصوليني هنا قبل اتج الدين السبكي( ،)2إذ مل أقف
على من ذكرها من األصوليني قبله ،وإمنا كثر ذكرها قبله عند الفقهاء
وخاصة املتأخرين منهم.
وقد نقل عن تقي الدين السبكي قوله" :وأول من علمناه ذكر
هذا إمام احلرمني اجلويين( ،")3وذلك يف كتاب الشهادات من النهاية،
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"400 :1 ،
( )2هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي حممد بن هبادر
بن عبد هللا الزركشي ،برع يف الفقه واألصول واحلديث واألدب ،من
مصنفاته :مجع اجلوامع ،ورفع احلاجب يف األصول ،واألشباه والنظائر يف
القواعد الفقهية ،تويف سنة 771هـ يف مصر .انظر :ابن العماد" ،شذرات
الذهب" ،125 :6 ،والعسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر،
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة( ،ط ،2حيدر آابد -اهلند :جملس دائرة
املعارف العثمانية1972 ،م)245 :2،
) (3هو أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين ،عرف إبمام احلرمني ،برع يف
األصول والفقه ،ودرس احلديث ،له عدة مؤلفات ،منها :غياث األمم
(الغياثي) ،والربهان يف األصول ،تويف سنة478هـ يف نيسابور .انظر:
الوهاب بن علي" ،طبقات الشافعية الكربى"،
السبكي ،اتج الدين بن عبد ّ
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وهو من مصنفاته الفقهية ،إال أن الزركشي قد تعقبه يف تشنيف
املسامع ،وبني أن اجلويين مل ينفرد بذكر خالف األوىل ،وإمنا سبقه إىل
ذلك متأخرو الفقهاء ،ابعرتاف اجلويين نفسه(.)1
ولع ّل إمهال األصوليني هلذه املسألة راجع إىل عدها من مراتب
املكروه أو مرادفاته ،بعكس الفقهاء الذين يرجع اهتمامهم خبالف
األوىل إىل طريقتهم يف البحث التفصيلي لألحكام(.)2
دراسة املسألة:
املشهور عند مجهور األصوليني أن األحكام التكليفية مخسة
هي :اإلجياب ،والندب ،واإلابحة ،والكراهة ،والتحرمي( ،)3إال أن هناك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق :د .حممود الطناحي و د .عبد الفتاح احللو( ،ط ،2د.م :هجر
للطباعة1413 ،ه) ،176 :5 ،وابن العماد" ،شذرات الذهب":3 ،
385
( )1انظر :الزركشي ،حممد بن هبادر" ،تشنيف املسامع شرح مجع اجلوامع"،
حتقيق :أيب عمرو احلسيين بن عمر( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1420ه)161 :1 ،
( )2انظر :البيانوين ،حممد أبو الفتح (دكتور)" ،احلكم التكليفي يف الشريعة
اإلسالمية"( ،ط ،1دمشق :دار القلم1409 ،هـ)227 ،
( )3انظر :القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس" ،شرح تنقيح الفصول" ،حتقيق :طه
عبد الرؤوف سعد( ،ط ،1د.م :شركة الطباعة الفنية املتحدة1973 ،م)،
ص ،58واهلندي ،صفي الدين حممد عبد الرحيم" ،هناية الوصول يف دراية
األصول" ،حتقيق :د.صاحل بن سليمان اليوسف ،و د.سعد سامل السويح( ،ط،1
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من استدرك على األصوليني و زاد قسماً سادسا ،ومساه( :خالف
األوىل) ،وجعله واسطة بني الكراهة واإلابحة ،أخذاً من متأخري
الفقهاء ،حيث فرقوا بني املكروه وخالف األوىل يف مسائل عديدة ،إال
أهنم اختلفوا فيما بينهم يف تفسريمها على قولني:
األول :املكروه ما فيه هني مقصود ،وعكسه خالف األوىل .وهو
قول اجلويين ونسبه إىل متأخري الفقهاء(.)1
والثاين :املكروه ما فيه هني خمصوص ،وخالف األوىل :ما ليس
فيه هني خمصوص .وهو قول اتج الدين السبكي ،وبه قال بعض
متأخري األصوليني(.)2
ومن أمثلته عندهم :صوم يوم عرفة للحاج ،فهو خالف األوىل،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املكرمة :املكتبة التجارية1416 ،هـ) ،505 :2 ،واملقدسي ،أبو حممد عبد
مكة ّ
هللا بن أمحد بن قدامة" ،روضة الناظر وجنة املناظر"( ،ط ،2د.م :مؤسسة الراين،
1423هـ) ،146 :1 ،والطويف ،سليمان بن عبد القوي" ،شرح خمتصر الروضة"،
حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1407هـ)284 :1 ،
( )1انظر :احمللي ،حممد بن أمحد" ،البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع" ،حتقيق :مرتضى
علي الداغستاين( ،د.ط ،بريوت :مؤسسة الرسالة1426 ،ه)،115 :1 ،
والزركشي" ،تشنيف املسامع" ،162 :1واملرداوي" ،التحبري"1009 :3 ،
( )2انظر :السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن علي" ،رفع احلاجب عن خمتصر
ابن احلاجب" ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معوض( ،ط ،1بريوت:
عامل الكتب1999 ،م) ،113 :1 ،والزركشي" ،البحر احمليط"400 :1 ،
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إذ ليس فيه هني خمصوص ،فال يسمى مكروهاً.
وأما اجلمهور فريونه مرادفاً للمكروه أو قسماً من أقسامه،
لكوهنما مشرتكني يف احلد واألثر املرتتب عليهما.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها يف ارتباطها أبحد املباحث املهمة يف
علم أصول الفقه ،وهو األحكام التكليفية ،إذ يعد خالف األوىل تبعا
هلا ،سواء قلنا بكونه قسما من املكروه أو قسيماً له ،إال أن أكثر
األصوليني مل يعتنوا به ابلرغم من انتشاره يف كتب الفقه؛ لكوهنم يرونه
قسما من املكروه ،ودرجة من درجاته سواء أطلقنا عليه مكروهاً أو
خالف األوىل ،فهو ال خيرج عن املكروه عندهم.
املطلب الرابع :ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم
من وصف املسألة بعدم الذكر:
قال الزركشي رمحه هللا " :ومل يتعرضوا –يعين األصوليني -لرتكه
صلى هللا عليه وسلم".
وابلتتبع والنظر يف هذه املسألة جند أن عددا من األصوليني قد
ذكر هذه املسألة ،منهم ابن السمعاين يف قواطعه ،حيث قال " :إذا ترك
النيب صلى هللا عليه وسلم شيئاً وجب علينا متابعته فيه".
ويعود عدم ذكر هذه املسألة إىل أن الرتك فعل عند أكثر
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()1

األصوليني ،فاكتفوا ابلكالم عن الفعل عن بيان أحكام الرتك .
دراسة املسألة:
يعرف بيان النيب صلى هللا عليه وسلم ابلقول والفعل ومن البيان
ابلفعل بيان الرتك عند مجهور العلماء ،إذ الرتك فعل عندهم(.)2
وملا كان الرتك فعال انسب أن أيخذ يف تقسيمه تقسيم الفعل،
فيقسم ترك النيب صلى هللا عليه وسلم إىل:
-1ما كان تركه على مقتضى الطبيعة البشرية والعادة ،مثل ترك تناول
بعض األطعمة مبقتضى اجلِبِلّة ،وهو ما يسمى بـ (الرتك العدمي) ،وهذا
ال أتسي فيه.
-2ما كان ترك النيب  له من أجل اختصاص الرتك به دون غريه،
مثل :تركه أكل الصدقة.
-3ما أراد به النيب  التشريع ألمته أبن يقصد يه البيان أو وجد
مقتضيه يف عهد النيب  ومل يوجد فيه مانع مينع منه ،فهذا ميتثل من
غري زايدة وال نقصان ،كرتك الزكاة يف اخلضروات ،وترك إجياب الكفارة
على املرأة يف الوقاع يف هنار رمضان.
-4ترك اإلنكار على فعل فُعل أمامه وعلم به ومل ينكره ،فهذا إقرار منه
على ذلك الفعل.
( )1انظر :اإلسنوي" ،هناية السول".566 :1 ،
( )2انظر :تقي الدين السبكي وابنه اتج الدين" ،اإلهباج" ،71 :2 ،واإلسنوي،
"هناية السول".566 :1 ،
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ومن أمثلته :ترك اإلنكار على من صلى ركعيت الفجر بعد صالة
الفجر(.)1
-5ترك النيب لفعل أمر به أو أوجبه اللفظ العام أو سبق له فعله،
للداللة على عدم وجوبه.
من أمثلته :عدم مواظبة النيب  على الوضوء لكل صالة يف
فتح مكة(.)2
-4أن يكون الرتك جمردا ،وهو ما مل يكن من األقسام السابقة ،وهو
على ثالثة أنواع:
النوع األول :ما علم حكمه يف حق النيب  بدليل ،فهذا
يكون حكمنا فيه كحكمه.
النوع الثاين :ما مل نعلم حكمه يف حقه ،ولكن ظهر فيه أنه تركه
( )1أخرجه الرتمذي ،حممد بن عيسى" ،سنن الرتمذي" ،حتقيق :أمحد شاكر،
(ط ،2مصر :شركة مطبعة البايب احلليب1975 ،ه) .يف سننه ،كتاب
الصالة ،ابب تفريع أبواب التطوع رقم  ،1267وابن حنبل ،أبو عبد هللا
أمحد بن حممد" ،مسند اإلمام أمحد" ،حتقيق :شعيب األرانؤوط( ،ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه).531 :2 ،
( )2أخرجه مسلم ،القشريي ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم "املسند الصحيح
املختصر" ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،د.ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،د.ت) ،كتاب الطهارة ،ابب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد
رقم. 420
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تعبدا ،فهذا حيمل على الكراهة يف حقه وحقنا.
()1
من أمثلته :ترك النيب  رد السالم على من سلم عليه وهو يبول
النوع الثالث :ما مل يعلم حكمه يف حق النيب  ومل يظهر فيه
أنه تركه تعبداً وتقرابً ،فيحمل على أنه من ترك املباح.
من أمثلته :ترك السري يف انحية من الطريق.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة من خالل:
 -1ارتباطها أبفعال النيب 
 -2ينبين على هذه املسألة عدد من الفروع الفقهية ،منها:
طهارة املين أو جناسته:فقد اختلف الفقهاء يف املسألة على قولني:
()3
()2
القول األول :املين جنس .وبه قال احلنفية واملالكية  ،وهو

( )1أخرجه أبو داود ،السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث" ،سنن أيب داود"،
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( ،د.ط ،بريوت :املكتبة العصرية ،د.ت)،
كتاب الطهارة ،رقم ،17وصححه األلباين ،ورواه أمحد يف "املسند".80 :5 ،
( )2انظر :السرخسي ،حممد بن أمحد ،املبسوط( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة،
1414هـ)80 :1 ،
( )3انظر :احلطّاب ،مشس الدين حممد بن حممد ،مواهب اجلليل شرح خمتصر
خليل( ،ط ،2بريوت :دار الفكر1412 ،ه)104 :1 ،
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قول عند احلنابلة(.)1
القول الثاين :املين طاهر .وبه قال الشافعية( ،)2وهو قول احلنابلة(.)3
وقد بىن من قال بطهارة املين قوله على أن النيب  مل أيمر
أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثوبه من املين.
ولو كان املين جنساً ملا ترك بيانه ،فلما ترك النيب  ذلك دل
على أنه طاهر.
املطلب اخلامس :من مسالك العلة :التصريح بلفظ احلكمة
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على إمهال األصوليني هلذه املسألة
بقوله" :وهذا أمهله األصوليون ،وهو أعالها"( ،)4مث مثل له بقوله تعاىل:

(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)  .القمر آية5
يفسر إمهال األصوليني لذكر هذا املسلك هو عدم
ولعل ما ّ
وقوفهم على مثال له ،وعدم تسليمهم بداللة اآلية السابقة على التعليل
( )1انظر :الفتوحي ،حممد بن أمحد" ،شرح منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع
التنقيح وزايدات" ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،د.ط،
بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،هـ)102 :1 ،
( )2انظر :اخلطيب الشربيين ،مشس الدين حممد بن أمحد ،مغين احملتاج إىل معرفة
ألفاظ املنهاج( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه)91 :1 ،
( )3انظر :الفتوحي" ،شرح منتهى اإلرادات"102 :1 ،
( )4الزركشي" ،البحر احمليط"239 :7 ،
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–كما سيأيت بيانه عند دراسة املسألة.
صرحت بذكر
وجتدر)1اإلشارة إىل أن بعض كتب علوم القرآن قد ّ
هذه املسألة( .
دراسة املسألة:
ذكر األصوليون أنواعا كثرية ملسالك العلة والطرق الدالة عليها،
وأعظم هذه األنواع وأجلها على اإلطالق :النص ،وقسموا النص إىل:
قاطع ،وظاهر(.)2
وجعلوا للنص القاطع ألفاظاً ختصه ،وال حتتمل غري العلية ،إال
أهنم قد تفاوتوا يف حصر هذه األلفاظ ،فهناك من جعلها أربعة ،وهي:
( )1انظر :الزركشي ،حممد بن هبادر" ،الربهان يف علوم القرآن" ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الكتب1957 ،م)،91 :3 ،
والسيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر" ،اإلتقان يف علوم
القرآن" ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية للكتاب،
1974م)255 :3 ،
( )2انظر :الغزايل ،ابو حامد حممد بن حممد" ،املستصفى" ،حتقيق :عبد السالم
عبد الشايف( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه)،288 :2 ،
وأبو اخلطاب الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد" ،التمهيد يف أصول الفقه"،
حتقيق :مفيد حممد أبو عمشة( ،ط ،1جامعة أم القرى ،مركز البحث
العلمي وإحياء الرتاث1406 ،هـ) ،9 :4 ،واملقدسي" ،روضة الناظر"،
 ،83:وتقي الدين السبكي وابنه اتج الدين" ،اإلهباج".43 :3 ،

- 28 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

كي ،وألجل أو من أجل ،وإذن ،ولعلة كذا( ،)1وهناك من اكتفى
بثالثة دون األخري(.)2
وتوسع الزركشي فجعلها مخسة ألفاظ ،بزايدة :التصريح بلفظ
احلِ َكم ،وجعل هذا اللفظ هو أعلى مراتب النص القاطع الدال على
العليّة.
وقد ذكر ابن القيم يف كتابه" :شفاء العليل" هذا اللفظ وجعله
من األلفاظ الدالة على حكمة هللا وأن أحكامه جاءت ملصلحة،
وليست عبثاً ،وفسر "احلكمة" أبهنا العلم النافع والعمل الصاحل ،وقال:
"ومسي حكمة ألن العلم والعمل قد تعلقا مبتعلقهما وأوصال إىل
غايتيهما ،وكذلك ال يكون الكالم حكمة حىت يكون موصالً إىل
الغاايت احملمودة واملطالب النافعة ،فيكون مرشدا إىل العلم النافع
فحصل الغاية املطلوبة"(.)3
والعمل الصاحلّ ،
ﲼﲾﲿ
ﲽ
وقد استدلوا على ذلك بقوله تعاىل ﱡ ﲻ

( )1انظر :ابن أمري احلاج ،حممد بن حممد بن حممد" ،التقرير والتحبري شرح
التحرير البن اهلمام"( ،،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه):3 ،
310
( )2انظر :اآلمدي ،أبو احلسن علي بن أيب علي" ،اإلحكام يف أصول األحكام"،
حتقيق :الشيخ عبد الرزاق عفيفي( ،بريوت :املكتب اإلسالمي)252 :3 ،
( )3ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر" ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر
واحلكمة والتعليل"( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة1398 ،ه) ،ص191
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ﳀﱠ آية  5من سورة القمر ،إذ دلت اآلية على أن أفعاله سبحانه
صادرة عن حكمة ابلغة ألجلها فعل ،ومصاحل ألجلها حكم.
اعرتض على إيراد هذه اآلية للتمثيل ملسلك التصريح
وقد ُ
ابحلكمة ،إذ إهنا مل ترد للتعليل ،بدليل سياق اآلايت قبلها ،إذ وردت
لبيان حال املنكرين للبعث وقيام الساعة ،مث وضحت عاقبة كذهبم ،وأن
ذلك من أبلغ احلِكم ،فال تعليل فيها ،فوضع لفظ احلكمة هنا ال يدل
على التعليل ،وال يشعر به.
بيد أن هؤالء قد استدركوا يف كالمهم وبينوا أن هذه اللفظة بغض
النظر عن وجود مثال هلا يف الشرع إال أهنا من ألفاظ النص الصريح القاطع
إذا ورد يف مقام التعليل حلكم من األحكام ،ومثلها لفظة "لعلة كذا" أو
"لسبب كذا" يذكرها األصوليون وليس هلا مثال يف الشرع(.)1
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها ابرتباطها مبسالك العلة ،والطرق الدالة
عليها ،والعلة –كما هو معلوم -الركن األساس من أركان القياس ،وهو
الدليل الرابع من األدلة املتفق عليها.
وأيضا فإن لفظ "احلكمة" من األلفاظ الصرحية يف التعليل ،فال
( )1انظر :شليب ،حممد مصطفى" ،تعليل األحكام"( ،ط ،1بريوت :دار النهضة
العربية1401 ،هـ) ،ص ،158السعدي ،عبد احلكيم عبد الرمحن (دكتور)،
"مباحث العلة يف القياس عند األصوليني"( ،ط ،2د.م :دار البشائر
اإلسالمية1421 ،هـ) ،ص348

- 30 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

حتتمل غريه ،بل عدها الزركشي أعلى مراتب النص الصريح.

املطلب السادس. :جميء "إذ" للتعليل
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص بعض شراح مجع اجلوامع على عدم تعرض األصوليني هلذه
ّ
املسألة ،ومنهم:
الزركشي يف تشنيف املسامع ،إذ قال( :ومما مل يذكره األصوليون
"إذ")( .)1واحلافظ العراقي()2يف الغيث اهلامع ،حيث قال( :ومن ألفاظ
التعليل" :إذ" كما ذكره ابن مالك( ،)3ومل يتعرض له األصوليون)(.)4
( )1الزركشي" ،تشنيف املسامع"265 :3 ،
( )2هو أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي ،برع يف الفقه واحلديث واألصول
وغريها من العلوم ،له:شرح سنن أيب داود ،والغيث اهلامع ،تويف ابلقاهرة
سنة826هـ .انظر :الشوكاين ،حممد بن علي" ،البدر الطالع مبحاسن من
بعد القرن السابع"( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة ،د.ت) ،70 :1 ،و
الزركلي ،خري الدين حممد بن حممود" ،األعالم"( ،ط ،15د.م :دار
العلم للماليني2002 ،م)132 :1 ،
( )3هو حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي ،شيخ النحاة يف زمانه ،برع يف النحو
والصرف ،له :منظومة األلفية يف النحو وشرح التسهيل ،تويف سنة 672هـ
املذهب
انظر:
ابن املل ّقن ،املؤلف عمر بن علي التكروري ،العقد ّ
يف طبقات املذهب ،حتقيق :أمين نصر األزهري( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1417 ،هـ) ،ص371
()4العراقي ،ويل الدين أيب زرعة أمحد" ،الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع" ،حتقيق:
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ويفهم من كالم الشراح أن مرادهم عدم تعرض متقدمي
األصوليني هلذه املسألة قبل اتج الدين السبكي ،إذ مل يسبق أن أوردها
أحد قبله من األصوليني –فيما أعلم -ضمن األلفاظ الدالة على
التعليل.
()1
وقد ذكر العطار يف حاشيته ما يدل على هذا ،حيث قال( :ألنه مل
يذكره األصوليون ،أي :متقدموهم ،فال ينايف ذكر بعض متأخريهم أنه
من املسالك)(. )2
ولعل عدم ذكر األصوليني هلذه املسألة راجع إىل أتثرهم برأي
أكثر علماء اللغة والنحو يف عدم إفادة "إذ" للتعليل.
دراسة املسألة:
من مسالك العلة :النص الظاهر ،وقد ذكر األصوليون عدداً من
ألفاظ النص الظاهر الدالة على التعليل ،غري أهنم اختلفوا يف عددها،
وماهيّتها ،ومن هذه األلفاظ اليت ذكرها عدد قليل من األصوليني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة قرطبة للبحث العلمي( ،ط ،1د.م :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،
1420ه)58 :3 ،
( )1هو حسن بن حممد العطار ،شيخ األزهر يف زمانه ،برع يف األصول واملنطق،
له:حاشية على التهذيب يف املنطق ،وحاشية على شرح احمللي يف األصول،
تويف يف القاهرة سنة1250هـ .انظر :الزركلي" ،األعالم".236 :2 ،
( )2العطار ،،حسن" ،حاشية العطار على مجع اجلوامع"( ،د.ط ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ت)266 :2 ،
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وحكوا اخلالف يف داللتها على التعليل ،لفظة "إذ" ،إذ ذكروا فيها
قولني:
القول األول" :إذ" ظرف ملا مضى من الزمان ،وفيها معىن
التسبب وليست سببية خالصة .وهو منسوب إىل مجهور النحاة(.)1
القول الثاين" :إذ" حرف دال على التعليل .وبه قال ابن مالك
يف شرح التسهيل( ،)2وهو ظاهر اختيار اتج الدين السبكي يف مجع
اجلوامع(.)3
واستدل هؤالء ،بعدد من اآلايت اليت جاءت فيها "إذ" للتعليل ،ومنها:
-1قوله تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ .آية  16من
سورة الكهف.
-2قوله تعاىل ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱠ آية 39من سورة الزخرف.
وأما أصحاب القول األول فقد ذكروا أن "إذ" جاءت يف
( (1انظر :ابن عقيل املصري ،عبد هللا بن عبد الرمحن" ،شرح ابن عقيل على
ألفية ابن مالك" ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد( ،د.ط ،القاهرة :دار
الرتاث1980 ،م)191 :2 ،
( )2انظر :األندلسي : ،حممد بن عبد هللا بن مالك ،شرح التسهيل ،حتقيق :عبد
الرمحن السيد و حممد املختون( ،ط ،1د.م :دار هجر1410 ،هـ)209 : ،
( )3انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع".75 :2 ،
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النصوص الشرعية ظرفا ملا مضى من الزمان.
وأجابوا عن استدالل القائلني إبفادهتا التعليل احملض ،أبن معىن
"إذ" يف اآلايت :أهنا يف معناها يف السببيَّة ال غري ،و َّأولوا اآلايت على
حذف عامل (إذ) ،فمثال يف قوله تعاىل :ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ التقدير :ولن ينفعكم اليوم
اشرتاككم يف العذاب بسبب ظُلمكم يف الدنيا ،فهنا جاء يف "إذ" معىن
التسبب ومل تكن سببية خالصة.
أمهية املسألة وأثرها:
ترتبط لفظة "إذ" مبسالك العلة عند من يرى إفادهتا التعليل،
والشك أن مسالك العلة وعاء االجتهاد املشتمل على األوصاف
الرابطة بني األصل والفرع ،فتلحق النظري بنظريه ملواكبة املستجدات
واحلوادث من خالل عملية "القياس".
املطلب السابع :االستصحاب املقلوب
من وصف املسألة بعدم الذكر:
قال الزركشي رمحه هللا" :وهذا القسم –أي االستصحاب
املقلوب -مل يتعرض له األصوليون ،وإمنا ذكره بعض اجلدليني
املتأخرين"(.)1
ولعل مقصود الزركشي عدم تعرض األصوليني لالستصحاب
( )1الزركشي" ،البحر احمليط"25 :8 ،
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املقلوب قبل ابن السبكي ،ولكن جتدر اإلشارة إىل أن فقهاء احلنفية قد
ذكروا هذه املسألة يف كتبهم الفقهية قبل غريهم ،وأطلقوا على هذا النوع
من االستصحاب "حتكيم احلال"(.)1
ويعود سبب قلة ذكر هذه املسألة يف كتب أصول الفقه –يف
نظري -إىل أن ما استقر يف األذهان هو استصحاب الزمان املاضي يف
احلاضر ،أما استصحاب احلاضر يف املاضي فهو غريب.
دراسة املسألة:
ِّ
عرف االستصحاب املقلوب أبنه :استصحاب احلاضر يف
املاضي أو ثبوت أمر يف الزمن األول لثبوته يف الزمن الثاين لعدم وجود
ما يصلح للتغيري(.)2
وقد نقل اخلالف يف حجية هذا النوع من االستصحاب على قولني:
القول األول :أنه حجة .نسبه بعضهم إىل أكثر فقهاء
احلنفية( ،)3ونسبه ابن السبكي وغريه إىل الشافعية(.)4
( )1انظر :الضوحيي ،أمحد (دكتور)" ،االستصحاب املقلوب"( ،جملة العلوم
الشرعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية2007 ،م) ،ص.13
( )2انظر :تقي الدين السبكي وابنه اتج الدين" ،اإلهباج".170 :3 ،
( )3انظر :الضوحيي" ،املرجع السابق" ،ص ،13والزيلعي ،عثمان بن علي،
"تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق"( ،ط ،1د.م :املطبعة الكربى األمريية،
1313ه)200 :4 ،
( )4انظر :تقي الدين السبكي وابنه اتج الدين" ،اإلهباج"،170 :3 ،
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القول الثاين :ليس حجة .وبه قال بعض الشافعية وهو اختيار
بعض القائلني بعدم حجية االستصحاب مطلقا(.)1
دليل القول األول:
أن األصل الثابت عدم تغري الوضع حىت أييت ما يغريه عن أصله،
فإذا ثبت الوضع يف احلال على شيء ،اقتضى استصحاب احلال يف
الزمن املاضي ،ألنه لو كان الوضع غريه فيما مضى لزم أن يكون كذلك
يف الزمن احلايل ،واألصل عدم ذلك(.)2
دليل القول الثاين:
أن املستقر يف األذهان هو استصحاب الواقع يف الزمان املاضي
إىل الزمن احلاضر ،أما استصحاب احلاضر يف املاضي فهو خمالف
لبداهة العقول وتصرف غريب(.)3
أثر املسألة:
ينبين على هذه املسألة عدد من الفروع الفقهية ،منها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والزركشي" ،البحر احمليط".25 :8 ،
( )1انظر :الزركشي" ،املرجع السابق" ،25 :8 ،والزركشي" ،تشنيف املسامع"،
 ،427 :3والضوحيي" ،االستصحاب املقلوب" ،ص39
( ) 2انظر :تقي الدين السبكي وابنه اتج الدين" ،املرجع السابق"،170 :3 ،
والزركشي" ،البحر احمليط"25 :8 ،
( )3الزركشي" ،املرجع السابق"25 :8 ،
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ما أورده احلنفية يف كتبهم الفقهية حيث قالوا :إذا اختلف املؤجر
واملستأجر يف جراين املاء الذي يدير الطاحونة ،فيقول املستأجر :املاء
منقطع منذ مدة طويلة فال أجر لك ،ويقول املالك :املاء ليس منقطعاً،
بل هو جا ٍر ،فوجب عليك األجر ،وال دليل وال بينة ألحدمها ،فقال
احلنفية :ينظر إىل حتكيم احلال وقت اخلصومة ،فإن كان املاء جارايً
أخذ بقول املالك ،وإن مل يكن جارايً أخذان بقول املستأجر(.)1
املطلب الثامن :هل يتجوز باجملاز عن اجملاز؟
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على عدم تعرض األصوليني هلذه
يتجوز به عن احلقيقة ،أم جيوز أن
املسألة بقوله(:هل من شرط اجملاز أن ّ
()2
يتجوز به عن اجملاز؟ وهذا مل يتعرض له األصوليون) .
ّ
ولعل مراد الزركشي هنا أن األصوليني مل يفردوا هذه املسألة ابلذكر
قبله ،وإال فإن اآلمدي( )3قد أشار هلذه املسألة يف موضعني من كتابه

( )1انظر :الزيلعي ،عثمان بن علي" ،تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق"( ،ط،1
د.م :املطبعة الكربى األمريية1313 ،ه)200 :4 ،
( )2الزركشي" ،البحر احمليط"104 :3 ،
( )3هو سيف الدين علي بن أيب علي التغليب ،فقيه شافعي برع يف الفقه
وأصوله ،له :اإلحكام يف أصول األحكام ،ومنتهى السول يف األصول ،تويف
سنة631هـ .انظر:ابن العماد" ،شذرات الذهب" ،144 :5 ،وابن
خلكان ،أمحد بن حممد" ،وفيات األعيان" ،حتقيق :إحسان عباس( ،د.ط،
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عرضاً ال قصداً أوليّاً ،-ومها:
اإلحكام -جاءت فيهما هذه املسألة َ
املوضع األول :عند تعريف النسخ يف اللغة ،إذ ذكر أن النسخ
حقيقة يف النقل ،جماز يف اإلزالة ،وأن إطالق اسم النسخ على
"الكتاب" على فرض أنه جماز ،فإنه جماز عن النقل ال عن اإلزالة
فقال(:ووجه استعارته منه :أن حتصيل مثل ما يف أحد الكتابني يف
اآلخر جتري جمرى نقله وحتويله إليه ،فكان منه بسبب من أسباب
التجوز ،وإذا كان مستعارا من النقل وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة
ّ
()1
يتجوز به يف غريه إبمجاع أهل اللغة) .
يف النقل ،إذ اجملاز ال ّ
املوضع الثاين :ذكره يف مسألة الرتجيح بني اجملاز واالشرتاك ،إذ ذكر
التجوز ابجملاز عند الكالم عن أوجه ترجيح املشرتك على اجملاز،
مسألة ّ
التجوز به يف
فقال( :الثالث :أنه-أي املشرتك لكونه حقيقياً ،-مما يصح ّ
غري حمله احلقيقي ،خبالف اجملاز فكان أوىل؛ لكثرة فائدته)(.)2
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض علماء اللغة والبالغة قد سبقوا
هؤالء يف بيان هذه املسألة ،ومنهم :الزخمشري( )3يف كتابه " :أساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بريوت :دار صادر1994 ،م)432 :1 ،
( )1اآلمدي" ،اإلحكام"103 :3 ،
( )2اآلمدي" ،املرجع السابق"134 :2 ،
()3هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري ،من كبار املعتزلة ،له:
الكشاف يف التفسري ،وأساس البالغة ،تويف سنة538هـ .انظر :ابن العماد،
"شذرات الذهب"118 :4 ،
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()1
تناول
البالغة" إذ أورد عددا من األمثلة على جماز اجملاز  ،وإن كان ُ
األصوليني للمسألة خيتلف عن تناول غريهم من علماء اللغة ،كما
سيتضح يف تصوير املسألة ودراستها.
كما يالحظ أن ما ذكره الزركشي من صورة املسألة وأمثلتها هنا
منقول نصاً من كالم العز بن عبد السالم( )2يف كتابه الذي صنفه يف
علوم القرآن ،وعنوانه " :اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز"(،)3
وإن مل يصرح بذلك الزركشي يف البحر احمليط.
ويظهر أن إمهال األصوليني هلذه املسألة عائد إىل أن املعهود يف
اجملاز أن يتجوز به عن احلقيقة ،والتجوز به عن اجملاز خروج عن هذا

( )1انظر مثال :الزخمشري ،حممود بن عمرو" ،أساس البالغة" ،حتقيق :حممد
ابسل عيون السود( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه):1 ،
 ،147و ،70 :2و،122 :2و145 :2
( )2هو عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي الدمشقي ،فقيه شافعي،
لقب بـ(سلطان العلماء) ،من مصنفاته:قواعد األحكام يف مصاحل األانم،
واإلشارة ،تويف سنة660هـ ابلقاهرة .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية
الكربى" ،80 :5 ،وحممد بن شاكر بن أمحد ،فوات الوفيات ،حتقيق:
إحسان عباس( ،ط ،1بريوت :دار صادر1973 ،م).287 :1 ،
( )3انظر :عز الدين ،بن عبد السالم" ،اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز"،
حتقيق :رمزي دمشقية( ،د.ط ،د.م ،دار البشائر اإلسالمية ،د.ت)،
ص112
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املعهود ،فيكون الكالم عنه غريباً.
دراسة املسألة:
يقصد ابلتجوز عن اجملاز أن جيعل اجملاز الذي أخذ من احلقيقة
فتجوز ابجملاز الثاين عن األول،
مبثابة احلقيقة ابلنسبة إىل جماز آخرّ ،
لعالقة بينهما(.)1
مثاله :لفظ "الصارم" يطلق يف احلقيقة على السيف القاطع،
ويطلق جمازاً على الرجل اجل ْلد الشجاع ،ومن جماز اجملاز إطالقه على
األسد؛ للعالقة بني اجملاز األول والثاين ،وهي الشجاعة واجللد(.)2
التجوز ابجملاز عن اجملاز على قولني:
وقد اختلف األصوليون يف جواز ّ
القول األول :جواز ذلك .وهو قول كثري من األصوليني ،ونسبه
الزركشي إىل بعض الشافعية(.)3
القول الثاين :ال جيوز التجوز ابجملاز .وبه قال اآلمدي ،ونسبه
إىل علماء اللغة(.)4
أدلة القول األول:
استدلوا على قوهلم بوقوع جماز اجملاز يف كالم هللا تعاىل وكالم
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"65 :3 ،
( )2انظر :الزبيدي ،حممد بن حممد" ،اتج العروس" ،حتقيق :جمموعة من
احملققني( ،ط ،1بريوت :دار الفكر1414 ،ه)499 :32 ،
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"65 :3 ،
()4انظر :اآلمدي" ،اإلحكام"103 :3 ،
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أهل اللغة ،والوقوع دليل اجلواز ،ومن أمثلة ذلك:
-1قوله تعاىل ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱠ اآلية  235من سورة البقرة.
ﱸ
وجه الداللة :قال العز بن عبد السالم –رمحه هللا( :-فإنه جماز
الزمه
فلما َ
جتوز عنه السر ،ألنه يقع غالبا يف السرّ ،
عن جماز ،فإن الوطء ّ
سراً ،وجتُّوز ابلسر عن العقد ألنه سبب فيه ،فاملصحح للمجاز
مسي ّ
األول املالزمة ،واملصحح للمجاز الثاين التعبري ابسم السبب الذي هو
السر عن العقد الذي هو سبب ،كما مسي عقد النكاح نكاحاً لكونه
سراً ألنه سبب يف السر الذي هو
سبباً يف النكاح ،وكذلك مسي العقد ّ
النكاح ،فهذا جماز عن جماز)(.)1
 ومن جماز اجملاز ،قول الشاعر:()2
ـ ـتاق الوســيقة ج ْلــد غــري ثنيــان
نسـال الوديقـة معـ ـ
حامي احلقيقـة ّ
فأصل داللة النسل هي السقوط ،مث انتقلت جمازاً إىل سقوط
ْ

( )1العز بن عبد السالم" ،اإلشارة" ،ص 112
( )2البيت أليب املثلم اهلذيل ،وهو من البحر البسيط ،ومعناه :إذا مسع أحد
كالمك عرف كرمك وجودك ،كما أن الفرس األصيل إذا صهل عرف عتقه
بصهيله .انظر :اآلمدي : ،احلسن بن بشر" ،املؤتلف واملختلف يف أمساء
الشعراء وكناهم وألقاهبم"( ،ط ،1د.م ،د.ن1413 ،ه) ،ص،83
والعكربي :أبو البقاء ،التبيان يف شرح الديوان(طبعة :دار الكتب العلمية)
ص.238
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املولود من بطن أمه ،مث انتقلت إىل نسل الرجل من ابب جماز اجملاز –
كما يف هذا البيت.-
أدلة القول الثاين:
استدل اآلمدي على عدم جتويز التجوز ابجملاز إبمجاع أهل اللغة
عل ذلك ،واإلمجاع حجة معتربة(.)1
واإلمجاع املنقول فيه نظر ،إذ هو معارض مبا نقلته من كالم أهل
اللغة يف املسألة.
أمهية املسألة وأثرها:
أتثر هبذه املسألة عدد من الفروع الفقهية املرتبطة هبا ،ومنها:
علي كاخلمر واخلنزير وامليتة).
 إذا قال الزوج لزوجته( :أنت ّاختلفوا على أقوال:
القول األول :ال يكون ظهارا ،ولكن يرجع إىل قصده فإن قصد
البينونة وقع طالقاً ابئناً ،وإن قصد الظهار ال يكون ظهارا  .وهو
املذهب عند احلنفية(.)2
القول الثاين :يقع طالقاً ابئناً حىت لومل ينو هبا الطالق .وهو قول
أكثر املالكية(.)3
( )1انظر :اآلمدي" ،املرجع السابق"103 :3 ،
( )2انظر :ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم" ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،
(ط ،2د.م :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت)103 :4 ،
( )3انظر :أمحد" ،الشرح الكبري على خمتصر خليل مع حاشية الدسوقي"،
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القول الثالث :يقع ما نواه من طالق وظهار وميني .وبه قال
الشافعية( )1واحلنابلة(.)2
إال أن الشافعية واحلنابلة قد اختلفوا فيما إذا مل ينو قائلها شيئا
أو نوى التحرمي :فعند احلنابلة يقع ظهاراً(.)3
وعند الشافعية إذا مل ينو الطالق أو الظهار أو اليمني له
حالتان(:)4
احلالة األوىل :أن يريد به لفظ التحرمي ،فيكون قائماً مقام "أنت
علي حرام" يف اعتباره صرحيا أو كناية يف وجوب الكفارة ،كما سيأيت
ّ
تفصيله يف وجه العالقة.
احلالة الثانية :أال يريد شيئاً ،فال شيء عليه.
وجه عالقة الفرع الفقهي هبذه املسألة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(د.ط ،بريوت :دار الفكر ،د.ت)444 :2 ،
( )1انظر :اهليتمي ،أمحد بن حممد" ،حتفة احملتاج شرح املنهاج ،وهبامشه حاشية
الشرواين"( ،د.ط ،د.م :املكتبة التجارية1983 ،م)17 :8 ،
()2انظر :البهويت ،منصور بن يونس" ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"( ،د.ط،
بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ)253 :5 ،
()3انظر :املصدر السابق.
( )4انظر :الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي" ،املهذب يف فقه الشافعي"،
(د.ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت) ،13 :3 ،واهليتمي" ،املرجع
السابق" 17 :8
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تظهر العالقة من خالل ما استدل به الشافعية فيما إذا مل ينو
علي كامليتة واخلنزير )...طالقاً أو ظهاراً
الزوج من قوله لزوجته( :أنت ّ
علي
وإمنا قصد لفظ "التحرمي" ،حيث جعلوه قائماً مقام قوله(:أنت ّ
حرام) ،فإن قلنا :لفظ التحرمي صريح يف إجياب الكفارة فقوله( :أنت
علي كامليتة )...كناية عنه ،فتجب فيه الكفارة.
ّ
وإن قلنا :لفظ التحرمي ليس صرحيا يف إجياب الكفارة بل هو
علي كامليتة )...إن قصد
كناية ،فال شيء عليه يف قوله(:أنت ّ
يتجوز ابجملاز عن اجملاز،
"التحرمي" ،ألن الكناية ليس هلا كناية ،وال ّ
لضعفه.
املطلب التاسع :الشرط غري املنطوق به إذا تعقب مجال متعاطفة،
فهل يعود إىل مجيعها؟
من وصف املسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على غرابة املسألة يف كتب أصول
الفقه ،فقال (:وهذه املسألة غريبة ،مل أرها إال يف تعليق ابن أيب
هريرة(.)2()1
( )1هو أبو علي احلسن بن احلسني بن أيب هريرة ،كان إمام الشافعية يف العراق
يف زمانه ،له كتاب املسائل وشرح خمتصر املزين الكبري والصغري ،تويف ببغداد
سنة345هـ انظر :ابن خلكان" ،وفيات األعيان"130 :1 ،
()2الزركشي" ،البحر احمليط"450 :4 ،
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ومن خالل هذا النقل يتضح غرابة املسألة يف كتب أصول الفقه،
إذ مل يذكرها أحد من األصوليني قبل الزركشي وال بعده فيما أعلم ،وإمنا
ذكرت يف تعليق ابن أيب هريرة ،وهو كتاب على خمتصر املزين يف فقه
الشافعية ،وليس كتااب يف أصول الفقه ،وأول من ذكرها من األصوليني فيما
بني يدي من مصنفات أصولية هو كتاب البحر احمليط للزركشي.
ويظهر أن إمهال األصوليني هلذه املسألة راجع إىل اكتفائهم
مبسألة( :الشرط إذا تعقب مجال متعاطفة) بغض النظر عن كونه منطوقا
به أم ال.
دراسة املسألة:
يعد الشرط أحد املخصصات املتصلة ،ومن املسائل املتعلقة به
مسألة تعقبه مجال متعاطفة بعضها على بعض ،وهي منقسمة إىل مسألتني:
األوىل :تعقب الشرط مجال معطوفة مع كونه منطوقاً به ،مثل:
نسائي طوالق وأموايل صدقة وعبيدي أحرار إن دخلتم الدار ،وهي
املقصودة عند إطالق األصوليني ملسألة تعقب الشرط مجال متعاطفة
هل ترجع إىل اجلميع أو أقرب مذكور؟.
وقد نقل عدد من األصوليني االتفاق على أن الشرط يرجع إىل
()1
مجيع اجلمل( ،)1ويف صحة هذا اإلمجاع نظر ،إذ نقل عن بعض النحاة
( )1وممن نقل االتفاق :أبو اخلطاب يف "التمهيد" ،92 :2 ،والرازي يف
"احملصول"62 :3 ،
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وبعض األدابء أن الشرط خاص ابجلملة اليت تليه ‘ فإن أتخر الشرط
اختص ابجلملة األخرية ،وإن جاء متقدماً اختص ابجلملة األوىل.
والثانية :تعقب الشرط مجال متعاطفة إال أنه غري منطوق به
ولكن دل الدليل على عوده على بعض اجلمل املتعاطفة ،فهل يعود
الشرط إىل مجيع اجلمل املتعاطفة بعضها على بعض أو يعود إىل البعض
الذي دل الدليل اخلارجي على عود الشرط إليه؟ وهذه هي املسألة
املقصودة هنا ،وسيأيت مثاهلا.
وقد ذكر الزركشي –رمحه هللا -يف هذه املسألة قولني(:)3
القول األول :يعود الشرط إىل مجيع اجلمل .وهو قول بعض
القائلني بعود الشرط املنطوق به إىل مجيع اجلمل املتعاطفة ،وصرح
الزركشي أبنه وجه عند الشافعية.
دل عليه الدليل اخلارجي يف
القول الثاين :يعود الشرط إىل ما ّ
بعض املذكورات .وهو وجه عند الشافعية.
أدلة القول األول:
ميكن أن يستدل هلم بقياس عود الشرط غري املنطوق به إىل مجيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :ابن اللحام البعلي ،عالء الدين علي بن حممد" ،املختصر يف أصول
الفقه على مذهب أمحد بن حنبل" ،حتقيق :د.حممد مظهر بقا( ،د.ط،
املكرمة :جامعة امللك عبد العزيز ،د.ت) ،ص121
مكة ّ
( )2انظر :الرازي" ،احملصول"62 :3 ،
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"450 :4 ،
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اجلمل على عود الشرط املنطوق به إىل مجيع اجلمل املتعاطفة ،وال فرق
بينهما ،من جهة:
 -1كوهنما متعلقني مبشروطهما وال يستقالن عنهما ،فالشرط إذا
تعلق آبخر الكالم نصاً أو داللة فإنه يرجع إىل أوله.
 -2أن واو العطف جتعل اجلمل املتعاطفة كاجلملة الواحدة ،القتضائها
التشريك واجلمع ،وال فرق يف هذا بني اجلمل املشتملة على شرط
ملفوظ أو دل عليه الدليل اخلارجي.
دليل القول الثاين:
أن هناك فرقاً بني الشرط املنطوق به والشرط املدلول عليه من غري
نطق ،فاألول داللته لفظية والثاين داللته التزامية ،والداللة اللفظية أقوى(.)1
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها من خالل:
 -1ارتباطها أبحد املخصصات املتصلة وهو الشرط.
 -2ينبين على هذه املسألة عدد من الفروع الفقهية ،من أمهها:
اشرتاط الفقر الستحقاق ذوي القرىب نصيبهم يف الفيء:اختلف الفقهاء يف املسألة على قولني:
القول األول :يعطى ذوو القرىب من الفيء ،ويستوي يف ذلك

( )1انظر :الزركشي" ،املرجع السابق"450 :4 ،
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غنيهم وفقريهم .وبه قال اجلمهور .
القول الثاين :يعطى الفقراء منهم دون األغنياء .وهو قول
احلنفية( ،)2ووجه عند الشافعية(.)3
ومن أدلة هذا القول :أن سائر من ذكروا مع ذوي القرىب ،وهم:
اليتامى ،واملساكني ،وابن السبيل يف قوله

تعاىل ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅ

ﲆ ﲇ ﱠ آية 7 :من سورة احلشر -مل يستحقوا نصيبهم من
الفيء إال بشرط الفقر واحلاجة ،وهذا الشرط وإن مل ينص عليه إال أن
الدليل قد قام عليه يف هؤالء ،فيلحق هبم سهم ذوي القرىب ،فال
يستحقونه إال مع احلاجة والفقر ،فالشرط إذا نيط آبخر الكالم نصاً أو
داللة رجع إىل ّأوله(.)4
( )1انظر :ابن بزيزة" ،روضة املستبني" ،613 :1 ،والروايين ،عبد الواحد بن
عبد احملسن ،حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي ،حتقيق :طارق فتحي
السيد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م)،267 :6 ،
واملرداوي ،عالء الدين علي بن سليمان" ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف"( ،ط ،2د.م :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).161/1 ،
( )2انظر :البابريت ،حممد بن حممد" ،العناية شرح اهلداية"( ،د.ط ،بريوت :دار
الفكر ،د.ت)508 :5 ،
( )3انظر :املاوردي" ،احلاوي الكبري".435 :8 ،
( )4انظر :البابريت" ،املرجع السابق" ،508 :5 ،والزركشي" ،البحر احمليط450 :4 ،

- 48 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

املطلب العاشر :إذا حكم احلاكم يف مسألة باجتهاده ومل يعلم
بالنص ثم وجد النص كما حكم به ،فهل ينقض اجتهاده؟
من وصف املسألة بعدم الذكر:
قال اتج الدين السبكي يف األشباه والنظائر(:وهي مسألة غريبة
مل أجدها يف غري هذه الفتاوى)(.)1
ويقصد ابلفتاوى هنا فتاوى أيب منصور الصباغ املعروف
ب"صاحب الشامل يف الفقه" ،حيث نقل فيها حادثة حصلت يف
القرن اخلامس اهلجري واستفيت شيخ الشافعية أبصبهان يف ذلك الوقت
أبو بكر حممد بن اثبت اخلجندي( ،)2فأفىت أبن احلكم انفذ ،وكذلك
استفيت أبو نصر بن الصباغ( ،)3فأفىت بعدم نفاذ احلكم إال من حني
( )1السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن علي" ،األشباه والنظائر"( ،د.ط،
بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ)408 :1 ،
( )2هو أبو بكر حممد بن عبد اللطيف بن اثبت اخلجندي ،كان صدر العراق
يف زمنه ،وهو من فقهاء الشافعية ،برع يف الفقه واشتهر حبفظ احلديث ،تويف
سنة552هـ .انظر :الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد" ،سري
أعالم النبالء"( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،ه)387 :2 ،
( )3هو أبو حممد عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد البغدادي املعروف اببن
الصباغ ،شيخ الشافعية يف زمانه ،له :العدة يف األصول ،والشامل يف الفقه،
تويف سنة 477هـ .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية" ،23 :3 ،ابن
العماد" ،شذرات الذهب".214 :6 ،
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وجود النص.
وسبب عدم ذكر األصوليني هلذه املسألة راجع–يف نظري -إىل
قلة تصور نقض احلكم يف مسألة مل يتغري فيها اجتهاد اجملتهد ،وإمنا كان
االختالف يف مستند احلكم-وهللا أعلم.-
دراسة املسألة:
تتعلق هذه املسألة مبسألة "نقض احلكم يف االجتهادايت" ،إذ
تنقسم مسائل االجتهاد من حيث نقض حكمها وعدمه إىل قسمني:
القسم األول :املسائل االجتهادية اليت تغري اجتهاد اجملتهد فيها
بناء على دليل ظين يراه راجحا ،فهذه ال جيوز نقض احلكم األول فيها
ابتفاق العلماء ،واستثىن العلماء من ذلك حاالت ينتقض فيها احلكم
األول ،وهي:
 -1إذا تغري اجتهاده بعد أن تبني له خمالفة حكمه األول لدليل قاطع
من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس جلي ابتفاق العلماء(.)1
()2
 -2إذا حكم على خالف اجتهاد نفسه ،عند مجهور العلماء
وحكى بعضهم االتفاق عليها( ،)3وقد اختلفوا هل يسمى ذلك:
()1انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع" ،595 :4 ،والعراقي ،ويل الدين أيب زرعة أمحد،
"الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع" ،حتقيق :مكتبة قرطبة للبحث العلمي( ،ط،1
د.م :الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1420 ،ه)888 :3 ،
()2انظر :املصادر السابقة.
()3انظر :ابن أمري احلاج" ،التقرير والتحبري".335 :3 ،
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" نقضا لالجتهاد" أو ال()1؟.
القسم الثاين :املسائل اليت مل يتغري اجتهاد اجملتهد فيها ،وإمنا
حكم فيها ابجتهاده من غري أن يعلم ابلنص فيها ،مث عثر على النص،
فوجده كما حكم به ،فهل يكون احلكم انفذا قبل العثور على النص،
أو ينقض احلكم قبل العثور على النص فال يكون انفذا إال بعد العثور
على النص؟.
وهذه هي املسألة حمل البحث هنا ،والنقض فيها أو عدمه
مرتبط مبستند احلكم ،فهل يعد العثور على مستند احلكم وهو النص
انقضاً لنفس احلكم الذي توصل إليه قبل العلم ابلنص ،فال ينفذ احلكم
إال حني وجود النص من غري حكم متجدد؟
حكى اتج الدين السبكي يف هذه املسألة قولني(:)2
القول األول :ال ينقض احلكم ،بل يكون انفذا قبل العثور على
النص ،ويستثىن من ذلك ما إذا كان احلكم قبل العثور على النص صادرا
عن هوى أو خلل من اجملتهد ،فال ينفذ وإن صادف احلق .وبه قال
بعض العلماء ،منهم :حممد اثبت اخلجندي ورجحه اتج الدين السبكي.
القول الثاين :ينقض احلكم ،فال ينفذ إال حني وجود النص،
ويكون قبله فاسدا .وهو قول ابن الصباغ.
()1انظر :العطار" ،حاشية العطار".430 :2 ،
()2انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".408 :1 ،
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دليل القول األول:
أن اجملتهد ملا استفرغ جهده يف البحث عن النص فلم يعثر عليه
جاز له العمل ابجتهاده ،فإذا صادف الصواب كان انفذا ،وكان العثور
على النص توفيقا وسعادة.
دليل القول الثاين:
أن احلكم الصادر قبل تبني النص إمنا ثبت بدليل عقلي أو
قياس ،ومستند احلكم يف حقيقته اثبت ابلنص ال بدليل متأخر عنه
كالقياس ،فيكون فاسد االعتبار.
وقد اعرتض على هذا االستدالل أبنه ضعيف ،إذ إن فساد
االعتبار ال يظهر إال إذا جاء القياس يف مقابلة النص ،وهنا حكم
القياس موافق حلكم النص ،فال وجه له.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها من خالل ارتباطها أبحد األبواب
واملباحث املهمة يف كتب أصول الفقه ،وهو ابب االجتهاد ،وترتبط
على وجه اخلصوص مبسألة نقض احلكم يف االجتهادايت ،إذ تعد هذه
املسألة فرعا من فروعها.
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املبحث الثاني :املسائل املوصوفة بقلة الذكر
املطلب األول :عود االستثناء املتوسط بني مجلتني
من وصف املسألة بقلة الذكر:
قال الزركشي يف البحر احمليط " :أما املتوسط ،فإن ختلل بني
فقل من تعرض له"(.)1
مجلتني ،إحدامها معطوفة على األخرىّ ،
ولعل مرد قلة ذكر هذه املسألة راجع إىل قلة وقوع االستثناء
املتوسط خبالف املتأخر ،ابلرغم من اهتمام علماء البالغة به يف كتبهم.
دراسة املسألة:
إذا جاء االستثناء متوسطا بني مجلتني ،فهل يعود إليهما مجيعا،
أو يعود إىل اجلملة اليت قبله دون ما بعده
()2
نقل الزركشي هذه املسألة عن أيب إسحاق اإلسفراييين ،
وتلميذه أيب منصور البغدادي( ،)3وقسمها إىل قسمني:
( )1الزركشي" ،البحر احمليط"426 :4 ،
( )2هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران ،فقيه أصويل من علماء الشافعية
ويعد من جمتهدي املذهب ،له :رسالة يف أصول الفقه ،وكتاب الرد على
امللحدين .تويف سنة418هـ .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية
الكربى" ،111 :3،وابن العماد" ،شذرات الذهب".209 :3 ،
( )3هو عبد القاهر بن طاهر التميمي ،أصويل فقيه ،من علماء الشافعية ،له :الفضل يف
أصول الفقه ،وفضائح املعتزلة .تويف إبسفرايني سنة429هـ .انظر :السبكي" ،طبقات
الشافعية الكربى"  ،136 :5وابن خلكان" ،وفيات األعيان"203 :3 ،
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األول :إذا كان لفظ األمر أو اخلرب مذكورا يف اجلملتني :املتقدمة
على االستثناء ،أو املتأخرة عنه ،مثل :أعط الفقراء من املال إال من أىب
وأعط العمال ،ففيها قوالن:
القول األول :يرجع إىل اجلملتني :املتقدمة عليه ،واملتأخرة عنه.
()1
وهو وجه عند الشافعية
القول الثاين :يرجع إىل اجلملة اليت قبله .وهو وجه عند
()2
الشافعية  ،وميكن نسبته إىل مذهب احلنفية يف هذه املسألة قياساً
على مسألة( :عود االستثناء يف األخري على مجيع اجلمل املتعاطفة
بعضها على بعض أو أقرب مذكور)
دليل القول األول:
أن العطف جيعل اجلمل املتعددة كاجلملة الواحدة ،فيصبح
املتعلق ابلواحد هو املتعلق ابجلميع ،يستوي يف هذا تقدم االستثناء أو
أتخره أو توسطه(.)3
أدلة القول الثاين:
 -1أ ّن أداة االستثناء من شأهنا أن خترج مما قبلها ال مما بعدها ،ألن
األصل يف املستثىن منه أن يكون مقدماً على املستثىن.
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".426 :4 ،
( )2انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".426 :4 ،
( )3انظر :السبكي ،هباء الدين" ،عروس األفراح شرح تلخيص املفتاح" ،حتقيق:
عبد احلميد هنداوي( ،د.ط ،د.م :املكتبة العصرية1423 ،هـ) ،ص121

- 54 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء األول

 -2وألن العامل يف املستثىن هو أداة االستثناء ،فال يتعدى االستثناء
إىل اجلملة اليت تليه ،إذ يلزم منه أتخري املستثىن منه عن املستثىن ،وهو
ممنوع(.)1
القسم الثاين :إذا مل يكن لفظ األمر أو اخلرب مذكورا يف
اجلملتني :املتقدمة على االستثناء ،أو املتأخرة عنه ،مثل :اعط أو
أعطيت الفقراء إال من أىب ،والعمال من املال ،فاحلكم هنا رجوع
االستثناء إىل مجيع اجلمل املتقدمة واملتأخرة عند الشافعية ،وأما احلنفية
فقياس مذهبهم عوده إىل اجلملة املتقدمة.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها من خالل:
-1تعد هذه املسألة من متممات الكالم عن املسألة املشهورة( :إذا
تعقب االستثناء مجال متعاطفة فإىل ماذا يعود؟).
-2ينبين على املسألة عدد من الفروع الفقهية ،منها:
إذا قال الرجل :عبدي حر إن شاء هللا ،وامرأيت طالق.فهنا جاء االستثناء بقوله" :إن شاء هللا" متوسطا ،بني مجلتني ،فإىل
ماذا يعود؟ نقل فقهاء الشافعية فيه خالفا بني علماء املذهب على قولني(:)2
( )1انظر :السبكي ،هباء الدين" ،عيون األفراح" ،ص.121
( )2انظر :اهليتمي" ،حتفة احملتاج" )1 ،270 :6 ،األنصاري" ،الغرر البهية شرح
البهجة الوردية".81 :3 ،
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القول األول :يرجع جلميع اجلمل املتقدمة واملتأخرة .وهو املعتمد
يف املذهب.
القول الثاين :إذا مل ينو عود االستثناء إىل اجلملة األخرية ال يعود
إليها .وهو قول بعض الشافعية.
املطلب الثاني :عطف العام على اخلاص
من وصف املسألة بقلة الذكر:
نص بعض شراح مجع اجلوامع على قلة تعرض األصوليني هلذه
ّ
املسألة ،ومنهم:
الزركشي يف تشنيف املسامع ،إذ قال " :واعلم أن هذه املسألة
قل من ذكرها  ،وقد وجدهتا يف كتاب أيب بكر القفال الشاشي يف
ّ
()1
األصول ،ومثلها آبية الطالق الكرمية) .
واحلافظ العراقي يف الغيث اهلامع بقوله" :وهذه مسألة غريبة،
ذكرها القفال الشاشي"(.)2
وابلرغم من قلة ذكر املسألة يف كتب أصول الفقه إال أهنا تذكر
كثريا يف كتب املفسرين وغريهم(.)3
مرد قلة ذكر هذه املسألة يف كتب األصوليني راجع إىل
لعل ّ
و ّ
( )1الزركشي" ،تشنيف املسامع"788 :2 ،
( )2العراقي" ،الغيث اهلامع389 :2 ،
( )3انظر مثال :الربهان" ،للزركشي".496 :2 ،
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استغنائهم عن ذكر هذه املسألة بذكر نظريهتا ،وهي(:عطف اخلاص
على العام) ،ولكن ترتب اخلالف الفقهي عليها -كما سيأيت -يقتضي
إفرادها ابلذكر.
دراسة املسألة:
إذا ورد لفظ خاص مث أتبع بلفظ عام عطف عليه ،فهل يوجب
ذلك ختصيص العام ،أو يبقى العام على عمومه ،ويكون جميء اخلاص
للتنبيه على أمهيته؟
مثال ذلك :قوله تعاىل ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲷ ﱠ خاص ابملطلقات ،مث
ﲸ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
عنهن ،وهو
عطف عليه لفظ عام يشمل الطلقات واملتوىف ّ

قوله ﱡ ﲹ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﲿ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﳇﱠ ،آية 4من سورة الطالق.
فهل يكون هذا العطف ختصيصا للعام؟
وقد نقل احلافظ العراقي يف هذه املسألة اخلالف الوارد يف املسألة
املشهورة (:عطف اخلاص على العام) حيث قال (:وهي عكس املسألة
املشهورة يف عطف اخلاص على العام ،وتلك خالفية بيننا وبني احلنفية،
ومدركهم هناك يف التخصيص وهو اشرتاك املتعاطفني يف األحكام
يقتضي طرد خالفهم هنا)(.)1
( )1العراقي" ،الغيث اهلامع".89 :2 ،
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وبناء على ذلك نقول :اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :عطف العام على اخلاص ال يوجب ختصيص
العام .وهو قول مجهور األصوليني(.)1
القول الثاين :عطف العام على اخلاص يوجب ختصيص العام.
وهو منقول عن احلنفية يف هذه املسألة جرايً على قوهلم يف مسألة
عطف اخلاص على العام(.)2
أدلة القول األول:
أن املقتضي للتعميم موجود وقائم ،وهو صيغة العموم ،وال يقوى
عليه اخلاص الذي عطف عليه العام ،إذ غاية ما يفيده هو االشرتاك
بني املعطوف واملعطوف عليه يف أصل احلكم الذي عطف عليه ،ال يف
صفته ،وإذا كان كذلك مل يصلح منافياً وال معارضاً له ،وإمنا غاية ما
يدل عليه التنبيه على أمهية اخلاص ضمن حكم العام.
أدلة القول الثاين:
أن حرف العطف جيعل املعطوف واملعطوف عليه كالشيء
الواحد ،وذلك يقتضي اشرتاكهما يف احلكم وصفته.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها من خالل:
( )1انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع" ،788 :2 ،والعراقي" ،املرجع السابق".89 :2 ،
( )2انظر رأيهم يف عطف اخلاص على العام يف :ابن أمري احلاج" ،التقرير
والتحبري" .233 :2
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 -1ارتباط املسألة بباب العام وما يتعلق به من خمصصات ،وهو من
األبواب املهمة يف دالالت ألفاظ الكتاب والسنة.
 -2مل تقتصر أمهية املسألة وأثرها على مباحث أصول الفقه ،وإمنا مشلت
علم التفسري ،حيث ظهر اهتمام املفسرين هبذه املسألة ابإلضافة إىل
مسألة( :عطف اخلاص على العام) وذلك لبيان التنبيه على أمهية اخلاص.
 -3ينبين على املسألة عدد من الفروع الفقهية ،منها:
-لو قال :ثلث مايل لفالن إال الكتب ،وثلث مايل له ،من غري استثناء.

هذه من املسائل اليت أوردها علماء الشافعية ،وحكوا فيها قولني
يف املذهب(:)1
القول األول :يعمل ابجلملة األوىل؛ ألهنا نص يف إخراج الكتب،
والثانية حمتملة أنه ترك االستثناء فيها ،والنص مقدم على احملتمل.
الثاين :يعمل ابجلملة الثانية ،فال خيصص العام.
وبنوا قوهلم على هذه املسألة ،حيث قالوا :إن يف الكالم عطفا
للعام على اخلاص ،وهو ال يقتضي التخصيص عندان(.)2

( )1انظر  :اهليتمي" ،حتفة احملتاج ،200 :8 ،والشرواين ،عبد احلميد" ،حاشية
اإلمام عبد احلميد الشرواين مطبوع مع حتفة احملتاج" البن اهليتمي( ،د.ط،
مصر :املكتبة التجارية الكربى1357 ،ه)78 :7 ،
( )2انظر :الشرواين" ،حاشية الشرواين".78 :7 ،
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املطلب الثالث :محل املتواطئ واملشكك على مجيع معانيه
من وصف املسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي على قلة من تعرض حلمل املتواطئ واملشكك على
قل من تعرض هلما)(.)1
مجيع معانيه بقوله(:وهااتن املسألتان ّ
ويالحظ هنا أن عددا من األصوليني قد تكلموا عن مسألة :محل
املتواطئ واملشكك على مجيع معانيه ،سواء من خالل كالمهم عن عموم
املشرتك املعنوي أو من خالل تناول أحد نوعيه :املتواطئ ،واملشكك.
فممن تكلم عن عموم املشرتك املعنوي البخاري يف كشف
األسرار(.)2
وممن تكلم عن عموم املتواطئ وعدمه عدد من األصوليني ،منهم:
الرازي( )3يف احملصول يف ابب اجململ ،حيث صرح أبنه جممل ،وأحلقه
ابملشرتك اللفظي بناء على رأيه ،ومثّل له بقوله تعاىل ﱡﲀ ﲁ ﲂ
( )1الزركشي" ،البحر احمليط"410 :2 ،
( )2البخاري ،عبد العزيز بن أمحد" ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي"،
(د.ط ،د.م :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت)105 :2 ،
( )3هو عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري ،فقيه حنفي أصويل ،له:
كشف األسرار على أصول البزدوي ،وشرح املنتخب احلسامي ،وكالمها يف
األصول ،وشرح اهلداية يف الفقه ،تويف سنة730هـ انظر :اللكنوي ،حممد
عبد احلي" ،الفوائد البهية يف تراجم احلنفية" ،حتقيق :حممد بدرالدين
النعساين( ،ط ،1مصر :مطبعة دار السعادة1423 ،ه) ،ص122
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ﲉ ﲋ ﲌ
ﲊ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲔ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲘﱠ اآلية 114من سورة األنعام.
وذكره بعضهم عند اعرتاضه على بعض أدلة القائلني بعموم
املشرتك اللفظي ،حيث محلوا هذه األدلة على كوهنا من املتواطئ ال
املشرتك اللفظي(.)1
وذكر ذلك أيضا القرايف يف شرحه للمحصول ورد على الرازي
قوله ابإلمجال(.)2
وتكلم عن عموم املتواطئ أيضاً الزركشي يف البحر احمليط ونقل عن
األصفهاين يف قواعده حكايته اإلمجاع على عدم جراين العموم فيه(.)3
وأما الكالم عن عموم املشكك فقد ذكره الزركشي يف البحر
احمليط ،وكذلك الفناري( )4يف فصول البدائع(.)5
()1انظر :اإلجيي ،عضد الدين" ،شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل"،
(د.ط ،بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه)161 :2 ،
( )2انظر :القرايف" ،نفائس األصول".2196 :5 ،
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".410 :2 ،
( )4هو مشس الدين حممد بن محزة بن حممد الفناري ،من فقهاء احلنفية ،برع يف
الفقه واألصول واملنطق ،له :فصول البدائع يف األصول ،وشرح إيساغوجي
يف املنطق ،تويف سنة834هـ .انظر :اللكنوي" ،الفوائد البهية".216 ،
( )5انظر :الفناري ،حممد بن محزة" ،فصول البدائع يف أصول الشرائع" ،حتقيق :حممد
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مرد قلة ذكر هذه املسألة يف كتب األصوليني راجع إىل
لعل ّ
و ّ
استغنائهم عن ذكر هذه املسألة بذكر مسألة(:عموم املشرتك) ،ابلرغم
من أهنم تكلموا فيها عن املشرتك اللفظي دون املعنوي –كما سيأيت،-
وفرق بني املسألتني.
دراسة املسألة:
إذا ورد لفظ موضوعا ملعىن واحد كلي حتته أفراد كثرية سواء كان
ألحد هذه األفراد مزية على غريه يف هذا املعىن أو مل يكن كذلك ،وهو
ما يعرف ابملشرتك املعنوي ،فهل جيري فيه العموم أو ال؟
وللوقوف على كالم األصوليني يف مسألة محل اللفظ على مجيع
معانيه يف املشرتك املعنوي البد من بيان أقسام املشرتك املعنوي من جهة
محلها على مجيع معانيها أو عدمه ،إذ ينقسم هبذا االعتبار إىل قسمني:
القسم األول :املتواطئ وهو :لفظ كلي وضع ملعىن كلي متسا ٍو
يف مجيع أفراده ،بال مزية ألحدها على اآلخر(.)1
مثاله :لفظ "اإلنسانية" يتساوى يف معىن اإلنسانية مجيع أفراده
كزيد وعمرو وعلي وعمر وغريهم.
وقد نقل الزركشي يف البحر احمليط عن بعضهم حكايته اإلمجاع
على عدم عموم املتواطئ(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسني إمساعيل( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2006 ،م)107 :1 ،
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"429 :1 ،
( )2وهو األصفهاين يف قواعده .انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".410 :2 ،
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وقد عورض هذا اإلمجاع إبمجاع آخر ذكره البخاري يف كشف
األسرار أثبت فيه جراين العموم يف املشرتك املعنوي ،بال خالف ،ومثل
له أبمثلة تندرج حتت املتواطئ ،كاسم احليوان يتناول اإلنسان والفرس
وسائر أنواعه ابملعىن العام وهو التحرك ابإلرادة ،واللون يتناول خمتلف
األلوان ابعتبار اللونية(.)1
ويظهر أن يف املسألة خالفا بني األصوليني على قولني:
القول األول :عدم محل املتواطئ على مجيع معانيه ،وإمنا حيمل
على اإلمجال .وهو قول بعض األصوليني(.)2
القول الثاين :محل املتواطئ على مجيع معانيه .وهو قول اجلمهور(.)3
دليل القول األول:
أن التواطؤ ال مينع اإلمجال ،إذ حيسن االستفسار عن أفراده،
واجململ ما ال يفهم املراد منه إال ابالستفسار(.)4
دليل القول الثاين:
استدل احلنفية ملا ذهبوا إليه بقوهلم :إن املتواطئ قد وضع إبزاء
أشياء خمتلفة ،وليس ألحدها مزية على اآلخر ،كاحليوان يتناول اإلنسان
( )1انظر :البخاري" ،كشف األسرار".105 :2 ،
( )2منهم :الرازي يف احملصول ،وصفي الدين اهلندي يف هناية الوصول .انظر:
"احملصول"" ،156 :3 ،وهناية الوصول".1792 :5 ،
( )3انظر :البخاري" ،املرجع السابق" ،105 :2 ،واإلجيي" ،شرح العضد".111 :2 ،
()4انظر :الرازي" ،احملصول".156 :3 ،
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والفرس ابملعىن العام وهو التحرك ابإلرادة ،فيتناول ما يتعلق به ،هبذا املعىن
العام ال بكونه موضوعا إبزاء كل واحد من املعاين املنتظمة حتته(.)1
القسم الثاين :املشكك وهو :لفظ كلي وضع ملعىن كلي خمتلف
بني أفراده(.)2
وقد أدى هذا االختالف بني أفراد املشكك يف الداللة على
معناه ،إىل اختالف األصوليني وغريهم يف عمومه:
()3
فرأى بعضهم قياسه على املشرتك اللفظي  ،بل إن من هؤالء
من يرى أن املشكك ال خيرج عن كونه متواطئا ،ألن معناه وإن تفاوت
يف أفراده ،إال أن هذا التفاوت جاء من جهة العوارض اخلارجية ال من
جهة ماهيّته(.)4
وذهب فريق آخر منهم الزركشي إىل عدم محله على مجيع
معانيه ،لتفاوت أفراده يف الداللة على معانيه ،فيحمل على أقواها(.)5
أمهية املسألة وأثرها:
تكمن أمهية املسألة وأثرها يف جوانب ،أمهها:
 -1تعد مسألة "عموم املشرتك املعنوي" جزءا مهماً من مسألة "عموم
( )1انظر :البخاري" ،كشف األسرار".105 :2 ،
( )2انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"429 :1 ،
( )3انظر :الزركشي" ،املرجع السابق"410 :2 ،
( )4انظر :الفناري" ،فصول البدائع"107 :1 ،
( )5انظر :الزركشي" ،املرجع السابق"410 :2 ،
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املشرتك" إال أن األصوليني مل يعتنوا هبا ،وأطلقوا (املشرتك) ومحلوه على
املشرتك اللفظي عند كالمهم عن هذه املسألة دون اإلشارة إىل "املشرتك
ماسة إىل إبراز هذه
املعنوي" إال اندرا –كما سبق ،-فكانت احلاجة ّ
املسألة ،خاصة أن هناك من يفرق بني عموم املشرتك اللفظي وعموم
املشرتك املعنوي وهم احلنفية ،فيقولون بعموم املشرتك املعنوي ،نظرا
للمعىن العام الذي تدخل فيه أفراده ،دون املشرتك اللفظي(.)1
 -2ينبين على اخلالف يف عموم املتواطئ واملشكك اخلالف يف بعض
الفروع الفقهية ،منها:
وجوب سجود السهو على املصلي إذا سها يف صالة التطوعاختلف الفقهاء على قولني:
القول األول :وجوب سجود السهو على املصلي إذا سها يف
صالة التطوع .وهو قول أكثر الفقهاء(.)2
القول الثاين :عدم وجوبه عليه .وبه قال بعض الفقهاء(.)3
وقد استدل اجلمهور حبديث " :إذا شك أحدكم يف صالته فلم
( )1انظر :البخاري" ،كشف األسرار"105 :2 ،
( )2انظر :السرخسي" ،املبسوط" ،168 :2 ،واألصبحي ،مالك بن أنس،
املدونة( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه)،221 :1 ،
ّ
والنووي ،أبو زكراي حيي بن شرف ،اجملموع شرح امله ّذب( ،د.ط ،بريوت:
دار الفكر ،د.ت) ،161 :4 ،واملقدسي ،املغين198 :1 ،
( )3انظر :البهويت" ،كشاف القناع".465 :2 ،

- 65 -

املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر يف كتب أصول الفقه  ،د .أمحد بن سعيد العواجي

يدر كم صلى ثالاثً أم أربعا ،فليطرح الشك ،ولينب على ما استيقن ،مث
يسجد سجدتني"(.)1
قالوا :لفظ "صالة" الوارد يف احلديث لفظ كلي دال على معىن
كلي يشرتك فيه الفريضة والتطوع ،فيشملهما معاً.
املطلب الرابع :محل اللفظ على جمازيه املتساويني عند تعذر احلقيقة

من وصف املسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي يف تشنيف املسامع على قلة تعرض األصوليني
قل
هلذه املسألة يف كتبهم األصو
لية ،حيث قال" :وهي مسألة غريبةّ ،
من تعرض هلا من األصوليني"(.)2
وكذلك يف البحر احمليط ،حيث قال" :ومل يتعرض اجلمهور
للحمل يف هذا املوطن"(.)3
وممن نص على ذلك أيضا احلافظ العراقي يف الغيث اهلامع
قل من ذكرها"(.)4
بقوله" :وهي مسألة غريبةّ ،
"وقل من تعرض
وكذلك صرح املرداوي يف التحبري بذلك ،فقالّ :
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،من حديث أيب سعيد اخلدري ،كتاب املساجد
ومواضع الصالة برقم .571
( )2الزركشي" ،تشنيف املسامع"219 :1 ،
( )3الزركشي" ،البحر احمليط"407 :2 ،
( )4العراقي" ،الغيث اهلامع"172 :1 ،
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هلذه املسألة"(.)1
ولعل السبب يف قلة من أفرد هذه املسألة ابلذكر هو عدم تفريقهم
بني هذه املسألة ومسألة محل اللفظ على معنييه إذا كاان حقيقتني،
ومسألة( :عموم اجملاز) ،ولذا ذكرها ابن السمعاين يف قواطع األدلة ضمن
مسألة "عموم املشرتك اللفظي" ،ومل يفردها مبسألة خاصة ،فقال " :جيوز
أن يراد ابللفظ الواحد معنيني خمتلفني ،سواء كاان حقيقني أو جمازين"(.)2
إال أن املتأمل يف هذه املسائل جيد اختالفا يف آراء بعض
األصوليني وأدلتهم يف هذه املسألة عن مسألة تعارض احلقيقتني ،حيث
فرق عدد من األصوليني بني احلقيقتني واجملازين منهم :اآلمدي يف
اإلحكام( ،)3وابن احلاجب يف خمتصره( ،)4فاختارا يف احلقيقتني محل
اللفظ على مجيع معانيه جمازا ،واختارا يف اجملازين اإلمجال.
ابإلضافة إىل أن عددا من األصوليني قد أفرد هذه املسألة ابلذكر
عن مسألة تعارض احلقيقتني ،منهم :الرازي يف احملصول حيث ذكرها عند
كالمه عن تفاوت اجملازات( ،)5وسار على ذلك بعض متأخري احلنفية،
( )1املرداوي" ،التحبري".2416 :5 ،
( )2السمعاين ،منصور بن حممد" ،قواطع األدلة يف األصول" ،حتقيق :حممد
حسن الشافعي( ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ)277 :1 ،
( )3انظر" :اإلحكام"26 :3 ،
( )4انظر :اإليدجي" ،شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب"161 :2 ،
( )5انظر" :احملصول"281 :1 ،
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وأطلق متأخرو احلنفية على هذه املسألة "تعميم املعاين اجملازية" .
ولذا كان من املناسب ذكر هذه املسألة مستقلة هنا.
دراسة املسألة:
إذا تعذر محل اللفظ على معناه احلقيقي ،وقام الدليل على كونه
غري مراد ،وعدل إىل املعىن اجملازي ،وكان اجملاز مرتدداً بني معنيني أو
أكثر ،فهل حيمل اللفظ على مجيع معانيه؟
وقد ذكر عدد من األصوليني أن املسألة خمتلف فيها ،وجيري فيها
خالف األصوليني يف مسألة" :اجتماع احلقيقة واجملاز مرادين بلفظ
واحد" ،ولكن املتتبع لبعض األقوال يف املسألة اليت بني أيدينا جيد
اختالف آراء بعض األصوليني يف املسألتني ،كاآلمدي وابن احلاجب.
وقد اختلف األصوليون يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :جيوز اجلمع بني اجملازين املختلفني بلفظ واحد من
متكلم واحد يف وقت واحد ،ولكن بشروط:
 -1التساوي بني اجملازات يف االستعمال.
 -2عدم قيام القرينة على إرادة أحد املعنيني أو املعاين.
 -3عدم تنايف اجملازين ،كأمر التهديد وأمر اإلابحة ،إذ إن صيغة األمر
حقيقة يف الوجوب جماز يف التهديد واإلابحة.
( )1انظر :أمري ابدشاه ،حممد أمني" ،تيسري التحرير شرح التحرير"( ،د.ط ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ت) ،37 :2 ،وابن جنيم ،زين الدين إبراهيم بن حممد" ،فتح
الغفار شرح املنار"( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ).150 ،
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وهبذا قال مجهور القائلني جبواز اجلمع بني احلقيقتني أو احلقيقة
واجملاز بلفظ واحد(.)1
القول الثاين :ال جيوز اجلمع بني اجملازين املختلفني بلفظ واحد من
متكلم واحد يف وقت واحد بل يكون اللفظ جممال .وبه قال احلنفية(،)2
وهو اختيار الرازي( )3واآلمدي( )4وابن احلاجب(.)5
أدلة القول األول:
أن اجلمع بني اجملازين املتساويني ال يلزم منه حمال لذاته ،والقول
ابستحالة ذلك جح ٌد للضرورة ومعاندة للعقول(.)6
أدلة القول الثاين:
يتعني ضرورة تعذر احلقيقة ،والضرورة تقدر
أن العمل ابجملاز إمنا ّ
بقدرها ،فال حاجة للعمل ابملعنيني معا ،وإمنا برتجيح أحدمها ،وال
ترجيح هنا لتساوي املعنيني يف املعىن ،فيبقى اللفظ جممالً(.)7
( )1انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة" ،277 :1 ،والعراقي" ،الغيث اهلامع":1 ،
 ،172واملرداوي" ،التحبري".2416 :5 ،
( )2انظر :أمري ابدشاه" ،تيسري التحرير" ،37 :2 ،وابن جنيم" ،فتح الغفار" ،ص.150
( )3انظر :الرازي" ،احملصول".281 :1 ،
( )4انظر :اآلمدي" ،اإلحكام".26 :3 ،
( )5انظر :اإلجيي" ،شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب".161 :2 ،
( )6انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة".278 :1 ،
( )7انظر :الرازي" ،احملصول".281 :1 ،
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أثر املسألة:
ينبين على املسألة بعض الفروع الفقهية ،منها:
 لو حلف ال يشرتي دار فالن ،وقامت قرينة على أن املراد أنه الالس ْوم وشراء الوكيل ،هل حيمل عليهما،
يعقد بنفسه ،وتردد احلال بني ّ
فيحنث بكل منهما؟
فمن قال حبمل اللفظ على اجملازين املتساويني معاً قال حينث
بكل منهما ،ومن قال :ال حيمل عليهما ،قال بعدم احلنث أب ٍي
منهما(.)1
املطلب اخلامس :من طرق معرفة النسخ قول الراوي( :هذا الناسخ)

من وصف هذه املسألة بقلة الذكر يف كتب أصول الفقه:
نص الزركشي يف تشنيف املسامع على قلة من تعرض هلذه
قل من استثناها أو ذكرها)(.)2
املسألة بقوله( :وهذه مسألة غريبةّ ،
وكذلك وصفها احلافظ العراقي يف الغيث اهلامع بقوله( :وهي
قل من ذكرها)(.)3
مسألة غريبةّ ،
دراسة املسألة:
ذكر األصوليون عددا من الطرق اليت ميكن هبا معرفة النسخ،
( )1انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع" ،219 :1 ،وأمري ابدشاه" ،تيسري
التحرير".37 :2 ،
( )2الزركشي" ،تشنيف املسامع".445 :1 ،
( )3العراقي" ،الغيث اهلامع".452 :1 ،
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ومتييز الناسخ من املنسوخ ،ومن هذه الطرق :قول الراوي( :هذا الناسخ)
بصيغة التعريف إذا ثبت كون احلكم منسوخاً ،ومل يعلم انسخه.
وقد ذكر هذا الطريق عدد قليل من األصوليني- ،خبالف الطرق
األخرى الدالة على النسخ -ومل حيكوا فيه خالفاً(.)1
دليل هذه املسألة :أن النسخ معلوم يف صورة التعريف الواردة يف
قول الراوي( :هذا الناسخ) ،فيكون اثبتاً عند غريه يف األساس ،ولكن
الراوي مل يعلم عني الناسخ ،وإمنا عيّنه بقوله هذا ،وتعيني الناسخ دليل
على معرفة خاصة(.)2
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها ابرتباطها مبباحث النسخ ،وحتديدا
طرق معرفة النسخ ،إذ يذكر األصوليون هذه املسألة للتفريق بينها وبني
مسألة أخرى ال يستدل هبا على النسخ عند اجلمهور ،وهي قول
الراوي( :هذا انسخ) ابلتنكري(.)3
ويعود سبب هذا التفريق ،إىل أن صورة التنكري تفيد أصل
النسخ ،فيحتمل أن يكون قوله هذا عن اجتهاد ،فال يدل على ثبوت
( )1انظر :احمللي" ،البدر الطالع" ،475 :1 ،والزركشي" ،املصدر السابق":1 ،
 ،445والعراقي" ،املرجع السابق" ،452 :1 ،والشنقيطي" ،نثر الورود".358 ،
( )2انظر :املصادر السابقة.
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط" ،321 :5 ،وأمري ابدشاه" ،تيسري التحرير"،
.222 :3
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النسخ عند غريه  ،بعكس صورة التعريف كما سبق بيانه.
إال أن بعض األصوليني سوى بني صيغيت التعريف والتنكري من
جهة داللتهما على النسخ (.)2
وقيد بعضهم إفادة صيغة التنكري للنسخ بذكر دليل النسخ ،فإن
مل يذكره مل يستدل هبا على النسخ(.)3
وفرق بعضهم بني قول الراوي :هذا نسخ هذا ،فال يرجع إليه،
وبني قوله :هذا منسوخ دون أن يعيّنه ،فيقبل(.)4

املطلب السادس :من عاصر مفتياً أفتى بشيء وصادف فتواه
خمالفة ملذهب إمامه الذي يقلده ،فمن يتبع؟
من وصف املسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على غرابة املسألة ،بقوله (:وهذه مسألة
غريبة ،تعم هبا البلوى)(.)5
وسبب هذه الغرابة -فيما يظهر -قلة من ذكرها،؛إذ إن أول من
()1انظر :الشنقيطي" ،نثر الورود" ،ص.358
( )2انظر :ابن مفلح ،حممد املقدسي" ،أصول الفقه" ،حتقيق :د .فهد
السدحان( ،ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1420 ،ه)،1147 :3 ،
والشنقيطي" ،املرجع السابق".358 ،
( )3انظر :الزركشي" ،املرجع السابق".321 :5 ،
( )4انظر :العراقي" ،الغيث اهلامع" ،452 :1 ،وأمري ابدشاه" ،تيسري التحرير".222 :3 ،
( )5الرزركشي" ،البحر احمليط".354 :8 ،
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ذكر هذه املسألة وجلى أقواهلا وسرب أغوارها وانقش أدلتها هو إمام
احلرمني اجلويين –فيما أعلم -من خالل كتابه" :الغياثي"( ،)1وهذا
الكتاب ليس من كتب أصول الفقه يف أصل أتليفه ،إذ يعد من كتب
السياسة واإلمامة وما يرتتب عليها من أحكام.
غري أن الناظر يف الكتاب واملتأمل يف مباحثه جيده قد اشتمل
على مباحث أصولية مهمة أخذت قسماً كبرياً من الكتاب ،وهي تدور
يف جمملها حول أحكام الفتوى واملفتني ،ومنها هذه املسألة.
ومل أقف على من ذكر هذه املسألة من األصوليني –بعده-
سوى الزركشي يف البحر احمليط ،حيث أفردها ابلذكر ،وبني قول إمام
احلرمني فيها.
دراسة املسألة:
إذا بلغ العامل رتبة االجتهاد فال يتصور أن تكون مجيع فتاواه مطابقة
ملذهب إمامه ،الختالف طرق االجتهاد ومسالكه ،فالبد من حدوث
االختالف يف تفاصيل الفروع الفقهية ،حىت لو اتفق مع إمامه يف قواعده.
فإذا استفىت عامي هذا املفيت فأفتاه ،وكان إلمام املذهب قول
منصوص عليه يف املسألة وكانت فتوى املفيت خمالفة ملذهب إمامه ،ففي
( )1انظر :اجلويين ،أبو املعايل عبد امللك" ،الغياثي (غياث األمم يف التياث
الظلم)" ،حتقيق :عبد العظيم الديب( ،ط ،2د.م :مكتبة إمام احلرمني،
1410هـ) ،ص412
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()1

املسألة خالف ،وقد ذكر إمام احلرمني فيها قولني :
القول األول :يتبع املقلد مفيت زمانه .وقد اختاره اجلويين ،وبه
عمل أبو شامة( ،)2وقدم فتوى العز بن عبد السالم يف تزويج الصغرية
على ظاهر نص اإلمام الشافعي(.)3
القول الثاين :يقلد إمامه املتقدم .وهو قول بعض الشافعية(.)4
دليل القول األول:
أن املفيت متأخر عن إمامه ،وبتأخره عنه يكون قد عرف
املذاهب يف املسألة وسرب أغوارها ،واطّلع على تفاصيلها وحفظ أدلتها،
وال ميكنه خمالفة إمامه إال بدليل واقتناع مبخالفته فوجب على املستفيت
أي يف تقدمي مذهب إمامه ،إال
تقليده ،حىت لو انقدح هلذا املستفيت ر ٌ
()5
كلي ال حييط آبحاد املسائل وتفصيلها .
نظر ٌّ
أن هذا االنقداح ٌ
( )1انظر :اجلويين" ،املرجع السابق" ،412 ،الزركشي" ،املرجع السابق".354 :8 ،
( )2هو أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي ،حمدث وأصويل
ومؤرخ ،له :الروضتني يف أخبار الدولتني (النورية ،والصالحية)،والفصول يف األصول،
تويف سنة665ه يف دمشق .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية" ،61 :5 ،وحممد
بن شاكر" ،فوات الوفيات".252 :1 ،
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط" ،354 :8 ،والدمريي ،كمال الدين حممد بن موسى،
"النجم الوهاج شرح املنهاج"( ،ط ،1د.م :دار املنهاج1425 ،ه)74 :7 ،
( )4انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".354 :8 ،
( )5انظر :اجلويين" ،الغياثي" ،ص.412
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دليل القول الثاين:
أن مذاهب األئمة ال تنقطع مبوهتم ،فاإلمام وإن مات إال أن
مذهبه مل ميت ،ولو فرضنا أن املفيت معاصر إلمام املذهب ،وخالف إمامه
يف فتواه ،فالواجب على املستفيت اتباع إمام املذهب ،فكذا هنا(.)1
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها يف كوهنا تقع كثريا ويكثر السؤال عنها
ويتعذر االحرتاز عنها ،يقول الزركشي رمحه هللا " :وهذه مسألة غريبة،
تعم هبا البلوى(.")2
املطلب السابع :االستثناء من النفي يف الشروط
من ذكر قلة تعرض األصوليني هلذه املسألة:
قال القرايف عن ختصيص هذه املسألة من قاعدة( :االستثناء من
()3
قل من يتفطّن له".
النفي إثبات) " :غريبّ ،
وقد أفرد هذه املسألة وفرق بينها وبني مسألة االستثناء من النفي
إثبات بقوله (:الفرق الرابع والسبعون بني قاعدة :االستثناء من النفي
إثبات يف غري الشروط ،وبني قاعدة :االستثناء من النفي ليس إبثبات
( )1انظر :اجلويين" ،املرجع السابق" ،ص.413
( ()2الرزركشي" ،البحر احمليط".354 :8 ،
( )3القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الفروق (أنوار الربوق يف أنواء
الفروق)( ،د.ط ،بريوت :عامل الكتب ،د.ت)96 :2 ،
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()1

يف الشروط خاصة)
ولذا فقد نقل بعض األصوليني ختصيص الشرط من
مسألة(:االستثناء من النفي إثبات) عن القرايف رمحه هللا ،إال أهنم مل
يفردوا هذه املسألة ابلذكر ،وإمنا ذكروها أثناء كالمهم عن مسألة:
(االستثناء من النفي إثبات)( ،)2وهذا ما يفسر قلة تعرض األصوليني
هلذه املسألة يف كتبهم األصولية.
دراسة املسألة:
مل أقف على من خالف يف أن االستثناء من النفي ليس إثبااتً يف
الشروط ،ولذا جعله القرايف رمحه هللا ختصيصا لقاعدة (:االستثناء من
النفي إثبات) ،ونقله عنه عدد من األصوليني ،ومل ينقلوا خالفاً(.)3
ومن أمثلته :قوله " :ال نكاح إال بويل"( ،)4فلو كان االستثناء
( )1املصدر السابق.
( )2انظر مثال :املرداوي" ،التحبري" ،2616 :6 ،والفتوحي" ،شرح الكوكب
املنري".337 :3 ،
( )3انظر :املرداوي" ،املرجع السابق" ،2616 :6 ،والفتوحي" ،املرجع السابق"،
.337 :3
( )4أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب النكاح ابب يف الويل رقم (،)2085
والرتمذي يف سننه ،كتاب النكاح ابب ال نكاح إال بويل رقم،407
وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي ،ورواه ابن ماجة يف سننه ،كتاب
النكاح ابب ال نكاح إال بويل رقم .1883
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من النفي إثبااتً للزم القول بصحة النكاح عند وجود الشرط وهو الويل،
ومل يقل أحد هبذا ،فدل هذا على أن االستثناء من النفي ليس إثبااتً.
دليل املسألة:
أن الشروط ال يلزم من وجودها وجود املشروط وال عدمه ،وإن
كان يلزم من عدمها عدم املشروط ،فإذا كان هذا حال الشرط مع
املشروط كان من الضروري استثناؤها من قاعدة(:االستثناء من النفي
إثبات) وإال للزم احلكم بصحة الصالة عند الطهور ،والقضاء بصحة
()1
النكاح عند الويل ،وهذا ال يقول به أحد.
أمهية املسألة وأثرها:
تظهر أمهية املسألة وأثرها يف كوهنا استثناء من مسألة االستثناء
من النفي إثبات ،وتلك املسألة خالفية بني اجلمهور واحلنفية ،ولذا فقد
أورد احلنفية القائلون أبن االستثناء من النفي ليس إثباات( )2على
اجلمهور بعض اإللزامات اليت ال يقول اجلمهور فيها أبن االستثناء من
النفي فيها إثبات ،فأجاب عن هذا اإللزام القرايف جبواب يظهر أمهية
املسألة وأثرها ،حيث قال " :وهبذه القاعدة حيصل اجلواب عن شبهة
( )1انظر :القرايف" ،الفروق" ،96 :2 ،والقرايف" ،شرح تنقيح الفصول"،275 ،
والشوشاوي ،احلسني بن علي" ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" ،حتقيق:
السراح ،و د .عبد الرمحن اجلربين( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد،
د .أمحد ّ
1425ه)133 :4 ،
( )2انظر :البخاري" ،كشف األسرار".126 :3 ،
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احلنفية ،فإن النصوص اليت ألزموان إايها كلها من ابب الشروط ،وهي
ليست من صور النزاع ،فال تلزمنا)(.)1
املطلب الثامن :دخول الصورة النادرة وغري املقصودة يف اللفظ العام

من وصف املسألة بقلة الذكر:
نص بعض األصوليني على قلة من تعرض لذكر هذه املسألة يف
كتب أصول الفقه ،وممن ذكر ذلك:
العالئي( )2يف اجملموع املذهب ،حيث قال" :دخول الصورة
وقل من يتعرض إليه
النادرة يف األلفاظ العامة ()3فيه خالف أصويلّ ،
السيما يف كتب املتأخرين" .
وقل من تعرض لذكر اخلالف
وقال الزر
كشي يف البحر احمليطّ " :
()4
يف هذه املسألة" .

( )1القرايف" ،شرح تنقيح الفصول" ،ص.248
( )2هو حممد بن كيكلدي بن عبد هللا العالئي ،فقيه شافعي ،برع يف األصول
واحلديث ،له :تلقيح الفهوم ،واجملموع املذهب ،تويف سنة761هـ ابلقدس.
انظر :ابن العماد" ،شذرات الذهب".190 :6 ،
( )3العالئي ،حممد بن خليل" ،اجملموع املذهب يف قواعد املذهب" ،حتقيق:
حممد عبد الغفار( ،د.ط ،الكويت :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف،
1414ه)524 :1 ،
( )4الزركشي" ،البحر احمليط".43 :4 ،
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وقال يف سالسل الذهب " :وهي مسألة النقل فيها عزيز"(.)1
وقد أرجع بعض األصوليني قلة ذكر هذه املسألة يف كتب أصول
الفقه إىل عدم احلاجة إىل ذلك ألن الصورة النادرة وغري املقصودة إن
تناوهلا اللفظ العام كانت من أفراده ،وإال كانت خارجة عنه(.)2
وما ذكروه غري كاف يف صرف النظر عن تناول هذه املسألة،
وذلك لوجود خالف بني األصوليني يف هذه املسألة وترتب عليه
خالف فقهي –كما سنبينه مبشيئة هللا.
دراسة املسألة:
لو جاء لفظ عام يف نص من نصوص الشريعة ،وهو يتناول فردا
اندرا ال خيطر على ابل العرب يف خماطباهتا أو كان غري مقصود ابللفظ،
فهل يتناوله حكم اللفظ العام أو تكون الصورة النادرة خمصصة للفظ
العام؟
مثال اللفظ غري املقصود :إذا وّكل شخص آخر على شراء عبيد
فالن ،وفيهم من عتق عليه ،هل يصح شراؤه ،ويعتق عليه ذلك العبد
خبصوصه أو ال يدخل ذلك العبد يف الصفقة ،ألنه غري مقصود؟
وأما مثال النادر فسيذكر عند الكالم عن أمهية املسألة وأثرها.
( )1الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر ،سالسل الذهب ،حتقيق :د .حممد املختار
الشنقيطي( ،ط ،2د.م :مؤسسة فؤاد بعينو للتجارة1423 ،هـ) ،ص219
( )2انظر :البناين" ،حاشية البناين".628 :1 ،
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والبد قبل ذكر اخلالف يف املسألة من بيان حمل اخلالف ،إذ
ذكر بعض األصوليني أن حمل اخلالف يف هذه املسألة إذا مل تقم قرينة
على قصد دخول الصورة النادرة وغري املقصودة يف اللفظ العام ،فإن
()1
قامت القرينة عمل هبا اتفاقاً
ويف املسألة خالف على قولني:
القول األول :تدخل الصورة النادرة يف اللفظ العام .وبه قال
بعض املالكية( ،)2وهو اختيار بعض الشافعية ،ونسبه ابن السبكي إىل
ظاهر املذهب(.)3
القول الثاين :ال تدخل الصورة النادرة وغري املقصودة يف اللفظ
العام .وبه قال بعض املالكية( )4وبعض الشافعية(.)5
دليل القول األول:
أن اللفظ العام يتناول الصورة النادرة وغريها ،ومل يرد ما خيصصه
من أدلة الكتاب والسنة يف هذه الصورة ،فال خترج عن العموم(.)6
( )1انظر :الشنقيطي" ،نثر الورود" ،ص.246
( )2انظر :الشنقيطي" ،املرجع السابق" ،ص.245
( )3انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".127 :2 ،
( )4انظر :اجلكين ،حممد األمني بن أمحد ،مراقي السعود إىل مراقي السعود،
حتقيق :حممد املختار الشنقيطي( ،ط ،2د.م :د.ن1423 ،ه) ،ص،190
والشنقيطي" ،املرجع السابق".245 ،
( )5انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".73 :4 ،
( )6انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع".644 :2 ،
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دليل القول الثاين:
أن الصورة النادرة مما مل جتر العادة حضورها يف البال عند إطالق
اللفظ العام ،فال تدخل حتته ،ألن العموم إمنا يدخل فيه ما كان
مقصودا(.)1
أثر املسألة:
يظهر أثر املسألة يف اندراج عدد من الفروع الفقهية حتتها،
ومنها:
خروج املين بغري لذة هل يوجب الغسل؟اختلف الفقهاء يف املسألة على قولني:
()2
القول األول :يوجب الغسل .وبه قال الشافعية
القول الثاين :ال يوجب الغسل إال إذا خرج بشهوة .وهو قول
اجلمهور(.)3
وقد استدل اجلمهور على قوهلم :إن خروج املين بغري شهوة اندر
وهو مما مل جتر العادة حضورها يف البال عند إطالق لفظ االغتسال من
املين ،فال تدخل حتته ،ألن العموم إمنا يدخل فيه ما كان مقصودا(.)4
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".74 :4 ،
( ) 2انظر :العمراين ،حيي بن أيب اخلري ،البيان يف مذهب الشافعي ،حتقيق :قاسم
النوري( ،ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،ه)328 :1 ،
( )3انظر :السرخسي" ،املبسوط"،67 :1 ،والدردير" ،الشرح الكبري للدردير مع
حاشية الدسوقي" ،27 :1 ،والبهويت" ،كشاف القناع"141 :1 ،
( )4انظر :الدسوقي" ،حاشية الدسوقي"27 :1 ،

- 81 -

املسائل األصولية املوصوفة ابإلمهال أو قلة الذكر يف كتب أصول الفقه  ،د .أمحد بن سعيد العواجي

خامتة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
وفيها أبرز النتائج والتوصيات:
أما أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث:
 )1ظهــور اهتمــام متــأخري علمــاء األصــول إبي ـراد املســائل الــيت أمهلهــا
األصـوليون يف كتــبهم أو قــل ذكــرهم هلــا ،وخاصــة الزركشــي يف كتابــه
البح ــر احمل ــيط ويف ش ــرحه عل ــى مج ــع اجلوام ــع ،وك ــذلك العراق ــي يف
الغيث اهلامع ،واملرداوي يف التحبري.
 )2أن األص ـ ــوليني ق ـ ــد يت ـ ــابع بعض ـ ــهم بعض ـ ــا يف ال ـ ــنص عل ـ ــى إمه ـ ــال
األصــوليني للمســائل األصـولية أو قلــة ذكرهــا ،بــل قــد تتفــق عبــارهتم
أحيــاان يف املبــىن واملعــىن ،ويتضــح ذلــك عنــد مقارنــة بعــض عبــارات
الزركشي مع عبارات العراقي.
 )3ظهرت بعض املسائل املشرتكة بني علـم أصـول الفقـه وبعـض العلـوم
األخ ــرى ،مث ــل :عط ــف الع ــام عل ــى اخل ــاص ،والتج ــوز ابجمل ــاز ع ــن
اجمل ــاز ،ورمب ــا كان ــت املس ــألة قليل ــة ال ــذكر يف كت ــب أص ــول الفق ــه،
ولكنها من املسائل املشهورة يف فن آخر
 )4تعود قلة ذكر األصوليني لبعض املسائل األصولية أو إمهـاهلم هلـا إىل
أسباب عديدة ،منها:
أ -ع ــدم التفري ــق ب ــني املس ــألة ونظريهت ــا ،أو االس ــتغناء ع ــن ذك ــر املس ــألة
بذكر نظريهتا.
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ب -غرابة املسألة ،مثل :االستصحاب املقلوب.
ت -اندراج املسألة حتت مسألة أخرى.
ث -ندرة وقوع املسألة ،مثل :االستثناء املتوسط بني مجلتني.
وأما أبرز التوصيات ،فهي حبث املوضوعات اآلتية:
 )1املسائل األصولية املوصوفة ابلغرابة يف كتب األصول.
 )2التوسع يف بيان املسائل قليلة الذكر وعدم االقتصار على املسائل
اليت نص األصوليون على قلة ذكرها يف كتب األصول.
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املصادر واملراجع

ابن أيب يعلى ،أبو احلسني ،طبقات احلنابلة ،حتقيق :حممد حامـد الفقـي( ،د.ط،
بريوت :دار املعرفة ،د.ت)
اب ــن األث ــري ،أب ــو احلس ــن عل ــي ب ــن أيب الك ــرم ،أس ددد الغاب ددة يف معرف ددة الص ددحابة،
حتقيـق :علـي معــوض ،وعـادل عبـد املوجــود( ،ط ،1بـريوت :دار الكتــب
العلمية1419 ،هـ).
ابن العماد احلنبلي ،عبد احلي أمحد ،شذرات الذهب يف أخبار منذهب ،حتقيق:
حممود األرانؤوط( ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري1406 ،هـ).
ابن اللحـام البعلـي ،عـالء الـدين علـي بـن حممـد ،املختصدر يف أصدول الفقده علدى
م ددذهب أمح ددد ب ددن حنب ددل ،حتقي ــق :د.حمم ــد مظه ــر بق ــا( ،د.ط ،مك ــة
املكرمة :جامعة امللك عبد العزيز ،د.ت).
ّ
املذهب يف طبقدات املدذهب،
ابن املل ّقن ،املؤلف عمر بن علي التكروري ،العقد ّ
حتقي ـ ــق :أمي ـ ــن نص ـ ــر األزه ـ ــري( ،ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1417هـ).
ابن أمري احلاج ،حممـد بـن حممـد بـن حممـد ،التقريدر والتحبدري شدرل التحريدر البدن
اهلمام( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه)ـ.
ابن بزيزة ،عبد العزيز بن إبـراهيم التونسـي ،روضدة املسدتبني شدرل كتداب التلقدني،
حتقيق :عبد اللطيف زكاغ( ،ط ،1د.م :دار ابن حزم1431 ،هـ).
ابــن حــزم ،علــي بــن أمحــد بــن ســعيد ،احمللددى ابر ر( ،د.ط ،بــريوت :دار الكتــب
العلمية ،د.ت).
ابــن حنبــل ،أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حممــد ،مسددند اإلمددام أمحددد ،حتقيــق :شــعيب
األرانؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه).
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ابــن خلكــان ،أمحــد بــن حممــد ،وفيددات األعيددان ،حتقيــق :إحســان عبــاس( ،د.ط،
بريوت :دار صادر1994 ،م).
ابــن عابــدين ،حممــد أمــني ،حاشددية ابددن عابدددين ،حتقيــق :حممــد اخلالــدي( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ).
ابن عقيل احلنبلي ،أبو الوفاء علي ،الواضح يف أصول الفقه ،حتقيق :د .عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،ه).
ابــن عقيــل املصــري ،عبــد هللا بــن عبــد الــرمحن ،شددرل ابددن عقيددل علددى ألفيددة ابددن
مالد ددك ،حتقي ــق :حمم ــد حم ــي ال ــدين عب ــد احلمي ــد( ،د.ط ،الق ــاهرة :دار
الرتاث1980 ،م).
ابــن قــيم اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر ،شددفاء العليددل يف مسددائل القضدداء والقدددر
واحلكمة والتعليل( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة1398 ،ه).
ابــن مفلــح ،حممــد املقدســي ،أصددول الفق دده ،حتقيــق :د .فهــد الســدحان( ،ط،1
الرايض :مكتبة العبيكان1420 ،ه).
ابن جنيم ،زين الـدين إبـراهيم بـن حممـد ،فدتح الغفدار شدرل املندار( ،ط ،1بـريوت:
دار الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن جنيم ،زين الـدين بـن إبـراهيم ،البحدر الرائدش شدرل كندز الددقائش( ،ط ،2د.م:
دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
أبو اخلطاب الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد ،التمهيد يف أصول الفقه ،حتقيـق :مفيـد
حممد أبو عمشة( ،ط ،1جامعة أم القرى ،مركز البحـث العلمـي وإحيـاء
الرتاث1406 ،هـ).
املدون د ددة( ،ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
األص ـ ــبحي ،مال ـ ــك ب ـ ــن أن ـ ــسّ ،
1415ه).
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اآلم ــدي : ،احلس ــن ب ــن بش ــر ،املؤتل ددف واملختل ددف يف أر دداء الش ددعراء وكن دداهم
وألقاهبم( ،ط ،1د.م ،د.ن1413 ،ه)ـ.
اآلمــدي ،أبــو احلســن علــي بــن أيب علــي ،اإلحكددام يف أصددول األحكددام ،حتقيــق:
الشيخ عبد الرزاق عفيفي( ،بريوت :املكتب اإلسالمي).
أمــري ابدشــاه ،حممــد أمــني ،تيسددري التحريددر شددرل التحريددر( ،د.ط ،بــريوت :دار
الكتب العلمية ،د.ت).
األندلســي ،حممــد بــن عبــد هللا بــن مالــك ،شددرل التسددهيل ،حتقيــق :عبــد الــرمحن
السيد و حممد املختون( ،ط ،1د.م :دار هجر1410 ،هـ).
األنصــاري ،زك ـراي حممــد بــن أمحــد ،الغددرر البهيددة شددرل البهجددة الورديددة( ،د.ط،
د.م :املطبعة امليمنية.
اإلجي ــي ،عض ــد ال ــدين ،ش ددرل العض ددد عل ددى هتص ددر املنته ددى األص ددويل( ،د.ط،
بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه).
الب ــابريت ،حمم ــد ب ــن حمم ــد ،العناي ددة ش ددرل اهلداي ددة( ،د.ط ،ب ــريوت :دار الفك ــر،
د.ت).
البخــاري ،عبــد العزيــز بــن أمحــد ،كشددف األسدرار شددرل أصددول البددزدوي( ،د.ط،
د.م :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
البكـري ،عثمــان بــن شــطا ،إعانددة الطددالبني علددى حددل ألفددا فددتح املعددني( ،ط،1
بريوت :دار الفكر1418 ،هـ).
البناين ،عبد الرمحن بـن جـاد هللا ،حاشدية البنداين شدرل جدالل الددين احمللدي علدى
مجددا اجلوامددا ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر شــاهني( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه)ـ.
البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،د.ط ،بريوت :دار
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الكتب العلمية1403 ،هـ).
البيــانوين ،حممــد أبــو الفــتح (دكتــور) ،احلكددم التكليفددي يف الشددريعة اإلسددالمية،
(ط ،1دمشق :دار القلم1409 ،هـ).
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســني بــن علــي ،السددنن الكد  ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر
عطا( ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه)ـ.
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى ،سددنن الرتمددذي ،حتقيــق :أمحــد شــاكر( ،ط ،2مصــر:
شركة مطبعة البايب احلليب1975 ،ه).
التميمي ،حممد بن حبان ،صحيح ابن حبان برتتيب ابدن بلبدان ،حتقيـق :شـعيب
األرانؤوط( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،هـ).
اجلكين ،حممد األمني بن أمحد ،مراقي السعود إىل مراقي السعود ،حتقيق :حممـد
املختار الشنقيطي( ،ط ،2د.م :د.ن1423 ،ه).
اجلويين ،أبو املعايل عبد امللك ،الغياثي (غياث األمم يف التياث الظلم) ،حتقيـق:
عبد العظيم الديب( ،ط ،2د.م :مكتبة إمام احلرمني1410 ،هـ).
اجلــويين ،عبــد امللــك بــن عبــد هللا ،ال هددان يف أصددول الفقدده ،حتقيــق :د .صــالح
عويضة( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ).
احلطّــاب ،مشــس الــدين حممــد بــن حممــد ،مواهددب اجلليددل شددرل هتصددر خليددل،
(ط ،2بريوت :دار الفكر1412 ،ه).
اخلطيــب الش ـربيين ،مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد ،مغددين احملتدداج إىل معرفددة ألفددا
املنهاج( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه).
الدردير ،أمحد ،الشرل الكبري على هتصر خليل ما حاشية الدسدوقي( ،د.ط،
بريوت :دار الفكر ،د.ت).
الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة ،حاش ددية الدس ددوقي عل ددى الش ددرل الكب ددري،
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(د.ط ،بريوت :دار الفكر1414 ،ه).
الــدمريي ،كمــال الــدين حممــد بــن موســى ،الددنجم الوهدداج شددرل املنهدداج( ،ط،1
د.م :دار املنهاج1425 ،ه).
الــذهيب ،مشــس الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد ،سددري أعددالم النددبالء( ،ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،ه).
ال ـرازي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر ،احملصددول ،حتقيــق :د .طــه العل ـواين( ،ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،ه)ـ.
الروايين ،عبد الواحد بن عبد احملسـن ،حبدر املدذهب يف فدروع املدذهب الشدافعي،
حتقي ـ ــق :ط ـ ــارق فتح ـ ــي الس ـ ــيد( ،ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
2009م).
الزبيــدي ،حممــد بــن حممــد ،اتج العددرو  ،حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــني( ،ط،1
بريوت :دار الفكر1414 ،ه)ـ.
الزركشـ ــي ،أب ـ ــو عب ـ ــد هللا ب ـ ــدر ال ـ ــدين ،البح د ددر احمل د دديط (ط ،1د.م :دار الكت ـ ــيب،
1414هـ).
الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر ،سالسل الدذهب ،حتقيـق :د .حممـد املختـار
الشنقيطي( ،ط ،2د.م :مؤسسة فؤاد بعينو للتجارة1423 ،هـ).
الزركشــي ،حممــد بــن هبــادر ،ال هددان يف علددوم القددر ن ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيم( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الكتب1957 ،م).
الزركشــي ،حممــد بــن هبــادر ،تشددنيف املسدداما شددرل مجددا اجلوامددا ،حتقيــق :أيب
عم ـ ـ ــرو احلسـ ـ ـ ــيين بـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ــر( ،ط ،1بـ ـ ـ ــريوت :دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة،
1420ه)ـ.
الزركلي ،خري الدين حممد بن حممود ،األعالم( ،ط ،15د.م :دار العلم للماليني،
2002م).
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الزخمشـري ،حممــود بـن عمــرو ،أسددا البالغددة ،حتقيـق :حممــد ابسـل عيــون الســود،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه)ـ.
الزيلعي ،عثمان بن علي ،تبيني احلقائش شدرل كندز الددقائش( ،ط ،1د.م :املطبعـة
الكربى األمريية1313 ،ه)ـ.
السبكي ،هباء الدين ،عرو األفرال شرل تلخيص املفتال ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي( ،د.ط ،د.م :املكتبة العصرية1423 ،هـ).
الوه ــاب ب ــن عل ــي ،طبق ددات الش ددافعية الكد د ،
الس ــبكي ،اتج ال ــدين ب ــن عب ــد ّ
حتقيــق :د .حممــود الطنــاحي و د .عبــد الفتــاح احللــو( ،ط ،2د.م :هجــر
للطباعة1413 ،ه).
الســبكي ،اتج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي ،األشددباه والنظددائر( ،د.ط ،بــريوت:
دار الكتب العلمية1411 ،هـ).
الس ــبكي ،اتج ال ــدين عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي ،رف ددا احلاج ددب ع ددن هتص ددر اب ددن
احلاجددب ،حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود و علــي معــوض( ،ط ،1بــريوت:
عامل الكتب1999 ،م).
السبكي ،تقي الـدين أبـو احلسـن علـي بـن عبـد الكـايف ،وابنـه اتج الـدين ،اإلهبداج
شرل املنهاج( ،بريوت ،دار الكتب العلمية1416 ،ه)ـ.
السجستاين ،أبو داود سليمان بـن األشـعث ،سدنن أ داود ،حتقيـق :حممـد حميـي
الدين عبد احلميد( ،د.ط ،بريوت :املكتبة العصرية ،د.ت).
السرخسي ،حممد بن أمحد ،املبسوط( ،د.ط ،بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ).
الس ــعدي ،عب ــد احلك ــيم عب ــد ال ــرمحن (دكت ــور) ،مباح ددث العل ددة يف القي ددا عن ددد
األصوليني( ،ط ،2د.م :دار البشائر اإلسالمية1421 ،هـ).
الســمعاين ،منصــور بــن حممــد ،قواطددا األدلددة يف األصددول ،حتقيــق :حممــد حســن
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الشافعي( ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ).
الس ــيوطي ،ج ــالل ال ــدين عب ــد ال ــرمحن ب ــن أيب بك ــر ،اإلتق ددان يف عل ددوم الق ددر ن،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية للكتاب1974 ،م).
الشــرواين ،عبــد احلميــد ،حاشددية اإلمددام عبددد احلميددد الشددرواين مطبددوع مددا فددة
احملتد د دداج الب د د ددن اهليتمد د ددي( ،د.ط ،مصـ ـ ــر :املكتبـ ـ ــة التجاريـ ـ ــة الكـ ـ ــربى،
1357ه).
ش ــليب ،حمم ــد مص ــطفى ،تعلي ددل األحك ددام( ،ط ،1ب ــريوت :دار النهض ــة العربي ــة،
1401هـ).
الشــنقيطي ،حممــد األمــني ،نثددر الددورود علددى مراقددي السددعود ،حتقيــق :حممــد ولــد
سيدي الشنقيطي( ،ط ،3د.م :دار املنارة1423 ،هـ).
الشوشاوي ،احلسني بن علي ،رفا النقاب عن تنقيح الشهاب ،حتقيق :د .أمحد
الس ـ ـ ّـراح ،و د .عب ـ ــد ال ـ ــرمحن اجل ـ ــربين( ،ط ،1ال ـ ـرايض :مكتب ـ ــة الرش ـ ــد،
1425ه)ـ.
الشوكاين ،حممد بن علي ،البدر الطالا مبحاسن من بعد القرن السدابا( ،د.ط،
بريوت :دار املعرفة ،د.ت).
الشـ ـريازي ،أب ــو إس ــحاق إبـ ـراهيم ب ــن عل ــي ،امله ددذب يف فق دده الش ددافعي( ،د.ط،
بريوت:دار الكتب العلمية ،د.ت).
الضوحيي ،أمحد (دكتور) ،االستصحاب املقلدوب( ،جملـة العلـوم الشـرعية ،جامعـة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية2007 ،م).
الطويف ،سليمان بن عبد القوي ،شرل هتصر الروضدة ،حتقيـق :عبـد هللا بـن عبـد
احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،هـ).
العراقــي ،ويل الــدين أيب زرعــة أمحــد ،الغيددث اهلدداما شددرل مج دا اجلوامددا ،حتقيــق:
مكتب ــة قرطب ــة للبح ــث العلم ــي( ،ط ،1د.م :الف ــاروق احلديث ــة للطباع ــة
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والنشر1420 ،ه)ـ.
عــز الــدين ،بــن عبــد الســالم ،اإلشددارة إىل اإلزدداز يف بعددع أنددواع اجملدداز ،حتقيــق:
رمزي دمشقية( ،د.ط ،د.م ،دار البشائر اإلسالمية ،د.ت).
العسقالين ،أبو الفضـل أمحـد بـن علـي بـن حجـر ،الددرر الكامندة يف أعيدان املائدة
الثامند ددة( ،ط ،2حيـ ــدر آابد -اهلنـ ــد :جملـ ــس دائـ ــرة املعـ ــارف العثمانيـ ــة،
1972م).
العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر ،اإلصددابة يف يييددز الصددحابة ،حتقيــق :علــي
معـ ــوض ،وعـ ــادل عبـ ــد املوجـ ــود( ،ط ،1بـ ــريوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة،
1415هـ).
العطار ،حسن ،حاشية العطدار علدى مجدا اجلوامدا( ،د.ط ،بـريوت :دار الكتـب
العلمية ،د.ت).
العالئي ،حممد بن خليل ،اجملموع املذهب يف قواعد املذهب ،حتقيق :حممد عبد
الغف ـ ـ ـ ـ ــار( ،د.ط ،الكوي ـ ـ ـ ـ ــت :وزارة الش ـ ـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية واألوق ـ ـ ـ ـ ــاف،
1414ه).
العمـراين ،حيــي بــن أيب اخلــري ،البيددان يف مددذهب الشددافعي ،حتقيــق :قاســم النــوري،
(ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،ه).
الغزايل ،ابو حامد حممد بن حممد ،املستصفى ،حتقيق :عبـد السـالم عبـد الشـايف،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه)
الفتــوحي ،تقــي الــدين حممــد بــن أمحــد ،شددرل الكوكددب املنددري ،حتقيــق :نزيــه محــاد
وحممد الزحيلي( ،ط ،2د.م :مكتبة العبيكان1418 ،هـ).
الفتــوحي ،حممــد بــن أمحــد ،شددرل منتهددى اإلرادات يف مجددا املقنددا مددا التنقدديح
وزايدات ،حتقيــق :د.عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي( ،د.ط ،بــريوت:
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مؤسسة الرسالة1421 ،هـ).
الفناري ،حممد بن محزة ،فصول البدائا يف أصول الشرائا ،حتقيق :حممد حسني
إمساعيل( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2006 ،م).
القدوري ،أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفـر بـن محـدان ،حتقيـق :أ .د
حممد أمحد سراج ،وأ .د علي مجعة حممد ،التجريد( ،ط ،2القاهرة :دار
السالم1427 ،ه).
القرايف ،شهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس ،شدرل تنقديح الفصدول ،حتقيـق :طـه عبـد
الرؤوف سعد( ،ط ،1د.م :شركة الطباعة الفنية املتحدة1973 ،م).
القرايف ،شهاب الدين أمحد بن إدريس ،الفروق (أنوار ال وق يف أنواء الفروق)،
(د.ط ،بريوت :عامل الكتب ،د.ت).
القـرايف ،شــهاب الــدين أمحــد بــن علــي ،نفددائس األصددول شددرل احملصددول ،حتقيــق:
عـ ــادل عب ـ ــد املوج ـ ــود وعل ـ ــي معـ ــوض( ،ط ،1د.م :مكتب ـ ــة ن ـ ـزار الب ـ ــاز،
1419هـ).
القشريي ،مسلم بـن احلجـاج ،صدحيح مسدلم "املسدند الصدحيح املختصدر" ،حتقيـق:
حممد فؤاد عبد الباقي( ،د.ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
اللكن ــوي ،حمم ــد عب ــد احل ــي ،الفوائ ددد البهي ددة يف تد دراجم احلنفي ددة ،حتقي ــق :حمم ــد
بدرالدين النعساين( ،ط ،1مصر :مطبعة دار السعادة1423 ،ه)ـ.
املــاوردي ،أبــو احلســن علــي بــن حممــد ،احلدداوي الكبددري يف فقدده الشددافعي ،حتقيــق:
عل ــي حمم ــد مع ــوض وع ــادل عب ــد املوج ــود( ،ط ،1ب ــريوت :دار الكت ــب
العلمية1419 ،ه).
احمللي ،حممد بن أمحد ،البدر الطالا يف حل مجا اجلواما ،حتقيـق :مرتضـى علـي
الداغستاين( ،د.ط ،بريوت :مؤسسة الرسالة1426 ،ه)ـ.
حمم ــد ب ــن ش ــاكر ب ــن أمح ــد ،ف ددوات الوفي ددات ،حتقي ــق :إحس ــان عب ــاس( ،ط،1
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بريوت :دار صادر1973 ،م).
امل ــرداوي ،ع ــالء ال ــدين عل ــي ب ــن س ــليمان ،اإلنصد دداف يف معرفد ددة ال د دراجح مد ددن
اخلالف( ،ط ،2د.م :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
امل ــرداوي ،ع ــالء ال ــدين عل ــي س ــليمان ،التحب ددري ش ددرل التحري ددر ،حتقي ــق :د.أمح ــد
الس ـ ـ ـراح ،ود .عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرمحن اجل ـ ـ ـربين( ،ط ،1الـ ـ ـ ـرايض :مكتب ـ ـ ــة الرش ـ ـ ــد،
1421هـ).
املقدســي ،أبــو عبــد هللا موفــق الــدين عبــد هللا بــن أمحــد بــن قدامــة ،املغددين( ،د.ط،
د.م :مكتبة القاهرة 1388ه)ـ.
املقدســي ،أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن قدامــة ،روضددة الندداجر وجنددة املندداجر،
(ط ،2د.م :مؤسسة الراين1423 ،هـ).
النــووي ،أبــو زك ـراي حيــي بــن شــرف ،اجملمددوع شددرل امله د ّذب( ،د.ط ،بــريوت :دار
الفكر ،د.ت).
اهلندي ،صفي الدين حممد عبد الرحيم ،هناية الوصول يف دراية األصول ،حتقيق:
د.صــاحل ب ــن س ــليمان اليوس ــف ،و د.س ــعد س ــامل الس ــويح( ،ط ،1مك ــة
املكرمة :املكتبة التجارية1416 ،هـ).
ّ
اهليتمي ،أمحد بن حممد ،فة احملتاج شدرل املنهداج ،وهبامشده حاشدية الشدرواين،
(د.ط ،د.م :املكتبة التجارية1983 ،م).
اليمين ،حيىي بن أيب اخلري ،البيان يف فقه الشافعي ،حتقيـق :قاسـم النـوري( ،ط،1
جدة :دار املنهاج1421 ،ه)ـ.
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