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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
اجلدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
أن يتّسم ابألصالة و ّ
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ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
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
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ، PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
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املسائل األصولية اليت نُقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف باب
األحكام الشرعية
مجعا ودراسة
]The Issues of Usuul upon Which the Agreement of the Four [Ortodox
Imams [of Fiqh] Were Reported Regarding the Chapter of Al-Ahkaam AshShar'iyyah Collection and Study

إعداد:
د .صاحل بن سليمان العبيد
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينKsasalah@gmail. com :
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املستخلص
يف هذا البحث -بعون هللا تعاىل -سأتكلم عن املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق
األئمة األربعة يف اب ب األككا الشرعية ،وذلك من خالل تعريف االتفاق والفرق بينه وبني
اإلمجاع ،والتعريف ابألئمة األربعة ،ومن مث ذكر املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة
األربعة يف اب ب األككا الشرعية ،ودراستها ،مث أخلص يف هذا البحث :إىل ذكر خامتته،
وما حتتويه من أهم النتائج والتوصيات.
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صاحل بن سليمان العبيد. د، مجعا ودراسة- املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف ابب األحكام الشرعية

Abstract:
In this research ،I discussed the issues of Usuul upon which the
agreement of the four orthodox Imams of Fiqh were reported regarding the
chaper on Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyah. This shall be done through the
definition of agreement and the difference between it and consensus ،and
the meaning of the Four Imams ،after which the issues upon which the
agreement of the four Imams were reported regarding the chapter of AlAhkaam Ash-Shar'iyyah and a study of it followed by a conclusion and the
significant results and its recommendations.
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مقدمة:
ِ
َّ
وسيئات
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا
إن
َ
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إالّ هللا
وكده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثريا ،أما بعد:
فإن علم أصول الفقه ،علم َعظُ َم نفعه وقدره ،وعال شرفه وفخره؛ إذ هو مثار األككا
الشرعية ،ومنار الفتاوى الفرعية اليت هبا صالح املكلفني معاشاً ومعاداً ،فهو العمدة يف
االجتهاد ،وأهم ما يتوقف عليه من املواد ،وقد ظل علم أصول الفقه حمط اهتما املسلمني
على مر العصور ،وظل يف مقدمة العلو اليت يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها.
هذا وإن مما اهتم به العلماء والدارسون بيان أصول فقه األئمة األربعة ،وهي مبثوثة
ومنشورة يف كتب املذاهب ،فأكياان يتفقون وأكياان خيتلفون فأكببت -بعد االستخارة
واالستشارة –أن أقو جبمع املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف اب ب
األككا الشرعية ليكون عنوان حبثي :املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة
يف ابب األحكام الشرعية –مجعاً ودراسة
أهمية املوضوع ،وأسباب اختياره:
يهدف املوضوع إىل مجع املسائل اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة ،والقيا
بدراستها ،وعليه ميكن إمجال أمهية املوضوع وأسبا ب اختياره ،يف األمور التالية:
 -1مكانة األئمة األربعة يف نفوس الناس ،فأول ما ينظر الناظر فيه يف املسألة بعد األدلة
هو السياق ،وأقوال الصحابة ،ومن مث أقوال هؤالء األئمة األعال .
 -2خدمة أصول األئمة األربعة ،وذلك جبمع ما نقل عنهم االتفاق فيه من املسائل
األصولية ،وإفرادها بعنا ية خاصة وذلك بتحقيق ما نسب إىل األئمة األربعة من
االتفاق يف املسائل األصولية.
 -3عناية علماء األصول بذكر ونقل ما اتفقت عليه األئمة من املسائل كىت عده بعضهم
مبنزلة اإلمجاع.
 -4تساعد هذه الدراسة يف التقريب بني أتباع األئمة ،وإضعاف التعصب املذهيب
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املذمو  ،وذلك إبثبات ما بني األئمة من اتفاق يبىن عليه اتفاق يف كثري من الفروع،
وذلك إبثبات أن األصل هو االتفاق ال االختالف ،ويسهم يف فتح جملال لدراسة
عالقة فقه األئمة األربعة ببعض ،وتتطور أصول الفقه.
 -5دارسة املسائل اليت نقل فيها االتفاق ،يساعد على حترير حمل النزاع يف املسائل األصولية.
 -6خدمة الباكثني يف أصول الفقه على حترير ما نقل فيه اتفاق األئمة األربعة من
املسائل األصولية ،من خالل كتبهم أو كتب تالميذهم ،أو أتباعهم بعد ظهور كثري
منها ،وخاصة مع وجود تساهل عدد من األصوليني يف نسبة اآلراء إىل األئمة
األربعة ،أو إىل بعضهم ،أو عد الدقة يف التخريج هلم.
الدراسات السابقة:
من خالل التّتبّع ملا يتعلق هبذا املوضوع ،مل أجد من كتب يف هذا املوضوع خبصوصه،
وغاية ما وقفت عليه اآليت:
 -1اإلمجاعات احملكية يف مسائل املقدمات واحلكم الشرعي واألدلة -مجعاً وتوثيقاً
ودراسة ،للدكتور/هشا السعيد ،رسالة دكتوراه ،يف جامعة اإلما حممد بن سعود
اإلسالمية1429 ،ه.
 -2اإلمجاعات املنقولة يف مسائل أصول الفقه ،للدكتور/يوسف بن هالل السحيمي،
رسالة ماجستري ،يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة عا 1427ه.
وهااتن الرسالتان ختتلفان عن موضوعي ،فموضوعي خاص فيما نقل فيه اتفاق األئمة
األربعة ،وموضوعهما أعم ،فهو يف اإلمجاعات عند األصوليني بصفة أمشل.
 -3املسائل االصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة املتعلقة ابألدلة الشرعية -جمعاً
ﻭ توثيقاً ﻭﺩﺭﺍسة ،للدكتور/حممد كامد عثمان ،حبث منشور يف مﺠلة ﺍلبحوﺙ
ﺍلقانونية ﻭﺍالقتصاﺩية-ﺍلمنصوﺭﺓ . 2009
والفرق بني البحثني ظاهر ،فالبحث املذكور متعلق ابألدلة ،وحبثي يف األككا الشرعية.
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خطة البحث:
انتظمت خطة البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ،وفهارس علمية ،وهي على
النحو التايل:
مقدمة ،وضمنتها :أمهية املوضوع ،واألسبا ب الداعية إىل اختياره ،والدراسات
السابقة كوله ،وخطة البحث ،ومنهﺠي فيه.
التمهيد وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف االتفاق والفرق بينه وبني اإلمجاع.
املطلب الثاين :التعريف ابألئمة األربعة.
املبحث األول املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف األحكام
التكليفية وفيه تسعة مطالب:
املطلب األول :ككم الزائد على قدر الواجب املتصل.
املطلب الثاين :ككم من جاز له أتخري العبادة فمات قبل أن يفعلها.
املطلب الثالث :إذا أخر الواجب املوسع مع ظنه أنه ال يعيش إىل آخر الوقت مث
عاش وفعله بعد الوقت فهل يكون أداء أ قضاء؟.
املطلب الرابع :هل جيب إمتا الواجب املوسع ابلشروع فيه؟
املطلب اخلامس :هل املخاطب بفرض الكفاية اجلميع؟
املطلب السادس :ككم إمتا املندو ب بعد الشروع فيه؟.
املطلب السابع :دخول اإلابكة حتت التكليف.
املطلب الثامن :هل املباح مأمور به؟.
املطلب التاسع :ككم أفعال العقالء قبل ورود الشرع.
املبحث الثاين املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف احملكوم
عليه ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :املكره حبق هل هو مكلف؟.
املطلب الثاين :ككم تكليف السكران ،وقضائه للعبادة.
الفهارس.
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منهج البحث
 -1استقراء ومجع املادة العلمية من مصادرها األصلية وكتب املذاهب املعتمدة.
 -2التمهيد للمسألة مبا يوضحها إن اكتاج املقا لذلك.
 -3تصوير املسألة مع حترير حمل االتفاق بني األئمة األربعة.
 -4ذكر نصوص األصوليني يف نقل اتفاق األئمة األربعة على املسألة األصولية.
 -5عند ثبوت خمالفة أكد األئمة األربعة فإنين أقو بذكر األقوال يف املسألة مع أدلتها
ومناقشتها وبيان الراجح فيها ،وسبب الرتجيح بقدر اإلمكان.
 -6ذكر بيان نوع اخلالف يف املسألة إذا ثبت عد االتفاق ،وهل هو لفظي أو معنوي.
 -7عزو اآلايت القرآنية إىل موضعها من السورة يف القرآن مع االلتزا ابلرسم العثماين.
 -8ختريج األكاديث النبوية واآلاثر من مصادرها األصلية ،مع ذكر ما تيسر من كال أهل
العلم املعتربين عليها ،إال أن تكون يف الصحيحني أو أكدمها فإين أكتفي بعزوها إىل
موضعها منهما فقط ،وأذكر عنـد التخـريج اسم الكتا ب ،والبا ب مع اجلزء والصفحة.
 -9توثيق النقوالت واألقوال من مصادرها األصلية املعتربة.
 -10مل أترجم لألعال ألن البحث خمتصر ،وألن أغلب األعال املذكورين مشهورون.
 -11وضع ثبت ملصادر ومراجع البحث مرتبة فيه ترتيباً هﺠائياً.
 -12وضع فهارس فنية متعددة للبحث.
فاللهم عونك وتوفي َقك ،وهدايتك إىل احلق ،والثبات عليه.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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املطلب األول :تعريف االتفاق والفرق بينه وبني اإلمجاع
قبل تعريف االتفاق جتدر اإلشارة إىل تعريف اإلمجاع لوجود صلة بني املصطلحني كما
سيظهر من خالل تعريف كل منهما.
اإلمجاع لغة :مصدر أمجع ،وهو يف اللغة مبعىن العز واالتفاق ،يقال :أمجع فالن على
كذا إذا عز عليه والقو على كذا إذا اتفقوا عليه).(1
اإلمجاع اصطالحاً :اتفاق جمتهدي أمة حممد ﷺ بعد وفاته يف عصر من العصور
على أمر ديين). (2
االتفاق لغة :على وزن (افتعال) من (وفق) فالواو والفاء والقاف :كلمة تدل على
ووفْ ُق الشيء ما الءَمه وقد َوافقهُ ُموافق ًة وِوفاقاً واتـَّ َفق معه وتَـ َوافقا غريه،
مالءمة الشيئنيَ ،
يقال اتّفق الشيئان أي :تقاراب وتالءما).(3
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض" .اتج العروس من جواهر
( )1انظر :مرتضى َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
القاموس" .حتقيق :جمموعة من حتقيقني( .دار اهلداية)462 :20 .؛ والفيومي ،أمحد بن حممد بن علي
احلموي ،أبو العباس" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .بريوت :املكتبة العلمية) .ص.61
( ) 2انظر :ابن النﺠار ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوكي املعروف
احلنبلي (املتوىف972 :هـ)" .شرح الكوكب املنري" .حتقيق :حممد الزكيلي ونزيه محاد( .ط ،2مكتبة
العبيكان1418 ،هـ 211 :1 .) 1997 -؛ واألصفهاين ،مشس الدين أبو ثناء حممود بن
عبدالرمحن (ت  749هـ)" .بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق د .حممد مظهر بقا.
املكرمة  -جامعة أ القرى :مركز البحث العلمي وإكياء الرتاث اإلسالمي1406 ،
(ط ،1مكة ّ
ه)522 :1 ،؛ وابن األمري احلاج" ،التقرير والتحبري"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ
 .80 :3 ،) 1983( )3انظر :املرسي ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده (ت458 :هـ)" .احملكم واحمليط األعظم".
حتقيق :عبد احلميد هنداوي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ :3 ،) 2000 -
107؛ وابن منظور ،حممد بن مكر بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى
(املتوىف711 :هـ)" .لسان العر ب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ)382 :10 ،؛ وابن
فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ)" .معﺠم مقاييس
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االتفاق اصطالحاً:
جند أن الفقهاء قد استعملوا لفظ (االتّفاق) يف عدة استعماالت ،منها:
األول :يطلقون االتّفاق مبعىن املصادفة ،كقوهلم :من نذر صو يو اخلميس فوافق يو
عيد؟ أي :إذا صادف).(1
االحتاد ،وذلك كما يف قوهلم عن بعض
الثاين :يطلقون االتفاق مبعىن التماثل و ّ
األصناف الربوية :إن العلة هي االتفاق يف اجلنس أي :التماثل واالحتاد يف اجلنس).(2
الثالث :يطلق االتّفاق مبعىن التوافق والرتاضي ،قال يف املغين (( :فصل :االتفاق على
املهر بني ويل املرأة والزوج مبعىن الرتاضي والتوافق)) ).(3
خاصة على ككم ،وهذا اإلطالق يكون
الرابع :يطلقون االتفاق مبعىن اتّفاق الفقهاء ّ
مرادفاً لإلمجاع عند بعض الفقهاء ،كيث ورد يف كلمات بعضهم ما يدل على ذلك كما
سيأيت ،وهذا اإلطالق هو املعىن الظاهر من لفظ (االتّفاق).
الفرق بني االتفاق واإلمجاع:
من خالل النظر بني املصطلحني جند أن للعلماء مسلكني يف التفريق بينهما:
املسلك األول :من ال يفرق بني اإلمجاع واالتفاق ،فهما من األلفاظ املرتادفة،
فنﺠدهم يطلقون على املسألة الواكدة إذا أرادوا ككاية اإلمجاع فيها كلمة (اإلمجاع)

=

اللغة" .حتقيق :عبد السال حممد هارون( .بريوت :دار الفكر1399 ،هـ .97 :6 ،) 1979 -
( ) 1انظر :ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد" .املبدع يف شرح املقنع"( .ط ،1بريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية 1418 ، ،هـ .333 :9 ،) 1997 -
( )2انظر :الشوكاين ،شيخ اإلسال حممد بن علي" .السيل اجلرار املتدفق على كدائق األزهار"( .ط،1
دار ابن كز )64 :3 ،؛ والنﺠدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي (املتوىف:
1392هـ)" .كاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع"( .ط 1397 - 1ه).478 :7 ،
( )3ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي املقدسي مث
الدمشقي احلنبلي (املتوىف620 :هـ)" .املغين"( .القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ .13 :8 ،) 1968 -
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أو (االتفاق) ،وقد وجدت مثل هذه العبارات عند ابن عبد الرب) ،(1وابن تيمية
كز ) (3والنووي) (4وغريهم.
املسلك الثاين :من يفرق بني االتفاق واإلمجاع ،قال العيين بعد أن ككى االتفاق
عن بعض العلماء ،مث ذكر أن بعض العلماء انتقد ككايتهم لإلمجاع قال" :قلت :فيه نظر،
ألهنم قالوا ابالتفاق دون اإلمجاع فهذا القائل مل يعرف الفرق بني اإلمجاع واالتفاق").(5
وابن

( ) 1انظر :النمري ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم القرطيب (املتوىف:
463هـ)" .االستذكار" .حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.356 ،329 :5 ،) 2000 – 1421 ،
( )2انظر :ابن تيمية (ت728هـ)" .جمموع الفتاوى" .مجع وترتيب :عبد الرمحن بن قاسم وابنه( ،املدينة
النبوية  -اململكة العربية السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ،
1416هـ.207 ،98 :21 ،) 1995/
( ) 3انظر :ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :هـ).
"احمللى يف شرح اجمللى ابحلﺠج واآلاثر"( .بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون اتريخ)482 :9 ،؛
و ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي الظاهري (املتوىف456 :هـ)" .مراتب
اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات"( .بريوت :دار الكتب العلمية) ،ص.23
( )4انظر :النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف (املتوىف676 :هـ)" .اجملموع شرح املهذ ب ((مع
تكملة السبكي واملطيعي))" ( .دار الفكر)221 :2 ،؛ والنووي ،اإلما حمي الدين (ت676 /
هـ)" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلﺠاج" .حتقيق :الشيخ خليل مأمون شيحا( .ط ،3بريوت –
لبنان :دار املعرفة 1417 ،هـ .2 :4 ،) 1996 -
( )5انظر :العيين" ،عمدة القاري"85 :3 ،؛ وانظر كذلك :البوصي ،عبد هللا بن املبارك" .إمجاعات ابن
عبد الرب يف العبادات"( .ط ،1الرايض  -اململكة العربية السعودية :دار طيبة للنشر والتوزيع،
51 :1 .) 1999-1420؛ البوصي ،عبد هللا بن املبارك" .موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسال ".
(ط ،1الطائف-اململكة العرية السعودية :مكتبة دار البيان احلديثة ، .) 1999-1420 ،ص:
16؛ سيد عبده بكر عثمان" .إمجاعات ابن عبد الرب دراسة فقهية مقارنة" .إشراف :د/حممد
بلتاجي كسن ،ود/حممد أمحد سراج( .رسالة ماجستري مقدمة يف جامعة القاهرة 0كلية دار العلو
قسم الشريعة االسالمية  ،) 2000- 1421ص.456
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فتبني أن هناك من يفرق بني االتفاق واإلمجاع ،ومن أبرز هذه الفروق ما يلي:
 -1أن املراد مبصطلح االتفاق اتفاق األئمة األربعة ،وهذا مصطلح الوزير بن هبرية رمحه
هللا) .(1وهو مفهو كال الزركشي كيث قال يف مقدمة شركه يف سياق ذكر مراد
احلنابلة ابالتفاق" :االتفاق وهو موافقة العلماء بعضهم لبعض ،وهو يف االصطالح
اتفاق األئمة األربعة على مسألة معينة ولو مع خالف غريهم ،أو مع رواية شاذة عن
بعضهم).(2
 -2إن مصطلح اإلمجاع أقوى وآكد من االتفاق ،كيث إن االتفاق قد يكون ظنياً فال
جيز العامل ابإلمجاع فيه ،خبالف اإلمجاع فهو قطعي ،ولذلك قد يعدل العامل عن لفظة
اإلمجاع ابالتفاق ،قال ابن كز رمحه هللا(( :واتفقوا -فيما أظن -أن يف املأمومة إذا
كانت يف الرأس . . .اخل))) (3فقد استعمل اتفقوا ومل يقل أمجعوا فيما أظن ،مما يشعر
أبن األمجاع أقوى وآكد من االتفاق عنده ،فالعامل ال جيز ابإلمجاع.
ولعل العلة يف ذلك أن لفظة االتفاق ترد عليها اكتماالت كثرية خترجها عن الداللة
على اإلمجاع ،كأن يكون مراد كاكي االتفاق ،اتفاق األئمة األربعة ،أو اتفاق أهل مذهبه،
أو أهل بلده ،أو غري ذلك).(4
 -3إن االتفاق يراد به اتفاق أصحا ب املذهب ،خبالف اإلمجاع فرياد به إمجاع األمة،
وهو مصطلح بعض املصنفني يف الكتب املذهبية اليت عنيت بتحرير املذهب خصوصاً
إذا كان الكتا ب كتاابً مذهبياً خالصاً ،وال يذكر خالفاً غري ما هو يف املذهب.
قال العدوي يف كاشيته :معلقاً على قوله :وبغريها اتفاقاً () ،األوىل أن يقال :وبغريها
( )1انظر :ابن هبرية ،الوزير املظفر حيىي" .اختالف األئمة العلماء" .حتقيق :السيد يوسف أمحد( .بريوت
لبنان :دار الكتب العلمية).30 :1 ،
( )2الزركشي ،مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي (املتوىف772 :هـ)" .شرح الزركشي"( .ط،1
دار العبيكان 1413 ،هـ .68 :1 ،) 1993 -
( )3ابن كز " ،مراتب اإلمجاع" ،ص.141
( )4انظر :سيد عبده" ،إمجاعات ابن عبد الرب دراسة فقهية مقارنة" ،ص.455
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إمجاعاً ،ألن االتفاق اتفاق املذهب .واإلمجاع إمجاع األمة
وقال احلطا ب يف شرح قاعدة املؤلف(( :واملراد ابالتفاق اتفاق أهل املذهب ،وابإلمجاع
إمجاع العلماء))).(2
وقال اخلرشي(( :ومن الفوائد أن قاعدة املؤلف ،وغريهم أن يريد ابلرواايت أقوال
مالك . . .واملراد اتفاق أهل املذهب ،وابإلمجاع إمجاع العلماء ،وإذا قالوا اجلمهور عنوا به
األئمة األربعة))).(3
))

املطلب الثاني :التعريف باألئمة األربعة.

اإلمام أبو حنيفة):(4
امسه ونسبه ومولده ونشأته وصفاته :أبو كنيفة النعمان بن اثبت ،بن ُزوطى بن ماه
( )1العدوي ،أبو احلسن ،علي بن أمحد بن مكر الصعيدي (املتوىف1189 :هـ)" .كاشية العدوي على
شرح كفاية الطالب الرابين" .حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي( .بريوت :دار الفكر1414 ،هـ
 .321 :2 ،) 1994( )2احلطا ب ا ُّلرعيين ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املالكي
(املتوىف954 :هـ)" .مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"( .ط ،3دار الفكر1412 ،هـ -
4 :1 ،) 1992
( )3اخلرشي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا املالكي (املتوىف1101 :هـ)" .شرح خمتصر خليل للخرشي".
(بريوت :دار الفكر للطباعة ،بدون طبعة وبدون اتريخ)48 :1 ،
( ) 4انظر :اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي (املتوىف463 :هـ).
"اتريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :دار الغر ب اإلسالمي1422 ،هـ
 444 :15 ،) 2002؛ والصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا" .الوايفابلوفيات" .حتقيق :أمحد األرانؤوط ،وتركي مصطفى( .بريوت :دار إكياء الرتاث1420 ،هـ-
350 :7 ،) 2000؛ والتميمي ،تقي الدين بن عبد القادر املتوىف سنة 1055ه" .الطبقات السنية
يف تراجم احلنفية" .حتقيق :الدكتور عبد الفتاح احللو( .ط ،1دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع،
 1403هـ195-86 :1 ،) 1983 /؛ والزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن
فارس ،الدمشقي" .األعال "( .ط ،15دار العلم للماليني.36 :8 ،) 2002 ،
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أيضا :أنه النعمان بن اثبت بن النعمان
الفقيه الكويف ،موىل تيم هللا ابن ثعلبة .وقيل يف نسبه ً
املرزابن ،فقيه العراق ،وأكد أئمة اإلسال  ،والسادة األعال  ،وأكد أركان العلماء ،وأكد
بن ُ
األئمة األربعة ،ولد سنة مثانني للهﺠرة ابلكوفة ،ونشأ وترىب هبا ،وعاش أكثر كياته فيها،
خز ًازا يبيع
متعلماً وجمادالً ومعلماً ،طلب العلم يف صباه مث اشتغل ابلتدريس واإلفتاء ،كان َّ
ورعا تقيًا
اخلز وهو نوع من النسيج ،وكان قوي القرحية متفتح الذهن قوي احلافظة؛ ز ً
اهدا ً
كثري اخلشوع دائم التضرع إىل هللا تعاىل.
شيوخه :أدرك عدداً من الصحابة وروى عنهم ،فأخذ الفقه عن محاد بن أيب سليمان
الصواف
السبيعي وحمار ب بن داثر واهليثم بن كبيب ّ
ومسع من عطاء بن أيب رابح وأيب إسحـاق ّ
وحممد بن املنكدر وانفع ،وروى عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
رضي هللا عنهم ،وأيب احلسن زيد بن احلسني رضي هللا عنهم ،وأيب بكر الزهري.
تالمذته :كدث عن اإلما أيب كنيفة خلق كثري منهم :عبد هللا بن املبارك ،ووكيع،
وأشهرهم أبو يوسف القاضي وحممد بن احلسن الشيباين ،وغريهم كثري.
مؤلفاته :مل يعرف رمحه هللا بكثرة التدوين ،بل إن أكثر علمه نقل عن طريق طالبه،
ومن تلك املؤلفات:
الفقه األكرب ،والعامل واملتعلم ،ورسالة اإلما أيب كنيفة إىل عثمان البيت ،والوصية.
وفاته :كانت وفاته سنة مائة ومخسني للهﺠرة ،وهي السنة اليت ُولد فيها اإلما
الشافعي إلكدى عشرة ليلة خلت من ُمجادى األوىل وقد خرج يف جنازته قريب اخلمسني
أل ًفا فصلي عليه ودفن يف مقربة اخليزران يف بغداد ،رمحه هللا رمحة واسعة.
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اإلمام مالك):(1
امسه نسبه ومولده ونشأته وصفاته هو :أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر
أنس بن احلارث بن غيمان األصبحي املدين وينتهي نسبه إىل يعر ب بن يشﺠب بن قحطان .جده
مالك بن أنس من كبار التابعني ،وكان يعرف إبما دار اهلﺠرة ،وهو أكد أصحا ب املذاهب
األربعة املدونة املعروفة يف بالد املسلمني .ولد يف املدينة املنورة سنة ثالث وتسعني وقيل مخس
وتسعني للهﺠرة ،ونشأ ُجم ًدا يف التحصيل والرواية ،ونشأ يف صون ورفاهية وجتمل.
معظما للعلم،
كان ّ
يدرس وهو ابن سبع عشرة سنة ،فمكث يُفيت ويعلم الناس ،وكان ً
اضعا ولينًا .ومع ذلك كان صلباً يف
موقرا له ،وكان من أشد أهل عصره تو ً
ً
ومعظما للنيب ﷺ ً
دينه بعيدا عن األمراء وامللوك له.
شيوخه :أخذ العلم وروى عن عدد كبري من التابعني واتبعيهم الذين يعدون ابملئات
منهم :انفع موىل ابن عمر ،وابن شها ب الزهري ،وأبو الزاند وعائشة بنت سعد بن أيب
وقاص ،وحيىي بن سعيد األنصاري.
تالميذه :روى وكدث عنه عدد كبري منهم :األوزاعي ،ومحاد بن زيد ،وإمساعيل بن
جعفر ،وسفيان بن عيينة ،وعبد هللا بن املبارك ،وابن علية وغريهم.
مؤلفاته :له عدة مؤلفات كتب هلا القبول ومن أشهرها :كتا ب املوطأ ورسالة يف
الوعظ وكتا ب املسائل ورسالة يف الرد على القدرية وتفسري غريب القرآن وغريها.
( )1انظر :الشريازي ،أبو إسحاق" .طبقات الفقهاء" .حتقيق :إكسان عباس( .ط ،2بريوت :دار الرائد
العريب 1401 ،هـ  ،) 1984ص68؛ وابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن
إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي (املتوىف681 :هـ)" .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق:
إكسان عباس( .بريوت :دار صادر)135 :4 ،؛ والذهيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان
(ت  748هـ)" .سري أعال النبالء" .إشراف :شعيب األانؤوط( .ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة،
 1405هـ48 :8 ،) 1985-؛ وابن فركون ،إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري (ت  797هـ).
حممد األمحدي أبو النور( .القاهرة :دار
"الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب" .حتقيقَّ :
الرتاث ،بدون اتريخ)82 :1 ،؛ والزركلي" ،األعال ".257 :5 ،
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وفاته :تويف يف املدينة املنورة لعشر خلون من ربيع األول سنة مائة وتسعة وسبعني
للهﺠرة ،ودفن يف البقيع ،وراثه العديد من الشعراء ،رمحه هللا رمحة واسعة
اإلمام الشافعي):(1
امسه نسبه ومولده ونشأته وصفاته :هو أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف
جيتمع نسبه مع رسول هللا ﷺ يف عبد مناف ،فهو من رهط النيب ﷺ .اثلث األئمة األربعة،
وصاكب املذهب الشافعي ،ومؤسس علم أصول الفقه.
ولد سنة مائة ومخسني للهﺠرة بغزة يف أسرة فقرية ،مات أبوه وهو صغري مث محل إىل
مكة وهو ابن سنتني فنشأ هبا وأقبل على األد ب والعربية والشعر فربع يف ذلك ،وكبب إليه
الرمي كىت فاق األقران ،مث كتب العلم وأقبل عليه .وعرف بصالح دينه وسالمة معتقده،
وسخاوة النفس ومعرفته بصحة احلديث وسقمه.
مشاخيه :تلقى الشافعي الفقه واحلديث على شيوخ قد تباعدت أماكنهم ،وختالفت
مناهﺠهم وهم كثر من أشهرهم :سفيان بن عيينة ،واإلما مالك بن أنس ،وفضيل ابن
عياض ،وحممد بن احلسن الشيباين ،وعبد هللا بن املبارك.
تالميذه :تتلمذ عليه وروى عنه عدد كبري من العلماء منهم :اإلما أمحد بن كنبل
رمحه هللا ،وأبو ثور وغريهم من كبار العلماء.
مصنفاته :ألف رمحه هللا عدة مصنفات متنوعة ومتعددة نذكر منها :إثبات النبوة والرد
( )1انظر :الشريازي" ،طبقات الفقهاء"71 :1 ،؛ وابن أيب يعلى ،القاضي أبو احلسني حممد الفراء.
"طبقات احلابلة" .حتقيق :حممد كامد الفقي( .بريوت :دار املعرفة)280 :1 ،؛ وابن عساكر ،أبو
القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا (املتوىف571 :هـ)" .اتريخ دمشق" .حتقيق :عمرو بن غرامة
العمروي( .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،هـ 267 :51 ،) 1995 -؛ والصفدي،
"الوايف ابلوفيات"221 :1 ،؛ السبكي ،اتج الدين بن علي بن عبد الكايف" .طبقات الشافعية
الكربى" .حتقيق :د /حممود حممد الطناجي ،د /عبد الفتاح حممد احللو( .ط ،2هﺠر للطباعة
والنشر والتوزيع1413 ،ه)72 :2 ،؛ والذهيب" ،سري أعال النبالء".5 :10 ،
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على الربامهة ،والرسالة يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن والسنة ،والفقه األكرب ،وكتا ب األ
يف الفقه.
وفاته :تويف يف آخر يو من رجب سنة مائتني وأربع من اهلﺠرة يف الفسطاط مبصر
وقد شيع جنازته خلق كثري فرمحه هللا رمحة واسعة
اإلمام أمحد بن حنبل):(1
امسه ونسبه ومولده ونشأته وصفاته :هو أبو عبد هللا الشيباين أمحد بن ُحمَ َّمد بْن
ابلنيب ﷺ يف نزار ،رابع األئمة
كنبل بْن هالل بْن أسد من بين شيبان ابن ذهل جيتمع نسبه ّ
األربعة ،وصاكب املذهب احلنبلي ،الفقيه احملدث إما احملدثني الناصر للدين ،واملناضل عن
السنة ،والصابر يف احملنة اشتُهر بعلمه الغزير وكفظه القوي ،وكان معروفاً ابألخالق احلسنة
كالصرب والتواضع والتسامح ولد يف بغداد سنة مائة وأربع وستون ،ونشأ فيها يتيماً ،وطلب
العلم واحلديث منذ صغره فركل إىل العراق واحلﺠاز وهتامة واليمن ،وأخذ عن كثري من
العلماء واحملدثني ،كان إماماً يف احلديث والفقه ورعاً زاهداً ،واشتُهر بصربه على احملنة اليت
وقعت به واليت عُرفت ابسم "فتنة خلق القرآن".
مشاخيه :روى عن كثري من العلماء واألئمة ورواة احلديث ،كإبراهيم الزهري ،والشافعي،
واملعتمر بن سليمان ،وحيىي بن سعيد ،وعبد الرمحن بن مهدي ،ويزيد بن هارون ،وغريهم.
خرجت الكثري
تالميذه :كانت مدرسته يف الفقه واحلديث من املدارس الكربى اليت َّ
من العلماء والفقهاء واحملدثني ،كأمثال :عبد امللك امليموين ،وأبو بكر املروذي ،وأبو بكر
األثر  ،والوراق والبخاري ،ومسلم وغريهم.
( )1انظر :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"90 :6 ،؛ وابن أيب يعلى" ،طبقات احلنابلة"5 :1 ،؛ وابن
اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي (املتوىف سنة 597هـ)" .مناقب اإلما أمحد بن كنبل".
حتقيق :الدكتور عبد هللا الرتكي( .مصر :مكتبة اخلاجني1399 ،هـ ،) 1979 /ص؛ والذهيب" ،سري
أعال النبالء"177 :11 ،؛ والصفدي" ،الوايف ابلوفيات"225 :6 ،؛ والداوودي ،حممد بن علي
بن أمحد ،مشس الدين املالكي (املتوىف945 :هـ)" .طبقات املفسرين للداوودي" .راجعها :جلنة من
العلماء إبشراف الناشر( .بريوت :دار الكتب العلمية).71 :1 ،
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مصنفاته :كان له العديد من املصنفات منها :املسند ،والناسخ واملنسوخ ،والرد على
الزاندقة فيما ادعت من متشابه القرآن ،والتفسري ،وفضائل الصحابة ،واملناسك والزهد،
وغريها مما نفع هللا هبا.
وفاته :مرض قبل وفاته مرضاً شديداً كىت تويف رمحه هللا يف بغداد ابلعراق سنة مائتني
وإكدى وأربعني للهﺠرة .وكانت جنازته مهيبة من كثرة احلضور وكزن عليه الناس فرمحه هللا
رمحه واسعة.
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املبحث األول :املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف األحكام التكليفية.
املطلب األول :حكم الزائد على قدر الواجب املتصل.
هذه املسألة يعنون هلا بعض األصوليني :ابألخذ أبوائل األمساء أو أبواخرها ،قال
ال َقرايف رمحه هللا تعاىل« :هذه املسألة مشهورة ابألخذ أبوائل األمساء أو أبواخرها»( .)1والغالب
يعنونون هلا بـ ـ( :الزايدة على الواجب) ،أو ب ــ(الزايدة على أقل ما ينطلق عليه االسم) وحنو
ذلك من العبارات(.)2
معىن هذه القاعدة ،وحترير حمل النزاع:
أن املكلف إذا فعل الواجب على املداومة ،وزاد على ما يتناوله االسم كالطمأنينة يف
الركوع والسﺠود ،ومدة القيا والقعود ،فما ككم هذه الزايدة( )3هل تكون واجبة ،أو
مندوبة؟.

( )1القرايف ،أبو العباس شها ب الدين أمحد بن إدريس" .شرح تنقيح الفصول" .حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد.
(ط ،1شركة الطباعة الفنية املتحدة 1393 ،هـ  ،) 1973 -ص159 :؛ وانظر أيضا :الرجراجي ،أبو
ِ
الس ْماليل (املتوىف899 :هـ)" .رفع النقا ب عن تنقيح
عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الشوشاوي ّ
حممد السراح ،د .عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين( .ط ،1الرايض -
َمحَد بن َّ
الشها ب" .حتقيق :د .أ ْ
اململكة العربية السعودية :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 1425 ،هـ .640 :2 ،) 2004 -
( )2انظر :القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء(املتوىف458 :هـ)" .العدة يف
أصول الفقه" .حتقيق :د :إبراهيم بن سري املباركي( .ط1410 ،2ه410 :2 ،) 1990-؛
واألرموي ،صفي الدين حممد بن عبد الركيم اهلندي (ت  715هـ)" .الفائق يف أصول الفقه" .حتقيق:
حممود نصار( .ط :،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية 1426 ،هـ  :1 ،) 2005 -و148؛
والزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر (املتوىف794 :هـ)" .البحر احمليط يف
أصول الفقه"( .ط ،1دار الكتيب1414 ،هـ 313 :1 ،) 1994 -؛ واملرداوي ،عالء الدين أيب
احلسن" .التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه" .دراسة وحتقيق :د .عبد الرمحن بن عبدهللا بن جربين،
د .عوض بن حممد القرين ،د .أمحد بن حممد السراح( .ط ،1مكتبة الرشد1421 ،ه).996 :2 ،
( )3انظر :ابن قدامة" ،روضة الناظر".121 :1 ،
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حترير حمل النزاع:
الواجب ينقسم ابلنظر إىل تقديره وحتديده إىل :واجب حمدَّد ،وغري َّ
حمدد.
أما احملدد :فهو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً ،وقد كدَّده الشارع وقدَّره مبقدار
معني ،كالصلوات اخلمس ،فقد ُك ِّددت كل صالة بركعات حمدَّدة ،وصيا رمضان ،حبيث ال
َّ
تربأ ذمة املكلف من هذا الواجب إال إذا أداه على ما عني الشارع؛ فهذا القسم إذا توقف
وجوده ،أو العلم بوجوده على شيء يكون ما توقف عليه واجباً ابالتفاق ،ألنه ال تربأ الذمة
إال أبدائه وهو من اب ب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(.)1
وأما غري احملدَّد :فهو الفعل الذي طلبه الشارع من املكلف من غري حتديد ،فنﺠد أن
الشارع مل حيدَّه بقدر معني( ،)2كمدة القيا  ،والطمأنينة يف السﺠود ،فالشارع أوجب فيها
مدة من الزمن ،ولكن مل حيدد هذه املدة ،فهذا القسم يستطيع املكلف أن يزيد على أقله،
والزايدة هنا إما أن تكون متميزة حبيث ميكن فصلها عن الواجب ،مثل إخراج صاعني
منفردين يف الفطرة ،فالواجب صاع ،والصاع الثاين نفل ،وكصالة التطوع فهذه الزايدة مندوبة
اتفاقاً( ،)3لعد ورود النص على وجوهبا ،وال جامع بينها وبني الواجب كىت تقاس عليه(.)4
أو تكون غري متميزة ومتصلة كالطمأنينة يف الركوع ويف السﺠود ،ومدة القيا والقعود
()1

() 2

()3

()4

انظر :خالف ،عبد الوها ب (املتوىف1375 :هـ)" .علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع".
(مصر :مطبعة املدين ،املؤسسة السعودية مبصر) ،ص 110؛ والنملة ،الدكتور عبد الكرمي بن علي
َّ
"املهذ ب يف علم أصول الفقه املقارن( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1420 ،هـ -
بن حممد.
.211 :1 ،) 1999
انظر :ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف:
 595هـ)" .الضروري يف أصول الفقه أو خمتصر املستصفى" .تقدمي وحتقيق :مجال الدين العلوي.
(ط :،1بريوت – لبنان :دار الغر ب اإلسالمي ،) 1994 ،ص .46
انظر :الطويف ،جنم الدين سليمان بن عبد القوي" .شرح خمتصر الروضة" .حتقيق :د .عبد هللا بن عبد
احملسن الرتكي( .ط ،2مؤسسة الرسالة348 :1 ،)1419 ،؛ والبعلي ،علي بن عباس احلنبلي" .القواعد
والفوائد األصولية" .حتقيق :عبد الكرمي الفضيلي ( .املكتبة العصرية1420 ،هـ ،) 1999 -ص.143
انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".348 :1 ،
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يف الصالة ،فإذا زاد املكلَّف يف الطمأنينة أو يف القيا أو يف القعود على قدر الواجب ،فهذه
الزايدة هي حمل اخلالف ،هل تكون واجبة أ ندابً؟  ،اختلف فيها العلماء على قولني:
القول األول :أن تلك الزايدة ليست واجبة بل هي مندوبة ،وذهب إىل هذا األئمة
األربعة ،وكثري من العلماء( .)1وقد نقل اتفاق األئمة األربعة املرداوي رمحه هللا كيث قال:
((الزائد على قدر الواجب يف قيا وحنوه ،نفل عند األربعة ،وغريهم))( ،)2وكذلك عزاه إليهم
الفتوكي(.)3
وإن كنت مل أقف على من نص على اتفاق األئمة األربعة سوامها ،إال أن نصوص
األصوليني شاهدة مبا يدل على ذلك.
قال الرازي (( :اختلفوا يف الواجب الذي ال يتقدر بقدر معني كمسح الرأس والطمأنينة
يف الركوع إذا زاد على قدر الزايدة هل توصف الزايدة ابلوجو ب؟  ،واحلق ال))(.)4
( )1انظر :القاضي أبو يعلى" ،العدة"410 :2 ،؛ وابن قدامة" ،روضة الناظر"121 :1 ،؛ وابن عقيل،
أبو الوفاء ،علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري( ،املتوىف513 :هـ)" .الواضح يف
أصول ِ
الفقه" .حتقيق :الدكتور َعبد هللا بن َعبد املحسن الرتكي( .ط ،1بريوت – لبنان :مؤسسة
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 1420 ،هـ 206 :3 ،) 1999 -؛ والزركشي" ،البحر احمليط"،
313 :1؛ والقرايف" ،شرح تنقيح الفصول" ،ص160؛ والبخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد،
عالء الدين احلنفي (املتوىف730 :هـ)" .كشف األسرار شرح أصول البزدوي" ( .دار الكتا ب
اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون اتريخ).311 :2 ،
( )2املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف 885 :هـ).
"حترير املنقول وهتذيب علم األصول" .حتقيق :عبد هللا هاشم ،د .هشا العريب ،تقريظ :عبد هللا بن
عبد العزيز بن عقيل( .ط ،1قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر 1434 ،هـ -
 ،) 2013ص .116
( )3انظر :ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".411 :1 ،
) (4الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي خطيب الري
(املتوىف606 :هـ)" .احملصول يف علم األصول" .دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين.
(ط ،3مؤسسة الرسالة 1418 ،هـ .196 :2 ،) 1997 -
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وحنو من ذلك قال القرايف  ،وقال األرموي (( :الواجب الذي ال يتقدر بقدر معني،
كاللبث يف القيا  ،والطمأنينة يف الركوع والسﺠود ،ومسح الرأس عند من ال يقدر ابلكل ،أو
ابلربع إذا زاد على أقل ما ينطلق عليه االسم ،هل توصف الزايدة ابلوجو ب أ ال؟
اختلفوا فيه :فاألكثرون على أن القدر الذي يذ على تركه هو الواجب والباقي
ند ب))(.)2
قال السبكي(( :يف الطمأنينة هل يوصف ابلوجو ب فذهب اإلما وأتباعه ومنهم
املصنف إىل أنه ال يوصف بذلك))(.)3
والبد من اإلشارة إىل أن القاضي أاب يعلى رمحه هللا يرى أن ظاهر كال اإلما أمحد
رمحه هللا أن هذه الزايدة واجبة ،وليست نفالً ،وذلك أخذاً من نصه على أن اإلما إذا أطال
الركوع ،فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ،ولو مل يكن الكل واجباً ملا صح ذلك ،لعد صحة
اقتداء مفرتض مبتنفل(.)4
ِ
ب على القاضي أيب يعلى يف وجه استدالله أبن مأخذه فاسد وليس
وقد تعُ ّق َ
بصحيح؛ ألن الكل قد اتفقوا على هذا احلكم ،مع خالفهم يف هذه املسألة ،ويف مسألة
اقتداء املفرتض ابملتنفل(.)5
) (1انظر :القرايف ،شها ب الدين أمحد بن إدريس (ت 684هـ)" .نفائس األصول يف شرح احملصول".
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض( .ط ،1مكتبة نزار مصطفى الباز1416 ،هـ -
.1471 :3 ،) 1995
) (2األرموي ،صفي الدين حممد بن عبد الركيم اهلندي ( 715هـ)" .هناية الوصول يف دراية األصول".
املكرمة :املكتبة
حتقيق :د .صاحل بن سليمان اليوسف  -د .سعد بن سامل السويح( .ط ،1مكة ّ
التﺠارية 1416 ،هـ .589 :2 ،) 1996 -
) (3انظر :السبكي ،علي بن عبد الكايف" .اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول
للبيضاوي"( .بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ .117 :1 ،) 1995 -
( )4انظر :القاضي أبو يعلى" ،العدة".410 :2 ،
( ) 5انظر :ثالثة من آل تيمية ،ابن تيمية املعروف ،وأبوه ،وجده" .املسودة يف أصول الفقه" .حتقيق :حممد
حمي الدين عبد احلميد( .دار الكتا ب العريب1407 ،هـ) ،ص.58
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قال أبو اخلطا ب رمحه هللا يف رده على القاضي أيب يعلى)) :وهذا االستثناء غلط؛ ألن
املفرتض مينع أن يقتدي مبن هو متنفل يف مجيع صالته؛ فأما إذا أدرك معه ما هو سنة يف
الصالة؛ فال يكون قد اقتدى مبتنفل عند اجلميع؛ وهلذا لو أدركه يف كال االفتتاح واالستعاذة
وقراءة السورة ،يكون قد أدركه وهو متطوع ،مث ال يقول أكد :إنه ال يصح اقتداؤه به وعلى
ِ
ِ
ابملتنفل روايتني ،فكيف حيمل قوله يف هذه الرواية على
املفرتض
أن عن أمحد يف اقتداء
()1
إكدامها دون األخرى (ويُستنبط) له (مذهب) من ذلك من غري دليل)) .
وعليه فالذي يظهر أن الصحيح من كال اإلما أمحد أن الزايدة على قدر الواجب
تعترب نفالً وليست واجبة ،ويكون بذلك قد وافق األئمة الثالثة ،ويكون نقل املرداوي اتفاق
األئمة األربعة صحيحاً ،وهللا أعلم.
ومما استدل به األئمة األربعة على أن الزايدة ند ب :جواز ترك الزايدة مطلقاً ،وهذا
شأن النفل ،وذلك أن الواجب هو الذي ال جيوز تركه إال بشرط البدل ،وهو العز على
الفعل يف آخر الوقت ابلنسبة للواجب املوسع ،أو فعل غريه من اخلصال املخري بينها يف
الواجب املخري ،وهذه الزايدة على أقل الواجب جيوز تركها بال شرط وال بدل ،وهذا هو كد
الند ب ،فتكون تلك الزايدة مندوبة(.)2
القول الثاين :أن الزايدة واجبة ،وذهب إىل ذلك الكرخي( ،)3وبعض الشافعية(،)4
وبعض احلنابلة(.)5
( )1أبو اخلطا ب ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي (ت 510 :هـ)" .التمهيد يف أصول
املكرمة  -جامعة أ القرى :مركز البحث
الفقه" .حتقيق :د /حممد بن علي بن إبراهيم( .ط ،1مكة ّ
العلمي وإكياء الرتاث اإلسالمي 1406 ،هـ .326 :1 ،) 1985 -
( ) 2انظر :الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف" .التبصرة يف أصول الفقه" .حتقيق :د.
حممد كسن هيتو( .ط ،1دمشق :دار الفكر1403 ،هـ) ،ص 87؛ والطويف" ،شرح خمتصر
الروضة"349-348 :1 ،؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".411 :1 ،
( )3انظر :آل تيمية" ،املسودة" ،ص59 ،58؛ البخاري" ،كشف األسرار".311 :2 ،
( )4انظر :السبكي" ،اإلهباج"117 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".315 :1 ،
( )5انظر :ابن قدامة" ،روضة الناظر"122 :1 ،؛ وابن مفلح ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو
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ومما استدل به أصحا ب هذا القول :أن نسبة الواجب وما زاد عليه إىل األمر نسبة
واكدة ،واألمر يف نفسه أمر واكد ال يتﺠزأ ،وهو أمر إجيا ب ،والواجب وما زاد عليه ال يتميز
أكدمها عن اآلخر بشيء ،فإذا فعل املكلف الواجب وما زاد عليه يوصف أبنه ممتثل،
واالمتثال واجب ،فيكون الواجب وما زاد عليه واجبا(.)1
واجلوا ب عنه :أن الزايدة إما أن تتميز ،أو ال تتميز ،فإن متيزت فال يسلم أبن نسبة
الواجب وما زاد عليه إىل األمر نسبة واكدة ،بل الواجب يكون نسبته إىل األمر ابلوجو ب،
ونسبة الزايدة إىل األمر ابلندبية ،ومن جهة أخرى فال يسلم أن األمر يف نفسه واكد مل
يتﺠزأ ،بل األمر ،واكد من كيث اللفظ ،أما من كيث كقيقته فهو أمران :إما أن يكون
جازماً ابلنسبة إىل الواجب ،أو غري جاز ابلنسبة إىل الزايدة.
أما إذا مل تتميز الزايدة عن الواجب فيحتمل أن يكون بعضه واجباً وبعضه ندابً؛ قياسا
على من دفع ديناراً عن زكاة عشرين ديناراً ،فيكون نصف الدينار عن العشرين ،والنصف
اآلخر قد دفعه ندابً وصدقة( ،)2والصحيح وهللا أعلم هو ما ذهب إليه أصحا ب القول األول
لقوة ما استدلوا به.
=

عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي (املتوىف763 :هـ)" .أصول الفقه".
الس َد َكان( .ط ،1مكتبة العبيكان 1420 ،هـ :1 ،) 1999 -
حتقيق :الدكتور فهد بن حممد َّ
235؛ واملرداوي ،عالء الدين أيب احلسن" .التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه" .دراسة وحتقيق:
د .عبد الرمحن بن عبدهللا بن جربين ،د .عوض بن حممد القرين ،د .أمحد بن حممد السراح( .ط،1
مكتبة الرشد1421 ،ه).997 :2 ،
( )1انظر :الغزايل ،أبو كامد حممد بن حممد" .املستصفى يف علم األصول" .حتقيق :حممد عبد السال عبد
الشايف( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ ــ) ،ص59؛ والشنقيطي ،الشيخ حممد األمني بن
حممد املختار" .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر"( .ط ،) 1995-1415 ،1ص.19
( )2انظر :أبو اخلطا ب ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي (ت 510 :هـ)" .التمهيد يف
املكرمة  -جامعة أ القرى :مركز
أصول الفقه" .حتقيق :د /حممد بن علي بن إبراهيم( .ط ،1مكة ّ
البحث العلمي وإكياء الرتاث اإلسالمي 1406 ،هـ 327 :1 ،) 1985 -؛ وابن قدامة" ،روضة
الناظر".122 :1 ،
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نوع اخلالف يف املسألة:
اختلف األصوليون هل هلذا اخلالف أثر ،أو ليس له أثر؟
()1
فقال بعضهم :إن اخلالف لفظي ،وهو راجع إىل تفسري الوجو ب؟ .
وقال آخرون :إن اخلالف معنوي وله فوائد وآاثر ،منها:
أوالً :إن هذا اخلالف له فائدة وهي مقدار الثوا ب ،أيثا ب عليها ثوا ب الواجب أ
ثوا ب النافلة؟ وثوا ب الواجب أعظم من ثوا ب النافلة(.)2
اثنياً :قد ترتب على هذا اخلالف بعض اآلاثر ،منها:
 إذا مسح املكلف على شعره مث كلق بعضه .فإن من يرى أنه إذا كلقه كله جتبعليه اإلعادة ،قد يقول :إذا قلنا :الكل واجب لزمه إعادة املسح يف املوضع الذي
كلقه ،وال سيما على قول من زعم أن ذلك كخصال الكفارة ،فإنه بفعلها يكون
(.)3
معينا لوجوبه
 ومنها :لو كان عنده مخس من اإلبل فعﺠل زكاهتا ،وأخرج بعرياً  -وقلنا ابإلجزاء -فهل كله واجب ،أو بعضه هو الواجب؟ واخلالف مبين على اخلالف يف هذه
املسألة األصولية(.)4
 ومنها :ككم الزايدة يف إكرا الضيف النازل على القدر الواجب ،فقد اتفق العلماءعلى أن ما زاد على القدر احملدد شرعا أنه مندو ب ،وإن اختلفوا يف القدر احملدد
شرعاً ،فاجلمهور يرون أن ما زاد على القدر الواجب فهو سنة) ، (5واخلالف الفقهي
) (1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".315 :1 ،
( )2انظر :السبكي" ،اإلهباج"117 :1 ،؛ والسلمي ،أ .د .عياض بن انمي" .أصول الفقه الذي ال يسع
الفقيه جهله"( .ط ،2دار التدمرية ،) 2006-1427 ،ص.42
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".316 :1 ،
( )4انظر :السبكي" ،اإلهباج"117 :1 ،؛ والسيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .األشباه والنظائر".
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ  ،) 1990 -ص.533
( ) 5انظر :ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي
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مبين على اخلالف يف هذه املسألة األصولية.
املطلب الثاني :حكم من جاز له تأخري العبادة فمات قبل أن يفعلها.
صورة املسألة وحترير حمل النزاع:
هذه املسألة يعنون هلا بعض األصوليني بـ ـ :عصيان من أخر الواجب املوسع(،)1
أخر فعل عبادة  -يف الواجب املوسع -عن أول الوقت فمات قبل أن
ومعناها أن املكلف لو َّ
يفعلها ،فهل يكون عاصياً؟ وقبل الكال عن هذه املسألة ،البد من حترير حمل النزاع ،وذلك
أن الواجب ينقسم ابعتبار وقته إىل قسمني:
واجب مضيق وهو :ما وقته مضيق أي ما ال يسع وقته أكثر من فعله كصو رمضان
يف الواجب(.)2
وواجب موسع وهو :الذي يتسع وقته ألدائه وأداء غريه من جنسه ،كالصلوات
=

املقدسي مث الدمشقي احلنبلي (املتوىف620 :هـ)" .املغين"( .القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ،هـ -
91 :11 ،) 1968؛ والنووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف (املتوىف676 :هـ)" .اجملموع
شرح املهذ ب ((مع تكملة السبكي واملطيعي))" ( .دار الفكر)57 :9 ،؛ والقرطيب ،أبو عبد هللا
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين (املتوىف671 :هـ)" .اجلامع
ألككا القرآن ،واملشهور بتفسري القرطيب" .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش( .ط ،2القاهرة:
دار الكتب املصرية1384 ،هـ 64 :9 ،) 1964 -؛ املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن
سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف885 :هـ)" .اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسبا ب
اليت أوجبت االختالف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط ،2دار إكياء الرتاث العريب)،
.382 :10
( )1انظر :البابريت ،حممد بن حممود بن أمحد احلنفي (ت  786هـ)" .الردود والنقود شرح خمتصر ابن
احلاجب" .حتقيق :ضيف هللا بن صاحل العمري ،ود .تركيب بن ربيعان الدوسري( .ط ،1الرايض:
مكتبة الرشد 1426 ،هـ.358 :1 ،) 2005-
الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف772 :هـ).
( )2انظر :اإلسنوي ،عبد الركيم بن احلسن بن علي
ّ
"هناية السول شرح منهاج الوصول"( .ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية1420 ،هـ-
 ،) 1999ص41؛ والشنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه" ،ص.14
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اخلمس ،فﺠميع أجزاء الوقت صاحل إليقاع الواجب( .)1وهذا القسم أعين –الواجب املوسع
ينقسم إىل قسمني:القسم األول :مـ ـ ــا ليس له غـ ــاية معينة معلومة له ،وإن كان له غاية يف نفس األمر يف
علم هللا  ،كاحلج ،والكفَّارات ،وقضاء الفائت من الصالة بعذر ،فإن مجيع هذه العبادات
اليت ال غاية هلا؛ جتب يف مجيع العمر ،وليس هلا هناية معلومة للمكلف ،كيث يرى مجع من
العلماء أنه إذا مات عصى ،سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء ،أ ال ،وال يلز منه
التكليف مبا ال يطاق؛ ألنه كان ميكنه املبادرة إىل ذلك ،فال يدخل يف حمل النِّزاع(.)2
القسم الثاين :ما كان له غاية معينة معلومة للمكلف ،حبيث ال جيوز له أن يؤخر
العبادة عن وقتها ،كأوقات الصلوات مثل وقت صالة الفﺠر وحنوها( ،)3فهذا القسم هو حمل
موسع ،كأوقات الصلوات اخلمس.
النزاع وهو يف العبادات اليت هلا وقت حمدَّد؛ َّإال أن وقته َّ
وقبل الكال يف اخلالف يف هذه املسألة البد من اإلشارة إىل مسألة مهمة وهلا تعلق
مبوضوعنا وهي :هل جيوز للمكلف أتخري الواجب املوسع عن أول وقته إىل آخره؟ فقد تكلم
األصوليون يف هذه املسألة وذكروا أنه جيوز للمكلف أتخري الواجب املوسع عن أول وقته إىل
آخره ،ولكن ليس على إطالقه ،بل البد من مراعاة بعض الشروط والضوابط ،فمن ذلك أن
يكون املكلف عازماً على فعله أثناء وقته( ،)4وكذلك أن يغلب على ظنه البقاء إىل آخر
( )1انظر :القرايف" ،شرح تنقيح الفصول" ،ص150؛ والشثري ،الدكتور سعد بن انصر بن عبد العزيز.
"القواعد األصولية والفقهية املتعلقة ابملسلم غري اجملتهد"( .ط ،2اململكة العربية السعودية :دار كنوز
إشبيليا للنشر والتوزيع 1432 ،هـ  ،) 2011 -ص44
( )2انظر :الرازي" ،احملصول"182 :2 ،؛ واألرموي" ،هناية الوصول"564-563 :2 ،؛ والسبكي ،اتج
الدين أبو نصر عبد الوها ب بن علي" .رفع احلاجب عن خمتصر بن احلاجب" .حتقيق وتعليق
ودراسة :الشيخ علي حممد معوض ،والشيخ عادل حممد عبد املوجود( .عامل الكتب1419 ،هـ):1 ،
526؛ والسبكي" ،اإلهباج".99-98 :1 ،
( )3انظر :األرموي اهلندي" ،هناية الوصول"563 :2 ،؛ والسبكي" ،اإلهباج".99 :1 ،
( )4انظر :الغزايل" ،املستصفى ،ص56؛ واآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن
سامل الثعليب (املتوىف631 :هـ)" .اإلككا يف أصول األككا " .حتقيق :عبد الرزاق عفيفي.
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الوقت ،وأما إن غلب على ظنه عد البقاء إىل آخر الوقت :فإنه يكون عاصياً برتك الفعل
يف أول الوقت ،وإن مل ميت ،ألنه قد تضيَّق الوقت بناء على ظنه الغالب ،وترك الواجب يف
وقته املضيق بال عذر عصيان ،هذا ابالتفاق(.)1
وعليه فمن جاز له أتخري الواجب املوسع ابلشروط السابقة مث مات يف أثنائه ،فهل
يعد آمثاً وعاصياً بتأخري هذا الواجب؟ اختلف العلماء على مذهبني:
املذهب األول :أنه ال يعد آمثا وال عاصياً بتأخري الواجب ،وإليه ذهب األئمة
األربعة) ،(2وقد نقل املرداوي اتفاقهم على ذلك يف أثناء كالمه عن الواجب املوسع فقال:
)(4
(( ومن له أتخريها ومات مل يعص يف األصح ،كاألربعة ))) ، (3وكذلك عزاه إليهم الفتوكي
وهو قول مجهور العلماء) ،(5ونقل بعض األصوليني إمجاع السلف على ذلك ،فمن ذلك ما
قاله الغزايل (( :إذا مات يف أثناء وقت الصالة فﺠأة بعد العز على االمتثال ال يكون عاصيا،
وقال بعض من أراد حتقيق معىن الوجو ب :إنه يعصي .وهو خالف إمجاع السلف))( ،)6وقال
اآلمدي(( :لو أخر املكلف الصالة عن أول الوقت بشرط العز ومات مل يلق هللا عاصيا؛ نظرا
إىل إمجاع السلف على ذلك))( ،)7ونقل اإلمجاعات السابقة تدل على اتفاق األئمة األربعة.
استدلوا على ذلك :أبن الشارع قد أذن له يف التأخري ،ومن فعل ما أذن له فيه فال إمث

=

(بريوت -دمشق -لبنان :املكتب اإلسالمي).106 :1 ،
( )1انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"322 :1 ،؛ وابن مفلح" ،أصول الفقه".210 :1 ،
( )2انظر :ابن مفلح ،أصول الفقه.220-210 :1 ،
( )3املرداوي" ،حترير املنقول" ،ص111؛ وانظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".918 :2 ،
( )4انظر :ابن اجلار" ،شرح الكوكب املنري".373 :1 ،
( )5انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"322 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"290 :1 ،؛ والبابريت،
"الردود والنقود"378 :1 ،؛ والرجراجي" ،رفع النقا ب".592 :2 ،
) (6الغزايل" ،املستصفى" ،ص.56
) (7انظر :اآلمدي" ،اإلككا ".108 :1 ،
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عليه ،فكيف يكون عاصياً()1؟.
املذهب الثاين :أنه ميوت عاصياً وأيمث بذلك ،وذهب إليه بعض احلنابلة( ،)2وبعض
الشافعية( )3واستدلوا أبنه إمنا جاز للمكلف التأخري بشرط سالمة العاقبة ،وهي مل تسلم(.)4
ميكن أن جيا ب عن ذلك جبوابني:
اجلوا ب األول :أن ذلك خالف اإلمجاع ،كيث نقل عن السلف أهنم أمجعوا على
عد عصيان من مات يف أثناء الوقت ،وهو مل يفعل الواجب املوسع؟ إذ يعلم من عادهتم
ابلضرورة أهنم ما كانوا يؤمثون من مات فﺠأة يف أثناء الوقت إذا كان عازما مصمماً على
االمتثال(.)5
اجلوا ب الثاين :أن العاقبة مستورة عن املكلف غري معلومة له ،فال جيوز أن يناط هبا
التكليف؛ ألن هللا  ال يكلف نفساً إال وسعها ،وهذا ليس يف وسع املكلف(.)6
قال صفي الدين اهلندي(( :وال ميكن أن يقال :إن جواز التأخري مشروط بشرط
سالمة العاقبة ،كعد وجو ب الضمان يف التعازير ،فإنه مشروط هبا ،ألنه على خالف إمجاع
السلف إذ يعلم من عادهتم ابلضرورة أهنم ما كانوا يؤمثون من مات فﺠأة يف أثناء الوقت ،إذا
كان عازما مصمما على االمتثال ،وألن العاقبة مستورة عنه غري معلومة له فال جيوز أن يناط
به التكليف))(.)7
( )1انظر :البابريت" ،الردود والنقود"378 :1 ،؛ والرجراجي" ،رفع النقا ب".592 :2 ،
( )2انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".919 :2 ،
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"291 :1 ،؛ والعطار ،كسن بن حممد بن حممود الشافعي (املتوىف:
1250هـ)" .كاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( .بريوت :دار الكتب
العلمية ،بدون طبعة وبدون اتريخ).247 :1 ،
( )4انظر :آل تيمية" ،املسودة" ،ص 41؛ والزركشي" ،البحر احمليط"291 :1 ،؛ والعطار" ،كاشية
العطار على مجع اجلوامع".247 :1 ،
( )5انظر :األصفهاين" ،بيان املختصر"366 :1 ،؛ األرموي" ،هناية الوصول".565 :1 ،
( )6انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص.57
( )7األرموي" ،هناية الوصول".565 :2 ،
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ولعل الصحيح هو ما ذهب إليه األئمة األربعة ،وهو القول بعد عصيان من أخر
الواجب املوسع فمات يف أثنائه إذا كقق الشروط يف ذلك ،ألنه ال ميكن احلكم على
فعل َما وقد أبيح له شرعاًَّ ،
الشخص ابلعصيان يف ٍ
وإال كان تناقضاً ،وتعلق ذلك بشرط
ِ
يؤدي إىل احملال؛ لكون العاقبة مستورة عن املكلف ال يعلمها َّإال هللا  ،وما
سالمة العاقبة ّ
َّأدى إىل احملال فهو حمال ال جيوز أن يناط التكليف به شرعاً وال عقالً.
املطلب الثالث :إذا أخر الواجب املوسع مع ظنه أنه ال يعيش إىل آخر الوقت ثم عاش
وفعله بعد الوقت فهل يكون أداء أو قضاء؟.

صورة املسألة وحترير حمل النزاع فيها:
ينبغي أن يعلم أن الواجب إذا أُدي يف وقته مسي أداء ،وإذا أدي بعد خروج وقته
املضيق أو املوسع مسي قضاء(.)1
أما من أخر الواجب املوسع مع ظن مانع منه ،كعد البقاء ،وكما لو كان حمكوما
عليه ابلقتل يف ساعة معينة ،وغلب على ظنه أنه ميوت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع
لفعل العبادة فيه ،وكذلك لو كانت املرأة تعرف أن عادهتا أتتيها يف ساعة معينة من الوقت؛
اتفقوا على أنه يتضيق عليه الوقت وال جيوز له التأخري وأنه أيمث بذلك إمجاعاً(.)2
واتفقوا أيضا على أن الواجب إذا مل يفعل يف وقته املقدر وفعل بعده ،أنه يكون
قضاء ،كما اتفقوا على أن ما مل جيب ومل ينعقد سبب وجوبه يف األوقات املقدرة .ففعله بعد
ذلك ال يكون قضاء ،ال كقيقة وال جمازا ،كالصلوات الفائتة يف كالة الصيب واجلنون(.)3
واختلفوا فيما لو عاش بعد ما غلب على ظنه عد البقاء ،ففعل العبادة بعد ذلك
( )1انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص 76؛ والرازي" ،احملصول"116 :1 ،؛ والبخاري" ،كشف
األسرار".135 :1 ،
( )2انظر :اإلسنوي" ،هناية السول" ،ص 33؛ والغزايل" ،املستصفى" ،ص 76؛ ابن النﺠار" ،خمتصر
التحرير شرح الكوكب املنري"372 :1 ،؛ واآلمدي" ،اإلككا يف أصول األككا 109 :1 ،؛
والزركشي" ،البحر احمليط".46 :2 ،
( )3انظر :اآلمدي" ،اإلككا "109 :1 ،؛ املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".867-866 :2 ،
- 395 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء األول

قبل خروج الوقت أو ختلف عادة املرأة عن الوقت املعتاد هل يكون ما فعلوه أداء أو قضاء؟
على قولني:
()1
القول األول :أهنا تكون أداء ،وهو مذهب مجهور العلماء  ،منهم األئمة األربعة،
وقد نقل املرداوي رمحه هللا اتفاق األئمة األربعة يف هذه املسألة صراكة ،كيث قال"(( :مث إن
بقي ففعله يف وقته فأداء" ،وهذا هو الصحيح عند مجاهري أهل العلم ،منهم األئمة
األربعة))(.)2
وقد نقل عدد من األصوليني اتفاق األئمة األربعة ضمناً ،وذلك ابعتبارهم من
اجلمهور ،قال الطويف رمحه هللا (( :فلو أخره مع ظن املوت قبل الفعل ،عصى اتفاقاً ،فلو مل
ميت ،مث فعله يف وقته ،فاجلمهور على أنه أداء لوقوعه يف وقته))(.)3
وقال الكوراين)) :فإن ابن خطأ ظنه أبن مل ميت ،وفعله يف األخري ،فاجلمهور على أنه
شرعا))(.)4
أداء لوقوعه يف الوقت املقدر له ً
ونقله ابن احلاجب عن اجلمهور كذلك( ،)5ودليلهم يف ذلك العمل بقاعدة :ال عربة
ابلظن البني خطؤه(.)6
القول الثاين :أهنا تكون قضاء ،وبه قال القاضي الباقالين( ،)7ألن الوقت صار
مضي ًقا ،فإن أخر فهو قضاء (.)8
والراجح ما ذهب إليه اجلمهور ،وذلك أن الفعل قد وقع يف وقته احملدد له شرعا،
) (1انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص76؛ والرازي" ،احملصول"116 :1 ،؛ وشرح العضد 182 :1؛
واألرموي" ،هناية الوصول"566 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".46 :2 ،
( )2املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".917 :2 ،
) (3الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".322 :1 ،
) (4الكوراين" ،الدرر اللوامع"345 :1 ،
) (5انظر :ابن احلاجب" ،املنتهى مع شرح العضد".182 :2 ،
) (6انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص76؛ والسيوطي" ،األشباه والنظائر".157 :1 ،
) (7انظر :الباقالين" ،التقريب واالرشاد".231 :2 ،
) (8انظر :الباقالين" ،التقريب واالرشاد"231 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".46 :2 ،
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وهذه كقيقة األداء ،وألن الظن البني خطؤه ال عربة به ،فال يلتفت إليه.
ومنشأ اخلالف :النظر إىل احلال أو املآل؟ فإن نظران إىل احلال فقد ضاق الوقت ،أو
إىل املآل فقد زالت غلبة الظن ،وانكشف خالف ذلك ،فبقي األمر على التوسع (.)1
فالذي يظهر أن اخلالف لفظي ،وهو واقع يف التسمية ،لكوهنم متفقني على أتثيمه
كما سبق ،وال مشاكة يف االصطالح بعد فهم املعىن.
وهناك من قال أبن هلذا اخلالف أثر ،وهو إلزا القائلني أبنه قضاء بوجو ب نية
القضاء ،وأنه أيمث ابلتأخري من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه(.)2
املطلب الرابع :هل جيب إمتام الواجب املوسع بالشروع فيه؟
صورة املسألة ،حترير حمل النزاع:
من دخل يف عبادة واجبة ،هل جيب عليه إمتامها ،أو جيوز له اخلروج منها؟  ،قبل
الكال عن هذه املسألة ،البد من اإلشارة إىل أن الواجب -كما سبق ينقسم -إىل قسمني:
أكدمها :أن يكون وقته مضيقاً :كصو رمضان ،وصالة يف آخر وقتها ،وحنومها ،فهذا يلز
ابلشروع ،وتلز املبادرة إليه بال نزاع(.)3
والثاين :أن يكون وقته موسعاً :كالصالة يف أول وقتها ،وقضاء رمضان ،إذا كان
الوقت واسعاً ،والنذر املطلق ،والكفارة ،فهذا هو املتعلق مبسألتنا ،وقد نقل املرداوي اتفاق
األئمة األربعة على أنه أيضاً يلز ابلشروع ،وحير خروجه منه بال عذر ،فقال(( :ما كان وقته
موسعاً . . . .فهذا أيضاً يلز ابلشروع ،وحير خروجه منه بال عذر .عند األئمة األربعة))(،)4
وقد ككى بعض العلماء عد اخلالف يف هذه املسألة ،مما يدل على اتفاق األئمة األربعة.
قال ابن قدامة (( :ومن دخل يف واجب ،كقضاء رمضان ،أو نذر معني أو مطلق ،أو
) (1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"46 :2 ،؛ والنملة" ،املهذ ب".210 :1 ،
) (2انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".918 :2 ،
) (3انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".886 :2 ،
) (4املرداوي" ،التحبري شرح التحرير"886 :2 ،؛ واملرداوي" ،اإلنصاف"354 :3 ،؛ وابن مفلح،
"الفروع"122 :5 ،؛ واحلﺠاوي" ،اإلقناع"320 :1 ،؛ والبهويت" ،كشاف القناع".343 :3 ،
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صيا كفارة؛ مل جيز له اخلروج منه؛ ألن املتعني وجب عليه الدخول فيه ،وغري املتعني تعني
بدخوله فيه ،فصار مبنزلة الفرض املتعني ،وليس يف هذا خالف حبمد هللا))(.)1
قال املرداوي يف الفروع (( :من دخل يف واجب موسع ،كقضاء رمضان كله قبل
رمضان ،واملكتوبة يف أول وقتها ،وغري ذلك ،كنذر مطلق وكفارة إن قلنا :جيوز أتخريمها كر
خروجه منه بال عذر ،وقال الشيخ :بغري خالف .وقال صاكب احملرر :ال نعلم فيه خالفاً،
ألن اخلروج من عهدة الواجب متعني ،ودخلت التوسعة يف وقته رفقا ومظنة احلاجة ،فإذا
شرع تعينت املصلحة يف إمتامه))(.)2
وجتدر اإلشارة إىل أنه إمنا يتعني الوجو ب ابلشروع إن شرع فيها ،وإن مل يشرع إىل آخر
الوقت تعني آخر الوقت للوجو ب كما يف النذر املطلق عن الوقت ،وسائر الواجبات املطلقة عن
الوقت من قضاء رمضان والكفارة وغريمها ،أهنا جتب يف مطلق الوقت يف غري تعيني(.)3
املطلب اخلامس :هل املخاطب بفرض الكفاية اجلميع؟
صورة املسألة وحترير حمل النزاع:
فرض الكفاية املقصود منه :حتصيل مصلحته من غري نظر إىل فاعل.
والواجب الكفائي :هو ما طلب الشارع كصوله من مجاعة املكلفني من غري نظر إىل
فاعله ،ألن مقصود الشارع كصول الفعل فقط ،فإذا فعله البعض سقط اإلمث عن الباقني،
وإذا مل يفعل هنائيًّا أمث اجلميع ،لتعلق الطلب ابلكل ،فالطلب هنا منصب على إجياد الفعل يف
كد ذاته ال إىل الفاعل(.)4
ال خالف بني األصوليني يف أن الواجب الكفائي يتحقق املقصود منه بفعل بعض
املكلفني ،وعلى أن ترك الواجب الكفائي من مجيع املكلفني يستوجب أتثيم اجلميع ،ألهنم
ّفوتوا ما قصد من الفعل ،وكذلك لو قا به عدد أقل ممن يسد هبم احلاجة ،فالفاعلون
) (1انظر :ابن قدامة" ،املغين".161-160 :3 ،
) (2ابن مفلح" ،الفروع".122 :5 ،
) (3انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع".94 :5 ،
( )4انظر :السبكي" ،اإلهباج يف شرح املنهاج".201 :1 ،
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()1

مثابون ،وغريهم آمثون .
وحمل اخلالف يف اخلطا ب املتعلق هبذا الفعل ،هل هو موجه إىل مجيع املكلفني،
ويسقط بفعل البعض ،أو هو موجه إىل بعض غري معني؟ على قولني:
القول األول :أنه متعلق جبميع املكلفني ،مبعىن أن القادر على الفعل عليه أن يقو
بنفسه ،وغري القادر حيث غريه على القيا به ،وبه قال اجلمهور( ،)2منهم األئمة األربعة ،كما
نقل اتفاقهم على ذلك املرداوي رمحه هللا كيث قال(( :وهو واجب على اجلميع ،عند
األربعة))(.)3
وقد نقل مجاعة من األصوليني اتفاق األئمة األربعة ضمناً ،وذلك كني نسبوا هذا
القول للﺠمهور.
قال الزركشي (( :هل يتعلق فرض الكفاية ابلكل أو البعض؟ اختلفوا هل يتعلق فرض
الكفاية ابلكل أو البعض على قولني . . .واجلمهور على أنه جيب على اجلميع))(.)4
قال الفتوكي (( :وفرض الكفاية واجب على اجلميع ،عند اجلمهور))(.)5
وقال القرايف(( :مذهب اجلمهور . . .أن الواجب على الكفاية واجب على الكل
ويسقط بفعل البعض))(.)6
) (1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".322 :1 ،
( )2انظر :رأي اجلمهور ،يف :الرازي" ،احملصول"186-185 :2 ،؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"،
376-375 :1؛ واألصفهاين" ،بيان املختصر"342 :1 ،؛ والبعلي" ،القواعد والفوائد األصولية"،
ص 254؛ واللكنوي ،العالمة عبد العلي حممد بن نظا الدين حممد اهلالوي األنصاري" .فواتح
الرمحوت بشرح مسلم الثبوت" .ضبطه وصححه :عبد هللا حممود حممد عمر( .ط ،1بريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية 1423 ،هـ 54-52 :1 ،) 2002 -؛ وكاشية البناين على منت مجع
اجلوامع 184 :1؛ وشرح البدخشي .95 :1
) (3املرداوي" ،التحبري".876 :2 ،
) (4الزركشي" ،البحر احمليط".322 :1 ،
) (5ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري.375 :1 ،
) (6القرايف" ،الفروق".129 :1 ،
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قال العضد (( :وكاصل القول يف فرض الكفاية ،أنه قيل بوجوبه على الكل وهو قول
اجلمهور))(.)1
وقال الشوشاوي(( :فرض الكفاية ،قيل :واجب على مجيع املكلفني ،ولكن سقط
بفعل البعض ،وهو مذهب احملققني))(.)2
ودليلهم يف ذلك :عمو األدلة اليت ورد فيها خطا ب الشارع عاماً لكل املكلفني
أبمور هي من فروض الكفاايت(.)3
وكذلك :إن الفرض الكفائي أيمث مجيع املكلفني إذا تركوه إمجاعاً ،والعقا ب إمنا يعم
لعمو الوجو ب إ ْذ ميتنع يف الشرع أن يؤاخذ اإلنسان برتك ما ال جيب عليه(.)4
القول الثاين :فرض الكفاية يتعلق بطائفة غري معينة ،وإليه ذهب بعض األصوليني
()6
()5
املخري،
كابن السبكي و املعتزلة  ،ودليهم :أنه ملا جاز التكليف أبمر مبهم يف الواجب َّ
فكذلك جيوز تكليف ٍ
بعض مبهم من اجلماعة ،وذلك حلصول املصلحة املطلوبة يف ذلك(.)7
وميكن أن جيا ب عن ذلك :أبنه مصاد لعمو األدلة اليت ورد فيها خطا ب الشارع
عاماً لكل املكلفني أبمور هي من فروض الكفاايت.
ومن خالل ما سبق يتبني رجحان ما ذهب إليه اجلمهور ،لقوة ما استدلوا به.
خالف
مثرة اخلالف :هناك من األصوليني من يرى أن اخلالف يف هذه املسألة
ٌ
)(1انظر :شرح العضد.154 :1
) (2الرجراجي" ،رفع النقا ب".607 :2 ،
( )3انظر :اللكنوي" ،فواتح الرمحوت".53-52 :1 ،
( )4انظر :األصفهاين" ،بيان املختصر"343 :1 ،؛ واإلسنوي" ،هناية السول" ،ص44
) (5انظر :العطار" ،مجع اجلوامع مع كاشية العطار".241 :1 ،
) (6انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة"26 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"322 :1 ،؛ والزركشي ،اإلما
بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا" .تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي" .دراسة
وحتقيق :د /عبد هللا ربيع ،د /عسري عبد العزيز( .ط ،1مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإكياء الرتاث
 توزيع املكتبة املكية 1418 ،هـ 254 :1 ،) 1998 -؛ والرجراجي" ،رفع النقا ب".607 :2 ،) (7انظر :ابن األمري احلاج" ،التقرير والتحبري".135 :2 ،
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لفظي؛ ألنه ال تنبين عليه مسألة علمية ،فما قاله اجلمهور ،من أن اخلطا ب يف الواجب
يتوجه إىل مجيع املكلفني ،أو ما قاله اآلخرون ،تلتقي هذه األقوال يف شيء واكد،
الكفائي َّ
ط الفرض عن
ُس ِق َ
وهو :أن من مل يقم هبذا العمل ال أيمث؛ ألن من قا ابلعمل كفى ،فَأ ْ
الباقني(.)1
وهناك من يرى أن هلذا اخلالف أثرا ،ويظهر ذلك فيمن علم بشيء من فروض
الكفاايت ،كتغسيل ميت وتكفينه ،والصالة عليه ،وشك هل هناك من قا هبذا الواجب أو ال؟
فعلى رأي اجلمهور جيب عليه السعي ليتبني كقيقة األمر ،ألن األمر متعلق به على
سبيل الوجو ب احملقق ،وال يسقط ابلشك.
أما على الرأي الثاين فال يلزمه ذلك ،ألن اخلطا ب مل يتوجه إليه(.)2
املطلب السادس :حكم إمتام املندوب بعد الشروع فيه؟.
صورة املسألة ،وحترير حمل النزاع:
إذا شرع املكلف ابملندو ب فهل يبقى له اخليار يف استكمال الفعل أو تركه ،وإن تركه
فال شيء عليه ،أو جيرب على االستمرار؟
اتفق العلماء على وجو ب املضي واإلمتا والشروع يف ند ب احلج والعمرة؛ لوجو ب
()3

املضي يف فاسدمها .
وما عدا ذلك من املندوابت فهي على قسمني:
األول :مندوابت تقبل التﺠزئة ،وهو الذي يستطيع أن خيرج جزءا وميسك اآلخر،
كالصدقة وقراءة القرآن واألذكار وحنوها ،فهذه السنن ال يلز إمتامها ابلشرع فيها ،وجيوز
) (1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".325 :1 ،
) (2انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"325 :1 ،؛ وجرادي ،الدكتور علي عثمان" .اب ب الوصول إىل علم
األصول" .راجعة وعلق عليه الدكتور السيد بسا احلمزاوي احلسيين الدمشقي( .بريوت  -لبنان:
دار الكتب العلمية) ،ص.163
( )3انظر :ابن قدامة" ،املغين"160 :3 ،؛ والشرح الكبري ،112/3والنووي" ،اجملموع"394 :6 ،؛
وتبيني احلقائق.339/1
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قطعها ،ألن وصف العبادة ينطبق على أي جزء أداه من النفل( ،)1وقد نقل املرداوي اتفاق
األئمة األربعة على ذلك فقال (( :وال تلز الصدقة ،والقراءة ،واألذكار ابلشروع ،وفاقاً
لألئمة األربعة))( .)2وكذلك الفتوكي كيث قال (( :وأما ما عدا ذلك؛ كالصدقة املتطوع هبا،
()3
والقراءة واألذكار :فال يلز إمتامها ابلشروع فيها ،وفاقاً لألئمة األربعة))
وقد نقل بعض العلماء االتفاق على ذلك ،مما يدل على اتفاق األئمة األربعة
ضمناً(.)4
قال ابن مفلح(( :ال يلز الصدقة والقراءة ،واألذكار ابلشروع وفاقاً ،وأما احلج والعمرة،
فيلز إمتامهما النعقاد اإلكرا الزما فإن أفسدمها أو فسدا لزمه القضاء))(.)5
وكذا البهويت رمحه هللا ،كيث نقل االتفاق على ذلك(.)6
الثاين :مندوابت ال تقبل التﺠزئة كالصالة والصيا وحنوها ،فهذا قد وقع فيه خالف،
 وهو خارج موضوعنا ،-على قولني:القول األول :يلز إمتا صو التطوع بعد الشروع فيه ،وبه قال احلنفية( ،)7واملالكية(.)8
دليلهم :عمو قوله تعاىل :ﮇ ﮈﮉ سورة حممد :آية.]33[ :

) (1انظر :السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة (املتوىف483 :هـ)" .أصول السرخسي".
(بريوت :دار املعرفة)120 :1 ،؛ والسبكي" ،رفع احلاجب"426 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"،
248 :1؛ والضياء الالمع557/1؛ واألرموي" ،هناية الوصول".380 :1 ،
) (2املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".996 :2 ،
) (3ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".411 :1 ،
) (4انظر :القرايف" ،الفروع"119 :5 ،؛ والبهويت" ،كشاف القناع"343 :2 ،؛ واحلطا ب" ،مواهب اجلليل"،
90 :2؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"411 :1 ،؛ والسلمي ،أ .د .عياض بن انمي" .أصول
الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله"( .ط ،2دار التدمرية ،) 2006-1427 ،ص.46
) (5ابن مفلح" ،املبدع".56 :3 ،
) (6انظر :البهويت" ،كشاف القناع".343/ ،
)(7انظر :العيين" ،البناية"88 :4 ،؛ والزيلعي" ،تبيني احلقائق".338 :1 ،
)(8انظر :القرايف" ،الذخرية"529 :2 ،؛ واحلطا ب" ،مواهب اجلليل".90 :2 ،
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القول الثاين :ال يلز إمتا صو التطوع بعد الشروع فيه ،وبه قال الشافعية ،
واحلنابلة(.)2
دليلهم :كديث أ هانئ أن رسول هللا ﷺ قال « :الصائم املتطوع أمري نفسه ،إن
()3

شاء صا  ،وإن شاء أفطر» .
املطلب السابع :دخول اإلباحة حتت التكليف.
معىن هذه القاعدة:
تعريف املباح :املباح يف اللغة :مأخوذ من اإلابكة ،وهو اإلطالق واإلذن ،يقال:
"أابح األكل من بستانه" أي :أذن ابألكل منه (.)4
ويف االصطالح :ما أذن هللا يف فعله وتركه ،غري مقرتن بذ فاعله واتركه وال مدكه(.)5
تعريف التكليف :التكليف يف اللغة :مأخوذ من الفعل كلَّف يكلِّف وهو األمر مبا
يشق ،وتكلف الشيء جتشمه وحتمله مبشقة ،والتكليف :حتمل املشاق(.)6
ويف االصطالح :اخلطا ب أبمر أو هني ،أو إلزا مقتضى خطا ب الشرع(.)7
)(1انظر :املاوردي" ،احلاوي"468 :3 ،؛ والنووي" ،اجملموع".394 :6 ،
)(2انظر :ابن قدامة" ،املغين"160 :3 ،؛ الشرح الكبري.111 :3
( )3أخرجه اإلما أمحد يف املسند463 :44 ،؛ والرتمذي يف كتا ب :الصو  ،اب ب :ما جاء يف افطار
الصائم التطوع سننه102 :2؛ واحلاكم يف املستدرك ،605 :1وقال" :هذا كديث صحيح
اإلسناد ،ومل خيرجاه" .
( )4انظر :ابن منظور" ،لسان العر ب" ،416 :2 ،ومرتضى الزبيدي" ،اتج العروس".323 :6 ،
( )5انظر :ابن قدامة" ،روضة الناظر"128 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"364 :1 ،؛ واألرموي،
"هناية الوصول".3632 :8 ،
( )6انظر :ابن املنظور" ،لسان العر ب"307 :9 ،؛ والرازي ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر
عبد القادر احلنفي (املتوىف666 :هـ)" .خمتار الصحاح" .حتقيق :يوسف الشيخ حممد( .املكتبة
العصرية  -الدار النموذجي) ،ص.272
( )7انظر :ابن النﺠار ،شرح الكوكب املنري483 :1 ،؛ والشنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه" ،ص.35
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وقبل الكال يف هذه املسألة جتدر اإلشارة إىل أن املباح ككم شرعي ،خالفاً لبعض
ككما شرعيًّا ،ألن املباح ما ال كرج يف فعله وتركه ،وهذا
املعتزلة كيث قالوا :إن املباح ليس ً
مستمرا الستصحا ب احلال ،وال عالقة للحكم
اثبت قبل النص عليه يف الشرع ،فيبقى
ً
اَّلل تعاىل املتعلق بتخيري املكلف
التكليفي به ،والواقع أن املباح كحكم شرعي هو خطا ب َّ
بني الفعل والرتك ،وهذا اثبت ابخلطا ب الذي تثبت به األككا الشرعية األخرى(.)1
وبعد كون املباح ككماً شرعياً ،هل هو ككم تكليفي؟
أوالً :ال بد من التنبيه على أن العلماء وإن اعتربوا وعدوا املباح من األككا التكليفية
اخلمسة ،ولكن ذلك على سبيل التغليب ،أو من اب ب اجملاز وهو إطالق الكل وإرادة اجلزء
) (2كما ذهب إىل ذلك الزركشي) ،(3وهناك من علل أبنه خيتص ابملكلفني ،وذلك أن
اإلابكة ال تكون إال ممن يصح إلزامه ابلفعل أو الرتك وهو املكلف ،خبالف الصيب واجملنون،
والناسي ،والنائم ،ومن يف ككمهم فال إابكة يف كقهم .قال اجملد ابن تيمية رمحه هللا:
((والتحقيق يف ذلك عندي أن املباح من أقسا أككا التكليف ،مبعىن أنه خيتص ابملكلفني،
أي إن اإلابكة والتخيري ال يكون إال ملن يصح إلزامه ابلفعل أو الرتك ،فأما الناسي والنائم
واجملنون فال إابكة يف كقهم كما ال كظر وال إجيا ب ،فهذا معىن جعلها يف أككا التكليف،
ال مبعىن أن املباح مكلف به))(.)4
ومن مث فقد اختلفوا يف اإلابكة هل هي تكليف؟ أي هل تدخل حتت التكليف أوال؟
على قولني:
القول األول :أن اإلابكة ليست تكليفاً ،وهو مذهب مجهور العلماء) .(5منهم األئمة
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".368 :1 ،
( )2انظر :الشنقيطي" ،مذكرة يف أصول الفقه" ،ص25؛ والبيانوين ،الدكتور حممد أبو الفتح" .احلكم
التكليفي يف الشريعة اإلسالمية"( .ط ،1دمشق :دار القلم ،) 1988-1409 ،ص.251
( )3انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".368 :1 ،
( )4انظر آل تيمية" ،املسودة".145 :1 ،
( )5انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"387 :1 ،؛ وآل تيمية" ،املسودة" ،ص36؛ والزركشي" ،تشنيف
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األربعة ،وقد نقل املرداوي رمحه هللا اتفاق األئمة األربعة يف هذه املسألة كيث قال:
((واإلابكة ليست بتكليف عند األربعة))). (1
وقد أشار بعض األصوليني إىل هذه املسألة ،ومل يذكروا من املخالفني إال أاب إسحاق
اإلسفرايين ،مما يدل على اتفاق األئمة األربعة ،فمن ذلك ما قاله الغزايل يف املنخول:
((واإلابكة ليست من التكليف ،إال عند األستاذ أيب اسحاق))(.)2
وقال الزركشي (( :اإلابكة ،وإن كانت شرعية ،لكنها ليست بتكليف ،خالفا لألستاذ
أيب إسحاق))(.)3
وقال األصفهاين (( :ذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين إىل أن اإلابكة تكليف،
خالفاً للﺠمهور))(.)4
ودليهم :أن اإلابكة ليس فيها مشقة جازمة ،كمشقة الواجب واحملظور ،وال غري
جازمة ،كما بينا يف مشقة املندو ب واملكروه ،وهي مشقة فوات الفضيلة؛ إذ ال فضيلة يف
املباح لذاته يشق على املكلف فواهتا برتكه(.)5
القول الثاين :أن اإلابكة تدخل حتت التكليف ،وذهب إىل ذلك األستاذ أبو
=

املسامع"238 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"368 :1 ،؛ والرجراجي" ،رفع النقا ب"73 :2 ،؛
واألصفهاين" ،بيان املختصر"403 :1 ،؛ وأمري ابدشاه ،حممد أمني احلسيين احلنفي" .تيسري التحرير".
(طبع مصطفى البايب احلليب ( 1351هـ  .) 1932 -وصورته :دار الكتب العلمية  -بريوت 1403
هـ  ، 1983 -ودار الفكر  -بريوت 1417هـ .225 :2 ،) 1996 -
( )1املرداوي" ،حترير املنقول" ،ص.119
) (2الغزايل ،أبو كامد حممد بن حممد الطوسي (املتوىف505 :هـ)" .املنخول من تعليقات األصول".
كققه وخرج نصه وعلق عليه :الدكتور حممد كسن هيتو( .ط ،3بريوت لبنان :،دار الفكر املعاصر،
دمشق – سورية :دار الفكر 1419 ،هـ  ،) 1998 -ص.78
) (3الزركشي" ،البحر احمليط".368 :1 ،
) (4األصفهاين" ،بيان املختصر".403 :1 ،
( )5انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".264 :1 ،
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إسحاق اإلسفراييين) ،(1واستدل أبن التكليف هو :وجو ب اعتقاد إابكته ،وأنه من الشرع،
فيكون املباح تكليفاً من كيث وجو ب اعتقاده) .(2وقال اجلويين رمحه هللا معلقاً ))وهي هفوة
ظاهرة))). (3
واجلواب عن ذلك :أن هذا التعليل يلز منه التساوي يف مجيع األككا الشرعية
كيث جيب اعتقاد احلكم يف كل منها ،فال فرق بني املباح ،واحلرا  ،واملندو ب ،واملكروه يف
وجو ب اعتقاد احلكم من إابكة ،أو كرمة ،أو ندبية ،أو كراهة ،والكال ليس يف هذا
االعتقاد وإمنا يف الفعل الذي تعلقت به اإلابكة كاألكل والشر ب.
وقد كاول بعض األصوليني توجيه كال األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين أبنه حيتمل
أنه وصفه ابلتكليف ابعتبار ما يعرض له ،أو أنه أراد أتكيد جعله من األككا التكليفية مع
خلوه من التكليف ،وذلك عن طريق إرادة إطالق اجلزء وإرادة الكل). (4
ومن خالل ما سبق يتبني رجحان أن اإلابكة ليست بتكليف ،وذلك لعد وجود
املشقة فيها.
بيان نوع اخلالف يف هذه املسألة:
بعد النظر يف هذه املسألة يظهر أن اخلالف فيها لفظي؛ كما صرح بذلك مجع من
األصوليني كالزركشي) (5والطويف) (6وصفي الدين اهلندي) (1وغريهم ،وذلك لعد وروده على
( )1انظر :اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد أبو املعايل ،ركن الدين ،امللقب إبما احلرمني
(املتوىف478 :هـ)" .الربهان" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة( .ط ،1بريوت – لبنان :دار الكتب
العلمية 1418 ،هـ 14 :1 ،) 1997 -؛ والغزايل" ،املنخول" ،ص78؛ واآلمدي" ،اإلككا ":1 ،
121؛ والزركشي" ،البحر احمليط"368 :1 ،؛ والبابريت" ،الردود والنقود".414 :1 ،
( )2انظر :اجلويين" ،الربهان"15 :1 ،؛ والغزايل" ،املنخول" ،ص79؛ واآلمدي" ،اإلككا ".121 :1 ،
( )3انظر :اجلويين" ،الربهان".14 :1 ،
( )4انظر :البيانوين" ،احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية" ،ص.252
( )5انظر :الزركشي" ،تشنيف املسامع".238 :1 ،
( )6انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"267 :1 ،
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فسر " التكليف "
حمل واكد ،فالنزاع راجع إىل االختالف يف تفسري لفظ "التكليف " .فمن َّ
أبنه طلب ما فيه مشقة وكلفة بصيغة األمر أو النهي قال :إن املباح ليس مكلفاً به ،وهو
مذهب اجلمهور.
فسر " التكليف " أبنه :وجو ب اعتقاد إابكته ،وأنه من الشرع قال :إن املباح
ومن َّ
مكلف به ،وهو رأي األستاذ أيب إسحاق.
قال الطويف رمحه هللا(( :واخلالف لفظي ،إذ من قال :ليست تكليفاً ،نظر إىل أنه ليس
فيها مشقة جازمة ،كمشقة الواجب واحملظور ،وال غري جازمة كما بينا يف مشقة املندو ب
واملكروه ،وهي مشقة فوات الفضيلة ،إذ ال فضيلة يف املباح لذاته يشق على املكلف فواهتا برتكه.
ومن قال :هي تكليف ،أراد أنه جيب اعتقاد كونه مباكا ،وهذا ال مينعه األول،
واألستاذ ال مينع أن ال مشقة يف املباح ،فتبني أن النزاع لفظي لعد وروده على حمل واكد ،إذ
األول يقول :اإلابكة ال مشقة فيها ،واألستاذ يقول :جيب اعتقاد أن املباح ليس واجبا وال
حمظورا وال مندواب وال مكروها))). (2
وقال الشوشاوي :يف رفع النقا ب(( :قالوا :هذا اخلالف لفظي ،وذلك أنه إن أريد
ابلتكليف :ما ال يتخري فيه بني الفعل والرتك فاألككا الثالثة ال تكليف فيها كما قال
مكروها،
مندواب ،وكون املكروه
اجلمهور ،وإن أريد ابلتكليف :وجو ب اعتقاد كون املندو ب
ً
ً
مباكا فاألككا الثالثة تكليفية كما قاله أبو إسحاق اإلسفراييين.
وكون املباح ً
فاخلالف إ ًذا يف اللفظ ال يف املعىن؛ إذ ال خالف بني القولني يف املعىن))(.)3

=

( )1انظر :األرموي" ،هناية الوصول".628 :2 ،
( )2انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"267 :1 ،
( )3الرجراجي" ،رفع النقا ب".73 :2 ،
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املطلب الثامن :هل املباح مأمور به؟.

صورة املسألة ،وحترير حمل النزاع:
إذا وردت صيغة األمر ،وقا الدليل على محلها على اإلابكة فهل تكون اإلابكة
مأمورا هبا أو ليست مأموراً هبا؟
أوالً :البد من اإلشارة إل أن هذه املسألة هلا تعلق ابملسألة السابقة ،وهي :دخول
اإلابكة حتت التكليف ،كيث إن املباح ككم شرعي كما سبقت اإلشارة إليه ،وليس ككما
تكليفياً ألن التكليف ما فيه كلفة ومشقة ،والتخيري ليس فيه كلفة ومشقة ،وإمنا دخل يف
احلكم التكليفي من جهة التغليب ،ودخل يف الواجب من جهة االعتقاد إبابكته(.)1
وأما من جهة كون املباح مأمورا به ،فقد اختلف األصوليون يف ذلك على قولني:
القول األول :أن املباح غري مأمور به كقيقة .وهو قول مجهور العلماء) ،(2وإليه
ذهب األئمة األربعة ،وقد نقل املرداوي اتفاقهم صراكة على ذلك كني تكلم عن املباح
فقال(( :وال مأموراً به عند األربعة))) ، (3وكذلك عزاه إليهم الفتوكي).(4
وقد نقل عدد من األصوليني اتفاق العلماء على أن املباح غري مأمور به ،مما يدل على
اتفاق األئمة األربعة ،قال اآلمدي )) :اتفق الفقهاء واألصوليون قاطبة على أن املباح غري

( ) 1انظر :الزكيلي ،األستاذ الدكتور حممد مصطفى" .الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي"( .ط ،2دمشق
– سوراي :دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع 1427 ،هـ .378 :1 ،) 2006 -
( )2انظر :اجلويين" ،الربهان"222 :1 ،؛ والسرخسي" ،أصول السرخسي"14 :1 ،؛ والنسفي" ،كشف
األسرار"57 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"230 :1 ،؛ واللكنوي" ،فواتح الرمحوت"91 :1 ،؛
وابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الركيم بن حممد (املتوىف1346 :هـ).
"املدخل إىل مذهب اإلما أمحد بن كنبل" .حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط،2
بريوت :مؤسسة الرسالة1401 ،هـ) ،ص.64
( )3انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير".1026 :3 ،
( )4انظر :ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".424 :1 ،
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()1

مأمور به ،خالفاً للكعيب وأتباعه)) .
قال ابن العريب (( :اتفق العلماء على انقسا أككا أفعال املكلفني إىل األقسا
اخلمسة اليت منها :املباح ،كىت جاء الكعيب ،فقال :ال مباح يف الشريعة))(.)2
وقال ابن تيمية (( :اتفق الفقهاء واملتكلمون على أن أككا الشرع تنقسم إىل :واجب
ومندو ب وحمر ومكروه ومباح ،إال الكعيب))(.)3
قال التفتازاين (( :واملباح ليس مبأمور به ،خالفا للكعيب))(.)4
مأمورا به ،لرتجح فعله على تركه ،وليس كذلك ،فكل عاقل
دليلهم :أن املباح لو كان ً
يعلم من نفسه الفرق بني أن أيذن هللا تعاىل لعبده يف الفعل وبني أن أيمره به ويقتضيه منه،
وأنه إن أذن له فليس مبقتض له ،فمعىن األمر :اقتضاء الفعل من املأمور به ،واملطالبة به،
والنهي عن تركه ،ومعىن اإلابكة :اإلذن يف الفعل والرتك ،أي :تعليق الفعل املباح مبشيئة
املأذون له يف الفعل ،وإطالق ذلك له .وإذا ثبت الفرق بني ما يقتضيه األمر ،وما تقتضيه
اإلابكة :لز من ذلك أن املباح غري مأمور به).(5
القول الثاين :أن املباح مأموراً به ،وينسب هذا القول إىل الكعيب) ،(6وأيب الفرج
( )1اآلمدي" ،اإلككا ".124 :1 ،
) (2الرازي" ،احملصول" ،ص 65
) (3آل تيمية" ،املسودة" ،ص.65
) (4التفتازاين" ،شرح التلويح".301 :1 ،
( )5انظر :ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"424 :1 ،؛ واألصفهاين" ،بيان املختصر"399 :1 ،؛
والرهوين ،أبو زكراي حيىي بن موسى" .حتفة املسئول يف شرح خمتصر منتهى السول" .دراسة وحتقيق:
د /اهلادي بن احلسني شبيلي ،واد /يوسف األخضر القيم( .ط ،1دار البحوث للدراسات اإلسالمية
وإكياء الرتاث 1422 ،هـ 85 :2 ،) 2002 -؛ وأبو زرعة العراقي" ،الغيث اهلامع"75 :1 ،؛
والرجراجي" ،رفع النقا ب".676 :1 ،
( )6انظر :ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"424 :1 ،؛ والرهوين" ،حتفة املسؤول" .85 :2 ،من خالل
النظر يف نسبة هذا القول للكعيب فإن األصوليني قد اختلفوا يف نسبة القول إليه فبعضهم كاجلويين
واآلمدي قد نقلوا عنه إنكار املباح يف الشريعة أصالً ،وأنه يقول إن كل فعل يفرض فهو واجب
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املالكي) ،(1وأيب بكر الدقاق الشافعي).(2
دليلهم :أن فعل املباح ال يتحقق إال برتك كرا  ،وترك احلرا مأمور به ،وعلى هذا:
يكون املباح مأمورا به ،كالسكوت املباح يرتك به الكفر والكذ ب وحنومها ،وكالسكون املباح
يرتك به الزان والسرقة ،فرتك الكفر ،والكذ ب ،والزان ،والسرقة مأمور هبا ،وال ميكن ترك هذه
األمور إال ابلسكوت والسكون املباكني ،فيكوانن مأموراً هبما ،وكذلك قالوا :إن األككا
الشرعية تتعلق ابلنفع والضرر لألفعال ،فإن كانت انفعة ،أو كان نفعها أكثر من ضررها فهي
مطلوبة الفعل ،وإن كانت ضارة ،أو كان ضررها أكثر من نفعها ،فهي مطلوبة الرتك ،وإنه ال
يوجد فعل يتساوى فيه النفع والضرر يف آن واكد ،أو يتساوى فيه الوجود والعد  ،فاألكل
فيه منفعة ومطلو ب فعله لتغذية اجلسم ،والنو مطلو ب لصحة اإلنسان ،واللهو مطلو ب
مبقدار ما ينتفع الذهن به ).(3
واجلواب عن ذلك أبنه :يلز من قوهلم ،املباح يكون واجباً؛ ألن ترك احلرا واجب؛
كيث إن ما ال يتم ترك احلرا إال به فهو واجب ،فيكون السكوت عن الكذ ب  -مثالً -
واجب؛ ألنه ال يتم ترك الكذ ب إال ابلسكوت عنه فيصبح واجبا.
ويلز كذلك أن يكون احلرا واجبا؛ كيث يُرتك به كرا آخر ،فمثالً :املشتغل ابلسرقة
فإنه  -وهو يف تلك احلالة  -يِرتك به الزان فتكون  -بناء على ذلك املسلك  -السرقة
=

مأمور به ،ويف املقابل جند أن بعضهم قد نقل عنه عد إنكاره للمباح كيث يرى أن املباح مأمور به
لكنه دون األمر ابلند ب فلم ينكر املباح وهو ما رجحه القاضي وابن السبكي .انظر :اجلويين،
"الربهان"101 :1 ،؛ واآلمدي" ،اإلككا "124 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط".370 :1 ،
( )1انظر :الباجي ،القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت474 :ه)" .إككا الفصول يف إككا
األصول" .حتقيق :د .عمران علي أمحد العريب( .ط ،1بنغازي :دار الكتب العربية:1 ،) 2005 ،
321؛ والزركشي" ،البحر احمليط".371 :1 ،
( )2انظر :الزركشي" ،البحر احمليط".370 :1 ،
( )3انظر :الرازي" ،احملصول"207 :2 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"370 :1 ،؛ وابن األمري احلاج،
"التقرير والتحبري".145 :2 ،
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واجبة؛ ألنه ترك هبا كراما آخر وهو الزان ،وهكذا.
وهذا ابطل ملا فيه من تناقض ظاهر يف الشريعة ،وهو ال جيوز عقالً فضالً على أنه ال
جيوز شرعاً ،مث إنه يلز من جعل املباح واجباً خمالفة اإلمجاع كيث يقتضي أن تكون أفعال
املكلفني اليت تتعلق هبا األككا أربعة؛ لكون املباح واجباً على زعمه.
مث إن املباح قد يؤدي إىل مصلحة حمققة أو مفسدة ومضرة فيتغري وصفه من املباح إىل
غريه كاملندو ب واملكروه إذا أدى إىل عكسه فيتغري ككمه.
وخالصة القول :إن املباح ككم شرعي ،وإنه ككم غري تكليفي ،وأنه غري مأمور به
شرعا).(1
ً
بيان نوع اخلالف:
من خالل النظر يف هذه املسألة يظهر أن اخلالف فيها لفظي؛ كما صرح بذلك كثري
من األصوليني( ،)2وذلك التفاق أصحا ب املذهبني يف املعىن؛ ويتضح كون اخلالف لفظياً إذا
الكظنا عدة أمور:
أوالً :من خالل التفريق بني املباح اجملرد ،واملباح الذي صار وسيلة إىل حتصيل
الواجب ،فوسيلة الواجب واجبة؛ وإن كانت مباكة يف األصل ،فمراد الكعيب :املباح املتوسل
به ،ومراد اجلمهور :املباح اجملرد(.)3
اثنيًا :االلتفات إىل القصد ،ويف ذلك يقول شيخ اإلسال (( :قد يقال :املباح يصري
واجباً هبذا االعتبار ،وإن تعني طريقاً صار واجباً معيناً ،وإال كان واجباً خمرياً ،لكن مع هذا
القصد إما مع الذهول عن ذلك فال يكون واجباً أصال إال وجو ب الوسائل إىل الرتك ،وترك

( )1انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير"1028 :3 ،؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري":1 ،
425؛ وابن األمري احلاج" ،التقرير والتحبري".145 :2 ،
( )2انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة"389 :1 ،؛ والزركشي" ،تشنيف املسامع"240 :1 ،؛
والرهوين" ،حتفة املسؤول".85 :2 ،
( )3انظر :السنيكي" ،غاية الوصول" ،ص26؛ العطار" ،كاشية العطار".225 :1 ،
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احملر ال يشرتط فيه القصد))(.)1
اثلثًا :أن املباح ابلنسبة للسابقني املقربني ال يستوي فعله وتركه ،بل املباكات عندهم
طاعات؛ ألهنم يستعينون هبا على طاعة هللا ،ولديهم ُك ْسن القصد ،أما غري املقربني  -كما
هو كال املقتصدين  -فاملباح عندهم ال ميدح وال يذ .
فصح أن يقال :إن املباح مأمور به؛ يعين :ابلنسبة للمقربني ،فهم مأمورون إما بفعله
()2
أو تركه
قال الراهوين(( :واحلق أن النزاع لفظي؛ ألنه إن أُريد أنه مأمور به ابعتبار ذاته فليس
كذلك ،ودليله ال ينهض عليه ،ودليل اجلمهور ينفيه ،وإن أريد أنه مأمور به ابلتبعية ،ابعتبار
()3
توقف الواجب عليه فهو مأمور به))
وهناك من يرى أن اخلالف معنوي كما أشار إىل ذلك اهلندي ،فإنَّه بناه على اخلالف
يف أن األمر كقيقة يف ماذا؟ َّ
فإن قلنا :يف رفع احلرج عن الفعل أو يف اإلابكة ،فهو مأمور به،
وإن قلنا :كقيقة يف الوجو ب أو يف الند ب أو يف القدر املشرتك ،فليس مبأمور به(.)4
املطلب التاسع :حكم أفعال العقالء قبل ورود الشرع.
صورة املسالة وحترير حمل النزاع:
األفعال الصادرة من األشخاص قبل بعثة الرسل ،سواء كانت اضطرارية ،كالتنفس يف
اهلواء َوأكل ما تقو به البنية أو كانت اختيارية ،كأكل الفاكهة وغريها ،ما ككمها؟
اختلفت فيها أقوال العلماء إىل ثالثة أقوال .وقبل اخلوض يف هذه املسألة ال بد من حترير
حمل النزاع أوال ،فنقول:
قد قسم بعض العلماء األفعال الصادرة عن املكلف إىل قسمني:
) (1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".534 :10 ،
( )2انظر :الطويف" ،شرح خمتصر الروضة".389 :1 ،
( )3الرهوين" ،حتفة املسؤول".85 :2 ،
( )4انظر :األرموي" ،هناية الوصول".629 :2 ،
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القسم األول :األفعال واألشياء االضطرارية كالتنفس وغريها.
القسم الثاين :األفعال واألشياء االختيارية كأكل الفاكهة وغريها.
فﺠوزوا القسم األول وجعلوا اخلالف يف القسم الثاين ( ،)1واختلفوا فيه على ثالثة أقوال:
َّ
القول األول :إن أفعال العقالء قبل الشرع ،على التحرمي واحلظر ،وبه قال بعض
احلنابلة ( ،)2واملعتزلة ( ،)3وقد أومأ إىل هذا القول اإلما أمحد رمحه هللا ،قال القاضي (( :وقد
السلَب ،ما مسعنا أن
أومأ أمحد إىل معىن هذا يف رواية صاحل ويوسف موسى" :ال َّ
خيمس َّ
(.)4
السلَب))
النيب مخَّس َّ
ودليهم :أن مجيع املخلوقات ملك هلل عز وجل ،ألنه خلقها وأنشأها ،وال جيوز
االنتفاع مبلك الغري من غري إذنه ،لقبح ذلك(.)5
واجلوا ب عن ذلك :أن قبح التصرف يف ملك الغري إمنا يعلم بتحرمي الشارع وهنيه ،مث
إمنا يقبح يف كق من يتضرر ابلتصرف يف ملكه ،أو مما ال ضرر فيه ،كالظل وضوء النار(.)6
القول الثاين :إهنا على اإلابكة ،وبه قال احلنفية( ،)7وبعض احلنابلة( ،)8وبعض
الشافعية ()9وقد أومأ إليه اإلما أمحد رمحه هللا ،قال القاضي(( :وأومأ إليه أمحد ،كيث سئل
( )1انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"200 :1 ،؛ واإلسنوي ،اإلما مجال الدين أبو حممد عبد الركيم بن
احلسن" .التمهيد يف ختريج الفروع على األصول" .حتقيق :د /حممد كسن هيتو( .ط ،1مؤسسة
الرسالة 1400 ،هـ  ،) 1980 -ص .109
) (2انظر :العدة ،1238/1وروضة الناظر.133/1
( )3انظر :اخلطيب البغدادي" ،الفقيه واملتفقه" ،ص528؛ والشريازي" ،اللمع" ،ص.122
) (4القاضي أبو يعلى" ،العدة".1238 :1 ،
) (5انظر :اخلطيب البغدادي" ،الفقيه واملتفقه" ،ص528؛ والشريازي" ،اللمع" ،ص.122
) (6انظر :ابن قدامة" ،روضة الناظر"134 :1 ،
) (7انظر :أمري ابدشاه" ،تيسري التحرير".172 :2 ،
) (8انظر :البعلي" ،القواعد والفوائد األصولية" ،ص148؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".325 :1 ،
( )9انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص351؛ ابن قدامة" ،روضة الناظر"132 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"،
 ،203 :1وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"325 :1 ،؛ والعطار" ،كاشية العطار".95 :1 ،
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عن قطع النخل ،قال :ال أبس ،مل نسمع يف قطعه شيئا ))(.)1

ودليلهم :قوله عز وجل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭧ ﭨ ﭬ
()2

ﭭﭼ [سورة األعراف ]32 :فدل على أن األصل يف األشياء اإلابكة
وميكن اجلوا ب عن ذلك :أبن اآلية حتمل على ما ورد الشرع إبابكته من الطيبات(.)3
وهذان القوالن يشملهما أن يكون احلكم عُلم بداللة العقل أو بداللة الشرع ،فمن
قال أبكدمها من املعتزلة :فمورد احلكم العقل ،ومن قال أبكدمها من أهل السنة :فمورد
احلكم الشرع(.)4
القول الثالث :الوقف( ،)5وبه قال بعض الشافعية( )6واحلنابلة( )7والظاهرية( )1وهو
) (1القاضي أبو يعلى" ،العدة".1241 :1 ،
) (2انظر :الشريازي" ،التبصرة" ،ص.535
) (3املرجع السابق.
) (4قال الزركشي" :واعلم أن من قال من أصحابنا ابحلظر أو اإلابكة ليس على أصوهلم  -أي املعتزلة -
بل ملدرك شرعي" الزركشي" ،البحر احمليط"159 :1 ،؛ وانظر :اإلتريب ،حممد صالح حممد" .الرتوك
النبوية «أتصيال وتطبيقا»"( .ط ،1قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1433 ،هـ -
 ،) 2012ص.341
) (5وقد اختلف أصحا ب هذا القول يف تفسري املراد ابلوقف هنا :ففسر بعضهم املراد ابلوقف هنا :أن
احلكم متوقف على ورود الشرع حبكم تلك األفعال ،وال ككم هلذه األشياء يف احلال؛ ألن احلكم
فسر الوقف أبنه عد العلم ،أي :إن
موقوف على ورود الشرع ،ومل يرد الشرع بذلك ،وهناك من َّ
هذه األشياء هلا ككم ،ولكن مل نعلم ما هو.
وميكن اجلمع بني التفسريين؛ ألن الشخص إذا مل يعلم هذا الشيء ،فإما أنه مل يعلمه؛ لعد ورود الشرع
بذلك ،فال ككم عنده يف احلال ،وإما أنه مل يعلمه؛ ألنه ورد يف الشرع ،ولكن هذا الشخص مل يعلمه هو
يف احلال ،فهنا يتوقف يف هذا كىت يرد عليه الشرع بذلك ،أي :إن الشرع مل يرد ابحلكم ابلنسبة هلذا
الشخص اجلاهل .انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة"52 :2 ،؛ والشريازي" ،التبصرة" ،ص 318؛
والغزايل" ،املستصفى"351 ،؛ وابن قدامة" ،روضة الناظر"135 / ،؛ واإلتريب" ،الرتوك" ،ص.324
) (6انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص351؛ والزركشي" ،البحر احمليط".204 :1 ،
) (7انظر :ابن قدامة" ،روضة الناظر"134 :1 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير".770 :2 ،
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()2

مذهب األشاعرة  ،وهو مذهب أهل السنة واجلماعة ،كما أشار إىل ذلك الزركشي ،ونقل
إمجاع األئمة األربعة على ذلك فقال (( :قال بعض احملققني من املتأخرين :فروع التحسني
والتق بيح ككم األشياء قبل ورود الشرع هم يثبتونه مطلقا يف كل مسألة من األصول والفروع
غري أن فيها ما يدرك بضرورة العقل .ومنها ما يدرك بنظره .ومنها ما ال يدرك هبما ،فتﺠيء
الرسل منبهة عليه يف األوليني مقررة ،ويف الثالث كاشفة ،وعندان ال يعرف وجو ب وال حترمي
يف شيء من ذلك ابلعقل ،وال يثبت إال ابلشرع بعد البعثة إنشاء جديداً ،وقيل :بطريق
التبيني ،وكنا قبله متوقفني يف اجلميع .قال :وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة ،وإمجاع
األئمة األربعة ،وأصحاهبم))( ،)3وممن نسب هذا القول ألهل السنة واجلماعة -مما قد يشعر
ابتفاق األئمة األربعة ،-السبكي رمحه هللا ،كيث قال(( :ذهب أهل السنة واجلماعة إىل أنه
ال ككم فيها؛ ألن احلكم عندهم عبارة عن اخلطا ب ،فحيث ال خطا ب ال ككم))(.)4
قلت :ككاية اتفاق األئمة األربعة ،يشكل عليها ما سبق من أن اإلما أمحد قد أومأ
إىل القوليني ،القول ابحلظر ،والقول ابإلابكة ،وقد أجا ب ابن تيمية عن ذلك فقال (( :وقد
أومأ أمحد إىل معىن هذا يف رواية صاحل ،ويوسف بن موسى ،ال خيمس السلب ما مسعنا أن
النيب ﷺ مخس السلب وهذا يدل على أنه مل يبح ختميس السلب ،ألنه مل يرد عن النيب ﷺ
شرع فيه فيبقى على أصل احلظر.
قال شيخنا قلت :ألن السلب قد استحقه القاتل ابلشرع فال خيرج بعضه عن ملكه
إال بدليل ،وهذا ليس من موارد النزاع ،قال وكذلك نقل األثر وابن بدينا يف احللى يوجد
لقطة فقال إمنا جاء احلديث يف الدراهم والداننري ،قال :فاستدا أمحد التحرمي ،ومنع امللك
=

) (1انظر :ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :هـ).
"ا إلككا يف أصول األككا " .حتقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،قد له :األستاذ الدكتور إكسان
عباس( .بريوت :دار اآلفاق اجلديدة)52 :1 ،؛ ونسبه إليهم الزركشي يف البحر احمليط.203 :1
) (2انظر :الشريازي" ،التبصرة" ،ص.532
) (3الزركشي" ،البحر احمليط".202 :1 ،
) (4السبكي" ،اإلهباج".380 :2 ،
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على األصل ،ألنه مل يرد شرع يف غري الدراهم.
قلت :ألن اللقطة هلا مالك فنقلها إىل امللتقط حيتاج إىل دليل ،وليس هذا من جنس
األعيان يف شيء ،وقد حيتج القاضي أبن أمحد منع من التخميس ومتلك اللقطة لعد اإلابكة.
وأما قول أهل اإلابكة ،فقال :أومأ إليه أمحد يف رواية أيب طالب وقد سأله عن قطع
النخل فقال :ال أبس به ،مل نسمع يف قطع النخل شيئاً ،قيل له :فالنبق ،قال :ليس فيه
كديث صحيح ،وما يعﺠبين قطعه ،قلت له :إذا مل يكن فيه كديث صحيح فلم ال
يعﺠبك ،قال :ألنه على كل كال قد جاء فيه كراهة ،والنخل مل جييء فيه شيء ،قال
القاضي :فقد استدا أمحد لإلابكة يف قطع النخل ،ألنه مل يرد شرع حيظره.
قال شيخنا قلت :ال شك أنه أفىت بعد البأس ،لكن جيوز أن يكون للعموميات
الشرعية ،وجيوز أن يكون سكوت الشرع عفواً ،وجيوز أن يكون استصحاابً ،لعد التحرمي،
وجيوز أن يكون ألن األصل إابكة عقلية مع أن هذا من األفعال ال من األعيان))( .)1مث ذكر
بعد ذلك القول ابلوقف ،وقال (( :وهذا هو الصحيح الذي ال جيوز على املذهب غريه))(.)2
ومما يدل على أن اإلما أمحد مييل إىل الوقف ،أن ابن قدامة رمحه هللا بعد أن ذكر
القول ابلوقف ،قال)) :وهو الالئق ابملذهب))(.)3
فمن خالل ما يسبق يظهر أن اإلما أمحد مييل إىل الوقف ،وهو قول اجلمهور،
ويكون موافقا لقول األئمة الثالثة ،وما نُقل عنه من القول ابحلظر أو االابكة ،إمنا هو ختريج
على كالمه ،ميكن أن جيا ب عنه مبا سبق من كال اجملد رمحه هللا ،وهللا أعلم.
مثرة اخلالف:
من خالل ما سبق ،فقد قال بعض العلماء :إن الكال يف املسألة تكلُّف ،ألن
األشياء قد عرف ككمها واستقرارها ابلشرع ،وعلى هذا ،فال يتصور اخلالف ،إال يف تقدير

) (1آل تيمية" ،املسودة" ،ص.479-478
) (2آل تيمية" ،املسودة" ،ص.479
) (3ابن تيمية" ،روضة الناظر.134 :1 ،
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()1

أن األشياء لو مل يرد هبا شرع ما ككمها؟ .
ولذا فقد أبطل شيخ اإلسال رمحه هللا هذه املسألة من أصلها ،لكوهنا ليس فيها
عمل ،وجعلها مسألة نظرية فرضية ،فقال (( :ولقد اختلف الناس يف تلك املسألة :هل هي
جائزة أ ممتنعة؟ ألن األرض مل ختل من نيب مرسل ،إذ كان آد نبياً مكلماً ،كسب
اختالفهم يف جواز خلو األقطار عن ككم مشروع ،وإن كان الصوا ب عندان جوازه ،ومنهم
من فرضها فيمن ولد جبزيرة ،إىل غري ذلك من الكال الذي يبني لك أن ال عمل هبا ،وأهنا
نظر حمض ليس فيه عمل ،كالكال يف مبدأ اللغات وشبه ذلك ))(.)2

( )1انظر :القاضي أبو يعلى" ،العدة يف أصول الفقه"1250 :4 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير"،
.773 :2
) (2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".539 :11 ،
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املبحث الثاني املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف احملكوم عليه
وفيه مطلبان:
املطلب األول :املكره حبق هل هو مكلف؟.
أوالً :تعريف املكره.
كره لغة اسم املفعول من ( أَ ْكَرَه ) ،واإلكراه املشقة ،ونقيض احملبة(.)1
الْ ُم َ
كره هو اجملرب ،واإلكراه هو اإللزا واإلجبار على ما يكرهه اإلنسان ،طبعاً أو
والْ ُم
َ
أضر(.)2
شرعاً ،فيَـ ْق ُد ُ على عد الرضا ،لريفع ما هو ّ
املكره :هو خماطبة من محل على فعل شيء خبالف رضاه
واملقصود بتكليف َ
واختياره من قبل الشارع ،فإذا فعل ما أكره عليه ،هل يرتتب عليه اإلمث عند هللا تعاىل إذا
كان الفعل حمرماً؟ وكذا لو كان الفعل املكره عليه طاعة ،هل يثا ب عليه إذا امتثل()3؟
اثنياً :حترير حمل النزاع.
اإلكراه ينقسم إىل قسمني:
القسم األول :اإلكراه بغري كق ،فهذا ليس بتكليف ،وهذا اإلكراه هو الذي يسقط
أثر التصرف ،بل هو موضع الرخصة والتخفيف من الشارع(.)4
القسم الثاين :اإلكراه حبق ،وهو الذي يكون ألداء كق واجب عليه ،وذلك كإكراه
احلريب واملرتد على اإلسال  ،فإنه يصح منهما ،ومها مكلفان بذلك ،وإكراه احلاكم املديون
( )1انظر :مرتضى الزبيدي" ،اتج العروس"484 :36 ،؛ وابن فارس" ،مقاييس اللغة"173 :5 ،؛
والرازي" ،خمتار الصحاح" ،ص.269
( )2انظر :اجلرجاين" ،التعريفات" ،ص .33
) (3انظر :الشريازي" ،اللمع" ،ص ،25وويل الدين العراقي" ،الغيث اهلامع"26-25 :1 ،؛ والقرايف،
"نفائس األصول" ،371 :2 ،والبخاري" ،كشف األسرار".538 :4 ،
) (4انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"84 :2 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير"1207 :3 ،؛ وابن املل ّقن،
"االشباه والنظائر315 :1 ،؛ والقواعد للحصيين ،310/2واالشباه والنظائر للسيوطي ص.206
- 418 -

املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف ابب األحكام الشرعية  -مجعا ودراسة ،د.صاحل بن سليمان العبيد

ابلوفاء مع القدرة ،وحنو ذلك من األككا  ،وكاإلكراه على األذان ،وعلى فعل الصالة،
والوضوء وأركان الطهارة ،والصالة ،واحلج ،وأداء الزكاة(.)1
فإن املكره حبق يف هذه الصور مكلف ،ألنه أكره على كق فأداه ،ويرفع عنه األمث
بذلك ،وقد نقل اتفاق األئمة األربعة صراكة يف ذلك املرداوي رمحه هللا ،فقال )) :واملكره
حبق مكلف ،عند األربعة وغريهم))(.)2
بل وقد ككى ابن العريب رمحه هللا أنه مكلف بال خالف مما يدل على اتفاق األئمة
شرعا
األربعة ضمناً ،فقال(( :فإن كان اإلكراه حبق عند اإلابية من االنقياد إليه فإنه جائز ً
تنفذ معه األككا  ،وال يؤثر يف رد شيء منها ،وال خالف فيه))(.)3
وقد تواردت أقوال العلماء مبا يدل على أن املكره حبق غري مكلف ،فمن ذلك :ما
قاله السبكي(( :شرط كون اإلكراه مرفوع احلكم أن يكون بغري كق ،فهو موضع الرخصة
والتخفيف من الشارع ،أما إذا كان حبق .فقد كان من كق هذا املكره أن يفعل ،فإذا مل يفعل
أكره ومل يسقط أثر فعله وكان آمثًا -على كونه أكوج على أن يكره.
وهذا كاملرتد واحلريب يكرهان على اإلسال فإسالمهما صحيح ومها آمثان بكوهنما
ظاهرا ،فهو
أكوجا إىل اإلكراه عليه ،مث اإلسال إن وقع فيهما -عند اإلكراه ً
ابطال كما وقع ً
جيب ما قبله .وإال فحكمهما يف الظاهر ككم املسلمني ،ويف الباطن مها كافران ملا أضمراه
من خبث الطوية.
ووقع النظر فيمن مل يكن كفره بفساد العقيدة ابالمتناع عن التلفظ بكلمة الشهادة مع
القدرة عليها إذا تصور مثل هذا وأكره على التلفظ بكلمة احلق فهل)) (.)4
) (1انظر :القواعد والفوائد األصولية ص ،72واحلصيين" ،القواعد"310 :2 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح
التحرير"1207 :3 ،
) (2املرداوي" ،التحبري شرح التحرير"1207 :3 ،
) (3ابن العريب ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري اإلشبيلي املالكي (املتوىف543 :هـ)" .أككا
القران" .راجع أصوله وخرج أكاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا( .بريوت – لبنان :دار
الكتب العلمية).165 :3 ،
) (4السبكي" ،األشباه والنظائر"14 :2 ،
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قال الزركشي(( :أن يكون بغري كق فهذا موضع الرخصة والتخفيف من الشارع ،أما
إذا كان حبق فقد كان من كق هذا املكره أن يفعل ،فإذا مل يفعل أكره ومل يسقط أثر فعله،
وكان آمثا على كونه أكوج إىل أن يكره ،وهذا كاملرتد واحلريب يكرهان على اإلسال ،
فإسالمهما صحيح ومها آمثان ،لكوهنما أكوجا إىل اإلكراه عليه ،مث اإلسال إن وقع منهما
عند اإلكراه)) (.)1
قال احلصيين (( :اإلكراه الذي يسقط أثر التصرف إِمنا هو بغري كق ،أما اإلكراه
حبق :فال ريب يف رفع اإلمث عن اآلمر ،وصحته من املكره .وفيه صور منها :إكراه املرتد
واحلريب على اإلسال .)2()) .
قال ابن امللقن (( :شرط كون اإلكراه مرفوع احلكم أن يكون بغري كق ،دون ما إذا
كرها صحيح كما سلف))(.)3
كان حبق ليخرج املرتد واحلريب ،فإسالمهما ً
قال ابن مفلح :املكره حبق مكلف(.)4
قال ابن اللحا  (( :ومنها :لو أكره املرتد واحلريب على التلفظ ابلشهادتني فتلفظ فإنه
يصري مسلما بذلك ألنه أكره على كق فأداه مث إن قصد التقية بلفظه ومل يقصد يف الباطن
اإلسال فحكمه ككم الكفار ابطنا وإن وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وابطنا))(.)5
إجبارا ،ويفرقون بينه وبني مطلق
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلكراه حبق يسميه الفقهاء ً
شرعا ،أما
اإلكراه أبن اإلجبار ال يكون إال ممن له والية شرعية يف أمر جيب أداؤه على اجملرب ً
اإلكراه فإنه يكون من كل ذي قوة على تنفيذ ما توعد به من قتل أو ضر ب مؤمل ،إللزا غريه
شرعا(.)6
بفعل ما ال جيوز فعله ً
) (1الزركشي" ،البحر احمليط".84 :2 ،
) (2احلصيين" ،القواعد".310 :2 ،
) (3ابن املل ّقن" ،األشباه والنظائر".315 :1 ،
) (4ابن مفلح" ،أصول الفقه".295 :1 ،
) (5البعلي" ،القواعد والفوائد األصولية" ،ص.72
) (6د .فرج علي الفقيه كسني" .مظاهر التيسري ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية"( .ط ،2دار قتيبة
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املطلب الثاني :حكم تكليف السكران ،وقضائه للعبادة.
هذه املسألة هلا عالقة بشروط التكليف ،إذ من شروط التكليف :العقل والبلوغ.
السكر يُذهب العقل الذي هو مناط التكليف ،وزوال العقل إما أن يكون كليًّا
وذلك ألن ُّ
وإما أن يكون ُجزئيًّا ،وتكليف السكران يعين :توجيه اخلطا ب إليه ،برتتب األككا على
أفعاله وتروكه يف كال سكره(.)1
اوالً :تعريف السكران.
السكران يف اللغة :من السكر وهو نقيض الصحو(.)2
ويف االصطالح عرف أبنه :غفلة تلحق اإلنسان من فتور يف األعضاء مبباشرة بعض
األسبا ب املوجبة هلا من غري مرض وعلة(.)3
اثنياً :حترير حمل النزاع:
اتفق أهل العلم أن من استعمل ما يسكر وهو ال يعلم أبنه يسكر ،فهو غري مكلف،
كمن أخذ دواء يسكر وال يعلم أنه يسكر ،وكذلك من تناوله حلاجة كاملضطر.
واتفقوا أيضا أن من تناول املسكر خمتاراً عاملاً بذلك لغري كاجة داعية إليه ،أيمث
الرتكابه احملر (.)4
=

للطباعة والنشر والتوزيع 1426 ،هـ ،) 2005/ص.312 :
) (1انظر :الشريازي" ،اللمع" ،ص60؛ والسمعاين" ،قواطع األدلة"116 :1 ،؛ والرازي" ،احملصول":1 ،
259-258؛ والزركشي" ،البحر احمليط"353 :1 ،؛ وابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري".505 :1 ،
( )2انظر :األزهري" ،هتذيب اللغة"34 :10 ،؛ وابن منظور" ،لسان العر ب.372 :4 ،
( )3انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير"1189 :3 ،؛ والبخاري" ،كشف األسرار"352 :4 ،؛
حممد صابر الفاروقي احلنفي (املتوىف :بعد
والتهانوي ،حممد بن علي ابن القاضي حممد كامد بن ّ
1158هـ)" .موسوعة كشاف اصطالكات الفنون والعلو " .تقدمي :د .رفيق العﺠم ،حتقيق :د .علي
دكروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية :د .عبد هللا اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين.
(ط ،1بريوت :مكتبة لبنان انشرون.961 :1 ،) 1996 ،
) (4انظر :ابن النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"510 :1 ،؛ والسبكي" ،رفع احلاجب"63 :2 ،؛ وابن
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وقد ذكر العلماء ثالثة أكوال للسكران ،وهي(:)1
أوهلا :أن يكون معه هزة ونشاط بعد تناول املسكر ،ومل يستول عليه بعد ،فهو
مكلف يف هذه احلالة بال خالف ،فهذا ينفذ طالقه وتصرفاته لبقاء عقله.
الثانية :أن يصري طافحاً ويزول العقل متاماً ،ويسقط كاملغشي عليه ،ال يتكلم وال
يكاد يتحرك ،وهذا هناية السكر ،فال يكلف يف هذه احلالة بشيء ،ألنه ال عقل له ،إال ما
كان من خطا ب الوضع كغر قيم املتلفات وأرش اجلناايت ،ألن ذلك من قبيل ربط األككا
ابألسبا ب(.)2
الثالثة :كالة متوسطة بينهما :وهو أن ختتلط أكواله وال تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى
متييز وفهم وكال  ،وقد اختلف العلماء يف تكليف السكران يف هذه احلالة على قولني:
القول األول :أنه مكلف ،وبه قال اجلمهور وعامة الفقهاء (.)3
واستدلوا بقوله تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﭼ [سورة النساء] ،آية ( )43قالوا :هذا خطا ب للسكارى ،وال

=

تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،11/11 ،312 :8 ،وعوارض األهلية ص.354
( )1انظر هذه األكوال يف :األشباه والنظائر للسيوطي ص218 :؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير":3 ،
1183؛ والزركشي" ،البحر احمليط"71-70 :2 ،؛ والشنقيطيـ "مذكرة يف أصول الفقه" ،ص37 :
) (2انظر :ابن العريب ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري اإلشبيلي املالكي (املتوىف543 :هـ).
"احملصول يف أصول الفقه" .حتقيق :كسني علي اليدري  -سعيد فودة( .ط ،1عمان :دار البيارق،
1420هـ  ،) 1999 -ص26؛ والسبكي" ،رفع احلاجب".63 :2 ،
( )3انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة"259 ،116 :1 ،؛ والزركشي" ،البحر احمليط"72 ،68 :2 ،؛ وابن
النﺠار" ،شرح الكوكب املنري"506 -505 :1 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير"-1183 :3 ،
1185؛ والبخاري" ،كشف األسرار"352 :4 ،؛ وآل تيمية" ،املسودة" ،ص 35؛ والزركشي،
"املنثور يف القواعد الفقهية"205 :2 ،؛ والسيوطي" ،األشباه والنظائر" ،ص216 :؛ ابن جنيم،
"األشباه والنظائر" ،ص.267 :
- 422 -

املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف ابب األحكام الشرعية  -مجعا ودراسة ،د.صاحل بن سليمان العبيد
()1
َّ

خياطب الشارع إال مكل ًفا .
واستدلوا أيضاً إبلزا السكران قيم املتلفات والغرامات ونفوذ الطالق ،وقالوا :لو مل
مل يكن مكلفا ملا لزمه ذلك(.)2
القول الثاين :عد تكليف السكران مطلقاً ،وهو قول املتكلمني ،واملعتزلة ،ومجاعة
من األصوليني(.)3
دليلهم :أن اإلتيان ابلفعل املعني ،على وجه االمتثال ،يتوقف على العلم ابألمر ابلفعل
املأمور به ،ألن االمتثال :عبارة عن قصد إيقاع املأمور به على وجه الطاعة ،ويلز من ذلك
علم املأمور بتوجه األمر حنوه ،وابلفعل ،فهو مستحيل عقال فيه لعد الفهم كال كونه
كذلك.
وكذلك لو جاز تكليف السكران جلاز تكليف اجملنون والصيب مطلقا ،بل جواز
تكليف الصيب أقوى من تكليف السكران؛ ألن الصيب له عقل ومتييز .وإن مل يكمل ككماله
للبالغني .فإذا مل يكلف الصيب ،فألن ال يكلف السكران أوىل(.)4
الراجح :يظهر من خالل ما سبق رجحان القول بعد تكليف السكران؛ وذلك ألن
العربة يف التكليف الطاعة واالمتثال ،وال يتحقق هذا إال بفهم مقتضى اخلطا ب فهما
)(1

)(2
)(3
)(4

انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص68؛ وابن قدامة" ،روضة الناظر"157 :1 ،؛ والطويف" ،شرح
خمتصر الروضة" 191 :1 ،؛ وابن عقيل ،أبو الوفاء ،علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي
الظفري( ،املتوىف513 :هـ)" .الواضح يف أصول ِ
الفقه" .حتقيق :الدكتور َعبد هللا بن َعبد املحسن
ُ
الرتكي( .ط ،1بريوت – لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 1420 ،هـ ،) 1999 -
73 :1؛ واألرموي" ،التحصيل"331 :1 ،؛ وأمري ابدشاه" ،تيسري التحرير".351 :2 ،
انظر :الغزايل" ،املستصفى" ،ص68؛ وابن قدامة" ،روضة الناظر"157 :1 ،؛ واملرداوي" ،التحبري
شرح التحرير".1192 :1 ،
انظر :اجلويين" ،التلخيص"135 :1 ،؛ والغزايل" ،املستصفى"160 :1 ،؛ واآلمدي" ،اإلككا "،
203 :1؛ والرازي" ،احملصول"259 :1 ،؛ واألصفهاين" ،بيان املختصر".435 :1 ،
السمعاين" ،قواطع األدلة"116 :1 ،؛ وانظر :الغزايل" ،التلخيص"136 :1 ،؛ إما الكاملية،
"تيسري الوصول".129 :2 ،
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صحيحاً ،وال فهم مع انتفاء العقل(.)1

اثلثاً :هل جيب قضاء العبادة على السكران إذا أفاق؟
ومما يتعلق مبسألة تكليف السكران ،هل جيب قضاء العبادة على السكران إذا أفاق؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولني:
القول األول :أنه جيب عليه القضاء ،وهو قول اجلمهور ،وبه قال األئمة األربعة كما
()2
نقل ذلك عنهم املرداوي كيث قال (( :أما العبادة؛ فيقضيها إذا أفاق ،عند األئمة األربعة))
وقد ذكر ابن املنذر اإلمجاع على ذلك ،مما يدل على اتفاق األئمة األربعة،
(( وأمجعوا على أن السكران يقضي الصالة))(.)3
وقد نقل عدد من األصوليني اتفاق األئمة األربعة ،وذلك ضمن قول اجلمهور ،وأنه مل
خيالف إال بعض متأخري احلنابلة ،وأاب ثور:
قال أبو بكر اجلراعي(( :وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل وفاقًا ،خالفًا لبعض
متأخري أصحابنا وأيب ثور))(.)4
قال ابن مفلح (( :فأما السكران :فيقضي العبادة إِذا عقل خالفاً لبعض متأخري
أصحابنا ،وأيب ثور))(.)5
القول الثاين :أنه ال جيب عليه القضاء ،وبه قال بعض احلنابلة( ،)6وأبو ثور(.)7
ودليهم يف ذلك :أنه غري مكلف.
وحيسن التنبيه إىل أن وجو ب القضاء على السكران ،بناء على القول بتكليفه
) (1انظر :ابن قدامة" ،جمموع الفتاوى".107 :33 ،
) (2املرداوي" ،التحبري".1187 :3 ،
) (3ابن املنذر" ،اإلمجاع" ،ص.51
) (4الطويف" ،شرح خمتصر أصول الفقه".479 :1 ،
) (5ابن مفلخ" ،أصول الفقه".284 :1 ،
) (6انظر :املرداوي" ،التحبري شرح التحرير"1187 :3 ،؛ وابن مفلح" ،أصول الفقه".284 :1 ،
( )7انظر :اجلراعي" ،شرح خمتصر أصول الفقه"479 :1 ،؛ واللكنوي" ،فواتح الرمحوت".145 :1 ،
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واضح ال إشكال فيه ،وذلك قياساً على النائم والناسي.
وأما على القول بعد تكليفه ،فإن القضاء يكون أبمر جديد ،قال السمعاين (( :وأما
(( وأما الصالة إذا فاتته يف كال السكر فإمنا القضاء أبمر جديد بعد الصحو))(.)1
ونقل الزركشي عن اجلويين فقال (( :وإمنا وجب القضاء تغليظاً عليه ،ونقله النووي يف
النووي يف الروضة " عن أصحابنا األصوليني ،قال :ومرادهم أنه غري خماطب كالة السكر،
السكر ،ومرادان أنه مكلف بقضاء العبادات أبمر جديد))( .)2مما يشعر أبن اخلالف لفظي،
وهللا أعلم.

) (1السمعاين" ،قواطع األدلة".116 :1 ،
) (2الزركشي" ،البحر احمليط".67 :2 ،
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اخلامتة
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وبعد هناية هذا البحث املتعلق ابملسائل
األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف اب ب األككا الشرعية ،أخلص إىل النتائج
التالية:
 -1هناك من الفقهاء من ال يفرق بني االتفاق واإلمجاع فهما مبعىن واكد ،وهناك من
يرى فرقا بني املصطلحني.
 -2دراسة املسائل اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة حتتاج إىل مزيد من البحث والدراسة
واالهتما .
 -3احلاجة إىل دراسة أصول األئمة األربعة ليتبني الباكث أسبا ب االتفاق واالختالف،
وأن اتفاقهم واختالفهم مبين على أصوهلم االجتهادية.
 -4بيان اتفاق األئمة األربعة يكشف عن مدى التقار ب ،ويساعد يف كصر دائرة
االختالف خصوصاً عند االتباع.
 -5إن دراسة هذه املسائل تظهر أمهيتها عند الرتجيح بني املسائل املتعارضة ،فقوهلم إذا
اتفقوا مقد على غريهم.
 -6إن دراسة هذه املسائل تساعد على حترير حمل النزاع يف كثري من املسائل األصولية،
وذلك بتمييز املسائل املختلف فيها عما يلتبس هبا من مسائل متشابة.
 -7إن أغلب من ينقل االتفاق عن األئمة األربعة يف املسائل األصولية هو املرداوي رمحه
هللا ،ويتبعه يف ذلك الفتوكي رمحهم هللا مجيعاً.
 -8غالب ما ينقل عن األئمة األربعة هو قول اجلمهور ،وهو الصحيح.
 -9اتفاق األئمة األربعة يف املسائل األصولية يكسبها قوة ،فمن خالل النظر يف تلك
املسائل ،جند أهنا الختلو إما أن تكون قول اجلمهور ،أو أن تكون من املسائل املتفق
عليها ،فهذا مما يعطي تلك املسائل األصولية قوة.
هذا ما تيسر ذكره يف هذه اخلامتة وصلى هللا وسلم ابرك وأنعم على عبده ورسوله،
وآخر دعوان أن احلمد هلل ر ب العاملني.
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املصادر واملراجع:
ابن األمري احلاج" ،التقرير والتحبري"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،هـ -
.) 1983
ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي (املتوىف سنة 597هـ)" .مناقب اإلما أمحد بن
كنبل" .حتقيق :الدكتور عبد هللا الرتكي( .مصر :مكتبة اخلاجني1399 ،هـ/
.) 1979
ابن الساعايت ،مظفر الدين أمحد بن علي" .هناية الوصول بديع النظا  ،ويعرف بنهاية
الوصول إىل علم األصول" .حتقيق :سعد بن غرير بن مهدي السلمي .إبشراف د.
املكرمة  -جامعة أ القرى 1405 ،هـ .) 1985 -
حممد عبد الدامي علي( .مكة ّ
ابن العريب ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف543 :هـ).
"أككا القران" .راجع أصوله وخرج أكاديثه وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا.
(بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية).
ابن العريب ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي (املتوىف543 :هـ).
"احملصول يف أصول الفقه" .حتقيق :كسني علي اليدري  -سعيد فودة( .ط،1
عمان :دار البيارق1420 ،هـ .) 1999 -
ابن اللحا  ،عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي
(املتوىف803 :هـ)" .املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلما أمحد بن كنبل".
حتقيق :د .حممد مظهر بقا( .مكة املكرمة :جامعة امللك عبد العزيز).
ابن املِْبـَرد ،يوسف بن كسن بن أمحد بن كسن ابن عبد اهلادي الصاحلي ،مجال الدين،
احلنبلي (املتوىف909 :هـ)" .غاية السول إىل علم األصول" .حتقيق :بدر بن انصر بن
مشرع السبيعي( .ط ،1الكويت :غراس للنشر والتوزيع واإلعالن 1433 ،هـ -
.) 2012
ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري" .اإلمجاع" .حتقيق :أبو عبد األعلى خالد
بن حممد بن عثمان( .ط ،1القاهرة – مصر :دار اآلاثر للنشر والتوزيع1425 ،هـ -
) 2004
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ابن النﺠار ،تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوكي املعروف
احلنبلي (املتوىف972 :هـ)" .شرح الكوكب املنري" .حتقيق :حممد الزكيلي ونزيه محاد.
(ط ،2مكتبة العبيكان1418 ،هـ .) 1997 -
ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الركيم بن حممد (املتوىف1346 :هـ).
"املدخل إىل مذهب اإلما أمحد بن كنبل" .حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي( .ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1401 ،هـ).
ابن تيمية (ت728هـ)" .جمموع الفتاوى" .مجع وترتيب :عبد الرمحن بن قاسم وابنه( ،املدينة
النبوية  -اململكة العربية السعودية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ،
1416هـ.) 1995/
ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي الظاهري (املتوىف456 :هـ)" .مراتب
اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات"( .بريوت :دار الكتب العلمية).
ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :هـ).
"اإلككا يف أصول األككا " .حتقيق :الشيخ أمحد حممد شاكر ،قد له :األستاذ
الدكتور إكسان عباس( .بريوت :دار اآلفاق اجلديدة).
ابن كز  ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري (املتوىف456 :هـ).
"احمللى يف شرح اجمللى ابحلﺠج واآلاثر"( .بريوت :دار الفكر ،بدون طبعة وبدون
اتريخ).
ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي
(املتوىف681 :هـ)" .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق :إكسان عباس.
(بريوت :دار صادر).
ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (املتوىف:
595هـ)" .الضروري يف أصول الفقه أو خمتصر املستصفى" .تقدمي وحتقيق :مجال
الدين العلوي( .ط :،1بريوت – لبنان :دار الغر ب اإلسالمي.) 1994 ،
ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب (املتوىف520 :هـ)" .املقدمات املمهدات".
(ط ،1دار الغر ب اإلسالمي 1408 ،هـ .) 1988 -
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ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا (املتوىف571 :هـ)" .اتريخ دمشق".
حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي( .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،هـ -
.) 1995
ابن عقيل ،أبو الوفاء ،علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي الظفري( ،املتوىف:
513هـ)" .الواضح يف أصول ِ
الفقه" .حتقيق :الدكتور َعبد هللا بن َعبد املحسن
ُ
الرتكي( .ط ،1بريوت – لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 1420 ،هـ
 .) 1999ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ).
"مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السال حممد هارون( .بريوت :دار الفكر1399 ،هـ -
.) 1979
ابن فركون ،إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري (ت  797هـ)" .الديباج املذهب يف معرفة
حممد األمحدي أبو النور( .القاهرة :دار الرتاث ،بدون
أعيان علماء املذهب" .حتقيقَّ :
اتريخ).
ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي
املقدسي مث الدمشقي احلنبلي (املتوىف620 :هـ)" .املغين"( .القاهرة :مكتبة القاهرة،
1388هـ .) 1968 -
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد" .املبدع يف شرح املقنع"( .ط ،1بريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية 1418 ، ،هـ .) 1997 -
ابن مفلح ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي الراميىن مث
الصاحلي احلنبلي (املتوىف763 :هـ)" .أصول الفقه" .حتقيق :الدكتور فهد بن حممد
الس َد َكان( .ط ،1مكتبة العبيكان 1420 ،هـ .) 1999 -
َّ
ابن منظور ،حممد بن مكر بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي
(املتوىف711 :هـ)" .لسان العر ب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ).
ابن هبرية ،الوزير املظفر حيىي" .اختالف األئمة العلماء" .حتقيق :السيد يوسف أمحد.
(بريوت لبنان :دار الكتب العلمية).
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أبو اخلطا ب ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين احلنبلي (ت 510 :هـ)" .التمهيد يف
املكرمة  -جامعة أ
أصول الفقه" .حتقيق :د /حممد بن علي بن إبراهيم( .ط ،1مكة ّ
القرى :مركز البحث العلمي وإكياء الرتاث اإلسالمي 1406 ،هـ .) 1985 -
اإلتريب ،حممد صالح حممد" .الرتوك النبوية «أتصيال وتطبيقا»"( .ط ،1قطر :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية 1433 ،هـ .) 2012 -
األرموي ،صفي الدين حممد بن عبد الركيم اهلندي ( 715هـ)" .هناية الوصول يف دراية
األصول" .حتقيق :د .صاحل بن سليمان اليوسف  -د .سعد بن سامل السويح( .ط،1
املكرمة :املكتبة التﺠارية 1416 ،هـ .) 1996 -
مكة ّ
األرموي ،صفي الدين حممد بن عبد الركيم اهلندي (ت  715هـ)" .الفائق يف أصول
الفقه" .حتقيق :حممود نصار( .ط :،1بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية1426 ،
هـ .) 2005 -
اإلسنوي ،اإلما مجال الدين أبو حممد عبد الركيم بن احلسن" .التمهيد يف ختريج الفروع
على األصول" .حتقيق :د /حممد كسن هيتو( .ط ،1مؤسسة الرسالة 1400 ،هـ -
.) 1980
الشافعي ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف:
اإلسنوي ،عبد الركيم بن احلسن بن علي
ّ
772هـ)" .هناية السول شرح منهاج الوصول"( .ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتب
العلمية1420 ،هـ.) 1999 -
األصفهاين ،مشس الدين أبو ثناء حممود بن عبدالرمحن (ت  749هـ)" .بيان املختصر شرح
املكرمة  -جامعة أ
خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق د .حممد مظهر بقا( .ط ،1مكة ّ
القرى :مركز البحث العلمي وإكياء الرتاث اإلسالمي 1406 ،ه)ـ.
اآلمدي ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب (املتوىف:
631هـ)" .اإلككا يف أصول األككا " .حتقيق :عبد الرزاق عفيفي( .بريوت-
دمشق -لبنان :املكتب اإلسالمي).
أمري ابدشاه ،حممد أمني احلسيين احلنفي" .تيسري التحرير"( .طبع مصطفى البايب احلليب
( 1351هـ  .) 1932 -وصورته :دار الكتب العلمية  -بريوت  1403هـ -
- 430 -

املسائل األصولية اليت نقل فيها اتفاق األئمة األربعة يف ابب األحكام الشرعية  -مجعا ودراسة ،د.صاحل بن سليمان العبيد

 ، 1983ودار الفكر  -بريوت 1417هـ .) 1996 -
البابريت ،حممد بن حممود بن أمحد احلنفي (ت  786هـ)" .الردود والنقود شرح خمتصر ابن
احلاجب" .حتقيق :ضيف هللا بن صاحل العمري ،ود .تركيب بن ربيعان الدوسري.
(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1426 ،هـ.) 2005-
الباجي ،القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف (ت474 :ه)" .إككا الفصول يف إككا
األصول" .حتقيق :د .عمران علي أمحد العريب( .ط ،1بنغازي :دار الكتب العربية،
.) 2005
البخاري ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد ،عالء الدين احلنفي (املتوىف730 :هـ)" .كشف
األسرار شرح أصول البزدوي" ( .دار الكتا ب اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون اتريخ).
البعلي ،علي بن عباس احلنبلي" .القواعد والفوائد األصولية" .حتقيق :عبد الكرمي الفضيلي( .
املكتبة العصرية 1420 ،هـ .) 1999 -
البوصي ،عبد هللا بن املبارك" .إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات"( .ط ،1الرايض -
اململكة العربية السعودية :دار طيبة للنشر والتوزيع.) 1999-1420 ،
البوصي ،عبد هللا بن املبارك" .موسوعة اإلمجاع لشيخ اإلسال "( .ط ،1الطائف-اململكة
العرية السعودية :مكتبة دار البيان احلديثة.) 1999-1420 ،
البيانوين ،الدكتور حممد ابو الفتح" .احلكم التكليفي يف الشريعة اإلسالمية"( .ط ،1دمشق:
دار القلم.) 1988-1409 ،
التميمي ،تقي الدين بن عبد القادر املتوىف سنة 1055ه" .الطبقات السنية يف تراجم
احلنفية" .حتقيق :الدكتور عبد الفتاح احللو( .ط ،1دار الرفاعي للنشر والطباعة
والتوزيع 1403 ،هـ.) 1983 /
حممد صابر الفاروقي احلنفي (املتوىف:
التهانوي ،حممد بن علي ابن القاضي حممد كامد بن ّ
بعد 1158هـ)" .موسوعة كشاف اصطالكات الفنون والعلو " .تقدمي :د .رفيق
العﺠم ،حتقيق :د .علي دكروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية :د .عبد هللا
اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين( .ط ،1بريوت :مكتبة لبنان انشرون،
.) 1996
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ثالثة من آل تيمية ،ابن تيمية املعروف ،وأبوه ،وجده" .املسودة يف أصول الفقه" .حتقيق:
حممد حمي الدين عبد احلميد( .دار الكتا ب العريب1407 ،هـ).
جرادي ،الدكتور علي عثمان" .اب ب الوصول إىل علم األصول" .راجعة وعلق عليه الدكتور
السيد بسا احلمزاوي احلسيين الدمشقي( .بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية).
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد أبو املعايل ،ركن الدين ،امللقب إبما
احلرمني (املتوىف478 :هـ)" .الربهان" .حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة( .ط،1
بريوت – لبنان :دار الكتب العلمية 1418 ،هـ .) 1997 -
اجليزاين ،أ .د .حممد بن كسني بن كسن" .معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة".
(ط ،5الدما  :دار ابن اجلوزي 1427 ،هـ).
الرعيين ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب،
احلطا ب ُّ
املالكي (املتوىف954 :هـ)" .مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"( .ط ،3دار
الفكر1412 ،هـ .) 1992 -
اخلادمي ،الدكتور نور الدين بن خمتار" .علم املقاصد الشرعية"( .ط ،1مكتبة العبيكان،
1421هـ.) 2001 -
اخلرشي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا املالكي (املتوىف1101 :هـ)" .شرح خمتصر خليل
للخرشي"( .بريوت :دار الفكر للطباعة ،بدون طبعة وبدون اتريخ).
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي (املتوىف463 :هـ).
"اتريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :دار الغر ب
اإلسالمي1422 ،هـ .) 2002 -
خالف ،عبد الوها ب (املتوىف1375 :هـ)" .علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع".
(مصر :مطبعة املدين ،املؤسسة السعودية مبصر).
د .فرج علي الفقيه كسني" .مظاهر التيسري ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية"( .ط ،2دار
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 1426 ،هـ.) 2005/
الداوودي ،حممد بن علي بن أمحد ،مشس الدين املالكي (املتوىف945 :هـ)" .طبقات
املفسرين للداوودي" .راجعها :جلنة من العلماء إبشراف الناشر( .بريوت :دار الكتب
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العلمية).
الذهيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان (ت  748هـ)" .سري أعال النبالء" .إشراف:
شعيب األانؤوط( .ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ.) 1985-
الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي (املتوىف666 :هـ).
"خمتار الصحاح" .حتقيق :يوسف الشيخ حممد( .املكتبة العصرية  -الدار النموذجي).
الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي خطيب
الري (املتوىف606 :هـ)" .احملصول يف علم األصول" .دراسة وحتقيق :الدكتور طه
جابر فياض العلواين( .ط ،3مؤسسة الرسالة 1418 ،هـ .) 1997 -
ِ
الس ْماليل (املتوىف899 :هـ).
الرجراجي ،أبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الشوشاوي ّ
حممد السراح ،د .عبد الرمحن
َمحَد بن َّ
"رفع النقا ب عن تنقيح الشها ب" .حتقيق :د .أ ْ
بن عبد هللا اجلربين( .ط ،1الرايض  -اململكة العربية السعودية :مكتبة الرشد للنشر
والتوزيع 1425 ،هـ .) 2004 -
الرهوين ،أبو زكراي حيىي بن موسى" .حتفة املسئول يف شرح خمتصر منتهى السول" .دراسة
وحتقيق :د /اهلادي بن احلسني شبيلي ،واد /يوسف األخضر القيم( .ط ،1دار
البحوث للدراسات اإلسالمية وإكياء الرتاث 1422 ،هـ .) 2002 -
الزكيلي ،األستاذ الدكتور حممد مصطفى" .الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي"( .ط،2
دمشق – سوراي :دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع 1427 ،هـ .) 2006 -
الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر (املتوىف794 :هـ)" .البحر
احمليط يف أصول الفقه"( .ط ،1دار الكتيب1414 ،هـ .) 1994 -
الزركشي ،اإلما بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا" .تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج
الدين السبكي" .دراسة وحتقيق :د /عبد هللا ربيع ،د /عسري عبد العزيز( .ط،1
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإكياء الرتاث  -توزيع املكتبة املكية 1418 ،هـ -
.) 1998
الزركشي ،مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي (املتوىف772 :هـ)" .شرح الزركشي".
(ط ،1دار العبيكان 1413 ،هـ .) 1993 -
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الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الدمشقي" .األعال "( .ط،15
دار العلم للماليني.) 2002 ،
السبكي ،اتج الدين أبو نصر عبد الوها ب بن علي" .رفع احلاجب عن خمتصر بن
احلاجب" .حتقيق وتعليق ودراسة :الشيخ علي حممد معوض ،والشيخ عادل حممد
عبد املوجود( .عامل الكتب1419 ،هـ).
السبكي ،اتج الدين بن علي بن عبد الكايف" .طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق :د /حممود
حممد الطناجي ،د /عبد الفتاح حممد احللو( .ط ،2هﺠر للطباعة والنشر والتوزيع،
1413ه).
السبكي ،علي بن عبد الكايف" .اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم
األصول للبيضاوي"( .بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ .) 1995 -
السرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة (املتوىف483 :هـ)" .أصول
السرخسي"( .بريوت :دار املعرفة).
السلمي ،أ .د .عياض بن انمي" .أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله"( .ط ،2دار
التدمرية.) 2006-1427 ،
السنيكي ،زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري ،زين الدين أبو حيىي (املتوىف:
926هـ)" .غاية الوصول يف شرح لب األصول"( .مصر :دار الكتب العربية الكربى).
سيد عبده بكر عثمان" .إمجاعات ابن عبد الرب دراسة فقهية مقارنة" .إشراف :د/حممد
بلتاجي كسن ،ود/حممد أمحد سراج( .رسالة ماجستري مقدمة يف جامعة القاهرة0
كلية دار العلو قسم الشريعة االسالمية .) 2000- 1421
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .األشباه والنظائر"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411هـ .) 1990 -
الشثري ،الدكتور سعد بن انصر بن عبد العزيز" .القواعد األصولية والفقهية املتعلقة ابملسلم
غري اجملتهد"( .ط ،2اململكة العربية السعودية :دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،
 1432هـ .) 2011 -
الشنقيطي ،الشيخ حممد األمني بن حممد املختار" .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر".
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(ط.) 1995-1415 ،1
الشوكاين ،شيخ اإلسال حممد بن علي" .السيل اجلرار املتدفق على كدائق األزهار"( .ط،1
دار ابن كز ).
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف" .التبصرة يف أصول الفقه" .حتقيق :د.
حممد كسن هيتو( .ط ،1دمشق :دار الفكر1403 ،هـ).
الشريازي ،أبو إسحاق" .طبقات الفقهاء" .حتقيق :إكسان عباس( .ط ،2بريوت :دار الرائد
العريب 1401 ،هـ .) 1984
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا" .الوايف ابلوفيات" .حتقيق :أمحد
األرانؤوط ،وتركي مصطفى( .بريوت :دار إكياء الرتاث1420 ،هـ.) 2000 -
الطويف ،جنم الدين سليمان بن عبد القوي" .شرح خمتصر الروضة" .حتقيق :د .عبد هللا بن
عبد احملسن الرتكي( .ط ،2مؤسسة الرسالة.)1419 ،
العدوي ،أبو احلسن ،علي بن أمحد بن مكر الصعيدي (املتوىف1189 :هـ)" .كاشية
العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين" .حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي.
(بريوت :دار الفكر1414 ،هـ .) 1994 -
العطار ،كسن بن حممد بن حممود الشافعي (املتوىف1250 :هـ)" .كاشية العطار على شرح
اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( .بريوت :دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وبدون اتريخ).
الغزايل ،أبو كامد حممد بن حممد الطوسي (املتوىف505 :هـ)" .املنخول من تعليقات
األصول" .كققه وخرج نصه وعلق عليه :الدكتور حممد كسن هيتو( .ط ،3بريوت
لبنان :،دار الفكر املعاصر ،دمشق – سورية :دار الفكر 1419 ،هـ .) 1998 -
الغزايل ،أبو كامد حممد بن حممد" .املستصفى يف علم األصول" .حتقيق :حممد عبد السال
عبد الشايف( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ ـ ـ).
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي احلموي ،أبو العباس" .املصباح املنري يف غريب الشرح
الكبري"( .بريوت :املكتبة العلمية).
القاضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء(املتوىف458 :هـ)" .العدة
يف أصول الفقه" .حتقيق :د :إبراهيم بن سري املباركي( .ط1410 ،2ه. 1990-
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القرايف ،أبو العباس شها ب الدين أمحد بن إدريس" .شرح تنقيح الفصول" .حتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد( .ط ،1شركة الطباعة الفنية املتحدة 1393 ،هـ .) 1973 -
القرايف ،شها ب الدين أمحد بن إدريس (ت 684هـ)" .نفائس األصول يف شرح احملصول".
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض( .ط ،1مكتبة نزار مصطفى
الباز1416 ،هـ .) 1995 -
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
(املتوىف671 :هـ)" .اجلامع ألككا القرآن ،واملشهور بتفسري القرطيب" .حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش( .ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ -
.) 1964
اللكنوي ،العالمة عبد العلي حممد بن نظا الدين حممد اهلالوي األنصاري" .فواتح الرمحوت
بشرح مسلم الثبوت" .ضبطه وصححه :عبد هللا حممود حممد عمر( .ط ،1بريوت –
لبنان :دار الكتب العلمية 1423 ،هـ .) 2002 -
جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى  -أمحد الزايت  -كامد عبد القادر  -حممد
النﺠار)" .املعﺠم الوسيط"( .دار الدعوة).
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض" .اتج العروس من
مرتضى َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من حتقيقني( .دار اهلداية).
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف:
885هـ)" .اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسبا ب اليت أوجبت االختالف
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط ،2دار إكياء الرتاث العريب).
املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي احلنبلي (املتوىف885 :
هـ)" .حترير املنقول وهتذيب علم األصول" .حتقيق :عبد هللا هاشم ،د .هشا العريب،
تقريظ :عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل( .ط ،1قطر :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،قطر 1434 ،هـ .) 2013 -
املرداوي ،عالء الدين أيب احلسن" .التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه" .دراسة وحتقيق :د.
عبد الرمحن بن عبدهللا بن جربين ،د .عوض بن حممد القرين ،د .أمحد بن حممد
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السراح( .ط ،1مكتبة الرشد1421 ،ه).
املرسي ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده (ت458 :هـ)" .احملكم واحمليط األعظم".
حتقيق :عبد احلميد هنداوي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ -
.) 2000
النﺠدي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي (املتوىف1392 :هـ)" .كاشية
الروض املربع شرح زاد املستقنع"( .ط 1397 - 1ه).
النسفي ،أبو الربكات عبد هللا بن أمحد كافظ الدين( ،املتوىف سنة  710هـ)" .كتا ب كشف
األسرار شرح املنار"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1406 ،هـ).
النمري ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم القرطيب (املتوىف:
463هـ)" .االستذكار" .حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.) 2000 – 1421 ،
النملة ،الدكتور عبد الكرمي بن علي بن حممد" .اخلالف اللفظي عند األصوليني"( .ط،2
الرايض :مكتبة الرشد 1420 ،هـ .) 1999 -
النملة ،الدكتور عبد الكرمي بن علي بن حممدَّ " .
املهذ ب يف علم أصول الفقه املقارن( .ط،1
الرايض :مكتبة الرشد 1420 ،هـ .) 1999 -
النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف (املتوىف676 :هـ)" .اجملموع شرح املهذ ب ((مع
تكملة السبكي واملطيعي))" ( .دار الفكر).
النووي ،أبو زكراي حيى بن شرف الدين (املتوىف 676هـ)" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن
احلﺠاج"( .ط ،3بريوت :دار إكياء الرتاث العريب1392 ،ه).
النووي ،اإلما حمي الدين (ت 676 /هـ)" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلﺠاج".
حتقيق :الشيخ خليل مأمون شيحا( .ط ،3بريوت – لبنان :دار املعرفة 1417 ،هـ -
 .) 1996أتليف :القاضي أبو احلسني حممد بن أيب يعلى الفراء ،حتقيق :حممد كامد
الفقي ،دار النشر :دار املعرفة – بريوت.
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت" .املوسوعة الفقهية الكويتية"( .ط ،2الكويت:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1408 ،هـ .) 1988 -
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