بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني وعلى آله وأصحابه
الطيبني الطاهرين ومن تعبهم إبحسان إىل يوم الدين  ،أما بعد  :فهذ مجل طيبة من
قواعد أصول الفقه مقرونة أبدلتها وشيء من فروعها حمررة خمتصرة على القول
الراجح  ،من ابب تعليم املبتدي وتذكري املنتهي  ،وأمسيتها ( ساللة قواعد األصول
) فأقول وابهلل تعاىل التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :
 القاعدة األوىل ( إن احلكم إال هلل ) لقوله تعاىل{إن احلكم إال هللا} وقوله تعاىل{وله
احلكم وإليه ترجعون} وقوله تعاىل{أفحكم اجلاهلية يبوون ومن أحسن من هللا
حكما لقوم يوقنون} وقوله تعاىل{أال له احلكم وإليه ترجعون} وقوله تعاىل{إن
احلكم إال هللا عليه توكلت وهو أسرع احلاسبني} وقول النيب صلى هللا عليه وسلم "
إن هللا هو احلكم وإليه احلكم " فاحلكم كوان وشرعا هلل تعاىل  ،فكما أنه ال حكام
كوان إال هللا تعاىل وحده ال شريك له  ،فكذلك هو احلاكم وحده شرعا ال شريك
له  ،فإن قلت  :أوليس النيب صلى هللا عليه وسلم حيكم ؟ فنقول  :حيكم أداء
وتبليوا ال استقالال وابتداء  ،لقوله تعاىل{وما ينطق عن اهلوى إن هو إال هو وحي
يوحى} وقوله تعاىل{اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك}وقوله تعاىل{إن
عليك إال البالغ} وقوله تعاىل{وأنزل هللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل
تكن تعلم وكان فضل هللا عليك عظيما} ويف احلديث " أال وإن ما حرم رسول هللا
كما حرم هللا " ويف احلديث " أال وإين أوتيت القرآن ومثله معه " وهللا أعلم .

 القاعدة الثانية ( األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصرحية ) فال
جيوز أن نقرر شيئا من األحكام إال وعلى تقريها دليل من الشرع  ،فالدين دين هللا
 ،وتقرير األحكام من خصائص هللا تعاىل وحده ال شريك له  ،قال تعاىل{أم هلم
شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا} وقد أنكر هللا سبحانه على من يقرر
األحكام بال أدلة وال إذن منه  ،فقال تعاىل{ما جعل هللا من حبرية وال سائبة وال
وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفرتون على هللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون}
وقال تعاىل عن طائفة من بين إسرائيل{ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم} أي
الكتابة الشرعية  ،وقال تعاىل{وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل
وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب إن الذين يفرتون على هللا الكذب ال يفلحون}
ويف احلديث ط من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه  ،ويف
رواية ملسل " من عمل عم ال ليس عليه أمران فهو رد " فكل إجياب أو ندب أو
حترمي أو كراهة ال دليل عليها فهي مردودة  ،وكل سبب أو شرط أو مانع ال دليل
عليه فهو رد  ،وكل إبطال لشيء من العبادات ال دليل عليه فهو ابطل  ،وعليه :
فالقول الصحيح جواز التطهر ابملاء املسخن والكراهة املدعاة ال دليل عليها فهي
ملواة  ،والصحيح  :جواز استقبال النريين حال قضاء احلاجة والكراهة املدعاة ال
دليل عليها فهي ملواة  ،والصحيح  :أن األذكار اليت استحب بعض أهل العلم
قوهلا يف ثنااي الوضوء ال دليل على استحباهبا فاستحباهبا ملوى  ،والصحيح  :أن
النرت بعد البول مل يصح في ه حديث فاستحبابه دعوى ال دليل عليها  ،وهكذا يف
سائر األحكام اليت ال دليل عليها  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الثالثة ( كل ما طلب الشارع فعله على وجه اجلزم واإللزام فواجب)
كالصالة والصوم واحلج والزكاة وبر الوالدين وصدق احلديث وأداء األماانت ،
ومثرة الواجب  :أنه يثاب فاعله امتثاال ويستحق العقاب اتركه  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة ( كل ما طلبه الشارع على غري وجه اجلزم فمندوب ) كالرواتب
القبلية والبعيدة والوتر وقيام الليل  ،وصالة الضحى  ،ومثرته  :أنه يثاب فاعله
امتثاال وال يستحق العقاب اتركه  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة ( كل ما طلب الشارع تركه على وجه اجلزم فمحرم ) كالزان
والسرقة وشرب اخلمر والقذف والكذب والولول من الونيمة والتويل يوم الزحف
وعقوق الوالدين  ،ومثرته  :أنه يثاب اتركه امتثاال ويستحق العقاب فاعله  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة السادسة (كل ما طلب الشارع تركه على غري وجه اجلزم فمكروه )
كفرقعة األصابع يف الصالة أو تشبيكها يف حال اجمليء إليها او يف أثنائها ،
وكالتلثم فيها بال حاجة  ،وكالذكر يف اخلالء  ،ومثرته  :أنه يثاب اتركه امتثاال  ،وال
يستحق العقاب فاعله  ،وهللا أعلم.
 القاعدة السابعة ( كل ما ال يتعلق به طلب فعل وال طلب ترك لذاته فمباح )
كاألكل والشرب واللباس والبيع والشراء والسفر للسياحة  ،ومثرته  :أنه ال ثواب
يف فعله  ،وال عقاب على تركه ابلنظر إىل ذاته  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة (الواجب املخري اثبت عقال وواقع شرعا ) والواجب املخري أن
خيريك الشارع بني أفراد ال يوجبها عليك كلها وال جييز لك تركها كلها  ،بل هو

أيمرك بواحد منها ال بعينه  ،كخصال كفارة اليمني  ،وخصال كفارة فعل احملظور يف
احلج  ،وكتنصيب أحد الكفؤين يف إمامة الصالة  ،أو األذان  ،أو يف اإلمامة
العظمى مع استواء الشروط املعتربة شرعا  ،وكإزالة أثر اخلارج ابملاء أو ابحلجر ،
وكالزواج أبحد الكفؤين  ،وخالف فيه املعتزلة  ،واحلق معنا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة ( الواجب املؤقت يفوت بفوات وقته إال من عذر ) أي الواجب
الذي له وقت ابتداء ووقت انتهاء  ،كالصالة املفروضة فال جتوز قبل وقتها  ،وال
جيوز إخراجها عن وق تها إال من عذر  ،فمن فوهتا عمدا بال عذر فال يسوغ له
قضاؤها  ،وكالوتر فال يوتر قبل وقته  ،ومن فاته الوتر ابلعذر جاز له قضاؤه  ،وبال
عذر ال يسوغ له قضاؤه  ،وكالنواقل القبلية والبعيدة فإن من فوهتا بال عذر فقد
فاتت عليه  ،وأما ابلعذر فله قضاؤها يف األصح  ،وكالصوم فمن أفطر بال عذر
فال يسوغ له قضاؤه  ،وال يقاس املعتمد للتفويت على املعذور  ،ألنه قياس مع
الفارق  ،وهللا أعلم .
 القاعدة العاشرة ( األفضل يف الواجب املوسع فعله يف أول وقته إال بدليل )
حلديث ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال  :سألت النيب صلى هللا عليه وسلم ،
أي األعمال أحب إىل هللا تعاىل؟ فقال " الصالة يف أول اوقتها " رواه الرتمذي
إبسناد حسن وأصله يف الصحيحني  ،ولعموم قوله تعاىل{فاستبقوا اخلريات} وقوله
تعاىل{وسارعوا إىل موفرة من ربكم وج نة} وألن العبد ال يدري مع التأخري ما
يعرض له  ،وعليه  :فالصالة املفروضة يف أول وقتها أفضل  ،وقضاء الصوم يف
اول وقته املوسع أفضل  ،وقولنا ( إال بدليل ) كالظهر عند اشتداد احلر فاملندوب

أتخريها واإلبراد هبا  ،حلديث " إذا اشتد احلر فأبردوا ابلصالة " وكالعشاء اآلخرة
فاملندوب أتخريها إىل ثلث الليل األول أو نصفه ما مل يشق على مأموم  ،حلديث "
إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت " وكالوتر آخر الليل ملن علم من نفسه
االستيقاظ  ،حلديث " ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل  ،فإن
صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " وهللا أعلم .
 القاعدة احلادية عشرة ( إن عرض للواجب املوسع ما جيعله متعينا يف أول وقته
تعني ) كصالة اجلماعة يف أول الوقت فال جيوز التخلف عنها  ،وكاحملكوم عليه
ابلقتل يف أثناء الوقت  ،وكالطبيب الذي يعلم أنه بسبب مداواة املريض ال يقدر
على أداء الصالة إن فاته أول وقتها  ،وهللا أعلم .
 الثانية عشرة ( األصل يف الواجبات عدم دخول النيابة فيها إال بدليل ) لقوله
تعاىل{وان ليس لإلنسان إال ما سعى} فال يؤمن أحد عن احد  ،وال يصلي أحد
عن أحد  ،وال يقرأ أحد القرآن عن أحد  ،وال يسبح أحد عن أحد  ،ولكن مع
الدليل جبواز النيابة فال أبس بشرطها  ،فيجوز عن احلج عن امليت لقيام الدليل ،
وعن املريض الذي ال يثبت على الراحلة لقيام الدليل ،وعن كبري السن الطاعن ،
وعمن مات وعليه صوم لقيام الدليل  ،ووفاء النذر ابلوري عمن مات وعليه نذر ،
وتفريق الزكاة على مستحقيها لقيام الدليل جبواز النيابة يف كل ذلك  ،وهللا أعلم.
 الثالثة عشرة ( الواجب العيين أفضل من الكفائي ) والعيين هو ما كان النظر فيه
إىل عني الفاعل وذاته  ،كصالة الفريضة والصوم الواجب  ،واحلج الواجب ،
والزكاة الواجبة  ،وحنوها  ،والكفائي  :ما كان النظر فيه إىل ذات الفعل  ،فمىت ما

قامت به طائ فة حتصل هبم الكفاية سقطت املطالبة عن الباقني  ،كاجلهاد  ،واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل هللا تعاىل وتعليم العلم الذي حتتاجه األمة
 ،وكل ما يتعلق ابمليت من توسيل وتكفني وصالة ودفن من الواجبات الكفائية ،
وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة عشرة ( الك فائي ينقلب عينيا ابلتعيني ) كأن ال يوجد من يعرف
توسيل امليت إال فالن  ،أو ال يقوم ابلتطبيب يف هذا النوع من األمراض إال ذلك
الطبيب او ال يقوم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر إال فالن أو عني اإلمام
رجال ابمسه للخروج للجهاد أو نزل العدو أرضا فيكون جهاد الدفع واجبا على
أهلها بعينهم  ،أو حضر اجملاهد صف القتال فال جيوز له الفرار من الزحف ،
وحنوها  ،فمىت ما تعني فرض الكفاية على فرد أو طائفة معينة فينقلب يف حقهم
من واجب كفائي إىل واجب عيين وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة عشرة ( جيوز التطوع جبنس الواجب املوسع الفائت مع اتساع
الوقت ) فيجوز لك التنفل فبل صالة الفريضة مبا شئت من النوافل ما داوم
الوقت متسعا  ،وجيوز لك التنفل ابلصوم قبل القضاء مبا شئت من الصوم  ،ألن
الوقت ال يزال متسعا  ،يسع أداء الواجب املوسع ويسع غريه من جنسه  ،ما مل
يتضايق الوقت فال يبقى مثال على رمضان الثاين إال بعدد األايم الواجب قضاؤها
 ،فمىت ما تضيق وقت الواجب املوسع فال جيوز لك التنفل جبنسه  ،ألن الوقت
تعني ألدائه هو دون غريه  ،وهللا أعلم .

 القاعدة السادسة عشرة ( ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ) وذلك ألن
املتقرر يف القواعد أن ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور به  ،فاملشي لصالة
اجلماعة واجب ألن إقامتها تتوقف على املشي هلا  ،والسعي للحج واجب ألن
احلج ال يقوم إال به  ،والبحث عن املستحق للزكاة واجب ألن إيتاء الزكاة ال يقوم
إال به  ،والبحث عن املاء للطهارة للصالة واجب  ،ألن الصالة ال تصح إال
ابلطهارة املائية  ،وشراء السكني لذبح اهلدي الواجب واجب  ،ألن ذحبه ال يتم إال
بشرائها  ،والذهاب لصلة الرحم الواجب صلتها واجب  ،ألن صلة الرحم ال تقوم
إال به  ،وهكذا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة عشرة ( ما ال يتم احلرام إال به فهو حرام ) ألن املتقرر يف القواعد
أن وسائل احلرام حرام  ،وألن املتقرر أن حترمي الشيء حترمي له  ،ولكل ما يتوقف
فعله عليه  ،فالسفر لشرب اخلمر أو معاقرة الزان حمرم  ،وشراء األمر احملرم حمرم ،
والنظر للمرأة األجنبية حرام  ،واخلروج على احلكام مع ختلف شرطه حمرم ملا يفضي
له من سفك الدم احلرام واختالل ا ألمن وعظيم الفتنة اليت ال طاقة للناس هبا ،
وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة عشرة ( التحرمي املخري اثبت عقال وواقع شرعا ) وذلك كالزواج
أبحد األختني ،فإنه حيرم عليك األخرى حترميا مؤمدا  ،ومن أسلم وحتته أكثر من
أربع نسوة فإن ما زاد على األربع حيرم عليه  ،فال بد من اختيار أربع ومفارقة ما
زاد  ،وإن عرض عليك الزواج ابلبنت وخالتها او البنت وعمتها فإن إحداهن
حرام عليك ال بعينها  ،فإن تزوجت إبحداهن حرمت عليك األخرى  ،وإذا اضطر

اإلنسان إىل األكل من امليتة وكان عنده ميتتان يكتفي إبحدامها ،فإن واحدة منهن
حرام ال بعينها والتحرمي مرتوك الختياره  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة عشرة ( الواجبات واحملرمات تتفاوت رتبها ) وهذا متفق عليه بني
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،فأعظم الواجبات على اإلطالق هو التوحيد  ،وأعظم
احملرمات على اإلطالق هو الشرك  ،ووجوب الصالة أفخم من وجوب تربية
اللح ية  ،ووجوب الزكاة أعظم من وجوب أداء األمانة  ،ووجوب احلج أعظم من
وجوب تقصري الثياب  ،فالواجبات تتفاوت يف الوجوب  ،بل أنت ترى أن الصالة
فيها أركان وواجبات  ،والركن أعلى رتبة من الواجب  ،ولذلك فال يزال أهل العلم
يقولون  :أركان اإلسالم لبيان أن وجوهبا أعظم من وجوب غريها  ،وكذلك
احملرمات  ،فتحرمي الشرك أعظم من حترمي البدعة  ،وحترمي البدعة أعظم من حترمي
املعصية  ،وحترمي الكبرية أعظم من حترمي الصورية  ،وهذا أمر مفصول ال نقاش فيه
 ،وهللا أعلم .
 القاعدة العشرون (الكراهة يف كالم الشارع واألئمة املتقدمني يراد هبا التحرمي يف
األغلب ) كقوله تعاىل بعد ذكر بعض احملرمات املتفق على حترميها { كل ذلك كان
سيئه عند مروها} ويف احلديث " إن هللا كره قيل وقال  ،وكثرة السؤال  ،وإضاعة
املال " وهي حمرمات وال شك  ،قال أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل:
(الكراهية يف كالم السلف كثرياً وغالباً يراد هبا التحرمي) وقال رمحه هللا تعاىل
(والسلف كانوا يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعملت فيه يف كالم هللا
ورسوله ولكن املتأخرون اصطلحوا على ختصيص الكراهة مبا ليس مبحرم وتركه

أرجح من فعله مث محل من محل منهم كالم األئمة على االصطالح احلادث فولط
يف ذلك ،وأقبح غلطاً منه من محل لفظ الكراهة أو لفظ (ال ينبوي) يف كالم هللا
ورسوله على املعىن احلادث)ا.هـ .ومن أمثلته  :ما رواه عبدهللا ابن اإلمام أمحد رمحه
هللا تعاىل عن أبيه رمحه هللا تعاىل أنه قال (أكره حلم احلية والعقرب ألن احلية هلا
انب والعقرب له محة ) قال ابن القيم :وال خيتلف مذهبه يف حترميه ،فهذه الكراهة
يراد هبا كراهة التحرمي  ،وسئل كذلك عن ألبان األتن فقال (أكرهه) ومذهبه ال
خيتلف يف حترميه فأطلق الكراهة وأراد هبا التحرمي .وسئل كذلك عن بيع املاء فقال:
(أكرهه) ومذهبه ال خيتلف يف أن بيع املاء حرام ،فأطلق الكراهة وأراد هبا التحرمي ،
وقال حممد بن احلسن يف اجلامع الكبري (يكره الشراب يف آنية الذهب والفضة
للرجال والنساء) ومراده هبذه الكراهة التحرمي وال شك ،وقد نقل أبو العباس
وغريه اتفاق أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على حترمي ذلك ،وبه تعلم أن الكراهة
املذكورة إمنا يراد هبا كراهة التحرمي  ،وقال أبو يوسف وحممد صاحبا أيب حنيفة
(يكره النوم على فرش احلرير والتوسد على وسائده) قال ابن القيم :ومرادها
التحرمي ،وقد صرح األصحاب أنه حرام ،فالكراهة هنا يراد هبا التحرمي  ،فال بد
من االنتباه هلذا األمر  ،وهللا أعلم .
 القاعدة العشرون (املندوب مأمور به حقيقة) وذلك ألن املأمورات تنقسم إىل
قسمني  :إىل مأمور على وجه اجلزم  ،وهو الواجب  ،وإىل مأمور على غري وجه
اجلزم  ،وهو املندوب  ،فاملندوب مأمور به شرعا  ،ولكن ال على وجه اجلزم
واإللزام  ،ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة ملا سأله عن وقت

الصالة " (صل صالة الصبح ،مث أقصر عن الصالة حىت تطلع الشمس ،حىت
ترتفع؛ فإهنا تطلع حني تطلع بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد هلا الكفار ،مث صل؛
فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت يستقل الظل ابلرمح ،مث أقصر عن الصالة فإن
حينئذ تسجر جهنم ،فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصالة مشهودة حمضورة حىت
تصلي العصر مث أقصر عن الصالة حىت تورب الشمس؛ فإهنا تورب بني قرين
الشيطان ،وحينئذ يسجد هلا الكفار) .فقوله " صل " أي نفال  ،وهو أمر  ،ويف
حديث عبدهللا بن موفل رضي هللا تعاىل عنه قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم
" صلوا قبل املورب  ،صلوا قبل املورب  ،مث قال يف الثالثة " ملن شاء " وهذا أمر
بعبادة مندوبة  ،والنصوص يف إثبات هذا املعىن كثرية  ،فاحلق احلقيق ابلقبول هو
أن املندوب مأمور به حقيقة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة والعشرون (األفضل يف املندوابت إخفاؤها إال بدليل او مصلحة
راجحة ) لقوله تعاىل{إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء
فهو خري لكم} وحلديث زيد بن اثبت يف الصحيحني مرفوعا " أفضل صالة املرء
يف بيته إال املكتوبة " وألنه أعون على اإلخالص وحضور القلب  ،وأبعد عن الرايء
والتسميع  ،فكل انفلة فاألصل فيها أن تكون على وجه االختفاء  ،إال إن
اقتضت املصلحة اخلالصة أو الراجحة إظهارها كمصلحة االقتداء أو مصلحة
التأليف أو مصلحة التعليم وحنوها  ،فاألفضل يف الرواتب القبلية والبعدية أن
تكون يف البيوت إال ما اقتضت املصلحة املعتربة إظهاره  ،واألفضل يف الصدقات
املندوبة إخفاؤها إال ما اقتضت املصلحة إخراجه  ،واألفضل يف قراءة الكتب

وحفظ املتون العلمية إخفاؤها إال ما اقتضت املصلحة إخراجه  ،واألفضل يف
نوافل الصوم إخفاؤها إال ما اقتضت املصلحة إظهاره  ،وهكذا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية والعشرون ( املندوابت أوسع من جنس الواجبات ) أي أنه يرخص
يف النوافل ما ال يرخص يف الفرائض  ،فيجوز التنفل يف السفر على ظهور الرواحل
حيث توجهت بك حلديث عامر بن ربيعة رضي هللا تعاىل عنه قال  :رأيت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به  ..وللبخاري  :يومئ
برأسه ومل يكن يصنعه يف املكتوبة  .ومثله يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي
هللا تعاىل عنهما وفيه  :وكان يوتر على بعريه  ..وفيه  :إال الفرائض  .وجيوز التنفل
ابلصوم بنية من النهار ما مل يتقدمها مفسد  ،حلديث عائشة يف الصحيحني  ،قالت
 :دخل علينا النيب صلى هللا عليه وسلم يوما فقال " هل عندكم شيء ؟" قلنا  :ال
 ،قال " فإين إذاً صائم " مث أاتان يوما فقلنا  :اي رسول هللا  ،أهدي لنا حيس ،
فقال " أرينيه  ،فلقد أصبحت صائما فأكل " وجيوز يف األصح الصدقة على
الكافر ما مل يكن حماراب وكان يرجى هبا أتليف قلبه على اإلسالم أو دفع شره عن
أهل اإلسالم  ،حلديث أمساء  ،قالت  :اي رسول هللا إن أمي جاءت وهي مشركة ،
أفأصلها ؟ قال " نعم  ،صلي أمك" وهو يف الصحيح  ،وجيوز التنفل قاعدا مع
القدرة على القيام  ،حلديث " صالة القاعد مثل نصف صالة القائم " وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والعشرون (ال يلزم املندوب ابلشروع إال يف النسكني) حلديث
عائشة السابق وأن النيب صلى هللا عليه وسلم أفطر ملا كان صومه تطوعا ،
وحلديث أم ٍ
هانئ أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -شرب شراابً فناوهلا

قضاء من
الشراب فقالت :أين صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك ،فقال »إن كان ً
رمضان فاقضي يوماً مكانه وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي وإن شئت فال

تقضي " وألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أقر سلمان يف تفطريه أليب الدرداء،
وأقر أاب الدرداء على فطره هذا وقطع صومه ومل أيمره النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -بقضاء ذلك اليوم الذي قطعه  ،وألن املتقرر يف القواعد ان ما ال جيب
ابتداؤه فال جيب إمتامه إال بدليل  ،وعليه  :فيجوز ملن صلى نفال قطع انفلته
واألفضل إمتامها  ،وجيوز ملن صام نفال قطع صومه  ،واألفضل إمتامه  ،وجيوز ملن
سعى يف صدقة مندوبة قطع سعيه ما مل يقبض الفقري املال  ،واألفضل إمضاؤها ،
وجيوز ملن شرع يف بعض األذكار املندوبة قطعها واألفضل إمتامها  ،وهكذا  ،ولكن
هذا ال يقال به يف النسكني  ،أي يف احلج والعمرة  ،لقوله تعاىل{وأمتوا احلج
والعمرة هلل} فمن تنفل ابحلج أو العمرة ودخل يف إحرامهما فال جيوز هلما قطعهما
 ،لورود الدليل اخلاص بلزوم إمتامهما  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والعشرون (من السنة ترك السنة ملصلحة راجحة) ملا يف الصحيح
من حديث عائشة أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -هم هبدم الكعبة وبنائها على
قواعد إبراهيم  -عليه السالم  -وأن جيعل هلا اببني  ،ابب يدخل الناس منه ،
وابب خيرجون منه  ،ولكن منعه من ذلك أهنم حديثو عهد جباهلية  ،فرتك السنة يف
بناء يف بناء البيت ملراعاة مصلحة التأليف وعدم االفتتان  ،وهي مصلحة ال بد من
مراعاهتا  ،بل وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يرتك قتل أعيان املنافقني مع العلم
بكثري من أعياهنم خمافة أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه  ،وكان يرتك

السنة احملبوبة إليه أحي اان خمافة ان تفرض على الناس  ،وعليه  :فرتك لوضع اليدين
على الصدر يف الصالة ملصلحة التأليف أمر طيب مع أن وضعهما سنة  ،واجلهر
أحياان ابلبسملة يف الصالة عند قوم يرون اجلهر هبا أتليفا لقلوهبم أمر طيب مع ان
السنة اإلسرار هبا  ،وإن وافقت إماما يقنت يف الفجر فواف قته يف قنوته فال حرج ،
من ابب مصلحة التأليف  ،واملسألة اجتهادية  ،ومصلحة الفعل ترجح اآلن على
مصلحة الرتك  ،للتأليف  ،وقال به أئمة كبار  ،وإن تركت اجلهر بـ(آمني) عند قوم
ال يرون اجلهر هبا أتليفا لقلوهبم  ،فطيب  ،مع أن السنة اجلهر هبا  ،وإن جهرت
بدعاء االستف تاح أحياان ملصلحة التعليم فطيب  ،مع أن السنة فيه اإلسرار  ،وقد
فعله عمر رضي هللا تعاىل عنه  ،وإن جهرت بقراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة أحياان
ملصلحة التعليم فطيب  ،مع أن السنة يف قراءة اجلنازة اإلسرار ال اجلهر  ،وقد
فعله ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما  ،وإن صليت النافلة القبلية أو البعدية
أحياان يف املسجد ملصلحة التعليم فطيب  ،مع أن السنة فعلها يف البيت  ،وهكذا
 ،وتلك القاعدة الطيبة مفرعة على قاعدة  :إن تعارض مصلحتان روعي أعالمها
بتفويت أدانمها  ،وهي من قواعد فقه العلم  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة والعشرون ( ما ال يتم املندوب إال به فهو مندوب) فالذهاب
لشراء السواك سنة ألن املقصود به حتصيل سنة السواك  ،والرحلة يف طلب العلم
املندوب سنة ألنه يراد به أمر مندوب  ،وشراء العقيقة سنة على القول أبن العقيقة
أصال سنة  ،ألنه شراء يقصد به حتصيل أمر مندوب  ،واخلروج للمسجد حلضور
الدرس العلمي او احملاضرة أمر مندوب  ،ألنك تقصد به أمرا مندواب  ،وشراء

السكني لذبح الشاة يف وليمة العرس مندوب  ،ألنك تقصد به أمرا مندواب ،
واملشي لزايرة املقابر مندوب ألنك تقصد به أمرا مندواب  ،وشراء القلم لتقييد
العلم أمر مندوب  ،ألنك تقصد به أمرا مندواب  ،وهكذا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والعشرون (العبادات الواردة على صفات متنوعة تفعل على
مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة) وذلك إلحياء السنة  ،ولسد ذريعة نسياهنا ،
ولتعليم اجلاهل  ،وحتصيال للمصاحل كلها  ،ومن ابب التنويع على النفوس دفعا
للملل  ،وعليه  :فالسنة أن تؤذن أبذان أيب حمذورة اترة  ،وأبذان بالل اترة أخرى
 ،أو يؤذن هبذا يف مصر وابآلخر يف مصر آخر  ،وترفع يديك يف مواضع الرفع
األربعة يف الصالة اترة إىل حذو منكبيك  ،واترة إىل حيال أذنيك  ،وتقول بعد
الرفع من الركوع  :اللهم ربنا ولك احلمد  ،اترة  ،وبدون ( الواو ) اترة أخرى ،
وتقول  :ربنا ولك احلمد  ،اترة  ،وبدون ( الواو ) مرة أخرى  ،فهي أربع وجه
كلها صحيحة  ،وتنوع بني أدعية االستفتاح  ،وتنوع يف كل ليلة بني صفات الوتر ،
وتقبض أصابعك كلها وتشري ابلسبابة يف التشهد اترة  ،أو حتلق اإلهبام مع
الوسطى مع اإلشارة ابلسبابة اترة أخرة  ،وإن كنت إمام فتنصرف بعد السالم عن
ميينك اترة  ،وعن مشالك اترة أخرى  ،وتكرب يف اجلنازة أربعا اترة ومخسا اترة ،وستا
اترة  ،فال هتمل صفة وردت ابلدليل الصحيح ما استطعت إىل ذلك سبيال  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة السابعة والعشرون (املندوب عيين وكفائي) فهو يف هذه املسألة كالواجب
 ،فمن املندوب ما هو عيين كنوافل الصالة القبلية والبعيدة فال يقوم غريك مقامك

فيها  ،وكقول  :احلمد هلل  ،بعد العطاس  ،وكأذكار الدخول للخالء وللبيت
واخلروج منه  ،وأذكار الدخول للمسجد واخلروج منه  ،وأذكار الصباح واملساء ،
وقراءة القرآن نفال  ،وكتحويل الرداء يف صالة االستسقاء  ،فما ال يقوم غريك
مقامك فيه من النوافل فهو عيين  ،ومن النوافل ما هو كفائي  ،كتلقني امليت كلمة
التوحيد  ،فإن قام به من حتصل به الكفاية كفى  ،وكابتداء التسليم إن كنتم مجاعة
 ،فإن تسليم بعضكم كاف  ،وكتعلم ما زاد على املقدار الواجب من العلم فهو
من السنن الكفائية ابلنظر إىل األفراد  ،أي أفراد املتعلمني  ،فما يقوم غريك
مقامك فيه من السنن  ،فهو من السنن الكفائية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة والعشرون (الكراهة ترفع احلاجة) أي ان ما كان منعه على وجه
الكراهة التنزيهية  ،فإنك مىت ما احتجت له  ،فإن الكراهة ترتفع يف حقك ،
فالطهارة بفضل طهور املرأة مكروه كراهة تنزيهية  ،ولكن إن مل جتد طهورا غريه
فالكراهة ترتفع  ،وجيوز لك استعماله بال كراهة  ،والتلثم يف الصالة مكروه ،
ولكن إن احتجت له بسبب ريح تؤذيك ممن جبوارك أو يف املسجد  ،أو كانت
تصدر منك وتلثمت  ،فال أبس وال كراهة  ،وفرقعة األصابع مكروهة يف الصالة
ولكن مع احلاجة هلا كأمل يف أصابعك ال يذهب إال بفرقعته فال أبس وال كراهة ،
وكالمك يف اخلالء مكروه  ،ولكن مع احلاجة فال أبس وال كراهة  ،فأي أمر قلنا
فيه أبنه مكروه  ،فإنك مىت ما احتجت له  ،فإن الكراهة عنه ترتفع  ،رمحة من هللا
تعاىل  ،وهللا أعلم .

 القاعدة التاسعة والعشرون (املباحات تكون عبادات ابلنية واهليئة) لعموم قوله
صلى هللا عليه وسلم " إمنا األعمال ابلنيات  ،وإمنا لكل امرئ ما نوى " وحديث "
ويف بضع أحدكم صدقة" وحديث " إذا أنفق الرجل على أهله حيتسبها فهي له
صدقة " فالنوم مباح يف ذاته ال ثواب فيه وال عقاب  ،ولكن إن نوى به التقوي
على طاعة هللا تعاىل  ،وانم على الصفة املشروعة فيكون قربة وطاعة  ،واألكل
والشرب يف ذاته مباح ال ثواب فيه وال عقاب  ،ولكن إن نوى أبكله وشربه
التقوي على طاعة هللا تعاىل ووقع على الصفة املشروعة فهو قربة وطاعة  ،وقضاء
احلاجة مباح يف ذاته فال ثواب فيه وال عقاب  ،ولكن إن نوى به ختليص جسده
من هذه القاذورات حلفظ الصحة وكان متأداب آبداب اخلالء املشروعة كان قربة
وطاعة  ،وإن نوى ابلذهاب للوظيفة كسب املال الذي يعبد هللا تعاىل به ويكف
وجهه وأهله عن السؤال كان ذهابه قربة وطاعة  ،وهكذا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للثالثني (ال تصح العبادات واملعامالت إال بتوفر شروطها وانتفاء
موانعها) فلو اختل من شروط صحة التعبدات أو ُو ِجد مانع من موانعها  ،فإهنا ال
تصح  ،كمن صلى بال طهارة  ،أو بال سرتة  ،أو بال استقبال القبلة مع علمه بعني

جهتها وقدرته على استقباهلا  ،وهكذا يف املعامالت  ،فلو اختل شيء من شروط

صحتها أو ُو ِج َد مانع من موانع صحتها فإهنا ال تصح  ،كمن ابع ما ال ميلك  ،أو
انعدم الرتاضي  ،أو كان أحدمها ممن ال يصح تصرفه  ،أو كانت العني مما ال يصح
بيعها شرعا  ،وحنوه  ،فال بد يف القول أبن العبادة واملعاملة صحيحة من النظر يف
توفر كافة شروط صحتها الشرعية  ،ومن انتفاء كافة موانعها الشرعية  ،وهللا أعلم.

 القاعدة الواحدة والثالثون (األصل أن العبادة املنعقدة ابلدليل ال تبطل إال ابلدليل
) فال جيوز احلكم على عبادة أبهنا ابطلة إال بدليل يدل على هذه الدعوى  ،ألن
اإلبطال حكم شرعي  ،واملتقرر يف القواعد أن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا
لألدلة الصحيحة الصرحية  ،وعليه  :فمفسدات الطهارة توقيفية على النص ،
ومفسدات الصوم توقيفية على النص  ،ومفسدات احلج توقيفية على النص ،
ومفسدات املعامالت توقيفية على النص  ،بل كل مفسدات ومبطالت األعمال
توقيفية على النص  ،فمن ادعى شيئا منها فقل له  :أين الدليل الدال على هذا
اإلبطال ؟ وهللا أعلم.
 القاعدة الثانية والثالثون (األصل يف التعبدات الصحة إال بدليل ) فمن فعل
العبادة على الوجه املأمور به شرعا  ،فاألصل أنه فعله وقع صحيحا جمزائ  ،فال
حق ألحد أن ينقض هذه الصحة إال بدليل يدل على نقضها  ،ومىت ما فرغ العبد
من تعبده  ،وجاءه الشيطان فقال له  :إن تعبدك ابطل  ،فليبصق يف وجهه
وليستعذ ابهلل تعاىل منه وال ينظر يف هذه األطروحة الشيطانية نظر اعتبار ما مل يقم
يقني على أنه ابطل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والثالثون (األصل يف األسباب الشرعية التوقيف) فال جيوز ألحد
أن ثبت سببا ويعلق التعبد به إال بدليل  ،فهذا من خصائص هللا تعاىل  ،فمن علق
أفضلية صالة بسبب معني فهو مطالب ابلدليل  ،ومن علق فضيلة الصوم على
سبب  ،فهو مطالب ابلدليل  ،ومن علق فضيلة الصدقة على سبب فهو مطالب

ابلدليل  ،ومن علق فضيلة األذكار على سبب فهو مطالب ابلدليل  ،فتعليق
العبادات على سبب هو من شأن الشارع ال من شأنك أنت  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والثالثون (األصل يف الشروط الشرعية التوقيف) فال جيوز ألحد أن
يربط عبادة بشرط إال وعلى ذلك دليل ألن األصل يف العبادات اإلطالق عن
الشروط واألصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل  ،فإذا ادعى أحد أن هذا
الشيء شرط يف هذه العبادة فإنه مطالب ابلدليل املثبت لذلك اإلدعاء فإن جاء
به صرحياً صحيحاً فعلى العني والرأس وإن مل أيت به فإن قول مردود عليه ألنه
خمالف لألصل  ،والدليل يطلب من الناقل عن األصل ال من الثابت عليه  ،وألن
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول (( من أحدث يف أمران هذه ما ليس منه فهو
رد )) "متفق على صحته" وهذا اإلحداث شامل إلحداث الصفات أو األسباب
أو الشروط فمن جاء بشرط وربط العبادة به فإنه مطالب ابلدليل ألنه انقل عن
األصل  ،واعلم أن الشروط وقف على صحة النص فال يستدل عليها ابملنقوالت
الضعيفة وال ابملروايت الكاذبة وال بوجودها يف املذاهب إذا مل يكن عليها أدلة
فوجود هذا الشرط يف املذهب الذي تنتمي إليه ال يكسبه صفة الشرعية إذا مل
يكن عليه برهان من الكتاب أو السنة الصحيحة أو اإلمجاع الثابت أو القياس
امل ستويف لشروطه وأركانه وأين أقسم ابهلل تعاىل أن الطالب لو تربوا على هذه
القاعدة العظيمة لتحررت عقوهلم من االشرتاط الذي ال دليل عليه ،وعليه :
فالقول الصحيح أنه ليس من شرط املسح على اخلفني أن ال يكوان خمرقني لعدم
الدليل  ،وال أن يكوان جملدين أي من جلد  ،لعدم الدليل  ،وال أن يكوان صفيقني

 ،لعدم الدليل  ،وال أن يكوان اثبتني بنفسهما  ،لعدم الدليل  ،كل هذا من
االشرتاط الذي ال دليل عليه  ،والقول الصحيح أن الطهارة الصورى ليست
بشرط صحة يف الطواف لعدم الدليل  ،واشرتاط التوقيت يف املسح على العمامة
شرط الغ  ،لعدم الدليل  ،واشرتاط تقدم الطهارة جلواز املسح على اجلبرية شرط
الغ  ،لعدم الدليل  ،واشرتاط ألفاظ معينة تعلق هبا صحة املعامالت شرط الغ ،
لعدم الدليل  ،بل القول الصحيح ان املعامالت تنعقد بكل ما يدل عليها من قول
أو عرف  ،واشرتاط األربعني لصحة اجلمعة شرط الغ  ،لعدم الدليل  ،واشرتاط
أن يكون البيع منجزا شرط الغ  ،لعدم الدليل  ،وهكذا  ،فما مل يثبت به دليل
على من الشروط  ،فال تقبله  ،ألن األصل يف العبادات اإلطالق عنه  ،واألصل
هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل عنه بيقني أو غلبة ظن  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة والثالثون (األصل يف املوانع الشرعية التوقيف) فال جيوز لنا أن
نثبت شيئا من موانع صحة التعبد إال وعلى ذلك اإلثبات دليل من الشرع ،
فإضافة املوانع إىل الشرعية هو من ابب إضافة الشيء إىل مصدره  ،فمن موانع
الصالة وجود احليض أو النفاس لثبوت الدليل الشرعي بذلك  ،يف قوله صلى هللا
عليه وسلم " أليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم ؟" ومن موانع صحة احلج
اجلماع قبل حتلله األول  ،ابتفاق أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومن موانع
اإلرث اختالف الدين حلديث " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم  ،والقتل
 ،حلديث " ال يرث القاتل شيئا " والرق  ،فال يرث العبد من مورثه احلر شيئا ،
لثبوت الدليل بذلك  ،ومن موانع صحة املعاملة أن يبيع ما ال ميلك  ،حلديث " ال

تبع ما ليس عندك " وهكذا  ،فحيث أثبت الدليل هذا املانع املعني  ،فإننا نثبته ،
وأما ما مل يثبته الدليل من املوانع فال حق ألحد أن جيعله مانعا  ،ويناء عليه :
فالصحيح أن احليص والنفاس ليسا مبانعني من قراءة القرآن بال مس  ،لعدم
الدليل املثبت هلذا املانع  ،والصحيح أن وجود احلديث األصور ليس مبانع لصحة
الطواف لعدم الدليل املثبت هلذا املانع  ،والصحيح أن وجود اخلرق اليسري يف
اخلف ليس مبانع من املسح عليه لع دم الدليل املثبت له  ،والصحيح أن وجود
احليض والنفاس ليسا مبانعني من صحة انعقاد اإلحرام  ،لعدم الدليل  ،بل الدليل
على خالف ذلك  ،فقد صحح النيب صلى هللا عليه وسلم إحرام عائشة رضي هللا
تعاىل عنها وهي حائض  ،وصحح إحرام أمساء بنت عميس وهي نفساء  ،وهكذا ،
فما مل يثبته الدليل على أنه مانع  ،فال جيوز لنا أن نثبته مانعا  ،فاملوانع الشرعية
توقيفية على النصوص  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والثالثون (األصل يف العبادات اإلطالق إال بدليل ) فال جيوز لنا
أن نقيد العبادة أبي قيد من القيود إال بدليل  ،فمن القيود قيد الزمان  ،فال جيوز
لنا أن نقيد أفضلية التعبد يف زمان دون زمان إال وعلى ذلك التقييد دليل من
الشرع  ،ومن القيود قيد املكان  ،فال جيوز لنا أن نقيد أفضلية التعبد مبكان من
األرض دون مكان إال وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع  ،ومن القيود قيد
املقدار  ،فال جيوز لنا أن نقيد التعبد مبقدار معني نعتقد أفضلية إيقاع التعبد هبذا
املقدار املعني دون غريه إال بدليل  ،ومن القيود قيد الصفة  ،فال جيوز لنا أن نعتقد
أفضلية التعبد هبذه العبادة على هذه الصفة املعينة إال بدليل  ،فكل من أراد أن

يربط العبادة بشيء من القيود املذكورة أو غريها  ،فإنه مطالب ابلدليل الدال على
صحة هذه الدعوى  ،فإن جاء به صحيحا صرحيا فأهال وسهال وعلى العني
والرأس  ،وإن مل أيت ابلدليل فإن الواجب هو رد قيده هذا وعدم قبوله مع كمال
االحرتام والتقدير لشخصه  ،وليس وجود هذه القيود يف كتب الفقهاء مبسوغ لنا
أن نقبلها  ،بل ال بد من النظر يف برهاهنا  ،وهللا أعلم.
 القاعدة اخلامسة والثالثون ( غلبة الظن كافية يف التعبد والعمل ) واملقصود بولبة
الظن ان أن يرتجح لك أحد االحتمالني ترجحا ظاهرا  ،فما ترجح لك من
االحتماالت وعملت به بناء على ترجيحه  ،فأنت يف حل  ،واحلمد هلل  ،وتقبل هللا
منا ومنك  ،فال يطلب من العبد أن يصل إىل درجة اليقني يف األعمال والتعبدات
 ،فهذا متعذر  ،ولكن الشارع يكتفي منا يف العمل بولبة الظن  ،فما غلب على
ظنك فاعمل به  ،ودليلها  :حديث ابن مسعود يف الصحيحني يف ابب سجود
السهو " وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب  ،وليتم عليه  ،مث ليسلم  ،مث ليسجد
" فقوله " فليتحر الصواب " هو بعينه غلبة الظن  ،وكذلك حديث " إذا اجتهد
احلاكم فحكم فأصاب فله أجران  ،وإن أخطأ فله أجر " واالجتهاد هنا هو
الوصل لولبة الظن  ،وحديث عائشة يف صفة الوسل من اجلنابة " مث أدخل أصابعه
يف املاء فخلل هبا أصول شعره  ،حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته  ،أفاض املاء
عليه ثالاث  ...احلديث " وحديث " إنكم ختتصمون إيل  ،وإمنا أقضي بنحو مما
أمسع  ،فمن قضيت له من حق أخيه شيئا  ،فال أيخذه  ،فإمنا أقضي له بقطعة من
انر " والدلة كثرية  ،ولنا فيها رسالة مستقلة  ،وعليه  :فباب غسل النجاسات مبين

على غلبة الظن  ،وابب تفسري الرؤى مبين على غلبة الظن  ،وابب القضاء مبين
على غلبة الظن  ،ومن شك يف عبادة يطلب فيها العد كالصالة أو الطواف أو
رمي اجلمرات وحنوها فإن كان عنده غلبة ظن فليعمل هبا  ،وإال فيبني على اليقني
 ،وهو اطراح الزائد والعمل ابألقل  ،وابب إثبات النسب مبين على غلبة الظن ،
والصائم إن غلب على ظنه ان القبلة توصله للجماع فتحرم عليه  ،وإن غلب
على ظنه أهنا ال توصله هلذا فال أبس هبا  ،والفروع كثرية جدا  ،ولكن رسالتنا هذه
مبنية على االختصار  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والثالثون (األحكام ال تناط ابألوهام ) نعم  ،وهذا هو احلق
الذي ال جيوز القول بوريه  ،فمن ابل وتوضأ  ،مث توهم نزول القطرات من ذكره ،
فال يلتفت هلا أبدا ما مل يتقني  ،ومن صلى  ،مث شك أو توهم أنه نسي منها شيئا ،
فال حيل له أن يلتفت إىل ومهه هذا  ،وال جيوز له أن يبين على ومهه أي حكم من
األحكام  ،بل عليه املضي قدما  ،وعدم التفكري يف هذا الوهم  ،وأن يطرحه
خارجا  ،وال ينظر له بعني االعتبار أبدا  ،ومن رمى اجلمرات  ،مث شك او توهم أن
منها حصاة مل تقع يف احلوض  ،فال يعيد الرمي  ،وال ينظر لومهه هبني االعتبار أبدا
 ،ومن طاف أو سعى مث شك هل نسي من واجبات طوافه أو سعيه شيئا ،
فليمض  ،وال يرجع  ،وال يفكر  ،وال يرتدد يف ان طوافه وسعيه قد وقعا صحيحني
 ،فأي وهم عرض لك  ،فال تلفت له  ،وال جتعله مشكلة حتتاج إىل حل  ،وال تنب
عليه حكما شرعا  ،وال يولبنك الشيطان بوساوسه وأطروحاته الفاسدة  ،وال تلفت

له أبدا  ،فإن ابب األوهام والوساوس والشكوك ال ينبوي االلتفات له  ،حىت ال
تفتح على نفسك اباب ال تقدر على رده  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة والثالثون (اليقني ال يزول ابلشك ) أي  :إن حصل عندك فرع
جتاذبه طرفان  ،أحدمها مبناه على الشك واآلخر مبناه على اليقني والقطع ،
فالواجب عليك أن تلوي الشك وتعمل ابليقني  ،فالشك ال يكون مقابال لليقني
أبدا  ،ألن اليقني أقوى من الشك  ،فمثال لو حصل الشك يف الطالق  ،فعندان
اآلن أمران  - :شك ويقني  ،فاليقني هو النكاح السابق  ،والشك حصل يف
الطالق  ،فهنا فرع جتاذبه يقني وشك  ،فماذا تفعل ؟ اجلواب  - :أنك تلوي
الشك وتبقى على اليقني  ،فتقول  - :النكاح متيقن  ،والطالق مشكوك فيه ،
فاألصل هو البقاء على النكاح  ،ألنه اليقني  ،وأما الطالق فمشكوك فيه ،
واملتقرر أن اليقني ال يزول ابلشك  ،وهكذا يف كل الفروع  ،وابلتحديد يف كل فرع
يتجاذبه يقني وشك  ،فأ سقط الشك  ،واعمل ابليقني  ،وال ترتدد وال تفكر ،
وهذه القاعدة مرحية جدا للطالب  ،بل ولوريه من الناس  ،وهي برد اليقني على
قلوب أهل الوساوس الذين قتلتهم الوساوس لو كانوا يفقهون  ،وهي من األشياء
اليت تقطع الطريق على الشيطان يف تشكيكه يف أمور العبادة وغريها  ،ويف احلديث
" إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر أصلى ثالاث أم أربعا  ،فليطرح الشك ولينب
على ما استيقن  ،فإن كان صلى مخسا شفعن له صالته  ،وإن كان صلى متاما كانتا
ترغيما للشيطان " رواه مسلم  ،ويف الصحيحني من حديث عبدهللا بن زيد قال :
ُش ِك َي لرسول هللا صلى هللا علي ه وسلم الرجل الذي خييل إليه أنه جيد الشيء يف

الصالة ؟ فقال " ال ينصرف أو قال  :ال ينفتل حىت يسمع صوات او جيد رحيا "
ويف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال  :قال النيب صلى
هللا عليه وسلم " إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا  ،فأشكل عليه أخرج منه شيء أو
ال ؟ فال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوات أو جيد رحيا " وللبزار من حديث
عبدهللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم "
أييت الشيطان أحدكم فينفخ يف مقعدته  ،فيخيل إليه انه أحدث  ،ومل حيدث  ،فمن
وجد ذلك  ،فال ينصرف حىت يسمع صوات  ،او جيد رحيا " وللحاكم من حديث
أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل مرفوعا " إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له :
إنك قد أحدثت  ،فليقل له  :كذبت " والبن حبان " فليقل يف نفسه " وعليه :
فمن دخل اإلسالم بيقني ال جيوز إخراجه منه إالّ بيقني مثله ،فاليقني ال يزول
ابلشك وامل عاصي ال خترج املسلم من اإلسالم ،حىت الكبائر منها ،كالقتل ،والزان،
وشرب اخلمر ،ما مل يستخف حبكم هللا فيها ،أو يرده ويرفضه ،وعلى هذا أمجع
أهل السنة رمحهم هللا تعاىل  ،فمن كفر ابلذنوب واملعاصي فهو من الوعيدية  ،ومن
من تيقن الطهارة وشك يف احلدث أو العكس  ،فهو على اليقني فيهما  ،ففي
األوىل هو على يقني الطهارة حىت يرد الناقل  ،ويف الثانية هو على يقني احلدث
حىت يرد الناقل  ،ألن اليقني ال يزول ابلشك  ،ومن تيقن طهارة املاء أو جناسته
وشك يف ضد ذلك  ،فهو على اليقني يف كال احلالتني فاملاء على أصل الطهورية
إن حصل الشك يف جناسته  ،وهو على يقني النجاسة إن حصل الشك يف طهارته
 ،ومن وقع على ثوبه ماء من ميزاب وال يدري أهو طاهر أو جنس ؟ فاحلق أنه ال

جيب عليه غسل ثوبه  ،ألن األصل املتيقن طهارته  ،والنجاسة أمر مشكوك فيه ،
واليقني ال يزول ابلشك  ،والصحيح أن من أفطر شاكا يف غروب الشمس فتبني
أهنا مل توب  ،فقد فسد صومه وعليه القضاء  ،ألن األصل بقاء النهار  ،واليقني ال
يزول ابلشك  ،ومن أكل أو شرب شاكا يف طلوع النهار  ،فال حرج عليه  ،ألن
اليقني بقاء الليل  ،واليقن ال يزول ابلشك  ،والقول الصحيح أن موت الدماغ ال
يعترب موات شرعيا  ،وال ترتتب عليه اآلاثر اليت ترتتب على امليت شرعا  ،ألن املوت
الشرعي الذي ترتتب عليه األحكام هو خروج الروح من اجلسد  ،وامليت دماغيا مل
خترج روحه  ،بل هي ابقية  ،وألن األصل املتيقن هو احلياة  ،فال ننتقل عن هذا
األصل إال بيقني آخر  ،وهو يقني املوت  ،وأما الشكوك فال يعمل هبا  ،ألن
املتقرر أن اليقني ال يزول ابلشك  ،وهللا أعلم.
 القاعدة األربعون ( ال يعترب الشك بعد الفعل ومن كثري الشكوك ) فالشك غري
منطور له يف حالتني  :يف حالة ما إذا صدر بعد الفراغ من الفعل  ،فأي شك طرأ
عليك بعد الفراغ من الفعل فال تنظر له أبدا بعني االعتبار أبدا  ،ألن األصل أن
املسلم جاء ابلعبادة على وجهها الشرعي املأمور به  ،واألصل هو البقاء على هذا
األصل حىت يرد الناقل عنه بيقني  ،أو عن غلبة ظن على األقل  ،وأما الشكوك
واخلياالت  ،فال تلتفت هلا أبدا  ،فإن صليت وبعد الفراغ شككت يف أمر من
أمور الصالة فال تنظر هلذا الشك أبدا ألنه بعد الفراغ  ،والشك بعد الفراغ ال
يعترب  ،وإن توضأت  ،مث شككت يف أمر من أمور الطهارة فال تلتفت له بعني
االعتبار  ،ألنه مل يقع إال بعد الفراغ  ،وإن صمت  ،وبعد اإلطار شككت يف أمر

من أمور الصوم أو مفسداته  ،فال تنظر له بعني االعتبار  ،ألنه مل يقع إال بعد
الفراغ  ،بل حىت لو ركعت وبعد الرفع شككت هل كنت سبحت فال تنطر هلذا
الشك ألنه مل يقع إال بعد الفراغ من العبادة  ،وكذلك لو حصل لك شك بعد
الفراغ من السجود  ،فال تنظر له بعني االعتبار أبدا  ،واحلالة الثانية  :كثري
الشكوك  ،وهو املريض مبرض الوساوس القهرية  ،صاحب النفس الشكاكة يف كل
شيء  ،فعالجه عدم النظر يف شكه هذا مطلقا  ،وقولنا ( مطلقا ) أي سواء
أحصل الشك عنده يف أثناء العبادة أو بعد الفراغ منها  ،ال ينظر له مطلقا  ،فإننا
مىت ما أفتيناه بناء على شكوكه الكثرية املتتابعة يف كل شيء  ،فقد قتلناه  ،فإن
طاف كثري الشكوك وشك هل هو يف السابع أو السادس فأفته ابنه يف السابع ،
واحذر من أن ترده إىل غلبة ظنه أو تفتيه ابألقل  ،فأنت هبذا تقتله  ،وتزيد يف
مرضه وشكوكه  ،وإن رمى وشك هل هي الرمية اخلامسة أو الرابعة فأفته ابهنا
اخلامسة  ،وإن صلى وشك هل هو يف الرك عة الرابعة أو الثالثة فليعتمد هو أنه يف
الرابعة وليتم صالته على ذلك  ،وإن توضأ مث شك  ،هل كان مسح رأسه أو ال ،
فليعتمد أنه قد مسحه  ،وال يتفقده بيديه أبدا  ،لريى هل فيه بلل املسح أو ال ،
وإن أحس بشيء من البلل يف ثيابه  ،فال ينظر يف حقيقة هذه البلة  ،أبدا  ،وال
ينرت ذكره بعد البول  ،وهكذا  ،ففي هاتني احلالتني أي يف حالة الشك بعد الفراغ
من الفعل  ،ويف حالة كثري الشكوك  ،ال تنظر للشك بعني االعتبار أبدا  ،وهللا
أعلم .

 القاعدة الواحدة واألربعون ( األصل يف الكالم احلقيقة إال بدليل ) وال جيوز لك
االنتقال من احلقيقة إىل اجملاز إال بناقل معتمد عند اهل العلم  ،وهو القرينة
املقبولة  ،فإن جاءت القرينة املقتضية لالنتقال فانتقل  ،وإال فاألصل هو البقاء
على األصل  ،وهو احلقيقة  ،وعليه  :فاألصل يف الصفات اليت أضافها هللا تعاىل
لنفسه الكرمية احل قيقة  ،فنقول فيها  :هللا له حياة حقيقية الئقة جبالله وعظمته ،
وله يدان ووجه وعينان حقيقة  ،الئقة جبالله وعظمته  ،وهكذا يف سائر صفاته
تعاىل  ،وكذلك حقائق اليوم اآلخر  ،كسؤال القرب ونعيمه وعذابه والبعث
واحلساب وتطاير الصحف واحلوض وامليزان والصراط واجلنة ونعيمها والنار
وعذاهبا  ،كل ذلك على أصل احلقيقة على الكيفية اليت يريدها هللا تعاىل  ،وليس
شيء منها مصروفا عن حقيقته إىل جمازه  ،نعلم معناها على حسب داللة اللوة
العربية  ،ونكل كيفيتها هلل تعاىل  ،ال ندخل يف هذا الباب متأولني آبرائنا وال
متومهني أبهوائنا  ،والق ول الصحيح أن اجلنة دخلها أبوان آدم هي جنة اخللد اليت
سيدخلها املؤمنون يوم القيامة  ،والصحيح ان الوضوء املأمور به يف حديث "
توضأوا من حلوم اإلبل " أنه الوضوء احلقيقي املعروف  ،ال جمرد غسل اليدين ،
وهكذا  ،فال تنتقل عن حقيقة الكالم إىل جمازه إال بناقل معتمد  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية واألربعون (ال جماز فيما هو غييب ) وهذا ابتفاق أهل السنة ،
فالواجب يف اآلايت اليت تتكلم عن أمر غييب  ،أن حنملها على حقيقتها وما يظهر
منها  ،مع التأكيد على العلم ابملعىن وتوكيل أمر العلم ابلكيفية إىل هللا تعاىل  ،ألن
االنتقال م ن احلقيقة إىل اجملاز عملية عقلية  ،أي أن العقل له دور كبري فيها ،

واملتقرر عند أهل السنة ابتفاقهم أنه ال مدخل للعقل فيما هو من أمور الويب ،
ألن هللا تعاىل ملا خلق العقل جعل له حدودا وطاقات  ،فال يزال تفكريه سليما ما
دام يف داخل حدود طاقته وقدرته  ،ولكنه ال أييت إال ابلضالل إن أقحم فيما ال
شأن له به وفيما مل خيلق له  ،وفيما كان خارجا عن حدود قدرته وطاقته  ،وأمور
الويب ليست مما يدرك ابلعقل استقالال  ،فال مدخل له فيها  ،وال جيوز ألحد كائنا
من كان  ،أن جيعل عقله القاصر الضعيف حاكما على أمر من أمور الويب ،
فحيث كلن الويب مبناه على التوقيف وال مدخل للعقل فيه فينبين على ذلك أنه
ال جماز يف املسائل اليت تتعلق أبمور غيبية  ،ألن اجملاز عملية عقلية وال تعلق للعقل
فيما هو من الويب  ،فال جيوز أتويل امليزان أبنه عبارة عن إقامة العدل فقط  ،ال ،
بل هو ميزان حقيقي على الصفة اليت يريدها هللا تعاىل  ،وال جيوز أتويل نزول هللا
تعاىل إىل نزول األمر أو املالئكة أو نزول الرمحة  ،ال  ،بل هو نزول حقيقي الئق
جبالله وعظمته  ،وال جيوز أتويل االستواء ابالستيالء  ،ال  ،بل هو استواء على
العرش حقيقي  ،على الوجه الالئق ابهلل تعاىل  ،وهكذا وفقك هللا تعاىل يف كل ما
كان من قبيل الويب  ،فاحذر وفقك هللا تعاىل من أن تقول  :هذه املسألة الويبية
ال يراد هبا حقيقتها  ،بل املراد هبا جمازها  ،فتكون من أهل البدع ومن أهل
التحريف  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة واألربعون( احلقيقة الشرعية مقدمة على احلقيقة اللووية عند
التعارض ) واحلقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ فيما وضع له يف الشرع  ،واحلقيقة
اللووية هي استعمال اللفظ فيما وضع له يف اللوة  ،فمىت ما اختلف أهل العلم

رمحهم هللا تعاىل يف تفسري لفظة من الكتاب والسنة  ،ورأيت أن منهم من فسرها
حبقيقتها الشرعية املعروفة وا ملستقرة شرعا  ،وفسرها آخرون حبقيقتها اللووية ،
فأنت تقف مع من فسرها ابحلقيقة الشرعية  ،حىت ترد القرينة اليت تصرفنا عن
احلقيقة الشرعية إىل احلقيقة اللووية  ،وعليه  :فالصحيح ان اجلنة اليت دخلها أبوان
آدم هي جنة اخللد  ،ألن اجلنة إن وردت مطلقة معرفة ابأللف والالم يف األدلة
فاهلل تعاىل ال يريد هبا إىل جنة اخللد اليت يف السماء  ،والصحيح أن صالة النيب
صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة الواردة يف حديث ابن عمر إمنا يراد هبا الصالة
الشعرية املفتتحة ابلتكبري واملختتمة ابلتسليم  ،ألهنا احلقيقة الشرعية  ،وال يراد هبا
جمرد الدعاء يف جوانب البيت  ،والصحيح أن الوضوء الوارد يف حديث " توضأوا
مما مست النار " أنه الوضوء الشرعي املعروف قبل الصالة  ،ال جمرد غسل اليدين
 ،ترجيحا للحقيقة الشرعية على احلقيقة اللووية  ،والصحيح أن الصالة يف قوله "
وإن كان صائما فليصل " أنه ال يراد هبا الصالة الشرعية ذات الركوع والسجود ،
لورود الصارف هنا يف هذا احلديث عن احلقيقة إىل احلقيقة اللووية  ،وهو رواية "
وإن كان صائما فليدع " وهي رواية مفسرة  ،فلما وردت القرينة انتقلنا ،
والصحيح  :أن الوسل الوارد يف حديث " من غسل ميتا فليوتسل " انه الوسل
الشرعي املعروف وهو تعميم البدن ابملاء  ،وليس جمرد غسل اليدين كما قاله
بعض اهل العلم  ،والصحيح  :أن سجود كثري من الناس  ،الوارد يف قوله
تعاىل{وكثري من الناس} أنه السجود الشرعي وهو وضع األعضاء السبعة على

األرض مع متكني اجلبهة واألنف  ،فهذا هو حقيقة السجود الشرعية  ،وذلك ألن
احلقيقة الشرعية مقدمة على احلقيقة اللووية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة واألربعون (احلقيقة العرفية مقدمة على احلقيقة اللووية عند
التعارض ) وهذا يف عرف التخاطب بني الناس والعوام  ،فال ينبوي ان حنمل كالمهم
على العرف اللووي  ،فإن احلقائق اللووية قد ال ي عرفها كثري من طلبة العلم فضال
عن العامة  ،فال ينبوي حماسبة الناس والعامة يف ألفاظهم مبقتضى احلقائق اللووية ،
فمىت ما تكلم الناس بكالمهم الدارج على عرفهم  ،فامحل كالمهم على عرفهم
املتقرر فيما بينهم  ،فلو حلف ال أيكل حلما  ،فإنه ال حينث أبكل السمك  ،مع
أن ال سمك حلم يف احلقيقة اللووية  ،ولكننا هنا نعامله ابحلقيقة العرفية ال للووية ،
ولو حلف ال أيكل رأساً  ،فإننا ال حينث أبكل رأس العصفور أو الدجاجة  ،وإمنا
ال حينث إال أبكل رأس هبيمة األنعام فقط  ،ولو حلف النجدي أن ال يدخل داره
 ،فإنه حينث بدخول مقدمة الدار  ،بينما الكوييت لو حلف ال يدخل داره فإنه ال
حينث إال بدخول غرفة نومه فقط  ،بل ونقول  :ال بد من اعتماد القضاة هلذه
القاعدة يف النظر يف ألفاظ الوصية والوقف والطالق واألميان وحنوها  ،فإهنا ختتلف
حبسل األعراف اختالفا كبريا جدا  ،فمراعاة هذا جيعلنا حنقق قوله صلى هللا عليه
وسلم " فأعط كل ذي حق حقه " وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة واألربعون (األمر املتجرد عن القرينة يفيد الوجوب) وهذا هو
احلق يف هذه املسألة  ،واألمر هو استدعاء الفعل ابلقول ممن دونه  ،ألن استدعاءه
ممن هو فوقه دعاء وطلب  ،واستدعاءه من املساوي له يسمى التماسا  ،وله صيغ

عند أهل العلم يعرف هبا  ،وأكثرها فعل األمر ( افعل ) وما تصرف منها ،
واملصدر النائب عن فعل األمر  ،كقوله تعاىل{فضرب الرقاب} وقوله تعاىل{فعدة
من أايم أخر} واسم فعل األمر  ،كقول املؤذن ( حي على الصالة  ،حي على
الفالح ) أي هلموا وأقبلوا  ،وكقوله يف احلديث " مه اي عائشة " أي كفي ،
وقولك ( صه ) وكذلك من صيوه  :الفعل املضارع املقرون بالم األمر  ،كقوله
تعاىل{مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ابلبيت العتيق} فمىت ما رأيت
واحدة من هذه الصيغ وردت يف دليل الكتاب او السنة  ،فاعلم أن املراد هبا
الوجوب  ،ألن هللا تعاىل يقول{وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا
ان يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا} ونفي
اخلرية دليل اللزوم  ،والوصف ابلعصيان دليل على أن األمر يفيد وجوب االمتثال
وان املخالف يوصف ابنه عاص  ،وهللا تعاىل عاقب إبليس على عدم امتثاله األمر
يف قوله{اسجدوا آلدم} وما هذا إال ألن األمر يفيد الوجوب  ،وقال
تعاىل{فليحذر الذين خيالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
وهذا الوعيد ال يكون إال عن كان األمر يفيد الوجوب وحتتم االعتبار وحترمي
املخالفة  ،وملا شفع النيب صلى هللا عليه وسلم عند بريرة يف زوجها مويث  ،قالت
 :أأتمرين اي رسول هللا ؟ مما يدل على انه لو كان أمرها لوجب االمتثال  ،ولكنه
قال " ال  ،وإمنا اان شافع " واألدلة كثرية  ،ولنا فيها رسالة مستقلة  ،وعليه :
فالصحيح  :أن املضمضة يف الوضوء من الواجبات حلديث " إذا توضأت
فمضمض " واألمر يفيد الوجوب وال صارف  ،والصحيح أن االستنشاق

واالستنثار من واجبات الوضوء  ،حلديث " ومن توضأ فليستنشق " وحديث " إذا
توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء" وهذا هو االستنشاق " مث لينتثر " وهذا هو
االستنثار  ،واألمر يفيد الوجوب  ،وال صارف  ،والصحيح  :أن التسمية قبل
الطعام واجبة حلديث " سم هللا " وأن األكل ابليمني من الواجبات  ،حلديث "
وكل بيمينك " وال صارف  ،والصحيح أن االغتسال بعد اإلسالم من الكفر من
الواجبات  :حلديث " اغتسل مباء وسدر " والصحيح  :أن صالة الكسوف من
الواجبات  ،حلديث " فإذا رأيتمومها فصلوا " وال صارف  ،واقرتاهنا مبا ليس
بواجب ال يدل على عدم وجوهبا  ،ألن داللة االقرتان ضعيفة  ،وأما األمر
ابالغتسال يوم اجلمعة فمندوب لوجود الصارف  ،وهو حديث احلسن عن مسرة "
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت "  ،وكذلك األمر ابلتيامن يف الوضوء يف حديث
أيب هريرة مرفوعا " إذا توضأمت فابدءوا مبيامنكم " هو مندوب لوجود الصارف ،
وهو اإلمجاع  ،وكذلك األمر ابالغتسال من توسيل امليت هو مندوب لوجود
الصارف  ،وهو حديث ابن عباس مرفوعاً " ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل
إذا غسلتموه  ،إن ميتكم مبؤمن طاهر وليس بنجس " وهو حسن  ،وهكذا  ،فإن
وجدان الصارف انتقلنا إىل الندب  ،وإال فاألصل هو البقاء على أصل الوجوب ،
وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة واألربعون (األمر املتجرد عن القرينة يفيد الفورية) وهذا هو
القول الراجح  ،واملراد ابلفورية أي فورية االمتثال  ،مبعىن أن الواجب عليك حال
صدور األمر املبادرة إىل الفعل وعدم الرتاخي إال بدليل يدل على أن األمر يف هذا

املوضع مصروف من الفروية إىل الرتاخي  ،فاهلل تعاىل عاقب إبليس على عدم
امتثاله األمر ابلسجود مباشرة  ،وقد غضب النيب صلى هللا عليه وسلم على
أصحابه يف عمرة احلديبية ملا أمرهم بنحر هديهم وحلق رؤوسهم ومل يبادروا
ابالمتثال مباشرة  ،وعاتب أيب بن كعب ملا مل يبادر ابالستجابة له ملا انداه مع أن
أبيا كان يف الصالة  ،واستدل عليه بقوله " استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا
حيييكم} مما يدل على أن األمر يفيد املبادرة ابالمتثال وعدم الرتاخي إال بدليل ،
وعليها العمومات يف قوله تعاىل{وسارعوا إىل موفرة من ربكم وجنة} وقوله
تعاىل{فاستبقوا اخلريات} وامتدح هللا بعض أنبيائه بقوله{إهنم كانوا يسارعون يف
اخلريات} وألن هذا أسرع يف إبراء الذمة  ،وأبعد عن الصوارف والتثاقل  ،والنفس
على ما عدوهتا عليه  ،وبناء على ذلك  :فالصحيح أن األمر ابحلج يف قوله " وهلل
على الناس حج البيت} ويف قوله " فحجوا " انه على الفورية مع توفر الشروط
وانتفاء املوانع  ،والصحيح أن إخراج الزكاة بعد احلول ومتام النصاب على الفور
إال ملصلحة خالصة أو راجحة  ،والصحيح  :أن إخراج الكفارات الواجبة على
الفور إال لعذر شرعي  ،والصحيح أن قضاء الصوم ليس على الفور  ،لوجود
الصارف  ،وهو فعل عائشة من أتخريها القضاء إىل شعبان  ،فلو مل يرد هذا
الصارف لقلنا أبنه على الفور  ،وهللا أعلم.
 القاعدة السابعة واألربعون (األمر املتجرد عن القرينة ال يفيد التكرار) إال بدليل
يدل على أنه يفيد التكرار  ،فإن وردت القرينة املفيدة أبنه مرة  ،او املفيدة أبنه
للتكرار فهو يفيد ما أفادت القرينة  ،ولكن إن ورد مطلقا عن القرينة املفيدة للمرة

أو املفيدة لل تكرار  ،فإن أصح أقوال أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه ال يفيد إال
املرة الواحدة  ،وما زاد على املرة الواحدة ال بد فيها من دليل  ،فلو قال له طلق
زوجيت  ،فإنه ال ميلك إال طلقة واحدة  ،ال أكثر  ،والصحيح عدم وجوب إعادة
التيمم لكل فريضة ما مل حيدث  ،واألمر ابلعمرة يف قوله " حج عن أبيك واعتمر "
إمنا يفيد املرة الواحدة فقط  ،واألمر ابالغتسال من اجلنابة إمنا يفيد املرة  ،فتكرار
تعميم البدن ثالاث ال أصل له  ،والصحيح أن غسل النجاسة مرة واحدة تذهب
بعني النجاسة كاف  ،فالقول بوجوب غسلها ثالاث أو سبعا ال دليل عليه  ،إال يف
إزالة اخلارج من السبيل ابحلجر فاملشروع ثالث مسحان منقية  ،ويف غسل اإلانء
من ولوغ الكلب فالواجب سبع أوالها ابلرتاب  ،لورود الدليل  ،والصحيح أنه ال
تكرار يف ممسوح إال بدليل  ،فاملسح على اخلفني مرة  ،وعلى الرأس يف األصح مرة
 ،وعلى العمامة مرة  ،وعلى اجلبرية يف األصح مرة  ،ويف التيمم يف األصح مرة ،
فاألمر هبذه األشياء ال يفيد التكرار  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة واألربعون ( األمر بعد احلظر يفيد ما كان يفيده قبل احلظر ) نقول
 :وهذا هو احلق يف هذه املسألة  ،فال نقول أبنه يفيد اإلابحة على وجه اإلطالق ،
ألننا جن د يف األدلة ما خيالف هذا  ،ولكن بعد السرب واالستقراء وجدان ان األمر
بعد احلظر يرجع حكمه إىل ما كان قبل احلظر  ،فاألمر ابلقتال يف قوله تعاىل{فإذا
انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني} يفيد الوجوب  ،ألنه كان يفيده قبل
التحرمي لعلة األشهر احلرم  ،فكان واجبا  ،مث منع لألشهر احلرم  ،مث عاد واجبا
كما كان  ،واألمر ابلصيد يف قوله تعاىل{وإذا حللتم فاصطادوا} يفيد اإلابحة ،

ألن الصيد كان قبل التحرمي بسبب اإلحرام مباحا  ،فبعد فك احلظر عاد إىل
حكمه كما كان  ،والبيع املأمور به يف قوله تعاىل{فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف
ا ألرض وابتووا من فضل هللا} يفيد اإلابحة  ،ألنه أي البيع كان مباحا قبل منعه
بسبب شهود اجلمعة  ،فلما انتهى املنع عاد إىل حكمه السابق  ،وادخار حلوم
األضاحي يف قوله صلى هللا عليه وسلم " أال فادخروا" يفيد اإلابحة  ،ألنه كان
قبل املنع مباحا  ،فلما انفك النهي عاد احلكم إىل ما كان عليه  ،واألمر يف قوله
تعاىل{فأتوهن من حيث أمركم هللا} يفيد اإلابحة  ،ألنه أي اجلماع كان مباحا قبل
املنع بسبب احليض  ،فلما انفك النهي عاد احلكم كما كان  ،وهكذا  ،فحيثما
وجدت يف األدلة أمرا بعد حظر  ،فاعلم أنه يفيد ما كان يفيده قبل احلظر  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة التاسعة واألربعون (األمر ابألمر ابلشيء أمر به ما مل يكن املأمور األول
وسيلة يف إبالغه فقط) وهذا قول وسط بني من جعل األمر ابألمر ابلشيء أمرا به
مطلقا  ،وبني من جعله ليس أمرا به مطلقا  ،وخري األمور أوساطها  ،فإذا أمر
الشارع أحدا أن أيمر أحدا آخر  ،فهل هو أمر وجوب على املأمور األول
ومندوب يف حق املأمور الثاين ؟ أم العكس  ،أم يكون أمر وجوب يف حقهما
كليهما ؟ وصورهتا  :قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل
عنه ملا طلق ابنه عبدهللا زوجته وهي حائض " مره فلرياجعها" فاملأمور األول  :عمر
 ،واملأمور الثاين  :ابنه عبدهللا  ،فهل يكون عبدهللا بن عمر مأمورا على وجه
الوجوب أو الندب ؟ وصورة اثنية  :قوله صلى هللا عليه وسلم " مروا أوالدكم

ابلصالة وهو أبناء سبع سنني  ،واضربوهم وهم أبناء عشر سنني وفرقوا بينهم يف
املضاجع" فهل أمر األوالد ابلص الة يف هذا احلديث يدل على وجوهبا عليهم أم ال
؟ هذا هو ما تعاجله قاعدتنا  ،وقد ذكر القاعدة أن األمر ابألمر ابلشيء ختتلف
فيه حالة املأمور الثاين  ،على حسب حالة املأمور األول  ،ألن هذه القاعدة عندان
فيها مأموران  ،مأمور اول  ،ومأمور اثين  ،فتختلف حالة املأمور الثاين على حسب
اختالف حالة املأمور األول  ،فإن كان املأمور األول إمنا هو جمرد وسيلة إليصال
األمر للمأمور الثاين  ،وال دور له يف هذه املسألة إال جمرد البالغ فقط  ،فيكون
الوجوب يف األمر منصبا على املأمور الثاين  ،كما يف حديث " مره فلرياجعها " فإن
املأمور األ ول وهو عمر رضي هللا تعاىل إمنا هو وسيلة يف إبالغ أمر الشارع البنه
عبدهللا  ،فيكون الوجوب يف هذه احلالة منصبا على عبدهللا بن عمر  ،وكما يف
حديث " مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه " فإن املأمور األول هنا وهم
الصحابة الذين مسعوا منه هذا األمر إمنا هم وسيلة يف إبالغ أمر الشارع هلذا
الرجل  ،فيكون الوجوب يف هذه األوامر منصبا على املأمور الثاين  ،وهو هذا
الرجل الذي نذر أن يقف يف الشمس صائما وال يتكلم  ،فمىت ما رأيت املأمور
األول جمرد وسيلة يف إبالغ األمر  ،فاعلم يف هذه احلالة أن الوجوب منصب على
املأمور الثاين  ،وك ما يف قوله يف احلديث ملا مات ابن ابنته زينب " مروها فلتصرب
ولتحتسب  ..احلديث " فإن املأمور األول إمنا هو وسيلة فقط يف إبالغ أمر
الشارع هلا  ،فيكون الوجوب يف األمر ابلصرب واالحتساب منصبا على ابنته رضي

ِ
رسول
سئِ َل ُ
هللا تعاىل عنها  ،ويف احلديث «نَ َذ َر ْ
ت امرأة أن متشي إىل بيت هللا .فَ ُ

هللا -صلى هللا عليه وسلم  -عن ذلك ؟ فقال :إِ َّن هللا لوين عن مشيها .مروها
فلرتكب» .أخرجه الرتمذي .فاألمر هنا ينصب وجوبه على املأمور الثاين  ،ألن
املأمور األول إمنا وسيلة يف إيصال األمر له  ،وكقوله يف مرض موته " مروا أاب
فليصل ابلناس " فهو أمر وجوب يف حق املأمور الثاين  ،وهو أبو بكر رضي هللا
تعاىل عنه  ،ألن املأمور األول إمنا هو وسيلة يف إبالغ أمر الشارع له فقط ،
وهكذا  ،فمىت ما رأيت املأمور األول جمرد وسيلة  ،فاعلم أن الوجوب ينصب
على املأمور الثاين  ،واحلالة الثانية  :أن ال يكون املأمور األول جمرد وسيلة  ،بل له
دور يف تنفيذ األمر  ،وهو املطالب مبراعاة تنفيذ هذا األمر  ،فليس املأمور األول
هنا كاملأمور ا ألول يف احلالة األوىل  ،بل له دور كبري يف مراعاة تنفيذ األمر  ،فمىت
ما رأيت املأمور األول له دور يف مراعاة تنفيذ األمر فاعلم أن الوجوب ينصب
على املأمور األول  ،وأما املأمور الثاين فاألمر يف حقه مندوب ال واجب  ،كقوله
صلى هللا عليه وسلم " مروهم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني ...احلديث " فإن
الويل يف هذا احلديث ليس جمرد وسيلة يف إبالغ أمر الشارع  ،بل له دوره يف
متابعة أوالده وأمرهم ابلصالة  ،فيكون هو املأمور ابألصالة وجواب  ،وأما األوالد
فإن األمر يف حقهم أمر ندب وتعويد  ،ال أمر وجوب  ،ولعلك فقهمت الفرق
بينهما  ،فإن كان املأمور األول جمرد وسيلة يف إبالغ األمر للمأمور الثاين
فالوجوب يف هذه احلالة ينصب على املأمور الثاين  ،وإن كان املأمور األول له دور
يف تنفيذ األمر ومراعاته فيكون الوجوب منصبا على املأمور األول  ،وهو ندب يف
حق املأمور الثاين  ،وهللا أعلم .

 القاعدة املوفية للخمسني (ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور) فما ال يتم الواجب
إال به فهو واجب  ،وما ال يتم املندوب إال به فهو مندوب  ،وقد قدمنا أمثلة
لكال األمرين  ،مما يوين عن إعادته هنا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة واخلمسون ( الوسائل هلا أحكام املقاصد ) وعليه  :فاملتقرر ان
وسائل الواجب واجبة  ،واملتقرر أن وسائل املندوب مندوبة  ،واملتقرر أن وسائل
املباح مباحة  ،واملتقرر ان وسائل احلرام حرام  ،واملتقرر أن وسائل املكروه مكروهة
 ،وهللا أعلم.
 القاعدة الثانية واخلمسون ( الشريعة جاء بتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد
وتقليلها ) وهذه القاعدة هي اليت يرد هلا الدين كله أصوله وفروعه وعقائده
وشرائعه  ،فأي فرع من فروع الدين ال يتضمن جلب مصلحة او اندفاع مفسدة
فليس من الدين  ،وإن حاول من حاول أن يدخله يف الدين بنوع أتويل  ،فاهلل امر
ابلتوحيد لتقرير املصاحل وهنى عن الشرك الندفاع املفاسد  ،وأمر ابلطاعة لتقرير
املصاحل وهنى عن املعصية لدفع املفاسد  ،وأمر ابالتباع لتقرير املصاحل وهنى عن
االبتداع لدفع املفاسد  ،وأمر ابلصدق وبر الوالدين لتقرير املصاحل وهنى عن
الكذب وعق وق الوالدين  ،لدفع املفاسد  ،وأمر ابلزواج لتقرير املصاحل وهنى عن
السفاح لدفع املفاسد  ،وأمر أبداء األمانة لتقرير املصاحل وهنى عن اخليانة لدفع
املفاسد  ،وأمر أبداء احلقوق ألصحاهبا لتقرير املصاحل وهنى عن الوش والتزوير
والتدليس وأكل املال ابلباطل لدفع املفاسد  ،وأمر حبفظ األموال وحفظ النفوس
واألعراض والعقول جللب املصاحل  ،وهنى عن اإلسراف والتبذير  ،وعن قتل

النفوس بال وجه حق  ،وعن الويبة والنميمة  ،وعن شرب اخلمر لدفع املفاسد ،
وهكذا يف سائر الدين كله  ،فال جتد أمرا امر به الشارع إال ويتضمن جلب
مصلحة  ،وال جتد ي نهاك عنه الشارع ،إال ويتضمن اندفاع مفسدة  ،فأي فتوى أو
اجتهاد أو حكم ينسب للشرع يف كتب الفقهاء ال يتضمن جلب مصلحة وال
اندفاع مفسدة فليس من الدين  ،وإن زخرفه صاحبه أبنواع الزخارف  ،وأدلة هذه
القاعدة كثرية جدا ال تكاد حتصر  ،ولنا فيها رسالة مستقلة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة واخلمسون ( إذا تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدانمها )
وهذا أمر متفق عليه بني أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف اجلملة  ،وإن كانوا خيتلفون
يف بعض تفاصيلها  ،إال أن أصلها متفق عليه بينهم رفع هللا تعاىل قدرهم ومنازهلم
يف الدنيا واآلخرة  ،وبياهنا أن يقال  - :لقد تقرر يف القاعدة قبلها أن الشريعة
جاءت لتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها  ،وهذه القاعدة يف
تزاحم املصاحل  ،واألصل أن العبد ينبوي له أن حيرص على حتقيق املصاحل كلها ،
مجلة وتفصيال  ،ولكن قد يعرض لإلنسان حالة أو ظرف ال يستطيع فيها أن
حيصل املصلحتني مجيعا  ،فماذا يفعل ؟ أقول  - :اجلواب هو عني هذه القاعدة
وهو أنه ينظر إىل أعلى املصلحتني  ،ويفعلها وحيصلها  ،وإن أدى فعلها إىل ترك
املصلحة العليا فال حرج عليه  ،فالدين جاء لتكميل املصاحل وتقليل املفاسد  ،وال
ميكن أن حنقق هذا األصل إال ابلقول مبقتضى هذه القاعدة  ،واألدلة هي بعينها
األدلة السابقة يف القاعدة اليت قبلها  ،فال داعي إلعادهتا طلبا لالختصار  ،وأما
فروعها فكثرية جدا ،فمنها  :ما قرره علماء االعتقاد رمحهم هللا تعاىل من أن

احلكمة من املنع من اخلروج على والة األمور ،ولو فعلوا املعاصي ،ولو فعلوا
الكبائر ،حقنا للدماء ودرءا للفتنة الدمهاء وحفظا جلناب املسلمني من االفرتاق
واالختالف والعلماء ذكروا هذه احلكمة ،واستنبطوها من النصوص ،وهذه احلكمة
داخلة حتت قاعدة اجتماع املفاسد واملصاحل ،وأنه إذا وجد مفسداتن ال ميكن
تركهما فإننا نرتكب املفسدة الصورى لدفع الكربى ،وإذا وجد مصلحتان ال ميكن
فعلهما نفعل املصلحة الكربى ،وندفع املصلحة الصورى .ومنها  :أن القول
الصحيح أن إمام الصالة ينبوي له مراعاة أحوال املأمومني من حيث طول الصالة
وقصرها  ،فال ينبوي له أن يطول ابلناس تطويال ينفرهم من الصالة ويثقلها عليهم
 ،وال ينبوي له أن ينقرها نقر الوراب ال يراعي فيها خشوعا وال خضوعا  ،بل
الوسطية يف هذا األمر مطلوبة واحلكم الفصل والوسط هو ما وردت به السنة
املطهرة  ،فالتطويل يف القراءة وإن كان فيه مصلحة إال أن مصلحة التخفيف على
الناس مقدمة عليها  ،ألنه إن تعارض مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدانمها ،
ومنها  :ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعله من أنه رمبا كان يعمل العمل أايما
مث يرتكه  ،ويعلل هذا الرتك خبوفه أن يفرض على الناس  ،كما فعله يف قيام رمضان
مجاعة  ،ففي حديث عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أن النيب عليه الصالة
الناس،
السالم صلى يف املسجد ،فصلى بصالته ٌ
انس  ،مث صلَى من ال َقابلَة ،ف َكثُـ َر ُ
مث اجتمعوا من ِ
أصَب َح قال (( قد
رسول َ
الليلة الثالثة ،فَـلَم َخيْرج إليهم
ُ
هللا ،فلَما ْ
َُ َ
ض عليكم
أيت الذي صَنـ ْعتُم ،وَمل ميََْنـ ْعين من اخلروج إليكم إَال أين َخ ِش ُ
ر ُ
يت أن تُـ ْف َر َ

)) وذلك يف رمضا َن  .وهذا يف السنة له شواهده  ،وهذا الفعل تعارض فيه

مصلحتان  ،مصلحة الفعل  ،وهو نوع تعبد هلل تعاىل  ،ومصلحة الرتك  ،ألن فيها
احلماية من أن يفرض على الناس فيعجزوا عنه  ،فقدم النيب صلى هللا عليه وسلم
املصلحة املرتتبة على الرتك على املصلحة املرتتبة على الفعل  ،ألنه إن تعارض
مصلحتان روعي أعالمها بتفويت أدانمها  ،ومنها  :احلق احلقيق ابلقبول أن العبد
ال جيوز له أن يزكي نفسه وال أن ميدحها  ،ملا فيه من دخول العجب ورؤية الذات
وملا فيه من قلة األدب وذهاب احلياء ،وملا فيه من القبح الظاهر يف قلوب الناس ،

وألن هللا تعاىل قال { أَ َمل تَـر إِ َىل الَّ ِ
اّللُ يُـ َزّكِي َمن يَ َشاء }
ذ
ين يُـ َزُّكو َن أَن ُف َس ُه ْم بَ ِل ّ
َ
ْ َ
وقال تعاىل { فَ َال تُـ َزُّكوا أَن ُف َس ُك ْم ُه َو أَ ْعلَ ُم ِمبَ ِن اتـَّ َقى } فرتك تزكية النفس مصلحته
ظاهرة  ،ولكن هذه املصلحة إن عارضها مصلحة أخرى أعلى منها فتكون التزكية
يف هذه احلالة أفضل  ،على حسب احلاجة  ،وذلك كاملناصب الدينية اليت ال
تصلح إال لواحد يف البلد  ،وخيف من توليها ممن ال أهل له  ،فعليه لزاما أن
ينصب نفسه هلا  ،وال ينبوي له أن يرتكها  ،ملا يف ذلك من املصاحل العامة  ،وهللا
أعلم.
القاعدة الرابعة واخلمسون ( إذا تعارض مفسداتن روعي أشدمها ابرتكاب أخفهما)
وعليها  :فيجوز إسقاط اجلنني مع أن إسقاطه مفسدة إن كان يف بقائه خطر حمقق على
حياة أمه  ،ألنه أعظم مفسدة  ،وجيوز الكالم يف الصالة لتحذر الوافل عن اهللكة مع ان
الكالم فيها مفسدة ولكننا نستدفع هبا مفسدة إهالك النفس او تفلها وهي املفسدة
األعظم  ،وجيوز يف األصح للمرأة إن أسلمت يف دار احلرب أن تسافر إىل دار اإلسالم
ولو بال حمرم  ،ألن مفسدة بقائها يف دار الكفر أعظم من مفسدة سفرها بال حمرم ،
وجيوز احلجر على أصحاب األمراض املهلكة املعدية  ،لئال ينشر مرضهم املهلك يف

الن اس  ،فنستدفع املفسدة الصورى وهي احلجر عليهم ،تلك املفسدة الكربى وهي
عطب الناس وهالكهم  ،والراجح أنه جيوز شق بطن امليتة اليت بداخلها جنني إن رجوان
أو غلب على ظننا حياته مع أن شق بطن امليت فيه مفسدة  ،ولكن ترك اجلنني حىت
ميوت أيضا يف بطنها فيه مفسدة أعظم  ،واملشروع ملن رأى حية أو عقراب وهو يف الصالة
 ،فإنه يقتلها  ،حىت وإن أدى هذا إىل الفعل الكثري  ،حلديث (( اقتلوا األسودين يف
الصالة )) احلية والعقرب  ،واحلديث جيد مع أن احلركة يف الصالة مفسدة  ،ولكن

مفسدة إيذائهما للناس أعظم وأكرب  ،فتقدم املفسدة العليا على املفسدة الصورى ،

والقول الصحيح أن الواصب له أن يركب الدابة املوصوبة لردها إىل صاحبها ،فإن
احتباسها عن صاحبها وحرمانه منها مفسدة  ،واستعمال الواصب هلا لردها مفسدة أيضا
 ،ولكنها أخف من املفسدة األوىل  ،والراجح جواز إجراء التطبيب للمرأة من الرجل
والعكس إذا مل ميكن غري ذلك ألن هذا فيه دفع ملفاسد عظيمة ؛ ألنه لو ترك املريض
وحالته املرضية ومل يعاجل منها حلصلت بذلك األضرار الكبرية واملفاسد الكثرية  ،فنتحمل
دفعا للمفسدة
مفسدة تطبيب الرجال للنساء  ،والنساء للرجال إذا مل يكن إال ذلك ً

الكربى ابرتكاب املفسدة الصورى  .بل إن قتل اخلضر للوالم وخرقه للسفينة كله مما
يدخل حتت هذه القاعدة العريقة يف الفقه اإلسالمي  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة واخلمسون ( إن تعارضت مفسدة ومصلحة قُ ِّد َم األرجح منهما)
فإن كانت املصلحة أكرب من املفسدة املعارضة فال جرم أننا يف هذه احلالة نقول :

جل ب املصاحل مقدم على دفع املفاسد  ،وإن كانت املفسدة أكرب من املصلحة
املعارضة  ،فال جرم أننا يف هذه احلالة نقول  :دفع املفاسد مقدم على جلب
املصاحل ،فاجلهاد وإن كان فيه قتل النفس  ،وهو مفسدة ولكنها تعترب مفسدة

صورى يف جانب تلك املصاحل العظيمة اليت جتنيها األمة من اجلهاد ابلنفس  ،فلم
ينظر الشرع إىل تلك املفسدة الصورى يف مقابل تلك املصلحة الكربى  ،وكلمة
احلق عند السلطان اجلائر وإن كان فيه مفسدة وتعريض للنفس للخطر  ،ولكن مل
ينظر هلا بعني االعتبار يف جانب تلك املصلحة الكربة اليت تتحقق من كلمة احلق
عنده  ،وضرب من بلغ عشرا لرتك الصالة فيه مفسدة  ،ولكنها ال تساوي شيئا
جبانب تلك املصلحة العظيمة اليت ستتحقق له يف واقعه ومستقبله ودينه ودنياه من
احملافظة على الصالة  ،وتعويده عليها وترهيبه من تركها  ،وضرب املرأة الناشر إن
مل يفد فيها الوعظ واهلجر ضراب غري مربح مع ما فيه من املفسدة إال ان الشارع مل
ينظر له يف جانب تلك املصلحة العظيمة اليت سيحققها هذا الضرب من استقامتها
على طاعة زوجها وحمافظتها على قيام وسالمة كيان أسرهتا  ،وكذلك العكس ،
مبعىن أنه مىت ما كانت املفسدة أكرب من املصلحة فالواجب دفع املفسدة وال ينظر
إىل املصلحة الفائتة بعني االعتبار  ،فقوم نوح عليه السالم ملا صوروا صور
الصاحلني ووضعوها يف جمالسهم كانوا ال يريدون إال تلك املصلحة اجلزئية وهي
تذكر أحوال الصاحلني واالجتهاد يف الطاعة  ،ولكنهم وقعوا يف املفسدة العظمى
وهي عبادة تلك الصور من دون هللا تعاىل  ،وكان الواجب عليهم أن يدفعوا
املفسدة العظمي إبتالف هذه الصور وعدم صنعها أصال  ،والكذب يف احلديث
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعظم مفسدة من مصلحة ترغيب الناس هبذه
املوضوعات يف الدين  ،فالواجب تركه دفعا للمفسدة  ،والقول الصحيح أن
اجملاهر ابملعاصي يشرع هجره إذا كان يف هجره مصلحة راجحة ومل يرتتب على

ذلك مفسدة أعظم من تلك املفسدة اليت حصل اهلجر بسببها ،وذلك حسب
غلبة الظن يف ذلك  ،ويشرع كتم العلم إن كان يف تعليمه مفسدة أرىب من املصلحة
املرجوة من تعليمه  ،إىل زوال هذه املفسدة  ،وترك السنة أحياان من ابب دافع
فساد ذات البني مشروع  ،كما ترك النيب صلى هللا عليه وسلم بناء البيت على
الصفة احملبوبة وهي مصلحة  ،ولكنها صورى يف جانب تلك املفسدة الكربى واليت
هي خوف افتتان الناس ممن هو حديث عهد جباهلية  ،وكان يرتك قتل املنافقني مع
أن قتلهم فيه مصلحة  ،دفعا للمفسدة الكربة وهي أن ال يتحدث الناس ان حممدا
يقتل أصحابه  ،وتوريب الربك إذا زنت عاما خارج بالدها  ،فيه مصلحة  ،ولكن
إن خيف عليها املفسدة األكرب من هذه املصلحة فيكون توريبها حببسها  ،وابب
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ال بد وان يبىن على هذه القاعدة  ،فإن األمر
ابملعروف فيه جلب مصلحة  ،ولكن إن تضمن األمر ابملعروف وقوع منكر أعظم
مفسدة من املصلحة املرجوة فالواجب ترك األمر ابملعروف يف هذه احلالة  ،وإن
أدى إنكار املنكر إىل الوقوع فيما هو أنكر منه فالواجب ترك اإلنكار يف هذه
احلالة  ،والندي عن التطوع املطلق يف األوقات املعلومة  ،إمنا هو لدفع مفسدة
مشاهبة املشركني يف سجودهم للشمس  ،فلم ينظر الشارع إىل مصلحة التنفل ،
دفعا لتلك املفسدة الكربى  ،والفروع كثرية جدا  ،فال نقول أبن درء املفاسد مقدم
على جلب املصاحل مطلقا  ،وال نقول ابن جلب املصاحل مقدم على دفع املفاسد
مطلقا  ،بل نقول  :املقدم هو األرجح واألغلب  ،فإن غلبت املصلحة على

املفسدة قدم جلب املصلحة على دفع املفسدة  ،وإن غلبت املفسدة على
املصلحة قدم دفع املفسدة على جلب املصلحة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة واخلمسون (ال تكليف إال بعلم وذكر واختيار) وضد العلم
اجلهل  ،وضد الذكر النسيان  ،وضد االختيار اإلكراه  ،فال تكليف على جاهل ،
وال على انس  ،وال على مكره  ،لقوله تعاىل{ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان}
وقوله تعاىل{ال يكلف هللا نفسا إال وسعها} وقوله تعاىل{من كفر ابهلل من بعد إميانه
إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان} ويف احلديث " إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ
والنسيان وما استكرهوا عليه} ويف احلديث " من نسي صالة أو انم عنها فليصلها
إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك " ويف احلديث " من نسي وهو صائم فأكل أو
شرب فليتم صومه  ،فإمنا أطعمه هللا وسقاه "  ،وبناء عليها  :فال يؤثر حمظور احلج
إال بذكر وعلم وإرادة  ،فما وقع فيه احملرم من احملظورات وهم جاهل ومثله جيهل ،
أو ٍ
انس  ،او مكره  ،فإنه ال يرتتب عليه أثر فعله هذا  ،وال يؤثر مفسد الصوم إال
بذكر وعلم وإرادة  ،فمن أكل أو شرب مكرها او انسيا  ،او احتجم جاهال أبهنا
من مفسدات الصوم  ،او جامع زوجته انسيا صومه  ،فال شيء عليه  ،وال يؤثر
مفسد الصالة إال بذكر وعلم وإرادة  ،فمن تكلم يف الصالة جاهال او انسيا فال
شيء عليه  ،ومن صلى ابلنجاسة انسيا او جاهال فال شيء عليه  ،فال ترتب أثر
الفعل املمنوع إال يف حق من فعله عاملا  ،وذاكرا  ،وخمتارا  ،ولكن مىت اختالل
واحدة من هذه األمور يف فعل من األفعال فال ترتب عليه أثره  ،وهللا أعلم.

 القاعدة السابعة واخلمسون (كل جهل معجوز عن رفعه فعذر ) وذلك ألن هللا
تعاىل قد أر برفع اجلهل يف كتابه يف قوله تعاىل{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال
تعلمون} فسؤال أهل الذكر يتضمن األمر برفع اجلهل  ،فيكون األمر برفع اجلهل
من واجبات الشريعة  ،واملتقرر يف القواعد أن التكاليف الشرعية منوطة ابلقدرة
على العلم والعمل  ،واملتقرر انه ال واجب مع العجز  ،فمن ال يقدر على رفع
اجلهل عن نفسه بسبب من األسباب  ،فما فعله من احملظورات جاهال جهال غري
مقدور علي رفعه  ،أو تركه من املأمورات جاهال جهال ال يقدر على رفعه فهو عند
هللا تعاىل معذور يف فعل احملظور أو خمالفة املأمور  ،وأما من كان قادرا على رفع
اجلهل عن نفسه ووسائل رفعه متوفرة ومقدور عليها ولكنه هو من كسل أو فرت أو
تقاعس عن رفع جهله  ،فال يعترب جهله هذا من اجلهل الذي يعذر فيه  ،فهو آمث
إن وقع يف احملظور  ،وآمث إن فوت املأمور  ،ألن جهله هذا ليس من اجلهل
املعجوز عن رفعه  ،فكل جهل معجوز عن رفعه فهو عذر  ،وكل جعل مقدور
على رفعه فليس بعذر  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة واخلمسون (الكفار خماطبون بفروع الشريعة) وهو قول اجلمهور ،
لقوله ت عاىل{ما سلككم يف سقر قالوا مل نك من املصلني} وهو من فروع الشريعة
{ومل نك نطعم املسكني} وهو من فروع الشريعة{وكنا خنوض مع اخلائضني}وهو
من فروع الشريعة {وكنا نكذب بيوم الدين} وهذا من أصوهلا  ،فلما بني هللا تعاىل
أهنم يوم القيامة سيعذبون على ما تركوه من هذه ال فروع أفاد هذا أهنم كانوا
مطالبني هبا يف الدنيا  ،فلو مل يكونوا مطالبني هبا يف الدنيا لكان تعذيبهم عليها يف

اآلخرة من الظلم  ،وهللا تعاىل منزه عنه  ،فأفاد هذا أهنم مطالبون بفروع الشريعة ،
ولقوله تعاىل{فويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة} وقد فسرت ابلزكاة املعنوية
وهي اإلسالم  ،وابلزكاة احلسية  ،وهي زكاة املال  ،وال تنايف بني هذين التفسريين
 ،واملتقرر ان اللفظ إن احتمل معنيني ال تنايف بينهما فإنه حيمل عليهما  ،فيعذبون
يوم القيامة على ترك اإلسالم وهو الزكاة املعنية  ،وعلى تركهم أداء الزكاة احلسية
وهي زكاة املال  ،وقال تعاىل{والذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر} وهو من
األصول{وال يقتلون النفس اليت حرم هللا إال ابحلق} وهو من الفروع{وال
يزنون}وهو من الفروع {ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم القيامة
وخيلد فيه مهاان} فلما بني هللا تعاىل أهنم يعذبون على تركهم للفروع علنا جزما
أبهنم كانوا مطالبني هبا يف الدينا  ،وعليه  :فالكفار مطالبون ابلصالة ومبا يصححها
وهو اإلسالم  ،ومطالبون ابلزكاة ومبا يصححها وهو اإلسالم  ،وابحلج ومبا
صححه وهو اإلسالم  ،وبوري ذلك من فرع التشريع  ،فهم مطالبون ابلعقائد
العلمية  ،وابلشرائع العملية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة واخلمسون (اإلسالم شرط صحة ال وجوب ) وهذا هو احلق من
أقوال أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،وبيانه أن نقول  :إن شرط الصحة هو الشرط
الذي إن فات فتفوت الصحة بفواته  ،وأما شرط الوجوب فهو الشرط الذي إن
فات فيفوت بفواته وجوب العبادة يف الذمة فقط  ،وقد يكون الشرط الواحد
شرط وجوب وشرط صحة يف نفس الوقت كالعقل ابلنسبة للعبادات  ،فاإلسالم
يف أصح أقوال أهل العلم رمحهم هللا تعاىل شرط صحة ال شرط وجوب  ،أي أن

بفواته تفوت الصحة  ،ولكن وجود الكفر ال مينع من انعقاد وجوب العبادة يف
الذمة  ،فالكفر كاحلدث  ،فلو دخل عليك وقت الصالة وأنت حمدث  ،فهل
جتب عليك الصالة مع أنك ال تزال حمداث ؟ واجلواب  :نعم  ،فوجود احلديث ال
مينع من انعقاد الوجوب يف الذمة  ،فالكفر كذلك  ،ولكن لو صليت بال طهارة
من احلدث لكانت صالتك ابطلة  ،فكذلك لو صلى الكافر قبل إسالمه فصالته
ابطلة  ،فإذا دخل وقت الصالة فوجوهبا ينعقد يف ذمة الكافر  ،ولكن هو مطالب
يف نفس الوقت بتحقيق شرط صحتها  ،وهو اإلسالم  ،كما أن احملدث لو دخل
عليه وقت الصالة فهو مطالب هبا  ،ومطالب بتحقيق شرط صحتها هو الطهارة ،
ألن املتقرر أن األمر ابلشيء أمر به  ،ومبا ال يصح إال به  ،فالكافر مأمور ابلصالة
ومأمور بشرط صحتها وهو اإلسالم  ،ومأمور ابلزكاة ومأمور بشرط صحتها وهو
اإلسالم  ،ومأمور ابحلج ومأمور مبا يصححه وهو اإلسالم  ،فاإلسالم يف أصح
القولني شرط صحة ال شرط وجوب  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الوفية للستني (العقل شرط لوجوب األشياء الشرعية وصحتها ) نعم ،
وهذا هو ما اتفق عليه أئمة اإلسالم رمحهم هللا تعاىل  ،فقد أمجع أهل العلم رمحهم
هللا تعاىل على ان العقل من شروط الوجوب  ،ومن شروط الصحة يف نفس الوقت
 ،فقوهلم ( العقل شرط وجوب ) أي أن العبادات ال جتب يف ذمة اجملنون  ،فال
جتب علي ه صالة وال حج وال عمرة وال تربية حلية وال بر بوالدين  ،ألن قلم
التكليف مرفوع عنه  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم " رفع القلم عن ثالثة  :عن
اجملنون حىت يعقل " وألن املقصود من التعبد إمنا هو قصد االمتثال والطاعة هلل

تعاىل  ،واجملنون ال يتصور منه هذا القصد  ،وألن العقل مناط التكليف  ،فال
تكليف إال بعقل  ،وال يرتتب حترمي احملرمات يف ذمته  ،فلو زىن او سرق او كذب
أو قذف أو قتل أو أسبل ثيابه أو عق والديه  ،فكل ذلك ال أيمث عليه  ،نعم جيب
الضمان على وليه يف إتالفه  ،ولكن هو يف ذاته ال يرتتب عليه شيء من اإلمث ،
فلو فوت اجمل نون شيئا من املأمورات فإنه ال أيمث بتقويته  ،ولو فعل شيئا من
احملرمات فإنه ال أيمث بفعله  ،وأمجع أهل العلم ابن اجملنون ال تصح عقوده  ،وال
فسوخه  ،وال طالقه  ،وال ميينه  ،وال نذره  ،وال شهادته  ،وال إقراره  ،وال أقواله ،
وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة والستون (التمييز شرط لصحة الشرعيات ووجوهبا إال يف
النسكني ) فالتمييز من شروط الصحة  ،ومن شروط الوجوب يف نفس الوقت ،
فال وجوب للعبادة وال صحة إال ابلتمييز  ،وقد اختلف اهل العلم رمحهم هللا تعاىل
يف تعريفه على قولني  :فمنهم من عرفه ابحلد  ،ومنهم من عرفه ابلعد  ،واألصح
عندي وهللا تعاىل أننا نعرفه ابلعد  ،ال ابحلد  ،فمن بلغ سبعا فهو املميز  ،وما
دوهنن فليس مبميز  ،واملقصود ببلوغه سبعا أي خلع السابعة ودخل يف الثامنة ،
واألصل يف هذا قوله صلى هللا عليه وسلم " مروهم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني
 ..احلديث " فأفاد هذا أن من دون السبع فإنه ال يؤمر بشيء من العبادات ،
فهذا أقل سن حيصل به التمييز  ،فالصالة ال تصح إال من مميز  ،والصوم ال يصح
إال من مميز  ،ولكنه استثىن من هذه القاعدة عبادتني بقوله ( إال يف النسكني ) أي
احلج والعمرة  ،فيصحان من غري املميز  ،ملا رواه مسلم يف الصحيح من حديث

ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ان النيب صلى هللا عليه وسلم لقي قوما ابلروحاء
فقال " من القوم ؟" قالوا  :املسلمون  ،قالوا  :ومن أنت ؟ قال " أان رسول هللا "
فرفعت امرأة منهم صبيا  ،وقالت  :اي رسول هللا  ،أهلذا حج ؟ قال  ":نعم  ،ولك
أجر " ولكنها ال جتزئ ه عن حجة اإلسالم يف قول عامة أهل العلم رمحهم هللا تعاىل
 ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية والستون ( كل عبادة جتب ابلبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها)
حلديث " مروهم ابلصالة وهو أبناء سبع سنني  ،واضربوهم عليها وهو أبناء عشر
سنني  ،وفرقوا بينهم يف املضاجع " حديث جيد  ،وألن الصحابة كانوا يصومون
صبياهنم  ،فإذا جاعوا أعطوهم اللعب من العهن يتلهون هبا حىت غروب الشمس ،
وكان الصحابة حيججون صبياهنم معهم  ،فكانوا يهلون عنهم  ،ويرمون عنهم ،
وذلك حىت إذا وجبت عليهم العبادات فإذا نفوسهم قد تعودت عليها  ،وعرفت
الواجب فيها وما يصلح فيها مما ال يصلح  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والستون ( أجر تعبدات الصيب له وملن أمره أو دله عليها ) لقوله
يف احلديث " نعم  ،ولك أجر " فقوله " نعم " دليل على أن أجر عبادة الصيب غري
البالغ له  ،وقوله " ولك أجر " دليل على أن من أمره او دله على هذه العبادة
وأعانه عليها أن من األجر مثل أجره  ،ولعموم حديث أيب مسعود البدري
األنصاري رضي هللا تعاىل عنه قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من دل على
خري فله مثل أجر فاعله " رواه مسلم  ،ولعموم حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل

عنه قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم " من دعا إىل هدى كان له من األجر
مثل أجور من اتعبه  ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيء " رواه مسلم  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والستون (البلوغ شرط وجوب ال صحة) فال جتب التعبدات إال
على البالغ  ،حلديث " رفع القلم عن ثالثة  :وعن الصوري حىت يكرب " فمىت ما
وجدت عالمة من عالمات البلوغ املعروفة فتثبت التكاليف الشرعية هبا  ،فمن
أنزل منيه دفقا بلذة  ،أو نبت الشعر اخلشن حول قبله  ،أو بلغ مخس عشرة سنة
 ،أو حاضت املرأة فقد ثبت التكليف  ،فأول عالمة من هذه العالمات توجد فهي
كافية ابلقول بثبوت التكاليف الشرعية  ،فإن قلت  :وما برهانك على أن نزول
املين من عالمات التكليف ؟ فنقول  :حديث " وعن الصيب حىت حيتلم " وحديث
" ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار " فإن قلت  :وما برهانك على أن نبات
الشعر اخلشن حول القبل من عالمات التكليف ؟ فنقول  :حديث عطية القرظي
 ،قال  :عرضنا على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم قريضة  ،فكان من أنبت قتل
 ،ومن مل ينبت مل يقتل  ،فكنت ممن مل ينبت فخلي سبيلي " رواه األربعة  ،فإن
قلت  :وما برهانك على أن بلوغ مخس عشرة سنة من عالمات التكليف ؟ فنقول
 :حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما يف الصحيحني قال  :عرضت على النيب
ص لى هللا عليه وسلم يوم أحد  ،واان ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين  ،وعرضت
عليه يوم اخلندق ،وأان ابن مخس عشرة سنة فأجازين " والبن حبان " فلم جيزين ،
ومل يرين قد بلوت " فإن قلت  :وما برهانك على أن نزول حيض املرأة عالمة على
بلوغها ؟ فنقول  :اإلمجاع  ،فقد أمجع أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على أن نزول

احليض يف وقت إمكانه عالمة من عالمات البلوغ  ،ولكنهم اختلقوا يف وقت
اإلمكان فقط  ،وحلديث " ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار " أي من بلوت سن
احمليض  ،وكانت ممن حيضن  ،أي بلوت  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة والستون (النهي املتجرد عن القرينة يفيد التحرمي ) وهذا هو احلق
من أقوال أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،فمىت ما رأيت صيوة النهي يف الكتاب او
السنة وكانت جمردة عن القرينة الصارفة فاعلم أهنا تفيد التحرمي ،

لقوله تعاىل { َوَما

نَ َها ُك ْم َعْن ُه فَانتَ ُهوا } وهذا دليل على أنه ال مساغ من الرتك مع النهي  ،ألن قوله " فانتهوا " أمر ابلرتك ،
واألمر يفيد الوجوب  ،أي جيب عليكم أن ترتكوا هذا املنهي عنه  ،وضد الوجوب التحرمي  ،فمن مل يرتك
األمر املنهي عنه فقد خالف األمر الواجب يف اآلية يف قوله " فانتهوا " ومن خالف الواجب فإنه لزاما يقع
يف ا حملرم  ،فأفاد هذا أن النهي للتحرمي إال ما ورد له الصارف  ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم " ما هنيتكم
عنه فاجتنبوه  ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " فقوله " فاجتنبوه " أمر ابالجتناب وهو املباعدة
والرتك  ،واألمر للوجوب  ،فمن مل جيتنب ما هني عنه فقد خالف الواجب  ،ومن خالف الواجب فقد وقع
يف األمر احملرم  ،فأفاد هذا أن النهي يفيد التحرمي  ،فهذا احلديث فيه األمر ابالنتهاء عما هنى عنه الرسول

صلى هللا عليه وسلم من غري استثناء ،واألمر للوجوب ،

وإلامجا الصحابة  -وحسبك به  -حيث أهنم

 رضي هللا عنهم  -كانوا يستدلون على حترمي الشيء ابلنهي عنه  ،فكانوا  -رضي هللا عنهم  -ينتهونمبجرد مسا النهي وكانوا يعاقبون من يفعل املنهي عنه فاستدالهلم ابلنهي على التحرمي  ،وانتهائهم عن
املنهي عنه ومعاقبتهم َم ْن فعله دليل واضح على أن الصيغة حقيقة يف التحرمي  ،فإذا استعلمت يف غريه
كانت جمازاً  ،وفهمهم  -رضي هللا عنهم  -حجة ألهنم من فصحاء العرب  ،وعليه  :فالصحيح ان النهي

عن االستنجاء ابليمني للتحرمي  ،إذ ال صارف  ،والقول الصحيح  :أن النهي عن استقبال القبلة
واستدابرها للتحرمي إذ ال صراف  ،وأما استدابر النيب صلى هللا عليه وسلم هلا يف
حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما يف الصحيحني فهو من مجلة خصوصياته

كما حبثناه يف موضع آخر  ،والصحيح أن النهي عن غمس اليد بعد القيام من نوم
الليل للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحصح أن النهي عن تلقي الركبان للتحرمي إذ ال
صارف  ،والصحيح أن النهي عن الصالة يف مبارك اإلبل للتحرمي إذ ال صارف ،
والصحيح أن النهي عن النمص للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحيح أن النهي عن
اتباع النساء للجنائز للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحيح أن النهي عن إنشاء النذر
وابتدائه للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحيح أن النهي عن إفراد يوم اجلمعة ابلصوم
للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحيح أن النهي عن قتل النملة والنحلة واهلدهد
والصرد للتحرمي إذ ال صارف  ،والصحيح أن النهي اشتمال الصماء للتحرمي إذ ال
صارف  ،وهكذا يف مجيع ما أيتيك يف املناهي الشرعية يف الكتاب والسنة ،
فالواجب عليك أيها املوفق ان حتملها على التحرمي مباشرة إال إن وجدت هلا
صارفا يصرفها عن ابهبا إىل ابب الكراهية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والستون ( األمر ابلشيء هني عن ضده  ،والنهي عن الشيء أمر
بواحد من أضداده ) فاألمر إبعفاء اللحية هني عن حلقها  ،واألمر ابلقيام يف
صالة الفريضة هني عن اجللوس يف حمل القيام  ،واألمر بصرف العبادة هلل تعاىل هني
عن صرفها لوريه سبحانه وتعاىل  ،واألمر ابلصدق هني عن الكذب  ،واألمر أبداء
األماانت هني عن جحودها  ،واألمر حبفظ النفوس هني عن قتلها  ،واألمر حبفظ
األموال هني عن اإلسراف والتبذير فيها  ،واألمر ابإلنفاق على الزوجة هني عن
قطعها او التقصري في ها  ،وهكذا  ،فكل ما أمرك الشارع به  ،فاعلم أنه ضمنا
ينهاك عن ضده  ،وأما النهي عن الشيء فإنه يعترب امرا بضده إن مل يكن له إال

ضد واحد فقط  ،وأما إن كان له أضداد كثرية  ،فيكون النهي عن الشيء أمر
بواحد من أضداده  ،فالنهي عن االستجمار ابليمني أمر ابالستجمار ابليد الشمال
 ،والنهي عن الشرك أمر ابلتوحيد  ،والنهي عن االبتداع أمر ابالتباع  ،والنهي عن
الكذب أمر ابلصدق  ،والنهي عن اإلسبال أمر ابلتقصري  ،والنهي عن اتباع اهلوى
أمر ابتباع احلق اهلدى  ،والنهي يف قوله " ال يفرك مؤمن مؤمنة " أمر ابملعاشرة
ابملعروف واإلحسان إىل الزوجة  ،والنهي عن الويبة أمر حبفظ األعراض  ،والنهي
عن النميمة أمر مبا يوجب بقاء احملبة الدينية واألخوة الشرعية  ،والنهي عن
الوضب يف قوله " ال توضب " أمر برتك تعاطي األسباب املوجبة له  ،والنهي عن
أكل املوال ابلباطل أمر حبفظ املال وأن األصل فيه العصمة  ،واحملافظة على
احلقوق  ،وهني الشهداء عن اإلدالء ابلشهادة إذا ما دعوا يف قوله تعاىل{وال أيب
الشهداء إذا ما دعوا} يتضمن األمر أبداء الشهادة على وجهها  ،والنهي عن
الوش أمر ابألمانة والتبيني والنصح  ،والنهي عن بيع الورر أمر مبعرفة املبيع
وحتديده ونفي جهات اجله الة عنه  ،والنهي عن االختصاء أمر ابلسعي يف تكثري
األمة  ،والنهي عن إخراج املطلقة الرجعية من البيت أمر ابلبقاء فيه إىل انتهاء
العدة  ،والنهي عن اجلزع أمر ابلصرب  ،والنهي عن الرايء أمر ابإلخالص  ،وهكذا
 ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة والستون ( النهي املتجرد عن القرينة يفيد الفورية ) أي فورية
الرتك  ،ودوام الرتك إال بدليل يدل على أن النهي عن هذا األمر املخصوص هني
مؤمد  ،ال مؤبد  ،وقد كان الصحابة ميتثلون النهي ابلرتك الفوري حيثما يصدر من

الشارع  ،كما أراقوا اخلمور فورا وتركوا شرهبا فورا ملا علموا بنزول النهي املطلق
عنها  ،وكما ابدروا ابمتثال النهي فورا عن القراءة يف الصالة اجلهرية بوري الفاحتة ملا
مسعوا النهي من النيب صلى هللا عليه وسلم  ،بال مماحلة وال مشاورة وال حوار
يذهب هيبة الشرع وحيمل النفوس على طويان الرتك والتساهل  ،ومن غري سؤال ،
هل هذا النهي للتحرمي او للكراهة  ،بل هو االمتثال الفوري املتضمن لتعظيم
القلوب حلرمات هللا تعاىل وتعظيم دينه وشريعته  ،وكما امتثلوا النهي الوارد يف
حترمي املخابرة  ،فور العلم به  ،وكما عاقب عبدهللا بن املوفل قريبا له ملا حدثه عن
النهي عن اخلذف مث رآه بعد ذلك خيذف  ،أي انه مل ميتثل النهي فورا  ،فاستحق
العقوبة  ،ويف الصحيحني من حديث علي رضي هللا عنه قال  :ـ كساين النيب صلى
هللا عليه وسلم حلة سرياء فخرجت فيها فرأيت الوضب يف وجهه فشققتها بني
نسائي  ،وهذا دليل على فورية االمتثال  ،وألن فورية االمتثال بعد صدور النهي
دليل على تعظيم القلب هلل تعاىل  ،وألنه أبرأ للذمة  ،وأبعد عن التبعة  ،وأبعد عن
تسويل الشيطان وقطع للطريق أمامه  ،وأبعد عن استيالء النفس األمارة ابلسوء
على القلب والعقل ابلتسويف والتأخري  ،وهذه القاعدة متفق عليها بني أهل العلم
رمحهم هللا تعاىل  ،فال خالف بني األصوليني أن النهي على الفور فمىت هناك
املشرع وجب عليك االمتثال وال جيوز لك الرتاخي  ،فمىت ما علمت وفقك هللا
تعاىل بشيء هناك عنه الشارع فالواجب عليك فورا ان تقول  :مسعنا وأطعنا وانتهينا
 ،وهللا أعلم.

 القاعدة الثامنة والستون( النهي املتجرد عن القرينة يفيد الفساد ) وهذا عليه عامة
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ال سيما إن كان النهي يرجع إىل ذات
العبادة أو شرط صحتها  ،كالنهي عن اجلماع قبل التحلل األول يف احلج فون
الصحابة متفقون على أنه مفسد للحج  ،وكالنهي عن الذبح لوري هللا تعاىل فإن
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل متفقون على أنه ميتة فاسدة ال حيل أكلها  ،وكالنهي
عن الراب يوجب فساد عامة العقود املبنية على الراب  ،فكل عقد يتضمن الراب حاال
او مآال فهو ابطل وفاسد  ،وكالنهي عن الورر فيما هو مقصود يف حديث أيب
هريرة رضي هللا تعاىل عنه فإنه يوجب التحرمي والفساد يف نفس الوقت  ،وكالنهي
عن ال تنفل املطلق يف أوقات النهي فهو يفيد التحرمي والفساد يف نفس الوقت ،
وكالنهي عن الصالة بال طهارة فهو يفيد التحرمي وفساد الصالة يف نفس الوقت ،
وكالنهي عن الصالة يف املقربة أو يف املساجد اليت فيها القبور فإنه هني يفيد
التحرمي وفساد الصالة يف نفس الوقت  ،وكالنهي عن صوم يوم اجلمعة مفردا فهو
هني يفيد التحرمي وفساد الصوم يف نفس الوقت  ،وكالنهي عن صوم يومي العيدين
فهو هني يفيد التحرمي وفساد الصوم يف نفس الوقت  ،وكالنهي عن التعبد بشيء
من البدع فهو هني يقتضي التحرمي والفساد يف نفس الوقت  ،وكالنهي عن نكاح
احملرم فهو هن ي يقتضي التحرمي ويقتضي فساد العقد يف نفس الوقت  ،وكالنهي عن
النكاح بال ويل  ،فهو هني يفيد التحرمي وفساد العقد يف نفس الوقت  ،وكالنهي
عن الصالة يف مبارك اإلبل فهو هني يفيد التحرمي وفساد الصالة يف نفس الوقت ،
وهكذا ن وفقك هللا  ،ولكن إن وردت القرينة اليت تدل على أن هذا النهي بعينه

ال يفيد إال التحرمي فقط  ،ولكنه ال يفيد الفساد فإننا نقول ابنه حمرم فقط ن
ولكنه صحيح يف ذاته  ،كالنهي عن تلقي الركبان فهو للتحرمي ولكن البيع لو وقع
فإنه صحيح ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رتب اخليار عليه  ،فلو كان ابطال
وفاسدا ملا ترتب عليه اخليار  ،فرتتيب اخليار دليل الصحة  ،وكبيع املصراة  ،فون
التصرية وهي حبس اللنب يف الضروع تورياي ابملشرتي هذا منهي عنه يف الصحيحني
من حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال تصروا اإلبل والونم "
ولكن لو وقع البيع على هبيمة مصراة واكتشف املشرتي أنه خمدوع فهل يقع البيع
فاسدا ؟ واجلواب  :ال  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم رتب عليه اخليار فقال يف
نفس احلديث " فمن ابتاعها بعد  ،فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها  ،فإن شاء
أمسكها  ،وغن شاء ردها وصاعا من متر " فلما رتب اخليار على هذا البيع املنهي
عنه علمنا جزما أبنه صحيح يف ذاته  ،فهو حمرم ولكنه ليس بفاسد لوجود الدليل
الصارف للنهي عن الفساد  ،وكذلك ما يسمى ببيع النجش  :لقوله صلى هللا
عليه وسلم "وال تناجشوا " والنجس يعين الزايدة يف السلعة بدون قصد شرائها
وإمنا ليوقع السوام عليها فيشرتوها فيورر ابملشرتي  ،ولكن هذا النوع لو وقع
فأصل البيع صحيح ألن املشرتي له اخليار  ،فثبوت اخليار دليل على أن أصل
البيع صحيح  ،فاملشرتي فيه خمري بني أخذ األرش أو رد املبيع إىل أهله  ،فاألصل
أن النهي يقتضي الفساد ال سيما إن عاد إىل ذات العبادة أو شرط صحتها  ،إال
بدليل يدل على انه ال يفيد الفساد  ،وهللا أعلم .

 القاعدة التاسعة والستون ( كل أقوى صيغ العموم ) فحيثما وردت هذه اللفظة
(كل) يف دليل من الكتاب والسنة  ،فاعلم مباشرة أهنا تدل على العموم  ،بل هي
أقوى صيوه من صيغ العموم  ،ولذلك فالقول الصحيح أن املالئكة مجيعا سجدوا
آلدم ألن هللا تعاىل قال{فسجد املالئكة كلهم أمجعون} فأكدها الكلية بثالث
صيغ للعموم منها ( كل ) والصحيح أنه ليس هناك ما يسمى يف الدين ببدعة
حسنة  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاان كلية ال ختصيص فيها فقال " وكل
بدعة ضاللة "  ،والصحيح أن األمساء اليت علمها هللا تعاىل آلدم هي كل األمساء ،
ألن هللا تعاىل قال{وعلم آدم األمساء كلها} والصواب آن الدابغ مطهر جللد
احليوان الطاهر يف احلياة وإن لك يكن مأكوال ما دام طاهرا يف حال احلياة حلديث
" دابغ كل أدمي ذكاته "  ،والصحيح أن تشميت العاطس من التشريع العيين ال
الكفائي  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " فحق على كل من مسعه أن يقول
يرمحك هللا "  ،واحلق جواز االستمتاع بكل أجزاء احلائض إال يف اإليالج يف الفرج
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أ جاز هذا بكلية عامة يف قوله " اصنعوا كل شيء
إال النكاح "  ،والصواب حرمة التصوير الفوتوغرايف  ،ألنه داخل يف العموم قوله
يف احلديث " كل مصور يف النار "  ،فهذه الكلية العامة مل يستثن منها شيء إال ما
كان داخال يف ابب الضرورات او احلاجات امللحة فقط  ،بل املعتزلة الذي
أخرجوا أفعال العباد عن كوهنا من خلق هللا تعاىل  ،يرد عليهم ابلكلية العامة يف
قوله تعاىل{هللا خالق كل شيء} وأفعال العباد شيء فتدخل يف هذه الكلية العامة ،
فانظر كيف عرفنا الراجح يف هذه الفروع املختلف فيها ملا عرفنا ان لفظة ( كل )

من صيع العموم القوية  ،واألصل كما سيأيت هو وجوب البقاء على العموم حىت
يرد املخصص  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للسبعني ( مجيع تفيد العموم بذاهتا ) فمىت ما مرت عليك هذه يف
شيء من األدلة كتااب وسنة  ،فاعرف مباشرة أهنا تفيد العموم واالستوراق ،
والواجب عليك أن تبقى على عمومها  ،وال تنتقل عنه إال إن ورد املخصص
الصحيح الصريح  ،وقد ذكران يف بعض الفروع السابقة أن الصحيح هو سجود
املالئكة كلهم آلبينا آدم  ،ألن هللا تعاىل قال{فسجد املالئكة كلهم أمجعون}
فقوله{أمجعون} من صيغ العموم يف هذه اآلية  ،واحلق أن اإلمام إن افتتح الصالة
جالسا للعذر الشرعي أن الواجب على كل من وراءه أن يصلوا جلوسا ولو كانوا
قادرين القدرة التامة على القيام  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " وإذا صلى
جالسا فصلوا جلوسا أمجعون " متفق عليه  ،ومن مقتضيات اإلميان مبحمد صلى
هللا عليه وسلم تقدمي حمبته صلى هللا عليه وسلم على كل أحد من اخللق  ،ألنه
صلى هللا عليه وسلم " والناس أمجعني " فال يستثىن منهم أحد  ،وهذا واضح وهللا
أعلم.
 القاعدة الواحدة والسبعون ( األلفا والالم الداخلة على املفرد أو اسم اجلنس
تفيده العموم ) ولذلك قال تعاىل{إن اإلنسان لفي خسر إال الذين} ومل يقل  :إال
الذ ي  ،فهذا دليل على قوله{اإلنسان} يشمل كل إنسان  ،فما الذي أكسبه
العموم ؟ واجلواب  :أكسبه العموم دخول األلف والالم عليه  ،فقولك ( إنسان )
يصدق على إنسان واحد  ،ولكن قوله تعاىل{اإلنسان} يشمل كل من يدخل يف

مسمى اإلنسان  ،ولذلك قرر أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل أنه جيوز
التسمي أبمساء هللا تعاىل بشروط معروفة ن ومن تلك الشروط أن تكون جمردة عن
( ال ) ألهنا بـ(ال) تكون مستورقة لعموم معناها  ،وهذا ال يليق إال ابهلل تعاىل ،
فاهلل تعاىل هو ( القوي ) أي املستورق لكل معاين القوة فله القوة املطلقة  ،وهو
تعاىل ( القدير ) أي املستورق لكافة معاين القدرة  ،فله القدرة املطلقة  ،وهكذا يف
كل أمسائه تعاىل  ،فاأللف والالم الداخلة على أمسائه عز وجل تفيد أنه مستورق
لكل مسمى هذا االسم  ،فله العلم املطلق  ،ولعباده مطلق العلم فقط  ،وله
السمع املطلق  ،ولعباده مطلق السمع فقط  ،وله البصر املطلق  ،ولعباده مطلق
البصر فقط  ،ولذلك فالقول الصحيح أن كل ما على األرض فإنه مسخر لنا ألن
هللا تعاىل قال{أمل تر أن هللا سخر لكم ما يف األرض} فقوله {األرض} مفرد دخلت
عليه األلف والالم االستوراقية  ،فكل األفراد اليت على هذه األرض فهي مسخرة
لنا  ،ومقتضى تسخريها حلها وطهارهتا  ،فمن أخرج فردا من أفرادها عن كونه
طاهرا أو عن كونه حالال فهو مطالب بدليل التخصيص  ،والقول الصحيح أن
األصل يف كل املياه الطهارة  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " إن املاء طهور
ال ينحسه شيء " فقوله " املاء " اسم جنس أو مفرد دخلت عليه األلف والالم ،
فكل ما يسمى ماء فهو طهور  ،فمن حكم على ماء ابنه ال جيوز استعماله وال
االنتفاع به فهو مطالب بدليل التخصيص  ،والقول الصحيح أن كل ما يدخل يف
مسمى الورر فيما يقصد فونه موجب للنهي عن املعاملة بل وموجب لبطالهنا ،
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن الورر  ،كما يف الصحيح من حديث أيب

هريرة رضي هللا تعاىل عنه  ،ولذلك قرر اهل العلم رمحهم هللا تعاىل ابن كل معاملة
تتضمن الورر واجلهالة فيما يقصد فهي ابطلة  ،واحلق حرمة قتل اجلنني ألجل
تشويهه يف الرحم ما لكن يف بقائه يف بطن أمه خطر حمقق عليها  ،ألن هللا تعاىل
قال{وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق} فقوله{النفس} مفرد دخلت عليه
األلف والالم االستوراقية  ،فيدخل يف عمومها نفس هذا اجلنني املشوه  ،وأمره إىل
هللا تعاىل  ،والقول احلق أن كل ما يطلق عليه بيع فهو حالل ما مل ترد األدلة
الصحيحة الصرحية بتحرميه  ،ألن هللا تعاىل قال{وأحل هللا البيع} فقوله{البيع}
مفرد دخلت عليه األلف والالم االستوراقية  ،فمن حرم نوعا من انواع البيوع او
املعامالت فهو مطالب بدليل التحرمي  ،واحلق حرمة كل ما يدخل يف مسمى الراب
ولو كان درمها او أقل  ،فكثري الراب وقليله كله حمرم وسحت  ،ألن هللا تعاىل
قال{وحرم الراب} فقوله{الراب} مفرد دخلت عليه األلف والالم االستوراقية  ،فمن
وأىن له أن جيده  ،واحلق حرمة كل
أجاز قليل الراب فهو مطالب بدليل التخصيصَّ ،
أنواع التطري ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " الطرية شرك " فقوله " الطرية
"مفرد أو اسم جنس دخلت عليه األلف والالم  ،فكل ما كان يدخل يف مسمى
التطري أي التشاؤم فهو حمرم وشرك  ،إال فيما خصه النص  ،وهكذا  ،فمىت ما
رأيت املفرد دخلت عليه األلف والالم االستوراقية فاعلم أنه يفيد العموم  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة الثانية والسبعون ( األلف والالم االستوراقية الداخلة على اجلمع تفيده
العموم ) ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف ألفاظ التحيات " السالم علينا

وعلى عباد هللا الصاحلني  ،فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صاحل يف
األرض  ،وكل عبد صاحل يف السماء " أي ان قوله " الصاحلني " أفاد العموم  ،فما
الذي أفاده ال عموم ؟ واجلواب  :هو دخول األلف والالم عليه  ،ولذلك فالقول
الصحيح حرمة التمائم من القرآن لعموم املنع يف قوله " إن الرقى والتمائم والتولة
شرك " فقوله " التمائم " مجع دخلت عليه األلف والالم فتفيده العموم  ،والقول
الصحيح أن من اشرتى سلعة فال جيوز له بيعها إال بعد أن يقبضها القبض الشرعي
املتعارف عليه يف مثلها  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع السلع حيث
تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم " فقوله " السلع " مجع دخلت عليه األلف
والالم فتفيده العموم  ،والقول الصحيح أن الوضوء ال يصح إال ابلنية  ،خالفا
للحنفية رمحهم هللا تعاىل  ،ألنه عمل  ،فهو داخل يف العموم يف قوله صلى هللا
عليه وسلم " إمنا األعمال ابلنيات " فقوله " األعمال " مجع دخلت عليه األلف
والالم  ،فتفيده العموم  ،واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص كما
سيأيت إن شاء هللا تعاىل  ،والقول الصحيح أن هللا تعاىل قد علم األمساء كلها  ،ألن
هللا تعاىل قال " وعلم آدم األمساء كلها " فقوله{األمساء} مجع دخلت عليه األلف
والالم االستوراقية  ،فتفيده العموم  ،واحلق أن التوبة ال يتعاظمها ذنب ألن هللا
تعاىل يقول{إن هللا يوفر الذنوب مجيعا} فقوله{الذنوب} مجع دخلت األلفا والالم
االستوراقية فتفيده العموم  ،واحلق حرمة التصوير ألن النيب صلى هللا عليه وسلم "
إن من أشد الناس عذااب يوم القيامة املصورين " فقوله " املصورين " مجع دخلت
عليه األلف والالم االستوراقية  ،فتفيده العموم  ،فكل مصور أاي كان نوع تصويره

فهو داخل يف هذا العموم  ،سواء أكان من ابب تصوير النحت أو الرسم أو
ابآلالت احلديثة  ،واحلق أن املالئكة كلهم سجدوا آلدم ملا أمرهم هللا تعاىل ،ألن
هللا تعاىل يقول{فسجد املالئكة} فقوله {املالئكة} مجع دخلت عليه األلف والالم
االستوراقية  ،فتفيده العموم  ،فمىت ما رأيت األلف والالم قد دخلت على اجلمع
فاعلم مباشرة وفقك هللا تعاىل ابهنا تفيد العموم  ،فالواجب عليك أن تبقى على
هذا العموم  ،وال ختصص منه فردا من األفراد إال بدليل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والسبعون ( املفرد املضاف يفيد العموم ) فقوله تعاىل{اذكروا نعمة
هللا} ليس أمرا بذكر نعمة واحدة  ،بل هو أمر بتذكر النعم الكثرية  ،فإن قلت :
كيف تقول أبن املراد هنا مجيع النعم وهللا تعاىل يقول{نعمة هللا} ؟ فنقول  :إن
قوله تعاىل{نعمة} هذا مفرد  ،وقد أضيف إىل االسم األحسن{هللا} فهو مفرد
مضاف  ،واملفرد املضاف يعم  ،فال يكفي تذكر نعمة واحدة  ،بل املأمور به هو
تذكر النعم وشكر هللا تعاىل عليها ومحده عليها  ،وبناء عليه  :فاحلق أن كل ما
يدخل يف اسم الزينة أاي كان نوعها وأاي كان جنسها  ،سواء الزينة امللبوسة أو
املعلقة أو املركوبة أو زينة املرأة أو الزينة املفروشة أو الزينة املأكولة  ،فكل ابب
الزين ة على أصل احلل واإلابحة  ،ألن هللا تعاىل يقول{قل من حرم زينة هللا}
فقوله{زينة} مفرد  ،وقد أضيف هذا املفرد إىل االسم األحسن{هللا} فهو مفرد
مضاف  ،واملفرد املضاف يعم  ،فيدخل فيه كل ما يسمى زينة  ،فلما أنكر هللا
تعاىل على من حرم شيئا منها  ،علمنا ابن األصل فيها احلل واإلابحة  ،فالواجب
أن نبقى يف ابب الزينة على أصل احلل حىت يرد الدليل املخصص لبعض أنواعها

ابلتحرمي  ،واحلق أن األفضل يف النوافل أاي كانت أن تفعل يف البيت  ،ألن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال " أفضل صالء املرء يف بيته إال املكتوبة" فقوله " صالة"
هذا مف رد  ،وقد أضيف هذا املفرد إىل قوله " املرء " فهو مفرد مضاف  ،واملفرد
املضاف يعم  ،فالنوافل القبلية والبعيدة وسنة الضحى وقيام الليل والوتر والتطوع
املطلق كله يستحب فعله يف البيت إال املكتوبة فقط  ،أو ما دل عليه دليل من
النوافل ابن األفضل فعله يف املسجد كصالة الرتاويح  ،والصحيح أن قوله صلى
هللا عليه وسلم " من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته" هي مفرد مضاف ،
واملفرد املضاف للعموم فيعم األخروية والدنيوية .وذلك ألن من قضى حاجة أخيه
طالباً ملرضاة هللا إمنا قام بذلك حلق هللا فجازاه هللا بقضاء حاجته سيما عند ضرورته
 ،والصحيح ان كافة حيواانت البحر مما ال يعيش إال فيه حالل  ،حيا كان أو ميتا
ِ
لسيَّ َارِة } فقوله
اعا لَّ ُك ْم َولِ َّ
امهُ َمَت ً
ص ْي ُد الَْب ْح ِر َوطَ َع ُ
 ،ألن هللا تعاىل يقول{ أُح َّل لَ ُك ْم َ
{صيد البحر} مفرد وضاف  ،واملتقرر أن املفرد املضاف يعم  ،وقوله {وطعامه}
مفرد مضاف وهو يفيد العموم  ،وقال النيب صلى هللا عليه وسلم يف البحر "هو
الطهور ماؤه احلل ميتته" حديث صحيح  ،فقوله " احلل ميتته " عام  ،ألن قوله "
ميتة "مفرد وقد أضافها إىل الضمري فقال "ميتته" فهو مفرد مضاف  ،واملتقرر أن
املفرد املضاف يعم  ،واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص  ،فمن
أخرج حيواان من حيواانت البحر مما ال يعيش إال فيه فإنه مطالب ابلدليل الدال
على هذا اإلخراج  ،ألن الدليل يطلب من الناقل عن األصل ال من الثابت عليه،
بل ومن لطائف التخريج على هذه القاعدة أن من أهل البدع من يقول  :إن قوله

تعاىل{بيده اخلري}و{لتصنع على عيين} أهنا يد واحدة وعني واحدة  ،وهذا غلط
عظيم  ،أوجبه منهجهم البدعي  ،ألن قوله{بيده} مفرد مضاف فيعم  ،فيدخل فيه
كل ما هلل تعاىل من يد  ،وقد أمجع أهل السنة على أن هلل تعاىل يدين  ،فكال
اليدين تدخالن يف قوله تعاىل{بيده} وكذلك قوله تعاىل{عيين} فهو مفرد مضاف
ن واملفرد املضاف يعم  ،وهلل تعاىل عينان ابتفاق أهل السنة  ،وكالمها تدخالن يف
قوله تعاىل{على عيين} فمىت ما رأيت مفردا قد أضيف فاعلم مباشرة أنه يدل على
العموم  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والسبعون ( النكرة يف سياق النفي تعم ) وعليها خيرج كلمة
التوحيد ( ال إله إال هللا ) فإن قولنا ( ال ) هذا نفي  ،وقولنا ( إله ) هذا نكرة ،
فيقتضي هذا نفي مجيع ما عبد من دون هللا تعاىل  ،فيدخل يف عمومها نفي أحقية
مجيع املعبودات  ،فال يستحق أحد العبادة إال هللا تعاىل  ،وكل أنواع احلجر مرفوعة
عن هذه األمر  ،لقوله تعاىل{ما جعل عليكم يف الدين من حرج} فقوله{ما جعل}
هذا نفي  ،وقوله تعاىل{من حرج} نكرة  ،فكل ما يدخل يف مسمى احلرج فهو مما
رفعه هللا تعاىل عن هذه األمة املرحومة زادها هللا تعاىل شرفا ورفعة  ،والقول
الصحيح ان ل ما يدخل يف مسمى الصالة شرعا فإنه ال يصح إال ابلفاحتة  ،سواء
صالة الفريضة أو النافلة  ،أو الكسوف أو االستسقاء أو صالة اجلنازة  ،فجميع
الصلوات املشروعة ال تصح إال ابلفاحتة  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " ال
صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب " متفق عليه  ،فقوله " ال " هذا نفي ن وقوله "
صالة " نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النفي  ،فيعم كل الصلوات  ،فمن صحح

صالة بال قراءة الفاحتة فهو مطالب بدليل التخصيص  ،والقول الصحيح أنه جيوز
للجنب أن ينام من غري أن ميس ماء  ،ألن عائشة رضي هللا تعاىل قالت  :كان
النيب صلى هللا عليه وسلم ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء  .فقوهلا ( من غري
) هذا نفي  ،وقوهلا ( ماء ) هذا نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النفي  ،فيدخل فيه
ماء الوضوء وماء الوسل  ،بل ويدخل فيه غسل الفرج  ،فكان ينام من غري أن
ميس ماء  ،والقول الصحيح بل احلق هو أن اخلضر مات  ،ألن هللا تعاىل يقول{وما
جعلنا} هذا نفي { ،لبشر من قبلك اخللد} وقوله{بشر} نكرة  ،فهو نكرة يف
سياق النفي  ،فيدخل فيها كل من يطلق عليه بشر  ،فيكون اخلضر قد مات ،
لدخوله يف هذا العموم  ،وكذلك حديث " أرأيتكم ليلتكم هذا  ،فإنه على رأس
مائة سنة ال يبقى ممن هو وجه األرض اليوم أحد " وقد استدل به البخاري رمحه
هللا تعاىل على موت اخلضر  ،ووجه االستدالل أن قوله " ال يبقى " نفي  ،وقوله "
أحد " نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النفي فتعم  ،واملتقرر عند الفقهاء رمحهم هللا
تعاىل أن كل ما يدخل يف مسمى الضرر او الضرار فإنه منفي شرعا  ،إال بدليل ،
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم " ال ضرر وال ضرار " وكالمها نكرة يف سياق النفي
فتعم كل أنواع الضرر واإلضرار  ،إال ما استثناه النص  ،وكل ما يدخل يف مسمة
الطرية فهي ملوى ومنفي وحمرم شرعا  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " وال
طرية " وهو نكرة يف سياق النفي فتعم  ،واألقرب أن قوله صلى هللا عليه وسلم "
ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون ابهلل شيئا إال
شفعهم هللا فيه " أنه يدخل فيه الشرك األصور  ،ألن قوله " ال يشركون " نفي ،

وقوله " شيئا " نكرة  ،فهذا نكرة يف سياق النفي وقد تقرر يف األصول أن النكرة
يف سياق النفي تعم  ،فكل ما مساه الشارع شركا فإنه يدخل فيه  ،ومن ذلك
الشرك األصور  ،وقد تقرر يف القواعد أن األصل هو البقاء على العموم حىت يرد
املخصص  ،وكذلك قوله تعاىل{ليس كمثله شيء} فقوله{ليس} نفي،
وقوله{شيء} نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النفي وقد تقرر يف القواعد أن النكرة يف
سياق النفي تعم ف يدخل يف ذلك كل شيء  ،فيدخل املالئكة والسماوات واإلنس
واجلن وكل شيء فإن هللا تعاىل ال مياثله شيء  ،وهذا النفي ورد مطلقا وقد تقرر يف
القواعد أن األصل هو بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل فيدخل يف
ذلك الذات واألمساء والصفات واألفعال  ،فليس كمثل هللا تعاىل شيء يف ذاته وال
يف أمسائه وال يف صفاته وال يف أفعاله جل وعال  ،فحيثما وجدت نكرة يف سياق
النفي  ،فاعلم مباشرة اهنا تفيد العموم  ،فالواجب عليك أن تبقى على عمومها
وال تتنازل عن فرد من أفرادها إال بدليل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة والسبعون ( النكرة يف سياق النهي تعم ) فقوله تعاىل{واعبدوا هللا
وال تشركوا به شيئا} يفيد حترمي كافة أنواع الشرك  ،فقوله{ال تشركوا} هني ،
وقوله{شيئا} نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النهي  ،فتعم كل انواع الشرك  ،ألن
العبادة حق صرف حمض هلل تعاىل  ،ال جيوز صرف شيء منها ال مللك مقرب وال
لنيب مرسل وال لويل صاحل  ،فضال عن غريهم  ،وكذلك قوله تعاىل{فال تدعوا مع
هللا أحدا} فقوله{فال تدعوا} هذا هني  ،وقوله{أحدا} نكرة  ،فتعم كل خملوق ،
فال يدعى دعاء عبادة وال دعاء مسألة وال دعاء رهبة وال دعاء رغبة إال هللا تعاىل

 ،وكذلك قوله  -صلى هللا عليه وسلم " تداووا عباد هللا وال تتداووا حبرام " فقوله
"وال تتداووا " هذا هني  ،وقوله (حبرام) نكرة  ،فهو نكر يف سياق النهي والنكرة يف
سياق النهي تعم  ،فيدخل يف ذلك مجيع احملرمات الشرعية  ،فإنه ال جيوز جعلها
عالجاً يتداوى به ومن ج وز التداوي حبرام معني فعليه الدليل  ،ألن األصل هو
البقاء على العام حىت يرد املخصص  ،وبه تعلم أن التداوي ابخلمر حمرم  ،مع ورود
النص اخلاص هبا بعينها  ،وكذلك التداوي بشحم اخلنزير أيضاً حمرم كذلك ،
وكذلك ابلعقاقري املخدرة  ،ومن أجاز ذلك فعليه الدليل ألن األصل هو البقاء
على العموم حىت يرد الدليل املخصص  ،وإذ ال دليل هنا فنبقى على العموم ،
هذا هو الواجب  ،والواجب علينا يف كافة صور ذوات األرواح أن نطمسها  ،ألن
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول " ال تدع صورة إال طمستها " فقوله " ال تدع "
هذا هني  ،وقوله " صورة " هذا نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النهي  ،فيدخل فيه كل
ما يسمى صورة  ،وكل أنواع الطيب حمرمة على احملرم  ،ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال يف حق من وقصته راحلته فمات " وال متسوه طيبا " فقوله " ال متسوه "
هني  ،وقوله " طيبا " نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النهي  ،فيدخل فيها كل أنواع
الطيب  ،ومنه الزعفران  ،فال جيوز للمحرم مطلقا استعماله ادهاان أو شراب او أكال
 ،وكذلك قوله تعاىل {وال تصل على أحد منهم مات أبدا} فقوله " ال " انهية ،
وقوله " أحد " نكرة فتشمل كل واحد من املنافقني بذاته وعينه فال يصلي عليهم
 ،ألن النكرة يف سياق النه ي تعم  ،فمن علم عينا ويقينا أبنه من املنافقني فإنه ال
جتوز الصالة عليه ،وأعين هبم من كان نفاقه اعتقاداي  ،ألنه النفاق املخرج عن امللة

ابلكلية  ،فحيثما وجدت نكرة يف سياق النهي فاعلم وفقك هللا تعاىل مباشرة أهنا
تفيد العموم  ،فالواجب عليك أن تبقى على عمومها  ،وال تتعداه إال بدليل  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة السادسة والسبعون ( النكرة يف سياق الشرط تعم ) كقوله تعاىل{من يعمل
مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} فقوله{من يعمل} يف املوضعني
 ،هذا شرط  ،وقوله{خريا} وقوله{شرا} يف املوضعني  ،نكرة  ،فهما نكرة يف سياق
الشرط  ،فيعم كل أنواع اخلري والشر اليت يعلمها اإلنسان فإنه ال بد ان يراها  ،إال
أن يوفر هللا تعاىل له ما فعله من الشر إن مل يكن شركا او كفرا ومات عليه ،
والقول الصحيح أن املرأة احلرة واألمة ال جيوز نكاحها إال بويل  ،للعموم يف قوله
صلى هللا عليه وسلم " أميا امرأة نكحت نفسها بوري إذن وليها فنحاكها ابطل "
فقوله " أميا " هذا شرط  ،وقوله " امرأة " نكرة  ،فيعم كل امرأة  ،فقصر احلنفية له
على األمة فقط  ،ليس بصحيح  ،والقول الصحيح أن من وجد ما يسمى ماء ،
فإنه يستعمله وال جيوز له التيمم  ،للعموم يف قوله تعاىل{فلم جتدوا ماء فتيمموا}
فقوله{فلم جتدوا} هذا شرط ن وقوله{ماء} نكرة  ،فهو نكرة يف سياق الشرط
فيدخل فيه كل ما يسمى ماء  ،فاملاء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده ،
واملاء الذي خلت به امرأة يف طهارة كاملة عن حدث  ،وماء البئر ابملقربة  ،واملاء
املسخن ابلنجاسة  ،واملاء الذي دون القلتني إن وقعت يف جناسة ومل توري له شيئا
من األوصاف  ،واملاء املسخن ابلشمس  ،واملاء الذي انومس فيه اجلنب  ،واملاء
الذي خالطه شيء من الطاهرات ومل تنقله عن اسم املاء املطلق  ،وغريها من املياه

اليت ال تزال يطلق عليها ماء  ،فإهنا تدخل يف هذا العموم  ،فيجوز استعماهلا يف
أصح األقوال ما مل تتوري ابلنجاسة  ،او تتوري بشيء من الطاهرات التوري الكامل
حبيث من يراها ال يسميها ماء  ،وإمنا يسميها ابسم الطاهر املخالط  ،ويف احلديث
" من زل منزال فقال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق " لفظ عام ،
يشمل كل منزل  ،ألن قوله " من نزل " هذا شرط  ،وقوله " منزال "نكرة  ،فهو
نكرة يف سياق الشرط  ،واملتقرر أن النكرة يف سياق الشرط تعم  ،فيدخل فيه كل
منزل  ،وال يشكل على ذلك قوله " حىت يرحل " ألن هذا مطلق ال توقيت فيه ،
فلو أنه بقي السنون املتطاولة لكان حمفوظا أبمر هللا تعاىل حىت يرحل عن منزله
ذلك  ،واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد الناقل  ،والقول الصحيح أن كل
إهاب ميتة كان طاهرا يف احلياة فإن الدابغ يعيده كما كان يف احلياة أي يطهره ،
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " أميا إهاب دبغ فقد طهر " فقوله " أميا " هذا
شرط  ،وقوله " إهاب " نكرة  ،واملتقرر أن النكرة يف سياق الشرط تعم  ،فيدخل
يف ذلك كل جلد  ،ألنه قد تقرر يف القواعد أن األصل هو البقاء على األصل حىت
يرد الناقل  ،فمن زعم أن التطهري ابلدابغ خمصوص به جلد دون جلد  ،فإنه
مطالب ابلدليل  ،والصحيح أن كل حدث حيدثه اإلنسان يف املدينة ،فإنه يستحق
عليه اللعنة  ،واملراد ابإلحداث أي إحداث األمر الضار ال سيما إن كان ضرره
عاما  ،ألن الين صلى هللا عليه وسلم قال " املدينة حرم ما بني عري إىل ثور  ،فمن
أحدث فيها حداث  ،أو آوى حمداث  ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني "
فقوله " فمن أحدث " هذا شرط  ،وقوله " حداث " نكرة  ،فهو نكرة يف سياق

الشرط  ،فالتفجريات ،واالغتياالت ،والعصاابت اليت تنهب وتسرق  ،وحنوها من
أنواع اإلحداث يف املدينة  ،كل ذلك يدخل يف هذا العموم  ،واحلق حرمة التمائم
من القرآن ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " من تعلق تيمية فال أمت هللا له "
فقوله " من تعلق " هذا شرط  ،وقوله " تيمية " نكرة  ،فهو نكرة يف سياق الشرط
 ،فيدخل فيها كل ت يمية  ،من غري تفصيل  ،فتشمل التمائم من القرآن  ،وقوله يف
احلديث " من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب " دليل على وجوب قراءة
الفاحتة يف صالة اجلنازة  ،ألن قوله " من صلى " هذا شرط ن وقوله " صالة "
نكرة  ،فهو نكرة يف سياق الشرط  ،فيشمل بعمومه صالة اجلنازة  ،وكذلك قوله
ض ٍّر}
ض ٍّر} فقوله {وإن ميسسك} هذا شرط  ،وقوله {بِ ُ
ك هللاُ بِ ُ
تعاىل{وإِن ميَْ َس ْس َ
َ
ضرا يف
هنا نكرة جاءت يف سياق الشرط  ،فيعم مجيع أنواع الضر ،سواء كان ُ
الدين أو كان ضرا يف الدنيا ،سواء كان ضرا يف الدنيا من جهة األبدان أو من جهة
األموال  ،أو من جهة األوالد  ،أو من جهة األعراض  ،كل ذلك مىت ما وقع فال

اإل ْس ِ
كاشف له على احلقيقة إال هللا تعاىل ،وقوله تعاىل{ َوَم ْن يَـ ْبـَت ِغ َغ ْيـ َر ِ
الم ِديناً فَـ َل ْن
يُـ ْقَب َل ِم ْنهُ} فهذه اآلية فيها عموم يف قولهَ { :وَم ْن يَـ ْبـَت ِغ} هذا شرط  ،وقوله
ٍ
ِ
إنسان
(ديناً)نكرة  ،فهو نكرة يف سياق الشرط فتفيد العموم ،يعين :أي دين ،فأي
يبتوي أي دي ٍن من األداين غري اإلسالم فإنه ال يقبل منه وهو يف اآلخرة من
اخلاسرين  ،والقول الصحيح أن من مات وعليه صوم واجب أبصل الشرع مل
يصمه  ،او صوم ابلنذر مل يصمه  ،فإنه يصومه عنه وليه  ،للعموم يف قوله صلى هللا
عليه وسلم " من مات وعليه صوم  ،صام عنه وليه " متفق عليه  ،فقوله " من

مات " هذا شرط  ،وقوله " وعليه صوم " هذا نكرة  ،فهو نكرة يف سياق الشرط
 ،فيدخل فيه كل صوم  ،فمىت ما قضاه الويل عنه برئت ذمة امليت  ،وهكذا ،
فمىت ما وجدت النكرة قد وردت يف سياق الشرط  ،فاعلم مباشرة أهنا تفيد
العموم  ،فالواجب عليه أن تبقى على هذا العموم حىت يرد الناقل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة والسبعون ( األمساء املوصولة تفيد العموم ) فمىت ما رأيت (الذي ـ
الذين ـ اليت ـ الاليت ـ ما املوصولة ـ من املوصولة ) فاعلم أهنا تفيد العموم  ،ولكن
يف هذه الصيوة خبصوصها ال بد من مراعاة داللة السياق  ،ألهنا أحياان حبسب
السياق ال تفيد العموم  ،ولكن األصل فيها أصوليا أهنا للعموم إال بقرينة السياق ،
كقوله تعاىل{والذي جاء ابلصدق وصدق به}عام يف كل من جاء ابلصدق وهي
كلمة التوحيد ومكمالهتا من األعمال الصاحلة  ،فهو من الناجني  ،وكقوله
تعاىل{والذين يظاهرون من نسائهم} يشمل كل مظاهر إىل يوم القيامة  ،واألمثلة
على هذا كثرية جدا يف القرآن  ،ويوضحها القاعدة اليت بعدها وهي فرع عنها .
وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة والسبعون ( ما املوصولة تفيد العموم ) كقوله تعاىل{سخر لكم ما
يف األرض} فقوله {ما} اسم موصول  ،فيفيد العموم  ،فكل ما يف األرض فهو
مسخر لنا  ،والصحيح أن القود ال يلزم أن يكون ابلسيف  ،بل جيوز ألولياء الدم
أن يقتلوا القاتل ابلطريقة اليت قتل هبا  ،للعموم يف قوله تعاىل{فاعتدوا عليه مبثل ما
اعتدى عليكم} فق وله{مبثل ما} هي (ما) املوصولة  ،والصواب أن الرتديد خلف
املؤذن يكون كما يقول إال يف احلوقلتني فقط  ،وأما يف قوله ( الصالة خري من

النوم) يف أذان الفجر  ،فإن الصواب أن نقول كما يقول  ،للعموم يف قوله صلى
هللا عليه وسلم " فقولوا مثل ما يقول " فقوله ( ما ) هي املوصولة  ،وهي تفيد
العموم  ،ولقد تقرر عند أهل السنة أن ما دون الشرك والكفر داخل حتت حيز
ِ
ك لِ َمن
املوفرة  ،كما قال تعاىل { إِ َّن ّ
اّللَ الَ يَـوْ ِف ُر أَن يُ ْش َرَك بِ ِه َويَـوْ ِف ُر َما ُدو َن ذَل َ
يَ َشاء } فقوله " ما " مبعىن الذي  ،فهي اسم موصول  ،واملتقرر أن األمساء
املوصولة تفيد العموم  ،فيدخل يف حيز املوفرة كل الذنوب اليت يلم هبا العبد من
كبائر وصوائر إال الشرك  ،وعليه  - :فقد قرر أهل السنة واجلماعة رمحهم هللا
تعاىل أن مرتكب الكبرية يوم القيامة يكون حتت املشيئة  ،ألن هللا تعاىل " ملن يشاء
" فقوله " ما " تفيد العموم  ،لكنه عموم مقيد ابملشيئة  ،فإن شاء هللا تعاىل غفر
ملرتكب الكبرية وأدخله اجلنة ابتداء  ،وإن شاء مل يوفر له  ،بل يعذبه يف النار
بسبب كبريته  ،مث خيرجه من النار إىل اجلنة انتقاال  ،واحلق أن ما فعله الكافر يف
كفره من الذنوب او تفويت املأمورات  ،كل ذلك يوفر له إن أسلم وحسن إسالمه
 ،لقوله تعاىل{قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفر هلم ما قد سلف} فقوله " ما " تفيد
العموم ألهنا اسم موصول  ،فيدخل يف ذلك كل ما فعله هذا الكافر قبل إسالمه ،
ومن خص خمالفة بعدم االهندام أو بعدم املوفرة فهو خمالف للعموم  ،واملتقرر أن
من خالف األصل فال تقبل خمالفته إال بدليل  ،واألمثلة كثرية  ،وقوله تعاىل{ َوَما
أ ُِه َّل لِ َو ِري ِّ
اّلل بِ ِه } فقوله " وما " هذا عام  ،ألن " ما " اسم موصول  ،واملتقرر أن
ْ
األمساء املوصولة تفيد العموم  ،فيدخل يف ذلك كل ما أهل به لوري هللا تعاىل ،
واألصل هو البقاء العموم حىت يرد املخصص  ،فما ذبح وقصد به غري هللا تعاىل ،

أو ذبح على غري اسم هللا تعاىل  ،فهو ميتة ال حيل أكله  ،ويوضحها القاعدة اليت
بعدها  .وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة والسبعون ( من املوصولة تفيد العموم ) وعلى ذلك فقد استدل
أهل السنة رمحهم هللا تعاىل على موت املالئكة بقوله تعاىل{كل من عليها فان}
فقوله{من} هي اسم موصول وهي تفيد العموم ن فيدخل يف عمومها كل شيء
نفس  ،ويف قوله تعاىل{ألنذركم به ومن بلغ} متوجة لطائفتني ،طائفة موجودة وهي
املرادة بقوله (ألنذركم به) واخلطاب هنا للموجودين يف عهده والطائفة الثانية
الطائفة اليت مل توجد يف عهده فيدخلون مجيعهم يف قوله (ومن بلغ) أي أن النذارة
عامة للطائفتني املوجودة واملعدومة ،فاملوجودة حصلت النذارة هلم ابملباشرة
واملعدومة حصلت النذارة هلم ابلبالغ فكل من بلوه القرآن فقد قامت عليه احلجة
واتضحت له احملجة ،فسائر األمة بعده  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل أن تقوم
(م ْن) من صيغ العموم
الساعة تدخل يف قوله (ومن بلغ) وقد تقرر يف القواعد أن َ
ألهنا اسم موصول واألمساء املوصولة تفيد العموم فتشمل كل من بلوه القرآن إذا

وجد ومتت يف شرائط التكليف فال حيتاج يف تكليفه لدليل مستقل أو قياس خاص
 ،والقول الصحيح أن اإلكراه رافع للتكليف سواء أكان اإلكراه على فعل او على
للمكره ،وسواء أكان ابإلكراه الفعلي أو القويل ابلنسبة للمك ِره،
قول ابلنسبة
َ
للعموم يف قوله تعاىل{إال من أكره}فقوله{من} هي اسم موصول  ،فتفيد العموم ،
فيدخل فيها كل أنواع اإلكراه ،

 القاعدة املوفية للثمانني ( أمسا الشرط تفيد العموم ) كقوله تعاىل{فلم جتدوا ماء
فتيمموا} فيدخل فيه كل ما يسمى ماء  ،فال جيوز للعبد التيمم ما دام جيد ما
يسمى ماء  ،وكذلك ( من) الشرطية تفيد العموم  ،كقوله تعاىل{من يعمل مثقال
ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} وكقوله صلى هللا عليه وسلم " من
محل علينا السالح فليس منا " يدخل فيه كل من محل علينا السالح من اخلوارج
والبواة وقطاع الطريق واللصوص  ،بل ويدخل فيه حىت من يرفع السالح على
أخيه مازحا  ،فكل ذلك ألن ( من ) الشرطية تفيد العموم  ،وكقوله يف احلديث "
من بدل د ينه فاقتلوه " فيدخل من بدل دينه من الذكور واإلانث فالواجب قتله ،
ومثلها ( ما ) الشرطية  ،فإهنا كذلك تفيد العموم  ،كقوله تعاىل{فما أوتيتم من
شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها} فيدخل فيه كل ما يؤاته العبد من زينة هذه الدنيا
 ،ألن قوله(فما) هي (ما) الشرطية ن امل فيدة للعموم  ،وكقوله تعاىل{وما تفعلوا من
خري يعلمه هللا} فكل اخلري الذي يفعله العبد فاهلل تعاىل يعلمه  ،ألن(ما) يف اآلية
هي (ما) الشرطية املفيدة للعموم  ،وكقوله تعاىل{وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من
نذر فإن هللا يعلمه} فكل ما خيرجه العبد من الصدقات وما ينذره من النذور ويويف
هبا فاهلل تعاىل يعلمها وسيثيبه عليها يوم القيامة  ،فـ(من) و(ما) تفيدان العموم ،
سواء أكانت من األمساء املوصولة  ،او كانت من أمساء الشرط  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة والثمانون ( أي  ،وأميا  ،تفيدان العموم ) كقوله صلى هللا عليه
وسلم " أ ميا امرأة نكحت نفسها بوري إذن وليها فنكاحها ابطل " فيدخل فيه احلرة
واألمة والبكر والثيب  ،والكبرية والصورية  ،ألن قوله " أميا " تفيد العموم ،

واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص  ،وكقوله صلى هللا عليه وسلم
" أميا امرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة " فيدخل فيه كل امرأة ،
وبدخل فيه أي نوع من أنواع الطيب  ،فقوله "أميا" يفيد العموم  ،ألهنا شرطية ،
وقوله " خبورا " لفظ عام  ،ألنه نكرة يف سياق الشرط  ،وكقوله " أميا إهاب دبغ
فقد طهر " يدخل فيه كل إهاب ،وهكذا  ،فمىت ما رأيت ( أي ) أو ( أميا ) يف
شي ء من النصوص فاعرف مباشرة أهنا تفيد العموم  ،فالواجب عليك أن تبقى
على عمومها حىت يرد املخصص  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية والثمانون ( األصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص )
وهذا هو الواجب عليك وفقك هللا تعاىل مىت ما مر عليك يف األدلة شيء من
صيغ العموم  ،فال تتعدى عمومها حىت يرد املخصص  ،فإن ورد عليها دليل
التخصيص فقل ابلتخصيص  ،وإال فاألصل هو البقاء على داللة العموم  ،ألن
األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل  ،ولذلك فالصحيح أن كافة ألفاظ
القرآن عربية  ،ألن الدليل العام أثبت كوهنا عربية وال نعلم أنه ورد ما خيصص هذا
العموم  ،واحلق أن حديث اآلحاد الصحيح حجة  ،ألن الدليل أثبت ان السنة
حجة  ،من غري ختصيص آبحاد او متواتر  ،والقول الصحيح ان الدبغ مطهر
للجلد الذي كان طاهرا يف احلياة  ،ألن ادلة الدابغ وردت عامة  ،واألصل هو
البقاء على العموم حىت رد املخصص  ،والقول الصحيح وجوب النية للوضوء ألن
حديث " إمنا األعمال ابلنيات " عام  ،فيدخل فيه الوضوء  ،ألنه عمل  ،واألصل
البقاء على العموم  ،والقول احلق أن البدع يف الدين كلها ضاللة  ،ألن حديث "

وكل بدعة ضاللة " عام يف مل البدع  ،واألصل هو البقاء على العموم  ،والقول
الصحيح حرمة التداوي ابحملرمات  ،ألن الدليل الناهي عن التداوي ابحلرام يف قوله
" وال تتداووا حبرام " لفظ عام  ،واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد
املخصص  ،والقول الصحيح أن املردد لألذان يقول كما يقول املؤذن يف عامة
ألفاظ األذان إال يف احليعلة فيحوقل  ،حىت يف قول املؤذن ( الصالة خري من النوم
) فيقول فيها كما يقول  ،لعموم الدليل فيما عدا ما ورد فيه التخصيص  ،ويف
قوله تعاىل{فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج} كل ذلك عام يف كل ما يدخل
حتته .فكل أنواع الرفث ممنوعة  ،وكل أنواع الفسوق ممنوعة  ،وكل أنواع اجلدال
ممنوعة  ،واألصل هو البقاء على العموم حىت يرد املخصص ،واملهم وفقك هللا أنك
مىت ما رأيت صيوة من صيغ العموم  ،فالواجب عليك أن تبقى على عمومها حىت
يرد املخصص  ،فال جيوز لك القول ابلتخصيص إال بدليل  ،ألن التخصيص من
أحكام الشرع  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والثمانون ( العام يبىن على اخلاص ) فمىت ما رأيت الدليل اخلاص
الصحيح أخرج بعض أفراد الدليل العام حبكم خاص  ،فاعلم أن الواجب عليك
أن خترج ما أخرجه الدليل اخلاص من األفراد  ،وتعطيها حكم الدليل اخلاص ن
ويبقى ما عداها على مقتضى حكم الدليل العام  ،كقوله تعاىل{وال تنكحوا
املشركات حىت يؤمن} هو عام  ،ولكن الدليل خص النصرانية واليهودية احملصنة ،
فيجوز للمسلم نكاحها  ،بقوله تعاىل{واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم} وكقوله تعاىل{واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء} فإنه دليل عام ،

ولكن ورد الدليل اخلاص أخرج املطلقة احلامل  ،فإن عدهتا وضع محلها  ،وأخرج
من ال حتيض لصور أو ليأس  ،فعدهتا ثالث أشهر  ،فال تعارض بني عام وخاص ،
وكقوله تعاىل{فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم} هو دليل عام  ،وخيص منه قتاهلم
عند املسجد احلرام  ،بقوله تعاىل{وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم
فيه} وكقوله تعاىل يف حق الكفار{فما تنفعهم شفاعة الشافعني} فهو دليل عام ،
ولكن خيص منه أبو طالب فإنه تنفعه شفاعة التخفيف من النيب صلى هللا عليه
وسلم  ،كما يف احلديث " هو يف ضحضاح من انر ن ولوال اان لكان يف الدرك
األسفل من النار" وكذلك األحاديث الناهية عن التنفل يف أوقات النهي  ،هي أدلة
عامة  ،ولكن خيص منها ذوات األسباب أبدلة مذكورة يف غري هذا املوضع ،
كحديث " كان آخر األمرين من النيب صلى هللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست
النار " فإنه خيص منه وجوب الوضوء من حلم اإلبل  ،حبديث جابر بن مسرة عند
مسلم  ،وحبديث الرباء بن عازب عند أيب داود وغريه  ،وهكذا يف أمثلة كثرية ،
واعلم وفقك هللا تعاىل أن تقدم العام او تقدم اخلاص ال يؤثر يف عملية التخصيص
 ،فلو كان اخلاص هو املتقدم والعام هو املتأخر فال يضر  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والثمانون ( ذكر العام ببعض أفراده تنصيص ال ختصيص ) والفرق
بني هذه القاعدة والقاعدة اليت قبلها هو أن الدليل اخلاص إن ورد ببعض األفراد
ولكن حبكم خيالف حكم الدليل العام فإنك جتمع بينهما بقاعدة  :العام يبىن على
اخلاص  ،وأما إن رأيت الدليل اخلاص قد ورد حبكم يتفق مع حكم الدليل العام ،
فتجمع بينهما بقاعدة  :ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس بتخصيص  ،كما

يف قوله صلى هللا عليه وسلم " وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا" لفظ عام يف
كل أفراد األرض فيصح التيمم عليها  ،فذكر الرتاب يف بعض األحاديث أو

الرواايت على أنه يصح التيمم عليه  ،ليس ختصيصا للرتاب  ،ألنه ذُكِر حبكم
ي وافق حكم الدليل العام  ،فيكون تنصيصا على التيمم به ألمهيته  ،ولكن ال يعين
هذا أن خترج بقية أفراد األرض عن جواز التيمم هبا  ،ألن الدليل اخلاص ذكر
حبكم يوافق حكم الدليل العام  ،وكقوله صلى هللا عليه وسلم " إذا دبغ اإلهاب
فقد طهر " فهو دليل عام يقضي أبن الدبغ مطهر للجلد  ،وورد يف بعض
الرواايت ذكر الشاة  ،ولكن حبكم يوافق حكم الدليل العام  ،فهو تنصيص وليس
بتخصيص  ،فأفضل ما عمل فيه الدابغ هو جلد الشاة  ،ولكن ال يعين هذا أن
غريها ال ينفع فيه الدابغ  ،وكقوله تعاىل{قل من كان عدوا هلل ومالئكته ورسله
وجربيل وميكال} فقوله {جربيل وميكال} ال يعترب ختصيصا هلما  ،بل هو تنصيص
عليها ملنزلتهما  ،فمن كان عدوا ألي ملك فهو عدو هلل  ،ال سيما من كان عدوا
هلذين امللكني الكرميني املذكورين  ،فهو عدو هلل تعاىل من ابب أوىل  ،فهو تنصيص
وليس بتخصيص  ،وكقوله تعاىل{وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا} هو
لفظ عام  ،وال خيصصه قوله تعاىل{لتنذر به قوما لدا} ألنه دليل خاص مذكور
بنفس حكم الدليل العام  ،فهو تنصيص وليس بتخصيص  ،وكقوله تعاىل يف ريح
سليمان عليه الصالة والسالم{جتري أبمره رخاء حيث أصاب} فال يصح ختصيصه
بقوله تعاىل{جتري أبمره إىل األرض اليت ابركنا فيها} ألننا نقول  - :إن هللا تعاىل
سخر الريح لنبيه وعبده سليمان عليه السالم جتري به يف حيث أراد من اجلهات ،

ومن اجلهات جهة بني املقدس  ،واملتقرر يف األصول أن ذكر العام ببعض أفراده ال
يعترب تعارضا وال ختصيصا  ،وكاألدلة العامة يف مشروعية الرقية  ،فإنه ال خيصصها
قوله صلى هللا عليه وسلم " ال رقية إال من عني أو محة " ألن هذا الدليل اخلاص
مذكور حبكم يوافق حكم الدليل العام  ،فالرقية كلها انفعة من كل األمراض  ،ال
سيما الرقية من عني او محة فهو أنفعها  ،فمىت ما رأيت الدليل اخلاص ورد بنفس
حكم الدليل العام ولكن يف بعض أفراد الدليل العام  ،فاعلم أنه تنصيص وليس
بتخصيص  ،وهللا أعلم.
 القاعدة اخلامسة والثمانون ( االستثناء إذا تعقب مجال عاد للجميع إال بدليل أو
قرينة ) كقوله تعاىل{والذين يرمون احملصنات مث مل أيتوا أبربعة شهداء فاجلدوهم
مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين اتبوا} فهذا
استثناء تعقب ثالث مجل  ،فهل التوبة تسقط مجيع ما مضى  ،أم أهنا ال تسقط
إال العقوبة األخرية فقط ؟ فيه خالف  ،والقول الصحيح أن من اتب من القذف
فإنه يسقط عنه كل تلك العقوابت  ،فيسقط عنه بتوبته رد الشهادة ويسقط عنه
الوصف ابلفسق  ،وكقوله تعاىل{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا} فقوله تعاىل{إال أن يصدقوا} هذا استثناء  ،وقد
تقدمه مجلتان  :ـ األوىل  :ـ قوله تعاىل{فتحرير رقبة مؤمنة} والثانية  :ـ قوله
تعاىل{ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا} فهل يعود االستثناء هنا إىل اجلميع ؟
واجلواب  :ـ ال  ،بل ال يعود إال إىل اجلملة األخرية فقط  ،وذلك ألن قوله
تعاىل{فتحرير رقبة مؤمنة} هذا ليس حقا لألولياء حىت ميكن التنازل عنه  ،بل هو

حق هلل تعاىل  ،فليس األمر فيه خاضعا لألولياء  ،فال يرجع االستثناء هنا إال إىل
اجلملة األخرية  ،لقيام القرينة على أنه ال يصلح ان يعود إال هلا فقط  ،وكقوله تعاىل
{حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لوري هللا به واملنخنقة واملوقوذة
واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم} فقوله تعاىل{إال ما ذكيتم} هذا
استثناء  ،وأنت ترى أنه قد جاء بعد عدة مجل متعاطفة ابلواو  ،فهل يرجع إىل
مجيع ما ذكر  ،أم ال يعود إال إىل اجلملة األخرية فقط وهي{ما أكل السبع} ؟
الطاهر أن أكثر أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على أنه يرجع إىل ما متكن تذكيته مما
ذكر سابقا من املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع  ،فما أدركت
الص َدقَة
ذكاته منها فإنه حالل ،وكقول النيب صلى هللا عليه وسلم « َوَال خيرج ِيف َّ
ِ
اء ال ُْمصدق» َوِيف ِرَوايَة أيب َد ُاود « :إِ َّال
هرمة َ ،وَال ذَات عوار َ ،وَال تَـ ْيس إ َّال َما َش َ

أَن يَ َشاء ال ُْمصدق» فقوله " إال أن يشاء املصدق " هذا استثناء  ،وقد ورد هذا
االستثناء بعد عدة مجل  ،وهي قوله " هرمة  ،وذات العوار  ،والتيس  ،فهل

االستثناء هنا يرجع للجميع أم للجملة اخلرية فقط ؟ فيه خالف بني أهل العلم
رمحهم هللا تعاىل  ،والراجح إن شاء هللا تعاىل هو عوده إىل اجلميع  ،ومعناه  :ـ أن
رب املال ال جيوز أن خيرج يف الصدقة ما اتصف هبذه الوصاف من هبيمة األنعام ،
إال أن يشاء الساعي  ،أي عامل الزكاة الذي يقبضها ،وكقول النيب صلى هللا عليه
خيطب أحدكم على خطبة أخيه  ،وال يبيع على بيع أخيه إِال إبِذنه»
وسلم «ال
ُ
فقوله " إال إبذنه " هذا استثناء  ،واحلق عوده إىل اجلميع  ،وال جرم يف ذلك ،
فاملهم وفقك هللا تعاىل يف هذه القاعدة أن تنظر يف قرائن السياق  ،فإنه رأيتها

تنص على أن هذا االستثناء ال يصلح ان يعود إال لواحدة من تلك اجلمل  ،فقل
مبا تقوله القرينة  ،وإال فاعلم أن األصل أنه يعود لكل اجلمل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والثمانون ( االستثناء معيار العموم ) لقد ذكر أهل العلم رمحهم
هللا تعاىل الطرق اليت يعرف هبا العموم  ،وقرروا أن مما يعرف به العموم هذه
القاعدة  ،فإذا رأيت لفظا قد استثين منه أمور فاعلم أن هذا اللفظ يفيد العموم ،
وسواء أكان االست ثناء يف الصفات أو األفراد  ،فإن قلت لك  :ـ أكرم الطالب إال
حممدا  ،فأنت تعرف أن قولنا ( الطالب ) يفيد العموم  ،ألننا استثنينا منه ،
واالستثناء معيار العموم  .ولذلك فلفظ اإلنسان يف قول هللا تعاىل{إن اإلنسان
لفي خسر} يفيد العموم  ،مع أنه قال{اإلنسان} ولكن ألنه استثىن منه عرفنا أنه
يفيد العموم  ،فقد استثىن منه من اتصف بصفات النجاة من اخلسارة فقال
تعاىل{إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب} والقول
الصحيح أن احلبة السوداء شفاء من كل داء  ،فلفظ احلديث فيها عام  ،ألن قال
" إال السام " وهذا استثناء  ،فأفاد هذا ان ما قبله كان يفيد العموم  ،ألن
االستثناء معيار العموم  ،واحلق أن قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة " افعلي
ما يفعل احلاج " أنه يفيد العموم  ،ألنه قال بعده " غري أن ال تطويف ابلبيت حىت
تطهري" وهذا استثناء  ،فأفاد هذا أن ما قبله يفيد العموم  ،وكذلك قوله
تعاىل{فسجد املالئكة كلهم أمجعون} يفيد العموم  ،ألنه قال بعده{إال إبليس}
وهذا استثناء  ،فأفاد ان ما قبل ه يفيد العموم  ،وهكذا يف أمثلة كثرية  ،فمىت ما
رأيت االستثناء تعقب مجلة  ،فاعلم أن هذه اجلملة تفيد العموم  ،وهللا أعلم .

 القاعدة السابعة والثمانون ( ختصيص املنقول ابملنقول جائز عقال وواقع شرعا )
فيدخل فيه ختصيص القرآن ابلقرآن كقوله تعاىل{ الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة} فقوله تعاىل{الزانية} يدخل فيه احلرة واألمة  ،ولكن خرجت
األمة بقوله تعاىل{فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب} فهو ختصيص
قرآن بقرآن  ،ويدخل يف القاعدة ختصيص السنة ابلسنة  ،كقوله صلى هللا عليه
وسلم " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي العشر  ،وفيما سقي ابلنضح
نصف العشر" فإنه لفظ عام  ،يدخل فيه اخلارج القليل والكثري  ،ولكنه خمصوص
بدليل آخر من السنة يفيد أ ن الزكاة يف اخلارج من األرض ال جتب إال يف مخسة
أوسف  ،كحديث أيب سعيد يف الصحيحني " وليس فيما دون مخسة أوساق من
حب وال متر صدقة " فهو ختصيص سنة بسنة  ،ويدخل فيه ختصيص السنة
ابلقرآن  ،كقوله صلى هللا عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا ان ال
إله إال هللا  ،وأن حممدا رسول هللا  ...احلديث " فإنه عام  ،ولكنه خمصوص أبهل
الكتاب إن أعطوا اجلزية  ،فال جيوز قتاهلم  ،لقوله تعاىل{حىت يعطوا اجلزية عن يد
وهم صاغرون} فالدليل العام من السنة  ،والدليل اخلاص من القرآن  ،فهو
ختصيص سنة بقرآن  ،ويدخل فيه كذلك ختصيص القرآن ابلسنة  ،كقوله
تعاىل{والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمها} فإنه عام يف كل مقدار مسروق  ،ولكن
هذا خمصوص ابلسنة يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم " ال تقطع األيدي إال يف
ربع دينار فصاعدا " متفق عليه  ،فهو ختصيص قرأن بسنة  ،فكل هذه األنواع
تدخل يف هذه القاعدة  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الثامنة والثمانون ( العام بعد ختصيصه حجة ) نعم  ،وهذا هو القول احلق
يف هذه املسألة  ،فإن أخرجنا األفراد اليت اقتضى خروجها الدليل اخلاص  ،فإن ما
بقي من األفراد ال تزال على حكم الدليل العام  ،فما عدا حلوم اإلبل ال يتوضأ
منه وجواب  ،وما عدا اليهودية والنصرانية فال جيوز للمسلم الزواج هبا  ،وما عدا
املرأة واحلمار والكلب األسود والشيطان إن علم مبروره وقدر على دفعه  ،فما
عدا ذلك فال يعترب قاطعا للصالة  ،فإايك أيها الطالب املوفق أن ختتزل الدليل
العام أو هتمل داللته على بقية أفراده بعد التخصيص  ،بل الواجب عليك أن
تعتقد انه ال يزال قائما  ،وال يزال حجة  ،على ما بقي حتته من األفراد  ،وهللا أعلم
.
 القاعدة التاسعة والثمانون ( األصل بقاء املطلق على إطالقه وال جيوز تقييده إال
بدليل ) واإلطالق هو ذكر احلقيقة بال قيد  ،واملقيد هو ذكر احلقيقة بقيد  ،فما
ورد من األدلة مطلقا  ،فالواجب ان يبقى على إطالقه ن وال جيوز ألحد ان يقيده
 ،إال بدليل  ،فاملطلقات من األدلة يف الكتاب والسنة  ،جيب ان تبقى على
إطالقها ن ومن ادعى فيها قيدا  ،فهو مطالب ابلدليل الدال على صحة دعواه ،
فإن جاء ابلدليل املقيد صحيحا صرحيا فأهال وسهال  ،وإال فنحن نعتذر عن قبول
قيد ال دليل عليه  ،ولذلك فالصواب جواز املسح على اخلف املخرق ما دام
ميكن متابعة املشي فيه  ،والصواب جواز املسح على اخلف الشفاف ن والصواب
جواز املسح على اخلف من غري اجللود  ،والصواب جواز املسح على اخلف ولو
مل يثبت إال بشده ن وكل هذا ألن أدلة حواز املسح على اخلفني وردت مطلقة ،

وما ورد مطلقا فال جيوز ألحد تقييده إال بدليل  ،وكذلك فالصواب جواز املسح
على العمامة من غري اشرتاط كوهنا ذات ذؤابة أو حمنكة  ،والصواب جواز املسح
عليها بال اشرتاط تقدم الطهارة  ،والصواب جواز املسح عليها بال توقيت  ،ألن
هذه االشرتاطات ال دليل عليها  ،وأدلة املسح عليها وردت مطلقة  ،وما ورد
مطلقا فالواجب بقاؤه على إطالقه وال جيوز تقييده إال بدليل  ،والصواب صحة
اجلمعة بعدد يدخل يف مسمة اجلماعة وهم اثنان  ،ألن أدلة وجوهبا وردت مطلقة
 ،وال نعلم دليل يصح يف اشرتاط عدد معني  ،وأقل ما يصدق عليه اسم اجلماعة
اثنان  ،والصواب عدم اشرتاط الطهارة الصورى للطواف  ،لعدم وجود الدليل
الدال على اشرتاطها  ،وما ذكروه من األدلة فقد أجبنا عنه يف موضع آخر ،
وهكذا يف فروع كثرية ن ولنا فيها رسالة مستقلة إلمياننا أبمهيتها يف مسرية الطالب
العلمية  ،وأهنا من أصول العلم املهمة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للتسعني ( ينىب املطلق على املقيد إن اتفاق يف احلكم والسبب)
وهي قاعدة متفق عليها بني أهل العلم يف اجلملة  ،فمىت ما رأيت لفظة مطلقة يف
مكان من األدلة كتااب وسنة  ،مث رأيتها مقيدة يف مكان آخر  ،فانظر اوال  :هل
سبب اللفظتني واحد أو ال ؟ مث انظر اثنيا  :هل حكم اللفظتني واحد أم ال ؟
ونتيجة هذا النظر ال ختلو من أربع حاال ت  :األوىل  :أن يكون سببهما واحد ،
وكذلك حكمهما واحد  ،ففي هذه احلالة جيب عليك بناء املطلق على املقيد ،
مبعىن أن جتعل املقيد قيدا يف اللفظ املطلقة  ،فتزيد يف اللفظة املطلقة هذا القيد ،
وهذه احلالة متفق عليها بني أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،والثانية  :أن يكون

سببهما خمتلف  ،وكذلك احلكم فيهما خمتلف  ،ففي هذه احلالة ال جيوز لك بناء
املطلق على املقيد ابتفاق أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،مبعىن  :أنك تعمل ابللفظ
املطلقة يف مكاهنا مطلقة  ،وتعمل ابللفظة املقيدة يف مكاهنا مقيدة  ،والثالثة  :أن
يكون سببهما واحد  ،ولكن احلكم فيهما خمتلف  ،ففي هذه احلالة ال تبين املطلق
على امل قيد  ،يف أصح قويل أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،مبعىن أنك تعمل ابللفظة
املطلقة يف مكاهنا مطلقة  ،وتعمل ابللفظة املقيدة يف مكاهنا مقيدة  ،والرابعة  :أن
يكون احلكم فيهما متفق  ،ولكن السبب فيهما خمتلف  ،ففي هذه احلالة تبين
املطلق على املقيد يف أصح قويل أهل ال علم رمحهم هللا تعاىل  ،فبان لك هبذا
التفصيل أنك تبين املطلق على املقيد يف حالتني  ،وال تبين املطلق على املقيد يف
حالتني  ،فإن اتفق سببهما وحكمهما فتبين املطلق على املقيد اتفاقا  ،وإن اتفق
حكمهما واختلف سببهما فتبين املطلق على املقيد يف األصح  ،وإن اختلف
سب بهما وحكمهما فال تبين املطلق على املقيد اتفاقا  ،وإن اتفق سببهما واختلف
حكمهما  ،فال تبين املطلق على املقيد يف األصح  ،وخذ أمثلة على كل حالة
للتوضيح  ،فنقول :

السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَـ ُه َما } فاليد هنا
السا ِر ُق َو َّ
 األول  :قوله تعاىل يف السرقة { َو َّ
وردت مطلقة ومل تقيد ٍ
حبد  ،فهذا الدليل مطلق  ،وسببه السرقة  ،وحكمه وجوب
قطع اليد  ،وقال تعاىل يف آية الوضوء { َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل ال َْم َرافِ ِق } فاليد هنا وردت
مقيدة ابملرفق  ،والسبب هو الوضوء  ،واحلكم وجوب الوسل  ،فهنا ذكرت اليد

يف اآليتني مطلقة يف آية السرقة ومقيدة يف آية الوضوء  ،فهل حنمل املطلق على

املقيد ونقول إذاً يد السارق تقطع من املرفق كما أن اليد يف الوضوء توسل إىل
املرفق ؟ فاجلواب  :هو أن ننظر أوالً يف سببهما وحكمهما  ،فسبب األوىل السرقة
وسبب الثانية الوضوء  ،فهما إذاً خمتلفتان يف سببهما  ،وحكم األوىل وجوب قطع
اليد  ،وحكم الثانية وجوب غسل اليد  ،والقطع خيتلف عن الوسل فهما إذاً
املطلق واملقيد خمتلفان يف سببهما وحكمهما فهنا ال يبىن املطلق على املقيد بل
يعمل آبية السرقة يف موضعها فال تقيد ابملرفق .

 املثال الثاين  :قوله تعاىل يف آية التيمم { فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِم ْنهُ } فاليد
َْ ُ ُُ
هنا يف التيمم وردت مطلقة مل تقيد بشيء ال ٍ
مبرفق وال غريه مث وجدانها قيدت يف
آية الوضوء ابملرفق كما مضى  ،فهل نقول كما أهنا يف الوضوء إىل املرفق فكذلك
يف التيمم ؟ فهل يبىن املطلق على املقيد يف هذه احلالة ؟ اجلواب  :عليك ابلنظر
يف السبب واحلكم  ،فسبب الدليل املطلق الذي هو آية التيمم سببه بيان التيمم ،
وسبب الدليل املقيد بيان الوضوء  ،والوضوء شيء والتيمم شيء آخر  ،فهما
خمتلفان يف احلد والكيفية  ،وحكم الدليل املطلق وجوب مسح اليد ابلصعيد
الطيب  ،وحكم الثانية وجوب غسل اليد ابملاء  ،واملسح شيء والوسل شيء آخر

ٍ
حينئذ املطلق على
 ،فإذاً املطلق واملقيد هنا قد اختلفا يف احلكم والسبب فال يبىن

املقيد .
ت َعلَ ْي ُك ُم ال َْم ْيـَتةُ َو َّ
الد ُم
 املثال الثالث  :الدم ورد مطلقاً وورد مقيداً يف قوله { ُح ِّرَم ْ
اخلِن ِزي ِر } فلم حيدد دماً ؟ ومل يصفه بشيء  ،فهو دم مطلق  ،وورد مقيداً يف
َو َحلْ ُم ْ
قوله { أ َْو َدماً َم ْس ُفوحاً } فقيد الدم بكونه مسفوحاً وسبب األول  :سياق

احملرمات من األطعمة  ،وسبب الثاين أيضاً سياق احملرمات من األطعمة  ،فهما
متفقان يف السبب وحكم األول حترمي الدم  ،وحكم الثاين أيضاً حترمي الدم فهما
أيضاً متفقان يف احلكم فاملطلق واملقيد هنا متفقان يف احلكم والسبب  ،فسببهما
واحد وحكمهما واحد  ،فيحمل املطلق على املقيد يف هذه احلالة فنقول  :إمنا
الدم احملرم هو الدم املسفوح فالدم املطلق يف آية املائدة مقيد بكونه مسفوحاً كما
يف آية األنعام فانتهى اإلطالق بعد هذا القيد ولذلك فالراجح أن الدم الذي يبقى
يف العروق بعد الذبح وخروج الدم املسفوح أنه دم طاهر وعليه حيمل حديث
عائشة (( فنأكله وخطوط الدم على القدر ))  .وكذلك دم اجلرح أيضاً طاهر لعدم
الدليل الدال على جناسته واألصل يف األعيان الطهارة ومن جنسها فعليه الدليل ،
ت َعلَ ْي ُك ُم ال َْم ْيـَتةُ َو َّ
الد ُم } ألن الدم املراد هنا
وال يستدل عليه بقوله تعاىل { ُح ِّرَم ْ
هو الدم املسفوح لوروده مقيداً يف آية األنعام مع االتفاق يف احلكم والسبب .
 املثال الرابع  :قوله  -صلى هللا عليه وسلم  (( -إذا فرغ أحدكم من التشهد
فليستعذ ابهلل من أربع يقول  :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب
القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح الدجال )) متفق عليه فإن لفظ
(التشهد) لفظ مطلق مل حيدد مبا إذا كان األول أو األخري  ،لكن ورد يف رواية
مسلم ((إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليقل)) فهنا ورد التشهد مقيداً ،
وسببهما بيان سنية الدعاء يف التشهد  ،وحكمهما استحباب هذا الدعاء ،
فالشك يبىن املطلق على املقيد يف هذه احلالة ف ال يسن هذا الدعاء إال يف التشهد
األخري .

 املثال اخلامس  :زكاة الونم  ،فإن الونم وردت مطلقة ومقيدة  ،فوردت مطلقة يف
قوله  -صلى هللا عليه وسلم  (( -يف أربعني ٍ
شاة شاة )) رواه أمحد وأبو داود
والرتمذي وغريهم  ،فالونم هنا مل توصف بشيء يقيدها فيدخل فيها السائمة
واملعلوفة  ،ووردت مقيدة بوصف (السوم) يف قوله  -صلى هللا عليه وسلم -
((ويف صدقة الونم يف سائمتها)) ويف رواية (( يف سائمة الونم إذا كانت أربعني
ففيها شاة )) أخرجه البخاري  ،فهل يبىن املطلق على املقيد هنا ؟ اجلواب  :ننظر
يف سببهما وحكمهما  ،أما سببهما فبيان وجوب زكاة الونم  ،فهما متفقان يف
السبب  ،وأما حكمهما فهو وجوب الزكاة يف الونم فهما أيضاً متفقان يف احلكم
فالشك يف بناء املطلق على املقيد يف هذه احلالة فنقول  :ال زكاة إال يف الونم
السائمة احلول أو أكثره  ،أما املعلوفة فال زكاة فيها.
 املثال السادس  :الظهار م وجب للكفارة وكفارته مرتبة من ثالثة أشياء  ،من حترير
ٍ
رقبة قبل أن يتماسا  ،فإن مل جيدها  ،فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا ،
فإن مل يستطيع فإطعام ستني مسكيناً  ،فكل هذه الكفارات سببها واحد وهو
الظهار فهي متفقة يف السبب  ،إال أن احلكم يف الرقبة والصيام مقيد أبن يكون
قبل املسيس  ،واإلطعام مطلق مل يقيد بشيء  ،فهل يقال إن اإلطعام أيضاً يكون
قبل املسيس محالً للمطلق على املقيد أو ال ؟ أقول  :فيه خالف بني أهل العلم
فالذين يقولون أبن املطلق حيمل على املقيد يف هذه احلالة قالوا  :يقيد  ،والذين
قالوا ال حيمل قالوا  :ال يقيد  ،وهو الصواب إن شاء هللا تعاىل ألن احلكم خمتلف

 ،واملطلق واملقيد إذا اتفقا يف السبب واختلفا يف احلكم فإهنما ال يتداخالن .
ولعلك فهمت املراد وهللا أعلم .
 القاعدة الواحد والتسعون (األصل يف الكالم الظاهر إال بدليل أو قرينة ) وهذا
هو ما أمجع عليه أه ل السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل  ،فال جيوز عن ظاهر الدليل
املتبادر للذهن على حسب دالالت اللوة إال بقرينة توجب هذا االنصراف  ،وإال
فاألصل هو البقاء على األصل  ،وعلى ذلك فجميع نصوص الصفات جيب فيها
أن نبقى على ظاهرها  ،فال جيوز حتريفها وال أتويلها وال صرفها عن دالالهتا
الظاهرة  ،فالنصوص اليت تثبت الوجه واليدين والعلو واالستواء وغريها مما ال
حصر له  ،كل ذلك جب فيه البقاء على ظاهره  ،ومن صرفه عن ظاهره إىل معىن
آخر بال قرينة فهو من احملرفني للكلم عن مواضعه  ،وكذلك نصوص اليوم اآلخر
من سؤال القرب ونعيمه وعذابه والبعث والنشور واجلزاء واحلساب واحلوض وامليزان
والصراط وما يف اجلنة من النعيم وما يف النار من اجلحيم  ،كل ذلك جيب فيه
البقاء على الظاهر  ،وال جيوز العدول عنه إىل معان غريبة عن املعىن الصحيح
املتبادر للذهن على دالالت لوة العرب  ،نؤمن ابملعىن ونكل أمر الكيفية إىل هللا
تعاىل  ،واجلنة اليت دخلها أبوان آدم هي جنة اخللد اليت يف السماء ألن هذا هو
ظاهر اللفظ  ،والوضوء املأمور به من أكل حلم اإلبل هو الوضوء الشرعي ألن هذا
هو ظاهر اللفظ  ،والصواب أن دعاء االستخارة يكون بعد السالم منها ألن هذا
هو ظاهر اللفظ  ،والصواب صحة النذر من الكافر حلديث عمر ألن هذا هو
ظاهر اللفظ  ،وهكذا يف فروع كثرية  ،جيب عليك فيها وفقك هللا تعاىل أن تبقى

على ظاهر اللفظ  ،وال تتعداه إال بصارف ينقلك عنه  ،واعلم وفقك هللا تعاىل أن
االنتقال عن ظاهر اللفظ بال قرينة هو حقيقة التحريف  ،فاحذر منه  ،كما يف
القاعدة اليت بعدها  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية والتسعون ( صرف الكالم عن معناه الظاهر إىل معىن آخر بال دليل
حتريف ) نعم  ،فحقيقة التحريف هو أن يصرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر
بال دليل يقتضي هذا الصرف  ،وال قرينة توجبه  ،وغن ما يفعله أهل البدع كلهم
مع نصوص الصفات وحقائق اليوم االخر وغريها من العقائد هو من ابب التحريف
 ،ألهنم ينصرفون عن ظواهر األدلة إىل معان أخرى بال قرينة وال برهان  ،وإمنا هي
الشهوات واهلوى  ،فصرف قوله تعاىل{وجاء ربك} من حقيقة اجمليء الالئق ابهلل
تعاىل إىل جميء أمره  ،هو حتريف  ،وصرف قوله تعاىل{الرمحن على العرش استوى}
من إثبات حقيقة صفة االستواء الالئق ابهلل تعاىل إىل االستيالء ،هو من التحريف
احملرم  ،وصرف قوله تعاىل{بل يداه مبسوطتان} من إثبات اليدين الالئقتني ابهلل
تعاىل إىل النعمة والقدرة هو من التحريف  ،وصرف النزول يف ثلث الليل اآلخر
م ن حقيقة النزول الالئق ابهلل تعاىل إىل نزول األمر أو الرمحة أو ملك من املالئكة
هو من التحريف  ،فكل ما حرفه أهل البدع هو داخل حتت هذه القاعدة  ،وهو
أنه حتريف  ،والتحريف يف اللوة هو التويري والتبديل  ،ويف االصطالح تويري النص
لفظا أو معىن  ،وهو من احملرمات املتفق على حترميها بني أهل السنة واجلماعة
رمحهم هللا تعاىل  ،بل وقد يصل بصاحبه يف بعض صوره على الكفر  ،فالواجب
احلذر  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الثالثة والتسعون (اإلمجال يف األدلة نسيب عرضي ) واملراد ابجململ عند
األصوليني هو ما افتقر يف بيانه إىل غريه  ،يف بيان ص فته كقوله تعاىل{وأقيموا
الصالة} أو إىل بيان مقداره  ،كقوله تعاىل {وآتوا الزكاة} أو إىل تعيني أحد معانيه
إن كان حمتمال لعدة معان  ،كقوله تعاىل{ثالثة قروء} فإنه حيتمل احليض وحيتمل
الطهر  ،فكل ما افتقر لوريه يف بيان صفته أو مقداره او تعيينه فهو من اجملمالت ،
واعلم وفقك هللا تعاىل أن الذي ندين هللا تعاىل به هو أنه ليس يف الشريعة شيء
من جممل  ،فليس هناك دليل من الكتاب أو السنة جممل إال وقد بينته األدلة
األخرى  ،ولكن يبقى أن من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل من يدعي ابن هذا النص
ال يزال جممال  ،فهل دعواه هذه تعترب من اإلمجال العام على كل عامل  ،ام أهنا قد
تكون جممال على البعض دون البعض ؟ واجلواب  :ال شك أن الثاين هو الصواب
 ،فما يدعيه بعضهم من اإلمجال ال يكون جممال على كل أهل العلم  ،بل يكون
جممال على من ادعاه  ،ومن وافقه عليه  ،ولكن يبقى عندان علماء يقولون  :هو
مبني وليس مبجمل  ،فهو جممل ابلنسبة لطائفة وليس مبجمل ابلنسبة للطائفة
األخرى  ،وهذا معىن قولنا يف القاعد عن اإلمجال إنه ( نسيب ) وهذا الفريق الذي
يدعي يف دليل ابنه جممل ن مىت ما بينا له جوانب اإلمجال ووضحنا له األدلة اليت
تزيل اإلمجال فإنه سيزول عن هذا اإلمجال وخيتفي  ،فاإلمجال يعرض للفقيه
عروضا  ،ومىت ما تعلم ينكشف عنه  ،وهذا هو معىن قولنا يف القاعدة عن
اإلمجال  :إنه ( عرضي ) أي يعرض ويزول  ،فاإلمجال نسيب  :مبعىن أنه قد يدعيه
طائفة دون طائفة  ،وكذلك  :عرضي  ،مبعىن أنه يزول ابلتعلم  ،فانتبه هلذه القاعدة

حىت تفهم وتعتقد أنه ليس يف األدلة الشرعية إمجال ذايت  ،أبدا  ،هذا ال نقبله وال
نتصوره  ،مبعىن أنه إمجال يف ذات الدليل  ،وال يقدر على أحد من أهل العلم على
إزالته  ،هذا ال نعلمه واردا أبدا يف كل ما ادعوا فيه أنه جممل  ،وما أكثر دعاوى
اإلمجال عند بعض األصوليني  ،مع أن ه لو كلف نفسه ابلبحث والنظر يف كتب
احملدثني والتفاسري لتبني له أنه ليس مبجمل  ،واملهم أننا ال نعلم دليال ال من
الكتاب وال من السنة ال يزال يقال فيه ابنه جممل إمجاال ذاتيا  ،وإمنا كل الدعاوى
يف اإلمجال شاهنا ان تكون من اإلمجال النسيب العرضي  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والتسعون (اجململ حممول على املبني ) نعم  ،وهذا هو احلق  ،فمىت
ما رأيت نصا جممال يف مكان  ،ورأيت الشارع بينه يف مكان آخر  ،فامحل اجململ
على املبني  ،وقل  :لقد زال اإلمجال واتضح اإلشكال  ،فال يكون موصوفا بعد
البيان أبنه جممل  ،وإمنا يوصف أبنه ( مبني ) بفتح الياء  ،فقوله تعاىل{وأقيموا
الصالة} كان جممال  ،ولكن بعد ورود األدلة املبينة لشروط الصالة ومواقيتها
وأركاهنا وصفتها ومبطالهتا وسننها مل يعد جممال بل هو مبني  ،وقوله تعاىل{وآتوا
الزكاة} كان جممال  ،ولكن بعد ورود األدلة املبينة لألموال الزكوية واألنصبة الزكوية
ومصارف الزكاة وحنوها  ،مل يعد جممال  ،بل هو مبني  ،وقوله صلى هللا عليه وسلم
يف صالة الكسوف " فإذا رأيتمومها فصلوا " كان جممال  ،ولكن بعد صالته صلى
هللا عليه وسلم للكسوف  ،مل تعد صالة الكسوف جمملة  ،بل صارت مبينة ،
وهذه حبوث تفتقر إىل جلد العامل وصربه يف البحث عن األدلة املبينة لألدلة اجململة

 ،فاصرب اي طالب العلم على طول البحث وكثرة االطالع  ،فإن العاقبة محيدة ،
وهللا املوفق .
 القاعدة اخلامسة والتسعون ( بيان النيب صلى هللا عليه وسلم للمجمالت قويل
وفعلي) مبعىن  :أن هللا تعاىل إمنا بعثه مبينا لنا ديننا ن كما قال تعاىل{وأنزلنا إليك
الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم} فهناك من اجملمالت ما توىل النيب صلى هللا عليه
بيانه بقوله فقط  ،كبيانه لألموال الزكوية  ،واألنصبة وأصناف الزكاة  ،فونه توىل
بياهنا ابلبيان القويل  ،واترة يتوىل النيب صلى هللا عليه وسلم البيان ابلفعل فقط ،
كبيانه لصالة الكسوف  ،واترة يتوىل النيب صلى هللا عليه وسلم البيان ابألمرين
مجيعا  ،ابلقول وابلفعل  ،كبيانه بصفة الصالة  ،فقد بينها بقوله كما يف حديث
املسيء صالته  ،وبينها ابلفعل كما يف صالته على املنرب  ،وكبيانه ملواقيت
الصلوات اخلمس  ،فإنه بينها بقوله كما يف حديث ابن عباس يف صحيح مسلم ،
وبينها بفعله كما يف حديث بريدة وغريه  ،ومل ميت صلى هللا عليه وسلم إال وقد بني
كل اجملمالت املأمور ببياهنا  ،ألن هذا من البالغ املبني  ،فلو كان هناك شيء من
اجملمالت مما يتعلق هبا العمل مل يزال جممال ن ملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم قد
بلغ البالغ املبني  ،وال أمت هللا تعاىل به النعمة والدين  ،وهذا كله من ظن السوء
الذي ال جيوز ظنه فيه صلى هللا عليه وسلم  ،وبيان اجملمالت من كمال الشرع،
وهللا تعاىل يقول{اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت} وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والتسعون (أفعال النيب اجلبلية ال حكم هلا يف ذاهتا وإمنا يف
هيئاهتا ) واملراد ابألفعال اجلبلية أي اليت فعلها على أن من مجلة البشر  ،كاألكل

والشرب واملشي والنوم والقيام والقعود وحنوها  ،كل هذا مل يفعله ألنه رسول هللا ،
وإمنا فعله ألنه بشر  ،حيتاج ما حيتاجه البشر  ،فال حكم هلذه األفعال ابعتبار ذاهتا
 ،ولكن احلكم يف هيئاهتا فقط  ،مبعىن أن من يقضي حاجته  ،فال يقضيها ألن
النيب صلى هللا عليه وسلم قضى حاجته  ،ال  ،ولكن يتعبد هلل تعاىل ابن يقضي
حاجته على اهليئة اليت قضى عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجته  ،مبعىن
أن يدخل للخالء ابليمىن وخيرج ابليسرى وال يتكلم بشيء من األذكار وال يستقبل
القبلة وال يستدبرها  ،ويستنجي او يستجمر  ،فالعربة يف التعبد إمنا هو اهليئة ال
ذات الفعل  ،وكذلك األكل  ،فال أنكل الطعام ألن النيب صلى هللا عليه وسلم
كان أيكل الطعام  ،ال  ،ولكن نتعبد هلل تعاىل ابهليئة اليت أوقع عليها األكل ن أبن
أنكل ابليمني ونسمي عند االبتداء وحنمد عند الفراغ  ،وأنكل بثالث أصابع  ،ما
يلينا  ،ويكون طعامنا أثالاث  ،وهكذا من اهليئات املنقولة يف آداب الطعام وجواب
واستحبااب  ،فالتعبد هلل تعاىل يف اهليئة اليت أوقع عليها النيب صلى هللا عليه وسلم
الطعام  ،وليس يف ذات األكل  ،وكذلك النوم  ،فال ننام ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم قد انم  ،فنومه إمنا فعله ألنه بشر  ،فهو فعل طبعي جبلي فطري  ،ولكن
نتعبد هلل تعاىل ابلنوم على اهليئة اليت انم عليها  ،من الوضوء قبل النوم والنوم على
اجلنب اليمني ن وقول الذكر املشروع  ،ومسح اجلسد ابليدين بعد قراءة قل هو
هللا أحد واملعوذتني  ،وهكذا  ،فالتعبد هلل تعاىل ال يكون بذات النوم  ،ولكن
ابهليئة  ،وكذلك املشي  ،فإننا نتعبد هلل تعاىل أبن منشي على اهليئة اليت مشى عليها
 ،أبن نتكف أ يف مشيتنا  ،كأمنا ننحط من صبب  ،كما كان النيب صلى هللا عليه

وسلم ميشي  ،فالتعبد يف اهليئات ال يف ذات املشي  ،وهكذا  ،فما فعله على أنه
بشر  ،فليس احلكم الشرعي يرجع لذاته  ،وإمنا يرجع احلكم الشرعي هليئته  ،وهذا
واضح  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة والتسعون ( ما فعله النيب موافقا لعادات قومه فاملعترب فيه موافقة
عادات القوم ال أعيان األفعال ) فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يلبس ما
يلبسه قومه عادة  ،فلو توري اللباس على حسب األعراف فالسنة ليست يف عني
ما كان يلبسه  ،ال  ،وإمنا العربة والسنة يف موافقة عادات قومك يف اللباس  ،وكان
أيكل ما أيكل قومه عادة  ،فلو توري عرف قومك يف نوع مأكوهلم  ،فالسنة إمنا هي
يف موافقة عادات القوم يف طعامك  ،فالسنة لك وفقك هللا تعاىل أن أتكل مما
أيكله قومك عادة  ،وكذلك كان يبين بيوته مما كان قومه يبنون بيوهتم به عادة ،
وهو الطني  ،فالسن ة لنا يف هذا الزمان  ،أن نبين بيوتنا مما يبنون به قومنا بيوهتم
عادة ن وهو االمسنت وحنوها مما هو معروف  ،فال أيتينا رجل ويقول  :أان أريد أن
أقتدي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وأسكن يف بيت من الطني  ،ألن النيب صلى هللا
عليه وسلم إمنا سكن بيت الطني ألن قومه كانوا يسكنون هذا النوع من البيوت ،
فهو مل يقصد عني الطني  ،حىت يكون االقتداء به يف عينه هو السنة  ،بل هو أراد
موافقة عادات قومه  ،فالسنة وفقك هللا تعاىل أن تبين بيتك مما جرت عادة قومك
أن يبنوا بيوهتم به  ،وال أيتينا أحد يف العرف السعودي مثال ويلبس العمامة  ،بنية
أنه يريد موافقة النيب صلى هللا عليه وسلم يف لبسه للعمامة  ،فإن املقصود إمنا هو
توطية الرأس  ،وأما نوع ما توطي رأسك به  ،فإن مرده إىل ما جرت به عادة قومك

ان يوطوا رؤوسهم به  ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان يوطي رأسه ابلعمامة ال
لذات العمامة  ،بل ألن قومه جرت عادهتم أبن يوطوا رؤوسهم هبذا النوع من
الوطاء  ،فما كان يفعله موافقة لعادات قومه  ،فليس املنظور فيه إىل عني هذا
الشيء  ،وإمنا املنظور فيه موافقة عادات القوم  ،فنأكل ما أيكله قومنا عادة ،
ونبين البيوت على الطريقة اليت يبين هبا قومنا عادة  ،ونلبس ما يلبسه قومنا عادة ،
وهكذا  ،فموافقة عادات القوم هو السنة ولو توري النوع  ،ولعلك فهمت  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة الثامنة والتسعون ( كل حكم ثبت يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه
يثبت يف حق أمته إال بدليل االختصاص ) ألن األصل يف التشريع العموم  ،فال
جيوز ألحد أن يقصر حكما معينا على النيب صلى هللا عليه وسلم إال بدليل
االختصاص  ،مبعىن  :أن األصل استواؤه وأمته يف األحكام  ،فما ثبت يف حقه من
األحكام الشرعية  ،فإنه يثبت يف حق أمته  ،لقوله تعاىل{لقد كان لكم يف رسول
هللا أسوة حسنة} ويف صحيح مسلم أن رجال جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،
فقال  :اي رسول هللا  ،أرأيت الرجل جيامع أهله مث يكسل  ،فهل عليه الوسل ؟
وعائشة جالسة  ،فقال عليه الصالة والسالم " إين ألفعل ذلك أان وهذه  ،مث
نوتسل " أي كما أنين أفعله  ،فافعلوه أنتم  ،ألنين قدوتكم يف كافة أحكام التشريع
ضى َزيْ ٌد ِم ْنـ َها
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املؤمنون رفعاً للحرج عنهم  ،فلوال أن ما ثبت يف حقه يتناول غريه لكان هذا
التعليل عبثاً  ،فجعل هللا تعاىل زواجه  -صلى هللا عليه وسلم  -هلذه املرأة حكماً
عاماً ألمته  ،فدل ذلك على أن ما ثبت يف حقه فهو ألمته  ،ومن األدلة عليها :
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أمته معه لكن ملا كان األصل دخوهلم معه نبه جل وعال أن هذا احلكم وهو النكاح
ابهلبة إمنا هو خالص له  ،أي خاص به ال يشركه معه غريه  ،فدل هذا التخصيص
على أن األصل أن حكمه وحكم أمته واحد  ،وروى مسلم يف صحيحه من
حديث عائشة رضي هللا عنها أن رجالً سأل النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال
(( تدركين الصالة وأان جنب أفأصوم ؟ فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
وأان تدركين الصالة وأان جنب فأصوم  ،فقال الرجل  :إنك لست مثلنا اي رسول
هللا  ،قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر فقال (( وهللا إين ألرجو أن
أكون أخشاكم هلل وأعلمكم به مبا أتقي )) وهو يدل على تساويه وأمته يف
األحكام فإنه  -صلى هللا عليه وسلم  -قاس حالة الرجل على حاله وابلقياس
عرف السائل اجلواب  ،فالصوم حال وجود وصف اجلنابة حكم ثبت يف حق النيب
 صلى هللا عليه وسلم  -فعداه  -صلى هللا عليه وسلم  -ألمته فكأنه قالللرجل  :ألست أفعله أان  ،فإن كل ما أفعله فهو لكم وهذا نص صريح يف أن
حكمه وحكم أمته واحد ما مل يرد دليل التخصيص  ،ومن األدلة أيضاً  :وهو

يضارع الدليل السابق ما رواه مسلم أيضاً يف كتاب الصيام من طريق عمر بن أيب
سلمة أنه سأل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  : -أيقبل الصائم ؟ فقال عليه
الصالة والسالم " سل هذه ألم سلمة " فأخربته رضي هللا عنها أن رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم  -يصنع ذلك فقال  :اي رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم
من ذنبك وما أتخر فقال له رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم " أما وهللا إين
ألتقاكم هلل وأخشاكم له "  ،واألدلة على هذه القاعدة كثرية وهلل احلمد  ،ولذلك :
فالقول الصحيح  :أن الصالة على القرب بعد الدفن له وألمته من بعده  ،وليس
خمصوصا به لعدم دليل التخصيص  ،والقول الصحيح  :أن الصالة على الوائب له
وألمته من بعده  ،لعدم الدليل الدال على ختصيصه جبواز الصالة على الوائب ،
والقول الصحيح  :أنه جيوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ن وجيعل عتقها صداقها
 ،كما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم مع صفية  ،وليس هناك دليل يدل على
ختصيصه هبذا احلكم د ون غريه  ،والقول الصحيح  :جواز االستلقاء يف املسجد
مع أمن انكشف العورة  ،ألنه فعل فعله النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يثبت دليل
على أنه خمصوص به  ،وهو وأمته سواء يف األحكام  ،والقول الصحيح  :أنه جيوز
زايرة قرب الكافر لالتعاظ واالعتبار ال للدعاء واالستوفار  ،ألن هللا تعاىل أذن لنبيه
بزايرة قرب أمه  ،ومل أيت ما خيصصه وال خيصص قرب أمه بذلك  ،واختلف أهل
العلم رمحهم هللا تعاىل يف حكم زايرة الرجل للمرأة املريضة  ،فيما لو كان أجنبيا
عنها  ،والقول الصحيح  :ـ نعم جتوز له زايرهتا  ،ولو كان أجنبياً لكن بشرط عدم
اخللوة وأن ال يكون مثة ريبة ،وأن ال تكون متربجة أو يف ٍ
حالة ال تسمح بدخول

األجانب عليها وأن تكون الفتنة مأمونة ودليل ذلك أن النيب  -صلى هللا عليه
وسلم  -عاد أم العالء ،وروى مالك يف املوطأ (( أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 عاد امرأة مسكينة مريضة )) وصححه ابن عبدالرب متصالً ،وقد عاد النيب -صلى هللا عليه وسلم  -أم السائب أو أم املسيب وهذا دليل على اجلواز ،فإن
قلت - :هذا خاص ابلنيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-فأقول - :ال ،ألن املتقرر يف
القواعد أن كل حكم ثبت يف حقه  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه يثبت يف حق
األمة تبعاً إال بدليل االختصاص  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة والتسعون (األصل يف اخلصائص التوقيف ) فال جيوز أن تدعي أن
هذا احلكم الشرعي خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وال خاص هبذا الفرد بعينه
إال بدليل يدل على صحة هذه الدعوى  ،ألن األصل يف التشريع العموم ،
ودعوى التخصيص خالف األصل  ،واملتقرر أن األصل هو البقاء على األصل
حىت يرد الناقل  ،واملتقرر ان ال دليل يطلب من الناقل عن األصل ال من الثابت
عليه  ،وبناء على ذلك  :فالقول الصحيح  :فالقول الصحيح جواز رضاع الكبري
يف الضرورات امللحة ال يف التوسع واالختيار لقصة سامل موىل أيب حذيفة  ،فاألصل
أن هذا الرتخيص له  ،وملن كان مبنزلته  ،ومن ادعى خصوصيته هبا فعليه الدليل ،
والقول الصحيح أن من ذبح أضحيته قبل الصالة جهال منه بوجوب التأخري  ،ومل
جيد اخرى مكاهنا مما يقوم عنها يف سنها وصفاهتا  ،ومل جيد إال ذبيحة هي أصور
سنا منها  ،فله التضحية هبا  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملن فعل هذا أبن
يذبح ما هو أصور من السن امل عتربة شرعا  ،وقال " ولن جتزئ عن أحد بعدك "

وهذا الكالم حيمل على احلال ال على العني  ،مبعىن أن ختصيص أحوال ال ختصيص
أعيان  ،أي  :ولن جتزئ عن أحد بعد حالك  ،واختاره الشيخ تقي الدين  ،والقول
الصحيح  :أن التطيب قبل عقد اإلحرام ليس خاصا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم
كما قاله من قاله من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،بل هو وألمته من بعده  ،ألن
األصل يف التخصيص التوقيف  ،وال نعلم دليال يدل على هذه اخلصوصية ،
واألصل العموم  ،والقول الصحيح  :أن محل الصيب يف الصالة ال أبس به  ،لفعل
النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومن ادعى فيه اخلصوصية فليأت ابلربهان الدال على
هذا التخصيص  ،والقول الصحيح  :أن من تبدى له الشيطان يف الصالة  ،فله أن
يتعوذ ابهلل تعاىل منه جهرا  ،لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومن ادعى أن هذا
التعوذ خمصوص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فما أصاب  ،ألن األصل يف اخلصائص
الت وقيف على الدليل  ،والقول الصحيح  :أن ختطي الصفوف لفرجة يف األمام ال
أبس هبا  ،لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومن ادعى أن هذا التخطي من
خصوصياته  ،فما أصاب  ،ألن األصل عدم التخصيص  ،واألصل العموم ،
والقول الصحيح  :أنه ال جيوز ختصيص يوم من األايم بشيء من التعبدات إال
بدليل  ،والقول الصحيح  :أنه ال جيوز ختصيص مكان من األمكنة أبمر تعبدي إال
بدليل  ،وهكذا يف كل ختصيص ادعاه بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل  ،فإننا
نقف موقف املنع من هذا التخصيص  ،حىت ننظر إىل مستنده  ،فإن كان صحيحا
صرحيا فعلى العني والرأس  ،وإال فن حن نعتذر عن قبول هذا التخصيص  ،ونقف
مع األصل يف هذه املسألة  ،وهللا أعلم .

 القاعدة املوفية للمائة ( األصل يف أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم التشريع )
لقوله تعاىل{لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة} فكل ما فعله مما شككنا فيه
هل هو تشريعي أو غري تشريعي  ،فإن األصل فيه أنه حممول على التشريع  ،حىت
ترد القرينة أو الدليل على أنه ليس بتشريع  ،وبناء عليه  :فالقول الصحيح  :أن
الذهاب ملسجد العيد يف يومه من طريق والعودة من طريق آخر من أفعاله
التشريعية  ،لعدم الدليل الدال على إخراجه عنها  ،واألصل البقاء على األصل
حىت يرد الناقل  ،والقول الصحيح  :أن اختاذ الشعر وإكرامه ودهنه وتسرحيه من
السنة  ،لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم  ،واألصل أنه فعل تشريعي  ،والقول
الصحيح  :أن إشارته يف الصالة برد السالم تشريع  ،فمن ُسلِّ َم عليه وهو يصلي
فيكون رده ابإلشارة ال ابلكالم  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعل هذا ،
واألصل أنه فعل تشريعي  ،والقول الصحيح  :أن لبس اخلامت من األفعال
التشريعية  ،ال سيما إن اختذه من ابب اخلتم به  ،والقول الصحيح  :أن تسمية
األاثث والدواب من السنة الفعلية  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يفعل
ذلك  ،واألصل يف أفعاله التشريع  ،والقول الصحيح  :أن رفع الصوت ابلذكر
بعد الفراغ من املكتوبة كان صلى هللا عليه وسلم بفعله تشريعا  ،ومن ادعى غري
هذا فهو مطالب ابلدليل الدال على إخراج هذا الفعل عن كونه تشريعا  ،والقول
الصحيح  :أن اغتساله للجنابة مع زوجاته كان يفعله تشريعا ن فاالغتسال مع
الزوجة من اجلنابة من السنن  ،ومن قال أبنه ليس بتشريع فليأتنا ابلدليل  ،والقول
الصحيح  :أن الرتجيع الذي علمه أاب حمذورة يف األذان أنه من السنة يف األذان يف

بعض صوره  ،ومن قال بوري هذا فهو مطالب ابلدليل  ،والقول الصحيح  :أن
جلسة االسرتاحة الواردة يف حديث مالك بن احلويرث رضي هللا تعاىل عنه هي من
األفعال التشريعية يف الصالة  ،وليست خمصوصة ابلكبري العاجز وال ابلشاب الفيت
 ،بل هي من سنن الصالة مطلقا  ،فالسنة فعلها أحياان  ،وهكذا  ،فمىت ما رأيت
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل قد اختلفوا يف فعل فعله النيب صلى هللا عليه وسلم هل
هو للتشريع أم يدخل حتت ابب آخر  ،فالواجب عليك أن تبقى مع قول من قال
ابنه تشريع وأنه سنة  ،حىت ترد القرينة اليت خترجه عن دائرة التشريع  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة بعد املائة (إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم حجة على اجلواز )
وهذا هو احلق يف هذه املسألة  ،فما فعل يف عهده صلى هللا عليه وسلم وأقره ومل
ينكره  ،فهو حجة على جوازه  ،فلو كان ممنوعا ألنكره  ،وسواء أكان يف حضرته
 ،أو كان فعل يف غري حضرته وبلوه وأقره  ،بل حىت ولو مل يبلوه  ،ألنه إن خفي
عليه فلن خيفى على العليم اخلبري  ،وهو ال ميكن أن يقر على ابطل  ،أبدا  ،وكان
الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم يستدلون على جواز الفعل بسكوته صلى هللا عليه
وسلم  ،ال سيما إن كان هذا السكوت مقروان ابلتبسم  ،وبناء عليه  :فالقول
الصحيح أنه جيوز التيمم للخوف من التأذي ابلربد  ،ألن النيب صلى هللا عليه
وسلم أ قر عمرو بن العاص ملا علم بفعله  ،بل وتبسم النيب صلى هللا عليه وسلم ،
والقول الصحيح  :أنه جيوز قضاء ركعيت الفجر الفائتة ابلعذر بعد الفراغ من صالة
الفجر مباشرة  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أقر من قضاها يف هذا الوقت ،
كما يف حديث حممد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو  ،والقول الصحيح  :أنه ال

جيب غسل النعال واألقدام من الطني الذي يف الشارع  ،ألن الصحابة كانوا
خيوضون الطني وال أيمرهم النيب ابلوضوء او غسل األقدام منه  ،كما يف الرتمذي
من حديث ابن مسعود  ،قال  :كنا نصلي مع النيب صلى هللا عليه وسلم وال
نتوضأ من املوطئ ،ح ديث صحيح  ،والقول الصحيح  :أنه ال جيب رش شيء من
املاء يف مرور الكالب يف املسجد  ،حلديث ابن عمر يف البخاري وفيه  :ومل يكونوا
يرشون شيئا من ذلك  ،واإلقرار دليل على عدم الوجوب  ،والقول الصحيح :
جواز ختصيص شيء من القرآن يف الصالة فيكثر ترديده كـ{قل هو هللا أحد} ألن
النيب صلى هللا عليه وسلم أقر من فعل هذا ملا علم بفعله ومل ينكر عليه  ،بل قال
له " فأخربوه أن هللا تعاىل حيبه كما أحبها " والقول الصحيح  :أن خروج الدم ال
ينقض الوضوء  ،حلديث ذلك األنصاري الذي أصيب وهو يصلي والدماء تنزف
وهو ال يزال مستمرا يف صالته  ،ومثل هذا ال ميكن أن خيفى عليه صلى هللا عليه
وسلم  ،فأقره على االستمرار ومل ينكر عليه  ،والقول الصحيح  :جواز العزل عن
احلرة إبذهنا  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينكر على من كان يفعله  ،كما يف
حديث جابر  :فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فلم ينكر علينا  ،فاستدل
بعدم اإلنكار على اجلواز  ،والقول الصحيح  :جواز االشرتاط على البائع االنتفاع
ابملبيع زمنا معلوما  ،ألن جابر ملا ابع اجلمل للنيب صلى هللا عليه وسلم اشرتط
جابر عليه محالنه إىل املدينة  ،فأقره النيب صلى هللا عليه وسلم على هذا االشرتاط
ومل ينكر عليه  ،والقول الصحيح  :وااللتفات يف احليعلة مشروع للمؤذن  ،ألن
النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرى املؤذن يفعل هذا وال ينكر عليه  ،والقول

الصحيح أنه جيوز لبعض املأمومني حمادثة اخلطيب ابألمر الذي ال بد منه حال
اخلطبة  ،ألن الرجل ملا دخل املسجد والنيب صلى هللا عليه وسلم خيطب  ،قال له
 :اي رسول  :هلكت األموال وانقطعت السب  ...احلديث " فلم ينكر عليه النيب
صلى هللا عليه وسلم  ،بل أقره  ،وتوقف  ،ودعا  ،واألمثلة كثرية  ،فال ميكن أبدا
أن يسكت على أمر ال جيوز شرعا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية بعد املائة ( النسخ جائز عقال وواقع شرعا ) لقد عرف أهل العلم
رمحهم هللا تعاىل النسخ لوة أبنه اإلزالة والنقل  ،وأما شرعا فعرفوه بعدة تعاريف
أحسنها  :ـ أنه رفع احلكم السابق أو رفع دليله خبطاب شرعي متأخر  ،وهذا
تعريف النسخ على اصطالح املتأخرين  ،ألن النسخ عند املتقدمني أوسع يف املعىن
منه عند املتأخرين  ،كما قررانه يف كتابنا اإلبطال لكثري من دعاوى النسخ
ابالحتمال  ،واملهم أن ما ذكرته هو تعريف النسخ عند املتأخرين من األصوليني
والفقهاء  ،فالنسخ يف شريعتنا واقع  ،كما قال تعاىل{ما ننسخ من آية أو ننسها
أنت خبري منها أو مثلها} وقد ثبت النسخ يف كثري من األحكام  ،كما هو معروف
متواتر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل وقد خالف يف ذلك طائفة ال ينسبون أصال
إىل منهج أهل السنة  ،فال شأن لنا هبم  ،فالنسخ واقع يف الشرع  ،بل وجائز يف
العقل  ،وبيانه أن يقال  :ـ أن هللا تعاىل من أمسائه احلكيم  ،وامسه احلكيم يتضمن
صفة احلكمة  ،فاهلل تعاىل هو احلكيم ذو احلكمة الكاملة  ،واملر بيده جل وعال ،
فهو احلكام وهو املشرع  ،فال حكام كوان وال شرعا إال هو جل وعال  ،واملتقرر أن
الشريعة جاءت لتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها  ،فاهلل تعاىل هو

احلكام وبيده تصريف األمور فال مانع عقال وال شرعا من أن يقرر هللا تعاىل حكما
بناء على مراعاة مصلحة معينة  ،مث يرفع هللا تعاىل هذا احلكم حبكم آخر النتهاء
املصلحة من احلكم األول وحاجة العباد إىل هذا احلكم اجلديد  ،كما نسخ هللا
تعاىل القبلة من كوهنا إىل بيت املقدس إىل املسجد احلرام  ،وغريها من األحكام
اليت ثبت نسخها  ،فالنسخ جائز عقال وواقع شرعا  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة بعد املائة (املنصوص جيوز نسخه ابملنصوص مطلقا ) أي جيوز يف
شريعتنا نسخ الكتاب ابلكتاب  ،كآييت املصابرة  ،وآييت عدة املتوىف عنها زوجها ،
وجيوز نسخ السنة ابلسنة كنس خ ادخار حلوم األضاحي  ،ونسخ النهي عن زايرة
القبور  ،وجيوز نسخ السنة ابلكتاب  ،كنسخ القبلة من بيت املقدس إىل املسجد
احلرام  ،وجيوز يف أصح األقوال نسخ الكتاب ابلسنة  ،كنسخ الوصية للوالدين
واألقربني الوارثني بقوله " فال وصية لوارث " فالكتاب والسنة هب املرادة بقولنا
يف القاعدة ( املنصوص ) أي الكتاب والسنة  ،وقولنا ( مطلقا ) أي بال تفريق بني
متواتر او آحاد  ،فعملية النسخ ال شأن ابلتواتر واآلحاد  ،وكذلك يدخل يف قولنا
( مطلقا ) نسخ الكتاب ابلسنة الذي اشتد خالف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ،
وقد بينا لك أنه جيوز ن وق د ذكران يف كتبنا األصولية أمثلة كثرية على هذا  ،وهللا
أعلم.
 القاعدة الرابعة بعد املائة (األصل حرمة النسخ مبجرد االحتمال ) ألن األصل يف
الكالم اإلعمال ال اإلمهال  ،وألن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن  ،وألن
إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن  ،فال ت قبل قول العامل إن قال :

هذا الدليل منسوخ  ،وأنت جتد للجمع مدخال  ،بال تكلف  ،ودعاوى النسخ
ابالحتمال كثرية يف الفقه والتفسري  ،ولنا يف رد كثري منها مؤلف كبري  ،وعلى هذا
قول هللا تعاىل { اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا َشهادةُ بـينِ ُكم إِ َذا حضر أَح َد ُكم الْمو ِ
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ّلل إِ ِن ْارتَـ ْبـتُ ْم َال
سونَـ ُه َما ِم ْن بَـ ْع ِد َّ
فَأ َ
ُ َ
َصابَـ ْت ُك ْم ُمص َيبةُ ال َْم ْوت َحتْب ُ
ِ
نَ ْش ِرتي بِ ِه َمثَنا ولَو َكا َن َذا قـُرىب وَال نَ ْكتم َشهاد َة َِّ
ني } فقوله "
َْ َ ُ ُ َ َ
َ
اّلل إِ َّان إِ ًذا لَ ِم َن ْاآلمثِ َ
ً َْ
أو غريكم" أو املوايرة يف الدين يف أصح أقوال األئمة املفسرين  ،فاآلية على هذا
التخريج حمكمة ال نسخ فيها كما يقوله من يقوله من أهل العلم  ،فدعوى النسخ
فيها غري مقبولة  ،ألنه قد تقرر أنه ال جيوز النسخ ابالحتمال  ،وتقرر أنه ال جيوز
القول ابلنسخ مع إمكانية اجلمع  ،فاآلية املشرتطة للعدالة يف الشهود وأن يكونوا
من املرضيني عامة  ،واآلية اليت تقبل شهادة الكفار على وصية املسلم يف السفر
إن مل يوجد غريهم عنده آية خاصة  ،واملتقرر يف األصول أنه ال تعارض بني عام
وخاص واملتقرر أن العام يبىن على اخلاص  ،وأن اخلاص مقدم على العام  ،وكذلك

ِ ِ ِ
صَبـ ْر ُْمت َهلَُو َخ ْيـ ٌر للصابرين
َما ُعوق ْبـتُ ْم بِه َولَئن َ

قوله تعاىل{ َوإِ ْن َعاقَـ ْبـتُ ْم فَـ َعاقِبُواْ ِمبِثْ ِل
} قال بعضهم  :هي منسوخة آبية السيف  ،وهذا يف غاية البعد  ،ألن املقصود
من هذه اآلية تعليم حسن األدب يف كيفية الدعوة إىل هللا تعاىل  ،وترك التعدي
وطلب الزايدة  ،وال تعلق هلذه األشياء آبية السيف  ،وأكثر املفسرين مشووفون
بتكثري القول ابلنسخ  ،وهذا هو احلق الذي جيب قبوله  ،ألن دعوى النسخ يف
هذه املسألة دعوى للنسخ مبجرد االحتمال  ،واملتقرر أنه ال جيوز النسخ

ابالحتمال  ،وألن احلال يف داللة اآليتني خمتلفة  ،وال نسخ مع اختالف احلال ،
واجلمع بني األدلة واجب ما أمكن  ،ومن ذلك أيضا  :ذكر أهل العلم يف قول هللا
تعاىل{لََنا أعمالنا َولَ ُك ْم أعمالكم }واملعىن  :أن دينكم الذي هو اإلشراك مقصور
على احلصول لكم ال يتجاوزه إىل احلصول يل  ،كما تطمعون  .وديين الذي هو
التوحيد مقصور على احلصول يل ال يتجاوزه إىل احلصول لكم  .وقيل املعىن  :لكم
جزاؤكم ويل جزائي؛ ألن الدين اجلزاء  .قيل  :وهذه اآلية منسوخة آبية السيف .
وقيل  :ليست مبنسوخة؛ ألهنا أخبار  ،واألخبار ال يدخلها النسخ  ،وهذا هو احلق
أهنا ليست مبنسوخة  ،ألهنا من مجلة األخبار ،وقد ادعى بعض أهل العلم رمحهم
هللا تعاىل أن قول هللا تعاىل{حرمت عليكم امليتة} منسوخ بعضه بقول النيب صلى
هللا عليه وسلم " أحلت لنا ميتتان ودمان  ،فأما امليتتان فاجلراد واحلوت  ،وأما
الدمان فالكبد والطحال " وهذا من العجب  ،فإن اآلية عامة يف كل ميتة ،
واحلديث خاص يف بعض امليتات  ،وقد تقرر أنه ال تعارض بني عام وخاص ،
فاجلمع بينهما ممكن  ،واملتقرر أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن  ،ودعوى
النسخ ابالحتمال ال جتوز  ،كما قرران  ،ولكن من قال ابلنسخ هنا من سلف األمة
فإمنا يعنون به ختصيص العموم  ،ألن ختصيص العموم من مجلة النسخ عند السلف
رمحهم هللا تعاىل  ،واملهم أنك أيها الطالب املوفق ال جيوز لك قبول دعوى النسخ
يف شيء من األدلة إال إن كان اجلمع غري ممكن  ،وهللا أعلم.
 القاعدة اخلامسة بعد املائة ( النسخ عند الصحابة والسلف األوائل أوسع يف
مفهومه من النسخ عند املتأخرين ) وهذا أصل مهم  ،وهو أن السلف األوائل من

الصحابة والتابعني واتبعيهم إن تكلموا بلفظ النسخ فإهنم يريدون به معىن أوسع
من معىن النسخ يف كالم املتأخرين  ،فالنسخ يف كالم املتقدمني يدخل فيه تبيني
اجململ وختصيص العموم وتقييد املطلق ويدخل فيه إبدال احلكم حبكم آخر  ،فهو
أعم  ،وأما النسخ يف كالم املتأخرين فإنه ال يرد به إال الصورة األخرية فقط  ،وهي
رفع اخلطاب املتقدم أو رفع حكمه خبطاب متأخر عنه  ،واخللط بني املعنيني قد
أوجب أن بعض املتأخرين يفهم من لفظ النسخ يف كالم املتقدمني ال يصدق إال
على هذه الصورة فقط  ،فيقولون  :ـ هذه اآلية منسوخة أو هذا احلديث منسوخ ،
والدليل على نسخه تصريح ابن عباس أو ابن مسعود أو جماهد أو قتادة أو غريهم
من املتقدمني أبنه منسوخ  ،وغفل هؤالء عن ما قررانه يف هذه القاعدة  ،وسوف
ترى يف التمثيل من ذلك الشيء الكثري الكثري  ،وهذا غلط كبري على السلف ،
ومحل لكالمهم على غري مرادهم  ،وقد تقرر عند أهل العلم الراسخني أن هناك
من املصطلحات عند املتقدمني ما خيتلف معناه مع إطالق املتأخرين  ،كلفظ
الكراهة يف كالم الشارع وإطالقها يف كالم املتأخرين  ،فإن الكراهة يف لسان
السلف األوائل يراد هبا يف األعم األغلب التحرمي  ،ويراد به يف كالم املتأخرين ما
يثاب اتركه وال يستحق العقاب اتركه  ،وكلفظ السنة  ،فإنه يراد هبا عند املتقدمني
يف األعم األغلب الطريقة واملشروع  ،فيطلقون السنة على الواجب أحياان  ،وأما
عند املتأخرين فإنه ال يراد هبا إال ما يثاب فاعله امتثاال وال يستحق العقاب اتركه ،
ومنها على ما قرره أهل العلم لفظ النسخ أيضا  ،وعليه  :ـ فال بد من حترير املقام
 ،فال جيوز أن حيكم على اآلية أو احلديث أبنه منسوخ ابملعىن عند املتأخرين إال

بدليل يدل على ذلك  ،وإال فتخصيص العموم يسمى نسخا عند السلف وليس
بنسخ  ،عند املتأخرين  ،وتقييد املطلق يسمى نسخا عند السلف وليس بنسخ
عند املتأخرين  ،وبيان اجململ يسمى نسخا عند السلف وليس هو بنسخ عند
املتأخرين  ،فانتبه هلذا األمر وفقك هللا تعاىل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة بعد املائة ( ال نسخ يف األخبار وال يف األحكام اليت ال تنقطع
مصاحلها أو مفاسدها ) وذلك ألن نسخ األخبار يف احلقيقة تكذيب هلا  ،والكذب
ال يتصور أن يدخل يف أخبار الشارع  ،فما أخرب هللا تعاىل يف الكتاب وما أخرب به
النيب صلى هللا عليه وسلم يف السنة فإنه ال ميكن أن يدخله اخللف وال النسخ ،
فالنسخ مقصور يف األحكام فقط  ،وأما يف األخبار فإنه ال مدخل له فيها البتة ،
وعليه  :ـ فما رأيته من الدعاوى يف شيء من األخبار الشرعية أنه منسوخ فاعلم أهنا
دعوى ابطلة  ،ألن األخبار ال يدخلها النسخ  ،وكذلك األحكام الشرعية اليت يف
األمر بشيء ال تنتهي وال تنقطع مصلحته ال يدخله النسخ أيضا  ،مع أنه من مجلة
األحكام الشرعية  ،ومع ذلك فال يدخله النسخ البتة  ،وذلك ألن النسخ عبارة
عن انتهاء املصلحة من هذا احلكم املعني يف هذا الوقت املعني  ،فريفعه هللا تعاىل
ويبدلنا به حكما شرعيا آخر  ،فما كانت مصلحته مستمرة فإنه ال يدخله النسخ
 ،ألنه لو نسخ الرتفعت مصلحته  ،والشريعة جاءت بتقرير املصاحل وتكميلها ،
وذلك كتشريع الصالة والزكاة والصدق واحلج والعمرة وبر الوالدين والتوحيد
واإلميان وحنوها من األحكام الشرعية  ،فإن مصاحلها ال ميكن أن تنتهي يف أي
زمان  ،فحيث كانت مصلحتها دائمة مستمرة فال نسخ فيها  ،وكذلك املنهيات

الشرعية عن األمور اليت هي مفسدة خالصة أو راجحة  ،فإن النسخ ال يدخلها ،
كتحرمي الزان والقتل بوري حق واخليانة والظلم والوش وحنوها مما كانت مفسدته
مستمرة ال تنقطع  ،بل هو مفسدة يف كل زمان وكل مكان  ،فهذا النوع من
األحكام ال يدخله النسخ أيضا  ،فال ميكن أن ينسخ الشارع حرمة الكذب إال
حل الكذب وال أن ينسخ حرمة الزان إىل جواز الزان  ،وال أن ينسخ حرمة قتل
النفس بوري حق إىل جواز االعتداء على النفوس ابلقتل  ،وهكذا  ،فعندان ثالثة
أشياء ال ميكن أن يدخلها النسخ  :ـ األول  :ـ األخبار  ،ألن نسخها ال يدخل يف
أخبار الشريعة  ،الثاين  :ـ األحكام الشرعية ذات املصلحة الدائمة املستمرة اليت ال
تنقطع  ،الثالث  :ـ ما هنت الشريعة عنه مما مفسدته دائمة مستمرة ال تنقطع ،
وعليه  :ـ فإذا رأيت من يدعي النسخ يف حكم ال تنقطع مصلحته  ،فاعلم أهنا
دعوى كاذبة  ،وإذا رأيت دعوى يف نسخ ما مفسدته دائمة ومستمرة فاعلم أهنا
دعوى كاذبة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة بعد املائة ( أتخر إسالم الصحايب ال يدل على النسخ ) قال يف
توضيح أصول الفقه على منهج أهل احلديث ( أتخر إسالم الصحايب ال يصح
االستدالل به على النسخ إذ حيتمل أن الصحايب الذي أتخر إسالمه مسع احلديث
من صحايب آخر تقدم إسالمه فأرسل احلديث  ،وقد تعقب ابن حجر من ذهب
إىل االستدالل على النسخ بتأخر إسالم الصحايب فقال يف الفتح (وهو مستند
ضعيف ،إذ ال يلزم من أتخر إسالم الراوي وال صوره أن ال يكون ما رواه متقدما)
وقال الشنقيطي يف مذكرة يف أصول الفقه (اعلم أن حمل التقدمي خلرب متأخر

اإلسالم عمن أسلم قبله فيما إذا مات األول قبل صحبة الثاين النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -أما إن عاش األول حىت صحب اآلخر النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 فال يكون حديث املتأخر انسخاً حلديث متقدم اإلسالم الحتمال أن يكونمتقدم اإلسالم روى احلديث بعد متأخر اإلسالم  ،إذ ال مانع من ذلك عقالً وال
عادة وال شرعاً  ،وألجل هذا قال بعض العلماء  :ال يقدم حديث أيب هريرة
املذكور على حديث طلق من هذا الوجه بناء على أنه مل يثبت وفاة طلق قبل
صحبة أيب هريرة ) وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة بعد املائة (( ال نسخ إال مبعرفة التاريخ ) وذلك أن أهل العلم قرروا
رمحهم هللا تعاىل أن التاريخ شرط للقول ابلنسخ  ،فال بد من العلم ابلنص املتقدم
واملتأخر  ،وعليه فال جيوز دعوى النسخ إن كان التاريخ جمهوال  ،وقرروا رمحهم هللا
تعاىل أن التاريخ إما أن يعرف بنص النيب صلى هللا عليه وسلم  ،كما يف حديث "
كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها " أو يعلم بنص الصحايب الذي مل خيالفه
صحايب آخر كقول عائشة رضي هللا عنها " كان فيما أنزل من القرآن عشر
رضعات معلومات مث نسحن إىل مخس معلومات " وكحديث نسخ تطبيق اليدين
يف الركوع إىل وضعها على الركب  ،فال بد من بيان التاريخ  ،وإال فإن دعوى
النسخ بال معرفة للتاريخ غري مقبولة  ،ألهنا ستكون من دعوى النسخ ابالحتمال ،
وقد قرران أنه ال جيوز  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية عشرة  :ـ ( خمالفة احلديث لعمل أهل املدينة ليس بنسخ للحديث )
وهذا ال بد من اإلميان به  ،فاملقدم هو احلديث  ،وأما عمل أهل املدينة فإنه ليس

حبجة إن ثبت أنه خمالف للحديث الصحيح  ،فالذي نطلب له العذر إمنا هو عمل
أهل املدينة  ،وأما أن ننسف العمل ابحلديث الثابت جملرد أن عمل أهل املدينة
خالفه فهذا ال حيوز البتة  ،وهو ما ندين هللا تعاىل  ،وعليه  :ـ فإذا مسعت املالكي
يقول  :ـ هذا النص منسوخ ألن عمل أهل املدينة جرى على خالفه  ،فاعلم أهنا
دعوى ابطلة  ،ألن عمل أهل املدينة ال يكون حقا إال إن وافق النص وأما إن
جرى على خالف النص فهو ابطل  ،فالنص هو املقياس يف معرفة املقبول من
املردود وليس عمل أحد كائنا من كان من أهل العلم  ،نعم  ،حنن حنب أهل املدينة
وعملهم عندان له اعتباره  ،ولكن ال نرضى أن يقودان حبنا واحرتامنا ألهل املدينة
أن جنعل عملهم انسخا لشيء من األدلة الشريعة  ،وأقسم ابهلل العظيم أن املقدم
هو النص  ،وليس عمل أهل املدينة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة بعد املائة (( أتخر العام عن اخلاص ال يعترب نسخا للدليل العام )
وهذا هو مذهب اجلمهور خالفا لألئمة احلنفية  ،رمحهم هللا تعاىل  ،فإن القاعدة
عندهم أن العام إذا كان نزوله بعد اخلاص فإنه يعترب انسخا للدليل العام  ،وهذه
دعوى ابطلة  ،ألن املتقرر أنه ال نسخ ابالحتمال  ،واملتقرر أنه ال تعارض بني عام
وخاص  ،ألن القاعدة عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن اخلاص يبىن على العام ،
بوض النظر عن األول منهما  ،وعليه  :ـ فكم من الدعاوى ابلنسخ عند احلنفية
سنبني بطالهنا لبطالن هذا األصل الذي بنوا عليه هذه القاعدة  ،واحلق هو ما
ذهب له اجلمهور وهو ما قررانه حنن يف قاعدتنا هذه  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الرابعة عشرة ( رفع الرباءة األصلية ال يعترب نسخا ) مبعىن أن األصل يف
الذمم الرباءة من التكاليف  ،فإذا وردت األدلة إبعماهلا بشيء من التكاليف
الشرعية فإن الرباءة األصلية قد ارتفعت هبذا النوع من التكليف  ،فصارت الذمة
معمورة هبذا التكليف الذي أثبته الدليل  ،فهل ارتفاعها يعترب نسخا ؟ واجلواب  :ـ
ال  ،وعليه  :ـ فهناك من عرب عن ارتفاعها أبنه نسخ  ،وهذا خطأ  ،ألن النسخ يف
احلقيقة عند املتأخرين هو ارتفاع ما أثبته الشرع ابلدليل  ،وأظن أن اخلالف يف
هذه املسألة خالف يف اللفظ فقط  ،وأان أريد أن نقلل من لفظ النسخ  ،ما
استطعنا إىل ذلك سبيال  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للعاشرة بعد املائة ( عمل الراوي خبالف مرويه ال يعترب نسخا له )
خالفا للحنفية رمحهم هللا تعاىل  ،فإن القاعدة عندهم أنه إن تعارض رأي الراوي
وروايته فاملعتمد هو رأيه  ،ويقول احلنفية رمحهم هللا تعاىل  :ـ إن الراوي مل خيالف
مرويه وهو عدل ثقة إال وهو يرى أنه منسوخ  ،فجعلوا خمالفته ملروية ليس هلا إال
احتمال واحد وهو أن كان عاملا أبنه منسوخ  ،وهذه دعوى ابطلة  ،بل احلق هو
اعتماد روايته  ،وعدم النظر إىل رأيه املخالف ملا روى  ،واحلق أن عمل الراوية إن
خالف روايته فاملقدم روايته  ،وهللا أعلم .
 القاعدة احلادية عشرة بعد املائة ( نسخ الرسم واحلكم ونسخ احدمها وبقاء اآلخر
جائز عقال وواقع شرعا ) فمثال ما نسخ لفظه وحكمه آية العشر رضعات  ،كما
يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها يف صحيح مسلم  ،ومثال ما نسخ حكمه
وبقي رمسه كآية تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومثال

ما نسخ لفظه وبقي حكمه كنسخ آية رجم الزانيني  ،وكل هذا مما يقبله أهل العلم
وال ينكرونه  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية عشرة بعد املائة ( العام احملفوظ مقدم على العام املخصوص) نقول
 :وهذا فيما لو تعارض عمومان  ،على وجه ال ميكن اجلمع بينهما بوجه من أوجه
اجلمع  ،فإننا يف هذه احلالة ننظر إىل العام احملفوظ  ،وهو العام الذي مل يدخله
التخصيص وال مرة واحدة  ،فهو حمفوظ من التخصيص  ،ونقدمه يف هذه احلالة
على العام الذي دخله التخصيص  ،ألن كونه حمفوظا من التخصيص فهذا دليل
على قوته  ،وعلى مراعاة الشارع لعمومه  ،وأما العام الثاين فقد دخله التخصيص
 ،فهو عموم ضعيف ابلنسبة للعموم األول  ،واملتقرر يف القواعد أن القوي مقدم
على الضعيف  ،وعلى ذلك فروع :
 منها  :النهي العام الوارد يف منع التنفل بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس وبعد
العصر حىت تويب الشمس  ،كما يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل قال
 :قال النيب صلى هللا عليه وسلم " ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس  ،وال
صالة بعد العصر حىت تويب الشمس " متفق عليه  ،فإن قوله " ال صالة " هو
نكرة يف سياق الن في  ،واملتقرر يف القواعد أن النكرة يف سياق النفي تعم  ،ولكن
هذا العموم ليس من العموم احملفوظ  ،ألننا رأينا أن التخصيص قد دخله عدة
مرات  ،فهو خمصوص بقضاء الفريضة  ،فمن فاتته الفريضة لعذر النوم أو النسيان
فالواجب عليه أن يصليها مىت تذكرها أو مىت ما زال عذره لقوله صلى هللا عليه
وسلم " من نسي صالة أو انم عنها فكارهتا أن يصليها مىت ذكرها " متفق عليه ،

فلو أنه تذكرها يف هذه األوقات املنهي عن الصالة فيها جلاز له فعلها  ،وخمصوص
كذلك ابلنافلة املعادة  ،فمن صلى العصر أو الفجر يف مجاعة مث أدرك مجاعة
تصلي نفس هذه الصالة فله الدخول معهم وتكون له انفلة  ،مع اهنا يف وقت هني
 :حلديث يزيد بن األسود يف قصة الرجلني اللذين صليا يف رحاهلما صالة الصبح ،
فقال هلما النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا صليتما يف رحالكما  ،مث أدركتما اإلمام
ومل يصل فصليا معه  ،فإهنا لكما انفلة " حديث صحيح  ،وخمصوص كذلك جبواز
قضاء الراتبة إن فاتت  ،كما يف حديث ميمونة يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه
وسلم صلى العصر  ،مث دخل بيتها  ،فصلى ركعتني  ،أي يف وقت النهي  ،فقالت
 :اي رسول هللا  ،أراك تنهى عنهما  ،مث تصليهما ؟ فقال " إين شولت عن ركعتني
بعد الظهر فصليتهم ا اآلن " أو كما قال صلى هللا عليه وسلم  ،فانظر كم مرة
دخله التخصيص  ،فهو من العام املخصوص  ،وهذا العام املخصوص  ،قد
تعارض مع العام احملفوظ الوارد يف مسألة حتية املسجد  ،يف قوله صلى هللا عليه
وسلم " إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني " فإنه عام يف
األوقات  ،فهل ننهى عن حتية املسجد إن دخله املسلم بعد الفجر أو العصر
تقدميا لعموم احلديث الوارد يف النهي التطوع يف هذين الوقتني  ،أم أننا نقول  :مبا
أن عموم أحاديث النهي قد دخلها التخصيص عدة مرات  ،وأحاديث حتية
املسجد مل يدخلها التخصيص وال مرة واحدة  ،فعمومها حمفوظ  ،فنقدم العموم
احملفوظ على العموم املخصوص  ،فنجيز ملن دخل املسجد يف هذه األوقات أن
يصلي حتية املسجد  ،فعندان عمومان متعارضان  ،لكن أحدمها خمصوص  ،واآلخر

حمفوظ  ،ويف هذه احلالة أتتينا هذه القاعدة الطيبة لتزيل عنا هذا اإلشكال  ،وهي
أن املتقرر أن العموم احملفوظ مقدم على العموم املخصوص  ،وبناء على هذا
التقرير نقول  :القول الراجح يف هذه املسألة هو أن من دخل املسجد يف وقت
النهي فال جيلس حىت يصلي ركعتني  ،وليكن هذا التخصيص اجلديد لعموم
أحاديث النهي مضموما للمخصصات الكثرية الداخلة على عموم النهي عن
الصال ة يف هذين الوقتني  ،فإنه إن كان قد قبل التخصيص عدة مرات  ،فال ميتنع
أن يقبل هذا التخصيص اجلديد  ،ألنه عموم خمصوص  ،وأما عموم حديث حتية
املسجد فإنه عموم حمفوظ مل يدخله التخصيص وال مرة واحدة  ،فهو عموم قوي
َما قَـ ْولُهُ  { :إ َذا َد َخ َل
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ال َْم ْخ ُ

 ومنها  :األدلة العامة يف إجياب احلج على املكلفني  ،فإهنا عامة يف الذكر واألنثى ،
كقوله تعاىل{وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال} وقوله يف احلديث
" إن هللا تعاىل فرض او قال كتب عليكم احلج فحجوا " والدلة يف هذا املعىن كثرية
جدا  ،وهي أدلة عامة  ،ولكننا وجدان أن عمومها قد دخله التخصيص  ،عدة
مرات  ،فهو خمصوص ابلقدرة مثال كما يف قوله تعاىل{من استطاع إليه سبيال} وال
خيفاك حديث ابن عباس يف الصحيحني أن اخلثعمية قالت للنيب صلى هللا عليه
وسلم  :اي رسول هللا  ،إن فريضة هللا على عباده يف احلج قد أدركت أيب شيخا

كبريا ال يثبت على الراحلة  ،أفأحج عنه ؟ فقال " نعم " وذلك يف حجة الوداع ..
وخمصوص بوجود الزاد والراحلة الصاحلة ملثله  ،فمن ال جيد الزاد وال الراحلة ،
فاحلج عليه ال جيب  ،فأنت ترى أن العموم يف األدلة املوجبة للحج من العام
املخص وص ببعض الشروط  ،بينما عندان عموم آخر حمفوظ من التخصيص  ،فلم
يدخله التخصيص وال مرة واحدة  ،وهو عموم هني املرأة عن السفر بال حمرم  ،كما
يف حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه  ،قال  :قال النيب صلى هللا عليه وسلم "
ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع حمرم "
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وهلل احلمد  ،فقوله " ال تسافر " هذا هني  ،وقوله "
امرأة " هذا نكرة  ،فهو نكرة يف سياق النهي  ،واملتقرر يف القواعد أن النكرة يف
سياق النهي تعم  ،فيدخل فيه كل امرأة  ،ويدخل فيه كل سفر  ،ومن مجلة ذلك
سفرها للحج  ،فال جيوز هلا أن تسافر للحج إال مع ذي حمرم  ،بل النيب صلى هللا
عليه وسلم رد رجال من اجلهاد معه ملا علم أبن امرأته قد انطلقت حاجة بال حمرم ،
فقال له " انطلق فحج مع امرأتك " فاملهم أن عندان اآلن عمومان  :فهل نعمل
بعموم األدلة املوجبة للحج فنوج به على املرأة مطلقا سواء مبحرم او بال حمرم ن
وجنيز هلا سفر احلج خاصة ولو بال حمرم ما ادمت مع رفقة مأمونة ؟ فنكون بذلك
قد قدمنا العموم املخصوص على العموم احملفوظ  ،أم أننا حنرم على املرأة السفر
للحج بال حمرم وال نقول أبنه واجب عليها ما دامت ال جتد احملرم ؟ ونكون بذلك
قد قدمنا العموم احملفوظ على العموم املخصوص  ،يف هذه املسألة خالف بني أهل
العلم رمحهم هللا تعاىل  ،واحلق عندي يف هذه املسألة هو تقدمي العموم احملفوظ ،

وهو عموم النهي عن سفرها بال حمرم  ،على العموم املخصوص وهو الدليل العام
املوجب للحج  ،ألن املتقرر يف القواعد أن العموم احملفوظ مقدم على العموم
املخصوص  ،فبما أن عموم الدليل املوجب للحج قد دخله التخصيص عدة
مرات  ،فليكن التخصيص ابشرتاط احملرم ابلنسبة للمرأة من مجلة ما يدخله  ،فهو
قَبِ َل التخصيص عدة مرات  ،وما املانع من أن نضيف له ختصيصا جديدا  ،وهو
اشرتاط احملرم ابلنسبة للمرأة ؟ ال مانع  ،وأما عموم هني املرأة عن السفر بال حمرم ،
فهو عموم حمفوظ ال نعلم أنه دخله التخصيص وال مرة واحدة  ،فيبقى عمومه
حمفوظا  ،فلو أننا أجزان للمرأة سفرة احلج بال حمرم الخرتقنا بذلك عمومه احملفوظ
 ،وهذا ليس بصحيح  ،بل الواجب علينا أن نبقيه حمفوظا  ،وبناء على هذا التقرير
فالراجح إن شاء هللا تعاىل يف هذه املسألة هو ما ذكرته لك  .وهللا أعلم .
 ومنها  :لقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن قتل النساء يف اجلهاد  ،يف قوله
صلى هللا عليه وسلم " وال تقتلوا امرأة " ويف قوله " ما كان هلذه أن تقتل " وغريها
من النقول  ،ورأينا أهنا عامة يف كل نوع من أنواع القتل  ،ويدخل يف هذا العموم
قتل الردة  ،فال تقتل املرأة ال يف حد وال يف ردة وال يف جهاد  ،ولكن ابهلل عليك
هل هذا العموم ال يزال حمفوظا أم دخله التخصيص ؟ واجلواب  :بل دخله
التخصيص  ،فهو عموم خمصوص بقتل احلد  ،فاملرأة إن زنت وهي حمصنة
فالواجب رمجها حىت متوت ن وهذا نوع من أنواع القتل  ،كما يف الصحيح أن
النيب صلى هللا عليه وسلم رجم الوامدية ملا زنت ورغبت يف إقامة احلد عليها ،
ورجم اليهودية ملا زنت ورفع أمرها إليه  ،وقال " واغد اي أنيس إىل امرأة هذا ،

فإن اعرتفت فارمجها " فهذا املخصص األول  ،وأما الثاين فهو خمصوص مبا لو
قتلت غريها عمدا عدواان  ،فإن الواجب قتلها قصاصا  ،لقوله تعاىل{واألنثى
ابألنثى} وأمجعوا على أهنا لو قتلت الرجل فإهنا تقتل به  ،املهم أنه عموم دخله
التخصيص  ،فهو عام خمصوص  ،فكيف نقدمه على العموم يف قوله صلى هللا
عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " فإن فريقا من أهل العلم مينعون من قتل املرأة
املرتدة  ،مستدلني ابلنهي عن قتل النساء  ،وقد تبني لنا أن النهي عن قتل النساء
عموم خمصوص  ،وأن األمر بقتل من بدل دينه عموم حمفوظ  ،فال نعلم عن
الشارع أنه خصص هذا األمر  ،أي بقتل من دينه وال مرة واحدة  ،فعمومه عموم
حمفوظ  ،فالواجب هو تقدميه على العموم األول  ،ألن املتقرر يف القواعد أن
العموم احملفوظ مقدم على العموم املخصوص عند التعارض  ،فبما أن أحاديث
النهي عن قتل النساء قد دخلها التخصيص عدة مرات  ،فليدخلها التخصيص
مرة أخرى  ،ألنه ملا دخل عليه التخصيص السابق  ،علمنا أنه ال يتمنع عليه
ختصيص الحق  ،فلنخرج من عمومه كذلك صورة املرأة املرتدة  ،ونقول أبن
الواجب قتلها  ،عمال ابلعموم احملفوظ يف قوله " من بدل دينه فاقتلوه " وهذا هو
القول احلق يف هذه املسألة  ،وهو أن املرأة إن بدلت دينها وارتدت فالواجب
قتلها  ،تقدميا للعام احملفوظ على العام املخصوص  ،وهللا أعلم .
 ومنها  :يف آية عدة املتوىف عنها زوجها يقول هللا تعاىل{والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا} فأنت ترى أهنا عامة يف كل
امرأة قد تويف عنها زوجها  ،ولكن هل عمومها هذا ابق على حاله ؟ أم دخله

لتخصيص ؟ اجلواب  :بل دخله التخصيص  ،فإن قلت  :وأين املخصص ؟ فنقول
 :هو خمصوص حب ديث سبيعة األسلمية عند البخاري وغريه من حديث عروة عن
املسور بن خمرمة أن سبيعة األسلمية نفست بعد وفاة زوجها ٍ
بليال فجاءت النيب
صلى هللا عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن هلا  ..فهو عام خمصوص  ،فال جيوز
أن يقدم على عموم اآلية يف قوله تعاىل{وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن}
ألنه عموم هذه اآلية عموم حمفوظ  ،مل جند الشارع خصه وال يف موضع واحد ،
واملتقرر يف القواعد أن العموم احمل فوظ مقدم على العموم املخصوص  ،فالراجح يف
هذه املسألة هو أن املرأة املتوىف عنها زوجها إن كانت حامال فعدهتا أن تضع محلها
 ،ولو بعد وفاة زوجها بعدة ليال  ،هلذه القاعدة الطيبة اليت حنن بصدد شرحها ،
وهللا أعلم .
 ومنها  :يف قوله تعاىل مبينا حل طعام أهل الكتاب لنا {وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم} فهو عام يف كل ما ذحبوه  ،ولو مل يذكروا عليه اسم هللا تعاىل  ،أو كان
مما أهلوه لوري هللا تعاىل  ،ولكننا وجدانه من العموم املخصوص ال من العموم
احملفوظ ن فقد دخله التخصيص  ،وهو أن من شرط حل ذبيحة الكتايب أن ال
تكون مذبوحة ع لى غري الطريقة الشرعية  ،كالصعق ابلكهرابء مثال او ابخلنق أو
ابلوقذ والرتدي  ،وأن يكون الذبح يف احملل املشروع إيقاع الذبح فيه  ،بل لو أن
املسلم نفسه فعل شيئا من هذا ملا كانت ذبيحته حالال ن مع أنه مسلم  ،فكيف
ابلكتايب لو فعل هذا ؟ ال جرم ان ذبيحته ال حتل من ابب أوىل  ،ومبا أننا عرفنا ان
عموم هذه اآلية من العموم املخصوص  ،فنقدم عليه العموم احملفوظ يف قوله تعاىل

يف سياق احملرمات من األطعمة{وما أهل به لوري هللا} فإنه عموم حمفوظ ال نعلم أنه
دخله التخصيص وال مرة واحدة  ،بل ونقدم عليه كذلك العموم احملفوظ يف قوله
تع اىل{وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه} فإنه عموم حمفوظ مل يدخله التخصيص
وال مرة واحدة  ،وبناء على تقدمي العموم احملفوظ على العموم املخصوص يف هذه
أهل ََها لوري هللا تعاىل  ،كأن يذكر
النصوص نقول  :ال حتل ذبيحة الكتايب إن َّ
عليها اسم املسيح أو مرمي أو يكون ق د ذحبها تقراب للرهبان أو األحبار  ،أو لبعض
الكواكب اليت يعتقد فيها االعتقاد الشركي الوثين  ،تقدميا للعموم احملفوظ على
العموم املخصوص  ،ومن شرط حل ذبيحته كذلك أن يكون قد ذكر عليها اسم
هللا تعاىل  ،فال حتل ذبيحته إن ترك التسمية عليها أو مسى عليها غري هللا تعاىل ،
تقدميا للعموم احملفوظ على العموم املخصوص  ،فانظر كيف عرفنا العموم الذي
حقه التقدمي ملا ميزان بني العموم احملفوظ والعموم املخصوص  ،واملتقرر أن العموم
احملفوظ مقدم على العموم املخصوص  ،واخلالصة من هذا التقرير وفقك هللا تعاىل
أن تعلم أنه مىت ما تعارض عن دك عمومان  ،فإن الواجب عليك هو تقدمي العموم
احملفوظ على العموم املخصوص  ،لقوة العموم احملفوظ  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة عشرة بعد املائة (اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ) ونعرب عنها
بعبارة أخرى نقول فيها ( إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن ) ومها
من أكرب القواعد اليت شولت حيزا كبريا من مؤلفايت  ،واان أهتم هبا كثريا  ،من ابب
تعظيم الدليل  ،فال أجيز لنفسي وال لوريي ان نقول ابلنسخ ما دام إعمال
الدليلني ممكنا  ،فمرتبة اجلمع بني ما ظاهره التعارض هو املقدم وهو الواجب عند

القدرة بال تكلف  ،ألهنا مرتبة تتضمن العمل بكال الدليلني معا يف وقت واحد ،
ولذلك قدمناها على مرتبة النسخ  ،ألن النسخ وإن كان يتضمن العمل بكال
الدليلني  ،إال انه يف وقتني خمتلفني  ،فالدليل املنسوخ كان معموال به قبل النسخ
مث انتهى العمل به بعد النسخ  ،وأما اجلمع فال  ،ألنه يتضمن العمل بكال الدليلني
يف وقت واحد  ،وهذا هو الواجب ما أمكن  ،فمىت ما رأيت أهل العلم رمحهم هللا
تعاىل قد اختلفوا يف دليلني ظاهرمها التعارض على قولني  :فقال أحدهم  :نزيل
التعارض بينهم ا ابلنسخ  ،وقال الفريق اآلخر  :بل نزيل التعارض بينهما ابجلمع
بينهما  ،فقف وفقك هللا تعاىل يف صف من قال إبزالة التعارض بينهما ابجلمع ،
ألن اجلمع فيه العمل بكال الدليلني  ،فنجمع بينهما بقاعدة العموم واخلصوص ،
او بقاعدة اإلطالق والتقييد  ،أو بقاعدة اختالف األحوال  ،أو بقاعدة العبادات
الواردة على وجوه متنوعة  ،ولنا يف هذه القواعد رسالة خمتصرة جدا  ،ذكران فيها
مجال من قواعد اجلمع بني األدلة  ،ولذلك فالقول الصحيح عندان ان مس الذكر
ال ينقض الوضوء إال إن كان بشهوة وبال حائل  ،مجعا بني األدلة  ،ودفعا للنسخ
عنها  ،وا لقول الصحيح أن استعمال فضل طهور املرأة مكروه كراهة تنزيه مجعا
بني األدلة ودفعا للنسخ عنها  ،والقول الصحيح عندان أن األمر ابلوضوء مما
مست النار حممول على الندب ال الوجوب مجعا بني األدلة ودفعا للنسخ عنها ،
والقول الصحيح عندان أن الوضوء من حلم اإلبل واجب دون ما سواه مما مست
النار  ،مجعا بني األدلة ودفعا للنسخ عنها  ،والقول الصحيح أن الوسل من
توسيل امليت مندوب ال واجب مجعا بني األدلة ودفعا للنسخ عنها  ،والقول

الصحيح عندان أن النهي عن التسمية أبفلح من ابب الكراهة ال التحرمي مجعا بني
األدلة ودفعا للنسخ عنها  ،وإن أردت زايدة تفريع فعليك بكتابنا األجوبة املنيعة
ن بل ولنا رسالة يف شرح هذه القاعدة خبصوصها  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة عشرة بعد املائة ( فعل النيب صلى هللا عليه وسلم إن كان خمالفا
ألمره القويل فهو صارف له من الوجوب إىل الندب ) مبعىن  :أنه ال جيوز ان تقول
 :تعارض القول والفعل  ،ال  ،بل الفعل وقع بياان للقول  ،فاألمر القويل كان مفيدا
للوجوب  ،فلما رأينا النيب صلى هللا تعاىل وسلم فعل خالفه  ،علمنا أبنه ليس
للوجوب  ،بل للندب  ،كقوله " اجعلوا آخر صالتكم ابلليل وترا " وكان رمبا
يصلي بعد الوتر ركعتني وهو جالس  ،فيكون أمره يف احلديث األول ليس على اببه
الذي هو الوجوب  ،بل للندب  ،وكقوله لعمر " توضأ واغسل ذكرك مث من "
وخالفه بفعله  ،فقد كان أحياان ينام وهو جنب من غري ان ميس ماء  ،كما يف
حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها  ،فاألمر يف احلديث األول ليس على اببه بل
هو مصروف ابلفعل من الوجوب إىل الندب  ،وكقوله " إذا مسعتم املؤذن فقولوا
مثل ما يقول " ولكنه ملا مسع مؤذان يؤذن مل يردد خلفه  ،بل قال " على الفطرة "
وقال " خرجت من النار " كما يف حديث انس يف صحيح مسلم  ،فاألمر يف قوله
" فقولوا " ليس على اببه الذي هو الوجوب بل هو أمر ندب  ،واملهم أنك إن
رأيت أمرا قوليا من النيب صلى هللا عليه وسلم  ،مث رأيته هو نفسه خالف قوله ،
وفعل خبالف قوله فاعلم أنه يريد بفعله هذا أن يبني لنا أن األمر القويل ليس مفيدا
للوجوب والتحتم  ،بل يفيد الندب واالستحباب  ،وهللا أعلم .

 القاعدة اخلامسة عشرة بعد املائة ( الفعل الوارد على خالف النهي القويل صارف
للنهي من التحرمي إىل الكراهة ) فمىت ما رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن
أمر من األمور هنيا قوليا  ،مث رأيته فعل خالف ما هنى عنه  ،فاعلم أن فعله هذا
دليل على أن النهي القويل ال يف يد التحرمي  ،بل يفيد الكراهة  ،وال نقول أبن فعله
هذا مكروه  ،بل هو واجب عليه لضرورة البيان أبن النهي ليس على اببه الذي
هو التحرمي  ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم ال بد وأن يبني  ،وضرورة البيان ترفع
الكراهة يف حقه هو  ،وإمنا الكراهة تكون يف حق غريه  ،ال هو  ،وبناء على هذا
فنهيه عن الشرب قائما ليس على التحرمي  ،ألنه هو نفسه صلى هللا عليه وسلم
ثبت عنه أنه شرب قائما من َش ٍّن معلقة  ،كما يف الصحيح  ،وكما هنى عن
اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة  ،فإن هذا النهي ليس على اببه الذي هو

التحرمي بل هو مصروف عنه إىل ابب الكراهة  ،ألنه هو نفسه صلى هللا عليه
وسلم ثبت عنه يف الصحيح أنه كان يوتسل بفضل ميمونة رضي هللا تعاىل عنها ،
والنهي الوارد يف احلديث عن تسمية العشاء ابلعتمة ليس على اببه الذي هو
التحرمي  ،مع أنه هو األصل فيه إال أننا قيدان هذا بعدم ورود الصارف  ،وقد ورد
الصارف هنا  ،وهو أنه صلى هللا عليه وسلم قد ثبت عنه تسمية العشاء ابلعتمة ،
فيحمل النهي الوارد على الكراهة  ،وحيمل احلديث يف تسميتها ابلعتمة على
اجلواز  ،مجعا بني األدلة  ،وهذه القاعدة الطيبة من قواعد اجلمع بني األدلة  ،وهللا
أعلم .

 القاعدة السادسة عشرة بعد املائة ( العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل
على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ) فال جيوز لنا دعوى أن هذه األوجه قد
تعارضت  ،ال  ،بل كلها أوجه صحيحة  ،ويصح إيقاع هذه العبادة على أي وجه
منها  ،ويرتك االختيار لك أيها املسلم  ،فصفة أذان أيب حمذورة صفة صحيحة ،
وكذلك صف ة أذان بالل صفة صحيحة  ،وكذلك يشرع يف رفع اليدين يف مواضع
الرفع يف الصالة أن ترفعهما إىل حذو منكبيك أو حيال أذنيك  ،كلها صفات
صحيحة  ،وكذلك صفات الوتر ن وكذلك صفات التورك  ،وكذلك صفات وضع
اليدين على الركبتني أو على الفخذين يف جلوس التشهد  ،وكذلك القراءة يف
ركعيت الفجر  ،ففيها صفتان  ،أن تقرأ بسورة ( الكافرون ) و ( اإلخالص ) كما
يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة  ،أو تقرأ قوله تعاىل{قولوا آمنا ابهلل وما
أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم } من سورة البقرة  ،و قوله تعاىل{قل اي أهل
الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم} من سورة آل عمران  ،كما يف صحيح
مسلم من حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما  ،وكذلك صفات صالة اخلوف
 ،فإهنا مشروعة على أوجه متعددة  ،وهكذا يف أمثلة كثرية جدا  ،فليس بني هذه
الصفات أي نوع من أنواع التعارض  ،بل كلها صحيحة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة عشرة بعد املائة ( اإلمجاع الصحيح حجة ) وال نعلم خالفا يف هذه
القاعدة  ،ولكن ال بد من ثبوت اإلمجاع  ،واإلمجاع هو اتفاق جمتهدي هذه األمة
يف عصر من العصور بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي  ،فمىت
ما ثبت اتفاق األمة على حكم من األحكام فإنه ال يكون إال حقا وحجة  ،جيب

قبوله  ،والتسليم له  ،وحترم خمالفته  ،فإن املتقرر أن األمة ال جتمع على ضاللة
أبدا  ،قال تعاىل{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى وتبيع غري سبيل
املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا} واإلمجاع من سبيل املؤمنني
الذي ال جتوز معارضته  ،وال اتباع غري سبيله  ،بل واألحاديث اليت أتمر بلزوم
اجلماعة  ،هي مما يدل على وجوب متابعة اإلمجاع  ،وهي كثرية  ،ويف حديث ابن
عمر رضي هللا تعاىل عنهما يقول النيب صلى هللا عليه وسلم " إن هللا ال جيمع أميت
 ،أو قال  :هذه األمة على ضاللة أبدا  ،ويد هللا على اجلماعة " رواه الرتمذي
وهو حديث حسن لوريه  ،فاإلمجاع الثابت ال يكون إال حقا  ،وقد كثرت مؤلفات
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف تقييد مسائل اإلمجاع  ،ومن أمثلة اإلمجاع  :اإلمجاع
على فرضية الصالة والصوم والزكاة واحلج  ،واإلمجاع على وجوب الصدق وأداء
األمان ة وبر الوالدين وحترمي العقول والزان والراب والسرقة والقذف  ،وغريها كثري ،
ويل فيها رسالة خمتصرة أمسيتها  :تشنيف األمساع ببعض مسائل اإلمجاع  ،وهللا
أعلم .
 القاعدة التاسعة عشرة بعد املائة ( من خالف اإلمجاع القطعي املنقول ابلتواتر فقد
كفر ) فمن أنكر فرضية الص الة فقد كفر  ،ومن أنكر فرضية الزكاة والصوم فقد
كفر  ،ومن أحل الزان او الراب أو شرب اخلمر فقد كفر  ،ومن أنكر وجود هللا
تعاىل فقد كفر  ،ومن أنكر عذاب القرب فقد كفر  ،ومن أنكر قيام الساعة فقد
كفر  ،فأي أمر ثبت فيه اإلمجاع القطعي  ،أي املنقول ابلتواتر  ،وصار من املعلوم

من الدين ابلضرورة  ،فال جرم أنه يعترب كافرا  ،مرتدا  ،يستتاب  ،فإن اتب  ،وإال
قتل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للعشرين بعد املائة ( اإلمجاع الثابت بعد اخلالف حجة جيب قبوهلا
) كإمجاع األمة على وجوب االغتسال من اجلماع ولو بال إنزال  ،مع ثبوت
اخلالف يف هذه املسألة يف عصر الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  ،فهو إمجاع بعد
خالف  ،وهو إمجاع حق ال جتوز خمالفته بعد انعقاده  ،وكاإلمجاع على مشروعية
التيمم للجنب إذا عدم املاء  ،مع وجود اخلالف يف هذه املسألة يف عصر الصحابة
 ،رضي هللا تعاىل عنهم  ،وكاإلمجاع على حرمة نكاح املتعة  ،مع وجود اخلالف يف
عصر الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  ،وكاإلمجاع على أحقية أيب بكر ابخلالفة بعد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،مع وجود شيء من اخلالف يف أول األمر ،
واخلالصة أن األمة مىت ما أمجعت على أحد القولني السابقني يف عصر من العصور
فإنه يكون حجة  ،ال جتوز خمالفته  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة والعشرون بعد املائة ( جيوز إحداث قول جديد يف املسألة ما مل
خيرق األقوال يف العصر األول ) فإذا اختلف أهل العصر على قولني أو ثالثة ،
وانقرض العصر على هذه األقوال  ،فإننا نعلم جزما أن احلق يف واحد منها  ،ألن
األمة مل تقل يف املسألة يف هذا العصر إال هذه األقوال فقط  ،فال ميكن أن يكون
احلق خارجا عنها  ،وعليه  :فال جيوز للعلماء يف العصر الثاين أن خيرقوا أقوال
العصر األول بقول جديد ال يتعلق ابألقوال املاضية  ،وال ميت هلا بصلة  ،كأن
خيتلف أهل العصر األول يف مسألة على قولني  :فقالوا فيها ابلوجوب وقال

بعضهم ابلندب  ،وينتهي العصر األول على هذين القولني  ،وأييت أهل العصر
الثاين فيقولون ابلتحرمي  ،فهذا القول الثالث خيرق القولني األوليني خرقا اتما ،
فهذا ال جيوز  ،فإن القول ابلتحرمي الذي أحدثه أهل العصر الثاين ال ميكن أن
يكون حقا  ،ألنه يلزم عليه أن تكون األمة على ضاللة يف عصر من العصور  ،مل
هتتد للقول احلق ومل يقل به م نها قائل يف عصر من عصورها  ،وهذا ممنوع  ،لكن
أجاز أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن حيدث أهل العصر الثاين قوال ال خيرق القولني
األوليني  ،كأن أييت من يقول  :هو واجب يف حال ومندوب يف حال أخرى  ،فهذا
قول اثلث  ،ولكنه ال خيرق القولني املاضيني  ،بل هو جيمع بينهما  ،أو خيتلف
أهل العلم يف عصر على قولني  :التحرمي والكراهة  ،فيأيت من بعدهم فيقولون :
هو حمرم يف حال  ،ومكروه يف حال أخرى  ،فهذا اإلحداث مقبول  ،ألنه ال خيرق
القولني املاضيني  ،بل يؤلف بينهما  ،فمثال  :ذهب بعض أهل العلم ابن قتل
الشارب للخمر يف الرابعة ال يعم ل به  ،وقال بعضهم يعمل به  ،فيأيت أهل العصر
الثاين فيقول بعضهم  :العمل به موكول إىل اجتهاد اإلمام  ،فهذا القول الثالث
مقبول يف املسألة  ،وهو القول الصحيح الذي اختاره أبو العباس رمحه هللا تعاىل ،
ومثال آخر  :قد اختلف أهل العصر األول هل جيمع على الزاين احملصن حد اجللد
والرجم يف وقت واحد أم ال ؟ فيأيت أهل العصر الثاين ويقولون  :أبن اجلمع بينهما
خاضع الجتهاد احلاكم  ،وهو القول الصحيح يف املسألة  ،فأنت ترى أنه قول
جيمع بني القولني وال خيرقهما  ،ولعلك فهمت  ،وهللا أعلم .

القاعدة الثانية والعشرون بعد املائة ( اإلمجاع السكويت حجة ) وهو أن يقول اجملتهد وال
يعرف له خمالف يف عصره  ،فيكون قوله حجة  ،ألن بقية اجملتهدين ملا علموا به مل خيالفوه
 ،وهذا كثري يف الصحابة  ،فيقول أهل العلم  :قاله مبحضر من الصحابة فلم ينكروه
فكان إمجاعا  ،وهو كثري يف كتاب املوين  ،كقوهلم  :ترك عمر رضي هللا تعاىل سجود
التالوة على املنرب ملا قرأ السجدة  ،وكان هذا مبحضر من الصحابة ومل ينكروه فكان
إمجاعا منهم على أن سجود التالوة سنة وليس بفرض  ،وكقوهلم  :ثبت عن أبن عمر أنه

عصر بثره فخرج دم فصلى ومل يتوضأ وابن أيب أوىف عصر دمالً وروي عن غريمها حنو

ذلك وال يعلم هلما خمالف من الصحابة  ،فكان إمجاعا منهم على أن اليسري من الدم ال
ينقض الوضوء  ،وكقوهلم  :صلى املهاجرون خلف سامل موىل أيب حذيفة وهو موىل  ،ومل
ينكر إمامته أحد منهم فكان إمجاعا على صحة إمامة الرقيق مع وجود السيد  ،وهو
احلق وال شك  ،وروى ابن املنذر وغريه عن ابن عباس وغريه  :أهنم قالوا يف احلائض
تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي املورب والعشاء  ،فإذا طهرت قبل غروب الشمس
صلت الظهر والعصر مجيعاً  ،ويروى ذلك عن أيب هريرة وال يعرف هلما خمالف من

الصحابة فكان إمجاعاً  ،وقبَّل أبو بكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني تويف  ،ومل
يعلم له خمالف فكان إمجاعا على جواز تقبيل امليت قبل دفنه  ،و القول الصحيح

املنقول عن مجع الصحابة أن جزاء احلمامة شاة قضى به عمر وعثمان وانفع بن عبد
احلارث وابن عباس وابن عمر ،وال يعرف هلم خمالف من الصحابة فكان إمجاعاً سكوتياً،
وهكذا  ،فه ذا هو ما نسميه ابإلمجاع السكويت  ،وهو حجة يف األصح  ،ولكنه ليس
كاإلمجاع النطقي  ،بل هو حجة ظنية ال قطعية  ،فنخلص من هذا أن القول الصحيح
هو أن اإلمجاع السكويت حجة ظنية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والعشرون بعد املائة (حكاية نفي العلم ابخلالف ليست إبمجاع )
نعم  ،ألهنا ليست نصا يف اإلمجاع  ،وإمنا تفيد نعي العلم ابملخالف ن واملتقرر يف

القواعد أن عدم العلم ليس علما ابلعدم  ،فلعل يكون هناك من خالف ولكن مل
يطلع على خالفه هذا القائل  ،وهذا أيتيك يف بعض اإلمجاعات اليت حيكيها ابن
املنذر وابن قدامة وابن عبدالرب والنووي وغريهم  ،كقول ابن قدامة ( وأما اجلشاء
فال وضوء فيه  ،ال نعلم فيه خالفا ) وكقوله (وإن انتبه فرأى منيا ومل يذكر احتالما
فعليه الوسل ال نعلم فيه خالفا ) وكقوله (املستحب أن يؤذن مستقبل القبلة ال
نعلم فيه خالفا ) وهو كثري يف املوين  ،فهذه احلكاية ال نقطع فيها بوجود اإلمجاع
يف هذه املسألة  ،بل ال بد من التتبع والنظر يف أقوال أهل العلم  ،حىت يتبني لنا

صحة دعواه أبنه ال خمالف يف هذه املسألة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة والعشرون بعد املائة ( انقراض العصر ليس بشرط يف انعقاد
اإلمجاع ) واملراد ابلعصر أي موت الذين قالوا ابإلمجاع  ،فليس من شرط انعقاد
اإلمجاع أن ميوتوا  ،وإمنا الشرط حتقق اتفاقهم على هذا القول  ،فمىت ما ثبت أهنم
اتفقوا على هذا القول فإن اإلمجاع ينعقد  ،ولو مل ميوتوا  ،ألننا لو اشرتطنا انقراض
العصر ألفضى هذا إىل عدم انعقاد اإلمجاع أصال  ،ألنه يف األعم األغلب ال ميوت
علماء العصر األول كلهم إال وقد نشأ يف العصر الثاين علماء بلووا رتبة االجتهاد
 ،وال ميوت علماء العصر الثاين إال وقد نشأ يف العصر الثالث علماء بلووا رتبة
االجتهاد ن وال ميوت علماء العصر الثالث إال وقد نشأ يف العصر الرابع علماء قد
بلووا رتبة االجتهاد  ،وهكذا إىل أن تقوم الساعة  ،فلن ينعقد االمجاع أبدا لو
اشرتطنا موت اجملمعني  ،فالصواب أن موهتم ليس بشرط  ،وإمنا الشرط هو حتقق
اتفاقهم فقط  ،فمىت ما اتفقوا انعقد اإلمجاع  ،ولو كانوا ال يزالون أحياء يرزقون ،
وهللا أعلم.

 القاعدة اخلامسة والعشرون بعد املائة ( اتفاق اخللفاء األربعة حجة وليس إبمجاع )
ونعين ابخللفاء األربعة أي أاب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا تعاىل عنهم ،
فقوهلم فيما لو اتفقوا على قول ال جرم انه ال يكون إال حقا  ،ولكنه ال يوصف
أبنه إمجاع  ،ألن حقيقة اإلمجاع هو اتفاق جمتهدي األمة كلهم يف عصر على حكم
شرعي  ،وهؤالء اخللفاء األربعة رضوان هللا تعاىل عليهم بعض اجملتهدين وليسوا
كلهم  ،فال يوصف قوهلم أبنه إمجاعهم  ،ولكنه يوصف أبنه حجة  ،وهذا قول
وسط بني من مل يعتربه ال إمجاعا وال حجة  ،وقول من يقول هو حجة وإمجاع يف
نف س الوقت  ،وخري األمور أوساطها  ،واختاره ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن
القيم رمحهما هللا تعاىل  ،ولذلك فالقول الصحيح ان تطليق الرقيق تطليقتان وعدة
األمة حيضتان  ،فهذا القول هو احلق  ،ألنه قول عشرة من أصحاب النيب صلى
هللا عليه وسلم ومنهم  :اخللفاء األربعة  ،والقول احلق هو جواز القضاء ابلشاهد
وامليين  ،وقد رويت فيه أحادث كثرية  ،ويزاد على هذا أبنه قول اخللفاء األربعة ،
واحلق يف زكاة الفطر أهنا ال تكون إال صاعا  ،فهو الذي جرى عليه عمل اخللفاء
األربعة رضي هللا تعاىل عنهم يف إخراج زكاة الفطر ،أهنم كانوا خيرجوهنا صاعا من
أي األصناف املنصوص عليها يف األحاديث  ،وقد كانوا يف زمن النيب صلى هللا
عليه وسلم ال خيرجوهنا إال صاعا ،واحلق أن التوليس ابلفجر بعد التأكد من دخول
وقتها أفضل من اإلسفار هبا  ،فهو عمل اخللفاء الراشدين رضوان هللا تعاىل عليهم
وأرضاهم  ،فهو منقول عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  ،ومجع من الصحابة
رضوان هللا عليهم  ،واملتقرر ان اخللفاء األربعة إن اتفقوا على قول فإنه يكون

حجة  ،فال جرم أ ن الصحيح أن التوليس بصالة الفجر بعد التأكد من دخول
وقتها أفضل من اإلسفار هبا  ،فإن قلت  :وكيف تقول يف قوله صلى هللا عليه
وسلم " أصبحوا ابلصبح فإنه أعظم ألجوركم "؟ فنقول  :هو حممول على أحد
معنيني  ،أحدمها  - :أي ال تدخلوا يف الصالة حىت تتبينوا دخول وقتها بطلوع
الفجر  ،والثاين  - :أي أمدوا الصالة وأطيلوها حىت تسفروا  ،قاله أبو العباس
رمحه هللا تعاىل  ،وعلى هذين التخرجيني فال يكون مثة اختالف بني تلك األحاديث،
واحلق عندان أن املشروع هو اإلسرار ابلبسملة يف الصالة  ،وعلى ذلك عمل
اخللفاء األربعة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي  ،فقد اتفقوا على أن السنة فيها
اإلسرار  ،فيكون االستدالل على هذا القول الراجح ابلسنة وعمل اخللفاء األربعة
 ،رضي هللا تعاىل عنهم  ،واملتقرر أن اتفاقهم حجة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والعشرون بعد املائة (قول الصحايب حجة بشرطه ) واملراد
بشرطه  :أي ان ال خيالف نصا صحيحا  ،وال خيالفه صحايب آخر  ،فأقوال
الصحابة أقرب للصواب من أقوالنا احملدثة  ،ال سيما إن توفر الشرطان السابقان
يف قول أحد الصحابة  ،وعلى ذلك نقول  :من اآلداب القبلية أيضاً  ،الدخول
ابلرجل اليسرى  ،وهذه ال أعلم هلا دليالً صحيحاً من السنة  ،وإمنا ورد ذلك عن
بعض الصحابة  ،إال أن القاعدة العامة أن اليمني تقدم يف كل ما كان من ابب
التكرمي والتزيني واليسرى فيما عداه واخل الء مفضول فتقدم فيه اليسار  ،ومل أر
أحد من العلماء خالف فيه  ،وقد تقرر يف األصول أن قول الصحايب حجة إذا مل
خيالف نصاً ومل خيالفه صحايب آخر  ،والقول الصحيح أن من ترك نسكه أو شيئا

منه فإنه عليه دما  ،استدالال بقول ابن عباس  ،وليس يف قوله هذا معارضا لنص
ومل خيالفه صحايب آخر  ،والقول الصحيح جواز وطء املستحاضة لفعل عبدالرمحن
بن عوف مع زوجته  ،وغريه  ،ومذهب الصحايب حجة  ،والقول الصحيح أننا إن
وجدان يف جزاء الصيد قوال ألحد الصحابة يف تقديره  ،قلنا به ومل نتعداه  ،لن قول
الصحايب حجة  ،والقول الصحيح يف امرأة املفقود  ،وهو من انقطع خربه فلم
تعلم حياته وال موته  ،فإن القول الصحيح فيها هو ما قضى به أمري املؤمنني عمر
 رضي هللا عنه  -ومجع من الصحابة  ،فقد روى اإلمام مالك يف املوطأ عن عمر رضي هللا عنه  -أنه قال يف امرأة املفقود " ترتبص أربع سنني مث تعتد " وذلكيف قصة الرجل الذي قال  " :دخلت الشعب فاستهوتين اجلن فمكثت أربع سنني
فأتت امرأيت عمر  -رضي هللا عنه  -فأمرها أن ترتبص أربع سنني من حني رفعت
أمرها إليه مث دعا وليه فطلقها مث أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً  ،قال  :مث
جئت بعدما تزوجت فخريين عمر بينها وبني الصداق الذي أصدقتها " وهو عند
البيهقي وعبد الرزاق وابن أيب شيبة  ،وهذا هو مذهب اجلمهور واختاره الشيخ
تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحم هللا اجلميع رمحة واسعة  ،وقال اإلمام أمحد " :
ما يف نفسي شيء منه  ،مخسة من الصحابة أمروها أن ترتبص " اهـ .وقال ابن
القيم  " :وقول عمر هو أصح األقوال وأحراها ابلقياس  ،واختلف أهل العلم
رمحهم هللا تعاىل يف حكم رفع اليدين يف تكبريات اجلنازة  ،والراجح من هذا
اخلالف إن شاء هللا تعاىل هو شرعية الرفع  ،وذلك استدالالً بفعل الصحابة  ،فقد
روى األثرم عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه يف كل تكبرية يف اجلنازة ويف العيد  ،ومل

يعرف له خمالف من الصحابة ،ورواه البيهقي عنه وعن أنس بن مالك  ،وصح
ذلك أيضاً عن عمر  -رضي هللا عنه  ، -وعن ابن عباس وعن زيد بن اثبت ،
فهؤالء الصحابة  -رضي هللا عنهم  -ثبت عنهم رفع اليدين يف كل تكبرية من
تكبريات اجلنازة  ،ولذلك قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل  " :فأرى أن يدخل يف
هذا كله " أي يدخل الرفع يف التكبري كله  ،وقال اإلمام الشافعي  " :ترفع لألثر
والقياس " اهـ  .وحيث ثبت ذلك عن هؤالء الصحابة فنقول به ،ألن مذهب
الصحايب حجة بشرطه كما تقرر يف القاعدة  ،والصواب إن شاء هللا تعاىل هو
وجوب إخراج الزكاة يف ماهلما،ويتوىل ذلك وليهما وذلك استدالالً بقول الصحايب
 ،فقد روي ذلك عن عمر وعائشة وابن عمر وجابر  ،قال عمر  -رضي هللا عنه
( : -اجتروا يف أموال اليتامى ال أتكلها النفقة) قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل :

ٍ
مخسة من أصحاب النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وال يعرف هلم خمالف ،
"عن
وهو مذهب مجهور العلماء رمحهم هللا تعاىل " وقد تقرر أن مذهب الصحايب حجة
بشرطه  ،والقول الصحيح يف البيع بشرط الرباءة هو ما قضى به عثمان رضي هللا
تعاىل عنه من استحالف البائع أنه كان ال يعلم هبذا العيب  ،فإن حلف فهو أي
العيب من ضمان املشرتي ن وإن نكل عن اليمني ومل حيلف فهو من ضامن البائع
 ،فهذا أصح األقوال املنقولة يف هذه املسألة عمال بقول عثمان رضي هللا تعاىل
عنه  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السابعة والعشرون بعد املائة ( قول الصحايب الذي ال جمال للرأي فيه له
حكم الرفع ) كمروايهتم رضوان هللا تعاىل عليهم يف الفضائل  ،ومروايهتم يف

العقوابت الشرعية  ،أو العقوابت األخروية  ،أو مروايهتم يف أخبار األمم املاضية
وحنوها مما ال جم ال للرأي فيه  ،فال جرم ان هذه كلها هلا حكم الرفع  ،فمىت ما
صح اإلسناد إليهم يف شيء من ذلك فله حكم الرفع  ،ألن الصحايب عدل ثقة ،
فال ميكن ان يثبت يف دين هللا تعاىل وشريعته أو خيرب عن أمر غييب إال وله يف ذلك
مستند من النيب صلى هللا عليه وسلم  ،وبناء عليه فاملوقوف على أيب سعيد
اخلدري يف فضل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة له حكم الرفع  ،فيكون من السنة
قراءهتا يف يوم اجلمعة  ،وقول ابن عباس  :من ترك نسكه أو شيئا منه ال يقال مثله
ابلرأي فله حكم الرفع  ،وحديثه رضي هللا تعاىل يف عقوبة من صبغ شيبه ابلسواد
له حكم الرفع  ،وقول جندب  :حد الساحر ضربة ابلسيف  ،له حكم الرفع ،
وقول ابن عباس فيمن جامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ،
إن قلنا أبنه صح موقوفا عليه فله حكم الرفع  ،وقول ابن عباس رضي هللا تعاىل
عنه  :احلجر األسود ميني هللا يف األرض  ،له حكم الرفع  ،ألن مثله ال يقال ابلرأي
 ،واألمثلة كثرية  ،فمىت ما رأيت الصحايب يقول قوال ال جمال للرأي فيه  ،فاعلم أن
له حكم الرفع  ،ألن الظاهر انه مل يقل ذلك الكالم إال عن توقيف  ،كاإلخبار عن
األمور املاضية :من بدء اخللق ،وقصص األنبياء .وعن األمور اآلتية :كاملالحم
والفنت ،والب عث ،وصفة اجلنة والنار ،واإلخبار عن عمل حيصل به ثواب أو عقاب
خمصوص .فهذه األشياء ال جمال لالجتهاد فيها ،فيحكم هلا ابلرفع  ،كل ذلك مما
ال يدخله الرأي  ،بل ال بد فيه من التوقيف  ،والصحايب ال يثبت يف دين هللا تعاىل
أمرا إال وهو يعلم أنه منقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ومن علم حال

أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وورعهم الكبري يف دين هللا تعاىل وعلم ما هم
عليه من الفقه وكمال الداينة َعلِ َم ِعلْ َم اليقني أهنم ال يتخبطون يف إثبات ما مل يثبت
 ،وهللا أعلم.
 القاعدة الثامنة والعشرون بعد املائة (قول الصحايب أمران بكذا أو هنينا عن كذا له
حكم الرفع ) كقول أم عطية " أمران يف العيدين ان خنرج احليض والعواتق وذوات
اخلدور يسهدن اخلري ودعوة املسلمني ويعتزل احليض املصلى " فلقوهلا هذا حكم
الرفع  ،ألن الظاهر أهنا تقصد أن النيب صلى هللا عليه وسلم هو من أمرهم هبذا ،
وكقوهلا " هن ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا " فالناهي هنا هو النيب صلى هللا
عليه وسلم  ،فالصحايب ال يقول هذا الكالم يف قمام االحتجاج  ،إال وهو حيتج
مبن أمره او هنيه حجة ن فلما كان هذا هو الظاهر وجب علينا ابلبقاء عليه  ،ألن
املتقرر ان األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل  ،وكقول أنس  :أُمر بالل
ان يشفع األذان ويوتر اإلقامة  ،فاآلمر هنا هو النيب صلى هللا عليه وسلم  ،بل
وورد يف رواية النسائي ما يؤكد هذا  ،وهو قوله  :أمر النيب صلى هللا عليه وسلم
بالال  ،وكقول الرباء بن عازب رضي هللا تعاىل عنه " أمران بسبع وهنينا عن سبع ،
احلديث  ،وكقول ابن عمر  :أحلت لنا ميتتان ودمان  ،وكقول ابن مسعود  :هنينا
ال :
عن التجسس  ،وكقول سعد بن أيب وقاص  :اضرب بكفيك على ركبتيك  ،قَ َ
مث فعلت ذلك مرة أخرى  ،فضرب يدي وقال  :إان قد هنينا َع ْن هذا  ،وأمران أن

نضرب ابألكف على الركب  ،فمىت ما رأيت الصحابة يقول يف روايته ( أمران بكذا
 ،أو هنينا عن كذا ) فأعطه مباشرة حكم الرفع  ،وهللا أعلم .

 القاعدة التاسعة والعشرون بعد املائة (قول الصحايب من السنة كذا وكذا له حكم
الرفع ) ألنه ال يقول هذا الكالم إال وهو يريد من سنته حجة  ،وهو النيب صلى
هللا عليه وسلم  ،كقول ابن مسعود  :من السنة إخفاء التشهد " وكقول ابن عباس
يف اجللوس على العقبني بني السجدتني  :تلك السنة  ،وكقوله فيمن كرب ثنتني
وعشرين تكبرية يف الصالة  :سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم  ،وكقوله يف
املسافر يتم خلف املقيم  :تلك السنة  ،فمىت ما رأيت الصحايب يقول  :هذه
السنة  ،او تلك السنة  ،او سنة أيب القاسم صلى هللا عليه وسلم  ،أو هذا من
السنة  ،فاعلم وفقك هللا تعاىل أن له حكم الرفع  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية للثالثني بعد املائة (إذا تعارض رأي الراوي وروايته فاملعتمد تقدمي
روايته على رأيه ) ألننا متعبدون بروايته ال برأيه  ،وألننا مسؤولون يوم القيامة عن
روايته ال عن رأيه  ،وألن الرواية منقولة عن املعصوم  ،واما رأيه املخالف هلا فليس
مبعصوم  ،وألن الراوي ميكن أنه نسي روايته  ،او ظن وجود معارض راجح هلا
فرتكها من أجله  ،واملهم أن املعتمد عندان روايته ال رأيه املخالف هلا  ،وبناء على
ذلك  :فاملعتمد عندان هو رواية أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه يف غسل اإلانء من
ولوغ الكلب سبع مرات إحداها ابلرتاب  ،وال شأن لنا برأيه املخالف يف غسله يف
اكتفائه بثالث غسالت  ،فاملعتمد روايته ال رأيه  ،واملعتمد عندان رواية عائشة
رضي هللا تعاىل عنها يف ان صالة املسافر ركعتان  ،وال شأن لنا إبمتامها هي يف
السفر رضي هللا تعاىل عنها  ،فالقصر روايتها  ،واإلمتام رأيها  ،واملعتمد روايتها ال
رأيها  ،واملعتمد عندان رواية ابن عمر يف األمر إبعفاء اللحية  ،وأنه ال جيوز اخذ

شيء من اللحية  ،حىت ما زاد على القبضة منها ال جيوز أخذه  ،واما أخذه هو ما
زاد على القبضة منها يف النسك  ،فهذا رأيه  ،واملعتمد عندان روايته ال رأيه ،
واملعتمد عندان رواية عائشة رضي هللا تعاىل عنها يف ان من مات وعليه صوم صام
عنه وليه ن وال شأن لنا برأيها يف املنع من هذا  ،فهذا رأيها  ،وتلك روايتها ،
وروايتها عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحب إلينا من رأيها املخالف هلا  ،وكذلك
املعتمد عندان هو رواية عائشة رضي هللا تعاىل عنها يف اشرتاط الويل يف النكاح ،
واما فعلها هي من تزويج بنات أخيها بال مراجعة وليهن  ،فهذا رأيها إن صح عنها
ذلك  ،ورأيها حمض اجتهاد  ،وروايتها هي املعصومة  ،وهكذا  ،فمىت ما رأيت
الصحايب روى لنا عن النيب صلى هللا عليه وسلم رواية  ،مث هو خالفها برأيه ،
فاعلم أن املعتمد عندان تقدمي الرواية على الرأي  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الواحدة والثالثون بعد املائة (تفسري الراوي مقدم على غريه ما مل خيالف
ظاهر احلديث ) فمىت ما رأيت الصحايب روى حديثا  ،مث هو بنفسه توىل تفسريه ،
ومل يكن تفسريه هذا خمالفا لظاهر احلديث ن ولكن يف نفس الوقت عارضه تفسري
صحايب آخر  ،فاعلم وفقك هللا تعاىل اننا يف هذه احلالة نقدم تفسري الصحايب على
تفسري غريه  ،أل ن املتقرر أن الراوي أعلم وأعرف مبا روى من غريه  ،وبناء عليه :
فاملعتمد عندان يف تفسري التفرق الوارد يف أحاديث خيار اجمللس هو تفسري ابن
عمر  ،رضي هللا تعاىل عنهما  ،ألنه الراوي  ،فيكون التفسري الصحيح للتفرق هو
التفرق ابألبدان  ،واملعتمد عندان يف تفسري اللبسة الصماء هو تفسري أيب هريرة
رضي هللا تعاىل عنه ألنه الراوي هلا  ،وهو أن يتجلل الرجل ابلثوب ويرفعه من أحد

جانبيه على كتفه فيبدو أحد شقيه مكشوفا  ،وأصح التفاسري عندان لقول النيب
صلى هللا عليه وسلم " إن امليت يبعث يف ثيابه اليت مات فيها " هو تفسري أيب
سعيد ا خلدري وهو راوي احلديث  ،من أن املراد الثياب احلقيقية  ،فإنه ملا حضرته
الوفاة أمرهم ان يلبسوه ثيااب جددا  ،وروى هذا احلديث  ،وتفسريه مقدم على
تفسري غريه  ،والصحيح عندان يف تفسري القزع املنهي عنه يف حديث انفع عن ابن
عمر  ،هو ما قاله انفع  ،من أن القزع هو ان حيلق بعض رأس الصيب ويرتك بعض
 ،والصحيح عندان هو حترمي استقبال القبلة واستدابرها حال التووط مطلقا يف
الصحراء ويف البنيان  ،ألن أاب أيوب ملا فسر روايته يف املنع من االستقبال
واالستدابر  ،قال  :فأتينا الشام فوجدان مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف
عنها ونستوفر هللا عز وجل  ،ففعله هذا واحنرافه عن جهة القبلة يف البنيان دليل
على أنه فهم العموم من النص  ،وهو أعلم مبا روى من غريه  ،واملعتمد عندا يف
تفسري قول النيب صلى هللا عليه وسلم فيمن قدم الطعام له وأقيمت الصالة " وال
يعجل حىت يفرغ منه " هو تفسري راويه ،أعين ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما ،
قال انفع  :وكان ابن عمر يوضع له الطعام  ،وتقام الصالة  ،فال أيتيها حىت يفرغ
منه  ،وإنه ليسمع قراءة اإلمام  ،ولعلك فهمت مرادان من هذه القاعدة الطيبة ،
وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية والثالثون بعد املائة (خرب اآلحاد الصحيح حجة مطلقا ) فمىت ما
صح اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم فالواجب قبوله واعتمداه مدلوله ن وحترم
خمالفته  ،وال جيوز معارضته وال التقدم عليه  ،بوض النظر عن كونه آحادا او

متواترا  ،فإن من رد حديثا ألنه آحاد فهو من أهل البدع  ،ال سيما إن رده يف أمر
االعتقاد  ،فحديث اآلح اد الصحيح حجة يف أبواب االعتقاد  ،فقد أثبت أهل
السنة واجلماعة رمحهم هللا تعاىل مجال من العقائد أبخبار اآلحاد الصحيحة  ،وهذا
ابتفاقهم  ،فأثبتوا هلل تعاىل صفة الفرح والضحك واألصابع والقدم أبخبار اآلحاد ،
فخرب الواحد الصحيح حجة يف ابب االعتقاد  ،وهو حجة فيما تعم به البلوى كما
سيأيت  ،بل وحجة حىت لو خالف عمل اهل املدينة كما سيأيت  ،وحجة ولو
خالف ما يدعونه من األصول  ،فهو حجة مطلقا  ،وال حق ألحد ان يرتك خربا
صحت نسبته للنيب صلى هللا عليه وسلم ألنه خرب آحاد  ،فليتق هللا تعاىل من
يفعل ذلك  ،ونعوذ ابهلل تعاىل من أ ن نرد خربا ثبتت صحته عن النيب صلى هللا
عليه وسلم ألنه خرب آحاد  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثالثة والثالثون بعد املائة ( خرب اآلحاد الصحيح حجة فيما تعم به
البلوى ) وعموم البلوى أي تلك الواقعة اليت يكثر السؤال عنها ويكثر حجاة
الناس هلا  ،فاحلنفية رمحهم هللا تعاىل ال يقبلون يف هذا النوع من القضااي إال
املتواترات  ،وهذا خطأ عظيم  ،وقعوا بسببه يف رد كثري من األحاديث الصحيحة ،
واحلجة عندهم يف ردها  :اهنا أخبار آحاد يف أمر تعم به البلوى  ،وهي حجة
داحضة وابطلة  ،وأما اجلمهور فإهنم ال ينظرون إىل نوع الواقعة اليت ثبت فيها خرب
اآلحاد  ،وإمنا املهم عندهم هو صحة السند إىل املعصوم صلى هللا عليه وسلم ،
فمىت ما صح السند وجب قبوله  ،وحترم خمالفته  ،ولذلك فالقول الصحيح أن
مس الذكر لشهوة من نواقض الوضوء  ،حىت وإن ثبت خبرب آحاد فيما تعم به

البلوى  ،فال يضره هذا عندان  ،والقول الصحيح أنه ال نكاح إال بويل  ،حىت وإن
ثبت اشرتاط الويل أبخبار آحاد يف مسالة تعم هبا البلوى  ،فال يضره عندان ،
والقول الصحيح ثبوت خيار اجمللس  ،لصحة احلديث فيه  ،وال يضره أنه يف
مسألة تعم هبا البلوى  ،والقول الصحيح استحباب الوضوء مما مسته النار ن
لثبوت احلديث فيه حىت وإن كان يف مسألة تعم هبا البلوى فال يضره  ،واألمر فيه
مصروف للندب ابألحاديث األخرى  ،واملتقرر أنه إن نسخ الوجوب ثبت
االستحباب  ،والقول الصحيح مشروعية رفع الديين يف املواضع األربعة من
الصالة  ،عند تكبرية اإلحرام وعند اهلوي للركوع والرفع منه  ،وبعد القيام من
التشهد األول  ،لثبوت األحاديث فيها  ،وال يضر كوهنا آحادا يف مسألة تعم هبا
البلوى  ،مع أننا نرفض أن تكون توصف أبهنا آحاد  ،فإهنا أحاديث كثرية متواترة
 ،ولكن حىت لو سلمنا انه مل يرد يف املسألة إال حديث واحد فقط  ،فهو مقبول
إن صح  ،ولن نرده أبدا حبجة انه فيما تعم به البلوى  ،والقول الصحيح مشروعية
غسل اليدين ثالاث بعد االستيقاظ من النوم  ،ولن نرتك العمل ابحلديث الوارد فيه
ألنه حديث آحاد يف مسألة تعم هبا البلوى  ،والقول الصحيح وجوب الوضوء من
حلم اإلبل  ،لصحة احلديث فيه ن وال يضره عندان انه خرب آحاد فيما تعم به
البلوى  ،والفروع كثرية  ،ولكن هذا شأننا معها  ،فمىت ما صح اخلرب عن املعصوم
صلى هللا عليه وسلم فالواجب قبوله  ،بوض النظر عن نوع القضية او الواقعة اليت
قيل فيها  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الرابعة والثالثون بعد املائة ((خرب الواحد الصحيح مقدم على عمل أهل
املدينة ) فال جتوز معارضة احلديث اآلحاد بعمل أهل املدينة مطلقا  ،فخيار اجمللس
اثبت ابألحاديث الصحيحة فال جتوز معارضته بعمل أهل املدينة  ،والسنة للداخل
للمسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطب ان يصلي ركعتني ويتجوز فيهما لثبوت اخلرب
فيه وإن كان على خالف عمل أهل املدينة  ،وقل املؤذن ( قد قامت الصالة  ،قد
قامت الصالة ) مرتني هو السنة الثابتة يف األحاديث  ،وإن مل جير عليه عمل أهل
املدينة  ،والقول الصحيح أن التحلل من الصالة يكون بتسليمتني وإن مل يكن
عليه عمل أهل املدينة  ،والقول الصحيح مشروعية السجود يف سور االنشقاق ،
وإن كان على خالف عمل أهل املدينة  ،والقول الصحيح صحة صالة اإلمام
جالسا إن اعتل يف أثناء الصالة وجلس ويصلي من خلفه قياما  ،لصحة احلديث
بذلك ن وإن كان على خالف عم ل أهل الدينة  ،والقول الصحيح ان من مات
وعليه صوم صام عنه وليه  ،لصحة احلديث بذلك  ،وإن كان على خالف عمل
أهل املدينة  ،والقول الصحيح مشروعية أمر الصبيان ابلصالة إن بلووا سبعا ،
لصحة احلديث بذلك ن وال شأن لنا مبخالفة أهل املدينة هلذه السنة  ،والقول
الصحيح ان لنب الفحل حيرم  ،لصحة احلديث يف قصة أفلح أخي أيب القعيس ،
وال شأن لنا مبن خالفه من أي بلد كان  ،من املدينة أو غريهم  ،فاحلديث حجة
بذاته  ،وال جيوز معارضته بعمل أهل أي بلد كان  ،والقول الصحيح ان قبيل الزال
وقت هني لصحة احلديث يف ذلك عن عقبة بن عامر وعن عمرو بن عبسة رضي
هللا تعاىل عنهما  ،واما خمالفة مالك رمحه هللا تعاىل هذه األحاديث أبهنا على خالف

عمل أهل املدينة فال يقبل  ،ألن املتقرر ان خرب اآلحاد مقدم على عمل أهل
املدينة  ،فانتبه هلذه القاعدة وفقك هللا  ،فإهنا من القواعد اليت يعظم هبا الدليل
الصحيح  ،وهللا أعلم .
 القاعدة اخلامسة والثالثون بعد املائة ( مرسل الصحايب حجة ) ألن الصحايب يف
األعم األغلب ال يرسل إال عن صحايب  ،والصحابة كلهم عدول ثقات أثبات ،
واألصل هو البقاء على الظاهر  ،ولذلك فنحن نقبل كثريا من أحاديث أيب هريرة
اليت رواها يف وقائع قبل إسالمه  ،مع جزمنا أبنه أرسلها  ،ونقبل حديث ابن عباس
الذي يرويه يف أمور ووقائع قبل والدته أو يف مكة  ،مع جزمنا أبنه أرسلها  ،ونقبل
إرسال أيب بكرة يف قصة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ببطن خنلة مع اهنا قبل
إسالمه  ،ونقبل إرسال عائشة يف قصة حتنث النيب صلى هللا عليه وسلم يف غار
حراء  ،ونقبل ما أرسله عبدهللا بن الزبري رضي هللا تعاىل عنهما من النهي عن لبس
احلرير  ،قال السيوطي يف تدريب الراوي( :ويف الصحيحني من مراسيل الصحابة
ما ال حيصى ،ألن أكثر رواايهتم عن الصحابة ،وكلهم عدول ،ورواايهتم عن غريهم
اندرة ،وإذا رووها بينوها) وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة والثالثون بعد املائة ( مرسل التابعي ليس حبجة ) وهو أن يرفع
التابعي احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وال يذكر الواسطة فيما بينه وبني
النيب صلى هللا عليه وسلم  ،فنحن جزما نعلم أنه مل يسمع احلديث من النيب صلى
هللا عليه وسلم مباشرة  ،وإمنا مسعه من الواسطة  ،وهذه الواسطة ال ندري عنها
حنن  ،وال يلزم أن يكون الساقط من الصحابة  ،لكثرة رواية التابعني بعضهم عن

بعض  ،فلو تبينا أنه صحايب فاحلمد هلل  ،ألن الصحابة كلهم عدول ثقات أثبات ،
ولكن يف حال مل يتبني لنا هذا الواسطة اليت سقطت من السند  ،وقد اختلفت
أنظار أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف االحتجاج مبرسل التابعي  ،فقيل بقبوله مطلقا
 ،وقيل برده مطلقا  ،وقيل أبنه مقبول مطلقا  ،وقيل ابلتفصيل  ،والذين قالوا
ابلتفصيل اختلفوا يف مرجع هذا التفصيل  ،فمنهم من أرجعه إىل الكرب والصور ،
فقالوا  :ـ مراسيل التابعني الكبار مقبولة  ،كسعيد بن املسيب وغريه  ،وأما مراسيل
التابعني الصوار فإهنا غري مقبولة  ،ومنهم من جعل مرجع القبول إىل أعيان
املرسلني  ،فقال  :ـ ال تقبل مراسيل التابعني إال مراسيل سعيد بن املسيب  ،والعلة
يف ذلك أهنا فتشت فوجدت كلها مسندة  ،ومنهم من جعل احلد الفاصل بني
املقبول واملردود منها كثرة الطرق وعدم وجود االختالف بينها  ،فالقصة املرسلة
ذات التفاصيل الكثرية إذا تعددت طرقها واختلفت خمارجها من غري اختالف فإنه
يبعد أن ال تكون صحيحة  ،ألن هذا االتفاق يفيد أن هلا أصال  ،واملسألة فيها
كالم كثري  ،واألقرب إن شاء هللا تعاىل هو ما تقتضيه هذه القاعدة  ،وهو أن
مرسل التابعي حيكم عليه أبنه ضعيف مطلقا  ،حىت نعرف الواسطة بينه وبني النيب
صلى هللا عليه وسلم  ،فإن كانت الواسطة صحابيا قبلناه  ،وأما إن كانت الواسطة
جمهولة فإن األصل أنه مرسل وهو انقطاع يف السند  ،ومن شروط احلديث
الصحيح اتصال السند  ،فإن روي هذا احلديث من طريق أخرى مسندة فيكون
الوصل زايدة مقبولة إن كانت من ثقة  ،وأما إن كان ال يرويه إال هذا التابعي فقط
عن النيب صلى هللا عليه وسلم فإننا حنكم عليه أبنه حديث ضعيف  ،وهللا أعلم .

 القاعدة السابعة والثالثون بعد املائة ( رواية املدلس ال تقبل إال إن صرح
ابلتحديث ) والتدليس هو ان يروي الراوي احلديث عمن مل يسمعه منه بعبارة
مومهة للسماع منه كـ ( عن ) و ( أن ) فمن عرف ابلتدليس الذي ال حيتمل فال
نقبل روايته إال عن صرح ابلتحديث فقال  :حدثنا  ،او قال  :مسعت  ،فابن جريج
ال نقبل روايته إال عن صرح ابلتحديث  ،والوليد بن مسلم ال نقبل روايته إال إن
صرح ابلتحديث  ،وحممد بن إسحاق ال نقبل روايته إال عن صرح ابلتحديث ،
واحلجاج بن أرطأة ال نقبل روايته إال إن صرح ابلتحديث  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة والثالثون بعد املائة (اإلهبام يف اإلسناد مؤثرة يف غري طبقة الصحابة
) فإذا رأيت يف أحد األسانيد ( حدثنا رجل ) أو ( عن رجل ) فهذا مبهم  ،فإن
كان يف طبقة الصحابة فال يضر هذا اإلهبام  ،ألن الصحابة كلهم عدول ثقات
أثبات ال يضر عدم معرفة اسم الواحد منهم  ،وأما إن كان فيمن دوهنم من
ال طبقات فال جرم أنه يضر اإلسناد  ،فال نقبل هذا اإلسناد  ،ونقول أبنه إسناد
ضعيف ملا فيه من اإلهبام  ،وسبب ردان هلذا النوع من اإلهبام هو أن من شروط
الراوي العدالة وأن ال يكون متصفا توجب رد روايته  ،ومع كونه مبهما فإننا ال
ندري عن حالته من احلفظ وعدمه والعدالة وعدمها  ،ولقد تقرر أن رواية اجملهول
مردودة  ،واإلهبام نوع جهالة  ،فإذا كنا نرد من عرفنا امسه ألنه مل يرو عنه إال واحد
ومل يوثقه إمام معترب  ،فألن نرد رواية من مل نعرف حىت امسه من ابب أوىل  ،وعليه
 :فما رواه أبو داود يف سننه بسنده يف مشروعية الرتديد خلف املقيم ال نقبله ،
ألن فيه راواي مبهما  ،وكذلك احلديث الوارد يف النهي عن بيع العربون  ،فإنه

حديث ضعيف  ،وسبب ضعفه أن يف راواي مل يسم  ،فهو راو مبهم  ،واملتقرر أن
اإلهبام يف الراوي سبب لرد مرويه  ،وكذلك حديث " العرب بعضهم أكفار بعض
إال احلائك واحلجام " فإنه حدي ث ال يصح  ،فقد قال عنه األلباين رمحه هللا تعاىل
(هذا منقطع بني شجاع وابن جريج حيث مل يسم شجاع بعض أصحابه  ،يف
عزابكم ،وإن أرذل مواتكم عزابكم»  ،وهذا احلديث ال يصح ،
احلديث « شراركم ّ
بل هو منكر  ،فقد رواه عبدالرزاق قال  :ثنا حممد بن راشد عن مكحول عن رجل

عن أيب ذر  ،به  ،فأنت ترى أن مكحوال رمحه هللا تعاىل قال  :ـ عن رجل  ،وهذا
الرجل مبهم  ،ولذلك قال اهليثمي رمحه هللا تعاىل  :ـ فيه راو مل يسم  ،وبقية رجاله
ثقات  ،واملتقرر أن اإلهبام يف الراوي سبب لرد مرويه  ،وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة والثالثون بعد املائة (اإلهبام يف املنت ال يضر بصحة الرواية ) كأن
يقول الراوي  :جاء رجل  ،أن رجال  ،رأينا رجال  ،دخل رجل  ،وحنوها  ،فهذا
إهبام يف املنت ن وهو غري مضر ابلراوية  ،إمنا اإلهبام الذي يضر ابلراوية هو اإلهبام
يف السند يف غري طبقة الصحايب  ،وهذا واضح  ،وهللا أعلم .
 القاعدة املوفية لألربعني بعد املائة (ليس من شرط العمل ابملنقول العلم بعلته أو
حكمته ) فالواجب على املؤمن أن ال يعلق العمل ابلنقول على فهم حكمتها او
فهم العلة منها  ،ألنه يؤمن أبن الذي شرعها هو هللا تعاىل احلكيم امسا  ،وذو
احلكمة املتناهية صفة  ،فهمها خفيت عليك احلكمة فيكفيك أيها املوفق أن
قلبك مطمئن أبن هللا تعاىل ال ميكن أن يشرع إال حلكم ابلوة ومصلحة متناهية ،
وعقلك أيها املوفق أصور وأحقر من أن يدرك حكمة هللا تعاىل يف تشريعه يف كل

أمر  ،وعليه  :فأنت تصلي الظهر أربع والعصر أربع واملورب ركعتني والعشاء أربع
والصبح ركعتني  ،وال تدري عن حقيقة احلكمة من ذلك  ،ولكنك مطمئن أبن يف
األمر حقيق ًة حكمة ابلوة  ،ألن قلبك مطمئن ابإلميان  ،وتتوضأ من حلوم اإلبل وال
تدري عن عني احلكمة من ذلك  ،ولكنك تعلم أبن هللا تعاىل هو احلكيم امسا وذو
احلكمة املتناهية صفة  ،فهناك حكمة من وراء هذا التشريع وال بد  ،ولكن عقلك
مل يهتد إليها  ،ويكفيك أن تقول  :احلكمة يف كل تشريع هو أن هللا تعاىل أمر به ،
وأن نبيه صلى هللا عليه وسلم قد شرعه ألمته  ،وليس يف تشريع هللا تعاىل شيء من
العبث الذي ال حكمة فيه  ،فتوسل يديك من نوم الليل ثالاث بال معرفة حلقيقة
احلكمة من هذا  ،ويعجبين يف هذا املقام جواب عائشة رضي هللا تعاىل عنها ملا
سألتها معاذة رمحها هللا تعاىل  :ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟
فقالت  :كان يصيبنا ذلك على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فنؤمر بقضاء
الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة  ،وهكذا ينبوي ان تكون حال املؤمن مع األدلة ،
يطبقها امتثاال ألمر هللا تعاىل مطمئنا قلبه أبن من شرعها له هو هللا احلكيم اخلبري
العامل مبصاحل عباده  ،فاحلكمة األصلية األساسية يف التطبيق هو امتثال أمر هللا
تعاىل  ،واما تلك احلكمة الفرعية اليت ينص عليها أهل العلم فإهنا إن عرفت فمونم
 ،وخري على خري  ،وإن مل تعلم فليس يف فواهتا مورم  ،وال جيوز يل أن أعطل أمر
ريب وأمر نبيي صلى هللا عليه وسلم بسبب أن عقلي مل يهتد للحكمة الفرعية ،
ففوات احلكمة الفرعية ال  ،ولن يؤثر إن شاء هللا تعاىل يف امتثايل ألمر هللا ورسوله
صلى هللا عليه وسلم  ،وهللا أعلم.

 القاعدة الواحدة واألربعون بعد املائة (السنة حجة ) وهذا إبمجاع أهل العلم رمحهم
هللا تعاىل  ،وال نعلم من خالف فيه إال وهو معدود من أهل البدع ن بل من أنكر
ان تكون السنة حجة شرعية ومصدرا من مصادر التشريع مجلة وتفصيال فهو كافر
خالع ربقة اإل سالم من عنقه  ،ألنه جاحد ومكذب ومنكر للمعلوم من الدين
ابلضرورة  ،قال تعاىل{وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى} وقال تعاىل{وما
آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا} وقال تعاىل يف مواضع كثرية{
وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول} فللرسول الطاعة املطلقة  ،ألن من أطاعه فقد أطاع
هللا تعاىل  ،كما قال تعاىل{من يطع الرسول فقد أطاع هللا} وقال تعاىل{اي أيها
الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم} وقال تعاىل{وأنزل هللا
عليك الكتاب واحلكمة} أي السنة  ،فإن احلكمة إن قرنت ابلكتاب يف مقام
اإلنزال فهي عند أهل العلم السنة  ،وقال تعاىل{ومن يشاقق الرسول من بعد ما
تبني له اهلدى وتبيع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت
مصريا}وقال تعاىل{ فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم
عذاب أليم} وقال تعاىل{قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويوفر لكم
ذنوبكم وهللا غفور رحيم} وقال تعاىل{وإن تطيعوه هتتدوا} ويف احلديث " أال وإين
أوتيت القرآن ومثله معه " ويف احلديث " أال وإن ما حرم رسول هللا كما حرم هللا "
ويف احلديث " فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني متسكوا هبا وعضوا
عليها ابلنواجذ " ويف احلديث " فمن أطاع حممدا فقد أطاع هللا  ،ومن عصى
حممدا فقد عصى هللا  ،وحممد فرق بني الناس " وقد انعقد على ذلك اإلمجاع ،

وهلل احلمد  ،فمن استبانت له سنة النيب صلى هللا عليه وسلم فال جيوز له تركها وال
التشكيك فيها وال القدح يف حجبتها  ،وهذا أمر مقطوع به وهلل احلمد عند اهل
العلم رمحهم هللا تعاىل  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية واألربعون بعد املائة (القياس الصحيح حجة ) وال يكون صحيحا
إال إن توفرت شروطه وأركانه ،وانتفت موانعه  ،وتطلب يف كتب األصول املطولة ،
ودليل حجيته قوله تعاىل{هللا الذي أنزل الكتاب وامليزان} والقياس الصحيح من
امليزان الذي أنزله هللا تعاىل  ،بل كل ميزان مقرون مع الكتاب يف مقام اإلنزال
فيدخل فيه القياس  ،ألن حقيقته موازنة بني األصل والفرع  ،وكل آية فيها ضرب
مثال يف أي موضوع كان  ،فهي دليل على حجية القياس  ،وقوله تعاىل{فاعتربوا اي
أويل األبصار} ويف احلديث عن عمر بن اخلطاب  -رضي هللا عنه – قال :هششت
إىل املرأة فقبلتها وأان صائم  ،فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت:اي رسول هللا
أتيت أمراً عظيماً ؛ قبلت وأان صائم ،فقال رسول هللا ":أرأيت لو مضمضت مباء
وأنت صائم ؟"قلت  :ال أبس  .قال " :ففيم؟" و ما أخرجه مسلم والبخاري عن
ابن عباس قال  :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول اله إن
أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال  " :لو كان على أُمك دين
قضى" ويف حديث
أكنت قاضيه عنها ؟" قال  :نعم  .قال  :فدين هللا أحق أنُ يْ َ
رسول هللا -صلى هللا
أيب هريرة  -رضي هللا عنه : -أن رجال  - ]537[-أتى َ
رسول هللا ُ ،ولِ َد يل غالم أسود  ،وهو ِّ
ينفيه
عليه وسلم  ، -فقال « :اي َ
يعرض أبن َ
يرخص له يف االنتفاء منه  ،فقال  :هل لك من إبل ؟ قال  :نعم  ،قال  :ما
 ،فلم
ّ

أىن ذلك ؟
أورق ؟ قال  :نعم  ،قال َّ :
ألواهنا ؟ قال  :محر  ،قال  :هل فيها من َ
ك نزعه عرق» ويف احلديث أن رجال سأل
قال  :لعلَّه َنزعه ِع ْرق  ،قال  :فلَ َّ
ابن َ
عل َ
النيب صلى هللا عليه وسلم عن الرجل جيامع أهله مث يكسل  ،وعائشة جالسة ،

فقال عليه الصالة والسالم «أن رجال سأل رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -عن

الرجل ُجيامع أهله مث يُ ْك ِس ُل  ،هل عليهما الوسل ؟  -وعائشة جالسة  -فقال
النيب -صلى هللا عليه وسلم  : -إين ألفعل ذلك أان وهذه  ،مث نوتسل» فكل هذا
ُّ
القياس الصحيح  ،وتطبيقاته يف العهد النبوي كثرية ال تكاد حتصر  ،فال جرم عندان
ان القياس من حجج الشرع الصحيحة مىت ما توفرت شروطه وأركانه  ،وهللا أعلم
.
 القاعدة الثالثة واألربعون بعد املائة ( كل قياس صادم النص فهو فاسد االعتبار)
كقياس احلنفية جواز نكاح املرأة بال ويل على جواز تصرفها يف ماهلا بال مرجعة
وليها  ،وهو قياس صادم النصوص الواردة يف شأن اشرتاط الويل  ،وكقياس بول
ا لذكر الرضيع على بول اجلارية يف وجوب الوسل  ،فهو قياس صادم النص الوارد
ابألمر ابالكتفاء ابلنضح من بول الذكر  ،وكقياس حلم اإلبل على بقية اللحم يف
انه ال جيب الوضوء منه  ،فهو قياس صادم النصوص الواردة يف األمر ابلوضوء من
حلم اإلبل  ،وكقياس أهل التمثيل صفات هللا تعاىل على صفات املخلوقات جبامع
االتفاق يف االسم  ،فهو قياس فاسد ألنه صادم النصوص الواردة يف قطع دابرة
املماثلة بني اخلالق واملخلوق  ،وكقياس أتجري الفحل للضراب على جواز إعارته ،
فهو قياس صادم النصوص الواردة يف حترمي عسب الفجل والنهي عن أتجري الفحل

للضراب  ،وكقياس جواز التداوي ابخلمر على جواز التداوي ابحلرير  ،فهو قياس
صادم النصوص الواردة يف حترمي التداوي ابخلمر  ،وكقياس الرافضة جراين التوارث
بني النيب وأوالده على جواز التوارث بني اآلابء وأبنائهم  ،فهو قياس صادم النص
الوارد يف ان األنبياء ال يورثون  ،وكقياس بعضهم ضرابت التيمم واهنا ثالث ن
على مشروعية التثليث يف الوضوء ابملاء  ،فهو قياس صادم النص الوارد يف
االكتفاء ابلضربة الواحدة يف التيمم  ،وكاحلكم إبفساد صوم من أكل او شرب
انسيا  ،قياسا على عدم فوات أركان الصالة وأهنا ال تسقط ال عمدا وال سهوا ،
فهو قياس فاس دة ألنه صادم النصوص الواردة يف أن من أكل او شرب انسيا
فليتم صومه  ،واألمثلة على هذه القاعدة كثرية  ،فاحذر وفقك هللا تعاىل من
معارضة النصوص ابألقيسة  ،فتزل يف حفر من امتهان األدلة وردها  ،ولنا يف هذه
القاعدة رسالة مستقلة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الرابعة واألربعون بعد املائة (القياس مع الفارق ابطل ) كتجويز الراب قياسا
على البيع  ،كما قال تعاىل{ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب} وأين هذا من هذا
 ،حىت يكون القياس صحيحا  ،وكقياس اخلالق على املخلوق يف كيفية الصفات ،
فباهلل عليكم  ،هل ميكن أن يكون هذا القياس صحيحا  ،سبحانك هذا هبتان
عظيم  ،وكقياس القيء على ما خيرج من الدبر يف انتقاض الظهارة او يف النجاسة ،
وهذا من أفسد القياس  ،وكقول بعضهم  :يشرع التثليث يف الوسل كما يشرع يف
الوضوء  ،وهذا قياس فيه علتان  :انه خمالف للنص وكل قياس صادم النص فهو
فاسد  ،فالنصوص الواردة يف صفة غسل النيب صلى هللا عليه وسلم كلها ليس

فيها إال إفاضة املاء على البدن مرة واحدة فقط  ،والثانية  :انه قياس مع الفارق ،
فالوسل عبادة مستقلة ن والوضوء عبادة مستقلة  ،كل واحدة منهما هلا أحكامها
اخلاصة  ،فقياس أحدمها على اآلخر قياس مع الفارق  ،وكقول بعضهم  :املرتدة ال
تقتل قياسا على الكافرة األصلية  ،وهذا القياس فيه العلتان  :خمالفة النص الوارد
يف وجوب قتل املرتد  ،وأنه قياس مع الفارق  ،فالكافرة األصلية هلا أحكامها ،
واملرتدة هلا أحكامها  ،وكتجويز التربك آباثر األولياء قياسا على جواز التربك آباثر
النيب صلى هللا عليه وسلم  ،وهذا من أبعد األقيسة عن الصحة  ،فالنيب صلى هللا
عليه وسلم إمنا جاز التربك به ألنه رسول هللا وخامت النبيني وغري ذلك من صفاته
العظيمة اليت ال يشاركه فيها ويل من األولياء  ،فلوجود الفارق بينه وبني غريه فال
يصح هذا القياس  ،وكإجياب قضاء الصالة الفائتة عمدا  ،قياسا على وجوب
قضائها على املعذور ن وهذا قياس بعيد  ،فاملعذور مل يتجانف إلمث  ،واملعتمد آمث
مستحق للعقوبة  ،فاحلال كما قال تعاىل منكرا القياس مع الفارق{أفنجعل
املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون} وقال تعاىل{أم حسب الذين اجرتحوا
السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما
حيكمون} واألمثلة كثرية جدا يف الفقه اإلسالمي فانتبه هلذا وفقك هللا  ،فمىت ما
رأيت أحدا من أهل العلم أراد ان يلحق فرعا أبصل بينهما من الفروق ما بينهما ،
فال تقبل قياسه هذا  ،وقال له  :قياسك هذا قياس مع الفارق  ،واملتقرر يف
القواعد أن القياس مع الفارق ابطل  ،وهللا أعلم .

 القاعدة اخلامسة واألربعون بعد املائة (احلكم يدور مع علته وجودا وعدما ) فمىت
ما وجدت علة احلكم فإنه يوجد  ،ومىت ما انتفت فإنه ينتفي  ،فأحكام احليض
معلقة وجودا وعدما بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا  ،وأحكام السفر
معقلة وجودا وعدما بقطع املسافة اليت تسمى يف العرف سفرا  ،وجودا وعدما ،
وأحكام النفاس معلقة وجودا وعدما بوجود الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا ،
والرتديد خلف املؤذن علته مساع املؤذن  ،فالسنة ان يردد خلف األول والثاين
والثا لث إن كان أذاهنم متعاقبا  ،ومشروعية التيمم معلقة بعدم املاء حقيقة أو
حكما  ،و القول الصحيح إن شاء هللا تعاىل أن من كان حجره بسبب اجلنون أو
الصور أو السفه  ،فإن احلجر ينفك عنهم بزوال سبب احلجر هذا بال حاجة إىل
حكم حاكم  ،فإذا انتفت العلة يف احلجر زال احلجر عليهم بال قضاء أي  :بال
قضاء حاكم  ،أي  :مبجرد ما حيصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو
الرشد بعد السفه  ،ينفك احلجر عنه وال حاجة أن نذهب للقاضي  ،ووجوب
توطية الوجه معلقة ابلفتنة ابملرأة  ،فمىت ما كربت وصارت من القواعد فال ينظر هلا
بعني الشهوة لكربها ف ال أبس عليها أن تضع غطاء وجهها غري متربجة بزينة ،
والتخفيف مربوط ابحلرج واملشقة  ،فمىت ما حل الضيق واحلرج والعسر جاء الفرج
والتوسيع واليسر  ،وما كان أشد عقرا وفسقا وإفسادا من اخلمس الفواسق فهو
اوىل ابلقتل يف احلل واحلرم  ،وما كان ذا رائحة كريهة مؤذية فال جيوز ملن هي فيه
شهود اجلماعة ما دامت فيه  ،ومىت ما زالت تلك الرائحة زال املنع  ،وأي أمر
يوجب تشويش الذهن وانشواله فإنه مينع من القضاء ن كالوضب وغريه  ،ومىت ما

زال عاد جواز القضاء بني اخلصوم الزوال العلة املانعة  ،وكل ما كان مطعوما مكيال
مدخرا فيجري فيه الراب  ،ألن على األصناف األربعة ( التمر والرب والشعري وامللح
) هي الطم مع الكيل واالدخار  ،وكل ما كان فيه مثنية فهو ملحق ابلذهب
والفضة يف جراين الراب  ،ألن العلة فيها هي الثمنية فأحلقنا هبا األوراق النقدية
املعاصرة  ،لثبوت نفس العلة فيها  ،واألمثلة كثرية جدا  ،واخلمر حرام ما دامت
مخريتها ابقية  ،ولكن إن ختللت بفعل هللا تعاىل زال التحرمي  ،فاملهم أنك تعرف
العلة  ،ألن معرفة العلة مهم جدا يف تعدية احلكم من املنطوق به إىل املسكوت
عنه  ،فمىت ما ثبتت العلة ثبت احلكم ن ومىت ما انتفت العلة انتفى احلكم  ،ولنا
فيها رسالة مستقلة  ،وهللا أعلم .
 القاعدة السادسة واألربعون بعد املائة (األحكام تناط بعللها ال ابحلكمة منها )
فالسفر يعلق بقطع مسافته ال ابملشقة  ،فمن قطع مسافة السفر جاز يف حقه
رخص السفر سواء أشق عليه أو ال  ،واحملرم واجب يف السفر ولو كانت املرأة مع
نساء مأموانت  ،ألن فوات احلكمة منه ال يوجب فواته يف ذاته  ،ألنه معلق ابلعلة
وهي السفر  ،ال ابحلكمة وهي حفظ املرأة وصيانتها واالهتمام هبا  ،واحلجامة
مفسدة للصوم ولو مل توجب ضعفا  ،فالعلة احلجامة  ،ووجود الضعف حكمة من
املنع  ،ففوات احلكمة ال يفوت به احلكم ما دامت علته متحققة  ،وهذا واضح ،
فال جتعل العلة سبب لفوات احلكم وفقك هللا تعاىل ما دام العلة ال تزال ابقية ،
وهللا أعلم.

 القاعدة السابعة واألربعون بعد املائة ( احلكم املقرون ابلفاء بعيد وصف مشعر
بعليته ) كقوله تعاىل{وإن كنتم جنبا فاطهروا} فعلة الطهارة هي وجود وصف
اجلناب ة  ،وقوله تعاىل يف احليض{قل هو أذى فاعتزلوا} فعلة االعتزال وجود الدم
املوصوف أبنه أذى  ،وقوله تعاىل{إال إبليس كان من اجلن ففسق} فعلة فسقه هو
كونه كان من اجلن  ،وقول النيب صلى هللا عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه "
فعلة القتل هو تبديل الدين  ،وقوله " إذا مس عتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول " فعلة
الرتديد هي السماع  ،وقوله " من مس ذكره فليتوضأ " فعلة الوضوء هي املس ،
وهكذا يف فروع كثرية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثامنة واألربعون بعد املائة ( كل جمتهد مصيب يف سلوك طريق االجتهاد
وليس كل جمتهد مصيب يف موافقة احلق عند هللا تعاىل ) وهذا قول وسط بني من
جعله مصيبا مطلقا ن ومن جعله خمطئا مطلقا  ،فهو مصيب ألنه سلك طريق
االجتهاد وله يف جمرد السلوك أجر  ،فإن أصاب عني احلق فله على هذه اإلصابة
أجر آخر  ،وإن أخطأ عني احلق فله أجر واحد على االجتهاد  ،كما قال عليه
الصالة والسالم " إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر
واحد " وهللا أعلم .
 القاعدة التاسعة واألربعون بعد املائة ( األصل هو البقاء على األصل حىت يرد
الناقل ) فاألصل يف ابب العبادات هو البقاء على أصل املنع حىت يرد دليل جاوز
التعبد  ،واألصل يف ابب العادات هو البقاء على أصل احلل حىت يرد دليل املنع
منها  ،واألصل يف ابب املعامالت هو البقاء على أصل احلل حىت يرد دليل املنع ،

واألصل يف ابب الطهارة هو البقاء على أصل الطهورية حىت يرد دليل التنجيس ،
واألصل يف ابب زينة املرأة هو البقاء على أصل احلل حىت يرد دليل املنع ،
واألصل يف ابب األوامر الشرعية هو البقاء على الوجوب حىت يرد دليل الندب ن
واألصل يف ابب النهي هو البقاء على أصل التحرمي حىت يرد الصارف إىل الكراهة
 ،واألصل يف ابب العموم واإلطالق  ،هو البقاء على العموم واإلطالق  ،حىت يرد
دليل التخصيص والتقييد  ،وهكذا  ،فمىت ما تقرر لك أصل يف ابب من األبواب
 ،فالواجب عليك أن تبقى عليه حىت يرد الدليل املوجب لالنتقال عنه  ،وهللا أعلم
.
 القاعدة املوفية للخمسني بعد املائة ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون} وهي
آية من القرآن  ،فمن ال يعلم فالواجب عليه أن يسأل من أهل العلم من يثق يف
دينه وعلمه وخربته الشرعية  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية واخلمسون بعد املائة ( أقوال العلماء يستد هلا ال هبا ) فال جيوز لك
أن جتعل قول العامل حجة يف ذاته  ،ألن أقواهلم إمنا توصف أبهنا حجة إن كان
مستندها الشرعي صحيحا  ،وإال فاملتقرر يف القواعد أن كال يؤخذ من قوله ويرتك
إال قول الشارع  ،فاحلجة الذاتية إمنا هي يف الكتاب والسنة  ،فما وافقها من
أقوال العلماء أخذان به ألنه وافقها  ،وما خالفها رددانه ألنه خالفها  ،فميزان
معرفة املقبول واملردود من أقوال اهل العلم إمنا هو موافقة الكتاب والسنة من
عدم موافقتها  ،وهللا أعلم .

 القاعدة الثالثة واخلمسون بعد املائة ( احلكم على الشيء فرع عن تصوره ) فال
جيوز لك أن حتكم ابحلكم الشرعي على أمر من األمور إال بعد أن تتصوره تصورا
كامال بكل تفاصيله املؤثرة فيه  ،وهذه قاعدة هتم احلاكم واملفيت واملخرب أبمر هللا
تعاىل عموما  ،وهللا أعلم .
 القاعدة الثانية واخلمسون بعد املائة ( ال إنكار يف مسائل االجتهاد ) وهو أحسن
من التعبري بقوهلم  :ال إنكار يف مسائل اخلالف  ،ألهنا لفظة اخلالف لفظة جمملة ،
ففي مسائل االجتهاد كل منا يعبد ربه مبا أداه إليه اجتهاده مع سالمة قلبه ولسانه
من الوقوع يف أهل القول املخالف لقوله  ،فال تراشق ابلتهم وال سباب وال قدح
وال تثريب وال
 ولعلنا نكتفي هبذا القدر من القواعد األولية يف أصول الفقه  ،نسأل هللا تعاىل أن ينفع املسلمني
هبا  ،وحنن كتبنا هذه القواعد هبذا الشرح املختصر لتكون كاملرقاة لكتابنا الكبري يف أصول الفقه
 ،فاللهم انفع به وابرك فيه  ،ونستغفر هللا تعاىل ونتوب إليه  ،ووافق الفراغ منه ثلث الليل من
غرة شهر صفر  ،من عام تسع وثالثني وأربعمائة وألف للهجرة ..

