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طال هللا تعالى في    عمرهما.الوالدين الكريمين أ

  االبناء االعزاء

  

  الزوج الفاضل سدد هللا تعالى خطاه.

خواتي   اخوتي و أ

  

فراد العائلة صغيراً  .جميع أ   وكبيراً

  
  

صفيائه ، وجمعني  بهم جميعا في جعلني هللا عز وجل و  حبته و أ إياهم من أ
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فادني به من نصح وإرشاد إلنجاز هذه  محمد سنينيفضيلة الدكـتور:  على ما أ

  المذكرة.
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مدني بالعون  تقدم بخالص الشكر، وجزيل االمتنان إلى كل من أ أ

خص منهم:   إلنجاز هذه المذكرة و أ

  

  متابعة الدراسات العليا على صبرها و تفهمهــــا .االدارة المشرفة على 

  الرسالة.القائمين على طباعة هذه 

  هيئة التدريس في مرحلة التدرج و ما بعد التدرج
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   .، و نستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا و سيئات أعمالناإن احلمد هللا حنمده و نستعينه 
، وحده ال شريك له ، من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ، و أشهد أن ال إله إال اهللا 

  وأشهد أن حممدا عبده و رسوله .
  أما بعد :

فيها يتم ، إذ بالنظر الشرعية النظر يف األدلة اتر مثإحدى هو ملا كان احلكم الشرعي التكليفي 
حيتاجها املسلم ليمارس دينه على أكمل وجه ، كانت معرفته  اليت التكليفية استنباط األحكام الشرعية

  مطلبًا من مطالب املكلف.، و مراد العامل من حبثه يف الدليل الشرعي جزءاً من 
هذه ، والقاعدة تبحث جانبا من املمكنة كل جوانبهاحلكم الشرعي التكليفي من  لذا ينبغي دراسة 

  وانب.اجل
  البحث:االت ــإشك *

  ميكن إمجاهلا فيما يلي: اإلشكاالت،من من خالل هذه املذكرة اإلجابة عن عدد يتم 
   :األولاإلشكال 

  ؟  عند االمام الشاطيب ما املراد بالكلية و اجلزئية اليت خيتلف احلكم الشرعي التكليفي بني طرفيها
  :الثايناإلشكال 

  ؟ عند االمام الشاطيب حبسب الكلية واجلزئيةكيف ختتلف األحكام الشرعية التكليفية 
  : اإلشكال الثالث

، أم أن منها ما  عند االمام الشاطيباجلزئية و الكلية التكليفية كلها حبسب هل ختتلف األحكام الشرعية 
  خيتلف ، ومنها ما ال خيتلف ؟

  : اإلشكال الرابع
االختالف  عند االمام الشاطيب اجلزئيةحبسب الكلية و اختالف احلكم الشرعي التكليفي ستوجب هل ي

  يف تسميته أم ال ؟
  : اإلشكال اخلامس

 تسميته بالنظر إىل اجلزء أم بالنظر إىل الكل ؟ عند االمام الشاطيب التكليفيهل يأخذ احلكم الشرعي 
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  :سبب اختيار الموضوع * 

كفيل باإلطالع على جانب مهم من جوانب دراسة احلكم هذه القاعدة   ف على دراسةإن الوقو     
  .الشرعي التكليفي 

  على حد علمي .مل حتظ بدراسة مستقلة  اخاصة و أ
  : موضوعأهمية ال* 

، وكما سبق ذكره يف ذاته هو  يف القاعدة أمهيته من أمهية احلكم الشرعي التكليفي يكتسي البحث     
، ومطلب  الشرعي مراد العامل من حبثه يف الدليل هو ه املقدمة أن احلكم الشرعي التكليفيمستهل هذ
  املكلف .من مطالب 

من أمهية البحث يف احلكم الشرعي التكليفي ، خاصة و أن لذا فإن البحث يف القاعدة يستمد أمهيته 
  القاعدة تسلط الضوء على جانب هام من جوانبه .

  : أهداف البحث *
  إن تناول القاعدة بالدراسة و التحليل إمنا هو بغرض :     
  بيان حقيقة هذه القاعدة من خالل عرضها . -
 .إثبات وجود هذه القاعدة من خالل تأصيلها و تفريعها  -
ا  - حتديد مدى انطباق هذه القاعدة على األحكام الشرعية التكليفية بأقسامها اخلمسة ، أم سريا

 على بعضها .
ا إثبات مرونة الش - ، وهو اخلطاب الشرعي ريعة اإلسالمية ، وذلك من خالل أدق متعلقا

 التكليفي .
 إثبات سنة التدرج يف الشريعة اإلسالمية حىت يف أحكامها الشرعية . -
، فإن هذه القاعدة تبني شريعة مناهج قبل أن تكون شريعة تكاليف إثبات أن الشريعة اإلسالمية  -

اخللقي كام دينه بغية التوازن ألحلم مع نفسه أوال يف امتثاله أن يسلكه املساملنهج الذي ينبغي 
 ،الديين ...إخل للفرد ، والذي يقود بدوره إىل ضمان التوازن العام لألمة .
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نظاما متكامال ، ارتباط األحكام الشرعية التكليفية اخلمسة ببعضها البعض ، إذ تشكل إثبات  -
، وليس على اإلطالق ، وإال فهي كتلة العتبارات وأن تقسيمها إىل مخسة إمنا هو باعتبار من ا

ا بناء على اختالف النظر إليها  ، من القاعدة إىل موحدة ميكن تشبيهها باهلرم ،إذ ختتلف قراء
 .القمة ، أو من القمة إىل القاعدة ، تنازليا ، أو تصاعديا

  المنهج المتبع :* 
لتحليلي ، إذ البحث مجع ملعلومات تتعلق مبحل اعتمادا على املنهج امتت معاجلة هذا البحث        

العرض والدراسة ألنه مجع ، فالتحليل يناسب التحليلعملية الدراسة ، مث حتليلها ،إذ تسبق عملية اجلمع 
وحصر ملعطيات املوضوع املدروس يف خطوة أوىل مث حبثها ودراستها يف خطوة ثانية، وإمنا أضفت العرض 

  إىل الدراسة وإن كان مصطلح الدراسة يشمله وزيادة ألن إبراز القاعدة من أهم أهداف البحث.  
  حدود البحث :* 

حكام الشرعية التكليفية ، ألن القاعدة تدرس اختالف احلكم مبجال األ وضوعيتقيد البحث يف امل      
  الشرعي التكليفي حبسب اجلزئية والكلية .

  : الموضوعطبيعة * 
  ذو أبعاد أصولية ، مقاصدية ،فقهية ذلك ألن معرفة احلكم الشرعي التكليفي ميدانه علم وضوعامل      

قصود الشارع من تشريعه ميدانه علم مقاصد الفقه ،واستنباطه ميدانه علم أصول الفقه ، ومعرفة م
  .الشريعة 

أصويل مقاصدي بالدرجة األوىل ألنه يركز على عرض و دراسة القاعدة ،فقهي  يف القاعدة إال أن البحث
ا معينة على  فهم القاعدة ،ومؤكدة لوجودها ، بدرجة أخف ألن التطبيقات فيه إمنا تتناول من جهة كو

 موسعاً تناوالً  بحث مل تتناولال االواردة يف هذوجود أصله ، لذا فإن التطبيقات  ألن وجود الفرع دال على
على الزاوية اليت ختدم منها القاعدة ،  مت اإلقتصار، وإمنا بالوقوف عليها بالدراسة املقارنة اليت تفيها حقها 

  . تقيدا بطبيعة البحث ، و توخيا لالختصار
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  :الدراسات السابقة * 
باملوضوع هي رسالة املاجستري للطالبة حبيبة بوعوينة واملوسومة بـ: (أقسام احلكم  ألصق رسالة

الشرعي عند اإلمام الشاطيب خالل كتابه املوافقات) أما بقية الدراسات اليت مت اإلطالع عليها فتشرتك 
  مع البحث يف جوانب تعريفية ال تصب مباشرة يف صلب البحث.

  الصعوبات المعترضة :*
عدم التمكن من  نقص املراجع املتعلقة بصلب املوضوع و من أبرز الصعوبات اليت واجهتين هي لعل     

احلصول على بعض املراجع اليت هي مظنة لوجود املوضوع، وكذا بعض املراجع املتعلقة بالبحث مما 
  .ىل النقل بالواسطة أحياناً إاضطرين 

  : مراجع البحث*
  موعات التالية :ميكن تقسيم مراجع البحث إىل ا     
  الشاطيب:مؤلفات اإلمام  -

 )املوافقات ،االعتصام ،اإلفادات واإلنشادات ،الفتاوى  (إذ تتبعت قراءة وتدبرا مؤلفات اإلمام الشاطيب 
  ، واستقريت منها مادة البحث .

  ومؤلفاته:ما كتب حول اإلمام الشاطيب  -
االت تتحدث عن اإلمام الشاطيب و كتب ومقدراسات و وقفت على كل ما استطعت احلصول عليه من 

  مؤلفاته.
  ما كتب حول احلكم الشرعي التكليفي : -

ومقاالت تناولت دراسة احلكم ودراسات ما استطعت احلصول عليه من كتب إذا اطلعت على كل 
  الشرعي التكليفي .

  كتب أصول الفقه : -
  على مباحث احلكم الشرعي التكليفي فيها.أساسا بالرتكيز 
  شريعة اإلسالمية :كتب مقاصد ال -
املوضوع ذو أبعاد مقاصدية ، وباعتبار أن كتب مقاصد الشريعة ال ختلو من ذكر اإلمام  أن باعتبار

  الشاطيب و مؤلفاته .
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  مراجع مساعدة : -
  ككتب : اللغة ، املنطق ،التاريخ...إخل .

  خطة البحث :* 
  قسمت املذكرة إىل فصلني مسبوقني مببحث متهيدي .    

الفصل األول تصوير القاعدة يف ثالث مباحث، خصص األول لبيان مفهوم احلكم الشرعي  تناول     
التكليفي، وتعلق الثاين ببيان حقيقة الكلية واجلزئية، أما املبحث الثالث فتناول كيفية إختالف احلكم 

  الشرعي التكليفي حبسب الكلية واجلزئية.
اعدة يف ثالثة مباحث خصص االول لإلستقراء كأقوى ومت التطرق يف الفصل الثاين إىل تأصيل الق     

دليل للقاعدة، وتناول الثاين أدلة عاضدة ومؤكدة لإلستقراء، أما املبحث الثالث فتعلق مبناقشة وتقييم 
  .القاعدة  أدلة

  وقد خصص املبحث التمهيدي للتعريف باإلمام الشاطيب .     
   .وباهللا تعاىل التوفيق  
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  .: التعريف باإلمام الشاطبي مبحث تمهيدي
تعددت الرتاجم املتعلقة بشخصية اإلمام الشاطيب، سواء ما تعلق منها مبا ورد يف كتب       

 أو )3(أو ما كتب عنه كمقدمات حتقيق لكتبه  )2(خصيصاً او ما أفرد لإلمام الشاطيب  )1(الرتاجم 
   )5(و ما كتب عنه من مقاالت.أ)4(هيف كتب ودراسات تدور حول فكر ترجم له  ام

ن هاته الشخصية، أل ول من خالل هذا املبحث تقدمي جمرد لفتة ووقفة مقتضبة عنحاوسأ     
املبحث ال يسع لتقدمي ترمجة وافية عنه، ألنه وباإلضافة إىل كل ما كتب عن هاته الشخصية من 

وأدق عن شخصه، وقد وقفت من  تطلعنا بروافد أوفر قبل املهتمني فإن قراءة كتب اإلمام الشاطيب
- اإلفادات واإلنشادات -االعتصام –خالل قراءيت ملؤلفات اإلمام الشاطيب األربعة ( املوافقات 

  الفتاوى) على جوانب ثرية من شخصية هذا العامل الرباين الفذ.
  
  
  

                                                             
أشار األستاذ محمد أبو األجفان في تحقیقھ لإلفادات واإلنشادات، وكذا في جمعھ لفتاوى اإلمام الشاطبي إلى مصادر ترجمتھ بذكر المصدر  1

جید یسھل على الباحث الرجوع إلى مصادر ترجمتھ.أنظر: د. محمد أبو األجفان، اإلفادات واإلنشادات ألبي والجزء والصفحة، وھو عمل 
( بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع) م .) 1388 -ھـ  790الشاطبي األندلسي ( المتوفى  سنة  إسحاق إبراھیم بن  موسى 

 -ھـ790جفان، فتاوى اإلمام الشاطبي أبي إسحاق إبراھیم بن موسى األندلسي ( المتوفى سنة ؛ محمد أبو اال11م، ص: 1986 -ھـ1406، 2ط
  .21 23،ص:2م)( الجزائر: مطبعة طیباوي للطبع والنشر) ط1388

ة الریاض أنظر: عبد الرحمان آدم علي ، اإلمام الشاطبي عقیدتھ وموقفھ من البدع وأھلھا ( الریاض: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، شرك 2
  م. 1998 -ھـ1418، 1للنشر والتوزیع)ط

  .64 21، ص: ، وترجمتھ في الفتاوى 11 30،ص:أنظر: ما ترجم بھ األستاذ محمد أبو األجفان في تحقیقھ لإلفادات واإلنشادات  3
اظ على التراث أنظر: حمادي العبیدي، الشاطبي ومقاصد الشریعة( طرابلس: منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة ولجنة الحف 4

:دار الكلمة -المنصورة –؛ د. أحمد الریسوني ، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي( مصر 11 116م، ص:1992-ھـ1،1401اإلسالمي)ط
؛ أبو الفضل عبد السالم بن محمد بن عبد الكریم، اإلمام الشاطبي ومنھجھ التجدیدي 97107م ، ص: 1997 -ھـ1418، 1للنشر والتوزیع)ط

؛د. الجیاللي المریني ، القواعد األصولیة عند اإلمام 0713م،ص:2001 -ھـ1422، 1صول الفقھ( القاھرة : المكتبة اإلسالمیة )طفي أ
م، ص: 2002-ھـ1423، 1الشاطبي من خالل كتابھ للموافقات( الدمام: دار ابن القیم للنشر والتوزیع. مصر : دار ابن عفان للنشر والتوزیع) ط

1748 بوعوینة، أقسام الحكم الشرعي عند اإلمام الشاطبي خالل كتابھ الموافقات، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في أصول الفقھ، ؛ حبیبة
؛ عبد الكریم بوالشعر، 7796م ، ص:  2003جانفي  08) تمت المناقشة یوم إشراف د. سعید فكرة، (قسنطینة : جامعة اإلمیر عبد القادر

- 02- 25، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في أصول الفقھ، إشراف أ. د. سعید فكرة، تمت المناقشة یوم ام الشاطبيمآالت األفعال عند اإلم
  م ، خصص الفصل األول من رسالتھ لترجمة اإلمام الشاطبي.2002 -2001م،السنة الجامعیة 2003

، السنة السادسة والعشرون، 03كریة إقتصادیة إجتماعیة، العدد أنظر :د. سالم یفوت، صورة الشاطبي لدى المحدثین، دراسات عربیة: مجلة ف 5
، مجلة دار الحدیث الحسنیة سنویة ؛ أحسین أشرقي، اإلمام الشاطبي مكانتھ العلمیة ومؤلفاتھ98 102م ، ص: 1990كانون الثاني/ ینایر /

ر مھداد، الشاطبي وآراء تربویة متجددة، الفیصل: ؛ الزبی377397م،ص: 1991 -ھـ 1412، 09، العددعلمیة تعنى بشؤون الفكر اإلسالمي
؛ الزبیر مھداد، أبو إسحاق الشاطبي الفقیھ المجتھد 5861م، ص:1997سبتمبر  -ھـ1418، جمادى األولى 251مجلة ثقافیة شھریة ، العدد 

، العدد الرابع عشر من السلسلة الجدیدة م1999 -ھـ1420المربي، اإلحیاء: مجلة إسالمیة جامعة تصدرھا رابطة علماء المغرب ، ربیع األول 
  .193236، ص: 26، الرقم المتسلسل:
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  .: عصر اإلمام الشاطبيالمطلب األول
  ب.على موسطة ، وشرق ، وغر  األندلستشتمل جزيرة      

،واقطار فاملوسطة فيها من القواعد املمصرة اليت كل مدينة منها مملكة مستقلة هلا أعمال ضخام 
  متسعة :قرطبة ،وطليطلة، وجيان ،وغرناطة، واملرية، ومالقة.

رسية،وبلنسية،ودانية،والسهلة،والثغر االعلى،تشتمل كل       واما شرق االندلس ففيه من القواعد :مُ
  العمال.منها على عدد من ا

ا الورق ري له،ويف شاطبة نظالذي ال   ومن أعمال بلنسية شاطبة،ويضرب حبسنها املثل ،ويعمل 
  يقول بعضهم:

  ل رْح به ال تطال لفىتً   ة بل شاِط رَّْح لقى النعم مُ 
ا سحر    يف ديلة بلل وصباً   بلدة اوقا

ر    ورياض غصنها مثل   فه ارح ونسيم عُ
  وكالم كله مثل ر                ر غُ  ووجوه كلها

إشبيلية،وماردة ، وإشبونة، وشلب ، وتشتمل كل قاعدة ففيه من القواعد : األندلسما غرب وأ     
  عمال.أعلى 
ا اإلمام الشاطيب أوغرناطة      لبرية، وتسمى إ، إسم أعجمي ، مدينة كورة و أغرناطة، اليت عاش 

عام أربعمائة من اهلجرة هلا من الشهرة بنفسها سنام األندلس ، وإلبرية اليت انتقل منها امللك إليها 
  وأعالمها ما هلا.

، فهي قريبة من اإلعتدال، شامية يف أكثر األحوال ، وهي وأغرناطة من معمور اإلقليم اخلامس   
ا األعشاب الطبيكان جوار الساحل، تعددت بساتينها وجنامل الدوائية، ة، والعقاقري ا وكثرت 

ا املعادن اجلوهرية من الذهب والفضة  ’أيام العام اً عدم زريعة وال ريعا ال تومن فضائلها أن أرضه و
  وحريرها جيد. ،والرصاص وغريها
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أونيل، الفحص، تاجرة اجلبل ، حصن  :من األقاليم ثالثة وثالثون إقليمًا منهاويرجع إىل غرناطة 
  .)1(مسنيط، أرش قيس، أرش اليمن ، وغريها

  اطيب يف عصر ملوك بين نصر، وهذا ذكرهم على سبيل اإلختصار :وقد عاش اإلمام الش     
 أمحد بن مخسنيوهلم الغالب باهللا تعاىل أمري املسلمني أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن حممد بن أ

رضي اهللا تعاىل عنه  -عد بن عبادةس األنصار، من ولد أمري  األنصاريبن نصر بن قيس اخلزرجي 
عني بام مخسة وثالثني وستمائة إىل أن توىف عام أحد وسعمضان من ملك مدينة غرناطة يف ر  –

  وستمائة .
 وطالت مدته إىل أن تويفأبو عبد اهللا  السلطان،ثاين ملوكهم وعظيمها، وويل بعده ولده ومسيه     

  عام أحد وسبعمائة.
يف  مائة، وتويفطر من عام مثانية وسبعحممد، وخلع يوم الف وويل بعده ولده ومسيه أبو عبد اهللا    

  شوال عام إحدى عشر وسبعمائة.
وويل بعده خالعه أخوه نصر أبو اجليوش ، وارتبك أمره، وطلب األمر ابن ابن عم أبيه السلطان     

إمساعيل بن فرج ابن إمساعيل صنو األمري الغالب باهللا أول ملوكهم، فتغلب على دار  أبو الوليد
ثة عشر وسبعمائة،وانتقل نصر خملوعًا إىل مدينة وادي آش ، اإلمارة يف ثاين ذي القعدة من عام ثال

  وتويف عام إثنني وعشرين وسبعمائة.
الثالث والعشرين من رجب عام مخسة وعشرين وسبعمائة إىل  ومتادى ملك السلطان أيب الوليد     

لوا كلهم ، ووثب عليه ابن عمه يف طائفة من قرابته فقتلوه ببابه، وخاب فيما أملوه سعيهم ، فقت
  يومئذ.

                                                             
أنظر: الشیخ احمد بن محد المقري التلمساني، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، حققھ د. إحسان عباس( بیروت: دار صادر )  (1)

خبار غرناطة،حقق نصھ ووضع مقدمتھ وحواشیھ محمد ؛ لسان الدین بن الخطیب ، اإلحاطة في أ1/165 167 – 186م، 1988 -ھـ1408
، روجعت على مخطوطات جدیدة بالخزائن 2عبد هللا عنان( الناشر: مكتبة الخانجي  بالقاھرة، الشركة المصریة للطباعة والنشر) ط

، تقدیم وتحقیق وتعلیق د. محمد ؛ لسان الدین بن الخطیب ، اللمحة البدریة في أخبار الدولة النصریة92-1/91م،1973 -ھـ  1393المغربیة،
  . 1921 ،26- 27م ، ص: 2004ھـ1425، 1زینھم محمد عزب ( القاھرة: دار النصر للطباعة اإلسالمیة) ط
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وتوىل أمره من بعده ولده حممد، واستمر إىل ذي احلجة من عام أربعة وثالثني وسبعمائة ،      
  وقتل بظاهر جبل الفتح بأيدي جنده من املغاربة.

وتوىل األمر بعده أخوه أبو احلجاج يوسف ، ودام ملكه إىل يوم عيد الفطر من عام مخسة     
  صالته ممرور مبدية يف يده فقتله. عليه يف مىاومخسني وسبعمائة ، وتر 

وقدم ألمره األكرب من أوالده، وخرية قومه، وأفضل امللوك من أهل بيته إىل الثامن والعشرين من     
  عام ستني وسبعمائة .شهر رمضان 

به أخوه بتدبري ابن عم هلما عقد له أبوها على بعض بناته، وفر وحلق بوادي آش ، إىل أن  وثار    
  ستقر منها باملغرب.ا

به ابن العم املذكور  ، وسطاومتادى أخوه إمساعيل إىل أواخر شعبان عام أحد وستني وسبعمائة    
شنعاء وأحلق به أخًا صغرياً له، واستوىل على امللك وانتقل به إىل فرع  به فتكة بدار ملكه وفتك

  .)1(آخر
يد النصارى ، وأحوال أهل هذا القطر وكان يأوي إىل غرناطة سكان املدن اليت سقطت يف      

على رأي ابن اخلطيب  –دومة املعيف الدين وصالح العقائد أحوال سنية ، واألهواء والنحل فيهم 
م،  هبهم على مذهب مالك ابن أنسذامو  –      .ة كثري جر عربية، وفيهم من الرببر واملها وأنسا

مولباسهم أنيق مجيل يقول ابن خطيب بأنك تبصره      األزهار  م يف املساجد أيام اجلمع كأ
  فان: أندلسي وبربري .صناملتفتحة  يف البطاح الكرمية حتت األهوية املعتدلة، وجندهم 

األندلسي منه يقوده رئيس من القرابة  أو أحظياء الدولة ، وزيهم يف القدمي شبيه بزي الروم ، مث     
  هذا الزي. عدلوا عن 

يرجع أمرهم إىل ينية، والزيانية ، والتجانية،...إخل إىل أقطاب ورؤوس ر ائله املوالرببري منه ترجع قب   
  ينية ، ميت إىل ملك املغرب بنسب.ر كبار القبائل امل  رئيس على رؤساهم، وقطب لعرفائهم من

                                                             
  . 37 34أنظر: ابن الخطیب ، اللمحة البدریة، مرجع سابق ،ص : (1)
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، والغناء مبدينتهم فاش حىت  االقتصادحسنة مائلة إىل  وأعيادهمومبانيهم متوسطة،      
  مع كثرياً من األحداث. جتبالدكاكني اليت

م الغالب الرب الطيب عامة ، و فواكههم رغدة، و فواكههم اليابسة عامة  العام        وقو
بريز ، و حليهم القالئد و اخلالخيل ... اخل من الذهب إمتعددة، و صرفهم فضة خالصة و ذهب 

وهر كثري فيهن ترفع من النفيسة من الياقوت و الزبرجد و الزمرد و نفيس اجل األحجاراخلالص، و 
م  املستندة  عرق ، نساؤهن بلغن يف التفنن من الزينة يف هذا العهد و  أوظل دولة ،  إىلطبقا

  )1(احللي يف غاية بعيدة أشكالو التماجن يف والديباجات  التنافس يف الذهبيات 
  : الحياة االجتماعية و العلمية لإلمام الشاطبي. المطلب الثاني

اري بالشيخ  أبوتلميذه يصفه        العالمة الشهري، نسيج وحده، و فريد  اإلمامعبد اهللا ا
  .2بن موسى اللخمي الشاطيب إبراهيمإسحاق  أبوعصره، 

 إسحاق أبوابن موسى ابن حممد اللخمي الغرناطي  إبراهيمو يقول عنه امحد بابا التنبكيت :"      
تهد، كان اصوليا مفسرا فقيها ، العالمة احملقق ال اإلمامالشهري بالشاطيب،  قدوة احلافظ اجلليل ا

حمدثا لغويا  بيانيا نظارا، ثبتا ورعا صاحلا زاهدا سنيا، اماما مطلقا ، حباثا مدققا جدليا، بارعا يف 
العلوم ،من افراد العلماء احملققني االثبات و اكابر االئمة املتفنينني الثقات، له القدم الراسخ و 

مى يف الفنون  فقها و اصوال و تفسريا  و حديثا و عربية و غريها ، مع التحري و االمامة العظ
التحقيق. له استنباطات جليلة، و دقائق منيفة ، و فوائد لطيفة، و أحباث شريفة، و قواعد حمررة 

و التحري و الورع، حريصا على اتباع السنة، جمانبا  حمققة ، على قدم راسخ يف الصالح و العفة
و الشبهة ،  ساعيا يف ذلك  مع تثبت تام ، منحرف عن كل ما ينحو للبدع و اهلها ، وقع  للبدع

  " 3وخه و غريهم يف مسائل.يله يف ذلك امور مع مجاعة من ش
                                                             

  33-41-42-43 .ص : مرجع سابق، انظر : ابن الخطیب ، اللمحة البدریة، 1
ه) برنامج المجاري، تحقیق محمد أبو االجفان (بیروت : دار الغرب االسالمي)   862ر:أبو عبد  محمد المجاري االندلسي(توفي سنة  أنظ 2
 .116، ص: 1982،  1ط

سھ طالب من و تقدیم عبد الحمید الھرامة، و ضع ھوامشھ و فھار إشراف) ، نیل االبتھاج بتطریز الدیباج، 963-1036احمد بابا التنبكتي ( 3
؛ یوسف بن الیان بن موسى    48م ، ص:   1989   --ه   1398،  1كلیة الدعوة االسالمیة (طرابلس : منشورات كلیة الدعوة االسالمیة.) ط 
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و قال االمام احلفيد ابن مرزوق   يف  حقه بانه الشيخ االستاذ الفقيه االمام احملقق العالمة      
ثري من االئمة يف مشكالت املسائل من شيوخه و غريهم  ، و الصاحل ابو اسحاق . تكلم مع ك

، و باجلملة فقدره إمامتهعن ظهوره فيها  قوة عارضته و  أجلتجرى له معهم احباث و مراجعات 
  . 1يف العلوم فوق ما يذكر ، و حتليته يف  التحقيق  فوق ما يشتهر

"، و ينعته 2النظار  اجلهبذ.  صويلاألاحملدث املتبحر املتحدث  اإلماميصفه الكتاين ب "       
  . 3البغدادي باحلافظ

، و أحذهعنه كتاب االمام 4اخذ الفية ابن مالك عن شيخه العالمة ايب عبد اهللا البريي       
  سيبويه قراءة و مساعا عليه جلميعيه اال يسريا منه.

النظار ايب علي و أخذ خمتصر االمام ايب عمرو بن احلاجب يف أصول الفقه عن الشيخ       
  منصور ابن علي ابن عبد اهللا الزواوي، قراءة عليه من مباديء اللغة اىل اخر الكتاب.  

ابو سعيد فرج ابن لب، عرض عليه خمتصر أيب عمرو  األستاذو من شيوخه شيخ اجلماعة       
د دخوله يف جملس واحد ، و أجاز له ان يرويه عنه ، و مجيع ما  يصح عن األصولابن احلاجب يف 

حتت روايته و تتضمنه إجازته على العموم بشرطه املعلوم، و كذلك ما قيده يف شيء من العلوم 
  منثور او منظوم.

ع عليه مجيع اجلامع الصحيح احملدث الراوية ابو عبد اهللا ابن مرزوق، مس الشيخو من شيوخه        
ثة مواضع فاتته منه، و ذلك يف جمالس لالمام البخاري بقراءة اخلطيب ايب عبد  اهللا احلفار إال ثال

بعضها يف املدرسة النصرية و سائرها باجلامع االعظم،و مسع عليه ايضا مجيع موطأ مالك ابن انس 
                                                                                                                                                                                          

؛   1090/2-1091م ،  1928 ه   1346مطبعة سركیس.) ) ، معجم المطبوعات العربیة و المعربة (مصر : 1351سركیس(المتوفى سنة 
ه ) ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ،تحقیق د. علي عمر (القاھرة:مكتبة الثقافة الدینیة.)  1360محمد مخلوف( الموفى سنة  محمد بن

)، معجم المؤلفین (بیروت 1408؛ عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي(المتوفي سنة ه 29/2م،  1428-2007،  1ط 
  . 118/1دار إحیاء التراث العربي .) : مكتبة المثنى، 

  .48-49انظر : التنبكتي، مرجع سابق، ص:  1
ه) ، فھرس  الفھارس و االثبات   1382 محمد عبد الحي بن عبد الكبیر بن محمد الحسني االدریسي المعروف  بعبد الحي الكتاني (توفي سنة  2

  . 191/1م،  1982، 2اس (بیروت: دار الغرب االسالمي .) ط و معجم المعاجم و المشیخات و المسلسالت ، تحقیق إحسان عب
ه)، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، اعتنى 1399اسماعیل  بن محمد امین بن میر سلیم الباباني البغدادي (المتوفي سنة  3

رفعت بیلكا الكلیسى(بیروت: دار إحیاء التراث بتصحیحھ  و طبعھ  على نسخة المؤلف محمد شرف الدین بالتقایا رئیس امور الدین و المعلم 
  .127/4العربي )،

 و قرأ االمام الشاطبي على شیخھ  ابو عبد هللا محمد ابن الفخار البیري بالقراءات السبع في سبع ختمات، و قد أكثر علیھ  في التفقھ في 4
   . 119العربیة و غیرھا .أنظر : المجاري ، مرجع سابق، ص: 
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ىي ابن حيىي و ذلك باملدرسة النصرية باحلضرة العلية ، بقراءة اخلطيب املذكور ، و أجازه حيرواية 
  .ما ، و جبميع ما حيمل إجازة عامة بشرطها

د اهللا حممد ابن يوسف  اليحصيب اللوشي ، بع أبو املقرئو من شيوخه الشيخ اخلطيب       
  فأجازه إجازة عامة  بشرطها. استجازه
عبد اهللا حممد  أبومن شيوخه كذلك الشيخ القدوة الصويف نسيج وحده و فريد عصره ، و       

، و  و الرقائق من تأليفه ، و أجازه بهابن حممد ابن امحد املقري، مسع عليه مجيع كتاب احلقائق 
ثالثيات البخاري، و بعض من كل كتاب يذكر بعد،فمن ذلك: صحيح البخاري، و  جبميع

الصغرى لعبد احلق، و الشفا لعياض،و  األحكامبن انس ، و ، و النسائي،و موطأ مالك  الرتمذي
يث البن الصالح،و ابن عمرو الداين، و الشاطبية،و علوم احلد أيبشهاب القضاعي،و تيسري 

و تسهيل ابن مالك ، و اجلازولية ، و مجل الزجاجي، و تفقه عليه يف مسائل   ،األصلياحلاجب 
بتكميل التعقيب على  من بعض الكتب املذكورة، و مسع عليه من لفظه بعضا من كتابه املسمى

صاحب التهذيب ، و هو من تأليفه،و بعض حملة العارض تكملة الفقيه ابن الفارض من نظمه ، و 
 إال،و ناوله مجيع الكتب املذكورة أيضابعض اختصاره جلمل اخلوجني، و متهيد القواعد  له 

كورة  يف برنامج بأسانيدهم املذ  أشياخه، و حثه بذلك كله عن  اجلز وليةالنسائي،و مسلما،و 
  رواياته.

و من شيوخه كذلك اإلمام الشريف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم السبيت، شارح        
مقصورة حازم، واإلمام احملقق أعلم أهل وقته الشريف أبو عبد اهللا التلمساين، و اإلمام اجلليل 

، واإلمام أبو علي منصور  الرحلة اخلطيب أبو جعفر الشقوري، واإلمام أبو عبد اهللا البلنسي
املشدايل ، وممن اجتمع معه و استفاد منه العامل احلافظ الفقيه أبو العباس القباب، و املفيت احملدث 

  . 1أبو عبد اهللا احلفار

                                                             
  .29/2؛مخلوف ، مرجع سابق،48-49؛ التنبكتي، مرجع سابق، ص:116---120اري،مرجع سابق، ص:انظر: المج 1
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اري عرض عليه ألفية ابن مالك عن ظهر قلب ،       و من تالمذة االمام الشاطيب أبو عبد اهللا ا
اري :" قال رمحه اهللا : و احبت له روايتها عين و مجيع ما رويته أو قيدته و على و أجازه، قال ا

شرط املعروف عند اهل احلديث،و برئت إليه من اخلطأ و  التصحيف و الوهم و التحريف. و مل 
، "1جيز احدا غريي ممن قرأ عليه إجازة عامة فيما اعلم ، وكتبها خبطه رمحه اهللا و جزاه افضل اجلزاء

كتاب اإلمام سيبويه مسع عله حنو الثلث الوسط منه تفقها ، و أخذ عنه خمتصر اإلمام و أخذ عنه  
أيب عمرو ابن احلاجب يف أصول الفقه مسع عليه تفقها، و أخذ عنه موطأ اإلمام مالك بن انس 

  رواية حيىي ابن حيىي عنه، مسع بعضه عليه تفقها ، و مسع عليه بعض املوافقات. 
و أخيه القاضي  الشهري،ذلك اإلمامني العالمتني: أبو حيىي بن عاصم و من تالمذته ك      

  .2املؤلف أبو بكر بن عاصم، و الشيخ أبو عبد اهللا البياين و غريهم
و ترك اإلمام الشاطيب تآليف جليلة مشتملة على أحباث نفيسة و انتقادات و حتقيقات       

و همات الفوائد، منها شرح رجز ابن مالك ،، و حتقيقات ملاشتملت على حتريرات للقواعدشريفة، 
شرحه اجلليل على اخلالصة يف النحو يف أسفار أربعة كبار ،و كتاب املوافقات يف أصول الفقه ،  
كتاب جليل القدر ال نظري له يدل على إمامته، و بعد شأوه يف العلوم سيما علم األصول. قال 

املذكور من أقبل الكتب." و هو يف سفرين ،و :"كتاب املوافقات احلفيد ابن مرزوق  اإلمامعنه 
الس شرح فيه كتاب   3يف احلوادث و البدع نفيس تأليف يف سفر يف غاية اإلجادة، وكتاب ا

البيوع يف صحيح البخاري، فيه من الفوائد و التحقيقات ما ال يعلمه اال اهللا تعاىل ، و كتاب 
و له أيضا   ،و ملح أدبيات و إنشادات اإلفادات و اإلنشادات يف كراسني ،فيه حتف و طرف

عنوان االتفاق يف علم االشتقاق،و كتاب أصول النحو،و قد ذكرمها معا يف شرح األلفية، و كتاب 
 ةله غريها،و فتاوى كثرية، و يف خزانة الرباط خمطوطة " اجلمان يف خمتصر أخبار الزمان" منسوب

  إليه.
                                                             

  .116المجاري ، مرجع سابق ، ص: 1
؛خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  48-49-50؛ التنبكتي ، مرجع سابق، ص:116-118انظر : نفس المرجع ،ص:  2

  . 1/ 75م ،  2002، مایو   15األعالم (دار العلم للمالیین.)الطبعة ه)، 1396سنة  متوفىالزركلي الدمشقي (
 . 29/2ھذا التألیف ھو كتاب االعتصام. أنظر:مخلوف ، مرجع سابق،  3



 مبحث تمهيدي : التعريف باإلمام الشاطبي.                                                                                23

  

 

تسعني و سبعمائة، يوم الثالثاء، الثامن من شعبان، سنة ىل رمحه اهللا تعا تويف اإلمام الشاطيب       
             .1و مل أقف على مولده رمحه اهللا تعاىل

  

                                                             
  . 1/ 75 مرجع سابق ؛ الزركلي ، 48-49-50؛ التنبكتي ، مرجع سابق، ص:116-118،ص:المجاري ، مرجع سابق  انظر: 1
 . 
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يتم من خالل هذا الفصل تصوير القاعدة ليتحدد معناها، وذلك ببيان مفهوم احلكم 
  الشرعي التكليفي بتعريفه عند كل من األصوليني والفقهاء، مث تعريفه عند اإلمام الشاطيب.

عند مث بيان أقسام احلكم الشرعي التكليفي عند مجهور األصوليني وعند احلنفية مث أقسامه 
  اإلمام الشاطيب.

مث املرور بعد ذلك إىل بيان معاين كل من: الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي، اجلزء. يف  
كل من: اللغة، املنطق، األصول، مث معناها عند اإلمام الشاطيب، ألصل يف األخري إىل املطلوب، 

يف بيانه وهو معناها يف القاعدة، وإمنا مت إيراد املصطلحات الستة ألن اإلمام الشاطيب وظفها 
  للقاعدة.

وإمنا مت التطرق إىل معاين هذه املصطلحات يف املنطق واألصول زيادة على معناها يف اللغة، 
ألن علم املنطق هو جمال ذكر هذه املصطلحات، فهي مصطلحات منطقية باألساس، وإن جرى 

، ألن علم أصول الفقه    .األخرىستفاد من العلوم اتوظيفها أصوليًا

ه املصطلحات الستة من كتب اإلمام الشاطيب األربعة( املوافقات يف هذ مت استقراءوقد 
فتاوى اإلمام الشاطيب) بغية الوقوف على أصول الشريعة، كتاب اإلعتصام، اإلفادات واإلنشادات، 

هذه املصطحات من خالل توظيفه هلا يف ، كما مت تتبع معناها عنده عليّ أجد تعريفًا هلا عنده
  خلروج باملعىن الصحيح هلا يف القاعدة ما أمكن ذلك.احماولة حديثه عن القاعدة 

ليتم بعدها اإلنتقال إىل بيان كيفية إختالف: املباح، املندوب، املكروه، الواجب، احلرم 
  حبسب الكلية واجلزئية.

يف بيانه للقاعدة عدداً من األمثلة حاولت بيان وجه اندراجها وقد ساق اإلمام الشاطيب 
كما مت إفراد املباح مبطلب مستقل لتوسع اإلمام الشاطيب فيه، وألن املباح لوحده حتت القاعدة،  

  يصري األحكام التكليفية األربعة الباقية باعتبار الكل، وأمجلت البقية يف مطلب آخر.

وقد رتبت األحكام الشرعية التكليفية اخلمسة حسب ترتيب اإلمام الشاطيب هلا من خالل 
اب األحكام يف اجلزء األول من املوافقات، إذ بدأ باملباح، مث املندوب، مث املسألة الثانية من كت

  املكروه، مث الواجب، وختم باحلرام.
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   .: مفهوم الحكم الشرعي التكليفي المبحث األول

ه عند كل يتم من خالل هذا املبحث حتديد مفهوم احلكم الشرعي التكليفي ، من خالل تعريف   
ء، و كذا  عند اإلمام الشاطيب، مث بيان اقسامه عند مجهور األصوليني ،  من االصوليني ،و الفقها

  و عند احلنفية ، و كذا عند اإلمام الشاطيب.

  .: تعريف الحكم الشرعي التكليفيالمطلب األول 

ميكن تعريف احلكم الشرعي التكليفي بالوقوف على معناه االصويل، و الفقهي ،مث معناه       
  .عند اإلمام الشاطيب

  م الشرعي التكليفي عند األصوليين.: تعريف الحك الفرع األول

هو خطاب اهللا تعاىل  *احلكم يف اللغة : املنع و عند األصوليني احلكم الشرعي التكليفي       
املتعلق بفعل املكلف اقتضاء أو ختيريا، فهو ما اقتضى طلب فعل من املكلف أو كفه عن فعل أو 

M  l  kL )1(" ، " M         6 ه مثال طلب الفعل :" نع ختيريه بني الفعل والكف
  8  7L )2( " ، " Mm  l  k  jL )3(" " ،  M  �   ~  }  |

      ¡L)4(  " ، "M  ^  ]_  L)5(. "  

                                                             
كلفه تكليفًا أي أمره مبا يشق عليه، وتكلفت الشيء: جتشمته على مشقة وعلى خالف عادتك، وكلفته إذا حتملته، ويقال: محلت الشيء   *

.حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ( متوىف سنة  هـ ) لسان  711تكلفة إذا مل تطقه إال تكلفًا
  . 9/307هـ ، 1414 ، 2عرب ( بريوت : دار صادر ) طال

  .       43) البقرة  (1
  . 183) البقرة  (2
  .     103) التوبة  (3
  . 97) آل عمران  (4
  .       1) املائدة  (5



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  27 

 

 "، ")MÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ     L )1  ومثال طلب الكف عن الفعل : "
 M     &  %  $  #  "  !L )2("، "  M ½      Á  À    ¿   ¾L )3( " ،"

 M  \  [  ZL )4( "  

¿  M ونضرب مثاال جيمع بني طلب الفعل وطلب الرتك على سبيل اجلزم يف قوله تعاىل :" 

Â  Á  ÀÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ  L )5( كما اجتمع طلب الفعل وطلب، "

+     "  #  $  %  &  '     )  (  *    M الرتك بدون جزم يف قوله تعاىل : "

,-  L )6(  

  ، )M ½ ¼ » º ¹ ¸¾L)7ومثال ما اقتضى ختيري املكلف بني الفعل والرتك :"

 "M       Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL )8("  ، M°  ¯  ®±      L )9( " ، " M  8

      =  <  ;  :  9L )10(.  

نهما ، ومسي هذا النوع حكما تكليفيا ، ألنه يتضمن التكليف يفعل أو ترك فعل ،أو التخيري بي
  .)11(لكن إطالق التكليف على املباح هو من باب التغليب

                                                             
  . 151) األنعام  (1
  .       3) املائدة  (2
  . 11) احلجرات  (3
  .    32) اإلسراء  (4
  . 5) املائدة  (5
  . 31ألعراف ) ا (6
  . 229) البقرة  (7
  .   101) النساء  (8
  .  2) املائدة  (9

  . 10) اجلمعة  (10
بريوت :دار اخلري -احلكم الشرعي (دمشق -املصادر –) أنظر :أ.د حممد مصطفى الزحيلي ، الوجيز غي أصول الفقه اإلسالمي املدخل  (11

 1؛ أ.د وهبة الزحيلي ، الوجري يف أصول الفقه (دمشق : دار الفكر ) ط294-293م ،ص: 2003-هـ 1423، 1للطباعة والنشر والتوزيع) ط
  .121-119م ،ص:2003-هـ1424، 
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  .: تعريف الحكم الشرعي التكليفي عند الفقهاء الفرع الثاني

ينظر علم األصول يف مناهج تعرف احلكم الشرعي التكليفي ومصادره ،أما علم الفقه 
  فينظر يف استنباطه بالفعل يف دائرة ما يرمسه علم األصول .

ء احلكم الشرعي التكليفي :هو األثر الذي يقتضيه خطاب الشارع يف الفعل ،  فعند الفقها
  كالوجوب و احلرمة و اإلباحة .

هذا النص املتعلق بإيفاء العقود هو نفسه احلكم  )M  ^  ]_  L)1فقوله تعاىل : 
الشرعي التكليفي عند األصوليني ،وأثره وهو ما يقتضيه من وجوب اإليفاء بالعقود هو احلكم 

  " .)M  n   m  l  kL )2 الشرعي التكليفي عند الفقهاء ،ومثله

، واملتعلق بالنهي عن الزنا هو احلكم الشرعي )M  \  [  ZL )3 وقوله سبحانه وتعاىل: 
التكليفي عند األصوليني، وأثره املرتتب عليه وهو حرمة الزنا هو احلكم الشرعي التكليفي عند 

  " .)M  ¿   ¾    ½  Á  ÀL )4  الفقهاء، ومثله :

"، )M½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±¾  L )5  وقوله عز وجل : "
املتعلق بأخذ الزوج بدال ماليا من زوجته مقابل تطليقها ،هو احلكم الشرعي التكليفي عند 

هو إباحة عوض اخللع هو احلكم الشرعي التكليفي عند الفقهاء، و األصوليني ، وأثره املرتتب عليه 
 " النص نفسه هو احلكم الشرعي التكليفي األصويل ، )M°  ¯  ®±      L )6  ه :"ومثل

  .  )7(وإباحة الصيد للناس بعد التحلل من اإلحرام هو احلكم الشرعي التكليفي الفقهي

  
                                                             

  .       1) املائدة  (1
  .  43) البقرة  (2
  .    32) اإلسراء  (3
  . 11) احلجرات  (4
  . 229) البقرة  (5
  .  2) املائدة  (6
؛أ.د وهبة الزحيلي ، مرجع سابق، 23اإلسالمي( ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب)ص: ) أنظر : اإلمام حممد أبو زهرة ،أصول الفقه  (7
  .120-119ص:
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  .: تعريف الحكم الشرعي التكليفي عند اإلمام الشاطبي الفرع الثالث

أن األحكام املتعلقة بأفعال العباد و أقواهلم يقول اإلمام الشاطيب "ثبت يف علم األصول 
ثالثة : حكم يقتضيه معىن األمر ،كان لإلجياب أو الندب  . وحكم يقتضيه معىن النهي ،كان 

دوا عللكراهة أو التحرمي . وحكم يقتضيه معىن التخيري ،وهو اإلباحة . فأفعال العباد و أقواهلم ،ال ت
  " .)1(ومطلوب تركه ، ومأذون يف فعله وتركه هذه األقسام الثالثة : مطلوب فعله ،

واملالحظ من تعبري اإلمام الشاطيب أنه أناط تعلق احلكم الشرعي التكليفي ،هنا بأفعال 
، كما  )2(العباد ال بأفعال املكلفني ، لكنه أناطه يف مواضع أخرى يف املوافقات بأفعال املكلفني 

الشاطيب :"إن أفعال املكلفني من حيث هم مكلفون يستشف من التعريف املوايل ،إذ يقول اإلمام 
  ".)3(إما أن تكون جبملتها داخلة حتت خطاب التكليف وهو االقتضاء أو التخيري

ويقول اإلمام الشاطيب أن " التكاليف كلها شاقة ثقيلة ولذلك مسيت تكليفا، من الكلفة ،        
االعتصام ألنه أكثر تفصيال ،مث أعقبته " .وقد مت نقل التعريف املصدر به من  )4(وهي املشقة 

ليف من ا، رغم أن املوافقات أسبق يف التأبالتعريف الثاين من املوافقات ألنه مقتضب نوعا م
   )5(االعتصام ،ألن اإلمام الشاطيب كثريا ما حييل من االعتصام على املوافقات وليس العكس

 اتفيدت من سياق كالمه ،ومل يصرح وما جتدر اإلشارة إليه إىل أن هذه التعريفات إمنا اس
ا تعريفات كما هو دأب األصوليني يف الوقوف عند احلدود والتعريفات ،ألنه مل يكن وقافا  على أ

ير وتفصيل أمر ما، ال من باب التعريف ر عند احلدود والتعريفات ،إال ما ساقه من قبيل تق

                                                             
هـ) كتاب اإلعتصام (بريوت: دار الفكر للطباعة 790اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرناطي( املتوىف سنة)  (1

  .1/21م ، 2003 -هـ1424والنشر والتوزيع) 
هـ) املوافقات يف أصول الشريعة،خرج أحاديثه 790) أنظر: اإلمام أبو إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي (املتوىف سنة  (2

ن هناك من . إال أ130-1/125م، 2003أمحد السيد سيد أمحد علي مع شرح تعليقات فضيلة الشيخ عبد اهللا دراز (القاهرة: املكتبة التوفيقية )
  حاول التفرقة بني تعلق احلكم الشرعي التكليفي بأفعال العباد ام بافعال املكلفني، فلرياجع املوضوع يف مظانه.

  .1/30) املوافقات ،مرجع سابق، (3
  .    4/123رجع ، امل نفس)  (4
  إحالة على املوافقات من خالل قرائيت لالعتصام : 32) وقد أحصيت  (5

  .  238- 236 -)مرتني  ( 217-  171- 170- 160- 152- 148- 98- 22- 15 /1 
 2 / 14 -35 -40 -43 -57 -71 -74 -94 -96 -121 -138 -145 -146 -167  -168 -180 -190 -217 
-218 -228 .  
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عند احلديث عن تعريف الكلية ،  ةبيانه يف موضع آخر من هذه املذكر  سيايتوالتحديد ،كما 
   الكلي، الكل، اجلزئية ،اجلزئي، اجلزء عند اإلمام الشاطيب.

   .: أقسام الحكم الشرعي التكليفي المطلب الثاني
ختتلف اقسام احلكم الشرعي التكليفي عند مجهور االصوليني ،عن أقسامه عند أئمة احلنفية،      

شرعي التكليفي عند اجلمهور ،مث أقسامه عند احلنفية، مث بيان لذا سيتم التطرق اىل أقسام احلكم ال
  التقسيم الذي تبناه اإلمام الشاطيب.

  .: أقسام الحكم الشرعي التكليفي عند جمهور األصوليين الفرع األول
  قسم مجهور األصوليني احلكم الشرعي التكليفي إىل مخسة أقسام هي :        

  كراهة ، التحرمياإلجياب ، الندب ، اإلباحة ، ال
أصل الوجوب يف اللغة السقوط والوقوع، ووجب امليت إذا سقط ومات،ووجب : االيجاب:  أوال

  " . )1(احلائط:سقط
فقيل هو الذي يستحق املكلف العقاب على تركه ويستبعد اإلمام اجلويين هذا  عأما يف الشر       

وهو وينعم من يشاء، يعذب من يشاء  التعريف ألنه ال استحقاق على اهللا عز وجل ، والرب تعاىل
  ما رده به اإلمام الغزايل كذلك .

وقال قائلون : الواجب ما توعد اهللا تعاىل على تركه بالعقاب ، ووجه فساده أنه لو ورد        
  الوعيد قطعا لكان ال يتوقع املغفرة والعفو ، فإن كالم الباري سبحانه حق وصدق .

املكلف العقاب على تركه ، وهذا ساقط أيضا منتقض مبا حيسبه وقيل الواجب ما خياف        
  .كذلكاملرء واجبا ، فإنه خياف العقاب على تركه ، وقد ال يكون  

، من حيث هو ترك له،وهذا حد القاضي أبو والذم على تركه موقيل:الواجب ما وجب اللو        
   .بكر

  وقيل : الواجب ما طلب فعله طلبا جازما .        
  

ويقول اإلمام اجلويين يف الربهان"واملرضي يف معىن الواجب:أنه الفعل املقتضى من الشارع       
الذي يالم تاركه شرعا، وإمنا ذكرنا املقتضى من الشارع فإنه معىن اإلجياب، مث قيدناه باللوم لينفصل 

  .)2(")1(عن املندوب إليه، وال مراء يف توجه اللوم ناجزا

                                                             
  .794-1/793) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ،  (1
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  الندب. اللغة : املندوب أي املطلوب، وهو من يف :  : الندب ثانيا 

أو هو :كل مأمور ال ، الفعل املقتضى شرعًا من غري لوم على تركه ويف الشرع املندوب إليه هو     
  . )3( ما طلب الشارع فعله طلبا غري جازم :أو هولوم على تركه،  

   )4(رم.احلرام يف اللغة نقيض احلالل، ومجعه حأو احملرم : حظرال:  ثالثا

ويف الشرع احملظور :" هو ما زجر الشارع عنه و الم على اإلقدام عليه" ، كما ذهب إىل ذلك       
. ويقول اإلمام الغزايل يف املنخول :" وأما احملظور فكل حيده بنقيض ما )5(اإلمام اجلويين يف الربهان

  " . )6(حد به الواجب

  ". )7(شرع تركه طلبا جازماويعرفه ابن جزي يف التقريب بأنه " ما طلب ال

الكره بالضم والفتح: املشقة ،وأمر كريه: مكروه، ووجه كره وكريه:  : يف اللغة  ةها: الكر  رابعا
  قبيح.

راق األوقات يف العبادات غقيل يف املكروه هو ترك املندوب ، وهو باطل برتك استفويف الشرع       
  ا إليها .، فإنه ليس مبكروه ، وإن كانت العبادات مندوب

                                                                                                                                                                                          
هـ) الربهان يف أصول الفقه، علق عليه وخرج احاديثه  478سف اجلويين( املتوىف سنة) إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يو  (1

  .1/107م ، 1997-هـ 1418، 1صالح بن حممد عويضة (بريوت:دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون) ط
هـ)     505بن حممد بن حممد الغزايل(املتوىف سنة ؛ حجة اإلسالم اإلمام أيب حامد حممد  107 -1/106) أنظر : اإلمام اجلويين، مرجع سابق، (2

؛املنخول من تعليقات األصول، حققه وخرج نصه وعلق عليه حممد حسن هيتو،ينشر ألول مرة على ثالث نسخ خمطوطة( دمشق: دار الفكر 
الفقيه الواعظ األصويل  ؛أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل احلنبلي البغدادي الظفري207- 206م ، ص: 1998-هـ3،1419)ط

حققه وقدم له وعلق عليه جورج املقدسي( بريوت : طبع على نفقة ،الواضح يف أصول الفقه م)  1119- 1040هـ/513-431اجلديل (
اين لألحباث الشرقية يف املؤسسة األملانية للبحث العلمي، وزارة الثقافة واألحباث العلمية والتكنولوجية التابعة ألملانيا اإلحتادية بإشراف املعهد األمل

؛اإلمام أبو القاسم حممد بن امحد بن جزي الكليب الغرناطي املالكي صاحب القوانني الفقهية 66-1/65بريوت يف املطبعة الكاثوليكية ش.م.ل)
، 1للنشر والتوزيع) طهـ) تقريب الوصول إىل علم األصول،دراسة وحتقيق حممد علي فركوس(اجلزائر: دار الرتاث اإلسالمي 741(املتوىف سنة 

  .300-299؛أ.د حممد مصطفى الزحيلي ، مرجع سابق ،ص:100م ، ص:1990- هـ1410
؛ اإلمام بن جزي ، 207؛اإلمام الغزايل، مرجع سابق،ص:1/107؛اإلمام اجلويين ،مرجع سابق، 1/753) أنظر: ابن منظور، مرجع سابق،  (3

  .100مرجع سابق،ص:
  .12/119، ) أنظر: ابن منظور،مرجع سابق (4
5)  (1/108.  
  .207) ص:  (6
  .100) ص: (7
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 املكروه أنه ما خياف حترميه ، أو ما اختلف يف حظره ، أو خياف عليه العقاب ، أو وقيل يف     
ع يف بعض القضايا م ت وفاقاً تثبد فإنه مرتبط برتدد ، والكراهية تضمن اقتحام الشبهة ، والكل فاس

  انعقاد اإلمجاع على نفي احلظر .

مْ على اإلقدام عليه ، أو هو : كل منهي ال لوم  ومنه فاملكروه هو ما زجر الشارع      ُل َ عنه ومل يـ
  . )1(على فعله ، أو هو : ما طلب الشرع تركه طلبا غري جازم 

  أحبتك الشيء:أحللته لك، واملباح خالف احملظور.يف اللغة  :ةباحاال:  خامسا

وقيل  زجر، اقتضاء وال وشرعا قيل يف املباح أنه ما خري الشارع فيه بني الفعل والرتك من غري      
  كراهية.هو ختيري بني فعلني ال يتميز أحدمها عن اآلخر بندب وال  

وقيل فيه أيضا : أنه جمرد اإلذن ، وقيل : إطالق يف الفعل ، وقيل : ما ال عقاب على 
  تاركه ، وال ثواب لفاعله ، وقيل : ما ال الئمة على فاعله .

         

  .  )2(طلب الشرع فعله وال تركهوقيل فيه كذلك أنه : ما مل ي 

  .: أقسام الحكم الشرعي التكليفي عند الحنفية الفرع الثاني

، وهي :االفرتاض ،اإلجياب ، )3(إىل سبعة أقسام قسم احلنفية احلكم الشرعي التكليفي
  الكراهة التحرميية ، التحرمي . الكراهة التنزيهية، الندب ،اإلباحة ،

مام الشاشي يف أصوله : "الفرض لغة هو التقدير ، ومفروضات الشيء : يقول اإل : االفتراض أوال
  مقدراته حبيث ال حيتمل الزيادة والنقصان .

  " .)1(ويف الشرع ما ثبت بدليل قطعي ، وحكمه لزوم العمل به واالعتقاد       
                                                             

؛ اإلمام بن 207؛ اإلمام الغزايل، مرجع سابق،ص:108-1/107؛اإلمام اجلويين، مرجع سابق،13/335) أنظر: ابن منظور،مرجع سابق (1
  .100جزي، مرجع سابق، ص:

؛ ابن عقيل ، مرجع 207يل، مرجع سابق،ص:؛ الغزا1/108؛ اجلويين ، مرجع سابق،2/416) أنظر:ابن منظور،مرجع سابق، (2
  .100؛ابن جزي، مرجع سابق،ص:1/70سابق،

) ويف رواية عن اإلمام أمحد تفريقه بني الفرض والواجب يقول ابن عقيل يف الواضح " والفرض مأخوذ من التأثري ، ومنه مسيت فرضة النهر  (3
  . 66 / 1لواجب ثبت بدليل قطعي ، على روايتني "  ،...وعن أمحد روايتان : هل هو اسم للواجب يف اجلملة ، أم 
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على  : يقول اإلمام الشاشي يف أصوله :" والوجوب هو السقوط ، يعين ما يسقطاإليجاب : ثانيا 
العبد بال اختيار منه ، وقيل : هو من الوجبة ، وهو االضطراب ، مسي الواجب بذلك لكونه 
مضطربا بني الفرض والنفل ، فصار فرضا يف حق العمل حىت ال جيوز تركه ، ونفال يف حق االعتقاد 

  فال يلزمنا االعتقاد به جزما .

 ؤولة والصحيح من اآلحاد،وحكمه ما ذكرناويف الشرع هو ما ثبت بدليل فيه شبهة،كاآلية امل      
)2(  ."  

  طلبا غري جازم ، كاجلمهور . فعله : وهو ما طلب الشارع الندب : ثالثا 

  : وهي التخيري بني الفعل والرتك . : اإلباحة رابعا

: وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غري جازم ،كاملكروه عند اجلمهور ،  : الكراهة التنزيهية خامسا
  لطم الوجه باملاء يف الوضوء ، وصوم يوم اجلمعة فقط . مثاله

: وهي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ولكن بدليل ظين الثبوت أو الكراهة التحريمية : سادسا 
ل البيع وقت صالة اجلمعة ، ثظين الداللة ، ويشرتك مع احلرام باستحقاق العقاب للفاعل ، م

ام حممد هذا القسم ، وأحلقه مع احلرام وقال : كل مكروه حرام والبيع على بيع األول ، وأنكر اإلم
، بينما اعتربه الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف قسما مستقال وقاال : إنه إىل احلرام أقرب ، وإذا 

  أطلق املكروه عند احلنفية فهو املكروه حترميا .

الثبوت قطعي الداللة ،مثل  : وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعيالتحريم : سابعا 
  قتل النفس والزنا .   وتظهر مثرة االختالف بني احلنفية واجلمهور يف عدد من احلاالت أمهها :

قال احلنفية : إذا أنكر املكلف فرضا أو حراما فهو كافر ولو كان متأوال ،ألن الفرض واحلرام       
ا إذا أنكر واجبا فال يكفر ، مع لزوم العمل ثبتا بدليل قطعي الداللة وال جمال فيه للتأويل ، أم

  للفرض والواجب .

                                                                                                                                                                                          
) اإلمام الفقيه نظام الدين الشاشي (من رجال القرن السابع اهلجري) أصول الشاشي( خمتصر يف أصول الفقه اإلسالمي) مع مقدمة لفضيلة  (1

، 1ندوي( بريوت: دار الغرب اإلسالمي) طالشيخ العالمة الفقيه يوسف القرضاوي، حققه وراجع نصوصه وعلق عليه األستاذ حممد أكرم ال
  .206ص: -م2000

  .261- 260) ص:  (2
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وقال اجلمهور : الفرض والواجب مرتادفان ويدالن على تعبري واحد ، ومها سيان يف حالة        
  كافر .ب ليس اإلنكار ولزوم العمل ، ومن أنكر الفرض أو الواجب فهو

، كما لو ترك املصلي الركوع أو السجود ، وال إذا ترك املكلف الفرض بطل عمله عند احلنفية       
تربأ ذمته إال باإلعادة ، أما إذا ترك الواجب فإن عمله صحيح ولكنه ناقص ، وعليه اإلعادة ، فإن 
مل يعد برئت ذمته من اإلمث مثل ترك قراءة الفاحتة يف الصالة ، وعند اجلمهور يبطل العمل سواء 

  او واجبا. ترك املكلف فرضا

ر منكره ، أما املكروه تنزيها فإن فاعله ال يستحق فككروه حترميا يعاقب فاعله ،وال يإن امل       
ابا وال ذنبا وال إمثا ، لكنه فعل غري األوىل .  وقال اجلمهور : املكروه نوع واحد ، وفاعله ال تع

  .  )1(يستحق عقابا لكنه يعاتب ، وإن املكروه حترميا يدخل يف احلرام 

  .: أقسام الحكم الشرعي التكليفي عند اإلمام الشاطبي ثالفرع الثال

حصر اإلمام الشاطيب األحكام الشرعية التكليفية يف اخلمسة متاما كما فعل مجهور 
–األصوليني ، وهو ما يفهم من عدة مواضع يف موافقاته ، وهو ما سار عليه يف تقريره للقاعدة 

  . -جلزئية اختالف احلكم الشرعي التكليفي حبسب الكلية وا

يقول اإلمام الشاطيب :" واألحكام الشرعية قسمان : أحدمها : يرجع إىل خطاب التكليف ،     
  . )2(واآلخر يرجع إىل خطاب الوضع فاألول ينحصر يف اخلمسة

  ". )3(ويقول يف موضع آخر من موافقاته :" وأنواع خطاب التكليف حمصورة يف اخلمسة     

اختالف احلكم الشرعي التكليفي بالكلية واجلزئية : " إذا  –للقاعدة  وقال وهو بصدد تقريره    
  " . )4(تقرر تصوير الكلية واجلزئية يف األحكام اخلمسة 

وقبل املرور إىل تعريف كل قسم من هذه األقسام اخلمسة عند اإلمام الشاطيب ،ال بد من وقفة     
  عند  أمرين : 

                                                             
  .26؛ اإلمام حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص:302-300) أنظر : أ.د حممد مصطفى الزحيلي ،مرجع سابق، ص :  (1
  . 83/ 1 مرجع سابق،) املوافقات ، (2
3)  (1 /130 .  
  .107 /1نفس املرجع    )  (4
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يله فيها ،هل ملسألة العاشرة ،عند حديثه عن مرتبة العفو وتفصما ذكره اإلمام الشاطيب يف ا : األول
عنده يف  التكلفية حىت نسلم أو ال نسلم باحنصار األحكام الشرعيةهي حكم شرعي أم ال 

  .أوالً  اخلمسة املعروفة

  موقف اإلمام الشاطيب من تقسيم احلنفية للحكم الشرعي التكليفي . : الثاني

ذكر )1( سألة العاشرة من كتاب األحكام يف اجلزء األول من املوافقات: يف امل مرتبة العفو:  أوال
ا حكم . وجال  اإلمام الشاطيب مرتبة العفو  وكان دقيقا كعادته عندما مساها مرتبة ومل يقل إ

صفحة ، لكنه مل خيرج  )12كالم فيها فيما يقارب اثين عشر (وصال يف املسألة كعادته وبسط ال
تكليفي  هو حكمفهل  اً شرعي اً وإن كانت حكم ؟ام الل هي حكم شرعي جبواب فصل فيها ، ه

  .أم وضعي ؟

ا ال ينبين عليها عمل على  وقد أحجم اإلمام الشاطيب عن اخلوض أكثر يف املسألة ، كو
ة عنده بدليل قوله يف أول املسألة " يصح أن يقع بني احلالل بتحد تعبريه ، وإن كانت كمرتبة ثا

" وبدأ )2(لعفو ، فال حيكم عليه بأنه واحد من اخلمسة املذكورة ، هكذا على اجلملة واحلرام مرتبة ا
ذا البسط مواقع العفو يف الشريعة ،  يف التدليل لذلك . وقوله يف ختام املسألة " فقد ظهر 

  " . )3(عماال ألدلته الدالة على ثبوته طت واحلمد هللا على أقرب ما يكون إوانضب
ا حكم سادس ، أو تابع لألحكام اخلمسة ،يف ولكن مل يفصل اإلم ام الشاطيب يف كو

قسمها التكليفي أو الوضعي  مع أنه قال يف بداية املسألة " يصح أن يقع بني احلالل واحلرام " ، 
ا لو فرضت حكما لكانت تكليفا ، وبدليل أنه يوردها يف املسألة العاشرة من مسائل  مما يفيد أ

ي قبل أن ينتقل بعد إىل األحكام الشرعية الوضعية ، ولعل ذلك طردا احلكم الشرعي التكليف
  لطريقته يف إيراد كل املمكنات ولو كانت بعيدة ، استحثاثا ملزيد من البحث والتدقيق .

وما قيل من تردده يؤكده ما صرح به يف ختام املسألة قائال : " إال انه بقي النظر يف العفو : 
يل : حكم ، فهل يرجع إىل خطاب التكليف أم إىل خطاب الوضع ؟ هل هو حكم أم ال ؟ وإذا ق

                                                             
  . و ما بعدها 125/ 1)   (1
ا حكم شرعي سادس ،  اأبمعقبا :" ملا مل حيكم عليها إال  وقال األستاذ دراز 125/ 1  مرجع سابق، ) املوافقات ، (2 غري اخلمسة ، ومل يقل إ

  .  125/ 1،  4أو ليست حكما ، قال على اجلملة ، وسيأيت اإلشارة إليه آخر املسألة " هامش 
  . 138/ 1، ) نفس املرجع    (3
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ولكن ملا مل يكن مما ينبين عليه حكم عملي ، مل يتأكد البيان فيه ، فكان األوىل  كله،هذا حمتمل  
  " . )1(تركه ، واهللا املوفق للصواب 
، ه املوافقاتمن خالل كتابين يف القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب وذكر اجلياليل املري

،هذه املرتبة يف شكل قاعدة : " قاعدة )2(عند بيانه لقواعد األحكام التكليفية عند اإلمام الشاطيب 
" ، وكما هو بني فقد حافظ على صياغة اإلمام  )3(: يصح أن يقع بني احلالل واحلرام مرتبة العفو 

  مع إضافة عبارة : قاعدة .  )4(الشاطيب
  . )5(باح وأدرجها ضمن قواعد امل  

  

، مل أملس يف حديثها ما يتعلق خبطاب الوضع ،  )6(ويف تأصيل حبيبة بوعوينة ملرتبة العفو  
مع املباح بدليل ما خلصت إليه من نتائج يف خامتة رسالتها بقوهلا :  اوإمنا صرحت مبا يفيد تداخله

ي ، ... وميكن تلخيص " أبدع اإلمام الشاطيب يف كثري من املسائل املتعلقة بأقسام احلكم الشرع
  ذلك يف نقاط منها :

إثبات العفو كمرتبة زائدة لألحكام الشرعية ، خيتلف مع املباح يف احلقيقة ، ويتفق معه يف      
األثر ، وهو عدم املؤاخذة . والعفو يفصل يف كثري من الوقائع اليت ال هي مباحة ، وال هي حمرمة 

لمني مع املستجدات ، مبا حيقق مرونة الشريعة يذم فاعلها ، ويساهم يف ضبط تعامل املس
ا  ستحق مزيدا من توصالحيتها لكل زمان ومكان ، رغم حمدودية النصوص الشرعية ، إال أ

  " . )7(البحث والدراسة من طرف الباحثني 

                                                             
  . 138/ 1،  مرجع سابق املوافقات ،  ) (1
  .147ص:)  (2
  . 158) ص :  (3
  . 125/ 1  ،نفس املرجع   )  (4
  148) أنظر: ص :  (5
  .147ـــ  140) أنظر: حبيبة بوعوينة، مرجع سابق، ص:  (6
  . 219 - 218،ص : نفس املرجع   )  (7
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ومنه فاألحكام الشرعية التكليفية مخسة عند اإلمام الشاطيب ، وهو ما سار عليه يف تقريره 
الف احلكم الشرعي التكليفي حبسب الكلية واجلزئية ، مع ما أشار إليه من قضية لقاعدة اخت

  . قليل وفيما سيأيت بعد هناك الفرض والواجب

ذكر اإلمام الشاطيب  :اإلمام الشاطبي وتقسيم الحنفية لألحكام الشرعية التكليفية:  ثانيا
مؤلفه املوافقات ، مما يوحي أنه  ع منعلق بالفرض والواجب يف ثالثة مواضتقسيم األحناف فيما يت

  .)1(مل يكن ينكر على األحناف تفريقهم هذا

تطرق اإلمام الشاطيب لتقسيم احلنفية للفرض والواجب يف معرض حديثه عن  : الموضع األول
من أن الواجب بيانه، سيأيت كما   –اختالف احلكم الشرعي التكليفي بالكلية واجلزئية –القاعدة 

ا مع اختالف احلكم –ل باجلزء واجب بالك إذا اعترب الواجب مرادفا للفرض . –بقاء التسمية ذا
  . )2(أما إذا اعترب مغايرا له ، فالواجب باجلزء ، فرض بالكل

يف املسألة الثانية من دليل السنة ، يف كتاب األدلة الشرعية ،واملعنونة بـ املسألة  : الموضع الثاني
  . )3(كتاب يف االعتبار " رتبة السنة عن ال رالثانية " تأخ

إىل تقدم اعتبار  قال اإلمام الشاطيب : " وما فرق به احلنفية بني الفرض والواجب راجع
الكتاب على اعتبار السنة ، وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة ، وقد ال خيالفهم غريهم يف 

  " . )4( كتاب يف مراتب االعتبارمعىن تلك التفرقة ، واملقطوع به يف املسألة أن السنة ليست كال

وعبارة : " وقد ال خيالفهم غريهم يف معىن تلك التفرقة " توحي بوضوح أنه ال ينكر على 
  احلنفية تقسيمهم ، ولوال عبارة "قد" لقيل بل إنه يتبناه .

عشرة "  يف املسألة الثانية عشرة ، من كتاب االجتهاد ،واملعنونة بـ املسألة الثانية : الموضع الثالث
د التعبري عن ر ،قال ما نصه : " والعاشر : اخلالف يف جم )1(من اخلالف ما ال يعد خالفا حقيقة "

                                                             
ا أشارت (1 ) بقوهلاً: كما أنه مل يتعرض لتقسيم  ) وهذا رأي حبيبة بوعوينة كذلك، إال ا إىل موضع واحد فقط( املوضع األول كما سيأيت قريبًا

، 25:احلنفية لإلجياب إال يف معرض حديثه عن تقسيم الواجب بالكل واجلزءً  أقسام احلكم الشرعي عند اإلمام الشاطيب خالل كتابه املوافقات،ص
  يأيت بيانه بعد قليل.واحلقيقة أنه تعرض له يف موضعني آخرين كما س

  . 104 -103/ 1  مرجع سابق، ) أنظر: املوافقات ، (2
  . 10ـــ  6/ 4، نفس املرجع   )  (3
  . 4/7، نفس املرجع    ) ا (4
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املعىن املقصود وهو متحد ، ... وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع احلنفية ، بناء على 
ن تركه حرام ، وا به بأ؟ إن أرادمرادهم فيها ، قال القاضي عبد الوهاب يف مسألة الوتر أواجب هو 

جيرح فاعله به ، فاخلالف بيننا وبينهم يف معىن يصح أن تتناوله األدلة ، وإن مل يريدوا ذلك ، وقالوا 
ال حيرم تركه ، وال جيرح فاعله ، فوصفه بأنه واجب خالف يف عبارة ، ال يصح االحتجاج عليه . 

 على اخلالف فيها حكم ، فال اعتبار وما قاله حق ، فإن العبارات ال مشاحة فيها ، وال ينبين
  " .    )2(باخلالف فيها 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                          

  . 184ـــ  4/175 ، ملوافقات، مرجع سابق) ا (1
  . 180/ 4، نفس املرجع   )  (2



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  39 

 

   .الجزئية ، الجزئي ، الجزء الكل،  : الكلية ،الكلي ، تعريف:  الثانيالمبحث 
يتم من خالل هذا املبحث بيان معىن الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي، اجلزء عند كل      

  نطق و االصول ، مث بيان معانيها عند اإلمام الشاطيب ، و يف القاعدة. من علماء اللغة و امل
و ، الجزئية ، الجزئي، الجزء عند اللغويين الكلية ،الكلي ، الكل تعريف::  المطلب األول

   المناطقة واألصوليين.
و كذا علم يف علم اللغة،  اجلزئية، اجلزئي، اجلزء، يتم تناول املصطلحات الكلية، الكلي، الكل     

ا يف كل فن من هذه الفنون.   املنطق و االصول، إذ تأخذ معانيها اخلاصة 
  ، الجزئية ، الجزئي ، الجزء عند اللغويين.الكلية ، الكلي ، الكل  تعريف::  الفرع األول

  .تعريف: الكلية ، الكلي ، الكل :أوال
هذه الكلمات مل تستعمل إال على معىن الكلية و الكلي ، ف )1(مل أعثر يف املعاجم اللغوية 

  و إمنا تطرقت إىل معىن الكل . )2(ملعاين االصطالحية با
سم جلميع األجزاء للذكر و األنثى ، أو يقال كل رجل ، و كلة إالكل بالضم تعريف الكل : 

و منطلقة ، فلفظه واحد ومعناه اجلمع ، فعلى هذا تقول : كل حضر ،  )4(، وكلهن منطلق )3(امرأة

M  ¶   µ  ´  ³ وا  ، على اللفظ مرة ، وعلى املعىن أخرى ، قال اهللا تعاىل : " وكل حضر 

    ¸L )5(" : و قال عز وجل ،" M  ¤  £  ¢L )1(."  تقع كل على اسم منكور

                                                             
؛العالمة بن منظور، لسان العرب احمليط، قدم له     )بريوت :دار اجليل (قاموس احمليط) أنظر : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز بادي،ال (1

م، 1988هـ1408بريوت :دار اجليل ودار لسان العرب) (العالمة الشيخ عبد اهللا العاليل وأعاد بناءه على احلرف األول من الكلمة يوسف خياط 
  هـ،.1306، 1بريوت :دار صادر)ط (وس    ؛اإلمام اللغوي السيد حممد مرتضى الزبيدي، تاج العر 

الكل و ) وهو ما أكده الباحث كمال راشد عند بيانه ملعىن الكلي واجلزئي يف اللغة وصرح أنه مل يعثر عليه يف املعاجم اللغوية واكتفى بتعريف  (2
يل شهادة دكتوراه يف العلوم يف الفقه و أصوله، إشراف اجلزء.كمال راشد، عالقة الكليات باجلزئيات و أثرها يف االجتهاد الفقهي، أطروحة مقدمة لن

 -18م ،أنظر : ص 15/06/2004اجلزائر ، نوقشت يوم :-فضيلة الدكتور سلمان نصر، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة
22 .  
ا وقعت يف كالم بعضهم ازدواجًا فال تثبت يف ) ذكر الزبيدي يف تاج العروس أن هذه العبارة: (كلة امرأة) أنكرها احملققون وقا (3 لوا ا

  .8/100اللغة،أنظر:
  .5/287) (حكى سيبويه: كلتهمن منطلقة) لسان العرب احمليط، مرجع سابق، (4
  .84) اإلسراء  (5
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جائز  رةٌ مت، و  رةً متموحد فتؤدي معىن اجلماعة كقوهلم : ما كل بيضاء شحمة ، وال كل سوداء 
  مار.أيضا ، إذا كررت ما يف اإلض

  ")M         1               0L )2لفظا ،أو تقديرا ، قال األخفش قوله تعاىل :"  ةوال تستعمل إال مضاف
 .املعىن كله جيري ،كما تقول : كل منطلق ، أي كلهم منطلق ، وعلى هذا فهو يف تقدير املعرفة

   )3(.احلال والتقدير بكل أحد بوقالت العرب مررت بكل قائما بنص

M    4 معىن التمام إذا كانت تضم ذات الشيء و أحواله املختصة به ،حنو قوله تعاىل :" يد فوت

    7  6   5L )4(. أي بسطا تاما ،"  
التناهي و أنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من بذلك  ، قال املرادكل العاملوحكى سيبويه هو العامل  

  . )5(اخلصال 
ابن األثري موضع كل اإلحاطة باجلميع ، وقد تستعمل  قال .وقد جاء لفظ كل مبعىن بعض ضده 

  .يف معىن البعض 

 ")Mi      h  g   f  eL )6( " "M   (  '  &  %L)7 وجعلوا منه قوله تعاىل : " 
)8(.  

                                                                                                                                                                                          
  .116البقرة: )  (1
  .26لقمان: )  (2
؛ اجلرجاين علي بن 100-8/99الزبيدي، مرجع سابق، ؛5/287؛ ابن منظور، مرجع سابق، 4/46) أنظر:الفريوزبادي، مرجع  سابق،  (3

هـ) التعريفات،حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم األبياري (بريوت : دار الكتاب العريب) طبعة جديدة منقحة 816-740حممد بن علي(
الكبري  =ملصباح املنري يف غريب الشرحهـ) ا 770؛العامل العالمة أمحد بن حممد بن علي املقريب الفيومي (150م،ص:2002 -هـ1423ومراجعة، 

؛عبد اللطيف يوسف ،زبدة املفردات للطالب والطالبات، خمتصر املفردات يف غريب القرآن 2/538للرافعي (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)
  .436م،ص:1998-هـ1،1419لألصفهاين(بريوت:دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع)ط

    .29اإلسراء: )  (4
؛ عبد اللطيف يوسف ،مرجع 5/287؛ابن منظور،مرجع سابق، 4/46؛ الفريوزبادي ، مرجع سابق،8/100) انظر:  الزبيدي ،مرجع سابق، (5

  . 436سابق، ص : 
  .69النحل: )  (6

  .23النمل:  ( 7)
  .8/100 ؛الزبيدي ، مرجع سابق،5/290؛ ابن منظور، مرجع سابق،4/46) انظر:  الفريوزبادي، مرجع سابق، (8
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M  Ñ  Ð  Ï وكل كلمة تستعمل مبعىن االستغراق حبسب املقام كقوله عز وجل : "

ÒL)1(".  

"  أي كثريا )M  p  o  n      m  lL )2 كقوله تعاىل : "و قد تستعمل مبعىن الكثري         
م و دمرت مساكنهم دون غريهم  ا إمنا دمر   . )3(أل

  .  )4( واالستغراق ألجزاء ما دخلت عليه إن كانت معرفة ، و جلزئياته إذا كانت نكرة
كان   وقد قرر علماء املعاين هنا قاعدة وهي : إن لفظة (كل) إذا اقرتنت حبرف نفي ،فان

موعي ، فال يقع احلكم على املوضوع إال جمموعا  حرف النفي قبل لفظة ( كل ) فهو من الكل ا
  :كقوله  ، و ال يتبع كل فرد من أفراده

  .ما كل ما يتمىن املرء يدركه * * * جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

ال خيفى . وان كان فان املرء قد يتمىن شيئا و يدركه ، وكم من منية أدركها صاحبها كما 
حرف النفي بعد لفظة (كل) فهو من الكلية ، فاحلكم باحملمول على املوضوع شامل لكل فرد ،  

  نجم : الكقول أيب 

  ه مل أصنع.قد أصبحت أم اخليار تدعي      * * *       علي ذنبا كل

  .مما ادعت عليه واحداً  ع شيئاً صنبرفع لفظة "كل" ألن مراده أنه مل ي

                                                             
  .35النور: )  (1
  25األحقاف: )   (2
  .150؛اجلرجاين، مرجع سابق،ص:2/538) أنظر:الفيومي، مرجع سابق، (3
، ذكر كمال راشد يف رسالته عالقة الكليات باجلزئيات وأثرها يف اإلجتهاد الفقهي، إن الكل يف اللغة 8/100) أنظر: الزبيدي ، ترج العروس ،  (4

موعي كما نقل عن الكفوي يف كلياته شامل لألفراد دفعة وهو يف قوة البعض، وإذا دخل على املعرفة اوجب قسمان: جمموعي وإفرا دي. الكل ا
امل عموم أجزائها. تقول مثالً:كل الرجل حسن، أي مجيع أجزائه، وال يصح أن تقول: كل الرمان مأكول لدخول قشره. اما الكل اإلفرادي فهو الش

بدل، أي احمليط على سبيل اإلنفراد بواحد من أجزاء املعىن، فإذا دخل على النكرة أوجب عموم إفرادها على سبيل الشمول دون لألفراد على سبيل ال
  .19التكرار،مثل كل رمان أكول، وكل اجلنود جاؤوا.أنظر:ص: 
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ا كلية ال  وهذه القا عدة أغلبية لورود آيات متعددة فيها حرف النفي قبل لفظة "كل" مع أ

M " وقوله سبحانه " )MÜ  Û               Ú  Ù  Ø  ×  ÖL )1 كل جمموعي كقوله تعاىل : " 

    Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  ÓL )2(  وحنو ذلك من اآليات ، ألن احلكم بنفي احملبة عام "
   )3(فراد اخلوانني الكفورين واملختالني الفخورين لكل فرد من أ

وبعض معرفتان، ومل جييء عن العرب باأللف والالم وهو جائز ألن فيهما معىن ويقال كل 
اإلضافة أضفت أو مل تضف. قال أبو حامت قلت لألصمعي يف كتاب ابن املقفع العلم كثري ، 

ار وقال األلف والالم ال تدخالن يف بعض ولكن أخذ البعض أوىل من ترك الكل فأنكره أشد اإلنك
ما معرفة بغري ألف والم ، قال أبو حامت وقد استعمله الناس حىت سيبويه واألخفش يف   وكل ، أل

ذا   لنحو فاجتنب ذلك فإنه ليس من كالم العرب ، وكان ابن درستويهاكتابيهما لقلة علمهما 
يف ذلك من ح ض قال والذي يسامعصره ، وقد ذكر ب ع مجيع حناة  جيوز ذلك فخالفه

  . )4(أو مل تضف أضفت املتأخرين يقول فيهما معىن اإلضافة

   .الجزئية، الجزئي، الجزء : تعريف:اً ثاني

                                                             
  .38احلج: )  (1
  .18لقمان: )  (2
 (؛قال الشوكاين 22- 21ص: )القاهرة :دار ابن تيمية للطباعة والنشر(واملناظرة ) أنظر : فضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي،آداب البحث  (3

وم مل يقم وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بني أن يتقدم النفي على كل وبني أن تتقدم هي عليه فإذا تقدمت على حرف النفي حنو كل الق
موع و ذلك اء قيام كل فرد فرد وإن تقدم النفيأفادت التنصيص على انتف اء القيام يصدق بانتف عليها مثل مل يقم كل القوم مل تدل إال على نفي ا

عن بعضهم ويسمى األول عموم السلب والثاين سلب العموم من جهة أن االول حيكم فيه بالسلب على كل فرد والثاين مل يفد العموم يف حق كل 
يء اختصت به كل من بني سائر صيغ العموم قال وهذه القاعدة متفق عليها عند ارباب أحد إمنا افاد نفي احلكم عن بعضهم ،قال الفراء وهذا ش

اإلمام حممد بن علي بن حممد )البيان وأصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم " كل ذلك مل يكن" ملا قال له ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت انتهى 
؛  177ص:  )بريوت : منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية (علم اإلصول هـ) إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من 1255الشوكاين (

هـ) شرح الكوكب املنري 972وأنظر : العالمة الشيخ حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار (املتويف سنة 
مكة املكرمة : جامعة أم ( أصول الفقه، حتقيق الدكتور حممد الزحيلي والدكتور نزيه محاد املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف

  . 127/ 3هـ، 1413، 2القرى معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي،مركز البحوث وإحياء الرتاث اإلسالمي)ط
؛ ابن منظور ،مرجع 4/46فريوزبادي، مرجع سابق، ؛ ال2/538؛الفيومي، مرجع سابق، 8/100) انظر:  الزبيدي، مرجع سابق،  (4

  .5/287سابق،
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معىن: اجلزئية، اجلزئي، فهذه الكلمات مل تستعمل إال  ى، عل)1(مل أعثر يف املعاجم اللغوية 
  ء.، وإمنا تطرقت إىل معىن اجلز  )2(عىن االصطالحياملب

  تعريف الجزء :

ُ البعض ويطلق على النصيب والقطعة من الشيء قال تعاىل : "  ء زْ َ ُ و اجل ء زْ ُ }  |  {  M اجل

    £  ¢  ¡  �  ~L )3(  " : أي نصيب و ذلك من الشيء ، وقوله تعالـــى " M

      A  @  ?         >  =    <  ;L )4(مبعىن االستغناء بالشيء ُ ء زْ َ ،  يءعن الش "   و اجل
  وكأنه االستغناء باألقل عن األكثر فهو راجع إىل معىن اجلزء.

  فجزء الشيء ما يتقوم به مجلته كأجزاء السفينة ، وأجزاء البيت ، وأجزاء اجلملة من احلساب .

" أي إناثا ، من قوهلم أجزأت املرأة إذا )MY  X  W  V  UZ    L )5 و قوله تعاىل : " 
   .)6(أتت بأنثى

  . )7(أجزاء مل يكسر على غري ذلك عند سيبويه وجيمع على 
   .: الكلية ، الكلي ، الكل ، الجزئية ، الجزئي ، الجزء عند المناطقة تعريف:  نيالثا الفرع 

  : الكلية، الكلي، الكل :تعريف :أوالً 
  : تعريف الكلية -1

                                                             
  .مرجع سابق،؛ الزبيدي، مرجع سابق،؛ابن منظور،  مرجع سابق ) انظر : الفريوزبادي، (1
  . 2 هامش   25) وهو ما أكده كمال راشد يف أطروحته للدكتوراه كما سبق بيانه ص: ( 2
  44 احلجر:)  (3
  260البقرة: )  (4
  15رف: الزخ)  (5
     MY  X  W  V  UZ    L  ...قال اهللا تعاىل  () قال الباحث كمال راشد يف رسالته عالقة الكليات باجلزئيات وأثرها يف االجتهاد الفقهي  (6

  . 22ص : )أ ي: جعلوا نصيب اهللا من الولد اإلناث ، تعاىل اهللا وتقد س عما افرتوا 
؛ اجلرجاين ،مرجع 1/51؛ الزبيدي، مرجع سابق،1/10مرجع سابق، ؛ الفريوزبادي،1/451) أنظر : ابن منظور، مرجع سابق، (7

؛ الباحث العالمة حممد علي التهناوي، موسوعة كشاف إصطالحات الفنون والعلوم ،تقدمي وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم ، 66سابق،ص:
، 1بريوت: مكتبة لبنان ناشرون )ط (دي الرتمجة األجنبية د. جورج زينايت حتقيق د .علي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربية د. عبد اهللا اخلال

  .1/100؛الفيومي، مرجع سابق،1/558م،1996
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هم ، و كقولك كل إنسان قابـــل للف  ،هي قضية محلية حكم فيها على مجيع أفراد املوضوع 
  قولك كل بين متيم يأكل الرغيف . 

  قال األخضري يف سلمه :       
  وحيثما لكل فرد حكما * * * فانه كلية قد علما

موعي الذي ال  وينبغي التفريق  هنا بني الكل االستغراقي الذي يصدق على الكلية ، وبني الكل ا
  يصدق عليها . 

اد الكلي فيها دون شرط اجتماعه مع غريه. تناول احلكم يف القضية كل فرد من أفر يفقد 
مثل : كل السيارات الصاحلة تسري مبحرك آيل أي كل واحدة منها ذات حمرك آيل تسري به ، و 
عندئذ تكون القضية من قسم القضايا الكلية ، الن احلكم فيها كان على سبيل االستغراق 

وهذا هو الكل االستغراقي الذي  اإلفرادي ، أي : كل واحد من اإلفراد له احلكم نفسه كامال
  يتناول مجيع األفراد . 

وقد يتناول احلكم يف القضية جمموع أفراد الكلي شرط اجتماعها ، مثل كل زوايا املثلث 
تساوي زاويتني قائمتني ، فاحلكم هنا ال يثبت أن كل زاوية على حدة من زوايا املثلث تساوي 

قائمتني ، ومثل : كل قطرات شرط اجتماعها تساوي ع الزوايا يقائمتني ، ولكن يثبت أن جممو 
املطر الغزير تكون السيل اجلارف ، فاحلكم هنا ال يثبت أن كل قطرة من هذه القطرات على حدة 
تكون السيل اجلارف ، ولكن يثبت أن جمموع القطرات بشرط اجتماعها هي اليت تكون السيل 

  اجلارف . 

ايا يالحظ فيه املعىن اجلمعي بشرط اجتماع ومن الظاهر أن احلكم يف مثل هذه القض
  األفراد، ال أن كل فرد على سبيل االستغراق له احلكم نفسه. 

موع بشرط  وقضايا من هذا القبيل خترج عن دائرة القضايا الكلية ، الن احلكم فيها على ا
  االجتماع ، ال على اجلميع على سبيل االستغراق اإلفرادي . 
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فهوم كليا حقيقيا كان أم إضافيا، وعلى قسم من القضية الشرطية، كما تطلق على كون امل
  .)1(وعلى قسم من األفالك

  تعريف الكلي ::  -2

هو كل مفهوم ذهين ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه ،وإن كان ال يصدق يف الواقع إال 
  على فرد واحد فقط ، أو ال يوجد منه يف الواقع أي فرد .

اليت  )بأل(الم النكرات وما كان يف املعارف يف قوة النكرة كاألمساء املعرفة ويدل على الكلي يف الك
  للجنس . ومن أمثلة الكلي : إنسان ، حيوان ، مشس ، قمر .

و إن شئت قلت يف حد الكلي هو املفرد الذي ال مينع تعقل مدلوله من محله محل مواطأة 
يها بنفسه من غري احتياج إىل اشتقاق أو إضافة حبمل املواطأة هو محله عل املرادعلى أفراد كثرية ، و 

من محله محل مواطأة على كثريين ،كأن تقول  ذلك ،فاإلنسان مثال إذا تعقلت مدلوله مل مينعك
زيد إنسان ، وعمرو إنسان أما إن كان ال ميكن محله عليها محل مواطأة بل محل اشتقاق أو إضافة 

سبة إىل األشخاص العلماء ألنك ال تقول : مالك علم ، فليس كليا هلا فليس العلم مثال كليا بالن
والشافعي علم ، وإمنا يصح يف ذلك احلمل باالشتقاق كقولك : مالك عامل ، والشافعي عامل ، أو 
اإلضافة كقولك : مالك ذو علم ، والشافعي ذو علم ، فالعلم كلي بالنسبة إىل الفنون ألنك تقول 

ا ألنه حيمل عليها محل مواطأة ، وليس العلم كليا بالنسبة إىل و علم ، والفقه علم ، وهكذح: الن
  األشخاص املتصفني به كما مت بيانه .

أنه هو كل ما وضع ألكثر من شيء واحد كالقدر املشرتك بني   وتقريب الكلي إىل الذهن      
  اثنني فصاعدا .

                                                             
؛ الشيخ أمحد 16؛ عبد الكرمي بن مراد األثري، تسهيل املنطق ( دار مصر للطباعة) ص: 2/1381) أنظر: التهانوي،مرجع سابق،  (1

وعليهما حواشي شريفة  28ويليه شرح العالمة األخضري على سلمه املذكور،ص: 08السلم يف املنطق،ص:الدمنهوري، إيضاح املبهم من معاين 
م؛عبد الرمحان  1948-هـ 1367تناسب املقام للشيخ إبراهيم الباجوري( مصر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده) الطبعة االخرية،

ل اإلستدالل واملناظرة،صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر اإلسالمي( دمشق: دار حسن حبنكة امليداين،ضوابط املعرفة وأصو 
  .  77-76منقحة ومزيدة،ص: 3القلم)ط
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  ويتنوع الكلي إىل نوعني : كلي حقيقي وسبق تعريفه قبل قليل .     

آخر يف نفس األمر ، وهو أخص من الكلي احلقيقي  شيءوكلي إضايف : وهو ما اندرج حتته 
  بدرجتني :

حتته كما يف الكليات الفرضية و ال يتصور  شيءاحلقيقي قد ال ميكن اندراج  أن الكلي : األولى
  ذلك يف اإلضايف .

بالفعل ال ذهنا وال خارجا و ال  حتته ومل يندرج شيءأن الكلي احلقيقي رمبا أمكن اندراج  : والثانية
  . )1( بد يف اإلضايف من االندراج بالفعل

  مالحظة  :

معاين السلـــم يف املنطق عقب بيانه ملعىن الكلي و  من ذكر الدمنهوري يف إيضاح املبهم
ما جماز ،و املعىن يوصف  اجلزئي أن اللفظ يوصف باإلفراد و الرتكيب حقيقة ، ووصــف املعىن 

ما جماز بالكلية   .)2(و اجلزئية حقيقية ووصف اللفظ 

ما  وهذا التقسيم و إن (و قال الرازي يف احملصول عقب إيراده للكلي و اجلزئي و متعلقا
  . ) )3( عاين ، لكنه عظيم النفع يف األلفاظاملكان باحلقيقة يف 

ليه باحملمول الكل هو ما تركب من جزئني فأكثر ، وضابطه أن احلكم ع : : تعريف الكل  -03
إمنا يقع على جمموعة ال على مجعية ، وإيضاحه أن احلكم يقع عليه يف حال كونه جمتمعا ، فإذا 
فرضت تفرقة أجزائه مل يتبع احلكم كل واحد منها بانفراده و إمنا يقع عليها جمموعة ، ومثاله قوله 

                                                             
؛ الدمنهوري، 17-16ص: مرجع سابق،؛ فضيلة الشيخ حممد االمني الشنقيطي،  35) أنظر : عبد الرمحن حسن امليداين ،مرجع سابق، ص:  (1

؛مهدي فضل اهللا ، مدخل إىل علم املنطق( 14-13؛األثري، مرجع سابق، ص:26ه شرح األخضري على سلمه،ص:ويلي 07مرجع سابق،ص:
؛ د. مهدي فضل اهللا، الشمسية يف القواعد 49م،ص:1985،آب/أغسطس،3املنطق التقليدي ) (بريوت:دار الطليعة للطباعة والنشر)ط

  .1378ـــ 2/1376نوي، مرجع سابق،؛التها206م،ص:1،1998املنطقية(املركز الثقايف العريب)ط
  07) أنظر : ص: (2
م) احملصول يف علم 1209-هـ1149هـ/606-544) انظر : األمام األصويل النظار املفسر فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي ( (3

  .1/224م،1997هـ/1418، 3أصول الفقه، دراسة و حتقيق الدكتور طه جابر فياض العلواين (مؤسسة الرسالة)ط
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ا منلعرش إ" ألن احلكم على الثمانية حبمل ا )M_  ^  ]  \  [  ZL )1 تعاىل: " 
كل واحد من الثمانية مستقال حبمل على مجيعها لكان   كانإذ لو  هو على جمموعها ال على مجيعها

العرش وحده ، والواقع أن حامل العرش هو جمموع الثمانية ، فلو فرضت تفرقة الثمانية مل يتبع 
  . احلكم حبمل العرش كل واحد منهم

  قال األخضري يف سلمه :

  .ك ليس ذا وقوعاموع *** ككل ذالكل حكمنا على ا

ملا قال للرسول  حديث ذي اليدين بهو قوله ككل ذاك ليس ذا وقوع ، يشري إىل ما تؤول 
كل ذلك مل بأن   له رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم

  قع .يقع " أي جمموعه و إال فبعضه وقع و يروى أن الراوي قال بل بعضه و 

و إن كان الدمنهوري يف إيضاح املبهم من معاين السلم يف املنطق قال " والتحقيق أنه من 
  " .)2(لكل بدليل قوله للمصطفى بل بعض ذلك قد كان  اباب الكلية ال 

  باالشرتاك على ثالثة مفهومات : كذلكو يطلق  

  الكلي أي ما ال مينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.

موعي و الكل من حيث   .هو كل أي الكل ا

  . ) )3(والكل واحد واحد أي الكل اإلفرادي 

  الجزئية ،الجزئي ،الجزء :تعريف : ثانياً  

                                                             
  17احلاقة: ) (1
؛ األثري، مرجع 21؛الشنقيطي، مرجع سابق، ص:38أنظر : عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، مرجع سابق،ص: ) (2

  .150؛ اجلرجاين، مرجع سابق،ص :28-27؛ويليله شرح األخضري على سلمه، ص:08؛الدمنهوري،مرجع سابق، ص:16سابق،ص:
؛عبد املنعم حنفي، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة يف العربية واإلجنليزية والفرنسية واألملانية 2/1370أنظر: التهانوي، مرجع سابق، ) (3

  .684م، ص:2000، 3واإليطالية والروسية والالتينية والعربية واليونانية(القاهرة : مكتبة مدبويل) ط
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  : تعريف الجزئية  -01

  ها سلبا أو إجيابا .موضوعها ال كلهي القضية اليت حكم مبحموهلا على بعض أفراد 

  وان ليس إنسان.، ومثاهلا سالبة: بعض احليفمثاهلا موجبة : بعض احليوان إنسان

  .  )1(و ال فرق يف ذلك البعض بني أن يكون واحد أو أكثر

  تعريف الجزئي :  -02

اجلزئي هو ما مينع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ، ويسمى احلقيقي كزيد فإن ذاته 
   .  )2(يستحيل جعلها لغريه

و العلم بنوعيه علم الشخص احلقيقي فهاجلزئي  أما، فاجلزئي ينقسم إىل حقيقي و إضايف          
اإلشارة والضمري ، واملوصول على قول هو وعلم اجلنس و يلحق به ما جرى جمراه عند من يقول به 

ا جزئية .   من يقول أ

و أما اجلزئي اإلضايف فهو كل كلي مندرج يف كلي اعم منه فاإلنسان مثال كلي بالنسبة إىل 
ان ؛ الن احليوان ينقسم إىل إنسان و غري إنسان  زيد و عمر و جزئي إضايف بالنسبة إىل احليو 

كالفرس مثال . فاإلنسان فرد من أفراد احليوان فهو جزئي بإضافته إليه ؛ و هكذا احليوان فانه كلي 
بالنسبة إىل اإلنسان و الفرس مثال ، و جزئي إضايف بالنسبة إىل النامي ، الن النامي منه ما هو 

  نبات ، و النامي هو الذي يكرب تدرجييا . حيوان و منه ما ليس حبيوان كال

  

                                                             
،مع حاشية الباجوري على إيضاح 08ري،مرجع سابق،ص:؛الدمنهو 16-13؛األثري،مرجع سابق،ص:23أنظر: الشنقيطي، مرجع سابق،ص:) (1

  . 28،ويليه شرح األخضري على سلمه،ص:08املبهم، ص:
وحيثما يشرتك جزئيان يف اسم علم واحد فإن لكل منهما امسا خصص له بالوضع غري اسم اآلخر ، فهما يف احلقيقة علمان ال علم واحد ولو ) (2

ا يف اللفظ ألن من مسامها مل يضع يف األصل امسا واحدا إذا أطلق فهم منه هذا أو هذا وإمنا وضع هلذا ضوابط امسه اخلاص به ، وهلذا امسه  تشا
 2؛ و انظر : التهاتوي،مرجع سابق،  35-34عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين،مرجع سابق،ص :)اخلاص به ، وصادف تشابه االمسني يف اللفظ 

/1376  -1377 .    
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وخصوص مطلق ، فاجلزئي اإلضايف  و النسبة بني اجلزئي احلقيقي و اجلزئي اإلضايف عموم
من اجلزئي احلقيقي ، الن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضايف دون العكس ، لصدقهما  اخص

  .  )1(ن و حيوان على حنو زيد و عمرو ، و صدق اإلضايف دون احلقيقي على مثل إنسا

  تعريف الجزء .  -03

  هو ما تركب منه ومن غريه كل . مثل :        

  .  )2(للشجرة ، املسامري واخلشب للكرسي غصاناجلذع و األ

  : الكلية، الكلي، الكل، الجزئية، الجزئي، الجزء عند األصولييّن.تعريف: الثالث الفرع

  لّستّة و هي:يف تعريفهم هلذه املصطلحات ا اجتاهنيميكن متييز 

  األول:

ا املنطقية          ا و تعريفا   . )3(تناوهلا مبسميا

                                                             
؛ الشنقيطي، مرجع 13؛ ، األثري،مرجع سابق، ص :  26؛و يليه شرح االخضري على سلمه ص : 7،مرجع سابق،ص : انظر : الدمنهوري) (1

 67ـ  66؛اجلرجاين، مرجع سابق، ص : 38ـ  37ـ  34؛ عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، مرجع سابق،ص:  و ما بعدها 17سابق، ص : 
  . 24ـ 23،مهدي فضل اهللا ، مرجع سابق، ص : 

، الشنقيطي  28،و يليه شرح االخضري على سلمه ص:  8؛ الدمنهوري ، مرجع سابق، ص : 16انظر : األثري ،مرجع سابق، ص : ) (2
  . 558/  1؛ التهانوي،مرجع سابق، 38؛ عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين،مرجع سابق، ص :  23،مرجع سابق، ص : 

هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن 756؛شيخ اإلسالم،علي بن عبد الكايف السبكي(ا بعدها و م 1/221مرجع سابق أنظر: اإلمام الرازي،) (3
اج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي(771علي السبكي( هـ) كتب هوامشه وصححه مجاعة من 685هـ)اإل

؛ اإلمام مشس الدين أبو الثناء حممود بن عبد الرمحان بن أمحد و ما بعدها  209/ 1العلماء بإشراف الناشر(بريوت:دار الكتب العلمية)
-هـ1406، 1هـ) بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب،حتقيق د.حممد مظهر بقا(دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع)ط745فهاين(صاأل

هـ) شرح الكوكب 972لفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار(بن علي ا ؛العالمة الشيخ حممد بن امحد بن عبد العزيز159-1/158م، 1986
مبطابع جامعة  املنري املسمى مبختصر التحريرأو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه،حتقيق د.حممد الزحيلي ود.نزيه محاد( مكة املكرمة: طبعة

؛ اإلمام و ما بعدها  1/132هـ،1413، 2وإحياء الرتاث اإلسالمي)ط ام القرى،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، مركز البحوث
ادر بن عبد اهللا الزركشي ( هـ) البحر احمليط يف أصول الفقه، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. حممد حممد 794بدر الدين حممد بن 

  .و ما بعدها 427 /1  م2000 - هـ1421، 1تامر(بريوت:منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية )ط
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  الثاني:

ا املنطقية ، وأوضح ما        ،  )1(ه شرح التنقيحيقابلها يف اللغة كالقرايف يف كتابيتناوهلا بتعريفا
  .  )2(والعقد املنظوم يف اخلصوص والعموم

ومجيع  (عند املناطقة ، قال يف شرح التنقيح فبعد أن تناول تعريفات املصطلحات الستة 
العموم للكلية ، وأمساء العدد للكل ، والنكرات  فصيغةهذه احلقائق هلا موضوعات يف اللغة ، 

للكلي ، واألعالم للجزئي ، وقولنا بعض احليوان إنسان و بعض العدد زوج للجزئية و قولنا جزء 
   . ))3(ريا يف أصول الفقه فينبغي أن تعلمموضوع للجزء ، وهذه احلقائق حيتاج إليها كث

علم أنه قد اإذا أحطت علما بالفرق بني الستة ف (وقال يف العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم 
   وجد يف األوضاع العربية ألفاظ موضوعة للستة .

موع اخلمستني ، واملائة  فأمساء األعداد كلها موضوعة  ملا هو كل و جمموع ، كالعشرة 
موع املئني العشرة ، وكذلك بقيتها . وصيغ العموم موضوعة   موع العشرات العشرة ، واأللف 

ملا هو كلية ...، و أمساء األجناس : كاحليوان ،واأللوان ،والطعوم ،والروائح ، وغريها ، ألفاظ 
م يف أمساء األعالو موضوعة ملا هو كلي : حنو : سواد ، وبياض ، وحالوة ، وعطر ، وحنو ذلك ، 

البالد حنو : مكة ، واجلبال حنو : أحد ، واملالئكة حنو ، جربيل ، واآلدميني حنو : زيد ،. و 
  ق على كليهما أنه بعض ، فاجلزئية دصيعض موضوع ملا هو جزئية أو جزئي ، الب

  

                                                             
هـ) ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف 684انظر : اإلمام شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف( املتوىف سنة ) (1

  .و ما بعدها 28م ،ص:1997هـ 1418، 1األصول(بريوت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع)ط
هـ) ،العقد 684ن أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري املعروف بالقرايف (املتوىف سنة أنظر : اإلمام شهاب الدي) (2

هـ 1421، 1املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق الشيخ علي حممد معوض و الشيخ عادل أمحد عبد املوجود (بريوت : دار الكتب العلمية )ط
  . و ما بعدها 34م ، ص :2001

  . 30: ص ) (3
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ا خبالف لفظ اجلزء ، خاص مبا مبعض الكلية ، واجلزء بعض الكل فلفظ البعض شامل هل
  .) )1(يقابل الكل 

و األمر كذلك عند ابن جزي فبعد أن عرف كل من الكلية ، والكلي ، والكل ، واجلزئية ، 
ويسمي النحويون الكلي  (قال : )2(واجلزئي ، واجلزء كاملناطقة تطرق إىل ما يقابل بعضها يف اللغة 

عرف باأللف اجلزئي معرفة و أنواعها مخسة املضمر ، وأمساء اإلشارة ، والعلم ، وامل وننكرة ، ويسم
  . )3( )و الالم و املضاف إىل املعرفة

كما تطرق ابن النجار إىل بيان معىن الكلي و الكلية و الكل كاملناطقة و أشار إىل ما 
و يقال الكلية و اجلزئية ، والكلي و اجلزئي ، والكل و اجلزء ، فصيغة  (قال :  )4(يقابلها يف اللغة 

أمساء األعداد للكل ، وبعض العدد زوج للجزئية ، واألعالم و العموم للكلية ، والنكرات للكلي ، 
  .))5(للجزئي ، وما تركب من الزوج و الفرد كاخلمسة للجزء 

 : الكلية، الكلي، الكل ،الجزئية، الجزئي ،الجزء، عند اإلمامتعريف :الثاني المطلب
   وفي القاعدة. الشاطبي

يف عدة  اجلزئية، اجلزئي ،اجلزء ، الكل ،وظف اإلمام الشاطيب مصطلحات الكلية، الكلي     
ا، و كذا ما معناها من خالل توظيفه هلا  مواضع من كتابه املوافقات، فماهي املعاين اليت ارادها 

  يف بيانه للقاعدة.

  الشاطبي. تعريف: الكلية، الكلي، الكل ،الجزئية، الجزئي ،الجزء، عند اإلمام الفرع األول:

                                                             
  . 43ص : ) (1
  . 56-55انظر : تقريب الوصول إىل علم األصول،مرجع سابق، ص : ) (2
  . 55أنظر:نفس املرجع ، ص: ) (3
  . 114     112/  3أنظر : شرح الكوكب املنري ،مرجع سابق، ) (4
  . 133/  3نفس املرجع ، ) (5



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  52 

 

ه كتابلتعريف هذه املصطلحات رغم كثرة ترداده هلا ، واملتصفح ليب الشاطاإلمام مل يتطرق  
  ات على وجه اخلصوص يلمس ذلك ، وقد يرجع ذلك إىل األسباب التالية :املوافق

  :  أوال

ا مصطلحات منطقية و كذا لغوية  حيال فيها على  –كما هو احلال يف الكل و اجلزء   –إ
ال ينبين كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه   (مقدماته بأن  الشاطيب يفاإلمام مواضعها ، وقد أشار 

  . ))1( ،أو ال تكون عونا يف ذلك فوضعها يف أصول الفقه عاريةعليها فروع فقهية أو آداب شرعية 

يريد بذلك املسائل اليت ال تفيد مباشرة يف هذا العلم ، بل بوسائط فهو يلمح إىل أن 
ا كتابه فيه ا العون املباشر الذي جيعلها من األصول ،خبالف املقدمات املقدمات  اليت استهل 

  . )3(واملمثل هلا بـ : مسألة ابتداء الوضع ، ومسألة اإلباحة هل هي تكليف أم ال .. إخل )2(البعيدة 

  ا :ثاني

فكيف  –للعبارات األصولية  اتالشاطيب مل يكن وقافا عند احلدود وسرد التعريفاإلمام  أن      
واالعرتاضات عليها مث  اتريفتب األصول األخرى اليت تورد التعما هو معتاد يف كك - غريها ؟ب

اوز اإلمام الشاطيب هذا األمر ، حىت املقاصد اليت كان ـهذا حيزا مهما ، فقد جت الرتجيح و يأخذ
  .  )4(إىل إبرازها و التنظري هلا مل يقف عند تعريفها  يهدف

  ا :ثالث

                                                             
  .1/31املوافقات،مرجع سابق ،) (1
  .1/31للدراز،  2 أنظر : نفس املرجع، هامش) (2
  . 32/ 1أنظر : نفس املرجع ، ) (3
عطية قد تنبه لذلك  وإن كان عز الدين بن رغيبة يرى أن اإلمام الشاطيب قد عرف املقاصد ونقل تعريفه هلا ،ويضيف كذلك أن مجال الدين) (4

احثني الذين كتبوا يف املقاصد كادوا أن جيمعوا على أن اإلمام أيضا يف كتابه النظرية العامة للشريعة اإلسالمية ونقل تعريفه وعلق عليه ،رغم أن الب
ر الدين الشاطيب مل يضع تعريفًا للمقاصد .أنظر : د. عز الدين بن زغيبة،مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية، قدم له و راجعه الدكتور نو 

  .و ما بعدها 14م ، ص :2001هـ 1422، 1ديب: مركز مجعة املاجد للثقافة و الرتاث)  ط (صفريي 
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ــيف القالشاطيب كان يكتب اإلمام أن  اهلجري بعدما أشبعت مسائل األصول حبثا رن الثامن ــ
 فهمها ، فقد وجدت كتب و أصبحت التعاريف و احلدود ال خيلو منها مصنف فال عناء يف

  متخصصة لشرح املصطلحات العلمية يف شىت علوم الشريعة .
  : رابعا

الصطالحات ممن كانت اكتابه للعامة بل للمتخصصني الشاطيب مل يوجه  اإلمام أن 
ومن هنا ال يسمح للناظر يف هذا  (واضحة يف ذهنه ، فالتعريف ال حاجة إليها عنده قال : 

الكتاب أن ينظر فيه مفيد أو مستفيد ، حىت يكون ريان من علم الشريعة ، أصوهلا و فروعها ، 
عليه أن  خيفهكذا منقوهلا و معقوهلا ، غري خملد إىل التقليد و التعصب للمذهب ، فإنه إن كان 

  . )2()  )1(لب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض ،و إن كان حكمة بالذات نقي
  : خامسا
صياغة علم أصول الفقه  كان يرفض منحى املتكلمني واملناطقة يفالشاطيب  اإلمام أن        

الكالم اليت قد تطلسم املعىن صول يف قالب لغوي سليم بعيدا عن جداالت علم األ،وحياول تقدمي 
أن ما يتوقف عليه معرفة املطلوب قد  (، فقد عقد املقدمة السادسة من كتابه املوافقات لبيان 

 )3(باجلمهور، وقد يكون له طريق ال يليق باجلمهور و إن فرض حتقيقا يليق يكون له طريق تقرييب 

: " الكرب و به وقع البيان يف الشريعة قال عليه السالم  هو املطلوب،. وبني أن الطريق األول  )
 الصالة و السالم " ففسره بالزمه الظاهر لكل أحد و قد بني عليه )4(بطرق احلق و غمط الناس

بفعله و قوله على ما يليق باجلمهور وهي عادة العــرب و الشريعة عربية، وألن األمة أمية فال يليق 
تقريبات باأللفاظ املرتادفة فإن التصورات املستعملة يف الشرع إمنا هي ( )5(ا من البيان إال األمي

                                                             
  . 66/ 1املوافقات، مرجع سابق ، ) (1
؛ امساعيل احلسين، نظرية املقاصد عند  52؛ عبد الكرمي بو الشعر،مرجع سابق، ص:114-113انظر:حبيبة بوعوينة، مرجع سابق ، ص: ) (2

  .113م،ص:  1995-هـ1416 ،1فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي) ط(اإلمام الشاطيب حممد الطاهر بن عاشور
3) (1 /41- 42 .  
  ) من حديث عبد اهللا بن مسعود.90) ح(1/93اخرجه مسلم يف صحيحه( ) (4
  .1/42انظر: املوافقات، مرجع سابق، ) (5
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أن احلدود على ما شرطه أرباب احلدود يتعذر  (وأوضح  ) )1(وما قام مقامها من البيانات القريبة 
ا فيها : وهذا املعىن تقرر : وهو  ا ، ومثل هذا ال جيعل من العلوم الشرعية اليت يستعان  اإلتيان 

باريها ، فتسور اإلنسان يف معرفتها رمي يف عماية أن ماهيات األشياء ال يعرفها على احلقيقة إال 
)2( ( .  

  

  الفرع الثاني: تعريف الكلية، الكلي ، الكل، الجزئية، الجزئي، الجزء في القاعدة 

  . أنه مل يتطرق إىل تعريفهايبالشاط اإلمامسبق أثناء احلديث عن هذه املصطلحات عند        

القاعدة من خالل ما أورده اإلمام الشاطيب يف املسألة ستنباط تعريف هلا يف اولت وقد حا      
الثانية من كتاب األحكام، واليت أفردها للقاعدة، من خالل تقسيمه لألحكام الشرعية التكليفية 
اخلمسة، ومتثيله لكل قسم منها، فقد سوى بينها يف اإلطالق، واستعملها مبعنيني اثنني أتناوهلما 

  املعنيني.فيما يلي، وأحاول الربط بني 

الكلية أو الكلي أو الكل بالنظر إلى الجماعة أو في حق الجماعة، في مقابل الجزئية  :أوالً 
  .الجزء بالنظر إلى آحاد الناس أو في حق آحاد الناسأو أو الجزئي ، 

فاحلكم الشرعي التكليفي خيتلف من اجتماع الناس على الرتك أو الفعل، أو متاؤهلم على الرتك     
  شري إىل هذا املعىن عبارات اإلمام الشاطيب التالية:تل، إىل ترك أو فعل آحاد الناس، أو الفع

قال يف حديثه عن املباح باجلزء املندوب بالكل (كالتمتع بالطيبات من املأكل واملشرب      
.....مما سوى الواجب من ذلك، واملندوب املطلوب يف حماسن العبادات أو املكروه يف حماسن 

، فهو مباح باجلزء فلو ترك بعض األوقات مع القدرة عليه لكان جائزاً كما لو كاإلسراف العادات

                                                             
  .1/42 مرجع سابق، ،املوافقات ) (1
  .1/43نفس املرجع ، ) (2
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رع إليه.... وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك الشفعل، فلو ترك مجلة لكان على خالف ما ندب 
  .))1(لكان مكروهاً 

اس كلهم ذلك رضنا ترك النفباجلزء الواجب بالكل ( فلو  احاملب وقال وهو بصدد احلديث عن     
ا، فكان الدخول فيها واجب   )2(بالكل. ا، لكان تركًا ملا هو من الضروريات املأمور 

 اواملكلفني، ودليل ذلك أن واألحوالويقول ( فإن الكلي واجلزئي خيتلف حبسب األشخاص       
نا متالؤ إذا نظرنا إىل جواز الرتك يف قتل كل مؤد بالنسبة إىل آحاد الناس خف اخلطب ، فلو فرض

  .)3(الناس كلهم على الرتك، داخلهم احلرج من وجوه عدة )
الجزء باعتبار الشخص الواحد ،أو  الجزئي او الكلية او الكلي أو الكل او الجزئية أو: ثانياً 

  . في حق الشخص الواحد
 أو الكل مبعىن املداومة على الرتك أوفاحلكم الشرعي التكليفي خيتلف من الكلية أو الكلي       

  الفعل آلحاد املرات. أوالرتك اجلزئي، أو اجلزء، مبعىن  واجلزئية،أىل إاعتياده ،  الفعل أو
  وتشري عبارات اإلمام الشاطيب التالية إىل ذلك.     
  وفصل فيه: أمثلتهقال يف حديثه عن املندوب باجلزء الواجب بالكل بعد أن سرد       

إذا كان دائما، أما إذا كان يف بعض األوقات فال تأثري له ،  يف أوضاع الدين ا مجلة مؤثر( فالرتك هل
  ).)4(ظور يف الرتكحمفال 
ه بـ( القاتل عمداً إذا فعل ذلك مرة ، مع من  لويف حديثه عن احلرام بني اجلزئية والكلية مثل      

  ). )5(كثر ذلك منه وداوم عليه ، وما أشبه ذلك ، فإن املفسدة باملداومة أعظم منها يف غريها

                                                             
  .1/101املرافقات، مرجع سابق،  )( 1

  .1/101 نفس املرجع ،   (2)
  .1/106، املرافقات، مرجع سابق ) (3
  .1/102نفس املرجع ، )  (4
  .1/103نفس املرجع ،  ) (5
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م التفرقة بني املداوم عليه ، لمداومة تأثرياً ، مل يصح هللوقال يف تدليله للقاعدة : ( ولوال أن      
يداوم عليه وهو معىن  وما مل يداوم عليه من األفعال ..... وإن املداوم عليه اشد وأحرى منه إذا مل

  ). )1(يره يف الكلية واجلزئيةما تقدم تقر 
ن يف كون الكلية او الكلي أو الكل هو جنس الفعل من حيث فعل مجيع الناس ويشرتك املعنيا     

امه و ما ، او د أمرام الشخص على فعل و ألمر ما ، او تركهم مجيعًا لذلك األمر ، ومن حيث د
  على تركه .

  
 أواجلزء هو آحاد جنس الفعل ، من حيث ترك آحاد الناس ألمر ما ،  أوواجلزئية أو اجلزئي       

  .)2( أو تركه له آلحاد املراتما  ر، ومن حيث فعل الشخص ألم ه لهفعل
أمنا تكون بالنظر إىل اجلماعة ويف املعىن الثاين  األولباملعىن  ويفرتقان يف كون الكلية واجلزئية      

 إىل الشخص الواحد. تكون بالنظرإمنا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1/107  املوافقات ، مرجع سابق،  (1)
أنظر : األستاذ فريد االنصاري ، مصطلح املباح يف كتاب املوافقات أليب إسحاق الشاطيب ( فاس : جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، سايس   (2)

  .2/499اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة الدراسات اإلسالمية ، ظهر املهراز: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية معهد الدراسات املصطلحية ) : كلية 
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 بحسب الكلية والجزئية. الشرعية التكليفية حكاماأل اختالف : كيفيةلمبحث الثالثا

يتم من خالل هذا املبحث بيان كيفية اختالف كل من املباح، املندوب، املكروه، الواجب،         
  احلرام حبسب الكلية و اجلزئية، مع ايراد النماذج التطبيقية لذلك.

  بحسب الكلية والجزئية.: كيفية اختالف المباح  المطلب األول

، أن اإلباحة  )1(سألة الثانية من كتاب األحكام يف املوافقات الشاطيب يف املاإلمام  ذكر
ا األحكام األربعة الباقية : الندب ، الوجوب ، الكراهة ، احلرمة   )2(حبسب الكلية واجلزئية تتجاذ

     ، فينقسم املباح من حيث اجلزئية والكلية إىل أربعة أقسام :

  .: المباح بالجزء مندوب بالكلالفرع األول

جمموعة من االمثلة للمباحات باجلزء اليت تكون مندوبات بالكل و  ذكر اإلمام الشاطيب       
حاولت بيان وجه اندراج هذه االمثلة حتت القاعدة من خالل تنزيل هذه االمثلة على القاعدة حمل 

  الدراسة.

    األمثلة: أوال:

، واملشرب ،واملركب ، وامللبس ، الشاطيب بـ : التمتع بالطيبات من املأكل اإلمام  له مثل     
والذي : ليس من قبيل الواجبات كما إذا اقتضته ضرورة حفظ احلياة ، أو دفعت إليه حاجة رفع 

  احلرج ، وليس من املندوب املطلوب يف حماسن العبادات .

  . )3(وليس من املكروه يف حماسن العادات كاإلسراف يف بعض أحواله 

  القاعدة : : تنزيل األمثلة على ثانياً 

                                                             
  .و ما بعدها100/ 1أنظر :  ) (1
  . 100/ 1أنظر : ) (2
  .101-1/100 نفس املرجع ، انظر: ) (3
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ذه الطيبات  ، إذا مل يكن واحدا من هذه الثالثة ، يكون مباحا باجلزء مندوبا إن التمتع 
بالكل ،يف حق الشخص الواحد بعينه ، ويف حق اجلماعة ، فلو تركه الشخص يف بعض األوقات 

خالف ما مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل، فإن داوم على تركـه بأن تركه مجلة لكان على 
  الشرع إليه.   ندب
ففي احلديث : " إذا أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، وإن اهللا حيب أن يرى أثر      

  "  )2(" ، وقوله يف اآلخر حني حسن من هيئته : " أليس هذا أحسن ؟  )1(نعمته على عبده 

رجل حيب أن يكون " ، بعد قول الرجل : إن ال )3(ن اهللا مجيل حيب اجلمال وقوله : " إ
  ثوبه حسنا ونعله حسنة ، وكثري من ذلك .

  . )4(لو تركه الناس مجيعا و أخلوا به لكان مكروها و كذلك 

إال أنه يتعني اجلمع بني االعتباريني فلو كان ترك التمتع بالطيبات من بعض الناس و مل 
لواحد ذلك مجلة ليس يتمالوا على الرتك جائزا ليس مبكروه ، فإنه يدل على أن ترك الشخص ا

  مبكروه ، وقد سبق القول أنه ال ينبغي أن يرتكها الشخص مجلة بأن يداوم على تركها .

ا مندوبة  اإلمام وجوابه أن قول الشاطيب بأنه ال ينبغي أن يداوم الشخص على تركها أل
ا مندوبة بالكل ، فال يستفاد منه  بالكل ال يتناقض مع قوله بأن االجتماع على تركها مكروه أل

  جواز أن يرتكها الشخص الواحد كليا .

الشاطيب مع سياق اإلمام  عبد اهللا دراز ذلك إذ يبني أن مقتضى كالميقول األستاذ 
األحاديث السابقة يفيد " ...أنه مباح باجلزء مندوب بالكل يف حق الشخص الواحد بعينه . وقوله 

                                                             
ن حديث عمرو بن شعيب، وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، والرتمذي يف ) م7188)ح(4/150اخرجه احلاكم يف مستدركه( ) (1

  ) من حديث عمرو بن شعيب ،قال أبو عيسى:هذا حديث حسن.2819)ح (5/123سننه( 
  ).1620) ح( 2/910) من حديث جابر بن عبد اهللا، ومالك يف املوطأ(5418) ح ( 12/236أخرجه ابن حبان يف صحيحه( ) (2
  ) من حديث عبد اهللا بن مسعود.91) خ ( 1/93سلم يف صحيحه( أخرجه م) (3
  .  101- 100/ 1أنظر :املوافقات ، مرجع سابق، ) (4
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طلبه كفائي لو قام به البعض سقط عن الباقي . بعد لو تركه الناس مجيعا لكان مكروها يقتضي أن 

 ". )1( لو كان قادرا عليه فلم يفعله رأسا مل يكن مكروها ولعل األول هو املعول عليهو 

 ،على الرتك الواحد عليه املعنيان معًا بان ال يداوم الشخص لويبدو يل واهللا أعلم أن املعو  
املعنيان معًا  عمالإمام الشاطيب ، ر كالم اإلكما هو ظاه  ،وان ال جتتمع األمة كذلك على الرتك

.أأوىل من إمهال  ما معًا   حدمها، مادام ليس هناك تناقض يف األخذ 
، يف معرض حديثه عن كون تكاليف الشريعة  )2( ويف موضع آخر من كتابه املوافقات

  ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق ، ومقاصدها ثالثة : ضرورية ، حاجية ، حتسينية .
واحلاجيات هي اليت يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج 

أي ليس كل  –املكلفني على اجلملة  واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ، فإذا مل تـــراع دخل علـــى
بفقد  احلرج و املشقة و لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد احلاصل –املكلفني يدخل عليه احلرج بفقدها 

  . )3( الضروري
لحاجيات اليت من قبيل العادات بإباحة التمتع بالطيبات مما هو حالل ، مأكال و لمثل 

  . )4(مشربا و ملبسا ومسكنا و مركبا

على تركها مكروهة ، وكذا اإلجتماع  فهذه املباحات من قبيل احلاجي ، لذا كانت املداومة 
  ألن يف ذلك إخالال باملقصد احلاجي .

   .المباح بالجزء واجب بالكل :الثاني الفرع

جمموعة من االمثلة  اليت هي من قبيل املباح باجلزء الذي يصري واجبا  اإلمام الشاطيب ذكر        
  اندراج هذه االمثلة حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.بالكل، و قد حاولت بيان وجه 
                                                             

  ..  1، هامش 1/101  املوافقات ، مرجع سابق، :أنظر) (1
  .2/6أنظر :   )(2
  .  8/ 2أنظر : املوافقات ، مرجع سابق، ) (3
  . 2/8أنظر : نفس املرجع، ) (4
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  : األمثلةأوالً 

  الشاطيب بـ :اإلمام  مثل له 

 ل و الشرب األك -

 وطء الزوجات  -

 البيع والشراء  -

  ووسع ذلك ليشمل سائر وجوه االكتسابات اجلائزة أي املباحة :

 " . )M;  :  9  8  7<  L )1 "  كقوله تعاىل : -

 " . )M  %     $  #  "  !L  )2 "  وقوله تعاىل : -

 " . )M  c    b  a  `L  )3 "  وقوله تعاىل : -

  القاعدة :: تنزيل األمثلة على ثانياً 

  هذه األمثلة هي مباحات باجلزء واجبات بالكل .

فاألكل و الشرب يصدق عليه أحد وصفي القاعدة وهو عامل املداومة ، إذ ال جيوز أن 
لنفس ،فلو تركه الشخص ايداوم الشخص على تركه ألنه واجب بالكل ملا فيه من حفظ ضروري 

اإلباحة باجلزء ، شريطة أن ال يداوم على  يف بعض األحوال أو األزمان لكان مباحا و هو معىن
الرتك فمن تركه دائما و كليا كان تاركا للواجب كما كان تاركا للمندوب يف التمتع بالطيبات فيما 

  سبق احلديث عنه.

                                                             
  .  275ية : البقرة اآل) (1
  . 96املائدة اآلية :  )(2
  . 1سورة املائدة  اآلية :  )(3
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وما قيل يف األكل و الشرب يقال يف وطء الزوجات فتحرم املداومة على ترك الوطء من 
على ترك الوطء تعطيل ملقصد ضروري وهو حفظ النسل ، قبل الشخص الواحد ، فإن املداومة 

وإضرار بالزوجني ، ألن من مقــاصد النكاح إضافة إىل حفظ النسل و تكثريه ،االستمتاع وإحصان 
الشاطيب بعبارة وطء الزوجات عقد النكاح ،ألنه مثل به للمندوب اإلمام الزوجني ، وال يقصد 

  عنه هناك .باجلزء الواجب بالكل ، وسيأيت احلديث 

يمة األنعام ، فيصدق عليها املعىن و أما يف البيع والشراء ، والصيد        من معاين  اآلخرإباحة 
نسان منها ما يشاء ويرتك اإل، فهذه مباحات يتخري  اجلماعةالقاعدة وهو الكليـــة و اجلزئية باعتبار 

على الرتك داوموا أو  جتمع األمةـة أن ال منها ما يشــــاء ، فال ضرر يف ترك بعض الناس هلا ، شريطــ
ا ،  مل يداوموا ، " فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك ، لكان تركا ملا هو من الضروريات املأمور 

  ."  )1(  فكان الدخول فيها واجبا بالكل

وهو لمباح باجلزء املندوب بالكل ، لوقد يقال ما الفرق بني املثالني ، السابق الذي مثل به       
التمتع بالطيبات من املأكل و املشرب و...، واملباح املمثل به هناك على أنه واجب بالكل ، وهو 

  األكل والشرب .

وجوابه جنده يف اجلزء الثاين من كتابه املوافقات يف معرض حديثه عن كون التكاليف الشرعية       
الشاطيب يف هذه املسألة إلمام اوالتحسينية ، إذ ساق  د الضرورية واحلاجيةفظ املقاصوضعت حل

ا تفيد يف تصوير ( الضرورية، احلاجية، التحسينية) عددا كبريا من األمثلة للمراتب الثالثة  ومكمال

  . )2(  القاعدة

ففي حديثه عن الضروريات اليت ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر 
ارج وفوت حياة و يف اآلخرة فوت النجاة والنعيم ، مصاحل الدنيا على استقامة ، بل  على فساد و

                                                             
  . 1/101أنظر : املوافقات، مرجع سابق ،) (1
  . و ما بعدها 6/  2  ) (2



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  62 

 

والرجوع باخلسران املبني وحفظها يكون من جانب الوجود ، بإجياد ما يقيمها و من جانب العدم 
      )2( فظها يف العبادات والعادات واملعامالت واجلناياتحل،مثل  )1( بإعدام ما يهدمها

فظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول املأكوالت قال : " والعادات راجعة إىل ح

  ...".)3( امللبوسات و املسكونات ، وما أشبه ذلكو املشروبات ،و ،

وتعقبه دراز شارحا : " أي أصل تناول الغداء الذي يتوقف عليه بقاء احلياة والعقل ، 
يكون تركه غري خمل وملبس ... إخل أي مما  مأكلوسيأيت يف احلاجيات التمتع بالطيبات من 

  " .     )4(  بالنفس والعقل و لكنه يؤدي إىل الضيق واحلرج ، فالفرق بني املقامني واضح

وإمنا حرم االجتماع على تركه  ،)5(ومثل للحاجيات اليت من قبيل العادات بإباحة الصيد 
ا أنه يعتمدونه يف غدائهم ،كموعلى من بون منه ّس تكألن ذلك يدخل مشقة كبرية على من ي

ا على عباده و لذا جعله  الشاطيب يف رتبة احلاجي اإلمام تعطيل ملنافع اهللا سبحانه وتعاىل اليت من 
فيكون مباحا باجلزء فقط أما بالكل فهو واجب و قوله السابق : " فلو فرضنا ترك الناس كلهم 

ا ، فكان الدخول فيها واج   " . )6( با بالكلذلك ، لكان تركا ملا هو من الضروريات املأمور 

و   ياتلضرور لة تمالصيد من قبيل احلاجي ألن " احلاجيات كالت هال يتعارض مع اعتبار 

  " . )7( كذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات ، فإن الضروريات هي أصل املصاحل

                                                             
  . 6/  2أنظر :  ) (1
  .8-7/ 2أنظر : ) (2
  . 7/ 2 مرجع سابق املوافقات:) (3
  .2،هامش  7/ 2نفس املرجع، ) (4
  . 8/ 2 ،نفس املرجع أنظر ) (5
  .108/ 1نفس املرجع، ) (6
  . 2/10نفس املرجع ، ) (7
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ومثل لرتبة الضروريات من املعامالت بانتقال األمالك بعوض أو بغري عوض ، بالعقد على 

  . )1( و املنافع ، أو األبضاعالرقاب ، أ

وقيد دراز اعتبار هذه األمثلة من الضروري " ... باملقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس 
ذا املقدار من الضروري ...، أما مطلق البيع مثال فليس من الضروري بل من  واملال ، فهي 

  ..." . )2( احلاجي
كرر التمثيل ملكمالت البيع يف   ويف معرض حديثه عن مكمالت الضروريات واحلاجيات

قسم الضروريات واحلاجيات قائال " كل مرتبة من هذه املراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة و...فأما 
األوىل: ....والقيام بالرهن واحلميل واإلشهاد يف البيع إذا قلنا إنه من الضروريات ، وأما الثانية 

  ..."  )3( إلشهاد والرهن واحلميل من باب التكملة:...وإن قلنا: إن البيع من باب احلاجيات ،فا
الشاطيب أن البيع معدود من قبيل الضروريات أو من قبيل اإلمام يستفاد من تتبع كالم 

احلاجيات ،وقد يفسر كذلك على أن منه ما هو من رتبة الضروريات ومنه ما هو من رتبة 
فيحرم  ،فقط أما بالكل فهو واجباحلاجيات حسب ما ارتآه دراز ، وهلذا كان مباحا باجلزء 

االجتماع على تركه ،ألن يف االجتماع على تركه إخالال بالضروري مباشرة إن كان من قبيل 
الضروري ، وبالضروري بصورة غري مباشرة إن كان من قبيل احلاجي ، ألن احلاجيات كما سبق 

  .اإلشارة إليه كالتتمة للضروريات اليت هي أصل املصاحل
، إذ حيرم االجتماع على تركه اح باجلزء الذي يكون واجبا بالكلة هنا إىل أن املببقي اإلشار 

يفيد أنه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقني ، وإذا تركه الكل أمثوا لرتكهم 
  للواجب .

                                                             
  .2/7،املوافقات ، مرجع سابق )(1
  .3،هامش 2/7،مرجع سابق  املوافقات:) (2
  .10-2/9نفس املرجع،) (3
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الشاطيب اعترب فروض الكفاية مندوبات على األعيان ، ومل يعتربها مباحات اإلمام إال أن 
لى األعيان ، فكيف التوفيق بني كالمه ؟ أتطرق لذلك عند احلديث عن املندوب باجلزء الواجب ع

  . بالكل فليطلب هناك
   .: المباح بالجزء مكروه بالكل الثالث الفرع

جمموعة من االمثلة على املباحات باجلزء اليت تكون مكروهات بالكل،  ذكر اإلمام الشاطيب        
  ه دخوهلا حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.و قد حاولت بيان وج

  : األمثلة :أوالً 
  مثل له اإلمام الشاطيب بـ:

 التنزه يف البساتني . -

 مساع تغريد احلمام . -

 مساع الغناء املباح . -

 . اللعب باحلمام وغريها -

 : تنزيل األمثلة على القاعدة : ثانيا

ما ما ،أو يف حالة ما ، فإن فُعلت مثل هذه األمور مباحات باجلزء فال حرج يف فعلها يو 
دائما كانت مكروهات ،ونسب فاعلها إىل قلة العقل ،وإىل خالف حماسن العادات ، وإىل 

  .)1(اإلسراف يف فعل ذلك املباح

فاملالحظ أنه اعترب يف املباح باجلزء املكروه بالكل أحد وصفي القاعدة فقط ،وهو عامل 
الشخص على فعلها ، بدليل قول دراز :" يف هذا القسم املداومة و عدمها ، فيكره أن يداوم 

  "  )2(والذي بعده ، جعل الكالم يف الشخص الواحد جزئيا وكليا فتنبه 

                                                             
  . 102/  1 مرجع سابق ) أنظر : املوافقات ،(1
  .1، هامش 1/102) نفس املرجع،(2
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،  مامم ،ومساع الغناء املباح ،واللعب باحلفإدامة التنزه يف البساتني ، ومساع تغريد احلما
طالب بشغله مبا يفيده يف دنياه مضيعة للوقت فيما ال نفع فيه ، والوقت حمسوب على اإلنسان م

وأخراه ، ألن دنياه طريق ألخراه ، فإن فعل ذلك مرة أو مرات معدودة تروحيا على النفس ، فهو 
  يف حدود املباح فال حرج .

والتحسينية فلم فإن هذه األمور ال ختدم مقصدا من املقاصد الثالثة الضرورية واحلاجية 
تكن مطلوبة ، بل هي ترجع إىل نيل حظ عاجل ، فإن داوم عليها كانت هادمة هلذه املقاصد ، 

ا مورث للرعونة املضعفة للعقل والذي حفظه من قبيل الضروري . األ   شغل الوقت 

ا اجلزئية ، فقد خيدم هذه املقاصد ، وإال كانت مكروهة أ و أما إباحة هذه األمور يف صور
خادمة هلذه  اجلزئية حمرمة باجلزء كذلك ، فلما كانت مباحة باجلزء ، دل ذلك على أن إباحتها

ا  ا قد تقوي على العبادة اليت هي من املقاصد الضرورية " حفظ الدين " ، أل قد املقاصد ، فإ
 اجلزءتبعث على النشاط واالرتياح بعد أن ينفس اإلنسان عن نفسه أحيانا و لذا كانت مباحة ب

  . فقط

ويف موضع آخر من كتابه املوافقات، يعدد اإلمام الشاطيب الوجوه اليت يقع عليها ترك النيب 
صلى اهللا عليه وسلم بأن " منها الرتك ملا ال حرج يف فعله بناءاً على أن ما ال حرج فيه باجلزء منهي 

"  )1(ت من دد وال دد مين عنه بالكل، كإعراضه عن مساع غناء اجلاريتني يف بيته، ويف احلديث"لس
  .).)2(والدد اللهو وإن كان مما ال حرج فيه، فليس كل ما ال حرج فيه يؤذن فيه

إن املباح باجلزء الذي يكون مكروهًا أو حرامًا بالكل هو املباح مبعىن رفع ) 3(وسيأيت الحقاً 
  احلرج يف الفعل، وليس املباح مبعىن التخيري بني الفعل والرتك.

                                                             
د القاسم بن سالم: الدد هو اللعب و ) من حديث أنس بن مالك، وقال أبو عبي20754)ح(10/217 ) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى( (1

) وقال: وفيه حيىي بن حممد بن قيس وقد وثق، ولكن 8/226)، واهليثمي يف جممع الزوائد (418)ح(1/132اللهو، والطرباين يف املعجم األوسط(
  قد تابعه عليه غريه. ذكروا هذا احلديث من منكرات حديثه، وقال الذهيب:

2)  (4/51 -52.  
  من هذه املذكرة.  الفرع االول من املطلب الثاين يف املبحث الثاين من الفصل الثاين) أنظر:  3(
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  .: المباح بالجزء حرام بالكلبعالفرع الرا

جمموعة من االمثلة على املباحات باجلزء اليت تكون حمرمات بالكل،  ذكر اإلمام الشاطيب           
  و قد حاولت بيان وجه دخوهلا حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.

  : األمثلة :أوالً 

ا " كاملباحات اليت تقدح الشاطيب أمثلة هلذه املباحات ، واكتفى بالقاإلمام مل يسق  ول أ
وقد مثل األستاذ الرسيوين هلابـ( احرتاف بعض يف العدالة املداومة عليها ، وإن كانت مباحة " .

بًا يف لفيصري اإلنسان حرفته " العب" وتصري حياته لع –لبعض انواع اللعب –اليوم  –الناس 
من كل أيامهم أو  -ساعات الطوالوقريب من هذا ، ما يداوم عليه بعض الناس من قطع ال لعب،

  .).)1(يف املقاهي وما أشبهها من توافه االمور وسفاسفها –معظمها 

  . )2(باالكل يف السوق، وبالتطفيف يف حبة املريين ومثل هلا األستاذ اجلياليل

ازفة يف الكالم، واعتياد احللف، وشتم حممد ومثل هلا األستاذ  مصطفى الزحيلي بـ(ا
، ومثله األوالد، فإ  األكلا مباحة يف األصل، ولكن اإلكثار منها واإلعتياد عليها يصبح حرامًا

  ). )3(شبع مما يؤدي إىل التخمة واملرضفوق ال

ويضيف األستاذ الريسوين أن هذا النوع قد يصعب التسليم به، خاصة وأن اإلمام الشاطيب 
ه، ففي كل منها املداومة على بعض مل ميثل له ومل يدلل له، كما يصعب التفريق بينه وبني سابق

ا حينئذ  املباحات، واعتربها تلك املباحات اليت تصري حمرمة باإلدمان عليها واإلفراط فيها، كو
تصري هوى متبعًا وآفة مستحكمة ومضيعة للعمر، ويف هذا من موجبات التحرمي ما ال خيفى وذكر 

ا قبل قليل    .)4(األمثلة اليت اورد

                                                             
  .146) د. أمحد الريسوين ، مرجع سابق،ص:(1

  .156) أنظر : د.اجلياليل املريين ، مرجع سابق، ص: (2
  .384 ، ص :ق) أ.د. مصطفى الزحيلي ، مرجع ساب (3
  .146) أنظر : د.أمحد الريسوين ، مرجع سابق، ص: ( 4
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اإلمام الشاطيب وإن مل ميثل هنا فإنه مل يقل يف املباحات اليت تكون مكروهة  ويف احلقيقة ان
ا تق العلماء يف املباحات ما قاله  ةيف العدالة كما قال هنا، وينظر هنا الستحضار أمثل دحللكل ا

ضل اليت تقدح املداومة عليها يف العدالة ألن استدامتها من قبيل احلرام،وإن كان املوضع حيتاج إىل ف
  نظر لتمحيص تلك املباحات اليت يقصدها اإلمام الشاطيب.

  : تنزيل األمثلة على القاعدة : ثانياً 

ا تصري حراما ، أي  املباحات اليت تقدح يف العدالة املداومة عليها ، مل تكن كذلك إال أل
إال  تقدحا ال الشاطيب : " فإاإلمام صغرية باملداومة فيخرج صاحبها عن هيئة العدالة ، هلذا قال 
صاحبها جمرى الفساق ، وإن مل  يبعد أن يعد صاحبها خارجا عن هيئات أهل العدالة ، وأجر 

  "  )1(يكن كذلك ، وما ذلك إال لذنب اقرتفه شرعا 

الغزايل : إن املداومة على املباح قد تصريه صغرية ، كما أن املداومة  اإلمام و استشهد بقول
  . )2(ومن هنا قيل ال صغرية مع اإلصرار على الصغرية تصريها كبرية ، 

بحسب الكلية كيفية اختالف: المندوب، المكروه، الواجب، الحرام :  نيالثاطلب الم
  والجزئية. 

 طلبإىل األقسام األربعة السابقة الذكر يف املاجلزئية و الكلية  حبسبكما خيتلف املباح       
  .اجلزئيةو الواجب ،واحلرام ، حبسب الكلية واملكروه ،و  السابق ، خيتلف كذلك : املندوب ،

فاملندوب باجلزء واجب بالكل ، واملكروه باجلزء حرام بالكل ، والواجب باجلزء أشد وجوبا 
  بالكل أو فرض بالكل ، واحلرام باجلزء أشد حترميا بالكل .

  

                                                             
  . 102/ 1) املوافقات ،مرجع سابق، (1
  . 102/  1) نفس املرجع ،(2
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   .: المندوب بالجزء واجب بالكلالفرع األول

باجلزء اليت تكون واجبات  املندوباتموعة من االمثلة على جم ذكر اإلمام الشاطيب               
  بالكل، و قد حاولت بيان وجه دخوهلا حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.

  : األمثلة :أوالً 

  الشاطيب باألمثلة التالية :اإلمام مثل له 

 اآلذان يف املساجد اجلوامع أو غريها  -

 صالة العيديـن  -

 صالة اجلماعة  -

 وع صدقة التط -

 النكــــاح -

 الوتـــــر -

 الفجـــــر -

 العمــــرة -

 سائر النوافل والرواتب -

  : تنزيل األمثلة على القاعدة : اً ثاني

هذه األمثلة منها ما يصدق عليه أحد وصفي القاعدة دون اآلخر ، ومنها ما يصدق عليه 
  .الوصفان

هو مندوب يف حق كل  فاآلذان يصدق عليه معىن الكلية و اجلزئية باعتبار االجتماع ، إذ 
فال جيوز أن جتتمع كل املساجد على ترك اآلذان ألنه  ،األمة ككلعلى مسجد لكن واجب 

لشعائر اإلسالم ، اً ...إظهار (واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني ألن فيه 
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قوم حىت يصبح ولذلك يستحق أهل املصر القتال إذا تركوه...كما كان عليه السالم ال يغري على 
  . ) )1(،فإن مسع آذانا أمسك ،وإال أغار 

 (قال :  حيث على كونه واجبا وسيلة ال مقصدا، )2(و نص صراحة يف موضع آخر 
وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا و هو أعظمها ، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود 

  . ) )3(م مع الصالة ،كـ...، و اآلذان للتعريف باألوقات و إظهار شعائر اإلسال
واجلزئية باعتبار االجتماع  معىن الكلية وكذلك احلال بالنسبة للنكاح ، فإنه يصدق عليه

فهو مباح باجلزء ال ضرر إن تركه بعض الناس أما االجتماع على تركه فمحرم ألنه واجب بالكل ، 
ء النوع اإلنساين ، وما هو مقصود للشارع ، من تكثري النسل ، وإبقا فيه مما ...ال خيفى ما(إذ 

  . ) )4(أشبه ذلك 
وقد سبق يف املباح باجلزء الواجب بالكل التمثيل بوطء الزوجات ،وهنا اعترب النكاح مندوبا 
باجلزء واجبا بالكل ، ومثة فرق فالدخول يف عقد النكاح مندوب يف حق كل فرد واجب على 

اح يف املرة أو املرات واجب بالكل ال اجلماعة ، حيرم اجتماعها على الرتك ، ووطء الزوجات مب
جيوز املداومة على تركه ، أو حيمل كالمه هناك على أنه قصد بوطء الزوجات النكاح ، ألن النكاح 

  تعرتيه األحكام اخلمسة و اليت منها اإلباحة والندب ، واهللا تعاىل أعلم .
على بغري عوض ، بالعقد  ومثل يف موضع آخر للضروري من املعامالت بانتقال األمالك بعوض أو

  . )5(بضاع الرقاب ، أو املنافع ، أو األ

فلما كان النكاح يف رتبة الضروري ، كانت إباحته باجلزء فقط ،إذ جيوز للشخص الدخول فيه       
   .على تركه ألنه إضرار باملقصد الضروريالناس جتماع إكما جيوز له تركه ،أما بالكل فيحرم 

                                                             
  . 102/  1) املوافقات ،مرجع سابق ، (1
  .1/117) أنظر : نفس املرجع، (2
  .1/117) نفس املرجع،(3
  .1/102املوافقات،مرجع سابق، ) (4
  .2/7جع، ) أنظر : نفس املر (5
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يف جبة بالكل اصدق عليها وصفي القاعدة ،فهي مندوبة باجلزء و أما صالة اجلماعة ، في
...داوم على تركها جيرح ، فال تقبل شهادته ، ألن يف تركها مضادة (فمن  حق الشخص الواحد

م على ترك اجلماعة فهم أن حيرق او إلظهار شعائر الدين .وقد توعد الرسول عليه السالم من د

م     )..ن جتمع األمة على تركهاجيوز أ ال إذ،.  )1(عليهم بيو

الشاطيب عند حديثه عن املندوب باجلزء الذي يكون واجبا اإلمام إىل أن  التنبيهوينبغي 
الكلية واجلزئية يف اآلذان باعتبار االجتماع ،ويف  كيف تكون  ، سرد األمثلة موضحا )2(بالكل 

الرتك هلا  (بل اكتفى بالقول أن  اجلماعة ، ومل يتكلم عن البقية كيف تكون الكلية واجلزئية فيها ،
يف أوضاع الدين إذا كان دائما ،أما إذا كان يف بعض األوقات ،فال تاثري له ،فال حمظور  اً مجلة مؤثر 
  . ) )3(يف الرتك 

فالكلية واجلزئية يف كل من: صدقة التطوع، الوتر، الفجر، النوافل الرواتب، تكون يف حق 
ا واجبة بالكل. الشخص بعينه، فيحرم ان يداوم الش يف صالة العيدين  أماخص على تركها أل

،فكما حيرم ان يداوم الشخص على تركها بأن يرتكها   فتصدق عليها الكلية واجلزئية باعتبارين معًا
كلية،فإنه كذلك حيرم على اجلماعة أن جتتمع على تركها الن يف ذلك إسقاطًا لشعرية من شعائر 

  الدين.

الكلية  دراز اعترب ومهما وصف الكلية واجلزئية باعتبار عامل االجتماع ، يالئفأما العمرة       
ا واجبة بالكل عند تصرحيه ،أن  واجلزئية يف العمرة مبعىن املداومة أي حيرم املداومة على تركها أل

إما كفائيا كاآلذان و إقامة اجلماعة ،وإما عينيا كباقي  (الوجوب بالكل يف هذه املنــدوبات يكون 
  .). )4(ألمثلة إال ما يأيت بعد يف النكاح فوجوبه كفائي بقدر ما يتحقق منه مقصود الشارع ا

                                                             
  .1/102املوافقات ، مرجع سابق،) (1
  .1/102) أنظر: نفس املرجع،(2
  .1/102،املوافقات ، مرجع سابق، ) (3
  .02، هامش 1/102، نفس املرجع ) (4



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  71 

 

األخذ مبا (الشاطيب يف موضع آخر للعبادات اليت هي من قبيل التحسيين وهو اإلمام ومثل 
يليق من حماسن العادات ،وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات وجيمع ذلك 

  . ))1(ارم األخالققسم مك

املداومة على ترك  تبات ،لذا كانر مثل له بالتقرب بنوافل اخلريات من الصدقات و الق
أن  (صدقة التطوع حمرمة إلخالهلا بالتحسيين اخلادم للحاجي اخلادم بدوره للضروري ، إذ 

 احلاجيات كالتتمة للضروريات وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات ،فإن الضروريات هي
  . ) )2(أصل املصاحل 

ومثل ملكمل الضروري بأمثلة منها إظهار شعائر الدين ، كصالة اجلماعة يف الفرائض 
، فلما كانت صالة اجلماعة من مكمالت الضروري الذي هو الصالة ، كانت املداومة )3(والسنن 

  ذلك . على تركها حمرمة و كذا االجتماع على تركها فيه هدم لشعرية من شعائر الدين فحرم

ا ال تسقط حىت مع اإلمام اجلائ ، ففي سياق حديثه عن  )4( روألمهية صالة اجلماعة ، فإ
  .)5(األصل و ما يكمله  وأن التكملة إذا عادت على أصلها باإلبطال فال يصح اعتبارها 

...ما جاء من األمر بالصالة خلف والة  (أمثلة توضح ذلك منها اإلمام الشاطيب ساق 
سنة اجلماعة ، واجلماعة من شعائر الدين املطلوبة ، والعدالة مكملة ذلك ترُك  يف ترِك السوء فإن 

، فصالة اجلماعة مكملة لضروري الصالة و  ) )6(ال يبطل األصل بالتكملة فلذلك املطلوب . 

                                                             
  .2/09املوافقات ، مرجع سابق،) (1
  .2/10، املوافقات، مرجع سابق ) (2
  .2/10) انظر: نفس املرجع،(3
، والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم ، برًا كان او  ) قال رسول صلى اهللا عليه(4 وسلم : " اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري، برًا كان أو فاجرًا

، وإن عمل الكبائر " أخرجه أبو داود قال صاحب كتاب الغماز اللماز يف املوضوعات: حديث الصالة خلف كل بر وفاجر قد ورد من طرق  فاجرًا
  ليس يف ذلك شيء يصح عنه صلى اهللا عليه وسلم، وسئل أمحد عنه فقال : ما نعرفه أه..قال الدراقطين والعقيلي: 

  .2/10) أنظر : نفس املرجع ،(5
  .2/12، نفس املرجع ) (6
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العدالة يف اإلمام مكملة لصالة اجلماعة ، فال تسقط صالة اجلماعة بسقوط مكملها الذي هو 
  .)1(هو ما أكده دراز  العدالة و

الشاطيب يف املندوب اإلمام  )2(توسع يف املوافقات  و يف املسألة السابعة من كتاب األحكام
الذي يكون واجبا بالكل ، فجعله شامال لغري السنن املؤكدة و رواتب النوافل اليت اقتصر عليها يف 

  وظفة فيها .املسألة الثانية من كتاب األحكام و اليت سبق ذكر األمثلة امل

اعتربته اعتبارا أعم من االعتبار املتقدم وجدته خادما للواجب ، إذا املندوب  (فصرح أن 
ألنه إما مقدمة له ، أو تكميل له ، أو تذكار به ، كان من جنس الواجب أوال ، فالذي من جنسه 

  ئضها .كنوافل الصلوات مع فرائضها ، ونوافل الصيام و الصدقة و احلج و غري ذلك مع فرا

والذي من غري جنسه كطهارة اخلبث يف اجلسد و الثوب و املصلى ، والسواك ، وأخذ الزينة ، وغري 
عين ، مع الصيام يذلك مع الصالة ، وكتعجيل اإلفطار ، وتأخري السحور ، وكف اللسان عما ال 

  ، و ما أشبه ذلك .

مندوب يكون مندوبا فإذا كان كذلك فهو الحــق بقسم الواجب بالكل و قلما يشد عنه 
  ).. )3(لكن ما تقدم مغن عنه حبول اهللا تعاىل و بالكل و اجلزء ، وحيتمل هذا املعىن تقريرا ، 

واعرتض دراز على هذه التوسعة ، واالعرتاض و اإلجابة عنه يف الفصل املوايل حبول اهللا 
  . )4(تعاىل 

ا على ضربني :عن احلقوق الواجبة على ا و بصدد حديث اإلمام الشاطيب          ملكلف و أ

                                                             
  .3،هامش 2/12املوافقات ، مرجع سابق،) أنظر : (1
  .1، هامش 1/117) على حد تعبري األستاذ دراز، انظر: (2
3) (1/117.  
  من هذه املذكرة. لثاين من املطلب الثاين من املبحث الثالث يف الفصل الثاين الفرع ا) أنظر : (4
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/ ما كان من حقوق اهللا تعاىل ، كالصالة والصيام واحلج  وهي حقوق حمدودة ومقدرة شرعا 1
  ترتبت دينا عليه حىت خيرج عنها .و فلزمت لذمة املكلف ، 

/ ما كان من حقوق اآلدميني ، كالديون والنفقات ،والنصيحة ، وإصالح ذات البني ، وما 2
ا ال ترتتب  ،احلقوق غري حمدودة فهي الزمة للمكلف أشبه ذلك ، وهذه ا ،غري أ وهو مطلوب 

   )1( .يف ذمته

ض ألحدمها وهو حمل اجتهاد كالنفقة على ح/ ما كان آخذا بشبه من الطرفني السابقني فلم يتم3
  .األقارب والزوجات

ول أنه طلب مقدر األ صلرمبا انضبط الضربان األوالن بطلب العني والكفاية ، فإن حاو  (قال : 
العارض يف الدين وأهله إال أن هذا  دعلى كل عني من أعيان املكلفني ، وحاصل الثاين إقامة األو 

الثاين قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عني ، ولكنه ال يصري طلبا متحتما يف الغالب إال عند كونه  
فهو مندوب ،وفروض الكفايات كفاية ، كالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القرىب وأما إذا مل يتحتم 

  . ) )2(مندوبات على األعيان ، فتأمل هذا املوضع 

الشاطيب هنا اعترب فروض الكفايات مندوبات على األعيان فهي مندوبات باجلزء اإلمام ف 
ُ مع ما قاله آنفا يف حديثه  َْشُكل واجبات بالكل مبعىن حرمة االجتماع على تركها ، إال أن هذا ي

ا فروض كفائية على عن املباحات ب اجلزء اليت تكون واجبات بالكل حيرم االجتماع على تركها ، فإ
  الكل ومباحات يف حق األعيان. 

واجبًا  بل قد يكون وجوابه أن فرض الكفاية قد يكون مباحا باجلزء وقد يكون مندوبا باجلزء       
،إذ بني أن واجب الكفاية "...قد  آنفاً وهو ما أكده دراز يف تعقيبه على الفقرة املنقولة  ،باجلزء

يكون خمريا باجلزء كالصناعات املختلفة اليت هلا أثرها يف إقامة العمران وقد يكون مندوبا باجلزء  

                                                             
  .1/121أنظر : املوافقات، مرجع سابق، ) (1
  .125-1/124، املوافقات، مرجع سابق ) (2
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كالعدل واإلحسان وسائر النوافل والنكاح و غريها مما تقدم يف املندوب باجلزء ولكن هذا الثاين إمنا 
الغالب وقد يكون متحتما جزئيا كالعدل بالنسبة لألمري  يكون واجبا كفاية إذا نظر إليه كليا يف

نفسه فهو مطلوب بإقامة العدل جزئيا أيضا طلبا حتما إال أن قوله وفروض الكفايات مندوبة على 
األعيان ليس كليا بل قد تكون مندوبة وقد تكون خمريا فيها كما سبق يف فصله وكما أشرنا إليه يف 

لكفاية قد يكون خمريا باجلزء وقد يكون مندوبا باجلزء ،وال يتحتم هذه اجلملة و ملخصه أن فرض ا
إال بالكل ، وقد يتحتم على البعض أيضا نادرا و يبقى بعد هذا أنه يقتضي أن مؤدي فرض 
الكفاية إمنا يثاب عليه ثواب املندوب فإن تركه الكل عوقب عليه اجلميع ، وقد ال يثاب عليه 

  .".)1(خمريا فيه فتأمل هذا املوضع جيدا الفاعل ، وذلك إذا كان باجلزء

فالفرق بني الواجب الكفائي الذي يكون مندوبًا باجلزء والواجب الكفائي الذي يكون  
مباحًا باجلزء إمنا هو من حيث ترتب الثواب يف األول دون الثاين، إذ ال ثواب يف فعل املباح 

  خبالف املندوب.

ادة على ما سبق بسد اخلالت ،ودفع حاجات ومثل اإلمام الشاطيب لفروض الكفايات زي
  . )2(احملتاجني ،وإغاثة امللهوفني ،وإنقاذ الغرقى، واجلهاد، واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر 

ا داخلة حتت  ففروض الكفاية إمنا كانت واجبة بالكل حيرم االجتماع على تركها ،أل
فظ حبفظه الضروريات بدليل قول اإلمام التحسينات اليت حبفظها حيفظ احلاجي ،والذي بدوره حت

" ...فالضرب األول الحق  - دائما يف سياق حديثه عن احلقوق الواجبة على املكلف–الشاطيب 
بضروريات الدين ، ولذلك حمض بالتقدير والتعيني ،والثاين الحق بقاعدة التحسني والتزيني 

                                                             
  .2هامش  125/ 1   املوافقات، مرجع سابق ) (1
ا هنا لعالقتها وهذه األمثلة مل يوردها يف املس  122/ 1.نفس املرجع ، ) أنظر :(2 ألة الثانية من كتاب األحكام املخصصة للقاعدة وأورد

  باملوضوع واقتصرت يف األمثلة السابقة يف الفرع األول على ما نص عليه صراحة كمثال للمكروه باجلزء الواجب بالكل   .
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 بسبب متني فال بد فيه من النظر يف  ،ولذلك وكل إىل اجتهاد املكلفني ، والثالث آخذ من الطرفني
  " . )(1مأعل –تعاىل  -كل واقعة على التعيني واهللا 

ويتساءل اإلمام الشاطيب يف كتابه اإلعتصام، وهو بصدد احلديث عن البدع الرتكية اليت 
، هل يسمى متندرج ضمن حد البدعة" فإن قيل : فتارك املطلوبات الش دعًا تبرعية ندبًا أو وجوبًا

التارك للمطلوبات على ضربني: احدمها: ان يرتكها لغري التدين إما كسالً أو  أن. وجييب" '')2(او ال
تضييعًا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إىل املخالفة لألمر، فإن كان يف 

، وإن كان كليًا  فمعصية واجب فمعصية، وإن كان يف ندب فليس مبعصية، إذا كان الرتك جزئيًا
  ". )3(حسبما تبني يف األصول

   .: المكروه بالجزء حرام بالكل الثانيالفرع 

جمموعة من االمثلة على املكروهات باجلزء اليت تكون حمرمات بالكل،  ذكر اإلمام الشاطيب        
  و قد حاولت بيان وجه دخوهلا حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.

  : األمثلة : أوالً 

  الشاطيب باألمثلة املوالية :مام اإلمثل له 

 اللعب بالشطرنج ،والنرد ،بغري مقامرة . -

 .)4(مساع الغناء املكروه -

  تنزيل األمثلة على القاعدة ::  اً ثاني

باعتبار أحد وصفي -اجلزئية والكلية يف هذين املثالني ،ويقاس عليهما غريمها من املكروهات
ألشياء إذا وقعت على غري مداومة ،مل تقدح يف العدالة القاعدة وهو عامل املداومة "فإن مثل هذه ا

                                                             
  .1/124املوافقات ، مرجع سابق،  (1)

)4( 1/27.  
)1 (1 27/ 

  .1/103، ) املوافقات ، مرجع سابق (4
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" ." أي قدح )1(فإن داوم عليها قدحت يف عدالته ،وذلك دليل على املنع بناء على أصل الغزايل  ،
املداومة على املكروهات يف العدالة ،وإخراج صاحبها عن أهل الشهادة دليل على أنه اقرتف ذنبا 

)2( . "  

سابقا يف حديثه عن املباح باجلزء الذي  اإلمام الشاطيب هو ما أوردهايل هذا اإلمام الغز وأصل     
يكون حراما بالكل والذي يفيد أن املداومة على املباح قد تصريه صغرية ،كما أن املداومة على 

  . )3(الصغرية تصريها كبرية 

  ألنه مكروه . )4( توهو ما أكده دراز وذكر أن هذا أوىل من املداومة على بعض املباحا         

عبارة  هي و أصالالغزايل باعتباره اإلمام الشاطيب لكالم اإلمام والالفت للنظر هو اعتماد 
   .هلا داللتها العميقة

الشاطيب بقول حممد بن عبد احلكم يف اللعب بالنرد والشطرنج ،بأنه إن  اإلمام واستشهد 
الشاطيب إليه اإلمام  ادته  ،وأضافكان صاحبه يكثر منه حىت يشغله عن اجلماعة مل تقبل شه

  . )5(اللعب الذي خيرج به صاحبه عن هيئة املروءة ، وحيل مبواطن التهم لغري عذر ،وأشباه ذلك

فاللعب بالشطرنج والنرد بغري مقامرة ، وكذا مساع الغناء املكروه ال خيدم أي مقصد من 
ته اجلزئية ، إذ هو مكروه باجلزء فكيف املقاصد الثالثة الضرورية أو احلاجية أو التحسينية يف صور 

باملداومة على فعله فإن ذلك مضاد ملقاصد الشارع وهادم هلا ألنه إهدار للوقت فيما ال ترجى منه 
  فائدة ال دنيوية وال أخروية تورث املداومة على فعله قلة العقل ، وحفظه من قبيل الضروري .

                                                             
  .1/103املوافقات ، مرجع سابق،)  (1
  .1، هامش 1/103) نفس املرجع،  (2

 .1/102انظر: نفس املرجع،   (3)
  .2، هامش 1/103املوافقات ، مرجع سابق ،) انظر:  (4
  .1/103، نفس املرجع) أنظر:  (5
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حة على أن اإلصرار على املكروه قد يصريه وقد نص اإلمام الشاطيب يف كتابه اإلعتصام صرا
صغرية، إذ قال وهو بصدد احلديث عن اختالف مراتب اإلمث يف اإلبتداع"... وأما املكروهة فال إمث 
ا ما يوجبها، كاإلصرار عليها، إذا اإلصرار على الصغرية يصريها   فيها يف اجلملة، ما مل يقرتن 

صريه صغرية ، وال فرق بني الصغرية والكبرية يف مطلق كبرية، فكذلك اإلصرار على املكروه قد ي
  ه مع الصغرية.و خبالف املكر ،التأثيم، وإن حصل الفرق من جهة أخرى 

م يف جمامع  والشأن يف البدع وإن كانت مكروهة يف الدوام عليها وإظهارها من املقتدى 
ا ما يدخلها الناس ويف املساجد ، فقلما تقدم بل تقع منهم على أصلها من الكراهي              ة  إال ويقرتن 

يف مطلق التأثيم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب هلا أو ما أشبه ذلك ، فال يكاد يوجد يف 
  ).)1(البدع حبسب الوقوع مكروه  ال زائد فيه على الكراهية واهللا تعاىل أعلم.

ب باجلزء الواجب بالكل ذكر ويف املسألة السابعة من كتاب األحكام عقب توسعته للمندو 
بأن " املكروه إذا اعتربته كذلك مع املمنوع ،كان كاملندوب مع الواجب وبعض الواجبات منه ما 
يكون مقصودا وهو أعظمها ،ومنه ما يكون وسيلة خادما للمقصود ...فمن حيث كان وسيلة 

وكذلك  –ه بالكل يكون وجوبه باجلزء دون وجوب–حكمه مع املقصود حكم املندوب مع الواجب 
فتأمل –بعض املمنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا حبرف 

  " . )2(ذلك

فاملكروه إذن حرام وسيلة ال مقصدا لذا كان مكروها باجلزء فقط ممنوعا بالكل ألن املداومة 
ف من احملرم املقصود ألن هذا عليه حمرمة إلفضائه غالبا إىل احملرم مقصدا . إال أن احلرمة فيه أخ

  األخري حمرم باجلزء والكل ،أما املكروه فليس حمرما إال بالكل دون اجلزء .

                                                             
1)  (1/117.  
  .1/117) املوافقات، مرجع سابق،  (2



 . الفصل األول : تصوير القاعدة                                                                                                  78 

 

كما كان الواجب املقصود مغايرا للواجب وسيلة إذ وجوب هذا األخري دون وجوب األول     
له ال يساوي نيب عليه أن إمث تركه والثواب على فعي،فال يتأكد الوجوب فيه تأكده يف املقصود و 

  . )1(الواجب املقصود
  .: الواجب بالجزء أشد وجوبا بالكل ،أو فرض بالكل الفرع الثالث

جمموعة من االمثلة على الواجبات باجلزء اليت تكون اشد وجوبا  ذكر اإلمام الشاطيب        
  ليها.بالكل، او فرضا بالكل،  و قد حاولت بيان وجه دخوهلا حتت القاعدة من خالل تنزيلها ع

  : األمثلة :  أوالً 
  الشاطيب له األمثلة التالية :اإلمام ساق 
 فريضة .الصالة املداومة على ترك  -

 قوله صلى اهللا عليه وسلم :" من ترك اجلمعة ثالث مرات طبع اهللا على قلبه " . -

  تنزيل األمثلة على القاعدة ::  ثانياً 
واجبا بالكل واجلزء ،فإن العلماء إمنا  الواجب إذا اعترب مرادفا للفرض ،فإنه ال بد أن يكون

أطلقوا الواجب من حيث النظر اجلزئي ،وإذا كان واجبا باجلزء فهو كذلك بالكل من باب أوىل . 
  ولكن مع احتاد تسميته يف اجلزء والكل هل خيتلف حكمه حبسب الكلية واجلزئية أم ال؟  .

 -وقوعه شرعا إمكانك و أي جواز ذل–الشاطيب أن ذلك حبسب اجلواز  اإلمام بيوجي
ظاهر ،فإنه إذا كانت هذه الظهر املعينة فرضا على املكلف يأمث برتكها ويعد مرتكب كبرية فينفذ 

فإن  ،عليه الوعيد بسببها إال أن يعفو اهللا تعاىل فالتارك لكل ظهر أو لكل صالة أحرى بذلك
  املفسدة باملداومة أعظم منها يف غريها .

ل ،فقد جاء ما يقتضي ذلك ،كقوله عليه الصالة والسالم يف وأما حبسب الوقوع بالفع
" . فقيد بالثالث كما هو )2(تارك اجلمعة : " من ترك اجلمعة ثالث مرات طبع اهللا على قلبه  

                                                             
  .1/117سابق، املوافقات ، مرجع ) أنظر (1
اونا    (2) "  وقد عثرت على احلديث األول " من ترك اجلمعة ثالث مرات طبع اهللا على قلبه " بلفظه ،أما الثاين " من تركها استخفافا حبقها او 

اليت اعتنت بتخريج فلم أعثر عليه بلفظه كما قاال و إن وجدت روايات مقاربة له  بعد اطالعي على موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف ،و 
  مصنفا .150احلديث النبوي حسب أطرافه باعتماد 
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  . )1(واضح 
اونـــــا          " . مع أنه لو تركهـــا )2(وقال يف احلديث اآلخر: " من تركها استخفافا حبقها أو 
ومل يرتتب عليه الطبع على  ري متهاون وال مستخف أي مرة واحـــــدة ، لكان تاركا للفرضخمتارا غ

القلب فإمنا قال صلى اهللا عليه وسلم ذلك ألن مرات أوىل يف التحرمي كما لو تركها قصدا 
  لالستخفاف والتهاون  .
ذه الرواية على ما فيها " ليفاإلمام ويوضح دراز أن  يد أن الشارع الشاطيب ذكر احلديث 

اونا واستخفافا .و ال خيفى كرتب على تكرار الرت  عظم االستخفاف فدل  جرم ما رتبه على الرتك 
على أن جرمية التكرار أكرب من جرمية املرة الواحدة . وال خيفى عليك حكمة ذلك فإن تكرار الرتك 

ه يف الواقع ال بد أن يكون وإن مل تشعر النفس فيه باالستخفاف ومل خيطر بالبال ،إال أن رلغري عذ
  "يتكرر منه الرتك ألنه هو السبب احلقيقي للتكرار. يمركوزا يف نفس الشخص الذ

الشاطيب عن سحنون أن من ترك اجلمعة ثالث  اإلمام وينبين على ذلك يف الفقه كما نقل
  مرات من غري عذر ،مل جتز شهادته  .

املاحبشون :إذا تركها مرارا لغري عن مطرف وابن ب ونقل عن سحنون كذلك قول ابن حبي
  عذر مل جتز شهادته.

أما إذا اعترب الواجب ليس مرادفا للفرض فقد يطرد فيه ما تقدم ،فيقال :إن الواجب إذا  
  . (3)كان واجبا باجلزء كان فرضا بالكل ،ال مانع مينع من ذلك

                                                                                                                                                                                          
أنظر : أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، موسوعة اطراف احلديث النبوي ( بريوت :منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة 

  واجلماعة ،دار الكتب العلمية ) مادة " من ترك ..." اجلزء التاسع .
عليه وآله وسلم  -تعاىل- ) "باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا 498ل أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار الباب رقم(احلديث األو 

عن أيب اجلعد الضمريي. انظر: أبو جعفر الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة  3459فيمن ترك اجلمعة ثالث مرات " احلديث رقم 
هـ) مشكل اآلثار، ضبطه وصححه حممد عبد السالم شاهني " الطبعة األوىل ،بريوت : دار الكتب 321توىف سنة األزدي املصري احلنفي (امل

  .158/  4م " 1995هـ 1415العلمية ،
  .1/103) انظر: اإلمام الشاطيب،املوافقات، مرجع سابق، (1

  ) من الصفحة السابقة. 2) انظر هامش رقم (2(
  من نفس الصفحة. 6 -5، مع مراعاة اهلوامش : 1/104مرجع سابق،  افقاتملو ا) انظر: اإلمام الشاطيب،(3
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يه فرضا ،بل يكون هذا " فينزل الواجب منزلة املندوب فيما سبق ، ويكون جزئيه واجبا وكل     
أوىل من املندوب ، وعليه ال خيرج الواجب عن الطريقة اليت شرحت يف املندوب واملكروه واملباح 

ام اخلمسة غري ما كان يف آخر من األحك ا،واختالفها جزئيا عنها كليا ،وأخذ الكلي حكم
  .اجلزئي"
  نفي.الشاطيب فيه ويف أمثلته على املذهب احلاإلمام وحييل          

ب التعميم فيقال يف الفرض :إنه خيتلف حبسب الكل واجلزء  " كما قيل تت" وعلى هذه الطريقة يس
يف الواجب واألقسام قبله لكن بالطريقة املذكورة سابقا واليت تفيد أن جرمية التكرار أكرب من الرتك 

بال يف اجلزئية ومثله آخر من ألقاب األحكام اخلمسة مل يكن له ق نه يأخذ لقباً ال أمرة واحدة ، 
  املوايل. فرعيقال يف احلرام كما يتضح يف ال

يتضح مما سبق أن الكلية واجلزئية يف الواجب تصدق على أحد وصفي القاعدة وهو عامل 
الصالة املفروضة ،وصالة اجلمعة ،واألوىل من أصول  :الشاطيب يف األمثلةاإلمام املداومة ،فقد ذكر 

،فإن تركها مرة  )1(فظ الدين من جانب الوجود فهي من قبيل الضروريالعبادات اليت ترجع إىل ح
إخالل به فكيف باملداومة على الرتك ،وهلذا كان اإلمث أشد يف الرتك الكلي منه يف الرتك اجلزئي وما 

  ذلك إال ألن حكم الرتك اجلزئي ليس كحكم الرتك الكلي .

 )2(ها إظهارا لشعائر الدينوصالة اجلمعة هي من مكمالت ضروري حفظ الدين ألن في
،لذا كانت واجبة باجلزء تركها اجلزئي حمرم فكيف باملداومة على الرتك،فاإلمث يف املداومة أشد منه يف 

ذه الشعرية الدينية املؤدي إىل اإلخالل  عدمها الضروري ،ألن مكمل الضروري بإلخالله األكيد 
  أن الضروريات هي أصل املصاحل .و خادم للضروري، 

  

  

                                                             
  .2/7 املوافقات ، مرجع سابق ، ) انظر: (1
  .2/10) أنظر: نفس املرجع ، (2
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   .: الحرام بالجزء أشد تحريما بالكل الفرع الرابع

ساق اإلمام الشاطيب عددا من االمثلة حملرمات باجلزء تصري اشد حترميا بالكل، و قد حاولت     
  بيان وجه اندراجها حتت القاعدة من خالل تنزيلها عليها.

  : األمثلة :  أوالً 

  باألمثلة التالية :اإلمام الشاطيب مثل له 

 ر على الصغائر .اإلصرا -

 القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة ، مع من كثر ذلك منه  . -

  تنزيل األمثلة على القاعدة ::  ثانياً 

الشاطيب أن املمنوعات ختتلف مراتبها حبسب الكل واجلزء باعتبارات عدة اإلمام أوضح 
قة ،فليس الكذب من غري عذر كالكذب مع قيام العذر و "...ليست سرقة نصف النصاب كسر 

ربعه ،وال سرقة النصاب كسرقة نصفه ،ولذلك عدوا سرقة لقمة ،والتطفيف حببة ،من باب الصغائر 
  " . -مع أن السرقة معدودة من الكبائر–

ليسقط ذلك على الكلية واجلزئية املتحدث عنها يف القاعدة ،وهي باعتبار املداومة ، ومثل 
إىل  ضاف الذنبنيوقد هلا تأثري يف كربها ، ن املداومة إلذلك بالصغائر مع املداومة عليها ، ف

  فيعظم بسبب اإلضافة  . الذنب

قلما يتصور اهلجوم على الكبرية بغتة ،من غري سوابق ولوحق من  " الغزايل :اإلمام وقد قال       
ولو تصورت كبرية وحدها بغتة ،ومل يتفق عوده إليها ، رمبا كان العفو إليها  –قال –جهة الصغائر 

  " . )1(ن صغرية واظب عليها عمره أرجى م

                                                             
  .105 ـــ 103/ 1) أنظر: اإلمام الشاطيب ، املوافقات، مرجع سابق،  (1
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"و كذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إمثا ومل يكثر من ذلك : إنه ال يقدح يف شهادته إذا مل      
يكن كبرية ، فإن متادى و أكثر منه ، كان قادحا يف شهادته ، وصار يف عداد من فعل كبرية ، بناء 

  ." )1(على أن اإلصرار على الصغرية يصريها كبرية

فإن الصغرية من املعاصي ملن داوم عليها تكرب بالنسبة إليه، ألن ذلك ناشئ عن اإلصرار       
عليها، واإلصرار على الصغرية يصريها كبرية، ولذلك قالوا : ال صغرية مع إصرار وال كبرية مع 

ا قد استغفار ا يف الواقع أ عليها، يصر ، فكذلك البدعة من غري فرق ، إال أن املعاصي من شأ
ا أو عدمه.    وقد ال يصر عليها، وعلى ذلك ينبين طرح الشهادة وسخطة الشاهد 

اإلصرار على املعصية يورث سوء اخلامتة ، فاإلصرار يعظم الصغرية إن كانت صغرية  أن كما
كانت كبرية فأعظم ، ومن مات مصراً على املعصية فيخاف عليه، فرمبا إذا    نإ ، وحىت تصري كبرية

على قلبه، حىت ميوت على التغيري طاء وعاين عالمات اآلخرة استفزه الشيطان وغلبه كشف الغ
  .)2(عليه قدم من زمانه ، مع حب الدنيا املستويلتوالتبديل ، وخصوصًا حني كان مطيعًا له فيما 

إذا فعل ذلك مرة ، مع من كثر ذلك منه وداوم عليه ،  القاتل عمداً أيضًا ومثال ذلك 
  . )3( عدمهامة أعظم منها يف فمفسدة املداو 

وذلك  بالدين،ذلك بأن املداومة على احملرمات تشعر بقلة اكرتاث صاحبها و استخفافه 
بالكل ، أو  شد وجوباً األالواجب باجلزء يف أشد من فعل احلرام مرة واحدة ، كما سبق بيانه 

  فرض بالكل .ال

احلرام باعتبار أحد وصفي القاعدة  الشاطيب أن الكلية واجلزئية يفاإلمام نستنتج من كالم 
، وما ذلك إال ألن احلكم يف اجلزئي  ة على احملرمات أشد إمثا من عدمهاوهو املداومة ، فاملداوم

  الذي هو املرة الواحدة ، ليس كاحلكم يف الكلي الذي هو املداومة .

                                                             
  .1/104املوافقات ، مرجع سابق،)  (1
  .47-2/46، 88-1/87، مرجع سابق،  االعتصاميب ، كتاب ) أنظر: اإلمام الشاط (2
  .1/103 املوافقات، مرجع سابق،  أنظر ) (3
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  :خالصة الفصل االول

كليفي و مصادره، اما علم الفقه فينظر يف مناهج تعرف احلكم الشرعي التينظر علم االصول      
يف استنباطه بالفعل يف دائرة ما يرمسه علم اصول الفقه، فعند االصوليني، احلكم الشرعي التكليفي 
هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل املكلف اقتضاءا او ختيريا، و عند الفقهاء احلكم الشرعي 

، وال خيرج الفعل،  كالوجوب و احلرمة...  التكليفي هو االثر الذي يقتضيه خطاب الشارع يف
  مام الشاطيب للحكم الشرعي التكليفي عن تعريفات االصوليني له.تعريف اإل

، اما احلنفية فيقسمونه و يقسم مجهور االصوليني احلكم الشرعي التكليفي اىل مخسة اقسام      
لتكليفي يف مخسة اقسام متاما  الشاطيب اقسام احلكم الشرعي ااإلمام  اىل سبعة اقسام، و قد حصر
  كما فعل مجهور االصوليني.

ومل يتطرق علماء اللغة اىل معاين الكلية، الكلي، و كذا اجلزئية، اجلزئي، و اكتفوا بتعريف        
الكل و اجلزء، اما علماء املنطق فقد تناولوا مجيع هذه املصطلحات، باعتبارها مصطلحات منطقية 

ا املنطقية،  باألساس، و انقسم علماء ا، اذ تناوهلا االجتاه االول مبسميا االصول اىل اجتاهني بشأ
ا املنطقية و أوضح ما يقابلها يف اللغة، ومل يعرف  الشاطيب  اإلمامبينما تناوهلا االجتاه الثاين بتعريفا

  هذه املصطلحات، واستعملها  يف بيانه للقاعدة مبعنيني اثنني: 

او اجلزء،  ، او الكل، بالنظر اىل اجلماعة، يف مقابل اجلزئية، أو اجلزئي،الكلية، او الكلي االول:
  بالنظر اىل آحاد الناس.

باعتبار الشخص الواحد  اجلزئية، أو اجلزئي، او اجلزء، و كذا الكلية، او الكلي، او الكل،  الثاني:
  او يف حق الشخص الواحد.

حبسب الكلية و اجلزئية، اذ يصري املباح باجلزء و ختتلف االحكام الشرعية التكليفية اخلمسة       
مندوبا، او واجبا، او مكروها، او حراما بالكل، و يصري املندوب باجلزء واجبا بالكل، و يصري 
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املكروه باجلزء حراما بالكل، كما يصري الواجب باجلزء اشد وجوبا بالكل، او فرضا بالكل، و يصري 
    احلرام باجلزء اشد حترميا بالكل.
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تطرق وقد  ،وذلك بالتدليل هلا، ومناقشتها وتقييمها للقاعدة، هذا الفصل التأصيل يتم من خالل
مث سرد االعرتاضات الواردة عليها ،مث ختم ذلك  اإلمام الشاطيب إىل هذه القاعدة ،فبدأ ببيان حقيقتها ،

ذه األدلة يرد تلك االعرتاضات.ا هلبالتدليل    ،وكأنه 

رض منهجي تنظيمي إذ قدمت األدلة على االعرتاضات لغام الشاطيب اإلموقد خالفت ترتيب 
ا، والوقوف عند قوة االستقراء،  األدلةعمدة  ألنهكما توسعت يف االستقراء ، ،  اإلمامعند  وأمهيتهوركيز

  .تؤكد هذا االستقراء أخرى أدلةالشاطيب كفيل بتحديد مدى قاعدية القاعدة، كما اشتمل الفصل على 

الشاطيب وهو  اإلمامبعبارة " أدلة منصوصة " الواردة يف هذا الفصل، ما نص عليه  واملقصود
 أصالةالشاطيب  اإلمام، ما ساقه األصليةاملنصوصة  باألدلةبصدد احلديث عن القاعدة ، وقصدت 

ا ما استفيد من كالم  األدلة أماللتدليل على القاعدة ،  عن  اطيبالش اإلماماملنصوصة التبعية فاملراد 
  رض والبسط هلا مما يفيد كدليل ضمين هلا.مساق التدليل للقاعدة بل مساق العقه القاعدة ، وان مل يس

باألدلة املستنبطة ما يفيد القاعدة كأدلة مستقاة من مؤلفات اإلمام الشاطيب، وقد مت وقصدت 
قته بالقاعدة، لذا استخالص عدد منها ورمبا قد يكون أمهل عدد آخر من األدلة لعدم التنبه لوجه عال

  فإن هذه األدلة قابلة ملزيد من اإلضافات.

  

  

  

  

  

  



 87                                                                                                    .الفصل الثاني : تأصيـــــل القاعدة 

 
 

  دليل للقاعدة. كأقوى االستقراء :األول بحثالم

على أنه " إذا تقرر تصوير الكلية واجلزئية يف األحكام اخلمسة ،فقد يطلب  نص اإلمام الشاطيب
التقرير،بل هي يف اعتبار الشريعة بالغة ،واألمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم يف أثناء الدليل على صحتها 

،...واألدلة على هذا األصل تبلغ القطع على   )1( يف مواردها ومصادرهامبلغ القطع ملن استقرأ الشريعة 
ا ،وهي توضح ما دللنا عليه من كون األفعال تعترب    " .  )2(حبسب اجلزئية والكلية ،وهو املطلوبكثر

حبسب األحكام التكليفية اخلمسة داللة على اعتباره اختالف  اإلمام الشاطيب هذهففي عبارات 
  .أصال بالغا مبلغ القطع باستقراء موارد الشريعة ومصادرها الكلية واجلزئية 

اختالف األحكام التكليفية –ما عده أصال قائما  إىل وصل بهتهنا ليواالستقراء الذي وظفه 
  عية ، نظرا لكثرة األدلة اليت استفيد منها .اعترب حمصلته قط –اجلزئية والكلية اخلمسة حبسب 

ا إىل مستوى القطعية باعتبارها أصال قائما ر للقاعدة ألنه يوهلذا يعترب االستقراء أقوى دليل  قى 
  بذاته ارتكز على أدلة كثرية.

بآحادها سوى عينات ووحدات من املادة ومنه فإن باقي األدلة املدعمة للقاعدة ال تشكل 
ا هي تؤكد املستقرأة ،ف وجود هذا االستقراء ،إذ ال ميكن استغراق مجيع الوحدات املستقرأة ذكرا ، أل

  .بلغت من الكثرة املستوى الذي أوصل نتيجتها إىل مرتبة القطع 

  االستقراء:تعريف  :األول مطلبال

يد معناه يف  يتم تداول مصطلح االستقراء عند علماء اللغة ، و املنطق، و االصول، لذا سيتم حتد       
  كل علم من هذه العلوم، مث الوقوف على معناه عند اإلمام الشاطيب.

                                                             

  1/107املرفقات ، مرجع سابق،  - 1
  1/108نفس املرجع ، - 2
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  : تعريف االستقراء عند اللغويين والمناطقةاألولالفرع 

يعرف علماء اللغة مصطلح االستقراء تعريفا لغويا صرفا بالنظر ملدلوله اللغوي، أما علماء املنطق        
م خيوضون فيه بالنظر إىل اعتب   ارات مصطلحية منطقية باعتباره مصطلحا منطقيا باألساس.فا

  اللغة:علم تعريف االستقراء في  :أوال

ه أي و ،قال الليث : يقال اإلنسان يقرتي فالنا بقوله و يقرتي سبيال ويقر : تتبعه  وأقرتاهاألمر  اقر 
  خترج من أرض إىل أرض .يتبعه ، وقروت البالد قروا و قريتها قريا و اقرتيتها واستقريتها إذا تتبعتها 

استقراها تتبعها أرضا أرضا و سار فيها ينظر  تقراها و قروا و أقرتاها ووقال ابن سيده : قرا األرض        
  حاهلا و أمرها .

األرض سرت فيها ، وهو أن متر باملكان مث جتوزه إىل غريه مث إىل موضع وقال اللحياين : قروت        
  آخر .
م واحدا واحدا ، وهو من وقروت بين         اإلتباع ،واستعمله فالن واقرتيتهم و استقريتهم : مررت 

سيبويه يف تعبريه فقال يف قوهلم أخذته بدرهم فصاعدا : مل ترد أن خترب أن الدرهم مع صاعد مثن لشيء ، 
  .مثان شىت كقوهلم بدرهم وزيادة ، ولكنك أخربت بأدىن الثمن فجعلته أوال ، مث قروت شيئا بعد شيء أل

  وقال بعضهم : ما زلت أستقري هذه األرض قرية قرية .
  وقال األصمعي : قروت األرض إذا اتبعت ناسا بعد ناس فأنا أقروها قروا .

   .1وتقول : تقريت املياه أي تتبعها
  
  
  

                                                             

  3/89لبنان ) حرف القاف مادة قرا ،  –بريوت (عبد اهللا العاليلي، إعداد وتصنيف يوسف خياط ابن منظور، لسان العرب احمليط ، قدم له الشيخ  - 1
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  : المنطقفي علم تعريف االستقراء  :ثانيا 
 ه من احلكم ،حنو : كل حيوان حيركياتيعرفه األثري بأنه " استدالل على كلي مبا حتقق يف جزئ

،حكمنا بذلك بعدما استقرينا و تتبعنا أفراد احليوان من اإلنسان والفرس والطيور فكه األسفل عند املضغ 
  " . 1والسباع فوجدناها كذلك 

قد تستخدم  ،طريقا من طرق االستدالل غري املباشر ، إذ هو عملية فكرية وحسية معاواعتربه         
  .2العملية التجربة املقصودة ، إضافة إىل التجارب غري املقصودة اليت متر يف حياة اإلنسانهذه 

قضايا تشتمل على احلكم على اجلزئيات  من مؤلف بأنه عند املناطقة " قولوي نويعرفه التها
م هو جزئياته ، وكذا قوهلإلثبات احلكم الكلي ، وقوهلم االستقراء هو احلكم على كلي لوجوده يف أكثر 

  " .3تصفح اجلزئيات إلثبات حكم كلي 
ذا يشمل  العام،فعرفه بقوله " هو كل استدالل يسري من اخلاص إىل أما حممد باقر الصدر  و

واالستنتاج العلمي القائم على أساس  املالحظة،االستنتاج العملي القائم على أساس  االستقرائي:الدليل 
  " . 4لتجربة باملفهوم احلديث للمالحظة وا التجربة،
  اإلمام الشاطبي.تعريف االستقراء عند األصوليين و  :الثانيالفرع 

بعد بيان املعىن اللغوي و املنطقي لالستقراء يستوجب االمر حتديد معناه عند االصوليني، و كذا        
  عند اإلمام الشاطيب.

  

                                                             

56اد (األثري) ، تسهيل املنطق (دار مصدر الطباعة ) ، ص :.ر عبد الكرمي بن م - 1  
  .187/188 :، صمرجع سابقعبد الرمحان  حسن حبنكة امليداين،  - 2
  1/172  ،رجع سابقم كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  - 3
،نقال عن أمحد الريسوين ، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمية ("مصر "املنصورة" = دار الكلمة  13األسس املنطقية الستقراء ،ص: - 4

ية الوصول اىل قانون عام يف هذه النوع واعرت الريسوين االستقراء تتبعا جلزئيات من نوع واحد بغ 100م ، ص،  1997-هـــ1480 1للنشر والتوزيع ) ط
  .100من اجلزئيات ، أنظر : ص: 
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  األصول:في علم تعريف االستقراء  :أوال

ء بأنه " عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم حبكمها على أمر االستقرا يعرف اإلمام الغزايل
على  ىرض ال يؤدفعلى الراحلة ، وال ىيؤدرض ، ألنه فيشمل تلك اجلزئيات ، كقولنا يف الوتر " ليس ب

ه باالستقراء ، إذ رأينا ى على الراحلة ؟ فيقال : عرفنارض ال يؤدفالراحلة " ، فيقال : مل قلتم إن ال
ء واملنذور وسائر أصناف الفرائض ال تؤدى على الراحلة ، فقلنا : إن كل فرض ال يؤدى القضاء واألدا
  " .1على الراحلة 

،يعين أن تفسري النوع املسمى  )ونوع االستقراء يف التفسري * تتبع للحكم يف األمور (:" قال الواليت
 2على ثبوت للكلي لتلك اجلزئيات يف األمور اجلزئية ليستدل بثبوته للجزئيات باالستقراء هو تتبع احلكم 

. "  

يعين أن  )تتبع اجلزئي حكما حكما  وهاك االستقراء خذه رمسا *  ( :وقال يف موضع آخر
أي تعريفه شرعا فهو رمسه فهاكه أيها السامع وخذ  3االستقراء حجة شرعية وهو من أنواع االستدالل 

ي واحدا واحدا "مث" بعد تتبع أحكام اجلزئي تتبع أحكام اجلزئيات املندرجة حتت كلي واحدا حكما ، أ
حكما حكما "يرى" اجلزئي املتتبع "و" احلال أن "احلكم فيه يطرد * بذلك احلكم حبيثما يرد" أي ال 

  " . 4يوجد إال ووجد حمكوما فيه بذلك احلكم الذي تتبع فيه 

                                                             

مؤسسة  –هــ) املستصفى من علم االصول، حتقيق وتعليق حممد سليمان االشقر (بريوت 505-450ابو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي ( -  1
 541وانظر : االمام موفق الدين عبد اهللا بن امحد بن قدامة املقدسي ( ، 104-1/103م ، 1997هــ، 1،1417الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ) ط

م، 1994-هـ 1414:  2هــ ) روضة الناضر وجنة املناظر يف اصول الفقه على مذهب االمام امحد بن حنبل  (بريوت : دار الكتب العلمية ) ط 620-
  16ص: 

  18 حممد حيي الواليت ، نيل السول على مرتقى الوصول ، ص : - 2
فه بانه " لغة طلب الدليل ر ، فع 196- 193ول، مرجع سابق،ص : سمن انواعه ، نيل ال اوكان قبل هذا تطرق اىل تعريف االستدالل وعدد عدد - 3

نن ى اهدى سضي للحكم عل.. ( وحده اخذ دليل قصد ان ****يفاد هنا، اه ...ر ، وعلى نوع خاص من االدلة وهو امل مطلقا ويطلق عرفا على اقامة الدليل
ضي ذلك األخذ اىل اهدى فاس متثيلي الجل قصد ان يييفه هو اخذ الدليل الذي ليس بكتاب وال سنة وال امجاع وال ق) يعين ان حد االستدالل اي تعر 

  193السنن أي الطرق ." ص: 
  196نفس املرجع ، ص - 4
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  . " 1الربكيت  بأنه "احلكم على كلي لوجوده يف أكثر جزئياته  هوعرف       

  الشاطبي:: تعريف االستقراء عند اإلمام ثانيا

يف املسألة السادسة واملعنونة بـ: العموم املوافقات،من كتاب يف اجلزء الثالث اإلمام الشاطيب قال 
،أثناء حديثه عن عوارض  3الرابع واملتعلق بالعموم واخلصوصيف الفصل 2يثبت بالصيغة أو باالستقراء

جزئيات ذلك  فحقال :"...إن االستقراء هكذا شأنه ، فإنه تص 4ة فصول واليت قسمها إىل مخس األدلة
،وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية  6، وإما ظين5املعىن ليثبت من جهتها حكم عام ،إما قطعي 

  .8"   7والنقلية ،فإذا مت االستقراء حكم به مطلقا يف كل فرد يقدر 

فا آخر لالستقراء عند اإلمام الشاطيب وهو "النظر يف الشعر تعريبو وقد ساق الباحث عبد الكرمي 
أدلة الشريعة الكلية واجلزئية وما انطوت عليه من هذه األمور العامة ، على حد االستقراء املعنوي الذي ال 
يثبت بدليل خاص ، بل بأدلة مضاف بعضها إىل بعض ، خمتلفة األغراض حبيث ينتظم من جمموعها أمر 

  " . 9ك األدلة واحد جتتمع عليه تل

يف حني تكلم  ،إال أن التعريف األول أكثر دقة وجتريدا منه ألنه تكلم عن االستقراء بصفة عامة
هو بصددها يضاف إليه أن ما نقله هذا عن االستقراء يف الشريعة يف املسألة اليت الثاين  يف التعريف–هنا 

                                                             

ددي الربكيت، التعريفات الفقهية، مع - 1 جم يشرح األلفاظ املصطلح عليها بني الفقهاء واألصوليني وغريهم من علماء الدين حممد السيد عميم اإلحسان ا
، انظر 175م ،ص :  1986هـــ واكتوبر سنة 1407 1رمحهم اهللا تعاىل ، مطبوع مع قواعد الفقه لنفس املؤلف ( كراتشي : ناشر الصدف يبلشرز ) ط

املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي (  ه)ــ معراج 711اجلزري ( املتوىف سنة  اإلمام مشس الدين حممد بن يوسف
م، ص: 2003 -هـــ1424،  1م للطباعة والنشر والتوزيع ) طحز هــ) حققه وقدم له الدكتور شعبان حممد إمساعيل ( بريوت : دار ابن 685املتوىف سنة 

581.  
  255 -  3/248انظر :  - 2
  وما بعدها. 3/217انظر :  - 3
  و  ما بعدها. /370أنظر املوافقات، مرجع سابق، - 4
  مهش دارز قائال : أي إذا كان تاما " - 5
  مهس دراز قائال : اذا كان يف غالب اجلزئيات فقط" - 6
  مهش دراز قائال: أي يفرض وان مل جيئ فيه نص ، وال خيفى عليك ان هذا يكون من الظين حيئد ". - 7
  117نقلته حبيبة بوعوينة يف رسالتها وعلقت عليه بقوهلا: " وهذا يوافق تعريف علماء املنطق " ص"   فريع، وهذا الت249- 3/248رجع : نفس امل - 8
   63ماألت االفعال عند االمام الشاطيب  مربع سابق ، ص :   - 9
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بيان  يفيف اجلزء الثاين من كتاب املوافقات كتعريف لالستقراء استنبطه من كالم اإلمام الشاطيب الباحث  
يف التدليل لكون  2يف املسألة التاسعة واملعنونة بـ: القواعد أدلتها قطعية  1قصد الشارع يف وضع الشريعة 

، إذ قال : 3والتحسينية احلاجية، و احلكيم قاصدا للمحافظة على القواعد الثالث :الضرورية،الشارع 
ريعة ، والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئية ،وما انطوت عليه ... جتتمع عليه تلك استقراء الش ذلك "ودليل
   " .4األدلة 

االستقراء كدليل إلثبات ما ذهب إليه وحاول الباحث بوالشعر فهنا وظف اإلمام الشاطيب 
الذي  -لاألو –املختار أما التعريف  االصطالحي لالستقراء .استنباط تعريف لالستقراء منه يقارب املعىن 

استنبط هو اآلخر من توظيف اإلمام الشاطيب لالستقراء كدليل على إثبات أن العموم كما يثبت بالصيغة 
"و" وهو  فإنه ق مساقا صرحيا يف التعريف باالستقراء بدليل عباريت:"سي، إال أنه يثبت أيضا االستقراء 

بقوله :" وقد قال   سعيد اخلنفى وقد أكد ذلك مصط أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية ".
 "الشاطيب بعد ذكره معىن االستقراء وإفادته احلكم قال :" وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية

. 5  

، وحبيبة بوعوينة ، إذ  6عبد السالم بن حممد بن عبد الكرميو أكده كذلك كل من أبو الفضل 
على أنه تعريف اإلمام الشاطيب لالستقراء ، وعلقت عليه حبيبة  أوردتهنقال حرفيا التعريف املختار الذي 

  .  7بوعوينة بأنه موافق لتعريف علماء املنطق

                                                             

  وما بعدها 2/6أنظر  - 1
  و  ما بعدها 40 /2أنظر   - 2
3 -  2 /:40 43 )  .5(2/42.  
4  - 2/ 40  
،  1بريوت: دار السلم الطيب للطباعة والنشو والتزويع ) ط –أ .د : مصطفى سعيد اخلن ، أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي تارخيه وتطوره ( دمشق  - 5

   233م ، ص: 2000  -هــ   1420
  19االمام الشاطيب ومنهجه التجديدي يف اصول الفقه، مرجع سابق ، ص :  :انظر - 6
  

  117أنظر : اقسام احلكم الشرعي عند االمام الشاطيب خالل كتابه املوافقات ، مرجع سابق  ، ص:  - 7
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  أنواع االستقراء. :الثانيالمطلب 

سيتم من خالل هذا املطلب حتديد أنواع االستقراء عند كل من املناطقة، و االصوليني، و كذا        
  أنواعه عند اإلمام الشاطيب. 

  .واألصوليين أنواع االستقراء عند المناطقة :  األولفرع ال

علماء املنطق االستقراء اىل قسمني، فهل يتفق علماء األصول مع علماء املنطق يف هذين يقسم       
م؟ هذا ما سيتم بيانه يف االيت:   القسمني، ام أن لألصوليني تقسيمات خاصة 

  االستقراء عند المناطقة: أنواع: أوال

  االستقراء إىل نوعني : املناطقة يقسم     

  االستقراء التام : -/1

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين بأنه االستقراء الذي يتم فيه استيعاب مجيع جزئيات يعرفه 
  .1الشيء الذي هو موضوع البحث ، قد يفيد اليقني ،وذلك إذا بلغت املعرفة بسببه مبلغ اليقني

وهو أن يستدل  ،اء التام يسمى قياسا مقسما بتشديد السني املكسورةو أوضح التهانوي بأن االستقر 
  .2، وهو قليل االستعمال ويفيد اليقنيجبميع اجلزئيات وحيكم على الكل 

مجيع اجلزئيات ليحكم مبا ثبت وذكر إمساعيل احلسين أن االستقراء التام ال بد فيه من تصفح 
 الكلي ، ألن األفراد اليت مل توجد بعد ،وباإلمكان أال األفراد اليت وجدت فعال للمعىنجلميعها بثبوته 

                                                             

  .    195 -193أنظر : ضوابط املعرفة ،مرجع سابق ، ص : - 1
  . 172: 1 مرجع سابق ،  أنظر : كشاف اصطالحات الفنون ، - 2
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توجد ميكن أن يشملها االستقراء ، وما دام عاجزا عن فحص هؤالء فال ميكن لالستقراء أن يؤدي إىل 
  . 1، وبذلك خيرج االستقراء عن كونه كامال املمكنة للكلي مجيعا  األفرادتعميم كلي يشمل 

  االستقراء الناقص:-/2

، وتعترب فيه النماذج زئيات الشيء الذي هو موضوع البحث جي تدرس فيه بعض وهو الذ
املدروسة أساسا تقاس عليه بقية اجلزئيات ،وبناء على ذلك يصدر الباحث حكما عاما ظنيا يشمل ما 

دام النوع مار فيها الشذوذ ذالكون ذو قوانني كلية يندرسه وما مل يدرسه بناء على غلبة ظنه بأن نظام 
ة لألجزاء اليت درسها .امل   دروس واحدا ،أو بناء على غلبة ظنه بأن بقية األجزاء مشا

وهو قد يفيد الظن باحلكم الكلي،ولكنه ال يفيد اليقني به، الحتمال أن يكون ما مل يدرس على 
  خالف ما درس ،وجلواز أن يظهر يف املستقبل خطأ احلكم الكلي املستند إىل القياس الناقص .

دفع االستقراء الناقص العلماء إىل البحث يف كل جماالت املعرفة ،وأخذ بيد العلم إىل تطور  وقد     
  جليل ، ولذلك أطلق عليه علماء النهضة العلمية املادية احلديثة اسم االستقراء العلمي .

جمال العلوم وعلمي يتم عادة يف ،ة يالناقص ينقسم إىل رياضي يتم يف جمال العلوم الرياضفاالستقراء       
التأكد الطبيعية ، والكيميائية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،وحنوها ، ونسبة التأكد فيه أضعف من نسبة 

 ىاقو اليت حتصل يف االستقراء الرياضي ،ألن احتماالت خمالفة الواقع ملا دل عليه االستقراء الناقص هنا 
ا يف االستقراء الرياضي    . 2من نظريا

  

  

                                                             

ص: م  1995-ه  1416، 1ط د الطاهر بن عاشور(فرجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي)،نظرية املقاصد عند اإلمام حممانظر إمساعيل احلسين - 1
355.  

  .     195 -193أنظر : عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ، مرجع سابق ، ص : - 2
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  األصوليين.االستقراء عند  أنواع: ثانيا

  .1االستقراء اىل نوعني: تام وناقص ، تبعا لتقسيم املناطقة األصوليونيقسم      

  الشاطبي.: أنواع االستقراء عن اإلمام الفرع الثاني

مئة ومخسة عشرة اإلمام الشاطيب يف كتبه ،واليت بلغت من خالل تتبع االستقراءات اليت وظفها 
استقراء يف   )99(،وتسعة وتسعون  2استقراء يف كتابه االعتصام ) 16(عشرة ،ستة استقراء  )115(

  دون نعوت ، وينعته أحيانا بـ :بغالبا ، يذكره 3كتابه املوافقات 

  

 . 4الكلية  -

 .5كونه قطعيا أو مفيدا للقطع أو مفيدا للعلم   -

 . 6العموم  -

 . 7التمام  -

 

                                                             

  119، حبيبة بوعوينة ، مرجع سابق ، ص: 1/105ايل ، املستصفى ، مرجع سابق ، غز انظر االمام ال - 1
  190-180-167-146-121-96-91- 35: 2      152-98-22: 1ر: أنظ - 2

  . 291- 275- 218- 153- 107- 50-  34- 30- 29- 26- 25- 23 - 22- 21- 18: 1أنظر :  3 
              2:  4 -5 -27 -29 -36 -38 -42 -44 -79 -100 -111 -213 -239  -254 -255 -256 -259 -260 -

319 -332 -337   
3    :6 -7 -19 -21 -65 -71 -78 -79 -87 -97-112 -116 -117 -118 -123 -125 -127  -137 -152 -

158 -175 -217 -230 -248  -249 -253 -255 -257 -308 -311 -321 -345 .  
استقراء يف األجزاء  100. وإن كان الرسيوين قد أحصى حوايل مئة  280- 278- 273- 214- 196- 188- 161- 88- 13- 11:   4
ا ، أنظر: أمحد الرسيوين األ                 . 245رية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،مرجع سابق،ص:نظ،ربعة للموافقات ،وعبارة حوايل حمتملة للمائة و ملقار
  . 22- 18/ 1أنظر : املوافقات ، مرجع سابق ،:  - 4

  217- 118- 65- 7: 3،      111- 29: 2،    153- 22- 21/ 1أنظر :نفس املرجع ،  - 5  
    1/50أنظر : نفس املرجع ،  - 6
    214- 161-88 4/11،  87-3/21،   2/319أنظر : نفس املرجع ،  - 7
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 .1العادي -

 . 2املعترب  -

  . 3املعنوي  -

مام الشاطيب كما يالحظ من هذه النعوت مل ينعت االستقراء بكونه ناقصا وإن كان استخدم فاإل        
التام  عبارة االستقراء التام ، فهل يدل ذلك على أنه إمنا وظف أحد نوعي االستقراء فقط وهو االستقراء

االستقراء ختالف أم أن له طريقة خاصة يف تعامله مع  ،، ومل يوظف النوع الثاين وهو االستقراء الناقص
إىل تام وناقص وكذا التقسيم األصويل املتعارف عليه ،قد يتضح ذلك عند  التقسيم املنطقي لالستقراء

  احلديث على حجية االستقراء عند اإلمام الشاطيب .

  : حجية االستقراء.  الثالث لمطلبا

االستقراء بنوعيه، و هو يثور اجلدل عند كل من علماء املنطق و علماء االصول عن مدى حجية        
ما حناول جتليته من خالل هذا املطلب، مع حماولة معرفة موقف اإلمام الشاطيب فيما يتعلق حبجية 

  االستقراء.

  .واألصوليين: حجية االستقراء عند المناطقة األولالفرع 

ى حجية هذين بعد التطرق اىل اقسام االستقراء عند املناطقة و االصوليني ينبغي احلديث عن مد      
ما للقطع او الظن.   القسمني حيث افاد

  : حجية االستقراء عند المناطقة : أوال

  توصل إليه باالستقراء له عدة أحوال :نما ذكر عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين أن قيمة       

                                                             

  .  79/ 2أنظر : نفس املرجع ،  - 1
  .  311/ 3أنظر : نفس املرجع ،  - 2
  .  3/127،    42/ 2أنظر : املرجع السابق ،  - 3
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 إن توافرت فيه شروط اليقني كان علما يقينيا ، ال يقبل حبال من األحوال احتمال النقض -

يكون ظنا  آن مل تتوافر فيه شروط اليقني كان دون ذلك حبسب درجة قوته أو ضعفه ،فإما إن -
 همساويا يف القوة ملخالفان يكون ظنا  وإماراجحا على ما خيالفه ليتفاوت قربا وبعدا من اليقني ، 

ن يكون ظنا ضعيفا أقرب إىل رفضه منه إىل قبوله يتفاوت قربا وبعدا م ان  وإما، ،يفيد الشك 
ائيا ويفيد اليقني يف جانب الرفض كما أفاد األول اليقني يف  الرفض النهائي ،مث يأيت املرفوض 

 .1اإلثباتجانب 

،و أن وذكر يف موضع آخر أن االستقراء التام قد يفيد اليقني إذا بلغت املعرفة بسببه مبلغ اليقني    
حتمال أن يكون ما مل يدرس فيد اليقني به ،الاالستقراء الناقص قد يفيد الظن باحلكم الكلي ،ولكنه ال ي

  . 2، وجلواز أن يظهر يف املستقبل خطأ احلكم الكلي املستند إليهعلى خالف ما درس 

 األسفلوقال األثري بعد تعريفه لالستقراء ومتثيله له بأنه مثل حكما على أن كل حيوان حيرك فكه        
يفيد ن من اإلنسان والفرس والطيور والسباع قال :" واالستقراء عند املضغ بعد استقراء وتتبع أفراد احليوا

الظن الغالب جلواز أن ال يكون تاما كما قيل يف التمساح إنه حيرك فكه األعلى عند املضغ واهللا تعال 
  " . 3أعلم ، وقد يكون االستقراء تاما فيفيد اليقني حنو : كل حيوان ميوت 

  .4التام يفيد اليقني ، واالستقراء الناقص يفيد الظنوذكر التهانوي أن االستقراء       

  : حجية االستقراء عند األصوليين : ثانيا

 اال ...صلح للقطعيات ،وإن مل يكن تاما مل يصلحاالستقراء إن كان تاما قال اإلمام الغزايل أن " 
  " . 1الظن أن اآلخر كذلك  على للفقهيات ،ألنه مهما وجد األكثر على منط غلب

                                                             

  . 189- 188، ص : أنظر : ضوابط املعرفة ،مرجه سابق  - 1
  . 195- 193أنظر : نفس املرجع ، ص :  - 2
  . 56تسهيل املنطق ،مرجع سابق ،  ص :  - 3
  .    172/ 1أنظر : كشاف اصطالحات الفنون ، مرجع سابق ، - 4
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االستدالل وأنه أحد األدلة الظنية املركبة من النقل والعقل إال أنه  أنواعالواليت االستقراء من رب واعت
 )فيحصل(يعين ... )ونوع االستقراء يف التفسري * تتبع للحكم يف األمور(قال : " 2قد يبلغ مرتبة اليقني 

قد  (للجزئيات املتتبعة وكليهما  الثابت )الظن بأن احلكم(بسبب تتبعه يف تلك اجلزئيات وثبوته لكليهما
أي قد عم أي تناول كل ما يوجد من أفراد ذلك الكلي فيدخل الفرد  )* عم من األفراد كل ما وجد 

ذا احلكم * مبلغ أن يفيد حال يف  يبلغ ورمبا (املتنازع فيه أي املطلوب إثبات احلكم فيه باالستقراء أ هـ
ثبوته للفرد  يف لغ العلم أي القطع يف احلكم املستقرأ يف اجلزئيات أييعين أن االستقراء رمبا يبلغ مب )العلم

باستقراء حكم الرفع يف  )كعلمنا يف النحو(املتنازع فيه املطلوب إثبات احلكم فيه باالستقراء أ هـ وذلك 
د من أي يشمل كل فر  )يعم(املستقرأ يف بعض األفراد  )بأن الرفع(بـ  بعض أفراد الفاعلني يف كالم العرب 

أي مشوال قطعيا وبواسطة مشوله لكل األفراد قطعا يشمل الفرد املتنازع فيه املطلوب  )الفاعلني قطعا(أفراد 
يعين أن  )وال يزيل القطع بالكلية * ختلف إن كان من جزئية (إثبات الرفع له مشوال قطعيا أيضا أ هـ 

ت كالقطع بثبوت حكم الرفع املستقرأ يف احلكم املستقرأ يف اجلزئيات للكلي لتلك اجلزئياالقطع بثبوت 
واحد حنو: خرق الثوب ل ال يزيله أي ال ينفيه وال يقدح فيه ختلف جزئية ـــــــأفراد الفاعلني لكل فاع

  ".3ر بنصب الفاعل فانه ال يزيل قاعدة القطع بثبوت الرفع لكل فاعلااملسم

القطع أشار بقوله "ورمبا قد وظين ، واىل وذكر الواليت ايضا بان االستقراء: على قسمني قطعي       
القطع" يعين ان االستقراء قد ينتهي ان يبلغ يف الشرع مبلغا اىل ان  ينتهي يف الشرع *ألن يفيد فيه حكم

أي احلكم الذي هو القطع بأن هذه الصورة اجلزئية حمكوم عليها باحلكم الثابت  حكم القطعفيه يفيد 
تتبع حماهلا وذلك إذا كان عاما مجيع صور جزئيات الكلي غري صورة النزاع بلنظائرها من اجلزئيات احلاصل 

ومثاله يف الفقه ما نسب ملالك من االحتجاج خبرب الواحد ألنه استقرأ موارد  ،وحينئذ يكون حجة اتفاقا
ن يكتفون به وحيتجو الشريعة فوجده معموال به يف كل جزئية ورد فيها ألن الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم 

                                                                                                                                                                                                      
  .1/105املستصقي من علم االصول ، مرجع سابق، ص  - 1
  .18- 17-7أنظر: نيل السول على مرتقى الوصول، مرجع سابق، ص: - 2
  18نفس املرجع ، ص :  - 3
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به فلذا حكم على كل خرب واحد بأنه حجة فإذا اختلف يف االحتجاج خبرب جزئي معني مثال كان هذا 
 ، حجة قطعية يف االحتجاج به ، النه عام كل صورة من جزئيات خرب الواحد ال صورة النزاعاالستقراء

ستقراء وهو كون خرب الواحد من حيث هو حجة وهذا هو االهذه فيجب أن حتمل على كليها قطعا 
هو االستقراء يف بعض اجلزئيات اخلايل عن صورة النزاع سواء كان البعض هو التام أهـ ، واالستقراء الظين 

  األكثر أم ال وهو حجة ظنيــة 

أن يكون ثبوت احلكم حيصل معه ظن عموم احلكم وهذا هو االستقراء الناقص ويسمى  بشرط
على الراحلة  ىإنه ال يؤدله استقراؤنا الفرض يف جزئياته عند األصوليني بإحلاق الفرد باألغلب أهـ ،مثا

على  اهأدرض ألنه ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه ففيغلب على الظن عندنا أن الوتر ليس ب
   ) 1وهذا الظن حجة عندنا أهـ الراحلة ولو كان فرضا ملا أداه عليها 

  طبي .ة االستقراء عند اإلمام الشا: حجيالفرع الثاني

من خالل تعريف اإلمام الشاطيب لالستقراء يالحظ أنه يعترب حمصلة ونتيجة االستقراء قد تفيد 
  القطع كما قد تفيد الظن.

لعت طعلى حد ما ا-مواضع "09"تسعة  يف تتبع توظيفاته لالستقراء فإنه ألصقومن خالل        
  العلم. أووصف القطع بعبارة االستقراء  - عليه

مع االستعانة ما يلي فقرات لإلمام الشاطيب تدل على قطعية الدليل االستقرائي: عنده وأنقل في    
  بتعقيبات عبد اهللا دراز عليها.
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ا كتابه املوافقات وهو بصدد  "13" مقدمة من املقدمات الثالثة عشرةقال يف أول -1 اليت صدر 
ا "إن أصول الفقه يف الدين قطعي :أصول الفقه قالاحلديث عن قطعية  ة ال ظنية والدليل على ذلك أ

  ، وما كان كذلك فهو قطعي .راجعة إىل كليات الشريعة 

  ظاهر باالستقراء املفيد للقطع ، وبيان الثاين من أوجه : األولبيان       

ا ترجع       و إما إىل االستقراء الكلي من أدلة الشريعة إما إىل أصول عقلية ،وهي قطعية أحدها : أ
موع منهما ،واملؤلف من القطعيات قطعي ،وذلك أصول  وذلك قطعي أيضا ،وال ثالث هلذين إال ا

عادة أن يكون  ىأتتدراز على عبارة االستقراء الكلي املوجودة يف النص بقوله" ال يوعقب  .1الفقه
راء الشارع حىت يتحقق االستقوب مثال وقعوا على كل أمر صدر من ـــاملستنبطون لقاعدة أن األمر للوج

كن املطلوب هنا القطع أي اجلزم ،ويكفي لذلك الكثرة املستفيضة ل، الكلي املعروف املوجب لليقني
األفراد من كل نوع من أنواع األمر الواردة يف مقاصد الشريعة الثالثة :الضروريات واحلاجيات والتحسينات 

املستنبط من األوامر ال خيرج ما مل يطلع عليه ،ومثل هذا كاف يف عده استقراء كليا يوجب القطع ألن 
  " .2عن كونه فردا من أنواع األوامر اليت اطلعوا عليها فال يرتتب عليها إخالل بالقاعدة 

واألدلة املعتمدة فيه "إن املقدمات املستعملة يف هذا العلم من كتابه املوافقات قال يف املقدمة الثانية  -2
ا لو كانت ظنية مل ت ،وهذا بني ، وهي إما عقلية لب املختصة به د القطع يف املطفال تكون إال قطعية أل

شرتط أن تكون قطعية ب...وإما عادية ...وإما مسعية ، وأجلها املستفاد من األخبار املتواترة يف اللفظ ،
  ". 3الداللة ،أو من األخبار املتواترة يف املعىن ، أو املستفاد من االستقراء يف موارد الشريعة 

كتابه املوافقات أن األدلة العقلية إذا استعملت يف هذا العلم إمنا تكون   منقدمة الثالثة يف املكر ذ  -3
والقطع يف آحادها معدوم  السمعيةاألول هو األدلة على األدلة السمعية وتابعة هلا فاملعتمد بالقصد  ةمركب

                                                             

1 - 1  :21-22 .  
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تضافرت على معىن واحد حىت ظنية وإمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من مجلة أدلة  "،1أو يف غاية الندور 
لالقرتاف ، وألجله أفاد التواتر القطع ، وهذا نوع منه  ليس جتماع من القوة ما،فإن لالأفادت فيه القطع 

بالتواتر املعنوي  شبيه، فإذا حصل من استقراء أدلة املسألة جمموع يفيد العلم فهو الدليل املطلوب ، وهو 
  " . 2عنهما املنقولة هللا عنه ، وجود حامت ، املستفاد من كثرة الوقائع بشجاعة علي رضي ابل هو كالعلم 

"وإذا تكاثرت على  يدل عليه قولهكما   املوافقات  كتابهإىل أن يصرح أن االستقراء هو خاصية  
الناظر األدلة عضد بعضها بعضا فصارت مبجموعها مفيدة للقطع ،فكذلك األمر يف مآخذ األدلة يف 

  " .3هذا الكتاب 

تواترا معنويا ليس املعنوي "و كون االستقراء شبيه بالتواتر دراز على عبارة األمام الشاطيب بويعقب 
مثال   تأيت مجيعها دالة على شجاعة عليألن ذلك يأيت كله عل نسق واحد كالوقائع الكثرية املختلفة اليت

ه بطريق غري مباشر لكن داال مباشرة على وجوب الصالة ،وبعض هبطريق مباشر ، أما هذا فيأيت بعض
يستفاد منه الوجوب ،كمدح الفاعل هلا ، وذم التارك ،والتوعد الشديد على إضاعتها ،وإلزام املكلف 

على القيام وقتال من تركها إخل ،ولذلك عده شبيها باملعنوي ومل جيعله بإقامتها ولو على جنبه إن مل يقدر 
  " .4معنويا 

رمبا أغفلوا ذكر  همخذ األصوليني إال أن املتقدمني منأالستقراء هو مويضيف اإلمام الشاطيب أن ا       
واألحاديث على انفرادها ومل هذا املعىن فحصل إغفاله من بعض املتأخرين فاستشكل االستدالل باآليات 

ا على قواعد خذ االجتماع ،فكر عليها باالأيأخذها م عرتاض نصا نصا ،واستضعف االستدالل 
على عبارة ويعقب دراز  .5نها القطع ، وهي إذا أخذت على سبيل االستقراء غري مشكلةاألصول املراد م
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م تركوه قطعا ألن الغزايل أشار إليه يف دليل كون اإلمجاع رمبا يف النص قائال "إمنا قال رمبا  – ومل يقل إ
هذه الفوائد اجلليلة  جعل الشاطيب يستفيد منه كلحجة وهللا تعاىل در الغزايل فإنه بإشارته هلذا اإلمجاع 

  " . 1،ويتوسع فيه هذا التوسع ،بل جعله خاصة كتابه كما سيقول يف آخره

سل نالنفس ،ال ،الدين يا ثبت باالستقراء كالضروريات اخلمس وهملاإلمام الشاطيب أمثلة وق ـــويس      
، وال شهد لنا ذلك بدليل معني لنا ت ــــــــمل يثب الضروري ، وكا عند األمة  ـــ" وعلمه 2، العقل ، املال 

  " . 3أصل معني ميتاز برجوعها إليه ،بل علمت مالئمتها للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد 

   على وجوه ،وجاء مدح   M  ¬  «    L   4   إذا نظرنا يف الصالة فجاء فيها نحنوكالصالة "ف     
م ، بار املكلفني على فعلها املتصفني بإقامتها ، وذم التاركني هلا ، وإج وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنو

   " . 5وقتال من تركها أو عاند يف تركها ، إىل غري ذلك مما يف هذا املعىن 

  
ي عن قتلها       املقرونة ومن كبائر الذنوب  عليهعدا ، وجعل قتلها موجبا للقصاص ،متو  وكالنفس " 

،ووجبت الزكاة واملواساة والقيام ، ووجب سد رمق املضطر باإلميان بالشرك ،كما كانت الصالة مقرونة 
لقتال من  األجنادعلى من ال يقدر على إصالح نفسه ،وأقيمت احلكام والقضاة وامللوك لذلك و رتبت 

سد رمقه بكل حالل وحرام من امليتة والدم وحلم اخلنزير رام قتل النفس ، ووجب على اخلائف من املوت 
  ". 6ضاف هلذا ني إىل سائر ما

"علمنا يقينا وجوب الصالة ، وحترمي القتل ، وهكذا سائر األدلة يف قواعد فمن هذه األدلة        
ذا امتازت األصول من الفروع ،إذ كانت الفروع مستندة إىل آحاد األدلة ،وإىل مآخذ معينة  الشريعة ، و
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ا مأخوذ، فبقيت على أصلها من االستناد إىل الظن ، خبالف األصو  مقتضيات األدلة من استقراء  ةل فإ
  " .1من آحادها على اخلصوص  بإطالق ، ال

بناء على هذا قطعية نتيجة االستقراء وذلك "أن كل أصل شرعي مل يشهد مث يبني اإلمام الشاطيب       
يرجع  له نص معني ،وكان مالئما لتصرفات الشرع ،ومأخوذا معناه من أدلته ، فهو صحيح يبىن عليه و

مقطوعا به ،ألن األدلة ال يلزم أن تدل على القطع قد صار مبجموع أدلته ،إذا كان ذلك األصل إليه 
  " . 2باحلكم بانفرادها دون انضمام غريها إليها كما تقدم ،ألن ذلك كاملعتذر 

أن كون هذا األصل كما اعتربه اإلمام الشاطيب "إىل أن ذهب بعض األصوليني إىل وقد أدى إغفال       
،إذا مل جيد يف آحاد األدلة بانفرادها ما يفيد القطع بانفرادها ،فأداه ذلك اإلمجاع حجة ظين ال قطعي 
قوم آخرين إىل ترك االستدالل باألدلة اللفظية يف بومن بعده ،ومال أيضا إىل خمالفة من قبله من األمة 

غري اإلمجاع عرض فيها  رلك مسائل اخعلى اإلمجاع ،وكذاألخذ بأمور عادية ،أو االستدالل باإلمجاع 
ا ظنية    " . 3،وهي قطعية حبسب هذا الرتتيب من االستدالل ، وهو واضح إن شاء اهللا تعاىل أ

وضعت ملصاحل العباد يف كتاب املقاصد يف اجلزء الثاين من كتابه املوافقات أن الشريعة أورد يف مستهل  -4
  –بأن أحكام اهللا تعاىل ليست معللة بعلة البتة واعتمد يف قوله العاجل واآلجل معا خالفا للرازي يف قوله 

بتعليل وضع الشريعة ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل على االستقراء قائال "واملعتمد إمنا –اإلمام الشاطيب 
ا وضعت ملصاحل العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي  وال غريه ... وإ ناا وه ذا دل استقرينا من الشريعة أ

االستقراء على هذا وكان يف مثل هذه القضية مفيدا للعلم ،فنحن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع 
  " .4تفاصيل الشريعة 

يف اجلزء الثاين من كتاب املوافقات يف كتاب املقاصد النوع األول : يف بيان قصد الشارع يف وضع -5
أدلتها قطعية ويقصد بالقواعد الضروريات واحلاجيات القواعد الشريعة ،يف املسألة التاسعة واملعنونة بـ: 
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قال " وإمنا الدليل على املسألة ثابت على وجه آخر هو روح املسألة ، وذلك أن هذه والتحسينيات 
ا أحد ممن ينتمي إىل االجتهاد من أهل الشرع ،وأن اعتبارها  شرعا القواعد الثالث ال يرتاب يف ثبو

  لشارع .لمقصود 

يف أدلتها الكلية واجلزئية وما انطوت عليه من هذه األمور ستقراء الشريعة ، والنظر ودليل ذلك ا
ة مضاف بعضها إىل بعض ، ـــالعامة ،عل حد االستقراء املعنوي ،الذي ال يثبت بدليل خاص ، بل بأدل

د ،على حد ما ثبت عن األدلةواحد جتتمع عليه تلك  خمتلفة األغراض ،حبيث ينتظم من جمموعها أمر
وما أشبه ذلك ،فلم يعتمد الناس يف إثبات قصد الشارع العامة جود حامت ،وشجاعة علي رضي اهللا عنه 

، بل حصل هلم ذلك من الظواهر  يف هذه القواعد على دليل خمصوص ،وال على وجه خمصوص
كل باب من   ومات ، واملطلقات واملقيدات ،واجلزئيات اخلاصة ،يف أعيان خمتلفة ، ووقائع خمتلفة ،يفمعوال

، وكل نوع من أنواعه ، حىت ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على احلفظ على تلك القواعد ، أبواب الفقه 
  ضاف إىل ذلك من قرائن أحوال منقولة وغري منقولة .نهذا مع ما ي

تواتر العلم ،إذ لو اعترب فيه آحاد املخربين لكان إخبار كل واحد أفاد خرب الوعلى هذا السبيل 
ة على إفادة الظن ، لكن دمنهم على فرض عدالته مفيدا للظن ، فال يكون اجتماعهم يعود بزيا

إليه آخر قوي الظن ،  أنضاف، فخرب واحد مفيد للظن مثال ،فإذا  فرتاقلالجتماع خاصية ليست لال
رق ،فكذلك هذا ،إذ ال فوهكذا خرب آخر وآخر ، حىت حيصل باجلميع القطع الذي ال حيتمل النقيض 

ه األخبار ،وهذا بني يف كتاب املقدمات من هذا الكتاب تبينهما من جهة إفادة العلم باملعىن الذي تضمن
اها ، واملتأملني ملعانيها ،سهل عليه قتضفإذا تقرر هذا فمن كان من محلة الشريعة الناظرين يف م 1

  . 2الشارع يف إثبات هذه القواعد الثالثالتصديق بإثبات مقاصد 

                                                             

كنه هنا بسط قال دراز معقبا " تقدم يف املقدمة الثالثة بيان أوسع من هذا يف صحة االعتماد على هذا االستقراء وجعله من باب التواتر املعنوي ، ول - 1
العقل ، وال على النقل األحادي ،وال على اإلمجاع وتوصل بذلك إىل أنه ال بد من الكالم يف بيان أنه ال ميكن االعتماد يف إثبات هذا األصل املهم على 

    ملسألة تكرار حمض مع ما تقدم هناك". الرجوع لشبه التواتر ، فما أوجزه هناك بسطه هنا ، وبالعكس فال يقال :إن هذه ا
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قال "  ،يف كتاب األدلة الشرعية ،يف الفصل الرابع يف العموم واخلصوص ، كتابه املوافقات قال يف-6
تبني املقصود من العموم واخلصوص ههنا ، واملراد العموم املعنوي ،كان له صيغة والبد من مقدمة 

إنه عام   ريه :فإذا قلنا يف وجوب الصالة ،أو غريها من الواجبات ، ويف حترمي الظلم أو غ ،خمصوصة أوال
بناء على أن ، فيه صيغة عموم أوال ل ـفإمنا معىن ذلك أن ذلك ثابت على اإلطالق والعموم ، بدلي ،

األدلة املستعملة هنا ، إمنا هي االستقرائية احملصلة مبجموعها القطع باحلكم ، حسبما تبني يف املقدمات 
1  ".  

ملوافقات ،يف النظر الثاين ، يف أحكام السؤال واجلواب يف اجلزء الرابع من كتاب ا قال اإلمام الشاطيب-7
،يف املسألة الرابعة املعنونة بـ: االعرتاض على ظواهر النصوص غري مسموع ،قال " ومر ،وهو علم اجلدل 

  " .3 هذا الكتاب ملن تأمله ، واحلمد هللا تعاىل2أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات وهي خاصة 

 امأنقل في ،راض كالم اإلمام الشاطيب نفسه والدال على قطعية الدليل االستقرائي عندهوبعد استع     
من قطعية  –زر ما قيل سابقا عتكالما لعدد من الباحثني ممن اطلعوا على مؤلفات اإلمام الشاطيب   يلي

  وتؤكده:–االستقراء عنده 

كان تاما أو ناقصا أية االستقراء سواء قطععلى  الشاطيب يؤكد اإلمام أن إىلأمحد الرسيوين يذهب       
من كون  من األصوليني واملناطقة ري،متجاهال بذلك ما يرتدد عند كث )الشاطيب  اإلمام أكثريا بتعبري (

  .4االستقراء الناقص يفيد الظن ، وال يفيد العلم ،إتباعا منهم للمنطق األرسطي 

                                                             

  217: 3 ،  عنفس املرج - 1
إىل ما يعد  دراز قائال" تتبع الظنيات يف الداللة أو يف املنت أو فيهما ،والوجوه العقلية كذلك ،ويضم قوة منها إىل قوة وال يزال يستقرئ حىت يصل عقب - 2

واتر املعنوي ال يلزم يف مجيعهم قاطعا يف املوضوع ويصري كالتواتر املعنوي ،وال يبايل أن يكون بعض األدلة ضعيفا ألنه ال يستند إىل دليل خاص كما أن رواة الت
موع يلزم أن يكون كذلك ،فهذه خاصية هذا الكتاب يف استدالالته ،وهي طريقة ناجحة أدت إىل وصوله إىل ا ملقصود ،اللهم أن يكونوا حمل الثقة ،ولكن ا

  إال يف النادر ،رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة .
3 - 4 :273.  
  . 249- 248ص مرجع سابق   لشاطيب ،نظرية املقاصد عند اإلمام ا - 4
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رب االستقراء دليال عقليا قطعيا ما دامت مسوغاته أن اإلمام الشاطيب يعتحبيبة بوعوينة بينت و         
رأيه هذا على اجلمع  وبىن، قائمة خالفا جلمهور األصوليني يف قطعية التام وظنية الناقص تبعا للمناطقة 

ه ـبني فكرة استقراء املناطقة الناقص وفكرة التواتر املعنوي املعروف يف مصطلح احلديث واملتفق على قطعيت
جزئيات ظنية ة من ـباستقراء معاين كلية قطعي ، واستنتج ما أمساه باالستقراء املعنوي ،ماء بني معظم العل

بالكلية  األحكامبت به يف أقسام احلكم الشرعي تقسيم ثلك بوجوب الصالة وغريها ،كما أذمثل ل
  .1واجلزئية

م األصول من عقلية حتديد أدق مكونات علان االمام الشاطيب عمد اىل  عبد الرزاق قسومويري        
  .2من جمموعها هذه القطعيات اليت تؤسس أصول الفكر فأسسواستقرائية 

أن االستقراء الذي غلب على اإلمام الفضل عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي  أبوأوضح و 
يات الشاطيب هو ما أمساه بـ" االستقراء املعنوي " ومن صفته أنه مبين على ملح املعىن املشرتك من مقتض

مما قد يكون ظاهرا أو خفيا صرحيا أو ضمنيا ،مما يعتمد يف استخراجه على القرائن والدربة أدلة كثرية 
إن كانت جزئياته يف و ، وأن هذا النوع من االستقراء على هذه الصفة مفيد للقطع عنده ، ودوام النظر 

ا ظنية ، وعقب يف اهلامش على كالم دراز ،بأن اإلمام الشاطيب ال يبايل يف هذا االستقراء بأن يكون  ذا
بعض األدلة ضعيفا ، بأن هذا مل يصرح به اإلمام الشاطيب ، وإمنا صرح بالتجاوز عن ظنية األمثلة ، وأما 

 اإلمام أنمن قياسه على التواتر اللفظي ، ومن الواضح  هفلعل الشيخ دراز استفادضعف بعض األدلة 
وتام وحنو نطقيون يف هذا الباب من تقسيمهم االستقراء إىل ناقص ره املالشاطيب مل ينب كالمه على ما قر 

القريبة اليت تؤدي املراد من أقصر طر السليمة واملعاين فذلك وإمنا بناه على منهجه اخلاص الذي يراعي ال
  .  3قنعا على مستوى النظرية والتطبيق مجيعا ما ومنتجا و مطريق، وقد جاء كالمه يف االستقراء حمك

                                                             

  .     119أنظر : أقسام احلكم الشرعي عند اإلمام الشاطيب خالل كتابه املوافقات مرجع سابق، ص - 1
-12ص، 1992جوان-1412اجلزائر،العدد األول ،ذو احلجة–ةباملوافقات جملة دورية أكادميية يصدرها املعهد الوطين العايل ألصول الدين اخلرو أنظر: - 2

13.  
  . 22- 21- 19أنظر : اإلمام الشاطيب ومنهجه التجديدي يف أصول الفقه ، مرجع سابق ص - 3
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أن اإلمام الشاطيب أسس منهج االستقراء املعنوي على منهجني  جمدي حممد حممد عاشورذكر  و      
املعنوي واملقرين بإفادته  ترا: القائلني بالتو  منهج أهل الحديث و أهل األصول - من مناهج البحث :

ملعنوي يثبت به أهل التواتر املعنوي ، وقد يفارقه من ناحية أن التواتر ا يشابهالعلم عندهم ، فاالستقراء 
بصورة يف النصوص ذات املوضوع الواحد  ترادفها احلديث و األصول املعىن عن طريق تشابه األلفاظ و

مباشرة بينما يثبت املعىن يف االستقراء املعنوي عن طريق توارد األغراض املتعددة على إثبات معىن واحد 
  الشاطيب شبه التواتر املعنوي .بصورة غري مباشرة ،ولذلك كثريا ما أطلق عليه اإلمام 

يف أخذه  : ولكنه خالفهممنهج أهل المنطق في استداللهم باالستقراء في إثبات حجية الدليل  -
مل حيكموا بالقطعية إال ملا كان و باالستقراء الناقص ، وجعله قطعي الداللة بينما اعتربوه هم ظين الداللة 

  تاما منه .

املعنوي بأخذه بطريقة أهل احلديث واألصول يف نية عن االستقراء الظ ةوأزال اإلمام الشاطيب شبه
تبع واستخالص الكليات ،وهي تسوية  ت،فقد سوى اإلمام الشاطيب بينهما من حيث الالتواتر املعنوي 

للعلم معظم العلماء على إفادة التواتر املعنوي  قتفاكافية إلضفاء صفة القطع على الدليل االستقرائي ،إذ 
صطالح االشاطيب القول بقطعية االستقراء املعنوي ، وان كان ناقصا ب لإلمامو الذي سوغ  الضروري 

  . يف كتابه على االكثري الوارد يف الشريعة. األصوليةاملناطقة ، هو انه بىن كثريا من املسائل  

لواقع فمنهج االستقراء عند اإلمام الشاطيب أكثري وليست استغراقيا ،وهذا ما يتفق مع املنطق وا
، وحصول م قطعي مبسألة ما ويف وقت ما لألن املستقرئ يظل يتتبع جزئيات ظنية كثرية حىت حيصل له ع

تلك املعرفة القطعية ال يشرتط فيه استنفاد مجيع اجلزئيات وحصرها ، وإال كان حتقيق ذلك من 
  .  1املستحيالت املنطقية

                                                             

الثابت واملتغري يف فكر اإلمام أيب إسحاق الشاطيب ، " الطبعة األوىل ،ديب ،دار البحوث الدرسات اإلسالمية وإحياء  ،حممد عاشور حممدأنظر: جمدي  1 -
  . 166 -162م " ص 2002هـ 1423الرتاث ،
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 –لى قطعية االستقراء ،سواء كان تاما أو ناقصا أن اإلمام الشاطيب يؤكد ع ميلود فروجي صرح و       
من كون كثري من األصوليني واملناطقة متجاهال بذلك ما يرتدد عند    –أكثريا بتعبري اإلمام الشاطيب 

  .1يفيد الظن ، وال يفيد العلم ،إتباعا منهم للمنطق األرسطي الناقص  االستقراء

يب باالستقراء منهجا لالستدالل تربز من بني ما تربز فيه أن عناية اإلمام الشاطنعمان جغيم ذكر و      
االستدالل به ، وذلك من  حتريره لالستقراء من قيود املنطق األرسطي ،وإعطائه مصداقية أكرب يف يف 

  ين :خالل أمر 

الناقص ال يفيد القطع مطلقا ، وذهب  : رفض ما انتشر بني املناطقة من كون االستقراء أحدهما -
يفيد أساسا الظن ،لكنه مع ذلك يفيد القطع أيضا إذا توافرت شروطه ،بل إنه  ستقراءاىل كون اال

غاية القوة يف االستدالل عندما أضفى على كثري من نتائجه أوصاف الكلية والعموم به بلغ 
 والقطع .

بالتواتر ،إذ جعله نوعا : إخراجه من إطاره الذي وضع فيه يف املنطق األرسطي وإحلاقه  والثاني -
وأطلق عليه اسم االستقراء املعنوي وقد حقق عمل اإلمام  ،شبيها بالتواتر املعنويالتواتر  من أنواع

 :الشاطيب هذا لالستقراء فائدتني 

ص مما يسمى عند املناطقة مبشكلة لومن مث التخ ،،باعتباره موصال للعلم*إذا أعطاه قوة يف االستدالل 
  االستقراء الناقص .

ار من حساسية ث الشرعيات ، بتخليصه من رواسب املنطق اليوناين ،مما ميكن أن ي*تسويقه العمل به يف
كثري من العلماء املسلمني موروثا يونانيا دخيال على العلوم الشرعية ينبغي يف استعماله حبكم عده من قبل  

  .1اجتنابه
                                                             

عهد ميلود فروجي ، منهاج فهم الكتاب والسنة عند االمام الشاطيب، املوافقات جملة جامعية تعىن بالبحوث والدراسات االسالمية ، تصدر عن امل انظر ، - 1
  .103- 102، ص:  )م 1994هــ جوان  1414العدد الثالث، ذو احلجة  (الوطين العايل الصول الدين ،
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التام ، االستقراء يضيف نعمان جغيم بأن اإلمام الشاطيب يرى كغريه من العلماء واملناطقة قطعية و 
الناقص مفيد االستقراء  أنالشاطيب  اإلماموقد صرح بذلك يف مواطن عدد الباحث بعضها ، كما يرى 

د الباحث بعض املواطن اليت وعد - ستذكر بعد قليل–للظن ، وقد يفيد القطع إذا توفرت فيه شروط 
  ؤخذ منها أن االستقراء الناقص عنده قد يفيد القطع .ي

الناتج من استقراء ناقص حىت يفيد دد اإلمام الشاطيب ثالثة شروط للتعميم االستقرائي وقد ح      
  القطع هي :

 بأن تكون نتيجة االستقراء قد تكرر تقريرها يف النصوص الشرعية . : التكرار 

 ا يف مواضع كثرية دون استثناء موضع  التأكيد : بأن تكون نتيجة االستقراء تأكد مضمو
 مما يشمله .

 يف كامل ابواب الشريعة :نتشاراال  

به إىل منزلة النص القاطع الذي اف القرائن فباحت العموم  وبتوافر هذه الشروط الثالثة صار ظاهر
ص صال يصح ختصيصه باجلزئيات املخالفة ،وميكن ذلك حيث خت،ومثل هذا العموم ال احتمال فيه

كدا وال منتشرا يف أبواب الفقه فالتمسك القواعد بعضها بعضا ،أما إن مل يكن العموم مكررا وال مؤ 
، وهو معرض الحتماالت ، فيجب التوقف يف القطع مبقتضاه حىت يعرض على غريه مبجرده فيه نظر 

   له . معارض ويبحث عن وجود

  وميكن إضافة شرط رابع قد يفهم من كالمه وهو :

 : األدلةصرح باشرتاط كون الشاطيب مل ي اإلمام أنلبعض الوحدات املستقراة مع  قطعية الثبوت 
القرآن الكرمي ،أو السنة املتواترة ،وهو أيضا غري مشروط  بعضها قطعية الثبوت أي من أو املستقرأة

                                                                                                                                                                                                      
جملة فكرية نصف سنوية حمكمة تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا(السنة الرابعة، ن جغيم، االستقراء عند اإلمام الشاطيب، التجديد نعماأنظر:   - 1

  .و ما بعدها202ص: ه، العدد الثامن.) 1421 األولم ، مجادى  2000أغسطس 
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يف التواتر املعنوي الذي قاس عليه اإلمام الشاطيب االستقراء ،إال أنه قد يفهم من بعض كالمه 
قال  شقةها أن عظم األجر لعظيم املإشارة إىل ذلك ،ففي رده على بعض اآلثار اليت قد يفهم من

فالظنيات ال تعارض  هذه أخبار آحاد يف قضية واحدة ال ينتظم منها استقراء قطعي ، ن:" أ
ا غري   ين، والتا:أحدمها كون تلك اآلثار أخبار آحاد القطعيات.فرده مبين على عنصرين  كو
رتدد عليه ،فكما عد اإلمام املسجد واملشقة يف الالبعد عن منتشرة ،أي يف قضية واحدة هي 

الشاطيب العنصر الثاين شرطا يف إفادة االستقراء الناقص القطع ،قد يفهم كذلك من العنصر 
ة قطعي الثبوت أبعض اجلزئيات املستقر  –على األقل –األول اشرتاط اإلمام الشاطيب أن يكون 

  . 1،كما فعل ابن عاشور فيما بعد 

أهم فكرة يدعو إليها اإلمام الشاطيب هي أن االستقراء سواء كان أن  إىل يونس صواحليو ذهب       
خالفا ملا استقر عليه املناطقة يف كون االستقراء الناقص ناقصا أو تاما يفيد العلم الضروري أي القطع 

يف تاريخ الفكر اإلسالمي عما أطلق عليه مفيدا للظن ،فقد حاول منذ البداية التكلم وألول مرة 
عنوي الذي حاول جعله شبيها بالتواتر املعنوي املفيد للقطع واليقني ، وحاول كذلك حل االستقراء امل

  مشكلة االستقراء الناقص الذي جعلته يف نظر كثري من الفالسفة دليال ظنيا  " .

عن االستقراء باعتباره دليال  يتحدثبدأ اإلمام الشاطيب  –املوافقات – هفمنذ املقدمة األوىل من كتاب
  . "2ن " أصول الفقه قطعية والدليل على ذلك االستقراء الذي يفيد القطعا ذكر، إذ يفيد القطع عقليا 

وغالب املوضوعات والقضايا الشرعية يف املوافقات برهن عليها اإلمام الشاطيب بدليل االستقراء      
التواتر املعنوي من  وبنيبينه لربهنة على قطعية االستقراء الناقص سوى ول عنده.الناقص املفيد للقطع 

هو "استحالة  حيث التتبع واستخالص الكليات ، إذ أن قطعية التواتر املعنوي مبنية على أساس منطقي
،وهو ما جعله يلجأ إىل عملية قياسية جعل فيها التواتر املعنوي احلد واطؤ على الكذب "يف نقل اخلرب تال

                                                             

  و ما بعدها 205، ص أنظر : نعمان جغيم ، مرجع سابق - 1
مة ،يصدرها ظر : يونس صواحلي، االستقراء يف مناهج النظر االسالمي منودج " املوافقات " لالمام الشاطيب ، اسالمية املعرفة جملة فكرية فصلية حمكأن - 2

  65-  60،ص : )م 1966 -هـــ 1416السنة االوىل، العدد الرابع ، ذو احلجة  (املعهد العاملي للفكر االسالمي ،
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لة املنطقية العلة املشرتكة ،وإفادة االستقراء الناقص ،واالستحااألكرب ، واالستقراء الناقص احلد األصغر 
  للعلم القطعي النتيجة .

يف نظر اإلمام الشاطيب فين وشكلي  -االستقراء–والفرق بني التواتر املعنوي وشبه التواتر املعنوي 
،أما العلم يف التواتر بطريق مباشر تؤكد ذلك من أن إفادة  ،ال يتجاوز حدود املصطلحات ،وعبارة دراز

ا يف إدماج االستقراء جيف شبه التواتر فبطريق مباشر وغري مباشر ، ولذلك مل جيد اإلمام الشاطيب حر 
حيث حتدث ألول مرة عن "االستقراء املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص بل بأدلة بالتواتر املعنوي 

  ضاف بعضها إىل بعض".نم

  . تواتر املفيد للقطع فاالستقراء الناقص نوع من امل

  .1اللفظي واملعنوي يضيف إليهما االستقراء  التواتر فاإلمام الشاطيب يضيف إىل نوعي

" استقراء قطعي مساوية لعبارة مام الشاطيب إذا أن نفهم أن عبارة " استقراء تام "عند اإلوينبغي 
جدا تتبعها  رس"وهذا أقرب للمعىن ، خاصة إذا حتدثنا عن املصاحل الكلية املراعاة يف كل ملة ،واليت يع

  تتبعا كليا تاما على مر كل العصور .

 معناه- –ي قراغاالستيعين به االستقراء التام لاستقراء كلي " يف موضع آخر ال "ويستعمل عبارة 
املسائل الشرعية نوع  من عن كثري االمام الشاطيب ،وهكذا يربز من كالماملنطقي ،بل مبعناه اجلمعي العام

ستقراء الناقص ،الذي يفضل اإلمام الشاطيب تسميته باالستقراء املعنوي ،بناء واحد من االستقراء هو اال
   يفيد القطع . يعلى تشبيهه االستقراء بالتواتر املعنوي الذ

  واستخلص يونس صواحلي أن:

                                                             

  .72 -65حلي ، مرجع سابق، ص: أنظر: يونس صوا - 1



 112                                                                                                    .الفصل الثاني : تأصيـــــل القاعدة 

 
 

املفهوم األرسطي لالستقراء بالتواتر املعنوي ،مقرتحا ما أمساه باالستقراء مزج اإلمام الشاطيب  -
 املعنوي .

 االستقراء عند اإلمام الشاطيب يفيد القطع ما دامت مسوغاته قائمة .  -

 انصب شغل اإلمام الشاطيب على اقتناص القطعيات من الظنيات . -

 االستقرائي.جتاوز اإلمام الشاطيب كثريا من املفاهيم اخلاصة بقطعية الدليل  -

فادته اليقني املطلق بل هو قطع اإلمام الشاطيب لالستقراء ال يعين بالضرورة إبه سنإن القطع الذي  -
  . 1يف إطار ما وضعه الشارع للتعبد 
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   .لالستقراءعاضدة : أدلة  الثاني بحثالم

ا بالغة مبلغ   مع تصريح اإلمام الشاطيب بأن القاعدة إمنا أستفيدت من استقراء موارد الشريعة ،وأ
،ما دام إيراد مجيع اجلزئيات اليت بىن عليها االستقراء  القطع ،إال أنه عضد هذا االستقراء بنماذج دالة عليه

ا .   أمرا معتذرا لكثر

  " . 1قال فمن "طلب مزيدا يف طمأنينة القلب ، وانشراح الصدر فيدل على ذلك مجل 

   .ة لالستقراء: أدلة منصوصة عاضداألولالمطلب 

و التأسيس هلا، منها ما ساقه أصالة  أورد اإلمام الشاطيب عددا من االدلة للتأكيد على القاعدة       
ه على القاعدة، و ان مل لذلك (أدلة منصوصة اصلية عاضدة لالستقراء) و منها ما استفيد من كالم

الشرح و البسط هلا مما يفيد كدليل ضمنيا هلا(ادلة منصوصة  ق التدليل هلا بل سيق مساقيسقه مسا
  تبعية عاضدة لالستقراء).

  . عاضدة لالستقراء أصليةصوصة من أدلة: األولالفرع 

  ساق اإلمام الشاطيب هذه االدلة اصالة للتدليل على القاعدة، و التأسيس هلا و هي:         

  :  أوال
لو مل يداوم عليه  وهذا رح به مما ال جي مبا داوم عليه اإلنسان، ريحالتجيف  ما تقدمت اإلشارة إليه

  العلماء يف اجلملة .بني عليه  قفتأصل م
لكنهم  مداومة تأثري مل يصح هلم التفرقة بني املداوم عليه وما مل يداوم عليه من األفعال،لو مل يكن للو 

  اعتربوا ذلك فدل على التفرقة.
ما تقدم تقريره يف الكلية واجلزئية ،وهذا  ىنمنه مما مل يداوم عليه ، وهو مع رىحوأن املداوم عليه أشد وأ

  . 2عبريه املسلك ملن اعتربه كاف على حد ت
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  : ثانيا

ر يف هذه املسائل أن املصاحل املعتربة هي ر وتق ،وضع الشريعة على اعتبار املصاحل باتفاق" أن الشارع 
  ت األحكام فيها .ر الكليات دون اجلزئيات ،إذ جماري العادات كذلك ج

على  ر الكلياتجتولوال أن اجلزئيات أضعف شأنا يف االعتبار ملا صح ذلك ،بل لوال ذلك مل 
لكن  ،حكم االطراد ،كاحلكم بالشهادة ، وقبول خرب الواحد ،مع وقوع الغلط والنسيان يف اآلحاد

، حفظا على الكليات ، ولو اعتربت الغالب الصدق ،فأجريت األحكام الكلية على ما هو الغالب
،وليس كذلك ،  طرح الظن بإطالقإال مبا هو معلوم ، و ال متنع احلكم،اجلزئيات مل يكن بينهما فرق وال

  عد يف بعض الوقائع الغلط يف ذلك الظن .ببل حكم مبقتضى ظن الصدق وإن برز 

، وهو دليل على صحة اختالف الفعل الواحد ح حلكم اجلزئية يف حكم الكلية ا طر اوما ذاك إال 
  . ''1حبسب الكلية واجلزئية و أن شأن اجلزئية أخف 

  :  ثالثا

يف حكم زلة غري العامل  –إذا مل تتعد لغريه  –يف علمه أو عمله  من زلة العامل ما جاء يف التحذير
ا جزئية ملا ادت إىل غريه اختلف حكمها ، وما ذتع، فلم يزد فيها على غريه ، فإن   تصتخلك إال لكو

 أوبسبب االقتداء و اإلتباع على ذلك الفعل ، د إىل غريه ، فإن تعدت إىل غريه أصبحت كلية ـــبه ومل تتع
عظيمة جدا ، ومل تكن كذلك باعتبار اختصاصها به ، وجيري جمراه كل من ل ، فصارت باإلتباع القو 

  صاحلا فصاحل، وان طاحل فطاحل. إن،  فيهعمل عمال فاقتدى به 

إال كان على ابن آدم " و " أن نفسا ال تقتل ظلما  2وفيه جاء " من سن سنة حسنة أو سيئة
  " . 3لقتل األول كفل منها ، ألنه أول من سن ا

  .1و إن كانت يف نفسها صغرية )اإلتباع أو مظنته  (واعتربت سيئة العامل كبرية هلذا السبب 
                                                             

  .108-  1/107فقات ، مرجع سابق ، واامل - 1
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  .لالستقراء عاضدة تبعية منصوصة أدلة: الثاني الفرع

استفيدت هذه االدلة من كالم اإلمام الشاطيب عن القاعدة،  و هي تصلح كأدلة للقاعدة، و إن       
  بسط هلا، و مل تسق مساق التدليل هلا و هي : سيقت مساق الشرح و ال

 : القاعدة لتصوير سيقت التي الشريفة النبوية واألحاديث الكريمة القرآنية اآليات:  أوال

 يف البحث ألن الشاطيب اإلمام ارتآه حسبما للقاعدة خدمتها زاوية من النصوص هذه إيراد مت وقد
 أكثر سيكون فقهها على والوقوف واألحاديث اآليات هذه تفسري إىل الرجوع أن إال ، به أنيط القاعدة

 . للبحث إثراء

 :القاعدة لتصوير سيقت التي  األمثلة و هيةالفق الفروع:  ثانيا

 الن كذلك تأسيسية هي ،بل فحسب توضيحية ليست الشاطيب اإلمام عند األمثلة ألن ذلك      
 على بنيت اليت القاعدة أدلة من جزء تعترب ذالشرعية،إ الفروع وكذا للنصوص شامل عنده االستقراء
 هلا القاعدة أن إثبات رد القواعد أمثلة يصوغ أن الشاطيب عادة من فليس" ،  بيانه سبق كما االستقراء

 عنده ،فهي ذلك من أجل شأن الشاطيب اإلمام عند لألمثلة ،وإمنا التطبيق من وحظ الواقع يف أمثلة
 . االستقرائي منهجه طبيعة يف يتجلى وهذا ، فروعها من عفر  جمرد وليست القاعدة منبت

 فإن التعقيد عملية طوال حاضرة فاألمثلة الكلية، القاعدة ينتج الذي هو اجلزئية األمثلة تتبع فإن      
 احلقيقية املنابع خالل من ، حي فقهي واقع يف يبحث هو ،إذ القاعدة لتقرير سبيله هو األمثلة يف نظره
 ."2الشرعية األحكام منها يستمد اليت

  .لالستقراء عاضدة مستنبطة أدلة: الثاني المطلب

ميكن ان نستنبط من خالل االطالع على مؤلفات اإلمام الشاطيب مجلة من الدعائم اليت تصلح ألن      
  .تكون أدلة مقررة و مقوية للقاعدة

 

                                                                                                                                                                                                      
  1/108، فقات ، مرجع سابق واامل انظر :   1
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 .تقسيماته و المباح :األول الفرع

 ويف ،  التكليفية الشرعية األحكام بقية مع باملقارنة الشاطيب اإلمام عند موسعة بدراسة املباح حظي    
 تلك إىل يهتدي أن له كان وما ، الكلية إىل اجلزئية من حكمه اختالف بوضوح جسد للمباح تناوله

 . كلية واألخرى ، جزئية إحدامها خمتلفتني زاويتني من إليه النظر لوال ، إياه قسمها اليت التقسيمات

 ساق وقد ، الكلية إىل اجلزئية من حكمه اختالف على دليل للمباح الشاطيب اإلمام فتقسيمات     
 ، فيه الواردة سياقها يف ،نقلت الشرعية النصوص من جمموعة وأقسامه املباح عن حديثه بصدد وهو

 الفروع من جمموعة ساق كم ، ا استشهاده من الشاطيب اإلمام أراده كما داللتها بوجه لالحتفاظ
 التدليل يف مفيدة – وفروع نصوص – وكلها ، الغرض لنفس سياقها حسب األخرى هي نقلت الفقهية
 . للقاعدة

 أحد ترجح فإن ، الترك مطلوب وال الفعل بمطلوب ليس جزئي  مباح هو حيث من المباح: أوال
 ألنه وإما المباح ظلف عليه أطلق وإن حقيقة بمباح ليس ألنه إما ، مباحا كونه عن خارج فهو طرفيه
  :كلي  خارج ألمر مباح غير صار ثم– الجزئي– أصله في مباح

 ليس مباح هو حيث من املباح أن األحكام، كتاب من األوىل املسألة يف الشاطيب اإلمام ذكر        
 . والردود االعرتاضات أورد و لذلك للود ، الرتك مطلوب وال الفعل، مبطلوب

 للمكلف موكول ،واألمر تركه يف وال ، املباح فعل يف ال له قصد ال وتعاىل سبحانه احلكيم فالشارع       
 .  1الرتك أو الفعل بني ليتخري

 الوقت ذات ويف احلكيم الشارع من ، تركه ،وال فعله مقصود غري املباح يكون كيف:  بأنه فاعرتض     
 ؟ اخلصوص على تركه ،وإىل خلصوصا على فعله إىل الشارع قصد يقتضي ما املباحات بعض يف جاء قد
 : فعلها الشارع قصد اليت املباحات فمن. 

 مندوبا يكون الذي باجلزء املباح قبيل من سابقا الشاطيب اإلمام عده وقد:  بالطيبات بالتمتع األمر
 : ذلك ودليل   بالكل
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 " )M    À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹L )1 "  تعاىل قوله -

 " )M N  M   V  U   T  S  R  Q  P  OL )2 "  تعاىل قوله -

 به األمر دل مما وأشباهها.  ")Mw  v  u  t     s  r  qx  L )3 "  تعاىل قوله -
 .  االستعمال قصد على

 إىل القصد منها ،فهم عليهم وقررت ، ا املنة ذكرت واليت ا العباد لتمتع األرض يف املبسوطة النعم -
 . تعاىل ملنعما شكر يدبق لكن ، ا التنعم

 أنواع من ذلك ،وجعل الطيبات من األرض يف بث مما شيئا حرم من على وتعاىل سبحانه إنكاره -
?  @  M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>    A "  تعاىل فقال الهلمض

    D  C   BL )4( "ألجلهم خلفت أي  " MH  G  FL )5(  "إمث، وال فيها تباعة ال  
 . تركها دون استعماهلا إىل لقصدا يف ظاهر فهذا

 يف الئق غري ذلك إذ السيد هدية رفض بالعبد يليق ،وال لعباده تعاىل اهللا من هدايا النعم هذه أن -
 أنعم ما للعباد تعاىل اهللا ،وهدية هديته تقبل أن املهدي قصد بل ، الشرع جماري يف وال العادات حماسن

عنهما   تعاىل اهللا رضي عمر وأبيه عمر ابن ،وحديث عليها تعاىل ليشكروه ،مث ذلك فليقبلوا ، عليهم به
ا"  والسالم الصالة عليه قال حيث املعىن هذا يف ظاهر الصالة قصر مسألة يف  ا اهللا تصدق صدقة إ

 فردت بصدقة تصدقت لو أرأيت"  عليه املوقوف عمر ابن حديث يف زاد"   6صدقته فاقبلوا عليكم
 . "   تغضب أمل ؟ عليك
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 من الرخص وغالب"   1عزائمه تؤتى أن جيب كما ، رخصه تؤتى أن حيب اهللا إن"  احلديث ويف     
M  S  R  "تعاىل قوله يف طائفة قاله كما التحرمي أو السفر، يف كالفطر الوجوب عن اإلباحة،نزوال منط

   ̀   _   ̂ ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T
ab    L )2(  "، املباح أن على داللة كل  هذا ففي الفعل، راجح كان باملباح حملبةا تعلقت وإذا 

 .   تركه من أرجح فعله يكون قد

 :  تركها الشارع قصد التي المباحات ومن

 . اجلملة على الشهوات إىل وامليل التنعمات ذم من ورد ما  •

 : كـ فعلها يف الكراهة تعلق يقتضي ما جاء اليت املباحات بعض  •

 إىل احلالل أبغض"  – الشاطيب اإلمام رأي على – يصح مل إن و احلديث يف جاء فإنه سينال الطالق-
 التمتع يف جاء ،كما املطهرة السنة يف وال الكرمي القرآن يف أمر صيغة به يأت مل ولذلك 3"  الطالق اهللا

 Mw  vxL )4("،  " M Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í    L  : "تعاىل قوله مثل جاء ،وإمنا بالنعم
)5( "،  " M  '  &  %  $  #  "  !L )6( "، " M  R  Q  P

W  V  U   T   SL)7(  "، مرجوحا جتعله املباح يف ضالبغ جهة أن شك وال 
 . راجحا املباح جيعل املباحة بالرخصة احلب تعلق أن ،كما
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   2ذم وقد مباح ضاأي واللعب مباح، اللهو أنواع من كثري و1"   ثالثة إال باطل هلو كل"  كذلك وجاء-
 إذا" 3غريها أو باحلمام املباح اللعبب له مثل أن بالكل مكروها يكون الذي باجلزء املباح يف له وسبق.

 . اللعب أنواع سائر لتشمل تتسع" غريها" عبارة

 إما مباحا كونه عن خارج فهو" هيطرف أحد ترجح الذي املباح بأن:  الشاطبي اإلمام ويجيب       
 خارج ألمر مباح غري صار مث أصله يف مباح ألنه ،وإما املباح لفظ عليه أطلق ،وإن حقيقة مبباح ليس ألنه
 . ضربان املباح أن وذلك"   4اخلارجة واألمور باملقاصد مباح غري يصري املباح أن يسلم ،وقد

 ،فيكون له خادم هو ما  جهة من فرياعى:  تكميلي أو حاجي أو ضروري ألصل خادما يكون أن-
 نفسه يف مباح وحنوها واملشرب املأكل من تعاىل اهللا أحل مبا التمتع أن ،وذلك فعله وحمبوبا مطلوبا

 ،ومعترب اجلهة هذه من به مأمور ،فهو احلياة إقامة وهو ضروري ألصل خادم ،وهو باجلزء ،وإباحته
 ومن اجلزئي عتبارها إىل ال الكلية حقيقته إىل راجع به ،فاألمر املطلوب الكلي هذا حيث من وحمبوب

 . 5معني جزئي هو حيث من ال الرد دون القبول فيها يليق هدية كونه يصح الوجهة هذه

 يكون أوال المعتبرة الثالثة األصول من أصال ضقين لما خادما يكون انب كذلك يكون ال أن-
 ضروري وهو، الوجود يف النسل إقامة لكلي خادم هو الذي للحالل ترك فإنه كالطالق:  لشيء خادما

 ألحدمها مكمل أو حاجي ،أو ضروري ،وهو اخللق بني العشائر واشتباك واملعاشرة األلفة مطلق ،وإلقامة
 إال تركه من أوىل فعله يكن ،ومل مبغضا كان له ونقضا املطلوب لذلك رماخ النظر ذا الطالق كان ،فإن

 الزمان هذا ويف الشخص هذا يف اجزئي كان حيث من ،وهو احلدود إقامة وعدم كالشقاق أقوى ملعارض
 . حالل مباح

                                                             

) من حدیث عمربن الخطاب بلفظ " كل لھو یكره اال مالعبة الرجل  امرأتھ و مشیھ بین الھدفین و 7183) ح (170/ 7(رواه الطبراني في االوسط   1
  ) وقال:فیھ المنذر بن زیاد و ھو ضعیف.269/ 5(زوائد تعلیمھ فرسھ"، و الھیثمي في مجمع ال

  
  .1/98املوافقات، مرجع سابق،  انظر:  2
  .1/102،  املرجع نفسانظر:  3
  99-1/98،  املرجع نفس  4
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 ،فهو حمظور عنه يلزم ،وال حمظور يف يكن مل إذا شغل كل من والفراغ واللعب اللهو وكذلك             
و ال يف ، معاش إصالح يف الرجل يرى ال أن يكرهون كانوا بل العلماء يرضه ومل مذموم ،ولكنه مباح

 . أخروية وال دنيوية فائدة عليه يرتتب ال فيما زمان قطع ألنهإصالح معاد 

 . املعىن هذا إىل يشري إذ"  )M×  Ö  Õ  Ô    ÓØ    L)1 "  الكرمي القرآن يف جاء وقد

 فيه له ليس ، كالعبث أو عبث أنه باطال بكونه ويعين 2"  ثالثة إال باطل هلو كل" احلديث ويف        
 تأديب ،وخبالف النسل وهو ضروريا امراً  خيدم مباح ،فهو جةالزو  مع اللعب خبالف جتىن مثرة وال فائدة
 الثالثة هذه استثىن فلذلك:  اجلهاد وهو تكميليا أصال خيدمان امفإ بالسهام اللعب وكذلك ، الفرس

 . 3الباطل اللهو من

 القاعدة يف واجلزئية الكلية معىن عليها يصدق هنا الشاطيب اإلمام وظفها اليت األمثلة أن:  فيالحظ     
 جهة من ، ما بوجه عليه انطبق وإن ، مباشرة عليه املعىن هذا انطباق يظهر ال الذي الطالق باستثناء ،

 يؤول ما إىل بالنظر الكلية إىل اجلزئية من– املباح– التكليفي الشرعي احلكم اختالف إمكانية إثبات جمرد
 أخرى أمثلة على ينطبق حسبما للمقصد خدمة أو،مثال الطالق يف احلال هو كما للمقصد هدم من إليه

 ، املوافقات من األول اجلزء يف األحكام كتاب من األوىل للمسألة تلخيص العنصر هذا وأن ،خاصة
 القاعدة لبيان الشاطيب اإلمام خصصها اليت و األحكام كتاب من الثانية للمسألة التمهيد مبثابة هي واليت

 الفعل مطلوب غري مباح هو حيث من املباح أن يبني هذا مجيع: " القائ عليها ايتها يف أحال أنه بدليل
:  وهي ، هنا فلنضفه التكليفية األحكام يف ثابت آخر أصل على مبين اجلواب وهذا خبصوصه الرتك وال

 ...  " . 4الثانية املسألة

 باعتماد ،أي رجيةخا بأمور الرتك أو الفعل مطلوب يكون إمنا املباح أن تفيد" خبصوصه" وعبارة        
 فائدة هي هذه"  أن من دراز له مهش ما بدليل أعلم، تعاىل واهللا جزئيا إليه بالنظر ال الكلية النظرة

                                                             

  .37) اإلسراء  (1
  سبق تخریجھ  2
  .100-1/99املوافقات، مرجع سابق،  انظر:  3
  1/100جع سابق، املوافقات، مر   4



 121                                                                                                    .الفصل الثاني : تأصيـــــل القاعدة 

 
 

 من أخذ قد احلقيقة ويف كله املاضي اجلدل من وال ، املسالة أول من تستفد ومل عنه، واجلواب اإلشكال
 " . 1)خبصوصه( الوجيزة الكلمة هذه نزيد أن بد ال وأنه وتنقيحه السابق الكالم تقييد هنا

 أو للضروري خادم ،ألنه وجوبا أو ندبا بالكل الفعل مطلوب يكون التخيير، بمعنى المباح: ثانيا
 تحريما أو كراهة بالكل الترك مطلوب يكون الحرج رفع بمعنى والمباح  التكميلي أو الحاجي

  : التكميلي أو الحاجي أو للضروري هادم ،ألنه

 مطلوب فيكون خارجية بأمور طرفيه أحد يرتجح قد املباح أن إىل الشاطيب اإلمام خلص أن بعد        
 ،تبقى املوافقات يف األحكام كتاب من األوىل املسألة يف بيانه سبق كما ، الرتك مطلوب أو الفعل

 : التاليني السؤالني عن اإلجابة

  ؟ تركه على فعله طرف يرتجح الذي املباح هو ما

 ؟ فعله على تركه طرف يرتجح الذي املباح وه ما و

 إذ املوافقات، يف األحكام كتاب من والرابعة الثالثة املسألتني يف الشاطيب اإلمام عنه أجاب ما هذا       
 : تقسيمات أربعة إىل املباح قسم

  . بالكل الفعل املطلوب باجلزء املباح وهو ، الفعل مطلوب ألمر خادما يكون أن :األول

 املداومة أن مبعىن بالكل الرتك املطلوب باجلزء املباح ،وهو الرتك مطلوب ألمر خادما يكون أن: نيالثا
 . عنها منهي عليه

 . فيه ملخري خادما يكون أن: الثالث

 . ذلك من شيء فيه يكون ال أن: الرابع

  :مهاو  املباح معاين من معنيني بني تفريقه خالل من قسمني إىل األقسام هذه وأرجع      
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 : والترك الفعل بين ييرالتخ بمعنى المباح: األول القسم

 هنا ،فاخلدمة بالكل الفعل املطلوب باجلزء املباح ،وهو بالكل الفعل مطلوب ألمر خادما يكون بأن     
 سرف غري من اإلمكان حبسب فيه الدوام فإن الطيبات من باحلالل ،كاالستمتاع الفعل طرف يف

 . احلياة إقامة وهو الضروريات أصل وهو مطلوبلل دمخا هو حيث من ،مطلوب

 :  كـ املباحات من أنواع حتتها يدخل جامعة كلمة الطيبات من باحلالل واالستمتاع      

 " .)M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º    L )1 : "  تعاىل قوله  -

 " .)M     °  ¯   ®  ¬  «L )2 : "  تعاىل قوله  -

 " .)M#  "  !     *  )  (  '  &  %  $L )3 : "  تعاىل قوله  -

 كان إذا املطلقات يف األمر ،وكذلك الشاطيب اإلمام حسب حقيقة للتخيري مفيدة اآليات هذه فعبارات 
-: التالية القرآنية النصوص يف الواردة باملباحات االستمتاع يف كما حقيقة التخيري يقتضي لإلباحة األمر

 . ")M°  ¯  ®±   L )4 : "  تعاىل قوله  

 " .)M  A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8L )5 : "  تعاىل قوله  -

 " . )M     T  S  R  Q  PL )6 : "  تعاىل قوله  -

 قام ما إال الوجوه تلك يف التخيري يف واضح ، وجوه على يكون أنه مع إطالقه فإن ، ذلك أشبه وما
 .   7ذلك عن خروجه على الدليل

                                                             

  .223) البقرة  (1
  .35)البقرة  (2
  .58) البقرة  (3
  .2) المائدة  (4
  .10) الجمعة  (5
  .172) البقرة  (6
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 : الحرج رفع عنىبم المباح: الثاني القسم

 يف هنا ،فاخلدمة بالكل الرتك املطلوب باجلزء املباح ،وهو الرتك مطلوب ألمر خادما يكون بأن       
 سبق وقد ، الشاطيب اإلمام تعبري حد على ، عنها منهي فعله على املداومة أن ،مبعىن الرتك طرف

 .   القاعدة تصوير خالل من ذلك مالحظة

 ال الذي واملباح فيه، ملخري خادما يكون الذي املباح ، الرتك مطلوب ألمر اخلادم باملباح ويلحق       
  الرابع وأما ، حكمه على فيه للمخري واخلادم" – الشاطيب اإلمام-:  قوله بدليل ذلك من شيئا خيدم
 ، أيضا الرتك مطلوب فصار ، العقالء عند كالعبث أو عبثا كان ، به يعتد لشيء خادم غري كان فلما
 مطلوب فصار الرتك ملطلوب خادم إذا فهو ، دنيا وال دين مصلحة غري يف الزمان لقطع خادما صار ألنه
 ." أيضا الرتك مطلوب ،فصار له خادم ألنه ، أيضا مثله  الثالث والقسم ، بالكل الرتك

 فيه خمري أي" : قائال النص يف الواردة" حكمه على فيه للمخري واخلادم"  عبارة على دراز ومهش        
 كلي وهو  يأخذ أنه ينايف فال.  مثال الغناء لسماع املباح كاملشي جزئيا احملذوف املخدوم كان إذا هذا

ذا سبق كما املباح غري الباقية األحكام من حكما   بعده قولــه لكن ، ملخري خادم مباح تصوير ميكن و
املسألة و  أولما ملخري كلي و يكون قوله يف ) يقتضي ان يكون خادله خادم ألنه مثله الثالث والقسم(

 مباح أنه أي )ذلك من لشيء خادما يكون أال والرابعالثالث ان يكون خادما ملخري فيه أي كلي و قوله (
 " . 1الرتك مطلوب أو الفعل مطلوب كليا خيدم ال أو ، مطلقا كليا خيدم ال

 والرابع الثالث للقسم وجود ال إذ ، غري ال رتاضياف تقسيم  للمباح السابق الرباعي فالتقسيم ومنه      
 دراز عبارة بدليل الرتك، مطلوب المر اخلادم املباح أي الثاين القسم يف مدرجان مها إذ التقسيم هذا من
"  بعد وقوله"  ،  والرابع الثالث وجود يتأتى فال ظاهرا التقسيم هذا يكون ال قرره ما على انه ستعرف"

 اأدلته يف أسهب اليت القاعدة من سبق ما مع يستقيم ال املعىن ذا التقسيم هذا أن عليك خيفى وال
 كليا املباح خيدم أن يتصور فكيف ، كليا إليه نظر إذا آخر حكما يأخذ أن بد ال باجلزء املباح أن وهي
 باب من والرابع الثالث القسمني بأن سيصرح أنه على ؟ األحكام من له حكم ال كليا أو فيه خمريا

 . حكمه وهو بالكل الرتك املطلوب
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 وكان ، بالكل الرتك مطلوب يقال عنه املنهي خيدم وما ، بالكل مطلوب املطلوب خيدم فيما فيقال     
 " .  فتأمل سابقتها إثناء يف إدماجها ميكنه

 فإن تكميلي أو حاجي أو ضروري أصل وهو الفعل ملطلوب خادما التخيري مبعىن املباح كان إذا و     
 . ا االشتغال من الفراغ وهو يضادها ملا خادم احلرج رفع مبعىن املباح

 احلمام تغريد ومساع ، البساتني يف التنزه على الدوام برتك"  بالكل الرتك املطلوب للمباح ومثل      
 . احلياة إقامة هو مطلوبا كليا خيدم ألنه" . املطلوب هو ذلك فإن املباح والغناء

 بالضروريات االشتغال من فراغ أمثاله اللهو جزيئات ومن منه يتكون اجلزئي باللهو االشتغال نفإ"       
 " .  الضروريات يضاد الذي الكلي للهو خادم اجلزئي فاللهو ،

 من بالكل عنها منهيا يكون واليت ، احلرج رفع مبعىن اليت املباحات من عدد إىل ترشد أدلة وساق      
 : ذلك

 خمري غري اللهو بأن مشعرة التسمية هذه ،فإن إليها ركن ملن الذم معرض يف ، وهلوا لعبا نياالد تسمية -
 .فيه

 . معناه يف ما أو الطبل وهو" )M    N  M  L   K  J  I  HL )1 "  تعاىل قوله  -

 " .)M E    D  C  B   A  @L )2 "  تعاىل قوله  -
 وسلم عليه تعاىل اهللا صلى-  اهللا رسول يا دثناح:  عليهم تعاىل اهللا رضوان الصحابة بعض قول  -

 " .)M;  :  9  8L )3 "  وجل عز اهللا فأنزل ملة ملوا حني
 " . 4باطل هلو كل"  وسلم عليه تعاىل اهللا صلى قوله  -

 نفي فبمعىن أحيانا الفسحة من شيء فيها كان أو مقدرة األمور هذه بعض الشرع يف ورد فإذا      
 :ديثاحل معىن على احلرج

                                                             

  .11) الجمعة  (1
  .6) لقمان  (2
  .23) الزمر  (3
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 عنه يعفى فيه ما بأن إشعارا العادة يف به يعرب إمنا وهذا عنه عفي مما أي   1"عفو فهو عنه سكت وما" 
 . العادات به جتري فيما لذلك مظنة هو ما أو

 والسالم الصالة عليه تركه عليها حيمل اليت الوجوه عن حديثه سياق يف موافقاته من آخر موضع يفو      
 عن إعراضهك"  بالكل عنه منهي باجلزء فيه حرج ال ما أن على بناء فعله يف حرج ال مل، الرتك منها" ذكر
 ال مما كان وان اللهو والدد 2" ىنم دد وال دد من لست"   احلديث ويف ،  بيته يف اجلاريتني غناء مساع
 " .3فيه ذنيؤ  فيه حرج ال ما كل فليس فيه، حرج

 :  1 مالحظة

 الرتك جانب يف تكون كما الفعل جانب يف بالكل للمطلوب اخلادم باجلزء حاملبا  يف اخلدمة تكون      
 نظرنا إذا الفعل يف تكون كما الرتك جانب يف بالكل عنه للمنهي اخلادم باجلزء املباح يف اخلدمة وتكون
 أن مباشرة ظهر وإن خمتلفتني بنظرتني– عنه للمنهي اخلادم واملباح ، للمطلوب اخلادم املباح– إليهما
 عنه املنهي باجلزء املباح يف واخلدمة ، الفعل جانب يف بالكل للمطلوب اخلادم باجلزء املباح يف اخلدمة
 ، املطلوب الدوام لرتك خادم جزئي الغناء مساع ترك فمثال ،  بيانه سبق كما الرتك جانب يف بالكل
 إقامة لكلي خادم تبالطيبا والتمتع ، اللهو من الكلي وهو الرتك للمطلوب خادم السماع ونفس

 .   4عنه املنهي الكلي للرتك خادم اجلزئي وترك ، الضروري

 : الحرج رفع بمعنى والمباح التخيير بمعنى المباح بين الفرق  •

 ملطلوب خادم التخيري مبعىن وأنه – احلرج رفع ، التخيري– السابقني املعنيني به يراد املباح أن تبني بعدما
 ملطلوب خادم احلرج رفع مبعىن وأنه ، وجوبا أو ندبا فمطلوب بالكل أما باجلزء إال مباحا يكون فال الفعل
 بينهما الفروق معرفة يتعني ، حترميا أو كراهة الرتك فمطلوب بالكل أما باجلزء إال مباحا يكون فال الرتك

                                                             

) من حدیث جابر بن عبد هللا، و قال الحاكم حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه بھذا 3236) ح (2/347أخرجھ الحاكم في مستدركھ (  1
  السیاق.

  سبق تخریجھ  2
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ما  بدليل احلرج لرفع مغايرا التخيري فيكون اجلزء حيث من يتباينا أن بد فال الكل باعتبار تباينا ملا فإ
 " .1التفرقة إىل القصد الشريعة من فهمنا بعد بينهما فرقنا إمنا أنا"  الشاطيب اإلمام عبارة

 :  اآليت يف الفوارق هذه إمجال وميكن

 املطلوب باجلزء املباح وهو ، والرتك الفعل بني التخيري حتت يدخل ال فيه حرج ال انه مبعىن املباح  -
 مشارا أو عنه مسكوت هو ،بل نصا فيه التخيري حقيقـة على يدل ما الشريعة يف نعلم فال"   بالكل الرتك
 " .2الصريح التخيري حكم عن خترجه بعبارة بعضه إىل

 إن والرتك الفعل يف اإلذن يلزمه قد كان وإن ، واجلناح اإلمث رفع يف صريح فيه حرج ال ما مبعىن املباح -
 وإن ، التخيري نفس يف فصريح التخيري مبعىن املباح ،أما خاصة إلمثا نفي فيه اللفظ قصد أن إال به قيل
  . خاصة التخيري فيه اللفظ فقصد ، الفعل عن احلرج نفي يلزمه قد كان

 M    f   e  d  c  b  aL"  تعاىل كقوله والواجب ، املباح فيه يشرتك اجلناح رفع -
M  X  W  V   U  T  S "  تعاىل كقوله املندوب خمالفة مع يكون وقد ،"  )3(

L)4( " "فقط باملباح خاص رييوالتخ" 5هيفهم ما فيها ولكن ، اجلناح رفع لفظ اآلية يف ليس"  كان وإن 
 . التخيري يستلزم ال اجلناح رفع أن على فدل واملندوب الواجب يف يكون وال

ما ، والرتك الفعل طريف يف إلذنا تقرير إىل الشارع قصد التخيري لفظ من يفهم -  يف سواء على وأ
 الفعل يف احلرج رفع اىل الشارع قصد منه فيفهم اجلناح رفع لفظ أما ، عنه مسكوت احلرج ورفع ، قصده

 لكن ، له مقصودا يكون أن فيمكن ، عنه مسكوتا الفعل ذلك يف اإلذن وبقي ، املكلف من وقع إن
ا الرخص يف كما ، الثاين بالقصد  يف عنه مسكوت أحدمها يف به فاملصرح ، احلرج رفع إىل راجعة ،فإ
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 إذ ، اإلباحة حكم منه يؤخذ فال  )فيه حرج ال(:  واقع أمر يف الشارع قال إذا ،فلذلك وبالعكس اآلخر
 . فيه حرج ال الوقوع بعد املكروه ،ألن مكروها يكون قد كما كذلك يكون قد

 اهلوى إتباع بل ، احملض اهلوى تباعإ عن خارجا ،صار الفعل للمطلوب خادما كان ملا فيه املخري أن -
 من إال فيه التخيري يقع ،فلم بالكل الطلب حتت داخال فيه الداخل ،فصار الثاين بالقصد وتابع مقيد فيه

 .الوجه هذا من اهلوى إتباع عن اخلارج حتت وقع بالكل مطلوبا كان ،وملا اجلزء حيث

 يف بقادح ليس خيدمه ال الذي ،فاجلزئي لتكاليفا يف إليها والقصد ، بالكليات يعتين والشارع       
 من الشارع مقصود إلتباع تأكيد فيه املخري يف اهلوى ،فإتباع مؤكد هو ،بل له مضاد هو وال ، مقتضاه

إتباع لقصد  فهومن جهة الكلي، الشارع لقصد إتباع ألنه ، هنا اهلوى إتباع يف ضرر فال ، الكلي جهة
 . له خادم فيه اهلوى ،وإتباع ابتداء الشارع

 يف الشارع لقصد كاملضاد ،ألنه املذموم اهلوى بإتباع شبيها يكون يكاد احلرج رفع مبعىن واملباح      
 مل ، بالعرض الفعل املطلوب للخادم ومشاركته دوامه وعدم لقلته ،لكنه اجلملة على الكلي النهي طلب
 اجلملة يف لبابه فتحا كان وإن ، مطلوبا أصال رمخي ال منه اجلزئي إذ ، احلرج املرفوع حتت ،فدخل به حيفل
 يلتئم هنالك ومن ، مقو واالجتماع ، جنسه من غريه مع جيتمع حىت جزئي هو حيث من مؤثر غري ،فهو

 . فعله للمطلوب املضاد وهو ، عنه املنهي الكلي

 ال أن شرعيةال الضوابط ،اقتضت أمر كلي حتت يدخل أن غري من اهلوى كإتباع أنه ثبت وإذا      
 . 1هواه داعية عن املكلف إلخراج جاءت اليت للشريعة مضاد وهو للهوى إتباعا فيه ألن فيه خمريا يكون

 إحجام وال إقدام الشرع جهة من فيه يقصد ال جزئي هو حيث من والرتك الفعل بني فيه املخري املباح-
 راجع فهو ، الرتك أو الفعل يف كميليت ،وال حاجي ،وال ضروري أمر عليه يرتتب ال الوجه هذا من ،فهو

 . خاصة عاجل حظ نيل إىل

 هو حيث من أوىل باب  من املكلف حظ إىل كذلك ،راجع فيه حرج ال مبعىن املباح وكذلك       
 أو حاجي أو ضروري هو ما حفظ إىل راجعان ،ومها والنهي األمر إىل قصده الشارع من فهم وقد. جزئي
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 ا جيء إمنا الشرائع أن املقررة والقاعدة وطر، وقضاء حظ نيل جمرد فهو ذلك عن خرج فما ، تكميلي
 غين وجل عز اهللا ألن ،هومصاحل املكلف حظ إىل راجعة مجيعها ،والتخيري ،والنهي ،فاألمر العباد ملصاحل

 :  ضربني على احلظ أن ،إال األغراض عن منزه احلظوظ عن

 مع ،وهو نفسه حظ يف ساعيا يكون ،فال الطلب جهة من أخذه فللعبد:  الطلب تحت داخل :األول
 خاليا كونه معىن وهذا نفسه، باعث حيث من ال الطلب جهة من له آخذ ،لكنه حظه يفوته ال ذلك
 ،صار الوجه ذلك من فطلبه الطلب حتت داخال كان ملا أنه إال احلظ، حيث من يأخذه ،وقد احلظ من

 . بامسه ومسي احلظ عن ردالتج يف قبله مبا ،فلحق للطلب تابعا حظه

 مرفوع الطلب ،ألن واختياره إرادته جهة من إال له آخذا يكون فال:  الطلب تحت داخل غير :الثاني
 ،املقصود فيه املأذون العمل إنه املباح يف يقال ،فلهذا نفسه حظ جهة من إذا له آخذ ،فهو بالفرض عنه
 .   1خاصة الدنيوي احلظ جمرد به

 ينو مل ،أو به االمتثال املكلف نوى سواء ،وهلذا الكل حيث من الطلب حتت داخل تخيريال مبعىن فاملباح
 فإنه احلرج رفع مبعىن املباح ،أما بالنية عبادة يصري أنه ،إال الطلب حتت داخل ،ألنه باالمتثال الحق ،فهو
 تعاىل اهللا إىل يتقرب ال إذ ذلك صاحبه نوى ولو عبادة يصري فال ، عنه منهي كلي حتت داخل

 . باملنهيات

 اخلادم حكم يف فهي املصاحل أصول وهي بالضروريات تلحق ،حقيقة ختيري هي اليت اإلباحة حقيقة"  -
فإذا اكتنفتها أمور  "2 ضروريا كونه التفصيل يف يظهر مل وإن اجلملة يف إياها احلقيقة يف تكن مل إن هلا

صحيح على شرط التحفظ حبسب االستطاعة خارجية ال ترضى شرعا فان اإلقدام على جلب املصاحل 
 .من غري حرج فال خترجها العوارض عن  أصوهلا خبالف اإلباحة اليت مبعىن رفع احلرج
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 رخصة هي حيث من الرخصة أن الشاطيب اإلمام أوضح إذ الرخصة يشمل احلرج رفع مبعىن املباح -
 اإلقدام يقتضي أمر مجيعها يف يرد مل بأنه ليستنتج األدلة من بعدد لذلك ودلل احلرج رفع مبعىن مباحة
 : يف ،كما واملؤاخذة اإلمث ،وهو العزمية أصل ترك من املتوقع ينفي مبا  أتى إمنا ،بل الرخصة على

 " .)Mh  q     p  o  n    m  l       k      j  irL )1 : "  تعاىل قوله* 

 . ")M]  \  [  Z   Y  X  W^       b  a  `  _L )2 : "  تعاىل قوله* 

 " .)M Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL )3 :"  تعاىل قوله* 

M  X  W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M: "  تعاىل قوله* 
L)4(. "  

 " .)M¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {¦    L )5 :"  تعاىل قوله* 

 بعضنا يعيب وال املتم ومنا املقصر فمنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نسافر كنا"  احلديث ويف
 ".بعض على

 :االصل حبق املباحات من كثري يف جاء ما حد على

 " .)M }  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  qL )6 :"  تعاىل قوله* 
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"  عزمية صارت بل عنده برخصة ،فليست الوجوب أو الندب إىل اإلباحة عن خرجت اليت الرخصة أما  
 االعرتاضات واستعرض لذلك الشاطيب اإلمام ودلل" .   1برخصة فليس اإلباحة جمرد عن خرج ما فكل

 .2وناقشها املمكنة

 من واحلذر – فيه املتكلم القسم يف– الرخص اجتناب يف ،االحتياط الطريقة هذه يف الفوائد ومن"  
 اهلوى إتباع يف ،والذهاب النفس ،وحماوالت الشيطان خدع تنشأ ،وفيه التباس موضع ،فإنه فيه الدخول

م الصوفية شيوخ أوصى هذا ،وألجل مهيع غري على  أصوهلم من ،وجعلوا مجلة الرخص إتباع برتك تالمذ
 يرتكب وإمنا ، تعاىل اهللا رمحهم فوائدهم من أظهروا ،مما مليح حصحي أصل ،وهو العلم بغرائهم األخذ

 كاملساقات ابتدائيا كان أو ، كالتعبدات مطلوبا شرعا صار أو ، به مقطوعا كان ما الرخص من
 .  العزميـة إىل جألفال ذلك سوى وما ، حاجي ،ألنه والقرض
 حيب اهللا إن:"  والسالم الصالة عليه ،فقوله بهامرات على احلرج رفع يف األدلة معىن يفهم أن ومنها        

 الفادحة املشقة على محلناها اذا ،فإنا فيها الطلب ثبت ما حمبوبة هي اليت فالرخص"  3رخصه تؤتى أن
 " .4السفر يف الصيام الرب من ليس: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مثلها يف قال اليت

¯   §  ¨  ©  M     ª  لقوله موافقا كان    ®  ¬  «L  5 ، وقوله  M 3    2  1  0  /L   

 بعدما6
 يف الناظر فليتفطن     M°  ¯  ®  ¬±  L 8  الثانية ويف ، Mb   a  `  _c      L  7  األوىل يف قال

 املقام هذا يف الشرعية األدلة تتبع ومن ، الشرعيات جماري يف بينة على ،ليكون قائقدال هذه إىل الشريعة
  " .   9التوفيق تعاىل وباهللا ، بيان أمت كرما ذ  هل تبني ،
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 : 1 مالحظة

 الدال اللفظ غرضه بل ، 1احلرج ورفع التخيري لفظيت فيه ما على قاصر الشاطيب اإلمام كالم أن يتوهم ال
 .   احلرج رفع بعبارة وال ، التخيري بعبارة يكن مل ولو ، احلرج رفع على الدال اللفظ وكذا ، التخيري على

 :  2 مالحظة

 إما فهو بالكل وأما ، خاصة باجلزء مباح هو وإمنا بإطالق مبباح ليس مباح كل أن تلخص"         
 إىل اجلزئية من خيتلف ال ملباح وجود ال بأنه تشعر"  كل"  فعبارة.  2الرتك مطلوب أو ، الفعل مطلوب
 . الكلية

 بني أن   املوافقات من األول اجلزء يف األحكام ابكت من األوىل املسألة يف الشاطيب لإلمام وسبق       
 التقرير هذا يكون أفال االمتثال مبقصود وال االجتناب مبقصود ليس وأنه ، الطرفني مستوي هو املباح أن

  ؟ لذلك نقضا

 من ، نفسه يف إليه النظر حيث من ،هو تقدم الذي ذلك ألن ، ال أن"   الشاطيب اإلمام أجاب         
 فهو نفسه يف إليه نظرت فإذا ، عنه اخلارجة باألمور اعتباره حيث من النظر اذوه ، خارج أمر تباراع غري

" 3بالكل باملطلوب املسمى فهو ، اخلارجة األمور حبسب إليها نظرت وإذا ، باجلزء املباح هنا مسي الذي
 . بالكل الفعل أو الرتك مطلوب أي ،

 ال املثال هذا كان وإن ، الكل إىل اجلزء من املباح اختالف انلبي مثاال الشاطيب اإلمام وساق       
 يف للمباح النظر وأن ، باعتبارات تكون قد والكلية اجلزئية أن على يدل أنه إال مباشرة القاعدة خيدم
 هذا أن ترى فأنت:"  قال ، كليا النظر كان أخرى أمور فيه لوحظت فإذا ، جزئي نظر هو جمردا نفسه
 ، األمرين أحد يف له قصد فال ، وتركه فعله الشرع نظر يف استوى قد ، للبس مباح مثال احلسن الثوب
 ما جهة من – وهو ، كذلك هو حيث من املباح ذات على به املقتصر االعتبار ذا واقع معقول وهذا
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 ذا خمتص غري النظر وهذا ، الفعل مطلوب – النظر يف ومجال للسوأة وموار ، والربد للحر وقاية هو
 " .1باجلزء ال بالكل نظر فهو ، املعني الوقت ذا وال ، املعني الثوب

 مما ، بالقاعدة   الدليل هذا الرابعة املسألة ومن منها شكل اليت الثالثة املسألة صلة دراز أكد وقد       
ا يعزز  املسألة يف تقدم ما على زائدا وأصال قاعدة تقرر مل املسألة هذه أن صرح إذ للقاعــدة خادم دليل أ
 هو ضابط باعتبار وذلك ، للجزئي الكلي حكم  مغايرة فهـم ملسلك إيضاح  زيادة هي بل  ،   2قبلهـا

 خيدم وما ، بالكل مطلوب املطلوب خيدم فيما فيقال ، حكمه هو يأخذ اجلزئي خيدمه فما:  اخلدمة
 . 3سابقتها أثناء يف إدراجها ميكنه كان ،و بالكل الرتك مطلوب يقال عنه املنهي

 .قترافلال ليست خاصية لالجتماع أن إثبات :الثاني الفرع 

 أن عرف الشرع من االستقراء" أن ذكر واحملظور املأمور اجتماع حكم عن حديثه سياق يف        
 مع ومنهي مأمور بني االجتماع ذلك يف ويستوي ، االنفراد حالة تكون ال أحكام يف تأثريا لالجتماع

 لو منهما واحد وكل وسلف بيع عن والسالم الصالة عليه ى فقد منهيني أو مأمورين بني عاالجتما 
ى ، جلاز انفرد  بانفرادها واحدة كل على العقد جواز مع  النكاح يف األختني بني اجلمع عن تعاىل اهللا و

 قطعتم ذلك علتمف إذا: "  وقال وخالتها واملرأة وعمتها املرأة بني اجلمع عن النهي احلديث ويف ،
 ،فكان لالنفراد ليس حكم للجمع كان حيث من مسألتنا يف باملعىن داخل وهو ،   4"أرحامكم
 تأثري على أيضا دليل وهو ، االجتماع رفع ،وهو األرحام  قطع يف تأثريه ،وكان دليل ،وهو مؤثرا االجتماع
 وكذلك ، بعده ما أو قبله ما إليه يضم حىت بالصوم اجلمعة يوم إفراد عن النهي احلديث ويف االجتماع

 مجع عن والنهى ،  أيضا ذلك ملثل الفطر يوم صيام وعن ،  يومني أو بيوم رمضان شهر تقدم عن النهى
تمع وتفريق املفرتق  أن هواقتضاؤ  لالنفراد ليس تأثريا  لالجتماع أن يقتضي وذلك ، الصدقة خشية ا

ى ،  االنفـراد سلب يف ولو ، لالنفراد ليس حكما تماعلالج أن يبني لالجتماع ليس حكما  لالنفراد  و
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 األم  بني التفرقـة عن و ، اإلسكار صفة تعجيل يف تأثريا الجتماعهمـا ألن:  ةشرباأل يف اخلليطني عن
 .  "1الشريعة يف كثري وهو ، األخوين بني التفرقة وعن ، وولدها

 لالفرتاق أن كما لالفرتاق ليست خاصية لالجتماع نأ الشرع باستقراء الشاطيب اإلمام أثبت فقد       
 . قليل قبل وضيحه تمت كما االستقراء هلذا مثبتة أدلة وساق لالجتماع، ليست خاصية

 أن كما لالفرتاق، ليست خاصية لالجتماع أن إثبات بصدد دائما وهو الشاطيب اإلمام ويضيف       
 مأمور أو مأمورين بني اجلمع من ، أوال به قيد عما النظر بقطع"  ، لالجتماع ليست خاصية لالفرتاق
 األدلة تكاثرت هذا من أعم االجتماع يف الدليل أخذ:  أيضا و"  قائال يضيف  2 اخل... عنه ومنهي

 ليست اليت املعاين من االجتماع يف ملا ، التفرقة عن النهي و باالجتماع كاألمر ، اجلملة يف اعتباره على
ة وإظهار ، والتظاهر عاونوالت ، االنفراد يف  شرعت ولذلك ، الكفر كلمة وإمخاد ، وشعائره اإلسالم أ

 أهل سائر وبني ، خصوصا األرحام ذوي بني املواصالت وشرعت ، األعياد و واجلمعات اجلماعات
 إليها يؤدي وما ضدها وذم البني ذات بإصالح وأمر ، االفرتاق وذم االجتماع مدح وقد ، عموما اإلسالم

 . املعىن هذا يف مما ذلك غري ىلإ

 . االجتماع تأثري وجه هذا ، االفرتاق مع يوجد ال زائدا أمرا يقتضي النظري فاالعتبار:  وأيضا       

 ،الفرتاقا يف تكون ال معان لالجتماع كان إذا فإنه ، أخرى جهة من تأثيـر أيضا ولالفرتاق        
 بأن قضى جمتمعني والسلف  البيع عن فالنهي ، االجتماع حالة   يلهاتز  ال معان أيضا فلالفرتاق
 املعىن ذلك يبطل مل إذ ، منهما واحد بكل االنتفاع وهو ، االجتماع حالة موجود هو معىن الفرتاقهما
 أن يلزم ال االجتماع يف املعىن وزيادة ، النهي وقع ألجله زائد معىن بينهما نشأ ولكنهما ، باالجتماع

  .   األدلة من ذكر مما معناه يفما و األختني بني اجلمع  ومثله ، بالكلية راداالنف معاين يعدم

 تبطل ال خواص االجتماع يف فلالنفراد االنفراد يف تكون ال معان لالجتماع كان فإن:  وأيضا         
تمعني من واحد لكل ،فإن به  اناإلنس مع األعضاء مبنزلة االجتماع معاين لبطلت بطلت لو معاين ا

 لبطل واحد معىن حتصيل على أو واحد وجه من اجتماعها فرض لو ولكن ، اإلنسان هو جمموعها ،فإن
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ة األعضاء وهكذا ، الرجل تفيده ال ما تفيد واليد ، اليد تفيده ال ما يفيد الرأس بل ، اإلنسان  املتشا
 اإلمام ويعود"  1جتماعاتاال  سائر يف مثله فافهم هذا ثبت فإذا ، وغريها والعروق والعصب كالعظام
 ليؤكد   2واحملظور املأمور اجتماع حكم بصددها هو اليت املسالة إىل النظري العرض هذا بعد الشاطيب

 ، االنفراد حالة يكون ال حكما له أن و االجتماع تأثري ثبت إذا فإنه:"  قائال بالقاعدة آنفا قيل ما صلة
 ، اجلملة من جزءا صار فإنه ، املتبوع مع   كالتابع موعا إىل بالنسبة األمرين من واحد كل صار فقد

 مباحا الشيء كون من"  األحكام" كتاب يف مر ما ذلك على الدليل ومن ، للجملة تابع اجلملة وبعض
 مع اجلزء حكم فيها خيتلف اليت األقسام وسائر ، بالكل واجبا باجلزء مندوبا أو بالكل مطلوبا باجلزء
 " .   3الكل

 الفرتاقا خلاصية االجتماع خاصية مغايرة– هذا جعل صحة تؤكد القاعدة على اإلحالة وهذه       
 أن أيضا ذلك إىل ويضاف سابقا، إليه اإلشارة تقدمت ما بينهما واجلامع القاعدة أدلة من – وبالعكس

ما يف ، التواتر عملية وكذا ، تقراءساال عملية  حلكم مغايرا حكما أفادت ألدلة عيجتم عن عبارة ذا
 من حالة االنفراد (يف املرات او يف األفراد) أي اجلزئية من التكليفي الشرعي احلكم خيتلف كما انفرادها،

 ليست خاصية لالجتماع أن يفيد وهو  )األفراد يف أو املرات يف( االجتماع حالة إىلإىل الكلية أي 
 .لالفرتاق

 دلل التحسينية، ، احلاجية الضرورية:   الثالثة املقاصد قطعية عن الشاطيب اإلمام حديث إطار ففي      
 على العامة، األمور هذه من عليه انطوت وما واجلزئية، الكلية أدلتها يف والنظر ، الشريعة باستقراء ذلكل

 ،خمتلفة بعض إىل بعضها منضاف  بأدلة بل خاص، بدليل يثبت ال الذي املعنوي االستقراء حد
 خرب أفاد السبيل هذا وعلى ، األدلة تلك عليه جتتمع حدوا أمر جمموعها نم ينتظم حبيث األغراض،

 للظن،ـ مفيدا عدالته فرض على منهم واحد كل أخبار لكان املخربين أحاد فيه اعترب لو إذ ، العلم التواتر
 واحد ربفخ ، لالفرتاق ليت خاصية لالجتماع لكن ، الظن إفادة على بزيادة يعود اجتماعهم يكون فال

 القطع عيباجلم حيصل حىت خر،وا خرا خرب وهكذا الظن، قوى أخر إليه انضاف فإذا ، مثال للظن مفيد
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 تضمنته الذي عىنبامل العلم إفادة جهة من بينهما فرق ال إذ ، هذا فكذلك ، النقيض حيتمل ال الذي
 . 1األخبار

   .البيان ةنمظ توجد حيث أحكامه واختالف به، المقتدى العالم وصغيرة زلة عظم: الثالث الفرع

 ويف ،   للقاعدة للتدليل ساقها اليت األدلة ضمن العامل زلة عن تكلم أن و الشاطيب لإلمام سبق       
 أو ، ومصدق له شاهد فالفعل بيانا القول وقع إذا لقوله، املبني فعل تصديق عن حديثه عند آخر سياق

 يف تعرتض فيه الحتماالت القول،ورافع بذلك قصد حسبما للقول عاضد باجلملةو   ، مقيد أو خمصص
 على كان إن توقفا أو شبهة أو ريبة فيه موقع أو به ومكذب ، مناقض غري موافقا كان إذا ، الفهم وجه

 إىل بالنسبة الرتوك و األفعال يف التأسي أن"  من قاله ما هو واملهم   هذا بيان يف شرع مث.  ذلك خالف
 القائل إىل بالنسبة القول فيصري ، بالعيان معلوم هو كما ، اجلبلة يف ملغروزكا دنيا أو دين يف يعظم من

 عدم أو ، به التأسي و إتباعه يكون لقوله فعله موافقة يف القائل يكون ما حسب فعلى ، للفعل كالتبع
 شدأ هلم املتبعون وكان ، املعىن هذا من القصوى الرتبة يف السالم عليهم األنبياء كان ولذلك ، ذلك
 الرباهني و املعجزات من به تعاىل اهللا أيدهمما  مع ، يقولون مبا التصديق طريق على وأجرى ، إتباعا

 ". 2..،  فيه حنن ما مجلتها ومن القاطعة،

 العامة من وإتباع تأس حمل العلماء مث األنبياء شأن وهو.  الدين يف يعظم من أن يفيد هذا فكالمــه       
 صغريته وتصري ، العامل زلة شرعا تستعظم وهلذا"  وتركه لفعله التبع مبنزلة فهو قوله أما ، وتركه فعله يف

 ، عنه زلتــــه محلت زل فإذا ، االقتداء جمرى على العادة يف جارية وأفعاله أقواله كانت حيث من ، كبرية
 ، الناس أعني يف صغرت زلة زلته كون علم فإن ، به يهتدى منارا موضوع ألنه ، فعال أو كانت قوال

 جهل إن و به للظن حتسينا ، هم يعلموها ومل ا علم رخصة فيها وتومهوا ، به تأسيا الناس عليها وجسر
ا  " . 3عليه راجع كله وذلك ، املشروع حممل عنه حتمل أن فأحرى زلة كو
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 أعمال من بعدي من أميت على ألخاف إين:"  احلديث يف جاء ما العامل زلة عظم على ويدل      
 ، جائز حكم ومن ، العامل زلة من عليهم أخاف: "  قال ، ؟ اهللا رسول يا هي وما:  قالوا ، 1"  ثالثة
 و ، بالقرآن منافق وجدال ، عامل زلة:  الدين يهدمن ثالث: اخلطاب بن عمر وقال"  متبع هوى ومن
 يا"   جبل بن معاذ وعن ، املضلني األئمة فيه يذكر ومل ،  الدرداء أيب عن وحنوه ،" 2  مضلون أئمة

" .    3بالقرآن منافق وجدال ، عامل وزلة ، أعناقكم تقطع دنيا: بثالث تصنعون كيف ، العرب معشر
 .  أيضا  سلمان عن ومثله

ا ، السفينة بكسر العامل زلة العلماء وشبه         عباس ابن وعن ، كثري خلق معها غرق غرقت إذا أل
 هو من جيد مث ، برأيه شيئا العامل يقول:  قال ؟ ذلك كيف:  قيل ، العامل تعثرا من لألتباع ويل:" 

 ".  األتباع ميضي مث ، ذلك قوله فيرتك منه، وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول أعلم

 ، فيها واقع السفينة كسر ومثال ، تقدم فكما العامل زلة أما ، الدين دم أن حقيق األمور وهذه       
 من– فإنه بالقرآن اجلدال وأما ، كله ذلك أصل فهو املتبع اهلوى وأما ، أيضا فظاهر اجلائر احلكم وأما

 ، حقا أحاله باطل على منافق به جادل فإن ، جدا مهيب القرآن ألن ، الفنت أعظم من – األلد اللسن
ادل ذلك تأويل على لإلتباع مظنة وصار  اهللا ثبت من إال  ، األمة على فتنة اخلوارج كان ولذلك ، ا
م ، تعاىل م وثقـوا و ، الفاسدة آرائهم مقتضى على به جادلوا أل  فتنة فصاروا هلا، العقل مبوافقة تأويال
م املضلون األئمة ،وكذلك الناس على  و باطال احلق رد على وقدروا اخللق على السلطنة من ملكوا مبا أل

 " .  4للخلق فتنتها فمعلوم الدنيا وأما ، الشيطان ننس أحيوا و تعاىل اهللا سنة وأماتوا ، حقا الباطل

 قاصرة زلته فإن العامي خبالف ، لإلتباع مظنة ألنه ، غريه إىل التعدي ملظنة العامل زلة عظمت وإمنا      
 اجلماعة حكم يف به املقتدى العامل ألن ذلك ، اجلماعة حكم عن الفرد حكم اختالف يؤكد مما ، عليه

.    هناك بيانه مر كما القاعدة إلثبات ساقها اليت األدلة ضمن العامل زلة الشاطيب إلماما أورد وهلذا ،
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   1وأعماله أقواله مجيع يتفقد أن الشاطيب اإلمام حسب نييالتب ومنزلة االقتداء مظنة يف هو من على ففرض
 أفعاله يف له فان ، ممنوع أو مكروه، أو مباح أو مندوب هو وما واجب هو ما بني هذا يف فرق وال" 

 : اعتبارين وأقواله

 .اخلمسة األحكام إىل حقه يف األمر يتفصل اجلهة هذه فمن املكلفني، من واحد إنه حيث من:أحدهما

 املقام هذا يف انتصب إذا وجل عز اهللا شرع ملا وتقريرا بيانا أحواله و وقوله فعله صار حيث من:  والثاني
 والبيان ، مبني اجلهة هذه من ،ألنه هلما ثالث وال حمرم، وإما واجب ماإ حقه يف واألفعال كلها ،فاألقوال

فعل مما كان ،فإذا غري ال واجب ُ  يفعل ال مما كان وإن ، اجلملة على الفعل واجب كان يقال أو   ي
 . الفعل حترمي هو وذلك ، الرتك فواجب

 الفعل حبكم اجلهل عند إما ، لبيانا ةمظن توجد حيث يتعني إمنا به املقتدى إىل بالنسبة هذا لكن      
 .خالفه اعتقاد مظنة أو ، احلكـــــم خالف اعتقاد عند وإما ، الرتك أو

 مندوبا كان إن وكذلك ، واجبا كان إن الفعل يوافق الذي القول أو بالفعل بيانه:  فعله فاملطلوب 
 الرتك إليه جيتمع الذي بالقول أو ، رتكبال فبيانه الوجــــــوب العتقاد مظنة مندوبا كان فإن ، احلكم جمهول

 العتقاد مظنة كان وإن ذلك، وأشباه ،  شوال من الست صيــام وترك األضحية، ترك يف فعل كما ،
 اليت ندوباتوامل السنن يف كما ، املظنة وزان على فيه والدوام بالفعل ،فبيانه  للرتك مظنة أو الطلب عدم

 . األزمنة هذه يف تنوسيت

 فكذلك ، مكروها كان وإن حراما كان إن الرتك يساعده الذي القول أو بالرتك بيانه:  تركه واملطلوب
 ما أقل على الفعل تعني بالفعل بيانه وترجح التحرمي العتقاد مظنة كان فإن ، احلكم جمهول كان إن

  MT  " وقال" )MÈ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL )2  " تعاىل اهللا  قال وقد ، أقربه و ميكن
 Z  Y  X   W  V  UL )3(  "، و جنبا أصبح وأنا: "  قوله جنبا املصبح حديث ويف 

 " .   4الصيام أريد أنا
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 اهللا رسول كان عما أترغب ، الرمحن عبد يا:   عائشة قول من الرمحن عبد بن بكر أيب حديث ويف 
 كان أنه وسلم عليه اهللا صلى هللا رسول على فأشهد:  عائشة قالت ، واهللا ال:  الرمحن عبد قال ؟ يصنع
 " .   1اليوم ذلك يصوم مث ، احتالم غري مجاع من جنبا يصبح

 القاضي إمساعيل وروى ، احلديث آخر إىل"    2ذلك أفعل إين أخربتيها أال: "   سلمة أم حديث ويف 
 وهو حمرم وهو يرجتز وهو راحلته يسوق وهو  عباس ابن رأيت:  قال ،  أبيه عن  حصني بن زياد عن

 :  يقول

 مليسا نفعل الطري تصدق إن     مهيسا بنا ميشني وهن

 ؟ حمرم وأنت بالرفث أتتكلم ، عباس ابن يا:  فقلت:  قال ، عنه يكن فلم ، بامسه اجلماع فذكر:  قال 
 لقوله بيانا القول، بذلك فنفاه االعتقاد هذا مظنة رأى كأنه ، النساء به روجع ما الرفث إمنا:  فقال

 مظنة كان وإن ، واملرأة الرجل بني كان ما إال ليس الرفث أنو  ،)M  ,  +   *  )L)3"اىلتع
 له كان أو ، أصل له يكن مل إن مجلة بالرتك فبيانه ، فعله على يثابر ألن مظنة أو ، الطلب العتقاد

 يف كما و  مالك اإلمام عند الشكر سجود يف كما ، الفعل يف احلرج نفي أو اإلباحة يف لكن أصل
 . صاحل بن امللك عبد مسألة يف مالك بينه حسبما ، الطعام قبل اليدين غسل

 الصراط إىل الراد االحنرافات  عن املخرج ، الشايف البيان طلب مواضع   هنا ها فاملراعى:  اجلملة وعلى  
   . 4املستقيم

يتعلق بالتزامه األحكام الشرعية و قد بسط اإلمام الشاطيب القول يف أحكام العامل املقتدى به فيما       
 .5التكليفية  اخلمسة، و خصوصيته يف ذلك عن غريه من العوام

 

 

                                                             

 صلى هللا علیھ و سلم ان ) من طریق ابي بكر بن عبد الرحمان و لفظھ "اشھد على رسول هللا1830) ح (681/ 2(اخرجھ البخاري في صحیحھ   1
  صبح جنبا من جماع غیر احتالم ثم یصومھ ...."كان لی

  )641) ح (291/ 1(اخرجھ مالك في الموطأ   2
  .197) البقرة  (3

  270-3/268ات، مرجع سابق، املوافق انظر   4
  215-4/214، 54-4/53، 283-3/270، نفس املرجع  انظر  5
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 .القاعدة أدلة وتقييم مناقشة: الثالث بحثالم

ا البد من مناقشة ادلتها من خالل بيان االعرتاضات الواردة        لتقرير مدى حجية القاعدة و قو
هذه االعرتاضات، مث تقيم بعدها ادلة القاعدة من خالل النظر اوال  عليها، مث فحص الردود الواردة على

  يف مدى تأسيسها، مث النظر ثانيا يف مدى تأثري االعرتاضات عليها.

  .القاعدة أدلة مناقشة: األول المطلب

ساق اإلمام الشاطيب عددا من االعرتاضات اليت قد توهن القاعدة، سريا منه على طريقة االصوليني        
 يف احلجاج االصويل، مث حاول بعدها تفنيد هذه االعرتاضات و التأكيد على قاعدية القاعدة.

 .القاعدة على الواردة االعتراضات: األول الفرع

 ،"    1اتفاق غري من واجلزئية بالكلية أحكامها ختتلف كلها األفعال أن"  الشاطيب اإلمام يقرر      
 ال مطردة كلية قاعدة ذلك وجيعل ، والكلي اجلزئي بني احلكم يف أي"  بقوله ذلك على دراز ويعلق
 واجلزئية الكلية حكم يستوي قد بل ويقول ، القاعدة اطراد يف ينازع أن له أي إخل ملدع و وقوله ، ختتلف

 " . 2اخلمسة األحكام أنواع من نوع كل يف ووجدها ذكرها اليت األمثلة مثل يف ذلك و

 " . 3اجلزئية و بالكلية اختلفت إن و أحكامها اتفاق يدعي أن ملدع"  أنه يبالشاط اإلمام يضيف و     

 : واجلزئية الكلية حبسب أحكامها ختتلف ال اخلمسة التكليفية الشرعية األحكام من أمثلة يسوق وبدأ    

 : والجزئية الكلية بحسب أحكامها تختلف ال مباحات عن أمثلة:  أوال

 . مؤذ كل قتل  -

 . لقراضبا العمل  -

 .   1الطلب متوجه ذلك يكون ال حيث          . املساقاة  -

                                                             

  . 105/1الموافقات، مرجع سابق،   1
  . 1، ھامش  105/1نفس المرجع،    2
  .105/1نفس المرجع ،   3
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 . العرية شراء  -

 . التعب بعد االسرتاحة  -

 . مباح إنه قيل إن التداوي  -

 كراهة وال ، إمث تركها من ال و فعلها من يلزم ال ، دائما تركت أو دائما فعلت إذا األشياء هذه فإن      
 . 2كلهم فعلوه لو كما فهو اختيارا ذلك كلهم الناس ترك ول وكذلك.  وجوب وال ، ندب وال ،

 : والجزئية الكلية بحسب أحكامها تختلف ال مندوبات عن أمثلة:  ثانيا

 " .  3ووا دات"  والسالم الصالة عليه لقوله فيه بالندب قيل إن التداوي  -

 "  4القتلة فأحسنوا تلتمق وإذا"  والسالم الصالة عليه لقوله ة،املؤذي الدواب قتل يف اإلحسان  -

 . دائما فعلها لو ،وكذلك ممنوعا وال مكروها، يكن مل دائما اإلنسان تركها لو األمور هذه فإن

 : والجزئية الكلية بحسب أحكامها تختلف ال مكروهات عن أمثلة:  ثالثا

 . تؤذ مل إذا النمل قتل  -

 . للجن حقا أو تلويثا يهف أن ،إال ينقي مما غريمها و والعظم باحلممة االستجمار  -

 : وكذلك ، يؤمث ال و به حيرج دائما ذلك فاعل أن ثبت وال ، حترمي ي ذلك عن النهي فليس

 . اجلحر يف البول  -

 . الشرب يف األسقية اختناث  -
                                                                                                                                                                                                      

على المثال األخیر  فقط؟ الظاھر و هللا تعالى اعلم، عودھا  أورد اإلمام الشاطبي ھذه العبارة (حیث .... الطلب ) تابعة لألمثلة فھل تعود علیھا كلھا ام  1
  علیھا كلھا، بدلیل ما قالھ في التداوي، و لمطابقة ذلك للمعنى المراد.

  .1/105املوافقات ، مرجع سابق ،  -  2
) وقال: هذا حديث 416ح () 208،/1) من حديث اسامة بن شريك واحلاكم يف املستدرك (6061) ح (13/426اخرجه ابن حبان يف صحيحه (  3

) وقال ابو عيسى : ويف الباب عن ابن مسعود وايب هريرة وايب خزامة عن ابيه وابن عباس وهذا حديث 4/2038صحيح ومل خيرجاه ، والرتميدي يف سننه (
  حسن صحيح.

) ، 5883) ح (13/199( ) من حديث شداد بن اوس بنحوه ، وابن حبان يف صحيحه1955) ح (3/1548اخرجه مسلم يف صحيحه ( -   4
  )) وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.1409) ح (4/23الرتميذي (
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 : والجزئية الكلية بحسب أحكامها تختلف ال ومحرمات واجبات عن أمثلة:   رابعا

اك مرة مرة مائة اخلمر شارب  -  . واحدة مرة شار

 .  عليهم احلدود إقامة يف          . اجلماعة كقاذف الواحد قاذف  -

      .       نفس مائة كقاتل واحدة نفس قاتل  -

 .الرتك املدمي مع واحدة صالة تارك وكذلك  -

 ،والتجسس مساعها أو ، الغيبة أن"  من الغزايل اإلمام عليه نص ما الشاطيب اإلمام ساق:  خامسا
ما والغالم الولد وسب ، الشبهات أكل ،و املنكر عن والنهي باملعروف األمر ،وترك الظن ،وسوء  وضر
 الولد و األهل تعليم عن ،والتكاسل الظلمة السالطني وإكرام ، املصلحة حد على زائدا الغضب حبكم

ا غريها يف الفلتات جمرى دوامها ،جار الدين أمر من إليه حيتاجون ما  اخلصوص على لناسا يف غالبة أل
ا غريها يف الفلتات كانت كما                " .  1الفلتات فيها يقدح ال كما دوامها العدالة يف يقدح ،فال غالبـة أل

 أن يف الدعوى استقامت هذا ثبت" إن أنه إىل االعرتاضات هذهل سوقه بعد الشاطيب اإلمام ليصل    
 " .  2 واجلزئية الكلية حبسب األفعال اختلفت وإن ، تسوي قد األحكام

 . االعتراضات على الواردة الردود:  الثاني الفرع

 التكليفية الشرعية األحكام باختالف القاضي األول النظر لصاحب أن الشاطيب اإلمام أوضح         
 ،كما ذلك تفصيل يف وشرع ، حمتمل االستواء على به استشهد ما بأن جييب أن واجلزئية الكلية حبسب
 : يلي فيما يتضح

 : والجزئية الكلية بحسب أحكامها تختلف ال التي المباحات بخصوص قيل ما على الرد:  أوال

                                                             

  .106- 1/105مرجع سابق  املوافقات  1
  .1/106نفس املرجع ،     2
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 متالؤ فرض فلو اخلطب، خف الناس آحاد إىل بالنسبة مؤذ كل قتل يف الرتك جواز إىل نظرنا إذا    
 منهيا الرتك ،فصار قطعا جاحلر  لدفع طالب والشرع عدة وجوه من احلرج داخلهم الرتك على كلهم الناس

 . واجبا نقل مل ،إن بالكل مندوبا الفعل ،فيكون أشد يكن مل إن كراهة ي عنه

 أن املسألة يف ،وحبسبك فيه واجلزئي الكلي بني إذا استواء ،فال معه ذكر وما بالقراض العمل وهكذا    
 . به وناهيك شرعي معلم هدم إىل ذريعة لكان كالرت  على متالؤا لو الناس

 إىل بالنظر ختتلف ال قد املباح يف املذكورة األمثلة أن هذا الشاطيب اإلمام كالم من واملستشف     
 معنيي ألحد بالنسبة االتفاق سلم ،فقد الرتك على كاملداومة مرات تركه يكون قد ،إذ الواحد الشخص

ا ،إال التكرار أو املداومة وهو واجلزئية الكلية  للكلية الثاين املعىن حبسب تلفخت – األمثلة هذه– أ
 ي تركها على االجتماع عن ينهى حسبه املباحات ،فهذه واالجتماع االنفراد  باعتبار ،وهو واجلزئية
 . الكل باعتبار واجبة أو مندوبة فهي أشد أو كراهة

 بحسب أحكامها تختلف ال التي والمكروهات المندوبات بخصوص قيل ما على الرد:  ثانيا
 سيقت اليت األمثلة باقي على ينسحب املباح عن قاله ما أن الشاطيب اإلمام يضيف:  والجزئية الكلية

 قال حيث 1التكرار أو املداومة باعتبار واجلزئية الكلية حبسب باتفاقها التسليم واملكروه،مع املندوب يف
 تقدم ما فالواقع بينهما ما تباعد إذا أما واجلزئي، الكلي بني ما تقارب إذا النظر ذلك يسبق قد نعم"

 " .   2واملكروه املندوب يف جار النظر هذا ،ومثل

 هذه يف واجلزئي الكلي بني احلكم يف االتفاق نظر أي"  بقوله الفقرة على دراز تعقيب بدليل      
 املؤذي قتل ترك لو الواحد الشخص أن يقال ،فرمبا العموم ضعيف الشمول قليل الكلي كان إذا املسائل

 إذا أما ، الباقي يف يقال وكذلك ، املباح حكم عن خرج ملا حياته طوال املساقاة أو بالقراض العمل أو
 " .  يتفق ال احلكم فإن العموم اتسع

 "   3قررها اليت الكلية القاعدة يوهن مما شيء يف تسليم أنه عليك خيفى وال"  قائال دراز ويضيف     

                                                             

  107- 1/106مرجع سابق  املوافقات  1
  107- 1/106نفس املرجع ،   2
  1، هامش 1/107نفس املرجع ،   3
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 الكلية بحسب أحكامها تختلف ال التي والمحرمات جباتالوا بخصوص قيل ما على الرد:  ثالثا
 : والجزئية

 اتفقت وإن ، ظاهرا أمرا واجلزئية الكلية حبسب احلدود يف األحكام اختالف الشاطيب اإلمام اعترب       
 .1االتفاق عدم العام األصل يبقى لكن ، بعض يف

 : الغزالي اإلمام كالم على الرد:  رابعا

 العدالة ففي سلم وإن ،   القاعدة هذه على بناء"  الغزايل اإلمام بكالم الشاطيب ماماإل يسلم مل      
 " .  2الشهادة فتعذرت ، العدالة لندرت فيها ذلك دوام قدح لو أنه وهو ، راجح ملعارض وحدها

  .القاعدة أدلة تقييم :الثاني المطلب

س هذه األدلة، مث التطرق ثانيا اىل مدى تأثري لتقييم ادلة القاعدة ينبغي البحث اوال يف مدى تأسي      
 االعرتاضات الواردة عليها.  

 القاعدة. أدلة تأسيس مدى في النظر :األول الفرع

 عاضدة فهي األدلة بقية وأما ،  للقاعدة دليل أقوى هو االستقراء أن القاعدة أدلة عرض عند سبق      
 . لالستقراء مؤكدة و

 الناحية من قطعية تكون قد كما ظنية تكون قد االستقراء حمصلة اعترب شاطيبال اإلمام أن ورغم      
 عن احلديث عند عنه نقل ما ذلك ودليل ، القطعية االستقراءات إال يوظف مل عمليا أنه إال ،  النظرية
 . الشاطيب اإلمام عند االستقراء حجية

 يف يكفي بل املدروسة املسألة مفردات أو لوحدات الكلي االستغراق االستقراء يف يشرتط ال و      
 عده يف كاف هذا ومثل ، البحث حمل املسألة أنواع من نوع كل من األفراد املستفيضة الكثرة ذلك

                                                             

  .1/107رجع سابق ، املوافقات ، م انظر:  1
  
  ،1/107نفس املرجع ،   2
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 اطلع اليت األنواع من فردا كونه عن خيرج ال املستنبط عليه يطلع مل ما ألن القطع يوجب كليا استقراء
  .  1بالقاعدة إخالل عليه يرتتب فال عليها

 " .  2 املطلوب الدليل فهو العلم يفيد جمموع املسألة أدلة استقراء من حصل فإذا"              

 على – غريه وال الرازي اإلمام فيه ينازع ال الذي باالستقراء ثبت إن أنه الشاطيب اإلمام يصرح و       
 وكان هذا على االستقراء دل"  فإذا ، والعاجل اآلجل يف العباد ملصاحل وضعت الشريعة أن – تعبريه حد
 ويعترب" .  3الشريعة تفاصيل مجيع يف مستمر األمر بأن نقطع فنحن ، للعلم مفيدا القضية هذه مثل يف

 .   4املوافقات كتابه خاصية هو – االستقراء– الظنيات من القطع اقتناص الشاطيب اإلمام

 الكلية حبسب اخلمسة التكليفية الشرعية اماألحك اختالف أن على صراحة الشاطيب اإلمام وينص       
 هذا على األدلة و... ومصادرها مواردها يف الشريعة استقرا ملن القطع مبلغ"  الشرع يف بالغ واجلزئية
ا على القطع تبلغ األصل  " .  5كثر

 االستقراء على ما أمرا بىن إن أنه ، سابقا قيل ما كل إىل بالنظر الشاطيب اإلمام كالم من ويتضح       
 كثرة مرده كاف علم عن اال ذلك مبثل يتلفظ ال فإنه ، العلم أو القطع عبارة إليه أضاف إذا خاصة ،

ا بلغت اليت املستقرأة املواد ا االستقراء يشملها مل عينات هناك أن ُسلم وإن ، القطع يفيد حدا كثر  فإ
ا عنها فرضا شذت وإن ، املستقرأة العينات حكم حكمها قليلة  تشكل ألن جمموعها يف ترقى ال فإ
 . الشريعة موارد أغلب استقراء من املستفادة املقررة للقاعدة خرقا

 . األدلة على االعتراضات تأثير مدى في النظر:  الثاني الفرع

                                                             

  1، هامش 1/22نفس املرجع، انظر:  1
  
  .27-  1/26املوافقات ، مرجع سابق ،   2
  
  ،5-2/4نفس املرجع ،   3
  
  ،4/273نفس املرجع ،   4
  
  .1/108نفس املرجع ،    5
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 تلك دخول أثبت كيف القاعدة على الواردة االعرتاضات على رده يف الشاطيب اإلمام أن رأينا       
 و واملكروهات املباحات ألمثلة بالنسبة االجتماع وهو معنييها بأحد ولو ، القاعدة تحت األمثلة

 فهو االتفاق وجد وإن واجلزئية الكلية حبسب واحلرام الواجب أحكام باتفاق يسلم مل وأنه ، املندوبات
 أصال كليفيةالت الشرعية األحكام اختالف ويعترب ،"  1بعض يف اتفقت وإن" عبارته بدليل نادر أو قليل

ا على القطع تبلغ األصل هذا على واألدلة" قوله بدليل املستقرأة الوحدات كثرة من مستفادا قطعيا    2كثر
ا على" فعبارة ،"   . املعتربة هي الكثرة ولكن يشد قد الذي القليل وجود تنفي ال"  كثر

 يف االختالف ثبوت وهي– للقاعدة لنسبةبا الشاطيب اإلمام به يسلم فلم الغزايل اإلمام اعرتاض أما       
 لتفشي العدالة تتعذر ال حىت خلصوصيتها العدالة يف به سلم وإن - واجلزئي الكلي بني يفيلالتك احلكم
 . هلا تكرارهم ووقوع الناس يف األمور تلك

 كالما ساق للقاعدة يرهتقر  عند الشاطيب اإلمام ألن، ذلك كالمه من الغزايل اإلمام مراد هذا ولعل       
 الصغرية على املداومة أن ،كما صغرية تصريه قد املباح على املداومة أن وهو ، القاعدة يؤكد الغزايل لإلمام
 .  اإلصرار مع صغرية ال قيل هنا ومن ، كبرية تصريها

 مع خيتلف ال الشاطيب اإلمام أن يتبني حىت اإلحياء من كامال الغزايل اإلمام كالم نقل وينبغي         
 إثباته يف الغزايل اإلمام كالم الشاطيب اإلمام أورد وإمنا ، واحد رأيهما وأن املسألة هذه يف الغزايل اإلمام

 لتقرير منهم سعيا األصوليني لدى املعروف احلجاج باب من القاعدة يناقض له كالما أورد مث للقاعدة
 . - األصويل اجلدل – إليه ذهبوا ما وتوكيد

 عنه فيما الثاين الركن يف التوبة كتاب يف املنجيات ربع يف األحياء كتاب يف الغزايل اإلمام ذكر      
 :تقسيمات ثالثة ذكر ، العبد إىل باإلضافة الذنوب ألقسام بيانه يف وكبائرها صغائرها الذنوب وهي التوبة

 ، ،البهيمية نيةالشيطا ، الربوبية:  صفات باعتبار أنواع أربعة إىل الذنوب تقسيم:  األول التقسيم
 . السبعية

                                                             

  .1/107املوافقات ، مرجع سابق ،   1
  1/108نفس املرجع ، -  2
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 حبقوق يتعلق وما ، وتعاىل سبحانه باهللا اإلنسان بعالقة يتعلق ما إىل الذنوب تقسيم:  الثاني التقسيم
 . العباد

   1املسألة يف الواردة االختالفات يسرد بدأ وهنا ، وكبائر صغائر إىل الذنوب تقسيم:الثالث لتقسيما
 ليس الصغائر عن والورع ، الكبائر جيتنب ممن الا تقبل ال شهادةال:  قلت فإن"  ذلك سياق يف ،قال
 فال ، بالكبائر الشهادة رد خنصص ال أنا ،فاعلم الدنيا أحكام من وهذا ، الشهادة قبول يف شرطا

 والفضة الذهب أواين يف ويشرب الذهب خبامت تمويتخ الديباج ويلبس املالهي يسمع من أن يف خالف
 إذا:  عنه اهللا رضي الشافعي وقال ، الكبائر من األمور هذه أن إىل أحد يذهب ومل ، شهادته تقبل ال

 على ،فدل الشهادة به يرد ومل احلد بإجياب كبرية جعله فقد ، شهادته أرد ومل حددته النبيذ احلنفي شرب
 خيلو ال ما إال العدالة يف تقدح الذنوب كل ،بل والكبائر الصغائر على تدور ال وإثباتا نفيا الشهادة أن

 األقوال بعض يف ،والكذب الظن وسوء ، والتجسس ، كالغيبة العادات جماري بضرورة غالبا عنه اإلنسان
ما ، والغالم الولد ،وسب الشبهات ،وأكل املنكر عن والنهي باملعروف األمر وترك ، الغيبة ،ومساع  وضر
 تعليم عن والتكاسل ، الفجار مصادقة،و  الظلمة السالطني وإكرام ، املصلحة على زائدا الغضب حبكم
 قليلها،أو عن الشاهد ينفك أن يتصور ال ذنوب الدين،فهذه أمر من إليه حيتاجون ما مجيع الولد و األهل
 مع مسعته على يبقى حبيث مدة نفسه وجياهد ، اآلخرة ألمور يتجرد الناس،و يعتزل بأن إال كثريها

 لبس وليس. الشهادات و األحكام بطلت و وجوده زعل مثله قول إال يقبل مل ولو ، ذلك بعد املخالطة
 أمثال و باألجنبيات اخللوة و الشرب وقت يف الشرب أهل جمالسة و بالنرد اللعب و املالهي ومساع احلرير
 الكبرية إىل ال وردها الشهادة قبول يف ينظر أن ينبغي املنهاج هذا مثل فإىل ، القبيل هذا من الصغائر هذه

 اختذ كمن الشهادة رد يف ألثر عليها واظب لو ا الشهادة ترد ال اليت الصغائر هذه آحاد مث ، ةالصغري  و
كما ان   باملواظبة تكرب الصغرية و ، ومصادقتهم و الفجار جمالسة وكذلك ، عادة الناس ثلب و الغيبة

                                                             

للعالمة زين  األخبارمن  اإلحياء ه كتاب املغين عن محل االسفار يف االسفار يف ختريج ما يفعلوم الدين، وبذيل إحياءهــ) 505ايب حامد الغزايل ( اإلمام:   1
ر البيان احلديثة ، هـ) قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ( القاهرة  : مكتبة الصفا ، مطابع دا806الدين ايب الفضل عبد الرحيم بن حسني العراقي (

-449/  3م ، 2003هــ /   1423( منقحة وجديدة ).   األوىل) الطبعة  -اململكة املغربية  –الدار البيضاء  –توزيع مكتبة السالم اجلديدة ، االحباس 
-  457.  
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 حكم بيان فهذا ، غريه و الدوام على بالغناء الرتمن و بالشطرنج كاللعب ، باملواظبةاملباح يصري صغرية 
 ".   1الكبائر و الصغائر

 عنه فيما الثاين الركن يف التوبة كتاب يف األحياء كتاب من آخر موضع يف الغزايل اإلمام قال و         
 تكرب الصغرية أن أعلم"  الذنوب من الصغائر به تعظم ما بيان يف وكبائرها صغائرها الذنوب هي و التوبة

 فكبرية ، استغفار مع كبرية ال و إصرار مع صغرية ال:  قيل ولذلك ، واملواظبة صراراإل منها بأسباب
 ، عليها العبد يواظب صغرية من أرجى عنها العفو كان ذلك تصور لو مثلها يتبعها ال و تنصرم واحدة
 صغائر تكتنفها كبرية فكل …، القلب إظالم يف تأثريه عظم دام إذا السيئات من القليل فكذلك… 
 صغرية من أرجى فيها العفو كان رمبا عود إليها يتفق ومل بغتة وحدها كبرية تصورت ولو الحقة و سابقة
 " .  2عمره عليها اإلنسان واظب

 يف العلماء أقوال ذكر أن بعد االحتياط كتابه يف املندوب لرتك عقده مبحث يف بلكا إلياسوذكر        
:  قال   اهللا عبيد بن طلحة رواه ما مطلقا السنن تارك تأثيم مبعد قال من رأي يؤيد مما أن   3املسألة

 ما تفقه وال ، صوته دوي يسمع الرأس ثائر جند أهل من سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل رجل جاء
 يف صلوات مخس:"  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال اإلسالم عن يسأل هو فإذا ، دنا حىت يقول
 شهر وصيام:  اهللا رسول قال.   تطوع أن إال ، ال:  قال ؟ غريهن علي هل:  قال ، ةالليل و اليوم

 هل:  فقال ، الزكاة اهللا رسول ذكر و قال.  تطوع أن إال ، ال:  قال ؟ غريه علي هل:  قال ، رمضان
 ال و هذا على أزيد ال واهللا:  يقول وهو الرجل فأدبر:  قال ، تطوع أن إال ، ال:  قال ؟ غريها علي

 " .4صدق أن الرجل أفلح:  اهللا رسول فقال ، منه أنقص

 على أجابوا ،و مذموم أمر وهو السنن لرتك تسويقا فيه بأن احلديث استشكل العلماء بعض لكن        
م بلكا إلياس يرى كثرية بأجوبة ذلك  . أكثرها ضعفوا بل احدها على يتفقوا مل أ

                                                             

    3/457،  املرجعنفس    1
  470-  3/469اإلحياء ، مرجع سابق ،  -  2
هــ ، 1424،   1الشريعة االسالمية االحتياط ، حقيقته وحجيته واحكامه وضوابطه، (مؤسسة الرسالة ناشرون ) ط ا، من اصول: د. الياس بلك  3

  .و ما بعدها 58م ، ص: 2003
  .15، 8ومسلم االميان باب  26، الشهادات باب 06، العلم باب 34، االميان باب  03، احلبل باب 1م باب البخاري يف الصو   4
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 شرح يف العيد دقيق ابن جواب هو -بلكا إلياس حسب- احلديث أول من أجوبة أقرب و       
 . 1النووية األربعني

 إشكال احلديث ظاهر التزام يف ليس إنه:  فأقول أجازف قد و:"  قائال بلكا إلياس يضيف مث         
 ، جنا ا أتى من ، مخسة اإلسالم أركان أن على متفقني املسلمون يزال ،فال السنن ترك– مبدئيا فيجوز

 غري أخرى شرائع ،فإجياب عذبه شاء وإن ، له غفر شاء ،إن عهد اهللا عند له يكن مل فيها فرط منو 
 خيالف فهذا ، واحدة مرتبة يف والسنة الفرض نضع أن يصح ال ،بل شديد أمر املعلومة الفرائض هذه

 إن مث...  مشتبه غامض كل رد إليها ،اليت احملكمة األصول وخيالف ، بالضرورة الدين من املعلوم
 هو ،كما أكثرها أو األمة تأثيم األول القول على يرتتب ،إذ عنها يغفل قد أخرى مآخذ للموضوع

 . بالسنن يلتزمون الذين املسلمني قلة من معروف مشاهد

 واجبات السنن من كثري تصري ،إذ وإتساعها التكليف دائرة تضخم خطر القول هذا عن ينتج أيضا      
 . اخل.... و كاإلعادة األحكام وبعض االسم إال الواجب عن يفرقها مما هلا ىيبق ،وال العمل يف

 للتالزم ، إذن معاقب التارك أن عليهم فريد...  مجلة السنن تارك بتأثيم قالوا الذين العلماء أما       
 يف كما النار عقوبة ليس ولكنه حاصل العقاب بأن ذلك عن أجابوا وقد ، والعقاب اإلمث بني احلاصل

 تفويت و املعصية تيسري هو آخر رأي ،ويف الدرجة وعلو الشفاعة من احلرمان هو بل الواجب ترك
 " .  2الطاعة

 سنن بصرهم حتت و قالوه ،إمنا السنن تارك يف العلماء كالم من كثريا أن بلكا إللياس ويبدوا       
 ، خاص اعتبار هلا الدين شعائر من سنن وهي...  واخلتان ، ،والوتر ،والعيد واإلقامة ، اآلذان:  أمثال
    مراتبها مبختلف السنن أنواع كل على تعميمه جيب ال حبوثهم يف يالحظ الذي فالتشديد وهلذا

 قاعدة يقرر تعاىل اهللا رمحهم علمائنا بعض عن الصادر الكالم هذا إن مث"  قائال بلكا إلياس ويصرح.
 ، الشرعي النص ثبوت مدى فيه يراعى الذي اصاخل حكمها حدة على سنة لكل أن ويبقى ، عامة

ا ، ألفاظه واختالف ، معناه يف االحتمال ودرجة  عليه تعاىل اهللا صلى النيب وسرية ، خفتها أو وشد
                                                             

  62 -61ص : مرجع سابق، ،  ريعة االسالمية االحتياطمن أصول الش    1
  64-62االحتياط، مرجع سابق ،ص :  2
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 كل على خاصا طابعا تضفي اليت واألحوال االعتبارات من ذلك غري إىل...  الصحابة وعمل ، وسلم
 . غريه عن فيميزه جزئي اجتهاد

 أنه اعترب حني قليال بالغ تعاىل اهللا رمحه الشاطيب أن– أعلم تعاىل واهللا – يل يبدوا ذلك على وبناء       
 ، معا وبالكل باجلزء مندوبا فيكون  – بالكل واجب باجلزء املندوب:  قاعدة عن – مندوب يشد قلما

 " .  1بقليل ليس أنه تقدم مما فيظهر

 أن ينبغي ال: " قال بالبحث اخلاصة النتائج يسرد وهو )بلكا لياسإل االحتياط( كتابه خامتة ويف       
 يوجد إذ ، واجب فهو الكل باعتبار أما فقط اجلزء باعتبار كذلك هو املندوب األمر بأن القول نطلق
 " .   2معا والكل باجلزء مستحبا ويكون مندوب هو:  فيه يقال مما كثري

 شامال ،فجعله بالكل واجبا يكون الذي باجلزء املندوب يف سعتو  الشاطيب اإلمام: أن واملالحظ       
 عنه يشد قلما" أنه ويقول  للقاعدة تقريره يف بداية عليها اقتصر اليت النوافل ورواتب املؤكدة السنن لغري

  تعاىل اهللا حبول عنه مغن تقدم ما ولكن ، تقريرا املعىن هذا وحيتمل ، واجلزء بالكل مندوبا يكون مندوب
 " .   4هنا يغين تقدم ما أن دعوى ويف ، ذاته يف نظر فضل إىل حيتاج   املوضع"    أن دراز واعترب "3

 للمندوبات توسعته عند أمثلة من الشاطيب اإلمام ساقه ما أن – أعلم تعاىل واهللا – يل يبدوا و          
 خادم املندوب ألن.    السنن يف قرره أن و سبق مما إليه ينضاف ما مع مغن بالكل واجبات تكون اليت

 فكان بدونه كماله على الواجبتيان إ يتأتى ال و جنسه من يكن مل أم جنسه من كان سواء للواجب
 التوسعة تلك من الشاطيب اإلمام قصده ما وهو املداومة عدم شريطة مرات تركه يف يتسامح بالكل واجبا

 القلة نسبة مع الشاذ وجود على تأكيد..."  دوبمن عنه يشد قلما"  الشاطيب اإلمام عبارة من ويفهم. 
 إذا قواعد كانت ما وإال القواعد يف االستثناء حصول القواعد ومن ، عليه يقاس وال حيفظ والشاذ ، إليه

 .  عنه شذوذ ال واحدا أمرا كانت

                                                             

  64االحتياط، مرجع سابق ،ص :   1
  .517نفس املرجع ، ص:   2
  .1/117املوافقات ، مرجع سابق ،    3
  .2، هامش  1/117نفس املرجع،   4
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 عن ندوبم يشد قلما أنه اعترب حني قليال بالغ الشاطيب اإلمام أن يف بلكا إلياس فكالم ومنه       
 إال ، به التسليم ميكن ،ال بقليل ليس الشاذ وان ، بالكل اواجب يكون الذي باجلزء املندوب قاعدة

 على اعتمد الشاطيب اإلمام ألن–أعلم تعاىل واهللا –بلكا إلياس هيدع مل ما وهو ، مقابل باستقراء
  .يدعيه ما إثبات يف القطعي االستقراء

 القول وأن ، واحدة مرتبة يف والسنة الفرض نضع أن يصح ال أنه يف ابلك إلياس قاله ما أما و       
 العمل يف واجبات السنن من كثري تصري بأن ، التكليف دائرة تضخم إىل يفضي مجلة السنن تارك بتأثيم

ا املندوبات خبالف ، والكل باجلزء واجبة الفرائض بأن عنه فيجاب ،  تسوية فال جزئي ال كلي فوجو
 . كلي الوجوب ألن تضخيم الو  ، بينهما

 قصد الشارع ألن عليه يتحفظ فقد املعلومة الفرائض هذه غري أخرى شرائع إجياب فيه أن قوله أما        
 يكن مل أمراً  تنشئ ال القاعدة ألن بالكل واجبات الشرائع هذه تكون أن – أعلم تعاىل واهللا – ابتداء

 . الشريعة موارد من قرأمست موجود و كائن أمر عن تكشف بل ، موجودا

 من مشاهد هو كما أكثرها أو األمة بتأثيم القول عنه يرتتب مجلة السنن تارك تأثيم بأن وقوله        
 بالكل واجبة تكون املندوبات أن يفيد القاعدة معىن بأن عليه يتحفظ فقد ، بالسنن الناس التزام قلة

 بتأثيم القول إىل يؤدي القسم هذا أن القول ميكن فال ، تركه على االجتماع حيرم منها قسما أن باعتبار
 . كفائية كلية واجبات هي بل ، شخصي التزام هافي ليس ألن أكثرها أو األمة

ا تركها على املداومة حترم اليت السنن وهي الثاين القسم أما          إليه املنظور فإن ، بالكل واجبات أل
 . شرعه تطبيق  إليه يؤول ام ال ، احلكيم الشارع أثبته ما هنا

 بصرهم وحتت قالوه إمنا السنن تارك يف العلماء كالم من كثريا أن من بلكا إلياس قاله ما أما        
 السنن أنواع كل على تعميمه ينبغي ال حبوثهم يف يالحظ الذي فالتشديد ، اإلسالم شعائر من هي سنن

 وما ، قليل الشاذ وأن ، بالكل واجبة اعتربها و املندوبات يف القول أطلق الشاطيب اإلمام أن عليه فريد ،
 السنن منزلة يف هي املندوبات من عدد على وقوفه جردمب وليس ، الشريعة موارد استقراء على بناه قرره
  . مجلة السنن تارك بتأثيم القائلني مذهب يعضده ما وهو ، اإلسالم شعائر من تعترب اليت
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  الفصل الثانيخالصة 

ا اىل مستوى القطعية نظرا لكثرة االدلة اليت استفيد       يعترب االستقراء أقوى دليل للقاعدة ألنه يرقى 
  منها، أما باقي االدلة فهي مبثابة عينات من املادة املستقرأة، فهي تؤكد وجود هذا االستقراء و تقويه.

 ألمور لالستقراء، يف كونه تصفحو تتفق تعريفات املناطقة و االصوليني و كذا اإلمام الشاطيب       
  حبكمها على امر يشمل تلك اجلزئيات. جزئية لنحكم

و يقسم االصوليون و املناطقة االستقراء اىل تام و ناقص، و استعمل اإلمام الشاطيب  مصطلح       
  وصاف.االستقراء التام، و لكنه مل يتلفظ بعبارة االستقراء الناقص مع انه كان ينعت االستقراء بعدة ا

و اما اإلمام ويرى املناطقة و االصوليون  ان من االستقراء ما يفيد القطع و منه ما يفيد الظن،      
  الشاطيب فانه يرى قطعية الدليل االستقرائي و هو ما اكده عدد من املهتمني بالبحث يف فكره.

عليه ، و مت استنباط ادلة  و قد عضد اإلمام الشاطيب هذا االستقراء املؤسس للقاعدة بنماذج دالة     
  اخرى تقويه من خالل كالمه.

و على طريقة اهل االصول املتقدمني و منهجهم يف اجلدل االصويل، حاول اإلمام الشاطيب نقض      
هذه القاعدة اليت أسسها على االستقراء، بإيراد االعرتاضات اليت ميكن ان تتبادر اىل الذهن، مث ناقش 

دم هذه القاعدة املتينة املبنية هذه االعرتاضات، مبين ا و إن سلم ببعضها ال ترقى يف جمموعها الن  ا ا
  على االستقراء القطعي.

و قد حاولت تقييم ادلة القاعدة بالبحث اوال يف مدى تأسيسها، مث النظر ثانيا يف مدى تأثري     
كثرية ال حصر هلا، و إن سلم   االعرتاضات عليها، و احلاصل ان القاعدة امنا استفيدت من تتبع جزئيات

ال ترقى يف جمموعها الن خترم القاعدة املستفادة من  ان هناك عينات مل يشملها االستقراء فهي نادرة
  استقراء اغلب موارد الشريعة.
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مت بعون اهللا تعاىل ومحده ، بعد استعراض ودراسة قاعدة اختالف احلكم الشرعي التكليفي 
  حبسب الكلية و اجلزئية عند اإلمام الشاطيب اخللوص إىل عدد من النتائج أمجل أمهها يف اآليت :

ق سوى اإلمام الشاطيب بني مصطلحات: الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي، اجلزء يف اإلطال  - 1
 واستعملها مبعنيني: 

اجلزئي أو  أويف حق اجلماعة، يف مقابل اجلزئية  أوالكل بالنظر إىل اجلماعة  أوالكلية أو الكلي  :األول
  يف حق أحاد الناس. أواجلزء بالنظر إىل أحاد الناس 

يف مقابل  مبعىن املداومة على الفعل أو الرتك أو اعتياده، الكلي أو الكل، أوالكلية  :الثانيالمعنى و 
الشخص الواحد، او يف مبعىن الرتك او الفعل آلحاد املرات وذلك بالنظر إىل  أو اجلزء ،اجلزئي أو ،اجلزئية

  حق الشخص الواحد.

  حبسب الكلية واجلزئية على األحكام التكليفية اخلمسة دون استثناء. االختالفسريان  - 2

ل بالكل مطلوب الفع األولج، وهو  باملعىن املباح من حيث اجلزء يكون مبعنيني التخيري ، ورفع احلر  - 3
، وباملعىن أوندبًا  .وجوبًا    الثاين مطلوب الرتك بالكل كراهة او حترميًا

االختالف يف احلكم من اجلزئية إىل الكلية ال يستلزم اختالف تسمية حكم اجلزئي عنه يف احلكم  - 4
 الكلي ، ويتضح ذلك يف كل من الواجب واحلرام .

ومما يدل على أن احلكم  ظر إىل اجلزء ال بالنظر إىل الكل،لتكليفي يأخذ تسميته بالناحلكم الشرعي ا5-
التكليفي يأخذ تسميته بالنظر إىل اجلزء ال بالنظر إىل الكل أن الكلي من حيث هو كلي ال  الشرعي

، يصح القصد يف التكليف إليه ، ألنه راجع ألمر معقول ال حيصل يف اخلارج إال يف ضمن اجلزئيات 
فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إىل تكليف ما ال يطاق ، وذلك ممنوع الوقوع ، فإذا كان 

  ال حيصل إال حبصول اجلزئيات فالقصد الشرعي متوجه إىل اجلزئيات.
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و أقوى دليل على كون األحكام التكليفية تأخذ تسميتها بالنظر إىل اجلزء ال بالنظر إىل الكل 
، أما من حيث الكل   فقط ، إذ ال يوجد مباح من حيث الكل ، بل من حيث اجلزء تظهر يف املباح

  فتعرتيه األحكام األربعة األخرى .

مخسة ،  بدلالتكليفية تأخذ تسميتها بالنظر إىل الكل لكانت أربعة الشرعية فلو كانت األحكام 
ا إمن باعتبار النظرة تسميتها  ا استمدتفلما كانت مخسة أحكام بإدراج املباح دل ذلك داللة قوية على أ

  اجلزئية ال باعتبار النظرة الكلية .

مبعىن تراكم املرات " املداومة " لما كانت الكلية احلكم يف الكلي أشد منه يف اجلزئي وبالعكس، ف 6-
  ،أو تراكم األشخاص "اجلمع" ، فال شك أن احلكم يف الكلي أثقل منه يف اجلزئي.

الفعل أو الرتك مرة كتأثريه مرات متكررة ،وليس فعل الواحد أو تركه كفعل اجلماعة  إذ ليس تأثري         
أو تركها ، لذا كان املباح باجلزء مندوبا ، أو واجبا ، أو مكروها ، أو حراما بالكل .وكان املندوب باجلزء 

، وكان فرض بالكل أو، واجبا بالكل ، واملكروه باجلزء حرام بالكل ، والواجب باجلزء أشد وجوبا بالكل
  احلرام باجلزء أشد حترميا بالكل .

وكما يكون احلكم يف الكلي أشد منه يف اجلزئي يكون بالتالزم احلكم يف اجلزئي أخف منه يف 
الكلي ، فاالنتقال من الكلية إىل اجلزئية انتقال من أثقل إىل أخف ، وبالعكس االنتقال من اجلزئية إىل 

  أثقل .الكلية انتقال من أخف إىل 

 التكليفي من زاوييت اجلزئية والكلية مفيد يف إعادة ترتيب األحكام الشرعي تناول احلكم 7- 
بتطبيق النظرتني اجلزئية والكلية على أقسام احلكم الشرعي ف، التكليفية تصاعديا وتنازليا الشرعية

 التكليفي اخلمسة ، فإن هذه األحكام تتفرع إىل تسعة أنواع بدل اخلمسة .

 املباح باجلزء ./ 1 -
 
 / املندوب باجلزء .2 -
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 / املكروه باجلزء .3 -

  
 / الواجب باجلزء .4 -

  
 / احلرام باجلزء .5 -

  
 / املندوب بالكل .6 -

 
 / املكروه بالكل .7 -

  
 / الواجب بالكل .8 -

  
 / احلرام بالكل .9 -

  وميكن ترتيب هذه األنواع تنازليا من األشد إىل األخف حسب املخطط التايل :
  

  

  

                             

  

  

                

        

باجلزءاحلرام   الواجب باجلزء  

 املندوب باجلزء

  الواجب بالكل

  املكروه باجلزء     

 احلرام بالكل

باح باجلزءامل  

 املندوب بالكل املكروه بالكل

  املباح باجلزء
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  كما ميكن ترتيبها تصاعديا من األخف إىل األشد باعتماد املخطط اآليت :

  

  

  

  

  

 

 

  

فاملالحظ أن هناك خطان متوازيان ،خط للمأمورات ،وخط للمنهيات ،يأيت يف قمة املأمورات 
زء ألنه واجب بالكل ،مث يليه الواجب الواجب باجلزء ،ألنه واجب باجلزء وبالكل ،مث يليه املندوب باجل

  بالكل ، ألنه إما مباح أو مندوب باجلزء ، مث يليه املندوب بالكل ، ألنه مباح باجلزء .

ويف قمة املنهيات جند احلرام باجلزء ألنه حرام باجلزء والكل ، مث يليه املكروه باجلزء ألنه حرام 
  أو مكروه باجلزء ، مث يليه املكروه بالكل ألنه مباح باجلزء .مباح  إما بالكل ، مث يليه احلرام بالكل ،ألنه

  

  

  

  

  

  املباح باجلزء املباح باجلزء

 املندوب بالكل املكروه بالكل

 احلرام بالكل  الواجب بالكل

  املكروه باجلزء      املندوب باجلزء

باجلزءاحلرام   الواجب باجلزء  
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   :القتراحاتا

مت تناول البحث يف هذه القاعدة عند اإلمام الشاطيب إال أن توسيع الدراسة مبحاولة البحث عن 
ضاف إليها ، كما نهاته القاعدة قبل اإلمام الشاطيب وبعده ، كفيل بأن يعمق من دراستها ملا قد ي

اعدنا على معرفة إذا ما كان اإلمام الشاطيب مسبوقا أو جمددا فيها ، فإن كان جمددا فمن أية ناحية يس
هل استنبط و اكتشف ما مل يره غريه ، أم صاغ بصياغة جديدة ما كان موجودا عند غريه ، و إن كان 

  مسبوقا فمن سبقه إىل ذلك و ما مدى تأثره به إن كانت له عالقة به .

كيز على أبعاد القاعدة املقاصدية والفقهية و األصولية و الرتبوية قد يسهم يف استنباط كما أن الرت 
  إضافات أوفر و أجود .

  : التوصيات

حسب ما مت االطالع عليه  –تناول هذا البحث دراسة قاعدة مل حتظ بدراسة مستقلة سابقة 
لف أنواعها ، إىل القواعد اجلديدة أو وآمل أن يتجه البحث يف القواعد الشرعية مبخت –واهللا تعاىل أعلم 

  املغمورة ألن ذلك أكثر إثراء للدراسات الشرعية من حبوث مطروقة .

حتظى مبزيد من  أنوما ميكن قوله أن البحث ال يعدوا وان يكون جمرد إشارة ولفتة لقاعدة ينبغي 
  البحث والتدقيق.

  

  واهللا تعاىل املوفق لسبيل الرشاد .
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40 

69  M      i       h   g          fL النحل 
129-126 

106  M         X  W  V   U  T  SL 

 40 

29  M    7  6   5    4L اإلسراء 
28-27 

32  M\  [  Z   L 

 120 

37  M×   Ö  Õ  Ô    Ó   L 

 39 

84  M    ¸  ¶   µ   ´  ³L 

 42 

38  MÕ      Ü  Û               Ú  Ù  Ø  ×  ÖL الحج 



 ارســــــالفه                                                                       161

     

117 

51   Mw  v  u  t     s  r  qx   L المؤمنون 
124  

6   M  E    D  C  B   A  @L  لقمان 
42 
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  .األحاديث  النبوية الشريفة و اآلثارفهرس 
 الحديث أو األثرطرف  الصفحة

 …''.'' أبغض احلالل إىل اهللا الطالق 118

 …''.'' إذا  قتلتم فأحسنوا القتلة 140

 …''.فأوسعوا على أنفسكم'' إذا أوسع اهللا عليكم  58

 …''.'' إذا فعلتم ذلك  قطعتم أرحامكم 132

 …''.'' أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك 117

 …''.أين أفعل ذلك أخربتيها'' أال  138

 …''.'' اجلهاد واجب....و الصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم 71

 …''.'' الكرب بطر احلق و غمط الناس 53

 …''.هذا أحسن'' أليس  58

 …''.'' إن اهللا مجيل حيب اجلمال 58

 …''.'' إن اهللا حيب أن تؤتى رُخصه 130-118

 …''.آدم األول كفل منها ابن'' أن نفسا ال تقتل ظلما إال كان على  114

ا عليكم 117 ا صدقة  تصدق اهللا   …''.'' إ

 …''.'' إين ال أخاف على أميت من بعدي من أعمال ثالثة 136

 …''.'' تداووا  140

 …''.'' ثالثة يهد من الدين 136

 …''.'' مخس صلوات يف اليوم و الليلة 147

 …''.هتعباس و هو يسوق راحل ابن'' رأيت  138
124-120-

 …''.'' كل هلو باطل إال ثالثة 119

 …''.'' كنا نسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليهم و سلم فمنا املقصر 129

 …''.لست من دد و دد مين''  125-65
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 …''.'' ليس من الرب الصيام يف السفر 130

 …''.'' من ترك اجلمعة ثالث مرات طبع اهللا على قلبه 78

اونا 79  …''.'' من تركها استخفافا حبقها أو 

114 

ا و من سن سنة سيئ فعليه وزها و وزر من عمل  '' من سن سنة حسنة فله أجرها و اجر من عمل 
 …''.ا

 …''.الصيام أريد إنا'' و أنا أصبح جنبا و  137

 …''.'' و ما سكت عنه فهو عفو 125

 …''.'' ويل لألتباع من عثرات العامل 136

 …''.'' يا عبد الرمحان، أترغب عما كان رسول اهللا يصنع؟ 138

 …''.'' يا معشر العرب كيف تصغون بثالث 136

  

  

  

  

  

  

  

  



 ارســــــالفه                                                                       164

     

  الوارد  ذكرهم في المتن.   األعـــــــالمفهرس 
 العلم اسم الصفحة

 .األثري  ابن 40
 اخلطيب. ابن 18
 الصالح. ابن 21
 الفارض. ابن 21
 املاجشون. ابن 79
 املقفع. ابن 42
 النجار. ابن 51
 جزي. ابن 51
 حبيب. ابن 79
 مخسني. ابن 17
 درستويه. ابن 42

 دقيق العيد. ابن 148
 سيدة. ابن 88
 عاشور. ابن 94

 عباس. ابن 138-136
 عمر. ابن 117

 مالك. ابن 22-21-20
 مرزوق. ابن 22-20

 عاصم. ابنأبو  حيي  22
 أبو احلجاج يوسف. 18

 الدرداء.أبو  136
 أبو العباس القباب. 21
 أبو الفضل عبد السالم بن  حممد. 92-106
 أبو القاسم السبيت. 21
 أبو النجم. 41
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 .المصادر و المراجعفهرس 

  القرآن الكريم.

  أوال: قائمة الكتب.

 –ابن منظور، لسان العرب احمليط ، قدم له الشيخ عبد اهللا العاليلي، إعداد وتصنيف يوسف خياط بريوت 
 لبنان ) 

هـ) كتاب اإلعتصام 790أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب الغرناطي( املتوىف سنة
 م  2003 -هـ1424(بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع) 

هـ) املوافقات يف أصول 790أبو إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي (املتوىف سنة 
رج أحاديثه أمحد السيد سيد أمحد علي مع شرح تعليقات فضيلة الشيخ عبد اهللا دراز (القاهرة: الشريعة،خ

 م2003املكتبة التوفيقية )
أبو الفضل عبد السالم بن حممد بن عبد الكرمي، اإلمام الشاطيب ومنهجه التجديدي يف أصول الفقه( 

 م2001 - هـ1422، 1القاهرة : املكتبة اإلسالمية )ط

هـ) 741القاسم حممد بن امحد بن جزي الكليب الغرناطي املالكي صاحب القوانني الفقهية (املتوىف سنة أبو 
تقريب الوصول إىل علم األصول،دراسة وحتقيق حممد علي فركوس(اجلزائر: دار الرتاث اإلسالمي للنشر 

 م1990-هـ1410، 1والتوزيع) ط
هـ) الربهان يف أصول الفقه، علق  478ويين( املتوىف سنةأبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجل

عليه وخرج احاديثه صالح بن حممد عويضة (بريوت:دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون) 
 م 1997- هـ 1418، 1ط

أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل احلنبلي البغدادي الظفري الفقيه الواعظ األصويل اجلديل 
م) حققه وقدم له وعلق عليه جورج املقدسي( بريوت : طبع على  1119- 1040هـ/513- 431(

نفقة املؤسسة األملانية للبحث العلمي، وزارة الثقافة واألحباث العلمية والتكنولوجية التابعة ألملانيا اإلحتادية 
 ش.م.ل) بإشراف املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف بريوت يف املطبعة الكاثوليكية
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هـ) 321أبو جعفر الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي املصري احلنفي (املتوىف سنة 
مشكل اآلثار، ضبطه وصححه حممد عبد السالم شاهني " الطبعة األوىل ،بريوت : دار الكتب العلمية 

 م 1995هـ 1415،

هــ) املستصفى من علم االصول، حتقيق وتعليق 505-450ابو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي (
 م 1997هــ، 1،1417مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ) ط –حممد سليمان االشقر (بريوت 

اري االندلسي(تويف سنة   اري، حتقيق حممد أب  862أبو عبد هللا حممد ا و االجفان (بريوت ه) برنامج ا
  1982،  1: دار الغرب االسالمي) ط

أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، موسوعة اطراف احلديث النبوي ( بريوت :منشورات حممد علي 
 بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة ،دار الكتب العلمية ) 

هـ)ص:     ؛املنخول من تعليقات األصول، 505حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل(املتوىف سنة  وأب
حققه وخرج نصه وعلق عليه حممد حسن هيتو،ينشر ألول مرة على ثالث نسخ خمطوطة( دمشق: دار 

 م  1998-هـ3،1419الفكر )ط
هــ) / احياء علوم الدين، وبدله كتاب املغين عن محل االسفار يف االسفار يف ختريج 505حامد الغزايل ( وأب

هـ) قدم له 806ما يف االحياء من االخبار للعالمة زين الدين ايب الفضل عبد الرحيم بن حسني العراقي (
البيان احلديثة ، توزيع مكتبة وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ( القاهرة  : مكتبة الصفا ، مطابع دار 

) الطبعة االوىل  ( منقحة وجديدة ).  -اململكة املغربية  –الدار البيضاء  –السالم اجلديدة ، االحباس 
  م2003هــ /   1423

أمحد الدمنهوري، إيضاح املبهم من معاين السلم يف املنطق، ويليه شرح العالمة األخضري على سلمه 
شريفة تناسب املقام للشيخ إبراهيم الباجوري( مصر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  املذكور وعليهما حواشي

 م 1948-هـ 1367البايب احلليب وأوالده) الطبعة االخرية،
، 1:دار الكلمة للنشر والتوزيع)ط-املنصورة –أمحد الريسوين ، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب( مصر 

 م 1997 -هـ1418
نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها يف العلوم اإلسالمية ("مصر "املنصورة" = دار الكلمة أمحد الريسوين ، 

 م 1997-هـــ1480 1للنشر والتوزيع ) ط
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) ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، إشراف و تقدمي عبد احلميد اهلرامة، و 963-1036امحد بابا التنبكيت (
السالمية (طرابلس : منشورات كلية الدعوة االسالمية.) ط ضع هوامشه و فهارسه طالب من كلية الدعوة ا

 م   1989   --ه   1398،  1
امحد بن حمد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حققه د. إحسان عباس( بريوت: 

 م1988 -هـ1408دار صادر ) 
يف غريب الشرح= الكبري للرافعي (دار هـ) املصباح املنري  770أمحد بن حممد بن علي املقريب الفيومي (

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)

ه)، إيضاح املكنون يف الذيل 1399امساعيل  بن حممد امني بن مري سليم الباباين البغدادي (املتويف سنة 
على كشف الظنون، اعتىن بتصحيحه  و طبعه  على نسخة املؤلف حممد شرف الدين بالتقايا رئيس امور 

 ن و املعلم رفعت بيلكا الكليسى(بريوت: دار إحياء الرتاث العريب )الدي

امساعيل احلسين، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب حممد الطاهر بن عاشور)فرجينيا :املعهد العاملي للفكر 
 م 1995-هـ1416، 1اإلسالمي) ط

ووضع فهارسه إبراهيم األبياري هـ) التعريفات،حققه وقدم له 816-740اجلرجاين علي بن حممد بن علي(
 م2002 -هـ1423(بريوت : دار الكتاب العريب) طبعة جديدة منقحة ومراجعة، 

اجلياليل املريين ، القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب من خالل كتابه للموافقات( الدمام: دار ابن القيم 
 م2002-هـ1423، 1للنشر والتوزيع. مصر : دار ابن عفان للنشر والتوزيع) ط

إلياس بلكا،من أصول الشريعة اإلسالمية االحتياط حقيقته ، و حجيته ،و أحكامه ،و ضوابطه (مؤسسة 
 م2003 -1424،  ه1الرسالة ناشرون) ط

ادر بن عبد اهللا الزركشي ( هـ) البحر احمليط يف أصول الفقه، ضبط نصوصه 794بدر الدين حممد بن 
حممد حممد تامر(بريوت:منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية وخرج أحاديثه وعلق عليه د. 

 م2000 -هـ1421، 1)ط
محادي العبيدي، الشاطيب ومقاصد الشريعة( طرابلس: منشورات كلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احلفاظ على 

 م1992-هـ1،1401الرتاث اإلسالمي)ط
ه)، األعالم (دار  1396كلي الدمشقي (متوىف سنة خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس الزر 

 م  2002، مايو   15العلم للماليني.)الطبعة
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هـ) بيان املختصر شرح خمتصر ابن 745فهاين(صمود بن عبد الرمحان بن أمحد األمشس الدين أبو الثناء حم
 م1986-هـ1406، 1احلاجب،حتقيق د.حممد مظهر بقا(دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع)ط

هــ مطرح املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم  711مشس الدين حممد بن يوسف اجلزري ( املتوىف سنة 
هــ) حققه وقدم له الدكتور شعبان حممد 685األصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي ( املتوىف سنة 

ــ1424،  1إمساعيل ( بريوت : دار ابن خدم للطباعة والنشر والتوزيع ) ط  م2003 -هـ
هـ) ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار 684شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف( املتوىف سنة 

 م 1997هـ 1418، 1احملصول يف األصول(بريوت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع)ط

املعروف بالقرايف (املتوىف سنة شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري 
هـ) ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، حتقيق الشيخ علي حممد معوض و الشيخ عادل أمحد عبد 684

 م2001هـ 1421، 1املوجود (بريوت : دار الكتب العلمية )ط
الرشد للنشر عبد الرمحان آدم علي ، اإلمام الشاطيب عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ( الرياض: مكتبة 

 م 1998 -هـ1418، 1والتوزيع، شركة الرياض للنشر والتوزيع)ط
عبد الرمحان حسن حبنكة امليداين،ضوابط املعرفة وأصول اإلستدالل واملناظرة،صياغة للمنطق وأصول 

 منقحة ومزيدة 3البحث متمشية مع الفكر اإلسالمي( دمشق: دار القلم)ط

 عبد الكرمي بن مراد األثري، تسهيل املنطق ( دار مصر للطباعة) 

عبد اللطيف يوسف ،زبدة املفردات للطالب والطالبات، خمتصر املفردات يف غريب القرآن 
 م1998-هـ1،1419لألصفهاين(بريوت:دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع)ط

يف العربية واإلجنليزية والفرنسية واألملانية واإليطالية  عبد املنعم حنفي، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة
 م2000، 3والروسية والالتينية والعربية واليونانية(القاهرة : مكتبة مدبويل) ط

عز الدين بن زغيبة،مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية، قدم له و راجعه الدكتور نور الدين صفريي ) 
 م 2001هـ 1422، 1افة و الرتاث)  طديب: مركز مجعة املاجد للثق

اج يف 771هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي(756علي بن عبد الكايف السبكي( هـ)اإل
هـ) كتب هوامشه وصححه 685شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي(

 لعلمية)مجاعة من العلماء بإشراف الناشر(بريوت:دار الكتب ا
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)، معجم املؤلفني 1408عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي(املتويف سنة ه 
 (بريوت : مكتبة املثىن، دار إحياء الرتاث العريب .) 

م) احملصول يف علم 1209-هـ1149هـ/606-544فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي (
 م1997هـ/1418، 3الدكتور طه جابر فياض العلواين (مؤسسة الرسالة)طأصول الفقه، دراسة و حتقيق 

فريد االنصاري ، مصطلح املباح يف كتاب املوافقات أليب إسحاق الشاطيب ( فاس : جامعة سيدي حممد 
بن عبد اهللا، سايس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة الدراسات اإلسالمية ، ظهر املهراز: كلية 

 لعلوم اإلنسانية معهد الدراسات املصطلحية ) اآلداب وا

لسان الدين بن اخلطيب ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة،حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حممد عبد اهللا 
، روجعت على خمطوطات 2عنان( الناشر: مكتبة اخلاجني  بالقاهرة، الشركة املصرية للطباعة والنشر) ط

 م1973 - هـ 1393جديدة باخلزائن املغربية،
لسان الدين بن اخلطيب ، اللمحة البدرية يف أخبار الدولة النصرية، تقدمي وحتقيق وتعليق د. حممد زينهم 

 م 2004هـ1425، 1حممد عزب ( القاهرة: دار النصر للطباعة اإلسالمية) ط
  ل.دار اجلياحمليط) بريوت: س، القامو جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز بادي

جمدي حممد حممد عاشور، الثابت واملتغري يف فكر اإلمام أيب إسحاق الشاطيب ، " الطبعة األوىل ،ديب ،دار 
 م 2002هـ 1423البحوث الدرسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ،

حممد أبو األجفان، اإلفادات واإلنشادات أليب إسحاق إبراهيم بن  موسى  الشاطيب األندلسي ( املتوىف  
 -هـ1406، 2م .) ( بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع) ط1388 -هـ  790سنة 

 م1986

 - هـ790حممد أبو االجفان، فتاوى اإلمام الشاطيب أيب إسحاق إبراهيم بن موسى األندلسي ( املتوىف سنة 
 2م)( اجلزائر: مطبعة طيباوي للطبع والنشر) ط1388

 مي( ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العريب)حممد أبو زهرة ،أصول الفقه اإلسال

 حممد االمني الشنقيطي، آداب البحث والناظرة (القاهرة:دار ابن تيمية للطباعة والنشر) 
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ددي الربكيت، التعريفات الفقهية، معجم يشرح األلفاظ املصطلح عليها بني  حممد السيد عميم اإلحسان ا
الفقهاء واألصوليني وغريهم من علماء الدين الذين رمحهم اهللا تعاىل ، مطبوع مع قواعد الفقه لنفس املؤلف 

  م 1986هـــ واكتوبر سنة 1407 1( كراتشي : ناشر الصدف يبلشرز ) ط
ه ) ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،حتقيق د. علي  1360حممد بن حممد خملوف( املوىف سنة 

 م 1428- 2007،  1عمر (القاهرة:مكتبة الثقافة الدينية.) ط 

 711حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي ( متوىف سنة 
 هـ 1414،  2هـ ) لسان العرب ( بريوت : دار صادر ) ط

هـ) إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم اإلصول (بريوت : 1255حممد بن علي بن حممد الشوكاين (
 دار الكتب العلمية ) منشورات حممد علي بيضون 
هـ) شرح الكوكب املنري 972بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار( حممد بن امحد بن عبد العزيز

املسمى مبختصر التحريرأو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه،حتقيق د.حممد الزحيلي ود.نزيه 
القرى،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، مركز محاد( مكة املكرمة: طبعة مبطابع جامعة ام 

 ه1413، 2البحوث وإحياء الرتاث اإلسالمي)ط

 1382حممد عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد احلسين االدريسي املعروف  بعبد احلي الكتاين (تويف سنة  
ت ، حتقيق إحسان عباس ه) ، فهرس  الفهارس و االثبات  و معجم املعاجم و املشيخات و املسلسال

 م 1982، 2(بريوت: دار الغرب االسالمي .) ط 

حممد علي التهناوي، موسوعة كشاف إصطالحات الفنون والعلوم ،تقدمي وإشراف ومراجعة د. رفيق العجم 
، حتقيق د .علي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربية د. عبد اهللا اخلالدي الرتمجة األجنبية د. جورج 

 م1996، 1يت ) بريوت: مكتبة لبنان ناشرون )طزينا

 هـ1306، 1حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس    ) بريوت :دار صادر)ط
-احلكم الشرعي (دمشق -املصادر –حممد مصطفى الزحيلي ، الوجيز غي أصول الفقه اإلسالمي املدخل 

 م  2003- هـ 1423، 1بريوت :دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع) ط

 حممد حيي الواليت ، نيل السول على مرتقى الوصول 

بريوت: دار السلم  –مصطفى سعيد اخلن ، أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي تارخيه وتطوره ( دمشق 
 م 2000  - هــ   1420،  1الطيب للطباعة والنشو والتزويع ) ط
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(بريوت:دار الطليعة للطباعة مهدي فضل اهللا ، مدخل إىل علم املنطق( املنطق التقليدي ) 
 م1985،آب/أغسطس،3والنشر)ط

 م1،1998مهدي فضل اهللا، الشمسية يف القواعد املنطقية(املركز الثقايف العريب)ط
هــ ) روضة الناضر وجنة املناظر يف اصول  620- 541موفق الدين عبد اهللا بن امحد بن قدامة املقدسي (

 م1994-هـ 1414:  2(بريوت : دار الكتب العلمية ) ط  الفقه على مذهب االمام امحد بن حنبل

نظام الدين الشاشي (من رجال القرن السابع اهلجري) أصول الشاشي( خمتصر يف أصول الفقه اإلسالمي) 
مع مقدمة لفضيلة الشيخ العالمة الفقيه يوسف القرضاوي، حققه وراجع نصوصه وعلق عليه األستاذ حممد 

 م2000، 1ر الغرب اإلسالمي) طأكرم الندوي( بريوت: دا

 م 2003-هـ1424،  1وهبة الزحيلي ، الوجري يف أصول الفقه (دمشق : دار الفكر ) ط
) ، معجم املطبوعات العربية و املعربة (مصر  1351يوسف بن اليان بن موسى  سركيس(املتوىف سنة 

 م  1928ه    1346:مطبعة سركيس.) 
  

  العلمية.ثانيا : قائمة الرسائل 

حبيبة بوعوينة، أقسام احلكم الشرعي عند اإلمام الشاطيب خالل كتابه املوافقات، حبث مقدم لنيل درجة 
عبد القادر) متت املناقشة يوم  األمرياملاجستري يف أصول الفقه، إشراف د. سعيد فكرة، (قسنطينة : جامعة 

 .م  2003جانفي  08

عند اإلمام الشاطيب، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف أصول عبد الكرمي بوالشعر، مآالت األفعال 
 - 2001السنة اجلامعية  م،2003- 02- 25الفقه، إشراف أ. د. سعيد فكرة، متت املناقشة يوم 

 .م 2002

كمال راشد، عالقة الكليات باجلزئيات و أثرها يف االجتهاد الفقهي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
الفقه و أصوله، إشراف فضيلة الدكتور سلمان نصر، جامعة األمري عبد القادر للعلوم يف العلوم يف 

  .م15/06/2004اجلزائر ، نوقشت يوم :-اإلسالمية، قسنطينة



 ارســــــالفه                                                                       177

     

  ثالثا:قائمة المجالت و الدوريات.

، العدد األوىل،( السنة  اإلسالمياملعرفة جملة فكرية فصلية حمكمة ،يصدرها املعهد العاملي للفكر  إسالمية
 م). 1966 -هـــ 1416الرابع ، ذو احلجة 

التجديد  جملة فكرية نصف سنوية حمكمة تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا(السنة الرابعة، أغسطس 
 ه، العدد الثامن.). 1421 األولم ، مجادى  2000

 م1997سبتمرب  -هـ1418، مجادى األوىل 251الفيصل: جملة ثقافية شهرية ، العدد 

اجلزائر،(العدد األول ،ذو –املوافقات جملة دورية أكادميية يصدرها املعهد الوطين العايل ألصول الدين اخلروجة
 م.) 1994هــ جوان  1414؛ العدد الثالث، ذو احلجة  1992جوان-1412احلجة

لعشرون، كانون الثاين/ يناير ، السنة السادسة وا03، العدد اجتماعية اقتصاديةدراسات عربية: جملة فكرية  
/1990 

 م1991 -هـ 1412، 09جملة دار احلديث احلسنية سنوية علمية تعىن بشؤون الفكر اإلسالمي، العدد 

م، العدد 1999 -هـ1420اإلحياء: جملة إسالمية جامعة تصدرها رابطة علماء املغرب ، ربيع األول  
 26الرابع عشر من السلسلة اجلديدة ، الرقم املتسلسل:

 

 

 

  

  

  

  



 ارســــــالفه                                                                       178

     

 الموضوعاتفهرس 

 الواجهة.

 البسملة.
 آيات االفتتاح

 االهداء
 شكر خاص

 شكر و تقدير
 مقدمة                                                                                   ب

 مبحث تمهيدي : التعريف باإلمام الشاطبي                                            15
 عصر اإلمام الشاطيب.المطلب األول: 16
 احلياة االجتماعية و العلمية لإلمام الشاطيب المطلب الثاني:  19

 الفصل األول: تصوير القاعدة 24
 المبحث األول:مفهوم الحكم الشرعي ألتكليفي 26
 تعريف احلكم الشرعي التكليفي المطلب األول :     26
 تعريف احلكم الشرعي التكليفي عند األصوليني الفرع  األول : 26

 احلكم الشرعي التكليفي عند الفقهاء تعريف الفرع الثاني : 28

 تعريف احلكم الشرعي التكليفي عند اإلمام  الشاطيبالفرع الثالث :  29

 أقسام احلكم الشرعي التكليفيالمطلب الثاني : 30
 أقسام احلكم الشرعي التكليفي عند مجهور األصولينيالفرع  األول :  30

 التكليفي عند احلنفيةأقسام احلكم الشرعي الفرع الثاني :  32

 أقسام احلكم الشرعي التكليفي عند اإلمام  الشاطيبالفرع الثالث :  34

 المبحث الثاني:تعريف : الكلية، الكلي، الكل، الجزئية، الجزئي ، الجزء 39

 األصوليني تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند اللغويني و املناطقة والمطلب األول :  39
 تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند اللغوينيالفرع  األول :  39



 ارســــــالفه                                                                       179

     

 تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند املناطقة الفرع الثاني : 43

 تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند االصوليني الفرع الثالث : 49

 تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند اإلمام الشاطيب و يف القاعدةالمطلب الثاني :  51

51 
 الشاطيبعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء عند اإلمام ت الفرع  األول:

 : تعريف : الكلية، الكلي، الكل، اجلزئية، اجلزئي ، اجلزء يف القاعدةالفرع الثاني  54

 المبحث الثالث:كيفية اختالف األحكام الشرعية التكليفية بحسب الكلية و الجزئية 57
 كيفية اختالف  املباح حبسب الكلية و اجلزئيةالمطلب األول :  57
 املباح باجلزء مندوب بالكل الفرع  األول : 57

 املباح باجلزء واجب بالكلالفرع الثاني :  59

 املباح باجلزء مكروه بالكلالفرع الثالث :  64

 املباح باجلزء حرام بالكل الفرع الرابع :  66

 كيفية اختالف : املندوب، املكروه، الواجب، احلرام حبسب الكلية و اجلزئيةالمطلب الثاني:  67
 املندوب باجلزء واجب بالكل الفرع  األول :  68

 املكروه باجلزء حرام بالكل الفرع الثاني : 75

 الواجب باجلزء اشد وجوبا بالكل، او فرض بالكل الفرع الثالث : 78

 حترميا بالكل دشأاحلرام باجلزء الفرع الرابع:  81

 الفصل الثاني: تأصيل القاعدة 85
 األول:االستقراء كأقوى دليل للقاعدةالمبحث  87
 : تعريف االستقراءالمطلب األول   87
 : تعريف االستقراء عند اللغويني و املناطقةالفرع  األول   88

 : تعريف االستقراء عند االصولييني و اإلمام الشاطيبالفرع الثاني  89

 :أنواع االستقراء المطلب الثاني  93
 :أنواع االستقراء عند املناطقة و األصولينيالفرع  األول  93

 :أنواع االستقراء عند اإلمام الشاطيبالفرع الثاني  95

 :حجية االستقراء المطلب الثالث  96



 ارســــــالفه                                                                       180

     

 : حجية االستقراء عند املناطقة و األصولينيالفرع  األول  96

 حجية االستقراء عند اإلمام الشاطيب الفرع الثاني : 99

 الثاني:أدلة عاضدة لالستقراءالمبحث  113
 أدلة منصوصة عاضدة لالستقراء المطلب األول : 113
 أدلة منصوصة اصلية  عاضدة لالستقراءالفرع  األول :  113

 أدلة منصوصة تبعية عاضدة لالستقراءالفرع الثاني :  115

 أدلة مستنبطة عاضدة لالستقراء المطلب الثاني : 115
 املباح وتقسيماته: الفرع  األول  116

 : اثبات ان لالجتماع خاصية ليست لالفرتاقالفرع الثاني  132

  عظم زلة و صغرية العامل املقتدي به، و اختالف أحكامه، حيث توجد مظنة البيانالفرع الثالث:  135

 المبحث الثالث:مناقشة وتقييم أدلة القاعدة 139
 : مناقشة ادلة القاعدةالمطلب األول  139
 : االعرتاضات الواردة على القاعدةالفرع  األول  139

 الردود الوارة على االعرتاضات الفرع الثاني : 141

 : تقييم أدلة القاعدةالمطلب الثاني  143
 النظر  يف مدى تأسيس أدلة القاعدة الفرع  األول : 143

 : النظر يف مدى تأثري االعرتاضات على األدلةالفرع الثاني  144

 الخاتمة 152
 الفهارس                     158
                     اآليات القرآنية    فهرس  159
 األحاديث النبوية الشريفةفهرس  162
 األعالمفهرس  164
 املصادر و املراجعفهرس  170
 املوضوعاتفهرس  178

  



  الملخص
لتكليفي بني اجلزئية و الكلية، إذ يصري املباح باجلزء مندوبا أو واجبا أو ا خيتلف احلكم الشرعي        

واجبا بالكل، و يصبح املكروه باجلزء حراما بالكل، و  مكروها أو حراما بالكل ، كما يصري املندوب باجلزء
  يصبح الواجب باجلزء أشد وجوبا أو فرضا بالكل، ويصري كذلك احلرام باجلزء أشد حترميا بالكل.

  المفتاحية: الكلمات

اجب لتكليفي، اجلزئية، الكلية، القاعدة، االستقراء، املباح باجلزء، املندوب باجلزء،الو ااحلكم الشرعي       
باجلزء، املكروه باجلزء، احلرام باجلزء،املباح بالكل، املندوب بالكل، الواجب بالكل، املكروه بالكل، احلرام 

  بالكل.

Résumé 

         le jugement islamique mis en service se diffère(dans son application) 

entre  le partiel et  le totale (dans l'ensemble), car le jugement partiellement 

admissible devient totalement (dans l'ensemble)Délégués/autorisé ou devoir 

ou détesté ou haram, et aussi le jugement partiellement  Délégués/autorisé 

devient un devoir(obligé) totalement, et le  jugement partiellement détesté 

devient interdit  totalement, et  le  jugement partiellement devoir devient  

plus que devoir ou totalement devoir, et le  jugement partiellement interdit 

devient strictement interdit totalement. 

Les Mots clés: 

        le jugement islamique mis en service, partiel, total, principe (la 

base),induction, admissible partiellement, autorisée partiellement, devoir 

partiellement, partiellement détestable, interdit partiellement, admissible  

 

 

 


