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التعريف بمجلة بحوث الشريعة
◂جهة اإلصدار:
تص ــدر املجل ــة ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية ،وتخض ــع لألنظم ــة املعم ــول به ــا ف ــي الس ــلطنة ،وباألخ ــص قان ــون
املطبوع ــات والنش ــر الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي ( )84/49وتعديالت ــه والئحت ــه التنفيذي ــة ،وكذل ــك قان ــون حق ــوق
املؤل ــف والحق ــوق املج ــاورة الص ــادر باملرس ــوم السلطان ــي (.)2008/65

◂أهداف املجلة:
نشر البحوث العلمية املحكمة في مجاالت العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
إبـراز جهود الباحثيـن من خالل نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن.
تشـجيع الباحثيـن في تخصصات العلوم الشرعية واإلسالمية على إجراء البحوث ونشرها.
اإلسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية.
اإلسهام في نشر املعرفة في مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية وال سيما املتعلقة بعمان.

◂مجاالت النشر:
تنش ــر املجل ــة البح ــوث والدراس ــات ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية وم ــا يتعل ــق بها ،وتش ــمل:
الش ــريعة والقان ــون  -الدراس ــات اإلس ــالمية  -االقتص ــاد اإلسالم ــي  -الثقاف ــة اإلس ــالمية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر
د .راشد بن علي الحارثي

عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـرالتحريـر
د .فتحي بن نصر بوعجيلة

قسم أصول الديـن

▪ األعضاء
د .إبـراهيم بن راشد الغماري

قسم الفقه وأصوله

د .مهدي بن لوناس دهيم

قسم أصول الديـن

د .أحمد بن سعيد الرمحي

قسم الفقه وأصوله

د .محمد البشيـر الحاج سالم

قسم الفقه وأصوله

د .طالب بن علي السعدي

قسم الفقه وأصوله

د .سعاد بنت سعيد الدغيشية

قسم املتطلبات العامة
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▪ منسق التحريـر
الفاضل /أحمد بن إسـحاق البوسعيدي
▪ الهيئة االستشارية
أ .د .سليمان بن علي بن عامر الشعيلي
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جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان.

أ .د .داود بو رقيبة

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد املنعم الفرماوي

جامعة األزهر  -مصر.

أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد

مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
مجمع الفقه اإلسالمـي  -السودان.

أ .د .مصطفى باجو

جامعة غرداية  -الجزائر.

أ .د .أرطغرل بويـنوكالن

جامعة مرمرة  -تـركيا

أ .د .عبد الحميد عشاق

دار الحديث الحسنـية  -املغرب.

أ .د .كمال توفيق حطاب

جامعة الكويت  -الكويت.
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قواعد النشر
مجل ــة بح ــوث الش ــريعة ،مجل ــة علمي ــة محكم ــة متخصص ــة ،تص ــدر ع ــن كلي ــة العل ــوم الش ــرعية بس ــلطنة عمان،
تعن ــى بنش ــر الدراس ــات والبح ــوث العلمي ــة األصيلة ،الت ــي تتواف ــر فيه ــا مقوم ــات البح ــث العلم ــي م ــن حي ــث أصال ــة
الفك ــر ،ووض ــوح املنهجي ــة ،ودق ــة التوثي ــق ،ف ــي مج ــاالت العل ــوم الش ــرعية والدراس ــات اإلس ــالمية .ويخض ــع النش ــر في
املجل ــة للش ــروط والضواب ــط اآلت ــية:

◂شروط النشر:

ً
منشورا ،أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى ،ويقدم الباحث تعهدا بذلك.
) أال يكون البحث
ّ
جزءا من كتاب ،أو ْ
أال يكون البحث ً
بحث منشور ،أو رسالة علمية مجازة.
)2
ّ
ّ
ّ
املنهجي ــة ،وس ــالمة اللغ ــة ،م ــع است ــيفاء جمي ــع أركان
العلمي ــة ،والدق ــة
) أن تتواف ــر ف ــي البح ــث املق ـ ّـدم األمان ــة
ْ
البح ــث العلم ـ ّـيّ ،
ومكونات ــه ،وف ــق القواع ــد البحثي ــة املعتم ــدة .ويتحم ــل الباح ــث وح ــده املس ــؤولية القانون ــية
التام ــة ف ــي حال ــة نش ــر البح ــث وب ــه إخ ــالل باألمان ــة العلمي ــة.
ّ
 )4أال يـزيد عدد الباحثيـن على ثالثة.
ً
مكتوبا باللغة العربية.
 )5أن يكون البحث
 )6أن يكون البحث في املجاالت التـي تختص بها املجلة.
) أال يـزيد عدد الكلمات على ( )8000كلمة بما في ذلك الجداول واألشكال واملراجع.

◂ضوابط تسليم البحث:
) إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى املجلة عبـر البـريد اإللكتـرونـي.majallah@css.edu.om :
 )2طباع ــة البح ــث بخ ــط تـ ـراديشنال أرابي ــك  Traditional Arabicبحج ــم ( ) 6للمت ــن و( ) 2للهوام ــش ،بصيغ ــة
وورد ،م ــع ت ــرك مس ــافة ونص ــف بي ــن الس ــطور .وتطب ــع الكلم ــات املكتوب ــة بالح ــرف الالتـين ــي بخ ــط تايم ــز ن ــيو
روم ــان  Times New Romanبحج ــم ( ) 2للمت ــن و( ) 0للهوام ــش ،م ــع ت ــرك مسافة  2.5س ــم عل ــى جوان ــب
الصفح ــة األربع ــة.
) كتاب ــة البيان ــات اآلت ــية باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ف ــي صفح ــة مس ــتقلة :عن ــوان البح ــث ،واس ــم الباح ــث،
وعنوان ــه ،والب ــريد اإللكتـرون ــي ،رق ــم الهات ــف.
ّ
 )4تضمي ــن البح ــث ملخصي ــن باللغت ــين العربي ــة واإلنجلي ــزية ،ف ــي ح ــدود مائت ــي ( )200كلم ــة ،ويذي ــالن بالكلمات
املفتاحي ــة للبح ــث ،عل ــى أال تتج ــاوز خم ــس كلم ــات.
 )5احت ــواء مقدم ــة البح ــث عل ــى العناص ــر األساس ــية :موض ــوع البح ــث وأهميت ــه وأس ــباب اخت ــياره ،ومش ــكلته،
وح ــدوده ،وأهداف ــه ،والدراس ــات الس ــابقة في ــه ،وخطت ــه ،واملنه ــج املتب ــع في ــه.
 )6اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.
) مراعاة قواعد التوثيق واألمانة العلمية في الهوامش وقائمة املصادر واملراجع.
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 )8مراعاة عدم ذكر اسم الباحث /أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه /إليهم في متن البحث.

◂قواعد التوثيق:

) ُيذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.
 )2يـ ـراعى ف ــي أس ــلوب التوثي ــق ف ــي الهوام ــش ع ــدم كتاب ــة املعلوم ــات ّ
مفصل ــة إال ف ــي قائم ــة املص ــادر واملراج ــع؛ وفق
األمثلة اآلت ــية:

عند عزو اآليات القرآنـية :سورة البقرة.50:
عن ــد تخري ــج األحادي ــث النبوي ــة :رواه الربيع ب ــن حبي ــب ف ــي كت ــاب الص ــالة ووجوبه ــا ،ب ــاب :ف ــي أوق ــات الص ــالة،
ب ــرقم  ، 8م ــن طري ــق أنس ب ــن مال ــك ،ص. 6
عند ذكر ْ
املصدر أو ْ
املرجع :السالمي ،مشارق أنوار العقول ،ص.2 0
عند ذكر املرجع األجنبي:
.Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, p. 64
املخطوط :الرقي�شي ،مصباح الظالم ،مخطوط ،ص.8
الرس ــالة العلمي ــة :املعول ــي ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحكم الش ــرعي عن ــد أجوبة املحق ــق الخليلي،
رسالة ماجستـي ــر ،ص.60
املق ــال ف ــي مجل ــة محكمة :الش ــعيلي ،الس ــياق وأث ــره في الحكم على أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــة وتطبيقية
مجلة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،ص .240
الش ــبكة العنكبوت ــية :بنعم ــر ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع
إلكتـرون ــي.

ُ
) تذكر التفاصيل في قائمة املصادر واملراجع وفق األمثلة اآلتـية:
الكتب العربية:

ُ
 الكت ــاب ال ــذي خ ـ ّـرج من ــه الحدي ــث :الفراهي ــدي؛ الربي ــع ب ــن حبي ــب ،الجام ــع الصحيح مس ــند اإلم ــام الربيعبي ــن حبي ــب ،مس ــقط :مكتب ــة االس ــتقامة ،ط  995،م.

 الكت ــاب املحق ــق :الس ــالمي ،عبد هللا ب ــن حمي ــد ،مش ــارق أن ــوار العق ــول ،تحقي ــق :عبد الرحم ــن عمي ــرة،ط  ،بي ــروت :دار الجي ــل ،ط  409 ،ه 989/م.
 الكت ــاب املت ــرجم :دي بوجران ــد ،روب ــرت ،الن ــص والخط ــاب واإلجراء ،ت ــرجمة :تمام حس ــان ،القاهرة :عالمالكت ــب ،ط  998 ،م.
 كت ــاب ملؤلفي ــن معاصري ــن :أب ــو غزال ــة ،إله ــام ،وحم ــد؛ عل ــي خلي ــل ،مدخ ــل إل ــى عل ــم لغ ــة الن ــص :تطبيقاتلنظري ــة روب ــرت ديبوجران ــد وولفجان ــج دريس ــلر ،القاه ــرة :الهيئ ــة املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،ط  999 ،2م.
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 .2005 .Walters, M., Feminism a Very Short Introduction, Oxford University Pressاملخطوطات:
 الرقي�ش ــي ،خل ــف ب ــن أحم ــد ،مصب ــاح الظ ــالم ،دار الوثائق واملخطوطات ،وزارة التـ ـراث والثقافة ،س ــلطنةعم ــان ،رقم .52 90
الرسائل الجامعية:
 املعول ــي ،س ــيف ب ــن س ــليمان ب ــن ناص ــر ،الدالل ــة اللغوي ــة وأث ــرها ف ــي توجي ــه الحك ــم الش ــرعي عن ــد أجوب ــةاملحق ــق الخليل ــي ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة ن ــزوى 4 ،ه20 6 /م.
املجالت والدوريات:
 الش ــعيلي ،س ــليمان ب ــن عل ــي ب ــن عام ــر ،الس ــياق وأث ــره ف ــي الحك ــم عل ــى أس ــباب التن ــزيل :دراس ــة نظري ــةوتطبيقي ــة ،مجل ــة الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية20 2 ,م.29 -2 9 ،)90( 2 ،
الشبكة العنكبوتـية:
 بنعم ــر ،محم ــد ،ال ــدرس اللغ ــوي عن ــد األصوليي ــن ،مرك ــز نم ــاء للبح ــوث والدراس ــات ،موق ــع إلكتـرون ــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35شوهد في :فبـرايـر2020 ،28 ،م.

ُ
 )4تضاف بعض الرموز في حال عدم توفر بعض البيانات كاآلت ــي :بدون مكان النش ــر :د.م ،بدون اس ــم الناش ــر:
د.ن ،بدون رقم الطبعة :د.ط ،بدون تاريخ النش ــر :د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

) تقوم هيئة التحريـر باملجلة بفحص البحث فحصا ّأوليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.
ُ )2يحال البحث املقبول للتحكيم إلى مختصي ــن اثن ــينْ ،
لتحكيمه ًّ
علميا ،وفي حال اختالفهماُ ،يعرض على هيئة
التحري ــر؛ لتقرر الحاجة إلى إحالته إلى محكم ثالث ،أو االعتذار عن عدم نش ــره.

) ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر في املجل ــة مع التعديل يقوم الباح ــث بإجراء التعديالت املطلوب ــة ،ويعد البحث
مرفوض ــا إذا ل ــم يج ــر الباحث التعديالت املطلوبة في املدة الت ــي تحددها هيئة التحري ــر.
 )4للمجلة ّ
أي جزء من ْ
البحث ،أو ْ
الحق في طلب حذف ّ
تعديله بما يتفق مع رؤية املجلة ،وأهدافها.
 )5ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث من غي ــر تعديل ،أو قام الباح ــث بالتعديالت املطلوبة ،فإنه ي ــرسل له خطاب بالقبول
النهائ ــي متضمن ــا وعدا بالنش ــر ،مع بيان العدد الذي سي ــنشر فيه.
 )6في حال عدم قبول البحث للنشر ،يتلقى الباحث إخطارا باالعتذار عن عدم النشر في املجلة.

◂ملحوظات عامة:
) اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبـر عن وجهة نظر الباحثيـن فقط ،وال تعبـر بالضرورة عن رأي املجلة.
 )2ف ــي ح ــال قب ــول البح ــث للنش ــر ت ــؤول جمي ــع حق ــوق النش ــر للمجل ــة ،وال يج ــوز نش ــره ف ــي أي منف ــذ نش ــر آخ ــر
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ً
ً
ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون إذن كتاب ــي م ــن رئي ــس هيئ ــة تحري ــر املجل ــة.
) للمجل ــة ح ــق إع ــادة نش ــر البح ــوث الت ــي س ــبق لها نش ــرها ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،دون حاج ــة إلذن الباح ــث ،ولها
ح ــق من ــح اإلذن ب ــإدراج بحوثه ــا ف ــي قواع ــد البيان ــات املختلف ــة ،س ــواء أكان ذل ــك بمقاب ــل أم ب ــدون مقابل.
 )4يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها العتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.
 )5يع ــد قي ــام الباح ــث بنش ــر البح ــث ،ورقي ــا أو إلكتـرون ــيا ،قب ــل تلق ــي ق ـرار املجل ــة بش ــأن نش ــره ،أو بع ــد نش ــره في
املجل ــة ،س ــلوكا غي ــر مقب ــول ،ويح ــق للمجل ــة اتخ ــاذ ما تـ ـراه مناس ــبا حي ــال الباحث.
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افتتاحية العدد

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملي ــن ،والصالة والسالم على أشرف املرسلي ــن سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
إلى يوم الديـن.
وبع ــد ،فه ــذا الع ــدد الثان ــي م ــن «مجل ــة بح ــوث الش ــريعة» الت ــي تصدره ــا كلي ــة العلوم الش ــرعية بس ــلطنة ُعمان،
يس ــعدنا أن نقدمه للباحثي ــن وطالب ال ِعلم واملهتمي ــن بعلوم الش ــريعة والدراس ــات اإلس ــالمية ،راجي ــن من هللا تعالى
وصل للمسي ــرة الحضارية اإلنسان ــية النابعة من كتاب هللا َّ
أن تكون املجلة لبنة بناء وجسر ْ
وسنة نبيه ،وأن تسهم
ِ
ُ
بحوثها في نشر الوعي ،وت ــرسيخ املعارف الصافية ،وإبـ ـراز املآث ــر العمان ــية األصيلة.
والتـ ـز ًاما بضواب ــط املجل ــة؛ طبق ــت هيئ ــة تحري ــر -كم ــا كان ف ــي الع ــدد األول -قواع ــد التحكيم كاملة ،ب ـ ً
ـدءا بفحص
البح ــوث إلى مراجعته ــا وإقرارها.
ْ
ويسرن ــي أن أشكر جزيل الشكر اإلخوة أعضاء هيئة التحري ــر على ما بذلوه من جهد ثمي ــن ،وأخص بالذكر األخ
الدكتور فتحي بن نصر بوعجيلة مدي ــر التحريـر.
ْ
الفاضلي ــن :أحم ــد ب ــن إس ــحاق البوس ــعيدي ،منس ــق التحري ــر ،وإبـ ـراهيم ب ــن خليف ــة
كم ــا ال يفوتن ــي أن أش ــكر
الربيع ــي ،مصم ــم املجل ــة.
ويطيب لي أن أدعو الباحثي ــن إلى ّ
الس ــعي في نش ــر بحوثهم عب ــر هذه املجلة الناش ــئة ،وإعانتها حتى تبلغ األهداف
ً
ً
معرفي ــا ومص ــد ًرا ً
املرج ــو تحقيقه ــا ،وتصب ــح راف ـ ًـدا
علمي ــا وعام ــال ف ــي تطوي ــر العل ــوم وإنم ــاء الفك ــر ،بم ــا يتناس ــب م ــع
متغيـ ـرات العص ــر وم ــا يح ــدث في ــه م ــن تطورات عاملية مهمة ،إذ إن من أهداف كلية العلوم الش ــرعية نش ــر االنفتاح
والتسامح والحوار الهادفّ ،
وتقبل الرأي اآلخر ،ومناقشته بأسلوب علم ــي رصي ــن بعيد عن التعصب متبع للدليل،
َٰ
ً
حت ــى تؤت ــي ه ــذه املع ــارف ثماره ــا وتخ ـ َ
﴿ه ِذ ِه َس ـ ِـب ِيلي
تحقيقا لقول ــه تعالى:
ـدم اإلنسان ــية ،وتعب ــر بها إلى معب ــر األم ــان،
َ ْ ُ َ َّ َ
ََ
َّ
هَّللا ۚ َعل ٰى َب ِصي ـ َـر ٍة أنا َو َم ِن ات َب َعن ــي﴾.
أدع ــو ِإل ــى ِ

د .راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر
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االســـتقراء عند الشـــاطبي

وأهميته في الكشـــف عن مقاصد الشـــريعة
عبدالواحد المسقاد  -باحث دكتوراه  -المملكة المغربية

Abstract:

الملخص:
يهـــدف هذا البحث إلى دراســـة االســـتقراء عند
الشـــاطبي وأهميته في الكشـــف عـــن مقاصد
ّ
تضمن البحث ما يأتــــي:
الشـــريعة ،وقد
مفهـــوم االســـتقراء عنـــد الشـــاطبي
وحجيته ،فالشـــاطبي اســـتخدم االستقراء
ّ
وأكـــد قطعيتـــه فـــي جميـــع أبـــواب كتـــاب
«الموافقـــات» حيث كان منهج االســـتقراء
مســـتنده فـــي إثبـــات المســـائل ومعتمده
في القـــول بقطعية حقائق الدّ يــــن وك ّلياته
الكبـر ى.
أخـــذ اإلمـــام الشـــاطبي باالســـتقراء فـــي
إثبـــات ك ّليـــات الشـــريعة وضرورياتهـــا
وأعطاه صفـــة القطع وال ّلـــزوم تج ّلى ذلك
فـــي االســـتدالل بـــه؛ حيـــث ّ
أصل لكثيــــر من
مســـائل الشـــريعة باالســـتقراء.
مســـألة إثبـــات مقاصـــد الشـــريعة عنـــد
الشـــاطبي مســـتفادة مـــن االســـتقراء
ّ
والنظـــر فـــي أد ّلـــة كليـــات الشـــريعة
وجزئياتهـــا ،ومعانــــي األد ّلـــة ومقاصدهـــا.
ّ
إن االســـتقراء عنـــد الشـــاطبي يــــرتقي إلـــى
مرتبـــة الدّ ليـــل فـــي إفـــادة العلم فهـــو نوعٌ
مـــن أنواع التواتــــر فـــي إفـــادة القطع.
أعطـــى اإلمــــام الشــــاطبي لالســـتقراء
بُعـــد ًا ومفهومـــا مغايــــر ًا لمـــا دأب عليـــه
األصوليـــون فـــي بيـــان االســـتقراء؛ حيـــث
اســـتثمر االســـتقراء المعنـــوي فـــي إثبـــات
مقاصـــد الشـــريعة؛ وهـــذا األمـــر يُحتســـب
ّ
للشـــاطبي ضمـــن إبداعاتـــه األصوليـــة
والمقاصديـــة المتجـــدّ دة.
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This research aims to study induction
according to Shatby and its importance
in revealing the purposes of Sharia. The
research included the following:
I started talking in it about the concept
of induction according to Al-Shatibi and
its authenticity. Al-Shatibi used induction
and affirmed its absoluteness in all the
«chapters of the book »Al-Muwafaqat
where the method of induction was based
on proving issues and was adopted in
saying that the realities of religion and its
major universals are absolute.
Imam Al-Shatibi took extrapolation in
proving the universality of Sharia and its
necessities, and gave him the character of
absoluteness and necessity manifested in
his inference; Where the origin of many of
the issues of Sharia by induction.
The issue of proving the purposes of
Sharia according to Al-Shatibi is learned
from induction and consideration of the
evidence for the generalities and parts of
Sharia, and the meanings and purposes of
the evidence.
According to al-Shatibi, induction rises
to the rank of evidence in informing
knowledge, as it is a type of mutawatir in
definitive evidence.
Imam al-Shatibi gave induction a different
dimension and concept than what the
fundamentalists used to do in explaining
induction. Where he invested moral
induction in proving the purposes of
Sharia; This matter is credited to El-Shatby
among his fundamentalist and renewed
intentional creations.

molecules,

Keywords:
induction,
universals, interests, Sharia.

االستقراء عند الشاطبي

عبدالواحد المسقاد

ّ
مقدمة
الحم ــد هلل ال ــذي بنعمت ــه تت ـ ّـم الصالح ــات ،والص ــالة
والس ــالم عل ــى املبع ــوث إل ــى الخل ــق باآلي ــات البي ــنات،
وعل ــى آل ــه وصحابت ــه أجمعي ــن وعل ــى التابعي ــن وم ــن
تبعه ــم بإحس ــان إل ــى ي ــوم الدي ــن.
وبعد:
فـ ّ
ـإن االس ــتدالل يع ـ ّـد م ــن أه ــم املباح ــث األصولي ــة
ً
الت ــي اعتن ــى به ــا األصولي ــون دراس ــة وتنظيـ ـرا وتطبيق ــا،
ً
ّ
إال وق ــد تن ــاول
ف ــال تج ــد كتاب ــا م ــن كت ــب أص ــول الفق ــه
بالبح ــث والتحلي ــل واإليض ــاح مس ــألة الدلي ــل الش ــرعي
ً
وأنواع ــه املتف ــق عليه ــا واملخالف فيها تأصي ــال وتطبيقا؛
حي ــث أخذ مبحث االس ــتدالل حيـ ـزا هاما م ــن املؤلفات
األصولي ــة ،فعل ــم أص ــول الفق ــه مبن ــاه عل ــى األدل ــة
بنوعيه ــا اإلجمالي ــة والتفصيلي ــة.
لك ـ ّـن املالح ــظ ف ــي ه ــذه املؤلف ــات إغفالها لبع ــض األدلة
َ
وع ــدم تبيانه ــا إس ــوة بنظي ــرتها األخ ــرى ف ــي اإليض ــاح
والتأصي ــل والتقعي ــد؛ م ــن ذل ــك دلي ــل «االس ــتقراء»
م ــع ّأن الكثي ــر م ــن األح ــكام الش ــرعية كان َمبناه ــا
ًّ
تام ــا ف ــي ال ــدرس
عل ــى االس ــتقراء ال ــذي ل ــم يأخ ــذ مقع ــد
األصول ــي بصف ــة عام ــة واملقاص ــدي بصف ــة خاص ــة؛
ّ
إل ــى أن ّ
قي ــض هللا اإلم ــام الش ــاطبي ف ــي الق ــرن الثام ــن
الهج ــري؛ حي ــث أخ ــرج ه ــذا ّ
الدلي ــل إل ــى حي ــز الوج ــود
وف ــرض وج ــوده وجعل ــه ْ
املس ــبار الكاش ــف ع ــن مقاصد
الش ــارع واملصال ــح العام ــة والخاص ــة ،وق ــد اعتمد عليه
الش ــاطبي ف ــي اس ــتنباط األح ــكام؛ ف ــكان الش ــاطبي م ــن
ْ
ال ـ ّـرواد الذي ــن أغن ــوا املباح ــث األصولي ــة به ــذا الدلي ــل
ً
ً
ً
تأسيس ــا واس ــتنباطا وإفهام ــا.
ولهذا فقد راودتنـي فكرة في الكتابة عن هذا االستدالل
ّ
وتق�ش ــي مباحث ــه عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي -رحم ــه هللا-
رغب ــة من ــي ف ــي بي ــان صلت ــه بمقاص ــد الش ــريعة؛ حي ــث
ّإن الش ــاطبي ّ
أص ــل ملعظ ــم املباح ــث األصولي ــة به ــذا
الدلي ــل وجعل ــه أداة ف ــي الكش ــف عن مقاصد الش ــريعة
اإلس ــالمية ،نلم ــس أث ــره جلي ــا ف ــي كتاب ــه «املوافق ــات»
حي ــث اس ــتفتح ّ
مقدم ــة املوافق ــات ببي ــان اعتم ــاده على
َ
االس ــتقراءات الكلي ــة ف ــي سب ــر أغ ــوار الش ــريعة وتبي ــان

ذخائره ــا ونفائس ــها الثمي ــنة.
وق ــد َ
حدان ــي م ــا أح ــاط به ــذا العل ــم -مقاصد الش ــريعة-

م ــن ش ــرف ورفع ــة أن أك ــون أح ــد املنتسبي ــن إلي ــه ف ــي
ً
الكتاب ــة؛ وق ــد اخت ــرت موضوع ــا له ــذا البحث موس ــوما
ب ــ« :االس ــتقراء عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي وأهميت ــه ف ــي
الكش ــف ع ــن مقاص ــد الش ــريعة».
ّ
أهمية البحث:
ً
تكم ــن أهميت ــه م ــن جه ــة كون ــه منتمي ــا إلى عل ــم مقاصد
ّ
الش ــريعة ،كون االس ــتقراء من أهم الطرق املوصلة إلى
إدراك مقاص ــد الش ــريعة وأس ـرارها ،وم ــا تضمنت ــه م ــن
مصال ــح للعب ــاد ف ــي العاجل ــة واآلجلة.
أسباب اختـياراملوضوع:
إن م ــن األس ــباب الباعث ــة ل ــي عل ــى اخت ــيار -الكتاب ــة -ف ــي
ه ــذا املوض ــوع تتجل ــى فيم ــا يأت ــي:
أس ــباب ذات ــية :منه ــا رغبت ــي امللح ــة ف ــي الوق ــوف عل ــى
حقيق ــة االس ــتقراء وأهميت ــه باعتب ــاره أح ــد األدل ــة
املوصلة إلى روح مقاصد الش ــريعة؛ وقد كانت دراست ــي
الجامعي ــة العلي ــا -ف ــي ه ــذا ْاملضم ــار.
أسباب علمية:
ْ
 قيمت ــه العلمي ــة والعملي ــة ،فاالس ــتقراء دلي ــل علم ــيوعمل ــي ،في ــه الجان ــب التأصيل ــي ّ
والتن ــزيلي ال ي ـ ّ
ـنفك
أحدهم ــا ع ــن اآلخ ــر ف ــي إثب ــات الحك ــم الش ــرعي.
ّ
 مس ـ ُالتخصص ــات
ـيس الحاج ــة إلي ــه؛ خاص ــة ف ــي
الش ــرعية واملس ــائل األصولي ــة والفقهي ــة ،ف ــال يمك ــن
ّ
إثبات مس ــألة من املس ــائل الشرعية دون تتبع جزئياتها
ً
ً
ّ
وتصوره ــا تص ـ ّـورا تاما حتى يتس ـ ّـنى إثباته ــا إثباتا مطابقا
ل ــروح الش ــريعة.
أسئلة البحث:
•ما املقصود باالستقراء عند الشاطبي؟
ّ
•أي ــن يتجل ــى اس ــتدالل الش ــاطبي باالس ــتقراء
وإثبا ت ــه؟

10

مجلة بحوث الشريعة

•أي ــن يكم ــن دور االس ــتقراء ف ــي إثب ــات مقاص ــد
الش ــريعة عن ــد الش ــاطبي؟
•م ــا ه ــي إضاف ــات الش ــاطبي األصولي ــة م ــن خ ــالل
دلي ــل االس ــتقراء؟
أهداف البحث:
أسعى من وراء هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتـية:
بي ــان مفه ــوم االس ــتقراء وحجيت ــه عن ــد اإلم ــام
ا لش ــا طبي .
إبـراز بعض استدالالت الشاطبي باالستقراء.
بي ــان دور االس ــتقراء ف ــي الكش ــف ع ــن مقاص ــد
الش ــريعة اإلس ــالمية عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي.
بي ــان إضاف ــات الش ــاطبي األصولي ــة م ــن خ ــالل
مبح ــث االس ــتقراء ف ــي عالقت ــه بالعم ــوم.
ّ
الدراسات السابقة في املوضوع:
ْ ً
ّ
الدراس ــات الس ــابقة ف ــي ه ــذا املوض ــوع أخ ــذت أنماط ــا
متباي ــنة ومتعددة ،فمن ّ
الدراسات ما تناول االستقراء
بش ــكل ع ــام عن ــد األصوليي ــن ،ومنه ــا ما ربط االس ــتقراء
ّ
عن ــد الش ــاطبي بم ــن س ــبقوه م ــن األصوليي ــن؛ إال أن
الدراس ــات ع ــن الش ــاطبي في هذا املوض ــوع تبقى ضئيلة
ومحدودة؛ حيث أش ــارت إلى منهجه االس ــتقرائي بشكل
مقتض ــب وإطالق ــات عام ــة دون تحدي ــد أو تقيي ــد.
وق ــد اكتفي ــت بما ل ــه صلة بموضوع البح ــث ،ومن هذه
ّ
الدراسات:
( ) «االس ــتقراء ودوره ف ــي معرف ــة مقاص ــد الش ــارع
عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي» للدكت ــور ماه ــر حام ــد الحولي.
(أس ــتاذ أصول الفقه اإلسالم ــي بكلية الش ـريعة والقانون،
عمي ــد كلية الش ـريعة والقانون الجامع ــة اإلس ــالمية  -غزة)
(مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلس ــة العلوم اإلنسان ــية،
20 0م ،املجلد  ، 2العدد  ،ص)5 4-54 :
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وق ــد اعتم ــد ف ــي تن ــاول موض ــوع بحث ــه عل ــى مقدم ــة،
وثالث ــة مباح ــث ،وخاتم ــة:
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تن ــاول ف ــي مقدم ــة البح ــث :أهمي ــة االس ــتقراء كوس ــيلة
يع ــرف به ــا مقاص ــد الش ــارع.
ف ــي املبح ــث األول :تن ــاول التعري ــف باإلم ــام
الش ــاطبي ،حيات ــه وعص ــره.
في املبحث الثانـي :تناول فيه مفهوم االستقراء
وحجيته عند األصولييـن والشاطبي.
ّ
خصص ــه
وأم ــا املبح ــث الثال ــث :فق ــد
لالس ــتقراء ودوره ف ــي معرف ــة مقاص ــد الش ــارع
عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي؛ حي ــث تن ــاول في ــه
االس ــتقراء لغ ــة واصطالح ــا ،وأش ــار ف ــي املطلب
الثال ــث إل ــى االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي.
ً
املالح ــظ أن الباح ــث ّ
خص ــص حيـ ـزا هام ــا للجان ــب
النظ ــري -أو باألح ــرى التعريف ــات -فثالث ــة مباح ــث كله ــا
خصص ــت ملعن ــى االس ــتقراء لغ ــة واصطالح ــا وحجيت ــه،
وبي ــان معن ــى املقاص ــد لغ ــة واصطالح ــا ،وإيـ ـراد بع ــض
ط ــرق معرف ــة املقاص ــد.
ً
وق ــد ّ
خص ــص مطلب ــا فق ــط ،للحدي ــث ع ــن االس ــتقراء
ودوره ف ــي معرف ــة مقاصد الش ــارع عند الش ــاطبي؛ حيث
ً
اكتف ــى ف ــي ه ــذا املطل ــب -غالب ــا -بذك ــر أق ــوال الش ــاطبي
دون تحليله ــا وبي ــان رأي ــه فيه ــا.
ومم ــا يج ــدر ّ
التنبي ــه إلي ــه ّأن موض ــوع -بحث ــي ه ــذا-
املوسوم بـ« :االستقراء عند اإلمام الشاطبي وأهميته
في الكش ــف عن مقاصد الش ــريعة» س ــتكون له بعض
اإلضاف ــات ع ــن بح ــث:

(االس ــتقراء ودوره ف ــي معرف ــة مقاص ــد الش ــارع عن ــد
اإلم ــام الش ــاطبي للدكت ــور ماه ــر حام ــد الحول ــي)
ّ
بطرحه لقضايا جديدة ودراسة مستفيضة تتجلى في:
اس ــتدالل الش ــاطبي باالس ــتقراء :م ــن خ ــالل
ّ
استدل فيها الشاطبي
إيـراد بعض املسائل التـي
ُ
باالستقراء وكان معتمده؛ حيث أوردت بعض
األمثل ــة على اس ــتدالله باالس ــتقراء م ــن ْ
كتابيه
ً
معا «املوافق ــات» واالعتصام.
االس ــتقراء وعالقت ــه باملقاص ــد عن ــد

عبدالواحد المسقاد

ً
ـألة في غاي ــة ّ
األهمية
الش ــاطبي :لق ــد ّبينت مس ـ
ْ
ً
يت ـ ّـم إغفاله ــا -عادة -في دراس ــة االس ــتقراء عند
ّ
ـركز ّ
الدراس ــات عل ــى إثب ــات
الش ــاطبي؛ حي ــث ت ـ
ّ
ْ
الكلي ــات ع ــن طري ــق االس ــتقراء ،وتغفل جانب
َ
ّ
الجزئي ــات الت ــي ه ــي املنطلق ،فالش ــاطبي جعل
االس ــتقراء دلي ــال ف ــي تتب ــع مظ ـ ّ
ـان الجزئي ــات،
ّ
ّ
الت ــي يتوق ــف عليه ــا معرف ــة الكلي ــات؛ ف ــال يت ـ ّـم
ْ
ّ
إثب ــات الكل ــي إال بع ــد العل ــم بالجزئي ــات.
ومن اإلضافات العلمية للبحث:
اإلش ــا ة إل ــى مقص ــد حف ــظ ّ
الدي ــن ع ــن طري ــق
ر
ّ
لج ــوء الش ــاطبي إل ــى اس ــتقراء ع ــدد م ــن أحكام
العب ــادات القائم ــة عل ــى التوقي ــف وع ــدم
املصلح ــي ّ
إخضاعه ــا للتعلي ــل ْ
والنظ ــر العقلي،
وق ــداعتم ــدتف ــيذل ــكعل ــىكت ــاب«االعتص ــام».
ث ــم أش ـ ْـر ُت ضم ــن مبح ــث «االس ــتقراء ف ــي
عالقت ــه باملقاص ــد» أن االس ــتقراء ال يفي ــد
العل ــم فحس ـ ُـب ف ــي جان ــب ثب ــوت املصال ــح؛ ب ــل
يفي ــد القط ــع ف ــي جمي ــع تفاصي ــل الش ــريعة،
ومنه ــا :االجته ــاد والقي ــاس.
االس ــتقراء وقطعي ــة املقاصد :حي ــث ّبينت في
هذا املطلب كيف ْ
اعتب ــر الش ــاطبي االس ــتقراء
ً
نوع ــا م ــن أن ــواع التوات ــر ف ــي إفادت ــه القط ــع،
َ
وتبي ــان ه ــذه العالق ــة ه ــو املدخ ــل الحقيق ــي
للق ــول باملقاص ــد؛ حي ــث ّإن االس ــتقراء عن ــد
الش ــاطبي ف ــي ش ــموليته يفي ــد العلم وي ــرتقي إلى
مرتب ــة ّ
الدلي ــل.
توظي ــف الش ــاطبي لالس ــتقراء :حي ــث ْأوردت
مج ــاالت االس ــتقراء املقاص ــدي عند الش ــاطبي
ّ
املتس ــم بالش ــمولية م ــن خالل النظ ــر في األدلة
ّ
الكلي ــة الجزئي ــة املنضاف ــة إلى بعضه ــا ،وقرائن
األح ــوال املنقولة وغي ــر املنقولة.
وق ــد ّ
تضم ــن املبح ــث الثال ــث -م ــن موض ــوع
البح ــث -إش ــارات إلى بعض فوائد االس ــتقراء
عن ــد الش ــاطبي؛ حيث ّبينت من خالله ّ
توس ــع
الش ــاطبي ف ــي االس ــتقراء وعالقت ــه بمبح ــث
العم ــوم ...إل ــخ.

االستقراء عند الشاطبي

وم ــن بي ــن ّ
الدراس ــات الت ــي عالج ــت االس ــتقراء عن ــد
الش ــاطبي:
(« )2االس ــتقراء ودوره في معرفة املقاصد الش ــرعية»
(دراس ــة ف ــي بي ــان أح ــد ط ــرق الكش ــف ع ــن مقاص ــد
الش ــرع العزي ــز وأث ــره ف ــي العص ــر الحال ــي) للدكت ــور :ن ــور
الدي ــن مخت ــار الخادم ــي.
(أس ــتاذ أص ــول الفق ــه ومقاص ــد الش ــريعة ،بكلي ــة
الش ــريعة ف ــي جامع ــة قط ــر)
تناول الدكتور الخادمي ،موضوع االس ــتقراء في معرفة
ّ
املقاصد الشرعية من خالل فصلي ــن:
الفص ــل األول :مفه ــوم االس ــتقراء ،وق ــد
ّبي ــن في ــه تعري ــف االس ــتقراء عن ــد األصوليي ــن
وأنواع ــه وحجيت ــه وغايات ــه.
وف ــي الفص ــل الثان ــي :تط ــرق إل ــى االس ــتقراء
وعالقت ــه بمقاص ــد الش ــريعة؛ حي ــث ّ
توس ــع
ف ــي بي ــان االس ــتقراء املقاص ــدي ومجاالت ــه
وضوابط ــه.
َّ
وق ــد خت ــم ُمؤلف ــه بالحدي ــث ع ــن االس ــتقراء املقاصدي
ف ــي العص ــر الحال ــي وآلي ــات تفعلي ــه م ــن خ ــالل األبح ــاث
العلمي ــة والدراس ــات التطبيقي ــة.
ّ
( ) «االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي ومنه ــج النظ ــر ف ــي
ُ
مدوناتن ــا األصولي ــة» للدكت ــور إبـ ـراهيم محم ــد زي ــن.
(أس ــتاذ الدراس ــات اإلس ــالمية ومقارن ــة األدي ــان،
بجامع ــة حم ــد ب ــن خليف ــة ف ــي دول ــة قط ــر)
(مجل ــة إس ــالمية املعرف ــة ،املجل ــد  ،8الع ــدد0( 0 :
سبتمب ــر/أيلول  ،)2002الناشر :املعهد العامل ــي للفكر
اإلس ــالمي ،األردن).
ّ
مم ــا تناول ــه املؤل ــف ف ــي بحث ــه ،أس ــباب ودواع ــي لج ــوء
ّ
الش ــاطبي إل ــى االس ــتقراء ف ــي إثب ــات كلي ــات الش ــريعة،
وعالق ــة التوات ــر باالس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي؛ حي ــث ّإن
الربط بي ــن االس ــتقراء والتوات ــر ،هو الذي أنش ــأ القول
ف ــي املقاص ــد.
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وفي ثنايا مباحثه أشار إلى منهج االستقراء عند الغزالي
والشاطبي وابن عاشور.
وخت ــم بحث ــه بكون ش ــخصيات الغزالي والش ــاطبي وابن
ّ
عاش ــور ،ش ــكلت عل ــى امتدادها محط ــات مضيئة لفهم
التط ــورات املنهجي ــة في علم أص ــول الفقه.
(« )4دور االس ــتقراء ف ــي إثب ــات مقاص ــد الش ــريعة
ّ
العام ــة» للدكت ــور ،أحم ــد محم ــود حس ــن البيات ــي.
(شاعر وباحث أكاديم ــي ومت ــرجم أدبي ،أستاذ جامعي
متقاعد -العراق)
ّ
(مجلة العلوم اإلسالمية ،العدد 4 5 ،22 :ه)
ً
لق ــد عال ــج ه ــذا البح ــث -عموم ــا -دور االس ــتقراء ف ــي
ً
إثب ــات املقاص ــد الش ــرعية ّ
العام ــة؛ حيث تناول أساس ــا
االس ــتقراء ف ــي عالقت ــه باملقاص ــد ّ
العام ــة.
ضم ــن ه ــذا البح ــث ،إل ــى ّ
وق ــد أش ــار ْ
أهمي ــة االس ــتقراء
عن ــد الش ــاطبي ،اكتف ــى في ــه بإيـ ـراد كالم الدكت ــور
ّ
الريسون ــي عن االس ــتقراء عند الشاطبي كدليل معتمد
في إثبات مقاصد الش ــريعة ،وما ْأورده ش ــارح املوافقات
عب ــد هللا د ّراز ف ــي ش ــأن االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي.
(« )5توظي ــف االس ــتقراء ف ــي اس ــتنباط املقاص ــد
الش ــرعية» دة :حم ــزة العيدي ــة( .أس ــتاذة بجامع ــة
وه ـران -الجزائ ــر)
(كلي ــة العل ــوم اإلنسان ــية والعل ــوم اإلس ــالمية-جامعة
وه ـران)
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البح ــث ف ــي ْ
مجمله ّبين عالقة االس ــتقراء باملقاصد عند
األصوليي ــنْ ،
وضم ــن مبح ــث «املوافق ــات واالس ــتقراء»
كان ــت في ــه إش ــارة إل ــى رب ــط االس ــتقراء باملقاص ــد عن ــد
ّ
ّ
الش ــاطبي؛ كإثب ــات ْ
تعلي ــل األح ــكام الش ــرعية والكلي ــات
الكب ــرى للش ــريعة ،وتوظي ــف الش ــاطبي لالس ــتقراء
ضمن مباحث األمر والنهي ومس ــائل العموم والنس ــخ،
وإثب ــات ّ
حجي ــة األدل ــة الش ــرعية.
ّ
ّ
اطالع ــي عل ــى ه ــذه ّ
الدراس ــات وتتب ــع
ال ش ـ ّـك أنن ــي بع ــد
ْ
استفد ُت
مباحثها في دراس ــة االس ــتقراء عند الش ــاطبي،

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

منها في جانب معالجة موضوع البحث وإغنائه بمراجع
ّ
جدي ــدة تعال ــج قضاي ــاه؛ كم ــا كان ل ــي الح ــظ األوف ــر م ــن
خالله ــا ف ــي الجان ــب املنهج ــي وتقس ــيم مباح ــث املوض ــوع
ً ْ ً
ً
ّ
ممنهج ــا ،وه ــو م ــا مك ــن م ــن البق ــاء ف ــي
تقس ــيما علمي ــا
صل ــب موض ــوع البحث.
والذي تميـز به هذا البحث عنها:
التقي ــد ّ
ّ
الت ــام بمبح ــث االس ــتقراء عن ــد
َّ
الش ــاطبي م ــن خ ــالل االعتم ــاد عل ــى مؤلف ــه
«املوافق ــات» وبع ــض ش ــروحها ،باإلضاف ــة إل ــى
كتاب ــه االعتص ــام.
ّ
التوس ــع ف ــي بي ــان االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي
ً
ً
تأصي ــال واس ــتدالال م ــع بي ــان الفوائ ــد واألث ــر.
إيـ ـراد الجان ــب ّ
التطبيق ــي لالس ــتقراء ف ــي إثب ــات
مقاص ــد التش ــريع (تتب ــع ت ــوارد األدل ــة أعط ــت
صف ــة القط ــع للمعن ــى)
بي ــان إضاف ــات الش ــاطبي األصولي ــة م ــن خ ــالل
دلي ــل االس ــتقراء؛ كإثبات ــه للعم ــوم املعن ــوي
املفي ــد للقط ــع.
رب ــط االس ــتقراء بمبح ــث العم ــوم عن ــد
الش ــاطبي؛ حي ــث ق ـ ّـرر ّأن لالس ــتقراء حك ــم
الصيغ ــة ف ــي إثب ــات العم ــوم.
ّ
املنهج املتبع في البحث:
ْ
س ــلك ُت ف ــي معالج ــة موض ــوع ه ــذا البح ــث املنه ــج
التحليل ــي؛ حي ــث أق ــوم بش ــرح مقتض ــب للمعطي ــات
ال ــواردة ف ــي املباحث الت ــي اس ــتقيتها من ّأمه ــات املصادر
واملراج ــع األصولي ــة واملقاصدي ــة على ّ
حد س ــواء ،وبيان
م ــا يس ــتنبط منه ــا م ــن أح ــكام وفوائ ــد.
ّ
كم ــا اعتم ـ ُ
ـدت املنه ــج االس ــتقرائي ،ف ــي تتب ــع مواض ــع
االس ــتقراء عن الش ــاطبي من خالل كتاب ــه «املوافقات»
وش ــروحها؛ ألظف ــر بالوص ــول إل ــى أه ـ ّـم املباح ــث ال ــذي
تن ــاول فيه ــا الش ــاطبي دلي ــل االس ــتقراء.
وتحقيقا لهذه األهداف فإنن ــي سأتناول -هذا املوضوع
-من خالل املباحث اآلت ــية:

االستقراء عند الشاطبي

عبدالواحد المسقاد

خطة البحث:
يتك ــون ه ــذا -البح ــث -م ــن ّ
مقدم ــة ،وثالث ــة مباح ــث،
وخاتم ــة.
املبح ــث األول :مفه ــوم االس ــتقراء وحجيت ــه
عن ــد الش ــاطبي
•املطلب األول :االستقراء لغة واصطالحا
•املطلب الثانـيّ :
حجيته عند الشاطبي
املبح ــث الثان ــي :االس ــتدالل باالس ــتقراء
ومجاالت ــه عن ــد الش ــاطبي
•املطلب األول :استدالل الشاطبي باالستقراء
•املطل ــب الثان ــي :مج ــاالت االس ــتقراء عن ــد
ا لش ــا طبي
املبح ــث الثال ــثّ :
أهمي ــة االس ــتقراء عن ــد
الش ــاطبي وفوائ ــده
•املطل ــب األول :بي ــان ّ
أهمي ــة االس ــتقراء عن ــد
الش ــاطبي ف ــي الكش ــف ع ــن مقاص ــد الش ــارع
ْ
•املطل ــب الثان ــي :االس ــتقراء املعن ــوي وقطعي ــة
املقا ص ــد
ّ
•املطل ــب الثال ــث :بي ــان إضاف ــات الش ــاطبي
األصولي ــة م ــن خ ــالل االس ــتقراء وإبـ ـراز بع ــض
فوا ئ ــده.

***
املبحث ألول:
مفهوم االستقراء وحجيته عند الشاطبي
ً
املطلب األول :االستقراء لغة واصطالحا:
االستقراء لغة:
َ ْ
َ ُْ ً
وض َم ْم ُت َ
آناَ :ج َم ْع ُته َ
بعضه
من قرأ« ،ق َرأ ُت ال�ش ــيء قر
َ َْ
ض»( ).
ِإلى بع ٍ
فهو الجمع ّ
والتتبع.
( ) ابن منظور ،لسان العرب ،ج :ص 28

ّأم ــا االس ــتقراء بمعن ــاه االصطالح ــي ،ال ــذي سيأت ــي
الحدي ــث عن ــه ،فه ــو مش ــتمل عل ــى التتب ــع والجمع ،فهو
ُ
تتبع الجزئيات ّ
وضمها إلى الكليات للخلوص إلى نت ــيجة
التتب ــع والجم ــع.
ً
االستقراء اصطالحا:
تعري ــف الغزال ــيَ َ ْ َ ٌ َ َ :
ص ُّف ــح ُأ ُ
ـور ُج ْزِئ َّي ـ ٍـة
ـ
م
َ ِ
«عبَــارة ع ـ ْـن ت ْ ِ ْ ٍ
َ ْ ُ ُ ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
ُ
()2
ـات» .
ِلنحك ـ َـم ِبحك ِم َه ــا عل ــى أم ـ ٍـر يش ــمل ِتل ــك الجزِئي ـ ِ
َ
«ك َق ْوِل َن ــا ف ــي ْالوت ــرَ :ل ْي ـ َ
ـس
وق ــد ض ــرب مث ــاال ل ــه بقول ــه:
ِ
َ َّ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ُ ََّ
َ
ِبف ـ ْـر
ض؛ ِألن ــه ي ــؤدى عل ــى الر ِاحل ـ ِـة والف ــرض ال ي ــؤدى
ٍ
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ َ َ
ض َال ُيؤ َّدى َعلى
عل ــى الر ِاحل ـ ِـة .فيقالِ :ل ــم قلتم إن الفر
ـالَ :ع َر ْف َن ـ ُـاه باال ْس ـت ْق َراء ْإذ َ أ ْي َن ــا ْال َق َ
ض ــاءَ
الر ِاح َل ـ ِـة؟ َف ُي َق ـ ُ
َّ
َ ِ ِ ِ ِ ر
َ
ْ
ْ
َ ُ َ َّ َ َ
َ
ُ
صَ
َو ْاأل َد َاء َوامل ْنذو َر َو َس ــائ َر أ ْ
اف ال َف َ
ض ال تؤدى على
ئ
ا
ر
ن
ِ
ِ
ِ
َِ
َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َّ َ ْ َ ُ َ
َ
َّ
َ ( )
َّ
ض ال يؤدى على الر ِاحل ِة» .
الر ِاحل ِة ،فقلنا :إن كل فر ٍ
تعري ــف القراف ــي« :ه ــو تتب ــع الحك ــم ف ــي جزئيات ــه عل ــى
ّ
حال ــة يغل ــب عل ــى الظ ــن أن ــه ف ــي ص ــورة النـ ـزاع عل ــى تل ــك
الحال ــة»(.)4
•االستقراء في اصطالح الشاطبي
أش ــار الش ــاطبي إل ــى تعري ــف االس ــتقراء ضم ــن س ــياق
ً
ً
العم ــوم والخص ــوص؛ حي ــث أورد تعريف ــا جامع ــا ل ــه
بقول ــه« :اال ْس ـت ْق َراء َه َك ـ َـذا َش ـ ْـأ ُن ُه؛ َفإ َّن ُه ُّ
تصف ــح ُج ْ
َّ
ات
ي
ئ
ز
ِْ ِ
ِ ِ
ِ
َذ ِل ـ َـك ْاملَ ْع َن ــى ِل َي ْث ُب ـ َـت ِم ـ ْـن ج َه ِت َه ــا ُح ْك ـ ٌـم َع ـ ٌّ
ـام؛ إ َّم ــا َقط ِع ــيٌّ،
ِ
ِ
َ
َو ِإ َّم ــا ظن ــي»(.)5
املالح ــظ بع ــد إيـ ـراد ه ــذه ّ
َ
التعريفات لالس ــتقراء ،ندرك
ً
اتفاق ــا ًّ
عام ــا ف ــي الح ـ ّـد بي ــن علم ــاء األص ــول في
أن هن ــاك
ك ــون االس ــتقراء أح ــد األدل ــة الت ــي يتوصل به ــا إلى إثبات
حك ــم ع ـ ّ
ـام م ــن خ ــالل اس ــتقراء الجزئي ــات وتتبعه ــا؛ إال
ً
ً
أن هناك انفرادا وتميـ ـزا في تعريف االس ــتقراء بالنس ــبة
ّ
لإلم ــام الش ــاطبي؛ حي ــث أعط ــى تفصي ــال دقيق ــا ملظان ــه
فهو على ّ
حد تعبي ــره ّإما قطعي وإما ظن ــي؛ فأخرج بهذا
( )2الغزالي ،املستصفى ،ج :ص 46
( ) املصدر نفسه ،ج :ص 46
( )4القرافي ،شرح تنقيح الفصول ،ج :ص 448
( )5الشــاطبي ،املوافقــات ،تحقيــق :مشــهور آل ســلمان ،ج 4 :ص
5
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الح ـ ّـد م ــن ُي ْقص ــر النظر في الجانب الظن ــي لالس ــتقراء؛
ولع ـ ّـل إيـ ـراد الش ــاطبي ف ــي تعري ــف االس ــتقراء بك ــون
ً
الحك ــم املثب ــت م ــن جه ــة االس ــتقراء كون ــه قطعي ــا،
مس ــتفاد م ــن خ ــالل تضاف ــر األدل ــة املوصل ــة إل ــى إثب ــات
ً
قطعي ــة االس ــتقراء ،وسيأت ــي الحدي ــث ع ــن ذل ــك الحق ــا
بالتفصي ــل ف ــي مبحث ــه.
املطلب الثانـيّ :
حجيته عند الشاطبي:
ّإن االس ــتقراء م ــن الوس ــائل الكب ــرى الت ــي اعتم ــد عليه ــا

علم ــاء املسلمي ــن ف ــي مج ــاالت مختلف ــة ،فكان وس ــيلتهم
الت ــي اعتم ــدوا عليها في اس ــتخراج قواع ــد اللغة العربية
وضوابطه ــا واس ــتخراج عل ــم الع ــروض ،وه ــو ال ــذي
يـنبن ــي علي ــه كثي ــر من أب ــواب الفقه كالقواع ــد الفقهية
العام ــة ،وإحص ــاء أن ــواع املي ــاه ،وتحدي ــد أكث ــر م ـ ّـدة
الحي ــض والنف ــاس والحم ــل عن ــد جمه ــور الفقه ــاء،
وكذل ــك تحدي ــد حي ــض الحم ــل عن ــد مال ــك وأصحاب ــه؛
كم ــا أن ــه كان وس ــيلتهم ف ــي ش ــتى العل ــوم ،فالباح ــث
املس ــلم يعتم ــد أوال عل ــى االس ــتقراء لجم ــع النص ــوص
الت ــي تتعل ــق ببحث ــه ،ث ــم ي ــنظر فيم ــا جمع ــه ويجته ــد ف ــي
فه ــم ذل ــك وفق مناهج االجتهاد ال ــذي تهدي إليها أصول
البح ــث واالس ــتنباط.
وم ـ ْـن هن ــا يظه ــر ّأن االس ــتقراء ّ
حج ــة معتب ــرة عن ــد
جماهي ــر العلم ــاء وإنم ــا يختلف ــون فيم ــا يفي ــده ه ــل هو
القط ــع أو الظ ــن؟

فاالس ــتقراء عن ــد املالكي ــة ّ
حج ــة يعم ــل ب ــه؛ حي ــث
يؤك ــد اإلمام ــان القراف ــي والش ــاطبي ّأن دلي ــل االس ــتقراء
حج ــة عن ــد مال ــك -رحم ــه هللا تعال ــى -ق ــال القراف ــي بع ــد
ّ
الظ ــن ّ
حج ــة عندن ــا وعن ــد
تعريف ــه لالس ــتقراء« :وه ــذا
الفقه ــاء»( ).
وأم ــا الش ــاطبي فق ــد ّأكد على ّ
ّ
حجيته بقول ــه« :وهو أمر
ّ
مس ــلم ب ــه عند أهل العلوم العقلي ــة والنقلية»(.)2
ْ
«ال ُك ّل ـ ُّـي َال ُي ْثب ـ ُـت ُك ّل ًّيا إ َّال م َن ْ ْ ْ ُ ْ
ات
اس ـ ِتق َر ِاءَ الجزِئ َّي ِ
َ ِ َ ِ َ َ ِ َِ
ُ ّوقول ـ َـهِ ْ َ :
ـرهاَ ،وإذا ك َ
كل َه ــا أ ْو أكث ـ َ
ان كذل ـ َـك ل ـ ْـم ُي ْمك ـ ْـن أ ْن ُي ْف ـ َـر َ
ض
ِ
ِ
ِ
ِ
15
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ُّْ َ
َ ْ
َّ
َ
ُج ْزِئ ـ ٌّـي ِإال َو ُه ـ َـو َد ِاخ ـ ٌـل ت ْح ِت الك ِل ّ ِي ِأل َّن ِاال ْس ـ ِت ْق َر َاء قط ِع ٌّي
َ َ
ِإذا ت َّم»( ).
ّ
فالش ــاطبي -رحم ــه هللا -أخ ــذ باالس ــتقراء ف ــي إثب ــات
ّ
ّ
ّ
كلي ــات الش ــريعة وأعط ــاه صف ــة القط ــع والل ــزوم تجل ــى
ذل ــك ف ــي االس ــتدالل به؛ حيث ّ
أصل لكثي ــر من مس ــائل
الش ــريعة باالس ــتقراء واس ـ ّ
ـتدل ب ــه ف ــي أكث ــر م ــن موطن.
وهذا ما سنراه في املبحث اآلتـي.

***
املبحث الثانـي:
االستدالل باالستقراء ومجاالته عند
الشاطبي
ّ
املطلب األول :استدالل الشاطبي باالستقراء:
ّ
ومل ــا كان ــت مقاص ــد الكت ــاب والس ــنة كله ــا قائم ــة عل ــى
أس ــاس فك ــرة تعلي ــل الش ــريعة وأحكامه ــاّ ،
وأن خالص ــة
ّ
ه ــذا التعلي ــل تتمث ــل ف ــي ك ــون الش ــريعة معلل ــة ب ــرعاية
املصال ــح ،ف ـ ّ
ـإن أول م ــا ب ــدأ ب ــه الش ــاطبي اس ــتدالله على

ه ــذا ،ه ــو االس ــتقراء.
ق ــال الش ــاطبي«َ :و ْاملُ ْع َت َم ـ ُـد إ َّن َم ــا ُه ـ َـو َأ َّن ــا ْ
اس ـ َـت ْق َرْي َنا ِم ـ َـن
ْ َ ِ
َ
َّ َ َ َّ ُ َ
َ
صال ــح ْالع َباد ْ
اس ـ ِت ْق َر ًاء ال ُي َن ِاز ُع
الش ـ ِـريع ِة أن َه ـ َـا و ِضعت ِمل ِ ِ ِ ِ
في ــه ال ـ َّـراز ُّي َوال َغي ـ ُ
ـره»(.)4
ِ ِ
ِ
وحت ــى النص ــوص الت ــي أورده ــا ّ
ّ
للتدلي ــل عل ــى وج ــود
التعلي ــل ف ــي تفاصي ــل الش ــريعة ،فإنم ــا أورده ــا عل ــى
س ــبيل االس ــتقراء املفي ــد -ف ــي املجم ــوع -للعل ــم القطع ــي
ً
ف ــكان دليل ــه أوال وأخيـ ـرا ه ــو االس ــتقراء.
طب ــق فيه ــا االس ــتقراءّ ،
ولع ـ ّـل أه ـ ّـم مس ــألة ّ
وبي ــن فيه ــا
كونه ّ
أهم مس ــلك إلثبات مقاصد الش ــريعة هي مس ــألة:
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ ُن َّ
َ
الش ــارع ق ً ُ َ
َ َ
اع ـ ِـد
«ك ــو
اص ــدا ْ ِللمحافظ ـ ِـة عل ــى القو ِ
ِ
َّ َ
َّ ِ ُِ و َّ َ َ َّ َ َّ
ْ
()5
ـية» .
اجي ـ ِـة والتح ِسيـن ـ ِ
الث ــال ِث :الضر ِري ـ ِـة ،والح ِ
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ّ
ّ
فالق ــول بقص ــد الش ــارع إل ــى حف ــظ ه ــذه الكلي ــات
الكب ــرى ،ال يكف ــي إلثبات ــه اإلت ــيان بن ـ ّ
ـص أو بضع ــة
نص ــوص -إن وج ــدت -تص ـ ّـرح به ــذا القص ــد.
ّ
فالقضي ــة أكب ــر وأخط ــر م ــن أن تثب ــت بدلي ــل يمك ــن
تطري ــق االحتم ــال إلي ــه ،س ــواء ف ــي ثبوت ــه ،أو داللت ــه ،أو
ّ
س ــالمته م ــن املع ــارض ...فالقضي ــة ال تحتم ــل الظ ــن،
وال يقيمه ــا إال الدلي ــل القطع ــي؛ ألنه ــا ْ
أص ــل األص ــول في
الش ــريعة.
( )

فما هو املسلك القطعي إلى هنا؟
َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
يل َعلى امل ْس ــأل ِة
ق ــال الش ــاطبي -رحم ــه
هللا«ُ :-و ِإ ْن َم ْا َ َالد ِل َ َ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ث ِاب ـ ٌـت َعل ــى َو ْج ـ ٍـه آخ ـ َـر ه ــو روح املس ــأل ِة ،وذ ِل ــك أن ه ـ ِـذ ِه
َ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ
َ
اب ِف ــي ث ُب ِوت َه ــا ش ـ ْـر ً َعا أ َح ـ ٌـد ِم َّم ـ ْـن
القو ِ
اع ـ َـد الث ــال ْثَ ال ي ــرت ْ َ
َّ
َي ْن َ
اعت َبا َره ــاَ
ْ
الش ـ ْـرعَ ،وأ َّن ْ
ـل
ـ
ه
أ
ـن
ـ
م
ـاد
ـ
ه
ت
ج
اال
ـى
ـ
ل
إ
ـي
ـ
م
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ٌ َّ
ـود ِللش ـ ِـار ِع.
مقص ـ
َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َّ َ َ َّ َ
َ َّ
النظ ـ ُـر ِف ــي أ ِدل ِت َه ــا
ود ِلي ــل ذ ِل ــك اس ـ ِتقراء الش ـ ِـريع ِة ،و
ُْ
َ
ْ
ُ
ْال ُك ّل َّي ــة َو ْال ُج ْزئ َّي ــةَ ،و َم ــا ْان َط ـ َـو ْت َع َل ْ
ـور
األ
ه
ـذ
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ي
ـ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ِ َّ ِ َ َ ِ َ ِ ّ ْ ْ َ ْ َ
َ
ّ
ْ
ي ()2
العام ـ ِـة عل ــى ح ـ ِـد ِاالس ـ ِتقر ِاء املعن ـ ِـو ِ » .
ّ
ّ
كما ي ــرى الش ــاطبي أن كليات الش ــريعة ال يتم االعتماد
ف ــي إثباته ــا عل ــى دلي ــل واح ــد؛ ب ــل م ــن خ ــالل مجموع ــة
ّ
أدل ــة ت ــواردت عل ــى معن ــى واح ــد.
ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ّ
َ َ ُّ ُ
�ش ــى الك ِل ـ ّ ِـي
ـات ع ــن مقت
ـض الجزِئي ـ
قول ــه« :ف َتخل ــف َب ْع ـ
ِ
ِ
َ
ً َ ْ
ّ ً
َْْ
وأيضا ف ِإ َّن ال َغ ِال َب األكث ــر َّي
ال يخرج ــه ع ــن كونه كلي ــا،
َّ َ ْ َ َ ْ َ ّ ْ َ ْ ّ َ َ َ ْ
ُم ْع َت َب ـ ٌـر ِف ــي الش ـ ِـريع ِة اع ِتب ــار الع ـ ِـام القط ِع ِي
...ه ــذا ش ــأ ُن
ْ ُّ
ـات ِاال ْس ـ ِت ْق َرا ِئ َّي ِة»( ).
الك ِل َّي ـ ِ
•اس ــتدالله باالس ــتقراء ف ــي ثب ــوت قواع ــد اإلس ــالم
الخم ــس:
يقول الشاطبي...« :ومن هذا الطريق -طريق االستقراء
ثب ــت وج ــوب القواع ــد الخم ــس؛ كالص ــالة ،وال ــزكاة؛ً ّ
وإال فلو اس ــتدل مس ـ ٌّ
ـتدل على وجوب
وغي ــرهما قطعا؛
( ) الريسونـي ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص -298
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َّ َ َ
َّ َ َ ُ
الص ــالة بقول ــه تعالىَ ﴿ :و َأق ُ
الزكاة
الصالة َو آت ــوا
يم ــوا
َ ِ(َ )4
َو ْار َك ُع ــوا َم ـ َـع َّ
الر ِاك ِعي ــن﴾ أوم ــا أش ــبه ذل ــك؛ ل ــكان في
االس ــتدالل بمج ــرده نظ ـ ٌـر م ــن أوج ــه لك ــن ّ
حف ــت بذلك
م ــن األدل ــة الخارجي ــة ،واألح ــكام املت ــرتبة ،م ــا ص ــار ب ــه
ً
فـ ُ
ـرض الص ــالة ضروري ــا ف ــي الدي ــن ،ال يش ـ ّـك في ــه إال
ش ــاك في أص ــل الدي ــن»(.)5
ّ
ّ
استدل بها الشاطبي باالستقراء.
ومن املواطن التـي
قول ــه في س ــياق حديثه عن ّ
النج ــاة من البدعة واإلغرق
فيها ،وفي االعتبار بمراتب الناس في الخي ــر والشر.
َ
ْ
ْ
َ«و َه َذا ْاملَ ْع َنى َم ْع ُل ٌ
وم ِب ِاال ْس ـ ِتق َر ِاءَ ،وذ ِل َك ِاال ْس ـ ِت ْق َر ُاء ِ-إذ
َ َ َْ
َ َّ َ ُ ُّ َ َ َ ْ َّ
ص ِد الش ـ ِـار ِع ِإلى ذ ِل َك امل ْع َنى»(.)6
ت ــم -ي ــدل على ق

ه ــذه بع ــض جوان ــب اس ــتدالل الش ــاطبي باالس ــتقراء
ّ
وتفعيله؛ كوس ــيلة إلثبات كليات الش ــريعة وضرورياتها
ً
وثب ــوت املصال ــح الش ــرعية -وهو ما س ـ ّ
ـيتم بيان ــه الحقا-
ّ
ولعل هذه أكب ــر ِس ــمة ومي ــزة لالس ــتقراء عند الشاطبي
رحم ــه هللا -ال ــذي خ ــرج ع ــن مأل ــوف األصوليي ــنُومعتادهم في سرد التفاصيل النظرية لالستقراء أكث ــر
م ــن الجان ــب العمل ــي؛ حي ــث ن ــرى الش ــاطبي ّ
خص ــص
ّ
ً
ً
للجان ــب العمل ــي ق ــدرا كبيـ ـرا؛ فه ــو بذل ــك ق ــد وظ ــف
دلي ــل االس ــتقراء وأثب ــت ب ــه مس ــائل عدي ــدة م ــن َ
صمي ــم
ّ
وجوه ــر ّ
الش ــريعة ْ
الدي ــن.
املطلب الثانـي :مجاالت االستقراء عند الشاطبي
إن مج ــال االس ــتقراء املقاص ــدي عن ــد اإلم ــام الش ــاطبي
رحم ــه هللا -يش ــمل جان ــب األدل ــة وقرائ ــن األح ــوالً
مع ــا ،فدائ ــرة االس ــتقراء عن ــده أوس ــع وأش ــمل؛ حي ــث
ّإن إثب ــات مقاص ــد الش ــارع والتمك ــن م ــن معرفة أس ـرار
الش ــريعة يتوق ــف عل ــى اإلحاطة بس ــياق األدلة وأوجهها
املتع ـ ّـددة.
ً
ْ
وال رْي ــب أن اإلحاط ــة بذل ــك يقت�ش ــي ُمكن ــة ورس ــوخا
ف ــي عل ــم العربي ــة وأص ــول الفق ــه؛ كاإلحاط ــة ب ــدالالت
( )4سورة البقرة4 :
( )5الشاطبي ،املوافقات ،تحقيق :د :الحسيـن أيت سعيد ،ج2 :
ص 48-4
( )6الشاطبي ،االعتصام ،ج :ص 66 - 65
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مجلة بحوث الشريعة

األلف ــاظ ومباح ــث العم ــوم والخص ــوص واملطل ــق
واملقي ــد ..إل ــخ
ْ
فاالس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي -رحم ــه هللا -يش ــمل األدل ــة
ّ
الكلي ــة الجزئي ــة املنضاف ــة إلى بعضه ــا ،وقرائن األحوال
املنقول ــة وغي ــر املنقولة( ).
َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َّ
الش ــر َ
يع ِة،
يق ــول الش ــاطبي ...« :ود ِلي ــل ذ ِل ــك :اس ـ ِتقراء
َِ
َ
َ َّ َ
ْ
َ َّ ْ ُ ّ
ْ
النظ ـ ُـر ِف ــي أ ِدل ِت َه ــا الك ِل َّي ـ ِـة َوال ُج ْزِئ َّي ـ ِـةَ ،و َم ــا انط ـ َـو ْت َعل ْي ـ ِـه
و
ْ َ ُْ
األ ُم ــور ْال َع َّام ــةَ ،ع َل ــى َح ـ ّـد اال ْس ـت ْق َراء ْاملَ ْع َن ــويّ
ِم ــن ه ـ ِـذ ِه
ِ ِ َِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّال ــذي َال ُيثب ــت بدلي ــل خ ـ ّ َ
ـاف
ـاص ،ب ـ ْـل ِبأ ِدل ـ ٍـة ُمنض ـ ٍ
َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ِ ِ ُ ٍْ َ َ ْ ٍ َ
األ ْغ ـ َـراض ،ب َح ْي ـ ُـث َي ْن َت ِظ ــمُ
ـض ،مخت ِلف ـ ِـة
بعضه ــا إل ــى بع ـ ٍ
ْ َ ْ ِ ُ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ َّ ُ
وعه ــا أم ــر و ِاح ــد تجت ِم ــع علي ـ ِـه ِتل ــك األ ِدل ــة،
ِم ــن مجم ِ
ْ
َ
َ
َُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َعل ــى َح ـ ِّـد َم ــا ثب ــت ِعن ــد الع َّام ـ ِـة ج ــود حا ِت ـ ٍـم ،وش ــجاعة
ََ
َ ْ َ
َعل ـ ّـي َ -ر�ش ـ َـي َّ ُ
هَّللا َع ْن ـ ُـهَ ،-و َم ــا أش ـ َـب َه ذ ِل ـ َـك ،فل ـ ْـم يعتم ــد
ِ ٍ ِ
ََ
َْ َ
َ َْ
َّ
َّ
َ
ْ
الن ـ ُ
اع ـ ِـد عل ــى
ـاس ِف ــي ِإثب ـ ِ
ـات قص ـ ِـد الش ـ ِـار ِع ِف ــي ه ـ ِـذ ِه القو ِ
صوصَ ،ب ْل َح َ
ص ــوصَ ،وَال َع َلى َو ْج ـ ٍـه َم ْخ ُ
َدلي ــل َم ْخ ُ
ص َل
ِ ٍ
ٍ
ٍ
َ
ْ
َّ
َ
َ ُْ َْ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ـات
ـات ،واملطلق ـ ِ
ل ُه ـ ْـم ذ ِل ــك ِم ــن الظو ِاه ـ ِـر والع ُموم ـ َ ِ
ْ
َُْ
ْ َ
ـات ْال َخ َّ
اص ـ ِـةِ ،ف ــي أ ْع َي ـ ٍـان ُمخ َت ِلف ـ ٍـة،
اتَ ،وال ُج ْزِئ َّي ـ
َواملق َّي ـ َـد
ِ
ِ
ْ َْ َ ْ
ُ
َََ َ ُ َْ َ
ُ ّ َ
اب ال ِف ْق ـ ِـهَ ،وك ِ ّل
ووقا ِئ ــع َمخت ِلف ـ ٍـةِ ،ف ــي ك َ ِل ب ـ ٍَ
ـاب ِم ــن أب ــو ِ
َ َّ ْ َ ْ َّ َ َّ َ ُ َّ
ً
َ ْ ْ َْ
يع ِة كل َه ــا َدا ِئ َرة
اع ـ ِـه ،حت ــى ألف ــوا أ ِدل ــة الش ـ ِـر
ن ــو ٍع ِم ــن أنو ِ
َ َ َ َ َ َْ َ ُ
ََ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ
ض ــاف
اع ـ ِـد ،ه ــذا م ــع م ــا ين
عل ــى ال ِحف ـ ِـظ عل ــى ِتل ـ َـك القو ِ
َ
َ
َ َ
َ َ
ِإل ــى ذ ِل ـ َـك ِم ـ ْـن ق َرا ِئ ـ ِـن أ ْح ـ َـو ٍال َم ْن ُقول ـ ٍـة َوغي ــر َم ْن ُقول ـ ٍـة»(.)2

***
املبحث الثالث:
ّ
أهمية االستقراء عند الشاطبي وفوائده
املطلب األول :بيان أهمية االس ــتقراء عند الش ــاطبي
في الكش ــف عن مقاصد الش ــارع:
ّ
تتجل ــى ّ
أهمي ــة االس ــتقراء املعن ــوي ف ــي إثب ــات مقاص ــد
ْ
الش ــريعة عن ــد الش ــاطبي م ــن خ ــالل م ــا يأت ــي:
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( ) الخادمي ،االستقراء ودوره في معرفة املقاصد الشرعية،
(دراسة في بيان أحد طرق الكشف عن مقاصد الشرع العزيـز
وأثـره في العصر الحالي) ص 5
( )2الشاطبي ،املوافقات ،ج 2 :ص 82-8
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ّ
الكلي ــة ف ــي معرف ــة
اعتم ــاده عل ــى االس ــتقراءات
مقاص ــد الكت ــاب والس ــنة:
لق ــد اعتم ــد الش ــاطبي عل ــى دلي ــل االس ــتقراء ف ــي
تأصيالت ــه؛ م ــن ذلك قول ــه في ّ
مقدمة كت ــاب املوافقات:
َ«ل ْم َأ َز ْل ُأ َق ّي ُد م ْن َأ َوابدهَ ،و َأ ُ
ض ُّم ِم ْن َش ـ َـوار ِد ِه َت َفاص َ
يل
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ِ ُ ُق ِْ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
وجم ــال ،وأس ــو ِم ــن ش ــو ِاه ِد ِه ِف ــي مص ـ ِـاد ِر الحك ــم
َ ً ََ
ًّ َ ْ ً
ْ
َ َ
ات
ْو َم ـ ّـوا ِر ِد ِه ُم َب ِين ــا ال ُمج ِم ــال َُ ،م ْ ْع َت ِم ــدا ع ْل ــى ِاال ْس ـ ِتق َر َاء ِ
ُ
ْ
َ
الك ِل َّي ـ ِـة ،غي ــر ُم ْق َت ِص ـ ٍـر َعل ــى األف ـ َـر ِاد ال ُج ْزِئ َّي ـ ِـة»( ).
ْ
إن ه ــذا املل َم ــح العلم ــي املنهج ــي ال ــوارد ف ــي مقدم ــة
املوافق ــات؛ ُليعتب ـ ُـر بح ــق منهج ـ ًـا ُ
لج ـ ّـل الدارسي ــن
ً
ّ
للمحققي ــن ف ــي تآليفه ــم وتحقيقاته ــم العلمية،
ومس ــلكا
ّ
فالش ــاطبي وه ــو بص ــدد إخ ـراج ه ــذه الذخي ــرة العلمية
النفيس ــة للوج ــود ُي ــورد ه ــذه املقدم ــة العلمي ــة الت ــي
ي ــرسل م ــن خالله ــا َ
ومض ــات فكري ــة وملح ــات علمي ــة

وإش ــارات منهجي ــة لق ــارئ املوافق ــات ،فه ــو يض ــع قارئه
أم ــام منه ــج أصي ــل؛ حي ــث اعتمد عل ــى البيان ّ
املؤس ــس
ّ
املنضمة إلى األفراد الجزئية؛
على االس ــتقراءات الكلية
ّ
وه ــذا املنه ــج الفري ــد ح ــرص عليه الش ــاطبي وأك ــد عليه
ّ
ً
ف ــي مباح ــث املوافق ــات؛ معتبـ ـرا أن الكلي ــات ال تنف ــك
ً
ع ــن الجزئي ــات ،ولي ــس األمر مقتصرا عند الش ــاطبي في
ٌ
ملموس في الجانب
مس ــألة التنظي ــر فحس ــب؛ بل األمر
َ
العملي ،فهو يس ــوق املس ــائل ويبي ــن أوجهها ومحاملها؛
يذي ــل عليه ــا -أحيان ـ ًـا -ببي ــان ُط ــرق اس ــتفادتها؛ ب ـ ّ
ث ــم ّ
ـأن
ْ
بنوعي ــه
ذل ــك مس ــتفاد م ــن عملي ــة االس ــتقراء املتكام ــل
ّ
الجزئ ــي والكل ــي.
ّ
ّ
فالش ــاطبي -رحم ــه هللا -اس ــتخدم االس ــتقراء وأك ــد
قطعيت ــه ف ــي جميع أبواب كتاب «املوافقات» حيث كان
منه ــج االس ــتقراء مس ــتنده ف ــي إثب ــات املس ــائل ومعتمده
ّ
في القول بقطعية حقائق ّ
الدي ــن وكلياته الكب ــرى؛ ومن
ذل ــك ن ـراه يق ـ ّـرر ّأن لالس ــتقراء حك ــم ّ
الصيغة ف ــي إثبات
العم ــوم ،ومعل ـ ٌ
ـوم أن دالل ــة العم ــوم عن ــده قطعي ــة
يق ــول« :العم ــوم إذا ثب ــت ف ــال يل ــزم أن يثب ــت م ــن جه ــة
صيغ ــة العم ــوم فق ــط؛ ب ــل ل ــه طريقت ــان:
أحدهم ــاّ :
الصي ــغ إذا وردت ،وه ــو املش ــهور ف ــي
( ) املصدر نفسه ،ج :ص 9

عبدالواحد المسقاد

كالم أه ــل األص ــول.
والثان ــي :اس ــتقراء مواق ــع املعن ــى حت ــى يحص ــل
ّ
ّ
من ــه ف ــي الذه ــن أم ــر كل ــي ع ــام فيجري ف ــي الحكم
مج ــرى العم ــوم املس ــتفاد م ــن الصي ــغ»( ).
َْ ََ َ
ث ــم يش ــرح ه ــذا املعن ــى بقول ــه«َ :وِل َه ـ ِـذ ِه امل ْس ــأل ِة ف َوا ِئ ـ ُـد
َ ْ َ َ ََْ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ
َ ََ
ص ِل َّي ــة َوف ْر ِع َّي ــة؛ َوذ ِل ـ َـك أ َّن َه ــا ِإذا تق ـ َّـر َر ْت
تنبن ــي عليه ــا ،أ
َ
َّ
ُ
ْ َ ُْ
َ
ْ
َ
ً
امل ْج َته ــد ،ث َّم ْ
اس ــتق َرى َم ْعنى َع ًّاما م ْن أ ِدل ٍة خ َّ
ِعن ــد
اص ٍة،
ِ
ِ
ِ
َ ْ ََْ ْ َْ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
َواط ـ َـرد ل ــه ذل ــك املعن ــى؛ ل ــم يفت ِق ــر بع ــد ذ ِل ــك ِإل ــى د ِلي ـ ٍـل
ُ َ
َ َ َ
ـاص َع َل ــى ُخ ُ
َخ ـ ّ
صـ
ـوص نا ِزل ـ ٍـة ت ِع ـ ُّـنَ ،ب ـ ْـل َي ْحك ُم َعل ْي َه ــا َو ِإ ْن
ِ
ْ
َ َ ْ ٍ َ َّ ً ُّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
ـوم امل ْع َن ــى املُ ْس ـ َـت ْق َرى
كان ــت خاص ــة ِبالدخ ــو ِل تح ــت عم ـ
ِ
ْ
م ـ ْـن َغي ــر ْ
اعت َب ــار بق َي ــاس َأ ْو َغي ــره؛ إذ َ
ص َار َما ْ
اس ـ ُـت ْق ِر َئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َْ ْ َ ِ َ َْ
َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ـوص ِب ِصيغ ـ ٍـة عام ـ ٍـة؛ فكي ــف
ِم ـ َـن عم ـ ِ
ـوم َاملع َن ــى َ كاملنص َـ ِ
ْ
ُ
َ
َي ْحت ـ ُ
ـاج َم ـ َـع ذ ِل ــك إل ــى صيغ ـ ٍـة خ َّ
اص ـ ٍـة ِب َمطل ِوب ـ ِـه»(.)2
ِ ِ
ّ
إثبات كليات الشريعة باالستقراء:
ّ
الش ــاطبي -رحم ــه هللا -ي ــرى أن كلي ــات الش ــريعة ال يت ـ ّـم
االعتم ــاد ف ــي إثباته ــا عل ــى دلي ــل واح ــد؛ ب ــل م ــن خ ــالل
مجموع ــة أدل ــة ت ــواردت عل ــى معن ــى واح ــد.
ً
فإثبات ّكليات الش ــريعة ّ
تم اساس ــا عن طريق اس ــتقراء
ّ
االدل ــة ف ــي تكامله ــا من خالل ّ
النظر إلى س ــياقها ومراميها
الت ــي تتواف ــق عل ــى معن ــى واح ــد؛ مم ــا أفاده ــا صف ــة
القط ــع وص ــارت بمنـ ـزلة الع ـ ّ
ـام القطع ــي؛ ل ــذا تخل ــف
بع ــض الجزئي ــات ال يق ــدح بح ــال م ــن األح ــوال ف ــي ش ــأن
ّ
الكلي ــات.
َ َ ُّ ُ
ْ ُْ
ـات َع ـ ْـن
يق ــول الش ــاطبي« :ف َتخل ــف َب ْع ـ
ـض الجزِئ َّي ـ ِ
ِ
ُ َْ َ ُّْ َ
ً
ً َ
م قت
�ش ــى الك ِل ـ ّ ِـي ال يخرج ــه ع ــن كون ــه كلي ــا،
وأيض ــا ف ـ ِـإ َّن
ْ َ َ َْْ
َّ
َ
يعة ْ
الش ــر َ
ْ
َ
َّ
ُ
اعت َب ـ َـار ْال َع ــامّ
ٌ
الغ ِال ــب األكث ــري معتب ــر ِف ــي
ِ ِ ِ
ِ
َْ ْ ّ َ َ َ ْ ُ ْ ُّ
ْ
َّ
ل
ـات ِاال ْس ـ ِتق َرا ِئ َّي ِة»( ).
ـ
ي
القط ِع ِي...ه ــذا ش ــأن الك ِ ِ
ّ
مظان
لقد جعل الش ــاطبي من االس ــتقراء دليال في تتبع
ّ
الجزئي ــات ،الت ــي يتوق ــف عليه ــا معرف ــة الكلي ــات؛ ف ــال
ْ
ّ
يت ــم إثب ــات الكل ــي إال بع ــد العل ــم بالجزئي ــات.
( ) الشاطبي ،املوافقات ،ج 4 :ص 5
( )2املصدر نفسه ،ج 4 :ص 65 - 64
( ) املصدر نفسه ،ج 2 :ص 84-8

االستقراء عند الشاطبي

ّ
«أن ّ
وف ــي ذل ــك يق ــول الش ــاطبيّ :
تلق ــي العل ــم بالكلي إنما
ّ
ه ــو م ــن ع ـ ْـرض الجزئي ــات واس ــتقرائها ،فالكل ــي ...غي ــر
معل ــوم لن ــا قب ــل العل ــم بالجزئي ــات»(.)4
ً
وق ــد أورد -ش ــارح املوافق ــات د ّراز -تعليق ــا نفس ــيا عل ــى
ّ
ً
ه ــذه املس ــألة ،مب ــرزا دور املس ــتقرئ ف ــي إثبات ــه للكل ــي،
ّ
قول ــه« :ه ــذا بالنس ــبة لنف ــس املس ــتقرئ املثب ــت للكل ــي،
ّ
بالكل ــي بعدما ّ
تم
ّأم ــا بالنس ــبة لغي ــره ال ــذي أخ ــذ العل ــم

اس ــتقراؤه م ــن غي ــره ف ــال يق ــال في ــه ذل ــك ،إال بواس ــطة
ّ
م ــن أخ ــذ عن ــه الكل ــي»(.)5
اس ــتخدام االس ــتقراء دلي ــال عل ــى ك ــون الش ــارع
ً
قاص ــدا للمحافظ ــة عل ــى القواع ــد الث ــالث:

(الضرورية ،والحاجية ،والتحسيـنـية)
«وذلك ّأن هذه القواعد الثالث ّ
(الضروية ،والحاجية،
ً
ّ
ـرعا أح ــد ّ
مم ــن
والتحسيـن ــية) ،ال ي ــرتاب ف ــي ثبوته ــا ش ـ
يـنتم ــي إل ــى االجته ــاد م ــن أه ــل الش ــرعّ ،
وأن اعتباره ــا
مقص ــود للش ــارع ،ودلي ــل ذل ــك اس ـ ُ
ـتقراء الش ــريعة،
ّ
والنظ ـ ُـر ف ــي أدلته ــا الكلي ــة والجزئي ــة ،وم ــا انط ــوت علي ــه
م ــن ه ــذه األم ــور العام ــة ،عل ــى ح ـ ّـد االس ــتقراء املعن ــوي
ال ــذي ال يثب ــت بدليل خاص ،بل بأدلة منضاف بعضها
إل ــى بع ــض ،مختلف ـ ِـة األغ ـراض؛ م ــن حي ــث ي ــنتظم م ــن
مجموعه ــا أم ـ ٌـر واح ـ ٌـد تجتم ــع علي ــه تل ــك األدل ــة ،عل ــى
ح ــد م ــا يثب ــت -عن ــد العامة -من ج ــود حاتم ،وش ــجاعة
عل ـ ّـي ر�ش ــي هللا عن ــه وم ــا أش ــبه ذل ــك»(.)6
وقول ــه« :فل ــم يعتم ــد الن ـ ُ
ـاس ف ــي إثب ــات قص ــد الش ــارع
ف ــي ه ــذه القواع ــد عل ــى دلي ــل مخص ــوص ،وال عل ــى
ّ
وج ــه مخص ــوص؛ ب ــل حص ــل له ــم ذل ــك م ــن الظواه ــر،
ْ
ّ
واملقي ــدات ،والجزئي ــات
والعموم ــات ،واملطلق ــات،
الخاص ــة ف ــي أعي ــان مختلف ــة ،ووقائ ــع مختلف ــة ،ف ــي كل
ب ــاب م ــن أب ــواب الفق ــهّ ،
وكل ن ــوع م ــن أنواع ــه ،حت ــى
َّ ِ
ّ
َْ
ألف ــوا أدل ــة الش ــريعة كله ــا دائ ــرة عل ــى الحف ــظ عل ــى
( )4الشاطبي ،املوافقات ،تحقيق :عبد هللا دراز  -عبد السالم عبد
الشافي محمد ،ج 2 :ص 6-5
( )5املصدر نفسه ،ج 2 :ص 5
( )6الشاطبي ،املوافقات ،تحقيق :د :الحسيـن أيت سعيد ،ج:
ص6
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تل ــك القواعد...وعل ــى ه ــذا الس ــبيل أف ــاد خب ـ ُـر التوات ــر
العل ــم» ( ).
فاالس ــتقراء -كم ــا س ــبق الحدي ــث عن ــه -مجال ــه األدل ــة
ونص ــوص الش ــريعة ،فط ـ ْـرق ب ــاب مقاص ــد الش ــريعة
ّ
يس ــتلزم إدراك فق ـ َـه نص ــوص الش ــريعة واإلحاط ــة
بدالالته ــا.
وه ــذ م ــا ّأك ــد علي ــه الش ــاطبي ف ــي أكث ــر م ــن ْ
موط ــن،
ـروط لالجته ــاد ف ــي
فبالع ــودة إل ــى م ــا وضع ــه م ــن ش ـ ٍ
ُ
ْ
الش ــريعةّ ،يتض ــح ه ــذا األمر أكث ــر؛ حيث فه ــم مقاصد
الش ــريعة يـنبن ــي أساس ـ ًـا على دراية ّ
تامة باأللفاظ ً
معنى
ً
وا ش ــتقاقا .
فب ــاب مقاص ــد الش ــريعة عل ــى ّ
كل ح ــال ه ــو اس ــتقر ٌاء
ف ــي نص ــوص الش ــريعة ابت ــداء ...والب ــد لطال ــب العل ــم
في ــه م ــن كث ــرة االس ــتقراءّ ،
وأول مقام ــات االس ــتقراء:
االس ــتقراء للنص ــوص ،نص ــوص الكت ــاب وه ــي منتهي ــة
ٌ
كم ــا ه ــو مع ــروف ،وكذل ــك االس ــتقراء ف ــي كت ــب الس ــنة
وآث ــار الصحاب ــة -ر�ش ــي هللا عنه ــم ...-وه ــذا االس ــتقراء
ّ
األول ه ــو م ــن أخ ـ ّ
ـص امل ــواد الت ــي تجم ــع الفق ــه ملقاصد
الش ــريعة(.)2
ْ
بمقص ــد حف ــظ ّ
الدي ــن عند
االس ــتقراء ف ــي عالقت ــه
الشاطبي:
ّ
الش ــاطبي ،في س ــياق محا بته َ
للبدع في كتابه
اس ــتخدم
ر
ّ
«االعتص ــام» خاص ــة ف ــي حديث ــه ع ــن املصلحة املرس ــلة
دليل االس ــتقراء في ْ
وعالقته ــا بالعب ــادات؛ َ
دحض القول
بإخض ــاع أح ــكام العب ــادات ّ
للتعلي ــل ْ
املصلح ــي وإب ــداء
ال ـ ّـرأي فيم ــا ه ــو قطع ـ ٌّـي من أم ــور ّ
التكاليف الش ــرعية.
َ
َ
يق ــول الش ــاطبيَّ :
«إن ِف ــي َهذا ِاال ْس ـ ِت ْق َر ِاء َم ْع ًن ــى ُي ْعل ُم ِم ْن
ََ
َّ
ص َد ُهَ ،و َن َحا َن ْح َو ُهَ ،و ْ
الش ـ ْـرع َأ َّن ُه َق َ
ص َد َق ْ
اع َتب ـ َـر
د
اص
ق
م
ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ َ َ ِ َّ َ َ َ َ َّ َ
ْ َ َ َْ
يف ِمن ه ــذا الق ِب ِيل،
ِجهت ــه ،وه ــو أن م ــا ك
ان ِم ــن التك ِال ِ
َْ ُ َ
َّ
ـف ع ْن ـ َـد ُهَ ،و َي ْع ــز َل َع ْن ــهُ
َف ــإ َّن َق ْ
ص ـ َـد الش ـ ِـار ِع :أن ي َو ِق ـ
ِ
ِ
ِ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ً َ ْ ُ َ
ـوك َل إ َلى َواضعه َو ُي َس ـ َّـلمَ
ِ ِِ
النظ ــر ِاالج ِته ـ ِـادي جمل ــة ،وأن ي ـ ِ
19

( ) املصدر نفسه ،ج :ص
( )2الغفيص ،التعليق على مقدمات املوافقات ،ص 6

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

َ
ل ُه ِفي ـ ِـه.) (»...

ً َ َ َ ُ ّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ َ
ص ِد الش ـ ِـارع أ َّن ُه
ث ــم ق ــال أيضا« :و ِبذ ِل ــك ك ِل ِه يعلم ِمن ق
َل ـ ْـم َي ــك ْل َش ـ ْـي ًئا م ـ َـن َّ
الت َع ُّب ـ َـدات إ َل ــى آ َراء ْالع َب ــادَ ،ف َل ـ ْـم َي ْب ــقَ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ْ ُ ُ
َ
ْ
َ
َ َّ ُ ()4
ِإال الوق ــوف ِعن ــد م ــا حده» .
فالعب ــادات حس ــب منط ــوق كالم الش ــاطبي غي ــر
ً
ّ
ّ
خاضع ــة أب ــدا آلراء العب ــاد؛ فالش ــأن فيه ــا التوق ــف
ّ
وإثب ــات م ــا ح ـ ّـده هللا للمكلفي ــن م ــن أموره ــا.
ٌ
ّ
األهمي ــة تط ـ ّـرق إلي ــه
وه ــذا ملح ــظ جمي ــل ف ــي غاي ــة
الش ــاطبي؛ فالق ــول بإخض ــاع العب ــادات الجته ــاد العباد
وإب ــداء آ ائه ــم فيم ــا ح ـ ّـده هللا من ّ
التكالي ــف ،هو تجاو ٌز
ر
ّ
ٌ
عل ــى الن ـ ّ
ـص الش ــرعي وتط ــاول على مقام التش ــريع ٌّ
ومس
الدلي ــل عل ــى حف ــظ ّ
دل ّ
بجوه ــر الدي ـ ّـن؛ ل ــذا ّ
الدي ــن من
جه ــة الوج ــود والع ــدم.
ثبوت املصالح باالستقراء:
يق ــول الش ــاطبي«َ :و ْاملُ ْع َت َم ـ ُـد إ َّن َم ــا ُه ـ َـو َأ َّن ــا ْ
اس ـ َـت ْق َرْي َنا ِم ـ َـن
ْ َ ِ
اس ـت ْق َر ًاء َال ُي َنازعُ
َّ َ
يعة َأ َّن َه ــا ُوض َعت مل َ
صال ــح ْالع َباد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ـ ِـر ِ ُّ َ َ َِ ُ ِ(ِ )5
ِفي ـ ِـه َّ
الر ِازي وال غي ــره» .
وهك ــذا ف ــإن االس ــتقراء -باإلضاف ــة إل ــى إثبات ــه للمصالح
ّ
ف ــي إفادت ــه العل ـ َـم يش ــمل جمي ــع جزئي ــات الش ــريعةومس ــائلها.
وإذا ّ
دل االس ــتقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية
ً
مفيدا للعلم؛ فنحن نقطع ّ
بأن األمر مس ـ ٌّ
ـتمر في جميع
تفاصيل الش ــريعة ومن هذه الجملة االجتهاد والقياس
(.)6
املالح ــظ ّأن الش ــاطبي أعط ــى لعملي ــة االس ــتقراء ُبع ــدا
ً
منهجيا ملموس ـ ًـا؛ حيث نرى من خالل النص ّ
الس ــالف
الذك ــر ،أن مس ــألة إثب ــات مقاص ــد الش ــريعة عن ــد
ّ
الش ــاطبي مس ــتفادة عن ــده م ــن ّ
النظ ــر ف ــي أدل ــة كلي ــات
( ) الشاطبي ،االعتصام ،ج :ص 6 0
( )4املصدر نفسه ،ج :ص 6 5-6 4
( )5الشاطبي ،املوافقات ،ج 2 :ص 2
( )6ماء العيـنـين ،املرافق على املوافق ،شرح نظم مقاصد الشريعة
من املوافقات للشاطبي ،ص

عبدالواحد المسقاد

الش ــريعة وجزئياته ــا ،ومعان ــي األدل ــة ومراميه ــا؛ كم ــا أن
القواعد الكب ــرى -في نظر الش ــاطبي -ال تخرج عن إطار
مقصود الش ــارع وال ي ــنبغي أن ّ
يتطرق إليها االحتمال أو
ٌ
لدن املجتهد ّ
اال ت ــياب من ْ
الناظر فيها؛ بل القطع سمة
ر
ٌّ
له ــا والناظ ــر فيه ــا ال ي ــنتابه ش ــك ف ــي ثبوتها.
ً ًّ
عام ــا لدلي ــل
فالش ــاطبي -رحم ــه هللا -وض ــع إط ــارا
االس ــتقراء ف ــي إثب ــات مقاص ــد الش ــريعة وه ــو اقتـ ـران
ّ
الكلي ــات بالجزئي ــات وت ــوارد األدل ــة عل ــى معن ــى واح ـ ٍـد
ْ
ّ
للحج ــة والب ــرهان.
املفي ــد للقط ــع واملكس ــب
املطل ــب الثان ــي :االس ــتقراء املعن ــوي وقطعي ــة
ا ملقا ص ــد :
مل ـ ّـا أح ـ ّ
ـس الش ــاطبي -رحم ــه هللا -بخط ــورة الق ــول بع ــدم
ً
قطعي ــة األدل ــة اللفظية...أح ـ َّـب أن يس ــتخلص منهج ــا
يسي ــر علي ــه ف ــي كتاب ــه ،قوام ــه االعتماد على االس ــتقراء
املعن ــوي ،ال ــذي ح ــاول م ــن خالل ــه إثب ــات قطعي ــة
مقاص ــد الش ــريعة ،الت ــي بحفظه ــا تس ــتقيم الحي ــاة
ً
ـدب النظ ــام والعم ـران بي ــن َ
الدن ــيا وي ـ ّ
جنباته ــا ،وص ــوال
ّ
التحق ــق بمق ــام الخالفة الت ــي اخت ــص هللا عز وجل
إل ــى
ّ
به ــا بن ــي آدم دون غي ــرهم م ــن املخلوقات...والش ــاطبي
ً
ل ــم يك ــن بدع ــا ف ــي اس ــتخدام منه ــج االس ــتقراء املعنوي؛
بل ي ــرجع له الفضل في أنه ّ
وس ــع -بش ــكل كبي ــر -مجال
اس ــتخدامه ف ــي الش ــرعيات؛ حي ــث ُيب ـ ْـرهن عل ــى قضاي ــا
( )
ش ــرعية عدي ــدة ومتنوع ــة بدلي ــل االس ــتقراء ه ــذا...
االستقراء عند الشاطبي ٌ
نوع من أنواع التوات ــرفي

إفادة القطع:
َ َ َّ
ُْ
ْ َ َّ ُ ْ ُ
َُ
ُ
َ«و ِإ َّن َم ــا األ ِدل ــة امل ْع َت َب ـ َـرة ُه َن ــا امل ْس ـ َـت ْق َرأة ِم ـ ْـن ُج ْمل ـ ِـة أ ِدل ـ ٍـة
َ
َ
ََ
َ َ َ
ضاف ـ َـر ْت َعل ــى َم ْع ًن ــى َو ِاح ـ ٍـد َح َّت ــى أف ـ َـاد ْت ِفي ـ ِـه
ـية ت
ظن ـ
ٍ
َْ ْ َ
َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ
ـس ِل ِالفتـ ـر ِاق،
القط ـ َـع َ؛ ف ـ ِـإ َّن ِل ِال ْج ِت َم ـ ِـاع ِم ــن الق ــو ِة م ــا لي ـ
َْ ْ
َ َ
َو َأل ْجل ــه أ َف ـ َـاد َّ
الت َوات ــر القط ـ َـعَ ،و َه ــذا ن ـ ْـو ٌع ِم ْن ـ ُـه»(.)2
ِ ِ ِ
كم ــا أن االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي ف ــي ش ــموليته يفي ــد
العل ــم وي ــرتقي إل ــى مرتب ــة ّ
الدلي ــل.
( ) عاشور ،الثابت واملتغيـر في فكر اإلمام أبي إسـحاق الشاطبي،
ص 60- 59
( )2الشاطبي ،املوافقات ،ج :ص 28

االستقراء عند الشاطبي

ٌ
مجموع
قول ــه« :ف ــإذا حصل من اس ــتقراء أدلة املس ــألة
يفي ــد العل ــم فهو ّ
الدليل املطلوب ،وهو ش ـ ٌ
ـبيه بالتوات ــر
املعن ــوي؛ ب ـ ْـل هو كالعلم بش ــجاعة عل ـ ّـي ر�شي هللا عنه،
وج ــود حات ــم ،املس ــتفاد م ــن كث ــرة الوقائ ــع املنقول ــة
عنهما»( ).
• ْ
ويض ــرب الش ــاطبي مث ــاال مل ــا ثب ــت باالس ــتقراء
املعن ــوي ،وه ــو م ــن أه ـ ّـم املس ــائل الش ــرعية:
ََ
َّ َ َ
َ َ َ َ
﴿وأ ِق ُيم ــوا
الص ــال ِة؛ ف َج ـ َـاء فيه ــا:
يق ــول«ِ :إذا نظ ْرن ــا ِف ــي
َ
َّ
الص ـ َـال َة َو ُآت ــوا ال ـ َّـز َك َاة َو ْار َك ُع ــوا َم ـ َـع َّ
الر ِاك ِعي ـ َـن﴾(َ )4عل ــى
ُو ُج ــوهَ ،و َج ـ َـاء َم ـ ْـد ُح ْاملُ َّتصفي ـ َـن بإ َق َامت َه ــاَ ،و َذ ُّم َّ
الت ِار ِكي ـ َـن
ٍ
ِ ِ ِِ ِ
َل َهاَ ،وإ ْج َب ُار ْاملُ َك َّلفي ـ َـن َع َلى ف ْعل َها َوإ َق َامت َها ق َي ًاما َو ُق ُعوداً
َ َ َ ِ ُ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ ِ َ َ ْ َ
َ
ْ
...إل ــى غي ــر ذ ِل ــك ِمم ــا ِف ــي ه ــذا املعن ــى,
و َع َل ــى َجن َّ ِوبْ ِهم ِ
ـسُ :نه ــي َع ـ ْـن َق ْتل َه ــاُ ،
وجع ــل َق ْت ُل َه ــا ُموجب ــاً
َوكذ ِل ــك النف ـ ُ
ِ
ِ
ََ َ ََ ْ َ
ل ْلق َ
ـاص ُم َت َو َّع ـ ًـدا
صـ
ـف ِم ـ َـن
ِ ْ َِ
عليه...ووج ـ َـب عل ــى ْال َخا ِئ ـ ِ
ِ
ُ ّ ََ
َ
َّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
امل ــو ِت س ــد رم ِق ـ ِـه ِب ــك ِل ح ــال ٍل وح ــر ٍام ِم ــن امليت ـ ِـة وال ــد ِم
َ
َ
ْ
َ َ ْ َ ُ َ َْ
ض ــاف ِل َه ــذا امل ْع َن ــى،
َول ْح ـ ِـم ال ِخنـزي ـ ِـرِ ،إل ــى َس ــا ِئ ِر م ــا ين
َ َ
َ ْ َ َ ً ُ ُ َ َّ َ َ
َْ
الص ــال ِة َوت ْح ِري ـ َـم الق ْت ـ ِـلَ ،و َهك ــذا
ع ِلمن ــا ي ِقي ــنا وج ــوب
ْ َ َّ
َّ
َ
َ
ََ
اع ـ ِـد الش ـ ِـريع ِة.
س ــا ِئ ُر األ ِدل ـ ِـة ِف ــي قو ِ
َ َ َ َْ َ ُْ
ص ــو ُل م ـ َـن ْال ُف ـ ُـروع؛ إ ْذ َك َان ــت ْال ُف ـ ُـر ُ
األ ُ
وع
ِ
ِ
ِ
ُو ِب ْه ـ َـذا َ ًامت ـ َـاز ِت َ ْ َ َّ َ َ َ ِ
آخ ـ َـذ ُم َع َّي َن ــةَ ،ف َبق َي ــتْ
َ ٍ ُْ ِ
م َس ــت َ ِندة ِإل ــى آح ـ ِـاد األ ِدل ـ ِـة َو ِإل ــى مَّ ِ
ُ
َعل ــى أ ْ
ص ِل َه ــا ِم ـ َـن ِاال ْس ـ ِت َن ِاد ِإل ــى الظ ـ ِ ّـنِ ،ب ِخ ــال ِف األص ــو ِل؛
ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
َ َّ ْ ُ َ ٌ
ـات األ ِدل ِة ِب ِإطال ٍق،
َف ِإن َه ــا َمأخ ــوذة ِم ِ َن اس ْ ـ ِتقر ِاء مقتضي ـ ِ
ْ َ َ َ
ُ ُ
ـوص»(.)5
ال ِم ــن آح ِاده ــا عل ــى الخص ـ ِ
ّ
فبالنظ ــر إل ــى م ــا أورده الش ــاطبي م ــن نص ــوص ف ــي
االس ــتقراءُ ،يس ــتنبط منه ــا:
ّأن االس ــتقراء ي ــرتقي إل ــى مرتب ــة ّ
الدلي ــل ف ــي إف ــادة العلم
فه ــو ن ـ ٌ
ـوع م ــن أنواع التوات ــر ف ــي إف ــادة القطع.
فكون ــه يفي ــد القطع ُينظر فيه م ــن جانب ثبوت األدلة،
ل ّ
الش ــريعة اكتس ــبت ّ
خاصي ــة القط ــع م ــن
فمث ــال أص ــو
خ ــالل اس ــتقراء مقتضي ــات األدلة بإط ــالق؛ على عكس
ّ
الف ــروع املس ــتندة إلى آح ــاد األدلة.
( ) الجيـزانـي ،تهذيب املوافقات ،ص 6
( )4سورة البقرة4 :
( )5الشاطبي ،املوافقات ،ج :ص 2-
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كم ــا ّأن اس ــتقراء نص ــوص الش ــريعة ف ــي إف ــادة الوجوب
والحرمة وغي ــرها من أقس ــام الحكم الش ــرعي ،يقت�شي
ِ
ّ
ّ
الوق ــوف عل ــى س ــياق النص ــوص املتضمن ــة للم ــدح
وال ــذم ،أو ْ
الوع ــد والوعي ــد.
ً
وق ــد رأي ــنا س ــابقا ،كي ــف جع ــل -الش ــاطبي رحم ــه هللا
ّ
دلي ــل األم ــر بالص ــالة ،وم ــا يحت ــف ب ــه م ــن قرائ ــن ف ــيّ
ّ
إف ــادة الوج ــوب؛ ك ــورود امل ــدح وال ــذم ف ــي س ــياق الح ــث
عل ــى ّ
الص ــالة والتحذي ــر م ــن تضييعها وإجبار املكلفي ــن
عل ــى القي ــام بالص ــالة ف ــي ّ
كل األح ــوال.
ّ
يتعل ــق أيض ــا بحف ــظ النف ــس ّ
والنه ــي ع ــن إلح ــاق
وم ــا
ّ
الض ــرر به ــا ،وم ــا يحت ــف بذل ــك م ــن أم ــور؛ كتن ــاول
ً
اإلنس ــان م ــا يس ـ ّـد ب ــه ّ
الرمق ف ــي حالة االضط ـرار حفاظا
عل ــى ّ
النف ــس م ــن اله ــالك.
ّ
املطل ــب الثال ــث :بي ــان إضاف ــات الش ــاطبي األصولي ــة
م ــن خ ــالل االس ــتقراء و إب ــرازبع ــض فوائده:
ً
س ــنرى ف ــي ه ــذ املبح ــث ،جانبا م ــن اإلضاف ــات األصولية
للشاطبي في عالقة االستقراء بالعموم املعنوي ،وكيف
ّ
أثب ــت الش ــاطبي العموم املعنوي عن طريق االس ــتقراء؛
حي ــث ّ
توس ــع الش ـ ُّ
ـاطبي عل ــى -خ ــالف األصوليي ــن -ف ــي
التك ـرار ّ
مفه ــوم العم ــوم املعن ــوي واشتـ ـراطه َّ
والتأكي ــد
واالنتش ــار ف ــي قبوله.
فم ــن إضافات الش ــاطبي ف ــي االس ــتقراء ،إثباته ُ
للعموم
املعن ــوي الت ــي تضافرت األدلة عل ــى قطعيته؛ وفي ذلك
يقول الشاطبي:
َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
ـية ت
ضاف ـ َـر ْت َعل ــى َم ْع ًن ــى َو ِاح ـ ٍـد َح َّت ــى
َ «جمل ــة أ ِدل ـ ٍـة ْظن ـ ْ ٍ
َ
َ
أف ـ َـاد ْت ِفي ـ ِـه القط ـ َـع»( ).
ثم ُي ّبين الشاطبي معنى التواتـر املعنوي وكيف ّ
السبيل
ّ
إل ــى إثبات ــه؛ حيث إنه لم ُيثب ــت من خالل وقائع خاصة؛
ب ــل ثب ــت م ــن خ ــالل اس ــتقراء نتائ ــج ه ــذه الوقائ ــع وه ــو
ّاتفاقه ــا ف ــي الحك ــم عل ــى املس ــألة؛ كإثبات ُ
«ج ــود حاتم»
ّ
الكل ــي ال ــذي تـرس ــخ ف ــي ذه ــن ّ
الس ــامع م ــن
وه ــو املعن ــى
خ ــالل اس ــتقرائه للوقائ ــع املختلفة.
21

( ) املصدر نفسه ،ج :ص 28

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

ل ّ
الش ــاطبي ف ــي ذل ــك« :أن ّ
التوات ــر ْ
املعن ــوي ه ــذا
يق ــو
َ َ ً َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ
ُ
اإلط ــال ِق
معن ـ َـاه؛ ف ـ َ ْـإن ج ــود ح َا ِت ـ ٍـم ْمث ــال ِإنم ــا ثب ـ َـت ع َل ـ ْـى ِ
ْ
ْ
َ َ
ُُ
ـص،
ِم َـ ْـن غي ـ َـر تق ِي َي ـ ٍـد ،وعل ـ َـى ّالعم ـ َ ُِ
ـوم ِم ـ ُـن ْغي ــر تخ ِص ْي ـ َ ٍَ
اص ـ ٍـة ُمت َع ــد َدة تف ــوت ال َح ْ
بنق ــل َوقا ِئ ـ َـع خ َّ
ص ـ َـرُ ،مخت ِلف ٍة
ِ
ٍ
ِ ِ
ص َل ــتْ
ف ــي ْال ُو ُق ــوعُ ،م َّتف َق ــة ف ــي َم ْع َن ــى ْالج ـُ
ـود؛ َح َّت ــى َح َّ
َ ِ
ِ ُ ِّ ٍ ِ
ِ
ً
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ًّ
ِللس ـ ِـام ِع معن ــى ك ِلي ــا ح ِك ــم ِب ـ ِـه عل ــى حات ــم وه ــو الج ــود،
ْ َ
ول ــم يك ــن خص ــوص ْال َو َقائ ــع َقاد ًح ــا ف ــي َ
اإلف ـ َـاد ِة،
ه
ـذ
ـ
ه
ِ
ِ
َ َ َ َ ِْ ِ ِْ ِ
ّ ِ ًََ
ََ َ َ
ْ
َّ َ َ
الدي ـ ِـن مث ــال
فكذ ِل ــك ِإذا ف َرض ُن ــا أن َرف ـ َـع الح ـ َـر ِج ِف ــي ِ
َ
يغ ــة ُع ُم ــوم؛ فإ َّن ــا َن ْس ـ َـتف ُ
َم ْف ُق ـ ٌ
يد ُه ِم ـ ْـن َن ـ َـو ِاز َل
ـود ِفي ـ ِـه ِص
ِ
ٍ
ِ
ُ َ َ ّ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ ْ
متع ــددة خاص ــة ،مختلفة الجه ــات متفقة في أ
ص ِل َرف ِع
ْ َ َ ِ ٍ َ َ َ ٍ َ َ ْ َ ِ ِ ُّ ِ َ ُ ِ َ ِ ْ َ ٍ َ ِ َ َّ َ َ
الح ــر ِج ،كم ــا ِإذا وجدنا الت ــيمم ش ـ ِـرع ِعند مش ــق ِة طل ِب
الص ـ َـال َة َقاع ـ ًـدا ع ْن ـ َـد َم َش ـ َّـقة ْالق َي ــامَ ،و ْال َق ْ
ْاملَ ـ ِـاءَ ،و َّ
ص ـ َـر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ـ َـفر َ
...و ْال َع ْف َو ف ــي ّ
َو ْال ِف ْط ـ َـر ف ــي َّ
الص َي ــام َع َّم ــا َي ْع ُس ــرُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ََ
ْ ُ ِ ْ ُ َ ِ ُْْ َ َ ُ
ْ
َ
ات كغب ـ ِـار الط ِري ـ ِـق ونح ـ ِـو ِه،
َِاالحتـ ـراز ِمن ــه ِم ــن املف ِط ــر ِ
ُ ْ َّ َ
َ
ص ــدُ
ْ
ص ـ ُـل م ــن َم ْج ُموع َه ــا ق ْ
ًّ َ ْ ُ
ِإل ــى جزِئي ـ ٍ
ـات ك ِْثي ـ َـر ٍة ِج ـ َـدا يح ُ ِ ْ َ ْ ِْ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
الش ـ ِـار ِع ِل َرف ـ ِـع الح ـ َـر ِج؛ ف ِإنا نحك ُم ِب ُم َطل ِق َرف ـ ِـع الح َر ِج ِفي
ْ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ٌ َ
ً
ْ َْ َ ُ ّ
ـوم ل ْف ِظ ٌّي،
اب ك ِل َه ــاَ ،ع َم ــال ِب ِاالس ـ ِتقر ِاء ،فكأنه عم ـ
األب ــو ِ
َف ــإ َذا ثب ــت اعتب ــار التوات ــر املعن ــوي؛ َث َب ـ َـت ف ــي ض ْمن ــه م ــاَ
ِ ِ ِ ِ
َ ِ
ُ
ْ
()2
نح ــن ِفي ـ ِـه» .
ّ
ث ـ ّـم إن ّاالس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي كمفه ــوم َدالل ــي،

يتـ ـرادف م ــع مصطل ــح العم ــوم املعن ــوي ،أو العم ــوم
الع ــادي ،فه ــي مس ـ ّـميات مختلف ــة ملدل ــول واح ــد وه ــو:
انتـ ـزاع معن ــى ّ
موح ــد م ــن عناص ــر مختلف ــة األغ ـراض.
ّ
وال ْ
وج ــه لذل ــك إال أن يك ــون ذل ــك املعن ــى املس ــتفاد ق ــد
تك ـ ّـرر ف ــي كل جزئي ــة مدروس ــة ،وال معن ــى َلتك ـراره مال ــم
ّ
ّ
يك ــن الش ــارع ق ــد أك ــد علي ــه ،ووج ــوده ف ــي كل جزئية هو
عي ــن انتش ــاره؛ لذل ــك ل ــم يت ـ ّ
ـردد الش ــاطبي في اشتـ ـراط:
التك ـرار والتأكيد واالنتش ــار في قب ــول العموم ( ) .يقول:
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ
وم ُمك َّر ًرا َوال ُمؤك ًدا َوال ُم ْنت ِش ـ ًـرا
«فأم ــا ِإن ل ــم يك ـ ِـن العم
فالتمس ــك بمجرده فيه نظ ــر؛ فال بدّ
ّ
ف ــي أب ــواب الفق ــه؛
َ
ِ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
ِم ــن البح ـ ِـث عم ــا يعا ِرض ــه أو يخ ِصصه؛ و ِإنم ــا حصل ِت
َّ ْ
َّ
الص ْن َف ْي ــن؛ َأل َّن َم ــا َح َ
الت ْفر َق ـ ُـة َب ْي ـ َـن ّ
التك ـ َـر ُار
ص ـ َـل ِفي ـ ِـه
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ـاف الق َرا ِئ ِن ِب ِه
اح ِتف ـ
والتأ ِكي ــد و ِاالن ِتش ــار ص ــار ظ ِاهره ِب
ِ
َّ َ
َ
َ َ َ َّ ّ ْ َ
ْ
َ
َ
اط ِع ال ِذي ال اح ِتمال ِف ِيهِ ،ب ِخال ِف
ص الق ِ
ِإلى منـ ـزل ِة الن ِ
( )2املصدر نفسه ،ج 4 :ص 59 -58 -5
( ) بن يميـنة ،حجية االستقراء في الكشف عن مقاصد الشريعة،
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َ
َ
َم ــا َل ـ ْـم َي ُك ـ ْـن َك َذ ِل ـ َـك َفإ َّن ـ ُـه ُم َع ـ َّـر ٌ
ض ِال ْح ِت َم ــاال ٍت؛ ف َي ِج ـ ُـب
ْ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ
َّ َ ُّ ُ
ـره
التوق ـ َـف ِف ــي القط ـ ِـع ِبمقتض ــاه حت ــى يع ــرض عل ــى غي ـ ِ
َو ُي ْب َح ــث ع ــن وج ــود معارض في ــه»( ).
ّ
وللش ــاطبي -رحمه هللاٌ -
نظر آخر في مبحث العموم ،أو
االس ــتقراء املعن ــويّ ،
فحجيت ــه وقطعيت ــه مكتس ــبة م ــن
ّ
التك ـرار والتأكي ــد واالنتش ــار ،ومس ـ ّ
ـتمدة م ــن احتف ــاء
ٌ
القرائ ــن وتوارده ــا؛ وه ــي قرائ ــن رافع ــة لصيغ ــة العم ــوم
إل ــى منـ ـزلة الن ــص القاط ــع ال ــذي ال يدخل ــه االحتمال.
ّ
للش ــاطبي -م ــن خ ــالل ه ــذا األم ــر -إثب ـ ٌ
ـات
كم ــا أن
َ َ
ألم ــر طامل ــا خ ــاض في ــه األصولي ــون وأكث ــروا في ــه م ــن
ّ
التفريع ــات واإليـ ـرادات ،وه ــي :ه ــل ُ
العم ــوم يدخل ــه
ّ
ّ
التع ــارض والتخصي ــص؟ ولع ـ ّـل عبارة الش ــاطبي أبي ــن
ْ
التعا ض ّ
ّ
والتخصيص؛
وأفه ــم في كون العم ــوم يدخله ر
ّ
إذا ل ــم يوج ــد ل ــه قرائ ــن تحتف به وتكس ــبه ق ــوة القطع
وت ـ ْـدرأ عن ــه ّ
كل احتم ــال.
ّ
وأم ــا ف ــي مس ــألة ورود االحتم ــال ف ــي صي ــغ العم ــوم،
ّ
ّ
فللش ــاطبي منه ـ ٌـج آخ ــر ف ــي ش ــأنه ،وه ــو التوق ــف ف ــي
القط ــع والتأك ــد م ــن إيج ــاده أو عدم ــه ،وعرض ــه عل ــى
نظائ ــره َلتبي ــان م ــا ي ـ ّ
ـرجحه والبحث عن وج ــود معارض
في ــه.
•من فوائد االستقراء وثمراته عند الشاطبي:
لق ــد س ــبق الق ــول ّإن م ــن ثم ـرات منه ــج االس ــتقراء

املعن ــوي عن ــد الش ــاطبي اس ــتخدامه ف ــي إثب ــات مقاص ــد
الش ــريعة وقطعي ــة حجيته ــا .فالش ــاطبي -رحم ــه هللا -لم
ْيقتصر على املقاصد الشرعية في بنائها على االستقراء
ً
املعن ــوي؛ ب ــل تج ــاوز األصوليي ــن في ذلك ،وأثب ــت طريقا
ًّ
آخ ــر يثب ــت ب ــه العم ــوم ف ــي أص ــول الفق ــه ،مس ــتدال ف ــي
ذل ــك باالس ــتقراء املعن ــوي ،س ـ ّـماه (العم ــوم املعن ــوي)
وف ــي ذل ــك يق ــول ف ــي ّأول فص ــل العم ــوم والخص ــوص (.)2
ّ ْ ُ َ ّ َ ُ َّ ُ َْْ ُ َ َ ْ ُ ُ
ـوم
«وال ب ــد ِم ــن مق ِدم ـ ٍـة تب ِي ـ ْـن املقص ـ ْ َـود َ ِم ــن َالع َم ـ َ ُِ
َو ْال ُخ ُ
ههن ــا ،وامل ـر ُاد ال ُع ُم ـ ُ
ص ــوص ُ
ـوم امل ْعن ـ ِـو ُّي ،كان ل ــه
ِ
( ) الشاطبي ،املوافقات ،ج 4 :ص 0
( )2عاشور ،الثابت واملتغيـر في فكر اإلمام أبي إسـحاق الشاطبي،
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َّ َ
َ
وص ـ ٌـة َأ ْوَالَ ،ف ــإ َذا ُق ْل َن ــا ف ــي ُو ُ
ص َ
يغ ـ ٌـة َم ْخ ُ
ِص
الص ــال ِة
ـوب
ـ
ج
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ ْ َ
َْ َ َ َ َْ َ َ َ
ْ
ـره:
أو غي ــرها ِم ــن الو ِاجب ـ ِ
ـات وَ ِف ــي َتح ِري ـ َ ِـم الظل ـ َِـم أوْ غ ْيَ ـ ِ
َّ ُ َ ٌّ َ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
َ
اإلطال ِق
ـام ف ِإ َّن َم ــا َم ْع َن ــى ذ ِل ــك أن ذ ِل ــك ث ِاب ـ َـت عل ــى
ِإن ــه ع ـ
ِ
ْ
َْ َ ً ََ
َ ُ
َ
ُ
ُ
َوال ُع ُم ـ
ـوم أوال؛ ِبن ــاء عل ــى
ـومِ ،بد ِلي ـ ٍـل ِفي ـ ِـه ِصيغ ــة عم ـ
ٍ
ِ
ََ
ُ
َ ْ َ َّ َ ْ ُ
أ َّن األ ِدل ــة امل ْس ـ َـت ْع َملة ُه َن ــا ِإ َّن َم ــا ِه ـ َـي ِاال ْس ـ ِت ْق َرا ِئ َّية،
َْ ْ ْ ْ
َ
ْ
ّ
وع َه ــا القط ـ َـع ِبال ُحك ـ ِـم َح ْس ـ َـب َما ت َب َّي ـ َـن ِف ــي
املحصل ــة ِب َمج ُم ِ
ُْ ِ
َ ّ
َ
( )
ـات » .
املق ِدم ـ ِ
ْ
«ال ُع ُم ُ
وم
وي ــزيد األم ــر وضوح ـ َـا ف ــي موض ــع آخ ــر فيق ــول:
ْ
َ
ُُ
َ ََ َ َ َ َْ َ ُ ْ َُْ َ ْ َ
ـوم
ِإَ َذا ث ْب ــت؛ ف َـ ُـال ي َل ــز َم أن يثب ــت ِم ــن ِجه ـ ِـة ِصي ـ ِـغ العم ـ ِ
فق ــط؛ َب ـ ْـل ل ــه ط ِريق ـ ِـان:
ّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ُ َ َ
َأ َح ُد ُه َ
ور ِف ــي كال ِم
الصي ــغ ِإذا وردت ،وه ــو املش ــه
ـا:
ـ
م
ُْ ِ
َأ ْه ــل األ ُ
ل
ص ــو ِ .
ِ
َّ
َْ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َوالثان ــيَ :اس ـ ِتقراء موا ِق ـ ِـع املعن ــى حتى يحص ــل ِمنه ِفي
ّ ْ ْ ٌ ُ ّ ٌّ َ ٌّ َ
ْ ْ
ـام؛ ف َي ْج ـ ِـري ِف ــي ال ُحك ـ ِـم َم ْج ـ َـرى
الذه ـ ِـن أم ــر ك ِل ــي ع ـ
ِْ
ُْ ْ َ َ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
()4
الصي ـ ِـغ» .
ـوم املس ــتف ِاد ِم ــن ِ
العم ـ ِ
كم ــا ذك ــر الش ــاطبي -رحم ــه هللا -م ــن فوائد االس ــتقراء،
االكتف ــاء بالقاع ــدة املس ـ ْ
ـتقراة بتطبيقها عل ــى ما يدخل
تحته ــا وع ــدم االحت ــياج إل ــى دليل خ ــاص للنازلة(.)5
ُْ
َ ََ
ق ــال ف ــي مس ــألة العم ــوم«ِ :إذا تق ـ َّـر َر ْت ِع ْن ـ َـد امل ْج َت ِه ـ ِـد،
َّ
ُث ـ َّـم ْ
اس ـ َـت ْق َرى َم ْع ًن ــى َع ًّام ــا م ـ ْـن َأ ِد َّل ـ ٍـة َخ َّ
اص ـ ٍـةَ ،واط ـ َـر َد ل ــه
ِ
َ َ
َ
َ ّ َ
ذل ــك املعن ــى؛ ل ـ ْـم َي ْف َت ِق ـ ْـر َب ْع ـ َـد ذ ِل َك ِإل ــى َد ِل ٍيل خ ـ
ـاص َعلى
ٍ
َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ً
ُخ ُ
صـ
اصة
ـوص نا ِزل ٍة ت ِع ــن؛ بل يحكم عليها و ِإن كانت خ
ِ
ب ُّ
الد ُخول َت ْح َت ُع ُموم ْاملَ ْع َنى ْاملُ ْس َت ْق َرى م ْن َغيـر ْ
اع ِت َب ٍار
ِ
َِ
ِ
ِ
ْ َ
َ
()6
ـره» .
ـاس أو غي ـ ِ
ِب ِقي ـ ٍ
•بيانه لبعض آثار ْإهمال االستقراء:
َ َ
ْ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ
ـات ِ َإل ــى َه ــذا
يق ــول الش ـ
ـاطبي« :وق ــد أدى ع ـْ ُـد ُم ِاالل ِتف ـ َ ِ
َ
َْ
َ
َّ َ ْ نَ
ْ
َ
َ
َ
األ ْ
ـض األ ُ
ص ــل ...إ َل ــى أن ذه ـ َـب ب ْع ـ ُ
ص ِول ِّيي ــن ِإل ــى أن ك ــو
ْ ْ َ ِ ِ ُ َّ ً َ َ َ ْ ٌّ ْ َ
ْ
َ
َ
ْ
اإلجم ـ ِـاع حج ــة ظن ــي ال قط ِع ــي؛ ِإذ ل ــم َي ِج ــد ف ــي آح ــاد
َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ
ِ ّ
األدل ــة بانفراده ــا م ــا ي ِفي ــده القط ــع ،ف ــأداه ذ ِل ــك ِإل ــى
( ) الشاطبي ،املوافقات ،ج 4 :ص
( )4املصدر نفسه ،ج 4 :ص 5
( )5السنو�شي ،االستقراء وأثـره في القواعد األصولية والفقهية
دراسة نظرية تطبيقية ،رسالة ماجستـيـر ،ص 66 - 65 - 64
( )6الشاطبي ،املوافقات ،ج 4 :ص 65-64
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ُ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ
ـال َأ ْي ً
األ َّم ـ ِـة َو َم ـ ْـن َب ْع ـ َـد ُهَ ،و َم ـ َ
ض ــا
مخالف ـ ِـة م ــن قبل ــه ِم ــن
ْ َْ
َ
ْ َ َّ َّ
َ
َ
ْ
َّ
ـرك َ ِاالس ـ ِتدال ِل ِباأل ِدل ـ ِـة اللف ِظي ـ ِـة
ِبق ـ ْـو ٍم آخ ِري ـ َـن ِإل ــى ت ـ
ِ
َْ
ْ َْ
ْ
َ
األ ْخ ـ ِـذ ب ُأ ُم ـ َ َّ
اإل ْج َم ـ ِـاع َعل ــى
ِف ــي
ِ َ َ ٍ
ـور َع ِادي ـ ٍـة ،أ ِو ُ ِ َاالس ـ ِت َدال ِل ْ ِب ِ
ْاإل ْج َم ــاعَ ،وكذل ــك َم َس ــائ ُل أخ ـ ُـر غي ــر اإل ْج َم ــاع َع ـ َـرضَ
ِ
ِ َ ِ َ ِ
ِ
ٌ
ـيةَ ،وه َي َق ْطع َّي ٌة ب َح َس ــب َه َذا الت ِـرت ــيب منَ
ِف َيه ــا أ َّن َه ــا ظن ـ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ِاال ْس ـ ِت ْدال ِل»( ).
الناظ ــر فيم ــا ْأورده الش ــاطبي يج ــد ّ
ّإن ّ
التأصي ــل
ًّ
جلي ــا لدلي ــل االس ــتقراء؛ ومل ــا ل ــه م ــن آث ــار
والتأس ــيس
ّ
َ
ونتائ ــج؛ فأن ــت تق ـرأ االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي وتتقل ــب
ً ْ
ً
ف ــي ثنايا مباحث ــة ْتلمس الجانب َ
العملي باديا وملموس ــا.
مبنى هذا ّ
وق ــد تمي ــز الش ــاطبي بذك ــر ْ
الدليل وتأسيس ــه
ّ
للقواع ــد الكلي ــة ،فاالس ــتقراء ال ّ
يحق ــق ثمرت ــه إال إذا
ت ــم ّ
الرب ــط بي ــن الجزئي ــات والكليات؛ حيث ّإن تأس ــيس
ّ
الكلي ــة ل ــن تت ـ ّـم ْ
بمع ــزل ع ــن ّ
تتب ــع الجزئي ــات؛
القواع ــد
ّ
ً
ّ
ْ
فالكل ــي ل ــم يك ــن لدي ــنا معلوم ــا إال بتصف ــح الجزئي ــات.
ث ـ ّـم ّإن -الش ــاطبي رحم ــه هللا -ل ــم يغف ــل ذك ــر فوائ ــد
االس ــتقراء وأث ــره ،فاس ــتقراء املعن ــى الع ــام عن ــده م ــن
ّ
ْ
أدل ــة خاص ــة مغ ـ ٍـن ع ــن إيـ ـراد دلي ــل خ ــاص بش ــأن نازل ــة
تن ــز ُل؛ ب ــل يكف ــي ف ــي ذل ــك -حس ــب رأي ــه -بعم ــوم املعن ــى
املس ــتقرى؛ حي ــث أف ــاد القط ــع م ــن خ ــالل ت ــوارد األدل ــة
ف ــي ش ــأن املس ــألة امل ـراد تحقي ــق املن ــاط فيه ــا؛ وتقري ــره
له ــذه املس ــألة يغن ــي ع ــن َتك ـرار ّ
النظ ــر في املس ــائل الت ــي
حس ــم فيه ــا بدلي ــل قاط ــع املس ـ ْ
َ
ـتق ِرى م ــن عم ــوم املعن ــى.
فالش ــاطبي حي ــنما ذك ــر دلي ــل االس ــتقراء ّبي ــن أسس ــه
ومبان ــيه وأث ــره وم ــا يت ــرتب وع ــدم االلتف ــات إلي ــه؛ ثم ال
يقتصر عند هذا ّ
الحد؛ بل أبـرز خطوات املنهج العلمـي
ف ــي اقتف ــاء أث ــره؛ وذل ــك مل ــا س ــاقه م ــن مس ــائل ف ــي ش ــأنه
ّ
وربط ــه بالكش ــف ع ــن أس ـرار الش ــريعة ومقاصده ــا.
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الخاتمة
ّأوال :النتائج:
توصلت من خالل تناولي للبحث إلى ّ
قد ّ
النتائج اآلتـية:
ّ
االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي طري ـ ٌـق للوص ــول إل ــى ُحك ــم
ّ
الظ ــن ،فه ــو ّ
حجة
املس ــألةّ ،إم ــا باعتب ــار القط ــع أو
ْ
ّ
َّ
عن ــده ومس ــل ٌم ب ــه ف ــي إف ــادة القط ــع واللزوم.
ّ
ّ
ّ
االس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي يتس ــم بالش ــمول ف ــي
ّ
مجاالت ــه ،فه ــو يش ــمل جان ــب األدل ــة وم ــا ي ــنضاف
إليه ــا القرائ ــن.
ً
ّ
جع ــل الش ــاطبي م ــن االس ــتقراء دلي ــال ف ــي إثب ــات
ْ
ّ
مقاص ــد الش ــريعة والج ـ ْـزم بقطعيته ــا ،يتجل ــى ذل ــك
ّ
م ــن خ ــالل -توظيف ــه لالس ــتقراء ف ــي إثب ــات كلي ــات
ّ
الش ــريعة وم ــا ّ
تضمنت ــه م ــن مصال ــح للعب ــاد.
ّ
توس ـ ُـعه ف ــي توظي ــف االس ــتقراء ف ــي ج ـ ّـل املباح ــث
األصولي ــة؛ كمس ــائل العموم واألم ــر والنهي وإثبات
ّ
حجي ــة األدل ــة الش ــريعة.
ً
ٌ
ٌ
•وعموم ــا فاالس ــتقراء س ــمة ب ــارزة ف ــي كت ــاب
املوافق ــات.
ً ّ
ثانـيا :التوصيات:
ُ
أو�شي بما يلي:
إي ــالء ّ
األهمي ــة لالس ــتقراء عن ــد الش ــاطبي ف ــي عالقت ــه
ّ
الش ــريعة دراس ــة وبحث ـ ًـاّ ،
وتتب ــع مواط ــن
بمقاص ــد
اس ــتخدامه لالس ــتقراء ف ــي املباح ــث األصولي ــة،
ضم ــن كت ــاب «املوافق ــات».
ّ
ّ
الطري ــق ف ــي ّ
الدراس ــات الش ــرعية ف ــي
اعتم ـ ُـاد ه ــذا
مختل ــف فنونه ــا ملعرف ــة مقاص ــد الش ــارع؛ وذلك ملا
يفي ــده االس ــتقراء م ــن نتائ ــج قطعي ــة.

***
***
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عبدالواحد المسقاد

املصادرواملراجع
القرءان الكريم بـرواية ورش.
ابن منظور ،جمال الدي ــن ،لسان العرب ،بي ــروت :دار
ص ــادر ،ط 4 4 ، :ه.

االستقراء عند الشاطبي

الش ــاطبي ،أب ــو إس ــحاق ابـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى اللخم ــي
الغرناط ــي املالك ــي ،املوافق ــات ،تحقي ــق :عب ــد هللا دراز
عب ــد الس ــالم عب ــد الش ــافي محم ــد ،وزارة األوق ــافالس ــعودية ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،د.ط ،د.ت.

اب ــن يمي ــنة ،محم ــد ،حجية االس ــتقراء في الكش ــف عن
مقاص ــد الش ــريعة ،رس ــالة ماجستـي ــر ،جامع ــة أدرار:
الجزائ ــر2009/2008 ،م.

عاش ــور ،مج ــدي محم ــد محم ــد ،الثاب ــت واملتغي ــر
ف ــي فك ــر اإلم ــام أب ــي إس ــحاق الش ــاطبي ،دار البح ــوث
للدراس ــات اإلس ــالمية وإحي ــاء التـ ـراث -دب ــي ،ط، :
 42ه2002/م.

الجيـزان ــي ،محم ــد ب ــن حسي ــن ،تهذيب املوافق ــات ،دار
اب ــن الج ــوزي ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ط، :
صف ــر 42 ،ه.

الغزال ــي ،أبوحام ــد ،املس ــتصفى ،تحقي ــق :محم ــد
عبدالس ــالم الش ــافي ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ط، :
 99م.

الخادم ــي ،ن ــور الدي ــن مخت ــار ،االس ــتقراء ودوره ف ــي
معرف ــة املقاص ــد الش ــرعية( ،دراس ــة ف ــي بي ــان أح ــد
ط ــرق الكش ــف ع ــن مقاص ــد الش ــرع العزي ــز وأث ــره ف ــي
العص ــر الحال ــي) مكتب ــة الرش ــد -الري ــاض ،ط، :
 428ه200 /م.

الغفي ــص ،يوس ــف ب ــن محم ــد ،التعلي ــق عل ــى مقدمات
املوافق ــات ،د.م ،د.ن ،سلس ــة ال ــدروس امللق ــاة ف ــي
ال ــدورة العليم ــة ( ) 428 ،ه.

الريسون ــي ،أحم ــد ،نظري ــة املقاص ــد عن ــد اإلم ــام
الش ــاطبي ،املعه ــد العامل ــي للفك ــر اإلس ــالمي ،ط،5 :
 428ه200 /م.
السنو�ش ــي ،أحم ــد ،االس ــتقراء وأث ــره ف ــي القواع ــد
األصولي ــة والفقهي ــة دراس ــة نظري ــة تطبيقي ــة ،أص ــل
الكت ــاب رس ــالة ماجستـي ــر ،كلي ــة الش ــريعة الري ــاض،
دار التدمري ــة ،ط 4 0 ، :ه2009 ،م.
الش ــاطبي ،أب ــو إس ــحاق ابـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى األند�ش ــي،
االعتص ــام ،تحقي ــق :س ــليم ب ــن عي ــد الهيالل ــي ،دار اب ــن
عف ــان ،الس ــعودية ،ط 4 2 ، :ه 992 ،م.

فاديغ ــام ،مو�ش ــى ،أص ــول فق ــه اإلم ــام مال ــك أدلت ــه
العقلي ــة ،الري ــاض :دار التدمري ــة ،ط2009 ،2 :م.
القراف ــي ،القراف ــي ،أب ــو العب ــاس ش ــهاب الدي ــن أحم ــد،
ش ــرح تنقي ــح الفصول ف ــي اختصار املحص ــول ،تحقيق:
ط ــه عبدال ــرؤوف س ــعد ،ش ــركة الطباع ــة الفن ــية
املتح ــدة ،ط 9 ، :م.
م ــاء العيـن ــين ،أب ــو امل ـ ّ
ـودة الش ــريف ،املراف ــق عل ــى
املواف ــق ،ش ــرح نظ ــم مقاص ــد الش ــريعة م ــن املوافق ــات
للش ــاطبي ،د.م ،د.ن ،ط 429 ، :ه2008/م.

***

الش ــاطبي ،أب ــو إس ــحاق ابـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى األند�ش ــي،
املوافقات ،تحقيق :د :الحسيـن أيت سعيد ،منشورات
البشي ــر بنعطي ــة ،ط 4 8 ، :ه20 /م.
الش ــاطبي ،أب ــو إس ــحاق ابـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى اللخم ــي
الغرناط ــي املالك ــي ،املوافق ــات ،تحقي ــق :أب ــو عبي ــدة
مش ــهور ب ــن حس ــن آل س ــلمان ،دار ب ــن عف ــان ،ط، :
 99م.
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داللة اللفظ المركب َ
«ص ُدوق يَه ُم»
عند الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» ِ
دراسة تطبيقيَّة
د /عبدالعظيم خليل الدخري  -جامعة كردفان  -جمهورية السودان

الملخص:
ْ
لبيـــان الدَّ اللـــةِ االصطالحيَّة
هدفـــت هذه الدراســـة
ِ
«صـــدُ وق يَهِ ُ
للفـــظ المركـــب َ
ـــم» عنـــد الحافظ ابن
تمثلت مُ ْ
ُ
ْ
ـــكلة
ش
حجر في كتابه «تقريب التهذيب».
الدّ راســـة فـــي ،عُ ســـر فهـــم مقصـــود الحافـــظ ابن
ْ
تبايــــنت
حجـــر مـــن قوله« :صـــدوق يهـــم»؛ وبالتالي
ُ
ْ
َ
مـــن وُ
صف بلفظ «صـــدوق يهم» في
حديث
درجـــة
ِ
كتاب «تقريـــب التهذيب».
َّ
اتبـــع الباحـــث المنهـــج االســـتقرائي ،والتحليلـــي
َّ
وتوصلـــت
الوصفـــي؛ لتحقيـــق أهـــداف الدّ راســـة.
ُ
راســـة إلـــىَّ ،
الدّ
أن عدد الـــرواة الذيــــن وصفهم ابن
حجـــر بلفظ «صدوق يهم» فـــي «تقريب التهذيب»
بلغ عددهم أربعة وثمانــــين راوي ًاَّ .
وأن داللة اللفظ
المركـــب «صدوق يهم» ،تشيــــر إلى مقاربةٍ لوصف
َّ
الـــراوي ،بلفظيــــن
يتضمنـــان معانــــي مجموعـــةِ
ســـرَدها ُّ
ٍ
الن َّقاد لبيـــان حال الراوي
أوصـــاف،
وحاالت َ
ٍ
ور وايته.
وقـــد ســـلك الحافظ ابـــن حجر هـــذا المســـلك في
كتابـــه «تقريـــب التهذيـــب» في عبـــارات غيــــر هذه،
فلخـــص أقوال ُّ
َّ
النقاد بعد سبــــره ألحاديـــث الرواة
قبول
تحمل ركنــــي
فـــي عبـــارة واضحـــةٍ وصريحـــةٍ ،
ُ
َ
الحديـــث؛ ليتــــرك بعـــد ذلك المجـــال للباحثيــــن في
النظـــر فـــي أحاديثهم من حيـــث المتابعـــة والتفرد؛
ومـــن َّ
ثـــم معرفـــة ضبْ طهم مـــن عدمه.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى ّ
َّ
أن اللفـــظ «يهم» يعنــــي
َّ
أن الـــراوي وقـــع -غيــــ َر متعمدٍ -في أخطاءٍ يسيــــرةٍ
األحاديـــث بجانب مـــا روى من
قليل مـــن
فـــي عـــد ٍد
ِ
ٍ
أحاديث كثيــــرةٍ مســـتقيمةٍ وثابتة .وغالبـــ ًا ما تكون
ُ
الغفلـــة اليسيــــرة
أســـباب وقوعـــه فـــي الخطـــأ
َّ
والش ُ
ـــك (االضطـــراب) ســـيما إذا روى الراوي من
حفظـــه وكان صاحـــب كتـــاب.
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الكلمـــات المفتاحيَّـــة :داللـــة ،االصطالحيَّـــة،
َصـــدُ وق ،ابـــن حجـــر ،يَهِ ُ
ـــم.


Abstract:
This study aimed to clarify the idiomatic
connotation of the compound word
»Saduq Yahm« according to Al-Hafiz Ibni
Hajar in his book »Taqreeb Al-Tahdheeb«.
The problem of the study was represented
in the difficulty of understanding the
intent of Al-Hafiz Ibni Hajar from his saying:
»Saduq Yahm«. The study followed the
inductive and descriptive method. Finally
the study found out that, the meaning of
the compound word »Saduq Yahm« refers
to an approach to describing the narrator,
with two words that include the meanings
of a group of descriptions, and cases. Also
«the study found that the word »Yahm
means that the narrator unintentionally
made minor mistakes in a few hadiths
besides what he narrated.
Keywords: Idiomatic, connotation, Saduq,
Ibni Hajar, Yahm.

داللة لفظ «صدوق يهم»
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مقدمة
والصالة َّ
الحمد هلل ر ّب العاملي ــنَّ ،
والس ــالم على
أش ــرف املرسلي ــن ،س ـ ّـيدنا ّ
ونبين ــا َّ
محم ــد علي ــه أفض ــل
َّ
الص ــالة وأت ـ ّـم التس ــليم وعل ــى آل ــه وصحب ــه أجمعي ــن،
وبعد،
ّ
َّ
النبوي ــة؛ ب ــذل
فإن ــه ف ــي إط ــار خدم ــة الس ـ َّـنة
العلم ــاء ّ
املحدث ــون الغال ــي والنفيسَّ ،
وكرس ــوا جهودهم
وأوقاته ــم م ــن أج ــل ال ـ ّ
ـذب عنه ــا ،حت ــى ص ــارت َّ
نقي ــة م ــن
َّ
الدخي ــل ،كالث ــوب األبي ــضُ ،يعظ ــم في النظر صغي ـ ٌـر َما
ّ
يدن ُس ــه ،فأسس ــوا لها علوم الحديث بقواعد وأصول،
وكان ِم ـ ْـن َّأول ه ــذه العل ــوم وأب ــرزها عل ــم الج ــرح
والتعدي ــل ال ــذي عن ــى بال ــرواة وتتب ــع أحواله ــم ،بطريق ــة
َّ
فري ــدة ف ــي نوعه ــا ،ومتمي ــزة بمنهجه ــا ،قلم ــا نج ــد له ــا
مثي ــال ف ــي حف ــظ التـ ـراث.
مشكلة ّ
الدراسة:
تتمث ــل مش ــكلة ّ
الدراس ــة ف ــي ُعس ــر فه ــم مقصود
الحاف ــظ اب ــن حج ــر م ــن قوله« :ص ــدوق يه ــم» ،ونحوها
م ــن األلف ــاظ املركب ــة الت ــي أورده ــا ف ــي كتاب ــه «تقري ــب
التهذي ــب»؛ وبالتال ــي تباي ــن درج ــة حديث من وصف من
الرواة بلفظ َ
«صدوق َي ِه ُم» عند كثي ـ ٍـر من الباحثي ــن في
عل ــوم الحديث ّ
والس ــنة.
أهمية ّ
َّ
الدراسة:
أهمي ــة ه ــذه ّ
ْتنب ـ ُـع َّ
الدراس ــة ف ــي محاولته ــا معالجة
لبس يعت ــري مفهوم لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل،
ُ ٍ
أطل ــق على كثي ـ ٍـر م ــن رواة الحديث.
أهداف ّ
الدراسة:
ته ــدف ه ــذه ّ
َّ
منهجي ــة الحاف ــظ
الدراس ــة لبي ــان
اب ــن حج ــر ف ــي اس ــتخدامه لأللف ــاظ املركب ــة ،ومعرف ــة
االصطالحي ــة من خالل اللفظ املركب َ
َّ
«صدوق
داللته ــا
َي ِه ــم» ،ال ــوارد ف ــي كتاب ــه «تقري ــب التهذي ــب».
منهج ّ
الدراسة:
َّاتخ ــذ الباح ــث املنه ــج االس ــتقرائي ،والتحليل ــي

الوصف ــي لتحقي ــق أه ــداف ّ
الدراس ــة.
خطة ّ
الدراسة:
ّ
ـتة مح ــاور عل ــى النح ــو
تأت ــي ه ــذه الدراس ــة ف ــي س ـ ِ
التالي:
مقدمة.
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر.
نبذة مختصرة عن «تقريب التهذيب».
ُ
املعن ــى اللغ ــوي واالصطالح ــي للف ــظ املرك ــب
«ص ــدوق يه ــم».
مفهوم األلفاظ املركبة.
ً
ً
معنى صدوق لغة واصطالحا.

معنى يهم في اللغة وفي استخدام ُّ
الن َّقاد.

ال ــرواة الذي ــن أطل ــق عليه ــم الحاف ــظ اب ــن حج ــر
«ص ــدوق يه ــم».
دراس ــة تطبيقي ــة عل ــى بع ــض م ــن ال ــرواة الذي ــن
وصف ــوا بلف ــظ «ص ــدوق يه ــم».
َّ
تطبيقية على تـرجمة حميد بن زياد:
دراسة
من َّوثق حميد بن زياد من ُّ
الن َّقاد:

ضعف حميد بن زياد من ُّ
من َّ
الن َّقاد:
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حمي ــد ب ــن زي ــاد ف ــي «تقري ــب
التهذي ــب»:
ُ
األحاديث التـي أ ْ
نكرت على حميد بن زياد:
تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد:
َّ
تطبيقية على تـرجمة حاتم بن إسماعيل
دراسة

املدنـي:
من َّوثق حاتم بن إسماعيل املدنـي من ُّ
الن َّقاد:
م ــن َّ
ضع ــف حات ــم ب ــن إس ــماعيل املدن ــي م ــن
ُّ
الن َّق ــاد:
ق ــول اب ــن حجر في حاتم بن إس ــماعيل املدن ــي في
«تقريب التهذيب»:
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مجلة بحوث الشريعة

األحادي ــث الت ــي ُأنك ـ ْ
ـرت عل ــى حاتم بن إس ــماعيل
املدنـي:
تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املد نـي:
َّ
تطبيقية على ت ــرجمة إس ــماعيل بن عبد
دراس ــة
ُّ
الرحمن السدي:
من َّوثق إس ــماعيل بن عبد الرحمن ُّ
الس ــدي من
ُّ
الن َّقاد:

م ــن َّ
ضع ــف إس ــماعيل بن عبد الرحمن ُّ
الس ــدي
م ــن ُّ
الن َّقاد:
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن
ُّ
الس ــدي:
األحادي ــث الت ــي ُأنك ـ ْ
ـرت عل ــى إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي:
تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي:
الخاتمة ،وتتضمن النتائج والتوصيات

***
املبحث األول:
تـرجمة مختصرة عن الحافظ ابن حجر
وكتابه
املطلب األول :نسبه ومولده ونشأته(((:
ه ــو أحم ــد ب ــن علي ب ــن محمد بن محم ــد بن علي
اب ــن أحم ــد إم ــام األئم ــة ،حاف ــظ عص ــره ،الش ــهاب أب ــو
الفض ــل العسقالن ــي األص ــل ،املص ــري املول ــد واملنش ــأ
وال ــدار والوف ــاة ،الش ــافعي ،ويع ــرف باب ــن حج ــر ،وه ــو
لق ــب لبع ــض آبائ ــه .ول ــد ف ــي الثان ــي عش ــر م ــن ش ــعبان
ً
سنة ثالث وسبعي ــن وسبعمائة بمصر ،ونشأ بها يت ــيما
ف ــي كن ــف أح ــد أوصيائ ــه ،فحف ــظ الق ـرآن وه ــو اب ــن
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( ) انظر :الس ــخاوي“ ،الضوء الالمع ألهل القرن التاســع” 6 :2 ،؛
ويوســف بــن تغــري« ،املنهــل الصافــي واملســتوفى بعــد الوافــي» :2 ،؛
واألصفون ــي« ،لحــظ األلحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ» ،ص2 4 :؛
والفا�شــي« ،ذيــل التقييــد فــي رواة الســنن واألسان ــيد». : 52 ،
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تس ــع ،وحف ــظ العم ــدةَّ ،
وألفي ــة اب ــن العراق ــي ،والح ــاوي
الصغي ــر ،ومختص ــر اب ــن الحاج ــب األصل ــي وامللح ــة
وغي ــرها ،وقال الشعر الكثي ــر املليحَّ .
ثم حبب هللا إليه
طل ــب الحدي ــث ،فأقب ــل علي ــه ،وس ــمع الكثي ــر بمص ــر
وغي ــرها ،ورح ــل وانتق ــى ،وحص ــل وس ــمع بالقاه ــرة.
وم ــن أش ــهر مؤلفات ــه «تغلي ــق التعلي ــق» ،ومنه ــا
كتاب ــه املس ــمى «لس ــان امليـ ـزان» ،ومختص ــر تهذي ــب
الكم ــال للحاف ــظ امل ــزي س ـ َّـماه «تهذي ــب التهذي ــب»،
و«تخري ــج أحادي ــث الرافع ــي» ،و«اإلصاب ــة ف ــي تميي ــز
أس ــماء الصحاب ــة» ،وأعظ ــم كتب ــه الكب ــار ش ــرحه
للبخ ــاري ف ــي كتاب أس ــماه «فتح الب ــاري»َّ .
وأم ــا مؤلفاته
ً
الصغ ــار فكثي ــرة ج ــدا وم ــن محاس ــنها «نخب ــة الفك ــر في
مصطل ــح أه ــل األث ــر» جم ــع فيه ــا م ــن أن ــواع الحدي ــث
ً
زي ــادة عل ــى اب ــن الص ــالح ش ــيئا كثيـ ـرا.
املطلب الثانـي :وفاته ،وثناء األئمة عليه(:(2
في ذي القعدة سنة اثنت ــين وخمسي ــن وثمانمائة
واف ــاه أجل ــهُ ،
وصل ــي علي ــه بمصل ــى املؤمن ــين بالرميل ــة
خ ــارج القاه ــرة ،وكان ل ــه مش ــهد عظي ــم ،وكان مم ــن
حض ــر الص ــالة علي ــه الس ــلطان املل ــك الظاه ــر جقم ــق
وأتباع ــه ،ونق ــل نعش ــه إل ــى القراف ــة الصغ ــرى فدف ــن
فيه ــا بت ــربة بن ــي الخروب ــي .ورث ــاه جماع ــة م ــن الفض ــالء
واألدب ــاء النب ــالء منهم األديب ش ــهاب الدي ــن أبو الطيب
الحج ــازي ،وضم ــن مرثيت ــه ه ــذه األبي ــات:
كل الب ــرية للمن ــية
وقفوله ــا ش ـ ًـيئا فش ــيئاً

صائ ــره
س ــائره

والنف ــس إن رضي ــت ب ــذا ربح ــت وإن
ل ــم ت ــرض كان ــت عن ــد ذل ــك خاس ــره
وأن ــا ال ــذي راض بأح ــكام مض ــت
ع ــن ربن ــا الب ــر املهيم ــن ص ــادره
ق ــال األصفوان ــي« :وه ــو متع ــه هللا تعال ــى بط ــول بقائ ــه
إم ــام عالم ــة ،حاف ــظ محق ــق ،مت ــين الديان ــة ،حس ــن
( )2األصفوان ــي« ،لحــظ األلحــاظ بذيــل طبقــات الحفــاظ» ،ص:
( .2 5بتصــرف).

عبدالعظيم الدخري

األخ ــالق ،لطي ــف املحاض ــرة ،حس ــن التعبي ــر ،عدي ــم
النظي ــر ،ل ــم ت ــر العيون مثل ــه ،وال رأى هو مثل نفس ــه،
ج ــد ف ــي طل ــب العل ــوم وبل ــغ الغاي ــة القص ــوى ف ــي الكتابة
والكش ــف والق ـراءة».
املطل ــب الثال ــث :نب ــذة مختص ــرة ع ــن «تقري ــب
ا لتهذ ي ــب » :
يعتب ــر كت ــاب «تقري ــب التهذي ــب» الب ــن حج ــر زب ــدة
ً
كتاب ــه «تهذي ــب التهذي ــب» ال ــذي كان اختص ــارا لتهذي ــب
الكم ــال للم ــزي م ــع زي ــادات علي ــه .وخي ــر األوص ــاف م ــا
تج ــري عل ــى ألس ــنة أصاحبه ــاَ ،
فلنر تعري ــف الكتاب على
لس ــان صحاب ــه .ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر ف ــي مقدم ــة
َّ
تقري ــب التهذي ــب« :فإن ــي مل ــا فرغ ــت م ــن تهذي ــب «تهذيب
الكم ــال ف ــي أس ــماء الرجال» الذي جمع ــت فيه مقصود
ُ
وضممت
التهذيب ،لحافظ عصره أبي الحجاج املزي...
إلي ــه مقص ــود إكمال ــه ،للعالم ــة ع ــالء الدي ــن مغلطاي،
ً
مقتص ـرا من ــه عل ــى م ــا اعتب ــرته علي ــه ،وصححت ــه ،م ــن
مظانه ،من بيان أحوالهم أيضا ،وزدت عليهما في كثيـر
م ــن التـ ـراجم م ــا يتعجب من كث ــرته لديهما ،ويس ــتغرب
خف ــاؤه عليهم ــا ،وق ــع الكت ــاب املذك ــور م ــن طلب ــة الف ــن
ً
موقع ــا حس ــنا ،عن ــد املمي ــز البصي ــر ،إال َّأن ــه ط ــال إل ــى
ْأن ج ــاوز ثل ــث األص ــل« ،والثل ــث كثي ــر» ،فالتمس من ــي
بع ــض اإلخ ــوان ْأن أج ــرد له األس ــماء خاصة ،فلم أوث ــر
ذل ــك لقل ــة ج ــدواه عل ــى طالب ــي ه ــذا الف ــن ،ث ــم رأي ــت
ْأن أجيب ــه إل ــى مس ــألته ،وأس ــعفه بطلبت ــه ،عل ــى وج ــه
يحص ــل مقص ــوده باإلف ــادة ،ويتضم ــن الحس ــنى الت ــي
أش ــار إليه ــا وزي ــادة ،وه ــي :أنن ــي أحك ــم عل ــى كل ش ــخص
منه ــم بحك ــم يش ــمل أص ــح م ــا قي ــل في ــه ،وأع ــدل م ــا
وص ــف ب ــه :بألخ ــص عب ــارة ،وأخل ــص إش ــارة ،بحي ــث
ال ت ــزيد كل ت ــرجمته عل ــى س ــطر واح ــد غالب ــا ،يجم ــع
اس ــم الرج ــل واس ــم أبي ــه وج ــده ،ومنتهى أش ــهر نس ــبته
ونس ــبه ،وكن ــيته ولقب ــه ،م ــع ضب ــط ما يش ــكل م ــن ذلك
بالح ــروف ،ث ــم صفت ــه الت ــي يخت ــص به ــا م ــن ج ــرح أو
تعدي ــل ،ث ــم التعريف بعصر كل راو منهم ،بحيث يكون
قائم ــا مق ــام م ــا حذفت ــه من ذكر ش ــيوخه وال ــرواة عنه،
إال م ــن ال يؤم ــن لبس ــه .وباعتب ــار م ــا ذكرت ــه :انحص ــر لي
ال ــكالم عل ــى أحواله ــم ف ــي اثنت ــي عش ــرة مرتب ــة ،وحص ــر

داللة لفظ «صدوق يهم»

طبقاته ــم ف ــي اثنت ــي عش ــرة طبق ــة»...

( )

وتتض ــح للكت ــاب َّ
أهمي ــة كب ــرى ل ــدى العلم ــاء
ً
والباحثي ــن املهتمي ــن بعل ــوم الحدي ــث والس ـ َّـنة قديم ــا،
ً
وحديث ــا م ــن خالل ما كتب حوله من أبحاث ،ومقاالت.

***
املبحث الثانـي:
ُ
املعنى اللغوي واالصطالحي للفظ املركب
َ
«صدوق َوي ِهم»
املطلب األول :مفهوم األلفاظ املركبة:
ً
ه ــو جم ــع لفظي ــن أو عبارت ــين مع ــا ف ــي ر ٍاو واحد،
بحي ــث ي ــدل كل واح ــد منهم ــا عل ــى أح ــد ركن ــي قب ــول
ّ
وحجية روايت ــه ،وهما :العدالة والضبط .نحو
ال ـراوي،
ٌ
قٌ
ق ــول َّ
ٌ
الناق ــد ف ــي ال ـراوي :ع ــدل ضابط ،ص ــدو يخطئ،
ونحوهم ــا .ويعتب ــر الحاف ــظ اب ــن حج ــر العسقالن ــي من
ً
أكث ــر العلم ــاء املحدثي ــن اس ــتخداما لأللف ــاظ املركب ــة،
ف ــي كتاب ــه «تقري ــب التهذي ــب».
ً
ً
املطلب الثانـي :معنى صدوق لغة واصطالحا:
ً
لغة ،بكس ــر َّ
الصاد ،ضد الكذب ،وهو
الص ــدق
مطابق ــة الق ــول للحقيق ــة .يق ــال :رج ــل ص ــادق الخب ــر:
ص ـ ُـدوق املق ــال .ورج ـ ٌـل َ
صحي ــح النب ــأَ ،
ص ـ ُـدوق ،أبل ــغ
َ
الص ــادقّ ،
والص ِّدي ــق :املبال ــغ ِف ــي الص ـ ْـدقُ .ويق ــال:
م ــن َّ ِ
ِ
َ
ٌ
ـاف بك ْس ــر َّ
َه ـ َـذا رج ـ ُ
الص ــادَ ،م ْع َن ـ ُـاهِ :ن ْع ـ َـم
ـ
ض
م
ـدق
ـ
ص
ـل
ِ
ٍ َ
َِ َ
الرج ــل ُه ـ َـوَ ،و ْام ـ َـرأة ِص ـ ْـد ٍق كذ ِل ــك .وق ــال أب ــو منص ــور
َ َ َ
َ ُ َّ
َ
َ
اله ــروي«َ :وت ْف ِسي ــر ق ْوله﴿ :ق ْٰد ن ْعل ُم ِإ َّن ـ ُـه ل َي ْح ُزن َك ال ِذي
َّ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ّ َ َ َ َ َّ َّ َ َ
هَّللا
يقول ــون ف ِإن ُه ـ ْـم ال ُيك ِذ ُبون ــك ول ِك ــن الظ ِ ِاملي ــن ِ َبآي ـ ِ
ـات ُ ِ
َ
َ
َ َ ّ َ
َي ْج َح ـ ُـدون َ﴾(﴿ ،)2ال ُيك ِذ ُبون ـ َـك﴾ ،ال ْيق ـ ِـد ُرون أن َي ُقولوا
كذب ـ َ
َل ــك ف َيم ــا أ َنب ــأت ب ــه م َّم ــا ف ــي ُكتبه ــم ْ
ـتَ .ووج ــه آخ ــر
ُ َ َ
َ ُِ َ ّ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ
َّ
َ
﴿ال يك َ ِذبون ــك﴾ ،بقلوبه ــم أي يعلم ـ َـون َأن ــك ص ـ ِـادق.
ن َ َّ ُ َ ّ
ْ
ٌ
يكذبون ــك أي أن ــت ِع ْنده ــم
وجائ ــز أن يك ــو  :ف ِإنه ــم ال ِ
َ ٌ
ص ـ ُـدوق»( ).
( ) ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.24-2 :
( )2سورة األنعام ،اآلية. :
( ) الهــروي« ،تهذيــب اللغــة» ،2 8 :8 ،و96 : 0؛ د.أحمــد مختــار،
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فخالص ــة الق ــولَّ :أن َّ
الصدوق ف ــي اللغة ،هو من
طاب ــق قول ــه الواق ــع والحقيقة ،وكانت ه ــذه صفته على
الدوام دون أن تتغيـر.
الص ــدوق ف ــي اس ــتخدامات ُّ
وأم ــا َّ
َّ
النق ــاد ،فه ــو
َّ
ٌ
وص ــف مل ــن خ ــف ضبط ــه م ــن ال ــرواة .والضب ــط ه ــو
أح ــد ركن ــي قب ــول الحدي ــث بجان ــب العدال ــة .وال ـراوي
الص ــدوق ه ــو الع ــدل ال ــذي لم يبلغ درج ــة أهل الحفظ
واإلتق ــان ،ف ــإذا ُروي حديث ــه م ــن وج ــه آخ ــر ي ــرتقي م ــن
َّ
الصح ــة م ــع َّأن ــه لي ــس في ــه ش ــرط
درج ــة الحس ــن إل ــى
الصحي ــح املذك ــور ( ) ،وه ــو تم ــام الضب ــط.
وم ــن خ ــالل قراءتن ــا التار َّ
يخي ــة ملصطلح ــات
عل ــوم الحدي ــث ف ــي البداي ــات األول ــى للرواي ــة ،ف ـ َّ
ـإن لفظ
ً
ً
«ص ــدوق» كان أكث ــر ش ــيوعا واس ــتخداما ف ــي رواي ــة
الحدي ــث م ــن لف ــظ «ثق ــة» ،بجان ــب اللف ــظ «مقب ــول».
َّ ْ
االصطالحي ــة ،إذ َّأنه ــا
وكله ــا ألف ــاظ متقارب ــة ف ــي داللته ــا
ً
ْ
ـتخدمت ف ــي الحدي ــث املقب ــول ،وق ــد حررت ــه
جميع ــا اس ـ
ً
ف ــي م ــكان آخ ــر ،أرج ــو أن ُينش ــر قريب ــا.
ولق ــد كان النق ــاد ف ــي مرحل ــة مبك ــرة لرواي ــة
الف ــرق بع ــد
الحدي ــث ،وبالتحدي ــد بع ــد ظه ــور ب ــوادر ِ
مقت ــل عثم ــان بن عفان -ر�شي هللا تعالى عنه -ي ــنظرون
ُ
ف ــي حدي ــث ال ــرواة ،فم ــن كان منه ــم من أهل الس ـ َّـنة ق ِبل
حديث ــه ،وم ــن كان م ــن أه ــل األه ــواء والب ــدع ُر َّد حديث ــه
وال كرامة .وبهذا االعتبار كان الحديث عندهم يـنقسم
إل ــى نوعي ــن :مقب ــول وم ــردود وذل ــك باعتب ــار النظ ــر ف ــي
وص ــف ناقل ــه أه ــو م ــن أه ــل الس ـ َّـنة أم ال( .)2وبالتال ــي ل ــم
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=«معجم اللغة العربية املعاصرة».608 : ،
( ) الزرك�شــي« ،النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالح». 00 : ،
(بتصــرف).
( )2وهــذا ليــس علــى اإلطــالق عنــد النقــاد فقــد قبــل حديــث غي ــر
أهــل السـ َّـنة فــي كثي ــر مــن األحاديــث فــي وقــت متأخــر عــن هــذا .وهــذا
ّ
الــذي ذكرنــا مقيـ ٌـد ،وال يفهــم إال مــن خــالل معطيــات الواقــع التاريخي
ْ
آنــذاك إذ َّأنــه قصــد التفريــق بي ــن خب ــر أهــل السـ َّـنة وخب ــر املبتدعــة
فــي ذلــك الوقــت نســبة النحصــار الكــذب فــي هــؤالء الذي ــن كانــوا
ّ
يكذبــون فــي حديــث علــي ر�شــي هللا عنــه ،فســمى ال ـراوي مــن أهــل
السـ َّـنة «بالثقــة» داللــة علــى قبــول خب ــره عــن علــي لصدقــه وديانتــه،
ُور ّد خب ــر غي ــره وهــم الشــيعة الذي ــن أكث ــروا مــن الوضــع فــي الحديــث
ْ
عــن علــي ر�شــي هللا عنــه ،إذ َّأنــه كان ال يعــرف الكــذب فــي الحديــث
ـص هللا تعالــى بــه َّ
عــن غي ــرهم إال نــاد ًرا؛ وذلــك ملــا خـ َّ
التابعي ــن مــن
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ُ
يك ــن له ــم مصطل ــح خاص بل كان ــوا يقول ــون فيمن قبل
حديث ــه« :ص ــدق» ،وم ــن ر َّد حديث ــه قال ــوا في ــه« :كذب»
ً
َّ
أو «ك ــذاب» ،وه ــذه األخي ــرة ي ــريدون بها الخط ــأ أحيانا.
وعلى هذا املعنى في لفظ «صدوق»ُ ،يحمل قول
أب ــي عبدهللا الحاكم في املدخل« :فقد أجمع املس ــلمون
قاطب ــة ب ــال خ ــالف بي ــنهم أن ــه ال يج ــوز االحتج ــاج ف ــي
أح ــكام الش ــريعة إال بحدي ــث الص ــدوق العاق ــل»( ).
ثم تقرر أخيـ ـ ًرا عند متأخري ّ
َّ
املحدثي ــن َّأن لفظ
ُ
ً
«ص ــدوق» إذا أطل ــق مج ــردا -دون إضاف ــة -عل ــى الراوي
َّ
دل عل ــى ركن ــي قب ــول الحدي ــث (العدال ــة  -والضب ــط).
وه ــذا اإلط ــالق في داللته الت ــي ي ــريدون ه ــي الراوي الذي
ً
َّ
َّاتص ــف بكم ــال العدال ــة ولك ـ ْـن خ ــف ضبط ــه يسيـ ـرا
ف ــي ش ــيوخه أو بعضه ــم ،ق ــال اب ــن الص ــالح ف ــي س ــياق
الحديث عن معرفة الحديث الحس ــنْ :
«أن يكون راويه
م ــن املشهوري ــن بالص ــدق واألمان ــة ،غي ــر َّأن ــه ل ــم يبل ــغ
درج ــة رج ــال الصحي ــح ،لكون ــه يقص ــر عنهم ف ــي الحفظ
واإلتق ــان ،وه ــو م ــع ذل ــك ي ــرتفع ع ــن ح ــال م ـ ْـن ُيع ـ ّـد م ــا
ً ()4
ي ــنفرد ب ــه م ـ ْـن حديث ــه منك ـرا»
َّ
وأم ــا إذا كان ال ـراوي م ــن املشهوري ــن بالص ــدق
واألمان ــة َّ
لكن ــه مضط ــرب في روايته ،أو فيه س ــوء حفظ
في شيوخه أو في بعضهم َّ
ولكنه يسي ــر ،زادوا على كونه
«صدوق»م ــا يعب ــر ع ــن حال ــه .ومثال ــه ما نقل ــه الحافظ
اب ــن حج ــر ع ــن اب ــن خ ـراش ف ــي قول ــه ع ــن محم ــد ب ــن
خ ــازم الضري ــر« :ص ــدوق وه ــو ف ــي األعم ــش ثق ــة وف ــي
غي ــره في ــه اضط ـراب»(َّ .)5
ولخصه الحافظ ف ــي التقريب
فق ــال« :محم ــد ب ــن خ ــازم بمعجمت ــين أب ــو معاوي ــة
الضري ــر الكوف ــي عم ــي وهو صغي ــر ثقة ،أحف ــظ َّ
الناس
لحدي ــث األعم ــش وق ــد يه ــم ف ــي حدي ــث غي ــره»( .)6وق ــال
اب ــن الص ــالح ف ــي املقدم ــة ف ــي معرف ــة الحدي ــث الحس ــن:
ً
إذا كان راوي الحدي ــث متأخ ـرا ع ــن درج ــة أه ــل الحفظ
واإلتق ــان ،غي ــر َّأن ــه م ــن املشهوري ــن بالصدق والست ــر،
ّ
االتباع.
=الثناء وحسن ِ
( ) الحاكم «املدخل إلى كتاب اإلكليل» ،ص.69 :
( )4ابن الصالح« ،مقدمة ابن الصالح» ،ص. :
( )5ابن حجر« ،تهذيب التهذيب». 9 :9 ،
( )6ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص 4 5 :التـرجمة .584
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وروي م ــع ذل ــك حديث ــه م ــن غي ــر وج ــه ،فق ــد اجتمع ــت
ل ــه الق ــوة م ــن الجهت ــين ،وذل ــك ي ــرقي حديث ــه م ــن درجة
الحس ــن إل ــى درج ــة الصحي ــح .مثال ــه :حدي ــث محم ــد بن
عم ــرو ،ع ــن أب ــي س ــلمة ،ع ــن أب ــي هري ــرة :أن رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :ل ــوال أن أش ــق عل ــى أمت ــي
ألمرته ــم بالس ــواك عن ــد كل ص ــالة» .فمحم ــد ب ــن عم ــرو
ب ــن علقم ــة م ــن املشهوري ــن بالص ــدق والديان ــة ،لكن ــه
ل ــم يك ــن م ــن أه ــل اإلتق ــان ،حت ــى ضعف ــه بعضه ــم م ــن
جه ــة س ــوء حفظ ــه ،ووثق ــه بعضه ــم لصدق ــه وجاللته،
فحديث ــه م ــن ه ــذه الجه ــة حس ــن .فلم ــا انض ــم إل ــى
ذل ــك كون ــه روي م ــن أوج ــه أخ ــر ،زال بذل ــك م ــا كن ــا
نخش ــاه علي ــه م ــن جه ــة س ــوء حفظه ،وانجب ــر ب ــه ذلك
النق ــص اليسي ــر؛ فص ـ َّـح ه ــذا اإلس ــناد والتح ــق بدرج ــة
الصحي ــح»( )َّ .
ولخ ــص في ــه اب ــن حج ــر ،فق ــال« :محم ــد
ب ــن عم ــرو ب ــن علقم ــة ب ــن وق ــاص الليث ــي املدن ــي صدوق
ل ــه أوه ــام»( .)2وخ ـ َّـرج ل ــه الجماع ــة.
وهك ــذا ،ف ــإن ال ـراوي إذا اس ــتبان في السب ــر قدر
خطئ ــه ،وكان إل ــى القلة في الخطأ ي ـ َّ
ـرجح؛ أضافوا صفة
تص ــف ه ــذه الحال ــة إل ــى قوله ــم ص ــدوق ليصب ــح اللفظ
ً
مركب ــا ،فيحم ــل اللف ــظ األول بي ــان العدال ــة والثان ــي
مق ــدار ضب ــط ال ـراوي ليتنب ــه إل ــى روايات ــه ،ف ــإن تاب ــع
ّ
فيه ــا الثق ــات ع ــرف ضبطه ،وإال فضبط ــه كالعدم .وقد
ش ــاع ه ــذا عن ــد املتأخري ــن ،وأكث ــر الحاف ــظ اب ــن حج ــر
م ــن ذل ــك ف ــي كتاب ــه التقري ــب ،وكان ه ــذا التعبي ــر ه ــو
األع ــدل ف ــي مث ــل ه ــؤالء ال ــرواة.
ً
ً
املطلب الثالث :معنى َي ِه ُم لغة واصطالحا:
ً
يق ــال :ف ــي اللغ ــة وه ــم إل ــى ال�ش ــيء يه ــم وهم ــا .ق ــال
األصمع ــي :يق ــال :أوهم الرجل في كالمه وفي كتابه يوهم
إيهام ــا -إذا م ــا أس ــقط من ــه ش ــيئا ويق ــال :وه ــم يوه ــم
إذا غل ــط ويق ــال :وه ــم إل ــى ال�ش ــيء يهم وهم ــا -إذا ذهبْ
ْ
وهم ــه إلي ــهَ ) (.
والو ْه ـ ُـم :م ــن خط ـرات القل ــبَ ،والجم ــع
َ َ ْ
ـامَ .وت َو َّه ـ َـم َّ
ْأوه ـ ٌ
ان ِف ــي ال ُو ُج ــود
ال�ش ـ ْـيء :تخيل ــه وتمثل ــه ،ك
( ) ابــن الصــالح« ،مقدمــة ابــن الصــالح ،معرفــة أنــواع علــوم
الحديــث» ،ص. 4- 4 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.499 :
ّ
( ) أبو ُعبيد القاسم بن سالم «غريب الحديث».264 : ،
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َ
َ
َ
ً
أو ل ــم يك ــنَ ،وو ِه ـ َـم ِإل ْي ـ ِـه َي ِه ـ ُـم َو ْهم ــا :ذه ــب َو ْه ُم ــه ِإل ْي ـ ِـه.
َّ َ
َ
ً
َوو َه ــم ِف ــي
الص ــالة َو ْهم ــا َوو ِه ــمِ ،كال ُه َم ــاَ :س ـ َـهاَ .وو ِه ـ َـم،
ْ
َ َ
ب َك ْس ــر ْال َه ــاء :غل ــطْ .
وأو َه َم من الحس ــاب كذا :أس ــقط،
ََ َ ْ َْ
ْ ََ
ْ
َِ َ
األ َ
عر ِاب ــيْ :أو َهم
َوكذ ِل ـ َـك ِف ــي ال ــكالم َوالكت ــاب ،وقال اب ــن
ْ
َوو ِه ـ َـم َوو َه ـ َـم َس ـ َـواءَ ،وأنش ــد:
َ ً
ْ ْ
أخ ُ
طأت ْأو ْأو َه ْم ُت ش ْيئا
فإن
ََ ْ َ ُ ُ
َ
()4
بالحبي ـ ـ ـ ِـب
فقد ي ِهم املص ِافي ِ
وأم ــا َ«يه ـ ُـم» ف ــي اس ــتخدام ُّ
َّ
الن َّقاد فت ــدل على قلة
ِ
تعمد؛ ألس ــباب منه ــا االضطراب
خط ــأ ال ـراوي م ــن غي ــر ٍ
َّ
اليسي ــر ،والش ــك ف ــي الحف ــظ ح ــال األداء ،وه ــذا ق ــد
ُيوق ــع ال ـراوي ف ــي الخط ــأ فيخرج ــه م ــن دائ ــرة اإلتق ــان
املطل ــق إل ــى مرتب ــة أدن ــى من ــه ،وال ش ـ َّـك َّأن مث ــل ه ــؤالء
ال ــرواة ال يت ــرك حديثه ــم ،ق ــال عبدالرحم ــن ب ــن مه ــدي:
َّ
«الن ــاس ثالث ــة رج ــل حاف ــظ متق ــن ،فه ــذا ال يختل ــف
في ــه ،وآخ ــر يه ــم والغال ــب عل ــى حديث ــه الصح ــة ،فه ــو
ال يت ــرك ،ول ــو ت ــرك حدي ــث مث ــل ه ــذا لذه ــب حدي ــث
َّ
الن ــاس ،وآخ ــر الغال ــب عل ــى حديثه الوهم ،فهذا يت ــرك
حديث ــه»( .)5وق ــد يوص ــف الثقات األثبات به ــذه اللفظة
كم ــا أطل ــق ذل ــك اب ــن حنبل على وكيع بن الج ـ َّـراح الثقة
الحاف ــظ ،ق ــال عب ــدهللا ب ــن أحم ــد س ــمعت أب ــي يق ــول:
وكي ــع يه ــم ف ــي أحادي ــث ع ــن مالك ب ــن أنس ،منه ــا حديث
محم ــد ب ــن أب ــي بك ــر الثقف ــي :غدون ــا م ــع أن ــس ول ــم يق ــل
وكيع محمد بن أبي بكر الثقفي قال ش ــيئا غي ــر محمد
خالف ــه اب ــن مه ــدي(.)6
ومثل ــه ق ــول البخاري« :وهش ــيم ربما يه ــم» ،فيما
ً
ذك ــره أب ــو عي�ش ــى ف ــي العل ــل ق ــال« :س ــألت محم ــدا ع ــن
حدي ــث مال ــك ،ع ــن صف ــوان ب ــن س ــليم ،عن س ــعيد بن
س ــلمة ،م ــن آل بن ــي األزرق؛ َّأن املغي ــرة ب ــن أب ــي ب ــردة
أخب ــره َّأنه س ــمع أبا هري ــرة يقول :س ــأل رجل رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم فق ــال« :ي ــا رس ــول هللا إن ــا نرك ــب
البح ــر» .الحدي ــث ،فق ــال :ه ــو حدي ــث صحي ــح ،قل ــت:
«هش ــيم يق ــول ف ــي ه ــذا الحدي ــث :املغي ــرة ب ــن أب ــي ب ــرزة،
ق ــال :وه ــم في ــهَّ ،إنما هو املغي ــرة بن أبي ب ــردة ،وهش ــيم
( )4ابن سيده« ،املحكم واملحيط األعظم».444 :4 ،
( )5مسلم« ،التمييـز» ،ص. 9 :
( )6ابن حنبل « ،العلل ومعرفة الرجال» .265 :
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رَّبم ــا يه ــم ف ــي اإلس ــناد»( ) .وهش ــيم ،ه ــو اب ــن بشي ــر ق ــال
اب ــن حج ــر :ثقة ثب ــت(.)2
وق ــال الب ــرذعي ف ــي أس ــئلته ألب ــي زرع ــة :قل ــت:
ً
«مط ــرف ب ــن م ــازن؟ ق ــال يهم كثيـ ـرا .قلت :فق ــط؟ قال:
فعن ــدك �ش ــيء آخ ــر .قل ــت :يحيى بن معي ــن ،عن هش ــام
ب ــن يوس ــف ،س ــمع كت ــب معم ــر ،أو اب ــن جري ــح من ــي،
ث ــم رواه ــا .فس ــكت أب ــو زرع ــة»( ) .فه ــذا التعج ـ ُـب م ــن
الب ــرذعي واس ــتصغاره ق ــول أب ــي زرع ــة ف ــي مط ــرف «يه ــم
ً
ً
كثيـ ـرا» ،في ــه دالل ــة عل ــى َّأن م ــن كان يهم ولو كثيـ ـرا ،لم
يع ــد صاحب ــه ف ــي ع ــداد الضعف ــاء.

***
املبحث الثالث:
الرواة الذيـن أطلق عليهم الحافظ ابن حجر
«صدوق َيهم»
َ
أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،اب ــن أب ــي الس ــفر،((4
ص ــدوق يه ــم ،ت س ق
-2إبـ ـراهيم ب ــن عيي ــنة ب ــن أب ــي عم ـران ،أب ــو إس ــحاق،
ص ــدوق يه ــم ،د س ق(.(5
إبـ ـراهيم ب ــن يوس ــف ،اب ــن أب ــي إس ــحاق الس ــبيعي،ص ــدوق يه ــم ،خ م د س ق(.(6
-4أس ــامة ب ــن زي ــد ،أب ــو زي ــد املدن ــي ،ص ــدوق يه ــم ،خ ــت
م (((.4
-5إس ــحاق بن إبـ ـراهيم ابن العالء ،ابن زبـريق ،صدوق
ً
()8
يه ــم كثيـ ـرا ،وأطلق محمد بن ع ــوف َّأنه يكذب بخ
-6إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي ،ص ــدوق يه ــم
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( ) التـرمذي« ،علل التـرمذي الكبيـر» ،ص.4 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص.5 4 :
( ) أبو زرعة الرازي« ،الضعفاء».422 :2 ،
( )4ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ص.8 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.92 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.95 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.98 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.99 :
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ورم ــي بالتش ــيع ،م (4(9
إس ــماعيل بن محمد بن إس ــماعيل الطلحي ،صدوقيهم ق(.((1
-8إسماعيل بن محمد املكفوف صدوق يهم ت

((((

-9أيمن بن نابل الحب�شي ،صدوق يهم ،خ ت س ق
- 0أيوب بن منصور الكوفي ،صدوق يهم ،د

(((2

(((3

ب ــكار ب ــن عب ــد العزي ــز ب ــن أب ــي بك ــرة ،ص ــدوق يه ــم(((4
خ ــت د ت ق
- 2تميم بن عطية الشامي ،صدوق يهم ،ت
س

(((5

ثاب ــت ب ــن قي ــس أب ــو الغص ــن ،ص ــدوق يه ــم ،ي د(((6

- 4ثاب ــت ب ــن هرم ــز أب ــو املق ــدام ،ص ــدوق يه ــم ،د س
ق((((.
- 5جاب ــر ب ــن عم ــرو أب ــو ال ــوازع ،ص ــدوق يهم ،ب ــخ م ت
() 8
ق
- 6جب ــر ب ــن نوف أب ــو َ
الو ّداك ،كوفي ص ــدوق يهم ،م د
تسق

س

(((9

جب ــريل ب ــن أحم ــر الجمل ــي ،صدوق يهم مش ــهور ،د((21

- 8جعف ــر ب ــن ُب ْرق ــان الرق ــي ،ص ــدوق يه ــم ف ــي حدي ــث
الزه ــري ،ب ــخ م ((4(2
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 08 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 26 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 0 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 6 :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 8 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 40 :
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- 9جعف ــر ب ــن أب ــي املغي ــرة ُ
القمي ،ص ــدوق يهم بخ د ت
(((
س فق

- 2الحسي ــن ب ــن الحس ــن األش ــقر ،ص ــدوق يه ــم ويغلو
(((4
ف ــي التش ــيع ،س

-20جنـيد مصغر الحجام الكوفي ،صدوق يهم ،س(.(2

الحسيـن بن عروة البصري ،صدوق يهم ،قُ
(((6
- 4حشرج بن نباتة أبو مكرم ،صدوق يهم ،ت

-2حات ــم ب ــن إس ــماعيل أب ــو إس ــماعيل ،صحي ــح
((3
الكت ــاب ص ــدوق يه ــم ،ع
-22الح ــارث ب ــن عب ــد الرحم ــن ب ــن عب ــد هللا ،اب ــن أب ــي
((4
ذب ــاب ،ص ــدوق يه ــم ،ع ــخ م م ــد ت س ق
-2الحارث بن عطية البصري ،صدوق يهم ،س

((5

-24الحارث بن منصور الواسطي ،صدوق يهم ،د

((6

-25ح ــرب ب ــن أب ــي العالي ــة أب ــو مع ــاذ ،ص ــدوق يه ــم ،م
(((
س
-26حرم ــي ب ــن عم ــارة أب ــو روح ،ص ــدوق يه ــم ،خ م د س
((8
ق
-2ح ْزم بن أبي حزم ُ
َ
()9
القطعي ،صدوق يهم ،خ

(((5

- 5حكي ــم ب ــن عمي ــر ب ــن األح ــوص ،ص ــدوق يه ــم ،د
((((
ق
ً
- 6حمي ــد بن األس ــود ابن األش ــقر ،ص ــدوق يهم قليال،
خ (4((8
ُ
-ح َيي بن عبد هللا بن شريح ،صدوق يهم4((9( ،

َ
- 8حي ــي ب ــن هان ــئ أب ــو قبي ــل ،ص ــدوق يه ــم ،ع ــخ قد ت
((21
س
ً
- 9خالد بن سمي ــر السدو�ش ــي ،صدوق يهم قليال ،بخ
(((2
سق

-40ربيعة بن كلثوم بن جبـر ،صدوق يهم ،بخ م س

((22

-28الحس ــن بن خمي ــر َ
الحر َازي أبو علي ،صدوق يهم،
(((1
س

-4رزق هللا ب ــن مو�ش ــى اإلس ــكافي ،ص ــدوق يه ــم ،س
((23
ق

-29الحس ــن ب ــن زي ــد ب ــن الحس ــن ب ــن علي ،ص ــدوق يهم
((((
وكان فاض ــال ول ــي إم ــرة املدي ــنة للمنص ــور س

-42س ــعيد ب ــن س ــالم الق ــداح ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
((24
باإلرج ــاء وكان فقيه ــا ،د س

- 0الحس ــن ب ــن الف ـرات ب ــن أبي عب ــد الرحمن ،صدوق
(((2
يه ــم ،م ت ق

-4س ــالم ب ــن س ــليمان أب ــو الق ــارىء ،ص ــدوق يه ــم ،ت
((25
س

الحسن بن يـزيد األصم ،صدوق يهم( ،تمييـز)( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص44 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص46 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص4 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص48 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص55 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص56 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص5 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص60 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص6 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص6 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص64 :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(((3

-44ش ــبيب ب ــن ش ــيبة ،أب ــو معم ــر ،ص ــدوق يه ــم ف ــي
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 66 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 6 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 69 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 55 :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 8 :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 85 :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 85 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 88 :
( )22ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.208 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.209 :
( )24ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 6 :
( )25ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.26 :
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مجلة بحوث الشريعة

الحدي ــث ،ت
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ق(.((3

(((

-45ش ــبيل ب ــن َع ــزرة الضبع ــي أب ــو عم ــرو ،ص ــدوق يهم،
((2
د
-46ش ــيبان ب ــن ف ــروخ الحبط ــي ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
ً
بالق ــدر ق ــال أب ــو حات ــم اضط ــر الناس إلي ــه أخيـ ـرا ،م د
((3
س
-4الصع ــق ب ــن َح ـ ْـزن ب ــن قي ــس ،ص ــدوق يه ــم وكان
ً
((4
زاه ــدا ب ــخ م م ــد س
-48صيفي بن ربعي أبو هشام ،صدوق يهم ،ت(.(5
-49الضح ــاك ب ــن ش ــرحبيل الغافق ــي ،ص ــدوق يه ــم ،د
((6
تق
-50الضح ــاك ب ــن عثم ــان ،أبو عثمان ،ص ــدوق يهم ،م
( )4
ً
-5ضم ــرة ب ــن ربيع ــة الفلسطيـن ــي ،صدوق يه ــم قليال،
بخ (4(8
ُ
((9
-52ضمضم بن زرعة بن ث َوب ،صدوق يهم ،د فق
-5طالب بن حبيب بن عمرو ،صدوق يهم ،د

(((1

-59عب ــد هللا ب ــن عب ــد هللا ب ــن أوي ــس ب ــن مال ــك ب ــن أب ــي
عام ــر ،ص ــدوق يه ــم ،م (4((6
-60عب ــد هللا ب ــن مس ــلم السلم ــي أب ــو طيب ــة ،ص ــدوق
((((
يه ــم ،د ت س
-6عبد األعلى بن عامر ،صدوق يهم4((8( ،
-62عب ــد الجب ــار ب ــن الورد ،أبو هش ــام ،ص ــدوق يهم ،د
(((9
س
-6عب ــد الجلي ــل ب ــن عطي ــة القي�ش ــي ،ص ــدوق يه ــم ،بخ
((21
س
-64عب ــد رب ــه ب ــن ناف ــع ،أب ــو ش ــهاب األصغ ــر ،ص ــدوق
(((2
يه ــم ،خ م د س ق
ْ
َ
((22
-65ع ْر َعرة بن البـرند أبو عمرو ،صدوق يهم ،س

-54طلح ــة ب ــن يحي ــى ب ــن النعم ــان ،ص ــدوق يه ــم ،خ م د
((((
سق

-66عط ــاء ب ــن أب ــي مس ــلم الخراسان ــي ،ص ــدوق يه ــم
كثيـ ـرا وي ــرسل ويدل ــس ،م (4(23
َّ
-6عط ــاف ب ــن خالد أب ــو صفوان ،صدوق يهم ،بخ قد
تس(.(24

( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.26 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.264 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.269 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 6 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 8 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 9 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.2 9 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.280 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.280 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.28 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.28 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.285 :

( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.285 :
( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.290 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 02 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 09 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
( ) 8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. :
( ) 9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
( )20ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 2 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 5 :
( )22ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 89 :
(  )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 92 :
( )24ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :

-55عاصم بن رجاء بن حيوة ،صدوق يهم ،د ت ق

(((2

-56عاصم بن عبد العزي ــز األش ــجعي ،صدوق يهم ،ت
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-5عب ــاد ب ــن عب ــاد الرمل ــي ،ص ــدوق يه ــم أفح ــش اب ــن
(((4
حب ــان فق ــال يس ــتحق الت ــرك ،د
ً
ُ
-58عب ــد هللا ب ــن رج ــاء الغدان ــي ،ص ــدوق يه ــم قلي ــال ،خ
(((5
خ ــدس ق
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-68عفان بن َّ
سيار الباهلي ،صدوق يهم ،س

(((

-69علي بن الحسيـن بن واقد ،صدوق يهم ،بخ م (4(2
- 0عمرو بن منصور الهمدانـي ،صدوق يهم ،د
عم ـران ب ــن َداور أب ــو الع ــوام ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بـ ـرأي الخ ــوارج ،خ ــت (4(4
((3

- 2فضي ــل ب ــن م ــرزوق األغ ــر ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بالتش ــيع ،ي م (4(5
-محمد بن ذكوان ،صدوق يهم ،ت

((6

- 4محم ــد ب ــن راش ــد املكحول ــي ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
بالق ــدر4((( ،
- 5محمد بن الصلت أبو يعلي ،صدوق يهم ،خ س

((8

- 6محم ــد ب ــن عب ــاد ب ــن الزب ــرقان ،ص ــدوق يه ــم ،خ م
((9
تسق
محم ــد ب ــن عب ــد الرحم ــن الطف ــاوي ،ص ــدوق يه ــم،(((1
ختس
- 8محم ــد ب ــن فلي ــح ب ــن س ــليمان ،ص ــدوق يه ــم ،خ س
((((
ق
- 9محم ــد ب ــن قدام ــة الطو�ش ــي ،ص ــدوق يه ــم،
( ((2
(تميي ــز)
-80محم ــد ب ــن مس ــلم ب ــن أب ــي الوض ــاح ،ص ــدوق يه ــم،
خ ــت م (4((3
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص. 9 :
( )2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.400 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.42 :
( )4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.429 :
( )5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.448 :
( )6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.4 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.4 8 :
( )8ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.484 :
( )9ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.486 :
( ) 0ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.49 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.502 :
( ) 2ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.50 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.50 :

د

-8منص ــور ب ــن عب ــد الرحم ــن األش ــل ،ص ــدوق يه ــم ،م
(((4

-82الولي ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن جمي ــع ،ص ــدوق يه ــم ورم ــي
(((5
بالتش ــيع ،ب ــخ م د ت س
-8يعق ــوب ب ــن عب ــد هللا ب ــن س ــعد األش ــعري ،ص ــدوق
يه ــم ،خ ــت (4((6
-84يون ــس ب ــن أب ــي إس ــحاق الس ــبيعي ،ص ــدوق يه ــم
ً
قلي ــال ،ر م ((((4

***
املبحث الرابع:
دراسة تطبيقية على بعض الرواة الذيـن
وصفوا بلفظ «صدوق َي ِهم»

َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة حمي ــد
املطل ــب األول :دراس ــة
اب ــن زياد:
حمي ــد ،ه ــو اب ــن زي ــاد ب ــن أب ــي املخ ــارق املدن ــي،
أب ــو صخ ــر الخ ـراط ،س ــكن مص ــر ،أخ ــرج ل ــه البخ ــاري
ف ــي األدب ،ومس ــلم ،وأب ــو داود ،والنس ــائي ف ــي مس ــند
عل ــى ،واب ــن ماجه(.) 8وق ــد اختلف ـ ْـت أق ــوال ُّ
النق ــاد فيه،
ً
ضعف ــهَّ ،
وأكث ــرهم عل ــى تقويت ــه ،وم ــن َّ
يضعف ــه ضعف ــا
ً
ّ
يسيـ ـرا ،وت ــارة يوثق ــه .ويمكننا ع ــرض أقوالهم فيه ،كما
يلي:
َّ
ُّ َّ
من وثق حميد بن زياد من النقاد:
َ
ق ــال الدارم ــيَ :و َس ــألت يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن
ْ
حمي ــد اب ــن زَي ــاد َف َق ـ َ
ـال ثقة َل ْي ـ َ
ـس ِب ِه َب ــأس( .) 9وقال مرة:
ِ

( ) 4ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.54 :
( ) 5ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.582 :
( ) 6ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.608 :
( ) ابن حجر« ،املصدر السابق» ،ص.6 :
( ) 8املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 66 : ،
( ) 9ابــن معي ــن« ،تاريــخ ابــن معي ــن (روايــة عثمــان الدارمــي)» ،ص:
.95
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ضعيف( ) ..وقال ابن حنبل :ليس به بأس
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ُ ْ
 -من األحاديث التـي أنكرت على حميد بن زياد:

(.)2

وقال الدارقطنـي :ثقة( ) .وذكره ابن حبان في الثقات

(.)4

وق ــال العجل ــي :ثق ــة( .)5وق ــال البغ ــوي مدن ــي صال ــح
الحد ي ــث ( . )6
وق ــال اب ــن ع ــدي :هـ ــو ع ــندي صـ ــالح الح ــديث َّ
وإنم ــا

أنكـ ــرت علي ــه هـذي ــن الحديثي ــن املؤم ــن مؤال ــف وف ــي
القدرية اللذي ــن ذكرتهما وس ــائر حديثه أرجو أن يكون
ً
مس ــتقيما ( ).
ُّ َّ
من َّ
ضعف حميد بن زياد من النقاد:
قال يحيى بن معي ــن في رواية عنه :أبو صخر حميد بن
زياد ضعيف(.)8
َ
وق ــالَ :ح ْم ـ َـد ُان ْب ـ ُـن َعل ـ ّـي ْال ـ َـو َّر ُ
اق َق ـ َ
ـالُ :س ـ ِئ َل أ ْح َم ـ ُـد ْب ـ ُـن
ِ
ََْ َ ْ ُ َْ ْ ٍ َ ْ ََ
َ
َ
ٌ ()9
حنب ـ ٍـل ع ــن حمي ـ ِـد ب ـ ِـن صخ ـ ٍـر فق ــال :ض ِعي ــف .
وق ــال الذهب ــي :مختل ــف في ــه ق ــال أحم ــد :لي ــس ب ــه
( ).
ب ــأس( .((1وق ــال النس ــائي :لي ــس بالق ــوي
 ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حمي ــد ب ــن زي ــاد ف ــي «تقري ــبالتهذ ي ــب»:
ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :حـم ــيد ب ــن زي ــاد ،أبو ص ــخر،
(.) 2
ابن أب ــي امل ــخارق ،مـدن ــي سـك ــن مصر ،ص ــدوق يهم
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( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» ،ج ص.222 :
( )2ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» ،ج ص .222
( ) الس ــخاوي « ،التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ املدي ــنة الشــريفة»: ،
. 09
( )4ابن حبان« ،الثقات» ،ج  6ص. 88 :
( )5العجلى« ،تاريخ الثقات» ،ص. 4 :
( )6الس ــخاوي« ،التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ املدي ــنة الشــريفة»: ،
. 09
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» ،ج .269 : 2
( )8ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل والتعديل» .222 :
( )9العقيلي« ،الضعفاء الكبيـر».2 0 : ،
( ) 0الذهبــي« ،الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة»،
ج ص. 5 :
( ) النسائي« ،الضعفاء واملتـروكون»ص. :
( ) 2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ص( . 8 :بتصرف).

الحدي ــث األول« :املؤم ــن يأل ــف وال خي ــر فيم ــن ال
يأل ــف ويؤل ــف»
س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث ع ــون ب ــن عب ــد هللا ،ع ــن
اب ــن مس ــعود ،ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم :املؤمن
يأل ــف وال خي ــر فيم ــن ال يأل ــف ويؤل ــف .فق ــال« :ي ــرويه
أبو حازم س ــلمة بن دي ــنار واختلف عنه؛ فرواه أس ــامة
ب ــن زي ــد ،ع ــن أب ــي ح ــازم ،ع ــن ع ــون ب ــن عب ــد هللا ،ع ــن
اب ــن مس ــعود ،ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم .ورواه
املس ــعودي ،ع ــن أب ــي حازم بهذا اإلس ــناد موقوفا .ورواه
مصع ــب ب ــن ثابت ،عن أبي حازم ،عن س ــهل بن س ــعد،
عن النبي صلى هللا عليه وسلم .ورواه أبو صخر حميد
ب ــن زي ــاد ،وخال ــد ب ــن الوض ــاح ،ع ــن أب ــي حازم ،ع ــن أبي
صال ــح الس ــمان ،ع ــن أب ــي هري ــرة .وأش ــبهها بالص ــواب
حدي ــث اب ــن مس ــعود»( ).
وق ــال ف ــي موض ــع آخ ــر عندم ــا س ــئل ع ــن حدي ــث
اب ــن مس ــعود ق ــال« :اختل ــف فيه عل ــى أبي ح ــازم؛ فرواه
خال ــد الوض ــاح ،وأب ــو صخ ــر حمي ــد ب ــن زي ــاد ،ع ــن أب ــي
ح ــازم ،ع ــن أب ــي صال ــح ،ع ــن أبي هري ــرة.
وق ــال أب ــو هم ــام ،ع ــن اب ــن وه ــب ،ع ــن أب ــي صخ ــر ،عن
أب ــي ح ــازم ،ع ــن أب ــي هري ــرة ،ل ــم يذك ــروا بي ــنهما أحدا.
وق ــال مصع ــب ب ــن ثاب ــت :عن أب ــي حازم ،عن س ــهيل بن
س ــعد ،والصحيح عن أبي حازم ،عن عون بن عبد هللا
بن عتبة ،عن ابن مسعود قوله»(.) 4
الحديث الثانـي« :ال تجالسوا القدرية»
ق ــال اب ــن ع ــدي« :حدثن ــا ع ــالن ،حدثن ــا أحم ــد
ب ــن س ــعد ب ــن أب ــي مريم س ــمعت يحيى يق ــول :أبو صخر
حمي ــد ب ــن زي ــاد الخ ـراط ضعي ــف الحدي ــث بص ــري كان
ي ــروي م ــا ي ــروي ،ع ــن أب ــي ح ــازم ع ــن ع ــون ب ــن عب ــد هللا
ي ــرويه ع ــن س ــهل ب ــن س ــعد الس ــاعدي ،وه ــو ،أن النب ــي
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال :املؤم ــن مؤالف وي ــروي عن
( ) الدارقطنـي« ،العلل الواردة في األحاديث النبوية».2 2 :5 ،
( ) 4الدارقطنـي« ،املصدر السابق». 82 :

داللة لفظ «صدوق يهم»
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ناف ــع ،ع ــن اب ــن عم ــر ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
ق ــال :ال تجالس ــوا القدري ــة»( ).
•تلخيص أقوال النقاد في حميد بن زياد:
اتف ــق ُّ
النق ــاد عل ــى صدق حميد بن زي ــاد وأمانته.

واختلف ــوا ف ــي ضبط ــه .قال ابن شاهي ــن« :وهذا الخالف
في حميد ،من أحمد ويحيى ،يوجب التوقف فيه .وكان
اب ــن زي ــاد صاح ــب عل ــم بالتفسي ــر ،ولي ــس ل ــه حدي ــث
كثي ــر .ولع ــل يحي ــى وق ــف م ــن روايت ــه عل ــى �ش ــيء أوج ــب
ه ــذا الق ــول في ــه»( .)2والذي وقف عليه يحيى بن معي ــن
م ــن رواي ــة حمي ــد تل ــك األحادي ــث الت ــي أنك ــرت علي ــه
ً
كم ــا رواه اب ــن ع ــدي مس ــندا ع ــن يحي ــى ب ــن معي ــن ق ــال:
«أب ــو صخ ــر حمي ــد ب ــن زي ــاد الخ ـراط ضعي ــف الحديث
بص ــري كان ي ــروي م ــا ي ــروي ،ع ــن أب ــي ح ــازم ع ــن ع ــون
ب ــن عب ــد هللا ي ــرويه ع ــن س ــهل بن س ــعد الس ــاعدي»( )،
وه ــي األحادي ــث الت ــي ذكره ــا اب ــن عدي .ومع م ــا ذكر من
تضعيف يحيى بن معي ــن لحميد بن زياد نجد أن يحيى
وثق ــه م ــرة أخ ــرى ،ولع ـ َّـل ذل ــك بس ــبب قلة م ــا أخطأ فيه
حمي ــد ب ــن زي ــاد .ولع ـ َّـل م ــن ضعف ــه م ــن بع ــده اعتم ــد
تضعي ــف يحي ــى ب ــن معي ــن له.
وق ــال اب ــن ع ــدي :وه ــو عن ــدي صال ــح الحدي ــث،
ِوإ َّنم ــا أنك ــرت علي ــه هذي ــن الحديثي ــن املؤم ــن مؤال ــف
وف ــي القدري ــة اللذي ــن ذكرتهم ــا وس ــائر حديث ــه أرج ــو أن
ً
يك ــون مس ــتقيما(.)4
فالخالص ــة َّأن الحاف ــظ اب ــن حج ــر م ــن أج ــل م ــا

أنك ــر عل ــى حمي ــد ب ــن زي ــاد م ــن أحادي ــث ،وم ــا ورد في ــه
م ــن تضعي ــف بع ــض النق ــاد ل ــه ،أطل ــق علي ــه ف ــي رك ــن
ً
ً
الضب ــط قول ــه« :يه ــم» تنبيه ــا وإش ــارة من ــه إل ــى اضطراب
حميد بن زياد في بعض األحاديث ،منها الت ــي أشار إليها
الدارقطن ــي ف ــي العل ــل واب ــن ع ــدي ف ــي الكامل ف ــي ضعفاء
الرجال.
َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة حات ــم
املطل ــب الثان ــي :دراس ــة
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».68 : ،
( )2أبو حفص ابن شاهيـن« ،املختلف فيهم» ،ص.28 :
( ) ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» .68 :
( )4ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال» . 0 :

اب ــن إس ــماعيل املدن ــي:
حاتم ،هو ابن إس ــماعيل املدن ــي ،أبو إس ــماعيل
مول ــى بن ــي عب ــد امل ــدان .أخ ــرج ل ــه الجماع ــة( .)5ول ــم
ً
تختل ــف أق ــوال ُّ
الن ّق ــاد في ــه كثيـ ـرا ،فق ــد كادوا أن
ُ
يجمع ــوا عل ــى توثيق ــه ل ــوال تضارب ما نقل عن النس ــائي
في ــه م ــن تضعيف وتوثي ــق ،وكذا ما نقل ــه اإلمام أحمد.
ويمكنن ــا ع ــرض أقواله ــم في ــه ،كم ــا يل ــي:
َّ
ُّ َّ
من وثق حاتم بن إسماعيل املدنـي من النقاد
ق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :حات ــم أح ــب إل ــي م ــن
ً
ً
ال ــدراوردي ،زعم ــوا َّأن حاتم ــا كان رج ــال في ــه غفل ــة
إال َّأن كتاب ــه صال ــح .وق ــال يحي ــى ب ــن معي ــن :حات ــم ب ــن
إس ــماعيل ثق ــة .وق ــال اب ــن أب ــي حات ــم :س ــألت أب ــى ع ــن
حات ــم ب ــن إس ــماعيل وس ــعيد ب ــن س ــالم فق ــال :حات ــم
ً
ً
أحب َّ
إلي منه( ،)6وقال ابن سعد :كان ثقة مأمونا كثي ــر
الحدي ــث ( ).
وق ــال النس ــائي :لي ــس ب ــه ب ــأس( .)8وذك ــره اب ــن حب ــان ف ــي
الثق ــات(.)9
وقال الذهبي :ثقة(.) 0
ُّ َّ
من َّ
ضعف حاتم بن إسماعيل املدنـي من النقاد:
ق ــال الذهب ــي :ق ــال النس ــائي :ليس بالق ــوى .وقال
أحم ــد :زعم ــوا َّأن ــه كان في ــه غفل ــة ) (.وق ــال العباس بن
محمد الدوري« :سمعت يحيى بن معي ــن يقول قد رأى
حات ــم ب ــن إس ــماعيل محم ــد ب ــن املنك ــدر وزيد بن أس ــلم
ولم يس ــمع منهما ش ــيئا( .) 2وقال ابن أبي حاتم :س ــمعت
أب ــي يق ــول حات ــم ب ــن إس ــماعيل ل ــم يل ــق ع ــون ب ــن عب ــد
هللا بن
( )5املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 8 :5 ،
( )6ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل» .259 :
( ) ابن سعد (املتوفى2 0 :هـ)« ،الطبقات الكبـرى».49 :5 ،
( )8املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 90 :5 ،
( )9ابن حبان« ،الثقات».2 :8 ،
( ) 0الذهبي« ،الكاشف» . 00 :
( ) الذهبي« ،ميـزان االعتدال في نقد الرجال».428 : ،
( ) 2ابن أبي حاتم ،أبو محمد« ،املراسيل» ،ص.5 :
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عتبة بن مسعود»( ).
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل املدن ــي ف ــي«تقري ــب التهذي ــب»
ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املدن ــي أب ــو إس ــماعيل الحارث ــي مواله ــم أصل ــه م ــن
الكوف ــة ،صحي ــح الكت ــاب ص ــدوق يهم م ــن الثامنة مات
س ــنة س ــت أو س ــبع وثمان ــين(.)2
ُ
ْ
م ــن األحادي ــث الت ــي أنك ــرت على حاتم بن إس ــماعيلاملدنـي:
َ َ َ َ ََ ٌ
َ َْ ُ
َالحدي ــث األول«ِ :إذا كان ثالث ــة ِف ــي َس ــف ٍر ،فل َيؤ َّم ُه ـ ْـم
أ َح ُد ُه ـ ْـم»
َ
ُ َ
َ
ـألت أ ِب ــي َوأ َب ــا ُز ْر َع ــة
ق ــال اب ــن أب ــي حات ــم« :س ـ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َع ـ ْـن حدي ـ ٍـث َر َو ُاه حا ِت ـ ُـم ْب ـ ُـن إ ْس ـ َ
َ
َّ
ـن محم ـ ِـد ب ـ ِـن
ـ
ع
،
يل
اع
ـم
ِ
َ
َ ِ َ
َ
َ
َع ْج ــالنَ ،ع ـ ْـن نا ِف ـ ٍـعَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي َس ــلمةَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي ُه َري ــرة،
َ َ َ َ َ َ ََ ٌ
ان ثالثة ِفي
َع ـ ِـن النب ـ ّ ِـي (صلى هللا عليه وس ــلم) قالِ :إذا ك
َ
َ
ََ
َ َْ ُ
َس ــف ٍر ،فل َيؤ َّم ُه ـ ْـم أ َح ُد ُه ـ ْـم؟ ،فق ــاالُ :ر ِو َي َع ـ ْـن حا ِت ٍم َهذا
ُ
َ
بإسنادي ــن:
الحدي ــث
َ
ـال ُ
َف َق ـ َ
بعضه ــمَ :ع ـ ْـن َحا ِتمَ ،ع ِن ْاب ِن َع ْج ــالنَ ،ع ْن نا ِف ٍع،
َ ْ َ
َ
َ ْ
يد.
عن أ ِبي َس ــلمة ،عن أ ِبي َس ـ ِع ٍ
َ
َ
ال ُ
َو َق َ
بعضهمَ :ع ْن أ ِبي ُه َريـرة.
حيح ع ْن َد َنا َ-و َّ ُ
والص ُ
َّ
هَّللا َأ ْع َل ُمَ :-ع ْن أبي َس ـ َـلمةَّ :أن َّ
النبي
ِ
ُ ًَ
(صلى هللا عليه وس ــلم) ...مرسال.
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َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً
رس ــال.
الحدي ــث ع ــن أ ِب ــي س ــلمة م
ُ َ ْ َ َ َّ ُ
ال :الل ْيث أو غيـره.
قلت :من؟ ق
وق ــال الدارقطن ــي :رواه حات ــم ب ــن إس ــماعيل ،ع ــن اب ــن
عج ــالن ،ع ــن ناف ــع ،ع ــن أب ــي س ــلمة ،ع ــن أب ــي هري ــرة،
وأبي سعيد ،وقيل :عنه ،عن أبي هريـرة وحده .وخالفه
يحي ــى القط ــان ،ف ــرواه ع ــن اب ــن عجالن ،ع ــن نافع ،عن
أبي س ــلمة مرس ــال .وه ــو الص ــواب»(.)4
الحدي ــث الثان ــي« :القرآن غن ــى ،ال فقربعده ،وال غنى
دونه»
س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث الحس ــن ،ع ــن
أن ــس ،ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم :الق ـرآن
غن ــى ،ال فق ــر بع ــده ،وال غن ــى دون ــه .فق ــال« :ي ــرويه
األعم ــش ،ع ــن ي ــزيد الرقا�ش ــي ،واختل ــف عن ــه؛
ف ــرواه حات ــم بن إس ــماعيل ،عن ش ــريك ،ع ــن األعمش،
عن ي ــزيد الرقا�ش ــي ،عن أنس.
وخالف ــه أب ــو معاوية الضري ــر ،فرواه ع ــن األعمش ،عن
ي ــزيد الرقا�ش ــي ،عن الحسن مرسال.
وق ــال زي ــد ب ــن الحب ــاب :حدثنا أصحابنا ،ع ــن األعمش،
عن ي ــزيد الرقا�شي ،عن أنس .وقول أبي معاوية أشبهها
بالصواب»(.)5
الحدي ــث الثال ــث« :أكل م ــن كتف ش ــاة ،ث ــم صلى ولم
يمس ماء»

َ َ َ
ـال أ ِب ــيَ :و َر َو ُاه َ َي ْح َي ــى ْب ـ ُـن ُّأي ــوبَ ،ع ـ ِـن ْاب ـ ِـن َع ْج ــالن،
قـ
َ َ
َ ْ َ
َّ
ْ
َ
َّ
ع ــن نا ِف ـ ٍـع ،ع ــن أ ِب ــي س ــلمة :أن النب ــي (صل ــى هللا علي ــه
َ
َ
َ
الص ُ
وس ــلم)َ ...و َه ـ َـذا َّ
حيح.
وم َّما ُيق ـ ّ ِـوي قول َناَّ :أن معاوية
ِ
َ
َ
وف ـ َـر َج اب ـ َـن َف َ
ضال ــة؛ َّ
ب ـ َـن َ
حدث ــوا
ص ِال ـ ٍـح ،وث ـ ْـو َر ب ـ َـن ي ــزيد،
َ
َ
َ ُ
اص ــر ْب ــن َح ِبي ــبَ ،ع ـ ْـن أ ِب ــي َس ــلمةَ ،ع ـ ِـن النب ـ ّ ِـي
ع ـ ِـن امل َه ِ
( )
(صل ــى هللا علي ــه وس ــلم)».
َ
َ
ـال َأ ُب ــو ُز ْر َع ـ َـة« :وروى أصح ـ ُ
وق ـ َ
ـاب اب ـ ِـن َع ْج ــالن َه ــذا

س ــئل الدارقطن ــي ع ــن حدي ــث زي ــنب بن ــت أم
س ــلمة ،ع ــن أم س ــلمة ،أن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
أكل م ــن كت ــف ش ــاة ،ث ــم صل ــى ول ــم يم ــس م ــاء .فق ــال:
«ي ــرويه جعف ــر ب ــن محم ــد ،واختل ــف عنه؛ ف ــرواه حاتم
ب ــن إس ــماعيل ،ع ــن جعف ــر ،ع ــن أبي ــه ،ع ــن الحسي ــن
ب ــن عل ــي ،ع ــن زي ــنب ،عن أم س ــلمة ،ووهم ف ــي قوله عن
الحسي ــن ،وإنم ــا رواه جعف ــر ب ــن محمد ،ع ــن أبيه ،عن
علي بن حسي ــن ،عن زي ــنب ،عن أم سلمة ،كذلك رواه

( ) ابن أبي حاتم« ،املراسيل ،ص.5 :
( )2ابن حجر« ،تقريب التهذيب» ،ج  -ص. 44 :
( ) ابن أبي حاتم ،أبو محمد « ،العلل». 5 :2 ،

( )4الدارقطنـي« ،العلل الواردة في األحاديث النبوية». 26 :9 ،
( )5الدارقطنـي« ،املصدر السابق» . 6 : 2

عبدالعظيم الدخري

س ــليمان بن بالل ،ويحيى القطان ،وحفص بن غياث،
والس ــري ب ــن عب ــد هللا ،وعل ــي ب ــن غ ـراب.
ورواه أب ــو جعف ــر ال ـرازي ،ع ــن جعف ــر ب ــن محم ــد ،ع ــن
أبي ــه ،ع ــن عل ــي ب ــن حسي ــن ،ع ــن أم س ــلمة ،ول ــم يذك ــر
في ــه زي ــنبا .والصحي ــح ق ــول م ــن ق ــال :ع ــن عل ــي ب ــن
حسي ــن ،ع ــن زي ــنب»( ).
•تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي حات ــم ب ــن إس ــماعيل
املدن ــي.
وثق ــه جماع ــة م ــن النق ــاد ،منه ــم النس ــائي وق ــال:
لي ــس ب ــه ب ــأس ،لك ــن نق ــل الذهب ــي ع ــن النس ــائي ق ــال:
ليس
بالق ــوي .وق ــال أحم ــد :زعم ــوا َّأنه كان في ــه غفلة .ووثقه
جماع ــة( .)2وق ــال الحاف ــظ :صحي ــح الكت ــاب ،ص ــدوق
يهم.
َّ
تطبيقي ــة عل ــى ت ــرجمة
املطل ــب الثال ــث :دراس ــة
ُّ
إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن الس ــدي:
إس ــماعيل ،ه ــو اب ــن عب ــد الرحم ــن ب ــن أب ــي كريم ــة
ُّ
الس ــدي ،أب ــو محم ــد القر�ش ــي الكوف ــي األع ــور .أخ ــرج
ل ــه مس ــلم ،واألربع ــة( ) .وق ــد اختلف ــت أق ــوال النق ــاد ف ــي
َّ
فوثق ــه ق ــوم َّ
ُّ
وضعف ــه آخ ــرون .ويمكننا عرض
الس ــدي،
أقواله ــم في ــه ،كم ــا يل ــي:
م ــن َّوث ــق إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي من
ُّ َّ
النقاد:
ق ــال يحي ــى ب ــن س ــعيد القط ــان :ال ب ــأس ب ــه ،م ــا
س ــمعت أح ــدا يذك ــر الس ــدي إال بخي ــر وما ت ــركه أحد،
ث ــم ق ــال روى عن ــه ش ــعبة وس ــفيان وزائ ــدة(.)4
ق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :ق ــال يحي ــى ب ــن معي ــن يوم ــا عن ــد
عب ــد الرحم ــن ب ــن مه ــدي :الس ــدي ضعي ــف ،فغض ــب
( ) الدارقطنـي« ،املصدر السابق» .24 : 5
( )2الذهبي« ،ميـزان االعتدال».428 : ،
( ) املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال». 2 : ،
( )4ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،

داللة لفظ «صدوق يهم»

عب ــد الرحم ــن وك ــره م ــا ق ــال(.)5
وق ــال أحم ــد ب ــن حنب ــل :إس ــماعيل الس ــدي مق ــارب
الحدي ــث صال ــح(.)6
وقال أحمد بن حنبل مرة :السدي ثقة( ).
وقال النسائي :صالح الحديث(.)8
وذكره ابن حبان في الثقات(.)9
وذك ــر اب ــن ع ــدي ع ــن أحم ــد ب ــن حنب ــل يق ــول :الس ــدي
ثقة .وقال-ابن عدي :-والس ــدي له أحاديث ي ــرويها عن
ع ــدة ش ــيوخ ل ــه ،وهو عندي مس ــتقيم الحديث صدوق
ال ب ــأس به(.) 0
م ــن َّ
ضع ــف إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن ُّ
الس ــدي
ُّ َّ
م ــن النق ــاد:
ق ــال أب ــو حات ــم :إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــن
ُّ
الس ــدي يكت ــب حديث ــه وال يحت ــج ب ــه ،وس ــئل أب ــو زرع ــة
ع ــن إس ــماعيل الس ــدي فق ــال :لي ــن( ) .وق ــال عب ــد
الرحم ــن ب ــن مه ــدي :ضعي ــف(.) 2
وس ــأل س ــفيان الث ــوري يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن الس ــدي،
فق ــال :ف ــي حديث ــه ضع ــف( ).
وس ــئل يحي ــى ب ــن معي ــن ع ــن إبـ ـراهيم ب ــن املهاج ــر
والس ــدي؛ فق ــال متقارب ــان ف ــي الضع ــف(.) 4
وق ــال أب ــو بك ــر ب ــن خ ــالد :س ــمعت املعتم ــر بن س ــليمان
يق ــول :إن بالكوف ــة ْ
كذابين :الكلبيّ ،
والس ــدي(.) 5
( )5ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( )6ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( ) ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( )8الذهبي« ،تاريخ اإلسالم». : ،
( )9ابن حبان« :الثقات».20 :4 ،
( ) 0ابن عدي« ،الكامل في ضعفاء الرجال».449 : ،
( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،
( ) 2املزي« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال» . 5 :
( ) ابن أبي حاتم« ،الجرح والتعديل». 84 :2 ،
( ) 4ابن أبي حاتم ،املصدر السابق. 84 :2 ،
( ) 5العقيلي« ،الضعفاء الكبيـر».8 : ،
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وق ــال اب ــن ع ــدي :س ـ ُ
ـمعت اب ــن حم ــاد يق ــول :ق ــال
َّ
َّ
الس ــعدي :ك ــذاب ،ش ــتام ،يعن ــي الس ــدي( ).

ق ــال اب ــن ع ــدي :حدثن ــا أحم ــد ب ــن ي ــزيد ب ــن
ميم ــون الصيدالن ــي بمص ــر ،حدثن ــا يون ــس ب ــن عب ــد
األعل ــى ،حدثن ــي أب ــو حات ــم محم ــد ب ــن إدري ــس الحنظلي
ه ــو ال ـرازي ،حدثن ــا أب ــو بك ــر ب ــن أب ــي عتاب األعي ــن عن
عبي ــد هللا ب ــن مو�ش ــى ع ــن إس ـرائيل ع ــن الس ــدي ع ــن
الولي ــد ب ــن هش ــام ،عن زيد ب ــن أبي زياد عن عبد هللا بن
مس ــعود ،ق ــال :ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم:
ال تبلغون ــي ع ــن أح ــد من أصحابي ش ــيئا فإن ــي أحب أن
أخ ــرج إليك ــم وأن ــا س ــليم الص ــدر(.)5
َّ َ
ق ــال املقد�ش ــيَ :و َه ـ َـذا يع ــد ف ــي َأ ْف َراد ُّ
الس ــدىَ ،وق ــد َوثق ُه
ِ
ق ــوم ( . )6

ق ــال الحاف ــظ اب ــن حج ــر :إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ب ــن أب ــي كريمة ُّ
الس ــدي بضم املهملة وتش ــديد
ال ــدال أب ــو محم ــد الكوف ــي .ص ــدوق يهم ورم ــي بالتش ــيع
م ــن الرابع ــة ،م ــات س ــنة س ــبع وعشري ــن( ).
ُ
ْ
م ــن األحادي ــث الت ــي أنك ــرت عل ــى إس ــماعيل بن عبدالرحمن ُّ
الس ــدي:

•تلخي ــص أق ــوال النق ــاد ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد
الرحم ــن ُّ
الس ــدي

وق ــال اب ــن الج ــوزي« :ضعف ــه اب ــن مه ــدي ويحي ــى ب ــن
معي ــن وكذبه املعتمد بن س ــليمان وقال يحيى القطان:
م ــا رأي ــت أح ــدا يذك ــره إال بخي ــر وم ــا ت ــركه أح ــد وق ــال
أحم ــد ب ــن حنب ــل ه ــو ثق ــة وق ــال اب ــن ع ــدي ه ــو عن ــدي
ص ــدوق ال ب ــأس ب ــه .وق ــال أب ــو حات ــم ال ـرازي يكت ــب
()2
حديث ــه وال يحت ــج ب ــه وق ــال أب ــو زرع ــة لي ــن»
ق ــول اب ــن حج ــر ف ــي إس ــماعيل ب ــن عب ــد الرحم ــنُّ
الس ــدي:

الحدي ــث األولَ َ « :أ ْي ــت َر ُس ــول هللا ي ـ ْـن َ
صرف َع ــن
ر
َي ِمي ــنه فتنحن ــح»
ق ــال اب ــن ع ــدي :حدثن ــا الفض ــل ب ــن الحب ــاب،
حدثن ــا محم ــد ب ــن كثي ــر ،حدثن ــا س ــفيان الث ــوري ع ــن
الس ــدي ،ق ــال :س ــمعت أن ــس ب ــن مال ــك يق ــول :كان
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ي ــنصرف ع ــن يمي ــنه
ف ــي الص ــالة.

أكث ــر أحاديث ــه مس ــتقيمة ثابت ــة ،وه ــو مم ـ ْـن
ُع ــرف ّ
بالص ــدق واألمان ــة ،ولكن َّ
اختل ضبط ــه ،فأخطأ
ً
ُ
ف ــي بع ــض األح ــاديث الت ــي تع ـ ُّـد قليل ــة بجن ــب م ــا روى
َّ
م ــن أحادي ــث مس ــتقيمة تاب ــع فيه ــا الثق ــات؛ ل ــذا وثق ــه
ق ــوم م ــن جه ــة م ــا روى م ــن أحادي ــث وافق فيه ــا الثقات
م ــع ثب ــوت ص ــدقه وأمانت ــهَّ ،
وضعف ــه آخ ــرون م ــن جه ــة
اخت ــالل ضبط ــه ،ول ــم يعتب ــروا بتل ــك األحادي ــث الت ــي
ّ
واف ــق عليه ــا الثق ــات .ولخ ــص الحاف ــظ ابن حج ــر حاله
بقول ــه« :ص ــدوق يه ــم».

***

ََ ُ ْ
الر ْح َمن ّ
الس ّ
اعيل بن عبد َّ
دي:
قال املقد�شيَ :رواه ِإس َم ِ
َع ــن أن ــسَ .و َه ــذا أح ــد َما أنك ــر عل ــى ّ
الس ـ ّ
ـدي ِر َو َايته َعن
أ ن ــس (.)4
الحدي ــث الثان ــي« :ال تبلغون ــي عن أح ــد من أصحابي
ً
شيئا فإنـي أحب أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر»
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داللة لفظ «صدوق يهم»

عبدالعظيم الدخري

الخاتمة
والص ــالة َّ
الحم ــد هلل ر ّب العاملي ــنَّ ،
والس ــالم على
أش ــرف املرسلي ــن ،س ـ ّـيدنا ّ
ونبين ــا َّ
محم ــد علي ــه أفض ــل
َّ
الص ــالة وأت ـ ّـم التس ــليم وعل ــى آل ــه وصحب ــه أجمعي ــن،
وبع ــد،
فه ــذه خاتم ــة ،فيه ــا خالص ــة م ــا َّ
توصل ـ ْـت إليه ــا
ً
ّ
ـات ،أرجو ْأن تك ــون إضافة
الدراس ــة م ــن نتائ ــج وتوصي ـ ٍ
ً
حقيقي ــة ف ــي مجاله ــا.
النتائج:
ُ
توصل ــت ّ
َّ
الدراس ــة إل ــى َّأن ع ــدد ال ــرواة الذي ــن
وصفه ــم الحاف ــظ اب ــن حج ــر بلف ــظ «ص ــدوق يه ــم» ف ــي
ً
«تقري ــب التهذي ــب» بل ــغ عدده ــم أربع ــة وثمان ــين راوي ــا.
َّ
وأن دالل ــة اللف ــظ املرك ــب «ص ــدوق يه ــم» ،تشي ــر إل ــى
َّ
يتضمن ــان معان ــي
مقارب ـ ٍـة لوص ــف ال ـراوي ،بلفظي ــن
ملجموع ــة أوص ــاف ،وحاالت َس ـ َـردها ُّ
الن َّق ــاد لبيان حال
ٍ
ٍ
ِ
ال ـراوي وروايت ــه.
وق ــد س ــلك الحاف ــظ اب ــن حج ــر ه ــذا املس ــلك ف ــي
كتابه «تقريب التهذيب» في عبا ات غي ــر هذهَّ ،
فلخص
ر
أق ــوال ُّ
النق ــاد بع ــد سب ــره ألحادي ــث ال ــرواة ف ــي عب ــارة
ُ
تحمل ركن ــي قبو َل الحديث؛ ليتـرك
وصريحة،
واضحة
ٍ
ٍ
بع ــد ذل ــك املج ــال للباحثي ــن ف ــي النظ ــر ف ــي أحاديثهم من
حي ــث املتابع ــة والتف ــرد؛ وم ــن ث ـ َّـم معرف ــة ْ
ضبطه ــم م ــن
عدمه.
َّ
وتوصل ــت الدراس ــة إل ــى ّأن اللف ــظ «يه ــم» يعن ــي
عدد
متعمد -في
َّأن الراوي وقع -غي ـ َـر
ٍ
ـرة في ٍ
ٍ
أخطاء يسي ـ ٍ
ـرة
األحاديث
قلي ـ ٍـل م ــن
ِ
بجانب ما روى من أحاديث كثي ـ ٍ
ً
ـتقيمة وثابت ــة .وغالب ــا م ــا تك ــون أس ــباب وقوع ــه ف ــي
مس ـ
ٍ
ُ
َّ
ُ
الخطأ الغفلة اليسي ــرة والشك (االضطراب) سيما إذا
روى ال ـراوي م ــن حفظ ــه وكان صاح ــب كتاب.
ـإن ّ
وعلي ــه ،ف ـ َّ
الدراس ــة تؤك ــد َّأن لف ــظ «ص ــدوق
يهم» م ــن األلفاظ امل ــركبة ،الت ــي ال نستطيع ْأن نحك ــم
م ــن خاللها على اإلس ــناد مباشـ ــرة؛ َّ
ألن راويه َّوثقه ق ـ ٌ
ـوم
م ــن جه ــة ص ــدقه وعدالت ــهَّ ،
وضعف ــه آخ ــرون م ــن جهة

ً
ً
اخت ــالل ضبط ــه اخت ــالال يسيـ ـرا ،في ــنبغي تتب ــع حال ــه
ومعرف ــة روايت ــه .ف ـ ْ
ـإن واف ــق فيه ــا الثق ــات ،فق ــد انجب ــر
النق ــص ،وه ــو الصحي ــحْ ،
َّ
وإن واف ــق مثل ــه م ــن ال ــرواة
ً
ـرة فهو الصحيح لغي ــره بمجموعهاْ ،
وإن تفرد
وكانوا كث ـ
ْ
بالحدي ــث فه ــو الضعي ــف وم ــا دون ــه ،إال أن يك ــون َّ
نص
عل ــى تصحيح ــه املتقدم ــون من ُّ
النق ــاد أو أحدهم .وهللا
تعال ــى أعلم.
التوصيات:
الد اس ــة بإج ـراء مزي ــد م ــن ّ
ّ
الدراس ــات
ُتو�ش ــي ر
ٍ
ف ــي األلف ــاظ املركب ــة ،س ــيما تل ــك ال ــواردة ف ــي «تقري ــب
التهذي ــب» للحاف ــظ اب ــن حج ــر العسقالن ــي.

***
املصادرواملراجع
األزه ــري اله ــروي ،محمد ب ــن أحمد بن األزهري «تهذيب
اللغ ــة» ،تحقي ــق :محم ــد ع ــوض مرع ــب ،دار إحي ــاء
التـ ـراث العرب ــي -بي ــروت ،ط 200 :م.
األصفون ــي ،محم ــد ب ــن محم ــد «لح ــظ األلح ــاظ بذي ــل
طبقات الحفاظ» ،دار الكتب العلمية ،ط  998 :م.
ُ
البست ــي ،محم ــد ب ــن حب ــان ،أب ــو حات ــم« ،الثق ــات»،
دائ ــرة املع ــارف العثمان ــية بحي ــدر آب ــاد الدك ــن الهن ــد،
ط  9 :ه.
الت ــرمذي ،محمد بن عي�شى بن َس ْورة« ،علل الت ــرمذي
الكبي ــر» تحقي ــق :صبح ــي الس ــامرائي ،وآخ ــرون ،عال ــم
الكتب ،مكتبة النهضة العربية -بيـروت ،ط  409 :ه.
ابن تغري ب ــردي ،يوسف أبو املحاسن« ،املنهل الصافي
واملس ــتوفى بع ــد الواف ــي» ،تحقي ــق :محمد محمد أمي ــن،
الهيئ ــة املصري ــة العامة للكتاب.
اب ــن الج ــوزي ،عب ــد الرحم ــن «الضعف ــاء واملت ــروكون»،
تحقي ــق :عب ــد هللا القا�ش ــي ،دار الكت ــب العلمي ــة -
بي ــروت ،ط  406 :ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،الج ــرح
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والتعدي ــل» ،دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي -بي ــروت ،ط :
 2ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،العل ــل
الب ــن أب ــي حات ــم» تحقي ــق :س ــعد ب ــن عب ــد هللا الحمي ــد،
وآخ ــرون ،مطاب ــع الحمي�ش ــي ،ط  42 :ه.
اب ــن أب ــي حات ــم ،عب ــد الرحم ــن ب ــن محم ــد« ،املراس ــيل»
ش ــكر هللا قوجان ــي ،مؤسس ــة الرس ــالة -بي ــروت ،ط :
 9ه.
الحاك ــم الن ــيسابوري ،محم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن محمد،
أب ــو عب ــد هللا «املدخ ــل إل ــى كت ــاب اإلكلي ــل» ،تحقي ــق:
ف ــؤاد عب ــد املنع ــم ،دار الدع ــوة -االس ــكندرية.

محم ــد
أضواء السلف -الرياض ،ط  4 9 :هـ.
الس ــخاوي ،ش ــمس الدي ــن «التحف ــة اللطيف ــة ف ــي تاري ــخ
املدي ــنة الش ــريفة» ،الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط :
 4 4ه ــ.
الس ــخاوي ،ش ــمس الدي ــن «الضوء الالمع ألهل القرن
التاس ــع» ،دار مكتبة الحياة ،بي ــروت.
اب ــن س ــالم اله ــروي ،أب ــو ُعبي ــد القاس ــم« ،غري ــب
الحدي ــث» ،تحقي ــق :محم ــد عب ــد املعيد ،مطبع ــة دائرة
املع ــارف العثمان ــية ،حي ــدر آب ــاد ،ط  84 :ه ــ.

اب ــن حج ــر العسقالن ــي ،أحم ــد« ،تقري ــب التهذي ــب»
تحقي ــق :محم ــد عوام ــة ،دار الرش ــيد س ــوريا ،ط :
. 986

اب ــن س ــيده ،عل ــي ب ــن إس ــماعيل« ،املحك ــم واملحي ــط
األعظ ــم» ،تحقي ــق :عب ــد الحمي ــد هن ــداوي ،دار الكتب
العلمي ــة -بي ــروت ،ط  42 :ه.

اب ــن حج ــر العسقالن ــي ،أحم ــد« ،تهذي ــب التهذي ــب»،
مطبعة دائرة املعارف النظامية ،الهند ،ط  26 :هـ.

اب ــن شاهي ــن ،عمر بن أحم ــد «املختلف فيهم» تحقيق:
عب ــد الرحي ــم ب ــن محم ــد القش ــقري ،مكتب ــة الرش ــد،
الري ــاض ،ط  420 :ه ــ.

الدارقطن ــي ،عل ــي ب ــن عمر «العلل ال ــواردة في األحاديث
النبوي ــة» ،تحقي ــق :محف ــوظ الرحم ــن زي ــن هللا ،دار
طيب ــة -الري ــاض ،ط  405 :ه.

اب ــن الص ــالح ،أب ــو عم ــرو« ،مقدمة ابن الص ــالح» ،عبد
اللطي ــف الهمي ــم ،دار الكتب العلمي ــة ،ط  42 :ه.

الذهبي ،شمس الدي ــن «تاريخ اإلسالم» ،تحقيق :بشار
عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،ط 200 :م.

العجل ــى ،أحم ــد ب ــن عب ــد هللا أب ــو الحس ــن ،تاري ــخ
الثق ــات ،دار الب ــاز ،ط  405 :ه ــ.

الذهب ــي ،ش ــمس الدي ــن «الكاش ــف» ،محم ــد عوام ــة،
دار القبل ــة للثقاف ــة اإلس ــالمية ،ج ــدة ،ط  4 :ه ــ.

اب ــن ع ــدي الجرجان ــي ،أب ــو أحم ــد« ،الكام ــل ف ــي ضعفاء
الرج ــال» ،تحقي ــق :ع ــادل أحم ــد عبد املوج ــود ،الكتب
العلمي ــة -بي ــروت ،ط  4 8 :هـ.

الذهب ــي ،ش ــمس الدي ــن «ميـ ـزان االعت ــدال ف ــي نق ــد
الرج ــال» ،تحقيق :علي البجاوي ،دار املعرفة للطباعة
والنش ــر ،بي ــروت ،ط  82 :ه.
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العقيل ــي ،محم ــد ب ــن عم ــرو ب ــن مو�ش ــى «الضعف ــاء
الكبي ــر» تحقي ــق :عب ــد املعط ــي أمي ــن قلعج ــي ،دار
املكتب ــة العلمي ــة -بي ــروت ،ط  404 :ه ــ.

أب ــو زرع ــة ال ـرازي ،عبي ــد هللا ب ــن عب ــد الكري ــم
«الضعف ــاء» ،عم ــادة البح ــث العلم ــي بالجامع ــة
اإلس ــالمية ،املدي ــنة النبوي ــة ،ط  402 :ه ــ.

عم ــر ،أحم ــد مخت ــار عب ــد الحمي ــد« ،معج ــم اللغ ــة
العربي ــة املعاص ــرة» ،عال ــم الكت ــب ،ط  429 :هـ ـ

الزرك�ش ــي ،ب ــدر الدي ــن محم ــد ب ــن عب ــد هللا «النك ــت
عل ــى مقدم ــة اب ــن الصالح» ،تحقيق :زي ــن العابدي ــن بن

الفا�ش ــي ،أب ــو الطي ــب محم ــد« ،ذي ــل التقيي ــد ف ــي رواة
الس ــنن واألسان ــيد» ،تحقي ــق :كم ــال يوس ــف الح ــوت،

داللة لفظ «صدوق يهم»

عبدالعظيم الدخري

دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط  990 :م.
القشيـري النـيسابوري ،مسلم بن الحجاج «التمييـز»،
تحقي ــق :محم ــد مصطف ــى األعظم ــي ،مكتب ــة الكوث ــر
الس ــعودية ،ط  4 0 :ه.اب ــن القيسران ــي ،محم ــد ب ــن طاه ــر ب ــن عل ــي« ،ذخي ــرة
الحف ــاظ» ،تحقي ــق :عب ــد الرحم ــن الفريوائ ــي ،دار
الس ــلف -الري ــاض ،ط  4 6 :ه.
امل ــزي ،يوس ــف ب ــن عب ــد الرحم ــن« ،تهذي ــب الكم ــال
ف ــي أس ــماء الرج ــال» ،تحقي ــق :بش ــار ع ــواد ،مؤسس ــة
الرس ــالة -بي ــروت ،ط  400 :ه.
اب ــن معب ــن البغ ــدادي ،يحي ــى «تاري ــخ اب ــن معي ــن (رواي ــة
عثم ــان الدارم ــي)» ،أحم ــد محم ــد ن ــور ،دار املأم ــون
للتـ ـراث -دمش ــق.
اب ــن من ــيع ،محم ــد ب ــن س ــعد «الطبق ــات الكب ــرى»،
تحقي ــق :محم ــد عب ــد الق ــادر عطا ،دار الكت ــب العلمية
بي ــروت ط  4 0 :ه.النس ــائي ،أحم ــد بن ش ــعيب« ،الضعفاء واملت ــروكون»،
تحقيق :محمود إبـ ـراهيم زايد ،دار الوعي -حلب ،ط :
 96هـ.
ابن هالل ،أحمد بن محمد بن حنبل« ،العلل ومعرفة
الرج ــال» تحقي ــق :و�ش ــي هللا ب ــن محم ــد ،دار الخان ــي،
الري ــاض ،ط  422 :هـ.

***
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قاعدة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»
وتطبيقاتها في فقه األسرة عند اإلباضية
دراسة مقارنة بقانون األحوال الشـخصيــة ُ
العمانـي
د /راشد بن حمود النظيـري  -جامعة السلطان قابوس  -سلطنة عمان
الملخص:
تناولـــت الدراســـة قاعـــدة (مـــن اســـتعجل الشـــيء
قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه) ،وتطبيقاتهـــا فـــي فقـــه
األس ــرة عن ــد اإلباضي ــة ،م ــع المقارن ــة بقان ــون األح ــوال
الشـــخصية ُ
العمانـــي ،فبيـــنت الدراســة أهميــة القاعــدة
ف ــي الفق ــه اإلس ــالمي ،وأنه ــا تش ــكل حاج ــزا يح ــول دون
اقتح ــام حرم ــات الش ــرع الحنـ ــيف ،والوص ــول إل ــى خ ــالف
مقاص ــده ،ومعانـ ــيه الس ــامية ،وكي ــف منع ــت القاع ــدة
مـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق للوصـــول إلـــى
أغ ــراض غيـ ــر مش ــروعة ،وبي ــان م ــدى عناي ــة اإلباضي ــة
بهـــذه القاعـــدة فـــي مجـــال التأصيـــل والتطبيـــق
وسياس ــة المجتم ــع نح ــو المعانـ ــي الس ــامية واألخ ــالق
الرفيعــة ،ومــا انفــرد بــه اإلباضيــة مــن أحــكام تفصيليــة،
مـــع ذكـــر القيـــود التــــي تحكـــم القاعـــدة؛ لئـــال يـــؤدي
التوس ــع ف ــي تطبيقه ــا إل ــى نقي ــض م ــا يـ ــريده الش ــارع،
ويُبايـ ــن م ــراده ،أو يُخال ــف أحكام ــه.

The study dealt with the rule )whoever hastened
something before its time, was punished by
depriving it(, and its applications in the family
jurisprudence of the Ibadhis, with comparison with
the Omani Personal Status Law. And its sublime
meanings, and how the rule was prevented from
abuse of the right to reach illegal purposes, and
the extent to which the Ibadhis care about this
rule in the field of rooting and application and the
society’s policy towards lofty meanings and high
morals, and the detailed provisions that are unique
to the Ibadis, with mentioning the restrictions
that govern the rule; So that the expansion of
its application does not lead to the opposite of
what the legislator wants, contrasts with what he
wants, or violates its provisions.

ثـــم ختمـــت الدراســـة بذكـــر التطبيقـــات الفقهيـــة مـــن
الفقـــه اإلباضـــي وبيـــان مـــدى توســـعهم فـــي تطبيـــق
هــذه القاعــدة ،مــع بيــان رأي قانــون األحــوال الشـــخصية
ُ
العمانـ ــي ف ــي المس ــائل التـ ــي تع ــرض له ــا صراح ــة أو
داللـــة ،ولـــم يغفـــل الباحـــث ذكـــر رأيـــه فـــي المســـائل
الخالفيـــة ،معتصمـــا بأدلـــة الكتـــاب الكريـــم والســـنة
النبويـــة المطهـــرة.

Then the study concluded by mentioning the
jurisprudential applications of Ibadi jurisprudence
and indicating the extent of their expansion in the
application of this rule, with a statement of the
opinion of the Omani Personal Status Law in the
issues that it was explicitly or implicitly exposed
to.

وق ــد اتب ــع الباح ــث ف ــي دراس ــته المنه ــج االس ــتقرائي،
فتتبـــع مـــا ذكـــره العلمـــاء فـــي القاعـــدة ،وحـــاول أن
يســـتنبط المعاييــــر الالزمـــة لتفعيـــل القاعـــدة فـــي
المســـائل الفقهيـــة ،كمـــا اســـتعمل الباحـــث المنهـــج
المقـــارن مـــع قانـــون األحـــوال الشــــخصية ُ
العمانــــي.
وتوصلـــت الدراســـة فـــي الخاتمـــة إلـــى مجموعـــة مـــن
النتائـــج ،ومنهـــا :ال عبــــرة بظاهـــر التصرفـــات الفعليـــة
أو القولي ــة إن كان المقص ــد منه ــا أم ــرا غيـ ــر مش ــروع،
ومناقض ــا لمقص ــد الش ــرع الحكي ــم ،كم ــا أن اإلباضي ــة
يُعـــدون مـــن المتوسعيــــن فـــي تطبيـــق قاعـــدة مـــن
اســـتعجل الشـــيء قبـــل أوانـــه عوقـــب بحرمانـــه.
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Abstract:

الكلم ــات المفتاحي ــة :اس ــتعجل ،العقوب ــة ،الحِ رم ــان،
اإلباضي ــة ،األح ــوال الشـ ــخصية.

In his study, the researcher followed the inductive
approach, following what the scholars mentioned
in the rule, and tried to elicit the necessary criteria
to activate the rule in jurisprudential issues. The
researcher also used the comparative approach
with the Omani Personal Status Law.
The study concluded in the conclusion to a set
of results, including: that there is no lesson in
the apparent of actual or verbal behavior if the
purpose of it is illegal, and contrary to the intent of
the wise Sharia, and that the Ibadis are considered
among the expanders in the application of the
rule of hurrying something before its time was
punished by deprivation.
deprivation,

punishment,
status.
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قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

مقدمة
الحمد هلل رب العاملي ــن ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلي ــن ،س ــيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي ــن،
وبعد:
معان وحكم
فإن ش ــريعة اإلس ــالم الخالدة قائمة على ٍ
س ــامية ،ته ــدف إل ــى إس ــعاد البش ــرية ،وتحقي ــق مقاصد
علي ــة ،فكان ــت منهج ــا قويم ــا وصراط ــا مس ــتقيما،
قواعده ــا محكم ــة وأسس ــها مت ــينة ،تجل ــب التـيسي ــر
وتدف ــع الح ــرج ،ال عن ــت فيه ــا وال نص ــب ،وكل م ــن رام
خ ــالف مقاص ــد الش ــرع ومبتغ ــاه ،وس ــعى إل ــى ه ــدم
قواع ــده وأسس ــه ،فق ــد أت ــى س ــيئة وارتك ــب خطيئ ــة،
َ
ف ـ ُـرد إلي ــه فعل ــه وح ــرم مقص ــوده ،وإذا كان ــت األس ــباب
مفضي ــة إل ــى مس ــبباتها ،واملقدم ــات محقق ــة لنتائجه ــا،
وف ــق س ــنن معي ــنة ومنه ــج ش ــرعي قوي ــم ف ــإن م ــن قص ــد
االس ــتعجال ،ودف ــع بنفس ــه للوص ــل إل ــى املس ــببات،
وتحقي ــق النتائ ــج قب ــل حي ــنها بوس ــائل غي ــر مش ــروعة،
ُ
أو تعس ــف ف ــي حق ــه ُس ـ َّـد أمام ــه الطري ــق ،وقط ــع علي ــه
الس ــبيل؛ منع ــا م ــن الض ــرر ،ودفع ــا للمفاس ــد ،وتل ــك
سياس ــة ش ــرعية رس ــمها الق ـرآن الكري ــم ،وأرش ــد إليه ــا
النب ــي املصطف ــى صل ــى هللا علي ــه وس ــلم.
وق ــد تح ــدث الفقهاء وعلماء املقاصد عن هذا الجانب
فقع ــدوا القواع ــدَّ ،
َّ
وبين ــوا الف ــروع ف ــي مناس ــبات ش ــتى،
وأب ــواب مختلف ــة ،تحتاج إلى جمع وتأصيل ،الس ــيما مع
اخت ــالف البيئ ــات ،وتباي ــن األع ـراف ،وتع ــدد املقاص ــد،
وتن ــوع الوس ــائل ،وم ــن هن ــا أردت الحدي ــث ع ــن قاع ــدة
مهمة لها عالقة بالسياس ــة الش ــرعية ،وسد الذرائع أال
وهي (من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)،
فأفص ــل الق ــول ف ــي مبناه ــا وتأصي ــل معناه ــا ،وتع ــداد
فروعها بأسلوب علمـي مقارن بيـن املذاهب اإلسالمية،
غي ــر أن ــي ملس ــت أن البح ــث ال يحتم ــل اإلطال ــة ،وق ــد
ُحق ــق الق ــول فيه ــا ف ــي أكث ــر املذاه ــب اإلس ــالمية س ــوى
املذه ــب اإلبا�ش ــي ،م ــع أن ــه ل ــه مف ــردات فيه ــا؛ ولذل ــك
أردت كش ــف مبناه ــا ومحتواه ــا عن ــد اإلباضي ــة ف ــي باب
فقه األس ــرة (األحوال الش ــخصية) مقارن ــا ذلك بقانون
األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي ،م ــع ذك ــر ما ذهب ــت إليه
املذاه ــب اإلس ــالمية ف ــي بعض املس ــائل؛ نظ ـرا ألهميتها،
وم ــن أج ــل مزي ــد بي ــان وإيضاح.

أسباب اختـيارالبحث:
 .بي ــان م ــدى عناي ــة فقه ــاء اإلباضي ــة بالسياس ــة
الش ــرعية ف ــي األح ــكام الفقهي ــة ،وكي ــف كان
اعتماده ــم عل ــى املقاص ــد وامل ــآالت ،ول ــم يغفل ــوا
مب ــدأ س ــد الذرائ ــع ملن ــع املض ــار ،وقم ــع املفاس ــد في
املجتم ــع.
 .2املوازنة بيـن ما اعتمده اإلباضية وفق قاعدة (من
اس ــتعجل ال�ش ــيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) ،وما
ذه ــب إلي ــه قانون األحوال الش ــخصية ُ
العمان ــي في
تقنـينه لألحكام.
 .وض ــع ضواب ــط دقيق ــة لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)؛ حت ــى ال
تناق ــض األص ــول ،وتدف ــع النص ــوص.
الدراسات السابقة:
ل ــم يق ــف الباح ــث عل ــى دراس ــة متخصص ــة لقاع ــدة
(م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)
تبي ــن مفهومه ــا ،وتؤصل أحكامه ــا ،وتجمع فروعها عند
فقه ــاء اإلباضي ــة ،س ــوى بحثي ــن تطرق ــا إليه ــا عرض ــا ف ــي
ن ــدوة تط ــور العل ــوم الفقهي ــة ف ــي ُعم ــان خ ــالل الق ــرن
الراب ــع الهج ــري( ،القواع ــد الش ــرعية أنموذج ــا) ،وهما:
 .القواع ــد الفقهي ــة وأث ــرها ف ــي املقاص ــد ،مصطف ــى
اب ــن حم ــو أرش ــوم ،وق ــد تع ــرض له ــا ف ــي أق ــل م ــن
صفحت ــين ،م ــع أن ــه ل ــم يقص ــر حديث ــه عل ــى ب ــاب
فقه ــي معي ــن.
 .2القواع ــد الفقهي ــة عن ــد اب ــن ب ــركة ،خلف ــان ب ــن
محم ــد الحارث ــي ،وق ــد تع ــرض ملعناه ــا ،وتأصيله ــا،
والتمثي ــل له ــا ف ــي صفح ــة ونص ــف تقريب ــا.
كم ــا وق ــف الباح ــث عل ــى كت ــاب واح ــد معاص ــر
مخت ــص بجم ــع القواع ــد اإلباضي ــة ،وه ــو:
 معج ــم القواع ــد الفقهي ــة اإلباضي ــة ،د .محم ــودمصطف ــى عب ــود آل هرموش ،وقد تع ــرض ملعناها،
وأصله ــا وفروعه ــا ف ــي صفح ــة ونص ــف تقريبا.
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وأم ــا بقي ــت املذاه ــب اإلس ــالمية فكان ــت له ــم بح ــوث
قيم ــة ،اس ــتفاد منه ــا الباح ــث إال أن الباح ــث بن ــى عليه ــا
ف ــي بحث ــه الس ــيما م ــن حي ــث التأصيل ووض ــع الضوابط
املقي ــدة للقاع ــدة ،وم ــن تل ــك البح ــوث واملؤلف ــات:
 .قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،دراس ــة تأصيلي ــة تطبيقي ــة ،د.ناص ــر
ب ــن محم ــد ب ــن مش ــري الغادم ــي ،بح ــث منش ــور ف ــي
مجل ــة أم الق ــرى لعل ــوم الش ــريعة واللغ ــة العربي ــة
وآدابه ــا ،ج ، 6الع ــدد  ،28ش ــوال  424ه ــ ،وق ــد
َّبي ــن الباح ــث معن ــى القاع ــدة ،وأدلته ــا ،وتطبيقاته ــا
ف ــي العب ــادات واملعام ــالت ،والن ــكاح والط ــالق
وتوابعهم ــا ،ومس ــائل الف ــروض والوصاي ــا وال ـ ّ ِـرق،
ومس ــائل الح ــدود والقص ــاص ،ومس ــائل اللب ــاس
واألش ــربة والصي ــد ،وتطبيق ــات أخ ــرى.
وق ــد اس ــتفاد الباحث م ــن بحثه ،في جانب تحقيق
املعان ــي ،وتأصي ــل القاع ــدة إال أن الباح ــث أض ــاف
إليه ــا بع ــض املعان ــي والقي ــود ،كم ــا ذك ــر الباح ــث
أدل ــة وتأصي ــال للقاع ــدة ،ل ــم تتع ــرض له ــا تل ــك
الدراس ــة.
 .2ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ،أحم ــد بن الش ــيخ محمد
الزرق ــا ،وق ــد بي ــن املؤل ــف معناه ــا ،وتطبيقاته ــا ف ــي
املذه ــب الحنف ــي.
 .الوجي ــز ف ــي إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة ،محم ــد
صدق ــي البورن ــو ،وق ــد ذك ــر معناه ــا ،وصيغه ــا،
ومكانته ــا ،وتطبيقاته ــا.
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وم ــع أهمي ــة ه ــذه املباح ــث واملؤلف ــات غي ــر أنه ــا لم
تتع ــرض مل ــا ذك ــره الفق ــه اإلبا�ش ــي م ــن تأصي ــل،
وتطبي ــق انف ــرد أحيان ــا ببعضه ــا ،وم ــن هن ــا ج ــاءت
ه ــذه الدراس ــة؛ لبي ــان تأصي ــل فقه ــاء اإلباضي ــة
له ــذه القاع ــدة ،وكي ــف اس ــتفادوا منه ــا ف ــي الف ــروع
الفقهي ــة ،ووضع ــوا م ــن خالله ــا س ــدا من ــيعا حجب
كثيـ ـرا م ــن التصرف ــات املحظ ــورة ،ومن ــع م ــن
التعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق أو التج ــاوز في ــه،
م ــع قص ــر الحدي ــث عل ــى جان ــب فقه ــي واح ــد وه ــو
األح ــوال الش ــخصية أو فق ــه األس ــرة.
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كم ــا اهتم ــت الدراس ــة بإبـ ـراز عناي ــة الجان ــب
القانون ــي به ــذه القاع ــدة ،وإن ل ــم ي ــنص عليه ــا
القان ــون صراح ــة ف ــي م ــواده ،إال أنه ــا كان ــت مح ــط
نظ ــره عن ــد تقن ــين األح ــكام الفقهي ــة املتعلق ــة
ُ
بال ــزواج وفرق ــه واآلث ــار املت ــرتبة عليه ــا.
أسئلة البحث:
 .ه ــل اعتن ــى اإلباضي ــة بقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) ف ــي فروعه ــم
الفقهي ــة؟ وم ــا أهميته ــا لديه ــم؟ وه ــل وضع ــوا له ــا
ضواب ــط وح ــدود؟
 .2ه ــل ُيع ــد اإلباضي ــة م ــن الفقه ــاء الذي ــن توس ــعوا
ف ــي تطبي ــق القاع ــدة عل ــى املس ــائل والجزئي ــات
الفقهي ــة؟
 .م ــا املف ــردات الت ــي تمي ــز به ــا اإلباضي ــة ف ــي ه ــذا
الش ــأن؟
 .4كي ــف عن ــي قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي
به ــذه القاع ــدة ،وه ــل خالفه ــا أحيان ــا؟ وم ــا م ــدى
ُ
التواف ــق واالنس ــجام م ــع املفت ــى ب ــه ف ــي املذه ــب
اإلبا�ش ــي ،م ــع أن القان ــون ُ
العمان ــي ل ــم يعتمد على
مذه ــب معي ــن ف ــي س ــن قوان ــينه ونظام ــه؟
أهداف البحث:
 .إبـ ـراز مضم ــون القاع ــدة وأهميته ــا ف ــي املذه ــب
اإلباضي ــة.
 .2وضع الضوابط واملعاييـر التـي تحكم القاعدة.
 .أهمية البحث
 .4ع ــدم وج ــود دراس ــة تتن ــاول القاع ــدة م ــن جمي ــع
جوانبه ــا ف ــي الفق ــه اإلبا�ش ــي.
 .5نعل ــق الدراس ــة بموض ــع يم ــس حي ــاة الن ــاس
وعالقته ــم بأس ــرتهم.
 .6الحاجة إلى بيان التطبيقات القانونـية للقاعدة.
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منهج البحث:
س ــوف يتب ــع الباح ــث املناه ــج اآلت ــية ف ــي تن ــاول جزئي ــات
البحث:
 .املنه ــج االس ــتقرائي :وذل ــك باس ــتقراء م ــا َّ
دون ــه
علم ــاء الش ــريعة م ــن األصوليي ــن والفقه ــاء وعلماء
املقاص ــد ح ــول ه ــذه القاع ــدة.
 .2املنه ــج االس ــتنباطي :الس ــتنباط ضواب ــط ومعايي ــر
لتطبي ــق القاع ــدة عل ــى الف ــروع الفقهي ــة.
 .املنه ــج املق ــارن :وذل ــك بمقارن ــة آراء املذه ــب
اإلبا�ش ــي ف ــي التطبيق ــات الفقهي ــة م ــع م ــواد قانون
األحوال الش ــخصية ُ
العمان ــي؛ لبيان مدى اهتمام
القان ــون به ــذه القاع ــدة.
هيكل البحث:
املبحث األول :معنى القاعدة إفرادا وإجماال.
•املطل ــب األول :مفه ــوم القاع ــدة لغ ــة
و ا صطالح ــا .
•املطلب الثانـي :الصيغ ذات الصلة.
املبحث الثانـي :أهمية القاعدة ،وأدلة ثبوتها.
•املطلب األول :أهمية القاعدة.
•املطلب الثانـي :أدلة ثبوت القاعدة.
املبحث الثالث :القيود الواردة على القاعدة،
والتطبيق ــات الفقهي ــة عل ــى القاع ــدة ف ــي فق ــه
األسرة.
•املطلب األول :القيود الواردة على القاعدة.
•املطل ــب الثان ــي :التطبيق ــات الفقهي ــة عل ــى
القاع ــدة ف ــي فق ــه األس ــرة.
الخاتمة.

***

املبحث األول:
معنى القاعدة إفرادا وإجماال
املطلب األول :مفهوم القاعدة لغة واصطالحا:
أوال :بيان معانـي ألفاظ القاعدة في اللغة.
اس ــتعجل :أصله ــا عج ــل م ــن ب ــاب تع ــب ،بمعن ــى أس ــرع
وحض ــر ،وعجل ــت إل ــى ال�ش ــيء س ــبقت إلي ــه( ).
ال�ش ــيء :كل موج ــود ،إم ــا أن يك ــون حس ــا كاألجس ــام ،أو
حكما كاألق ــوال(.)2
أوان ــه :األوان :الحي ــن والزم ــانُ ،يق ــال :جاء أوان الب ــرد،
أي :زمن ــه( ).
عوقب :العقاب :الجزاء(.)4
بحرمان ــه :الحرم ــان ،لغ ــة :املن ــعُ ،يق ــالُ :ح ــرم ال�ش ــيء،
أيُ :من ــع من ــه(.)5
ثانـيا :معنى القاعدة اصطالحا.
يـ ـراد بالقاع ــدة اصطالح ــا :م ــن اس ــتعمل وس ــائل
غي ــر مش ــروعة للوص ــول إل ــى املش ــروع املرغ ــوب في ــه؛
اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه املق ــدر ش ــرعا كان ــت عاقبته
املن ــع والحرم ــان م ــن مقص ــوده(.)6
•شرح التعريف:
(م ــن) :لف ــظ عام يش ــمل الرجال والنس ــاء ،ويعم جميع
األح ــوال واألماكن واألزمان.
(اس ــتعمل وس ــائل غي ــر مش ــروعة) :تش ــمل الط ــرق
والحي ــل الت ــي نه ــى عنه ــا الش ــارع لذاته ــا أو مل ــا ت ــؤول إليه
م ــن مفاس ــد ومض ــار.
( ) الفيومي ،املصباح املنـيـر ،ج ،2ص. 94
( )2املرجع السابق.
( ) الفراهيدي ،العيـن ،ج ،8ص.404
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،ج  ،ص.6 9
( )5يـنظر :األزهري ،تهذيب اللغة ،ج ،5ص. 0
( )6ي ــنظر :الزرقــا ،شــرح القواعــد الفقهيــة ،ص  ،4البورنــو،
موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،القســم الثان ــي ،ص. 50
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(للوص ــول إل ــى املش ــروع املرغ ــوب في ــه) :أي أن اله ــدف
م ــن اس ــتعمال الط ــرق املش ــروعة ه ــو الوص ــول إل ــى أم ــر
تحب ــه النف ــس ،وتطم ــح إلي ــه ،إم ــا كس ــبا ملغن ــم له ــا أو
ً
دفع ــا مل ــا تظن ــه ش ـرا له ــا.
(اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه املق ــدر ش ــرعا) :أي قب ــل
ثب ــوت الح ــق واس ــتقراره وف ــق الزم ــن املق ــدر ش ــرعا أو
قانون ــا ،وقيدن ــا ذل ــك بقولن ــا (ش ــرعا أو قانون ــا)؛ ألنن ــا
نتح ــدث ع ــن أح ــكام ش ــرعية أو قانون ــية.
(كان ــت عاقبت ــه املن ــع والحرم ــان م ــن مقص ــوده) :أي
ح ــرم مم ــا يه ــدف إلي ــه؛ عقوب ــة عل ــى اس ــتعجاله ال ــذي
ً
دل علي ــه اس ــتعماله وس ــائل وطرق ــا أو حي ــال ال يقره ــا
الش ــرع أو القان ــون.
املطلب الثانـي :الصيغ ذات الصلة:
َّ
عب ــر فقه ــاء اإلباضي ــة ع ــن ه ــذه القاع ــدة بصي ــغ
أخ ــرى مقارب ــة ف ــي اللف ــظ أحيان ــا كثي ــرة ،وبألف ــاظ
أخ ــرى –أحيان ــا -م ــع االتف ــاق ف ــي املعن ــى ،وم ــن ذل ــك:
من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه( ).
املستعجل ب�شيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه(.)2
عومل بنقيض قصده( ).
يعاكس في مطلوبه ويمنع من مقصوده(.)4
معارضة بنقيض قصده (.)5
وأم ــا املذاه ــب اإلس ــالمية األربع ــة (الحنفي ــة،
واملالكي ــة ،والش ــافعية ،والحنابل ــة) ،فم ــن الصي ــغ
الت ــي اس ــتعملت م ــا يأت ــي(:)6
من تعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه( ).
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( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.4 4
( )2أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص . 2
( ) املرجع السابق ،ج ،8ص. 0
( )4السالمي ،جوابات اإلمام السالمي ،ج ،2ص. 58
( )5السالمي ،طلعة الشمس على األلفية ،ج ،2ص. 44
( )6البورنــو ،موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،القســم الثان ــي،
ص. 50
( ) الزرك�شي ،املنثور في القواعد ،ج  ،ص.205
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م ــن تعج ــل حق ــه أو م ــا أبي ــح ل ــه قب ــل وقت ــه عل ــى
وج ــه مح ــرم عوق ــب بحرمان ــه(.)8
املعارضة بنقيض املقصود(.)9
معاملة بنقيض املقصود(.) 0
املعاملة بنقيض املقصود الفاسد( ).
من اس ــتعجل ال�ش ــيء قبل أوانه عورض بنقيض
املقصود(.) 2
من استعجل ما أخره الشرع ُيجازى بـرده( ).
من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن املصلحة
في ثبوته عوقب بحرمانه(.) 4
م ــا رب ــط ب ــه الش ــارع حكم ــا فعم ــد املكل ــف إل ــى
َ
اس ــتعماله لي ــنال ذلك الحكم ،فهل ُيف َّوت عليه
[ل ــه] بنقي ــض مقص ــوده أم ال؛ لوج ــود األم ــر
ال ــذي [رب ــط] ب ــه الش ــارع الحكي ــم علي ــه؟(.) 5
م ــن أت ــى بس ــبب يفي ــد املل ــك أو الح ــل أو يس ــقط
الواجب ــات عل ــى وج ــه مح ــرم وكان مم ــا تدع ــو
النف ــوس إلي ــه ألغ ــي ذلك الس ــبب ،وصار وجوده
كالع ــدم ،ول ــم يت ــرتب علي ــه أحكام ــه(.) 6
ويلح ــظ م ــن ه ــذا :أن بعض العب ــارات توافق تماما
قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،والخ ــالف ف ــي بع ــض األلف ــاظ املعب ــر بها
فق ــط ،فم ــن عب ــر بلف ــظ (م ــن تعج ــل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) كان تعبي ــره موافق ــا تمام ــا
للقاع ــدة ،إال أن تعج ــل فع ــل م ــاض ،واس ــتعجل
فعل ماض دخل عليه حرف التنفيس ،وهو حرف
(السيـن) ،وأما عبارة :معاملة بنقيض املقصود أو
معارض ــة ل ــه بنقي ــض املقص ــود ،املعامل ــة بنقي ــض
( )8ابن رجب ،القواعد ،ص.262
( )9السبكي ،رفع الحاجب ،ج ،4ص.244
( ) 0ابن كثيـر ،تفسيـر القرآن العظيم ،ج  ،ص. 0
( ) الحطــاب ،مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ،ج،2
ص .444
( ) 2البجيـرمي ،تحفة الحبيب ،ج ،5ص .4
( ) علي حيدر ،درر الحكام ،ج  ،ص .8
( ) 4السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( ) 5ابن امللقن ،األشباه والنظائر ،ج ،2ص .
( ) 6ابن رجب ،القواعد ،ص .26

راشد النظيري

املقصود الفاسد ،فيـرى الباحث أن هذه القواعد
املتفق ــة ف ــي املعن ــى أع ــم وأش ــمل م ــن قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)؛
وذل ــك أن م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه يعام ــل
بنقي ــض مقص ــوده ،فيح ــرم م ــن م ـراده بس ــبب
اس ــتعجاله ،إال أن ــه ق ــد يعاق ــب بنقي ــض مقصوده
وه ــو ل ــم يس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه ،مثال ــه:
أ) الوصي ــة للعا�ش ــي بم ــا يعي ــنه عل ــى معصيت ــه،
الوصي ــة باطل ــة؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض مقص ــوده
لكن ــه ل ــم يس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه.
ب) الوصي ــة للمعا�ش ــي باطل ــة؛ معامل ــة ل ــه
بنقي ــض قص ــده؛ ألن الوصي ــة طاع ــة ،واملعصي ــة
تناف ــي الطاع ــة ،ولي ــس ف ــي ذل ــك اس ــتعجال لل�ش ــيء
قب ــل أوان ــه ،وأم ــا م ــن قاس ــها عل ــى االس ــتعجال ف ــي
امليـ ـراث ،فالقي ــاس ف ــي حقيقي ــة عل ــى املعصي ــة؛
وذل ــك أن م ــن اس ــتعجل امليـ ـراث ،وقت ــل مورثه كان
عاصي ــا ،فاس ــتحق العقوب ــة ،وه ــو الحرم ــان م ــن
امليـ ـراث ،والوصي ــة للعا�ش ــي واملعا�ش ــي معصي ــة
فناس ــبتها العقوب ــة ،والعقوب ــة البط ــالن ،وع ــودة
امل ــال للورث ــة( ).
ج) م ــن أخ ــرج مال ــه صوري ــا بالهبة؛ فرارا م ــن الزكاة
ث ــم ُر َّد إلي ــه بع ــد ط ــواف وق ــت ال ــزكاة فإن ــه يل ــزم
بال ــزكاة؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،ولي ــس ف ــي
َ
ذل ــك اس ــتعجال ،ب ــل في ــه ف ـرار م ــن الح ــق ف ــرد إلي ــه.
ومث ــل ه ــذه القواع ــد كمث ــل مب ــدأ س ــد الذرائ ــع،
فق ــد علل ــت قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمانه) بأن ذلك س ــد لذرائع الش ــر
والفس ــاد ،وم ــع ذل ــك ف ــإن مب ــدأ س ــد الذرائ ــع أع ــم
وأشمل ،فاهلل تعالى حرم سب آلهة املشركيـن سدا
للذريع ــة؛ حت ــى ال يس ــبوا هللا بغي ــر عل ــم ،ولي ــس ف ــي
ذلك اس ــتعجال لل�ش ــيء قبل أوان وقوعه ،وهكذا،
ُيق ــال :ف ــي العقوب ــة ،فالعقوب ــة أع ــم وش ــمل ،فق ــد
تك ــون العقوب ــة لالس ــتعجال كم ــا ف ــي قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)،
( ) يـنظر :السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص .2

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

وق ــد تك ــون ألم ــر آخ ــر ،فم ــن أوق ــع طالق الس ــكران
عل ــل ذل ــك بالعقوبة ،والزجر للس ــكران ،ولم يذكر
قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،وإال ل ــزم أن ال يوق ــع الط ــالق أص ــال.
وأم ــا بقي ــة العب ــارات والجم ــل فق ــد أضيف ــت
إليه ــا قي ــود قليل ــة أو كثي ــرة م ــن أج ــل التقلي ــل م ــن
االس ــتثناءات الت ــي تخ ــرج ع ــن القاع ــدة؛ لتك ــون
القاع ــدة أغلبية كما هو الش ــأن ف ــي بقية القواعد،
َّ
ق ــال اإلم ــام الس ــيوطي بع ــد أن مث ــل عل ــى القاعدة،
وذكر الصورة الخارجة عنها« :إذا تأملت ما أوردناه
علم ــت أن الص ــور الخارج ــة ع ــن القاع ــدة أكث ــر
م ــن الداخل ــة فيه ــا ،ب ــل ف ــي الحقيق ــة ل ــم يدخ ــل فيها
غي ــر حرم ــان القات ــل اإلرث ...وكن ــت أس ــمع ش ــيخنا
قا�ش ــي القض ــاة عل ــم الدي ــن البلقيـن ــي يذك ــر ع ــن
وال ــده أن ــه زاد ف ــي القاع ــدة لفظ ــا ال يحت ــاج مع ــه إال
االس ــتثناء ،فق ــال :م ــن اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوان ــه
ول ــم تك ــن املصلح ــة ف ــي ثبوت ــه عوق ــب بحرمان ــه»(،)2
ث ــم أورد لطيف ــة فق ــال« :رأي ــت له ــذه القاع ــدة مث ــال
ف ــي العربي ــة ،وه ــو أن اس ــم الفاعل يجوز أن ي ــنعت
بع ــد است ــيفاء معموله فإن نعت قبل ــه امتنع عمله
م ــن أصل ــه»( ).
وقال عبد املحسن الزامل« :هذه القاعدة ذكرها كثيـر
م ــن األئم ــة في كتب القواع ــد ،ونازع بعضهم في صحتها،
وقالوا إنها قاعدة غيـر صحيحة ،وإن كان يدخل تحتها
مس ــائل ،لك ــن الخ ــارج منه ــا أكث ــر م ــن الداخ ــل فيه ــا،
فهناك مس ــائل داخلة بال إش ــكال ،ومس ــائل خارجة بال
إش ــكال ،ومس ــائل موض ــع خالف بي ــن أه ــل العلم ،لكن
مل ــا كان الخ ــارج منها كثي ـ ًـرا قالوا :إن ف ــي صحتها ً
نظرا»(.)4
وي ــرى الباح ــث أن القاع ــدة متف ــق عليه ــا بي ــن الفقه ــاء
إال أن الخ ــالف بي ــنهم ف ــي التوس ــع والتضيي ــق ،فنج ــد
اإلباضي ــة ،واملالكي ــة ،والحنابل ــة ق ــد توس ــعوا ف ــي األخ ــذ
به ــا والتعوي ــل عليه ــا ،ث ــم يأت ــي بع ــد ذل ــك الحنفي ــة ث ــم
( )2السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( ) املرجع السابق ،ص. 54
( )4الزامل ،شرح القواعد السعدية ،ص . 5
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الش ــافعية ( ) ،وه ــذا يع ــود إل ــى أم ــور:
األم ــر األول :م ــدى األخ ــذ بس ــد الذرائ ــع والنظ ــر إل ــى
امل ــآالت ومن ــع الحي ــل.
األمر الثان ــي :االعتماد على أدلة أخرى كاالستحسان
ونحوه.
األم ــر الثال ــث :تن ــزيل القاع ــدة للتتواف ــق م ــع الف ــروع
املعتم ــدة ف ــي املذه ــب أو الفت ــوى.
األم ــر الراب ــع :أن بع ــض الفقه ــاء جع ــل قاع ــدة (م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه)
مرادف ــة لقاع ــدة (املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود)،
فأض ــاف قي ــودا إلدخ ــال بع ــض الف ــروع ف ــي
القاع ــدة ،وه ــي ف ــي الحقيق ــة ليس ــت منه ــا ،كم ــا
س ــوف يأت ــي.

***
املبحث الثانـي:
أهمية القاعدة ،وأدلة ثبوتها
املطلب األول :أهمية القاعدة:
تكمن أهمية القواعد في األمور اآلتـية:
أوالَّ :إن هللا تعال ــى ش ــرع األح ــكام لحك ــم ومقاص ــد
جليل ــة ،وجع ــل له ــا ضواب ــط وقي ـ ً
ـودا لتحق ــق
أهدافها ،وتؤدي الغرض من تش ــريعها ،وحي ــنما
ُيعت ــدى عل ــى الضواب ــط ُوته ــدم القي ــود بغي ــة
الوص ــول إل ــى منفع ــة آن ــية مس ــتعجلة ،ف ــإن
الش ــارع باملرص ــاد ،يمنع ــه م ــن تل ــك املنفع ــة،
ليس ــتقيم التش ــريع ،وتس ــعد النف ــوس البش ــرية.
ثان ــيا :ال ضرر وال ضرار في اإلس ــالم ،فال يجوز للمرء
أن يتس ــلق عل ــى ظه ــور اآلخري ــن ،وتحميله ــم
املض ــار م ــن أج ــل تحقي ــق م ــآرب آن ــية.
ثالث ــا :مش ــروعية اس ــتعمال الح ــق ق ــد يتح ــول إل ــى
غي ــر املش ــروعية إذا كان مآل ــه املفس ــدة وإلح ــاق
األذى والض ــرر باآلخري ــن ،وتحقي ــق مصال ــح
غي ــر مش ــروعة ،وه ــذا م ــا يطل ــق علي ــه ف ــي الفق ــه
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املعاص ــر (التعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق) (.)2
رابع ــاَّ :إن ه ــذه القاع ــدة تحق ــق األم ــن الجماع ــي
واالس ــتقرار األس ــري ،فاالعت ــداء عل ــى الف ــرد
اعت ــداء عل ــى املجتمع ب ــرمته ،فأم ــن املجتمع من
أم ــن الف ــرد واس ــتقراره.
خامس ــاَّ :أن من ــع املفسدي ــن وذوي الطم ــاع م ــن
تحقي ــق مآربه ــم وطموحاته ــم العجل ــى في ــه ُب ْع ـ ٌـد
ع ــن االقتـ ـراب م ــن الفس ــاد م ــرة أخ ــرى كم ــا أن ــه
يحق ــق مقاص ــد الش ــارع ف ــي املن ــع م ــن االقتـ ـراب
م ــن املحرم ــات ( ).
كما أن فيه عب ــرة للمعتبـري ــن ،وكف شر من تسول له
نفسه سلوك مسلكهم والسي ــر على خطاهم.
والخالص ــة :أن قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) له ــا عالق ــة وثيق ــة بالسياس ــة
الش ــرعية ،ومب ــدأ س ــد الذرائ ــع ،ومن ــع الحي ــل ،والنظ ــر
ف ــي امل ــآالت واملقاص ــد ،والتعس ــف ف ــي اس ــتعمال الح ــق،
وقاع ــدة ال ض ــرر وال ض ـرار(.)4
ُ
ه ــذا ،وذك ــر الدكت ــور البورن ــو أن ه ــذه القاع ــدة تع ــد
اس ـ ً
ـتثناء لقاع ــدة األم ــور بمقاصده ــا م ــن حي ــث إن
الفاع ــل يعام ــل بنقي ــض مقص ــوده(.)5

قل ــت :أم ــا األم ــور األخروي ــة م ــن ث ــواب وعق ــاب فالعب ــرة
فيه ــا باملقاص ــد والن ــيات ،فم ــن قصد خيـ ـرا أثيب عليه،
وم ــن أراد ش ـرا عوق ــب علي ــه ،أم ــا الحك ــم الدن ــيوي
والفس ــاد والبط ــالن في ــنظر إل ــى امل ــآل فيعام ــل بنقي ــض
مقص ــوده إن ابتغ ــى ش ـ ًـرا؛ س ـ ًـدا للذرائ ــعً ،
ومنع ــا م ــن
املفاسد ،والغاية مهما كانت محمودة ال تب ــرر الوسيلة
املذموم ــة ف ــي الش ــرع الربان ــي (.)6
( )2يـنظر :الدريـنـي ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،ص
.95-85
( ) يـنظر :السالمي ،الجوابات ،ج ،2ص. 58
( )4الغادمــي ،قاعــدة (مــن اســتعجل ال�شــيء قبــل أوانــه عوقــب
بحرمانــه) ،دراســة تأصيليــة تطبيقيــة ،بحــث منشــور فــي مجلــة أم
القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا ،ص. - 06
( )5البورنو ،الوجيـز ،ص. 60
( )6يـنظر :إبـراهيم ،فقه النوازل لألقليات املسلمة ،ج  ،ص.589

راشد النظيري

املطلب الثانـي :أدلة ثبوت القاعدة:
هن ــاك أدل ــة كثي ــرة اس ــتند إليه ــا الفقه ــاء وأصح ــاب
القواع ــد ف ــي التدلي ــل عل ــى ه ــذه القاع ــدة:
َ َْ
َّ َ َ
َْ
( ) ق ــال هللا تعال ــى﴿ :وا ْس ــأل ُه ْم َع ـ ِـن الق ْرَي ـ ِـة الت ــي كان ـ ْـت
ْ َْ
َحاض َر َة ْال َب ْحر إ ْذ َي ْع ُدو َن في َّ
الس ْب ِت ِإذ تأت ـ ِـيه ْم ِح َيت ُان ُه ْم
َ ْ َ ِ َ ْ ْ ُ ِ َّ ِ ً َ َ ْ َ َِ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ْ ( )
يوم س ــب ِت ِهم ش ــرعا ويوم ال يس ـ ِـبتون ال تأت ـ ِـيهم﴾ .
وج ــه االس ــتدالل :أن هللا تعال ــى ح ــرم عل ــى اليه ــود صي ــد
األس ــماك يوم الس ــبت ،فوضعوا شباكهم يوم السبت،
وأخذوه ــا ي ــوم األح ــد ،فع ـ َّـد هللا تعال ــى فعله ــم اعت ـ ً
ـداء
مل ــا في ــه م ــن االحت ــيال ()2؛ ولذل ــك اس ــتحقوا العقوب ــة،
ُ
فجعل ــوا ق ــردة وخنازي ــر ،يق ــول اإلمام الس ــالمي« :فعلى
كل مس ــلم أن يتجن ــب الحيل ــة الت ــي تف�ش ــي إل ــى انته ــاك
نه ــي الش ــارع»( )؛ فاس ــتعجالهم الصي ــد ف ــي غي ــر وق ــت
اإلباح ــة كان س ــببا ف ــي جعله ــم ق ــردة وخنازي ــر.
( )2ق ــال علي ــه الص ــالة والس ــالم« :ال ي ــرث القات ــل
املقت ــول ،عم ــدا كان القت ــل أو خط ــأ»(.)4
وج ــه االس ــتداللَ :ح ـ َـرم النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم
القات ــل امليـ ـراث؛ ألن ــه اس ــتعجل امليـ ـراث فعوق ــب
بحرمان ــه( ،)5يق ــول اب ــن ب ــركة« :القات ــل ح ــرم بتعدي ــه
اإلرث عم ــن ي ــرثه؛ لطمع ــه بتعجي ــل م ــا كان يس ــتحق
بغي ــر معصي ــة ،فكان ــت املعصي ــة عقوبة ل ــه وحرمانا ملا
كان يس ــتحقه؛ لركوب ــه نه ــي هللا تب ــارك وتعال ــى»(.)6
( ) ع ــن أن ــس أن النب ــي صلى هللا عليه وس ــلم ُس ــئل عن
الخم ــر ،تتخذ خال ،فق ــال :ال ( ).
( ) األعراف. 6 :
( )2ابــن كثي ــر ،تفسي ــر الق ـرآن العظيــم ،ج ،2ص ،258الزحيلــي،

القواعــد الفقهيــة ،ج  ،ص.4 5
( ) الزحيلي ،القواعد الفقهية ،ج ،4ص . 82 ، 8
( )4رواه الربيــع بــن حبيــب ،الجامــع الصحيــح ،كتــاب األيمــان
والنــذور ،بــاب فــي املواريــث ،حديــث رقــم  ،668ص .26
( )5الصنعانـي ،التنويـر شرح الجامع الصغيـر ،ج ،9ص.265
( )6ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 40 ، 9
( ) رواه مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب األشــربة ،بــاب تحريــم تخليــل
الخمــر ،حديــث رقــم  ، 98ج  ،ص . 5

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

ذه ــب بع ــض الفقه ــاء إل ــى التفري ــق بي ــن االس ــتحالة
الطبيعي ــة للخم ــر ،واالس ــتحالة غي ــر الطبيعي ــة
ُ
(البش ــرية) ،فأم ــا االس ــتحالة غي ــر الطبيعي ــة ف ــال ت ِحلل
الخ ــل ،وال ت ــرفع عنه ــا النجاس ــة؛ ألن م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،وأم ــا االس ــتحالة
الطبيعي ــة فه ــي الت ــي تحلله ــا وت ــرفع عنه ــا النجاس ــة (.)8
( )4ع ــن اب ــن عب ــاس ق ــال :لع ــن رس ــول هللا صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم املحل ــل واملحل ــل ل ــه (.)9
وجه االستدالل :ملا استعجل الزوج تحليل امرأته التـي
طلقها ثالثا فاتفق مع آخر أن يحللها له ُعومل بنقيض
مقصوده ،ورد إليه مس ــعاه ،فمنع من رد مطلقته حتى
تنك ــح زوج ــا غي ــره نكاح ــا ش ــرعيا ،ال تدلي ــس في ــه ،وال
التف ــاف عل ــى مقاص ــد الش ــارع الحكي ــم؛ ولهذا اشت ــرط
الدخ ــول م ــن قب ــل ال ــزوج الثان ــي ،وم ــا ذاك إال لتأكي ــد
مصداقية الزواج ،ففي حديث الس ــيدة عائش ــة -ر�شي
هللا عنه ــا -ج ــاءت ام ـرأة رفاع ــة القرظ ــي النب ــي صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم ،فقال ــت :كن ــت عن ــد رفاع ــة ،فطلقن ــي،
فأب ــت طالق ــي ،فت ــزوجت عب ــد الرحمن ب ــن الزبي ــر ،إنما
معه مثل هدبة الثوب ،فقال« :أتـريدي ــن أن ت ــرجعي إلى
رفاع ــة ،ال حتى تذوقي عس ــيلته ،ويذوق عس ــيلتك»(،) 0
تل ــك ح ــدود هللا ،فال يجوز إغفاله ــا ُ
والعلو عليها ،يقول
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ
هَّللا
هَّللا وم ــن يتع ــد ح ــدودَ ِ
هللا تعال ــى﴿ :و ِتل ــك ح ــدود ِ
هَّللا ُي ْح ــد ُث َب ْع ـ َـد ذل ــكَ
َف َق ـ ْـد َظ َل ـ َـم َن ْف َس ـ ُـه َال َت ـ ْـدري َل َع ـ َّـل َّ َ
ِ
ِ
ِ
( )8ي ــنظر :الشــق�شي ،منهــج الطالبي ــن ،ج  ،ص ،8العيــدان،
اليتامــى ،الدالئــل واإلشــارات ،ج  ،ص . 2
( )9رواه أبــو داود ،ســنن أبــي داود ،كتــاب النــكاح ،بــاب فــي التحليــل،
حديــث رقــم  ،20 6ج ،2ص  ،22ابــن ماجــه ،ســنن ابــن ماجــه،
ج  ،ص.622
قــال اإلمــام الت ــرمذي(( :هــذا حديــث حســن صحيــح)) ،وقــال
الحافــظ ابــن حجــر(( :صححــه ابــن القطــان وابــن دقيــق العيــد علــى
شــرط البخــاري)).
الت ــرمذي ،ســنن الت ــرمذي ،د  ،ص ،428ابــن حجــر ،تلخيــص
الحبي ــر ،ج  ،ص. 0
( ) 0رواه البخــاري ،الجامــع الصحيــح ،كتــاب الطــالق ،بــاب مــن
أجــاز طــالق الثــالث ،حديــث رقــم  ،4960ج ،5ص ،20 4مســلم،
صحيــح مســلم ،كتــاب النــكاح ،بــاب ال تحــل املطلقــة ثالثــا ملطلقهــا
حتــى تنكــح زوجــا غي ــره ويطأهــا ثــم يفارقهــا وتنق�شــي عدتهــا ،حديــث
رقــم  ، 4ج  ،ص. 055
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َ ً
أ ْم ـرا﴾((( (.)2
( )5ع ــن جاب ــر ب ــن زي ــد ق ــال :بلغن ــي أن رس ــول هللا
صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :م ــن تعل ــم العل ــم للعظم ــة
والرفع ــة أوقف ــه هللا تعال ــى موق ــف ال ــذل والصغ ــار ي ــوم
القيام ــة ،وجعل ــه هللا علي ــه حس ــرة وندام ــة حت ــى يك ــون
العل ــم ألهل ــه زي ـ ًـنا»( ).
وجه االستدالل :ال يحقق العلم غايته إال إن كان هلل،
ال ُيبتغ ــى م ــن ورائ ــه ظهري ــا ،وم ــن تعل ــم العل ــم هلل أع ــزه
هللا ب ــه ف ــي الدن ــيا ،ون ــال الدرج ــة الرفيع ــة ف ــي العقب ــى،
وم ــن قص ــد بعلم ــه ثناء الن ــاس ،والحظوة في نفوس ــهم،
وش ــهرته بي ــن مس ــامعهم كان العقاب بخالف مقصده،
ذل وصغ ــار ي ــوم القيام ــة ،وال ري ــب أن م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه ،يه ــدف إل ــى الحص ــول عل ــى مكس ــب
دن ــيوي فعوق ــب بخ ــالف قص ــده ،وح ــرم م ـراده ،يق ــول
اإلم ــام السامل ــي ف ــي ش ــرح الحدي ــث النب ــوي الش ــريف:
«املعن ــى أن هللا تعال ــى يعاقب ــه بنقيض قصده ،فهو إنما
قص ــد العظم ــة فعوقب بالذل ،وقصد الرفعة فعوقب
َ
َ
َ ُ
بالصغ ــار ج ـزاء وفاق ــا﴿ ،ذ ِل َك ِب َم ــا ق َّد َم ـ ْـت أ ْي ِديك ْم﴾(،(4
َّ ّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ً َ َ َّ َّ َ َ
ـاس أ ُنف َس ـ ُـه ْم
﴿إن هَّللا ال يظ ِل ــم الن ــاس ش ــيئا ول ـ ِـكن الن ـ
َ ِْ
َ ()6())5
ُ
يظ ِلم ــون﴾ .
( )6ع ــن علقم ــة ب ــن مرث ــد ع ــن س ــليمان ب ــن ب ــريدة ع ــن
أبي ــه أن رج ــال نش ــد ف ــي املس ــجد ،فق ــال :م ــن دع ــا إل ــى
الجم ــل األحم ــر ،فق ــال النب ــي صلى هللا عليه وس ــلم« :ال
وج ــدت؛ إنم ــا بن ــيت املس ــاجد مل ــا بن ــيت ل ــه»( ).
وج ــه االس ــتداللُ :بن َ ــيت املس ــاجد للعب ــادة ،ق ــال تعالى:
َ
﴿ف ــي ُب ُي ــوت َأذ َن َّ ُ
ـرف َع َو ُي ْذ َك ـ َـر ف َيه ــا ْ
هَّللا أن ت ـ
اس ـ ُـم ُه ُي َس ـ ِّـب ُح
ٍ ِ
ِ
ِ
( ) الطالق. :
( )2ابــن الحــواري ،الدرايــة وكن ــز الغنايــة ،ج  ،ص ، 98الخليلــي،
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بيــع اإلقالــة ،ص.69 ،68
( ) رواه الربيع ،الجامع الصحيح ،باب في طلب العلم لغي ــر هللا عز
وجل وعلماء السوء ،حديث رقم  ، 4ص. 4
( )4آل عمران. 82 :
( )5يونس.44 :
( )6السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.54
( ) رواه مســلم ،صحيــح مســلم ،كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة،
بــاب النهــي عــن نشــد الضالــة فــي املس ــجد ومــا يقولــه مــن ســمع
الناشــد ،حديــث رقــم  ،569ج  ،ص . 9

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

َل ـ ُـه ف َيه ــا ب ْال ُغ ـ ُـد ّو َو ْاآل َ
ص ـ ِـال﴾( ،(8فم ــن ابتغ ــى به ــا غي ــر
ِ
ِ ِ
ذل ــك فق ــد ناق ــض مقص ــد الش ــارع فاس ــتحق املعامل ــة
بنقي ــض قص ــده ،ولذل ــك أج ــاب النب ــي صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم الرج ــل ال ــذي ي ــنشد دابت ــه ف ــي املس ــجد ،ويبتغ ــي
حصولها ،والوقوف على خبـرها بما يـنقاض مقصوده؛
عقوب ــة ل ــه ون ــكاال ،بس ــبب اس ــتعجاله ،فق ــال ل ــه« :ال
وج ــدت» ،ق ــال اإلم ــام الس ــالمي« :وف ــي ه ــذا الدع ــاء
مناقض ــة للناش ــد بنقي ــض غرض ــه عقوب ــة ل ــه ،وهو من
أبلغ اإلنكار عليه»( ،)9ولو أنه صب ــر ولم يستعجل حتى
يخ ــرج الن ــاس ل ــكان خيـ ـرا ل ــه وأق ــوم.
( ) ق ــال رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم« :م ــن اتق ــى
هللا كف ــاه هللا مؤن ــة الن ــاس ،وم ــن اتق ــى الن ــاس ولم يتق
هللا س ــلط هللا علي ــه الن ــاس وخذل ــه» (.) 0
ق ــال اإلم ــام الس ــالمي« :قول ــه« :وم ــن اتق ــى الن ــاس ول ــم
يت ــق هللا» :أي أطاعه ــم ف ــي معصي ــة هللا أو حاذره ــم
حي ــث أم ــره هللا بالتصل ــب وإظه ــار الش ــدة ،وداهنه ــم
حيث ال تحل املداهنة ،وإن هللا تعالى يعاقبه في الدن ــيا
بنقي ــض قص ــده ،فيس ــلط علي ــه الن ــاس ويخذل ــه ع ــن
املدافع ــة فيأت ــيه الش ــر م ــن حي ــث يتق ــي ،ويص ــدق فيه
ق ــول القائ ــل:
كـ ـ ـ ـ ــل من تـرجو به دفع البلى
(
سوف يأتـيك البلى من قبله

)

﴿و َم ــن َي َّت ــق َّ َ
َ
وف ــي التن ــزيل الحكي ــم ق ــال
هَّللا
هللا تعال ـ ُـىِ َ َ :
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ً َ ُ ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
يجع ــل ل ــه مخرج ــا *وي ـ
ـرزق ُه ِم ــن ح ْي ــث ال َيحت ِس ـ ُـب و َمن
َي َت ـ َـو َّك ْل َع َل ــى َّهَّللا َف ُه ـ َـو َح ْس ـ ُـب ُه إ َّن َّ َ
هَّللا َب ِال ـ ُـغ أ ْم ــر ِه َق ْد َج َعلَ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ ّ َ ْ َ ْ ً () 2
هَّللا ِل ــك ِل �ش ــي ٍء ق ــدرا﴾ .

***

( )8النور. 6 :
( )9السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص . 8
( ) 0رواه الربيــع ،الجامــع الصحيــح ،بــاب نســمة املؤمــن ومثلــه،

حديــث رقــم  ، 04ص.2 2
( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.528
( ) 2الطالق. -2

راشد النظيري

املبحث الثالث:
القيود الواردة على القاعدة ،والتطبيقات
الفقهية على القاعدة في فقه األسرة
املطلب األول :القيود الواردة على القاعدة:
لم يذكر أكث ــر الفقهاء واألصوليي ــن قيودا أو ضوابط
لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) ،إال َّأن بع ــض الفقه ــاء وض ــع للقاع ــدة قيودا
وضواب ــط ،وم ــن ذل ــك م ــا نقل ــه اإلم ــام ج ــالل الدي ــن
الس ــيوطي ع ــن ش ــيخه قا�ش ــي القض ــاة البلقيـن ــي يذكر
ع ــن وال ــده :أن ــه زاد ف ــي القاع ــدة لفظا ال يحت ــاج معه إال
االس ــتثناء ،فق ــال« :م ــن اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوانه ولم
تك ــن املصلح ــة ف ــي ثبوته عوق ــب بحرمان ــه»( ) ،قال عبد
املحس ــن الزام ــل« :ه ــذا قي ــد جي ــد»( ،)2ث ــم ذكر مس ــائل
ال تدخ ــل ف ــي مدل ــول القاع ــدة؛ ألنه ــا مطلوب ــة الوج ــود،
واملصلح ــة ف ــي وجوده ــا ،والعبد مأم ــور بتحقيقها ،ومن
ذلك( ):
م ــن ش ــربت دواء ألج ــل ن ــزول الحي ــض فإنه ــا ال
تصل ــي ،وال تعاق ــب بنقي ــض قصده ــا.
م ــن رم ــى بنفس ــه م ــن م ــكان مرتف ــع حت ــى يتأل ــم
ف ــي رجل ــه؛ لك ــي يصل ــي جالس ــا ،فإن ــه ال يعاق ــب
بنقي ــض قص ــده ،فيصل ــي جالس ــا ،وصالت ــه
صحيح ــة .
ل ــو تن ــاول ش ــيئا ُلي ْم ــرض نفس ــه؛ حت ــى ال يص ــوم
فإن ــه يفط ــر ،وال يعام ــل بنقي ــض قص ــده.
وذك ــر الدكت ــور محم ــد الزحيل ــي أربع ــة وعشري ــن ()24
مس ــتثنى للقاع ــدة ( ،)4وخت ــم بق ــول اإلم ــام الس ــيوطي:
«الص ــورة الخارج ــة ع ــن القاع ــدة أكث ــر م ــن الداخل ــة
فيه ــا» (.)5
( ) السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5
( )2عبد املحسن الزامل ،شرح القواعد السعدية ،ص . 5
( ) املرجع السابق.
( )4الزحيلي ،القواعد الفقهية ،ج  ،ص .42 -42
( )5السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 5

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

•رأي الباحث:
إن املتتب ــع مل ــا ن ـ َّ
ـص عليه ــا بع ــض الفقه ــاء مم ــا قي ــل إن ــه
مس ــتثنى م ــن قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه
عوق ــب بحرمانه) ،يج ــد أن بعضها خارج عن القاعدة؛
وذل ــك لع ــدم وجود االس ــتعجال ،وإن أمك ــن إدخالها في
قاع ــدة «املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود» ،وبعضه ــا يمك ــن
إخراجها بالضوابط اآلت ــية الت ــي تضبط تحقيق مناط
القاعدة:
 .أال يك ــون املس ــتعجل في ــه متعلق ــا بعب ــادة خالص ــة
هلل تعال ــى؛ إذ األص ــل في العبادات االنقياد واالتباع
للدلي ــل ،ف ــال تقب ــل التقدي ــم ،أو التأخي ــر ،أو
التش ــديد أو التخفي ــف إال بدلي ــل ش ــرعي ثاب ــت.
 .2أال يت ــرتب عل ــى الحرم ــان مفس ــدة أعظ ــم من عدم
الحرم ــان ،إذ تدف ــع املفس ــدة األش ــد باملفس ــدة
األخ ــف.
 .أال يك ــون املقص ــد حس ــنا وق ــام دلي ــل معتب ــر عل ــى
ج ــوازه.
وبناء عليه:
إذا ش ــربت امل ـرأة دواء ألج ــل ت ــرك الص ــالة،
فن ــزل الحي ــض ل ــم تلزمه ــا الصالة ،وال يش ــرع لها
القض ــاء؛ ألن الص ــالة ح ــق خال ــص هلل تعال ــى،
فل ــزم فيه ــا االتب ــاع.
إذا رم ــى بنفس ــه م ــن م ــكان مرتف ــع ليص ــاب ف ــي
رجل ــه ،فيؤدي الصالة جالس ــا ،فإنه ال يلزمه أن
يصل ــي قائم ــا؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده؛ ألن
الص ــالة ح ــق خالص هلل تعال ــى ،وقد يتعذر عليه
الصالة قائما ،كما أن هذه الحالة ال اس ــتعجال
فيها.
ل ــو س ــافر م ــن أج ــل قص ــر الص ــالة فإن ــه يقصر؛
ألن الص ــالة ح ــق خال ــص هلل تعال ــى ،فل ــزم فيه ــا
االتب ــاع ،ث ــم ال اس ــتعجال هن ــا.
ل ــو قت ــل املدب ــر س ــيده ليتحق ــق عتق ــه فإن ــه ال
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يعت ــق عل ــى الصحي ــح؛ الس ــتعجاله الح ــق قب ــل
حي ــنه ( ).
ل ــو قت ــل صاح ــب الدي ــن املؤج ــل املدي ــن؛
اس ــتعجاال لدي ــنه ،ف ــإن الدي ــن ال يح ــل عل ــى
الصحي ــح؛ عقوب ــة ل ــه ،وه ــو ق ــول املالكي ــة (.)2
ل ــو أخ ــرج مال ــه قب ــل الح ــول ف ـرارا م ــن ال ــزكاة
حقا هلل تعالىً ،
لزمت ــه ال ــزكاة؛ ألن في ال ــزكاة ً
وحقا
للفق ـراء ،وألن امل ــال مال ــه؛ إذ ل ــم يخرج من ملكه
حقيق ــة ( ).
ل ــو ش ــرب ش ــيئا ليم ــرض قب ــل الفج ــر ج ــاز ل ــه
اإلفط ــار؛ ألن الصي ــام ح ــق هلل تعال ــى ،وإفط ــار
املري ــض ال يخال ــف النص ــوص الش ــرعية.
ل ــو عال ــج الخم ــر بنفس ــه ،فأصبح ــت خ ــال فإنه ــا
ح ــالل عل ــى الصحي ــح ،وال عالقة هن ــا بالقاعدة؛
ألن تحريم الخمر لإلس ــكار ،وال إس ــكار في الخل،
والحك ــم ي ــدور مع علت ــه وج ــدودا وعدما (.)4
َ
ل ــو ق ـ َّـدم املزكي زكاته قب ــل حولها لحاجة املجتمع
ج ــاز؛ وذل ــك ألن ــه أم ــر حس ــن ،ومقص ــد نبي ــل،
دل الش ــرع عل ــى اعتب ــاره ،فالنب ــي صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ق ــدم صدق ــت عم ــه العب ــاس سنت ــين (.)5
ل ــو ق ـ َّـدم الص ــالة قب ــل وقته ــا املش ــروع لس ــفر
ونح ــوه بطل ــت صالت ــه؛ ألن ذل ــك غي ــر مش ــروع.

املطلب الثان ــي :التطبيقات الفقهية على القاعدة في
فقه األسرة:
املسألة األولى :خطبة املعتدة من وفاة زوجها:
ال تج ــوز خطب ــة امل ـرأة املعت ــدة م ــن ط ــالق أو وف ــاة
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( ) أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص.566 ،565
( )2عليش ،منح الجليل ،ج ،6ص .2
( ) يـنظر :الجيطالي ،قواعد اإلسالم ،ج ،2ص( 5الحاشية).
( )4ابن بـركة ،الجامع ،ج  ،ص. 4 ، 40
( )5رواه ابــن أبــي شــيبة الكوفــي ،املصنــف ،كتــاب الــزكاة ،بــاب مــا
قالــوا فــي تعجيــل الــزكاة ،حديــث رقــم  ، 0098ج ،2ص .
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ََ
()6
﴿وال
خطب ــة
تصريحي ـ َـة ََّ ،وي ـْ ُـدل علي ــه ْ قول ـ ْـهَ تعال ّـ َـىَْ :
ُ َ َ ََْ ُ
ْ
النس ــاء أو
جن ــاح عليك ــم فيم ــا عرضت ــم ب ــه م ــن خطب ــة
َ ْ َ ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ َ ّ ُ ِ َ َّ ِ ُ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ ُ ِ َّ َ َ
أكننت ــم ِف ــي أنف ِس ــكم ع ِل ــم هَّللا أنكم س ــتذكرونهن ول ـ ِـكن
ً َ
ً َّ َ َ ُ ْ َ ً
َّال ُت َواع ُد ُ
وه ـ َّـن ِس ـ ّـرا ِإال أن ت ُقول ــوا ق ـ ْـوال َّم ْع ُروف ــا َوال
َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ ّ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
الن ــك ِاح حت ــى يبل ــغ ال ِكتاب أجل ــه و َاعلموا
َتع ِزم ــوا عق ــدة ِ
اع َل ُم ـ ْـوا أ َّن ّهَّللاَ
أ َّن ّ َ
اح ـ َـذ ُر ُوه َو ْ
هَّللا َي ْع َل ـ ُـم َم ــا ف ــي َأ ُنفس ـ ُـك ْم َف ْ
ِ
ِ
َغ ُف ـ ٌ
ـور َح ِلي ـ ٌـم﴾( ) ،واآلي ــة الكريم ــة واردة في عدة الوفاة،
وق ــد أباح ــت التعري ــض بالخطب ــة ،وحرم ــت التصري ــح؛
ـاح َع َل ْي ُك ـ ْـم ف َيم ــا َع َّر ْ
﴿و َال ُج َن ـ َ
ملفه ــوم قول ــه تعال ــىَ :
ض ُت ــم
ِ
ََ
ْ َْ ّ
﴿ول ـ ِـكن
الن َس ــاء﴾ ،ولدالل ــة قول ــه تعالى:
ِب ـ ِـه ِم ــن ِخطب ـ ِـة ِ
ً
َّال ُت َواع ُد ُ
ُ
وه ـ َّـن ِس ـ ّـرا﴾( ،)8ويق ــاس عليه ــا ع ــدد الط ــالق
ِ
البائ ــن بجام ــع البي ــنونة ،وأم ــا الرجعي ــة فه ــي ف ــي حك ــم
الزوجي ــة ،وال تج ــوز خطب ــة زوجة الغي ــر ،والحكمة من
ذل ــك س ــد الذرائ ــع م ــن وجهي ــن:
الوج ــه األول :أن املعت ــدة ق ــد تخب ــر بانقض ــاء عدتها،
م ــع أنه ــا ل ــم تنت ــه ،وقد يت ــرتب على ذل ــك اختالط
األنس ــاب ،وه ــو مح ــرم ،وما أدى إل ــى الحرام فهو
حرام.
الوج ــه الثان ــي :أن ذل ــك س ــبيل إل ــى وق ــوع الخ ــالف
والنـ ـزاع والش ــقاق بي ــن املطل ــق والخاط ــب ،وق ــد
ُيظ ــن الس ــوء ف ــي الخاط ــب واملخطوب ــة.
وإذا خال ــف امل ــرء النه ــي متعم ــدا ،وخط ــب املعت ــدة،
فق ــد وق ــع ف ــي اإلث ــم ،ف ــإن عق ــد عليه ــا ف ــي الع ــدة حرم ــت
علي ــه تحريم ــا مؤب ــدا بمج ــرد العق ــد عن ــد اإلباضي ــة()9؛
إذ م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه،
وسدا للذرائع« ،ولو صب ــر إلى أن تنق�شي العدة لحلت
له بالت ــزويج» (.) 0
وإذا لم يعقد عليها في وقت عدتها ،وأرد أن يعقد عليها
بعد ذلك فلهم قوالن:
القول األول :ذهب اإلباضية في القول املشهور إلى
( )

ُ
( )6الكندي ،املصنف ،ج ، 8ص.2 5
( ) البقرة.2 5 :
( )8أطفيش ،تـيسيـر التفسيـر ،ج ،2ص.92
( )9ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 9
( ) 0البسيوي ،مختصر البسيوي ،ص.402
( ) ابــن ب ــركة ،الجامــع ،ج ،2ص ، 9الكنــدي ،بيــان الشــرع،

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

تحريمها عليه حرمة أبدية إذا أجابته باملوافقة؛
إذ من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب
بحرمانه ،يقول اإلمام الساملـي في الجوابات:
«وحاصل حجتهم أن الخاطب في العدة قد
ارتكب ما نهاه هللا عنه ،والنهى عندهم يدل على
فساد املنهي عنه ،ومن تعجل شيئا قبل أوانه
عاقبه هللا بحرمانه»( ).
الق ــول الثان ــي :ال تح ــرم علي ــه إن ت ــاب()2؛ ألنه لم ي ــرد
نص على الفرقة بي ــنهما ،وال على تحريم ت ــزويجه
به ــا بع ــد الع ــدة ،ب ــل ج ــاء الن ــص ف ــي النه ــى ع ــن
الخطب ــة ف ــي الع ــدة ،فإذا خطب فق ــد ع�شى ،وال
تح ــرم علي ــه معصيت ــه م ــا كان ح ــالال ل ــه بالش ــرع( ).
•رأي:
وق ــد من ــع قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي خطب ــة
املعت ــدة تصريح ــا بقاع ــدة آمره ،فقال في املادة الثان ــية:
«تمن ــع خطب ــة امل ـرأة املحرم ــة ول ــو كان التحري ــم مؤقت ــا،
ويج ــوز التعري ــض بخطب ــة معت ــدة الوف ــاة» ،قول ــه:
«تمن ــع» خب ــر يفي ــد النه ــي ،واملعت ــدة محرم ــة تحريم ــا
مؤقت ــا ،وم ــن خال ــف وعق ــد عل ــى امل ـرأة وق ــت التحري ــم
كان زواج ــه باط ــال؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،وم ــن
اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،دلت على
ذل ــك امل ــادة « :29يشت ــرط النعق ــاد ال ــزواج أن ال تك ــون
امل ـرأة محرم ــة عل ــى الرج ــل ول ــو كان التحري ــم مؤقت ــا»،
وق ــد ع ــددت امل ــادة  5املحرم ــات على س ــبيل التأقيت،
ونص ــت عل ــى معت ــدة الغي ــر وزوج ــة الغي ــر.
وي ــرى الباح ــث أن عق ــد ال ــزواج ف ــي الع ــدة باط ــل ،وإذا
دخ ــل به ــا حرم ــت علي ــه أب ــدا ،وإن ل ــم يدخ ــل به ــا ف ــرق
بي ــنهما؛ إذ م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه ،ول ــم تح ــرم علي ــه ،ف ــإذا أراد نكاحه ــا بع ــد
الع ــدة ،أو ل ــم يعق ــد عليه ــا ف ــي عدته ــا ،وأراد أن يعق ــد
عليه ــا بع ــد ذل ــك فل ــه ذل ــك ف ــي الحالي ــن؛ إذ ال دلي ــل على
التحري ــم ،وه ــو الرواي ــة املش ــهورة ع ــن الف ــاروق عم ــر
ج  ،5ص .9
( ) السالمي ،الجوابات ،ج  ،ص
( )2املرجع السابق.
( ) املرجع السابق ،ج  ،ص .

.

ب ــن الخط ــاب -ر�ش ــي هللا عن ــه -فق ــد روى اإلم ــام مال ــك
ف ــي موطئ ــه أن طليح ــة األس ــدية كان ــت تح ــت رش ــيد
الثقف ــي ،فطلقه ــا ،فنكح ــت ف ــي عدته ــا ،فضربه ــا عم ــر
ب ــن الخط ــاب ،وضرب زوجه ــا باملخفقة ضرب ــات ،وفرق
بي ــنهما ث ــم ق ــال عم ــر ب ــن الخط ــاب« :أيم ــا ام ـرأة نكح ــت
ف ــي عدته ــا ،ف ــإن كان زوجه ــا ال ــذي ت ــزوجها ل ــم يدخل بها
ف ــرق بي ــنهما ث ــم اعتدت بقية عدتها م ــن زوجها األول ثم
كان اآلخ ــر خاطب ــا من الخطاب ،وإن كان دخل بها فرق
بي ــنهما ث ــم اعت ــدت بقية عدتها م ــن األول ثم اعتدت من
اآلخ ــر ث ــم ال يجتمع ــان أب ــدا»(.)4
ومم ــا يت ــرتب عل ــى بط ــالن خطب ــة املعت ــدة أن ال يك ــون
للخطب ــة أث ــر وإن وافق ــت املخطوب ــة ،وواعدت ــه عل ــى
ال ــزواج ،فيج ــوز لغي ــره أن يتق ــدم لخطبته ــا ف ــور انته ــاء
عدته ــا( ،)5وم ــن األص ــول املتق ــررة أن املخطوب ــة تح ــرم
خطبته ــا حت ــى ي ــذر أو ي ــأذن لغي ــره؛ ولك ــن الس ــتعجاله
الخطب ــة قب ــل وق ــت مش ــروعيتها عوق ــب بحرمان ــه م ــن
أث ــرها؛ معامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده ،فكان ــت كالع ــدم.
املسألة الثانـية :نكاح التحليل:
إذا َب ـ َّـت الرج ــل زوجت ــه م ــن عصمت ــه ،فطلقه ــا ثالث ــا،
فإنه ــا ال تح ــل ل ــه حت ــى تتواف ــر الش ــروط اآلت ــية (:)6

الشرط األول :أن تنكح زوجا غيـره نكاحا صحيحا.
الشرط الثانـي :أن يدخل بها الزوج الثانـي.
الش ــرط الثال ــث :أال يك ــون ن ــكاح الثان ــي بقص ــد
التحلي ــل لزوجه ــا األول ،فف ــي الحدي ــث أن
رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ق ــال« :لع ــن
هللا املحل ــل واملحل ــل له»( ) ،فقص ــد التحليل من
ال ــزوج الثان ــي أو م ــن الزوجة نفس ــها يحرمها على
ُ
الثان ــي ،وال تح ــل ل ــألول ،وإن ش ــرط التحلي ــل ف ــي
العق ــد فالتحري ــم ظاه ــر ،واآلث ــار ال تختل ــف.
( )4رواه مالــك ،املوطــأ ،كتــاب النــكاح ،بــاب جامــع مــا ال يجــوز مــن
النــكاح ،حديــث رقــم  ، 5ج ،2ص.5 6
( )5أطفيش ،شرح النـيل ،ج ،6ص .5
( )6ابــن ب ــركة ،الجامــع ،ج ،2ص ، 86 ، 5الكنــدي ،املصنــف،
ج ، 8ص.2 ،2 6
( ) تقدم تخريجه.
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مجلة بحوث الشريعة

ومف ــاد ه ــذا :أن ــه إذا اخت ــل ش ــرط م ــن ه ــذه الش ــروط
ل ــم يج ــز مل ــن ب ــت ط ــالق زوجت ــه أن ي ــردها إل ــى عصمت ــه،
ف ــإن فع ــل ف ــرق بي ــنهما؛ عقوبة ل ــه ونكاية ب ــه؛ ملخالفته
النه ــي ،وم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل وق ــت أوان ــه عوقب
بحرمان ــه من ــه( ) ،وه ــو م ــا ق�شى ب ــه القانون ُ
العمان ــي في
امل ــادة « :5/ 5يح ــرم بصف ــة مؤقت ــة .5 :املطلق ــة ث ــالث
م ـرات ،ف ــال يص ــح ملطلقها أن يت ــزوجها إال بع ــد انقضاء
عدته ــا م ــن زوج آخ ــر دخ ــل به ــا دخ ــوال حقيقي ــا ف ــي زواج
صحي ــح».
وأض ــاف اإلباضي ــة أن ــه إذا ت ــزوجها الثان ــي بقص ــد
التحلي ــل ودخ ــل بها فإنها تح ــرم عليه تأبيدا ،معاملة له
بنقي ــض قص ــده ،وقطع ــا لداب ــر الحي ــل واملفاس ــد ،كما
أنها تحرم على األول إن علمت أن الثان ــي نكحها تحليال
وق ــد دخ ــل به ــا؛ ألنه ــا تعد زان ــية مخت ــارة (.)2
املسألة الثالثة :نكاح الزانـي ملزنـيته:
اتفق ــت كلم ــة اإلباضي ــة( ) عل ــى أن الزان ــي ال تح ــل ل ــه
مزن ــيته تأبي ــدا ،واس ــتندوا إل ــى ع ــدد من األدل ــة ،وذكروا
منه ــا أن ذل ــك عقوب ــة ل ــه؛ ألن ــه اس ــتعجل قب ــل األوان
فعوق ــب بالحرم ــان ،وأن ف ــي ذل ــك س ــدا للذريع ــة أم ــام
الذي ــن ي ــنتهكون الحرم ــات ،وال يلتفت ــون إل ــى املحرمات،
ف ــإذا علم ــا (الذك ــر واألنث ــى) أن الزن ــى يح ــرم كال منهم ــا
عل ــى اآلخ ــر كان ذل ــك رادع ــا لهم ــا وزاج ـرا ع ــن فعلتهم ــا،
فيدفعهم ــا إل ــى عق ــد الن ــكاح وإعالن ــه إن كان قصدهم ــا
خيـ ـرا ،وأم ــا إن كان املقص ــد أن يق�ش ــي الرج ــل حاجت ــه
مع إيهام املرأة أنها زوجة املس ــتقبل ،وأنها محط نظره،
ث ــم ي ــرم بها بع ــد أن يق�شي وطره ،فإن الق ــول بالتحريم
يحم ــي امل ـرأة ،ويص ــون كرامته ــا ،ويحف ــظ عفته ــا م ــن
االبت ــذال ،يق ــول الش ــيخ أحم ــد الخليلي« :ه ــذا من باب
س ــد ذرائ ــع الفس ــاد»( ،)4وق ــال الش ــيخ بكل ــي« :وال غرابة
ف ــي ذل ــك؛ فم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب

55

( ) ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص. 86 ، 5
( )2الشق�شي ،منهج الطالبيـن ،ج  ،ص . 0
( ) البســيوي ،جامــع أبــي الحســن البســيوي ،ج  ،ص ، 50
الكنــدي ،املصنــف ،ج ، 2ص. 04
( )4الخليلي ،ب ــرنامج «ســؤال أهل الذكر» ،تلفزيون ســلطنة عمان،
 5ربيع األول  425هـ ،يوافقه 2004/4/25م.
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بحرمان ــه»( ،)5ث ــم ق ــال« :الق ــول باملن ــع يتما�ش ــى وروح
الق ـرآن ،ويواف ــق حكم ــة ال ــزواج وغايت ــه»(.)6
ول ــم يتع ــرض القانون ُ
العمان ــي لهذه املس ــألة ،ولم أجد
له ــا أي تن ــاول في القوان ــين األخ ــرى ،وكان حريا بالقانون
أن يتع ــرض لها ،ويبي ــن حكمها.
املسألة الرابعة :وطء الزوجة في حال الحيض:
ح ـ ّـرم هللا تعال ــى وطء الزوج ــة وه ــي حائ ـ َـض ،وذل ــك ف ــي
ُ ْ َُ ً َ ْ ُ ْ
ََ ْ َُ َ َ َ َْ
اعتـ ـزلوا
يض قل هو أذى ف
ح
امل
قوله﴿ :ويس ــألونك عن
ِ
ِ َ َ َ ْ َ ُ ِ ُ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َْ
ّ
ـض وال ت َقربوه ــن حت ــى يطه ــرن ف ـ ِـإذا
الن َس ــاء ِف ــي امل ِحي ـ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َن َ ْ ُ
ُ
َّ
ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ّ ُ ( )
تطه ــر فأتوه ــن ِم ــن حيث أمرك ــم هَّللا﴾  ،ومن خالف
ً
عاصي ــا هلل تعالى،
النه ــي عم ــدا فق ــد لحق ــه الوزر ،وكان
واختل ــف اإلباضي ــة ف ــي تحريمهم ــا علي ــه إل ــى أربع ــة
أق ــوال(:)8
الق ــول األول :أنه ــا تح ــرم علي ــه تأبي ــدا ،وه ــو ق ــول
جمهوره ــم؛ تعوي ــال عل ــى قاع ــدة م ــن اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه ،وأخ ــذا
بالسياس ــة ،ق ــال البس ــيوي« :ال ــذي وط ــئ ف ــي
الحي ــض املحرم علي ــه قد َّ
عجل في النهي ،فوطئ
قب ــل أن يب ــاح ل ــه عل ــى امل ــدة»( ،)9وق ــال اإلم ــام
السامل ــي ف ــي الجواب ــات« :أجمع ــوا عل ــى تحري ــم
ال ــوطء ف ــي الحيض ،فإن فع ــل فاعل ذلك عمدا
أجمع ــوا عل ــى عصيان ــه ،ث ــم اختلف ــوا ف ــي فس ــاد
زوجت ــه علي ــه ،فمنه ــم م ــن أفس ــدها علي ــه ،وأم ــر
بالتفري ــق بي ــنهما؛ عقوب ــة؛ لعصيان ــه ،إذ م ــن
تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عاقب ــه هللا بحرمان ــه»(.) 0
الق ــول الثان ــي :أن ــه ال تح ــرم علي ــه ،وعلي ــه التوب ــة،
وكف ــارة الف ـراش؛ لحدي ــث اب ــن عب ــاس – ر�ش ــي
هللا عن ــه -ع ــن النب ــي صل ــى هللا علي ــه وس ــلم ف ــي
( )5بكلي ،فتاوى البكري ،ج ،4ص . 4
( )6املرجع السابق ،ج ،4ص. 48
( ) البقرة.222 :
( )8البســيوي ،جامــع أبــي الحســن البســيوي ،ج  ،ص، 5 8
 ، 589 ، 5 9الكنــدي ،املصنــف ،ج ، 5ص. 69
( )9البســيوي ،مختصــر البســيوي ،ص ،402وي ــنظر :الســالمي،
جوهــر النظــام ،ج ،2ص . 6
( ) 0السالمي ،الجوابات ،ج  ،ص. 8

راشد النظيري

ال ــذي يأت ــي امرأت ــه وه ــي حائ ــض ق ــال« :يتص ــدق
بدي ــنار أو بنص ــف دي ــنار».
•وجه االس ــتدالل :أن النبي صلى هللا عليه وس ــلم
ل ــم يحرمها علي ــه ،وأمرها بالكفارة.
الق ــول الثال ــث :إن وط ــئ ف ــي الحي ــض تاب واس ــتغفر،
وإن عاد تاب ،وإن عاد تاب ،وإن عاد في الرابعة
حرم ــت علي ــه؛ ألنه معاند فأحرى أن تحرم عليه
( ).
القول الرابع :التوقف؛ ولعل ذلك لتعارض األدلة.
وي ــرى الباحث أن الزوجة ال تحرم عليه؛ ألن الزوجية
ثابت ــة بعق ــد صحي ــح ،وبميث ــاق غلي ــظ ،وال ي ــرفع ه ــذا
الحكم وي ــزيله ،ويبيحها لغي ــره إال دليل ش ــرعي صحيح
وال دلي ــل ،فل ــزم البق ــاء على األصل ،وهو عدم الحرمة؛
منع ــا م ــن املفس ــدة األش ــد ف ــي تفري ــق األس ــرة ،وإباح ــة
املرأة للغي ــر ،إال أن على الزوجة أن تدفعه عن نفس ــها
ف ــإن أب ــى ح ــق له ــا أن ت ــرفع أمره ــا للقض ــاء ،وتطل ــب
الط ــالق؛ لرف ــع الض ــرر عنه ــا ،ودفع ــا ملنك ــره.
املسألة الخامسة :طالق الفار:
إذا طل ــق ال ــزوج زوجت ــه ف ــي م ــرض موت ــه ال ــذي يخ ــاف
من ــه اله ــالك طالق ــا بائنا بغي ــر طل ــب منها ثم م ــات فيه،
ول ــم يبـ ـرأ من ــه ،ف ــإن الط ــالق واق ــع محس ــوب علي ــه(،)2
وأم ــا زوجت ــه فت ــرث إن كان ــت ف ــي الع ــدة؛ معامل ــة ل ــه
بنقي ــض قص ــده ،وم ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه
عوق ــب بحرمان ــه ،ودفع ــا للض ــرر عنه ــا( ) ،ألن ــه ط ــالق
إض ـرار ،يحرمه ــا اإلرث(َّ ،)4
وخرج اإلمام السامل ــي الحكم
عل ــى املصلح ــة املرس ــلة (الوص ــف املناس ــب املرس ــل)،
فق ــال« :جع ــل بع ــض األصح ــاب امليـ ـراث للمطلق ــة ف ــي
امل ــرض ثالث ــا ،ف ــال ت ــرث من ــه قياس ــا على حرم ــان القاتل
امليـ ـراث بجام ــع أن كل واح ــد م ــن التطلي ــق املذك ــور
والقت ــل فع ــل مح ــرم لغ ــرض فاس ــد ،ف ــإن الش ــرع ل ــم
يعتب ــر إثب ــات ميـ ـراث مل ــن ال ميـ ـراث له؛ ألج ــل صدور ما
يس ــقط ب ــه لقص ــد إس ــقاطه ،فل ــم يعتب ــر الش ــرع عي ــن
( ) املرجع السابق ،ج  ،ص. 9
( )2العوتبي ،الضياء ،ج ، 5ص.420
( ) الكندي ،املصنف ،ج ،29ص.252
( )4أطفيش ،شرح النـيل ،ج  ،ص.484

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

ه ــذه العل ــة ،وال جنس ــها ف ــي عي ــن إثب ــات امليـ ـراث ،وال
جنس ــه ،واألصح ــاب اعتب ــروا ذل ــك فعارض ــوه بنقي ــض
قص ــده حت ــى يصي ــر الحك ــم بتوري ــث املبتوت ــة معارض ــا
ل ــه بنقي ــض قص ــده ،ف ــإن قص ــد املطلق ثالثا ف ــي املرض
حرم ــان امليـ ـراث ،وقص ــد قات ــل موروث ــه اس ــتعجال
امليـ ـراث ل ــه ،ف ــكان مناس ــبا»(.)5
واختل ــف اإلباضي ــة ه ــل تكم ــل عدته ــا أو تتح ــول إل ــى
ع ــدة الوف ــاة؟ عل ــى قولي ــن:
الق ــول األول :أنه ــا تكم ــل عدته ــا (ع ــدة الط ــالق)؛
ألن ع ــدة الوف ــاة واجب ــة عل ــى الزوج ــة ،وه ــذه
ليس ــت زوج ــة؛ ألنها مبانة وق ــت الوفاةَ ،قال هللا
ً
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ
نك ـ ْـم َو َي ـ َـذ ُر َ
تعال ــى﴿ :وال ِذي ــن يتوف ــون
ون أ ْز َواجا
ِمَ
َ
َ َّ ْ َ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ً () ( )6
ص َن ِبأ ُنف ِس ـ ِـهن أربع ــة أش ــه ٍر وعش ـرا﴾ .
يت ــرب
الق ــول الثان ــي :تعتد بأبعد األجلي ــن (عدة الوفاة
()8
أربع ــة أش ــهر وعش ــرة أي ــام أو ث ــالث حي ــض)
ألنه ــا وارث ــة ،وال ت ــرث إال الزوج ــة.
وق ــد نص ــت امل ــادة  24م ــن القانون ُ
العمان ــي على« :إذا
توف ــي ال ــزوج وامل ـرأة ف ــي عدة الط ــالق البائن فإنه ــا تكملها
وال تل ــزم بع ــدة الوف ــاة إال إذا كان الط ــالق ف ــي م ــرض
امل ــوت وكان ط ــالق الف ــار فتعت ــد للوف ــاة».
ومعن ــى ه ــذا أن القانون ألزم امل ـرأة املطلقة طالق الفار
أن تعت ــد ع ــدة الوف ــاة ،وتتج ــه ن ــيتها له ــذا ،إذا مات وهي
ف ــي عدته ــا ،وه ــذا ي ــدل بااللتـ ـزام أن القان ــون ي ــرى أن
امل ـرأة املطلق ــة ط ــالق الف ــار ت ــرث م ــا دام ــت عدته ــا ل ــم
تنق ــض.
وي ــرى الباح ــث أن إرث املطلق ــة ط ــالق الف ــار إنم ــا كان
ألج ــل رف ــع الض ــرر عنه ــا ،ومعامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده؛
ألن ــه اس ــتعجل ذل ــك قب ــل حي ــنه ،وعل ــى ه ــذا ال تتح ــول
ع ــن عدته ــا؛ ألنه ــا ليس ــت زوج ــة؛ إذ ه ــي بائن ــة عن ــه،
وهللا تعال ــى أل ــزم الزوج ــة دون غي ــرها بع ــدة الوف ــاة ف ــي
( )5السالمي ،طلعة الشمس ،ج ،2ص . 44 ، 4
( )6البقرة2 4 :
( ) الثميـنـي ،التاج املنظوم ،ج ،6ص. 08
( )8الكندي ،بيان الشرع ،ج  ،5ص. 0
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َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
ً
قول ــه تعال ــى﴿ :وال ِذي ــن يتوف َــون ِمنك ــم وي ــذر
ون أ ْز َواج ــا
َ َّ ْ َ
َ َ ْ
َ َ ْ ً ( )
ص َن ِبأ ُنف ِس ـ ِـه َّن أ ْرَب َع ــة أش ـ ُـه ٍر وعش ـرا﴾ .
يت ــرب
املس ــألة السادس ــة :وطء الرجعي ــة ف ــي عدته ــا قب ــل
اإلش ــهاد:
لقوله
ي ــرى اإلباضي ــة( )2وج ــوب اإل
ش ـ َ ْـهاد ع ُل ــى ُ َّالرج َع ـ ْ ُـة؛ َْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
وف أو
تعال ــى﴿ :ف ـ ِـإذا بلغ ــن َأجل ُه ــن فأم ِس ــكوهن ِبمع ــر َ ٍ
َ
ُ
ْ
َفار ُق ُ
وف َوأش ـ ِـه ُدوا ذ َو ْي َع ـ ْـد ٍل ِّمنك ْم َوأ ِق ُيموا
وه ـ َّـن ِب َم ْع ُر
ٍ
َِّ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ْ
اهَّلل َوال َي ْو ِم
هَّلل ذ ِلكم يوعظ ِب ِ َّه من كان ًيؤ ِمن ِب ِ
ْالشهادة ِ ِ
ْ
َّ
ُ
َّ
َ
اآل ِخ ـ ِـر َو َم ــن َيت ـ ِـق هَّللا َي ْج َعل له َمخ َرج ــا﴾( ) ،ومن خالف
ذل ــك ووق ــع عليه ــا قب ــل اإلش ــهاد فق ــد حرم ــت علي ــه()4؛
ألن ــه اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه فعوق ــب بحرمان ــه،
يق ــول اإلم ــام الس ــالمي« :لع ــل الحكم ــة ف ــي اشتـ ـراط
الش ــهود دون س ــائر الش ــروط دف ــع م ــا يخ�ش ــى م ــن
املفس ــدة م ــن غال ــب الع ــوام ،ف ــإن الواح ــد منه ــم ل ــو ل ــم
يشت ــرط عليه ذلك جاء إلى مطلقته في ــزعم مراجعتها،
وه ــو ل ــم يفع ــل ،فيف�ش ــى إل ــى الفس ــاد»(.)5
وج ــاء ف ــي امل ــادة /9أ م ــن قان ــون األح ــوال الش ــخصية
ُ
العمان ــي« :تق ــع الرجع ــة بالق ــول أو بالكتاب ــة ،وعن ــد
العج ــز عنه ــا فباإلش ــارة املفهوم ــة م ــع مراع ــاة أح ــكام
امل ــادة  28م ــن ه ــذا القان ــون» ،ونص ــت امل ــادة  28عل ــى:
«يشت ــرط ف ــي صح ــة ال ــزواج حضور ش ـ َ
ـاهد ْين مس ـ َـلم ْين
بالغي ــن عاقلي ــن رجلي ــن م ــن أه ــل الثق ــة سامعي ــن مع ــا
كالم املتعاقدي ــن فاهمي ــن امل ـراد من ــه».
ومفاده أن اإلش ــهاد على الرجعة واجب وش ــرط صحة،
وه ــو متفق مع ما ذه ــب إليه اإلباضية.
املسألة السابعة :قتل الوارث ملورثه:
ُمنع القاتل ملورثه بغيـر حق من امليـراث؛ لجنايته التـي
اس ــتعجل به ــا الحص ــول عل ــى م ــا يمك ــن أن يس ــتحقه لو
م ــات مورث ــه قبل ــه ،فاس ــتحق لذل ــك أن يح ــرم امليـ ـراث
( ) البقرة.2 4 :
( )2ابن بـركة ،الجامع ،ج ،2ص
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كل ــه عقوبة ونكاي ــة به(.)6
وال ف ــرق ف ــي املن ــع بي ــن القت ــل عم ــدا أو خط ــأ؛ وذل ــك
س ــد للذرائ ــع ،وقط ــع لداب ــر الفس ــاد ،فق ــد يقت ــل مورثه
عم ــدا ،ويتظاه ــر أن القت ــل كان خط ــأ ،كم ــا أن إرث ــه
مخال ــف ملقاص ــد الش ــرع اإلسالم ــي ف ــي امليـ ـراث ،يق ــول
اإلم ــام الس ــالمي« :أم ــا العم ــد فظاه ــر؛ ألن القات ــل ق ــد
اس ــتعجل امليـ ـراث ،فعاقب ــه الش ــارع ف ــي الدن ــيا بنقي ــض
قص ــده ،وأن م ــن تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه ،أم ــا الخط ــأ فلس ــد الذريع ــة ،ف ــرب متعم ــد في
ص ــورة مخط ــئ؛ وألن الخط ــأ في القت ــل يوجب الدية على
العاقل ــة والكف ــارة عل ــى القات ــل ،ف ــال ي ــناسب أن يوج ــب
ل ــه اإلرث؛ ألن ــه س ــبب املغ ــرم ال املغن ــم»( ).
كم ــا أن امليـ ـراث قائ ــم عل ــى الرح ــم والصل ــة وامل ــواالة
والتناص ــر ،وبالقت ــل تنتف ــي ه ــذه املعان ــي واملقاص ــد،
وي ــنقطع الرح ــم(.)8
وله ــذا ،ف ــإن م ــن قت ــل مورث ــه تنفي ــذا لحكم ش ــرعي بأمر
من الحاكم أو كان املقتول من البغاة فإن القاتل يـرث
م ــا دام املقت ــول عل ــى ملة اإلس ــالم؛ وذل ــك ألن القاتل لم
ي ــنتهك الحرم ــات من أجل الوصول إل ــى مرغوبه (.)9
وف ــي قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي«ُ :يح ــرم م ــن
اإلرث م ــن قت ــل مورث ــه ،س ــواء أكان فاع ــال أصي ــال أم
ش ــريكا أم متس ــببا ،عم ــدا كان القت ــل أو خط ــأ ش ــريطة
أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقال بالغا حد املسؤولية
الجزائي ــة».
ومعن ــى ذل ــك أن القان ــون ح ــرم القات ــل امليـ ـراث ،س ــواء
أكان القت ــل مباش ـرا أم بالتس ــبب؛ وم ــا ذل ــك إال س ــد
للذرائ ــع ،ومن ــع للمفاس ــد ،وحفاظ على األرواح؛ حتى ال
تك ــون مطي ــة للوص ــول إل ــى مت ــاع زائ ــل.
ويلحظ أن القانون اشتـرط شرطيـن في القاتل ،وهما:
الشرط األول :أن يكون عاقال بالغا عند ارتكاب
( )6السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص. 84
( ) السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.44 ،442
( )8السعدي ،تـيسيـر الكريم ،ص. 68
( )9السالمي ،شرح الجامع الصحيح ،ج  ،ص.44 ،442

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

الفعل.
الش ــرط الثان ــي :أن يك ــون بالغ ــا ح ــد املس ــؤولية
الجزائي ــة.
والسبب في ذلك أن من لم يتوافر فيه هذان الشرطان،
لم يس ــتعجل امليـ ـراث قبل أوانه حت ــى يعاقب بحرمانه،
وال قص ــد ل ــه فيعاق ــب علي ــه ،وال تقصي ــر ص ــدر من ــه
فيوص ــف فعل ــه بأنه خطأ ،وهذا الق ــول -توريث القاتل
إن كان صبي ــا أو مجنون ــا -ق ــول الحنفي ــة( ) ،وق ــال ب ــه
بع ــض الحنابل ــة( )2وبع ــض اإلباضية( ).
وي ــرى الباحث عدم اشتـ ـراط ذلك؛ وذلك أن القتل إما
أن يك ــون عم ــدا أو خط ــأ أو ش ــبه عم ــد ،وقت ــل الصب ــي
واملجن ــون يع ــد خط ــأ وإن كان عم ــدا؛ ألن عم ــد الصب ــي
خط ــأ ،وف ــي الحدي ــث أن رس ــول هللا صل ــى هللا علي ــه
وس ــلم ق ــال« :ال ي ــرث القات ــل املقت ــول عم ــدا كان القت ــل
أو خطأ» ،ولم يستثن صلى هللا عليه وسلم الصغيـر أو
املجن ــون ،كم ــا أن ف ــي ذل ــك س ــدا للذرائ ــع ،فقد يس ــتغل
ذل ــك وليهم ــا ُفيس ــهل عليهم ــا ارت ــكاب الجريم ــة م ــن أجل
الحص ــول عل ــى امليـ ـراث العاجل.
ُ
املسألة الثامنة :قتل املو�شي املو�شى له:
اختل ــف اإلباضي ــة ف ــي إبطال الوصي ــة إذا قتل املو�شى
ل ــه املو�ش ــي بغي ــر ح ــق كم ــا ه ــو الش ــأن ف ــي امليـ ـراث إل ــى
قوليـن:
الق ــول األول :أبط ــل اإلباضي ــة ف ــي املش ــهور الوصي ــة إذا
قتل املو�شى له املو�شي بغي ــر حق؛ قياسا على امليـ ـراث
بجام ــع املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود ،يق ــول اإلم ــام
الس ــالمي :لـ ـ «أن كال منهم ــا ق ــد اس ــتعجل ش ــيئا قب ــل
أوان ــه ،وم ــن تعج ــل ش ــيئا قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمانه...
بيان ــه املان ــع القت ــل وه ــو موجود ف ــي الجانبي ــن ،واملمنوع
ف ــي األص ــل ال ــوارث القات ــل ،وف ــي الف ــرع املو�ش ــى ل ــه
القات ــل ،وق ــد اشت ــركا ف ــي معن ــى القت ــل؛ الس ــتعجال
الح ــظ املذك ــور»(.)4
( ) السرخ�شي ،املبسوط ،ج ، 0ص.48
( )2املرداوي ،اإلنصاف ،ج  ،ص. 68
( ) الشق�شي ،منهج الطالبيـن ،ج ، 0ص. 4
( )4السالمي ،الجوابات ،ج ،4ص. ، 0

وق ــال الش ــيخ أطفي ــش« :وأم ــا القات ــل فل ــم تص ــح ل ــه
الوصي ــة؛ ألن قتل ــه للمو�ش ــي عم ــدا يع ــد اس ــتعجاال
للوصي ــة ،واملس ــتعجل ب�ش ــيء قب ــل أوان ــه يعاق ــب
بحرمان ــه ،وحك ــم بذل ــك ف ــي قت ــل الخط ــأ؛ خوف ــا
لالس ــتعجال أو س ــدا للذريع ــة ،وق ــد ق ــال صل ــى هللا
علي ــه وس ــلم« :ال ي ــرث القات ــل قت ــيله عم ــدا كان القت ــل
أو خط ــأ» ،وقاس ــت العلم ــاء الوصي ــة للقات ــل عل ــى
املي ــراث» (.)5
الق ــول الثان ــي :ال تبط ــل الوصي ــة؛ ألن الخط ــأ محم ــول
ع ــن ه ــذه األم ــة ،ف ــال عقوب ــة في ــه(.)6
رأي:
ول ــم يختل ــف قان ــون األح ــوال الش ــخصية ُ
العمان ــي ف ــي
الوصي ــة عم ــا اعتم ــده ف ــي امليـ ـراث ،فذكرت امل ــادة 228
مبط ــالت الوصي ــةَّ ،
ونص ــت ف ــي الفق ــرة الخامس ــة عل ــى:
«قت ــل املو�ش ــى ل ــه املو�ش ــي ،س ــواء أكان املو�ش ــى ل ــه
فاع ــال أصلي ــا أم ش ــريكا أم متس ــببا ،عم ــدا كان القت ــل
أو خط ــأ ،ش ــريطة أن يك ــون عن ــد ارتكاب ــه الفع ــل عاق ــال
بالغ ــا ح ــد املس ــؤولية الجزائي ــة».
ويخت ــار الباح ــث ع ــدم اشتـ ـراط العق ــل والبل ــوغ ف ــي
القات ــل ليمن ــع م ــن اس ــتحقاق الوصي ــة؛ قياس ــا عل ــى
امليـ ـراث ،بجام ــع االس ــتعجال للحص ــول عل ــى الح ــق.

***

( )5أطفيش ،شرح النـيل ،ج ، 2ص . 2
( )6املرجع السابق ،ج ،4ص.4 9
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مجلة بحوث الشريعة

الخاتمة
بع ــد حم ــد هللا تعال ــى ،والثن ــاء علي ــه بم ــا هو أه ــل له من
الحم ــد عل ــى م ــا أنع ــم عل ـ ّـي من إتم ــام هذا البح ــث ،فقد
توصل ــت إل ــى مجموع ــة م ــن النتائج ،وهي كاآلت ــي:

هلل تعال ــى؛ إذ األص ــل ف ــي العب ــادات االنقي ــاد
واالتب ــاع للدلي ــل.
أال يت ــرتب عل ــى الحرم ــان مفس ــدة أعظ ــم م ــن
ع ــدم الحرم ــان.
أال يك ــون املقص ــد حس ــنا وقام دليل معتب ــر على
جوازه.

 .م ــن اس ــتعمل وس ــائل غي ــر مش ــروعة للوص ــول إل ــى
املش ــروع املرغ ــوب في ــه اس ــتعجاال من ــه قب ــل وقت ــه
املق ــدر ش ــرعا كان ــت عاقبت ــه املن ــع والحرم ــان م ــن
مقص ــوده.

 .8لقاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب
بحرمان ــه) أهمي ــة عظم ــى ف ــي ردع املفسدي ــن،
واملحافظ ــة عل ــى املقاص ــد الش ــرعية (الضروري ــات
أو الحاجي ــات أو التحسيـن ــيات).

 .2م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه فإن ــه يعاق ــب
بحرمان ــه؛ عقوب ــة ل ــه ،وس ــدا لذرائ ــع الفس ــاد،
ومعامل ــة ل ــه بنقي ــض قص ــده.

 .9يع ــد اإلباضي ــة م ــن املتوسعي ــن ف ــي تطبي ــق قاع ــدة
من اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوانه عوق ــب بحرمانه،
فأدرج ــوا فيه ــا كثيـ ـرا م ــن مس ــائل األس ــرة ك ــوطء
الزوج ــة ف ــي ح ــال الحي ــض ،م ــع أن الزوجي ــة ثابت ــة
بعق ــد صحي ــح ال ي ــرفعه إال دلي ــل ش ــرعي صحي ــح.

أوال :النتائج:

 .ال عب ــرة بظاه ــر التصرف ــات الفعلي ــة أو القولي ــة
إن كان املقص ــد منه ــا أم ـرا غي ــر مش ــروع ،ومناقضا
ملقص ــد الش ــرع الحكي ــم.
 .4مب ــدأ العقوب ــة وس ــد الذرائ ــع واملعامل ــة بنقي ــض
املقص ــود أع ــم وأش ــمل م ــن قاع ــدة (من اس ــتعجل
ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه).
 .5جعل بعض الفقهاء قاعدة (من اس ــتعجل ال�ش ــيء
قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه) مرادف ــة لقاع ــدة
(املعامل ــة بنقي ــض املقص ــود) ،وه ــذا غي ــر صحي ــح
ف ــي نظ ــر الباح ــث؛ إذ قاع ــدة (املعامل ــة بنقي ــض
املقص ــود) أع ــم وأش ــمل ،فق ــد يعاق ــب امل ــرء
بنقي ــض مقص ــوده ول ــو ل ــم يس ــتجل ف ــي أم ــره.
 .6أض ــاف بع ــض الفقه ــاء قي ــودا عل ــى قاع ــدة م ــن
اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه م ــن
أج ــل أن تن ــدرج تحته ــا مس ــائل كثي ــرة وللتقلي ــل
م ــن مخرجاته ــا؛ إذ م ــن ش ــأن القواع ــد الفقهية أن
تك ــون أغلبي ــة.
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 .م ــن ضواب ــط قاع ــدة (م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه):
أال يكون املس ــتعجل فيه متعلقا بعبادة خالصة

 . 0عق ــد ال ــزواج ف ــي ع ــدة الط ــالق أو الوف ــاة باط ــل،
وتح ــرم علي ــه الزوج ــة إن دخل به ــا ،وإال جاز له أن
ي ــنكحها بع ــد الع ــدة.
 .ن ــكاح التحلي ــل مح ــرم ش ــرعا وقانون ــا ،وال تح ــل
ب ــه امل ـرأة لزوجه ــا األول ،وق ــد تح ــرم عل ــى األول إن
دخ ــل به ــا الثان ــي م ــع علمه ــا بقص ــد التحلي ــل.
 . 2ال تحل الزان ــية ملن زنى بها؛ فمن اس ــتعجل ال�ش ــيء
قبل أوان ــه عوقب بحرمانه.
 .وطء الزوج ــة ف ــي الدب ــر ال يحرمه ــا؛ اتق ــاء ملفس ــدة
أعظ ــم ،وله ــا أن ت ــرفع أمرها إل ــى القا�شي إن أصر؛
ليخلصه ــا م ــن املنكر.
 . 4ت ــرث مطلق ــة الف ــار إن م ــات ف ــي الع ــدة ،وال تتحول
ع ــن عدتها.
 . 5ال تصح الرجعة إال باإلشهاد.
 . 6قت ــل ال ــوارث مورث ــه يحرم ــه امليـ ـراث عقوب ــة ل ــه؛
الس ــتعجالهُ ،ويق ــاس علي ــه قت ــل املو�ش ــى ل ــه
للمو�ش ــيبجام ــعاالس ــتعجال،واملعامل ــةبالنقي ــض.

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

راشد النظيري

 .ال مان ــع ش ــرعا أن يمن ــع الحاك ــم م ــن �ش ــيء معي ــن
عل ــى س ــبيل التأبي ــد إذا اقتض ــت املصلح ــة ذل ــك،
م ــن ب ــاب السياس ــة الش ــرعية ،فاملن ــع أو التحري ــم
سيا�ش ــي ،ولي ــس ديـن ــيا.

قواع ــد الفق ــه ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار
اب ــن القي ــم للنش ــر والتوزي ــع ،القاه ــرة ،جمهوري ــة
مص ــر العربي ــة :دار اب ــن عف ــان للنش ــر والتوزي ــع،
 4ه ــ20 0/م ،ط .

 . 8وافق قانون األحوال الشـخصية ُ
العمانـي ما ذهب
إلي ــه اإلباضي ــة في بع ــض التطبيق ــات الفقهية على
القاع ــدة ،وخالفه ــم أو خال ــف املش ــهور من قولهم
ف ــي بع ــض املس ــائل كاشتـ ـراط بع ــض الش ــروط ف ــي
القات ــل ليح ــرم إرث املقت ــول أو وصيت ــه ،وس ــكت
ع ــن بعضه ــا ،كن ــكاح الزان ــي ملزن ــيته ،أو م ــا يت ــرتب
عل ــى وطء الزوج ــة ف ــي غي ــر ح ــال طهرها.

اب ــن ب ــركة ،عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،الجام ــع ،تحقي ــق:
عي�شى يحيى البارونـي ،سلطنة ُعمان :وزارة التـراث
القومـي والثقافة.
اب ــن حج ــر ،تلخي ــص الحبي ــر ف ــي أحادي ــث الرافع ــي
الكبي ــر ،تحقي ــق الس ــيد عب ــد هللا هاش ــم اليمان ــي
املدن ــي ،املدي ــنة املن ــورة 84 ،ه ــ 964/م.
اب ــن رج ــب ،عب ــد الرحم ــن ب ــن أحم ــد ،القواع ــد،
مك ــة :مكتب ــة نـ ـزار مصطف ــى الب ــاز 999 ،م ،ط.2

ثانـيا :التوصيات:
يو�شي الباحث باآلتـي:
 .أن تك ــون هناك دراس ــة موس ــعة في ه ــذه القاعدة،
تتن ــاول أب ــواب الفق ــه كافة في املذه ــب اإلباضية.
 .أن تك ــون هن ــاك دراس ــة بحثي ــة مقارن ــة بي ــن
املذاه ــب اإلس ــالمية كاف ــة له ــذه القاع ــدة ،وإبـ ـراز
السياس ــة الش ــرعية الت ــي راعاه ــا الفقه ــاء ف ــي
مدوناته ــم وفتاويه ــم.

***
املصادرواملراجع
إبـ ـراهيم ،محم ــد يس ــري ،فق ــه الن ــوازل لألقلي ــات
املس ــلمة« ،تأصي ــال وتطبيق ــا» ،القاه ــرة ،جمهورية
مص ــر العربي ــة :دار اليس ــر 4 4 ،ه ــ20 /م.

اب ــن كثي ــر ،إس ــماعيل ب ــن عم ــر ،تفسي ــر الق ـرآن
العظي ــم ،بي ــروت :دار الفك ــر 40 ،ه ــ.
اب ــن ماج ــه ،محم ــد ب ــن ي ــزيد ،س ــنن اب ــن ماج ــه،
تحقي ــق :محم ــد ف ــؤاد عب ــد الباق ــي ،بي ــروت :دار
الفك ــر.
اب ــن منظ ــور ،محم ــد ب ــن مك ــرم ،لس ــان الع ــرب،
بي ــروت :دار ص ــادر ،ط .
أب ــو داود ،س ــليمان ب ــن األش ــعث ،س ــنن أب ــي داود،
تحقي ــق :محم ــد محي ــي الدي ــن عب ــد الحمي ــد ،دار
الفك ــر.
األزه ــري :محم ــد بن أحمد ،تهذي ــب اللغة ،تحقيق:
محم ــد ع ــوض مرع ــب ،بي ــروت ،دار إحي ــاء التـ ـراث
العرب ــي ،ط .

اب ــن أب ــي ش ــيبة ،عب ــد هللا ب ــن محم ــد ،املصن ــف ف ــي
األحادي ــث واآلث ــار ،تحقيق :كمال يوس ــف الحوت،
الري ــاض :مكتب ــة الرش ــد 409 ،هـ ،ط .

األصبح ــي ،مال ــك ب ــن أنس ،املوط ــأ ،تحقيق :محمد
ف ــؤاد عب ــد الباق ــي ،مصر :دار إحياء التـ ـراث العربي.

اب ــن الح ــواري ،محم ــد ،الدراي ــة وكن ــز الغناي ــة
ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسيـر خمسمائة
آي ــة ،تحقي ــق :د .محم ــد محم ــد زنات ــي عب ــد الرحم ــن.

أطفي ــش ،محم ــد ب ــن يوس ــف ،تـيسي ــر التفسي ــر،
تحقي ــق وإخ ـراج :إبـ ـراهيم ب ــن محم ــد ط ــالي،
غرداي ــة :املطاب ــع العربي ــة ،نه ــج طالب ــي أحم ــد،
 42ه ــ2002 /م.

اب ــن امللق ــن ،عم ــر ب ــن عل ــي ،األش ــباه والنظائ ــر ف ــي
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أطفي ــش ،محم ــد ب ــن يوس ــف ،ش ــرح كت ــاب الن ــيل
ّ
العربية الس ــعودية:
وش ــفاء العليل ،جدة ،اململكة
مكتب ــة اإلرش ــاد 405 ،ه ــ 985/م ،ط .
البجي ــرمي ،س ــليمان ب ــن محم ــد ،تحف ــة
الحبي ــب عل ــى ش ــرح الخطي ــب (البجيـرم ــي عل ــى
الخطي ــب) ،بي ــروت ،لبن ــان :دار الكت ــب العلمي ــة،
 4ه ــ 996/م ،ط .
البس ــيوي ،عل ــي ب ــن أحم ــد ،جام ــع أب ــي الحس ــن
البس ــيوي ،تحقي ــق :الح ــاج س ــليمان ب ــن إبـ ـراهيم
الوارجالن ــي ،داود ب ــن عم ــر الوارجالن ــي.
البس ــيوي ،عل ــي ب ــن محم ــد ،مختص ــر البس ــيوي
(س ــبوغ النع ــم) ،تحقي ــق :د .س ــيف ب ــن س ــالم
اله ــادي ،منش ــورات موق ــع بصي ــرة اإللكتـرون ــي،
 4 6ه ــ20 5/م ،ط .
بكل ــي ،عب ــد الرحم ــن ب ــن عم ــر ،فت ــاوى البك ــري،
تحقيق وإخراج :داود بن عي�شى بورفيبة ،العطف،
غرداي ــة :مكتب ــة البك ــري 4248 ،ه ــ200 /م ،ط .
البهوت ــي ،منص ــور ب ــن يون ــس ،كش ــاف القن ــاع ع ــن
مت ــن اإلقن ــاع ،تحقي ــق :ه ــالل مصيلح ــي مصطف ــى
ه ــالل ،بي ــروت :دار الفك ــر 402 ،ه ــ.
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 42ه ــ2000/م ،ط .
الجيطالي ،إس ــماعيل بن مو�ش ــى ،قواعد اإلس ــالم،
صحح ــه وعل ــق علي ــه :عب ــد الرحم ــن ب ــن عم ــر،
مكتب ــة االس ــتقامة 4 6 ،ه ــ 995/م ،ط .
الحاك ــم الن ــيسابوري ،محم ــد ب ــن عب ــد هللا،
املس ــتدرك عل ــى الصحيحي ــن ،تحقي ــق :مصطف ــى
عب ــد الق ــادر عط ــا ،بي ــروت :دار الكت ــب العلمي ــة،
 4ه ــ 990/م ،ط .
الحط ــاب ،محم ــد ب ــن عب ــد الرحم ــن ،مواه ــب
الجليل لشرح مختصر خليل ،بيـروت :دار الفكر،
 98ه ــ ،ط.2
حي ــدر ،عل ــي ،درر الح ــكام ش ــرح مجل ــة األح ــكام،
تحقي ــق وتعري ــب :املحام ــي فهم ــي الحسيـن ــي،
بي ــروت ،لبن ــان :دار الكت ــب العلمي ــة.
الخليل ــي ،أحم ــد ب ــن حم ــد ،ب ــرنامج «س ــؤال أه ــل
الذك ــر» ،تلفزي ــون س ــلطنة عم ــان 5 ،ربي ــع األول
 425ه ــ ،يوافق ــه2004/4/25م.
الخليل ــي ،أحم ــد ب ــن حم ــد ،بي ــع اإلقال ــة ،وزارة
األوقاف والش ــؤون الديـن ــية :مكتب اإلفتاء ،قس ــم
البح ــث العلم ــي.

البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ب ــن أحم ــد ،الوجي ــز ف ــي
إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة ،بي ــروت ،لبن ــان:
مؤسس ــة الرس ــالة 4 6 ،ه ــ 996/م ،ط.4

الدردي ــر ،أحم ــد ب ــن محم ــد ،الش ــرح الكبي ــر،
تحقي ــق محم ــد علي ــش ،بي ــروت :دار الفك ــر.

البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ب ــن أحم ــد ،موس ــوعة
القواع ــد الفقهي ــة ،بي ــروت ،لبن ــان :مؤسس ــة
الرس ــالة 424 ،ه ــ200 /م ،ط .

الدريـن ــي ،فتح ــي ،نظري ــة التعس ــف ف ــي اس ــتعمال
الحق في الفقه اإلسالمي ،بي ــروت ،لبنان :مؤسسة
الرس ــالة ناش ــرون 429 ،ه ــ2008/م ،ط .

الت ــرمذي ،محم ــد ب ــن عي�ش ــى ،الجام ــع الصحي ــح
س ــنن الت ــرمذي ،تحقي ــق :أحم ــد محم ــد ش ــاكر
وآخ ــرون ،بي ــروت :دار إحي ــاء التـ ـراث العرب ــي.

الزامل ،عبد املحس ــن بن عبد هللا ،ش ــرح القواعد
الس ــعدية ،اعتن ــى به ــا وخرج أحاديثه ــا عبد الرحمن
ب ــن س ــليمان العبي ــد ،وأيم ــن ب ــن س ــعود العنق ــري،
الري ــاض ،اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار أطل ــس
الخض ـراء للنش ــر والتوزي ــع 422 ،ه ــ200 /م،
ط .

الثميـن ــي ،عب ــد العزي ــز ب ــن الح ــاج ،الت ــاج املنظ ــوم
م ــن درر املنه ــاج املعل ــوم ،ضب ــط الن ــص :محم ــد بن
مو�ش ــى باب ــا عم ــي ،مصطف ــى ب ــن محم ــد ش ــريفي،

الزحيل ــي ،محم ــد مصطف ــى ،القواع ــد الفقهي ــة

راشد النظيري

وتطبيقاته ــا ف ــي املذاه ــب األربع ــة ،دمش ــق :دار
الفك ــر 42 ،ه ــ2006/م ،ط .

قاعدة« :من استعجل الشيء قبل أوانه»

الش ــاطبي ،إبـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى ،املوافق ــات ف ــي
أص ــول الش ــريعة ،تحقي ــق :عب ــد هللا دراز ،بي ــروت:
دار املعرف ــة.

الزرق ــا ،أحم ــد بن محمد ،ش ــرح القواعد الفقهية،
صحح ــه وعل ــق علي ــه :مصطف ــى أحم ــد الزرق ــا،
دمش ــق ،س ــوريا :دار القل ــم 409 ،ه ــ 989/م،
ط.2

الش ــق�شي ،خمي ــس ب ــن س ــعيد ،منه ــج الطالبي ــن
وب ــالغ الراغبي ــن ،س ــلطنة ُعم ــان ،مس ــقط :مكتب ــة
مس ــقط 42 ،ه ــ2006/م ،ط .

الزرك�ش ــي ،محم ــد ب ــن به ــادر ،املنث ــور ف ــي القواع ــد،
تحقي ــق :د .تـيسي ــر فائ ــق أحم ــد محم ــود ،الكوي ــت:
وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية 405 ،ه ــ،
ط.2

الصنعان ــي ،محم ــد ب ــن إس ــماعيل ،التنوي ــر ش ــرح
الجام ــع الصغي ــر ،تحقي ــق :د .محم ــد إس ــحاق
محم ــد إبـ ـراهيم ،الري ــاض :مكتب ــة دار الس ــالم،
 4 2ه ــ20 /م.

الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،جواب ــات اإلم ــام
الس ــالمي 4 9 ،ه ــ 999/م ،ط.2

علي ــش ،محم ــد ،من ــح الجلي ــل ش ــرح عل ــى
مختص ــر س ــيدي خلي ــل ،بي ــروت :دار الفك ــر،
 409ه ــ 989 /م.

الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،جوه ــر النظ ــام ف ــي
علم ــي األدي ــان واألح ــكام 4 0 ،ه ــ 989/م ،ط .
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،ش ــرح الجام ــع
الصحي ــح ،د.ط.
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،طلع ــة الش ــمس
عل ــى األلفي ــة ،وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة،
 40ه ــ 98 /م.
الس ــبكي ،عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي ،رف ــع الحاج ــب
ع ــن مختص ــر اب ــن الحاج ــب ،تحقي ــق :عل ــي محم ــد
مع ــوض ،ع ــادل أحم ــد عب ــد املوج ــود ،بي ــروت،
لبن ــان :عال ــم الكت ــب 999 ،م 4 9/ه ــ ،ط .
السرخ�ش ــي ،محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أب ــي س ــهل،
املبس ــوط ،بي ــروت :دار املعرف ــة.
الس ــعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ،تـيسي ــر الكريم
الرحم ــن ف ــي تفسي ــر كالم املن ــان ،تحقي ــق :عب ــد
الرحم ــن ب ــن مع ــال اللويح ــق ،مؤسس ــة الرس ــالة،
 420ه ــ2000/م ،ط .
الس ــيوطي ،عب ــد الرحم ــن ب ــن أب ــي بك ــر ،األش ــباه
والنظائ ــر ،بي ــروت :دار الكت ــب العلمي ــة 40 ،هـ،
ط .

العوتبي ،سلمة بن مسلم ،كتاب الضياء ،تحقيق:
الح ــاج س ــليمان ب ــن إبـ ـراهيم الوارجالن ــي وداود بن
عم ــر الوارجالن ــي ،س ــلطنة ُعم ــان ،وزارة األوق ــاف
والش ــؤون الديـن ــية 4 6 ،هـ20 5/م ،ط .
العي ــدان ،عب ــد العزي ــز ب ــن عدن ــان ،اليتام ــى،
أن ــس ب ــن ع ــادل ،الدالئ ــل واإلش ــارات عل ــى أخص ــر
املختصرات ملحمد بن بدر الديـن البلبانـي الحلبي،
الكوي ــت :دار الركائ ــز للنش ــر والتوزي ــع ،الري ــاض،
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية :دار أطل ــس الخض ـراء
للنش ــر والتوزي ــع 4 9 ،ه ــ20 8/م.
الغام ــدي ،ناص ــر ب ــن محم ــد ب ــن مش ــري ،قاع ــدة
(من استعجل ال�شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)،
دراس ــة تأصيلي ــة تطبيقي ــة ،بحث منش ــور في مجلة
أم الق ــرى لعل ــوم الش ــريعة واللغة العربي ــة وآدابها،
ش ــوال  424ه ــ ،ج ، 6ع.28
الفراهي ــدي ،الخلي ــل ب ــن أحم ــد ،العي ــن ،تحقي ــق:
د .مه ــدي املخزوم ــي ،د .إبـ ـراهيم الس ــامرائي ،دار
ومكتب ــة اله ــالل.
الفيوم ــي ،أحم ــد ب ــن محم ــد ،املصب ــاح املنـي ــر ف ــي
غري ــب الش ــرح الكبي ــر للرافع ــي ،بي ــروت :املكتب ــة
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العلمي ــة.
ُ
الكن ــدي ،أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ،املصن ــف،
س ــلطنة ُعم ــان :وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة،
 404ه ــ 984 /م.
الكن ــدي ،محم ــد ب ــن إبـ ـراهيم ،بي ــان الش ــرع،
س ــلطنة ُعم ــان :وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقاف ــة.
امل ــرداوي ،عل ــي ب ــن س ــليمان ،اإلنص ــاف ف ــي معرف ــة
الراج ــح م ــن الخ ــالف عل ــى مذه ــب اإلم ــام أحمد بن
حنب ــل ،تحقي ــق :محم ــد حام ــد الفقي ،بي ــروت :دار
إحي ــاء التـ ـراث العربي.
الن ــيسابوري ،مس ــلم بن الحجاج ،صحيح مس ــلم،
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيـروت :دار إحياء
التـ ـراث العرب ــي ،الفراهي ــدي ،الربي ــع ب ــن حبي ــب،
الجام ــع الصحي ــح مس ــند اإلم ــام الربيع ب ــن حبيب،
تحقي ــق :محم ــد إدري ــس ،عاش ــور ب ــن يوس ــف،
س ــلطنة ُعم ــان :مكتب ــة االس ــتقامة 4 5 ،ه ــ ،ط .

***
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فتحي بوعجيلة

الروايات الجنسانية

ّ
األثـري
الروايات الج ْنسانـية في التفسيـر
ِ
ْ
ّ
التخييل
وفن
بيـن تنويع اإليحاء
د /فتحي بن نصر بو عجيلة – كلية العلوم الشرعية  -سلطنة عمان

الملخص:
تتنـــاول الدراســـة األحاديـــث واآلثـــار التــــي
فســـر ْ
َت أو َأوَّ لت العبارات القرآنــــية المتعلقة
َّ
وخصائصهما
بالذكورة واألنوثة اإلنسانـيتــــين،
ِ
َ
والجماليّـــة،
الفسيولوجيـــــــــــــــــــة والبيولوجيـــة
والعالقةِ الغريــــزية بيــــنهما ،وما يتـرتب عليها
من الدورة التناســـلية والعمليـــة اإلنجابية ،وما
يتصـــل بـــكل ذلـــك أو بعضـــه مـــن التوصيفات
واألخبـــار علـــى الخصـــوص والعمـــوم فـــي
َ
العالميْ ـــن.
سانــــية»،
وقـــد سميــــناها «الروايـــات
الج ْن َ
ِ
لنحـــاول دراســـة متعلقيْ ـــن بهـــا فـــي تلقـــي
اإلف ــادة القرآنـ ــية ،وهُ م ــا :تنوي ــع اإليح ــاء وف ـ ّ
ـن
ْ
ّ
شـــك تفاعُ ـــل مـــع
التخييـــل ،اللـــذان هُ مـــا وال
ْ
الوحـــي الكريـــم.
ومن أهم النتائج باختصار شديد:
ـي وبيـــن البشـ ّ
ـري،
 ضــرورة التفريــق بيـــن اإلالهـ ّفي معانـــي الكتاب العزيـــز وأحكامه؛ فذلك خيـــر
ْ
الوح ــي ،وتخليصه ــا
س ــبيل إل ــى حف ــظ قداس ــة
مم ــا ق ــد يختل ــط به ــا م ــن األفه ــام االجتهادي ــة
التـــي ُتصيــب أحيا ًنــا وتخيــب أحيانــا أخــرى.
 بع ــض الرواي ــات مخت َلق ــة عبـ ــر به ــا أصحابه ــاعـــن جملـــة مـــــــــــــــــــن االعتقـــادات والمواقـــف
والتصــورات ،فــي األنوثــة ،والذكــورة ،والجنــس،
ـي فيــورد تفاصيــل منــه
حتــى يصــل إلــى الماورائـ ّ
كأنه ــا م ــن المحس ــوس الدنـ ـ ّ
ـيوي.
 وق ــوع ُالنق ــول ف ــي التذب ــذب بيـ ــن أخ ــذ اللف ــظ
عل ــى الحقيق ــة ،وبيـ ــن ْ
حمل ــه عل ــى المج ــاز.
 كثيــــر مـــن الزيـــادات الروائيـــة علـــى القـــرآنالكري ــم ضج ــت بحَ م ــوالت جنســيّة هائل ــة ،ف ــي
َّ
متوقعـــة.
جـــرأة الفتـــة وصراحـــة غيــــر
ـي،
 تعــدد منــازع الروايــات المدروســة بيـــن الط ّبـ ّـي ،إلــخ..
ـي ،والنفسـ ّ
ـي القصصـ ّ
واألدبـ ّ
ّ
األثــــري،
الكلمـــات المفتاحيـــة :الجنسانــــية،
ّ
فـــن ،التخيّـــل ،اإليحـــاء.


Abstract:
The study deals with the hadiths and effects that
explained or interpreted the Qur’anic phrases related to
human masculinity and femininity, their physiological,
biological and aesthetic characteristics, the instinctive
relationship between them, the consequences of the
reproductive cycle and the reproductive process, and
the descriptions and news related to all or part of that,
especially in the world in particular and in general. We
have called them »the gender narratives », in order
to try to study two related to them in receiving the
Qur’anic benefit, and they are: the diversification
of revelation and the art of imagination, which are,
undoubtedly, an interaction with revelation.
Among the most important results, in a nutshell:
-The necessity of distinguishing between the divine
and the human, in the meanings and provisions of the
Holy Book. That is the best way to preserve the sanctity
of revelation, and to rid it of what may be mixed with
it from the jurisprudential understandings that are
sometimes right and sometimes disappointed.
-Some of the narrations are fabricated by which
their authors express a set of beliefs, attitudes and
perceptions, in femininity, masculinity, and sexuality,
until it reaches the metaphysical, and provides details
of it, as if it were from the worldly sense.
-The occurrence of the narrative in fluctuation
between taking the word for the truth, and carrying it
on the metaphor
-Many narrative additions to the Holy Qur’an buzzed
with enormous sexual loads, in a remarkable boldness
and unexpected frankness,
-The multiplicity of the disputes of the narrations
studied, between the medical, literary, fictional, and
psychological, etc..
keywords: Sexuality -Archeology -Art -Imagination
-Suggestion
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مقدمة
لي ــس التفسي ــر باملأث ــور إال محاول ــة ف ــي فه ــم م ـراد هللا
ُ
َ
تعال ــى بعق ــول اآلخري ــن؛ فالرواي ــة املنقول ــة إن ل ـ ْـم تك ــن
ه ــي ْ
بدوره ــا ْنق ـ ًـال تك ــون م ــن التفسي ــر بال ـرأي؛ ب ـ ً
ـدءا
ً
بم ــا ص ــح ع ــن النب ــي ﷺ وص ــوال إل ــى التابعي ــن وتابعيه ــم
إل ــى َم ــن ْ
بعده ــم .وإذا كان التفسي ــر النب ــو ّي الثاب ــت ذا
خصوصي ــة رس ــالية ،وص ــاد ًرا ع ــن عق ــل رش ــيد ،وذوق
عق ــب علي ــه ،ف ـ ّ
في ــع ،وه ــو جدي ــر ب ــأن ال ُي َّ
ـإن تفسي ــر
ر
غي ــره دون ــه ف ــي اإلحاط ــة باملعان ــي واإلمل ــام باملرام ــي .وهو
ـتمر والق ـراءة الدائب ــةْ ،
م ــا يس ــتدعي النق ــد املس ـ ّ
لفه ــم
خلفي ــات االجته ــاد البش ــر ّي في ــه ،وتأثـ ـراته بالظ ــروف
والعقلي ــات.
مشكلة الدراسة ،ومصطلحاتها ،وأسئلتها:
ّ
مكو ًن ــا ًّ
مهم ــا م ــن
نبتغ ــي ف ــي محاولتن ــا ه ــذه أن نتن ــاول ِ
مكون ــات ه ــذا التفسي ــر األث ــر ّي أسمي ــناه« :الرواي ــات
ْ
ْ
متعلقي ــن به ــا ف ــي
الجن َسان ــية» لنح ــاول دراس ــة
ِ
وهم ــا :تنوي ــع اإليح ــاء وف ــنّ
تلق ــي اإلف ــادة القرآن ــيةُ ،
ْ
التخيي ــل ،الل ــذان ُهم ــا وال ش ـ ّـك ُ
تفاع ــل م ــع ْ
الوحي .فما
ْ
ً
«الجنسان ــية» ّأوال؟
ِ
«الجنسان ــية  »Sexualityه ــو م ــن مصطلح ــات
ِ
عل ــم االجتم ــاع الحدي ــث ،وه ــو أوس ــع م ــن
«الجن�ش ـ ّـي .) (»Sexualفذل ــك ُيقص ــد ب ــه كل م ــا يتص ــل
بالعالق ــة بي ــن الجنس ـ ْـين ،م ــا يؤث ــر ف ــي الوج ــود َ
والقي ــم
ْ
والثقاف ــةً ،
إيجاب ــا وس ــل ًبا ،وم ــا ْيمك ــن أن يس ـ ّـبب أو يدرأ
العن ــف بي ــنهما ،ر ًّ
ًّ
واجتماعي ــا وجنس ـ ًّـيا،
مزي ــا ونفس ـ ًّـيا
ويحقق املساواة َ
املعتبرة بيـنهما أو ُي ّهد ُدها ،عند مراعاة
خصوصي ــات كل منهم ــا أو إهماله ــا ،وعلى ْ
قدر االلتـ ـزام
ي ()2
الديـن ــي ،أو املجتمع ـ ّـي الس ــائد ،أو الفك ــر ّ .
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ْ
ونعن ــي ب ـ ـ «الرواي ــات الجنسان ــية» َف ــي ه ــذا املق ــال:
األحادي ــث واآلث ــار الت ــي َّ
فس ـ َـر ْت أو أ َّول ــت العب ــارات
القرآن ــية املتعلق ــة بالذك ــورة واألنوث ــة اإلنسانـيت ــين،
والجم ّ
َ
الية،
وخصائصهم ــا الفس ــيولوجية والبيولوجية
ِ
والعالقة الغري ــزية بي ــنهما ،وما يت ــرتب عليه ــا من الدورة
ِ
التناس ــلية والعملي ــة اإلنجابي ــة ،وم ــا يتص ــل ب ــكل ذل ــك
أو بعض ــه ،م ــن التوصيف ــات واألخب ــار ،على الخصوص
َ
والعم ــوم ،ف ــي العامل ْي ــن.
ْ
فماذا عن «اإليحاء» و«التخييل»؟
ْ
فقصدن ــا ب ــه م ــا ُيلق ــى م ــن ال ــدالالت
أم ــا «اإليح ــاء»
القريب ــة والبعي ــدة ،ع ــن طري ــق ص ـ ْـرف اللف ــظ عل ــى
ظاه ــره ،وتوس ــيع معان ــيه ،وف ــق م ــا يـ ـراد من ــه إش ــارة
وإيم ـ ًـاء .فه ــو ْ
فه ــم متأث ــر بجمل ــة م ــن العوام ــل الذات ــية
والوراثي ــة والخارجي ــة.
ْ
«التخييل» فهو في األصل َ
عمل الشاعر واألديب،
وأما
ُ
ً
ّ
ّ
رأي ــنا ش ــيئا منه عند املؤولي ــن والقصاص في املوضوع،
وه ــو ن ــزوع نح ــو توظي ــف ق ــوة َّ
املخيل ــة بم ــا يك ــون ف ــي

خدم ــة الحقيق ــة أو الكذب ،وهو في كلتا الحالت ــين قوة
ْ
مي ــل وش ــوق إل ــى مع ــان وتفاصي ــل َّ
محبذة.
ٍ
وعل ــى ّ
كل نح ــاول أن نجي ــب وف ــق التحدي ــد اإلش ـ ّ
ـكالي
ٍ
ه ــذا ع ــن األس ــئلة اآلت ــية:
كي ــف كان ــت النظرة الروائية إلى املرأة؟ وما األطر الت ــيَ
ضبط ــت به ــا العالقة بي ــن الجنس ـ ْـين في الدن ــيا واآلخرة؟
وم ــا التص ــورات ،واألح ــكام ،واالصطالح ــات الناش ــئة
ع ــن ذلك؟
م ــا ح ــدود التـ ـزام املفسري ــن بملف ــوظ الق ـرآن املجي ــدوأخب ــاره ،فيم ــا يتعل ــق باملتع ــة الجنس ــية وم ــا يتص ــل
به ــا م ــن املي ــوالت والس ــلوكيات والكيفي ــات ،وم ــا يت ــرتب
عليه ــا م ــن األط ــوار ْ
املد َرك ــة وغي ــر َ
املدرك ــة؟
م ــا إضاف ــات الخي ــال الروائ ـ ّـي وأدوا ُره التصوي ــرية؟ ومااإلنتاج ــات الداللي ــة ف ــي ْ
حم ــل التعبي ــر القرآن ــي عل ــى
محام ــل غي ــر مألوف ــة؟
=تعديل ذو الحجة  4 6هـ).

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

الدراسات السابقة:
ّ
املفهومي واملقارب ــات العامة ،وليس
أغلبه ــا ف ــي التأصي ــل
ُ َ
له ــا عالق ــة قريب ــة بمس ــألتنا .وأه ــم م ــا يمك ــن أن يذك ــر
منه ــا هن ــا ه ــو م ــا كتب ــه الفيلس ــوف الفرن�ش ــي ميش ــال
ْ
الجنسان ــية»،
فوك ــو (ت ) 984امللق ــب ب ـ ـ «فيلس ــوف ِ
وق ــد ذه ــب باملفه ــوم بعي ـ ًـدا ،وف ــي كثي ــر م ــن التط ـ ّـرف،
ْ
ًّ
ًّ
الجنسانـية في
نظريا وسلوكيا .كان ذلك في دراسته عن ِ
العالم الغربي ،املوسومة بــHistoire de la sexualité :
(تاري ــخ الجنسان ــية) ف ــي ثالث ــة أج ـزاء؛ عن ــوان األول:
إرادة املعرف ــة ،والثان ــي :اس ــتعمال املتع ــة ،والثال ــث:
( )
رعاي ــة ال ــذات.
ّ
ّ
«الجنسان ــية
أم ــا الكتاب ــان العربي ــان ،فـ ــاألول ه ــوِ :
ف ــي اإلس ــالم» ُمع ـ َّـرب ع ــن الفرنس ــية «Sexualite
 ،»en Islamللتون�ش ــي عب ــد الوه ــاب بوحديب ــة
(ت 442ه ــ )2020/تناول في ــه نماذج من االعتقادات
والتعبيـ ـرات ،والس ــلوكيات ،واملعال ــم ،ذات العالق ــة
بالجنس في الحضارة اإلسالمية ،ال يعن ــينا منها الكثي ــر.
الجنسان ــية
والكت ــاب الثان ــي ه ــو «سوس ــيولوجيا ِ
العربي ــة» للمغرب ـ ّـي عب ــد الصم ــد الديالم ــي ،رك ــز في ــه
ع ــن العم ــل الجن�ش ـ ّـي ،واألم ـراض املنقول ــة جنس ـ ًّـيا ،ف ــي
املغ ــرب األق�ش ــىُ ،م ْن ًهي ــا بض ــرورة الت ــربية والت ــرشيد
الجنس ـ ّـي ْين ملواطن ــيه.
منهج البحث:
ّ
عولن ــا ف ــي دراس ــتنا عل ــى تق�ش ــي أمثل ــة م ــن الكت ــب
املشهورة بالتفسي ــر األث ــر ّي ،وكذلك من ُ
كتب في فنون
أخرى ،محاولي ــن استقراءها ،ومقارنة بعضها ببعض،
وتبوي ــب مهامه ــا وأدواره ــا؛ ولذل ــك اس ــتعملنا جملة من
املناه ــج؛ منها االس ــتقصائي ،واالس ــتقر ّ
ائي ،واملقارنات ــي.

هيكل البحث:
مقدمة
املبح ــث ّ
األول :التأوي ــل :إزاح ــة الكناي ــة
ْ
والتوري ــة.
•املطلب ّ
األول :التأويل القريب واملألوف.
•املطلب الثانـي :التأويل البعيد والطريف.
ْ
املبح ــث الثان ــي :التصوي ــر املش ـ ّـوق :ملس ــة
التجمي ــل واإلث ــارة
•املطلب األولَ :
الجمال األنثو ّي.
•املطلب الثانـيَ :
ّ
الذكوري.
الج َمال
الحكائ ـ ّـي :م ــن أدب
املبح ــث الثال ــث :اإلش ــباع ِ
ُ
الق ّ
ص ــاص.
ْ َ
املبتكرة.
الحكاية
•املطلب األولِ :
•املطلب الثانـي :الحكاية املوازية.
خاتمة

***
املبحث ّ
األول:
التأويل :إزاحة الكناية ْ
والتورية
يظه ــر م ــن التأوي ــالت الجنس ــية للف ــظ القرآن ــي نوع ــان:
التأوي ــل القري ــب املأل ــوف ،وه ــو املش ــهور ف ــي املج ــاز
العرب ـ ّـي ،والتأوي ــل الطري ــف والبعي ــد املش ــابه لتأوي ــالت
الش ــيعة املغالي ــة ،الذي ــن ُيثقل ــون الكت ــاب العزي ــز ب ـ ـ
العلوي ــة» و«الدالل ــة ْ
«الرمزي ــة َ
البيت ــية» (نس ــبة إل ــى
آل البي ــت) .وه ــو ن ــوع مش ــابه ً
أيض ــا ف ــي ُب ْع ــده لتأوي ــالت
ّ
املتصوف ــة املتفاوت ــة ف ــي البـ ـراعة أحيان ــا ،والتعس ــف
ً
أحيان ــا أخ ــرى.
املطلب األول :التأويل القريب واملألوف:
كان ه ــذا التأوي ــل مس ـ َ
ـتند الفقه ــاء ،بن ـ ْـوا علي ــه طائف ــة

م ــن األح ــكام وال ــرؤى ،وكان لل ــرواة في ــه اس ــتثمار جي ــد
للمخ ــزون الدالل ــي الث ــاوي ف ــي التعبي ــر الفصي ــحّ ،
قرب ــوا
ب ــه معان ــي أحبوه ــا ،واس ــتبعدوا أخ ــرى كرهوه ــا.
( ) انظرها كل جزء على حدة ،تـرجمة :محمد هشام.

الجنسان ــية،
لق ــد كان ــت م ــن إف ــادات الرواي ــات ِ
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ً
ـدات أصحابه ــا الف ـ َ
تحدي ـ ُ
ـروق بي ــن الجنس ـ ْـين ،انطالق ــا
م ــن الكت ــاب العزي ــز .ف ــإذا كان بع ــض املفسري ــن ي ـ ّ
ـؤول
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
( )
ص ِام غي ــر ُم ِبي ـ ٍـن﴾
﴿أومن ينشأ ِفي ال ِحلي ِة وهو ِفي ال ِخ
بـ ّ
َ
ـأن املقص ــود األصن ــام الت ــي ال ح ــراك له ــا ،فإن ــه عن ــد
آخري ــن وه ــو م ــا يعن ــينا :النس ــاء والج ــواري ،وه ــو ع ــن
اب ــن عب ــاس (ت  68هـ ـ 68 /م) ،ومجاه ــد (ت 04
هـ ـ  22/م) ،وقت ــادة (ت  8هـ ـ  6 /م) ،الس ـ ّـدي
(ت  2ه ــ 45/م) ( .)2ويظه ــر به ــذا التجاور بي ــن ْ
هذين
ْ
التأويلي ــن ْ
اللذي ــن ال ثال ــث لهم ــا؛ ّأن األنث ــى ال ت ــزيد عل ــى
َ
الح َج ــر إال بالفتن ــة .وإذا كان ــت مكم ــن الش ــهوة والل ــذة
فه ــي ب ــال ْ
عق ــل ،يظه ــر ذل ــك ف ــي تأويله ــم «الس ــفهآء»
ّ
الضح ــاك (ت 02ه ــ 20/م):
ب ـ ــ :النس ــاء .فيؤث ــر ع ــن
«النس ــاء م ــن ْ
( )
أس ــفه الس ــفهاء» .
ِ

بمج ــيء اإلس ــالم فتك ــون عقلي ــة رجولي ــة جدي ــدة.
َ
ّإن املتتب ــع للرواي ــات الجنسان ــية ف ــي التأوي ــل القري ــب
واملأل ــوف يجده ــا كثي ــرة وفي ــرة ،وعن ــد ّ
التأم ــل فيه ــا
َ
ّ
يتبي ــن ّأن الواح ــد م ــن الرواة ُينقل عن ــه في تأويل الكلمة

ُ
وه ــم ُي ّ
ؤول ــون ﴿وللرج ـ ِـال عليه ـ ّـن درجة﴾( )4بأنه ــا :الجهاد
ْ
وامليـ ـراث ،مثلما ُيؤث ــر عن مجاهد ،أو :اإلمارة ،عن زيد
ب ــن أس ــلم (ت 6ه ــ 5 /م) أو :طاعته ــن ل ــألزواج ،ال
طاع ــة ه ــؤالء له ــن ،عن اب ــن زيد (ت 82ه ــ 98/م) ،أو
الصف ـ ُـح م ــن الرج ــل المرأت ــه ع ــن بع ــض الواج ــب عليها،
وإغض ــاؤه له ــا عن ــه ،وأداء كل الواج ــب له ــا علي ــه ،ع ــن
اب ــن عب ــاس ،أو :بم ــا أعطاه ــا م ــن َ
صداقه ــا ،وأن ــه إذا
ُ
قذفه ــا َ
العنه ــا ،وإذا قذفت ــه ُجل ــدت وأ ِق ـ َّـر ْت عن ــده ،ع ــن
ـعبي (ت  0ه ــ 2 /م) أوْ :
الش ـ ّ
اللحي ــة ،وق ــد حرمه ــن
هللا منه ــا ،ع ــن أحده ــم( .)5أم ــا املأث ــور ع ــن اب ــن عب ــاس،
فه ــو األجم ــل ونواف ــق الطب ــري (ت 0ه ــ922/م) عل ــى
استحس ــانه( ،)6ونتفاع ــل مع ــه لنتق ـ ّـدم خط ــوة لعله ــا
األنس ــب بنظ ــرة العص ــر إل ــى امل ـرأة ،وه ــو ّأن العالق ــة
بي ــن الرج ــل وامل ـرأة ليس ــت عالق ــة ّ
تفضل وش ــفقة ،بما
يعن ــي وجود أقوى وأضعف ،بل عالقة ش ـراكة وتعاون
واحتـرام ،وهي النظرة القرآنـية ،كما ّ
َ
﴿وجعل
عبر عنها:
ـودة ورحم ــة﴾( ) ،وال يتعارض هذا مع َ
بي ــنكم م ـ َّ
«در َجة»
ّ
الرج ــال؛ فلع ــل ه ــذه ه ــي ْ
وع ُيه أن اس ــتنقاص امل ـرأة ولى

وه ــو أم ــر ألج ــأ بعضه ــم إل ــى إن ــكار وجود ه ــذه الروايات
كله ــا ،وألج ــأ آخري ــن إل ــى إبطال م ــا ال يوافق ــه أو يتوافق
م ــع رأي ــه ،وأثب ــت م ــا كان س ـ ً
ـندا ملذهبه.

( ) (الزخرف) 8/ ،
( )2الطبـري :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .565-56 /20
( ) جامع البيان. 94- 9 /6 :
(( )4البقرة.)228/2 ،
( )5الطبـري :جامع البيان . 2 - 2 /4
( )6جامع البيان . 24- 2 /4
( ) (الروم)2 / 0 ،

الواح ــدة؛ التأوي ــالن ،والثالث ــة ،واألربع ــة ،وربم ــا كان
فيه ــا تع ــارض أو ُب ْع ــد م ــن قبي ــل تأوي ــل ﴿وإن خفت ــم
أال ُتقس ــطوا ف ــي اليتام ــى فانكح ــوا م ــا ط ـ َ
ـاب لك ــم م ــن
النس ــاء مثن ــى وث ــالث ُورب ــاع﴾ ،عن ابن عب ــاس ،وعكرمة
(ت 05ه ــ 2 /م) )8( ،وم ــن قبي ــل تأوي ــل اب ــن عب ــاس
َ
﴿ف ْأ ُت ُ
وه ـ َّـن م ـ ْـن َح ْي ـ ُـث َأ َم َر ُك ـ ُـم َّ ُ
هَّللا﴾( ،)9وم ــن قبي ــل تأويل
ِ
أب ــي عبي ــدة (ت  209هـ ـ  824 /م) ﴿ول ــن تس ــتطيعوا أن
ْ
تعدل ــوا بي ــن النس ـ ِـآء ول ـ ْـو َح َر ْ
ص ُت ــم﴾( ،) 0وغي ــر ذل ــك.
ِ

ومم ــا يالح ــظ أن الرواي ــات تف ـ ّـرع الدالل ــة الجنس ــية
للف ــظ الواح ــد ،وتض ــع كل واح ــدة منه ــا ْ
موضعه ــا ال ــذي
َ
تـ ـراه مناس ـ ًـبا له ــا ،مثلم ــا كان ف ــي معن ــى «رف ــث» ،فه ــو ف ــي
آي ــة الصي ــام غي ـ ُـر م ــا ف ــي آي ــة الح ـ ّـج.
ّ
الجم ــاع والن ــكاح
فرواي ــة اب ــن عب ــاس والس ــدي أن ــه ِ
ف ــي آي ــة الصي ــام ،وه ــو ف ــي الح ــج ع ــن ْ
هذي ــن وط ــاووس

(ت 06ه ــ 24/م) :اإلعراب ــة وه ــو اإلغ ـراء بالجم ــاع
ع ــن طري ــق ال ــكالم الفاح ــش ،دون الغفل ــة ع ــن إح ــدى
الرواي ــات ع ــن اب ــن عب ــاس بأن ــه غش ــيان النس ــاء ُ
والق َبل
ْ
( )
والغم ــز ونحو ذل ــك.
ومم ــا ُي َ
فه ــم م ــن بعضه ــا ّأن تأويله ــم تلك ــم الكلم ــة بـ ـ ـ
ْ
«الفحش في الكالم» لإلثارة الجنس ـ ّـية ،يمكن أن يكون
مس ـ ً
قوي ــا ف ــي ّأن ْ
ـتندا ًّ
فح ــش ال ــكالم ُمب ــاح ب ــل محب ــوب
بي ــن ْ
الزوجي ــن م ــن ْ
أج ــل اإلث ــارة.
ويك ــون ه ــذا الوض ــع تقيي ـ ًـدا لدالل ــةَّ :
«إن َّ َ
هَّللا ال يح ـ ُّـب
( )8جامع البيان . 5- 58/6
( )9جامع البيان . 42- 5 /
( ) 0جامع البيان .5 0-566/
( ) جامع البيان .468-458 ،242-229/

فتحي بوعجيلة

ّ
املتفح ـ َ
الفاح ـ َ
ـش»( ) ،وكذل ــك األم ــر ف ــي تأوي ــل
ـش ُ ِ
ْ
ُ
يحفظ َن ف َ
﴿ويحفظ ــوا ف َ
و﴿و ْ
ْ
روج ُه ــم﴾ َ
روج ُه ّن﴾ ،حيث
ُ
ُر َ
وي ع ــن أب ــي العالي ــة (ت 9ه ــ 2/م) :كل ف ــرج ذ ِك ـ َـر
ُ
ِح ْفظ ُه في القرآن فهو من الزنا إال هذا ،يعن ــي :الست ــر؛
وه ــي قاع ــدة ل ـ ْـم يلت ــزم بها آخرون مثل س ــعيد بن جبي ــر
(ت95ه ــ 4/م) وقت ــادة؛ حي ــث حمل ــوا اللف ــظ ف ــي كل
املواض ــع عل ــى معن ــى الحف ــظ ع ــن الفواح ــش وعم ــا ال
()2
يح ــل.
ً
َ َ ( )
وال َح ـ َـرج عن ــد ال ــرواة أن يجعل ــوا -مث ــال﴿ -اللم ــم﴾
ً
مبتدئ ــا م ــن الس ــلوك الشهوان ــي البس ــيط ،وبالغ ــا
الح ـ ّـد األق�ش ــى :وه ــو العملي ــة الجنس ــية ّ
التام ــة خ ــارج
إط ــار ال ــزواج أو التس ـ ّـري ،مم ــا يتع ــارض م ــع االس ــتثناء
القرآن ــي ،ويخل ــط َ
َ
والفواحش»
«اللمم» بـ «كبائ ـ َـر اإلثم
ّ
فتمح ــي الف ــوارق بي ــن املس ــتثنى واملس ــتثنى من ــه؛ فع ــن
عكرم ــة وعط ــاء (ت  5ه ــ 52/م) ه ــو َم ــا دون
ْ
ال ِج َم ــاع ،م ــن الضم ــة والقبل ــة والش ـ ّـمة ،وف ــي صحي ــح
ْ
البخ ــاري (ت256ه ــ8 0/م) َع ــن الحس ــن البص ــري
ْ
(ت 0ه ــ 28/م) أن ــه الزن ــية ِف ــي ال ِحي ــن ،وع ــن أب ــي
َّ َ
َْْ َ
َ
الزنا ال
صال ــح َ (موج ــود قب ــل 86هـ 09/م) :الوقعة م ــن ِ
َ ()4
يع ــود له ــا.
أما «الفواحش» فإنهم وإن أعطوها الداللة الجنس ــية
َّ
املتوقعّ -
فأولوها بأنها الزنى العلن ــي والس ـ ّـر ّي-كما
وهوّ
ي ــروى ع ــن الس ــدي -فإنه ــم صرفوه ــا إل ــى دالالت أخ ــرى
م ــن قبي ــل ّأن م ــا ظه ــر م ــن الفواح ــش ه ــو الجم ــع بي ــن
ْ
والخمر،
األخت ــين ،وت ــزويج الرجل امرأة أبيه من بعده،
()5
مثلما ي ــروى ع ــن مجاه ــد والضحاك.

الروايات الجنسانية

بـ ّ
ـأن «االعت ــكاف» ال يفس ــد باملعاش ــرة الزوجي ــة غي ــر
ّ
الكامل ــة ،وه ــو إش ــكال تفط ــن ل ــه ع ــدد م ــن املفسري ــن،
منه ــم اب ــن العرب ــي (ت 54ه ــ 48/م) ال ــذي ّ
فس ــر
ـروهن» بأن ــه الجم ــاع ،و «وال تباش ـ ّ
«ف ــاآلن باش ـ ّ
ـروهن»
ِ
َ
ـاللمس ُ
والق ْبلةّ .
بـ ْ
وأعد الجواب ملن س ـ ُـيالحظ ما س ــماه
ه ــو هن ــا بـ ـ «التناق ــض»( ) ،والظاه ــر أن ــه كذل ــك مهم ــا
ق ــال اب ــن العرب ــي ،وإن ل ــم يكن كذلك فهو غريب وغي ــر
مستس ــاغ.
ولي ــس ببعي ــد ع ــن ه ــذا أن نج ــد تأوي ــل «تمس ـ ّ
ـوهن»
تصريح ــا ّ
ً
بأنهم ــا
بالن ــكاح فق ــط( ،)8م ــع ّأن ف ــي الق ـرآن
ش ــيئان مختلف ــان ،وه ــو﴿ :إذا ْ
نكح ُت ــم املؤمن ــات ث ـ ّـم
قب ــل أن تمس ـ ّ
طلقتموه ـ ّـن م ــن ْ
ـوهن﴾( ،)9وم ــن العجيب
سكوت الطبـري عن الجمع بيـن هذا التصريح في سورة
األح ـزاب وبي ــن التأوي ــل ال ــذي ال ثان ــي ل ــه عن ــد تفسي ــره
سورة البقرة (.) 0
لك ـ ّـن اب ــن كثي ــر كان ْ
األوض ــح حي ــنما ق ــال« :ه ــذه اآلي ــة
الكريم ــة فيه ــا أح ــكام كثي ــرة؛ منه ــا :إط ــالق الن ــكاح عل ــى
العق ــد وح ــده ،ولي ــس ف ــي الق ـرآن آي ــة أص ــرح ف ــي ذل ــك
منه ــا ،وق ــد اختلف ــوا في النكاح :هل هو حقيقة في العقد
وح ــده ،أو ف ــي ال ــوطء ،أو فيهم ــا؟ عل ــى ثالث ــة أق ــوال،
واس ــتعمال الق ـرآن إنم ــا ه ــو ف ــي العق ــد وال ــوطء بع ــده،
إال ف ــي ه ــذه اآلي ــة فإن ــه اس ــتعمل ف ــي العق ــد وح ــده»( ).

ومن ّ
املهم أن نلحظ املراوحة بي ــن التوس ــيع الالمتناهي
ً
أحيان ــا ،وبي ــن التضيي ــق وحص ــر معن ــى
ف ــي اللف ــظ
ّ
واح ــد فحس ــب في ــه؛ مثلم ــا ف ــي «وال تباش ــروهن» ،وبناء
ُ
«الجم ــاع» فق ــط ( )6الق ــو َل
علي ــه ي ــناسب تأويله ــا ب ـ ـ ِ

أم ــا القرطب ــي (ت 6ه ــ 2 /م) فق ــال« :ول ـ ْـم ي ــرد
لف ــظ الن ــكاح ف ــي كت ــاب هللا إال ف ــي معن ــى العق ــد؛ ألن ــه
ف ــي معن ــى ال ــوطء» ( ،) 2وبن ــاء عل ــى م ــا ذه ــب إلي ــه اب ــن
عاش ــور (ت 92ه ــ ) 9 /ف ـ ّ
ـإن الرواي ــة التأويلي ــة
الت ــي أطلق ــت «الن ــكاح» عل ــى االتص ــال الجن�ش ـ ّـي- ،مم ــا
رواه الطب ــر ّي واعتم ــده لغوي ــون المع ــون بع ــده -ليس ــت
معروف ــة ف ــي كالم الع ــرب ،وال يع ــرف ف ــي كالمه ــم إط ــالق
«النكاح» على غي ــر معنى العقد دون معنى الوطء ،وما

( ) موسوعة الحديث ،أبوداود حديث رقم ،4 92ص. 5 6
( )2جامع البيان .256-255/ 5
( ) (النجم.) 2/5 ،
( )4جامع البيان .68-60/22
()5جامع البيان .66 -659/9
( )6جامع البيان .2 2-268/

( ) انظر :ابن العربي :أحكام القرآن . 6/
( )8جامع البيان .28 -286/
(( )9سورة األحزاب.)49/ ،
( ) 0جامع البيان . 28- 2 / 9
( ) ابن كثيـر :تفسيـر القرآن العظيم .4 9/6
( ) 2القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 5/
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مجلة بحوث الشريعة

ْ
حمل ــه عل ــى أن ــه إدخ ــال �ش ــيء ف ــي آخ ــر حقيق ــة إال ز ْع ـ ٌـم
ُوب ْع ـ ٌـد ( ) .
ودون ري ــب؛ ف ــإن الرواي ــات املتعلق ــة بتوصي ــف العضو
ّ
التناسلي للنبي يحيى بن زكرياء -عليه السالم )2( -يـ ـراها
بعضه ــم مم ــا ي ــنبغي أال ُيتناق ــل .فلعله ــا نش ــر لعي ــوب
ُ
قي ــة ،وصف ــات نق ــص ،م ــن ْ
َخ ْل ّ
األول ــى أن تص ــان سي ــر
املبعوثي ــن عنه ــا.
بل يذهبون ومنهم القا�شي عياض (ت544هـ 49/م)
إلى ّأن الوصف القرآنـي لهذا النبي كان في سياق ْ
املدح،
ّ
الحاف ــة ت ـ ّ
ـذم ( ) وه ــو رأي ف ــي غاي ــة م ــن
ف ــإذا بالرواي ــات
الوجاهة.
وعل ــى العك ــس م ــن ه ــذا ح ــاول بعضه ــم أن يق ـ ّـدس
ال ــذات ّ
العلي ــة أكث ــر م ــن الق ـرآن .ف ــروى أن هللا إنم ــا
نف ــخ ف ــي ف ـ ْـرج مري ــم عليها الس ــالم بواس ــطة جب ــريل .وزاد
آخ ــرون ب ــأن ْ
النف ــخ ل ـ ْـم يك ــن هن ــاك -وهو صري ــح اللفظ
جيبها أو ْ
املُن ــزل-وإنما كان في ْ
جيب د ْرعها ّ
وكمها؛ ولعله
ّ
تكري ــم للمالئك ــة ّ
()4
يلف ــه تكل ــف واض ــح.
لق ــد عاض ــدت الرواي ــة الجنس ـ ّـية الجه ــد الفقه ـ ّـي ف ــي
اس ــتنباط األح ــكام م ــن الق ـرآن املجي ــد ولعله ــا ف ــي بعض
األحي ــان تك ــون ه ــي ّ
املوجه ــة وامللهم ــة ف ــي ذل ــك.
وم ــن خ ــالل األمثل ــة ال ــواردة ّ
يتبي ــن الف ـ ْـرق الشاس ــع
بي ــن تأويل ـ ْـي «املالمس ــة» معن ــى ُ
وح ً
كم ــا؛ فرواي ــات عل ــى
أنه ــا الجم ــاع ،مثلم ــا ُي َ
نس ــب إل ــى عل ـ ّـي (ت40ه ــ66 /م)
ِ
ُ َ
ورواي ــات عل ــى أنه ــا مقدمات ــه مثلم ــا ينق ــل ع ــن اب ــن
مس ــعود (ت 2ه ــ65 /م) .وق ــد رأى اب ــن العرب ــي
أن الخ ــالف ف ــي املس ــألة كثي ــر ،وأق ــوال العلم ــاء فيه ــا
متع ــددة ،وفيه ــا متعلق ــات مختلف ــات ،وه ــي من مس ــائل
ً
الخ ــالف املعق ــدة ،وق ــد ذه ــب ّأوال إل ــى ّأن ف ــي اآلي ــة م ــن
«أو جآء ٌ
قب ـ ُـل« :وال ُج ُن ًب ــا» وه ــو ما يفيد الجماع ،و ْ
ْ
أحد
منك ــم م ــن الغائ ــط» وه ــو م ــا يفي ــد الحدث ّ
ثم ه ــذه «أو
المس ــتم» وه ــو م ــا يفي ــد :اللم ــس والقب ــل.
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فص ــارت ث ــالث جم ــل لثالث ــة أح ــكام وه ــذا غاي ــة ف ــي
العل ــم واإلع ــالم ول ــو كان امل ـراد ْ
باللم ــس الجم ــاع ل ــكان
تك ـرارا وكالم الحكي ــم يتن ــزه عن ــه؛ ولكن ــه بع ــد ه ــذا ل ـ ْـم
َي ْ
منع ْ
حم ــل اللف ــظ عل ــى الجم ــاع واللم ــس وأن ــه يفي ــد
ً ()5
الحكمي ــن مع ــا.
وق ــد كان ف ــي الروايات س ـ ٌ
ـند للقائلي ــن ب ـ ـ «زواج املتعة»،
وحت ــى الذي ــن ليس ــوا م ــن الش ــيعة ،وأفت ـ ْـوا الي ــوم بم ــا
س ــموه «زواج املس ــيار» يمك ــن أن يكون ــوا قد اس ــتفادوا
م ــن قري ــب أو بعي ــد م ــن ه ــذا الرصي ــد الروائ ـ ّـي ال ــذي
ُ
فآتوه ـ ّـن
انس ــاب م ــن اآلي ــة﴿ :فم ــا اس ــتمتعتم ب ــه منه ـ ّـن
ً
أجوره ـ ّـن فريض ــة﴾(.)6

وكان منه ــا رواي ــة ع ــن اب ــن عب ــاس وأب ـ ّـي ب ــن ْ
كع ــب
(ت 0ه ــ65 /م) أنهم ــا قرآه ــا :فم ــا اس ــتمتعتم به منهن
إل ــى أج ــل مس ـ ًّـمى ،وع ــن الس ـ ّـدي ومجاه ــد :ه ــي املتع ــة:
الرج ــل ي ــنكح امل ـرأة بش ــرط إل ــى أج ــل مس ــمى ،ويش ــهد
شاهدي ــن ،وي ــنكح ب ــإذن وليه ــا وإذا انقضت املدة فليس
ل ــه عليه ــا س ــبيل وه ــي من ــه ب ــرية ،وعليه ــا أن تستب ــرئ م ــا
في رحمها ،وليس بي ــنهما ميـ ـراث ،ليس ي ــرث واحد منهما
( )
صاحب ــه.
ه ــذا ف ــي كت ــب أه ــل الس ـ ّـنة وعن ــد اإلباضي ــة م ــا ُيش ــبهه،

( )8فم ــا بال ــك ف ــي كت ــب الش ــيعة! هنالك اش ــتهرت روايات
كثيـرة حتى وصلوا بها إلى أبي حنـيفة (ت 50هـ 6 /م)
()9
أنه أق ــر متعة النس ــاء.
ويظه ــر ّأن الرواي ــات َ
عدل ــت أو كادت ْبي ــن مانع ــي إت ــيان

امل ـرأة ف ــي الدب ــر ومجي ــزيه؛ ف ــكان ل ــكل فري ــق روايت ــه
الت ــي تلق ــت موضع ـ ْـي املس ــألة ف ــي س ــورة البق ــرة بتأوي ــل
مختلف ) 0( ،ولذلك قال ابن العربي« :اختلف العلماء
ف ــي ج ــواز ن ــكاح امل ـرأة ف ــي ُدبره ــا ،فج ـ ّـوزه طائف ــة كثي ــرة،
وق ــد جم ــع ذل ــك ابن ش ــعبان في كت ــاب :جماع النس ــوان
( )5ابن العربي :أحكام القرآن .564-56 /
(( )6النساء.)24/4 ،
( ) جامع البيان .59 -585/6
ً
( )8انظر مثال :الشق�شي :منهج الطالبيـن وبالغ الراغبيـن - 9/
20
( )9تفسيـر البـرهان .20 -204/2
( ) 0جامع البيان . 6 - 45 ، 42- 5/

فتحي بوعجيلة

وأح ــكام الق ـرآن ،وأس ــند ج ــوازه إل ــى زم ــرة كريم ــة م ــن
( )
الصحاب ــة والتابعي ــن وإل ــى مال ــك ف ــي رواي ــات كثي ــرة».
ُ
وكان من تأويلْ :
﴿وتقطعون الس ــبيل وتأتون في ناديكم
ُ َ
املنك ـ َـر﴾( )2ف ــي قص ــة أصح ــاب ل ــوط أنه ــم كان ــوا إذا م ـ ّـر
َ َ
به ــم املس ــافر -وه ــو اب ــن الس ــبيل -قطع ــوا ب ــه ،وعمل ــوا
ب ــه ذل ــك العم ــل الخبيث ،وكان ــوا يجامع بعضه ــم ً
بعضا

ف ــي املجال ــس؛ كم ــا ف ــي رواي ــة اب ــن زي ــد ومجاه ــد وقت ــادة،
ُ
وه ــو خ ــالف الرواي ــات األخ ــرى؛ ِم ــن قبي ــل أنه ــم كان ــوا
ْ َ َّ
َ ْ ُ
ـخر َ
الطري ــقَ ،و َيس ـ ُ
ون ِم ْن ُه ـ ْـم ،وأنه ــم كانوا
يح ِذف ــون أه ــل ِ ِ
يتضارط ــون ف ــي مجالس ــهم ،مثلم ــا ُر َ
وي ع ــن ّأم هان ــئ
(ت50ه ــ6 0/م) ،وعائش ــة (ت58هـ6 8/م) وعكرمة،
( )
والس ـ ّـدي.
ويظه ــر م ــن التأوي ــل ّ
األول أن ال ــرواة يس ــاهمون ف ــي
توس ــيع مش ــاهد ْ
القب ــح واالنح ـراف م ــا اس ــتطاعوا إل ــى
ً
ذل ــك س ــبيال حي ــنما يؤول ــون الحكاي ــات ع ــن العص ــاة
واملنحرفي ــن ،أو ه ــو م ــن الخي ــال الجن�ش ـ ّـي ال ــذي غ ــذاه
موض ــوع املثلي ــة الجنس ــية املحك ـ ّـي عن ــه ف ــي الق ـرآن،
إذ لي ــس بالض ــرورة أن يك ــون صن ــيع ق ــوم ل ــوط ه ــذا
منتش ـ ًـرا ً
ً
ومخصص ــا ل ــه ن ـ ٍـاد ُيم ــارس
أيض ــا ف ــي الش ــوارع
في ــه الجن ــس الجماع ـ ّـي م ــع أن ــه غي ــر مس ـ َ
ـتبعد؛ ولك ــن
اخت ــالف الرواي ــات جعلن ــا ن ــرى ه ــذا خصوص ــا أن
إحداه ــا ف ــي التأوي ــل الثان ــي كان ــت ع ــن النب ــي ﷺ وه ــو ما
ّأي ــده الطب ــري.
لق ــد اضطل ــع أه ــل التأوي ــل ب ــأدوار كثي ــرة؛ منه ــا أنه ــم
ّ
يفصل ــون ف ــي مس ــائل ذات عالق ــة وثيق ــة بعل ـ ْـم األحي ــاء
ّ
واألجن ــة ،يظه ــر ذل ــك م ــن خ ــالل التأوي ــالت الواف ــرة
آلي ــات التناس ــل وتك ـ ّـون الجن ــين.

الروايات الجنسانية

م ــاءان؛ م ــاء عن ــد الرج ــل م ــن ظه ــره ،وم ــاء يخ ــرج عن ــد
الق ــالدة ،أو م ــن بي ــن ْ
ثدييه ــا ،أو مم ــا
امل ـرأة م ــن موض ــع ِ
()5
بي ــن املنكبي ــن والص ــدر ،أو م ــن أس ــفل م ــن التـ ـراقي.
ْ
للمذهبين
وال ش ــك ّأن ه ــذه الرواي ــات هي الت ــي أسس ــت

القديمي ــن ف ــي أص ــل الجن ــين ،هل هو م ــن األب فقط أو
ُ
من األب ّ
واألم؟ وقد تجاوزهما املفسرون امل ْح َدثون بما
وص ــل إلي ــه العل ــم الحدي ــث ،غي ــر ّأن تل ــك الرواي ــات ْ
لم
ْ
تخ ـ ُـل م ــن مصطلح ــات تقن ــية وتحدي ــدات ّ
طبية الءمت
عصره ــا ،واس ــتفادت كثيـ ـرا م ــن االصط ــالح القرآن ــي،
كيفوه ــا ّ
ث ــم ل ـ ْـم ُيهمله ــا املعاص ــرون الذي ــن ّ
وعدلوه ــا
باصطالح ــات الط ــب الحدي ــث م ــن قبي ــل «الس ــائل
ْ
املن ــو ّي» ،و«الحيوان ــات ّ
()6
و«بويض ــة» إل ــخ..
املنوي ــة»،
ُ
ول ـ ْـم ْتبع ــد ع ــن ه ــذا التأوي ـ ُ
ـالت الروائي ــة لـ ـ ـ «نطف ـ ٍـة
ـاج» فه ــي عن ــد فري ــق :اخت ــالط امل ــاء بال ــدم ،وعن ــد
أمش ـ ٍ
فري ــق :م ــاء الرج ــل وم ــاء امل ـرأة يختلط ــانّ ،
وأي املاءي ــن
س ــبق ،أش ــبه علي ــه أعمام ــه وأخوال ــه ،وعن ــد فري ــق:
الع ــروق تك ــون ف ــي النطف ــة ،وعن ــد فري ــق :ه ــي أل ــوان
النطف ــة املختلف ــة .فنطف ــة الرج ــل بيض ــاء وحم ـراء،
ونطف ــة امل ـرأة حم ـراء وخض ـراء ،وعن ــد فريق :األمش ــاج:
( )
أل ــوان الخل ــق وأط ــواره.
وكذل ــك كان ــت تأويالته ــم ل ـ ـ ـ ﴿وم ــا تغي ــض األرح ــام وم ــا
ت ــزداد﴾()8؛ ومنه ــا:
تغيض :أقل من تسعة أشهر ،وت ــزداد :أكث ــر من
تسعة.
م ــا رأت امل ـرأة م ــن ي ــوم ً
دم ــا عل ــى حمله ــا زاد ف ــي
الحم ــل ً
يوم ــا.
خ ــروج ال ــدم حت ــى ِيخ ـ ّ
ـس الول ــد ،واستمس ــاك
َ ُ
ال ــدم ،حت ــى َيت ـ َّـم الول ــد ويعظ ــم.

﴿مآء دافق يخرج من بيـن الصلب والتـرائب﴾( )4هو
فـ ـ ٍ
عن ــد بع ــض عص ــارة القل ــب ،ومن ــه يك ــون الول ــد ،وعن ــد
ْ
بع ــض :م ــاء واح ــد يخ ــرج م ــن ي ـ ْ
ورجلي ــه،
ـدي الرج ــل،
وعيـن ــيه ،أو م ــن أض ــالع أس ــفل صلب ــه ،وعن ــد آخري ــن:

ويصل ــون بالتأوي ــالت إل ــى أم ــر عجي ــب ،في ــروون ع ــن
ْ
()9
حملت ــه سنت ــين.
الضح ــاك ،أن أم ــه

( ) ابن العربي :أحكام القرآن .2 8/
(( )2العنكبوت.)29/29 ،
( )-الطبـري :جامع البيان . 92- 88/ 8
(( )4الطارق.) -6/86 ،

( )5جامع البيان .296-292/24
( )6انظر مثال :ابن عاشور :التحريـر والتنويـر .264-26 / 0
( ) جامع البيان .5 5-5 /2
(( )8الرعد.)8/ ،
( )9جامع البيان .452-444/
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ّأم ــا اآلي ــات الت ــي تناولت مراح ــل ّ
تكون الجن ــين( ) ،فقد
رافقته ــا أحادي ــث؛ أش ــهرها اثنان:
«إن أحدك ــم ُي ْجم ــع خلق ــه ف ــي بط ــن أم ــه أربعي ــن
ً
ً
يوم ــا نطف ــة ،ثم يكون علق ــة مثل ذلك ،ثم يكون
ً
مضغ ــة مث ــل ذل ــك ،ث ــم ي ــرسل إليه امللك في ــنفخ
()2
فيه ال ــروح»..
«إذا م ــر بالنطف ــة اثنت ــان وأربع ــون ليل ــة ،بع ــث
ًَ
هللا إليها ملكا ،فصورها وخلق س ــمعها وبصرها،
وجلده ــا ولحمه ــا وعظامه ــا ،ث ــم ق ــال :ي ــا رب،
أذك ــر أم أنث ــى؟ فيق�ش ــى رب ــك م ــا ش ــاء ،ويكت ــب
املل ــك ،) (»...وال يخف ــى م ــا بي ــنهما م ــن تع ــارض
جل ـ ّـي ،غي ــر ّأن بعضه ــم ال ي ــرى ً
مانعا م ــن الجمع
بي ــنهما ،والحف ــاظ عليهم ــا ً
مع ــا عل ــى عادته ــم ف ــي
َ
تأوي ــل «مختل ــف الحدي ــث» ،وم ــن أمث ــال ه ــؤالء
اب ــن قي ــم الجوزي ــة (ت  5ه ــ 5 /م)( ،)4أم ــا
اب ــن ت ــيمية (ت 28ه ــ 28/م) فق ــد أبط ــل
الثان ــي وق ــال ..« :اختلف ــت روات ــه ف ــي ألفاظ ــه،
وله ــذا أع ــرض البخ ــاري ع ــن روايت ــه ،وق ــد يك ــون
ً
صحيحا ،ويق ــع في بعض ألفاظه
أص ــل الحدي ــث
اضط ـراب ،ف ــال يصل ــح حي ــنئذ أن يع ــارض بها ما
ثب ــت ف ــي الحدي ــث الصحي ــح املتف ــق علي ــه ال ــذي
ل ــم تختل ــف ألفاظ ــه ،ب ــل ق ــد ّ
صدق ــه غي ــره م ــن
الحدي ــث الصحي ــح»(.)5
وم ــن املعل ــوم أن ع ـ ً
ـددا م ــن القدام ــى يذهب ــون إل ــى أن
«ال ــروح» غي ــر «الحي ــاة» وبلغ ــت أقواله ــم ف ــي ه ــذا املائ ــة
م)( ،)6وه ــو
وم ــن ه ــؤالء الغزال ــي (ت505ه ــ/
رأي أق ـ ّـره املتخصص ــون املعاص ــرون؛ أطب ــاء وفقه ــاء،
فأثبت ــوا أن الجن ــين كائ ــن ح ــي يتغ ــذى وي ــنمو من ــذ
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( ) مثال:
ّ
(الحج)5/ 22 ،
(املؤمنون) 4- 2/ 2 ،
( )2موسوعة الحديث ،البخاري رقم 208ص.260
( ) موسوعة الحديث ،مسلم رقم 6 26ص. 8
( )4ابن قيم الجوزية :التبيان في أيمان القرآن ،ص .524-5
( )5ابن تـيمية :مجموع الفتاوى . 24/2
( )6الغزالي :إحياء علوم الديـن ،ص .49
هالل :نظرية األهلية دراسة تحليلية مقارنة بيـن الفقه وعلم
النفس ،ص .6
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التلقي ــح وقب ــل أن يص ــل إل ــى الرح ــم ،فه ــو من ــذ أن كان
نطفة أمش ـ ً
ـاجا بدأت مرحلة خلق اإلنس ــان ،ولم يفرق
ْ
املصطلحي ــن ،ومنهم الرازي
أصح ــاب الرأي الثان ــي بي ــن
(ت604ه ــ 20 /م) ( ).
واملع ـ َّـول علي ــه دون تطوي ــل أن الخ ــالف الحاص ــل فيم ــا
وي في مس ــألة بدء حياة الجن ــين ْ
ُر َ
لم يتم تعليله بش ــكل
علم ـ ّـي ،م ــع ضرورة اللجوء إلى الدراس ــات العلمية فيه،
والرج ــوع إل ــى النتائ ــج الطبي ــة املعاص ــرة ،املتعلق ــة بنمو
ّ
األجنة والعوامل املؤث ــرة فيه من أجل وقاية األبناء من
األمراض والعاهات الجس ــمية الت ــي يمكن أن تبدأ منذ
()8
تكونهم عن ــد التلقيح.
ّإن كثي ـ ًـرا م ــن ه ــذه الرواي ــات الت ــي احتواه ــا التفسي ــر
باملأث ــور آلي ــات تك ـ ّـون ّ
ً
مرجع ــا لبع ــض
األجن ــة ،كان ــت

املعاصري ــن ،وقف ــوا عنده ــا ليثمنوه ــا ويتفاعل ــوا معه ــا
ً
ً
ً
وتوضيح ــا ،وتكمي ــال وف ــق املس ــتجد الطب ـ ّـي(.)9
تعدي ــال،
واملفه ــوم م ــن ذل ــك ّأنه ــا وإن كان ــت فيه ــا مخالف ــات
َّ
ً
مطلق ــا
للط ــب الحدي ــث ف ــي مواض ــع أو ال ُيس ــلم به ــا
نظ ـ ًـرا إل ــى التط ــورات العلمي ــة املس ــتمرة ،فإنن ــا ال يمك ــن
أن ّ
نصنفه ــا عل ــى أنه ــا ّ
نحقره ــا ،أو ّ
تطف ــل عل ــى مج ــال
ً
الط ـ ّـب ،أو ّ
نعده ــا «ش ــعوذة» أو «جه ــال» ،كم ــا يحك ــم
عليه ــا بعضه ــم ،ف ــي تس ـ ّـرع وتع ــال ،وكان م ــن ْ
األول ــى أن
ٍ
َّ
تمح ــص ب ــأدوات النق ــد املنهج ـ ّـي الرصي ــن.
ونخت ــم ه ــذا املبح ــث ب ــأن الرواية الجنسان ــية يمكن أن
تك ــون عل ــى هام ــش العملي ــة التأويلي ــة ،ودلي ـ ًـال ً
داعم ــا
للمعن ــى املخت ــار ،وبم ــا يش ــبه النش ــاط التطبيق ــي ل ــه؛
وم ــن ذل ــك األعم ــال النبوي ــة الت ــي تنقله ــا عائش ــة ف ــي
ـاندة
س ــياق تأوي ــل اعتـ ـزال النس ــاء ف ــي املحي ــض ،ومس ـ ِ
ال ـرأي الفقه ـ ّـي املجي ــز اس ــتمتاع الرج ــل بامل ـرأة دون
االتص ــال الجن�ش ـ ّـي ،أو دون م ــا بي ــن الس ــرة والركبة ،أو
( ) راجع مثال :الرازي :التفسيـر الكبيـر.54-52/2 .
حمد :األحكام الشرعية في ضوء املستجدات الطبية العصرية
ص. 95- 90
( )8هالل :نظرية األهلية صص .62-6
ّ
( )9انظر مثال :الزندانـي :علم ّ
األجنة في ضوء القرآن والسنة؛
البار :خلق اإلنسان بيـن الطب والقرآن (طبعة مزيدة ومنقحة).

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ّ
دون املؤخ ــرة ،طيل ــة الع ــادة الش ــهرية( ) ،وه ــو رأي يقط ــع م ــع الع ــادة القديم ــة ف ــي ع ـ ْـزل امل ـرأة كل ًّي ــا ،والتأف ــف منه ــا ف ــي
تل ــك الفت ــرة.
وإل ــى أيامن ــا م ــازال بع ــض الهن ــدوس يحبس ــون امل ـرأة فيم ــا يس ــمونه ب ـ ـ «ك ــوخ الحي ــض» ،وه ــي ع ــادة ن ــيبالية م ــن قدي ــم
األزل ،وأق ــر البـ ـرملان الن ــيبالي س ــنة 4 8هـ 20 /قانون ــا للح ــد منه ــا ،لكن ــه يب ــدو أن ــه ل ــم يك ــن ً
كافي ــا لي ــردع الرج ــال
م ــن الهن ــدوس ،الذي ــن ي ــرون ف ــي ع ــادة «ش ــوبادي» -وه ــي مجموع ــة طق ــوس لع ــزل امل ـرأة أثن ــاء فت ــرة الحي ــض -واجب ــا
ديـن ــيا يج ــب تنفي ــذه ،مهم ــا كان ــت عواقب ــه لتطهي ــر امل ـرأة قب ــل اندماجه ــا م ــرة أخ ــرى ف ــي املجتم ــع()2؛ لك ــن ال نغف ــل أن
ف ــي الرواي ــات ،وم ــن أصحابه ــا عائش ــة ُ
نفس ــها ف ــي ق ـ ْـو ٍل ،م ــا يشي ــر إل ــى بقي ــة م ــن عقيدة االش ــمئزاز من امل ـرأة أي ــام الدم،
ُ ّ
ـؤول «االعتـ ـزال» ب ــأن ال يباش ــرها الرج ــل ب�ش ــيء من بدنه ،ويعت ــزل الف ـراش إذا حاضت ،وعل ــق عليه القرطبي
حي ــث ت ـ ِ
(ت 6هـ 2 2/م) بقوله« :وهذا قول ش ــاذ خارج عن قول العلماء ،وإن كان عموم اآلية يقتضيه ،فالس ـ ّـنة الثابتة
ً
«أذى» ع ــن ْ
َ َ ()4
الحي ــض ،بأن ــه ق ــذر.
بخالف ــه»( ) ،وكذل ــك ّأول بعضه ــم
املطلب الثانـي :التأويل البعيد والطريف:
ال يخلو هذا النوع من التأويل -في أيـنا -من أن يكون َ
أحد ثالثة:
ر
اإلبداع في تتبع الكنايات والتوريات واللطافات.
التعسف في تحميل اللفظ ما ال يحتمله.
َ
اله َوس الشهوانـي الذي يتـرصد السياقات القرآنـية ليشـحنها بالدالالت الجنسية ،بأق�شى ما ُيستطاع.
َ
وتتميـز الروايات في هذا النوع بأنها من قبيل الشاذ؛ حيث يكون رواتها قليلة وتكاد ال ُي َلتفت إليها.
وفيما يلي أمثلة منها:
العبارة القرآنـية

الرواية التأويلية

صاحبها

ْ
ْ
خل َقه ّ
﴿أعطى ّ
ثم
كل �شي
َ
()5
َهدى﴾

*أعطى اإلنسان إنسانة والحمار
حمارة.

ابن عباس.

*كيف يأتـي الذكر األنثى.
عن النحاس (ت 8هـ949/م) :وفي
قراءة ابن مسعود «له ٌ
تسع وتسعون
ً
()8
نعجة أنثى».

سعيد بن جبيـر.

ّ
﴿إن أخي له ٌ
تسع
َ ً َ ٌ
وتسعون ن ْعجة ولي ن ْعجة
ٌ ( )
واحدة﴾

()6

( ) جامع البيان . 0- 20/
( )2انظر :الحيض يخيف الرجال ،عادات هندوسية لعزل النساء حتى يتطهرن ،على www.aljazeera.net :بتاريخ.20 9/ 2/09 :
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن .48 /
ابن العربي :أحكام القرآن .225/
( )4جامع البيان . 2 - 22/
(( )5طه.)50/20 ،
( )6السيوطي :الدر املنثور في التفسيـر باملأثور.582-58 /5 ،
( ) (ص .)2 / 8
( )8القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 65/ 8
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﴿فيهن خي ٌ
ـرات ح ٌ
َّ
سان﴾
ِ

( )

ًّ
َ
مودة
﴿وجعل بيـنكم
ً ( )
ورحمة﴾

َ ْ
﴿فضحكت﴾
ِ

نساء عذارى ْ
وأبكار.
ّ
الج َماع.
مودةِ :
َ
رحمة :الولد.

ْ
حاضت.

()5

سعيد بن عامر (ت20هـ640/م) أبو
()2
صالح.
ابن عباس.
مجاهد.
الحسن البصري.
ابن عباس.

()4

مجاهد.
()6

َ َ َ
َ﴿ش ِهد َعل ْي ِه ْم َس ْم ُع ُه ْم
َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ ( )
و أبصارهم وجلودهم﴾
ُ
ّ
﴿وقدموا ألنف ِسكم﴾
ِ
السبيل َّ
َ
يس َره﴾
﴿ثم

()9

( )

﴿ومن ّ
شرغاسق إذا
َ َ َ ( )
وقب﴾

( ) (الرحمن.) 0/55 ،
( )2القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 64/20
( ) (الروم.)2 / 0 ،
( )4الجامع ألحكام القرآن.4 2/ 6 ،
(( )5هود.) / ،
( )6الدر املنثور .452-45 /4
( ) (فصلت.)20/ 4 ،
( )8الجامع ألحكام القرآن .405/ 8
(( )9البقرة.)22 /2 ،
( ) 0الجامع ألحكام القرآن . 2/4
( ) (عبس.)20/80 ،
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( ) 2جامع البيان /24
( ) (الفلق.) / ،
( ) 4الغزالي :إحياء علوم الديـن ص.986

ُ
وجلودهمُ :
فروجهم.
التسمية عند الجماع.
التـزوج بالعفائف.
ابتغاء الولد والنسل.
خروجه من بطن أمه.
سبيل الرحم.
َ
هو قيام الذكر.
َ
الذكر إذا دخل.

عكرمة.
ّ
السديُ .عبيد هللا بن أبي
جعفر (ت 4هـ 52/م)ّ .
الفراء
()8
(ت 20هـ822/م).
ابن عباس .عطاء.

عكرمة.

ّ
والسدي.
ابن عباس وقتادة
()(1
أبو صالح.
ابن عباس.
بعضهم.

() 4

() 0
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َ ْ
َّ
تح ّملنا ما ال
﴿ربنا وال
َ
( )
طاقة لنا به﴾

ُْ
الغلمة.
ُْ
العزبة والغلمة.
العزبة والغلمة واإلنعاظ.

ُ
ُ
﴿وخ ِلق اإلنسان
ً
( )
ضعيفا﴾
ُ
ُ
األنف ُ
س
﴿وأ ْح ِضرت
ّ ()5
الشـح﴾
ّ
فر ْ
﴿ونجنـي من ْ
عون
ِ
َ
( )
وعم ِله﴾
َ َّ
َ
اليوم
الجنة
﴿إن أصحاب
َ
ُ ُ
ن ()9
في شغ ٍل فاكهو ﴾

في أمر النساء.
الجماع.
في ِ
ماعه.
وج ِ
من فرعون ِ
في افتضاض األبكار.

مجاهد.
سلمة بن سابور( .ت - 5
 60هـ - 68/م) .مكحول
()2
(ت 2هـ /م).
طاووس.

()4

هـ 29/م).

عطية العوفي (ت
ابن عباس.
ابن عباس.

()6

()8

() 0

لع ـ ّـل متلق ـ َـي ه ــذه التأوي ــالت يج ــد مش ــاعر مختلف ــة ف ــي نفس ــه ،فه ــي م ــن الغراب ــة بم ــكان ،وم ــن الطراف ــة بم ــكان ،وم ــن
الس ــماجة بم ــكان ،وم ــن املبالغ ــة بم ــكان؛ ف ــأن تك ــون امل ـرأة نعج ــة وال ف ــرق بي ــنها وبي ــن ه ــذه الحيوان ــات؛ ألنه ــن كله ــن
مركوب ــات كم ــا ق ــال القرطب ــي( ) ،وحت ــى ف ــي العاطف ــة الخال ــدة ،ال مش ــابه لح ــب ام ـرأة ّ
الجن ــة زوجه ــا هن ــاك إال أنث ــى
َ
الذكر؛ فيـروي عن ابن عباس عن ُ
«ع ُرًبا» :هن املتحببات إلى أزواجهنْ ،
الضبعة
الناقة
إلى
ـر
ت
ألم
الحيوان املشتهية
ِ
ه ــي كذل ــك( ،) 2فلي ــس هن ــاك احتق ــار لل ــذات البش ــرية أق�ش ــى م ــن هذا.
وأن يك ــون االتص ــال الجن�ش ـ ّـي حاض ـ ًـرا ،كل ه ــذا الحض ــور في التأويل فذلك محي ــر إلى حد بعيد إل ــى درجة أن نفهم أن
ُ
مجامعتهن .وليس ــت املرأة بهذا إال ّ
خزان
الغلمات الغنجات ،وال متعة فيهما إال
ال نعمة في الدن ــيا واآلخرة إال النس ـ ُـاء ِ
ش ــهوة ومتعة ،وليس لذاتها اإلنسان ــية من جمال ّ
ّ
عاطفي.
روحي وال
ُ
ٌ
ولع ــل إهم ــال كثي ــر م ــن املفسري ــن له ــذه التأوي ــالت تضعي ــف لنس ــبتها إل ــى م ــن نس ــبت إلي ــه ،أو احتق ــار لوزنه ــا ،أو
اش ــمئزاز م ــن محتواه ــا ،أو كل ذل ــك ً
مع ــا ،ولع ـ ّـل فيما أوردناه وما يأت ــي في املبحث املوالي وغي ــره مم ــا أعرضنا عن ذكره
هن ــا تتب ـ ّـدى معال ــم املعج ــم الجن�ش ـ ّـي اإليـروت ــيكي ( )Eroticاملتك ـ ّـون بالرواي ــات اإلس ــالمية الواضح ــة والجريئ ــة ،والت ــي
ْ
ل ــم تس ــتعمل غي ــر اللف ــظ العرب ـ ّـي ف ــي ذكر األعضاء التناس ــلية وس ــائر متعلقات املتعة الجنس ـ ّـية؛ ولك ـ ّـن بعضهم حتى
( ) (البقرة.)286/2 ،
( )2السيوطي :الوشاح في فوائد النكاح ،ص.55-54
( ) (النساء.)28/4 ،
( )4الوشاح في فوائد النكاح ص.59
(( )5النساء.) 28/4 ،
( )6الوشاح في أدب النكاح ص .6
( ) (التحريم.) / 66 ،
( )8الوشاح في أدب النكاح ص.68
(( )9يس.)55/ 6 ،
( ) 0الوشاح في أدب النكاح صص.8 -86
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن 64.- 6 / 8
( ) 2تفسيـر ابن كثيـر .5 /
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ُ
الي ــوم ي ــرى ذل ــك م ــن الب ــذاءة وقلة الحياء ساهي ــن عن ّأن األصل أن تس ـ ّـمى األش ــياء بأس ــمائها ،والتصريح في التعبي ــر
ً
خصوص ــا عن ــد الش ـ ْـرح والتفسي ــر ،وإال فم ــا الفائ ــدة ف ــي تفسي ــر الكناية بكناي ــة أخرى.
ْأول ــى م ــن الكناي ــة،
وإن ــه مل ــن امله ـ ّـم هن ــا أن نشي ــر إل ــى ّأن ع ـ ً
ـددا م ــن الفقه ــاء واألدب ــاء املسلمي ــن ل ـ ْـم يج ــدوا َح َر ًج ــا ف ــي الكتاب ــة ع ــن ُ
الح ـ ّـب
ْ
والجن ــسّ ،
وعب ــروا ع ــن الغرائ ــز واملي ــوالت الشهوان ــية ،وكذل ــك ع ــن املش ــكالت واألم ـراض والعوائ ــق ف ــي ه ــذا املوض ــوع
ْ
املحرج بصراحة ال تورية فيها؛ ومن هؤالء الجاحظ (ت255هـ869/م) ،والتوحيدي (ت4 4هـ 02 /م) ،وابن حزم
(ت456ه ــ 064/م) ،والت ــيفا�شي (ت 65ه ــ 25 /م) ،والس ــيوطي (ت 9ه ــ ،) 505/والتـيجان ــي (ت .بعد 0هـ ـ
م) ،والنف ـزاوي (ق9ه ــ 5/م).
/

***
املبحث الثانـي:
التصويـراملُ ّ
شوق :ملسة التجميل واإلثارة
ِ

نعن ــي به ــذاّ :
التوس ــع التوصيف ـ ّـي ال ــذي اضطلع ــت ب ــه الرواية بن ــاء على اللفظ القرآن ــي ،وهو ْ
ضرب م ــن التأويل ،وفيه
ما فيه من اإلثارة الجنس ـ ّـية ،بهدف الت ــرغيب في متعة النس ــاء في َ
الج ّنة الت ــي ال تكون إال للمؤمن ــين الصالحي ــن.
ّ
ـركز ه ــذا الجه ـ ُـد عل ــى ُ
الروائي ش ــمل ُ
ً
ّ
ّ
ص ـ َـور الغلمان
التوصيفي
«الحور ال ِعي ــن» ولكن ال نس ــهو عن التوس ــع
وطبع ــا؛ ت ـ
فج َم ــال أه ــل ّ
والول ــدان الذي ــن يخدم ــون أه ــل ّ
ْ
الجن ــةَ ،
لصنفي ــن
الجن ــة كم ــا ه ــو معل ــوم م ــن الذك ــر الحكي ــم ،كان
ْ
واألطف ــال .فلنب ــدأ بالصن ــف ّ
باألس ــاس :النس ــاء،
األول:
األولَ :
املطلب ّ
الج َمال األنثو ّي:
ال جدال في أن الروايات أس ــهمت بكثي ــر من التفاصيل الت ــي ت ــزيد التصوي ــر إغر ًاء؛ وفيما يلي أمثلة ّ
معبرة صنفناها
إلى ثالثة:
َ
الح�ش ّي َ
ّ
ّ
الخ ْل ّ
الجسدي).
قي
(الجمال
روايات في الكمال
ُ
ُ
َ
(الجمال الخل ّ
روايات في الكمال املعنو ّي
قي).
ّ
الح�ش ّي واملعنو ّي ً
معا.
روايات في الكمال
اللفظ القرآنـي
ُ
﴿ولهم فيها أزواج
ٌ
َّ َ ( )
ُمطهرة﴾
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( ) (البقرة)25/2 ،
( )2جامع البيان .422-4 9/
( ) جامع البيان .42 /

ّ
الح�شي
روايات في الكمال
ْ
ال يبصقن ،وال يبلن ،وال
َ
ّ
مذيـن ،وال
يتغوطن ،وال ي ِ
ُيمنـين وال ْ
يحض َن ،وال
ْ ()2
يحبلن.

روايات في الكمال املعنو ّي

روايات في االثنـين
من اإلثم واألذى.

( )

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ْ
َّ
أنشأ ُ
ناه َّن
﴿إنا
ُ
ً
فجعلناه َّن
نشآء
ً (((
أبكارا﴾

ُ
﴿ع ُرًبا﴾

( )

*نساء الدنـيا.
ُ ً
* ُك َّن في ُّ
الدنـيا َعجا ِئز عمشا
ِ
ُر ْ
مصا.
َّ
()2
واألبكار.
* ِم َن الث ِّيب
ِ
الناقة التـي تشتهيالفحل يقال لهاُ :
عربة.
ّ
الجن�شي).
الغلمات (الشبقِ

َ
-الخ ِفرات املتبذالت (الحياء).

-املتحببات إلى أزواجهن

-العواشق.

ّ
-املتغنجات.

الحسان ّالتبعل.
ِ

ّ
العرب املتعشقات.الشكالت بلغة مكة،ِ
املغنوجات بلغة املديـنة.

﴿أت ً
ـرابا﴾

( )

ُ
﴿قاصرات
ْ
() 0
الطرف﴾

ّ
هن في سن واحدة.

()8

()5

الحسان الكالم.
 ِ()6
كالمهن عربي.()4

ْ
يتباغضن ،وال
متواخيات الْ
يتعاديـن ،وال يتغايـرن ،وال
ْ
يتحاسدن.
يأتلفن جميعا ويلعبن()9
جميعا.
ال تنظر إال إلى زوجها ،تقول:
ّ
وعزة ربي وجالله وجماله،
إن أرى في الجنة شيئا أحسن
منك ،فالحمد هلل الذي جعلك
زوجي ،وجعلنـي َ
( )
زوجك.

( ) (الواقعة.) 6- 5/56 ،
( )2جامع البيان . 22- 20/22
( ) (الواقعة.) /56 ،
( )4جامع البيان . 28- 2 /22

( )5جامع البيان . 25/22
( )6تفسيـر ابن كثيـر .5 4/
( ) (الواقعة.) /56 ،
( )8جامع البيان . 29/22
( )9تفسيـر ابن كثيـر .5 4/
(( ) 0الرحمان.)56/ 55 ،
( ) جامع البيان .246-245/22
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ُ
﴿ح ٌ
ور ِعي ٌـن﴾

( )

ُْ
﴿كأمثال اللؤلؤ
ن ()4
املكنو ﴾

ّ
﴿كأن ُه َّن ْبي ٌ
ض
ن ()6
مكنو ﴾

ٌ
﴿مقصورات في
()8
الخيام﴾

( ) (الواقعة.)22/56 ،
( )2جامع البيان . 04- 02/22
( ) جامع البيان . 0 /22
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(( )4الواقعة.)2 /56 ،
( )5جامع البيان . 04/22
(( )6الصافات.)49/ ،
( ) تفسيـر ابن كثيـر . 4/
(( )8الرحمان.) 2/55 ،
( )9جامع البيان .2 2-268/22
( ) 0جامع البيان .26 ،265/22
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شديدات سواد العيون،شديدات بياض العيـن.
بيض عظام ْاألعيـن.
ِ
ِ
َ
َ
ُ
سود الحدق.ُ
خلقن من الزعفران.يحار ّ()2
فيهن ْ
الطرف.
ُّ ّ َّ
ُُ َ َ
ذي
صفاؤه َن كص َّفاء الد َر ال ُ ِ
ْ
ذي ال ت ُم ُّسه
ِفي األصد ِ
اف ال ِ
ْ
()5
األيدي.
محصون لم تمسه األيدي.بطن ْالبيض حيـن ُي ْقشر قبل
أن َّ
تمسه األيدي.
السـحاء الذي يكون بيـنقشرته العليا ولباب البيضة.
البيض في عشه مكنونرقتهن كرقة الجلدة داخل
البيضة.
ن ( )
اللؤلؤ املكنو .عذارى َّ
الجنة.

ُه ّن صوالح نساء بنـي آدم.

( )

ُ
ّ
ّ
وأنفسهن على
طرفهن
ق ِصرّ
أزواجهن.

الخيمة لؤلؤة أربعة فراسـخ فيأربعة فراسـخ ،لها أربعة آالف
مصراع من ذهب.
محبوسات ،ليس ّبطوافات في
بيوت اللؤلؤ.ق () 0
الطر .
در ّ
 الخيامّ :()9
مجوف.

الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

ْ
ُ
يطمثه ّن ٌ
إنس
﴿لم
ْ
ٌّ ( )
قب ُلهم وال جآن﴾

ُ
ُ
﴿كأنه َّن الياقوت
َ
ُ ( )
وامل ْرجان﴾

ّ
خلقهن.
منذهن إنس وال ّ
لم ُي ْدم ّْ
جان.
ِ
اإلنسيات لإلنس ،والجنـياتّ ()2
للجن.
في صفاء الياقوت وبياضاملرجان.
يـرى َب ُياض ساق إحداهن ِم ْن
َّ ً
َو َراء َس ْب ِعي َـن ُحلة ِم ْن حريـر
ُ ُّ ()4
ومخها.

َْ
ال تحت ــاج األمثل ــة إل ــى الق ــول ّإن الرواي ــات ف ــي تأويل الجمال األنث ــو ّي في ّ
الجنة بأنه جمال ُخ ُل ّ
قي ،قلي ــل وال يكاد ُيذكر،
الحس ــم ف ــي تفسي ــر ذل ــك ب ـ ّ
وال يمك ــن ْ
ـأن األلفاظ القرآن ــية في التوصي ــف كانت صريحة وال ْ
تقبل صرفه ــا عن ظاهرها،
فيك ــون ذل ــك م ــن ب ــاب التعس ــف عليه ــا ،وه ــذا ال ـرأي َ
معتب ــر ويطمئ ــن إل ــى ّأن الدالل ــة القرآن ــية ل ــم تك ــن بمث ــل ه ــذا
ّ
الح�ش ـ ّـي للجمال ّإن االس ــتمتاع
الالتكاف ــؤ إال لحكم ــة رّبان ــية مكنون ــة ،وربم ــا يق ــول بعضهم في مس ــاندة هذا التفسي ــر
ً
خصوصا في الجنة دار الجزاء.
يكون بالجس ــم الجميل والعالقة الشهوان ــية ،ال بدماثة األخالق واس ــتقامة السي ــرة،
ـبقي فحس ــب؟ وه ــذا ما أش ــرنا إلي ــه س ـ ً
ـابقا ونضيف هن ــا :إذا ْ
ولك ــن نس ــأل هن ــا؛ ه ــل امل ـرأة متع ــة جنس ــية ووع ــاء ش ـ ّ
لم
ّ
قرها في ّ
ُيثب ــت الق ـرآن الحكي ــم تل ــك الص ــورة املنقوص ــة أو املش ـ َّـوهة للمرأة في الدن ــيا ،فكي ــف ُي ّ
الجنة الت ــي خلص هللا
جميع مكوناتها من الش ــوائب -وال ش ــك أن عقليات أهلها وذهن ــياتهم تس ــتفيد من ذلك-؟ وإذا كانت املتعة الجنس ــية
الرج ــل الصال ــح وه ــو مطلب امل ـرأة املؤمن ــة الصالحة ف ــي ّ
فأي ــن ال ــكالم ع ــن جم ــال ُ
به ــذا الثق ــل ف ــي دار الخل ــودْ ،
الجنة؟
أفلي ــس له ــا الح ــق في ه ــذا النوع من التش ــويق؟
جرت ــه الرواي ــاتَ ،
إن احتم ــاال ًّ
مهم ــا هن ــا جدي ــر بن ــا أن نطرح ــه ،وه ــو أن دالالت اآلي ــات ف ــي املوض ــوع أوس ــع مما ّ
وأعم ُق
وأس ــمى ،والق ـرآن العظيم ّ
حم ــال ْأوجه.
َ
الجمالي ــة العجائبي ــة الت ــي ُأضيف ــت ابتغاء املزيد ف ــي ْ
ّ
تحلية املرئ ـ ّـي واملذاق
م ــن جه ــة أخ ــرى ال يمك ــن إغف ــال العناص ــر
ومنها:
خروج ُ
الحور من التفاح.
ُ
خلقهن من زعفران ،وعنبـر ،ومسك ،وكافور.
تحويل نساء الدنـيا منهن من سيئات إلى حسان ،ومن حسان إلى ْ
أحسن.
ِ
ِ
وجوههن أضوأ من نور الشمس.
انعدام اإلفرازات البدنـية.
روائحهن املسكية.
( ) (الرحمان.)56/55 ،
( )2جامع البيان .248-246/22
( ) (الرحمان.)58/55 ،
( )4جامع البيان .25 -249/22
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انع ــدام موجب ــات األل ــم ،وتعطي ــل العملي ــة
الجنس ــية ،م ــن الحي ــض والنف ــاس.
اللباس الجميل من الحري ــر ،وشقائق النعمان،
إلخ...
البذخ والتنعم.
ّ
ّ ( )
الذهبية واللؤلؤية.
املخادع
وال ش ـ ّـك ّأن ه ــذا الخي ــال الجمي ــل والرائ ــق َ
فع ــل ْ
فعل ــه

ف ــي ه ــذه الزي ــادة التصوي ــرية الت ــي يحص ــل به ــا أثـ ـران
متض ــادان ف ــي نظرن ــا؛ ُ
وهم ــا:
ّ
تكثي ــر الجماليات واملحسنات ،والتوغل في أدق
دقائقها.
ْ
َّ
املتخي ــل ف ــي تفاصي ـ ُـل التفاصي ــل ،بم ــا
حص ــر
َ
تعل ـ ُـم ٌ
نفس م ــا أ ْخ َ
في ُله ــم من َّ
قرة
َيع ــارض ﴿ف ــال
ُ
أ ْع ُي ٍن﴾( ،)2الذي استتبع رواية «أعددت لعبادي
ْ
الصالحيـن ما ال عي ٌـن ْ
سمعت ،وال
أت ،وال أذن
ر
( )
خط ـ َـر عل ــى قلب بش ــر» .
•ولع ــل م ــن ْ
أس ــلم الروايات في الحف ــاظ على رفعة
الص ــورة الجمالي ــة للم ـرأة ف ــي ّ
الجن ــة تعري ــف
مجاه ــد ل ـ ـ ُ
«ح ــور»َ :يح ـ ُـار فيه ـ ّـن الط ـ ْـرف -وق ــد
أوردن ــاه.-
املطلب الثانـيَ :
ّ
الذكوري:
الجمال
أخب ــر الكت ــاب العزي ــز إل ــى جان ــب تصوي ــر َ
جم ــال ُح ــور
العي ــن ،ب ـ ّ
ً
وجوه ــا ناض ــرة ُومس ــفرة
ـأن للذي ــن آمن ــوا
ِ
ً
ونورا ،وألبس ــة من حري ــر وس ــندس وإستب ــرق ،وأس ــاور
م ــن ذه ــب ولؤل ــؤ.
ولع ـ ّـل ه ــذا ع ـ ّ
ـام يش ــمل جم ــال الجنس ـ ْـين؛ لكن ــه ف ــي
ص بتوصيف َ
مواض ــع ليس ــت بكثي ــرة َخ َّ
جم ــال الذكور
صغ ـ َـار الس ـ ّـن الذي ــن يقوم ــون عل ــى خدمة أه ــل ّ
الجنة،
وم ــن الرواي ــات في عددهم« :م ــا من أهل الجنة من أحد
إال ويس ــعى علي ــه أل ــف غ ــالم ،كل غ ــالم عل ــى عم ــل م ــا
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علي ــه صاحب ــه»( ،)4وق ــد انحص ــرت أوصافه ــم القرآن ــية
ف ــي ثالث:
ْ
ْ
و﴿غلمان﴾(:(5
﴿ولدان﴾ ِ
الصفة األولىِ :
وق ــد تكفل ــت الرواي ــات بتحدي ــد هويته ــم ،وكان ــت
ً
اإلف ــادات ثالث ــا:
ل ـ ْـم يك ــن ُله ــم حس ــنات ُيج ــزون به ــا ،وال س ــيئات
يعاقب ــون عليه ــا.
ول ــدان املسلمي ــن الذي ــن يموت ــون صغ ــارا وال
َ
حس ــنة له ــم وال س ــيئة.
()6
أطفال املشركيـن.
ُ َّ
﴿مخل ــدون﴾ .وذهب ــت الرواي ــات
الصف ــة الثان ــية:
فيه ــا مذاه ــب؛ منه ــا:
شبابهم دائم وال يتحولون عنه.
ال يموتون.
على سن واحدة.
َّ
منعمون.
ُم َّ
سورون ُ(ي َلبسون أساور).
ً
ُم َّ
قرطون ُ(ي َلبسون أقراطا).
َ
( )
َمنطقون من املناطق.
ْ
الصفة الثالثة :كاللؤلؤ املنثورواملكنون:
لق ــد ح ــددوا وج ــه الش ــبه بي ــن ه ــؤالء الصغ ــار واللؤل ــؤ
بأنه الكثـرةُ ،
والحسن ،والبياض ،واملالحة ،والصالحة،
ً
وي ـ ْـر ُوون ّأن رج ــال ق ــال :ي ــا نب ـ ّـي هللا هذا الخ ــادم ،فكيف
املخ ــدوم؟ فأجاب ــه ﷺ« :وال ــذي نف ــس محم ــد بيده ،إن
فض ــل املخ ــدوم عل ــى الخ ــادم كفضل القم ــر ليلة البدر
()8
عل ــى س ــائر الكواكب».
ّإن ه ــذا االختص ــار القرآن ــي ف ــي التصوي ــر خي ــر ر ّد عل ــى
( )4جامع البيان .566/2
(( )5الطور( .)24/ 52 ،الواقعة( .) /56 ،اإلنسان.) 9/ 6 ،
( )6القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 /20
( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 - 86/20
( )8جامع البيان .589/2
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الذي ــن ذهب ــوا بعي ـ ًـدا ف ــي تأوي ــل وج ــود الغلم ــان ف ــي ّ
الجن ــة ،ب ــأن غايت ــه االس ــتمتاع به ــم جنس ـ ًّـيا ،عل ــى ع ــادة بع ــض أه ــل
الدن ــيا مم ــا ُذك ــر ف ــي «أدب الغلمان ــيات» -وكم ــا ْ
أوردن ــا -قد نه ــض صنف من الرواي ــات ْيدعم هذا املنحى القرآن ــي ،وهو
ّأن ه ــؤالء الغلم ــان ُه ــم أبن ــاء أصح ــاب ّ
الجن ــة ،ومم ــن يطوف ــون عليه ــم س ـ ُ
ـيد ّ
األولي ــن واآلخري ــن محم ــد ﷺ .وكل ذل ــك
ْ
مظن ــة االس ــتمتاع الب ــريء بجم ــال الخل ــق وبه ــاء اإلطالل ــة.
وق ــد أس ــهم ع ــدد م ــن املفسري ــن ف ــي تأوي ــل وجود األطفال على رؤوس الس ــعداء ف ــي الجنة ،بأن هؤالء على أتم الس ــرور
والنعم ــة ،والنعم ــة إنم ــا تت ــم باحتفاف الخدم والولدان باإلنس ــان( ) ،وأنهم كانوا في الدن ــيا أكث ــر م ــا يتخذون َ
خدمهم
()2
م ــن الصغ ــار لعدم الكلفة ف ــي حركاتهم وعدم اس ــتثقال تكليفهم.

***
املبحث الثالث:
ُ
كائي :أدب الق ّ
الح ّ
صاص
اإلشباع ِ

ًّ
جنسية رأيـنا تقسيمها إلى ثالثة أنواع:
حكايات
كانت شعبة من الروايات
ٍ

َ
الن ــوع األول :تأوي ــل واختـ ـراع؛ اتخ ــذ م ــن عب ــارة صريح ــة أو إش ــارة خاطف ــة ،قص ــة مبتكرة ،وال وج ــود لها إال في
الرواية.
توسع َ
وحشو؛ ْ
النوع الثانـيُّ :
لم يكتف ْ
بالعرض القرآنـي ،بل زاد في األحداث ،والشـخصيات ،واألدوار.
النوع الثالث :سبب نـزول؛ وهو ما يمكن أن يأخذ من النوعيـن بعض الخصائص.
ُ َ
املطلب األول :الحكاية املبتكرة:
ُ
إذن ه ــي الحكاي ــة املثي ــرة الت ــي ل ـ ْـم ُيص ـ ّـرح الق ـرآن الكري ــم بعناصره ــا ومجرياتها ،فال ت ْع ـ َـرف إال بتأويل بعي ــد أو قريب،
مطول ــة أو قصي ــرة َ
موج ــزة ،ومش ــهورة بي ــن ال ــرواة أو م ــن قبيل الش ــاذ؛ ْ
تخي ــل ّ
أو ّ
جي ــد أو رديء ،وتك ــون َّ
ونعرض فيما

يلي أمثل ــة منها:

َ
القصة املبتكرة
املوضوع القرآنـي

اإلطاراملكانـي
والزمانـي

مراحل ّ
تكون الجنـين

عند استقرار
الرحم
النطفة في ِ

( ) القرطبي :الجامع ألحكام القرآن . 8 /20
( )2ابن عاشور :تفسيـر التحريـر والتنويـر.55/28 ،
( ) تفسيـر ابن كثيـر . 96- 95/5

الفواعل

*هللا جل جالله.
ََ
*امللك.
*أم الكتاب.

األحداث واألدوارالحوارية
*أخذ َم َلك النطفة ّ
بكفه
*سؤاله َّربه :يا ّ
رب مخلقة ،أو غيـر
مخلقة؟
َّ
ّ
*إن قال :غيـر مخلقة ،مجتها األرحام
ً
دما.
*إن قال :مخلقة ،قال :يا ّ
رب فما
َ
صفة هذه النطفة؟ أذك ٌر أم أنثى؟ ما
ّ
أشقي أو سعيد؟
رزقها؟ ما أجلها؟
ّ
ْ
( )
اذهب إلى أم الكتاب.
*اإلجابة:
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ْ
ّ
تسور
الخصمين محراب
( )
داود عليه السالم.

ْ
النهي عن التب ّـرج.
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( ) (ص.)24/ 8 ،
( )2جامع البيان .65-64/20
( ) (األحزاب.) / ،
( )4جامع البيان .99-98/ 9
وانظر فيه قصة املحيض .42 /

( )

*أحد األيام.
*معبد داود.

*فيما بيـن نوح
وإدريس ،وكانت ألف
سنة.
سهل َ
*بيـن ْ
وجبل.

*وقوع حمامة من ذهب على
داود وهو في املحراب
*مالحقته إياها ليأخذها
*وقوعها على ّ
كوة املحراب.
*اطالعه من ّ
الكوة على امرأة
*داود عليه السالم.
تغتسل.
*حمامة من ذهب.
*طلبه حضورها إليه
*زوجة أحد جنوده* .اكتشافه أن زوجها غائب في
ّ
إحدى السرايا.
السرية.
*أميـر
*طلبه إلى أميـر تلك السرية
أن يؤمر زوجها ُلي َ
*الخصمان.
قتل.
*عدم حصول مبتغى داود.
ْ
الخصمين إلى
*إرسال هللا
ّ
داود وحصول ما قصه
()2
القرآن لتنبيهه.

*بطنان من ولد
آدم.
*رجال من السهل
ِ
والجبل.
*نساء ّ
السهل
*إبليس.

ً
*مجيء إبليس رجال من أهل
السهل في صورة غالم.
*بقاؤه ً
خادما له
ً
*اتخاذ إبليس
مزمارا.
*تـزميـره بصوت مدوّ.
ٍ
*بلوغ الصوت َ
أهل السهل.
* حضورهم يستمعون.
ُ
*اتخاذهم ً
عيدا يجتمعون
إليه في السنة.
*تبـرج الرجال للنساء وتـزيـن
النساء للرجال.
*رؤية رجل من أهل الجبل
َ
النساء.
*إخباره أصحابه.
ّ
*تحول الرجال إلى النساء،
والنـزول معهن
()4
*ظهور الفاحشة فيهن.

الروايات الجنسانية
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َّ
ُ
الط ْرف عن بعض َ
الجدل الحائم،
إننا إذا استثنـينا ما نسب إلى الرسول ﷺ -مما اشتهر بيـن املسلميـن -وغضضنا
ً
يمك ــن أن نق ــول :إن األمثل ــة الت ــي أوردناه ــا أع ــاله ق ــد ّبين ــت كي ــف يك ــون تفسي ــر الق ـرآن الكري ــم خي ــاال ال ش ـ ّـك ّأن
في ــه ملتق ــى لعدي ــد األم ــم والش ــعوب ،فاألدي ــان الوضعي ــة ،والع ــادات القديم ــة إل ــى الع ــادات الحاض ــرة ،واملوروث ــات
الش ــعبية إل ــى زمانن ــا فيه ــا الكثي ــر م ــن ه ــذه الحكاي ــات الت ــي تـرس ــخ عقائ ــد ال أص ــل له ــا ف ــي الدي ــن الصحي ــح ،وت ــرى مما
ّ
ت ــرى أن املرأة قري ــن الش ــيطان ،وأنها مفس ــدة ْ
والخس ــة ،ونصيبها العقاب واللعنة ،ومن
ومهلكة ،وهي رمز النجاس ــة
الغض ــب اإلاله ــي األب ـ ّ
ـدي عليه ــا -مث ــال -إصابته ــا بالع ــادة الش ــهرية ج ـزاء عصيانها.
ُ
املطلب الثانـي :الحكاية املوازية:
ه ــي الت ــي قلن ــا إنه ــا ّ
توس ــع ف ــي الحكاية القرآن ــية ،وتصل به ــا التفاصيل والجزئيات إل ــى أن تجعلها حكاي ــة على الحكاية،
ليس منها في القرآن إال ال�ش ــيء اليسي ــر ،ونذكر من أمثلتها قصت ــين اثنت ــين:
ما حصل بيـن يوسف عليه السالم وامرأة العزيـز.
ما وقع بشأن زوج زيد بن حارثة.
ون ــورد فيم ــا يل ــي فق ــط م ــا زادت ــه الرواي ــة الجنس ـ ّـية عل ــى الحكاي ــة القرآن ــية الت ــي كان ــت ف ــي ّ
قم ــة اللياق ــة والرفع ــة ،ب ــل
اإلعج ــاز البالغ ـ ّـي والقص�ش ـ ّـي:
ُ
العناصرالروائية املضافة

القصة

واستلقت له ْ
ْ
ودعته إلى نفسها.
*ألقت ْنفسها
*ملا همت به ،تـزيـنت ثم استلقت على فراشها َ
وه َّم بها

ْ
خلوة يوسف عليه السالم بامرأة العزيـز.

( ) (يوسف)24-2 / 2 ،
( )2جامع البيان .99- 0/

( )

وجلس بيـن رجليها يحل تبانه ،نودي من السماء :يا
بن يعقوب ال تكن كطائر يـنتف ريشه فبقي ال ريش
له فلم يتعظ على النداء شيئا حتى رأى بـرهان ربه
جبـريل -عليه السالم -في صورة يعقوب عاضا على
أصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى
الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها
الباب األدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت
يديها في قميصه فشقته .حتى بلغت عضلة ساقه
فألفيا سيدها لدى الباب(.)1
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يوما يـريد ً
خروج الرسول ً
زيدا.
وقوف الرسول على باب بيت زيد وكان ستـرا من
شعر.
الرسول الكريم ﷺ وزيـنب بنت ْ
جحش.

( )

رؤية الرسول زيـنب حاسرة في بيتها.
إعجابه بها.
كراهية زيد لها بعدما وقع ذلك.
ّ
()2
ْ
عرضه لها على الرسول ليتـزوجها بعد أن يطلقها.

ال م ـراء ف ــي ّأن مث ــل ه ــذه الرواي ــات فيه ــا ْ
مي ــل إل ــى اإلب ــداع القص�ش ـ ّـي ،ال ــذي يتأس ــس عل ــى َنه ــم ِحكائ ـ ّـي يلب ــي كثيـ ـرا م ــن
ً
خصوص ــا في األحداث الس ــاخنة من هذا النوع ،وه ــو إرضاء للنفس
احت ــياجات السامعي ــن إل ــى التفاصي ــل الدقيق ــة،
الفضولي ــة ،واس ــتمتاع س ــهل بمش ــاهد العالق ــات العاطفي ــة والحميمي ــة ومس ــامعها.
وكم ــا ه ــو ّبي ــن ف ـ ّ
ّ
عجائبي ــة ،تن ــدرج فيم ــا َّ
يؤي ــد ب ــه األنبي ــاء م ــن
ـإن ف ــي الزي ــادات عل ــى قص ــة يوس ــف القرآن ــية ،أح ــداث
تقب ـ ًـال حس ـ ًـنا ،وت ـ ُ
ـدادا إل ــى الحكاي ــة ،وف ــي الزي ــادات ً
ـزيدهم انش ـ ً
الخ ــوارق ،فيتقبله ــا املتلق ــون ّ
أيض ــا عناص ــر تصوي ــرية
ً
ُ
مثي ــرة ،ومش ــاهد س ــاخنة ال مزي ــد عليه ــا ،تح ــدث تل ــذذا ف ــي القارئي ــن ،وف ــي السامعي ــن واملتفرجي ــن.
ه ــذا إل ــى جان ــب التوليف ــات الوعظي ــة الت ــي تأخ ــذ م ــن الق ـرآن الكري ــم بع ــض أوام ــره ونواهي ــه وتت ــرجمها ف ــي الخي ــال
بالعبـران ــية بما ي ــناسب املقام؛ ولكن أي ــن هي من جمالية القرآن املجيد؟ إنها جمالية على أكث ــر من صعيد :اإليجاز،
والعب ــارة ،واإليح ــاء.
أم ــا ف ــي القص ــة مع زي ــنب األس ــدية (ت20هـ64 /م) ف�ش ــيء م ــن َ
الح َرج واإلحراج ّ
فرق بي ــن املفسري ــن ،فمنهم الناقلون
الرواي ــات املثي ــرة والصامت ــون ،م ــن أمث ــال الطب ــري والس ــيوطي ،ومنهم َم ــن ّ
وهن أسان ــيدها ،من أمثال اب ــن العربي( )،
ومنه ــم م ــن تس ـ ّـلح بالتأوي ــل ،مث ــل اب ــن عاش ــور ال ــذي ق ــال« :ل ـ ْـو كان كل ــه ً
()4
واقع ــا مل ــا كان في ــه مغمز في مق ــام النب ــوة»،
ّ
وه ــذا ف ــي اعتقادن ــا رأي س ــديد م ــن جه ــة ْ
ً
جميع ــا ،واأله ـ ّـم فيه أنن ــا -بقطع النظ ــر عن الصحة
كون ــه ال يتنك ــر للرواي ــات
م ــن عدمه ــا -مؤمن ــون ب ــأن مق ــام الرس ــول الكري ــم ال ُين ــال ،وأس ـرار حيات ــه الش ــخصية كظاهرها؛ ليس فيه ــا ما يخجل
منه.
وه ــذه عقي ــدة راس ــخة ل ـ ْـم يثب ــت خالفه ــا إل ــى اليوم؛ ْ
لكن ما يعن ــينا هنا هو فقط أن تكون مثل ه ــذه الروايات مطابقة
ُ
َّ
ّ
تحليله ــا ُ
وفهمه ــا وف ــق كل
التخي ــل والتخيي ــل ،ف ــإذا كان ــت مطابق ــة للواق ــع كان م ــن املتوق ــع
للواق ــع ،وليس ــت صن ــيعة
املعطي ــات الثابت ــة ف ــي خصائص الش ــخصية النبوية ،وصي ــرورة األحداث.
وإن كانت من محض الخيال ،أو ت ــركيب على قصص أخرى مش ــهورةْ ،
فاألمر يحتاج إلى إثبات يعي ــن على اكتش ــاف
ّ
العالمي.
التداخ ــل بي ــن الحكاي ــات هنا وهو أمر مألوف ف ــي األدب
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( ) (األحزاب.) / ،
( )2جامع البيان . 6- 5/ 9
( ) ابن العربي :أحكام القرآن .5 8-5 6/
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الروايات الجنسانية

فتحي بوعجيلة

املطلب الثالث :الحكاية الن ّ
ـزولية:
نقصد بها ما أش ــرنا إليه ،وهي القصة الجنس ــية الت ــي ُجعلت س ــبب ن ــزول .ولعل هذا النوع من األس ــباب من بي ــن ما
اس ـ ُـتهجن في أدب أس ــباب الن ــزول ،فأصحابه يكادون يجعلون لكل آية س ـ ًـببا.
وحسبنا أن نورد فيما يلي أمثلة ثالثة:
اآلية القرآنـية

رواية في سبب النـزول

َّ
﴿إن الذيـن جآؤوا باإلفك
ُ
ُع ْ
( )
صبة منكم﴾

ً
ً
ّ
ملا مات إبـراهيم ابن رسول هَّللا ﷺ ،حزن عليه حزنا شديدا ،فقالت عائشة:
ًّ
ّ
عليا ،وأمره
ما الذي ُيحزنك عليه؟ فما هو إال ابن ُج ْريج ،فبعث رسول هَّللا ﷺ
بقتله ،فذهب علي ومعه السيف ،وكان جريج القبطي في حائط ،فضرب ّ
علي
ًّ
عليا ،عرف في وجهه
باب البستان ،فأقبل ُج ْريج له ليفتح الباب ،فلما رأى
ً
الغضب ،فأدبـر راجعا ولم يفتح باب البستان ،فوثب علي على الحائط ونـزل
ّ
جريج مدبـ ًرا ،فلما خ�شي أن ي ُ
وولى ْ
ـرهقه ،صعد في نخلة
إلى البستان ،واتبعه
وصعد ّ
علي في أثـره ،فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة ،فبدت عورته
فاذا ليس له ما للرجال وال له ما للنساء ،فانصرف ّ
علي إلى النبي ﷺ فقال له:
يا رسول ّهَّللا إذا بعثتنـي في األمر أكو ُن كاملسمار املحمى في الوبـر أم ّ
أتثبت؟ قال:
ال بل تثبت ،قال :والذي بعثك بالحق ماله ما للرجال وما له ما للنساء ،فقال:
صرف عنا ُ
()2
الحمد ّهَّلل الذي َ
السوء أهل البيت.

﴿أم ْ
ْ
َ
يح ُسدون
الناس على ما
هللا من ْ
ُ
( )
فض ِله﴾
آتاهم ِ

*قال أهل الكتاب :زعم محمد أنه أوتـي ما أوتـي في تواضع ،وله
فأي ملك َ
تسع نسوة ،ليس همه إال النكاح! ّ
أفض ُل من هذا.
ً
()4
*أعطي الرسول ﷺ بضع سبعيـن ر ُجال فحسدته اليهود.

الص َال َة َط َر َفي َّ
﴿ َو َأقم َّ
الن َه ِار
ِ
َ ُ َ ً ّ ِ َ َّ ْ َّ ْ ِ َ َ َ
ات
وزلفا ْ ِمن اللي ِل ۚ ِإن الحسن ِ
ُ ْ َ َّ ّ َ
()5
ات﴾
يذ ِهبن
الس ِيئ ِ

كان رجل يحب امرأة ،فاستأذن النبي ﷺ في حاجة فأذن له،
فانطلق في يوم مطيـر ،فإذا هو باملرأة على غديـر ماء تغتسل،
فلما جلس منها مجلس الرجل من املرأة ذهب يحرك َ
ذكره فإذا
هو كأنه هدبة ،فندم ،فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك ،فقال له النبي
()6
ﷺ :صل أربع ركعات ،فأنـزل هللا اآلية.

( ) (النور.) / 24 ،
( )2البحرانـي :البـرهان في تفسيـر القرآن. 2- 69/5 ،
( ) (النساء.)54/4 ،
( )4الدر املنثور .56 -566/2
(( )5هود.) 4/ ،
( )6تفسيـر ابن كثيـر . 59/5

وانظر مثال:
تفسيـر ابن كثيـر .29 /2
الوشاح في أدب النكاح صص.69-68
جامع البيان .292- 54/
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مجلة بحوث الشريعة

ال يخف ــى التعس ــف عل ــى اللف ــظ والس ــياق ف ــي ْ
حص ــر
ْ
فض ــل هللا عل ــى النب ـ ّـي في كث ــرة نس ــائه وقوته الجنس ـ ّـية،
كم ــا ال يخف ــى األث ــر املذهب ـ ّـي ف ــي ْ
جع ــل قص ــة ُج ْري ــج
ّ
اتهمت
القبط ــي هي س ــبب الن ــزول ال تب ــرئة عائش ــة مم ــا ِ
ب ــه ،فه ــي ْ
خصم قديم للش ــيعةْ ،
ولم يش ــفع لها عندهم
مقامه ــا ف ــي البي ــت النب ــوي.
ـال ّ
ومم ــا يلف ــت االنتب ــاه في س ــبب ن ــزول ﴿الرج ـ ُ
قوامون
على النس ـ ِـآء﴾( ) ،أن الرس ــول ﷺ أراد القصاص للمرأة
م ــن زوجه ــا ال ــذي لطمه ــا؛ ولك ــن هللا أراد غي ــر ذل ــك
بصري ــح اللف ــظ النب ــو ّي« :أ ُ
دت أم ـ ًـرا وأراد هللا غي ــره»،
ر
ّ ()2
كم ــا ف ــي رواي ــة الحس ــن البص ــري  ،ف ــإذا كان ه ــذا ال
يدعو إال إلى مزيد توقي ــر ّ
النبي ﷺ واإلقرار بأنه نصي ــر
الوح ــي معار ً
امل ـرأة ُوم ْك ُرمه ــا ،كي ــف يك ــون ْ
ض ــا ذل ــك؟

***
خ ـ ـ ــاتم ـ ــة
ل ـ ْـم يك ــن تفاعلن ــا مع «الروايات الجنسان ــية» َ
عم َل أهل
ِ
الج ـ ْـرح والتعدي ــل ،بق ـ ْـدر م ــا كان محاول ــة ف ــي الق ـراءة
واملقارن ــة الس ــتجالء بع ــض الخصائ ــص والوظائ ــف،
َّ
ملدون ــة ليس ــت ّ
بالهين ــة ،تعاط ــت م ــع م ـ ّـادة قرآن ــية ذات
حساس ــية ّ
داللي ــة ،ومازالت تثي ــر لدى بعضه ــم َ
حر ًجا،
ومم ــا رس ــا بحثن ــا علي ــه:
والقص ــص
 .إذا كان ــت بع ــض ه ــذه األق ــوال ِ
ُ
واألوصاف غي ـ َـر ثابتة النس ــبة إلى َمن ن ِس َبت إليه،
فـ ّ
ـإن م ــا فيه ــا م ــن إفادات ْ
ذكرن ــا بعضها ،ه ــو إنتاج
ّ
يعب ــر ب ــه صاحب ــه مختل ــق الرواي ــة ع ــن جمل ــة م ــن
االعتق ــادات واملواق ــف والتص ــورات ف ــي األنوث ــة،
والذك ــورة ،والجن ــس ،حت ــى يص ــل إل ــى املاورائ ـ ّـي
فيورد تفاصيل منه كأنها من املحسوس الدن ــيو ّي.
ُ
واملبتك ــرة،
فنظرن ــا كان ف ــي ه ــذه العقلي ــة املنتج ــة
ِ
مهم ــا كان صاحبه ــا ،أو عصره ــا ،أو مكانه ــا ،م ــا
ً
دام ــت ق ــد تعامل ــت م ــع القرآن ــي ،تفسي ـ ًـرا وتأوي ــال.
 .2لق ــد ب ــان ما وقع ــت فيه هذه ُ
النق ــول من التذبذب
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بي ــن أخ ــذ اللف ــظ عل ــى الحقيق ــة ،وبي ــن ْ
حمله على
املج ــاز املنعوت عن ــد بعضهم بأنه «أخو الكذب»؛
ولذل ــك ف ــإن القضي ــة املث ــارة هن ــا ه ــي :م ــاذا ل ــو
أخذن ــا ب ــأن لي ــس ف ــي الق ـرآن مج ــاز؟ ْ
وحمل ــه عل ــى
املج ــاز ق ــد أث ــر كثي ـ ًـرا ف ــي الرواي ــات الجنسان ــية؛
م ــن حي ــث م ــا ُيبن ــى عليه ــا م ــن أح ــكام فقهي ــة ،ف ــي
الطه ــارة ،والص ــالة ،والصي ــام ،واالعت ــكاف،
والح ـ ّـج ،وال ــزواج ،إل ــخ ..كم ــا رأي ــنا.
ْ َ
 .ل ـ ْـم َيخ ــف م ــا للزي ــادات الروائي ــة عل ــى الق ـرآن
الكري ــم م ــن َحم ــوالت جنس ـ ّـية هائل ــة ،ف ــي ج ـرأة
َّ
الفت ــة ،وصراح ــة غي ــر متوقع ــة ،كل ذل ــك ي ــنبئ
ع ــن الحض ــور الثقيل للشهوان ــي اإليـروت ـ ّ
ـيكي ،حتى
ُي ْخ َب ــر بأن أهل ّ
َ
افتضاض
الجنة ليس عملهم «إال
األب ــكار» ،وأن الواح ــد منه ــم يجام ــع نح ــو املائ ــة
ولم ْ
يومي ــاُ ،ويعطى «قوة مائة ر ُجل»ْ ،
ام ـرأة ًّ
تس ــلم
هذه الزيادات والتوسعات من سـخافات ورداءات
ذات آث ــار س ــيئة ف ــي ص ــورة األنبياء واملرسلي ــن ،وفي
ص ــورة دار املتقي ــن ،إل ــى أن كان ف ــي بعضه ــا إهانات
ُمشي ــنة للم ـرأة ،وه ــو م ــا دف ــع بعضه ــم إل ــى إهم ــال
تلك ــم الرواي ــات ،أو التص ــدي له ــا بالتضعي ــف
والتش ــكيك ،أو توجيهه ــا وجه ــة مرتض ــاة ،تنقذه ــا
مم ــا وقع ــت في ــه م ــن م ــآزق ومطب ــات.
 .4م ــن الواض ــح ما ف ــي الروايات املدروس ــة ،م ــن منازع
متع ــددة ،منه ــا ّ
الطب ـ ّـي ،عن ــد تفسي ــر كيفية نش ــوء
ً
ْ
الحم ــل ،ومراح ــل تك ـ ّـون الجن ــين -مث ــال -ومنه ــا
ْ
األدب ـ ّـي القص�ش ـ ّـي املؤس ــس عل ــى خي ــال ل ـ ْـم يخ ـ ُـل
م ــن جمالي ــات ،عن ــد إرف ــاق اآلي ــات بحكاي ــات ال
وج ــود له ــا إال ف ــي الرواي ــة ،وعن ــد توس ــيع األح ــداث
والش ــخصيات واألدوار ف ــي الحكاي ــة القرآن ــية،
وعن ــد تن ــاول أوص ــاف ُ
الح ــور ال ِعي ــن ،إل ــخ..
ْ
ُ
 .5م ــن أه ـ ّـم م ــا ي ــرتقي بالفك ــر الديـن ــي ،أن ن ْمع ــن ف ــي
التفري ــق بي ــن اإلاله ـ ّـي وبي ــن البش ــر ّي ،ف ــي معان ــي

الكت ــاب العزي ــز وأحكام ــه؛ فذل ــك خي ــر س ــبيل إل ــى
حف ــظ قداس ــة ْ
الوحي ،وتخليصها مم ــا قد يختلط
ُ
ً
أحيان ــا
به ــا م ــن األفه ــام االجتهادي ــة الت ــي تصي ــب
وتخي ــب أحيان ــا أخ ــرى ،وإذا كان الق ـرآن املجي ــد
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ذا س ــعة داللي ــة غي ـ َـر مح ــدودة ،فم ــن ْ
الوه ــم أن
ِ
ْ
ُ
نق ـ ّـدس م ــا ُي ّ
ضي ــق ذل ــك األف ــق الرح ــب ويفس ــد
ِ
به ــاءه ،وإذا كان ــت هن ــاك خي ــاالت روائي ــة ،فلي ــس
م ــن املمن ــوع االس ــتمتاع به ــا باعتباره ــا م ــن األدب
ً
الحكائ ـ ّـي ،ولك ــن ال تك ــون بدي ــال م ــن املن ــزل ،أو
مقدس ــة َ
عقي ــدة َّ
ومعت َنق ــة.
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إشكاليات صياغة تعريف القاعدة الفقهية
وآثارها في التقعيد الفقهي
 سلطنة عمان-  كلية العلوم الشرعية-  محمد البشيـر الحاج سالم/د


Abstract:
The science of jurisprudential rules is one of the
important legal sciences that has received the
attention of all lslamic schools due to its importance
in providing the jurists with the rules systemizing the
science of jurisprudence, facilitating their task and
the judges tasks as well, whether before or after the
emergence of codification.
However, despite this importance and care, it was not
free from some problems that appeared evidentely
among Its specialists writers, and they are numerous,
butThis study was limited to one aspect of it, which is
related to definition issues, which in turn are divided
into three major issues:»The problem of confusing
the significance of the jurisprudential rule with the
connotations of other rules«, the problem of »defining
the jurisprudential rule bya part of its essence«, And
the problem of »the meaning of the totality in the
definition of the jurisprudential rule«.
These three major issues have led to sub-problems
that were dealt with in this study, with an analytical
critical approach that investigates the details of the
problems of defining the jurisprudential rules, in order
to address them in a way that removes from this
science some of the tainted problems, and thus makes
it more qualified in achieving the objectives of the
sectors of jurisprudenceand judiciary.
It was found through study and investigation that
these problems are only incidental to some of the
authors who wrote books of jurisprudential rules,
not rooted in the definition of the jurisprudential
rule itself, That’s why we find it only among very late
writers, which confirms that reviewing and correcting
it is not difficult,and the contemporary writers and
researchers should refer to the approach of the
ancients who mastered this science and perfected the
formulation of its definition, foremost among them is
ImamIbn Al-Subki.

Keywords: »problems«, »formulating of the
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definition of the jurisprudential rule«, »the effects«,
»jurisprudential
theorizing«.

:الملخص
ِعلم القواعد الفقهية من العلوم الشرعية المهمة
التــي حظيـت بعنايـة كل المذاهـب الفقهيـة نظـرا
ألهميتـه فـي تــزويد الفقهـاء بالقواعـد الناظمـة
ُ ،لعلـم الفقـه
َ
،لعملهـم ولعمـل القضـاة
يسـرة
ِّ الم
 ولكنه مع هذه.سواء قبل ظهور التقنـين أو بعده
يخـل مـن بعـض اإلشـكاليات
األهميـة والعنايـة لـم
ُ
ّ التــي ظهـرت جليـة لـدى
كتابـه من أهـل االختصاص
 اقتصرت هذه الدراسة على جانب،فيه وهي عديدة
 والتــي،واحـد منهـا وهـو المتعلـق بقضايـا التعريـف
 «إشكالية:تتوزع بدورها إلى ثالث قضايا كبــرى هي
الخلـط بيــن داللـة القاعـدة الفقهيـة وبيــن دالالت
 وإشـكالية «تعريـف القاعـدة،»غيــرها مـن القواعـد
 وإشـكالية «داللـة الك ّليـة،»الفقهيـة بجـزء ماهيتهـا
.»فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة
وتــرتب على هذه القضايا الثالث الكبــرى إشـكاالت
 تناولتهـا هـذه الدراسـة بمنهـج تحليلـي،فرعيـة
ٍ
متقـص لدقائـق هنـات تعريـف القاعـدة
نقـدي
 بما يــزيل عن هذا العلم،الفقهية قصد معالجتها
ومـن
ِ ،بعـض مـا يشـوبه مـن اإلشـكاالت العالقـة
قطاعـي
ثـم يجعلـه أكثــر فائـدة فـي تحقيـق أهـداف
ْ
.الفقـه والقضـاء
وقـد تبيــن مـن خـالل الدراسـة واالسـتقصاء أن
هـذه اإلشـكاليات إنمـا هـي عارضـة عنـد بعـض
،المؤلفيــن الذيــن دوّ نـوا كتـب القواعـد الفقهيـة
وليسـت متأصلـة فـي تعريـف القاعـدة الفقهيـة
 ولذلـك ال نجدهـا إال عنـد الكتـاب المتأخريــن،ذاتهـا
 وهـو مـا يؤكـد أن مراجعتهـا وتصحيحها ليس،جـدا
 وأنـه يجـدر بالمؤلفيــن والباحثيــن،باألمـر الصعـب
المعاصريــن الرجوع إلى نهج القدامى الذيــن أتقنوا
 وفي مقدمتهم،هذا العلم وأجادوا صياغة تعريفه
.اإلمـام ابـن السـبكي
 «صياغـة،» «إشـكاليات:الكلمـات المفتاحيـة
 «التقعيـد،» «اآلثـار،»تعريـف القاعـدة الفقهيـة
. » ا لفقهـي
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مقدمة
ّ
تمث ــل القواع ــد الفقهي ــة تعبيـ ـرا ًّ
نظري ــا ر ً
اقي ــا ورش ــيقا
للفق ــه اإلس ــالمي ،دع ــت إلي ــه حاج ــة املسلمي ــن بع ــد
ُ
مرحل ــة النهض ــة الفقهي ــة الت ــي اغتن ــت فيه ــا الث ــروة
الفقهي ــة ف ــي جمي ــع مج ــاالت الحي ــاة العملي ــة ،ب ــل
توس ــعت كثي ـ ًـرا في إطار املذاهب الفقهية عب ــر صياغة
مختل ــف ّ
املدون ــات الفقهية ،وبخاصة منها املوس ــوعات
الفقهي ــة املطول ــة الش ــاملة لف ــروع الفق ــه ،إل ــى درج ـ ٍـة
ـرض اقتف ـ ِـاء األح ــكام العملي ــة ً
أصب ــح فيه ــا غ ـ ُ
صعبا على
الباحثي ــن والدارسي ــن ،فض ــال ع ــن الع ــوام امللتمسي ــن
لألح ــكام حت ــى ف ــي إط ــار املذه ــب الفقه ــي الواح ــد،
وخصوص ــا فيم ــا بع ــد الق ــرن الس ــادس مرحل ــة الجمود
والتقليد.بم ــا ْ
طريقة جديدة في تدوي ــن الفقه
أح ــوج إلى
ٍ
اإلسالم ــي بصياغ ــة نظري ــة كلي ـ ٍـة مختلف ـ ٍـة ع ــن تل ــك
الطريق ــة املوس ــوعية التجزيئي ــة املعه ــودة ،املتمثل ــة ف ــي
ج ـ ْـرد الف ــروع الفقهي ــة الالمتناهية في مجل ــدات ضخمة
مضن ــية للباحث عن الحكم َّ
املدون فيها مسبقا ،فكان
ظه ــور نش ــاط التقعي ــد الفقه ــي املتمث ــل ف ــي صياغ ــة
القواع ــد الفقهي ــة وم ــا يس ــتتبعها م ــن متعلق ــات راجعة
إليه ــا ف ــي كت ــب مف ـ َـردة لها ،والذي ُيعتب ــر بال ش ــك ً
منهجا
ر ً
اقي ــا م ــن مناه ــج صياغ ــة الفق ــه اإلس ــالمي ،انتق ــل
بالصياغ ــة الفقهي ــة م ــن مرحل ــة مح ــض التطبي ــق
التجزيئ ــي التـراكم ــي للمس ــائل العملي ــة ،إل ــى مرحل ــة
ْ
التنظي ــر َ
النس ــقي الكفي ــل بنظم تلك املس ــائل الكثي ــرة
ف ــي مع ـ ٍـان كلي ــة جامع ــة للف ــروع الجزئي ــة ،بم ــا يس ـ ّـهل
َ
عملية ْ
الوصلبي ــن
للفقي ــه املل ـ ِ ّـم بتلك القواعد الفقهية
كل ف ــرع وحكم ــه ،دون أن يحت ــاج إل ــى حف ــظ كل ف ــرع
عل ــى حدت ــه ،والتم ــاس حكم ــه ف ــي غي ــاب تل ــك القواع ــد
ّ
الكلي ــة.
ومعل ـ ٌ
ـوم ّأن الفض ــل ف ــي صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة
وإفر ِاده ــا بالتألي ــف ِع ًلم ــا ً
قائم ــا بذات ــه راج ـ ٌـع إل ــى
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نخب ــة م ــن ِخي ــرة فقه ــاء املسلمي ــن الذي ــن امت ــازوا عل ــى
َ
غي ــرهم م ــن الفقه ــاء بملكته ــم املنهجي ــة الثاقب ــة الت ــي
اكتس ــبوها بفض ــل ْ
جم ِعه ــم بي ــن س ــعة النظ ــر الفقه ــي
ّ
ودق ــة النظ ــر األصول ــي؛ بم ــا مكنه ــم م ــن الوق ــوف عل ــى
الرواب ــط النظري ــة الناظم ــة للفروع الفقهية املشت ــركة،
فصاغوه ــا ف ــي مع ـ ٍـان كلي ــة جامع ــة تنط ــوي عل ــى أح ــكام
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ّ
كلي ــة ،منطبق ــة عل ــى م ــا ال يتناه ــى م ــن الف ــروع الفقهي ــة
واملس ــائل العملي ــة.
ولك ـ ّـن ه ــذه الحقائ ــق التاريخي ــة وم ــا ت ــدل علي ــه م ــن
محاس ــن ه ــذا املكس ــب العلم ــي البدي ــع ال ــذي يمث ــل
مفخ ــرة م ــن مفاخ ــر التش ــريع اإلس ــالمي ،ال تحج ــب
حقيق ــة ما ش ــاب هذا العلم من عي ــوب صاحبته خالل
مسي ــرته التاريخي ــة ،ومنه ــا م ــا الزم ــه حت ــى عصرن ــا هذا،
ليمث ــل إش ــكاليات حقيقي ــة ال مج ــرد خالف ــات لفظي ــة،
ه ــي بالتأكي ــد ف ــي حاج ــة أكي ــدة للمدارس ــة واملراجع ــة
ُ ّ
خل ــص ه ــذا العل ـ َـم منه ــا ويجعل ــه
قص ــد معالجته ــا بم ــا ي ِ
أكث ــر فاعلي ــة وج ــدوى ف ــي خدم ــة الفق ــه اإلسالم ــي ف ــي
ه ــذا العص ــر ،باعتب ــاره م ــن العل ــوم الناظم ــة لعل ــم
الفق ــه ،مس ـ ً
ـاعدا للفقه ــاء املجتهدي ــن ف ــي تقري ــر أح ــكام
املس ــائل والقض ــاة الفاصلي ــن ف ــي قضاي ــا املنازع ــات ف ــي
املحاك ــم ،ف ــي أداء واجبه ــم بم ــا يحق ــق ِحك ــم الش ــريعة
َ
ومقاصده ــا الت ــي م ــا جاءت س ـ ُ
ـائر العلوم الش ــرعية بما
فيه ــا القواع ــد الفقهية ،إال ألج ــل تحصيلها ،وفق املبدأ
التش ــريعي الجام ــع القا�شي بجلب املصالح للمسلمي ــن
ودرء املفاس ــد عنه ــم.
ونظ ـ ًـرا لتع ــدد ه ــذه اإلش ــكاليات بم ــا ال يتس ــع ل ــه مق ــام
بحث واحد ،من ناحية ،ولتكفل الباحثي ــن املعاصريـن
بمدارسة بعضها بكثافة وعمق ،من ناحية ثانـية؛ فإن
هذه الدراس ــة س ــتكتفي بمدارس ــة إش ــكاليات القواعد
الفقهي ــة م ــن جان ــب واح ــد ضم ــن جوانبه ــا املتع ــددة،
ه ــو جان ــب تعريفه ــا الكاش ــف ملاهيته ــا ال غي ــر ،ألن ه ــذا
الجان ــب بال ــذات لم يح ــظ بالبحث والتحقي ــق فيه على
اإلف ـراد ،ب ــل أش ــار إلي ــه البع ـ ُ
ـض ف ــي ِخض ـ ّـم موضوعات
ن ّ
ـف ّ
معمق ملش ــكالت التعريفات
أخ ــرى متع ــددة دو تق ـ ٍ
ال ــواردة ف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة التـ ـراثية ،وآثاره ــا
الس ــلبية ف ــي التقعي ــد الفقه ــي عموم ــاو كت ــب القواع ــد
ً
خصوصا.
الفقهي ــة التعليمي ــة ف ــي عصرن ــا ه ــذا
وه ــذه اإلش ــكاليات العارض ــة لصياغة تعري ــف القاعدة
الفقهي ــة يمك ــن ر ّده ــا إل ــى ث ــالث إش ــكاليات كب ــرى ه ــي:
«إش ــكالية الخل ــط بي ــن دالل ــة القاع ــدة الفقهي ــة وبي ــن
دالالت غيـرها من القواعد ،في التعريفات» ،وإشكالية
«تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة بج ــزء ماهيتها» ،وإش ــكالية
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ّ
وم ــن
«دالل ــة الكلي ــة ف ــي تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة»ِ .
ث ــم ف ــإن ه ــذه اإلش ــكاليات الث ــالث وم ــا يتف ــرع عنه ــا م ــن
قضاي ــا متعلق ــة بصياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة،
ه ــي الت ــي س ــتكون م ـ َ
ـدار البح ــث والتق�شي فيم ــا يلي من
مباح ــث ه ــذه الدراس ــة.
أهمية الدراسة:
ْ
تتمث ــل أهمي ــة ه ــذه الدراس ــة ف ــي محاول ــة كش ـ ِـفها له ــذه
اإلش ــكاليات الث ــالث األساس ــية وم ــا ت ــرتب عليه ــا م ــن
إش ــكاليات أخ ــرى َتبعي ــة ،كان له ــا أث ــر عل ــى مدارس ــة
املؤلفي ــن لعل ــم القواع ــد الفقهية املتأخري ــن في صياغة
تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهية وما انبن ــى عليها من َ
نتائج،
واملعاصري ــن في مؤلفاتهم لكتب القواعد الفقهية الت ــي
ُ
كان ــت قب ــل طباعته ــا مذك ـرات تلق ــى عل ــى طلب ــة العل ــوم
الش ــرعية ،وظل ــت بع ــد طباعته ــا مراج ــع له ــؤالء الطلب ــة
ف ــي رب ــوع العال ــم اإلس ــالمي.
أسباب اختـياراملوضوع:
وتتمث ــل ف ــي أن بع ــض موضوعات القواع ــد الفقهية قد
حظي ــت ف ــي هذا العصر باملدارس ــات الرصي ــنة واإلفراد
بالبح ــث املعم ــق ،وخصوص ــا ف ــي الدوري ــات واملج ــالت
املحكم ــة ،وقد ش ــمل هذا موضوع ــات :حجية القواعد
الفقهي ــة ،واالس ــتثناءات ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،وخل ــط
القواع ــد الفقهي ــة بالقواع ــد األصولي ــة والضواب ــط
والقي ــود الفقهي ــة ،والصي ــغ اإلنش ــائية ف ــي القواع ــد
ـالف
الفقهي ــة ،وغي ــرها م ــن متعلق ــات القواع ــد .بخ ـ ِ
موض ــوع «صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة»؛ فإن ــه
ْ َ
يح ــظ بذل ــك الق ــدر م ــن االهتم ــام ،م ــع أن أث ــره ف ــي
ل ــم
ّ
مدارس ــة كثي ــر م ــن الكت ــاب املعاصري ــن -الذي ــن ه ــم
ف ــي واق ــع األم ــر مد ّرس ــون له ــذا العل ــم ف ــي كلي ــات العل ــوم
الش ــرعية -ظاه ـ ٌـر جل ـ ٌّـي للناظري ــن.
مشكلة املوضوع:
ُ
ال ِخ ــالف ف ــي أن تعري ــف أي موض ــوع يتناول ــه بالدراس ــة
ّ
عال ــم أو باح ــث ،يمث ــل حج ـ َـر الزاوي ــة ال ــذي يق ــوم عليه
ذل ــك املوض ــوع ف ــي جوانب ــه املختلف ــةُّ ،
وأي إش ــكال يطرأ
على ذلك التعريف ي ــنعكس ً
سلبا على جوانبه األخرى،
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ْ ُ
ألن وظيف ــة التعري ــف ه ــي كش ــف ماهيت ــه وجوه ــره
الذات ــي ،وم ــا يط ــال الجوه ـ َـر ِم ــن ش ــأنه أن يط ــال كل
متعلقات ــه وم ــا يـنبن ــي علي ــه م ــن مس ــائل .وه ــذا ي ــنطبق
َّ
ـدة الفقهي ـ ِـة مل ــا
بالتأكي ــد عل ــى موض ـ
ـوع تعري ـ ِ
ـف القاع ـ ِ
ِ
تط ـرأ عل ــى صياغت ــه بع ـ ُ
ـض العي ــوب والهن ــات -مهم ــا
ب ــدت طفيف ــة -فإنه ــا تؤث ــر س ـ ًـلبا على س ــائر موضوعات
القواع ــد الفقهي ــة الت ــي انبن ــت علي ــه ابت ـ ً
ـداء ،ف ــكان ال
ب ــد م ــن تصحي ــح عي ــوب التعري ــف وما ش ــابه م ــن هنات
أوالُ ،بغية تصحيح إشكاليات املوضوعات الت ــي قامت
علي ــه ،وه ــذا م ــا اس ــتهدفته ه ــذه الدراس ــة ملعالج ــة
بع ــض إش ــكاليات القواع ــد الفقهي ــة العارض ــة ف ــي كتب
ه ــذا العل ــم ف ــي ه ــذا العص ــر.
حدود املوضوع:
لهذه القضية املعروضة في هذا البحث ّ
حدان:أحدهما
موضوع ــي وه ــو «إش ــكاليات صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة
الفقهي ــة» باعتباره ــا م ــن جمل ــة اإلش ــكاليات الت ــي
يواجهه ــا عل ــم القواع ــد الفقهي ــة ،وه ــي ف ــي حاج ــة إل ــى
مدارس ــة ومعالج ــة لتصويبه ــا وتج ــاوز تبعاته ــا .وثان ــيهما
زمان ــي ،ويتمث ــل ف ــي ه ــذا العص ــر ال ــذي ُد ّونت في ــه ٌ
كتب
ِ
ٌ
كثي ــرة أفرده ــا مؤلفوه ــا لعل ــم القواع ــد الفقهي ــة ،وه ــم
ف ــي عمومه ــم مد ّرس ــون ف ــي جامع ــات العال ــم اإلسالم ــي
وكليات ــه الش ــرعية الت ــي تأس ــس أكث ــرها بداي ــة من عقد
الخمسيـن ــيات بع ــد ج ــالء االس ــتعمار الغرب ــيّ ،
وخرجت
ّ
كت ًاب ــا متخصصي ــن ف ــي ه ــذا العل ــم توال ــوا عل ــى التأليف
بكثاف ــة ،وخصوص ــا ِم ــن عق ــد الثمانـين ــيات إل ــى الي ــوم
بفض ــل تـ ـراكم تجاربه ــم التعليمي ــة الت ــي أثم ــرت بدورها
ه ــذه املؤلف ــات املف ــردة للقواع ــد الفقهي ــة .وم ــع أن
طبيع ــة ه ــذا املوض ــوع اقتض ــت تتبع ــا تاريخي ــا س ــابقا
له ــذا العص ــر؛ ف ــإن ذل ــك كان فق ــط الز ًم ــا ِم ــن ل ــوازم
الغ ــرض األصل ــي ال ــذي ه ــو معالج ــة ه ــذه القضي ــة وم ــا
اس ــتتبعته م ــن إش ــكاالت ف ــي ه ــذا العص ــر.
أهداف املوضوع:
يس ــتهدف موض ــوع ه ــذا البح ــث معالج ــة إش ــكاليات
صياغ ــة تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة ،وه ــي قضي ــة ال
يمك ــن أن يس ــتوعبها وي ــدرك َ
أبعاده ــا غي ـ ُـر م ــن تداول ــوا
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عل ــى تدري ــس عل ــم القواع ــد الفقهي ــة لطلب ــة العل ــوم
الش ــرعية لس ــنوات طويل ــة ،حي ــث تظه ــر -بع ــد تط ــاول
تل ــك املدا س ــات -اإلش ـ ُ
ـكاالت العارض ــة عل ــى تعدده ــا
ر
ّ
واختالفه ــا ،ولك ــن م ــا يت ــرتب منه ــا عل ــى أخط ــاء صياغ ــة
التعري ــف ال ــذي ي ــنطلق من ــه املؤلف ــون لكت ــب القواع ــد
الفقهية؛ هو بالضرورة أشد أثـ ـرا من غي ــره .لذلك كان
ال مناص من توجيه األنظار إلى أخطاء صياغة تعريف
القاع ــدة الفقهي ــة بغي ــة معالج ــة األخط ــاء األخ ــرى
املت ــرتبة عليها واملس ــتتبعة لها ،وإال فإنها س ــتظل قائمة
ُ
وطلبت ــه دون أن
تش ــوب ه ــذا العل ـ َـم ،يواجهها مد ّرس ــوه
يهت ــدي إليه ــا املؤلف ــون ملعالجته ــا وم ــن ثم تجنبه ــا ْ
وصون
ِ
طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ِم ــن آثاره ــا.
الدراسات السابقة:
ُّ
ال ش ــك ف ــي أن م ــا أ ِل ــف في علم القواع ــد الفقهية في هذا
العصر وخصوصا خالل القرون األربعة املاضية كثيـر
ج ــدا ال يخف ــى عل ــى أه ــل ه ــذا العلم ،س ــواء منه ــا الكتب
املدرس ــية املطبوع ــة الجامع ــة للقواع ــد الفقهي ــة ،أو
البح ــوث العلمي ــة املنش ــورة ف ــي املج ــالت والدوري ــات
املحكم ــة .أم ــا الكت ــب منها؛ فهي محل اإلش ــكال ألنها هي
الت ــي تضمن ــت ه ــذه التعريف ــات املش ــوبة باإلش ــكاليات
وم ــا ت ــرتب عليه ــا م ــن مش ــكالت تبعي ــة ،وأم ــا البح ــوث
املفرد ٌّ
املحكمة َ
كل منه املوضوع واحد من موضوعات
القواع ــد؛ فق ــد تطرق ــت إل ــى بع ــض متعلق ــات القواع ــد
الفقهي ــةّ ،
كحجي ــة القواع ــد الفقهي ــة ،واالس ــتثناءات
الطارئ ــة عليه ــا ،واختالط القواع ــد بالضوابط الفقهية
والقواع ــد األصولي ــة ...بخ ــالف م ــا يتعل ــق بصياغ ــة
تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة م ــن إش ــكاليات؛ فإن ــه ل ــم
ْ
يح ــظ بالبح ــث والدراس ــة املف ــردة ،عل ــى ح ــد اطالع ــي
املتواض ــع.
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خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على العناصر اآلتـية:
مقدم ــة :تضمن ــت موض ــوع البح ــث وأهميت ــه
وأس ــباب اخت ــياره ومش ــكلته وح ــدوده وأهداف ــه
وخطت ــه ومنهج ــه.
وثالثة مباحث أساسية كانت كاآلتـي:
ْ
 .إش ــكالية خل ــط القاع ــدة الفقهي ــة بغي ــرها م ــن
القواع ــد ف ــي التعريف ــات.
 .2إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء ماهيتها.
ّ
 .إش ــكالية دالل ــة الكلي ــة ف ــي تعري ــف القاع ــدة
ا لفقهي ــة .
خاتمة :تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.
املنهج املتبع:
اقتض ــت طبيع ــة موض ــوع البح ــث اتب ــاع املنه ــج
االس ــتقرائي ف ــي تتب ــع تعريف ــات فقه ــاء القواع ــد الت ــي
أوردوه ــا ف ــي كتبه ــم املف ـ َـردة للقواع ــد الفقهي ــة ً
قديم ــا
ً
وحديث ــا ،قص ــد كش ــف ماهيته ــا وم ــا يـنبن ــي عليه ــا م ــن
مس ــائل .ث ــم اتب ــاع املنه ــج التحليل ــي املتمث ــل ف ــي ُّ
تفح ــص
ومالحظة نس ــق تطورها وموارد نش ــأتها
تلك التعريفات
ِ
ف ــي عالقته ــا بعل ــم القواع ــد الفقهية أو غي ــره من العلوم
وم ــن ثم نقدها وكش ــف مواضع الصواب
ذات الصل ــةِ ،
والخط ــأ فيه ــا ،قص ــد االس ــتفادة منه ــا وت ــدارك بع ــض
األخط ــاء الت ــي ش ــابتها.

***

محمد الحاج سالم

املبحث األول:
ْ
إشكالية خلط القاعدة الفقهية بغيـرها من
القواعد في التعريفات
لع ــل أول م ــا يالحظ ــه الناظ ـ ُـر ف ــي الكثي ــر م ــن كت ــب
القواع ــد الفقهي ــة -وخصوص ــا ل ــدى املعاصري ــن -ه ــو
ْ
حش ـ ُـدهم ملجموع ــة م ــن تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة
التـي يعرضونها في مفتتح تلك الكتب ،دون التنبيه على
ُ
فبعضه ــا ليس ــت تعريف ــات
أنه ــا مختلف ــة ف ــي موارده ــا،
للقاع ــدة الفقهي ــة تحدي ـ ًـدا لتك ــون صالح ــة ملقامه ــا
ـوقة في ــه ،ب ــل ه ــي تعريف ــات للقاع ــدة ف ــي املنطق أو
املس ـ ِ
( )
النح ــو أو أص ــول الفقه أو حتى ف ــي العلوم الطبيعية ،
بما من ش ــأنه أن يش ــتبه على القارئ دار ًس ــا أو مد ّرس ــا؛
فيس ــري ف ــي اعتق ــاده أنه ــا كله ــا تعريف ــات للقاع ــدة
الفقهي ــة بداللته ــا االصطالحي ــة امل ـرادة للمق ــام ال ــذي
س ــيقت ل ــه.
املطلب األول :إشكالية تعريف التفتازانـي:
من أكثـر التعريفات التـي تـرد في كتب القواعد الفقهية
ويط ـرأ عليه ــا ه ــذا اإلش ــكال؛ فيق ــع بس ــببها ه ــذا الخل ــط
املربك ،تعريف اإلمام التفتازانـي ( 92هـ) الذي وصف
القاع ــدة بأنها «حكم كلي ي ــنطبق علىجزئياته»( ،)2وهو
ٌ
ف ــي واق ــع األمر تعريف للقاع ــدة األصولية ،ورد في كتاب
أصول ــي لي ــس متعلق ــا بالقواع ــد الفقهي ــة؛ فطبيع ــي أن
ي ــنص عل ــى انطباق ــه عل ــى جزئيات ــه كله ــا ال بعضه ــا وال
وعر ُ
أكث ــرها .فلي ــس م ــن الص ــواب نقل ــه عن ــه ْ
ض ــه عل ــى
ٌ
ـف للقاع ــدة الفقهي ــة ،وم ــن ث ــم اس ـ ُ
ـتنتاج أن
أن ــه تعري ـ
ِ
صاحب ــه يشت ــرط ف ــي حك ــم القاع ــدة الفقهي ــة أن يك ــون
َ
منطبق ــا عل ــى كل جزئيات ــه ،والحال أن ــه أراد به القاعدة
األصولي ــة ال القاع ــدة الفقهي ــة.
املطلب الثانـي :إشكال تعريف الجرجانـي:
وه ــذا ال ــكالم الس ــالف ي ــنطبق أيض ــا عل ــى تعري ــف
اإلم ــام الجرجان ــي (8 6ه ــ) للقاع ــدة بأنه ــا «قضي ــة
( ) كقاعــدة «كل أذون ولــود وكل صمــوخ بيــوض» الفيومــي،
املصبــاح املنـي ــر ،ج  ،ص.95
( )2التفتازانـي ،شرح التلويح على التوضيح ،ج  ،ص. 5
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كلي ــة منطبق ــة عل ــى جمي ــع جزئياته ــا»( ) ،ال ــذي ُيع ــرض
عل ــى أن ــه تعري ــف للقاع ــدة الفقهي ــة ،والح ــال ّأن اإلم ــام
الجرجان ــي هن ــا كان يع ـ ّـرف القاع ــدة بداللته ــا العقلي ــة
املنطقي ــة ،ول ــم ي ـ ّ
ـنص عل ــى أنه ــا فقهي ــة ،ولذل ــك وصفها
بأنه ــا «منطبق ــة عل ــى جمي ــع جزئياته ــا» ،بمعن ــى أنه ــا ال
تك ــون قاع ــدة كلية إال وهي جامعة ل ــكل جزئياتها ،وهذا
صحي ــح ف ــي املنط ــق وف ــي س ــائر العل ــوم العقلي ــة ،ولكن ــه
وعر ُ
ال يص ــح نق ـ ُـل مث ــل ه ــذا التعري ــف ْ
ض ــه عل ــى الق ـراء
ِ
ٌ
وطلب ــة العل ــم عل ــى أن ــه تعري ــف للقاع ــدة الفقهي ــة ،ث ــم
ُيبن ــى علي ــه حك ـ ٌـم قاط ـ ٌـع مف ــاده أن الجرجان ــي يشت ــرط
ف ــي القاع ــدة الفقهي ــة أن تك ــون مط ــردة ف ــي است ــيعابها
ـارج ع ــن حكمه ــا الكل ــي.
لجزئياته ــا ب ــال اس ـ ٍ
ـتثناء خ ـ ٍ
وحت ــى إن اكتف ــى الناق ـ ُـل بمج ــرد ع ـ ْـرض ه ــذا التعري ــف
عل ــى أن ــه تعري ــف للقاعدة ب ــدون ْ
قيد النس ــبة الفقهية،
يصرح بهذه النت ــيجة؛ فإن الدار َ
ول ــم ّ
س سيس ــتخلصها
ً
خطأً ،
بناء على س ــياق الحديث عن خصوص القاعدة
الفقهي ــة ،فم ــا بالك لو كان س ــياق ال ــكالم هو التعريف
بالقاع ــدة الفقهي ــة م ــع التصري ــح ب ــأن ه ــذا ه ــو تعري ــف
ذائع
الجرجان ــي صاح ــب أش ــهر كتاب مف ـ َـرد
ِ
للتعريفات ِ
الصي ــت ال ــذي ي ــنهل من ــه الجمي ـ ُـع .وه ــذا م ــن األخط ــاء
ً
ُ
الت ــي ق ــد تس ــبب إرب ــاكا للدارسي ــن والباحثي ــن ف ــي ه ــذا
العل ــم ،وإن ل ــم يك ــن مقص ـ ً
ـودا؛ فهو ٌ
واقع مش ــهود ،ألن
النتائ ــج تت ــرتب عل ــى مقدماته ــا بطريق ــة عقلي ــة تلقائي ــة
مج ــردة ع ــن القصود.
املطلب الثالثّ :
محل اإلش ــكال واس ــتتباعاته في مثل
هذه التعريفات:
ال شك أن وصف القاعدة بالكلية هو عنصر مشتـرك
بي ــن سائر القواعد على اختالف مواردها ،سواء كانت
عقلي ــة (فلس ــفية أو منطقي ــة) أو لغوي ــة أو كالمي ــة أو
أصولي ــة أو فقهي ــة ،ألن الكلي ــة رك ــن ف ــي كل منه ــا ،نظ ـ ًـرا
لك ــون أي قضي ــة ال ت ــرقى إل ــى مص ــاف القاع ــدة املج ــردة
إال إذا اش ــتملت عل ــى جزئي ــات كثي ــرة منضوي ــة فيه ــا،
ً
مفهوم ــا
س ــواء كان املح ـ ّـل الجام ــع لتل ــك الجزئي ــات
ًّ
َّ
طبيعي ــا،
عقلي ــا أو لغوي ــا أو ش ــرعيا أو قانون ــيا أو حت ــى
وه ــذا ه ــو معن ــى الكلي ــة.
( ) الجرجانـي ،كتاب التعريفات ،ص.2 9

92

مجلة بحوث الشريعة

ً
ووص ــف ّ
الكلي ــة يس ــتصحب مع ــه بالض ــرورة أوصاف ــا
أخ ــرى تنبن ــي علي ــه ،كالتجري ــد والعم ــوم واالنط ــواء
عل ــى حك ــم كل ــي( ) ،بخ ــالف أوص ــاف االط ـراد واألكث ــرية
واإليج ــاز واإلل ـزام؛ فتختل ــف بي ــن ه ــذه القواع ــد.
فاالط ـراد متحق ــق ف ــي ماع ــدا القاع ــدة الفقهي ــة الت ــي
ُ
يغل ــب عليه ــا وص ــف األكث ــرية .واإليج ــاز يتحق ــق ف ــي كل
ُ
تل ــك القواع ــد ماع ــدا القانون ــية الت ــي تص ــاغ أحيان ــا ف ــي
فقرات كاملة ،عكس اإللزام( )2الذي يتحقق بالضرورة
ف ــي القاع ــدة القانون ــية ،وال يتحقق في القاعدة الفقهية
إال إذا ُق ّنن ــت فص ــا ت ً
ـميا َ
قانون ــا رس ـ ًّ
معتم ـ ًـداّ ،أم ــا وهي
ر
واردة عل ــى حاله ــا ف ــي الكت ــب الفقهي ــة؛ ف ــال إل ـزام فيه ــا،
وه ــذا م ــن الف ــوارق الجوهري ــة بي ــن التقعي ــد الفقه ــي
والتقعي ــد القانون ــي ،ال ــذي يظه ــر ًّ
عملي ــا بي ــن س ــلطة
ّ
الفقي ــه املعنوي ــة املج ــردة من الجزاء الدن ــيوي املرش ــدة
لس ــلوك الن ــاس ،وبي ــن س ــلطة القا�شي املادي ــة النافذة
ّ
املس ــلطة للعقوب ــات عل ــى املخالفي ــن منه ــم.
ويس ــتتبع ه ــذا اإلش ـ َ
ـكال إش ـ ٌ
ـكال آخ ــر يتمث ــل ف ــي الخلط
بي ــن دالل ــة الكلية وداللة العموم ف ــي القواعد الفقهية،
حي ــث انبث ــق مصطل ـ ُـح العموم من «القواع ــد األصولية
اللغوي ــة» أو «ال ــدالالت ومباح ــث األلف ــاظ» ،الت ــي
ّ
انصب فيها تـركيـز األصولييـن على انطباق اللفظ ذاته
عل ــى م ــا ه ــو داخ ـ ٌـل في ــه م ــن أف ـراد ،بغ ـ ّ
ـض النظ ــر عم ــا
َ
ً
إذا كان ــت تل ــك األف ـراد عب ــارة ع ــن أش ــخاص مخاطبي ــن
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( ) وهــي املعروفــة باســم خصائــص القاعــدة فــي كتــب القواعــد
الفقهيــة تحديـ ًـدا.
( )2صفــة اإلل ـزام فــي القاعــدة القانون ــية مســتفادة -كمــا يقــول
القانون ــيون -مــن كونهــا آمــرة أو ناهيــة ،ويت ــرتب علــى ْ
خرقهــا ج ـز ٌاء
قضائــي عملــي فــي الدن ــيا .بحيــث يكــون كل األفـراد الراجعي ــن بالنظــر
إلــى تلــك القاعــدة القانون ــية َ
مجبري ــن علــى الخضــوع لهــا ً
طوعــا أو
ْ
كر ًهــا« ،فاإلل ـزام يعن ــي أن القاعــدة القانون ــية واجبــة االحت ـرام
=والتنفيــذ مــن جميــع املخاطبي ــن بهــا .فهــي قــد تفــرض الت ـزامات
متعــددة ،وعلــى املعنـيي ــن باألمــر بتنفيذهــا إذا كانــت القاعــدة
القانون ــية آمرة .ولكن إذا كالنت القاعدة القانون ــية ّ
مكملة؛ فيجوز
لألش ــخاص االتفــاق علــى عكــس مــا قررتــه .إذا فالقاعــدة القانون ــية
اآلمــرة ملزمــة ،ووجــه اإلل ـزام هنــا يتجســد فــي الج ـزاء الــذي يحــدده
القانــون ملــن يمتنــع عــن تنفيــذ تلــك القاعــدة أو يخالفهــا ،واملقصــود
بالج ـزاء هــو العقــاب أو اإلجبــار علــى االلت ـزام واالحت ـرام عــن طريــق
اســتعمال القــوة العموميــة» ،مدخــل إلــى العلــوم القانون ــية ،املحام ــي
ســلطان الج ـرادي( ،قــاض ســابق) ،اإلل ـزام فــي القاعــدة القانون ــية،
تاريــخ الدخــول.universitylifestyle.net/(0/04 :
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بالتكلي ــف( ) ،أو جزئي ــات عملي ــة ه ــي مح ـ ٌّـل للتكليف(.)4
ْ
النوعي ــن ً
مع ــا دون
فالع ــام عن ــد األصوليي ــن يش ــمل
تفري ــق بي ــنهما ،باعتب ــار أن اللف ــظ الع ــام عنده ــم ه ــو
«اللف ــظ املس ــتغرق لجمي ــع م ــا يصل ــح ل ــه بحس ــب وضع
واح ــد»( ،)5و«جمي ــع م ــا يصل ــح ل ــه» أو بعب ــارة أخ ــرى
أبس ــط« :جمي ــع م ــا يدخ ــل في ــه» ،ي ــنطبق عل ــى األف ـراد
َ
املخاطبي ــن بالتكلي ــف( )6وه ــم املكلف ــون ُ
أنفس ــهم ،كم ــا
ي ــنطبق عل ــى ّ
محل التكليف ب ــه( ) وهي األفعال الصادرة
َ
أذهانه ــم ل ــم تتوج ــه إل ــى
ع ــن املكلفي ــن ،بم ــا يعن ــي أن
التفري ــق بي ــن مفه ــوم العم ــوم ومفه ــوم ّ
الكلي ــة ،فداللة
الكلي ــة عنده ــم حاض ــرة باملعن ــى اللغ ــوي للف ــظ ّ
«كل»
بم ــا يدخ ــل في ــه؛ فيش ــمل ه ــذا وذاك.
وذل ــك وف ــق متطلب ــات التقعي ــد األصول ــي النظ ــري ف ــي
حقب ــة صياغ ــة القواع ــد األصولي ــة بع ــد الق ــرن الثان ــي
للهج ــرة ،وقب ــل ُن ْ
ض ــج مصنف ــات القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
وم ــن ه ــذا املنطلق ع ـ ّـرف اإلمام
الق ــرن الثام ــن للهج ــرةِ .
الغزال ــي الع ــام بأن ــه «اللف ــظ الواح ــد ال ــدال م ــن جه ــة
واح ــدة عل ــى شيئي ــن فصاع ـ ًـدا»( ،)8بحي ــث يكف ــي ف ــي
اللف ــظ ذات ــه أن يش ــتمل عل ــى ش ـ ْ
ـيئين فصاع ــدا ال عل ــى
ً
�ش ــيء واح ــد( ،)9ليك ــون ًّ
عام ــا مس ــتغرقا م ــادام ش ــموله
( ) كمــا فــي قولــه تعالــى{ :إن الذي ــن يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلمــا
إنمــا يأكلــون فــي بطونهــم نــارا وســيصلون سعي ـرا} (النســاء،) 0 ،
ُ
وقولــه تعالــى{ :وأحــل لكــم مــا وراء ذلكــم} (النســاء .)24 ،فلفظــا
«الذي ــن»و»لكم» فــي اآليت ــين يفيــدان عمــوم أف ـراد اآلكلي ــن وعمــوم
الرجــال املسلمي ــن الراغبي ــن فــي الــزواج.
( )4كما في قوله تعالى{ :وإن ُّ
تعدوا نعمة هللا ال تحصوها} (إبـراهيم،
 ) 4وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم»:هو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه»،
فعبارتــا «نعمــة هللا» و»ميتتــه» همــا لفظــان يفيــدان العمــوم
لشــمولهما كل أف ـراد النعــم ،وكل أف ـراد امليتــة.
( )5الرازي ،املحصول ،ج ،2ص .5
( )6وهــو مــا اصطلــح عليــه األصوليــون باســم «املحكــوم عليــه»
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه األربعــة إلــى جانــب «الحكــم»
و»الحاكــم» و»املحكــوم فيــه».
( ) وهــو مــا اصطلــح عليــه األصوليــون باســم «املحكــوم فيــه»
وأفــردوه ببــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه األربعــة إلــى جانــب «الحكــم»
و»الحاكــم» و»املحكــوم عليــه».
( )8الغزالي ،املستصفى ،ج ،2ص. 06
( )9ألن اللفــظ إذا اشــتمل علــى �شــيء واحــد أو معنــى واحــد فهــو
خــاص مفــرد فــي داللتــه علــى معنــاه ،ليــس عامــا شــامال لعــدة معــان
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«م ــن جه ــة واح ــدة» بعب ــارة اإلم ــام الغزال ــي أو «بوض ــع
واح ــد» بعب ــارة اإلم ــام ال ـرازي( ).
بخالف ــه عن ــد الفقه ــاء ،ف ــإن منح ــى التقعي ــد وصياغ ــة
القواع ــد الفقهي ــة اقت�ش ــى التفري ـ َـق بي ــنهما ،ألن نظ ـ َـر
ًّ
القاعدة
منصبا على است ــيعاب
الفقهاء املق ِّعدي ــن كان
ِ
ـات عملي ـ ٍـة ه ــي مح ــل التكلي ــف ،ال ــذي اصطلحوا
لجزئي ـ ٍ
ّ
علي ــه باس ــم الكلي ــة ،ال مصطل ــح العم ــوم املتوج ــه إل ــى
َ
املخاطبي ــن بالحك ــم الكلي الذي تنط ــوي عليه القاعدة
الكلي ــة .ولذل ــك ح ــرص ه ــؤالء على إثب ــات خاصيت ــي ّ
كل
ٍ
من «العموم» و«الكلية» منفصلت ــين عن بعضهما ،إلى
جان ــب خاصيت ــي اإليج ــاز والتجري ــد ف ــي كت ــب القواع ــد
ً
حاضرا في أذهان األصوليي ــن،
الفقهي ــة ،ول ــم يكن ه ــذا
ُ
اهتمامه ــم عل ــى دالالت األلف ــاظ باعتباره ــا
املقتص ــر
موازي ـ َـن ضابط ــة أللف ــاظ النص ــوص ذاته ــا ،قص ــد
التوافق على معيار تفسيـرها ،ال ألفعال املكلفيـن التـي
ُ
ه ــي من ــاط اهتم ــام الفقه ــاء ،س ــواء ف ــي الفق ــه التجزيئ ــي
ف ــي موس ــوعاتهم الفقهي ــة ،أو ف ــي الفق ــه التنظي ــري ف ــي
كت ــب القواع ــد الفقهي ــة ،فاله ــدف واح ـ ٌـد عن ــد الفقه ــاء
ف ــي مجال ـ ْـي تأليفه ــم ،بخالف ــه عن ــد األصوليي ــن.
َّ
ّ
ـض مؤلف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
لك ــن تس ــرع بع ـ ِ
اقتن ــاص التعريف ــات دون االلتف ــات إل ــى موارده ــا م ــن
بعضهم بالتقعيد األصولي وما
العلوم املختلفة ،وتأث ــر ِ
تضمن ــه م ــن تعريف ــات أيض ــا ،دون اهتم ــام باخت ــالف
املق ــام بي ــنه وبي ــن مقت�ش ــى التقعي ــد الفقه ــي؛ كل ذل ــك
أدى إل ــى الخل ــط الحاص ــل في مفهوم الكلي ــة الذي ّ
تبدى
ف ــي تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهي ــة وم ــا انبن ــى عليه ــا م ــن
أف ــكار مضمون ــية واتجاه ــات منهجي ــة ،تجل ــت بدوره ــا
ف ــي مس ــائل عدي ــدة ال ت ــكاد تغي ــب ع ــن الناظ ــر ف ــي كت ــب
القواع ــد الفقهي ــة املعاص ــرة ،كم ــا س ــيتضح ف ــي بع ــض
اإلش ــكاليات املدروس ــة ً
الحق ــا.
=وال أفـراد ،فالخــاص هــو «مــا ّ
دل علــى معنــى مفــرد» الســالمي ،طلعــة
الشمس ،ج  ،ص. 2
ً
ُ
( ) وهــذا ال يســتقيم أبــدا مــع القاعــدة الفقهيــة الت ــي تقت�شــي كليتهــا
َ
اشــتمالها علــى جزئيــات كثي ــرة ال اثنت ــين أو ثالثــة ،بــل إن قابليتهــا
الســتغراق ما لم يحدث بعد وســيحدث الحقا من جزئياتها ،يجعلها
متناهيــة فــي الشــمول.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

وق ــد الح ــظ الش ــيخ م ــحمد الروكــي م ــن املعاصري ــن هذا
ً
الخل ــط ّ
وعب ــر عن ــه بوض ــوح -خالف ــا لعام ــة الكت ــاب
املعاصري ــن الذي ــن ساي ــروا ذلك الخلط دون تنبيه على
أث ــره( -)2فق ــال« :امللح ــوظ ف ــي الذي ــن كتب ــوا ف ــي القواع ــد
الفقهي ــة أنه ــم حي ــنما أرادوا وض ــع تعري ــف علم ــي له ــا؛
وقع ــوا ف ــي اخت ــالف واضط ـراب .وم ـ ّ
ـرد ذل ــك إلى سببي ــن:
أولهم ــا الخل ــط بي ــن أن ــواع القواع ــد ...وثان ــيهما الخل ــط
بي ــن القواع ــد الفقهي ــة الت ــي تص ــاغ باالس ــتنباط م ــن
ُ
أدل ــة الش ــرع النقلي ــة والعقلي ــة ،وبي ــن الت ــي تص ــاغ إل ــى
مج ــرد االس ــتقراء» ( ).
وم ــا ق ــد ي ــزيد من أث ــر هذا اإلش ــكال ف ــي املقام التعليم ــي
بال ــذات ه ــو أن بع ــض مدر�ش ــي القواع ــد الفقهي ــة
يكتف ــون خ ــالل تدريس ــهم له ــا بع ــرض تعريف ــات
القاع ــدة االصطالحي ــة بطريق ــة الس ــرد التاريخ ــي ،دون
نق ــد ومراجع ــة م ــن ش ــأنها أن تكش ــف م ــا ّ
دق م ــن ه ــذه
األخط ــاء ،ودون التنبي ــه إل ــى أن صاح ــب التعري ــف أراد
تعري ــف مطل ــق القاع ــدة ،أو القاع ــدة األصولي ــة ،أو
القاع ــدة الفقهي ــة ،)4(...بم ــا ق ــد يت ــرك انطباع ــا للطلب ــة
الدارسي ــن ب ــأن كل تل ــك التعريف ــات -عل ــى اخت ــالف
صياغاته ــا وموارده ــا -صائب ـ ٌـة؛ فيك ــون ً
طالب ــا حافظ ــا
( )2وقــد انتبــه الشــيخ يعقــوب الباحسي ــن -مــن املعاصري ــن -إلــى هــذا
وصــرح بــه ،ولكنــه ســعى إلــى تســويغه لهــم بعــد أن ســار عليــه هــو
اآلخــر ،فقــال« :ذكرنــا أن مــن عرفــوا القواعــد مــن العلماء املتقدمي ــن
كانــت تعريفاتهــم عامــة ،ولــم يكــن مــن غرضهــم أن يذكــروا تعريفــا
خاص بالقواعد الفقهية ،ولكن مع ذلك نجد نفرا قليال منهم انتبه
إلــى ذلــك ،فذكــر تعريفــا للقواعــد الفقهيــة بمعناهــا الخــاص ،ومــن
هــؤالء العلمــاء أبــو عبــد هللا املقــري املالكــي املتوفــي ســنة ( 58هــ)،
وشــهاب الدي ــن أحمــد بــن مح ــمد الحمــوي الحنفــي املتوفــى ســنة
( 098هــ)» ،وتبعــه فــي ذلــك الشــيخ مســلم الدوســري فذكــر قريبــا
مــن قولــه ،الباحسي ــن ،القواعــد الفقهيــة ،ط  99 ، 4 8 ،م،
ص ،40 ، 9الدوســري ،املمتــع فــي القواعــد الفقهيــة ،ص. 4
( ) الرو ـكـي ،نظريــة التقعيــد الفقهــي وأث ــرها فــي اختــالف الفقهــاء،
ص.5 9
( )4ويتضــح ذلــك جليــا فــي بعــض أشــهر كتــب القواعــد الفقهيــة
ُ
أصحابهــا بعــد تجربــة طويلــة فــي تدريــس علــم
املعاصــرة الت ــي صاغهــا
القواعــد الفقهيــة ،وصــارت -بحكــم ســعتها وشــهرتها -مراجــع لغي ــرهم
مــن مدر�شــي هــذا العلــم فــي املعاهــد والكليــات الشــرعية ،انظــر مثــال:
النــدوي ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،45- 9والبورنــو ،مح ــمد صدقــي،
الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،ص( ، 6- 4وكــرر
التعريفــات نفســها فــي موســوعة القواعــد الفقهيــة ،ج  ،ص،20
 ،)2والباحسي ــن ،القواعــد الفقهيــة ،ص. - 9
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جم ً
ّ
اع ــا كحاط ــب اللي ــل ،ال يكتس ــب ملك ــة النق ــد
واملراجع ــة والتمحي ــص والتدقي ــق ،ب ــل يتقب ــل كل م ــا
ّ
يتلق ــاه؛ فيس ــتصحبه مع ــه ف ــي ق ــادم األي ــام عل ــى عالت ــه
ً
تأليف ــا وتدر ً
يس ــا .ويظه ــر ه ــذا ف ــي غلب ــة منه ــج الس ــرد
التاريخ ــي ل ــدى املؤلفي ــن املعاصري ــن لكت ــب القواع ــد
الفقهي ــة ،عل ــى منه ــج النق ــد واملراجع ــة ،وخصوص ــا
ّ
املرك ــزة عل ــى الجوان ــب
ف ــي مقدم ــات كتبه ــم ومداخله ــا ِ
ّ
النظري ــة كالتعريف ــات والخصائ ــص والحجية والفوارق
االصطالحي ــة.

***
املبحث الثانـي:
إشكالية تعريف القاعدة الفقهية بجزء
ماهيتها
بم ــا ّأن أول م ــا ُي َ
فتت ــح ب ــه عل ـ ُـم القواع ــد الفقهي ــة ً
تأليف ــا
وتدر ً
يسا -بعد ْ
عرض املداخل التاريخية واالصطالحية-
نفس ــها قص ـ َـد بي ــان
ه ــو تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة ِ
ماهيته ــا؛ ف ــإن أول م ــا ق ــد يلف ــت انتب ــاه امل ـزاول لتدريس
القواع ــد الفقهي ــة والباحث ف ــي موضوعاتها ،هو الزالت
الت ــي ش ــابت بع ـ َ
ـض تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة عن ــد
بع ــض املؤلفي ــن املتأخري ــنَ ،
وتابعه ــم فيه ــا كثي ـ ٌـر م ــن
املؤلفي ــن والباحثي ــن املعاصري ــن ،وس ــاروا عليه ــا دون
تحقي ـ ٍـق فيه ــا ومراجع ــة له ــا.
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ومن أش ــهر ما ش ــاع في مفتتح تعريف القاعدة الفقهية
ِ
ٌ ّ
ُ
أنه ــا «حك ــم كل ــي ،»...حت ــى ص ــارت ه ــذه العب ــارة تن ـ ِـازع
العب ــارات األس ـ َ
ـبق منه ــا ظه ـ ً
ـورا عن ــد م ــن س ــبقهم م ــن
ِ
َ
متأخ ــري املصنفي ــن ،ب ــل ص ــارت األق ــرب إل ــى أذه ــان
َ
ْ
طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ،وكادت تك ــون عل ًم ــا عل ــى ِعل ــم
ُ
ـتصحبه ال ــدار ُ
س كلم ــا ُس ــئل
القواع ــد الفقهي ــة يس ـ
ً
اصطالح ــا ،خصوص ــاً
ع ــن ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة
ّ
وأن ْ
وص ــف انطوائه ــا عل ــى حك ــم كل ــي ه ــو م ــن أه ــم
الخصائ ــص املال م ــة للقاع ــدة الفقهي ــةُ ،يس ـ ُ
ـاق خ ــالل
ز
س ــرد خصائصه ــا؛ فيتكرر معها بع ــد االنتهاء من عرض
تعريفاته ــا القديم ــة والحديث ــة؛ بم ــا يجعل ــه األق ــرب
حض ـ ً
ـورا إل ــى ذه ــن طال ــب العل ــوم الش ــرعية.

العدد الثاني  -ربيع الثاني 1444هـ /أكتوبر 2022م

املطلب األول :عند املتأخريـن:
يب ــدو أن أول م ــن اخت ــار افتتاح تعريفه للقاعدة بعبارة
«حك ــم كل ــي» ه ــو اإلم ـ ُ
ـام التفتازان ــي ( 92ه ــ) بتعريف ــه
له ــا بأنه ــا« :حك ــم كل ــي ي ــنطبق عل ــى جزئيات ــه ليتع ـ ّـرف
أحكامه ــا من ــه»( ) ،حي ــث اس ــتغنى ع ــن عب ــارة «األم ــر
الكل ــي» الت ــي س ــبقه به ــا اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ( ه ــ)
واس ــتبدلها بعبارت ــه ه ــو املخت ــارة «حك ــم كل ــي».
وم ــع ّأن تعري ــف اإلمام التفتازان ــي جاء ف ــي كتاب أصولي
ل ــم يقص ــد ب ــه خص ـ َ
ـوص القاع ــدة الفقهية؛ فق ــد تابعه
بع ـ ُ
ـض املصنفي ــن م ــن مختل ــف املذاه ــب ،وأخ ــذوا عنه
ه ــذه العب ــارة في كتبه ــم األصولية منها واملف ـ َـردة للقواعد
الفقهي ــة عل ــى ح ــد الس ــواء ،كالفيوم ــي الش ــافعي
املع ــروف باب ــن خطي ــب الدهش ــة (8 4ه ــ) ال ــذي ّ
عرفها
بأنه ــا «حك ــم كل ــي ي ــنطبق عل ــى جمي ــع جزئيات ــه ُلتتعرف
ُ
أحكامه ــا من ــه»(.)2

ث ــم انتص ــر اإلم ــام اب ــن نجي ــم (969ه ــ) الحنف ــي له ــذه
العب ــارة؛ فع ـ ّـرف القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا« :حك ــم كل ــي
ُ
أحكامها
يـنطبق على جميع جزئياته أو أكثـرهاُ ،لت ْع َرف
من ــه»( ) .ونظ ـ ًـرا ملكان ــة اب ــن نجي ــم العلمي ــة ،وق ـ ّـو ِة تأثي ــر
كتابه «األشباه والنظائر» في تدوي ــن القواعد الفقهية،
ً
وخصوص ــا ف ــي املذه ــب الحنف ــي قب ــل ظه ــور مجل ــةاألح ــكام العدلي ــة العثمان ــية( )4وبعده ــا-؛ فق ــد ش ــاعت
ّ
()5
عب ــارة «حك ــم كل ــي» ف ــي تعريف ــات املؤلفي ــن م ــن بع ــده
إل ــى الي ــوم ،منا ع ـ ًـة عب ــا ات أخ ــرى أس ــبق منه ــا ً
من ــا
ِز
ز
ر ٍ
ّ
ً
وأكم ــل دالل ــة كـ ـ «األم ــر الكل ــي» و«كل كل ــي» و«قضي ــة
كلي ــة».
ّ
َ
أصحاب هذه التعريفات اطلعوا
وقد حدث هذا مع ّأن
( ) التفتازانـي ،شرح التلويح على التوضيح ،ج  ،ص. 5
( )2ابــن خطيــب الدهشــة ،مختصــر مــن قواعــد العالئــي وكالم
األســنوي ،ج  ،ص.64
( ) ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.22
( )4باعتبــار أن القواعــد الفقهيــة الت ــي تصــدرت مجلــة األحــكام
ً
ً
أساســا مــن أشــباه ابــن نجيــم.
العدليــة مأخــوذة
( )5يـنطبق هذا على الحموي وعلى الخادمـي أيضا ،انظر :الحموي،
غمــز عيــون البصائــر ،ج  ،ص  ،5الخادمــي ،منافــع الدقايــق
فــي شــرح مجامــع الحقايــق ،مخطــوط معــروض علــى موقــع جوجــل
 ،https://books.google.com.om/booksص. 05
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عل ــى تعري ــف اإلم ــام ت ــاج الدي ــن الس ــبكي( ) ( ه ــ)
للقاعدة بأنها «األمر الكلي الذي ي ــنطبق عليه جزئيات
كثي ــرة يفه ــم أحكامه ــا منها»( ،)2حيث وصفه ــا بأنها ٌ
«أمر
ّكل ــي» ،وبغ ـ ّ
ـض النظ ــر ع ــن املآخ ــذات األخ ــرى( ) الت ــي ال
تعن ــينا هن ــا؛ ف ــإن اإلمام ابن الس ــبكي لم يقع في إش ــكال
تعري ــف القاع ــدة بالجزء م ــن كل ماهيتها.
ب ــل إن اإلم ــام ّ
املق ــري ( 58ه ــ) املالك ــي ْ
قبلهم ــا كان ق ــد
ٌّ ّ
«كل كل ــي ه ــو أخ ــص م ــن األص ــول
ع ـ ّـرف القاع ــدة بأنه ــا
وس ــائر املعان ــي العقلي ــة العام ــة ،وأع ــم م ــن العق ــود
وجمل ــة الضواب ــط الفقهي ــة الخاص ــة»( ،)4فل ــم يق ــع ف ــي
ذل ــك اإلش ــكال أيض ــا ،ألن لف ــظ «كل» ش ــامل ألركان
ً
مفتقرا إلى
املوض ــوع املع ـ َّـرف ،كلف ــظ «األم ــر» ،وإن كان
الدق ــة مثل ــه ،ولكنهما عل ــى أي حال مطابقان للموضوع
ً
املع ـ َّـرف وليس ــا ج ـ ً
ـزءا م ــن ماهيت ــه ،خالف ــا مل ــن وقعوا في
ه ــذا اإلش ــكال كالتفتازان ــي واب ــن خطيب الدهش ــة وابن
ُ
بيان ــه ً
تباع ــا.
نجي ــم والحم ــوي والخادم ــي ،كم ــا سيأت ــي
املطلب الثانـي :عند املعاصريـن:
لو أن هذا اإلش ــكال وقف عند أولئك العلماء القدامى
دون أن يتابعهم فيه كثي ٌـر من املعاصريـن؛ لهان ُ
األمر،
( ) وقــد صـ ّـرح بذلــك ابــن نجيــم ُ
نفســه ،فقــال...« :وأن املشــايخ
الك ـرام قــد ألفــوا لنــا مــا بي ــن مختصــر ومطـ ّـول مــن متــون وشــروح
وفتــاوى ،واجتهــدوا فــي املذهــب والفتــوى وحــرروا نقحــوا ،شــكر هللا
ســعيهم ،إال أن ــي لــم أر لهــم كتابــا يحكــي كتــاب الشــيخ تــاج الدي ــن
الســبكي الشــافعي مشــتمال علــى فنــون فــي الفقــه» ،ابــن نجيــم،
األشــباه والنظائــر ،ط  ،ص. 4
( )2ابن السبكي ،األشباه والنظائر ،ج  ،ص .
( ) وهــو ّأن اســتعمال اإلمــام ابــن الســبكي للفــظ «األمــر» لــم يكــن
ً
=موفقــا تمامــا ،ألنــه لفــظ مشــكل متعــدد املعان ــي يشــوبه اإلبهــام،
بحيــث ال يحضــر فــي ذهــن الســامع لــه معنــى ّ
معيــن يمكنــه تصـ ّـو ُره بــال
ً
ً
واضحــا ،إذ
إشــكال .كمــا ّأن فــي قولــه« :ي ــنطبق عليــه جزئيــات» خلــال
جعــل الجزئيــات هــي املنطبقــة علــى القاعــدة الت ــي عب ــر عنهــا باألمــر
الكلــي ،والصحيــح هــو العكــس؛ فالقاعــدة هــي الت ــي تنطبــق علــى
جزئياتهــاْ ،
لكونهــا كليـ ًـة؛ في ــنتقل ُ
حكمهــا الكلــي إلــى كل فــرع جزئــي
مــن فروعهــا ،ليتعلــق بــه حكـ ٌـم جزئــي .وهــذه هــي طبيعــة كل مفهــوم
ّ
أو معنــى كلــي مجــرد فــي انطباقــه علــى جزئياتــه العمليــة فــي الواقــع،
وهــو مــا انتبــه إليــه مــن بعــده اإلمـ ُ
ـام التفتازان ــي؛ فقــال« :ي ــنطبق علــى
ِ
جزئياتــه» ،وعلــى نهجــه ســار مصنفــو كتــب القواعــد الفقهيــة ِمــن
بعــده ،وهــو عي ــن الصــواب.
(ّ )4
املقري ،القواعد ،ج  ،ص.2 2
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باعتب ــار ّأن ذل ــك ج ــزء م ــن تـ ـراثنا ش ـ ُ
ـابه م ــا ش ــابه ِم ــن
ٌ
اجتهاد بش ــر ٌّي ،وكان من املفت ــرض
أخطاء ال يخلو منها
أن يتالفاه ــا م ــن ج ــاءوا بعده ــم بالتحقي ــق والتمحيص
واملراجع ــة ،ولك ـ ّـن ذل ــك ل ــم يح ــدث ف ــي الواق ــع ،ب ــل إن
ـتمر وامت ــد مع بعض أش ــهر ّ
ه ــذا الخط ــأ قد اس ـ ّ
الكتاب
ُ
ْ
اتجاهي ــن
مواقفه ــم بي ــن
املعاصري ــن الذي ــن تـ ـراوحت
اثنـين:
َ
ُ
الفريق األول املستعملي ــن لعبارة
أصحابه
اتج ــاه واف ــق
ّ
«أم ــر كل ــي» و«كل كل ــي» و«قضي ــة كلي ــة» و«أص ــول
كلي ــة»( ،)5وم ــا وافقه ــا م ــن العب ــارات القابلة الست ــيعاب
أركان املع ـ َّـرف ،متجنبي ــن بذل ــك عب ــارة التفتازان ــي وابن
جنبه ــم الوق ـ َ
نجي ــم؛ بم ــا ّ
ـوع ف ــي ذل ــك اإلش ــكال.
ُ
أصحاب ــه الفري ـ َـق الثان ــي ،إم ــا
واتج ـ ٌـاه مخال ــف واف ــق
الحرف ــي واملتابع ــة وه ــذا ن ـ ٌ
بمج ــرد النق ــل ْ
ـادر ،كالش ــيخ
عب ــد الكري ــم زي ــدان ال ــذي اكتف ــى بنق ــل تعري ــف اب ــن
نجي ــم ْ
بحرف ــه ،وعرض ــه دون مالحظ ــة أو اس ــتدراك()6؛
حتم ــا ت ـ َ
ـزكيته وت ـ َ
بم ــا يعن ــي ً
ـرجيحه ل ــه عل ــى غي ــره م ــن
التعريف ــات املخالف ــة دون اعتـ ـراض.
أو بصياغ ــة تعري ــف خ ــاص ي ــنص بلفظ ــه عل ــى عب ــارة
«الحك ــم الكل ــي» ف ــي مفتتح ــه ،كالش ــيخ مح ــمد الروكــي
ال ــذي ع ــرف القاعدة الفقهية بأنها« :حكم كلي مس ــتند
إل ــى دلي ــل ش ــرعي مص ــوغ صياغ ــة تجريدي ــة محكم ــة،
منطب ــق عل ــى جمي ــع جزئيات ــه عل ــى س ــبيل االط ـراد،
أو األغلبي ــة»( ) .وه ــذا يق ــال في ــه م ــا قي ــل ف ــي تعريف ـ ْـي
ْ
اإلمامي ــن التفتازان ــي واب ــن نجي ــم ،ألن مجارات ــه لهم ــا ف ــي
افتت ــاح تعريف ــه بعبارتهما نفس ــها ،يجعله عرضة للنقد
َّ
املوج ــه إليهم ــا.
أو بصياغ ــة تعري ــف خ ــاص أيض ــا ،ولكن ــه ي ــنص عل ــى
ُ ً
أعظمها زلة،
الحك ــم دون وص ــف الكلي ــة ،وهذا األخي ــر
كالش ــيخ أحم ــد الن ــدوي ال ــذي عمد في تعريف ــه للقاعدة
( )5انظــر :الزرقــا ،أحمــد ،شــرح القواعــد الفقهيــة( ،والتعريــف
البنــه مصطفــى الزرقــا) ،ص ، 4النــدوي ،القواعــد الفقهيــة،
ص ،45شبي ــر ،القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة فــي الشــريعة
اإلســالمية ،ص ، 8الدوســري ،املمتع في القواعد الفقهية ،ص .
( )6انظر :زيدان ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،ص.86
( ) الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي ،ص.48
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مجلة بحوث الشريعة

الفقهي ــة إل ــى اس ــتبدال عب ــارة «حك ــم كل ــي» بعب ــارة
«حك ــم ش ــرعي» ،فق ــال إنه ــا« :حك ـ ٌـم ش ـ ٌّ
ـرعي ف ــي قضي ــة
أغلبي ــة يتع ــرف منه ــا أح ــكام م ــا دخ ــل تحته ــا»( ) ،فنف ــى
ً
موضوعا
صف ــة الكلية عنه ــا بكال االعتبارْي ــن :باعتبارها
للتعري ــف ،وباعتبا ه ــا ً
ركنا م ــن أركان املوضوع َّ
املعرف.
ر
وواض ــح ج ـ ًّـدا م ــن خ ــالل تقيي ــده للقضي ــة بوص ــف
ُ
األغلبي ــة أخ ــذه بـ ـرأي اإلم ــام الحم ــوي ال ــذي س ــار علي ــه
ف ــي نف ــي صف ــة الكلي ــة ع ــن القاع ــدة .وه ــو م ــع ذل ــك ل ــم
ُ
ـف إق ـرا َره بوج ــود ه ــذا الخل ــل؛ فس ــعى إل ــى التم ــاس
يخ ـ ِ
ـذر ألصحاب ــه بمحاول ــة تس ــويغ تعريف ـ ْـي التفتازان ــي
عـ ٍ
واب ــن نجي ــم ،بقول ــه« :إن بعضه ــم كالتفتازان ــي واب ــن
نجيم وغي ــرهما ّ
عرفوا القاعدة بالحكم ،فهذا التعبي ــر
َ
معظم القضي ــة َّ
وأهم ما
س ــليم م ــن حيث ك ــون الحك ـ ِـم
فيه ــا ،ألن ــه مناط الفائدة ومن ــاط التصديق والتكذيب،
ث ــم إن وج ــوده يس ــتلزم وج ــود الطرفي ــن :املحك ــوم ل ــه
ْ
واملحك ــوم علي ــه ،ولكن ــه ال ُيفص ــح ع ــن املعن ــى الكام ــل
للقاع ــدة»(.)2
ْ
ُ
لتعريف صي ــغ لغاية
وكالم ــه ه ــذا ال وج ــه ل ــه ،إذ كي ــف
ٍ
ُ
صاحبه
كش ــف ماهي ــة ال�ش ــيء املع ـ َّـرف أن يقتصر في ــه
عل ــى رك ــن واح ــد م ــن أركان ــه دون أن ُيفص ــح ع ــن املعن ــى
الكام ــل ملوضوع ــهُ ،ويغف ــل ركن ــين م ــن أركان ــه الثالث ــة
التـي ال يستقيم ُ
قوامه الذاتـي املاهوي إال بها مجتمعة،
بتعل ــة أن الرك ــن املذك ــور هو «معظ ــم القضية وأهم ما
ّ ً ً
ممث ــال فع ــال
فيه ــا»! فحت ــى ل ــو كان املذك ــور ف ــي التعري ــف ِ
ملعظ ــم أركان ــه؛ ف ــإن غي ـ َـر ذل ــك املعظ ــم -ول ــو كان أدن ــى
أهمي ــة من ــه -ه ــو بالض ــرورة جزء ال يتجزأ م ــن املوضوع
ُ
ال يص ــح إس ــقاطه م ــن املحم ــول.
وقريب من هذا كان موقف الشيخ يعقوب الباحسي ــن
ال ــذي أق ــر بوج ــود ه ــذا اإلش ــكال ،ولكن ــه ف ــي الوق ــت
نفس ــه ح ــاول التم ــاس ع ــذر ألصحاب ــه أيض ــا ،فق ــال:
ُ
«وأم ــا التعبي ــر بالحك ــم فإن ــه ،وإن ف ِ ّس ــر ب ــأن امل ـراد
من ــه القضي ــة ،عل ــى س ــبيل التج ـ ّـوز ،بإط ــالق الج ــزء
عل ــى ال ــكل ،وباعتب ــار أن الحك ــم أه ــم أج ـزاء القضي ــة،
ألن ــه ال ــذي ي ـ ّ
ـنصب عليه التصدي ـ ُـق والتكذي ـ ُـب ...إال ّأن
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التعبي ــر بالقضي ــة أت ـ ّـم وأش ــمل ،لتناولها جمي ـ َـع األركان
عل ــى وج ــه الحقيق ــة ،مم ــا يـرش ــح أولوي ــة اس ــتعمال
القضي ــة»( ).
ولك ـ ّـن ه ــذا الع ــذر ال ــذي التمس ــه الش ــيخ الباحسي ــن
ال ُيس ــعف ه ــؤالء ف ــي تس ــويغ م ــا وقع ــوا في ــه م ــن خل ــل،
ألن الع ــدول ع ــن الحقيق ــة إل ــى املج ــاز -س ــواء لعالق ــة
الجزئي ــة أو غي ــرها م ــن العالئ ــق املس ـ ّـوغة للجن ــوح
إل ــى املج ــاز -إنم ــا يص ــح ف ــي الس ــياقات البيان ــية العام ــة
والس ــياقات الش ــارحة واملفس ــرة للتعريف ــات ،ال ف ــي
ٌ
صياغ ــة التعري ــف نفس ــه ال ــذي ه ــو كش ــف ملاهي ــة
املوض ــوع ف ــي املحم ــول بح ــدود منتق ــاة يج ــب أن تك ــون
ًّ
ف ــي غاي ــة اإلح ــكام واإلتقان ،ال دالة علي ــه بداللة الجزء
عل ــى ال ــكل املجازي ــة.
وإن كان الش ــيخ الباحسي ــن قد ر ّجح الرأي املخالف في
النهاي ــة ول ــم يتب ـ ّـن عب ــارة الفري ــق األول؛ ف ــإن ذل ــك لي ــس
ً
كافيا في مقام شرعي مهم ودقيق كهذا ،وقد كان أجدر
ب ــه وبغي ــره م ــن ه ــؤالء املش ــائخ األج ــالء التصري ـ ُـح ب ــأن
اخت ــيار بع ــض املصنفي ــن بداي ــة م ــن اإلم ــام التفتازان ــي
ً
موفق ــا ،وتوجي ـ ُـه أنظ ــار الدارسي ــن وأه ــل
ل ــم يك ــن
االختص ــاص إل ــى موض ــع الخل ــل ،والعم ــل ف ــي املقاب ــل
عل ــى مراجعت ــه وتصويب ــه مهم ــا ش ــاع وانتش ــر ف ــي كت ــب
ُ
القواع ــد الفقهي ــة ،ومهم ــا ارتفع ــت مكان ــة أصحاب ــه
َ
العلمي ــة ،ألن الح ــق يعل ــو وال ُيعل ــى علي ــه ،واالس ــتمر ُار
ف ــي التم ــاس األع ــذار ف ــي مواض ــع األخط ــاءِ ،من ش ــأنه أن
يطي ــل ف ــي عمر الخط ــأ ّ
ويقوي ــه ليظل مج ــاورا للصواب،
ب ــل مناز ًع ــا ل ــه عل ــى ال ــدوام بغي ــر وج ــه ح ــق ،ويجع ــل
ً
اتجاه ــا ً
قائم ــا بذات ــه ل ــه
ـف
م ــن ه ــذا الط ــرف املخال ـ ِ
أنص ــا ُره املنافح ــون ،والح ــال أن ــه ال يمث ــل ف ــي الواق ــع إال
موقف ــا أخط ــأ في ــه ُ
أحده ــم ،ث ــم وج ــد م ــن يتلقف ــه من ــه
دون تمحي ــص؛ ليصب ــح االتج ــاه الواح ــد اتجاهي ــن،
ْ
صوابي ــن.
والص ــواب الواح ــد

***

( ) الباحسيـن ،القواعد الفقهية ،ص .

محمد الحاج سالم

املبحث الثالث:
إشكالية داللة ّ
الكلية في تعريف القاعدة
الفقهية
نظ ـ ًـرا لتأخ ــر صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة تار ًّ
يخي ــا؛
ف ــإن لف ــظ «الكلي ــة» ل ــم يك ــن ذا منش ــأ فقه ــي ،ب ــل كان
مس ــبوقا باس ــتعماالت املناطق ــة واألصوليي ــن ،لذل ــك
كان لزام ــا تعق ــب داللته عند هؤالء أوال قبل اس ــتعمال
فقه ــاء القواع ــد ل ــه.
فلف ــظ الكلي ــة ف ــي أصل ــه ه ــو مص ــدر اصطناع ــي مص ــوغ
م ــن لف ــظ ّ
«كل» ال ــذي ع ـ ّـده األصولي ــون ِم ــن ألف ــاظ
العم ــوم ال ــدال عل ــى ش ــموله ألف ـراده واس ــتغراقه له ــا
اس ــتغر َ
اق الجن ــس ألف ـراده املنضوي ــة في ــه ،بش ــرط أن
تك ــون تل ــك األف ـر ُاد متع ــددة ،وموج ــودة ف ــي الواق ــع،
ألن اللف ــظ الع ــام -ه ــو كغي ــره م ــن ألف ــاظ ال ــدالالت
األصولي ــة -ج ــاء لتفسي ــر ألف ــاظ النص ــوص الش ــرعية،
وه ــو املعن ــى ُ
نفس ــه ال ــذي ج ــرى عل ــى ألس ــنة املناطقة في
استعمالهم للفظ الكلية بداللة الشمول املستغرق( )،
لك ــن م ــع ف ــارق ْ
حص ــره ف ــي التص ــور الذهن ــي املج ــرد ،إذ
ِ
ال ُيشت ــرط عنده ــم ف ــي اللف ــظ الكل ــي أو الع ــام أن يكون
ش ــامال ألف ـراد أو جزئيات متع ــددة( ،)2وال حتى أن يكون
ل ــه انع ــكاس ف ــي الواق ــع( ) ،ألن وظيف ــة املنط ــق تهذي ـ ُـب
َ ُ
الذه ــن لتنضب ــط حركت ــه خ ــالل انتقال ــه م ــن املعل ــوم
إل ــى املجه ــول ف ــي مج ــال التص ــور املج ــرد ،ال التوص ــل
إل ــى أح ــكام عملي ــة ضابط ــة للس ــلوك ف ــي الواق ــع .وه ــذا
الف ــارق امله ــم ه ــو بالتأكي ــد ٌ
مانع من اس ــتصحاب املعنى
املس ـ َ
ـتعمل عن ــد املناطق ــة لالس ــتفادة من ــه أو البن ــاء
علي ــه ف ــي دالل ــة الكلي ــة ف ــي القاع ــدة الفقهي ــة.
ّ
( ) عـ ّـرف اإلمــام الغزالــي الكلــي بقولــه ...« :والكلــي :هــو الــذي ال يمنــع
نفـ ُ
ـس تصــور معنــاه عــن وقــوع الشــركة فيــه .فــإن امتنــع ،امتنــع
بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه ومقت�شــى لفظــه ،كقولــك اإلنســان
والفــرس والش ــجر .وهــي أســماء األجنــاس واألنــواع واملعان ــي الكليــة
العامــة» ،الغزالــي ،معيــار العلــم فــي فــن املنطــق ،ص .45
( )2كلفــظ «الشــمس» هــو لفــظ عــام كلــي فــي املنطــق ،مثــل الرجــل
وامل ـرأة والبيــت والحجــر ...مــع أن هــذه األلفــاظ أفرادهــا متعــددة
ً
واقعــا ،بخــالف الشــمس فــال.
( ) فلفــظ العنقــاء مثــال ،هــو لفــظ عــام شــامل ألف ـراده متصــف
بالكليــة باعتبــاره ً
نوعــا ،تمامــا كألفــاظ الرجــل والفــرس والكتــاب...
مــع أن هــذه لهــا أفـراد (أو مصاديــق) فــي الواقــع ،بخــالف العنقــاء؛ فــال
مصــداق (أو مــا ُ
صدقــات) لهــا فــي الواقــع.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

املطلب األول :داللة الكلية األصيلة:
اتفق ــت كلم ــة العلم ــاء أصوليي ــن وفقه ــاء لع ــدة ق ــرون
قب ــل الق ــرن الح ــادي عش ــر الهج ــري عل ــى أن القاع ــدة
ـات كثي ــرة راجع ــة إليه ــا
الكلي ــة ه ــي املس ــتوعبة لجزئي ـ ٍ
ً
وحكم ــا ،س ــواء كان ــت قاع ــدة أصولي ــة أو
انتم ـ ًـاء
ّ ً
فقهي ــة ،وه ــذا معن ــى ْ
كو ِنه ــا كلي ــة عنده ــم ،وه ــو املعن ــى
األصي ــل املتع ــا َرف علي ــه ،بغ ــض النظ ــر ع ــن صفة ذلك
ً
االست ــيعاب عم ــا إذا كان ش ــامال ش ــمول االس ــتغراق،
أو أن ــه است ــيعاب أكث ــري ال اط ـرادي .ولذل ــك فإنه ــم
ل ــم يختلف ــوا أب ـ ًـدا ف ــي أن ــه م ــا م ــن قاع ــدة فقهي ــة إال وه ــي
تنط ــوي عل ــى حك ـ ٍـم كل ــي ،فانطواؤه ــا عل ــى ه ــذا الحك ــم
الكل ــي يـنبن ــي عل ــى كونه ــا ه ــي ذاته ــا تتص ــف بالكلي ــة
ابت ـ ً
ـداء(.)4
وه ــذا أم ــر واض ـ ٌـح ومفه ــوم ،ب ــل ه ــو أم ـ ٌـر الزم ول ــواله مل ــا
ً
كان هن ــاك حاج ــة لصياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة أص ــال،
َ
ومل ــا كان له ــا فائ ــدة عملي ــة ف ــي االجتهاد الفقه ــي ،فما من
قاع ــدة إال وه ــي تش ــتمل عل ــى م ــا ال يتناه ــى م ــن املس ــائل
العملي ــة ،بع ـ ُ
ـض تل ــك املس ــائل راج ـ ٌـع إليه ــا بالفع ــل،
ً
باعتباره ــا ق ــد وقع ــت فع ــال ،وبعضه ــا اآلخ ــر راج ــع إليه ــا
بالق ــوة ،باعتباره ــا ل ــم تح ــدث بعد ولكنها قابل ــة للوقوع
ُ َّ
مسائل متوقعة
وستحدث في الواقع على أي حال ،فهي
ليس ــت َّ
متوهم ــة ،وعن ــد حدوثه ــا ف ــي واق ــع املكلفي ــن؛
س ــتكون القاع ــدة ش ــاملة له ــا ولحكمه ــا بالفع ــل .وه ــذا
م ــا يفس ــر الق ــو َل بأنه ــا مس ـ ُ
ـائل كثي ــرة المتناهي ــة ،فه ــي
ليس ــت قاص ــرة عل ــى م ــا عرفن ــاه منه ــا مم ــا وق ــع فع ــال،
َ
وه ــذا ب ــدوره يفس ــر كلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة؛ وم ــن ث ــم
قد َرته ــا عل ــى است ــيعاب الف ــروع الكثي ــرة الالمتناهي ــة.
كلي ــة القاع ــدة خ ـ ُ
وال يق ــدح ف ــي ّ
ـروج بع ــض الف ــروع عنه ــا
ّ
باالستثناء منها ،فسواء كانت القاعدة الفقهية مطردة
مس ــتغرقة ل ــكل فروعه ــا ل ــم يط ـرأ عليه ــا أي اس ــتثناء ،أو
كان ــت أكث ــرية تط ـرأ عليه ــا بع ــض االس ــتثناءات؛ فه ــي ف ــي
كلتا الحالت ــين متصفة بالكلية ملجرد رجوع فروع كثيـرة
( )4فقــد ســبق أن تدارســنا هــذا اإلشــكال فــي املســألة الســابقة
وتجازنــاه باســتنتاج أن القاعــدة تتصــف بالكليــة وتتضمــن ً
حكمــا
ًّ
كليــا ،ال أنهــا هــي ذاتهــا حكـ ٌـم كلــي.
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إليه ــا .إذ ال ت ــالزم بي ــن صف ــة الكلي ــة وصف ــة االط ـراد( )،
ب ــل ق ــد تك ــون القاع ــدة أكث ــرية غي ــر مط ــردة ،وه ــي م ــع
ذل ــك كلية.
 دالل ــة الكلي ــة األصيل ــة عن ــد السابقي ــن م ــنالعلم ــاء املتأخري ــن :دالل ــة الكلي ــة به ــذا املعن ــى معل ــوم
ل ــم يك ــن في ــه إش ــكال أب ــدا عن ــد العلم ــاء السابقي ــن من
املتأخري ــن ،فق ــد ص ـ ّـرح ب ــه علم ــاء كث ــر منه ــم اإلم ــام
ّ
ّ
«...ألن األم ـ َـر الكل ـ َّـي إذا
الش ــاطبي ( 90ه ــ) ف ــي قول ــه:
ّ
ُّ ُ
ثب ــت كل ًّي ــا؛ فتخل ــف بع ــض الجزئي ــات ع ــن مقت�ش ــى
ّ
الكل ــي ال ُيخرج ــه ع ــن كون ــه ًّ
كلي ــا .وأيض ــا ف ــإن الغال ــب
األكث ــري معتب ــر ف ــي الش ــريعة اعتب ــار الع ــام القطع ــي؛
ألن املتخلفات الجزئية ال ي ــنتظم منها كلي يعارض هذا
الكل ــي الثاب ــت»(.)2
وقب ــل اإلم ــام الش ــاطبي كان اإلم ــام ش ــهاب الدي ــن
القراف ــي (684ه ــ) ق ــد ص ـ ّـرح بنس ــبة وص ــف الكلي ــة
لعم ــوم القواع ــد الفقهي ــة ف ــي مقدم ــة فروق ــه ،فق ــال:
«إن الش ــريعة املحمدي ــة اش ــتملت عل ــى أص ــول وف ــروع،
وأصوله ــا قس ــمان أحدهم ــا املس ــمى بأص ــول الفق ــه...
والقسم الثان ــي قواعد كلية فقهية جليلة كثي ــرة العدد
وحكم ــه،
عظيم ــة امل ــدد مش ــتملة عل ــى أس ـرار الش ــرع ِ
ل ــكل قاع ــدة م ــن الفروع في الش ــريعة م ــا ال يح�شى ،ولم
ُيذك ــر منه ــا �ش ــيء ف ــي أص ــول الفق ــه»( ).
وه ــذا أم ـ ٌـر جل ـ ّـي ال ج ــدال في ــه وال إش ــكال ،فالقاع ــدة
ً
ّ
إن ل ــم تك ــن كلي ــة؛ فس ــيتعذر تخري ـ ُـج تل ــك الجزئي ــات
الالمتناهي ــة عليه ــا .ولذل ــك ال نج ــد ل ــدى كب ــار العلم ــاء
التـ ـز ًاما مط ـ ً
ـردا ْ
بقي ـ ِـد أي ن ــوع م ــن أن ــواع القواع ــد
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( ) فصفــة االط ـراد تتحقــق فــي بعــض القواعــد الت ــي لــم تط ـرأ عليهــا
اســتثناءات ،وال تتحقق في البعض اآلخر الت ــي طالتها االســتثناءات،
فكانــت أكث ــرية غي ــر مطــردة ،وهــي مــع ذلــك كليــة.
( )2الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،ج ،2ص. 64
( ) كمــا صـ ّـرح بصفــة الكليــة فــي القاعــدة الفقهيــة -فــي ســياق تنويهــه
بمكانــة القواعــد وفضلهــا علــى الفقيــه -فقال...»:ومــن جعــل ُيخـ ّـرج
الفــروع باملناســبات الجزئيــة دون القواعــد الكليــة ،تناقضــت عليــه
الفــروع واختلفــت ،وت ـزلزلت خواطــره فيهــا واضطربــت ،وضاقــت
نفســه لذلــك وقنطــت ،واحتــاج إلــى حفــظ الجزئيــات الت ــي ال تتناهــى،
وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها» ،القرافي ،الفروق،
ج ،ص .
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الفقهي ــة( )4دون غي ــره بوص ــف الكلي ــة ،س ــواء كان ــت
كب ــرى أو مندرج ــة أو مس ــتقلة ،ب ــل ه ــم يحرص ــون عل ــى
وص ــف القواع ــد غي ــر الكب ــرى أيض ــا بأنه ــا ّ
كلي ــة ،بم ــن
فيه ــم أصح ــاب كتب «األش ــباه والنظائر» الت ــي نضجت
فيه ــا القواع ــد الفقهي ــة وه ــي م ــن أه ــم مراجعه ــا.
فاإلم ــام اب ــن الس ــبكي ( ه ــ) بع ــد أن ع ـ ّـرف القاع ــدة
بأنه ــا «األم ــر الكل ــي ال ــذي ي ــنطبق علي ــه جزئي ــات كثي ــرة
يفه ــم أحكامه ــا منه ــا» ق ــال فيه ــا« :ومنه ــا م ــا ال يخت ــص
بب ــاب كقولن ــا :اليقي ــن ال ي ــرفع بالش ــك ،ومنه ــا م ــا
يخت ــص ،كقولن ــا :كل كف ــارة س ـ ُـببها معصي ــة فه ــي عل ــى
الف ــور ،والغال ــب فيم ــا اخت ــص بب ــاب وقص ــد ب ــه نظ ــم
ً
ص ــور متش ــابهة أن ُيس ــمى ضابط ــا»( ،)5فل ــم يف ــرق بي ــن
القواعد الكبـرى التـي ّ
عبـر عنها بـ«ما ال يختص بباب»،
والضواب ــط الت ــي ّ
عب ــر عنه ــا بـ ـ «م ــا يخت ــص ب ــاب»؛ فه ــي
عن ــده كله ــا أم ــور كلي ــة ي ــنطبق عليه ــا جزئي ــات كثي ــرة.
وذلك ألن هذه األمور الكلية تختلف فيما بي ــنها في ْ
قدر
س ــعتها للف ــروع ،ال ف ــي اتصافه ــا بالكلي ــة الت ــي ه ــي وصف
ً
ً
تفريعا من الثان ــية
جميعا ،فاألولى أوسع
مشت ــرك بي ــنها
وتنطب ــق عل ــى فروع أكث ــر ،ولكنها كلها كلي ــة ،فليس منها
م ــا ي ــنطبق عل ــى ف ــرع واح ــد أو حت ــى عل ــى ف ــروع قليل ــة؛
لتفق ــد وص ــف الكلي ــة.
واإلم ــام الس ــيوطي ( 9ه ــ) جع ــل قس ـ ًـما كام ــال م ــن
كتاب ــه الشهي ــر «األش ــباه والنظائ ــر» تح ــت عن ــوان
«الكت ــاب الثان ــي :ف ــي قواع ــد كلي ــة يتخ ــرج عليه ــا م ــا ال
ي ــنحصر م ــن الص ــور الجزئية»( ،)6م ــع أن هذه القواعد
الت ــي عرضه ــا ليس ــت م ــن الخم ــس الكب ــرى ،ب ــل ه ــي
أضي ــق منه ــا است ـ ً
ـيعابا للجزئي ــات ،وق ــد ذك ــر أربعي ــن
قاع ــدة ،منه ــا« :االجته ــاد ال ُينقض باالجته ــاد» ،و«التابع
تاب ــع» ،و«تصرف اإلم ــام منوط باملصلحة» ،و«الحدود
تس ــقط بالش ــبهات» ،و«الخ ـراج بالضم ــان» ،و«ال
ي ــنسب للس ــاكت ق ــول» ،و«م ــن اس ــتعجل ال�ش ــيء قب ــل
أوان ــه عوق ــب بحرمان ــه» ...ولي ــس بي ــن ه ــذه القواع ــد
قاع ــدة واح ــدة كب ــرى ،ب ــل بعضه ــا مندرج ــة ف ــي قاع ــدة
( )4وهــي« :القواعــد الفقهيــة الكب ــرى» و»القواعــد الفقهيــة
املندرجــة» والقواعــد الفقهيــة املســتقلة».
( )5ابن السبكي ،األشباه والنظائر ،ص .
( )6السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص . 0

محمد الحاج سالم

كب ــرى ،وبعضه ــا مس ــتقلة.
قس ــم َ
واإلم ــام اب ــن نجي ــم ّ
كتاب ــه إلى س ــبعة فن ــون ،أفرد
الف ــن األول منه ــا مل ــا س ــماه بـ ـ «القواع ــد الكلي ــة» ،أورد
فيه كل القواعد الكب ــرى( ) منها وغي ــر الكبـرى( ،)2حيث
أطلق وصف الكلية على كل هذه القواعد بال استثناء.
ثم قال في بداية النوع الثان ــي من هذا الفن األول -قبل
أن يشرع في بسط القواعد غي ــر الكب ــرى« -واآلن نشرع
ف ــي الن ــوع الثان ــي م ــن القواع ــد ف ــي قواع ــد كلي ــة يتخ ــرج
عليه ــا ما ال ي ــنحصر من الص ــور الجزئية»( ).
والش ــيخ عل ــي حي ــدر(- )4م ــن العلم ــاء العثمانـيي ــن
املشرفيـن على مجلة األحكام العدلية وأشهر ّ
شراحها-
أك ــد ه ــذا املعن ــى َ
نفس ــه وبن ــى علي ــه َ
كالم ــه ف ــي ش ــرحه
للمجل ــة ،فق ــال« :وال ش ــك أن اإلحاط ــة بجميع الفتاوى
الت ــي أفت ــى به ــا علم ــاء الس ــادة الحنفي ــة ف ــي العص ــور
املاضي ــة عسي ــر للغاي ــة ،وله ــذا جم ــع اب ــن نجي ــم رحم ــه
هللا تعال ــى كثيـ ـرا م ــن القواعد الفقهية واملس ــائل الكلية
املن ــدرج تحته ــا ف ــروع الفق ــه ،ففت ــح بذل ــك باب ــا يس ــهل
التوص ــل من ــه إل ــى اإلحاط ــة باملس ــائل»( ،)5حي ــث وص ــف
تل ــك املس ــائل -الت ــي هي ف ــي املجلة ضوابط فقهي ــة -بأنها
كلي ــة من ــدرج تحته ــا ف ــروع الفق ــه؛ بم ــا يعن ــي أن معي ــار
الكلي ــة عن ــده ه ــو ان ــدراج الف ــروع ف ــي تلك املس ــائل الت ــي
ه ــي مع ــان أو مفاهي ــم جامع ــة له ــا ،ال أنه ــا مط ــردة أو
أكثـرية.
وقد كان ُ
كالم الش ــيخ مح ــمد خالد األتا�ش ــي -من شراح
املجل ــة املشهوري ــن أيض ــا -أوض ــح في بيان دالل ــة الكلية،
حي ــث ص ــرح ف ــي مقدم ــة ش ــرحه للمجل ــة بالق ــول...« :أن
املحققي ــن م ــن الفقه ــاء ق ــد أرجع ــوا املس ــائل الفقهي ــة
( ) وهــي عنــده« :ال ثــواب إال بالن ــية»« ،األمــور بمقاصدهــا»،
«اليقي ــن ال ي ــزول بالشــك» ،املشــقة تجلــب التـيسي ــر»« ،الضــرر
ي ـزال»« ،العــادة محكمــة» ،ابــن نجيــم ،األشــباه والنظائــر ،ص .
ُ
( )2وهــي الت ــي اصطلــح عليهــا فيمــا بعــد باســم «القواعــد املندرجــة،
أو القواعــد الصغــرى» ،و»القواعــد املســتقلة ،أو غي ــر الصغــرى».
( ) ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.89
( )4وهــو كمــا جــاء فــي غــالف املجلــة« :الرئيــس األول ملحكمــة التميي ــز
وأمي ــن الفت ــيا ووزي ــر العدليــة فــي الدولــة العثمان ــية ومــدرس مجلــة
األحــكام العدليــة بمدرســة الحقــوق باإلســتانة».
( )5حيدر ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،ج  ،ص. 0

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

إل ــى قواع ــد كلية كل منها ضابط وجامع ملس ــائل كثي ــرة،
وتلك القواعد مس ــلمة معتب ــرة في الكتب الفقهية ،ألن
مدل ــول قضاياه ــا يص ــدق بال ت ــردد ...لكن ربم ــا يعارض
بع ــض ف ــروع تل ــك القواع ــد أث ــر أو ض ــرورة أو قي ـ ٌـد أو
ُ
عل ــة مؤث ــرة تخرجه ــا عن االط ـراد؛ فتكون مس ــتثناة من
تل ــك القاع ــدة»( .)6فاالس ــتثناء الذي يط ـرأ على القاعدة
ُيخرجها عن االطراد ال عن الكلية ،بحيث تكون قاعدة
فقهي ــة أكث ــرية ال مط ــردة دون أن ي ــنال ذل ــك من كليتها.
-2دالل ــة الكلي ــة األصيل ــة عن ــد املعاصري ــن :كذل ــك
كان الحال مع أكث ــر املؤلفي ــن والباحثي ــن املعاصري ــن،
فالش ــيخ مصطف ــى الزرق ــا قال في وصف ــه لقواعد مجلة
األح ــكام العدلي ــة« :أم ــا قواع ــد املجل ــة فكله ــا قواع ــد
كلي ــة ذات صياغ ــة تش ــريعية فن ــية»( ) .وق ــال ف ــي موضع
ُ
آخ ــر بع ــده« :وبم ــا أن ه ــذه القواع ــد الكلية ق ــد أدخلت
ف ــي صل ــب املجل ــة ُ
وجعل ــت ج ـ ً
ـزءا منه ــا؛ ُعن ــي جمي ـ ُـع
ش ـ ّـراح املجل ــة بش ــرحها ش ــروحا متفاوت ــة ف ــي اإلس ــهاب
واالقتض ــاب ...ف ــإن دراس ــة ه ــذه القواع ــد الكلي ــة
وإيضاحها ،مما ُيعطي الدار َ
س ملكة فقهية عاجلة»(.)8
ومعل ــوم أن قواع ــد املجل ــة مختلط ــة ليس ــت م ــن ن ــوع
واح ــد ،فبعضه ــا كب ــرى مث ــل« :األم ــور بمقاصده ــا»،
و«اليقي ــن ال ي ــزول بالش ــك» ،و«الض ــرر يـ ـزال»(،)9
وبعضه ــا مندرج ــة مث ــل« :العب ــرة ف ــي العق ــود للمقاص ــد
واملعان ــي ال لأللف ــاظ واملبان ــي» ،و«األص ــل بق ــاء م ــا كان
عل ــى م ــا كان» ،و«الض ــرورات تبي ــح املحظ ــورات»(،) 0
ومنه ــا قواع ــد مس ــتقلة مثل« :إذا بط ــل األصل ُيصار إلى
الب ــدل» ،و«التص ــرف عل ــى الرعي ــة من ــوط باملصلح ــة»
و«الغ ــرم بالغنم»( ).
والش ــيخ مح ــمد صدق ــي البورن ــو س ـ ّـمى كتاب ــه «الوجي ــز
ف ــي إيض ــاح قواع ــد الفق ــه الكلي ــة» ،فوص ــف في ــه
( )6األتا�شي ،مـحمد خالد ،شرح املجلة ،ج  ،ص. 0
( ) الزرقا ،القواعد الفقهية ،ص .4
( )8الزرقا ،القواعد الفقهية ،ص.44
( )9انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص  ،4ص، 9
ص. 9
( ) 0انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،55ص ،8
ص. 85
( ) انظــر علــى التوالــي :الزرقــا ،القواعــد الفقهيــة ،ص ،28
ص ، 09ص .4
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مجلة بحوث الشريعة

القواع ــد كله ــا بالكلي ــة ف ــي العن ــوان نفس ــه ،وكتاب ــه
ش ــامل ملختل ــف أن ــواع القواع ــد الفقهي ــة الكب ــرى منه ــا
َ
َ
ً
وقيوداّ ...
وكرر
قواعد وضوابط
واملندرجة واملس ــتقلة،
عب ــارة «القواعد الفقهي ــة الكلية» في مقدمة أول طبعة
َ
ـتصحابه لدالل ــة
للكت ــاب أرب ــع م ـرات( ) ،بم ــا يفي ــد اس ـ
الكلي ــة ف ــي كل القواع ــد الفقهية ،وه ــو الصحيح املعتاد
ف ــي دالل ــة لف ــظ الكلي ــة.
املطل ــب الثان ــي :منش ــأ انح ــراف دالل ــة كلي ــة القاعدة
الفقهية:
ّ
َّ
ً
معلوم ــا ب ــل مس ــل ًما ل ــدى
لق ــد ظ ـ ّـل معن ــى الكلي ــة ه ــذا
جمي ــع املشتغلي ــن بالقواع ــد الفقهي ــة ،إل ــى أن ج ــاء
اإلم ــام الحم ــوي الحنف ــي ( 098ه ــ) ف ــي الق ــرن الح ــادي
َ
عش ــر الهج ــري؛ فنف ــى ع ــن القاع ــدة الفقهي ــة صف ــة
الكلي ــة ،ف ــي تعريف ــه له ــا -ف ــي ش ــرحه الشهي ــر ألش ــباه ابن
ّ
ٌ
«حكم أكث ــري ال كلي ،ي ــنطبق على أكث ــر
نجيم( -)2بأنها
ُ
أحكامه ــا من ــه»( ).
جزئيات ــه ُلتع ــرف
ً
منعرج ــا
وبقول ــه ه ــذا كان اإلم ــام الحم ــوي ق ــد أح ــدث
ح ـ َّـادا ف ــي فه ــم دالل ــة «الكلي ــة» ف ــي عالقته ــا بالقاع ــدة
الفقهية ،خصوصا وأنه ُ
شارح أشباه ابن نجيم الحنفي
املرج ــع األه ــم للقواع ــد الفقهي ــة عن ــد الحنفي ــة .ونظ ـ ًـرا
لتأخ ــره ف ــي الزم ــن ال ــذي ع ـ ّـز في ــه العلم ــاء املحقق ــون؛
ف ــإن ّ
املدون ــين املشتغلي ــن بالقواع ــد الفقهي ــة من بعده
م ــن الحنفي ــة وم ــن غي ــرهم -ل ــم يعمل ــوا عل ــى مراجعت ــهف ــي ه ــذا االنح ـراف ال ــذي أحدث ــه ،ب ــل ساي ــروه ف ــي فهم ــه
ه ــذا إل ــى ح ـ ّـد التكل ــف؛ بم ــا ش ــق ص ــف االتج ــاه الواحد
ف ــي ماهي ــة دالل ــة «الكلي ــة»ّ ،
ْ
وأدى إل ــى ظه ــور
اتجاهي ــن
اثن ــينُ :
أحدهم ــا يق ــول إن القواع ــد الفقهي ــة ّ
كلي ــة،
والثان ــي يق ــول إنه ــا أكث ــرية ،بع ــد أن كان الحدي ــث قب ــل
ّ
ذل ــك منحص ـ ًـرا ف ــي س ــؤالّ :
أي القواعد الفقهي ــة مطردة
ل ــم تط ـرأ عليه ــا اس ــتثناءات؛ لنعم ــل به ــا باط ـراد ب ــال
احتـ ـراز من جزئيات تختلف عن حكمها؟ ّ
وأيها أكث ــرية
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( ) البورنو ،الوجيـز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،ص .8 ،
( )2الــذي وصفــه محقــق مجمــوع العالئــي بقولــه« :وهــو شــرح
متــداول مشــهور بي ــن العلمــاء ملــا فيــه مــن الدقــة والتحقيــق»،
مقدمــة املحقــق ،ص.8
( ) الحموي ،غمز عيون البصائرـ ،ج  ،ص .5
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تختلف عن حكمها ُ
بعض املس ــائل الفقهية املس ــتثناة؛
ُ
لننتب ــه إليه ــا وال نج ــري عليه ــا حك ـ َـم القاعدة؟ م ــع اتفاق
ّ
الجمي ــع وقتئ ــذ عل ــى ّأن القاعدة في كلتا الحالت ــين كلية.
 مظاه ــر ه ــذا االنح ــراف عن ــد بع ــض املعاصري ــن:لق ــد كان له ــذا االنح ـراف ف ــي الفه ــم الذي أحدث ــه اإلمام
الحم ــوي أث ــر كبي ــر امت ــد إل ــى عصرن ــا ه ــذا؛ فظه ــر
ًّ
جلي ــا عن ــد بع ــض املشتغلي ــن بعل ــم القواع ــد الفقهي ــة
س ــواء م ــن محقق ــي مخطوط ــات القواع ــد الفقهية ،أوّ
املصنفي ــن له ــا ابت ـ ً
ـداء -بعضه ــم ف ــي تعريفه ــم للقاع ــدة
الفقهي ــة نفس ــها ،وبعضه ــم ف ــي بيانه ــم وش ــرحهم له ــا،
وأكث ــر ه ــؤالء م ــن مد ّر�ش ــي عل ــم القواع ــد الفقهي ــة ف ــي
كلي ــات العل ــوم الش ــرعية.
أ -مظاه ــره ف ــي صياغ ــة تعري ــف القواع ــد الفقهي ــة:
يظه ــر أث ــر ه ــذا االنح ـراف -ف ــي فه ــم دالل ــة الكلي ــة
املت ــرتب على تفسي ــر الحموي لها -لدى بعض الش ــيوخ
ّ
املعاصري ــن ،وه ــم قل ــة مقارن ــة بغي ــرهم ،منه ــم الش ــيخ
أحم ــد ب ــن عبد هللا بن حميد -محقق كتاب «القواعد»
لإلم ــام ّ
املق ــري املالك ــي -ال ــذي ع ـ ّـرف القاع ــدة الفقهي ــة
بأنها «حكم أغلبي ُيتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية
مباش ــرة»( ،)4فوق ــع ف ــي إش ـ ْ
ـكالين اثن ــين:
أولهم ــا أن ــه حص ــر ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة ف ــي كونه ــا
ً
حكم ــا؛ فوق ــع فيم ــا وقع في ــه اإلمام ــان التفتازان ــي وابن
نجي ــم ف ــي تعريفهم ــا الحاص ــر ملاهي ــة القاع ــدة ف ــي الجزء
ّ
م ــن كله ــا ،ال ــذي ّبين ــاه ف ــي اإلش ــكال الس ــابق(.)5
َ
وثان ــيهما أن ــه أخل ــى تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة م ــن
ً
مطلق ــا ،فل ــم ُيش ــر إليه ــا ال باعتباره ــا
دالل ــة الكلي ــة
ً
وصف ــا للقاع ــدة ذاته ــا الت ــي ه ــي موض ــوع التعري ــف ،وال

باعتباره ــا وصف ــا لحك ــم القاع ــدة ال ــذي ه ــو رك ــن م ــن
أركان املوض ــوع املع ـ َّـرف ،وه ــذه زل ــة أف ــدح من س ــابقتها.
ول ــو أن ــه قال« :حكم كلي أغلب ــي»...؛ لتفادى هذا الخلل

(ّ )4
املقري ،القواعد ،ج  ،ص . 0
( )5ولــو أنــه وافــق اإلمــام ّ
املقــري الــذي انتصــب لتحقيــق قواعــده
لســلم مــن هــذا اإلشــكال ،فقــد عرفهــا املقــري بأنهــا «كل كلــي هــو
أخــص مــن األصــول وســائر املعان ــي العقليــة العامــة ،وأعــم مــن
العقــود وجملــة الضوابــط الفقهيــة الخاصــة»ّ ،
املقــري ،القواعــد،
ج  ،ص.2 2
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الثان ــي دون األول كالتفتازان ــي واب ــن نجي ــم .ول ــو أن ــه
«كل ّكل ــيّ »...
ق ــالٌّ :
كاملق ــري ،أو «األم ــر الكل ــي »...كاب ــن
ّ
الس ــبكي؛ لس ــلم م ــن كلت ــا الزلت ــين.
ويظه ــر ه ــذا الخل ــل نفس ــه عن ــد الش ــيخ م ــحمد صال ــح
مو�ش ــى حسي ــن ش ــارح منظوم ــة الفرائ ــد البهي ــة للش ــيخ
أبي بكر األهدل ( 0 5هـ) في تعريفه للقاعدة الفقهية
عن ــد الفقه ــاء -بع ــد عرض ــه لتعري ــف القاع ــدة عن ــد
ٌ
«حكم أكثـري يـنطبق على
النحوييـن واألصولييـن -بأنها
( )
أكث ــر جزئيات ــه لتع ــرف أحكامه ــا من ــه»  .وه ــو تعري ــف
ّ
الحم ــوي نفس ــه ب ــدون عب ــارة «ال كل ــي»؛ فيك ــون بذل ــك
ق ــد وق ــع فيم ــا وق ــع في ــه الش ــيخ أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن
َ
حمي ــد ف ــي أنه أخلى تعريف القاع ــدة الفقهية من داللة
الكلي ــة ،ول ــم يش ــر إليه ــا ال باعتبا ه ــا ً
وصف ــا للقاع ــدة
ر
ذاته ــا ،وال باعتبا ه ــا ً
وصف ــا لحك ــم القاع ــدة أيض ــا.
ر
كم ــا يظه ــر ه ــذا الخل ــل أيض ــا عن ــد الش ــيخ عب ــد العزي ــز
الحويط ــان ف ــي تعريف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا «حك ــم
ش ــرعي ف ــي قضي ــة أغلبي ــة يتع ــرف منه ــا أح ــكام م ــا دخ ــل
تحتها»( ،)2حيث وقع فيما وقع فيه س ــابقاه من تعريف
القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا حك ـ ٌـم ،والحك ـ ُـم ج ــزء م ــن كل
ووصفه ــا باألغلبي ــة ُم ً
َ
عرض ــا ع ــن وص ــف
القاع ــدة،
الكلي ــة ،ول ــو ق ــال« :قضي ــة أغلبي ــة فيه ــا حك ـ ٌـم ش ــرعي»؛
لس ــلم م ــن الزل ــة األول ــى دون الثان ــية ،ولو ق ــال« :قضية
كلي ــة فيه ــا حك ــم ش ــرعي كل ــي»؛ لس ــلم م ــن كلت ــا الزلت ــين.
لك ــن يب ــدو مجددا أن أث ــر م ــا أحدثه اإلم ــام الحموي في
نف ــي الكلي ــة ع ــن القاع ــدة الفقهي ــة كان ح ـ ًّـادا؛ فطال ــه
كم ــا ط ــال كثيـري ــن غي ـ َـره م ــن الفقه ــاء املعاصري ــن.
ْ
اتجاهين في التعريفات:
ب -مظاهره في افتـراض وجود
الظاه ــر أن ه ــذا الخل ــط بي ــن دالل ــة «الكلي ــة» ودالل ــة
«االط ـراد» ال ــذي ت ــرتب عل ــى تحري ــف دالل ــة الكلية ،قد
انطب ــع ف ــي أذه ــان بع ــض ّ
الكت ــاب املعاصري ــن حت ــى أنه ــم
تص ــوروا وج ـ َ
ْ
ْ
مختلفين في تعري ــف القواعد
اتجاهي ــن
ـود
الفقهي ــة ،فانتق ــدوا غي ـ َـرهم بن ـ ًـاء عل ــى تصوره ــم له ــذا
( ) حسي ــن مو�شــى ،شــرح الفرائــد البهيــة فــي نظــم القواعــد الفقهيــة،
ص.8
( )2الحويطــان ،عبــد العزي ــز ،طريــق اإلســالم ،موقــع إلكتـرون ــي:
ar.islamway.net/article
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املعي ــار املفت ــرض لديه ــم ه ــم ،ال ل ــدى غي ــرهم الذي ــن
انتقدوه ــم.
ِم ــن ذل ــك م ــا أورده الش ــيخ إبـ ـراهيم الحري ــري ف ــي قول ــه:
ْ
اتجاهي ــن»،
«فق ــد اتج ــه الفقه ــاء ف ــي تعري ــف القاع ــدة
ْ
اإلمامي ــن ابن الس ــبكي والحم ــوي على
ث ــم س ــاق تعريف ـ ْـي
التوال ــي ،ث ــم ق ــال« :وبع ــد التحقي ــق ال نج ــد فارق ــا بي ــن
ْ
ُ
االتجاهي ــن .فاالتج ــاه األول ال ــذي ي ــرى
أصحاب ــه أن
َ
انطباق
القاع ــدة ه ــي أم ــر كل ــي لم ي ــريدوا من كلمة كل ــي
ٌ
القاع ــدة عل ــى جمي ــع األفراد بحيث ال يخ ــرج فرد ،وإنما
أرادوا ب ــه القواع ــد الكلي ــة الت ــي ل ــم تدخ ــل قاع ــدة منه ــا
تح ــت قاع ــدة أخ ــرى وإن خ ــرج منه ــا بع ـ ُ
ـض األف ـراد،
فالكلي ــة هن ــا تعن ــي األغلبي ــة واألكث ــرية ،) (»...ث ــم أح ــال
إل ــى كت ــاب غم ــز عي ــون البصائ ــر للحم ــوي.
ّ
فق ــد ص ـ ّـرح بوجود هذي ــن االتجاهي ــن مس ـ ِـل ًما بم ــا قرره
كل م ــن اب ــن الس ــبكي والحم ــوي رغ ــم م ــا بي ــنهما م ــن
اخت ــالف واض ــح ،دون أن يكل ــف َ
نفس ــه عن ــاء التأمل في
أهمية قيد «الكلية الذي نص عليه اإلمام ابن السبكي
ُّ
وكل م ــن ج ــاء بع ــده م ــن الفقه ــاء بم ــن فيه ــم التفتازان ــي
واب ــن نجي ــم ،ول ــم يص ــرح بنفيه غي ــر الحم ــوي! بل ولجأ
ً
ـف ملصطل ــح الكلي ــة
إل ــى التكل ــف ف ــي إعط ــاء معن ــى مختل ـ ٍ
غي ـ ِـر املعنى الذي استصحبه العلماء لعدة قرون ،وإال
فمت ــى كان ــت الكلي ــة تعن ــي األغلبي ــة أو األكث ــرية! وعل ــى
افتـ ـراض صح ــة ه ــذا املعن ــى الجدي ــد؛ فس ــتكون كل
القواع ــد املط ــردة ليس ــت كلي ــة ،س ــواء كان ــت فقهي ــة أو
أصولي ــة أو نحوي ــة أو عقلي ــة أو حت ــى طبيعي ــة ،والح ــال
أن تعريف ــات أه ــل العل ــم م ــن ه ــؤالء جميع ــا تضمن ــت
قي ــد الكلية.
ذل ــك فض ــال ع ــن أن ْ
وصف ــه للقواعد الكلية بأنها «الت ــي
ل ــم تدخ ــل قاع ــدة منه ــا تح ــت قاع ــدة أخرى» ،ه ــو كالم
غري ــب ال نج ــده إال عن ــد اإلم ــام الحم ــوي أيض ــا( ،)4فق ــد
نقل ــه عن ــه بحرف ــه ،وإذا ُع ــرف الس ــبب؛ بط ــل العجب.
ومن ذلك ّأن الشيخ مـحمد صدقي البورنو في موسوعته
ِ
ْ
للقواع ــد الفقهي ــة أورد نوعي ــن م ــن تعريف ــات القواع ــد
( ) الحريـري ،املدخل إلى القواعد الفقهية الكلية ،ص.9
( )4الحموي ،غمز عيون البصائر ،ج  ،ص .5
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ْ
ْ
مختلفي ــن ل ــكل
اتجاهي ــن
يوه ــم بوج ــود
الفقهي ــة ،بم ــا ِ
منهم ــا فري ـ ٌـق داع ـ ٌـم ل ــه م ــن العلم ــاء ،فق ــال« :وأم ــا معن ــى
القاع ــدة في االصط ــالح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في
تعريفه ــا بن ـ ًـاء عل ــى اختالفهم في مفهومه ــا هل هي قضية
ّ
كل ّي ــة أو قضي ــة أغلبي ــة؟ فم ــن نظ ــر إل ــى أن القاعدة هي
قضي ــة ّكلي ــة ّ
عرفه ــا بم ــا ي ــدل عل ــى ذل ــك .) (»...ث ــم س ــاق
أح ــد عش ــر ً
تعريف ــا -بعضه ــا لعلم ــاء متأخري ــن وبعضه ــا
اآلخر ملعاصريـن -كلها جاء فيها ُ
قيد «الكلية» في وصف
القاعدة الفقهية ولم َي ْخ ُل منه ٌّ
أي منها ،ليـنتقل بعدها
إل ــى ع ـ ْـرض الفري ــق الثان ــي ،ولكن ــه ل ــم يورد غي ــر تعريف
واح ــد ه ــو تعري ــف اإلمام الحموي نفس ــه ،فقال« :ومن
نظ ــر إل ــى أن القاع ــدة الفقهي ــة قضي ــة أغلبي ــة نظ ـ ًـرا مل ــا
ّ
ٌ
ُيس ــتثنى منه ــا؛ ّ
«حكم أكث ــري ال كلي ي ــنطبق
عرفه ــا بأنها
عل ــى أكث ــر جزئيات ــه لتع ــرف أحكامه ــا من ــه»( ،)2حي ــث
ً
اتجاه ــا قائم ــا
جع ــل ِم ــن رأي اإلم ــام الحم ــوي بمف ــرده
بذات ــه ف ــي دالل ــة مصطل ــح «الكلي ــة» ،وكأن ــه فري ــق كبي ــر
م ــن العلم ــاء ،والح ــال أن ــه ال يع ــدو أن يك ــون رأي فقي ــه
َّ
ّ
ـاق كان قبل ــه مطبق ــا
واح ــد ش ــذ ع ــن أم ـ ٍـر مس ــلم واتف ـ ٍ
عل ــى لزوم «الكلية» الت ــي يق ــوم عليها مفهوم التقعيد في
صياغ ــة القواع ــد الفقهي ــة وفي س ــائر العلوم الش ــرعية
منه ــا والعقلي ــة ،وال ي ــنفك عنه ــا وص ــف الكلي ــة ً
مطلق ــا،
وإنم ــا ق ــد ي ــنفك عنها فعال هو وص ــف االطراد الذي قد
يتحق ــق ف ــي القاع ــدة وق ــد يتخل ــف عنها.
ومع ذلك فقد كان الشيخ م ــحمد صدقي البورنو ُ
نفسه
مستش ـ ً
ـعرا بوج ــود ه ــذا الخل ــل ،بدلي ــل أن ــه س ــرعان
م ــا اس ــتدرك ليع ــود إل ــى اعتب ــار معي ــار االط ـراد ،فق ــال:
« ...ولك ـ ّـن العلم ــاء م ــع ذل ــك قال ــواّ :إن ه ــذا االس ــتثناء
وع ــدم االط ـراد ال ي ــنقض كلي ــة تل ــك القواع ــد وال يقدح
ف ــي عمومه ــا»( ) .بم ــا يعن ــي ّأن وص ــف الكلي ــة متحق ــق
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ف ــي كل األح ــوال ،وم ــا ق ــد يتخل ــف
ح ــال وج ــود االس ــتثناءات هو وصف االط ـراد ،ليحضر
مقام ــه وص ــف األكث ــرية ،وكال ْ
هذي ــن الوصفي ــن ال
ي ــنافيان وصف الكلية بحال .وقد س ــار هو ُ
نفس ــه على
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( ) البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية ،ج  ،ص.20
( )2البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية ،ج  ،ص.22
( ) البورنــو ،الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،ص ، 6وأكــد
كالمــه بعــد ذلــك فــي كتابــه «موســوعة القواعــد الفقهيــة» ،ج  ،ص
.2 ،22
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ه ــذا املن ــوال ف ــي ْ
كتابي ــه( )4بداي ــة م ــن تعريف ــه للقاع ــدة
الفقهي ــة إل ــى س ــائر تقس ــيماته النظري ــة وتطبيقات ــه
الفقهي ــة العملي ــة .حي ــث إن ــه رج ــع إل ــى الص ــواب وبن ــى
حس ــب ل ــه ،لكن م ــا كان علي ــه أن ّ
علي ــه ،وه ــذا ُي َ
يتمحل
ف ــي تص ــور وج ــود ْ
نوعي ــن م ــن التعريف ــات ،والح ــال أن ــه
مدرك للمعنى الصحيح األوحد الذي اختاره هو وس ــار
علي ــه عملي ــا.
وم ــن ذل ــك ً
أيض ــا ق ــول الش ــيخ إس ــماعيل عب ــد عب ــاس:
«اختل ــف العلم ــاء ف ــي كلي ــة القاع ــدة أو أغلبيته ــا ،فم ــن
نظ ــر إل ــى القاع ــدة باعتب ــار وج ــود االس ــتثناءات فيه ــا
ق ــال :إن القاع ــدة الفقهي ــة أغلبي ــة ،وم ــن نظ ــر إل ــى أن
االستثناءات ال تؤث ــر في كليتها ،قال :هي كلية»( .)5حيث
َ
بن ــى قول ــه بوج ــود اخت ــالف بي ــن هذي ــن الفريقي ــن عل ــى
أس ــاس دالل ــة القاع ــدة ه ــل ه ــي كلي ــة أم أغلبي ــة ،وه ــو
الخط ــأ ُ
نفس ــه ال ــذي بن ــى عليه الش ــيخ البورنو تقس ـ َ
ـيمه
مج ــاراة من ــه ل ـرأي الحم ــوي ،ولك ــن الش ــيخ البورن ــو
ّ
َ
املعتم ــدة،
اس ــتدرك وع ــاد ليذك ــر بالدالل ــة الصحيح ــة
بخ ــالف الش ــيخ إس ــماعيل عب ــد عب ــاس؛ فل ــم يفع ــل
ذل ــك.
ب ــل إن ِم ــن الباحثي ــن املعاصري ــن َم ــن عم ــد إل ــى ع ــرض
تعريفي ابن الس ــبكي والحموي ً
ً
ْ
جامعا بي ــنهما على
تباعا
أنهما أفادا املعنى َ
نفسه ،ملجرد أنهما اشت ــركا في وصف
األكث ــرية ،والح ــال أن تعري ــف الحم ــوي ج ــاء لي ــنقض
صف ــة الكلي ــة الت ــي ص ـ ّـدر به ــا اب ــن الس ــبكي تعريف ــه،
ً
متجاهال التعارض الذي وقع فيه الثان ــي بسبب خلطه
ً
بي ــن داللت ــي الكلي ــة واالط ـراد أو غاف ــال عنه(.)6
وال يخف ــى م ــا ف ــي مث ــل ه ــذا التوج ــه م ــن تكل ــف وتصن ــع
ف ــي الجم ــع بي ــن رأيي ــن متعار ْ
ضي ــن ،كان الواجب يق�شي
بإظه ــار ال ـرأي الصحيح منهما ودعمه وتأييده ،وهو هنا
رأي اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ،ال اختالق مصالحة بي ــنهما في
مح ـ ّـل ال يحتم ــل الجم ــع والتوفي ــق ،وكأن األم ــر ال يعدو
( )4وهمــا :الوجي ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة ،وموســوعة
القواعــد الفقهيــة.
( )5عبــد عبــاس ،موقــع إلكتـرون ــيwww.alukah.net/sharia :
تاريــخ اإلضافــة.2020/04/ 4 :
( )6انظــر :حمــاد ،القواعــد الشــرعية وعالقتهــا بفقــه املصالــح،
ص ،56الحري ــري ،املدخــل إلــى القواعــد الفقهيــة الكليــة ،ص.9

محمد الحاج سالم

أن يك ــون خالف ــا س ــلوكيا بي ــن شـخصي ــن م ــن ع ــوام
َ
اإلصالح بي ــنهما فيه بالتـ ـرا�شي ،ولو
املسلمي ــن يقت�شي
َ( )
اقت�ش ــى األم ــر املجاملة والتكل ــف  ،ال أنها قضية كلية
مح ــددة ملاهي ــة عل ــم ش ــرعي ش ــديد األهمي ــة ،وله ــا آث ــار
عميق ــة ف ــي الفقه العملي والقضاء الش ــرعي ،فضال عن
آثاره ــا ف ــي مج ــال تعلي ــم العلوم الش ــرعية.
ت -مظاه ــره ف ــي ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة وبي ــان
أقس ــامهاّ :إن كثي ـ ًـرا مم ــا وق ــع في ــه بع ـ ُ
ـض املشتغلي ــن
بالقواع ــد الفقهي ــة املعاصري ــن م ــن زالت -بس ــبب ه ــذا
اإلش ــكال ال ــذي أحدث ــه اإلم ـ ُ
ـام الحم ــوي -ج ــاء في س ــياق
شرح القواعد الفقهية وفي بيان أقسامها ،وهو كثي ــر،
وعام ــة أصحاب ــه أس ــاتذة في علوم الش ــريعة .وهذا -وإن
ّ
كان محل ــه ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ملؤلفي ــن آخري ــن ال
صياغ ــة تعريف ــات ابتدائية لها-؛ فإن هؤالء الشارحي ــن
ق ــد تطرق ــوا م ــن خ ــالل ش ــروحهم وتقس ــيماتهم لتل ــك
القواع ــد إل ــى دالل ــة الكلي ــة الت ــي انبنت عل ــى التعريفات
ّ
املنقول ــة املخل ــة به ــا.
ً
ويظه ــر ذل ــك مث ــال في قول الش ــيخ تـيسي ــر فائق محمود
محق ــق كت ــاب «املنث ــور ف ــي القواع ــد» لإلم ــام الزرك�ش ــي
( 94ه ــ) -بع ــد أن أورد خمس ــة م ــن القواع ــد الفقهي ــة
املعروف ــة ،بعضه ــا قواع ــد كب ــرى وبعضه ــا مس ــتقلة:-
«فه ــذه القواع ــد قضاي ــا كلي ــة ي ــندرج تحته ــا جزئي ــات
ُيعل ــم ُ
حكمه ــا م ــن تل ــك القواع ــد ،ومعن ــى ك ــون القاعدة
كلي ــة أن الحك ــم فيه ــا عل ــى كل ف ــرد»(.)2
فتفسي ـ ُـره لكلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا الت ــي ي ــنطبق
ُ
حكمه ــا عل ــى كل ف ــرد م ــن أفراده ــا ،بم ــا يفي ــد معن ــى
الش ــمول املس ــتغرق( ) ،دون التنبيه على احتمال طروء
اس ــتثناءات ..ه ــو تفسي ــر دخي ــل ال تس ــعفه مق ــررات
فقه ــاء القواع ــد ،ألن ــه يص ــدق عنده ــم عل ــى مصطل ــح
تبي ــن س ـ ً
«االط ـراد» ال عل ــى «الكلي ــة» كم ــا ّ
ـالفا .ول ــو كان
( ) عمــال بحديــث الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي إصــالح ذات
البي ــن فــي الخصومــات الفرديــة «ليــس الكــذاب الــذي يصلــح بي ــن
الناس ،فيـنم ــي خي ـرا ،أو يقول خي ـرا» ،البخاري ،الجامع الصحيح،
ج ،ص . 8
( )2الزرك�شي ،املنثور في القواعد ،ج  ،ص. 0
( ) وهــو املســتفاد مــن لفــظ العمــوم ّ
«كل» فــي اصطــالح األصوليي ــن
باعتبــاره مــن ألفــاظ العــام.
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كالم ــه ف ــي غي ــر مق ــام دالل ــة كلي ــة القاع ــدة الفقهي ــة؛
َ
ل ــكان ل ــه وج ـ ٌـه ُيع ــذر ب ــه إذا اس ــتصحبنا أن الش ــمول
املط ــرد ه ــو األص ــل ف ــي التقعي ــد النظري بعي ــدا عن علم
الفق ــه ومتعلقات ــه العملي ــة ،أم ــا وهو يتح ــدث عن كلية
َ
القاع ــدة الفقهي ــة تحدي ــدا؛ ف ــال مس ـ ّـوغ ْ
لره ِن ــه دالل ــة
الكلي ــة بوص ــف االط ـراد ال ــذي ّ
عب ــر عن ــه بقول ــه« :عل ــى
كل ف ــرد».
ويـرجح أن يكون هذا ِمن آثار ما أحدثه اإلمام الحموي
أيض ــا في عدم تميي ــزه بي ــن داللة الكلي ــة وداللة االطراد
ف ــي تعريف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة ،بدليل أن القواعد الت ــي
س ــاقها هو ُ
نفس ــه ليس ــت مطردة بل أكث ــرية ،ولم يمنع
ذل ــك أنه ــا كلي ــة كم ــا أق ــر ب ــه ه ــو ف ــي بداي ــة كالم ــه ،وه ــو
الق ــدر ال ــذي يخال ــف في ــه اإلم ـ َ
ـام الحم ــوي ،فل ــو كان
ُ
لبط ــل ُ
وصف ــه لتل ــك القواع ــد
ه ــذا ه ــو معن ــى الكلي ــة؛
ذاته ــا بأنه ــا كلية.
وم ــن أمثل ــة ذل ــك أيض ــا ّأن الش ــيخ يعق ــوب الباحسي ــن

انتق ــد الش ــيخ مح ــمد الروكــي ف ــي تقس ــيمه للقاع ــدة
الفقهي ــة إل ــى مط ــردة وأكث ــرية ،بحج ــة أن ــه س ــبق أن
ع ـ ّـرف القاع ــدة ابت ـ ً
ـداء بأنه ــا «حك ـ ٌـم كل ــي» ،ورأى ف ــي
ذل ــك تعار ً
ض ــا ال يص ــح( .)4والح ــال أن تقس ــيم الش ــيخ
الروكي س ـ ٌ
ـليم ال ش ــبهة فيه من هذه الناحية بالذات(،)5
ّ
ْ
فوص ُف ــه للقاع ــدة الفقهي ــة بأنه ــا حك ــم كل ــي ال يتعارض
مطلق ــا م ــع كونه ــا ق ــد تك ــون مط ــردة بانطب ــاق ذل ــك
الحك ــم عل ــى كل جزئياته ــا ،وق ــد تك ــون أكث ــرية ح ــال
ّ
انطب ــاق حكمه ــا عل ــى أكث ــر جزئياته ــا ال كله ــا ،م ــع خروج
البع ــض اآلخ ــر م ــن الجزئي ــات ليتعل ــق به ــا حك ـ ٌـم آخ ــر
مخال ــف لحكمه ــا الكل ــي.
( )4فقــال بعــد عرضــه لتعريــف الرو ـكـي« :وهــذا التعريــف يمكــن أن
تتوجــه إليــه طائفــة مــن اإلشــكاالت أيضــا ،فمــن املمكــن أن ُيقــال
ّ
فيــه إنــه عـ ّـرف القاعــدة بأنهــا حكـ ٌـم كلــي ،ولكنــه ذكــر أن انطباقهــا
علــى جزئياتهــا قــد يكــون علــى ســبيل االطـراد ،وقــد يكــون علــى ســبيل
األغلبيــة .وهــذا ي ــناقض َ
حكمــه بالكليــة عليهــا ،الســيما إذا عرفنــا
أنــه ي ــرى أن قسـ ًـما مــن القواعــد أغلبــي وليــس مطـ ً
ـردا» ،الباحسي ــن،
القواعــد الفقهيــة ،ص.52
( )5وهــذا ال ي ــنفي مــا ســبق أن ذكرنــاه مــن مآخذتــه علــى تعريفــه
الــذي افتتحــه بعبــارة «حكــم كلــي »...وهــي مشــكلة مختلفــة بي ــناها فــي
املســألة الســابقة.
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وق ــد درأ الش ــيخ م ــحمد الروكــي ُ
نفس ــه ه ــذا اإلش ــكال
املث ــار ض ــده بعب ــارة واضح ــة وقاطع ــة بقول ــه ف ــي مح ـ ّـل
آخ ــر ...« :إن ثب ــوت الكلية للقاع ــدة ال يفتقر بالضرورة
إل ــى انطب ــاق حكمه ــا عل ــى كل جزئيات ــه كم ــا ت ــدل علي ــه
لف ــظ «كل» ب ــل يكف ــي انطباق ــه عل ــى أكث ــر جزئيات ــه،
ً
ُ
ومن ثم فإنه يلزم
عم ــال بقاعدة «لألكث ــر حكم ال ــكل»ِ ،
م ــن ثب ــوت قاعدي ــة القاع ــدة ثب ــوت كليتها ،ف ــكل قاعدة
كلي ــة ،س ــواء انطبق ُ
حكمها على جمي ــع جزئياته أو على
جله ــا ،ألن العب ــرة بالغال ــب ،والن ـ ُ
ـادر ال حك ــم ل ــه»( ).
ِ
والغري ــب أن الش ــيخ الباحسي ــن نفس ــه وص ــف -ف ــي
موض ــع آخ ــر قري ــب -بع ـ َ
ـض األح ــكام الفقهي ــة الجزئي ــة
بالكلي ــة ،م ــع أنه ــا جزئي ــة بتصريح ــه ،فق ــال ...« :ذل ــك
َ
أحكام
أن القضاي ــا الكلي ــة يتس ــع معناه ــا ،حت ــى يش ــمل
الجزئي ــات ذات التجري ــد والعم ــوم ،كما هو في القواعد
القانون ــية ،واألح ــكام الفقهي ــة الجزئي ــة ،الت ــي يمثل ٌّ
كل
منه ــا قاع ــدة جزئي ــة كلي ــة ،باعتب ــار تجري ــد موضوعه ــا
وعموم ــه ،نح ــو :من أفطر ف ــي رمضان نهارا عمدا فعليه
القض ــاء والكف ــارة»(.)2
ُ
َ
ف ــإذا كان ــت هذه الجزئيات قد تحقق فيها وصف الكلية
عن ــده ملس ـ ّـوغ واح ــد ه ــو أنه ــا صيغ ــت بعب ــارة مج ــردة
أف ــادت العم ـ َ
ـوم ،م ــع أنه ــا ل ــم ت ــزد ع ــن كونه ــا فروع ــا
فقهي ــة جزئي ــة؛ ف ـ ّ
ـإن القاع ــدة الفقهي ــة األكث ــرية ْأول ــى
بوص ــف الكلية ،ألن صيغته ــا مجردة ابتداء ،فضال عن
أنه ــا مس ــتوعبة لجزئي ــات عملي ــة كثي ــرة ،ال ً
فرع ــا فقهيا
واح ـ ًـدا قاص ـ ًـرا ع ــن الش ــمول.

واألص ــل بع ــد التحقي ــق وإمع ــان النظ ــر وج ـ ُ
ـوب الع ـ ْـود
إل ــى منه ــج القدام ــى م ــا قب ــل ظه ــور رأي اإلم ــام الحم ــوي
ف ــي التقس ــيم ،ليك ــون معي ـ ُـار التقس ــيم ً
قائم ــا عل ــى
ثنائي ــة االط ـراد واألكث ــرية ،ال ثنائي ــة الكلي ــة واألكث ــرية؛
حت ــى يس ــتقر الس ــؤال ال ــذي يج ــب طرح ــه دائم ــا ف ــي
كل قاع ــدة ه ــو :ه ــل أن القاع ــدة الفقهي ــة مط ــردة أم
أكث ــرية؟ وبالرج ــوع إل ــى ه ــذا املفه ــوم الصحي ــح لدالل ــة
الكلي ــة ،يخل ــص عل ــم القواع ــد الفقهي ــة م ــن ه ــذا
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الخ ــالف الع ــارض القائ ــم بي ــن املشتغلي ــن بالقواع ــد
َّ
متكل ــفّ ،
وتمحل في
تماه
الفقهي ــة ،وم ــا ت ــرتب علي ــه من ٍ
َ
ـرف جان ـ َـب الص ــواب ،وكل م ــا ه ــو
التم ــاس األع ــذار لط ـ ٍ
مطل ــوب م ــن الفقه ــاء والباحثي ــن هو التصري ــح بخطئه
والتصري ــح ف ــي املقاب ــل بص ــواب الط ــرف املصي ــب وه ــو
هن ــا اإلم ــام اب ــن الس ــبكي ونهج ــه ال ــذي س ــار علي ــه.

***
الخاتمة
تبي ــن م ــن خ ــالل ه ــذه الدراس ــة أن اإلش ــكاليات الت ــي
ش ــابت تعريف ــات القاع ــدة الفقهي ــة الت ــي صاغه ــا
ُ
أصحابه ــا لكش ــف ماهيته ــا ف ــي كثي ــر م ــن الكت ــب َ
املفردة
للقواع ــد الفقهي ــة -س ــواء الجامع ــة منه ــا أو البحثي ــة،-
تكم ــن أساس ــا ف ــي ثالث ــة إش ــكاالت كب ــرى ه ــي :إش ــكال
«الخل ــط بي ــن دالل ــة القاع ــدة الفقهي ــة وبي ــن دالالت
غي ــرها م ــن القواع ــد» ،وإش ــكال «تعري ــف القاع ــدة
ّ
الفقهي ــة بج ــزء ماهيته ــا» ،وإش ــكال «دالل ــة الكلي ــة ف ــي
تعري ــف القاع ــدة الفقهي ــة» ،وإل ــى ه ــذه اإلش ــكاليات
الث ــالث الكب ــرى ت ــرجع إش ــكاالت كثي ــرة أخ ــرى ،يمك ــن
عرضه ــا باختص ــار ف ــي النتائ ــج اآلت ــية:
نتائج البحث:
 .الكثي ــر م ــن كت ــب القواع ــد الفقهي ــة -وخصوص ــا
ُ
منه ــا م ــا كت ــب ف ــي ه ــذا العص ــر ِم ــن ِقب ــل األس ــاتذة
ُ
أصحابها
الجامعييـن من أهل االختصاص -اكتفى
بع ــرض مجموع ــة م ــن تعريف ــات القاع ــدة الفقهية
دون تنبي ــه الق ـراء ً
وطلبة العلوم الش ــرعية
عموم ــا
ِ
منه ــم خصوص ــا إل ــى أن مصادرها متباي ــنة وليس ــت
كلها منقولة عن كتب التـ ـراث َ
املفردة لهذا العلم،
لتك ــون محقق ــة للغ ــرض ال ــذي دونوه ــا ألجله.
ُ
أصحابه ــا -ف ــي
 .2بع ــض تل ــك التعريف ــات ق ــد أورده ــا
مصادره ــا األصلي ــة املنقول ــة عنه ــا -باعتباره ــا
تعريف ــات ِلـ«القاع ــدة» بداللته ــا املف ـ َـردة املج ــردة
م ــن أي قي ــد ،ال للقاعدة الفقهي ــة تحديدا بداللتها
َّ
اللقبي ــة املركب ــة ،ث ــم نقله ــا عنه ــم بعضالكت ــاب
املعاصري ــن دون اهتم ـ ٍـام الخت ــالف موارده ــا ع ــن
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غ ــرض التنظي ــر الفقه ــي ،ككت ــب املنط ــق واللغ ــة
وأص ــول الفق ــه وغي ــرها ،مم ــا يكش ــف ماهي ــة
القاع ــدة ّ
ليعرفه ــا ف ــي س ــياقاتها تل ــك املختلف ــة ،ال
ماهي ــة القاع ــدة الفقهي ــة تحدي ــدا.
 .الخلط الحاصل بيـن داللتـي «الكلية» و«العموم»
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،م ـ ّ
ـرده تـركي ــز األصوليبن -في
مصطلح «العموم» في القواعد األصولية املتعلقة
بال ــدالالت ومباح ــث األلفاظ-عل ــى انطب ــاق اللفظ
ذات ــه عل ــى م ــا ه ــو من ـ ٌ
ـدرج في ــه م ــن أف ـراد ،بغ ـ ّ
ـض
النظ ــر عم ــا إذا كان ــت تل ــك األف ـراد عب ــارة ع ــن
مكلفي ــن مخاطبي ــن بالتكلي ــف ،أو أنه ــا جزئي ــات
عملي ــة ه ــي مح ـ ٌّـل للتكلي ــف.
 .4تأث ــر بع ــض مؤلف ــي كت ــب القواع ــد الفقهي ــة
بالتقعي ــد األصول ــي وم ــا ج ــاء في ــه م ــن تعريف ــات،
دون االنتباه إلى اختالف املقام بيـنه وبيـن مقت�شى
ً
التصن ــيف الفقه ــي ،فض ــال ع ــن تس ـ ّـرع بع ــض
ّ
الكت ــاب والباحثي ــن املعاصري ــن ف ــي نق ــل تعريف ــات
القاع ــدة ،دون االهتمامب ــأن مصادره ــا مختلف ــة؛
ق ــد أدى إل ــى ارتباكه ــم ف ــي مفه ــوم الكلي ــة ال ــذي
تجلىبوض ــوح ف ــي تعريفاته ــم للقاع ــدة الفقهي ــة.
 .5اإلم ــام ت ــاج الدي ــن الس ــبكي -الذي كان س ــابقا ً
منا
ز
املفردي ــن عل ـ َـم القواع ــد الفقهي ــة
لبقي ــة العلم ــاء ِ
بالتصن ــيف -ل ــم يق ــع ف ــي إش ــكال تعري ــف القاع ــدة
بج ــزء ماهيته ــا ،وم ــع أن م ــن ج ــاءوا بع ــده م ــن
مختل ــف املذاه ــب أق ــروا ل ــه بالس ــبق ف ــي إحكام ــه
للتقعي ــد الفقه ــي؛ ف ــإن أكث ــرهم ل ــم يسي ــروا عل ــى
نهج ــه ،ب ــل وقع ــوا ف ــي اإلش ــكال نفس ــه.
 .6عام ــة ّ
الكت ــاب املعاصري ــن س ــاروا ف ــي تعريفه ــم
ْ
ْ
مختلفي ــن :أحدهما
اتجاهين
للقاع ــدة الفقهي ــة ف ــي
ّ
ُ
أصحاب ــه عب ــارة ش ــاملة كـ«أم ــر كل ــي» و«كل
اخت ــار
كل ــي» و«قضي ــة كلي ــة» و«أص ــول كلي ــة» ،وم ــا
وافقه ــا م ــن العب ــارات القابل ــة الست ــيعاب أركان
املعرف ،وفق نهج ابن الس ــبكي؛ بما ّ
ال�ش ــيء َّ
جنبهم
الوق ـ َ
ُ
أصحاب ــه
ـوع ف ــي ذل ــك اإلش ــكال .وثان ــيهما تبن ــى
عب ــارة «حك ــم» مقت ــرنا بقي ــد الكلي ــة عل ــى طريق ــة
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التفتازان ــي واب ــن نجي ــم؛ فل ــم يس ــلموا م ــن ذل ــك
اإلش ــكال.
 .بع ــض الفقه ــاء املعاصري ــن كان ــوا مدركي ــن تمام ــا
ْ
اإلمامي ــن التفتازان ــي واب ــن نجي ــم
لك ــون تصدي ــر
للقاع ــدة بلف ــظ «حك ــم» في ــه خل ــل واض ــح أق ــروا
ب ــه ،لكنه ــم م ــع ذل ــك التمس ــوا لهم ــا أع ــذا ًرا واهي ــة
لي ــس م ــن ش ــأنها أن تحق ــق األه ــداف الت ــي نش ــأ
ألجلها علم القواعد الفقهية ،وقد كان جدي ًـرا بهم
توجي ـ ُـه أنظ ــار الدارسي ــن وأه ــل االختص ــاص إل ــى
موض ــع الخل ــل ،والعم ــل ف ــي املقاب ــل عل ــى مراجعت ــه
وتصويب ــه ،ال التكل ــف ف ــي التم ــاس األع ــذار ل ــه.
 .8فقه ــاء القواع ــد كان ــوا متوافقي ــن قب ــل الق ــرن
الح ــادي عش ــر عل ــى أن القاع ــدة الكلي ــة ه ــي
ـات كثي ــرة راجع ــة إليه ــا ،وه ــذا
املس ــتوعبة لجزئي ـ ٍ
ه ــو املعنى األصي ــل لداللة «الكلي ــة» ،بقطع النظر
ع ــن ق ــدر ذل ــك االست ــيعاب عم ــا إذا كان ش ــامال أو
أكث ــريا .ولذلك لم ي ــنشأ بي ــنهم خالف في أنه ما من
قاع ــدة فقهي ــة إال وه ــي تنط ــوي عل ــى حك ـ ٍـم كل ــي.
 .9خ ــروج بع ــض الف ــروع ع ــن القاع ــدة باالس ــتثناء
منه ــا ،ال ي ــنتقص م ــن كليتها ،س ــواء كان ــت القاعدة
ّ
الفقهي ــة مط ــردة مس ــتغرقة ل ــكل فروعه ــا ل ــم يط ـرأ
عليه ــا أي اس ــتثناء ،أو كان ــت أكث ــرية تط ـرأ عليه ــا
بع ـ ُ
ـض االس ــتثناءات ،فه ــي ف ــي كلت ــا الحالت ــين
متصف ــة بالكلي ــة ملج ــرد رج ــوع ف ــروع كثي ــرة إليه ــا،
ألن ــه ال ت ــالزم بي ــن صف ــة الكلي ــة وصف ــة االط ـراد.
ً
منعرج ــا ح ـ َّـادا ف ــي فه ــم
 . 0اإلم ــام الحم ــوي أح ــدث
كثيـري ــن مم ــن ج ــاؤوا بع ــده لدالل ــة «الكلي ــة» ف ــي
القاع ــدة الفقهي ــة ،خصوص ــا وأن ــه ش ــارح أش ــباه
اب ــن نجي ــم املرج ــع األه ــم للقواع ــد الفقهي ــة ف ــي
املذه ــب الحنف ــي ،وأن ــه ل ــم يل ــق م ــن العلم ــاء م ــن
يـ ـراجعه ف ــي ه ــذا االنح ـراف ال ــذي أحدث ــه ،ب ــل
ساي ــروه ف ــي فهم ــه ،بما ش ــق صف االتج ــاه الواحد
ف ــي ماهي ــة دالل ــة «الكلي ــة».
 .أكث ــر م ــا وق ــع في ــه بع ـ ُ
ـض الكت ــاب املعاصري ــن م ــن
زالت كان في س ــياق ش ــرح تعريف القاعدة الفقهية
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وفي بيان أقسامها ،ال في صياغة التعريفات ذاتها،
وه ــذا كثي ــر ل ــدى م ــن أف ــردوا القواع ــد الفقهي ــة
بالتأليف ،وأكث ــرهم من أس ــاتذة العلوم الشرعية
الذي ــن ي ــنقلون معارفه ــم إل ــى طلبة العلم الش ــرعي.
 . 2األص ــل ف ــي ه ــذه املس ــألة ه ــو الرج ــوع إل ــى الح ــق
والعم ــل ب ــه ،وذل ــك يتحق ــق بالرج ــوع إل ــى نه ــج
العلم ــاء السابقي ــن م ــن املتأخري ــن الذي ــن س ــبقوا
اإلم ــام الحم ــوي في تقس ــيم القواع ــد الفقهية وفق
ثنائي ــة «االطراد» و«األكث ــرية» ،ال ثنائية «الكلية»
و«األكث ــرية» ،وذل ــك إلخ ـراج عل ــم القواع ــد
ُ
الفقهي ــة م ــن لجاجة هذا الخالف الذي ش ــاع بي ــن
ّ
الكتاب املتأخريـن جدا ،وأكثـر منهم بيـن املؤلفيـن
والباحثي ــن املعاصري ــن.
التوصيات:
 .الدع ــوة إل ــى مزي ــد اهتم ــام الجامع ــات اإلس ــالمية
وس ــائر املؤسس ــات العلمي ــة والبحثي ــة بمختل ــف
موضوع ــات القواع ــد الفقهي ــة ،ومنه ــا موض ــوع
التعري ــف ،عل ــى غ ـرار اهتمامه ــم بموضوع ــات
مقاص ــد الش ــريعة اإلس ــالمية واملالي ــة اإلس ــالمية
وس ــائر القضاي ــا الفقهي ــة املعاص ــرة ،ألن االكتفاء
بمدارس ــة القواع ــد الفقهي ــة إجم ــاال دون الوقوف
عل ــى بع ــض قضاياه ــا املؤث ــرة س ــلبا ف ــي العملي ــة
التعليمي ــة ،م ــن ش ــأنه أن يبق ــي تل ــك القضاي ــا
إش ــكاالت عالق ــة ب ــال ح ــل.

107

 .2الدع ــوة إل ــى التـركي ــز عل ــى املنهج التحليل ــي النقدي
ّ
البن ــاء ف ــي مدارس ــة مختل ــف موضوع ــات العل ــوم
الش ــرعية ومنه ــا موضوع ــات القواع ــد الفقهي ــة،
ابت ـ ً
ـداء بالتعريف ــات إل ــى التفريع ــات والتطبيق ــات
الخ ــالل والهن ــات دون أن
الت ــي ش ــابتها الكثي ــر م ــن ِ
تحظ ــى باالهتم ــام الكفي ــل بمعالجته ــا ،وتج ــاوز
مرحلة املدارس ــات الت ــي تقف عن ــد التأريخ للعلوم
الش ــرعية ومراح ــل تطوره ــا والتباه ــي باإلنج ــازات
املبه ــرة فيه ــا ،دون الغوص في جوهر قضاياها الت ــي
تحت ــاج إل ــى مراجع ــة تصوي ــب.
 .ض ــرورة تنبي ــه مدر�ش ــي العل ــوم الش ــرعية عموم ــا
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ومدر�ش ــي عل ــم القواع ــد الفقهي ــة خصوص ــا ،إل ــى
النتائ ــج الت ــي يمكنه ــم تحقيقها لهذا العل ــم الجليل
وإف ــادة طلب ــة العل ــوم الش ــرعية ب ــه ،ل ــو أنه ــم
حرص ــوا عل ــى التدقيق في م ــوارد تعريفات القواعد
الفقهي ــة املختلف ــة قب ــل املب ــادرة إل ــى عرضه ــا عل ــى
طلبته ــم دون مراجع ــة وتمحي ــص ،ثم الحرص على
مراجعته ــا بأمان ــة وتدقيقه ــا قب ــل املب ــادرة بطباعتها
ونش ــرها كتب ــا ،لتصب ــح بدوره ــا مراج ــع ألجي ــال من
الطلب ــة ف ــي رب ــوع العال ــم اإلس ــالمي.

***
قائمة املصادرواملراجع
أ) الكتب:
األتا�ش ــي ،م ــحمد خالد ،ش ــرح املجلة ،املقدمة ،املقالة
األول ــى ف ــي تعري ــف عل ــم الفق ــه وتقس ــيمه ،دار الكت ــب
العلمي ــة ،بي ــروت ،دت.
الباحسي ــن ،يعق ــوب ب ــن عب ــد هللا ،القواع ــد الفقهي ــة،
مكتب ــة الرش ــد ،الري ــاض 4 8 ،ه ــ 998 /م.
البخ ــاري ،مح ــمد ب ــن إس ــماعيل ب ــن إبـ ـراهيم الجعفي،
الجام ــع الصحي ــح (صحي ــح البخ ــاري) ،تحقي ــق جماعة
هـ.
م ــن العلم ــاء ،املطبع ــة األمي ــرية ،بب ــوالق،
البورن ــو ،م ــحمد صدق ــي ،الوجي ــز ف ــي إيض ــاح قواع ــد
الفق ــه الكلي ــة ،مؤسس ــة الرس ــالة ،بي ــروت ،ط،4
 4 6ه ــ 996 ،م.
البورن ــو ،محم ــد صدق ــي ،موس ــوعة القواع ــد الفقهي ــة،
مؤسس ــة الرس ــالة ،دت.
التفتازان ــي ،مس ــعود ب ــن عم ــر ،س ــعد الدي ــن ،ش ــرح
التلوي ــح عل ــى التوضي ــح ،تحقي ــق :زكري ــا عميـ ـرات،
بي ــروت ،دار الكت ــب العلمي ــة ،ط .
الجرجان ــي ،علي بن م ــحمد بن علي ،كتاب التعريفات،
تحقي ــق إبـ ـراهيم األبي ــاري ،دار الكت ــاب العرب ــي ،ط،2
 4ه ــ 992 ،م.

محمد الحاج سالم

الحري ــري ،إبـ ـراهيم محم ــد ،املدخ ــل إل ــى القواع ــد
الفقهي ــة الكلي ــة ،ط دار عم ــار للنش ــر والتوزي ــع ّ
عم ــان
 4 9ه ــ 998/م
حسي ــن ،م ــحمد صال ــح مو�ش ــى ،ش ــرح الفرائ ــد البهي ــة
ف ــي نظ ــم القواع ــد الفقهي ــة ،ألب ــي بك ــر ب ــن أب ــي القاس ــم
األه ــدل ،مؤسس ــة الرس ــالة ناش ــرون ،ط  4 0 ،ه ــ،
2009م.
حم ــاد ،ن ــزيه ،القواع ــد الش ــرعية وعالقته ــا بفق ــه
املصال ــح ،مق ــال ف ــي ن ــدوة القواع ــد الفقهي ــة بي ــن
التأصي ــل والتطبي ــق ،مراجع ــة مصطف ــى باج ــو ،وزارة
األوق ــاف والش ــؤون الديـن ــية ،س ــلطنة عم ــان.
الحموي ،أحمد بن مح ــمد ،غمز عيون البصائر شرح
كت ــاب األش ــباه والنظائ ــر (الب ــن نجي ــم) ،دار الكت ــب
العلمي ــة ،بي ــروت 405 ،ه ــ.
حي ــدر ،علي ،درر الحكام ش ــرح مجلة األحكام ،تعريب:
فهمـي الحسيـنـي ،دار عالم الكتب ،الرياض 42 ،هـ،
200م.
اب ــن خطي ــب الدهش ــة ،محم ــود ب ــن أحم ــد الفيوم ــي،
مختص ــر م ــن قواعد العالئ ــي وكالم األس ــنوي ،تحقيق:
مصطف ــى محم ــود البنجويـن ــي 980 ،م.

صياغة تعريف القاعدة الفقهية

الروكــي ،مح ــمد ،معلم ــة زاي ــد للقواع ــد الفقهي ــة
واألصولي ــة ،مؤسس ــة زاي ــد ب ــن س ــلطان آل نهي ــان
لألعمال الخي ــرية واإلنسانـية ،ومجمع الفقه اإلسالمـي
الدول ــي ،ط  4 4 ،ه ــ20 ،م.
الزرق ــا ،أحم ــد م ــحمد ،ش ــرح القواع ــد الفقهي ــة ،دار
القل ــم ،دمش ــق ،ط200 ،6م.
الزرك�ش ــي ،م ــحمد ب ــن به ــادر (ب ــدر الدي ــن) ،املنث ــور
ف ــي القواع ــد ،تحقي ــق :تـيسي ــر فائ ــق أحم ــد محم ــود،
وزارة األوق ــاف والش ــؤون اإلس ــالمية ،الكوي ــت،
 402ه ــ 982 /م.
زي ــدان ،عب ــد الكري ــم ،املدخ ــل لدراس ــة الش ــريعة
اإلس ــالمية ،مؤسس ــة الرس ــالة ناش ــرون ،ط ،
 425ه2005 /م.
الس ــالمي ،عب ــد هللا ب ــن حمي ــد ،ش ــرح طلع ــة الش ــمس
على األلفية ،وزارة التـ ـراث القوم ــي والثقافة ،مسقط،
 40ه ــ 98 ،م.
اب ــن الس ــبكي ،عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي (ت ــاج الدي ــن)،
األش ــباه والنظائ ــر ،تحقي ــق :ع ــادل أحمد عب ــد املوجود
وعل ــي م ــحمد مع ــوض ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت،
ط  99 ،م.

الدوس ــري ،مس ــلم ب ــن مح ــمد ب ــن ماج ــد ،املمت ــع
ف ــي القواع ــد الفقهي ــة ،دار زدن ــي ،اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،ط  428 ،ه ــ200 ،م.

الش ــاطبي ،إبـ ـراهيم ب ــن مو�ش ــى اللخم ــي ،املوافق ــات ف ــي
أص ــول الش ــريعة ،تحقي ــق :عب ــد هللا دراز ،بي ــروت ،دار
املعرف ــة ،ط  4 ،ه ــ 99 ،م.

ال ـرازي ،مح ــمد ب ــن عم ــر ب ــن الحسي ــن ،املحص ــول ف ــي
عل ــم األص ــول ،تحقي ــق ط ــه جاب ــر في ــاض العلوان ــي،
جامع ــة اإلم ــام م ــحمد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية ،الرياض،
 400ه ــ.

شبي ــر ،م ــحمد عثم ــان ،القواع ــد الكلي ــة والضواب ــط
الفقهية في الش ــريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،األردن،
ط 2006 ،م.

الروكــي ،مح ــمد ،نظري ــة التقعي ــد الفقه ــي وأث ــرها ف ــي
اخت ــالف الفقه ــاء ،منش ــورات كلي ــة اآلداب والعل ــوم
اإلنسان ــية ،الرب ــاط 994 ،م.
الروكــي ،مح ــمد ،نظري ــة التقعي ــد الفقه ــي ،مطبع ــة
النج ــاح الجدي ــدة ،ال ــدار البيض ــاء ،ط  994 ،م.

الغزال ــي ،م ــحمد ب ــن مح ــمد (أب ــو حام ــد) ،املس ــتصفى
م ــن عل ــم األص ــول ،تحقي ــق مح ــمد س ــليمان األش ــقر،
مؤسس ــة الرس ــالة ،بي ــروت ،ط  4 ،ه ــ 99 ،م.
الغزال ــي ،م ــحمد ب ــن م ــحمد (أب ــو حام ــد) ،معي ــار العل ــم
في فن املنطق ،ش ــرح أحمد ش ــمس الدي ــن ،دار الكتب
العلمي ــة ،بي ــروت ،ط 989 ،2م.
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الفيوم ــي ،أحم ــد ب ــن مح ــمد ب ــن عل ــي املق ــرى ،املصب ــاح
املنـي ــر ف ــي غري ــب الش ــرح الكبي ــر للرافع ــي ،املطبع ــة
األمي ــرية ،القاه ــرة ،ط 926 ،6م.
القراف ــي ،أحم ــد ب ــن إدري ــس (ش ــهاب الدي ــن) ،الف ــروق،
بي ــروت ،عال ــم الكت ــب.
ّ
املق ــري ،م ــحمد ب ــن م ــحمد بن أحم ــد ،القواع ــد ،مركز
إحي ــاء التـ ـراث اإلس ــالمي ،مك ــة املكرم ــة ،دت ،مقدم ــة
املحق ــق أحم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن حمي ــد.

ابن نجيم ،زي ــن الدي ــن بن إبـ ـراهيم بن م ــحمد ،األشباه
والنظائ ــر عل ــى مذه ــب أب ــي حن ــيفة النعم ــان ،اعتن ــى به
زكري ــا عميـ ـرات ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت ،ط ،
 4 9ه 999/م.
الن ــدوي ،عل ــي أحم ــد ،القواع ــد الفقهي ــة ،دار القل ــم،
دمش ــق ،ط 4 2 ،2ه ــ 99 /م.
ب) الروابط اإللكتـرونـية:
books.google.com.om/books
universitylifestyle.net
مدخ ــل إل ــى العل ــوم القانون ــية ،املحام ــي س ــلطان
الج ـرادي( ،ق ــاض س ــابق) ،اإلل ـزام ف ــي القاع ــدة
القانون ــية ،تاري ــخ الدخ ــول/202 / 0/04 :
ar.islamway.net/article
عبد العزيـز الحويطان :القواعد الفقهية
www.noor-book.com
الخادمي ،مح ــمد بن م ــحمد بن مصطفى ،أبو س ــعيد،
مناف ــع الدقاي ــق ف ــي ش ــرح مجام ــع الحقاي ــق ،مخط ــوط
معروض
www.alukah.net/sharia
إس ــماعيل عب ــد عب ــاس :تعري ــف القواع ــد الفقهي ــة،
تاري ــخ اإلضاف ــة2020/04/ 4 :
109
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