المحاضرة األخيرة:
الحظر واإلباحة – ترتيب األدلة – صفة المفتي والمستفتي – أحكام المجتهدين

المبحث األول :الحظر واإلباحة
قاؿ( :وأما الحظر واإلباحة فمن الناس من يقول :إن أصل األشياء على الحظر إال ما
أباحتو الشريعة ،فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على اإلباحة يتمسك باألصل الذي ىو
الحظر ،ومن الناس من يقول بضده ،وىو أن األصل في األشياء على اإلباحة ،إال ما حظره
الشرع ،ومنهم من قال بالتوقف ،ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب األصل عند عدم
الدليل الشرعي).
ش :ىذا نوع من األدلة العقلية ،وىو استصحاب العدـ األصلي عند عدـ وجود الدليل
الشرعي ،ويسمى ىذا الباب باحلظر واإلباحة لًتدد احلكم بينهما.
وىذه ادلسألة يًتمجوف ذلا باألعياف ادلنتفع هبا قبل ورود الشرع ما حكمها؟
وىي ذات طرفُت :األوؿ :حكم األشياء قبل ورود الشرع ،والثاين :حكم األشياء ادلسكوت
عنها بعد ورود الشرع.
ففيها مسألتاف.
المسألة األولى :حكم األشياء قبل ورود الشرع
وحاصل الكالـ أف فيها ثالثة أقواؿ:
األوؿ :التحرمي ،وبو قاؿ أىل الظاىر وبعض احلنفية واألهبري من ادلالكية ،وىو مذىب
ادلعتزلة؛ إذ إف ادلعتزلة حكمت العقل ،وجعلتو قادرا على التحرمي والتحليل.

وأما األهبري وغَته من أىل السنة شلن وافقوا ادلعتزلة يف ىذا القوؿ فدليلهم أف ىذه األشياء
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يقوؿ:

"يسألونك ماذا أحل ذلم" فدؿ على أف األشياء على احلظر إال ما أحلو الشرع ،وحيث ال شرع
فاألصل التحرمي
الثاين :اإلباحة ،وبو قاؿ كثَت من احلنفية والشافعية.
الثالث :الوقف ،وىو مذىب أىل السنة؛ ألف التحرمي والتحليل أحكاـ شرعية ،وقبل ورود
الشرع ال حكم.
وىذا كلو على فرض وجود مسألة ليس فيها حكم شرعي ،وىو رلرد افًتاض ال حقيقة لو،1
فإف آدـ عليو السالـ وىو أوؿ نيب قد أمره اهلل وهناه ،وكاف لو شرع حيكم بو يف بنيو ،واهلل تعاىل قاؿ:
"أحيسب اإلنساف أف يًتؾ سدى" 2أي ال يؤمر وال ينهى ،وقاؿ" :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا" ،3أي
ال تؤمروف وال تنهوف ،وقد أمر اهلل آدـ بقولو" :اسكن أنت وزجك اجلنة" ،4وقاؿ تعاىل" :وإف من أمة
إال خال فيها نذير" ،5وقاؿ" :ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أف اعبدوا اهلل" .6إىل غَت ذلك من اآليات
الدالة على عدـ وجود أمة مل يرسل إليها رسوؿ ،ومل يكن ذلا شرع.
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المسألة الثانية :حكم األشياء بعد ورود الشرع
وأما الطرؼ الثاين يف ادلسألة ىو حكم األشياء ادلنتفع هبا ادلسكوت عنها يف الشرع ففيها
قوالف فقط ،وكل من الطائفتُت ادلتقابلتُت استصحبتا أصلهما ،فمن قاؿ فيما قبل ورود الشرع احلكم
التحرمي استصحبو فيما بعده ،ومن قاؿ باإلباحة استصحبو فيما بعده.
وأما أىل السنة القائلوف بالوقف فهي عندىم على اإلباحة ألف اهلل تعاىل قاؿ" :ىو الذي
خلق لكم ما يف األرض مجيعا" ،7وال دينت إال جبائز ،وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم" :وما سكت عنو
فهو عفو" ،8وقاؿ" :إف من أعظم ادلسلمُت جرما من سأؿ عن شيء مل حيرـ فحرـ من أجل
مسألتو".9
وىذه ادلسألة حنتاج إليها كثَتا خاصة فيما جد من ادلعامالت ،وما مل يكن معروفا أو موجودا
يف زمن الشرع من احليوانات وادلأكوالت وادللبوسات وادلعامالت والعقود.

واستصحاب األصل حجة لكن بعد البحث الشديد بقدر الطاقة عن الدليل ،فإف مل جيد
دليال فلو أف حيكم باالستصحاب ،وىو أضعف األدلة كما قاؿ شيخ اإلسالـ.
فائدة:
من أنواع االستصحاب :استصحاب عموـ النص حىت يرد التخصيص ،واستصحاب العمل
بالنص حىت يرد الناسخ ،واستصحاب استمرار شيء حىت يثبت الناقل عنو كاستصحاب الطهارة حىت
يثبت ما ينقضها.
7سورة البقرة ،اآلية ()15
 8أخرجو الًتمذي ( )2213وابن ماجو ( )3332وىو حسن بشواىده.
 9أخرجو البخاري ( )2125ومسلم ()3223

تنبيو:
ما تقدـ ىو يف األشياء ادلنتفع هبا ،وأما العبادات فاألصل فيها ادلنع لقولو صلى اهلل عليو
وسلم" :من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد" ،10ويف رواية" :من عمل عمال ليس عليو أمرنا
فهو رد".11
ويستثٌت من ذلك أيضا األبضاع 12فإف األصل فيها التحرمي ،فال حيل منها إال ما ورد يف
الشرع حلو.
ودليلها قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" :واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل".13
وقولو تعاىل" :إال على أزواجهم أو ما ملكت أدياهنم فإهنم غَت ملومُت ،فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك ىم العادوف".14
وكذلك يستثٌت من القاعدة اللحوـ ،فإف األصل فيها التحرمي لقولو تعاىل" :إال ما ذكيتم"،15
فدؿ على أف األصل ىو التحرمي إال ما ذكي ذكاة شرعية.
ويدؿ لذلك أيضا حديث عدي رضي اهلل تعاىل عنو :أنو سأؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو
جيد مع كلبو كلباً آخر فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ( :ال تأكل؛ فإمنا مسيت على كلبك ومل تسم
على الكلب اآلخر)
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والبد من التفريق ىنا بُت األصل يف اللحوـ التحرمي وبُت األصل يف احليواف احلل ،فإهنما
قاعدتاف سلتلفتاف ،فإف احليواف الذي يرد نص ببياف حكمو األصل فيو أنو حالؿ ،لكن بشرط أف
يذكى ذكاة شرعية ،فإف مل يذؾ ذكاة شرعية فهو حراـ.
ويستثٌت منها أيضا األمواؿ فال حيل ماؿ امر إال بطيب نفس منو ،أو بوجو شرعي.
تنبيو ثان:
األعياف ادلنتفع هبا باعتبار ادلصلحة وادلفسدة أربعة أنواع:
-2

ما كانت ادلصلحة فيو خالصة ،وىذا مع الثالث ىو ادلختلف فيو

-1

عكسو ،أي ما كانت مفسدتو خالصة .وىذا واضح أف األصل فيو التحرمي

-3

ما مل ختلص فيو ادلصلحة وادلفسدة ،وىذا موجود عقال ال واقعا

-2

ما كاف فيو مصلحة ومفسدة ،فاحلكم دلا رجح منهما ،وأما االستواء بينهما من
كل وجو فال وجود لو يف الشريعة كما ذكره الشاطيب وابن القيم ،وإمنا التساوي
يف نظر اجملتهد.

المبحث الثاني:
ترتيب األدلة
قاؿ ادلصنف( :وأما األدلة فيقدم الجلي منها على الخفي ،والموجب للعلم على
الموجب للظن ،والنطق على القياس ،والقياس الجلي على الخفي ،فإن وجد في النطق ما يغير
األصل ،وإال فيستصحب الحال).
ش :ذكر ادلصنف يف ىذا الباب بعض ادلرجحات عند تعذر اجلمع والنسخ ،فيقدـ اجللي
على اخلفي ،وذلك كتقدمي الظاىر على ادلؤوؿ واحلقيقة على اجملاز.
ويقدـ ما يفيد القطع على ما يفيد الظن ،فيقدـ ادلتواتر على اآلحاد إال أف يكوف ادلتواتر عاما
واآلحاد خاصا فيخص بو.
ويقدـ النص من الكتاب والسنة على القياس؛ ألف القياس إمنا حيتاج إليو عند عدـ النص،
وقد خيص النص بالقياس إف كاف النص عاما كما تقدـ يف بابو.
ويقدـ القياس اجللي على اخلفي ،فاجللي ما نص على علتو أو أمجع عليها أو قطع بنفي
الفارؽ فيها ،واخلفي ما ثبتت علتو باالستنباط ،ومل يقطع بنفي الفارؽ فيها بُت األصل والفرع ،وقد
تقدـ بيانو يف بابو أيضا.
ويقدـ النص ادلفيد للحكم على االستصحاب؛ ألنو تقدـ أف االستصحاب آخر األدلة ،وال
يلجأ إليو اجملتهد إال عند عدـ النص الشرعي ،فإف مل جيد نصا فلو حينها أف يأخذ باالستصحاب.

المبحث الثالث
صفات المفتي والمستفتي
الذي ينزؿ بو حكم اهلل إما عامل فال بد لو من االجتهاد ،وحىت ال يبقى بابو مفتوحا على
مصراعيو وضعوا لو ىذا الباب لبياف شرائطو ،وإما عامي فال بد لو من االستفتاء ،فوضعوا لو أيضا ما
خيصو.
قاؿ ادلصنف( :ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقو أصال وفرعا خالفا ومذىبا ،وأن
يكون كامل اآللة في االجتهاد ،عارفا بما يحتاج إليو في استنباط األحكام من النحو واللغة
ومعرفة الرجال الراوين  ،وتفسير اآليات الواردة في األحكام واألخبار الواردة فيها)
ذكر ادلصنف للمجتهد سبعة شروط:
 )2أف يكوف عادلا بالفقو أصال وفرعا ،أي عادلا بأصوؿ الفقو وفروعو ،وىذا العلم بالقوة ال
بالفعل كما تقدـ.
 )1وأف يكوف عادلا بالفقو خالفا ومذىبا ،لئال حيدث قوال خيالف اإلمجاع ،أو حيكي اإلمجاع مع
وجود اخلالؼ
 )3أف يكوف كامل اآللة يف االجتهاد ،ومقصوده ىنا األوصاؼ الغريزية من صحة الذىن وجودة
الفهم ،17وال ينبغي محلو على كماؿ اآللة يف العلم ألنو سيذكر ذلك بعد.
 )2أف يكوف عارفا مبا حيتاج إليو يف النحو واللغة؛ ألف الكتاب والسنة عربياف ،وال يفهمهما فهما
سليما إال من لو إدلاـ بالنحو واللغة ،وال يشًتط أف يصل فيهما إىل درجة االجتهاد ،لذا عرب
بقولو( :مبا حيتاج إليو).
 )9أف يكوف عارفا مبا حيتاج إليو من معرفة الرجاؿ الرواة لألحاديث ،ليأخذ برواية ادلقبوؿ منهم
دوف اجملروح ادلتكلم فيو.
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 )3أف يكوف عارفا مبا حيتاج إليو يف تفسَت آيات األحكاـ ،وعدهتا مخسمائة آية عند البعض،
وقيل :مائتاف ،وقيل :أقل ،وقيل :أكثر ،والصواب أف اآليات الواضحة يف األحكاـ ال تتجاوز
ادلائتُت ،والقرآف كلو صاحل ألف يستنبط منو حكم ،وذلك خيتلف حبسب اختالؼ مدارؾ
أىل االجتهاد وما يفهمو كل واحد منهم من اآلية.
 )2أف يكوف عارفا بأحاديث األحكاـ ،وقد ألفت كتب خاصة هبا ،مثل اإلماـ يف أحاديث
األحكاـ البن دقيق العيد ،واألحكاـ الكربى والوسطى والصغرى لعبد احلق اإلشبيلي ،وبلوغ
ادلراـ البن حجر ،وعمدة األحكاـ للحافظ عبد الغٍت ادلقدسي.
وأما ادلستفيت فذكر لو شرطا واحدا بقولو( :ومن شرط المستفتي أن يكون من أىل التقليد
فيقلد المفتي في الفتيا)
ش :أي إذا كاف شلن ال جيوز لو التقليد فال جيوز لو أف يستفيت غَته ،بل جيب عليو أف يصل
إىل احلكم بنفسو ،وأشار إىل ىذا بقولو( :وليس للعالم أن يقلد ،وقيل :يقلد)
قلت :اخلالؼ ىو خالؼ يف حاؿ ،فإف كاف العامل ال شيء دينعو من البحث عن احلكم
بنفسو وجب عليو ذلك ،وإف كاف ىناؾ ما دينعو كضيق وقت أو عجز عن الوصوؿ إىل احلكم أو
توقف فيو فال بأس حينئذ ،واهلل أعلم.

المبحث الرابع:
التقليد واالجتهاد

وىاىنا مسألتاف :األوىل يف التعريف ،والثانية يف أحكاـ االجتهاد
المسألة األولى :التعاريف
قال المصنف( :التقليد قبول قول القائل بال حجة ،فعلى ىذا قبول قول النبي صلى اهلل
عليو وسلم ال يسمى تقليدا ،ومنهم من قال :التقليد قبول قول القائل وأنت ال تدري من أين
قالو ،فإن قلنا :إن النبي صلى اهلل عليو وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قولو
تقليدا).
ش :التقليد مأخوذ من قالدة العنق ،فكأف ادلقلد يلتزـ قوؿ مقلده كلزوـ القالدة للعنق.
واصطالحا عرفو ادلصنف بتعريفُت:
األوؿ :قبوؿ قوؿ القائل بال حجة ،أي بال حجة يذكرىا.
وينبٍت على ىذا التعريف عدـ اعتبار قبوؿ قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم تقليدا؛ ألف النيب
صلى اهلل عليو وسلم حجة يف نفسو.
الثاين :التقليد قبوؿ قوؿ القائل وأنت ال تدري من أين قالو ،أي ال تعلم مأخذه يف ذلك.

وعليو فيجوز أف يسمى قبوؿ قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم تقليدا إذا قلنا جبواز وقوع
االجتهاد منو صلى اهلل عليو وسلم وىو احلق ،وأما إف قلنا إنو ال جيتهد لقولو" :إف ىو إال وحي
يوحى" 18فال يسمى قبوؿ قولو تقليدا الستناده إىل الوحي.
لكن إطالؽ التقليد على اتباع النيب صلى اهلل عليو وسلم قد يفهم أشياء ال تليق بالنبوة ،ألف
التقليد يشعر أف ادلقلد قد خيطئ وقد يصيب ،والنيب صلى اهلل عليو وسلم اجتهاده ال خيطئ ،وإف
أخطأ فال يػقر عليو ،وأيضا فإف التقليد قد يوىم أف النيب صلى اهلل عليو وسلم مقلد لغَته أيضا،
فيكوف تابعا ال متبوعا.
وذلذا األوىل عدـ إطالؽ التقليد على العمل بقوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم دلا يلزـ عليو من
تومهات فاسدة.
مث انتقل إىل تعريف مقابل التقليد وىو االجتهاد بقولو( :وأما االجتهاد فهو بذل الوسع في
بلوغ الغرض)
ش :أي من متأىل للنظر يف األدلة الستنباط األحكاـ الشرعية.
المسألة الثانية :أحكام المجتهدين
دلا كاف ىذا اجملتهد إف بذؿ وسعو يف استنباط حكم شرعي إما أف يصيب احلق أو خيطئو ذكر
ادلصنف ما يًتتب على احلالُت فقاؿ( :فالمجتهد إن كان كامل اآللة في االجتهاد فإن اجتهد في
الفروع فأصاب فلو أجران ،وإن اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد ،ومنهم من قال :كل مجتهد في
الفروع مصيب ،وال يجوز أن يقال :كل مجتهد في األصول الكالمية مصيب؛ ألن ذلك يؤدي
إلى تصويب أىل الضاللة من النصارى والمجوس والكفار الملحدين.
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ودليل من قال :ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قولو صلى اهلل عليو وسلم" :من
اجتهد فأصاب فلو أجران ،ومن اجتهد فأخطأ فلو أجر واحد ،وجو الدليل أن النبي صلى اهلل
وصوبو أخرى .واهلل سبحانو وتعالى أعلى وأعلم)
عليو وسلم خطّأ المجتهد تارة ّ
ش :بُت أف اجملتهد ال خيلو إما أف يكوف رلتهدا يف الفروع وإما أف يكوف رلتهدا يف األصوؿ،
فأما إف اجتهد يف الفروع فأصاب احلق فلو أجراف أجر على اجتهاده وأجر على إصابتو للحق ،وإف
أخطأ فلو أجر واحد على اجتهاده.
وىذا على مذىب من يقوؿ إف احلق واحد وادلصيب واحد ،ويسموف بالمخطئة ،وىناؾ من
يقوؿ :إف الكل مصيب بناء على أف حكم اهلل يف حقو وحق مقلده ما أدى إليو اجتهاده ،وىؤالء
يسموف بالمصوبة.
وأما إف اجتهد يف األصوؿ فقد اتفقوا على أف ادلصيب واحد؛ ألف القوؿ بأف الكل مصيب
يلزـ عليو لوازـ فاسدة منها تصويب أىل ادلقاالت الفاسدة من النصارى يف قوذلم بالتثليث واجملوس يف
قوذلم باألصلُت للعامل النور والظلمة ،والكفار يف نفيهم التوحيد وبعثة الرسل وادلعاد يف اآلخرة،
وادللحدين يف نفيهم لوجود الرب تعاىل ،وكوف أحكاـ الشريعة كانت خاصة بزماف معُت ،وأهنا ال
تصلح ذلذا الزماف وغَت ذلك.
مث ختم ادلصنف بذكر مستند القوؿ الصحيح يف كوف اجملتهدين يف الفروع على نوعُت مصيب
وسلطئ وىو حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم" :من اجتهد فأصاب فلو أجراف ،ومن اجتهد وأخطأ
فلو أجر واحد" ،19وكأف ادلصنف ختم كتابو هبذا احلديث راجيا أف يكوف داخال فيو ودائرا بُت األجر
واألجرين يف تأليفو ذلذا الكتاب.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا زلمد وآلو وصحبو أمجعُت.
19

أخرجو البخاري ( )2391بلفظ" :إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فلو أجراف ،وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فلو أجر".

