املفتقر إىل اهلل تعاىل

وفقه اهلل

مقدمة
╝
احلمد هلل الذي أيد هذا الدين بالعلامء املجتهدين ،والصالة
والسالم عىل رسوله األمني املبلغ رسالة رب العاملني ،وعىل آله
الطاهرين ،الذين أخرب اهلل عىل لسان نبيه األمني أن التمسك هبم
أمان من الضالل إىل يوم الدين ،وبعد:
لقد حظي علم القواعد الفقهية باهتامم بالغ من ِق َبل علامء
املذاهب ،و ُأ ِّل َفت فيه املؤلفات ،منها ما جاء حتت عنوان «األشباه
والنظائر» ،ومنها حتت مسمى «الفروق» ،ومنها ما محل اسم
«القواعد» كقواعد ابن رجب احلنبيل ،و«القواعد» لألونرشييس،
ومن األول كتاب «األشباه والنظائر» البن الوكيل الشافعي،
و«األشباه والنظائر» البن نجيم احلنفي.
ومن الثاين :كتاب «الفروق» للقرايف املالكي ،وكتاب
«الفروق» للجويني ،وغري ذلك من الكتب املؤلفة يف هذا الفن،
نظ ًام ونثر ًا كـ«جمموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد الفقهية»
لألسمري ،و«رشح منظومة القواعد الفقهية» للتسرتي ،و«حترير
املجلة» ملحمد حسني كاشف الغطاء من علامء اإلمامية ،و«معجم
القواعد الفقهية اإلباضية» ملحمود مصطفى من اإلباضية.

الزيدية واعتناؤهم بهذا العلم
ولقد كان للطائفة الزيدية أتباع أهل البيت  %العناية التامة،
والنصيب الوافر يف هذا الشأن ،فقد انربى جمموعة من علامئهم
بل من أكابر فضالئهم إىل حتصيل وختريج ما ورد عن أكابر أئمة
أهل البيت املطهرين ،متثلت يف أصول وقواعد عامة تندرج حتتها
جزئيات كثرية ،فالقواعد الفقهية الزيدية تعترب خالصة بحوث
ونتاج دراسة معمقة استمرت قرون ًا من الزمن قام هبا أئمة
جهابذة جمتهدون مستمدين هلا من أصول الرشيعة الغراء ،وهبذا
جاء هذا الرتاث الفكري عظي ًام كعظمة أصحابه مواكب ًا لكل
الظروف واملستجدات ،واضع ًا هلا احللول املالئمة املستوحاة من
صحيح السنة املحمدية عىل وفق املقاصد الرشعية النبيلة؛ إذ أن
هذا الفكر اخلالد فتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه لكل من حاز
ملكة االستنباط ،وبلغ رتبة االجتهاد.
وقد بُ ِذلت جهود مضنية من قبل املؤسسني واملخرجني
واملحصلني واملذاكرين نتجت عنها تلك القواعد والضوابط التي
هي بحق ملبية لكل ما حيتاجه الفرد واجلامعة يف شتى أصناف
العبادات واملعامالت.
ولقد كان لألئمة املتقدمني من أهل البيت النبوي الفضل
الكبري يف احلفاظ عىل سنة جدهم حممد ÷ وحاميتها بأنفسهم

ونفيسهم من كيد الكائدين ونفي ما ألصق هبا من تأويل اجلاهلني
وانتحال املبطلني حتى وصلت إىل األجيال بعدهم غضة طرية،
تزهو بأنوار النبوة املحمدية.
هذا ،وقد مرت هذه القواعد والضوابط بمراحل أربع:
األوىل :مرحلة التأسيس
ومن أبرز رموزها :اإلمام األعظم زيد بن عيل بن احلسني بن
عيل بن أيب طالب  ،%واإلمام القاسم بن إبراهيم ’،
وحفيده اإلمام اهلادي إىل احلق حييى بن احلسني بن القاسم %
مؤسس املذهب الزيدي يف اليمن ،واإلمام النارص األطروش
احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل بن عمر األرشف بن عيل زين
العابدين  %وهو املؤسس للمذهب الزيدي يف خراسان.
الثانية :مرحلة التخريج (أو املخرجني)
حصلني) وهم
(وبعض العلامء يسميهم مع من بعدهم بامل ِّ
الذين استخرجوا من كالم األئمة واحتجاجاهتم بواسطة القياس
أو املفهوم.
ومن أبرز رجاهلا :العالمة ويل آل حممد حممد بن منصور
املرادي ،وعالمة اآلل السيد أبو العباس أمحد بن إبراهيم ،واإلمام
املؤيد باهلل أمحد بن احلسني بن هارون احلسني  ،#واإلمام

أبو طالب حييى بن احلسني بن هارون احلسني ،%والعالمة عيل
بن بالل اآلميل ¦.
الثالثة :مرحلة التحصيل (أو املحصلني)
وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال األئمة وما استخرج منها
ونقلوها بطريق الرواية أو املناولة.
ومن أبرز املحصلني :القايض العالمة زيد بن حممد الكالري
اجلييل امللقب بحافظ أقوال العرتة ،وهو من أتباع املؤيد باهلل ،#
والسيد العالمة عيل بن العباس راوي إجامعات أهل البيت ،%
والقايض العالمة احلسن بن حممد بن أيب طاهر الرصاص ،والقايض
العالمة زيد بن عيل بن احلسن البيهقي ،والقايض العالمة جعفر بن
أمحد بن عبدالسالم ،واإلمام املجدد للدين عبداهلل بن محزة.
الرابعة :مرحلة املذاكرة
واملذاكرون هم الذين راجعوا أقوال من تقدمهم وفحصوها سند ًا
ومتن ًا ،وعرضوها عىل أصول املذهب وقواعده املستمدة من رصائح
الكتاب والسنة ثم أقروا ما توافق معها واعتربوه هو املذهب.
ومن أبرز رجال هذه املرحلة :اإلمام حييى بن محزة ،#
واإلمام عزالدين بن احلسن  ،%والقايض العالمة عبداهلل بن
زيد العنيس ¦ ،واإلمام أمحد بن حييى املرتىض .#

انظر كتاب (الزيدية) للسيد عيل عبدالكريم الفضيل بتقريظ
اإلمام احلجة جمدالدين بن حممد املؤيدي .#
وخالصة هذا ما ذكره اإلمام القاسم بن حممد  #رد ًا عىل
سؤال ورد عليه بقوله :املذهب الذي تضمن األزهار مسائله فهو
أصلها وق َّعدها وأخذها املحصلون للمذهب مام
أصول وقواعد َّ
تقرر عندهم من أقوال القاسم وابنه حممد واهلادي إىل احلق وابنيه
حممد وأمحد  %يف فتاوهيم وموضوعاهتم يف مجيع أبواب الفقه،
وجعلوا املذهب ما انطبقت عليه تلك القواعد واألصول من
مسائل الفروع يف كل باب ،فام كان من أقوال األئمة املتقدمني
كزيد بن عيل والصادق وأمثاهلم فام كان مالئ ًام لتلك القواعد
()1
جعلوه مذهب ًا .

وقد قيل :إن هذا العلم له شب ٌه ّما بـ«جوامع الكلم» وإن كان
ال يوصف به إال كالم املعصوم ،وهو :الكالم القليل الذي يكون
له معان عديدة ويشتمل عىل أحكام متعددة حتى قال بعضهم:
من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات
الندراجها يف الكليات ،واحتد عنده ما تناقض عند غريه.
( – )1مطبوعة مع مقدمة رشح األزهار.

وعن بعضهم :الفقه معرفة النظائر ،ومن أتقن هذا الفن
تكونت لديه ملكة الستنباط أحكام الوقائع املتجددة ،ووضع
احللول الالئقة هبا عىل هنج مستقيم وغري مضطرب ،كام يكون
قادر ًا عىل القياس والتخريج.
قال بعضهم :تنظم له منثور املسائل يف سلك واحد ،وتقيد له
الشوارد ،وتقرب عليه كل متباعد .
()1

هذا ،وقد ذكر السيد العالمة أمحد بن حممد الرشيف ¦
(أحد تالمذة اإلمام القاسم بن حممد  #من هذه األصول
والقواعد الفقهية ما يقارب( )55وهي مطبوعة مع رشح األزهار
الطبعة األوىل ،ويف أوهلا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذه األصول
التي خرج أهل املذهب الرشيف وعليها اإلحالة بالقياس أو
بالتخريج منها وهبا ال يقبل ختريج من خرج بخالفها.
وذكر العالمة عبداهلل بن احلسني دالمة يف كتاب «شذور الذهب
يف حتقيق املذهب» هذه القواعد وغريها ما يقارب مجيعها (.)120
وقد قمنا بمحاولة نظمها وختريج ٍ
يشء من شواهدها خدمة للعلم
وأهله ،وتأدية لبعض ما جيب علينا جتاه هذا الفن العظيم الذي يوليه
غرينا جل اهتاممهم نظ ًام ونثر ًا ،ورجا ًء للثواب من اهلل الوهاب.
هذا ،وقد ذكر السيد حممد بن أمحد الكبيس يف كتابه (الفروق

الواضحة البهية) أكثر هذه القواعد الفقهية مع زيادة عدد من
( – )1انظر القواعد .1 /4

القواعد ذكرنا منها ( )13عقيب املنظومة وشواهدها.
كام قمنا بذكر ( )8من األصول التي اشتمل عىل كثري منها كتاب
«األزهار يف فقه األئمة األطهار» لإلمام املهدي أمحد بن حييى
املرتىض  #كخطوة أوىل الستخراج ما تضمن ذلك السفر اجلليل
من أصول املذهب الرشيف لعل اهلل تعاىل أن ييرس إتامم ذلك العمل
لنا أو لبعض اإلخوان من أبناء املذهب الزيدي ،واهلل املوفق.
عبدالعظيم قاسم العزي
وفقه اهلل
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َ -38تــر ُل مصــا ِل ِح ال ِع َبــا ِد ّ

التامـه
اخلص ِ
أقدم ِمن َتر ِل ُ
وص ّ
ُ

َ -39و َح َس ُن األفعال إن كــان سـ َبب

ِفع ِل ٍ
قبيح ُحكـ ُم تر ِكـ ِه َو َجـب

ـرام
-40إن عـ َ
ـارْ الواجـ ُ
ـب للحـ ِ

ُ
دام
فــالرتل أهــون ِمــ َن اإلقــ ِ

املقبــ ُ
َ -41
ول
وخــ َ ُرب العــد ِل هــو ُ

ِ
العبـــادات بـــه َمع ُمـــ ُ
ول
ويف

ـاملكَ َّل ِ
-42واحلكم يف السك ِ
ران كـ ُ
ف

ـع مــن الت ََّصـ بـر ِف
فيام عــدا البيـ َ

ِ
العبــادات اعتــرب باالنتهــا
-43ويف
-44وعنــدَ إكــ ٍ
يكــو ُن ِ
راه ُ
الفعــ ُل

ويف املعــامالت ُحكـ ُم االبتــدا
كعــدَ ِم ِ
عــل فهــذا أصــ ُل
الف ِ
َ

ُ
ونيـــــة ُاملكـــــ َر ِه بانتبـــــا ِه
-45

إكـــراه كـــال إكـــرا ِه
صـــري
َي
ٌ
ُ

َ
حتويــل
ِ -46ل َمــن عليــه احلــق ال

األصـو َل
بــل للــذي لــه تــرى ُ

 -47ب
وكــل بِضــعٍ غالبــ ًا ال لــو

ِم ـن َح ـدع أو مهـ ٍـر يــراه ال َبع ـ ُل

ِ
الغرمــان
الغالــب
-48ي َجيت َِمــع يف
ِ

ِ
ِل َســـ َب ٍ
ِ
واألبـــدان
املـــال
ب يف

يضـــمن يف البدَ ايـــه
ارش
ُ
ُ -49م َبـــ ِ ٌ

وبعــــده ُم َســــ ِّب ُب ِ
اجلن ََايــــه

-50و َ
الغ ـ بار قــد َيض ـ َم ُن للمغـ ُـرورِ

مـــا ي ُي َع ّوضـ ـ ُه ب َِغـ ـ ِري َجـ ـورِ

-51وكـ ّـل ُم ـدَّ عى علي ـه ،األصــ ُل

العقــ ُل
قــرروه َ
فيــه كــام قــد ّ

الص َغر
-52كذا مع التاري فاألص ُل ِّ

وعندما ُيف َقـدُ فاألصـ ُـل ِ
الكـ َرب

ف مع ُمو ٌل به ال ُيق َصــى
والعر ُ
ُ -53

مــا ي يصــادم ُح َّجــ ًة َو َن َّصــا

-54وقـــرروا الفوائـــد األصـــليه

الفرعيــه
ســبع ًا كــذال مثلهــا
َّ

صــوف ولــبن ومهــر البكــر
ٌ
-55

بعــد الــدخول ثــم نحــو التمــر

ِ
الصـــنعة ثـــم الولـــد
تعلـــم
-56
ُ

واألرش يف اجلنايـــة املؤكـــد

-57كــذا الفوائــد الفــروع ســبع

ركـــاز أجـــر ٌة وزرع
كســـب
ٌ
ٌ

-58ما وهــب العبــدُ ومهــر الثيــب

ومهر بكـ ٍـر صــح مــا ي ُتقـ َر ِب

-59ومـــن َي ِصـ ـ ّح بي ُعـ ـ ُه ُل ُزومـــا

ِ
تصــ ـ بح إنشــــاءاته ُع ُمومــــا

اإلباحه
-60واألصل يف األشيا عىل َ

ُ
اســـتباحه
واحليـــوان عـــدم
َ

ّ -61
واللـــبس يف احليـــاة والوفـــا ِة

فاحكُم بـ ّ
احليـا ِة
ـأن األصــل يف َ

َ -62مـن كــان القـ ُ
ـول قولــه مطالبـ ًا

ـني غا ِلبـــا
ـالزم منــ ُـه اليمــ ُ
فــ ٌ

-63وإن لـــــه بينـــــة حمققـــــه

فســـقطت يمينـــه املصـــدّ قه

عـــىل ُم َعارِ ضـــ ِتها وأصـــ َل ُح

-64خارِ َجـــة الب ِّي َنتـــني أر َجـــ ُح
-65وغـــري مقبــ ٍ
ـول لكــ ِّـل ب ِّي َنـ ـه
ُ َ
مجــ َع ُ
األخ َتــني
َ -66حــ ِّرم نكاحــ ًا َ َ

أنثيــــ ِ
ني
ُ
ونحــــوه ّن ُكــــ ّل َ

اهن صــار َذ َكـ َرا
-67لــو كــان إحــدّ ّ

ما جــاز أن تــنكح ذال َ
اآلخـ َرا

ثبتــت َيــدُ الكبــري
-68عــىل مــا َ

للصــــ ِغريِ
فمثلــــه
ُ
يثبــــت َّ
ُ

الغالب ِفعـ ُل ِ
نفسـ ِه
َ -69من َص ّح يف
ِ

دون ِ
َي ِصــ بح بالتوكيــل َ
عكســ ِه

جيـــوز
ـن فـــال
ُ
-70ب َِغ ِالـ ـ ِ
ب الظــ ِّ

الل ِ
إهــ ُ
مــال َ
الغــ ِري أو َ ُحتــو ُز

املؤيـــدُ اســـتهالكا
-71
وجـــو َز َّ
َّ

بغالــب الظــن كلــو أع َطاكــا
ِ

ِ
ٌ
حــال
شــامل بكــل
والعــرف
ُ
-72

َمن ُجـ ّن كاملســجد واألطفـ ِ
ـال

َ -73و ُكـل ُمن ِ
ـالف األصـ ِل
كـ ٍر خـ َ

عنــد التــداعي ُخ َّص ـه بـ ِ
ـالقول

-74طهـــارة وعكســـها ال ُير َت َفــع

يقينُهــــا إال بمثلــــه يقــــع

ِ
فمســت َِحي ُل
-75رفــ ُض
العبــادات ُ

خصـ ـ ُه الــ ُ
ـدليل
إال ملـــا قـــد َّ

جامعـ ـه
فرضـ ـه َ
-76ملـــن أعـــا َد َ

وما ســوى هــذا تــرى ام ِتن ََاعـه
يف كــل إسـ ٍ
ـقاط جــرى للحـ ِّـق

-78إنشــاء جاهـ ٍ
ـم اإلنشــاء
حلكـ ِ
ـل ِ ُ

يصــح إن كــان ِ
للفظــ ِه شــاء
ب
عــن كـ ّـل ٍ
رشط كــان إال ِفعـال

-77والعلــم واجلهــل بــدون فــرق
الرجــوع قــوال
تصــ ّحح
َ
-79وال َ

تركَّبــت َفلــم ُ
تكــن ب ُِمغ ِن َيــه

-80وكــل قــر ٍ
جــر نفعــ ًا َفرِ َبــا
ْ ّ

واب ِطـــل حتـــ بي ً
ال لـــه َو َط َل َبـــا

-81وال ربـــا يكـــون بـــني العبــ ِ
ـد

ويل احلمــــ ِد
ربــــه ِ ِّ
وبــــني ِّ

ُ -82
الصــالح
الــويل عــدم
أصــل
ّ
ِ
حال العقـ ِ
والعرف كاملنطوق َ
ـد
ُ -83

النكــاح
األب يف
يف
الفعــل إال ُ
ِ
ِ
ِّ
لكـــل فـــر ِد
فيلـــزم الوفـــا

-84واحلكــم يف كـ ِّـل ربـ ٍ
ـاء ُمضـ َمرِ

كــل ٍ
كــاحلكم يف ِّ
ربــاء ُمظ َهــرِ

-85وعلـــة الربـــا لـــدى البصـــري

ـنس والتقــديرِ
هــي اتفــاق اجلـ ِ

-86ومــا عــدا فعــ ً
ال جنــاه العبــدُ

ذا ٍ
عقل األصـ ُـل يكـ ُ
ـون العمــدُ

-87واألصــل فــيام ــرج الطهــاره

أمــاره
مــا ي تــرد يف رجســه َ

يلحــق الفســ ُ وال اإلقالــه
ُ
-88ال

تا ِلفـ ـ ًا إال قيمـــة ُتـ ـر َ َلـ ـه

والعـ ُزل مــن الوكالــه
-89والفسـ ُ َ

فـــال ي ِت َّمـــ ِ
اجله َالـــه
مـــع َ
ان َ

-90بل ما جرى يف حرضة املعـ ِ
ـزول
ٍ
-91وفســـ ُ
يشء ال يـــتم أيضـــا

ع
بخـــط أو َر ُســـو ِل
أو ِعل ِمـــه
إال ملــن قــد حــا َز فيــه َقب َضــا

كَلـ ِ
-92ال غــبن يف البيــع عــىل ُم َّ
ف

ُم َبــ ـ ِ ٍ
ارش ِل َعقــ ـ ِد ِه وعــــارِ ِف

ِ
ّ -93
اإلثبــات
وكــل مســتثنى مــن
رشط كـ ٍ
حصول ٍ
ِ
ـاف
والظن يف
-94
ب

والعكس لــدى األث َبـ ِ
ات
منفي
ُ
ب
ويف النكاح احلظــر غــري خـ ٍ
ـاف

-95كــل إباحــة أتــت عــىل غــرْ

تبطل يف الشـرع ببطالن العوْ

ُ
واألصل يف األعيان فــاألعواْ
-96
عوْ إال لعـ ٍ
ٍ
ـرف جــاري
-97عن
احلـــق
ّ
ضـــماننا ملـــن عليـــه
-98
َ

واألصل يف املنــافع َ
األعــراْ
أو عندما حيصل شـرط طـاري
بمثلـــــه فـــــدَ َر ٍل ُمشـــ ـت َّق

-99وااللتـــزام مـــا تـــراه شـــامال

رْ أو غــ َـر ٍ
ِل َعـ ـ ٍ
ْ ُم َقـ ـابِال

ـت يف األمـ ِ
ـالل
-100واحلــق ال يثبـ ُ

لغرينــــا باليــــدِّ واإلمســـ ِ
ـال

يصــح أخــذنا للعــوْ
-101وال
ّ

ِ
ِ
ْ
احلقوق
عىل
والعـ َر ِ
جسمه َ

ـدين وحـ ّـق َ َهي ُب ـه
-102و َيس ـ ُق ُط الـ ُ

ِ
صــاح ُبه
ومــا ســواهام أبــاح

-103ورتب املشـروط يف احلصول

حصول رشطـ ِـه املجعـ ِ
ِ
ـول
عىل

-104وال جيــوز يف املشـــروط قـ ِّ
ـط

ـدم عــىل حصــول الشـ ِ
ــرط
تقـ ٌ

بالسـ ـمع
-105مشـــيعة ا ِ
هلل ُتـ ـ َرى ّ

تعليــق هبــا يف الشـــر ِع
ٌ
فص ـ ّح
َ

ـح تعليـ ٌـق بعلــم البــاري
-106وصـ ّ
اإلجــازه
حــق
-107وغالبــ ًا ال تل ُ
َ

ألنــه مــن حــني ذال جــاري
ٍ
حــازه
إال
لعقــد صــح حــن َ

ِ
بقــــاء ِ
املتعاقــــدَ ي ِن
مــــع
-108
َ

ِ
االثنـــني
والعقـــدُ وكـــذلك

َ -109ف ِالنـ ِ َرب ِام العقـ ِ
ـد تــأَ كاشـ َـفه

ُ
رشوطـ ُه ُمشــارِ َفه
إن حصــلت

ـع ُوجــو ِد الـ ّن ِ
-110وال ِتقس مـ َ

فالعمدة
النصوص بعد الفحـ ِ
ُ

-111وال عــىل ُاــ ِ
ـاس
الف القيــ ِ

ـاس
ـيس باألصــل وال األسـ ِ
فلـ َ

األسباب إال ُمعتَدي
-112ال يض َم ُن
َ

أحــ ِد
وي ُي َبــارش ِفع َلــ ُه ِمــن َ

ُ -113
مسائل اخلال ِف ّكُل ما انقضـــى

خروج ِ
وقت ِفعلهــا فــال قضــا

ـيس لــه مــن وقـ ِ
ُ -114
ـت
فراغ ما لـ َ

ـت يف املؤقـ ِ
فكخــروج الوقـ ِ
ـت
ب
َتع َّلقـــت َببـ ـدَ ٍن يف األغ َلـ ـ ِ

ٍ
-116جيــوز ُ
مقــررِ
تــرل
واجــب َّ

ـية اإلجحـ ِ
خلشـ ِ
ـاف والت ََّضـ بـررِ

َ
-117لــيس الطـ ُ
الطالقـا
ـالق َيت َبـ ُع

عيــــ ُه َ
إطالقــــا
وواقــــع بِد ّ
ٌ

يثبــ ِت
-118وال بــرا مــن الــذي ي ُ

ِ
الثبـــت
يصـــح إال للبصـــري

وصح ِح الــربا مــن املجهـ ِ
ـول
ِّ -119

ِ
األصــو ِل
يــا ّأهيــا
املــاه ُر يف ُ

أبــاح َفلــ ُه بالر ُجــو ُع
ومــن َ
َ -120

إال ب ِِعـــ َو ٍ
وع
ْ ُفقـــل َح ُنـــ ُ

ف ِحسا ُيـرى أو ُحكــام
-121أو َت َل ٌ

وع بــل يكـ ُ
ـون ُرل َمـا
فــال ُر ُجـ َ

ـحيحة وشــ ِ
ٌ
ـام َله
-122ختليــ ٌـة صــ

قــبض إذا رشوطهــا ُمكت َِم َلــه
ٌ

ـري ُمـ َرب ِم
-123متى ث ُب ُ
وت الـ ِ
ـدين غـ ُ

ِ
غــري الزِ ِم
بالعقــد فالتأ ِجيــ ُل ُ

-124واألجــل التــأخري للمطالبــه

لـــيس بصـــفة ِلـ ـدَ ٍ
ين الزِ َبـ ـه

اهم
يثبــ ُت
ُ
-125ال ُ
التعيــني للــدَّ َر ِ

التحــاكُم
وال الــدَّ نانري لــدى
ِ

ـية مــن مالـ ِ
-126ما ي تكن وصـ ً
ـك

موجــودة يف اليــد ي ُتســتَه َل ِك

ِ -127
واألمانــه
وب
ومث ُلهــا ُ
َ
املوهــ ُ

والنذر والغص ُب لدى الضــام َنه
ُ

ٌ
اســتنابة يف ُقــ َر ِب
تصــلح
-115ال
ُ

-128ال ِ
توجب َ
امللك ُمعاطا ُت َك يف

ْ الــويف
بيعٍ وغري ِه سوى َقـر ِ

ِ -129
اليــه
واملنفــ ُق الــذي لــه َو َ

ـوع يف البِدَ َايــ ـه
بنيـــ ِـة الرجـــ ِ

ِ
اإلنفـــاق
الـــو َّيل يف
ُ -130ي َغـــ ِّر ُم َ

ُجما ِنبـ ـ ًا ِ
ص ِّ
والشـ ـ َق ِاق
للحـ ـر ِ

 -131ب
ف
وكل مــا ُح ُصـو ُل ُه ال ُيعـ َر ُ

ف
إال لــدى صــاحبه و ُيو َصــ ُ

فــالقول ُ
ُ
قولــ ُه وفــيام يرجــع
-132

للغـــري إن َصـــدَّ َق ُه َف ُيســـ َم ُع

-133وكــل َعـ ٍ
ني قــد تع َّل َقـت هبــا

ٍ
قــابض إليــه حب ُســ َها
حقــوق

-134إذا استوى الدينان جنس ًا وصـ َـفه

َ
ـوع تــرى ُمؤ َت ِل َفـه
والقـد ُر والنـ ُ

-135فاحكم فقد أصبح هذا ضــابطا

أن ِكــال الــدَّ ين ِ
َني قــد َت َســا َق َطا

ني
-136مـــا لـــيس يف ثبوتـــه ِيقـ ـ ُ

فأصــــ ُل ُه َبــــ َراء ٌة تكــــ ُ
ـون

ـب
-137وكـــل مـــن أقــ َّـر للقريــ ِ

َ
ب
مؤاخـــ ٌذ بـــذلك الن َِّصــــي ِ

ـرب ُع
ـح بــ ِّ
-138وال يصــ ب
ـاحلق التــ ب

ِ
بغــري ِ
عليــه املر ِجــ ُع
إذن َمــن

حل ِّق اهلل مــي ً
ال واجبــا
-139واط ُلب ِ َ

ِ
الربيـــد غا ِل َبـــا
واآلدمـــي يف
ِّ

واضــح َ
األقــوال
-140وي َ ُجيــز يف
ِ

ـلح كاليـ ـ ًا بكـــايل
َبيـ ـ ٌع وصــ ٌ

-141هــذا ختــام نظمنــا األصـ َ
ـوال

ـوال()1
أرجــو مــن اهلل لــه القبـ َ

ولست معصوم ًا فتن ترى خطا
ُ -142

أص ِلحه دون أن تقــول َشـ َططا

( – )1األلف لإلطالق .

تيسـ َـرا
-143حوى من األصول ما َّ

تكـــون حـــا ِفز ًا ملـــن تـــدَ َّب َرا

موز َعــــه
-144ألهنــــا كثــــري ٌة َّ

ـب املطـ َّـوالت ُمو َد َعـه
يف الكتـ ِ

ـارم
-145عســى مسـ ٌ
ـتقرا هلــا ونـ ُ

حم ِّقـــــ ٌق ُمـــــت َِّم ُم
ني ُ َ
ُم َبـــــ ِّ ٌ

ُ -146
فمثــل هــذا خدمــة جليلــه

ِل ِعلــ ِم آل املصــطفى َف ِضـــي َله

الــرمحن
-147هــذا وصــىل ربنــا
ُ

مــا َسـبحت يف بحــره احلي َتـ ُ
ان

ـي الصــادق األمـ ِ
ـني
-148عــىل النبـ ِّ

ـل التقـــى والـــدِّ ي ِن
وآلــ ِـه أهــ ِ

الشروع يف املقصود

ِ
الواحـ ِد
-1احلمدُ هللِ العظي ِم

ـوق محــدَ كـ ِّـل حامـ ِ
محد ًا يفـ ُ
ـد

-2ثم الصال ُة والســال ُم أبــدا

عىل النبي واآلل دوم ًا دمدا

الفقهي ـه
-3وهــذه القواعــدُ
َّ

ضـ ٌ
ـذهب الزيديــه
ـوابط يف مـ ِ

كبـــار
َ -4خ َّرجهـــا أئمـــ ٌة
ُ

ب
غبـــار
شـــق هلـــم
لـــيس ُي
ُ

-5من النصوص عن أئمة اهلــدى

أهل العلوم واحللــوم والنــدا

ينبغي أن يبدأ بذكر اهلل تعاىل عند الرشوع يف أي أمر من
ال برواية(( :كل ٍ
األمور اقتداء بالكتاب العزيز ،وعم ً
أمر ذي بال
ال ُيفتح بذكر اهلل فهو أبرت)) أي منزوع الربكة ،واحلمد هو الثناء
احلسن والوصف اجلميل عىل الفواضل والفضائل مطلق ًا.

ثم بالصالة التي هي من اهلل معظم الرمحة ،والسالم أي السالمة من
كل رش وهو يف معنى الدعاء أي :اللهم صل وسلم عىل حممد وآل حممد.
تعريف هذا العلم
لعلم القواعد الفقهية حدّ ان إضايف ولقبي ،أما حده اإلضايف
صور
فالقواعد :مجع قاعدة وهي لغة :األساس ،واصطالح ًا:
ٌ
كلية تنطبق عىل جزئيات تتعرف أحكامها منها.
وقيل :احلكم الكيل أو األكثري الذي يراد به معرفة حكم
اجلزئيات ،واألصل والقاعدة والضابط بمعنى واحد ،
()1

من القواعد

وبعضهم فرق بني القاعدة والضابط بأن ما اخت
ٍ
بباب واحد يسمى ضابط ًا فبينهام عىل هذا عموم
الفقهية
وخصوص مطلق.

والفقه يف اللغة :فهم املعنى اخلفي ،ويف االصطالح :اعتقاد
األحكام الرشعية عن أدلتها التفصيلية .
()2

واحلكم يف االصطالح :ما علق رشع ًا أو عق ً
ال بفعل املكلف،
وينقسم إىل تكليفي ،وهو عبارة عن األحكام اخلمسة .ووضعي،
وهو ثالثة أقسام :األول :السبب وهو :ما يلزم من وجوده
الوجود ،كدلول الشمس لوجوب الصالة.
( – )1انظر الكاشف لذوي العقول.
( – )2انظر غاية السؤل.

والثاين :الرشط وهو :ما يلزم من عدمه العدم ،كاحلول يف
وجوب الزكاة.
والثالث :املانع وهو :ما يلزم من وجوده العدم كاألبوة يف
القصاص .
()1

وأما هذا العلم باملعنى اللقبي فهو :قانون تعرف به أحكام
احلوادث من حيث استخراجها من القواعد.
وموضوعه :قيل :مسائل الفقه ،وقيل :فعل املكلف.
وثمرته :السهولة يف معرفة أحكام الوقائع احلادثة التي ال ن

(.)2

فيها

وفضله راهر فهو يعد من أرشف العلوم ،وقد روي عن
النبي ÷ أنه قالَ (( :من ُيرِ د اهللُ به خري ًا يفقهه يف الدين)).
وواضعه :الراسخون يف علم الفروع.
وحكمه :الوجوب الكفائي.

َ -6ما َج َاز فيِ ِه االجتها ُد َفـ َأ ِقس

ٍ
تقليد وإن ي يــنعكِس
جواز
َ

هذا البيت قد تضمن القاعدة األوىل وهي( :كل ما جاز
االجتهاد فيه -جاز التقليد فيه ،من غري عكس ).
()3

( – )1املصدر السابق.
( – )2إيضاح القواعد الفقهية.
( – )3إيضاح القواعد الفقهية.

ن

أهل املذهب الرشيف عىل أن التقليد يف املسائل الفرعية

العملية الظنية والقطعية جائز لغري املجتهد ألن املطلوب من
العملية العمل والتقليد فيه حكن بخالف املسائل العلمية إذ
املطلوب فيها هو العلم ،والتقليد فيه غري حكن.
ولكون املسائل الفرعية العملية جيوز االجتهاد فيها كمسائل
الفقه والفرائض الختالف الصحابة ومن بعدهم فيها بال إنكار
أو تناكر بينهم.
فمطلوب اهلل تعاىل فيها مع توفية النظر حقه من املجتهد ما
أداه إليه اجتهاده دون العلمية فليس لالجتهاد فيها مرسح ،وعىل
هذا حيمل ما جاء يف القرآن الكريم من الذم للمقلدين.
ومن فروع هذا األصل :أفعال احلج ،فتنه يصح من املجتهد أن
يقيض نظره يف بعض مسائله مثل قول قائل من العلامء ويف بعضها مثل
قول آخر ،وما صح من املجتهد صح من املقلد ،فيصح من املقلد
تقليد إمامني فيها ألن مسائل احلج أفعال عىل الصحيح ،بخالف الفعل
الواحد فال يصح من املقلد فيه إال تقليد واحد من املجتهدين .
()1

أريــب
-7وإن أتــى جمتهــدٌ
ُ

ب
فهــو ملــا اســ َتن َب َط ُه ُم ِصــي ُ
َ

( – )1انظر رشح األزهار وهامشه ص  /18ج.1

وهذا البيت قد تضمن األصل الثاين من أصول املذهب،
ٍ
جمتهد مصيب يف املسائل الفرعية).
وهو( :ك ُّل
حرم املذهب الزيدي التقليد عىل املجتهد املتمكن من
فقد ّ
استنباط األحكام الرشعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ،وي ُيبح
التقليد إال لغري املتمكن من االجتهاد.
كيف ال واإلمام األعظم زيد بن عيل ’ هو فاتح باب اجلهاد
واالجتهاد ،وهو اإلمام الذي تنتسب إليه الطائفة الزيدية من أهل
البيت الكرام وشيعتهم األعالم نسبة انتامء واعتزاء ملوافقتهم له يف
األصول ،ال نسبة تقليد كباقي املذاهب.
وقد كان  #هو وأهل بيته منحرصين جممعني عىل هنج
واحد ،فاملذهب الزيدي يعني ذلك الفكر الذي أمجعوا عليه من
أصول الدين ،قال اإلمام القاسم بن إبراهيم  :#أدركت
مشيخة آل حممد من ولد احلسن واحلسني وما بني أحد منهم
اختالف...إل

.

()1

قال يف البيان( :مسألة) إذا قيل لنا :إن قولكم :كل جمتهد
مصيب يؤدي إىل أن تكون العني الواحدة توصف بأهنا حالل
وحرمها عاي ،وذلك مناقضة وال
وأهنا حرام حيث أحلها عاي
ّ
يصح .قلت :إن األعيان من فعل اهلل تعاىل ال من فعلنا،
( – )1جمموع السيد محيدان ص .166

وليست توصف بذلك ،وإنام التحليل والتحريم راجع إىل أفعالنا
فيها وهو استعامهلا ،والرشع وارد عىل حسب مصالح العباد،
فيكون قد علم اهلل أن مصلحة من أحلها يف حتليلها ومصلحة من
حرمها يف حتريمها ولذلك ورد النس يف الرشيعة وليس هو إال
الختالف مصالح العباد .
()1

وجائز تقليــدُ نا األمواتــا
-8
ٌ

الصـــائرين ُ
أعظـــ ًام ر َفاتـــا

يف هذا إشارة إىل األصل الثالث وهو( :التقليد للميت جيوز
مطلقا):
فقد جوز أهل املذهب تقليد امليت لكنهم جعلوا تقليد احلي أوىل؛
ألن الطريق إىل معرفة كامله تكون أقوى من الطريق إىل معرفة كامل
امليت يف غالب األحوال ،وهذا كام تقدم يف املسائل الفرعية.
وأما املسائل األصولية ال سيام املسائل اإلهلية التي ال يعذر
بجهلها أحد فالنظر واجب من فروْ األعيان عىل كل مكلف
ولو جاز التقليد فيها ي يؤمن تقليد املخطئ ألن اهلل تعاىل ليس
مطابق ًا لكل اعتقاد ،ولزم من ذلك تصويب الكفار يف تقليد
آبائهم وتقليد الكافر يف كفره كفر.
( – )1البيان ج 1ص...

هذا ،وقد نصب اخلالق عز وجل عىل ما هذا شأنه أدلة
واضحة ال ختفى إال عىل من أعمى التقليد بصريته وأخذ اهلوى
قلبه وأفقده صوابه ورشده ،وأما من أنصف من نفسه ووىف النظر
حقه وس ّلم لألدلة وأذعن حلكم ربه قادته األدلة إىل املحجة
البيضاء التي ليلها كنهارها.
وأهل البيت  %وشيعتهم من الزيدية يف أصول الدين عىل
هنج واحد وطريقة مستقيمة من لدن عيل  #يدينون بام دان به
جدهم رسول اهلل ÷ وحيرمون التقليد يف أصول دينهم.
تنبيه:
ذكر بعض الفضالء من علامء أهل البيت  %ما معناه :أن
اتباع جامعة العرتة ال يكون تقليد ًا إذ أن األدلة الرصحية
الصحيحة كتابا ًوسنة كآية املودة وحديث الثقلني وغريهام نصت
عىل أحقيتهم ووجوب التمسك هبم فاملتمسك هبم آخذ بالدليل
القاطع إال يف إثبات الصانع ونبوءة مدعي النبوة فال جيوز التقليد
()1

يف ذلك ألنا ال نعرف املحقني إال بأخبار األنبياء وال نعرف األنبياء
إال باملعجز وال نعرف املعجز إال بتثبات الصانع ،وال نثبته إال بالنظر
والتفكر يف املصنوع.
( – )1راجع األنظار السديدة ص .44

-9واالجتهــا ُد راس ـ ُ املبــاين

َ
األول منــه الثــاين
نقض
ال َي ـ ُ

تضمن هذا البيت األصل الرابع وهو( :االجتهاد األول
بمنزلة احلكم ،فال ينقضه الثاين):
ومعنى هذا :أن املجتهد إذا رجع عن اجتهاده فال حكم
لرجوعه فيام قد فعله هو أو مقلده.
ومن فروع هذا األصل :إذا طلق الرجل امرأته ثالث ًا من دون
ختلل رجعة وهو يرى أن الطالق ال يتبع الطالق فراجعها ،ثم
رأى أن الطالق يتبع الطالق فال حيرم عليه نكاح املثلثة

(.)1

الرصف كمثل املجتهد
ُ
-10واجلاهل

ِ
بمعتقـد
إن كان يف صــحته

-11فصــــار ذال فعلــــه ا ِّتباعــــا

ما ي يكن قد خرق اإلجامعا

هذا إشارة إىل األصل اخلامس وهو( :اجلاهل الرصف
كاملجتهد فيام فعله معتقدا لصحته وجوازه ،ومل خيرق
اإلجامع ،فام فعله جرى جمرى التقليد ملن وافقه):
ن

أهل املذهب عىل أن اجلاهل الرصف هو من ال يعقل

( – )1رشح األزهار ص 23ج.1

التقليد وحقيقته ورشوطه ،وإنام يعقل مجلة اإلسالم فاألقرب
صحة ما فعله معتقد ًا لصحته ،ويعامل فيام عدا ذلك بمذهب
أهل جهته.
وبيان هذا يظهر من جواب سؤال ورد عىل القايض العالمة
عيل بن حسني املغريب ¦ وصورته ملحقة برشح األزهار ،
()1

ومضمون السؤال:
ما قولكم ريض اهلل عنكم يف العقود الواقعة من العوام التي ال
عقد فيها فهل تكون املعاطاة حلكة أم ال؟ وإذا دخلوا فيها
معتقدين للصحة هل تفيد التمليك أم ال؟ وهل يدخل املعاطاة
الربا؟ وهل يضمن املرهتن الرهن لعدم استكامل رشائطه؟ وإذا
تشاجر املتعاقدان هل حيكم احلاكم بمذهبه وإن خالف
اعتقادهام؟ وهل يستفرس املسؤول السائل يف دخوهلم يف العقود
اعتقدت عند وقوع البيع هل الصحة أو
الفاسدة بقوله :ما
َ
الفساد؟ وقد ن

أهل املذهب أن العامي الرصف كاملجتهد؛

أفيدونا والسالم.
(وهذا لفظ اجلواب) :املقرر ألهل املذهب الرشيف صانه اهلل
عن الزيغ والتحريف أن العامي الرصف الذي ال يعرف التقليد
وال صفة من يقلد إذا دخل يف أمر من األمور الرشعية عبادة أو
(- )1

معاملة معتقد ًا لصحة ذلك وجوازه أو حتريمه وفساده فتنه يكون
مذهبه مذهب من وافق إذا عرف ذلك ،فمن دخل يف املعاطاة
معتقد ًا أهنا حلكة فمذهبه كمذهب املؤيد باهلل يف ذلك ويدخلها
الربا كذلك العقد الفاسد من بيع وإجارة ورهن إذا دخل يف ذلك
معتقد ًا صحته فتنه يكون صحيح ًا إذا وافق قول أحد من العلامء
املجتهدين إال أن يكون خارق ًا لإلجامع فال عربة باعتقاده وال
عدمه ،وإذا تغري اعتقاده بعد ذلك فتنه يعمل باألول فيام قد مىض
وبالثاين فيام يستقبل وهذا إذا ي يكن ثم منازعة وشجار ،وأما مع
ذلك فالعربة بمذهب احلاكم وما حكم به صار كاملجمع عليه.
وأما االستفسار فهو حيتاج إليه عند الفتوى إذا سعل ،وعند
االستفسار ُيفتى باعتقاده ،والعلم هلل عز وجل .اهـ
()1

-12أما الذي صار له متييـ ُـز

ِ
حيــ ـو ُز
ـذهب
مـــ َ
طائفتــ ـ ِه ُ

يف هذا إشارة إىل األصل السادس وهو( :العامي الذي له
بعض متييز مذهبه مذهب طائفته من أهل مذهبه):
أقوال العلامء بالنسبة إىل املقلد كاألدلة بالنسبة إىل املجتهد
فكام أن املجتهد ينظر يف األدلة ويرجح بينها كذلك املقلد عليه
( – )1انظر ملحق رشح األزهار ص 52ط.1

النظر والرتجيح بني أقوال املجتهدين الختيار من يقلده ،وهلذا
وجب عليه حتري األكمل يف العلم والعدالة ،وبعد التزامه حيرم
عليه االنتقال إال إىل ترجيح نفسه إذا صار من املجتهدين أو غري
ذلك مام هو مذكور يف كتب الفقه ،فالعامي الذي له بعض متييز
لرشوط التقليد وصفة من يقلده وي يكن له متييز كامل يعامل
معاملة طائفته من أهل مذهبه.
ـالف
-13وال يفيــدُ اجلاهـ َـل اخلـ ُ

وراء ٍ
الف
قول قب َلـ ُه ائـ ِت ُ
َ

يف هذا إشارة إىل األصل السابع وهو قول أهل املذهب:
(اخلالف من وراء املسألة ال يفيد اجلاهل):
اعلم بأنه ينبغي أن نأَ يف بيان هذا األصل ـ حتى يتضح
الفرق بينه وبني ما سيأَ يف األصل اآلَ وهو (كل مسألة
خالفية خرج وقتها فال قضاء) ،وسوف يزول ما قد يقع من
إشكال إن شاء اهلل ـ بام ذكره يف حوايش رشح األزهار يف قوله:
(كالم مفيد) :قال يف رشح احلفيظ للفقيه يوسف ما لفظه :من
تكلم يف صالته ناسي ًا أو جاه ً
ال هل تلزمه اإلعادة بعد الوقت مع
أن فساد الصالة بذلك اتلف فيه أو ال يلزمه كسائر مسائل
اخلالف؟

قلنا :يعيد يف الوقت وبعده( ،وهنا أصل) ينبني عليه هذا
الفرع وما يشاهبه :اعلم أن اخلالف الذي تسقط معه اإلعادة
للصالة بالكلية أو بعد الوقت هو أن يقع يف أمر هل هو واجب أم
ال؛ كالنية واملضمضة واالستنشاق واالعتدال والفاحتة ،فام هذا
حاله ال يشء فيه بعد الوقت فأما إن وقع االتفاق عىل األمر لكن
وقع اخلالف هل تركه –إن أمجعوا عىل وجوبه -أو فعله –إن
أمجعوا عىل تركه -يفسد؟ فام هذا سبيله فتن القضاء جيب فيه بعد
الوقت ،وهذا ككالم الساهي يف الصالة ،فتهنم متفقون عىل منع
الكالم فيها لكن اختلفوا لو وقع فعله سهو ًا هل يفسد أم ال؟ فال
يكون هذا اخلالف مسقط ًا للقضاء بعد الوقت.
وكمن أكل ناسي ًا يف رمضان فتهنم متفقون عىل منع األكل
لكن اختلفوا إن أكل ناسي ًا هل جيب القضاء أم ال؟ فمثل هذا
اخلالف ال يسقط القضاء ،وكمن صام شعبان بالتحري فتهنم
متفقون عىل أن صوم شعبان عن رمضان ال يصح لكن اختلفوا
لو فعله حتري ًا هل يلزمه القضاء أم ال ،فمثل هذا اخلالف ال يكون
مسقط ًا للقضاء فحصل من ذلك أن اخلالف إن وقع يف نفس
األمر كان مسقط ًا للقضاء بعد الوقت وإن وقع يف وجوب
()1
القضاء فقط ي يكن مسقط ًا .

( – )1هامش رشح األزهار ص  /338ج.1

-14وقدم احلظر عىل اإلباحه

ُ
حيث هو األصل لدى إيضاحه

الضـرر
-15ما ي يكن فام أباح
ُ

جــاز التحــري عنــده والنّظـ ُـر

قد تضمن هذان البيتان األصل القائل( :إذا اجتمع جنبتا
حظر وإباحة فاحلظر هو األوىل حيث هو األصل ،وإال فام
أبيح عند الرضورة جاز التحري فيه):
وهذا قد اشتمل عىل طرفني ،األول :إذا اجتمع يف املسألة وج ٌه
حمرم ووجه مبيح فتنه يقدم احلظر ملا فيه من التورع عن املحرمات
والوقوف عند الشبهات.
ومن فروعه :احلكم يف امرأة املفقود إذا حصل رن أو أمارة
بموته أو طالقه فال يعمل به ما ي تقم شهادة عىل ذلك أو يميض
عمره الطبيعي ألن األصل يف الفروج التحريم.
وكذلك إذا رمى املسلم صيد ًا وشاركه يف ذلك كافر والتبس
هل مات الصيد بسهم املسلم أم بسهم الكافر فاحلظر يغلب عىل
جنبة اإلباحة.
وكام إذا التبس املاء املتنجس وي تزد آنية الطاهر فتهنا ترتل مجيع ًا
تغليب ًا جلنبة احلظر عىل جنبة اإلباحة فال جيوز له الوضوء منها.
الطرف الثاين من هذا األصل وهو :ما أبيح عند الرضورة جاز
التحري فيه ،فمثاله :إذا أراد الشخ

الرشب من هذه اآلنية

املتقدم ذكرها فتنه من احتاج إىل الرشب منها ولو لغري رضورة
حال كوهنا ملتبسة باملتنجس أو باملغصوب فتنه يتحرى فيه؛ ألن
ما جاز عند الرضورة جاز التحري فيه

(.)1

فتن قيل :ما الفرق بني هذا الفرع وبني ما قبله؟
فاجلواب :أن هذا الفرع وهو جواز الرشب بعد التحري قد
جاز عند الرضورة  ،ويف الفرع األول ي جيز التوضؤ باملتنجس
واملغصوب عند الرضورة فلم جيز مع عدمها.
راهر وأصـ ُـل
-16إن يتقارن
ٌ

فقـــدِّ م الظـــاهر فهـــو أهــ ُل

قبل الرشوع يف تبيني هذا األصل ينبغي تقديم ما ييل:
املختلفان أو املتنازعان هلام ثالث حاالت ،األوىل :أن يكون
األصل هو الظاهر من األمرين مع أحدهام ،والثاين معه أخفى
األمرين فاألول هو املدعى عليه ،والثاين هو املدعي ،وسيأَ
الكالم عىل هذا عند الكالم عىل األصل اآلَ وهو (عىل املنكر
اليمني وعىل املدعي البينة).
احلالة الثانية :أن يتعارْ أصالن وسيأَ بيان هذا عند
الكالم عىل تعارْ األصلني.
( – )1انظر رشح األزهار وحواشيه ص /61ج.1

احلالة الثالثة :هذه التي نحن بصدد بياهنا وهي :األصل الذي تضمنه
هذا البيت( :إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر عىل األصل):
وسيتضح معناه بتذن اهلل من خالل معرفة بعض فروعه،
ومنها :إذا ادعى إنسان اإلعسار ألجل إسقاط حق عليه قد لزمه
يف احلال كاملهر أو الدين فتن عليه البينة ألن األصل عدم اإلعسار
إذا كان قد ثبت إيساره فتذا رهر من حاله اإلعسار فقد تقارن
األصل والظاهر فيقدم الظاهر فيكون القول قوله.
هذا ،وقد نصوا عىل أن الظاهر يثبت بالترصف يف األموال
وختليه منها راهر للفقر  ،وأن الظاهر يثبت بقرائن األحوال
()1

والترصف يف األموال .
()2

تعارْ األصال ِن
-17أما إذا
َ

ـغ الثــاين
فأع ِمل القريــب والـ ِ

قد تضمن هذا البيت القاعدة التالية( :إذا تعارض أصالن
قريب وبعيد فالقريب هو املعمول عليه):
ومن فروعها ما ذكر يف رشح األزهار يف كتاب النكاح  :إذا
()3

األب أو اجلد أو سائر األولياء ثم بلغها النكاح ثم
البكر
زوج
ُ
َّ
َ
( – )1رشح األزهار ص .354
( – )2رشح األزهار ص.277
( – )3رشح األزهار ص /347ج 2ط.1

سكت حني بلغك خرب النكاح
اختلف الزوجان فقال الزوج:
ِّ
رددت حني بلغني فالنكاح
فالعقد صحيح ،وقالت الزوجة:
ُ
مفسوخ؛ فالقول قول الزوج ألن األصل السكوت (وهو املذهب).
وعند املؤيد باهلل :أن القول قوهلا ،قال يف اهلامش نق ً
ال عن كتاب
البستان :اعلم أن هذه قاعدة يف كل أصلني تعارضا أقرب وأبعد أن
املؤيد باهلل  #يعترب األبعد ،واهلادي  #يعترب األقرب.
-18واملدعي شيع ًا عليه البينه

ويف اليمـــني ُمنكـــر ًا ُندَ ِّي َنـ ـه

هذا البيت قد تضمن القاعدة التي أصلها خرب نبوي وهي:
(عىل املنكر اليمني وعىل املدعي البينة):
قال يف رشح األزهار  :األصل فيه قوله ÷(( :إنام أنا
()1

أحل ُن بحجته من
برش مثلكم وإنكم ختتصمون إ َّيل ولعل بعضكم َ
بعض وإنام أقيض بام أسمع فمن قضيت له بيشء من مال أخيه فال
يأخذنه فتنام أقطع له قطعة من نار)) ،وقوله ÷(( :لو يعطى
الناس بدعاوهيم الدعى ناس دماء قوم وأمواهلم ،فالبينة عىل
املدعي واليمني عىل املدعى عليه)).

( – )1املصدر السابق ص /119ج /4ط.1

واملدعي :من معه أخفى األمرين وهو من يدعي خالف الظاهر
فجنبته أضعف اجلنبتني فيكلف أقوى احلجتني وهي البينة ،وذلك
كمن يدعي شيع ًا يف يد غريه فعليه البينة ،وهذا راهر.

 -19إن جاءت الصحة والفساد

يف العقد ُحك ُم الصح ِة املرا ُد

تضمن هذا البيت األصل التايل( :إذا اجتمع يف العقد
وجها صحة وفساد محل عىل الصحة):
قال يف األزهار ورشحه :وإذا ادعى أحدهام فساد العقد بعد
التصادق عىل وقوعه فالقول ملنكر فساده ،قال أبو مرض :ألن أمور
املسلمني حممولة عىل الصحة ،قال موالنا - #أي املهدي أمحد بن
حييى املرتىض -وهذا مبني عىل أن االختالف بني الب ِّيعني وقع يف
جهة ّقل ما يتعاملون بالعقود الفاسدة بل أكثر معامالهتم بالعقود
الصحيحة؛ فأما لو فرضنا أن أكثر املعاملة واقعة عىل وجه فاسد
فالقول قول من يدعي وقوعه عىل ذلك الوجه ،وحاصل املسألة:
أهنام إما أن تلفا يف الصحة والفساد عىل وجه اإلجامل أو عىل وجه
(.)1

التفصيل؛ إن كان األول فالقول ملدعي الصحة
( – )1رشح األزهار ص /198ج.3

-20حتصيل رشط الواجب املحـ َّت ِم

ٍ
بواجب وال بِالز ِم
ليس

يف هذا البيت معنى األصل التايل ،وهو( :حتصيل رشط
الواجب ليجب ال جيب):
قال األمري احلسني بن القاسم ’ يف كتابه «هداية العقول»:
مسألة يف الكالم يف مقدمة الواجب :ال خالف يف أنه إذا كان
ملكت
مقيد ًا بمقدمة ي تكن تلك املقدمة واجبة كأن يقول :إن
َ
النصاب ِّ
فزل ،وإن استطعت فحج فهذا ال يكون إجياب ًا لتحصيل
النصاب وما به االستطاعة .
()1

ـب إال بــه
يتم واجـ ٌ
-21ما ال ب

فواجــب كــذال يف وجوبــ ِه
ٌ

تضمن هذا األصل التايل وهو( :ما ال يتم الواجب إال به
جيب كوجوبه):
قال أيض ًا يف كتاب اهلداية السالف الذكر :إنام الكالم يف
الواجب املطلق هل يكون ما ال يتم إال به –مع كونه مقدور ًا-
واجب ًا أم ال؟ واملراد باإلطالق عدم التقييد بتلك املقدمة..إىل
( – )1هداية العقول  /354ج.1

قوله :قيل :ما ال يتم [الواجب] املطلق إال به جيب بوجوبه سواء
كان سبب ًا أو رشط ًا ،والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود،
والرشط ما يلزم من عدمه العدم ،سواء كان السبب رشعي ًا
كالصيغة بالنسبة إىل العتق الواجب [أي لفظ اإلعتاق بالنسبة إىل
العتق الواجب عن كفارة أو غريها ،وكذلك صيغة النكاح
الواجب وغريه من العقود الواجبة فتن الشارع جعل الصيغة سبب ًا
حلصول العتق وحل البضع يف النكاح وحصول امللك يف البيع]
أو عقلي ًا كالنظر [يف املصنوع] املحصل للعلم [بالصانع] أو عادي ًا
كحز الرقبة بالنسبة إىل القتل الواجب ،وسواء كان الرشط أيض ًا
رشعي ًا كالوضوء [لو فرْ عدم الدليل عليه] أو عقلي ًا كرتل
أضداد املأمور به [كالصالة ال تتم إال برتل مجيع األفعال املانعة
عن تأديتها] أو عادي ًا كغسل جزء من الرأس يف غسل الوجه.
-22واحلكم يف املا عند ذي املهاره

ُ
الطهاره
األصل يف قليله
َ

تضمن هذا البيت األصل القائل( :األصل يف املاء القليل الطهارة):
وهو خالصة احلديث النبوي عىل صاحبه وآله أفضل الصالة
والسالم(( :خلق املاء طهور ًا ال ينجسه يشء إال ما غري لونه أو رحيه
أو طعمه)) وقد جعل أهل املذهب الرشيف رن االستعامل للنجاسة

باستعامل املاء رافع ًا هلذا األصل حيث جعلوا حد القليل من املاء
املتنجس :ما رن املستعمل للامء استعامل النجاسة باستعامله .
()1

ُ
الوصول نحو العل ِم
-23ما يمك ُن

ِ
يكف فيه رنبنا بــاحلك ِم
ي

ُ
حتصيل علمه امتنــع
-24أما الذي

ٌ
معمول به ملا رشع
فالظ ّن

يف هذين البيتني إشارة إىل األصل الـ( )16وهو( :ما كان من
األحكام الرشعية يمكن الوصول إىل العلم به مل يكف الظن
يف حتصيله ،وما كان فيام ال سبيل إىل حتصيل العلم فيه فالظن
كاف معمول عليه للشاهد واحلاكم):
قال يف البيانٌ :
فصل األحكام الرشعية عىل رضبني :أحدهام:
ال يعمل فيه إال باليقني وهو يف مسائل ،األوىل :يف بيع املكيل
واملوزون بجنسه ،وال يكفي الظن بتساوهيام بل جيب العلم به.
الثانية :يف النكاح فال جيوز إال بمن يعلم أهنا حالل له يف راهر الرشع.
الثالثة :فيمن طلق واحدة من نسائه طالق ًا بائن ًا والتبست
بغريها فال جيوز له التحري فيهن ،وإن مات فليس َ ُهل َّن التحري

يف العدة بل يلزم كل واحدة عدة الطالق وعدة الوفاة.

الرابعة :يف الشهادة عىل ما يمكن حصول العلم به فال جتوز
( – )1انظر األزهار ورشحه ص /54ج.1

الشهادة عليه بالظن فأما ما ال يمكن حصول العلم فيجوز
الشهادة عليه بالظن وذلك كالشهادة بأروش اجلنايات وقيم
املتلفات ،وبالعدالة ،واليسار واإلعسار ،وبام يشهد عليه
باالشتهار..إل .
ْ
-25ال ُينقض الظن بظ عن َيعرِ ُ

وال اجتها ٌد باجتها ِد ُين َق ُض

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )17وهو( :الظن ال ينقض
الظن كام أن االجتهاد ال ينقض االجتهاد):
إذا وجد لدى الشخ

جتويزان :راجح ومرجوح فالراجح

رن واملرجوح وهم ،واستواء التجويزين شك عىل ما ذلك مقرر
فرْ املكلف يف أدائه الظن فأداه ران ًا
يف مواضعه ،فام كان
ُ
لإلصابة ،ثم رن اخلطأ بعد فعله فتن الظن الثاين ال ينقض الظن
األول وكذلك اجتهاده الثاين ال ينقض األول.
ومن فروع هذه القاعدة بطرفيها :ما ذكره يف األزهار ورشحه
يف قوله :ويكفي مقدم التحري [يف طلب القبلة] عىل التكبري التي
لإلحرام بالصالة إن رن اإلصابة يف حتريه فدخل يف الصالة ثم
شك بعد تكبرية اإلحرام وقبل الفراغ من الصالة أن يتحرى
حتري ًا ثاني ًا...إىل قوله :وينحرف إىل حيث اإلصابة ويبني عىل ما
قد فعله من الصالة ألنه قد أداه باجتهاد واالجتهاد الثاين ال
ينقض األول ولو أدى إىل أنه يصيل الظهر ونحوه كل ركعة إىل

جهة من اجلهات األربع ،وال يعيد املتحري املخطئ إال يف الوقت
إن تيقن اخلطأ انتهى .وعىل هذا فال يعيد الصالة إن ي يتيقن
()1

اخلطأ ألن الظن ال ينقض الظن ،واهلل أعلم.

أحــ ٍد ُم َقــدَّ ُم
-26وعلــم كــل َ

عــىل علــو ِم غــري ِه وأقــد ُم

يعلمن ـه
َّ
ـري فــيام صــار
-27والغـ ُ

تظنــه
ُمقــدَّ ٌم عــىل الــذي ّ

-28والظ بن عند ِ
وأجل
املرء أو َىل َ

من ر ِّن غريه لصح ِة العمل

هذه األبيات تضمنت األصل الـ( )18وهو( :علم اإلنسان
أقدم من علم غريه وظنه ،وعلم الغري يف العبادات أقدم من
ظن نفسه ،وظن نفسه أقدم من ظن غريه بالنظر إىل العمل):
هذا األصل قد اشتمل عىل ثالثة أطراف:
األول :إذا حصل للمكلف علم وأخربه شخ

آخر بخالفه

فتنه يقدم علم نفسه عىل علم غريه ورنه ،والعلم بمعناه األخ
هو :اعتقاد جازم مطابق ال ينتفي بشك وال شبهة ،وهذا راهر.
الطرف الثاين :أنه جيب تقديم علم الغري إذا كان عدالً عىل رن
النفس ،كام ن

عىل ذلك أهل املذهب فيمن عرْ له رن بأن

صالته فاسدة فأخربه عدل بأهنا صحيحة فتنه يعمل بخرب العدل
( – )1انظر رشح األزهار ج.1

يف الصحة مطلق ًا.
الطرف الثالث :إذا حصل له رن فتنه يقدمه عىل رن غريه كام إذا
غلب عىل رنه أن صالته صحيحة ي جيب عليه العمل بخرب الغري
املستند إىل الظن أهنا فاسدة بل يعمل بام عند نفسه إال أن ربه ذلك
الغري عن علم فتنه يعمل بخربه كام تقدم.
مطلوب ربِّنا ِم َن ال ِع َبـا ِد
-29
ُ

أن يعملـــوا لـــه باالجتِ َهـــا ِد

هذا هو األصل رقم ( )19وهو( :مطلوب اهلل من عباده
االجتهاد):
ومعناه واضح وكفى بام ورد من احلث عىل التعلم وبام ورد من ذم
ُْ
التقليد ،وبام جاء يف فضل العلم والعلامء كقول اهلل عز وجل﴿ :قل
َْ
ذ َ ََُْ َ َ ذ َ َ َْ َ
ِين َل َيعل ُمون﴾ [الزمر ،]9:وقوله
هل ي َ ْس َت ِوي اَّلِين يعلمون واَّل
ذَ َْ
َي ََش ذ َ
اَّلل م ِْن ع َِبا ِده ِ الْ ُع َل َم ُ
اء﴾ [فاطر ،]28:وغريهام.
تعاىل﴿ :إِنما
وبام جاء عن النبي ÷ من نحو قوله(( :من أخذ دينه عن

التفكر يف آالء اهلل والتدبر لكتابه والتفهم لسنتي زالت الروايس
وي يزل ،ومن أخذ دينه من أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهبت به
الرجال من يمني إىل شامل وكان من دين اهلل عىل أعظم زوال))،
وقول أمري املؤمنني عيل ( :#عاي أفضل من ألف عابد ،العاي
يستنقذ عباد اهلل من الضالل إىل اهلدى والعابد يكاد أن يقدح

الشك يف قلبه فتذا هو يف وادي اهللكات).
هذا ،والعلم ينقسم إىل فرْ عني الزم عىل كل مسلم
وفرْ كفاية ،قال يف كتاب (نظرة وبيان) فالعلم كام قلنا
نوعان :فر ْ عني عىل كل مسلم ال يسقط عنه وهو الذي
قال فيه الرسول ÷(( :طلب العلم فريضة عىل كل
مسلم)) ،وجاء فيه عن النبي ÷(( :مخس ال يعذر بجهلهن
أحد ،معرفة اهلل أن تعرفه وال تشبهه بيشء ومن شبه اهلل بيشء أو
زعم أن اهلل يشبهه يشء فهو من املرشكني واحلب يف اهلل والبغض
يف اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجتناب الظلم)).
وفرْ كفاية وهو :العلم الذي إذا قام به البعض سقط وجوب
تعلمه عن اآلخرين ،ففرْ العني الذي ال يسقط عن أحد بفعل
اآلخر هو معرفة اهلل وتوحيده وعدله ومعرفة النبوة واإلمامة
ومعرفة الوعد والوعيد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فهذه
هي أصول اإلسالم التي ال بد للمسلم أن يعرفها بالتفكر
واالستدالل ال بالتقليد واتباع قول الغري من دون بحث ومعرفة
لصحة تلك األقوال من عدمها ولذلك قال العلامء من أهل البيت
 %وغريهم :إنه ال جيوز التقليد يف مسائل أصول الدين...إل .

-30فتن تعــذر اجتهــا ٌد مـ َثال

فجــوز التقليــد منــه َبــدَ ال
ِّ

هذا قد تضمن األصل الـ( )20وهو( :إذا تعذر االجتهاد
جاز التقليد):
قد تقدم أن مطلوب اهلل من عباده االجتهاد ،لكن إذا تعذر
االجتهاد جاز التقليد فيام جيوز التقليد فيه ،فهو ٌ
بدل ،وال جيوز
العدول إىل البدل مع إمكان األصل إال إذا تعذر األصل كام ال
جيوز التيمم مع إمكان التوضؤِ .
قال يف هامش رشح األزهار :ونظري هذه املسألة التقليد يف
القبلة ويف دخول الوقت يف الغيم ،ويف مسألة اآلنية التي فيها
متنجس فتنه ال جيوز مع إمكان االجتهاد بالتحري والنظر يف
األمارات إال أن شى فوت الوقت ،وكذلك إذا تضيقت احلادثة
وخيش فوهتا فتنه جيوز له العمل بقول غريه ،وعليه قوله تعاىل:
َ ْ َُ َ َْ ذ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
﴿فاسألوا أهل اَّلِك ِر إِن كنتم َل تعلمون[ ﴾43النحل] ،انتهى
بترصف يسري غري ال باملعنى.

ِ -31
وافت عن الغ ِري بــال حتـرِ ي ِج

ـالتخريج
حكاي ًة أو كــان بـ
ِ

هذا قد تضمن األصل رقم ( )21وهو( :اإلفتاء جائز لغري
املجتهد حكاية عن الغري وخترجيا):
قال يف البيان :مسألة :وليس للمجتهد أن يفتي غريه بغري
مذهبه إال أن يكون السائل سأله عن مذهب غريه فيحكيه له.
وأما غري املجتهد إذا أفتى غريه باجتهاد عاي وافتاه عىل وجه
اإلطالق كاملجتهد فتن كان هذا املفتي لغريه عامي ًا ال رشد له ي جيز
له ذلك..إىل قوله :وإن كان له رشد ومعرفة فقال املؤيد باهلل #
وبعض األصوليني :جيوز له ذلك مطلق ًا (وقرر للمذهب).
وقال فيه أيض ًا :مسألة :ويعرف مذهب املجتهد إما بالن
الرصيح أو بالتخريج له من عموم شامل أو من مسألة ن
مثلها ،أو بتعليله بعلة يف غري ما ن

منه

عليها إىل

عليه فيؤخذ له حكمها إىل ما

املخرج من أهل النظر واملعرفة بدليل
وجدت فيه العلة إذا كان
ّ
اخلطاب الذي يؤخذ منه احلكم ،ومن أهل املعرفة بالقياس فيعرف
األصل والفرع والعلة واحلكم ،ثم إن الن
أم ـا اخلــالف إن أتــى يف مســأله
ّ -32

أقوى من التخريج .
()1

ـهله
رنيـ ًة مسـ َّ
صريها َّ
َّ

هذا إشارة إىل األصل الـ( )22وهو( :اخلالف يف املسألة
يصريها ظنية ،كذا اخلالف هل قطعية أو ظنية):
( – )1البيان الشايف ص /6 ،8ج.1

هذا األصل واضح ،ومن أحكامه أن من ترل شيع ًا من الفروْ
الظنية ناسي ًا أو جاه ً
ال فعليه اإلعادة يف الوقت ال بعده ،ما ي يرتكه
عامد ًا فيعيد مطلق ًا يف الوقت وبعده ألنه يف حقه كالقطعي.
-33وكــل مســتَف ٍ
ت َي ِصــ ُري َســائال

وبعــده ُم َق ِّل ـد ًا إن َق ـبِال

-34فــتن نــوى مــع ذلــك التزامــا

صــار بــه ملتزم ـ ًا تاممــا

يف هذين البيتني إشارة إىل األصل الـ( )23وهو( :املستفتي
هو السائل عن حكم احلادثة فإذا اذعن و َقب َِل َ
قول من أفتاه
صار مقلدا ،فإن نوى مع ذلك االلتزام صار ملتزما):
قال اإلمام رشف الدين  :#العامي إما ملتزم أو مقلد أو
ٍ
مستفت؛ ألنه إن نوى االلتزام بقول إمام معني فهو امللتزم ،وإن ي
ينو :فتن عمل بقوله فهو املقلد وال يلزمه حكم امللتزم ،وإن سأل
اإلمام فقط وي يعمل بقوله فهو املستفتي ،فله أن يعمل بأي أقوال
املفتني شاء ،فاملستفتي أعم من املقلد وامللتزم كام يفهم من
التقسيم املذكور (وقرر للمذهب) .
()1

( )1انظر هامش البيان ص.9

ب اإلِقدَ ا َم يا َصـ ِحي ُح
-35واج َتنِ ِ

ليس ُيؤ َمن ُقب ُح ُه َق ِبـي ُح
ما َ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )24وهو( :اإلقدام عىل ما ال
يؤمن قبحه قبيح):
من فروع هذه القاعدة :ما ن

عليه أهل املذهب الرشيف يف

باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيث جعلوا من رشوط
وجوهبام أن يعلم اآلمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن والذي
ينهى عنه منكر قبيح وإال ي يأمن أن يأمر بالقبيح وينهى عن احلسن.
فتن ي حيصل إال رن ي جيب اتفاق ًا ،وهل حيسن؟ املقرر
للمذهب أنه ال حيسن مع الظن فقط دون العلم إ ِذ اإلقدام عىل ما
ي يؤمن قبحه قبيح .
()1

مفسد ًة ومصـ َل َحه
-36وإن ترى َ

قد عارضتها مث َل َها أو ِ
راج َحـه

فالواجب التــو ِّقي للمفاسـ ِ
ـد
-37
ُ

ـظ واملحامـ ِ
حتوز أســنى احلـ ِّ
ـد

هذان قد تضمنا األصل الـ( )25وهو( :إذا تعارضت مفسدة
ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقي املفسدة):
( – )1انظر رشح األزهار ص /583ج /4ط.1

يتبني من هذه القاعدة أن املصلحة تنخرم عندما تعارضها
مفسدة حتى وإن كانت املصلحة راجحة عىل املفسدة ،وباألَوىل
إذا كانت املفسدة هي الراجحة.
ومن فروعها :ما ن

عليه أهل املذهب فيمن ُغ ّ بلقمة فلم

جيد ما يسوغها به إال اخلمر جاز له أن يسوغها به ألن هالل
النفس مفسدة راجحة عىل مصلحة حفظ العقل.
وكمن خيش التلف من العطش جاز له سد رمقه من املسكر،
وكذلك ِح ّل امليتة للمضطر ونحو ذلك.
َ -38تر ُل مصالِ ِح ال ِع َبا ِد العا ّمه

وص التا ّمه
اخلص ِ
أقدم ِمن َتر ِل ُ
ُ

هذا فيه معنى األصل رقم ( )26وهو( :ترك املصلحة العامة
أقدم من اخلاصة):
لعل مام يبني هذا األصل ما ذكره أهل املذهب أن من أراد بناء مسجد
يف حق خاص كطريق لقوم معينني أو مفسح لقرية اصوصة ي يصح
(.)1

إال بتذن صاحب احلق

( – )1انظر رشح األزهار ص  /481ج.3

َ -39و َح َس ُن األفعال إن كان س َبب

ِفع ِل ٍ
قبيح ُحك ُم تر ِك ِه َو َجب

يف هذا معنى األصل الـ( )27وهو( :احلسن إذا كان فعله
سبب فعل القبيح وجب تركه وإن كان القبيح يفعل عىل
حاله مل جيب تركه وعىل هذا حيمل ما وقع من االضطراب
يف هذه القاعدة):
هذه القاعدة قد اشتملت عىل طرفني :األول :يوضحه ما ذكره
يف البيان الشايف عند الكالم عىل الثالث من رشوط األمر باملعروف
والنهي عن املنكر بقوله :الثالث أال يكون األمر بذلك املعروف
سبب ًا يف ترل معروف أعظم منه ،أو ترل معروف آخر معه فتذا كان
يؤدي إىل ذلك فهو حمظور ال جيوز (وقرر للمذهب).
وأما الطرف الثاين فيوضحه أيض ًا ما جاء يف البيان عند ذكره
للرشط الثاين من رشوطهام بقوله :الثاين أن يعلم أو يظن أن ألمره
وهنيه تأثري ًا فتذا رن ذلك وجب [أي األمر أو النهي] وإن رن أنه
ال يؤثر ي جيب.
لكن هل حيسن؟ قيل :ال ألنه عبث ،وقيل :بل حيسن كام
()1

( – )1وهو معنى قوله يف األصل( :وإذا كان القبيح يفعل عىل حاله) (أي سواء أمر أم
ي يأمر) ي جيب تركه –أي احلسن -وهو األمر مع عدم التأثري ،واهلل أعلم.

فعله األنبياء يف دعائهم ملن أخربهم اهلل تعاىل بأنه ال يؤمن (وهو
اختيار املذهب) .
()1

الواجب للحــرا ِم
عارْ
-40إن
َ
ُ

ُ
فالرتل أهون ِم َن اإلقـدا ِم

يتضمن هذا معنى األصل الـ( )28وهو (إذا تعارض
واجب وحمظور فرتك الواجب أهون من فعل املحظور):
ومن فروعه :ما ن

عليه أهل املذهب يف باب الصيام أن

املرأة إذا خشيت عىل رضيعها أو جنينها رضر ًا يلحقهام بسبب
صيامها وجب عليها اإلفطار ،وكذا من ي يمكنه إنقاذ غريق إال
بأن يفطر أو يقطع الصالة ،وكذا من خيش عىل نفسه التلف إن
صام وجب عليه اإلفطار .
()2

رب العد ِل هو املق ُب ُ
َ -41
ول
وخ َ ُ

ويف العبــ ِ
ـادات بـــه َمع ُمـ ـ ُ
ول

فيه معنى األصل الـ( )29وهو( :خرب العدل معمول به يف
العبادات عىل كل حال):
( – )1انظر البيان الشايف ص /495ج.2
( – )2رشح األزهار ص.24

ن

أهل املذهب الرشيف عىل قبول خرب العدل يف العبادات

والديانات برشط أن يكون املخرب عدالً وأن يكون عن معاينة أو
عن ٍ
ثقة آخر ،وقالوا يف باب املياه :سواء كان ذكر ًا أم أنثى حر ًا أم
عبد ًا ،ويعمل بخرب الثقة ولو ي يفد رن ًا فتن عارضه خرب ثقة آخر
رجع إىل األصل .
()1

كاملكَ َّل ِ
-42واحلكم يف السك ِ
ران ُ
ف

البيع من ال َّت َص بـر ِف
فيام عدا َ

هذا البيت فيه معنى األصل الـ( )30وهو( :السكران بالنظر
إىل األحكام الرشعية صحة وفسادا ولزوما وسقوطا
كاملكلف إال يف البيع لآلية):
قال أهل املذهب :إن السكران الذي تغري عقله بحيث لط يف
كالمه وي يزل عقله مجلة يكون حكمه كاملكلف يف حلوق األحكام
به كام يف هذه القاعدة ،واستثنوا من ذلك البيع لآلية وهي قوله
()2
َِ ًَ َ َ
ارة ع ْن ت َراض﴾ [النساء. ]29:
تعاىلِ﴿ :ت

( – )1رشح األزهار وهامشه ص(.)63 ،62
( – )2البيان الشايف ص.367

ِ
العبادات اعترب باالنتها
-43ويف

ويف املعامالت ُحك ُم االبتدا

يف هذا معنى األصل الـ( )31وهو (العربة يف العبادات باالنتهاء
ال باالبتداء إال يف املعامالت كام يف الضالة خالفا لبعضهم):
ومن فروع هذه القاعدة :من توضأ بامء رنه غصب ًا فانكشف
حالالً أو رنه متنجس ًا فانكشف طاهر ًا فتنه يعمل باالنتهاء
ووضوءه صحيح ،وإن أثم باإلقدام ،قيل :ألن التعويل يف األمور
عىل احلقائق.
فتن قيل :الطاعة واملعصية ال جيتمعان .فاجلواب :أنه أطاع
بغري ما عىص ،وهذا ليس كالصالة يف الدار املغصوبة فنفس
األكوان عني معصيته ألن األكوان [يف الصالة يف الدار املغصوبة]
نفس االستعامل مللك الغري .
()1

ومن فروعها أيض ًا ما نصوا عليه يف باب الضالة ّ
أن من رصفها
قبل اليأس من معرفة مالكها ضمن وإن يعس بعد الرصف،
()2
اعتبار ًا باالبتداء حيث رصفها قبل اليأس من معرفة مالكها .

( – )1انظر رشح األزهار ص.62
( – )2املصدر السابق ص.66

-44وعندَ إك ٍ
راه يكُو ُن ال ِفع ُل

عــل فهــذا أصــ ُل
كعــدَ ِم ال ِف ِ
َ

ري الفعل
يف هذا معنى األصل الـ( )32وهو( :اإلكراه ُي َ
صرُ
كال فعل):
للمكره فعل فهو كال فعل فال
ذكر أهل املذهب أن ما ي يبق
َ
يلزمه إثم وال ضامن وذلك نحو أن يوجر املاء وهو صائم فيدخل
بغري اختياره فتنه ال يفطر بذلك ،وكذلك تبطل باإلكراه أحكام
العقود فيصريها كأهنا ي تكن ،وذلك نحو الطالق والعتاق والبيع
والوقف ونحو ذلك فتنه إذا أكره عىل فعل أي هذه العقود ي ينعقد.
-45ونيـــ ُة ا ُملكـــ َر ِه بانتبـــا ِه

ـري إكـــرا ٌه كـــال إكـــرا ِه
َيصــ ُ

هذا قد تضمن األصل الـ( )33وهو( :نية املكره تصري اإلكراه
كال إكراه):
يصري الفعل كال
تقدم يف األصل الذي قبل هذا أن اإلكراه ّ
فعل ،وذلك إذا ي ينو ما أكره عليه من طالق ونحوه ،وهذا
األصل ين

عىل أن من أكره عىل يشء من ذلك ونواه فتنه يقع.

املكره من العقود واأللفاظ فال حكم
قال يف البيان :وما فعله
َ
له إال أن ينوي صحته صح.

َ
حتويل
-46لِ َمن عليه احلق ال

األصـو َل
بل للــذي لــه تــرى ُ

يف هذا معنى األصل الـ( )34وهو( :التحويل ملن له احلق
ال ملن عليه احلق فال جيوز إال إذا صار إليه عوضه):
بيان ذلك :فيام ذكره أهل املذهب يف باب العدة إذا كان لرجل
زوجتان غري مدخولتني فطلق إحداهام وتويف عن األخرى والتبست
املطلقة باملتوىف عنها فال يستحقان إال نفقة واحدة يف هذه العدة ألنك
تقدر يف كل منهام أهنا املطلقة فال يشء هلا ،وأهنا املتوىف عنها فلها العدة،
فقد لزمت يف حال وسقطت يف حال ،فلكل واحدة نصف نفقة ،وهذا
هو معنى الطرف األول من هذه القاعدة ،وفرع من فروعه.
وأما الطرف الثاين فمثاله :ما ذكروه يف باب اجلنايات :إذا
جنى شخصان عىل شخ

والتبس املبارش واملتقدم فال يشء

عليهام إال من باب الدعوى وتكون الدية من بيت املال ألنه ال
حتويل عىل من عليه احلق يف األصح.
قال يف الرشح :وصفة التحويل عند أهل الفقه أن نقول:
اجلناية متقدمة عىل القاتلة فعليكام أرش ودية ،وحيث اجلناية
متأخرة فعليكام دية وحكومة عىل حالني يلزم نصف اجلميع
وهو :دية ونصف حكومة ونصف أرش عليهام مع ًا ،رج عىل
الواحد منهام نصف دية وربع أرش وربع حكومة .
()1

( - )1انظر رشح األزهار ص /393ج.4

وأما االستثناء يف هذا األصل وهو (إال إذا صار إليه عوضه)
فشاهده ما ذكره أهل املذهب يف باب العتق بقوهلم( :مسألة) :وإن
قال :إن ولدت امرأتك صبي ًا فأنت حر  ،وإن ولدت صبية فهي
حرة ،ثم ولدت خنثى لبسة عتقا مع ًا وسعيا يف نصف قيمتهام ؛ ألن
اخلنثى إما صبي وإال صبية وهو يسمى صبي خنثى وصبية خنثى
فقد حصل االسم واحلقيقة وإنام صحت السعاية هنا من باب
التحويل عىل من عليه احلق ألنه قد حصل للساعي غرْ يف مقابلة
السعاية وهو العتق .
()1

 -47ب
وكل بِض ٍع غالب ًا ال لــو

ِمن َحـدع او مهـ ٍ
ـر يــراه ال َبعـ ُل

هذا فيه معنى األصل الـ( )35وهو( :البضع ال خيلو من حد
أو مهر غالبا):
ن

أهل املذهب عند ذكر النكاح الباطل أنه ما ي يصح

إجامع ًا أو يف مذهبهام أو أحدهام عامل ًا فتن كان مذهبهام التحريم
ودخال فيه عاملني كان باط ً
وحيدَّ ان وال مهر ،وإن
ال وهام زانيان ُ
دخال فيه جاهلني كان فاسد ًا وي ُيعرتضا ويسقط احلد عنهام
ألجل جهلهام ،ويلزم مع الوطء مهر املثل إن كان أقل من
( – )1انظر حوايش الرشح ص /78ج.3

املسمى ،وإال وجب املسمى غالب ًا احرتاز من علم الزوجة إذا
كانت عاملة بالبطالن والزوج جاه ً
ال له فليس عىل الزوج حد وال
مهر ويلزم الزوجة احلد.

ـب الغرمــا ِن
-48ي َجي َت ِمع يف الغالـ ِ

لِ َس َب ٍ
ب يف ِ
املال واألبــدا ِن

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )36وهو( :ال جيتمع عىل
الشخص غرمان يف ماله وبدنه مع احتاد السبب غالبا
احرتاز من ورثة املرأة املقتولة وممن زنا بالبكر مكرهة
وأزال بكارهتا فإنه جيب عليه احلد مع نصف املهر):
من فروع هذا األصل ما ذكره أهل املذهب :أن السارق إذا
ُقطِع فتنه ال يغرم بعده ما أتلفه من املال املرسوق حتى ال جيتمع
عليه غرمان يف بدنه وماله.
وأما ورثة املرأة املقتولة إذا أراد أولياء دمها االقتصاص من قاتلها
حيث يكون رج ً
ال فعليهم أن يدفعوا نصف الدية لورثة القاتل.
ومن زنا بالبكر مكرهة وأزال بكارهتا فتنه جيب عليه احلد مع
نصف املهر فقد اجتمع عليه غرمان ،قال اهلادي  :#وإنام ألزمناه
نصف العقر مبالغة يف عقوبته وتعويض للمرأة يف عذارهتا التي

تكون أكثر رغبة الرجال يف النساء هلا ،وإال فكل مهر ال حد معه إال
عىل طريق ما ذكرناه عىل حسب حسن رأي العلامء .
()1

ارش يضم ُن يف البدَ ايــه
ُ -49م َب ِ ٌ

ب ِ
اجلن ََايــ ـه
وبعــ ـده ُم َســ ـ ِّب ُ

هذا قد تضمن معنى األصل الـ( )37وهو( :إذا اتفق مسبب
ومبارش فالضامن عىل املبارش فإن مل يوجد مبارش يتعلق به
الضامن ضمن املسبب):
ن

أهل املذهب عىل أن جناية املبارش مضمونة وإن ي يتعد

فيه فيضمن غريق ًا أمسكه يريد إنقاذه فثقل عليه وخيش إن أتم
اإلمسال أن يتلفا مجيع ًا فأرسله من يده فهلك الغريق ألن املمسك
صار مبارش ًا ،بخالف جناية املسبب فال يضمن فاعل السبب إال
ٍ
لتعد يف ذلك السبب أو يف سببه نحو أن حيفر بعر ًا حيث ليس له
حفرها فيهلك هبا هالك.
ومثال التعدي يف سبب السبب :أن يقطع شجرة متعدي ًا
بقطعها بأن تكون لغريه فوقعت الشجرة عىل األرْ فاهتزت
فهلك باهتزاز األرْ هالك من حيوان أو جامد فتنه يضمنه
( – )1انظر رشح األزهار ص.292

لتعديه يف سبب السبب وإن ي يتعد يف السبب بأن تكون األرْ
له أو نحو ذلك.
وإذا اجتمع مبارش ومسبب فالضامن عىل املبارش وإال ضمن املسبب.
-50وال َغ بار قــد َيضـ َم ُن للمغـ ُـرورِ

ما ي ُي َع ّوض ُه ب َِغـ ِري َجـورِ

الغار
يغرم
ّ
يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )38وهو( :املغرور ر
ما مل يعتض فيه كمن حلقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك
املسبب ما غرمه):
مام ن

عليه أهل املذهب الرشيف أن من صارت إىل يده عني

مغصوبة برشاء أو نحوه فغرم فيها غرامة بأن علفها أو صبغها أو بنى
عليها جدار ًا فطلبها مالكها بعد التثبيت بالبينة ونحوها كان هلذا
الغار له غراماته يف الصبغ
املغرور الذي صارت إليه أن ُي َغ ِّرم
ّ
والعلف والبناء ونحو ذلك ،إال فيام كان قد اعتاْ منه نحو أن
يشرتي جارية مغصوبة وهو جاهل لغصبها فيطأها فيطلبها املالك
ويطلب مهرها فتنه يلزمه تسليمها ويسلم مهرها وال يرجع باملهر
عىل البائع ألنه قد استوىف بدله وهو الوطء ،وكذلك لو كانت دار ًا
فسكنها أو دابة فركبها أو ثوب ًا فلبسه فتن احلكم واحد .
()1

( – )1رشح األزهار ص / 544ج /3ط.1

ّ -51
وكــل ُمــدَّ عى عليــه ،األصــ ُل

العقـ ُل
فيــه كــام قــد قـ ّـرروه َ

الص َغر
-52كذا مع التاري فاألص ُل ِّ

فاألصل ال ِ
ُ
ك َرب
وعندما ُيف َقدُ

يف هذين إشارة إىل األصل الـ( )39وهو( :األصل يف
املتعاملني الصغر والعقل فمن ادعى غريهام فعليه البينة
واملراد بالصغر مع التاريخ وإال حكم بأقرب وقت ،واملراد
بالعقل هو حيث األصل الظاهر فيكون القول ملن وافقه من
املتداعيني إذا كان دفعا أي مدعى عليه ال موجبا أي مدعيا):
من فروع هذه القاعدة ما ذكره أهل املذهب :أن من وهب
لشخ

شيع ًا ثم ادعى أنه وهبه منه وهو غري عاقل وكان أصله العقل

أو هو الغالب عليه ويقول املتهب :بل وأنت عاقل :فتن القول قول
املتهب ألنه منكر للفساد ،وعىل الواهب إقامة البينة عىل دعواه.
وكذلك لو ادعى أنه وهب وي يعلم بلوغه إىل اآلن فاألصل
الصغر ،وكذا إذا أضاف إىل وقت وادعى أنه صغري فيه .
()1

ف مع ُمو ٌل به ال ُيق َصـى
-53وال ُعر ُ

ما ي يصادم ُح َّج ًة َو َن َّصا

هذا قد تضمن األصل الـ( )40وهو (العرف معمول به يف
( – )1انظر رشح األزهار ص /451ج.3

الصحة والفساد واللزوم والسقوط ما مل يصادم نصا):
هذه القاعدة موافقة ملا روي عن النبي ÷(( :ما رآه
املسلمون حسن ًا فهو عند اهلل حسن)) ،فالعرف جار حتى عىل
الصبي واملسجد.
ومن فروعها :انعقاد البيع والنكاح بام جرى به العرف من األلفاظ
املفيدة لذلك.
ومنها :ما ذكره يف البيان عند ذكر األجري املشرتل إذا كان
العرف جاري ًا بأنه ال يضمن إال ما فرط فتنه ال يضمن ما تلف
بغري تفريط ألن العرف اجلاري كاملرشوط يف العقد  ،وهذا كله
()1

ما ي يصادم نص ًا.
-54وقــرروا الفوائــد األصــليه

الفرعيـه
سبع ًا كذال مثلهــا
َّ

صوف ولبن ومهــر البكــر
ٌ
-55

بعد الدخول ثم نحو التمــر

تعلــم الصــنع ِة ثــم الولــد
-56
ُ

واألرش يف اجلنايــة املؤكــد

-57كذا الفوائــد الفــروع ســبع

ـاز أجــر ٌة وزرع
ـب ركـ ٌ
كسـ ٌ

-58ما وهب العبدُ ومهر الثيب

ومهر ٍ
ب
بكر صح ما ي ُتق َر ِ

 ...إشارة إىل القاعدتني الـ( )41وهي( :الفوائد األصلية سبع:
( – )1البيان الشايف ص /478ج.1

الولد ،والصوف واللبن والثمر ومهر البكر بعد الدخول
وأرش اجلناية وتعلم الصناعة) ،والثانية رقم ( )42وهي:
(الفوائد الفرعية :مهر الثيب مطلقا والبكر قبل الدخول
واألجرة والكسب وما وهب للعبد والركاز والزرع):
قال يف هامش رشح األزهار :الفوائد األصلية ما له جرم يف
املبيع أي ما له جزء من املبيع كالولد والصوف واللبن ونحو
ذلك ،وما ال جرم له كسكنى الدار ففرعية.
وقال يف الغيث ما لفظه( :تنبيه) :اعلم أن اخليارات (أي
خيارات البيع) تنقسم إىل ما ترد معه الفرعية واألصلية كخيار
الرشط ،وما يرد معه األصلية دون الفرعية كخيار العيب ،وإىل ما
يرد فيه األصلية ويف الفرعية خالف كخيار الرؤية ،املختار :ال
تريد .انتهى .قال اإلمام حييى  :#فتن تلفت ال بجناية ي
يضمنها إذ هي أمانة .
()1

-59ومن َي ِص ّح بي ُعـ ُه ُل ُزومــا

ِ
تصـــ بح إنشـــاءاته ُع ُمومـــا

هذا فيه معنى األصل الـ( )43وهو( :من صح بيعه صح
( – )1انظر رشح األزهار وهامشه ص /97ج.3

مجيع إنشاءاته وال عكس):
اشرتط أهل املذهب يف البيع أن يكون بتجياب وقبول مكلف أو
حيز اتار مطلق الترصف مالك أو متول ،بلفظ متليك حسب العرف
فمن كملت فيه أهلية البيع صح منه أيض ًا اهلبة والنذر والقرْ
وسائر اإلنشآات ،وليس كل من صح منه سائر اإلنشآات كالطالق
مث ً
ال يصح منه البيع؛ ألن السكران ال يصح منه البيع الشرتاط الرضا
َِ ًَ َ َ
ارة ع ْن ت َراض﴾ [النساء ،]29:مع
ألجل اآلية وهي قول اهلل تعاىلِ﴿ :ت
أنه ينفذ طالقه ونحوه عقوبة له.

اإلباحه
-60واألصل يف األشيا عىل
َ

ُ
استباحه
واحليوان عدم
َ

تضمن هذا معنى األصل الـ( )44وهو( :األصل يف
األشياء اإلباحة إال يف احليوانات فاحلظر):
قال اإلمام القاسم بن حممد  #يف األساس :التمكني من أمالكه
(أي متكني اهلل تعاىل للعباد من أمالكه) مع خلق العقل املميز إِذ ٌن
كاملمكن من أمالكه الناصب للعالمة فيام يؤخذ ويرتل ،قال اهلل
ََ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ورها َوتق َواها[ ﴾8الشمس] ،أي بام ركب فيها
تعاىل﴿ :فألهمها فج

َ َ َ ُ
من العقول وي يفصل(  ،)1وقال تعاىل﴿ :خل َق لك ْم َما ِِف
َْ
اْل ْر ِض﴾ [البقرة ،]29:فمهام ي يكن يف ذلك مرضة عاجلة أو آجلة وي

يتعلق به ملك أو حق كمن أراد من املسلمني أن حييي أرض ًا ي
يملكها وال حتجرها مسلم وال ذمي وال تعلق هبا حق جاز ذلك له.

أما األصل يف احليوانات فاحلظر ألن إيالمها من دون مسوغ رشعي
ال يباح إال ما نقله الرشع عن حكم العقل كجواز ذبح األنعام.

-61وال ّلبس يف احلياة والوفا ِة

فاحكُم ّ
احليـا ِة
بأن األصل يف َ

يف هذا معنى األصل الـ( )45وهو( :إذا التبس موت
الشخص وحياته فاألصل احلياة):
ومن فروعه :ما ذكره أهل املذهب يف كتاب النكاح عند
الكالم عىل امرأة املفقود والغريق أنه حيرم نكاحها لغريه قبل
صحة ردته أو طالقه أو موته أو ميض عمره الطبيعي وهو مائة
وعرشون سنة من يوم مولده .
()2

( – )1رشح األساس ج 1ص.54
( – )2رشح األزهار ص...

َ -62من كان القـ ُ
ـول قولــه مطالبـ ًا

ـني غالِبــا
فالز ٌم من ُه اليمـ ُ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )46وهو( :من كان القول
قوله فاليمني عليه غالبا ما مل يكن األمر معلوما رضورة):
ومن فروع هذا األصل :ما إذا ادعى املشرتي عيب ًا يف املبيع وأقر
البائع بالعيب لكنه أنكر أن يكون العيب من قبل القبض وادعى
املشرتي أنه كان حادث ًا عند البائع فالبينة عىل املشرتي والقول للبائع
فيام حيتمل أنه حدث قبل القبض وأنه حدث بعده ،فأما إن كان مام
ُع ِلم أنه حادث عند البائع ال حمالة نحو أصبع زائدة ونقصان خلقه
أو نحو الرتق ،وكذلك إذا كان مثله مام ال حيدث يف املدة القريبة نحو
الداء العتيق [أي القديم] فال بينة وال يمني ،وجيب رده عىل البائع.
وأما إن كان مام ُيعلم أنه حدث عند املشرتي ال حمالة كاجلراحة
الطرية ونحوها فهو الزم للمشرتي وال بينة وال يمني عىل البائع .
()1

-63وإن لـــه بينـــة حمققـــه

فســـقطت يمينـــه املصـــدّ قه

هذا إشارة إىل األصل الـ( )47وهو( :الشهادة إذا كانت حمققة
وأقامها من القول قوله ففائدهتا سقوط اليمني عليه):
( – )1انظر رشح األزهار ص /202ج.3

قد ثبت أن البينة عىل املدعي وهو من معه أخفى األمرين ،وأن
القول للمنكر مع يمينه إن ُطلِبت ألن معه أرهر األمرين ،لكن
إذا ي يكن للمدعي بينة بل ُو ِجدت البينة للمنكر ففائدهتا سقوط
اليمني عنه.
مثال ذلك :إذا ادعت املرأة عىل زوجها أنه أمهرها أكثر من
مهر املثل ،وأنكر الزوج أنه زادها عىل مهر املثل -فتن القول قوله
ألن الظاهر معه ،وإذا ي يكن للزوجة بينة لزمته اليمني ،لكن إذا
كان لديه بينة سقطت عنه اليمني ولو كان الظاهر معه ألن
الشهادة عىل التحقيق كفت عن اليمني .
()1

-64خارِ َجة الب ِّي َنتـني أر َجـ ُح

عـــىل ُم َعارِ ضـــتِها وأصـــ َل ُح

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )48وهو( :إذا تعارض
البينتان وأمكن استعامهلام لزم وترجح اخلارجة من البينتني
ما مل تكن الداخلة مضيفة إىل سبب متقدم):
إذا تنازع شخصان يف يشء وكان مع كل واحد منهام بينة فتن
بينة من اليشء يف يده تكون داخلة وبينة اآلخر خارجة فرتجح
( – )1انظر رشح الزهار ص /35ج.2

البينة اخلارجة ألهنا تشهد عىل التحقيق ،وبينة الداخل تشهد عىل
الظاهر إال ملانع من العمل ببينة اخلارج نحو :أن يدعي املشرتي
عىل الشفيع أن الدار التي يستحق هبا الشفعة ليست له وإنام هو
ساكن فيها وأقام البينة عىل ذلك ،وأقام الشفيع البينة أهنا له كانت
بينة الشفيع أوىل وإن كانت داخلة .
()1

-65وغري م ٍ
قبول لكـ ِّـل ب ِّي َنـه
ُ َ

تركَّبــت َ
فلــم ُ
تكــن ب ُِمغنِ َيــه

يف هذا معنى األصل الـ( )49وهو( :البينة املركبة غري
مقبولة):
جعل أهل املذهب من رشوط صحة الدعوى أن تكون بينة
املدعي غري مركبة فيبني مدعي الرشاء ونحوه كاهلبة واإلجارة
وسائر العقود أنه لنفسه ومن مالكه بينة واحدة ،فيقول :اشرتيتها
لنفيس وباعها وهو يملكها ،أو :ثابت اليد عليها؛ ألنه لو ي يضف
إىل نفسه جاز أن يكون اشرتاها لغريه فضولي ًا أو وكي ً
ال وقد
انعزل ،ولو ي يقل :من مالكها أو ثابت اليد عليها ي تصح ألنا
نجوز أن البائع باع ما ي يملك ،ولو ّبني عىل أحد الطرفني بينة
وعىل اآلخر بينة نحو :أن يشهد شاهدان عىل الرشاء ويشهد
( – )1رشح األزهار ص /136ج.4

آخران عىل أنه كان وقت البيع مالك ًا هلا ي تصح هذه الشهادة
ألهنا مركبة .
()1

مج َع األُخ َتـني
َ -66ح ِّرم نكاح ًا َ َ

أنثيـــ ِ
ني
ُ
ونحـــوه ّن ُكـــ ّل َ

-67لو كان إحدّ اه ّن صار َذك ََرا

ما جاز أن تنكح ذال َ
اآلخ َرا

تضمن هذان معنى األصل الـ( )50وهو( :حيرم اجلمع بني
من لو كان أحدهام ذكرا حرم عىل اآلخر من الطرفني):
هذا عقد ضابط ملن حيرم اجلمع بينهام ملك ًا ونكاح ًا وذلك
كاألختني وكالعمة وبنت أخيها واخلالة وبنت أختها؛ ألنا لو
قدَّ رنا العمة ذكَر ًا ي جيز له نكاح ابنة أخيه ،ولو قدّ رنا أن البنت
هي الذكر ي جيز له نكاح عمته.
وقوله :من الطرفني -احرتاز من أن حيرم أحدهام من طرف
واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غري هذه الزوجة فتنه جيوز
لشخ

ٍ
رجل وامرأته غري أم البنت إن كانت قد
أن يتزوج بنت

بانت عنه بطالق أو موت أو غريهام؛ ألنا لو قدّ رنا الذكر هو
البنت حرمت عليه املرأة ألهنا كانت زوجة أبيه ،وإن قدّ رنا املرأة
( – )1انظر رشح األزهار ص /26ج /4ط.1

هي الذكر ي حترم عليه البنت ألهنا تكون أجنبية .
()1

-68عىل ما ثبتَت َيـدُ الكبــري

للصــــ ِغ ِري
فمثلــــ ُه
ُ
يثبــــت َّ

هذا إشارة إىل األصل الـ( )51وهو( :كل ما ثبت عليه يد
الكبري فيد الصغري مثله ،يد الكبري ثابتة عىل نفسه ما مل
يسلب االختيار):
ومن فروعه :ما ذكره يف األزهار ورشحه وهو :أن اللقيط إذا
أخذ من دار اإلسالم فهو حر أمانة يف يد امللتقط هو وما يف يده ال
يكون لقطة بل حيكم يف الظاهر أنه له ،نحو أن يكون عليه ثياب
أو معه أو حتته أو يكون معه دنانري أو دراهم يف ك ُِّمه ،أو دابة
يقودها أو راكب عليها.
قال اإلمام أبو طالب  :#واألصل فيه أن كل ما جاز أن
تثبت عليه يد الكبري فيد الصغري مثله...إل

الغالب ِفع ُل ِ
نفسـ ِه
َ -69من َص ّح يف
ِ
( – )1انظر رشح األزهار ص /220ج.2
( – )2رشح األزهار ص /69ج.4

.

()2

دون ِ
َي ِص بح بالتوكيل َ
عكسـ ِه

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )52وهو( :كل من صح منه
أن يفعل اليشء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله غالبا،
وكل ما مل يصح لإلنسان أن يفعله بنفسه مل يصح منه أن
يوكل فيه غريه ،وكل ما صح منه الترصف فيه بنفسه
وغريها صح أن يوكل غريه فيام يصح التوكيل فيه):
وهذه القاعدة قد اشتملت عىل أطراف :الطرف األول هو :كل
من صح منه أن يفعل اليشء بنفسه صح أن يوكل عنه من يفعله،
وذلك كالطالق والنكاح ،وإخراج الزكاة ونحو ذلك غالب ًا ،احرتاز
من العبادات البدنية كالصوم والصالة فال يصح االستنابة فيها إال
احلج للعذر والقراءة واالعتكاف وزيارة قرب النبي ÷
والثالث احلثيات.
الثاين :كل ما ي يصح من اإلنسان أن يفعله بنفسه ي يصح منه
أن يوكل فيه غريه وذلك كالصغري فكام ال يتوىل بيع ًا وال رشا ًء ال
يصح منه التوكيل فيهام.
الثالث :من فروعه ما ذكره أهل املذهب من صحة التوكيل يف
البيع والرشاء لكل حيز إال حيث يكون الوكيل كافر ًا فال يصح
توكيله يف املضاربة أو حيث يكون الوكيل امرأة فال يصح توكيلها
يف عقد النكاح .
()1

( – )1انظر باب الوكالة رشح األزهار.

ـوز
ب الظـ ِّن فــال جيـ ُ
-70بِ َغالِ ِ

الل مـ ِ
إه ـ ُ
ـال َ
الغ ـ ِري أو َ ُحت ـو ُز

املؤيـدُ اســتهالكا
وجو َز َّ
َّ -71

ـب الظــن كلــو أع َطاكــا
بغالـ ِ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )53وهو( :استهالك مال
الغري بغلبة الظن ال جيوز خالفا للمؤيد باهلل  #وهو
قوي لقوة الدليل):
ومن فروعه :ما ذكره يف رشح األزهار يف كتاب الصالة ما
()1
لفظه  :فتن قلت :هل جيوز التوضؤ بامء الغري إذا رن إذنه قياس ًا

عىل الثوب أم ال؟ قال موالنا  :#ذلك استهالل واستهالل
مال الغري بغلبة الظن قد جيوز ذكره املؤيد باهلل  #يف الزيادات،
قال يف اهلامش :قوي يف اإلقدام ال يف الضامن فيعترب االنتهاء،
وقرر للمذهب.

شامل بكل ِ
ٌ
حال
والعرف
ُ
-72

ِ
واألطفال
َمن ُج ّن كاملسجد

يتضمن هذا البيت معنى األصل الـ( )54وهو( :العرف
جيري عىل الصغري واملسجد واملجنون عىل كل حال):
( – )1انظر رشح األزهار ص /186ط.1

ومن فروع هذا ما ذكره أهل املذهب يف باب قضاء احلاجة إذا
كان ذلك يف مكان جمهول بمعنى أنه ال ُيدرى هل ير

مالكه أم

ال؟ فيعمل يف ذلك بالعرف يف خرابات تلك الناحية فتن جرى
العرف بالتسامح جاز ،والعرف جيري عىل الصغري واملسجد
واملجنون كام جيري هلم .
()1

خالف األصـ ِل
َ
َ -73وكُل ُمنكِ ٍر

ِ
ـالقول
عند التداعي ُخ َّصه بـ

هذا قد تضمن األصل الـ( )55وهو( :القول ملنكر خالف
األصل يف مجيع التداعي):
منكر خالف األصل هو من وافق دعواه األصل؛ فتذا اختلف
البائع واملشرتي يف العقد نحو أن يقول املشرتي :بعت مني كذا
وينكر البائع البيع فالقول قول املنكر مع يمينه ألنه ينكر عقد
البيع واألصل عدمه ،فهو موافق لألصل.
أما إذا قال البائع :بعت منك كذا وأنكر املشرتي فتن القول
للمشرتي مع يمينه ألنه الذي وافق األصل وهو عدم البيع.
ومن فروع هذا األصل أيض ًا :لو تصادقا عىل وقوع البيع ،وادعى
أحدهام فسخه فالقول ملنكر فسخه وكذلك القول ملنكر فساده
وملنكر اخليار واألجل وغري ذلك مام يوافق األصل يف دعواه .
()2

( – )1انظر هامش رشح األزهار ص /26ج.1
( – )2انظر رشح األزهار ص /198ج.2

-74طهـــارة وعكســـها ال ُير َت َفــع

يقينُهــا إال بمثلــه يقــع

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )56وهو( :ال يرتفع يقني
الطهارة والنجاسة إال بيقني أو خرب عدل):
يعني متى علمنا طهارة يشء من ماء أو غريه عل ًام يقيني ًا ي ننتقل
عن هذا اليقني بام يطرأ من الظنون الصادرة باألمارات ما ي حيصل
علم يقني بنجاسته أو خرب عدل كام تقدم يف األصل رقم (.)30
ومن فروع هذا األصل :لو تيقن أن ثوب ًا أصابته نجاسة فيظن ملا
يرى فيه من أمارت الغسل أنه قد ُط ِّهر ي يعمل بذلك حتى حيصل له
()1
يقني بطهارته ،وأما خرب العدل فتنه يعمل به ولو ي يفد رن ًا .

فمست ِ
ِ
َحي ُل
-75رف ُض
العبادات ُ

ُ
الــدليل
خصــ ُه
إال ملــا قــد َّ

جامعــه
فرضــه
َ
-76ملــن أعــا َد َ

وما سوى هذا ترى امتِنَا َعه

يف هذين إشارة إىل األصل الـ( )57وهو( :رفض العبادة
ألداء أفضل منها أو رفض ما قد فعل حمال إال ما خصه
الدليل وهو رفض املؤتم ملا قد أداه منفردا من الصالة):
( – )1رشح األزهار ص /62ج.1

قال أهل املذهب( :فرع) :فأما الصالة والصوم واحلج إذا
نوى رفضها أو إبطاهلا فال تفسد بمجرد النية ،وقد استثنوا من
أي الفروْ
ذلك الصالة من حيث إنه يندب ملن قد صىل فرادى ّ
ثم وجد جامعة يف ذلك الفرْ أن يدخل مع اجلامعة ويرفض ما
قد أ ّداه منفرد ًا أي ينوي أن األوىل نافلة والتي مع اجلامعة الفريضة
وأن األوىل ترتفض بالدخول يف الثانية بنية الرفض.
وحجة اإلمام اهلادي  #عىل هذا القول خرب يزيد بن عامر
حني وجده رسول اهلل ÷ خلف الصف فقال(( :أي ُتسلِم يا
يزيد؟)) فقال :بىل يا رسول اهلل قد أسلمت ،قال(( :فام منعك أال
تدخل يف صالهتم؟)) قال :إين قد كنت صليت يف منزيل وأنا
أحتسب أن قد صليت ،فقال(( :إذا جعت للصالة فوجدهتم
يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت يف منزلك فتكون تلك
نافلة وهذه مكتوبة)) .
()1

-77والعلم واجلهل بدون فــرق

ٍ
ـق
إسقاط جرى للحـ ِّ
يف كل

هذا هو األصل الـ( )58ولفظه( :ال فرق بني العلم واجلهل يف
إسقاط احلقوق):
( – )1راجع رشح األزهار ج /1ص.305

ومن فروعه :ما جاء يف كتاب البيع عند ذكر خيار الرشط وهو
أنه إذا مضت مدة اخليار وي يفس من له اخليار بطل خياره ولو
سكت جاه ً
ال مليض مدة اخليار .
()1

ومنها ما جاء يف خيار العيب إذا اطلع املشرتي عىل العيب وي
يفس بل طلب اإلقالة من البائع فتنه يكون يف حكم الرضا ،فتذا
(.)2
ادعى أنه جهل حكم اإلقالة يف كونه رض ًا ي يسمع دعواه
كذلك ما جاء يف الشفعة أهنا تبطل بالتسليم بعد البيع وإن
جهل الشفيع تقدم البيع فسلم الشفعة جاه ً
ال تقدمه بطلت
شفعته وال تأثري جلهله .
()3

ٍ
حلكـ ِم اإلنشــاء
-78إنشاء
جاهل ِ ُ

يصح إن كان للفظِ ِه شــاء
ب

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )59وهو( :اإلنشاءات تصح
ولو جهل املنشئ حكمها وما يرتتب عليها من األحكام
الرشعية ال موضوع األلفاظ فال بد أن يعلمها):
ن

أهل املذهب عىل أن رصيح الطالق ينفذ إذا قصد املطلق

لفظ الطالق ولو ي يقصد معناه الذي هو وقوع الفرقة ،ال يف الكناية
فال بد من قصد اللفظ واملعنى .
()4

( – )1املصدر السابق ص.102
( – )2املصدر السابق ص .108
( – )3رشح األزهار ص.219
( – )4رشح األزهار ص /383ج.2

كام نصوا أيض ًا يف البيع إذا وقع العقد بلفظ يفيد التمليك
وقصد اللفظ نفذ البيع وإن ي يقصد املعنى .
()1

الرجوع قــوال
تص ّحح
َ
-79وال َ

ٍ
عن ّ
رشط كان إال فِعـال
كل

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )60وهو( :الرشوط ال يصح
الرجوع فيها إال فعال ال قوال كلو أعتق عبده عتقا مرشوطا
فإنه يصح أن يرجع عن ذلك الرشط بالفعل وهو إخراجه
عن ملكه ببيع أو غريه قبل حصول الرشط):
هذا األصل ال حيتاج يف توضيحه إىل أكثر من تأمله فقد اشتمل
عىل مثال لبيانه.
ومن أمثلته أيض ًا :ما نصوا عليه يف باب النذر وهو أن من نذر
فقال :إن شفى اهلل مرييض فدابتي هذه صدقة أو نحو ذلك فتذا
تلفت أو أخرجها من ملكه ولو حيلة قبل أن حيصل الرشط بطل
النذر هبا ولو عادت إىل ملكه ثم شفي مريضه ي يلزمه يشء .
()2

( – )1رشح األزهار ص  /4ج.3
( – )2رشح األزهار ج /4ص.49

-80وكــل قــر ٍ
ْ جـ ّـر نفعـ ًا َفرِ بَـا

وابطِل حتـ بي ً
ال لــه َو َط َل َبـا

قد تضمن هذا قاعدتني الـ( )61وهي( :كل قرض جر
منفعة فهو ربا) ،والثانية الـ( )62وهي( :كل حيلة يتوصل
هبا إىل الربا فهي باطلة):
يوضح األوىل :ما ن

عليه أهل املذهب من أن القرْ ال بد

أن يكون غري مرشوط بام يقتيض الربا نحو أن يقرضه بدون رشط
أو برشط ال يقتيض الربا نحو عىل أن يرد مثله.
أما إذا كان مرشوط ًا بام يقتيض الربا فال يصح وال جيوز نحو أن
يقرضه كذا عىل أن يقضيه يف مكان كذا ،وله فيه منفعة؛ فتن استوت
املنفعتان جاز ألن العني يف مقابلة العني واملنفعة يف مقابلة املنفعة .
()1

ويوضح الثانية :ما ذكره أهل املذهب أن صورة احليلة املحرمة
مسألة العينة وهي أن يريد شخ

أن يقرْ شخص ًا مائة لفائدة

حتصل له وعنده أنه ال يصح فيقول :أنا أبيع إليك سلعة بامئة درهم
وعرشة ثم تبيعها مني قبل أن تنقد يل شيع ًا بامئة درهم أسلمها إليك
ويبقى يف ذمة املشرتي عرشة دراهم ،وهذا توصل إىل الربا فيحرم .
()2

( – )1انظر رشح األزهار ج /3ص.173
( – )2املصدر السابق ج /3ص.85

وهذه املسألة واحدة من فروع كثرية وصور عديدة للحيل
املحرمة تستفاد من نصوص أهل املذهب عليها يف مواضعها.
-81وال ربا يكون بني العبـ ِ
ـد

ويل احلمــــ ِد
ربــــه ِ ِّ
وبــــني ِّ

يف هذا معنى األصل الـ( )63وهو( :ال ربا بني العبد وربه):
ن

أهل املذهب عىل أنه ال جيوز يف تزكية الذهب والفضة

أن رج جنس منهام رديء عن زكاة جنس جيد إذا كان اجليد من
جنس ذلك الرديء ،فال رج فضة رديعة اجلنس عن فضة جيدة
اجلنس وكذلك الذهب ،وجيوز العكس وهو أن رج اجليد عن
الرديء ما ي يقتض الربا بني العبد وبني اهلل تعاىل نحو أن رج عن
مائتي درهم ردية أربعة دراهم جيدة تساوي مخسة ردية فتن ذلك ال
جيوز وال جيزي .وقال املؤيد باهلل  :#بل جيوز ألنه ال ربا بني العبد
وربه ،فأما لو جعل األربعة عن ذهب يساوي مخسة دراهم ردية أو
()1
عن الواجب جاز ذلك اتفاق ًا .

فظهر من هذا أن أهل املذهب يوافقون املؤيد باهلل إذا نوى
املزكي بتخراج األربعة عن الواجب أو نوى هبا عن الذهب الذي
يساوي اخلمسة الردية فعىل هذا ال مناقضة ،فتأمل.
( – )1انظر رشح األزهار وحواشيه ص /472ط.1

ُ -82
الصالح
أصل الو ّيل عدم
ِ

ـاح
يف
الفعل إال ُ
ِ
األب يف النكـ ِ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )64وهو( :األصل فيام فعله
األولياء عدم الصالح إال األب يف النكاح):
جيوز للمتويل البيع والرشاء ملصلحة الصغري أو نحوه ،وإذا
باهتِم يف عدم املصلحة يف البيع والرشاء وجبت البينة عليه يف تعيني
تلك املصلحة إن نوزع فيها وادعي أنه ال مصلحة للصغري يف
ذلك ،واألقرب أن املنازع ال حيتاج إىل أن تكون له والية بل
تسمع منازعته حيث ادعى تيقن عدم املصلحة .
()1

وأما يف النكاح فتن من زوجها أبوها حال صغرها كفو ًا ال
يعاف فليس هلا الفس إذا بلغت بخالف سائر األولياء فتن هلا
الفس إن شاءت .
()2

ـال العقـ ِ
-83وال ُعرف كاملنطوق حـ َ
ـد

فيلزم الوفا ِّ
لكل فــر ِد

يف هذا معنى األصل الـ( )65وهو( :العرف كاملنطوق به
حال العقد):
( – )1رشح األزهار ج /3ص.494
( – )2انظر رشح األزهار ص /249ج.2

ومن فروعه ما ذكره أهل املذهب من أنه جيب عىل املكري
[أي املكري للدابة أو غريها كالسيارة] إشالة احلمل وحطه
وينزل الراكب للطهارة وصالة الفريضة ولألكل واإلناخة حيث
حيتاج كاملريض ألجل العرف ،أما إذا اختلفت العادة وجب تبيينه
عند العقد وإال فسدت اإلجارة .
()1

ومن فروعها أيض ًا :إذا جرى عرف بتيصال املبيع إىل منزل
املشرتي كام جيري يف احلطب ونحوه ألن العرف اجلاري
كاملرشوط يف العقد يف املعامالت كلها.
كل ٍ
-84واحلكم يف ِّ
رباء ُمضـ َمرِ

كل ٍ
كاحلكم يف ِّ
رباء ُمظ َهـرِ

يف هذا معنى األصل الـ( )66وهو( :املضمر كاملظهر يف
باب الربا):
ومن شواهده :إذا أقرْ رجل قرض ًا وهو مضمر عىل أن يرد
له املستقرْ أكثر مام أقرضه وي يقرضه إال ألجل الزيادة فهذا ال
جيوز عند أهل املذهب ألن املضمر كاملظهر .
()2

أما إذا أضمر أن يأخذ الزيادة إن حصلت مع أنه ما قصدها
باإلقراْ فهذا جائز عىل املذهب.
(– )1رشح األزهار وهامشه ج /3ص.273
( – )2املصدر السابق ج /3ص.174

-85وعلة الربا لدى البصــري

ـنس والتقــديرِ
هي اتفــاق اجلـ ِ

تضمن هذا معنى األصل الـ( )67وهو( :العلة يف الربا اتفاق
اجلنس والتقدير):
قال يف رشح األزهار ما لفظه :ثم اختلفوا ما العلة املعدية إىل
الغري؛ فمذهب أهل البيت  %وأيب حنيفة أهنا االتفاق يف اجلنس
والتقدير ،وقال الشافعي :االتفاق يف اجلنس والطعم ،وقال
مالك :االتفاق يف اجلنس واالقتيات ،فعىل هذا حيرم بيع
املكيالت واملوزونات بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد.
ويدل عىل ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال(( :بيعوا
ال بمثل يد ًا بيد ،والفضة بالفضة مث ً
الذهب بالذهب مث ً
ال بمثل يد ًا
ال بمثل يد ًا بيد ،والذرة بالذرة مث ً
بيد  ،وامللح بامللح مث ً
ال بمثل يد ًا
بيد)) ذكره يف األحكام عن زيد بن عيل  ، #عن أبيه عن جده
عن عيل  ، #عن النبي ÷ .
()1

األصل الـ( )68وهو( :إنشاآت السكران كالصحيح لعموم
األدلة كاحلديث املروي يف جمموع اإلمام زيد بن عيل عن أمري
املؤمنني  %ومل خيرجوا إال البيع وشبهه كاإلجارة
َِ ًَ َ َ
ارة ع ْن ت َراض﴾):
لتخصيص عموم األدلة بقوله تعاىلِ﴿ :ت
( – )1انظر رشح األزهار وحاشيته ص /70 ،69ج.3

هذا قد تقدم معناه يف األصل رقم ( ، )30وإنام ذكرناه التزام ًا
ألمانة النقل وي ننظمه اكتفاء بام سبق  ،واحلديث املشار إليه يف
هذا األصل هو ما رواه اإلمام األعظم زيد بن عيل عن أبيه عن
جده عن أمري املؤمنني  %قال( :طالق السكران جائز) أي:
واقع  ،وكالم الويص حجة لألدلة املفيدة لعصمته .#
وأما البيع ونحوه فقد اشرتطوا فيه الرضا كام تقدم.

-86وما عدا فع ً
ال جناه العبــدُ

ذا ٍ
ُ
ُ
األصل
عقل
يكون العمــدُ

تضمن هذا معنى األصل الـ( )69وهو( :األصل يف فعل
كل عاقل العمد إال يف اجلنايات):
شاهد هذا ما ذكره أهل املذهب يف اجلنايات :أن من جناية اخلطأ
ما إذا كان اجلاين قاصد ًا غري املجني عليه ولو كان بقصده متعدي ًا
()1
نحو أن يقصد زيد ًا فيصيب عمر ًا فتن هذه اجلناية تكون ً
خطأ .
-87واألصل فيام ــرج الطهــاره

ـاره
ما ي ترد يف رجسه أمـ َ

يف هذا إشارة إىل الطرف األخري من األصل الـ( )70وأما أوله
( – )1انظر رشح األزهار ج /4ص.411

فقد تقدم نظريه يف األصل الـ( )44أما هذا األصل فهو:
(األصل يف احليوانات احلظر إذ مل ُي َبح دم حيوان إال بدليل
ال يف طهارة اخلارج فاألصل الطهارة يف كل يشء ما مل يدل
دليل عىل نجاسته):
ومعنى الطرف الثاين من هذا األصل وهو أن اخلارج أصله
الطهارة إال ما خصه دليل وقد اعترب أهل املذهب نجاسة اخلارج
من فرج كل حيوان ال يؤكل أو ّ
جالل قبل االستحالة...إل .
ـق الفسـ ُ وال اإلقالــه
-88ال يلحـ ُ

تالِف ًا إال قيمة ُتـر َ

َلـه

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )71وهو( :الفسخ واإلقالة ال
يلحقان التالف إال عىل جهة الرتايض يف القيمة):
ن

أهل املذهب عىل جواز فس املبيع ولو بعد التلف إذا كان

البيع فاسد ًا فريد مثله إن كان مثلي ًا أو قيمته يوم قبضه ال يوم
استهالكه إن كان من ذوات القيم.
وفائدة الفس بعد التلف أن للبائع الفوائد حيث تلفت قبل
ٍ
فحينعذ يرجع بمثل املثيل
تلف املبيع أو حاله بجناية أو تفريط
()1
وقيمة القيمي فتن ي يفس ي يستحق شيع ًا .

( – )1انظر رشح األزهار ج /3ص.145

وقال يف البيان :الثاين [أي من رشوط اإلقالة] بقاء املبيع فال
تصح اإلقالة يف التالف إال أن يرتاضيا عىل رد قيمته جاز ،قال يف
الرشح :وكذا يف الرد بالعيب وبخيار الرشط فال يصح يف التالف
إال بالرتايض عىل رد القيمة .
()1

-89والفس ُ وال َع ُ
زل مــن الوكالــه

اجله َالـه
ـع َ
فال يتِ َّمـا ِن مـ َ

ِ
املعزول
-90بل ما جرى يف حرضة
ٍ
-91وفســـ ُ
يشء ال يـــتم أيضـــا

ع
بخط أو َر ُسو ِل
أو ِعل ِمه
حاز فيه َقب َضا
إال ملن قد َ

يف هذه األبيات إشارة إىل األصل الـ( )72وهو( :الفسخ
والعزل من الوكالة ال يتامن إال يف وجه املعزول واملفسوخ
عليه أو علمهام بكتاب أو رسول قياسا عىل فسخ الوديع
لإليداع فال يصح إال يف وجه املودع أو علمه بكتاب أو
رسول والفسخ أيضا ال يتم إال بالقبض وإال فلو تلف
املبيع قبل القبض تلف من مال املشرتي ولو كان الفسخ
باحلكم ألن ضامن املعاملة باق بحاله حتى يرد):
عد بعضهم هذه قاعدتني فجعل من أوهلا إىل« :أو رسول»
( – )1البيان ج /1ص.425

واحدة ،ومن «والفس أيض ًا» قاعدة أخرى.
ومعنى األوىل راهر للمتأمل وهو أن الفس وكذلك العزل
من الوكالة إذا أراد املوكل عزل الوكيل فال بد أن يكون يف
حضور اآلخر أو علمه بكتاب...إل .
ومعنى الثانية أيض ًا راهر وهو :أن املبيع املفسوخ مضمون
حتى يقبضه البائع ،وفروعهام كثرية يصعب حرصها تؤخذ من
هذين األصلني.

-92ال غبن يف البيــع عــىل ُمك ََّلـ ِ
ف

ُم َب ِ ٍ
ارش لِ َعقـ ِد ِه وعــارِ ِ
ف

يف هذا معنى األصل الـ( )73وهو( :ال غبن يف البيع عىل
مكلف مبارش للعقد وكذا يف القسمة):
يوضح هذا األصل ما ورد يف األزهار ورشحه وهامشه وهو
ما ييل :وال تسمع البينة من حارض مقاسم مكلف مبارش غري جمرب
من راي عند القسمة يف وقوع الغبن عليه ،وال تنقض بذلك ألنه
إذا كان حارض ًا عند القسمة وأقام البينة عىل أنه مغبون كان بمنزلة
من باع بغبن فاحش .
()1

( – )1انظر رشح األزهار ج /3ص.395

ِ
ّ -93
اإلثبات
وكل مستثنى من

والعكس لدى األث َب ِ
ات
منفي
ُ
ب

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )74وهو( :االستثناء من اإلثبات
نفي ومن النفي إثبات فعىل هذا الضابط إذا وقع استثناآن فهو
من االستثناء األول ال من األصل ،ويشرتط أن يكون الثاين
غري مستغرق لألول ويف ذلك خالف مشهور):
ومن فروعه :ما ذكره أهل املذهب بقوهلم :مسألة إذا قال :عيل
عرشة إال تسعة إال ثامنية إال سبعة إال ستة لزمته ثامنية.
وبيان هذا :أنه أثبت أوالً العرشة ثم نفى منها تسعة فبقي
واحد ثم أثبت من التسعة ثامنية ثم نفى منها سبعة فبقي واحد
أيض ًا ثم أثبت من السبعة ستة تضاف إىل االثنني السابقني فيكون
املجموع ثامنية.
وأما إن كان االستثناء مستغرق ًا للمستثنى منه فال يصح كأن يقول:
عيل له عرشة إال سبعة إال سبعة إال مخسة لزمه ثامنية ألن السبعة
َّ
اآلخرة يف هذا باطلة ألهنا مستغرقة للسبعة التي قبلها  .وي نتعرْ
()1

لذكر اخلالف املشار إليه ألننا بصدد تبيني كالم املذهب.
( – )1انظر رشح األزهار وهامشه ج /4ص /182ط.1

رشط ٍ
ٍ
ِ
كاف
حصول
والظن يف
-94
ب

ويف النكاح احلظر غري ٍ
خاف

يف هذا البيت أصالن األول الـ( )75وهو( :يكفي الظن يف
حصول الرشوط):
وقد ن

أهل املذهب أنه مهام ي يغلب يف الظن وقوع الرشط ي

يقع املرشوط ،وذلك كمن طلق امرأته طالق ًا معلق ًا عىل رشط فهي
باقية عىل الزوجية حتى يغلب يف رنه أن رشط طالقها قد وقع ،وهلذا
لو أن رج ً
ال رأى طائر ًا فقال :إن كان هذا غراب ًا فامرأته طالق فطار
()1
الطائر وي يعرف أنه كان غراب ًا أو غريه ي يقع الطالق .

األصل الثاين الـ( )76وهو( :يكفي الظن يف النكاح حتريام):
لعل الفرق بني الطهارة وغريها من املعامالت ونحوها أن
الطهارة كثري ًا ما يعرْ فيها من الوسوسة فال يعمل فيها بالظن
بخالف املعامالت ونحوها كالنكاح فالشك قلي ً
ال ما يعرْ فيها
فيكفي الظن ،واهلل أعلم.
ومن فروع هذا األصل :أن الرجل يعمل بالظن يف كون امرأته
رضيعة له ،وكون الزوجة حمرم ًا.
( – )1املصدر السابق ص /411ج.2

روى اإلمام اهلادي  #يف األحكام قال :بلغنا عن رسول اهلل ÷
أن عقبة بن احلارث أتاه فقال :يا رسول اهلل إين تزوجت امرأة فدخلت
هبا فأتت امرأة سوداء فزعمت أهنا أرضعتني وامرأَ ،وقلت :يا رسول
اهلل إين أخاف أن تكون كاذبة؛ فقال رسول اهلل ÷(( :كيف به وقد
قيل؟)) ففارقها الرجل ملا قال له رسول اهلل ÷ ما قال .
()1

-95كل إباحة أتت عىل غرْ

تبطل يف الشـرع ببطالن العوْ

يف هذا معنى األصل الـ( )77وهو( :اإلباحة تبطل ببطالن
عوضها):
مهام بطل عوْ اإلباحة وصار ال قيمة له فتنه يلزم رد ما
أعطي يف مقابله ،ومن أمثلة ذلك :لو أن شخص ًا باع شيع ًا معيب ًا ال
يساوي شيع ًا مع ذلك العيب فتنه جيب رد مجيع الثمن كالفرس إذا
()2
ب َكلِب .
كان قد عقرها كل ُ

وقد جعل أهل املذهب اختالل العقد وهو اإلجياب والقبول
من أقسام البيع الباطل ولو حصلت املراضاة فتهنا معاطاة ال
توجب التمليك بل إباحة بعوْ واإلباحة تبطل ببطالن عوضها

( – )1األحكام ج /1ص.411
( – )2رشح األزهار ج /3ص.121

يف مجيع املواضع .
()1

ُ
واألصل يف األعيان فاألعواْ
-96
عوْ إال لعـ ٍ
ٍ
ـرف جــاري
-97عن

واألصل يف املنافع األعــراْ
أو عندما حيصل شـرط طاري

تضمن هذا أصلني األول الـ( )78وهو( :األصل يف
األعيان األعواض) ،والثاين :الـ( )79وهو( :األصل يف
املنافع عدم األعواض إال لرشط أو عرف):
وهاتان قاعدتان لكل منهام تعلق باألخرى من حيث أن بيان
إحداهام بيان لألخرى ألجل تقابلهام ،فتذا كان يشء يف يد
شخ

بتذن مالكه وادعى ذلك الشخ

أنه يستعمل ذلك

اليشء بدون عوْ فتن القول قوله ألن األصل يف املنافع عدم
األعواْ ما ي يكن لصاحب تلك العني عادة باإلجارة ،بخالف
لو ادعى أن اليشء الذي يف يده له قد أعطاه املالك فعليه البينة
ألن األصل يف األعيان األعواْ فال بد من إقامة البينة عىل أنه
قد أعطاه .
()2

( – )1انظر رشح األزهار وحواشيه ص ،142و /143ج.3
( – )2انظر رشح األزهار ج /4ص /140ط.1

ـق
ضماننا ملــن عليــه احلـ ّ
َ -98

بمثلــــه فــــدَ َر ٍل ُمشــــت َّق

-99وااللتزام ما تراه شــامال

غــر ٍ
لِ َعــ ٍ
ْ ُم َقــابِال
رْ أو َ

يف هذين إشارة إىل األصل الـ( )80وهو( :الضامن إذا مل
يكن بام قد ثبت وال سيثبت قد يكون ضامن درك وقد
يكون التزاما؛ فضامن الدرك أن يضمن ملن عليه احلق بمثل
ما عليه ،وااللتزام ما كان يف مقابلة عوض أو غرض
للضامن دنيوي أو أخروي):
معنى هذه القاعدة :من خالل استقرائنا لنصوص أهل
املذهب وضح لنا أن الضامن له أقسام:
األول :الضامن احلقيقي الرشعي ،وهو الضامن ملن له احلق
بحقه عىل من هو عليه يف ذمة معلومة.
الثاين :ضامن الدرل وحقيقته :أن يضمن الضامن ملن عليه
وعيل ما لزمك ،أو:
احلق مثل الذي عليه ،ومنه أن يقول :اشرت
َّ
وعيل ما لزمك ،ونحو ذلك.
تزوج
َّ
ّ

الثالث :ضامن االلتزام وحقيقته :هو ما كان إىل مقابل عوْ

أو غرْ ،فمقابل العوْ نحو أن يأمر الضامن املضمون له
بتخراج ماله إىل ملك الغري بعوْ كأن يقول لهِ :هب أرضك إىل
فالن وأنا ضامن لك بقيمتها ونحو ذلك.

ومثال مقابل الغرْ :أن يضمن بام يغرق يف البحر لغرْ
السالمة كأن تثقل السفينة فيقولَ :أل ِق متاعك يف البحر وأنا به ضامن.
وعىل اجلملة أن الضامنة إذا ي تكن بام ثبت يف الذمة وال
سيثبت وال بمثل ما قد لزم فال تصح إال لغرْ ويكون من باب
االلتزام وسواء كان الغرْ ماالً أو غري مال.
وللضامن أيض ًا تقسيم آخر كام ن

عىل ذلك أهل املذهب

بقوهلم :اعلم أن الضامنة تنقسم إىل ضامنة تربع وغريها ،فضامنة
التربع التي هي غري ضامن الدرل عىل وجهني الزمة وغري الزمة،
فغري الالزمة أن يضمن الضامن بام ي يثبت يف الذمة وال قد ثبت
فيها كتضمني الوكيل والوديع ونحوهام فال يلزمه التسليم إال
لغرْ فيلزمه من باب االلتزام ،وأما الالزم فهو أن يضمن بام قد
ثبت يف ذمة معلومة سواء كان بأمر األصل أم ال لكن إن كان بغري
أمر األصل كانت من باب االلتزام عىل نفسه ألنه يسلم ما ضمن
من ماله وال يثبت له الرجوع عىل املضمون عليه .
()1

ـت يف األمــال ِل
-100واحلق ال يثبـ ُ

لغرينا باليــدِّ واإلمســا ِل

هذا نظم األصل الـ( )81وهو( :ال يثبت حق يف ملك
الغري بيد):
( – )1انظر رشح األزهار وهامشه ج /4ص /270ط.1

يمر يف ملك الغري مد ًة أو ُيسيح ماءه إليه أو له إليه
فتذا كان رجل ب
ميزاب أو باب أو نحو ذلك وكان راهر ًا فأراد صاحب امللك منعه
فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البينة ألن احلقوق ال تثبت باليد .
()1

يصح أخذنا للعــوْ
-101وال ّ

ِ
ْ
عىل
والعـ َر ِ
احلقوق جسم ِه َ

يف هذا معنى األصل الـ( )82وهو( :ال يصح أخذ العوض
عىل احلقوق):
ومن فروعه :إذا باع الشفيع حقه يف الشفعة فتنه ال يصح البيع
وال يلزمه العوْ ،ويكون ذلك إسقاط ًا لشفعته ومبط ً
ال هلا .
()2

ـدين وحـ ّـق َ َهي ُبـه
-102و َيسـ ُق ُط الـ ُ

وما ســواهام أبــاح صـ ِ
ـاح ُبه

يف هذا إشارة إىل أصلني األول الـ( )83وهو( :هبة احلق
إسقاط إذا كانت اهلبة ملن هي عليه وإال فإباحة):
ومعنى هذا أن احلقوق تصح هبتها وال يصح بيعها ،وتكون
هبتها حن هو عليه إسقاط ال متليك ،وأما هبته لغري من هو عليه
( – )1املصدر السابق ص.135
( – )2رشح األزهار ج /3ص.217

فتنه يكون إباحة يرجع هبا مع البقاء ال مع التلف ،إال الشفعة فال
يصح الرجوع يف هبتها ألهنا إسقاط كام تقدم يف القاعدة السابقة.
ومن فروع هذه :هبة املراعي وحق املسيل واملرور فهذه يصح
()1
هبتها وال حتتاج إىل قبول إال أن تكون عقد ًا .

الثاين مام شملهام هذا البيت :األصل الـ( )84وهو( :هبة
الدين ملن هو عليه إسقاط):
ومعناه أن الواهب للدين ملن هو عليه ال يصح له الرجوع عن
هذه اهلبة ألهنا إسقاط للدين.
-103ورتب املشـروط يف احلصول

ِ
ِ
املجعول
حصول رشط ِه
عىل

يف هذا معنى األصل الـ( )85وهو( :املرشوط يرتتب عىل
حصول رشطه):
ومن فروعه :أن من طلق امرأته طالق ًا مرشوط ًا باخلروج من
الدار أو نحوه ي يقع الطالق املرشوط حتى يقع رشطه.
-104وال جيوز يف املشـروط ِّ
قط
( – )1املصدر السابق ج.436 /2

ِ
الشـرط
تقد ٌم عىل حصول

يف هذا معنى األصل الـ( )86وهو( :تقدم املرشوط عىل
رشطه حمال ممتنع):
ومعنى هذا يوضحه ما ن

عليه أهل املذهب يف قوهلم:

(فرع) :فلو قال :أنت طالق اليوم إذا جاء غد ي يقع يشء ال يف
يومه وال يف غد؛ ألنه قدم املرشوط وهو ....الطالق يف اليوم عىل
رشطه وهو جميء الغد .
()1

بالسمع
-105مشيعة اهللِ ُت َرى ّ

ـق هبــا يف الشـــر ِع
فص ّح تعليـ ٌ
َ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )87وهو( :يصح التعليق
بمشيئة اهلل ألن مشيئة اهلل تعرف بقرينة استحسان الرشع
لذلك وإن مل يستحسن ذلك فال مشيئة هلل يف ذلك):
قال يف األزهار ورشحه :أو مشيعة اهلل تعاىل يعني أن الطالق
املرشوط يرتتب عىل وقوع الرشط ولو كان الرشط مشيعة اهلل تعاىل
نحو أن يقول :أنت طالق إن شاء اهلل تعاىل فتهنا ال تطلق إال أن يشاء
اهلل تعاىل طالقها وذلك حيث ال يكون الزوج حسك ًا هلا باملعروف.
ويعترب ما يريده اهلل يف املجلس ،فلو كان حمسن ًا إليها يف حال
اللفظ ثم أساء إليها يف املجلس بعد الطالق وقع كام لو قال إن
(– )1انظر التاج املذهب ج /2ص.143

شاء زيدٌ فشاء يف املجلس .
()1

تعليق بعلم البــاري
ٌ
وصح
-106
ّ

ألنه من حني ذال جــاري

وهذا فيه إشارة إىل األصل الـ( )88وهو( :يصح التعليق
بعلم اهلل ألن علم اهلل حاصل من حني التعليق فهو رشط
حايل ويكون حصول ما علق به كاشف لعلم اهلل):
يوضح هذا ما ن

عليه أهل املذهب الرشيف يف البيع أنه

يفسده من الرشوط رصحيها نحو أن يقول :بعت منك كذا إن
جاء زيد إال الرشوط احلال ّية فيصح معها العقد.
ومثال الرشط احلايل أن يقول :بعت منك هذا إن كان يف
كنت فالن ًا ،قالوا :ومن مجلة احلايل ما علق بعلم
ملكي أو إن َ
اهلل تعاىل؛ ألن علم اهلل حاصل يف احلال نحو أن يقول :إن علم
اهلل أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك اآلن فتذا قدم يف ذلك
الوقت انكشف صحة البيع .
()2

( – )1رشح األزهار ج /2ص.394
( – )2رشح األزهار وهامشه ج /3ص /57ط.1

ـازه
-107وغالبـ ًا ال تلحـ ُ
ـق اإلجـ َ

إال ٍ
ـازه
لعقد صح حــن حـ َ

ِ
ِ
املتعاقـــدَ ي ِن
بقـــاء
مـــع
-108
َ

والعقدُ وكــذلك االثنـ ِ
ـني

هذان البيتان قد شمال أصلني ،األول :الـ( )89وهو:
(اإلجازة ال تلحق إال العقود الصحيحة غالبا):
وقد ن

أهل املذهب عىل أن من رشط العقد املوقوف أن

يكون صحيح ًا والعربة يف صحة العقد بمذهب املجيز.
ويشرتط أيض ًا كامل أهلية الفضويل فال تلحق اإلجازة عقد ال ُمحرِ م
واملرأة للنكاح.
ويشرتط أيض ًا كامل أهلية املعقود عنه حال العقد فال يصح
عقد نكاح مسلمة لكافر ولو أجاز وقد أسلم.
ويشرتط أيض ًا صالح املحل للحكم فال يصح عقد النكاح يف
العدة ولو أجاز بعد العدة .
()1

الثاين :األصل الـ( )90وهو( :اإلجازة ال تصح إال مع
بقاء املتعاقدين والعقد واملعقود له واملعقود عليه):
( – )1رشح األزهار ج /3ص.41

ن

أهل املذهب يف الرشح وهامشه عىل اشرتاط بقاء

املتعاقدين واملعقود له وعنه والعقد ،وأما بقاء املبيع فليس رشط ًا
لصحة اإلجازة بل تصح مع تلفه يف يد املشرتي بغري إذن البائع
وقبل إجازته ويلزم املشرتي الثمن .
()1

َ -109ف ِالن ِ َربا ِم ِ
العقد تــأَ كاشـ َفه

ُ
رشوطـ ُه ُمشــارِ َفه
إن حصلت

هذا إشارة إىل األصل الـ( )91وهو( :اإلجازة كاشفة
لالنربام ال منربمة من حينها فاحلكم عىل هذا لتكامل رشوط
الصحة عند العقد ال بعدها):
قد تقدم أن اإلجازة ال تلحق إال العقود الصحيحة فعىل هذا
جيب أن تتكامل رشوط الصحة عند العقد وهلذا رشط أهل
املذهب يف شهادة النكاح إقامتها عند العقد ال عند اإلجازة .
()2

مع ُوجو ِد ال ّن ِ
-110وال ت ِقس َ

فالعمدة
النصوص بعد الفح ِ
ُ

-111وال عىل ُاـ ِ
ـاس
الف القيـ ِ

األســاس
ـيس باألصــل وال
ِ
فلـ َ

( – )1انظر رشح األزهار ص  /43ج.3
( – )2انظر رشح األزهار ج /2ص.243

هذان قد تضمنا أصلني ،أحدهام :الـ( )92وهو( :ال قياس
مع نص) ،والثاين :الـ( )93وهو( :ال قياس عىل ما ورد عىل
خالف القياس) ،وقد عد بعضهم هاذين قاعدة واحدة:
فأما معنى األول فظاهر لقول النبي ÷ البن مسعود:
((اقض بينهام بالكتاب والسنة فتن ي جتد احلكم فيهام فاجتهد
برأيك)) ،وتصويبه ÷ ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن قال(( :كيف
تقيض إذا عرْ لك قضاء؟)) قال :أقيض بكتاب اهلل ،قال:
((فتن ي جتد يف كتاب اهلل؟)) قال :فبسنة رسول اهلل ÷ ،قال:
((فتن ي جتد يف سنة رسول اهلل وال يف كتاب اهلل؟)) قال :أجتهد
رأيي وال آلو ،قال :فرضب رسول اهلل ÷ يف صدره وقال:
((احلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يرضاه رسول اهلل)).
وأما معنى الثاين فيفرسه ما ذكره يف رشح األزهار عند تعداده
لرشوط األصل حيث قال :الثالث [أي من رشوط األصل
املقيس عليه] أن ال يكون ذلك األصل معدوالً به عن َسنَن
القياس بأن يكون حكمه مقصور ًا عليه إما للن

بذلك كقول

رسول اهلل ÷ أليب بردة يف تضحيته باجلذع من املعز:
((جتزيك وال جتزي أحد ًا بعدل)).
وإما ألنه ال نظري لذلك األصل كالدية عىل العاقلة فتنه خالف القياس
ََ َ ُ َ ٌَ َْ ُ ْ
َ
من حيث قوله تعاىل﴿ :وَل ت ِزر و ِازرة ِوزر أخرى﴾ [اإلداء،]15:
وكالقسامة وهي أن حيلف املدعى عليهم ويدفعون الدية فتنه

خالف القياس من حيث أن األصل أنه ليس عىل املدعى عليه إال
اليمني فقط .
()1

األسباب إال ُمعتَدي
-112ال يض َم ُن
َ

أح ِد
وي ُي َبارش فِع َل ُه ِمن َ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )94وهو( :األسباب ال تضمن
إال لتعد يف السبب مع عدم املبارش ،وإال فعىل املبارش يف باب
اجلنايات ،وإال فاملغرور يغرم الغار يف باب الغصب):
يؤخذ تفسري هذا من األصلني رقم ( )38 ،37فبينهم تداخل
واهلل أعلم.
ِ
اخلالف ّ
ُ -113
كُل ما انقضـى
مسائل

خروج ِ
وقت ِفعلها فال قضا

يف هذا معنى األصل الـ( )95وهو( :كل مسألة خالفية خرج
وقتها فال قضاء):
ويف هذا رخصة عظيمة تفيد النايس واجلاهل ال العامد فيعيد
مطلق ًا يف الوقت وبعده ألنه يف حقه كالقطع.

( – )1رشح األزهار ج /1ص.28

ومن فروعه :ما ذكره يف األزهار ورشحه وهو أن من شك يف
غسل عضو رني –وهو الذي دليل وجوب غسله يفيد الظن ال
العلم -فال يعيد غسله إال يف وقت الصالة التي غسله ألجلها ال
بعد خروجه .
()1

ليس له من ِ
وقت
-114فرا ُغ ما َ

ِ
ِ
املؤقت
الوقت يف
فكخروج

يف هذا معنى األصل الـ( )96وهو( :الفراغ مام ال وقت له
كخروج وقت املؤقت):
فعىل هذا إن كانت املسألة التي ال وقت هلا قطعية فحكمها كام
تقدم من أنه إذا وقع خلل فيها وجب اإلتيان هبا صحيحة ،وإن
كانت من املسائل اخلالفية الظنية فال جيب إعادهتا ألن الفراغ منها
كام لو خرج وقت املؤقتة وقد تقدم أنه ال يلزم قضاؤها بعد الوقت.
ومن فروعه :ما ن

عليه أهل املذهب أن من أعطى زكاته غري

مستحق هلا إجامع ًا أو يف مذهبه عامل ًا أعاد ،أي :لزمه اإلخراج للزكاة
مرة ثانية وال يعتد باألوىل.

( – )1رشح األزهار وحواشيه ج /1ص.104

والذين ال يستحقون باإلجامع هم :الكفار ،واألصول ،والفصول،
والغني غنا ًء جممع ًا عليه .والذين هم اتلف فيهم :فنحو القرابة الذين
تلزم نفقتهم والغني غنا ًء اتلف ًا فيه فتن هؤالء إذا دفع إليهم املزكي
زكاته ومذهبه أنه ال جيوز أو دفع إليهم عامل ًا بأهنم قرابته ومذهبه املنع
لزمته اإلعادة كاملجمع عليه ،وإن دفع إليهم وهو جاهل بالتحريم أو
جاهل بكونه مذهبه أو رن ًا منه أهنم أجانب أو أن الغني فقري ي تلزمه
اإلعادة ألنه فعل ما ال وقت له كخروج وقت املؤقت .
()1

ب
-115ال
تصلح اســتناب ٌة يف ُقـ َر ِ
ُ

ب
َتع َّلقت ب َبدَ ٍن يف األغ َلـ ِ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )97وهو( :ال تصح االستنابة
يف قربة بدنية غالبا احرتاز من ركعتي الطواف ألن هلا
مكانا خمصوصا):
القرب املالية يصح التوكيل بتخراجها كالزكاة بخالف القرب
البدنية أي التي تتعلق بالبدن كالصالة والصوم فال يصح التوكيل
وال االستنابة يف تأديتها إال احلج للعذر وكذا القراءة
واالعتكاف ،ويدخل الصوم تبع ًا له ،وإال زيارة قرب النبي ÷
وكذا الثالث احلثيات .
()2

( – )1رشح األزهار ج /1ص.527
( – )2رشح األزهار ج /4ص.239

ٍ
-116جيوز ُ
مقررِ
ترل
واجب َّ
ن

ِ
اإلجحاف والت ََّضـ بـررِ
خلشي ِة

أهل املذهب عىل جواز ترل الواجب كالصالة والصوم

لإلكراه باإلرضار كرضب أو حبس مرضين وجيب قضاء ذلك
الواجب يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )98وهو( :جيوز ترك
الواجب خلشية الرضر واإلجحاف):
وأما املحظورات فال جيوز ارتكاهبا إال إلكراه القادر بالوعيد
بالقتل أو قطع عضو إال ثالثة أشياء فتنه ال جيوز ارتكاهبا وإن
خيش التلف وهي :الزنا ،وإيالم اآلدمي وسبه .
()1

َ
-117لــيس الطـ ُ
الطالق ـا
ـالق َيت َب ـ ُع

َ
إطالقـا
عيـ ُه
ـع بِد ّ
وواقـ ٌ

قد تضمن هذا أصلني ،األول :الـ( )99وهو( :الطالق ال
يتبع الطالق من دون ختلل رجعة لفظية أو فعلية):
قال يف األزهار ورشحه :والثاين [أي من أحكام الطالق] أنه ال
يتواىل متعدده أي فال يقع طلقتان إال وبينهام رجعة أو عقد سواء كان
بلفظ واحد نحو أن يقول :أنت طالق ثالث ًا ،أو بألفاظ نحو أن يقول:
( – )1رشح األزهار ج /4ص.305

أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتنه ال يقع إال طلقة واحدة .
()1

والثاين :األصل الـ( )100وهو( :الطالق البدعي واقع).
عند أهل املذهب أن الطالق البدعي يقع ،وهو ما خالف
الطالق السني ،ويعرف الطالق البدعي من خالل معرفة الطالق
السني ،فبضدها تتعرف األشياء ،فالطالق السني عند أهل املذهب:
ما مجع رشوط ًا أربعة األول :أن يوقع طلقة واحدة ،الثاين :أن
يطلقها يف طهر ،الثالث :أن يكون الطهر هذا ي يكن قد وطعها يف
مجيعه وال وقع منه طالق فيه ،الرابع :أن ال يكون قد وقع منه وطء
وال طالق يف حيضة هذا الطهر املتقدمة؛ فمهام خالف رشط ًا من
هذه الرشوط فهو طالق بدعي يقع ولكن يأثم فاعله .
()2

يثبـ ِ
ت
-118وال برا مــن الــذي ي ُ

يصح إال للبصــري الثبـ ِ
ـت

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )101وهو( :ال يصح الرباء
مام سيثبت ،حيرتز من البصري إذا ُأبرئ من اخلطأ):
( – )1رشح األزهار ج /2ص.454
( – )2رشح األزهار ج /2ص.388

قد اشتمل هذا األصل عىل طرفني أما األول :فهو عدم صحة
الرباء مام سيثبت وشاهده ما ذكره أهل املذهب من إبراء الزوجة
لزوجها من نفقتها يف املستقبل فتنه ال يصح ألنه إبراء قبل
الوجوب فهذا فرع من فروعه .
()1

وأما الطرف الثاين فهو البصري إذا ُأبرا...إل  ،والبصري كام
ذكروا هو :من يعرف العلة ودواءها ويثق بذلك من نفسه و َف َع َل
ٍ
بمتعاط ،فتذا ُأبرا
مرتني فأصاب ،وإن أخطأ يف الثالثة فليس
البصري قبل العمل وبعد عقد اإلجارة من اخلطأ برا بخالف
()2
املتعاطي فال يرب ُأ .
وصح ِح الربا من املجهـ ِ
ـول
-119
ِّ

يا ّأهيا ِ
األصـو ِل
املاه ُر يف ُ

يف هذا معنى األصل الـ( )102وهو( :يصح الرباء من
املجهول):
أهل املذهب عىل أن من قال لغريه :أبرأتك من كل حق

ن
يل ِق َب َلك ،أو مام يل عليك ،أو مام بيننا ،أو من كل كثري وقليل أنه
يكون برا ًء صحيح ًا ألن اإلبراء من املجهول يصح .
()3

( – )1رشح األزهار ج /2ص.539
( – )2املصدر السابق ج /3ص.310
( – )3رشح األزهار ج /4ص.303

أبــاح َ
الر ُجــو ُع
وم ـن
َ
فلــ ُه ب
َ -120

إال ب ِِعــ َو ٍ
ْ ُ
وع
فقــل َح ُنــ ُ

ف ِحسا ُيرى أو ُحكام
-121أو َت َل ٌ

ُ
يكون ُرل َما
وع بل
فال ُر ُج َ

يف هذين إشارة إىل األصل الـ( )103وهو( :اإلباحة إذا
كانت بغري عوض كان للمبيح الرجوع ما مل تستهلك حسا
أو حكام):
ن

أهل املذهب أن اإلبراء من العني إسقاط لضامهنا إال أن

جيري عرف أنه يفيد اإلباحة ،وإذا كانت العني أمانة يف يد الغري
كان إبراء املالك منها إباحة فيجوز لذلك الغري استهالكها
وللاملك الرجوع قبل استهالكها ،ولإلباحة أحكام أخرى تستفاد
من مواضعها .
()1

-122ختلي ٌة صحيح ٌة وشــا ِم َله

قبض إذا رشوطهــا ُمك َت ِم َلـه
ٌ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )104وهو( :التخلية للتسليم
قبض إذا كانت ختلية صحيحة مكتملة الرشوط) ،ويف
نسخة( :التخلية لليشء قبض إذا كان من مال املخىل له ال
إذا كان من مال املخيل):
( – )1املصدر السابق ج /4ص.299

واملعنى ما ذكره يف األزهار ورشحه وهو :أن التخلية للتسليم
قبض يف املنقول وغري املنقول فيتلف بعد ذلك من مال املشرتي
بثامنية رشوط ،منها ما يعترب يف العقد ،ومنها ما يعترب يف املبيع.
فام يعترب يف العقد فرشطان ،األول :أن يكون العقد صحيح ًا،
والثاين :أن يكون غري موقوف وما يعترب يف املبيع فستة رشوط ،أن
يكون غري معيب ،وال ناق

 ،وال أمانة ،وكونه مقبوْ الثمن بال

مانع من أخذه يف احلال أو من نفعه .
()1

رب ِم
وت
-123متى ث ُب ُ
ِ
غري ُم َ
الدين ُ

ِ
غري الزِ ِم
بالعقد فالتأ ِجي ُل ُ

-124واألجل التأخري للمطالبــه

ليس بصــفة لِـدَ ٍ
ين الزِ بَـه

البيت األول إشارة إىل األصل الـ( )105وهو( :التأجيل ال
يصح يف كل دين ال يلزم بعقد):
وشاهده ما ذكره يف األزهار ورشحه يف باب القرْ عند
الكالم عىل احلكم الرابع :أنه ال يصح اإلنظار يف القرْ ،فتذا
قال املقرْ للمستقرْ :قد أنظرتك مدة كذا ي يلزمه ذلك،
وكذلك ال يصح اإلنظار يف كل دين ي يلزم بعقد كأروش
اجلنايات وقيم املتلفات.
( – )1رشح األزهار وهامشه ج /3ص.49

والبيت الثاين إشارة إىل األصل الـ( )106وهو (التأجيل
تأخري مطالبة ال صفة للدين ):
()1

عجل املستقرْ ما عليه من الدين فتنه جيب
ومن شواهده إذا ّ
عىل املقرْ قبوله ولو قبل حلول األجل وإن لزمه غرامة إىل
حلول أجله ألن التأجيل ي يكن إال تأخري مطالبة .
()2

اهم
-125ال يث ُب ُت التعيـ ُ
ـني للــدَّ َر ِ

التحــاكُم
وال الــدَّ نانري لــدى
ِ

وصية من مالـ ِ
ً
ـك
-126ما ي تكن

موجــودة يف اليــد ي ُتســتَه َل ِك

ِ -127
واألمانـه
وب
ومث ُلها ُ
َ
املوهـ ُ

والنذر والغص ُب لدى الضــام َنه
ُ

هذه األبيات إشارة إىل األصل الـ( )107وهو( :الدراهم
والدنانري ال تتعني وإن عينت إال يف الغصب واألمانة عىل
أي صفة كانت األمانة والنقد اململك هلبة أو نذر أو وصية
فيتعني ما دامت يف اليد):
قال يف حاشية يف الرشح نق ً
ال عن البيان :واعلم أهنم يتفقون
أن النقد يتعني فال جيوز إبداله يف اهلبة والصدقة والنذر والوصية
والرشكة واملضاربة والوكالة والوديعة والغصب ،فلو أبدله بغريه
( – )1للعقد (ن ).
( – )2رشح األزهار ج /3ص.180

أثم وال يلزمه رد العني حيث خرجت من يده بل مثلها عند
اهلدوية .انتهى
وقد نظمها بعضهم فقال:
تعــني النقــد يف نــذر ويف هبــه

وصية ثم ٍ
نذر ثم يف الصــدقه

مضارب ووديــع ثــم غصـ ُب ُه ُم

وكالــة ويمــني رشكــة لثقــه

-128ال ِ
توجب َ
عاطاتـ َك يف
امللك ُم ُ

ْ الويف
بيعٍ وغري ِه سوى َقر ِ

هذا فيه معنى األصل الـ( )108وهو( :املعاطاة ال توجب
امللك يف البيع وال يف غريه إال يف القرض):
نعم ،املعاطاة هي إذا ي يكن هنال عقد (أي إجياب وقبول) بني
البائع واملشرتي ،وحكمها أن املبيع يف يد املشرتي والثمن يف يد البائع
ليسا بمملوكني بل مباح بعوْ  ،وأما يف القرْ الفاسد الذي ال
()1

يقتيض الربا فتنه يملكه بالقبض .
()2

( – )1انظر رشح األزهار ج /3ص.143
( – )2املصدر السابق ص.175

اليـه
-129واملن ِف ُق الذي لــه َو َ

الرجـــوع يف البِدَ َايـــه
بنيـــ ِة
ِ

ـو َّيل يف اإلنفـ ِ
ـاق
ُ -130ي َغ ِّر ُم الـ َ

ُجمانِبــ ًا ِ
والشــ َق ِ
ص ِّ
اق
للحــر ِ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )109وهو( :كل من له والية
ال يصح منه الرجوع بام أنفق وبام غرم عىل من له الوالية
إال إذا نوى الرجوع):
يوضح هذا ما ذكره يف الرشح يف باب النفقات بقوله :فتن
أنفقها [أي الزوجة الصغرية من إليه والية اإلنفاق من ويل أو
حاكم بنية الرجوع عليها فلهام أن يرجعا عليها وهي ترجع عىل
الزوج ،فتن نويا الرجوع عىل الزوج رجع احلاكم عليه حيث كان
الزوج غائب ًا أو متمرد ًا ،وي يرجع الويل إال أن ينفق بأمر احلاكم،
وليس هلا أن ترجع عىل الزوج يف هذه الصورة ألهنام بنية الرجوع
عىل الزوج أنفقا عنه.

 -131ب
ف
وكل ما ُح ُصو ُل ُه ال ُيع َر ُ

ف
إال لدى صاحبه و ُيو َص ُ

ُ
فالقول قو ُل ُه وفــيام يرجــع
-132

للغــري إن َص ـدَّ َق ُه َف ُيســ َم ُع

يف هذين إشارة إىل األصل الـ( )110وهو( :كل ما ال يعرف
إال من جهة الشخص فالقول قوله يف حصوله فيام يرجع إليه
ال فيام يرجع إىل غريه فال بد من مصادقة ذلك الغري):
يعني أن الشخ

ُيدَ َّين (أي ُيصدَّ ق) فيام ال سبيل إىل معرفته إال

من جهته ،ومن فروع هذا :ما ذكره أهل املذهب يف كتاب الطالق
وهو أن ما أوقع من الطالق عىل غري معني من الزوجات حيث قال
هلن :إحداكن طالق وكان قصده واحدة معينة منهن فتنه يقع الطالق
عليها ويقبل قوله راهر ًا وباطن ًا ألنه أعرف بقصده وال يعرف إال
من جهته ،وهذا بيان الطرف األول من هذا األصل .
()1

وأما بيان الطرف الثاين فهو كمن طلق زوجة معينة من زوجاته
ثم التبست بعد تعيينه هلا فال يقبل قوله يف تعيينها بأهنا التي كان
أرادها بالطالق بعد إقراره باللبس إال أن تصادقه يف ذلك .
()2

-133وكل َع ٍ
ني قد تع َّل َقت هبا

حقوق قـ ٍ
ـابض إليــه حب ُسـ َها

هذا إشارة إىل األصل الـ( )111وهو( :كل عني تعلق هبا
حق للقابض فله حبسها كالبائع والفاسخ فلهام احلبس
( – )1انظر التاج املذهب ج /2ص.152
( )2املصدر السابق ص.154

لتوفري الثمن وكذا األجري له حبس العني):
ن

أهل املذهب عىل أن للبائع حبس املبيع حتى يستويف

الثمن ولو كان املشرتي اثنان فله حبس املبيع حتى يستويف منهام
مجيع ًا ما ي يكن قسمته إفراز .
()1

املستأجر
ونصوا أيض ًا عىل أن لألجري املشرتل حبس العني
َ
عليها حتى يستويف أجرته وال حيتاج إىل حكم حاكم ،وكذا كل
عني تعلق هبا حق...إل

.

()2

-134إذا استوى الدينان جنس ًا وصـ َـفه

َ
والنوع ترى ُمؤ َت ِل َفـه
والقد ُر
ُ

-135فاحكم فقد أصبح هذا ضــابطا

أن ِكال الدَّ ين ِ
َني قــد َت َسـا َق َطا

يف هذين معنى األصل الـ( )112وهو( :كل دينني استويا
يف اجلنس والصفة والقدر والنوع تساقطا):
إذا كان عىل شخ

دين قدر عرشة دراهم –مث ً
ال -فثبت له عىل

غريمه مثلها يف اجلنس والصفة والنوع تساقط الدينان ،وبرا كل واحد
منهام ،وإن ي يرتاضيا عىل ذلك .
()3

( – )1رشح األزهار ج /3ص.5
( – )2رشح األزهار ج /3ص.282
( – )3انظر رشح األزهار ج /3ص.50

-136مــا لــيس يف ثبوتــه ِ
ني
يقــ ُ

ُ
تكــون
فأصــ ُل ُه َبــ َراء ٌة

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )113وهو( :األصل براءة
الذمة فيام ال يتيقن ثبوته):
فروع هذه القاعدة كثرية ،منها ما ذكر يف باب املضاربة وهو أن من
كانت عنده مال مضاربة ثم أغفلها عند موته فلم يذكرها بنفي وال
إثبات حكم فيها بالتلف ،أما لو كان إقراره هبا قبيل املوت بوقت يسري
ال ُ َجي َّوز فيه ر ٌد وال تلف فتن الظاهر البقاء إىل بعد املوت .
()1

ـب
-137وكل مــن أقـ َّـر للقريـ ِ

َ
ب
مؤاخــ ٌذ بــذلك الن َِّصـــي ِ

هذا قد تضمن معنى األصل الـ( )114وهو( :من أقر
بنصيب أخذ به):
ومن فروع هذا ما إذا خلف امليت ابنني فأقر أحدهام بثالث
للمقر به ،فقد شارل
فيدفع املقر ثلث حصته وهو سدس املال
ّ
()2
امل َق بر به امل ِق َّر يف اإلرث بقدر ما ينقصه لو ثبت نسبه .

( – )1املصدر السابق ج /3ص.347
( – )2رشح األزهار ج /4ص.164

رب ُع
ِّ
يصح
-138وال
ب
باحلق التـ ب

بغري إذ ِن َمـن عليـ ِه املر ِجـ ُع

يف هذا معى األصل الـ( )115وهو( :ال يصح التربع
بحقوق اهلل بل ال بد من إذن من هي عليه):
معنى هذا أن التربع -وهو :إخراج الغري عن غريه بدون أمر -ال
يصح ما ي يأذن الذي عليه احلق ،وحقوق اهلل املالية والبدنية هي
كالزكوات واألعشار وال ِف َطر واألخامس واملظاي امللتبس أهلها
والكفارات ،وقد قال يف األزهار ورشحه عند ذكر الوصايا :وندبت
الوصية من املعدم للامل يف حال وصيته بأن يربه اإلخوان إما بقضاء
ديونه إن كان عليه دين آلدمي أو هلل تعاىل فيلحقه ثواب ما ُف ِعل
ألجل وصيته فتن ي يوص ي يلحقه يشء .
()1

حل ِّق اهلل مي ً
ال واجبا
-139واط ُلب ِ َ

ِ
الربيد غالِ َبا
واآلدمي يف
ِّ

يف هذا إشارة إىل األصل الـ( )116وهو( :جيب الطلب حلق
اهلل يف امليل ،وحلق اآلدمي يف الربيد غالبا):
من فروع الطرف األول هلذا األصل :مسألة العادم للامء فال
جيب عليه الطلب للامء إال يف امليل من اجلهات األربع ،أي يغلب
( – )1رشح األزهار ج /4ص...

يف رنه يف أي اجلهات األربع فتن ي حيصل له رن وجب الطلب
يف مجيعها مع جتويز وجوده يف مجيعها.
ومن فروع الطرف الثاين :ما ن

عليه أهل املذهب الرشيف

من أنه جيب عىل الغاصب يف تالف املثيل مثله إن وجد يف ناحيته
واملعترب من الناحية هو البلد بأن جيمعها الربيد .
()1

ـح األَق ـوال
-140وي َ ُ
جيـز يف واضـ ِ

وصلح كاليـ ًا بكــايل
بَي ٌع
ٌ

يف هذا معنى األصل الـ( )117وهو( :ال جيوز البيع والصلح
كاليا بكايل):
أي ال جيوز بيع يشء معدوم بمعدوم وهلذا اشرتط أهل املذهب
أن يكون املبيع موجود ًا يف امللك حال العقد إال يف السلم برشط
قبض الثمن يف املجلس ،وبيع ما يف الذمة ويشرتط قبض الثمن فيه
قبل افرتاقهام لعال يكون من بيع الكايل بالكايل .
َ
َ
القبــوال
األصــوال أرجــو مــن اهلل لــه
-141هــذا ختــام نظمنــا
()2

ولست معصوم ًا فتن ترى خطا
-142
ُ

أص ِلحه دون أن تقول َش َططا

تيسـ َـرا
-143حوى من األصول مــا َّ

تكــون حــا ِفز ًا ملــن تــدَ َّب َرا

( – )1انظر رشح األزهار ج /3ص.547
( – )2انظر رشح األزهار ج /3ص.8

موز َعــــه
-144ألهنــــا كثــــري ٌة َّ

املطوالت ُمو َد َعـه
يف
ِ
الكتب َّ

ـارم
-145عســى مسـ ٌ
ـتقرا هلــا ونـ ُ

حم ِّقــــ ٌق ُمــــت َِّم ُم
ني ُ َ
ُم َبــــ ِّ ٌ

ُ
فمثــل هــذا خدمــة جليلــه
-146

ِل ِعلـ ِم آل املصــطفى َف ِضــي َله

الــرمحن
-147هــذا وصــىل ربنــا
ُ

ما َسبحت يف بحــره احلي َتـ ُ
ان

ـي الصــادق األمـ ِ
ـني
-148عــىل النبـ ِّ

أهــل التقــى والــدِّ ي ِن
وآلــ ِه ِ

[األصول املأخوذة من كتاب الفروق الواضحة]
تنبيه:
كنا قد أرشنا يف املقدمة إىل األصول التي وردت يف كتاب
«الفروق الواضحة البهية» للسيد الكبيس وهذا أوان ذكرها مع
ذكر يشء من فروعها وهي كام ييل:
كل و ْق ٍ
يصلح للفرض قضاء)
ت
ُ
( ُّ َ
من فروع هذا األصل ما ن

عليه أهل املذهب وهو أن من

فات عليه صلوات وأراد قضاءهن ففوره مع كل فرْ فرض ًا،
بمعنى أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصيل كل يوم
مخس صلوات قضا ًء ،وال جيب عليه أن يأَ هبذه اخلمس مفرقة
عىل أوقات الفروْ املؤداة بل إن شاء فرقها كذلك وإن شاء
جاء هبا دفعة يف أي ساعات هناره أو ليله ،لكنه إذا قىض مع كل
فرْ فرض ًا كان أسهل عليه ال أن ذلك حتم .
()1

وكذا رمضان ،إذا فاتت عليه شهور كثرية فال جيب عليه أن
()2
يقيض يف السنة إال شهر ًا واحد ًا .

( – )1انظر رشح األزهار ص /340ج.1
( – )2انظر هامش رشح األزهار ص /339ج.1

( ُّ
كل ما ال وقت له معني فال يتصف
بأداء وال قضاء كذوات األسباب)
ذوات األسباب مثل :صالة الكسوف واخلسوف واجلنازة ،فهي
مرشوعة عند حصول أسباهبا وتفوت بفواهتا ففي صالة الكسوف
تفوت باالنجالء فال تصح بعده .
()1

ون

أهل املذهب أن صالة اجلنازة إذا فسدت تعاد قبل

الدفن ال بعده فتن امليت ال ينبش من قربه إلعادة الصالة عليه،
وال يصىل عىل القرب عندنا .
()2

وإن َ
السكوت ْ
طال ليس بإعراض)
(
ُ
من فروع هذا األصل ما ذكره أهل املذهب يف كتاب النكاح:
أنه ال يشرتط الفور يف القبول وإنام يشرتط أن يقع القبول قبل
أمر
اإلعراْ ،أي ال يتخلل بني اإلجياب والقبول من املتزوج ٌ
()3
يفهم من حاله أنه معرْ عن القبول .

( – )1رشح األزهار ص /386ج /1ط.1
( – )2املصدر السابق ص /434ج.1
( – )3انظر رشح األزهار ص /132ج.2

(اليسار واإلعسار يثبتان بقرائن
األحوال والترصف يف األموال)
هذا األصل يؤخذ بيانه من القاعدة رقم ( )9فبينهام تداخل.
(الواجبات عىل الفور)
من فروع هذا ما ن

عليه أهل املذهب يف كتاب احلج بأنه

جيب باالستطاعة وجوب ًا مضيق ًا ،بمعنى أنه ال جيوز تأخريه فتن
أخره كان عاصي ًا عند اإلمام اهلادي . #
()1

قال يف «هداية العقول» :مسألة :قيل :وهو –أي األمر
املطلق -للفور ،فال ُيعدّ حتث ً
ال من أخر الفعل عن أول أوقات
اإلمكان وهذا قول القائلني بأنه للتكرار ،واملروي عن اهلادي
والنارص واملؤيد باهلل والقايض جعفر واحلنفية واحلنابلة ومجهور
املالكية والظاهرية وبعض الشافعية...إل

.

()2

(الشاك حيكم باألصل)
من فروع هذا األصل ما ذكره أهل املذهب يف باب الرضاع
فيام إذا التبس حال الرضيع وقت الرضاعة هل جاوز احلولني أم

( – )1رشح األزهار ص /61ج.2
( - )2هداية العقول ص /157ج.2

ال؟ فاألصل عدم املجاوزة فيقتيض التحريم .
()1

(ال ُحكْم للشك بعد الفراغ)
الشك هو استواء التجويزين بني األمرين من دون رجحان أو
عرفه أهل أصول الفقه .
مرجوحية أحدهام عىل اآلخر كام ّ
()2

وقد ن

أهل املذهب عىل أنه ال حكم للشك بعد الفراغ من

الصالة أي ال يوجب إعادهتا وال سجود سهو إذا كان جمرد شك .
()3

قال اإلمام اهلادي  #يف «األحكام» :الواجب عىل من
عرْ له الشك يف أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه وال
يعمل به يف يشء من أمره وترل العمل به أحوط وأسلم ألنه من
وسواس الشيطان لعنه اهلل...إل .
(ما أوجبه العبد عىل نفسه فرع ما أوجبه
اهلل عليه)
مام يوضح هذا ما ن

عليه أهل املذهب يف باب النذر :أن من

رشوط النذر أن يكون بام جنسه واجب كالصالة والصوم والصدقة
واحلج واجلهاد وقراءة القرآن والتكبري والتهليل والصالة عىل النبي
وآله ،وكذلك الغسل والوضوء وغسل امليت وتكفينه ،فلو ي يكن
( – )1التاج املذهب ص /300ج.2
( – )2انظر الكافل...
( – )3رشح األزهار ص /323ج.1

جنسه واجب ًا ي يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب عىل
نفسه كنس املسجد أو داجه أو عامرة القبور أو إحداث
السقايا..إل .
فتذا كان جنسه غري واجب فال تلزم إال الكفارة فقط ،إال
املندوب واملباح إذا نذر هبام فال يشء يلزمه .
()1

ومام يستفاد من هذا األصل ما ذكره أهل املذهب :أن من نذر
بحج أو صوم كان كالفرْ األصيل فتذا تعذر عليه الوفاء هبام
لزمته الوصية عنهام بخالف الصالة املنذور هبا إذا تعذر عليه
الوفاء هبا ي يلزمه اإليصاء بيشء كام لو كان عليه أحد الفروْ
من الصلوات .
()2

ظورة)
(إضاعة املال َحم ْ ْ
من فروع هذا األصل ما ذكره أهل املذهب يف كتاب اجلنائز عند
ذكر املكروهات بقوهلم :الرابع الفرش للقرب والوسائد ألن ذلك
إضاعة مال قال [أي اإلمام املهدي]  :#وراهر إطالق أصحابنا
أن الكراهة للتنزيه وال يبعد أهنا للحظر ألن إضاعة املال حمظورة .
()3

( – )1رشح األزهار ص /53ج.4
( – )2انظر رشح األزهار ص /55ج.4
(– )3رشح األزهار ص /441ج.1

ت
ن كانت واليته أصلية إذا اخت ّل ْ
( َم ْ
عدالت ُه َسقطت واليت ُه وتعود بمجرد التوبة)
قال يف رشح األزهار وهوامشه :ومن اعتربت فيه العدالة من
أهل الواليات ففسق بطلت واليته فتذا تاب عادت واليته لكنها
إما أصلية أو مستفادة ،أما األصلية وهي التي ال تستفاد من جهة
أحد فتعود بمجرد التوبة وال حيتاج إىل االختبار وال حيتاج إىل
جتديد عقد والية كاإلمام والواقف واألب واحلاضنة واحلاكم من
جهة الصالحية واملوقوف عليه.
وأما املستفادة كاحلاكم وكل من توىل من جهة غريه كمن نصبه
اإلمام أو غريه فتن واليته ال تعود بمجرد التوبة بل هبا مع جتديد
التولية واالختبار مدة سنة .
()1

(ما كان من باب السقوط افرتق احلال
فيه بني العلم واجلهل كطلب من ليس له طلبه يف الشفعة
بخالف ما كان من باب اإلسقاط فال يفرتق احلال فيه)
قال يف حوايش رشح األزهار :ألهنم يفرقون بني السقوط
واإلسقاط خالف املؤيد باهلل فال يفرق بينهام ،فاإلسقاط ما كان بقول أو
فعل والسقوط عكسه ،هذا وقد تقدم يف األصل رقم ( )58أن الشفعة
( – )1رشح األزهار ص.490

تبطل بالتسليم هلا بعد البيع وإن جهل الشفيع تقدم البيع ألن ذلك من
باب اإلسقاط ،وأما ما كان من باب السقوط كمن يؤخر طلب الشفعة
جاه ً
ال كوهنا عىل الفور فتن شفعته ال تبطل عند أهل املذهب .
()1

(ما صار إىل اإلنسان من األمانات بغري
اختياره موجب للرد إىل حمله وإن بعد بام ال جيحف بخالف
سائر األمانات)
من فروع هذا األصل ما ذكره أهل املذهب يف باب الوديعة أن
امليت إذا عني الوديعة وعرفها الورثة وجب ردها فور ًا بام ال جيحف
وإن بعد املالك ،وإن ال ترد مع اإلمكان ضمنت كام يلقيه طائر أو
ريح يف ملك ال يدخله أحد إال بتذن .
()2

(التواطؤ عىل يشء كاملنطوق به حال
العقد مع جري العرف بذلك)
ما يستفاد من هذا األصل ما ذكره أهل املذهب يف كتاب اإلجارة أن
األجرة حترم عىل أمر واجب أو حمظور ولو عقد عىل مباح حيلة يف
التوصل إىل املحظورات وكانت األجرة كالغصب .
()3

( – )1انظر رشح األزهار ص /318ج.3
( – )2رشح األزهار ص.516
( – )3رشح األزهار ص /303ج.3

[األصول املأخوذة من كتاب األزهار]
تنبيه:
وهذه األصول التي أرشنا يف املقدمة إىل أخذنا هلا من كتاب
«األزهار» لإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض  #وهي كام ييل:
(-1جيوز التزام مذهب أهل البيت  %مجلة):
اختار أهل املذهب جواز التزام مذهب إمامني فصاعد ًا

()1

وجواز التزام مذهب أهل البيت  %مجلة فيكون مقلد ًا لكل
واحد منهم حيث يتفقون اري ًا بني أقواهلم فقط حيث تلفون

()2

لكن ال جيمع بني قولني اتلفني يف حكم واحد عىل صورة ال
يقول هبا إمام منفرد خلروجه عن تقليد ع
كل من اإلمامني .
()3

(-2يصح من الوكيل أن يتوىل طريف ما ال تعلق به حقوقه):
وضابط ذلك (عند أهل املذهب) ما كان فيه مال من كال
الطرفني كالبيع ونحوه تعلقت احلقوق بالوكيل إن ي يضف إىل
املوكل ،وما ال مال فيه أو كان من طرف واحد تعلق احلقوق
باملوكل فيصح أن يتوىل الطرفني (أي اإلجياب والقبول) واحد
( – )1رشح األزهاراملقدمة.
( – )2انظر هامش رشح األزهار ص /32ج.1
(........– )3

مضيف ًا للعقد إىل املوكل لفظ ًا كالنكاح واهلبة ونحوهام فيقول:
وهبت عن فالن الدار الفالنية لفالن وقبلت له .
ُ
()1

(-3ما أغفله امليت ُحكِم بتلفه):
ن

أهل املذهب عىل أن هذا احلكم مع الوديع ونحوه حن يف

يده مال لغريه أمانة

()2

كام نصوا عىل ذلك يف مال املضاربة إذا

أغفلها امليت فلم يذكرها بنفي وال إثبات حكم فيها بالتلف ألنه
حيمل عىل السالمة وأنه ما سكت عنها إال وقد ردها أو تلفت عىل
وجه ال يضمن .
()3

(-4العادة تثبت بمرتني) :
()4

من فروع هذا األصل ما ذكره يف األزهار ورشحه وهامشه
عند الكالم عىل جناية احليوان وهو كام ييل :وإنام يثبت احليوان
عقور ًا بعد عقره أو محله ليعقر فتنه يصري له بذلك حكم العقور
فيضمن الثانية.
ومن ذلك ما نصوا عليه أن العادة يف احليض تثبت بقرأين أي
حيضتني .
()5

( – )1انظر رشح األزهار ص /253ج.4
( – )2انظر رشح األزهاروهامشه ص /515ج.3
( – )3انظر رشح األزهارص.347
( – )4انظر رشح األزهارص.441
( – )5انظر رشح األزهارباب احليض.

ومن الفروع أيض ًا هلذا األصل :من وضع يف املسجد شيع ًا راهره
التسبيل نحو أن يضع فيه حصري ًا (نوع من الفرش) فقد خرج عن
ملكه إال أن تكون عادته رفع ما وضعه وتثبت العادة بمرتني .
()1

(-5النقدان إذا قابلهام غريهام يف باب البيع فهام ثمن أبدا):
النقدان اسم للدراهم والدنانري من الذهب والفضة ،وهام يف
باب البيع عند أهل املذهب أثامن بكل حال مهام قابال غريهام من
املثليات أو القيميات ،بمعنى أنه يثبت هلام أحكام الثمن من كونه
يصح معدوم ًا ،وجواز الترصف فيه قبل قبضه ،وال يبطل البيع
بتلفه قبل التسليم.
أما إذا قابل النقد نقد آخر فذلك من باب الرصف وحكمه
حكم املبيع يف بعض أحكامه فيشرتط قبضهام قبل االفرتاق .
()2

(-6القيمي واملسلم فيه مبيع أبدا):
وحقيقة القيمي هو ما اختلفت أجزاؤه وكثر التفاوت فيه
وليس له مثل يف الصورة وال مقدار يقدر به .
()3

والسلم يف االصطالح :تعجيل أحد البدلني وتأجيل اآلخر
عىل جهة اللزوم مع رشائط ،وهو باب من أبواب البيع ،واألصل
( – )1انظر رشح األزهاروهامشه ص.479
( – )2انظر رشح األزهارص /14ج.3
(– )3املصدر السابق.

فيه قول النبي ÷(( :من أسلم فليسلم يف كيل معلوم ووزن
معلوم إىل أجل معلوم)) .
()1

وإذا ثبت أن القيمي واملسلم فيه مبيع أبد ًا ثبت هلام أحكام
املبيع إال أن املسلم فيه الف املبيع يف صورة واحدة وهي أنه ال
بد أن يكون معدوم ًا إذ ذلك من رشوط السلم.
(-7الكنايات ال تقع إال ممن يعرفها مع النية):
من فروع هذا ما ذكره أهل املذهب يف كتاب الطالق :أن
الكناية –وهي ما حتتمله وغريه -ال بد فيها من قصد اللفظ
(عيل الطالق ،أو
واملعنى مع معرفتهام ،وجعلوا من ذلك كلمة
ّ
يلزمني الطالق ،أو تقنعي ،وأنت حرة) .
()2

(-8لألجري االستنابة فيام ال خيتلف باألشخاص إال لرشط
أو عرف):
األعامل ختتلف باختالف النية واملقاصد ،وقد جعل أهل
املذهب األعامل التي ختتلف باألشخاص هي ما ال يطلع عليها
غريه بعد فعلها إال اهلل تعاىل كالقراءة واحلج واحلضانة ونحو
ذلك مام ال يظهر له أثر بعد فعله.
( – )1املصدر السابق ص /188ج.3
( – )2انظر رشح األزهارص /384ج.2

فتذا استؤجر عىل عمل فله أن يستأجر من يعمله إذا كان ذلك
العمل ال تلف باألشخاص إال لرشط من املستأجر عىل األجري
أنه ال يستنيب أو يكون َث َّم عرف بذلك ،وعرف األجري مقدم عىل
عرف اجلهة .
()1

( – )1انظر رشح األزهاروحاشيته ص /285ج.3

خامتة
هذا ما وفق اهلل تعاىل إىل مجعه وخترجيه من أصول وقواعد وفروع
وشواهد املذهب الزيدي وال زال هنال الكثري الطيب قد اشتملت
عليه كتب اآلل الكرام وشيعتهم األعالم ،من ذلك عىل سبيل املثال
ال احلرص (كتاب األزهار ورشوحه وحواشيه وتعاليقه) كام أن
كتاب (البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار) ذلك
املوسوعة اإلسالمية اجلليلة قد اشتمل عىل الكثري من أدلتها فام عىل
الباحث إال التأمل لتلك املراجع العظيمة بتمعان.
نسأل اهلل تعاىل أن يوفق محلة العلم من أبناء الطائفة الزيدية إىل
استخراج املزيد من أصول املذهب وقواعده من مظان وجودها،
وأن ينفع هبذا العمل إخواين املؤمنني وجيعله سبب ًا للنجاة يف يوم
الدين ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين.
وكان الفراغ من ذلك يف 1432 /2 /18هـ بقلم املفتقر إىل
اهلل تعاىل عبدالعظيم قاسم العزي عفا اهلل عنهام.
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