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امللخص
 إذ يستظهره ويقارنه أبراء غريه من األصوليني القدامى،يدرس هذا البحث رأي العالمة الزملي يف تعريف احلكم الشرعي
. الذي يعد أساساً تبىن عليه قضااي كثرية، ليتبني اجلديد الذي قدمه لنا يف هذا املوضوع املهم،واملعاصرين

، تعرض موضوعه حبسب العنواانت املقررة، ومطالب ثالثة، ومتهيد يوجز سرية الزملي،هذا وأيتلف البحث من مقدمة
.وخامتة تربز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج
.ويتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي

Abstract
This study examines the opinion of Al-Zallmi regarding the definition of
the Islamic ruling, comparing it with the views of other scholars either in
the past and/or the contemporary ones, to unveil the new discoveries that
he presented to us regarding this important subject, which acts as the base
that many cases are build on.
This research consists of an introduction, a preface that summarizes the
biography of Al-Zalmi, and three demands, the subject of which is
presented in the research itself, and a conclusion highlighting the findings
of the research.
The research follows the descriptive analytical approach.
بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
:املوضوع وأمهيته واهلدف من دراسته
: أما بعد، وعلى آله وصحبه أمجعني، والصالة والسالم على رسوله األمني،احلمد هلل رب العاملني

1

فقد َم ّن هللا تعاىل على الزملي رمحه هللا رمحة واسعة ،أن آاته بسطة يف العلم ابلشرع ،من طريقيه التقليدي امل ْسلَكي
َ
واألكادميي ،وبسطة يف العلوم القانونية ،فجاءت آراؤه راسخة رصينة جريئة ،سواء وافقناه أم خالفناه ،وقد وظّف خلفيته
هذه يف إبداع كتابه أصول الفقه يف نسيجه اجلديد ،أودعه خالصة جتريته الغنية يف سين التحصيل والعطاء.

ومن اآلراء اليت استوقفتين فيه ،رأيه يف تعريف احلكم الشرعي ،أرى أنه قمني أبن خنصص له هذا البحث ،نستظهره
ونقارنه أبراء غريه من األصوليني القدامى واملعاصرين ،ليتبني لنا اجلديد الذي قدمه لنا يف هذا املوضوع املهم ،الذي يعد
أساساً تبىن عليه قضااي كثرية.

منهج البحث :يرتسم البحث املنهج الوصفي التحليلي.
خطة البحث :هذا وأيتلف البحث من مقدمة ،ومتهيد يوجز سرية الزملي ،ومطالب ثالثة ،يستأثر األول منها ببيان
تعريف الزملي للحكم الشرعي وشرحه ،وسبب اختياره هلذا التعريف ،ويعرض الثاين تعريفات القدامى واملعاصرين ،مع إيراد
ويري الثالث مقارنة بني تعريف الزملي مع ما ذكر من تعريفات ،لنتلمس ما انفرد به،
شئ مما يؤاخذ على كل تعريفُ ،

ووجاهة ما ذهب إليه ،مع بيان موجز لألسباب الكامنة وراء االختالف يف التعريفات عموماً ،مث أتيت اخلامتة مزدانة أبهم
ما توصل إليه البحث من نتائج.
وهللا تعاىل املعني والنصري.
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متهيد موجز يف سرية العالمة الزملي
 -1-1امسه ومكان والدته:

الزلَمي الكردي
هو األستاذ املتمرس الدكتور العالمة الفقيه األصويل القانوين أبو حممد مصطفى إبراهيم حممد أمني َّ
العراقي األزهري ،صاحب املؤلفات النافعة يف الشريعة والقانون ،ولد سنة ( )1924يف قرية (زمل) من قصبة خورمال
مبحافظة حلبجة /إقليم كوردستان العراق( مهدي1435 ،هـ2013/م ،ص ( ،)11الشاوي1437 ،هـ.) 2016/
 -2-1حتصيله العلمي:
درس العلوم العقلية والنقلية على يد العلماء البارزين ،منذ عام ( .) 1934
وُمنح اإلجازة العاملية يف العلوم اإلسالمية عام (  ،) 1946وحصل على شهادة البكالوريوس يف القانون من جامعة
بغداد عام (  ,) 1965و شهادة املاجستري يف الشريعة من جامعة بغداد عام (  ,) 1968وشهادة املاجستري يف الفقه
املقارن من جامعة األزهر عام ( ,)1971وشهادة املاجستري يف القانون من جامعة القاهرة عام ( ،)1973وشهادة
الدكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة األزهر عام ( ،)1975وشهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة بغداد عام
( ( )2004مهدي1435 ،هـ2013/م ،ص ( ،)12-11الشاوي1437 ،هـ.) 2016/
 -3-1أهم مؤلفاته:
خط يراعه العديد من املؤلفات اليت أغنت املكتبة الشرعية والقانونية ،منها:
أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية (جزءان) ،ودالالت النصوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء أصول
الفقه اإلسالمي ،و أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،ومدى سلطان اإلرادة يف الطالق يف الشرائع والقوانني
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خالل أربعة اآلف سنة (جزءان) ،وفلسفة الشريعة ،وفلسفة القانون ،واملسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية -دراسة
مقارنة ابلقانون ،وموانع املسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والتشريعات اجلزائية العربية ،وأسباب إابحة -األعمال
اجلرمية (دراسة مقارنة) ،وااللتزامات يف الفقه اإلسالمي والتشريعات املدنية العربية ،ونظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي
والقوانني املدنية العربية ،ونظرية االلتزام برد غري املستحق (دراسة مقارنة) ،وشرح قانون األحوال الشخصية (أحكام املرياث
والوصية) ،وأحكام الزواج والطالق يف اإلسالم ،والصلة بني املنطق والقانون ،والتبيان لرفع غموض النسخ يف القران،
وغريها.
هذا فضالً عن عشرات البحوث العلمية املنشورة.
وأشرف على أكثر من ( )120رسالة ماجستري ودبلوم ،وأطروحة دكتوراه يف القانون والشريعة وأصول الفقه ،والفلسفة،
وحصل على العديد من األلقاب واجلوائز( مهدي1435 ،هـ2013/م ،ص ( ،)44-30 ،14-11الشاوي،
1437هـ.) 2016/
 -4-1وفاته:
بعد سرية حافلة ابلتأليف والتدريس والعطاء تويف رمحة هللا عليه يف (  ،) 2016/6/4عن اثنتني وتسعني سنة (
الشاوي1437 ،هـ.) 2016/

 -2تعريف الزملي للحكم الشرعي

نقتصر يف هذا املطلب على إيراد تعريف احلكم عند أستاذان الزملي ،مث نتبني مراده ابملصطلحات الواردة فيه ،ونرتك
مناقشته إىل املطلب الثالث.
ويعد كتاب أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد املصدر الذي نستقي منه التعريف ،وهو كتاب فريد يف اببه ،غين
مبوضوعاته الشرعية والقانونية ،وي ّدرس يف كليات القانون جبامعات كثرية ،وقد وقفت على ثالث نسخ من هذا الكتاب،
نسخة من الطبعة األوىل ملركز عبادي للدراسات والنشر /صنعاء -اليمن ،سنة الطبع ( 1417هـ1996 /م ) ،ونسخة
من الطبعة األوىل لدار نشر إحسان للنشر والتوزيع /إيران ،سنة الطبع (2014/1435م ) ،وهي صورة للطبعة الثالثة
والعشرين ،ونسخة من الطبعة العاشرة ملكتب التفسري للطباعة والنشر /أربيل -إقليم كردستان العراق ،سنة الطبع (
1423هـ2002/م ) ،وقد وجدت فرقاً بني التعريف املوجود يف طبعة مكتب التفسري وبني املوجود يف الطبعتني
األخريني ،وفيما أييت أذكر التعريف الوارد يف هذين الطبعتني ،مث أُورد ما ثبت يف طبعة مكتب التفسري ،ومن َمث أبني مراد
الزملي ابملصطلحات املذكورة يف تعريفه:
 -1-2تعريف احلكم:

قبل ذكر تعريف احلكم عنده حيسن القول :إنه توصل منذ الطبعة اخلامسة من كتابه  -فيما يبدو يل  -إىل أن احلكم
الشرعي ينقسم على مخسة أقسام ( الزملي2002 ،م ،ص ،) 207بعدما كان يرى يف طبعة مركز عبادي أنه ينقسم
على ثالثة أقسام ( الزملي1417 ،هـ1996/م ،ص ،) 177مثله مثل غريه ( زيدان ،2001 ،ص .63وزيدان،
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د.ت ،ص ،) 9وأكد أن القسمة الثالثية خطأ ،والصواب هي القسمة اخلماسية ،وهذه األقسام بنظره ،هي :األحكام
الشرعية األصولية العقائدية ،واألحكام األخالقية ،واألحكام الكونية ،واألحكام العِربية ،واألحكام الشرعية العملية (
الزملي2002 ،م ،ص ،)208-207ويذكر القسمة الثالثية يف طبعة دار نشر إحسان كذلك ،بيد أنه أثبت يف هذه
الطبعة القسمة اخلماسية يف أثناء بيانه ألقسام أحكام القرآن ( الزملي2014 ،م ،ص ،) 245 ،46وهذا خلط يبدو أن
مرجعه إىل حصول سهو من قبل املشرف على الطبعة! ،أو أنه فرق بني أحكام القران واألحكام الشرعية عموماً ،وال أرى
لذلك وجهاً ،ألن القرآن هو مصدر الشرع.
وسنعرج على هذا األمر يف املطلب الثالث.
ّأما ما يتعلق ابلتعريف ،فيقول يف طبعيت مركز عبادي ودار نشر إحسان " :احلكم الشرعي العملي :هو خطاب هللا
املتعلق بتصرفات اإلنسان والوقائع على وجه االقتضاء أو التخيري أو الوضع " ( الزملي1417 ،هـ1996/م ،ص.177
والزملي2014 ،م ،ص.) 245
ويقول يف طبعة مكتب التفسري " :احلكم الشرعي العملي ... :هو مدلول خطاب هللا املتعلق بتصرفات اإلنسان والوقائع
على وجه االقتضاء أو التخيري أو الوضع " ( الزملي2002 ،م ،ص.) 208
 -2-2بيان التعريف:

 -1-2-2اخلطاب :قال :هو ما به التخاطب من النصوص الشرعية اإلهلية املوجهة إىل األسرة البشرية ،فيما يتعلق
اّللُ إَِّال ِاب ْحلَِّق} [األنعام،]151 :
س الَِّيت َحَّرَم َّ
بتنظيم حياهتم الدنيوية واألخروية ،مثل قوله تعاىلَ { :وَال تـَ ْقتُـلُوا النَّـ ْف َ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ} [البقرة (]43 :الزملي2014 ،م ،ص.) 246-245
وقولهَ { :وأَقِ ُيموا َّ
أكد يف طبعة مكتب التفسري أن احلكم هو مدلول هاتني اآلتني وحنومها ( الزملي2002 ،م ،ص ،) 208وليست
اآلايت أنفسها ،بينما مل يذكر هذا التأكيد يف الطبعتني األخريني ( الزملي1417 ،هـ1996/م ،ص ( ) 177الزملي،
2014م ،ص ،) 246-245ومبا أن طبعة دار نشر إحسان هي آخر طبعة هلذا الكتاب ،وبناءً على القاعدة اليت
تقول :إن مضمون آخر الطبعات هو املعرب عن موقف املؤلف نستطيع القول :إن احلكم عنده هي اآلية نفسها ال
مدلوهلا.

 -2-2-2املتعلق :قال " :هو املبني واملنظم ألحكام التصرفات من حيث املشروعية وعدمها ،ومن حيث الصحة
والبطالن والفساد ،ودور الوقائع يف السببية والشرطية واملانعية" ( الزملي2014 ،م ،ص.) 246

 -3-2-2التصرفات :قال " :هي كل ما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل إبرادة حرة مدركة ،حبيث يرتب عليها
الشرع األثر سواء أكان مشروعاً أم ال " ( الزملي2014 ،م ،ص.) 246

 -4-2-2الوقائع :قال " :الواقعة ما حدثت رغم إرادة اإلنسان ،سواء ما كانت من نتائج فعل اإلنسان كحوادث
السيارات أم بقوة قاهرة كتحطم الطائرة يف اجلو ،وسواء أكانت مادية كإتالف اجملنون مال الغري ،أم معنوية كاجلنون
والقرابة والعقل" ( الزملي2014 ،م ،ص.) 246

 -5-2-2االقتضاء :قال" :طلب الفعل على وجه احلتم واإللزام أو على وجه األولوية واألفضلية ،وطلب الرتك على
وجه احلتم واإللزام أو على وجه األولوية واألفضلية" ( الزملي2014 ،م ،ص.) 246
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 -6-2-2التخيري :قال " :ترك احلرية لإلنسان يف فعل شئ أو تركه"( الزملي2014 ،م ،ص.) 246

 -7-2-2الوضع :يراد به جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو عده صحيحاً أو ابطالً أو فاسداً ( الزملي2014 ،م،
ص.) 246

 -3-2أسباب اختيار هذا التعريف:
ذكر أستاذان الزملي حتت هذا العنوان أمرين دفعاه إىل اختيار التعريف املذكور ،أحدمها راجع إىل األصوليني ،واآلخر
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راجع إىل رجال القانون ،فما يعود إىل األصوليني –حبسب ما ذكره – ثالثة أشياء:
إلتزام األصوليني إبيراد كلمة ( املكلف أو املكلفني ) يف التعريف.
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عدم ذكرهم الوقائع يف التعريف ،مع أنه من صميم احلكم الوضعي.

-5

تقسيم بعضهم للحكم التكليفي على احلكم التكليفي واحلكم الوضعي ،ورأى أن هذا خمالف للمنطق ،ألنه من
ابب تقسيم الشئ على نفسه وغريه ،وأكد أن كل تعريف يذكر فيه املكلف هو تعريف للحكم التكليفي فقط.

وما يعود إىل رجال القانون هو خلطهم بني الوقائع والتصرفات الفعلية اإلرادية لإلنسان ،فأدخلوا التصرفات يف الوقائع،
وقد تبني الفرق بينهما آنفاً ،كما حصروا التصرف القويل يف املقسم على العقد واإلرادة املنفردة ،قال :وهذا مما أيابه
املنطق ،مث قال :منشأ خلط القانونيني هو خطأهم يف تعريف التصرف ،إذ عرفوه أبنه إجتاه اإلرادة حنو إحداث أثر يعتد به
القانون ،قال :وهذا تعريف غري صحيح ،من أوجه:
أ /التصرف ليس إجتاه اإلرادة ،إمنا هو نتيجة هلذا اإلجتاه.
ب /التصرف ليس انشئاً عن اإلرادة املتجهة إىل إحداث أثر ،وإمنا انشئ عن القدرة التابعة لإلرادة التابعة لإلدراك.
ج /أثر التصرف ليس مصدره التصرف وال اإلرادة ،ألن التصرف – كالعقد مثالً – سبب لألثر ومصدره الشرع يف اآلاثر
الشرعية ،والقانون يف اآلاثر القانونية ( الزملي2014 ،م ،ص.) 248-247

 -6أن ِذ ْكر املكلف أو املكلفني يف التعريف قصور ،وذلك من وجهني:

نستنج من كالمه:

األول :ال يكون التعريف بوجود هذا اللفظ جامعاً.
الثاين :يرى أن وجوده يوقع يف اخلطأ ،ومثل لذلك مبا جرى البن السبكي ،إذ قسم احلكم التكليفي على قسمني؛ احلكم
التكليفي واحلكم الوضعي( الزركشي1420 ،هـ2000/م ،) 136/1 ،قال :وهذا خطأ ،فكيف ينقسم الشئ
على نفسه وغريه؟ ،منطلقاً من الضابط الذي قرره هو ،مفاده – كما قال آنفاً – أن كل تعريف فيه ( املكلف) هو
تعريف للحكم التكليفي.
 -7أن الفعل ينقسم على قسمني :تصرفات ووقائع ،الثاين منهما من صلب حكم الوضع ،وإغفاله يعد نقصاً يف
التعريف.
 -8أن خطأ رجال القانون يف تعريف التصرف أوقعهم يف اخللط بني الوقائع والتصرفات الفعلية اإلرادية.
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لذلك كله جاء بتعريفه هذا ليتالىف النقص الذي ُوجد يف التعريفات األخرى ،وسنتبني حقيقة ما ذكره ،واجلديد الذي فيه
يف املطلب الثالث ،عندما نقارنه بغريه.
 -3تعريف احلكم الشرعي عند غري الزملي من القدامى واحملدثني:

املنهج املتبع يف هذا املطلب هو تعريف احلكم لغة ،مث اخلوض يف تعريفه االصطالحي عند القدامى من األصوليني
والفقهاء ،وعند احملدثني ،مع بيان بعض ما يؤاخذ على كل تعريف.
 -1-3تعريف احلكم لغة:

احلكم لغة املنع .يقال :أحكم فالن عين كذا ،أي :منعه ( الفراهيدي1426 ،هـ2005/م .179/1 ،وابن دريد،
1345ه .616/1 ،واجلوهري ،د.ت .141/1 ،وابن منظور ،د.ت .143/12 ،القونوي1424 ،هـ2004 /م،
 .232/1ومرتضى الزبيدي ،د.ت ،) 7673/1 ،ومنه حكمة اللجام :وهي ما أحاط حبنكي الفرس ،مسّي به ألهنا
متنعه من اجلري ( الفراهيدي1426 ،هـ2005/م .179/1 ،ومرتضى الزبيدي ،د.ت ،) 7673/1 ،وحكمت
السفيه وأحكمته ،إذا أخذت على يديه ( اجلوهري ،د.ت ،) 141/1 ،وكل شيء منعته من الفساد فقد حكمته
وح ّكمته وأحكمته ( الفراهيدي1426 ،هـ2005/م .179/1 ،ومرتضى الزبيدي ،د.ت.) 7673/1 ،
وإمنًا مسّ َي احلاكم بني الناس حاكماً ألنه مينع الظامل من الظلم.

وأييت احلكم مبعىن القضاء واإلتقان أيضاً ( مرتضى الزبيدي ،د.ت ،) 7672/1 ،ومرجعه إىل العدل والعلم واحللم (
الفراهيدي1426 ،هـ2005/م .179/1 ،ومرتضى الزبيدي ،د.ت ،) 7673/1 ،واحلكمة ،وهذه املعاين ماثلة يف
حكم الشرع جبالء ( السمرقندي1407 ،هـ1987/م.) 112/1 ،
 -2-3تعريف احلكم اصطالحاً:
إن املطّلع على تعريفات احلكم يف كتب األصول يرى جبالء أهنا تعكس خالف املتكلمني من األصوليني فيما بينهم من
يعرب عن نظرهتم إىل خطاب هللا تعاىل من حيث النسبة
جهة ،وفيما بينهم وبني الفقهاء من جهة أخرى ،وهذا اخلالف ّ
إىل الذات أو إىل األثر واملقتضى ،مع خالفات أخرى يف جزئيات تضمنتها تلك التعريفات ،منها الشمول وعدمه كالعباد

أو املكلفني ،واملتمعن فيها يدها ال ختتلف كثرياً من حيث املوضوع ،بل ال تعدو أن تكون خالفات لفظية ميكن رفعها
بعد التحقيق والتدقيق ،إالّ يسرياً منها ،ميكن تصنيفها يف الفروقات اجلوهرية ،كاخلالف بني أهل السنة واملعتزلة يف دور
العقل يف التعريف ،وفيما أييت نذكر أمثلة من تعريفات القدامى من األصوليني والفقهاء أوالً ،مث أمثلة من تعريفات
احملدثني اثنياً ،حبيث نشري إىل أبرز ما يؤاخذ على كل منها:

 -1-2-3تعريف احلكم عند القدامى:

 -1-1-2-3تعريفه عند األصوليني:

بدءاً البد من توضيح أمرين؛ أوهلما :قولنا "األصوليني" يصدق على املتكلمني منهم ،وهذا ال يعين أن من مل يقل بقوهلم
أصويل أيضاً ،وإذا قال أحدهم :إذن ملا ال تقول "أصوليي املتكلمني" ،و"أصوليي الفقهاء" ،أقول
ليس أصولياً ،بل املقابل
ّ
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ِ
مر مبرحلتني؛ مرحلة
َ
لست جمانباً للصواب ،ولكين سرت على منوال املؤلفني يف األصول ،واثين األمرين هو أن التعريف قد ّ
بيان املعىن ،دون اخلوض يف احلد وحمرتزاته ،ومرحلة اثنية أُلت ِزم فيه ذلك ( ضمرة1426 ،هـ2006/م ،ص،) 20-16
وحنن هنا نذكر مجلة من هذه التعريفات.
أ /قال الغزايل املتوىف سنة()505هـ " :احلكم عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق أبفعال املكلفني" (1413ه،) 45/1 ،
وينسب هذا التعريف إىل األشعري ( التفتازاين1416 ،هـ1996/م.) 22/1 ،
يع ّد هذا التعريف أساساً ملن جاء بعده من أصوليي املتكلمني ،ومما يؤاخذ عليه أنه غري جامع وال مانع؛ ألنه ال مينع
اّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تـَ ْع َملُو َن} [الصافات ،]96 :فهو خطاب هللا تعاىل وله تعلق أبفعال املكلفني،
دخول مثل قوله تعاىلَ { :و َّ
املعرف؛ ألنه يصدق على احلكم التكليفي
وليس حكماً شرعياً ابالتفاق .ويف الوقت نفسه ال يشتمل على مجيع أفراد ّ
فقط ،ويتخلف عنه احلكم الوضعي ،وال يشمل الصيب ومن يف حكمه كذلك( ضمرة1426 ،هـ2006/م ،ص-20
.) 21
ب -قال ابن العريب املتوىف سنة()546هـ ... ":فأما احلكم فليس بصفة لألفعال وإمنا هو عبارة عن خطاب هللا فيها،
كما أن النبوة ليست بصفة للنيب وإمنا هي عبارة عن مطالعة هللا تعاىل له ابلغيب واختاذه واسطة بينه وبني خلقه" (
1420هـ1999-م ،ص ،) 23وهذا منه توضيح ملعىن احلكم ال تعريف له ,وعلى الرغم من ذلك فهو ال خيتلف عن
التعريف األول من حيث املضمون؛ لذلك يعرتض عليه أيضاً مبا تقدم ،وقد اتبعه البيضاوي مع إضافة قيد القدمي على اخلطاب

( السبكي1404 ،ه.) 43/1 ،
ج -قال الرازي املتوىف سنة)606(:هـ ":إنه اخلطاب املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري" (1400هـ،
 ،)89/1واستدرك عليه القرايف أبنه البد من إضافة قيد القدمي إىل اخلطاب ليسلم من اعرتاض احلدوث ،والبد أيضاً من

مراعاة خطاب الوضع يف التعريف؛ ألنه بدونه يصدق على القسم التكليفي ال غري ( 1393هـ1973/م ،ص-67
 .70و1421هـ2001/م ،)76-75/1 ،وقال اآلمدي ابنه غري جامع ( د.ت.) 84/1 ،
د -قال اآلمدي املتوىف سنة)631(:هـ ...":إنه خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية" ( د.ت.136/1 ،
و1424هـ2003/م ،ص ،) 28ويعرتض عليه أبنه غري مانع ،ويلزم منه الدور لتوقف الكل على اجلزء ( التفتازاين،
1324هـ2004/م.) 225-222/1 ،
" خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء ،أو التخيري ،أو :هـ -قال ابن احلاجب املتوىف سنة)646(:هـ
الوضع" ( ابن احلاجب1427،هـ2006/م.)283-282/1 ،
ِ
وجهت إليه بعض
يعد هذا التعريف من أكثر تعريفات متكلمي األصوليني قبوالً ،وعلى الرغم من ذلك فقد ّ
االعرتاضات ،منها :أنه تضمن اجملاز ،واجملاز يف التعريف غري مستحسن ،وأنه ذكر خطاب الوضع فيه ،وهو داخل يف
االقتضاء .وأن فيه الرتديد وهذا ال يليق ابلتعريف .وقد أجاب املوافقون عن كل ما ذكر وما مل يذكر ،وأفاضوا فيما ليس
هنا مكان بسطه ( القرايف1393 ،هـ1973/م .70-67 ،و1421هـ2001/م .72/1 ،والتفتازاين،
1324هـ2004/م .221/1 ،والبدخشي1421 ،هـ2001/م .31/1 ،واألنصاري1413 ،هـ.15-13 ،
والبناين ،د.ت .51/1 ،والشربيين ،د.ت .51/1 ،والعطار1420 ،هـ1999 /م ،)175/1 ،وقد أضاف القاضي
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زكراي األنصاري إىل تعريف ابن احلاجب قوله " أو أبعم " ( 1413هـ )15-13 ،ليشمل خطاب الوضع ما ال يدخل
حتت التكليف منه.
ما تقدم كان تعريف احلكم على وفق ما يراه متكلمو األصوليني من أهل السنة ،أما املعتزلة فقد وجدت أاب احلسني
املعتزيل املتوىف سنة ( )436هـ ،يقول يف تعريفه " :هو ما رجع أهل الشريعة يف العلم به إىل الشريعة ،إما أبن يستدلوا
عليه أبدلة شرعية مبتدأة أو إبمساك الشريعة عن نقله " ( البصري1403 ،هـ1983/م ،) 404/2 ،ونقل عنهم
السمرقندي تعريفه قائالً " :حكم هللا هو إعالمه ّإايان بكون الفعل واجباً ومندوابً ومباحاً وحراماً وحنوها " ،مث قال إن مبىن
هذا التعريف على مسألة احلسن والقبح العقليني ( السمرقندي1407،هـ1987/م ،) 115/1 ،إذ اإلعالم قد يكون
عن طريق النص أو العقل ،والشك أن هذا التعريف قاصر من أوجه ،منها :أن اإلرجاع أو اإلعالم شئ ،وأن احلكم شئ
آخر ،فالتعريف ال يعدو كونه بياانً ملصادر احلكم ،ومنها :أن العقل - ،وإن سلمنا جدالً مبصدريته – إالّ أن فيه تضييقاً
لسعة رمحة هللا ،وهذا يعد قصوراً ،وسيأيت مزيد كالم يف هذا األمر.
 2-1-2-3تعريفه عند الفقهاء:

لقد حنا أكثر احلنابلة منحى الفقهاء يف تعريف احلكم ابتداءً ،وإن كانت أتليفاهتم على وفق طريقة املتكلمني ،وهذا ما
سوغ لنا ذكر تعريف من تعريفاهتم هنا.
وفيما أييت أمثلة من تعريفات الفقهاء:
وذكر نقل ابن النجار املتوىف سنة()972هـ :أن احلكم هو مدلول خطاب الشرع ( 1418هـ1997/م) 333/1 ،
الدكتور عبد اجلليل زهري ( 1426هـ2006/م :) 20،أن هذا التعريف منسوب إىل اإلمام أمحد ،ونسب املعلومة إىل
شرح الكوكب املنري وشرح خمتصر الروضة للطويف ،وكالم ابن النجار ال يدل عليه ،ومل أجده عند الطويف يف شرحه
املذكور ،وسبب تقدميي له ب ّدوه من صياغته أنه من تعريفات املتقدمني ،وكما هو ظاهر أن هذا التعريف بيان ملعىن
احلكم ،دون اخلوض يف غمار احلد وحمرتزاته؛ فهو لذلك غري جامع وال مانع.
يعرفون احلكم أبنه :مقتضى خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال
والناظر يف كتب احلنابلة األصولية يرى أن أكثر أصولييهم ّ

املكلفني ابالقتضاء أو التخيري .وقد يضيفون الوضع أيضاً ( الطويف1419 ،هـ1998/م .255/1 ،ابن بدران،
1417هـ1996/م ،ص .87الشنقيطي ،د.ت ،ص ،) 2ومسوغهم لذكر لفظة املقتضى يعود إىل سببني ( الطويف،
1419هـ1998/م :)257-255/1 ،أحدمها :سد ابب االعرتاض على لفظة اخلطاب من حيث تعلقه ابحلوادث،
املؤدي إىل القول حبدوثه.
وميكن الرد على هذا املسوغ أبن اإلعرتاض مازال قائماً؛ ألن مقتضى اخلطاب مالزم له ،فإن حدوثه يؤدي إىل حدوثه
أيضاً.
الزَكاةَ وارَكعوا مع َّ ِ ِ
ني}
 ،يف  البقرة :من اآلية  43واثنيهما :أن جمرد صيغة مثل قوله تعاىلَ { :وأَقِ ُيموا َّ
الراكع َ
الص َال َة َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
الزَان إِنَّه َكا َن فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيال}
 ،يف النهي ،ليس هو احلكم اإلسراء :من اآلية 32األمر ،وقولهَ { :وَال تَـ ْقَربُوا ِّ ُ
عندهم قطعاً ،وإمنا احلكم هو مقتضى هذه الصيغ ومدلوهلا ،وهو وجوب الصالة املستفاد من اآلية األوىل ،وحترمي الزىن
املستفاد من اآلية الثانية.
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ويرد عليه أبن هذا يؤدي إىل ترتب املوجود على املعدوم وال خيفى عدم جدوى ذلك ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
ميكن القول :إن مآل هذا اخلالف يعود إىل خالف لفظي ،طاملا أن متكلمي األصوليني يرون أن للخطاب تعلقني:
أحدمها :تعلق معنوي ،واآلخر تنجيزي ،فباالعتبار األول :يسمى احلكم إياابً ،وابالعتبار الثاين :يسمى وجوابً ،فهما
إذن متحدان ابلذات ،خمتلفان ابالعتبار ( الصنعاين1986 ،م ،) 31 ،وهذا هو الذي دفع ابن النجار احلنبلي إىل
اختيار تعريف اجلمهور (1418هـ1997/م ،) 334-333/1 ،ومنهم من أورد املؤلف تعريفني أحدمها املشهور عند
املتكلمني واآلخر املشهور عندهم دون الرتجيح بينهما ( ابن اللحام ،د.ت ،ص.) 57
 -2قال صدر الشريعة املتوىف سنة()747هـ :احلكم هو ما ثبت خبطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال العباد( التفتازاين،
1416هـ1996/م ،) 26-25/1 ،ومما يرد عليه أنه غري مانع ،فقد يدخل فيه أفعال غري املكلفني ( العطار،
1420هـ1999 /م.)185-182/1 ،

 -4تعريفه عند احملدثني:

تبني بعد مطالعة مؤلفات بعض احملدثني ،أهنم اختلفوا فيه كذلك تبعاً ملن سبقهم ،ولكن يلحظ على أكثرهم
االستقرار على تعريف احلكم حبسب االجتاهني ،وفيما أييت أذكر عدداً من تعريفاهتم له:
 -1قال الشيخ حممد اخلضري " :احلكم خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني طلباً أو وضعاً .وعند الفقهاء :الصفة اليت

هي أثر ذلك اخلطاب" ( د.ت ،ص ،)22ووافقه عليه الشيخ حممد أبو زهرة ( د.ت ،)26 ،والدكتور حممد مصطفى
الشليب (1406هـ1986/م ،ص ،)53والدكتور عبد السالم مدكور (1397هـ1977/م ،ص ،)30والشيخ اخلالف
(1992م ،ص ،)100والدكتور عبد الكرمي زيدان ( د.ت ،ص ،)25-23والدكتور حممد حسن هيتو
(1990/1410م ،ص.)41
 -2استهل الدكتور وهبة الزحيلي تعريف احلكم حبسب طريقة املتكلمني ،ومن َمث تطرق إىل بيان املراد به عند الفقهاء،
مرجحاً له على اصطالح األولني؛ ألنه يفرق بني احلكم الشرعي وبني الدليل الذي يدل عليه من الكتاب والسنة أو
حنوها ،على الرغم من اقتناعه بعدم فائدة اخلالف يف ذلك؛ لوجود التالزم بني االصطالحني (1406هـ1986/م،
.)42-37/1
 -3قال الدكتور عبد اجلليل زهري :احلكم الشرعي هو " :ما ثبت خبطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد اقتضاءً أو ختيرياً أو

وضعاً" (1426هـ2006/م.) 22 ،
هذا التعريف متوافق مع ما عليه الفقهاء كما هو ظاهر ،والذي دفعه إىل اختياره هو مناسبته مع طبيعة الدراسة
األصولية والبحث الفقهي ،وألنه يرى أن الصيب املميز موصوف فعله ابلصحة ،كما هو مقرر عند احلنفية (
1426هـ2006/م.) 24-22 ،
 -4ومنهم من اتبع منهجاً تعليمياً ميسراً يف تعريفه ،حبيث ابتعد عن تتبع متطلبات احلد وشروطه وما يقتضيه من الدقة
والتحقيق تسهيالً على طلبة العلوم الشرعية ،والسيّما يف املراحل األوىل ،واملثال على ذلك تعريف مراد شكري الذي يقول
فيه " :احلكم الشرعي :هو كل نص من نصوص الكتاب والسنة دل على وجوب ،أو كراهة ،أو ندب ،أو إابحة ،وما
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يتعلق هبا" (1412هـ1991/م ،)13 ،إذ رأى أن هذا التعريف يرحينا من تعريفات األصوليني اليت ال خيلو تعريف منها
من االعرتاض والرد.
الشك أن التيسري والتسهيل شيء مطلوب ،ول كن التحقيق والدقة ال يستغين عنهما أهل الفطنة والذكاء ،ووجودمها يف
أي علم أو جهد يعطيه احليوية والقبول عند أهل النظر ،وهبما ينتج العلم مثاره اينعة ،لرفد مسرية اإلنسان حنو الكمال.
 -4مقارنة تعريف الزملي ببقية التعريفات:

نقارن يف هذا املطلب تعريف أستاذان الزملي ببقية التعريفات ،لنتعرف على اجلديد فيه ،مث نبني أسباب اخلالف إبياز،
واضعني بني يدي ذلك عجالة يف أقسام احلكم الشرعي عموماً ،وذلك على وفق الفروع اآلتية:

 -1-4أقسام احلكم الشرعي عموماً:
املشهور أن األحكام الشرعية ثالثة؛ عقائدية وأخالقية وعملية ،ولكن الزملي أضاف إليها قسمني آخرين؛ مها :الكونية
والعِ َربية ،وأكد أن هذا التقسيم هو الصحيح ،وأن الثالثي خطأ ،والذي ميكن قوله هنا إن هناك آايت تدل على تقسيم
ِ
الزملي ،كقوله تعاىل { :أَفَ َال يـَْنظُرو َن إِ َىل ِْ
ت} [الغاشية ،]17 :واآلايت اليت بعدها ،فضالً عن آايت
ف ُخل َق ْ
اإلبِ ِل َكْي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
صار} [احلشر ،]2 :وقوله { :قُ ْل س ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
اعتَ ُربوا َايأ ِ
ض مثَُّ
أخرى كثرية تتعلق ابلكون ،وكقوله سبحانه { :فَ ْ
ُويل ْاألَبْ َ
ِ
ِ
ني} [األنعام ، ]11 :ويف هذا تسويغ لتقسيمه ،ولكن القول خبطأ التقسيم الثالثي أمر ال
انْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ّذبِ َ
نقر عليه أستاذان ،فهو تقسيم دقيق ،والقسمان اللذان ذكرمها ،ما مها إالّ متعلقات ابلقسم األول ،ومؤكدات له ،وعدم
ذكرمها ال يقدح فيه.
 -2-4مقارنة تعريف الزملي ابلتعريفات األخرى:
بدءاً ال خيرج تعريفه مجلة عن تعريف احلكم عند األصوليني من أهل السنة ،فهو يدور يف فلك املتكلمني مع اختيار
بعض مفردات تعريف الفقهاء ،وال سيّما يف التعريف الذي مل يتبناه يف آخر طبعة لكتابه يف األصول ،عالوة على
استخدامه لبعض األلفاظ اجلديدة املتداولة يف عصران ،وفيما أييت تفصيل املقارنة بتحليل التعريف إىل مفرداته ،ودراستها
واحدة واحدة:
 -1-2-4اخلطاب:

إن استهالل الزملي تعريفه بـ " خطاب هللا "  -حبسب التعريف املشتهر عنده1417( -هـ1996/م ،ص.177
 ،2014ص ،)245موافق لتعريف متكلمي األصوليني من أهل السنة ،وال جديد فيه من هذه الناحية ،أما استهالله له
بـ " مدلول اخلطاب " حبسب تعريفه اآلخر ( 2002م ،ص ،)208فهو متوافق مع تعريف غالب احلنابلة ،ومتسق مع
تعريف الفقهاء ،وال جديد فيه من هذه الناحية أيضاً.
وقد أنى بنفسه يف أثناء شرح التعريف عن اخلوض يف الكالم ،هل هو نفسي أو لفظي ،وحسناً فعل ،ألن القائلني
بتقسيم الكالم استندوا إ ىل ظاهر املنطق ،ولكن ابطنه يثبت لنا أن يف األمر جمازفة ،ألننا خنوض يف أمر غييب ال قبل لنا
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به ،وهذا يورث مزلة األقدام ،فسوء املصري ،لذلك نؤكد على قول الطويف ،الذي مفاده أان ال نعرف كالماً غري الذي نزل
به جربيل على رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) (1419هـ1998/م.) 259/1 ،

 -2-2-4التعلق :اقتصر يف تفسري التعلق على قوله " :هو املبني واملنظم ألحكام التصرفات من حيث املشروعية
وعدمها ،ومن حيث الصحة والبطالن والفساد ،ودور الوقائع يف السببية والشرطية واملانعية" ( 2014م ،ص ،)246ومل
يستطرق إىل بيان كيفية التعلق ،وهذا راجع إىل أحد هذه األمور؛ إما أنه ال حيبذ اخلوض يف غمار هذا األمر ،أو أنه آثر
االختصار ،واالقتصار على ما يليق ابملقام ،أو أنه أراد بلفظَي املبني واملنظم التخلص من النزاع القائم بني املدارس

األصولية يف مسألة التعلق وما تؤدي إليه ،وال سيّما أنه استخدم عبارة " خطاب هللا" اليت تثري النزاع املذكور ( الطويف،
1419هـ1998/م.) 260-250/1 ،
واجلديد من هذا اجلانب هو استخدامه أللفاظ جديدة ،كاملنظم ألحكام التصرفات ،ودور الوقائع" ،وأثر حتصيله
القانوين عليه غري ٍ
خاف ،وهذا حمسوب له ال عليه ،إذ لكل عصر ثقافته ،وال ينبغي التقوقع على عبارات السابقني ،فهي
ليست نصوصاً مقدسة ،ولكن بشرط إصابة احلق ،وعدم رفض القدمي لقدمه ،وإاثر اجلديد جملرد ج ّدته ،فكم من قدمي ال
يدانيه كل جديد ،واحلكمة ضالة املؤمن.
واجلديد اآلخر ظاهراً هو استخدامه للفظ " اإلنسان " بدالً من " املكلف أو املكلفني " أو " العباد" ،قلت ظاهراً ،ألن
أستاذان ذكر أنه مل ير كتاابً خيلو من لفظة "املكلف أو التكليف" ،ولكن عند مراجعة املوسوعات األصولية القدمية ،نرى
أن هناك من علمائنا من استخدم هذا اللفظ ،فهذا ابن برهان يستخدم "ألفعال اإلنسانية" ،بدالً من "ألفعال املكلفني"
(1404هـ1984/م ،)50/1 ،وقال السبكي :إن هناك من أورد يف تعريفه اإلنسان بدالً من املكلف (1404هـ،)44/1 ،
فال جديد يف التعريف من هذا الوجه.
 -3-2-4األفعال :هنا قسم الزملي األفعال على قسمني :تصرفات ووقائع ،أراد ابألول كل ما يصدر عن اإلنسان من

قول أو فعل ،بشرط وجود إرادة حرة مدركة ،وترتب األثر الشرعي عليه ( 2014م ،ص.) 246
بينما الذي يفهم من كالم الفقهاء ،أن التصرف هو ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ،ويرتب عليه الشارع حكماً
( وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية /الكويت ( من  1427 - 1404ه ،)221/28 ،فيالحظ أن تعريف الفقهاء
أعم من تعريفه ،والسبب هو عدم تقسيمهم الفعل كالزملي ،وما فعله اصطالح ال مشاحة فيه ،بل أمر حممود.
استنتج من تعريفه هذا أن:
و َ
أ /ما يصدر عن غري األنسان من فعل ،كاحليوان والطبيعة ،ال يعد تصرفاً ،بل واقعة.
وال خالف هنا ،غري مصطلح الواقعة ،فكالمه يقتضيه ،خبالف كالمهم.
ب /ما ال إرادة له ،كالصيب غري املميز واجملنون ومن يف حكمهما ،ال يعد فعله تصرفاً ،بل واقعة.
ال خالف بني التعريفني ،غري أهنم مل خيصصوا هلذا املعىن مصطلحاً خاصاً ،كما سبق القول.
ج /من ليس له إرادة حرة ،كاملكره واملضطر ،ال يعد فعله تصرفاً ،بل واقعة.

هذا اختيار له ،فهناك خالف بني الفقهاء يف تفاصيل هذه األمور ( ابن جوزي1408 ،ه ،ص ،)377ولكن املعىن
مشمول بتعريفهم ،من غري ختصيص ملصطح معني ،كما فعل الزملي.
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د /من صدر عنه فعل من غري إدراك ،كالنائم واخلاطئ والساهي والغافل والسكران الذي ال متييز له ،وحنو ذلك ،كل
هؤالء يعد فعلهم واقعة.
ما قيل عن الفقرة السابقة يصدق على هذه أيضاً.
هـ /ما ال يرتب الشرع أو القانون عليه أثراً ،ال يسمى تصرفاً شرعياً أو قانونياً ،كاألقوال واألفعال االعتيادية ( الزملي،
2014م.)246 ،
التمثيل ابألقوال واألفعال االعتيادية يدفعنا إىل قول :إننا نوافق أستاذان يف الشق املتعلق ابلقانون ،وخنالفه فيما يتعلق
ابلشرع ،إذ املباح من حيث هو مباح ال يرتتب عليه أثر دنيوي ،ولكنه تصرف شرعاً حبسب التعريف ،وما من فعل من
أفعال البشر إالّ و له وصف شرعاً ،وهذا هو أحد الفوارق بني الشريعة والقانون ،وإذا اعتمدان على تفسري شيخنا ،وقعنا
يف إشكال ،إذ يعد التصرف واحلالة هذه قاصراً ،لتخلف املباح ،وهو حكم شرعي ،وال سيّما إذا اقرتن بنية عبادة.
أما الوقائع :فقد أراد هبا " :ما حدثت رغم إرادة اإلنسان ،سواء ما كانت من نتائج فعل اإلنسان كحوادث السيارات

أم بقوة قاهرة كتحطم الطائرة يف اجلو ،وسواء كانت مادية كإتالف اجملنون مال الغري ،أم معنوية كاجلنون والقرابة والعقل"(
الزملي2014 ،م.)246 ،
ما ينبغي قوله هنا هو أن كلمة " الواقعة " مما استخدمه العلماء ،وأرادوا به؛ األايم ،يقال فالن عامل أبايم العرب ( ابن
سيدة1417،ه/ـ 1996م .113/2 ،األنباري ،د.ت ،)770/2 ،وأرادوا به أيضاً األحوال واألحداث عموماً (
مصطفى وآخرون ،د.ت ،)1051/2 ،وأن نقله من معىن إىل آخر جديد ،أسلوب عريب ،ال أرى فيه مشاحة ،ولكن
من ابب الدقة فإن عدم ختصيص العلماء مصطلحاً للمعىن اجلديد ،ال يعد قصوراً ونكوالً عن احلق ،ألن مدلوله مشمول
مبصطلح الوضع ،كما قال الزملي نفسه :إن الوقائع من صلب احلكم الوضعي ،إالّ أن ختصيص مصطلح يمع شتات
األمور املستدل عليها ضمناً ،لتدل عليها صراحة ،إبداع حيسب للزملي رمحه هللا.

 -4-2-4االقتضاء :قال" :طلب الفعل على وجه احلتم واإللزام أو على وجه األولوية واألفضلية ،وطلب الرتك على
وجه احلتم واإللزام أو على وجه األولوية واألفضلية" ( الزملي2014 ،م ،ص.)246
إن استخدام لفظ األفضلية يورث إشكاالً ،فمقابل األفضل هو الفاضل ،ومعلوم أن مطلوب الفعل ،ال يكون تركه

فاضالً ،كما أن مطلوب الرتك ال يكون فعله فاضالً ،لذلك ال أرى يف ذكره وجهاً ( اآلمدي ،د.ت.137/1 ،
الزركشي1421 ،هـ2000/م ،)229/1 ،إالّ إذا كان يريد ابألفضلية قطع النظر عن املقابلة ،وحىت يف هذه احلالة ال
يشمل إالّ جزءاً من املندوب ،وجزءاً من املكروه حبسب تقسيم احلنفية.
أما استخدام األولوية ،فله فيه مسوغ يف الكراهة دون الندب -كما فهمته من عبارات العلماء _ ،إذ يعد ترك املندوب
الثابت خالفاً لألوىل ،وهذا واسطة بني اإلابحة واملكروه ،أو هو داخل يف الكراهة ،وعرفه الفقهاء مبا ُهن َي عنه ضمناً ال
تصرحياً ( املقدسي احلنبلي1420 ،هـ1999/م .237/1 ،الزركشي1421 ،هـ2000/م.)244 ،229/1 ،

 -5-2-4التخيري :قال " :ترك احلرية لإلنسان يف فعل شئ أو تركه " ( 2014م ،ص ،)246مل خيتلف أستاذان مع

من يرى أن اإلابحة حكم شرعي  ،وهو الصواب الذي ينبغي الركون إليه ،ألن املباح يف مصلحة املكلف ،وهو مباح
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ابجلزء ،مطلوب ابلكل ( 2014م ،)263 ،ولكن أرى أن األوىل استخدام لفظ ( مْنح ) بدالً من ( ْترك ) ،لتكرره
أوالً ،وألن اإلابحة منحة إهلية اثنياً.

 -6-2-4الوضع :يراد به جعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو عده صحيحاً أو ابطالً أو فاسداً ( الزملي،
2014م ،ص.)246
يُل حظ هنا أنه اختار الرأي القائل :إن الصحة والبطالن من أحكام الوضع ،واختار التفريق بني البطالن والفساد (
2014م ،)359 ،ورأى حبث هذا األمر يف مسألة النهي ،كما رأى أن تبحث مسألة العزمية والرخصة يف ابب
االستحسان ،وابلنتيجة حبث حتت عنوان احلكم الوضعي أنواعاً ثالثة؛ هي السبب ،والشرط ،واملنع ( 2014م،)279 ،
ففض هبذا خالفاً حمتدماً بني األصوليني يف عائديتهما ،إالّ أنه فتح للخالف ابابً جديداً بطرحه هذا ،الذي يبدو وجيهاً
ظاهراً ،غري أنه يعارض عند التدقيق ،إذ املسألتان مظنتان أو ملحقتان ابحلكم الشرعي العملي أبحد نوعيه ،والذي أراه
أهنما وضعيتان ( اآلمدي1424 ،هـ2003/م .137/1 ،الطويف1419 ،هـ1998/م .441/1 ،الزركشي،
1421هـ2000/م .99/1 ،النملة1420 ،هـ2000/م ،ص ،)68-61ولكن يعد طرحه هذا جديداً من حيث
موضع حبث املسألتني ،وال جديد فيه من انحية االقتصار على األنواع الثالثة ،فهو رأي الكثريين من األصوليني ( ابن
النجار1418 ،هـ1997/م .438/1 ،الصنعاين1986 ،م ،ص .48الكردي ،د.ت ،ص.)215
أما ما يتعلق بسبب اختياره لتعريفه ،فنناقشه يف الفرع التايل.
ولقد أدهشت ملا رأيت يف ( الزملي2014 ،م) أنه عرف احلكم الوضعي يف (ص )248أنه " خطاب هللا "...ويف
(ص ) 279عرفه بـ " مدلول خطاب هللا" ،وقد يكون هذا اخللط من املشرفني على طبع الكتاب.
 -3-4أسباب اخلالف يف تعريف احلكم:

وحمدثني  -جزاهم هللا تعاىل خرياً  -مل أيلوا جهداً ،ومل يبخلوا مبا آاتهم هللا من
ال مراء أن العلماء؛ متقدمني ومتأخرين َ
علم يف بيان احلق يف هذا األمر؛ لذلك تشعبت فيه أحباثهم ُورؤاهم وتدقيقاهتم ،بشكل يصعب على املرء اختيار الراجح
من بينها ،إالّ أن األمر يهون إذا ما حتددت أسباب اخلالف ومالحمه بينها ،وبعد استقراء عدد من تعريفات الفرقاء تبني
أن مرجع اخلالف فيها يعود إىل أمور ،أمهها ما أييت:
 -1املوقف من ماهية اخلطاب :فمن رأى أن خطاب هللا كالمه املنقسم على قسمني :نفسي قدمي ،ولفظي حادث،

قال :إن احلكم املتوجه إىل اخللق عند وجودهم ،هو املعىن القائم ابلنفس ،وأما اللفظي فهو الدال على احلكم ،فاإلياب
مثالً :هو احلكم القائم ابلذات ،والوجوب هو أثر احلكم املستفاد من اللفظي؛ أي املدلول عليه ابخلطاب اللفظي (

الطويف1419،هـ1998/م ،)259-258 ،251/1 ،وجند عند ابن عابدين (1399هـ1979/م ،ص )13ما يقارب
هذه النتيجة.
ّأما الذين مل يتجهوا هذه الوجهة من أهل السنة ،فقد رأوا أن احلكم هو أثر اخلطاب أو مدلوله؛ لعدم وجود احملذور
الذي اعرتض األولني( الطويف1419 ،هـ1998/م ،)259/1 ،وهذا الرأي يتناسق مع االعتبار الثاين للرأي األول ،وهبذا
يتبني أن ال كبري فرق بينهما ،والسيّما أهنم متفقون مجيعاً على أن ال حاكم إالّ هللا.
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أما وجهة نظر املعتزلة ومن أتثر هبم ،فمرده إىل أمرين؛ أوهلما :النأي عما يوقعهم يف إشكاالت القدم واحلدوث ،لذلك
جتنبوا لفظة اخلطاب ،واثنيهما :االستناد إىل مسألة احلسن والقبح العقليني ،لذلك أعطوا للعقل صالحيات التشريع عند
عدم وجود نص من الشارع ،فما وجده العقل حسناً فهو عند هللا حسن ،ومرتكبه يثاب على فعله ،وما رآه قبيحاً فهو
عند هللا قبيح ،ويعاقب على فعله ،وقد أخذ هذا األمر مساحة كبرية من النقاش واجلدال بني الفرقاء ،واحلاصل أن
التحسني والتقبيح العقليني أمر مسلّم ،إالّ أن تعلق الثواب والعقاب أمر متوقف على بعثة الرسل ،كما قال تعاىلَ { :وَما
ِ
ث َر ُس ًوال} [اإلسراء ( ]15 :البصري1403 ،هـ1983/م .404/2 ،السبكي1404 ،هـ،
ني َح َّىت نـَْبـ َع َ
ُكنَّا ُم َع ّذبِ َ
 .61/1الشوكاين1419 ،هـ 1999 /م .28/1 ،كرمي.)137 ،2018 ،
لذلك ال وجه لذكر العقل يف التعريف ،أما استخدام اخلطاب مع مسوغاته اليت ذكرها العلماء ،فال يـُْبقي جماالّ
لإلشكال.
 -2املوقف من املضاف إىل متعلق احلكم :فقد وردت يف تعريفاهتم ألفاظ؛ املكلف و العباد واإلنسان؛ نظراً إىل

مسوغات رأوها؛ فمن ذكر لفظة املكلف قرر أن غريه اليشمل ابحلكم ،كالصيب .ومن أورد لفظة العباد استند إىل صحة
ّ
بيع الصيب ومندوبية صالته؛ ليشمله احلكم ،ومن أثبت لفظة اإلنسان نظر إىل مشولية متعلق احلكم من جهة ،وإىل
استقامة تقسيمه على تكليفي و وضعي من جهة أخرى ( السبكي1404 ،هـ .44/1 ،التفتازاين،
1416هـ1996/م .27/1 ،الزملي1417 ،هـ1996/م ،ص.)247-245
إن بريق عمل مجهور األصوليني ظاهر ،ملا قيّدوا احلكم أبفعال املكلفني مع مراعاة قيد احليثية ،أي  :من حيث هو
ّ
مكلف ،أي توافر شروط التكليف ،وانعدام موانعه ،كالسهو والنسيان ،ال كما يقال :أي ما فيه كلفة ( السمرقندي،
1407هـ1987/م ،119/1 ،اهلامش  ،)40ولكن عند التمعن يتبني قصور هذا القيد يف مشول أفراده.
ّأما تقييده ابلعباد ،وإن كان أعم من اللفظ املذكور ،إالّ إنه قاصر أيضاً من بعض الوجوه ،واعرتض عليه اجلمهور،
بقوهلم :ال يعين ابلضرورة مشوله الصيب؛ إذ قال التفتازاين رداً على من قال بصحة بيعه ومندوبية صالته...":الخيفى أن
تعلق احلكم مباله أو ذمته -أي الصيب -اليدخل يف تعريف احلكم إن أقيم العباد مقام املكلفني النتفاء التعلق ابألفعال
أبن الصحة والفساد ليسا من األحكام الشرعية ،ألن كون املأيت به موافقاً ملا ورد به الشرع أو خمالفاً أمراً ،يعرف ابلعقل،
حيرضه
ككون الشخص مصلياً أو اتركاً للصالة ،ومعىن جواز البيع صحته ،ومعىن كون صالته مندوبة أن الويل مأمور أبن ّ
على الصالة وأيمره هبا" ( التفتازاين1416 ،هـ1996/م ،)27/1 ،حمتجاً ابحلديث الصحيح الذي قال فيه (صلى هللا
عليه وسلم)" :مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع"

( أبو داود ،د.ت .185/1 ،األلباين1419 ،هـ1998/م ،)145/1 ،و كالم التفتازاين هذا يتناسب مع القائلني:
أبن الصحة والفساد حكمان عقليان.
وميكن القول أيضاً :إن صحة فعل ما ذكر من الصيب ،ال يعين أنه مكلف مطلقاً؛ لذلك ال موجب لذكره فيه ،وال سيّما
صيب إلتزم
أن بعض تصرفاته اليت قد تعترب ،هي حمل خالف بني العلماء ،ولكن الرد على هذا ممكن ،إذ ماذا يقولون يف ّ
الصالة ابتداء ،من دون توجيه وإرشاد من الويل؟
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مر بنا  -ابلتكليف فحسب ،بل
أما استعمال لفظ اإلنسان ففيه دقة ظاهرة ،ألن أحكام الشرع ال ختتص  -كما ّ
تشمل الوضع أيضاً ،وثبت أن أعمال الصغري واجملنون منها ما يكون صاحلاً ألن يوصف ابلصحة ،والصحة حكم وضعي،
فإذا أثبتنا لفظ املكلف ،كان التعريف غري جامع ،وإن قيل :إن التعريف يبقى غري جامع ،وإن استعملنا لفظ اإلنسان،
ألن الشرع ال خيتص ابإلنسان فقط ،بل يشمل اجلن أيضاً ،لذلك يعد لفظ العباد هو الصحيح هبذا االعتبار ،قلنا هذا
كالم صحيح من الناحية التأصيلية ،فقد ذكر الزركشي (1421هـ2000/م )309/1 ،أن اجلن خماطبون بفروع
الشريعة ،مع مراعاة اخلصوصية ،وهناك نصوص تؤيد هذا الرأي  -مع تسجيل قصور اللفظة عن مشول أفراد املعرف ،كما
قلنا آنفاً ،-ولكن ما صران إليه هو األوىف من الناحية اإلجرائية ،ألننا نبني احلكم فيما فيه تعلق ابإلنسان ،وفيما وراء
ذلك أمر غييب ،ال نتحمل وزره ،أو كما قال السبكي :إهنم خارجون عن نظران ( 1404هـ ،)44/1 ،لذلك يعد
اعرتاض أستاذان يف هذا اجلانب وجيهاً.

 -3املوقف من خطاب الوضع :رأيت أن بعض األصوليني ال يذكر لفظ الوضع يف التعريفّ ،إما ألنه يراه داخالً
ضمن خطاب التكليف أو ال يراه حكماً شرعياً ،والصحيح أن خطاب الوضع حكم شرعي ،فإنه وإن ساوى التكليفي
يف أمر فهو يباينه يف أمور أخرى .قال صدر الشريعة ":إن لزوم احلكم الوضعي للتكليفي يف صورة ال يدل على احتادمها
نوعاً؛ ألن املفهوم من الوضعي تعلق شيء بشيء آخر واملفهوم من التكليفي ليس هذا" ( التفتازاين،
1416هـ1996/م ،)25/1 ،لذلك فالذي أراه إثباته يف التعريف ،كما جرى على ذلك حمققو األصوليني من
املتكلمني والفقهاء فقد ّبني الزركشي (1421هـ2000/م )25/1 ،الفرق بني احلكمني ابلتفصيل ،أما خالفهم يف
أفراده ،فأمر هني ،مادام املختلف فيه موجوداً حاضراً.
أما إضافة لفظ الوقائع فيه ،فهو من ابب ذكر ما هو مذكور ،ومع هذا فإن يف إيراده فائدة ،والسيما عند أهل
معىن ،بقوله يف تعريف احلكم ... ":أو
القانون ،وقد سبق القاضي زكراي األنصاري الز َّ
ملي يف اعتبار الوقائع يف التعريف ً
أبعم وضعاً" ،أي أعم من فعل املكلف ( األنصاري1413 ،هـ ،)14-13 ،فيشمل فعل غري املكلف من اإلنس ،وفعل
احليواانت مما يكون حمالً حلكم شرعي ،ويشمل ما ينجم على رغم البشر من احلوادث ،لذلك يعد تعبري القاضي حمققاً ملا
تداركه أستاذان على األصوليني.

 -4املوقف من أو :اعرتض بعض األصوليني على إيراد "أو" يف التعريف؛ ألنه يفيد الرتديد .مما دفع السبكي
(1404هـ )49/1 ،إىل أن يقرتح قوله " :على وجه اإلنشاء " لتفادي هذا االعرتاض.
واحلق أن هذا من ابب احلكم ابلرتديد ال الرتدد يف احلكم ،فالشك يشمل الثاين دون األول؛ ألنه جزم ال شك؛ وألن
من معاين أو :التنويع كما قال الطويف ( 1419هـ1998/م ،)254-253/1،وقال :إن قيل :فإن املشرتك غري
مستحسن هنا ،قيل :ال يلزم من هذا االشرتاك اإلمجال جلواز تعيني املراد بقرينة أو بغريها.
بعد ما تقدم ميكن القول :إن هناك تالزماً بني تعريف الفريقني من املتكلمني والفقهاء للحكم ،يعل اخلالف فيه دون
جدوى.
أما عن أرجح تعريف للحكم الشرعي ،فالذي أراه  -بعد كل ما تقدم  -هو التعريف القائل :إنه خطاب الشارع

املتعلق بتصرفات اإلنسان اقتضاءً أو ختيرياً أو أبعم وضعاً ) ،هذا إذا نظران إىل األمر من منظار أصويل ،إالّ أن هذا
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الرتجيح ال يلغي ما أنتجته قرائح الفقهاء ،فإهنم صاغوا تعريفاهتم مبا يتناسب مع نظرهتم القائمة على دراسة أثر احلكم؛
هلذا ال أرى مانعاً مينع األخذ ابلتعريفني ،كل يف جماله.
االستنتاجات:

بعد جولة شيقة يف دوحة العلماء ،نسطر فيما أييت أهم ما توصل إليه البحث من نتائج:
 -1وافق الزملي مجهور األصوليني يف إثبات أن احلكم الشرعي هو خطاب هللا ،وذلك يف آخر طبعة لكتابه أصول الفقه
اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،وقد ثبت عنه تبين قول الفقهاء يف الطبعة العاشرة للكتاب ،ولكن التعويل على األول ،كونه
آخر ما استقر عليه.
 -2فسر التعلق ابلتنظيم والتبيني ،وعمله هذا يبدو يف ظاهره أنه موافق الجتاه مجع من املعاصرين ،الذين ضربوا صفحاً
عن خالفات األصوليني يف نوع التعلق إثبااتً ونفياً.
 -3تبني سالمة توجهه ،ملا أثبت لفظ اإلنسان بدل امللكف أو املكلفني أو العباد ،وذلك من وجهني؛ أوهلما :إن لفظ
املكلف أو املكلفني يوقع ّيف أشكال تقسيم الشئ على نفسه وغريه ،وهذا ٍ
جماف للمنطق ،واثنيهما :إن لفظ اإلنسان
أعم من لفظ العباد ،وقد وافق يف هذا ابن برهان من األصوليني.
 -4قسم األفعال على التصرفات والوقائع ،وتقرر دقة ما ذهب إليه ،إذ األحكام تتعلق مبا هو فعل للمكلف حال
تكليفه وخالفه ،ومبا هو ليس فعالً له ،فاحتاج األمر إىل ما يشمل اجلميع ،ولكن ظهر لنا أن ما يبدو جديداً ،وهو لفظ
الوقائع ،قد راعاه القاضي أبو زكراي األنصاري معىن ال لفظاً.
 -5عرب عن تفسري االقتضاء الراجح ،فعالً وتركاً ،أي الندب والكراهة ،ابألولوية واألفضلية ،وقد تبني أن هذا التعبري
يكتنف على إشكاالت ،حيتاج املرء معها إىل بيان وتوضيح وتسويغ.
 -6اقتصر على حبث السبب والشرط واملانع حتت ابب األحكام الوضعية ،وساق مسألة العزمية والرخصة إىل ابب
االستحسان ،ومسألة الصحة والبطالن إىل ابب النهي ،ومها مسألتان متعلقتان ابألحكام الوضعية على الراجح ،وافق يف
األمر األول مجعاً من األصوليني ،وتفرد ابألمر الثاين ،ولكن قادان البحث إىل عدم إقراره عليه.
 -7وأخرياً حتقق مبا ال يدع شكاً أن الزملي خبري متضلع ابلبحث األصويل ،وأن اختياراته وتفرده يف مسألتنا هذه تنم عن
دراية وجتربة ثرة ،جديرة ابلبحث واإلشادة ،والتثمني عالياً.

قائمة املصادر واملراجع
 .1ابن اجلوزي ،سبط ( 1408ه ) ،إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف ،ت :انصر العلي الناصر اخلليفي ،ط،1
القاهرة ،دار السالم.
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 .2ابن احلاجب ،مجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر ( 1427هـ2006/م ) ،خمتصر منتهى السؤل واألمل
يف علمي األصول واجلدل ،ت :نذير محادو ،ط ،1بريوت ،دار ابن حزم.
 .3ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن حممد بدران ( 1417هـ1996/م ) ،املدخل
إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ت :حممد أمني ضناوي .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .4ابن برهان ،أبو الفتح أمحد بن علي بن بَرهان البغدادي (1404هـ1984/م ) ،الوصول إىل األصول ،ت :د.
عبد احلميد علي أبو زنيد،ط ،1الرايض ،مكتبة املعارف.
 .5ابن دريد ،حممد بن احلسن (1345هـ) ،مجهرة اللغة ،ط ،1حيدر آابد الدكن ،جملس دائرة املعارف العثمانية.
 .6ابن سيده ،أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي (1417هـ 1996م ) ،املخصص ،بريوت،
دار إحياء الرتاث العريب.
 .7ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر (1399هـ1979/م ) ،حاشية نسمات األسحار على شرح إفاضة األنوار
على خمتصر املنار للحصين احلنفي ،ط ،2القاهرة ،مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده.
 .8ابن اللحام ،أبو احلسن علي بن حممد بن علي البعلي ( د.ت ) ،املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام
أمحد بن حنبل ،ت :د .حممد مظهر بقا ،مكة املكرمة ،نشر جامعة امللك عبد العزيز.
 .9ابن منظور ،حممد بن مكرم ( د.ت ) ،لسان العرب ،ط ،1بريوت ،دار صادر.
 .10ابن النجار ،حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي (1418هـ1997/م) ،شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر
التحرير ،ت :د .حممد الزحيلي ود .نزيه محاد ،ط ،1الرايض ،مكتبة العبيكان.
 .11أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ( د.ت ) ،سنن أيب داود ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د.ن ،ومعه
حكم األلباين على أحاديث السنن.
 .12أبو زهرة ،حممد (د.ت) ،أصول الفقه ،د.ن.
 .13األلباين ،حممد انصر الدين ( 1419هـ1998/م ) ،صحيح سنن أيب داود ،ط ،1الرايض ،مكتبة املعارف
اإلسالمية.
 .14اآلمدي سيف الدين أبو احلسني علي بن حممد ( 1424هـ2003/م ) ،منتهى السول يف علم األصول،
ومعه حتصيل املأمول للقنوجي ،ت :أمحد فريق املزيدي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .15اآلمدي ،سيف الدين أبو احلسني علي بن حممد (ت631 :هـ)( ،د.ت) ،اإلحكام يف أصول األحكام،
ضبطه وكتب حواشيه :الشيخ إبراهيم العجوز ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .16األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد ( د.ت) ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني
النحويني البصريني والكوفيني ،دمشق ،دار الفكر.
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 .17األنصاري ،أبو حيىي زكراي (1413هـ ) ،غاية الوصول شرح لب األصول ،ط ،1قم ،مطبعة األمري.
 .18األنصاري ،أبو حيىي زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي ( د.ت ) ،لب األصول ،د.ن.
 .19الباحسني ،د .يعقوب بن عبدالوهاب (1413هـ2010/م ) ،احلكم الشرعي حقيقته ،أركانه ،شروطه،
أقسامه ،ط ،1الرايض ،مكتبة الرشد انشرون.
 .20البدخشي ،حممد بن احلسن (1421هـ2001/م ) ،شرح البدخشي :مناهج العقول شرح مناهج الوصول
يف األصول ،ومعه شرح اإلسنوي :هناية السول .ط ،1بريوت ،دار الفكر.
 .21البصري ،أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب املعتزيل (1403هـ1983/م ) ،املعتمد يف أصول الفقه ،ت:
الشيخ خليل امليس ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
الرمحن بن جاد هللا ( د.ت ) ،حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع ،بلدة سقز/كردستان-
 .22البناين ،عبد ّ
إيران ،طبع على نفقة مكتبة حممدي.
 .23التفتازاين ،سعد الدين (1324هـ2004/م) ،حاشية العالمة سعد الدين التفتازاين (ت791 :هـ) على
شرح خمتصر املنتهى لعضد الدين اإليي ،املطبوع مع الشرح املذكور مع حاشييت اجلرجاين واهلروي ،ط ،1ت:
حممد حسن حممد حسن إمساعيل .بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .24التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر ( 1416هـ1996/م ) .شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف
أصول الفقه ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .25اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ( د.ت) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ت :أمحد عبد الغفور عطار،
بريوت – لبنان ،دار العلم للماليني.
 .26اخلضري ،حممد ( د.ت ) ،أصول الفقه ،حتقيق :خريي سعيد .القاهرة ،املكتبة التوفيقية.
 .27خالف ،الشيخ عبد الوهاب ( 1992م ) ،علم أصول الفقه ،ط ،16دمشق ،الدار املتحدة.
 .28رابطة العلماء السوريني (1437/9/10هـ  15 -يونيو ،)2016
(  ،) https://islamsyria.com/site/show_cvs/718اتريخ الزايرة ( .) 2018/8/12
 .29الرازي ،حممد بن عمر بن احلسني ( 1400هـ ) ،احملصول يف علم األصول ،ت :طه جابر فياض العلواين،
ط ،1الرايض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .30الزحيلي ،د .وهبة الزحيلي (1406هـ1986/م) ،أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،دار الفكر املعاصر
– دمشق ،دار الفكر.
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 .31الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا ( 1420هـ2000/م ) ،تشنيف املسامع جبمع اجلوامع،
ت :أيب عمرو احلسيين بن عمر بن عبد الرحيم .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .32الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا ( 1421هـ2000/م ) ،البحر احمليط يف أصول الفقه،
ضبطه :د .حممد حممد اتمر ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .33الزملي ،د .مصطفى إبراهيم ( 1417هـ1996/م ) ،أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،ط،1
صنعاء -اليمن ،مركز عبادي للدراسات والنشر.
 .34الزملي ،د .مصطفى إبراهيم ( 2014م ) ،أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،ط ،1سنندج ،دار
نشر إحسان.
 .35الزملي ،د .مصطفى إبراهيم (2002م ) ،أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد ،ط ،10أربيل ،مكتب
التفسري.
 .36زيدان ،د .عبدالكرمي ( د.ت ) ،الوجيز يف أصول الفقه ،مؤسسة قرطبة.
 .37زيدان ،د .عبدالكرمي (2001م ) ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،األسكندرية ،دار عمر بن اخلطاب.
 .38السبكي ،علي بن عبد الكايف؛ وولده السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب بن علي1404( ،هـ) ،اإلهباج يف
شرح املنهاج ،ت :مجاعة من العلماء ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .39السمرقندي ،عالء الدين أبو بكر حممد بن أمحد (1407هـ1987/م ) ،ميزان األصول يف نتائج العقول يف
أصول الفقه ،ت :د .عبد امللك عبد الرمحن السعدي ،ط ،1العراق ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية/جلنة إحياء
الرتاث العريب واإلسالمي -العراق.
 .40الشربيين عبد الرمحن ( د.ت ) ،حاشية الشربيين على حاشية البناين على شرح مجع اجلوامع ،املطبوع هبامش
الشرح املذكور .بلدة سقز/كردستان-إيران ،طبع على نفقة مكتبة حممدي.
 .41شكري ،مراد (1412هـ1991/م ) ،حتقيق الوصول إىل علم األصول ،ط ،1عمان ،دار احلسن.
 .42الشليب ،حممد مصطفى 1406 ( ،هـ1986/م) .أصول الفقه اإلسالمي يف املقدمة التعريفية لألصول وأدلة
األحكام وقواعد االستنباط ،ط ،1بريوت ،دار النهضة العربية.
 .43الشنقيطي ،حممد األمني بن املختار ( د.ت ) ،مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعالمة ابن قدامة،
بريوت ،دار القلم.
 .44الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد (ت1250 :هـ)1419 ( ،هـ 1999 /م) ،إرشاد الفحول إيل حتقيق
احلق من علم األصول ،حتقيق  :الشيخ أمحد عزو عناية ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب العريب.
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 .45الصنعاين ،حممد بن إمساعيل األمري (1986م ) ،أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل ،حتقيق
 :القاضي حسني بن أمحد السياغي و الدكتور حسن حممد مقبويل األهدل،ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة.
 .46ضمرة ،د .عبد اجلليل زهري (1426هـ2006/م ) ،احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية ،ط،1
األردن ،دار النفائس.
 .47الطويف ،جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي (1419هـ1998/م) ،شرح خمتصر الروضة ،ت:
د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط ،2اململكة العربية السعودية ،نشر وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد.
 .48العطار ،حسن (1420هـ1999 /م) ،حاشية العطار على شرح مجع اجلوامع ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .49الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد  ،املستصفى يف علم األصول (1413ه ) ،ت :حممد عبد السالم عبد
الشايف .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلميةـ.
 .50الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ( 1426هـ2005/م ) ،كتاب العني ،ط ،2بريوت ،دار إحياء
الرتاث العريب.
 .51القرايف ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس ( 1421هـ2001/م ) ،نفائس األصول يف شرح
احملصول ،ت :حممد عبد القادر عطا .ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .52القرايف ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس (1393هـ1973/م) ،شرح تنقيح الفصول يف اختصار
احملصول يف األصول ،ت :طه عبد الرؤوف سعد .ط ،1القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية – بريوت ،دار الفكر.
 .53القونوي الرومي احلنفي ،قاسم بن عبد هللا بن أمري علي ( 1424هـ2004 /م ) ،أنيس الفقهاء يف تعريفات
األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،ت :حيىي مراد ،ط ،4بريوت ،دار الكتب العلمية.
 .54الكردي ،د .أمحد احلجي ( د.ت ) ،حبوث يف أصول الفقه ،د.ن.
 .55كرمي ،عماد حممد (2017م) ،اآلراء األصولية لإلمام حممد بن جرير الطربي دراسة أصولية مقارنة ،ط،1
عمان /األردن ،دار النور املبني.
 .56مدكور ،د .حممد سالم (1397هـ1977/م ) ،مناهج االجتهاد يف اإلسالم يف األحكام الفقهية
والعقائدية ،ط ،1مطبوعات جامعة الكويت.
الرزاق احلسيين ( د.ت ) ،اتج العروس من جواهر القاموس ،ت:
 .57مرتضى َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.

 .58مصطفى ،إبراهيم؛ الزايت ،أمحد؛ عبد القادر ،حامد؛ النجار ،حممد ( د.ت ) ،املعجم الوسيط ،ت :جممع
اللغة العربية ،دار الدعوة.
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 .59املعافري املالكي ،القاضي أبو بكر بن العريب (1420هـ1999-م ) ،احملصول يف أصول الفقه ،ت :حسني
علي البدري ،ط ،1األردن ،دار البيارق.
 .60املقدسي احلنبلي ،مشس الدين حممد بن مفلح (1420هـ1999/م) ،أصول الفقه ،ت :د .فهد بن حممد
السدحان ،ط ،1السعودية ،مكتبة العبيكان.
 .61مهدي ،مدحية صاحل ( 1435هـ2013/م ) ،الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي وآراؤه األصولية والقانونية،
ط.1
 .62النملة ،د .عبدالكرمي بن علي بن حممد (1420هـ2000/م ) ،اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على
املذهب الراجح ،ط ،1الرايض ،مكتبة الرشد.
 .63هيتو ،د .حممد حسن ( 1990/1410م ) ،الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي ،ط ،3بريوت ،مؤسسة
الرسالة.
 .64وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية /الكويت ( من  1427 - 1404هـ ) ،األجزاء  :23 - 1املوسوعة
الفقهية الكويتية ،ط ،2الكويت ،دار السالسل ،األجزاء  : 38 - 24ط ،1مصر ،مطابع دار الصفوة،
األجزاء  : 45 - 39ط ،2طبع الوزارة.
كورتةي تويَذينةوة
ئةم تويَذينةوةية باس لة بؤضووني زاناي طةورةي كورد زةلَمي دوكات ،لة ثيَناسةي
حوكمي شةرعيدا ،بة براوردكردني لة طة َل بؤضوونةكاني تردا ،لة زاناياني كؤن و
نوي ،بؤ دةرخستني داهيَنانةكاني زةلَمي لةم بابةتة طرنطة ،كة بنضينةي باسي زؤري
َ
طرنطة.
ثالني تويَذينةوةكة ثيَك ديَت لة ثيَشةكييةك ،دةسثيَكيَك باس لة ذياني زةلَمي دةكات ،بة
سي باس كة بابةتةكاني تويَذينةوةكة دةخاتة ِروو ،كؤتاييةكيش طرنطترين
كورتي،
َ
ئةنجامةكاني تيَدا تؤمار كراوة.
ثةيرةو كراوة.
لة نووسينةوةيدا ِريَبازي ثةسني شيكاري ِ
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