
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا وآله وصحبه
ومــن وااله وبعــد فهــذه مطويــة أجوبة إشــكاالت علمية.
اإلشكال األول:
تصديركــم لهــذه املســائل بقولكــم« :ليــس مــن
أصـ�ول الفقـ�ه» ،فمـ�ا هـ�و مقصودكـ�م مـ�ن ذلـ�ك:
 .1أهــي مســائل أخطــأ فيهــا بعــض األصوليــن وتعــد مــن
مزالقهــم ،وهــي مــن آثــار علــم الــكالم والفلســفة علــى
أصــول الفقــه ،ودخيلــة علــى هــذا العلــم ،كمــا هــو
شــأن املصنفــات يف مزالــق األصوليــن ،وقــد ســألت مــرة
الشــيخ ســليمان الرحيلي-حفظــه هللا -عــن أحســن الكتــب
يف هــذا ،فذكــر كتــاب الصنعانــي يف مزالــق األصوليــن،
وكتــاب األخطــاء العقديــة الــي وقــع فيهــا األصوليــون ألحــد
اليمنيــن ،وقــال :إن أحســن مــن تكلــم يف هــذا شــيخ
اإلســام ابــن تيميــة –رحمــه هللا ،-وذكــر أنــه قــد جمــع
كالمــه يف ذلــك ونشــر بعضــه مثــل «مبحــث األمــر والنهــي»
وسينشـ�ر الباقـ�ي علـ�ى مـ�دة عـ�ام.
 .2أم أنــه مــع مــا تقــدم توجــد مســائل اجتهاديــة قــال بهــا
علمــاء مــن أهــل الســنة ،وهــي قابلــة لألخــذ والــرد ،وتــدور
بــن الراجــح واملرجــوح ،لكــن قــد يتبــن ألهــل هــذا الشــأن
ردهــا بحســب مــا أداه إليــه اجتهادكــم
خطؤهــا ،فاخرتتــم ّ
اعتمــادا علــى آلياتــه .فتكونــون جمعتــم بــن األمريــن ،مــن
إيــراد املســائل الــي الخطــأ فيهــا بــن ،وهــي مخالفــة ملــا
عليــه أهــل الســنة والجماعــة ،وكذلــك املســائل الــي ظهــر
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لــه الصــواب فيهــا علــى مــا ذكــر ،وإن كان الخــاف فيهــا
معتــرا ،واإلشــكال أنــه كيــف يقــال فيهــا« :ليســت مــن
أصـ�ول الفقـ�ه» ،وهللا أعلـ�م.
 .3أم أنــه مــع االحتمــال األول ،أي :كونهــا مســائل دخيلــة
علــى أصــول الفقــه ،ومــن آثــار الفلســفة وعلــم الــكالم،
فيهــا مســائل أوردهــا علمــاء معتربيــن ،لكــن خالفهــم فيهــا
ضعيــف وغــر معتــر ،فيكــون يكــون إخراجهــا مــن أصــول
الفق��ه لذل��ك.؟
جواب اإلشكال األول:
أمــا سلســلة ليــس مــن أصــول الفقــه فهــي تشــمل كل مــا
ذكـ�رت وهـ�و التالـ�ي:
 الخطأ يف استعمال طريقة االستنباط. الخطأ يف إدخال ما ليس من األصول يف األصول. الخطــأ بحمــل األصــول علــى املذهــب العقــدي املخالــفألهـ�ل السـ�نة.
 الخطأ املنهجي يف االستدالل. الخطــأ باألخــذ بالقــول املرجــوح يف املســألة وتــركالراجح.انتهــى.
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اإلشكال الثاني:
قولكــم« :ليــس مــن أصــول الفقــه :الجمــود علــى ظاهــر
اللفــظ ،دون إعمــال معنــاه املــراد ،فاملقصــود عندهــم
بالظاهــر هــو املــراد مــن اللفــظ ،ال الجمــود علــى ظاهــر
اللفــظ دون معنــاه» .فقــد أشــكل علـ ّـي فهــم هــذا الــكالم
علــى وجــه ال لبــس فيــه ،وقــد يقــال :إن املقصــود بقولــه:
«عندهـ�م» أي عنـ�د أهـ�ل الحـ�ق مـ�ن األصوليـين.
جواب اإلشكال الثاني:
يقــرر الجمهــور أن األصــل األخــذ بظاهــر اللفــظ ،ويريدون
الظاهـ�ر املـ�راد ال مجـ�رد ظاهـ�ر اللفظ.
ّأمــا الظاهريــة فاملقــرر عندهــم :اتبــاع ظاهــر اللفــظ بــدون
مراعـ�اة معنـ�اه املـ�راد.
فحديــث« :والبكــر تســتأذن وإذنهــا صماتهــا»؛ قــال
الجمهــور :لــو صرحــت البكــر برغبتها بقولها ،اعترب ذلك.
وق��ال الظاهري��ة :ال يعت�بر قوله��ا بلس��انها ح�تى تصم��ت.
ولــو طلبــت كأس ـ ًا مــن الثالجــة؛ فالجمهــور :ال يتحقــق
عندهــم امتثــال هــذا األمــر إال بإحضــار كأس مملــوءة باملــاء.
بينمــا الظاهريــة يتحقــق عندهــم املــراد بمجــرد إحضــار
كأس ولـ�و فارغـ� ًا.
فهــذا يبــن أن الظاهــر عنــد الجمهــور هــو املــراد مــن
اللفــظ ال مجــرد اللفــظ .بينمــا الظاهريــة الظاهــر عندهــم
هـ�و اعتبـ�ار ظاهـ�ر اللفـ�ظ فقـ�ط.
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اإلشكال الثالث:

جواب اإلشكال الثالث:

قولكــم ليــس مــن أصــول الفقــه :عــدم التفريــق بــن األمــر
اإلرشــادي واألمــر التكليفــي .وضابــط األمــر اإلرشــادي أن
يتعلــق بتحصيــل مصلحــة دنيويــة لنفســه ،وال تعلــق لــه
بعبــادة و ال بأجــر أو ثــواب .مثــل األمــر بالتــداوي فيمــا لــم
يتيقــن أنــه يحفــظ النفــس ،واألمــر بالرتجــل غبــا ،واألمــر
بحــب الحبيــب هونــا ،وبغــض البغيــض هونــا ،وبلبــس
النعــل ،واألمــر بالحجامــة ،واألمــر بالتلبينــة ،ونحــو
ذلــك .ومــن ضبــط ذلــك انفتــح لــه يف فهــم كالم الســلف
الــيء الكثــر ،وســهل عليــه يف فهــم كالم الفقهــاء مــا كان
عســر ًا عليه ،بــإذن هللا .وســئلتم عــن هــذه املســألة حيــث
قــال الســائل :شــيخنا بــارك هللا فيــك :هــل لألمــر التكليفي
ضابــط مثــل األمــر اإلرشــادي؟ وممكــن تقريــب الصــورة
بمثــال بــارك هللا فيكــم؟ فأجبتــم -حفظكــم هللا :-األمــر
التكليفــي هــو الــذي يدخــل يف الخطــاب الشــريع بطلــب
الفعــل أو بطلــب الــرك فطلــب الفعــل علــى وجــه اإللــزام
هــو الواجــب وطلبــه علــى غــر وجــه اإللــزام هــو املســتحب
وطلــب الــرك علــى وجــه اإللــزام هــو الحــرام وطلــب الــرك
ال علــى وجــه اإللــزام هــو الكراهــة وهــذا ضابــط التكليــف.
اهـــ فلــم يتضــح لــي وجــه التفريــق بينهمــا ،وضابــط كل
منهمــا ،علــى وجــه يســعف يف تخريــج مســائل فرعيــة علــى
هــذه الضوابــط ،كبعــض األمثلــة الــي ذكرتــم وغريهــا،
وهللا أعلــم.

ّأمــا قضيــة الفــرق بــن األمــر اإلرشــادي واألمــر التكليفــي؛
فأقــول :قــد يصــدر مــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أمــر
ال يريــد بــه التعبــد وبيــان الرســالة ،إنمــا يريــد بــه إرشــاد
األمــة ملــا هــو خــر لهــا يف دنياهــا بحســب رأيــه مــن جهــة
أنــه بشــر صلــى هللا عليــه وســلم ،فمصلحــة هــذا النــوع مــن
األوامــر تعــود إلــى املســلم يف دنيــاه ،ولذلــك ال يرتتــب عليــه
أجــر أو ثــواب أو عقــاب مــن هــذه الجهــة .بخــاف األمــر
التكليفـ�ي فهـ�و عكسـ�ه.

كل هــذه األوامــر إرشــادية .فلــو تركهــا املســلم ال يأثــم ،و
ال يكــون مقصــر ًا ،وهــي تتعلــق بتحصيــل مصلحــة دنيويــة
تعـ�ود إليـ�ه إذا فعلهـ�ا .وهللا املوفـ�ق.
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مثاله:
اإلرشاد إلى شرب ألبان اإلبل وأبوالها.
اإلرشاد إلى تمر العجوة.
اإلرشاد استعمال الحبة السوداء.

أجوبة
إشكاالت
علمية
لفضيلة الشيخ أ.د.

اإلرشاد إلى االستكثار من النعال.
األمر بالحجامة.
األمر بالعود الهندي.

جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

