شرح كتاب األصول من علم األصول
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الدرس التاسع
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين،
وعلى من سار على دربه ،ومتسك بسنته إىل يوم الدين ،أما بعد...
يف هذا اللقاء -إن شاء هللا تعاىل -نُتمما قد بدأانه يف اللقاء املاضي وهو احلديث حول مبحث األمر ،وقد سبق معنا أن هذا

السنة قائمة عليه ،فهي أوامر ونواهي ،وقد سبق معنا أن
املبحث من أهم وأعظم املباحث يف أصول الفقه؛ ألن نصوص الكتاب و ُ
الشيخ -رمحة هللا عليه -يف مبحث األمر أشار إىل ست مسائل.
وحتدثنا يف اللقاء املاضي عن مخس مسائل ،وتوقفنا عند املسألة األخرية ،واملسألة األخرية هي القاعدة اليت أشار إليها الشيخ
رمحة هللا عليه -بقوله :ما ال يتم املأمور إال به.فهذه القاعدة :ما ال يتم املأمور إال به ،أشار الشيخ -رمحة هللا عليه-فيها إىل أن املأمور به يعين إذا أمرت الشريعة أبم ٍر ،سواءً
ٍ
مأمورا
كاهنذا األمر أمر إجياب ،أو أمر استحباب ،فإن هذا املأمور إذا كان يتوقف حصوله على وسيلة؛ فإن هذه الوسيلة تصبح ً
هبا ،يف الواجب تكون هذه الوسيلة واجبة ،ويف املستحب تكون هذه الوسيلة مستحبة.
وهذه القاعدة تُلحق بباب األمر؛ ألهنا تدل على ما يدل عليه األمر ،وهو الطلب ،فهذه قاعدة قائمة على الطلب ،وقد أشار
الشيخ -رمحة هللا عليه -إىل مثال للمأمور به على سبيل الوجوب ،ومثال للمأمور به على سبيل الندب ،فأمثلة املأمور به على
سبيل الوجوب:
أوًل :سرت العورة ،سواءً كان سرت العورة يف الصالة ،أو كان خارج الصالة ،فهي واجبة ،إال يف خارج الصالةعن الزوجة،
 أفسرت العورة يف الصالة ،وسرتها خارج الصالة عدا الزوجة أمر واجب ،إذا توقف هذا السرت للعورة على شراء ٍ
ثوب ساتر؛
ٌ
ملأمور به ،وكان هذا
أمر مباح ،لكنه هنا ملا كان وسيل ًة ٌ
كان الشراء واجبًا ،نالحظ أن الشراء شراء الثوب يف األصل ٌ
املأمور به واجبًا؛ كانت هذه الوسيلة واجبة.
 ٌمثال آخر :صالة اجلماعة يف املسجد للرجال واجبة ،والسعي املشي من البيت إىل املسجد هذه وسيلة ال يتم املأمور به
وهو هنا صالة اجلماعة إال هبذا السعي ،فكان هذا السعي واجبًا.
وأما أمثلة املأمور به على سبيل االستحباب:
فأول :التطيب للجمعة يف البدن والثوب ،كما أشار الشيخ -رمحة هللا عليه -إىل هذا املثال ،فإذا توقف هذا التطيب على
 أشرا هذا الطيب؛ كان هذا الشراء مستحبًا.
 ٌمثال آخر :الزايرة يف هللا مستحبة ،وال تتمإال ابلسعي إليها ،فيكون السعي إليها مستحبًا.

 ٌمثال اثلث :التسوك مستحب ،فإذا توقف حتصيل هذا املأمور به على شرا السواك؛ كان الشراء مستحبًا.
فرق بني قاعدتني قد تتشابه يف األلفاظ ،وختتلف يف املعىن:
وهنا أنبه إىل تنبيه مهم ،هناك ٌ
مور به" ،وقد بينا املراد
 القاعدة اًلوىل :ما أشار الشيخ -رمحة هللا عليه -إليها هنا وهي" :ما ال يتم املأمور إال به فهو مأ ٌهبذه القاعدة.

مأمورا به" ،فاألوىل ..القاعدة األوىل" :ما ال يتم املأمور إال به"؛ فهذا يكون
 القاعدة الثانية" :ما ال يتم األمر إال به فليس ًمأمور به ،وأما ما ال يتم األمر إال به ،فهذا ليس مبأمور به ،ويوضح هذه القاعدة الثانية ابملثال:
ٌ

3

الدرس التاسع

نصااب ،فهل جيب على املكلف أن يسعى يف مجع املال حىت يبلغ
 مثال ذلك :الزكاة ..الزكاة ال جتب إال إذا بلغ املال ًمأمورا به".
النصاب ليُخرج الزكاة؟ اجلواب :ال ،فهنا يطبق القاعدة "ما ال يتم األمر إال به فليس ً
 ٌأصال خارج عن قدرته.
مأمورا بذلك ،ألن ذلك ً
مثال آخر :صالة الظهر ال جتب إال بزوال الشمس ،فليس املكلف ً

مث قال الشيخ -رمحة هللا عليه -يف هناية هذا املبحث ،قال :وهذه القاعدة يف ضمن قاعدة أعم منها وهي :الوسائل هلا
أحكام املقاصد ،فوسائل املأمورات مأمور هبا ،ووسائل املنهيات منهي عنها.
ـــــــــــــ ــــــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـ
مأمور به" ،داخلة ومندرجة ضمن قاعدة أعم وهي" :أن
فهذه القاعدة اليت أشار إليها الشيخ" :ما ال يتم املأمور إال به فهو ٌ
الوسائل هلا أحكام املقاصد" ،وكانت أعممنها كما أشار الشيخ؛ ألهنا تشمل املأمورات وتشمل وسائل املنهيات.
وعلى هذا فنقول :وسيلة الواجب واجبة ،ووسيلة املندوب مندوبة ،ووسيلة املباح مباحة ،ووسيلة احملرم حمرمة ،ووسيلة املكروه
مكروهة.
هبذا نكون انتهينا من مبحث األمر ،وأييت معنا -إن شاء هللا تعاىل -احلديث حول مباحث أو املسائل املتعلقة مببحث النهي،
نسأل هللا -عز وجل -التوفيق والسداد ،وهللا تعاىل أعلم.

