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ئن   سابعا : اختالفهم يف النهي املطلق أي اخلايل عن القرا

ئن عن املجرد النهي أن إيل يذهب من – اجلمهور وهم –فمن الفقهاء   عنه املنهي حتريم يفيد القرا

ومنهم من ذهب إيل أنه مشرتك بني التحريك  0عيل كراهة املنهي عنه  يدل أنه إيل يذهب من ومنهم

( وتبعا لذلك خيتلف احلكم املستنبط 47والكراهة ، وداللته عيل أحدمها إنام تكون بالقرينة املصاحبة )

 0من نص مشتمل عيل هني مطلق 

 تقربوا الني إنه كان وال  ومن أمثلة النهي املطلق الدال عيل التحريم عند اجلمهور : قوله تعايل 

( فإن النهي هنا يدل عيل حتريم املنهي عنه ، وهو االقرتاب من الزنا كاخللوة  فاحشة وساء سبيال 

ة األجنبية واالختالط املرذول بني الرجال والنساء وخروج النساء متربجات كاشفات لعوراهتن  باملرأ

 0نفسه يكون أشد حرمة وَاكد  ونحو ذلك ، مما يثري الفتنة ويوقظ الشهوة فالزنا

وال تقتلوا النفس   تعايل قوله:  اجلمهور عند التحريم عيل الدال ايضا –ومن أمثلة النهي املطلق 

( فإن النهي هنا يدل حتريم املنهي عنه وهو قتل النفس املعصومة  التي حرم اهلل إال باحلق  

 (      00م بالباطلوال تأكلوا أموالكم بينك وكذلك قوله تعايل : 

 فإن النهي يدل كذلك عيل حتريم املنهي عنه عند اجلمهور وهو أكل مال الغري بدون حق 

ثامنا: اختالفهم بسبب أخذ بعضهم باإلرادة الظاهرة للمتعاقد واعتداد بعضهم اآلخر بالباعث 

 الدافع إيل التعاقد : 

الفريق الثاين املالكية واحلنابلة ومن العقود التي ومن الفريق األول أبو حنيفة ، والشافعية ، ومن 

( وبيع العنب ملن يعرصه  51( وبيع العينة )  51اختلف فيها الفقهاء نتيجة هلذا السبب زواج املحلل ) 

 0مخرا 

فأبو حنيفة ، والشافعية ، يذهبون إيل القول بصحة هذه العقود ، عمال باإلرادة الظاهرة للمتعاقد 

د قد استكمل أركانه واستويف رشوطه ، ومل يشتمل عيل أمر حمرم يف الظاهر ، حسب ما تدل فطاملا أن العق

عليه عبارة العاقدين ، فالعقد صحيح ، وال بالقصد املحظور الذي من أجله أقدم املتعاقد عيل العقد ، ما 

م الدنيوية تبني عيل دامت العبارة املنشئة للعقد غري مشتملة عيل ما يدل عليه أو يكشف عنه ، الن األحكا

الظاهر ، فالعقود كلها ال تؤخذ إال بام تنطق به عباراهتا من غري نظر إيل الينات خرية او غري خرية ، فإذا 
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كان العقد صحيحا بمقتيض ألفاظه وما اشرتط فيه ، وما اقرتن به فهو عقد صحيح من كل الوجوه من 

املحرمات ما دام العقد مل يقرتن بربا وال بشئ يفسده ) غري نظر إيل كونه ذريعة إيل الربا أو غري ذلك من 

( وأما املالكية ، واحلنابلة ، فيذهبون إيل القول ببطالن هذه العقود وأمثاهلا ، ألهنم ال يقفون عند  53

صيغة العقد ، وال يكتفون بام تدل عليه عبارات العاقدين ، بل يعتدون بالباعث الدافع عيل التعاقد فإن 

 الزواج من القصد كان لو كام –قد قصد به الوصول إيل املحرم وحتقيق أمر مل يرشعه اهلل تعايل  كان العقد

 حيكم العقد هذا فإن – ذلك ونحو الربا إيل الوصول البيع من والقصد ، ملطلقها ثالثا املطلقة إحالل

ئن بواسطة وذلك ، املرشوع غري الباعث وظهر املحرم القصد ثبت إذا ببطالنه التي تصاحب  القرا

التعاقد ، عيل أساس أن اإلرادة الظاهرة ال تعرب عن اإلرادة الباطنة فاإلرادة الباطنة هنا ال تصلح إلنشاء 

العقد ألهنا تضمنت قصدا حمرما ، وكان الباعث عليها غري مرشوع ولو أن هذا القصد قد ظهر يف عبارة 

ئن املصاحبة للعقد عيل وجود هذا القصد  العاقدين حلكمنا ببطالن العقد ، فكذلك احلال إذا قمنا القرا

( ورأي املالكية واحلنابلة ، يتفق مع القاعدة الرشعية التي تقول : )) إن العربة يف  54غري املرشوع ) 

العقود للمقاصد واملعاين اللالفاظ واملباين (( فام دام القصد من التعاقد غري مرشوع ، وتوصلنا إيل معرفة 

- اهلل رمحه –ق القران املصاحبة للتعاقد فينبغي القول ببطالن العقد يقول ابن القيم ذلك القصد عن طري

 لو ما وكل فاسدا قصدا هبا يقصد مل إذا إال أحكامها وحصول حلها يف كافية غري العقود صور إن: )) 

ما كان العقد يف رشطه م فقصده فاسدا حرا  (((         55) حرا

 ناقض فقد له رشعت ما غري الرشيعة تكاليف يف ابتغي من كل: )) - اهلل رمحه –ويقول الشاطبي 

)  باطل فعمله له ترشع مل ما التكاليف يف ابتغي فمن ، باطل املناقضة يف فعمله ناقضها من وكل الرشيعة

56  ))  )0 

 0ط األحكام من النصوص تاسعا : اختالفهم يف بعض املبادئ اللغوية التي يتوقف عليها استنبا

 ومن ذلك :  

 احلنفية مجهور ذهب كام –(  إذا مل خيصص ، هل هي داللة قطعية  57) أ ( اختالفهم يف داللة العام ) 

 0 ؟ الفقهاء مجهور ذهب كام ظنية داللة أو –
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 كور1للمذ خمالفا عنه املسكوت يكون حيث وهو –) ب ( اختالفهم يف االحتجاج بمفهوم املخالفة 

 من الرشعية النصوص يف –(  58يف احلكم إثباتا ونفيا فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم املنطوق به ) 

 :  وسنة قراَن

فذهب مجهور الفقهاء إيل أن مفهوم املخالفة حجة يف النصوص الرشعية فإذا ُقيد احلكم يف النص 

د به احلكم ، وتنتفي حجيته الرشعي بوصف ، أو رشط أو غاية أو عدد فإنه يكون حجة بالقيد الذي ُقي

 0ويثبت نقيض احلكم إذا انتفي القيد 

وذهب احلنفية إيل أن مفهوم املخالفة ليس حجة يف النصوص الرشعية فإذا قيد احلكم يف النص 

الرشعي بصفة أو رشط أو غاية أو عدد فأنه ال يكون حجة إال يف الواقعة التي ورد احلكم فيها مقيدا هبذا 

ها من الوقائع التي انتفي فيها القيد فال يكون حجة فيها عن طريق إثبات نقيض احلكم القيد وأما غري

املقيد ، بل يكون النص ساكتا عن بيان حكمها ، وحينئذ يبحث عن حكم هلا وذلك بطريق النظر يف 

 0األدلة الرشعية والتي من بينها : أن األصل يف األشياء اإلباحة حتي يرد دليل التحريم 


