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 (1)مقدمات يف دراسة الفقه 

 املقدمة األول 

الرشيعة كلها بفي باب االعتقاد والسلوك أي إن فهم السلف حجة يف  

ُسوَل ِمْن َبْعِد َما }التعبد واملعامالت والفقه كام قال تعاىل:   َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ

َدى َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنََِّي ُنَولِِّه َما َتَولَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت  َ َلُه اْْلُ َتَبَّيَّ

عام يف اتباع غري سبيلهم يف   ،{َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِّيَ }  :قوله،  {َمِصًْيا

 .االعتقاد والفقه وغري ذلك من الدين

اْهَتَدْوا}وقوله تعاىل   َفَقِد  بِِه  آَمنُْتْم  َما  بِِمْثِل  آَمنُوا  يف كل ما    عامٌ   ،{َفإِْن 

 .قه وغري ذلك من الدينيؤَمُن به مما جاء الل به يف االعتقاد والف

 :ويتفرع عن هذا عدة أمور

األول اإلمجاع  :األمر  هو   ،حجية  اإلمجاع  معنى  فقهاء  ))  :ألن  اتفاق 

وأول من يدخل يف فقهاء   . ((ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم عىل حكم رشعي بعد وفاة النبي  

   .وسيأيت الكالم عىل اإلمجاع ،اإلسالم: السلف والتابعون هلم بإحسان 

 

، وما بني يديك  بعد صالة الفجر   1431ربيع األول //13كان ابتداء الرشح يوم السبت    _  ( 1)

 إمالء للدرس وهو مل يراجع. 
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أن أقوال الصحابة حجة برشوطه كام سيأيت فإن أول من   :األمر الثاين

 الصحابة.  ،{َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِّيَ }يدخل يف قوله 

الثالث  قول    :األمر  إحداث  جواز  الدينعدم  يف  الدين    ،جديد  ومن 

 الفقه وهذا اإلحداث له صور ثالثة: 

 أن يأيت بقول جديد مل ُيَسبق إليه. :الصورة األول

 . اثالثً  أن خيتلف العلامء عىل قولني فيحدث قواًل  :الصورة الثانية

ق ال    :الصورة الثالثة أن خيتلف العلامء عىل قولني فيأيت بقول ثالث ملفَّ

 . ابل يأخذ من كل قوٍل جزءً  ايرفع القولني مجيعً 

 . كل هذه الصور الثالثة داخلة يف إحداث قول جديد
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 املقدمة الثانية 

 حجية اإلمجاع 

 : األدلة كثرية عىل حجية اإلمجاع

وجه الداللة من  ،  {َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املُْْؤِمنَِّيَ }  :ذلك قوله تعاىلمن    _1

اآلية أن الل علَّق الذم عىل خمالفة سبيل املؤمنني فدل هذا عىل وجوب اتباع  

وذلك أنه إذا مل ُيعرف يف املسألة إال قول واحد ألهل   ،سبيلهم وهو اإلمجاع

 . بيل املؤمننيالعلم من الصحابة ومن بعدهم فهذا هو س

تعاىل  _2 قوله  الثاين  اَّللَِّ  }  :الدليل  إَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  ََشْ يِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِْن 

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخرِ  أن العلامء إذا   :وجه الداللة  ،{َوالرَّ

فإهنم يبحثون    بخالف ما إذا اختلفوا  ،مل يتنازعوا فهو حجة جيب العمل هبا 

 . عن الدليل

وقعمسألة:   ما  متى  حجة  كان   ،اإلمجاع  أو  خالف  بعد  وقع  سواء 

ألن األدلة ذكرت حجية اإلمجاع ومل تفرق بني إمجاع قبله   ،اخلالف بعده

 خالف أو إمجاع بعده خالف.

   :اإلمجاع نوعان مسألة: 
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 .إمجاع قطعي :النوع األول

 .إمجاع ظني :النوع الثاين

القطعيأما   مبنيً :  فهو  اإلمجاع  كان  نص  اما  تعاىل:   ، ظاهر  عىل  كقوله 

اَلةَ }  . فأمجع العلامء عىل وجوب الصالة ،{َوَأقِيُموا الصَّ

الظني اإلمجاع  والتتبع  :فهو   أما  االستقراء  عىل  القائم  فإذا    ، اإلمجاع 

فإن األصل   االطالع وكان العاملم واسع    ااستقرأ عاملٌ مسألًة فحكى إمجاعً 

أي هو إمجاع    باإلمجاع الظنيوهذا هو املسمى    ،صحة ما حكاه من اإلمجاع

والظن الغالب حجة يف الرشيعة يف باب االعتقاد   ،من باب الظن الغالب

 . للمتكلمَّي يف باب االعتقاد اوالفقه خالفً 

استقراء    :مسألة صاحب  عامل  حكى  قدامة    _إذا  وابن  املنذر  كابن 

فاألصل قبول إمجاعه حتى   اإمجاعً   _  أول كاإلمام أمحدوالنووي ومن باب  

خرمه اإلمجاع   ،يتبني  زعم  يف  تتعجل  فال  خالف  عامل  عىل  وقفت  إذا  ثم 

 . ألنه قد يكون بعد انعقاد اإلمجاع اخمرومً 

قول داود الظاهري ومن تبعه بجواز مس القرآن ملن عليه حدث   كمثل 

فإن أول من خالف وقال بجواز مس القرآن ملن عليه حدث أصغر   ،أصغر
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فعليه خالف داود بعد إمجاع فال   ،كام أفاده ابن قدامة  .داود الظاهري  :هو

 .ُيعتدُّ به

  ا عقدً من النظر فيمن خالف اإلمجاع فقد يكون اإلمجاع من  اوالبد أيًض 

 .بعد خالف

كام اختلف التابعون يف اخلروج عىل السلطان الفاسق ثم انعقد اإلمجاع  

 .كام أفاده النووي والقايض عياض وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حجر

   :ومن أمثلة ذلك

كان فيه خالف كام أشار للخالف   ،مجاع الرجل زوجته من غْي إنزال

 . كام يدل عليه كالم ابن املنذرثم انعقد اإلمجاع  (صحيحه)البخاري يف 

إن لدليل اإلمجاع مزية عىل بقية األدلة وهذه املزية أنه ال يكون   :مسألة

وابن قدامة   (املستصفى)  نصَّ عىل ذلك الغزايل يف   (( قطعي الداللة))إال  

يف  )الروضة(  يف   تيمية  مل    ،(لفتاوىا)وابن  التي  االعتقاد  مسائل  لذلك 

 .خيتلف فيها أهل السنة قطعية يف داللتها ومن ها هنا مل يُسغ اخلالف فيها 
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ما من إمجاع إال وهو مستند إىل نص ومل خيالف يف ذلك إال فرقة    :مسألة

لكن ال يشرتط يف االحتجاج باإلمجاع أن يعرف   ،شاذة كام قاله اآلمدي

 . مستنده وإنام يكفي ثبوت اإلمجاع فإن عرفنا مستنده كان أكمل

وتبعه من   أول من خالف يف حجية اإلمجاع هو النظام املعتزيل  :مسألة

جامع بيان )وابن عبد الرب يف    ( روضة الناظر)كام أفاده ابن قدامة يف    ،تبعه

أخط  (،العلم وفضله أهل   اكبريً   اأ خطً وقد  إمام  أمحد  اإلمام  أن  من ظن 

السنة ال يرى حجية اإلمجاع وذلك أنه رمحه الل حكى اإلمجاع يف مسائل 

 :كثرية

 . كام حكى اإلمجاع عىل أن الدم نجس

 . وحكى اإلمجاع عىل أن أطفال املؤمنني يف اجلنة

 . وحكى اإلمجاع عىل أن امليت ينتفع ببعض أعامل احلي

 الخ  .اإلمجاع عىل أن االعتكاف سنةوحكى 

من ادعى اإلمجاع فهو   "  :بامذا توجه كلمة اإلمام أمحد ملا قال  فإن قيل 

ما ذكره بعض احلنابلة من أن هذا   ،أحسن ما حُتمل عليه  :فيقال  "  كاذب

َل وحكى اإلمجاع  حممول عىل من ليس أهاًل  وهذا   ،حلكاية اإلمجاع فتعجَّ
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وهو أحد توجيهات أيب يعىل يف  (أعالم املوقعَّي)ظاهر كالم ابن القيم يف  

 . (العدة)كتاب 
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 املقدمة الثالثة

 حجيَّة مذهب الصحايب 

حجة  الصحايب  عىل   مذهب  يدل  اإلمجاع  حجية  عىل  يدل  دليل  وكل 

مرشوط  الصحايب  مذهب  بحجية  القول  إذ  الصحايب  مذهب  حجية 

   :برشطني

 .من كتاب أو سنة اخيالف نًص  أاّل  :الرشط األول 

 .خيالفه صحايب آخر أاّل  :الرشط الثاين 

 .وهذان الرشطان جممٌع عليهام

آخر فإن قوله يكون حجة ألنه صورة   ا فإذا مل خيالف الصحايبُّ صحابيً 

ستة   (أعالم املوقعَّي)وقد ذكر اإلمام ابن القيم يف كتابه    ،من صور اإلمجاع

 . عىل حجية قول الصحايب دلياًل  وأربعَّي

له    اليس خمالفً   أمما ُيشكل هل هذا القول خمالف للنص    اكثريً   :مسألة

 ؟ وإنام هم من بيان النص كتخصيص العام وتقييد املطلق وتبيني املجمل
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يف التفريق بني املخالفة التي ليست من البيان واملخالفة التي  والضابط  

أن ينظر هل خالف هذا الصحايب صحايب   بيان النص وتفسريه هو:  هي من

  ؟آخر أو ال

من  فهذا  آخر  صحايب  خيالفه  مل  وبيانه  فإن  النص  يكون    ،تفسري  كأن 

أفاد هذا الضابط ابن القيم   ،ملجمل  املطلق أو تبيينً العام أو تقييدً   اختصيًص 

واستدل عىل هذا الضابط بقوله   ( أعالم املوقعَّي) يف كتابه    –رمحه الل    –

َعنم }  :تعاىل َوَتنَْهْوَن  بماملَْْعُروفم  َتْأُمُروَن  لملنَّاسم  َجْت  ُأْخرم ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  ُكنُْتْم 

للنص من كل وجه   اأنه لو كان قول الصحايب خمالفً   :وجه الداللة  ،{املُْنَْكرم 

تعبدً  أن    الكان  فالبد  الوجه  منكر من هذا  الل وهذا  يريد  ما  لل بخالف 

حابة وحمال أن ُينقل القول املنكر دون القول يوجد من ينكر عليه من الص

  .املعروف

 : أمثلة

 :وعىل هذا التأصيل أمثلة كثرية

 :قال   ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف الصحيحني عن عائشة ريض الل عنها أنه    :املثال األول 

وليه  ،من مات وعليه صيام   " بن عباس   "  صام عنه  وثبت عن عبد الل 

ريض الل عنهام أنه خصصه بصيام النذر وعموم النص يقتيض أن يكون  
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به وهذا   ا لكن ملّا أفتى ابن عباس بأنه يف صيام النذر صار خاًص   ، لكل صيام

 . من ختصيص الصحايب للنص العام

الثاين ِمنُْكْم  }قال الل عز وجل:    :املثال  َكاَن  َسَفٍر  َفَمْن  َعىَل  َأْو  َمِريًضا 

اٍم ُأَخرَ  ٌة ِمْن َأيَّ ر  يقيض فقط من غْي إطعامظاهر هذه اآلية أنه  ،{َفِعدَّ لو أخَّ

وقد ذهب مجع من الصحابة  ،القضاء إىل رمضان الذي بعده من غري عذر

ثبت عند   ،إىل أنه إذا أخره إىل رمضان الذي بعده من غري عذر فإنه يطعم

 . هريرة وغريهالدارقطني عن أيب 

ط   :املثال الثالث  ط وال غري املفرِّ ظاهر اآلية السابقة أنه ال يفرق بني املفرِّ

ر القضاء إىل رمضان اآلخر وثبت التفريق بينهام عن أيب هريرة   ،يف الذي أخَّ

عنه الل  الصحايب   ،ريض  قول  والثالث  الثاين  أي  املثالني  هذين  كال  ويف 

 .خصص العام

الرابع التطوع كيوم االثنني واخلميس  استح  :املثال  بت الرشيعة صيام 

يكون بقي عليه   أاّل   وظاهر النصوص مل تشرتط  ،ويوم عاشوراء وعرفة

وثبت عن أيب هريرة ريض الل عنه كام عند عبد الرزاق   ،يشء من الفرض

وعليه فرض   فعليه ال يصح أن يصوم نفاًل   ،"  ابدأ بام فرض اَّلل  "  :أنه قال

ه  .مل يقضم
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اخلامس الوضوء  : املثال  نواقض  والسنة  القرآن  يف   ،بنيَّ  يذكر  مل  ومما 

لكن أفتى   ،أن خروج الدم الكثْي وكذا القيء الكثْي ناقض  :القرآن والسنة

 .كابن عمر ريض الل عنهام وغريه ملسو هيلع هللا ىلصبذلك صحابة رسول الل 

ومل    ،ض الوضوءبينت األدلة من الكتاب والسنة نواق  :املثال السادس

وقد ثبت عن عبد الل بن عباس   ،تغسيل امليتتذكر من نواقض الوضوء  

ل  غسَّ من  عىل  الوضوء  أوجب  أنه  الرزاق  عبد  عند  كام  عنهام  الل  ريض 

  ."ليس له خمالف  ": (املغني)قال ابن قدامة يف   ،امليت

ثبت يف الصحيحني عن عبد الل بن عباس ريض الل عنهام   :املثال السابع

هنَّ ْلنَّ وملن أتى عليهنَّ من   "  :ملا ذكر املواقيت األربعة قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

مفهوم املخالفة من هذا النص أن    "  غْي أهلهنَّ ممن أراد احلج أو العمرة

د احلج أو العمرة فإنه يدخل حالاًل  ن غري م  من أراد دخول احلرم ومل ُيرم

لكن ثبت عن عبد الل بن عباس ريض الل عنهام كام عند الشافعي   ،إحرام

م  أنه كان َيُرّد من أراد أن يدخل احلرم ولو كان حالاًل   :وغريه قال   . غري حُمرم

  " وليس البن عباس خمالف " :" رشح العمدة "ابن تيمية يف 

  :فعىل هذا يقال: إنه ليس للحديث مفهوم خمالفة ألمرين



 

12 

أن هذا املفهوم خرج خمرج الغالب وقد أمجع العلامء عىل   :األمر األول

كام ذكر هذا اإلمجاع شيخ اإلسالم  ما خرج خمرج الغالب فال مفهوم لهأن 

 ابن تيمية. 

أن هذا املفهوم يف حديث ابن عباس خمالف للمنطوق من   : األمر الثاين

م امل ،قول ابن عباس  .نطوقوإذا عارض املنطوق املفهوم ُقدِّ

قال النبي    ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة    :املثال الثامن

ظاهر هذا   "  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء  "  :ملسو هيلع هللا ىلص

 :النص أنه للتحريم لكن ثبت عند ابن أيب شيبة عن الرباء بن عازب  

فدل هذا عىل  .أنه استيقظ من النوم فغمس يده يف موضئته قبل أن يغسلها

 . أن النهي ليس للتحريم

أمجع العلامء عىل أن استقبال القبلة بالبدن رشط لصحة   :املثال التاسع

َرامِ }الصالة قال تعاىل:   ويف الصحيحني   ،{َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر املَْْسِجِد احْلَ

إذا قمت إل الصالة فأسبغ الوضوء   "  :ملسو هيلع هللا ىلصقال    من حديث أيب هريرة  

فقد دلت اآلية واحلديث عىل أن من مل   ،احلديث  "  بلة فكربثم استقبل الق

أنه   :وثبت عن ابن عمر ريض الل عنهام  ،يستقبل القبلة ببدنه بطلت صالته

 .أرعف يف الصالة ثم خرج وتوضأ ثم رجع وبنى عىل صالته ومل يتكلم 
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أبو "  وليس البن عمر خمالف  "  :قال الطحاوي . وإىل هذا القول ذهب 

 يف رواية. حنيفة وأمحد 

ولقائل أن يقول إننا إذا جعلنا قول الصحايب حجة فقد جعلناه    :مسألة

 ،والزم هذا أنه ال خيطئ   ،بمنزلة الكتاب والسنة أي أنه مصدر معصوم

ولو   اوقد تقرر أن الصحايب قد خيالفه صحايب آخر فيكون أحدمها خمطئً 

 ، للحق وملا اختلف الصحابة اخمالفً  ملا قال قواًل   اكان الصحايب معصومً 

أقوى من  حجة   وهذا  ليس  الصحايب  قول  بأن  القائلون  به  متسك  ما 

 .وكثْي منهم من املتكلمَّي

يقال أن  القول بحجية مذهب الصحايب ليس    :واجلواب عىل هذا  إن 

معناه أنه حجة لذاته فليس قول الصحايب حجة لذاته وإنام ملا انضاف إليه 

نقل  صور  من  صورة  هو  آخر  صحايب  فيه  خيالفه  مل  الذي  قوله  أن  من 

أفاد هذا   .إمجاعهم فرجعت احلجية إىل إمجاعهم ال إىل ذواهتم وأفرادهم

كتابه   يف  القيم  ابن  املوقعَّيأعال)اإلمام  وعىل   (م  حزم  ابن  عىل  ردٌّ  وهو 

 .بعض املتكلمني كالغزايل

حجية قول الصحايب من الظن الغالب وهو متفاوت يف قوته لكن    :تنبيه

 . أقله أقل الظن الغالب وقد يصل إىل درجة القطع بحسب القرائن
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إذا اختلف الصحابة يف مسألة عىل قولني أو أكثر فنرجح بني    :مسألة

أقواهلم بأن نأخذ األشبه بالكتاب والسنة والقياس الصحيح فإن احلق يف 

مع   ،ذكر هذا الشافعي واإلمام أمحدأحد أقواهلم وال يتعداهم إىل غريهم  

ذا إذا التنبه إىل أن اخلالف بينهم قليل فاألصل يف أقواهلم أهنا غري خمتلفة ل

من  أوىل  هو  خالف  بينهم  يكون  ال  بأن  أقواهلم  بني  جتمع  أن  استطعت 

وأشار إليه ابن   (رشح العمدة)أفاد هذا ابن تيمية يف    .إثبات اخلالف بينهم

 (. املغني) :قدامة يف

 أمثلة عىل اختالف الصحايب:  

األول يف    :املثال  الصحابة  الذهب اختلف  من  املستعمل  احليل  زكاة 

املستعمل   والفضة احلل  يف  زكاة  ال  أنه  إىل  الصحابة  من  مخسة  فذهب 

كعائشة وأسامء وأنس وجابر وابن عمر وخالف اثنان من الصحابة ومها 

العاص ريض الل عنهم مجيعً   اعبد الل بن عباس وعبد الل بن عمرو بن 

 . فالبد من الرتجيح بني هذين القولني

وذلك أن    ،هو قول اخلمسة  –والل أعلم    –  واألشبه بالكتاب والسنة

دَّ لالستعامل والُقنْية ال زكاة فيه كدابَّة   :هدي الرشيعة وطريقتها أن ما ُأعم

وهكذا ومنزله  هريرة    ، الرجل  أيب  حديث  من  الصحيحني  قال   ويف 
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واحلل املستعمل   ،"  ليس عىل املسلم يف عبده وفرسه صدقة  "  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 .كىهو من جنس ما اختذ للقنية فعليه ال يز

 :عىل قولني صالة الرواتب يف السفراختلف الصحابة يف  :املثال الثاين

وهذا    ،سواء راتبة الليل أو النهار  اتصىل الرواتب مطلقً   :القول األول

 وغريه.  قول مجاهري الصحابة كابن عباس 

تصىل راتبة الليل دون راتبة النهار وهذا قول عبد الل بن   :القول الثاين 

 .عمر 

يف السفر   اواألشبه بالسنة هو القول بأهنا ُتصىلَّ راتبة الليل والنهار مطلقً 

وثبت   ،ألنه عىل قول عبد الل بن عمر ال تصىل راتبة الفجر ألهنا بالنهار

 صحيح مسلم  "أنه صالها يف سفر كام يف حديث أيب قتادة يف    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  

يف    " هريرة  أيب  مسلم  "وحديث  صالة    ، "  صحيح  السنة  تكون  فعليه 

 .وعىل هذا أئمة املذاهب األربعةيف السفر  االرواتب مطلقً 

بعد   ُُمَدٌث  قول  الرواتب  بقية  دون  الفجر  راتبة  تصىل  بأهنا  والقول 

 . الصحابة
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الثالث  عند  ا  :املثال  الصحابة  القبلة ختلف  استقبال  يف  احلاجة  قضاء 

 : عنهم قوالن اوالذي رأيته ثابتً  ،واستدبارها

أن االستقبال واالستدبار ال جيوز يف البنيان والصحراء    :القول األول

 . كام هو قول أيب أيوب األنصاري 

أنه جائز يف البنيان دون الصحراء كام هو قول عبد الل بن   :القول الثاين 

ألنه ثبت عن النبي  واألشبه بالسنة هو قول عبد الل بن عمر  ،عمر 

 . أنه بال مستدبر القبلة يف البنيان  ملسو هيلع هللا ىلص

  – أما من فرق بَّي االستقبال واالستدبار إل آخر األقوال الثامنية فهي  

 . ُمدثة بعد الصحابة –فيام رأيت 

إذا اختلف الصحابة ومل نقف عىل دليل يرجح قول أحدهم فإنه   :مسألة

إذا كان يف أحد املختلفني أحد من اخللفاء الراشدين فإن قول أحد اخللفاء 

م عىل قول بقية الصحابة ملا ثبت عند اخلمسة إال النسائي   ،الراشدين مقدَّ

عليكم بسنتي    "  :ملسو هيلع هللا ىلصي  قال النب  :قال  من حديث العرباض بن سارية  

وقول أيب بكر   "  وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

ملا ثبت   ،وعمر ريض الل عنهام مقدم عىل قول عثامن وعل ريض الل عنهام

إن   "  : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي    :قال  دة  من حديث أيب قتا  "  صحيح مسلم   "يف  
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ذكر هذا التفصيل اإلمام ابن القيم   ،"  يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا

كتابه   املوقعَّي)يف  نحوً   ،(أعالم  كتابه   اوذكر  يف  رجب  ابن  اإلمام  منه 

ونص اإلمام الشافعي واإلمام أمحد عىل تقديم   ،(جامع العلوم واحلكم)

 .قول اخللفاء الراشدين عىل غريهم

   :أمثلة

للقران  اختلف الصحابة عىل قولني يف  :املثال األول  من    قراءة اجلنب 

 ( صحيح البخاري)حفظه بدون مس فذهب ابن عباس كام هو معلق يف  

وخالفه  " ال بأس للجنب أن يقرأ القرآن " :إىل أن اجلنب يقرأ القرآن قال

 ، صحيح  بإسناد  (اخلالفيات)كام عند البيهقي يف كتابه    عمر بن اخلطاب  

كام خرجه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح   وهذا قول عل بن أيب طالب  

 . " أما اجلنب فال ولو آية " :قال

املسألة هذه  يف  اخللفاء   والصواب  بعض  قول  ألنه  اجلنب  قراءة  عدم 

 الراشدين.

 :قتل الساحراختلف الصحابة عىل قولني يف  :املثال الثاين
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من غري استتابة وهذا قول عمر   اأن الساحر يقتل مطلقً   :القول األول

كام   ،وهو قول جندب اخلري    (األموال)كام خرجه أبو عبيد يف كتاب  

 .وهو قول حفصة (التاريخ الكبْي)رواه البخاري يف 

أن الساحر ال يقتل وَنَسَب الشافعيُّ هذا القول إىل عائشة  :القول الثاين

 .كام أخرجه عبد الرزاق ،ريض الل عنها وأرضاها

عمر    والصواب  قول  هذا  ألن  استتابة  غْي  من  يقتل  من   أنه  وهو 

 اخللفاء الراشدين. 

فإنه إذا كان    اعتبار أقوال وأفهام التابعَّيمن اعتبار فهم السلف    :فائدة

م قوهلم واحُتجَّ به ُ،أرفع ما يف الباب قول التابعني ويدل عىل هذا صنيع   ،قدِّ

اإلمام أمحد يف الفقه يف مسائل كثرية وقد نقل األثرم عن اإلمام أمحد أنه 

ج عن أقوال التابعني، نقله ابن إذا مل يكن يف املسألة أقوال للصحابة مل خير 

قلت يف هذه   "  :اجلوزي يف مناقب اإلمام أمحد. وقد قال اإلمام الشافعي

أي االحتجاج   _ونسب اإلمام ابن القيم هذا القول    ،"  لعطاء  ااملسألة تقليًد 

القرآن   تفسري  يف  التابعني  أمحد  _بفهم  الشافعي واإلمام  اإلمام  قال   ،إىل 

 (: 593/ 1الدارمي يف نقضه عىل املرييس )
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من    أاّل   فأما للناس  ألزم  وأقاويلهم  فيه.  شك  ال  أثر  فإنه  أثرا  يكون 

تعاىل الل  ألن  وأصحابه؛  يوسف  أيب  كتابه أقاويل  يف  التابعني  عىل  أثنى   

اتبعوهم  }فقال:   والذين  واألنصار  املهاجرين  من  األولون  والسابقون 

فشهد باتباع الصحابة، واستيجاب   {بإحسان ريض الل عنهم ورضوا عنه

باتباعهم أصحاب حممد   . واجتمعت الكلمة ملسو هيلع هللا ىلصالرضوان من الل تعاىل 

لوا يأثرون عنهم باألسانيد من مجيع املسلمني أن سموهم التابعني، ومل يزا

كام يأثرون عن الصحابة وحيتجون هبم يف أمر دينهم ويرون آراءهم ألزم 

، حتى لقد قال أبو   ملسو هيلع هللا ىلصمن آراء من بعدهم، لالسم تابعي أصحاب حممد  

فقال:   "وال تفت الناس برأيك"سلمة بن عبد الرمحن للحسن البرصي:  

 ا.هـ "رأينا هلم خري من آرائهم ألنفسهم"

صحيح وال  قول  خالف  بينهم  ُيعلم  مل  إذا  التابعني  قول  بحجية  قول 

كل دليل   اوأيًض   ،وذلك أن كل دليل يدل عىل حجية اإلمجاع يدل عىل هذا

يدل عىل هذا أن   ،يدل عىل عدم إحداث قول جديد  أراد  أن من  وذلك 

يطالب  الدين  أو غريها من مسائل  فقهية  التابعني يف مسألة  خيالف قول 

لفه فيام اختاره من قول خمالف هلذا التابعي فإنه إن مل ُيثبمت بالسلف أي بس

ومما يدل عىل عدم جواز اإلحداث يف الدين هو   ،ذلك وقع يف قول حُمَدث
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وكذا كل دليل يدل عىل حرمة اإلحداث    ،كل دليل يدل عىل حجية اإلمجاع

وقد استدل شيُخ اإلسالم ابن تيمية عىل عدم جواز اإلحداث    ،يف الدين

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي    :الدين بام يف الصحيحني عن عائشة ريض الل عنها قالتيف  

 ." من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "

   :أمثلة

قوله    املثال األول: أن تفسري  إىل  بن جرب رمحه الل  ذهب اإلمام جماهد 

َُمُْموًدا}  :تعاىل َمَقاًما  َربَُّك  َيْبَعَثَك  َأْن  هو  : قال  ،{َعَسى  املحمود   : املقام 

وقد صحح هذا األثر اإلمام ابن تيمية   .معه عىل العرش  إقعاد اَّلل نبيه  

 ( العرش)والذهبي يف كتاب    ،(درء تعارض العقل والنقل )كام يف كتاب  

  .هو ثابت عن جماهد بال شك :بل قالوا

وصنيع األئمة يدل عىل تصحيحهم هلذا األثر كاإلمام أمحد وابنه عبد  

 .الل وغريمها

السنة   أئمة  من  بعدهم  من  وال  التابعني  من  خمالف  له  ليس  وجماهد 

يكون    ، األولني فعليه  السنة  أئمة  كام حكى اإلمجاع مجٌع من األولني من 

 قول جماهد حجة. 
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الل    :تنبيه رسول  بإقعاد  املحمود  املقام  جماهد  عىل    ملسو هيلع هللا ىلصتفسري  ربه  مع 

املقام املحمود بالشفاعة إذ هو يشفع   ملسو هيلع هللا ىلصالعرش ال ينايف تفسري رسول الل  

كام يستفاد من كالم   ملسو هيلع هللا ىلصويقعد عىل العرش فيقعد عىل العرش ثم يشفع  

 .( فتاواه)ومن كالم الشيخ حممد بن إبراهيم يف    ،ابن جرير أنه ال تنايف بينهام

الة يف الوضوء كام ثبت عند دلت السنة عىل اشرتاط املوا  :املثال الثاين

بن معدان عن بعض أصحاب   من حديث خالد  داود  وأيب  أمحد  اإلمام 

يصيل ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء  رأى رجاًل " ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 "أن يعيد الوضوء والصالة  ملسو هيلع هللا ىلص فأمره النبي 

 : تنازع العلامء يف مقدار هذه املواالة

 .بالعرفمنهم من قال إهنا تقدر -1

وهو   "  جيف العضو الذي قبله  أاّل   "ومنهم من قال إهنا تقدر بمقدار  -2

 . -رمحه الل–الصواب ألنه قول قتادة 

هو    :مسألة الذي  األصل  هذا  يف  والسلف  ضُعَف  الصحابة  فهم 

 : طائفتان 
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األول  الرأي  :الطائفة  أيب    أهل  بن  محاد  عىل  اإلطالق  هذا  واشتهر 

وضْعُف أهل الرأي يف هذا الباب    ،اسليامن وأيب حنيفة وعىل احلنفية عمومً 

 .بسبب جهلهم باآلثار فتوسعوا يف القول بالرأي 

 : والرأي قسامن

األول الكتاب    ،رأي مذموم  :القسم  من  للدليل  املخالف  الرأي  وهو 

 ..الخ  . والسنة أو فهم السلف

الرأي املحمود وهو الرأي الذي يؤيد الرشع من الكتاب   :القسم الثاين

دليل  فيها  ليس  التي  واملسائل  النوازل  يف  يقال  الذي  الرأي  أو  والسنة 

هذا ملخص ما أفاده    ،منصوص من الكتاب والسنة أو غريها من األدلة

 (.بيان الدليل يف بطالن التحليل )تيمية يف كتابه  ابن

الثانية املدرسة  :الطائفة  هذا  وإمام  الظاهر  أهل  عل   :وهم  بن  داود 

 (املحىل)وأكثر وأقوى من أشهرها ابن حزم ال سيام يف كتابه    ،الظاهري

األحكام)وكتابه   منها يف   ،(أصول  التحذير  السلف  املدرسة شدد  وهذه 

إال أن خطأهم يف االعتقاد ال   ،الفقه ثم يف االعتقاد عىل داود وابن حزم

باب   يف  هو  أخطائها  وأساس  أفراد  أخطاء  فهو  الظاهرية  املدرسة  متثله 
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من   ،الفقه حذروا  كام  الباب  هذا  يف  الظاهرية  من  حذروا  والسلف 

 أصحاب الرأي املذموم  

 

 

 : وحتذير السلف منهم يرجع إل أمور

األول املعاين  :األمر  يف  النظر  وعدم  الظاهر  عىل  هبذا   ،اجلمود  وهم 

تبعً  املقصود  قصدً   اجعلوا  للمعاين   ، اواملتبوع  قوالب  األلفاظ  أن  وذلك 

املعنى بيان  وهو  لغريه  مراد  واللفظ  املقصود  هو  من   ،واملعنى  حتى 

لوال ما جاء من النصوص من األمر   "  :أن ابن حزم يقول  تكلفاهتم يف هذا

تعال قوله  لكان  الوالدين  إل  منع   چ  ھ  ہ  ہ   ہچ    : باإلحسان  يدل عىل  ال 

 ."وحده  "أف  "قول رضب الوالدين وإنام عىل حرمة 

عىل    :تنبيه جممعون  السنة  أهل  فإن  بالظاهر  التمسك  املذموم  ليس 

التأويل أهل  عىل  شنعوا  وهلذا  حجة  وأنه  النص  بظاهر  وإنام   ، التمسك 

عىل  يدل  النص  أن  تبني  إذا  إنه  بحيث  الظاهر  عىل  اجلمود  هو  املذموم 
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ذكره ابن   .فظترك املعنى الذي يدل عليه النص ومجد عىل ظاهر الل  ،معنى

 .(أعالم املوقعَّي)القيم يف 

الثاين السلف  :األمر  بفهم  اعتدادهم  عند   ،عدم  ما  أشد  من  وهذا 

ح بأنه ال خالف بني الصحابة ثم بعد ذلك  الظاهرية بل ترى ابن حزم يرصِّ

 .خيالف

آثار هذا األصل عندهم أن   ومن  أهنم جوزوا إحداث قول جديد كام 

وقد أنكر هذا عليهم   ،من بعده كابن حزم  هذا هو مذهب داود والظاهرية

 .(فضل علم السلف عىل علم اخللف)ابن رجب يف 

وأول من أنكر حجية   ،عدم اعتداداهم بالقياس الصحيح  :األمر الثالث

املعتزيل النظام  هو  يف    القياس  الرب  عبد  ابن  ذكره  العلم )كام  بيان  جامع 

عىل   (وفضله جممعون  بإحسان  هلم  والتابعني  الصحابة  علامء  فإن  وإال 

وغريه املزين  اإلمجاع  نقل  كام  بالقياس  القياس   ،االحتجاج  حجية  وأدلة 

 (أعالم املوقعَّي)ذكر هذا اإلمام ابن القيم يف كتابه  .الصحيح كثرية

كام  -وهذا فيه نظر  ،" ال يعتد بخالف الظاهرية  " :وبسببه قال النووي

 .أي يف سبب عدم االعتداد بخالفهم – سيأيت
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أمران    :تنبيه أشهرها  بأمور  القياس  دليل  عىل  الظاهرية  شّغب 

 : وطريقتان 

األول تعاىل  :الطريقة  قال  والسنة  الكتاب  إىل  بالرجوع  أمرنا  الل    :أن 

ُسولِ } َوالرَّ اَّللَِّ  إَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  ََشْ يِف  َتنَاَزْعُتْم  إىل   ،{َفإِْن  بالرجوع  يأمرنا  ومل 

 .غريمها كالقياس وغريه

إن الذي أمرنا بالرجوع إىل الكتاب والسنة    :واجلواب عىل هذا أن يقال 

بالقيا أمرنا  الكتاب والسنة فهو   ،س هو الذي  وذلك أن كل ما دلَّ عليه 

تعاىل:   لقوله  الصحيح  القياس  ذلك  ومن  ُأويِل }حجة  َيا  وا  َفاْعَترِبُ

يف البخاري من حديث ابن عباس ريض الل   ملسو هيلع هللا ىلصوكقول النبي    ،{اأْلَْبَصارِ 

يا رسول اَّلل إن أمي نذرت أن حتج ومل حتج حتى   : أنَّ امرأًة قالت  "  :عنهام

عنها أفأحج  قاضيته  :قال  ؟ماتت  أكنت  دين  أمك  كان عىل  لو   ؟ أرأيت 

بالوفاء أحق  فاَّلل  اَّلل  النبي    "  أقضوا  استعمل  احلديث  دليل   ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا 

 . القياس

الصحيح  بالقياس  االحتجاج  رد  يف  الظاهرية  استدالل  الزم  إن  ثم 

وهذا   لكتاب والسنة فحسب رد االحتجاج باإلمجاعبقوهلم إن احلجة يف ا

   .كام تقدم ذكره وهم ال يلتزمونه اأيًض  من أقوال أهل البدع
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النصوص الكثرية عن السلف يف ذم الرأي والقياس كام   الطريقة الثانية:

أول من   :عن ابن سريين  (جامع بيان العلم وفضله) يف    أخرج ابن عبد الرب

الش عبدت  وإنام  إبليس  باملقاييسقاس  والقمر  إبليس  .مس  قول   :يريد 

  {َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طَِّيٍ }

يقال أن  للرأي    :واجلواب عىل هذا  إنكار  السلف حق وهو  إنكار  إن 

والقياس الرأي  مطلق  ال  الفاسد  والقياس  احتجوا    ،املذموم  هم  إذ 

 .بالقياس يف مواضع كثرية

الرابع:  االستصحاب   األمر  يف  فكثريً   التوسع  األصلية  الرباءة  ما   اأي 

 ، {يًّاَوَما َكاَن َربَُّك َنِس }  :ما يردد ابن حزم  ايتوسع الظاهرية يف هذا لذا كثريً 

   (أعالم املوقعَّي)ذكر هذا الوجه ابن القيم يف 

املذموم   ،االستصحاب حجة  :تنبيه وإنام  به  املذموم االحتجاج  فليس 

التوسع يف االحتجاج به فيقترص الظاهري عىل دليل الكتاب والسنة وما  

احتجاًج  يرده  ذلك  يف   اعدا  املذموم  التوسع  فسبب  باالستصحاب 

ألصلية هو إسقاطهم لدليل القياس وغريه من االستصحاب أي الرباءة ا

بفهم  أو  الصحيح  القياس  بدليل  الظاهرية  عارضت  فإذا  الرشع  أدلة 

 . {َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا}  :السلف أو بمعنى النص ردَّ عليك بقوله تعاىل
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  جعلهم األصل يف الرشوط يف باب املعامالت هو احلظر   :األمر اخلامس

يف باب املعامالت كالبيوع إال برشط منصوص يف   افعليه ال يقبلون رشطً 

وهذا خالف ما عليه األمة قبلهم من أن    ا ملغيً   االرشع وإال جعلوه رشطً 

أن كل رشط ومعاملة هي عىل احلل وال يمنع َشء   "  :قاعدة املعامالت هي 

هذا   ذكر  ،أي جاء النص بإلغائه أو منعه  "من ذلك إال إذا خالف النص  

 (.أعالم املوقعَّي)اإلمام ابن القيم يف 

السادس العموم  :األمر  يف  وليس   ،توسعهم  باإلمجاع  حجة  فالعموم 

االحتجاج  يف  التوسع  هو  املذموم  وإنام  بالعموم  االحتجاج  املذموم 

النبي   تركه  ما  وهو  الرتكية  السنة  عىل  العموم  فيقدمون  أو   بالعموم 

 . واعي وانتفاء املوانعصحابته من العبادات مع توفر الد

يف    امذمومً   اصار مذهب الظاهرية مذهبً   واألمور الستةهلذه األسباب  

منهاج )ومما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املجلد اخلامس من    ،باب الفقه

وذلك أهنم إذا انفردوا  " كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ " (:السنة

وقد أشار إىل   ،ألن الظاهرية متأخرون   احمدثً   بقول فقد صار قوهلم قواًل 

 (. رشحه عىل البخاري)هذا الوجه ابن رجب يف 
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 املقدمة الرابعة 

 وهو أخذ قول العامل من غْي معرفة لدليله.  :التقليد

لقوله  الدليل  باتباع  مطالبون  أننا  األصل  إذ  مذموم  األصل  يف  وهو 

ُسولم }تعاىل:   وُه إمىَل اللَّم َوالرَّ  َفُردُّ
ٍ
ء َماَذا َأَجْبُتُم  }  :وقوله  ،{َفإمْن َتنَاَزْعُتْم يفم يَشْ

 . {املُْْرَسلَِّيَ 

 : من حيث اجلملة هذا ،والناس يف هذا الباب عىل طريف نقيض

 . افطائفة حرمت التقليد مطلقً  _1

 . وطائفة أوجبته حتى أغلقت باب االجتهاد _2

   الظاهرية ومن تأثر هبم.فالطائفة األوىل هم 

 . متعصبة املذاهبوالطائفة الثانية هم 

السلف من الصحابة والتابعني هلم بإحسان  والوسط الذي عليه أئمة  

، األصلوهذا هو    ،فتارة حيرم  أن حكم التقليد خيتلف باختالف الناس:

 .وتارة جيب ، وتارة جيوز
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أما الصورة التي جيب فيها فهو يف حق العامي الذي ال يستطيع إدراك  

فيهم الل  قال  الداللة  ووجه  َأْهَل  }  :الدليل  اَل َفاْسَأُلوا  ُكنُْتْم  إِْن  ْكِر  الذِّ

 .{َتْعَلُمونَ 

أما الصورة التي حيرم فيها التقليد فهو ملن استطاع معرفة الدليل وبانت  

من كان وهذا  اله احلجة فليس له أن يدع الربهان والدليل لقول أحد كائنً

أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة   ":قال الشافعي  ،بإمجاع أهل العلم 

  " من كان امل يكن له أن يدعها لقول أحد كائنً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أما الصورة التي جيوز فيها التقليد فهو ملن كان عنده آلة اجتهاد ولكن  

هذا   ،ضاق عليه الوقت ومل يتيرس له النظر يف املسألة فإنَّ له أن يقلد فيها 

وابن القيم يف   (جامع بيان العلم وفضله)ملخص ما قرره ابن عبد الرب يف  

 (. أعالم املوقعَّي) كتابه

 :تنبيهان

 : الناس من حيث اجلملة مع النص والدليل أقسام ثالثة :التنبيه األول
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وهم الذين ينظرون يف األدلة ويرجحون    أهل االجتهاد  :القسم األول

االجتهاد آلة  وعندهم  العلم  أهل  هو    ،بقواعد  القسم  هذه وهذا  أعىل 

 . {َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهمْ }قال تعاىل:  ،األقسام وأفضلها

وهم الذين يأخذون بقول العامل مع معرفة   أهل اإلتباع  :القسم الثاين

 . دليله من غري نظر وترجيح بني األدلة

وهم الذين يأخذون قول العامل الذي    أهل التقليدهم    :القسم الثالث

كام  باإلمجاع اليس عاملً وهذا القسم الثالث  ،يثقون به من غري نظر يف دليله

 .ولو عرف مجيع أحكام الرشع  ،قاله ابن عبد الرب 

ال فرق يف التقليد بني املسائل الفقهية واملسائل العقدية والذين   :فائدة

موا التقليد يف باب   فرقوا بينهام هم املتكلمون ال سيام األشاعرة الذين حرَّ

ر املقلد يف بعض مسائل االعتقاد والصواب أنه   ،االعتقاد بل منهم من كفَّ

وهذا ما قرره    ،هال فرق بينهام وأن الرشيعة واحدة يف باب االعتقاد والفق

 . (النبوات)ابن تيمية يف كتابه 

مسائل   يف  دليل  بغري  االعتقاد  حرمة  وظن  السنة  أهل  بعض  وأخطأ 

واستدل بأن الكافر يقول يف قربه إذا سئل عن ربه ونبيه   ،أصول التوحيد

 : قال  "فقلته    اهاه هاه سمعت الناس يقولون شيئً   "  :ويف رواية املنافق يقول
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ب معرفة الدليل يف أصول مسائل التوحيد وأن التقليد فدل هذا عىل وجو

 وهذا الذي قرره خطأ خمالف ملا عليه أهل السنة وما ظنه دلياًل   ،فيها حمرم

 :وذلك ملا يل ،ال داللة فيه

 ا أن مقتىض هذا الدليل أن املقلد يف هذه املسائل يكون كافرً   : األمر األول

 .اال كافرً  وهذا خالف ما قرره من أنه يكون آثاًم  ال آثاًم 

الثاين ليس    :األمر  الثالث  املسائل  هذه  يف  القرب  يف  اإلجابة  سبب  أن 

العلم أو عدمه وال إدراك الدليل أو عدمه وإنام توفيق الل له بسبب إيامنه 

 .حفظ األدلة قبل أن يموت مل يستطع اإلجابة  الذا لو أن كافرً  ،وإسالمه

االجتهاد ال حُيدد بزمن ألن الرشيعة دعت إليه ومل حتدد له   :التنبيه الثاين

أويف قرن كذا فقد قال   ،فمن زعم أن باب االجتهاد أغلق يف قرن كذا  ازمنً

ورثم إن الزم هذا    ،ما ليس له به علم وادعى ما ال دليل عليه وذلك   الدَّ

أن أول من قال بإغالق باب االجتهاد قوله هذا اجتهاد منه فهو اجتهد بأن  

 ليس أهاًل حكم بأن االجتهاد انغلق بابه وانتهى زمانه فعىل هذا اجتهد و

 .لالجتهاد

ثم إن االجتهاد يتجزأ وهذا هو قول املحققني من علامء األصول ومنهم 

الرجل جمتهدً  يكون  فقد  القيم  ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  يف   اشيخ اإلسالم 
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أبواب   دون  وأبواب  مسائل  دون  تكون مسائل  أن  جمتهد  لكل  والرشط 

 . عنده آلة اجتهاد وأمهه أصول الفقه
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 املقدمة اخلامسة: 

وسنة وبعد وقت الصحابة صار   اكان يف السابق كتابً   ،العلم مر بمراحل 

الصحابة  اكتابً  أقوال  مع  كتابً   ،وسنة  صار  التابعني  وقت  وسنة   اوبعد 

والتابعني الصحابة  تصعيب   ،وأقوال  للعلم  ازدياد  وكل  ازدياد  يف  فهو 

   :وهذا االزدياد من حيث اجلملة نوعان  ،للعلم

األول:   العلمالنوع  آلة ووسائل إلدراك  اللغة  ، علوم  وأصول   ،كعلم 

ل يف علم أصول الفقه    ،ومصطلح احلديث  ،الفقه ثم مع مرور األيام ُأدخم

فقد كُثرت فيه   ،ومصطلح احلديث ما ليس منه ال سيام علم أصول الفقه

 . املباحث الكالمية

وكل ما زاد   ،إذ احلق والصواب واحد  ،أقوال ألهل العلم  :النوع الثاين

ل يف العلم وسبب زيادة األقوال أن    ، عىل هذا القول الواحد فهو مما ُأدخم

وأنه كلام بُعد عن نور النبوة وعرص الرسالة   ،العلامء يتفاوتون يف مداركهم

وهذا معنى   ،خالف احلق  فيقول العامل قواًل   ،احلق  قّل هذا النور فيلتبس

 .  " العلم نقطة كثرها اجلاهلون " :القول املأثور عن عل 

فقد كان العرب    ،ويف مقابل هذا كله ضعفت املدارك من احلفظ والفهم

هذا بطبيعتهم كيف وقد ازداد يف حق الصحابة   ،األوائل أهل حفظ وفهم
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تسهياًل  عليهم  الل  فسهل  الوحي  بنور  اهلداية  إلدراك   ارشعيً   والتابعني 

 . العلم الرشعي

 : ويستفاد من هذا عدة فوائد

منها أنه مل يكن العلم إال كالم ، أن العلم قد مر بمراحل :الفائدة األول 

رسوله   وكالم  الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالل  كالم  إليه  فانضاف  ازداد  ازداد   ،ثم  ثم 

ثم   ،ثم ازداد فانضاف إليه كالم أتباع التابعني  ،فانضاف إليه كالم التابعني

املسائل  فكثرت هذه  فيجيب  العامل  ُيسأل  أن  املسائل وهو  فدونت  ازداد 

هذه املسائل إىل أن وصل العلم يف باب    فصعبت اإلحاطة هبا فاخُترصت 

 . الفقه إىل متون خمترصة

فكلام   ،ازداد الكالم يف مسائل العقائد بسبب املخالفني  ويف باب العقائد 

بُعد الزمان والعهد عن الزمن األول كثرت البدع واشتدت فاحتاج العلامء 

باإلضافة إىل   ،للرد عىل هذه البدع وتأصيل قول أهل السنة يف بيان خطئها

ل عامل سنة يف باب االعتقاد فيجتهد العلامء يف بيان خطئه حتى ال  أنه قد يزم

فعليه اتسع كالم أهل العلم   ،وقد يكون له أتباع فيكثر الرد عليهم  ،يتبع

يف باب االعتقاد فدونت كتب السنة وهي التي جتمع كالم أئمة السلف يف 
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كلمعة   املخترصة  املتون  هذه  دونت  أن  إىل  االعتقاد   (، االعتقاد)مسائل 

 . (والواسطية)

يدرس العلم سواء يف باب االعتقاد أو  فعىل هذا إذا أراد طالب علم أن  

الفقه أو غريمها فعليه أن يعرف مراحل وصول العلم إلينا فيسلك اجلادة 

التي سلكها العلامء بأن يدرس املتون الفقهية بدليلها ثم يرتقى إىل أن جيتهد 

ومن طالَب طالب العلم بأن يرتكوا دراسة   ،فينظر يف األقوال ويف األدلة

 :يف باب االعتقاد أو الفقه فقد أرضَّ هبم وذلك ألمرين هذه املتون سواء

 .ا: أنه مل ُيراعم كثرة العلم عام كان عليه سابقً األمر األول

أنه مل ُيراع ضعف مدارك الناس وأهنا ضعفت عام كان عليه   األمر الثاين:

لذا كثرٌي ممن خيالفون جادة أهل العلم املسلوكة يف دراسة العلم    ،األولون 

 .حتصيل العلم  ضُعف يف

وعند األولني من    ،أن ما ُأحدث من مدارس وقاعات   :الفائدة الثانية

البدع من  ليس  العلم  لتعلم  واألركان    ،الرباط  الرشوط  ذمكر  ذلك  ن  ومم

ومن ذلك تقسيم كتب الفقه إىل   ،والواجبات واملستحبات يف مسائل الفقه

العلم وكتابته سواء كان من كالم الصحابة   أبواب وفصول بل وتدوين 

 .والتابعني هلم بإحسان أو مسائل الفقه



 

37 

البدع أنه يشرتط يف احلكم عىل وسيلة  والسبب يف عدم كون هذه من 

 : بأهنا بدعة أمران

 . يف عهد النبي  اأن يكون املقتيض موجودً  :األمر األول -

وأصحابه من اختاذ   يكون هناك مانع يمنع النبي    أاّل   :الثايناألمر   -

 . هذه الوسيلة

فإذا اجتمع هذان األمران فإن اختاذ هذه الوسيلة التي مل يتخذها النبي  

  البدعية الوسائل  من  يكون  أصحابه  هذين   ،وال  أحد  اختل  وإذا 

قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف   .األمرين فال تكون هذه الوسيلة بدعة

املستقيم)كتابه   الرصاط  النورانية)و  (اقتضاء  من   (القواعد  ومواضع 

 .(جمموع الفتاوى )

إذا تبني هذا فإن ما سبق ذكره مما زيد يف العلم ليس بدعة ألن مقتيض  

 : لسببني يف عهد النبي   اهذا الفعل مل يكن موجودً 

 .كثرة العلم :السبب األول -

 .ضعف املدارك :السبب الثاين -
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وقد نص عىل ضعف مداركنا من جهة احلفظ اإلمام ابن القيم يف كتابه   

 .(املوافقات )والشاطبي يف كتابه  (أعالم املوقعني)

 املقدمة السادسة 

علم   من طلب  بكثري  أنفع  الفقهية  املتون  طريق  عن  الفقه  علم  طلب 

الفقه عن طريق أحاديث األحكام وليس هذا ألن كالم الرجال أجل من 

 : وإنام ألسباب  -والعياذ بالل  - كالم النبي 

من األدلة   اواحدً   اأن كتب أحاديث األحكام ذكرت نوعً   :السبب األول

فليس فيها ذكٌر لدليل القرآن وال اإلمجاع وال القياس  ،وهو قول النبي 

بخالف املتون الفقهية فإهنا ذكرت عدة    ،الصحيح وال قول الصاحب إلخ

 ، مسائل وأحكام من دليل القرآن والسنة واإلمجاع والقياس الصحيح إلخ

 ا مرجوًح    ذكر املسائل مع التنبيه إىل أن املاتن قد يذكر قواًل فهي أشمل يف

لظنه أنه   ا مرجوًح   لظنه أنه راجح كام أن الناظر يف احلديث قد يفهم فهاًم 

 الراجح 

الثاين مرتبة  :السبب  املسائل  تذكر  الفقهية  املتون  املسائل    ،أن  فتجمع 

ة بالزكاة يف كتاب الزكاة وكذا املسائل املتعلق  ،املتعلقة باملياه يف باب املياه

فيام ثبت   قوله    فمثاًل   ،أما أحاديث األحكام فإهنا ليست كذلك  ،وهكذا
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هذا   "  هو الطهور ماؤه احلل ميتته  ":عند األربعة من حديث أيب هريرة  

احلديث فيه ذمكٌر ألحكام مياه البحر وأحكام صيد البحر فإن هذا احلديث 

لذا   ،ذكر األحكام املتعلقة باملياه واألحكام املتعلقة بباب الصيد والذبائح

من درس الفقه عىل طريقة أحاديث األحكام فإن املسائل ال تكون مرتبة 

 .وال واضحة كمن يدرسها عىل طريقة املتون الفقهية

الثالث  أحاديث   :السبب  من  العلم  ملسائل  أمجع  الفقهية  املتون  أن 

وذلك ألن أدلة املتون الفقهية   ،األحكام من جهة أهنا تذكر مسائل كثرية

 .ملا أفتى به العلامء يف النوازل يف زماهنم  امتنوعة وألن فيها ذكرً 

الرابع املراد  :السبب  احلكم  بيان  يف  أدق  الفقيهة  املتون  ون  فيعرب  ،أن 

عندهم  (جيوز)بقوهلم   معنى  معنى   ،(يستحب)ويقولون    ،وله  وله 

احلديثية  ،وهكذا  ،عندهم املتون  وأهل   فالنبي    ،بخالف  احلكم  ذكر 

لذا العمل مبارشة بام   ،العلم يتفقهون يف هذا الدليل ويف غريه من األدلة

ظهر من الدليل دون النظر يف األدلة األخرى وفهم السلف هلذا الدليل 

   .خطأ 
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أن املتون الفقهية مرتبة يف ذكر الرشوط والواجبات    :السبب اخلامس

مثاًل   ،واملستحبات  الوضوء  املستحبات   ففي  ثم  فروضه  وهذا    ،ذكروا 

 .الرتتيب ال يوجد يف أحاديث األحكام

 

 :تنبيهان

 :كثرٌي من الناس يف دراسة املتون الفقهية عىل طريف نقيض  :التنبيه األول

األول فيها  :الطرف  األدلة    ،غاٍل  تأويل  ويتكلف  هلا  املتعصب  وهو 

 .لتوافق ما ذكر املاتن وهذا خطأ كبري وهو سبب للفتنة واهلالك

الثاين فيها    :الطرف  واملزهدون  الفقهية  املتون  عن  اجلافون  وهم 

 ،واملعيبون لدراستها وهذا خطأ عىل ما تقدم ذكره

أنا   :يقول  ما يشنع هؤالء عىل الرجل إذا انتسب إىل مذهب كأن  اوكثريً  

 والتشنيع عىل اإلطالق ال يصح   ،أو حنبيل  ،أو شافعي  ،أو مالكي  ،حنفي

 : وذلك أن من انتسب إىل مذهب

 .من غْي تعصب له _
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 .وحلاجة دعت إل ذلك _

القيدين خيرب    هبذين  كام  اإلخبار  باب  من  هذا  ألن  عليه  ُيَشنَّع  ال  فإنه 

الفالنية األرض  أو  الفالنية  القبيلة  من  أنه  هذا    ،الرجل  معنى  أفاد  وقد 

ونحن يف هذا الزمن   (جمموع الفتاوى)الكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  

 ال نحتاج لالنتساب إىل أحد هذه املذاهب األربعة إال عند  –واحلمد لل    –

مواجهة طوائف من أهل البدع يريدون التشنيع علينا بأننا أتينا بمذهب 

 ، هلم وللناس  اجديد فنبني أننا تفقهنا عىل أحد هذه املذاهب األربعة تأليفً 

 .وهذا ما فعله اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه الل

بخالف    ،ال يصح اإلفتاء والتعبد بام ذكرته املتون الفقهية  :التنبيه الثاين

وذلك ألن أصحاب املتون    ،اأو ميتً   اأخذ فتوى العامل املوثوق سواًء كان حيً 

الفقهية يكتبون ما هو راجح يف مذهبهم بحسب ما يظهر هلم من أقوال 

أما العامل املوثوق   ،خالف ما كتبأصحاب املذهب وإن كان قد يتعبد الل ب

 .لل ورسوله  اومرادً  افإنه يذكر ما يراه راجحً 
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 املقدمة السابعة 

 : اعند دراسة طالب العلم للمسائل الفقهية ال بد وأن يراعي أمورً 

وهذا مهم للغاية فإنه عىل ما يقول   ،فهُم املسألة وتصورها  :األمر األول

أصول تصوره  "  :الفقه  علامء  عن  فرع  اليشء  عىل  ر   "  احلكم  تصوُّ فإن 

مع التنبه إىل أن تصور كثري من   ،املسألة معني للوصول للراجح يف املسائل

 ،أكثر من كتاب مطولوبالنظر يف    كتب الفقه املطولةاملسائل هو بالنظر يف  

بعضا ً بعضه  يفرس  الكتب  هذه  يف  العلامء  كالم  يكون    ، فإن  أن  بد  وال 

فإهنم   ( جيوز)  : فإذا قالوا  ،فإن عباراهتم دقيقة  االقارئ لكالم الفقهاء دقيقً 

وهذه    ،فإهنم يعنون ما يقولون   (يستحب)   :ا قالواوإذ  ،يعنون ما يقولون 

من مزايا كتب املذاهب األربعة فإن أصحاهبا اعتنوا هبا وكثرت كتبهم فإذا 

بلفظ أحُدهم  لفظ    (جيوز)  :عربَّ  ذلك   (يستحب)بدل  يبينون  فإهنم 

 .ويتعقبونه

من أهم املهامت   اوهذا أيًض   ، هذه املسألةمعرفة الدليل عىل    : األمر الثاين

والكتب املطولة تعتني بذكر األدلة ال سيام   ،اإذ ما ال دليل عليه ليس معتربً 

أما    ، من أصحاب كل مذهب ويذكرون التعليل لكن عنايتهم بالدليل أكثر

وال   ،كتب احلوايش عىل هذه املتون الفقهية فإهنا كثرية االعتناء بالتعليل
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 ،ناء بالدليل أفضل ألن التعليل أمر مستنبط فهو اجتهاديشك أن االعت

 .ما يلجأ إليه صاحب املذهب لنرصة مذهبه اوكثريً 

الثالث  الدليل   :األمر  من  الداللة  منزع   ،وجه  معرفة  بذلك  واملراد 

الدليل هبذا  الداللة   ،االستدالل  وجه  عىل  وقفت  إذا  حتى  مفيد  وهذا 

 .استطعت إذا كنت ذا آلة واجتهاد أن توافق أو ختالف

عن النبي   امعرفة صحة ثبوت هذا الدليل سواء كان حديثً   :األمر الرابع

   ًوإذا مل يثبت الدليل من السنة النبوية أو األثر   ،اأو قياًس   اأو إمجاعً   اأو أثر

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع   ،فإنه ال حيتج به  ابأن كان ضعيفً 

   .عىل أنه ال حيتج باحلديث الضعيف

منه كثْي  يف  نسبي  أمر  والتضعيف  التصحيح  أن  إل  التنبه  فقد   ،مع 

فعليه   ؟وتضعيف  اختلف العلامء يف كثري من األحاديث ما بني تصحيح

من كان ذا آلة اجتهاد يف التصحيح والتضعيف فليدرس احلديث واألثر 

 ومن مل يكن كذلك فليقلد من يثق به. 

بالتصحيح  للعلم  طلبه  أول  يف  الطالب  يشتغل  أن  القصور  ومن 

إال أن االشتغال به يف بداية طلب العلم من   والتضعيف فهو وإن كان مهاًم 

 .تقديم املفضول عىل الفاضل
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ففي أول طلبه للعلم يشتغل بالتوحيد وتعلمه ويدرس الفقه وأصول  

سواء أو   ،الفقه  احلديث  يصحح  وكيف  احلديث  مصطلح  يدرس  ثم 

 من نظر يف احلديث قويت حجته   "  :يضعفه فإنه كام قال اإلمام الشافعي

". 

 :تنبيهات

يف أئمة املذاهب األربعة باإلمجاع كام    اليس احلق حمصورً   :التنبيه األول

فضال أن ينحرص   ،حكى اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه الل تعاىل

 .احلق يف أحد هذه املذاهب األربعة

الثاين بأقوال    :التنبيه  يعتن  مل  ما  األربعة  املذاهب  أئمة  بأقوال  اعُتني 

غريهم من األئمة يف باب الفقه ومن ههنا يكون هلا مزية بالنسبة لنا ألن  

فرقً  بني   اهناك  مجعوا  بأن  مراده  وبينوا  أصحابه  به  اعتنى  إمام  قول  بني 

واذ فإن الصنف األول أي املعتنى به تقل الش ،وبني إمام مل يعتن به ،أقواله

عنده ألن أصحابه جيمعون أقواله ويبينون املراد منها حتى ال ينسب قول 

 . والبن رجب رسالة يف هذا الصدد ،شاذ إليه

فرٌق بني قول أئمة املذاهب األربعة وقول أصحاهبم يف    :التنبيه الثالث

 ،عىل قول  فقد يكون املذهب احلنبل أو الشافعي مثاًل   ،املذاهب األربعة
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ملا قرروه يف املذهب فال يلزم من كون املذهب   اويكون قول إمامهم خمالفً 

عىل أن بعض أصحاب املذهب   ،أن يكون هذا قول إمام املذهب  قرر حكاًم 

إىل اإلمام أمحد أو الشافعي أو مالك وهذا القول ليس مما    قد ينسب قواًل 

أقواله بقية  من  استنبطوه  وإنام  عليه  أخرى    ،نص  جواوبعبارة  هذا   خرَّ

القول بالنظر إىل بقية أقواله ثم ينسبونه له سواء هم أو من بعدهم إىل هذا 

بت من رواية    ،اإلمام جت من وكم ُنسم إىل اإلمام أمحد وهي يف األصل ُخرِّ

ابن   ،كالمه وأقواله تيمية واإلمام  ابن  بينه شيخ اإلسالم  وهذا خطأ كام 

 . القيم رمحهام الل تعاىل

األنفع لطالب العلم حتى يصل إىل الراجح بعد تأصيله   :التنبيه الرابع

يف دراسة الفقه وأصول الفقه هو أن ينظر يف الكتب املطولة املعتنية بالدليل 

أئمة  أقوال  إىل  بالنظر  األقوال  ومعرفة  األقوال  نسبة  يف  حيرص  وأن 

سعد   بن  والليث  والثوري  وأمحد  والشافعي  مالك  كاإلمام  اإلسالم 

فرتى   ،يشتغل بكتب احلوايش عىل متون املذاهب األربعةال أن    ،وغريهم

مفيدً  كان  وإن  املذهب وهذا  عند  الراجح  بيان  نفسه يف  يشغل   ابعضهم 

بل من املفرتض   ،لكنه يف اجلملة من تقديم املفضول عىل الفاضل  ،اأحيانً 

يف مسائل الدين والفقه ال إىل   أن يشتغل بالوصول إىل مراد الل ورسوله  
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العقلية والتي   ،ند أصحاب املذاهبالراجح ع وال االشتغال بتعليالهتم 

من باب بيان دليل صاحب املذهب وإن كان املعلُِّل نفسه   اقد تكون كثريً 

 . قد ال يوافق عىل صحة هذا التعليل

الفقهية عىل أهنا    :التنبيه اخلامس املتون  فهرس ملسائل  ينبغي أن تتخذ 

لتي يوردها املاتن للتذكري والتنبيه عىل أن جيعل املسائل ا  :ومعنى هذا   الفقه

 :فإذا اطلع عىل هذه املسائل ،مسائل العلم يف هذا الباب 

 ،تصورها

   ،ثم نظر يف دليلها

 ، ثم يف وجه الداللة

 ،ثم يف صحة هذا الدليل 

فهم  من  اإلنسان  الل  آتى  وما  الفقه  أصول  علم  بمقتىض  ذلك  وبعد 

رجحان هذه املسألة فيعمل هبا ويدعو لتطبيق علم أصول الفقه يتبني له  

وإنام إذا   ،أو يتبني له أهنا مرجوحة فال يدعو إليها وال يتعبد الل هبا  ،إليها

فيكون   خمالفه  يعذر  جيعله  فيها  اخلالف  يسوغ  مما  املسألة  هذه  أن  عرف 

وذلك أنه ال يعمل   ،يف مسائل الفقه املرجوحة يف نظره  االفقيه السني وسطً 
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أن    علاًم   ،بل ال ُيَشنِّع عليها وذلك ألهنا مما يسوغ اخلالف فيهاهبا ويف املقا

هذا هو حال كثري من املسائل الفقهية التي يوردها فقهاء املذاهب األربعة 

وقد يوجد فيها ما ال يسوغ اخلالف   ،يف متوهنم فهي مما يسوغ اخلالف فيها

مما يذكره الفقهاء فيها لكنها قليٌل للغاية بالنسبة إىل ما يسوغ اخلالف فيها  

 . يف متوهنم

 : املسائل املختلف فيها نوعان  :التنبيه السادس

املسائل  )وهي التي تسمى بـ  ، مسائل يسوغ اخلالف فيها  :النوع األول

 . املسائل التي ال تصادم النص وال ختالف اإلمجاع :وهي ،(االجتهادية

النص من كل وجه    :وهي  ،املسائل اخلالفية  : الثاينالنوع   التي تصادم 

 . وختالف اإلمجاع

الدليل عىل )من هذا شيخ االسالم ابن تيمية يف كتابه    اذكر نحوً  بيان 

وابن مفلح يف كتابه  (أعالم املوقعَّي)وابن القيم يف كتابه  (بطالن التحليل 

   (اْلداب الرشعية)

فإذا نظر جمتهدون    ،ااجتهاديً   اما يكون نسبيً   اخمالفة النص كثريً   :فائدة

وعند اآلخر   ، إىل مسألة علمية فقد تكون املسألة عند أحدهم خمالفة للنص
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هذا الدليل ال   :ويقول الثالث  ،ليست خمالفة للنص بل النص يدل عليها

املسألة ليست مصادمة للنص املسألة لكن  كثرٌي يف   ،يدل عىل هذه  وهذا 

الذي يضبط هذا الباب هو النظر يف صنيع العلامء فإن  لذا    ،مسائل العلم

تأييدً  ويناقشوهنا  الفقه  كتب  يف  املسألة  هذه  يوردون  خمالفًة   اكانوا  أو 

فتكون هذه املسألة من املسائل التي   امعتربً   اوجيعلون اخلالف فيها خالفً 

 . يسوغ اخلالف فيها

قد يكون يف املسألة إمجاع بني الصحابة وإذا نظرت يف أقوال أهل    :فائدة

خالفً  فيها  رأيت  الصحابة  بعد  كثريً   االعلم  ترى  قد  الفقه   ابل  كتب  من 

الذي مل خياَلف  _املعتمدة املطولة جتعل القول الذي خيالف قول الصحايب 

لذا من نظر يف كالم أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم   ،ورقول اجلمه  _

خالفً  يذكرون  العلم  أهل  رأى  ثم  للصحابة  إمجاع  عىل  هذه    افوقف  يف 

ويف املقابل   ،وذلك بأن يعمل بإمجاع الصحابة  ،ااملسألة فإنه يكون وسطً 

يعذر املخالفني بأهنم مل يقفوا عىل هذا اإلمجاع فيكون إمجاع الصحابة يف 

والدليل قد خيفى  ،كبقية األدلة من كالم الل ورسوله  هذه املسألة دلياًل 

يسوغ اخلالف   عىل العامل املجتهد فإذا خفي عليه ومل يعمل به وتبنى قواًل 
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 جيعله العلامء ألنه أخذ قواًل  اشاذً   واًل فيه فإنه يعذر وال يوصف بأنه تبنى ق

 . ونحن مأمورون أن نفهم العلم بفهم العلامء .مما يسوغ اخلالف فيه

 

 : أمثلة ملا تقدم ذكره

حكى اإلمجاع   ،أمجع الصحابة عىل أن تارك الصالة كافر   :املثال األول 

تيمية وابن  كاملروزي  العلم  أهل  من  الفقه   ،مجع  كتب  يف  نظرت  وإذا 

خالفً  املسألة  يف  يذكرون  كثريً   ،اوجدهتم  وجدت  العلم   ابل  أهل  من 

 . ينسبون القول بعدم كفر تارك الصالة إىل مجاهري أهل العلم

الثاين  العلامء  :املثال  استقبال    :اختلف  القبلة  استقبال  يف  يشرتط  هل 

وهذا اخلالف معترب يف كتب الفقه وقد ذكر شيخ   ؟عينها أم يكفي جهتها

يف   كام  العمدة)االسالم  يف    (رشح  كام  رجب  الباري)وابن  ال   ( فتح  أنه 

 .خالف بني الصحابة يف أن الذي يشرتط هو استقبال جهة القبلة ال عينها

هل سبب عدم االحتجاج باإلمجاع القديم عند من مل يأخذ به من أ  :تنبيه

 :العلم يف بعض املسائل يرجع يف الغالب إىل أمرين
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فيكون مما خفي عليه كام خيفى عىل   أنه مل يعلم هبذا اإلمجاع   : األمر األول

كثري من أهل العلم أدلة السنة يف كثري من املسائل وهذا يتضح بالنظر يف 

 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية (رفع املالم عن األئمة األعالم)كتاب 

أنه قد تروى آثار عن الصحابة يظن بعضهم صحتها ولو    :األمر الثاين

ت لثبت أن بينهم خالفً  لكنها ال تصح فعليه يبقى إمجاع الصحابة   اصحَّ

روي عن ابن مسعود ريض الل   ، كمثل مسألة كفر تارك الصالة  اصحيحً 

لكن هذا ال   ،عنه ما يدل عىل أن تاركها ال يكفر أخرجه سعيد بن منصور

صحيحً   ،عنه  يصح الصحابة  بني  اإلمجاع  يكون  تارك   افعليه  كفر  يف 

 .الصالة
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 املقدمة الثامنة 

 : األدلة الرشعية 

 ،منها ما هو جممع عليه-1

 ،ومنها ما هو خمتلف فيه-2

كدليل    ،وبعض األدلة جممع عىل أصلها وخمتلف يف بعض تفاصيلها-3

   " سد الذرائع "

 :واألدلة الرشعية متعددة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها

 .كتاب اَّلل :الدليل األول 

األدلة هذه  أصل  كقوله   ، وهو  كثرية  مواضع  يف  بطاعته  الل  أمر  وقد 

آَمنُوا  }  :تعاىل الَِّذيَن  ا  َ َأُّيُّ ُسوَل َيا  الرَّ َوَأطِيُعوا  اَّللََّ  دليل   ،{َأطِيُعوا  أن  إال 

لذا جاء عن   ،حيتمل أكثر من معنى  :ما يكون مّحال أوجه أي  ا القرآن كثريً 

 : أنه قال البن عباس ريض الل عنهام ملا أراد أن يناظر اخلوارج قال   عل  

بالقرآن  " تناظرهم  أوجه  ،ال  مّحال  القرآن  بالسنة    ،فإن  ناظرهم   "ولكن 

أن الل جعله األصل وجعل ما عداه   :والسبب يف كون القرآن مّحال أوجه

َل إَِلْيِهمْ }  :كام قال تعاىل  ، له  امبينً َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبَّيِّ  ،{َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ
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ا َنْح }  :لقوله تعاىل  ،والقرآن حمفوظ افُِظونَ إِنَّ ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ قال   ،{ُن َنزَّ

قد حفظ اَّلل القرآن وكل ما حيتاج    "  (:الرسالة)اإلمام الشافعي يف كتاب  

 .اهـ بمعناه "إليه يف فهم القرآن فهو ُمفوظ كالسنة 

وأصح األقوال الكثرية يف األحرف    ،نزل القرآن بسبعة أحرف  :فائدة

 وهلم  _  أقبل   "كقول  أهنا ما كانت من اختالف العرب يف لغتهم    :السبعة

هذا هو القول  "هلم  " :وبعضهم يقول "أقبل  " :فبعض العرب يقول "

 . الثابت عن عبد الل بن مسعود 

وكان سبب نزول القرآن عىل األحرف السبعة تيسري القرآن وتسهيله 

لغتها وذلك   يف  ختتلف  العرب  قبائل  فإن  قوم  كل  لسان  يوافق  بأن 

النبي   بعث  فلام  القرآن  نزل  وهبا  قريش  قرشيً   _  وأفصحها   _  اوكان 

من  املسلمون  كثر  وملا  اللغات  بقية  وضعفت  قريش  لغة  قوة  ازدادت 

كان يتكلم بلسان قومه فكان بقاء   العجم تعلموا لسان قريش ألن النبي  

َك   ااألحرف السبعة شاقً  والعلة التي من أجلها أنزل القرآن عىل   ،ًًاومشكِّ

القرآن عىل حرف واحد   سبعة أحرف قد زالت فألجل هذا مجع عثامن  

 .هذا ما قرره ابن جرير وغريه   ،وهذا من فقهه العظيم    ،وهو لغة قريش
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لقراءات السبعة باإلمجاع كام حكى ليست األحرف السبعة هي ا  :فائدة

ألن أول من مجع القراءات السبع هو أبو   ،اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية

 . بكر بن جماهد

االختالف بني القراءات السبع اختالف تنوع واختالف بيان ال    :فائدة

يف   كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  بني  كام  تضاد  جمموع )اختالف 

 . (الفتاوى

 .السنة النبوية :الدليل الثاين

فهي حجة وقد أمر    وأفعاله وتقريراته  أقوال النبي  راد بالسنة أي  امل

 ،ايف بضٍع وثالثَّي موضعً   :قال اإلمام أمحد  ،االل باتباع نبيه يف القرآن كثريً 

ا }ومن ذلك قوله تعاىل:    ،ايف أربعَّي موضعً وقال اإلمام ابن تيمية   َ َيا َأُّيُّ

ُسوَل  َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمنُوَن }  :وقوله  ،{الَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ

َأْنُفِسِهمْ  يِف  اَل جَيُِدوا  ُثمَّ  َبْينَُهْم  فِياَم َشَجَر  ُموَك  َقَضْيَت   َحتَّى حُيَكِّ َّا  مِم َحَرًجا 

َتْسلِياًم  صحيحة   ،{َوُيَسلُِّموا  تكون  أن  هبا  حُيتج  التي  السنَّة  يف  وُيشرتط 

 . حكى اإلمجاع عىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وثابتة عن النبي  

ْكَر ﴿  :والسنة هي تفسري للقران وبيان له كام قال تعاىل   َوَأْنَزْلنَا إمَلْيَك الذِّ

م إمَلْيهم َل  ُنزِّ َما  لملنَّاسم   َ كتابه   ﴾لُتبنيِّ يف  الشافعي  اإلمام  هذا  عىل  ونص 
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والسنة تفرس   "  (:العقيدة الواسطية)وقال شيخ اإلسالم كام يف    (،الرسالة )

ذكر غري واحد من العلامء أنه ما من حديث   بل  ."القرآن وتبينه وتدل عليه  

 معرفة هذا.   والناس يتفاوتون يف ،إال وأصله يف القرآن 

وبسبب كون السنة مفرسة ومبينة للقران فهي ال تكون ناسخة له كام 

ابن  اإلسالم  شيخ  ونرصه  أمحد  واإلمام  الشافعي  اإلمام  ذلك  عىل  نص 

 . تيمية

 : وكل ما صح من السنة حُيتج به يف الدين كله 

 وهي املسائل الفقهية  املسائل العمليةيف -1

 سائل العقدية وهي امل  املسائل اخلربيةويف -2

ألهل البدع    اوال يفرق بني خرب اآلحاد وال املتواتر يف االستدالل خالفً 

 .من املعتزلة األشاعرة بل كل ما صح فهو حجة

 :تنبيهات

وأن يكون عند الرجل   معرفة صحيح احلديث من ضعيفه  :التنبيه األول

رفيعة  درجة  وهو  عظيم  مطلب  هذا  األحاديث  بدراسة  ومعرفة  قدرة 

إدراكها أن    ،ينبغي أن ُيسعى إىل  ينبغي  ابتداء طلبه  العلم يف  لكن طالب 
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يشتغل باألهم وهو علم التوحيد وما حيتاج إليه من الفقه وبعد ذلك يتعلم 

والتضعيف التصحيح  وعلم  احلديث  انش  ،علم  بمعرفة  وبعضهم  غل 

التصحيح والتضعيف عن التأصيل يف علم التوحيد وعلم الفقه وعن أهم  

الفقه أصول  علم  وهو  اْللة  مً   ،علوم  مقدِّ هبذا  عىل   افصار  للمفضول 

 . الفاضل

الثاين  االعتقاد    :التنبيه  يف  يكتب  ممن  وكثرٌي  الفقهاء  من  كثرٌي  خيطئ 

يقبل أي حديث   أاّل   فيستدلون بأحاديث ضعيفة لذا ينبغي لطالب العلم

  يراه يف كتب الفقه وال أي حديث يراه يف كتب االعتقاد بل ال يقبل إال ما

فإذا كان ذا قدرة عىل التصحيح والتضعيف فال يقبل إال ما   ،علم صحته

 ،استبان له صحته وإال قلَّد من يثق به

الشيخ العالمة ُممد نارص الدين أوىل من يقلَّد يف هذا الزمن هو    ويف ظني

ل الوصول إليها ملعرفة حكمها   األلباين ال سيام وقد قرب األحاديث وسهَّ

تبني لطالب العلم أن األئمة األولني    من جهة الصحة أو الضعف لكن لو

 ، وخالفهم األلباين فقوهلم مقدم الذين هم فرسان علم احلديث قالوا قواًل 

كاإلمام أمحد وعل بن املديني وحيي بن معني والبخاري وأيب زرعة وأيب 
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 ( السلسلة)وملا ذكر الشيخ حممد نارص الدين األلباين يف    ،حاتم وأمثاهلم

 :قال بعد ذلك ،م الرازي عىل حديثحكم اإلمام أيب حات

 . فإن القول ما قالت َحذامِ  إذا قالت َحذاِم فصدقوها

ال يلزم طالب العلم يف االستدالل باحلديث أو بغريه من    :التنبيه الثالث

إال وله    األدلة أن يكون له سلف بخالف األحكام الرشعية فال يقول قواًل 

رً   سلف كام تقدم بيانه لكن يف املقابل ينبغي فإنه ال دليل يدل    اأن يكون حذم

عىل أنه ال جيوز أن يستدل بدليل إال وله سلف يف ذلك فإن األدلة كثرية 

كام يف   املعاين وقد يظهر هلذا ما ال يظهر هلذا كام قال عل بن أيب طالب  

 ."  يؤتيه اَّلل من شاء  أو فهاًم  " (:صحيح البخاري )

الرابع من    :التنبيه  كثري  يف  نسبي  أمر  وتضعيفها  األحاديث  تصحيح 

يشنع  فال  العكس  أو  يضعفه  وغريه  حديث  صحة  له  ظهر  فمن  صوره 

بعض  أن  إال  نسبي  أمر  ألنه  التضليل  أو  بالتجهيل  بعض  عىل  بعضهم 

العلامء ُيعرف بالنظر يف تصحيحاته بأنه متساهل فينبغي احلذر من قبول 

هؤالء  تصحيح الشي  ، أمثال  ذكر  أن  وقد  األلباين  واْليثمي خ   السيوطي 

عىل  ل  يعوَّ فال  والتضعيف  التصحيح  باب  يف  متساهلون  وأمثاهلام 
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 ايعتضد بكالمهم تبعً   اوأيًض   ،تصحيحهم وتضعيفهم لكن يستفاد منهم

 . اال اعتامدً 

 اأن كثريً   للشوكاين  (الفوائد املجموعة)وذكر املعلمي يف مقدمة حتقيقه لـ

 .من املتأخرين متساهلون يف باب التصحيح والتضعيف

 : للسنة إطالقات التنبيه اخلامس:

وهو بمعنى الطريقة وقد تكون عىل   ،استعامل الرشع  :اإلطالق األول

يف عباداته ما بني   ألن الطريقة التي يسلكها النبي    ،املستحب أو الواجب

 ،طريقته يف الصالة أنه يركع فهذه طريقة واجبة   فمثاًل   ،واجب أو مستحب

 ،وطريقته يف الصالة أنه يقبض باليمنى عىل اليرسى وهذه طريقة مستحبة

إذا جاء يف الرشع وصف   :يسمى سنة بإطالق الرشع فعليه  ا والكل رشعً 

ألن   االستحباب  إىل  الوجوب  من  يرصفه  ال  فهذا  سنة  بأنه  املأمور  هذا 

 .تطلق عىل الطريقة سواًء كانت مستحبة أو واجبة االسنة رشعً 

 : مثال ذلك

 ،وجاء وصفه بأنه سنة من سنن الفطرة  ،جاء يف الرشع األمر باخلتان 

وقد نبه   ،االستحباب   فوصفه بأنه سنة ال يرصف األمر من الوجوب إىل
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نيل  )والشوكاين يف    (فتح الباري)عىل هذا مجع من العلامء كابن حجر يف  

 ( األوطار

واملراد هبا ما يقابل الواجب    ،إطالق السنة عند الفقهاء  :اإلطالق الثاين

 . وال يستحق العقاب تاركها ما يثاب فاعلها امتثااًل  :وهي

الثالث القرآن وهو    :اإلطالق  يقابل  ما  قول عند علامء األصول وهو 

 . وفعله وتقريره النبي 

الرابع وهي:    :اإلطالق  املحدثني  عند  النبي  السنة  وإقراره    قول 

 وصفته اخَللقية واخُللقية.

البدعة. السنة عند علامء االعتقاد وهي:    اإلطالق اخلامس:  يقابل   ما 

عرباض بن سارية ريض الل عنه ومنه ما خّرج اخلمسة إال النسائي عن ال

    أن النبي  فعليكم   اكثْيً   اإنه من يعش منكم فسْيى اختالفً   "  :قال

وُمدثات  وإياكم  بالنواجذ  عليها  عضوا  الراشدين  اخللفاء  وسنة  بسنتي 

صحح احلديث الرتمذي   "األمور فإن كل ُمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  

 . والبزار وأبو نعيم

 : اإلمجاع :الدليل الثالث
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 .وقد سبق ذكره بام يكفي إن شاء الل ،وهو من أعظم أدلة أهل السنة

من أعظم األدلة ألنه فرع عن    اوهو أيًض   :الدليل الرابع: قول الصحايب

الصدر األول إمجاع  لكنه  علاًم   ،اإلمجاع  مزية  هلم  قوم  من  فهم   ثم  وتقًى 

  .وقد تقدم ذكره بام يكفي إن شاء الل أفضل اخللق من أمة حممد 

وقد   ،املجمع عليهاوهو من أدلة أهل السنة    :القياس  :الدليل اخلامس

 . تقدم ذكر أدلته وبعض ما يتعلق به بام يكفي إن شاء الل يف إثبات أنه دليل

 : أما حقيقة القياس وتعريفه فهو يرجع إل

بَّي  أن  -1 وتسوي  متثل  وال  متامثالت  بَّي  تفرق  ال  ُمكمة  الرشيعة 

 .هذا من جهة  ،متفرقات

رشع احلكم من أجلها   ومن جهة أخرى أن لألحكام الرشعية علاًل -2

واألصل أن تكون العلة يف األحكام   ،اوعدمً   افاحلكم يدور مع علته وجودً 

خالف  والعلة  املعنى  معقولة  غري  هي  التي  واألحكام  معلومة  الرشعية 

إحكام )وابن دقيق العيد يف    (التمهيد)األصل كام ذكر ذلك ابن عبد الرب يف  

حلاق فرع بأصل يف حكم لعلة إ  ":فعىل هذا تعريف القياس هو  (األحكام

 . "جامعة بينهام  
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 : من هذا التعريف يتبَّي أن للقياس أركانا أربعة

 .األصل الركن األول:

 .الفرع الركن الثاين:

 .العلة الركن الثالث:

الرابع: فإنه    ،احلكم  الركن  الفرع  حكم  ال  األصل  حكم  به  واملراد 

 ويتضح باملثال:  ،نتيجة

النبي   قال  قتادة  أيب  حديث  من  اخلمسة  عند  اهلرة  ثبت  إهنا    "  :يف 

اختلف العلامء   "ليست بنجس إنام هي من الطوافَّي عليكم والطوافات  

إذ هذا احلديث يدل عىل أن مجيع غري   ؟يف الفأرة هل هي طاهرة أو نجسة

كام ذكر ذلك اإلمام الشافعي وشيخ اإلسالم يف   ،مأكوالت اللحم نجسة 

العمدة) من   (رشح  ألهنا  اهلرة  اللحم  مأكوالت  غري  من  استثني  وإنام 

والطوافات  علينا  إىل   ،الطوافني  يرجع  الفأرة  حكم  معرفة  حاولنا  فإذا 

 :النظر إىل صحة قياسها عىل اهلرة

 .وهو األصل هو اهلرة :فالركن األول -
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 .وهو الفرع هو الفأرة :والركن الثاين -

الثالث  - الطوافني    :والركن  من  كوهنا  وهو  األول  احلكم  علة  وهو 

 . والطوافات 

 . وهو حكم األصل وهو طهارة اهلرة :الركن الرابع -

ينتج من النظر يف أركان القياس أن الفأرة كاهلرة من جهة اجتامعهام يف  

وهذا هو املسمى   ،كوهنام من الطوافني فينتج من هذا أهنام طاهرتانعلة  

 . بالقياس

 :وبمعرفة ما تقدم يتضح أمرين

كالقرآن   أن القياس كاشف حلكم الل وليس مبتدأ حكاًم   :األمر األول

 . والسنة

الثاين أمر اجتهادي وهو متفاوت يف ظهور وخفاء    :األمر  القياس  أن 

من وقد ذكر اإلمام أمحد أن  ،أمر اجتهادي يكثر اخلطأ فيه افهو إذً  ،صحته

فعليه ال يصار إىل القياس إال إذا مل   ،أكثر ما خيطئ فيه الفقيه هو القياس

فال يصار إليه   ،يوجد النص من الكتاب والسنة وقول الصحايب واإلمجاع

قال اإلمام أمحد سألت   ،عند الرضورة إذا مل يوجد إال هو من األدلة إال  

 "هو كامليتة ال يصار إليه إال عند الرضورة    "  :الشافعي عن القياس فقال
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 (،الرسالة)وقرر هذا الشافعي يف كتابه    (أعالم املوقعَّي)نقله ابن القيم يف  

وهذا من أعظم    ،افاسدً   اصار قياًس   ارشعيً   افعليه إذا خالف القياس نًص 

كام   السنة الرتكيةومن ذلك    "  ارشعيً   اخيالف نًص أاّل   "رشوط القياس وهو  

 .(االقتضاء)نص عىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

يف    :فائدة كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  الفتاوى )سمى  وابن   (جمموع 

املوقعَّي)القيم كام يف   َلَقْد  }قال تعاىل:    بامليزانالقياس الصحيح    (أعالم 

النَّاُس  لَِيُقوَم  َواملِْيَزاَن  اْلكَِتاَب  َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا 

 .{بِاْلِقْسطِ 

يكثر يف كالم العلامء أن القياس ال يدخل يف العبادات ومرادهم    :تنبيه

غري املعقولة املعنى أي ال تعرف علتها أما إذا   أي العبادات املحضة  :بذلك

قوله   العبادة كمثل  القياس يدخل يف هذه  فإن  العبادة  يف   ُعرفت علة 

فال إذا استيقظ أحدكم من نومه    "(:الصحيحَّي)يف   حديث أيب هريرة  

يف  "  يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

رواية ملسلم ساق إسنادها دون لفظها وذكر لفظها ومتنها أبو داود يف سننه 

فمفهوم املخالفة أنه إذا استيقظ من نوم النهار   "  من نوم الليل   ":أنه قال

ة يف رد هذا املفهوم ومن األدل  ،فإنه يغمس يده بال غسل  ولو كان طوياًل 



 

63 

يقال بعلَّة  :أن  والنهار   ، إن احلديث معلَّل  الليل  لنوم  العلَّة شاملة  وهذه 

 ، " امعنويً  اعمومً  " افعليه هذا العموم املستفاد من العلة يسمى أصوليً 

 : ألن العموم عمومان 

األول  -1 اللفظ  العموم  الخ  يف  الرشط  سياق  يف  كالنكرة  وله    ،وهو 

   .صيغ وألفاظ

وهو املستفاد من العلة فكل ما يدخل   الثاين العموم من حيث املعنى-2

 . يف معنى العلة فهو داخل يف احلكم

ابن   :فائدة ما من موجودين إال وبينهام تشابه كام قرره شيخ اإلسالم 

فعليه   (،أعالم املوقعَّي)  وابن القيم كام يف  (جمموع الفتاوى)تيمية كام يف  

هو   وإنام  اإلطالق  عىل  بشبيه  شبيه  إحلاق  القياس  بأمر ليس  أمر  إحلاق 

العلة يف  قياس   تشاهبا  حجية  بعدم  القيم  وابن  تيمية  ابن  قال  ههنا  ومن 

ألن الزم هذا أن يقاس كل يشء بكل يشء بجامع أهنام موجودان   (الَشَبه)

 . أو بجامع أهنام أشياء

وهذا دليل يذكره األصوليون وهو من   :الدليل السادس االستحسان

 :حيث اجلملة أقسام ثالثة
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َما  }  :ومنه قوله تعاىل  استحسان رشعي  :القسم األول َأْحَسَن  َواتَّبُِعوا 

 {َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُرونَ ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل َأْن  

هو  االستحسان  هبذا  ظاهر    :واملراد  عند  الدليل  عليه  يدل  بام  العمل 

والناسخ    التعارض املقيد  عىل  املطلق  وتقديم  العام  عىل  اخلاص  كتقديم 

 . عىل املنسوخ وهكذا

وهذا من    بال دليل   املبني عىل العقل أي    االستحسان العقيل  :القسم الثاين

من استحسن   ":الرأي املذموم وقد نقل الغزايل وغريه عن الشافعي أنه قال

 " ع(2)فقد رش

َشء جيده اإلنسان يف نفسه وال أي    االستحسان الوجدي  :القسم الثالث

عنه يعرب  أن  بأنه   يستطيع  قدامة  ابن  وصفه  وقد  باطل  استحسان  وهذا 

يف    َهَوس الناظر)كام  يف   (روضة  كام  الشاطبي  النوع  هذا  وأنكر 

 . (االعتصام)

 

أم هلم رشكاء  }قال الشيخ حفظه الل: الظاهر أهنا بتخفيف الراء كمثل قوله تعاىل:   -  (2)

   {رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به الل
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كتابه    :فائدة يف  السمعاين  املظفر  أبو  حقق  األدلة)وقد  دليل    (قواطع 

  اأنه ال دليل يصح أن يسمى استحسانً   :االستصحاب يف بحث مفيد نتيجته

 .يرجع إىل غريه اوذلك أن هذا الدليل املسمى استحسانً 

 :وهو أقسام ثالثة  :االستصحاب :الدليل السابع

بالرباءة األصلية    استصحاب األصل   :األول وهذا من حيث ويسمى 

عليه منفيً   :وهو  اجلملة جممع  كان  ما  مثبتً   ابقاء  كان  وما  النفي  عىل   اعىل 

 .اإلثبات

فإن كان   استصحاب الدليل الرشعي  : وهو  استصحاب النص  :الثاين

ل به عىل إطالقه اعمل به عىل عمومه وإن كان مطلقً  االدليل عامً   .ُعمم

االحتجاج باإلمجاع يف صورة جممع   :وهو  استصحاب اإلمجاع  :الثالث 

ويمثل عىل ذلك األصوليون باستصحاب    صورة خمتلف فيهاعليها عىل  

إمجاع العلامء عىل بطالن التيمم عند وجود املاء خارج الصالة ببطالنه عند 

وجود املاء داخل الصالة فإن احلكم ببطالن التيمم ملن رشع يف صالته بعد 

 .وجود املاء خمتلف فيه
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كتابه   يف  السمعاين  املظفر  أبو  حقق  األ)وقد  دليل   (دلةقواطع 

نتيجته مفيد  بحث  يف  يسمى   :االستصحاب  أن  يصح  دليل  ال  أنه 

 . يرجع إىل غريه اوذلك أن هذا الدليل املسمى استصحابً  ،ااستصحابً 

فريجع إىل الرباءة األصلية وإن سمي استصحاب    أما القسم األول -

 .احلال

وممكن    ،فريجع إىل العمل بالعمومات وبألفاظ الرشع  والقسم الثاين -

 . أن يقال يرجع إىل االستحسان الرشعي

فهو من حيث األصل ليس حجة ألن هذه الصورة   أما القسم الثالث

حيتج باستصحاب اإلمجاع وإنام   أاّل   عليها فاألصل  ااملتنازع فيها ليس جممعً 

 . ا القسم الثالثفسقط هذ ؟ينظر هل تدل األدلة األخرى عليه أم ال

من كالم أيب املظفر السمعاين اإلمام ابن القيم يف كتابه    اوقد قرر قريبً 

 (. أعالم املوقعني)

الثامن االحتجاج   :االستصالح  :الدليل  أي  باالستصالح  واملراد 

 :أقسامباملصالح املرسلة واملصالح من حيث العموم ثالثة 
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 التي اعتربها الشارع بنص خاص مصالح معتربة وهي    :القسم األول

قال  عدل  بشاهدي  النكاح  وتوثيق  والكتابة  بالشهادة  الديون  كتوثيق 

ى َفاْكُتُبوهُ }  :تعاىل ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن إَِل َأَجٍل ُمَسمًّ َ إىل   ،{َيا َأُّيُّ

ِرَجالُِكمْ َواْسَتْشِهُدو}  :قوله ِمْن  َشِهيَدْيِن  كتابة   ،{ا  فهنا اعتربت الرشيعة 

ين واستشهاد رجلني ثبت عن عمر وابن عباس   ،الدَّ فقد  النكاح  أما يف 

فتثبيت   ،"  ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل  "  :ريض الل عنهام أهنام قاال

نص  إثباهتا  يف  ورد  ألنه  املعتربة  املصالح  من  هو  بالشهادة  األمور  هذه 

 .اصخ

التي َوَرَدنا نص خاص بإلغائها مما املصالح امللغاة وهي    :القسم الثاين

 : كمصلحة كسب املال عن طريق الربا كام قال تعاىل  ،ظنه الناس مصلحة

َبا} َم الرِّ  .{َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ

الثالث وهي    :القسم  املرسلة  خاص املصالح  دليل  فيها  يرد  مل  التي 

وسميت مرسلة أي   ،باعتبارها مصلحة وإن كانت تدل عليها األدلة العامة

وهذا الدليل دليل مهم   ،مطلقة ألنه مل يثبت دليل يف اعتبارها وال يف إلغائها

 . ودقيق وخيطئ فيه كثريون فينبغي احلذر الشديد عند تطبيق هذا الدليل
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أن الرشيعة  هو كل دليل يدل عىل    :واألدلة عىل حجية املصالح املرسلة

واألدلة عىل   ،حتصيل املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلهاقائمة عىل  

 : ذلك كثرية منها

َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َفَيُسبُّوا }  :قوله تعاىل  :الدليل األول 

أن الل هنى عن أمٍر مطلوب يف الرشع    :وجه الداللة  ،{اَّللََّ َعْدًوا بَِغْْيِ ِعْلمٍ 

بيان )أفاد هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه    .ألنه يؤدي إىل مفسدة أكرب

 . (أعالم املوقعَّي)وابن القيم يف كتابه   (الدليل عىل بطالن التحليل 

بال يف املسجد فزجره  اأن أعرابيً  "ما ثبت يف الصحيحني  :الدليل الثاين 

 ،" فلام قىض بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه  بي  الناس فنهاهم الن

أن إنكار املنكر مصلحة لكن ملا ترتبت عليه مفسدة أكرب هنى   : وجه الداللة

 .ذكر هذا كثري من العلامء كاحلافظ ابن حجر وغريه .عنه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ما ثبت يف البخاري ومسلم من حديث عائشة ريض الل    :الدليل الثالث 

لوال أن قومك حديثو عهد بكفر ْلدمُت الكعبة   "  :قال  ملسو هيلع هللا ىلصعنها أن النبي  

 ا يدخل منه الناس وبابً   اوبنيتها عىل قواعدها األربع وجلعلت ْلا بابَّي بابً 

منه النبي    ،"  خيرجون  أن  الداللة  تركها للمصلحة ألنه يرتتب   ملسو هيلع هللا ىلصوجه 

 .مفسدة أكرب عليها جلب
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يف صلح احلديبية واحلديث   الَعْقد الذي عقده النبي    :الدليل الرابع 

ويف هذا الَعقد   ،يف الصحيح من حديث املسور بن خمرمة وأنس وغريمها

لح  ، فإنه يرده بخالف العكس   مسلاًم   ملسو هيلع هللا ىلصأنه إذا جاء الرجل إل النبي    :والصُّ

مً  أنرص   "  :ملسو هيلع هللا ىلص ألنه خمالف لقوله    ا وهذا لوال املصالح واملفاسد لكان حمرَّ

مراعاة للمصلحة   ملسو هيلع هللا ىلصلكن أجاز مثل هذا النبي    "  اأو مظلومً   اأخاك ظاملً 

 . وذلك أنه َدَرَء مفسدًة كربى بمفسدة صغرى

 

 : ومن األدلة استعامل الصحابة للمصالح املرسلة ومن ذلك

 . مجعهم للقران  -

 . كام فعل أبو بكر  ،كتابتهم له -

 . للقران  اواحدً  أثبت رساًم  ومن ذلك أن عثامن   -

 . وضع الدواوين والسجون ومن ذلك أن عمر بن اخلطاب  -

 :تنبيهات
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األول القواعد   :التنبيه  يف  كتابه  يف  كام  السالم  عبد  بن  العز  أرجع  قد 

وهي واحدة  قاعدة  إىل  كلَّه  ين  الدِّ جلب   :الفقهية  عىل  قائم  ين  الدِّ أن 

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كالم   .املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها

به وقد قرر هذا ابن القيم كام يف كتا   ،(جمموع الفتاوى)كثري يف هذا كام يف  

 .()املوافقاتوقرره الشاطبي كام يف كتابه  ،(أعالم املوقعَّي)

الثاين فإن    :التنبيه  املفسدة  درء  مع  املصلحة  جلب  تعارضت  درء إذا 

املصالح جلب  عىل  مقدم  النبي    ،املفاسد  َدَرَء  ارتداد   ملسو هيلع هللا ىلصلذلك  مفسدة 

حفظ  مصلحة  عىل  ين  الدِّ عن  ونفوره  املسجد  يف  بال  الذي  األعرايب 

ونظافته يف   ،املسجد  السبكي  ذكره  دقيق  بقيد  مقيدة  القاعدة  هذه  لكن 

إذا وذلك    :وذكره الشيخ ابن عثيمني يف بعض فتاواه  (األشباه والنظائر)

بت مصلحة أي تساوى درء املفسدة مع جلب املصلحة أما إذا غل   تساويا

 . جلب املصالح فإهنا مقدمة عىل درء املفاسد

عىل التمييز بني املصالح املرسلة واملصالح  امما يعني كثريً  :التنبيه الثالث

فعل هذه   : امللغاة هو واملانع من  املصلحة  ينظر يف مقتيض جلب هذه  أن 

أو أصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ُوجد املقتيض لفعل هذه املصلحة عند النبي    املصلحة

الرشع  يف  مرادة  مصلحة  ليست  املصلحة  هذه  فإن  يمنعهم  مانع  وال 
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مرسلة   مصلحة  لو  فليست  املصلحة  هذه  ألن  امللغاة  املصالح  من  وإنام 

النبي    اكانت خريً  لَفَعَلَها  وقد أشار إىل   .وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصومرادًة يف الرشع 

تيمية يف مواضع من   ابن  الفتاوى )هذا الضابط شيخ اإلسالم   ، (جمموع 

أن بعض العلامء   (االعتصام)الشاطبي يف كتاب    ومما رضبه عىل ذلك مثاًل 

بالصيام وال إذا وقع غنيٌّ يف يأمره  فإنه  اع يف رمضان  أو مجم ارة ظمَهار  كفَّ  

إن    :وذلك أنه يقول  ،يأمره بام أمره الل به ونبيه بعتق رقبة فإن مل جيد صام

 . َأْمَرُهْم بالصيام أردع هلم وأزجر لكون الرقاب متيرسة هلم

 ردَّ هذا الشاطبي وبني أن هذه من املصالح امللغاة ألهنا خالف ما يريده

ال يسلَّم بأن املصلحة تقتضيه بل املصلحة تقتيض   اوألنه أيًض   ،الل ورسوله

نفع  من  فيه  ملا  الرقاب  لعتق  تتشوف  الرشيعة  ألن  الرقبة  بعتق  ُيبدأ  أن 

 . للمملوك

التاسع  الذرائع:  الدليل  الدليل جممع عليه من حيث   :دليل سد  وهذا 

ايف يف   واملراد بدليل   (رشح تنقيح الفصول)اجلملة كام حكى اإلمجاع القرَّ

   .سد كل طريق موصل إل ُمرم :سد الذرائع

واألدلة كثرية يف الداللة عىل أنه حجة حتى أنَّ اإلمام ابن تيمية بسط  

عىل   دلياًل   ثالثة وثالثَّيالكالم وذكر األدلة عىل دليل سد الذرائع فذكر  
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أخذ   (أعالم املوقعَّي)أما اإلمام ابن القيم ففي كتابه    ،وجوب سد الذرائع

 . دلياًل  سعَّيتسعة وت كالم شيخه وزاد عىل األدلة إىل أن أوصلها إىل  

 : ومن األدلة عىل وجوب سد الذرائع ما ييل

َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َفَيُسبُّوا }قوله تعاىل:    :الدليل األول

وجه الداللة أنه سد الذريعة إىل سبه بالنهي عن سب ،  {اَّللََّ َعْدًوا بَِغْْيِ ِعْلمٍ 

 .آهلة املرشكني

ْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهمْ }:  الدليل الثاين هم ْن َأْبَصارم وا مم نمنَي َيُغضُّ   ، {ُقْل لمْلُمْؤمم

للقلوب حتى ال   اوجه الداللة أن الرشيعة هنت عن النظر للحرام تطهريً 

 . يقع الزنا

وال يرضبن بأرجلهن لُيعلم ما خُيفني من  ﴿  قوله تعاىل:  :الدليل الثالث

أنه هنى املرأة أن ترضب برجلها سدا لذريعة النظر   :وجه الداللة  ﴾زينتهن

 . للزينة التي ُتوقع يف احلرام والزنا

الرابع تعاىل:    :الدليل  َوُقُلوهِبِنَّ }قوله  لُِقُلوبُِكْم  َأْطَهُر  وجه    ،{َذلُِكْم 

 . أن حيتجبن ألنه أطهر للقلوب  الداللة أنه أمر أزواج النبي 



 

73 

عن ابن مسعود ريض الل عنه   (البخاري)ما ثبت يف    :الدليل اخلامس

 "  ال تبارش املرأة املرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها  "  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  

امرأة أخرى حتى ال   لزوجهاعن وصف املرأة    وجه الداللة هني النبي  

 . يكون كالناظر إليها

يف   ايف  القرَّ ذكرها  أربعة  أقسام  عىل  الذرائع  تنقيح  رشح  )وسد 

 :(الفصول

األول يقينً   :القسم  احلرام  إل  املوصلة  طريق   ،اوهي  يف  بئر  كحفر 

م باإلمجاعاملسلمني   . وهذا ُمرَّ

العنب ملن يتخذه   ،كبيع  االذي ال يوصل إل احلرام إال نادرً   :القسم الثاين

 .وهذا ال يمنع باإلمجاع .امخرً 

الثالث احلرام  :القسم  إل  يوصل  أئمة   ،اغالبً   ما  باتفاق  يمنع  وهذا 

 .املذاهب األربعة

وسدُّ مثل هذا هو قول   ،اال غالبً   اكثْيً   ما يوصل إل احلرام  :القسم الرابع

 . للشافعي وأيب حنيفة امالك وأمحد خالفً 

 :تنبيهات
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بام أن دليل سد الذرائع اجتهادي يف تطبيقه عىل الواقع   :األولالتنبيه  

ومن الضوابط املعينة عىل معرفة سد   اوتفريطً   افلذا يقع اخلطأ فيه إفراطً 

الذرائع قاعدة املقتيض واملانع فام وجد مقتضاه وانتفى مانعه يف عهد النبي 

  بدع كام بني وأصحابه ومل يسدوه فال جيوز لنا أن نسده بل سدنا له من ال

يف   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كثريً   ،( االقتضاء)ذلك  ذلك  الشيخ   اوردد 

 .األلباين يف مسجالته الصوتية

 : أمثلة عىل هذه القاعدة املهمة

  ، والصحابة يصلِّني يف املسجد  كان النساء يف عهد النبي    :املثال األول

أخرجه الشيخان عن   "  ال متنعوا إماء اَّلل مساجد اَّلل  "  :ملسو هيلع هللا ىلصلذا قال النبي  

 .ابن عمر ريض الل عنهام

وما وضع النبي    ،فدلَّ عىل أهننَّ كنَّ يصلِّني الفروض اخلمسة يف املسجد

حاجزً   ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه  يف   اوال  النساء  صالة  عند  والنساء  الرجال  بني 

للذريعة فقد أخطأ بداللة املقتيض   افمن أراد وضع احلاجز سدً   ،املساجد

إن ذنوب   :فيقال  .املعايص  رْت كثُ و  الناس قد تغريوا  فإن قيل إن   ،واملانع

مربرً  ليست  اَّلل   االعباد  إل  بالرجوع  مأمورون  الناس  بل  الرشيعة  لتغيْي 

 ،(اقتضاء الرصاط املستقيم)ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف    ،والتوبة
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ويؤكد كالمه أن الصحابة مل يسدوا ذرائع يف زماهنم مع تغريُّ حال زماهنم 

النبي   زمان  حال  إىل  اإلسالم   ملسو هيلع هللا ىلصبالنسبة  يف  الَعَجم  دخول  بعد  سيام  ال 

 .واتساع رقعته

الثاين نقابً   :املثال  يلبسن  النساء كنَّ  أن  يدل عىل  ما  السنة  كام   اثبت يف 

ال تنتقب   "  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  أخرج البخاري عن ابن عمر ريض الل عنهام

فدلَّ هذا عىل أن النساء كنَّ ينتقبن فإذا أراد   "  املحرمة وال تلبس القفازين

ال يصح   :للذريعة فيقال بداللة املقتيض واملانع  اأحد أن يمنع النقاب سدً 

 . لكانوا أسبق إليه اأن تسد هذه الذريعة ألن سدها لو كان خريً 

حاول كثري من أهل الباطل إسقاط دليل سد الذرائع وهو  :  التنبيه الثاين

إحراًج  األدلة  أشد  العلامنيَّي   امن  من  وللمنافقَّي  الشهوات  لدعاة 

  ا الذين قد شاهبوا كثريً   والليرباليَّي ولدعاة اإلفساد من بعض اإلسالميَّي

و الليرباليني  كـمن  األمور  من  كثري  يف  القرضاوي )العلامنيني   ،يوسف 

هويدي الرتايب  ،وفهمي  العودة  ،وحسن  سعيهم   (،وسلامن  وسبب 

 ، إلسقاط هذا الدليل أنه حيكم عىل املتجددات من الوقائع باملنع واحلرمة

 .وهذا ما ال يريده هؤالء 

 .فألهنم ال يريدون الدين أما املنافقون من العلامنيَّي والليرباليَّي 
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   .فلشهواهتم وأما أهل الشهوات 

املشار إليهم فهو ألهنم  _إن صح التعبري    _  وأما من هو من اإلسالميَّي

إسالمً  جهة  ايريدون  من  الغرب  به  لرُيضوا  التكاليف  جهة   ،قليل  ومن 

وير هبم  يتعلقون  الناس  جيعلون  وا أخرى  ُ َيرسَّ قد  ألهنم  إليهم  جعون 

ُفوا بزعمهم وهو عىل مراد   (فقه التيسْي)ونتج من هذا ما يسمى بـ  ،وخفَّ

تقليل التكاليف التي جاءت هبا   : ألنه قائم عىل أساس وهو  مبتَدعهؤالء  

 .الرشيعة وتوسيع دائرة املباح خمالفة للرشع

 : وْلم طرق وأساليب يف ذلك

فهم يقررونه    ،إسقاط دليل اإلمجاع بحجة أنه ال ينعقد  :الطريق األول

حقيقيً   اصوريً  أن    اال  بحجة  ردوه  إمجاع  فيه  بدليل  عليهم  احُتجَّ  فكلام 

 .اإلمجاعات ال تنعقد

الثانية باخلالف  :الطريق  املسألة    ،االحتجاج  يف  رأوا  إذا  أهنم  وذلك 

خطأ ومردود  واالحتجاج باخلالف    ،اأجازوها بحجة أن فيها خالفً   اخالفً 

 : بدليلني
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األدلة التي تأمرنا عند االختالف أن نتحاكم إىل الكتاب    :الدليل األول

ٍء َفُحْكُمُه إَِل اَّللَِّ} :والسنة كقوله تعاىل  .{َوَما اْخَتَلْفُتْم فِيِه ِمْن ََشْ

الثاين كام    : الدليل  العلم  أهل  إلمجاع  خمالف  باخلالف  االحتجاج  أن 

وابن تيمية   ،(جامع بيان العلم وفضله)حكى اإلمجاع ابن عبد الرب يف كتابه  

 .فاخلالف ضعيف مفتقر إل دليل ال أنه دليل   (،رفع املالم)يف كتابه 

َخص  :الطريق الثالثة َخص فام أن    ،تتبع الرُّ فمنهجهم أهنم يتتبعون الرُّ

لعامل فيه تسهيل ورخصة إال وأخذوا به ودعوا الناس   يف مسألٍة قواًل جيدوا  

 :إليه وهذا مردود ألمرين

األول ردٌّ   :األمر  فيه  والسنة  الكتاب  إىل  بالرجوع  األمر  فيه  دليل  كل 

َخص  .عليهم ألن الرشيعة مل تأمرنا بالرجوع إىل الرُّ

أن هذا خمالٌف إلمجاع أهل العلم كام حكى اإلمجاع ابن عبد   :األمر الثاين

 (.جامع بيان العلم وفضله)الرب يف كتابه 

الرابعة الذرائع  :الطريقة  دليل سد  ذكر    ،إسقاط  ذكره وتقدم  تقدم  ملا 

 . األدلة يف حجيته وكذا إمجاع أهل العلم
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اخلامسة الرشيعة   :الطريقة  بمقاصد  والتحجج  التمسك  يف  التوسع 

باهباور غري  يف  الفقهية  بالقواعد  واالستدالل  ومعانيها  فكم   ،وحها 

كثريً  ينقضوا شيئا  أن  املصالح وروح   ااستطاعوا هبذا  باسم  الرشيعة  من 

كتابه   يف  القيم  ابن  ذكر  وقد  الفقهية  والقواعد  الرشيعة  أعالم )ومعاين 

كتابه    (،املوقعَّي يف  األرب)والشوكاين  ومنتهى  الطلب  كثريً   (أدب    ا أن 

من الرشع باسم القواعد الفقهية فال نقبل القواعد الفقهية إال   اردوا كثريً 

والقواعد الفقهية املبنية عىل الدليل الرشعي مفيدة للغاية   ،بالنظر يف أدلتها

ذلك  ومن  كان  دافع  ألي  الرشيعة  يفسد  أن  يريد  من  يستغلها  قد  لكن 

م يف هذا الزمن ممن يست  ،التيسري ن أشهرهم غل القواعد الفقهية وقد رأيُت مم

هو   التيسري  فقه  عىل  االستدالل  الشنقيطي يف  بيه  بن  اَّلل  م   عبد  قدَّ الذي 

يوسف القرضاوي وعبد ويليه    ،لسلامن العودة  (إفعل وال حرج)لكتاب  

فلذا ينبغي لطالب العلم أن يدرس القواعد الفقهية   ،اَّلل بن يوسف اجلديع

وذلك بأن ال   ام يكون وسطً دراسة دقيقة بعد ضبطه للفقه وأصول الفقه ث

بل يقبل ما دل عليه الدليل ثم بعد   ايردُّ القواعد الفقهية وال يقبلها مطلقً 

 .ذلك حيسن تطبيقها
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ون به نظريً   اإسقاط دليل القياس عمليً   :الطريق السادسة   ا وإن كانوا يقرُّ

الوقائع   ،اكاإلمجاع متامً  القياس الصحيح مبنيِّ ألحكام الل يف  أن  وذلك 

بأهنا  واملتجددات  الوقائع  من  كثرٍي  عىل  حيكم  طريقه  فعن  واملتجددات 

 حمرمة

وحترير    ، تنازع العلامء يف رشع من قبلنا  :رشع من قبلنا  الدليل العارش:

 :حمل النزاع يف هذا الدليل ما يل

أن رشع من قبلنا إذا خالف رشعنا فليس حجة باإلمجاع    :األمر األول

 .كام حكى هذا اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه

الثاين فهو حجة برشعنا  :األمر  قبلنا رشعنا  وهذا   ،إذا وافق رشع من 

 . باإلمجاع اأيًض 

طة النقل لرشع من قبلنا الكتاب والسنة ال  أن تكون واس  :األمر الثالث

ما يتناقله بنو إرسائيل وال الذي يوجد يف التوراة واإلنجيل وهذا باإلمجاع  

 كام حكاه شيخ اإلسالم ابن تيمية. 
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وعزا ابن تيمية هذا    ،وأصح أقوال أهل العلم أن رشع من قبلنا رشع لنا

كتابه   يف  كام  الفقهاء  ومجهور  السلف  لعامة  الرصاط ا)القول  قتضاء 

 . (املستقيم

وأقوى ما متسك به القائلون بأنه ليس حجة اآليات التي فيها الرجوع  

 . فلم يأمرنا أن نرجع إىل رشع من قبلنا :قالوا ،إىل الكتاب والسنة

إننا مل نحتج برشع    :حجة فقالواأما الذين ذهبوا إىل أن رشع من قبلنا  

من قبلنا إال ألننا وجدنا يف الكتاب والسنة ما يدل عىل أن رشع من قبلنا 

 :حجة

األول تعاىل  :الدليل  ُهُم  }  :قوله  َفُأوَلئَِك  اَّللَُّ  َأْنَزَل  باَِم  حَيُْكْم  مَلْ  َوَمْن 

من رشعنا ووجدنا   وجه الداللة أننا إذا مل نجد يف مسألة دلياًل   ،{اْلَكافُِرونَ 

 .من رشع من قبلنا حتاكمنا به ألنه مما أنزل الل دلياًل 

ما ثبت يف الصحيحني عن أنس ريض الل عنه أن النبي   :الدليل الثاين

من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة ْلا إال   "قال    ملسو هيلع هللا ىلص

اَلَة لِِذْكِري}  : قوله تعالثم تال  "ذلك   وجه الداللة أن قوله   ،{َوَأقِِم الصَّ

لِِذْكِري}تعاىل:   اَلَة  الصَّ السالم  ،{َوَأقِِم  ذلك    ،خطاب ملوسى عليه  ومع 

وهذا يف املسائل الفقهية وهبذا ردَّ ابن قدامة وغريه عىل   ،استدل به النبي  
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دون املسائل الفقهية كام من يقول بأن رشع من قبلنا حجة يف باب العقائد 

 .(روضة الناظر)يف 

عرش  احلادي  عليه    الُعرف::  الدليل  تعارف  ما  أي  بالُعرف  واملراد 

وقد   ، كام ذكره بعض األصوليني  جممع عليهوأصل دليل الُعرف    ،الناس 

ية الُعرف  :ومن األدلة ،دل القرآن والسنة عىل حجِّ

األول تعاىل  :الدليل  َعِن }  :قوله  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ُخِذ 

اِهلَِّيَ  الذي   ،{اجْلَ املعروف  يف  داخل  وهو  بالعرف  األمر  الداللة  وجه 

 . يتعارفه الناس

الثاين تعاىل  :الدليل  بِمَ }  :قوله  بِإِْحَسانٍ َفإِْمَساٌك  يٌح  َترْسِ َأْو   ،{ْعُروٍف 

وجه الداللة أنه أجاز اإلمساك للزوجة إن كان باملعروف وهو ما تعارف 

 . عليه من اخلري

نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف }  :قوله تعاىل  :الدليل الثالث وجه   ،{َوَْلُ

 .الداللة كالدليل السابق 

قال هلند   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    حيحني عن عائشةما ثبت يف الص  :الدليل الرابع

قالت   ملا  عتبة  ما   "بنت  املال  من  يعطيني  ال  شحيح  رجل  سفيان  أبا  إن 
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بنيَّ   ويكفي  بنيك   "  :قال  "يكفيني  ويكفي  يكفيك  ما  ماله  من  خذي 

عليه   ،"باملعروف   تعارف  ما  بمقدار  تأخذ  أن  هلا  ز  أنه جوَّ الداللة  وجه 

 .فدل عىل أن العرف حجة ،الناس 

 :تنبيهات

  ، معرفة دليل العرف والتعامل معه من أهم ما يلزم الفقيه  :التنبيه األول

ع الل هلم فيه وهو  َد عىل الناس وضيَّق عليهم يف أمر وسَّ ومن مل يعرفه شدَّ

ال ابن  بقول  املراد  كتابه  من  املوقعَّي)قيم كام يف  تتغْي أن    (أعالم  الفتوى 

وذلك أن أعراف الناس ختتلف باختالف األماكن   ، بتغْي الزمان واملكان

وذكر ابن القيم أن من مل يعرف املسائل التي تتغري بتغري الزمان    ، واألزمان 

 .واملكان فإنه يشدد عىل الناس وحيرم ما أباحته الرشيعة

لكن   ،العرف ُيرَجع إليه فيام دلت الرشيعة بأنه حُيتج به فيه  :الثاينالتنبيه  

وكم ُهدم   ،ال يصح بحال أن حُيتج باألعراف يف رد دالئل الكتاب والسنة

 . من الدين بسبب أعراف الناس وعاداهتم

 مما يرجع فيه إىل العرف  :التنبيه الثالث
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ي التي أرجعتنا ومعنى العبادة غري املحضة ه  العبادات غْي املحضة   _

الرشيعة يف صفتها إىل أعراف الناس كمثل صفة اللباس وإكرام الضيف 

 . وهكذا ،والعزاء

وهي التي مل ترجعها الرشيعة إىل أعراف الناس  أما العبادات املحضة  _

به الرشيعة من  إىل ما جاءت  فإننا نرجع  العبادة  وإنام جاءت بصفة هذه 

 . صفات وال نرجع إىل األعراف

 : ومما يعَّي يف التمييز بَّي العبادات املحضة وغْي املحضة

النبي   بعثة  قبل  موجودة  تكون  املحضة  غري  العبادات  فيخرج   ملسو هيلع هللا ىلصأن 

يف قومه فيفعل فعلهم وقد ينهى عن بعض الصور التي يفعلوهنا   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

موجودً  كان  الضيف  إكرام  النبي    اكمثل  بعثة  عن   ملسو هيلع هللا ىلصقبل  هنى  ولكنه 

فعىل هذا السنة يف إكرام الضيف ويف الثياب أن تفعل   ،اإلرساف والتبذير

لباس أن تلبس لباس   ،ما يفعل قومك نَّة يف الِّ وذكر شيخ اإلسالم أن السُّ

 .(جمموع الفتاوى)كام يف  قومك
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والصالة  كالزكاة  هبا  جاءت  الرشيعة  فتكون  املحضة  العبادات  أما 

 (3)أو أن الرشيعة وضحت صفتها. ،والصيام وهكذا
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