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 الرحيم الرحمن هللا بسم

   بعد: أما وبركاته، هللا  ورحمة عليكم السالم

 قام   فقهية(  وتطبيقات  أصولية  )قواعد  بعنوان:  علمي  لدرس  تفريغ  على  اطلعت  فقد

 ثماني  القواعد  بلغت   وقد-خيًرا  هللا  جزاهم–  اإلخوة  بعض  ومراجعته  وفهرسته  بتفريغه

 األمثلة.  رذك مع  الفقه أصول  علم وتقريب لتسهيل طريقة وهي قاعدة ومائة وثالثين

 أمة  في  العلم  نشر  في  مباركة  مشاركة  يكون   وأن  القبول،  له  ويجعل  يتقبله،  أن  هللا  أسأل

 وسلم. عليه  هللا صلى محمد

 

 وبركاته. هللا ورحمة  عليكم والسالم

 

 الريس   ريس  بن العزيز عبد د.

 العتيق  اإلسالم موقع على  املشرف

http://islamancien.com 

 هـ 1442 / 6 / 12

  

http://islamancien.com/
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 الرحيم الرحمن هللا بسم

   بعد: أما وبركاته، هللا  ورحمة عليكم السالم

 النبي  هجرة  من  وألف  وأربعمائة  وأربعين  واحد  لعام  شعبان  شهر  من  األول   اليوم   ليلة  ففي

 وتطبيقات   أصولية  )قواعد  بعنوان:  هو   الذي   الدرس  هذا   إلقاء  يسرني  -وسلم  عليه  هللا  صلى-

 أخرى. مجموعات من إليها ُينقل وما العلمية الدروس مجموعة في فقهية(

 أن  يمكن  وال  اإلطالق،  على  اآللة  علوم  أهم  وهو  الفقه،  أصول   بعلم  يتعلق  الدرس  هذا

  من  الصواب  وتبيين  املسائل  وتحقيق  االجتهاد  على  وقادًرا  العلم  في  مجتهًدا  العلم  طالب  يكون 

 لكل   األساس  الشرط  هو  لذا  الفقه،  أصول   علم  درس  إذا  إال  املرجوح  من  والراجح  الخطأ

 )القواطع(،   كتابه  في  السمعاني  املظفر  وأبو  )املحصول(  كتابه  في  الرازي   هذا  ذكر  كما  مجتهد،

 الفحول(. )إرشاد في والشوكاني

شيب  قد  العلم  هذا  أن   إال
ُ
 املعتزلة   بين  معركة  أرض  فهو  الكالم،   علم  وهو   ُيفسده  بما  أ

فهم،  ال  صعبة  مسائله   من  كثير  أصبح   فلذا  واألشاعرة،
ُ
ب  مما  ثم   ت  وأضعفه   العلم  هذا   صعَّ

 كمثل  منها،  فائدة  ال  نظرية  مسائل  وهي  العملية  غير  املسائل  من  كثير  فيه  ُبحث  قد  أنه

 كتب  في  كثير  هذا  وأمثال  منه،  فائدة  ال  هذا  به؟  مأمور   غير  أو  به  أمور م  املباح  هل  خالفهم:

   أن  ظني  وفي   للغاية،  سهل  علم  الفقه  أصول   علم  فإن  وإال  الفقه،  أصول 
ً

  وفي   يفهمه،  كال

 بعد   ثم  ُيضبط  حتى  ُيراجع  األمر  ابتداء  ففي  كثيرة،  مراجعة  إلى  يحتاج  ال   هو  نفسه  الوقت

،  يكون   ذلك
ً

 ُيفهم   ذلك  بعد  ثم   ابتدائه  في  واجتهاد  جد  إلى  ويحتاج  ة للغاي  سهل  فهو  سهال

 جًدا. ويسهل

ن  إذا  لكل  األساس  الشرط  بل  للغاية  مهًما  كونه  مع  للغاية  سهل    العلم  هذا  وأن  هذا  تبيَّ

   ثالثة:  أسس على يقوم املهم العلم هذا فإن مجتهد،
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  والسنة  كالكتاب  ة،األدل  هي  ما  وبيان  األدلة  العلم  هذا   فيبحث  األدلة،  األول:  األساس

 وسد   والعرف،  واالستصحاب،  قبلنا،  من   وشرع  الصحابي،  وقول   والقياس،  واإلجماع،

 ذلك.  غير إلى املرسلة، واملصالح الذرائع،

 ُيقدم  وخاص  عام  تعارض  إذا   بحيث  األدلة،  من  االستفادة  كيفية  الثاني:  األساس

 متى   قبلنا  من  وشرع  املقيد،  على  املطلق  ُيحمل  ومتى  املقيد،  ُيقدم  ومقيد  ومطلق  الخاص،

،  يكون 
ً
   يكون   متى  واإلجماع  حجة

ً
 االستفادة  كيفية  من  ذلك  غير  إلى  به،   ُيستدل  وكيف   حجة

 األدلة.  من

 املجتهد.  وحال واملستفتي املستفيد حال الثالث: األساس

  القواعد: في أبدأ هذا وبعد

 . صارف يصرفه لم  ما الوجوب يقتض ي األمر  :األولى القاعدة

  لم   ما   آثم،  فهو  األمر  هذا  خالف  فمن  للوجوب،  األمر  فإن  الشريعة  في  أمر  جاء  إذا  أي 

 الوجوب  يفيد فإنه األمر على يدل ما أو أمًرا رأيت فكلما مهمة، قاعدة  وهذه صارف، يصرفه

 صارف.  يصرفه لم ما

ْر ﴿  تعالى:  ولهق  لذلك  ويدل
َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
ِذيَن   ف

َّ
اِلُفوَن   ال

َ
ْمِرهِ   َعْن   ُيخ

َ
ْن   أ

َ
ِصيَبُهْم   أ

ُ
   ت

 
ْو   ِفْتَنة
َ
  ُيِصيَبُهمْ   أ

اب  
َ
ِليم    َعذ

َ
 أخرج   ما  األدلة  ومن  محرمة،  األمر  مخالفة  أن  على  يدل  فهذا  [63  ]النور:  ﴾أ

 قال:  -وسلم  ليهع  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي   حديث  من   ومسلم  البخاري 

 «.استطعتم ما منه فأتوا به أمرتكم وما فاجتنبوه، عنه  نهيتكم ما»

  كتابه   في  يعلى  أبو   اإلجماع  حكى  الوجوب،  يقتض ي  األمر  أن  على  الصحابة  أجمع  وقد

 النهي  أن  في  املراد  )تحقيق  كتابه  في  والعالئي  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة   وابن  )العدة(،

 واحد. غير الصحابة عن هذا وذكر الفساد(، يقتض ي
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   القاعدة: على أمثلة

 قال:   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  مغفل  بن   هللا  عبد   عن  البخاري   أخرج

 مغفل   بن  هللا  عبد قال  «. شاء ملن  املغرب،  قبل صلوا املغرب،  قبل  صلوا  املغرب،  قبل  صلوا»

 أنه   األمر  في  واألصل  «املغرب  قبل  صلوا»  فقوله:  «،شاء  ملن»  الثالثة:  في  قال  :-عنه  هللا  رض ي-

 االستحباب.  إلى الوجوب من صرفه «شاء ملن» الثالثة: في قال ملا لكن الوجوب، يقتض ي

 قال:   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  عن  ومسلم  البخاري   أخرج

 لكنه   الوجوب،  فيفيد  األمر  بالم  مقترن   مضارع  فعل  «فليوتر»  فقوله:  «فليوتر  استجمر  من»

 . -تعالى هللا رحمه- البر عبد ابن حكاه الذي  لإلجماع االستحباب  إلى الوجوب من ُصرف

   املفاضلة،  ذكر  كمثل  كذلك،  وليس  الصوارف  من  أنه  ُيظن  ما  هناك  فائدة: 
ً

 أمرت   فمثال

 الصحيحين   في  كما  اضلةاملف  ذكرت  أخرى   أحاديث  وفي  أحاديث،  في  الجماعة  بصالة  الشريعة

 الجماعة  صالة»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  وغيرهما  هريرة  وأبي  عمر  ابن  حديث   من

 فذكر   الحديث،  « ...  درجة  وعشرين  بسبع»  الروايات:  بعض  وفي  « ...  الفذ  صالة  من  أفضل

 االستحباب.  إلى الوجوب من األمر يصرف ال املفاضلة

:  مثال   كر  ما  ثان 
ُ
 بعض   أن  بيان  األحاديث  بعض   في  فيأتي  السنن،  من   أنه   حاديثاأل   في  ذ

 في   السنة  معنى  ألن  االستحباب،  إلى  الوجوب  من   األمر  يصرف  ال  فهذا  السنن،  من  األشياء

 ذكر  مستحبة،  تكون   وقد  واجبة  تكون   قد  والطريقة  الطريقة،  أي   الشرع،  في  معناه  هو  اللغة

 على  السنة  إطالق  ألن  األوطار(؛  )نيل  في  يوالشوكان  البخاري،  على  شرحه  في  حجر  ابن   هذا

 للغاية. مهم وهذا االستحباب، إلى الوجوب من يصرفه ال الشرعي الحكم

 .لقرينة إل  للتحريم أنه النهي في األصل :الثانية  القاعدة

 نهيتكم   ما»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  هريرة  أبي   حديث  في  تقدم  ما  لذلك  ويدل

 «. فاجتنبوه عنه
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   القاعدة: أمثلة من

  أن  أو  ...»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  قصة  في  سلمان  عن  مسلم  اإلمام  أخرج

 يقتض ي  أنه  النهي  في  واألصل  باليمين،  االستنجاء  عن  نهي  الحديث  ففي  «،باليمين  نستنجي

 فهموا   العلم  أهل  فإن  العلم،  أهل  فهم  الكراهة  إلى  التحريم  من  النهي  صرف  لكن  التحريم،

 ما   أن  قولهم:  األصوليون   ُيكرره  مما  فلذا  الظاهرية؛  إال  ذلك  في  ُيخالف  ولم  للكراهة  النهي  أن

 للكراهة.  فإنه نهًيا أو لالستحباب فإنه أمًرا اآلداب من كان

 الكتاب   نفهم  أن  مأمورون   فنحن  العلم،  أهل  فهم  فيقال:  هذا؟  على  الدليل  ما  قيل:  فإن

حدث  وأال  العلم  أهل  بفهم  والسنة
ُ
   ن

ً
 نهًيا   أو  لالستحباب  أمًرا  العلم  أهل  فهم  فإذا  جديًدا،  قوال

 الحديث.  هذا  ذلك أمثلة ومن فهمهم، نتبع أن فيجب للتحريم، ال للكراهة

 أمثال   في  يفهمون   األربعة  املذاهب  ابأصح  من  املتأخرين  وبعض  الظاهرية  تجد  قد  تنبيه:

  على   ال  األولين  أقوال  على  العمدة  فإن  عليهم،  ُيعول   ال  هؤالء  ومثل  التحريم،  النصوص  هذه

 به   تفردت  قول   كل  وقال:  السنة(  )منهاج  كتابه  في  تيمية  ابن  لهذا  أشار وقد  املتأخرين،  أقوال

 األربعة. اهباملذ أصحاب من املتأخرون وكذلك قال: خطأ، فهو الظاهرية

 واملراد  القزع،  عن  نهى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  عمر  ابن  عن  ومسلم  البخاري   أخرج

 باإلجماع،   للكراهة  وإنما  للتحريم  ليس  النهي  وهذا  بعض،  دون   الرأس  بعض   يحلق  أن  بالقزع:

 مالتحري  من صرفه الذي  فإذن مسلم، على شرحه في -تعالى هللا رحمه-  النووي  اإلجماع حكى

 اإلجماع. هو الكراهة إلى

 لدليل   إل   واجبة  إنها  ُيقال  ول   مستحبة،  أنها  عبادة  كل   في  األصل  :الثالثة  القاعدة

 .شرعي

 لدليل   إال  بالوجوب  يقال  وال  مستحًبا  يكون   أن  أحواله  فأقل  عبادة  أنه  ثبت  ما  فإذن

 وال مستحبة،  أنها  فاألصل  واجبة.   هي  أحدهم:  فقال  عبادة  في  اثنان  اختلف  إذا  فإذن  شرعي،

 واجبة   كونها  عن  تخرج  ال  والعبادة  تيمية:  ابن  قال  لذا  شرعي،  لدليل  إال  األصل  هذا  عن  ُينتقل
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 وفي   الفتاوى(   مجموع)  في  وكما  والوسيلة(  التوسل  في  )قاعدة  كتابه  في  هذا  ذكر  مستحبة،  أو

 . -تعالى هللا رحمه- كتبه من غيرها

  لذاته،  باملباح  ُيتعبد  أن   يصح  فال  مهمة،  فائدة  وهذه  لذاتها،  مباحة  عبادة  توجد  ال  فائدة:

 عنه  نقله  وقد  والسبكي،  الفتاوى(،  )مجموع  في  وكما  )االستقامة(  كتابه  في  تيمية  ابن  هذا  ذكر

 به   اسُتعين  إذا  باملباح  ُيتعبد  وإنما  بدعة،  لذاته  باملباح  دفالتعب  فتاواه.  في  الهيتمي  حجر  ابن

 هللا  على  ألحتسب  "إني  قال:  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  معاذ  عن  البخاري   في  ثبت  كما  هللا،  طاعة  على

 أخرج   وكما  هللا،  طاعة  على  النوم  وهو  باملباح  استعان  فهنا  قومتي".  عليه  أحتسب  كما  نومتي

 قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي   أن  -عنه  هللا  رض ي-  وقاص  أبي  بن  سعد  عن  ومسلم  البخاري 

جرت إال هللا وجه بها تبتغي نفقة تنفق لن إنك»
ُ
 «. امرأتك في ِ  في تجعل ما حتى عليها، أ

  بدعة،  فهذا  لذاته،  باملباح   يتعبد  بعضهم  أن   األخطاء  ومن  مباحة،  عبادة  يوجد  ال  إذن

 هذا. ُيضبط وأن ُينتبه أن وينبغي

 األمر   يكون   كأن  املأمور،  حصول   به  ُيراد  ول   بابه  عن  األمر   يخرج  قد  :الرابعة  القاعدة

 ذلك.  ونحو  التهديد سياق على

  القاعدة: هذه أمثلة من

وا﴿  تعالى:  قوله
ُ
ُتْم   َما  اْعَمل

ْ
هُ   ِشئ وَن   ِبَما  ِإنَّ

ُ
ْعَمل

َ
 أن   ألحد  يصح  فال  [40  ]فصلت:  ﴾َبِصير    ت

 وجه  على  املراد  وإنما  حرام،  أو  حالل  من  شاءوا  ما  يفعلوا  أن  للعباد  أن  اآلية  هذه  من  يفهم

  السياق. ذلك على ويدل التهديد،

َمْن ﴿  تعالى:  قال
َ
اءَ   ف

َ
ُيْؤِمْن   ش

ْ
ل
َ
اءَ   َوَمْن   ف

َ
ُفْر   ش

ْ
َيك

ْ
ل
َ
ا  ف ا  ِإنَّ

َ
ْعَتْدن

َ
يَن   أ امِلِ

َّ
   ِللظ

ً
ارا

َ
  ]الكهف:   اآلية  ﴾ن

 ويدل   الكفر،  أو  اإليمان  بين  مخيرون  العباد  أن  به  املراد  وليس  التهديد  وجه  على  فهذا  [29

  في   والدخول   باإليمان  ُملزمون   العباد  أن  على  الكثيرة  األدلة  ومنها:  السياق،  منها:  أمور   ذلك  على

 اإلسالم.
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هم  إذا تنبيه:
ُ
ه  هذا ف

ُ
 والسويدان  كالقرضاوي  الحركيين من كثير فيه  وقع الذي  الخطأ مف

 قوله  بمثل  واستدلوا  كفر،  شاء  وإن  آمن  شاء  إن  إيمانه،  في  حر  اإلنسان  إن  قالوا:  ملا  وأمثالهم

َمْن ﴿  تعالى:
َ
اءَ   ف

َ
ُيْؤِمْن   ش

ْ
ل
َ
اءَ   َوَمْن   ف

َ
ُفْر   ش

ْ
َيك

ْ
ل
َ
 إلحاد  وهو  قطًعا  خطأ  هذا  فإن  [29  ]الكهف:  ﴾ ف

 أن   هللا  أسأل  للزندقة،  ودعوة   والسنة  الكتاب  ألدلة  ومخالف  للكلم،  وتغيير  هللا   آيات  في

 العاملين. رب يا وإياكم ُيعافيني

 .الفور   خالف  على  يكون   أنه   ل   الفورية،  يقتض ي  أنه  األمر   في   األصل  :الخامسة  القاعدة

  املبادرة   يقتض ي  أنه  فيه   فاألصل  بأمر  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  رسوله  أو  هللا  أمر  فإذا

 تعالى:  قوله  الفورية  يقتض ي  األصل  أن  على   والدليل  لقرينة،  إال  األمر،  بهذا  والقيام  والفورية

ى  َوَساِرُعوا﴿
َ
ِفَرة    ِإل

ْ
ْم   ِمْن   َمغ

ُ
ك ِ
 اآليات   هذه  فكل  ﴾،َساِبُقْوا﴿  وقوله:  [133  عمران:  ]آل  ﴾َرب 

 قرينة  تدل  لم  ما  للذمة،  أبرأ   هذا  ثم  األصل،  هو  وهذا  الفور،  على  األمر  أن  على  دالة  وأمثالها

 للفور.  ليس أنه على

   القاعدة: أمثلة من

ِ ﴿  وجل:  عز  هللا  قال  الفور،  على  الحج  أن
َّ

ى  َولِِل
َ
اِس   َعل َبْيِت   ِحج    النَّ

ْ
اعَ   َمْن   ال

َ
يْ   اْسَتط

َ
  ِه ِإل

 
ً
  روى   آثم،  فهو  يحج   ولم   للحج   مستطيًعا  كان  ومن  الفور،  على  فهذا  [97  عمران:  ]آل  ﴾َسِبيال

 رجل  مرات  ثالث   يقولها  نصرانيا   أو  يهوديا  ليمت  "  قال:  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  عمر  عن  البيهقي

 األمثلة  من  فهذا  حجر.  ابن  الحافظ   صححه  ".  سبيله   وخليت  سعة   لذلك  وجد  يحج  ولم  مات

 اإلثم. في  وقع أخره فمن الفورية، يقتض ي األمر أن على
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   األسئلة:

 سورة  يقرأ  بعضنا  افترق   إذا  كنا  :- عنه  هللا  رض ي-   الصحابي  قول   السائل:  يقول 

ؤجر  السنة من  فعلها هل العصر،
ُ
 الصحابي؟  قول  في الضابط وما عليه؟ ون

  الجواب:

  على   الكالم  -تعالى  هللا  ءشا  إن-  وسيأتي  الصحابي،  قول   حجية  في  تفصيل  فيها  املسألة  هذه

 لم  وما غيره ُيخالفه لم ما حجة الصحابي قول  أن ُيعلم أن ينبغي لكن الصحابي، قول  حجية

   ُيخالف
ً

 هللا   جزاه  أخونا  عنه  سأل  ما   أما  التأصيل،  حيث  من   هذا  والسنة،  الكتاب  من   دليال

 عن  البناني  أسلم  بن  بتثا   يذكر  الرجل  كان  أنه  األوسط  في  الطبراني  رواه  ملا  ُيشير  فهو   خيًرا،

 التقيا   إذا  -وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   أصحاب  من  الرجالن  كان  قال:  الدارمي  مدينة  أبي

َعْصرِ ﴿  اآلخر:  على  أحدهما  يقرأ  حتى  يفترقا  لم
ْ
ِفي  اإِلنَساَن   ِإنَّ   (1)  َوال

َ
ْسر    ل

ُ
-1  ]العصر:  ﴾خ

  العصر،   سورة  اآلخر  على  أحدهما  يقرأ  يفترقا  أن  قبل  يعني  اآلخر.  على  أحدهما  يسلم  ثم  [2

 االفتراق. سالم بعضهما على ُيسلمان ذلك بعد ثم

  وذلك   يصح،  ال  -أعلم  وهللا-  األظهر  لكنه  هذا،  استحباب  على  يدل  فهو   صح  لو  األثر  وهذا

 أسلم  بن ثابت سماع يثبت ولم الدارمي، مدينة  أبي عن البناني، أسلم  بن ثابت طريق من أنه

 يثبت   حتى  عنه  روى   عمن الراوي   حديث  ُيقبل  أال  األصل  فلذا  الدارمي،  ة مدين  أبي   عن  البناني

 بل  والرازيين،  املديني  وابن  والبخاري   أحمد  كاإلمام  الحفاظ  مذهب  هو  وهذا  عنه،  السماع

 على   الحفاظ  من  األولين  إجماع  النووية،  األربعين  على  وشرحه  )العلل(  شرح  في  رجب   ابن  حكى

-  مستحب  إنه  لقيل  صح  لو   لكن  يصح،  ال  األثر  هذا   أن  -أعلم  وهللا-  يظهر   الذي   فلذا  ذلك،

 . -أعلم وهللا

 التكرار.  يقتض ي ل  املطلق األمر  :السادسة  القاعدة

 األمر  هذا  فإن  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  وسنة   هللا  كتاب   في  أمر  جاء   إذا  أنه  هذا:  ومعنى

عل إذا  بل ار،التكر  يقتض ي ال
ُ
 الذمة. به وبرئت  تم قد فإنه واحدة مرة ف
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   تنبيهات:

 ش يء  على  ُعلق  إذا  فإنه  ش يء،  على  األمر  ُيعلق  لم  ما   األصل  حيث  من  هذا  األول:  التنبيه

 من  على   الوضوء  علقت  فالشريعة  أخرى،  مرة  املأمور   فعل   فيجب   الش يء  هذا  ُوجد  ما   فمتى

 وهذا   الوضوء،  عليه  يجب  فإنه  أحدث  وقد   الصالة  أراد  من  كل  فإذن  أحدث،  دوق  الصالة  أراد

 خارجي. ألمر  التكرار اقتض ى هذا مثل في ألنه القاعدة؛  في املسألة صورة خارج

  االستمرار،   وهي:  أخرى   صورة  بها  ويريد  املسألة  هذه   يصور   من  العلماء  من  الثاني:  التنبيه 

ر   وقد  االستمرار،  بمعنى  التكرار  يقتض ي  األمر  إن  فيقول:  ابن   اإلمام   الصورة  بهذه  املسألة  صوَّ

  أي   التكرار  تقتض ي  والسنة  الكتاب  في  األوامر  أكثر   قال:  لذا  األفهام(،  )جالء  كتابه  في  القيم

   االستمرار.
َّ
 االستمرار،  أي   التكرار  يقتض ي  اإليمان  أن  وذكر  باهلل  باإليمان  ذلك  على  لومث

ريد  إذا  فإذن
ُ
 وإن   ذكره،  تقدم  ما  على  التكرار  يقتض ي  ال  فهذا  ينتهي  ثم  املأمور   فعل  باألمر  أ

 ما   العلماء  عند  واملشهور   التكرار،  تقتض ي  الشرعية  األوامر  فأكثر  االستمرار  بالتكرار  أريد

 انتهائه.  بعد فعله  إعادة ثم املأمور  فعل أنه من ذكره تقدم

-  هريرة   أبي   حديث   من  مسلم  صحيح  في  ثبت  ما  التكرار  يقتض ي  ال  األمر   أن  على  والدليل

 كل   أفي  بعضهم:  فقال  بالحج،  الصحابة  أمر  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي

-  النبي  كان  ملا  الداللة:   وجه  «ماستطعت  وملا  لوجبت  نعم،  قلت:   لو »  قال:  هللا؟  رسول   يا  عام

 األمر  مجرد  كان  ولو  األمر،  بمجرد  اكتفى  سنة  كل  في   الحج  تكرار  يريد  ال  - وسلم  عليه  هللا  صلى 

 أن   على  -أعلم  وهللا-  هذا  فدل  ذلك،  يستثن  فلم  واحدة،  مرة  إال  يجب  ال  لقال:  التكرار  يفيد

 التكرار. يقتض ي ال عنده

 به.  مأمور  فهو  به إل  املأمور  يتم ل   ما :السابعة  القاعدة

 القاعدة   هذه  على  ويدل  واملستحبة،  الواجبة  للمأمورات  شاملة  وهي  عظيمة  قاعدة  هذه

  يلي: ما
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ْو ﴿  تعالى:  قوله
َ
َراُدوا  َول

َ
ُروَج   أ

ُ
خ
ْ
وا  ال َعد 

َ
هُ   أل

َ
   ل

ً
ة   ذمهم   هللا  أن  الداللة:  وجه  [ 46  ]التوبة:  ﴾ُعدَّ

 اآلية   هذه  وفي-  به  إال   املأمور   يتم  ال  ما  أن  على  فدل  الخروج،  به  يتم  ملا  فعلهم  عدم  وعاب

 به.  مأمور  فهو -الجهاد

  في   ُيقال  وكذلك  إليه،  ُيؤدي   ما  بفعل  إال  الواجب  ُيمتثل  أن  يمكن  ال  أنه  الثاني:  الدليل

 املستحب. 

ن  إذا  فهو   به  إال  املستحب  يتم  ال  وما  واجب،  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  فما  هذا  تبيَّ

 مستحب.

  القاعدة: هذه أمثلة ومن

  فإنه  عليه،  ضرر   بال  يشتريه  أن  استطاع  ماءً   ووجد  ُمحدث  والرجل  ةالصال   حضرت  لو

 مثله  كان  فإذا  واجب،  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  ما  لقاعدة:  املاء،  هذا  يشتري   أن  عليه  يجب

 ألن   فيتوضأ القولين، أصح على املاء هذا يشتري  أن عليه فيجب املاء هذا يشتري  أن  يضره ال

 واجب.  فهو  به إال لواجبا يتم ال وما واجب، الوضوء

ب   أن   مسلم  صحيح  في  سعيد  أبي  حديث  منها  كثيرة  ألدلة  مستحب  الجمعة   ليوم  التطي 

سل»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ُ
 يمس   وأن  محتلم  كل  على  واجب  الجمعة  يوم  الغ

ب  الطيب  وشراء  مستحب،  والطيب  «،طيًبا  ال   ما  لقاعدة:  مستحب،  الجمعة  يوم  به  للتطي 

 مستحب.   فهو  به  إال  املستحب  يتم  ال  ما  ُيقال:  املثال   هذا  وفي  به،  مأمور   فهو  به  إال  املأمور   يتم

 الفساد.  يقتض ي النهي :الثامنة  القاعدة

  الكالم   أطال  وقد  الفساد،  يقتض ي  فإنه  أمر  عن   نهت  إذا  الشريعة  أن  القاعدة:  هذه  وصورة

ن  الفتاوى(،  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  على  الصحابة   قول   هذا  أن  وبيَّ

قوا  الذين   هم  املتكلمين  وأن  والتابعين،  أو   لشرطه  أو  عنه  املنهي  لذات  النهي  يعود  أن  بين  فرَّ

 فال   خارجي  أمر  إلى  عاد  ما  أما  الفساد،  يقتض ي  فإنه  كذلك  كان  ما  وقالوا:   املالزم،  لوصفه

 املتأخرين.  عند اشتهرت التي التفصيالت آخر ...إلى الفساد يقتض ي
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  أن   والتابعين:  الصحابة  قول   وأن  املتكلمين،  قول   هذا  أن  تيمية  ابن   اإلسالم  شيخ  وبيَّن

د تيمية ابن أن إال مطلًقا،  الفساد يقتض ي النهي    بأمرين: هذا قيَّ

  األرض   في  الصالة  إن  ُيقال:  أن  يصح  فال  مركًبا،  يكون   أن  ال  واحد  دليل   في  النهي  يكون   أن

 املغصوبة،   األرض   في  تصل  ال  فيه:  دليل  يوجد  ال ألنه  محرمة،  ألنها   تصح  وال  باطلة  املغصوبة

 أن   الغنوي   مرثد   أبي   حديث  من   مسلم  أخرج  ما  بخالف  أدلة،  مجموعة  من  مركب   هو  وإنما

 وليس  الحديث  في  منصوص  نهي  هذا  «القبور   إلى  تصلوا  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي

   واحد. دليل في جاء وإنما مركًبا

 أموًرا   هناك  فإن  العباد،  حق  إلى  الشريعة  أرجعته  ما  وبين  هللا  حق  بين  فرَّق   تيمية  ابن  أن

-   النبي  أن  هريرة  أبي  حديث  من  مسلم  أخرج  كما  العباد،  حق   إلى  فيها  األمر  الشريعة  أرجعت

 السوق،   سيده  أتى  فإذا  منه،   فاشترى   تلقاه  فمن  الجلب،  تلقوا  ال»  قال:  -وسلم   عليه  هللا  صلى 

 رض ي   إذا  الفساد  يقتض ي  ال  هذا  فمثل  املال،  صاحب  إلى  األمر  أرجع  فهنا  «بالخيار  فهو

 صاحبه. 

  في   كما   األدلة  اإلسالم  شيخ  ذكر  وقد  القيدين،  بهذين  لكن  الفساد  يقتض ي  النهي  فإذن

  األدلة: ومن السنن(، )تهذيب كتابه في القيم وابن الفتاوى(، )مجموع

  النهي  بمجرد  وإنما  الفساد،  يقتض ي  ال  لكن  عنه  منهي  هذا  أن  الشريعة  في  يوجد  ال  أنه

 الفساد.  يستفاد

ا﴿  وجل:  عز  هللا  قال  فساًدا،  عاص يامل  سمت  الشريعة  أن
َ
ُهْم   ِقيَل   َوِإذ

َ
ْفِسُدوا  ال  ل

ُ
ْرِض   ِفي  ت

َ
  األ

وا
ُ
ال
َ
َما ق ْحُن  ِإنَّ

َ
 [.11 ]البقرة: ﴾ُمْصِلُحوَن  ن

  ولم   النهي،  بمجرد  الربا  عقود  وغيره  كعمر  الصحابة  أبطل  فقد  ذلك،  فهموا  الصحابة  أن

 مما  ...إلخ  خارجي  ألمر  أو  عنه  املنهي  لذات  راجًعا  النهي  كان  ما  بين  التفريق  الصحابة  عن  يأِت 

 املتكلمين.  عن معروف هو
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 الفور. يقتض ي النهي :التاسعة  القاعدة

 ال   إنه  يقول   أن  ألحد  يصح  وال  الفور،  يقتض ي  فهو  أمر  عن  نهت  إذا  الشريعة  أن  هذا  ووجه

 إن   يقول   أن  ألحد  يصح  فال  ذلك،  غير  أو  الزنا  أو  الربا  عن  الشريعة  نهت  كما  الفور،  يقتض ي

 أستجيب   ثم  ريعةالش  عنه  نهت  ما  فأفعل  النهي  لهذا  أستجيب  أال  ولي  الفور   يقتض ي  ال  هذا

 بعُد.

 الفور.  يقتض ي أنه إال النهي في ُيتصور  ال أنه املحيط( )البحر كتابه في الزركش ي ذكر وقد

 قادًرا  يكون   بأن  املكلف  إلى  يرجع  شرط  شرطان،  التكليف  شروط  :العاشرة  القاعدة

ا  يكون   فال   العلم  على
ً
لف  ما  إلى  يرجع  وشرط  ذلك،  غير   ول   مجنون

ُ
 العمل   ُيمكن  أنه  وهو   به  ك

 .به

  رحمه -  القيم  وابن  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قرره  ما  ملخص   هذا

  إلى   يرجع  بها  العمل  عدم  على  املكلف  ُيؤاخذ  التي  الشريعة  في  التكليف  فشروط  -تعالى  هللا

 فعلى   التكليفي،  األمر  بهذا  العلم  على  قادًرا  يكون   بأن  نفسه  املكلف  إلى  األول   األمرين،  هذين

   كان  ومن  مكلف،  وغير  معذور   فهو  مجنوًنا  كان  من  هذا
ً

 تفريط   بال  العلم  يمكنه  لم   لكن  عاقال

ا  َوَما﴿  تعالى:  كقوله  كثيرة  هذا  على  واألدلة  معذور،  فهو نَّ
ُ
ِبيَن   ك ِ

 
ى  ُمَعذ    َحتَّ

َ
ْبَعث

َ
   ن

ً
 ﴾ َرُسوال

ِئْن ﴿  تعالى:  وكقوله   [15  ]اإلسراء:
َ
َبْعَت   َول ْهَواَءُهْم   اتَّ

َ
ِم   ِمْن   َجاَءَك   َما   َبْعِد   ِمْن   أ

ْ
ِعل

ْ
َك   ال    ِإنَّ

ً
ْن   ِإذا ِ
َ
 مل

يَن  امِلِ
َّ
 الظاملين.   من  فلست  العلم  قبل  أهواءهم  اتبعت  إن  املخالفة:  مفهوم  [145  ]البقرة:  ﴾الظ

 رض ي -  هريرة  أبي   حديث  من  ومسلم  البخاري   أخرجه  صالته،  في  املس يء  حديث   األدلة:   ومن

 فقال   - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  إلى  جاء  ثم  صلى  صالته  في  املس يء  أن  الحديث  وفي  -عنه   هللا

  له:   فقال   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  إلى  فجاء  صلى  ثم  «تصل  لم  فإنك   فصل  ارجع»  له:

 ارجع »  له:  فقال   -وسلم  عليه   هللا  صلى -   النبي  إلى  فجاء  صلى  ثم  «تصل  لم  فإنك  فصل  ارجع»

حسن  ال  بالحق  بعثك  والذي   قال:  « تصل  لم  فإنك  فصل
ُ
 صفة   فعلمه  فعلمني،  هذا  غير  أ

 يأمره  لم  جهله   ثبت  ملا  أنه  على  هذا  فدل  تصل،  لم  فإنك  فصل  ارجع  له  يقل  ولم  الصالة

 التكليف. موانع من الجهل  أن على  فدل باإلعادة،
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 «؟تصل لم فإنك صلف ارجع» قبل: له قال قد قيل: فإن

ا، ظنه قد ُيقال:
ً
  لم  فإنك فصل ارجع» قال: لذا بالعلم، يعمل لم لكنه يعلم أنه أي   مفرط

  أمران: ذلك ويؤكد «،تصل

   كان  لو   أنه
ً

 الصالة  يصلي  أن  يستطيع  لن   فإنه  مرات  عشر  بالرجوع   أمره  ثم   جاهال

 وأن  الصالة  يعيد  أن  -لموس   عليه  هللا  صلى-  النبي  يأمره  أن  يمكن  فال  جاهل،  ألنه  الشرعية

 شرعية. غير صالة يصلي

 يأمره   ولم  علمه  فعلمني"  هذا  غير  أحسن  ال  بالحق  بعثك  "والذي  قال:  ملا   جهله  علم  ملا  أنه

 يظنه   كان  « تصل  لم  فإنك  فصل  ارجع»  بقوله:   أمره  ملا  فإذن  لُنقل،  باإلعادة  أمره  ولو  باإلعادة،

ا
ً
ا،   عامل

ً
ن  ملا  لكن  مفرط  في   كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  بهذا  استدل  وقد  ه،عذر   جهله  له  تبيَّ

 املوقعين(. )أعالم كتابه  في القيم وابن الفتاوى( )مجموع من مواضع

 قادًرا   يكون   بأن  وذلك  به،  العمل  يمكنه   بأن  به  ُيكلف  ما   إلى  يرجع  ما   التكليف  موانع  ومن

ُقوا ﴿  تعالى:  كقوله  رةالكثي  الشرعية  لألدلة  معذور   فإنه  قادًرا   يكن  لم  فإن  به،  العمل  على اتَّ
َ
 ف

 َ
َّ

ْعُتمْ   َما  ّللا
َ
   ال﴿  وكقوله:   [16  ]التغابن:  ﴾اْسَتط

ُ
ف ِ

 
ل
َ
ُ   ُيك

َّ
   ّللا

ً
ْفسا

َ
   ن

َّ
 إلى   [286  ]البقرة:  ﴾ُوْسَعَها  ِإال

 هللا   رض ي-  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   روى   ما  ذلك  ومن  الكثيرة  األدلة  من  ذلك  غير

 «. استطعتم ما منه  فأتوا بأمر أمرتكم إذا»  قال: -سلمو  عليه هللا صلى-  النبي أن -عنه

  انتفاء   املوانع  من  وُيقابلهما  الشرطين،  هذين  باجتماع  إال  تكليف  ال  أنه  الخالصة:  إذن

   الشرطين: هذين

:
ً

  بال   والجهل  -الصغير  أي -  البلوغ  وعدم  الجنون،  وُيقابله  العلم  على  قادًرا  يكون   أن  أول

 تفريط.

 القدرة. وعدم العجز وُيقابله به، ُيكلف بما العمل على  القدرة ثانًيا:

 ال؟   أم  الشريعة  بفروع  مخاطبون   الكفار  هل وهي:  مسألة  ذكر  األصوليين  عند  يكثر  تنبيه:

 بمسائل   أي   اآلخرة،  بأحكام  تتعلق  ألنها  أصولًيا؛  بحثها  يصح  ال  -أعلم  وهللا-  املسألة  وهذه
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 العملية  باألمور  تتعلق ال  فهي  األصول( )معالم  شرح في نيالتلمسا ابن  هذا ذكر وقد اإليمان،

بحث  أن  ينبغي  ال  لذا  األصولي،  تخصص  هو   الذي   الشرعية  األدلة  مع  وبالتعامل
ُ
 املسألة  هذه  ت

 هذه  في  واألشاعرة  املعتزلة  بين  والخالف  للمعركة  األصوليون   أوردها  وإنما   األصول،  كتب  في

 بين   معركة  أرض  أصبح  الفقه  أصول   علم   أن  األول   الدرس  مقدمات  في  تقدم  وقد  املسألة،

 واألشاعرة.  املعتزلة من املتكلمين

 املحظور. فعل أو  املأمور  ترك في معذور   الجاهل :عشرة الحادية القاعدة

   كان  من  فكل
ً

  فإنه   -محرًما  فعل  أي -  محظوًرا  فعل  أو  -واجًبا  ترك  أي -  مأموًرا  وترك  جاهال

ا  َوَما﴿  تعالى:  كقوله  العامة  األدلة  ذلك  على  ويدل  معذور، نَّ
ُ
ِبيَن   ك ِ

 
ى  ُمَعذ    َحتَّ

َ
ْبَعث

َ
   ن

ً
 ﴾ َرُسوال

 املس يء   حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  فقد  الخاصة،  األدلة  ذلك  على  يدل  ومما  [15  ]اإلسراء:

 وثبت  تقدم،  كما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  فعذره  الطمأنينة  وهو  مأموًرا  ترك  أنه  صالته  في

   الصالة  في  تكلم  أنه  السلمي  الحكم  بن   معاوية   حديث  من  مسلم  صحيح  في
ً

 في  والكالم  جهال

  الصالة
ً

 .-وسلم عليه هللا صلى- النبي لجهله وعذره محظور، فعل جهال

 من  مواضع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  األدلة  بهذه  واستدل  القاعدة   هذه  قرر   وقد

 وذكر   املوقعين(  )أعالم  كتابه  في  القيم  ابن  القاعدة  هذه  قرر   وممن  وغيره،  الفتاوى(  )مجموع

 ذلك. وغير )الهدي( كتابه في كما متفرقة مواضع في املحظور  وترك املأمور  فعل في اإلعذار

   تنبيهان:

  به  ُيعذر  ال  الذي   والجهل  حبهصا  به  ُيعذر  الذي   لالجه  بين  ُيفرق   أن  البد  األول:  التنبيه

ا  كان  فمن  صاحبه،
ً
 كتابه   في  البر  عبد  ابن  ذكر  وقد  املفرط،  غير  بخالف  ُيعذر  ال  فإنه  مفرط

 املفرط   إعذار  عدم  وقرر   املفرط،  إعذار  عدم  على  مجمعون   العلماء  أن  على  يدل  ما   )التمهيد(

 بل  )الفروق(، كتابه في يوالقراف  الفتاوى( )مجموع من مواضع في كما تيمية ابن اإلسالم شيخ

 معذور   غير  املفرط  أن  وذكر  للمحرم.  فعله  والثاني  تفريطه  األول   وزرين:  املفرط  على  أن  ذكر

 قواعده.  في اللحام ابن
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 ولم   عنه  يسأل  ولم  عنده  الذي   العلم  في  شكَّ   من  ُيقال:  التفريط؟  ضابط  ما  قيل:  فإن

ت،  فيه   الشرعي  العلم  انتشر  زمن  في  أننا  العلم  أهل  بعض   يذكره  ما  أما  مفرط،  هذا  فإن  يتثبَّ

  جهتين: من -أعلم  وهللا- نظر فيه فهذا التفريط، وانتهى

 هللا   صلى- النبي كعهد يكون  أن يمكن ال فإنه زمننا  في العلم انتشر  مهما أنه األولى: الجهة

 مظعون  بن كقدامة الصحابة وعذر صالته  في املس يء  عذر  ذلك  ومع وصحابته، - وسلم عليه

 العلم  أن  مع  غيره،  وعذروا  صحيح،  بإسناد  الرزاق  عبد  أخرجه  الخمر،  استحل  ملا  ري البد

 أن   العلم  ظهور   من  يلزم  فال   ذاته،  في  املكلف  وبين  العلم  ظهور   بين  ففرق   زمانهم،  في  ظاهر

ا  مكلف  كل  يكون 
ً
ا  يكن  لم  من  وأن  عامل

ً
 مظعون   بن  قدامة  إن  لقيل:  وإال  مفرط،  فإنه  عامل

 تقدم.  كما املفرط معاملة ُيعاملوه لم الصحابةو  مفرطون، وأمثاله

  مقابلها   في  يوجد  كذلك  أنه  إال  الخير  تنشر  وإذاعات  قنوات  توجد  كما  الثانية:  الجهة

 الشر   تنشر  التي  والوسائل  السبل  من  وغيرها  والقنوات  اإلذاعات  من  مضاعفة  أضعاف

 .-وإياكم هللا عافاني- الناس تضل التي والشهوات والشبهات

 فهو   جاهل  وكل  ُيعذر  من  يوجد   فال  العلم  فيه   كثر  قد   زمن  في  إننا  ُيقال  أن  يصح  ال  فلذا

 هللا   رحمه-  العثيمين  صالح  بن   محمد  العالمة  شيخنا  طريقة  هي  وهذه  -أعلم  وهللا-  مفرط

 . -تعالى

  أن   من  تقريره  تقدم  ما   على  حجر  وابن  العيد  دقيق  كابن  بعضهم  اعترض   الثاني:  التنبيه

ا  هناك  إن  وقالوا:  املحظور   وفعل  املأمور   ترك   في  معذور   الجاهل
ً
 وفعل   املأمور   ترك  بين  فرق

 محظوًرا.  فعل من بخالف بالجهل، ُيعذر فال مأموًرا ترك من وأن املحظور،

  حديث   من   ومسلم   البخاري   روى   بما  حجر  ابن  الحافظ  وتبعه  العيد  دقيق  ابن  واستدل

 قبل   أضحيته  ذبح  -عنه  هللا  رض ي-  نيار  بن  بردة  أبا  خاله  أن  -عنه  هللا  رض ي-  عازب  بن  البراء

 يعذره   لم  الداللة:  ووجه  «لحم  شاة  شاتك»  :- وسلم  عليه  هللا  صلى -   النبي  فقال  الصالة،

 لحم.  شاة  شاته جعل بل بجهله،
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ا  هناك  أن  ُيقال:  أن  هذا  على  والجواب
ً
   يفعل  من  بين  فرق

ً
   فعال

ً
  ثم   وقته،  يدخل   ولم  جاهال

 ألنه   الشرعي  بالفعل  يقوم  أن  يجب   هذا  فمثل  عالم،  وهو  الوقت  فدخل  الشرعي  الحكم  علم

 الحكم   يعلم   ال  وهو  عليه  الوقت  دخل  من  وبين  هذا  بين  فرق   عالم،  وهو  الوقت  دخل  قد

،  الشرعية  الطريقة  خالف  على  ففعله  الشرعي
ً

 تقدم   ملا  بجهله  ُيعذر  فإنه  كذلك  كان  فمن  جهال

 الوقت   دخل  ملا  فإنه  الوقت  يدخل  أن  قبل  شرعيال  الحكم  عِلَم   من  أما  الكثيرة،  األدلة  من  ذكره

 الشرعي.  الوجه على به يأتي أن فيجب الشرعي الحكم علم قد وهو كغيره مخاطًبا أصبح

   أن  قدر  فلو
ً

  ُعلم   ساعة  بنصف  العصر   أذان  قبل  ثم  طمأنينة،   بال  الظهر  صلى  رجال

ا  صبحأ  ألنه  بطمأنينة  العصر  يصلي  أن  يجب  فإنه  العصر،  وقت  فدخل  الطمأنينة
ً
 وملا   عامل

 املسلمين. جميع حق في هو كما  حقه في متجدًدا الخطاب أصبح الوقت دخل

:  مثال      أن  لو  ثان 
ً

   ساعة  بنصف  وقتها   قبل  العصر  صلى  رجال
ً

 العصر  وقت  أن  لظنه  جهال

م  ثم   الوقت،  هذا   مثل   في  يدخل ِ
 
 فإنه  العصر  وقت  دخل  فإذا  الحقيقي،  الوقت  دخول   قبل  ُعل

ا  أصبح  ألنه  يصلي  أن  عليه  يجب
ً
 املسلمين   حق  في  تجدد  كما  حقه  في  الخطاب  وتجدد  عامل

ن  بهذاو   -تعالى  هللا  شاء  إن-  واضًحا  هذا  وأظن  أجمعين،  وابن  تيمية  ابن  إليه  ذهب  ما  أن  يتبيَّ

 وفعل   املأمور   ترك  في  بالجهل  ُيعذر  أنه  والشافعية  الحنابلة  عند  األقوال  أحد  وهو  القيم

 .بينهما ُيفرق  وال املحظور 

  بن   وابصة  حديث  من  داود   وأبي  أحمد  عند  ثبت  ما  ذكره  تقدم  ما  على  به  يعترض  ومما

   أن  -عنه  هللا  رض ي-  معبد
ً

 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فأمره  وحده  الصف  خلف  صلى  رجال

 املأمور، ترك في  بالجهل أحد  ُيعذر  ال  أنه على فدل بجهله، يعذره لم فقالوا: الصالة، يعيد أن

 الصف   خلف  الرجل  يصلي  أال  في  الشرعية  األوامر  خالف  وحده  الصف  خلف  لالرج  صالة  إذ

 وحده.

ا،   كان  وحده  الصف  خلف  صلى  الذي   الصحابي  هذا  إن  ُيقال:  أن  هذا  على  والجواب
ً
  مفرط

  اليمين  أقص ى في يصلي أن بإمكانه  فإنه وحده، الصف خلف وصلى فرط لكنه علم عنده أي 
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 )أعالم   كتابه  في  القيم  ابن  به  أجاب   ما  مفاد  ذاه   الصف،  من  الشمال  أقص ى  أو  الصف  من

 السالم(. )سبل في والصنعاني املوقعين(

 هذا؟ على الدليل ما قيل: فإن

  وفعل   املأمور   ترك  في  بالجهل  اإلعذار  في  األدلة  تقدمت  فقد  األدلة،  بين  الجمع  ُيقال:

 كان   أنه  على  الصحابي  فعل  ُيحمل  الجمع  فبمقتض ى  ُيعذر،  لم  الدليل  هذا  وفي  املحظور، 

ا،
ً
 بعضها. إهمال من أولى باألدلة والعمل مفرط

ا  املأمور   ترك  :عشرة  الثانية  القاعدة
ً
  ما   متى  به  اإلتيان  يلزم  ولكن  عليه  إثم  ل   نسيان

 يجب  تذكر  ما  متى   لكنه  آثم،  غير  فإنه  ناسًيا  مأموًرا  ترك  من  فكل  مة،عظي  قاعدة  وهذه  تذكر.

 فيجب  تذكر  ما  متى  لكن  آثم،  غير  فهو  ناسًيا  العصر  صالة  ترك  فمن  املأمور،  بهذه  يأتي  أن

 )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  القاعدة  هذه  قرر   وقد  العصر،  بصالة  يأتي  أن  عليه

 املوقعين(. الم)أع في القيم وابن الفتاوى(،

َنا﴿ تعالى: قوله القاعدة هذه على األدلة ومن ا ال َربَّ
َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
ِسيَنا ِإْن  ت

َ
ْو   ن

َ
ا أ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
 ]البقرة:  ﴾أ

 ال   فإذن  «نعم»  اآلخر:  الحديث  وفي  «فعلت  قد»   هريرة:   وأبي  عباس  ابن  حديث  في  قال  [286

 ناسًيا.  املأمور  ترك من على عقاب

  من   ومسلم  البخاري   فأخرج   املأمور   يفعل  أن  عليه  يجب  تذكر  ما  متى  أنه  على  الدليل  أما

  نسيها   أو  صالة  عن   نام  من»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  أنس   حديث

 «. ذلك إال لها كفارة ال ذكرها إذا فليصلها

 صيام   ترك  أو  الصلوات  من  صالة  كترك  مأمور   فكل  للغاية،  كثيرة  القاعدة  هذه   وأمثلة

 فهو تذكر ما متى فإنه وقتها، خرج حتى نسياًنا األموال زكاة أو الفطر زكاة ترك أو واجب، يوم

 املأمور.  هذا يفعل أن عليه يجب  لكن ناس   ألنه آثم غير
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ا  املحظور   فعل  :عشرة  الثالثة  القاعدة
ً
 فمن  شيًئا،  يفعل  أن  يلزمه  ول   عليه  إثم  ل   نسيان

 وقد   بش يء،  يأتي   أن  يلزمه  وال  عليه،  إثم  ال  فإنه  ناسًيا  محرًما  يفعل  كأن  ناسًيا  محظوًرا  فعل

َنا﴿  تعالى:  كقوله  عليه  إثم  ال  أنه  في  األدلة  ذكر  تقدم ا   ال  َربَّ
َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
ِسيَنا  ِإْن   ت

َ
ْو   ن

َ
ا   أ

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
 ﴾أ

 هريرة   أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   أخرج  ما  ش يء  يلزمه  ال  أنه  على  الدليل  أما  [286  ]البقرة:

 شرب  أو  فأكل  صائم  وهو  نس ي  من»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-

 ذكر  وقد  بش يء،  ُيؤمر  فلم  ناسًيا  محظوًرا  فعل  فهذا  «وسقاه  هللا  أطعمه  فإنما  صومه،  فليتم

 املوقعين(.  )أعالم كتابه في القيم وابن  الفتاوى( )مجموع في كما تيمية ابن قاعدةال هذه

 لقوله املحظور، وفعل املأمور  ترك في كالنسيان اإلكراه حكم :عشرة الرابعة القاعدة

َفَر   َمْن ﴿  تعالى:
َ
ِ   ك

َّ
   ِإيَماِنِه   َبْعِد   ِمْن   ِبالِل

َّ
ِرهَ   َمْن   ِإال

ْ
ك
ُ
ُبهُ   أ

ْ
ل
َ
َمِئن    َوق

ْ
ِكْن   ِباإِليَماِن   ُمط

َ
َرَح   َمْن   َول

َ
ْفرِ   ش

ُ
ك
ْ
 ِبال

 
ً
 لآلية،  مكرًها   مأموًرا  ترك  أو  حظوًرام  فعل  من  على  إثم  وال  عذر  فاإلكراه  [106  ]النحل:  ﴾َصْدرا

 فإنه   مكرًها  مأموًرا  ترك  لو  أما  بش يء،  يأت  وال  عليه  ش يء  فال  مكرًها  محظوًرا  فعل  كان  إن  لكن

 املأمور.  هذا يفعل أن عليه وجب اإلكراه زال ما متى

  متى   فإنه  الغد،  من  اإلكراه  ارتفع   ثم  وقتها،  يخرج  حتى  العصر   يصلي  أال  على   رجل  ُيكره  كأن

 العصر.  يصلي أن عليه وجب اإلكراه ارتفع ما

  على   دل  وقد  ُمخصص.  ُيخصصه  لم  ما  حجة  العام  النص  :عشرة  الخامسة  القاعدة

َها  َيا﴿  تعالى:  قوله  األدلة  ومن  واإلجماع،  والسنة  الكتاب  من  األدلة  العام  النص  حجية ي 
َ
ِذيَن   أ

َّ
 ال

ِطيُعوا  آَمُنوا
َ
َ   أ

َّ
ِطيُعوا  ّللا

َ
ُسوَل   َوأ ْوِلي  الرَّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
ْم   األ

ُ
ِطيُعوا﴿  تعالى:  وقوله  [59  ]النساء:  ﴾ِمْنك

َ
 َوأ

 َ
َّ

ُسوَل   ّللا ْم   َوالرَّ
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْرَحُموَن   ل

ُ
 أن   الداللة:  ووجه  األدلة،  من   ذلك  غير  إلى  [132  عمران:  ]آل  ﴾ت

 العموم.  من عليه  دل ما على العام بالنص ُيعمل أن سولهور  هللا طاعة مقتض ى

 دل   ما  على  به  ُيعمل  وأنه  حجة  العام  أن  على العلماء  أجمع  فقد  اإلجماع،  الثاني:  والدليل

 والطوفي. اآلمدي  اإلجماع حكى  وقد العموم، من عليه

  ُيخصصه   لم  ما  بالعام  وُيعمل  إال  عام  نص  يرد  إن  ما  فإنه  كثيرة،  تطبيقات  القاعدة  ولهذه

 صلى -   النبي  أن  هللا  عبد  بن  جابر  حديث  من  مسلم  اإلمام  أخرج  ما  ذلك:  أمثلة  ومن  ُمخصص،
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 في   يوجد  ال  أنه  العموم  هذا  من  وُيستفاد  عام،  هذا   «ضاللة  بدعة  وكل»  قال:  -وسلم  عليه  هللا

 محجوج   فهو  حسنة  بدعة  الدين  في  إن  قال  من  لذا  ضاللة،  كلها  البدع  بل   حسنة  عةبد  الدين

 وأمثاله.  النص بهذا

  فإن   اإلطالق،  ودللة  العموم  دللة  بين  الفرق   معرفة  ينبغي  :عشرة  السادسة  القاعدة

 هذا  ويتضح  باإلبدال،  إطالقه  على  اإلطالق  وداللة   بالشمول،  عمومه  على  العموم  داللة

.  البيت  في  قائل:  قال  فإذا   باملثال:  أما  ذلك،  على  املترتب  األثر  ُيذكر  ثم  باملثال  ليس   فإذن  رجل 

 أن   يحتمل  الرجل  هذا  ألن  مطلق؛  لفظ  اللفظ  هذا   أن  إال  واحد،  رجل  بل   رجالن  البيت  في

 أو   زيًدا  يكون   فقد  إبدالية  اإلطالق  على  داللته  فإذن   خالًدا،  أو  فهًدا  أو  عمًرا  أو  ازيًد   يكون 

 الرجال،   لكل  نفي  فهذا  الدار.  في  رجل  ال  قيل:  فإذا  العام   أما  املطلق،  هو  وهذا  خالًدا،  أو  عمًرا

 العموم   على  داللته  فإذن  الرجال،  من  غيرهم  وال   خالد  وال  عمرو   وال  زيد  ال  الدار  في  فليس

 عمًرا   أو  زيًدا  يكون   أن  يحتمل  الدار.  في  رجل    قول:  عند  فإنه  كاملطلق،  باإلبدال  ليس  بالشمول 

 إبدالية،   اإلطالق  على  داللته  ألن  واحد،  وقت  في  وعمًرا   وخالًدا  زيًدا  يكون   أن  يحتمل  ال  لكن  ...،

 عمرو   وال   دزي  ال  الدار  في  فليس  شمولية،  العموم  على   فداللته  الدار.  في   رجل  ال  قلت:  إذا  أما

 واإلطالق. العموم داللة بين التفريق في مهم فارق  وهذا ...إلخ. وال خالد وال

  اإلطالق   أفراد  من  فرد  ذكر  أن  عليه  يترتب  ما  أعظم  من  فإن  هذا:  على  يترتب  الذي   أما

 فإذا   األصل،  حيث  من  التخصيص  يفيد  فال  العموم   أفراد  من  فرد  ذكر  أما  التقييد،  يفيد

.رج  الدار  في  قلت:  فهد،  هو  الرجل  هذا  قطًعا  فإذن  فهد.  الدار  في  آخر:  موضع  في  قلت  ثم  ل 

 التقييد. يفيد اإلطالق أفراد من فرد فذكر

د ال فإنه العام أما  في رجل  ال قلت: فإذا األصل، حيث من  هذا  أفراده، من فرد بذكر يتقيَّ

في   يالذ  أن  هذا  معنى  فليس   الدار.  في   فهد  ليس  آخر:  موضع  في  قلت  ثم   الدار.
ُ
 في   وجوده  ن

في  الذين  أحد   هو  فهد   بل  فحسب،  فهد   هو  الدار
ُ
 ينبغي  مهم  أمر  وهذا  الدار،  في  وجودهم  ن

 من   فرد  ذكر  بخالف   التقييد  يفيد  اإلطالق  أفراد  من  فرد  ذكر   فإن  العلم،  طالب  يفقهه  أن

 العموم.  أفراد
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  عليه   هللا  ىصل-  والنبي  مبين،  عربي  بلسان  نزل   والقرآن  لغوي،  البحث  هذا  أصل  تنبيه:

فهم لذا العرب، بلغة تكلم -وسلم
ُ
 العربية.  الدالالت بهذه ومعانيه ألفاظه ت

   أربعة: أقسام على العموم :عشرة السابعة القاعدة

  لم  الذي   العام  وهو  محفوظ،  عام  له:  وُيقال  عمومه،  على  باق    عام    األول:  القسم

َ   ِإنَّ ﴿  تعالى:   كقوله  ُيخصص،
َّ

ِ   ّللا
ل 
ُ
ْيء    ِبك

َ
 « ضاللة  بدعة  كل»  وكحديث:  [75  ]األنفال:  ﴾َعِليم    ش 

 األمثلة. من ذلك غير إلى

صص،  الذي   العام  اللفظ  هو  أي   مخصوص،  عام    الثاني:  القسم
ُ
 لم   فيما  حجة  فيبقى  خ

صص  ما  أما  ُيخصص،
ُ
  من  ومسلم  لبخاري ا  أخرج  ما  ذلك  ومن  بالتخصيص،  ُيستثنى  فإنه  خ

 قال   «شجرها  وال  شوكها  ُيختلى  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  عباس  ابن  حديث

 شجر   من  ُيقطع  مما  اإلذخر  فاستثني  «اإلذخر  إال»  فقال:  اإلذخر،  إال  هللا  رسول   يا  العباس:

صص مخصوص عام «شجرها ُيعضد ال» قوله: إذن مكة،
ُ
 «.اإلذخر إال» بقوله: خ

 هللا  صلى-  النبي  أن  الصامت  بن  عبادة  حديث من  الصحيحين  في  ثبت  ما  ذلك:  لةأمث  ومن

صص  «القرآن  بأم  يقرأ  لم  ملن  صالة  ال»  قال:  -وسلم  عليه
ُ
 في   كما  راكًعا  الصالة  دخل  بمن  خ

 ُمخصص  فهو صالته، صحت راكًعا الصالة دخل من فإن الحارث، بن نفيع بكرة أبي حديث

 «. القرآن بأم رأيق لم ملن صالة ال» حديث: من

  به  ُيراد   املعنى  حيث  من  لكنه  عام  لفظ  لفظه  أي  الخصوص،  به  ُيراد  عام  الثالث:  القسم

 - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي   أن  حويرث  بن  مالك  حديث  من  السبعة  روى   كما  الخصوص،

 ليس  العام  وهذا  عام،  لفظ  «الصالة»  قوله:  «أحدكم  لكم  فليؤذن  الصالة  حضرت  إذا»  قال:

 
ً

 الخمس   الصلوات  به  ُيراد  وإنما  ...إلخ،  والخسوف  والكسوف  والفرض  للنفل  شامال

 املفروضة. 

ا  اللفظ  يكون   فقد  سبب،  على  ورد  عام  الرابع:  القسم
ً
  فالعبرة   سبب،  على  لكنه  عاًما  لفظ

 ﴿﴿  تعالى:  كقوله  السبب،  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم
ُ
اِنَية اِني  الزَّ اْجِلُدوا  َوالزَّ

َ
لَّ   ف

ُ
  ِمْنُهَما   َواِحد    ك
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َ
ة
َ
َدة    ِمائ

ْ
اِرُق ﴿  والسرقة:  الظهار  آية  وهكذا  [ 2  ]النور:  ﴾َجل    َوالسَّ

ُ
ة
َ
اِرق   إلى   [38  ]املائدة:  ﴾َوالسَّ

 سبب.  على وردت عامة  ألفاظ فإنها اآليات، من ذلك غير

خصص،  لم  الشريعة  في  العمومات   أكثر  تنبيه:
ُ
 )الفصل(  كتابه  في  حزم  ابن  هذا   ذكر  ت

ا   وهذا  املرسلة(  )الصواعق  كتابه  في  القيم  وابن  الفتاوى(  )مجموع  في   كما  تيمية  وابن
ً
 خالف

صص وقد إال عام من ما قالوا:  الذين للمتكلمين
ُ
َ  ِإنَّ ﴿  تعالى: قوله إال خ

َّ
ِ  ّللا

ل 
ُ
ْيء   ِبك

َ
 ﴾ َعِليم   ش 

ُ ﴿  [75  ]األنفال:
َّ

ى  َوّللا
َ
ِ   َعل

ل 
ُ
ْيء    ك

َ
ِدير    ش 

َ
 العموم   أكثر  واجعل  فاملتكلمون   ...إلخ،  [ 39  ]التوبة:  ﴾ق

خصص، لم العموم أكثر إن فقالوا: السنة أهل أما ُمخصًصا،
ُ
 بيانه. تقدم كما ت

  الذي  والعام  -ُيخصص  لم  الذي   العام  أي -  املحفوظ   العام  مبحث  على  يترتب  الذي   فائدة:

صص،
ُ
صص  إذا  العام  أن  خ

ُ
 - ُيخصص  لم  أي -  محفوظ  عام   تعارض  فإذا  داللته،  في  ضعف   خ

صص قد أي - مخصوص عام مع
ُ
 املحفوظ.  العام فُيقدم  بينهما، الجمع يمكن ولم -خ

  ُيخصصه  لم  ما  العموم  يفيد  فهو   العموم  صيغ  من  كان  ما  كل  :عشرة  الثامنة  القاعدة

ا هناك أن ُيعلم وبهذا ُمخصص،
ً
   كالتالي: وهي العموم، على تدل ودالالت صيغ

 وهكذا،  سائر(  عامة،  قاطبة،  كافة،  جميع،  )كل،  كلفظ:  بمادته،  العموم  على  دل  ما  كل

 الوهاب،   عبد  القاض ي  ذكره  اكم  العموم  صيغ  أقوى   هي  الصيغة  وهذه  العموم،  على  تدل  فهي

 أخرج   ما  العموم  تفيد  األلفاظ   هذه  أن  على  األدلة  ومن  )الكوكب(،  شرح  في  النجار  وابن

 قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي   حديث  من   ومسلم  البخاري 

 أنها   على  فدل  حديث،...ال  هللا؟  رسول   يا  يأبى   ومن  قالوا:  « أبى  من  إال  الجنة  يدخلون   أمتي  كل»

 العموم.  تفيد

  َعِمَل  َمْن ﴿ تعالى: كقوله الشرط، أسماء
ً
ِلَنْفِسِه  َصاِلحا

َ
  الشرط وأسماء [46 ]فصلت: ﴾ف

-   هريرة  أبي  حديث  من  الشيخان  أخرج  فقد  السنة  أما  واإلجماع،  السنة  بداللة  العموم  تفيد

 فيها  عليَّ   هللا  أنزل   ما»  فقال:  الحمر  عن  ُسئل  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي

َمْن   الجامعة:  الفاذة  اآلية  هذه  إال  ش يء
َ
اَل   َيْعَمْل   ﴿ف

َ
ق
ْ
ة    ِمث رَّ

َ
   ذ

ً
ْيرا

َ
اَل   َيْعَمْل   َوَمْن   (7)  َيَره  خ

َ
ق
ْ
ة    ِمث رَّ

َ
 ذ
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ً
ا ر 

َ
 أسماء   وهي  العموم،  ألفاظ  من  ألنها  جامعة  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فجعلها  «.َيَره﴾  ش

 الزركش ي. العموم تفيد أنها على اإلجماع حكى دوق الشرط،

   تنبيهان:

 لغير  و)ما(  للعاقل،  )من(   يقولون:  أنهم  األصوليين  من  كثير  عند  اشتهر  األول:  التنبيه

  )من(  ُيقال:  أن  األصح  وقالوا:  والعالئي،  واإلسنوي   البيضاوي   منهم  جماعة  هذا  ورد  العاقل.

ط  )من(  ألن  العالم،  لغير  و)ما(  للعالم
ُ
 وإنما   عاقل  عليه  ُيطلق  ال   وهللا  سبحانه،  هللا  على  لق ت

 عالم. عليه ُيطلق

  أن   ُيعلم  أن  وينبغي  الشرط،  حروف  في  ال  الشرط  أسماء  في  ذكره  تقدم  ما  الثاني:  التنبيه

ا  للشرط  أسماءً   هناك
ً
 حروف   أما  وهكذا،  و)حيثما(  و)ما(  كـ)من(  واألسماء  للشرط،  وحروف

 الزركش ي. حكاه إجماًعا العموم تفيد ال هذه كذا،  فافعل يدز  جاء إن كقول: كـ)إن( الشرط

َمْن ﴿  تعالى:  كقوله  االستفهام،  أسماء
َ
ْم   ف

ُ
ِتيك

ْ
ا﴿  أو  [30  ]امللك:  ﴾َمِعين    ِبَماء    َيأ

َ
َجْبُتْم   َماذ

َ
 أ

ْرَسِليَن 
ُ ْ
ْيَن ﴿  أو  [65  ]القصص:  ﴾امل

َ
أ
َ
َهُبوَن   ف

ْ
ذ
َ
 أسماء   من  هذا  وأمثال  [26  ]التكوير:  ﴾ت

 االستفهام. 

  في   البحث  وإنما  )هل(  مثل  االستفهام،  حروف  في  ال  االستفهام  أسماء  في   البحث  نبيه: ت

 العموم.  تفيد التي وهي االستفهام أسماء

ِذي﴿  تعالى:  كقوله  املوصولة،  األسماء
َّ
ْدِق   َجاءَ   َوال ِ

َق   ِبالص    وقال:  [33  ]الزمر:  ﴾ِبِه   َوَصدَّ

ِذيَن ﴿
َّ
ِلَك   ِفي  ِإنَّ ﴿  قال:و   [ 69  ]العنكبوت:  ﴾ِفيَنا  َجاَهُدوا   َوال

َ
   ذ

ً
ِعْبَرة

َ
ْن   ل

َ
ى  مِل

َ
ش 

ْ
 ]النازعات:  ﴾َيخ

ِذي ﴿  فقوله:  [26
َّ
ِذيَن ﴿  وقوله:  بالصدق،   جاء  من  كل  أي   العموم،  تفيد  ﴾ َوال

َّ
 ﴾ َجاَهُدوا  َوال

ْن ﴿  وقوله:  جاهدوا،   الذين  كل  أي   العموم،  تفيد  الذين:
َ
ى  مِل

َ
ش 

ْ
 فإن   يخش ى،  من  كل  أي   ﴾َيخ

 له. عبرة هللا ذكره مما تقدم فيما

ُروا﴿  تعالى:  كقوله  معرفة،  إلى   أضيفت  التي  النكرة
ُ
ك
ْ
   َواذ

َ
ِ   ِنْعَمة

َّ
ْم   ّللا

ُ
ْيك

َ
  [ 231  ]البقرة:  ﴾َعل

﴿ 
َ
ِ  ِنْعَمة

َّ
 العموم.  فتفيد معرفة إلى أضيفت نكرة ﴾ّللا
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َساَن   ِإنَّ ﴿  تعالى:  كقوله  الجنس،   الستغراق  بـ)ال(  ُعرفت  التي  النكرة
ْ
ِفي  اإِلن

َ
ْسر    ل

ُ
  ﴾ خ

اِعُدوَن   َيْسَتِوي   ال﴿  تعالى:  وكقوله   [2  ]العصر:
َ
ق
ْ
   ِمْن   ال

ُ ْ
 القاعدون،   [95  ]النساء:  ﴾ْؤِمِنيَن امل

  العموم   تفيد  أنها  على  والدليل  العموم،  أفادت  الجنس  الستغراق  التي  بـ)ال(  ُعرفت  إذا  فالنكرة

ِفي  نَساَن اإلِ   ِإنَّ ﴿  تعالى:  فقوله  العموم،   ودليل  معيار   واالستثناء  منها،  ُيستثنى  أنه
َ
ْسر    ل

ُ
  (2)  خ

 
َّ
ِذيَن   ِإال

َّ
  َيْسَتِوي   ال﴿   تعالى:  وكقوله  العموم،   يفيد  أنه  على  فدل   االستثناء،  صح  وقد  ﴾آَمُنوا  ال

اِعُدوَن 
َ
ق
ْ
ْؤِمِنيَن   ِمْن   ال

ُ ْ
ْيُر   امل

َ
ْوِلي  غ

ُ
َررِ   أ  أن   على  فدل  الضرر،  أولي  استثنى   [95  ]النساء:  ﴾الضَّ

اِعُدوَن ﴿ قوله: يف الجنس الستغراق والالم األلف
َ
ق
ْ
 العموم.  أفادت ﴾ال

  التي  وهي  الجنس  الستغراق  والالم  األلف  هي  العموم  تفيد  التي  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  تنبيه:

حذف   أن  يصح
ُ
 والزركش ي   الصواعق(  )مختصر  في  كما  القيم  ابن  هذا  ذكر   )كل(  مكانها  ويكون   ت

َساَن   ِإنَّ   تعالى:  فقوله  املحيط(  )البحر  كتابه  في
ْ
ِفي  اإِلن

َ
ْسر    ل

ُ
حذف   أن  يصح  [2  ]العصر:  ﴾خ

ُ
 ت

 الستغراق  والالم  األلف  هذه  إذن  آمنوا.  الذين  إال  خسر  لفي  إنسان  كل  إن  فيقال:  )ال(

 القائل:  كقوله  للبيان،  وإنما   لالستغراق  وليست  الجنس  لبيان  والم  ألف  وهناك  الجنس،

 من  خير  الرجال  فإن  الجملة،  حيث  من   أي  الجنس،  لبيان  هذا   النساء.  من  خير  الرجال

 حيث   من   أي   الجنس،  لبيان  هذا   لكن  الرجال،  من   اآلالف  تعدل  من   النساء  من  وإال  النساء،

 ال   الجنس  لبيان  والالم  األلف  ألن  امرأة؛  كل  من  خير  رجل  كل  ُيقال:  أن  يصح   ال  لذا  الجملة،

 الجنس.  الستغراق

  التالية: لسياقاتا في وإنما العموم تفيد ال وحدها النكرة فإذن سياقات، في النكرة

ه   ِمْن  َوَما﴿ تعالى: كقوله  النفي، سياق في
َ
  ِإل

َّ
ُ   ِإال

َّ
  النفي  سياق  في وهي  نكرة )إله( فلفظ ﴾ّللا

 النفي. سياق في نكرة ألنها  العموم تفيد )إله( فلذلك ﴾وما﴿ قوله: وهو

وا  َوال﴿  تعالى:  كقوله  النهي،  سياق  في  النكرة
ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
   ِبِه   ت

ً
ْيئا

َ
 ﴿  [36  ]النساء:  ﴾ش

ً
ْيئا

َ
 نكرة  ﴾ش

 العموم.  فأفادت  ﴾وال﴿ النهي سياق في

ْبُدوا  ِإْن ﴿  تعالى:  كقوله  الشرط،  سياق  في
ُ
   ت

ً
ْيئا

َ
 فـ﴿  ﴾ش

ً
ْيئا

َ
  ﴾ ِإْن ﴿  الشرط  سياق  في  نكرة  ﴾ش

 العموم.  فأفادت
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ه    ِمْن   تعالى:  كقوله   اإلنكاري   االستفهام  سياق  في
َ
   ِإل

َّ
ُ   ِإال

َّ
ه  ﴿  ﴾ّللا

َ
  سياق  في  نكرة  ﴾ِإل

 العموم.  فأفادت لإلنكار، سيق الذي  االستفهام أي  اإلنكاري، االستفهام

  أو  الشرط كان إذا ذلك في يستوي  الشرط، أو اإلنكاري  االستفهام  سياق في النكرة تنبيه:

ا  اإلنكاري   االستفهام
ً
  اإلنكاري،   االستفهام   سياق  وفي  الشرط   سياق  في  أنها  املهم  اسًما،  أو  حرف

ا. أو اسًما كان سواء
ً
 حرف

   َعْين    ِفيَها﴿  تعالى:  كقوله  االمتنان،  سياق  في
 
  االمتنان   سياق  في  نكرة  ﴾َعْين  فـ﴿  ﴾َجاِرَية

َنا﴿  تعالى:  وكقوله  العموم،  فتفيد
ْ
نَزل

َ
َماِء   ِمْن   َوأ    َماءً   السَّ

ً
ُهورا

َ
 سياق  في  لكنها  نكرة  ﴾َماءً فـ﴿  ﴾ط

 «رمضان   في  عمرة»  ين:الصحيح   في  عباس  ابن  حديث  وكذلك  العموم،  فأفادت  االمتنان

 مطلق. لفظ إنها لقيل االمتنان سياق ولوال العموم، فأفادت االمتنان سياق  في نكرة )عمرة(

َنا﴿  تعالى:  كقوله  الدعاء،  سياق  في َيا  ِفي   آِتَنا  َربَّ
ْ
ن    الد 

ً
   اآلِخَرةِ   َوِفي   َحَسَنة

ً
  فلفظ   ﴾َحَسَنة

﴿ 
ً
 الدعاء   سياق  في  النكرة  أن  ذكر  قدو   العموم،  فأفاد  الدعاء  سياق  في  لكنه  نكرة  ﴾َحَسَنة

 تفيد  االمتنان  سياق  في  النكرة  أن  وذكر  املحيط(  )البحر  كتابه   في  الزركش ي  العموم  تفيد

 في   والشنقيطي  )الكوكب(  شرح  في  النجار  وابن  املحيط(  )البحر  كتابه  في  الزركش ي  العموم

 السياقات   في  العموم  تفيد  النكرة  أن   ُيعلم  وبهذا  العلم،  أهل  من   وغيرهم  البيان(  )أضواء

 الستة.

  فعل   يمس(  )ال  «ذكره  أحدكم  يمس  ال»  فحديث:  النكرات،  معاملة  ُيعامل  الفعل  تنبيه:

   الفعل  كان  سواء  العموم،  فيفيد  النهي  سياق  في
ً

 أن   فاملهم  األفعال،  من  غيره  أو  مضارًعا  فعال

 شيخ   وذكره  املحيط(  )البحر  في  الزركش ي   هذا  ذكر  وقد  النكرات،  معاملة  ُيعامل  الفعل

 يفيد  فإنه  املتقدمة  الستة  السياقات   في   كان  فإذا  العلم،  أهل  من  وغيرهم  تيمية  ابن  اإلسالم

 العموم. 

 عند   لكنها  صيغة،  ومائتين  خمسين  إلى  القرافي  أوصلها  وقد  كثيرة  العموم  صيغ  فائدة:

 . -أعلم وهللا-  ذكره تقدم ما إلى ترجع والتحقيق التدقيق
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 للغاية  مهمة  فإنها  العموم،  صيغ  نضبط  بأن  وإخواني  نفس ي  أوص ي  الدرس  هذا  ختام  وفي

حفظ أن إلى تحتاج  لكن للغاية سهلة وهي
ُ
  ت

ً
 اثنان  يجتمع أن وحبذا ثانًيا، عليها ُيتدرب ثم أوال

 معها،   التعامل  ويسهل  وعملًيا   علمًيا  ترسخ  حتى  كثيًرا  عليها  ويتدربون   ويتذاكرونها  فأكثر

 الشرط أسماء  بين يميز  فال  النحو درس  يكون  ال  قد  ألنه ل فع بردة ُيصاب قد إخواننا وبعض

 سهل  واألمر  يتفهمها  أن  البد  العلم،   طالب   في  للغاية  كبير  نقص  فهذا   ...إلخ،  االستفهام  وأسماء

 العالمة  شيخنا  شرح  إلى  يستمع   أن  األمور   هذه  أمثال  يضبط  لم  من  وأوص ي  صعًبا،  وليس

  أمثال   في  األصول(  علم  من  )األصول   كتابه  على  -تعالى  هللا  رحمه-  العثيمين  صالح  بن  محمد

 صعبة،  ليست  فإنها  اآلجرومية،  يدرس  أن  أوصيه  وكذلك  ووضحها،  سهلها  فإنه  املباحث،  هذه

 الباب،  له  ينفتح  والجد  والدعاء  واالستمرار  املجاهدة  مع  لكن  األمر  أول   في  صعوبة  يجد  قد

 و  إليه  العلوم  أحب  من  أصبح  همهف  في  اجتهد  فلما   النحو  علم  مستصعًبا  كان  رجل   من  وكم

 أسهلها.

 العموم. في يدخل النادر  :عشرة  التاسعة القاعدة

 في  يدخل  النادر  أن  القولين   أصح  وعلى  العموم،  في  النادر  دخول   في   األصوليون   تنازع  قد

  العام   اللفظ  هذا  يشملهم  الذين  واألفراد  عام  لفظ  جاء  إذا  أنه  القاعدة:  هذه  ومعنى  العموم،

 ومن   العام،  اللفظ  هذا  في  داخل  فهو  وشائًعا  مشهوًرا  فرًدا  يكون   ما  فمنها  شهرتها،  في  تتفاوت

 النادر،  هذا  في  األصوليون   تنازع  وقد  ذلك،  غير  أو  الوقوع  جهة   من  إما  نادًرا،  يكون   ما  راداألف

 يدخل؟  ال أو العموم في يدخل هل

  )اإلبهاج(   كتابه  في  السبكي  ابن  ورجحه  األصوليين،  عند  القولين  أحد  وهو  القولين  وأصح

 على  والدليل  له،   شامل  العام   اللفظ  أن  بما  العموم  ألفاظ  في  يدخل  النادر  أن  غيره،  ورجحه

 العام.  اللفظ حجية  من ذكره تقدم ما هذا

 في   النادر  دخول   في  فالقول   بالعام،  خاصة  وليست  للمطلق  شاملة  القاعدة  هذه  تنبيه:

 يكون   املطلق  اللفظ  وهل  أيًضا،  املطلق  اللفظ  يشمل   ذلك  في  األصوليين  وخالف  العام  ألفاظ

  مطلًقا
ً

 للنادر.  حتى مطلًقا يكون  أنه تقدم كما القولين أصح وعلى ال؟ أم للنادر حتى وقابال
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  اإلنسان   جلد  طهارة في  تنازعوا  العلماء  أن  العام:  لفظ  في  النادر   دخول   على األمثلة  ومن

 اإلهاب  ُدبغ  إذا»  عباس:  ابن  حديث  عموم  في  يدخل  هل   -مات  إذا  بنجاسته  القول   على-  ُدبغ  إذا

 مسلم؟ أخرجه «طهر فقد

 لفتاوى   لحمه،  ُيؤكل  ما  أي  الذكاة،  تحله   ما  ُيطهر  إنما  الدباغ  أن  القولين  أصح  على  ُيقال:

 النادر   من  غيره  وال  اإلنسان  جلد  يدخل  ال  فإذن  وغيرها،  -عنها  هللا  رض ي-   كعائشة  الصحابة

 لدخل   الخارجي  الدليل  ولوال  خارجي،  لدليل  وإنما  نادر  ألنه  ال  لحمه،  ُيؤكل  ال  مما  النادر  وغير

 «.طهر فقد اإلهاب ُدبغ إذا» حديث:  عموم في النادر

 مقصوًدا. يكن لم ما العموم في يدخل  ل  :العشرون القاعدة

 أمثلتها. ومعرفة فهمها بعد أهميتها وتتضح للغاية، مهمة  قاعدة القاعدة وهذه

  لفظ   في  يدخل  ال  ذلك  عدا  ما  فإن  والحقه،  بسابقه  الكالم  عليه  دلَّ   ما  أي   باملقصود:  املراد

ع  وقد  العموم، ا  يجدوا  أن  وبمجرد  الظاهرية،  ذلك  في  توسَّ
ً
عوا   عمومه  اطردوا عاًما  لفظ  وتوسَّ

 الصنيع.  هذا رجب ابن عليهم  عاب وقد والحقه، سابقه إلى ينظروا ولم فيه

   لة: األمث بعض بذكر هذا ويتضح

اآلَن ﴿  تعالى:  قال  األول:  املثال
َ
وا  َباِشُروُهنَّ   ف

ُ
َتَب   َما  َواْبَتغ

َ
ُ   ك

َّ
ْم   ّللا

ُ
ك
َ
وا  ل

ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
 ﴾ َواش

وا﴿  تعالى:  بقوله  استدل  [187  ]البقرة:
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
 في   اخُتلف  مأكول   كل  أكل  جواز  على  ﴾َواش

وا﴿  يقول:  هللا  إن  قالوا:  حله،
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
 يأت   لم  ما  ش يء  كل  ونشرب  ش يء  كل  كلنأ  إذن  ﴾َواش

 عنه.  خاص نهي  

سق  لم  اآلية  ألن  يصح؛  ال  باآلية  االستدالل  لكن  صحيح،  تأصيل    هذا  ُيقال:
ُ
 مساق   في  ت

   والشرب  األكل  إباحة  مساق  في  سيقت  وإنما  أكله،  يجوز   ال  مما  أكله  يجوز   ما  بيان
ً

 ليال

 والالحق. السابق ُيراعى أن البد فإذن للصائم،

 -وسلم عليه هللا صلى-  النبي أن حويرث  بن مالك حديث  من السبعة أخرج الثاني: املثال

 فليؤذن »  قال:  قد  بعضهم:  قال  الحديث.  «أحدكم  فليؤذن  الصالة  حضرت  إذا»  قال:
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  ترديد   أن   على  هذا  فدل  معه،   ُيرددوا  وأن  املؤذن  ُيجيبوا  أن   السامعين   يأمر  ولم  «أحدكم

 أن  سعيد أبي حديث من  الصحيحين في ثبت ما يصرفوا أن بهذا ويريدون  واجًبا، ليس األذان

  قوله:  «املؤذن  يقول   ما  مثل   فقولوا   النداء  سمعتم  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي

 الوجوب. يقتض ي أنه األمر في واألصل أمر، وهذا «فقولوا»

 واجًبا،  يسل  املؤذن  مع  الترديد  أن  الجمهور   عليه  الذي  وهو  العلم  أهل  قولي  أصح  ُيقال:

 حضرت  إذا»  حويرث:  بن  مالك   حديث  فإن  حويرث،  بن  مالك   بحديث  ُيستدل  أن  صحي  ال  لكن

 الصالة   وقت   جاء  إذا   أنه  لبيان  سيق  وإنما   املساق،  لهذا   ُيسق  لم  «أحدكم  فليؤذن  الصالة

 داللة  حسب  على  سًنا،  وأكبركم   قراءًنا  أكثركم  يصلي   أن  على  واحرصوا  األذان  على  فاحرصوا

 األخرى. واألحاديث الحديث

 سرف  جئنا  ملا  قالت:  -عنها   هللا  رض ي-  أنها  عائشة  عن  ومسلم  البخاري   أخرج  الثالث:  املثال

 النبي   فقال  -الوداع  حجة  في  -وسلم   عليه  هللا   صلى-   النبي  مع  الحج  في  حالها  تحكي  وهي-  حضُت 

ري ت  حتى  بالبيت  تطوفي  أال  غير  الحاج  يفعل  ما  افعلي»  :-وسلم   عليه  هللا  صلى-  بعض   قال  «.طهَّ

 القرآن. تقرأ أن للحائض يجوز  أنه على هذا دل العلم: أهل

 هذا   داللة  لكن  القرآن،  تقرأ  أن  للحائض  يجوز   العلم  أهل  قولي  أصح  على  إنه  فيقال:

 تفعل   أنها  لبيان  سيق  وإنما  املساق،  لهذا  ُيسق  لم  الحديث  فإن  نظر،  فيه  ذلك  على  الحديث

 
ً

ن  أخرى،  أعمال  دون   الحج  من  أعماال  تعلق   وما  بالبيت  الطواف  إال  ش يء  كل  تفعل  أن  لها  فبيَّ

 به. 

فقه أن ينبغي مهمة قاعدة هذه فإذن
ُ
عرف، وأن ت

ُ
 كثيرة. مسائل عليها وتنبني ت

 العموم. في املتكلم يدخل :والعشرون الواحدة القاعدة

 في   يدخل  فإنه  عام،  بلفظ  الصحابة  أحد  أو  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   تكلم  إذا

   دليالن: لهذا ويدل العام، اللفظ هذا

 أفراده. من فرد كل فيه يدخل أن وحجيته العام داللة بمقتض ى أنه األول: الدليل
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-   النبي  نأ  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   أخرج  الثاني:  الدليل

 عليه   هللا   صلى-   هللا  رسول   على  الصحابة  فاعترض  الوصال،  عن  نهى  -وسلم   عليه  هللا  صلى 

 أن   الداللة:  وجه  الحديث.  «...  مثلي  أيكم»  فقال:  هللا؟  رسول   يا  تواصل  إنك  وقالوا:  -وسلم

 لذلك   الخطاب؛  في  داخل    -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  فهموا  -عنهم  هللا  رض ي-  الصحابة

 -وسلم عليه  هللا صلى- ذلك ُيخالف بأنه ترضوااع

  تعالى:  كقوله  فيه  يدخل  ال  فإنه  عام  بلفظ  تكلم  من  وقالوا:  هذا  في   بعضهم  خالف  وقد

﴿ ُ
َّ

اِلُق   ّللا
َ
ِ   خ

ل 
ُ
ْيء    ك

َ
  قوله:   في  يدخل  لم  سبحانه  هللا  أن  وذلك  نظر،  فيه  وهذا  [62  ]الزمر:  ﴾ش 

﴿ ُ
َّ

اِلُق   ّللا
َ
ِ   خ

ل 
ُ
ْيء    ك

َ
 العام   اللفظ  في  دخوله  عدم  على  األدلة  دلت  إذا   فإذن  ،كثيرة  ألدلة  ﴾ ش 

 العام. اللفظ من ُيخرجه قرينة وال دليل يوجد لم إذا البحث وإنما النزاع، مورد خارج فهذا

 للرجال.  هي التي العموم ألفاظ في  النساء تدخل :والعشرون  الثانية القاعدة

  أمران: ُيعلم أن ينبغي عليها الكالم وقبل كثيًرا، إليها وُيحتاج للغاية مهمة القاعدة وهذه

  كما  اللغة،  جهة  من  إجماًعا  العام  الرجال  خطاب  في  يدخلن   ال  النساء   أن  األول:  األمر 

 ال  اللغة  جهة  من   إذن  ره،وأق  املحيط(  )البحر  كتابه   في  الزركش ي   ونقله  األنباري،   ابن  حكاه

 شاء  إن- بيانه   سيأتي كما الشرع جهة من  بل فحسب اللغة  جهة  من  ليس بحثنا لكن  تدخل،

 . -تعالى هللا

 وإذا  بالقرينة،  فُيعمل العام  في  يدخلن  ال  النساء  أن  على  يدل  قرينة  ُوجد  إذا  الثاني:  األمر 

 فيه.  يدخلن فإنهن  العام الذكور  لفظ في يدخلن النساء أن على تدل قرينة ُوجد

ن إذا   يلي: فيما البحث فإن هذا تبيَّ

:
ً

 سيأتي   كما  والتغليب  املعنى  حيث  من  بل  الوضع  حيث  من  اللغوي   البحث  في  ليس  أول

 بيانه. 

  عدم  على  تدل أو الخطاب في النساء دخول   على  تدل قرينة وجود عند   البحث ليس ثانًيا:

 الخطاب. في النساء دخول 
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هم  إذا
ُ
 من   وهذا  للرجال،  العام  اللفظ  في  يدخلن  النساء  أن  القولين  أصح  على  فإنه  هذا  ف

ب  التغليب،  باب ِ
 
ل
ُ
 هللا   أن  ذلك  على  يدل  ومما  الرجال،   مع  النساء  فدخلت  الرجال   لفظ  فغ

ْت ﴿  مريم:  عن  سبحانه  قال  كما  للرجال،  هو  عام  بخطاب   النساء  خاطب
َ
ان
َ
اِنِتيَن   ِمْن   َوك

َ
ق
ْ
 ﴾ال

ِك ﴿  وقال:  [12  ]التحريم: نِت   ِإنَّ
ُ
اِطِئيَن   ِمْن   ك

َ
خ
ْ
َنا﴿   وقال:  [29  ]يوسف:  ﴾ال

ْ
ل
ُ
وا  ق

ُ
 ِمْنَها   اْهِبط

 
ً
 وحواء. آلدم شامل وهو  [38 ]البقرة: ﴾َجِميعا

هم  إذا  وهذا  للرجال،  العام  اللفظ  في  يدخلن  النساء  فإذن
ُ
  كثيًرا   إليه  احتيج  وُضبط  ف

 الخاصة  العامة  باأللفاظ  ون تك  الشرع  خطابات  من  كثيًرا  فإن  كثيرة،  مسائل  عنه  وتتفرَّع

 بيانه. تقدم كما ذلك في يدخلن فالنساء ذلك، ونحو السالم املذكر  كجمع بالرجال،

صص  إذا  :والعشرون  الثالثة  القاعدة
ُ
صص  ما  فإن  العام  اللفظ  خ

ُ
  وخارج   ُمستثنى  خ

 العموم.  من

   نوعان: واملخصصات

  عز   هللا  قال  كاالستثناء،  بنفسه،  يستقل  ال   الذي   وهو  متصل،  مخصص   األول:  النوع

ِفي  اإِلنَساَن   ِإنَّ ﴿  وجل:
َ
ْسر    ل

ُ
   *  خ

َّ
ِذيَن   ِإال

َّ
 ﴿  قول:  فإن   [3-2  ]العصر:  ﴾آَمُنوا  ال

َّ
ِذيَن   ِإال

َّ
 ﴾ آَمُنوا  ال

. ُمخصًصا ُيسمى فلذا بنفسه، يستقل ال
ً

 متصال

 قوله  ذلك  أمثلة  ومن  بنفسه،  يستقل  الذي   وهو  املنفصل،  املخصص  الثاني:  النوع

ْم ﴿  سبحانه:
ُ
ُ   ُيوِصيك

َّ
ْم   ِفي  ّللا

ُ
ْوالِدك

َ
 أسامة  عن  ومسلم  البخاري   وأخرج  [11  ]النساء:  اآلية  ﴾أ

 الكافر  وال  الكافر،  املسلم  يرث  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  زيد  بن

ن  منفصل  ُمخصص  فهذا  «املسلم  املخصص   وهذا  الكفار،  دون   املسلمين  أوالد  املراد  أن  بيَّ

 بنفسه.  يستقل فإنه منفصل

 الستثناء.  املتصلة املخصصات من :والعشرون الرابعة القاعدة

ِفي  اإِلنَساَن   ِإنَّ ﴿  تعالى:  كقوله  وذلك  املتصلة،  املخصصات  من  االستثناء  فإن
َ
ْسر    ل

ُ
  *   خ

 
َّ
ِذيَن   ِإال

َّ
 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  ومسلم  البخاري   روى   وكما  [3-2  ]العصر:  ﴾ آَمُنوا  ال
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 هللا   صلى-  النبي  فقال  اإلذخر،  إال  العباس:  قال  «شجرها  ُيعضد  وال»  حرمها:  ملا  مكة  في  قال

 املتصلة. املخصصات من وهو استثناء وهذا «.اإلذخر إال» :-وسلم عليه

  جهتين: من االستثناء مبحث في كبير  خلط األصوليين من كثير عند  حصل فائدة:

  باملعنى   واالستثناء  اللغوي   باملعنى  االستثناء  بين  األصوليين  من  كثير  ُيميز  لم  األولى:  الجهة

 فهو   اللغوي   باملعنى   االستثناء  أما  وأخواتها،   بـ)إال(  هو  النحوي   باملعنى  االستثناء  فإن   النحوي،

 )إن  قول: فإن استثنيت، فقد هللا. شاء إن غًدا  آتيك  قلت: فإذا هللا(، شاء )إن القائل: كقول 

 فهو   وأخواتها  )إال(  أما  النحوي،  باملعنى  استثناءً   ليس  لكنه  اللغوي،  باملعنى  استثناء  هللا(  شاء

 النحوي.  باملعنى استثناء

  في   األدلة  وبحثوا  االستثناء  مبحث  بحثوا  ملا  أنهم   األصوليين   من  كثير  عند  الخلط  ووجه

 أوردوا   لذلك  اللغوي،  باملعنى  االستثناء  في  الصحابة  وآثار  والسنة  القرآن  من  األدلة  ذكروا  ذلك

نَّ  َوال﴿ تعالى: قوله عند سنة بعد ولو االستثناء يصح أنه عباس ابن أثر
َ
ُقول

َ
ْيء   ت

َ
يإِ  ِلش  ِ

 
اِعل   ن

َ
 ف

ِلَك 
َ
   ذ

ً
دا

َ
   *  غ

َّ
ْن   ِإال
َ
اءَ   أ

َ
ُ   َيش

َّ
   ّللا

ُ
ك
ْ
َك   ْر َواذ ا  َربَّ

َ
ِسيَت   ِإذ

َ
 الشائع  الخطأ  من  وهذا  [24-23  ]الكهف:  ﴾ن

  النحوي   باملعنى  واالستثناء  اللغوي   باملعنى  االستثناء  بين  خلطوا  فقد   األصوليين،  عند

 ينبغي   مهم  تنبيه  وهذا  وأخواتها،  )إال(بـ  االستثناء  هو   األصول   كتب  في  ُيدرس  والذي   واألصولي،

ه وقد هذا، في  أخطأ وقد إال أصولًيا تجد تكاد  فال إليه، ُينتبه أن   في  القرافي  الخطأ هذا على   نبَّ

 في   املرداوي   نقله  فيما  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن   اإلسالم  وشيخ  الفصول(،  )تنقيح  شرح

 )التحبير(. كتابه

ا،  لالستثناء  ليون األصو   ذكر  الثانية:  الفائدة
ً
  ومنها  الكل،  من  الكل  ُيستثنى  أال  منها  شروط

   أن  لو  فعندهم  ذلك،  غير  إلى  الكالم،  ينقطع  أال
ً

 عشرة   إال  رياالت  عشرة  أعطيك   قال:  رجال

   يصح  ال  وهذا   يصح،  لم   رياالت.
ً
 االستثناء.  هذا   يصح  ال  إذن  قالوا:  اللغة،   أهل  بإجماع  لغة

 ومن  املباحث  من  ذلك  غير  إلى  االستثناء،  هذا  يصح   لم  يروتغ  الكالم  انقطع  لو   أنه  وعندهم

 االستثناء.  في ذكروها التي الشروط



 

31 

  هو   األصوليين  عند  االستثناء  في  البحث  ألن  يصح؛  ال  هذا  أن  -أعلم   وهللا-  ظني  وفي

 االستثناء  ُوجد ما فمتى أنه املعلوم ومن -وسلم عليه هللا صلى- ورسوله هللا كالم في االستثناء

 ينو  لم  إنه  يقول:  أن  ألحد  يصح  وال  حجة،  صار  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   رسوله  أو  هللا  مكال   في

 الشروط   إلى  بالنظر  البحث  وإنما  كذا،  شرط  أو  كذا  شرط  فيه  اختل  هذا  أن  أو  االستثناء،

 هللا   كالم  في  يبحث  وإنما  الناس،   كالم  يبحث  ال  واألصولي  الناس،  كالم  في  االستثناء  في  هذا

 أن   يصح  ال  االستثناء  في  الشروط  من  ذكروه  ما  أن  نعلم  فبهذا  -وسلم  عليه  هللا صلى-  ورسوله

 هللا   كالم  في  األدلة  دراسة  في  هو  األصولي  عند  البحث  ألن  عليه،  ُيعول   أن  وال  إليه  ُيلتفت

 رسول   سنة  صحيح  في  أو  هللا  كالم  في  االستثناء  ُوجد   ما  ومتى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  ورسوله

 األصوليون. ذكرها التي الشروط إلى ُينظر وال حجة فهو -وسلم عليه هللا  صلى- هللا

 الشرط. املتصلة املخصصات من :والعشرون الخامسة القاعدة

ِإْن ﴿  تعالى:  كقوله  تأخر،  أو  تقدم  سواء  العام  اللفظ  ُيخصص  والشرط
َ
اُبوا  ف

َ
اُموا   ت

َ
ق
َ
 َوأ

 
َ
الة ْوا  الصَّ

َ
   َوآت

َ
اة
َ
ك وا  الزَّ

 
ل
َ
خ

َ
ُهْم َس   ف

َ
ِإْن ﴿  قوله:  وهو  متقدم،  شرط  هذا  [5  ]التوبة:  ﴾ِبيل

َ
اُبوا  ف

َ
 ﴾ت

 فال  الزكاة  يؤتوا  ولم  الصالة  يقيموا  ولم  يتوبوا  لم  إن  املخالفة:  ومفهوم  متقدم،  شرط  فإنه

 .متقدم وهو الشرط وهو متصل تخصيص هذا إذن سبيلهم، تخلوا

ِذيَن ﴿  تعالى:  كقوله  الشرط  من   تأخر  ما  مثال  أما
َّ
وَن   َوال

ُ
ِكَتاَب   َيْبَتغ

ْ
ا  ال ْت   ِممَّ

َ
ك
َ
ْم   َمل

ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
  أ

اِتُبوُهْم 
َ
ك
َ
   ِفيِهْم   َعِلْمُتْم   ِإْن   ف

ً
ْيرا

َ
   ِفيِهْم   َعِلْمُتْم   ِإْن ﴿  فقوله:  [33  ]النور:  ﴾خ

ً
ْيرا

َ
 شرط  هذا  ﴾خ

   ِفيِهْم   َعِلْمُتْم   ِإْن ﴿  قوله:  لوال  فإنه  خير،  فيهم  ُعلم   إذا  إال  ُيكاتبوا  أن  يصح  ال  إذن  متأخر،
ً
ْيرا

َ
 ﴾ خ

وتب
ُ
خصص  بهذا  لكن  خير،  فيه  ُيعلم  ال  ومما  خير  فيه  ُيعلم  مما  الجميع  لك

ُ
ثني  املتصل  امل

ُ
 است

 خير. فيه ُيعلم ال من

 الصفة. املتصلة املخصصات نم  :والعشرون السادسة القاعدة

   أو  نعًتا  كان  سواء  العام،  أفراد  بعض  به  يختص  بمعنى  أشعر  ما  كل  بالصفة:  واملراد
ً

  بدال

،  أو
ً

 عند   الصفة  معنى   عن  يختلف  األصوليين  عند  املبحث  هذا  في  الصفة  معنى  فإذن  حاال

 النحويين.  عند بمعناه ال  اللغويين عند بمعناه  هو األصوليين عند الصفة فمعنى النحويين،
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ِمْن ﴿  تعالى:  قوله  النعت  في  ذلك  أمثلة  ومن
َ
ْت   َما  ف

َ
ك
َ
ْم   َمل

ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
ْم   ِمْن   أ

ُ
َتَياِتك

َ
ْؤِمَناِت   ف

ُ ْ
  ﴾ امل

ْؤِمَناِت ﴿  قوله:  فلوال  [25  ]النساء:
ُ ْ
ْؤِمَناِت ﴿  قوله:  لكن  والكافرات،  املسلمات  لشمل  ﴾امل

ُ ْ
 ﴾ امل

 اللغوي. باملعنى الصفة قسم تحت وهو النعت، من فهو خصص،

ِ ﴿  تعالى:  قوله  البدل  في  ذلك  أمثلة   ومن
َّ

ى  َولِِل
َ
اِس   َعل َبْيِت   ِحج    النَّ

ْ
اعَ   َمْن   ال

َ
ْيِه   اْسَتط

َ
  ِإل

 
ً
اعَ   َمْن ﴿  قوله:  فلوال  [97  عمران:  ]آل  ﴾َسِبيال

َ
ْيِه   اْسَتط

َ
   ِإل

ً
  على   واجًبا  البيت  ِحج  لكان  ﴾َسِبيال

اعَ   َمْن ﴿  قال:   ملا  لكن  الجميع،
َ
ْيِه   اْسَتط

َ
   ِإل

ً
 غير   وأخرج  باملستطيع  ذلك   خصص  ﴾َسِبيال

 اللغويين  عند  بمعناه  الصفة  وهو  املتصل  االستثناء  تحت  لكنه  بدل  وهذا  املستطيع،

 واألصوليين. 

   َيْقُتْل   َوَمْن ﴿  تعالى:  قوله  الحال  في  ذلك  أمثلة  ومن
ً
   ُمْؤِمنا

ً
دا ِ

هُ   ُمَتَعم 
ُ
َجَزاؤ

َ
ُم   ف اِلًدا   َجَهنَّ

َ
 خ

 ﴿  قوله:  [93  :]النساء  ﴾ِفْيَها
ً
دا ِ

 وغير   املتعمد  الوعيد  في  لدخل  هذا  ولوال  حال،  هذا  ﴾ُمَتَعم 

 الوعيد   هذا   أن   ُيعلم  فبهذا  الحال،  ثلة أم  من  الصفة   من  متصل  استثناء  لكنه  املتعمد،

 غيره.  دون  للمتعمد

 الغاية.  املتصلة املخصصات من :والعشرون السابعة القاعدة

  بذلك   واملراد   املحيط(  )البحر  كتابه  في  والزركش ي  )التحبير(  كتابه  في  املرداوي   هذا  ذكر  وقد

وا﴿  تعالى:  كقوله  الغاية،  بعد  ونفيه  الغاية  إلى  الحكم  إثبات
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
ى  َواش َن   َحتَّ َبيَّ

َ
مْ   َيت

ُ
ك
َ
 ل

 
ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ْبَيُض   ال

َ
   ِمْن   األ

َ
خ
ْ
ْسَوِد   ْيِط ال

َ
َفْجرِ   ِمْن   األ

ْ
ى﴿  سبحانه:  قوله  فلوال  [ 187  ]البقرة:  ﴾ال  َحتَّ

َن  َبيَّ
َ
ْم   َيت

ُ
ك
َ
ى﴿  قوله:  لكن  مطلًقا،  والشرب  األكل  لجاز  ﴾ل َن   َحتَّ َبيَّ

َ
ْم   َيت

ُ
ك
َ
   ل

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ْبَيُض   ال

َ
 ِمْن   األ

ْيِط 
َ
خ
ْ
ْسَوِد   ال

َ
َفْجرِ   ِمْن   األ

ْ
ن،  إلى  ممتًدا  األكل  جواز  جعل  ﴾ال ن  بعد  أنه  هذا  ومعنى  التبي    التبي 

 ُيسمى  الذي   املتصل  املخصص  هو  وهذا  الغاية،  هو  وهذا  والشرب،  األكل   من  الصائم  ُيمنع

 بالغاية.

  املرداوي   وزاد  املحيط(،  )البحر  كتابه  في  الزركش ي  هذا   ذكر  و)إلى(  )حتى(  حرف   حروفه  ومن

 حكمه،  له  فإن  الحروف  من  الحرفين  هذين  أحد  معنى  على   دل  ما  وقال:  )التحبير(  كتابه  في

نَّ ﴿ تعالى: قوله في الالم حرف مثل
َ
َك  ِبأ ْوَحى َربَّ

َ
َها أ

َ
   إليها. أي   لها:  [5 ]الزلزلة: ﴾ل
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حكم أن  ثم  تثبت  حتى  نراجعها  ثم  املعلومة  نفهم  أن  إلى  نحتاج  األصول   علم  في  أنه   وأؤكد
ُ
 ن

 مع   يتدارس  وأن  نفسه  مع   لعلما  طالب  يتدارس  أن  إلى  يحتاج  وهذا  املسائل،   على  تطبيقها

 قدمه. ترسخ حتى األمثلة ُيكثر وأن غيره،

 بالكتاب.  الكتاب تخصيص املنفصلة املخصصات من :والعشرون الثامنة القاعدة

  نوعان: املخصصات أن تقدم

  والصفة   والشرط  كاالستثناء  بنفسه  يستقل  ال  ما  وهي  املتصلة  املخصصات  األول:  النوع

 النوع.  هذا على والتطبيقات واألمثلة القواعد ذكر وتقدم والغاية،

  من   القاعدة  هذه  في  كما  بنفسها،   تستقل  ما  وهي  املنفصلة،  املخصصات  الثاني:  النوع

  من   بالقرآن  القرآن  صتخصي  أي   بالكتاب  الكتاب  تخصيص  فإن  بالكتاب،  الكتاب  تخصيص

 املنفصلة.  املخصصات

اُت ﴿  تعالى:  قوله  ذلك  ومن
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
ْصَن   َوامل َربَّ

َ
نُفِسِهنَّ   َيت

َ
   ِبأ

َ
ة
َ
الث

َ
ُروء    ث

ُ
  ظاهر  [228  ]البقرة:  ﴾ق

لقت  من  كل  أن  اآلية  هذه
ُ
 هللا   أن  إال  -الصحيح  على  ِحيض  ثالث  أي -  قروء  ثالثة  تتربص  فإنها  ط

 العدة   هذه  تعتد  ال  زوجها  يمسها  لم  من  فإن  زوجها،  هايمسَّ   لم  بمن  ذلك   خصص  سبحانه

َها  َيا﴿  تعالى:  قال  زوجها،  مسها   من  بخالف ي 
َ
ِذيَن   أ

َّ
ا  آَمُنوا  ال

َ
ْحُتْم   ِإذ

َ
ك
َ
ْؤِمَناِت   ن

ُ ْ
مَّ   امل

ُ
ْقُتُموُهنَّ   ث

َّ
ل
َ
 ط

ْبِل   ِمْن 
َ
ْن   ق

َ
وُهنَّ   أ َمس 

َ
َما  ت

َ
ْم   ف

ُ
ك
َ
ْيِهنَّ   ل

َ
ة    ِمْن   َعل

وَنَها  ِعدَّ ْعَتد 
َ
ُعوُهنَّ   ت ِ

َمت 
َ
ُِحوُهنَّ   ف

   َوَسر 
ً
   َسَراحا

ً
 ﴾ َجِميال

ص  من  مخصوصة  فهي  زوجها  يمسها  لم  من  إذن  [49  ]األحزاب:  قروء،   ثالثة  طالقها  بعد  الترب 

اُت ﴿  تعالى:  قوله  خصصت  اآلية  هذه  فإذن
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
ْصَن   َوامل َربَّ

َ
نُفِسِهنَّ   َيت

َ
   ِبأ

َ
ة
َ
الث

َ
ُروء    ث

ُ
 ]البقرة:   ﴾ق

228 .] 

  عمر   عن  هذا  ثبت  وقد  العلم،  أهل  قولي  أصح  على  هذا  الجماع،  ال  الخلوة  أي   املس  ومعنى

 هللا   صلى-   هللا   رسول   صحابة  من  غيره  عن  وثبت  البيهقي،   عند  -عنه  هللا   رض ي -   الخطاب  بن

 القرآن   تخصيص  على  أي   بالكتاب  الكتاب  تخصيص  على  مثال  هذا  أن  فاملقصود  -وسلم  عليه

 بالقرآن. 
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 بالسنة.  الكتاب تخصيص املنفصلة املخصصات من :والعشرون التاسعة القاعدة

 املخصصات  من  وهذه  القرآن،  تخصص  -وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا   رسول   سنة  أن  أي 

ْم ﴿  تعالى:  قوله  ذلك   ومثال  املنفصلة،
ُ
ُ   ُيوِصيك

َّ
ْم   ِفي  ّللا

ُ
ْوالِدك

َ
رِ   أ

َ
ك
َّ
ُل   ِللذ

ْ
ِ َح   ِمث

 
َيْيِن   ظ

َ
نث
ُ
 ﴾ األ

ْم ﴿  قوله:  فعموم   [11  ]النساء:
ُ
ْوالِدك

َ
نت  لكن  والكافر،  املسلم  الولد  يشمل  ﴾أ  أن   السنة  بيَّ

 أن   -عنه  هللا  رض ي-  زيد  بن  أسامة  حديث  من  الصحيحين   في  ثبت  فقد  يرث،  ال  الكافر  الولد

 هذا   فإذن  «،املسلم  الكافر  وال  الكافر،  املسلم  رثي  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي

صص  العموم 
ُ
-   النبي   بسنة  -القرآن  أي -   الكتاب  تخصيص  على  مثال  وهذا  الحديث،  بهذا  خ

 . -وسلم عليه هللا  صلى

  قسمين: إلى السنة قسموا فإنهم الفقه أصول  كتب مراجعة وعند

 تخصص  املتواترة  السنة  أن  على  اإلجماع  العلماء  فحكى  املتواترة،  السنة  األول:  القسم

 وغيرهما. مفلح،  وابن قدامة ابن اإلجماع حكى وممن القرآن،

خصص   اآلحاد  السنة  أن  على  األربعة  املذاهب  اتفقت  وقد  اآلحاد،  السنة  الثاني:  القسم
ُ
  ت

 الناظر(. )روضة  كتابه في إجماًعا قدامة ابن حكاه بل القرآن،

 املتواترة   والسنة  الحجة،  فُيخصص  حجة  أنه  ثبت  ما  كل  ُيقال:  أن  هذا  في  والصواب

خصص فإذن حجة، واآلحاد
ُ
 القرآن.  ت

   تنبيهات:

  املعنى   بهذا  وآحاد  متواتر  إلى  السنة  تقسيم  السلف  كالم  في  يوجد  ال  األول:  التنبيه 

 كتب   في  ذكره  من  أول   والذي   املتكلمين،  من  أخذوه  الذي   املتأخرين  عند  املشهور   االصطالحي

 أطيل   أن  أحب  وال  )الكفاية(،  كتابه  في  البغدادي   الخطيب  الحديث  ومصطلح  حديثال   علوم

لته وقد موضعه، ليس ألنه هذا ذكر في  الفكر(. )نخبة شرح في  فصَّ

  إن   قالوا:  فإذا  األولون،  العلماء  يعرفه  ال  حادث  أمر  وآحاد  متواتر  إلى  السنة  تقسيم  إذن

 وال   نظر،  ذاه  ففي  أحكاًما،  ذلك  على  ورتبوا  تواتروامل  اآلحاد   السنة  بين  فرقوا  األولين  العلماء
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  اللغوي   املعنى  به  يعنون   لكنهم  التواتر  ُيطلقون   قد  األولين  فإن  تفصيل  املسألة  وفي  يصح،

 حديث  هو  قال:  «القرآن  بأم  يقرأ  لم  ملن  صالة  ال»  حديث:   في  البخاري   قال  كما  املتكاثر،

 الكالم   موضع  هذا  وليس  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  هذا  في  مفيد  تفصيل  تيمية  البن  متواتر،

 عند  االصطالحي  باملعنى  وآحاد   متواتر  إلى   السنة  تقسيم  أن  ُيعلم  أن  يهمني  لكن  هذا،  على 

 األولون.  السلف علماء يعرفه ال املتأخرين املصطلح علماء   وعند األصوليين

  فإذا   القوة،  إلى  يرجع  حقيقته   ألن  دقيًقا؛  ليس  واآلحاد  املتواتر  بين  التفريق   الثاني:  التنبيه

 واحدة،   درجة  على  ليس  اآلحاد   فإن  نفسه،  اآلحاد  ُيقسم  أن  أيًضا  هذا  على  فيلزم  كذلك  كان

 املعنى  على-  واحدة  درجة  على  ليس  نفسه  واملتواتر  بل  ...إلخ،  أقوى   هو  ما   ومنه  قوي   هو  ما  منه

 أن   -أعلم  وهللا-  ظني  في  ينبغي  ال  لذا  درجات،  على  هو   بل  -األولين  الحديث  علماء  عند  الصحيح

 في   متفاوت  ألنه  أقسام  إلى  اآلحاد  ُيقسم  أن  كثيرة،  لوازم  هذا  على  فيلزم  هذا،  مثل  إلى  ُيلتفت

 قوته. في متفاوت ألنه أقسام إلى املتواتر ُيقسم وأن قوته،

  عند   االصطالحي  املعنى  على  بالتواتر  الحديث  وصف  أن  ُيعلم  أن  ينبغي  الثالث:  التنبيه

 هللا   صلى-  هللا  رسول   سنة  في   مثال  منه  يوجد   ال   املصطلح  علماء  من  تأخرينوامل  األصوليين

 في  النجار  ابن  األصوليين  من  وذكره  صحيحه،  مقدمة  في  حبان  ابن  هذا  ذكر  وقد  -وسلم  عليه

 ال   أنه  الحال  حقيقة  فإذن  الستة(،  األئمة  )شروط  كتابه  في  الحازمي  وذكره  )الكوكب(  شرح

 من  املتأخرون،  املصطلح  وعلماء  األصول   علماء  يذكرها   تيال  الشروط  على  متواتر   يوجد

 ...إلخ.  الحس مستندهم وكان منتهاه، إلى السند أول  من جمع عن جمع رواه ما قولهم:

 باإلجماع.  الكتاب تخصيص املنفصلة املخصصات من   :الثالثون  القاعدة

  مما   بل  وغيره،  اآلمدي   اإلجماع  حكى  القرآن،  ُيخصص  اإلجماع  أن  على  العلماء  أجمع   قد

 قاطع،   اإلجماع  ألن  قال:  بالنص،   التخصيص  من  أقوى   باإلجماع  التخصيص  أن  القرافي  أفاد

 االحتماالت. يدخله ال أي 

  دليل   مزية  أن  وهو  إشارة:  إليه  أشير  لكن  موطنه  له  وهذا  صحيح،  القرافي  ذكره  وما

 وإما ظني إما قسمان: ثبوته  جهة من فاإلجماع  داللته، في قطعي أنه  األدلة بقية على اإلجماع
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  ابن  اإلسالم  وشيخ  قدامة  وابن  الغزالي  هذا  ذكر  وقد  قاطع،  فهو  داللته  جهة  من  أما  قطعي،

 تيمية.

  تخصيص  من   أقوى   فهو  -آخر  معًنى  يحتمل  ال  أي -  داللته  في  قاطًعا  اإلجماع  كان  فإذا

 ال   وقد  داللتهما  في  قطعيين  يكونان  قد  والسنة  القرآن   ألن  بالقرآن،  القرآن  كتخصيص  غيره،

 كيف   فيقول:  ُمستشكل  يستشكل  وقد  القرآن،  ُيخصص  اإلجماع  أن   فاملقصود  يكونان،

 ؟ -وسلم عليه هللا صلى - النبي وفاة بعد انعقد إنما جماعواإل  القرآن، اإلجماع ُيخصص

 عليه   استند  الذي  النص  تخصيص  هو  للقرآن  اإلجماع  تخصيص  حقيقة  إن  فيقال:

  على   مستنًدا  ويكون   إال  إجماع  يكون   ال  فإنه  )التحبير(،  كتابه  في  املرداوي   هذا  ذكر  اإلجماع،

  الذي   فإذن  دليل  أو  نص  على  مستنًدا  يكون   وأن  إال  اإلجماع  يصح  ال  كان  فإذا  ودليل،  نص

 مستنده،   نعرف  أن  باإلجماع  االحتجاج  في  يلزم  ال  لكن  الدليل،   هذا  هو  النص  هذا  خصص

 متيقنون   نحن  لكن  نعرفه،  لم  أو  مستنده  عرفنا  سواء  حجة،  فهو  اإلجماع  ثبت  ما  متى  فإنه

 ونص.  دليل على مستند وهو إال إجماع من ما أنه

ن  اآلية  هذه  لنا   كشف  اإلجماع  أن  أي   كاشف،  أنه  اإلجماع  تخصيص  وجه  إذن  أن   وبيَّ

 به  ُيراد  الذي   العام  من  هي  أو  مخصصة،  أنها  إال  عاًما  لفظها  كان  وإن  لكنها  عام  لفظها

 سهل.  هذا في واألمر الخصوص،

   مثالين: بذكر وأكتفي كثيرة، للقرآن اإلجماع تخصيص وأمثلة

َها  َيا﴿  تعالى:  قال  األول:  املثال ي 
َ
ِذيَن ا  أ

َّ
ا  آَمُنوا   ل

َ
وِدي   ِإذ

ُ
الةِ   ن ُجُمَعِة   َيْوِم   ِمْن   ِللصَّ

ْ
اْسَعْوا  ال

َ
ى   ف

َ
  ِإل

رِ 
ْ
ِ   ِذك

َّ
ُروا  ّللا

َ
َبْيَع   َوذ

ْ
اْسَعْوا ﴿  قوله:  [9  ]الجمعة:  ﴾ال

َ
 العموم،   تفيد  وهي  للجماعة  الواو  ﴾ف

 العلماء   أن  إال  املرأة،  يشمل  إنه  حتى  الجمعة،  نداء  سمع  أحد  كل  في  عام  أنه  النص  هذا  فظاهر

 اإلجماع  حكى  الجمعة،  صالة   عليها  تجب  فال  اآلية  هذه  في  داخلة  غير  املرأة   أن  على  مجمعون 

 . -تعالى هللا رحمه- الزركش ي ذكره املثال  هذا وأصل املنذر، ابن



 

37 

ا﴿  تعالى:  قال  الثاني:  املثال
َ
ِرَئ   َوِإذ

ُ
ُقْرآُن   ق

ْ
اْسَتِمُعوا  ال

َ
هُ   ف

َ
نِصُتوا  ل

َ
ْم   َوأ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْرَح   ل

ُ
  ﴾ ُموَن ت

اْسَتِمُعوا ﴿  قوله:   [204  ]األعراف:
َ
 أن   تقدم  وقد  العموم،  فيفيد  الشرط  سياق  في   فعل  ﴾ف

  قوله:  إذن  العموم،  تفيد  فإنها  الشرط  سياق  في  كانت  فإذا  النكرات،  معاملة  تعامل  األفعال

اْسَتِمُعوا﴿
َ
 الة، الص  في  اآلية  هذه  أن  على  العلماء  أجمع  لكن  حال،  كل  في  ُيستمع  أن  في  عامة  ﴾ف

 حتى  االستماع يجب إنه لقيل اإلجماع هذا ولوال -تعالى  هللا رحمه- أحمد اإلمام اإلجماع حكى

 القرآن.  عموم خصص اإلجماع هذا لكن الصالة، خارج

 بالقياس.  الكتاب تخصيص املنفصلة املخصصات من :والثالثون  الواحدة القاعدة

 أن   إلى  العلم  أهل  جمهور   ذهب  وقد  بالقياس،  ُيخصص  القرآن  في   العام  اللفظ  أن  أي 

 السمعاني   املظفر  أبو  العلم  أهل  جمهور   إلى  عزاه  وقد  الصحيح  هو  وهذا  ُيخصص،  القياس

خصص والحجة حجة، الصحيح القياس أن وذلك )القواطع( كتابه في
ُ
 الحجة.  ت

َحلَّ ﴿  تعالى:  قوله  وهو  مثال  بذكر  أكتفي  كثيرة  أمثلة  بالقياس  القرآن  ولتخصيص
َ
ُ   َوأ

َّ
 ّللا

َبْيَع 
ْ
مَ   ال َبا  َوَحرَّ ِ

 من   املوزون   أو  املكيل  بيع  حتى  مباحة  البيوع  كل  فإذن  [275  ]البقرة:  ﴾الر 

 قوله عموم فإن تقابض، غير ومن بتفاضل املطعومات من املوزون  أو املكيل مع املطعومات

َحلَّ ﴿ لى:تعا
َ
ُ  َوأ

َّ
َبْيَع  ّللا

ْ
مَ  ال َبا َوَحرَّ ِ

ز  ﴾الر  ِ
 هذا.  مثل ُيجو 

 بن عبادة   عن مسلم صحيح  في  كما أصناف،  ستة  في يجري  الربا بأن جاءت الشريعة لكن

 والبر   بالفضة،  والفضة  بالذهب،  الذهب»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  الصامت

   بالتمر،  والتمر  مللح، با  وامللح  بالشعير،  والشعير  بالبر،
ً

 فمقتض ى   الحديث،  «بيد  يًدا  بمثل  مثال

 ذلك   في  التفصيل  أريد  وال  الربا،  أحكام  فيها  يجري   فإنه  بيعت  إذا  الستة  هذه  أن  الحديث  هذا

 فُيشترط   الشعير   مع  البر  بيع  وإذا  والتماثل،  التقابض  فيه  فُيشترط  البر  مع  البر  بيع  إذا  لكن

 هذه   على  بالنص  الحديث  جاء  وقد  الفقه،  كتب  في  تفصيل  هذاول  التماثل،  دون   التقابض  فيه

 البر. عبد ابن اإلجماع حكى عليها، ُيقاس معناها في كان ما أن على العلماء أجمع وقد الستة،

 على   ُيوزن  أو  ُيكال  الذي   املطعوم  هو  وامللح:  والتمر   والشعير  البر  وهي   األربع   معنى  في  وما

 فيه   ُيشترط  بعض  مع  بعضه  فبيع  ُيوزن  أو  ُيكال  اتاملطعوم  من  كان  ما  فإذن  الصحيح،



 

38 

  كالبطيخ الستة هذه من يكن لم ولو والتماثل، التقابض
ً

 أن  يصح ال فإنه يزنه،  من عند مثال

 القياس   هذا  فإذن  عبادة،  حديث  على  القياس  هذا:  على  والدليل  والتماثل،  بالتقابض  إال  ُيباع

َحلَّ ﴿  تعالى:  قوله  خصص
َ
ُ   َوأ

َّ
َبيْ   ّللا

ْ
مَ   َع ال َبا  َوَحرَّ ِ

 بيع   منه   خصص   [275  ]البقرة:  ﴾الر 

كال  التي  الكثيرات  املطعومات   ...إلخ  بالبطيخ  كالبطيخ  املوزونة  أو   املكيلة  املطعومات
ُ
 أو   ت

وزن. 
ُ
 ت

 بالكتاب.  السنة تخصيص املنفصلة  املخصصات من :والثالثون   الثانية القاعدة

  وهو   العلماء  أكثر  ذهب  فقد  القرآن،  العام  هذا  ُيخصص  ثم  عاًما  السنة  لفظ  يكون   أن  أي 

 ال   القرآن  أن  وهي  رواية  ألحمد  إن  وقيل  السنة،  ُيخصص  القرآن  أن  إلى  أحمد  اإلمام  عن  رواية

 هللا  رحمه-  أحمد  اإلمام  عن  ةالرواي  هذه  داللة  ثبوت  في  تأمل  إلى  ويحتاج  السنة،  ُيخصص

 . -تعالى

خصص  الحجة  تقدم  كما  ألنه  السنة؛  ُيخصص  القرآن  أن  فاملقصود
ُ
 أمثلة  ومن  الحجة،  ت

 عليه   هللا  صلى-  النبي  أن  جده  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  بهز  حديث  من  النسائي  روى   ما  ذلك

   مشرك  من  هللا  يقبل  ال»  قال:  -وسلم
ً

 ُيفارق   حتى  أي   «ناملشركي   ُيفارق   أو  أسلم  بعدما  عمال

 الكفار   ديار   في  وهو  أسلم  قد  مشرك  كل  على  يجب  أنه  النص  هذا  فظاهر  املشركين،

 املستضعف،  وغير  املستضعف  بين  النص  هذا  ُيفرق   ولم  يهاجر،  أن  عليه  يجب  واملشركين

 عمله. يقبل ال هللا  أن بداللة يهاجروا، أن  الجميع على أوجب بل

   مشرك  من  هللا  يقبل  ال»  وقوله:
ً

  سياق   في  نكرة  «مشرك  من»  قوله:  «أسلم  ما  بعد  عمال

كد  العموم،  فتفيد  النفي
ُ
 ِإنَّ ﴿  تعالى:  بقوله  ُمخصص  العموم  هذا  أن  إال  «منبـ»  العموم  وأ

ِذيَن 
َّ
اُهْم   ال

َّ
َوف

َ
   ت

ُ
ة
َ
الِئك

َ ْ
ي  امل امِلِ

َ
نُفِسِهْم   ظ

َ
وا  أ

ُ
ال
َ
نُتْم   ِفيَم   ق

ُ
وا  ك

ُ
ال
َ
ا  ق نَّ

ُ
   ِفي  ُمْسَتْضَعِفيَن   ك

َ
وا  ْرِض األ

ُ
ال
َ
 ق

ْم 
َ
ل
َ
ْن   أ

ُ
ك
َ
ْرُض   ت

َ
ِ   أ

َّ
   ّللا

ً
ُتَهاِجُروا  َواِسَعة

َ
ِئَك   ِفيَها  ف

َ
ْول
ُ
أ
َ
َواُهْم   ف

ْ
ُم   َمأ    َوَساَءْت   َجَهنَّ

ً
 [97  ]النساء:  ﴾َمِصيرا

  من املخالفة: فمفهوم املستضعفين، من ُيهاجر  لم من ذمَّ  هللا أن اآلية: هذه من  الداللة وجه

ن  الحديث،  خصص  املفهوم  وهذا  ،مذموًما  فليس  مستضعًفا   يكن  لم  في  الحديث  أن  وبيَّ
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 خصص   فإذن  دينه،  إظهار  على  قادر  هو  ممن  مستضعًفا  يكن  لم  من   دون   املستضعفين

 القرآن. الحديث عموم

 بالسنة.  السنة تخصيص املنفصلة:  املخصصات من :والثالثون  الثالثة القاعدة

  اتفق  وقد  كثيرة،  أمثلة  ولهذا   السنة،  من   دليل  فيخصصه  عاًما  الحديث  يكون   بأن  وذلك

  مجمعون   أنهم  العلماء  كالم  ظاهر  بل  السنة،  تخصص  السنة  أن  على األربعة  املذاهب  علماء

خصص الحجة ألن وذلك ذلك، على
ُ
 تقدم.  كما  الحجة ت

  قال:   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  عمر  ابن  حديث   من   بخاري ال  روى  ما  ذلك  أمثلة  ومن

 « السماء  سقت  فيما»  قوله:  الحديث،  «...  العشر  عثرًيا  كان  أو  والعيون   السماء  سقت  فيما»

خرج  الزكاة  أن  ظاهره
ُ
ر،  أو  قلَّ   مقدار  كل   من  ت

ُ
 الشيخان   أخرجه  كما  السنة  في   ثبت  أنه  إال  كث

 ليس»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  جابر  حديث  من  ومسلم  سعيد  أبي  حديث  من

نت  السنة  إذن  «صدقة  أوسق  خمسة  دون   فيما  فيه،  زكاة  فال  أوسق  خمسة  دون   كان  ما  أن  بيَّ

 «. السماء سقت فيما» :-وسلم عليه هللا صلى- لقوله العموم خصص فهذا

 باإلجماع.  السنة تخصيص املنفصلة: املخصصات من :والثالثون  الرابعة القاعدة

ا  ُيخصص  اإلجماع  أن  أي 
ً
 تقدم   وقد  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   سنة   في  عاًما  لفظ

 إلى   مستنًدا  يكون   أن  البد  وأنه  كاشف  اإلجماع  وأن  للقرآن،  اإلجماع  تخصيص  على  الكالم

  مثالين: بذكر وأكتفي كثير للسنة اإلجماع تخصيص فإن السنة، في ُيقال  هذا ومثل نص،

  قال:   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  الخدري   سعيد  أبي  عن  الثالثة  عند  ثبت  األول:  املثال

 أهل   من  وغيرهما  معين  وابن  أحمد  اإلمام  الحديث  صحح  وقد  «ش يء  ينجسه  ال  طهور   املاء  إن»

 األلف  «املاء  إن»  فقوله:  عام،  لفظ  لفظه  ألن  طهور   املاء  كل   أن  الحديث  هذا  وظاهر  العلم،

 خصص  العموم  هذا  أن  إال  طهور،  ماء  كل  أن  أي   )كل(   بمعنى  أي   الجنس،  الستغراق  والالم

 املنذر   ابن  اإلجماع  حكى  وقد  فيه،  تقع  بنجاسة  لونه  أو  طعمه  أو  ريحه  تغير  إذا   وهو  باإلجماع

 . -تعالى هللا رحمه-
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  قال:   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  حويرث  بن  مالك  عن  السبعة  أخرج  الثاني:  املثال

 األلف  «الصالة»  قوله:  ألن  كلها،  الصلوات  في  عام  هذا  «أحدكم  فليؤذن  الصالة  حضرت  إذا»

 فال  اإلجماع، خصه  قد العام هذا أن  إال صالة، كل  حضرت إذا أي  الجنس، الستغراق والالم

 رجب.  وابن البر  عبد ابن حكاه الذي  باإلجماع للعيدين ُيؤذن

 بالقياس.  السنة تخصيص املنفصلة املخصصات من :والثالثون  الخامسة القاعدة

 وأن   بالقياس  السنة  تخصيص  في  ُيقال  فكذلك  بالقياس،  القرآن  تخصيص  تقدم  قد

  مثالين: بذكر أكتفي أمثلة ولهذا كاشف، القياس

  عند   ثبت  أنه  إال  وسؤره،  ذاته  في  نجس  اللحم  مأكول   غير  أن  على  األدلة  دلت  األول:  املثال

 ليست  إنها» فقال: الهرة سؤر  عن ُسئل -وسلم عليه  هللا صلى- النبي أن قتادة أبي  عن األربعة

  أنها   وهي  بعلة  الهرة  خصص  الحديث  فهذا  «،والطوافات  عليكم  الطوافين  من  هي  إنما  بنجس

 نفسها   العلة  وفيه  اللحم  مأكول   غير   هو  ما  كل  في  ُيقال   فكذلك  والطوافات،  الطوافين  من

 الطوافين   من  ألنها  كالهرة  طاهر  سؤرها  فإن  الفأرة،  الصحيح  على  ذلك  ومن   ُيخصص،  فإنه

 السنة. خصص القياس فإذن والطوافات،

  - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  بكرة  أبي  حديث   من  الصحيحين  في  ثبت  الثاني:  املثال

-   الحاكم  حكم  صحة  على  األدلة  جاءت  فقد  «غضبان   وهو  اثنين  بين  حكم  يقضين  ال»  قال:

 وال   يقض ي  ال  أنه  غضبان  كان  من  تخصيص  في  النص  هذا  جاء  ثم  كثيرة،  وهي  -القاض ي  أي 

 بداللة  فإذن  ذلك،  وغير  كالجوع  الذهن  ُيشوش  ما   كل  عليه  وُيقاس  وحكمه،  قضاؤه  يصح

ع قد القياس ِ
 ُيخصص. فيما ُوس 

  صلى -  ورسوله  هللا  كالم  من  املطلق  باللفظ  العمل  يجب  :والثالثون   السادسة  القاعدة

 . -وسلم   عليه هللا

  عليه   هللا  صلى-  ورسوله  طاعة  وجوب  على  يدل  والسنة  الكتاب  في  دليل  كل  لذلك  ويدل

 أن  تقدم  ومما  العام،  باللفظ  العمل  وجوب  على  الكالم  عند  هذا  على  الكالم  تقدم  وقد  -وسلم
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ا  هناك
ً
 وداللة   شمولية  العموم  ىعل  العموم  داللة  أن  وذلك  واملطلق؛  العام  اللفظ   بين  فرق

 بحثه. تقدم كما إبدالي اإلطالق على املطلق

  في   النكرة  وهي  واحدة،  صيغة  إل   املطلق  للفظ  ليس  :والثالثون   السابعة  القاعدة

 اإلثبات.  سياق

ا  له  فإن  العام،  اللفظ  بخالف  وهذا
ً
 والشرط   االستفهام  سياق  في  النكرة  ذلك  ومن  صيغ

 النكرة   وهي  واحدة  صيغة  إال  له  فليس  املطلق  أما  تقدم،  كما  والدعاء،  واالمتنان  والنهي  والنفي

َتْحِريُر ﴿  تعالى:  كقوله  اإلثبات،  سياق  في
َ
َبة    ف

َ
حرر   التي  فالرقبة  [92  ]النساء:  ﴾َرق

ُ
 لكن   واحدة،  ت

حدد  لم
ُ
 صارت   هاهنا  ومن  اإلبدال،  وجه  على  فالن  أو  فالن  رقبة  تكون   قد  الرقبة،  هذه  ت

د لم ألنها مطلقة قيَّ
ُ
 معينة. برقبة ت

عامل  تنبيه:
ُ
  كما  اإلطالق،   يفيد  اإلثبات  سياق  في  الفعل  فإذن  النكرات،  معاملة  األفعال  ت

 اإلطالق. تفيد اإلثبات سياق في النكرة أن

 في   اتفقا  إذا  إل   املقيد  اللفظ   على  املطلق  اللفظ  ُيحمل  ل   :والثالثون   الثامنة  القاعدة

 والحكم.  السبب

 والحكم،  السبب  في  اتفقا  إذا  إال  املقيد  على  املطلق  ُيحمل  ال  أنه  وهي  مهمة  قاعدة  وهذه

 وإلكيا   الوهاب،  عبد  القاض ي  منهم  جماعات  اإلجماع  حكى   هذا،  على  العلماء  أجمع  وقد

 وغيرهما. الطبري 

ِصَيامُ ﴿   اليمين:  كفارة   في  تعالى   قوله  ذلك:  أمثلة  ومن
َ
ِة   ف

َ
الث

َ
ام    ث

يَّ
َ
 قراءة   وفي  [89  ]املائدة:  ﴾ أ

 قراءة:   وهي  املشهورة  القراءة  فإذن  ﴾،متتابعات  أيام  ثالثة  فصيام﴿  قال:  مسعود  ابن

ِصَيامُ ﴿
َ
ِة   ف

َ
الث

َ
ام    ث

يَّ
َ
حمل  ﴾أ

ُ
 هذا   مثل  ففي  متتابعات،  تكون   أن  أي   مسعود،  ابن  قراءة  على  ت

 أما  يمين، ةكفار  أنه فهو السبب أما والسبب، الحكم اتفق قد ألنه املقيد؛ على  املطلق ُيحمل

ِصَيامُ ﴿  فقوله:  الصيام،  فهو  الحكم
َ
ِة   ف

َ
الث

َ
ام    ث

يَّ
َ
 اإلثبات   سياق  في  نكرة  ﴾صيام ﴿  قوله:   ﴾أ
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د  هذا  ﴾متتابعات  أيام  ثالثة  فصيام﴿  مسعود:  ابن  قراءة  في  وقوله  اإلطالق،  فتفيد  بكون   ُمقيَّ

 سبب.وال الحكم التفاق املقيد على املطلق ُيحمل هذا مثل  ففي متتابًعا، الصيام

ز  أن  العلم  لطالب  املهم  من   وفي   والسبب،  الحكم  وبين  واملقيد  املطلق  بين  النصوص  في  ُيميَّ

 ُيحمل  فال والسبب الحكم اختلف إذا أما اليمين، كفارة والسبب الصيام، الحكم املثال هذا

 كقوله   العلم،   أهل  من  وغيره  الوهاب  عبد  القاض ي  اإلجماع  حكى  إجماًعا،  املقيد  على  املطلق

اِرُق ﴿  عالى:ت    َوالسَّ
ُ
ة
َ
اِرق ُعوا  َوالسَّ

َ
ط

ْ
اق

َ
ْيِدَيُهَما   ف

َ
ْم ﴿  الوضوء:  في  وقال  [38  ]املائدة:  ﴾أ

ُ
ْيِدَيك

َ
ى   َوأ

َ
  ِإل

َراِفِق 
َ ْ
 القطع،   السرقة  ففي  الحكم  أما  والسبب،  الحكم  اختلف   هذا   مثل  ففي  [6  ]املائدة:  ﴾امل

 الوضوء   آية  في  أما  ،السرقة  القطع  سبب  السرقة  ففي  السبب  أما  الغسل،  الوضوء  وفي

ر،  الوضوء  الغسل   فسبب  املطلق   ُيحمل  ال  هذا  فعلى  والسبب،  الحكم   اختلف  فإذن  والتطه 

 املقيد. على

  على   املطلق  فيه  ُيحمل  ال  القولين   أصح  على  وهذا  السبب،  ويختلف  الحكم  يتفق  وقد

َتْحِريُر ﴿  الظهار:  في  تعالى   كقوله  ذلك،  على  دليل  ال  ألنه  املقيد
َ
بَ   ف

َ
ْبِل   ِمْن   ة  َرق

َ
ْن   ق

َ
ا   أ  ﴾َيَتَماسَّ

َتْحِريُر ﴿  القتل:  كفارة في  وقال   [3  ]املجادلة:
َ
َبة    ف

َ
 الرقبة   إن  ُيقال  فال  [92  ]النساء:  ﴾ُمْؤِمَنة    َرق

   تكون   التي
ً
 القتل؛   كفارة  في  املقيد  على  املطلق  لحمل  مؤمنة  تكون   أن  يجب  الظهار  في  كفارة

 ففي   اختلف،  السبب  أن  إال  الرقبة،  وتحرير  تقالعِ   وهو  واحًدا  الحكم  كان  وإن  أنه  وذلك

 ال   فهنا  السبب،  اختلف  إذن  القتل،  كفارة  السبب  القتل  وفي  الظهار،  كفارة  السبب  الظهار

عتق  ال  الصحيح  على  كان  وإن  املقيد  على  املطلق  ُيحمل
ُ
 تكون   وأن  إال  الكفارات  في  رقبة  ت

 آخر.  دليلل وإنما املقيد، على املطلق حمل ألجل ليس لكن مؤمنة،

 في   اليد   بغسل  كاألمر  املقيد،  على  املطلق  ُيحمل  فال  الحكم،  ويختلف  السبب  يتفق  وقد

 ففي   مختلف،  الحكم  أن   إال  التطهر،  وهو  واحد  السبب  فإن  التيمم،  في  واملسح  الوضوء

 على   املطلق  ُيحمل  ال  القولين  أصح  على  هذا   مثل  ففي  املسح،  التيمم  وفي  الغسل  الوضوء

 املقيد.
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  ينبغي  وأؤكد:  والسبب،  الحكم  اتفق  إذا  إال  املقيد  على  املطلق  ُيحمل  ال  لخالصة:ا  إذن

   اللفظ  ُيحدد  بأن  الشرعية  النصوص  في  ُيدقق   أن  العلم  لطالب
ً

 ثم  عام؟  أو  مطلق  أهو  أوال

ن  حدده  إذا  ُيميز   أن  فالبد  والسبب،  الحكم  في  وينظر  اآلخر  النص  في  ينظر  مطلق  أنه   له  وتبيَّ

 بب. والس الحكم بين

جمل  بالنص  ُيعمل  ل   :والثالثون   التاسعة  القاعدة
ُ
 منهما   املراد   ُيعرف  حتى  والظاهر   امل

ن إذا بهما العمل على العزم وجود مع  املراد. تبيَّ

  العام،   واللفظ  املجمل  اللفظ  مع  التعامل  طريقة  معرفة  عليها  ينبني  مهمة  قاعدة  وهذه

 الظاهر   اللفظ  أن  إال  معنى،  من  أكثر  يحتمل  كليهما  أن  في  يشتركان  والظاهر  املجمل  اللفظ  فإن

،  األكثر  إلى  ُينظر  بأن  نفسه  الدليل  من  معناه  ُيعرف
ً

 هللا   شاء  إن-  أكثر  هذا  ويتضح  استعماال

 سيأتي.  فيما  -تعالى

  خارجي،   آخر  دليل  إلى  بالنظر  إال  منه  املراد  ُيعرف  وال  معنى  من  أكثر  يحتمل  فهو  املجمل  أما

 . -تعالى  هللا شاء إن- بيانه سيأتي كما

جمل  بالنص  ُيعمل  :األربعون   القاعدة
ُ
ن  ما  بعد  امل  يسمى   ذلك  وبعد  منه،  املراد   يتبيَّ

ا. 
ً
ـن  ُمبيَّ

اُت ﴿  تعالى:  لقوله  وذلك
َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
ْصَن   َوامل َربَّ

َ
نُفِسِهنَّ   َيت

َ
   ِبأ

َ
ة
َ
الث

َ
ُروء    ث

ُ
:   فالُقرء  [ 228  ]البقرة:  ﴾ق

ً
 لغة

 الصحابة  كبار بفتاوى  لكن الحيض، معناه يكون  أن ويحتمل الطهر،  معناه يكون  أن يحتمل

ن  أحمد   اإلمام  قاله  كما ن  فإذن  الحيض،  معناه  أن  يتبيَّ  بدليل   بالحيض  الُقرء  معنى   تبيَّ

 بمرجح  وإنما  بنفسه  الدليل  في  بالنظر  معناه  يتضح  لم  ألنه مجمل  لفظ  اللفظ  فهذا  خارجي،

ح وبعدما خارجي، ن  ترجَّ ن، ذلك:  بعد ُيسمى املراد وتبيَّ بيَّ
ُ
ن ألنه امل  منه. املراد وظهر  تبيَّ

ن  بعدما  الظاهر   بالنص  ُيعمل  :واألربعون   الواحدة  القاعدة   يكون   بأن  منه  املراد  يتبيَّ

، أكثر 
ً

ح أي  استعمال ِ
 نفسه. في بُمرج 
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َما﴿  تعالى:  قوله  ذلك:  أمثلة  ومن اُت   ِإنَّ
َ
َدق َراِء  الصَّ

َ
ُفق

ْ
َساِكيِن   ِلل

َ ْ
َعاِمِليَن   َوامل

ْ
ْيَها  َوال

َ
َفِة   َعل

َّ
ل
َ
ؤ
ُ ْ
 َوامل

وُبُهْم 
ُ
ل
ُ
اِب   َوِفي  ق

َ
ِق
اِرِميَن   الر 

َ
غ
ْ
ِ   َسِبيِل   َوِفي  َوال

َّ
ِ   َسِبيِل   َوِفي﴿  فقوله:  اآلية،  [60  ]التوبة:  ﴾ّللا

َّ
  ﴾ ّللا

 الجهاد،  مع  الحج  هب  ُيراد  أن  ويحتمل  الجهاد،  به  ُيراد  أن  فيحتمل  معنى،  من  أكثر  يحتمل

دفع  أو  للمجاهدين  الزكاة  فُتدفع
ُ
 هذين   على  العلماء  اختلف  وقد  املجاهدين،  مع  للحاجين  ت

  على   ُيحمل  إنه  وقال:  إليه  ُيلتفت  أن  ينبغي  وال  متأخر  ُمحدث  ذلك  بعد  قول   وُوجد  القولين،

 َسِبيِل   َوِفي﴿  لفظ  لكن  ذلك،   بيان  موضع  هذا  وليس  قطًعا،  خطأ  وهذا  الخير.  ُسبل  جميع

 ِ
َّ

ِ   َسِبيِل   َوِفي﴿  اآلية:  في  وقوله  قدامة:  ابن  قال  األمرين،  هذين  يحتمل  ﴾ّللا
َّ

 على   ُيحمل  ﴾ّللا

ِ   َسِبيِل   َوِفي﴿  ُيطلق  ما  أكثر  ألن  الجهاد،
َّ

 باب   من  الجهاد   على   ُيحمل  فإذن  الجهاد،  على  ﴾ّللا

 الظاهر.

هم أنه فُيالحظ
ُ
 خارجي.  جحمر  إلى بالنظر ال نفسه إلى بالنظر معناه  ف

  عليه   هللا  صلى-  ورسوله  هللا  بطاعة  أمرت  التي  لألدلة  الظاهر  باللفظ  العمل  يجب  تنبيه:

ن  ما  أن  بالظاهر  املراد  أن  وأؤكد  الزركش ي،  حكاه  كما  الصحابة  وإلجماع  -وسلم  من   معناه  تبيَّ

.  واألرجح األكثر وصار االحتماالت
ً

 استعماال

.  يسمى صحيح لدليل املرجوح بالحتمال العمل :واألربعون   الثانية القاعدة
ً

ل  مؤوَّ

 األرجح،   باالحتمال  ُيعمل  أن   األصل   وأن  معنى،  من  أكثر  يحتمل  الظاهر  اللفظ  أن  تقدم  قد

 بهذا   ُيعمل  فإذن   املراد  هو  املرجوح  االحتمال   أن  على  خارجي  دليل  دل  لو  لكن  استعماله،  لكثرة

. ذلك بعد النص ويسمى آخر، لدليل املرجوح االحتمال
ً

 مؤوال

 في  أمر   كل  من  الظاهر  هو  وهذا  تقدم،  كما  الوجوب  يقتض ي  األمر  أن  ذلك:  أمثلة   ومن

 فيسمى   خارجي،  لدليل   االستحباب  إلى  الوجوب  من   األمر   ُصرف  إذا  لكن  السنة،  أو  الكتاب

 
ً

 عليه   هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  فقد  ،مؤوال

 فيفيد   األمر  بالم  مقرون   مضارع  فعل  «يوتر»  لفظ  «،فليوتر  استجمر  ومن»  قال:  -وسلم

 واألصل   الراجح  االحتمال  لكن  االستحباب،  ويحتمل  الوجوب  يحتمل  األمر  وهذا  الوجوب،

 املراد  وأن  مراًدا  ليس  الراجح  االحتمال  أن  على  خارجي  دليل  دل  نلك  تقدم،  كما  الوجوب  هو
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 ابن  حكاه  الذي   العلم  أهل  إجماع  هو  الخارجي  والدليل  للندب،  أنه  وهو   املرجوح  االحتمال

 . -تعالى هللا رحمه- البر عبد

ل الحتمال توارد إذا :واألربعون  الثالثة القاعدة
َ
 الستدلل.  َبط

 االستدالل،   بطل  االحتمال  توارد  إذا  أنه  وهو  العلم،  أهل  كالم  في  تكثر  عظيمة  قاعدة  هذه

 معنى   من  أكثر  يحتمل  النص  وهذا  أمر  على  بنص  يستدل  أن  أراد  من  القاعدة:  هذه  ومعنى

   معنى  من   أكثر  يحتمل  ألنه  به؛  ُيستدل  ال  فإنه
ً

 بأحد   العمل  فليس  متساوًيا،  احتماال

 االستدالل. بطل االحتمال توارد إذا العلماء: يقول  هذا مثل ففي اآلخر، من أولى االحتماالت

  حتى   واألصول،  الفقه  كتب  في  كثيرة  وهي  العلماء،  عليها  تتابع  عظيمة  قاعدة  القاعدة  وهذه

 تجد   تكاد  فال  صدق،  وقد  اء.العلم  عليها  توارد  قد  املمتع(:  )الشرح  في  عثيمين  ابن  شيخنا  قال

 بتطبيقها،   أو  معناها  أو  بنصها  إما  ويذكرها  ويطبقها  إال  فقهًيا  وال  ويذكرها  إال  أصولًيا  كتاًبا

 للغاية. مهمة قاعدة وهي

قيد  أن  ينبغي  لكن
ُ
ل  املتساوي   االحتمال  توارد   إذا  وهو  بقيد  ت

َ
  كان   إذا  وإال  االستدالل،  َبط

 خارجي  دليل  االحتماالت  أحد  على  لد  إذا  أو  تقدم،  كما  ظاهًرا  فُيسمى  أرجح  االحتماالت  أحد

ًنا.  فُيسمى  ُمبيَّ

  الغزالي   القيد  هذا  ذكر  وقد  متساوية،  االحتماالت  تكون   أن  القاعدة  هذه  في  ُيشترط  إذن

 ابن   اإلسالم  شيخ  معناها  وذكر  الناظر(  )روضة  كتابه  في  قدامة  وابن  )املستصفى(  كتابه  في

 الكاشفة(،  )األنوار  كتابه  في  -تعالى   هللا  رحمه-  املعلمي  وذكره  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية

 إذا  واملراد  االستدالل.  بطل  االحتمال  توارد  إذا  بقولهم:  القاعدة  هذه  يختصرون  فالعلماء

 كان   إذا  العلم،  أهل  استعمال  وفي  العرب  لغة  في  مشهور   واالختصار  املتساوي،  االحتمال  توارد

 التفصيل   باب  من  وإال  اختصار   ذاوه  للوجوب،  األمر  األصولي:  كقول   مفهوًما،  اداملر   املعنى

 اختصار   وهذا  نعم.  تقول:  محمد؟  أأنت  قيل:  إذا  العرب   لغة  وفي  الوجوب،  يقتض ي  األمر  ُيقال:

 مفهوم.  لكنه
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 وإال   االستدالل،  بطل  االحتمال  توارد  إذا  بقولهم:  القاعدة  هذه  يختصرون  العلماء  فإذن

 املتساوي.  الحتمالا املراد

  أهل   قواعد  من  أنها  وزعم   القاعدة  هذه  على  النكير  شدد  املعاصرين  بعض  رأيت  تنبيه:

 بعد،   من  إلى  السنة  أئمة  من  القاعدة   هذه  على  متواردون   العلماء  بل  قطًعا،  أخطأ  وقد  البدع،

 التطبيق. أو املعنى أو باللفظ تنصيص بين ما

 ممتنع.   الحاجة وقت عن البيان تأخير  :واألربعون  الرابعة القاعدة

  قاعدة   وهي  العلم،  أهل  جمهور   إلى  السمعاني  املظفر   أبو  عزاها  وقد  عظيمة  قاعدة  هذه

صح  مقتض ى  فإن  صحيحة،
ُ
 وأن   ألمته  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  الرسول   ونصح  لعباده  هللا  ن

ن  كُمل  قد   الدين ِ
ن  ش يء،  كل  وُبي   أن   يمكن  فال  ممتنع،  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  أن  يتبيَّ

ن  وال  شيًئا  األمة  تحتاج  احتاج   مما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عهد  في  وقع  ما  فكل  لها،  ُيبيَّ

ن، قد إليه الناس ِ
ن لم وما ُبي   الجواز.  وهو األصل على فيبقى ُيبيَّ

 صحيح   تعبير  وهذا  يجوز.  ال  الحاجة  وقت  عن  البيان  تأخير  بقوله:  عبريُ   العلماء  وبعض

 ممتنع.  الحاجة  وقت عن البيان تأخير  ُيقال: أن -أعلم وهللا- ظني في األحسن كان وإن

 ملصلحة   الحاجة  وقت  عن  البيان  ُيؤخر  قد  أنه  -تعالى   هللا  رحمه-   الزركش ي  ذكر  تنبيه:

ل  راجحة،
َّ
 التأصيل   أن  إال   -أعلم   وهللا-  نظر  التمثيل  هذا  وفي  ته،صال  في   املس يء  بحديث  له  ومث

 وتقليلها. املفاسد ودرء وتكميلها املصالح جلب على قائمة الشريعة فإن صحيح،

 جائز. الخطاب وقت عن  البيان تأخير  :واألربعون  الخامسة القاعدة

  وقت   عن  البيان  تأخير  ومعنى  العلم،  أهل  جمهور   إلى  القول   هذا  عقيل  ابن  عزا  وقد

 وقت  يأتي  حتى  بيانه  وتؤخر  فعله،  وقت  يأتي  وال  بش يء   تأمر  قد  الشريعة  أن  أي   الخطاب:

نته.   وأدائه  فعله  وقت  جاء  ملا  لكن  فعله،  وقت  يأتي  أن  قبل  بالحج  الشريعة  أمرت  وقد  فعله،  بيَّ

  فعل   قبل   بالحج  الشريعة  خاطبت  وقد  جائز،  الخطاب  توق  عن  البيان  تأخير  فإذن

نه، ولم له، الناس ِ
بي 
ُ
نته الوداع حجة عام في فعله وقت جاء ملا لكن ت  الشريعة. بيَّ
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ذكر
ُ
 قبلها. التي القاعدة مع تختلط ال حتى القاعدة هذه وت

 ومفهوم.  منطوق  نوعان: األلفاظ دللت :واألربعون  السادسة القاعدة

ا  كونه  عن  يخرج  ال  املراد  على  والسنة  الكتاب  لفظ  داللة  إن
ً
 هذه   وضبط  ومفهوًما،  منطوق

  األحكام   استنباط  عليها  يترتب  ألنه  الفقه؛  أصول   مباحث   أهم   من  هو  بل  للغاية،  مهم  الدالالت

 . -وسلم عليه هللا  صلى- ورسوله هللا كالم من

 املطابقة،   دللة  األول   النوع  نوعان:  املنطوق   دللة  :واألربعون   السابعة  القاعدة

 التضمن. دللة الثاني والنوع

  معنى   على  "بيت"  لفظ  كداللة  بالكلية،  املعنى  على  اللفظ  داللة  هو  املطابقة:  بداللة  واملراد

 املطابقة،   داللة  تسمى  وهذه  أجزائها،  بجميع  السيارة  معنى  على  "سيارة"  لفظ  وكداللة   البيت،

 معنى  بعض  على  اللفظ  داللة  فهو  التضمن  داللة  أما  بكليته،  املراد  على  يدل  نفسه  فاللفظ

  على   املحرك  أو  العجلة  اللةد  أو  البيت،  على  السقف  كداللة  أجزائه،  من   جزء  بذكر  املراد

 صفة   على  الرحمن  اسم  داللة  ذلك  أمثلة  ومن  األلفاظ،  داللة  من  نوعان  فهذان  السيارة،

 سواء   الرحمة  وصفة  هللا  ذات   على  الرحمن  اسم  وداللة   التضمن،  داللة  من  فإنه  الرحمة

 مطابقة. داللة

  فهو   األلفاظ،   دالالت  من  ليس  القولين  أصح  على  لكنه   االلتزام،  داللة  الدالالت:  من  تنبيه: 

 الكلوذاني   الخطاب  كأبي  األصوليين  من  جماعة  هذا  إلى  ذهب  كما  لفظي،   ال   عقلي  دليل

 عقلية،   داللة  بانيه  على  ُبنيَ   قد  بيت    فداللة  باملثال:  يتضح  وهذا  )التمهيد(،  كتابه  في  الحنبلي

،  فله   مبني    بيت    فكل  اللفظ،  عليها  يدل  فال  كل   وهكذا  اللفظ،  ال  العقل  عليه  يدل  وهذا   بان 

   تسير  سيارة
ً
 أمثلة   ومن  اللفظ،  ال  العقل  عليه  يدل  وهذا  قائًدا، لها  أن  على  يدل  فهو محكمة

 هللا.  علم على دليل وإكماله الخلق إتقان ذلك
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 املفهوم. األلفاظ: دللت من :واألربعون  الثامنة القاعدة

  على   واملفهوم  باملفهوم،  ويسمى  منه  ُيستنبط  ما  اللفظ  عليه  يدل  مما  أن  بذلك  واملراد

ِذيَن   ِإنَّ ﴿  تعالى:  فقوله  -تعالى   هللا  شاء  إن-  ذكرها  سيأتي  وأنواع  درجات
َّ
وَن   ال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ْمَواَل   َيأ

َ
َيَتاَمى  أ

ْ
 ال

 
ً
ما

ْ
ل
ُ
َما  ظ وَن   ِإنَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
وِنِهْم   ِفي  َيأ

ُ
   ُبط

ً
ارا

َ
ْوَن َوَسَيصْ   ن

َ
   ل

ً
 واالستنباط   باملفهوم  [10  ]النساء:  ﴾َسِعيرا

بس أن اآلية هذه من ُيستفاد
ُ
 املذكور  ألن ُيذكر لم كان وإن يجوز، وال محرم اليتامى مالبس ل

 كحكمه.  باملفهوم هذا أن إال األكل

ال﴿  تعالى:  وكقوله
َ
ُقْل   ف

َ
ُهَما  ت

َ
    ل

 
ف

ُ
 الضرب   واملفهوم:  االستنباط  بداللة  [23  ]اإلسراء:   ﴾أ

ا ُيذكر لم وإن وهو محرم،
ً
 املفهوم.  داللة هو وهذا واملفهوم، باالستنباط ُعرف لكن لفظ

افقة  مفهوم   إما  نوعان:  املفهوم  دللة  :واألربعون   التاسعة  القاعدة  مفهوم  أو   مو

 مخالفة. 

،  إما  قسمان:  املوافقة  ومفهوم  ذكرها   يأتي  أقسام  املخالفة   ومفهوم  أولوي،  أو  مساو 

 - عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  عن  ومسلم  البخاري   روى   ما  املخالفة:  مفهوم  أمثلة  ومن  وتفصيلها،

 « مرات  سبع  فليغسله  أحدكم  إناء  في  الكلب  ولغ  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى -   النبي  أن

 وسيأتي   اإلجمال،  حيث  من  هذا  مرات،  سبع  ُيغسل  ال  الولوغ  عدا  ما  أن  املخالفة:  ومفمفه

 .-تعالى  هللا  شاء إن- تفصيله

 وهو   الخطاب"  "داللة  أيًضا   ويسمى  الخطاب"  "لحن  ويسمى  املساوي:  املوافقة  ومفهوم

   آخر  معنى  على   اللفظ  داللة
ً
 تعالى:  لهقو   في  املتقدم  كاملثال  تخالفه،  وال  اللفظ  توافق  داللة

ِذيَن   ِإنَّ ﴿
َّ
وَن   ال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ْمَواَل   َيأ

َ
َيَتاَمى  أ

ْ
   ال

ً
ما

ْ
ل
ُ
َما  ظ وَن   ِإنَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
وِنِهْم   ِفي  َيأ

ُ
   ُبط

ً
ارا

َ
ْوَن   ن

َ
   َوَسَيْصل

ً
 ﴾ َسِعيرا

بس  حرمة  ذلك  مثل  وأيًضا  ظلًما،  اليتامى  أموال  أكل  حرمة  على  تدل  اآلية   هذه  [10  ]النساء:
ُ
 ل

بس   حرمة  على  آليةا  هذه  فداللة  ظلًما،  اليتامى  لباس
ُ
 باملوافقة   هو   ظلًما  اليتامى  لباس  ل

 املوافقة  بمفهوم  يسمى  فلذلك   متساويان،  فهما  اللبس،  كحرمة  األكل  حرمة  ألن  بالتساوي،

 املساوي.



 

49 

  وهو   الخطاب"  بـ"فحوى   ويسمى  األولوي،  املفهوم  املوافقة:  مفهوم  من   الثاني  والقسم

ال﴿  تعالى:  قوله  أن  تقدم  دفق  اللفظ،  داللة  من  أولى   معنى  على  الداللة
َ
ُقْل   ف

َ
ُهَما  ت

َ
    ل

 
ف

ُ
 ﴾ أ

 فيسمى   أولى،  باب  من  الضرب  حرمة  على  داللته  بل   الضرب،   حرمة  على  يدل  [23  ]اإلسراء:

 األولوي. باملفهوم هذا

  ويقول:   كثيًرا،  املساوي   به  ويريدون   املوافقة،  مفهوم  ويقولون:  ذلك  العلماء  يختصر  تنبيه:

 ُيعبرون   وأحياًنا  معلوم،  ألنه  يختصرون  لكنهم  ولوي،األ   املوافقة  فهومم   به  ويريدون   أولى،  هذا

 وأحياًنا   املتساوي،  املوافقة  مفهوم  املراد  أن  فُيفهم   الخطاب"  و"داللة  الخطاب"  بـ"لحن

 األولوي.  املراد أن فُيفهم الخطاب" بـ"فحوى  ُيعبرون

 كقوله   له،  مخالف  معًنى  على  اللفظ  داللة  وهو  املخالفة،  مفهوم  املفاهيم:  من  الثاني  النوع

وا﴿  تعالى:
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
ى  َواش َن   َحتَّ َبيَّ

َ
ْم   َيت

ُ
ك
َ
   ل

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ْبَيُض   ال

َ
ْيِط   ِمْن   األ

َ
خ
ْ
ْسَوِد   ال

َ
َفْجرِ   ِمْن   األ

ْ
 ]البقرة:  ﴾ال

ن  بعد  أنه  باملفهوم:  [188  داللة  خالف  أي   مخالفة،  مفهوم  يسمى  وهذا  األكل،  يحرم  التبي 

 حجة   وهو   أقسام،  على  وهو  له،  مخالف  معًنى  على  اللفظ  داللة  الفةاملخ  مفهوم  إذن   اللفظ،

  بن   سهل  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  ما  منها:  أدلة  لذلك  ويدل  العلم،  أهل  جمهور   عند

وا﴿  تعالى:  قوله  نزل   ملا  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  الساعدي   سعد
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
ى  َواش َن   َحتَّ َبيَّ

َ
ْم   َيت

ُ
ك
َ
   ل

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
 ال

ْبَيُض 
َ
ْيِط   ِمْن   األ

َ
خ
ْ
ْسَوِد   ال

َ
ا  ُيعلقون   كانوا  [188  ]البقرة:  ﴾األ

ً
ن  خيط  األسود،   من  األبيض  ليتبيَّ

َفْجرِ   ِمْن ﴿  تعالى:   قوله  نزل   أن  إلى
ْ
 ووجه  الصادق،  الفجر  به  املراد  أن  علموا  نزل   فلما  ﴾ال

ن فلما باملفهوم، عملوا الصحابة أن الحديث: هذا  من الداللة  وهو ظنوه فيما الفجر لهم تبيَّ

 بمفهوم   املسمى  وهو  املنطوق   خالف  وفهموا  والشرب   األكل  عن  توقفوا  األبيض  الخيط

 .-تعالى  هللا شاء إن- بعضها ذكر وسيأتي كثيرة وأدلته املخالفة،

   أقسام: املخالفة  مفهوم أن إل 

  ذكره   وقد  املخالفة،  مفهوم   أقسام  أقوى   من  القسم  وهذا  الغاية،  مفهوم  األول:  القسم

 بهذين  وُيلحق  )حتى(  و  )إلى(  حرفين:  الغاية  ملفهوم  أن  ُيعلم  أن  وينبغي  العلم،  أهل  من  جمع

 كتابه   في  املرداوي   هذا  ذكر  )إلى(،  بمعنى  كانت  إذا  الالم  مثل  معناهما،  في  كان  ما  الحرفين
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وا﴿  تعالى:  قوله  في  ذكره  تقدم  ما  الغاية  مفهوم  أمثلة  ومن  )التحبير(،
ُ
ل
ُ
َرُبوا  َوك

ْ
ى  َواش َن يَ   َحتَّ َبيَّ

َ
 ت

ْم 
ُ
ك
َ
  ل

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ْبَيُض  ال

َ
ْيِط  ِمْن  األ

َ
خ
ْ
ْسَوِد  ال

َ
َفْجرِ  ِمْن  األ

ْ
 جائز والشرب األكل إذن  [188 ]البقرة: ﴾ال

ن،  أن  إلى ن  فإذا  يتبيَّ  يسمى  وهذا  والشرب،  األكل  حرمة  وهو  ذلك  خالف   الحكم  يكون   تبيَّ

 وُيعرف   مخالفة،  مفهوم  ون:ويقول  يختصرون  العلماء  وأحياًنا  الغاية،  مفهوم   املخالفة  مفهوم

 وهكذا.  الغاية، مفهوم ويقولون: ُيبينون  وأحياًنا املثال، بقراءة الغاية املراد أن

  )إذا(   وكقول:  )إن(  كحرف  اللغوي   باملعنى  بالشرط  واملراد  الشرط،  مفهوم  الثاني:  القسم

  األصولي   ىباملعن  ال  اللغوي   باملعنى  بالشرط  املراد  فإذن  معناها،  على  يدل  وما  وأخواتها

 ...إلخ. العدم عدمه من يلزم  ما املناطقة: عند وباملعنى األصولي باملعنى  الشرط وإال  واملنطقي،

 والقرافي. واملرداوي، البرماوي  هذا ذكر

  هللا   قال  الخطاب:  بن  لعمر  قلت  قال:  أمية،  بن  يعلى  عن  مسلم  اإلمام  روى  ما  أمثلته:   ومن

ْيَس ﴿  تعالى:
َ
ل
َ
ْم   ف

ُ
ْيك

َ
ْن   ُجَناح    َعل

َ
ْقُصُروا  أ

َ
الةِ   ِمْن   ت ْن   ِخْفُتْم   ِإْن   الصَّ

َ
ْم   أ

ُ
ِذيَن   َيْفِتَنك

َّ
َفُروا  ال

َ
 ﴾ ك

 إال   يكون   ال  القصر  أن  اآلية  وظاهر  نقصر  ملاذا  أي:  الناس.  أمن  فقد  يعلى:  قال  [101  ]النساء:

 عليه   هللا  صلى-   هللا  رسول   فسألت  منه،  عجبَت   مما  عجبُت   قد  عمر:  فقال  الخوف؟  عند

  يعلى   أن  الداللة:   وجه  «.صدقته  هللا  من  فاقبلوا  عليكم،  بها  هللا  تصدق  صدقة»  :فقال  -وسلم

 عمر   ذلك  وعرض  الشرط،  مفهوم  املخالفة  بمفهوم  النص  فهموا  الخطاب  بن  وعمر  أمية  بن

 حجة.  أنه على  فدل وأقره، -وسلم عليه هللا صلى-  النبي على

نت  الشريعة  أن  لوال  تأمل،  لذا  القصر   يصح  ال  إنه  لقيل  علينا  بها  هللا  تصدق  صدقة  أنه  بيَّ

ْن   ِخْفُتْم   ِإْن ﴿  تعالى:  لقوله  الخوف،  عند  إال
َ
   أ

ُ
ِذيَن   ْم َيْفِتَنك

َّ
َفُروا  ال

َ
 لم   إن  املخالفة:  فمفهوم  ﴾ك

 لدليل  ظاهره  على  ليس  الشرط  هذا  لكن  القصر،  لنا  يصح  فال  كفروا  الذين  يفتننا  أن  نخف

  من   فاقبلوا   عليكم،  بها  هللا  تصدق  صدقة»  :-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  قول   وهو  خارجي،

 «. صدقته هللا

 في   الخاصة  الصفة  ذكر  ثم  العام  االسم  ذكر  به  واملراد  الصفة،  مفهوم  الثالث:  القسم

 فاالسم   «سائمتها  في  الغنم»  الحديث:  في   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  كقوله  االستدالل،  معرض
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 زكاة   فال  السائمة  عدا  ما  أن  فمفهومه:  السائمة،  وهو  ذلك  بعد  وصًفا  ذكر   ثم  الغنم،  العام

 فيها.

  رسول   قال  قال:  ذر  أبي  عن  الصامت  بن  هللا  عبد  عن  مسلم  اإلمام  روى   ما  ذلك:  أمثلة  ومن

 آخرة   مثل  يديه  بين  كان  إذا  يستره  فإنه  يصلي  أحدكم  قام  إذا»  :-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا

 والكلب   واملرأة  الحمار  صالته  يقطع  فإنه  لالرح  آخرة  مثل  يديه  بين  يكن  لم  فإذا  الرحل،

 الكلب  من  األحمر  الكلب  من   األسود  الكلب  بال  ما   ذر:  ألبي   الصامت  بن  هللا  عبد  قال  «،األسود

  الكلب»  فقال:  سألتني  كما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   سألت  أخي،  ابن  يا  قال:  األصفر؟

 حجة؛   الصفة  مفهوم  أن  فهما  ذر  وأبا  صامتال  بن  هللا  عبد  أن  الداللة:  وجه  «.شيطان  األسود

 هللا   رسول   ذر  أبو  سأل  وقد  الحكم،  في  يدخل  ال  عداه   ما  أن  علموا  األسود  الكلب  ذكر  ملا  لذلك

ن  ذلك  عن  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  الصفة   مفهوم  أن  على  فدل   فهمه،  على  وأقره  العلة  له  وبيَّ

 حجة.

 وكل  وقسمين  حكمين  إلى  الكالم  قسميُ   أن  به   واملراد  التقسيم،  مفهوم  الرابع:  القسم

 ومن  اآلخر،  ُيغاير  أحدهما  أن  التقسيم  بمفهوم  أنه  املغايرة:  ووجه  لآلخر،  مغايًرا  يكون   قسم

م»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  عباس  ابن   عن  مسلم  أخرج  ما  ذلك  بنفسها،   أحق  األي 

ستأذن  والبكر
ُ
 لذا   إليها،  راجًعا  أمرها  وجعل  م،األي ِ   األول   القسم  ثنائية،  القسمة  فجعل  «.ت

 على  فدل  نفسها  إلى  راجع    األمر  أن  فيها  يذكر  ولم  البكر،  الثاني  والقسم  «بنفسها  أحق»  قال:

 التقسيم. مفهوم بداللة وليها إلى راجع   أمرها أن

 كقوله   بعدد،  ش يء  أو  نوع  أو  فعل  ُيخص  أن  به  واملراد  العدد،  مفهوم  الخامس:  القسم

اْج ﴿  تعالى:
َ
لَّ   ِلُدواف

ُ
   ِمْنُهَما  َواِحد    ك

َ
ة
َ
َدة    ِمائ

ْ
  يكون   أن  العدد  مفهوم  فمقتض ى  [2  ]النور:  ﴾َجل

 أكثر. وال أقل ال مائة الجلد

  جنس،   اسم  أو  علم  اسم  على  الحكم  ُيعلق  أن  به  واملراد  اللقب،  مفهوم  السادس:  القسم

 على   الحكم  ُعلق  زيد.  مقا   القائل:  قول   فإن  «زكاة  الغنم  في»  وكقوله:  زيد.  قام  القائل:  كقول 

  بمفهوم   يسمى  وهذا   جنس،  اسم  على  الحكم  ُعلق  زكاة.   الغنم   في  القائل:  وكقول   علم،  اسم
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  على   دليل  ال  ألنه  الصحيح،  هو  وهذا  حجة،  ليس  أنه  إلى  العلم  أهل  جماهير  ذهب  وقد  اللقب،

 على  يدل ال اة.زك  الغنم في  وقول: يقم، لم غيره أن  على يدل ال زيد. قام القائل: وقول  حجيته،

 ليسا   وموس ى  عيس ى  أن  على   يدل  ال  هللا.  رسول   محمد  القائل:  وكقول   فيها،  زكاة  ال  غيرها  أن

 
ً

 هلل.  رسوال

ت  إذا  لكن  تقدم،  كما  حجة  ليس  اللقب  مفهوم  تنبيه:
َّ
 يكون   فإنه  حجة  أنه  على  القرينة  دل

 )منهاج   في  تيمية  وابن  يعلى،  وأبو   تيمية  ابن  املجد  هذا  ذكر  ذلك،  على  القرينة  لداللة  حجة

 أن   حذيفة  عن  مسلم  روى   ما  ذلك  أمثلة  ومن  غيرهم،  وذكره  )الهدي(،   في  القيم  وابن   السنة(

ضلت»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ُ
 لنا   تربتها  وُجعلت»  قوله:  وفيه  «بثالث  الناس  على  ف

 حيث  من  وهذا  حجة،  وليس  لقب  مفهوم   الحديث  هذا  في  التربة  فِذكر  « املاء  نجد  لم  إذا  طهوًرا

 أن   وهو  حجة  جعلته  الحديث  في  لقرينة  لكن  التراب،   جنس  على  الحكم  ُعلق  فقد  األصل،

 يكن  لم  فلو   ُيضيق،  وال  فيه  ُيوسع  الفضائل  مساق  ُيساق  وما  الفضائل،  مساق  سيق  الحديث

كر   ملا  لكن  الفضيلة،  هذه  عموم  ُيعلم  حتى   ذكره  ملا  الحديث  في  مراًدا  التراب
ُ
 سياق  في  ابالتر   ذ

 هذه   ذكر  وقد  ُمراد،  التراب  أن  على  دل  التضييق  يفيد  والتراب  التوسيع  حقها  التي  الفضائل

 البخاري. على شرحه في -تعالى  هللا رحمه- رجب  ابن القرينة

 ذلك.  خالف على القرينة دلت إذا إل  ةجَّ ُح  املخالفة مفهوم :الخمسون  القاعدة

  فما   ذلك،  غير  يكون   أن  أو  سؤال،  على  جواًبا  يكون   أن  أو  الغالب،  مخرج  خرج  يكون   كأن

  اآلمدي   اإلجماع  حكى  باإلجماع،  له  مفهوم  ال  فإنه  سؤال  على  جواًبا  كان  أو  الغالب  مخرج  خرج

 مخرج   خرج  ما  وكذلك  )التحبير(  كتابه  في  واملرداوي   األحكام(  أصول   في  )اإلحكام  كتابه  في

  الكبرى   )الفتاوى   في  كما  تيمية  ابن  اإلجماع  حكى  باإلجماع،  له  مفهوم  فال  سؤال  على  جواب

 املصرية(.

  مثالين: بذكر وأكتفي هذا، يضبط أن العلم لطالب وينبغي كثيرة، أمثلة ولهذا

  لم  قلتين  املاء  كان  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا   صلى-  النبي  أن  عمر  ابن  عن  األربعة  روى 

 فإنه  القلتين  من  أقل  كان  إذا  أنه  املخالفة:  مفهوم  «الخبث  يحمل  لم»  لفظ:  وفي  «ينجس
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 وما   سؤال،  على  جواب  مخرج  خرج  ألنه  مخالفة؛  مفهوم  له  ليس   الحديث  هذا   لكن  ينجس،

 )مختصر   في  كما  تيمية  ابن  هذا  ذكر  له،  مفهوم  ال  فإنه  سؤال  على  جواب   مخرج  خرج

 الحديث.  هذا مع للغاية مفيد عملي تطبيق وهذا الفتاوى(،

ْم ﴿  قال:  املحرمات  هللا  ذكر  ملا
ُ
ِتي  َوَرَباِئُبك

َّ
ْم   ِفي  الال

ُ
 اآلية   هذه  فظاهر  [23  ]النساء:  ﴾ُحُجوِرك

 في  ليست التي الربيبة دون  يتزوجها أن الرجل على  فيحرم الرجل حجر في كانت إذا الربيبة أن

ى  بنت،  وعندها  امرأة  الرجل  تزوج  فلو  حجره،  يربها  لم  ولو  حجره،  في  ربيبة  فهي  البنت   هذه  ورب 

 الرجل   على  املحرم  أن  اآلية  فظاهر  حجره،  غير  في  ربيبة  فإنها  ذلك،  وغير  جدتها  عند  بقيت  بل

 العمل   جهة  من  اآلية  ظاهر  هذا  حجره،  في  ليست  التي  دون   حجره  في  التي  الربيبة  زواج  هو

ْم   ِفي﴿  لقوله:  مفهوم  فال  الغالب  مخرج  خرجت  اآلية  ألن  لكن  املخالفة،  بمفهوم
ُ
 ﴾ ُحُجوِرك

 املذاهب   عليه  الذي  وهذا  تكن،  لم  أو  الرجل  حجر   في  كانت  سواء  الربيبة  الحكم  فيشمل

 إجماًعا. جماعة حكاه بل األربعة،

 للغاية. املهمة القاعدة هذه مع التعامل في للغاية كثيرة واألمثلة مثاالن، فهذان

 به.  ُيعمل فال  الشرعية األدلة من نسخهُ  ثبت ما كل :والخمسون  الواحدة القاعدة

 األصوليون   يطرحه  النسخ  مبحث  فإن  النسخ،  بمبحث  يعتني  أن  العلم  لطالب  ينبغي

 األصولي   ُيهم  فمما  جهة،  من  وينظرون  القرآن  علماء   ويطرحه  جهة،  من  وينظرون  والفقهاء

  يلي: ما النسخ في والفقيه

 به. ُيعمل ال أو به  ُيعمل النص هذا أن

 به؟ ُينسخ أن يصح وال نسخه على ى يقو  ال أو الدليل هذا ينسخ الدليل هذا مثل هل

  فإنهم   القرآن  علماء  أما  والفقيه،  األصولي  به  يعتني  أن  ينبغي  ما  أهم  هما  املبحثان  هذان

   أخرى   مباحث  إلى  ينظرون
ً
 مبحث   أو  الحكم،  بقاء  مع  التالوة  نسخ  كمبحث  تقدم،  ما  على  زائدة

 العلماء  إليها  يحتاج  املباحث  هذه  فإن  املباحث،  من  ذلك  غير  إلى  التالوة،  بقاء  مع  الحكم  نسخ
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 إلى   يحتاج  فال  والفقيه  األصولي   أما  بالتفسير،  املشتغلون   والعلماء  القرآن  علوم  في  املتكلمون 

 عنهما.  الكالم تقدم اللذين األمرين إلى يحتاج وإنما هذا، مثل

  شرعي   بدليل  شرعي  دليل  حكم  رفع  هو  النسخ:  فمعنى  النسخ،  معنى   ُيعرف  أن  وينبغي

 التنبيه   تقدم  وقد  الشرعي،  الحكم  هذا  يرفع  آخر  حكم  يرد  ثم  شرعي  حكم  فيرد  نه.ع  متأخر

 طريقة  هو  بهذا  االشتغال  وأن  والحدود  بالتعريفات  ُيشتغل  أن  ينبغي  ال  أنه  على  كثيًرا

 ذكر  وأمثالهم،  والثوري،  وأحمد  والشافعي  كمالك  الحديث  فقهاء  هذا  على  كان  وما  املناطقة،

 الفتاوى(.  )مجموع في كما املناطقة على  رده في -تعالى هللا  رحمه- تيمية ابن هذا

 الفقه  وأصول   الفقه  كتب  في  تقدم  كما  ُيبحث  الذي   هو   النسخ  من  ذكره  تقدم  ما  تنبيه:

 عند  معًنى  وللنسخ  املتأخرين،  عند  الشائع  وهو  والتفسير،  القرآن  علوم   كتب  في  وُيبحث

 نسخه  النص  هذا  يقول:  أنه  لصحابي  تقرأ  فقد  والتابعين،  الصحابة  من  املتقدمين  العلماء

 وكذا.  كذا اآلية هذه ونسخت أو كذا.

   لهم  أن  ُيعلم  أن  فينبغي
ً

 عند   البيان  مطلق  أن  وذلك  ذكره؛  تقدم  ما  ُيغاير  استعماال

ا،  يسمى  املاضين  والسلف  والتابعين  الصحابة  من  املتقدمين 
ً
 يسمى   العام  فتخصيص  نسخ

ا،
ً
ا،  يسمى  املطلق  وتقييد  نسخ

ً
ا،  يسمى  املجمل  وتبيين  نسخ

ً
 كالم   في  هذا  مثل  ترى   فقد  نسخ

  ُيعبرون   أنهم  وأمثالهم  والشافعي  كأحمد  واألولين  والتابعين  كالصحابة  املاضين  السلف

 املعنى.  هذا ويريدون  بالنسخ

 املتأخرين   عند  النسخ  معنى  ُيختلط  وأال  إليه،  ُينتبه  وأن  هذا  ملثل  ُيتفطن  أن  ينبغي  لذا

 )أعالم   كتابه  في  القيم  وابن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ   هذا  ذكر  وقد  األولين،  عند  النسخ  بمعنى

 مهم   تنبيه  وهذا  تفسيره،  في  والقرطبي  والحكم(،  العلوم  )جامع  كتابه  في  رجب  وابن  املوقعين(،

 األمور.  عليه تختلط ال حتى العلم طالب به يعتني أن ينبغي
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   تخصيًصا النسخ ليس :والخمسون   الثانية القاعدة

ا  بينهما  فإن  والتخصيص،  النسخ  بين  ُيفرَّق   أن  ينبغي 
ً
 ومن   أحكام،  عليهما  وتنبني  فروق

  بينهما: الفروق

 بعض.   دون   الحكم  بعض  يرفع   فهو  التخصيص  بخالف  كله،  األول   الحكم  يرفع  النسخ  أن

 بخالف  وهذا  املنسوخ،  الدليل  عن  تأخًرام  يكون   أن  الناسخ  الدليل   في  ُيشترط  أنه

 وقد   العام،  يتقدم  قد  الخاص  النص  أن  أي   متأخًرا،  يكون   وقد  متقدًما  يكون   فقد  التخصيص

 العام.  ُيخصص الخاص النص فإن عام  ونص خاص نص ُوجد ما فمتى العام، يتأخر

 والتخصيص. النسخ بين التمييز في مهمان  الفرقان وهذان

 النسخ.  يدخلها ل  األخبار  :والخمسون  الثالثة القاعدة

 في   يدخل  ال  املتأخرين  عند  بمعناه   والنسخ  املتأخرين،  عند  النسخ  معنى  بيان   تقدم

 أخبر  ثم  ش يء  عن  أحد  أخبر  فلو  كذًبا،  يكون   أن  األخبار   في  النسخ  دخول   مقتض ى  ألن  األخبار؛

 بعد   قال  ثم  عمًرا،  زيد    ضرب  قال:  لو  الكذب،  عين  هو  فهذا  الش يء،  هذا  خالف  عن  ذلك  عدب

 األخبار. في يدخل ال النسخ لذلك كذًبا؛ لصار عمًرا. زيد   يضرب لم ذلك:

  عند   النسخ  معنى  أما  األخبار،  في  النسخ  يدخل  ال  املتأخرين  عند  النسخ  بمعنى  تنبيه:

 من  ُيسمى  وال  خبر  ُيذكر  فقد  األخبار،  في  يدخل  فإنه  -البيان  مطلق  وهو-  واملتقدمين  األولين

 يسمى   فهذا  آخر،  موضع  في  ُيسمى  ذلك  بعد  ثم  محمًدا.  رجل    ضرب  فيقال:  الخبر،  هذا  فعل

ن  )االستقامة(، كتابه  في تيمية ابن هذا أفاد وقد األولين، العلماء عند نسخ   والبيان بياًنا،  وبيَّ

 واألولين.  املتقدمين عند  بمعناه لكن األخبار في يدخل النسخ أن

 بشرطين. إل  النسخ إلى ُيصار  ل  :والخمسون  الرابعة القاعدة

ر  أن  األول:  الشرط
َّ
ر  فإذا  الدليلين،  بين  الجمع  يتعذ

َّ
  يمكن   فإنه  الدليلين  بين   الجمع  تعذ

ا  الدليلين أحد يكون  أن
ً
   وهو: الثاني الشرط توفر إذا لآلخر ناسخ
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ا  املتأخر  النص  فيكون   املتأخر،  من  املتقدم  ُيعلم  أن  الثاني:  الشرط
ً
 املتقدم.  للنص  ناسخ

  النسخ   إلى  ُيصار  ال  أنه  وهو  والفقيه،  األصولي   به  يعتني  أن  ينبغي  ما  أهم  هي  القاعدة  وهذه

 منسوخ. إنه فيه ُيقال أن يصح فال ذلك عدا وما الشرطين، بهذين إال

عون   ما  كثيًرا  أنهم  املذاهب  متعصبة  عند  اشتهر   تنبيه:  خالف   التي  للنصوص  النسخ  يدَّ
ُ
 ت

 فال  دار،  حيث  الدليل  مع  دور وي  دليل  صاحب  يكون   أن  العلم  لطالب  ينبغي  لذلك  مذهبهم؛

 الجمع،  يتعذر  أن  األول   الشرطين،   هذين  ُيعمل  أن  البد  منسوخ،  إنه  فيه  ُيقال  نص  بأي   يغتر

 بالنسخ.  القول  يصح لم الجمع أمكن ما متى فإنه املتأخر، من املتقدم ُيعلم أن والثاني

  إل   منها  املتأخر   من  النصوص  من  املتقدم  ُيعرف  ل   :والخمسون   الخامسة  القاعدة

 شرعي.  بدليل

عى  أن  يصح  فال  مهمة،  قاعدة  وهذه  إال   متقدم  أنه  دليل  وفي  متأخر  أنه  دليل  أو  نص  في  ُيدَّ

  كالتالي:   واألدلة  الشرعي،  الدليل  فيلزمه  متأخر  النص   هذا  أن  ُيثبت  أن  أراد   ومن  شرعي،  بدليل

:
ً

  كان   أحدها  وأن  متقدًما  كان  الشرعية  األحكام  أحد  أن   على  القرآن  يدل  فقد   القرآن،  أول

   اآلَن ﴿  تعالى:  قوله  به  االستدالل  اشتهر  ومما  أخًرا،مت
َ
ف فَّ

َ
ُ   خ

َّ
مْ   ّللا

ُ
نَّ   َوَعِلَم   َعنك

َ
ْم   أ

ُ
   ِفيك

ً
 ﴾ َضْعفا

ن  [66  ]األنفال:  حيث  من  ُيستفاد  وهذا  الحكم،   خفف  بأن  بعد  صار  ثم  كذلك  يكن  لم  أنه  فبيَّ

 أن  واملقصود  ما،بينه  الجمع  يمكن  ال  متعارضين  مختلفين  دليلين  في  النسخ  بحث  ألن  الجملة،

 النسخ. وجود على فدل غير، ثم حال على كان الحكم أن وهو وجل عز هللا ذكره هذا مثل

 نهيتكم»   قال:  -وسلم  عليه  هللا   صلى -   النبي  أن   بريدة  عن  مسلم  اإلمام  روى   السنة،  ثانًيا:

سخ.  قد األمر هذا أن على فدل «فزوروها القبور، زيارة عن
ُ
 ن

ا:
ً
  "كان   قالت:  أنها  -عنها  هللا  رض ي-  عائشة  عن  ومسلم  البخاري   رجأخ  الصحابي،  خبر  ثالث

نزل   فيما
ُ
ُر ﴿  القرآن:  من  أ

ْ
ْوَمات    َرَضَعات    َعش

ُ
ِْمَن   َمْعل

سخن  ثم   ﴾ُيَحر 
ُ
 فتوفي   معلومات،  بخمس  ن

 هذا   بأن  الصحابي  أخبر  فإذن  القرآن".  من  ُيقرأ  فيما  وهنَّ   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول 

سخ، قد
ُ
ا.  يكون  اهذ فمثل ن

ً
 نسخ
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  يكون   فبهذا  الدليل،  هذا   عن  متأخر  الدليل  هذا   أن  على  العلماء  ُيجمع  قد  اإلجماع،  رابًعا:

   اإلجماع
ً

-   البر  عبد  ابن   ذكره  ما  ذلك:  أمثلة  ومن  املتأخر،  من  املتقدم  النص  ملعرفة  سبيال

 ديث ح  عن  متأخر  اليدين،  ذي   بحديث  املشهور   وهو  هريرة  أبي  حديث  أن  -تعالى   هللا  رحمه

 فدلنا   باإلجماع،  الحديث  هذا   عن  متأخر  اليدين  ذي   حديث  فإذن  التحري،  في  أي   مسعود  ابن

 النص. ذلك عن متأخر النص هذا أن على اإلجماع

 إسالمه   في  املتأخر  الصحابي  رواه  ما  أن  املتأخر  من  املتقدم  ملعرفة  العلماء  يذكر  ومما

 -أعلم وهللا– نظر هذا إطالق في لكن إسالمه في املتقدم رواه ما ينسخ

  إسالمه،   تأخر  ممن  -عنه   هللا  رض ي-  هريرة  فأبو  الصحابة،  عند  مشهور   اإلرسال  أن  وذلك

ا  البجلي  هللا  عبد  بن   جرير  يروي   فقد  البجلي،  هللا  عبد  بن  جرير   أكثر  تأخر  وممن
ً
 لم   هو  حديث

 هذا  يسمي  وال  آخر  صحابي  من  سمعه  وإنما  -وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا   رسول   من  يسمعه

 الصحابة. عند  مشهور  اإلرسال فإن الصحابي،

  يكون  ال للحديث املتأخر رواية بمجرد فإذن
ً

  يلي: ما مراعاة من والبد النسخ، على دليال

-   هللا  رسول   من  أخذه  أنه  على  يدل  بما  أو  بالسماع  صرَّح  قد  املتأخر  الصحابي  يكون   أن

 مباشرة.   -وسلم عليه هللا  صلى

ا  روى   الصحابة  أحد  أن  فلو  املتأخر،  إسالم  قبل  مات  قد  ملتقدما  الصحابي  يكون   أن
ً
  حديث

 هذا  فروى   آخر،  صحابي  إسالم  قبل  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   حياة  في  مات  قد  وهو

ا  الصحابي
ً
  رسول   من  سمعه  بأنه   إسالمه  تأخر   الذي   الصحابي  هذا  وصرَّح  ُيخالفه  آخر  حديث

 املتأخر   الصحابي  رواية  بمجرد  أما  النسخ،  على  دليل  اهذ  فإن  -وسلم  عليه  هللا  صلى -   هللا

ا   يكون   للحديث
ً
 عند   مشهور   اإلرسال   ألن  يصح  ال  فهذا  إسالمه،  تقدم  من  رواه  ملا  ناسخ

 تقدم.  كما الصحابة

  مع   عاش  قد  -عنه  هللا  رض ي-  الصديق  بكر  كأبي  إسالمه  في  تقدم  الذي   الصحابي  إن  ثم

ا  يروي   فقد  ،موته  حتى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ً
 عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   عن   حديث
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 فمثل   موته،  إلى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  لرسول   مالزًما   كان  ألنه  اإلسالم،  آخر  في  -وسلم

 إليه. ُيتنبه أن ينبغي هذا

  ينسخ شرعي دليل كل :ون والخمس السادسة القاعدة
ً

 شرعي.  ملانع إل  شرعًيا دليال

 تنسخ   السنة  وأن  السنة،  ينسخ  القرآن  أن  القاعدة   هذه  ومقتض ى  عظيمة،  قاعدة  وهذه

 منها   فكل    آحاد،  وحديث  متواتر  حديث  بين  ُيفرق   ال  وأنه  القرآن،  ينسخ  القرآن  وأن  السنة،

 كأبي  واحد  غير  هذا  ذكر  وقد  النص،  ينسخ  اإلجماع  أن  القاعدة  هذه  مقتض ى  بل  اآلخر،  ينسخ

 وذكره   )التحرير(  كتابه  في  املرداوي   ذلك  نقل  السمعاني،  املظفر  وأبي  يرفي،والص  الحنبلي،  يعلى

 فإذن   نص،  على  مستند  وهو  إال  إجماع  من  ما  أنه  من  ذكره  تقدم  ملا  العلم،  أهل  من  غيره

 كاشف،   اإلجماع  أن  تقدم  قد  لذا  اإلجماع،  عليه  استند  الذي   النص  هو   الحقيقة  في  الناسخ

 عليه. استند ملا وإنما ذاتهل ال ينسخ فهو كذلك كان فإذا

- النبي أن -عنه هللا رض ي- هريرة  أبي  حديث  من مسلم صحيح في ثبت ما  ذلك: أمثلة  ومن

 هذا   ظاهر  « فليستقئ  نس ي  فمن  قائما،  منكم  أحد  يشربن  ال»   قال:  - وسلم  عليه  هللا  صلى 

 ى حك   كما  ذلك،  خالف   على   مجمعون   العلماء  أن  إال   يقيء،  أنه  قائًما  شرب  من  أن  النص

 شرب   من  أن  على  مجمعون   العلماء  أن  وذكر  مسلم،  على  شرحه  في  عياض  القاض ي  اإلجماع

 استند  ما   هو  الناسخ  لكن  ينسخ،   قد  اإلجماع  إذن  وجوًبا،  وال  استحباًبا  ال  يقيء،  فال  قائًما

 بيانه.  تقدم كما كاشف فهو النص، من عليه

 السنة  نسخ  هو   الشرعي:  يل الدل  منه   منع  ومما  ،شرعي  ملانع  إل   القاعدة:  في  تقدم  وقد

 وغيره،   )الرسالة(   كتابه  في  الشافعي  اإلمام  هذا  ذكر  القرآن،  تنسخ  ال   السنة  فإن  للقرآن،

 ابن  اإلسالم شيخ  هذا وحقق -تعالى  هللا رحمه-  تيمية ابن اختيار وهو رواية، في  أحمد واإلمام

 للقرآن.   السنة  نسخ  على  يم مستق  مثال  يوجد  ال  وأنه  واقًعا،  وال  شرًعا  ال  يصح  ال  وقال:  تيمية

  يلي: ما  ذلك على األدلة ومن
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ا  تكون   أن  يصح  فال  للقرآن،   بيان   السنة  أن
ً
َنا﴿  تعالى:  قال  كما  له،  ناسخ

ْ
نَزل

َ
ْيَك   َوأ

َ
َر   ِإل

ْ
ك ِ
 
 الذ

َن  ِ
اِس   ِلُتَبي  َِل   َما  ِللنَّ

ز 
ُ
ْيِهْم   ن

َ
ُهْم   ِإل

َّ
َعل

َ
ُروَن   َول

َّ
نزل   الذي   فإذن  [44  ]النحل:  ﴾َيَتَفك

ُ
 صلى -   النبي  على  أ

ن  حتى  السنة  -وسلم  عليه  هللا ِ
لة  والسنة  للناس،  القرآن  ُيبي  ل،  القرآن  أن  كما  ُمنزَّ  ذكر  وقد  ُمنزَّ

 له. بياًنا كونه عن تخرج  ال فهي -تعالى هللا رحمه- الشافعي اإلمام هذا

ْل ﴿  تعالى:  قوله
ُ
وُن   َما  ق

ُ
ْن   ِلي  َيك

َ
هُ   أ

َ
ل ِ
َبد 
ُ
اِء   ِمْن   أ

َ
ق
ْ
ي  ِتل ْفس ِ

َ
   ِإْن   ن

َ
ِبُع أ    تَّ

َّ
يَّ   ُيوَحى  َما   ِإال

َ
ي  ِإل ِ

 
   ِإن

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ

ي  َعَصْيُت   ِإْن  ِ
اَب   َرب 

َ
 أن   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   للنبي  ليس  فإذن  [15  ]يونس:  ﴾َعِظيم    َيْوم    َعذ

ل ِ
 الشافعي،  اإلمام  بهذا  استدل  وقد  وتعالى،  سبحانه  هللا  هو  ُيبدله   الذي   وإنما  القرآن،  ُيبد 

 )القواطع(. كتابه في  السمعاني املظفر وأبو

نَسْخ   َما﴿  تعالى:  قوله
َ
ْو   آَية    ِمْن   ن

َ
نِسَها  أ

ُ
ِت   ن

ْ
أ
َ
ْير    ن

َ
ْو   ِمْنَها  ِبخ

َ
ِلَها  أ

ْ
ْم   ِمث

َ
ل
َ
ْم   أ

َ
ْعل

َ
نَّ   ت

َ
َ   أ

َّ
ى  ّللا

َ
ِ   َعل

ل 
ُ
  ك

ْيء  
َ

ِدير   ش 
َ
  أوجه:  من القرآن إال القرآن ينسخ ال  أنه على داللة اآلية هذه وفي [106 ]البقرة: ﴾ق

ِت ﴿ وله:ق األول: الوجه
ْ
أ
َ
ْير   ن

َ
 بالقرآن. يأتي أنه به هللا يأتي فيما واألصل  ﴾ِمْنَها ِبخ

ِت ﴿  قوله: الثاني: الوجه
ْ
أ
َ
ْير   ن

َ
 القرآن.  السنة تنسخ  فال السنة، من خير والقرآن ﴾ِمْنَها ِبخ

 وأن  الش يء  بعض  تكون   أن  التبعيضية،  تقتض ي  و)من(  ﴾ِمْنَها﴿  قوله:  الثالث:  الوجه

 منه. تكون 

 في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذلك  في  الكالم  أطال  وقد  املرجحات،  من  ذلك   غير  إلى

ح   ممن  العلم  أهل  من  غيره  هذا  وذكر  الفتاوى(  )مجموع   تقوم   ال  السنة  فإذن  القول،  هذا  رجَّ

 نسخ  على  صحيح  عملي  مثال   يوجد  ال  ثم  بياًنا،  كونها   عن  تخرج  ال  ألنها   شرًعا   القرآن  نسخ  على

 للقرآن.  السنة

رع :والخمسون  السابعة القاعدة
ُ
م.   النسخ ش

َ
 لِحك

  ومن   لِحكم،  إال  حكم  إلى  حكًما  الشريعة  تنسخ  ولم  كثيًرة،  حكًما  للنسخ  أن   ُيعلم  أن  ينبغي

   يلي: ما الحكم هذه
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  قد   لذلك  عظيمة  حكمة  وهذه  ودنياهم،  دينهم  في   لهم  أنفع  هو  وما  العباد  مصالح  مراعاة

ر  ذلك  بعد  لكنه  للعباد،  أنفع  هذا  ألن   زمن  في  حكم  ُيشرع ر،  نأ  لهم  األنفع  ألن  ُيغيَّ  وهذه   ُيغيَّ

 وتعالى.   سبحانه هللا حكم من

  الشرعية   األحكام  وُيراعي  العباد  ُيراعي  هللا  فإن  الكمال،  يبلغ  حتى  التشريع  في  التطور 

َيْومَ ﴿  قال:  كما  وتعالى  سبحانه  تكمل،  حتى  وُيكملها
ْ
ُت   ال

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ْم   أ

ُ
ك
َ
ْم   ل

ُ
َمْمُت   ِديَنك

ْ
ت
َ
مْ   َوأ

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي
ُ
ك
َ
  اإِلْسالمَ  ل

ً
 [.3 ]املائدة: ﴾ِدينا

  األمر  أول   ففي  واحدة،  جملة  تأتي  ال   الشرعية  األحكام  إن  بحيث  العباد،   على  التخفيف

ِم؛  ذلك  بعد  ثم  بمراحل  مر  بل  الخمر،  ُيحرم  لم
 فراعى   به،  متعلقين  كانوا  الصحابة  ألن  ُحر 

 سبحانه.  العظيم الحكيم هللا حكمة من وهذا العظيم، األمر هذا

م العبد فإن حال، إلى حال من التحويل لقبول  استعدادهم  جهة من العباد تباراخ ِ
 
  املسل

 لعباده.  هللا اختبار من  فهذا به، توجه حيث هللا شرع مع ويتوجه هللا شرع مع يتقلب هلل

 العلم.  أهل ذكرها التي الِحكم  من ذلك غير إلى

ة  التعبدية- وسلم   عليه  هللا  صلى-   النبي  أفعال  :والخمسون   الثامنة  القاعدة  كما   ُحجَّ

ة.  أقواله أن  ُحجَّ

  صلى -   النبي   أفعال  أن  وهو  كثيرة،  تطبيقات  تحتها   تندرج  للغاية  مهمة  أصولية  قاعدة  وهذه

ة،  التعبدية-وسلم  عليه  هللا    هناك  أن  نفهم  فبهذا  ُحجَّ
ً

 عليها   الكالم  وسيأتي  تعبدية،  غير  أفعاال

 التعبد  وجه  على  يفعله  ما  أي   التعبدية  األفعال  في   القاعدة  هذه  في  والبحث  -تعالى  هللا  شاء  إن-

 عبادة.  نفسه في وهو- وسلم  عليه هللا صلى-

 االستحباب،   أحواله  وأقل  وعبادة  دين    هذا  في-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   ومتابعة

 )التحبير(   كتابه  في  املرداوي   وعزاه  أحمد،  لإلمام  قول   وهو  العلماء  من  كثير  عند  الدارج  هو  كما

ْد ﴿  تعالى:   قوله  لذلك  ويدل  العلم،  أهل  أكثر  إلى
َ
ق
َ
اَن   ل

َ
ْم   ك

ُ
ك
َ
ِ   َرُسوِل   ِفي  ل

َّ
   ّللا

 
ْسَوة

ُ
   أ

 
 ﴾ َحَسَنة

- وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  جابر  عن  مسلم  روى   ما  ذلك  على  يدل  ومما  [21  ]األحزاب:
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 النبي   أن  حويرث   بن  مالك  عن   البخاري   روى  وما  مسلم،   لفظ  وهذا  «مناسككم  لتأخذوا»  قال:

 أنه   الحديثين:  هذين  من  الداللة  وجه  «أصلي  رأيتموني  كما  صلوا»   قال:- وسلم  عليه  هللا  صلى-

 عليه   هللا  صلى-   تهوصال  حجه  في  تعبد  كما  نتعبد  وأن-وسلم  عليه  هللا  صلى-  باتباعه  أمرنا

 .-وسلم

  رأينا إذا فلذا  مستحبة، أنها التعبدية-وسلم عليه هللا  صلى -   أفعاله أحوال  وأقل
ً

 من فعال

 ُيقال   وال  مستحب،  أنه  أحواله  فأقل  تعبدي،  الفعل  وهذا-وسلم  عليه هللا  صلى- النبي  أفعال

 ما  ُسئلت:  أنها  ائشةع  عن  مسلم  روى   ما  ذلك  أمثلة  ومن  ذلك،  على  دليل  دل  إذا  إال  بالوجوب

 "السواك". قال: بيته؟ دخل إذا-وسلم  عليه هللا صلى- النبي به يبدأ ش يء أول 

-وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   فعله  كما  بالسواك  يبدأ  أن  بيته  دخل  ملن  ُيستحب  فإذن

 به.  واقتداءً 

-  النبي  أفعال  في  األصل  إن  يقول:  أنه  وغيره  كالشافعي  العلم  أهل  بعض  إلى  ُعزي   تنبيه:

  إلى   العزو   في  ُيدققون   ال  األصوليين  فإن  نظر  فيه  وهذا  للوجوب،  أنها-وسلم  عليه  هللا  صلى

 من   يستفيدون   أنهم  األمر  في  ما  فغاية  األصولية،  املسألة  في  قولهم  الستنباط  السلف  علماء

 هللا   صلى-  النبي  أفعال  من  فعل  على  حكم  غيره  أو  الشافعي  رأوا   فإذا  حكًما،  تطبيقاتهم  بعض

 ينبغي   نظر،  فيه  وهذا  للوجوب.  الفعل  بأن  يقول   الشافعي  إذن  قالوا:  بالوجوب-وسلم  عليه

 األوائل. األئمة إلى األقوال من لكثير األصوليين عزو  في مستعجلين وغير  ُمدققين نكون  أن

 العموم. -وسلم عليه  هللا صلى- النبي أفعال في األصل :والخمسون  التاسعة القاعدة

تبع  أن  األصل  أن  القاعدة  هذه  ومعنى
ُ
 كفعله،   ُيفعل  وأن-وسلم  عليه  هللا  صلى-  أفعاله  ت

 عن  ُينتقل  وال  األصل،  هو  وهذا  العموم  وجه  على  بل  الخصوص  وجه  على  فعله  إن  ُيقال  وال

 أهل   جماهير  هذا  إلى  ذهب  وقد  ذلك،  على  لدليلا  دل  إذا  إال  بالخصوص  وُيقال  األصل  هذا

 ﴿  تعالى:  قوله  هذا  على  والدليل   العلم،
ً
اِلَصة

َ
َك   خ

َ
ْؤِمِنيَن   ُدوِن   ِمْن   ل

ُ ْ
 ووجه   [50  ]األحزاب:  ﴾امل

ن-وسلم  عليه  هللا  صلى-  بالنبي  الحكم  هذا   خصص   ملا  أنه   الداللة:  فدل   به،   خاص  أنه   ربنا  بيَّ

 ذكر  وقد-وسلم عليه هللا  صلى- به ُيقتدى  وأن  ُيتبع أن األصل وأن ذلك خالف األصل أن على
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 )مجموع   في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة   ابن  الدليل  هذا

 الفتاوى(.

 بهذا  االقتداء  وفي-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أفعال  من  فعل  في  اثنان  اختلف  إذا  فإذا

-   هللا  برسول   خاص  بأنه  ُيقال  وال  لألمة،  عام  أنه  فاألصل  مة،لأل   عام  أم  به  خاص  أهو  الفعل

 ذلك. على الدليل دلَّ  إذا إال-وسلم عليه هللا  صلى

   وأمثلة: تطبيقات القاعدة ولهذه

 لها   يدفع  وأن  إال  امرأة  يتزوج   أن  لرجل  يصح  فال  الصداق،  النكاح  شروط  من  األول:  املثال

ا،
ً
 ﴿  تعالى:  هللا  لقول -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  إال  صداق

ً
اِلَصة

َ
َك   خ

َ
ْؤِمنِ   ُدوِن   ِمْن   ل

ُ ْ
 ﴾يَن امل

 [.50 ]األحزاب:

 وببدنه -وسلم  عليه  هللا  صلى -   هللا   رسول   ببصاق  تبركوا  الصحابة  أن  ثبت  الثاني:  املثال

 فُيتبرَّك -وسلم  عليه  هللا  صلى -   به  خاًصا   وليس  عام  أنه  هذا  في  واألصل  وثيابه،  وعرقه

بر ِ   كما  بالصالحين
ُ
 برسول   خاص  أنه  على  الدليل  دلَّ   لكن-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  برسول   كت

 عليه   هللا  صلى-   هللا  رسول   غير  مع  ذلك  يفعلوا  لم  الصحابة  أن  وهو-وسلم  عليه  هللا  صلى -   هللا

 فلو  الصحابة،  من  غيرهم  مع  وال  علي  وال  عثمان  وال  عمر  وال  بكر  أبي  مع  يفعلوه  فلم-وسلم

 التركية. بالسنة يسمى اوهذ لفعلوه، عاًما كان

 حجة  السلف  ترك  وكذلك  حجة،  فعله  أن  كما  حجة-وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  فترك

 من   يمنعهم  مانع  وال  لفعله  املقتض ي  وجود  مع  أمًرا  السلف  ترك  فإذا  حجة،  فعلهم  أن  كما

  ن وُيبي ِ   املطلق،  وُيقيد  العام  ُيخصص  فإنه  عام  عارضه  وإذا  األمر،   هذا  نترك  أن  فيجب  فعله

 عليه  هللا  صلى -   النبي  بغير  التبرك  بعدهم  ومن  الصحابة  من  السلف  ترك  فإذن  املجمل،

 .-وسلم عليه هللا  صلى- هللا  برسول  خاص أنه على دليل الصالحين من-وسلم

  النبي   أن  مسلم  صحيح  في  ثبت-وسلم  عليه  هللا   صلى-  محمد  ألمة  األضحية  الثالث:  املثال

 هللا   صلى-   به  خاص  الحكم  وهذا  ألمته،  األخرى   الشاة  ن،بشاتي  ضحى- وسلم   عليه  هللا  صلى-
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  الطحاوي   هذا  ذكر  وقد  إليه،   لسبقونا  خيًرا  كان  ولو  ذلك،  يفعلوا  لم  الصحابة  ألن-وسلم  عليه

 العلم.  أهل من وغيرهما والبيهقي،

  حجة   فعله  أن  كما  حجة-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  ترك  أن  من  ذكره  تقدم   ما  فائدة: 

 ُيخصص  أنه  ُيعلم  أن  املهم  لكن  -تعالى  هللا   شاء  إن -  تفصيله  وسيأتي  التركية   بالسنة  يسمى

ن  املطلق  وُيقيد  العام ِ
همو   ُضبط  إذا  وهذا  وتركهم،  السلف  فعل  وكذلك  املجمل،  وُيبي 

ُ
 ُضبط   ف

 السنن.  من البدع معرفة أبواب من كبير باب

 وطاعة.   عبادة  الجبلية-وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  بأفعال  القتداء  :الستون   القاعدة

 يفعلها   التي  األفعال  هي  الجبلية-وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أفعال  أن   ُيعلم  أن  ينبغي

   قسمان: األفعال وهذه اإلنسانية، جبلته بمقتض ى

  ومثل   إلخ،   والشرب...  واألكل  والقعود  القيام  كأصل  آدم،  بنو  فيه  يشترك  ما  األول:  القسم

 فيه.  مشتركون  آدم بني  ألن-وسلم عليه هللا  صلى-  هللا برسول  فيه االقتداء  ُيتصور  ال هذا

  صفة   أو  ش يء،  دون   ش يء  كمحبة  أو   األكل  كصفة   آدم،  بنو  فيه  يتمايز  ما  الثاني:  القسم

 عليه   هللا  صلى-   هللا  رسول   عليه   ُجبل  مما  شيًئا  أحد   فعل  إذا   هذه  ومثل  ذلك،  غير  إلى  املش ي،

 ُيثاب،   فإنه  هلل،  تعبًدا  ذلك  ففعل-وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي   يحبه  كان  شيًئا   يحب  كأن-وسلم

 إسحاق  أبو  وعزاه  السلف،  إلى  القول   هذا   )الشفا(  كتابه  في  عياض  القاض ي  عزا  وقد

 والزركش ي،   القرافي،  وقول   والحنابلة  الكيةامل  بعض  قول   وهو  الحديث،  أهل  ألكثر  اإلسفراييني

 قال:   أنه  -عنه  هللا  رض ي-   أنس  عن  الصحيحين  في   ثبت  ما  لذلك  ويدل  العلم.  أهل  من  وجماعة

اء  أتتبع  زلت   "ما - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  رأيت   ألني  القصعة  أو  الصحفة  في  -القرع  أي -  الدب 

اء  فمحبة  يتتبعها". - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  ألن  أحبه  إذا  سلمامل   عليه  ُيثاب  والقرع  الدبَّ

- عنه  هللا   رض ي-  أنس  كالم  في   تقدم  كما  يتتبعه،- وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي   ألن  وتتبعه  يحبه،

. 
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د  القتداء  يصح  :والستون   الواحدة  القاعدة   هللا   صلى-  النبي  أفعال  ببعض  والتعبُّ

 العادة.  بمقتض ى هي التي -وسلم عليه

   هناك  أن  ُيعلم  أن  ينبغي
ً

 عادة   بمقتض ى -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   فعلها  أفعاال

 وُيثاب-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  برسول   فيها  االقتداء  يصح  ما  األفعال  هذه  فمن  قومه،

  قسمين:  على إذن فهي كذلك، ليس  ما األفعال هذه ومن ذلك، على املقتدي 

 وافقت   إذا  وذلك-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  برسول   يهف  االقتداء  يصح   ما  األول:  القسم

  عادة   كانت  باملثال:  هذا  ويتضح  املقتدي،  قوم  عادات  أحد  أو  املقتدي   قوم  عادة  العادة  هذه

 عليه   هللا  صلى -   النبي  فلبس  العمائم،  يلبسون   أنهم-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   قوم 

 وأيًضا قومه، لعادة اتباًعا فلبسها العمامة لبس  املسلمين أحد عادة أن فلو العمامة،-وسلم

ثيب-وسلم  عليه  هللا   صلى-   للنبي  اتباًعا
ُ
 عادتين،   املسلمين  ألحد  أن  لو  وأيًضا  ذلك،  على  أل

د  ثم  العمامة،  عدا  ما  لبس  الثانية  والعادة  العمائم  لبس  األولى  العادة  املسلمين   أحد  تقصَّ

بسها
ُ
   أو  اقتداءً   ل

ً
  اختار   ألنه  ذلك؛  على  ُيثاب  فإنه-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  لرسول   متابعة

 
ً
 .-وسلم عليه هللا صلى-  هللا رسول  عادة  توافق عادة

 النعال  يلبس كان -عنه هللا رض ي- عمر بن هللا  عبد أن الصحيحين في ثبت ما لذلك ويدل

 من  أحًدا  أَر   لم  أربًعا  تصنع  رأيتك  الرحمن،  عبد  أبا  يا  وقال:  جريج  بن  عبيد  فسأله  السبتية،

 وهو   عمر  ابن  قال  أن  ...إلى  السبتية  النعال  تلبس  رأيتك  قال:  هي؟  وما  قال:  يصنعها،  أصحابك

 ليس   التي  النعل  يلبس-وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   رأيت   فإني  السبتية  النعال  وأما  يجيبه:

 أن  أحب  "وأنا  قوله:  وهو  الشاهد  وجه  هذا  ألبسها.  أن  أحب  فأنا  فيها،  ويتوضأ  شعر،  فيها

 السابقة. املسألة في كالكالم العلم أهل إلى العزو  جهة من هذا في والكالم ألبسها"،

 قومه   عادة  بمقتض ى-وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  يفعلها  كان  التي  العادة  الثاني:  القسم

ف،  هذا  عند  موجودة  وليست
َّ
كل
ُ
د  أن  املكلف  لهذا  يصح  ال  فإنه  امل   بل  العادة،  هذه  فعل  يتقصَّ

دهُ  در  لو  باملثال:  هذا  أوضح  الوجهين  هذين  ذكر  وقبل  وجهين،  من  شرًعا  أخط  تقص 
ُ
 ُمكلًفا   أن  ق
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   يلبس  أن  أراد
ً
 أن   بحجة  ذلك  على  ُيثاب  ال  فإنه  قومه،  عادة  من   العمامة  لبس  وليس  عمامة

   لوجهين: وهذا عمامة، يلبس كان-وسلم عليه هللا صلى- النبي

  ونحو   اللباس  في  هديه  فإن-وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   هدي   خالف  أنه  األول:  الوجه

 قومه   هدي  خالف  فمن  ...إلخ،   والعمائم  والرداء  اإلزار  لبس  لذلك  قومه؛  لباس  يلبس  أن  ذلك

 .-وسلم  عليه هللا صلى-  هللا رسول  طريقة خالف فقد

  وهو   الشهرة،  لباس  في   وقع  فقد  قومه  للباس  مخالًفا  لباًسا  لبس  من  أن  الثاني:  الوجه

 الشهرة   يكرهون   كانوا  قال:  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  قتادة  عن   جرير  ابن   عند  ثبت  ،شرًعا  مذموم

  مذموم   وهذا  الشهرة،  لباس  في  وقع  فقد  قومه  للباس  مخالًفا  لباًسا  لبس  من  فإذن  ش يء.  كل  في

 شرًعا. 

  يرجع -وسلم   عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   من  البياني  الفعل  :والستون   الثانية  القاعدة

 الحكم.  بيان إلى ل  الصفة  توضيح إلى

   يأتي  فقد  مهمة،  قاعدة  وهذه
 
 فعل   من  فيأتي  السنة،  أو  القرآن  في  مجمل  أو  عام    لفظ

 لصفة-وسلم عليه هللا صلى- النبي كبيان اللفظ، لهذا بيان  -وسلم عليه هللا  صلى-  هللا  رسول 

ِقْيُمْوا﴿  تعالى:  لقوله  بيان  وهو  بأفعاله  الصالة
َ
   َوأ

َ
ة

َ
ال صَّ

ْ
  صلى -  هللا  رسول   بيان  ذلك  ومثل  ﴾ال

ِ ﴿  تعالى:  لقوله  بيان  وهو  الحج  ألفعال -وسلم  عليه  هللا
َّ

ى  َولِِل
َ
اِس   َعل َبْيِت   ِحج    النَّ

ْ
اعَ   َمْن   ال

َ
 اْسَتط

ْيِه 
َ
   ِإل

ً
ن  صفة  ُيوضح  فالبيان  [97  عمران:  ]آل  ﴾َسِبيال بيَّ

ُ
  ابن  قرره  ما  وهذا  حكمه،  يأخذ  وال  امل

 املحيط(.  )البحر في الزركش ي عنه ونقله األحكام( )إحكام كتابه في العيد دقيق

ن  أن  العلم  أهل  من  كثير  عند  اشتهر  فقد  للغاية،  مهم  وهذا ِ
بي 
ُ
ن،  حكم  يأخذ  امل بيَّ

ُ
  فلما   امل

ِقْيُموْ ﴿  بقوله:  بالصالة  هللا  أمر
َ
   اَوأ

َ
ة

َ
ال صَّ

ْ
 فإذن   ذلك  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فعل  ثم  ﴾ال

حمل
ُ
 الكثيرة. األمثلة من ذلك غير إلى الحج، في وهكذا الوجوب، على أفعاله ت

 ال   عملًيا  العلماء  فإن  ،ذلك  خالف  على  العملي  العلم  أهل  وصنيع  نظر،  فيه  هذا  لكن

 بيان   ألنه  للوجوب  أنه  ...إلخ  الصومو   والحج  والزكاة  كالصالة  فعل  كل  في  األصل  إن   يقولون 
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ن   إن   قيل  ولو  ذلك،  خالف  عندهم  الشائع  بل  العملي،  صنيعهم  في   ُيعرف  ال  هذا  لآلية، ِ
بي 
ُ
 امل

ن  حكم  يأخذ بيَّ
ُ
 الشائع   العلم  أهل  لصنيع  مخالف  وهذا  الوجوب،  على  أفعاله  جميع  لُحملت  امل

 املعروف. 

  تقدم   ما  على  الفعل،  حكم  بيان  إلى  ال  لالفع  صفة  توضيح   إلى  يرجع  البيان  أن  الصواب  لذا

 األصل  أن  وهو  تقريره،  تقدم  وبما  الشرعية  باألدلة  املعينة  األفعال  هذه  حكم  وُيعرف  بيانه،

 شرعي. لدليل إال الوجوب إلى االستحباب من ُينتقل وال االستحباب، األفعال في

فقه أن  ينبغي املسألة وهذه
ُ
عرف، وأن ت

ُ
 . -أعلم وهللا- أظن افيم ماسة إليها والحاجة ت

 سنة.   فعله أن كما  سنة-وسلم   عليه هللا صلى-  النبي ترك :والستون  الثالثة القاعدة

 أشار  فقد  )الرسالة(  كتابه  في  كما  -تعالى  هللا  رحمه-  الشافعي  اإلمام  القاعدة  هذه  ذكر  وقد

 )مجموع   في  وكما  الصالة،  قسم  )العمدة(  شرح  في  تيمية  ابن  بوضوح  وذكرها  القاعدة،  هذه  إلى

 املوقعين(  )أعالم  كتابه  في  القيم  وابن  املستقيم(،  الصراط  )اقتضاء  كتابه  وفي  الفتاوى(

 أهل  وصنيع  العلم،  أهل  من  كثير  وذكرها  )املوافقات(،  كتابه  في  والشاطبي  )الهدي(،  وكتابه

 فعله   أن  كما  سنة-وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  ترك  أن  وهو  القاعدة   هذه  قريرت  على  دال    العلم

 سنة.

  أدلة: القاعدة هذه على والدليل

 مروان   بن  بشر  مع  صلى  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  رويبة  بن  عمارة  عن  مسلم  أخرج  األول:  الدليل

  هاتين   هللا  حقبَّ   عمارة:  فقال  يديه،  رفع  يدعو  أن  أراد  وإذا  يخطب  بشر  وكان  الجمعة،  صالة

 بأصبعه   يشير  أن  على   يزيد   يدعو  أن  أراد  إذا  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  رأيت  ما  اليدين،

 هذا   إنكار  في  اعتمد  -عنه  هللا  رض ي-  رويبة  بن  عمارة  أن  الداللة:  وجه  مسلم.  رواه  املسبحة.

 فعله أن ماك ودين، سنة  تركه أن على هذا فدل  -وسلم  عليه هللا  صلى-  النبي ترك على الفعل

 ودين. سنة
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 النفر  قصة  في  -عنه  هللا   رض ي-  مالك  بن  أنس  عن  ومسلم  البخاري   أخرج  الثاني:  الدليل

 تقالوها،  فكأنهم  عبادته،  عن  وسألوا  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  بيت  إلى  جاؤوا  الذين   الثالثة

 الثالث:  وقال  أفطر،   وال  فأصوم   أنا  أما  الثاني:  وقال  أنام،  وال  الليل  فأقوم  أنا  أما  أحدهم:  فقال

 أنكر   قولهم  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  بلغ  فلما  الحديث،  آخر  إلى  النساء،  أتزوج  فال  أنا  وأما

 رغب   فمن»  قال:  ثم  «النساء  وأتزوج  وأفطر،  وأصوم  وأنام،  الليل  أقوم  إني  أما»  قال:  عليهم،

 عليه   هللا  صلى-  النبي  تركه  ما  شيًئا  يتركوا  أن  أرادوا  أنهم  الداللة:  وجه  «،مني  فليس  سنتي  عن

 يتركوا،  أن  يصح  فال  يترك  لم  وإنه  أما  يتركوا،  أن  لصحَّ   ترك  قد  كان  ولو  عليهم،  فأنكر  -وسلم

 سنة. تركه أن على فدل

 الكثيرة.  األدلة من ذلك غير إلى

   تنبيهات:

  فقد   تعبدي،  غير  لدافع  الترك  ال  التعبد،  وجه  على  تركال  أي   بالترك  املراد  األول:  التنبيه

 أكل   ترك  -وسلم   عليه  هللا  صلى-   النبي  بأن  ذلك  على  يعترضوا  أن  البدع  أهل  بعض  حاول 

 - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  ترك  إن  فيقال:  للسنة.  مخالًفا  ليس  الضب  وأكل  فقالوا:  الضب،

 الترك   في  جار    فالبحث  قومه،  بأرض  هيجد  ال  بأنه  علل  لذا  ديني،  لدافع  ليس  الضب  ألكل

 دقيق  أمر  وهذا  سنة، التعبدي  تركه فكذلك سنة التعبدي فعله أن فكما والديني، التعبدي 

 ُيضبط.  وأن ُيتفطن أن ينبغي

د  من   لذا   للغاية،   مهم  أمر  وهذا  البدعة،  في  وقع  فإنه  -وسلم  عليه  هللا صلى-   تركه  بما   تعبَّ

غلق  وبه
ُ
ميز  البدع  من  كثير  ت

ُ
 يريدون   الذين  البدع  أهل  يؤذي   ما  وهذا  البدعة،  من  السنة  وت

 عليه   هللا  صلى-  ترك  أنه  األمر  في  ما  غاية  أن  بحجة  العبادات  باب  يفتحوا  وأن  يشرعوا  أن

 ذكره.  تقدم ملا بينهما  فرق  فيقال: الضب، لحم أكل ترك كما حجة ليس تركه وأن -وسلم

  إذن   سنة،  فعله  أن  كما   سنة  -وسلم  عليه  هللا   صلى-  النبي  ترك  أن  تقدم  الثاني:  التنبيه

ن  املطلق،  وُيقيد  العام،  ُيخصص  أنه  ُيعرف  فبهذا  شرعي،  دليل  هو ِ
 عارضه  وإذا  املجمل،  وُيبي 

 ابن  اإلسالم  شيخ  ذكرها  التي  القواعد  نفيس  من  وهذا  فاسًدا،  قياًسا  القياس  صار  القياس
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 تشريع   في  عامة  بأدلة  أحد  استدل  ذاإ  هذا  فعلى  املستقيم(،  الصراط  )اقتضاء  كتابه  في  تيمية

 قد   فيقال:  الجماعي،  والدعاء  الجماعي  الذكر  مشروعية  منها  يستفيد  أن  وأراد   والدعاء  الذكر

ن   املطلق،  وُيقيد  العام  اللفظ  ُيخصص  فتركهُ   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  ذلك  ترك ِ
 وُيبي 

 ﴿  فقوله:  فاسًدا،  قياًسا  صار  القياس  خالفه  وإذا  املجمل،
ُ
مْ   ْدُعْواا

ُ
ك  نستفيد   قائل:  قال  لو  ﴾َربَّ

 . -وسلم عليه هللا  صلى- النبي ترك خالف هذا ُيقال: جماعًيا. دعاءً  ندعو أن هذا من

  هللا   صلى-   ترك  قد  ألنه  كانت؛  صفة  أي   على  كان  دعاء    بأي   ُيدعى  أن  هذا  من  ُيستفاد  ال  إذن

صلى  قائل:  قال  لو  القياس،  ذلك  ومثل   -وسلم  عليه
ُ
صلى  كما  السعي  عدب  ركعتان   ت

ُ
 ركعتان   ت

 طواف.  كليهما أن  بجامع الطواف بعد

 من  فإن  فاسد،  قياس  إذن  فهو  التركية،  للسنة  ُمعارض  القياس  وهذا  قياس،  هذا  فيقال:

 والسنة   فاسًدا،  قياًسا  صار  النص  خالف  إذا  القياس   أن  العلم  أهل  عند  املتقررة  القواعد

 تقريره. تقدم ما على ودليل نص التركية

كتب  عظيمة  قاعدة  ذهوه
ُ
  ُيحسن  وأن  يضبطها  أن  سلفي  سني  لكل  ينبغي  العيون،  بماء  ت

   البدع. من لكثير دفًعا فيها  فإن تطبيقها،

تابعة  :والستون   الرابعة  القاعدة
ُ
  ظاهر   في  املتابعة  من  أبلغ  افعو والد  النيات  في  امل

 واألفعال.  األعمال

  وفي   الفتاوى(  )مجموع  في  كما  بمعناها  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكرها  مهمة  قاعدة  هذه

ِق  يجعله القاعدة  لهذه والفقيه األصولي  وضبط املستقيم(، الصراط )اقتضاء كتابه
  بين  ُيفر 

  منها: أمور 

ستحب األول: األمر 
ُ
 ملعناه.   مستحب هو وما لذاته امل

 الباب. هذا  من دخلت البدع من فكثير والبدعة، السنة الثاني: األمر 

َزل   يرجع  أن  وأراد  حجَّ   ملا  -وسلم   عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  القاعدة:  هذه  أمثلة  ومن
َ
  ن

  باألبطح   نَزَل   أنه  أو  لذاتها؟  مقصودة  سنة   هو  هل  باألبطح  نزوله   في  العلماء  تنازع  وقد  باألبطح،
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 ن إ  قال:  لذاته   ُمراد  املسألة  هذه  في  نفسه  في  الفعل  أن  إلى  نظر  فمن  لخروجه؟  أسمح  كان  ألنه

 يكن   لم  باألبطح  النزول  إن  قال:  الفعل  دافع  إلى  نظر   ومن  لذاته،  ُمستحب  باألبطح  النزول

 لخروجه. يسروأ أسمح لكونه وإنما لذاته مستحًبا

  أن   للغاية  املهم   من  نهأ  إال  أفرادها،  بعض  في  ُيتنازع  وقد  كثيًرا،  إليها  ُيحتاج  القاعدة  وهذه

ضبط
ُ
 ها.مع  التعامل ُيضبط وأن القاعدة هذه ت

   تطبيقات:

  مكان   إلى  ليصل  طريق  مع  يسير  سفره  في  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  كان  األول:  التطبيق

 كان   أسفاره،  من  ذلك  غير  وفي  مكة  إلى  املدينة  ومن  املدينة،  إلى  مكة  من  سفره  ففي  يقصده،

 م ل  هذا  فمثل  ذلك...  غير  إلى  مكان،  في  فيصلي  فيقف  الصالة  تدركه  قد   ثم  طريق،  مع  يسير

ده  -وسلم  عليه  هللا  ىصل -  النبي  يكن    فعله  وإنما  يتقصَّ
ً
 الفعل،  هذا  فعل  أن  شك  فال  ا،وفاق

د   يكن  لم   لكنه  املكان،  هذا  في  صالتهو   الطريق  هذا  عم  (وسيره د  فمن  ذلك،  يتقصَّ  مثل  تقصَّ

د  أو  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   فيه  صلى  مكان  في  وصلى  هذا  سار   طريق  مع  السير  تقصَّ

 في   واملتابعة  الفعل،  ودافع  النية   في  خالف  ألنه  ُيتابعه؛   لم  فإنه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  فيه

 الظاهر. العمل في تابعةامل من أبلغ النيات

 بن  عمر  مع  الحج  من  قفلنا  ملا  قال:  أنه  سويد  بن  املعرور  عن  شيبة  أبي   ابن  عند  ثبت  ملا

 فيه  صلى  ويقولون:  فيه،  ُيصلون   ًنامكا  يتتبعون   أقواًما  -عنه  هللا  رض ي-  عمر  رأى   الخطاب،

 من   أهلك  "إنما  وقال:  عليهم  أنكر  منهم  ذلك  عمر  رأى   فلما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول 

 تعرض  لم  ومن  فليصل،  الصالة  له  عرضت  فمن  أنبيائهم،  ومساجد  بيع  بتتبعهم  قبلكم  كان

 يصلي". فال الصالة منكم له

 هللا   صلى-  النبي  معه  سار   الذي   املكان  يجعل  مل  هذا  مثل  في  -عنه  هللا  رض ي-   عمر  فإذن

 - وسلم  عليه  هللا صلى- النبي ألن لذاته؛ وسنة مقصوًدا فيه صلى الذي  املكان أو -وسلم عليه

 الظاهر. العمل في املتابعة من أبلغ النيات في واملتابعة تبًعا، فعله وإنما يقتصده لم
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  مكان   هذا  ُيقال:  وآخر  حين  بين  ما  فإنه  البدع،  من  كثير  ردت  القاعدة  هذه  ُضبطت  فإذا

ده  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   فيه  صلى  معه   سار  طريق  هذا  ُيقال:  أو  الناس،  فيتقصَّ

ده  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  هللا   صلى-  النبي  منها  شرب  بئر  هذه  ُيقال:  أو  الناس،  فيتقصَّ

د -وسلم عليه  الكثيرة. األمثلة من ذلك يروغ إليها، واملجيء البئر هذه الناس فيتقصَّ

  سار  التي  الطرق   بعض  مع  يسير  كان  أنه  -عنهما  هللا  رض ي-  عمر  ابن  عن  ثبت  قد  قيل:  فإن

 يصح؟  ال الفعل هذا إن ُيقال فكيف صحابي، وهو -وسلم عليه هللا صلى- النبي معها

  وجهين:  من هذا على والجواب

 عمر  ابن   أن  ثبت   وإذا  هذا،  مثل  نكرأ   أنه  -عنه  هللا  رض ي-  عمر  عن  تقدم  قد  األول:  الوجه

دوا  الذين  على   أنكر  ملا  هذا  مثل  أنكر  فإنه  عليه،  ُمقدم  أبيه  فقول   ألبيه  ُمخالف  الصالة   تقصَّ

 غيره.  على وُمقدم راشد خليفة وعمر -وسلم عليه  هللا صلى- النبي فيها صلى التي األماكن في

د   وال  األماكن  هذه  تعظيم  يقصد  لم  - عنهما  هللا  رض ي -  عمر  ابن  أن  الثاني:   الوجه   تقص 

دها  لم  التي  األماكن  هذه  مع   السير  وتقليد   ُمحاكاة  أراد  وإنما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  يتقصَّ

   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ً
د  بين  ففرق   له،  محبة   صلى -   النبي  يتقصده  لم  الذي   الطريق   تقص 

  الصالة   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  يتقصد  لم  الذي   املكان  في  الصالة  أو  -وسلم  عليه  هللا

   ذلك  يفعل  من  وبين  فيه،
ً
   ذلك  فعل  فمن  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  للنبي  وتقليًدا  ُمحاكاة

ً
 ُمحاكاة

 ابن   هذا  ذكر  وقد  التقليد،  مجرد  إلى  وإنما  طريق،  وال  بقعة  تعظيم  إلى  فعله  يرجع  فال  وتقليًدا

 عمر  ابن  فعل  ُيقال:  ذلك  ومع  -عنه   هللا  ض ير -   عمر  أثر  على  جواًبا  -تعالى   هللا  رحمه-  تيمية

 .بيانه تقدم كما لغيره ُمخالف
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   :والستون   الخامسة  القاعدة
 بالنظر   واملتابعة  الفعل،  وذات  الفعل  جنس  بين  فرق 

 الفعل.  ذات إلى بالنظر  املتابعة من أولى للجنس

  الفتاوى(،   )مجموع  في  كما  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  القاعدة  هذه  ذكر

   يفعل  قد   -وسلم  عليه  هللا  صلى -  النبي  أن  وذلك
ً

 لجنسه،  وإنما  الفعل  لذات  ال  فعال

فهم القاعدة هذه وبتطبيقات
ُ
 .-تعالى  هللا  شاء إن- ت

 في   عباس  ابن  حديث في   كما  احتجم  -وسلم  عليه هللا صلى-   النبي  أن  ثبت  األول:  التطبيق

 الحارة   املناطق  وفي  الفاسد،  الدم  إلخراج  واحتجم  الكثيرة،  األحاديث  من  اموغيره   الصحيحين

 هو  الفاسد  الدم  ُيخرج  الذي   فإن  الباردة  املناطق  بخالف  الحجامة،  هو  الفاسد  الدم  ُيخرج  ما

 املناطق  في كان فإن -وسلم عليه  هللا ىصل- هللا رسول  كفعل يفعل أن أراد  من لذلك الفصد؛

 مثل  ففي  الحارة،  املناطق  بخالف  الفاسد  الدم  إخراج   في  وأحسن  أنفع  ألنه   يفصد  فإنه  الباردة

 الحجامة. وهو الفعل ذات إلى ال الفاسد الدم إخراج وهو الفعل جنس إلى ُينظر هذا

  صلى-  النبي  أن  -عنهما   هللا  رض ي-  عمر  ابن  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  الثاني:  التطبيق

 الحديث،  «...  تمر  من  وصاًعا  شعير،  من  صاًعا »   وقال:  الفطر  صدقة  فرض  -وسلم  عليه  هللا

-  النبي  زمن  في  نعطيها  كنا  قال:  -عنه   هللا  رض ي-  الخدري   سعيد  أبي  عن  الصحيحين  في  وثبت

 لحديث. ...ا زبيب من صاًعا أو شعير، من صاًعا  أو طعام، من صاًعا  -وسلم عليه هللا  صلى

  مما  وأمثالها  والزبيب  والتمر  والبر  الشعير  أخرجوا  أنهم  وجد  الفعل  ذات  إلى   نظر   من  فإذن

 هو  ما  الفطر  صدقة  إخراج  في  ُينظر  أنه  وهو  الفعل  جنس  إلى   نظر  ومن  أخرجوه،   أنهم  ثبت

 يكون   ال  قد  البلدان   بعض  في   بل  الحديث،   في  ورد   بما  األمر   يخص  ال  فإنه   البلد،   أهل  قوت

خرج  ال  فلذلك  البلد،   أهل   قوت  من   هذه  من  ش يء
ُ
 البلد،  أهل   قوت  من   كان  ما   ُيخرج  وإنما  ت

َر  الجنس إلى نظر فمن
َ
ظ

َ
 املسألة. هذه في العلم أهل جماهير عليه الذي   وهو املعنى هذا إلى ن

  يوجد   ال  ومن  الفطر،  صدقة  من  التمر  ُيخرجون   ال  فإنهم  تمر  عندهم  يوجد   لم  فمن

 قوًتا   كونه  مع  الحكم  يدور   وإنما  الفطر،  صدقة  من  الشعير  خرجون يُ   ال  فإنهم  شعير  عندهم

 الفعل. ذات إلى ال الفعل جنس إلى بالنظر وهذا  للبلد،
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عرف بها كثيرة أمثلة القاعدة ولهذه مهمان، تطبيقان وهذان
ُ
 القاعدة.  هذه ت

 هللا   صلى-  النبي  عليها  داوم  التي  األفعال  بين  التفريق  :والستون   السادسة  القاعدة

 عليها.  ُيداوم لم التي  واألفعال -وسلم عليه

 وهذه  البدعة،  في  وقع  فقد  -وسلم  عليه  هللا  صلى -  النبي  عليه  ُيداوم  لم  فعل  على  داوم  فمن

 )االقتضاء(،  كتابه  وفي  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ُيكررها  مهمة  قاعدة

 قد  كثيرة  أفعال  فهناك  )االعتصام(،  كتابه  في  والشاطبي  املعاد(،  )زاد  كتابه  في  القيم  وابن

 بدعة  األفعال  هذه  على  فاملداومة  عليها،   ُيداوم  لم  لكنه  -وسلم  عليه  هللا   صلى-   النبي  فعلها

 يلتزمها.  ولم عليها ُيداوم لم لكنه -وسلم عليه  هللا صلى- فعله قد  الفعل أصل كان وإن

   تطبيقات:

  في   كما   جماعة،  في  النافلة  صلى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  ثبت  األول:  التطبيق

بس،   ما  طول   من  اسودَّ   قد  لهم  حصير  على  بيتهم  في  بهم  صلى  سليم،  أم  قصة  في  أنس   حديث
ُ
 ل

   النافلة  بهم  فصلى
ً
 النوافل  يصلي  أن  فأراد  عادة  ذلك  اتخذ  فمن  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  جماعة

 البدعة.  في يقع فإنه ذلك على وداوم جماعة

 وغيره؟  أنس حديث في كما -وسلم عليه هللا  صلى- النبي ذلك  فعل قد قيل: فإن

  لم ما    والتزام  عليه  ُيداوم  لم  أمر  على  فاملداومة  عليه،  يداوم  لم  لكنه  ذلك  فعل  قد  فيقال:

 البدع.  جملة من هو -وسلم  عليه هللا  صلى- يلتزمه

 البدع.  من كثير انكشفت القاعدة هذه ُضبطت وإذا

 أسبوع،   كل  في  الجمعة  يخطب  كان  -وسلم  عليه   هللا صلى-  النبي  أن  ثبت  الثاني:  التطبيق

 صحابة  من  يخطب  كان  من  وهكذا  الجمعة،  يخطبون   كانوا  أنهم  الراشدين  الخلفاء  عن  ثبتو 

 ولم  الجمعة خطبة في معينة بألفاظ معيًنا دعاءً  التزم فمن -وسلم عليه  هللا صلى-  هللا  رسول 

 شاء   بما  يدعو  أن  فللخطيب  البدعة،  في  وقع  فقد  التزمه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  يثبت
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 لم  فعل  على  وداوم  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  يلتزمه  لم  شيًئا  التزم  إن  لكنه  لتزام،ا  غير  من

 البدعة.  في وقع فقد -وسلم عليه هللا صلى - النبي عليه ُيداوم

   وال  معينة  أدعية  يلتزم  أال  للخطيب  فينبغي
ً

-   النبي  أن  يثبت  لم  الخطبة  في   معينة  أفعاال

 على   وداوموا  التزموا  خطبوا  الذين  الصحابة  أو  شدينالرا   الخلفاء  أو  -وسلم  عليه  هللا  صلى

 بدعة.  يكون  فعله فإن عليه واملداومة االلتزام يثبت لم ما على وداوم التزم من فإن ذلك،

 لها.  عموم ل  األعيان قضايا :والستون  السابعة القاعدة

طلق  القاعدة  هذه
ُ
  إلى  لها  عموم  ال  عين  قضية  كقولهم:  اللفظ،  هذا   من  قريبة  بإطالقات  ت

   فعل  إذا   -وسلم  عليه  هللا  صلى -  النبي  أن  القاعدة:  هذه  ومعنى  ذلك،  غير
ً

 من   أكثر  يحتمل  فعال

   فأصبح  يريده،  كان   الذي   االحتمال  ُيعرف  لم   إنه   بحيث  التساوي،  وجه  على  احتمال
ً

 ُمشكال

 ال   ألنه  االحتماالت  بأحد  نعمل  أن  يصح  ال  هذا  مثل  ففي  احتمال،  من  أكثر  يحتمل  فعله  ألن

،  إلينا  بالنسبة  فعله  فأصبح  متساوية،  االحتماالت  وألن  ألحدها،  ُمرجح
ً

 ال   هذا  فعلى  ُمشكال

تابعه  أن  لنا  يصح
ُ
شكل  الفعل  هذا  في  ن

ُ
حتمل،  امل

ُ
 أعيان   قضايا  العلماء:  يسميه  هذا  فمثل  امل

تابعه  أن  نستطيع  ال  عين  حادثة  هي  أي:  لها.  عموم   ال
ُ
 أن   جهة  من  عموم  لها  فليس  ذلك  على  ن

  الفعل هذا يكون  بل الفعل، هذا الناس ُيتابع
ً

 الناس  عموم به يعمل  وال ُيتابعه ال ُمشكال

 في  والطوفي  الفهوم(،  )تلقيح  كتابه  في  العالئي  وشرحه  املعنى  بهذا  القاعدة   هذه  ذكر  وقد

 ناظر(.ال )روضة على مختصره

همت  فإذا
ُ
  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  لرسول   املتابعة  ترك  أنها  فحقيقتها  القاعدة  هذه  ف

 له  يتضح  ولم  الدليل   عليه  فاشتبه  املجتهد،  إلى  بالنظر  هاهنا  واالشتباه  بالدليل،  لالشتباه

 إليه   بالنسبة  فأصبح  متساوية،  االحتماالت  وهذه  احتمال،  من  أكثر  يحتمل  الفعل  ألن  املراد

شكل. املحتمل الفعل  بهذا يعملوا أن الناس لعموم   يصح ال أي  له، عموم   ال فإذن مشتبه،
ُ
 امل

   فعل  يكون   فقد  فيها،  العلماء  ويتفاوت  كثيرة  تطبيقات  القاعدة  ولهذه
ً

  عالم   عند  ُمشكال

   يكون   وال
ً

 بن  النعمان  حديث  من  الصحيحين   في  كما  نسبي،  اإلشكال  فإن  آخر،  عند  ُمشكال
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ن،  الحالل  إن»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   يالنب  أن  بشير ِ
ن،  الحرام  وإن  بي  ِ

  أمور   وبينهما  بي 

 نسبي،   االشتباه  أن  وغيره  رجب  ابن  الحافظ  رذك  «،الناس  من  كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات

 حقه.  في املشتبه كثر  علمه قلَّ  وكلما حقه،  في املشتبه قلَّ  الرجل علم  زاد فكلما وصدق،

  - عنها   هللا  رض ي-  عائشة  حديث   من   مسلم  صحيح  في  ثبت   ما  اعدة:الق  هذه  تطبيقات  ومن

ا  إن  ،هللا  رسول   يا  فقالت:   سهيل  بنت  سهلة  جاءت  قالت:  أنها
ً
 في   معنا  حذيفة  أبي  مولى  سامل

 «.عليه تحرمي أرضعيه» فقال: الرجال، يبلغ ما بلغ وقد بيتنا،

غر  حال  في  تكون   إنما  الرضاعة  ألن  ُمشكل  هو  الظاهر  جهة   من  الحديث  هذا ِ
  قبل   الص 

طم  إذا  أما   الفطام،
ُ
 تحرمي  أرضعيه،»  قال:  الحديث  هذا  في  أنه  إال  تصح،  ال   الرضاعة  فإن  ف

 من   يحرم  ال»  قال:  -وسلم  عليه هللا  صلى-  النبي  أن  سلمة  أم  عن وغيره  الترمذي   وعند  «،عليه

 قال:   أنه  -نهماع  هللا  رض ي-   عباس  ابن  عن  وجاء  «،الفطام  قبل  وكان  األمعاء  فتق  ما  إال  الرضاع

َواِلَداُت ﴿ يقول:  وهللا  الحولين"،  في إال  رضاع  "ال
ْ
ْوالَدُهنَّ   ُيْرِضْعَن   َوال

َ
ْيِن   أ

َ
ْيِن   َحْول

َ
اِمل

َ
 ]البقرة:   ﴾ك

 األدلة. من ذلك غير إلى [233

،  سالم  مع  ليسه  بنت  سهلة  فعل  فأصبح
ً

 ومنها  احتماالت،  عدة  ويعترضه  ُمشكال

   كان  فلما  الخصوص،
ً

 الجواب  وصار  الحديث،  بهذا  العمل  العلم  أهل  من  جمع  ترك  ُمشكال

  الذي   القاعدة  هذه  تطبيقات  من  وهذا  لها،  عموم  ال  التي  األعيان  قضايا  من  إنه  ُيقال:  أن  عليه

 فيه. ُيتنازع قد

   تنبيهان:

 ُيترك  وأال  به  ُيقتدى   أنه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أفعال  في  األصل  األول:  التنبيه

 من   ألكثر  محتمل  فعله  أن  بحجة  أخرى:  وبعبارة  أعيان،  قضايا  أنها  حجةب  به  االقتداء

 إما   ملذاهبهم  يستدلون   املذاهب   أصحاب  من  وكثير  به،  ُيقتدى   أن  األصل  بل  احتمال،

 املذهب   عليه  ملا  املخالفة  األدلة  يرد  منهم  كثير  للمذهب،  للتدليل  ألفوا  ألنهم  أو  متعصبين

 يصده   أال  املجتهد  للفقيه  فينبغي  لها،  عموم  ال  أعيان  اقضاي  هذه  إن  يقولوا  بأن  هذا،  بمثل

   يكون   فقد  الحديث،  في  التأمل  عن  هذا
ً

 وقد  آخرين،  عند  متضًحا  ويكون   علماء  عند  ُمشكال
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 أو   متصل  لدليل  أرجح  االحتماالت  أحد  تكون   وقد  عالم،  عند  متساوية  االحتماالت  يكون 

 قضايا   من  إنه  ُيقال  أن  بمجرد  الدليل  يرد  أال  للمجتهد  ينبغي  لذلك  آخر،  عالم  عند  منفصل

 ذلك.  في ينظر وأن ُيدقق أن ينبغي بل لها، عموم ال التي األعيان

شكل  قد  الثاني:  التنبيه
ُ
  موضع   في  الستفصال  ترك  وهي:  أخرى   قاعدة  مع  القاعدة  هذه  ت

ل   اإلجمال  - تعالى  هللا  رحمه-  الشافعي  اإلمام  ذكرها  القاعدة  وهذه  املقال.  في  العموم  منزلة  ُينزَّ

 فقاعدة   قاعدة،  وهذه  قاعدة  هذه  بل  القاعدتان،  تتعارض  أن  وال  إشكال  يحصل  أن  ينبغي  وال

 هو  االحتماالت  أي   يتضح  ولم  فعل  من  أكثر  احتمل  فعل  هذا  لها"  عموم  ال  األعيان  "قضايا

،  فأصبح  املراد،
ً

 "ترك   قاعدة:  أما  عنده،  ُمشكل  ألنه  به  العمل  املجتهد  يترك  فلذا  ُمشكال

 يكون   فقد  أخرى،  قاعدة  فهذه  املقال"  في  العموم  منزلة  ُينزل   اإلجمال  موضع  في  ستفصالاال 

   الفعل
ً

 عليه  هللا  صلى-   النبي  ذلك  ومع  صحيحة،  االحتماالت  وهذه  احتمال  من  ألكثر  محتمال

 هذه   ثبتت  ولو  مطلًقا  به  ُيعمل  وأنه  العموم،  يفيد  الفعل  أن  على  فدل  يستفسر،   لم  -وسلم

 االحتماالت. 

   أن  هريرة  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  ما  ذلك:  أمثلة  منو 
ً

 رسول   يا  هلكت  قال:  رجال

 ثم  الطويل،  الحديث  فذكر  رمضان،  نهار  في  أهلي  على  وقعت  قال:  «أهلكك؟  وما»  قال:  هللا!

-  النبي  يسأله  لم  -عنه  هللا  رض ي-  الصحابي  وهذا  بالكفارة،  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أمره

-  النبي   فترك  عاملة،  أو  جاهلة  أو  ُمكرهة،  أو  مطاوعة  هي  هل  زوجته  عن  -وسلم  يهعل  هللا  صلى

 ُينزل   اإلجمال  موضع  في  االستفصال   فترك  هذا،  مثل  في  االستفصال  -وسلم  عليه  هللا  صلى

ؤمر  ال  الزوجة  أن  هذا  من  فُيستفاد  املقال،  في  العموم  منزلة
ُ
 ُمطاوعة،  كانت  ولو  بالكفارة  ت

 هذه   إلى  استناًدا  املسألة،  هذه  في  األقوال  أصح  على  وهذا  وحده،  الرجل  رةبالكفا  ُيؤمر  وإنما

 القاعدة. 

 القاعدتين.  بين والتعارض اإلشكال يزول بهذا
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 به.  ُيحتجُّ  شرعي   دليل   -وسلم عليه هللا صلى- النبي إقرار  :والستون  الثامنة القاعدة

  قوله  فهو  األول   الدليل  أما  واإلجماع،  والسنة  الكتاب  من   كثيرة  أدلة  اإلقرار  على  دل  وقد

ُمُرُهْم ﴿ تعالى:
ْ
ْعُروِف  َيأ

َ ْ
رِ  َعْن   َوَيْنَهاُهْم  ِبامل

َ
نك

ُ ْ
  صلى -  النبي أن الداللة: ووجه [157 ]األعراف: ﴾امل

-   وُينكره  إال  خطأ   يرى   أن  يمكن  فال   املنكر،   عن  وينهاهم   باملعروف  أمته  يأمر  -وسلم  عليه  هللا

 منكًرا. ليس إذن فهو عنه ينهَ  لم فإذا عنه، وينهى -وسلم عليه هللا  صلى

 باملعروف  األمر  في  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  سنة  من   الكثيرة  األحاديث  الثاني:  والدليل

 األدلة   هذه  من  الداللة  ووجه  لذلك،  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فعل  وفي  املنكر  عن  والنهي

 السابق. الدليل في ذكره تقدم ما هو

ه،   املحيط(  )البحر  كتابه  في  الزركش ي  ونقله   القشيري،  ابن  حكاه   فقد  اإلجماع  أما   وأقرَّ

 واإلجماع. والسنة الكتاب بداللة شرعي دليل فاإلقرار

  ما   القولي  اإلقرار  فمن  لفعل،با  يكون   وتارة  بالقول   يكون   تارة  اإلقرار  أن  ُيعلم  أن  وينبغي

 صلى -  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  السلمي  الحكم  بن   معاوية  حديث   من  مسلم  صحيح  في  ثبت

  رسول   أنت  قالت:  «أنا؟  من»  قال:  السماء،  في  قالت:  «هللا؟  أين»  الجارية:  سأل  -وسلم  عليه  هللا

  هذا  على  أقرها  أنه  لة:الدال  وجه  «.مؤمنة  فإنها  أعتقها»  فقال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا

 قولي.  إقرار وهذا -وسلم عليه هللا  صلى- الجواب

 الذي   الرجل  في  عائشة  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت   ما  منها:  أمثلة  فله  الفعلي  اإلقرار  أما

ه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  فإن  ركعة،  كل  في  اإلخالص  سورة  يقرأ  كان   وأوضح   ذلك،  على  أقرَّ

- النبي وأن املسجد في يلعبون  كانوا الحبشة أن من الصحيحين في ثبت ما الداللة  في هذا من

 ويكون  قولًيا يكون  فاإلقرار اإلقرار، من ذلك غير إلى ذلك، على أقرهم -وسلم عليه هللا صلى

 ذكره.  تقدم ملا  حجة فإنه اإلقرار كان صورة أي  وعلى فعلًيا،

  عليه   هللا  صلى-  النبي  يكون   أن  قرارباإل   لالحتجاج  ُيشترط  أنه  األصوليين  بعض  ذكر  تنبيه:

 ذكر   إقراًرا،  هذا  ُيعد  فال  اإلنكار  على  قدرته  لعدم  ُينكر  لم  إذا  فإنه  اإلنكار،  على  قادًرا  -وسلم
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 فيه  وقال:  املحيط(  )البحر  كتابه   في  الزركش ي  هذا   ردَّ   لكن  غيره،  وذكره  الحاجب،  ابن   هذا

اف  هناك  فإن  ،الزركش ي   وصدق  نظر.
ً
 على   القدرة  وعدم  أرجح  ملصلحة  اإلنكار  ترك  بين  رق

 .-أعلم  وهللا- اإلنكار على يقدر لم -وسلم عليه  هللا صلى- النبي إن ُيقال فال اإلنكار،

 لألمة  إقرار   هو   لرجل    - وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  إقرار   :والستون   التاسعة  القاعدة

 الرجل.  بهذا  خاًصا وليس كلها

 وأصح  قولين،  على  األصوليون   فيها  تنازع  وقد  كثيًرا،  إليها  يحتاج  مهمة  أصولية  مسألة  وهذه

  إقرار   هو  لرجل   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  إقرار  أن   من  جمهورهم  إليه  ذهب  ما  القولين

حه  املازري   إليهم  عزاه  كما  العلم  أهل  جمهور   هذا  إلى  ذهب  وقد  كلها،  لألمة  الجويني  ورجَّ

 املحيط(.  )البحر كتابه في والزركش ي

 ُيقال   وال  كلها  لألمة  هي  بل  األمة  من  ألفراد  خاصة   تأت  لم  الشريعة  أن  ذلك:  أدلة  ومن

  به  يختص  دليل  األمة  في  يوجد  ال  فإذن  هذا،  بحث  تقدم  وقد  شرعي،  بدليل  إال  بخصوصها 

 بحثه.  تقدم كما ذلك خالف على األصل وإال ذلك، على الدليل دل إذا الإ  معين شخص

 الوجه على جوازه على يدل ألمر  -وسلم عليه هللا صلى- النبي إقرار  :السبعون  القاعدة

قر  الذي 
ُ
 عليه.  أ

 ألنه   استحبابه  على  فيدل  مستحب    فعل  على  أحًدا  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أقرَّ   فإذا

 فعله   ألنه  إباحته  على  يدل  فإنه  مباح  فعل  على  أحًدا  أقر  وإذا  االستحباب،  وجه  على  فعله

 وجه   على  فعله  ألنه  وجوبه  على  يدل  فهو  واجب  على  أحًدا  أقر  وإذا  اإلباحة،  وجه  على

 حاشيته   في  بدران  وابن  الناظر(،  لـ)روضة  مختصره  في  الطوفي  هذا  ذكر  وقد  وهكذا.  الوجوب،

 ابن  مذهب  وهو  الجمهور   مذهب  هذا  أن  الزركش ي  كالم  من  وُيستفاد  الناظر(،  )روضة  على

 القشيري.

  أدلة   من   تقدم  ما  ودليلها  املسائل،  من  كثير  بها  وتنكشف  للغاية  مهمة  القاعدة  وهذه

 عليه. أقر   الذي  الوجه على حجة  اإلقرار أن اهذ مقتض ى فإن اإلقرار، حجية
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   تطبيقات: القاعدة ولهذه

  النبي   أن  وفيها  طويلة  قصة   في  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  عن  البخاري   علق  األول:  التطبيق

له -وسلم   عليه  هللا   صلى-
 
 - عنه   هللا رض ي-  هريرة  أبا  أخبر  الشيطان  أن  وفيه  الصدقة،  على   وك

 يقربك   ولم  حافظ  هللا  من  عليك  يزل   لم  قرأتها  إذا  إنك  وقال:  النوم،  عند  الكرس ي  آية  بقراءة

صبح.  حتى  شيطان
ُ
 عليه   هللا  صلى-  فقال  بذلك،  النبي  -عنه  هللا  رض ي -  هريرة  أبو  فأخبر  ت

 «.كذوب وهو صدقك» :-وسلم

  هذا   مثل  وفعل  الشيطان،  به  أخبر  ملا  -وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي  من  إقرار  فهذا

 عليه   هللا  صلى-  به  أقر  الذي   الوجه  على  ُيقر  فهو  مستحب،  أنه  على  يدل   هفإقرار   مستحب،

 به. أقر الذي  الوجه على حكمه فيكون  -وسلم

  أكلوا   -عنهم  هللا  رض ي-  الصحابة  أن  عباس  ابن  عن  الصحيحين  في  ثبت  الثاني:  التطبيق

 الصحابة   وأكل  أكله،  على  أقرهم  لكنه  معهم  يأكله  لم  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  وأن  الضب،

 مباح. أنه على يدل بذلك لهم فإقراره اإلباحة، وجه على للضب

ضبط  أن   فينبغي  كثيرة،  أمثلة  القاعدة  ولهذه
ُ
فعل  وأن   ت

ُ
  صور   القاعدة  بهذه   وتنجلي   ت

 كثيًرا.   إليها فُيحتاج وأحكام،

ه ما  :والسبعون  الواحدة القاعدة    حالن: فله -وسلم   عليه هللا صلى- النبي  أقر 

 كما   حجة  فهذا  ذلك،  على  اطلع  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  ُيعلم  أن   األولى:  الحال

 حجة. اإلقرار بأن القول  مقتض ى وهو العلم، أهل من جماعة قول  وهو تقريره، تقدم

  صلى-  النبي  أن  ُيعلم  وال  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عهد  في  أمر  يقع   أن  الثانية:  الحال

   الصحابي  يفعل  فقد  عليه،  اطلع  -وسلم  عليه  هللا
ً

 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  والنبي  املدينة  في  فعال

   يفعل   أو  مكة،  في
ً

 ألنه   فعله  على  يطلع  لم  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  والنبي  املدينة  أنحاء  في  فعال

-   النبي  كون   في  وتنازعوا  حجيته،  في  العلماء  تنازع  هذا  مثل  ففي  ذلك،  غير  ...إلى  تهبي  في  كان

ه. قد  -وسلم عليه هللا  صلى  أقر 
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 ما  جملة  من  يكون   وأنه  حجة،  هذا  مثل  أن  -أعلم  وهللا-  املسألة  هذه   في  األقوال  وأصح

 على  نكته  في حجر ابن  إليهم نسبه كما  العلم أهل جماهير هذا  إلى ذهب وقد  الشريعة، أقرته

 .-واسعة رحمة هللا رحمهم- ومسلم البخاري  الشيخين صنيع وهو الصالح، ابن

   كان  ولو  هللا،  على  يخفى  ال  أنه  حجة:  هذا  كون   ووجه
ً
 على  يدل  ما  نبيه  إلى  هللا  ألوحى  خطأ

 نعزل   "كنا  قال:  أنه  -عنه  هللا  رض ي-  جابر  عن  ومسلم  البخاري   في  ما  ذلك  ويؤيد  خطأ،  أنه

 القرآن.   عنه  لنهى  عنه  ينهى  شيًئا  كان  ولو   مسلم:  صحيح  في  كما  الثوري   قال  زل"ين  والقرآن

 أن   علَم   -عنه   هللا  رض ي-  هللا  عبد  بن  جابر  أن  على  هذا  يدل  ينزل"  والقرآن  نعزل   "كنا  فقوله:

 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   عليه  يطلع  لم  مما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عهد  في  وقع  ما

جاز  فبهذا الصواب، وهو العلم، أهل جماهير قول  هو كما حجة هذا فلذا شرًعا، ر  ُمق فإنه
ُ
 ت

 الشرع. في كثيرة أشياء

 ومن   ينزل"  والقرآن  نعزل   "كنا  جابر:  قول   من  تقدم  ما  القاعدة  هذه  على  التطبيقات  ومن

  صلى -   النبي  عهد  على  فرًسا  "نحرنا  قالت:  أنها  أسماء   عن  البخاري   صحيح  في  ثبت   ما  األمثلة:

ا  الفرس  أكل  جواز  على  دليل  هذا  فأكلناه"  -وسلم  عليه  هللا
ً
 الحنفية   عند  مشهور   هو  ملا  خالف

 لم   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  إن  قال:  الفقهاء  من   هذا  في  عارض  فمن  الجواز،  عدم  من

 به؟  ُيستدل فكيف  ذلك، على يطلع

عل  قد  فيقال:
ُ
  الثاني   التطبيق  هو  وهذا  ه،جواز   على  دليل  عهده   في  األمر  وفعل  عهده،  في  ف

 املهمة. القاعدة هذه على

 جزئًيا.   أو  كلًيا إقراًرا كان سواء  حجة اإلقرار  :والسبعون   الثانية القاعدة

 األمثلة من ذكره تقدم ما هو الكلي باإلقرار واملراد اإلقرار، حجية  أدلة من تقدم ملا وهذا

  في   يلعبون   الذين  الحبشة  وإقرار  الضب،  أكل  على   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  كإقرار

 الكلي.  اإلقرار على الكثيرة األمثلة من ذلك غير إلى املسجد،

 عليه   هللا  صلى-  النبي  يرى   أن  وهو   كثيًرا،  إليه  وُيحتاج  دقة  فيه  أمر  فهو  الجزئي  اإلقرار  أما

   -وسلم
ً

،  يسمع  أو  فعال
ً

ه،  قوال ه   فإذا  فُيقر   منه  جزءً   ُينكر  لم  إذا  أما  كلي،  إقرار  فهذا  كله  أقرَّ
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 في   ثبت  باملثال:  هذا  ويتضح  جزئًيا،  إقراًرا  ُيعد  الجزء  لهذا  إنكاره  فعدم  آخر،  حكًما  وذكر

 وعندها  ائشةع   على  دخل  -عنه  هللا  رض ي-  الصديق  بكر  أبا  أن  عائشة  حديث  من  الصحيحين

غنيان  األنصار  جواري   من  وجاريتان  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ُ
 بالدف،   وتضربان  ُبعاث  يوم  ت

  في   الشيطان   أمزمار  :-عنه  هللا  رض ي-  الصديق  بكر  أبو   فقال  بمغنيتين.  وليستا   عائشة:  قالت

 عليه   هللا  صلى-   النبي  فقال  -عيد  يوم  ذلك  وكان-  ؟- وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول   بيت

 «.اإلسالم أهل عيدنا وهذا عيًدا  قوم لكل إن بكر، أبا يا» :-وسلم

ف  أن  على  بكر  أبا  أقرَّ   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  الداللة:  وجه  مزامير  من  الد 

 اإلقرار  فبمقتض ى  العيد،  يوم  هو   الذي   اليوم  هذا  في  إنكاره  على  ُيقره  لم  لكنه  الشيطان،

ضيف  وإذا  الشيطان،  مزامير  من  فالد    أن   منه  ُيستفاد  الجزئي
ُ
 يدل   فهو  الشيطان  إلى  أمر   أ

 جزئي،   إقرار  وهذا  الفوائد(،  )بدائع  كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه -  القيم  ابن  قرره  كما  حرمته  على

 بعلة  علل  لكنه  إنكاره،  بكر  أبي  على   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أنكر  فقد  املثال  هذا  في  فتأمل

 ذكره   ما  أن  على  فدل  صحيًحا،  بكر  أبو  أنكره  ما   لكان  العلة  هذه  فلوال  ،عيد  يوم  في  أنه  وهو

ف وصفه ذلك ومن صحيح بكر أبو  الشيطان.  مزمار من بأنه الد 

  كتابه   في  تيمية  ابن  بهذا  استدل  وقد  إدراكه،  وفي  فهمه  في  الناس  يتفاوت  دقيق  أمر  وهذا

 الدف،   حرمة  على  اللهفان(  )إغاثة  تابهك  في  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  وابن  وغيره،  )االستقامة(

 الجزئي. اإلقرار من هذا واستفادوا

:  مثال     بامرأة  مرَّ   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي   أن  أنس  حديث   من  الصحيحين  في   ثبت  ثان 

صب  لم  فإنك  عني،  إليك  فقالت:  «واصبري   هللا  اتق»  قال:  قبر،  عند  تبكي
ُ
 إلخ   ...  بمصيبتي  ت

 الحديث.

  زيارة   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  ُينكر  لم  قالوا:  للمقابر،  املرأة  ةزيار   أجاز  من  بهذا  استدل

ها  يكون   أن  الجزئي  اإلقرار  فبمقتض ى   بالصبر،  أمرها  وإنما  للقبر،  املرأة  ذكر   ذلك،  على   أقرَّ

 يحتج    قد  خالفهم   ومن  ثالثة،  أقوال  املسألة  وفي  للمقابر،  النساء  زيارة  جواز  إلى  ذهب   من   هذا

 لكن   املسألة،  هذه  على  الكالم  مقام  هذا  وليس  الحجج،  من  ذلك  غير  إلى  منسوخ  هذا  بأن
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 زيارتها   عليها  ُينكر  لم   الحديث  هذا   ففي  الجزئي،  باإلقرار  االستدالل  طريقة   ُيعرف  أن  أردت

 بيانه. تقدم ملا جائزة الحديث هذا من املقابر زيارة أن على  هذا فدلَّ  للمقابر،

 حق  في  مطرد  هو  قول،  على  أو  فعل  على  كان  سواء  اإلقرار  من  ذكره  تقدم  ما  فائدة:

 بحجية   القول   بمقتض ى  حجة   فإنه فعل،  على  أو  قول   على  تابعًيا  صحابي    أقرَّ   فلو  الصحابي،

 الصحابي. قول 

 اإلجماع.  كلهم: السنة أهل عند املعتبرة األدلة من  :والسبعون  الثالثة القاعدة

 املعتزلي،  النظام  هو   حجيته  في  خالف   من  فأول   املعتزلة،  إال  اإلجماع  حجية  في  ُيخالف  فلم

 الناظر(،   )روضة  في  قدامة  وابن  وفضله(  العلم  بيان  )جامع   كتابه  في  البر   عبد  ابن  هذا  ذكر

 العلم. أهل من وغيرهما

 شرعي،   حكم  على  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  بعد   األمة   هذه  دي مجته  اتفاق   هو  واإلجماع:

 اإلجماع   ثم   دنيوي،  حكم  ال  شرعي  حكم  وعلى  العوام،  ال  العلماء  اتفاق  إلى  رجعي  اإلجماع  فإذن

عل  لو  ألنه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  بعد  يكون   إنما
ُ
 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عهد   في  ف

  لكان
ً
 اإلقرار. ألجل حجة

  فيه   اللبس  لكثرة  يتصوره  وأن  اإلجماع  دليل  يعرف  وأن  يضبط  أن  العلم  لطالب  فينبغي

شككين  ولكثرة
ُ
عارضين   ولكثرة  حجيته  في  امل

ُ
 به   ُيقر    من  ومنهم  نظرًيا  ُيعارضه  من  منهم  له،  امل

 اإلجماع،  دليل  إسقاط  على  الحرص  غاية  حريصون   البدع   وأهل   عملًيا،  ُيعارضه  لكن   نظرًيا

ترك،  وأن  بها  ُيعمل  أن  ويصح  والرد،  لألخذ  قابلة  ألدلةا  تبقى  حتى
ُ
 مسائل   في  حتى  هذا  ويطرد  ت

 كاألسماء   االعتقاد  باب  في   السنة  أهل  مخالفة  في  معذورين  البدع  أهل  ليكون   االعتقاد،

دد  ُعورضوا  فإذا  ذلك،  وغير  والصفات
ُ
شددون؟  لَم   قالوا:  عليهم  وش

ُ
 هذه   في  أن  تدعون   ولَم   ت

   إجماع؟ يوجد وال إجماًعا املسائل

 بينهم   الخالف  يجعلوا  حتى  اإلجماع،  دليل  إسقاط   إلى  السعي  كل  البدع   أهل   يسعى  لذا

ا  ابتدعوه  فيما  السنة  أهل  وبين
ً
ا،  خالف

ً
 اإلجماع   دليل  يضبطوا  أن   السنة  ألهل  فينبغي  سائغ

عوا  وأن اطر   ذكر  كثيرة  أدلة  لإلجماع  أن   ولُيعلم  البدع،  أهل  على  الطريق  لقطع  به  يتدر 
ً
 منها   ف
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 )مجموع   من  مواضع  في  كما   تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ   األحكام(  )أصول   كتابه  في  اآلمدي   وأطال

 )البحر  في  والزركش ي  )املستصفى(،  كتابه  في  والغزالي  الناظر(  )روضة  في  قدامة  وابن  الفتاوى(

 األصوليين.  من كثير وغيرهم )التحبير( كتابه في واملرداوي  املحيط(،

  يلي: ما اعاإلجم أدلة ومن

ِلَك ﴿  سبحانه:  قال  األول:  الدليل
َ
ذ
َ
ْم   َوك

ُ
َناك

ْ
   َجَعل

ً
ة مَّ

ُ
   أ

ً
وا  َوَسطا

ُ
ون

ُ
َهَداءَ   ِلَتك

ُ
ى  ش

َ
اِس   َعل   ﴾ النَّ

 أن   ارتض ى  هللا  ألن  الحق  على  تكون   فإنها  أجمعت  إذا  األمة  أن  الداللة:  وجه  [143  ]البقرة:

 الناس. على شهداء يكونوا

اِقْق   َوَمْن ﴿  تعالى:  قوله  الثاني:  الدليل
َ
ُسوَل   ُيش َن   َما  َبْعِد   ِمْن   الرَّ َبيَّ

َ
هُ   ت

َ
ُهَدى  ل

ْ
ِبْع   ال

َّ
ْيَر   َوَيت

َ
 غ

ْؤِمِنيَن   َسِبيِل 
ُ ْ
ِه   امل ِ

 
َول

ُ
ى  َما  ن

َّ
َول

َ
ْصِلِه   ت

ُ
َم   َون    َوَساَءْت   َجَهنَّ

ً
 أن  الداللة:  وجه   [115  ]النساء:  ﴾َمِصيرا

 اإلجماع. وهو اتباعه وجوب على فدل  املؤمنين سبيل مخالفة على الوعيد رتب هللا

ِإْن ﴿  تعالى:  قوله  الثالث:  الدليل
َ
َناَزْعُتْم   ف

َ
ْيء    ِفي  ت

َ
وهُ   ش  ُرد 

َ
ى  ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ُسوِل   ّللا  [ 59  ]النساء:  ﴾َوالرَّ

 مباشرة. به وُيعمل حجة  فهو فيه يتنازعوا ولم املسلمون  عليه اتفق ما أن الداللة: وجه

   َيا﴿ تعالى:  قوله  الرابع: الدليل
َ
َهاأ ِذيَن   ي 

َّ
ُقوا  آَمُنوا ال َ   اتَّ

َّ
وا ّللا

ُ
ون

ُ
اِدِقيَن  َمَع   َوك  ]التوبة:   ﴾الصَّ

 الصادقون.  هم ألنهم حًقا؛ إال يكون  فال  ش يء على املسلمون  أجمع فإذا [119

 أبي  بن  ومعاوية  شعبة  بن  املغيرة   حديث  من   الصحيحين  في  ثبت  ما  الخامس:   الدليل

 على   أمتي  من  طائفة  تزال  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنهم  هللا  رض ي-  سفيان

 وجه   «ذلك  على  وهم  هللا  أمر  يأتي  حتى  خالفهم  من   وال  خذلهم  من  يضرهم  ال  ظاهرين،  الحق

 الحق. على  إال تكون  ال التي الناجية الفرقة بينهم من فإن  قول  على األمة أجمعت إذا الداللة:

 اإلجماع. حجية على ةالدال الكثيرة األدلة من ذلك غير إلى

 مراتب.  على قوته في اإلجماع :والسبعون  الرابعة القاعدة

قسم ما وأشهر
ُ
  قسمين: إلى املراتب هذه به ت
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  فيه   الدليل  كان  مما  العلم  أهل  عليه  أجمع  ما  به  واملراد  القطعي،  اإلجماع  األول:  القسم

 ذلك.  غير إلى الزنا، وتحريم والزكاة الصالة وجوب على كإجماعهم وضرورًيا، وقطعًيا ظاهًرا

  قوة   في  األول   دون   وهو   واالستقراء،  بالتتبع  كان  ما  وهو  الظني،  اإلجماع   الثاني:  القسم

. كان وإن الثبوت
ً
 حجة

   تنبيهات: ثالث

م  قد  األول:  التنبيه مه  كما  وظني  قطعي  إلى  اإلجماع  اإلسالم  شيخ  قسَّ  أن   إال  غيره،  قسَّ

 خالف   من  أن  )االستقامة(  كتابه  وفي  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  بديًعا  تحريًرا  حرر   اإلسالم  شيخ

 أن   وذكر   يكفر،  ال  فإنه  الظني  اإلجماع  في  خالف  من  بخالف  يكفر  فإنه  القطعي   اإلجماع  في

 اإلجماع.  مخالف يكفر متى العلماء: قول  وهو املسألة هذه في البحث محصل هو هذا

 في   السبكي  على  رده  في  -تعالى  هللا   رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكر  قد  الثاني:  التنبيه 

 األول   قال:  ثالثة،  أنواع    اإلجماع  أن  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  لهذا  وأشار   الطالق،  مسألة

 اإلجماع   من   وعن   وهو  اإلقراري،  اإلجماع  والثاني  القطعي،  اإلجماع  وهو  اإلحاطي،  اإلجماع

  عالم فيذكر الظني،
ً

 الظني.  من  نوع وهو البقية من إقراًرا هذا فُيعد البقية، فهُيخال وال قوال

 إجماًعا  املسألة هذه  في أن واطالع سعة ذو عالم يذكر بأن االستقرائي، اإلجماع والثالث:

 أحًدا   يجد  ولم  سألةامل  بهذه  ُيقرون   العلماء  من  أقواًما  ورأى   العلماء  أقوال  استقرأ  إنه  بحيث

 الظني. اإلجماع من أيًضا نوع وهو استقرائًيا ُيعد فهذا خالفهم، العلماء من

  الظني  اإلجماع  من  نوع  هو   الذي   السكوتي  اإلجماع  حجية  يعتقد  لم  من  الثالث:  التنبيه

 إال   ُيقبل  ال  أنه  بحجة  السكوتي  اإلجماع  يقبل  لم  من  ألن  إجماع؛  األمة  في   يوجد  أال   قوله  فالزم 

 أشار   كما  إجماع  يوجد  أال  هذا  فمقتض ى  العلم أهل   من  واحد  كل  ينطق  بأن  النطقي  اإلجماع

ن  القرآن(،  )أحكام  في  والجصاص  الناظر(،   )روضة  كتابه  في  قدامة  ابن   لهذا  وغيرهم   هؤالء  بيَّ

لب   لو   بل   نطقي،  إجماع  يوجد  ال  ألنه  إجماع  يوجد  أال  هذا  مقتض ى  أن
ُ
 ُيثبت  أن  أحد   من  ط

 ذلك،  ُيثبت  أن  استطاع  ملا  واجبة  الصالة  بأن  قال   منهم  واحد  كل  أن  فحسب  ربد  أهل  عن

خر؟  املسائل وفي العلماء بقية في ُيقال فكيف
ُ
 األ
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  إنكار   فمقتض ى  املعينة،  املسألة  هذه  في  عالم  كل  تكلم  بأن  إجماع  مسألة  في  يوجد  فال

 ملثل  املتكلمون   سعى  قدو   إليه  ُيتفطن  أن  ينبغي  أمر  وهذا  اإلجماع،  إنكار  السكوتي  اإلجماع

 اإلجماع   حجية  من  الشريعة  به  جاءت  ما  كل  فلذا  السكوتي،  اإلجماع  إسقاط  وحاولوا  هذا

 وقد   اآلخرون،  يسكت  وأن  جماعة  ينطق  أن  املراد   وإنما  واحد،  كل  ينطق  أن  املراد  ليس

 من  كثيًرا  ذكرت  وقد  اإلجماع(  حجية  في  )اإلقناع  بعنوان:  ُمفرد  لي  كتاب  في  هذا  بسطت

ثار التي الشبهات
ُ
 إليه. يرجع أن العلم لطالب فمهم عليها، الجواب وذكرت اإلجماع حول  ت

 دللتها.  في قطعية اإلجماعات كل :والسبعون  الخامسة القاعدة

 ظنًيا،   أو  قطعًيا  يكون   أن  بين  ما  ثبوته  في  اإلجماع  أن  تقدم  وقد  لإلجماع،  مزية  أعظم  وهذه

 واحد  وغير  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  الغزالي  هذا  ذكر  قطعية،  اإلجماعات  فكل  داللته  في  أما

 جواز   أو  كذا  حرمة  على  أجمعوا  إذا  العلماء  فإن  ُيفقه،  أن  للغاية  مهم  وهذا   العلم،  أهل  من

 اإلجماع   داللة  فإذن  معنى،  من  أكثر   يحتمل  وال  األمر  هذا  على  الداللة  في  صريح  فاإلجماع  ،كذا

 أهل  على  الطريق  ُيقطع  وبه  لإلجماع،  عظيمة  مزية  وهذه  قطعية،  داللة  الشرعي  الحكم  على

 كذا  تحتمل  بأنها  ذلك  من  يفرون  وقد  والسنة  بالكتاب  يحتمون   ما  كثيًرا  البدع  أهل  ألن  البدع،

 جهدهم  البدع أهل ُيحاول  لذا اإلجماع، حجية عليهم  الطريق َيقطع مما لكن كذا، ملتحت أو

 محتملة. أنها  بحجة األدلة ُيعارضوا أن لهم ليتسنى اإلجماع دليل ُيسقطوا أن

 نص.   على مستند وهو  إل  إجماع من  ما  :والسبعون  السادسة القاعدة

 شاذة،  فرقة  إال  ذلك  في   خالف  أحد  ُيعلم  ال  أنه  األحكام(  )إحكام  كتابه  في  اآلمدي   ذكر  وقد

 بمجرد   بل  اإلجماع،  عليه  استند  الذي   النص  ُيعرف  أن  باإلجماع  االحتجاج  في  ُيشترط  ال  لكن

ن  وقد  حجة،  اإلجماع  ألن  يكفي  اإلجماع  معرفة  في   كما  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  بوضوح  هذا  بيَّ

 الفتاوى(. )مجموع

  بعد  أما  الصحابة،  إجماع   من  كان  فيما  اإلجماع  ُيقيد  تيمية  ابن  أن  بعضهم  ظن  فائدة:

  الذي   واإلجماع  )الواسطية(:  في  تيمية  ابن  بقول   ويستدل  حجة،  اإلجماع  أن  يرى   ال  ذلك

ر بعدهم  إذ األمة، سلف  عليه كان ما ينضبط
ُ
 األمة.  وانتشرت الخالف كث
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 صرَّح  الفتاوى(  )مجموع  في  كما   تيمية  ابن  أن  وذلك  نظر،  تيمية  ابن  على  هؤالء  ظنه  وفيما

 كما   خالف، فيها  كان  قد مسائل في إجماعات يحكي نفسه تيمية ابن أن وثانًيا غالًبا،  هذا بأن

 اإلجماع   أن  ى ير   ال  تيمية  ابن  إن  ُيقال  فكيف  -تعالى  هللا  رحمه-  ذلك  في  الخالف   نفسه  هو  ذكر

 وقد   نظر،  فيه  فهذا  بعدهم؟  من  بخالف  الصحابة  عليها   أجمع   التي  املسائل   في  إال  يكون   ال

 إليه. فليرجع املزيد أراد فمن )اإلقناع(، كتاب في أكثر هذا بسطت

 هذا   أن  فاألصُل   إجماًعا  استقراء  صاحب  عالم    حكى  إذا  :ن والسبعو   السابعة  القاعدة

، اإلجماع  ُيخالفه.  أن ألحد يصح ول  صحيح 

 استقرائي،   هو  ما  اإلجماع  من  أن  تقدم  وقد  ومعرفة  استقراء  صاحب  العالم  هذا  أن  وذلك

 حكاه   لو  كما  إجماع،  من  حكاه  ما   قبول   فاألصل  استقراء  صاحب  عالم    اإلجماع  حكى  إذا  فإذن

 قدامة،   وابن  البر،  عبد  وابن   املنذر،  ابن  أو  املروزي،  أو  راهويه،  بن  إسحاق  أو  أحمد،  اإلمام

 أن   ألحد  يصح  وال  اإلجماع،  صحة  فاألصل  إجماًعا  حكوا  إذا  هؤالء  فإن  وأمثالهم،  والنووي،

 مخروم. أنه أثبت إذا إال يقبله وأال حكاه ما يرد

 مخروًما،   اإلجماع  يكون   فبهذا  الخالف،  ُيثبت  نبأ  مخروم  أنه  بإثبات  إال  ُيرد  ال  فاإلجماع

 أو   البر،  عبد  ابن  أو  النووي   حكاه  الذي   اإلجماع  هذا  أن  ُيثبت  أن  أحد    استطاع  لو  أنه  علًما

 فقد   العالم، هذا إجماعات رد في لهم حجة فليس مخروم بأنه غيرهم أو  أحمد أو املنذر، ابن

 ألحد  يصح  فال  وتضعيفه،  حديث  تصحيح  في  معال   ُيخطئ  كما  اإلجماع  حكاية  في  العالم  ُيخطئ

 إذا  ذلك  ومثل  أكثر،  أو   حديثين  أو  حديث  في  أخطأ  ألنه  لألحاديث  وتضعيفه  تصحيحه  يرد  أن

 إجماع. من حكاه ما صحة  فاألصل  إجماًعا، حكى

 أن   ذكر  )االستقامة(  كتابه  في  -تعالى   هللا  رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أن  ذلك:  ويؤكد

 املسائل  من  هي  هل  مسألة  نبحث  أن  أردنا  إذا  فلذا  عليها،  مجمع  شريعة ال  مسائل  أكثر

 تكون   أن  ويحتمل  عليها،  املجمع  املسائل  من  تكون   أن  فيحتمل  فيها،  املجمع  أو  فيها  املختلف

 ما   أحوال  أقل  فإن  إجماًعا  استقراء  صاحب  عالم  حكى  إذا  فلذلك  فيها،  املختلف  املسائل  من
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 إن   فيقال  حجة،  فهو  الظن  غلبة  باب  من  كان  وما  الظن،   غلبة  باب  من  يكون   إجماع  من  حكاه

 الظن.  غلبة باب من بإجماعه وُيعمل  صحيح إجماعه

  جميع   يريدون   وال  األكثر  يريدون   أنهم  بحجة  العلم   ألهل  إجماعات   يرد  بعضهم  رأيت  تنبيه:

 فمثل  نصه،  من  أو  نفسه  العالم  صنيع  من  الرجل  ُيثبته  أن  إال  يصح  ال  هذا  ومثل  العلماء،

 أما   األكثر،  أراد  اإلجماع  حكى  إذا  أنه  الفقه  وأصول   الفقه  علماء  من  كثير  تناقل  قد  جرير  ابن

 في   كما   تيمية  ابن  يقول   لذا  الحقيقي،   اإلجماع  يريد  فإنه  اإلجماع  حكى  إذا  فإنه  املنذر  ابن

 حكاية  في  املتأخرين  اعتماد  املنذر  ابن  وعلى  والعشرين:  الواحد  املجلد  في  الفتاوى(  )مجموع

 والخالف.  اإلجماع

   ألنه  نظر؛  فيها  فنسبته  األكثر  ويريد  اإلجماع  يحكي  أنه  املنذر  ابن  إلى  نسب  ومن
ً

  ال   أوال

 فالًنا...،   إال  هذا  على  العلماء  أجمع  وقد  يقول:  املسائل  من   كثير  في  أنه  وثانًيا  ذلك،  على  دليل

 فالًنا.  يستثني أن احتاج ملا األكثر يريد كان فلو

  لكنه   الحقيقي،  املعروف  اإلجماع  يريد   أنه  إجماع  من  يحكيه  فيما  فاألصل  البر  د عب  ابن  أما

 سياق  تأمل  فمن  كالمه،  سياق  في  بالنظر  ُيعرف  وهذا  الجمهور،  ويريد  اإلجماع  يحكي  قد

 وهو -  املسائل  من  كثير  في  لكنه  الجمهور،  ويريد  اإلجماع  يحكي  أنه  رأى   املسائل  بعض  في  كالمه

 الشريعة. في حجة هو الذي  الحقيقي اإلجماع يريد فإنه ماعاإلج حكى إذا -األصل

 حجية  في  األدلة  لعموم  حجة،  فهو   إجماع    انعقد  ما  متى  :والسبعون   الثامنة  القاعدة

 اإلجماع. 

ا  يكون   فإنه  ذلك  بعد  خالف  حدث  إذا  هذا  وعلى
ً
ا؛  خالف

ً
  الشاذ   القول   ضابط  أن  وذلك  شاذ

 ابن   صنيع  ومن  الناظر(  )روضة  في  قدامة  ابن  كالم  من  ُيستفاد   كما  اإلجماع،   خالف  ما  هو

 قوله   فإن  ذلك  بعد  عالم    خالف  ثم  قول   على  العلماء   أجمع  فإذا  -تعالى  هللا  رحمه-  البر  عبد

   يكون 
ً

ا  قوال
ً
 املخالف،   هذا  لوجود  اإلجماع  يرد  أن  ألحد  يصح  وال  اإلجماع،  خالف  قد  ألنه  شاذ

 قبله. باإلجماع محجوج املخالف هذا بل
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  إجماًعا   استقراء  ذو  عالم    حكى  فإذا  خرمه،  بإثبات  إال  ُيرد   ال  اإلجماع  أن  تقدم  تنبيه:

در فإذا اإلجماع، صحة فاألصل
ُ
 يحتمل فيقال: خالف، أنه العلماء أحد عن حكى أحًدا أن ق

 ُيوضع   أن  فالبد  قبله،  أو  بعده   انعقد  اإلجماع  أن  ملويحت  لإلجماع  خارًما  العالم  هذا  يكون   أن

 خالف   كل  فليس  واإلجماع،  الشرعية  األدلة  في  والناظر  املجتهد  يتأمله  وأن  االعتبار  في  هذا

ا  الخالف  يكون   قد   بل  مخروًما،  اإلجماع  يجعل
ً
 انعقد  قد  اإلجماع  يكون   قد  أو  بإجماع  مسبوق

 خالف.  بعد

 حجة.  فهو  خالف   بعد إجماع   انعقد إذا :والسبعون  التاسعة القاعدة

  فهذا   خالف  بعد  إجماع    ُوجد  فإذا  حجة،  اإلجماع   أن  على  الدالة  األدلة  لذلك  ويدل

 خالف،  قبله  يكون   أال  تشترط  لم  فإنها  اإلجماع،  حجية  على  الكثيرة  األدلة  لكل  حجة  اإلجماع

ختلف  األقوال  هذه  من  الراجح  القول   كشف  قد  كاشف،  أنه  هذا  مثل  في  اإلجماع  فحقيقة
ُ
 امل

ة  بحث عند لهذا وُيحتاج كاشف، دليل اإلجماع أن االعتبار في  ُيوضع أن ينبغي لذا فيها،  ِصحَّ

 وذكر   الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  الشافعي،  أقره  وقد  لإلجماع،  النسخ

 العلم.  أهل من غيره وذكره كاشف، اإلجماع أن تيمية ابن

 شاذة.   األقوال  هذه  مثل  بل  له،  سلف  ل   جديد  قول    إحداث  يجوز   ل   :الثمانون   القاعدة

در  فلو
ُ
   ابتدأ  مجتهًدا  أن  ق

ً
 السلف  من  األولون   العلماء  إليه  يسبقه  لم  جديًدا  قوال

  تعالى:   قوله   لذلك  ويدل  شاذ،  قول   هو  بل  قطًعا  مردود  قوله  فإن  بإحسان،  لهم  والتابعين

ِبْع ﴿
َّ
ْيَر   َوَيت

َ
ْؤِمِنيَن   َسِبيِل   غ

ُ ْ
 التي   األدلة  كل  عليه  ويدل  املؤمنين،  سبيل  غير  اتبع  هذا  مثل  فإن  ﴾امل

-  عائشة  عن  الشيخان  روى   بما  هذا  لىع  تيمية  ابن  واستدل  واملحدثات،  البدع  ذم  في  جاءت

 فهو  منه   ليس  ما   هذا  أمرنا  في  أحدث  من»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي   أن  -عنها  هللا  رض ي

 املحدثات. جملة من فهو «رد

 القول   هذا   يفهموا  لم  السلف  فإن  السلف،  فهم  حجية  على  الدالة  األدلة   كل  لهذا   ويدل

 العلم   لطالب  للغاية   مهم  وهذا   إليه،   ُيلتفت  وال  امردودً   قوله  يكون   فإذن  العلماء،  وال

 لم   املقالة  وهذه  إمام.  فيه  لك   ليس  بقول   مسألة  في  تقل  ال  أحمد:  اإلمام  قال  وقد  وللمجتهد،
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 ينبغي   ال  أحمد:  قال  لذا  هذا،  مثل  في  كثير   والعلماء  السلف  كالم  بل  أحمد  اإلمام  بها  ينفرد

  البغدادي   الخطيب  ذلك  من  نحًوا  وذكر  السلف.  نم  تقدم  من  أقوال  يعرف  حتى  ُيفتي  أن  ألحد

 واملتفقه(. )الفقيه كتابه في

   ُيحدث  أن   ألحد  يجوز   ال  فإذن
ً

  فيبدو   األدلة  في   ينظر  قد  العلم  طالب  فبعض  جديًدا،  قوال

  القول   هذا  يتبنى  ثم  فيها،  مختلف  مسألة  في  جديد  قول   أو  متعارضة  أدلة  بين  جديد  جمع  له

 هذا  في  ضل  وقد  به،  ُيقال  أن  يجوز   ال  قطًعا  خطأ  هذا  فمثل  سبقه،  ملن  نظر   وال  سلف  غير  من

 عربي   وابن  كالشاطبي  العلم  أهل  من  جمع  بذلك  صرَّح  كما  مبتدعة  فإنهم   الظاهرية  الباب

 انفردت   قول   وكل  السنة(:  )منهاج  كتابه  من  الخامس  املجلد  في  كما  تيمية  ابن  قال  بل  وغيرهم،

 خطأ.  فهو الظاهرية به

  رجب   ابن   هذا   ذكر  كما  جديد،  قول    إحداث  جواز  يرون  أنهم  ضاللهم  ول أص  أعظم  ومن

 الباري(.  )فتح املسمى البخاري  على شرحه وفي الخلف(، على السلف علم )فضل كتابه في

  هذا،   مثل  في  قدمه  انزلقت  من  أكثر  فما  العلم،  طالب   له  ينتبه  أن  ينبغي  أمر  فهذا

   واستحسن
ً

 اختلفوا   إذا  العلماء  أن  ذلك  ومن   وأوهامه،   ظنونه  بمجرد  بل  إليها،  ُيسبق  لم  أقواال

  ُيحدث أن ألحد يجز لم قولين   على
ً

ا قوال
ً
 قولين  على  اختلفوا ملا العلماء أن وذلك جديًدا؛  ثالث

   أحدث  فمن  القولين،  هذين   أحد  في  الحق  أن  على  مجمعون   فإنهم
ً

 قوله  قطًعا  جديًدا  قوال

 ذلك،  غير  إلى  املؤمنين،  سبيل  اتباع  مخالفة  يف   داخل  أنه  من  ذكره  تقدم  ملا  باإلضافة  خطأ،

 بل   القولين  هذين  عن  ُيخرج  فال  قولين  على  العلماء  اختلف  إذا  بل  البتة،  يجوز   ال  هذا  فمثل

 فيهما.  الحق

  - عنه   هللا  رض ي-  شعبة  بن  املغيرة  حديث  من  الشيخان  روى   ما  اإلجماع  حجية  أدلة  من  لذا

 اختلف   إذاف  «ظاهرين  الحق  على  أمتي  من  طائفة  تزال  ال»   قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن

 الحق  على  إال  يكونون   ال  وهم  القولين،  هذين  أحد  في  املنصورة  فالطائفة  قولين  على  العلماء

 خطأ. الثالث القول  فقطًعا ظاهرين
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  القول   جواز  إلى  وأمثالهم  بدران  وابن   واآلمدي   كالرازي   املتأخرين  بعض  ذهب  فائدة:

لفق،
ُ
  يرفع   ال  ثالث  قول   إحداث  فُيجوزون   قولين  املسألة  في  يرون  أنهم  امللفق:  لقول ا  ومعنى  امل

 املحدثات،  عموم  في  داخل  وهو  خطأ  قطًعا  هذا  ومثل  جزًء،  قول    كل  من  يأخذ  بل  القولين

مرنا  ملا  ومخالف
ُ
  على   املنصورة  الطائفة  أن  خطئه  على  ويدل  املاضين،  السلف  اتباع  من  به  أ

   أحدث  فلما  القولين  أحد
ً

ا  قوال
ً
 خطأ   قطًعا  فإنه  كلًيا  رفًعا  السابقين  القولين  يرفع  لم  ُملفًقا  ثالث

 املنصورة.  والطائفة الناجية الفرقة عليه ما خالف ألنه

لفق  والقول 
ُ
  بوقت  يوقت  هل  الخفين،  على  املسح  في  اختلفوا  العلماء  أن  منها:  أمثلة   له  امل

 أيام   بثالثة  له  يوقت  املسافر  أن  إلى  ةطائف  وذهب  له،  توقيت  ال  أنه  إلى  طائفة  وذهب  ال،  أم

  يجوز   وقال:  ُملفق  ثالث  بقول   بعضهم  خرج  وقد  الصحيح،  وهو  الجمهور   قول   وهذا  ولياليهن،

 كثيرة   أمثلة  وهناك  ُملفق،  قول    وهذا  إليه،  واضطر  لذلك  احتاج  إذا  الثالثة  األيام  على  يزيد  أن

لفق  للقول 
ُ
 دراسته   عند  فطًنا  يكون   وأن  ا،يعرفه  وأن  العلم  طالب  يضبطها  أن  ينبغي  امل

 ُملفق.  قول  في يقع وأال للمسائل

 سواء   اإلحرام،  عند  االشتراط  صحة  في  اختلفوا  بعدهم  ومن  الصحابة  أن  ذلك:  أمثلة   ومن

  جمهور   فذهب  حبستني.  حيث  فمحلي  حابس  حبسني   إن  اللهم  يقول:  بأن  حج،  أو  عمرة  في

 وعدَّ   وعلي،  وعثمان،  عمر،  عن  ثبت  :حجر  ابن  قال  االشتراط،  ُيستحب  أنه  إلى  الصحابة

 
ً
 االشتراط،   ُيستحب  ال  أنه  وهو  عمر  ابن  قول   وهو  ثان    قوُل   املسألة  وفي  الصحابة،  من  جماعة

 نفسه   على  خش ي  إذا  وقال:  ُملفق  بقول   بعضهم  خرج  ثم  الصحابة،  بعد  العلماء  وهكذا

 األقوال   خالف  على  ُملفق  قول   هذا  فيقال:  يشترط.  لم  نفسه  على  يخش  لم  وإذا  يشترط،

 السابقة.

 املهمات.  أهم من اإلجماع بدليل الهتمام :والثمانون  الواحدة القاعدة

ق   اإلجماع  فبدليل  مهمة  قاعدة  القاعدة  وهذه  السنة،  أهل  ودين  معتقد  حفظ  به  ألن  ُيضيَّ

ن  بأن  البدع،  أهل  على  الخناق جمع  املسائل  هذه  أن  ُيبيَّ
ُ
 بقول   يأتي  أن  ألحد  يجوز   ال  عليها  امل

   ُيحدث  أن  وال  جديد
ً

   أحدث  من  وكل  جديًدا،  قوال
ً

ق  فبهذا  قطًعا،  خطأ  فقوله  جديًدا  قوال  ُيضيَّ
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 إحداث  محاولة  في  سنة  أو  كتاب  من  بدليل  يتذرَّع  أن  ملبتدع  يمكن  وال  البدع،  أهل  على  الخناق

 جديد. قول 

ثبت  وصفاته  هللا  أسماء  أن  على  مجمعون   السنة  فأهل
ُ
 وال  تعطيل  وال  تحريف  غير  من  ت

 صفاته بعض أو صفاته  أو هللا أسماء ُيؤولوا أن البدع أهل فُيحاول  ...إلخ، تمثيل وال تكييف

 ظنوها   وبظواهر  سنة  أو  كتاب  من  توهموها  بأدلة  ذلك  على  يستدلوا  وأن  مذاهبهم،  بحسب

 عليهم   الطريق  ُيقطع  فإنه  ذلك  يفعلوا  أن  املبتدعة  حاول   مهما  هذا  فمثل  سنة،  أو  كتاب  من

 في  قطعًيا  إال  يكون   ال  فهو  داللته،  في  قطعي  واإلجماع  عليها  مجمع  مسائل  املسائل  هذه  بأن

 بيانه. تقدم كما داللته

  قال:  الخوارج لُيناظر عباس ابن أرسل ملا -عنه هللا رض ي- طالب أبي بن علي أن ذلك ومن

ال  القرآن   فإن  بالقرآن،   -تجادلهم  ال  الروايات  بعض  وفي-  تخاصمهم  "ال   أي:  أوجه"  حمَّ

 وفي   السنة  داللة  في  ُينازعوا  أن  يستطيعون   كما  القرآن  داللة  في  ُينازع  أن  املبتدع  يستطيع

 هو   يقولون:  داللته  في  أو  ظني،  هو  وإنما  ثبوته،  في  قطعًيا  ليس  إنه  السنة:  في  بقولهم  ثبوتها

 الداللة،   قطعي   أنه  مزاياه  أعظم  فمن  اإلجماع  أما   القرآن،  داللة  في  يقولون   وهكذا  ظني،

 في   قطعي  اإلجماع  ألن  جديد؛  فهم   ملحاولة  طريق  وال  سبيل  لهم   وليس  عليهم  الطريق  فُيقطع

 لته.دال

 ذلك  في  وأصبحوا  شتى،  بطرق   يردوه   وأن  اإلجماع  دليل  ُيضعفوا  أن  البدع   أهل   حاول   لذا

 اإلجماع   أنكر  من  أول   وهو  املعتزلي   النظام   قول   وهذا  اإلجماع،  أنكرت  األولى   الطائفة  طوائف:

 الشيعة. من طائفة قول  وهو تقدم، كما

  يجتمع   أن  بشرط  حجة  جماعاإل   تجعل  أن  حاولت  لكن  اإلجماع  أثبتت   الثانية  الطائفة

 املتكلمين   بعض  هذا  ذكر  وقد  الدنيا،  في  إجماع  ُوجد   ملا  قيل  لو  هذا  ومثل  العلماء،  مع  العوام

 ذلك. غير إلى كالمه، بعض في واآلمدي الباقالني بكر أبي كالم عليه يدل كما

عى  من   أحمد:  اإلمام  قال  تنبيه:  اختلفوا؟  قد  الناس  لعل  ُيدريك  وما  كاذب،  فهو  اإلجماع  ادَّ
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 إجماع   مسألة  في  ُيذكر  إن  فما  اإلجماع،  دليل  رد  محاولة  في  املقالة  هذه  على  كثيرون  اتكأ

مت  هذا،  أحمد  اإلمام  بقول   ذلك  ويردون   إال  اإلجماع،  وجود  ُينكر  أحمد  اإلمام  أن  طائفة  وتوه 

 ُينكر   ذي وال  سلفي  سني  إمام  أحمد   اإلمام  بل  -تعالى  هللا  رحمه-  أحمد  اإلمام  حق  في  خطأ  وهذا

 تقدم.  كما ذلك خالف  على   فهم السنة أهل أما البدع، أهل هم وجوده وُينكر اإلجماع حجية

  أمران: ذلك ويؤكد

 :-تعالى   هللا  رحمه-  قال  كثيرة،  مسائل  في  اإلجماع  حكى  نفسه  أحمد  اإلمام  أن  األول:  األمر 

 وقال:  سنة.  االعتكاف  أن  على  وأجمعوا  وقال:  الجنة.  في  املسلمين  أوالد  أن   على  املسلمون   أجمع

ا﴿  تعالى:  قوله  أن  على  وأجمعوا
َ
ِرَئ   َوِإذ

ُ
ُقْرآُن   ق

ْ
اْسَتِمُعوا  ال

َ
هُ   ف

َ
نِصُتوا  ل

َ
ْم   َوأ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ْرَحُموَن   ل

ُ
 ﴾ ت

 اإلمام   فيها  حكى  التي  الكثيرة  املسائل  من  ذلك  غير   إلى  الصالة...  في  ذلك  أن  [204  ]األعراف:

 كثيرة.  مسائل في اإلجماع يحكي نفسه فهو اإلجماع، أحمد

 متفقون   هم  بل  ذلك،  يفهموا  لم  -تعالى   هللا  رحمه-  أحمد  اإلمام  أصحاب  أن  الثاني:  األمر 

 من  فمنهم  هذا،  كالمه  فهم   في  متنازعون   لكنهم  حجة،  اإلجماع  أن  يرى   أحمد  اإلمام  أن  على

 ماعاإلج   حكاية  في  يتساهل  من  على  حمله  من  ومنهم  املفضلة،  القرون  بعد   اإلجماع  على  حمله

   ليس  ممن
ً

 أبو   األقوال  هذه  ذكر  وقد  البدع،  أهل  طريقة  هي   كما  األدلة،  به  ويرد  لذلك  أهال

 القيم   وابن  )املسودة(،  كتابه  في  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  على  وتكلم  )العدة(،  كتابه  في  يعلى

 املوقعين(. )أعالم كتابه في

   ليس  من  حق  في  أنه  واألظهر
ً

 فإن   اإلجماعات،  هذه  بمثل  األدلة  فيرد  اإلجماع،  لحكاية  أهال

  ليسوا وهم اإلجماع بحكاية معروفون  البدع أهل
ً

 شيخ  ذكر وقد فيه، ويتساهلون  لذلك أهال

 كتابه   في  كما  معتقداتهم،  على  اإلجماع  حكاية  في  يتساهلون   البدع   أهل  أن  تيمية  ابن  اإلسالم

 )التسعينية(.
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 في   قواعد   من  ذكره  تقدم  ما   لىع  والفقهية  العملية  التطبيقات  بعض   أذكر   هذا  وبعد

   اإلجماع:

  ال   :-تعالى   هللا  رحمه-   قال  باإلجماع،  نجس  الدم  أن  أحمد  اإلمام  ذكر  األول:  التطبيق

 شرح   في  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  عنه  نقله  نجس.  الدم  أن  على  املسلمون   يختلف

 على   اإلجماع  حكاية  على  ءالعلما  تتابع  وقد  اللهفان(،  )إغاثة  كتابه  في  القيم  وابن  )العمدة(،

 في   النووي   قال  بل  والنووي،  والعيني،  حجر،  وابن  حزم،  وابن   البر،  عبد  كابن  الدم،  نجاسة

 نجاسة   على  اإلجماع  حكى  ممن  غيرهم  إلى  املتكلمون.  ذلك  في  خالف  من  أول   )املجموع(:  كتابه

 الدم.

مها،  آثارب  هذا  في  ُينازع  أن  حاول   وبعضهم  هذا،  في  ُينازع  أن  ألحد  يصح  فال   ال   ما  وهذا  توهَّ

  ألن  هذا  في  ُينازع  أن  حاول   فبعضهم  داللته،  في  قطعي  اإلجماع  ألن  التسليم  يجب  بحال،  يصح

عن ملا  -عنه  هللا رض ي- عمر
ُ
  دم بأن تيمية ابن هذا على أجاب وقد دًما، يثعب وجرحه صلى ط

  الصالة   وقت  في  سيستمر ألنه  البول؛  سلس  به  من  حكم  في  فهو  مستمر  -عنه  هللا  رض ي-  عمر

 سلس  به  من  معاملة  ُيعامل  هذا  مثل  فلذلك  مستمر،   وهو  الصالة  وقت   سيخرج   بل  كلها،

 األجوبة. من ذلك غير إلى دائم، حدثه أن أي  البول،

  داللته،   في  قطعي  ألنه  لإلجماع  التسليم  يهمني  لكن  عمر،  أثر  مثل  على  الجواب  يهمني  وال

م   ما  ألن   اإلجماع؛  رد  في  عليه   ُيعتمد  أن  يصح  ال  فإنه  اإلجماع  مخالفة  في  ُيتوهم  ما  وكل ِ
وه 

ُ
 ت

 داللته. في قطعي واإلجماع قطًعا محتمل فهو

 عبد   وابن  املاوردي،  اإلجماع  حكى  نجسة،  الخمر   أن  على  العلماء  أجمع   الثاني:  التطبيق

مها،  وأدلة  بحجج  ذلك  في  ُيخالف  أن  بعضهم  حاول   وقد  وغيرهما.  البر،  املسلمين   أن  كمثل  توه 

راق نجسة تكون  فكيف الطرقات، في الخمر أراقوا
ُ
 الطرقات؟  في وت

وجه  أن  نستطع  لم  إذا  وإننا  قطعية،  اإلجماع  داللة  إن  فيقال:
ُ
سلم  الحديث  هذا  ن

ُ
 فن

 بأن   الحديث  على  وُيجاب  كذلك،  فليست  الحديث  داللة  أما  قطعية،  داللته  ألن  باإلجماع

مر  وقد  نجسة  الخمر
ُ
راق  بأن  أ

ُ
 فإن   حرمتها،  الناس  بين  لينتشر  نجسة  كانت  إنو   الطرقات  في  ت
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ا  بعًدا  النفوس  ولتزداد  بها،  متعلقة  النفوس
ً
 غير   إلى  النفوس،  بها  تعلقت  التي  الخمر  لهذه  ونبذ

 األجوبة. من ذلك

  حدث  وعليه  املصحف  يمس  أن  ألحد  يجوز   ال  أنه  على  العلماء  أجمع  الثالث:  التطبيق

 داود   املسألة  هذه  في  خالف  من  أول   قدامة:  ناب  قال  بل  كثيرون،  اإلجماع  حكى  أصغر،

 بإجماع مسه يجوز  ال تيمية: ابن وقال والنووي، البر عبد ابن اإلجماع حكى  وممن الظاهري.

  الصحابة.

  أن   -الكوسج  منصور   بن  إسحاق  أو  راهويه  بن  إسحاق  أنه  ويحتمل-  إسحاق  وكالم

 أصغر.  حدث يهعل من املصحف  يمس أن يجوز  ال أنه على والتابعين الصحابة

  أطيل  أن   أريد  وال  ذكره،  تقدم  كما   ُيرد  فإنه  اإلجماع  هذا   مخالفة  في  ُيتوهم  ما  كل  فلذلك

 غيره. على للداللة بهذا وأكتفي أمثلة بذكر

 الصحابي.  مذهب الشرعية: األدلة من :والثمانون   الثانية القاعدة

  كما   العلم  أهل  وصنيع   ذلك  على  األدلة  دلت  كما  ُمعتبر  شرعي  دليل  الصحابي  ومذهب

 وتقريره،   وفعله  الصحابي  قول   الصحابي:  بمذهب  واملراد  -تعالى  هللا  شاء  إن-  بيانه  سيأتي

 . -تعالى هللا شاء إن- ذكرها يأتي بضوابط شرعية أدلة فكلها

  التعبير   كان  وإن  حجة"  الصحابي  "قول   العلماء:  بعض  قول   من  أشمل  الصحابي  ومذهب

طلق  ألنه   صحيًحا؛  حجة"  الصحابي  "قول   بقولهم:
ُ
 بلفظ   التعبير  لكن  الغالب،  أنه  باب  من   أ

 هلل. والحمد سهل هذا في واألمر أشمل، "مذهب"

 متى   ُعرف  النزاع  محل  ُحرر   فإذا  النزاع،  محل  بتحرير  الصحابي  مذهب   حجية  ويتضح

  يلي: بما وذلك حجة،  الصحابي قول  يكون 

 إذ  مردود،  قوله  فإن  وجه  كل  من  نًصا  خالف  فإذا  نًصا،  الصحابي  ُيخالف  أال   األول:  األمر 

ِإْن ﴿  تعالى:  قال   -وسلم  عليه  هللا  صلى-   ورسوله  هللا  قول   على   أحد  قول   ُيقدم  ال
َ
َناَزْعُتْم   ف

َ
 ِفي   ت

ْيء  
َ

وهُ   ش  ُرد 
َ
ى  ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ُسوِل   ّللا نُتْم   ِإْن   َوالرَّ

ُ
ْؤِمُنوَن   ك

ُ
ِ   ت

َّ
َيْوِم   ِبالِل

ْ
 ذلك   غير  إلى  [59  ]النساء:  ﴾اآلِخرِ   َوال
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 تيمية ابن اإلسالم شيخ  اإلجماع حكى وممن ، هذا  على العلماء أجمع وقد  الكثيرة، األدلة من

 والعالئي  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  القيم  وابن  الفتاوى(،  )مجموع  في  كما  -تعالى   هللا  رحمه-

 اإلصابة(.  ل)إجما كتابه في

 من  أن  على  العلماء  أجمع  وقال:  عاًما  هذا  ذكر  -تعالى   هللا  رحمه-  الشافعي  اإلمام  إن  بل

 نقل   كان.  من  كائًنا  أحد  لقول   ليدعها  يكن  لم  -وسلم   عليه  هللا  صلى-  النبي   سنة  له  استبانت

 املوقعين(. )أعالم كتابه في القيم  ابن اإلمام كالمه

 املخالفة   أن  سيأتي  لكن  مردود،  فقوله  سنة  أو  كتاب  من  نًصا  الصحابي  خالف  إذا  فإذن

  تكون  قد
ً
  قول  كان  إذا أما بينها، الجمع يمكن  ال التي الكلية فاملخالفة جزئية، تكون  وقد كلية

 تقييًدا  أو  للعام  تخصيًصا  يكون   أن  يمكن  بأن  جزئية  مخالفة  للنص  مخالًفا  الصحابي

- تعالى  هللا شاء إن-  عليه والكالم  بحثه  سيأتي  آخر  أًناش   لهذا  فإن  للمجمل،  تبييًنا  أو  للمطلق

. 

  اختلف  فإذا  آخر،  صحابًيا  الصحابي  ُيخالف  أال  النزاع:  محل  تحرير   من  الثاني  األمر 

 كتابه   في  اآلمدي  ذلك  على  اإلجماع  حكى  وقد  اآلخر،   من  أولى  أحدهم  قول   فليس  الصحابة

 في   والعالئي  الفتاوى(،  )مجموع  في  كما  -الىتع  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  وشيخ  )اإلحكام(،

 املوقعين(. )أعالم كتابه في القيم وابن اإلصابة(، )إجمال كتابه

ر  إذا  سيأتي  تنبيه:  شاء   إن-  وسيأتي  غيرهم،  على  ُمقدم  الراشدين  الخلفاء  قول   أن  هللا  يسَّ

 هذا. في النزاع  محل تحرير -تعالى هللا

   الصحابي  قال  فإذا  الرفع،  حكم  له  ومذهبه  يالصحاب  قول   يكون   أال  الثالث:  األمر 
ً

  أو   قوال

   فعل
ً

 هللا   رسول   عن  كالحديث  فهو  الرفع،  حكم  له  أن  جهة  من  حجة  فهذا  الرفع  حكم  له  فعال

نه  كما  النزاع  مورد  خارج  هذا   ومثل  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  في   -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  بيَّ

 املوقعين(. )أعالم كتابه



 

95 

  الصحابي   يقول   فقد  مهجوًرا،   الصحابي  ومذهب  الصحابي  قول   يكون   أال  الرابع:  األمر 

 
ً

 ُيعمل   ال  هذا  فمثل   خالفه،  على  اإلجماع  ينعقد  أو  القول،  هذا  على  العلماء  ُيتابعه   ال  ثم   قوال

 - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  سنة  من  بالحديث العمل  عدم  على  أجمعوا  إذا  العلماء  فإن  به،

ن  كما  ...إلخ،  ضعيف  أو  منسوخ  حديثال  هذا  أن  على  يدل  فإنه  كتابه  في  رجب  ابن  هذا  بيَّ

 أهل  من  غيرهم  وذكره  املالم(،  )رفع  كتابه  في  تيمية  وابن  الخلف(،  على  السلف  علم  )فضل

نت   وقد  العلم،  هذا،   على  العلم  أهل  كالم  وذكرت  اإلجماع(،  حجية  في  )اإلقناع  كتاب  في  ذلك  بيَّ

 حجة،  ليس  قوله  فإن  ُيتابعوه  ولم  الصحابي  قول   ماءالعل  هجر  فإذا  كذلك  الصحابي  فقول 

 قوالن   فيه  كان  مما  يكون   وقد  الصحة،  إسناده  ظاهر  كان  لوو   ضعيف  هو  مما  يكون   قد  بل

 خالفه. على اإلجماع انعقد الذي  القول  فارتفع القولين، أحد على اإلجماع فانعقد

  أو   فعل  في  الصحابي  ةمتابع  عدم  على  العلماء  أجمع  إذا  كان،  توجيه  أي   على  فاملقصود

 طلحة   أبا  أن  صحيح  بإسناد  البزار  روى   ما  ذلك  أمثلة  ومن  القول،  بهذا  ُيعمل  ال  فإنه  ديني،  قول 

 هذا   وظاهر  شراًبا"،  وال  طعاًما   "ليس  وقال:  صائم،  وهو  البرد   أكل  -عنه  هللا  رض ي-  األنصاري 

 ُمفطًرا. ليس وأنه شراًبا وال طعاًما ليس ألنه البرد يأكل أن للصائم يجوز  أنه األثر

 وابن   )املوافقات(،  كتابه  في  الشاطبي  ذكره  كما  هذا،  خالف  على  أجمعوا   العلماء  أن   إال

 الوسيط(.  مشكل )شرح في الصالح

 الصحابي.  بمذهب  االحتجاج  في  النزاع  محل  تحرير   ُيعرف  األربعة  األمور   هذه  بمعرفة  فإذن

  يكون   أن  األول:   نوعان:  الجملة  حيث  من  الصحابي  مذهب  :والثمانون   الثالثة  القاعدة

 ل.  أم اشتهر  هل ُيعلم ل  أو  يشتهر  أل  والثاني: مشتهًرا،

شتهر،  الصحابي  مذهب  األول:  النوع
ُ
  - تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن   النوع   هذا  ذكر  وقد  امل

 حتى  تركه، في شددوا العلماء فإن مشتهًرا كان إذا الصحابي وقول  قعين(،املو  )أعالم كتابه في

   الصحابي  قال  إذا  املوقعين(:  )أعالم  في  القيم   ابن  قال
ً

 أنه   إلى  طائفة  ذهبت  فقد  فاشتهر،  قوال

 واملتأخرين  املتكلمين  الفقهاء  من  شرذمة  وذهبت  إجماًعا،  وليس  حجة  أنه  إلى  وأخرى   إجماع،

 حجة. وال  اإجماعً  ليس أنه إلى
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  املتكلمين   الفقهاء  من  شرذمة  القول   بهذا  يحتج  ال  من  جعل  القيم  ابن  أن  كيف  فتأمل

 وشددوا  مشهوًرا  كان  إذا السيما  الصحابي  بقول   اعتنوا  العلماء  أن  على  يدل  فهذا  املتأخرين،

 فيه

  للصحابي   يكون   فقد  ال،  أم  اشتهر  هل  ُيعلم  ال  أو  الصحابي  قول   يشتهر  أال  الثاني:  النوع

 قسيم  الثاني  النوع  هذا  فإذن  ال،  أم  اشتهر  هل   ُيدرى   ال  أو  ُيشتهر،  لم   أنه  ُيتيقن  قول   أو  مذهب

ن  وقد  الثاني،  النوع  من  فهو  األول   النوع  من  ليس  ما  فكل  األول،  النوع  هللا   رحمه-  القيم  ابن  بيَّ

 هذا  نسب  وقد  حجة،  النوع  هذا  أن  إلى  ذهبوا  األربعة  املذاهب  وأئمة  اإلسالم  علماء  أن  - تعالى

ن  ثم  والجديد،  القديم  في  والشافعي  وأحمد  ومالك  حنيفة  أبي  إلى  الشافعي   أن  ظنَّ   من  أن  بيَّ

   وذكر  ذلك،  خالف  على  األمر  أن  حجة،  يراه  ال  الجديد  في
ً

- تعالى  هللا  رحمه-  الشافعي  عن  نقوال

. 

 )إجمال   كتابه  في  العالئي  الجديد:  في  الشافعي  لإلمام  القول   هذا  نسبة  في  وافق  وممن

 هذا  مثل  وذكر  الصحابي،  قول   حجية  على  يدل  الجديد  في  كالًما  ذكر  وقد  والبيهقي،  اإلصابة(،

 القديم   في  الشافعي  أن  في  يخالفون   ال  كثيًرا  أن  وذلك  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ

 أنه  على  تدل  نصوص  وله  الجديد،  في  قوله  في  نزاع  حصل  وإنما  الصحابي،  قول   حجية  يرى 

نه كما الجديد في حجة  والعالئي. القيم، وابن تيمية ابن اإلسالم وشيخ البيهقي بيَّ

  كان   وإذا  مشتهًرا،  يكون   أال  أو  مشتهًرا  يكون   أن  إما  الجملة  حيث  من  الصحابي  قول   فإذن

 يخالف  ولم  مشتهًرا،  يكون   أال  من  أكثر  مخالفته  في  شددوا  العلماء  فإن  مشتهًرا  الصحابي  قول 

 كالم   في  ذكره  تقدم   كما  املتكلمين  من  املتأخرين  الفقهاء   بعض  إال   مشتهًرا  كان  إذا   جيتهح  في

 .-تعالى  هللا رحمه- القيم ابن

 بمعرفة  ُيتصور   الصحابي  قول   حجية  معرفة  مفتاح  :والثمانون   الرابعة  القاعدة

 مقدمتين. 

 هاتين  أدرك   فمن  الصحابي،  قول   حجية  بحث  في  ُيعرف  أن  ينبغي  ما  أهم  من  ظني  في  وهذا

 حجة. الصحابي مذهب كون  وجه له فيتضح وفهمهما املقدمتين
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   ليس  الصحابي  قول   أن  األولى:  املقدمة
ً
  الصحابي   أن   ُيظن  بأن  نفسه  في  وال  ذاته  في  حجة

 انضاف   ملا  ومذهبه  قوله  في  الحجة  وإنما  -عنه  هللا   رض ي-  امعصوًم   ليس  فالصحابي  معصوم،

ن  فقد  إليه،  دقيق   أمر  وهذا  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  هذا  بيَّ

   قالوا  إذا  أكثر،  أو  الثالثة  أو  الصحابيين  أو  الصحابي  فإن
ً

 ُيخالف،   فلم  مذهًبا  ذهبوا  أو  قوال

 الحديث  مع  ُيتعامل  كما  أنفسهم   في  حجة  وأنهم  معصومون   أنهم  جهة  من  حجيتهم  فليست

 الصحابي  فإن  اإلجماع،  حكاية   صور   من  صورة  أنه  ذلك  ومن  إليه،  انضاف  ملا  وإنما  النبوي،

 خالف  لو  إذ  إجماعهم،  على   هذا  فدل  ُيخالف،  ولم  املذهب  هذا   وذهب  القول   هذا  قال  ملا

 يأمرنا   وأن  الصحابة  أقوال  إلى  نرجع  أن  هللا  أمرناي  أن  يمكن  فال  لُنقل،  الصحابة  من   أحد

 وهو  الراجحة،  األقوال  دون   املرجوحة  األقوال  سبحانه  لنا  فينقل  السلف  فهم  إلى  بالرجوع

 الصحابي. بقول  االحتجاج وجوب في األدلة ذكر وسيأتي املؤمنين، سبيل باتباع أمرنا

دركت  وإذا
ُ
همت  املقدمة  هذه  أ

ُ
جيب  وف

ُ
 الظاهرية  ُيردده  وممن  كثيًرا،  ددُير   إشكال  على   أ

 يكون   أن  منه  يلزم  حجة  ومذهبه  الصحابي  قول   بأن  قولكم  إن  قولهم:  وهو  املتكلمين،  وبعض

 ...إلخ؟  معصومين الصحابة

  كما   إليه،  انضاف   ملا  وإنما  ذاته،  في  وال  نفسه  في   ليست  حجته  فإن  كذلك،  ليس  فيقال:

 بيانه. تقدم

  القيم   ابن  هذا  على  نصَّ   وقد  الغالب،  الظن  باب  من  حجة  الصحابي  قول   الثانية:  املقدمة

 من   يكون   أن  أحواله  أدنى  بل  قطعًيا،  الصحابي  قول   دائًما  فليس  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في

 أن   إما  اإلجماع  أن  تقدم  وقد  الزمان،  أهل  إجماع  حكاية  عن  عبارة  ألنه  الغالب؛   الظن   باب

 هذا   في  ُيخالف  ولم  بقول   الصحابي  فقول   حجة،  الظني  ماعاإلج  وأن  ظنًيا،  أو  قطعًيا  يكون 

 أنه  الصحابي  بقول   االحتجاج  أحوال  أقل  فإذن  الظني،  اإلجماع  صور   من  صورة  هو  القول 

 ظن. 

ردد  إشكاالت  على  ُيجاب  وبهذا
ُ
 ُينقل؟  ولم  الصحابة  بين  خالف  هناك  يكون   قد  يقال:  كأن  ت

 ...إلخ؟ وقد وقد
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 الراجح  القول   لنا  لُنقل  اختلفوا  لو  إذ  ذلك،  خالف  الغالب  الظن  لكن  محتمل،  هذا  فيقال:

 القول   لنا  وُينقل  بأقوالهم  نحتج  وأن  أقوالهم  إلى  نرجع  أن  هللا  يأمرنا  كيف  وإال  املرجوح،  دون 

 الراجح؟  دون  املرجوح

ثار  التي  اإلشكاالت  من  كثير   ش يء  انكشف  وُعرفت،  فهمت  إذا  املقدمتان  هاتان
ُ
  قول   على  ت

ستحضر  أن  ينبغي  لذا  الصحابي،  بقول   االحتجاج  باب   تحوانف  الصحابي،
ُ
 املقدمتان  هاتان  ت

فهم، وأن
ُ
 ماسة.  معرفتهما في الحاجة فإن ت

 ومتباينة.  متفاوتة الصحابي قول  حجية على األدلة :والثمانون  الخامسة القاعدة

 فقد  الصحابي،  قول   حجية  على  دليل  فهو  اإلجماع  حجية  على  يدل  دليل  كل  األدلة:  ومن

 اإلجماع،)   حجية  على  تدل  وهي  -السابقة  القواعد  في  بعضها  ذكر  سبق  وقد-  كثيرة  أدلة  جاءت

 أن   وذلك  الصحابي(مكرر؛  قول   حجية  على  دليل  فهو  اإلجماع  حجية  على  دال    دليل  فكل

  ىحك قد الصحابي
ً

  قال أو قوال
ً

 حجة  قوله فإذن نعلم، فيما ُيخالف ولم مذهًبا ذهب أو قوال

 إجماًعا.  فصار ُيخالف لم ألنه

اِقْق   َوَمْن ﴿  تعالى:  فقوله
َ
ُسوَل   ُيش َن   َما  َبْعِد   ِمْن   الرَّ َبيَّ

َ
هُ   ت

َ
ُهَدى   ل

ْ
ِبْع   ال

َّ
ْيَر   َوَيت

َ
ْؤِمِنيَن   َسِبيِل   غ

ُ ْ
  امل

ِه  ِ
 
َول

ُ
ى  َما  ن

َّ
َول

َ
ْصِلِه   ت

ُ
َم   َون    َوَساَءْت   َجَهنَّ

ً
 املسألة   هذه  في  املؤمنين  فسبيل  [115  ]النساء:  ﴾َمِصيرا

 األول.  الدليل وهذا ُيخالف. لم الذي  الصحابي قول  هو

   نصوًصا  هناك  أن  الثاني:  الدليل
ً
 روى   ما  ومنها  الصحابي،  قول   حجية  على  تدل  أثرية

  النجوم »  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   يالنب  أن  األشعري،  موس ى  أبي  حديث  من  مسلم  اإلمام

وعد،  ما  السماء   أتى  النجوم   ذهبت  فإذا   للسماء،  أمنة
ُ
 أتى  ذهبت  فإذا  ألصحابي،  أمنة  وأنا  ت

 «. ُيوعدون  ما أمتي أتى أصحابي ذهب فإذا ألمتي، أمنة وأصحابي ُيوعدون، ما أصحابي

هش  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  في  واضح  الحديث  هذا  به    ُيتهدى   الذي   بالنجم  نفسه   بَّ

 القيم،  ابن  الدليل  هذا  ذكر   وقد  الصحابة،  قول   حجية  على   فدل  بذلك،  الصحابة  وشبه

ِبْع ﴿ تعالى: كقوله تقدم ما وذكر
َّ
ْيَر   َوَيت

َ
ْؤِمِنيَن  َسِبيِل   غ

ُ ْ
 ﴾. امل
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 سارية   بن  العرباض  حديث  من  النسائي  إال  الخمسة  رواه  ما  األثرية:  الخاصة  األدلة  ومن

 املهديين،   الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن

 الراشدين. الخلفاء سنة اتباع في صريح وهذا «،بالنواجذ عليها عضوا

  إن »  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  قتادة  أبي  حديث  من  مسلم  روى   ما  األدلة  ومن

 بكر   أبو   وهما  الصحابة  بعض  حجية  بيان  في  واضح  وهذا  «،يرشدوا  وعمر  بكر  أبا  الناس  ُيطع

 .- عنهما  هللا رض ي- وعمر

نه  وقد  املعنى،  إلى  يرجع  دليل  الثالث:  الدليل  أن   وذكر  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  بيَّ

 التي   املدارك  فمن  عنا،  الصحابة  يهاف  ينفصل  ومدارك  الصحابة،  مع  فيها  نشترك  مدارك  هناك

   قال  إذا  الصحابي  أن  عنا  فيها  الصحابة  ينفصل
ً

 هللا   صلى-  النبي   من  سمعه  أنه  يحتمل  قوال

 أنه  ويحتمل  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  من  سمعه   ممن  سمعه  أنه  ويحتمل  -وسلم  عليه

 عليه   دلت  أمر  أنه  ملويحت  لنا،  يظهر  لم   له  ظهر  فهم  أنه  ويحتمل  زمانهم،  في  إجماًعا  ينقل

  ويعرفون   الكالم  يسمعون  ألنهم  والحقها،  سياقها ومعرفة  بها  وأعرف  باللغة  أبصر  وهم  اللغة

 أخطأ.  الصحابي أن ويحتمل ...إلخ، والالحق السابق

  بخالف   حجة  غير  الصحابي  قول   يجعل  األخير:  واالحتمال  احتماالت،  ستة  هذه  فإذن

 تقدم   ما  ويؤكد  الغالب،  بالظن  عمل  هو  األولى  حتماالتباال   العلم  فإذن  األولى،  االحتماالت

 ذكره.

 والفرق  فيها، وإياهم  نحن اشتركنا  التي املدارك أما عنا، الصحابة بها  انفصل مدارك هذه

 بيننا   شتان  لكن  عرب،  وهم  العرب،  بلغة   نتكلم  أننا  واألرض:  السماء  بين  كالفرق   وبينهم  بيننا

 ذهنه   من   أخذت  فقد  العربية   يدرس  أن  أراد   فإذا   أحدنا  أما  سليقتهم،  العربية  فإن  وبينهم،

 أن  أراد إذا أحدنا فإن وضعًفا، صحة والحديث  اإلسناد دراسة وكذا زمًنا، عمره ومن شعبة،

   اإلسناد  يدرس
ً
   زمًنا  منه   أخذ  وضعًفا  صحة

ً
ا  يكون   أال  ملعرفة  طويال

ً
 ُمعل  وال  شاذ

ً
 ُمنقطًعا   وال   ال

 عليه  هللا  صلى-  محمد وقال -وسلم  عليه هللا  صلى-  محمًدا ترأي فيقول: الصحابي أما ...إلخ،

 .-وسلم
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  يأخذ   فإنه  الفقه  أصول   علم  يدرس  أن  أراد  إذا  أحدنا  فإن  الفقه،  أصول   علم  ذلك  ومثل

  فال   -وسلم  عليه  هللا   صلى -   هللا  رسول   فأمامه  الصحابي  أما  زمًنا،  عمره  ومن  شعبة  ذهنه  من

 استعماالته. أكثر في هذا إلى يحتاج

 األدلة   فبهذه املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  -تعالى  هللا   رحمه-  القيم  ابن  ذكره  ما  ملخص  هذا

  بقول   االحتجاج  في  شك  نفسك   إلى  ورد  فإذا  الصحابي،  قول   حجية  مدى   ُيعرف  الثالثة

 في   جاءت  التي   األدلة  فتذكر  هذكر   تقدم  ملا  النظر  غير  دليل  على  تعتمد  أن  إال   وأبيت  الصحابي

 ستة   وذكر   ذلك،  في  األثرية  األدلة  -تعالى  هللا  رحمه -  القيم  ابن  بسط  فقد  ع،اإلجما  حجية

   وأربعين
ً

اِقْق   َوَمْن ﴿  تعالى:  كقوله  املوقعين(  )أعالم  كتابه  في  دليال
َ
ُسوَل   ُيش َن   َما  َبْعِد   ِمْن   الرَّ َبيَّ

َ
 ت

هُ 
َ
ُهَدى   ل

ْ
ِبْع   ال

َّ
ْيَر   َوَيت

َ
ْؤِمِنيَن   َسِبيِل   غ

ُ ْ
 من   أعلى   املسألة  هذه  في  املؤمنين  وسبيل  [115  ]النساء:  ﴾امل

 اتباعهم. فيجب الصحابة، هم نعرف

َها  َيا﴿  تعالى:  وكقوله ي 
َ
ِذيَن   أ

َّ
ُقوا  آَمُنوا  ال َ   اتَّ

َّ
وا  ّللا

ُ
ون

ُ
اِدِقيَن   َمَع   َوك  أعلى   [119  ]التوبة:  ﴾ الصَّ

 وقول   ُيخالف،  لم  الذي   الصحابي  قول   هو  املسألة  هذه  في  الصادقين  من  نعرفه  من  وأول 

اِبُقوَن ﴿ لى:تعا وَن  َوالسَّ
ُ
ل وَّ
َ
َهاِجِريَن  ِمْن  األ

ُ ْ
نَصارِ   امل

َ
ِذيَن  َواأل

َّ
َبُعوُهْم  َوال يَ  ِبِإْحَسان   اتَّ ُ  َرض ِ

َّ
 َعْنُهْم  ّللا

 بسطها   التي  الكثيرة  األدلة  من  ذلك  غير  إلى  باتباعهم،  امر   هذا  [100  ]التوبة:  ﴾َعْنهُ   َوَرُضوا

 .-تعالى  هللا رحمه- القيم ابن اإلمام

  قول   حجية  على  دالة  كلها  املعنى  حيث  من  واألدلة  األثرية  األدلة  مع  العلم  أهل  فصنيع

 الصحابي.

  أمران: حجة ليس الصحابي قول  بأن القائلون  به يتمسك ما أقوى  تنبيه:

  إلى   نرجع  أن  يأمرنا  ولم  والسنة  الكتاب  إلى  نرجع   أن  التنازع  عند  أمرنا  هللا  أن  األول:  األمر 

ِإْن ﴿  تعالى:  قال  كما  الصحابة،  من  أحد  قول   إلى  وال  ر،وعم   بكر  أبي  قول 
َ
َناَزْعُتْم   ف

َ
ْيء    ِفي  ت

َ
 ش 

وهُ  ُرد 
َ
ى  ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ُسوِل   ّللا نُتْم   ِإْن   َوالرَّ

ُ
ْؤِمُنوَن   ك

ُ
ِ   ت

َّ
َيْوِم   ِبالِل

ْ
 من  ذلك  غير  إلى  [ 59  ]النساء:  ﴾اآلِخرِ   َوال

 الكثيرة.  األدلة



 

101 

  وتقهقر   قوًيا  اإلشكال  هذا  ظن  ونظر  تحقيق  اذ  يكن  لم  ومن  قوي،  ظاهره  في  اإلشكال  وهذا

 قول   بأن  القائلين  أن  علم  فيه  النظر  دقق  من  لكن   الصحابي،  قول   بحجية  القول   عن  ورجع

 قول   حجية  على  دل  دليل  كل  فإن  عليه،  والسنة  القرآن  لداللة  إال  قالوه  ما   حجة  الصحابي

 التنازع. عند والسنة الكتاب إلى ورجوع طاعة هو  ...إلخ، والسنة الكتاب من الصحابي

ِإْن ﴿  تعالى:  كقوله  األدلة  بهذه  االستدالل  فلذا
َ
َناَزْعُتْم   ف

َ
ْيء    ِفي  ت

َ
وهُ   ش  ُرد 

َ
ى  ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ُسوِل   ّللا   ﴾ َوالرَّ

  الصحابي   بقول   احتججت  ما  يقول:  الصحابي  قول   حجية  يرى   من  فإن  النزاع،  بمورد   استدالل

 والسنة. الكتاب إلى رجوع بهم احتجاجيف ذلك على دال قد والسنة الكتاب رأيت ألني إال

  حجة،   اإلجماع  يكون   أال  قولك  على  يلزم  بقول:  عليه  ُيعترض  فإنه  هذه  أبى  من  ُيقال:  ثم

  يرى    من   يقوله   ما  فكل  والسنة،  الكتاب  إال  حجة  دليل  يكون   ال  بل  حجة،  الصحيح  القياس  وال

 من  فإن الصحابي، قول   ةحجي في ُيقال اإلشكال هذا  من  التخلص  محاولة في اإلجماع حجية

 ذلك،   على  دال  قد  والسنة  الكتاب  ألن  إال  حجة  اإلجماع  بأن  قلت  ما  يقول:  اإلجماع  حجية  يرى 

 بقول   االحتجاج  في  ُيقال  هذا  مثل  فيقال  والسنة،  للكتاب  رجوع  باإلجماع  باالحتجاج  فقولي

 الصحابي.

 القائل:  يقول  أن ابي:الصح قول   بحجية القول  على  اعتراًضا ُيذكر  قد الذي  اآلخر  األمر 

 ويصيبون.  ُيخطئون  بشر فهم معصومين، ليسوا الصحابي إن

 ليسوا   وأنهم  وُيصيبون،  ُيخطئون   بشر  أنهم  شك  ال  ُيقال:  أن  هذا  على  والجواب

 وأن   تقدم،  كما  الغالب  بالظن  االحتجاج  من  الصحابي  بقول   االحتجاج  لكن  معصومين،

 واالحتمال   حجة،  أنه  على  دالة  منها  خمسة  ة،ست  احتماالت  يحتمل  الصحابي  بقول   االحتجاج

 الغالب.  بالظن عمل الخمسة باالحتماالت والعمل حجة، ليس أنه على  دال األخير

ن  وبهذا  أن   يصح  ال  لكن  صحيح  قول   معصومين.  ليسوا  الصحابة  القائل:  قول   أن  يتبيَّ

 وال   ذواتهم  في  حجة  ألنهم  ليس  به  االحتجاج  ألن  الصحابي،  بقول   االحتجاج  رد  في  به  ُيتمسك

 تقدم   ما  على  الغالب  الظن  باب  من  وإنما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  كالنبي  ألنهم  وال  أنفسهم  في

 ذكره.
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  الصحابة   من  غيره  ُيخالفه  ولم  حكًما  الصحابيُّ   ذكر   إذا  :والثمانون   السادسة  القاعدة

ة فإنه يشتهر  لم أو  اشتهر  سواء  . -تقدم كما- ُحجَّ

  هذا   من  القول   هذا  اشتهر  فسواء  آخر  صحابي  ُيخالفه  ولم  حكًما  الصحابي  قال  فإذا

فقه  أن  ينبغي  مهمة  أمثلة  ولهذا   األدلة،   من  ذكره  تقدم  ملا  حجة  فإنه  يشتهر  لم  أو  الصحابي
ُ
 ت

عرف،  وأن
ُ
 تطبيق   في  يختلفان  لكنهما  حجة  الصحابي  قول   أن  ىعل   اثنان  يتفق  قد  أنه  إلى  وأنبه  ت

 تحقيق   في  ويتنازعان  يختلفان  فقد  املناط.  تنقيح  األصوليين:  عند  املسمى  وهو   وتنزيلها  األمثلة

 وإدراكهم.  فهمهم في البشر لتفاوت وإنما بالبطالن القاعدة على يعود ال فهذا املناط،

  يحصل   قد  لكن  القاعدة،  على  متفقان   ألنهما  يتفقا  أن   الصور   من  كثير  في  املفترض  ثم

 يتفق   وقد  وتصورهم،  فهمهم  في  متفاوتون   البشر  أن  من   ذكره  تقدم  ملا  األمثلة   بعض  في  خالف

 إن   بحيث  املسائل  من  كثير  في  يختلفان  عملًيا  أنهما  إال  الوجوب  يقتض ي  األمر  أن  على  عاملان

ا
ً
ا  له  وأن  للوجوب  أنه  يرى   أو  للوجوب  ليس  األمر  هذا  إن  يرى   عامل

ً
 واألمر   ُيخالفه،  وذاك  صارف

 الوجوب. يقتض ي األمر أن وهو األصل على االتفاق بعد سهل هذا في

 تنزيل   في  اختلفوا  العلماء  هؤالء  ألن  الوجوب  يقتض ي  ال  األمر  إن  يقول:  أن  ألحد  يصح  وال

 على   العمدة  وإنما  البشر،  في  كثير  فيه  والتفاوت  واسع،  باب  التنزيل  فيقال:  القاعدة،  هذه

 تنزيالت   من  كثير  في  كثيًرا  يتفقان  فإنهما  معين  تأصيل   على  عاملان  اتفق  إذا  وغالًبا  التأصيل،

 املسائل.

   األمثلة: بعض  ذكر  إليكم هذا، وبعد

  هذه   وصورة  السالم،  بعد  السهو  سجود  كان  إذا  السهو،  سجدتي  في  التشهد  األول:  املثال

   أن  املسألة:
ً

 له   ُيستحب  فإنه  السالم،  بعد  السهو  سجدتي  يسجد  أن  وأراد  صالته  في  سها  رجال

د،  أن  أبي  ابن  أخرجه  -عنه  هللا  رض ي-  مسعود  بن  هللا  عبد  قول   هذا  أن  ذلك  في  والعمدة  يتشهَّ

 صحيح. بإسناد شيبة
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ف  ولم  مسعود،  بن  هللا  عبد  مذهب  هذا  فإذن
َ
 أنه  على  هذا  فدلَّ   -عنه   هللا  رض ي-  ُيخال

 العلم. أهل من  طائفة مذهب وهو الفعل هذا ُيستحب

عد    ما  كل  التجارة،  عروض  في  الزكاة  الثاني:  املثال
ُ
،  فيه  فإن  للتجارة  أ

ً
 في  والعمدة  زكاة

 الصحابة  بعض  عن  ثبت  فقد  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   صحابة  عن  ثبت  ما  ذلك

 دة العم   فإذن  صحيح،  بإسناد  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  -عنه  هللا  رض ي-  عمر  ابن  عنه  ثبت  وممن

 داللتها  في  ُيتنازع  عامة  أدلة  ذلك  في  جاءت  وقد  الصحابة،  عن  ثابت   أنه  التجارة  عروض  زكاة  في

 كأبي  جماعة  حكاه  حتى  العلم،   أهل  جماهير  قول   وهذا  واضح،  فهو  الصحابة   عن  ثبوته  أم

 مالك   اإلمام  عن  الخالف  ُيصحح  ولم  بالخالف  يعتد   لم  فكأنه  إجماًعا،  سالم  بن  القاسم  عبيد

 . -تعالى هللا رحمه-

  ابن   عن  ثبت  لكن  هذا  في  العلماء  تنازع  الجنائز،  تكبيرات  في  اليدين  رفع  الثالث:  املثال

 املنذر وابن شيبة أبي ابن أخرجه  األربع، الجنائز تكبيرات في  اليدين رفع -عنه  هللا  رض ي-  عمر

ف  ولم  صحيح،  بإسناد
َ
 يراتتكب  في  اليدين   رفع  استحباب   على  فدل  -عنه   هللا  رض ي-  ُيخال

 الجنائز.

  تصح   لم  لكن  أحاديث  املسألة  هذه  في  جاءت  امليت،  تغسيل  من  الوضوء  الرابع:  املثال

  رسول   عن  ش يء  فيه  يثبت لم  أنه  أحمد  اإلمام  ذكر  وقد  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   عن

 عمدة ال  وإنما  )األوسط(، كتابه  في  املنذر  ابن  كالمه  من  نحًوا  وذكر  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا

  البن   وليس  قدامة:  ابن  وقال  صحيح،  بإسناد  الرزاق  عبد  أخرجه  عباس،  ابن  عن  ثبوته  على 

ل  فمن  الوضوء،  نواقض  من  ناقض  امليت  تغسيل  أن  على  فدلَّ   ُمخاِلف.  عباس  ميًتا   غسَّ

أ.  أن عليه فيجب  . -تعالى  هللا رحمه- أحمد اإلمام ذهب القول  هذا وإلى يتوضَّ

 الدم   بخروج  أي   الفاحش،  غير   الدم  بخروج  الوضوء  اضانتق  عدم   الخامس:  املثال

 عند ثبت  كما الصحابة من جماعة هذا  إلى ذهب وقد الوضوء، ينقض  ال هذا فمثل القليل،

ق  -عنه   هللا  رض ي- عمر  ابن  عن  الرزاق  عبد  وعند  شيبة  أبي   ابن
َّ
 أوفى   أبي   ابن   عن  البخاري   وعل
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 صالته، يقطع ولم فصلى دم فخرج بثرة رعص عمر ابن أن ومثله فصلى، قام ثم  دًما بزق  أنه

 ذلك.  على الصحابة إجماع قدامة ابن وحكى اآلثار،  من ذلك غير إلى

ة  الصحابي  قول   أن  في  أمثلة   خمسة  هذه  إذن   األدلة   وأن  يشتهر،  لم  أو  اشتهر  سواء    ُحجَّ

فرق   ولم  هذا  على  تدل  الصحابي  قول   حجية  على  ذكرها  تقدم  التي
ُ
 شتهر ي  مالمو   اشتهر  ما  بين  ت

ة، للنص  الصحابي تفسير  : والثمانون  السابعة القاعدة   أن   أو  العام  ُيخصص كأن ُحجَّ

د ِ
ن أن أو  املطلق، ُيقي  ِ

 املجمل.  ُيبي 

عد    ال  الصحابي  من  هذه  وأمثال
ُ
   ت

ً
   مخالفة

ً
 مخالفة  أنها  وذلك  له؛  تفسير  هي  بل  للنص،  كلية

 مذهب  أن على األدلة من  تقدم ما كل فلذلك الكلية، للمخالفة ال  للتفسير ترجع لكنها جزئية

ة  الصحابي ر  إذا  الصحابي  أن  على   يدل   ُحجَّ   بيان   أو  بتقييد   أو  بتخصيص  إما  النص  فسَّ

ة؛ يكون  إنهف للُمجمل  أحدهما. إهمال من أولى بالحجتين العمل أن وذلك ُحجَّ

  أن   على  وعاملان  فقيهان  يتفق  قد  العملية،  التطبيقات  في  الفقهاء  بين  معركة  أرض  وهذا

ة  الصحابي  قول   قول   أن  على  اثنان  يتفق  قد  بل  كثيًرا،  هذا  مثل  في  يختلفان  لكنهما  ُحجَّ

 املفيدة   الضوابط  ومن  عملًيا،   يختلفان  لكن  ...إلخ،  املطلق  وُيقيد  العام  ُيخصص  الصحابي

 مفاده:   كالًما  ذكر  فقد  املوقعين(  )أعالم  كتابه  في   -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  ذكره  ما  هذا  في

ِق   أن  أراد  من  أن
  الصحابي  قول   وبين   فُيرد  للنص  مخالًفا  ُيعد  الذي   الصحابي  قول   بين  ُيفر 

 قال  إذا  الصحابي  أن  وهي  مهمة  قرينة  إلى  ينظر  فإنه   له،  اُمخالًف   ال  للنص  تفسيًرا  يكون   الذي 

 
ً

ولف،  إذا  بخالف  للنص،  تفسير  هذا  فقوله  ُيخالف  ولم  قوال
ُ
 فإذا   مهمة،  قرينة  هذه  فإذن  خ

   ورأيت   سنة  أو  كتاب  من   دليل  عندك  كان
ً

 أحًدا  تر  ولم  الظاهر  في  ذلك  ُيخالف  للصحابي  قوال

رجع   أن   ول وحا   ورأيك  فهمك   فاتهم  خالفه  الصحابة  من
ُ
ن   بأن  النص  إلى   الصحابي  قول   ت ِ

 ُيبي 

د ُمجمله ِ
ه.  ُيخصص أو ُمطلقه وُيقي   عامَّ

ْنُتْم ﴿  تعالى:  قوله  القيم  ابن   به  استدل  ومما
ُ
ْيَر   ك

َ
ة    خ مَّ

ُ
ِرَجْت   أ

ْ
خ
ُ
اِس   أ ُمُروَن   ِللنَّ

ْ
أ
َ
ْعُروِف   ت

َ ْ
  ِبامل

ْنَهْوَن 
َ
رِ   َعْن   َوت

َ
نك

ُ ْ
 يبقى  أن  يمكن  فال  وجه،  من  خطأ  املرجوح  والقول   قال:  [110  عمران:  ]آل   ﴾امل

در  لو   أنه  على  هذا  فدل  ُينكر،  وال  وجه  من  خطأ  هو  الذي   مرجوح  قول  
ُ
 قال   الصحابي  أن  ق
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ً

 وهو   الصواب،  القول   ويترك  الخطأ  القول   لنا  ينقل  هللا  أن  يمكن  وال  ُينكر،  أن  فالبد  خطأ  قوال

 الزيادة   من  ش يء  مع  القيم  ابن  ذكره  ما  ومفاد  ملخص  هذا  املؤمنين.  سبيل  إلى  بالرجوع  أمرنا  قد

 للتوضيح. 

وضح  الكبير  الفارق   فإذن
ُ
 قول   وبين  للنص  ُمخالًفا  ُيعد   الذي   الصحابي  قول   بين  وامل

   وتطبيقات: أمثلة ولهذا ذكره، تقدم ما هو للنص تفسيًرا دُيع الذي  الصحابي

  عليه   هللا  صلى-  النبي  أن   -عنها  هللا  رض ي-  عائشة  عن  ومسلم  البخاري   أخرج  األول:  املثال

 حمله   الحديث  هذا  ظاهر  إلى  نظر  من  «،وليه  عنه   صام  صيام  وعليه  مات  من»  قال:  -وسلم

 العموم،  فيفيد  الشرط  سياق  في  نكرة  صيام:  «صيام  وعليه  مات  من»  قال:  ألنه  العموم؛  على

 ذر الن  صوم  على  حمله  الصحابة  أفهام  إلى  نظر  من   لكن  ذلك،  وغير  الفرض   صيام  فيشمل

  صيام   أحد  عن  أحد  يصوم  أن  نهت  أنها  الطحاوي   عند  عائشة  عن  ثبت  فقد  غيره،  دون 

ه   أنه  داود  أبي  عند  عباس  ابن  عن  وثبت  الفرض،  خاص   أنه  على  فدلَّ   النذر،  بصيام  خصَّ

 ابن  اختيار  وهو   رواية   في  أحمد   ذهب   وإليه   املسألة،  هذه  في  األقوال  أحد  وهذا  النذر،  بصوم

 . -املسلمين علماء وجميع واسعة رحمة  تعالى هللا رحمه- باني األل والعالمة القيم

 اللحى   بإعفاء  باألمر  الشريعة  جاءت   فقد  القبضة،  بمقدار  اللحية  من  األخذ  الثاني:  املثال

ر  ما  الصحابة  أفعال  من  وجاء  وإرخائها، ِ
 كما   القبضة،  بمقدار  به  املراد  أن  وإلى  اإلعفاء  يفس 

ن  مالك،  موطأ  وفي  بخاري ال  في  عمر  ابن   عن  هذا  ثبت  -تعالى  هللا  رحمه-  البر  عبد  ابن   هذا  بيَّ

 عن   ثبت  وقد  القبضة،  بمقدار  املراد  وإرخائها  اللحى  إعفاء  في  الشرعية  األدلة  من  جاء  ما  فإذن

ل(،  كتاب  في  الخالل   ذكره  القبضة،  بمقدار  وعرضها  طولها  من  يأخذ  كان  أنه  أحمد  )الترج 

 السيما   الصواب  هو  وهذا  والعمرة،  الحج  غير  وفي  لعمرةوا  الحج  في  عام  هذا  أن  أحمد  ومذهب

 ذلك.  وغير  والعمرة  الحج  في  عام  أنه  على  الداللة  واضح  فإنه  املوطأ  في  مالك  عند  عمر  ابن  ألثر

  أخذ  أنه   عمر  ابن  عن  جاء  ثم  واإلرخاء،  باإلعفاء  جاءت  النصوص  ظاهر  أن  فاملقصود

 كما   بالقبضة،  ُيحدد  لم  لكن   يأخذون   انواك   أنهم  الصحابة  من  غيره  عن  وجاء  القبضة  بمقدار

عفي كنا قال: أنه جابر  عن داود أبي عند ثبت
ُ
   عمرة.  أو حج في إال السبال ن
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ر  وقد  صحابي  فعل  وهذا  القبضة،  بمقدار  األخذ  فُيستحب  املراد   وهو   النص،  فسَّ

 باإلعفاء. 

َمْن ﴿  تعالى:  قال  الثالث:  املثال
َ
اَن   ف

َ
ْم   ك

ُ
   ِمْنك

ً
ْو   َمِريضا

َ
   أ

َ
   َسَفر    ىَعل

 
ة ِعدَّ

َ
ام    ِمْن   ف

يَّ
َ
َر   أ

َ
خ
ُ
 ﴾ أ

د  لم  النص  هذا   [184  ]البقرة: ر  أفطر  من  كل  أن  ظاهره  وإنما  بش يء  ُيقيَّ  بعد   ما  إلى  وتأخَّ

  على   -عنهم  هللا  رض ي-  الصحابة  عن  الفتاوى   جاءت  وقد  فحسب،  يقض ي  فإنه  اآلخر  رمضان

ر  من  أن  إن   مسكيًنا،  يوم  كل  إطعام  مع  ءالقضا  عليه  يجب  فإنه  اآلخر  رمضان  إلى  القضاء  أخَّ

ا،  أخره
ً
 الصحابة   فتوى   فلوال  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي  عن  الدارقطني  عند  ثبت   كما  مفرط

 اآلية. بظاهر ولُعمل بهذا قيل ملا غيره عن وجاءت هريرة أبي عن ثبتت التي

َمْن ﴿  تعالى:  قال  الرابع:  املثال
َ
اَن   ف

َ
ْم   ك

ُ
   ِمْنك

ً
ْو   َمِريضا

َ
ى  أ

َ
   َسَفر    َعل

 
ة ِعدَّ

َ
ام    ِمْن   ف

يَّ
َ
َر   أ

َ
خ
ُ
 ﴾أ

 مسألة  في  العلماء  اختلف  لكن  تقدم،  كما  اآلية  هذه  في  بالقضاء  سبحانه  فأمرنا  [184  ]البقرة:

ل أن ألحد يصح هل وهي:  يصح؟  ال  أم فرض وعليه يتنفَّ

ل  أن   ألحد  ليس  أنه  العلم  أهل  قولي   أصح  وعلى   هللا،   فرض  بما  يبدأ  بل   فرض  وعليه  يتنفَّ

 أحمد   اإلمام  قول   وهذا  عليك.  هللا  فرضه   بما  ابدأ  قال:  أنه  هريرة  أبي  عن  الرزاق  عبد  عند  ثبت

 . -عنه هللا رض ي- هريرة أبي فتوى  على هذا في والعمدة رواية، في -تعالى هللا رحمه-

 عن  حديث  فيها  يصح  لم   أنه  إال  الجبيرة  على  املسح  في  أحاديث  جاءت  الخامس:  املثال

 الجبيرة  على  املسح  يصح  ذلك  ومع  البيهقي،  هذا  ذكر  كما  -وسلم  يهعل  هللا  صلى-  هللا  رسول 

 هللا   رض ي-  عمر  ابن  فتوى   على  والعمدة  البيهقي  عند  -عنه  هللا  رض ي-  عمر  ابن  عن  ثبت  ألنه

 . -عنه

 ُيخالف. لم عمر ابن أن )العمدة( شرح  في -تعالى هللا رحمه- تيمية ابن ذكر وقد

  عليه   يمض ي  حتى  ش يء  في  زكاة  ال  أي   الزكاة،  ي ف  الحول   ُمض ي  اشتراط  السادس:  املثال

 وإنما  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   عن  حديث  فيه  يصح  لم  فهذا  سنة،  وهو  الحول 

 هذا  ثبت  وقد  اآلثار،  على  العمدة  وإنما  حديث  فيه  يصح  لم  البيهقي:  قال  اآلثار،  على  العمدة
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 رض ي -  عمر  ابن  عن  وثبت  وطأ،امل  في  مالك  عند  -عنه  هللا  رض ي-  عثان  بن  عثمان  عن  القول 

 األربعة. املذاهب هذا وعلى البيهقي، عند -عنهما هللا

ضبط  أن  أردت  وإنما  كثيرة،  هذا   في  واألمثلة
ُ
 هذه   تطبيق  ُيحسن  وأن  األمثلة  هذه  ت

 كل   من   للنص  ُمخالًفا  ُيعد  الذي   الصحابي  قول   بين  التفريق  في  الضابط  أن  وأؤكد  القاعدة،

 خالفه   هل   النظر  هو  للنص  تفسير  هو  وإنما  كذلك  ليس  الذي  الصحابي  وقول   فُيرد  وجه

 تفسير   إلى  راجع  هذا  إن  ُيقال  أن  فاألصل  آخر  صحابي  ُيخالفه  لم  فإذا  ال،  أم  آخر  صحابي

 النص. 

 والسنة.  الكتاب من باألشبه  ُيعمل الصحابة اختلف إذا :والثمانون  الثامنة القاعدة

   -وسلم  عليه  هللا   صلى-   هللا  رسول   صحابة  بين  حصل  فإذا
 
  من   باألشبه  ُيعمل  فإنه  خالف

 ُيرجع   النزاع  عند  أنه   واضح  وهذا  أحمد،  واإلمام  الشافعي  هذا  ذكر  كما  والسنة،  الكتاب

 هذا.  تقرير تقدم كما والسنة للكتاب

   تنبيهان:

  ومذهبهم   واحد  قولهم  وأن  مختلفة  غير  أنها  الصحابة  أقوال  في  األصل  األول:  التنبيه

 أقوالهم  بين  الجمع  وأمكن  الظاهر  في  اختلفوا  إذا  لكن  قليل،  عندهم  الخالف  أن  وذلك  واحد؛

 وهذا   قليل،  بينهم  الخالف  وأن  واحدة  أنها  أقوالهم  في  األصل  ألن  أقوالهم؛  بين  ُيجمع   فإنه

 )املغني(   كتابه  في  التالوة  سجود   في  مسألة  على  -تعالى  هللا  رحمه-  قدامة  ابن   مكال   من  مستفاد

 ألن   الصحابة؛  بقية  إلى  عمر  ابن  قول   أرجع  الصحابة  لبقية  املخالف  عمر  ابن  قول   ذكر  ملا

 قليل. بينهم الخالف

  دون   يحول   أن  مسألة  حثب  في  )العمدة(  شرح  في  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  ذلك  ومثل

 بعض،   إلى  بعضها  وأرجع  واحدة   الصحابة  أقوال  جعل  فقد  قتر،  أو  غيم  رمضان  هالل  ةرؤي

   -عنهم  هللا رض ي-  أقوالهم بين ُيجمع فإنه الجمع أمكن ما فمتى
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  ُمحدث،   جديد  بقول    ُيخرج  أن  الخطأ  فمن  الصحابة  أقوال  بين  ُجمع  إذا  الثاني:  التنبيه

 فخرج   الصحابة  أقوال  بين   وجمع  فقيه  أو  مجتهد  نظر  ثم  قولين،  مسألة  في  للعلماء  أن  فلو

 القولين   هذين  أحد  إلى  يرجع  بما  الصحابة  أقوال  بين  ُيجمع  بل  يصح، ال  هذا  فإن  ثالث  بقول  

حدث  ال  حتى
ُ
   ن

ً
  جديد  قول   ُيحدث  أن  يصح  ال  أنه   من  ذكره  تقدم  ما  يؤكد   وهذا   جديًدا،  قوال

 الدين.  مسائل في

 العملية. التطبيقات عند كثيًرا فعان نا وهما للغاية، مهمان التنبيهان وهذان

  حيث   من   وهذا   والسنة،  بالكتاب  أقوالهم  من   باألشبه  ُيعمل  فإنه  الصحابة  اختلف  وإذا

  حاالن: له الجملة

 على   ُيقدم  ش يء  وال  بالدليل  ُيعمل  فإنه  الدليل  ظهر  فإذا  الدليل،  يظهر   أن  األولى:  الحال

 العلماء   أجمع  الشافعي:  اإلمام  قال  وقد  ثيًرا،ك  هذا  بيان  تقدم  كما  والسنة  الكتاب   من  الدليل

 من  كائًنا  أحد  لقول   يدعها  أن  له  يكن  لم  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  سنة  له  استبانت  من  أن

 كان.

  هذا  لكن  تقدم  كما  األشبه   عن   ُيبحث  هذا  مثل  ففي  الدليل،   يظهر  أال  الثانية:  الحال

  قسمان:

  قوالن   املسألة  في  كان  فإذا  الراشدين،  الخلفاء  أحد  األقوال  أحد  في  يكون   أن  :األول   القسم

 حديث   من  تقدم  ملا  ُيقدم  فإنه  القولين  هذين  بأحد  قال   األربعة  الراشدين  الخلفاء  وأحد

 أبي  حديث  من  تقدم  وما  «،الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  فعليكم»  سارية:  بن  العرباض

  بمثالين: أكتفي أمثلة ولهذا «،يرشدوا وعمر بكر أبا  الناس يطع إن» قتادة:

 علق   وقد  ذلك،  في  الصحابة  وتنازع  للقران  الُجنب  قراءة  في  العلماء  تنازع  األول:  املثال

 -عنه  هللا  رض ي-  عمر  وخالفه  القرآن.  يقرأ  أن  للجنب  بأس  ال  قال:  أنه  عباس  ابن  عن  البخاري 

 رواه   كما  طالب  أبي  بن  علي   وخالفه  حيح،ص  بإسناد  )الخالفيات(  كتابه  في  البيهقي  رواه  فيما

 آية.  ولو فال الجنب أما قال: أنه صحيح بإسناد شيبة أبي ابن
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  هللا   صلى-  النبي  صحابة  من  اثنين  لفتوى   القرآن  الجنب  يقرأ  ال  أنه  الصواب  القول   إذن

 األربعة. املذاهب عليه القول  وهذا الراشدين، الخلفاء من وهما -وسلم عليه

  وهما   قولين  على   التشريق  أيام  بمنى  الحاج  مبيت  وجوب   في  العلماء  تنازع  :الثاني  املثال

 يجب   أنه  الثاني  والقول   عباس،  ابن  قول   وهو  يجب  ال  أنه  األول   القول   الصحابة،  عند  قوالن

 - عنه  هللا  رض ي-  عمر  ابن  قول   وهو  صحيح،  بإسناد  املوطأ  في  مالك  رواه  فيما  عمر  قول   وهو

 بمنى   املبيت   يجب  فبهذا  راشد،   خليفة  ألنه  عباس؛  ابن  قول   على  ُمقدم  الخطاب  بن  عمر  وقول 

 من   الراشدين  الخلفاء  من  ليس  ممن  غيره  على  ُمقدم  وقوله  راشد   خليفة  عمر  أن  على  بناءً 

 .-وسلم  عليه هللا صلى-  هللا  رسول  صحابة

  ُيعمل  هذا  مثل  ففي  الراشدين،  الخلفاء  أحد  القولين  أحد  في  يكون   أال  :الثاني  القسم

  من   أكثر  نزاع  فيه  يحصل  كان   وإن   تنازع  فيه  يحصل  كغيره   وهذا  والسنة،  الكتاب  من  شبهباأل 

 إليه. املاسة للحاجة العلم طالب عليه ويتدرب وُيعرف ُيفقه أن  ينبغي أمر وهو غيره

   مثالين: بذكر  وأكتفي

 حابة وللص  الحاجة،  قضاء  عند  واستدبارها  القبلة  استقبال  في  العلماء  تنازع  األول:  املثال

 وقد   والفضاء،  البنيان  في  ذلك  يمنع  أنه  األنصاري   أيوب  أبي  قول   األول   القول   قوالن:  ذلك  في

ِق   أنه  عمر  ابن  قول   الثاني  والقول   ومسلم،  البخاري   أخرجه
 رواه   والبنيان،  الفضاء  بين  ُيفر 

 الدارقطني. 

  سنة،وال  الكتاب  من  باألشبه  للنظر  يرجع  هذا  مثل  في  الصحابة  أقوال  بين  والترجيح

 يبول   - وسلم  عليه  هللا  صلى -  النبي  رأى   عمر   ابن  ألن   عمر؛  ابن  قول   -أعلم  وهللا-  واألشبه

  الكعبة مستدبًرا
ً

 ومسلم.  البخاري  أخرجه حفصة. بيت في الشام بيت مستقبال

 في  كان  ألنه  الحاجة  قضاء  عند  القبلة  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول   استدبر  فإذن

 املسألة.  هذه في الصواب هو عمر ابن قول  فيكون  الفضاء، بخالف البنيان
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  الفضاء   بخالف  االستقبال،  يجوز   ال  لكن  البنيان  في  االستدبار  يجوز   ُيقال:  ال  لَم   قيل:  فإن

 األمران؟  يجوز  ال

  وذلك   جديد  بقول   نخرج  أن  لنا   يصح  وال  األولين،  أقوال  إلى  بالنظر  ُمحدث  قول   هذا  يقال:

 يقول   الرجل   ألحمد:  قيل  أقوالهم،  عن  نخرج  فال  لقولين،ا  هذين  على   اختلفوا  الصحابة  أن

 البدع. أهل قول  خبيث قول  هذا قال: أقوالهما؟ عن فأخرج قولين  على الصحابة اختلف

   ُيحدث  أن  أراد  ومن  قولين  على  صحابةال  فإذن
ً

  االستدبار   بين  وُيفرق   جديًدا  قوال

 ق أحدث فقد  واالستقبال
ً

 البتة.  يهإل ُيلتفت ال هذا ومثل جديًدا وال

 قوالن:   وللصحابة  السفر،  في  الرواتب   صالة  في  والعلماء  الصحابة  تنازع  الثاني:  املثال

صلى  ال  الراتبة  أن  عمر  ابن  قول   األول   القول 
ُ
 ما   فمنها  عنه  الروايات  واختلفت  السفر،  في  ت

صلى  ال  أنها  يفيد
ُ
 ار، النه  راتبة   دون   تصلى  الليل   راتبة  يرى   أنه  على  يدل  ما  ومنها  مطلًقا  ت

 من   كثير  وخالفه  السفر،  في  الرواتب  صالة  يرى   ال   -عنه   هللا  رض ي-  عمر  ابن  أن  فاملقصود

  قول   وهو  السفر.  في  وبعدها  الفريضة  قبل  يصلون   الصحابة  زال  ما  الحسن:  وقال  الصحابة

 .-وسلم  عليه هللا صلى-  النبي صحابة من وغيرهم عباس، وابن جابر،

صلى  ال  ُيقال  أن  إما  قوالن،  املسألة  ففي
ُ
  ابن   فرَّق   كما  والنهار  الليل  بين  ُيفرَّق   أو  مطلًقا  ت

صلى   ُيقال  أن  وإما  األخرى،  الرواية  على  عمر
ُ
صلى  ال   ُيقال  أن  أما  مطلًقا،  ت

ُ
 الفجر،  راتبة  إال  ت

  إال   لنا  ليس  فلذا  الصحابة،  ألقوال  مخالف  جديد  قول   إحداث  وهذا  عليه،  دليل  ال  فهذا

صلى  أن  إما  خياران:
ُ
   أال  أو  ت

ُ
صلى  ال  قال  فمن  صلى،ت

ُ
   أحدث  فقد  الفجر  راتبة  إال  ت

ً
  جديًدا  قوال

صلى ال يقل لم عمر وابن الصحابة، ألقوال ُمخالًفا
ُ
 الفجر. راتبة إال ت

صلى  أنها  والسنة  الكتاب  بأدلة  واألشبه  نظر،  إلى  وتحتاج  دقة  فيها  املسألة  وهذه
ُ
  مطلًقا   ت

 
ً

-  النبي  أن  قتادة  أبي  حديث  من  مسلم  صحيح  في  ثبت  ألنه  وغيرها،  الفجر  وراتبة  ونهاًرا  ليال

 بقول  أشبه وهذا وقضاها، راتبتها فقض ى السفر في  الفجر صالة فاتته  -وسلم  عليه  هللا صلى 

صلى   أن  بين  ما   أمرين  بين  ما  فنحن  الفجر،  راتبة  قضاء  يرى   ال  عمر  ابن  ألن  القضاء  يرى   من
ُ
  ت

صلى،  أال  أو  السفر  في  الرواتب
ُ
صلى  ال  بأنها  ول والق  قوالن،  فهذان  ت

ُ
 أن   قتادة  أبي   حديث  يرده  ت
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صلى،  ُيقال  أن  البد  فإذن  السفر،  في  الفجر  راتبة  صلى  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي
ُ
 وهذا   ت

صلى  إنها  قال  من  قول   ُيوافق
ُ
 أن   أراد  ومن  العلم،  أهل  وجماهير  الصحابة  جمهور   قول   وهو  ت

ق  بقول   يخرج صلى  ال   إنها  ويقول   ُملفَّ
ُ
 الصحابة   من  له  سلف  وال  ُملفق  فقوله  لفجرا  راتبة  إال  ت

 وأنهم  ذكرها  تقدم  ما  على  الصحابة  وأقوال  شاذ،  لكنه  عمر  ابن  عن  شيبة  أبي  ابن  روى   ما  إال

 تقدم.  كما قولين على

 األشبه   استنتاج  وهنا  والسنة،  بالكتاب  األشبه  وهو  الجمهور   قول   ُيرجح  هذا  أن   فاملقصود

 بين   الترجيح  على  الدارس  ليتعود  ذكره  تقدم  بما  قربته   لكن   بيانه،  تقدم  كما  كلفة  إلى  يحتاج

 األدلة. مع يتعامل وكيف  الصحابة أقوال

 معتبر.  دليل    القياس دليل :والثمانون  التاسعة القاعدة

ِق   ال  الشريعة  أن  الجملة:  حيث  من  القياس  معنى
فر 

ُ
  بين   تجمع  وال  املتماثالت  بين  ت

م  إذا  فإنه  حكيم  هللا  أن  فبمقتض ى  املتفرقات، م   مثله  فإن  -العلة  وهي -  لسبب  شيًئا  حرَّ  ُيحرَّ

 العلة. هذه فيه ُوجدت إذا

نت  فالشريعة   وإال   والطوافات،  الطوافين  من  أنها   ذلك  في  والعلة   طاهر،  الهرة  سؤر   أن  بيَّ

 نجًسا   كان  وإن  والطوافات  الطوافين  من  كان  ما  كل  هذا  علىف  نجس،  الهرة  سؤر   أن  فاألصل

 أن   إلى  يرجع  كله   وهذا  طاهًرا،  الفأرة  سؤر   فيكون   بالهرة  الفأرة  فُتلحق  طاهر،  سؤره  فإن

ِق   ال  الشريعة
فر 

ُ
 وتعالى.   سبحانه  عليم  حكيم  من  ألنها  املتفرقات  بين  تجمع  وال  املتماثالت  بين  ت

هم  فإذا
ُ
ر  سبق،  ما  ف ِ

 في  بأصل    فرع    إلحاق  على   مدارها  مختلفة  بتعبيرات  األصوليون   فُيعب 

ة  لة  لع  حكم    أن   قتادة  أبي  حديث  من  األربعة  عند  ثبت  قد  فإنه  ذكره  تقدم  وفيما  بينهما.  جامع 

 عليكم   الطوافين  من  هي  إنما  بنجس،  ليست  إنها»  الهرة:  في  قال  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي

 وغيره.  العقيلي وصححه ألربعةا أخرجه «.والطوافات

 األصل هو وهذا والطوافات، الطوافين من  ألنها   طاهًرا الهرة سؤر  جعل  الحديث هذا وفي

لحق أو النجاسة وهي األصل على تبقى هل الفأرة سؤر  في فنظرنا
ُ
 بالهرة؟  ت
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لحق  فإنها  والطوافات،  الطوافين  من  الفأرة  أن  فبما
ُ
 : ُيقال  األصوليين  وبطريقة  بالهرة،  ت

  أربعة: أركاًنا للقياس إن

 األصل. األول: الركن

 الفرع. الثاني: الركن

 العلة. الثالث: الركن

 األصل.  حكم واملراد الحكم. الرابع: الركن

 من  أنها  و)العلة(:  الفأرة،  سؤر   و)الفرع(:  الهرة،  سؤر   )األصل(:  ُيقال:  الهرة  حديث  وعلى

 أبي   لحديث  طاهر  الهرة  سؤر   أن  وهو  لاألص  حكم  وهو-  و)الحكم(:  والطوافات،   الطوافين 

 في   موجودة  العلة  ألن  طاهر؛  الفأرة  سؤر   إن  ُيقال:  أن  هذا  من  فينتج  -عنه  هللا  رض ي-  قتادة

 القياس.  معنى هو وهذا الهرة، في  موجودة هي كما الفأرة

  تقدم   فقد  التعاريف،  يحفظ  أن  ال  عملًيا  القياس  معنى  يفهم  أن  العلم  لطالب  املهم  ومن

 ثم   املناطقة،  بالغ  كما  فيها  بالغوا  وال  التعاريف  باب  في  دقة  أهل  كانوا  ما  فالسل  أن  مرة  غير

 وُيفهم  املراد به ُيفهم وشرح كالم   أي   ُيذكر أن املراد وإنما والفقهاء، األصوليين على هذا دخل

عرَّف  به
ُ
شترط   وال  واملحدود،  امل

ُ
 رادفة مت   غير  مانعة  جامعة  تكون   كأن  بشروطها  التعاريف  هذه  ت

 ذلك.  غير ...إلى

  وأن   الدليل  بهذا  يهتموا  أن  العلم  لطالب  وينبغي  القياس،  معنى  ُعلم  تقدم  ما  ُعلم  فإذا

 . -تعالى  هللا شاء  إن- سيأتي فيما أهميته وستتضح يفهموه،

 الصحيح. القياس املعتبرة الشرعية األدلة من :التسعون  القاعدة

 بعضها  وأذكر  واإلجماع،  والسنة  الكتاب  من  القياس  حجية  على  الكثيرة  األدلة  دلت  وقد

  اختصاًرا:
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ُ ﴿  تعالى:  قال  األول:  الدليل
َّ

ِذي   ّللا
َّ
َزَل   ال

ْ
ن
َ
ِكَتاَب   أ

ْ
ِ   ال

َحق 
ْ
يَزاَن   ِبال ِ

ْ
 وامليزان:   [17  ]الشورى:  ﴾َوامل

ن  كما  والسنة  الكتاب  في  ميزاًنا  يسمى  الصحيح  القياس  فإن  الصحيح،  القياس  به  املراد  هذا  بيَّ

 املوقعين(؛  )أعالم كتابه  في القيم وابن الفتاوى(، )مجموع في كما -تعالى  هللا رحمه- تيمية ابن

 تجمع   وال  املتماثالت  بين  الشريعة  تفرق   لئال  موزونة  األمور   تكون   أن  القياس  مقتض ى  أن  وذلك

 املتفرقات. بين

َك   آَياِتِه   َوِمْن ﴿  تعالى:  قال  الثاني:  الدليل نَّ
َ
َرى   أ

َ
ْرَض   ت

َ
   األ

ً
اِشَعة

َ
ا  خ

َ
ِإذ

َ
َنا  ف

ْ
نَزل

َ
ْيَها  أ

َ
اءَ   َعل

َ ْ
ْت   امل زَّ

َ
  اْهت

ِذي   ِإنَّ   َوَرَبْت 
َّ
ْحَياَها  ال

َ
ْحِيي  أ

ُ َ
ى  مل

َ
ْوت
َ ْ
هُ   امل ى  ِإنَّ

َ
ِ   َعل

ل 
ُ
ْيء    ك

َ
ِدير    ش 

َ
 أن   الداللة:  وجه  [39  ]فصلت:  ﴾ق

 موتها،  بعد  األرض  يحيي سبحانه  أنه  من   يرونه   بما   آدم  بني من  املوتى  إحياء  ُمنكري   على  ردَّ   هللا

  ُمنكري   على  ربنا  من  استدالل  فهذا  املوتى،  يحيي  أن  على  قادر  موتها  بعد  األرض  يحيي  الذي   وأن

فرق   ال  الشريعة  أن  مقتضاه  إذ  عقلي  دليل  القياس  ألن  بالقياس؛  البعث
ُ
 وال   املتماثالت  بين  ت

 املتفرقات. بين تجمع

َنْجَعُل ﴿  تعالى:  قال  الثالث:  الدليل
َ
ف
َ
ْسِلِميَن   أ

ُ ْ
ْجِرِميَن   امل

ُ ْ
امل

َ
ْم   َما  (35)  ك

ُ
ك
َ
   ل

َ
ْيف

َ
ُموَن   ك

ُ
ْحك

َ
 ﴾ ت

 كاملجرم،   املسلم  تجعل  فال  املتفرقات،  بين  تجمع  ال  الشريعة  أن  الداللة:  وجه  [36-35  ]القلم:

 بين   تجمع  الشريعة  ألن  كاملجرم؛  واملجرم  سلمكامل  املسلم  تجعل  أن  اآلية  هذه  ومفهوم

 املتفرقات.  بين وتفرق  املتماثالت

  امرأة   أن  -عنهما  هللا  رض ي -  عباس  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   أخرج  الرابع:  الدليل

  تحج  أن  نذرت  أمي  إن  هللا،  رسول   يا  فقالت:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  إلى  جاءت  جهينة  من

 اقُض   قاضيته؟  أكنت  دين  أمك  على  كان  لو  أرأيت»  قال:  عنها؟  أحجأف  ماتت،  حتى  تحج  ولم

 بالقياس   استدل  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  أنه  الداللة:  وجه   «.بالوفاء  أحق  هللا   فإن   له  الذي   هللا

 السائلة.  هذه إقناع في عقلي دليل ألنه

   -عنهم   هللا   رض ي-  للصحابة  فإن  الصحابة،  أقوال  الخامس:  الدليل
ً

   أقواال
ً
  حجية   في  كثيرة

 جعل   ملا  وإال  معتبر،  دليل القياس  دليل  أن  لعلمهم  إال  الصحابة  هذا   مثل  يذكر   ولم  القياس،

،  القياس  -  معنه  هللا  رض ي-  الصحابة
ً

 رسالة   في  قطني  والدار  البيهقي  روى   ما   ذلك  ومن  دليال
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 فما  الفهم،  الفهم  ثم  قال:  القضاء،  في   موس ى  أبي  إلى  -عنه  هللا  رض ي-  الخطاب   بن  عمر  كتبها

 عندك   األمور   قايس  ثم  - الشاهد  وهنا-  سنة  وال  قرآن  في  ليس  مما  عليك  ورد  مما  عليك  أدلى

 ...  بالحق وأشبهها هللا إلى أحبها  إلى ترى  فيما اعمد ثم األمثال، واعرف

 تلقاه   جليل  كتاب  وهو  وقال:  املوقعين(  )أعالم  كتابه  في  األثر  هذا  القيم  ابن  ذكر  وقد

 )التلخيص   كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه-  حجر  ابن  الصحة  جهة  من  وقواه  بالقبول.  العلماء

 علماء   جميع  ورحم  هللا  رحمهم-  األلباني  والعالمة  شاكر،  أحمد  العالمة  وصححه  الحبير(

 . -املسلمين

 القياس  أن  على  اإلجماع  العلم  أهل  من  واحد  يرغ   حكى  فقد  اإلجماع،  السادس:  الدليل

ة  قدامة.  وابن  البر، عبد وابن املزني، اإلجماع حكى وممن الشريعة، في ُحجَّ

 قطًعا.  شرًعا  مخطئ  القياس ُمنكر  :والتسعون  الواحدة القاعدة

ية  على   األدلة  من  ذكره  تقدم  ملا  وذلك ِ
 الصحابة   وفتاوى   والسنة  الكتاب  من  القياس  ُحج 

 املعتزلي،   النظام  هو  القياس  أنكر  من  وأول   قطًعا،  مخطئ  فهو  ذلك  خالف  من  فلذا  واإلجماع،

ن  كما  )روضة  كتابه  في  قدامة  وابن  وفضله(  العلم  بيان  )جامع  كتابه  في  البر  عبد  ابن  هذا  بيَّ

 غيرهما. وذكره الناظر(،

 ومن  الظاهري،  داود  وشيخهم  إمامهم  الذين  الظاهرية،  القياس:  إنكار  معنه شتهرا  وممن

 وغيره،   )املحلى(  كتابه  في  حزم  ابن  وتطبيقاته:  وأصوله  املذهب  نشر  في  وأنشطهم  أشهرهم

 ذلك،  مثل  في  مناظرات  الفقهاء  وبين  بينهم  وقعت  وقد  القياس،  بإنكار  اشتهروا  ممن  فالظاهرية

 من   كثير  ُينكره  ال  مما  وهذا  األولوي،  القياس  أنكر   حتى  القياس  إنكار  في  بالغ  حزم  ابن  لكن

 مكابرة،   األولوي   للقياس  حزم  ابن  وإنكار  :-تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  قال  حتى  الظاهرية،

 الطالق. في السبكي على الرد في رسالته في هذا ذكر

 هذا  فعل  كما  للقياس،  إنكارهم  ذكروا   ومما  املآخذ،  من   الظاهرية   عند  ما   العلماء  ذكر  وقد

 أربعة  الظاهرية  على  ذكر  فقد  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  اإلمام
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  عليه،  الشرعية  األدلة  داللة  مع  القياس  ُينكر  أن  يصح  ال  فإذن  للقياس،  إنكارهم  ومنها  مآخذ

 أخطأ. فقد ذلك فعل ومن

  يلي: ما القياس ُينكر من يتناقلها التي الحجج ومن

ْفُتْم   َوَما﴿   فقال:  والسنة  الكتاب  إلى   نرجع   بأن  هللا  أمرنا  قد  أنه  األولى:  الحجة
َ
َتل

ْ
 ِمْن   ِفيِه   اخ

ْيء  
َ

ُمهُ   ش 
ْ
ُحك

َ
ى   ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ِإْن ﴿   وقال:  [10  ]الشورى:  ﴾ ّللا

َ
َناَزْعُتْم   ف

َ
ْيء    ِفي  ت

َ
وهُ   ش  ُرد 

َ
ى   ف

َ
ِ   ِإل

َّ
ُسوِل   ّللا  ِإْن   َوالرَّ

نُتْم 
ُ
ْؤِمُنوَن  ك

ُ
ِ  ت

َّ
َيْوِم  ِبالِل

ْ
 والسنة  للكتاب بالرجوع هللا أمرنا فقد قالوا: [59 ]النساء: ﴾اآلِخرِ  َوال

 للقياس. نرجع أن يأمرنا ولم

مرنا   قد  ألننا  بالقياس  واحتجاجنا   رجوعنا  أن   هذا:  على  والجواب
ُ
 بأدلة   إليه  بالرجوع  أ

 يكون   أال  القول   هذا  الزم  ُيقال:  ثم  والسنة،  للكتاب  الرجوع  من  فهو  تقدم،  كما  والسنة  الكتاب

 الباطلة.  اللوازم من ذلك غير وإلى والسنة، الكتاب إلى نرجع بأن أمرنا هللا ألن حجة اإلجماع

 ابن   هذا  على  ردَّ   وقد  القياس،  إنكار  السلف  عن  جاء  قد  بأنه  استدلوا  الثانية:  الحجة

 القياس   إنكار  من   فهو  القياس  إنكار  من  السلف  عن  جاء  ما  قال:و   -تعالى   هللا  رحمه-  القيم

 ومن   الصحابة  من  السلف  أقوال  بين  الجمع  فمقتض ى  القياس،  إثبات  عنهم  جاء  لذا  الفاسد،

 القياس   على  بالقياس  احتجاجهم  ُيحمل  وأن  الفاسد  القياس  على  إنكارهم  ُيحمل  أن  بعدهم

 ذلك. غير إلى الصحيح،

دع  قد  تنبيه:
ُ
  الظاهرية   مذهب   ظنوا  حتى  الظاهرية،   بمذهب  بالحديث  يعتني  ممن  كثير  خ

ن  كما  الحديث  أهل  مذهب  السلف   علم  )فضل  كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه-  رجب  ابن  هذا  بيَّ

 ممن   القياس  أنكر  من   وكل  القياس،  أنكروا  أنهم  الظاهرية   بمذهب   تأثرهم  ومن  الخلف(،  على

 القياس،   دليل   وهو  الدين  أمور   من  مهًما  أمًرا  ضيع  وقد  قطًعا،  مخطئ  فهو  لحق  ممن  أو  سبق

 . -تعالى هللا شاء إن- بيانه سيأتي كما للغاية مهم دليل القياس دليل فإن
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 كما-  بامليزان   ويسمى  صحيح  قياس  األول   نوعان،  القياس  :والتسعون   الثانية  القاعدة

 فاسد.  قياس   والثاني -تقدم

  الفاسد   القياس  أما  األربعة،   القياس  أركان  فيه   توافرت  إذا  إال  صحيًحا  يكون   ال  والقياس

 من  وفساده  بطالنه  على  يدل  ما  هناك  كان  أو  األربعة  األركان  هذه  أحد   فيه  ختل    ما  فهو

 العلم   أهل  يذكرها   التي  لالتفاصي   من  ذلك  غير  إلى  النص،  مع  قياس  ال  فإنه  نص  معارضة

نونها، ِ
 قياًسا   يكون   فقد  صحيح،  فهو   قياس  إنه  ُيقال  ما   كل  ليس   أنه   ُيعلم  أن  ينبغي  لذا  وُيبي 

  الذي   نفسه  العالم  إلى  يرجع  وإنما  القياس  دليل  إلى  يرجع  ال   هذا  مثل   في  فاللوم  فاسًدا

 وتطبيقه   القياس  يلتنز   في  العالم  خطأ  بين  ففرق   استعماله،  في  وأخطأ  الدليل  هذا  استعمل

 الدليل.  هذا ُيقبل وال نفسه في القياس دليل ُيرد أن وبين املناط، بتحقيق املسمى وهو

 للغاية.  مهم دليل    القياس دليل :والتسعون  الثالثة القاعدة

 وصدق  )العدة(،   كتابه  في  يعلى  أبو  نقله   فقيه.   عنه  يستغني  ال  أحمد:  اإلمام  قال  حتى

 القياس   دليل  في  ينظر  أن  الفقيه  فيحتاج  كثيرة  واملستجدات  كثيرة،  املسائل  فإن  أحمد  اإلمام

 أحمد   اإلمام  عن  الكلمة  هذه  لذا  فيها،  الشرعي  الحكم  ليعرف  املسائل  هذه  على  ُيطبقه  وأن

 أنه   إال  الشديدة  األهمية  القياس  أهمية  مع  املقابل  وفي  الحديث،  أهل  إمام   وهو  عظيمة  كلمة

 الفقه   في  املتكلم  ليجتنب  :-تعالى  هللا  رحمه-  أحمد  اإلمام  قال  لذا  كثير،  فيه  والخطأ  قدم  مزلة

 والقياس. التأويل في الناس ُيخطئ ما أكثر  وقال: والقياس. املجمل األصلين، هذين

 قال:  لذا  إليه،  الحاجة  مع  القياس  دليل  استعمال  خطورة  بيان  في  أحمد  اإلمام  من  وهذا

 سألت   أحمد:  اإلمام  قال  لذا  غيره،  يوجد   لم  إذا  إال  إليه   ُيفزع  ال  لكن  فقيه.  عنه  يستغني  ال

 في   الشافعي  هذا  وذكر  الضرورة.  عند  إال  إليه  ُيصار  ال  كامليتة  هو  فقال:  القياس  عن  الشافعي

 )الرسالة(.  كتابه

  لم   إذا  أما  غيره،  وجدوا  إذا  القياس  دليل  استعمال  يجتنبون   العلماء  أن  على  يدل  فهذا

 من  لذلك  القياس،  إال  فيها  يوجد   ال  التي  املسائل  أكثر  وما  إليه،  يفزعون   فإنهم  هو  إال  يجدوا
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   ومتبصًرا  حذًرا  يكون   أن  فالبد  القياس  يستعمل  أن  أراد
ً

 ياسالق  أركان  وليستحضر  ومتأمال

 القدم.  به تزل  ال حتى

 إليه   ُيصار  ال  كامليتة  القياس   أن  الشافعي  اإلمام  قول   من  تقدم  ما  قائل:  يقول   قد  تنبيه:

 الكتاب  املسألة  هذه  على  دل  وقد  قالوا:  إذا  العلماء   بقية  مع  يتعارض  الضرورة.  عند  إال

  كامليتة؟ يجعلوه ولم القياس ذكروا قد فهم والقياس، واإلجماع والسنة

 الذي   فهذا  املعتمد،  الدليل  يكون   وأن  االعتماد  وجه  على  القياس  ُيذكر  أن  بين  فرق   يقال:ف

 أن   وبين  هذا  بين  ففرق   الضرورة،  عند  إال  إليه  ُيصار  ال  كامليتة  فهو  الشافعي  اإلمام  فيه  قال

كر  إذا  القياس  دليل  فإن  تبًعا،  القياس  دليل  ُيذكر
ُ
  اإلشكال   وإنما  فيه  إشكال  ال  فإنه  تبًعا  ذ

 اعتماًدا.  ذكره عند  تكون  القدم ومزلة

  ُيصادم أل  الصحيح القياس شروط  من :والتسعون  الرابعة القاعدة
ً

 شرعًيا.  دليال

 بأصل   فرًعا  ُيلحق  وأن  يقيس  أن  مجتهد  أو  فقيه  يحاول   فقد  للغاية،  مهمة  القاعدة  هذه

   يصادم  القياس  هذا  أن  إال
ً

 وبمثل   صحابي،  قول   أو  إجماع  أو  سنة  أو  كتاب  من  شرعًيا  دليال

 الفقه،   أصول   كتب  في  العلماء  من  جماعة  التأصيل  هذا   ذكر   وقد  فاسًدا،  القياس  يكون   هذا

 ابهكت  في  يعلى  أبو  هذا  ذكر  وممن  األحاديث،  وشروح   الفقه  كتب  في  ذلك   على  العلماء  ودرج

 ومن   )التبصرة(،   كتابه  في  الشيرازي   إسحاق  وأبو  )الواضح(،  كتابه  في  عقيل  وابن   )العدة(،

ِبُعوا﴿  تعالى:  قوله  ذلك  أدلة ْحَسَن   َواتَّ
َ
ِزَل   َما  أ

ْ
ن
ُ
ْم   أ

ُ
ْيك

َ
ْم   ِمْن   ِإل

ُ
ك ِ
 صادم   فإذا  [55  ]الزمر:  ﴾َرب 

  القياس
ً

نزل  ما  أحسن نتبع بأن مأمورون  فإننا دليال
ُ
 القياس. بهذا نعمل فال ربنا من إلينا أ

  لنفسها،  تشتري  وأن تبيع أن البالغة الرشيدة للمرأة أجازت الشريعة أن ذلك: أمثلة ومن

 النكاح،   عقد  ذلك  على  فُيقاس  لنفسها  تشتري   وأن  تبيع  أن  للمرأة  يجوز   أنه  بما  قائل:  قال  فلو

 الخمسة  روى   ملا  صادمُم   ألنه  فاسد  قياس  هذا  فيقال:  ولي.  إلى  تحتاج  وال  النكاح  تعقد  أن  فلها

 فإذن   «،بولي  إال  نكاح  ال»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى -  النبي  أن  األشعري   موس ى  أبي   حديث   من

 الناس   ويتفاوت  كثيرة  أمثلة  هذا  وعلى  للنص،  ُمصادم   ألنه  فاسًدا  قياًسا  القياس  هذا  أصبح

 التأصيل. هذا على االتفاق من البد لكن ذلك إدراك في
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.  األصل حكم يكون  أن القياس في  ُيشترط :والتسعون  الخامسة القاعدة
ً

 ُمعلال

  سبب   هي  والعلة  العلة،  القياس  أركان  من  أن  تقدم  فقد  العلة،  على   مبنًيا  يكون   أن  أي 

،ُم   األصل  يكون   حتى  القياس  يتم  ال  فإذن  األصل،  في  الحكم
ً

 شروط   من   شرط  وهذا  علال

  القياس.

   تنبيهان:

 وأشار   العيد  دقيق  ابن  هذا  ذكر  املعنى،  معقولة  الشرعية  النصوص  أكثر  األول:  التنبيه

 ُمعلل  أهو  شرعي  حكم  في  عاملان  تنازع  فإذا  للغاية،  مهم  وهذا  السالم،  عبد  بن  العز  إليه

 معقولة   أنها  الشرعية  األحكام  في  األصل  فيقال  املعنى؟  معقول   غير  تعبدي   أم  املعنى  ومعقول 

 تعبدي.  أنه ثبت أي: املعنى معقول  غير أنه ثبت إذا إال هذا عن  ُينتقل وال املعنى،

  العبادات   ومرادهم  القياس،  يدخلها  ال  العبادات  أن  الفقهاء  كالم في  يكثر  الثاني:  التنبيه

 أشار  وقد  كغيرها،   القياس  يدخلها  فإنه  باداتالع   من  املعنى  معقولة  أما   املعنى،  معقولة  غير

-   هريرة أبي  حديث  من  الصحيحين  في  ثبت  ما  ذلك  أمثلة  ومن  -تعالى   هللا رحمه-  الزركش ي  لهذا

 يغمس   فال  نومه   من  أحدكم  استيقظ  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي

 العلم   أهل  جماهير  ذهب  وقد  «،يده  باتت  أين  يدري   ال  أحدكم  فإن  يغسلها  حتى  اإلناء  في  يده

 في   جاء   الحكم  وهذا  طائفة:  وقالت  يده،  باتت  أين  يدري   ال  أنه  وهو  ُمعلل  الحكم  هذا  أن  إلى

 فإن »  قال:  فإنه  نفسه  الحديث  في  وكما  إسنادها،  وساق  داود  أبي  عند  رواية  في  كما  الليل،  نوم

 بالليل.  بالبيتوتة املراد أي  «باتت» معنى في قيل فمما «يده باتت أين  يدري  ال أحدكم

  الحديث   في  علل  ما  بجامع  النهار  في  النوم  به  ُيلحق  لكن  الليل،   في  جاء  الحكم  هذا  فقالوا:

 معه،  ُيتعامل  وأن  ُيعرف  وأن  ُيفقه  أن  ينبغيف  «،يده  باتت  أين  يدري   ال   أحدكم  فإن»  بقوله:

 بين   ُيفرق   بل   العبادات،  في  ليدخ  ال  القياس  إن  ُيقال  أن  يصح   ال  لذا  للغاية،   كثيرة  وأمثلته

 وعبادة.  عبادة
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 املعنى.   معقولة  األصل  علة  تكون   أن  القياس  في  ُيشترط  :والتسعون   السادسة  القاعدة

 سؤر   على  الفأرة  سؤر   قياس  في  ذكره  تقدم  الذي  املثال  بتذكر  وُيفهم  للغاية  مهم   وهذا

 أن   وهو  األصل  حكم  املتقدم  املثال  ففي  املعنى،  معقول   األصل  حكم  يكون   أن  فالبد  الهرة،

 الطوافين  من  هي  إنما»  : -وسلم  عليه  هللا  صلى-   قوله  وهو  املعنى  معقول   طاهر،  الهرة  سؤر 

 علة   تكون   أن  البد   أنه   وذكروا  األربعة   املذاهب  علماء  هذا   على  نص  وقد  «،والطوافات  عليكم

 املعنى.  معقولة األصل

 في  موجودة  العلة  تكون   أن  القياس  لصحة  يشترط  :والتسعون   السابعة  القاعدة

 أولى.  األصل في ووجودها الفرع،

 صحَّ   ملا  وإال  الفرع،  في   موجودة  العلة  تكون   أن  فالبد  بأصل   فرًعا  ُيلحق  أن  أراد  فمن

 من   أنها  الهرة   في  العلة  فإن  بالهرة،  الفأرة  إلحاق  من  ذكره  تقدم  بما  هذا  وُيفهم  اإللحاق،

 ألن   القياس  يصح  فإذن  الفأرة،  وهي  الفرع  في  موجودة  العلة   وهذه  والطوافات،   الطوافين

 وممن  األصوليين، من جمع هذا ذكر وقد األصل، في موجودة هي كما الفرع  في موجودة العلة

 فقال:  مهًما  تنبيًها  الزركش ي  ذكر  بل  املحيط(،  )البحر  كتابه  في  والزركش ي  قدامة  ابن  ذلك  ذكر

 فإنه   أولى  كانت  وإذا  حق،  وهذا   أولى.  أو  لألصل  مساوية   الفرع  في  موجودة  العلة  تكون   أن   البد

ال﴿  تعالى:  كقوله  لى،األو   قياس  يسمى
َ
ُقْل   ف

َ
ُهَما  ت

َ
    ل

 
ف

ُ
 على   فيقاس  األصل،  هذا  [ 23  ]اإلسراء:  ﴾أ

 أولى. أو الفرع في موجودة العلة تكون  أن ُيشترط فإذن أولى، باب من الضرب ذلك

 بعلة.  إل  القياس يصح فال  القياس أركان من  ركن   العلة :والتسعون  الثامنة القاعدة

  ثبتيُ   وأن  العلة،  ُيحدد  أن  البدف   يقيس  أن  أراد  فمن  العلة،  القياس  أركان  من  أن  تقدم

 كانت  فإن  الفرع،  إلى  ينظر  وحددها  عرفها  فإذا  العلة،  هذه  يحدد  ثم  األصل  في  وجودها

 يصح   فال   العلة  توجد  لم  وإذا  القياس،  يصح  فإنه  أولى  أو   األصل   في  فوجودها  الفرع  في  موجودة

 القياس. 

  من   أنها  طاهرة  الهرة  سؤر   كون   في  الحكم  فسبب  الحكم،  سبب  هي  تقدم  كما  والعلة

 ولهذا  القياس،  يصح  فال  علة  توجد  وال  بأصل  فرًعا  ُيلحق  أن  أراد  فمن  والطوافات،  الطوافين
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 وقد   خطأ  وهذا  بينهما،  املشابهة  ملطلق  اثنين  بين  قياس ال  وهو  الشبه  بقياس  قال  من  على  ُيرد

ه  )أعالم   في  القيم  وابن  الفتاوى(   )مجموع  في  كما   -تعالى   هللا  رحمه-  ةتيمي  ابن  اإلمام  ردَّ

نه املوقعين(  فاسد.  قياس وأنه املشركين قياس أنه وبيَّ

وا﴿  يوسف:  إخوة  قول   القيم  ابن   ذكر  ومما  أمثلة  ذلك  على  وذكروا
ُ
ال
َ
ْد   َيْسِرْق   ِإْن   ق

َ
ق
َ
 ف

خ    َسَرَق 
َ
هُ   أ

َ
ْبُل   ِمْن   ل

َ
   فليس  أخاه   -السالم   عليه-  يوسف  كون   [77  ]يوسف:  ﴾ق

ً
 األخ   أن  على  دليال

 عن  وُيبحث  أشياء  في  فُيتنازع  الحكم،  بها  ُيعلق  ال  املشابهة  ومطلق  سرق،   أخاه  ألن  يسرق 

 يكون   أن  بدفال   شرًعا،  يصح  ال  وهذا  بينهما،  شبه  لوجود  باألصل  الفرع  فُيلحق  بينهما  الشبه

 وابن  تيمية   ابن  يقول   بل  املشابهة،  مطلق  ال  الحكم  سبب  أي  العلة،  وجود  اإللحاق  سبب

 موجود،  الدنيا  في  ش يء  كل  ألن  شيئين؛  كل  بين  القياس  للزم  الشبه  دليل  استعملنا  ولو  القيم:

قاس أن فيصح
ُ
 خطأ. وهذا موجود، كليهما  أن بجامع اإلنسان على أو األرض على السماء ت

  الفرع  يلحق  بأن  وذلك  فاسد،  قياس  الشبه  وقياس   عليه،  ُيعتمد  أن  يصح  ال  الشبه  نفإذ

 وإلى   العلة   إلى  ُينظر  أن  البد   وإنما  خطأ  وهذا   كثيرة،  أوجه   من   بينهما  مشابهة  لوجود  باألصل

 لم  وإال  القياس  صحَّ   الفرع  في  ُوجد  فإن  ال،  أم  الفرع  في   موجود  أهو  األصل   في   الحكم  سبب

 القياس. يصح

   وضبطها   القياس،  في  ومؤثر   أساس  ركن    العلة  :والتسعون   التاسعة  القاعدة
 
  ضبط

 العلة.  مع  التعامل بضبط إل  القياس ُيضبط ول  للقياس،

  العلة   معرفة  هو  معرفتهو   القياس  ضبط  في  الكبرى   واملعركة  للغاية،  مهم  أمر    وهذا

 من   بها   يتعلق  وما  العلة  واألصولي  الفقيه  يضبط  أن   ينبغي  فلذا  معها،  التعامل  كيف  ومعرفة

رة،  أحكام ِ
 
ا  لها  وذكروا  العلة  أمر  في  بالغوا  األصوليين  من  كثيًرا  فإن  ُمؤث

ً
 وجود   ال  وأشياء  شروط

 أن   العلم  لطالب  ينبغي  لذلك  ؛النظرية  املباحث  أو  الكالمية  املباحث  فيها  أدخلوا  وإنما  لها،

 القياس.  حقيقة فإنها االعتناء، غاية بها يعتني وأن العلة يضبط
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: وللعلة
 
   شروط

  يقصر  أن للمسافر الشريعة أجازت فقد الحكم، في مؤثرة العلة تكون  أن األول: الشرط

  الصالة   وقصر  السفر  في  الصائم  فطر  في  العلة  فإذن   ُيفطر،  أن  الصائم  وللمسافر  الصالة،

 على   محرًما  الفطر  كان  فقد   الحكم،  في  مؤثرة  العلة  تكون   أن  فالبد  السفر،   هو  السفر  في

رت  فإذن  الحكم،  تغير  سافر ملا  لكن  اواجبً   الصالة إتمام  كان  وقد  الصائم
َّ
 الحكم،   في  العلة  أث

   وهذا
 
 )البحر   في  كالزركش ي   العلم  أهل   من  جمع    الشرط  هذا  ذكر  وقد  بالعلة،   متعلق  مهم   شرط

 الكوكب(. )شرح في نجارال وابن )التحبير(، في واملرداوي  املحيط(،

ا،  وصًفا  العلة  تكون   أن  الثاني:   الشرط
ً
  ال   ألنه  العلة  ضبط   يمكن  هأن  هذا  ومعنى  منضبط

نقل  أن  يمكن
ُ
ضبط،  أن  بعد  إال  الفرع  إلى  األصل  من  العلة  ت

ُ
 منضبطة،   العلة  تكون   أن  فالبد  ت

 ضبطها. قد ألنه الفرع إلى األصل من ينقلها أن واملجتهد الفقيه استطاع العلة ُضبطت فإذا

-   عبادة  حديث  في  والبر  حواملل   والتمر  الشعير  في  األربعة  األصناف  في  الربا  ذلك:  أمثلة  ومن

رت  التي  العلة   يضبط  أن  للفقيه  فالبد  مسلم،  أخرجه  الذي   -عنه   هللا  رض ي
َّ
 األربع   هذه  في  أث

   جعلتها  حتى
ً

 األطعمة،  من  غيرها  إلى  ينقلها   أن  ذلك  بعد  استطاع  ضبطها  فإذا  ربوية،  أمواال

 في   واملرداوي   املحيط(  )البحر  في  الزركش ي  ذكر  فقد  عليه  العلماء  أجمع  قد  الشرط  وهذا

 الشرط. هذا في العلماء بين  خالف ال أنه )التحبير(

   العلة  تكون   أن  الثالث:  الشرط
ً
،  ظاهرة

ً
 استنباطها،   يمكن  أي   هنا  الظهور   ومعنى  جلية

   الظهور   أن  املراد  ليس
 
 أنه   املراد  وإنما  أدركها   العلة  هذه  رأى   من  كل  إن  بحيث  العلة  في  شرط

 والعلة   جلية،  ةوعل  خفية  علة  األصوليين:  عند  نوعان  العلل  أن  وذلك  استنباطها،  يمكن

 في   الزركش ي  الشرط  هذا  ذكر  وقد   ويميزها،  وللمجتهد  للفقيه  تظهر  أن  ويمكن  ظاهرة  الجلية

 )التحبير(. في واملرداوي  املحيط( )البحر

  تكون   أن  البد  فإذن  إجماع،  أو  نص  من  يعارضها  مما  ساملة  العلة  تكون   أن  الرابع:  الشرط

 العلة،   بهذه  ُيعتد    ال  فهنا  نص،  أو  إجماع  العلة  ُيعارض  قد  ألنه  يعارضها؛  ما  كل  من  املةس  العلة

ل  وقد
َّ
 عنه  تسقط  املسافر  أن  أي   املسافر،  عن  الصالة  بإسقاط  )التحبير(  في  املرداوي   مث
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سقط  كما   املسافر  عن  الصالة   قاطإس ب  فقالوا:  الصالة،
ُ
 فإن   خطأ،  وهذا  عنه.  الصيام  أ

سقط  لم  لكن  املسافر  عن  الصيام  أسقطت  الشريعة
ُ
 أن   أراد  فمن  قصرتها،  وإنما  الصالة  ت

سقط  كما  الصالة  فُيسقط  الصيام  على  الصالة  يقيس
ُ
 ففي  أخطأ،  فقد  املسافر  عن  الصيام  أ

 نًصا.  العلة عارضت قد هذا مثل

:  مثال     ائم ص  وهو  البرد  يأكل  كان  -عنه  هللا  رض ي-  األنصاري   طلحة  أبا  أن  البزار  عند  ثبت  ثان 

 فقد   لإلجماع،  ُمعارض    األنصاري   طلحة  أبو  فعله  الذي  هذا  شراًبا.  وال  طعاًما  ليس  ويقول:

ر،  البَردَ   أن   على  العلماء  أجمع ِ
 
 الوسيط(  )مشكل  شرح  في  الصالح  ابن  اإلجماع  حكى  ُمفط

 العلة  شروط  من  الشرط  هذا   ذكر  وقد  )املوافقات(،  كتابه  في  الشاطبي  وحكاه  للغزالي،

 املحيط(.  )البحر كتابه في والزركش ي )التحبير(، في املرداوي 

 والفقيه  للمجتهد  يظهر  فقد  منها،  أقوى   هو  ما  العلل  من  ُيعارضها  أال  الخامس:  الشرط

 منها، أقوى  هو ملا ُمعارضة العلة هذه تكون  لكن  وكذا، كذا الحكم هذا في العلة أن واألصولي

  كاملاوردي   العلم  أهل  من  جمع  شرطال  هذا  ذكر  وقد  العلة،  هذه  على  االعتماد  يصح  فال

 كتابه   في  املرداوي   وذكره  املحيط(،  )البحر  في  عنهما  الزركش ي  نقله  والروياني،  الشافعي،

 )الكوكب(. شرح في النجار وابن )التحبير(،

ا  ُيمسح  الرأس  إن   قالوا:  الشافعية  بعض  أن  ذلك:  أمثلة  ومن
ً
 األعضاء،   باقي  على  قياًسا  ثالث

غسل األعضاء جميع أن اسالقي مقتض ى فقالوا:
ُ
ا، ت

ً
ا.  الرأس ُيمسح فإذن ثالث

ً
 أن  فأرادوا ثالث

 اليدين   أن  كما  الوضوء  فروض   من  فرض  الرأس  أن  بجامع  األعضاء  باقي  على  الرأس  يقيسوا

 الرأس   فيمسح  عليهما  الرأس  يقيس  أن  يريد  هذا  فألجل  الوضوء،  فروض  من  فرض  والوجه

ا،
ً
 غسل   بخالف  ُمخففة  طهارة  الرأس  مسح  أن  وهو   منه  أولى  آخر  بمعنى  ُمعارض  لكنه  ثالث

 على   هذا  ُيقاس  ال  هذا  فألجل  ُمخففة؛  غير  طهارة  فإنها  للمرافق،  واليدين  والوجه  الرجلين

لت   هذا  وألجل  هذا، ت   الشريعة  سهَّ
َّ
 طهارة   ألنها  واحد   مسح  فيه  يكفي  الرأس  فرض  أن   على  ودل

 ذكره.  تقدم ما ُيفهم أن أردت لكن أمثلة ولهذا مخففة،
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 وعدًما   وجوًدا  الحكم  مع  العلة  تكون   أن  أي   مطردة،  العلة  تكون   أن  السادس:  الشرط

 تكون   أن  للعلة   فالبد  ،الحكم  انتفى   العلة  انتفت  ما  ومتى  الحكم  وجد  العلة   وجدت  ما  فمتى

 الحنفية   قول   هو  كما  القولين  أصح   هو   وهذا   علة،  ليست  فإنها  مطردة  تكن   لم  فإن  كذلك،

 .والحنابلة الشافعية عند  وقول  مالكو 

  يمكن   وال  األصل  على  قصرت  العلة  أن  فلو  واضح  وهذا  متعدية،  تكون   أن  السابع:  الشرط

 هذا  ذكر  وقد  القياس،  فيه  يصح  ال   هذا  مثل  فإن  يتعدى  ال  مما  العلة   نوع  ألن  الفرع  إلى  تعديها

 )الكوكب(،   شرح  في  النجار  وابن  )التحبير(،  في  واملرداوي   املحيط(،  )البحر  في  الزركش ي  الشرط

 نام  من  يدي   بغسل  التعليل  كمثل  ()املذكرة  في  والشنقيطي  الناظر(،  )روضة  في  قدامة  وابن

 النهار. نوم في يقال هذا ومثل يده  باتت أين  يدري  ال أنه بعلة  الليل من

 .-أعلم وهللا- وأهمها العلة شروط أشهر هذه

 العلة.  إثبات طرق  :املائة  القاعدة

  األصل  من  العلة  تنزيل  طريقة  ثم  األصل  في  العلة  معرفة  طرق   وهو  للغاية   مهم  مبحث  هذا

   طرق: ثالث العلة إثبات وطرق  وأصولي، ومجتهد فقيه عنه يستغني ال وهذا الفرع، إلى

  أسماء   من  )املناط(  فإن   العلة،  تحقيق  أي:  ذلك  ومعنى  املناط،  تحقيق   األولى:  الطريق

 أحد   هو  سأذكره  والذي   معنيين،  أحد   به  ُيراد  والفقهاء  األصوليين  عند  املناط  وتحقيق  العلة،

   العلة  تكون   أن  وهو  بصدده  نحن  بما  املتعلق  ألنه  املعنيين  هذين
ً
   ظاهرة

ً
 األصل،   في  واضحة

 كما   املناط،   يقتحق  يسمى  فهذا  الفرع  إلى  األصل  من  بنقلها  واألصولي  والفقيه   املجتهد  فيقوم

 أنها   فالعلة  «،والطوافات  عليكم  الطوافين  من  هي  إنما  بنجس  ليست  إنها»  الهرة:  حديث  في

 املناط.  تحقيق يسمى الفأرة إلى فنقلها والطوافات، الطوافين من

  إلى   األصل  من  العلة  وتنزيل  العلة  نقل  وهي  واحدة   خطوة  أنها  املناط  تحقيق  حقيقة  إذن

 قدامة. وابن والغزالي العكبري  رهذك كما عليه معمج املعنى وهذا الفرع،

   خطوتين: إلى تحتاج وهذه العلة، تنقيح أي  املناط، تنقيح الثانية: الطريقة



 

124 

  إما   علة،  من  أكثر  إلى   األصل  دليل  يشير  فقد   األصل،  في  العلة  تحديد  األولى:  الخطوة

 والفقيه   األصولي  ُيرجح  علة  من  أكثر  إلى  أشار  فإذا  بالتصريح،  أو  والتنبيه  اإليماء  بطريقة

 الصحيحة. العلة وُيميز العلل هذه بين واملجتهد

 تنقيح -  املناطق  تنقيح  ويسمى  الفرع،  إلى  األصل  من  وُينزلها  العلة  ينقل  ثانية:ال  الخطوة

  في   الغزالي   منهم  جماعة   اإلجماع   عليه  وحكى  األصوليين   من  جمع  هذا   ذكر  وقد  -العلة

 الفتاوى(.  )مجموع في كما تيمية وابن )املستصفى(

  ُسئل  -وسلم عليه هللا  صلى- النبي  أن ميمونة حديث من البخاري  روى  ما ذلك أمثلة ومن

 العلة، في العلماء تنازع  «.وكلوه   حولها وما ألقوها» قال: فيه، فماتت سمن في وقعت فأرة عن

س،  عدم  العلة  قيل:  وال  جامد،  منالس  أن  العلة  وقيل:  ماتت،  فأرة  أنها  العلة  وقيل:  التنج 

ح  املناط،  تنقيح  معنى  ما   ُيفهم  أن  يهمني  لكن  هذا  في  الترجيح  يهمني  واملجتهد  األصولي  فُيرج 

 وهو  املناط  تنقيح  يسمى  فهذا  الفرع،  إلى   األصل  من  وُينزلها  ينقلها  ثم  العلل  هذه  بين  والفقيه

 تقدم. كما خطوتين إلى يحتاج

ر   إنما  وهو  خطوات،  ثالث  إلى  يحتاج  وهذا  املناط،  تخريج  الثالثة:  الطريق   حكم   في  ُيتصوَّ

عرف  علته
ُ
 كذا  عنده  فيحتمل  بعلته،  يخرج  أن  يريد  حكًما  يدرس  فاألصولي  باالستنباط،  ت

  خطوات: ولها باالستنباط، وكلها وكذا، كذا ويحتمل

 علل. ثالث بلغت أنها ولنفرض املحتملة العلل أخرج إذا األولى: الخطوة

 العلل. هذه بين حالترجي  الثانية: الخطوة

 الفرع. إلى األصل من العلة هذه  تنزيل الثالثة: الخطوة

 كثيًرا،   الخطأ  فيه  ويحصل  أقدام  مزلة   وهو  - العلة  تخريج  أي -  املناط  بتخريج  يسمى  وهذا

 نجسة،  امليتة  أن  في  والعلة  امليتات  نجاسة  سبب  تيمية  ابن  بحث  وقد كثيرة،   دقة   إلى  ويحتاج

 ال   ألنه  ينجس  ال  والشعر  الصوف  لذلك  الدم؛  احتباس  العلة  نأ  إلى  طويل  بحث  بعد  فخرج

 فإنه  واللحم  والعصب  الجلد  بخالف  الدم،  يحتبس  ال  ألنه  ينجس  ال  والعظم   الدم،  يحتبس
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 وخرج   الفتاوى(  )مجموع  في  كما  مفيد  مبحث  في  تيمية  ابن  قرره  هذا  الدم.  يحتبس  ألنه  ينجس

  والغزالي   كالعكبري   األصوليين  من  جمع    املناط  تخريج  ذكر  وقد  املناط،  بتخريج  النتيجة  بهذه

 وغيرهم. تيمية  وابن قدامة وابن

ضبط  أن  ينبغي  لذلك
ُ
 العلة.  تخريج  ثم  املناط،  تنقيح  ثم  املناط،  تحقيق  وهي  الثالث  هذه  ت

ر  مما  وهذا  الصعبة،  بالعبارات  ُمولعون   األصوليون   تنبيه:  أصول   علم  من  الناس  بعض  نفَّ

 بلفظ   يأتوا  أن  يحتاج  وال  التعبيرات  هذه  بخالف  ُيعبروا  أن  ألصوليينا  بإمكان  وكان  الفقه،

  من   أسهل  بألفاظ  يأتوا  أن  بإمكانهم  فكان  ...إلخ،  املناط(  )تنقيح  املناط(،  )تخريج  )املناط(

دون   املباحث  من  كثير  في  وأنهم  األصوليين  طريقة  هي  هذه  لكن  هذه،  وذكر   التصعيب،  يتعمَّ

د املسلك هذا سلك لييناألصو  بعض أن الباحثين بعض  علمهم  أن الناس ُيشعروا حتى للتفر 

 على  فيجب  كبير،  خطأ  فهو  كذلك  كان  إن  وهذا  أحد،  كل  يستطيعه  وال  وصعب  نادر  علم

 ُيصعبوه،  أن  ال  العلم  طالب  من  بعدهم  ملن  ُيقربوه  وأن  العلم  ُيسهلوا  أن  العلم  طالب

نها  ُيسر  فالشريعة  سبحانه   هللا  مراد  معرفة  املجتهد  وعلى  تعبدامل  على   ليسهل  العاملين  رب  وبيَّ

 وتعالى. 

 العلة.  مسالك :املائة بعد  الواحدة القاعدة

كشف  أن  يمكن  طريقها  وعن  العلة،  بها  تنكشف  التي  األمور   أي   العلة:  بمسالك  املراد
ُ
 ت

 يعرف   أن  واملجتهد  الفقيه  فأراد  شرعي  دليل  ورد  فإذا  الشرعي،  الدليل  من  الحكم  في  العلة

 العلة. بمسالك العلة إلى يصل أن  يستطيع فإنه العلة

  ثالثة: العلة ومسالك

ن  اإلجماع  أن  أي  اإلجماع،  األول:  املسلك ِ
 كان  وما   وكذا،  كذا  النص  هذا   في  العلة  أن  ُيبي 

 في  والزركش ي  ظر(،النا  )روضة  في  قدامة  وابن  السمعاني،  هذا  ذكر  وقد  واضح،  فإنه  كذلك

 )التحبير(. في واملرداوي  املحيط(، )البحر
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  بين   يقض ي  ال  والقاض ي  الحاكم  أن  في  العلة  أن   العلماء  أجمع  األول:  املثال  منها:   أمثلة  ولهذا

 عنه  نقله  الطبري   الطيب  أبو  اإلجماع  هذا  ذكر  وقد  القلب،  انشغال  هي  غضبان  وهو  اثنين

اه. )التحبير( في اوي واملرد املحيط(، )البحر في الزركش ي  وأقرَّ

  هذا   في  العلة  أن  نعلم  أن  وهو  كثيًرا  ينفعنا  وهذا  القلب،  انشغال  العلة  باإلجماع  فإذن

ا  خائًفا  أو  القلب  ُيشغل  جوًعا  جائًعا  كان  لو  الغضب،  بحال  خاصة  ليست  الحكم
ً
 ُيشغل   خوف

 يحكم. ال فإنه القلب

 اإلجماع  نقل   وقد  صبي،  أنه   الصبي  على  الوالية  علة  أن  على  العلماء  أجمع  الثاني:  املثال

 ذكًيا   الصبي  كان  لو  هذا  فعلى   )التحبير(،  في  واملرداوي   املحيط(  )البحر  في  الزركش ي  ذلك  على

   أو
ً

جيزه  ال  فيما  يتصرف  أن  له  يجوز   وال  ولي  له  يكون   أن  فالبد  ذلك  غير  إلى  عاقال
ُ
 الشريعة   ت

 ولي. من  له فالبد صبي أنه فبما ا،سفيهً  ليس أي  رشيًدا ذكًيا كان ولو حتى بولي، إال

  أدلة   في  العلة  معرفة  أن  وذلك  والسنة،  الكتاب  من   الدليل   أي  النص،  الثاني:  املسلك

  مراتب: ثالث على  تكون  والسنة الكتاب

 الصريح. األولى: املرتبة

 الظاهر.  الثانية: املرتبة

 والتنبيه. اإليماء الثالثة: املرتبة

  مراتب  ثالث على ذلك جعل أن إال  )املغني( في  قدامة كابن مرتبتين جعلها  من العلماء ومن

 أو   ظاهًرا  أو  صريًحا  يكون   أن  إما  النص  في  العلة  مسلك  فإذن  األصوليين،  عند  املشهور   هو

   يكون   فيما  أظهر  فالصريح  والتنبيه،  باإليماء
ً
 والظاهر   الحكم،  علة  هو  األمر  هذا  أن  في  داللة

 دونهما.   والتنبيه واإليماء دونه

  من  أو والتنبيه اإليماء من أو الصريح من هي هل األلفاظ بعض في  األصوليون  يتنازع وقد

 أو   الصريح  من  هي  هل  األلفاظ  بعض  في  كثير  خالف  فيحصل  كثيًرا،  يحصل  وهذا  الظاهر،

 نص. ال من العلة يستنبط كيف يفهم أن العلم لطالب ينبغي مهم مبحث وهذا الظاهر، من
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ْجِل   ِمْن ﴿  وجل:  عز  هللا  قول   ذلك:  أمثلة  ومن
َ
ِلَك   أ

َ
ْجِل ﴿  وقوله:  ﴾ذ

َ
ِلَك   أِل

َ
 هذا،  ونحو   ﴾ذ

ْجِل   ِمْن ﴿  تعالى:  كقوله  واملرداوي،  والزركش ي  قدامة  ابن  هذا  ذكر  كما  العلة  في  صريح  فهو
َ
 أ

ِلَك 
َ
َتْبَنا  ذ

َ
ى  ك

َ
 إنما »  سهل:  حديث  من  مومسل   البخاري   روى   وكما  [32  ]املائدة:  ﴾ِإْسَراِئيَل   َبِني  َعل

  أنه   علم   واملجتهد  الفقيه  رآه  إذا  العلة  في  صريح  لفظ  فهذا  «،البصر  أجل  من  االستئذان  ُجعل

 الشرعي. الحكم على علة

ْيال﴿   تعالى:  قال  كما  )كي(  لفظ  ذلك:  أمثلة  ومن
َ
َسْوا  ِلك

ْ
أ
َ
ى  ت

َ
ْم   َما  َعل

ُ
ك
َ
ات
َ
 [23  ]الحديد:  ﴾ف

 ﴿  تعالى:  قال  )إذن(  لفظ  ذلك:  ةأمثل  ومن  الداللة،  في  صريح  أيًضا  هذا
ً
َناَك   ِإذا

ْ
ق
َ
ذ
َ
   أل

َ
 ِضْعف

َحَياةِ 
ْ
   ال

َ
َماِت   َوِضْعف

َ ْ
  املفعول   األلفاظ:  ومن  العلة،  في  صريحة  ألفاظ فهذه  [75  ]اإلسراء:  ﴾امل

وَن ﴿  تعالى:  كقوله  ألجله
ُ
َصاِبَعُهْم   َيْجَعل

َ
اِنِهْم   ِفي  أ

َ
َواِعِق   ِمْن   آذ َر   الصَّ

َ
ْوِت   َحذ

َ ْ
 [ 91  ]البقرة:  ﴾امل

َر ﴿  فقوله:  املوت،  وخشية  ألجل  أي  ألجله:  املفعول   وتقدير
َ
ْوِت   َحذ

َ ْ
 جعل   سبب   هو  هذا  ﴾امل

 آذانهم.  في أصابعهم

 باب  من  العلة  على  تدل  التعليل  الم  فإن  التعليل،  الم  الظاهرة:  العلة  على  األمثلة  ومن

ْقُت   َوَما﴿  تعالى:  كقوله  الظاهر
َ
ل
َ
ِجنَّ   خ

ْ
   َواإِلنَس   ال

َّ
 )أن(  أو  [56  ]الذاريات:  ﴾ِلَيْعُبُدوِن   ِإال

خففة  املفتوحة
ُ
ْن ﴿  تعالى:  كقوله  املشددة،  وليست  امل

َ
وا   أ

ُ
ُقول

َ
َما  ت نِزَل   ِإنَّ

ُ
ِكَتا  أ

ْ
ى   ُب ال

َ
  َعل

اِئَفَتْيِن 
َ
ْن ﴿  وكقوله:  [156  ]األنعام:  ﴾ط

َ
ُقوَل   أ

َ
ْفس    ت

َ
ا  َيا  ن

َ
ى   َحْسَرت

َ
ُت   َما  َعل

ْ
ط رَّ

َ
ِ   َجْنِب   ِفي  ف

َّ
  ﴾ ّللا

 [. 65 ]الزمر:

ِإْن ﴿  تعالى:  كقوله  الشرطية،  املخففة  املكسورة  )إن(  األمثلة:  ومن
َ
اَن   ف

َ
هُ   ك

َ
   ل

 
َوة

ْ
ِه   ِإخ ِ

م 
ُ
أل

َ
 ف

ُدُس  اَن   َوِإْن ﴿  تعالى:  وكقوله  [11  ]النساء:  ﴾الس 
َ
و  ك

ُ
   ُعْسَرة    ذ

 
َنِظَرة

َ
ى   ف

َ
 [ 280  ]البقرة:  ﴾َمْيَسَرة    ِإل

ِلَك ﴿  تعالى:  كقوله  الباء،  حرف  األمثلة:  ومن
َ
   ذ

َ
ُهْم ِبأ وا  نَّ

 
اق

َ
َ   ش

َّ
هُ   ّللا

َ
 [ 13  ]األنفال:  ﴾َوَرُسول

م  ﴿ وكقوله:
ْ
ل
ُ
ِبظ

َ
ِذيَن  ِمْن  ف

َّ
 [. 160  ]النساء: ﴾َهاُدوا ال

 على   األمثلة   أما  الظاهر،  باب  من  وإنما  صريحة  ليست  التي  األلفاظ  على  أمثلة  هذه

ارِ ﴿  تعالى:  كقوله  )الفاء(  فحرف  والتنبيه  اإليماء  من  التي  األلفاظ    ُق َوالسَّ
ُ
ة
َ
اِرق ُعوا  َوالسَّ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ْيِدَيُهَما
َ
 ﴿  وكقوله: [38  ]املائدة:  ﴾أ

ُ
اِنَية اِني الزَّ اْجِلُدوا  َوالزَّ

َ
لَّ   ف

ُ
   ِمْنُهَما  َواِحد    ك

َ
ة
َ
َدة    ِمائ

ْ
 ]النور:   ﴾َجل
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َك ﴿  وكقوله:  [2
َ
ون

ُ
ل
َ
ِحيِض   َعْن   َوَيْسأ

َ ْ
ْل   امل

ُ
ى   ُهَو   ق

ً
ذ
َ
وا  أ

ُ
ِزل
َ
اْعت

َ
َساءَ   ف ِ

 
ِحيِض   ِفي  الن

َ ْ
 [ 222  ]البقرة:  ﴾امل

 والتنبيه. اإليماء باب من لكنها العلة على تدل مما فالفاء

َها  َيا﴿  تعالى:  كقوله  )لعل(  ذلك  ومثل ي 
َ
اُس   أ ْم   اْعُبُدوا  النَّ

ُ
ك ِذي   َربَّ

َّ
ْم   ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ِذيَن   خ

َّ
ْم   ِمْن   َوال

ُ
ْبِلك

َ
  ق

ْم 
ُ
ك
َّ
َعل

َ
ُقوَن   ل تَّ

َ
َها  ا﴿َ  وكقوله:   [21  ]البقرة:  ﴾ت ي 

َ
ِذيَن   أ

َّ
ِتَب   آَمُنوا   ال

ُ
ْم   ك

ُ
ْيك

َ
َيامُ   َعل ِ

َما  الص 
َ
ِتَب   ك

ُ
ى   ك

َ
 َعل

ِذيَن 
َّ
ْم  ِمْن  ال

ُ
ْبِلك

َ
ْم  ق

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ُقوَن  ل تَّ

َ
 [.183 ]البقرة: ﴾ت

وُهْم ﴿  تعالى:  كقوله  )حتى(   ذلك:  أمثلة  ومن
ُ
اِتل

َ
ى  َوق وَن   ال  َحتَّ

ُ
ك
َ
   ت

 
  ومن  [193  ]البقرة:  ﴾ِفْتَنة

ْن ﴿  تعالى:  كقوله  )إذ(   ذلك  أمثلة
َ
ْم   َول

ُ
َيْومَ   َينَفَعك

ْ
   ال

ْ
ْمُتْم   ِإذ

َ
ل
َ
ْم   ظ

ُ
ك نَّ

َ
اِب   ِفي  أ

َ
َعذ

ْ
وَن   ال

ُ
ِرك

َ
ت
ْ
 ﴾ ُمش

 ابن هذا ذكر كما الجزاء، بصيغة الوصف على الحكم ترتيب ذلك أمثلة ومن [39 ]الزخرف:

ِق   َوَمْن ﴿  تعالى:  كقوله  واملرداوي،  والزركش ي  الناظر(  )روضة   في  قدامة َ   َيتَّ
َّ

هُ   َيْجَعْل   ّللا
َ
   ل

ً
َرجا

ْ
 ﴾ َمخ

ب  [2  ]الطالق:   هذا  فمثل  األمثلة،  من  ذلك  غير  إلى  التقوى.  وهي  علة  على  واملخرج  الَفَرج  رتَّ

 يعرفه. وأن يضبطه أن العلم لطالب ينبغي

  راجع   فإنه  العلة،  تخريج  في  تقدم  كما  جهد  إلى  يحتاج  وهذا  االستنباط،  الثالث:  املسلك

 النص   من  املأخوذة  العلة  في  يستنبط   فيما  ذكره  تقدم  ما   بخالف  والفهم،  العقلي  لالستنباط

  أولى   باب  من   فهذا  اإلجماع  عليه  دل  مما  أو  وتنبيه،  إيماء  أو  ظاهر  أو  صريح  بين  ما  هي  التي

 وضوًحا. 

عرف  استنباط  إلى  تحتاج  التي  والعلة
ُ
 ومنها   والتقسيم،  السبر  ومنها  املناسبة،  منها:  بأمور   ت

  عجالة: على هذا  وأوضح للغاية، سهلة وهي اصعوبته تظن قد  معاني وهذه الدوران،

 وهذا   باإلسكار،  مقترن   الخمر  أن  وهو  ملناسبة  الخمر  حرمت  فالشريعة  املناسبة:  أما

 الخمر. لتحريم مناسب معنى فهذا واضح

 ثم   فُيقسمها  املحتملة،  العلل  في  ينظر  والفقيه  املجتهد  أن  وذلك  والتقسيم:  السبر  أما

 املسمى  هو  وهذا  علة،  يكون   أن  يصلح   ال  وأيها  علة  يكون   أن  يصلح  اأيه  ليرى   ويختبرها  يسبرها

 طالب   من   وكثير  يحصل،  وبالدربة   وواضح   سهل  لكنه  طويل  عليه  والكالم  والتقسيم،  بالسبر

ق  لكنه  األمور   هذه   أمثال  يدرس  ال  قد  الفضالء  ومن   العلم
َّ
 هذه   أمثال  في  النتيجة  لحصول   ُيوف
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 يدرسها  أن  العلم  لطالب  ينبغي  لذا  ُيوفقون،  ال  لكن  رسونهايد  كثيرون  املقابل  وفي  املسائل،

 للغاية. مفيدة ألنها عليها يتدرب وأن

  ُوجد  العلة   ُوجدت  ما  فمتى  وعدًما،  وجوًدا  الحكم  مع  تدور   العلة  أن  فمعناه  الدوران:  أما

 وبدهي.  واضح وهذا الحكم، انتفى العلة انتفت ما ومتى الحكم

 علة   من  أكثر   له  يكون   وقد  واحدة  علة  للحكم  يكون   قد  :املائة  بعد  الثانية  القاعدة

ب الحكم يكون  بحيث وذلك
َّ
 العلة.  ُمرك

 كتابه   في  كالجويني  األصوليين  من  جمع  ذكرها  وقد  كثيًرا،   إليها  ُيحتاج   القاعدة   وهذه

 مواضع  في  -تعالى  هللا  رحمه-   تيمية  وابن  )الفائق(،  كتابه  في  الهندي  الدين  وصفي  )البرهان(،

 املحيط(. )البحر كتابه في الزركش ي لهذا وأشار الفتاوى(، )مجموع في كما

   يكون   الحكم  أن  املعلوم  فمن
ً

 في   تقدم  كما  واحدة،  العلة  تكون   أن  والشائع  بعلة،   ُمعلال

ر  الذي   املثال
ُ
  الطوافين   من  أنها  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  علل  فقد  الهرة،  وهو  تكراره  كث

 بأحد   الحكم  يستقل  وال  مركبتان  علتان  للحكم  يكون   وقد  واحدة،  علة  وهذه  والطوافات،

،  جزءَ   واحدة  كل  تكون   بحيث  همابتركيب  بل  العلتين  من   مسلم  أخرج  باملثال:  هذا   ويتضح  علة 

 والفضة   بالذهب،   الذهب»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  -عنه  هللا  رض ي-  عبادة  حديث

   بامللح،  وامللح  بالتمر،  والتمر  بالشعير،  والشعير  بالبر،  والبر  بالفضة،
ً

 بيد،   يًدا  بمثل،  مثال

 الحديث. «... بسواء سواءً 

 وما  الربوية  األموال  من  والفضة  الذهب  صار  وكيف  والفضة  الذهب  علة  في  العلماء  تنازع

 إنها  بحيث  فيها  العلة  ما  األربع،  علة  في   تنازعوا  ذلك   ومثل  غيرهما،  بهما  ُيلحق  حتى   ذلك  علة

   صارت
ً

 والبر   والفضة  الذهب  أن  على  العلماء  أجمع  وقد  بها،  مثلها  ُيلحق  حتى  ربوية  أمواال

 هذا  في  اختلفوا  لكن  البر،  عبد  ابن  اإلجماع  حكى  كما  عليها،  غيرها  وُيقاس  ُمعللة   ...  والشعير

   ولهذا  واحدة،  األربع  علة  وأن  واحدة  والفضة   الذهب  علة  أن  على  واتفقوا
 
 الفقه   كتب  في  بحث

 العلماء  وجد  األربع  إلى  نظر  من  فإن  املركبة،  العلة   بصدده  نحن  ما  وهو  يهمنا  الذي  لكن

عم  هي  العلة  إن  قال  من  فمنهم  التعليل،  في  تلفينمخ
ُ
 القول   هو  كما  الوزن،  أو   الكيل  مع  الط
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 الوزن،   أو  والكيل  الطعم،  أمرين:  من  مركبة  العلة  إذن  والشافعية،  الحنابلة  عند  املشهور 

در  فلو
ُ
 مطعوًما  كان  ما  هي  فالعلة  األربع،  بهذه  ُيلحق  فال  ُيوزن  وال  ُيكال  ال  طعاًما  هناك  أن  ق

 م
ً

 من   مركبة  الحكم  علة  تكون   أن  على  مثال  هذا  جزئين.  من  مركبة  علة  وهذه  موزوًنا،  أو  كيال

 جزئين.

ركب  وقد
ُ
  األربع   في   العلة  أن  إلى  لهم  قول   في  املالكية  ذهب  فقد  أجزاء،  ثالثة  من  العلة  ت

ا: العلل فجعلوا واالدخار، الوزن أو الكيل مع الطعم
ً
   ثالث

 الطعم.  األول:

 الوزن.  أو الكيل الثاني:

 االدخار.  الثالث:

خر  ال  طعام  كل   املالكية  قول   فعلى   من   يكون   وال  األربع  األطعمة  بهذه  ُيلحق  ال  فإنه  ُيدَّ

 الحكم   ويدور   كافية  وهي  واحدة  بعلة  معلًقا  يكون   قد  الحكم  أن  إلى  أؤكد  فإذن  الربوية،  األموال

 إال   الحكم  يثبت  ال  -ئينجز   من-  علتين  من  مركًبا  الحكم  يكون   وقد  وعدًما،  وجوًدا  معها

 وهكذا. أجزاء، ثالثة من يكون  وقد الجزئين، هذين باجتماع

  حتى   مسائل  عليه  ُيطبق  وأن  يعرفه  وأن  يفقهه  أن  العلم  لطالب  ينبغي  مهم  بحث  وهذا

 - عنه  هللا  رض ي-  مسعود  بن   هللا  عبد  عن  ومسلم  البخاري   روى   ما  ذلك  أمثلة  ومن  يضبطه،

 واملتفلجات   واملتنمصات  واملستوشمات  الواشمات  هللا  لعن »  :-لموس  عليه  هللا  صلى-   قال  قال:

 «.هللا  خلق املغيرات للحسن

  كل   وأن  واحدة  العلة  إن  قال  من   العلم  أهل  من  «هللا  خلق  املغيرات»   الحديث:  هذا  في  قوله

 األول   وجزئين: أمرين  من  مركبة   هي  قال  من  ومنهم  الحديث،  هذا  في  داخل  فهو  هللا  خلق  تغيير

 في   يدخل  فال  الحسن  إرادة  غير  من  تغيير  هناك  كان  فلو  الُحسن،  إرادة  والثاني  ر،التغيي

 الُحسن،  إرادة  والثاني  التغيير،  األول   أجزاء:  ثالثة  من  مركب  هو  قال  من  ومنهم  الحديث،

 ...إلخ.  والتفليج النمص من يكون  أن والثالث
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  اآلباط   نتف  أجازت  شريعةفال  نظر  فيه  هذا  هللا،  خلق  تغيير  مجرد  هي  العلة  بأن  قال  ومن

 لكن   فقهًيا  املسألة  على  الكالم  أريد   وال  للُحسن،  تغيير  هذا  وكل  الشارب،  وحف   العانة  وحلق

فهم  أن  أردت
ُ
 يكون   ما  ومنها  مستقلة  واحدة  علة  يكون   ما  العلل  من  أن  وهو  القاعدة  هذه  ت

 أجزاء. ثالثة من مركًبا يكون  ما ومنها جزئين من مركًبا

  وهو   القياس  هو   وهذا  العلة،  قياس  القياس  أنواع  من  :املائة  بعد  الثالثة  القاعدة

  لكثرة  العلة  قياس  إلى  ينصرف  فإنه  "القياس" قيل  إذا  إنه  بحيث  القياس  في  وجوًدا  األكثر 

 ووجوده.   استعماله

 بينهما. جامعة لعلة بأصل فرع إلحاق العلة: بقياس واملراد

  وابن  )اللمع(،  في  الشيرازي   إسحاق  كأبي  األصوليين  من  كبير  جمع    العلة  قياس  ذكر  وقد

 املحيط(،   )البحر  في  والزركش ي  )الواضح(،   في  عقيل  وابن  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة

 غيرهم.  وذكره )الكوكب(، شرح في نجار وابن )التحبير(، في واملرداوي 

 العلة  ألن علة؛  قياس  القياس هذا فإن بالهرة، الفأرة إلحاق في ذكره تقدم ما تهأمثل ومن

 في   العلة  الربوية،  األموال  في  الستة  األصناف  ذلك  ومثل  والطوافات،  الطوافين   من   الهرة  أن

 - الوزن أو الكيل مع الطعم- العلتان هاتان فيه اجتمع فما الوزن، أو  الكيل مع الطعم األربع

 فيهما   العلة   ةوالفض  الذهب  في  و  األربع،  هذه  على  وُيقاس  الربوية  األموال  نم  يكون   فإنه

 فقس.  هذا وعلى اليوم، الورقية كالعمالت بذلك ُيلحق فإنه األثمان من كان فما الثمنية،

 القياس. أنواع من األول  النوع  هو العلة وقياس

.  جلي   إلى القياس  ينقسم :املائة  بعد الرابعة القاعدة  وخفي 

  فهو   واحًدا  معًنى  إال  تحتمل  وال  أظهر  العلة  كانت  وكلما  وخفائها،  العلة  ظهور   إلى  راجع    وهو

 الخفي،   القياس  من  فهي  معنى  من  أكثر  وتحتمل  أخفى  العلة   كانت  وإذا  الجلي،  القياس  من

  الشيرازي  إسحاق أبو أفاد وقد وخفائها، بظهورها العلة إلى فيه ُينظر الجلي  القياس في فإذن

 خفي،  فهو   جلًيا  ليس  فما  الخفي،  في  ُيقال  ذلك  ومثل  درجات  على  الجلي  أن  )اللمع(  كتابه  في
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 العلة   خفاء  إلى  بالنظر  هو  والجالء  الخفاء  لكن  درجات،  على  والخفي  درجات  على  الجلي  ثم

 وقد  خفائها  على  يتفقون   وقد  العلة  ظهور   على  لناس ا  يتفق  وقد  األصل،  في  وظهورها  وجالئها

 االجتهاد.  مواضع من وتكون  الجلي من أو الخفي من هي هل علة في يتنازعون 

 الدللة.  قياس القياس أنواع من :املائة بعد الخامسة القاعدة

 كتابه   في  الشيرازي   إسحاق  كأبي  األصوليين  من  جمع    القياس  من  النوع  هذا  ذكر  وقد

 في   النجار  وابن  )التحبير(،  كتابه  في  واملرداوي   املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  القيم  وابن  )اللمع(

 وبعبارة  عليها،  يدل  ما  أو  أثرها  أو  العلة  بالزم  بأصل    فرع    ُيلحق  أن   به  واملراد  )الكوكب(،  شرح

 العلة  إلى   بالنظر  الداللة  قياس  وسمي  الداللة،  قياس  هو  هذا  عليها.  يدل  ما  أو   ُيقال:  أن  أشمل

لحق الفرع وأن
ُ
 خفية تكون  أن بين وما موجودة أو مذكورة العلة ألن ال العلة لداللة باألصل أ

 والزمها.  وأثرها لداللتها وإنما جلية، أو

َك   آَياِتِه   َوِمْن ﴿  وجل:  عز  هللا  قال  باملثال:  هذا   ويتضح نَّ
َ
َرى   أ

َ
ْرَض   ت

َ
   األ

ً
اِشَعة

َ
ا  خ

َ
ِإذ

َ
َنا   ف

ْ
نَزل

َ
 أ

ْيَها
َ
اءَ   َعل

َ ْ
ْت   امل زَّ

َ
ِذي   ِإنَّ   َوَرَبْت   اْهت

َّ
ْحَياَها  ال

َ
ْحِيي   أ

ُ َ
ى  مل

َ
ْوت
َ ْ
هُ   امل ى  ِإنَّ

َ
ِ   َعل

ل 
ُ
ْيء    ك

َ
ِدير    ش 

َ
 [39  ]فصلت:  ﴾ق

 بإحياء   شور والن  للبعث  املنكرين  املشركين  على  يحتج  سبحانه  ربنا  أن  اآلية  هذه  من  املراد

 امليتة،  األرض  إحياء  )األصل(:  ُيقال:  األصولية  الطريقة  وعلى  املطر،  بنزول  موتها  بعد  األرض

  و)العلة(:  اإلحياء،  األصل(:  و)حكم  والنشور،  البعث  أي   آدم،  بني  من  املوتى  إحياء  و)الفرع(:

 موتها،   بعد  األرض  إحياؤه  عليها  دلَّ   وإنما   علة  القدرة  اآلية   في  يذكر  فلم  هللا،  قدرة  عموم  هي

َك   آَياِتِه   َوِمْن ﴿  قوله:  فالحظ نَّ
َ
َرى   أ

َ
ْرَض   ت

َ
   األ

ً
اِشَعة

َ
ا  خ

َ
ِإذ

َ
َنا  ف

ْ
نَزل

َ
ْيَها  أ

َ
اءَ   َعل

َ ْ
ْت   امل زَّ

َ
 ﴾ َوَرَبْت   اْهت

 إحياء   في  حتى  توجد   العلة  وهذه  هللا،  قدرة  عموم  هي  امليتة  األرض  أحيى  الذي   [ 39  ]فصلت:

 طريق   عن  إليها  واهتدينا  العلة  إلى   فوصلنا  نشور،وال  البعث  هو  الذي   اإلنسان  من  املوتى

 بالداللة. وإنما منصوصة فليست الداللة،

 املوقعين(.  )أعالم كتابه في -تعالى هللا رحمه- القيم ابن املثال هذا ذكر وقد
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 العكس.  قياس :املائة بعد السادسة القاعدة

 رحمه-  القيم  ابن  ذكر  كما  علته،  ضد  لثبوت  الفرع  في  األصل  حكم  نقيض  إثبات  به:  واملراد

 املوقعين(.  )أعالم كتابه في -تعالى هللا

  على   يترتب   والذي   العلة.  ألجل  األصل  حكم  عكس  الفرع  في  الحكم  يكون   أسهل:  وبعبارة

   محرًما  األصل  حكم  يكون   هذا
ً

 أن   هذا  من  فينتج  الفرع  في  يوجد  العلة  هذه  وعكس  لعلة،  مثال

 في   ُوجد  وعكسها  األصل،  فحرمت  للتحريم  سبًبا  كانت   التي  هي  العلة  ألن  جائًزا  الفرع  يكون 

 محرًما. يكون  وال ومباًحا جائًزا الفرع فيكون  الفرع

  وفي »  قال:  -وسلم  عليه  هللا   صلى-   النبي  أن  ذر  أبي  عن  مسلم  اإلمام  روى   ما  ذلك:  أمثلة  ومن

 قال:   أجر؟  فيها  له  ويكون   شهوته  أحدنا   أيأتي  هللا،  سول ر   يا  قالوا:  «،صدقة  أحدكم  بضع

 «.أجر له كان الحالل في  وضعها إذا فكذلك وزر؟ فيها عليه أكان حرام، في وضعها لو أرأيتم»

  بطريقة   الشهوة  قضاء  األصل  وعلة  الحرمة،  األصل  وحكم  الحرام،  في  الوطء  األصل  إذن

 الثواب   الفرع  هذا  وحكم  بالحالل،  الوطء  وهو  الفرع  الثاني  والركن  األول،  الركن  هذا  محرمة،

 الفرع   صار  فالحظ  مباح،  في  الشهوة  قضاء  الفرع  وعلة  الجماع،  على  ُيثيب   هللا  ألن  واإلكرام؛

  حالل   في  وضعها  إذا  عكسه  فإذن  حرام  في  وضعه  ألنه  محرًما  األصل  كان   فلما  األصل  عكس

 العكس. لمثا هو  وهذا وثواًبا. عبادة يكون  بل مباًحا يكون  فإنه

ْو ﴿  تعالى:  قال  آخر:  مثال
َ
اَن   ل

َ
   ِفيِهَما  ك

 
   آِلَهة

َّ
ُ   ِإال

َّ
ا  ّللا

َ
َفَسَدت

َ
-   األول   الركن  [22  ]األنبياء:  ﴾ل

 الفساد  فحصل  اآللهة،  تعدد  األصل  وعلة  الفساد،  األصل  وحكم  إلهين،  اعتقاد  :-األصل  هوو 

 فيه  يكن  لم  فإذا  الصالح،  ه:وحكم  واحد،   إله  إثبات  :-الفرع  وهو-  الثاني  الركن  اآللهة،  لتعدد

 األصل   أن  فالحظ  تعددها،  وعدم  اآللهة  إفراد  الفرع  وعلة  والخير،  الصالح  حصل  واحد  إله  إال

 اآللهة  كانت  إذا  عكسه  فإذن  اآللهة،  تعدد  والعلة  الفساد،  األصل  هذا  وحكم  إلهين،  اعتقاد

 اآللهة. إفراد والعلة الصالح فيكون  -الفرع وهو- واحدة
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  )الفتاوى   في  كما  تيمية  ابن  ذكره  وممن  العلم،  أهل  من  واحد  غير  ذكره  العكس  وقياس

 وهو  الشافعي  به  القول   وإلى   حجيته  إلى  وذهب  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  القيم  وابن  الكبرى(،

ن  وقد  الحنابلة،  به  وقال  الشافعية  عند  قول   هللا  ألن  جلي  قياس  القياس  هذا  أن  القيم  ابن  بيَّ

 . -تعالى هللا رحمه- القيم ابن اإلمام من  لطيف تنبيه وهذا التوحيد، على به استدل

 الشبه.  قياس  القياس: أنواع من  ُيذكر  مما :املائة بعد  السابعة القاعدة

  عليه   ُيعول   وال   به  االحتجاج  يصح  وال  صحيًحا  قياًسا  ليس  العلم  أهل  قولي  أصح  على   وهو

 هل  أمر  في  العلماء  يختلف  قد  الشبه:  قياس  ُيفهم  أن  البد   لكن  -هللا  شاء  إن  بيانه  سيأتي  كما-

 أن   ذلك:  أمثلة  ومن  به،  فُيلحقونه  شبًها  أكثر  بأيهما  األمر  لهذا  فينظرون  بهذا؟  أو  بهذا  ُيلحق

  ُملك إذا العبد، تمليك في تنازعوا العلماء
ً

 ال؟  أم يملكه هل ماال

ك.   بأنه  قال  بالحر  أشبه  أنه  إلى   نظر  ومن  ُيملكه،  لم  بالبهيمة  أشبه   أنه  إلى  نظر  فمن
َّ
 ُيمل

 فبهذا   علة،   ال  أنه  تجد  الشبه  قياس  في  تأملت  وإذا  لألشبه،  ُينظر  الشبه  قياس  في  أنه  فالحظ

 العلة ُيقال ال  الشبه قياس  في لذا العلة، وجود عدم  وهو لقياسا في وأساس مهم ركن سقط

 قياًسا   ليس  الشبه  قياس  هذا  ألجل  شبًها،  األكثر  بمجرد  وإنما  العلة  ألجل  به  فُيلحق  كذا

  واإلمام   الشافعي   اإلمام  إليه  ذهب  صحيًحا  قياًسا  ليس  بأنه  والقول   عليه،  ُيعول   وال  صحيًحا

 )اللمع(،   في  الشيرازي   إسحاق  أبو   ورجحه  والحنابلة،  عيةالشاف  عند  القولين  أحد   وهو  أحمد

 املوقعين(. )أعالم كتابه في القيم وابن الفتاوى(، )مجموع في كما تيمية وابن

   ألمور: يرجع وذلك

 األصل  حكم  في   املؤثرة  وهي  كثيًرا،  تقدم  كما  القياس  في  أساس  ركن  العلة  أن  األول:  األمر 

ؤثر وعليه
ُ
 قياًسا.  ليس هو فإذن فيه، علة ال الشبه سوقيا الفرع، حكم في ت

 َيْسِرْق   ِإْن ﴿  تعالى:  قال  كما  الذم،  وجه  على  إال  الشبه  قياس  يذكر  لم  هللا أن  الثاني:  األمر 

ْد 
َ
ق
َ
خ   َسَرَق  ف

َ
هُ  أ

َ
ْبُل  ِمْن  ل

َ
 املوقعين(. )أعالم في القيم ابن هذا ذكر [77 ]يوسف: ﴾ق
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 أو   مستقل  بين  ما  شبه  وهذا  شبه،  بينهما  إال  الوجود  في  شيئين  من  ما  أنه  الثالث:  األمر 

 موجودان.  أنهما إال الشبه من يكن لم فلو مستكثر،

 اإلشارة  تقدمت  وقد  عليه،  ُيعول   أن  يصح  وال   ضعيف  قول   الشبه  بقياس  القول   فلذلك

 هذا. إلى

  هذا   ملثل  ُيتفطن  أن  فالبد   العلة،  قياس  ويريد  الشبه  بقياس  العلماء  بعض  ُيعبر  قد  فائدة:

ر   -تعالى  هللا   رحمه-  الشافعي  اإلمام  أن   كما  العالم،  هذا  كالم  سياق  في   بالنظر  هذا  فهمويُ   عبَّ

 أبي   كالم  في  موجود  وهو  الشيرازي   إسحاق  أبو  هذا  ومثل  العلة،  قياس  وأراد  الشبه  بقياس

 املراد. ُيفهم حتى كالمهم  من والالحق السابق في ُينظر أن فالبد )العدة(،  كتابه في يعلى

 من   ول   القياس  مباحث  من  ليس  العلة  قوادح   مبحث  :املائة  بعد   الثامنة  القاعدة

 العملي.  الفقه أصول  مباحث

  وعشرين   خمسة  إلى  بعضهم  أوصلها  حتى  العلة  قوادح  في  الكالم  األصوليون   أكثر  قد

 إلى   راجع  العلة  قوادح  في  البحث  وأصل  قادًحا،  وعشرين  ثمانية  إلى  أوصلها  وبعضهم  قادًحا،

 - تعالى هللا رحمه- الشنقيطي ذكر وقد املناطقة، من مأخوذ أصله الذي  واملناظرة الجدل فن

   هذا ذكروا إنما األصوليين أن )املذكرة( في
ً

 وال  األصول  علم من  هو  ليس األصل في وإال تكميال

د  القياس  في  وإدخاله  القياس،  مباحث  من به،  القياس  عقَّ عرف   العلة  قوادح  لذا  وصعَّ
ُ
 ت

 تتوافر  لم  فإذا  دراسته،  تقدم  مما  ذلك  غير  إلى  الشروط،   أحد  اختالل  أو   األركان  أحد  باختالل

 أما  يصح، ال  القياس فإن وأمثاله، ...إلخ واألصل العلة شروط من شرط يتوافر لم أو األركان

د  الذي   العلة  دحقوا  مبحث  بصفة   القياس  ودراسة  عامة  بصفة  األصول   علم  دراسة  عقَّ

 بمثل   ُينشغل  أال  فينبغي  القياس،  مباحث  من  وال  األصول   مباحث   من  ليس  هذا  فمثل  خاصة

فسد  قد  الفقه  أصول   علم  أن  تقدم  وقد  فائدته،  لعدم  به  الدارسون   ُيشغل  وال  هذا
ُ
   بأمرين:  أ

 الكالمية.  املباحث بوجود األول:

 الفقه. أصول  دراسة في واملفيدة العملية غير النظرية املباحث بوجود الثاني:
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 حجة.   الستصحاب :املائة بعد  التاسعة القاعدة

 حجة،   الجملة  حيث  من  لكنه  فيه،  مختلف  هو  ما  ومنه  عليه  مجمع  هو  ما  صوره  من

  ثالثة: أقسام واالستصحاب

  ذلك   ذكر  منفًيا،  كان  ما  ونفي  ُمثبًتا  كان  ما  إثبات  أي   الحال،  استصحاب  األول:  القسم

 يدور   األصوليين  وكالم  املوقعين(،  )أعالم  في  القيم  وابن  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن

 األصلية.  البراءة  بقاء  أو  عليه،   كان  ما  على  كان  ما  بقاء  أخرى:  بعبارة  به  واملراد  املعنى،  هذا  على

ِذي  ُهَو ﴿ تعالى: قال واإلجماع، والسنة الكتاب القسم هذا على دلَّ  وقد
َّ
َق  ال

َ
ل
َ
ْم  خ

ُ
ك
َ
  ِفي َما ل

ْرِض 
َ
   األ

ً
ه  على   فدلَّ   لنا  خلقه  أنه  الداللة:  وجه  [29  ]البقرة:  ﴾َجِميعا

 
 لالستفادة   وجوازه  ِحل

َها  َيا﴿  تعالى:  قال  منه، ي 
َ
ِذيَن   أ

َّ
وا  ال  آَمُنوا  ال

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َياءَ   َعْن   ت

ْ
ش

َ
ْبَد   ِإْن   أ

ُ
ْم   ت

ُ
ك
َ
ْم   ل

ُ
ُسْؤك

َ
 [101  ]املائدة:  ﴾ت

حرم. ال حتى السؤال عن نهى لذا واإلباحة، الحل األشياء في األصل أن الداللة: وجه
ُ
 ت

 وجد  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  هريرة  أبي  نع  مسلم  أخرج  ما  األدلة  ومن

 يسمع   حتى  املسجد  من  يخرجن    فال  ال،  أم  ش يء  منه  أخرج  عليه  فأشكل  شيًئا  بطنه  في  أحدكم

 عن  ُينتقل  ال  وأنه  الطهارة  وهي  األصلية  البراءة  على  أبقاه  نه أ  الداللة:  وجه  «.ريًحا  يجد  أو  صوًتا

 بالشك. هذا

 أنه -ذكره  تقدم وما  األصلية البراءة بمعنى الذي - االستصحاب أن  على  اءالعلم أجمع  وقد

 في   القيم  وابن  الناظر(،  )روضة  في  قدامة  وابن  )العدة(،  كتابه  في  يعلى  أبو  اإلجماع  ذكر  حجة،

 )البحر   كتابه   في  الزركش ي  ذلك  نقل  كج،  وابن   الطبري،   الطيب   أبو  وحكاه  املوقعين(،  )أعالم

 املحيط(.

ا  االستصحاب  في  الحنفية  خالف  يعتبروا  لم  العلماء  هؤالء  تنبيه:
ً
  االستدالل   أصل  في  خالف

 في   به  ُيتمسك  أي   اإلبقاء،  في  ال  الدفع  في  حجة  االستصحاب  يرون  الحنفية  ألن  وذلك  به؛

 في   موافقون   الحنفية  فإذن  الشرعي،  الحكم  إثبات  أصل  في  ال  املزعوم  الدليل  على  االعتراض

   أن  فلو  االستصحاب،  حجية
ً

 ينقل   بدليل  واستدل  اإلباحة  واألصل  بأمر  عليهم  استدل  رجال
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 على   ويبقونه  يقبلونه  ال  الحنفية   فإن  ثبوته،  أو  داللته   في  صحيح  غير  الدليل  وهذا   اإلباحة  عن

  ُيقررون  الحنفية فإذن اإلثبات، في ال  الدفع في باالستصحاب يستدلون  فهم األصلية، البراءة

 تقدم   من  ذكر  لذا  االستصحاب،  معنى  في  العلماء  مع  يختلفون   كانوا  وإن  االستصحاب  حجية

 حجة.  االستصحاب أن على اإلجماع

  واملطلق   عمومه،  على  العام  بقاء  أي   النص،  استصحاب  الستصحاب:  من  الثاني  القسم

 كان   ما  ألفاظها،  جهة  من  باألدلة  االستدالل  إلى  راجع  االستصحاب  وهذا  ...إلخ،  إطالقه  على

 ذلك. غير  ...إلى إطالقه على فيبقى مطلًقا كان وما عمومه  لىع  فيبقى عاًما

 ملكه،   في  فهو  صيًدا  صاد  من  أن  على  العلماء  أجمع  اإلجماع،  استصحاب  الثالث:  القسم

 ُيمسك   أن  ملحرم  يجوز   ال  ألنه  ُيطلقه  أن  البد  أو  يده  في  الصيد  يبقى  أن  يجوز   هل   أحرم  إذا  لكن

 الصيد؟

  أن   وهو  واستصحبه،  باإلجماع  استدل  ملكه  في  يبقى  إنه  الق  فمن  قوالن،  املسألة  هذه  في

 وفرق   الصورة  تغيرت  قال:  ملكه  في  يبقى  ال  قال  ومن  يملكه،  فإنه  يده  في  ش يء  وقع  فيمن  األصل

  الصيد.   يصيد  ال  املحرم  أن  على  العلماء  أجمع  وقد  محرًما،  يكون   أال  وبين  محرًما  يكون   أن  بين

  صورة   ُيفهم  أن  أردت  املسألة  هذه  في  الترجيح  عن  يًداوبع  اإلجماع،  استصحاب  صورة  هي  هذه

 االستصحاب. 

  القسم  وكذا  قوالن  فيه   والثاني  عليه،  مجمع  األول   ثالثة،  أقسام    االستصحاب  فإذن

 ذهب  كما  حجة،  ليس  اإلجماع  استصحاب  أن  -أعلم  وهللا-  العلم  أهل  أقوال  وأصح  الثالث،

 وذلك   وغيرهم؛  قدامة،  وابن  عقيل،  وابن  وذاني،الكل  الخطاب   وأبو  الحنبلي،  يعلى  أبو  هذا  إلى

 محرًما   يكن  لم  فإذا  محرًما،  يكون   أال  وبين  محرًما  الرجل  حال  بين  وفرق   تغيرت  الصورة  ألن

 وهكذا  تغيرت، الصورة فإن اإلحرام  حال في هذا ُيطرد  فال  الصيد، يمسك وأن يصيد أن  جاز

 املثال   عن  تغير  قد  البحث  محل  هو  الذي   فاملثال  اإلجماع،  استصحاب  أمثلة  في  ُيذكر  ما  كل  في

 وهللا -  حجة  اإلجماع  استصحاب  يكون   وال  فيه  باالستصحاب  ُيستدل  ال  فلذا  عليه  املجمع

 .-أعلم
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  تحصيل   االستصحاب  دليل  أن  )القواطع(  كتابه  في  السمعاني  املظفر  أبو  ذكر  هذا،  بعد

 وما  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ناب  كالمه   من  نحًوا  وذكر  األصلية،  البراءة  إلى  راجع  وأنه  حاصل

 أما تقدم، كما باإلجماع حجة األصلية البراءة هو الذي  االستصحاب أن  وذلك صحيح ذكراه

 بألفاظ   لالستدالل  وراجع  ورسوله  هللا  طاعة  في  الكثيرة  لألدلة  حجة  فهو  النص  استصحاب

 وهللا -  يحتاج  ال  فلذا  حجة،  ليس  اإلجماع  واستصحاب  ذلك،  وغير  منطوقها   في  النصوص

 يحتاج   وال  باإلجماع  األصلية  البراءة  على  يبقى  األمر  ُيقال:  وإنما  االستصحاب  بحث  إلى  -أعلم

 أن   فليذكر  بدليل  االستصحاب  ُيفرد  أن  أراد  ومن  باالستصحاب،  يتعلق   خاص  دليل  إلى

 باإلجماع   حجة  منفًيا،  واملنفي  ثابًتا  الثابت  يبقى  بأن  األصلية  البراءة  هو   الذي   االستصحاب

 وأن   حاصل  تحصيل  الثاني  القسم  أن  تقدم  كما  الصحيح  وعلى  فيه  ُمختلف  ذلك  عدا  وما

   وحقيقته.   االستصحاب  دليل  فهم  في  مفيد  السمعاني  املظفر  أبو  ذكره  وما  حجة.  ليس  الثالث

   مهمة:  فائدة
 وهذا  عليها،  مجمع  مسألة  من  االستفادة  وبين  اإلجماع  استصحاب  بين  فرق 

:  عليه  وأذكر   كثيًرا،  إليه  وُيحتاج  ودقيق  مهم  فرق 
ً

 املسجد  في  املضاعفة  في  العلماء  تنازع   مثاال

 لفظ   وجاء  قوالن،  فيه  كله؟  املكي  للحرم  شامل  أو  نفسه؟  باملسجد  خاص  هو   هل  الحرام،

 بأدلة   ُيستدل  ال  فإذن  كله،   الحرم  وعلى  نفسه  املسجد  على  القرآن  في  الحرام"  "املسجد

 أن   -أعلم  وهللا-  املسألة  هذه  في  الصواب  وإنما  كليهما،  لىع  إطالقه  جاء  ألنه  الحرام  املسجد

 الحرام   املسجد  أن  على  اإلجماع  حكى  حزم  ابن  أن  ذلك  أدلة   ومن  كله،  للحرم  شاملة  املضاعفة

ع  لو ضاعف  ال  الحرم  حدود  تجاوز   الذي   املكان  فإن   الحرم  حدود  تجاوز   حتى  واتسع  توس 
ُ
 فيه   ت

 كانت   لو  وإال  نفسه،  بالحرم  وإنما  باملسجد  خاصة  تليس  املضاعفة  أن  على  هذا  فدل  الصالة،

 الحرم،  حدود  خارج  املسجد  اتسع  إذا  حتى  الصالة  لُضوعفت  باملسجد  مرتبطة  املضاعفة

 وبين   اإلجماع  استصحاب  بين  ففرق   املسألة،  هذه  في  الترجيح  في  ُيفيد  اإلجماع  وهذا

 رى.أخ مسائل في منه ُيستفاد الذي  مسائل على باإلجماع االستدالل
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 حجة.  الستحسان :املائة بعد  العاشرة القاعدة

 دليل  في  والعلماء  والفقهاء،  األصوليون   ذكرها  التي  الشرعية  األدلة  من  االستحسان

 الحجة   ُيعرف  األقسام  هذه  وبمعرفة  ثالثة،  أقسام  على  وهو  وراد،  قابل  بين  ما  االستحسان

   حجة: ليس وما منه

ر  قدامة  ابن  هذا  ذكر  كما  لدليل،  نظائره  عن  بالحكم  العدول   األول:  القسم  أبو  وعبَّ

 ُيترك  هذا  فعلى  منه.   أرجح  لدليل   الدليل   ترك  مفاده:  بما  وقال  أشمل  بعبارة  السمعاني  املظفر

 وهكذا. للناسخ، واملنسوخ الخاص، للنص العام النص

  أنه   والزركش ي  السمعاني  عبارة  ظاهر  بل  األربعة،  املذاهب  عليه  املعنى  بهذا  سانواالستح

ِبُعوا﴿  وجل:  عز  هللا  قال  وقد  للدليل،  اتباع  ألنه  واضح  وهذا  أحد،  فيه  يخالف  لم ْحَسَن   َواتَّ
َ
 أ

ِزَل  َما
ْ
ن
ُ
ْم  أ

ُ
ْيك

َ
ْم  ِمْن  ِإل

ُ
ك ِ
 [. 55 ]الزمر: ﴾َرب 

 حجة   ليس  هذا  أن  على   والجمهور   بعقله،  حكًما  املجتهد  يستحسن  أن  الثاني:  القسم

سب
ُ
 حنيفة   ألبي  القول   هذا  نسبة   في  السمعاني  املظفر  أبو   ونازع  حجة،  أنه   حنيفة  ألبي  ون

ن والحنفية،  أحد.  به يقل لم أنه وبيَّ

  جمع   هذا  ذكر  وقد  عنه،  التعبير  يستطيع  ال  املجتهد  نفس  في  يقع  ش يء  الثالث:  القسم

 وقال   هوس.  هذا  الناظر(:  )روضة  كتابه  في  قدامة   ابن  قال  حتى  وردوه  العلم  أهل  من

ن  قطًعا.  باطل  هو  السمعاني:  كتابه   في  -تعالى  هللا  رحمه-  الشاطبي  القول   هذا  خطأ  وبيَّ

 )االعتصام(. 

  إلى  يرجع  واألول   مردودان،  والثالث  الثاني  القسم  فإن  االستحسان  دليل  في  ُدقق  إذا  فإذن

ن  لذا  الدليل،  اتباع  يسمى   دليل  يوجد  ال  أنه  -تعالى  هللا  رحمه-  السمعاني  ملظفرا  أبو  بيَّ

 وهو  صحيًحا  معنى  أراد  أثبته  من  لفظي،  خالف  ذلك  في  العلماء  خالف  وأن  باالستحسان،

 نفس  في  يقع  بش يء  أو  بالعقل  األدلة  رد  من  الباطلة  املعاني  أراد  نفاه  ومن  النص  ظاهر  اتباع

ن  االستحسان  دليل  في  ققدُ   فإذا  عنه،  ُيعبر  أن  يستطيع  ال  املجتهد  يسمى  دليل  يوجد  ال  أنه  يتبيَّ

 عنه،  التعبير  يستطيع  ال  نفسه   في  ش يء  يقع  أن  أو  بعقله  املجتهد  استحسان  وأن  باالستحسان
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 الراجح   بالدليل   العمل  وهو  األول   االستحسان  وإنما  استحساًنا،  يسمى  أن  يصح   ال  هذا  كل  أن

ِبُعوا﴿  تعالى:  كقوله  ورسوله  هللا  طاعة  يف  الكثيرة  األدلة  عليه  دلت  قد  املرجوح  دون  ْحَسَن   َواتَّ
َ
 أ

ِزَل   َما
ْ
ن
ُ
ْم   أ

ُ
ْيك

َ
ْم   ِمْن   ِإل

ُ
ك ِ
 يسمى   دليل  يوجد  ال  أنه   -أعلم  وهللا-  ُيعلم  فبهذا   [55  ]الزمر:  ﴾َرب 

 باالستحسان.

 أر  ولم  شرَّع"  فقد  استحسن  "من  قال:  أنه  الشافعي  عن  وغيرهم  الشافعية  يذكر  فائدة:

  قوله: أن إال حسنة عبارة  وهي ينقلونها، وأمثاله الغزالي رأيت  وإنما كتبه، أحد يف املقولة هذه

ن كما  الراء، بتشديد "شرَّع"  )التحبير(. كتابه في املرداوي  هذا بيَّ

 حجة.  قبلنا من  شرع :املائة بعد عشرة الحادية القاعدة

فهم  حتى  النزاع  محل  تحرير  ُيعلم  أن  ينبغي  قبلنا،  من  شرع  دليل  على   الكالم  قبل
ُ
  هذه   ت

  أمرين: إلى يرجع الدليل هذا في النزاع محل وتحرير املسألة،

 النقل   واسطة  كان  إذا  ال  أم  حجة  هو  هل  قبلنا  من  شرع  في  العلماء  يبحث  األول:  األمر 

 إسرائيليات   من  ُينقل  ما  النقل  واسطة  كان  إذا  أما   الصحيحة،  والسنة  الكتاب  قبلنا  من  لشرع

   ليس  هذا  فإن  ...إلخ،  األحبار  كعب  من  أو  عنهم  ينقل  عباس   ابن  كالم  من  أو  كالمهم  ومن
ً

 داخال

 )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  هذا  على  اإلجماع  حكى  وقد  لنا.  شرع    قبلنا  من  شرع  دليل  بحث  في

 )االقتضاء(. كتاب وفي الفتاوى(

 من  شرع  ُيخالف  ما  شرعنا  في  يوجد  أال  بشرط  لنا  شرع    قبلنا  من  شرح  بحث  الثاني:  األمر 

 ما  ُوجد  وإذا  مردود،  قبلنا  من  فشرع  ُيخالف  ما  ُوجد  إذا  قبلنا،  من  شرع  ُيوافق  ما  أو  قبلنا

 )التحبير(  في  واملرداوي   والزركش ي  قدامة  ابن  هذا  ذكر  وقد  شرعنا،  في  ما   على  فالعمدة  ُيوافق

 وآخرون. 

  أصحاب   أكثر  هذا  إلى   ذهب  كما  حجة  قبلنا  من  شرع  أن  -أعلم  وهللا-  لينالقو   وأصح

 عامة   وقول   األئمة  أكثر  قول   هو  )اإلخنائية(:  كتابه  في  تيمية  ابن  قال  بل  األربعة،  املذاهب

 ذكرها،   تقدم  التي  بالقيود  السلف  وعامة  األئمة  أكثر  به  يقول   قبلنا  من  شرع  فإذن  السلف.

  منها: كثيرة، لنا شرع ناقبل من شرع  أن على واألدلة
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ِئَك ﴿  تعالى:  قوله  األول:  الدليل
َ
ْول
ُ
ِذيَن   أ

َّ
ُ   َهَدى   ال

َّ
ِبُهَداُهْم   ّللا

َ
َتِدهِ   ف

ْ
 وجه   [90  ]األنعام:  ﴾اق

 قبلنا. بمن نقتدي  أن أمرنا هللا أن الداللة:

ْم   َوَمْن ﴿  تعالى:  قال  الثاني:  الدليل
َ
ْم   ل

ُ
نَزَل   ِبَما  َيْحك

َ
ُ   أ

َّ
ِئَك   ّللا

َ
ْول
ُ
أ
َ
اِفُروَن   ُهْم   ف

َ
ك
ْ
  ]املائدة:   ﴾ال

 هو   النقل  وواسطة  واإلنجيل  التوراة  في  وُوجد  ش يء  شرعنا  في  يوجد  لم  إذا   الداللة:  وجه  [44

 هللا.  أنزل  مما ألنه به نعمل فإننا شرعنا

ا﴿  تعالى:  قوله  الثالث:  الدليل َنا  ِإنَّ
ْ
نَزل

َ
   أ

َ
ْوَراة ور    ُهًدى   ِفيَها  التَّ

ُ
ُم   َون

ُ
وَن   ِبَها  َيْحك ِبي  ِذيَن   النَّ

َّ
 ال

ُموا
َ
ْسل

َ
 يحكمون   موس ى  بعد  جاءوا  ممن  النبيين   أن   أخبر  هللا  أن  الداللة:  وجه  [44  ]املائدة:  ﴾أ

 بالتوراة.

 من »  قال:  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  أن  أنس  عن  ومسلم  البخاري   أخرج  الرابع:   الدليل

ِقمْ ﴿  تعالى:  قوله  وقرأ  «، ذلك  إال  لها  ةكفار   ال  ذكرها،  إذا  فليصلها  نسيها   أو  صالة  عن  نام
َ
 َوأ

 
َ
الة ِري   الصَّ

ْ
-   النبي   بها  واستدل  موس ى  على  نزلت  اآلية  هذه  أن  الداللة:   وجه  [14  ]طه:  ﴾ِلِذك

 . -وسلم عليه هللا  لىص

هُ   َوَوَهْبَنا﴿  تعالى:  قوله  الخامس:  الدليل
َ
ِئَك ﴿  قوله:  إلى  ...  ﴾َوَيْعُقوَب   ِإْسَحَق   ل

َ
ْول
ُ
ِذيَن   أ

َّ
  ال

ُ   َهَدى 
َّ

ِبُهَداُهْم   ّللا
َ
َتِدهِ   ف

ْ
 فقال:   ص  سورة  في  السجدة  عن  عباس  ابن  ُسئل  [90-84  ]األنعام:  ﴾اق

 وجه   البخاري.   أخرجه  فسجدناها.  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  وسجدها  داود،  سجدها

 شرعنا   في  ُوجد  إنه   ال:يق  قد   كان  وإن  -السالم  عليه-  داود  بفعل  استدل  عباس  ابن  أن  الداللة:

 حجة. ألنه إال داود فعل ذكر ما قطًعا عباس ابن لكن ذلك على يدل ما

  ما  وكل  السابقة،  وباألدلة  تقدم  الذي   النزاع  محل  بتحرير  لنا  شرع    قبلنا  من  شرع  فإذن

 الكتاب  خالف  النقل  واسطة  أن  وجدت  فيها  دققت   إذا  ذلك  خالف  على  األدلة  من   ُيذكر

 التي   األدلة   نم  كثير  في  كثيًرا  استفاد  األمر  هذا  ضبط  ومن  النزاع،  مورد  خارج  أنها  أو  والسنة

 مورد   خارج  هي  مسائل  على  قبلنا  من  شرع  بدليل  يستدل  العلماء  من  كثيًرا   لكن    إليها،  ُيحتاج

 مسائل  يوجد  كان  وإن  تقدم،  ما  خالف  النقل  واسطة  كان  أو  إثباتها  الشرع  في  جاء  إما  النزاع،

 النزاع  مورد  خارج  مسائل  على  العلماء  به  يستدل  ما   أكثر  لكن   قبلنا  من  شرع  من  بها  ُيستدل
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 ما   أكثر  لكن  أمثلة  هناك  يوجد  كان  وإن  العلماء  استدالالت  من  كثير  في  كثيًرا  هذا  تأملت  وقد

  يقال   وقد  بها،  االستدالل  يصح   ال  مواضع  في  به  يريدون   إنما  قبلنا  كان  من  شرع  في  العلماء  يورد

 الكتاب   النقل  واسطة  كان  إذا  السيما  االعتماد  ال  االعتضاد  باب   من  مواضع  في  أوردوه  إنهم

 والسنة.

  قبلنا: من شرع على صحيحين مثالين وأذكر

ا،   يذبح  أن   نفسه  ذبح  نذر  من  جعل  عباس  ابن  أن  الرزاق  عبد  عند  ثبت  األول:  املثال
ً
  كبش

   أن  لو  يعني
ً

ا،  يذبح  لكنه  بنذره  ُيوفي  أن  يجوز   فال   نفسه  يذبح  أن  نذر  رجال
ً
 تعالى:   لقوله  كبش

َدْيَناهُ ﴿
َ
  فإن   قبلنا   من  شرع  في  جاء  بما  عباس  ابن  استدل  [ 107  ]الصافات:  ﴾َعِظيم    ِبِذْبح    َوف

مر  ملا  -السالم  عليه-  إبراهيم
ُ
ا،  عليه  هللا  أنزل   إسماعيل  ابنه  بذبح  أ

ً
  استدالل   في  والعمدة  كبش

 قبلنا. من شرع في جاء ما على عباس ابن

ْن ﴿  تعالى:  لقوله  هذا  حرمة  األصل  الكافر،  الحاكم  عند  والية  املسلم  تولي  الثاني:  املثال
َ
  َول

ُ   َيْجَعَل 
َّ

اِفِريَن   ّللا
َ
ك
ْ
ى  ِلل

َ
ْؤِمِنيَن   َعل

ُ ْ
   امل

ً
 من  هذا  مثل  الشريعة  أجازت  لكن  [141  ]النساء:  ﴾َسِبيال

 لم   إذا  أما  له،  يجوز   فإنه  راجحة  مصلحة  املسلم  وجود  في  كان  فإذا  الراجحة،  املصلحة  باب

 - تيمية  ابن  بهذا  استدل  وقد-  ذلك  على  األدلة  ومن  له،  يجوز   فال  راجحة  مصلحة  فيه  يوجد

 عليه -   يوسف  وجود  لكن  كافر،  وهو  امللك  حكم  في  كان  فإنه  -السالم  عليه-  يوسف  فعل

 ذلك. وغير اإلسالمي للدين الناس ودعوة العدل إقامة من عظيمة مصلحة فيه كان -السالم

 لنا.  شرع   قبلنا من شرع مسألة على مثاالن هذانف

 حجة.  الستصالح :املائة بعد عشرة  الثانية القاعدة

 باالستصالح،  قدامة  وابن  الخوارزمي  سماه  وقد  املرسلة،  باملصالح  االستصالح  ويسمى

 على   كالم  وللعلماء  الشائع،  وهو  املرسلة  باملصالح  أيًضا  يسمى  أنه  الفقهاء  عند  واشتهر

م وقد املرسلة املصالح   ثالثة: أقسام إلى املصالح العلماء قسَّ
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  هذه   باعتبار  ومعين  خاص  دليل  الشريعة  في  جاء  التي  وهي  املعتبرة،  املصالح  األول:  القسم

 وغيرهما. والغزالي قدامة ابن هذا ذكر املصلحة،

لغاة،  املصالح  الثاني:  القسم
ُ
   خالفت  ما  وهي  امل

ً
  هذا   ذكر  الشرع،  في  خاًصا  أو  معيًنا  دليال

 الكتاب   من  نًصا  خالف  قد  ألنه  باإلجماع  مردود  القسم  وهذا  وغيرهما.  قدامة  وابن  الغزالي

 والسنة.

  معين   وال  خاص  دليل  يرد  لم  إذا  وهي  البحث،  محل  وهي  املرسلة،  املصالح  الثالث:  القسم

 هذا  ذكر  وقد   العامة،  واملعاني  العامة  األدلة  عليها  دلت  وإنما  إلغائها،  في  وال  مصلحة  اعتبار  في

 لعلماء،ا  كالم  محل  هو  القسم  وهذا  الشريعة.  ُيالئم  مما  وقال:  والشاطبي  قدامة  وابن  الغزالي

 قول   وهذا  حجة،  أنه  القولين  وأصح  قولين،  على  املرسلة  املصالح  في  العلماء  تنازع  وقد

 هذا  على  أن  العيد  دقيق  وابن  والقرافي  القرطبي  حكى  بل  وأحمد،  والشافعي  ومالك  الحنفية

 األربعة. املذاهب

  منها: املرسلة املصالح حجية على األدلة دلت وقد

 لكن   ذلك،  على  اإلجماع  القرافي  منه  وقريب  العيد  دقيق  ابن  كىح  اإلجماع،  األول:  الدليل

 فإذن   أحمد،  ثم  مالك  هو  ذلك  في  املذاهب  أوسع  وأن  تنزيله  في  يتنازعون   العلماء  أن  بينوا

 الدليل. أصل في ال تنزيله في العلماء بين الخالف

 وضع  فقد  ة،املرسل  املصالح   دليل  استعملوا  -عنهم   هللا  رض ي-  الصحابة  أن  الثاني:  الدليل

 في   يرد  لم  مصلحة  فهي  املرسلة،  املصالح  ذلك  في  والعمدة  السجون،  -عنه  هللا  رض ي-   عمر

 املرسلة. املصلحة باب من عمر فعلها وإنما باإلثبات وال باملنع دليل ذاتها

 كثيًرا. الخطأ فيه ويحصل كثيًرا إليه وُيحتاج للغاية مهم املرسلة املصلحة ودليل

  بينهما الفرق  ُيضبط  أن البد لذلك والبدعة، املرسلة املصلحة بين  تداخل يحصل فائدة: 

ن  وقد  العلم،  دقيق  من  بينهما  فرق ال  ضبط  فإن  هللا   رحمه-  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  هذا  بيَّ

-  ذكر  ومما  بأوضح،  الكالم  فيه  وبسط  )االقتضاء(  كتابه  وفي  الفتاوى(  )مجموع  في  كما  -تعالى
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 ما   ومنها  مقبول   هو   ما  املصالح  من   لكن  ملصلحة  إال  شيًئا  يفعل  أحد  ال  أنه  -تعالى  هللا  رحمه

حدثة والبدعة املرسلة املصالح بين التفريق فطريق مردود، هو
ُ
   يلي: ما إلى ُينظر أن امل

:
ً

  هللا  صلى-   النبي  عهد في موجوًدا  كان  الفعل  لهذا  املقتض ي  هل  الفعل،  لهذا  املقتض ي   أول

 الكرام؟  وصحابته -وسلم عليه

 الذي   هذا  من  الكرام  وصحابته  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  يمنع  مانع  كهنا  كان  هل  ثانًيا:

 مصلحة؟  إنه ُيقال

 ليس   فقطًعا   يمنعهم  مانع   وال  موجوًدا  لفعله  املقتض ي  فكان  األمران  هذان  ُوجد  فإذا

 وجود   مع  يفعلوه  لم  فلما  إليه،  الناس  وأسرع  أسبق  لكانوا  مصلحة  كان  لو  ألنه  مصلحة؛

 محدثة.  بدعة أنه على دلَّ  انعامل وانتفاء املقتض ي

 في  موجوًدا  املقتض ي  يكن  لم  القرآن  كجمع  زمانهم  في  موجود  غير  املقتض ي  كان  لو  لكن

 وسلم  عليه  هللا  لىص   بوجوده  القرآن   ذهاب  ُيخش ى  ال  ألنه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عهد

تل  مات  ملا  لكن
ُ
 فجمع   املقتض ي،  فتغير  ذهابه،   خشية  بجمعه  عمر   أشار  السبعون   القراء  وق

 تغير. املقتض ي ألن مرسلة مصلحة هذا مثل في القرآن

 مكبرات  في  واملحاضرات  الدروس  إلقاء  أو  املسجالت  في  الدروس  تسجيل  هذا  ومثل

  صلى -   النبي  عهد  في   موجوًدا  كان  زمننا   في  املقتض ي  ...إلخ،  الصوت  مكبرات  في   األذان  أو  الصوت

 عال   كلما  ألنه  هذا،  بمثل  هللا  دين  ُيبينوا  أن   يحبون   إنهمف  صحابته،  وعهد   -وسلم  عليه  هللا

 في   ُيخترع  لم  أنه  وهو  ذلك  من   يمنعهم  مانع  يوجد  كان  لكن  أجًرا،  أكثر  كان  املؤذن  صوت

 يمنعهم.  كان مانًعا هناك ألن بدعة ُيعد ال هذا مثل فعل  أن ُيعلم فبهذا زمانهم،

 بين  ُيفرق   أن  وقوته  هللا   بحول   استطاع  هذا  ضبط  ومن  هذا  مثل  في  ُيدقق  أن  فالبد

 أهل   عند  البدع  فإن  الوسائل  في  البدع  تكون   متى  يعرف  وأن  املحدثة  والبدع  املرسلة  املصالح

 والغايات. الوسائل في تكون  السنة
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ه   تيمية  ابن  أن  إال   ليست   العباد  ذنوب  إن  :-تعالى  هللا  رحمه-  فقال  للغاية  مهم  أمر  على  نبَّ

ا
ً
 أصبح   اليوم  الناس  إن  قائل:  يقول   فقد  هللا،  إلى  يرجعوا  أن  العباد  ُيؤمر  نماوإ  لإلحداث  ُمسوغ

 وأمثالها؟ اإلسالمية األناشيد لهم فلنضع بالقرآن يتأثرون وال قلوب قسوة عندهم

تح  لو  وإال  الدين،  ُيغير  أن  ال  هللا  إلى  يرجعوا  أن  العباد  على  يجب  فيقال:
ُ
 الدين   تغيير  باب  ف

 دين   إلى  يرجعوا  أن  الناس  ُيؤمر  وإنما  الناس،  أحوال  وتغير  الزمان  ض يُم   مع  هللا  دين  النتهى

 هللا.

ة. الذرائع سد  دليل :املائة بعد عشرة الثالثة القاعدة  ُحجَّ

  على   تنزيله  في  أكثر  فقه  إلى  ثم  تصوره  في  فقه  إلى  ويحتاج  للغاية  مهم  دليل  الذرائع  سد  دليل

  أي   الذرائع:  سد  بدليل  واملراد  الوقائع،  على  تنزيله  في  كثير  خالف  العلماء  بين  ويحصل  الوقائع،

وصلة  الوسائل  سد
ُ
 إطالقه  الفقهاء  اصطالح  في  اشتهر  وقد  تيمية:  ابن  يقول   املحرم،  إلى  امل

وصلة الذريعة على
ُ
 املحرم.  إلى املوصل ي:أ  الذرائع" "سد العلماء: قال إذا يعني للمحرم. امل

   الجملة: حيث من ثالثة أقسام الذرائع وسد

 في  بئر  حفر  كمنع  يقيًنا،  الذريعة  إلى  يؤدي   ما   وهو  إجماًعا،  سده  يجب  ما  األول:  القسم

 طريق

  بيع   كمنع  نادًرا،  إال  الذريعة  إلى  ُيؤدي   ال  ما  وهو  إجماًعا،  سده  يصح  ال  ما  الثاني:  القسم

 وهذا   خمًرا  يتخذها  من  يوجد  قد  أنه  لسبب  هكذا  فُيمنع  خمًرا،  هايتخذ  من  هناك  ألن  العنب

 ضعيف.   احتمال

  فيه  ويدخل  هذا،  في  العلماء  تنازع  وقد  السابقين،  القسمين  من  ليس  ما  الثالث:  القسم

 وغالًبا.  كثيًرا للذريعة يؤدي  ما

 في   طبيالشا  وتبعه  الفصول(،  )تنقيح  كتابه  في   القرافي  قرره  ما  ملخص  هو  ذكره  تقدم  وما

 )املوافقات(. كتابه
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 وأحمد،  مالك  اإلمام  أكثر  الذريعة  سد  في  شدد  وقد  الثالث،  القسم  في  متنازعون   والعلماء

ل  الجملة،  حيث  من  وهذا  من  أشد  ومالك  والشافعي،  حنيفة  أبو  الجملة حيث  من  أكثر  وسهَّ

   األربعة  املذاهب  علماء  وأكثر  - تعالى  هللا  رحمه-  أحمد
ً

 اشُتهر   لذا  حنيفة،  بوأ  هو  هذا  في  تساهال

حلل  نكاح  ذلك  ومن  الحيل،  أجازوا  أنهم  الحنفية  عن  واشُتهر   الرأي   أهل  أنهم
ُ
 أجمع   الذي   امل

 حرمته.  على الصحابة

  دلت   وقد  يعرفها،  وأن  يفهمها  أن  العلم   لطالب  املهم  من  مجملة  أمور   هذه  أن  فاملقصود

 بطالن   في  الدليل  )بيان  كتابه  في  يةتيم  ابن  األدلة  هذه  ذكر  أكثر  وقد  الذرائع،  سد  على  األدلة

،  ثالثين  من  أكثر  ذكر  حتى  التحليل(
ً

 وزادها  املعاد(  )زاد  كتابه  في   القيم  ابن  هذا  ذكر  ثم  دليال

.  وتسعين تسعة إلى أوصلها أن إلى
ً

 دليال

   الذرائع: سد  وجوب على األدلة ومن

وا  َوالتعالى﴿  قوله  :األول   الدليل ُسب 
َ
ِذيَن   ت

َّ
ِ   ُدوِن   ْن مِ   َيْدُعوَن   ال

َّ
وا  ّللا َيُسب 

َ
َ   ف

َّ
   ّللا

ً
ْيرِ   َعْدوا

َ
 ِبغ

م  
ْ
 ُعلم  إذا  ُيحرم  السب  هذا  لكن  جائز  املشركين  آلهة   سب  الداللة:  وجه  [108  ]األنعام:  ﴾ِعل

 وتعالى.  سبحانه ربنا لسب سبًبا سيكون  أنه

 في  -عنه  هللا  رض ي-  عباس  ابن  عن  ثبت  كما  العينة،  بيع  الشريعة  حرمت  :الثاني  الدليل

 الشريعة. فحرمته للربا ذريعة العينة فبيع املدونة،

 عملية  تطبيقات  الذرائع  سد  ولدليل   الذريعة،  سد  وجوب  على  األدلة  من  ذلك  غير  إلى

 نادًرا   الحرام  إلى  ُيؤدي   ما  منه  واالختالط  والنساء،  الرجال  بين  االختالط  حكم  منها  ةمهم  فقهية

 والعلماء   فيه،  التفصيل  من  فالبد  غالًبا،  للحرام  ؤدي يُ   ما  ومنه  كثيًرا،  للحرام  ُيؤدي   ما  ومنه

 وال   غالًبا  أو  كثيًرا  املحرم  إلى  ُيؤدي   الذي   االختالط  إال  يريدون   فال  محرم.  االختالط  إن  قالوا  إذا

   إن  لعالم:  قيل  فلو  االختالط،  مطلق  به  يريدون 
ً

 وأخوه،   زوجته  ومعه  بسيارته  سيسافر  رجال

ا؟  فيه  أن  مع  السفر  هذا  يجوز   فهل
ً
 زوجة  ألن  محرم  السفر  هذا  إن  عالم  يقول   فال  اختالط

ا،  هذا   في  وألن  معه  أخيه
ً
 للحرام   يؤدي   ما  فيريدون   االختالط  العلماء  ذكر  إذا   وإنما  اختالط

 كثيًرا. أو غالًبا
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  أو   غالًبا  الحرام  إلى  يؤدي   ما  به   وأرادوا  االختالط  بحرمة  األربعة  املذاهب  علماء  صرَّح  وقد

 )الطرق   كتابه  في  القيم  وابن  )االستقامة(،  كتابه  في  تيمية  ابن   حرمته  على  نصَّ   وقد  كثيًرا،

ن  الحكمية(  بسبب   والدين  الدنيا  في  الفساد  من  كثير  بل  البالء،  من  لكثير  سبب  أنه  وبيَّ

 االختالط   في  البحث  فإذن  االختالط،  حرمة  على  اإلجماع  العلماء  بعض  وذكر  بل  االختالط،

 الِطوال،   بالساعات  العمل  في  للرجل  مخالطة  املرأة  تكون   كأن  كثيًرا  للحرام  يؤدي   الذي 

  يؤدي   مما  ذلك  غير  إلى  العمل،  بحجة  ذلك  وغير وتقارب  مضاحكة  من تساهل  بينهم  ويحصل

 غالًبا.  أو كثيًرا للمحرم

 حرمة  في   ُينازعون   والشهوات  الشبهات  أصحاب  بعض  فإن  هذا  مثل   ُيفقه  أن   فينبغي

 االختالط  أصل أن شك  ال  فيقال: - وسلم عليه  هللا  صلى -  النبي  هدع في  ُوجد قد بأنه االختالط

 كما   غالًبا  أو  كثيًرا  املحرم  إلى  يؤدي   الذي   االختالط  في  البحث  وإنما  يوجد،  يزال  وال  ُوجد  قد

 الشهوات  أصحاب  من  مفسد  كل  على  الطريق  ُيقطع   حتى  هذا  ُيعرف  أن  فالبد  بيانه،  تقدم

 والشبهات.

شدد  والشريعة
ُ
  ألن  والشرك؛  والتوحيد  والشهوات   باألموال  املتعلقة   والذرائع  سائلالو   في  ت

شدد  فلذا   الشريعة  في  خطير  الشرك  وألن  للمال،  وتميل  النساء  مع  للشهوات  تميل  النفوس
ُ
 ت

شدد  ال  ما  فيه  الشريعة
ُ
 يجوز   قبلنا  من  شرع  في  كان  أنه  العالية  أبو  ذكر   ومما  غيره،  في  ت

وَن َيْعَم ﴿  تعالى:  قال   كما  التماثيل
ُ
هُ   ل

َ
اءُ   َما  ل

َ
َماِثيَل   َمَحاِريَب   ِمْن   َيش

َ
َجَواِب   َوِجَفان    َوت

ْ
ال
َ
 ]سبأ:  ﴾ك

شدد فالشريعة ُمنع،  فقد شرعنا في أما [13
ُ
 الشرك.  إلى املوصلة الذرائع في ت

  القرافي   ذكر  وقد  األدلة  عليه  دلت  وقد  معتبر  دليل  الذرائع  سد  دليل  أن  تقدم:  ما  فخالصة

 تقدم. كما ثالثة أقسام أنه

 الشريعة. في حجة  الُعرف :املائة بعد عشرة الرابعة القاعدة

  يحتاجون   مما  دنياهم  في  الناس  اعتاده  ما  وهو  العرف  على  والفقهاء  األصوليون   تكلم  وقد

  على   متفقة  املذاهب  أن  الفصول(  )تنقيح  كتابه  في  القرافي  ذكر  ومما  ،تيمية  ابن  قاله  كما  إليه

  منها: أدلة العرف حجية على دل وقد بالعرف، االحتجاج
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ْو   ِبَمْعُروف    إْمَساك  ﴿َ  تعالى:  قوله   :األول   الدليل
َ
ْسِريح    أ

َ
 فقد   [ 229  ]البقرة:  ﴾ِبِإْحَسان    ت

 العرف. إلى اإلمساك أرجع

اَن   َوَمْن ﴿  تعالى:  قوله  :الثاني   الدليل
َ
   ك

ً
ِقيرا

َ
ْل   ف

ُ
ك
ْ
َيأ
ْ
ل
َ
ْعُروِف   ف

َ ْ
 األكل  فأرجع  [6  ]النساء:  ﴾ِبامل

 العرف.  إلى

ْوَسِط   ِمْن ﴿  تعالى:  قوله  :الثالث  الدليل
َ
ِعُموَن   َما  أ

ْ
ط

ُ
ْم   ت

ُ
ْهِليك

َ
  وتحديد  [89  ]املائدة:  ﴾أ

 العرف. إلى يرجع الوسط

  سفيان   أبي  امرأة  هند  أن  -عنها   هللا  رض ي-  عائشة  عن  ومسلم  البخاري   أخرج  :الرابع  الدليل

،  ويكفي  يكفيني  ما  املال  من  يعطيني  ال  شحيح  رجل    سفيان  أبا   إن  قالت:  جناح   عليَّ   فهل  بنيَّ

 العرف.  إلى هفأرجع «باملعروف  يكفيك ما وبنيك أنِت  خذي » قال: سًرا؟ ماله من آخذ أن

  دليل  يعرف  لم  ومن  إليه،  ماسة  والحاجة  كثيًرا  إليه  ويحتاج  مهم  دليل  العرف  ودليل

 الناس   أعراف  يعرف  لم  من   أن  -تعالى  هللا  رحمه-   القيم  ابن  ذكر  ومما  كثيًرا،  يضر  فقد  العرف

جز  لم
ُ
 والبد   كبير   فساد  ذلك   على  يترتب  ألنه  املوقعين(؛  )أعالم  كتابه  في  هذا  ذكر  الفتوى،  له  ت

عرف  أن
ُ
عرف  وأن  الناس  أعراف  ت

ُ
 والنذور   كاأليمان  العرف  إلى  الشريعة  أرجعتها  التي  املسائل  ت

 ذلك. ونحو

 هذا  واستغل  واملكان،  الزمان  بتغير  تتغير  الفتوى   أن  ذكر  العلماء  عند  يكثر  مسألة:

 ةثابت  وليست   متغيرة  وأنها  الشريعة  في  التشكيك   محاولة  في  والشبهات  الشهوات  أصحاب

توا  إنما  وهؤالء  ذلك،  غير  ...إلى  ومتناقضة
ُ
 قاعدة   فإن  وإال  قلوبهم،  في  مرض  أو  جهلهم  من  أ

   واملكان  الزمان  بتغير  الفتوى   تغير
 
  البد   لكن  ومكان،  زمان  لكل  صالحة  الشريعة  أن  على  دالة

تصور،  أن
ُ
 كتابه   في  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  عظيم  بكالم  القاعدة  هذه  على  تكلم  وممن  ت

 )املوافقات(.  كتابه في الشاطبي عليها تكلم وممن ذلك، في الكالم وبسط املوقعين( )أعالم

  حيث   من  وذلك  واملكان  الزمان  بتغير  تتغير  الفتوى   إن  :-أعلم  وهللا-  ُيقال  أن  ذلك  وخالصة

  حالين: إلى يرجع الجملة
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   فاألصل  االضطرار،  حال  األولى:  الحال
ً

  فإنه   ذلك  إلى  اضطر  من  لكن  امليتة،  حرمة  مثال

 وأصبح   حاله  تغيرت  هذا  ومثل  والحال،  واملكان  الزمان  بتغير  الفتوى   تغير  باب  من  له  ُيجاز

جزيت مضطًرا
ُ
 له. فأ

  منها: أسباب إلى يرجع وهذا االختيار، حال الثانية: الحال

  مكان   إلى  مكان  ومن  زمان  إلى  زمان  من  يتغير  العرف  فإن  العرف،  :األول   السبب

 اللحم   أن  عرفهم  وفي  لحًما  آكل  أال  حلفت  قائل:  قال  فلو  تتغير،  وألفاظهم  الناس  واستعماالت

   أن  لو  لكن  الدجاج.  لحم  تأكل  أن  يجوز   ويقول:  املفتي  فُيفتي  الدجاج،  لحم  يشمل  ال
ً

 آخر   رجال

 تأكل  ال   املفتي:  لقال  الدجاج  يشمل  اللحم  أن  عرفهم   في  آخر  مكان   في  لكن  نفسه  الزمان  في

 العرف. ألجل املكان لتغير الفتوى  فتغيرت تحنث. أن عليك فيجب أكلت وإذا الدجاج لحم

 األصل  حيث  من  محرًما  الحكم   يكون   فقد  الراجحة،  للمصلحة  الحال  تغير  :الثاني  السبب

 كان   ما  أنه  -عنه  هللا  رض ي-   عمر  عن  جاء  كما  الحكم،  فيتغير  راجحة  مصلحة  تعرض  لكن

 فراعى  ويكفر،  فيرتد  العدو  إلى  السارق   يهرب  أن  خشية  الحرب  بأرض  السارق   يد  يقطع

 . -عنه هللا رض ي - ذلك في املصلحة

  تغير   وهي  املهمة  املسألة  هذه  لُتفهم  ملخًصا  هذا  ذكرت  وإنما  يطول   هذا  على  والكالم

 واملكان.  الزمان بتغير الفتوى 

  العمل   من  مانًعا  ليس  األدلة  بين  التعارض  :املائة  بعد  عشرة  الخامسة  القاعدة

له  ما  على  بالدليل  العمل  وجوب  األصل  وإل   -ذكرها  يأتي-  أحوال  في   إل   بالدليل  أهل  أصَّ

 العلم. 

  بعضها: إلى أشير مهمات به ويتعلق األدلة، بين التعارض مبحث ُيفهم أن ينبغي

  الشريعة   تكون   أن  هذا  من  يلزم  ألنه  قطعيين  بين  يكون   ال  التعارض  أن  األولى:  املهمة

 باإلجماع  وهذا   والداللة،  الثبوت  في  قطعيين  بين  التعارض  يكون   فال  ومتناقضة،  متعارضة

 العلم. أهل من غيرهما وذكره )الكوكب(، رحوش )التحبير(، في حكاه كما
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  ...إلخ،  واملقيد  واملطلق  والخاص  كالعام  وجزئي  كلي  بين  يكون   قد  التعارض  الثانية:  املهمة

 . -تعالى  هللا شاء إن- بيانه سيأتي كما الشريعة في كثير وهذا

 أن  يصح  فال  ثبوتهما،  من  ُيتحقق  أن  بعد  إال  نصين   بين  التعارض  ُيبحث  ال  الثالثة:  املهمة

 صحيح. واآلخر ضعيف  وأحدهما تعارًضا النصين بين إن ُيقال:

 الشريعة  فإن  الحال،  واقع  في  ال  املجتهد  نظر  في  األدلة  بين  التعارض  أن  الرابعة:  املهمة

ْو ﴿   وجل:  عز  قال  كما  تعارض  بينها  وليس  عليم  حكيم  من
َ
اَن   َول

َ
ْيرِ   ِعْنِد   ِمْن   ك

َ
ِ   غ

َّ
َوَجُدوا  ّللا
َ
 ِفيِه   ل

تِ 
ْ
 اخ

ً
  الفا

ً
ِثيرا

َ
 تيمية  وابن خزيمة وابن والخالل وأحمد الشافعي هذا ذكر كما [82 ]النساء: ﴾ك

 العلم.  أهل من وغيرهم )املوافقات( في والشاطبي )الهدي( في القيم وابن )املسودة( في

  فبمجرد   والثبوت،  القوة  في  يتساويا  أن  املتعارضين  النصين  في  ُيشترط  ال  الخامسة:  املهمة

 للجمع   فُيسعى  متعارضين  نصين  بتعامل   معها  ُيتعامل  فإنه  الثبوت  قوة  في  تفاوتا  ولو   ًتاثاب  كونه

 .-تعالى  هللا شاء إن- بيانه سيأتي ما على الترجيح  إلى ثم النسخ، إلى  ذلك بعد ثم بينهما،

  وأصح   األدلة؟  هذه  مع  التعامل  فكيف  دليالن  تعارض  إذا  فيما  العلماء  اختلف  مسألة: 

  الجمع   ُيمكن  لم  فإن  فبه  الجمع  أمكن  فإن  األدلة،  بين  بالجمع  ُيبتدأ  أنه  -أعلم  وهللا-  األقوال

 للترجيح،  فُينتقل  واملتأخر  املتقدم  ُيعلم  لم  فإن  النسخ،  إلى  ُينتقل  فإنه  واملتأخر  املتقدم  وُعلم

 ذهب   وقد  املسألة،  هذه  في  الصواب  هو  وهذا  ُيتوقف،  فإنه  الترجيح  من  يتمكن  لم  فإن

 ذلك   بعد  ثم  بالجمع،  ُيبتدأ  بل  الحنفية  قاله  كما  بالنسخ  ُيبتدأ  ال  أنه  إلى  العلم  أهل  جماهير

 إذا   بالنسخ  ُيقال  أن  -أعلم  وهللا-  واألظهر  الترجيح،  أو  بالنسخ  ُيقال  هل  الجمهور   هؤالء  تنازع

 هللا  رحمه-  الشافعي  اإلمام  هذا  إلى  ذهب  وقد  الترجيح،  إلى  ُينتقل  ثم  املتأخر  من  املتقدم  ُعلم

 في   الشيرازي   إسحاق  أبو  هذا   ورجح   الشافعية  قول   وهو   الحديث(  )اختالف  كتابه  في  -عالىت

 أبو  قرره  كما  الحنابلة  القول   هذا  إلى  وذهب  مسلم،  على  شرحه  في  والنووي   )التبصرة(  كتابه

 الفصول(. )تنقيح شرح في القرافي ذكره كما املالكية قول  ظاهر وهو )العدة( كتابه في يعلى

  إلى   ُينتقل  يتمكن  لم  فإن  النسخ  إلى  ُينتقل  يتمكن  لم  فإن  األدلة  بين  بالجمع  ملُيع  ابتداء

 وذلك   الحنفية  قرره  الذي   بالنسخ  القول   على  مقدم  فهو  باألدلة  بالعمل  القول   أما  الترجيح،
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 لكن  أمكن،   إذا  أحدهما  إهمال  من  أولى  بالدليلين  فالعمل  باألدلة  بالعمل  أمرت  الشريعة  أن

 باألحدث  نعمل  أننا  وذلك  النسخ،  إلى  ُينتقل  فإنه  املتأخر  من  املتقدم  لموعُ   يمكن  لم  إذا

 لآلخر   وترك  بدليل  عمل  كليهما  أن  وجد  والترجيح  النسخ  في  تأمل  من  أن  هذا  ويوضح  ،فاألحدث

رك  النسخ  أن  إال
ُ
رك  الترجيح  أما  للزمان  ت

ُ
 أن   لعلمنا  أولى  للزمان  والترك  خارجية،  ملرجحات  فت

لغي الجديدة باألحكام تأتي الشريعة
ُ
 قديمة. أحكاًما وت

  اآلخر   دون   بدليل  عمل  فيها  النتيجة  أن  باعتبار  الترجيح  من   نوع   النسخ  أن  هذا   يؤكد  ثم

 املعنى. حيث من

   الترجيح  ألن  وهو:  الترجيح  على  النسخ  بتقديم  القول   وألخص
 
 مرجحات  عن  بحث

  فهو النسخ أما خارجية،
 
رجح في دليل عن بحث

ُ
 بيانه. تقدم اكم نفسه امل

ص  وقد  وأقسامه،  التعارض  أنواع  على  العلماء  تكلم  قد  مسألة:
 
 مفيًدا  تلخيًصا  ذلك  لخ

 ما   وسألخص  األصول(  علم  من  )األصول   كتابه  في  العثيمين  صالح  بن  محمد  العالمة  شيخنا

  أقسام: الجملة حيث من والتعارض أخرى، أمثلة وأذكر ذكره

   أنواع: هذا وتحت عام،  مع عام  تعارض :األول  القسم

  عدوى   ال»  كحديث:   به  ُيعمل  فإنه  بينها  الجمع  أمكن  فإذا  بينها،  الجمع  يمكن  األول:  النوع

 عن  ومسلم البخاري  ماأخرجه والحديثان «،ُمِصح على  ممرض ُيورد ال» حديث:  مع «طيرة وال

 على   عدوى   ال  قالت  الشريعة  إن  يقال:  بأن   بينهما  الجمع  يمكن  فإنه  -عنه  هللا  رض ي-  هريرة  أبي

  نفسه في ُمعد   املرض أن عتقديُ  بأن الجاهلية أهل طريقة
ً

 هللا. دون  من  استقالال

 إلى   ُينتقل  هذا  مثل  ففي   املتأخر،  من  املتقدم  معرفة  مع  الجمع  يمكن  ال  الثاني:  النوع

رض  ملا  ثم  واجًبا  كان  فقد  عاشوراء  كصوم  النسخ،
ُ
  البخاري   في  كما  وجوبه  سقط   رمضان  ف

 . -عنها  هللا رض ي- عائشة عن

  الترجيح،   إلى  ُينتقل  فهنا   للتاريخ،  بالنظر  املتأخر   من  املتقدم  ُيعلم  أال   الثالث:  النوع

 قال:  أو  ذكره  يمس  الرجل  في  علي  بن  طلق  كحديث  خارجية،  مرجحات  إلى  بالنظر   والترجيح
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 أخرجه  «.منك  بضعة  هو  إنما »  :-وسلم  عليه  هللا  صلى-   فقال  الصالة،  في  ذكره  يمس  الرجل

 بثبوت   القول   على  «،فليتوضأ  ذكره  مسَّ   من»  قال:   صفوان  بنت  بسرة  حديث  وفي  الخمسة،

 زيادة عنده  ألن   ُمقدم  «فليتوضأ  ذكره  مسَّ   من»   حديث:  بأن  بينهما  ُيجمع  فإنه األول   الحديث

- تعالى  هللا  رحمهم-  أحمد  واإلمام  الشافعي  التأصيل  هذا  قرر   كما  األصل  عن  ناقل  أنه   أي   علم،

. 

   أنواع: وهذا خاص، مع خاص تعارض  :الثاني القسم

  اإلحرام   تكبيرة  في  اليدين  رفع  صفة  في  األدلة  كاختالف  ينهما،ب  الجمع  يمكن  األول:  النوع

 عمر   ابن  حديث  وفي  األذنين.  فروع  قال:  حويرث  بن   مالك  حديث  ففي  منه،  والرفع  والركوع

 أصح   على  تارة  وهذا  تارة  هذا   ُيفعل  ُيقال:  بأن  بينهما  فُيجمع  منكبيه.  بهما  ُيحاذي   حتى  قال:

 األقوال. 

َها   َيا﴿  تعالى:  كقوله  املتأخر،  من  املتقدم  معرفة  مع  بينهما  الجمع  يمكن  ال  الثاني:  النوع ي 
َ
 أ

ِبي   ا  النَّ َنا  ِإنَّ
ْ
ل
َ
ْحل

َ
َك   أ

َ
ْزَواَجَك   ل

َ
 عليه   الزواج  تحريم  األخرى   اآلية  في  ذكر  ثم  [50  ]األحزاب:  اآلية  ﴾...أ

َك  َيِحل   ال﴿ آيتين: بعد وذلك
َ
َساءُ  ل ِ

 
 ها.قبل التي لآلية ناسخة اآلية فهذه [52 ]األحزاب: ﴾الن

  النبي   أن  ومسلم  البخاري   في  ثبت  كما  النصين  بين  ُيرجح  أن  وهو  الترجيح،  لثالث:ا  وعالن

 أنه  اآلخر   الحديث  في  وثبت  حالل،  وهو  -عنها  هللا  رض ي-  ميمونة  تزوج  - وسلم  عليه  هللا  صلى-

حوا  هذا  العلماء  فبحث  محرم،  وهو  تزوجها رجحات  حالل  وهو   تزوجها  أنه  ورجَّ
ُ
 ذكرها  كثيرة  مل

 )الهدي(.  كتابه في القيم وابن )العمدة( شرح في يميةت ابن اإلسالم شيخ

  الخاص   وُيقال  التخصيص  إلى  ُينتقل  هذا  ومثل  خاص،  مع  عام  تعارض  :الثالث  القسم

 للغاية.  كثيرة هذا وأمثلة العام، ُيخصص

 ثالث له  وهذا  وجه،  من  وأخص  وجه  من  أعم أحدهما نصين بين تعارض :الرابع القسم

  حاالت:
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ِذيَن ﴿  تعالى:  كقوله  باآلخر،  أحدهما  تخصيص  على  دليل  يقوم  أن  األولى:  الحال
َّ
 َوال

ْوَن 
َّ
ْم   ُيَتَوف

ُ
ُروَن   ِمْنك

َ
   َوَيذ

ً
ْزَواجا

َ
ْصَن   أ َربَّ

َ
نُفِسِهنَّ   َيت

َ
   ِبأ

َ
ْرَبَعة

َ
ُهر    أ

ْ
ش

َ
   أ

ً
را

ْ
  فهي   [234  ]البقرة:  ﴾َوَعش

ْوالُت ﴿  تعالى:  قوله  مع  متعارضة
ُ
ْحَماِل   َوأ

َ
ُهنَّ   األ

ُ
َجل

َ
ْن   أ

َ
ُهنَّ َحْم   َيَضْعَن   أ

َ
 فاآلية  [4  ]الطالق:  ﴾ل

ْوالُت ﴿  الثانية:   واآلية  وغيرها،  الحامل   في  عامة  األولى
ُ
ْحَماِل   َوأ

َ
ُهنَّ   األ

ُ
َجل

َ
ْن   أ

َ
ُهنَّ   َيَضْعَن   أ

َ
 ﴾ َحْمل

   كانت  إذا  املرأة  أن  على  الدليل  دل  لكن  وغيرها،  عنها  املتوفى  في  وعامة  الحامل  في  خاصة
ً

 حامال

 هذه  في  االجتهاد  فقطع  دليل  دل  هنا  فإذن  البخاري،  صحيح   في  كما  عدتها   انتهت  ووضعت

 املسألة.

 يحتاج  فهنا  باآلخر،  أحدهما   عموم  تخصيص  ترجيح  على  دليل  يقوم  الأ  الثانية:  الحال

 ذوات   أن  ذلك  في  ُيقال  ما   وأرجح  النهي،  أوقات  في  املسجد  تحية  كصالة  خارجي،  مرجح  إلى

فعل  األسباب
ُ
ع  أنها  كثيرة  بأدلة  ثبت  ألنه  النهي  أوقات  في  ت

ُ
 تحية   في  ُيقال  ذلك  فمثل  لتف

 املسجد. 

 حصل  التي  الجهة  في  ُيتوقف  هذا  مثل  ففي  مرجح،  يوجد  وال  دليل  يقوم  الأ   الثالثة:  الحال

 تعارض. فيها ليس التي بالجهة وُيعمل التعارض فيها

 أما   الحال،  واقع  في  ال   املجتهد  نظر  في  فهو  بالتوقف  املسائل  هذه  أمثال  في  ُيقال  ما  وكل

 تعارض.  ألدلةا بين ليس فإنه الحال واقع

 األمة.  على كفاية فرُض  اإلفتاء :املائة بعد عشرة  السادسة القاعدة

 أن  في  املسألة  وبحث  العلم،  أهل  عند  قوالن  املسألة  وفي  الفتوى،  حكم  في  العلماء  تنازع

 
ً

   حاالن: لها املسألة هذه املستفتي؟ لهذا املفتي إجابة حكم فما مفتًيا، يسأل رجال

  جماعة   هذا  ذكر  عين،  فرض للمستفتي  املفتي  فإجابة  آخر،  مفت    يوجد  أال  :األولى  الحال

 كتابه   في  البغدادي   الخطيب  كالم  عليه  ويدل  الحنبلي،   عقيل  وابن  الحنبلي،  الخطاب  كأبي

 واملستفتي(،  املفتي  )صفة  كتابه  في  الحنابلة  من  حمدان  ابن  قول   وهو  واملتفقه(،  )الفقيه

 )املجموع(.  كتابه في والنووي  )املدخل(، كتابه في البيهقي وقول  )التحبير(، في واملرداوي 
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 وقد   عين،  فرض  وليس  كفاية  فرض  للمستفتي  املفتي  فإفتاء  غيره،  يوجد   أن  :الثانية  الحال

 فيه   وهذا  عين،  فرض  املفتي  إفتاء  أن  إلى  وذهب  اإليمان(  )شعب  كتابه  في  الحليمي  هذا   في  نازع

 ُسئل   من»  حديث:  أما  الفتوى،  يتدافعون   كانوا  -عنهم  هللا  رض ي-  الصحابة  أن  ثبت  فقد  نظر

 وقد   يصح،  وال  ضعيف  فالحديث  «القيامة  يوم  النار  نم  بلجام  هللا  ألجمه   فكتمه  علم  عن

 من   يسمع  لم  عطاء   أن  إال  هريرة  أبي  عن  عطاء  رواه   ما  الطرق   وأمثل  الصحابة  من  جمع  رواه

  أحمد:  قال  لذا  علي،  أبي  الحافظ   شيخه  عن  )املستدرك(  كتابه  في  الحاكم  نقله  كما  هريرة،  أبي

 )العلل(.  هكتاب في الجوزي  ابن نقله حديث.  هذا في يصح ال

  هذه   مثل  في  الفتوى   أن  الصواب   بل  نظر،  فيه  -تعالى  هللا  رحمه-  الحليمي   ذكره  ما  فإذن

 عين.  فرض  ال كفاية فرض  الحال

  هذه  نقل  وقد  الفتوى،  يتدافعون   كانوا  أنهم  -عنهم  هللا  رض ي-  الصحابة  عن  ثبت  فائدة:

 كتابه  في  والبيهقي  ملتفقه(،وا  )الفقيه كتابه  في  البغدادي   كالخطيب  العلم  أهل  من  جمع  اآلثار

 هللا   رض ي-  عازب   بن  البراء  أن  الخطيب  روى   ما  ذلك  ومن  العلم،  أهل  من   وغيرهما  )املدخل(،

 ويفتيه.  يكفيه أخاه أن ودَّ  أحدهم ُسئل إذا بدر  أهل من ثالثمائة أدركت قال: -عنه

 أحدهم   ئلُس   إذا  األنصار  من  ومائة  عشرين  أدركت  قال:  ليلى  أبي  ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن

 إليه.  رجع بهذا ابتدأ إذا السائل إن حتى السائل ردَّ 

 اآلثار   هذه  أن  إال  ُيفتوا،  أال  على  حريصين  كانوا  السلف  أن  على  تدل  كلها  اآلثار  فهذه

ن كما إجماع، وال نص فيها ليس التي املسائل على محمولة  )املدخل(،  كتابه في البيهقي هذا بيَّ

 ال   ما  ألن  إجماع؛  أو  نص  فيه  كان  ما  بخالف  يتدافعونه،  كانوا  إجماع  وال  نص   فيه  ليس  ما  لذا

 استنباط   فهو  كامليتة،  السلف:  قال  كما  واالجتهاد  االجتهاد،  إلى  يحتاج  إجماع  وال  فيه  نص

 مثل   في  يتكلموا  أال  حريصين  السلف  كان  لذلك  صاحبه،  فيه  ُيخطئ  قد  أدلة  على  مبني  عقلي

 بل  يفتون،  كانوا  وما  يجتهدون   كانوا  ما  الصحابة  أن  عنيي  ال  وهذا  القدم،  بهم   تزل   ال  حتى  هذا

 الناس   يحتاج  بما  يفتي  كان  منهم  وكثير  وإجماع  نص  فيه  بما  يفتون   كانوا  بل  يفتي  كان  من  منهم
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 هللا   وعبد  عمر،  بن  هللا  كعبد  وفاته  تأخرت  من  فتاوى   كثرت  لذا  فيه،  اجتهاد  من  البد  مما  إليه

 . -عنهم هللا رض ي - وأمثالهم العاص، بن مرو ع بن هللا وعبد وعائشة، عباس، بن

 العلم.  أهل ذكرها شروط للمفتي :املائة بعد عشرة السابعة القاعدة

  من   ومنهم  اختصره،  من  ومنهم  ذلك  بسط  من  ومنهم  املفتي،  شروط  العلم   أهل  ذكر  قد

ا ذكر
ً
  الشروط: هذه من تيسر ما وسأذكر بعض، إلى بعضها يرجع شروط

  ابن   الشرط  هذا  قرر   وقد  الكافر،  بهذا  فخرج  مسلًما،  املفتي  يكون   أن  األول:  الشرط

 واضح.  وهذا عليه، اإلجماع حكى حمدان  ابن إن بل حمدان، وابن والنووي، الصالح،

  يكون   أن  أي   واألصوليين:  الفقهاء  عند  مكلف  ومعنى  مكلًفا،   املفتي  يكون   أن  الثاني:   الشرط

 
ً

ا،  عاقال
ً
 حمدان   ابن  حكى  بل  حمدان،  وابن  والنووي،  الصالح،  ابن  الشرط  هذا  ذكر  وقد  بالغ

 واضح.  وهذا عليه، اإلجماع

،  املفتي  يكون   أن  الثالث:  الشرط
ً

  ابن  الشرط  هذا   ذكر وقد  فاسًقا،  يكون   أال  بمعنى   عدال

 حكى  بل  غيرهم،  وذكره  املحيط(،  )البحر  كتابه  في  والزركش ي  حمدان،  وابن  والنووي،  الصالح،

 وحكى   وأقره،  النووي   ونقله  ذلك،  على  اإلجماع  واملتفقه(  )الفقيه  كتابه  في  البغدادي   الخطيب

 عليه   يعتمد  ال  ومثله   به   ُيوثق  ال  فاسًقا  كان  لو   إنه ف  واضح   أيًضا   وهذا  حمدان،  ابن  اإلجماع

 إليه. ُيرجع وال الفتوى  في

ا  املفتي  يكون   أن  الرابع:  الشرط
ً
ا  يكن  لم  إذا  أنه  وذلك  مجتهًدا،  يكون   وأن  عامل

ً
  فليس  عامل

 من   ومنهم  العلم،  أهل   من  جمع  الشرط  هذا   ذكر  وقد  يعطيه،  ال  الش يء  وفاقد  يفتي،  أن  له

ر  من  ومنهم  يًها،فق  يكون   بأن  عبر ر  من  ومنهم  مجتهًدا،  يكون   بأن  عبَّ ا،  يكون   بأن  عبَّ
ً
 ذكر   كما  عامل

 )الفقيه   كتابه  في  البغدادي   والخطيب  املفتي(،  )صفة  كتابه  في  حمدان  ابن  الشرط  هذا

 ُيقلد  أن  يجوز   ال  أنه  قدامة  ابن  وذكر  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة  وابن  واملتفقه(،

 )أعالم   كتابه  في  القيم  ابن  وذكر  بل  الجهال،  قول   إلى  أحد  يرجع  أن  يجوز   فال  إجماًعا،  الجاهل
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 عبد  ابن  حكى  وقد  جاهل،  املقلد  ألن  السلف؛  بإجماع   يجوز   ال  املقلد  استفتاء  أن  املوقعين(

 ُيستفتى.  ال فإنه كذلك كان فإذا جاهل، املقلد أن وفضله( العلم بيان )جامع كتابه في البر

 نظر  بال  مذهب  في  بوجه  أو  إليه  نسبة  بال  العلم  أهل  أحد  بقول   أفتى  ُسئل  إذا  من  فائدة:

 كتابه   في  املرداوي   عنه  نقله  فيما  الباجي  هذا  حكى   آثًما،  يكون   فإنه  اجتهاد  وال  ترجيح  وال

 الناس   يفتي  أن  ألحد  يصح  ال  فلذلك  املفتي(،  )آداب  كتابه  في  الصالح  ابن  وحكاه  )التحبير(،

 ابن  العالمة   قال  كذا،  باز  ابن   العالمة  قال  يقول:  غيره  يقلد   أن  أراد   إذا  وإنما  غيره،  يقلد  بأن

 لهم. ومقلد قولهم على  معتمد وهو ُيفتيهم أن ال ...إلخ. كذا عثيمين

 باإلجماع.  الفتوى  توحيد يجوز  ل  :املائة بعد عشرة الثامنة القاعدة

د  أن  ينبغي  أنه  وآخر  حين  بين  ما  وُيذكر  يشيع  مما  إن وحَّ
ُ
  معين   شخص  على  إما  الفتوى   ت

ن  وقد  إجماًعا،  يجوز   وال  محرم  كله  وهذا  معينة،  جهة  على  أو  هللا   رحمه-  تيمية  ابن  هذا  بيَّ

 عدم  على  يدل  ومما  حرمته،  على  اإلجماع  وحكى  الفتاوى(  )مجموع  من  مواضع  في  كما  -تعالى

 جهة  على  الفتوى   وحدوا  ما  واألحكم  واألعلم  األسلم  مذهبهم  الذين  السلف  أن  هذا  وازج

 من   يمنع  أن  األمر   فلولي  يفتي،  أن  أهل   هو   من   لكل  الفتوى   كانت  بل  معين،  رجل  على  أو  معينة

  ليس
ً

 األمر  ولولي معين، رجل بقول  الناس ُيلزم أن األمر لولي ليس  لكن يفتي،  أن للفتوى   أهال

ن  أن  أيًضا ِ
 أهل   على  ذلك  في  اعتمدوا  إذا   األمور   والة  مهام  من  هو  بل  املفتون،  هم  من  للناس  ُيبي 

 حكى  وقد  القول،  بهذا  ُيلزمهم  وأن  واحد  قول   على  الناس  يجمع  أن  األمر  لولي  ليس  لكن  العلم،

 التقوى   أهل  )إجماع  بعنوان:  لي  كتاب  في  هذا   فصلت  وقد  ،هذا  حرمة  على  اإلجماع  تيمية  ابن

 الكتاب.  ذاك إلى فليرجع املزيد أراد فمن الفتوى( توحيد مةحر  على

 الحج   في  يفتي  ال  أمية:  بني  من  السلطان  قول   مع  يتعارض  ذكره  تقدم  ما  أن  يظن  قد  تنبيه:

ا  هناك  ألن  بينهما  تعارض  وال  ،عطاء  إال
ً
 وبين   فالًنا  إال  الفتوى   من  السلطان  يمنع  أن  بين  فرق

 العلم. أهل من املعين فالن بقول  علمال أهل ومنهم الناس جميع يلزم أن
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  وجود  مع  املفضول   يسأل  أن  للعامي  يصح  :املائة  بعد  عشرة  التاسعة  القاعدة

 الفاضل. 

  هذا   ورجح  والحنابلة،  الشافعية  عند  القولين  أحد  وهو  واملالكية  الحنفية  هذا  ذكر  وقد

 فتيان،م  أو  عاملان  البلد  في  ُوجد   إذا  أنه  وذلك  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة  ابن  القول 

 املفضول   يسأل  أن  له  بل  األعلم،  يسأل  أن  العامي  على  يجب  فال  اآلخر،  من  أعلم  أحدهما

ح وقد األعلم، وجود  مع علًما  واألقل   ابن  ورجحه -تعالى  هللا رحمه- حجر ابن الحافظ هذا رجَّ

 هريرة   أبي   حديث   من  الشيخان  روى   بما  الحافظ  واستدل  الناظر(،  )روضة  كتابه  في  قدامة

 كان  ابني إن أحدهم: فقال  -وسلم عليه هللا  صلى-  لنبيا أتيا أعرابيين أن الجنهي خالد بن وزيد

 آخر   ...إلى  وكذا  كذا  ولدك  على  فقالوا  العلم  أهل  فسألت  بامرأته،  فزنا  هذا  عند  عسيًفا

 اعترفت   فإن  هذا  امرأة  إلى  أنيس  يا  واغِد »  :-وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  قال   آخره  وفي  الحديث،

 «.فارجمها

 هللا   صلى-  النبي  دون   هم  قطًعا  أقواًما  سأال  األعرابيين  ذين ه   أن  الحديث  هذا   من   والشاهد

 كانوا   ولو   دوني   هم  من  سألت  ملاذا  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النبي  عليه  ُينكر  ولم  -وسلم  عليه

 املفضول   سؤال  أن  على  هذا  فدل  ذلك،  على  أقره  بل  موجود؟  وأنا   تسألهم  فكيف  العلم،  أهل

 شائًعا   كان   هذا  إن  فقال:  قدامة  ابن  ذكره  ثان    ليلد  وهناك  شرًعا،   جائز  الفاضل   وجود  مع

 إجماع   وهو  )الكوكب(:  شرح  في  النجار  ابن  ثم  قدامة  ابن  قال  حتى  والسلف،  الصحابة  عند

 الفاضل.  وجود مع املفضول  يسألون  كانوا أنهم أي  عنهم.

 املفتين. أقوال تتعارض إذا العامي موقف :املائة بعد شرونالع القاعدة

  هذا   في  ُيقال  ما  وأصح  موقفه،  في  العلماء  تنازع  فقد  املفتين  أقوال  العامي  عند  تعارض  إذا

 من  بدافع  وإنما  التشهي،  بدافع  يختار  أن  مخير  أنه  معنى  وليس  مخير،  العامي  أن  -أعلم  وهللا-

  قرائن   له  ظهرت  فإن  له،  تظهر  قد  بقرائن  الصواب  إلى  أقرب  أنه  نفسه  وتطمئن   ظنه  على  يغلب

 املفضول  قول  يأخذ أن للعامي  يصح فال السابقة، القاعدة في مطرد أيًضا وهذا بها، فليعمل
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 الفاضل،  على املفضول   تقديم على  تدل غيرها أو  بقرائن وإنما التشهي، بدافع الفاضل ويدع

 ذلك. غير إلى ه،قول  فيأخذ  الفاضل دون  املفضول  يجد قد أو

  تطمئن   بما  يتخير  هذا  مثل  في  فإنه  العامي،  عند  مفتيان  يتعارض  أن  فهي  القاعدة  هذه  أما

 أال   ُيعلم   أن  املهم  ومن   املسألة،  هذه  في  األصوب  هو  أحدهما  أن  على  القرائن  وبدالئل   نفسه

 ذاني،الكلو   الخطاب  وأبو  يعلى،  أبو  القاض ي  القول   هذا  إلى  ذهب  وقد  التشهي،  دافعه  يكون 

 .-تعالى  هللا رحمه- أحمد اإلمام قول  ظاهر وهو  تيمية، ابن واملجد

 وقف   إذا  أفتاه  من  قول   يترك  أن  للعامي  يصح  :املائة  بعد  والعشرون  الواحدة  القاعدة

 به.  وثق  وقد غيره قول  على

  من   بقول   العامي  عمل  وسواء  املوقعين(،  )أعالم  كتابه   في  القيم  ابن  اإلمام  هذا  قرر   وقد

 أن   للعامي  ظهر  ما  متى  كليهما   في  أن  وذكر  القيم  ابن  بينهما  يفرق   فلم  يعمل،  لم  أو  استفتاه

 لك وذ   به؛   ُيلزم  وال  األول   قول   يترك أن  له  فإن  إليه،  نفسه واطمأنت  أصوب  اآلخر  العالم  قول 

 أو   بقوله  عمل  سواء  استفتاه،  من  بقول   يلتزم  أن  العامي  على  ُيوجب  ما  الشريعة  في  ليس  أنه

 به.  يعمل لم

ا  مذهًبا  يلتزم  أن  العامي   يلزم  ل   :املائة  بعد  والعشرون  الثانية  القاعدة
ً
  من   معين

 األربعة.  املذاهب

 ونصر  ألحمد،  الحنابلة  بعض  وعزاه  والزركش ي  النووي   قال  وبه  الشافعي  عند  قول   وهذا

 القيم  ابن  وصف  بل  املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  -تعالى  هللا  رحمه-  القيم  ابن  بقوة  القول   هذا

 ذلك،   يفعلون   كانوا  ما  لفالس  وأن  الرابع،  القرن   في  حصلت  بدعة  هذه  بأن  معين  مذهب  التزام

 يصح   ُيقال  بل  يدعه،  أن  وال  معيًنا  مذهًبا  يلتزم  بأن  العامي  غير  أو  عامي  ُيلزم  أن  يصح  ال  لذا

 هذا  على  يتفقه  وإنما  الفتوى،  وعند  التعبد  عند  يلتزمه  ال  لكن  مذهب  على  يتفقه  أن  أراد  ملن

 رجل   بين   وفرق   وتعالى،  سبحانه  هللا  مراد  ومعرفة  الفقه  فهم  إلى  يصل  طريقه  وعن  املذهب

 كتب   ويجعل  هللا  مراد  ملعرفة  طريًقا  املذهب  يجعل  وإنما  له  يتعصب  وال  مذهب  على  يتفقه

 ال  مذهًبا  يلتزم  رجل  وبين  ذلك،  وغير  وتعليالتهم  أدلتهم  في  وينظر  للمسائل،  كالفهرس  الفقه
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ا  الرجل  كان  سواء  الرابع  القرن   بدع  من  هذا  فإن  املذهب،  هذا  عن  يخرج
ً
 عامًيا،   كان  أو  عامل

ن كما  . -تعالى هللا رحمه- القيم ابن العالمة هذا بيَّ

 واجًبا.  يكون  وقد مستحب  الجتهاد :املائة بعد والعشرون الثالثة القاعدة

 درجة  إلى  تصل  وقد  عظيمة  عبادة  وهو  مستحب،  أهله  من  االجتهاد  أن  ُيعلم  أن  ينبغي

ن  كما  الوجوب   وأبي   العاص  بن  عمرو   عن  ومسلم  البخاري   أخرج  وغيره،  القيم  ابن  هذا  بيَّ

 ثم  فاجتهد  الحاكم  حكم  إذا»  قال:  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   النبي  أن  - عنه   هللا  رض ي-  هريرة

 شرعي،   بمطل  االجتهاد  فإذن   «،واحد  أجر  فله  فأخطأ   اجتهد  ثم  حكم  وإذا  أجران،  فله  أصاب

 االجتهاد. بأدوات العارفين أهله من يكون  إنما وهو

 محدثة.  بدعة الجتهاد باب إغالقب القول  :املائة بعد والعشرون الرابعة القاعدة

قفل  قد  االجتهاد  باب  أن  ُيرددون   أنهم  قرون  من  املتأخرين  عند  اشتهر  قد
ُ
غلق،  أ

ُ
  فال   وأ

 قد  املطلق  املجتهد  وأن  املطلق،  املجتهد  إال  االجتهاد  يصح   ال  أنه  بحجة  أحد  يجتهد  أن  يصح

 يجتهد. أن ألحد يصح فال كذلك كان فإذا بعيدة، قرون من انتهى

   أوجه: من ومردود باطل القول  وهذا

 وتدعو  أمًرا  تستحب  أن  يمكن  وال  واستحبته،  تهاداالج  إلى  دعت  الشريعة  أن  :األول   الوجه

 وغير   الناس،  لكثرة  يوم  بعد   يوًما  تقع   واملسائل  ائعالوق  زالت  وال  وانتهى،  انغلق  قد  وهو  إليه

 ذلك.

  قد   االجتهاد   إن   قيل  فإذا  اجتهاد،  هو  بابه  انغلق  قد  االجتهاد  بأن  القول   أن  :الثاني  الوجه

  باطل القول  هذا فإذن جتهاد؟اال  باب ويغلقون  يجتهدون  فكيف  انقطع
ً

 الدور  منه ويلزم عقال

. باطل  هو الذي 
ً

 عقال

ا   ليس  االجتهاد  أن  وذلك  عليه؛  دليل  وال  ُمحدث  القول   هذا  أن  :الثالث  الوجه
ً
  مرتبط

أ  الذي   االجتهاد  األربعة  املذاهب  باتفاق  هناك  بل  املطلق،  باملجتهد ء   إلى  يذهبون   فهم  يتجزَّ  تجز 
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 دليل  فبأي   به،  وُيعمل  اجتهاده  ويصح  املطلق  االجتهاد  درجة  يبلغ  لم  من  هديجت  وقد  االجتهاد،

 يجتهد؟  أن له يجوز  ال هذا مثل بأن ُيقال

ا  اشترطوا  حتى  أخطاء  في  األصوليين  من  املتأخرون  وقع  هذا  على  وبناءً 
ً
  ال   االجتهاد  في  شروط

 عبد   بن  محمد  إلسالما  كشيخ  املحققين  من  جمع  قاله  كما  عمر  وال  بكر  أبي  في  ال  توجد  تكاد

 العلم. أهل من وغيره الصنعاني وذكره الوهاب،

 بل   شرًعا،  تجوز   ل   الجتهاد  شروط  في  املبالغة  :املائة  بعد  والعشرون  الخامسة  القاعدة

 عنه.  ُيرجع أن يجب خطأ هو 

  ليس   ملن  يصح   وال  اجتهاد،  آلة  عنده  كانت   إذا  إال  يجتهد  أن  ألحد  يصح  ال  أنه  ُيعلم  أن  ينبغي

تح  لو فإنه  يجتهد،  أن  كذلك
ُ
   ليس  من  وولجه  الباب  ف

ً
  على   والقول   فوض ى  تصبح  فإنها  له  أهال

 يجوز   ال  املقابل  وفي  عالم،  وال  عاقل  بهذا  يقول   وال   الشريعة  في  يجوز   ال  ما  وهذا  علم،  بغير   هللا

 تقدم   كما  الشروط  في  بالغوا  حتى  إليها  حاجة  ال  شروط  فيه  ُيشترط  وأن  االجتهاد  في  شدديُ   أن

 وتعالى،   سبحانه  هللا  مراد  إلى  الوصول   في  الجهد  لبذل  طريق  االجتهاد  أن  ُيعلم  أن  وينبغي  ذكره،

 عليها.  املجمع املسائل في يكون  وال فيها املختلف املسائل في يكون  إنما وهو

  األزمان   ففي  زمن،  إلى  زمن  من  يختلف  وهذا  ُيسلك،   فإنه  الطريق  هذا  إلى   يؤدي   ما   كل  فإذن

   السنة  جمع  كان  األولى
ً

 يجمع   حتى  العلماء  يالزم  وأن  كثيًرا  يرحل  أن  إلى  العالم  يحتاج  لذا  قليال

 وهذه   وأكثر،  أكثر  هان  زمننا  في  ثم  السنة،  وُجمعت  األمر  هذا  هان  فقد  ذلك  بعد  أما  السنة،

 محمد  العالمة  هذا  على  تكلم   وقد  العلم،  هللا  يسر  الهمم  ضعفت  إذا  أنه   هوو   إلهية،  لحكمة

ال﴿  تعالى:  قوله  تفسير  عند  البيان(  )أضواء  تفسيره  في   -تعالى   هللا  رحمه-  الشنقيطي  األمين
َ
ف
َ
 أ

ُروَن  ُقْرآَن   َيَتَدبَّ
ْ
مْ   ال

َ
ى  أ

َ
وب    َعل

ُ
ل
ُ
َها  ق

ُ
َفال

ْ
ق
َ
ْد ﴿  تعالى:  بقوله  واستدل  [24  ]محمد:  ﴾أ

َ
ق
َ
ا   َول

َ
ْرن  َيسَّ

ُقْرآَن 
ْ
رِ   ال

ْ
ك ِ
 
َهْل   ِللذ

َ
ِكر    ِمْن   ف

 قد   االجتهاد  فإن  االجتهاد،  ذلك  في  ويدخل  قال:  [17  ]القمر:  ﴾ُمدَّ

  املجتهد يكون   أن البد أنه الشك املاضية، األزمان من بكثير أكثر زمننا في ُيسر
ً

ا  مستدال
ً
 وعارف

 والبد   املاضية،  األزمان  في  تتيسر  لم  ما  الزمن  هذا  في  وُيسرت  ُجمعت  قد  واألحاديث  باألحاديث،

ا  يكون   أن  للمجتهد
ً
 ميسر،   الحمد  وهلل  وهذا  اجتهاده،  في  إليه  يحتاج  الذي   النحو  و  للغة  عارف
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 القيم   ابن  تكلم  وملا  إليها،  ُيحتاج  ال  كثيرة  أشياء  وذكروا  األصوليين   من  كثير  فيه  بالغ  ما  بخالف 

ن  قهالف  وأصول   اللغة  تعلم  على  -تعالى   هللا  رحمه-  في   إليه  ُيحتاج  ما  إال  ذلك  من  ُيتعلم  ال  أنه  بيَّ

 به. الناس ُيلزم فال ذلك عدا  وما شرًعا مطلوب هذا مثل وأن الفقه،

 هذا  فصلت  وقد  االجتهاد،  شروط  في  ُيبالغ  وأال   ُيعرف  وأن  هذا  مثل  ُيفقه  أن  ينبغي  فإذن

 . -تعالى هللا رحمه- الشنقيطي األمين محمد للعالمة )اإلقليد(  شرح في علمية دورة في

لزمة الجتهاد شروط من  :املائة بعد والعشرون السادسة القاعدة
ُ
   يلي: ما  للمجتهد امل

ا  يكون   أن  األول:  الشرط
ً
  هذا   ذكر  كما  مجتهد،  لكل  أساس  شرط  وهذا  الفقه،  ألصول   عامل

 الفحول(،   )إرشاد  في  والشوكاني  )القواطع(،  كتابه  في  والسمعاني  )املحصول(،  كتابه   في  الرازي 

 الشرط   هذا  وذكر  الفقه،  أصول   علم  املجتهد  على  )الواضح(  كتابه  في  عقيل  ابن  وأوجب

 لكل   أساس  شرط  أنه  شك   ال  وهذا  )التحبير(،  في   واملرداوي   املحيط(،  )البحر  في  الزركش ي

  على   أؤكد  لكن  الفقه،  أصول   بعلم  عالم  غير  وهو  مجتهًدا  الرجل  يكون   أن  يتصور   فال  مجتهد،

 الفقه   أصول   وعلم  النظري،  ال  العملي  الفقه  أصول   بعلم  املراد  أن  وهو  كثيًرا  ذكره  سبق  ما

دخل  فقد  الكالمي،  ال  العملي
ُ
دخلت  الكالم  علم  الفقه  أصول   علم  في  أ

ُ
 النظرية  املسائل  فيه  وأ

 املوقعين(.  )أعالم كتابه في -تعالى هللا رحمه-  القيم ابن هذال أشار وقد إليها، حاجة ال التي

ر  وقد  والنحو،  اللغة معرفة  الثاني:  الشرط
ُ
  يكاد   ال  حتى  الشرط،  لهذا  األصوليين  ذكر  كث

 الطوفي   ذكر  وقد  الشرط،  بهذا  وأتى  إال  املجتهد  شروط  على  تكلم  األصول   كتب  من  كتاب  يخلو

 الشرط  هذا  في  مبالغة  حصلت  فقد  -تعالى  هللا  حمهر -  وصدق  الشرط،  هذا  في  ُبولغ  قد  أنه

ا  واشترطوا
ً
-   القيم  ابن  أن  تقدم  لذا  مبالغة،  فيها  بل  إليها،  ُيحتاج  ال  والنحو  اللغة  في  شروط

 ال فلذا  االستنباط، وفي الفقه أصول  علم في إليه ُيحتاج ما إال ُيشترط  ال أنه -تعالى  هللا رحمه

 ، الفقه   أصول   كتب  في  ُيذكر  ما  ًراكثي  وهذا  إليه،  ُيحتاج  ما  إال  الفقه  وأصول   النحو  من  ُيشترط

 على   زاد وإذا  كبير،  حد  إلى  لكفاه  الندى(،  و)قطر  كاآلجرومية  النحو  في كتًبا   الطالب  درس  ولو

 يمكن   يفوته  وما   هذا،  استوعب  قد  سيكون   فإنه  )األلفية(  على  عقيل  ابن  شرح  درس  بأن  ذلك

 .-أعلم وهللا- يستدركه أن له
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  األدلة،   من  الفقه  استخراج  على  يساعده  وفهم  عقل  عنده  يكون   أن  الثالث:  الشرط

 والبرماوي،   )الرسالة(،   كتابه   في  الشافعي  هذا  ذكر  وقد  فهم،   ومن  ُيساعده  عقل  من  فالبد

 يتعامل   أن  يستطيع  فهم صاحب يكن  لم  فإذا  الغزالي،  عن )التحبير(  كتابه  في  املرداوي   ونقله

 االجتهاد. له يتيسر لم منها ط يستنب وأن األدلة مع

   باألدلة  ُيحيط   بأن  والنظر  البحث  في  وجهده  وسعه  ُيفرغ  أن  الرابع:  الشرط
ً
  يغلب   إحاطة

 كما  العلم  أهل  بأقوال  ُيحيط  أن  وكذلك  الشافعي،  هذا  ذكر  كما  بها،  أحاط  قد  أنه  الظن  على

 من   أكثر  الزمن  ذاه  في  تيسر   قد  الحمد  وهلل  وهذا  )الرسالة(،  كتابه  في  الشافعي  هذا  ذكر

 الكتب   بعد  للغاية  ُيسرت  قد  األمور   من  كثير  لذا  هذا،  على  الكالم  تقدم  كما  السابقة،  األزمان

 فقد  اإللكترونية،  املكتبات  وجود  بعد   سهولة  األمر  زاد   ثم   الزمن،  هذا  في  وانتشارها  املصنفة

 وتعالى. سبحانه باهلل واالستعانة واالجتهاد الجد بقي وإنما السهولة غاية األمر سهلت

أ.  الجتهاد :املائة بعد والعشرون السابعة القاعدة  يتجزَّ

أ   االجتهاد  أن  وهو  مهمة،  قاعدة  وهذه  العلم  وطالب  والفقيه  العالم  يكون   فقد  يتجزَّ

 الشريعة  في  مجتهًدا  يكون   أن  يلزم  وال  أقل،  أو  أكثر  أو  مسألة،  ألف  أو  مسألة  مائة  في  مجتهًدا

 أهل   أكثر  إلى  عزاه  وقد  األربعة،  املذاهب  علماء  قول   وهذا  مجتهًدا،  يكون   حتى  أكثرها  أو  كلها

 )التحبير(،  كتابه  في  واملرداوي   املحيط(  )البحر  كتابه   في  والزركش ي  القيم  وابن   تيمية  ابن  مالعل

  يلي: ما لذلك ويدل

 أو   الظن   بغلبة  هللا  مراد   له  وظهر  صحيًحا  اجتهاًدا  مسألة  في  اجتهد  من  أن  :األول   األمر

 - وسلم   عليه  هللا  صلى-  ورسوله  هللا  بطاعة  األمر  في  الكثيرة  لألدلة  يتركه  أن  له  يجز  فلم  بالقطع

 هللا   صلى-  نبيه  بطاعة  أمر  هللا  ألن  هذا؛  يترك  أن  له  يجوز   ال  الدليل  له  وظهر  اجتهد  من  فلذا

 بحال.  يجوز  ال ما هذا هذا؟ يترك برهان أو دليل وبأي   حق فبأي  -وسلم عليه

ِئ   االجتهاد  صحة  بعدم  القول   أن  : الثاني  األمر
 وذلك   االجتهاد،  باب  إغالق  حقيقته  املتجز 

 ضابط   ال  املطلق  االجتهاد  أهل  ثم  املطلق،  االجتهاد  أهل  من  يكون   حتى  مجتهًدا   الرجل  يكون   أال

 االجتهاد. باب إغالق هذا من فينتج سيأتي، كما منضبط لهم
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 اجتهاًدا  هناك  وأن  املطلق  االجتهاد  من   واملتأخرين  األصوليين  كالم  في  يكثر  ما  مهم:  تنبيه

ا،  له  يذكرونو   ...إلخ  مطلًقا
ً
 في   له   وجود  وال  األذهان  في   إال  له  وجود  ال  -أعلم وهللا-  فهذا   شروط

 ولم   باالجتهاد  األمر  من  الشرعية  األدلة  به  جاءت  ملا  مخالف  وهو  له  وجود  فال  والخارج،  الواقع

 أمور   وإنما  له،  ضابط  وال  له  وجود  ال  املطلق  املجتهد  العالم  تصور   فلذلك  باملطلق،   تقيده

 هذا،  مثل  على  ُيعول   أن  يصح   ال  فلذلك  بواقع،  وال  برهان  وال  دليل  بال  األصوليون   افترضها

 بتجزؤ   القول   وهو  اجتهاد  آلة  عنده  ويكون   إال  يجتهد  أن  ألحد  يصح  ال  ُيقال:  أن  املهم  وإنما

 بلغ   قد  الفالني  العالم  بأن  والقول   له،  وجود  ال   فهذا  املطلق  باالجتهاد  القول   أما  االجتهاد،

 .-أعلم وهللا- له ضابط ال أيًضا فهذا الفالني العالم دون  املطلق االجتهاد

  يفتي   أن  له فإن  جزئًيا  اجتهاًدا  مجتهًدا  كان من :املائة  بعد  والعشرون الثامنة  القاعدة

 الفتوى.  من يمنعه مانع ول 

  فمتى   املوقعين(،  )أعالم  كتابه  في  -تعالى   هللا  رحمه-  القيم  ابن  اإلمام  وبينه  هذا  حقق  وقد

 وال   به  وُيفتي  القول   بهذا  يعمل  فإنه  اجتهاد  آلة  وعنده   مسألة  في  هللا  حكم  ظنه  على  غلب  ما

 كما   بل  يفتي،  أن  متجزئ   اجتهاد  وهو  مقيد  اجتهاد  ذا  كان  ملن  يصح  فلذا  ذلك،  من  يمنعه  دليل

 املتأخرون.  األصوليون  يصوره بما مطلق مجتهد جديو  ال تقدم

 اجتهاده   فإن  اإلجماع  املجتهد  خالف  إذا  :املائة   بعد  والعشرون  التاسعة  القاعدة

 ومردود.  منقوض

 اإلجماع  خالف  متى  فإنه   ظنًيا،  أو  قطعًيا  إجماًعا  اإلجماع  كان  سواء  فيه،  شك  ال  وهذا

 فيها   التي  اإلجماعية  غير  املسائل   في  تكون   أن  إنما  االجتهاد  مواطن  ألن  اجتهاده؛  يصح  ال  فإنه

 معتبر.  وخالف نزاع

  الجتهاد   من  سبق  ما  ينقض  ل   فإنه  جتهدامل   رأي  تغير   إذا  :املائة  بعد   الثالثون   القاعدة

ا األمر  كان سواء  السابق،
ً
 بغيره. أو  بنفسه متعلق

ن   ثم  الوضوء،  ينقض  ال  الجزور  لحم  أكل  أن  وهو  بقول   وخرج  اجتهد  مجتهًدا  أن  فلو  تبيَّ

 عمل   ملا  بل  املاضية،   الصلوات  يقض ي  أن  ُيؤمر  ال  فإنه  الوضوء،  ينقض  أنه  ذلك  بعد  له
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ا  ليس  الذي   والقول   املعتبر  بالقول 
ً
 معذور،   فإنه  الظن  بغلبة  الدليل  من  له  ظهر  وبما   شاذ

 هذا   قرر   وقد  ُيعرف،  وأن  ُيفقه  أن  ينبغي  أمر  وهذا  بغيره،  يتعلق  أو  به  لقيتع  كان  سواء  وهذا

 وذكره   )الفروع(،  كتابه  في  هذا  ذكر  نفسه،  في  بالرجل  يتعلق  فيما  -تعالى   هللا  رحمه-  مفلح  ابن

 مفلح،  وابن  قدامة،  وابن  الكلوذاني،  الخطاب  كأبي  بغيره  يتعلق  فيما  العلم  أهل  من  جمع

 ذكره.  تقدم ملا وابالص هو وهذا والطوفي،

 له   يظهر   لم  إذا  غيره  ُيقلد  أن  للمجتهد  يجوز   :املائة  بعد  والثالثون   الواحدة  القاعدة

 بدليله.  الحق

   حاالن: له املجتهدين من لغيره املجتهد تقليد

 وهذا   غيره،  يقلد  أن  له  يجوز   ال  هذا  فمثل  والبرهان،  الدليل  له  يظهر   أن  :األولى  الحال 

 الفتاوى(،  )مجموع  في  كما  موضع  من  أكثر  في  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  حكاه  كما  باإلجماع

 بأن   مطالب  فهو  قول   له  ظهر  إذا  جتهدامل  ألن  وواضح  بدهي  وهذا  )التحبير(،  في  املرداوي   وذكره

 كان. من كائًنا أحد لقول  يدعه أن له يجوز  فال ورسوله، هلل طاعة بهذا يعمل

 إلى   ذهب  وقد  يقلد،  أن  له  فيجوز   املسألة  في   الصواب  للمجتهد  يظهر  أال  :الثانية  الحال

 وذلك  بلة،والحنا والشافعية واملالكية الحنفية بعض  قول  وهو وإسحاق وأحمد الثوري  هذا

وا﴿  يقول:  هللا  ألن
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ْهَل   ف

َ
رِ   أ

ْ
ك ِ
 
ْنُتْم   ِإْن   الذ

ُ
ُموَن   ال  ك

َ
ْعل

َ
 هذه   في  فاملجتهد  [43  ]النحل:  ﴾ت

 اآلية. هذه عموم في داخل وهو يعلم من فيسأل هللا، حكم  يعلم ال املعينة املسألة

 التعدد.  يقبل ل  واحد  الحق :املائة بعد والثالثون   الثانية القاعدة

  هذا،   على  مجمعون   والعلماء   التعدد،  يقبل  ال  واحد  الحق  فإن  للغاية،  واضح  أمر  وهذا

نت  التي  الكثيرة  ولألدلة  الشيخان:   روى   فيما  تقدم  كما  ُيخطئ،  وقد  يصيب  قد  املجتهد  أن  بيَّ

 وقوله  «، أجر  فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله   أصاب  ثم  فاجتهد  الحاكم  حكم  إذا»

نَّ ﴿  تعالى:
َ
ا  َوأ

َ
   ِصَراِطي  َهذ

ً
ِبُعوهُ   ُمْسَتِقيما اتَّ

َ
ِبُعوا  َوال  ف

َّ
ت
َ
ُبَل   ت َق   الس  َتَفرَّ

َ
ْم   ف

ُ
 ﴾َسِبيِلِه   َعْن   ِبك

 التعدد. يقبل ال واحد الحق القول  أن على يدل هذا [153 ]األنعام:
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  األجر   أجران،   فله  أصاب  إن  ألنه  أخطأ؛  أو  أصاب  سواء  اجتهاده  على  ُيثاب  العالم  لكن

 قرر   كما  النية  على  واحد  أجر  فله  أخطأ  وإن  النية،  حسن  على  والثاني  الحق  إصابة  في  األول 

 في   تيمية  وابن   وفضله(،  العلم  بيان  )جامع  كتابه  في  البر  عبد  ابن  وذكره  الشافعي  اإلمام  هذا

 غيره.   وفي الصحيح( )الجواب كتابه

  التعدد،   يقبل  ال  واحد  الحق  ألن  للحق  مصيًبا  ليس  لكنه  لألجر،  مصيب  مجتهد  كل  فلذلك

 إليه.  ُيتفطن أن ينبغي أمر وهذا

 بالجتهاد.  ُينقض ل  الجتهاد :املائة بعد والثالثون  الثالثة القاعدة

 يجتهدون   الصحابة  زال  فال  العلم،  أهل  من  غيرهم  قول   وهو  األربعة،  املذاهب  هذا  وعلى

 االجتهاد   ينقض  أن  أراد   ومن  باالجتهاد،  ُينقض  ال  االجتهاد  فإن  اآلخر،  اجتهاد  أحدهم  ينقض  وال

 األولين   لسبيل  مخالف  هو   ثم  برهان،  وال  بينة  وال   دليل  بال  تحكم  وفيه  مخطئ  فهو  باالجتهاد

 باالجتهاد. االجتهاد ينقضون  كانوا ما فإنهم

 ألهله.  جائز  التقليد :املائة بعد والثالثون  الرابعة القاعدة

 سيأتي،  كما  أصناف  على   ويحرم  ألصناف  يجوز   وهذا  دليل،  بال  الغير  قول   أخذ  هو  التقليد

وا﴿  يقول:  وهللا  وغيره،  البر  عبد  ابن  ذكره  كما  للعامي  باإلجماع  جائز  لكنه
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ْهَل   ف

َ
رِ   أ

ْ
ك ِ
 
 الذ

ْنُتْم  ِإْن 
ُ
ُموَن  ال ك

َ
ْعل

َ
 [. 43 ]النحل: ﴾ت

 ُيسبق   لم   بدعي  قول   في   وقع  فقد  هذا  قال  ومن  مطلًقا،  محرم  التقليد  أن  يظن   من  ويخطئ

 أقوام.  على ومحرم ألقوام جائز التقليد وإنما إليه،

 التقليد   في  ُيشددون   وغيرها  وباكستان  الهند  بالد  في  يثالحد  أهل  بعض  أن  بلغني  تنبيه:

ا  التقليد  ويعدون 
ً
نة  بال  اآلخر  قول   ذأخ  من  ويقولون:  شرك ِ

 شرك   باهلل  أشرك  فقد  برهان  وال  بي 

 الطاعة. 

  كالعامي   يأخذه  أن  له  يصح  ملن  برهان  وال  بينة  بال  اآلخر  قول   أخذ  فإن  قطًعا،  خطأ  وهذا

ا،  ليس
ً
 دون   من  مشرع  العالم  هذا أن  يعتقد  ال  العامي  أن  وذلك  عي؛الشر   واجبه  هذا  بل  شرك
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ن  العالم  أن   يعتقد  وإنما  هللا، ِ
 أهل   إلجماع  ومخالف  شرك  هذا  إن  ُيقال  فال  هللا،  حكم  له  ُيبي 

 قطًعا.  خطأ هذا فإن غيرهم، عن أو الحديث أهل عن النقل صح إن العلم،

 مراتب.  ثالث العلم تلقي في الناس مراتب :املائة  بعد والثالثون  الخامسة القاعدة

 عليه. الكالم تقدم وقد دليل، بال الغير قول  أخذ وهو التقليد،  األولى: املرتبة

  نظر   وال  بحث   غير  من  لكن  دليله،  معرفة  مع  الغير  قول   أخذ  وهو  االتباع،  الثانية:  املرتبة

 فهذا  وكذا،  بكذا  واستدل  حرام  هذا  باز  ابن  العالمة   قال  القائل:  يقول   بأن   استدالل،  وال

 اجتهاًدا. وال تقليًدا  يسمى وال اتباًعا يسمى

 املقررة   اجتهاد  بآلة  بينها  وُيرجح  فيها،  والبحث  األدلة  في  النظر  وهو  االجتهاد،  الثالثة:  املرتبة

 العليا.  املرتبة وهي  اجتهاًدا يسمى هذا فمثل العلم، أهل عند

 القيم   وابن  وفضله(،  العلم   بيان  )جامع  كتابه  في   البر  عبد  ابن  الثالث  املراتب  هذه  قرر   وقد

 املوقعين(. )أعالم كتابه في

 شرًعا.  محرم هو  ما التقليد  من :املائة  بعد والثالثون  السادسة القاعدة

  املوقعين(: )أعالم في القيم ابن هذا ذكر ثالثة، أقسام املحرم التقليد أن وذلك

،  ُيقلد  أن  ألحد  يجوز   فال  يعلم،  ال  من  تقليد  :األول   القسم
ً

وا﴿  يقول:  هللا  فإن  جاهال
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
 ف

ْهَل 
َ
رِ  أ

ْ
ك ِ
 
ْنُتْم  ِإْن  الذ

ُ
ُموَن  ال ك

َ
ْعل

َ
 الجهالء.  ال  العلم أهل اسألوا أي  [43 ]النحل: ﴾ت

 وعدم   املباالة  وعدم  اإلعراض  وسببه  حق  ترك  إلى  يؤدي   الذي   التقليد  :الثاني  القسم

 تعالى:   بقوله  القيم  ابن  عليه  واستدل  شرًعا  محرم  فهذا  والبرهان،  والبينة  للحجة  االلتفات

وا﴿
ُ
ال
َ
َنارَ   َوق ا  بَّ ْعَنا   ِإنَّ

َ
ط
َ
َنا أ

َ
ا  َساَدت

َ
َبَراَءن

ُ
ا  َوك

َ
ون

 
َضل

َ
أ
َ
ِبيَل   ف  في  النظر  في  ُيبالي  فال  [67 ]األحزاب:  ﴾السَّ

  الحجة في النظر عن ُيعرض بل الحجة
ً

   كسال
ً

 الدوافع.  من ذلك غير إلى وإعراًضا، وإهماال

 هذا   فإن  عليه،  الحجة  وقيام  الحق  ظهور   بعد   بلده  أهل  الرجل  تقليد   :الثالث  القسم

 قلد   من  بخالف  وهذا  العلم،  أهل  من  وغيرهم  تيمية  وابن  الشافعي  ذكره  كما  باإلجماع،  محرم
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 ذلك   خالف  له  ظهر  فيمن  الكالم  وإنما  ذلك،  خالف  له   يظهر  ولم  صواب  على  ويظنهم  بلده  أهل

 شرًعا.  محرم هذا فإن بلده، ألهل ومتعصًبا معانًدا واستمر

 املسائل  بين  فرق   فال   كله،  للدين  شامل  التقليد  :املائة  بعد  والثالثون   السابعة  القاعدة

 . -الفقهية- الطلبية العملية املسائل وبين -العتقاد- الخبرية العلمية

ن  وقد  محدث،  بقول   أتى  فقد  بينهما  فرَّق   ومن   بين   فرق   ال  نهأ  القيم  ابن  ثم  تيمية  ابن  بيَّ

 نقله  )العقائد(، في التقليد جواز على   اإلجماع واحد غير ذكر لذا واحد والدين املسائل، هذه

 تيمية  ابن إن بل هذا، على  يدل مسلم شرح في النووي  وكالم الشافعية، بعض عن مفلح ابن

 مين.املتكل أي  بالنظار: واملراد النظار. بعض ذلك في وخالف قال: املسألة هذه ذكر ملا

 يعرف   أن  العامي  يلزم  وال  غيرها،  أو  العقائد  مسائل  في  التقليد  بين  الدين  في  فرق   ال  فلذلك

. وهذا ذلك، على دليل ال فإنه العقائد، في الشرعية األدلة
ً

 أوال

وا﴿  يقول:  ربنا  ثانًيا:
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ْهَل   ف

َ
رِ   أ

ْ
ك ِ
 
ْنُتْم   ِإْن   الذ

ُ
ُموَن   ال  ك

َ
ْعل

َ
  بيان   يشترط  ولم  [43  ]النحل:  ﴾ت

 الباء   فيقال  ﴾والزبر  بالبينات﴿  تتمتها  في  هللا  قال  قد  قائل:  قال  فإن  ذلك،  غير  إلى  الدليل،

 املفسرين كالم عليه يدل كما ﴾ قبلك من أرسلنا ﴿وما بقوله متعلقة

  على   هذا  فدل  أدري.  ال  هاه  هاه  يدري:  ال  من  فيقول   ون ُيسأل  القبر  في  الناس  إن  قيل:  فإن

 بالدليل؟ العقائد تعلم وجوب

  ألوجه: بحال يصح ال هذا فيقال:

  معرفة   بوجوب  قال  من  فيلزم  الكافر،  هو  أدري.  ال  هاه  هاه  يقول:  الذي   أن  :األول   الوجه

 أهل  من  أحد  به  يقول   ال  وهذا  كافًرا،  يكون   أن  االعتقاد  باب  في  الدليل  يعرف  لم  من  أن  الدليل

 السنة.

 لم  بل  األدلة،  يحفظ  لم  ألنه  ال  ُيجب  لم   أدري.  ال  هاه  هاه  يقول:  الذي  أن  : الثاني  الوجه

 الجواب  يستطيع  ال  فإنه  ومات  كلها  األدلة  حفظ  كافًرا  أن  لو  فلذا  وضالله،  لكفره  لها  ُيوفق

 قبره.  في
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 كتاب  كشرح  لشروحا   بعض  في  أخرى   مواضع  في  هذا   وبينت  سبق  وقد  ذلك،  غير  إلى

 املوضع. هذا مثل في أطيل أن أحب وال وغيره، )التوحيد(

 الدعوة  في  املذهبية  طرق   من  الحذر   كل  الحذر   :املائة  بعد  والثالثون   الثامنة  القاعدة

 املذهبية.  إلى

 لخروج  املذهبية بضعف السنة أهل صفوف في املتأخرة القرون هذه في  علينا هللا منَّ  قد

 واتباع  دليل  داعية  كان  فقد   -تعالى  هللا  رحمه-  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلسالم  شيخ  دعوة

 أطاع   من  "باب  وقال:  باًبا  له  أفرد  التوحيد  كتاب  حتى  لذا  توحيد،  داعية   أنه  كما  للدليل

 هللا"،   دون   من   أرباًبا  اتخذهم  فقد  هللا  أحل  ما  تحريم  أو  هللا  حرم  ما  ليلتح  في  واألمراء  العلماء

-   هللا  رسول   قال  أقول   السماء،   من  حجارة  عليكم  تنزل   أن  يوشك"  عباس:  ابن  قول   وذكر

 لقوم   عجبت"  أحمد:  قول   وذكر  "،وعمر؟  بكر   أبو   قال  وتقولون   -وسلم   عليه  هللا  صلى

رْ ﴿  يقول:  وهللا  -الثوري   أي -  نسفيا   لرأي   يذهبون   وصحته  اإلسناد  عرفوا
َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
ِذيَن   ف

َّ
 ال

 
َ
ون

ُ
اِلف

َ
ْمِرهِ  َعْن   ُيخ

َ
  أ

ْ
ن
َ
ِصيَبُهْم   أ

ُ
  ت

 
ة
َ
ن
ْ
وْ  ِفت

َ
اب   ُيِصيَبُهْم  أ

َ
ِليم   َعذ

َ
 ﴾". أ

  - تعالى  هللا  رحمه-  توحيد  داعية  أنه  كما  دليل  داعية  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلسالم  فشيخ

 بل  الدولة  هذه  في  الناس أوساط  في  انتشرت  سلفيةال  الدعوة  لهذه  السعودية  الدولة  وبنصر

 ما   يحاولون   املقلدة  لكن  الحمد،  وهلل  اإلسالمي  العالم  في  بقوة  التقليد  وضعف  الجزيرة،  في

  ُيرددونها  شبهة  إلى أشير لكن عليهم الكالم أطيل أن أريد وال التقليد، ُيحيوا أن وآخر حين بين

  خاطبوا  إذا  أنهم  وهو
ً

 أنك   تزعم  كيف  عليك  عابوا  نعم  قلت  فإن  مجتهد؟ نتأ   هل  قالوا:  رجال

 ...إلخ.  مجتهد

 تجتهد. أن  ال العلماء تقلد أن عليك فيجب مقلد أنت إذن قالوا: ال، قلت: وإن

  أوجه: من الساقطة الشبهة هذه على والجواب

ا  هناك   أن  :األول   الوجه
ً
  لم   فمن  االتباع،  يجوز   أنه  تقدم  وقد  واالتباع،  االجتهاد  بين  فرق

 أن   إال  هؤالء  أبى  لكن  بدليله،  به  يثق  من  قول   ويأخذ  امتبعً   يكون   أن  يجوز   فإنه  مجتهًدا  يكن
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 يوجد  ال  وقالوا  وتقليد،  واتباع   اجتهاد  إلى  العلم أخذ  تقسيم  وهو  التقسيم  هذا  على  يشوشوا

 اتباع. اسمه ش يء

   الثاني: بالوجه فالرد هذا ُسلم لو فيقال:

أ،يت  االجتهاد  أن  :الثاني  الوجه  أنت  هل  قائل:  لك  قال  إذا  فلذا  ذلك،  ذكر  تقدم  كما  جزَّ

 اجتهاًدا   مجتهد  لكنني  مطلق،  مجتهد  بوجود  التسليم  على  مطلًقا  مجتهًدا  لست  فتقول:  مجتهد؟

 أن   يجوز   ال  فلذلك  فيها،  اجتهاد  آلة  وعندي   فيها  مجتهد  فأنا  مسألة  ألف  فبحثت  مجزأ،  مقيًدا

 ذلك. لغير أو ملذهب الدليل من لي ظهر ما أترك

ا،  اجتهاًدا  وال  مطلًقا  اجتهاًدا  ال  مجتهًدا  لست  أنني  لنفرض  : الثالث  الوجه
ً
  لو  أنني  إال  متجزئ

قلد  أن  أردت
ُ
قلد  أن  لي  يجز  لم  أ

ُ
 املتون   هذه  أن  وهو  لسبب  وذلك  الفقهية؛  املتون   هذه  أ

كتب  لم  الفقهية
ُ
 فقد   املذهب،  في  الراجح  على  كتبت  وإنما  الدليل  حيث   من  الراجح  على   ت

   البهوتي  يؤلف
ً

 عنده   الراجح  على  يؤلفه  ال  فإنه  وغيره،  )الروض(  ألف  كما  الفقه  في  كتاًبا  مثال

قل  مما  لذا   هللا،  حكم  في  عنده  الراجح  ال  املذهب  في  نظره  في  الراجح  على  يؤلفه  وإنما
ُ
 عن   ن

فُت،  إذا  قال:  أنه  البهوتي ِ
 
ل
ُ
فُت   أ ِ

 
ل
ُ
  أي   يدي.  بين  لناروا  الجنة  فكأنما  أفتيت  وإذا  املذهب،  على  أ

 بالدليل. إال يفتي ال

 الراجح   تكتب  ال  فإنها  املذهبية،  الكتب  هذه  ُيقلد  أن  يجوز   فال  سُيقلد  الرجل  كان  لو  فإذن

 إليه،   ُينتبه  وأن  ُيفقه  أن  أرجو   وهذا  املذهب،  في  الراجح  تكتب  وإنما  هللا  حكم  في  تعتقده  فيما

 العلماء  تقليد  يجوز   بلى،  يقال:  امليت؟   تقليد  يجوز   أليس  يقول:  أن  بعضهم  به  يعترض   ومما

قلد  أن  يجوز   ال  لكن  بالدليل،  يفتون   ممن  وغيره  تيمية  كابن  األموات،
ُ
 الفقهية،  املتون   هذه  ت

 األمرين.  بين وفرق  املذهب، في الراجح في يكتبون  ألنهم وإنما أموات ألنهم ال

ا  الفقهية  املتون   في  نكون   أن  ينبغي  تنبيه: 
ً
حارب   أن  يجوز   فال  تفريط،  وال  إفراط  ال  وسط

ُ
 ت

 املتون   هذه  فإن  الفقه،  مسائل  لتحصيل  فهرس  وهي  عظيم  خير  هي  بل  الفقهية  املتون   هذه

 عليها   وتفقه   الطالب  درسها  إذا  لذا  ...إلخ،  جهة  في  الطالق  ومسائل  جهة،  في   املياه  مسائل  تجمع

 وقد   املذاهب  صاحب  يوافق  وقد  بالدليل،  فيها  ينظر  ثم  يتصورها  ثم   املسألة  يأخذ  فإنه
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 للمسائل  فهرًسا  يجعلها  وإنما  تعصب  غير  من   لكن  خير  الفقهية  املتون   هذه  فدراسة  يخالفه،

 باب  شرح  في  الحميد(  العزيز  )تيسير  كتابه  في  هللا  عبد  بن  سليمان  الشيخ  املعنى  لهذا  أشار  كما

  من أرباًبا اتخذهم فقد هللا  أحل ما تحريم أو هللا حرم ما تحليل في واألمراء العلماء أطاع )من

 هللا(. دون 

  في   كما  -تعالى  هللا  رحمه-  تيمية  ابن  ذكر  وقد  املذهب،  إلى  االنتساب  من  مانع  ال  تنبيه:

 باب   من  فهو  قبيلته،  وإلى  بلده  إلى  الرجل  كانتساب  للمذاهب  االنتساب  أن  الفتاوى(  )مجموع

 أنا   ويقول:  اإلخبار،  باب  من  عيالشاف  املذهب  على   تفقهت  أي:  شافعي.  أنا  فيقول:  اإلخبار،

 والخطأ   للمذهب  االنتساب  في  ش يء  فال  اإلخبار.  باب   من   املالكي  املذهب  على  تفقهت  أي  مالكي،

 الخروج   وعدم  أقوالها  ترجيح  ومحاولة   املذاهب  لهذه  التعصب  في  الخطأ  وإنما  ذلك  في  ليس

 املتون   درس  أي   افعيش  أنه   فأخبر  التفقه  باب  من  درسها  فمن  الخطأ،  هو  وهذا  أقوالها  عن

 ش يء  وال  جائز  هذا  فإن  األربعة  املذاهب  بقية  في   وهكذا  كالفهرس،  وجعلها  تفقًها  الشافعية

 تكون   كأن  لذلك  احتاج  إذا  لكن  املذهبية،  فيها  تظهر  لم  أرض  في  ذلك  ُيفعل  أال  األولى  لكن  فيه،

هرت  أرض  في  ظهرت  قد  املذهبية
ُ
 قالوا:  الدليل  اتباعو   التوحيد  إلى  السلفي  السني  دعا  وإذا  وش

 ال   ذلك  بعد   ثم  عليه،  تفقه  ملذهب  انتسابه  ُيظهر  أن  له  فينبغي  األربعة،  املذاهب  يحارب  هذا

 األربعة  املذاهب  أئمة  إن  قال:  عليه  عابوا  فإن  دار،  حيث  الدليل  مع  يدور   بل  أقوالهم  يلتزم

 حارب   إذا  فإنه  ة،املذهبي  يحارب  ال  لكن   دار،  حيث  الدليل   مع  ندور   أن  يجب  أنه  على  متفقون 

 املذهبية،   يحارب  افالنً   إن  بقولهم:  وغيرها  التوحيد  دعوة  عن  سُيشغلونه  فإنهم  املذهبية

 طريقة  وهي  ذكره،  تقدم  بما   غيره  إلى  هذا  يتجاوز   أن  وبإمكانه  وبينهم،  بينه  معركة  أرض  فتصبح

  بأنه   أظهر  أنب  عليهم  الطريق  قطع   فقد  -تعالى  هللا  رحمه-  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلسالم  شيخ

 دار.  حيث الدليل مع يدور  لكنه حنبلي هو وإنما املذهبية يحارب ال

  والثالثون   الثامنة  القاعدة  بذكر  الفقهية  والتطبيقات  األصولية  القواعد  ذكر  ينتهي  وبهذا

 خيًرا.  هللا وجزاكم علمنا، بما ينفعنا وأن  ينفعنا ما يعلمنا أن هللا أسأل املائة، بعد


