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داء ـــــــــــــــــــــــــــــإه  
حممد حامد حممد اهلاديأهدي هذا الكتاب إىل صديقي العزيز/   

ذلكم الرجل  الذي ما رأيت منه إال اخلري ، ولوال فضله بعد هللا ما 
 كنُت وال كان هذا الكتاب. 

واي صديق عمري واي أخي يف وقت عزَّ فيه  فإليك اي حبيب قليب
أهديك هذا الكتاب، ولو كانت الروح ُُتَدى ألهديتها لك،   اإلخوان

وأسأل هللا أن يبارك فيك ويف صحبتك ، دمَت لنا أًخا وصديًقا 
 وحبيًبا غالًيا. 
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 مقدمات
تَـغحَفُرُه، َونـَُعوُذ َِبّلِلََّ َمنح ُشُروَر أَنـحُفَسَنا، َوَسيَ َئاَت َأعحَمالََنا، مَ  َتَعيُنُه َوَنسح ُد ّلَِلََّ َنسح َمح ُ  اْلح َدَه اّلِلَّ نح يـَهح

َهُد أَ  ُ، َوَأشح َهُد َأنح اَل َإَلَه َإالَّ اّلِلَّ نَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُه  َفََل ُمَضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضحَللح َفََل َهاَدَي َلُه، َوَأشح
َرأُ َثََلَث آاَيٍت: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اّلِلََّ َحقَّ   تـَُقاتََه َواَل ََتُوُتنَّ َإالَّ َوأَنـحُتمح  َوَرُسولُُه، ُثَّ يـَقح

َلُموَن{  َها َزوحَجَها   }اَي أَيُـَّها النَّاُس اتّـَُقوا رَبَُّكُم الََّذي َخَلَقُكمح َمنح نـَفحسٍ  ،ُمسح َواَحَدٍة َوَخَلَق َمنـح
َرحَحاَم َإنَّ اّلِلََّ َكانَ  ُهَما رََجااًل َكَثريًا َوَنَساًء َواتّـَُقوا اّلِلََّ الََّذي َتَساَءُلوَن َبَه َواألح َعَليحُكمح   َوَبثَّ َمنـح

َ َوُقوُلوا قـَوحاًل َسدَ  ،رََقيًبا{ ُيصحَلحح َلُكمح َأعحَماَلُكمح َويـَغحَفرح َلُكمح   يًدا}اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اّلِلَّ
َ َوَرُسوَلُه فـََقدح فَاَز فـَوحزًا َعَظيًما{ .ُذنُوَبُكمح َوَمنح ُيَطَع اّلِلَّ  

 أما بعد:

فهذا كتاب يف أصول الفقه كما َتنيُت أن يكون منذ قرأُت يف األصول، وأرجو أن يكون  
د السلف، ألفته يف فرتة وجيزة، وانتقيُت فيه ما ينفع  صورة واقعية ملا كان عليه هذا العلم عن

طالب هذا العلم، وأكاد أجزم أبن كل مسائل الفقه هلا أصل يف هذا الكتاب، وذلك ملا  
  ا تفرَّق يف غريه، وحشدُت فيه من أقوال السلف ما مل أجده قبل ذلك يف كتابمممجعُت فيه 

ه يف السنوات املقبلة ما ينفع فيد أن أزي _إن طال عمري_من كتب األصول، وأرجو  قط
، وال ميكن أن يكون هذا املختصر جامًعا لكل الطَلب مما مل يقع حتت نظري قبل ذلك

الفوائد يف كتب األصول بل ما تركُت منها أكثر مما ذكرُت، وال يستغين الطالب بكتايب عن  
ميكن أن ُُيمع   غريه، ولكن يف هذا الكتاب مهمات علم األصول وهي مغنية للمقتصد، وال

يف مقدوران مجع القواعد املنصوصة والعلم الظاهر، فليس   أنَّ  علم األصول يف كتاب، فهب
يف مقدور أحد مجع القواعد املفهومة والعلم املستنبط، وليس عسريًا أن ُيمع طالب قواعد  
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؟ من يف مقدوره الوقوف على الفوائد  كتاب الرسالة، ولكن من يف مقدوره مجع علم الرسالة 
 الباطنة اليت وراء بَلغة الرسالة؟ 

قرأت »كتاب الرسالة« للشافعي مخسمائة مرة، ما من مرة منها إال    عن املَُزِن  أنه قال:ف
 . واستفدت منها فائدة جديدة مل أستفدها يف األخرى 

 أنظر يف »كتاب الرسالة« عن الشافعي منذ مخسني سنة، ما أعلم أِن نظرت فيه  قال: أانو 
 من مرة إال وأان أستفيد شيئاً مل أكن عرفته 1.

فحرصُت على مجع الفوائد واالقتباس من الكتب _حىت وإن طال االقتباس_ ومل أعلَ ق إال  
خشيُت أن يطول الكتاب  فيف مواضع يسرية؛ ألن على كَلم العلماء نور أىن يبلغه قويل؟! 

بل وترددُت يف ذكر بعض املسائل بتعليقات طالب علم رمبا يرجع عنها غًدا أو بعد غد، 
. بعد ما حذفُت غريها، لكين _حىت اآلن_ راٍض عما أثبته   

وال يظنن طالب األصول أن هذه األصول للفقه فحسب وإن غلب عليها التسمية أو ألنه   
هي للفقه والتفسري واْلديث والعقيدة ، فكل ما يتعلق بداللة ألصق هبا من غريه، ولكن 

األلفاظ الشرعية يعمل فيه هذا العلم، فليست هناك أصول لفهم العقيدة وأخرى لفهم  
التفسري واثلثة لفهم اْلديث بل كلها أصول واحدة مع بعض الزايدات اليت ختص كل علم  

قه يصح مثله يف العقيدة والتفسري ليضبطها طالبه، وكل ما يصح االستدالل به يف الف
 واْلديث . 

هذا وما كان من توفيق فمن هللا وحده ، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمين ومن 
 . وهللا املستعان،  وأرجو أال يكون  الشيطان

 
 

 1/236مناقب الشافعي للبيهقي   1
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ب سبب أتليف الكتا  
أَلٍة َمرحُسوَمٍة يف ُأُصوَل الَفقحَه ال قال الشاطيب:   َهيٌَّة، أوح آداٌب  ُكلُّ َمسح َبيَن َعَليحها فـُُروٌع َفقح يـَنـح

اًن يف َذَلَك؛ فـََوضحُعها يف ُأُصوَل الَفقحهَ  عارَيَةٌ  1  َشرحَعيٌَّة، أوح ال َتُكوُن َعوح

َتاٍج َإلَيحَه يف َعلحَم الشَّرَيَعَة َقدح وَ وَ  وقال: ٌه آَخُر، َوُهَو َأنَّ َكَثريًا ممَّا لَيحَس مبُحح ُأدحَخَل َفيَها َوَصاَر  جح
َتلَّ ممَّا ََيحَتاُج إليه يف الشريعة شيء  ُعُه َمَن الحُوُجوَد رَأحًسا؛ َلَما اخح َمنح َمَسائََلَها، َوَلوح ُفَرَض رَفـح

َمَها  ُفوظََة اللَ َساَن َكالصَّ -َبَدلَيَل َما َكاَن َعَليحَه السََّلُف الصَّاَلُح يف فـَهح َحابََة  دََع الحَعَرَب الحَمحح
َتاَج َإىَل َعلحَم َكََلَم الحَعَرَب؛ -َوَمنح يليهم من غريهم ، وبل َمنح ُوَلَد بـَعحَد َما َفَسَد اللَ َساُن فَاحح

ُُموُر   ، َوَأيب حنيفة، ومن قبلهم أو بعدهم من أمثاهلم؛ فـََلمَّا َدَخَلتح تَلحَك األح َكَماَلٍك، َوالشَّاَفَعيَ 
ََلُف َبَسَببَ  ََلُف.َوَقَع اخلَح ُخلح َفيَها ملَح يـََقعح َذَلَك اخلَح  َها، َوَلوح ملَح َتدح

رَيَن َعنح تَلحَك الطَّبَـَقَة َكَثريًا  َها يف َكََلَم الحُمَتَأخَ  َرَأ َمَساَئَل الشَّرَيَعَة َوَجَد َمنـح تَـقح   . 2َوَمَن اسح
بني أيدي  : فوجدت الكتب اليت فقال والسبب بوضوح ذكره املعلمي يف إحدى رسائله

 الناس يف هذا العلم على ضربني : 

 الضرب األول كتب الغزايل ومن بعده.

 والضرب الثاِن بعض خمتصرات ملن قبله، كاللمع للشيخ أيب إسحاق والورقات للجويين. 

فأما الضرب األول فإنه قد ُمزج مبباحث كثرية من علم الكَلم واألصول املنطقية . وأان وإن  
هم كثري من هذين الفنني راغب بنفسي عنهما متحر َج من اخلوض كان ال يتعسر عليَّ ف

 فيهما. 

 

 1/37املوافقات   1

 3/321املوافقات   2 
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 وأما الضرب الثاِن فإنه بغاية االختصار ، وال خيلو مع ذلك عن تعقيد1.

فأردُت أن أمجع بعض الورقات خالية من الكَلم واملباحث غري املهمة اليت قد ُيستغىن 
م بعيًدا عن أي أصول أو قواعد أخرى  عنها؛ ليجمع الطالب مهه على تفهم أصول هذا العل

 من العلوم األخرى . 
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 ملاذا أعرضُت عن نقل مقاالت املتكلمني ؟ 

هنم أخذوا هذا الفن من االحتجاج الشرعي الذي خيدم النص إىل االحتجاج العقلي ذلك ألو 
عقلية اجتهدوا يف  ، ففرعوا فيه فروًعا ال طائل حتتها وقسموا تقاسيم الذي استوىل عليهم

فعقدوا   ، ولذلك حنوا به منحى آخر مبا خيدم معتقداُتم ، طلب أمثلة هلا وتعنتوا يف إثباُتا
العلم وقصروه على من يفهم مقدماُتم، وابتعدوا به عن مشارب الشريعة العذبة وقواعدها 

فكان هذا ِبعثًا يل لكي أمجع هذه الورقات يف كتاب واحد تتكرر    القريبة من فهم األميني،
فيه املقاالت حول املعىن الواحد لتؤكد الفكرة ، ولتغرس األصل يف عقل وقلب طالب العلم  

ليكون أبعد عن شبهات املتكلمني خاصة أثناء التكوين العلمي . ، و   

رَيَن، َفَحَجُروا ما كاَن واَسًعا، وأبـحَعُدوا ما كاَن   رى َمن املَُتأخَ  قال الزركشي: ُثَّ جاَءتح ُأخح
َتَصُروا َعلى بـَعحَض رُُءوَس املَساَئَل، وَكثّـَُروا َمن الشَُّبَه والدَّالَئَل، واقـح  َتَصُروا َعلى  شاَسًعا، واقـح

نـَقحَل َمذاَهَب املُخاَلَفنَي َمن الَفَرَق، وتـَرَُكوا أقحواَل َمن هَلَذا الَفنَ  أصََّل، وإىل َحَقيَقَتَه وصََّل، 
َهُب َعنحُه هَبحَجُة املَُعوََّل، فـَيَـُقوُلوَن: َخَلفًا أَليب هاَشٍم، أوح َوفاقًا   َفكاَد يـَُعوُد أمحُرُه إىل األوََّل، وَتذح

َ أصححاَبَه َِباَلعحَتناَء خَمحُصوَصًة، وفاَُتُمح َمن َكَلَم لَلح  ، وَتُكوُن لَلش اَفَعيَ  َمنُصوَصًة، وَبنيح ُجب اَئيَ 
 الس اَبَقنَي َعباراٌت رائََقٌة، وتـَقحرَيراٌت فائََقٌة، ونـُُقوٌل َغرَيَبٌة، وَمباَحُث َعَجيَبةٌ  1.

شيء له معارض متفق عليه، والذي يقوله  األحاديث الصحيحة ليس فيها وقال السبكي: 
األصوليون من أن خرب الواحد إذا عارضه خرب متواتر، أو قرآن، أو إمجاع، أو عقل إمنا هو  

 فرض، وليس شيء من ذلك واقًعا، ومن ادعى ذلك فليبينه حىت نرد عليه. 

 وكذلك ال يوجد خربان صحيحان من أخبار اآلحاد متعارضان حبيث ال ميكن 

 

 1/6البحر احمليط   1
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 اجلمع يينهما1. 

إن عملية االستدالل ال تكون مبجرد تكثري سواد األدلة بل ال بد أن تكون  " فإن قلت: 
منهجية االستدالل هبذه األدلة صحيحة أوال، وال بد من دفع االعرتاضات اثنيا، وبغري ذلك  

 ال يكون املرء وفيًّا للفكرة اليت يناضل عنها أو يريد نشرها بني الناس 2 ". 

أين الرد على شبهاُتم؟ ففإن قلت:   

قلت: الرد على شبهاُتم مبثوث يف كتب أصول الفقه من أوهلا إىل آخرها ، خاصة كتاب 
قواطع األدلة للسمعاِن ، وال أظن أن كتايب مهما بلغت جودته سيكون مغنًيا للطالب من  

 ،لكين أرجو  النظر يف غريه من كتب أصول الفقه حىت اليت مبناها على مقاالت املتكلمني
أتصيًَل للطالب ليكون له نظر يف ما ينفعه وما ال ينفعه من كتب القوم ومسائلهم  

 واستشكاالُتم والردود عليها . 

 وقد حاولُت مجع املسائل اليت ينبين عليها عمل وأعرضُت عن غريها ، ومها نوعان: 

. عمل فقهي مطلًقا  ونوع ال ينبين عليه، نوع ينبين عليه عمل لكنه قليل ال يرقى للتقعيد  

َتَقُر َإلَيحَه وُيمع النوعني قول الشاطيب:  زَُم َأنَّ  فـََليحَس ُكلُّ َما يـَفح َا الَلَّ الحَفقحُه يُعد َمنح ُأُصوَلَه, َوَإمنَّ
َبيَن َعَليحَه َفقحٌه؛ فـََليحَس أبََصحٍل َلهُ 3  ُكلَّ َأصحٍل ُيضاف َإىَل الحَفقحَه اَل يـَنـح

جتده يف كتب أصول الفقه = آراء املعتزلة واألشاعرة فضَل عن غريهم حىت لعل أغرب شيء  و 
  .قد جتد أحياان بعض آراء اليهود 

 
 115إذا صحَّ اْلديث فهو مذهيب ص   1

 329ينبوع الغواية الفكرية ص   2
 1/37املوافقات   3
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 وعندها تسأل هل لألشاعرة واملعتزلة مذاهب فقهية؟

  .اجلواب ال

  إذن فما وزن أقواهلم يف الدرس يف الفقهي؟

اخلوض يف مسائل كثرية ال  أرى أن فتح الباب للمذاهب العقدية يف الدرس الفقهي نتج عنه 
عَلقة هلا ِبلفقه أو ال ختدم مذهبا فقهيا، وعندها تعرف أن هذه املسائل دخيلة على أصول  

  .الفقه، وأن اخلوض فيها بعيدا عن مظلة الفقه ليس له كبري فائدة

ما أريد قوله أن توجيه األقوال من منطلق عقدي ليس مفيدا يف الفقه بل مضر به، وال بد أن  
د تلك األقوال إىل منابعها الفقهية إن كان أهلها من أهل الفقه، وإال فاألصل أن الفن ال  تعو 

 .يتكلم فيه غري أهله

َتَهَديَن َكَماَلَك؛ قال ابن تيمية:  ُُصولَيُّوَن َيذحُكُروَن يف َمَساَئَل ُأُصوَل الحَفقحَه َمَذاَهَب الحُمجح األح
؛   َباَعَهمح َبلح َهُؤاَلَء َوحَنحُوُهمح َوالشَّاَفَعيَ  َهَب أَتـح َبٍل وَداُود َوَمذح َوحزَاَعي؛ َوَأيب َحَنيَفَة؛ َوَأْححَد بحَن َحنـح َواألح

ُُصوَل  تَـعحَمُلوَن األح يف ُهمح َأَحقُّ النَّاَس مبَعحرََفَة ُأُصوَل الحَفقحَه؛ إذح َكانُوا يـَعحرَُفوهَنَا أبََعحَياهَنَا َوَيسح
َكاَم ِبَََلَف الََّذيَن ُُيَرَ ُدوَن الحَكََلَم يف ُأُصوٍل ُمَقدَّرٍَة بـَعحُضَها ُوَجَد َوبـَعحُضَها ااَلسح  َحح اَلَل َعَلى األح  َتدح

فَ  َأوح َعَدميَُها؛  َعَة  اَل يُوَجُد َمنح َغريحَ َمعحرََفَة َأعحَياهَنَا فََإنَّ َهُؤاَلَء َلوح َكاَن َما يـَُقوُلونَُه َحقًّا فـَُهَو قََليُل الحَمنـح
َعحَياَن َكَمنح يـََتَكلَُّم يف ا َذحَهاَن اَل حَتَقَُّق هَلَا يف األح لحَفقحَه َفيَما  إذح َكاَن َتَكلًُّما يف َأَدلٍَّة ُمَقدَّرٍَة يف األح

َعاَل الحُمَحقََّقَة َمنحهُ  َفـح َم األح َعاَل الحَعَباَد َوُهَو اَل يـَعحَرُف ُحكح رُُه َمنح َأفـح ثـَُر َما يـََتَكلَُّموَن  يـَُقدَ   َفَكيحَف َوَأكح
 .1َبَه َمنح َهَذَه الحُمَقدَّرَاَت فـَُهَو َكََلٌم َِبَطلٌ 

 

 20/402جمموع الفتاوى   1
 



10 
 

 املسائل العواري:

  :الشيخ مشاري الشثري  يف كتابه الرائع غمرات األصول  منها ذكر

 ٢٩ص   ٠مباحث الفتيا   

 ٣٤ص  ٠ابتداء الوضع   

 ٣٤االِبحة تكليف أم ال؟ ص    

 ٣٤ص  ٠املعدومأمر    

 ٣٤هل كان النيب متعبدا بشرع أم ال؟ ص    

 ٣٤ال تكليف إال بفعل. ص    

 ٣٤تقاسيم االسم والفعل واْلرف. ص    

 ٣٤املشرتك واملرتادف واملشتق. ص 

 ٣٥ص  ٠معاِن اْلروف   

 ٤١حرفا وقال يف التحبري أن هلا تعلق ِبلفقه. ص ١٧ذكر املرداوي يف حتريره 

 ٤٤ص  ٠اخلَلفيات الفقهية   

 ٤٥القضااي املنطقية كاملقدمة املنطقية ملستصفى الغزايل وخمتصر ابن اْلاجب. ص    

 ٤٩العقل ومدى اعتباره. ص    

 ٤٩تقسيم الدالالت حسب القطع والظن ص    

 ٤٩التحسني والتقبيح العقليني ص    
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 ٤٩تعليل أفعال هللا. ص    

 ٤٩تصويب اجملتهد. ص    

 ٥٠املكلف. ص أول واجب على    

 ٥٠تعلق اْلكم القدمي ِبْلادث. ص    

 ٥٠استلزام األمر لإلرادة ص    

 ٥٠التكليف مبحال. ص     

املباحث اجلدلية كاملنع وفساد الوضع وعدم التأثري والكسر والفرق والقول ِبملوجب    
 ٥٦والتعدية والرتكيب. ص  

 ٥٩بعض املباحث اْلديثية كالتحمل واألداء وأحوال الرواة ص    

 :ُث قال املؤلف

ُث إن هذا الرصد هلذه العواري ال يراد منه الصرف عن كتب األصول، وإمنا أريد أن يفقه 
املُطاَلُع هلذا العلم الناَظُر يف مصنفاته ومباحثه أن هذه املسائل املدرجة ليست من مهام هذا 

 .1العلم وال هي ِبلضابطة لعَلئقه

إليها اآليت:  تُ وأضف  

.ةالدليل واألمار _الفرق بني   

النظر والتصور والتصديق._  
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 _حد العلم والعقل واجلهل.

 _أقسام املعلومات.

 _نسبة اْلقائق بعضها لبعض.

 _ الذكر اْلكمي. 

 _حمل العقل وماهيته.

 _اْلد شروطه وأقسامه.

 _اللغة توقيف أم اصطَلح.

 _حقيقة الصوت واللفظ والقول واالستعمال واْلمل.

 _الداللة وأقسامها.

 _ معىن اْلقيقة وأنواعها.

 _اْلقيقة واجملاز.

 _الكناية والتعريض.

 _االشتقاق.

 _ثبوت اللغة ِبلقياس. 

 _أمساء هللا توقيفية.

 _طرق معرفة اللغة.

 _فعل غري املكلف. 
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 _شكر املنعم. 

 _كيفية معرفة هللا. 

 _حقيقة الكَلم والكتابة.

 _إعجاز القرآن، والتفاضل بني آايته. 

اإلمجال._حكم دوام    

البعثة.  د_ما عصم منه األنبياء بع   

 _نوعي الكَلم اخلرب واإلنشاء.

 _مراتب مستند غري الصحايب.

   . أكثر املرجحات بني األحاديث عند التعارض _

حتدث السيوطي يف كتابه : تدريب الراوي ِبب : معرفة خمتلف اْلديث وحكمه عن وقد 
استفاض ابن حزم يف الكَلم عن و  األحاديث عند التعارض ،مائة مرجح من املرجحات بني 

مخسة وعشرين مرجحا وذلك يف كتابه : اإلحكام ِبب : يف الكَلم يف األخبار وهي السنن 
 . املنقولة  فصل : يف َتام األخبار يف تعارض النصوص

 وأكثر ما ذُكر من املرجحات نظري ال ينبين عليه عمل فقهي وال حديثي. 

فوائد يف ذكرها لكن ما أحب أن   َثَّةهذه املسائل أعرضُت عن ذكرها، وال أنكر أن  أغلبف
ينشغل طالب األصول بغري األصول ، ولن يبلغ االجتهاد حىت مير على معظمها أو كلها يف  

 مظاهنا اليت هي ألصق هبا. 
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، بل حسبف   وال َيسنبَّ القارئ أنين أغفلُت ذكر املسائل اليت ال ينبين عليها عمل فقهي
أو رأيت أن تُبحث يف علمها  هناك مسائل ينبين عليها عمل فقهي لكن ال ترقى للتقعيد، 

أفضل، فطالب األصول لن يستغين عن علوم اللغة واْلديث ، فما كان مفيدا يف الفقه ومل 
 أذكره فهو فيهما إن شاء هللا. 

املسائل اْلديثية إذ هي من اختصاص احملدثني، وقول   الكثري  أعرضُت عن ذكر لذلكو  
يقال: قال احملدثون كذا ، وقال  أن  األصوليني يف قبوهلا أوردها ال معىن له ، ولذلك أمقت 

الفقهاء كذا ، فكما أنه ال وزن لقول احملدثني يف مسائل األصول = فَل وزن لقول األصوليني  
يف كتبهم فاألصل أنه على سبيل التقليد  ، وإذا ذكرها األصوليون يف مسائل اْلديث

:االختَلف بني قول احملدثني واألصوليني يف مسائل حديثية ومن  للمحدثني،  

إذا تعارض يف رواية اْلديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا : اإلمام النووي  ولق
والفقهاء والبخاري ِبلوقف واإلرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة األصوليني 

 .1ومسلم وحمققي احملدثني أنه َيكم ِبلرفع واالتصال ألهنا زايدة ثقة
حكى النووي برتجيحه طريقة األصوليني واليت صادفت أهنا طريقة البخاري ومسلم وحمققي 
احملدثني ، وهذا يعين أن هذه الطريقة أفضل من طريقة احملدثني أو ِبألدق غري احملققني منهم  

غري صحيح ، فهذه الكلمة ُتدم علم العلل من أوله إىل آخره ، والتقعيد الذي   ، وهذا
ذكره األصوليون مل يغفل احملدثون عنه ، لكنهم فرقوا بني زايدة الثقة وتعليل اْلديث ِبلزايدة  

 وبينهما فرق عظيم ، إذا اشتبه يؤدي إىل مثل هذا اخللل.
 وحىت تتضح الفكرة أتمل ما أييت : 

   الشافعي:قال 
 . مثله يُثبت أهل العلم ِبْلديثُروي حديث ال  *
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ََديثَ * ُل الحَعلحَم َِبْلح  . فـََليحَس ممَّا يـُثحَبُت َأهح
َل  * َريَ  َعنح َساملٍَ َعنح أَبَيَه أَثـحَبُت َعنحَد َأهح َل: َأَحَديُث الزُّهح فـَُقلحُت لَبَـعحَض َمنح يـَُقوُل َهَذا الحَقوح

ََديَث َأمح َحَديُث يَزَيَد؟ الحَعلحَم   َِبْلح
ََديَث يف ثـُُبوتَهَ * ُل الحَعلحَم َِبْلح  .َوَهَذا َحَديٌث اَل َيُشكُّ َأهح
ََديثَ * َل الحَعلحَم َِبْلح    .َفَما َكاَن لََنا َأنح حَنحَتجَّ َبَه إذح َكاَن َضَعيًفا َعنحَد َأهح
ُل الحَعلحَم َِبْلحَ * َها َما مَيحَتَنُع َأهح  . َديَث َمنح تـَثحَبيَتهَ َوَمنـح
ََديثَ * َل الحَعلحَم َِبْلح  . َهَذا َغريحُ اَثَبٍت َعنحَد َأهح

إذا كان هذا هو الشافعي وهو من هو يقلد أهل العلم ِبْلديث وال خيالفهم فيثبت ما أثبتوه  
وينفي ما أنفوه ، ولن جتد يف األصولني من أوهلم إىل آخرهم يبلغ ما بلغه يف علم اْلديث  

 ،فكيف بغريه كائًنا من كان؟! 
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 سبب اشتغال األصوليني ِبملسائل العواري:
َدُّ َعَلى  قال الغزايل:  َتَمَل اْلح َكاَم اشح َحح اعحَلمح أَنَُّه َلمَّا رََجَع َحدُّ ُأُصوَل الحَفقحَه إىَل َمعحرََفَة َأَدلََّة األح

َم َحىتَّ  ُكح ُم فـََقاُلوا: إَذا ملَح َيُكنح بُدٌّ َمنح َمعحرََفَة اْلح ُكح لَيُل َواْلح  َكاَن  َثََلثََة أَلحَفاٍظ: الحَمعحرََفُة َوالدَّ
لَيَل َوَمعحرََفَة الحَمعحرََفَة، َأعح  َرحبـََعَة َفََل بُدَّ أَيحًضا َمنح َمعحرَفََة الدَّ َقحطَاَب األح يَن الحَعلحَم. ُثَّ  َمعحرَفـَُتُه َأَحَد األح

َشَرُعوا يف بـََياَن َحدَ  الحَعلحَم  الحَعلحُم الحَمطحُلوُب اَل ُوُصوَل إلَيحَه إالَّ َِبلنََّظَر، َفََل بُدَّ َمنح َمعحرََفَة النََّظَر فَ 
ُُموَر، َوَلَكنح اْنحَرَّ هَبَمح إىَل إقَاَمةَ  َتَصُروا َعَلى تـَعحرَيَف ُصَوَر َهَذَه األح لَيَل َوالنََّظَر َوملَح يـَقح لَيَل   َوالدَّ الدَّ

طائيََّة َوَإقَاَمَة ال لَيَل َعَلى النََّظَر َعَلى ُمنحَكَري َعَلى إثـحَباَت الحَعلحَم َعَلى ُمنحَكرَيَه َمنح السُّوُفسح دَّ
ََدلََّة، َوَذَلَك  َلُه  جُمَاَوزٌَة َْلَدَ  َهَذا الحَعلحَم َوَخلحٌط النََّظَر َوَإىَل مُجحَلٍة َمنح َأقحَساَم الحُعُلوَم َوَأقحَساَم األح

ُُصولَيَ نيَ  ثـََر َفيَه الحُمَتَكلَ ُموَن َمنح األح َا َأكح  لََغَلَبَة الحَكََلَم َعَلى طََبائََعَهمح َفَحَمَلُهمح ُحبُّ  َِبلحَكََلَم، َوَإمنَّ
ُُصولَيَ نَي َعَلى َمزح  َو بـَعحَض األح َعَة، َكَما َْحََل ُحبُّ اللَُّغَة َوالنَّحح َج  َصَناَعَتَهمح َعَلى َخلحَطَه هَبََذَه الصَّنـح

ُُصوَل َفذََكُروا َفيَه َمنح َمعَ  َو َِبألح عحَراَب مُجًََل َهَي َمنح َعلحَم  مُجحَلٍة َمنح النَّحح ُُروَف َوَمَعاِن اإلحَ اِن اْلح
َر َكَأيب زَيحٍد   َو َخاصًَّة، وََكَما َْحََل ُحبُّ الحَفقحَه مَجَاَعًة َمنح فـَُقَهاَء َما َورَاَء النـَّهح ُ  -النَّحح   -َرَْحَُه اّلِلَّ

َباَعَه َعَلى َمزحَج َمَساَئَل َكَثريٍَة َمنح تـََفا ُمح َوَإنح َأوحَرُدوَها يف َمعحَرَض َوأَتـح ُُصوَل، فََإهنَّ رَيَع الحَفقحَه َِبألح
َر َحد َ  ُر الحُمَتَكلَ َمنَي يف َذكح ثـَُروا َفيَه َوُعذح َصحَل يف الحُفُروَع فـََقدح َأكح َراَء األح  الحَعلحَم  الحَمثَاَل وََكيحَفيََّة إجح

رََهمح يف إقَاَمَة الحرُبحَهاَن َعَلى إثـحَباَُتَا َمَع الحُمنحَكرَيَن،  َوالنََّظَر َوالدَّلَيَل يف ُأُصوَل الحَفقح  َه َأظحَهُر َمنح ُعذح
ُُموَر َواَل َأَقلَّ َمنح َتَصوُّرََها إَذا َكاَن الحَكََلُم يـَتَـعَ  َدَّ يـُثـَبَ ُت يف النـَّفحَس ُصَوَر َهَذَه األح لَُّق هَبَا،  أَلَنَّ اْلح

َاَع َوالحَقَياَس َلَمنح خَيُوُض يف الحَفقحهَ َكَما أَنَُّه اَل َأَقلَّ   . 1 َمنح َتَصوَُّر اإلحَمجح
مما يستثري غضيب يف كتب األصول استدالهلم على كل أصل ابتداء، وكأنه مل يسبقهم أحد  و 

من علماء األمة، ففي حجية اإلمجاع _ مثَل _ جتدهم يقولون : اإلمجاع حجة عند اجلمهور  
  ..وخالف النظ ام
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يستدلون لإلمجاع ويردون على هذه األدلة، وكأهنم جعلوا من خمالفة النظ ام _ الذي ال   ُث
َُيتج بقوله_ قوال معتربا، حىت تكاد تشم من كثرة الردود أهنم يقولون بقوله، أو على األقل  

  .يتوقفون يف املسألة، وهذا عجب
 : أتمل هذه القصة عن اإلمام الشافعي

كنا يوًما عند الشافعي بني الظهر والعصر عند الصحن يف الصفة،   :-أو الربيع-قال املزِن 
، إذح جاء شيخ عليه  -إما قال: إىل األسطوانة، وإما قال: إىل غريها  -والشافعي قد استند  

جبة صوف، وعمامة صوف، وإزار صوف، ويف يده عك ازة، قال: فقام الشافعي، وسوى  
لشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إىل الشيخ  عليه ثيابه، واستوى جالًسا، قال: وسلَّم ا 

 .هيبًة له
إذح قال له الشيخ: أسأُل؟ قال: سل، قال: أيحٍش اْلجُة يف دين هللا؟ فقال الشافعي: كتاب  
هللا، قال: وماذا؟ قال: وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: وماذا؟ قال: اتفاق األمة، قال: من أين  

بر الشافعي ساعة، فقال للشافعي: قد أج لتك  قلَت اتفاق األمة، من كتاب هللا؟ قال: فتد
  .ثَلثة أايم ولياليها، فإن جئَت حبجة من كتاب هللا يف االتفاق، وإال ُتبح إىل هللا عز وجل

قال: فتغري لون الشافعي، ُث إنه ذهب فلم خيرج ثَلثة أايم ولياليهن، قال: فخرج إلينا اليوَم  
لعصر، وقد انتفخ وجهه ويداه ورجَله وهو الثالث يف ذلك الوقت، يعين: بني الظهر وا 

قام، فجلس، قال: فلم يكن أبسرَع أن جاء الشيخ، فسلم فجلس فقال: حاجيت، فقال   َمسح
الشافعي: نعم، أعوذ ِبهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرْحن الرحيم، قال هللا عز وجل:  

َ َلُه ا  َمَننَي نـَُولَ َه ما تـََوىل   ﴿وَمن ُيشاَقَق الرَُّسوَل َمن بـَعحَد ما تـََبنيَّ هلُدى ويـَتََّبعح َغريحَ َسَبيَل املُؤح
َلَه َجَهنََّم﴾  ، ال ُيصحَله على خَلف املؤمنني إال وهو فرض، قال: فقال: صدقَت، وقام   1وُنصح

 .فذهب
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: قال الشافعي: فلما ذهب الرجل، قرأت القرآن يف  -أو الربيع-قال الفاراييب: قال املزِن  
  .1لة ثَلث مرات حىت وقفت عليهكل يوم ولي 

والذي يعنيين هنا ال ما استدل به الشافعي وأقنع ذلك الرجل، ولكن أن يقول الشافعي 
  !!!أبصل ويغفل عن االستدالل له

وإذا أتملت مرة أخرى ستجد أن الشافعي اجتهد يف استنباط هذا األصل )قال الفاراييب:  
فلما ذهب الرجل، قرأت القرآن يف كل يوم وليلة  : قال الشافعي: -أو الربيع-قال املزِن 

 ثَلث مرات حىت وقفت عليه(  
وهذا يعين أنه مل أيخذه عن شيوخه مالك وال عن حممد بن اْلسن الشيباِن وال عن تَلمذته 
كأْحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهؤالء كلهم يقولون حبجية اإلمجاع، بل ستجد أن  

عمره، فهذا الرجل سأله يف مصر وهي البلد اليت أقام هبا قبل وفاته  الشافعي ظل يفيت به 
  ._ أبربع سنوات ومات فيها _رْحة هللا عليه

وهذا يعين أن هؤالء األئمة كانوا يعملون أبصل عظيم كاإلمجاع بناء على أنه كان أصَل عند  
  .العلماء قبلهم من الصحابة والتابعني، وكان هذا يكفيهم عن االحتجاج له

وهذا دأب العلماء يف كثري من املسائل األصولية ال جتد فيها تعنت األصولني يف 
االستدالالت والردود يف غري فائدة، بل يكفيهم أنه كان معموال به عند سابقيهم من  

العلماء، ولو كان فيه خلَل لنبه عليه بعضهم، وعندها أيخذون يف االستدالل هلذا األصل أو  
  .الرد عليه
قة األصولني اليت تعترب أن الكتاب والسنة كأهنما ُوجدا يف صحراء، ويلزمهم  أما طري

االستدالل لكل أصل والرد على كل اعرتاض، وكأنه مل يكن قبلهم من عمل ِبلكتاب 
والسنة، فهذا خلل نشأ عن علم الكَلم الذي ال يريد أن يرتك شاردة وال واردة إال تكلم  

 

 1/409ملدخل للبيهقي  ا 1
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ل يف آخر األمر إىل أدلة ظنية ال َُيتج هبا على مقطوع به، فيها مبا معه من أدلة جمردة، تؤو 
  .وهذا جتده كثريا يف املسائل، ولو غلب على صاحبه ألهلكه ِبلشكوك والوساوس

وإن تعجب فاعجب لدليل يرضى به الشافعي _هو من هو_ على أصل عظيم كاإلمجاع،  
األصول إال من الشافعي وكتبه،  ويقنع به الرجل السائل، ُث أييت األصوليون الذين ما تعلموا 

  !!!ويقولون هذا دليل ظين ال َُيتج به
 وهللا املستعان
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الفرق بني االستدالل الفقهي والعقدي    

االستدالل عند أهل السنة واجلماعة واحد ، فَل فرق بني االستدالل الفقهي والعقدي إذ  
يكونوا يف حاجة إىل تقسيم األدلة من حيث التعامل فيهما مع األدلة نفسها ، ولذلك مل 

ثبوُتا إىل ظنية ويقينية ؛ ألن العمل هبما واحد ، والفرق يكون يف مدى اطمئنان املستدل  
 لقوة دليله . 

فإن قلت: كيف تقول ال فرق بني االستداللني وأنتم تقولون ِبلقياس يف الفقه وَتنعونه يف 
 العقيدة ؟

ح أن القياس له شروط حمددة إن توفرت قلنا به وإال  قلت: هذا ليس صحيحا، بل الصحي
 فَل ، وهذه الشروط مفقودة يف كل املسائل التعبدية سواء كانت فقهية أو عقدية .

ََواَدث للنَّاس والفتاوى يف الحُمَعاَمََلت لَيحَس هَلَا حصر َواَل  إ :أبو املظفر السمعاِنقال  ن اْلح
َبه َِبلن ظَر  هَنَايَة وِبلناس   َشح َتَهاد يف الحُفُروع َوطلب األح َها َحاَجة َعامَّة فـََلو مل ُيز ااَلجح َإلَيـح

َكام وفسدت على  َحح َوااَلعحَتَبار ورد الحَمسحُكوت َعنُه َإىَل الحَمنحُصوص َعَليحَه ِبألقيسة لتعطلت األح
 النَّاس أُُمورهم والتبس َأمر الحُمَعاَمََلت على النَّاس 

َاَدثَة يف الحكتاب َوالس نة فَلبد من الرُُّجوع َإىَل   والبد للعامي من مفت فََإذا مل ُيد حكم اْلح
َتَهاد مة َوجوز ااَلجح َمر على َهَذه األح ُهَما َفوسَع هللا َهَذا األح ورد الحُفُروع َإىَل  املستنبطات َمنـح

َا حمصورة حمدودة قد   ُُصول هلََذا النـَّوحع من الضَُّرورَة َومثل َهَذا اَل يُوجد يف املعتقدات أَلَهنَّ األح
َوردت النُُّصوص َفيَها من الحكتاب َوالس نة فََإن هللا تـََعاىَل َأمر يف َكَتابه وَعلى َلَسان َرُسوله  

َها َوقد أكملها  صلى هللا َعَليحَه َوسلم ِبعتقا َها َواَل نـُقحَصان َعنـح َياء َمعحُلوَمة اَل مزَيد َعَليـح د َأشح
م أكملت لكم دينُكمح{ فََإذا َكاَن قد أكمله وأَته َوَهَذا الحُمسلم قد اعتقده   بقوله }الحيَـوح

الحعقل وقضاايه َوهللا   َوسكن َإلَيحَه َووجد قـََرار الحقلب َعَليحَه فبماذا َيحَتاج َإىَل الرُُّجوع َإىَل َداَلَئل
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َهة  خل َعَليحَه َمنحُه الشُّبـح أغناه َعنُه بفضله َوجعل َلُه املندوحة َعنُه َومل يدحخل يف َأمر يدح
 .واإلشكاالت ويوقعه يف املهالك والورطات

اع َوهل زاغ من زاغ َوهلك من هلك وأْلد من أْلد َإالَّ َِبلرُُّجوَع َإىَل اخلواطر واملعقوالت َوات َبَ 
ر َوَحَديثه  ؟اآلراء يف قدمي الدَّهح

َئَمَّة اهلادية من األسَلف الحُمتَـَقدَ مني  ؟َوهل ْنا من ْنا َإالَّ َِبت ََباع سَنن الحُمرحسلني َواألح
َوَإذا َكاَن َهَذا النـَّوحع من الحعلم لطلب َزاَيَدة يف الد ين فـََهل تكون الزَ اَيَدة بعد الحَكَمال َإالَّ  

َ  نـُقحَصاان َعحَضاء واألصابع يف الحَيَديحَن َوالر جَلنيح  .  َعاَئًدا على الحَكَمال مثل َزاَيَدة األح
َئَمَّة   فليتق امحُرؤ ربه عز َوجل َواَل يدخلن يف دينه َما لَيحَس َمنحُه وليتمسك آباثر الس لف َواألح

َها بنواجذه َواَل يوقاملرضية وليكونن على هدي عن نَفسه يف مهلكة هم وطريقهم وليعض َعَليـح
م الحَقَياَمة  َتبه َعَليحَه اْلحق َوهللا حسيب أَئَمَّة الضَلل الداعني َإىَل النَّار َويـَوح يضل َفيَها الد ين َويشح

 اَل ينحصُرونَ 1
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 :مسو غ اخلَلف الفقهي دون اخلَلف العقدي

األحكام، وهم سادات املؤمنني،  وقد تنازع الصحابة يف كثري من مسائل  :قال ابن القيم
 .وأكمل األمة إمياانً 

ولكن حبمد اّلِلَّ مل يتنازعوا يف مسألة واحدة من مسائل األمساء والصفات واألفعال، بل كلهم  
 1. على إثبات ما نطق به الكتاُب والسنة كلمًة واحدة، من أوهلم إىل آخرهم

 : اعلمقلت: 

 .ابة إال ما ندر، ِبَلف مسائل األحكامأن مسائل العقيدة حمل إمجاع عند الصح  _

سبب اختَلف _ .ال َيوز اخلروج على إمجاع الصحابة يف أي مسألة عقدية أو فقهية _
وِبملفيت واملستفيت وللعقل فيها جمال،   الصحابة يف األحكام أهنا كثرية وهلا تعلق حبكم املسألة

 .ِبَلف مسائل العقائد فهي قليلة غيبية ال جمال للعقل فيها

من خالف يف العقائد يفسق، ألهنا مسائل إمجاع، ِبَلف من خالف يف املسائل الفقهية  _
 .االجتهادية

ُيستدل على جواز اخلَلف الفقهي من اختَلف الصحابة يف زمان النيب وبعده، وال ُيوز   _
 .اخلَلف العقدي؛ ألنه مل يؤثر مثله عن الصحابة يف زمان النيب وال بعده

»جهًَل أو سهًوا« على العامل قوُل أهل السنة يف مسألة عقدية كما قد خيفى  قد خيفى  _
 .عليه دليُل مسألة فقهية، وهللا يغفر لنا وله

 

 ٩١/  ٢إعَلم املوقعني   1
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ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن الحُفرحَقَة ,   وقال ابن بطة: فََإنح قَاَل قَاَئٌل: َقدح ذََكرحَت هَنحَي النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
ََماَعَة َوالتََّمسَُّك َِبلسُّنََّة , َوقـُلحَت: َإنَّ َذَلَك َوحَتحَذيَرُه أُمَّتَ  ُهمح َعَلى اجلح ُهَو  ُه َذَلَك , َوَحضَُّه َإايَّ

ُموَمُة نَـ  يَن , َوَأنَّ الحَفرحَقَة النَّاَجَيَة َهَي َواَحَدٌة , َوالحَفَرُق الحَمذح َلَمنَي , َوُدَعاَمُة الدَ  يحٌف  َأصحُل الحُمسح
ُعوَن فَ  َتََلٌف َكَثرٌي , َوتـََباُيٌن يف  َوَسبـح رحَقًة , َوحَنحُن نـََرى َأنَّ َهَذَه الحَفرحَقَة النَّاَجَيَة أَيحًضا َفيَها اخح

َهٌب  ٌل يـَُقولُُه , َوَمذح ُهمح قـَوح َلَمنَي خُمحَتَلَفنَي , فََلُكلَ  َواَحٍد َمنـح الحَمَذاَهَب , َونـََرى فـَُقَهاَء الحُمسح
َهُب َإلَيحَه َويَـ  ُ َإَماٌم , َوَلُه  َيذح نحُصُرُه , َويََعيُب َمنح َخاَلَفُه َعَليحَه , َفَماَلُك بحُن أََنٍس َرَْحَُه اّلِلَّ

ُ , وََكَذَلَك ُسفح  َلَه , َويََعيُبوَن َمنح َخاَلَفُهمح , وََكَذَلَك الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ َياُن  َأصحَحاٌب يـَُقوُلوَن َبَقوح
ُ ُكلُّ َواَحٍد َمنح  الثّـَوحَريُّ َرَْحَهُ  َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ ُ , َوطَائََفٌة َمنح فـَُقَهاَء الحَعَراَق , وََكَذَلَك َأْححَُد بحُن َحنـح اّلِلَّ

َواءَ  َهح َل األح ًما َمَن الحُمعحَتزََلَة َوالرَّاَفَضَة , َوَأهح َُه. َونـََرى قـَوح َهٌب خُيَاَلُف َفيَه َغريح َنا  يََعيُبونَـ  َهُؤاَلَء َلُه َمذح
 َ َ خُمحَتَلَفنيح َهنيح َقُّ َواَحٌد , َفَكيحَف َيُكوُن يف َوجح َتََلَف , َويـَُقوُلوَن لََنا: اْلح , فََإِن َ َأُقوُل َلُه    هَبََذا ااَلخح

َتَنا , َوُعلَ  يف َجوَّاَب َهَذا السَُّؤاَل: َل الزَّيحَغ َيطحَعُنوَن َعَلى أَئَمَّ َمائََنا  َوَلوحاَل أَنََّك قـُلحَت َإنَّ َأهح
بَـبحُت َأنح ُأَعلَ َمَك َأنَّ الََّذي أَنحَكُروُه ُهُم ابـحَتَدُعوُه , َوَأنَّ الََّذي َعابُوُه ُهُم   َتََلَفَهمح , فََأحح َِبخح

َنا  َتََلفـُُهمح يف ُأُصوهلََمح َوُعُقوَدَهمح َوَإميَاهَنَمح َوَداَياَنَُتَمح َلَما َدنَّسح َسُنوُه , َوَلوحاَل اخح َتحح َر  اسح أَلحَفاظََنا َبذَكح
َراُر َبَه َإميَاٌن َوَرْححَ  قـح َتََلٌف اإلحَ َ: َأَحُدمُهَا اخح َهنيح َقَسُم َعَلى َوجح َتََلُف فـَُهَو يـَنـح ٌة َحاهلََمح. فََأمَّا ااَلخح

ُموُد الََّذي َنَطَق َبَه الحَكَتاُب , َوَمَضتح َبَه السُّنَّةُ  َتََلُف الحَمحح , َوَرَضَيتح َبَه   َوَصَواٌب , َوُهَو ااَلخح
تَ  َاَع , َوااَلئحَتََلَف. َواخح َكاَم الَّيَت ُأُصوهُلَا تـَرحَجُع َإىَل اإلحَمجح َحح ُمَُّة , َوَذَلَك يف الحُفُروَع َواألح ََلٌف  األح

َلَه َإىَل الشََّتاَت َوالتََّضاُغَن َوالتـََّبايُ  طٌَة َوَعَذاٌب يـَُئوُل أبََهح ٌر َوفـُرحَقٌة َوَسخح َن َوالحَعَداَوَة  ُهَو ُكفح
اَينََة. فََأمَّ  ُُصوَل َوااَلعحَتَقاَد َوالدَ  َل الزَّيحَغ يف األح َتََلُف َأهح َم َوالحَماَل , َوُهَو اخح ََلَل الدَّ َتحح ا َواسح

َتََل  تَـَلُفوا َفيَه. َوَأمَّا اخح َل الزَّيحَغ , فـََقدح بـَيـَّنحُت َلَك َكيحَف ُهَو , َوَفيَما اخح َتََلُف َأهح َل اخح ُف َأهح
َل اإلحَ  َاُحَم , فََإنَّ َأهح ُلحَفَة َوالتـََّواُصَل َوالرتَّ َاَع َواألح َلَه َإىَل اإلحَمجح ثـحَباَت َمنح الشَّرَيَعَة الََّذي يـُُئوُل أبََهح
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لٌ  ميَاَن قـَوح َراَر َِبلتـَّوحَحيَد َوَِبلرَ َساَلَة أبََنَّ اإلحَ قـح َل السُّنََّة ُُيحَمُعوَن َعَلى اإلحَ َوَعَمٌل َونَيٌَّة , َوأبََنَّ   َأهح
ُ َكاَن , َوَما ملَح َيَشأح اَل َيُكو  ُن ,  الحُقرحآَن َكََلُم اّلِلََّ َغريحُ خَمحُلوٍق , َوجُمحَمُعوَن َعَلى َأنَّ َما َشاَء اّلِلَّ

َ يُـ  ُرمُهَا , َوَعَلى َأنَّ اّلِلَّ َ َخاَلُق اخلحَريحَ َوالشَّرَ  َوُمَقدَ  َنََّة  َوَعَلى َأنَّ اّلِلَّ َم الحَقَياَمَة , َوَعَلى َأنَّ اجلح َرى يـَوح
حمَُيٌط َوالنَّاَر خَمحُلوقـََتاَن َِبَقيَـَتاَن بَبَـَقاَء اّلِلََّ , َوَأنَّ اّلِلََّ َعَلى َعرحَشَه َِبَئٌن َمنح َخلحَقَه , َوَعلحُمُه 

َياَء , َوَأنَّ اّلِلََّ َقَدمٌي اَل َبَدايََة َلُه َواَل هَنَايَ  َشح َة َواَل َغايََة , َبَصَفاتََه التَّامََّة ملَح يـََزلح َعاَلًما , اَنَطًقا ,  َِبألح
يًعا , َبَصريًا , َحيًّا , َحَليًما , َقدح َعَلَم َما َيُكوُن قـَبحَل َأنح َيُكونَ  َوَما َيطُوُل الحَكَتاُب َبَشرحَحَه.  مسََ

َاَعَهمح َعَلى َأصحَل الد َ  تَـَلُفوا بـَعحَد َإمجح َتََلفًا ملَح َيَصرح  ُثَّ اخح َلَمنَي اخح يَن , َوات ََفاَقَهمح َعَلى َشرَيَعَة الحُمسح
تَـَلُفوا يف فـُُروَع  هَبَمح َإىَل فـُرحَقٍة , َواَل َشَتاٍت , َواَل ُمَعاَداٍة , َواَل تـَُقاُطٍع , َوتـََباُغٍض , فَاخح

َكاَم َوالنـََّواَفَل التَّاَبَعَة لَلحَفَراَئَض , َفكَ  َحح َحٌة ,  األح َلَمنَي َفيَه َمنحُدوَحٌة , َونـََفٌس , َوُفسح اَن هَلُمح َولَلحُمسح
تَـ  َفَرُه , َواَل َسبَُّه , َواَل َلَعَنُه , َوَلَقَد اخح َلَف  َوَرْححٌَة , َوملَح يََعبح بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض َذَلَك , َواَل َأكح

ُ َعَليحَه وَ  َتََلفًا ظَاَهًرا َعَلَمُه بـَعحُضُهمح َمنح بـَعحٍض َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َكاَم اخح َحح َسلََّم يف األح
ُجَّةُ  َئَمَُّة َواْلح َوُة َواألح  .1, َوُهُم الحُقدح
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 مقدمة يف العلم

 

 فضل علم السلف: 
ُهُم قال ابن أيب العز:  َتاَز َعنـح ُروَن َإالَّ َوََتّلِلََّ َما امح َطحَراَف الَّيَت  الحُمَتَأخَ  َتَغاَل َِبألح َِبلتََّكلَُّف َوااَلشح

َم ُمَراَعاَة ُأُصوهَلَا، َوَضبحَط قـََواَعَدَها، َوَشدَّ َمَعاَقَدَها، َومَهَُمُهمح مشمَّرة َإىَل   َكاَنتح مَهَُّة الحَقوح
ُرو  ٍء, فَالحُمَتَأخَ  ُ  يف َشأحٍن، َوالحقَ  ن الحَمطَاَلَب الحَعالََيَة يف ُكلَ  َشيح ُم يف َشأحٍن آَخَر، َوَقدح َجَعَل اّلِلَّ وح

رًا ٍء َقدح  1. َلُكلَ  َشيح
يعتقدون يف بعض من توسع يف القول  وقد ابتلينا جبهلة من الناس   وقال ابن رجب اْلنبلي:

من املتأخرين انه أعلم ممن تقدم. فمنهم من يظن يف شخص أنه أعلم من كل من تقدم من 
لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء املشهورين  الصحابة ومن بعدهم 

الفقهاء املشهورين املتبوعني أكثر قوال ممن كان   املتبوعني. وهذا يلزم منه ما قبله ألن هؤالء
قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم التساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قوال بطريق  

زاعي والليث. وابن املبارك. وطبقتهم. وممن قبلهم من التابعني  األوىل. كالثوري واألو 
وهذا تنقص عظيم ِبلسلف   والصحابة أيضاً. فإن هؤالء كلهم أقل كَلماً ممن جاء بعدهم

الصاحل وإساءة ظن هبم ونسبته هلم إىل اجلهل وقصور العلم وال حول وال قوة إال ِبّلَِل ولقد  
أهنم أبر األمة قلوِبً. وأعمقها علوماً. وأقلها تكلفاً.  صدق ابن مسعود يف قوله يف الصحابة 

 وروي حنوه عن ابن عمر أيضاً.

ويف هذا إشارة إىل أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر تكلفاً. وقال ابن مسعود أيضاً إنكم يف  
زمان كثري علماؤه قليل خطباؤه وسيأيت بعدكم زمان قليل علماؤه كثري خطباؤه. فمن كثر  

 وله فهو املمدوح ومن كان ِبلعكس فهو مذموم.وقل ق علمه
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وقد شهد النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل اليمن ِبإلميان والفقه. وأهل اليمن أقل الناس  
كَلماً وتوسعاً يف العلوم لكن علمهم علم انفع يف قلوهبم ويعربون أبلسنتهم عن القدر احملتاج  

من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع.  إليه  

فأفضل العلوم يف تفسري القرآن ومعاِن اْلديث والكَلم يف اْلَلل واْلرام ما كان مأثوراً عن  
الصحابة والتابعني وَتبعيهم إىل أن ينتهي إىل أئمة اإلسَلم املشهورين املقتدى هبم الذين  

 مسيناهم فيما سبق. 
حدث بعدهم  وما فضبط ما روي عنه يف ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه

 من التوسع ال خري يف كثري منه إال أن يكون شرحاً لكَلم يتعلق بكَلمهم.
منفعة فيه. ويف كَلمهم يف ذلك كفاية وزايدة   وأما ما كان خمالفاً لكَلمهم فأكثره ِبطل أو ال

فَل يوجد يف كَلم من بعدهم من حق إال وهو يف كَلمهم موجود أبوجز لفظ وأخصر عبارة  
كَلم من بعدهم من ِبطل إال ويف كَلمهم ما يبني بطَلنه ملن فهمه وأتمله   وال يوجد يف 

 ويوجد يف كَلمهم من املعاِن البديعة واملآخذ الدقيقة ماال يهتدى إليه من بعدهم وال يلم به.
فمن مل أيخذ العلم من كَلمهم فاته ذلك اخلري كله مع ما يقع يف كثري من الباطل متابعة ملن 

تاج من أراد مجع كَلمهم إىل معرفة صحيحة من سقيمه وذلك مبعرفة اجلرح  أتخر عنهم. وَي
ا ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه والتعديل والعلل فمن مل يعرف ذلك فهو غري واثق مب

 بباطله، وال يثق مبا عنده من ذلك.

كما يرى من قل علمه بذلك ال يثق مبا يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن 
لف جلهله بصحيحه من سقيمه فهو جلهله ُيوز أن يكون كله ِبطَل لعدم معرفته مبا الس 

 يعرف به صحيح ذلك وسقيمه.
قال األوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فما كان غري ذلك  
 ركه. فليس بعلم: وكذا قال اإلمام أْحد وقال يف التابعني أنت خمري يعىن خمريا يف كتابته وت

 وقد كان الُزهري يكتب ذلك وخالفه صاحل بن كيسان ُث ندم على تركه كَلم التابعني. 
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ويف زماننا يتعني كتابة كَلم أئمة السلف املقتدى هبم إىل زمن الشافعي وأْحد وإسحاق وأيب 
عبيد: وليكن اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثرية وحدث  

ابعة السنة واْلديث من الظاهرية وحنوهم وهو أشد خمالفة هلا لشذوذه عن  من انتسب إىل مت
 األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو أيخذ مامل أيخذ به األئمة من قبله. 

فأما الدخول مع ذلك يف كَلم املتكلمني أو الفَلسفة فشر حمض وقل من دخل يف شيء 
خيلو من نظر يف الكَلم من أن  من ذلك إال وتلطخ ببعض أوضارهم كما قال أْحد ال

عن السنة. وأما  ن ذبواإيتجهم: وكان هو وغريه من أئمة السلف َيذرون من أهل الكَلم و 
ما يوجد يف كَلم من أحب الكَلم احملدث واتبع أهله من ذم من ال يتوسع يف اخلصومات 

ري عارف بدينه فكل  واجلدال ونسبته إىل اجلهل أو إىل اْلشو أو إىل أنه غري عارف ِبّلَِل أو غ
 ذلك من خطوات الشيطان نعوذ ِبّلَِل منه1.

ََديَث: "َخريحُ الحُقُروَن قـَرحِن، ُثَّ الََّذيَن يـَُلوهَنُمح، ُثَّ الََّذيَن يـَُلوهَنُمح وقال الشاطيب:   " ، َويف  2َفَفي اْلح
َمنَي وََكََلُمُهمح  ..   َكَذَلكَ َهَذا َإَشارٌَة َإىَل َأنَّ ُكلَّ قـَرحٍن َمَع َما بـَعحَدُه   فََلَذَلَك َصاَرتح ُكُتُب الحُمتَـَقدَ 

َتَياَط يف الحَعلحَم، َعَلى َأيَ  نـَوحٍع َكاَن، وخصوصا علم   َذ َِباَلحح َخح َوَسرَيُُهمح؛ أَنـحَفُع َلَمنح َأرَاَد األح
َْححَى، َوَِبّلِلََّ  الشريعة، الذي هو َفيقُ الحُعرحَوُة الحُوثـحَقى، والَوَزر األح  .3 تـََعاىَل التـَّوح
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 فضل العلم والعلماء 
َباُح الحَعقحَل , َوُهَو قَاَل  ٍد: يـَُقاُل: »الحَعقحُل َدلَيُل اخلحَريحَ , َوالحَعلحُم َمصح حُمَمَُّد بحُن الحَقاَسَم بحَن َخَلَّ

َنُع َجَليٍس ,  َجََلُء الحَقلحَب َمنح  َل , َوُهَو َأقـح َهح َوَأَسرُّ َعَشرٍي , َوَأفحَضُل َصاَحٍب َوَقرَيٍن ,  َصَدى اجلح
نـحَيا ,   ُتيَنَ لَلدُّ ٍف , َوَأفحَضُل َما اقـح َصُن َكهح َسٍب , َوَأحح َوَأزحَكى ُعقحَدٍة , َوَأرحَبُح جَتَارٍَة , َوأَنـحَفُع َمكح

َخَرَة , َواعحُتَصَم َبَه َمَن الذُّنُوَب , َوَسَكَنتح إَ  ُتطحَهَر َبَه َلْلح لَيحَه الحُقُلوُب , يَزَيُد يف َشَرَف  َواسح
َة , َوَدالٌّ َعلَ  َشَة , َوَأمحٌن َعنحَد الشَ دَّ َر الحَوَضيَع , أُنحٌس يف الحَوحح َعَة الرََّفيَع , َوَقدح ى  الشَّرَيَف , َورَفـح

ثـََناُه َعنح َمعحَصَيَتَه , َوقَاَئٌد َإىَل َرضحَوانَهَ  ََتَه« قـُلحُت: َوَقدح  طَاَعَة اّلِلََّ تـََعاىَل , َوَحدَّ  , َوَوَسيَلٌة َإىَل َرْحح
َفَيائََه , َفَحَقيٌق َعَلى الحُمتَـ  َتارَُه َمنح َأصح لََيائََه , َوَعَصَم َبَه َمَن اخح ُ الحَعلحَم َوَساَئَل َأوح َم َبَه  َجَعَل اّلِلَّ َوسَ 

ُل الحَعلحَم يف َحفحظَ  ُهوَد يف طََلَبَه , َوَأهح َراُغ الحَمجح َتفح َهَه ُمتَـَبايَُنوَن ,  اسح َباَط َفقح َتنـح َه ُمتَـَقارَبُوَن , َويف اسح
َُه  : َوهَلََذا قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َع َمنَّا َحَديثًا َفَحَفظَُه َحىتَّ يـُبَـلَ َغُه َغريح ُ امحَرًأ مسََ »َنضََّر اّلِلَّ

رَبَ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َقُه َمنحهُ 1« فََأخح , فـَُربَّ َحاَمَل َفقحٍه لَيحَس َبَفَقيٍه , َوُربَّ َحاَمٍل َإىَل َمنح ُهَو َأفـح
ثـَُر َكتَـَبَة اْلحَ  ََديَث َمنح َيُكوُن َلُه َحاَفظًا , َواَل َيُكوُن َفيَه َفَقيًها , َوَأكح َديَث  َوَسلََّم أَنَُّه َقدح ََيحَمُل اْلح

َ ُمَعلَ ٍل َوَصَحيٍح , َواَل يف َهَذا الزََّماَن بََعيٌد َمنح َحفح  َهَه , اَل يـَُفر َُقوَن َبنيح َظَه , َخاٍل َمنح َمعحرََفَة َفقح
ُُه , َواَل  َكًل َعَليحَهمح َرمسح أَلُوَن َعنح َلفحٍظ َأشح َ ُمَعدٍَّل َمَن الرَُّواَة َوجَمحُروٍح , َواَل َيسح  يـَبحَحُثوَن  مُيَيَ ُزوَن َبنيح

َلَة َعنح َمعحىًن َخَفيٍ  َعنـح  ُمح َقَد َأذحَهُبوا يف ُكتَُبَه َأعحَمارَُهمح , َوبـَُعَدتح يف الر َحح ُهمح َعلحُمُه , َمَع َأهنَّ
َل الحَبدََع َمَن الحُمَتَكلَ َمنَي , َوَلَمنح َغَلَب َعَليحَه الرَّأحُي َمَن   َفارُُهمح , َفَجَعُلوا أَلَهح َلَسَماَعَه َأسح

َباَر ,  الحُمتَـَفقَ َهنَي َطرَيًقا إَ  َخح ََحاَديَث َواألح َتُه َبَسَماَع األح اَثَر , َوَمنح َشَغَل َوقـح َل اآلح ىَل الطَّعحَن َعَلى َأهح
َوَإ الحَمَقااَلَت , َوَأطحَلُقوا أَلحَسنَـتَـُهمح َبَسبَ َهمح  ََهااَلَت , َوَنرَبُوُهمح أبََسح ,   َحىتَّ َوَصُفوُهمح َبُضُروٍب اجلح

َمنَي َوثـَلحَبَهمح , َوَضَربُوا هَلُُم الحَمَثلَ َوَتظَاَهُروا َبَعيحَب الح  .ُمتَـَقدَ   
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َ َيَدَي السَّاَعَة َِبلسَّيح  َف َعَن ابحَن ُعَمَر , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »بَُعثحُت َبنيح
َدُه اَل َشرَيَك َلُه , , َحىتَّ يـُعحَبَد ا ُ َوحح ي , َوَجَعَل الذُّلَّ َوالصََّغاَر ّلِلَّ َوَجَعَل َرزحَقي حَتحَت َظلَ  ُرحمَح

ُهمح 1«  ٍم فـَُهَو َمنـح  َعَلى َمنح َخاَلَف َأمحَري , َوَمنح َتَشبََّه َبَقوح

ُ َعنحُه َوَعنَّا: ُثَّ َإِن َ َنَظرحُت يف َحاَل  ََطيُب َرَضَي اّلِلَّ ٍر اخلح َاَفُظ أَبُو َبكح َل قَاَل اْلح َمنح طََعَن َعَلى َأهح
َاَهُل ,  َ: َإمَّا َعامَ يٌّ َجاَهٌل , َأوح َخاصَ يٌّ ُمَتَحاَمٌل فََأمَّا اجلح تُُه َأَحَد رَُجَلنيح ََديَث , فـََوَجدح اْلح

َل الحَعلحَم َوَأرحَِبَبهَ  . َفَمعحُذوٌر يف اغحَتَياَبَه َوطَعحَنَه َعَلى َأهح  

َلٍم الزُّ  َل َعنحَد  َعنح حُمَمََّد بحَن ُمسح َهح َل قََبيٌح , َكَما َأنَّ اجلح َهح َل اجلح َريَ  , أَنَُّه قَاَل: »الحَعلحُم َعنحَد َأهح هح
َل الحَعلحَم قََبيٌح«  َأهح

َغُضُه َمَن النَّاَس إَ  ٌر اَل َيَُبُُّه َمَن الر ََجاَل َإالَّ َمذحُكُروُهمح , َواَل يـَبـح َريُّ: »الحَعلحُم َذكح   الَّ وقَاَل الزُّهح
نَُثوُهمح«   ُمؤح

َل الحَعلحَم«  ٌل َعنحَد َأهح َل َجهح َهح َل , َكَما َأنَّ اجلح َهح َل اجلح ٌل َعنحَد َأهح  َعَن الشَّاَفَعيَ  , قَاَل: »الحَعلحُم َجهح

َا َاَهُل , أَلَنَُّه َقدح َكاَن َجاَهًَل , َواجلح : »الحَعاملُ يـَعحَرُف اجلح َهُل اَل يـَعحَرُف  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ 
َر  الحَعاملَ , أَلَنَُّه ملَح َيُكنح َعاَلًما« َوَقدح َقيَل: الحَمرحُء َعُدوُّ َما َجَهَل َوَجاَء َهَذا الحَكََلُم بََلفحٍظ آخَ 

ًئا َعاَداهُ  .َوُهَو: َمنح َجَهَل َشيـح  

َل اّلِلََّ ُسبحَحانَُه: }َبلح َكذَّ  { َوَأمَّا طَعحُن 2بُوا مبَا ملَح َيَُيُطوا َبَعلحَمهَ َوَهَذا الحَمعحىَن َمأحُخوٌذ َمنح قـَوح
ُ السََّبَب َفيَه لَيَـعحرََفُه َمنح ملَح َيُكنح  َل الرَّأحَي َوالحُمَتَكلَ َمنَي , فََأاَن أَُبنيَ  رَيَه َأمَّا   الحُمَتَخصَ َصنَي َمنح َأهح َيدح

ُل الرَّأحَي َفُجلُّ َما ََيحَتجُّوَن َبَه َمَن األحَ  َصحَل , َضَعيَفٌة َعنحَد الحُعَلَماَء َِبلنـَّقحَل , فََإَذا  َأهح َباَر َواَهَيُة األح خح
ُهمح , َوَما قَاُلوُه  َها بـَيـَُّنوا َحاهَلَا , َوَأظحَهُروا َفَساَدَها , َفَشقَّ َعَليحَهمح َإنحَكارُُهمح َإايَّ يف  ُسَئُلوا َعنـح
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َدُتَُ  َرَة َلَمَذاَهَبَهمح ,  َمعحَناَها , َوُهمح َقدح َجَعُلوَها ُعمح ثـَُر النُّصح مح , َواختََُّذوَها َعدََُّتُمح , وََكاَن َفيَها َأكح
بَ  تَـنحَكٌر طَعحنـُُهمح َعَليحَهمح , َوَإَضافـَتـُُهمح َأسح َن َعَلى َمَقاَصَدَهمح َوَمآَرهَبَمح , فـََغريحُ ُمسح اَب َوَأعحَظُم الحَعوح

َل َنَصيَحَتَهمح يف تـَعحَليَلَهمح , َورَفحَض َما بـَيـَُّنوُه َمنح َجرحَحَهمح , َوتـَعحَديَلَهمح  النـَّقحَص َإلَيحَهمح , َوتـَرحُك قـَُبو 
َتُه  ُمح َقدح َهَدُموا َما َشيَُّدوُه َوأَبحطَُلوا َما َأمُّوُه َمنحُه َوَقَصُدوُه , َوَعلَُّلوا َما ظَنُّوا َصحَّ , أَلَهنَّ

زحَدرَاَء هَبَمح , َوالحَعيحَب هَلُمح , َلَما  َواعحتَـَقُدوُه َوَأمَّا الحُمَتَكلَ مُ  وَن: فـَُهمح َمعحُذوُروَن َفيَما ُيظحَهُرونَهح َمَن اإلحَ
ُقُلونَُه , وَ  َعَظَم  بـَيـَّنَـُهمح َمَن التـََّباُيَن الحَباَعَث َعَلى الحبَـغحَضاَء َوالتََّشاُحَن , َواَعتَـَقاَدَهمح يف ُجلَ  َما يـَنـح

َفاَر الََّذيَن ُيَصحَ ُحونَُه َوَإعحظَاَمَهمح َعَليحَهُم الحَفرحيَةَ َما يـَرحُوونَُه َويَـ  َمَيَتَهمح   َتَداَولُونَُه , َإبحطَاَلُه , َوَإكح َوَتسح
َثنَي يف الحُمَتَكلَ َمنَي َغريحُ َخاٍف َعَلى الحُعَلَماَء َوالحُمتَـَعلَ َمنيَ  َويََّة , َواعحَتَقاُد الحُمَحدَ  شح َما   , فـَهُ هَلُُم اْلَح

َوَُّل:   َكَما قَاَل األح
ُ يـَعحَلُم َإانَّ اَل حنَُبُُّكُم ... َواَل نـَُلوُمُكمح َإذح اَل حتَُبُّوانَ   اّلِلَّ

َ وَ  َ الطَّائََفَتنيح َ َهاَتنيح َ , َوتـََباُعَد َما َبنيح َرمَسحُت فـََقدح ذََكرحُت السََّبَب الحُموَجَب لَتَـَنايف َهَذيحَن الحَفرَيَقنيح
ََه َعامًَّة َما َأُقولُُه َنَصيَحًة َمينَ   يف َهَذا ََديَث َخاصًَّة , َوَلَغريح ََه َعَليحَه  الحَكَتاَب َلَصاَحَب اْلح  َلُه , َوَغريح

َل الحَفضحَل  َل , َوملَح َيُكنح َفيَه َمعحىًن يـُلحَحُقُه أبََهح َهح َسَه َِبجلح ُظَر  , َويـَنح , َوُهَو َأنَّ يـََتَميـََّز َعمَّنح َرَضَي لَنَـفح
ثـََر ُعُمرََه َمنح ُكُتَب َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ    َفيَما َأذحَهَب َفيَه ُمعحَظَم َوقحَتَه , َوَقَطَع َبَه َأكح
مَ َه , اَعَليحَه َوَسلََّم َومَجحَعَه , َويـَبحَحُث َعنح َعلحَم َما أَُمَر َبَه َمنح َمعحرََفَة َحََلَلَه َوَحَراَمَه , َوَخاصَ َه َوعَ 
َبَه , َوَإَِبَحَتَه َوَحظحرََه , َواَنَسَخَه َوَمنحُسوَخَه , َوَغريحَ َذَلَك َمنح أَنـحَواَع ُعُلوَمَه قـَبحلَ    َوفـَرحَضَه َوَندح

. فـََواَت َإدحرَاَك َذَلَك َفيهَ   

َت َفََل َسَبيَل  : »تـََفقَّهح قـَبحَل َأنح تـَرحَأَس , فََإَذا تـََرأَّسح  َإىَل التـََّفقَُّه«قَاَل الشَّاَفَعيُّ
: َإنَّ  َاََتَ َما َداَمتح َرطحَبًة« َأيح َبُل الطَ يَنُة اخلح َا تـُقح  الحَعلحَم  قَاَل أَبُو حُمَمٍَّد الحَمرحَوَزيُّ: َكاَن يـَُقاُل: »َإمنَّ

َطَّ  َمَننَي ُعَمَر بَن اخلح َبَغي َأنح ُيطحَلَب يف َطَراَة السَ نَ  َوَجاَء َعنح َأَمرَي الحُمؤح اَب أَنَُّه قَاَل: تـََفقَُّهوا  يـَنـح
 . قـَبحَل َأنح ُتَسوَُّدوا



31 
 

ارًا قَاَل أَبُو ُعبَـيحٍد يف َحَديَث ُعَمَر: تـََفقَُّهوا قـَبحَل َأنح ُتَسوَُّدوا يـَُقوُل: »تـََعلَُّموا الحَعلحَم َما ُدمحُتمح َصغَ 
ُتمح َأنح تـَعحَلُموا  قـَبحَل َأنح َتَصريُوا َساَدًة ُرَؤَساَء َمنحُظورًا َإلَيحُكمح , فَإَ  يَـيـح َتحح نح ملَح تـَعحَلُموا قـَبحَل َذَلَك اسح

ََصاَغَر فـَيَـزحَري َذَلَك َبُكمح« َوَهَذا َشَبيٌه حبََديثَ    بـَعحَد الحَكرَبَ فـََبَقيُتمح ُجهَّااًل اَل أتَحُخُذونَُه َمَن األح
: َلنح يـََزاَل النَّاُس ِبَريحٍ َما َأَخُذوا الحعَ  لحَم َعنح َأَكاَبرََهمح , فََإَذا َأََتُهمح َمنح َأَصاَغرََهمح فـََقدح َعبحَد اّلِلََّ

َهُب   ََصاَغَر تـَفحَسرٌي آَخُر: بـََلَغيَن َعَن ابحَن الحُمَباَرَك: أَنَُّه َكاَن َيذح َهَلُكوا قَاَل أَبُو ُعبَـيحٍد: َويف األح
َهُب َإىَل  َل الحَبدََع , َواَل َيذح ََصاَغَر َإىَل َأهح  .السَ ن َ   َِبألح

َراَط السَّاَعَة ,  َُمَحيَ  , قَاَل ُسَئَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح َأشح قَاَل:  َعنح َأيب أَُميََّة اجلح
ََصاَغرَ  َراَطَها َأنح يـُلحَتَمَس الحَعلحُم َعنحَد األح  «1»َإنَّ َمنح َأشح

اُل النَّاُس ِبَريحٍ َما َأَخُذوا الحَعلحَم َعنح َأَكاَبرََهمح َوَعنح أَُمَنائََهمح  َعنح َعبحَد اّلِلََّ , قَاَل: »اَل يـَزَ و 
 َوُعَلَمائََهمح , فََإَذا َأَخُذوُه َمنح َصَغارََهمح َوَشَرارََهمح َهَلُكوا«

ينَـَوَريُّ , قَاَل: َسأَلحُت َعنح قـَوح و  َبَة الدَ  َلَم بحَن قـُتَـيـح َلَه: اَل يـََزاُل النَّاُس ِبَريحٍ َما  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُمسح
رَيُد: »اَل يـََزاُل النَّاُس ِبَريحٍ َما َكاَن ُعَلَماُؤُهُم الحَمَشاَيَخ , َوملَح َيُكنح  َأَخُذوا الحَعلحَم َعنح َأَكاَبرََهمح يُ 

َعُة الشََّبابَ  َداَث , أَلَنَّ الشَّيحَخ َقدح زَاَلتح َعنحُه َميـح َحح تُُه َوَعَجَلُتُه َوَسَفُهُه ُعَلَماُؤُهُم األح  َوَحدَّ
ََوى َهُة , َواَل يـَغحَلُب َعَليحَه اهلح ُخُل َعَليحَه يف َعلحَمَه الشُّبـح ََة َفََل َيدح ربح رَبََة َواخلَح َتصحَحَب التَّجح , َواَل   َواسح

ََدَث َومَ  َتزحاَلَل اْلح َتزَلَُّه الشَّيحطَاُن اسح َبُة ,  مَيَيُل َبَه الطََّمُع , َواَل َيسح َيـح َلُة َواهلح َلَّ َع السَ نَ  الحَوقَاُر , َواجلَح
ُُموُر , الَّيَت أَُمَنتح َعَلى الشَّيحَخ , فََإَذا َدَخَلتح َعَليحَه , َوَأفحىَت  ُخُل َعَليحَه َهَذَه األح ََدُث َقدح َيدح  ,  َواْلح

َب , َتَنُع أبََنح َيُكوَن رَاَواًي َحسح َلَك« َواَل يـَقح اًث َقطُّ   َهَلَك َوَأهح . َوحُمَدَ   

عحُت الشَّاَفَعيَّ , َوذََكَر , َمنح ََيحَمُل الحَعلحَم َجَزافًا فـََقاَل: »َهَذاو    َعَن الرَّبَيَع بحَن ُسَليحَماَن , قَاَل مسََ
َمُلَها , َوَلَعلَّ َفيَها َأفـحَعى تـَلحَدُغُه َوُهَو اَل  َري« قَاَل  َمثحُل َحاَطَب لَيحٍل يـَقحَطُع ُحزحَمَة َحَطٍب فـََيحح  َيدح

ُجََّة َمنح أَيحنَ  أَُلوَن َعَن اْلح ؟.الرَّبَيُع: يـَعحيَن: الََّذيَن اَل َيسح  
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ََدُب َضارًّا؟ قَاَل: »َإَذا  و  َسَن بحَن ُدرَيحٍد : ُسَئَل بـَعحُضُهمح َمىَت َيُكوُن األح ٍر حُمَمَُّد بحُن اْلَح قَاَل أَبُو َبكح
لرَ َوايَُة«نـََقَصَت الحَقَرََيُة , وََكثـَُرَت ا  

ََحاَديَث  و  قَاَل أَبُو الحَعبَّاَس بحُن ُعقحَدَة, َوَقدح َسأََلُه رَُجٌل َعنح َحَديٍث , فـََقاَل: »َأَقلُّوا َمنح َهَذَه األح
ُلُح َإالَّ َلَمنح َعَلَم أتَحَويَلَها«  َا اَل َتصح  , فََإهنَّ

ََحاَديَث َضََلَلٌة , َلَقدح و  عحُت َماَلًكا , يـَُقوُل: »َكَثرٌي َمنح َهَذَه األح ٍب , قَاَل: مسََ َعَن ابحَن َوهح
َ , َوَإِن َ ملَح ُأَحدَ ثح َبَه«  َطنيح َها َسوح  َخَرَجتح َمينَ  َأَحاَديُث َلَوَددحُت َأِن َ ُضرَبحُت َبُكلَ  َحَديٍث َمنـح

َها َفَقيَه َوقحَتَه , َوَعَسى َأنح  َوَلَعلَُّه  َأَل َعنـح َيُطوُل ُعُمُرُه: فـَتَـنحَزُل َبَه اَنزََلٌة يف َديَنَه ََيحَتاُج َأنح َيسح
أَلََتَه , َوَيَضيُع َأمحُر اّلِلََّ  َتَحي , َأوح أيَحَنُف َمنح َمسح يف تـَرحَكَه تـََعرَُّف    َيُكوَن الحَفَقيُه َحَديَث السَ نَ  فـََيسح

. َم اَنزَلََتهَ ُحكح   

ُت َمىَت َصََلُح النَّاَس , َوَمىَت َفَساُدُهمح: َإَذا  و  َعنح َبََلَل بحَن ََيحََي: َأنَّ ُعَمَر , قَاَل: " َقدح َعَلمح
تَـعحَصى َعَليحَه الحَكَبرُي , َوَإَذا َجاَء الحَفقحُه َمنح َقَبَل الحَكَبرَي َتَ  بـََعُه َجاَء الحَفقحُه َمنح َقَبَل الصََّغرَي اسح

َتَداَي "  الصََّغرُي فَاهح
َرتََه َمنح يـَزحَري َبَه َويَـ   َفيُق َمَن اّلِلََّ َوَسَأَل الحَفَقيَه ملَح أيَحَمنح َأنح َيُكوَن حبَضح ُلوُمُه َعَلى  َوَإنح َأدحرََكُه التـَّوح

َقَلُب َحي تَـَبَل ُعُمرََه , َإذح فـَرََّط يف التـَّعحَليَم ,فـَيَـنـح زََه يف ُمقح َلَف َمنح  َعجح َنَئٍذ َوامَجًا , َوَعَلى َما َأسح
 .تـَفحرَيَطَه اَنَدًما

َا يـَتَـَفقَّ  ََديَث َوَرَوايََتَه اَل َيَصرُي َبَه الرَُّجُل َفَقيًها , َوَإمنَّ ثَاَر َمنح ُكُتَب اْلح َباَط  َولحيَـعحَلَم َأنَّ اإلحَكح َتنـح ُه َِبسح
َكرَي َفيهَ   .َمَعانَيَه , َوَإنـحَعاَم التـَّفح

َاَعيَل ابحيَنح َأيب ُأَويحٍس: »أُرَاُكَما حتَُبَّاَن َهَذا   بحنُ  َماَلكُ  قَالَ و  ٍر َوَإمسح َتَه: َأيب َبكح أََنٍس , قَاَل اَلبحيَنح ُأخح
ُ َبُكمَ  َفَع اّلِلَّ َتَفَعا َبَه , َويـَنـح ُتَما َأنح تـَنـح بَـبـح ا , فََأَقَلَّ  الشَّأحَن َوَتطحلَُبانََه؟« قَااَل: نـََعمح , قَاَل: »َإنح َأحح

 َمنحُه , َوتـََفقََّها«
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ُت َإىَل َسارَيٍَة أُفحيَت النَّاَس« ,  و  ََديَث , قـُلحُت: »َلوح َجَلسح عحُت اْلح َعحَمَش , قَاَل: َلمَّا مسََ َعَن األح
ُت َإىَل َسارَيٍَة َفَكاَن َأوَُّل َما َسأَُلوِن َعنحُه , ملَح َأدحَر َما ُهَو«  قَاَل: »َفَجَلسح

َثَمَة , َوَخَلُف بحُن َساملٍَ ,  قَالَ و  َرَأٌة َعَلى جَمحَلٍس َفيَه ََيحََي بحُن َمَعنٍي , وأَبُوَخيـح ٍد: َوقـََفَت امح  ابحُن َخَلَّ
ََديَث , َفَسَمعحتـُُهمح يـَُقولُوَن: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,   يف مَجَاَعٍة يـََتَذاَكُروَن اْلح

َتى وََكاَنتح َغاَسَلًة؟  َوَرَوا َاَئَض تـَُغسَ ُل الحَموح ُه ُفََلٌن , َوَما َحدََّث بََه َغريحُ ُفََلٍن , َفَسأَلحتـُُهمح َعَن اْلح
ٍر , فـََقاُلوا هَلَا: َعَليح  َبَل أَبُو ثـَوح ُهمح َوَجَعَل بـَعحُضُهمح يـَنحُظُر َإىَل بـَعحٍض , فََأقـح َها َأَحٌد َمنـح َك  فـََلمح ُيَُبـح

َها , َفَسأَلحُتُه؟ فـََقاَل: " نـََعمح , تـَُغسَ ُل الحَميَ َت , َْلََديَث  َِبلح  َبَل , فَالحتَـَفَتتح َإلَيحَه َوَقدح َداَن َمنـح ُمقح
  َيَدكَ  الحَقاَسَم , َعنح َعاَئَشَة َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل هَلَا: َأَما َإنَّ َحيحَضَتَك لَيحَستح يف 
هَلَا: ُكنحُت َأفـحُرُق رَأحَس النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َِبلحَماَء , َوَأاَن َحاَئٌض " قَاَل أَبُو ثَـ  ٍر:  َوَلَقوح وح
ثـََناُه ُفََلٌن , ىَل َبَه« فـََقاُلوا: نـََعمح , َرَواُه ُفََلُن , َوَحدَّ َيَ  فَالحَميَ َت َأوح   »فََإَذا فـََرَقتح رَأحَس اْلح

َن  ُتمح َإىَل اآلح  ؟. َويـَعحرَُفونَُه َمنح َطرَيَق َكَذا َوَخاُضوا يف الطُُّرَق , فـََقاَلَت الحَمرحَأُة: فَأَيحَن ُكنـح
َلَهمح ُأُصوَل الحَفقحَه , َوَأدَ  َثنَي َْلَمح َرَعتح أَلحَسَنُة الحُمَخاَلَفنَي َإىَل الطَّعحَن َعَن الحُمَحدَ  َا َأسح لََّتَه يف  َوَإمنَّ

ََديَث َِبلتـََّفقَُّه َخَرَستح  َن السَُّنَن , َمَع َعَدَم َمعحرَفََتَهمح مبََواَضَعَها , فََإَذا ُعَرَف َصاَحُب اْلح َضمح
َعحنُيَ , َوَخَسَئ َمنح َكاَن َعَليحَه َيطحُعنُ  َلحُسُن , َوَعُظَم حمََلُُّه يف الصُُّدوَر َواألح  .َعنحُه األح

رَ  ََديَث , فََإنَُّكمح  قَاَل َعَليُّ بحُن َخشح عحُت وََكيًعا , َغريحَ َمرٍَّة يـَُقوُل: »اَي فـَتَـَياُن تـََفهَُّموا َفقحَه اْلح ٍم: مسََ
ُل الرَّأحَي«  ََديَث ملَح يـَقحَهرحُكمح َأهح ُتمح َفقحَه اْلح  َإنح تـََفهَّمح

عحُت وََكيًعا , يـَُقوُل أَلَ و  َرٍم الحَمرحَوَزيُّ: مسََ ُتُم  قَاَل َعَليُّ بحُن َخشح ََديَث: »َلوح أَنَُّكمح تـََفقَّهح صحَحاَب اْلح
ُتُموُه َما َغَلَبُكمح َأصحَحاُب الرَّأحَي , َما قَاَل أَبُو َحَنيَفَة يف  ََديَث َوتـََعلَّمح ٍء َُيحَتاُج َإلَيحَه َإالَّ   اْلح َشيح

. َوحَنحُن نـَرحَوي َفيَه َِبِبً   

َتاٍذ   َكَل َإلَيحَه , َويـَتَـَعرَُّف َمنحُه َواَل بُدَّ لَلحُمتَـَفقَ َه َمنح ُأسح َسرَي َما َأشح ُرُس َعَليحَه , َويـَرحَجُع يف تـَفح َيدح
َ الصَ حََّة َوالحَفَسادَ  َتَهاَد , َوَما يـَُفرَ ُق َبَه َبنيح :ُطُرَق ااَلجح  
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َبَه يف َكنحدَ   : أَبُو نـَُعيحٍم قَاَل  َوَل تـََعاَل  ُكنحُت َأُمرُّ َعَلى زَُفٍر , َوُهَو حُمحَتٍب بَثـَوح َة , فـَيَـُقوُل: »اَي َأحح
عحُت فـَيَـُقوَل: »َهَذا يـُؤحَخذُ  َبَه َوَهَذا اَل يـُؤحَخُذ َبَه ,   َحىتَّ ُأَغرحَبَل َلَك َأَحاَديَثَك« فَأُرَيَه َما َقدح مسََ

 َوَهَذا اَنَسٌخ َوَهَذا َمنحُسوٌخ«

ٍرو : ُكنَّا َعنحَد األحَ و  َأُل َأَِب َحَنيَفَة َعنح َمَساَئَل , َوُيَُيُبُه أَبُو  قَاَل ُعبَـيحُد اّلِلََّ بحُن َعمح عحَمَش َوُهَو َيسح
َعحَمُش: َمنح أَيحَن َلَك َهَذا؟ فـَيَـُقولُ  تَـَنا َعنح َإبـحَراَهيَم َبَكَذا ,   :َحَنيَفَة , فـَيَـُقوُل َلُه األح ثـح أَنحَت َحدَّ

تَـَنا َعَن الشَّعحيبَ  َبَكَذا , قَاَل: َفَكاَن ا ثـح َعحَمُش َعنحَد َذَلَك , يـَُقوُل: »اَي َمعحَشَر الحُفَقَهاَء َوَحدَّ ألح
ََطبَّاُء َوحَنحُن الصََّياَدلَُة«  أَنـحُتُم األح

جَّاَج , َإذح قَاَل يل »اَي َأَِب ََيحَمُد، َإَذا   بحنُ  قَاَل َعَطيَّةُ و  بََقيََّة: قَاَل يل َأيب: ُكنحُت َعنحَد ُشعحَبَة بحَن اْلَح
َها؟« قَاَل: قـُلحُت يف نـَفحَسي: َهَذا رَُجٌل َقدح َأعحجَ  أَُلوَن َعنـح أََلٌة ُمعحَضَلٌة َمنح ُتسح تحُه  بَـ َجاَءتحُكمح َمسح

ُسُه , قَاَل: قـُلحتُ  ُتواَن , قَاَل: َفَما َكاَن َإالَّ  نـَفح ُه َإلَيحَك َوَإىَل َأصحَحاَبَك َحىتَّ تـَفح طَاٍم نـَُوجَ  : اَي َأَِب َبسح
طَاٍم , رَُجٌل َضَرَب رَُجًَل َعَلى أُمَ  رَأحَسَه , فَادََّعى   َهًة َإذح َجاَءُه رَُجٌل , فـََقاَل: اَي َأَِب َبسح ُهنَـيـح

َشُُّه , قَاَل: َفَجَعَل ُشعحَبُة يـََتَشاَغُل َعنحُه مَيَيًنا َوََشَااًل , فََأوحَمأحُت َإىَل الرَُّجَل   الحَمضحُروُب أَنَُّه انـحَقَطعَ 
َلَه , اَل َواّلِلََّ  َما َعنحَدي   َأنح أََلحَّ َعَليحَه , فَالحتَـَفَت َإيَلَّ فـََقاَل: »اَي َأَِب ََيحَمَد َما َأَشدَّ الحبَـغحَي َعَلى َأهح

ءٌ  أَُلَك َوَأفحَتيَه َأاَن؟ قَاَل: فََإِن َ َقدح َسأَلحُتَك , قَاَل:   َفيَه َشيح , َوَلَكنح َأفحَتَه أَنحَت« , قَاَل: قـُلحُت: َيسح
َرحَدُل َدقًّا َِبَلًغا ُثَّ ُيَشمُّ فََإنح َعَطسَ  َوحزَاَعيَّ َوالزَُّبريحَيَّ يـَُقواَلَن: يَُدقُّ اخلح عحُت األح َكَذَب ,    قـُلحُت: مسََ

. نح ملَح يـَعحَطسح َصَدَق , قَاَل: »َجئحَت هَبَا اَي بََقيَُّة , َواّلِلََّ َما يـَعحَطُس رَُجٌل انـحَقَطَع َشُُّه أََبًدا«َوإَ   

ََداثََة َوزََماَن الشََّبيَبَة , أَلَنَُّه ََيحَتاُج َإىَل ا َا َيُكوُن يف اْلح َة ,  لحُمََلزَمَ فََإنح قَاَل قَاَئٌل: َدرحُس الحَفقحَه َإمنَّ
َة الصَّربحَ َعَليحَه , َوالحُمَداَوَمَة , َواَل يـَقحَدُر َعَلى َذَلَك َمنح َعَلتح َسنُُّه , َواَل َيطحَمُع َفيَه َمنح    َوَشدَّ

َ طَالًَبا لَلحَعلحمَ  ثـَُر ُعُمرََه َقيَل: لَيحَس ممَّا ذََكرحُت مبَاَنٍع َمنح طََلَبَه , َوأَلَنح يـَلحَقى اّلِلَّ َخريحٌ َمنح  َمَضى َأكح
: َأنح يـَلحَقاُه ََترًَكا َلُه , زَاَهًدا َفيَه رَاَغًبا َعنحهُ   
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َديَ  َعَلى الحَمأحُموَن َوَعنحَدُه مَجَاَعٌة يـََتَكلَُّموَن يف الحَفقحَه , فـََقاَل: مَ  ًما َمنحُصوُر بحُن الحَمهح ا َدَخَل يـَوح
َغَلَنا الطََّلُب َعنحَد   َهُؤاَلَء؟ قَاَل: اَي َأَمريَ  َعنحَدَك َفيَما يـَُقولَ  ََداثََة , َوَأشح َمَننَي َأغحَفُلواَن يف اْلح الحُمؤح

َم , َوأَنحَت يف َكَفايٍَة؟« قَاَل: َأَو ََيحُسُن مبََ  ََدَب قَاَل: »ملَ اَل َتطحلُُبُه الحيَـوح َتَساَب األح ثحَلي  الحَكرَبَ َعَن اكح
َل« قَاَل:  طََلُب الحَعلحَم؟ قَاَل: »َواّلِلََّ , أَلَنح   َهح ََتُوَت طَالًَبا لَلحَعلحَم َخريحٌ َمنح َأنح َتَعيَش قَانًَعا َِبجلح

ََياُة«   َوَإىَل َمىَت ََيحُسُن؟ قَاَل: »َما َحُسَنتح َبَك اْلح

َرو بحَن الحَعََلَء: َأََيحُسُن َِبلشَّيحَخ َأنح يـَتَـَعلََّم , قَاَل: »َإنح َحُسَن َِبلشَّيحخَ و   َأنح يََعيَش ,  َقيَل أَلَيب َعمح
 فََإنَُّه ََيحُسُن َبَه َأنح يـَتَـَعلََّم« 

َُتُه َكائًَنا َمنح َكاَن«و  : »َما رَأَيحُت َشيحًخا َلُه َجَدٌة اَل َيطحُلُب الحَعلحَم َإالَّ َرْحح قَاَل الشَّاَفَعيُّ  

َوحزَاَعيَ  , قَاَل: »َإِن َ أَلَُحبُّ الشَّيحَخ َيطحُلُب الحَعلحَم«و  َعَن األح  

زَيحٍد: »َكاَن أَيُّوُب َيطحُلُب الحَعلحَم َحىتَّ َماَت« بحنُ  قَاَل َْحَّادُ و   

ُذ الحُمتَـَفقَ َه الحَفقحَه , َوتـََلقَ يَه  َبَغي َأنح َيُكوَن َأخح َعَن الحُمَدرَ َس َوالحُمَذاَكَرَة َبَه ,  َوَأاَن َأذحُكُر َكيحَف يـَنـح
ُظ َلُه , َوَمقحَداُر َما ميحَكنُ  َفح َف السَّآَمَة َعَليـح َواْلح َاُمَها َخوح َها ,  ُه َحفحظُُه , َوَراَيَضُتُه نـَفحَسُه , َوَإمجح

تَ  رَيَسَه , َوَما ُيسح ََلَق الحَفَقيَه يف َتدح َرَة الحَفَقيَه َوَأصحَحاَبَه , َوَأخح ََدَب حبَضح َن األح َتعحَمالُُه ُحسح َحبُّ َواسح
َرُه َمنحُه , َوُأرَتَ ُب ذَ  َلَك تـَرحتَيًبا َإَذا اعحَتَمَدُه طَاَلُب الحَعلحَم َسهََّل َعَليحَه َمَناَلُه , وََكاَن َعَلى  َلُه , َوُيكح

ُ تـََعاىَل 1. اًن َلُه , َإنح َشاَء اّلِلَّ  َما يـَقحَصُدُه َويـَبحَغيَه َعوح

 

 

 

 168/  2الفقيه واملتفقه   1
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 فضل التفقه على كثري من العبادات 

َأعحَلَم َِبًِب َمَن الحَعلحَم يف َأمحٍر َوهَنحٍي َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح َسبحَعنَي َغزحَوًة يف َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: »أَلَنح َعنح ف
 َسَبيَل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ« 

َلًما َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح َأنح و  َسَن , قَاَل: »أَلَنح أَتـََعلََّم َِبًِب َمَن الحَعلحَم , فَُأَعلَ ُمُه ُمسح َتُكوَن يل  َعَن اْلَح
َعُلَها يف َسَبيَل اّلِلََّ تـََعاىَل«  نـحَيا ُكلَُّها , َأجح  الدُّ

لَ و  ٍة« َعنح َمعحَمٍر , قَاَل: بـََلَغَنا َعنح َأيب الدَّرحَداَء , قَاَل: »ُمَذاَكَرٌة لَلحَعلحَم َساَعًة , َخريحٌ َمنح َقَياَم لَيـح  

َنا ُسورًَة َمَن الحُقرحآَن , فـََقاَل:  قَاَل رَُجٌل أَلَيب جَمحَلٍز َوُهمح يـََتَذاَكرُ و  وَن الحَفقحَه َوالسُّنََّة: َلوح قـََرأحَت َعَليـح
 »َما َأاَن َِبلََّذي َأزحُعُم َأنَّ َقَراَءَة الحُقرحآَن َأفحَضُل ممَّا حَنحُن َفيَه«

 رحآَن َصََلٌة«قَاَل ََيحََي بحَن َأيب َكَثرٍي: »تـَعحَليُم الحَفقحَه َصََلٌة , َوَدرَاَسُة الحقُ و 
َلُس َِبللَّيحَل أَنحَسُخ    :قَاَل َإبـحَراَهيُم بحُن َهاَنٍئ و  ٍء َأَحبُّ َإلَيحَك , َأجح َبٍل: َأيُّ َشيح قـُلحُت أَلَْححََد بحَن َحنـح

 َحبُّ َإيَلَّ« , َأوح ُأَصلَ ي َتَطوًُّعا؟ قَاَل: »َإَذا ُكنحَت تـَنحَسُخ , فَأَنحَت تـََعلَُّم َبَه َأمحَر َديَنَك , فـَُهَو أَ 
ُ مبَثحَل الحَفقحَه«و  َريَ  , قَاَل: »َما ُعَبَد اّلِلَّ  َعَن الزُّهح

َمحَر َمنحُكمح  َلَه: }َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل األح { قَاَل: »ُأوُلو الحَفقحَه 1َعنح َعطَاٍء , يف قـَوح
 .2َباُع الحَكَتاَب َوالسُّنََّة«َوُأوُلوا الحَعلحَم , َوطَاَعُة الرَُّسوَل ات َ 
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 : ما ال يسع املسلم جهله
َبُح   َعنح َماَلٍك , َوذََكَر الحَعلحَم , فـََقاَل: »َإنَّ الحَعلحَم ْلَََسٌن , َوَلَكَن انحُظرح َما يـَلحَزُمَك َمنح َحنَي ُتصح

ًئا«, َإىَل َحنَي َتُحَسي , َوَمنح َحنَي َتُحَسي , َإىَل َحنَي   ثَرح َعَليحَه َشيـح َبُح , فَالحَزمحُه , َواَل تـُؤح  ُتصح
َبٍل : َسأَلحُت َأيب َعٍن الرَُّجَل , ُيََُب َعَليحَه طََلُب الحَعلحَم؟ فـََقاَل:  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َأْححََد بحَن َحنـح

َم ,  ََلَم« قَاَل: »َأمَّا َما يَُقيُم َبَه الصَََّلَة , َوَأمحَر َديَنَه َمَن الصَّوح َر َشَراَئَع اإلحَسح َوالزََّكاَة , َوَذكح
َبَغي َلُه َأنح يـَعحَلَم َذَلَك«   »يـَنـح

ُ  )أي اخلطيب البغدادي(  قـُلحتُ  : فـََواَجٌب َعَلى ُكلَ  َأَحٍد طََلُب َما يـَلحَزُمُه َمعحرَفـَُتُه , ممَّا فـََرَض اّلِلَّ
َلٍم َِبَلٍغ َعاَقٍل َمنح ذََكٍر َأوح  َما يـَقحَدُر َعَليحَه , َعَلى َحَسَب  َتَهاَد لَنَـفحَسَه , وَُكلُّ ُمسح َعَليحَه َمَن ااَلجح

َلٍم تـََعرُُّف    أُنـحَثى , ُحرٍ  َوَعبحٍد , تـُلحَزُمُه الطََّهارَُة َوالصَََّلُة َوالصَ َيامُ  فـَرحًضا , فـََيَجُب َعَلى ُكلَ  ُمسح
َلٍم , َأنح يـُعحَرَف َما َيََلُّ َلُه َوَما ََيحُرُم َعَليحَه , َمَن الحَمآَكَل    َعلحَم َذَلَك , َوَهَكَذا ُيََُب َعَلى ُكلَ  ُمسح

ُلُه , َوفـَرح  َمحَواَل , َفَجَميُع َهَذا اَل َيَسُع َأَحًدا َجهح َماَء َواألح ٌض  َوالحَمَشاَرَب َوالحَمََلَبَس َوالحُفُروَج َوالدَ 
َلُموَن بـَعحَد َعَليحَهمح َأنح أيَحُخُذوا يف تـََعلُّ  َلُموَن , َأوح َحنَي ُيسح ُُلَم َوُهمح ُمسح ُلُغوَن اْلح َم َذَلَك , َحىتَّ يـَبـح

َماَء َعَلى تـَعحَليَمَهنَّ َما ذََكرحاَن , َوفَـ  َماُم َأزحَواَج النَ َساَء َوَساَداَت اإلحَ ُُلَم , َوُُيحرَبُ اإلحَ رحٌض  بـُُلوَغ اْلح
َماَم أَيحًضا , َأنح  َرَض هَلُُم  َعَلى اإلحَ ُهَّاَل , َويـُفح َواًما لَتَـعحَليَم اجلح أيَحُخَذ النَّاَس َبَذَلَك , َويـَُرتَ َب َأقـح

َقُّ َمَن الحَباَطلَ  َاَهَل , لَيَـَتَميـََّز َلُه اْلح  .1الرَ زحَق يف بـَيحَت الحَماَل , َوُيَََب َعَلى الحُعَلَماَء تـَعحَليُم اجلح
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 مراتب من تفقه يف الدين:
َُدى  َعنح َأيب ف ُ َمَن اهلح ُموَسى , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َإنَّ َمَثَل َما آََتِن اّلِلَّ

َها طَائََفٌة طَيَ َبٌة , قََبَلَت الحَماَء فَأَنـحبَـَتَت الحَكأَلَ   َوالحَعلحَم , َكَمَثَل َغيحٍث َأَصاَب َأرحًضا َكاَنتح َمنـح
َها« َوالحعُ  َب الحَكَثرَي , وََكاَنتح َمنـح َسُن: » -شح « َوملَح َيضحَبطح أَبُو يـَعحَلى  -َأَجاَدُب  -قَاَل اْلَح

َرحَف  ا َوَزَرُعوا  -َوالحَقاَسُم َهَذا اْلح َها َوَسَقوح ُ َبَه النَّاَس , َفَشرَبُوا َمنـح »َأمحَسَكَت الحَماَء , فـَنَـَفَع اّلِلَّ
َرى , َإمنََّ  ا َهَي َقيَعاٌن اَل َتُحَسُك َماًء َواَل تـُنحَبُت َكأَلً َفَذَلَك َمثحُل َمنح فََقَه يف َديَن اّلِلََّ  , َوطَائََفٌة ُأخح

ُ َبَه فـََعَلَم َوَعَملَ   «  1, َونـََفَعُه َما بـََعَثيَن اّلِلَّ
ََديَث َمَراَتَب  َقدح مَجََع َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف هَ  قال اخلطيب البغدادي: َذا اْلح

َرحُض الطَّيَ َبُة َهَي َمثحُل الحَفَقيَه  ٍء , فَاألح َها َشيح الضابَط  الحُفَقَهاَء َوالحُمتَـَفقَ َهنَي , َمنح َغريحَ َأنح َيُشذَّ َمنـح
ُتَلَف َفيَه َإىَل الحَكَتاَب وَ  َسُن َلَردَّ َما اخح ََجاَدُب َلَما َرَوى , الحَفَهُم لَلحَمَعاِن , الحُمحح السُّنََّة َواألح

َعتح فـََقطح ,   َها النَّاُس , َهَي َمثحُل الطَّائََفَة الَّيَت َحَفَظتح َما مسََ َتَقي َمنـح َسَكُة لَلحَماَء الَّيَت َيسح الحُممح
ََها حَمحُفوظًا َغريحَ ُمَغريٍَّ , ُدوَن َأنح يَ  ٌه تـََتَصرَُّف  َوَضَبطَتحُه َوَأمحَسَكتحُه , َحىتَّ َأدَّتحُه َإىَل َغريح ُكوَن هَلَا َفقح

ُ هَبَا يف التـَّبحَليَغ , فـَبَـَلَغتح َإىَل  ٌم َِبلرَّدَ  الحَمذحُكوَر وََكيحَفيََّتَه , َلَكنح نـََفَع اّلِلَّ  َمنح َلَعلَُّه َفيَه , َواَل فـَهح
َها , َكَما قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: ُربَّ   ُمبَـلٍَّغ َأوحَعى َمنح َساَمٍع , َوُربَّ  َأوحَعى َمنـح

َرحَض الطَّيَ َبَة , َواَل  َع , َواَل َضَبَط , فـََليحَس َمثحَل األح   َحاَمَل َفقحٍه لَيحَس َبَفَقيٍه َوَمنح ملَح ََيحَفظح َما مسََ
ُلُه َمثحَل الحَقيَعاَن , الَّيَت  ََجاَدَب , َبلح ُهَو حَمحُروٌم , َوَمثـح ُبُت َكأَلً , َواَل َتُحَسُك َماًء , َمثحَل األح اَل تـَنـح

َتَوي الََّذيَن يـَعحَلُموَن َوالََّذيَن اَل يـَعحَلُمونَ  ُ ُسبحَحانَُه: }َهلح َيسح {, َوقَاَل تـََعاىَل:  2َوَقدح قَاَل اّلِلَّ
َقُّ َكَمنح ُهَو َأعحَمى َا أُنحَزَل َإلَيحَك َمنح رَبَ َك اْلح {, َوَشبََّه التَّاَرَك لَلحَعلحَم , رَغحَبًة َعنحُه  3}َأَفَمنح يـَعحَلُم َأمنَّ
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َناُه آاَيتََنا َذيًبا َلُه َِبلحَكلحَب , فـََقاَل تـََعاىَل: }َواتحُل َعَليحَهمح نـََبأَ الََّذي آتـَيـح َتَهانًَة َبَه َوَتكح فَانحَسَلَخ  َواسح
َها{ َإىَل َأنح قَاَل: }َفَمثـَُلُه َكَمَثَل الحَكلحبَ  يَةَ { َإىَل 1َمنـح  .  آَخَر اآلح

َيانُ  قَالَ  ُل الرَّأحَي   بحنُ  ُسفح ََديَث , اَل يـَقحَهرُُكمح َأهح ََديَث , تـََعلَُّموا َفقحَه اْلح َنَة : »اَي َأصحَحاَب اْلح ُعيَـيـح
 »َ ًئا َإالَّ َوحَنحُن نـَرحَوي َفيَه َحَديثًا َأوح َحَديَثنيح  .2, َما قَاَل أَبُو َحَنيَفَة َشيـح
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 رتب الطلب وكشف املذهب

يَها َوَمنح تـََعدَّ   َبَغي تـََعدَ  ُ: " طََلُب الحَعلحَم َدرََجاٌت َوَمَناَقُل َورَُتٌب اَل يـَنـح اَها قَاَل أَبُو ُعَمَر َرَْحَُه اّلِلَّ
اُه  ُ َوَمنح تـََعدَّى َسَبيَلُهمح َعاَمًدا َضلَّ، َوَمنح تـََعدَّ مُجحَلًة فـََقدح تـََعدَّى َسَبيَل السََّلَف َرَْحَُهُم اّلِلَّ

َمَه  فـََواَجٌب جُمحَتَهًدا َزلَّ فََأوَُّل الحَعلحَم َحفحُظ َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َوتـََفهُُّمُه وَُكلُّ َما يَُعنُي َعَلى فـَهح
َحبَّ  َوَلَكينَ  َأُقوُل: َإنَّ َذَلَك َشرحٌط اَلزٌَم َعَلى َمنح أَ طََلُبُه َمَعُه َواَل َأُقوُل: َإنَّ َحفحظَُه ُكلَُّه فـَرحٌض 

َسُه لَلحَعلحَم لَيحَس َمنح َِبَب الحَفرحَض "  َأنح َيُكوَن َعاَلًما َفَقيًها اَنَصًبا نـَفح

ُتمح تـَُعلَ ُموَن الحَكَتابَ 1{ قَاَل: »َحقٌّ َعَلى ُكلَ    نَيَ نَي مبَا ُكنـح َلَه تـََعاىَل: }ُكونُوا َرِبَّ َعَن الضَّحَّاَك يف قـَوح
نح َيُكوَن َفَقيًها«َمنح تـََعلََّم الحُقرحآَن أَ   

َتَعنُي َبَه َعلَ  ى  قَاَل أَبُو ُعَمَر »الحُقرحآُن َأصحُل الحَعلحَم َفَمنح َحَفظَُه قـَبحَل بـُُلوَغَه ُثَّ فـَرََغ َإىَل َما َيسح
اًن َكَبريًا َعَلى ُمَراَدَه َمنحُه، َوَمنح ُسَنَن َرسُ  َمَه َمنح َلَساَن الحَعَرَب َكاَن َذَلَك َلُه َعوح وَل اّلِلََّ َصلَّى  فـَهح

َتََلَف الحُعلَ  َكاَمَه َويََقُف َعَلى اخح ُ َعَليحَه َوَسلََّم ُثَّ يـَنحظُُر يف اَنَسَخ الحُقرحآَن َوَمنحُسوَخَه َوَأحح َماَء  اّلِلَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَليحَه، ُثَّ   يـَنحُظُر يف السَُّنَن َوات ََفاَقَهمح يف َذَلَك َوُهَو َأمحٌر َقرَيٌب َعَلى َمنح قـَرَّبَُه اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم فََبَها َيَصُل الطَّاَلُب َإىَل ُمَراَد اّلِلََّ   َعزَّ َوَجلَّ  الحَمأحثُورََة الثَّابََتَة َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َكاُم الحُقرحآَن فـَتحًحا، َويف َسرَيَ َرُسولَ  َتُح َلُه َأحح ُ َعَليحَه َوَسلََّم تـَنحَبيٌه  يف َكَتاَبَه َوَهَي تـَفح  اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

َعَلى َكَثرٍي َمَن النَّاَسَخ َوالحَمنحُسوَخ يف السَُّنَن َوَمنح طََلَب السَُّنَن فـَلحَيُكنح ُمَعوَّلُُه َعَلى َحَديَث  
ُ َعزَّ َوَجلَّ َخزَ  ُفَّاَظ الََّذيَن َجَعَلُهُم اّلِلَّ َئَمََّة الثَ َقاَت اْلح اَئَن لحَعلحَم َديَنَه َوأَُمَناَء َعَلى ُسَنَن َرُسوَلَه  األح

َلَه وَ  َلُموَن ُطرًّا َعَلى َصحََّة نـَقح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َكَماَلَك بحَن أََنٍس الََّذي َقَد اتّـََفَق الحُمسح نـََقاَوَة َصلَّى اّلِلَّ
َة تـََوقَُّفَه َوانحَتَقاَدَه َوَمنح َجَرى جَمح  َجاَز َوالحَعَراَق َوالشَّاَم َحَديَثَه َوَشدَّ َراُه َمنح ثََقاَت ُعَلَماَء اْلَح

َنَة، َوَمعحَمٍر َوَسائََر َأصحَحاَب  ، َوابحَن ُعيَـيـح َوحزَاَعيَ  ، َواألح َياَن الثّـَوحَريَ  جَّاَج، َوُسفح ابحَن َكُشعحَبَة بحَن اْلَح
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َريَ   ، َواللَّيحَث، َوَحَديُث  الثَ َقاَت، َكابحَن ُجَريحٍج، َوَعَقيلٍ َشَهاٍب الزُّهح ، َويُوُنَس، َوُشَعيحٍب َوالزُّبـَيحَديَ 
ََه، وََكَذَلَك َْحَّاُد بحُن زَيحٍد، َوَْحَّاُد بحُن َسَلَمَة، َوََيحََي بحُن َسَعيٍد  ٍب َوَغريح َهُؤاَلَء َعنحَد ابحَن َوهح

َل الث َ  ََمانََة، فـََهُؤاَلَء ُكلُُّهمح أَئَمَُّة َحَديٍث َوَعلحٍم َعنحَد  الحَقطَّاَن، َوابحُن الحُمَباَرَك، َوَأمحثَاهُلُمح َمنح َأهح َقَة َواألح
َلٍم َوَأيب َداُوَد   ، َوُمسح ََميَع َوَعَلى َحَديَثَهُم اعحَتَمَد الحُمَصنَ ُفوَن لَلسَُّنَن الصَ َحاَح َكالحُبَخاَريَ  اجلح

َا  َوالنََّساَئيَ  َوَمنح َسَلَك َسَبيَلُهمح َكالحُعَقيحلَ  َرًة، َوَإمنَّ ، َوابحَن السََّكَن َوَمنح اَل َُيحَصى َكثـح يَ  َوالرتَ حَمَذيَ 
ُهمح َوالتَّ  ُ َعنـح ََميَع؛ أَلَنَّ َعلحَم الصََّحابََة َرَضَي اّلِلَّ اَبَعنَي يف َصاَر َماَلٌك َوَمنح ذََكرحاَن َمَعُه أَئَمًَّة َعنحَد اجلح

َرحَض انـحتَـَهى َإلَيحهَ  ٌر َيَسرٌي يف َجنحَب َما َأقحطَاَر األح ُهمح َنذح ُ، َوالََّذي َيَشذُّ َعنـح َثَهمح َعنحُه َرَْحَُهُم اّلِلَّ مح لََبحح
 َعنحَدُهمح«

َن َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو  وقال:  ََديَث َما ذََكرحاَنُه َمَن الحَعوح َم اْلح تَـَعاُن َبَه َعَلى فـَهح َومَمَّا ُيسح
َعارََها َوجَمَازََها َوُعُموَم َلفحَظ خُمَاطََبَتَها  الحَعلحُم بَلَ  َساَن الحَعَرَب َوَمَواَقَع َكََلَمَها َوَسَعَة لَُغَتَها َوَأشح

تَـغحىَن َعنحهُ  ٌء اَل ُيسح  َوُخُصوَصَه َوَسائََر َمَذاَهَبَها َلَمنح َقَدَر فـَُهَو َشيح

عحُت الشَّاَفَعيَّ حُمَمََّد بحَن َإدحرَيَس يـَُقوُل: »َمنح َحَفَظ الحُقرحآَن  َعَن الرَّبَيَع بحَن ُسَليحَماَن قَاَل:  مسََ
ُتُه، َوَمنح َنَظَر يف   ََديَث َقَوَيتح ُحجَّ رُُه َوَمنح َكَتَب اْلح َه نـَُبَل َقدح َعُظَمتح َقيَمُتُه َوَمنح طََلَب الحَفقح

َسهُ  ُعُه، َوَمنح ملَح َيُصنح نـَفح َو َرقَّ طَبـح  ملَح َيُصنحُه الحَعلحُم«  النَّحح
 َعنح ُعَمَر بحَن زَيحٍد قَاَل: َكَتَب ُعَمُر َإىَل َأيب ُموَسى: َأمَّا بـَعحُد فـَتَـَفقَُّهوا يف السُّنََّة َوتـََفقَُّهوا يف 

 الحَعَربَيََّة " 
ُ َعنحُه: تـََعلَُّموا  الحَعَربَيََّة "  َعنح َأيب ُعثحَماَن قَاَل: َكاَن يف َكَتاَب ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ
َن«  .1َعنح اَنَفٍع، َعَن ابحَن ُعَمَر: »أَنَُّه َكاَن َيضحَرُب َوَلَدُه َعَلى اللَّحح
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واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل، واخللق، والدين أتثريا قواي بينا، ويؤثر  قال ابن تيمية: و 
ومشاهبتهم تزيد العقل والدين  أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني، 

 واخللق.
وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة 

 فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. 
عىن ما رواه ُث منها ما هو واجب على األعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا م

أبو بكر بن أيب شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إىل  
أيب موسى األشعري رضي هللا عنه: " أما بعد: فتفقهوا يف السنة وتفقهوا يف العربية وأعربوا  

 .1القرآن، فإنه عريب " 
ََديَث قال أبو عمر :  يَن َعنح نََبيَ َهمح َصلَّى  َويـَلحَزُم َصاَحَب اْلح َأنح يـَعحَرَف الصََّحابََة الحُمَؤدَ يَن لَلدَ 

َمُهمح  ُهمح َوَأايَّ َواَل النَّاَقَلنَي َعنـح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َويـُعحىَن َبَسرَيََهمح َوَفَضائََلَهمح َويـَعحَرَف َأحح َبارَُهمح  اّلِلَّ َوَأخح
ُهمح  تَـَهَد َفَمَن  َحىتَّ يََقَف َعَلى الحُعُدوَل َمنـح َمنح َغريحَ الحُعُدوَل َوُهَو َأمحٌر َقرَيٌب ُكلُُّه َعَلى َمَن اجح

َتَصَر َعَلى َعلحَم َإَماٍم َواَحٍد َوَحَفَظ َما َكاَن َعنحَدُه َمَن السَُّنَن َوَوَقَف َعَلى َغَرَضَه َوَمقحَصَدَه يف  اقـح
َوى َحَصَل َعَلى َنَصيٍب َمَن الحَعلحَم َوافَ  تَـَفى الحَفتـح ٍر َوَحظٍ  َمنحُه َحَسٍن َصاَلٍح، َفَمنح قـََنَع هَبََذا اكح

َل الحَمَديَنَة َداَر اهلحَ  َتَياُر َلُه َأنح َُيحَعَل َإَماَمُه يف َذَلَك َإَماَم َأهح َرَة  َوالحَكَفايَُة َغريحُ الحَغىَن، َوااَلخح جح
َماَمَة يف الد َ  َيا  َوَمعحَدَن السُّنََّة، َوَمنح طََلَب اإلحَ ُلَك َسَبيَل الََّذيَن َجاَز هَلُُم الحُفتـح يَن َوَأَحبَّ َأنح َيسح

َئَمََّة يف الحَفقحَه َإنح َقَدَر َعَلى َذَلَك َنَحُمُرُه َبَذَلَك   َكَما َأَمرحاَنُه  َنَظَر يف َأقَاَويَل الصََّحابََة َوالتَّاَبَعنَي َواألح
تَـَفى َِبلنََّظَر يف َأقَاَويَلَهمح يف تـَفحسَ  َجاَز اكح رَي الحُقرحآَن، َفَمنح َأَحبَّ ااَلقحَتَصاَر َعَلى َأقَاَويَل ُعَلَماَء اْلَح

َمَهمح َوُمَتَأخَ رََهمح ِبَ  َراَف َعَلى َمَذاَهَب الحُفَقَهاَء ُمتَـَقدَ  َتَدى، َوَإنح َأَحبَّ اإلحَشح ُ َواهح َجاَز َإنح َشاَء اّلِلَّ ْلَح
تَـَلُفوا يف تـَثحَبيَتَه َوأتَحَويَلَه َمَن  َوالحَعَراَق َوَأَحبَّ الحُوقُ  وَف َعَلى َما َأَخُذوا َوتـَرَُكوا َمَن السَُّنَن َوَما اخح
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ًها حَمحُموًدا َإنح َفَهَم َوَضَبَط َما َعَلَم، َأوح َسَلَم َمَن   الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َكاَن َذَلَك َلُه ُمَباًحا َوَوجح
َليَط اَنَل َدرََجًة رَفَ  يَعًة َوَوَصَل َإىَل َجَسيٍم َمَن الحَعلحَم َواتََّسَع َونـَُبَل َإَذا َفَهَم َما اطََّلَع، َوهَبََذا  التَّخح

َتَمَل َضيَق  َلى َمَرارََتُه َواحح َتحح ُ َوَصرَبَ َعَلى َهَذا الشَّأحَن َواسح ََيحُصُل الرُُّسوُخ َلَمنح َوفّـََقُه اّلِلَّ
ُلُه َعنح  الحَمَعيَشَة َفيَه، َواعحَلمح َرَْحَ  ُ َأنَّ طََلَب الحَعلحَم يف زََمانََنا َهَذا َويف بـََلَداَن َقدح َحاَد َأهح َك اّلِلَّ

ُلُهمح    َطرَيَق َسَلَفَهمح َوَسَلُكوا يف َذَلَك َما ملَح يـَعحرَفحُه أَئَمَّتـُُهمح َوابـحَتَدُعوا يف َذَلَك َما َِبَن َبَه َجهح
ََديَث َوتحَسُمُعُه، َقدح َرَضَيتح  َوتـَقحَصريُُهمح َعنح َمَراَتَب الح  ُهمح تـَرحَوي اْلح َلُهمح َفطَائََفٌة َمنـح ُعَلَماَء قـَبـح

َل يف َْححَل َما اَل تـَعحَلُم َفَجَمُعوا الحَغثَّ َوالسََّمنَي   َهح َهُم َوقـَنَـَعتح َِبجلح َِبلدَُّءوَب يف مَجحَع َما اَل تـَفح
َقَّ َوالح  َء  َوالصََّحيَح َوالسََّقيَم َواْلح َا يف َورََقٍة َواَحَدٍة َوَيَديَنوَن َِبلشَّيح َكَذَب يف َكَتاٍب َواَحٍد، َوُرمبَّ

ثَاَر َعَن التََّدبَُّر َوااَلعح  َتكح َه َواَل يـَعحرَُفوَن َما يف َذَلَك َعَليحَهمح َقدح َشَغُلوا أَنـحُفَسُهمح َِباَلسح َتَباَر  َوَضدَ 
َيَة الحَعَربَيََّة  فَأَلحَسنَـتـُُهمح تـَرحَوي الحَعلحَم  َم، َغايَُة َأَحَدَهمح َمعحرََفُة الحُكنـح َوقـُُلوهُبُمح َقدح َخَلتح َمَن الحَفهح

ُلُه َمنح َعلحَم   ََديَث الحُمنحَكَر َوجتََُدُه َقدح َجَهَل َما اَل َيَكاُد َيَسُع َأَحًدا َجهح َم الحَغرَيَب َواْلح َوااَلسح
َه َوَصَياَمَه َوَز  ا حبَفحَظ ُسنٍَّة َواَل  َصََلتََه َوَحجَ  َل َكَتلحَك َأوح َأَشدُّ ملَح يـُعحنَـوح َهح َكاتََه، َوطَائََفٌة َهَي يف اجلح

ا َبَكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َفَحَفُظوا تـَنحزَ  يَلُه الحُوُقوَف َعَلى َمَعانَيَها َواَل أبََصحٍل َمَن الحُقرحآَن َواَل اعحتَـنَـوح
َكاَمَه، َواَل تـََفقَُّهوا يف َحََلَلَه َوَحَراَمَه، َقَد  َواَل َعَرُفوا َما لَلح  ُعَلَماَء يف أتَحَويَلَه، َواَل َوقـَُفوا َعَلى َأحح

َتََل  َاَع َمَن ااَلخح َها فـََلمح يـَعحرَُفوا اإلحَمجح َربُوا َعنـح اَثَر َوزََهُدوا َفيَها، َوَأضح َف اطََّرُحوا َعلحَم السَُّنَن َواآلح
َساَن  َواَل فـَرَُّقوا َتحح َ التـََّنازَُع َوااَلئحَتََلَف َبلح َعوَُّلوا َعَلى َحفحَظ َما ُدوَ َن هَلُمح َمَن الرَّأحَي َوااَلسح َبنيح

َئَمَُّة يـَبحُكوَن َعَلى َما َسَلَف َوَسَبَق هلَُ  مح َمَن الََّذي َكاَن َعنحَد الحُعَلَماَء آَخَر الحَعلحَم َوالحبَـَياَن، وََكاَن األح
مح  َوى َفيَه، َويـََودُّوَن َأنَّ َحظَُّهُم السَََّلَمُة َمنحُه، َوَمنح ُحجََّة َهَذَه الطَّائََفَة َفيَم َعوَُّلوا َعَليحَه َأهنَُّ الحَفتـح 

ُمح َمَع اْلحَ  َلَهمح أبَُُصوَلَه، َوَأهنَّ يَن؛ جبَهح اَجَة يـَقحُصُروَن َويـَنحزَلُوَن َعنح َمَراَتَب َمنح َلُه الحَمَراَتُب يف الدَ 
َكاَمَهمح؛ فََلَذَلَك اعحَتَمُدوا َعَلى َما َقدح  َوبََة النَّاَس يف َمَسائََلَهمح َوَأحح تَـغحُنوَن َعنح َأجح   َإلَيحَهمح اَل َيسح
َفكُّوَن َمنح ُوُروَد النـََّواَزَل َعَليحَهمح َفيَما ملَح  ُُهمح، َوُهمح َمَع َذَلَك اَل يـَنـح ََواَب َفيَه َغريح   َكَفاُهُم اجلح
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ُُهمح، فـَُهمح يََقيُسوَن َعَلى َما َحَفُظوا َمنح تَلحَك الحَمَساَئَل َويـَُفرَ طُو  ََواَب َغريح َن  يـَتَـَقدَّمحُهمح َفيَه َإىَل اجلح
َئَمَّةُ  َتَدلَّ األح اَلَل َمنح َحيحُث اسح َتدح َها َوَيرتحُُكوَن َطرَيَق ااَلسح َتَدلُّوَن َمنـح َكاَم َفيَه َوَيسح َحح اُء َوُعَلمَ  األح

يَن َوُطرُ  ََه َوَلوح َعَلُموا ُأُصوَل الدَ  َتَدلَّ َعَليحَه َدلَيًَل َعَلى َغريح ُمََّة َفَجَعُلوا َما ََيحَتاُج َأنح ُيسح َق األح
ًة هَلُمح َعَلى َما يـَنحَزُل هَبَمح، َوَلَكنـَُّهمح َجَهُلوا َذَلَك فـَعَ  َكاَم َوَحَفُظوا السَُّنَن َكاَن َذَلَك قـُوَّ َحح اُدوُه  األح
ُوىَل َوجتحََهيَلَها َوَعيحَبَها َوتَلحَك َتَعيُب َهذَ  َه  َوَعاُدوا َصاَحَبُه فـَُهمح يـُفحَرطُوَن يف انحَتَقاَص الطَّائََفَة األح

َ َخريحٌ  َدَّ يف الذَّمَ  َوَعنحَد ُكلَ  َواَحٍد َمَن الطَّائََفَتنيح  َكَثرٌي  َبُضُروٍب َمَن الحَعيحَب، وَُكلُُّهمح يـََتَجاَوُز اْلح
َل َمَعاِن َما َْحَُلوُه َمثـَُلهُ  ُزَّاَن الصَّيحَداَلنَيَ نَي َوَهُؤاَلَء يف َجهح ُمح  َوَعلحٌم َكَبرٌي، َأمَّا ُأولََئَك َفَكاخلح مح َإالَّ َأهنَّ

اَء الحُمَولَ َد هَلَا  َواَء  َكالحُمَعاجلََنَي أَبَيحَديَهمح َلَعَلٍل اَل يََقُفوَن َعَلى َحَقيَقَة الدَّ َواَل َحَقيَقَة طََبيَعَة الدَّ
ثـَُر فَاَئَدًة يف الحعَ  َجَل، َوَهُؤاَلَء َأكح َرُب َإىَل السَََّلَمَة يف الحَعاَجَل َواآلح اَجَل  الحُمَعاَلََ َبَه؟ فَُأولََئَك َأقـح

َفيَق لَ  َجَل، َوَإىَل اّلِلََّ تـََعاىَل نـَفحزَُع يف التـَّوح رَبُ ُغُرورًا يف اآلح َما يـَُقرَ ُب َمنح َرَضاُه َويُوَجُب َوَأكح
َلَه، َواعحَلمح اَي َأَخي َأنَّ الحُمَفرَ َط يف َحفح  ََتَه َوَفضح َا نـََناُل َذَلَك َبَرْحح َظ السَََّلَمَة َمنح َسَخَطَه فََإمنَّ

ُل َبَكَثرٍي َمَن السَُّنَن َإَذا ملَح َيُكنح  َهح َمُن َعَليحَه اجلح تـََقدََّم َعلحُمُه هَبَا، َوَأنَّ الحُمَفرَ َط يف  الحُمَولََّداَت اَل يـُؤح
ٌر َمَن الحَعلحَم وََكََلمهَُ  اَثَر ُدوَن الحُوُقوَف َعَلى َمَعانَيَها َوَما قَاَل الحُفَقَهاُء َفيَه َلَصفح ا  َحفحَظ ُطُرَق اآلح

رحَماُن  َفيُق َواْلَح َوُهَو َحسحيب َوَبَه َأعحَتَصُم، َواعحَلمح اَي َأَخي َأنَّ  قَاَنٌع َِبلشَّمَ  َمَن الطََّعاَم َوَمَن اّلِلََّ التـَّوح
َتَهي َإلَيحَه أََبًدا؛ فََلَذَلَك َتَشعََّبتح فََلَذَلَك َمنح رَاَم َأنح َيَُيَط آَبرَاَء الر َ  َجاَل  الحُفُروَع اَل َحدَّ هَلَا تـَنـح

ََه َإلَيحَه؛ أَلَ  َمُع َوَلَعلَُّه َأنح يـَنحَسى َأوََّل  فـََقدح رَاَم َما اَل َسَبيَل َلُه َواَل َبَغريح نَُّه اَل يـََزاُل يََرُد َعَليحَه َما ملَح َيسح
َباَط الََّذي َكاَن يـَفحزَُع َمنحُه َوَُيحنُبُ َعنحهُ  َتنـح َتاُج َأنح يـَرحَجَع َإىَل ااَلسح تـََورًُّعا   َذَلَك آَبَخرََه َلَكثـحَرتََه فـََيحح

َُه َكاَن  َم  َبَزعحَمَه َأنَّ َغريح َايَّ َلَه، ُثَّ َإنَّ األح َباَط َمنحُه فََلَذَلَك َعوََّل َعَلى َحفحَظ قـَوح َتنـح َأدحَرى َبَطرَيَق ااَلسح
َبَط َعَليحَه، َوَقدح تـََقدَّ  تَـنـح ُُصوَل َفَجَعَل الرَّأحَي َأصحًَل َواسح َلَه َِبألح َباَط َمَع َجهح َتنـح َم يف  َتضحَطرُُّه َإىَل ااَلسح

ُُصوَل َعنحَدَما يـَنحَزُل َِبلحُعَلَماَء َمَن النـََّواَزَل    َكَتابََنا َهَذا َتَهاُد الرَّأحَي َعَلى األح َل َواجح ُه الحَقوح َكيحَف َوجح
َها اَنَل َحظَُّه َوُوف َ  بٍَة َمنح َتَدبّـََرَها َوَفَهَمَها َوَعَمَل َعَليـح َكاَمَهمح ُمَلخًَّصا يف أَبـحَواٍب ُمَهذَّ َق يف َأحح
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َدَه  َ َأوح مَجَاَعٍة َمَن السََّلَف َإالَّ لَتَـَفهُّ َلُرشح َ اثـحَننيح ُ، َواعحَلمح أَنَُّه ملَح َتُكنح ُمَناَظَرٌة َبنيح َه َإنح َشاَء اّلِلَّ َم َوجح
َثَلُتُه َوَنظَائَُرُه، َوعَ  َري َعَليحَه َأمح َل َوَعلَُّتُه فـََيجح َلى َهَذا  الصََّواَب فـَُيَصاُر َإلَيحَه َويـُعحَرُف َأصحُل الحَقوح

َل الحَمغحَرَب، فَإَ  ُمح اَل  النَّاُس يف ُكلَ  بـََلٍد َإالَّ َعنحَداَن َكَما َشاَء رَبُـَّنا، َوَعنحَد َمنح َسَلَك َسَبيَلَنا َمنح َأهح هنَّ
ُب َأَحَدَهمح َأنح يـَُقوَل َرَوايًَة َلُفََلنٍ  ًها َوَحسح َل َوجح َوَرَوايًَة َلُفََلٍن   يَُقيُموَن َعلًَّة َواَل يـَعحرَُفوَن لَلحَقوح

َهَها َفَكأَنَُّه َقدح خَ  َلَها َوَصحََّة َوجح اَلَف  َوَمنح َخاَلَف َعنحَدُهُم الرَ َوايََة الَّيَت اَل يََقُف َعَلى َمعحَناَها َوَأصح
ََل  ََراَم، َوَذَلَك  َنصَّ الحَكَتاَب َواَثَبَت السُّنََّة، َوُيَُيُزوَن َْححَل الرَ َوااَيَت الحُمَتَضادََّة يف اْلَح َل َواْلح

َهَبَهمح ممَّا َلوح ذََكرحاَنُه َلطَاَل الحَكَتاُب  َخََلُف َأصحَل َماَلٍك وََكمح هَلُمح َمنح َخََلَف ُأُصوٍل َخََلَف َمذح
َهَبَهمح َصاَر َأَحُدُهمح َإَذا َلَقَي خُمَاَلًفا ممَّ  رََه، َولَتَـقحَصريََهمح َعنح َعلحَم ُأُصوَل َمذح َل َأيب  َبذَكح نح يـَُقوُل َبَقوح

َلَه بَ  ََهمح َمَن الحُفَقَهاَء َوَخاَلَفُه يف َأصحَل قـَوح ، َأوح َغريح ، َأوح َداُوَد بحَن َعَليٍ  َقَي  َحَنيَفَة، َأَو الشَّاَفَعيَ 
َل َصاَحَبَه فـََقاَل: َهَكَذا قَالَ  ثـَُر َمنح َحَكايََة قـَوح ًا َوملَح َيُكنح َعنحَدُه َأكح  ُفََلٌن، َوَهَكَذا ُروَ يَنا، ُمَتَحريَ 

َر َفَضاَئَل َإَماَمَه أَيحًضا1. َخُر َبذَكح  َوجَلَأَ َإىَل َأنح َيذحُكَر َفضحَل َماَلٍك َوَمنحزَلََتُه، فََإنح َعاَرَضُه اآلح
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 إخَلص النية يف طلب العلم 

ُُروَج َمنح طَبَـَقَة اجلحَ  َمُه , َوَحبََّب َإلَيحَه اخلح ُ تـََعاىَل َلُه َجسح ُتُه َوَأَصحَّ اّلِلَّ َبَغي َلَمَن اتََّسَع َوقـح اَهَلنَي ,  يـَنـح
يَن , َأنح يـَغحَتَنَم املَُباَدرََة َإىَل َذَلَك , َخوح  فًا َمنح ُحُدوَث َوأَلحَقى يف قـَلحَبَه الحَعَزميََة َعَلى التـََّفقَُّه يف الدَ 

َتَطُعُه َعنحُه , َوجَتَدَُّد َحاٍل مَيحنَـُعُه َمنحُه  .َأمحٍر يـَقح  

  َعَن ابحَن َعبَّاٍس , أَنَُّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »الصَ حَُّة َوالحَفَراُغ َمغحُبونٌ 
 .«1َفيَهَما َكَثرٌي َمَن النَّاسَ 

َوحَديَ  , قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َلَرُجٍل َوُهَو يََعظُُه: "  َعنح َعمح  َرو بحَن َميحُموٍن األح
قحَرَك ,  اغحَتَنمح مَخحًسا قـَبحَل مَخحٍس: َشَباَبَك قـَبحَل َهَرَمَك , َوَصحََّتَك قـَبحَل َسَقَمَك , َوَغَناَك قـَبحَل فَـ 

َتكَ 2"    َوفـََراَغَك قـَبحَل ُشغحَلَك , َوَحَياَتَك قـَبحَل َموح

ََلَص النَ يََّة يف َقصحَدَه , َوالرَّغحَبَة َإىَل اّلِلََّ يف َأنح يـَرحزَُقهُ  َدَّ يف َأمحرََه , َوَإخح تَـعحَمَل اجلح  َعلحًما  َولََيسح
َتَفُع َبهَ  : يـَُوفَ َقُه َفيَه , َويََعيَذُه َمنح َعلحٍم اَل يـَنـح  

َمُن الحَقَويُّ َخريحٌ َوَأَحبُّ َإىَل  َعنح َأيب هُ  َريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »الحُمؤح
َتَعنح َِبّلِلََّ َواَل  َفُعَك , َواسح َرصح َعَلى َما يـَنـح َمَن الضََّعيَف , َويف ُكلٍ  َخريحٌ فَاحح   اّلِلََّ َمَن الحُمؤح

 تـَعحَجزح 3«.

ُلُغ بََنيََّتَه َما اَل   بحنُ  َجعحَفرُ  قَالَ  َعحَماَل النَ يَّاُت , فََإنَّ الرَُّجَل يـَبـح َحيَّاَن , يـَُقوُل: »َمََلُك َهَذَه األح
ُلُغ َبَعَمَلَه« . يـَبـح  

 

 6412صحيح البخاري   1
 7941املستدرك   2
 2664صحيح مسلم   3



47 
 

َع َأَِب ُهَريـحَرَة , يـَُقوُل   َعَليحَه َوَسلََّم ,  َكاَن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ   :َعنح َعبَّاَد بحَن َأيب َسَعيٍد أَنَُّه مسََ
َفُع , َوَمنح قـَلحٍب اَل خَيحَشُع َوَمنح نـَفح  َرحَبَع: َمنح َعلحٍم اَل يـَنـح ٍس يـَُقوُل: " اللَُّهمَّ َإِن َ َأُعوُذ َبَك َمَن األح

َمُع "   َبُع , َوَمنح ُدَعاٍء اَل ُيسح  اَل َتشح
 

ُدُه َفيَما طََلَبُه الحُمجَ  َذرح َأنح َيُكوَن َقصح اَدَلَة َبَه , َوالحُمَمارَاَة َفيَه , َوَصرحَف الحُوُجوَه َإلَيحَه ,  َولحَيحح
َذ اإلحَعحَواَض َعَليحهَ   : َوَأخح

َباُهوا َبَه الح  ُعَلَماَء َعنح َجاَبٍر , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَل تـَتَـَعلَُّموا الحَعلحَم لَتـُ
رَتُّوا َبَه الحَمَجاَلَس َفَمنح فـََعَل َذَلَك فَالنَّاُر النَّاُر«, َواَل لَُتَمارُ   وا َبَه السَُّفَهاَء َواَل لََتجح

َتغَ  ي َبَه  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح تـََعلََّم َعلحًما ممَّا يـَبـح
َه اّلِلََّ اَل يـَتَـ  َم الحَقَياَمةَ َوجح َنََّة يـَوح نـحَيا ملَح ُيََدح َعرحَف اجلح  «1َعلَُّمُه َإالَّ لَُيَصيَب َبَه َعَرًضا َمَن الدُّ

َوحزَاَعيُّ  قَالَ  ُُرَماَت َِبلشُّبـَُهاَت«األح َتَحلَ نَي اْلح  : »َويحٌل لَلحُمتَـَفقَ َهنَي َلَغريحَ الحَعَباَدَة , َوالحُمسح
ََلَص , َواَل تـََفقَُّهوا  قَاَل الشَّاَفَعيُّ أَلَ  َل اإلحَخح ََلَقَة: »تـََفقَُّهوا َمَع َفقحَهُكمح َهَذا مبََذاَهَب َأهح َل اْلح هح

مبَا يـَُودَ يُكمح َإىَل رُُكوَب الحَقََلَص , فََإنَّ َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َإَذا نـََزَل َلُكمح َيطحُلُب اَي َمعحَشَر 
 . 2الحُفَقَهاَء«
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 التفقه يف اْلداثة
َم َكَباٌر , َوَإنَُّكمُ  ٍم ُثَّ حَنحُن الحيَـوح َم  قَاَل َهَشاُم بحُن ُعرحَوَة: َكاَن َأيب يـَُقوُل: »َإانَّ ُكنَّا َأَصاَغَر قـَوح  الحيَـوح

َمُكمح َوََيحَتاُجوَن   َإلَيحُكمح« َأَصاَغُر َوَسَتُكونُوَن َكَبارًا , فـَتَـَعلَُّموا الحَعلحَم َتُسوُدوا َبَه قـَوح
»الدَّبََريُّ   َعَن الحَفرَّاَء , قَاَل: يـَُقاُل: »َخريحُ الحَفقحَه الحَقبحَليُّ , َوَشرُّ الحَفقحَه الدَّبََريُّ« قَاَل يـَعحيَن الحَفرَّاءَ 

ُهُ  يـَعحيَن: َغريحَ    َما َكاَن يف آَخَر الحُعُمَر بـَعحَد تـََقضَ ي الشََّباَب« قَاَل َأْححَُد بحُن ََيحََي , َوقَاَل َغريح
حَتحَفظُُه    الحَفرَّاَء: " الحَفقحُه الحَقبحَليُّ , َما َحاَضرحَت َبَه َوَحَفظحَتُه , َوالدَّبََريُّ َما َكاَن يف َكَتاَبَك َوأَنحَت اَل 

َباَل الحُعُمَر , َوالتََّمكُُّن َمنحُه َبَقلََّة ا َن  قـُلحُت: التـََّفقُُّه يف زََمَن الشََّبيَبَة َوَإقـح َغاَل , وََكَماَل الذَ هح َشح ألح
ُصُل ااَلنحَتَفاُع َبَه  َكُم , فـََيحح َتحح ُبُت , َويـََتَمكَُّن , َوَيسح َورَاَحَة الحَقَرََيَة يـَرحُسُخ يف الحَقلحَب , َويـَثـح

َل َإىَل َحاَلَة الح  َفيَق َوَإَذا ُأمهَح ُن التـَّوح ََلَق , َوالحرَبََكُة , َإَذا َصَحَبُه َمَن اّلِلََّ ُحسح َخح َكرَبَ الحُمَغريََة َلألح
اَلتَ   .النَّاَقَصَة َلْلح

َجَر« َفحُظ يف الصَ َغَر َكالنـَّقحَش يف اْلَح َسَن , يـَُقوُل: »اْلح عحُت اْلَح  َعنح يَزَيَد بحَن َمعحَمٍر , قَاَل: مسََ
َشابٌّ , َفَكَأِن َ أَنحُظُر َإلَيحَه يف َقرحطَاٍس َأوح  َعنح َإبـحَراَهيَم , قَاَل: قَاَل َعلحَقَمُة: »َما َحَفظحُت َوَأاَن 

 َورََقٍة«
ًئا , َوَأانَ  عحُت َمنحُه , َشيـح َرَة َسَنًة , َفَما مسََ ُت قـََتاَدَة َوَأاَن ابحُن َأرحَبَع َعشح   َعنح َمعحَمٍر , قَاَل: »َجاَلسح

َري ُتوٌب يف َصدح  .1«يف , َذَلَك السَ نَ  َإالَّ وََكأَنَُّه َمكح
 
 
 
 
 
 

 

 181/  2الفقيه واملتفقه   1
 



49 
 

 حذف العَلئق وتصفية الذهن من الشواغل
نـحَيا , َويـَُقوُل: الحَعلحُم َأَجلُّ َمنح َأنح  ٍء َمَن الدُّ   َكاَن بـَعحُض الحَفََلَسَفَة اَل يـَعحَلُم َأَحًدا يـَتَـَعلَُّق َبَشيح

َهَ  َتَغَل َعنحُه َبَغريح  ُيشح
َبَغي لَلحُمتَـَفقَ َه َأنح يـَقحَطَع فَـ  َا َمَواَنُع َعنح َحفحَظ الحَعلحَم ,  يَـنـح الحَعََلَئَق , َوَيطحَرَح الشََّواَغَل , فََإهنَّ

 :َوقـََواَطُع َعنح َدرحَس الحَفَقيهَ 
تَـَعاُن َعَلى الحَفقحَه َحىتَّ َُيحَفَظ ,   َأُل َأَِب َحَنيَفَة: َِبَ ُيسح عحُت رَُجًَل , َيسح قَاَل َمَليُح بحُن وََكيٍع: مسََ

َء َعنحَد  قَاَل: »جبَ  َذ الشَّيح َف الحَعََلَئَق قَاَل: »أبََخح تَـَعاُن َعَلى َحذح َمَ « , قَاَل: قـُلحُت: َوَِبَ ُيسح َع اهلح مح
َاَجَة َواَل َتَزدح«  . اْلح

عحُت الشَّاَفَعيَّ , يـَُقوُل: »اَل َيطحُلُب َأَحٌد َهَذا الحَعلحَم َِبلحُملحَك َوَعزَ  النـَّفح قَاَل َحرحَمَلةُ و  َس  : مسََ
َلَح« َمَة الحُعَلَماَء َأفـح َلُح , َوَلَكنح َمنح طََلَبُه بَُذلَ  النـَّفحَس َوَضيَق الحَعيحَش َوَخدح  . فـَيَـفح

ثـََر أَبُو ُهَريـحَرَة , َوَإِن َ ُكنحُت أَلحزَ و  ُم َرُسوَل  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: " َإنَّ النَّاَس يـَُقولُوَن َأكح
ََبرَي , َواَل خَيحدُ  ََمرَي , َواَل أَلحَبَس اْلح ُميَن  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َبَشَبَع َبطحيَن َحنَي اَل آُكُل اخلح

ُوَع" َصى َمَن اجلح  .ُفََلٌن َوُفََلنَُة , وَُكنحُت أُلحَصُق قـَلحيب َأوح قَاَل: َبطحيَن َِبْلَح
َعَث , حُمَمٌَّد َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََزاَولحُت  قَاَل أَبُو الدَّرحَداَء: »كُ و  نحُت ََتَجًرا قـَبحَل َأنح يـُبـح

ُت التَ َجارََة«  رَتحُت الحَعَباَدَة َوتـَرَكح  . التَ َجارََة َوالحَعَباَدَة , فـََلمح جَتحَتَمَعا , فَاخح
 :َ َإمَّا َغيَنٌّ َغيَنٌّ , َوَإمَّا َفَقرٌي َفَقرٌي , فـََقاَل بـَعحُضُهمح: َأاَن  َقيَل: اَل يـَتَـَعلَُّم الحَعلحَم َإالَّ َأَحٍد رَُجَلنيح
 . لَلحَفَقرَي الحَفَقرَي َأرحَجى َمينَ  لَلحَغيَنَ  الحَغيَن َ 

ُجرَ يُّ   َإبـحَراَهيمُ قَاَل و  َم« اآلح  : »َمنح طََلَب الحَعلحَم َِبلحَفاَقَة َوَرَث الحَفهح
ُلُغ َأَحٌد َمنح َهَذا الحَعلحَم َما يُرَيُد َحىتَّ َيُضرَّ َبَه الحَفقحُر ,  َعنح َماَلَك بحَن أََنٍس ,  و  قَاَل: »اَل يـَبـح

ٍء«  ثَُرُه َعَلى ُكلَ  َشيح  َويـُؤح
«الشَّاَفَعيُّ قَاَل و  َرُك الحَعلحُم َإالَّ َِبلصَّرَبَ َعَلى الضُّرَ   : »اَل يُدح

ُلُح طََلُب الحَعلحَم َوقَاَل:  َفيَ  , فـََقاَل: »َواَل الحَغيَنَ   »اَل َيصح َلٍس« َفَقيَل: َواَل الحَغيَنَ  الحَمكح َإالَّ َلُمفح
» َفيَ   الحَمكح
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" ََيحَتاُج طَاَلُب الحَعلحَم َإىَل َثََلَث َخَصاٍل: َأوَّهُلَا: ُطوُل الحُعُمَر , َوالثَّانََيُة: َسَعُة الحَيَد ,  َوقَاَل: 
 َوالثَّالََثُة الذََّكاُء "  

َا َقَصَد َبَه: َدَواَم الحُمََلزََمَة لَلحَعلحَم , َوَأرَاَد َبَسَعَة الحَيَد: َأنح اَل قُـ  َتَغَل  لحُت: َأَما ُطوُل الحُعُمَر , فََإمنَّ  َيشح
تَـعحَمَل الحَقَناَعَة َأغحنَـتحُه َعنح َكَثرٍي َمنح َذَلكَ  رَتَاَف , َوطََلَب التََّكسَُّب , فََإَذا اسح  .َِباَلحح

َ: بََليًدا َيطحُلُب , َوذََكيًّا اَل َيطحُلُب "  َعنَ و   الحَفرَّاَء , قَاَل: " َإِن َ أَلَرحَحُم رَُجَلنيح
رٌَة , َواَل َيُكوُن الحَعلحُم َإالَّ َِبلطََّلَب , فََإَذا الشَّاَفَعيُّ َوقَاَل  َكاَن    : »الطَّبحُع َأرحٌض , َوالحَعلحُم َبذح

 ُع الحَعلحَم , َوتـََفرََّعتح َمَعانَيَه« الطَّبحُع قَاَبًَل , زََكا رَي
 . قـُلحُت: َوالحَبََلَدُة َداٌء َعَسرٌي بـُرحُؤُه , َعَظيٌم َضرُّهُ 

َفُع الحَبَليدَ  َر , َكَذَلَك اَل يـَنـح : »َكَما اَل يـُنحَبُت الحَمَطُر الحَكَثرُي الصَّخح َرُة    قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ  َكثـح
 التـَّعحَليَم«

َهمح , فََأَعاَد , فَـ  أََلٍة , فـََفسََّرَها َلُه , فـََقاَل: ملَح َأفـح َُمَة , َفَسأََلُه َعنح َمسح َقاَل:  َجاَء رَُجٌل َإىَل ابحَن ُشربح
َهمح , َفسَ  َهمح أَلَنََّك ملَح تـَفح َهمح , فـََقاَل َلُه: »َإنح ُكنحَت ملَح تـَفح َهمح , فََأَعاَد , فـََقاَل: ملَح َأفـح َهُم  ملَح َأفـح تَـفح

َهُم , فـََهَذا َداٌء اَل َدَواَء َلُه«  َهمح أَلَنََّك اَل تـَفح َعاَدَة , َوَإنح ُكنحَت ملَح تـَفح  َِبإلحَ
َهمُ و  َهُمُه , َوُهَو اَل يـَفح ٍر يـُفح أََلٍة , َفَجَعَل أَبُو َبكح َيَّاَط , َعنح َمسح َر بحَن اخلح ًما َأَِب َبكح  ,  َسَأَل رَُجٌل يـَوح

َهُم رَُجًَل َمنح َبيَن ثـََوابََة َمعحىًن َويَُرَي النَّ  ًما يـُفح ٍر: " رَأَيحُت الحُمرَبَ َد يـَوح   اَس أَنَُّه َقدح َفَهَم , فـََقاَل أَبُو َبكح
ًئا َمنحُه , فـََقاَل الحُمرَبَ ُد: أَنحَشَدِن الحَماَزِنُّ  َري َشيـح َصاَلَح   لَ َما , َوُهَو يُرَيُه أَنَُّه َفَهَم َبَه , َوَما َكاَن َيدح

 بحَن َعبحَد الحُقدُّوَس: 
َهمُ  ًَل أَنَُّه َمنحَك َأفـح َسُب َجهح َم َجاَهًَل ... فـََيحح  َوَإنَّ َعَناًء َأنح تـَُفهَ 
َدمُ  َُك يـَهح ًما ََتَاَمُه ... َإَذا ُكنحَت تـَبحَنيَه َوَغريح َياُن يـَوح نـح  َمىَت بـََلَغ الحبـُ

 1َإَذا ملَح َيُكنح َمنحُه َعَليحَه تـََندُّمُ  ...أََتى َبَه َمىَت يـَرحَعَوي َعنح َسيَ َئ َمنح  
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 أصول الفقه
 

وعند  ،أصول الفقه" هي من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقهأبو املظفر السمعاِن:  قال
 .1الفقهاء هي طريق الفقه اليت يؤدى االستدالل هبا إىل معرفة األحكام الشرعية

ُضوُع ُأُصوَل الحَفقحهَ ابن تيمية:  وقال لَيَل الشَّرحَعيَ  َوَمرحتـََبَتَه  َموح َفُكلُّ جُمحَتَهٍد يف  - َمعحرََفُة الدَّ
لَيلَ  ََلَم فـَُهَو ُأُصويلٌّ؛ إذح َمعحرََفُة الدَّ َفي  اإلحَسح َتَهُد َواَل َيكح  الشَّرحَعيَ  َوَمرحتـََبَتَه بـَعحُض َما يـَعحرَفُُه الحُمجح

ََدلََّة َوَمنح َعَرَف  ََدلََّة َبلح اَل بُدَّ َأنح يـَعحَرَف َأعحَياَن األح نََه جُمحَتَهًدا َأنح يـَعحَرَف َجنحَس األح َأعحَياهَنَا  يف َكوح
َ َأعحَيانَ  ََدلَّةَ  َوَميـََّز َبنيح َ   ألح ََها َكاَن جبَنحَسَها َأعحَرَف َكَمنح يـَعحَرُف َأنح مُيَيَ َز َبنيح َ َغريح الشَّرحَعيََّة َوَبنيح

َخاَص بَ  َشح َعَها اَلزٌَم َلَذَلَك؛ إذح مَيحَتَنُع ََتحَييُز األح َ نـَوح َييُز َبنيح ََها فَالتَّمح نحَساَن َوَغريح َخاَص اإلحَ ُدوَن  َأشح
َنـحَواعَ   .2ََتحَييَز األح

 

 

أصول الفقهِبب يف فضل   

من الشريعة قليل وال كثري، فإن كل  لوال أصول الفقه مل يثبت قال شهاب الدين القرايف: 
، ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول  ال بُدَّ له من سبب موضوع حكم شرعى 

الفقه ألغينا األدلة، فَل يبقى لنا حكم وال سبب، فإن إثبات الشرع بغري أدلته، وقواعدها 
مجلة أصول الفقه، أو ما  مبجرد اهلوى خَلف اإلمجاع، ولعلهم ال يعبئون ِبإلمجاع، فإنه من 

علموا أنه أول مراتب اجملتهدين، فلو عدمه جمتهد مل يكن جمتهدا قطعا، غاية ما يف الباب أن  
الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم مل يكونوا يتخاطبون هبذه االصطَلحات، أما املعاِن 
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يف أصول  أنه أول من صنف  - رضي هللا عنه -فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب الشافعى 
 الفقه1.

 كما أن هللا حفظ فهم الشريعة هبذا العلم كما حفظ ألفاظها ِبلقراء والرواة: 

َإنَّ َهَذَه الشَّرَيَعَة الحُمَبارََكَة معصومة، كما أن صاحبها صلى هللا عليه وسلم  قال الشاطيب:  
َتَمَعتح َعَليحَه  َمعحُصوَمًة..َمعحُصوٌم، وََكَما َكاَنتح أُمَُّتُه َفيَما اجح  

 :َ َهنيح ُ َذَلَك َبَوجح  َويـَتَـَبنيَّ
َلَه تـََعاىَل: }َإانَّ حَنحُن نـَزَّلحَنا الذ َ  َرًَيا َوتـَلحَوًَيا، َكَقوح الَُّة َعَلى َذَلَك َتصح ََدلَُّة الدَّ َر َوَإانَّ َلُه  َأَحُدمُهَا:األح كح

 { 2َْلَاَفُظونَ 
َن، َوَذَلَك  ااَلعحَتَباُر الحُوُجوَديُّ الحوَ :َوالثَّاِن  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإىَل اآلح اَقُع َمنح زََمَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

لَ  ُمح َها حبََسَب اجلح ُمََّة لَلذَّبَ  َعَن الشَّرَيَعَة َوالحُمَناَضَلَة َعنـح َة  َأنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ وفَّر َدَواَعَي األح
 َوالتـَّفحَصيَل. 
َرَجُه آاَلٌف َمَن َأمَّا الحُقرحآُن ا ُ َلُه َحَفظًَة حبَيحُث َلوح زَيَد َفيَه َحرحٌف َواَحٌد أَلَخح لحَكَرمُي، فـََقدح قـَيََّض اّلِلَّ

ََكاَبَر.  ََصاَغَر، َفضحًَل َعَن الحُقرَّاَء األح َطحَفاَل األح  األح
ُ َلُكل َ  َمحُر يف مُجحَلَة الشَّرَيَعَة، فـََقيََّض اّلِلَّ   َعلحٍم رََجااًل َحَفظَُه َعَلى أَيحَديَهمح. َوَهَكَذا َجَرى األح

ُضوَعَة َعَلى َلسَ  َمَياَت الحَموح َم الحَكَثريََة يف َحفحَظ اللُّغَاَت َوالتَّسح َايَّ َهُبوَن األح ٌم َيذح ُهمح قـَوح اَن  َفَكاَن َمنـح
ََديَث الحَعَرَب، َحىتَّ قـَرَُّروا لَُغاَت الشَّرَيَعَة َمَن الحُقرحآَن  َوَُّل َمنح أَبـحَواَب َفقحَه -َواْلح َوُهَو الحَباُب األح

ُ َإىَل َرُسوَلَه َعَلى َلَساَن الحَعَرَب.  الشَّرَيَعَة، َإذح َأوحَحاَها اّلِلَّ
ًبا، َوَجرًّا ُث قيض رجاال يبحثون يـَبحَحُثوَن َعنح َتَصارَيَف َهَذَه اللَُّغاَت يف النُّطحَق َفيَها ًعا َوَنصح   رَفـح

َراًدا َومَجحًعا، َإىَل َغريحَ ذَ  َباًعا َوَقطحًعا، َوَإفـح َلَك َمنح َوَجزحًما، َوتـَقحَدميًا َوأتَحَخريًا، َوَإبحَدااًل َوقـَلحًبا، َوَإتـح

 
 1/100نفائس األصول   1
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َبُطوا َلَذَلَك قـََواَعَد َضَبُطوا هَبَا قـََواَننَي الحكَ  تَـنـح َراَد َوالرتَّحَكيَب، َواسح فـح ََلَم  ُوُجوَه َتَصارَيَفَها يف اإلحَ
ُ بذلك محَكاَن، َفَسهََّل اّلِلَّ الفهم عنه يف كتابه، وعن رسول هللا صلى هللا   الحَعَريبَ  َعَلى َحَسَب اإلحَ

 عليه وسلم يف َخطَاَبَه. 
ُ َعَليحَه   َقُّ ُسبحَحانَُه رََجااًل يـَبحَحُثوَن عن الصحيح َمنح َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُثَّ قـَيََّض اْلح
َ الصََّحيَح َوالسََّقيَم، َوتـََعرَُّفوا َل الثَ َقَة َوالحَعَداَلَة َمَن النـََّقَلَة، َحىتَّ َميـَُّزوا َبنيح   وسلم، َوَعنح َأهح

تَـَقرَّ الثَّاَبُت الحَمعحُموُل َبَه َمنح  َذ َلُفََلٍن َعنح ُفََلٍن، َحىتَّ اسح َخح  التـََّوارَيَخ َوَصحََّة الدََّعاَوى يف األح
 اَديَث َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم. َأحَ 

َعَة اَنًسا َمنح َعَبيَدَه حَبَُثوا َعنح َأغحَراَض الشَّ  ُ الحَعَظيُم لَبَـَياَن السُّنََّة َعَن الحَبدح رَيَعَة وََكَذَلَك َجَعَل اّلِلَّ
يحَه الصََّحابَُة َوالتَّاَبُعوَن، َوَردُّوا َعَلى  َكَتاًِب َوُسنًَّة، َوَعمَّا َكاَن َعَليحَه السََّلُف الصَّاَْلُوَن، َوَداَوَم َعلَ 
ََوى.  َباَع اهلح َقَ  َعنح أَتـح َواَء، َحىتَّ ََتَيـََّز أَتـحَباُع اْلح َهح َل الحَبدََع َواألح  َأهح

ُ تـََعاىَل َمنح َعَباَدَه قـُرَّاًء َأَخُذوا َكَتابَُه تـََلقَ ًيا َمَن الصََّحابََة، َوَعلَُّموهُ   َلَمنح أيَحيت بـَعحَدُهمح  َوبـََعَث اّلِلَّ
ٍء َواَحٍد،   ََميُع َعَلى َشيح ََماَعَة يف أتَحلَيَفَه يف الحَمَصاَحَف، َحىتَّ يـَتَـَواَفَق اجلح َحرحًصا َعَلى ُمَوافـََقَة اجلح

َتََلٌف َمنح َأَحٍد َمَن النَّاَس.   َواَل يـََقَع يف الحُقرحآَن اخح
ُ تـََعاىَل قُثَّ  فـَُعوَن الشَُّبَه َبرَبَاَهيَنَه، فـََنَظُروا يف َمَلُكوَت يض اّلِلَّ اَنًسا يـَُناَضُلوَن َعنح َديَنَه، َوَيدح

َغُلُهمح َعنح َذَلَك لَيحًَل   َفحَكاَر، َوَأذحَهُبوا َعنح أَنـحُفَسَهمح َما َيشح تَـعحَمُلوا األح َرحَض، َواسح السََّماَواَت َواألح
َلح  َوَة أَنَيًسا، َوفَاُزوا َبَرهبَ َمح َجَليًسا، َحىتَّ َنَظُروا َإىَل َعَجاَئَب ُصنحَع اّلِلََّ يف  َوهَنَارًا، َواختََُّذوا اخلح

ََلَم  مَسَاَواتََه َوَأرحَضَه، َوُهُم الحَعارَُفوَن َمنح َخلحَقَه، َوالحَواَقُفوَن َمَع َأَداَء َحقَ َه، فََإنح َعاَرَض َديَن اإلحَ  سح
ََدلََّة الحَقاَطَعَة، فُهم ُجنحُد   يَه خصمُمَعاَرٌض، َأوح َجاَدَل فَ  َه ُشبـَُهاتََه َِبألح ُوا يف َوجح ُمَناَقٌض، َغربَّ
يَن. ََلَم َوُْحَاُة الدَ   اإلحَسح

َبُطوا   تَـنـح ُ َمنح َهُؤاَلَء َساَدًة َفَهُموا َعَن اّلِلََّ َوَعنح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فَاسح َوبـََعَث اّلِلَّ
َكاًما َفهَ  َل، َوََترًَة  َأحح ُموا َمَعانَيَـَها َمنح َأغحَراَض الشَّرَيَعَة يف الحَكَتاَب َوالسُّنََّة، ََترًَة َمنح نـَفحَس الحَقوح

َم، َحىتَّ نزَّلوا الحَوقَاَئَع الَّيَت ملَح ُتذحَكرح َعَلى َما ذَُكَر، َوَسهَّ  ُكح ُلوا َلَمنح  َمنح َمعحَناُه، َوََترًَة َمنح َعلََّة اْلح
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َتيجَ جَ  ُم الشَّرَيَعَة َعَليحَه َأَو احح َمحُر يف ُكلَ  َعلحٍم تـََوقََّف فـَهح   اَء بـَعحَدُهمح َطرَيَق َذَلَك، َوَهَكَذا َجَرى األح
 َإيَضاَحَها َإلَيحَه.  يف 

َفحَظ الََّذي َتَضمَّنَـتحُه األدلة املنقولة، وِبهلل التوفيق 1. ُ اْلح  َوُهَو َعنيح

م اجلليل جملرد أن الصحابة والتابعني كانوا ال يعرفون هذه املصطلحات واْلق أن ذمَّ هذا العل 
فاألصل االتفاق يف جوهر املقصود ال امسه من البله ، بل القاعدة ال مشاحة يف االصطَلح، 

، وإن كنت ال أنفي أن املصطلحات األصولية يف حاجة إىل مجعها والتدقيق فيها ملعرفة  
حد خيتلف مدلوله أحيااًن بني األصوليني، وهذا يوقع الطالب  املقصود منها إذ املصطلح الوا

 يف حرية بعد أن أجهد نفسه يف معرفة مدلوله من قبل . 

عن الضرب الثالث مما يُقتبس من األلفاظ ال من حيث  بقوله الغزايلوهذا ما عربَّ عنه 
  :صيغتها ووضعها

فهم التعليل من إضافة اْلكم إىل الوصف املناسب.. وهذا يسمى إمياء وإشارة، كما يسمى 
 .فحوى الكَلم وْلنه. وإليك اخلرية يف تسميته بعد الوقوف على جنسه وحقيقته

  .2إدراك حقيقة هذا اجلنسُث قال: فَل تلتفت إىل األلفاظ واجتهد يف 

اجتهد يف إدراك اْلقيقة ُث مس ها ما شئت فَل حنتاج إىل االسم إال لتمييز هذه اْلقيقة أي: 
 .عن غريها، ولو افرتضنا أنه مل يكن إال حقيقة واحدة الستغىن العلماء حبقيقتها عن امسها

مة األربعة على أصول أربعة هي : القرآن والسنة واإلمجاع والقياس _مع اختَلف ئواتفق األ
بني بعضهم يف بعض التفاصيل ، واختلفوا فيما سواها ، وذكر ابن القيم ما انفرد أو توسع  

 

 2/95املوافقات   1
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وسدُّ   -وإن خالَف اْلديث-من أصول مالك: ات َباُع عمل أهل املدينة فيه بعضهم فقال: 
َيَل، ومراعاُة الُقصود والنَ يَّات يف العقود، واعتبار القرائن وشواهد اْلال الذَّرائع، وإبطاُل اْلَ 

 يف الدَّعاوى واْلُكومات، والقوُل ِبملصاحل، والسَ ياسة الشَّرعية.
ومن أصول أيب حنيفة: االستحسان، وتقدمُي الَقياس، وترُك القول ِبملفهوم، ونسُخ اخلاَص 

 والقوُل ِبْلََيل. املتقدم ِبلعامَ  املَُتَأخَ ر، 
: "مراعاُة األلفاظ، والوقوُف معها، وتقدمي اْلديث على غريه.   ومن أصول الشافعيَ 

ومن أصول أْحد: األخُذ ِبْلديث ما َوَجَد إليه سبيًَل، فإن تعذََّر فقوُل الصحايب ما مل 
، فإن اختلف الصحابة أخذ من أقواهلم أبقواها دليًَل، وكثريًا ما خيتلُف  قولُه عند  خُيالفح

اختَلف أقوال الصَّحابة، فإن تَعذَّر عليه ذلك كلُّه أخذ ِبلقياس عند الضَّرورة، وهذا قريٌب  
 .1من أصل الشَّافعي بل مها عليه متََّفقان
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 األحكام الشرعية
َماَن:   َكاُم الشَّرحَعيَُّة َقسح َحح  األح
َليفَ َأَحُدمُهَا يـَرحَجُع َإىَل َخطَاَب   َخُر يـَرحَجُع َإىَل َخطَاَب الحَوضحعَ ، التَّكح  . 1َواآلح

 
 الفرق بني دليل مشروعية اْلكم وبني دليل وقوع اْلكم  

 فاألوُل يتوقَُّف على الشارع، والثاِن يـُعحَلم ِبَْلسَ  أو اخلرب أو الشهادة. 
 فمستنبٌط منهما. فاألول: الكتاُب والسُّنَّة ليس إال، وكلُّ دليل سوامها 

والثاِن: مثل العلم بسبب اْلكم وشروطه وموانعه، فدليُل مشروعيته يرجُع فيه إىل أهل العلم  
ِبلقرآن واْلديث، ودليُل وقوعه يرجُع فيه إىل أهل اخلربة بتلك األسباب والشُّروط 

 .2واملوانع
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 التكليف 

 املخاطبون ِبلفرائض: 
فـََرَضَها  َوَجلَّ َخاَطَب َِبلحَفَراَئَض َمنح َعَلى َمنح َعَقَلَها َوَذَلَك َأنَّ اّلِلََّ َعزَّ  الحَفَراَئضُ قال الشافعي: 

ُُدوُد , َوَدلَّتح  ُسنَُّة   َعَليحَه يف َغريحَ آيٍَة َمنح َكَتاَبَه َوالَ خُيَاَطُب إالَّ َمنح يـَعحَقُل الحُمَخاطََبَة وََكَذَلَك اْلح
َمنح َذَلَك َعَلى َما َدلَّ َعَليحَه َكَتاُب اّلِلََّ قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ   - صلى هللا عليه وسلم  - َرُسوَل اّلِلََّ 

ُنوَن َحىتَّ  -صلى هللا عليه وسلم   - : }رَُفَع الحَقَلُم َعنح َثَلَثٍَة: َعنح الصَّيبَ  َحىتَّ ََيحَتَلَم َوالحَمجح
تَـيحَقَظ{يَُفيَق َوالنَّائََم َحىتَّ   .1َيسح

َا وقال:   .2َغريحَ الحَمغحُلوَبنَي َعَلى ُعُقوهلََمح َخاَطَب َِبلحَفَراَئَض الحَباَلَغنَي إمنَّ
 

 حد البلوغ: 
ُُلَم َمنح الر ََجاَل , َوالَ الحَمَحيَض َمنح  ُلغح اْلح قَاَل الشَّاَفَعيُّ : رْحه هللا تعاىل َوَإَذا َأقـَرَّ َمنح ملَح يـَبـح

َرَة َسَنًة حبَقٍ  ّلَِلََّ َأوح َحقٍ  آَلَدَميٍ  يف َبَدنََه  َملح مَخحَس َعشح َتكح ُه  َأوح َمالََه َفَذَلَك ُكلُّ النَ َساَء , َوملَح َيسح
َا َخاَطَب َِبلحَفَراَئَض الَّيَت  َ َعزَّ َوَجلَّ إمنَّ ُي الحَعاَقَلنَي الحَباَلَغنَي  َساَقٌط َعنحُه ; أَلَنَّ اّلِلَّ َمحُر َوالنـَّهح َفيَها األح

3. 
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 :والسكران  القول يف املكَره
ُ َعزَّ َوَجلَّ }  ميَانَ قَاَل الشَّاَفَعيُّ : رْحه هللا تعاىل قَاَل اّلِلَّ رََه َوقـَلحُبُه ُمطحَمَئنٌّ َِبإلحَ  { 1إالَّ َمنح ُأكح

 اآليََة. . 
َتَل الحَكاَفُر َويـُغحَنَم َمالُُه فـََلمَّا وَ  َكاٌم َكَفَراَق الزَّوحَجَة , َوَأنح يـُقح َر َأحح ُ  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َولَلحُكفح َضَع اّلِلَّ

َعحَظَم إَذا َسَقَط َعنح النَّاسَ َعنحُه َسَقَطتح َعنحُه  َل ُكلَ َه ; أَلَنَّ األح َراَه َعَلى الحَقوح َكاُم اإلحَكح َسَقَط َما   َأحح
ُمُه بَثـُُبوتََه َعَليحَه .  َغُر َمنحُه َوَما َيُكوُن ُحكح  ُهَو َأصح

َتَناَع َمنحُه َمنح ُسلح  َراُه َأنح َيَصرَي الرَُّجُل يف َيَديح َمنح الَ يـَقحَدُر َعَلى ااَلمح طَاٍن  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َواإلحَكح
تَـَنَع   َأوح َلصٍ  َأوح ُمتَـَغلَ ٍب َعَلى َواَحٍد َمنح  فًا َعَليحَه َدالَلٌَة أَنَُّه إنح امح َرُه خَيَاُف َخوح َهُؤاَلَء َوَيُكوُن الحُمكح

َسَه .  ثـَُر َمنحُه َأوح إتحََلُف نـَفح ملُ َأوح َأكح ُلُغ بََه الضَّرحُب الحُمؤح َل َما أَُمَر َبَه يـَبـح  َمنح قـَوح
لٍ قَاَل الشَّاَفَعيُّ : فََإَذا َخاَف َهَذا َسَقَط َعنحُه  رََه َعَليحَه َمنح قـَوح ُم َما ُأكح ُل َشَراًء   ُحكح َما َكاَن الحَقوح

َداَث َواحَ  َرارًا بََنَكاٍح َأوح َعتحٍق َأوح َطََلٍق َأوح إحح َرارًا َلَرُجٍل حبَقٍ  َأوح َحدٍ  َأوح إقـح ًعا َأوح إقـح ٍد َمنح َأوح بـَيـح
َدَث َوُهَو مُ  َرٌه فََأيُّ َهَذا َأحح َرٌه ملَح يـَلحَزمحُه . َهَذا َوُهَو ُمكح  كح

َع َأنح يـَفحعَ  ٌء ممَّا َوَصفحت ملَح َيسح ُلُغ َبَه َشيح َسَه أَنَُّه يـَبـح َل  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َوَلوح َكاَن الَ يـََقُع يف نـَفح
ُقُط َعنحُه , َوَلوح َأقـَرَّ أَنَُّه فـََعَلُه َغريحَ َخاَئٍف َعَلى   ًئا ممَّا َوَصفحت أَنَُّه َيسح َمُه ُكلَُّه  َشيـح َسَه أَلحَزمحته ُحكح نـَفح

َبحَس َأوح قـُيَ َد َفَخاَف ُطوَل الحَقيحَد َأوح   ََه َوَإنح ُحَبَس َفَخاَف ُطوَل اْلح يف الطَََّلَق َوالنَ َكاَح َوَغريح
َراَه َساَقٌط َبهَ  َسَقَط َعنحُه َما   ُأوَعَد َفَخاَف َأنح يُوَقَع َبَه َمنح الحَوَعيَد بـَعحَض َما َوَصفحت َأنَّ اإلحَكح

رََه َعَليحَه .   ُأكح
ٌم فََأقـَرَّ بـَعحَد َفعحَلَه أَنَُّه ملَح خَيَفح َأنح يـَُوَّفَّ َلُه َبوَ  ًئا َلُه ُحكح َعيٍد أَلحَزمحته  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َوَلوح فـََعَل َشيـح

ََه .  َراٍر َأوح َغريح َدَث َمنح إقـح  َما َأحح
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َبحَس َأوح قـُيَ َد فـََقاَل ظَنَـنحت َأِن َ إَذا امحتَـنَـعحت ممَّا  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َوَلوح ُحبَ  َس َفَخاَف ُطوَل اْلح
ُقَط الحَمأحُثَُ  ثـَُر َمنح َساَعٍة َأوح ملَح يـَنَـلحيَن ُعُقوبٌَة َخفحت َأنح الَ َيسح رَهحت َعَليحَه ملَح يـَنَـلحيَن َحبحٌس َأكح   ُأكح

  .َعنحُه َفيَما َفيَه َمأحَُثٌ ممَّا قَالَ 
ُقُط َعنحُه َمنح َقَبَل َأنَّ الََّذي َبَه الحُكرحُه َكاَن َوملَح َيُكنح َعَلى ُم فـََيسح ُكح يََقنٍي   قَاَل الشَّاَفَعيُّ : فََأمَّا اْلح

 .1َمنح التََّخلَُّص 
ُنوَن َوَأمحَرمَهَا  َِبب :الطَََّلَق يف اإلحَغحََلَق َوالحُكرحَه وقال البخاري يف صحيحه:  َراَن َوالحَمجح َوالسَّكح

ََه   َياَن يف الطَََّلَق َوالشَ رحَك َوَغريح ُ َعَليحَه َوَسلََّم  ،َوالحَغَلَط َوالنَ سح َل النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َعحَماُل ’’َلَقوح األح
 ‘‘َما نـََوى َِبلنَ يََّة َوَلُكلَ  امحَرٍئ 

طَأحانَ  اَن َإنح َنَسيَنا َأوح َأخح َوَس َوقَاَل النَّيبُّ  2َوَتََل الشَّعحيبُّ }اَل تـَُؤاَخذح َراَر الحُمَوسح { َوَما اَل َُيُوُز َمنح َإقـح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم لَلََّذي َأقـَرَّ َعَلى نـَفحَسهَ  بـََقَر َْححَزُة   : َوقَاَل َعَليٌّ  ؟!‘‘ أََبَك ُجُنونٌ ’’ :َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُلوُم َْححَزةَ  َناُه ُثَّ   ،َخَواَصَر َشاَريَفَّ َفطََفَق النَّيبُّ َصلَّى اّلِلَّ فََإَذا َْححَزُة َقدح َثَََل حُمحَمرٌَّة َعيـح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه َقدح َثَََل َفَخَرَج  فـََعَرَف النَّيبُّ   .َهلح أَنـحُتمح َإالَّ َعَبيٌد أَلَيب  :قَاَل َْححَزةُ   َصلَّى اّلِلَّ

َنا َمَعهُ   " 3َوَخَرجح
َراَن َطََلقٌ   :َوقَاَل ُعثحَمانُ  ُنوٍن َواَل َلَسكح  . لَيحَس َلَمجح

َرَه لَيحَس جبَائَزٍ  :َوقَاَل ابحُن َعبَّاسٍ  َتكح َراَن َوالحُمسح َبُة بحُن عَ  .َطََلُق السَّكح اَل َُيُوُز   :اَمرٍ َوقَاَل ُعقح
َوسَ  طَلََّق رَُجٌل امحَرأََتُه   : َوقَاَل اَنَفعٌ  .َإَذا َبَدا َِبلطَََّلَق فـََلُه َشرحطُهُ  :َوقَاَل َعطَاءٌ  .َطََلُق الحُمَوسح

ءٍ  َوقَاَل   .الحبَـتََّة َإنح َخَرَجتح فـََقاَل ابحُن ُعَمَر َإنح َخَرَجتح فـََقدح بـُتَّتح َمنحُه َوَإنح ملَح خَتحُرجح فـََليحَس َبَشيح
َريُّ َفيَمنح قَاَل َإنح ملَح َأفـحَعلح َكَذا وََكَذا فَامحَرَأيت طَاَلٌق َثََلاثً  َألُ  :الزُّهح  َعمَّا قَاَل َوَعَقَد َعَليحَه قـَلحُبُه  ُيسح

يَنَه  َحنَي َحَلَف بََتلحَك الحَيَمنَي فََإنح مَسَّى َأَجًَل َأرَاَدُه َوَعَقَد َعَليحَه قـَلحُبُه َحنَي َحَلَف ُجَعَل َذَلَك يف دَ 
ٍم بََلَساهَنمح َإنح قَاَل اَل َحاَجَة يل َفيَك نَيـَُّتُه َوطَ  :َوقَاَل َإبـحَراَهيمُ  .َوَأَمانََتهَ    : َوقَاَل قـََتاَدةُ  .ََلُق ُكلَ  قـَوح
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تَـَباَن َْححُلَها فـََقدح  ٍر َمرًَّة فََإنح اسح  َِبَنتح  َإَذا قَاَل َإَذا َْحَلحَت فَأَنحَت طَاَلٌق َثََلاًث يـَغحَشاَها َعنحَد ُكلَ  ُطهح
َسنُ  .َمنحهُ  َلَك نَيـَُّتهُ  :َوقَاَل اْلَح ََقي أبََهح الطَََّلُق َعنح َوَطٍر َوالحَعَتاُق  :َوقَاَل ابحُن َعبَّاسٍ  .َإَذا قَاَل اْلح

ُه اّلِلََّ  َريُّ  .َما ُأرَيَد َبَه َوجح َإنح قَاَل َما أَنحَت َِبمحَرَأيت نَيـَُّتُه َوَإنح نـََوى َطََلقًا فـَُهَو َما  :َوقَاَل الزُّهح
ُنوَن َحىتَّ يَُفيَق َوَعنح الصَّيبَ  َحىتَّ  َأملَح تـَعحَلمح َأنَّ الحَقَلَم رَُفعَ   :َوقَاَل َعَليٌّ  .نـََوى  َعنح َثََلثٍَة َعنح الحَمجح

تَـيحَقظَ  َرَك َوَعنح النَّائََم َحىتَّ َيسح  .1وَُكلُّ الطَََّلَق َجائٌَز َإالَّ َطََلَق الحَمعحُتوهَ  :َوقَاَل َعَليٌّ  .يُدح
َربُوا الصَََّلَة َوأَنـحُتمح ُسَكاَرى َحىتَّ تـَعحَلُموا َما تـَُقولُوَن  }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اَل : قال هللا تعاىل  و  تـَقح

ُتمح َمرحَضى َأوح َعَلى َسَفٍر َأوح َجاَء َأَحٌد َمنحكُ  ًبا َإالَّ َعاَبَري َسَبيٍل َحىتََّ تـَغحَتَسُلوا َوَإنح ُكنـح مح  َواَل ُجنـُ
ُتُم النَ َساَء فـََلمح جتََ  ُدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصَعيًدا طَيَ ًبا فَامحَسُحوا َبُوُجوَهُكمح َمَن الحَغاَئَط َأوح اَلَمسح
   2َوأَيحَديُكمح َإنَّ اّلِلََّ َكاَن َعُفوًّا َغُفورًا{

يََة , أتَحَويُل َمنح قَاَل َذَلَك هَنحي َمَن اّلِلََّ  َ يف َذَلَك بََتأحَويَل اآلح َلنيح ىَل الحَقوح  قَاَل أَبُو َجعحَفٍر: َوَأوح
َباَر الح  َخح َر , َلألح َمح َربُوا الصَََّلَة َوُهمح ُسَكاَرى َمَن الشََّراَب قـَبحَل حَتحَرمَي اخلح َمَننَي َعنح َأنح يـَقح ُمؤح

. فَ  َإنح  الحُمَتظَاَهَرَة َعنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أبََنَّ َذَلَك َكَذَلَك هَنحي َمَن اّلِلََّ
َراُن يف َحاَل  قَالَ  ُنوَن يف  لََنا قَاَئٌل: وََكيحَف َيُكوُن َذَلَك َمعحَناُه , َوالسَّكح َلَه َنَظرُي الحَمجح َزَواَل َعقح

َهى؟ َقيَل َلُه:  َحاَل َزَواَل  َمُر َويـُنـح َم مبَا يـُؤح َليَف الحَمَجاَننَي َلَفقحَدَهُم الحَفهح َلَه , َوأَنحَت ممَّنح حتَُيُل َتكح َعقح
َراَن ُهوَ إَ  ُنوَن َلَكاَن َغريحَ َجائٍَز َأمحُرُه َوهَنحُيُه , َوَلَكنَّ السَّكح َراَن َلوح َكاَن يف َمعحىَن الحَمجح   نَّ السَّكح

َدرَُه , َحىتَّ  َمُه َوَأخح َهُم َما أيَحيت َوَيَذُر , َغريحَ َأنَّ الشََّراَب َقدح أَثـحَقَل َلَسانََه َوَأَحرَّ َجسح   الََّذي يـَفح
َلَه , فـَُهوَ عَ   مبَا  َجَز َعنح َإقَاَمَة َقَراَءتََه يف َصََلتََه َوُحُدوَدَها الحَواَجَبَة َعَليحَه َفيَها َمنح َغريحَ َزَواَل َعقح

َمَه َمَن الشََّراَب. َوَأمَّا مَ  نح أَُمَر َبَه َوهنََُي َعنحُه َعاَرٌف َفَهٌم , َوَعنح َأَداَء بـَعحَضَه َعاَجٌز ِبََدَر َجسح
َبحَل , َوَمعحُدوٌد يف  َتَقٌل َمَن السََّكَر َإىَل اخلح َصاَر َإىَل َحدٍ  اَل يـَعحَقُل َما أيَحيت َوَيَذُر , َفَذَلَك ُمنـح
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َربُوا الصَََّلَة{  َلَه: }اَل تـَقح َا   ؛الحَمَجاَننَي , َولَيحَس َذَلَك الََّذي ُخوَطَب َبَقوح أَلَنَّ َذَلَك جَمحُنوٌن , َوَإمنَّ
َنا َصَفَتهُ خُ  َراَن َما َوَصفح َراُن , َوالسَّكح  .1وَطَب َبَه السَّكح
 

 ِبب يف اخلطأ والنسيان 
طَأحاَن{قال هللا تعاىل اَن َإنح َنَسيَنا َأوح َأخح   2: }رَبّـََنا اَل تـَُؤاَخذح
طَُئوا  قال الطربي:  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَباَدُه مبَا َنُسوا َأوح َأخح َإنح قَاَل لََنا قَاَئٌل: َوَهلح ََيُوُز َأنح يـَُؤاَخَذ اّلِلَّ

َياَن َعَلى  أَُلوُه َأنح اَل يـَُؤاَخَذُهمح َبَذَلَك؟ َقيَل: َإنَّ النَ سح َه التََّضرَُّع فـََيسح َ: َأَحُدمُهَا: َعَلى َوجح َهنيح َوجح
َز النَّاَسي َعنح َحفحَظ  َه َعجح َخُر: َعَلى َوجح َل َبَه  َمَن الحَعبحَد َوالتـَّفحرَيَط؛ َواآلح َفَظ، َووُكَ  ُتحح َما اسح
هَ  َتَماَلَه، فََأمَّا الََّذي َيُكوُن َمَن الحَعبحَد َعَلى َوجح ُلُه َعَن احح َييَع َمنحُه َوالتـَّفحرَيَط،  َوَضُعَف َعقح  التَّضح

َؤاَخَذَتُه فـَُهَو تـَرحٌك َمنحُه َلَما أَُمَر َبَفعحَلَه، َفَذَلَك الََّذي يـَرحَغُب الحَعبحُد َإىَل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ يف تـَرحَكَه مُ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َبَه آَدَم َصَلوَ  َياُن الََّذي َعاَقَب اّلِلَّ َنََّة، َبَه، َوُهَو النَ سح َرَجُه َمَن اجلح اُت اّلِلََّ َعَليحَه، فََأخح

اَن َإىَل آَدَم َمنح قـَبحُل فـََنَسَي َوملَح ْنََدح َلُه َعزحًما{ َياُن الََّذي   3فـََقاَل يف َذَلَك: }َوَلَقدح َعَهدح َوُهَو النَ سح
مَ  َم نـَنحَساُهمح َكَما َنُسوا َلَقاَء يـَوح فـََرغحَبُة الحَعبحَد َإىَل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ   4َهمح َهَذا{قَاَل َجلَّ ثناُؤُه: }فَالحيَـوح

َياٍن َمنحُه َلَما أَُمَر َبَفعح  طَأحاَن{ َفيَما َكاَن َمنح َنسح اَن َإنح َنَسيَنا َأوح َأخح َلَه: }رَبّـََنا اَل تـَُؤاَخذح َلَه َعَلى  َبَقوح
َنا َما ملَح َيُكنح تـَرحُكهُ  َه الََّذي َوَصفح ًرا َِبّلِلََّ  َهَذا الحَوجح َييًعا، ُكفح  َما تـََرَك َمنح َذَلَك تـَفحرَيطًا َمنحُه َفيَه َوَتضح

ًرا َِبّلِلََّ فََإنَّ الرَّغحَبَة َإىَل اّلِلََّ يف تـَرحَكَه الحُمَؤاَخَذَة َبهَ  َغريحُ َجائََزٍة؛    َعزَّ َوَجلَّ فََإنَّ َذَلَك َإَذا َكاَن ُكفح
َ َعزَّ َوَجلَّ قَ  أَلَُتُه فـَعحَل َما َقدح َأعحَلَمُهمح أَنَُّه  أَلَنَّ اّلِلَّ رَبَ َعَباَدُه أَنَُّه اَل يـَغحَفُر هَلُُم الشَ رحَك َبَه، َفَمسح دح َأخح

َيانََه الحُقرحآَن بـَعحَد حَ  أَلَُتُه الحَمغحَفَرَة َفيَما َكاَن َمنح َمثحَل َنسح َا َيُكوُن َمسح َعُلُه َخطًَأ، َوَإمنَّ َظَه اَل يـَفح فح
ُهَما َبَغريحَمَهَا َحىتَّ بَتَ  َتَغاَلَه َعنـح َيانََه َصََلٌة َأوح َصَياًما، َِبشح  َشاُغَلَه َعنحُه، َوَعنح َقَراَءتََه َوَمَثَل َنسح
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لَ  َتَماَل َعقح َظَه، َوَقلََّة احح َيَتَه َعنح َحفح َز بَنـح َل  َه مَ َضيـََّعُهَما، َوَأمَّا الََّذي الحَعبحُد َبَه َغريحُ ُمَؤاَخٍذ َلَعجح ا وُكَ 
َه َلَمسح  ، َفَذَلَك الََّذي اَل َوجح أََلَة مبَُراَعاتََه، فََإنَّ َذَلَك َمَن الحَعبحَد َغريحُ َمعحَصَيٍة، َوُهَو َبَه َغريحُ آُثٍَ

أََلٌة َمنحُه َلُه َأنح يـَغحَفَر لَُه َما لَيحَس َلُه َبَذنح  َمحَر الحَعبحَد رَبَُّه َأنح يـَغحَفَرُه َلُه؛ أَلَنَُّه َمسح ٍب، َوَذَلَك َمثحُل األح
َظَه، َكالرَُّجَل ََيحُرُص َعَلى َحفحَظ الحُقرحآَن جبَدٍ  َمنحُه،   يـَغحَلُب َعَليحَه، َوُهَو َحرَيٌص َعَلى َتذَكُّرََه َوَحفح

َز بَنحَيتَ  ََه َعنحُه، َوَلَكنح َبَعجح َرُؤُه، ُثَّ يـَنحَساُه َبَغريحَ َتَشاُغٍل َمنحُه َبَغريح َتَماَل  فـَيَـقح َظَه َوَقلََّة احح َه َعنح َحفح
أَ  َياَن، فََإنَّ َذَلَك ممَّا اَل َُيُوُز َمسح َبَه َذَلَك َمَن النَ سح َر َما ُأودََع قـَلحَبُه َمنحُه، َوَما َأشح َلَه ذَكح َلُة الرَّبَ   َعقح

َتسَ  َه َمغحَفَرَتُه، أَلَنَُّه اَل َذنحَب لَلحَعبحَد َفيَه، فـَيَـغحَفُر َلُه َِبكح َهاَن َأَحُدمُهَا َمنح َوجح اَبَه، وََكَذَلَك لَلحَخطََأ َوجح
نحُه: َخَطَئ  َما هنََُي َعنحُه الحَعبحُد فـََيأحتَيَه َبَقصحٍد َمنحُه َوَإرَاَدٍة، َفَذَلَك َخطَأٌ َمنحُه َوُهَو َبَه َمأحُخوٌذ، يـَُقاُل مَ 

طَأَ َفيَما أََتى َمَن الحَفعحَل، َوَأُثََ  ُل الشَّاَعَر:ُفََلٌن َوَأخح ُ َفيَه َورََكَبُه، َوَمنحُه قـَوح   َإَذا أََتى َما يـََتَأُثَّ
ََمرَي َإَذا ُهُم  َن األح  َخَطُئوا الصََّواَب َواَل ُيََلُم الحُمرحَشدُ  ...النَّاُس يـَلحَحوح

ُه الََّذي يـَرحَغُب الحَعبحُد َإىَل رَب َ  طَُئوا الصََّواَب، َوَهَذا الحَوجح َح َما َكاَن َمنحُه َمنح َإُثٍح  يـَعحيَن: َأخح َه يف َصفح
َل َبَه َوالظَّنَ  مَ  َهح َه اجلح ُهَما َما َكاَن َعنحُه َعَلى َوجح َخُر َمنـح ًرا، َواآلح نحُه أبََنَّ  َعنحُه، َإالَّ َما َكاَن َمنح َذَلَك ُكفح

َر رََمَضاَن لَيحًَل َوُهَو ََيحَسُب َأنَّ  َم   َلُه َفعحَلُه َكالََّذي يف َشهح ُر َصََلًة يف يـَوح ، َأوح يـَُؤخَ  َر ملَح َيطحُلعح الحَفجح
تَـَها ملَح َيدح  تـَُها َوُهَو يـََرى َأنَّ َوقـح ُرُج َوقـح َها ُدُخوَل َوقحَتَها فـََيخح َتَظُر بََتأحَخريََه َإايَّ ُخلح فََإنَّ  َغيحٍم َوُهَو يـَنـح

ُضوَع َعَن الحَعبحَد الََّذي َطََأ الحَموح َه   َذَلَك َمَن اخلح َ َفيَه، َفََل َوجح ُثح ُ َعزَّ َوَجلَّ َعنح َعَباَدَه اإلحَ َوَضَع اّلِلَّ
أََلَة الحَعبحَد رَبَُّه َأنح يـَُؤاَخَذُه َبهَ   . 1َلَمسح
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 مجاع األحكام التكليفية
َكاَم قال ابن تيمية:  َحح َمَننَي ِبََّلِلََّ َوَرُسوَلَه َأنَّ األح َُيابُ َديُن الحُمؤح َسَة: اإلحَ َمح َباُب  اخلح َتحح َوااَلسح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َفََل  َرمُي اَل يـُؤحَخُذ إالَّ َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َليُل َوالحَكَراَهَيُة َوالتَّحح  َواَجَب  َوالتَّحح
ُ َوَرُسولُُه َواَل َحََلَل إالَّ َما َأَحلَُّه اّلِلَُّ   َوَرُسولُُه. َفَمنح َذَلَك َما اتّـََفَق َعَليحَه أَئَمَُّة  إالَّ َما َأوحَجَبُه اّلِلَّ

يَن َوَمنحُه َما تـََنازَُعوا َفيَه فـََردُّوُه إىَل اّلِلََّ َوَرُسوَلَه قَاَل تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا أَ  َ  الدَ  َطيُعوا اّلِلَّ
َمحَر َمنحُكمح  ُتمح   َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل األح ٍء فـَُردُّوُه إىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل إنح ُكنـح فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح

َسُن أتَحَويًَل{  َخَر َذَلَك َخريحٌ َوَأحح َم اآلح َمُنوَن َِبّلِلََّ َوالحيَـوح  .1تـُؤح
، واملندوب ما اقتضى  وقال البعلي: الفعل الواجب ما اقتضى الوجوب فعله اقتضاًء جازًما 

فعله اقتضاًء غري جازم، واْلرام ما اقتضى الشرع تركه اقتضاًء جازًما، واملكروه ما اقتضى  
 .2تركه اقتضاًء غري جازم، واملباح ما اقتضى الشرع التخيري فيه

ومن أهم قواعد هذا الباب أنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، وما ال يتم الوجوب  
، وبيان هذا أن ما ثبت واجًبا  إال به ليس بواجب ، وما ال يتم ترك اْلرام إال به فهو واجب 

كان يف مقدور العبد فعله فكان عليه أن يفعله بشروطه وأركانه وأن ُيتنب ما يبطله ،  
ْلديث َأيب ُهَريـحَرَة، قَاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ  ل يف اْلرام بل هو أشد وكذلك اْلا

ءٍ  ُتُكمح َعنح َشيح َتطَعحُتمح، َوَإَذا هَنَيـح ٍء فَأحُتوا َمنحُه َما اسح  َعَليحَه َوَسلََّم، فـََقاَل: فََإَذا َأَمرحُتُكمح َبَشيح
 " 3َفَدُعوهُ 

، فَل يلزمه أن أييت  أسبابه وشروطه ما ال يكون يف مقدور العبد فمن وأما الوجوب فتحصيل 
 به .
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 ال يلزم الندب ِبلشروع فيه

  : َها قَاَلتح َمَننَي َرَضَي هللاُ َعنـح قَاَل يل َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َذاَت  َعنح َعاَئَشَة أُمَ  الحُمؤح
ٍم: اَي َعاَئَشُة َهلح  ٌء ، قَاَل: فََإِن َ  يـَوح : فـَُقلحُت: اَي َرُسوَل هللَا َما َعنحَداَن َشيح ٌء؟ قَاَلتح َعنحدَُكمح َشيح

َدَيتح لََنا َهَديٌَّة ، َأوح َجاَءاَن َزوح  : َفَخَرَج َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ، فَأُهح ٌر ،  َصائٌَم ، قَاَلتح
: فـََلمَّا رََجَع َرُسولُ  َدَيتح لََنا َهَديٌَّة ،  قَاَلتح  هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قـُلحُت: اَي َرُسوَل هللَا ، ُأهح

ًئا ، قَاَل: َما ُهَو ؟ قـُلحُت: َحيحٌس ، قَاَل: َهاتَيَه ، َفَجئحُت   َأوح َجاَءاَن َزوحٌر ، َوَقدح َخَبأحُت َلَك َشيـح
ُت َصائًَماَبَه فََأَكَل ، ُثَّ قَاَل: َقدح ُكنحُت أَ  ََديَث   صحَبحح قَاَل طَلحَحُة : َفَحدَّثحُت جُمَاَهًدا هَبََذا اْلح

 .   1فـََقاَل: َذاَك مبَنحزََلَة الرَُّجَل خُيحرَُج الصََّدَقَة َمنح َماَلَه ، فََإنح َشاَء َأمحَضاَها ، َوَإنح َشاَء َأمحَسَكَها
َرَة ّلَِلََّ  َوَأَتُّوا: }وهذا ِبَلف اْلج والعمرة لقوله تعاىل َجَّ َوالحُعمح من قال الطربي:  2{اْلح

فيه، ومل يكن ابتداُء الدخول فيه فرًضا عليه.  العبَد عمله وإَتاُمه بدخوله األعمال ما قد يلزم 
وذلك كاْلج التطوُّع، ال خَلف بني اجلميع فيه أنه إذا أحرم به أن  عليه املضيَّ فيه وإَتامه، 

ابتداء الدخوُل فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غرُي فرٍض واجب الدخوُل  ومل يكن فرًضا عليه 
 . 3فيها ابتداًء، غري أن على من دخل فيها وأوجَبها على نفسه إَتاَمها بعد الدخول فيها
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 ِبب يف اإلِبحة

َياَء تـََقذُّرًا،" فـَبَـَعَث اّلِلَُّ َعَن  َياَء َوَيرتحُُكوَن َأشح َاَهَليََّة أيَحُكُلوَن َأشح ُل اجلح   ابحَن َعبَّاٍس، قَاَل: "َكاَن َأهح
 فـَُهَو  لَّ تـََعاىَل نََبيَُّه، َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوأَنـحَزَل َكَتابَُه، َوَأَحلَّ َحََلَلُه، َوَحرََّم َحَراَمُه، َفَما َأحَ 

ٌو " َوَتََل }ُقلح اَل َأَجُد َفيَما ُأوَحَي َإيَلَّ   َحََلٌل، َوَما َحرََّم فـَُهَو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعنحُه فـَُهَو َعفح
يَةَ   .1حُمَرًَّما{ َإىَل آَخَر اآلح

رََمَة، قَاَل: و   .2َحََللٌ َلَك َما ملَح َُيَرَّمح َعَليحك يف القرآن فـَُهَو َعنح َعكح
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 خطاب الوضع

َباَب، َوالشُُّروَط، َوالحَمَواَنَع، َوالصَ حََّة َوالحُبطحََلَن، َوالحَعَزائََم  قال الشاطيب:  َسح َوُهَو يـَنحَحَصُر يف األح
.َوالرَُّخَص؛ فـََهَذَه مَخحَسُة أَنـحَواعٍ   

َعاُل الحَواَقَعُة يف الحُوُجوَد،  َفـح َلَة األح ُمح َتَضيَها َعَلى اجلح َلَها، َأوح تُوَضُع فـَتَـقح رَُع أَلَجح َتَضَيُة أَلُُموٍر ُتشح الحُمقح
 َضرحَِبَن: 

 َأَحُدمُهَا: َخارٌَج َعنح َمقحُدوَر الحُمَكلََّف. 
َخُر: َما َيَصحُّ ُدُخولُُه حَتحَت َمقحُدورََه.  َواآلح

َوَُّل َقدح َيُكوُن َسبَـًبا،   َوَيُكوُن َشرحطًا، َوَيُكوُن َمانًَعا.فَاألح
َتةَ   فَالسََّبُب َمثحلُ  َطَراَر َسبَـًبا يف َإَِبَحَة الحَميـح َن ااَلضح . َكوح  

َل َشرحطًا يف َإَُياَب الزََّكاةَ  َوح َن اْلح . َوالشَّرحُط َكَكوح  

َء َوالطَََّلَق َوالطَّوَ  َيحَض َمانًَعا َمَن الحَوطح َن اْلح اَف َِبلحبَـيحَت َوُوُجوَب الصََّلَواَت َوَأَداَء  َوالحَماَنُع َكَكوح
. الصَ َيامَ   

 َوَأمَّا الضَّرحُب الثَّاِن؛ فـََلُه َنَظَراَن: 
َليَف، َمأحُمورًا َبَه َأوح َمنحَهيًّا َعنحُه، َأوح َمأحُذواًن  ُخُل حَتحَت َخطَاَب التَّكح َفيَه،  َنَظٌر َمنح َحيحُث ُهَو ممَّا َيدح

ًعا؛ َكالحبَـيحَع َواَمنح َجَهَة اقح  َراَء َلََلنحَتَفاَع، َوالنَ َكاَح  َتَضائََه لَلحَمَصاَلَح َأَو الحَمَفاَسَد َجلحًبا َأوح َدفـح لشَ 
َل، َوااَلنحَقَياَد لَلطَّاَعَة َْلُُصوَل الفوز، وما أشبه ذلك، وهو بنيَ   . لَلنَّسح  

ُخُل حَتحَت َخطَاَب الحَوضح   َع؛ َإمَّا َسبَـًبا، َأوح َشرحطًا، َأوح َمانًَعا.َوَنَظٌر َمنح َجَهَة َما َيدح
 َ َ الزَّوحَجنيح َن النَ َكاَح َسبَـًبا يف ُحُصوَل التـََّواُرَث َبنيح . َأمَّا السََّبُب؛ َفَمثحُل َكوح  

َن النَ َكاَح َشرحطًا يف ُوُقوَع الطَََّلقَ  .َوَأمَّا الشَّرحُط؛ َفَمثحُل َكوح  
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َرى1.  ُخح َت َمانًَعا َمنح َنَكاَح األح ُخح  َوَأمَّا الحَماَنُع؛ َفَكَكوح َن َنَكاَح األح

مُ وقال:ا ُكح َتَضيَها َذَلَك اْلح َمٍة يـَقح ٍم ْلََكح . لسََّبُب؛ الحُمَراُد َبَه: َما ُوَضَع َشرحًعا َْلُكح  

َكُم َوالحَمَصاَلُح الَّيَت  َِبَحُة، َوالحَمَفاَسُد الَّيَت   تـََعلََّقتح هَبَا األوامر أوَوَأمَّا الحَعلَُّة؛ فَالحُمَراُد هَبَا: اْلَح اإلحَ
َسَدُة اَل َمَظنـَّتـَُها،    تـََعلََّقتح هَبَا النـََّواَهي ُسَها َأَو الحَمفح َلَحُة نـَفح َلَة؛ الحَعلَُّة َهَي الحَمصح ُمح فـََعَلى اجلح

.ريحَ ُمنحَضَبطَةٍ َكاَنتح ظَاَهَرًة َأوح َغريحَ ظَاَهَرٍة، ُمنحَضَبطًَة َأوح غَ   

ُروطُ و  َتَضاُه َذَلَك الحَمشح ُروَطَه َفيَما اقـح ًَل َلَمشح .الحُمَراَد َِبلشَّرحَط َما َكاَن َوصحًفا ُمَكمَ   

 َوَأمَّا الحَماَنُع؛ فـَُهَو السََّبُب الحُمقحَتَضي َلَعلٍَّة تـَُنايف َعلََّة َما َمَنعَ 2.

املانع شرٌط يف ثبوَت اْلكَم؛ ألن اْلكَم يـَتَـَوقَُّف  الفقهاُء يقولون: َعَدم وقال ابن القيم: 
.عليه، وال يلزُم من حَتُقق عدم املانع ثبوُت اْلكم، وهذا حقيقُة الشرط  

ُ لك األمَر ات َفاُق الناس على أنَّ الشرط ينقسُم إىل  ُث قال : وجودي وعدمى، يعين:   ومما يُبنيَ 
فيه، وهذا متَّفٌق عليه بني الفقهاء أن وجود كذا شرط يف اْلكم، وعدم كذا شرط 

واألصوليني واملتكلمني وسائر الطوائف، وما كان َعَدُمُه شرطًا فوجوُدُه ماَنٌع، كما أن ما  
 وجوده شرٌط فعدمه مانٌع.

 فعدُم الشرَط مانع من موانع اْلكم، وعدم املانع شرط من شروطه، وِبهلل التوفيق3.

ُروَعيَُّة األحَ قال الشاطيب:   نَـُهَما  َمشح ُروَعيََّة املسبَّبات، َوَإنح َصحَّ التَََّلزُُم بـَيـح تَـلحزَُم َمشح َباَب اَل َتسح سح
ٍب، َأوح َمنحعٍ  ٌم َشرحَعيٌّ؛ َمنح َإَِبَحٍة, َأوح َندح َباَب َإَذا تـََعلََّق هَبَا ُحكح َسح , َأوح  َعاَدًة، َوَمعحىَن َذَلَك َأنَّ األح

 

 1/300املوافقات   1
 1/411املوافقات   2
 4/1318بدائع الفوائد   3



68 
 

َكاَم التَّكح  ََها َمنح َأحح َكاُم مبسبَّباُتا، فََإَذا َأَمَر َِبلسََّبَب ملَح  َغريح َحح َليَف؛ َفََل يـَلحَزُم َأنح تـَتَـَعلََّق تَلحَك األح
َمحُر َِبلحُمَسبََّب، َوَإَذا هنى عنه مل يستلزم تَـلحزََم األح ُي َعَن الحُمَسبََّب، َوَإَذا َخريََّ َفيَه ملَح يـَلحَزمح    َيسح النـَّهح

 بََّبَه.َأنح خُيَريَ َ يف ُمسَ 
َمحَر ِبَََِبَحَة ااَلنحَتَفاَع َِبلحَمَبيعَ 1. تَـلحزَُم األح َمحُر َِبلحبَـيحَع َمَثًَل، اَل َيسح  َمثَاُل َذَلَك األح

:َ ُروطَاَت َشرحًعا َعَلى َضرحَبنيح  الشُُّروُط الحُمعحَترَبَُة يف الحَمشح
 َأَحُدمُهَا:

َصيَلَها َما َكاَن رَاَجًعا َإىَل َخطَاَب  َليَف َإمَّا َمأحُمورًا بََتحح فـََهَذا الضَّرحُب    َكالطََّهارََة لَلصَََّلةَ - التَّكح
. َواَضٌح َقصحُد الشَّارََع َفيهَ   

 َوالضَّرحُب الثَّاِن: 
َل يف الزََّكاةَ  َوح يف حَتحَصيَلَه  فـََهَذا الضَّرحُب لَيحَس لَلشَّارََع َقصحٌد  َما يـَرحَجُع َإىَل َخطَاَب الحَوضحَع َكاْلح

َمنح َحيحُث ُهَو َشرحٌط َواَل يف َعَدَم حَتحَصيَلَه فََإبـحَقاُء النَ َصاَب َحوحاًل َحىتَّ جتَََب الزََّكاُة َفيَه لَيحَس  
.مبَطحُلوَب الحَفعحَل َأنح يـَُقاَل ُيََُب َعَلى َصاَحَبَه َإمحَساُكُه َحىتَّ جتَََب َعَليحَه الزََّكاُة َفيهَ   

تـََوجََّه َقصحُد الحُمَكلََّف َإىَل َفعحَل الشَّرحَط َأوح َإىَل تـَرحَكَه, َمنح َحيحُث ُهَو َفعحٌل َداَخٌل حَتحَت   فََإَذا
رَتَهَ  َليَف، َمأحُمورًا َبَه َأوح  ، ُقدح َعَلُه َأوح َيرتحَُكُه َمنح َحيحُث ُهَو َداَخٌل حَتحَت َخطَاَب التَّكح َفََل خَيحُلو َأنح يـَفح
ًا َفيَه َأوح اَل, فََإنح َكاَن ذلك, فَل إشكال فيهَمنحَهيًّ   .ا َعنحُه َأوح خُمَريَّ

َم ااَلقحَتَضاَء يف السََّبَب َأنح  َقاَط ُحكح نََه َشرحطًا َقصحًدا إَلَسح اَل  َوَإنح َكاَن َفعحُلُه َأوح تـَرحُكُه َمنح َجَهَة َكوح
َصَحيٍح، َوَسعحٌي َِبَطٌل؛ َدلَّتح َعَلى َذَلَك َداَلَئُل الحَعقحَل َيرَتَتََّب َعَليحَه أَثـَُرُه؛ فـََهَذا َعَمٌل َغريحُ 

 َوالشَّرحَع َمًعا.
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ََحاَديَث يف َهَذا الباب قوله, صلى هللا عليه وسلم  "ال ُيمع بني متفرق وال يفرق  :َفَمَن األح
 1بني جمتمع خشية الصدقة" 
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 الصحة والبطَلن 

 َلفحُظ الصَ حََّة ُيطحَلُق َِبعحَتَبارَيحَن: قال الشاطيب:  
 َأَحُدمُهَا:

َا َصَحيَحةٌ  نـحَيا، َكَما نـَُقوُل يف الحَعَباَداَت: َإهنَّ مبَعحىَن  َأنح يـَُراَد َبَذَلَك تـََرتُُّب آاَثَر الحَعَمَل َعَليحَه يف الدُّ
مََّة، وَ  ََئٌة لَلذَ  َا جُمحزََئٌة، َوُمربح َقطٌَة لَلحَقَضاَء َفيَما َفيَه َقَضاٌء، وما أشبه ذلك من العبارات  َأهنَّ ُمسح

َا حُمَصَ َلٌة شَ  َا َصَحيَحٌة، مبَعحىَن َأهنَّ رحًعا الحُمنحَبَئَة َعنح َهَذَه الحَمَعاِن، وََكَما نـَُقوُل يف الحَعاَداَت: َإهنَّ
َبحَضاَع، َوَجَواَز ا َتَباَحَة األح َمحََلَك, َواسح  اَلنحَتَفاَع، َوَما يـُرحَجُع َإىَل َذَلَك. َلألح

 َوالثَّاِن: 
َخَرَة، َكرَتَتَُّب الثّـََواَب؛ فـَيـَُقاُل: َهَذا َعَمٌل َصَحيحٌ  ، َأنح يـَُراَد َبَه تـََرتُُّب آاَثَر الحَعَمَل َعَليحَه يف اآلح

َويف الحَعاَداَت َيُكوُن َفيَما نـََوى َبَه  الحَعَباَداَت ظَاَهٌر، ففي  اآلخرةمبَعحىَن أَنَُّه يـُرحَجى به الثواب يف 
َي، وََكَذَلَك يف الحُمَخريََّ َإَذا َعَمَل َبَه مَ  َمحَر َوالنـَّهح َتثَاَل َأمحَر الشَّارََع، َوَقَصَد َبَه ُمقحَتَضى األح نح امح

َُه، اَل َمنح َحيحُث َقَصَد جُمَرََّد َحظَ َه يف ااَل  رَيَع؛  َحيحُث َإنَّ الشَّارََع َخريَّ نحَتَفاَع، َغاَفًَل َعنح َأصحَل التَّشح
. فـََهَذا أَيحًضا ُيَسمَّى َعَمًَل َصَحيًحا هَبََذا الحَمعحىَن   

 َمعحىَن الحُبطحََلَن، َوُهَو َما يـَُقاَبُل َمعحىَن الصَ حََّة؛ فـََلُه َمعحنَـَياَن: 
 َأَحُدمُهَا:

َا َغريحُ جُمحزََئٍة،  َأنح يـَُراَد َبَه َعَدُم تـََرتَُّب آاَثَر الحَعَملَ  نـحَيا، َكَما نـَُقوُل يف الحَعَباَداَت: َإهنَّ َعَليحَه يف الدُّ
َا َِبَطَلٌة َبَذَلَك الحَمعحىَن، َغريحَ  َقطٍَة لَلحَقَضاَء؛ َفَكَذَلَك نـَُقوُل: َإهنَّ مََّة، َواَل َمسح ََئٍة لَلذَ   َأنَّ ُهَنا  َواَل ُمربح

َن الحَعبَ  َبَما ُهَو ُمَبنيٌَّ يف َنَظًرا؛ فََإنَّ َكوح َا ُهَو َلُمَخاَلَفَتَها َلَما َقَصَد الشَّارَُع َفيَها، َحسح اَدَة َِبَطَلًة َإمنَّ
َضَعَه، َوَلَكنح َقدح َتُكوُن الحُمَخاَلَفُة رَاَجَعًة َإىَل نـَفحَس الحَعَباَدةَ  َها َلفحُظ الحُبطحََلَن   ،َموح فـَُيطحَلُق َعَليـح

َدٍة، َأوح حَنحَو َذَلَك ممَّا خيَُلُّ هَبَا  َعٍة َأوح َسجح َمَن َإطحََلقًا؛ َكالصَََّلَة َمنح َغريحَ نَيٍَّة، َأوح اَنَقَصًة رَكح
َفكٍ  َعنح حقيقتها و  َصحَل، َوَقدح َتُكوُن رَاَجَعًة َإىَل َوصحٍف َخارََجيٍ  ُمنـح ُمتََّصَفًة َبَه؛  إن كانتاألح

َتَهاُد:  اَر الحَمغحُصوبََة َمَثًَل؛ فـَيَـَقُع ااَلجح َونـَُقوُل أَيحًضا يف   .يف اعحَتَباَر ااَلنحَفَكاكَ  َكالصَََّلَة يف الدَّ



71 
 

َا َِبَطَلٌة، مبَعحىَن َعَدَم ُحُصوَل فـََواَئَدَها هَبَا َشرحًعا؛ َمنح ُحُصوَل َأمحََل  َتَباَحَة  الحَعاَداَت: َإهنَّ ٍك، َواسح
 .فـُُروٍج، َوانحَتَفاٍع َِبلحَمطحُلوبَ 

َخَرَة، َوُهَو الثّـََواُب، َويـَُتَصوَُّر   َوالثَّاِن: َأنح يـَُراَد َِبلحُبطحََلَن َعَدُم ترتب آاثر العمل عليه يف  اآلح
 َذَلَك يف الحَعَباَداَت َوالحَعاَداَت.

َا َغريحُ ُمطَاَبَقٍة َلُمقحَتَضى فـََتُكوُن الحَعَباَدُة َِبَطَلًة َِبإلحَ  َها َجَزاٌء؛ أَلَهنَّ َوََّل؛ َفََل َيرَتَتَُّب َعَليـح طحََلَق األح
َها ثـََواٌب أَيحًضا.  َوََّل َواَل َيرَتَتَُّب َعَليـح َمحَر هَبَا، َوَقدح َتُكوُن َصَحيَحًة َِبإلحَطحََلَق األح  األح

َوَُّل: َكالحُمتَـَعبَ َد َرََئَء النَّ  َها ثـََواٌب.فَاألح  اَس؛ فََإنَّ تَلحَك الحَعَباَدَة َغريحُ جُمحزََئٍة َواَل َيرَتَتَُّب َعَليـح
ََذى، َوَقدح قَاَل تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الََّذينَ  َق َِبلصََّدَقَة يـُتحَبُعَها َِبلحَمنَ  َواألح آَمُنوا اَل   َوالثَّاِن: َكالحُمَتَصدَ 

ََذى َكالََّذي يـُنحَفُق َماَلُه رَََئَء النَّاسَ تـُبحَطُلوا َصَدقَاَتُكمح َِبلح  يََة. 1َمنَ  َواألح  { اآلح
َنا َأَكاَنتح  َها، َسَواٌء َعَليـح   َوَتُكوُن َأعحَماُل الحَعاَداَت َِبَطَلًة أَيحًضا مبَعحىَن َعَدَم تـََرتَُّب الثّـََواَب َعَليـح

َوَّ  َوََّل َأمح اَل؛ فَاألح َعحَماَل الَّيَت َيُكوُن  َِبَطَلًة َِبإلحَطحََلَق األح ُل َكالحُعُقوَد الحَمفحُسوَخَة َشرحًعا، َوالثَّاِن َكاألح
َل   َكح َوَة، َمنح َغريحَ الحَتَفاٍت َإىَل َخطَاَب الشَّارََع َفيَها؛ َكاألح ََوى َوالشَّهح َها جُمَرََّد اهلح َاَمُل َعَليـح اْلح

َباَهَها، َوالحُعقُ  َم َوَأشح ذحَن الشَّرحَعيَّ  َوالشُّرحَب َوالنـَّوح َمحَر َأَو اإلحَ ََوى َوَلَكنـََّها َوافـََقَت األح َعَقَدَة َِبهلح وَد الحُمنـح
َمحَر َأَو اإلحَ  َم ااَلت ََفاَق، اَل َِبلحَقصحَد َإىَل َذَلَك؛ َفَهَي َأعحَماٌل ُمَقرٌَّة َشرحًعا َلُمَوافـََقَتَها َلألح ذحَن، َلَما  حبُكح

َها َمنَ  نـحَيا؛ فـَُروَعَي َفيَها َهَذا الحَمقحَداُر َمنح َحيحُث َوافـََقتح َقصحَد   َيرَتَتَُّب َعَليـح َلَحَة يف الدُّ الحَمصح
َخَرَة َمفحقُ  َها يف اآلح ُقوَدًة؛ فـََيُكوُن َما َيرَتَتَُّب َعَليـح َتثَاَل َمفح َقى َجَهُة َقصحَد ااَلمح وًدا الشَّارََع َفيَه, َوتـَبـح

َعحَمالَ   .2َِبلنَ يَّاتَ  أَيحًضا؛ أَلَنَّ األح
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 الرخصة والعزمية

َكاَم الحُكلَ يََّة ابحَتَداًء. قال الشاطيب:   َحح الحَعَزميَُة َما ُشرََع َمَن األح  

َناًء َمنح َأصحٍل ُكلَ يٍ  يـَقحَتَضي الحَمنحَع، َمَع ااَلقحَتَصارَ  َتثـح ، اسح ٍر َشاقٍ  َصُة؛ َفَما ُشرََع َلُعذح   َوَأمَّا الرُّخح
َاَجَة َفيهَ 1.  َعَلى َمَواَضَع اْلح

َِبَحُة وقال:  َصَة اإلحَ ُم الرُّخح لَيُل َعَلى َذَلَك أُُموٌر:  ُمطحَلًقاُحكح َصٌة، َوالدَّ  َمنح َحيحُث َهَي رُخح
َلَه تـََعاىَل: }َفَمَن اضحُطرَّ َغريحَ َِبٍغ َوال َعاٍد َفَل  َها؛ َكَقوح َ َعَليحهَ َأَحُدَها:َمَواَرُد النُُّصوَص َعَليـح  {.2َإُثح

ََرَج َعنحُه؛ َحىتَّ َيُكوَن َمنح ثََقَل   َفيُف َعَن الحُمَكلََّف َورَفحُع اْلح ُلَها التَّخح َصَة َأصح َوالثَّاِن:َأنَّ الرُّخح
لُ  َصَة، َوَهَذا َأصح َذ َِبلرُّخح َخح َذ َِبلحَعَزميََة، َواألح َخح َ األح َتَياٍر، َبنيح َليَف يف َسَعٍة َواخح َلَه  التَّكح َِبَحُة؛ َكَقوح ُه اإلحَ

يًعا  َرحَض مجََ  .  4{3تـََعاىَل: }ُهَو الََّذي َخَلَق َلُكمح َما يف األح
ُر َلَمنح َخَرَج يف َغريحَ َمعحَصَيٍة يف السُّنََّة  : َوالحَقصح  . قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َرحَض َأو الَعبحد  فََأمَّا َمنح َخَرَج: َِبَغًيا َعَلى ُمسلم، َأو معاهد َأوح يـَقحَطُع طَ  رَيًقا، َأوح يـُفحَسُد يف األح

َنَع َدًما َلزََمُه، َأوح َما يف َمثحَل َهَذا الحَمعحىَن، َأوح غَ  ََه:  خيرح: آَبًقا َمنح َسيَ َدَه َأوح الرَُّجُل: َهاَرًِب لََيمح ريح
َها فََإنح َقَصَر: َأَعاَد كُ  : فـََليحَس َلُه َأنح يـَقحُصرَ -َمنح الحَمعحَصَيَة. َصٌة  ؛لَّ َصََلٍة َصَلَّ أَلَنَّ الحَقصحَر رُخح
َا ُجَعَلتح  َصُة َلَمنح َوَإمنَّ َرحَض فـََليحَس َعَليحُكمح  } : َأاَل تـََرى إىَل ملَح َيُكنح َعاَصًيا الرُّخح َوَإَذا َضَربـحُتمح يف األح

ُتمح َأنح  َتَنُكُم الََّذيَن َكَفُروا َإنَّ الحَكاَفرَيَن َكانُوا َلُكمح َعُدوًّا  ُجَناٌح َأنح تـَقحُصُروا َمَن الصَََّلَة َإنح َخفح يـَفح
  {5ُمَبيًنا
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َ َعَليحهَ  ُل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ: )َفَمَن اضحُطرَّ َغريحَ ِبٍغ َوال عاٍد َفَل َإُثح  ..«1قـَوح
َ، َواَل   ُفَّنيح َُيحَمُع الصَََّلَة ُمَساَفٌر يف َمعحَصَيٍة. َوَهَكَذا: اَل ُيَصلَ ي  قَاَل: َوَهَكَذا: اَل مَيحَسُح َعَلى اخلح

َلَة اَنَفَلًة َواَل خَتحَفيَف َعمَّنح َكاَن َسَفُرُه يف َمعحَصَيَة اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ 2.   َلَغريحَ الحَقبـح

َن َعَن ابح الرخصة ليست نسًخا للعزمية بل ُيوز العمل هبما مع التفضيل بينهما ف: قلت
ُ َعَليحَه َوَسلََّم: "َإنَّ اّلِلََّ َيَُبُّ  َتى رَُخُصُه، َكَما َيَُبُّ   َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َأنح تـُؤح

َتى َعَزائَُمُه" 3.    َأنح تـُؤح

َتى رَُخُصُه،  َعَن ابحَن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  و َوَسلََّم: "َإنَّ اّلِلََّ َيَُبُّ َأنح تـُؤح
َتى َمعحَصيَـُتُه" َرُه َأنح تـُؤح   4َكَما َيكح

َطَّاَب َعَجبحُت لَلنَّاَس َوَقصحرَُهُم الصَََّلَة، َوَقدح قَالَ و    َعنح يـَعحَلى بحَن أَُميََّة، قَاَل: قـُلحُت َلُعَمَر بحَن اخلح
َتَنُكُم الََّذيَن َكَفُروا{5 َوَقدح   ُتمح َأنح يـَفح ُ: }فـََليحَس َعَليحكُ مح ُجَناَح  َأنح تـَقحُصُروا َمَن الصَََّلَة َإنح َخفح اّلِلَّ
ُ َعَليحَه   َذَهَب َهَذا، فـََقاَل ُعَمُر: َعَجبحُت ممَّا َعَجبحَت َمنحُه، َفذََكرحُت َذَلَك َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

َصُتهُ " 6 .  بَـُلوا رُخح ُ هَبَا َعَليحُكمح ، فَاقـح  َوَسلََّم، فـََقاَل: "ُهَو صَ َدَقٌة َتَصدََّق اّلِلَّ

، وكذلك من أحكامها أن الرخصة اليت يف  والرخصة كما بنيَّ الشافعي ال ُتستباح مبعصية 
مقابل مشقة ال صرب عليها جتري جمرى العزائم، فاألصل يف الشرع العزمية ، وال تطلق  
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ة الرخصة اصطَلًحا إال يف مقابل العزمية ، وإذا كانت العزمية غري مستطاعة حلَّت الرخص
ًسا َإالَّ وُ } حملها لقوله تعاىل: ُ نـَفح َعَهااَل ُيَكلَ ُف اّلِلَّ  1{سح

ًسا َإالَّ َما آََتَها}وقال  ُ نـَفح  2 {اَل ُيَكلَ ُف اّلِلَّ

 حلَّت الرخصة حمل العزمية عند مثل تلك املشقة .فالتكليف بغري املستطاع حمال ، ولذلك 

 

 فائدة: 

َخَُّص َإَذا ُأَخَذ َبَه يف الشاطيب:  قال  ََلَل َعَزائََم  َمَواَرَدَه َعَلى اإلحَطحََلَق؛ َكاَن الرتَّ َذرَيَعًة َإىَل احنَح
خذ  الحُمَكلََّفنَي يف التـََّعبَُّد َعَلى اإلحَطحََلَق، فََإَذا َأَخَذ َِبلحَعَزميََة؛ َكاَن َحَرايًّ َِبلثّـََباَت يف التعبد واأل

 ِبْلزم فيه. 

َوََّل َأنَّ "اخلحَريحَ َعاَدٌة، َوالشَّرَّ جَلَاَجٌة" ، َوَهَذا مُ  َشاَهٌد حَمحُسوٌس، اَل ََيحَتاُج َإىَل َإقَاَمَة بـََياُن األح
ََه؛ َكاَن َخَفيًفا يف نـَفح  ُهُل َعَلى َغريح َمحُر َما اَل َيسح ُهُل َعَليحَه َذَلَك األح َسَه َدلَيٍل، َوالحُمتَـَعوَ ُد أَلَمحٍر َيسح

َخَُّص؛ َصاَرتح ُكلُّ َعَزميٍَة يف يَ  َرََجَة، َوَإَذا َصاَرتح  َأوح َشَديًدا، فََإَذا اعحَتاَد الرتَّ َدَه َكالشَّاقََّة اْلح
َها، َوَهَذا ظَاَهٌر، َوَقدح َوَقَع هَ  ُُروَج َمنـح َذا  َكَذَلَك؛ ملَح يـَُقمح هَبَا َحقَّ َقَياَمَها، َوطََلَب الطَّرَيَق َإىَل اخلح

أََلَة األحَ  َتََلَف َأقـحَواَل الحُعَلَماَء،  الحُمتَـَوقَُّع يف ُأُصوٍل ُكلَ يٍَّة، َوفـُُروٍع ُجزحئَيٍَّة، َكَمسح ََوى يف اخح َذ َِبهلح خح
ََواَز، َوَغريحَ َذَلَك ممَّا نـُبَ َه  َتََلَفَهمح َِبلحَمنحَع َواجلح ََواَز َعنحَد اخح َل َِبجلح أََلَة َإطحََلَق الحَقوح َناَء  َوَمسح َعَليحَه يف أَثـح

 الحَكَتاَب َأوح ملَح يـُنَـبَّهح َعَليحَه. 
ُه. َوبـََياُن    الثَّاِن ظَاَهٌر أَيحًضا ممَّا تـََقدََّم؛ فََإنَُّه َضدُّ
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َا ثـَُر َما َتُكوُن ُمَقدَّرًَة َوُمتَـَومهًََّة اَل حُمَقََّقًة، فـَُرمبَّ َباَب الرَُّخَص َأكح َعدََّها   َوَسَبُب َهَذا ُكلَ َه َأنَّ َأسح
َسَها؛ فََأدَّى َذَلَك  َإىَل َعَدَم َصحََّة التـََّعبَُّد، َوَصاَر َعَمُلُه َضائًَعا َوَغريحَ َشَديَدًة َوَهَي َخَفيَفٌة يف نـَفح

ُُموَر َصعحَبًة،  نحَساُن األح نحَساُن َذَلَك؛ فـََقدح يـَتَـَوهَُّم اإلحَ َمبحيَنٍ  َعَلى َأصحٍل, وََكَثريًا َما ُيَشاَهُد اإلحَ
َض التـََّوهُّمَ   .1َولَيحَستح َكَذَلَك َإالَّ مبَحح
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 األداء والقضاء 

َعحَماَل إالَّ َبَعَمٍل َمثحَلَه فََأمَّا : تعاىلقَاَل الشَّاَفَعيُّ رْحه هللا  ٍء َمنح األح َوالَ نـَعحَلُم الحَقَضاَء يف َشيح
َا ُُيحَزي َقَضاُء الحُكلَ  الَ الحبَـعحض1.  َعَمٌل َأَقلُّ َمنحُه فـََهَذا َقَضاٌء لَبَـعحٍض ُدوَن الحُكلَ  َوَإمنَّ

وإذا كان األداء فعل العبادة يف وقتها ، فإن القضاء فعلها بعد وقتها ، ولكن ُيب االنتباه  
األداء فمن ذلك:مبعىن  إىل أن القضاء قد أييت هبذا املعىن االصطَلحي وقد أييت  

َرحَض َوابـحتَـُغوا َمنح َفضحَل اّلِلََّ وَ }  اذحُكُروا اّلِلََّ َكَثريًا َلَعلَُّكمح  فََإَذا ُقَضَيَت الصَََّلُة فَانـحَتَشُروا يف األح
َلُحونَ {  2  تـُفح

ُتمح فََأَقيُموا } ُتُم الصَََّلَة فَاذحُكُروا اّلِلََّ َقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوَبُكمح فََإَذا اطحَمأحنـَنـح   فََإَذا َقَضيـح
ُقوَتً {3 َمَننَي َكَتاًِب َموح  الصَََّلَة َإنَّ الصَََّلَة َكاَنتح َعَلى الحُمؤح

ًرا َفَمَن النَّاَس َمنح يـَُقولُ } رَُكمح آَِبءَُكمح َأوح َأَشدَّ َذكح َ َكذَكح ُتمح َمَناَسَكُكمح فَاذحُكُروا اّلِلَّ  رَبّـََنا  فََإَذا َقَضيـح
َخَرَة َمنح َخََلقٍ {4   نـحَيا َوَما َلُه يف اآلح  آتََنا يف الدُّ

َرَأًة َسأََلتح  َم حمََيَضَها؟ فـََقاَلتح   َعنح ُمَعاَذَة، َأنَّ امح َدااَن الصَََّلَة َأايَّ : أَتـَقحَضي َإحح َعاَئَشَة فـََقاَلتح
َدااَن حتََ  َد َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم،  َعاَئَشُة: َأَحُرورَيٌَّة أَنحَت؟ َقدح "َكاَنتح َإحح يُض َعَلى َعهح

َمُر َبَقَضاٍء" 5  ُثَّ اَل تـُؤح
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ُتُم الصَََّلَة َفََل أتَحُتوَها َعنح  َوأَنـحُتمح  َأيب ُهَريـحَرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: "َإَذا أَتـَيـح
ُتمح َفَصلُّوا َوَما فَاَتُكمح فَاقحُضوا" 1 َن، َوأحتُوَها ََتحُشوَن َوَعَليحُكُم السََّكيَنُة، َفَما َأدحرَكح َعوح  َتسح

َريَ ، َعنح َأيب َسَلَمَة، َعنح َأيب هُ عَ  َريـحَرَة،  نح َأيب ُهَريـحَرَة، َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، َوَعَن الزُّهح
عحُتُم اإَلقَاَمَة، فَامحُشوا َإىَل الصَََّلَة َوَعَليح  ُكمح  َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َإَذا مسََ

ُتمح َفَصلُّوا، َوَما فَاَتُكمح فََأَتُّوا«  2 رَُعوا، َفَما َأدحرَكح  َِبلسََّكيَنَة َوالَوقَاَر، َوالَ ُتسح
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 أدلة األحكام 

 ِبب يف أن النقل أصل االستدالل وأن العقل ليس شارًعا:
َليَُّة َإَذا قال الشاطيب:   ََدلَُّة الحَعقح ََدلََّة  األح َبًة َعَلى األح تَـعحَمُل ُمرَكَّ َا ُتسح تـُعحَمَلتح يف َهَذا الحَعلحَم؛ فََإمنَّ اسح

َتَقلًَّة َِبلدَّ  َبَه َذَلَك، اَل ُمسح َعيََّة، َأوح ُمَعينة يف َطرَيَقَها، َأوح حُمَقَ َقًة َلَمَناَطَها، َأوح َما َأشح اَلَلَة؛ أَلَنَّ  السَّمح
، َوالحَعقحُل لَيحَس َبَشارٍَع, َوَهَذا مبنيَّ يف َعلحَم الحَكََلَم، فََإَذا َكاَن  النََّظَر َفيَها َنَظرٌ   يف َأمحٍر َشرحَعيٍ 

ََدلَُّة الشَّرحَعيَُّة، َوُوُجوُد الحَقطحَع َفيَها  َوََّل األح َتعحَماَل -َكَذَلَك؛ فَالحُمعحَتَمُد َِبلحَقصحَد األح َعَلى ااَلسح
ُهورَ  َباَر   و يف غاية الندورمعدوم، أ -الحَمشح َا َإنح َكاَنتح َمنح َأخح ََدلََّة"؛ فََإهنَّ "َأعحيَن: يف آَحاَد األح

ُقوَفٌة َعَلى   َحاَد؛ فـََعَدُم َإفَاَدَُتَا الحَقطحَع ظَاَهٌر، َوَإنح َكاَنتح ُمتَـَواتََرًة؛ فََإفَاَدُُتَا الحَقطحَع َموح اآلح
َماٍت مجيُعها َأوح  َا تـَتَـَوقَُّف  ُمَقدَ  ُقوُف َعَلى الظَّينَ َ  اَل بُدَّ َأنح َيُكوَن ظَنَ يًّا؛ فََإهنَّ َغالَبـَُها َظينَ ٌّ، َوالحَموح

رَتَاَك، َوَعَدَم الحَمَجاَز، َوالنـَّقحَل الشَّرحَعيَ  َأَو الحَعا َو، َوَعَدَم ااَلشح ،  َعَلى نـَقحَل اللَُّغاَت َوآرَاَء النَّحح َديَ 
َييَد لَلحُمطحَلَق، َوَعَدَم النَّاَسَخ، َوالتـَّقحَدمَي َوالتَّأحَخرَي َواإلحَضحَمارَ  َصيَص لَلحُعُموَم، َوالتـَّقح ، َوالتَّخح

ٌر َوَقَد اعحَتَصَم َمنح قَاَل َبُوجُ  ُُموَر ُمتَـَعذَ  ، َوَإفَاَدُة الحَقطحَع َمَع اعحَتَباَر َهَذَه األح وَدَها  واملُعارض الحَعقحَليَ 
َا ظَ  ُقوَلٌة؛ فـََقدح تَُفيُد الحَيَقنُي، أبََهنَّ َوَهَذا  نَ يٌَّة يف أَنـحُفَسَها، َلَكنح َإَذا اقحرَتََنتح هَبَا قـََراَئُن ُمَشاَهَدٌة َأوح َمنـح

 .رُكلُُّه اندٌر َأوح ُمتَـَعذ َ 
َرَأُة َمنح مُجحَلَة  تَـقح ََدلَُّة الحُمعحَترَبَُة ُهَنا الحُمسح َا األح َأَدلٍَّة ظَنَ يٍَّة َتَضافـََرتح َعَلى َمعحىًن َواَحٍد َحىتَّ  َوَإمنَّ

َلَه َأفَاَد التـََّواتـُرُ  َة َما لَيحَس َلََلفحرَتَاَق، َوأَلَجح َتَماَع َمَن الحُقوَّ  الحَقطحَع،  َأفَاَدتح َفيَه الحَقطحَع؛ فََإنَّ َلََلجح
َراَء  َتقح لَيُل  َوَهَذا نـَوحٌع َمنحُه، فََإَذا َحَصَل َمَن اسح أََلَة جمموٌع يَُفيُد الحَعلحَم؛ فـَُهَو الدَّ َأَدلََّة الحَمسح
 الحَمطحُلوُب، َوُهَو َشَبيٌه َِبلتـََّواُتَر الحَمعحَنَوي َ 1.
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َإَذا تـََعاَضَد النـَّقحُل َوالحَعقحُل َعَلى الحَمَساَئَل الشَّرحَعيََّة؛ فـََعَلى َشرحَط َأنح يـَتَـَقدََّم النـَّقحُل  وقال: 
َر مَ فـََيكُ  َرُح الحَعقحُل يف جَمَاَل النََّظَر َإالَّ َبَقدح ُبوًعا، َويـََتَأخََّر الحَعقحُل فـََيُكوَن ََتَبًعا، َفََل َيسح ا وَن َمتـح

 ُيَسر َُحُه النـَّقحلُ 1.

َهدح َلُه َنصٌّ ُمَعنيٌَّ، وََكاَن ُمََلئًَما وقال:   لََتَصرُّفَاَت الشَّرحَع، َوَمأحُخوًذا  ُكل  َأصحٍل َشرحَعيٍ  ملَح َيشح
ُموَع  َمعحَناُه َمنح َأَدلََّتَه؛ فـَُهَو َصَحيٌح يُبىن َصحُل َقدح َصاَر مبَجح َعَليحَه، ويُرجع َإلَيحَه َإَذا َكاَن َذَلَك األح

ََدلََّة اَل يـَلحَزُم َأنح َتُدلَّ َعَلى الحَقطحعَ  َم َِبنحَفَراَدَها ُدوَن انحَضَماَم  َأَدلََّتَه َمقحُطوًعا َبَه؛ أَلَنَّ األح ُكح  َِبْلح
رَ 2. َها َكَما تـََقدََّم؛ أَلَنَّ َذَلَك َكالحُمتَـَعذَ  ََها َإلَيـح  َغريح
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الكتاب  األصل األول  

َم   َن ابحنَ عَ   ُ َمَن الضَََّلَلَة , َوَوقَاُه يـَوح َعبَّاٍس , قَاَل: " َمنح قـََرَأ الحُقرحآَن َواتّـََبَع َما َفيَه َهَداُه اّلِلَّ
َ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َفَمَن اتّـََبَع ُهَداَي َفََل َيَضلُّ َواَل  َساَب , َوَذَلَك أبََنَّ اّلِلَّ الحَقَياَمَة ُسوَء اْلَح

َقى  { "1َيشح
َخرَ و  َوََّلنَي َواآلح ُعوٍد , قَاَل: »َمنح َأرَاَد الحَعلحَم فـَلحيـُثـَوَ َر الحُقرحآَن , فََإنَّ َفيَه َعلحَم األح يَن« َعَن ابحَن َمسح  

ٍء َإالَّ  و  ُروٍق , قَاَل: »َما َتَساَءَل َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح َشيح َعنح َمسح
ُه يف الحُقرحآَن َوَلَكنح َقُصَر َعلحُمَنا َعنحُه« َوَعلحمُ   

َسَن , قـُلحُت: َأرَأَيحَت الرَُّجَل يـَتَـَعلَُّم الحَعَربَيََّة , َيطحُلُب هبََ و  ا  َعنح ََيحََي بحَن َعَتيٍق , قَاَل: َسأَلحُت اْلَح
َن الحَمنحَطَق َويـَلحَتَمُس َأنح يَُقيَم َقَراَءَتُه قَاَل:  َرأُ  ُحسح َها اَي َأَخي , فََإنَّ الرَُّجَل لَيَـقح »َحَسٌن , فـَتَـَعلَّمح

َلَك َفيَها«  َهَها , فـَيَـهح يََة , فـََيَعَها َبَوجح  2اآلح
َبٍط َمَن الحُقرحآَن َغريحَ َجاٍر َعَلى اللَ َساَن الحَعَريبَ ؛ فـََليحَس َمنح ُعُلوَم  وقال الشاطيب:   تَـنـح َكلُّ َمعحىًن ُمسح

تَـَفاُد بََه، َوَمَن ادََّعى َفيهَ الحُقرحآَن  تَـَفاُد َمنحُه، َواَل ممَا ُيسح ٍء، اَل ممَّا ُيسح َذَلَك؛ فـَُهَو يف َدعحَواُه   يف َشيح
 ُمبحَطلٌ 3

دين هللا انزلة إال ويف كتاب هللا الدليُل على  الشافعي: فليست تنزل أبحد من أهل قال و 
 سبيل اهلدى فيها. 
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ونزلنا عليك الكتاب تبياانً لكل شيء وهدى ورْحًة وبشرى }قال هللا تبارك وتعاىل: 
 2 1  {للمسلمني

 
 مسألة: حجية القراءة الشاذة: 

 قال الشافعي يف خمتصر البويطي: 
ذكر هللا تبارك وتعاىل األخوات من الرضاعة بَل أتقيت ُث وقتت عائشة اخلمس وأخربت أنه  

، فهو وإن مل يكن قرآاًن يُقرأ فأقلُّ حاالته أن يكون عن رسول هللا صلى  مما نزل به القرآن 
  هللا عليه وسلم ؛ ألن القرآن ال أييت به غريه ، كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم )ألقضنيَّ 

 .3بينكما بكتاب هللا( فحكمنا به على هذا ، وليس هو قرآان يُقرأ 
 

 مسألة يف تفسري القرآن :

هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، قَاَل: »َمنح قَاَل يف الحُقرحآَن َبَرأحيََه، فـَلحيَـتَـبَـوَّأح  َعَن ابحَن َعبَّاٍس، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى 
َعَدُه َمَن النَّاَر«  َمقح

  ابحَن َعبَّاٍس، َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، قَاَل: »َمنح قَاَل يف الحُقرحآَن َبَرأحيََه، َأوح مبَا اَل َعَن 
َعَدُه َمَن النَّاَر«   يـَعحَلُم، فـَلحيَـتَـبَـوَّأح َمقح

ُ َعنحُه: »َأيُّ َأرحٍض تَُقلُّيَن  يُق َرَضَي اّلِلَّ ٍر الصَ دَ  ، َوَأيُّ مَسَاٍء ُتَظلُّيَن، َإَذا قـُلحُت يف  قَاَل أَبُو َبكح
 الحُقرحآَن َما اَل َأعحَلُم« 

َباُر َشاَهَدٌة لََنا َعَلى َصحََّة َما قـُلحَنا، َمنح َأنَّ َما َكاَن َمنح أتَحَويَل آيَ  َخح  قَاَل أَبُو َجعحَفٍر: َوَهَذَه األح
َرُك َعلحُمُه، َإالَّ بَنَ  اَلَلَة الحُقرحآَن الََّذي اَل يُدح َبَه الدَّ َص َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، َأوح بََنصح
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َقَّ   َفيَه،  َعَليحَه، فـََغريَُّ َجائٍَز أَلََحٍد الحَقيَل َفيَه َبَرأحَيَه، َبَل الحَقاَئُل يف َذَلَك َبَرأحَيَه، َوَإنح َأَصاَب اْلح
َطٌئ َفيَما َكاَن َمنح َفعحَلَه َبقَ  َا َفُمخح يَلَه َفيَه َبَرأحَيَه، أَلَنَّ َإَصابـََتُه لَيحَستح َإَصابََة ُموَقٍن أَنَُّه حمَُقٌّ، َوَإمنَّ

ُ  ُهَو َإَصابَُة َخاَرٍص َوظَانٍ ، َوالحَقاَئُل يف َديحَن اّلِلََّ َِبلظَّنَ  قَاَئٌل َعَلى اّلِلََّ َما اَل يـَعحَلُم، َوَقدح حَ  رََّم اّلِلَّ
َها َوَما  َجلَّ ثـََناُؤُه ذَ  َا َحرََّم َريبَ َ الحَفَواَحَش َما َظَهَر َمنـح َلَك يف َكَتاَبَه َعَلى َعَباَدَه، فـََقاَل: }ُقلح َإمنَّ

رَُكوا َِبّلِلََّ َما ملَح يـُنَـزَ لح َبَه ُسلحطَااًن َوَأنح تـَُقولُ  َقَ  َوَأنح ُتشح َ َوالحبَـغحَي َبَغريحَ اْلح ُثح  َما وا َعَلى اّلِلََّ َبَطَن َواإلحَ
َرُك َعلحُمُه َإالَّ بَبَـَياَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  1اَل تـَعحَلُمونَ  { فَالحَقاَئُل يف أتَحَويَل َكَتاَب اّلِلََّ الََّذي اَل يُدح

ُ َإلَيحَه بـََيانَُه، قَاَئٌل مبَا اَل يـَعحَلُم، َوَإنح َواَفَق َقيُلهُ   َذَلَك يف أتَحَويَلَه َما  َعَليحَه َوَسلََّم، الََّذي َجَعَل اّلِلَّ
ُ َبَه َمنح َمعحَناُه، أَلَنَّ الحَقاَئَل َفيَه َبَغريحَ َعلحٍم، قَاَئٌل َعَلى اّلِلََّ َما اَل َعلحَم َلُه بَهَ  . َوَهَذا ُهَو َأرَاَد اّلِلَّ

قَاَل: »َمنح قَاَل يف الحُقرحآَن َبَرأحَيَه  َعنح ُجنحُدٍب، َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َمعحىَن اخلحَرَبَ 
طَأَ  طَأَ يف َفعحَلَه، َبَقيَلَه َفيَه َبَرأحَيَه، َوَإنح  2فََأَصاَب، فـََقدح َأخح « يـَعحيَن َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، أَنَُّه َأخح

، أَلَنَّ َقيَلُه فَ  َ الصََّواَب َعنحَد اّلِلََّ َبَقيَل َعاملٍَ َأنَّ الََّذَي قَاَل َفيَه  يَه َبَرأحَيَه، لَيحَس  َواَفَق َقيُلُه َذَلَك َعنيح
ٍل َحقٌّ َوَصَواٌب، فـَُهَو قَاَئٌل َعَلى اّلِلََّ َما اَل يـَعحَلُم، آَُثٌ َبَفعحَلَه َما َقدح هَنَى َعنحُه َوُحَظَر   َمنح قـَوح

 .3َعَليحهَ 
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السنة األصل الثاني   

 واالقتصار عليهالزوم السنة 
ُتمح هَبََما َكَتاَب  َ َلنح َتَضلُّوا َما ََتَسَّكح ُت َفيُكُم اثـحنَـَتنيح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َقدح تـَرَكح اّلِلََّ  قَاَل َصلَّى اّلِلَّ

 «1َوُسنَّيَت 
ََديَث َكَتاُب قَاَل َعبحُد اّلِلََّ و  َسَن اْلح ُ َعنحُه: »َإنَّ َأحح ُي حُمَمٍَّد  َرَضَي اّلِلَّ َي َهدح َدح َسَن اهلح اّلِلََّ َوَأحح

َا ُتوَعُدوَن آَلٍت َوَما أَنـحُتمح مبُعحَجزَيَن« ُُموَر حُمحَداَثُُتَا، َإمنَّ ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَشرَّ األح  َصلَّى اّلِلَّ

ََميَس قَائًَما فـَيَـ و  ُعوٍد، " أَنَُّه َكاَن يـَُقوُم اخلح ُي  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح َدح َا مُهَا اثـحَناَن اهلح ُقوُل: َإمنَّ
ُ َعَليحَه  صح َوالحَكََلُم، فََأفحَضُل الحَكََلَم َوأَ  ُي حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ َي َهدح َدح َسُن اهلح َدُق الحَكََلَم َكََلُم اّلِلََّ َوَأحح

َعٌة، ُُموَر حُمحَداَثُُتَا، َأاَل وَُكلُّ حُمحَدثٍَة َبدح ََمُد فـَتَـقحُسوا   َوَسلََّم َوَشرُّ األح َأاَل اَل يـََتطَاَوَلنَّ َعَليحُكُم األح
ََمُل فََإنَّ ُكلَّ َما ُهَو آٍت َقرَيٌب َأاَل َإنَّ بََعيًدا َما لَيحَس آتًَيا"  قـُُلوُبُكمح، َواَل يـُلحَهيَـنَُّكُم األح

ُ َعنحُه: »تـََعلَُّموا السُّنََّة و  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ َوالحَفَراَئَض«قَاَل ُعَمُر بحُن اخلح  

َع َعرحَِبَض بحَن َسارَيََة يـَُقوُل: " َوَعظَنَ و  ، أَنَُّه مسََ َنحَصاَريَ  السَُّلَميَ  ٍرو األح ا  َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن َعمح
َها الح  َها الحُعُيوُن، َوَوَجَلتح َمنـح َعظًَة َذرََفتح َمنـح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َموح ُقُلوُب، فـَُقلحَنا: اَي  َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُتُكمح َعَلى الحبَـيحَضاَء، لَ  َنا؟ قَاَل: »تـَرَكح َعظَُة ُمَود ٍَع َفَماَذا تـَعحَهُد َإلَيـح ، َإنَّ َهَذَه َلَموح ُلَها  َرُسوَل اّلِلََّ يـح
َتََلفًا َكَثريًا فـََعلَ  َها َإالَّ َهاَلٌك َوَمنح يََعشح َفَسرَيَى اخح ُتمح َمنح ُسنَّيَت  َكنَـَهارََها اَل يَزَيُغ َعنـح يحُكمح مبَا َعَرفـح

َديَ نَي الرَّاَشَديَن، َوَعَليحُكمح َِبلطَّاَعَة َوَإنح َكاَن َعبحًدا َحَبَشيًّا، َعضُّوا َعلَ  َُلَفاَء الحَمهح َها  َوُسنََّة اخلح يـح
َنَف ُكلََّما َقيَد انـحَقادَ 2« ََمَل اآلح َمُن َكاجلح َا الحُمؤح  َِبلنـََّواَجَذ، فََإمنَّ
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َتُدوا َِبللََّذيحَن َمنح بـَعحَدي: َأيب و  ُ َعَليحَه َوَسلََّم: " اقـح   َعنح ُحَذيـحَفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َد ابحَن أُمَ  َعبحدٍ 1 " َي َعمَّاٍر َوََتَسَُّكوا َبَعهح َتُدوا هَبَدح ٍر، َوُعَمَر َواهح  َبكح

ُروٌق: »ُحبُّ و  َلَهَما َمَن السُّنََّة« .قَاَل َمسح ُهَما َوَمعحرََفُة َفضح ُ َعنـح ٍر َوُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ َأيب َبكح  

َا َكاَن َأفحَضَل ُمَعاَويَُة َأوح ُعَمُر بح و  َهَريُّ،: " َسأَلحُت َأَِب ُأَساَمَة َأميُّ َوح ُن َعبحَد  قَاَل َإبـحَراَهيُم بحُن َسَعيٍد اجلح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَحًدا " الحَعزَيَز؟ فـََقاَل: اَل نـَعح   َدُل أبََصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوُواَلةُ و  ُ َعنحُه: »َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َمحَر   قَاَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز َرَضَي اّلِلَّ األح
اَن هَبَا َتصحَديقً  ًة  َمنح بـَعحَدَه ُسنَـًنا، َأَخذح َمااًل َلطَاَعَة اّلِلََّ تـََعاىَل َوقـُوَّ َتكح ا َبَكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َواسح

تَـنحَصَر هَبَا َمنحُصوٌر، َوَمنح َخاَلَفَها اتّـََبَع غَ  َتٍد، َوَمَن اسح ريحَ َعَلى َديَن اّلِلََّ ُسبحَحانَُه، َمنح َعَمَل هَبَا َمهح
ُه اّلِلَُّ  َمَننَي، َوَوالَّ ، َوَصََلُه َجَهنََّم َوَساَءتح َمَصريًا«َسَبيَل الحُمؤح   َما تـََوىلَّ

ُتُب السَُّننَ و  َريُّ، َوحَنحُن َنطحُلُب الحَعلحَم، فـَُقلحَنا: َنكح َتَمعحُت َأاَن َوالزُّهح  قَاَل َصاَلُح بحُن َكيحَساَن،: " اجح
ُ َعَليحَه َوَسلَّ  ُتُب َما َجاَء َعنح َأصحَحاَبَه؛ فََإنَُّه ُسنٌَّة،  َبُكتَُبَنا َما َجاَء َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َم، ُثَّ َنكح

تـُبحُه فَُأْنحََح َوَضيـَّعحُت  َريُّ َوملَح َأكح ُبُه , قَاَل: َفَكتَـَبُه الزُّهح تـُ  "َوقـُلحُت َأاَن: لَيحَس َبُسنٍَّة، َواَل َنكح
َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ و  َراَن، يف قـَوح ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ  َعنح َميحُموَن بحَن َمهح : }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َما َكاَن   2َوالرَُّسوَل{  قَاَل: »الرَّدُّ َإىَل اّلِلََّ َإىَل َكَتاَبَه، َوالرَّدُّ َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
 َحيًّا، فََإَذا قَُبَض فََإىَل ُسنََّتَه«

ُ َعنحُه َلمَّا َقَدَم الحَمَديَنَة قَاَم َخَطيًبا  َعنح َسَعيدَ و  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ  بحَن الحُمَسيَ َب، " َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح
َلُكُم الحَفَراَئُض    َفَحَمَد اّلِلََّ َوأَثحىَن َعَليحَه، ُثَّ قَاَل: أَيُـَّها النَّاُس َإنَُّه َقدح ُسنَّتح َلُكُم السَُّنُن َوُفَرَضتح 

ُتمح َعَلى الحَواَضَحَة َإالَّ َأنح َتَضلُّوا َِبلنَّاَس مَيَيًنا َوََشَااًل " 3  وَ ُترَكح
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ٌر يف تـَرحَكَه،  وقال ابن املنذر:  ُذ َبَه، َوملَح َيُكنح أَلََحٍد ُعذح َخح ُء َِبلسُّنََّة َوَجَب األح َوَإَذا ثـََبَت الشَّيح
 .1َواَل التََّخلُُّف َعنحهُ 

تـُغحيَنَ هَبَا َعنح ُكلَ  قـَوحلٍ وقال:   َوالسُّنَُّة َإَذا ثـَبَـَتَت اسح
2. 

 
 فضل السنة ومباينتها لسائر أقوال علماء األمة

َنُكمح َكُدَعاَء بـَعحَضُكمح بـَعحًضا{3  قَ اَل: »َأَمَرُهمح   َعَن الضَّحَّاَك، قَاَل: }اَل جَتحَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوَل بـَيـح
َم النـُّبـُوََّة« َأنح  ُعوُه َِبسح يَُطيُعوُه َوُيَشر َُفوُه َوَيدح  

َ َيَدَي اّلِلََّ َوَرُسوَلَه قَاَل أَبُو بكٍر: »َوالََّذي بَـ و  ُموا َبنيح َعَثَك  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة قَاَل: َلمَّا نـََزَلتح اَل تـَُقدَ 
َقَ  اَل ُأَكلَ ُمَك بـَعحَد َهَذا َإالَّ َكَأَخي السَ رَ ار 4 «  َِبْلح

ُ َعنحُه يـَُقو و  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ َع ُعَمَر بحَن اخلح ُل يف  َعنح َساملََ بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر، َعنح أَبَيَه أَنَُّه مسََ
َلَف، َوَإنح ملَح  َتخح ٍر َقَد اسح َلفح فََإنَّ َأَِب َبكح َتخح َلفح فََإنَّ َرُسوَل  َعلََّتَه الَّيَت تـُُويفَ َ َفيَها: »َإنح َأسح َتخح َأسح

: َفَما َفُظ َديَنُه« ، قَاَل َعبحُد اّلِلََّ َلفح َوَإنَّ اّلِلََّ َسَيحح َتخح ُ َعَليحَه َوَسلََّم ملَح َيسح ُهَو َإالَّ   اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُت أَ  ٍر فـََعَلمح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَأَِب َبكح نَُّه ملَح َيُكنح يـَعحَدُل َبَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  َأنح ذََكَر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

َلفٍ 5 "  َتخح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَحًدا َوأَنَُّه َغريحُ ُمسح  اّلِلَّ

َثيَن َبََلُل بحُن َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر، َأنَّ َأَِبُه عَ  ، قَاَل: َحدَّ ََة السََّبَئيَ   بحَن  بحَد اّلِلََّ َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُهَبريح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَل ََتحنَـُعوا النَ َساَء ُحظُوَظُهنَّ َمَن  ًما: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُعَمَر، قَاَل يـَوح
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َلُه فَالحتَـَفَت َإيَلَّ وَ  َلي، َفَمنح َشاَء فـَلحُيَسر َحح َأهح َنُع َأهح قَاَل:  الحَمَساَجَد« فـَُقلحُت َأاَن: َأمَّا َأاَن َفَسَأمح
ُ َعَليحَه َوَسلَّ  َمُعيَن َأُقوُل: َإنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُ َتسح ُ َلَعَنَك اّلِلَّ ُ َلَعَنَك اّلِلَّ َم َأَمَر َأالَّ  َلَعَنَك اّلِلَّ

 مُيحنَـعحَن، َوقَاَم ُمغحَضًبا1.

َسَن ثنا أََنُس بحُن َماَلٍك، َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ و  َرُه  َعَن اْلَح َنًدا َظهح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َكاَن خَيحُطُب ُمسح َصلَّى اّلِلَّ
ا َلُه َمنحرَبًا َواّلِلََّ َما َكاَن َإالَّ  َإىَل َخَشَبٍة، فـََلمَّا َكثـَُر النَّاُس قَاَل: »ابـحُنوا يل َمنحربًَ  ا« ، قَاَل: فـَبَـنَـوح

َ فـََلمَّا حَتَوََّل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن اخلحََشَبَة َإىَل الحَمنحرَبَ َحنََّت اخلحََشَبُة، قَاَل  َعتَـبَـَتنيح اّلِلَّ
عحُت َواّلِلََّ اخلحََشَبَة حتََنُّ َحَننَي الحَواَلَه قَاَل: َفَما زَاَلتح حتََنُّ َحىتَّ نـََزَل َرُسوُل اّلِلََّ  ُ  أََنٌس: مسََ َصلَّى اّلِلَّ

، اخلحََشُب َيََنُّ َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى   َسُن: اَي َعباَد اّلِلََّ َتضَ نَـَها 2. قَاَل: فـََقاَل اْلَح َعَليحَه َوَسلََّم فَاحح
َتاُقوا َإلَيحَه؟3   قًا َإىَل لََقائََه، َأفـََليحَس الر ََجاُل الََّذيَن يـَرحُجوَن َلَقاَء اّلِلََّ َأَحقَّ َأنح يَ شح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َشوح اّلِلَّ

" 

ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنحَكرحاَن أَنـحُفَسَنا، وََكيحَف اَل َعنح و     َأيب َسَعيٍد، قَاَل: " َلمَّا قَُبَض َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َواعحَلُموا َأنَّ َفيُكمح َرُسوَل اّلِلََّ َلوح ُيَطيُعُكمح يف َكَثرٍي َمنَ  محَر  ألحَ ا نـُنحَكُر أَنـحُفَسَنا َواّلِلَّ

 َلَعَنتُّمح{  4" 5

ًئا  نََبيَ َه َوملَح َُيحَعلح هَلُمح  اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ فـََرَض َعَلى َخلحَقَه طَاَعَة قال الشافعي: و  َمحَر َشيـح بـَعحُد َمنح األح
ًما َعَلى َغيحَب َأَحٍد الَ َبَدالَلٍَة َوالَ َظنٍ  لَتَـقحَصرَي َعلحَمَهمح َعنح َعلحَم   ا ُحكح ىَل َأنح الَ يـَتَـَعاَطوح َوَأوح
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ُ تـََعاىَل َعَليحَهمح الحَوقحَف َعمَّا َوَرَد َعَليحَهمح َحىتَّ أيَح  تَيَـنـَُّهمح َأمحُرُه فََإنَُّه َجلَّ َوَعزَّ  أَنحَبَيائََه الََّذيَن فـََرَض اّلِلَّ
نـحَيا أبََنح الَ ََيحُكُموا إالَّ مبَا َظَهَر مَ  َم يف الدُّ ُكح َُجَج َفيَما َجَعَل إلَيحَهمح َمنح اْلح نح  ظَاَهَر َعَليحَهمح اْلح

َسَن ظَاَهرََه فـََفَرَض َعَلى نَ  ُكوَم َعَليحَه َوَأنح الَ ُُيَاَوُزوا َأحح َوحاَثَن َحىتَّ  الحَمحح َل األح َبيَ َه َأنح يـَُقاَتَل َأهح
ََلمَ  َلُموا َوَأنح ََيحَقَن َدَماَءُهمح إَذا َأظحَهُروا اإلحَسح ُ , ُثَّ َرُسولُُه َأنح الَ يـَعحَلَم َسَرائََرُهمح يف   ُيسح ُثَّ َبنيََّ اّلِلَّ

ُ فـََقاَل َعزَّ َوَجلَّ  ََلَم إالَّ اّلِلَّ َقَهمح َِبإلحَسح َمَناُت ُمَهاَجَراٍت  }لََنَبيَ َه :  َصدح إَذا َجاءَُكمح الحُمؤح
َلَه :  {فَامحَتَحُنوُهنَّ  ُ تـََعاىَل َأعحَلُم   { َفَلَ تـَرحَجُعوُهنَّ إىَل الحُكفَّارَ }) قـََرأَ الرَّبَيُع ( إىَل قـَوح يـَعحيَن َوَاّلِلَّ

َقَهنَّ ِبََميَاهَنَنَّ قَاَل :  ُتُموُهنَّ  } َبَصدح َمَناتٍ فََإنح َعَلمح يـَعحيَن َما َأَمَرتحُكمح َأنح حَتحُكُموا َبَه َفيَهنَّ إَذا   { ُمؤح
ُكُموا هَلُنَّ حبُ  ُ فَاحح ميَاَن َما يـَعحَلُم اّلِلَّ َقَهنَّ َِبإلحَ ميَاَن أَلَنَُّكمح الَ تـَعحَلُموَن َمنح َصدح ميَاَن  َأظحَهرحَن اإلحَ َم اإلحَ كح

 {.1الَ ُهنَّ َحلٌّ هَلُمح َوالَ ُهمح َيََلُّوَن هَلُنَّ   }ُكفَّاَر : يف َأنح الَ تـَرحَجُعوُهنَّ إىَل الح 
َُه َوملَح َُيح  ََلَم َوُيَسرُّوَن َغريح ٍم يُظحَهُروَن اإلحَسح ُ َرُسوَلُه َعَلى قـَوح َعلح َلُه  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : , ُثَّ َأطحَلَع اّلِلَّ

نـحَيا ِبَ  ََلَم َوملَح َُيحَعلح َلُه َأنح يـَقحَضَي َعَليحَهمح يف الدُّ َم اإلحَسح ََلَف َما َأنح ََيحُكَم َعَليحَهمح ِبَََلَف ُحكح
َمُنوا َوَلَكنح   }:  -صلى هللا عليه وسلم   -َأظحَهُروا فـََقاَل لََنَبيَ َه  َعحَراُب آَمنَّا ُقلح ملَح تـُؤح قَاَلتح األح

َنا  َلمح  اآليََة. {2ُقوُلوا َأسح
ميَاَن خَمَاَفَة الحقَ  َل َِبإلحَ َنا َِبلحَقوح َلمح َنا يـَعحيَن َأسح َلمح رَبَ أَنَُّه َُيحزَيَهمح  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َأسح َباَء , ُثَّ َأخح تحَل َوالسَ 

َدثُوا طَاَعَة َرُسوَلَه َوقَاَل َلُه يف الحُمَناَفَقنَي َوُهمح َصنحٌف اثَ  ٍن :  إنح َأطَاُعوا اّلِلََّ َوَرُسوَلُه يـَعحيَن إنح َأحح
َاهَنُمح ُجنَّةً }إىَل :   {إَذا َجاَءك الحُمَناَفُقوَن } َمُع   {3اختََُّذوا َأميح َاهَنُمح مبَا ُيسح ُ تـََعاىَل َأعحَلُم َأميح يـَعحيَن َوَاّلِلَّ

ميَاَن ُجنًَّة َمنح الحَقتحَل َوقَاَل يف الحُمَناَفَقنَي :  ُهمح َمنح الشَ رحَك بـَعحَد إظحَهاَر اإلحَ َلُفوَن ِبََّلِلََّ   }َمنـح َسَيحح
ُتمح إلَيحَهمح  َر َبَقُبوَل َما َأظحَهُروا َوملَح َُيحَعلح لََنَبيَ َه َأنح ََيحُكَم َعَليحَهمح َخََلَف اآليََة. فََأمَ  {4َلُكمح إَذا انـحَقَلبـح

ُم نََبيَ َه   ميَاَن , وََكَذَلَك ُحكح َم اإلحَ ميَانَ  -صلى هللا عليه وسلم   -ُحكح َم اإلحَ   َعَلى َمنح بـَعحَدُهمح حبُكح
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ُهمح َمنح َعَليحَه  َوُهمح يـُعحَرُفوَن َأوح بـَعحُضُهمح أبََعحَياهَنَمح  َر َوَمنـح َل الحُكفح ُهمح َمنح تـَُقوُم َعَليحَه الحبَـيَ َنُة َبَقوح َمنـح
َل َِبإلحَميَاَن ُحَقَنتح َعَليحَهمح َدَماُؤُهمح  بََة َمنحُه َوالحَقوح َعاَلَه فََإَذا َأظحَهُروا التـَّوح ُر  الدَّالََلُة يف َأفـح َومَجََعُهمح َذكح

ََلَم َوَقدح َأعح  ُ َرُسوَلُه اإلحَسح َفَل َمنح النَّاَر    -صلى هللا عليه وسلم  -َلَم اّلِلَّ َسح ُمح يف الدَّرحَك األح َأهنَّ
َفَل َمنح النَّارَ }فـََقاَل :  َسح َمُه َعَليحَهمح َجلَّ َوَعزَّ َعَلى   {1إنَّ الحُمَناَفَقنَي يف الدَّرحَك األح َفَجَعَل ُحكح

بََة َوَما قَاَمتح َعَليح  نـحَيا َعَلى َعَلَنََيَتَهمح ِبََظحَهاَر التـَّوح َم نََبيَ َه َعَليحَهمح يف الدُّ َه بـَيَ َنٌة َمنح  َسَرائَرََهمح َوُحكح
َلَه َوَما َجحَ  َلَه َوَما َأقـَرُّوا َبَقوح َلَمنَي َبَقوح َر ممَّا ملَح يَُقرُّوا َبَه َوملَح تـَُقمح َبَه بـَيَ َنٌة  الحُمسح َل الحُكفح ُدوا َمنح قـَوح

رَبَ َرُسوُل اّلِلََّ   هَبُمح َعَلى قـَوحهلََمح يف ُكلٍ  , وََكَذَلَك َأخح   -صلى هللا عليه وسلم  -َعَليحَهمح َوَقدح َكذَّ
 . َعنح اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ 

رَباََن َماَلٌك َعنح ابحَن َشَهاٍب َعنح َعطَاَء بحَن يَزَيَد اللَّيحَثيَ  َعنح  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : رْحه  هللا تعاىل َأخح
ََياَر : َأنَّ رَُجَلً َسارَّ النَّيبَّ   َر َما   -صلى هللا عليه وسلم   -ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن َعَديَ  بحَن اخلح فـََلمح َندح

فََإَذا ُهَو ُيَشاَورُُه يف قـَتحَل رَُجٍل َمنح   -صلى هللا عليه وسلم   -َسارَُّه َحىتَّ َجَهَر َرُسوُل اّلِلََّ 
ُ ؟ قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم   -الحُمَناَفَقنَي فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ  َهُد َأنح الَ إَلَه إالَّ اّلِلَّ أَلَيحَس َيشح

صلى   - الَ َصََلَة َلُه فـََقاَل َلُه َرُسوُل اّلِلََّ بـََلى َوالَ َشَهاَدَة َلُه فـََقاَل أَلَيحَس ُيَصلَ ي ؟ قَاَل بـََلى وَ 
ُهمح  - هللا عليه وسلم  ُ تـََعاىَل َعنـح َياُن َعنح ابحَن َشَهاٍب َعنح  "2ُأولََئَك الََّذيَن هَنَاِن اّلِلَّ رَباََن ُسفح َأخح

رَباََن  َعطَاَء بحَن يَزَيَد َعنح ُأَساَمَة بحَن زَيحٍد قَاَل َشَهدحت َمنح نََفاَق َعبحَد ا ّلِلََّ بحَن ُأيَبٍ  َثَلَثََة جَمَاَلَس َأخح
ٍرو َعنح َأيب َسَلَمةَ  صلى   - َعنح َأيب ُهَريـحَرَة َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ  َعبحُد الحَعزَيَز بحُن حُمَمٍَّد َعنح حُمَمََّد بحَن َعمح

ُ فََإَذا قَاُلوا الَ إَلَه إالَّ  قَاَل : الَ َأزَاُل أُقَاَتُل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا  - هللا عليه وسلم  الَ إَلَه إالَّ اّلِلَّ
ُ فـََقدح َعَصُموا َمينَ  َدَماَءُهمح َوَأمحَواهَلُمح إالَّ حبَقَ َها , َوَحَساهُبُمح َعَلى اّلِلََّ    .3اّلِلَّ

 َأنح يـَُقاتََلُهمح َحىتَّ  َأنَّ فـََرَض اّلِلََّ  - صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل الشَّاَفَعيُّ : فََأعحَلَم َرُسوُل اّلِلََّ 
ُ فََإَذا فـََعُلوا َمنَـُعوا َدَماَءُهمح َوَأمحَواهَلُمح إالَّ حبَقَ َها يـَعحيَن إالَّ   ُ  ُيظحَهُروا َأنح الَ إَلَه إالَّ اّلِلَّ مبَا ََيحُكُم اّلِلَّ
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َقَهمح وََكَذهَبَمح  ُ الحَعاملُ َبَسَرائَرََهمح الحُمتَـَويلَ   تـََعاىَل َعَليحَهمح َفيَها َوَحَساهُبُمح َعَلى اّلِلََّ َبَصدح  َوَسَرائَرََهمح َوَاّلِلَّ
َكاُم َرُسوَل اّلِلََّ   َم َعَليحَهمح ُدوَن أَنحَبَيائََه َوُحكَّاَم َخلحَقَه َوَبَذَلَك َمَضتح َأحح ُكح صلى هللا عليه    -اْلح

ُقُ  - وسلم  يَع اْلح ُُدوَد َومجََ َ الحَعَباَد َمنح اْلح َكاَمَه َعَلى َما  َفيَما َبنيح يَع َأحح وَق َوَأعحَلَمُهمح َأنَّ مجََ
رَباََن َماَلٌك َعنح َهَشاَم بحَن ُعرحَوَة : َوَجاَء َرُسوَل اّلِلََّ  َ َيَديُن َِبلسََّرائََر . َأخح   - ُيظحَهُروَن َوَأنَّ اّلِلَّ

ََلِنُّ َوُهَو ُأَحيحَمٌر َسبحٌط َنضحُو اخلحَ  -صلى هللا عليه وسلم   لحَق فـََقاَل اَي َرُسوَل اّلِلََّ رَأَيحت  الحَعجح
 َ َلحيَـَتنيح َه َوُهَو رَُجٌل َعَظيُم األح َماَء يـَعحيَن ابحَن َعمَ  ُُلَق   َشرَيَك ابحَن السَّحح َ َحادُّ اخلح َننيح َأدحَعُج الحَعيـح
َلى َوَما َقرَبحتَها ُمنحُذ َكَذا َفدَ  صلى هللا عليه   - َعا َرُسوُل اّلِلََّ ُيَصيُب ُفَلَنََة يـَعحيَن امحَرأََتُه َوَهَي ُحبـح

َلى , ُثَّ   - وسلم  َ َزوحَجَها َوَهَي ُحبـح نَـَها َوَبنيح َشرَيًكا َفَجَحَد َوَدَعا الحَمرحَأَة َفَجَحَدتح َفََلَعَن بـَيـح
َ َفَلَ َأرَاُه إالَّ َقدح َصدَ  َلحيَـَتنيح َها َوَإنح َجاَءتح  قَاَل اُبحُصُروَها , فََإنح َجاَءتح َبَه َأدحَعَج َعَظيَم األح َق َعَليـح

َ فـََقاَل رَ  َلحيَـَتنيح ُسوُل اّلِلََّ  َبَه ُأَحيحَمًرا َكأَنَُّه َوَحَرٌة َفَلَ َأرَاُه إالَّ َقدح َكَذَب َفَجاَءتح َبَه َأدحَعَج َعَظيَم األح
يـَعحيَن أَنَُّه َلَمنح َزاًن َلوحالَ   "1َفيَما بـََلَغَنا إنَّ َأمحَرُه لََبنيَ ٌ َلوحالَ َما َقَضى اّلِلَُّ  -صلى هللا عليه وسلم   -

َسَه الَ َيََلُّ َبَدالََلةَ  َراٍر َأوح اعحرَتَاٍف َعَلى نـَفح ُ َمنح َأنح الَ ََيحُكَم َعَلى َأَحٍد إالَّ ِبََقـح  َغريحَ  َما َقَضى اّلِلَّ
ُ َلكَ  ُهَما َوَإنح َكاَنتح بـَيَ َنٌة . َوقَاَل :َلوحالَ َما َقَضى اّلِلَّ ُُه َواَحٍد َمنـح َوملَح   .اَن يل َفيَهَما َقَضاٌء َغريح

َم َوُهَو يـَعحَلُم َأنَّ َأَحَدمُهَا َكاَذٌب , ُثَّ  ُكح ُ َأعحَلُم َوأَنـحَفَذ اْلح  َعَلَم بـَعحُد  يـَعحَرضح َلَشرَيٍك َوالَ لَلحَمرحَأَة َوَاّلِلَّ
 . َأنَّ الزَّوحَج ُهَو الصَّاَدقُ 

رَبِن َعم َ  ي حُمَمَُّد بحُن َعَليَ  بحَن َشاَفٍع َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعَليَ  بحَن السَّاَئَب َعنح قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َأخح
أَلحبَـتََّة , ُثَّ أََتى   اَنَفَع بحَن ُعَجريحَ بحَن َعبحَد يَزَيَد َأنَّ : رَُكانََة بحَن َعبحَد يَزَيَد طَلََّق امحَرأََتُه ُسَهيحَمَة الحُمَزنَيَّةَ 

فـََقاَل اَي َرُسوَل اّلِلََّ إِن َ طَلَّقحت امحَرَأيت ُسَهيحَمَة أَلحبَـتََّة َوَاّلِلََّ   -صلى هللا عليه وسلم   - يبَ  إىَل النَّ 
َما َأَردحت إالَّ َواَحَدًة ؟   َلرَُكانََة َوَاّلِلََّ  - صلى هللا عليه وسلم  -َما َأَردحت إالَّ َواَحَدًة فـََقاَل النَّيبُّ 

َفطَلََّقَها    -صلى هللا عليه وسلم  - َوَاّلِلََّ َما َأَردحت إالَّ َواَحَدًة فـََردََّها إلَيحَه النَّيبُّ فـََقاَل رَُكانَةُ 
 . 2الثَّانََيَة يف زََماَن ُعَمَر َوالثَّالَثََة يف زََماَن ُعثحَماَن رضي هللا عنهما 
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تَـغحنَـيحت مبَا َكتَـبحت َعنحُه ممَّا فـََرَض اّلِلَُّ  ََه ممَّا اسح يَع َما َوَصفحت َوَمَع َغريح   قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َويف مجََ
نـحَيا َدلَيٌل َعَلى َأنَّ َحَراًما َعَلى َحاَكٍم َأنح يـَقحَضَي أََبًدا َعَلى َأَحٍد َمنح   ُكَّاَم يف الدُّ تـََعاىَل َعَلى اْلح

َتَمَل َما َيظحَهُر َمنحُه َغريحَ َعبَ  ُكوَم َعَليحَه َوَإنح احح َسَن َما َيظحَهُر َوَأَخفَ َه َعَلى الحَمحح  اَد اّلِلََّ إالَّ أبََحح
َسَنُه َوَأَخفَُّه َعَليحَه َأوح ملَح َتُكنح َلَما حَ  َسَنَه َكاَنتح َعَليحَه َدالََلٌة مبَا ََيحَتَمُل َما خُيَاَلُف َأحح ُ يف   َكمَ َأحح اّلِلَّ
ُ تـََعاىَل  ُخلح يف قـُُلوهَبَمح َوَما َحَكَم اّلِلَّ ميَاَن ملَح َيدح ُ اإلحَ َعحَراَب الََّذيَن قَاُلوا آَمنَّا َوَعَلَم اّلِلَّ  َبَه يف األح

ُمح َكَذبٌَة مبَا َأظح  ُمح آَمُنوا ُثَّ َكَفُروا َوَأهنَّ ُ َأهنَّ ميَاَن َومبَا قَاَل الحُمَناَفَقنَي الََّذيَن َأعحَلَم اّلِلَّ َهُروا َمنح اإلحَ
َ َحنَي َوَصَف قـَبحَل َأنح تََلَد إنح َجاَءتح َبَه   - صلى هللا عليه وسلم  - َرُسوُل اّلِلََّ  يف الحُمَتََلَعَننيح

َ َفَلَ َأرَاُه إالَّ َقدح َصَدَق َفَجاَء َبَه َعَلى َلحيَـَتنيح َ َعَظيَم األح َننيح َحَم َأدحَعَج الحَعيـح الحَوصحَف الََّذي قَاَل   َأسح
صلى   - َلَزوحَجَها َفَلَ َأرَاُه إالَّ َقدح َصَدَق . َوقَاَل َرُسوُل اّلِلََّ  - صلى هللا عليه وسلم  -النَّيبُّ  

 , ُثَّ  َأيح َلَقدح زََنتح َوَزىَن هَبَا َشرَيٌك الََّذي رََماُه َزوحُجَها َِبلزَ ىنَ  .: إنَّ َأمحَرُه لََبنيَ ٌ  - هللا عليه وسلم 
نـح  َم الدُّ ُ إلَيحَهَما َسَبيَلً إَذا ملَح يَُقرَّا َوملَح تـَُقمح َعَليحَهَما بـَيَ َنٌة َوأَبحَطَل يف ُحكح َيا َعَليحَهَما  ملَح َُيحَعلح اّلِلَّ

نـحَيا َدالََلٌة بـَعحَد َدالََلَة اّلِلََّ َعَلى الح  َتعحَماَل الدَّالََلَة الَّيَت الَ يُوَجُد يف الدُّ َعحَراَب َأقـحَوى  اسح ُمَناَفَقنَي َواألح
رَبَ َرُسوُل اّلِلََّ  ََلِن َ قـَبحَل َيُكوُن , ُثَّ َكاَن   -صلى هللا عليه وسلم   - ممَّا َأخح َرَأَة الحَعجح ُلوَد امح يف َموح
رَبَ َرُسوُل اّلِلََّ  َع : الحَفزَ  -صلى هللا عليه وسلم    -َكَما َأخح َغحَلُب َعَلى َمنح مسََ اَري  يـَُقوُل  َواألح

َف أَنَُّه يُرَيُد   - صلى هللا عليه وسلم  -لَلنَّيبَ    َوَد َوَعرََّض َِبلحَقذح إنَّ امحَرَأيت َوَلَدتح ُغََلًما َأسح
َف , ُثَّ ملَح ََيُدَُّه النَّيبُّ   ٍف فـََلمح    -صلى هللا عليه وسلم   -الحَقذح إذح ملَح َيُكنح التـَّعحرَيُض ظَاَهَر َقذح

َل رَُكانَةَ  -صلى هللا عليه وسلم  - النَّيبُّ  ََيحُكمح  َع قـَوح َغحَلُب َعَلى َمنح مسََ َم الحَقاَذَف َواألح   َعَليحَه ُحكح
َلَه طَاَلٌق َوَأنَّ أَلحبَـتَّ  َقَع الطَََّلَق َبَقوح ءٍ اَلمحَرأَتََه أَنحَت طَاَلٌق أَلحبَـتََّة أَنَُّه يـُعحَقُل أَنَُّه َقدح َأوح  َغريحَ  َة إرَاَدُة َشيح

َُه ملَح ََيح  َتَمَل َغريح َلَه َواحح بـحَتاَت بََثََلٍث َوَلَكنَُّه َلمَّا َكاَن ظَاَهًرا يف قـَوح َوََّل أَنَُّه َأرَاَد اإلحَ ُكمح َرُسوُل اّلِلََّ  األح
 إالَّ َبظَاَهَر الطَََّلَق َوَذَلَك َواَحَدةٌ  -صلى هللا عليه وسلم   -

اَلالً َعَلى َأنَّ َما َأظحَهُروا  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َفَمنح حَ  َتدح َكَم َعَلى النَّاَس ِبَََلَف َما َظَهَر َعَليحَهمح اسح
َلمح َعنحَدي َمنح َخََلَف التـَّنحزَيَل وَ  ُهمح َأوح َغريحَ َدالََلٍة ملَح َيسح السُّنََّة  ََيحَتَمُل َغريحَ َما َأظحَهُروا َبَدالََلٍة َمنـح

َتَتبحُه َوَمنح رََجَع  َوَذَلَك َأنح يـَُقوَل قَا ََلَم قـَتَـلحته َوملَح َأسح ََلَم ممَّنح ُوَلَد َعَلى اإلحَسح َئٌل َمنح رََجَع َعنح اإلحَسح
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ًما َوا ُ تـََعاىَل َعَلى َعَباَدَه إالَّ ُحكح تَـتَـبحته َوملَح ََيحُكمح اّلِلَّ ََلَم اسح َحًدا َمثحُل  َعنحُه ممَّنح ملَح يُوَلدح َعَلى اإلحَسح
َرانَيًَّة َأوح يـَُهوَديًَّة َأوح َديًنا ُيظحَهُر َكالحَمُجوَسيَّةَ َأنح يَـ  ََلَم ممَّنح َأظحَهَر َنصح  ُقوَل َمنح رََجَع َعنح اإلحَسح

َتَتبحهُ  بََة قَُبَلتح َمنحُه َوَمنح رََجَع إىَل َديٍن خُيحَفيَه ملَح َأسح تَـتَـبحته , فََإنح َأظحَهَر التـَّوح  .1اسح
 

الكتاب وبياهنا لهموضع السنة من   

َذَر   َ لَلنَّاَس َما نـُزَ َل َإلَيحَهمح{ 2 َوقَاَل: }فـَلحَيحح َر لَتـَُبنيَ  ُرُه: }َوأَنـحَزلحَنا َإلَيحَك الذ َكح ُ تـََعاىَل َذكح  قَاَل اّلِلَّ
َدي   َنٌة َأوح ُيَصيبَـُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم{3 َوقَاَل: }َوَإنََّك لَتَـهح الََّذيَن خُيَاَلُفوَن َعنح َأمحرََه َأنح ُتَصيبَـُهمح َفتـح
{ 4 َوفـََرَض طَاَعَتُه يف َغريحَ آيٍَة َمنح َكَتاَب اّلِلََّ وَ قـََرهَنَا َبطَاَعَتَه َعزَّ   َتَقيٍم َصَراَط اّلِلََّ َإىَل َصَراٍط ُمسح

 َوَجلَّ َوقَاَل: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا{5"

َمَل يف الحَكَتابَ  َ بـََياُن الحُمجح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى َضرحَبنيح  قَاَل أَبُو ُعَمَر: َوالحبَـَياُن َمنحُه َصلَّى اّلِلَّ
َكاَمَها وََكبَـَيانََه َلَمقحدَ  َس يف َمَواَقيَتَها َوُسُجوَدَها َورُُكوَعَها َوَسائََر َأحح َمح اَر َكبَـَيانََه لَلصََّلَواَت اخلح

جَ ،  ا َمحَواَل َوبـََيانََه َلَمَناَسَك اْلَح َها َوَوقحَتَها، َوَما الََّذي يـُؤحَخُذ َمنحُه َمَن األح  لزََّكاَة َوَحدَ 
َا َوَرَد   ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإذح َحجَّ َِبلنَّاَس: »ُخُذوا َعينَ  َمَناَسَكُكمح 6« أَلَنَّ الحُقرحآَن َإمنَّ و قَاَل َصلَّى اّلِلَّ

لَ  َهاَد ُدوَن تـَفحَصيَل َذَلَك، َوبـََياٌن آَخُر َوُهَو َزاَيَدٌة َعَلى  جبُمح جَ  َواجلَح َة فـَرحَض الصَََّلَة َوالزََّكاَة َواْلَح
َليََّة  َهح ُُمَر األح َرمَي اْلح َتَها َوَخالََتَها، وََكَتحح َرمَي َنَكاَح الحَمرحَأَة َعَلى َعمَّ َم الحَكَتاَب َكَتحح ُكلَ  َذي  وَ ُحكح

 

 9/65األم   1
 44النحل:   2
  63النور:  3
  53الشورى:  4
 7اْلشر:   5
 9620للبيهقي  السنن الكربى   6
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ُ َعزَّ انَ  َضٍع َغريحَ َهَذا، َوَقدح َأَمَر اّلِلَّ تـَُها يف َموح ُرَها َقدح خلَّصح َياٍء َيطُوُل َذكح َباَع َإىَل َأشح   ٍب َمَن السَ 
ٍء َوملَح يـَُقلح َما َواَفَق َكَتاَب اّلِلََّ  َما قَاَل   كَ َوَجلَّ َبطَاَعَتَه َوات ََباَعَه َأمحًرا ُمطحَلًقا جُمحَمًَل ملَح يـَُقيَّدح َبَشيح

َل الزَّيحغَ  . بـَعحُض َأهح  

ََديَث، يـَعحيَن َما ُرَوَي َعنحهُ و  ََوارَُج َوَضُعوا َذَلَك اْلح : " الزَّاَنَدَقُة َواخلح َديٍ    قَاَل َعبحُد الرَّْححََن بحُن َمهح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »َما َأََتُكمح َعينَ  فَاعحَرُضوُه َعَلى َكتَ  اَب اّلِلََّ فََإنح َواَفَق َكَتاَب اّلِلََّ  َصلَّى اّلِلَّ

، َوَبَه َهَداِن اّلِلَُّ  «  فََأاَن قـُلحُتُه َوَإنح َخاَلَف َكَتاَب اّلِلََّ فـََلمح َأقـُلحُه َأاَن، وََكيحَف ُأَخاَلُف َكَتاَب اّلِلََّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنحدَ  َلحَفاُظ اَل َتَصحُّ َعنحُه َصلَّى اّلِلَّ َل الحَعلحَم َبَصَحيَح النـَّقحَل َمنح َسَقيَمَه َوَهَذَه األح  َأهح

ََديَث َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ  َل الحَعلحَم فـََقاُلوا: حَنحُن نـَعحَرُض َهَذا اْلح ٌم َمنح َأهح ََديَث قـَوح   َوَقدح َعاَرَض َهَذا اْلح
َناهُ  ٍء َونـَعحَتَمُد َعَلى َذَلَك، قَاُلوا: فـََلمَّا َعَرضح اَنُه  قـَبحَل ُكلَ  َشيح  َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَجدح

َبَل َمنح َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَُّ  ؛ أَلَانَّ ملَح ْنََدح يف َكَتاَب اّلِلََّ َأالَّ نـَقح  َعَليحَه  خُمَاَلًفا َلَكَتاَب اّلِلََّ
اَن َكَتا ، َبلح َوَجدح ُر  َوَسلََّم َإالَّ َما َواَفَق َكَتاَب اّلِلََّ َمحَر َبطَاَعَتَه َوَُيَذَ  َب اّلِلََّ يُطحَلُق التََّأسَ َي َبَه واألح
 الحُمَخاَلَفَة َعنح َأمحرََه مُجحَلًة َعَلى ُكلَ  َحاٍل " 

تَـوحََشَاَت و  ُ الحَواََشَاَت َوالحُمسح ُعوٍد: " َلَعَن اّلِلَّ َعنح َعلحَقَمَة، قَاَل: قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َمسح
َرَأًة َمنح َبيَن َأَسٍد  َوالحُمتَـنَ  ، قَاَل: فـَبَـَلَغ َذَلَك امح َاَت َخلحَق اّلِلََّ َن الحُمَغريَ  مَ َصاَت َوالحُمتَـَفلَ َجاَت لَلحُحسح

: اَي َأَِب َعبحَد الرَّْححََن، بـََلَغيَن أَنََّك َلَعنحَت َكيحَت وََكيحَت، فـََقاَل:  َوَما  يـَُقاُل هَلَا أُمُّ يـَعحُقوَب، فـََقاَلتح
: َإِن َ يل  ؟ قَاَلتح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَمنح ُهَو يف َكَتاَب اّلِلََّ َرأُ    اَل أَلحَعُن َمنح َلَعَن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ أَلَقـح

تَيَه، َأَما قـََرأحَت }َوَما آََتُكمُ  ُه، قَاَل: َإنح ُكنحَت قَارََئًة َلَقدح َوَجدح َ فَلمح َأَجدح َ اللَّوحَحنيح  الرَُّسوُل  َما َبنيح
  ُ : بـََلى، قَاَل: فََإنَُّه َقدح هَنَى َعنحُه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا1{ ؟ قَاَلتح

 

 7اْلشر   1
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َعُلوَن بـَعحَض َذَلَك، قَاَل: فَاذحَهيب فَانحُظَري، قَاَل:   َلَك يـَفح : َإِن َ أَلَُظنُّ َأهح َعَليحَه َوَسلََّم، قَاَلتح
: َلوح َكاَنتح َكَذَلَك ملَح ُْنَاَمعحَها 1" ًئا، قَاَل: فـََقاَل َعبحُد اّلِلََّ  َفَدَخَلتح فـََلمح تـََر َشيـح

رََم، قَاَل: ائحَتيَن آَبيٍَة َمنح َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن و  يَزَيَد، " أَنَُّه رََأى حُمحرًَما َعَليحَه ثََيابُُه، فـَنَـَهى الحُمحح
تَـُهوا{ " نـح َكَتاَب اّلِلََّ تـَنحزَُع هَبَا ثََيايب، فـََقَرَأ َعَليحَه }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمح َعنحُه فَا  

َر فـََقاَل لَُه ابحُن َعبَّاٍس:  َعنح َهَشاَم بحنَ و  َ بـَعحَد الحَعصح َعَتنيح  ُحَجريحٍ، قَاَل: " َكاَن طَاُوٌس ُيَصلَ ي رَكح
ُهَما َأنح يـُتََّخَذا ُسنًَّة، فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: َقدح  َا هَنَى َعنـح ُهَما، فـََقاَل: َإمنَّ ى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى  هنََ اتـحرُكح

ُ َعَليحَه َوَسلَّ  َ َعزَّ َوَجلَّ  اّلِلَّ َم َعنح َصََلٍة بـَعحَد الحَعصحَر، َفََل َأدحَري أَتـَُعذَُّب َعَليحَهَما َأمح تـُؤحَجُر؟ أَلَنَّ اّلِلَّ
رَيَُة َمنح  ُ َوَرُسولُُه َأمحًرا َأنح َيُكوَن هَلُُم اخلَح َمَنٍة َإَذا َقَضى اّلِلَّ َمٍن َواَل ُمؤح قَاَل: }َوَما َكاَن َلُمؤح

 َأمحرَُهمح{2  

ُ َعَليحَه َوَسلََّم: " يُوَشُك رَُجٌل َمنحُكمح ُمتََّكًئا َعَلى َأرَيَكَتَه َُيَدَُّث و  قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َللحَناُه َوَما  َتحح اَن َفيَه َمنح َحََلٍل اسح َنُكمح َكَتاُب اّلِلََّ َفَما َوَجدح نَـَنا َوبـَيـح اَن  َوَجدح حبََديٍث َعينَ  فـَيَـُقوُل: بـَيـح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َمثحُل الََّذي حَ  َناُه، َأاَل َوَإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُ  َفيَه َمنح َحَراٍم َحرَّمح رََّم اّلِلَّ

 "3َعزَّ َوَجلَّ  
ثُواَن َإالَّ َِبلحُقرحآَن فـََقاَل َلُه  َعنح أَيُّوَب، " َأنَّ رَُجًَل قَاَل َلُمَطرَ َف بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن و  رَي: اَل حُتَدَ  الشَ خَ 

 ُمَطرَ ٌف: َواّلِلََّ َما نُرَيُد َِبلحُقرحآَن َبَداًل َوَلَكنح نُرَيُد َمنح ُهَو َأعحَلُم َِبلحُقرحآَن َمنَّا " 
ٍ، " أَنَُّه قَاَل َلَرُجٍل: َإنََّك امحُرٌؤ َأْححَقُ و  َراَن بحَن ُحَصنيح َر َأرحبـًَعا، اَل  َعنح َعمح  َأجتََُد يف َكَتاَب اّلِلََّ الظُّهح

َد َعَليحَه الصَََّلَة َوالزََّكاَة َوحَنحَو َهَذا، ُثَّ قَاَل: َأجتََُد َهَذا يف   َكَتاَب اّلِلََّ  جَتحَهُر َفيَها َِبلحَقَراَءَة، ُثَّ َعدَّ
ََم َهَذا َوَإنَّ   ُر َذَلَك "ُمَفسًَّرا، َإنَّ َكَتاَب اّلِلََّ َأهبح  السُّنََّة تـَُفسَ 
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  ُ ُي يـَنحَزُل َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ، َعنح َحسَّاَن بحَن َعَطيََّة، قَاَل: »َكاَن الحَوحح َوحزَاَعيُّ َوَرَوى األح
ُر َذَلَك«  َيُل َعَليحَه السَََّلُم َِبلسُّنََّة الَّيَت تـَُفسَ   ،َعَليحَه َوَسلََّم َوخُيحرَبُُه َجربح

َوُج َإىَل السُّنََّة َمَن السُّنََّة َإىَل الحَكَتاَب« و  : »الحَكَتاُب َأحح َوحزَاَعيُّ  قَاَل األح
هلََمح: تـََرَك الحكَ  ُ الحُمَراَد َمنحُه َوَهَذا حَنحُو قـَوح َا تـَقحَضي َعَليحَه َوتـَُبنيَ  َتاُب قَاَل أَبُو ُعَمَر: " يُرَيُد َأهنَّ

َضًعا لَلسُّنََّة، َوتَـ  َضًعا لَلرَّأحَي " َموح  رََكَت السُّنَُّة َموح
َوُج َإىَل السُّنََّة َمَن السُّنََّة َإىَل الحُقرحآَن« و  ُحوٍل، قَاَل: »الحُقرحآُن َأحح  َعنح َمكح

 قَاَل ََيحََي بحُن َأيب َكَثرٍي: »السُّنَُّة قَاَضَيٌة َعَلى الحَكَتاَب َولَيحَس الحَكَتاُب َبَقاٍض َعَلى السُّنََّة«
ََديَث الَّذَ  َبٍل، َوُسَئَل َعَن اْلح عحُت َأَِب َعبحَد اّلِلََّ يـَعحيَن َأْححََد بحَن َحنـح ي  َوقَاَل الحَفضحُل بحُن َزاَيٍد: مسََ

ُسُر َعَلى َهَذا َأنح َأُقوَلُه، َوَلَكينَ  َأُقوُل: َإنَّ    َرَوى َأنَّ السُّنََّة قَاَضَيٌة َعَلى الحَكَتاَب، فـََقاَل: َما َأجح
ُر الحَكَتاَب َوتـُبَـيَ ُنُه،ال  سُّنََّة تـَُفسَ 
ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »أَيُـَّها النَّاُس ُكَتَب َعَليحُكُم  و  َعَن ابحَن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

، َأيف ُكلَ  َعاٍم؟ قَاَل: »اَل، َوَلوح قـُلحتـَُها جُّ« َفَقيَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ جُّ َمرًَّة َواَحَدًة َفَما   اْلَح َلَوَجَبَت اْلَح
َمََلَت التـَّنحزَيَل قـَوحاًل َوَعَمًَل أَ  اَثُر يف بـََياَن السُّنََّة َلُمجح ثـَُر  زَاَد فـَُهَو َتَطوٌُّع« قَاَل أَبُو ُعَمَر: " اآلح كح

ُد   َمح َنا َبَه َهَدايٌَة وََكَفايٌَة، َواْلح  . ّلَِلََّ َمنح َأنح حُتحَصى َوَفيَما َلوَّحح
ُ َعلَ  َحاَق َإبـحَراَهيُم بحُن َسيَّاٍر يـَُقوُل: بـََلَغيَن َوَأاَن َحَدٌث َأنَّ َنيبَّ اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ يحَه َوَسلََّم  وََكاَن أَبُو َإسح

َتَناَث َفَم الحَقرحبََة َوالشُّرحَب َمنحُه« قَاَل: َفُكنحُت َأُقوُل: َإنَّ هَلََذا  ََديَث َلَشأحاًن َوَما يف »هَنَى َعَن اخح اْلح
ُي؟ فـََلمَّا َقيَل َلُه: َإنَّ رَُجًَل َشَرَب َمنح َفَم َقرح  بٍَة الشُّرحَب َمنح َفَم الحَقرحبََة َحىتَّ ُيََيَء َفيَه َهَذا النـَّهح

َواَه الحَقَربَ  ُخُل يف َأفـح َفَاَعي َتدح َيَّاَت واألح ٍء اَل  فـَوََكَعتحُه َحيٌَّة َفَماَت، َوَإنَّ اْلح ُت َأنَّ ُكلَّ َشيح  َعَلمح
َهًبا َوَإنح َجَهلحُتهُ 1 " ََديَث َأنَّ َلُه َمذح  َأعحَلُم أتَحَويَلُه َمَن اْلح

 

 1195/  2جامع بيان العلم وفضله   1



95 
 

ًما حبََديٍث َعَن النَّيبَ  َصلى هللا َعليَه وَسلم, فـََقاَل رَُجٌل: يف  و  َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ, أَنَُّه َحدََّث يـَوح
ُثَك َعنح َرُسوَل هللَا َصلى هللا َعليَه وَسلم َوتـَُعرَ ُض َكَتاَب هللَا َما خيَُ  اَلُف َهَذا, قَاَل: الَ َأرَاِن ُأَحدَ 

 .1َمنحكَ وَسلم َأعحَلَم َبَكَتاَب هللَا تعاىل َفيَه َبَكَتاَب هللَا, َكاَن َرُسوُل هللَا َصلى هللا َعليَه 
 "السُّنَُّة قَاَضَيٌة َعَلى الَكَتاَب"  ما تفسريه؟قال أبو داود: مسعُت أْحد سئل عن حديث:  

 . 2قال: أجنب أن أقول فيه، ولكن السنة تفسر القرآن، وال ينسخ القرآن إال القرآن
: سألت أيب قلت: ما تقول يف السنة تقضي على الكتاب؟و   قال عبد اّلِلَّ

 قال: هذا. 
 قال ذلك قوم منهم، مكحول، والزهري. 

 قلت: فما تقول أنت؟
 .3قال: أقول السنة تدل على معىن الكتاب

قال زهري بن صاحل: قرأ علي أيب صاحل وابن أْحد هذا الكتاب وقال: هذا كتاب عمله أيب  و 
صلى اّلِلَّ عليه  -يف جملسه، ردا على من احتج بظاهر القرآن، وترك ما فسره رسول اّلِلَّ  

وأصحابه رْحة اّلِلَّ   - اّلِلَّ عليه وسلمصلى -ودل على معناه، وما يلزم من اتباعه  -وسلم
: إن اّلِلَّ جل ثناؤه، وتقدست أمساؤه بعث حممًدا نبيه  صلى اّلِلَّ  -عليهم. قال أبو عبد اّلِلَّ

يَن ُكلَ َه َوَلوح َكرََه   - عليه وسلم َقَ  لَُيظحَهَرُه َعَلى الدَ  َُدى َوَديَن اْلح }ُهَو الََّذي َأرحَسَل َرُسوَلُه َِبهلح
والنور ملن اتبعه، وجعل رسوله صلى اّلِلَّ عليه وسلم   وأنزل عليه كتابه اهلدى 4رَُكوَن{ الحُمشح 

الدال على معىن ما أراد من ظاهره وِبطنه، وخاصه وعامه، وانسخه ومنسوخه، وما قصد له  
، الدال على   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-الكتاب. فكان رسول اّلِلَّ  هو املعرب عن كتاب اّلِلَّ

 لنبيه واصطفاه له، ونقلوا ذلك عنه، فكانوا  معانيه، شاهده يف ذلك أصحابه، من ارتضاه اّلِلَّ 
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، ومبا أخرب عن معىن ما أراد اّلِلَّ من -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -هم أعلم الناس برسول اّلِلَّ 
صلى  -ذلك مبشاهدُتم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم املعربين عن ذلك بعد رسول اّلِلَّ 

: و -اّلِلَّ عليه وسلم بني أظهران   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -رسول اّلِلَّ ، وقال جابر بن عبد اّلِلَّ
عليه ينزل القرآن وهو يعرف أتويله، وما عمل به من شيء عملنا، فقال قوم: بل نستعمل  

، ومل يقبلوا أخبار أصحابه، - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-الظاهر. وتركوا االستدالل برسول اّلِلَّ 
  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-سول اّلِلَّ  وقال ابن عباس للخوارج: أتيتكم من عند أصحاب ر 
وصهره، وعليهم    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -املهاجرين واألنصار، ومن عند ابن عم رسول اّلِلَّ  

 .1نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. وذكر َتام الكتاب بطوله 
يف القرآن أخذان به. ففي القرآن  روى امليموِن عنه: ملا قيل له: ها هنا قوم يقولون: ما كان و 

َلُه   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -حترمي اْلمر األهلية؟ ! والنيب  يقول: "َأاَل َإِن َ ُأوتَيُت الَكَتاَب َوَمثـح
 ؟ ! . 2َمَعُه" وما علمهم مبا أويت

 قال أْحد يف رواية حنبل وغريه: السنة مفسرة للقرآن، ومبينة له. و 
أشرس: إذا كان اْلديث صحيًحا معه ظاهر القرآن، وحديثان   وقال أْحد يف رواية حممد بن

 .3جمردان يف ضد ذلك، فاْلديثان أحب إيلَّ إذا صحا
 . 4قال أبو اْلارث: قال أْحد: السنة تفسر القرآن وتبينه، والسنة تعرف الكتابو 
َدمَيَها َعَليحَه َواطَ َراَح الحَكَتاَب، َبلح  َإنَّ َقَضاَء السُّنََّة َعَلى الحَكَتاَب قال الشاطيب:  و  لَيحَس مبَعحىَن تـَقح

َسرَي َوالشَّ  رحَح َلَمَعاِن  َإنَّ َذَلَك الحُمَعربََّ يف السُّنََّة ُهَو الحُمَراُد يف الحَكَتاَب؛ َفَكَأنَّ السُّنََّة مبَنحزََلَة التـَّفح
َ لَلنَّاَس َما نـُزَ َل َإلَيحَهمح{ َأحح  لُُه: }لَتـَُبنيَ  ، فََإَذا َحَصَل بـََياُن   5َكاَم الحَكَتاَب، َوَدلَّ َعَلى َذَلَك قـَوح
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َلَه تـََعاىَل: }َوالسَّاَرُق َوالسَّارََقُة فَاقحطَُعوا أَيحَديـَُهَما{ ُروَق   1قـَوح أبََنَّ الحَقطحَع َمَن الحُكوَع، َوَأنَّ الحَمسح
يََة، اَل َأنح نـَُقوَل: َإنَّ السُّنَّةَ  ثـَُر َمنح َحرحَز َمثحَلَه؛ َفَذَلَك ُهَو الحَمعحىَن الحُمَراُد َمَن اآلح   َنَصاٌب فََأكح

َكاَم ُدوَن الحَكَتاَب، َكَما َإَذا َبنيََّ لنا م َحح َمعحىَن آيٍَة َأوح  الك أو غريه من املفسرينأَثـحبَـَتتح َهَذَه األح
َر الحُفََلِن َ ُدو  َل الحُمَفسَ  َتَضاُه؛ َفََل َيَصحُّ لََنا َأنح نـَُقوَل: َإانَّ َعَملحَنا َبَقوح َن َأنح  َحَديٍث فـََعَملحَنا مبُقح

َل َرُسوَلَه, َعَليحَه الصَََّلُة وَ  َل اّلِلََّ َأوح قـَوح  السَََّلُم.نـَُقوَل َعَملحَنا َبَقوح
َن السُّنََّة قَاَضَيًة َعَلى الكتا ب أهنا  َوَهَكَذا َسائَُر َما بـَيـَّنَـتحُه السُّنَُّة َمنح َكَتاَب اّلِلََّ تـََعاىَل، َفَمعحىَن َكوح

َا ُمَقدَّمَ  َتَماَلَه، َوَقدح بـَيـََّنَت الحَمقحُصوَد َمنحُه اَل َأهنَّ َاَلَه َواحح  .2ٌة َعَليحهَ مبينة له؛ فَل يتوقف َمَع َإمجح
قلت: فمن قال أبن السنة تقضي على الكتاب أو أن القرآن أحوج إىل السنة ، فمن هذا  
املعىن الذي ذكره الشاطيب قال ، وال يصح غري ذلك ، إذ ظاهر الكلمة يوحي برفع السنة  
على القرآن وهذا قطًعا غري مقصود ، وألن الظاهر يوحي بذلك تورَّع أْحد عن قوله ، دون  

 رد على من قاله. ال
 أقسام:  -وسلمصلى اّلِلَّ عليه -البيان من النيب  القيم: قال ابن 

 أحدها: بياُن نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد َأنح كان خفًيا. 
الثاِن: بيان معناه وتفسريه ملن احتاج إىل ذلك كما بنيَّ أن الظلم املذكور يف قوله: }َوملَح 

هو الشرُك، وَأنَّ اْلساَب اليسري هو الَعرُض، وأن اخليط األبيض   3َإميَاهَنُمح َبظُلحٍم{ يـَلحَبُسوا 
واألسود مها بياُض النَّهار وسواد الليل، وأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى هو  

غرهبا وكما  أنَّه طلوُع الشمس من م 4قوله: }َأوح أيَحيتَ بـَعحُض آاَيَت رَبَ َك{  جربيل، كما َفسَّر
ُ   أبهنا النَّخلة، 5فسر قوله: }َمَثًَل َكَلَمًة طَيَ َبًة َكَشَجَرٍة طَيَ َبٍة{ وكما فسَّر قوله: }يـُثـَبَ ُت اّلِلَّ
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َخَرَة{ نـحَيا َويف اآلح ََياَة الدُّ َل الثَّاَبَت يف اْلح أنَّ ذلك يف القرب حني ُيسأل َمنح  1الََّذيَن آَمُنوا َِبلحَقوح
ك، وكما فسَّر الرعد أبنه ملك من املَلئكة موكَّل ِبلسحاب، وكما فسَّر اختاذ  ربك وما دين

الكتاب أحبارهم ورُهباهنم أرِبًِب من دون اّلِلَّ أبنَّ ذلك ِبستحَلل ما أحلوه هلم من  أهل
اْلََرام وحترمي ما َحرَّموه عليهم من اَْلََلل، وكما فسر القوة اليت أمر اّلِلَّ أن نعدها ألعدائه 

أبنه ما ُُيزى به الَعبُد يف الدنيا من اهلَمَ    2لر مي، وكما فسر قوله: }َمنح يـَعحَملح ُسوًءا ُُيحَز َبَه{ِب
والنَّصَب واخلوف والألواء، وكما فسر الزايدة أبهنا النَّظر إىل وجَه اّلِلَّ الكرمي، وكما فسَّر  

َتَجبح لَ  وكما فسر إدِبر   أبنه العبادة،  3ُكمح{الدعاء يف قوله: }َوقَاَل رَبُُّكُم ادحُعوِن َأسح
 النجوم أبنه الركعتان قبل الفجر، وأدِبر السجود ِبلركعتني بعد املغرب، ونظائر ذلك. 

 الثالث: بيانه ِبلفعل كما بنيَّ أوقات الصَلة للسائل بفعله.
ا سئل  الرابع: بيان ما ُسئل عنه من األحكام اليت ليست يف القرآن فينزل القرآن ببياهنا، كم

 عن َقذحف الزوجة فجاء القرآن ِبللَ عان ونظائره. 
اخلامس: بيان ما سئل عنه ِبلوحي وإن مل يكن قرآاًن، كما سئل عن رجل أحرم يف ُجبَ ة بعدما 

 . ويغسل أثر اخللوق   تضم خ ِبخلَُلوق، فجاء الوحي أبن ينزع عنه اجلبَّة
سؤال، كما حرَّم عليهم ْلوُم اْلمر، واملُتعة،  السادس: بيانه لألحكام ِبلسنة ابتداًء من غري 

 وَصيحَد املدينة ، ونكاح املرأة على َعم تها وخالتها ، وأمثال ذلك. 
 السابع: بيانُه لألم ة جواز الشيء بفعله هو له وعدم هنيهم عن التأسَ ي به.

 ه. الثامن: بيانه جواز الشيء ِبقراره هلم على فعله وهو يشاهده أو يعحلمهم يفعلون
 التاسع: بيانه إِبحة الشيء عفًوا ِبلسكوت عن حترميه وإن مل أيذن فيه نطًقا.
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العاشر: أن َيَكم القرآُن ِبُياب شيء أو حترميه أو إِبحته، ويكون لذلك اْلكم شروط  
سبحانه وتعاىل على رسوله  وموانع وقيود وأوقات خمصوصة وأحوال وأوصاف، فيحيل الربُّ 

فاَْللُّ موقوٌف على شروط النكاح   1}َوُأَحلَّ َلُكمح َما َورَاَء َذَلُكمح{  يف بياهنا كقوله تعاىل: 
وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهليََّة احملل، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك ُكلَ ه مل يكن شيء 

 منه زائًدا على النص فيكون نسًخا له، وإن كان رفًعا لظاهر إطَلقه.
 . 2زائد على القرآن، هذا سبيُله سواٌء بسواء -ليه وسلمصلى اّلِلَّ ع-فهكذا كل حكم منه 

ذَكَر حترمَي َمن هو َحراٌم َبكلَ    وهذا الذي ذكره ابن القيم سبقه إليه الشافعي حيث قال:
حاٍل، مثل: األُمَ  والَبنحت واألخحت والَعمَّة وبَناَت األخ وبنات األخحت، وذَكَر َمن َحرََّم بكل  

َنُه وكان أصحُل كلَ  واحٍد منهما ُمباًحا حال من  َع بـَيـح النََّسب والرَّضاَع، وذكر َمن َحرَّم َمن اجلَمح
 .على االنحَفراَد، قال: »وُأَحلَّ َلُكمح ما وراَء َذَلُكمح«، يعين: ِبْلال اليت أحلَّها َبه

 به، ال أن  واَحَدًة َمن النَّساَء  أالَ َترى أن  قوله: »وُأَحلَّ َلُكمح ما وراَء َذَلُكمح« مبعىن: ما أَحلَّ 
َ، وال غرُي   َتنيح َ ُأخح َحَلٌل َبغرَي َنكاٍح َيَصحُّ، وال أنه ُيوز َنكاُح خاَمَسٍة على أرحبٍع، وال مَجحٌع َبنيح

  .3ذَلك مم ا هَنى عنه 
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 تعظيم السنن واْلث على التمسك هبا
ٍرو , قَاَل:  قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح رََغَب َعنح ُسنَّيَت  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعمح

 «1فـََليحَس َمينَ  
َرَة َوَذحَبح و  َمح ُتُم اجلح َطَّاَب: َإَذا رََميـح ُتمح  َعنح َساملََ بحَن َعبحَد اّلِلََّ , َعنح أَبَيَه , قَاَل: قَاَل ُعَمُر بحُن اخلح

ُتمح , فـََقدح حَ  :  َوَحَلقح ٍء ُحر ََم َعَليحُكمح َإالَّ النَ َساُء َوالطَ يُب قَاَل َساملُ بحُن َعبحَد اّلِلََّ لَّ َلُكمح ُكلُّ َشيح
َرَم َوَْلَلَ َه بَـ  عحَد َما  فـََقاَلتح َعاَئَشُة: »َأاَن طَيـَّبحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َْلََرَمَه َحنَي َأحح

رَ  َمح  . َة قـَبحَل َأنح يـَُزوَر« قَاَل َساملٌ: َوُسنَُّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَحقُّ َأنح تـُتـََّبعَ رََمى اجلح
َللحَت النَّاَس قَاَل: »َوَما َذاو  َك  َعَن ابحَن َأيب ُمَليحَكَة , َأنَّ ُعرحَوَة بحَن الزَُّبريحَ , قَاَل اَلبحَن َعبَّاٍس: َأضح

َرٌة , فـََقاَل: »َأَواَل َتسح  َر , َولَيحَستح َفيَهنَّ ُعمح َرَة يف َهُؤاَلَء الحَعشح َأُل  اَي ُعَريَُّة؟« قَاَل: أتَحُمُر َِبلحُعمح
َعََل َذَلَك , فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: »َهَذا   ٍر َوُعَمُر ملَح يـَفح أُمََّك َعنح َذَلَك؟« فـََقاَل ُعرحَوُة: فََإنَّ َأَِب َبكح

َلَكُكمح ا ُثُكمح َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه    - َواّلِلََّ  -لََّذي َأهح ُبُكمح , َإِن َ ُأَحدَ  َما َأَرى َإالَّ َسيـَُعذَ 
ٍر َوُعَمَر« فـََقاَل: ُعرحَوُة: مُهَا َواّلِلََّ َكااَن َأعحَلَم َبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ  َصلَّى هللاُ   َوَسلََّم , َوجتََيُئوِن أبََيب َبكح

َبَع هَلَا َمنحكَ   .َعَليحَه َوَسلََّم , َواتـح
َبَغي َأنح يـَُقلََّد َأحَ   ٍر َوُعَمُر َعَلى َما َوَصَفُهَما َبَه ُعرحَوُة َإالَّ أَنَُّه اَل يـَنـح ٌد يف  قـُلحُت: َقدح َكاَن أَبُو َبكح

 . يحَه َوَسلَّمَ تـَرحَك َما ثـَبَـَتتح َبَه ُسنَُّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعلَ 
َإىَل   َعنح َسَلَمَة: رَُجٌل َمنح َوَلَد َأيب َسَلَمَة َعنح أُمَ  َسَلَمَة , " َأنَّ الزَُّبريحَ بحَن الحَعوَّاَم , َخاَصَم رَُجًَل 

َبريحَ , فـََقاَل الرَُّجُل:  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقَضى النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم لَلزُّ 
َمُنوَن َحىتَّ َُيَكَ مُ  ُ تـََعاىَل: }َفََل َورَبَ َك اَل يـُؤح َتَه , فَأَنـحَزَل اّلِلَّ َا َقَضى َلُه أَلَنَُّه ابحُن َعمَّ وَك َفيَما  َإمنَّ

نَـُهمح ُثَّ اَل ُيََُدوا يف أَنـحُفَسَهمح َحَرًجا ممَّا َقَضيحَت َوُيَسلَ ُموا َليًما{ َشَجَر بـَيـح  2َتسح
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َم الحَقَياَمَة: مبَا أَ  َء , فـَيـَُقاُل يل يـَوح َثـَُر: أُفحيَت َِبلشَّيح َثـَُر؟ األح ُروَن َما األح تَـيحَت  قَاَل أَبُو َْححَزَة: " َتدح فـح
َعحَمَش , فـَيـَُقاُل:  َتى َِبألح َعحَمُش , فـَيـُؤح رَبِن األح َتُه هَبََذا؟ فـَُيَحيُل َعَلى  َكَذا وََكَذا؟ فََأُقوُل: َأخح ثـح َحدَّ
تَـَهاُه "  َتَهَي َإىَل ُمنـح  َإبـحَراَهيَم , َوَيَُيُل َإبـحَراَهيُم َعَلى َعلحَقَمَة , َحىتَّ يـَنـح

 فـَُهَو  قَاَل نـَُعيحَم بحَن َْحَّاٍد: »َمنح تـََرَك َحَديثًا َمعحُروفًا فـََلمح يـَعحَملح َبَه , َوَأرَاَد َلُه َعلًَّة َأنح َيطحَرَحهُ و 
َتدٌَع«  .ُمبـح

: »اَي َأَِب حُمَمٍَّد , َإَذا بـََلَغَك َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّ و  َوحزَاَعيُّ َ : قَاَل يل األح َُسنيح ى هللاُ  قَاَل خَمحَلُد بحُن اْلح
َُه , فََإنَّ حُمَمَّدً  َُه , َواَل تـَُقوَلنَّ َغريح َا َكاَن ُمبَـلَ ًغا َعنح رَبَ َه«َعَليحَه َوَسلََّم َحَديٌث َفََل َتظُنَّنَّ َغريح  ا َإمنَّ

َمحَر ااَلت ََباُع« و  َياُن: »َمََلُك األح  قَاَل ُسفح
َل : َريحيبُّ َداُوَد اخلحُ  اّلِلََّ بحنُ  َعبحدُ  قَالَ و  َم ملَح يَزَيُدوا يف الحُوُضوَء َعَلى َغسح »َواّلِلََّ َلوح بـََلَغَنا َأنَّ الحَقوح

َر  .زَدحاَن َعَليحَه«َأظحَفارََهمح , َلَما  يَن ااَلت ََباعُ قَاَل أَبُو َبكح ََة: يُرَيُد َأنَّ الدَ   .بحُن ُخَزميح
أََلٍة , فـََقاَل: يـُرحَوى   بحنَ  الرَّبَيعَ عن و  عحُت الشَّاَفَعيَّ , َوَسأََلُه , رَُجٌل َعنح َمسح ُسَليحَماَن , قَاَل: مسََ

تـَُقوُل َبَه؟  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل َلُه السَّاَئُل: اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ  َفيَها َكَذا وََكَذا َعَن النَّيبَ  َصلَّى
َإَذا  فـََرأَيحُت الشَّاَفَعيَّ َأرحَعَد َوانـحتَـَقَص , فـََقاَل: »اَي َهَذا , َأيُّ َأرحٍض تَُقلُّيَن , َوَأيُّ مَسَاٍء ُتَظلُّيَن , 

َع َوالحَبَصَر َرَويحُت َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ  , نـََعمح   َعَليحَه َوَسلََّم َحَديثًا فـََلمح َأُقلح َبَه؟ نـََعمح َعَلى السَّمح
َع َوالحَبَصَر«   َعَلى السَّمح

عحُت الشَّاَفَعيَّ , َوَقدح َرَوى َحَديثًا , فـََقاَل َلُه بـَعحُض َمنح َحَضَر: أتَحُخُذ  َوقَاَل  الرَّبَيُع , قَاَل: مسََ
  هَبََذا؟ فـََقاَل: »َإَذا َرَويحُت َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحَديثًا َصَحيًحا فـََلمح آُخذح َبَه فََأانَ 

َلَي َقدح َذَهَب«  َهدُُكمح َأنَّ َعقح  . -َوَمدَّ َيَديحَه  -ُأشح
َُتح يف َكَتا وقال:  عحُت الشَّاَفَعيَّ , يـَُقوُل: »َإَذا َوَجدح يب َخََلَف َسَنَة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  مسََ

 . َوَسلََّم , فـَُقوُلوا َبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَدُعوا َما قـُلحُت«
ُنَـيحدُ  قَالَ و  تَـَفى أَثـَرَ اجلح َلحَق َإالَّ َمَن اقـح ُدوَدٌة َعَلى اخلح الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَليحَه   : »الطُُّرُق ُكلََّها َمسح

ُتوَحٌة َعَليحَه« َاَت ُكلََّها َمفح  .1َوَسلََّم , َواتّـََبَع ُسنـََّتُه َوَلزََم َطرَيَقَتُه , فََإنَّ طُُرَق اخلحَريح
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إال  إىل َحَديٍث َعنحُه يـَنحَسُخ َحَديَثُه الََّذي   -  ملسو هيلع هللا ىلص -قاَل الش اَفَعيُّ: ال َيََلُّ َخَلُف َرُسوَل اّلِلََّ و 
َلمٍ 1.  خاَلَفُه إلَيحَه، أوح َيُكوُن أثـحَبَت َمنُه.. وَخَلُف السُّنََّة َضيَ ٌق َعلى ُكلَ  ُمسح

َتَهَي إىل َرُسوَل اّلِلََّ وقال ُسوَل  فـَُهَو اثَبٌت َعنح رَ  -  ملسو هيلع هللا ىلص -: إذا َحدََّث الثَ َقُة َعنح الثَ َقَة َحىت  يـَنـح
ُُك َلَرُسوَل اّلِلََّ َحَديثًا أَبًدا إال  َحَديثًا ُوَجَد َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َحَديٌث خُياَلُفُه،   - ملسو هيلع هللا ىلص - اّلِلََّ  وال َنرتح

تَـَلَفتح األ هاَن: أَحُدمُها أنح َيُكوَن هَبا انَسٌخ وَمنُسوٌخ   حاَديثُ وإذا اخح َتَلُف َفيها وجح َعنحُه فااَلخح
َهُب إىل  فـَنَـعحَمَل َِبلن ا َُك املَنُسوَخ، واآلَخُر أنح خَتحَتَلَف، وال َدالَلَة َعلى أيُّها الن اَسُخ فـََنذح َسَخ وَنرتح

َ فَإنح َتكافَأَت َذَهبحت  َ َبَكتاَب اّلِلََّ وُسنََّة نََبيَ َه َفيما َسوى ما  إىل أثـحَبَت الرَ وايـََتنيح َبَه اْلََديَثنيح أشح
تَـَلَف َفيَه اْلََديثاَن مَ  تَـَلفا َعنح النَّيبَ  اخح أنح يُوَجَد َفيَهما   -   ملسو هيلع هللا ىلص -ن ُسنََّتَه وال يـَعحُدو َحَديثاَن اخح

ُُه مم ا َيُدلُّ َعلى األثـحَبَت َمن الرَ وايََة عَ  فَإذا كاَن اْلََديُث َعنح   -  ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوَل اّلِلََّ  نح َهذا أوح َغريح
َحَديٌث   - ملسو هيلع هللا ىلص  -رحوى َعمَّنح ُدوَن َرُسوَل اّلِلََّ ال خُماَلَف َلُه َعنحُه، وكاَن يُـ  - ملسو هيلع هللا ىلص - َرُسوَل اّلِلََّ 

َسَه، وإنح كاَن يـُرحوى  -  ملسو هيلع هللا ىلص -يُواَفُقُه ملَح يََزدحُه قـُوًَّة، وَحَديُث النَّيبَ   تَـغحٍن بَنَـفح ُدوَن   َعمَّنح ُمسح
وحىل أنح يـُؤحَخَذ َبَه، وَلوح  َرُسوَل اّلِلََّ َحَديٌث خُياَلُفُه ملَح ألحَتَفتح إىل ما خاَلَفُه وَحَديُث َرُسوَل اّلِلََّ أ

 .َعَلَم َمن َروى َخَلَف ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ  - ملسو هيلع هللا ىلص - ُسنـََّتُه اتّـَبَـَعها إنح شاَء اّلِلَُّ 2.
 
 
 
 

 ترك خماطبة من عارض السنة
َه َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُمَغفٍَّل , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َعنح  ُخَزاَعيَ  بحَن َزاَيٍد , َعنح َجدَ 

 َ َقأُ الحَعنيح َسرُ َوَسلََّم: »اَل خَتحَذُفوا فََإنَُّه اَل ُيَصاُد َبَه الصَّيحُد , َواَل يـَنحَكأُ َبَه الحَعُدوُّ َوَلَكنح يـَفح  َوَيكح
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ُثَك َعنح َرُسوَل اّلِلََّ   َه: ُسبحَحاَن اّلِلََّ , َما َهَذا؟ فـََقاَل: ُأَحدَ  السَ نَّ« , فـََقاَل رَُجٌل َمنح َبيَن َعمَ 
 .1َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوتـَُقوُل َما َهَذا َوَما َهَذا؟ َواّلِلََّ اَل ُأَكلَ ُمَك َمنح رَأحَسي 

َبَغي هَلَا َأنح   َعبحُد الرَّْححَنَ  قَالَ و  بحُن َأيب الزَ اَنَد , َعنح أَبَيَه , قَاَل: " َإنَّ السَُّنَن اَل خُتَاَصُم , َواَل يـَنـح
ٌم َإالَّ انـحتَـَقُلوا َمنح َديٍن َإىَل دَ  َبَع َِبلرَّأحَي َوالتـَّفحَكرَي , َوَلوح فـََعَل النَّاُس َذَلَك ملَح مَيحَض يـَوح يٍن ,  تـَتـح

بَ  َوَلَكنَّهُ  َري َإنَّ السَُّنَن  َغي لَلسَُّنَن َأنح تـُلحَزَم َويـَُتَمسََّك يـَنـح هَبَا َعَلى َما َواَفَق الرَّأحَي َأوح َخاَلَفُه َوَلَعمح
َلُمو  َقَ  لََتأحيت َكَثريًا َعَلى َخََلَف الرَّأحَي , َوجُمَانـََبَتَه َخََلفًا بََعيًدا , َفَما ُيََُد الحُمسح َن بُدًّا  َوُوُجوَه اْلح
يَن َفَكفَُّهمح َعَن الرَّأحَي , وَ  ُل الحَعلحَم َوالدَ  ُمح  َمَن ات ََباَعَها َوااَلنحَقَياَد هَلَا , َوَلَمثحَل َذَلَك َورََع َأهح َدهلَّ

َقُّ َعَلى َخََلَفَه يف ُوُجوٍه َغريحَ َواَحَدةٍ  طحَع َأَصاَبَع  َمنح َذَلَك: َأنَّ قَ  َعَلى َغوحرََه َوَغوحرَتََه , َإنَُّه أيَحيت اْلح
الحَيَد َمثحُل َقطحَع الحَيَد َمَن الحَمنحَكَب , َأيُّ َذَلَك ُأَصيَب َفَفيَه َستَُّة أَلحٍف َوَمنح َذَلَك: َأنَّ َقطحَع  
َل َمَن الحَوَرَك , َأيُّ َذَلَك ُأَصيَب َفَفيَه َستَُّة أَلحٍف وَ  َل يف َقلََّة َضَررََها َمثحُل َقطحَع الر َجح َمنح  الر َجح
َ يف َقلََّة َضَرَرمَهَا , َأيَّ  ُُذَننيح َراَف األح َ َإَذا فَُقئَـَتا َمثحُل َما يف َقطحَع َأشح َننيح  َذَلَك  َذَلَك: َأنَّ يفَ الحَعيـح
َ َماَئَة َدي َ َصَغريََتنيح َ ُمَوضََّحَتنيح َناٍر , َوَما ُأَصيَب َفَفيَه اثـحَنا َعَشَر أَلحًفا َوَمنح َذَلَك: َأنَّ يفَ َشجََّتنيح

َرى , َكاَن َأعحَظَم لَلحُجرحَح   ُخح َدامُهَا َإىَل األح نَـُهَما َحىتَّ تـَُقاَم َإحح نَـُهَما َصَحيٌح فََإنح ُجرََح َما بـَيـح بـَيـح
َاَئَض تـُقحضَ  ى الصَ َياَم  َبَكَثرٍي , َوملَح َيُكنح َفيَها َحيَنَئٍذ َإالَّ مَخحُسوَن َديَنارًا َوَمنح َذَلَك َأنَّ الحَمرحَأَة اْلح

يًعا , َيُكوُن َلُه اثـحَنا َعَشَر أَلحًفا ,   َواَل تـَقحَضي الصَََّلَة َوَمنح َذَلَك رَُجََلَن ُقَطَعتح ُأُذاَن َأَحَدمَهَا مجََ
ُسهُ  ََلُه , َوَذَهَبتح نـَفح َناُه َوَيَداُه َورَجح َخُر َفَذَهَبتح ُأُذاَنُه َوَعيـح َنا َعَشَر أَلحًفا ,  لَيحَس َلُه َإالَّ اثـح  َوقَُتَل اآلح

َلُموَن بُدًّ  َباَه َهَذا َغريحَ َواَحَدٍة فـََهلح َوَجَد الحُمسح َراَف ُأُذنـَيحَه يف َأشح ا َمنح َمثحُل الََّذي ملَح ُيَصبح َإالَّ َأشح
َتَقيُم َعَلى الرَّأحَي َأوح خَيحُرُج يف التـَّفحَكرَي؟ وَ  َلَكنَّ السَُّنَن َمَن ُلُزوَم َهَذا؟ َوَأيُّ َهَذَه الحُوُجوَه َيسح

ََلُم , َوَأيُّ قَـ  يَن َوَقَياُمُه الََّذي ُبيَنَ َعَليحَه اإلحَسح ُ َهَي َمََلُك الدَ  ََلَم , حبَيحُث َجَعَلَها اّلِلَّ ٍل  اإلحَسح وح
َسُم َوَأعحَظُم َخَطًرا ممَّا قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َحجََّة ا لحَوَداَع َحنَي َخَطَب  َأجح

ُتمح َبَه , فـََلنح َتَضلُّوا أََبًدا , َأمحرً  ُت َفيُكمح أَيُـَّها النَّاُس , َما َإَن اعحَتَصمح ا  النَّاَس فـََقاَل: َوَقدح تـَرَكح
نَـَنا: َكَتاَب اّلِلََّ , َوُسنََّة نََبيَ َه فـََقَرَن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   نَـُهَما , َواميحُ اّلِلََّ َإنَّ ُكنَّا  بـَيـح بـَيـح
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َل الحَفقحَه َوالثَ َقَة , َونـَتَـَعلَُّمَها َشَبيًها بَتَـعحَليَمَنا آَي الحُقرحآَن , َوَما بَ  رََح َمنح لَنَـلحَتَقُط السَُّنَن َمنح َأهح
َل الحَفضحَل َوالحَفقحَه َمنح َخَياَر النَّاَس يََعيُبونَ  َنا َمنح َأهح َذ َِبلرَّأحَي   َأدحرَكح َخح ََدَل َوالتـَّنحَقيَب َواألح َل اجلح َأهح

َذي ُرونـََنا ُمَقارَبـَتَـُهمح َأَشدَّ التَّحح نـََنا َعنح َلَقائََهمح َوجُمَاَلَسَتَهمح , َوَُيَذَ  َهوح َر , َوخُيحرَبُونـََنا  َأَشدَّ الحَعيحَب , َويـَنـح
ُل َضََلٍل َوحَتحرَيٍف , بََتأحَويَل كَ  ُمح َأهح َتاَب اّلِلََّ َوُسَنَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَما َأهنَّ

َث عَ  َن تـُُويفَ َ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َحىتَّ َكرََه الحَمَساَئَل َواَنَحَيَة التـَّنحَقيَب َوالحَبحح
َر َعنح َذَلَك َوَحذَّرَُه الح  ُُموَر َوزَجح َلَه َصلَّى هللاُ َعَليحَه  األح َطٍن َحىتَّ َكاَن َمنح قـَوح َلَمنَي يف َغريحَ َموح ُمسح

َلَك الََّذيَن َمنح قـَبحَلُكمح ُسَؤاهُلُمح   َوَسلََّم َكَراَهَيَة َذَلَك َأنح قَالَ  َا َأهح ُتُكمح , فََإمنَّ : َذُروِن َما تـَرَكح
َتََلفـُُهمح َعَلى أَنحَبَيائََهمح , فََإذَ  ا َمنحُه  َواخح ٍء َبَه فَأَتـَوح َتَنُبوُه , َوَإَذا َأَمرحُتُكمح َبَشيح ٍء فَاجح ُتُكمح َعنح َشيح ا هَنَيـح

َتطَعحُتمح فََأيُّ َأمحٍر َأُكفُّ َلَمنح يـَعحَقُل َعَن التـَّنحَقيَب َمنح َهَذا؟  َم َقيَل هَلُمح   َما اسح ُلَغ النَّاُس يـَوح َوملَح يـَبـح
ُل َمَن الحكَ  ُل َهَذا الحَقوح َم , َوَهلح َهَلَك َأهح ُُموَر ُجزحًءا َمنح َماَئَة ُجزحٍء ممَّا بـََلُغوا الحيَـوح َف َعَن األح شح

ٍم َعَلى  ََدَل , َوالتـَّفحَكرَي يف َديَنَهمح , فـَُهمح ُكلَّ يـَوح َذَهمح َِبجلح َقَّ َإالَّ أبََخح َواَء َوَخاَلُفوا اْلح َهح َديَن  األح
َهٍة َجَديَدةٍ  َكرُي َإىَل  َضََلٍل َوُشبـح ََدُل َوالتـَّفح  اَل يَُقيُموَن َعَلى َديٍن , َوَإنَّ َأعحَجبَـُهمح َإالَّ نـََقَلُهُم اجلح

ُهُم الشَّكَّ , َوَأَخذُ  ََدَل َلَقطَُعوا َعنـح َلَمنَي َوتـَرَُكوا اجلح وا  َديٍن َسَواُه , َوَلوح َلزَُموا السَُّنَن َوَأمحَر الحُمسح
َمحَر الََّذي َحضَّهُ  مح َعَليحَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَرَضَيُه هَلُمح , َوَلَكنـَُّهمح َتَكلَُّفوا َما َِبألح

نـََتُه َوَْحَُلوا َعَلى ُعُقوهلََمح َمَن النََّظَر يف َأمحَر اّلِلََّ َما َقُصَرتح َعنحُه ُعُقوهُلُمح , َوحَ  قٌّ هَلَا َأنَّ  َقدح ُكُفًوا ُمؤح
ُ الحَعَباَد َمَن الحَعلحَم يف َقلَّتَ تَـ  َه َوزََهاَدتََه قحُصَر َعنحُه َوحَتحَسَر ُدونَُه , فـَُهَناَلَك تـََورَُّطوا َوأَيحَن َما َأعحَطى اّلِلَّ

أَُلوَنَك َعَن الرُّوَح ُقَل الرُّوُح َمنح َأمحَر َريبَ  َوَما أُ  ُ تـََعاىَل: }َوَيسح وتَيُتمح َمَن الحَعلحَم  ممَّا تـََناَوُلوا قَاَل اّلِلَّ
ُ تـََعاىَل َما َعريََّ َأوح َغريََّ َهَذَه الحَكَلَمَة َبَه ُموَسى َعَليحَه السَََّلُم , َمنح َأمحَر 1َإالَّ قََليًَل{  , َوَقدح َقصَّ اّلِلَّ

َناُه  َناُه َمنح َلُدانَّ  الرَُّجَل الََّذي َلَقَيُه فـََقاَل: }فـََوَجَدا َعبحًدا َمنح َعَباَداَن آتـَيـح َرْححًَة َمنح َعنحَداَن َوَعلَّمح
ُ تـََعاىَل 2َعلحًما{ َداَر , َما َقدح قَاَل اّلِلَّ   , َفَكاَن َمنحُه يف َخرحَقَه السََّفيَنَة , َوقـَتحَلَه الحُغََلَم , َوبََنائََه اجلَح

َمحَر ُمنحَكًرا اَل تـَعحرَفُُه الحُقُلوُب ,  يف َكَتاَبَه , فَأَنحَكَر ُموَسى َذَلَك َعَليحَه , َوَجاُه َذَلَك  يف ظَاَهَر األح
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ُ َذَلَك َلُموَسى فـََعَرَفُه , وََكَذَلَك َما َجاَء َمنح ُسَنَن  َتَدي َلُه التـَّفحَكرُي , َحىتَّ َكَشَف اّلِلَّ َواَل يـَهح
يَن الَّيَت اَل تـَُواَفُق الرَّأحَي , َواَل َُتح  ََلَم َوَشَراَئَع الدَ  َتَدي هَلَا الحُعُقوُل , َوَلوح َكَشَف لَلنَّاَس َعنح  اإلحَسح

َكَلًة َعَلى َمثحَل َما َجاَء َعَليحَه َأمحُر السََّفيَنَة َوأَ  محُر ُأُصوهَلَا جَلَاَءَت لَلنَّاَس َواَضَحًة بـَيَ َنًة َغريحَ ُمشح
َداَر , فََإنَّ َما َجاَء َبَه حُمَمٌَّد َصلَّ  ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َكالََّذي َجاَء َبَه ُموَسى يـَعحَترَبُ  الحُغََلَم َوَأمحُر اجلَح

َهُل َوَأَضلُّ َوَأَقلُّ َمعحرََفًة حبَقَ  اّلِلََّ َوَحقَ  َرسُ  َبُه بـَعحُضُه بـَعحًضا , َوَمنح َأجح وَلَه  بـَعحُضُه بَبَـعحٍض , َوُيشح
ََلَم َوبـُرحَهانََه ممَّنح قَاَل اَل َأقـح  َشَف  َوبَُنوَر اإلحَسح َلَمنَي َحىتَّ ُيكح َبُل ُسنًَّة َواَل َأمحًرا َمَضى َمنح َأمحَر الحُمسح

ُبُه َوَأعحَرَف ُأُصوَلُه؟ َأوح ملَح يـَُقلح َذَلَك بََلَسانََه , َفَكاَن َعَليحَه رَأحيُُه َوَفعحُلُه , َويـَُقوُل اّلِلَُّ   تـََعاىَل:  يل َغيـح
َمُنوَن َحىتَّ  نَـُهمح ُثَّ اَل ُيََُدوا يف أَنـحُفَسَهمح َحَرًجا ممَّا   }َفََل َورَبَ َك اَل يـُؤح ُموَك َفيَما َشَجَر بـَيـح َُيَكَ 
َليًما{   2 1َقَضيحَت َوُيَسلَ ُموا َتسح

ال يرد ه إال   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-اّلِلَّ  رسولَ  ثواب: حديثُ  بنُ  اْلسنُ  أْحدَ  نقل عنو 
 .3همثلُ 

صلى اّلِلَّ عليه  - اّلِلَّ يقول: من ردَّ حديث رسول اّلِلَّ   قال الفضل بن زايد: مسعت أِب عبد
 . 4فهو على شفا هلكةٍ  -وسلم

اّلِلَّ  صلى -كتاًِب يف طاعة الرسول   -رضي اّلِلَّ عنه-وقد صنَّف اإلمام أْحد قال ابن القيم: 
صلى اّلِلَّ  -اّلِلَّ ردَّ فيه على من احتج بظاهر القرآن يف معارضة سنن رسول  - عليه وسلم
وترك االحتجاج هبا، فقال يف أثناء خطبته: إن اّلِلَّ جل ثناؤه وتقدست أمساؤه  - عليه وسلم

ه بعث حممًدا ِبهلدى ودين اْلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، وأنزل عليه كتاب
اهلدى والنور ملن اتبعه، وجعل رسوَله الدال على ما أراد من ظاهره وِبطنه وخاصَ ه وعامَ ه 
وانسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب؛ فكان رسول اّلِلَّ هو املعربَ  عن كتاب اّلِلَّ الدال  
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ك  على معانيه، َشاَهَده يف ذلك أصحابه الذين ارتضاهم اّلِلَّ لنبيه واصطفاهم له، ونقلوا ذل
، ومبا أراد اّلِلَّ من كتابه  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول اّلِلَّ 

ين عن ذلك بعد رسول اّلِلَّ   صلى اّلِلَّ  -مبشاهدُتم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم املُعربَ 
لقرآن  بني أظهران عليه ينزل ا   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-، قال جابر: ورسول اّلِلَّ - عليه وسلم

يعرف أتويله وما َعَمَل به من شيء عملنا به، ُث ساق اآلايت الدالة على طاعة  وهو
(  131الرسول، فقال جل ثناؤه يف أول آل عمران: }َواتّـَُقوا النَّاَر الَّيَت ُأَعدَّتح لَلحَكاَفرَيَن )

ا فََإنَّ   1َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكمح تـُرحَْحُوَن{ وقال تعاىل: }ُقلح َأَطيُعوا اّلِلََّ َوالرَُّسوَل فََإنح تـََولَّوح
ُموَك َفيَما َشَجَر   2اّلِلََّ اَل َيَُبُّ الحَكاَفرَيَن{ َمُنوَن َحىتَّ َُيَكَ  ، وقال يف النساء: }َفََل َورَبَ َك اَل يـُؤح

َليًما{ نَـُهمح ُثَّ اَل ُيََُدوا يف أَنـحُفَسَهمح َحَرًجا ممَّا َقَضيحَت َوُيَسلَ ُموا َتسح ، وقال: }َوَمنح ُيَطَع اّلِلََّ   3بـَيـح
يَقنَي َوالشَُّهَداَء َوالصَّاْلََنَي  َوالرَُّسوَل فَُأولََئَك َمَع الََّذيَن  ُ َعَليحَهمح َمَن النََّبيَ نَي َوالصَ دَ  أَنـحَعَم اّلِلَّ

( َمنح ُيَطَع  79، وقال: }َوَأرحَسلحَناَك لَلنَّاَس َرُسواًل وََكَفى َِبّلِلََّ َشَهيًدا ) 4َوَحُسَن ُأولََئَك رََفيًقا{
، وقال: }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا  5َوىلَّ َفَما َأرحَسلحَناَك َعَليحَهمح َحَفيظًا{الرَُّسوَل فـََقدح َأطَاَع اّلِلََّ َوَمنح تَـ 

ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ  َمحَر َمنحُكمح فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح َوالرَُّسوَل   َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل األح
َمُنوَن ِبَ  ُتمح تـُؤح َسُن أتَحَويًَل{َإنح ُكنـح َخَر َذَلَك َخريحٌ َوَأحح َم اآلح ، وقال: }َوَمنح ُيَطَع اّلِلََّ   6ّلِلََّ َوالحيَـوح

ُز الحَعَظيُم ) َاُر َخاَلَديَن َفيَها َوَذَلَك الحَفوح َهنح َخلحُه َجنَّاٍت جَتحَري َمنح حَتحَتَها األح ( َوَمنح 13َوَرُسوَلُه يُدح
َخلحُه اَنرًا َخاَلًدا َفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمَهنٌي )يـَعحَص اّلِلََّ َوَرُسوَلُه وَ  ، وقال:   7({14يـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُدح
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ُ َواَل َتُكنح لَلحَخائََننيَ  َ النَّاَس مبَا َأرَاَك اّلِلَّ ُكَم َبنيح َقَ  لََتحح ،   1 َخَصيًما{}َإانَّ أَنـحَزلحَنا َإلَيحَك الحَكَتاَب َِبْلح
َا َعَلى َرُسولََنا  وقال يف املائدة: }وَ  ُتمح فَاعحَلُموا َأمنَّ َذُروا فََإنح تـََولَّيـح َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل َواحح

َ   2الحَبََلُغ الحُمَبنُي{  َنـحَفاُل ّلَِلََّ َوالرَُّسوَل فَاتّـَُقوا اّلِلَّ َنـحَفاَل ُقَل األح أَُلوَنَك َعَن األح ، وقال: }َيسح
َلُحوا َذاَت بَـ  َمَننَي{َوَأصح ُتمح ُمؤح ، وقال: }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا  3يحَنُكمح َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َإنح ُكنـح

َ الحَمرحَء َوقـَلح  َتَجيُبوا ّلَِلََّ َولَلرَُّسوَل َإَذا َدَعاُكمح َلَما َُيحَييُكمح َواعحَلُموا َأنَّ اّلِلََّ ََيُوُل َبنيح َه  َبَه َوأَنَُّه َإلَيح اسح
َهَب َرَُيُكمح َواصحرَبُوا َإنَّ   4حُتحَشُروَن{ َشُلوا َوَتذح ، وقال: }َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َواَل تـََنازَُعوا فـَتَـفح

ُكَم  5اّلِلََّ َمَع الصَّاَبرَيَن{ َمَننَي َإَذا ُدُعوا َإىَل اّلِلََّ َوَرُسوَلَه لََيحح َل الحُمؤح َا َكاَن قـَوح نَـُهمح  ، وقال: }َإمنَّ بـَيـح
َلُحوَن ) عحَنا َوَأطَعحَنا َوُأولََئَك ُهُم الحُمفح َ َويـَتـَّقحَه 51َأنح يـَُقوُلوا مسََ ( َوَمنح ُيَطَع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َوخَيحَش اّلِلَّ

َلَعلَُّكمح  ، وقال: }َوَأَقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل   6فَُأولََئَك ُهُم الحَفائَُزوَن{ 
َا َعَليحَه َما ُْحَ َل َوَعَليحُكمح َما   7تـُرحَْحُوَن{  ا فََإمنَّ ، وقال: }ُقلح َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل فََإنح تـََولَّوح

جَتحَعُلوا ُدَعاَء  وقال: }اَل   8ُْحَ لحُتمح َوَإنح ُتَطيُعوُه َُتحَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوَل َإالَّ الحَبََلُغ الحُمَبنُي{
َنُكمح  َذَر    الرَُّسوَل بـَيـح ُ الََّذيَن يـََتَسلَُّلوَن َمنحُكمح َلَواًذا فـَلحَيحح َكُدَعاَء بـَعحَضُكمح بـَعحًضا َقدح يـَعحَلُم اّلِلَّ

َنٌة َأوح ُيَصيبَـُهمح َعَذاٌب أَلَيٌم{ َمُنوَن   9الََّذيَن خُيَاَلُفوَن َعنح َأمحرََه َأنح ُتَصيبَـُهمح َفتـح َا الحُمؤح ، وقال: }َإمنَّ
َتأحَذنُوُه إَ  َهُبوا َحىتَّ َيسح نَّ الََّذيَن  الََّذيَن آَمُنوا َِبّلِلََّ َوَرُسوَلَه َوَإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأمحٍر َجاَمٍع ملَح َيذح

َمُنوَن َِبّلِلََّ َوَرُسوَلَه فََإَذا اسح  َتأحَذنُوَنَك ُأولََئَك الََّذيَن يـُؤح َتأحَذنُوَك لَبَـعحَض َشأحهَنَمح فَأحَذنح َلَمنح َشئحَت  َيسح
 

 105النساء:   1
 92املائدة:   2
 1األنفال:   3
 24األنفال:   4
 46األنفال:   5
 52،  51النور:   6
 56النور:   7
 54النور:   8

 63النور:   9



108 
 

تَـغحَفرح هَلُُم اّلِلََّ َإنَّ اّلِلََّ َغُفوٌر رََحيٌم{  ُهمح َواسح ، وقال: }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اتّـَُقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا   1َمنـح
ُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح ُيَطَع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه فـََقدح فَاَز  ( ُيصحَلحح َلُكمح َأعحَماَلُكمح َويـَغحَفرح لَ 70قـَوحاًل َسَديًدا )
ُ َوَرُسولُُه َأمحًرا َأنح َيُكوَن هَلُُم   2فـَوحزًا َعَظيًما{  َمَنٍة َإَذا َقَضى اّلِلَّ َمٍن َواَل ُمؤح ، وقال: }َوَما َكاَن َلُمؤح

رَيَُة َمنح َأمحرََهمح َوَمنح يـَعحَص اّلِلََّ َوَرُسوَلُه  وقال: }َلَقدح َكاَن َلُكمح يف   3فـََقدح َضلَّ َضََلاًل ُمَبيًنا{اخلَح
َخَر َوذََكَر اّلِلََّ َكَثريًا{ َم اآلح َوٌة َحَسَنٌة َلَمنح َكاَن يـَرحُجو اّلِلََّ َوالحيَـوح ، وقال: }اَيأَيُـَّها   4َرُسوَل اّلِلََّ ُأسح

، وقال: }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا  5 َواَل تـُبحَطُلوا َأعحَماَلُكمح{الََّذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسولَ 
يٌع َعَليمٌ  َ َيَدَي اّلِلََّ َوَرُسوَلَه َواتّـَُقوا اّلِلََّ َإنَّ اّلِلََّ مسََ ُموا َبنيح {، وكان اْلسن يقول: ال  ( 1) اَل تـَُقدَ 

َت النَّيبَ  َواَل جَتحَهُروا َلُه  تذحبوا قبل ذحبه }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اَل تـَرح  َق َصوح َواَتُكمح فـَوح فـَُعوا َأصح
ُعُروَن ) َر بـَعحَضُكمح لَبَـعحٍض َأنح حَتحَبَط َأعحَماُلُكمح َوأَنـحُتمح اَل َتشح َل َكَجهح ( َإنَّ الََّذيَن يـَُغضُّوَن  2َِبلحَقوح

ٌر َعَظيٌم )َأصحَواَُتُمح َعنحَد َرُسوَل اّلِلََّ ُأولََئَك الََّذيَن امحتَ  ُ قـُُلوهَبُمح لَلتـَّقحَوى هَلُمح َمغحَفَرٌة َوَأجح (  3َحَن اّلِلَّ
ثـَُرُهمح اَل يـَعحَقُلوَن ) ُُجَراَت َأكح ُمح َصرَبُوا َحىتَّ خَتحُرَج  4َإنَّ الََّذيَن يـَُناُدوَنَك َمنح َورَاَء اْلح ( َوَلوح َأهنَّ

ُ َغُفو  ًا هَلُمح َواّلِلَّ َخلحُه َجنَّاٍت جَتحَري   6ٌر رََحيٌم{ َإلَيحَهمح َلَكاَن َخريح ، وقال: }َوَمنح ُيَطَع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه يُدح
بحُه َعَذاًِب أَلَيًما{ َاُر َوَمنح يـَتَـَولَّ يـَُعذَ  َهنح َم َإَذا َهَوى )  7َمنح حَتحَتَها األح ( َما َضلَّ 1، وقال: }َوالنَّجح

ََوى )( َوَما يـَنحَطُق َعنَ 2َصاَحُبُكمح َوَما َغَوى ) ٌي يُوَحى )3 اهلح ( َعلََّمُه َشَديُد  4( َإنح ُهَو َإالَّ َوحح
َ   8الحُقَوى{ ، وقال: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا َواتّـَُقوا اّلِلََّ َإنَّ اّلِلَّ
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َا َعَلى َرُسولََنا الحَبََلُغ   1َشَديُد الحَعَقاَب{ ُتمح فََإمنَّ ، وقال: }َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل فََإنح تـََولَّيـح
ًرا ) 2الحُمَبنُي{ ُ َإلَيحُكمح َذكح َلحَباَب الََّذيَن آَمُنوا َقدح أَنـحَزَل اّلِلَّ (  10، وقال: }فَاتّـَُقوا اّلِلََّ اَيُأويل األح

لُ  رََج الََّذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الصَّاَْلَاَت َمَن الظُُّلَماَت  َرُسواًل يـَتـح و َعَليحُكمح آاَيَت اّلِلََّ ُمبَـيَ َناٍت لَُيخح
ًرا َوَنَذيًرا ) ، وقال: }َإانَّ َأرحَسلحَناكَ  3َإىَل النُّوَر{  َمُنوا َِبّلِلََّ َوَرُسوَلَه َوتـَُعزَ ُروُه 8َشاَهًدا َوُمَبشَ  ( لَتـُؤح

َرًة َوَأَصيًَل{َوتـَُوق َ  ُلوُه َشاَهٌد   4ُروُه َوُتَسبَ ُحوُه ُبكح ، وقال: }َأَفَمنح َكاَن َعَلى بـَيَ َنٍة َمنح رَبَ َه َويـَتـح
قال ابن عباس: هو جربيل، وقاله جماهد : }َوَمنح قـَبحَلَه َكَتاُب ُموَسى َإَماًما َوَرْححًَة  5َمنحُه{

َمُنوَن َبَه َوَمنح َيكح  َقُّ َمنح ُأولََئَك يـُؤح َعُدُه َفََل َتُك يف َمرحيٍَة َمنحُه َإنَُّه اْلح َزاَب فَالنَّاُر َموح َحح ُفرح َبَه َمَن األح
، قال سعيد بن جبري: األحزاب امَللل ، ُث ذكر حديث يعلى بن أمية: طُفحت مع  6رَبَ َك{

عمر، فلما بلغنا الركن الغريَب الذي يلي األسود جررحُت بيده ليستلم، فقال: ما شأنك؟ 
؟ فقلت: بلى، قال:  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فقلت: أال تستلم؟ فقال: أمل تُطف مع النيب 

ركنني الغربيني؟ قال: ال، قال: أليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: بلى،  أفرأيته يستلم هذين ال
قال: فانفذ عنك . قال: وجعل معاوية يستلم األركان كلها، فقال له ابن عباس: ملَ تستلم  

يستلُمهما؟ فقال معاوية: ليس    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-هذين الركنني ومل يكن رسول اّلِلَّ 
َوٌة َحَسَنٌة{ ابن شيء من البيت مهجورًا، فقال ،   7عباس: }ولَقدح َكاَن َلُكمح يف َرُسوَل اّلِلََّ ُأسح

 .فقال معاوية: صدقت

 

 7اْلشر:   1
 12التغابن:   2
 11  -  10الطَلق:   3
 9  -8الفتح: 4
 17هود:   5
 17هود:   6

 21األحزاب:   7



110 
 

ُث ذكر أْحد االحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن وردَّها بذلك، 
كم  وهذا فعل الذين يستمسكون ِبملتشابه يف َردَ  احملكم، فإن مل ُيدوا لفظًا متشاهبًا غري احمل
 يردونه به استخرجوا من احملكم وصًفا متشاهبًا وردوه به، فلهم طريقان يف رد السنن.

أحدمها: ردها ِبملتشابه من القرآن أو من السنن، الثاِن: جعلهم احملكم متشاهبًا ليعطلوا  
 .1داللته
 

 من أتول القرآن وهو جاهل ِبلسنة

ُل الحَبدََع  َربُوا َعَن السُّنََّة َوأتََوَُّلوا الحَكَتاَب َعَلى َغريحَ َما بـَيـََّنَت  قَاَل أَبُو ُعَمَر: »َأهح َأمجحَُع َأضح
ََتَه، َوَقدح ُرَوَي  السُّنَُّة، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا، َونـَُعوُذ َِبّلِلََّ  َمَة بَرْحح َفيَق َوالحَعصح أَلُُه التـَّوح اَلَن َوَنسح ُذح  َمَن اخلح

َها َما«َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَُّ  َذيُر َعنح َذَلَك يف َغريحَ َما أَثٍَر َمنـح   َعَليحَه َوَسلََّم التَّحح

َوُف َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيَت ُمَناَفٌق َعَليُم اللَ َسانَ 2 ُُيَاَدُل   ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ : »َأخح َوقَاَل َصلَّى اّلِلَّ
 َِبلحُقرحآَن«

ُعوَنُكمح َإىَل َكَتاَب اّلِلََّ َوَقدح نـََبُذوُه َورَاَء ُظُهورََهمح و  َواًما َيدح ُعوٍد، قَاَل: »َسَتَجُدوَن َأقـح   َعَن ابحَن َمسح
ُكمح َوالتـََّنطَُّع  ُكمح َوالتـََّبدَُّع َوَإايَّ َوَعَليحُكمح َِبلحَعَتيَق« فـََعَليحُكمح َِبلحَعلحَم َوَإايَّ  

َ: رَُجٌل أتََوََّل الحُقرحآَن َعَلى َغريحَ أتَحَويَلَه   ُعَمُر َرَضَي ا قَالَ و  َا َأَخاُف َعَليحُكمح رَُجَلنيح ُ َعنحُه: " َإمنَّ ّلِلَّ
 َورَُجٌل يـَُناَفُس الحُملحَك َعَلى َأَخيَه " 
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ُ عَ و  َوَة، َعنح رَُجٍل، قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا َعنحَد ُمَعاَويََة َرَضَي اّلِلَّ نحُه فـََقاَل: »َإنَّ  َعنح رََجاَء بحَن َحيـح
َقُه َفيَه فـَيـَُعلَ ُمهُ  َرأُ الحُقرحآَن َفََل يـَفح ََمَة  َأغحَرى الضَََّلَلَة َلَرُجٌل يـَقح الصَّيبَّ َوالحَعبحَد َوالحَمرحَأَة َواألح

َل الحَعلحَم«   فـَُيَجاَدُلوَن َبَه َأهح

َراَن، قَاَل: »َإنَّ َهَذا الحُقرحآَن  و  َلَق يف ُصُدوَر َكَثرٍي َمَن النَّاَس فَالحَتَمُسوا َعنح َميحُموَن بحَن َمهح َقدح َأخح
َتَغي َهَذا الحَعلحَم يـَتََّخُذُه  ََحاَديَث، َوَإنَّ ممَّنح يـَبـح ُهمح  َما َسَواُه َمَن األح نـحَيا َوَمنـح َبَضاَعًة؛ لَيَـلحَتَمَس َبَه الدُّ

ُهمح َمنح يـَتَـعَ  ُُهُم الََّذي يـَتَـَعلَُّمُه لَُيَطيَع اّلِلََّ َفيَه«َمنح يـَتَـَعلَُّمُه لَُيَماَرَي َبَه َوَمنـح .لَُّمُه لَُيَشاَر َإلَيحَه، َوَخريح  

َلَق َعلحُم أتَحوَ   ُ َأعحَلُم، َأيح َأخح َلَق، َواّلِلَّ َلَه: َإنَّ َهَذا الحُقرحآَن َقدح َأخح يَلَه َمنح  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َمعحىَن قـَوح
ُهمح يُوَقُف َعلَ  ََحاَديَث الصَ َحاَح َعنـح ََحاَديَث َعَن السََّلَف الحَعاَلَمنَي َبَه، فََباألح ى  َتََلَوتََه َإالَّ َِبألح

َواءَ 1. َهح ُل األح رَاُء َكَما َصنَـَعتحُه َأهح  َذَلَك اَل مبَا َسوَّلَتحُه النـُُّفوُس َوتـََنازََعتحُه اآلح

يعين:  -فيما كتب به إىل أيب عبد الرحيم اجلوزجاِن: فأما من أتوله على ظاهره  أْحد قالو 
، وال أحد من الصحابة، فهو أتويل  -القرآن أهل البدع؛ ألن اآلية  بَل داللة من رسول اّلِلَّ

قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكًما عاًما، ويكون ظاهرها يف العموم، وإمنا قصدت 
املعرب عن كتاب اّلِلَّ تعاىل وما أراد،    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -لشيء بعينه، ورسول اّلِلَّ  
 . 2ملشاهدُتم األمر، وما أريد بذلك وأصحابه أعلم بذلك منا، 

َرُة لَلتـَّنحزَيَل , َوالحُموَضَحُة َْلُُدوَدَه  قَاَل أَبُو و  ٍم: " السُّنَُّة َهَي الحُمَفسَ  ُعبَـيحٍد الحَقاَسُم بحُن َسَلَّ
ُُدوَد , فـََقاَل: } َ تـََعاىَل أَنـحَزَل يف َكَتاَبَه َحنَي ذََكَر اْلح لزَّانََيُة َوالزَّاِن  اَوَشَرائََعَه , َأاَل تـََرى َأنَّ اّلِلَّ

َلُدو  ًمافَاجح ُهَما َماَئَة َجلحَدٍة{ , َفَجَعَلُه ُحكح َعامًّا يف الظَّاَهَر , َعَلى ُكلَ  َمنح َزاَن ,   ا ُكلَّ َواَحٍد َمنـح
َم , َولَيحَس َهَذا ِبَََلَف الحَكَتاَب ,  ُثَّ َحَكَم َرُسوُل   َ َِبلرَّجح اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , يف الثّـَيَ َبنيح
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َريحَن ُدوَن َغريحَمَهَا وََكَذَلَك َوَلَكنَّ  يََة الحَبكح َا َعىَن َِبآلح َلمَّا ذََكَر  ُه َلمَّا فـََعَل َذَلَك َعَلَم َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل َإمنَّ
يَُة   َ{1 , َفَكاَنَت اآلح ُنـحثـََينيح ُ يف َأوحاَلدَُكمح لَلذََّكَر َمثحُل َحظَ  األح الحَفَراَئَض , فـََقاَل: }يُوَصيُكُم اّلِلَّ
َلُم الحَكاَفَر ,  َواَل  َشاَمَلٌة َلُكلَ  َأَحٍد فـََلمَّا قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: اَل يََرُث الحُمسح

َا  َلَم , ملَح َيُكنح َهَذا ِبَََلَف التـَّنحزَيَل , َوَلَكنح َعَلَم َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل َإمنَّ َعىَن َِبلحُمَوارَثََة  الحَكاَفُر الحُمسح
َ , وََكَذَلَك َلمَّا ذََكَر الحُوُضوَء فـََقاَل: }اَي أَ  َتَلَفنيح َ الحُمخح يَننيح َل الدَ  يَن الحَواَحَد ُدوَن َأهح َل الدَ  يُـَّها  َأهح

ُتمح َإىَل الصَََّلَة فَاغحَسُلوا ُوُجوَهُكمح َوأَيحَدَيُكمح َإىَل الحَمرَ  اَفَق َوامحَسُحوا الََّذيَن آَمُنوا َإَذا ُقمح
  َ ُفَّنيح َ 2{ , ُثَّ َمَسَح َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى اخلح َبُرُءوَسُكمح َوَأرحُجَلُكمح َإىَل الحَكعحَبنيح

َقح  ٍل اأَلرحُجَل , َإَذا َكاَنَت األح َا َعىَن َبُغسح َداُم َِبَديًَة , اَل َخَفاَف َوَأَمَر َبَه , تـََبنيََّ لََنا َأنَّ اّلِلََّ َإمنَّ
َا السُّنَّةُ  َا نـََزَلتح مُجًََل َحىتَّ َفسََّرُتح َها , وََكَذَلَك َشَراَئُع الحُقرحآَن ُكلَُّها , َإمنَّ .َعَليـح  

ثُواَن أبَََحاَديَث  ٍ: اَي َأَِب ُْنَيحٍد , َإنَُّكمح لَُتَحدَ  َراَن بحَن ُحَصنيح َسَن: َأنَّ رَُجًَل , قَاَل َلَعمح ُ  َعَن اْلَح , اّلِلَّ
ثُواَن َِبلحُقرحآَن قَاَل: " الحُقرحآنُ تـََعاىَل َأعحَلُم هَبَا ,  َه , َوَقدح   َواّلِلََّ نـََعمح , َأرَأَيحَت َلوح رَفـَعحَنا َإلَيح َحدَ 

َت يف الحُقرحآَن }َأَقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة{3 , ُثَّ ملَح نـََر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َوَجدح
ُجُد , َكيحَف ُكنَّا نـُعحَطي زََكاَة َأمحَوالََنا  قَاَل:  َوَسلََّم , َكيحَف َسنَّ لََنا , َكيحَف نـَرحَكُع , َكيحَف ُكنَّا َنسح

الرَُّجُل " فََأفحَحَم   

ثـحَنا  و  ٍ قَاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأَِب ُْنَيحٍد , َحدَ  َراَن بحَن ُحَصنيح َنَما حَنحُن َعنحَد َعمح َسَن , قَاَل: بـَيـح َعَن اْلَح
ُتمح تـَعحرَ ُفوَن َما َفيَها , َوَما   َِبلحُقرحآَن , قَاَل: " أَلَيحَس تـَقحَرأُ }َأَقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاةَ  { َأُكنـح

َبلَ  َري َكَم الزََّكاُة يف الحَوَرَق َوالذََّهَب َواإلحَ   رُُكوُعَها َوُسُجوُدَها , َوُحُدوُدَها , َوَما َفيَها؟ َأُكنحَت َتدح
َت َوَوَعيحَت فـَرحَض َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوسَ َوالحبَـَقَر  َناَف الحَماَل؟ َشَهدح لََّم , يف الزََّكاَة  , َوَأصح
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َتيَن قَاَل: َفَما َماَت  يَـيـح ُ َكَما َأحح َياَك اّلِلَّ َتيَن اَي َأَِب ُْنَيحٍد , َأحح يَـيـح َذَلَك َكَذا وََكَذا " قَاَل الرَُّجُل: َأحح
َلَمنيَ  . الرَُّجُل َحىتَّ َكاَن َمنح فـَُقَهاَء الحُمسح  

السُّنََّة , قَاَل: " السُّنَُّة َما َسنَّ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف  ُجَبريحٍ , َعَن  بحنُ  َسَعيدُ  ُسَئلَ وَ 
يَن َما ملَح يـَنحَزلح َبَه َكَتاٌب , فََأمَّا َ يف الحَكَتاَب  الدَ  , َفَذَلَك َأمحُر اّلِلََّ َوَقَضاُؤُه , فـَيـَُقاُل: َهَذا  َما ُبنيَ 

. َوُسنَُّة نََبيَ َه " قـُلحُت: فَالسُّنَُّة َما َشَرَعُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أَلُمََّتَه فـَيَـلحَزُم  َكَتاُب اّلِلََّ 
َلحَق , فـََقاَل تـََعاىَل: }َواتّـَُقوا النَّاَر الَّيَت ُأَعدَّ  تح  ات ََباُعُه َفيَه , أَلَنَّ اّلِلََّ َأوحَجَب طَاَعَتُه َعَلى اخلح

َ َوالرَُّسوَل   1لحَكاَفرَيَن , َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكمح تـُرحَْحُوَن{ لَ  َوقَاَل تـََعاىَل: }َوَمنح ُيَطَع اّلِلَّ
يَقنَي َوالشَُّهَداَء َوالصَّاْلََنَي َوحَ  ُ َعَليحَهمح َمَن النََّبيَ نَي َوالصَ دَ  ُسَن ُأولََئَك  فَُأولََئَك َمَع الََّذيَن أَنـحَعَم اّلِلَّ

َا َعَلى َرُسولََنا   2رََفيًقا{ ُتمح فَاعحَلُموا َأمنَّ َذُروا فََإنح تـََولَّيـح َوقَاَل: }َوَأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل َواحح
رحَسلحَناَك َعَليحَهمح  َوقَاَل: }َمنح ُيَطَع الرَُّسوَل فـََقدح َأطَاَع اّلِلََّ َوَمنح تـََوىلَّ َفَما أَ  3الحَبََلُغ الحُمَبنُي{ 

َ  , َوقَاَل: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما  4َحَفيظًا{ هَنَاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا َواتّـَُقوا اّلِلََّ َإنَّ اّلِلَّ
 .5َشَديُد الحَعَقاَب{

َيَه  و  ُ َعَلى النَّاَس ات ََباَع َوحح : " فـََرَض اّلِلَّ َوُسَنَن َرُسوَلَه , فـََقاَل يف َكَتاَبَه: }َوابـحَعثح  قَاَل الشَّاَفَعيُّ
يَهمح  َمَة َويـُزَكَ  كح ُلو َعَليحَهمح آاَيَتَك َويـَُعلَ ُمُهُم الحَكَتاَب َواْلَح ُهمح يـَتـح َإنََّك أَنحَت الحَعزَيُز   َفيَهمح َرُسواًل َمنـح

ََكيُم{ ُلو َعَليحُكمح آاَيتََنا َويـُزَكَ يُكمح َويـَُعلَ ُمُكُم  : }َكَما َأرحَسلحَنا َفيُكمح َرُسواًل َمنحكُ , َوقَالَ 6اْلح مح يـَتـح
َمَة َويـَُعلَ ُمُكمح َما ملَح َتُكونُوا تـَعحَلُموَن{  كح َمَننَي َإذح  7الحَكَتاَب َواْلَح ُ َعَلى الحُمؤح , َوقَاَل: }َلَقدح َمنَّ اّلِلَّ
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ُلو َعَليحَهمح  َمَة َوَإنح  بـََعَث َفيَهمح َرُسواًل َمنح أَنـحُفَسَهمح يـَتـح كح يَهمح َويـَُعلَ ُمُهُم الحَكَتاَب َواْلَح  آاَيتََه َويـُزَكَ 
, َوقَاَل: }َواذحُكُروا نَعحَمَة اّلِلََّ َعَليحُكمح َوَما أَنـحَزَل َعَليحُكمح َمَن  1َكانُوا َمنح قـَبحُل َلَفي َضََلٍل ُمَبنٍي{
َمَة يََعُظُكمح بََه{ كح َمَة َوَعلََّمَك َما ملَح َوقَاَل اّلِلَُّ  2الحَكَتاَب َواْلَح كح ُ َعَليحَك الحَكَتاَب َواْلَح : }أَنـحَزَل اّلِلَّ

َلى يف بـُُيوَتُكنَّ َمنح آاَيَت  3َتُكنح تـَعحَلُم وََكاَن َفضحُل اّلِلََّ َعَليحَك َعَظيًما{ َوقَاَل: }َواذحُكرحَن َما يـُتـح
َ َكاَن َلَطيًفا َخبَ  َمَة َإنَّ اّلِلَّ كح ُ الحَكَتاَب َوُهَو  4ريًا{ اّلِلََّ َواْلَح : " َفذََكَر اّلِلَّ يََة " قَاَل الشَّاَفَعيُّ اآلح

َمُة ُسنَُّة  كح َل الحَعلحَم َِبلحُقرحآَن يـَُقوُل: اْلَح َمَة , َفَسَمعحُت َمنح َأرحَضى َمنح َأهح كح الحُقرحآُن , َوذََكَر اْلَح
َبُه َما قَاَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم " قَالَ  : »َوَهَذا ُيشح ُ َأعحَلُم  - الشَّاَفَعيُّ أَلَنَّ   - َواّلِلَّ

ُ تـََعاىَل َمنَُّه َعَلى َخلحَقَه بَتَـعحَليَمَهُم الحَكَتاَب َواْلحَ  َمَة , َوذََكَر اّلِلَّ كح بَـَعُه اْلَح َمَة , الحُقرحآَن ذَُكَر َوأَتـح كح
ُ َأعحَلُم  َمُة َها ُهَنا َإالَّ ُسنَُّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,  َأنح يـُقَ  - فـََلمح َُيُزح َواّلِلَّ كح اَل اْلَح

َا َمقحُرونٌَة َمَع َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ«   َوَذَلَك َأهنَّ
َمَة{ كح َلَه تـََعاىَل: }َويـَُعلَ ُمُهُم الحَكَتاَب َواْلَح َسَن , يف قـَوح قَاَل: " الحَكَتاُب: الحُقرحآُن ,   5َعَن اْلَح

َمُة: السُّنَُّة "  كح  َواْلَح
َمَة{6 قَاَل: »الحُقرحآُن َوالسُّنَُّة«.  كح َلى يف بـُُيوَتُكنَّ َمنح آاَيَت اّلِلََّ َواْلَح  َعنح قـََتاَدَة: }َواذحُكرحَن َما يـُتـح

: " َوَقدح َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َعَليحَه َوَسلََّم َمَع َكَتاَب اّلِلََّ , َوَسنَّ َفيَما لَيحَس   قَاَل الشَّاَفَعيُّ
ُ ات ََباَعُه , َوَجَعَل يف ات ََباَعَه طَاَعَتُه , َويف َفيَه َبَعيحَنَه َنصُّ َكَتاٍب , وَُكلُّ َما َسنَّ  فـََقدح أَلحَزَمَنا اّلِلَّ
يـَعحُذرح هَبَا َخلحًقا , َوملَح َُيحَعلح َلُه َمنح تـَرحَك ات ََباَع ُسَنَن َرُسوَل   الحُعُنوَد َعَن ات ََباَعَها َمعحَصيَـَتُه , الَّيَت ملَح 
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ّلَِلََّ َفيَه   اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم خَمحَرًجا , َوَما َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَما لَيحسَ 
َم اّلِلََّ َسنَ  ٌم , فََبُحكح َدي َإىَل َصَراٍط  ُحكح َلَه }َوَإنََّك لَتَـهح ُ تـََعاىَل يف قـَوح رَباََن اّلِلَّ ُه , وََكَذَلَك َأخح

َتَقيٍم{1 "   ُمسح

َلُه َمَعُه« زَاَد الطَّرَبَاِنُّ: َأاَل  َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ و  َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َإِن َ ُأوتَيُت الحَكَتاَب َوَمثـح
َلُه َمَعُه ُثَّ اتّـََفَقا: " َأاَل يُوَشُك  َعاُن َعَلى َأرَيَكَتَه يـَُقوُل: َعَليحُكمح  َإِن َ ُأوتَيُت الحَقَراَن َوَمثـح رَُجٌل َشبـح

َُتح َمنح َحَراٍم َفَحر َُموُه , َأاَل اَل َيََلُّ  هَبََذا الحُقرح  َُتح َفيَه َمنح َحََلٍل فََأَحلُّوُه , َوَما َوَجدح آَن , َفَما َوَجدح
َباَع , َواَل لَُقطَُة ُمَعاَهدٍ 2 " َليُّ , َواَل ُكلُّ َذي اَنٍب َمَن السَ  َهح َماُر األح  َلُكُم اْلَح

عحُت َأيب يـَُقوُل: »َأَحاَديُث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   :َن  ُسَليحَما بحنُ  رُ الحُمعحَتمَ قَاَل  مسََ
 . َكالتـَّنحزَيَل«

عحُت َأَِب ُموَسى , يـَُقوُل: »ُسَنُن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنحَدانَ  َزحَهَر: مسََ   َوقَاَل ابحُن األح
 3زَّ َوَجلَّ«َمثحُل َكََلَم اّلِلََّ عَ 
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 السنن اليت ليس فيها نص كتاب  
َتجَّ  ٍي , َواحح َل الحَعلحَم: ملَح َيُسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َسَنَة َإالَّ َبَوحح  َمنح  قَاَل بـَعحُض َأهح

َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوَما يـَنحَطُق َعَن  ٌي يُوَحى{قَاَل َهَذا َبظَاَهَر قـَوح ََوى , َإنح ُهَو َإالَّ َوحح   1اهلح
ُي , َوَما فـََرَض َرُسوُل  و  َعَن ابحَن طَاُوٍس , َعنح أَبَيَه: »َأنَّ َعنحَدُه , َكَتاًِب َمَن الحُعُقوَل نـََزَل َبَه الحَوحح

َا  ُي« َوَقيَل ملَح َيُسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمنح َصَدَقٍة َوُعُقوٍل فََإمنَّ نـََزَل َبَه الحَوحح
َلى َوَمنحُه َما َيُكوُن وَ  َي َما يـُتـح َي اّلِلََّ , َفَمَن الحَوحح ًئا َقطُّ َإالَّ َبَوحح ًيا  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َشيـح حح

 .َإىَل َرُسوَلَه فـَُيَسنُّ َبهَ 
َيُل يـَنحَزُل َعَلى النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َِبلسُّنََّة َكَما  َعنح َحسَّاَن بحَن و  َعَطيََّة , قَاَل: »َكاَن َجربح

 . يـَنحَزُل َعَليحَه َِبلحُقرحآَن«
ُ َلَرُسوَلَه َأنح َيُسنَّ َما يـََرى  ُهمح َمنح قَاَل: َجَعَل اّلِلَّ َلَحٌة لَلحَخلحَق , َواسح َوَمنـح َلَه  أَنَُّه َمصح َتَدلَّ َبَقوح

َ النَّاَس مبَا َأرَاَك اّلِلَُّ{  ُكَم َبنيح َقَ  لََتحح ُ   2تـََعاىَل: }َإانَّ أَنـحَزلحَنا َإلَيحَك الحَكَتاَب َِبْلح َا َخصَُّه اّلِلَّ قَاَل: َوَإمنَّ
َتَدلَّ  َفيُق َواسح  :  َمَن السُّنََّة أبََنح ََيحُكَم َبَرأحَيَه , أَلَنَُّه َمعحُصوٌم , َوَأنَّ َمَعُه التـَّوح

ُ َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمكَُّة , قَاَم رَ  ُسوُل  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: َلمَّا فـََتَح اّلِلَّ
َ تـََعاىَل حَ اّلِلََّ  َ َوأَثحىَن َعَليحَه ُثَّ قَاَل: »َإنَّ اّلِلَّ َبَس َعنح  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَهمح , َفَحَمَد اّلِلَّ

َا ُأَحلَّتح يل َساَعٌة َمَن النـََّهاَر  َمَننَي , َوَإمنَّ َها َرُسوَلُه َوالحُمؤح , ُثَّ َهَي َحَراٌم  َمكََّة الحَفيَل , َوَسلََّط َعَليـح
َم الحَقَياَمَة , اَل يـُعحَضُد َشَجُرَها َواَل يـُنَـفَُّر َصيحُدَها , َواَل حتََلُّ لَُقطَتـَُها َإالَّ   َلُمنحَشٍد , َوَمنح َإىَل يـَوح

ُتَل« فـََقاَم رَُجٌل يـَُقاُل َلُه  ُدَو َوَإمَّا َأنح يـَقح أَبُو َشاٍه َمنح قَُتَل َلُه قََتيٌل فـَُهَو ِبَريحَ النََّظَريحَن , َإمَّا َأنح يـَفح
تـُُبوا يل , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ  َل الحَيَمَن , فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , اكح َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم:  َأهح

تـُُبوا أَلَيب َشاٍه« قَاَل: فـََقاَم َعبَّاٌس  : َإالَّ اإلحَذحَخَر ,  - َأوح قَاَل: قَاَل َعبَّاٌس   -»اكح : اَي َرُسوَل اّلِلََّ
ذحَخَر«  فََإنَُّه َلُقُبوَراَن َولَبـُُيوتََنا , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »إَ   .3الَّ اإلحَ
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تـُُبوا لَُه ُخطحبَـَتُه او  تـُُبوا أَلَيب َشاٍه؟ قَاَل: يـَُقوُل: اكح لُُه: اكح : َما قـَوح َوحزَاَعيَ  لَّيَت  قَاَل الحَولَيُد: قـُلحُت َلألح
َعَها َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: فـََرَأى النَّيبُّ ّلَِلََّ َصلَّى هللاُ   َعَليحَه َوَسلََّم , َمَن  مسََ

َوََّل َهَذا  َل األح َلَحَة َإَجابَُة الحَعبَّاَس َإىَل َإَِبَحَة َقطحَع اإلحَذحَخَر َوَأََب َمنح َذَهَب َإىَل الحَقوح الحَمصح
َا َأَمَر َأنح ََيحُكَم مبَا ُأرَاُه تـََعاىَل َمَن الحُوُجوَه الحُمنَـزَّ  َهَب , َوقَاَل: َإمنَّ َلَة َعَليحَه يف الحَكَتاَب فـََهَذا  الحَمذح

َا َسَأَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ُمرَ  يََة َوَأمَّا َقصَُّة الحَعبَّاَس , فََإنَُّه َإمنَّ اَجَعَة رَبَ َه يف َمعحىَن اآلح
ذحَخَر , َكَما طََلَب ُموَسى َعَليحَه السَََّلُم َمَن النَّيبَ  صَ  َلَة الحَمعحَراَج اإلحَ لَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , لَيـح

َصلَّى   ُمَراَجَعَة رَبَ َه يف خَتحَفيَف الصَََّلَة َعنح أُمََّتَه فـَُردَّتح َمنح مَخحَسنَي َإىَل مَخحٍس , وََكَما أَُمَر النَّيبُّ 
َرَأ َعَلى َحرحٍف فـََراَجَع َفيَه مَ  ُرٍف قَاَل ,  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأنح يـَقح َعَة َأحح رًَّة بـَعحَد َمرٍَّة َحىتَّ رُدَّ َإىَل َسبـح

 َ َاَل َبََل زََماٍن َبنيح   فََإنح َقيَل: َقدح َكاَن َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َجوَّاُب الحَعبَّاَس يف اْلح
ُي َبَذلَ  ََواَب َيُكوُن َفيَه الحَوحح َ اجلح ََواَب , فََإانَّ نـَُقوُل: َُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن يف  السَُّؤاَل َوَبنيح َك اجلح

َيُل   ََواَب يف َذَلَك الحَوقحَت , َوَُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن َجربح َي َِبجلح رََة اّلِلََّ تـََعاىَل جمََيُء الحَوحح َلَطيَف ُقدح
َاَل , َكمَ  ََواَب يف اْلح َيُل َإلَيحَه اجلح ا قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , لَلََّذي  َحاَضًرا , فَأَلحَقى َجربح

َبًَل َغريحَ ُمدح  َبٍر ُيَكفَ ُر  َسأََلُه فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َأرَأَيحَت َإنح قَُتلحُت يف َسَبيَل اّلِلََّ َصاَبًرا حُمحَتَسًبا ُمقح
ُ َعينَ  َخطَااَيَي؟ قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّ  ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: نـََعمح فـََلمَّا َوىلَّ َدَعاُه فـََقاُل َلُه: »َإالَّ  اّلِلَّ

َيُل« َوُرَوَي َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل ْلََ  سَّاَن  َأنح َيُكوَن َعَليحَك َديحٌن َكَذَلَك قَاَل يل َجربح
رََكنيَ  َيُل َمَع َحسَّاَن َلُمَهاَجاتََه بحَن اَثَبٍت يف َهَجائََه الحُمشح َيُل َمَعَك« فََإَذا َكاَن َجربح ُجُهمح َوَجربح : »اهح

 تـََعاىَل  قـَُريحًشا , فََبَأنح َيُكوَن َمَع النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف ُخطحَبَتَه الَّيَت خُيحرَبُ َفيَها َعَن اّلِلََّ 
ىَل َوقَ  يَن َأوح َل الحَعلحَم: أَلحَقى يف َروحَع النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ُكلُّ َما  َبَشَراَئَع الدَ  اَل بـَعحُض َأهح

ُتجَّ بَ   ـ: َسنَُّه َواحح
ًئا ممَّا  َعَن الحُمطََّلَب بحَن  ُت َشيـح َحنحَطٍب , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َما تـَرَكح

ُ َعنحُه َإالَّ َوَقدح هنََ َأَمرَ  ًئا ممَّا هَنَاُكُم اّلِلَّ ُت َشيـح ُ َبَه َإالَّ َوَقدح َأَمرحُتُكمح َبَه , َواَل تـَرَكح ُتُكمح َعنحُه ,  ُكُم اّلِلَّ يـح
ُلوا يف َوَإنَّ  يفَ َرزحقـََها فََأمجَح تَـوح ََمنَي َقدح نـََفَث يف َروحَعَي أَنَُّه َلنح ََتُوَت نـَفحٌس َحىتَّ َتسح الرُّوَح األح
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« َوقَاَل آَخُروَن: َما َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َمنح ُسنٍَّة َإالَّ َوهَلَا َأصحٌل يف  1الطََّلبَ 
 : الحَكَتاَب بـََياٌن لَلحَكَتابَ  اّلِلََّ , َفُسنـَُّتُه َفيَما ملَح يََردح َفيَه َبَعيحَنَه َنصُّ َكَتابَ 

َل الحَعلحَم خُمَالًَفا يف َأنَّ ُسَنَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  : " فـََلمح َأعحَلمح َمنح َأهح َعَليحَه  قَاَل: قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َتَمُعوا  َوَسلََّم َمنح َثََلثَةَ  َهاَن َُيحَتَمَعاَن َويـَتَـَفرََّعاَن: َأَحُدمُهَا:  ُوُجوٍه , فَاجح َ , َوالحَوجح َهنيح َها َعَلى َوجح َمنـح

ُ َفيَه َنصَ  َكَتاٍب , فـََبنيََّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َمثحُل َنصَ  الحَكَتابَ   َما أَنـحَزَل اّلِلَّ
َخُر: َما أَ  َهاَن  َواآلح ُ َفيَه مُجحَلَة َكَتاٍب , فـََبنيََّ َعَن اّلِلََّ تـََعاىَل َمعحىَن َما َأرَاَد َوَهَذاَن الحَوجح نـحَزَل اّلِلَّ

ُه الثَّاَلُث: َما َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيمَ  ا لَيحَس َفيَه  اللََّذاَن ملَح خَيحَتَلُفوا َفيَهَما َوالحَوجح
َفيقَ  ُ َلُه مبَا افحرَتََض َمنح طَاَعَتَه َوَسَبَق يف َعلحَمَه َمنح تـَوح ُهمح َمنح قَاَل: َجَعَل اّلِلَّ َه  َنصُّ َكَتاٍب , َفَمنـح
ُهمح َمنح قَاَل: ملَح َيُسنَّ ُسنًَّة َقطُّ َإالَّ َوهَلَا َأصحٌل    يف َلَرَضاُه , َأنح َيُسنَّ َفيَما لَيحَس َنصَّ َكَتاٍب َوَمنـح
الحَكَتاَب , َكَما َكاَنتح ُسنـَُّتُه لَتَـبحَينَي َعَدَد الصَََّلَة َوَعَمَلَها َعَلى َأصحَل مُجحَلَة فـََرَض الصَََّلَة 
َ تـََعاىَل قَاَل: }اَل أتَحُكُلوا َأمحَواَلُكمح  ََها َمَن الشرائَع , أَلَنَّ اّلِلَّ   وََكَذَلَك َما َسنَّ َمَن الحبـُُيوَع َوَغريح

َنكُ  ُ الحبَـيحَع َوَحرََّم الر ََِب{ 2مح َِبلحَباَطَل{بـَيـح َا َبنيََّ َفيَه َعَن  3َوقَاَل }َوَأَحلَّ اّلِلَّ , َفَما َأَحلَّ َوَحرََّم , فََإمنَّ
ُهمح َمنح قَاَل: َبلح َجاَءتحُه َبَه َرَساَلُة اّلِلََّ , فَأَثـحبَـَتتح ُسنـََّتُه  َبَفرحَض اّلِلََّ  اّلِلََّ , َكَما َبنيََّ الصَََّلَة َوَمنـح

َعَه َعَن اّلِلََّ  َمُة الََّذي أُلحَقَي يف َروح كح ُهمح َمنح قَاَل: أُلحَقَي يف َروحَعَه ُكلُّ َما َسنَّ , َوُسنـَُّتُه: اْلَح   " َوَمنـح
ُ تـََعاىَل أَنَُّه فـََرَض َفيَه طَاَعَة َرسُ  : »َوَأيُّ َهَذا َكاَن فـََقدح َبنيََّ اّلِلَّ وَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  قَاَل الشَّاَفَعيُّ

رًا ِبَََلَف َأمحٍر َعَرَفُه َمنح َأمحَر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّ  ى هللاُ  َعَليحَه َوَسلََّم , َوملَح َُيحَعلح أَلََحٍد َمنح َخلحَقَه ُعذح
 4َعَليحَه َوَسلََّم« 
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: }َوَما يَنَطُق َعَن اهلَوى{و  ، وذكر أنه ُيوز هلم أن   1قال اإلمام أْحد يف رواية عبد اّلِلَّ
 . 2ُيتهدوا فيما يتعلق مبصاحل الدنيا وتدبري اْلروب

َم َحىت  أتَحيت َدالَلٌة َعنح النَّيبَ    -  ملسو هيلع هللا ىلص -قال الشافعي: إعحطاُء النَّيبَ  و    - ملسو هيلع هللا ىلص -َعلى العامَ  واْلُكح
َل النَّيبَ   َبُع قـَوح َلُه خاصٌّ فـَيَـتـح يَلح النَّيبَ   فَأم ا أنح يـََتَحكَّ  -  ملسو هيلع هللا ىلص -أَبنَّ قـَوح ٌم فـََيدََّعَي أنَّ قـَوح َم ُمَتَحكَ 

مٌ  - ملسو هيلع هللا ىلص - َتهاٌد َبَل َدالَلٍة فَإنح جاَز َهذا َخَرَجتح السَُّنُن َمن أيحَدي    ، أَحُدمُها ُحكح واآلَخُر اجح
 .الن اسَ 3.
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 أنواع السنن وبيان أهنا تفارق الكتاب 
قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإِن َ َقدح َخلَّفحُت َفيُكمح َما َلنح  : َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَالَ 

رَتَقَا َحىتَّ يَ  َُتح هَبََما َأوح َعَملحُتمح هَبََما َكَتاَب اّلِلََّ َوُسنَّيَت , َوَلنح يـَفح رََدا َعَلى  َتَضلُّوا بـَعحَدمُهَا َما َأَخذح
َض« َوح  1اْلح

َ: َضرحٌب يـُؤحَخُذ َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  البغدادي:  قال اخلطيب  السُّنَُّة َعَلى َضرحَبنيح
َلَمنَي قـَُبولُُه َواعحَتَقاُدُه , َعَلى َما َجاَء َبهَ    ُمَشافـََهًة َومَسَاًعا , فـََهَذا ُيََُب َعَلى ُكلَ  َأَحٍد َمَن الحُمسح

ٍب , وَ  بَـلحُه فـََقدح َكَفَر َمنح ُوُجوٍب َوَندح بَُه يف َخرَبََه , َوَمنح  َإَِبَحٍة َوَحظحٍر , َوَمنح ملَح يـَقح , أَلَنَُّه َكذَّ
َتَتابـَُتُه , فَإَ  رَبَ َبَه فـََقَد ارحَتدَّ , َوجتََُب اسح نح ََتَب  َكذََّب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَما َأخح

 .2رحٌب: يـُؤحَخُذ َخرَبًا َعنحهُ َوَإالَّ قَُتَل َوضَ 
 

 أفعال رسول هللا 
 َيُكنح  اَل خَيحُلو َفعحُل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمنح َأنح َيُكوَن قـُرحبٌَة َأوح لَيحَس َبُقرحبٍَة فََإنح ملَح 

َِبَحةَ   .قـُرحبٌَة فـَُهَو َيُدلُّ َعَلى اإلحَ
َجعحَفٍر , قَاَل: رَأَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم »أيَحُكُل الحَقثَّاَء َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ف

 « 3َِبلرَُّطبَ 
خَتحُلو ُسنٌَّة ُرَوَيتح َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمنح فَاَئَدٍة َأوح فـََواَئَد , َفَفي َهَذا  َولَيحَس  

َكَل أَ  ًما ممَّنح َسَلَك َطرَيَق الصَََّلَح َوالتـََّزهَُّد قَاُلوا: اَل َيََلُّ َلْلح ََديَث َمَن الحَفَواَئَد: َأنَّ قـَوح نح  اْلح
قَامَ أيَحكُ  ًذا , َواَل َعَلى َسَبيَل التََّشهَ ي َواإلحَعحَجاَب , َواَل أيَحُكُل َإالَّ َما اَل بُدَّ َمنحُه َإالَّ إَلَ َة َل تـََلذُّ

ًيا   َل َتَشهَ  َكح ُل َهَذَه الطَّائََفَة , َوَصُلَح َأنح أيَحُكَل األح ََديُث َسَقَط قـَوح الرََّمَق , فـََلمَّا َجاَء َهَذا اْلح
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َ َشيـح َوتَـ  َم أَيحًضا: َإنَُّه لَيحَس أَلََحٍد َأنح َُيحَمَع َبنيح ًذا َوقَاَلتح طَائََفٌة َمنح َهُؤاَلَء الحَقوح َ َمَن َفكًُّها َوتـََلذُّ َئنيح
َل ,   ََديُث يـَُردُّ َعَلى َصاَحَب َهَذا الحَقوح َ َعَلى َخَواٍن , َفَكاَن َهَذا اْلح َ َأَدَمنيح الطََّعاَم , َواَل َبنيح

ثـََر وَُكلُّ َما ُرَوَي َعنَ وَ  َ َوَأكح َ َأَدَمنيح َ َمَن الطََّعاَم , َوَبنيح َننيح َ َلوح نحَساُن َبنيح  النَّيبَ   يَُبيُح َأنح َُيحَمَع اإلحَ
َعاَل الَّيَت لَيحَستح قـُُرَِبٍت , حَنحُو الشُّرحَب َواللَ َباَس َوالحُقعُ  َفـح وَد َوالحَقَياَم َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن األح

َِبَحَة َوَأمَّا َإنح َكاَن َفعحَل قـُرحبٍَة: َفََل خَيحُلو َمنح َأنح َيُكوَن بـََيااًن َلغَ  ََه ,  , َفُكلُّ َذَلَك َيُدلُّ َعَلى اإلحَ ريح
 َ ُمُه َمأحُخوٌذ َمَن الحُمَبنيَّ ََه , َفُحكح ُ  َأَو ابحَتَداًء َمنح َغريحَ َسَبٍب فََإنح َكاَن بـََيااًن َلَغريح  , فََإنح َكاَن الحُمَبنيَّ

ًِب َوَإنح َكاَن َفعحًَل ُمبـح  ًِب , َكاَن الحبَـَياُن َندح ُ َندح َتًدا , َمنح َواَجًبا , َكاَن الحبَـَياُن َواَجًبا , َوَإنح َكاَن الحُمَبنيَّ
ََه  َغريحَ َسَبٍب َفَفيَه َثََلثَُة َأوحُجٍه: َأَحُدَها: أَنَُّه َعَلى الحُوُجوَب , َإالَّ  لَيُل َعَلى َغريح  َأنح َيُدلَّ الدَّ

لَيُل أَنَُّه َعَلى الحُوُجوَب َوالثَّاَلُث: أَنَُّه َعَلى الح  َب , َإالَّ َأنح َيُدلَّ الدَّ َوقحَف ,  َوالثَّاِن: أَنَُّه َعَلى النَّدح
َب َإالَّ َبَدلَيٍل , َوُهَو  ََصحُّ , أَلَنَّ الحَفعحَل اَل يـُعحَلُم َعَلى  َفََل َُيحَمُل َعَلى الحُوُجوَب َواَل َعَلى النَّدح األح

َتَمُل َأنح َيُكوَن خَمحُصوًصا َبَه ُدوَن أُمََّتَه  ٍه فـََعَلُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَُيحح , َوَإَذا  َأيَ  َوجح
قـََعُه َوَجَب التـََّوقُُّف َفيَه , ٍه َأوح لَيُل َوَإَذا فـََعَل َرُسوُل اّلِلََّ   ملَح يـُعحَلمح َعَلى َأيَ  َوجح َحىتَّ َيُدلَّ الدَّ

َب , َكاَن َذَلَك   َه الحُوُجوَب َأَو النَّدح ًئا , َوُعَرَف أَنَُّه فـََعَلُه َعَلى َوجح َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َشيـح
ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َلَقدح َكاَن  َشرحًعا لََنا , َإالَّ َأنح َيُدلَّ الدَّلَيُل َعَلى خَتحَصيَصَه َبَذَلَك ,  ُجَُّة َفيَه قـَوح َواْلح

َوٌة َحَسَنةٌ  َعاَلَه 1َلُكمح يف َرُسوَل اّلِلََّ ُأسح َكَل َعَليحَهمح َإىَل َأفـح { َوأَلَنَّ الصََّحابََة َكانُوا يـَرحَجُعوَن َفيَما َأشح
َتُدوَن َبَه َفيَها ,   ََميعَ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَيَـقح َا َشرحٌع يف َحقَ  اجلح  .َفَدلَّ َعَلى َأهنَّ

َجَر , َوقَاَل: »َواّلِلََّ َإِن َ أَلَعحَلُم أَنََّك ُحَجٌر اَل َتُضرُّ  َعَن ابحَن ُعَمَر , قَاَل: رَأَيحُت  ُعَمَر قـَبََّل اْلَح
َفُع , َوَلوحاَل َأِن َ رَأَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعلَ   يحَه َوَسلََّم قـَبـََّلَك َما قـَبـَّلحُتَك« َواَل تـَنـح

َطَّاَب , يـَُقوُل: " َفيَم الرََّمََلُن  و  عحُت ُعَمَر بحَن اخلح َلَم , َعنح أَبَيَه , قَاَل: مسََ َعنح زَيحَد بحَن َأسح
َلهُ  َر َوَأهح ََلَم , َونـََفى الحُكفح ُ اإلحَسح ُف َعَن الحَمَناَكَب , َوَقدح َأطَّأَ اّلِلَّ ُُك   َوالحَكشح , َوَمَع َذَلَك اَل َنرتح

نَـُعُه َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  ًئا ُكنَّا َنصح  . 2َشيـح
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أَنَُّه َسَأَل َعبحَد هللَا بحَن ُعَمَر ، فـََقاَل : اَي َأَِب َعبحَد الرَّْححََن ،    َعنح رَُجٍل َمنح آَل َخاَلَد بحَن َأَسيٍد ،و 
َضَر يف الحُقرحآَن ، َواَل ْنََُد َصََلَة السََّفَر ، فـََقاَل َعبحُد هللَا بحُن   َإانَّ ْنََُد  َف َوَصََلَة اْلَح َوح َصََلَة اخلح

َنا حُمَمًَّدا  ُعَمَر : اَي ابحَن َأَخي ، َإنَّ هللَا َعزَّ  َواَل نـَعحَلُم   - َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  -َوَجلَّ بـََعَث َإلَيـح
َعُل  َناُه يـَفح َعُل َكَما رَأَيـح َا نـَفح ًئا ، فََإمنَّ  .  1َشيـح

صلى اّلِلَّ عليه  -قال حنبل: قال أْحد: ال يصلى على قرب بعد شهر، على ما فعل النيب  و 
 .2بعد شهر على قرب أم سعد   -وسلم

أقول، وهو حجة  -صلى هللا عليه وسلم    - : وِبلثابت عن رسول هللاابن املنذر قال أبو بكر
إال أن خيصه هللا َعزَّ َوَجلَّ بشيء، فيكون مما   هللا على خلقه، وهلم االقتداء به يف مجيع أموره، 

حد أن يزعم  خيصه به يف كتابه أو على لسان رسوله خاصاً له، وما مل يكن كذلك، فليس أل 
أن شيئاً من األشياء خاص له، إذ لو كان ذلك كذلك، مل يشأ أحد من الناس فيما ال يوافق  

 .3- صلى هللا عليه وسلم  -أصحابه من السنن أن يقول: ذلك خاص لرسول هللا
ولذلك فاألصل يف أفعال النيب أهنا للتشريع ، وال يثبت االختصاص إال بدليل، وترك الفعل  

املقتضى وزوال املانع يدل على عدم مشروعيته، وإذا كان األصل وجوب التأسي ِبلنيب  قيام 
صلى هللا عليه وسلم يف الرتك عموًما كما هو يف الفعل، إال أنه مع قيام املقتضى له يف عهده  

 وزوال املانع له يدل على نفي االحتمال وأنه تركه متعمدا.

 
 

َر الدَّلَيَل َعَلى َأنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َوىلَّ موطأ اإلمام مالك ، وبوبه اإلمام ابن خزمية يف صحيحه.:   1 َِبُب َذكح
ُرهُ  َياَن َعَدَد الصَََّلَة يف السََّفَر ، اَل أَنَُّه َعزَّ َذكح َطَفى َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم تَبـح َبنيََّ َعَدَدَها يف   نََبيَُّه الحُمصح

 َ طُوٍر َبنيح ٍي َمثحَلَه َمسح َنحَس الََّذي َأمجحََل هللاُ فـَرحَضُه يف الحَكَتاَب َوَوىلَّ نََبيَُّه   الحَكَتاَب َبَوحح َ ، َوَهَذا َمَن اجلح الدَّفّـََتنيح
ٍل َوَفعحٍل . َقاَل هللاُ :   َيانَُه َعَن هللَا بََقوح َ لَلنَّاَس َما نُـزَ َل َإلَيحَهمح {  تَبـح َر لَتُـَبنيَ  َزلحَنا َإلَيحَك الذ َكح  .} َوأَنـح

 478/  2  العدة يف أصول الفقه 2
 5/136اإلشراف   3



123 
 

َعاِن   ًئا قَاَل السَّمح َنا ُمَتابـََعُتُه َفيَه، َأاَل تـََرى أَنَُّه : إَذا تـََرَك الرَُّسوُل َشيـح َعَليحَه السَََّلُم  - َوَجَب َعَليـح
َلُه، فََأمحَسَك َعنحُه الصََّحابَُة َوتـَرَُكوُه إىَل َأنح   - ، فََأمحَسَك َعنحُه، َوتـََرَك َأكح َم إلَيحَه الضَّبُّ »َلمَّا ُقدَ 

ََلَف َفيَما إَذا  قَاَل هَلُمح: إِن َ  َبَغي َأنح َيُكوَن َعَلى اخلَح  َأَعافُُه« ، َوَأَذَن هَلُمح يف َذَلَك َلَمعحىًن، فـَيَـنـح
َاَويَح، فََإنَُّه  َقى ُسنًَّة، َوَمثَالُُه َصََلُة الرتَّ َيَة   -َعَليحَه السَََّلُم  -فـََعَلُه َلَمعحىًن زَاَل، َهلح يـَبـح تـَرََكَها َخشح

َباهَبَاااَلفحرَتَا َتحح ََلُف يف اسح ُمََّة، َوَهَذا الحَمعحىَن زَاَل بـَعحَدُه، َفَمنح ُثَّ َحَصَل اخلَح  .1َض َعَلى األح
فمثال ما قام املقتضى له وزال املانع: خطبة العيد على منرب، فاملقتضى اجتماع الناس  

 تركه.   كصَلة اجلمعة أو أكثر ، ومل يكن هناك مانع من فعله ، فدلَّ على ُسنية

ومثال ما قام املقتضى له وُوَجد املانع: هدم الكعبة وردها إىل قواعد إبراهيم عليه السَلم 
عحُت َعاَئَشَة تـَُقوُل: َإنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: "َلوحاَل َأنَّ النَّاَس  قَاَل ابحُن الزَُّبريحَ: َإِن َ مسََ

ٍر، َولَيحَس َعنحَدي َمنَ َحَديٌث  ُدُهمح َبُكفح َأدحَخلحُت َفيَه َمَن  النـََّفَقَة َما يـَُقوَ ي َعَلى بََنائََه، َلُكنحُت  َعهح
ُخُل النَّاُس َمنحُه، َوَِبًِب خَيحُرُجوَن َمنحهُ  َر مَخحَس َأذحرٍُع، َوجَلََعلحُت هَلَا َِبًِب َيدح جح  . 2اْلَح

 عبة إىل ما كانت عليه ، ولكن ُوجد مانعان: فهنا ُوجد املقتضي وهو ردُّ الك

 األول أن قريش حديث عهد ِبسَلم ، ورمبا يفتنهم هدم الكعبة .

وال تظنن   واآلخر ضيق ذات اليد، فلم يكن مع النيب من املال ما يغطي تكاليف هذا البناء.
اْلجر خارجه أن بناء الكعبة ال َيتاج إىل كثري مال، فإن قريش كلها مل تستطع بناءه فرتكوا  

َر   لذلك ، ف : َسأَلحُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح اجلَدح َها، قَاَلتح ُ َعنـح َعنح َعاَئَشَة َرَضَي اّلِلَّ
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َخُلوُه يف البَـيحَت؟ قَالَ  َمَك َأَمَن البَـيحَت ُهَو؟ قَاَل: »نـََعمح« قـُلحُت: َفَما هَلُمح ملَح يُدح َقصََّرتح  : »َإنَّ قـَوح
 «1هَبَُم النـََّفَقةُ 

َخَر  قال هللا تعاىل َم اآلح َوٌة َحَسَنٌة َلَمنح َكاَن يـَرحُجو اّلِلََّ َوالحيَـوح : }َلَقدح َكاَن َلُكمح يف َرُسوَل اّلِلََّ ُأسح
َزاَب قَاُلوا َهَذا َما َوَعَداَن اّلِلَُّ  َحح َمُنوَن األح ُ َوذََكَر اّلِلََّ َكَثريًا َوَلمَّا رََأى الحُمؤح  َوَرُسولُُه َوَصَدَق اّلِلَّ

َليًما   { 2َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهمح َإالَّ َإميَااًن َوَتسح

َسَه، َوَلَكنَُّه قال ابن جرير الطربي َخَرَة اَل يـَرحَغُب بَنَـفح ََتُه يف اآلح : فََإنَّ َمنح يـَرحُجو ثـََواَب اّلِلََّ َوَرْحح
َوٌة يف   .3َأنح َيُكوَن َمَعُه َحيحُث َيُكوُن ُهوَ َتُكوُن َلُه َبَه ُأسح

والفعل املبني للمجمل املأمور به: يدخل  وبني  ابن دقيق قاعدة مهمة يف داللة الفعل فقال: 
 .4حتت األمر فيدل جمموع ذلك على الوجوب 

وقد ترجح يف علم األصول: أن مامل يكن من األفعال خمصوصا ِبلرسول صلى هللا  وقال: 
وسلم وال جاراي جمرى أفعال اجلبلة وال ظهر أنه بيان جململ وال علم صفته من وجوب عليه 

 .5أو ندب أو غريه فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو ال فإن ظهر: فمندوب وإال فمباح 

له   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال أبو الفضل صاحل: وسألته عما يُروى من فعل النيب  و 
خاص، ما هو يكون مثل النوم والصفي وما يف معناه من الفعال مما مل يفعله غريه؟ قال: مثل  
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ما أبيح له من النساء، مات عن تسع وتزوج أربع عشرة، وقال: "تـََناُم َعيحيَن َواَل يـََناُم  
 .2، وكان يصطفي من املغنم1قـَلحيب" 

قال ابن هانئ: وسألته عن االضطجاع، فقال: ما فعله إال مرة، يروى عن أيب هريرة، عن  
،  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وليس هو أمًرا من النيب  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-عائشة عن النيب 
 .3- صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وإمنا فعله النيب 

سوى   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ق بن إبراهيم: األمر من النيب قال أْحد يف رواية إسحا
قد يفعل الشيء على جهة القصد، وقد يفعل    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-الفعل؛ ألن النيب 

 .4الشيء هو له خاص، وأمره ِبلشيء للمسلمني 
 قال األثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل أبن يقول كما يقول املؤذن؟ 

كان إذا مسع املؤذن،    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ذا واجًبا، إمنا روي أن النيب  قال: وُيعل ه
 .5قال كما يقول، فهو فضل، ليس على أنه واجب 

 واحًدا؟  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال حممد بن هبرية البغوي: قلت له: أليس أمر رسول اّلِلَّ 
 قال: نعم، إال أن منه أشد.

 قلت له: ففعله؟
عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حىت ترم قدماه، ويفعل أفعااًل ال جتب  قال: فعله ليس 

 .6عليك
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ثَييَن َعنح   َعنح ُعبَـيحَد هللَا بحَن عبد هللا و  َبَة، أَنَُّه قَاَل: َدَخلحُت َعَلى َعاَئَشَة فـَُقلحُت هَلَا َأاَل حُتَدَ  ُعتـح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم فَـ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل:  َمَرَض َرُسوَل هللَا َصلَّى اّلِلَّ : بـََلى ثـَُقَل النَّيبُّ َصلَّى اّلِلَّ َقاَلتح

َتَظُروَنَك اَي َرُسوَل هللَا، فـََقاَل: »َضُعوا يل َماًء يف  »َأَصلَّى النَّاُس؟« قـُلحَنا: اَل، َوُهُم يـَنـح
: فـََفَعلحَنا فَاغحَتَسَل ُثَّ َذَهَب لَيَـُنوَء فَأُ  َضَب« قَاَلتح غحَمَي َعَليحَه، ُثَّ َأفَاَق فـََقاَل لََنا: »َأَصلَّى  الحَمخح

َضَب فـََفَعلحَنا فَاغحَتَسَل، ُثَّ   النَّاُس؟« َتَظُروَنَك قَاَل: َضُعوا يل َماًء يف الحَمخح فـَُقلحُت: اَل َوُهُم يـَنـح
َتَظُروَنَك اَي  َذَهَب لَيَـُنوَء فَُأغحَمَي َعَليحَه، ُثَّ َأفَاَق فـََقاَل: »َأَصلَّى النَّاُس؟ « فـَُقلحَنا: اَل َوُهمح يـَنـح

َخَرة فََأرحَسَل   َتَظُروَن َرُسوَل هللَا لَعَشاء اآلح َجَد يـَنـح : َوالنَّاُس ُعُكوٌف يف الحَمسح َرُسوَل هللَا، قَاَلتح
ٍر َأنح ُيَصلَ َي َِبلنَّاسَ   .1َرُسواًل َإىَل َأيب َبكح

ٍر: َولَيحَس يف اغحَتسَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َدلَيٌل َعَلى َأنَّ َذَلَك َواَجٌب  قَاَل أَبُو َبكح اَل َرُسوَل هللَا َصلَّى اّلِلَّ
َتَحبُّ  َل الحَعلحَم َعَليحَه، َوااَلغحَتَساُل ُيسح مَجَاَع َأهح  َإذح َلوح َكاَن َواَجًبا أَلََمَر َبَه فَالحُوُضوُء َواَجٌب إَلَ

ُ َعلَ   .2يحَه َوَسلَّمَ َلَفعحَل َرُسوَل هللَا َصلَّى اّلِلَّ
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 :إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم 
ٍرو َكاَن َِبلصَ َفاَح قَاَل حُمَمٌَّد : َمَكاٌن مبَكََّة  َإنَّ رَُجًَل َجاَء أبََرحَنٍب َقدح َصاَدَها و َإنَّ َعبحَد هللَا بحَن َعمح

ٍرو ، َما تـَُقوُل ؟  قَاَل : َقدح َجيَء هَبَا َإىَل َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه  فـََقاَل : اَي َعبحُد هللَا بحَن َعمح
َا حتََيضُ  َلَها ، َوزََعَم َأهنَّ  .1  َوَسلََّم ، َوَأاَن َجاَلٌس فـََلمح أيَحُكلحَها ، َوملَح يـَنحَه َعنح َأكح

رَتَي َويََبيُع ، َويـَتََّجُر يف   َعنح َخارََجَة بحَن زَيحٍد قَاَل : و  رَأَيحُت رَُجًَل َسَأَل َأيب َعَن الرَُّجَل يـَغحُزو فـََيشح
رَتَي َونََبيُع ، َوهُ  َو يـََرااَن  َغزحَوَه ، فـََقاَل َلُه َأيب: ُكنَّا َمَع َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم بَتَـُبوَك َنشح

َهااَن    .2َواَل يـَنـح
ُهَما قَاَل : َعنَ و  َدتح أُمُّ ُحَفيحٍد ، َخاَلُة ابحَن َعبَّاٍس ، َإىَل النَّيبَ  َصلَّى   ابحَن َعبَّاٍس َرَضَي هللاُ َعنـح َأهح

ََقَط وَ  ،   السَّمحنَ هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَقطًا َومَسحًنا َوَأُضبًّا ، فََأَكَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن األح
تـََقذُّرًا . قَاَل ابحُن َعبَّاٍس : فَُأَكَل َعَلى َماَئَدَة َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ،  الضَّبَّ َوتـََرَك 

 .3َوَلوح َكاَن َحَراًما َما ُأَكَل َعَلى َماَئَدَة َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  
  امحَرأَتهُ  طَلَّقَ  َحنيَ  -   - ُعَمَر أنح أيَحُمَر َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال الشافعي: أَمَر النَّيبُّ  و 

 حتََيَض ُثَّ َتطحُهَر ُثَّ إنح شاَء طَلََّق وإنح شاَء أمحَسَك ُثَّ  َتطحُهرَ  َحىت   مُيحَسَكها ُثَّ   يُراَجَعها أنح  حاَئًضا
َ اْلَقَ    -  ملسو هيلع هللا ىلص - يبُّ َفَل يَُقرُّ النَّ  َ يََديحَه إال  هَناُه َعنحُه أَلنَُّه الَعَلُم َبنيح َعُلُه أَحٌد َبنيح َبَطَلٍق ال يـَفح

ُه  َ َيَديحَه إال  يـَُغريَ   .4والباَطَل ال ِبَطَل َبنيح
استدامة أفعال َّف إذا شاهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس على  وقال السمعاِن: 

أو غريه من معامَلت يتعاملوهنا فيما بينهم أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أبنية بيعات 
فجميعها َّف الشرع مباح إذا مل يتقدم   ، أو مقاعد َّف أسواق فأقرهم عليها ومل ينكرها منهم

لى هللا عليه وسلم ال يستجيز أن يقر الناس على منكر وحمظور  ألن النيب ص ؛ إقراره إنكار
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رَاَة َواألحَْنحَيلَ  ُتوِبً َعنحَدُهمح يف التـَّوح ُمَ يَّ الََّذي ُيََُدونَُه َمكح   كما وصفه هللا تعاىل َّف قوله: }النَّيبَّ األح
َهاُهمح َعَن الحُمنحَكَر{  خارج و عليه داخل َّف املعروف  فدل أن ما أقر 1أيَحُمُرُهمح َِبلحَمعحُروَف َويـَنـح

 .2عن املنكر
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 وجوب العمل ِبرب الواحد العدل
يَن َولَيـُنحَذُرو  ُهمح طَائََفٌة لَيَـتَـَفقَُّهوا يف الدَ  ُ ُسبحَحانَُه }فـََلوحاَل نـََفَر َمنح ُكلَ  َفرحَقٍة َمنـح َمَهمح َإَذا  قَاَل اّلِلَّ ا قـَوح

  1رََجُعوا َإلَيحَهمح َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{
يًعا{َعَن ابحَن  َلَه تـََعاىَل: }فَانحَفُروا ثـَُباٍت َأَو انحَفُروا مجََ َلَه: }انحَفُروا َخَفافًا 2َعبَّاٍس , يف قـَوح , َويف قـَوح
َمُنوَن لَيَـنحَفُروا كَ  3َوثََقااًل{ َها: }َوَما َكاَن الحُمؤح ُهمح  قَاَل: " َنَسَختـح افًَّة فـََلوحاَل نـََفَر َمنح ُكلَ  َفرحَقٍة َمنـح

َمُهمح َإَذا رََجُعوا َإلَيحَهمح َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{  يَن َولَيـُنحَذُروا قـَوح قَاَل: تـَنحَفُر طَائََفٌة  4طَائََفٌة لَيَـتَـَفقَُّهوا يف الدَ 
يَن  , َوََتحُكُث طَائََفٌة َمَع النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: فَالحَماَكثُوَن ُهُم الََّذيَن يـَتَـَفقَُّهوَن يف   الدَ 

َواهَنُمح , َإَذا رََجُعوا َإلَيحَهمح َمَن الحَغزحَو , مبَا نـََزَل َمنح   َقَضاَء اّلِلََّ وََكَتاَبَه َوُحُدوَدَه "  , َويـُنحَذُروَن َإخح
تَـبح  بحُكمح َعَذاًِب أَلَيًما َوَيسح : }َإالَّ تـُنَـفَ ُروا يـَُعذَ  عحُتُه يـَُقوُل: " َلمَّا نـََزَلتح رََمَة , قَاَل: مسََ َدلح  َعنح َعكح

ًما َغريحَُكمح{  ٌم خَتَلَُّفوا  قَاَل الحُمَناَفُقوَن: َقدح بََقَي َمَن النَّاَس اَنٌس ملَح  5قـَوح يـَنحَفُروا فـََهَلُكوا , وََكاَن قـَوح
َمُهمح َإَذا رََجُعوا َإلَيحَهمح َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن , فـَنَـَزَل الحُعذح  يَن , َولَيـُنحَذُروا قـَوح ُر أَلُولََئَك لَيَـتَـَفقَُّهوا يف الدَ 

ُهمح طَائََفٌة لَيَـتَـفَ  َمُهمح{}فـََلوحاَل نـََفَر َمنح ُكلَ  َفرحَقٍة َمنـح يَن َولَيـُنحَذُروا قـَوح ُ تـََعاىَل  6قَُّهوا يف الدَ  , َوأَنـحَزَل اّلِلَّ
ُتَجيَب َلُه َحجَّتـُُهمح َداَحَضٌة َعنحَد َرهبَ َمح{  "   7يف ُأولََئَك }َوالََّذيَن َُيَاجُّوَن يف اّلِلََّ َمنح بـَعحَد َما اسح

ُ تـََعاىَل الطَّائََفَة يف هَ  ُم الطَّائََفَة يـََقُع َعَلى الحَقَليَل َوَعَلى الحَكَثرَي ,  قـُلحُت: ذََكَر اّلِلَّ يََة , َواسح َذَه اآلح
نحَذاَر يف  ََذَر َِبإلحَ ُ تـََعاىَل اْلح ُم , َوقـََرَن اّلِلَّ ُم مبَنح َوَقَع َعَليحَه َهَذا ااَلسح ُكح َلَه:  فـََوَجَب َأنح يـَثـحُبَت اْلح  قـَوح
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َو }َلَعلَُّهمح   2اُه: َواَجٌب َعَليحَهمح َأنح ََيحَذُروا َكَما قَاَل: }َلَعلَُّهمح يـَتـَُّقوَن{ َوَمعحنَ  1}َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{ 
َقُهوَن{ َتُدوَن{ 3يـَفح َتُدوا َوقَاَل   4َو }َلَعلَُّهمح يـَهح َقُهوا , َوَأنح يـَهح َإَُياًِب َعَليحَهمح َأنح يـَتـَُّقوا , َوَأنح يـَفح

َبُحوا  ُسبحَحانَُه: }اَي أَيُـَّها الَّ  ًما جبََهاَلٍة فـَُتصح َذيَن آَمُنوا َإنح َجاءَُكمح فَاَسٌق بَنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأنح ُتَصيُبوا قـَوح
ٌم   5َعَلى َما فـََعلحُتمح اَنَدَمنَي{  ُ َِبلتـَّثـَبَُّت يف َخرَبَ الحَفاَسَق َوَبنيََّ َأنَّ َذَلَك لََئَلَّ ُيَصاَب قـَوح فََأَمَر اّلِلَّ

َبُح َمنح َقَضى ِبَرَبَ الحَفاَسَق اَنَدًما , َويف َذَلَك َداَلَلٌة َواَضَحٌة َعَلى َإمحَضاَء َخرَبَ جبََهاَلةٍ   فـَُيصح
َ يف التـَّثـَبَُّت لَبَـيـََّنُه َعزَّ َوجَ  َ َخرَبَ الحَفاَسَق , َوَلوح َكااَن َسيَّنيح َنُه َوَبنيح َل , َوالحَفَرُق بـَيـح  .لَّ الحَعدح

َلتح نـََقَلُتُه َوَسَلَم  الح  قَاَل ابحنُ و  َحاَد , َإَذا ُعدَ  َل الحَفقحَه يف قـَُبوَل َخرَبَ اآلح َ َأهح : " اَل َخََلَف َبنيح َقاصَ 
َل   َحاَد بـَعحُض َأهح َا َدَفَع َخرَبَ اآلح ُمُه , َوَإنح َكانُوا ُمتَـَنازََعنَي يف َشرحَط َذَلَك , َوَإمنَّ َخ ُحكح َمَن النَّسح

ُ َأعحَلُم  -زََه الحَكََلَم َلَعجح  َها َإالَّ َما تـََواتـََرتح َبَه  -َواّلِلَّ َبُل َمنـح َعنح َعَلَم السَُّنَن , زََعَم أَنَُّه اَل يـُقح
َياُن , َوَهَذا َعنحَداَن َمنحُه َذرَيَعٌة َإىَل َإبحطَاَل ُسَنَن الحمُ  َباُر َمنح اَل َُيُوُز َعَليحَه الحَغَلُط َوالنَ سح صحطََفى  َأخح

َمَ  َصلَّى ُمََّة الحَمعحُصوَمَة , َواألح َ: َأَحُدمُهَا: َأنَّ َما َشَرَط َمنح َذَلَك َصَفُة األح َهنيح ُة هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َلَوجح
ُل َبَه َوَإنح ملَح أيَحَت َخرَبٌ َوالثَّاِن: أَنَُّه َلوح ُطوَلَب َبُسنٍَّة يَـ  ٍء َوَجَب الحَقوح َحاَكُم  تَ َإَذا َتطَابـََقتح َعَلى َشيح
َياَن ُطُرقـَُها ملَح ُيََ  َف النَ سح َباُر نـََقَلَتَها َوَسَلَمتح َمنح َخوح َها َأخح َها الحُمتَـَنازََعاَن تـََواتـََرتح َعَليـح َها  َإلَيـح دح َإلَيـح

َباَر السَُّنَن آَخَرَها َعمَّنح اَل َُيُوُز عَ  َهُتُه يف َذَلَك أَنَُّه َوَجَد َأخح َليحَه الحَغَلُط  َسَبيًَل , وََكاَنتح ُشبـح
َياُن , َوُهَو النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وََكَذَلَك ُيََُب َأنح َيُكوَن َأوَّهُلَا ٍم   َوالنَ سح َوَأوحَسُطَها َعنح قـَوح

َياُن " قَاَل أَبُو الحَعبَّاَس: " َفَكاَن َما اعحَتَذَر َبَه اَثنًَيا َأفحَسَد َمنح   ُجرحَمَه اَل َُيُوُز َعَليحَهُم الحَغَلُط َوالنَ سح
َباَر َعمَّنح َصحَّتح نـُبـُوَّتُُه َوصَ  َخح َبَح , َوَذَلَك َأنَّ آَخَر َهَذَه األح َلُه ,  َأوَّاًل َوَأقـح دََّقَت الحُمعحَجَزاُت قـَوح

َنحَبَيا َنحَبَياُء َعَن األح َباَر َإالَّ َما َرَوَت األح َخح َبَل َمَن األح َء , َوَقدح َنَطَق  فـَيَـلحَزُمُه َعَلى قـََوَد اعحَتََلَلَه َأنح اَل يـَقح
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َحاَد قَا َناُه َمنح َتصحَديَق َخرَبَ اآلح تَـبَـيـح َمُنوَن  الحَكَتاُب بََتصحَديَق َما اجح ُ تـََعاىَل: }َوَما َكاَن الحُمؤح َل اّلِلَّ
يَن َولَيـُنحَذُروا قـَوح  ُهمح طَائََفٌة لَيَـتَـَفقَُّهوا يف الدَ  َمُهمح َإَذا  لَيَـنحَفُروا َكافًَّة فـََلوحاَل نـََفَر َمنح ُكلَ  َفرحَقٍة َمنـح

ُم الطَّائََفَة  1رََجُعوا َإلَيحَهمح َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{ َعنحَد الحَعَرَب َقدح يـََقُع َعَلى ُدوَن الحَعَدَد الحَمعحُصوَم  َواسح
تَـ  َمَننَي اقـح ُ تـََعاىَل: }َوَإنح طَائََفَتاَن َمَن الحُمؤح ثـََر قَاَل اّلِلَّ تَـُلوا  َمَن الزََّلَل , َوَقدح يـَلحَزُم الحَواَحَد فََأكح

نَـُهَما{ َلُحوا بـَيـح َهدح َعَذاهبَُ 2فََأصح َمَننَي{, َوقَاَل: }َولحَيشح َم  3َما طَائََفٌة َمَن الحُمؤح , َفَصحَّ َأنَّ َهَذا ااَلسح
هُ  ُجََّة: َأَحُدمُهَا: َأنَّ َأمحَر اّلِلََّ َإايَّ َهاَن َمَن اْلح اَن َوجح مح َبَذَلَك  , َواَقٌع َعَلى الحَعَدَد الحَقَليَل َوَفيَما تـََلوح

ٍل َمنحُكمح{َدلَيٌل َعَلى َأنَّ َعَلى الحُمنحَذرَيَن قـَُبوَلُه  َهُدوا َذَويح َعدح ُ تـََعاىَل: }َوَأشح ,   4, َكَما قَاَل اّلِلَّ
َهُدوا َشَهيَديحَن َمنح رََجاَلُكمح{  َتشح هلَََما 5}َواسح  . َفَكاَن َذَلَك َدلَيًَل َعَلى قـَُبوَل قـَوح

لُُه: }َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{  ُه الثَّاِن: قـَوح ََذَر ,   6َوالحَوجح تَـوحَجُبوا اْلح جََّة َعَليحَهمح َما اسح , فـََلوحاَل َقَياُم اْلَح
َلَه: }َلَعلَُّهمح ََيحَذُروَن{ َإَُياًِب لَلحَحَذَر َبَه  َلَه: }َبلح ُهوَ  - َأعحَلُم  َواّلِلَُّ  – َوَمعحىَن قـَوح َقُّ َمنح َنَظرَي قـَوح  اْلح

َتُدوَن{  ًما َما َأََتُهمح َمنح َنَذيٍر َمنح قـَبحَلَك َلَعلَُّهمح يـَهح َتَداَء َعَليحَهمح َبَذَلَك   7رَبَ َك لَتـُنحَذَر قـَوح َإَُياًِب َلََلهح
الحَعَباَد َأنح يـَعحَقُلوا َعَن فـََوَجَب َعَلى  8َوقَاَل تـََعاىَل: }َإانَّ َجَعلحَناُه قـُرحآاًن َعَربَيًّا َلَعلَُّكمح تـَعحَقُلوَن{

ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا إَ  َرى: قـَوح نح  الحُقرحآَن َخطَابَُه ُحجًَّة ّلَِلََّ َعَليحَهمح َوُحجًَّة ُأخح
َبُحوا َعَلى  ًما جبََهاَلٍة فـَُتصح يَُة ,   9َما فـََعلحُتمح اَنَدَمنَي{َجاءَُكمح فَاَسٌق بَنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا َأنح ُتَصيُبوا قـَوح اآلح

َوى الحَكََلَم َعَلى َإمحَضاَء خَ  رَبَ َفَكاَن يف َأمحَر اّلِلََّ َِبلتـَّثـَبَُّت يف َخرَبَ الحَفاَسَق َداَلَلٌة َواَضَحٌة َمنح َفحح
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 َ َ َخرَبَ الحَفاَسَق , فـََلوح َكااَن َسيَّنيح َنُه َوَبنيح َل , َوالحَفَرُق بـَيـح ُهَما أَلََمَر َِبلتـَّثـَبَُّت يف   الحَعدح يف التـََّوقَُّف َعنـح
َهَبَهمح , كَ  َل َبَه َعَلى َمذح ُلَغ َحدَّ التـََّواُتَر الََّذي ُيََُب َعنحَد الحُمَخاَلَفنَي الحَقوح َما  َخرَبَمَهَا , َحىتَّ يـَبـح

نَـُهَما أبََنح َجَعَل الشََّها َباَر  رَتََّب يف الشََّهاَداَت , َوَفَصَل بـَيـح َخح َداَت َمُنوطًَة أبََعحَداَدَها , َوَأطحَلَق األح
ًما جبََهاَلٍة{ َدلَيٌل َعَلى َأنَّ َإنـحَفاَذاَن َلَقُبوَلَه يف َخرَبَ الحَعدح  لُُه: }َأنح ُتَصيُبوا قـَوح َل َإَصابٌَة َإطحََلقًا , َوقـَوح

َبَح َعَلى َما فـَعَ  ٍل َلُه َولََئَلَّ ُنصح ُ َأعحَلُم  َبَعلحٍم اَل جبَهح  "1لحَنا اَنَدَمنَي َواّلِلَّ
ُجََّة يف تـَثحَبيَت َخرَبَ الحَواَحَد بََنصَ  َخرَبٍ أَ  ُ: قَاَل يل قَاَئٌل: اذحُكَر اْلح وح َداَلَلٍة  قَاَل الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ

َاعٍ   .َفيَه َأوح َإمجح
َنَة، َعنح َعبحَد الحَمَلَك بحَن ُعَمريحٍ، َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن    رَباََن ابحُن ُعيَـيـح قـُلحُت، َأخح

ُعوٍد، َعنح  َع َمَقاَليَت َمسح ُ َعبحًدا مسََ أَبَيَه، َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: " َنضََّر اّلِلَّ
َقُه فَ  َمنحُه،  َحَفَظَها َوَوَعاَها َوَأدَّاَها فـَُربَّ َحاَمَل َفقحٍه َغريحَ َفَقيٍه، َوُربَّ َحاَمَل َفقحٍه َإىَل َمنح ُهَو َأفـح

َلَمنَي، َوُلُزوُم مَجَا ، َوالنََّصيَحُة لَلحُمسح ََلُص الحَعَمَل ّلَِلََّ َلٍم: َإخح َتَهمح  عَ َثََلٌث اَل يَُغلُّ َعَليحَهنَّ قـَلحُب ُمسح
 "  2فََإنَّ َدعحَوَُتُمح حتَُيُط َمنح َورَائََهمح  

َتَما   ُ تـََعاىَل: فـََلمَّا َنَدَب َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإىَل اسح َع َمَقالََتَه قَاَل الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ
َظَها َوَأَدائََها امحَرأً يـَُؤدَ يَها، َوااَلمحُرؤُ   َواَحٌد، َدلَّ َعَلى أَنَُّه اَل أيَحُمُر َأنح يـَُؤدَّى َعنحُه َإالَّ َما تـَُقوُم  َوَحفح

ُجَُّة َبَه َعَلى َمنح ُأدَ َي َإلَيحهَ   .اْلح
مَ  َرَة، َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف ُخطحَبَتَه مبَىًن يـَوح ََديَث الثَّاَبَت َعنح َأيب َبكح َر:   َويف اْلح النَّحح

َعهُ    «،3»َأاَل لَيـُبحَلَغ الشَّاَهُد الحَغاَئَب فـََلَعلَّ بـَعحَض َمنح يـُبَـلََّغُه َأنح َيُكوَن َأوحَعى َلُه َمنح بـَعحَض َمنح مسََ
َمُع  َمُعوَن َوُيسح َمُع  َويف َحَديَث ابحَن َعبَّاٍس، َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َتسح َمنحُكمح، َوُيسح

َمُع َمنحُكمح   .«4ممَّنح َيسح
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ُل قـَُباو  ََراَم , فَأََتى َأهح ُ َإىَل الحبَـيحَت اْلح َبَلي بـَيحَت الحَمقحَدَس , ُثَّ َحوَّهَلُُم اّلِلَّ تَـقح َء آٍت  َكاَن النَّاُس ُمسح
َ أَنـحَزَل َعَلى َرسُ  رَبَُهمح: َأنَّ اّلِلَّ َلَة ُحوَ َلتح َإىَل بـَيحَت اّلِلََّ  َوُهمح يف الصَََّلَة , فََأخح وَلَه َكَتاًِب , َوَأنَّ الحَقبـح

َربُوَن ال َتَداُروا َإىَل الحَكعحَبَة َوُهمح يف الصَََّلَة َوَأنَّ َأَِب طَلحَحَة َومَجَاَعًة َكانُوا َيشح ََراَم , فَاسح شََّراَب  اْلح
َمَئٍذ َمَن األحَ  ٍر , َوملَح َُيَرَّمح يـَوح َر َقدح ُحر ََمتح  َفَضيَخ ُبسح َمح رَبَُهمح َأنَّ اخلح ٌء , فََأََتُهمح آٍت فََأخح رَبََة َشيح شح

ثُوَن َمثحَل َهَذا َإالَّ ذَكَ  ُمح اَل َُيَدَ  ُروُه  فََأَمُروا ُأاَنًسا َفَكسَُّروا َجَراَر َشَراهَبَمح َذَلَك , َواَل َأُشكُّ َأهنَّ
رَبَُهمح َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ  َبُه َأنح َلوح َكاَن قـَُبوُل َخرَبَ َمنح َأخح ُ , َوُيشح َسلََّم , َإنح َشاَء اّلِلَّ

َسلََّم:  َوُهَو َصاَدٌق َعنحَدُهمح , ممَّا اَل َُيُوُز هَلُمح قـَُبولُُه , َأنح يـَُقوَل هَلُمح َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ 
َلٍة ملَح  ُتمح َعَلى َقبـح َها َإذح ُكنحَت َحاَضًرا َمَعُكمح َحىتَّ ُأعحَلَمُكمح َأوح  َقدح ُكنـح  َيُكنح َلُكمح َأنح تـََتَحوَُّلوا َعنـح

جََّة تـَُقوُم َعَليحَهمح مبَثحَلَها , اَل  يَهمح هَلُمح , َوخُيحرَبُُهمح َأنَّ اْلَح َها ,   يـُعحَلَمُكمح مَجَاَعٌة َأوح َعَدٌد ُيَسمَ  أَبََقلَّ َمنـح
تح اَل تـَثـحُبُت َعنحَدُه َبَواَحٍد , َوالحَفَساُد اَل َُيُوُز َعنحَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,  َإنح َكانَ 

ُجَُّة أَيحًضا تـَُقوُم َعَليحَهمح ِبَرَبَ َمنح أَ  رَبَُهمح َواَل َعنحَد َعاملٍَ , َوَهَراَقُه َحََلٍل َفَساٌد , َوَلوح ملَح َتُكَن اْلح خح
َبَه َأنح يـَُقوَل هَلُمح: َقدح َكاَن َلُكمح َحََلاًل , َوملَح َيُكنح َعَليحُكمح َإفحَساُدُه َحىتَّ  َر أَلَشح َمح َرمَي اخلح   بََتحح

َرميََه َوَأَمَر َرُسو  ّلِلََّ َصلَّى هللاُ  ُل اُأعحَلَمُكمح َأنَّ اّلِلََّ َحرََّمُه َأوح أيَحتََيُكمح َعَدٌد ََيُدُُّهمح هَلُمح ِبَرَبٍ َعينَ  بََتحح
َرَأًة َأنح تـَُعلَ َم َزوحَجَها َإنح قـَبـََّلَها َوُهَو َصائٌَم اَل ََيحرُ  ُم َعَليحَه َوَلوح ملَح  َعَليحَه َوَسلََّم أُمَّ َسَلَمَة َأنح تـَُعلَ َم امح

ُجََّة تـَُقوُم َعَليحَه ِبَرَبََها , َإَذا َصدَّقـََها ملَح أيَحُمرحَها َإنح شَ  ُ َبَه َوَأَمَر َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  يـََر اْلح اَء اّلِلَّ
َلَميَّ َأنح يـَغحُدَو َعَلى امحَرَأَة رَُجٍل , فََإَن اعحرَتََفتح َرمَجََها , فَاعحرَتَفَ  َسح تح َعَليحَه َوَسلََّم أُنـَيحًسا األح

َسَها َِبعحرَتَاَفَها َعنحَد أُ  َرو بحَن أَُميََّة فـََرمَجََها , َويف َذَلَك َإَماَتُة نـَفح نـَيحٍس , َوُهَو َواَحٌد َوَأَمَر َعمح
ُلُه , َوقَ  َلَم ملَح َيََلَّ َلُه قـَتـح َياَن , َوَقدح َسنَّ َعَليحَه َإنح َعَلَمُه َأسح ُتَل َأَِب ُسفح َريَّ , َأنح يـَقح دح َُيحَدُث  الضَّمح

ُرو بحُن أَُميََّة َوأَ  ََلَم قـَبحَل َأنح أيَحتََيُه َعمح ُتَل َخاَلَد بحَن  اإلحَسح َمَر أُنـَيحًسا َأوح َعبحَد اّلِلََّ بحَن أُنـَيحٍس , َأنح يـَقح
تُـ  َلَم َأنح اَل يـَقح َُذيلَّ فـََقتَـَلُه َوَمنح ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َلوح َأسح َياَن اهلح َلُه وَُكلُّ  ُسفح

َبارََهمح  َهُؤاَلَء يف َمَعاِن ُواَلتََه , َوهُ  َم أبََخح ُكح  . 1مح َواَحٌد َواَحٌد مُيحُضوَن اْلح
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" َوبـََعَث َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َبُعمَّاَلَه َواَحًدا َواَحًدا , َوُرُسَلَه  :قَاَل الشَّاَفَعيُّ 
رَبَُهمح َبَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  رُبُوا النَّاَس مبَا َأخح َا بـََعَث َبُعمَّاَلَه لََيخح َعَليحَه   َواَحًدا َواَحًدا , َوَإمنَّ

ُ َعَليحَهمح , َويـُعحطُوُهمح َما هَلُمح , َويَُقيُموا  َوَسلََّم َمنح  ُهمح َما َأوحَجَب اّلِلَّ َشَرائََع َديَنَهمح , َوأيَحُخُذوا َمنـح
َق  ُهورًا َِبلصَ دح ُهمح َواَحًدا َإالَّ َمشح َعثح َمنـح َكاَم , َوملَح يـَبـح َحح ُُدوَد , َويـُنَـفَ ُذوا َفيَهُم األح َعنحَد َعَليحَهُم اْلح

ُجَُّة َعَليحَهمح هَبَمح َمنح بَـ  َل    -َعَثُه َإلَيحَه , َوَلوح ملَح تـَُقَم اْلح َإذح َكانُوا يف ُكلَ  اَنَحَيٍة َوجََّهُهمح َإلَيحَهمح َأهح
ٍق َعنحَدُهمح  جَ  وََكاَن يف َمعحىَن ُعمَّ  -َصدح ٍر َوالًَيا َعَلى اْلَح ُ , َوبـََعَث َأَِب َبكح اَلَه َما بـََعثـَُهمح َإنح َشاَء اّلِلَّ

َسَم , َوأَبُو  ٍر  , ُثَّ بـََعَث َعَليًّا بـَعحَدُه , أبََوََّل ُسورََة بـََراَءٍة , فـََقَرَأَها يف جَمحَمَع النَّاَس يف الحَموح َبكح
ُجَّةُ   تـَُقوُم َعَليحَهمح  َواَحٌد , َوَعَليٌّ َواَحٌد , وََكََلمُهَا بـََعَثُه َبَغريحَ الََّذي بـََعَث َبَه َصاَحَبُه , َوملَح َتُكَن اْلح

ُهَما   َق , وََكاَن َمنح َجَهَلُهَما َمنح   - بَبَـعحثََتَه ُكلَّ َواَحٍد َمنـح ُهورَيحَن َعنحَد َعَوامَ َهمح َِبلصَ دح َإذح َكااَن َمشح
قـُُهَما  ُهَما فَـ  -َعَوامَ َهمح َوَجَد َمنح يََثُق َبَه َمنح َأصحَحاٍب يـُعحَرُف َصدح َقدح بـََعَث  َما بـََعَث َواَحًدا َمنـح

َرى , وَ  ٍم , َوهَنحٍي َعنح أُُموٍر َوَأمحٍر أبَُخح َما  َعَليًّا َبَعَظيٍم , نـَقحَض ُمَدٍد َوَإعحطَاَء ُمَدٍد , َونـَبحٍذ َإىَل قـَوح
ُهٍر َأنح يـَعحَرَض هَلُمح  َة َأرحبـََعَة َأشح َلَمنَي بـَلََّغُه َعَليٌّ: َأنَّ َلُه ُمدَّ يف ُمدََُّتَمح , َواَل  َكاَن أَلََحٍد َمَن الحُمسح

ٍء َواَل َمنحَهيَّ َعنحُه َبَرَساَلَة َعَليٍ  َأنح يـَُقوَل َلُه: أَنحَت َواَحٌد , َواَل تـَُقوُم َعَليَّ اْلحُ  جَُّة أبََنَّ  َمأحُموَر َبَشيح
ٍء َجَعَلُه يل  ٍء ملَح َيُكنح  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم بـََعَثَك َإيَلَّ بَنَـقحَض َشيح َداَث َشيح , َواَل ِبََحح

ٍي َعنح َأمحٍر , ملَح َأعحَلمح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم هَنَى َعنحهُ  , َواَل   يل َواَل َلَغريحَي , َواَل بَنَـهح
دَ  َداَث َأمحٍر َأعحَلُم َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأحح ٍء ِبََحح ثَُه , َوَما َُيُوُز َهَذا أَلََحٍد يف َشيح

ُه , َواَل َأَمَرُه  َبَه َواَل هَنَاُه  َقطََعُه َعَليحَه َعَليٌّ َبَرَساَلَة النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َواَل َأعحطَاُه َإايَّ
ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأوح ملَح يـَنحَقلحُه َإلَيحَه َعَدٌد , َفََل  َعنحُه , أبََنح يـَُقوَل ملَح َأمسحَعحُه َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّ 

َبُل َفيَه َخرَبََك َوأَنحَت َواَحٌد , َواَل َكاَن أَلََحٍد َوجََّه َإلَيحَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ  َم َعاَمًَل َأقـح
َعَل يـَعحرَفُُه َأوح يـَُعر َفُُه َلُه َمنح ُيَصد َ  َقُه َأنح يـَُقوَل َلُه الحَعاَمُل: َعَليحَك َأنح تـُعحَطَي َكَذا َأوح تـَفح قُُه َفَصدَّ

َبُل َهَذا َمنحَك أَلَنََّك َواَحٌد َحىتَّ أَلحَقى َرُسوَل اّلِلََّ   َعَل َبَك َكَذا , فـَيَـُقوُل: اَل َأقـح َكَذا , َأوح يـُفح
رَتَُط يف َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , اَل َعنح  ثَُنيَه َعامٌَّة َيشح َخرَبََك , َوَقدح مُيحَكُن َأنح تـَغحَلَط , َأوح َُيَدَ 

َاَعَهمح َعَلى اخلحَرَبَ َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَشَهاَدُتََمح َمًعا َأوح   َعَدَدَهمح َوَإمجح
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ثـَُر َمنحُه , َواَل َمَن ُمتَـَفر ََقنَي , ُثَّ اَل َيذحُكُر َأَحٌد مَ  نح َخرَبَ الحَعامََّة َعَدًدا أََبًدا َإالَّ َويف الحَعامََّة َعَدٌد َأكح
ًئا َإالَّ َأمحَكَن يف زََماَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َتَماَعَهمح َحنَي خُيحرَبُوَن تـََفرُّقـَُهمح َشيـح , َأوح   اجح

َها , ُثَّ اَل  بـَعحَض زََمانََه َحنَي   تَـَهى َإلَيـح َباَر َغايٌَة أََبًدا يـُنـح َخح ََلَم َفََل َيُكوُن لَتَـثحَبيَت األح ُل اإلحَسح َكثـَُر َأهح
َوَز َمنحُه َلَمنح قَاَل َهَذا , َوَرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َ   َيُكوُن َهَذا أَلََحٍد َمَن النَّاَس , َأجح َبنيح

َرانَـ  َوتَ َظهح َرُك َذَلَك َلُه أَبُوُه َوَإخح َرُك َلَقاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َويُدح ُه  يحَهمح أَلَنَُّه يُدح
ُق َمنح  َقُه َِبلنََّظَر َلُه , فََإنَّ الحَكاَذَب َقدح ُيَصدَ  َسَه َويـَُفضَ ُل َصدح قُُه يف نـَفح َر  َنظَ َوقـََرابـََتُه َوَمنح ُيَصدَ 
َرُك َخرَبَ  َرُك َلَقاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َويُدح  َمنح َلُه , فََإَذا ملَح َُيُزح َهَذا أَلََحٍد يُدح
َلَه َوالحَعامََّة َعنحُه َكاَن َلَمنح َجاَء بـَعحَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , ُق َمنح َأهح ممَّنح اَل   ُيَصدَ 

ىَل َأنح اَل َُيُوزَ  نـحَيا َأوح  "  1يـَلحَقاُه يف الدُّ
رَبِن أَبُو قَاَل  َثيَن ابحُن َأيب َذئحٍب , َعَن   الشَّاَفَعيُّ , َأخح َحَنيَفَة بحُن مَسَاَك بحَن الحَفضحَل , قَاَل: َحدَّ

اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل َعاَم الحَفتحَح: " َمنح   الحَمقحرُبَيَ  , َعنح َأيب ُشَريحٍح الحَكعحيبَ  , َأنَّ َرُسولَ 
أَبُو  قَُتَل َلُه قََتيٌل فـَُهَو ِبَريحَ النََّظَريحَن: َإنح َأَحبَّ َأَخَذ الحَعقحَل , َوَإنح َأَحبَّ فـََلُه الحَقَوُد " فـََقاَل 

َري َوَصاَح َعَليَّ  َحَنيَفَة: فـَُقلحُت اَلبحَن َأيب َذئحٍب , َأأتَحُخُذ  َاَرَث؟ َفَضَرَب َصدح هَبََذا اَي َأَِب اْلح
ُثَك َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َوتـَُقوُل: أتَحُخُذ َبَه؟ َوَذَلَك الحَفرحُض   َصَياًحا ُمنحَكًرا , َواَنَل َمينَ  , َوقَاَل: ُأَحدَ 

َتاَر حمَُ  َعُه , َإنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل اخح مًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن النَّاَس فـََهَداُهمح َبَه  َعَليَّ َوَعَلى َمنح مسََ
َلحَق َأنح يـَتََّبُعوُه طَائََعنَي َأوح  َتاَر َلُه َعَلى َلَسانََه , فـََعَلى اخلح َتاَر هَلُمح َما اخح َداَخرَيَن  َوَعَلى َيَديحَه , َواخح

َلٍم َمنح َذَلَك قَاَل: َوَما  . 2َسَكَت َعينَ  َحىتَّ ََتَنـَّيحُت َأنح َيسحُكتَ  , اَل خَمحَرَج َلُمسح
 وقال : 

 وأمَّا أنح ُُناَلَف َحديثا عن رسول هللا اثبًَتا عنه: فأرحُجو أنح ال يـُؤحَخَذ ذلك علينا إن شاء هللاُ. 
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ٌل خُياَلُفَها، ال أنَُّه  َعَمَد وليس ذلك ألحد، ولكن قدح َُيحَهُل الرُجُل السنَة فيكوُن له قوح
  .1َخَلَفها، َوَقدح يـَغحُفُل املرحُء وخُيحَطئ يف التَّأحَويلَ 

ُمح َكانُوا يـَُقوُلوَن: »ااَلعحَتَصاُم و  َل الحَعلحَم , َأهنَّ َعَن ابحَن َشَهاٍب , قَاَل: بـََلَغَنا َعنح رََجاٍل َمنح َأهح
نـحَيا , َوَذَهاُب َذَلَك  َِبلسَُّنَن َْنَاٌة , َوالحَعلحُم يـُقحَبُض قـَبحًضا  يَن َوالدُّ َسرَيًعا , فـَنَـعحُش الحَعلحَم ثـََباُت الدَ 

 2ُكلَُّه يف َذَهاَب الحَعلحَم« 
َبٍل و  »َمنح َردَّ َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـَُهَو َعَلى َشَفا   :قَاَل َأْححَُد بحُن َحنـح

 .َهَلَكٍة«
َبلٍ ي قَالَ و  َما تـَُقوُل يف اخلحَرَبَ الحَواَحَد  : وُسُف بحُن ُموَسى قـُلحُت أَلَيب َعبحَد اّلِلََّ يـَعحيَن َأْححََد بحَن َحنـح

ُه أَ  تَـعحَمُلُه قَاَل: »نـََعمح , َإَذا َصحَّ اخلحَرَبُ َوملَح خُيَالَفح ُُه«َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َتسح  َحٌد َغريح
َباَر َرُسوَل اّلِلََّ صَ و  ُ َعنحُه : »َأاَن َعبحٌد أَلَخح ََة َرَضَي اّلِلَّ َحاَق بحَن ُخَزميح َماَم حُمَمََّد بحَن َإسح لَّى  قَاَل اإلحَ

 . هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم«
ٌل َإَذا َصحَّ  وقال  اخلحَرَبُ َعنحُه«: »لَيحَس أَلََحٍد َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قـَوح
َا َكاَن   ََيحََي بحنُ وقال  َل َأَحٍد , َوَإمنَّ َل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإىَل قـَوح آَدَم " اَل َُيحَتاُج َمَع قـَوح

ٍر َوُعَمَر , لَيـُعحَلَم أَ  نَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  يـَُقاُل: ُسنَُّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَأيب َبكح
َها "   َوَسلََّم , َماَت َعَليـح

 قال اخلطيب البغدادي بعد ما روى ما تقدم من اآلاثر:  و 
َا تـُرحَوى يف ُكلَ  َعصحٍر , َوَُيحتَ  َتَها َوثـُُبوَُتَا , َوَذَلَك َأهنَّ ُجَُّة َبَصحَّ َحاَد َقدح قَاَمَت اْلح َباَر اآلح   جُّ هَبَا َأخح

ُجَُّة َعنحَدُهمح يف  َقلح َعنح َأَحٍد أَنَُّه َردََّها َوأَنحَكَرَها , َوَلوح ملَح تـَُقَم اْلح أََلَة , َوملَح يـُنـح َتَها   َهَذَه الحَمسح  َبَصحَّ
ٌم َويـَُردََّها آَخُروَن , أَلَنَّ الحَعاَدَة َجارَيٌَة َبَذَلكَ  بَـَلَها قـَوح يف َخرَبَ  َلَوَجَب َأنح خَيحَتَلُفوا َفيَها فـَيَـقح

َتَها َعلحًما َوقَ  َتَه َعنحَدُهمح , َفَكاَن َما ذََكرحاَنُه ُموَجًبا َلَصحَّ ُجَُّة َبَصحَّ  .3طحًعا الحَواَحَد الََّذي ملَح تـَُقَم اْلح
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َمَة، الرُُّسوَخ يف العلم أيَب َأنح خُيَاَلَفُه   وقال الشاطيب: ََدلََّة الحُمتَـَقدَ  رَبََة الحَعاَديََّة؛  َِبألح َوَبَدلَيَل التَّجح
أَلَنَّ َما َصاَر َكالحَوصحَف الثَّاَبَت اَل يـََتَصرَُّف َصاَحُبُه َإالَّ َعَلى َوفحَقَه اعحَتَياًدا، فََإنح خَتَلََّف؛ فعلى  

 َأوحُجٍه: أحد ثَلثة
َوَُّل: جُمَرَُّد الحَعَناَد، فـََقدح خُيالف َفيَه ُمقحَتَضى الطَّبح  لُُه  األح ىَل، َوَعَلى َذَلَك َدلَّ قـَوح ُُه َأوح ََبلَ ي؛ فـََغريح َع اجلح

َل الحَكَتاَب َلوح يـَُردُّوَنُكمح َمنح بـَعحَد   1تـََعاىَل:}َوَجَحُدوا هَبَا{ لُُه تـََعاىَل: }َودَّ َكَثرٌي َمنح َأهح يََة ، َوقـَوح اآلح
َقُّ فَاعحُفوا َواصحَفُحوا َحىتَّ   أيَحيتَ  َإميَاَنُكمح ُكفَّارًا َحَسًدا َمنح َعنحَد أَنـحُفَسَهمح َمنح بـَعحَد َما تـََبنيََّ هَلُُم اْلح

ُ أبََمحرَهَ  َباُه َذَلَك.  2 { اّلِلَّ  َوَأشح
َه َأنح اَل يـََقَع َإالَّ َلَغَلَبَة َهًوى، َمنح ُحبَ  ُدنـحَيا َأوح َجاٍه َأوح َغريحَ َذَلَك،   َوالحَغاَلُب َعَلى َهَذا الحَوجح

ََوى َقدح َغَمَر الحَقلحَب، َحىتَّ اَل يـَعحَرَف َمعحُروفًا َواَل يـُنحَكَر مُ   نحَكًرا. حبَيحُث َيُكوُن َوصحُف اهلح
َها الحَبَشُر؛ فـََقدح َيَصرُي الحَعاملُ َبدُ  ُخوَل َوالثَّاِن: الحَفَلَتاُت النَّاَشَئُة َعَن الحَغَفََلَت الَّيَت اَل يـَنحُجو َمنـح

، َوَعَليحَه َيُدلُّ  َلَة َغريحَ َعاملٍَ بَُة َعَلى اّلِلََّ  -َعنحَد مَجَاَعةٍ -الحَغفح َا التـَّوح لُُه تـََعاىَل: }َإمنَّ  لَلََّذيَن يـَعحَمُلوَن  قـَوح
 اآلية.  3السُّوَء جبََهاَلٍة ُثَّ يـَُتوبُوَن َمنح َقرَيٍب{

َل َهَذَه الحَمرحتـََبَة؛ فـََلمح َيَصَر الحَعلحُم َلُه َوصحًفا، َأوح َكالحَوصحَف َمَع عَ  نُُه لَيحَس َمنح َأهح َه  َوالثَّاَلُث: َكوح دَ 
َلَها، َوَهَذا يـَرحَجُع إَ  ََه َفيَه، َوَيُدلُّ َعَليحَه  َمنح َأهح َسَه، َأَو اعحَتَقاَد َغريح ىَل َغَلٍط يف اعحَتَقاَد الحَعاملََ يف نـَفح

} لُُه تـََعاىَل: }َوَمنح َأَضلُّ ممََّن اتّـََبَع َهَواُه َبَغريحَ ُهًدى َمَن اّلِلََّ  .5   4قـَوح
بن سعيد يف ردَّ عمر بن اخلطاب رضي اّلِلَّ عنه حديث فاطمة بنت قيس ملا   نقل إمساعيلُ و 

مل ُيعل هلا سكًنا وال نفقة. وقال: ال ندع كتاب ربنا   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -روت أن النيب 
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وسنة نبينا لقول امرأة. أجاب عنه أْحد فقال: كان ذلك منه على وجه احتياط، وقد كان  
 .1وحده يقبل من غري واحد قوله

  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال أْحد يف رواية أيب اْلارث: إذا كان اخلرب عن رسول اّلِلَّ  و 
صحيًحا ونقله الثقات، فهو سنة، وُيب العمل به على من عقله وبلغه، وال يلتفت إىل غريه  

 من رأي وال قياس. 
ل به، ُث قال:  وقال يف موضع آخر: إذا جاء خرب الواحد، وكان إسناده صحيًحا وجب العم

أليس قصة القبلة حني حولت، أَتهم اخلرب وهم يصلون، فتحولوا حنو الكعبة ، وخرب اخلمر  
 أهراقوها ومل ينتظروا غريه؟ 

وقال أْحد يف رواية الفضل بن زايد: خرب الواحد صحيح إذا كان إسناده صحيًحا، وذكر 
 قصة القبلة حني حولت، وقصة اخلمر ملا حرمت. 

- ه اّلِلَّ يف رواية إبراهيم بن اْلارث: إن قوًما دفعوا خرب الواحد أبن النيب وقال أيًضا رْح
هذا حجة، ذو   مل يقبل قول ذي اليدين حىت سأل غريه. وليس - صلى اّلِلَّ عليه وسلم

يزيله، فلم يقبل منه، وهذا جاءه خرب مل    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -اليدين جاء إىل يقني النيب  
 قبله.يكن عنده خَلفه فلم ي

صلى اّلِلَّ عليه  - وقال يف رواية امليموِن: من الناس من َيتج يف رد خرب الواحد أبن النيب 
مل يقنع بقول ذي اليدين، وليس هذا شبيه ذاك، ذو اليدين أخرب ِبَلف يقينه، وحنن   -وسلم

 . 2ليس عندان علم نرده، وإمنا هو علم أيتينا به
رب الواحد: نستعمله إذا صح اخلرب، ومل خيالفه  وقال أْحد يف رواية يوسف بن موسى يف اخل

 غريه.
وقال أْحد يف رواية أيب اْلارث: إذا جاء اْلديث الصحيح اإلسناد، يقال: هو سنة، إذا مل  

 يكن له شيء يدفعه أو خيالفه.
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: يقال له: سنة، إذا مل يكن له مضاد خيالفه، ومل يكن شيء  وقال أْحد يف رواية عبد اّلِلَّ
 .1يدفعه

قبول خرب الواحد وعادة الصحابة يف ذلك: اعتداد بعضهم بنقل بعض وقال ابن دقيق: 
وليس املقصود يف هذا: أ ن تثبت قبول خرب الواحد هبذا اخلرب الذي هو خرب واحد فإن  

ذلك من إثبات الشيء بنفسه وإمنا املقصود بذلك: التنبيه على مثال من أمثلة قبوهلم خلرب  
 .2ال ال حتصى فيثبت ِبجملموع القطع بقبوهلم خلرب الواحد الواحد ليضم إليه أمث

 
 العمل ِبرب الواحد وهو ظين الثبوت 

ِبسناٍد صحيح، فيه حكم   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-: إذا جاء اْلديث عن النيب أْحد وقال
عليه  صلى اّلِلَّ - أو فرض، عملت ِبْلكم والفرض، وأدنُت اّلِلَّ تعاىل به، وال أشهد أن النيب 

 .3قال ذلك  -وسلم
قال القاضي أبو يعلى: ورأيت يف كتاب "الرسالة" ألْحد رْحه اّلِلَّ رواية أيب العباس ْحد بن  
جعفر بن يعقوب الفارسي عنه ِبط أْحد بن سعيد الشيخي ومساعه، فقال: وال نشهد على  

ذلك يف حديث، أحد من أهل القبلة أنه يف النار لذنب عمله وال لكبرية أَتها إال أن يكون 
كما جاء على ما روى، نصدقه ونعلم أنه كما جاء وال ننص الشهادة، وال نشهد على أحد  
أنه يف اجلنة بصاحل عمله وال ِبرب أَته إال أن يكون يف ذلك حديث، كما جاء، على ما روي  

 وال ننص الشهادة. 
: ها هنا إنسان يقول: إن اخلرب يوجب عمًَل.  ونقل أبو بكر املروزي قال: قلت أليب عبد اّلِلَّ

 ؟ !4فعابه، وقال: ما أدري ما هذا
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فإن كان اخلرب الوارد بذلك خرباً تقوم به اْلجة مقام املشاهدة والسماع، وقال الطربي: 
وجبت الدينونة على سامعه حبقيقته يف الشهادة عليه أبن ذلك جاء به اخلرب، حنو شهادته  

 على حقيقة ما عاين ومسع.
اخلرب الوارد خرباً ال يقطع جميئه العذر، وال يزيل الشك غري أن انقله من أهل وإن كان 

  الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه يف خربه يف الشهادة عليه أبن ما أخربه به كما
 .1أخربه، كقولنا يف أخبار اآلحاد العدول

َتَفيًضا وقال:  َطَأُ  َوَما َجاَء َبَه النـَّقحُل ُمسح ُو َواخلح َفُحجٌَّة، َوَما انـحَفَرَد َبَه َمنح َكاَن َجائًَزا َعَليحَه السَّهح
ُجَّةَ   .2فـََغريحُ َجائََز ااَلعحرَتَاَض َبَه َعَلى اْلح

 
 زم قبولهيلوصف اخلرب الذي 

ُبَت َعَداَلُة    قال اخلطيب البغدادي: َبُل َخرَبُ الحَواَحَد , َحىتَّ تـَثـح َناَدَه  اَل يـُقح رََجاَلَه , َواتَ َصاُل َإسح
يَل ااَلعحَتَقاَد غَ  َلَه ثََقًة َمأحُمواًن مجََ ريحَ  َوثـُُبوُت الحَعَداَلَة , َأنح َيُكوَن الرَّاَوي بـَعحَد بـُُلوَغَه َوَصحََّة َعقح

َقُط الحُمُروَءَة مَ  َتدٍَع جُمحَتَنًبا لَلحَكَبائََر ُمتَـنَـز ًَها َعنح ُكلَ  َما ُيسح َعاَل  ُمبـح َفـح َف َواألح َن الحُمُجوَن َوالسُّخح
َبَغي َأنح اَل َيُكوَن ُمَدلَ ًسا يف َرَوايََتَه , َوَيُكوَن َضاَبطًا  نَيَئَة , َويـَنـح َحاَل الرَ َوايََة حُمَصَ ًَل َلَما يـَرحَويَه  الدَّ

َع َمنحُه َعَلى َهَذَه الصُّفََّة وََكَذَلكَ  َحاُل َشيحَخ َشيحَخَه َوَمنح بـَعحَدُه َمنح  , َوَيُكوَن َشيحُخُه الََّذي مسََ
ََديَث َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فَإَ  َناَد َإىَل الصََّحايبَ  الََّذي َرَوى اْلح نح  رََجاَل اإلحَسح

ُقُه َأوح ُجَهَل َحالُُه , فـََلمح يـُعحَرفح  َناَد رَُجٌل ثـََبَت َفسح َق ملَح َيَصحَّ َكاَن يف اإلحَسح َِبلحَعَداَلَة َواَل َِبلحَفسح
ََديَث الََّذي اتََّصَل َسَنُدُه َوَأمَّا الحُمرحَسُل: فـَُهَو َما  ََديَث َهَذا الحَكََلُم يف اْلح َتَجاُج َبَذَلَك اْلح ااَلحح

َمعح َمنحهُ  َناُدُه , َوُهَو َأنح يـَرحَوَي الحُمَحدَ ُث َعمَّنح ملَح َيسح َع َمنحُه َما ملَح انـحَقَطَع َإسح  , َأوح يـَرحَوَي َعمَّنح مسََ
ثَُه َبَه َفََل َيذحُكُرُه , َفََل خَيحُلو َمنح َأَحَد َأمحَريحَن: َإمَّا َأنح  َم الََّذي َحدَّ َُك اسح َمعح َمنحُه , َوَيرتح  َيُكوَن  َيسح

 
 140التبصري يف معامل الدين ص  1
 2/679تفسري الطربي   2



141 
 

ََهمح فََإنح َكاَن َمنح َمَراَسيلَ   الصََّحابََة قَُبَل َوَوَجَب الحَعَمُل َبَه أَلَنَّ  َمنح َمَراَسيَل الصََّحابََة َأوح َغريح
 .الصََّحابََة َمقحُطوٌع َبَعَدالََتَهمح , فََإرحَساُل بـَعحَضَهمح َعنح بـَعحٍض َصَحيحٌ 

َوالََّذي تـََرَك  َوَإنح َكاَن َمنح َمَراَسيَل َغريحَ الصََّحابََة , ملَح يـُقحَبلح أَلَنَّ الحَعَداَلَة َشرحٌط يف َصحََّة اخلحَرَبَ , 
اًل , َفََل   اًل َوَُيُوُز َأنح اَل َيُكوَن َعدح َميَـَتُه َُيُوُز َأنح َيُكوَن َعدح  . َُيحَتجُّ ِبَرَبََه َحىتَّ يـُعحَلمَ َتسح

َبُل َمَن الشُُّهوَد َإالَّ َمنح   َبُل َإالَّ َحَديٌث اَثَبٌت , َكَما اَل يـُقح : »اَل يـُقح َلُه ,  قَاَل الشَّاَفَعيُّ َنا َعدح َعَرفـح
ََديُث جَمحُهواًل َأوح َمرحُغوًِب َعمَّنح َْحََلُه َكاَن َكَما ملَح أيَحَت أَلَنَُّه لَيحَس بَثَاَبٍت«  فََإَذا َكاَن اْلح

ََديَث , فَآُخُذ مبَا يـُؤحَخُذ َبَه َوَأدَُع َسائََرُه«   1َعنح َإبـحَراَهيَم , قَاَل: »َإِن َ أَلَمسحَُع اْلح
:قَالَ و  َبَت    الشَّاَفَعيُّ ُددح يل أقلَّ ما تقوم به اْلجة على أهل العلم، حىت يـَثـح فقال يل قائل: احح

 عليهم خرُب اخلاصَّة.
تَـَهى به إىل النيب أو َمنح انتهى به إليه دونه.  فقلت: خرُب الواحد عن الواحد حىت يـُنـح

 ِبرب اخلاصة حىت َُيحَمَع أُمورًا: وال تقوم اْلجة 
أن يكون َمنح حدََّث به ثََقًة يف دينه، معروفاً ِبلصَ دق يف حديثه، عاَقَلَ َلَما َُيَدَ ُث به،  منها  -

َع، ال   عامَلاً مبا َُييل َمَعاِنَ اْلديث َمَن اللفظ، وأن يكون ممن يـَُؤدَ ي اْلديث حبروفه كما مسََ
َر َلَعلَُّه   َيدث به على املعىن، ألنه إذا حدَّث على املعىن وهو غرُي عامٍل مبا َيَُيُل به معناه: مل َيدح

َيَُيل اَْلََلَل إىل اْلرام، وإذا أدَّاه حبروفه فلم يـَبحَق وجٌه خُياف فيه إحالُتُه اْلديَث، حافظاً إن  
َظه، حافظاً لكتابه إن حدَّث َمنح كتابه. إذا َشَرَك أهَل اْلفظ يف حديث   حدَّث به َمنح َحفح

نح أنح يكوَن ُمَدلَ ساً، َُيَدَ ُث َعن من لقي ما مل يسمعح منه، وَيدَ َث عن واَفَق حديَثهم، بََرايًّ مَ 
 النيب ما َيدث الثقات خَلَفه عن النيب. 
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تَـَهى ِبْلديث َموحُصوالً إىل النيب أو إىل َمنح انـحُتَهَي   ويكوُن هكذا َمنح فوَقه ممَّن حدَّثه، حىت يـُنـح
تَـغحىَن  به إليه دونه، ألنَّ كلَّ واحد منهم مثحَبتٌ   ملن حدَّثه، ومثبت على من حدَّث عنه، فَل ُيسح

 .1يف كل واحد منهم عمَّا وصفحتُ 
وال ُيستدل على أكثَر صدق اْلديث وكذبه إال بصدق املخرَب وكذبه، إال يف   قَاَل الشَّاَفَعيُّ:و 

َُيَدَ ث احملدث اخلاصَ  القليل من اْلديث، وذلك أن ُيستدل على الصدق والكذب فيه أبن  
 .ما ال ُيوز أن يكون مثله، أو ما خيالفه ما هو أثبُت وأكثُر دالالٍت ِبلصدق منه

وإذ فرق رسول هللا بني اْلديث عنه، واْلديث عن بين إسرائيل فقال: »حدثوا عين وال  
َييط أن الكذب الذي هناهم عنه هو الكذب   –إن شاء هللا  – تكذبوا علي«: فالعلم 

اْلديث عمن ال يُعرف صدقه؛ ألن الكذب إذا كان منهًيا عنه على كل   اخلفي. وذلك
 .حال، فَل كذب أعظم من كذٍب على رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص2.

البيهقي: وهذا الذي استثناه الشافعي ال يقف عليه إال اْلذ اق من أهل اْلفظ، فقد   قالو 
يزل  الص دوق فيما يكتبه فيدخل له حديث يف حديث، فيصري حديث روي ِبسناد ضعيف  

 .مرك با على إسناد صحيح 
يزل  القلم، وخيطئ السمع وخيون اْلفظ، فريوي الشاذ من اْلديث عن غري قصد،   وقد

على عباده بكثرة   ،ملسو هيلع هللا ىلصأهل الصنعة الذين قي ضهم هللا تعاىل ْلفظ سنن رسول هللا  فيعرفه
 .3مساعه وطول جمالسته أهل العلم به ومذاكرته إايهم 
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 ما يُردُّ به اخلرب 
َناَد رُدَّ أَبُُموٍر  قال اخلطيب البغدادي:  َإَذا َرَوى الثَ َقُة الحَمأحُموُن َخرَبًا ُمتََّصَل اإلحَسح

 وذكر منها: 
 .َأنح خُيَاَلَف َنصَّ الحَكَتاَب َأَو السُّنََّة الحُمتَـَواتََرَة , فـَيَـعحَلُم أَنَُّه اَل َأصحَل َلُه َأوح َمنحُسوخٌ 

َاَع , وَ  َتَدلُّ َعَلى أَنَُّه َمنحُسوٌخ َأوح اَل َأصحَل َلُه , أَلَنَُّه اَل َُيُوُز َأنح َيُكوَن  َأنح خُيَاَلَف اإلحَمجح فـَُيسح
ُمَُّة َعَلى َخََلَفَه , َوَهَذا ُهَو الََّذي ذََكَرُه ابحُن الطَّبَّاَع يف اخلحَ  رَبَ  َصَحيًحا َغريحَ َمنحُسوٍخ , َوجُتحَمُع األح

َناُه َعنحُه َأوَّ   .َل الَبابَ الََّذي ُسقح
 ُث قَاَل: 

ا إِذَا َوَرَد ُمَخاِلفًا ِلْلِقيَاِس , أَِو اْنفََرَد اْلَواِحُد بَِراِويَِة َما تَعُمُّ بِِه اْلبَْلَوى لَْم يَُردَّ    فَأَمَّ
َهَب َماَلَك بحَن أََنٍس: َإَذا َكاَن خُمَاَلًفا لَلحَقَياَس , ملَح َُيَُز الحَعَمُل بَ  َتَحُل َمذح ٌم ممَّنح يـَنـح َه ,  َوقَاَل قـَوح
َهَب َأيب َحَنيَفَة النـُّعحَماَن بحَن اَثَبٍت: اَل  َتَسُب َإىَل َمذح ٌم ممَّنح يـَنـح ٌم َعَليحَه َوقَاَل قـَوح  َُيُوُز  َوالحَقَياُس ُمَقدَّ
َتجَّ َمنح َنَصَرُهمح , أبََ  نح قَاَل:  الحَعَمُل ِبَرَبَ الحَواَحَد َفيَما تـَُعمُّ َبَه الحبَـلحَوى فََأمَّا الحَماَلَكيُّوَن: فـََقَد احح

َصحَل , وَ  اَللُُه َعَلى َصحََّة الحَعلََّة يف األح َتدح ُق الرَّاَوي يف  َقَياُس الحَقاَئَس يـَتَـَعلَُّق َبَفعحَلَه , َوُهَو اسح َصدح
َها مبَا ثـَُر َمنـح ََه   َخرَبََه ُمَغيٌَّب َعنحُه َغريحُ ُمتَـَعلَ ٍق َبَفعحَلَه , َوثََقُتُه مبَا ُهَو ُمتَـَعلَ ٌق َبَفعحَلَه َأكح ُهَو ُمتَـَعلَ ٌق َبَغريح

لَيُل َعَلى َصحَّ  ىَل َوَهَذا َعنحَداَن َخطَأٌ: َوالدَّ َنا َإلَيحَه: , فـََوَجَب َأنح َيُكوَن َأوح  َة َما َذَهبـح
َع َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف اجلحَ ف َ امحَرأٌ مسََ ُر اّلِلَّ َننَي  َعنح طَاُوٍس , َأنَّ ُعَمَر , قَاَل: ُأذَكَ 

 َ َ َجارَيـََتنيح ًئا؟ فـََقاَم َْححُل بحُن َماَلَك بحَن النَّاَبَغَة , فـََقاَل: »ُكنحُت َبنيح َ  – يل  َشيـح   – يـَعحيَن ُضرََّتنيح
َطٍح , فَأَلحَقتح َجَنيًنا , فـََقَضى َفيَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َرى مبَسح ُخح َدامُهَا األح َفَضَرَبتح َإحح

َنا َفيَه َبَغريحَ َهَذا َمعح َهَذا َلَقَضيـح  .1َوَسلََّم َبُغرٍَّة« فـََقاَل: ُعَمُر: َلوح ملَح َنسح
ٌر« قَاَل: َكمح يف  و  ُبَع الحَمرحَأَة؟ قَاَل: »َعشح َعنح رَبَيَعَة , أَنَُّه َسَأَل َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب: َكمح يف ُأصح

ُروَن« قَاَل: َكمح يف َثََلٍث؟ قَاَل: »َثََلثُوَن« قَاَل: َكمح يف َأرحبٍَع؟ قَاَل:   َ؟ قَاَل: »َعشح اثـحنَـَتنيح

 

 3209سنن الدارقطين   1
 



144 
 

ُروَن« قَاَل رَبَيعَ  َتدَّتح ُمَصيبَـتـَُها نـََقصَ »َعشح ُلَها؟ قَاَل: »َأَعَراَقيُّ   ُة: َحنَي َعُظَم َجرحُحَها َواشح َعقح
َا السُّنَُّة« َهَذَه  أَنحَت؟« قَاَل رَبَيَعُة: َعاملٌ ُمتَـثـَبَ ٌت َأوح َجاَهٌل ُمتَـَعلَ ٌم قَاَل »اَي ابحَن َأَخي , َإهنَّ

أََلُة: ُمبحَنيٌَّة َعَلى َأصحلٍ  َل الحَمَديَنَة , ُهَو: َأنَّ َعقحَل َجَراَحاَت الحَمرحَأَة َمثحُل َعقحَل  الحَمسح َلُفَقَهاَء َأهح
يََة َفَصاَعًدا َكاَنتح َعَلى النَ صحَف َمنح َديََة الرَُّجلَ  يََة , فََإَذا بـََلَغتح ثـُُلَث الدَ    الرَُّجَل َإىَل ثـُُلَث الدَ 

ٌل ُرَوَي َعنح ُعَمَر بحَن  َطَّاَب , َوزَيحَد بحَن اَثَبٍت , َوَإلَيحَه َذَهَب ابحُن الحُمَسيَ َب , وُعرحَوُة  َوَهَذا قـَوح اخلح
ُل الحَمَديَنَة , َإَذا رََأَوا الح  َريُّ , َوَأهح َعَمَل هَبَا  بحُن الزَُّبريحَ , َوُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز , َوابحُن َشَهاٍب الزُّهح

ٍء قَاُلوا: ُهَو: ُسنَّ  َا تـُُلقَ َي َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َعَلى َشيح ٌة , يُرَيُدوَن َأنَّ َذَلَك الحَعَمَل َإمنَّ
أََلَة َإىَل  َهُب يف َهَذَه الحَمسح نََه َِبلحَمَديَنَة َإىَل َحنَي َوفَاتََه , َوحَنحُن َوَإنح ُكنَّا َنذح هَلَمح  َوَسلََّم , َلَكوح َغريحَ قـَوح

َراَحاَت ُكلَّ , فََإنَّ  َا ُهَو َبرَتحَكَه َما يُوَجُبُه الحَقَياُس َمنح َأنَّ اجلَح َتَجاَجَنا َمنح َخرَبَ ابحَن الحُمَسيَ َب َإمنَّ َما  احح
َها , َوَأنَّ ابحَن الحُمَسيَ َب تـََرَك الحَقَياَس َلمَّا   َتَضَت الزَ اَيَدَة يف الحَعقحَل َعَلى َما نَُقَض َعنـح َكثـَُرَت اقـح

 َأى أَنَُّه السُّنَُّة َوَيُدلُّ َعَلى َصحََّة َما ذََكرحاَنُه أَيحًضا َأنَّ اخلحَرَبَ َيُدلُّ َعَلى َقصحَد َصاَحَب الشَّرحعَ رَ 
اَلَل , َوالصَّرَيُح َأقـحَوى , فـََوَجَب َأنح َيُكوَن   َتدح َبَصَرََيَه , َوالحَقَياُس َيُدلُّ َعَلى َقصحَدَه َِباَلسح

ىَل التـَّقحَدمُي أَ   . وح
 :َ َضَعنيح َتَهاَد يف َموح تَـَقُر َإىَل ااَلجح  َوأَيحًضا فََإنَّ الحَقَياَس يـُفح

َصحلَ   .َأَحُدمُهَا: يف ثـُُبوَت الحَعلََّة يف األح
َصحَل ,  َم يف الحَفرحَع , أَلَنَّ َمَن النَّاَس َمنح قَاَل: َإَذا ثـَبَـَتَت الحَعلَُّة يف األح ُكح اَل ُيََُب  َوالثَّاِن: يف اْلح
َا  َتَهاُد يف َخرَبَ الحَواَحَد َإمنَّ َمحُر َِبلحَقَياَس , َوااَلجح ُم هَبَا يف الحَفرحَع , َإالَّ َأنح ََيحُصَل األح ُكح ُهَو يف اْلح
قُُه َمنح َطرَيٍق يُوَجُب الظَّنَّ َلزََم الحَمَصرُي َإىَل َخربََ  َق الرَّاَوي , فََإَذا ثـََبَت َصدح َه , َوملَح  ثـُُبوَت َصدح

َلى َمنح   َقَه يف الظَّاَهَر َأجح َتَهاَد َفيَه , َوأَلَنَّ َطرَيَق ثـُُبوَت َصدح َضٌع آَخَر ََيحَتاُج َإىَل ااَلجح يـَبحَق َموح
َت , َوحَتَرَّي  َطرَيَق ثـُُبوَت الحَعلََّة , أَلَنَّ الََّذي َيُدلُّ َعَليحَه َعاَدتُُه يف الزََّماَن الطََّويَل يف ات ََباَع الطَّاَعا

َق َفيَما َحدََّث َبَه فـََيكُ  ُثَح , فـََتُدلُّ َهَذَه الحَعاَدُة َعَلى أَنَُّه خُمحَتاٌر لَلصَ دح َق , َوجَتَنَُّب اإلحَ وُن  الصَ دح
ََواُب َعمَّا قَاَلُه الحُمَخاَلُف َأنَّ الحَقَياَس يـَتَـعَ  ىَل َمنح َطرَيَق ثـُُبوَت الحَعلََّة فََأمَّا اجلح اَلَل َأوح َتدح لَُّق َِبسح

َق الرَّاَوي مبَا َتَدلٌّ َعَلى َصدح َُما َسَواٌء أَلَنَُّه ُمسح َق الرَّاَوي ُمَغيٌَّب َعنحُه , فـَُهَو َأهنَّ   الحَقاَئَس َوَصدح
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َتَدلٌّ َعَلى َأنَّ َصاَحبَ  َقَه , َكَما َأنَّ الحَقَياَس ُمسح الََّة َعَلى َصدح َعاَلَه الدَّ الشَّرَيَعَة َحَكَم   يـُعحَلُم َمنح َأفـح
َصحَل َلَمعحىًن َمَن الحَمَعاِن َوَقَصَدُه , فـََيُكوُن ثـُُبوُت َقصحَد َصاَحَب الشَّرَيَعَة َِبلنََّظَر يف   يف األح

نَـُهَما  َق الرَّاَوي , َواَل فـَرحَق بـَيـح الََّة َعَليحَه , َكثـُُبوَت َصدح ََمارَاَت الدَّ  .1األح
ََنَفيُّوَن فـََقدح قَاَل َمنح َُيحَتجُّ هَلُمح: َإَذا َعمَّ الحبَـلحَوى , َكثـَُر السَُّؤاُل  قال اخلطيب البغدادي: َوَأمَّا اْلح

ََواُب , َوَيُكوُن النـَّقحُل َعَلى َحَسَب الحبَـَياَن , فََإَذا نَُقَل َخاصًّا ُعَلمَ    , َوَإَذا َكثـَُر السَُّؤاُل , َكثـَُر اجلح
ٌل َفيَما  أَنَُّه اَل َأصحَل َلُه وَ  لَيُل َعَلى ُوُجوَب قـَُبوَلَه , أَنَُّه َخرَبٌ َعدح َهَذا َعنحَداَن َغريحُ َصَحيٍح َوالدَّ

ُلُه , فـََوَجبَ  الحَعَمُل َبَه َقَياًسا َعَلى َما اَل   يـَتَـَعلَُّق َِبلشَّرحَع ممَّا اَل َطرَيَق َفيَه لَلحَعلحَم َواَل يـَُعاَرُضُه َمثـح
َنحَكَحَة , َوَما يـَعحَرُض يف الحُوُضوَء ممَّا َخَرَج َمنح َغريحَ َوى , َوأَلَنَّ تـَُعمُّ َبَه الحبَـلح  ُشُروَط الحبـُُيوَع َواألح

بَ  ََنازََة , َوبـَيحَع َرَِبَع َمكََّة َوَإَجاَرَُتَا , َوُوُجوَب الحَوتحَر , َوَما َأشح َي َمَع اجلح َ , َوالحَمشح َه َذَلَك السََّبيَلنيح
ثـُُر َعنحهُ َقدح أَثـحبَـتَ  لُُه: َأنَّ السَُّؤاَل َيكح  ,  ُه الحُمَخاَلُف ِبَرَبَ الحَواَحَد َوُهَو ممَّا تـَُعمُّ َبَه الحبَـلحَوى فََأمَّا قـَوح

ََواُب َعنحُه: َأنَّ النـَّقحَل اَل ُيََُب َأنح َيُكوَن َعَلى َحَسَب الحبَـَياَن أَلَنَّ الصََّحابََة َكاَنتح َدَواَعيُهمح    فَاجلح
َهاَد , َوقَاَل السَّاَئبُ  َتَغاَل َِبجلَح َها ااَلشح ثَُر َعَليـح بحُن  خُمحَتَلَفًة , وََكاَن بـَعحُضُهمح اَل يـََرى الرَ َوايََة َويـُؤح

لَّى  يَزَيَد: َصَحبحُت َسعحَد بحَن َأََب َوقَّاٍص َمَن الحَمَديَنَة َإىَل َمكََّة فـََلمح َأمسحَعحُه يـَرحَوي َعنح َرُسوَل اّلِلََّ صَ 
ُ  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحَديثًا َوُرَوي: َإالَّ َحَديثًا َحىتَّ رََجَع َوَجَواٌب آَخُر: َوُهَو أَنَُّه َُيُوُز َأنح يـُتَـَعبَّ  َد اّلِلَّ

َل الحَعلحَم فـَيـُلح  َتَهاَد َأهح َقي الرَُّسوُل َصلَّى  تـََعاىَل َفيَما تـَُعمُّ َبَه الحبَـلحَوى َِبلظَّنَ  َورُُجوَع الحَعامََّة َإىَل اجح
ُمُه وَ  َم َإلحَقاًء َخاصًّا َفََل َيظحَهُر , َوَيُكوُن َمنح بـََلَغُه َخرَبُُه يـَلحَزُمُه ُحكح ُكح َمنح ملَح هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم اْلح

َم َمنح َجَهَة اخلحَ  ُكح َتَهاَد , َوطََلُب َذَلَك اْلح ُلغحُه َخرَبُُه َيُكوُن َمأحُمورًا َِباَلجح رَبَ َعَلى َأنَّ َما ذََكَرُه  يـَبـح
َحاَد , وَُكلُّ َجوَّاٍب َلُه  بَـتَـَها َمنح َطرَيَق اآلح َكاَم الَّيَت أَثـح َحح َناُه َمَن األح َها  الحُمَخاَلُف يـُبحَطُل مبَا َوَصفح َعنـح

 . 2فـَُهَو َجَوابـَُنا َعمَّا ذََكَرهُ 
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َم   : فـََقدح رََجَع ُعَمُر َعمَّا َكاَن يـَقحَضي َبَه َْلََديَث الضَّحَّاَك , َإىَل َأنَّ َخاَلَف ُحكح قَاَل الشَّاَفَعيُّ
اَن أَ  ََه , َوقَاَل: َإنح َكدح َنا َفيَه َبَغريح َمعح َهَذا َلَقَضيـح ََننَي أَنَُّه َلوح ملَح َنسح رَبَ يف اجلح َسَه , َوَأخح يف   نَّ نـَقحَضيَ نـَفح

: خُيحرَبُ  ُ َأعحَلُم  –َمثحَل َهَذا َبَرأحيََنا قَاَل الشَّاَفَعيُّ َأنَّ السُّنََّة َإَذا َكاَنتح َموحُجوَدًة أبََنَّ يف   –َواّلِلَّ
بَ  ََننَي َأنح َيُكوَن َحيًّا , فـََيُكوُن َفيَه َماَئٌة َمَن اإلحَ َبَل , َفََل يـَعحُدو اجلح َل , َأوح َميَ ًتا  النـَّفحَس َماَئًة َمَن اإلحَ

رَبَ َبَقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َفيَه َسلََّم لَُه , َوملَح  َء َفيَه , فـََلمَّا َأخح َُيحَعلح   َفََل َشيح
ُمُه ِبَََلَفَه , َفيَما َكاَن رََأاًي َمنحُه ملَح يـَبـح  َسَه َإالَّ ات ََباَعُه َفيَما َمَضى ُحكح ُلغحُه َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  لَنَـفح

َسَه , وََكَذَلَك َكاَن يف ُكلَ  َأمحرََه  َم نـَفح ٌء , َوتـََرَك ُحكح ُ َعنحُه  – هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَه َشيح   - َرَضَي اّلِلَّ
ُل ُعَمَر َهَذا َكاَن حبَضحَرةَ   الصََّحابََة الََّذيَن ذََكَرُهمح ,  , وََكَذَلَك يـَلحَزُم النَّاَس َأنح َيُكونُوا قـُلحُت: َوقـَوح

ُهمح  َاٌع َمنـح ُهمح ُمنحَكٌر , َواَل َخاَلَفُه َفيَه خُمَاَلٌف , َفَدلَّ َعَلى أَنَُّه َإمجح  . َوملَح يـُنحَكرحُه َمنـح
َاَم و  هبح َطَّاَب , »َقَضى يف اإلحَ َسَة َعَشَرَة َويف الَّيَت  َعنح َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب: َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح ِبَمح

» َنحَصَر َبَستٍ  ٍع , َويف اخلح َنحَصَر بََتسح ٍر , َويف الَّيَت تََلي اخلح َطى َبَعشح ٍر , َويف الحوسح  .تََليَها َبَعشح
َاو  هبح ََصاَبَع , يف اإلحَ َطَّاَب يف األح َم بََثََلَث َعنح َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب يـَُقوُل: َقَضى ُعَمُر بحُن اخلح

ٍع َويف  َرٍة , َويف الَّيَت تََليَها بََتسح َطى َبَعشح َرَة , َويف الحوسح َرَة , َويف الَّيَت تََليَها َِبثـحَنيَتح َعشح َعشح
َرو بحَن َحزحٍم , َيذحُكُروَن أَنَُّه َمنح َرُسوَل اّلِلََّ صَ  َنحَصَر َبَستٍ  , َحىتَّ ُوَجَد َكَتاٌب َعنحَد آَل َعمح لَّى  اخلح

ََصاَبُع  ٌر« قَاَل َسَعيٌد: َفَصاَرَت األح ٌر َعشح ََصاَبَع َعشح هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَه: »َوَفيَما ُهَناَلَك َمَن األح
ٍر " ٍر َعشح  . َإىَل َعشح

: »َلمَّا َكاَن َمعحُروفًا  ُ َأعحَلُم  –قَاَل الشَّاَفَعيُّ ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,  َعنحَد ُعَمَر َأنَّ النَّيبَّ َصلَّ  –َواّلِلَّ
َاَل َوالحَمَناَفَع نـَزَّهَلَا َمَناَزهلََ  َسنَي وََكاَنَت الحَيُد مَخحَسَة َأطحَراٍف خُمحَتَلَفَة اْلح ا , َفَحَكَم  َقَضى يف الحَيَد ِبَمح

رََه َمنح َديََة الحَكفَ  , َوَهَذا َقَياٌس َعلَ  َطحَراَف بََقدح : "  َلُكلَ  َواَحٍد َمَن األح ى اخلحَرَبَ« قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َرو بحَن َحزحٍم َفيَه َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: َويف ُكل َ    فـََلمَّا ُوَجَد َكَتاُب آَل َعمح

بَـُلوا كَ  َبَل َصاُروا َإلَيحَه قَاَل: َوملَح يـَقح ٌر َمَن اإلحَ ُبٍع ممَّا ُهَناَلَك َعشح َرو بحَن َحزحٍم ُأصح ُ   –َتاَب آَل َعمح َواّلِلَّ
ََديَث َداَللََتاَن:   – َأعحَلُم  َحىتَّ ثـََبَت هَلُمح أَنَُّه َكَتاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َويف َهَذا اْلح

َبَل اخلحَرَبُ يف الحَوقح  َخُر: َأنح يـُقح َت الََّذي يـُثـَبَ ُت َفيَه َوَإنح ملَح مَيحَض َعَمٌل  َأَحُدمُهَا: قـَُبوُل اخلحَرَبَ , َواآلح
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َئَمََّة مبَثحَل اخلحَرَبَ الََّذي قََبُلوا , َوَداَلَلٌة َعَلى أَنَُّه َلوح َمَضى َئَمََّة ,   َمَن األح أَيحًضا َعَمٌل َمنح َأَحًد َمَن األح
رَبٌ خُيَاَلُف َعَمُلُه َلرُتََك َعَمُلُه خَلَرَبَ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  ُثَّ ُوَجَد َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم خَ 

َسَه اَل  َبَعَمَل  َعَليحَه َوَسلََّم , َوَداَلَلٌة َعَلى َأنَّ َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـُثـَبَ ُت بَنَـفح
ََه بـَعحَدُه "   . َغريح
َنحَصاَر  قَاَل الشَّاَفَعيُّ  َ الحُمَهاَجرَيَن َواألح َلُموَن َقدح َعَمَل َفيَنا ُعَمُر ِبَََلَف َهَذا َبنيح : »َوملَح يـَُقَل الحُمسح

وَل  , َوملَح َتذحُكُروا أَنـحُتمح َأنَّ َعنحدَُكمح َخََلَفُه َواَل َغريحُُكمح , َبلح َصاُروا َإىَل َما َوَجَب َعَليحَهمح َمنح قـَبُ 
َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوتـَرحَك ُكلَ  َعَمٍل َخاَلَفُه , َوَلوح بـََلَغ ُعَمَر َهَذا َصاَر  اخلحَرَبَ َعنح 

ُ  –َإلَيحَه  ََه َفيَما بـََلَغُه َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم    –َإنح َشاَء اّلِلَّ َكَما َصاَر َإىَل َغريح
 أبََنح  ّلَِلََّ , َوأتَحَديََتَه الحَواَجَب َعَليحَه يف ات ََباَع َأمحَر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَعلحَمهَ  بَتَـقحَواهُ 

 َرُسوَل اّلِلََّ  لَيحَس أَلََحٍد َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأمحٌر , َوَأنَّ طَاَعَة اّلِلََّ يف ات ََباَع َأمحرَ 
 .1َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم« 

فَل ُيوز عندي عن عامل أن يُثبت خرب واحد كثريًا، وَيَُل به، وَيرم، ويردَّ  قال الشافعي: و 
أن يكون عنده حديث خيالفه، أو يكوَن ما مسع وَمن مسع منه أوثَق عنده   مثله: إال من جهة

خَلفه، أو يكوَن من حدثه ليس حبافظ، أو يكوَن متهماً عنده، أو يـَتََّهَم من فوقه  ممن حدَّثه 
 ممن حدثه، أو يكوَن اْلديث حمتمَل معنيني، فيتأو َل فيذهَب إىل أحدمها دون اآلخر. 

م أن فقيهاً عاقَلً يُثبت سنة ِبرب واحد مرًة ومراراً، ُث يدُعها ِبرَب مثَلَه  فأما أن يتوهَّم متوه َ 
وأوثق بَل واحٍد من هذه الوجوه اليت ُتَشبَّه ِبلتأويل كما ُشبَ ه على املتأولني يف الُقَرآن، وُُتََمَة  

 املخرَب، أو علٍم ِبرب خَلفه، فَل ُيوز إن شاء هللا. 
 بلد إال وقد روى كثرياً أيخذ به وقليَلً يرتكه؟فإن قال قائل: قلَّ فقيه يف 

فَل ُيوز عليه إال من الوجه الذي وصفُت ومن أن يروي عن رجل من التابعني أو َمن دوهنم  
 قوالً ال يلزمه األخذ به، فيكوَن إمنا رواه ملعرفة قوله، ال ألنه حجة عليه وافقه أو خالَفه.
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ببعضها، فقد أخذ خطأ ال عذر فيه عندان وهللا   فإن مل يسلك واحداً من هذه السبل فُيعذرَ 
 .1أعلم 
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 القول يف العدل: 
، وإمنا عَلمة غري العدل يف بدنه وال لفظهوليس للعدل عَلمة تفرَ ق بينه وبني  قال الشافعي: 

 صدقه مبا خُيَترب من حاله يف نفسه.
قَُبَل، وإن كان فيه تقصري عن بعض أمره، ألنه ال  فإذا كان األغلب من أمره ظاهَر اخلري: 

 يـَُعرَّى أحد رأيناه من الذنوب.
وإذا َخَلَط الذنوب والعمل الصاحل، فليس فيه إال االجتهاد على األغلب من أمره، ِبلتمييز  

 بني َحَسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا، فَل بد من أن خيتلف اجملتهدون فيه. 
 ا شهادته، فجاء حاكم غريان، فعلم منه ظهور الس ي ء كان عليه ردُّه. وإذا ظهر َحَسنه فقبلن

 .1وقد حكم اْلاكمان يف أمر واحد بَردٍ  وقبوٍل، وهذا اختَلف، ولكن كلٌّ قد فعل ما عليه
 

 القول يف من كثر خطؤه : 
صحيح: مل نقبل حديَثه،  ومل يكن له أصحُل َكَتاٍب وَمنح َكثـَُر َغَلطُه َمن احملدثني  قال الشافعي: 

ثـََر الَغَلَط يف الشهادة مل نقبل شهاَدته.  كما يكون َمنح أكح
 وأهُل اْلديث ُمتَـَبايَُنوَن: 

فَمنحهم املعروف بَعلحَم اْلديث، بطَلبه ومساعه َمن األب والعمَ  وَذَوي الرََّحَم والصََّديَق، وُطوَل  
كان ُمَقدًَّما يف اْلَفحظ، إنح خاَلفه َمنح يـَُقصَ ُر عنه كان  جُماَلَسة أهَل التَّنازُع فيه، وَمنح كان هكذا  

ىَل أنح يـُقحَبل حديثُه ممن خالفه َمنح أهل التقصري عنه.  أوح
َتَدلَّ على َحفحظ   رَتَُكوا يف اْلديث عن الرَُّجل أَبنح ُيسح َل اْلديث أبنح إَذا اشح ويـُعحَترَبُ على أهح

ل اْلَفحظ، و  َل اْلَفحَظ له.أحَدهم مبَُوافـََقَة أهح  على خَلف َحفحظه ِبَلف حفظ أهح
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وإذا اختلَفت الروايُة استدللنا على احملفوظ منها والَغَلط هبذا، وُوُجوٍه َسواه، تُدلُّ على  
 .1الصدق واْلفظ والغلط 

 
 رواية اجملهول: 
َبُل َمَن الشُُّهوَد َإالَّ َمنح  َومَجَاُع َهَذا َأنح قال الشافعي:  َبَل َإالَّ َحَديٌث اَثَبٌت َكَما الَ يـُقح الَ يـُقح

لُُه ، فََإَذا   ََديُث جَمحُهواًل َأوح َمرحُغوًِب َعمَّنح َْحََلُه َكاَن َكَما ملَح أيَحَت ؛ ألَنَُّه لَيحَس  ُعَرَف َعدح َكاَن اْلح
 . 2بَثَاَبتٍ 
 . 3مبعروف العدالة، وال انتفت عنه اجلهالةفَل حجة فيمن ليس الذهيب:  وقال 

 .4ظاهر كَلم اإلمام أْحد أن خرب جمهول اْلال ال يصح، وال َيتج بهقال ابن رجب: 
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 :بشرط املرسل  من يقبلقول 
قال: فهل تقوم ِبْلديث املنقطع حجة على َمن علمه؟ وهل خيتلف املنقطع؟ أو هو وغريه  

 سواٌء؟
 له: املنقطع خمتلف: قال "الشافعي": فقلت 

فمن شاهَد أصحاب رسول هللا من التابعني، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النيب: اعُترب عليه  
 أبمور: 

منها: أن ينظر إىل ما َأرسل من اْلديث، فإن َشرََكه فيه اْلفاظ املأمونون، فأسندوه اىل  
 داللًة على صحة َمن قبل عنه وحفظه. رسول هللا مبثل معىن ما روى: كانت هذه

 وإن انفرد ِبرسال حديث مل َيشركه فيه من ُيسنده قَُبل ما ينفرد به من ذلك. 
ويعترب عليه أبن ينظر: هل يوافقه مرَسل غريه ممن قُبل العلم عنه من غري رجاله الذين قُبل  

 عنهم؟ 
 وىل.فإن ُوجد ذلك كانت داللًة يَقوى له مرسُله، وهي أضعف من األ

وإن مل يُوَجد ذلك ُنظر إىل بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول هللا قوالً له، فإن ُوجد  
يُوافق ما روى عن رسول هللا كانت يف هذه داللٌة على أنه مل أيخذ مرَسَله إال عن أصل يصح 

 إن شاء هللا. 
 وكذلك إن ُوجد عوامُّ من أهل العلم يُفتون مبثل معىن ما روى عن النيب. 

"الشافعي": ُث يُعترب عليه: أبن يكون إذا مسى من روى عنه مل يسمَ ي جمهوالً وال مرغوِبً  قال
 عن الرواية عنه، فُيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. 

ويكون إذا َشَرك أحداً من اْلفاظ يف حديث مل خيالفه، فإن خالفه ُوجد حديثه أنقَص: كانت  
 يف هذه دالئل على صحة خمرج حديثه.

 مىت ما خالف ما وصفت أضرَّ حبديثه، حىت ال يسع أحداً منهم قبول مرسلهو 
 قال: وإذا وجدت الدالئل بصحة حديثه مبا وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. 

 وال نستطيع أن نزُعم أن اْلجة تثبت به ثبوُتا ِبملوَتَصل. َ 
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وذلك أن معىن املنقطع ُمَغيَّب، َيتمل أن يكون ُْحل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا مُس ي  
فقد َيتمل أن يكون خمرجها واحدًا، من   –وإن وافقه مرسل مثله  –وإن بعض املنقطعات 

يدل على   –إذا قال برأيه لو وافقه  –حيث لو مسي مل يُقبل، وأن قول بعض أصحاب النيب 
ْلديث، داللًة قوية إذا نُظر فيها، وميكن أن يكون إمنا غَلط به حني مَسع قول  صحة خَمرج ا

 بعض أصحاب النيب يوافقه، وَيتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء.
فأما َمن بعد كبار التابعني الذين كثرت مشاهدُتم لبعض أصحاب رسول هللا: فَل أعلم منهم  

أهنم أشد جتو زاً فيمن يروون عنه، واآلخر: أهنم يوجد  واحداً يُقبل مرسله ألمور: أحدها: 
عليهم الدالئل فيما أرسلوا بضعف خمرجه. واآلخر: كثرُة اإلحالة. كان أمكن للَوَهم وضعَف  

 َمن يُقبل عنه.
 وقد َخرَبحت بعض من َخرَبحُت من أهل العلم، فرأيتهم أُُتوا من خصلة وضدَ ها:

يريد إال أن يكون مستفيداً إال من جهة قد يرتكه من مثلها رأيت الرجل يـَقحنع بيسري العلم، و 
 أو أرجَح، فيكون من أهل التقصري يف العلم. 

ورأيت من عاب هذه السبيَل، ورغب يف التوسع يف العلم، َمن دعاه ذلك اىل القبول عن من  
 لو أمسك عن القبول عنه كان خرياً له. 

 من يَردُّ مثله وخرياً منه. ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فيقبُل عن 
ويُدَخل عليه، فيقبُل عن من يعرف ضعفه، إذا وافق قوالً يقوله! ويردُّ حديث الثقة إذا  

 خالف قوالً يقوله! 
 ويُدَخل على بعضهم من جهات.

ة وقلَة غفلة، استوحش من مرَسَل كلَ  َمن دون كبار التابعني، بدالئل   ومن نظر يف العلم َِبربح
 ظاهرة فيها. 

ال: فلَم فرَّقت بني التابعني املتقدمني الذين شاهدوا أصحاب رسول هللا، وبني من شاهد ق
 بعضهم دون بعض؟

 فقلت: لبعد إحالة من مل يشاهد أكثرهم.
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 قال: فلم مل تقبل املرَسل منهم، ومن كل فقيه دوهنم؟
 . 1 قلت: ملا وصفتُ 

َقَطَع ابحَن   قال اخلطيب البغدادي: ٍء َما َعَدا ُمنـح َقَطُع َبَشيح : َولَيحَس الحُمنـح ُل الشَّاَفَعيَ  َوَأمَّا قـَوح
َجَعَل ُمرحَسَل ابحَن الحُمَسيَ َب ُحجًَّة أَلَنَّ  الحُمَسيَ َب , فـََقدح ذََكَر بـَعحُض الحُفَقَهاَء , َأنَّ الشَّاَفَعيَّ 

ٍء , أَلَنَّ   َمَراَسيَلُه ُكلََّها اعحُترَبَتح فـَُوَجَدتح  ُل لَيحَس َبَشيح ُمتََّصََلٍت َمنح َغريحَ َحَديَثَه , َوَهَذا الحَقوح
َهَب الشَّاَفَعيَ  أَنَُّه  َه بـَتَ َه , َوالََّذي يـَقحَتَضي َمذح َمنح َمَراَسيَل َسَعيٍد َما ملَح يُوَجدح ُمتََّصًَل َمنح َوجح

ثـََرَها ُوَجَد ُمتََّصًَل َمنح َغريحَ َحَديَثَه , اَل  َجَعَل َلَسَعيٍد ُمزَيًَّة يف الرتَّحَجيَح مبَرَ  اَسيَلَه َخاصًَّة , أَلَنَّ َأكح
ُ َأعحَلمُ   .2  أَنَُّه َجَعَلَها َأصحًَل َُيحَتجُّ َبَه َواّلِلَّ
بَـُلوُه َعنح   وهذا بعينه ذكره الشافعي فقال: َقَطًعا، َوملَح تـَقح قَاَل َفَكيحَف قََبلحُتمح َعنح ابحَن الحُمَسيَ َب ُمنـح

ََه؟ . قـُلحَنا: اَل حَنحَفُظ َأنَّ ابحَن الحُمَسيَ َب َرَوى  َديَدَه، َواَل  َغريح اَن َما َيُدلُّ َعَلى َتسح َقَطًعا إالَّ َوَجدح ُمنـح
َناهُ  َُه   أَثـَُرُه َعنح َأَحٍد َفيَما َعَرفـح َقَطَعُه َورَأَيـحَنا َغريح َعنحُه إالَّ ثََقٌة َمعحُروٌف َفَمنح َكاَن مبَثحَل َحاَلَه قََبلحَنا ُمنـح

ُهوَل َوُيَسمَ ي َمنح يـُرحَغُب َعنح الرَ َوايََة َعنحُه َويـُرحَسُل َعنح النَّيبَ   ُ َعَليحَه   –ُيَسمَ ي الحَمجح َصلَّى اّلِلَّ
ُدُه  َوَعنح بـَعحَض  –َوَسلََّم  ٌء ُيَسدَ  تَـنحَكَر الََّذي اَل يُوَجُد َلُه َشيح َمنح ملَح يـَلحَحقح َمنح َأصحَحاَبَه الحُمسح

اَلَلَة الح  نَـُهمح اَلفحرَتَاَق َأَحاَديَثَهمح، َوملَح حُنَاَب َأَحًدا، َوَلَكنَّا قـُلحَنا يف َذَلَك َِبلدَّ َنا بـَيـح بَـيَ َنَة َعَلى َما  فـََفرَّقـح
َناُه َمنح   . 3 َصحََّة َرَوايََتهَ َوَصفح

 .4واملرسل من اْلديث ال تقوم به حجةوقال ابن املنذر: 
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 قول من يقبل املرسل مطلًقا:
يف رواية األثرم   _رْحه هللا _نص عليه اخلرب املرسل حجة وُيب العمل بهقال أبو يعلى: 

- صلى هللا عليه وسلم  -قال: إذا قال الرجل من التابعني: حدثين رجل من أصحاب النيب 
 .، ومل يسمه، فاْلديث صحيح 

وقال أْحد يف رواية الفضل بن زايد: مرسَلت سعيد بن املسيب أصح املرسَلت، 
ن وعطاء بن  أضعف من مرسَلت اْلس ومرسَلت إبراهيم ال أبس هبا، وليس يف املرسَلت

 . 1أيب رِبح، فإهنما أيخذان عن كل ٍ 
: حديث عن رسول اّلِلَّ و  مرسل   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال ابن هانئ: قلت أليب عبد اّلِلَّ

برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعني متصل برجال ثبت؟ قال  
: عن الصحابة أعجب إيل    . 2أبو عبد اّلِلَّ

 ب قلت ألْحد: سعيد بن املسيب عن عمر حجة؟قال أبو طالو 
قال: هو عندان حجة، قد رأى عمر ومسع منه، وإذا مل يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ !  
ونقل مهنا عن أْحد: أنه ذكر حديث إبراهيم بن حممد بن طلحة قال: قال عمر: ألمنعن 

 ؟فروج ذوات األحساب إال من األكفاء. قال فقلت له: هذا مرسل عن عمر
 . 3قال: نعم، ولكن إبراهيم بن حممد بن طلحة كبري 

َوأما الحَمَراَسيل فقد َكاَن َيحَتج هبَا الحعلَماء َفيَما مضى مثل قال أبو داود صاحب السنن: و 
َوحزَاَعي  َحىتَّ َجاَء الشَّاَفَعي فَتكلم َفيَها َوََتبعه على َذَلك   َيان الثّـَوحري  َوَمالك بن أنس َواألح ُسفح

َبل َوَغريه رضَوان هللا َعَليحَهم د بن َحنـح ند غري الحَمَراَسيل َومل يُوجد الحمسند    َأْحح فََإذا مل يكن ُمسح
 .4فاملرسل َيحَتج َبَه َولَيحَس ُهَو مثل الحُمتََّصل يف الحُقوَّة 

 

 907/  3العدة   1
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التََّحفُُّظ َمَن الرَ َوايََة َعمَّنح اَل َُيُوُز الرَ َوايَُة َعنحُه  َشأحهُنُُم نَّ َمَراَسيَل الحُعُدوَل الََّذيَن إَ وقال الطربي: 
َباَر، ّلَِلََّ تـََعاىَل َديٌن اَلزٌَم َمنح بـََلَغتحُه قـَُبوهُلَا َوالدَّيـحُنونَُة هَبَا َخح  . 1َمَن األح

 
 : األصل يف العنعنة االتصال 

 َقطُّ بََرايًّ َمن أنح َيدث عنح ثَقٍة حاَفٍظ وآَخَر خُيَاَلفه.ال أعحَلُميَن َلَقيُت أَحداً قال الشافعي: 
 .  فَفَعلحُت يف هذا ما ُيُب عليَّ

ومل يكن طََليب الدَّالئَل على معرفة َصدق َمنح حدَّثين أبوحَجَب عليَّ َمن طليب ذلك على معرفة  
َقه، ألِن أحتاُج يف كلهم  َق َمن فـَوح إىل ما أحتاج إليه فيمن لَقيُت َمنهم، ألنَّ كلَّهم ُمثحَبٌت  صدح

 َخرَبًا عن من فوقه وَلَمنح دونه.
وإذا َشَهدوا على شهادة غريَهم ملح أقحبلح شهاَدة غريَهم حىت أعرف حاله؟! ومل تكن معرفيت 

هَلم معرفيت عدَل من َشَهدوا على شهاَدتَه.   عدح
َتَدلَّ َمنح َفعلهم مبا خيالف ذلك،  وقوهُلم عن خرب أنفسهم وتسميُتهم:  على الصَ حة، حىت نسح

رَتََس منهم يف املوضع الذي خاَلف َفعحُلهم فيه ما ُيب عليهم.   فـََنحح
نا َمن أصحابنا، إالَّ حديثاً فإن منهم من   ومل نـَعحَرفح ِبلتدليس بََبلدان، فيمن مضى وال َمنح أدحرَكح

 قبله عن من لو تركه عليه كان خرياً له. 
وكان قول الرجل: )مسعُت فَلانً يقول مسعت فَلانً( وقولُه: )حد َثين فَلٌن عنح ُفَلن( : َسواًء  
ع منه ممن َعَناه هبذه الطريق، قََبلحنا منه:   عنحدهم، ال َيدَ ُث واحد منهم عن من َلَقَي إالَّ ما مسََ

 )حدثين فَلن عن فَلن( .
 َنا عوحرَته يف َروايَته. وَمن عَرفحناه دلَّس َمرًَّة فَقدح أَِبن لَ 

َبَل َمنه ما قََبلحنا   وليستح تلك العورُة ِبلكذب فنَـُردَّ هبا حديَثه، وال النَّصيَحَة يف الصَ دق، فنقح
 َمن أهل النصيحة يف الصدق.

 

 2/653ُتذيب اآلاثر مسند عمر   1
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 . 1فقلحنا: ال نقبل َمن ُمَدلَ ٍس حديثاً حىت يقوَل فيه: )حدثين( أو )مسعحُت( 
فقد تضمن كَلمه ـ رْحه هللا ـ أن اْلديث ال َيتج به  :  الكلمةشارًحا هذه وقال ابن رجب 

 حىت ُيمع رواته من أوهلم إىل آخرهم شروطاً. 
 أحدها: الثقة يف الدين، وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة يف كتب الفقه.
 والثاِن: املعرفة ِبلصدق يف اْلديث ويعين بذلك، أن يكون الراوي معروفاً ِبلصدق يف 
رواايته، فَل َيتج ِبرب من ليس مبعروف ِبلصدق، كاجملهول اْلال، وال من يعرف بغري 

 الصدق.
 وكذلك ظاهر كَلم اإلمام أْحد أن خرب جمهول اْلال ال يصح، وال َيتج به. 

 ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على اخلَلف يف قبول املرسل. 
يذهب هذا املذهب    واحد من التابعنيوقال الشافعي أيضاً: كان ابن سريين والنخعي وغري 

يف أن ال يقبل إال ممن عرف. قال: وما لقيت وال علمت أحداً من أهل )العلم( ِبْلديث  
 خيالف هذا املذهب.

الثالث: العقل ملا َيدث به، وقد روي مثل هذا الكَلم عن مجاعة من السلف. ذكر ابن أيب  
هم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من اْلديث، الزاند عن أبيه، قال: أدركت ِبملدينة مائة كل

 يقال: ليس من أهله، خرجه مسلم يف مقدمة كتابه.
الرابع: حفظ الراوي، فإن كان َيدث من حفظه اعترب حفظه ملا َيدث به، لكن إن كان  
َيدث ِبللفظ اعترب حفظه أللفاظ اْلديث، وإن كان َيدث ِبملعىن اعترب معرفته ِبملعىن 

كما تقدم، وإن كان َيدث من كتابه اعترب حفظه لكتابه، وقد سبق كَلم    واللفظ الدال عليه
 األئمة واختَلفهم يف جواز التحديث من الكتاب، ويف صفة حفظ الكتاب مبا فيه كفاية. 

اخلامس: أن يكون يف حديثه الذي ال ينفرد به يوافق الثقات يف حديثهم، فَل َيدث مبا ال  
يف اجلرح يف كثري من الرواة    قول كثري من األئمة اْلفاظيوافق الثقات وهذا الذي ذكره معىن
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عليه( لكن الشافعي اعترب أن ال  )َيدث مبا خيالف الثقات، أو َيدث مبا ال يتابعه الثقات 
خيالفه الثقات، وهلذا قال بعد هذا الكَلم: )بريئاً( أن َيدث عن النيب ـ صلى هللا عليه وسلم  

 سر الشافعي الشاذ من اْلديث هبذا. ـ مبا َيدث الثقات خَلفه. وقد ف
قال يونس بن عبد األعلى: مسعت الشافعي يقول: ليس الشاذ من اْلديث أن يروي الثقة  

حديثاً مل يروه غريه، إمنا الشاذ من اْلديث أن يروي الثقات حديثاً فيشذ عنهم واحد  
 فيخالفهم. 

انفرد به واحد وإن )مل( يرو الثقات وأما أكثر اْلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف اْلديث إذا  
خَلفه أنه ال يتابع عليه، وُيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه 

واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار  
 أيضاً، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. 

أن ال يكون مدلساً، فمن كان مدلساً َيدث عمن رآه مبا مل يسمعه منه فإنه ال السادس: 
يقبل منه حديثه حىت يصرح ِبلسماع ممن روى عنه، وهذا الذي ذكره الشافعي قد حكاه  

 يعقوب بن شيبة عن َيَي بن معني.
ثبوت   حديثه، بل اعترب  ومل يعترب الشافعي أن يتكرر التدليس من الراوي، وال أن يغلب على

تدليسه، ولو مبرة واحدة. واعترب غريه من أهل اْلديث أن يغلب التدليس على حديث  
الرجل، وقالوا: إذا غلب عليه التدليس مل يقبل حديثه حىت يقول: )ثنا( وهذا قول ابن  

 املديين، حكاه يعقوب بن شيبة عنه.
ِبلتدليس، وعرف به،   وذكر مسلم يف مقدمة كتابه أنه إمنا يعترب التصريح ِبلسماع ممن شهر

وهذا َيتمل أن يريد به كثرة التدليس يف حديثه، وَيتمل أن يريد ثبوت ذلك عنه، وصحته، 
 فيكون كقول الشافعي.

وأما اإلمام أْحد فتوقف يف املسألة، قال أبو داود: مسعت أْحد سئل عن الرجل يعرف  
 قال: ال أدري. ِبلتدليس يف اْلديث، َيتج فيما مل يقبل فيه: حدثين، أو مسعت؟
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وأما من يدلس عمن مل يره، فحكم حديثه حكم املرسل، وقد سبق ذكره ومىت صرح 
 ِبلسماع، أو قال: )ثنا( أو )أان( فهو حجة.

وأما قول الشافعي: إن التدليس ليس بكذب يرد به حديث صاحبه كله، فهذا أيضاً قول  
ب منه وإمنا فيه كتمان من  أْحد وغريه من األئمة، ألن قول املدلس "عن فَلن" ليس بكذ

 مسع منه عن فَلن.
وحكى اخلطيب هذا القول عن كثري من العلماء، وعن بعضهم أنه كذب يرد به حديث 

صاحبه، وممن قال إنه كذب: ْحاد بن زيد وأبو أسامة. وقال شعبة: هو أخو الكذب، وقال  
 مرة: هو أشد من الزان. 

 اإليهام، وهو عن الكذابني أشد. والتدليس مكروه عند األكثرين ملا فيه من 
وقد صرح طائفة من العلماء، منهم مسلم يف مقدمة كتابه أبن من روى عن غري ثقة، وهو 

يعرف حاله، ومل يبني ذلك ملن ال يعرفه أنه يكون آَثاً بذلك، يريدون أنه فعل حمرم، فإسقاط 
 من ليس بثقة من اْلديث أقبح من الرواية عنه من غري تبيني حاله. 

قول الشافعي ـ رْحه هللا ـ: وأقبل اْلديث حدثين فَلن عن فَلن، إذا مل يكن مدلساً مراده  و 
 أن تقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس مبدلس، فإن الربيع نقل عنه أيضاً، قال يف كَلم له: 
مل يعرف التدليس ببلدان، فيمن مضى، وال ممن أدركنا من أصحابنا، إال حديثاً، فإن منهم من  

له عمن لو تركه عليه كان خرياً له. وكان قول الرجل: مسعت فَلانً )يقول: مسعت فَلانً( قب
فَلن" سواء عندهم، ال َيدث واحد منهم عمن لقي إال ما مسع    وقوله: "حدثين فَلن عن

منه، )فمن عرفناه( هبذا الطريق قبلنا منه: حدثين فَلن عن فَلن، إذا مل يكن مدلساً. وظاهر 
يقبل العنعنة إال عمن عرف منه أنه ال يدلس، وال َيدث إال عمن لقيه مبا مسع هذا أنه ال 

منه، وهذا قريب من قول من قال: إنه ال يقبل العنعنة إال عمن ثبت أنه لقيه وفيه زايدة  
أخرى عليه، وهي أنه اشرتط أنه يعرف أنه ال يدلس عمن لقيه أيضاً، وال َيدث إال مبا مسع،  

لصرييف يف شرح الرسالة ِبشرتاط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا  وقد فسره أبو بكر ا
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علم السماع فهو على السماع حىت يعلم التدليس، وإذا مل يعلم مسع أو مل يسمع وقف فإذا  
 صح السماع فهو عليه حىت يعلم غريه، قال: وهذا الذي قاله صحيح. انتهى.

 . وهذه املسألة فيها اختَلف معروف بني العلماء
وقد أطال القول فيها مسلم يف مقدمة كتابه، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غري املدلس 

 عمن عاصره، وأمكن لقيه له، وال تعترب املعرفة ِبجتماعهما والتقائهما. 
وذكر عن بعضهم أنه اعترب املعرفة بلقائهما واجتماعهما وأنه ال تقبل العنعنة من الثقة عمن 

قائله رداً بليغاً، ونسبه إىل خمالفة  ه و( اجتمع به ورد هذا القول علىمل يعرف أنه )لقي
اإلمجاع يف ذلك. واستدل مسلم على صحة قوله، ِبتفاق العلماء على قبول اخلرب إذا رواه  

الثقة عن آخر ممن تيقن أنه مسع منه من غري اعتبار أن يقول: )ثنا( أو مسعت، ولو كان  
ح ِبلسماع مل يكن فرق بني الرواية عمن ثبت لقيه ومن مل اإلسناد ال يتصل إال ِبلتصري

 يثبت، فإان ْند كثرياً ممن روى عن رجل، ُث روى حديثاً عن آخر عنه. 
وقال اخلطيب: أهل العلم ِبْلديث جممعون على أن قول احملدثني )ثنا( فَلن عن فَلن  

ث عنه ولقيه صحيح معمول به، إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حد 
 ومسع منه، ومل يكن هذا احملدث ممن يدلس. انتهى. 

ومما استدل به مسلم على املخالف له: أن من تكلم يف صحة اْلديث من السلف مل يفتش  
أحد منهم على موضع السماع، ومسى منهم شعبة والقطان )وابن مهدي، قال( ومن بعدهم 

 .1من أهل اْلديث
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 الضعيف العمل ِبْلديث 
 قال مهنا: قال أْحد: الناس كلهم أكفاء إال اْلائك واْلجام والكساح.

 فقيل له: أتخذ حبديث "كل الناس أكفاء إال حائًكا أو حجاًما" وأنت تضعفه؟ !
 فقال: إمنا نضعف إسناده، لكن العمل عليه.

هب يف وقال أْحد يف رواية ابن مشيش، وقد سأله: عمن حتل له الصدقة، وإىل أي شيء يذ
 هذا؟

 فقال: إىل حديث حكيم بن جبري.
 فقلت: وحكيم بن جبري ثبت عندك يف اْلديث؟ قال: ليس هو عندي ثبًتا يف اْلديث. 

وقال مهنا: سألت أْحد رْحه اّلِلَّ عن حديث معمر، عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر،  
قال: ليس   : أن غيَلن أسلم وعنده عشرة نسوة، -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-عن النيب 

 بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسًَل.
وقال أيًضا يف رواية ابن القاسم يف ابن هليعة: ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إال  

لَلعتبار واالستدالل، أان قد أكتب حديث الرجل كأِن أستدل به مع حديث غريه يشده، ال  
 د. أنه حجة إذا انفر 

ُث كتبته أعترب   -يعين: جابر اجلعفي-وقال أْحد يف رواية املروذي: كنت ال أكتب حديثه 
 به.

 فقال له مهنا: مل تكتب عن أيب بكر بن أيب مرمي، وهو ضعيف؟
 .1قال: أعرفه

  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وقال يف رواية األثرم: رأيت أِب عبد اّلِلَّ إذا كان اْلديث عن النيب 
اّلِلَّ عليه وسلم يف إسناده شيء أيخذ به إذا مل ُيئ خَلفه أثبت، مثل حديث عمرو بن  

 شعيب، وإبراهيم اهلجري، ورمبا أخذ ِبملرسل إذا مل ُيئ خَلفه.
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يف  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال النوفلي: مسعت أْحد رْحه اّلِلَّ يقول: إذا روينا عن النيب 
 .1فَل نصعب  فضائل األعمال وما ال يرفع حكًما،

 وقال عبد اّلِلَّ بن أْحد: قلت أليب: ما تقول يف حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟
 قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أيب رواد؟ قلت: نعم. 

 قال: ال، األحاديث ِبَلفه، وقد رواه اْلفاظ عن ربعي عن رجل مل يسموه. 
ر، وتركت الناس حتت سرت  قلت: فقد ذكرته يف املسند؟ قال: قصدت يف املسند املشهو 

، ولو أردت أن أفصل ما صح عندي مل أروه من هذا املسند إال الشيء بعد الشيء،   اّلِلَّ
ولكنك اي بين تعرف طريقيت يف اْلديث لست أخالف ما ضعف من اْلديث إذا مل يكن يف  

 .2الباب شيء يدفعه
، إال  أِن َ كنت كثريًا ما  وقال حنبل: مسعت أِب عبد اّلِلَّ يقول: ما حديث ابن هليعة حبجة

 أكتب حديث الرجل ألعرفه ويقوي بعضه بعًضا.
وقال مهنا: مسعته يقول لرجل عنده يف حديث رجل مرتوك، قال له الرجل: قد رميت حبديثه 

 ما أدري أين هو. 
: وملَ؟ كيف مل َتَدعحها حىت تنظر فيها وتعترب هبا   .3قال له أبو عبد اّلِلَّ

يف إسناده   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -رواية األثرم: رمبا كان اْلديث عن النيب قال أْحد يف و 
شيء، فيؤخذ به إذا مل ُيئ خَلفه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم  

 اهلجري، ورمبا أخذ ِبملرسل إذا مل ُيئ خَلفه. 
قطعه؛ ألنه على حال قد  وقال يف رواية أيب طالب: ليس يف النبق حديث صحيح ما يُعجبين 

 .4جاء فيه كراهة
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َتجَّ هَبَا َمنح قال ابن املنذر: و  َباُر الثَََّلثَُة الَّيَت احح َخح َه   فََأمَّا األح َ َضرحبًَة لَلحَوجح رََأى َأنَّ التـََّيمَُّم َضرحبـََتنيح
َ َفَمعحُلوَلٌة ُكلَُّها اَل َُيُوزُ  َها َوَضرحبًَة لَلحَيَديحَن َإىَل الحَمرحفـََقنيح ٍء َمنـح  .1 َأنح َُيحَتجَّ َبَشيح

 
 الصحايب يعمل ِبَلف روايته

ولكن   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-يعين النيب - قال األثرم: قال أْحد: حنن نعطي كما أعطى 
 صاحبه ال أيكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح .. 

 وقول ابن عباس: لو كان حراما مل يعطه، فهذا أتويل من ابن عباس. 
 ونقل عنه حرب: ال يصح اْلديث عن عائشة؛ ألهنا زوجت بنات أختها، واْلديث عنها. 

 ونقل املروذي عنه: ال يصح اْلديث ألهنا عملت ِبَلفه.
وقال يف رواية اْلسن بن حممد بن اْلارث وقد ُسئل عن حديث الزهري، فقال: الزهري  

 . 2يقول هذا
َإَذا َرَوى الصََّحايبُّ َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحَديثًا , ُثَّ  قال اخلطيب البغدادي:  و 

ُذ َبَرَوايََتَه , َوتـَرحُك َما ُرَوَي َعنح  َخح َبَغي األح ُه  َرَوى َعنح َذَلَك الصََّحايبَ  َخََلَف َلمَّا َرَوى , فََإنَُّه يـَنـح
َلَه َمنح َفعحلَ  َنا قـَُبوُل نـَقح َياُه , أَلَنَّ الحَواَجَب َعَليـح َوَنَذارَتََه َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َه , َأوح فـُتـح

 . , اَل قـَُبوَل رَأحَيهَ 
َنحَصاَريَّ , َكاَن َعَن ابحَن  َلُح , َأنَّ َأَِب أَيُّوَب األح َثيَن َأفـح َح َوخَيحَلُع ,  َسريَيَن , قَاَل: َحدَّ َتيَهمح َِبلحَمسح يـُفح

لُ   «َفَقيَل َلُه , فـََقاَل: »رَأَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم مَيحَسُح َوَلَكنح ُحبَ َب َإيَلَّ الحَغسح
َياُه َكَما:  َوأَلَنَّ الصَّاَحَب َقدح يـَنحَسى َما ُرَوَي يف َوقحَت فـُتـح

ُروَق بحنَ  َطَّاَب َمنحرَبَ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   َعنح َمسح دََع قَاَل: رََكَب ُعَمُر بحُن اخلح َجح األح
ثَارُُكمح يف َصَدقَاَت النَ َساَء , فـََقدح َكاَن َرُسوُل اّلِلََّ   َفَخَطَب النَّاَس فـََقاَل: »أَيُـَّها النَّاُس َما َإكح
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َ َأرحبََعَماَئَة َدرحَهٍم َفَما ُدوَن َذَلَك ,  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ  َا الصََّدقَاُت َفيَما َبنيح َم َوَأصحَحابُُه , َوَإمنَّ
َها , َفََل َأعحرََفنَّ َما زَاَد رَُجلٌ  َبُقوُهمح َإلَيـح ُرَمًة ملَح َتسح ثَاُر يف َذَلَك تـَقحًوى َأوح َمكح  يف  َوَلوح َكاَن اإلحَكح

َرَأٍة َعلَ  : اَي َأَمرَي  َصَداَق امح َرَأٌة َمنح قـَُريحٍش , فـََقاَلتح ى َأرحبََعَماَئَة َدرحَهٍم« قَاَل: ُثَّ نـََزَل فَاعحرَتََضتحُه امح
َمَننَي َأهَنَيحَت النَّاَس َأنح يَزَيُدوا النَ َساَء يف َصُدقَاَُتَنَّ َعَلى َأرحبََعَماَئَة َدرحَهٍم؟ قَاَل: »َوَما َذاَك؟«   الحُمؤح

: : َأَو َما   قَاَلتح ُ تـََعاىَل يف الحُقرحآَن؟ قَاَل: »َوَأىنَّ َذَلَك؟« قَاَل: فـََقاَلتح عحَت َما أَنـحَزَل اّلِلَّ َأَو َما مسََ
ًئا َأأتَحُخُذونَُه هُبحتَ  َداُهنَّ َقنحطَارًا َفََل أتَحُخُذوا َمنحُه َشيـح ُتمح َإحح عحَت اّلِلََّ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َوآتـَيـح ا  ااًن َوَإَثحً مسََ

َقُه َمنح ُعَمَر« , ُثَّ رََجَع فـَرََكَب الحَمنحرَبَ , ُثَّ   1ُمَبيًنا{ ًرا , ُكلُّ َإنحَساٍن َأفـح ؟ قَاَل: فـََقاَل: »اللَُّهمَّ َغفح
ُتُكمح َأنح َتزَيُدوا النَ َساَء يف َصُدقَاَُتَنَّ َعَلى َأرحبََعمَ  اَئَة َدرحَهٍم ,  قَاَل: »أَيُـَّها النَّاُس، َإِن َ ُكنحُت َقدح هَنَيـح

ُسُه فـَلحيَـفحَعلح«  َفَمنح َشاَء َأنح يـُعحَطَي َمنح َماَلَه َما َأَحبَّ َوطَاَبتح َبَه نـَفح
ُق بحُن ُْحَيحٍد أَبُو جَمحَلٍز, َعَن الصَّرحَف , فـََقاَل: َكاَن ابحُن َعبَّاٍس اَل يـََرى بََه أبَحًسا زََمااًن  و  ُسَئَل اَلحح

رََه , َحىتَّ  َريُّ , فـََقاَل َلُه: اَي ابحَن َعبَّاٍس َأاَل تـَتََّقي اّلِلََّ َحىتَّ َمىَت  َمنح ُعمح ُدح َلَقَيُه أَبُو َسَعيٍد اخلح
ٍم َوُهَو عَ  ُل النَّاَس الرَ َِب؟ َأَما بـََلَغَك َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل َذاَت يـَوح نحَد أُمَ   تـَوَكَ 

َ َمنح ََتحٍر َعَتيٍق َإىَل َمنحَزَل رَُجٍل َمَن َسَلَمَة َزوح  َا بـََعَثتح َبَصاَعنيح َوٍة« َوَإهنَّ َتَهي ََتحَر َعجح َجَتَه: »َإِن َ َأشح
ُتُه َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َوٍة , فـََقدَّمح َنحَصاَر , فَُأوتََيتح َبَدهَلَُما ََتحَر َعجح َبُه ,  فََأعحجَ األح

َ َمنح ََتحٍر َعَتيٍق إَ  : بـََعثحُت َبَصاَعنيح ىَل  فـَتَـَناَوَل ََتحَرًة ُثَّ َأمحَسَك فـََقاَل: »َمنح أَيحَن َلُكمح َهَذا؟« قَاَلتح
َرَة َمنح َيَدَه , َوقَاَل: َنا َبَدهَلَُما َمنح َهَذا الصَّاَع الحَواَحَد , فَأَلحَقى التَّمح »رُدُّوُه   َمنحَزَل ُفََلٍن , فَأَتـَيـح

َنحطََة , َوالشََّعرُي َِبلشََّعرَي , َوالذََّهُب ِبَ  َنحطَُة َِبْلح َر َواْلح ُر َِبلتَّمح لذََّهَب رُدُّوُه , اَل َحاَجَة َفيَه , التَّمح
اَد َأوح نـََقَص فـََقدح  , َوالحَفضَُّة َِبلحَفضََّة , َيًدا بََيٍد َمثحًَل مبَثحٍل لَيحَس َفيَه َزاَيَدٌة َواَل نـُقحَصاٌن , َفَمنح زَ 

َ وَ  تَـغحَفُر اّلِلَّ أَتُوُب  َأرحَِب , َفُكلُّ َما ُيَكاُل َأوح يُوَزُن« فـََقاَل: ذَكَّرحَتيَن اَي َأَِب َسَعيٍد َأمحًرا َنَسيُتُه , اسح
َهى بـَعحَد َذَلَك  يَ   –يـَعحيَن َعنحُه  –َإلَيحَه , وََكاَن يـَنـح  .2َأَشدَّ النـَّهح
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أتََوََّلتح أُمُّ  َوأَلَنَّ الصََّحايبَّ َقدح ذََكَر َما ُرَوَي َإالَّ أَنَُّه يـََتَأوَُّل َفيَه أتَحَويًَل َيصحرَفُُه َعنح ظَاَهرََه , َكَما  
: ُفَرَضَت الصَََّلُة رَكح  َاَم الصَََّلَة يف السََّفَر , َوَهى الَّيَت َرَوتح َمَننَي َعاَئَشُة يف َإَتح َ , َفزَيَد  الحُمؤح َعَتنيح

َضَر , َوَأقـَرَّتح َصََلَة السََّفَر   .يف َصََلَة اْلَح
ُكُت َعنحُه   ٌخ َلمَّا َرَوى َأوح خَتحَصيٌص فـََيسح ,  َوأَلَنَُّه اَل َيََلُّ َأنح ُيَظنَّ َِبلصَّاَحَب َأنح َيُكوَن َعنحَدُه َنسح

ُصوَص ُدو  َنا الحَمنحُسوَخ َوالحَمخح ُتُموَن  َويـُبَـلَ ُغ َإلَيـح َ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َإنَّ الََّذيَن َيكح َن الحبَـَياَن , أَلَنَّ اّلِلَّ
َُدى َمنح بـَعحَد َما بـَيـَّنَّاُه لَلنَّاَس يف الحَكَتاَب ُأولََئَك يـَلحَعنـُُهُم اّلِلَُّ   َويـَلحَعنـُُهُم  َما أَنـحَزلحَنا َمَن الحبَـيَ َناَت َواهلح

َعُنوَن{  ُ َصَحابََة نََبيَ َه َصلَّى هللاُ َوَقدح نـَزََّه  1الَلَّ  .2َعَليحَه َوَسلََّم َعنح َهَذا اّلِلَّ
وال َيَسُعَنا غريه وهو القصد يف هذا الباب أن اْلديث  والذي نديُن اّلِلَّ به وقال ابن القيم: 

ومل يصح عنه حديث آخر ينسخه أن  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم- إذا صح عن رسول اّلِلَّ  
وعلى األمة األخُذ حبديثه وتـَرحُك كل ما خالفه، وال فرتكه خلَلف أحٍد من الناس  الفرض علينا 

كائًنا من كان ال راويه وال غريه؛ إذ من املمكن أن ينسى الراوي اْلديَث، أو ال ََيحُضره وقَت  
الفتيا، أو ال يتفطن لداللته على تلك املسألة، أو يتأول فيه أتويًَل مرجوًحا، أو يقوم يف ظنه  
ما يعارضه وال يكون معاَرًضا يف نفس األمر، أو يقلد غريه يف فتواه ِبَلفه العتقاده أنه أعلم  
منه وأنه إمنا خالفه ملا هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله، وال سبيل إىل العلم ِبنتفائه 

تغلب سيئاته  وال ظنه، مل يكن الراوي معصوًما، ومل توجب خمالَفُته ملا رواه سقوَط عدالَتَه حىت
 .3حسناته، وِبَلف هذا اْلديث الواحد ال َيصل له ذلك

من فعله؛ إذ لعله فعله انسًيا أو ذاهًَل أو غري ُمتأمَ ل وال ومذهب الرجل ال يؤخذ وقال: 
انظر أو متأواًل أو ذنًبا يستغفر اّلِلَّ منه ويتوب أو ُيَصرُّ عليه وله حسنات تقاومه، فَل يُؤث َر  

عض السلف: "العلم علم الرواية ، يعين أنه يقول: رأيت فَلاًن يفعل كذا وكذا؛  شيًئا، قال ب
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إذ لعله قد فعله ساهًيا" وقال إايس بن معاوية: "ال تنظر إىل عمل الفقيه، ولكن َسلحه 
 .1َيصُدقحك"

 
 خمتلف اْلديث: 

ُلها   قال الشافعي: قال يل قاَئٌل: فَإانَّ ْنََُد َمن األحاديَث َعن رسوَل هللا أحاديَث يف الُقَرآن َمثـح
َرى يف الُقَرآن مثُلها  مُجحلًة، ويف األحاديث منها أكثَر ممَّا يف الُقَرآن، وأخرى ليس   َنصًّا، وأخح

خمتلفة: : انَسخة وَمنحسوَخة، وأخرى وأخرى خُمحتلفةٌ منها شيء يف الُقَرآن، وأخرى ُموَتَفَقٌة، 
ليس فيها َداللٌة على انسٍخ وال منسوخ، وأخرى فيها هَنحٌي َلرسول هللا، فتقولون: ما هَنَى عنحه  
رمَي، ُث   َحَراٌم، وأخرى لرسول هللا فيها هنحٌي، فتقولون: هَنحُيه وأمره على االختيار ال على التَّحح

َتَلفة َمن  األحاديث دون بعحٍض، وْندكم َتَقيُسون على بعحَض ْنََدُكم تذهبون إىل بعحض املُخح 
َحديثه، ُث خَيحَتَلف َقياُسكم عليها، وَترتحُكون بعحضاً فَل َتَقيسون عليه، َفَما ُحجَُّتُكمح يف القياس  

ُك َمن حديثه الشيَء وأيَحُخذ مبثل الذي تـََرَك  رَتَقون بعُد: فَمنُكمح َمنح َيرتح وَأضحَعَف  وتـَرحَكه؟ ُث تفح
ناًدا َمنه.   إسح

قال الشافعي: فقلُت له: كلُّ ما َسنَّ رسوُل هللا َمَع َكتاب هللا َمن سنٍة فهي ُمَواَفقة كتاَب هللا  
لة. لة ِبلتـَّبحَينَي َعن هللا، والتبينُي يكون أكثَر تـَفحَسرياً َمن اجلُمح  يف النصَ  مبَثحَلَه، ويف اجلُمح

  كتاَب هللا فَبفرض هللا طاعَته عامًَّة يف أمحرَه تََبعحَناه.وما َسنَّ ممَّا ليس فيه نصُّ 
َه من كتابه   َم يف َكتابه ِبْلكم غريح وأما الناَسخُة واملنسوخة َمنح حديثه فهي كما َنَسَخ هللاُ اْلُكح

 عامًة يف أمحرَه، وكذلك سنُة رسوَل هللا تـُنحَسُخ َبسنَته. 
َتَلفُة اليت ال َداللَة ع لى أيَ ها انَسٌخ وال أيَ ها َمنحسوٌخ، فُكلُّ أمحرَه ُموَتَفٌق صحيح، ال فأمَّا املُخح

 اختَلَف فيه.
 . ورسوُل هللا َعَريبُّ اللَ سان والدَّار، فقدح يقوُل القوَل عامًّا يُريُد به العامَّ، وعامًّا يريُد به اخلاصَّ 
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َئُل َعن الشيَء فـَُيجيب على َقدر  رَبُ عنه اخَلرَبَ ُمتَـَقصًّى، واخَلرَبَ وُيسح أَلَة، ويـَُؤدَ ي عنه املُخح املَسح
 خُمحَتَصًرا، واخلرَب فيأيتَ بَبَـعحض َمعحناه دون بعض.

رك املسأَلَة فَيُدلَّه على َحَقيَقة اجلََواَب،  وَُيَدَ ُث عنه الرجُل اْلََديَث َقدح أدحَرَك َجَوابَه ومل يُدح
 َب الذي خَيحُرُج عليه اجلواب. مبَعحرَفَته السَّبَ 

  َ َ اختَلف اْلاَلنيح َرى، فَل خُيَلَ ُص بـَعحُض السَّاَمَعني َبنيح ء ُسنَّة وفيما خُيَاَلفه أخح وَيُسنُّ يف الشَّيح
َ َسنَّ فيهما.   اللََّتنيح

َفُظها حاَفٌظ، وَيُسنُّ يف َمعحىًن خُيَاَلُفُه يف معىن وُُيَاَمُعه يف معىن،  ويُسنُّ سنًَّة يف نصٍ  معناه، فـََيحح
َفُظ غريُه تَلحَك السنَة، فإذا أدَّى كلٌّ ما َحَفَظ رَآُه بعُض   َ، فَيحح سنًة غريَها، الختَلف اْلاَلنيح

 الساَمَعنَي اختَلفًا، وليس منه شيٌء خمتلٌف.
ليله، ويسنُّ يف غريه خَلَف اجل لة،  وَيسنُّ بََلفحٍظ خَمحَرُجُه َعامٌّ مجلًة بتحرمي شيء أو بَتحح مح

َتَدلُّ على أنه مل يَُردح مبا َحرََّم ما أَحلَّ، وال مبا أَحلَّ ما َحرََّم.   فـَُيسح
َنا َمن مُجَل أحكاَم هللا.  ولكل هذا نظرٌي فيما َكتَـبـح

َ كلََّما َنَسَخ َمن سنته بسنته، ولكن رمبا  ويُسنُّ السنَة ُث يـَنحَسُخَها َبُسنََّتَه، ومل َيدَعح أنح يـَُبنيَ 
َع َمن رسوَل هللا بعُض علَم الناَسخ أو َعلَم املَنحسوخ، َفَحَفَظ أحُدمها َذَهبَ   على الذي مسََ

دون الذي مَسع َمن رسوَل هللا اآلَخَر، وليس يذهب ذلك على عامَّتهم، حىت ال يكون فيهم  
 موحجوداً إذا طَُلَب. 

 َ  ما فـَرََّق بينه منه. وكلُّ ما كان كما وصفحُت أُمحَضَي على ما َسنَُّه، وفـُرَ َق َبنيح
َ كذا كذا؟  َعيَبه على ما َسنَُّه واَجبًة، ومل يقل: ما فـَرََّق َبنيح  وكانتح طاَعُته يف َتشح

ًَل ممن  َ َكَذا َكَذا؟ فيما فـَرََّق بينه رسوُل هللا، ال يـَعحُدو أنح يكوَن َجهح ألنَّ قوَل: َما فـَرََّق َبنيح
 وليس فيه طاعُة هللا ِبت َباعه. قاله، أو ارتَياِبً َشرًّا َمن اجلَهحل،

وما مل يوجد فيه إال االختَلُف: فَل يعدو أن يكوَن مل َُيحَفظح ُمتَـَقصًّى، كما وصفُت قـَبحَل هذا،  
ََه، أو َومًها َمنح حُمَدَ ٍث. نا يف َغريح  فـَيـَُعدُّ خُمحَتَلًفا، ويََغيَب عنَّا َمنح سَبَب تـَبحَييَنَه ما عَلمح
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ان له وجهاً َيتمل به أالَّ يكوَن خُمحَتَلفاً، وأن يكون  ومل َْندح عنه َشيـح  َناه: إال وَجدح ًئا خُمحَتَلفاً َفَكَشفح
 داخَلً يف الوجوه اليت وصفُت لك.

أو ْنََُد الدَ اللَة على الثاَبَت منه دون غريه، بَثـُُبوَت اْلديَث، فَل يكون اْلديثان اللذان ُنَسَبا  
  ،َ َ. إىل االختَلف ُمَتَكاَفَينيح  فَنَصرُي إىل األثـحَبَت َمن اْلََديَثنيح

نا قـَبحَل   أو يكوُن على األثَبَت منهما َداللٌة َمن كتاب هللا أو سنة نبيه أو الشََّواَهَد اليت َوَصفح
ىَل أنح يـَثـحُبَت ِبلداليل.  هذا، فنصري إىل الذي هو أقـحَوى وَأوح

َ خُمحتَلَفنيح إالَّ وهلما خَمح  َرٌج أو على أَحَدمها َداللٌة أبَحَد ما وصفحُت: إما ومل ْند عنه َحَديَثنيح
َه من سنته أو بعض الداليل.   مبَُوافـََقَة كتاٍب أو َغريح

رمي  َرمَي، حىت أتَحيتَ داللٌة عنه على أنه أراد به َغريحَ التحح  . 1وما هنى عنه رسوُل هللا فهو على التحح
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اإلجماعاألصل الثالث   

َتَهَديَن  اخلطيب البغدادي:قال  َاُع الحُمجح َصحَل الثَّاَلَث َمنح ُأُصوَل الحَفقحَه َوُهَو: َإمجح الحَكََلُم يف األح
َكاَم ,  َحح َتَهاَد يف ُكلَ  َعصحٍر ُحجٌَّة َمنح َحَجَج الشَّرحَع َوَدلَيٌل َمنح َأَدلََّة األح َل ااَلجح َاُع َأهح ُطوٌع َمقح َإمجح

َطَأَ َعَلى  ُمَُّة َعَلى اخلح . َمَغيَبَه , َواَل َُيُوُز َأنح جَتحَتَمَع األح  

َ َلُه ا ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوَمنح ُيَشاَقَق الرَُّسوَل َمنح بـَعحَد َما تـََبنيَّ َنا َإلَيحَه قـَوح َنا َفيَما َذَهبـح َُدى  َوُحجَّتـُ هلح
َمَننَي نـَُولَ َه مَ  َبُع َغريحَ َسَبيَل الحُمؤح َلَه َجَهنََّم َوَساَءتح َمَصريًا{َويـَتـح لَيَل َمنح   1ا تـََوىلَّ َوُنصح ُه الدَّ , َوَوجح

َمَننَي , َفَدلَّ َعَلى َأنَّ ات ََباَع  َباَع َغريحَ َسَبيَل الحُمؤح يََة , َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل , تـَُوعََّد أَتـح َسَبيَلُهمح  َهَذَه اآلح
طَاَب َولَيحَس حبُجٍَّة  َواَجٌب َوخُمَاَلَفتـُُهمح َحَراٌم فَإَ  اَلٌل َبَدلَيَل اخلَح َتدح نح قَاَل الحُمَخاَلُف: َهَذا اسح

ََواُب: أَنَُّه َدلَيٌل َعنحَداَن َكالحُعُموَم َوالظَّاَهَر , َوَقدح َدلَلحَنا َعَليحَه َفيَما تـََقدََّم , وَ  َعَلى َأنَّ  َعنحَداَن؟ فَاجلح
طَاَب ,  َ ات ََباَع َسَبيَل  َهَذا لَيحَس َبَدلَيَل اخلَح َتَجاٌج بَتَـقحَسيٍم َعقحَلي , أَلَنَُّه لَيحَس َبنيح َا ُهَو احح َوَإمنَّ

ُ ات ََباَع َغريحَ َسَبيَل الحمُ  ٌم اَثَلٌث , َوَإَذا َحرََّم اّلِلَّ َ ات ََباَع َغريحَ َسَبيَلَهمح َقسح َمَننَي , َوَبنيح َمَننَي  الحُمؤح ؤح
ُ َعَلى ُمَشاَقَة الرَُّسوَل  َوَجَب ات ََباُع َسَبيَلَهمح   َا تـَُوعََّد اّلِلَّ َهَة َفيَه فََإنح قَاَل: َإمنَّ , َوَهَذا َواَضٌح اَل ُشبـح

َمَننَي , َفََل َُيُوُز َأنح َُيحَمَل التـََّوعُُّد َعَلى ات َبَ  اَع َغريحَ  َوَهَي خُمَاَلَفُتُه , َوَعَلى ات ََباَع َغريحَ َسَبيَل الحُمؤح
ََواُب: َأنَّ ُمَشاَقَة الرَُّسوَل حُمَرََّمٌة َِبنحَفَراَدَه , َوَإنح ملَح َيُكنح ُهَناَك َسَبيَل الحُمؤح  َمَننَي َِبنحَفَراَدَه فَاجلح

ُهَما َِبنحَفَراَدَه , َوأَلَنَّ ات ََباَع َغريحَ َسَبيَل ا  َمٌن , َفَدلَّ َعَلى َأنَّ الحَوَعيَد َعَلى ُكلَ  َواَحٍد َمنـح َمنَ ُمؤح نَي  لحُمؤح
َر  َلوح ملَح َيُكنح حُمَرًَّما َِبنحَفَراَدَه , ملَح ََيحُرمح َمَع ُمَشاَقَة الرَُّسوَل َكَسائََر الحُمَباَحاَت فََإنح قَاَل: أَ  ُل الحَعصح هح

َوَ  َم الحَقَياَمَة؟ فَاجلح َمَننَي َإىَل يـَوح يُع الحُمؤح يََة مجََ َمَننَي َوالظَّاَهُر َمَن اآلح اُب: أَنَُّه اَل َُيُوُز  ُهمح بـَعحُض الحُمؤح
َخَرَة  َليَف يف اآلح َم الحَقَياَمَة , َواَل َتكح َليَف يف َذَلَك َيُكوُن يـَوح يَعُهمح , أَلَنَّ التَّكح ,  َأنح يُرَيَد َبَه مجََ

َمَننَي , َوَأمجحَُعوا َعَلى أَنَُّه ملَح يَُردح َما زَاَد َعَلى َل الحَعصحَر , َكاَن   َوَإَذا َكاَن الحُمَراُد بـَعحُض الحُمؤح َأهح
َمَننَي َحَقيَقًة ُهُم املَوحُجوُدوَن يف الَعصح  ُم املُؤح ُل الحَعصحَر , َوأَلَنَّ َمنح يـََقُع َعَليحَه اسح ,  َر  الحُمَراُد َبَه َأهح
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َمًنا  َمًنا , َوَمنح ُخَلَق َوَماَت َفََل ُيَسمَّى ُمؤح َا َكاَن  أَلَنَّ َمنح ملَح خُيحَلقح اَل ُيَسمَّى ُمؤح َحَقيَقًة , َوَإمنَّ
َمًنا  .ُمؤح

ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }وََكَذَلَك َجَعلحَناُكمح أُمًَّة َوَسطًا لََتكُ  أََلَة قـَوح لَيَل أَيحًضا َعَلى َأصحَل الحَمسح ونُوا  َوَمَن الدَّ
لُ  1ُشَهَداَء َعَلى النَّاَس{   َوالحَوَسُط: الحَعدح

ٌل , ملَح جَتُزح َعَليحَهُم   ُمََّة َعدح ُ تـََعاىَل , َأنَّ األح رَبَ اّلِلَّ الضَََّلَلُة أَلَنَُّه اَل َعَداَلَة َمَع الضَََّلَلَة َوَإَذا َأخح
ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَّ  ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح َفَدلَّ   2ُسوَل{َوَيُدلُّ َعَليحَه أَيحًضا قـَوح

َاَع  َتََلَف , َواَل ُيََُب يف َحاَل اإلحَمجح  .َعَلى َأنَّ الرَّدَّ ُيََُب يف َحاَل ااَلخح
َرائَيَل تـََفرََّقتح  َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك , قَاَل: قَاَل  َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإنَّ َبيَن َإسح

َدى َوَسبح  َ َوَسبحَعنَي َفرحَقًة ُكلَُّها يف النَّاَر , َإالَّ  َعَلى َإحح رَتَُق َعَلى اثـحنَـَتنيح َعنَي َفرحَقًة , َوَإنَّ أُمَّيَت َستَـفح
ََماَعُة«  َفرحَقٌة َواَحَدٌة« قَاَل: »َوَهَي اجلح

اَت ُمَفارَقًا لَلحَجَماَعَة فـََقدح َعَن ابحَن ُعَمَر , َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: قَاَل: »َمنح مَ 
َتًة َجاَهَليًَّة«  َماَت َميـح

َلَمنَي   َعَن ابحَن َعبَّاٍس , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح فَاَرَق مَجَاَعَة الحُمسح
ََلَم َمنح ُعُنَقَه«  َقيَد َشربحٍ , فـََقدح َخَلَع رَبـحَقَة اإلحَسح

  نح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: " َإنَّ اّلِلََّ يـَرحَضى َلُكمح َثََلاًث , عَ 
ًئا , َوَأنح تـَعحَتَصُموا حبَبحَل اّلِلََّ  رَُكوا َبَه َشيـح َرُه َلُكمح َثََلاًث , يـَرحَضى َلُكمح َأنح تـَعحُبُدوُه َواَل ُتشح يًعا   َوَيكح مجََ
َرَة السَُّؤاَل وَ  َرُه َلُكمح: َقيَل َوقَاَل وََكثـح ُ َأمحرَُكمح , َوَيكح ُه اّلِلَّ َإَضاَعَة َواَل تـََفرَُّقوا , َوتـَُناَصُحوا َمنح َوالَّ

 الحَماَل " 
يـَُغلُّ َعَليحَهنَّ قـَلحُب   َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك , َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: " َثََلٌث اَل 

َلَمنَي , فََإنَّ َدعحَوُتَُ  َمحَر , َوُلُزوُم مَجَاَعَة الحُمسح ََلُص الحَعَمَل ّلَِلََّ , َوُمَناَصَحُة ُأويل األح َمٍن: َإخح مح  ُمؤح
 حتَُيُط َمنح َورَاَءُهمح " 
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َ َنَظَر يف قـُُلوَب الحَعبَ  ُعوٍد , قَاَل: »َإنَّ اّلِلَّ َتاَر حُمَمًَّدا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َعَن ابحَن َمسح اَد , فَاخح
َتاَر َأصحَحابَُه , َفَجَعلَ  َتَخَبُه َبَعلحَمَه , ُثَّ َنَظَر يف قـُُلوَب النَّاَس , فَاخح ُهمح  , فـَبَـَعَثُه َبَرَسالََتَه , َوانـح

َمُنو  َمُنوَن  وَزرَاَء نََبيَ َه َوأَنحَصاَر َديَنَه , َفَما رَآُه الحُمؤح َن َحَسًنا فـَُهَو َعنحَد اّلِلََّ َحَسٌن , َوَما رَآُه الحُمؤح
 قََبيًحا فـَُهَو َعنحَد اّلِلََّ قََبيٌح«

َمُنوَن َسيَ ًئا فَـ  َمُنوَن َحَسًنا فـَُهَو َعنحَد اّلِلََّ َحَسٌن , َوَما رََأى الحُمؤح : »َما رََأى الحُمؤح ُهَو  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ
يَ ٌئ«َعنحَد اّلِلََّ سَ   

َنحَصاَريَ  , قَاَل: قـُلحُت َلُه: َأوحَصيَن  ُعوٍد األح ٍرو , َعنح َأيب َمسح ُُروَج   –َعنح َيَسرَي بحَن َعمح َحنَي َأرَاَد اخلح
َمَع أُمََّة حُمَمٍَّد  –َإىَل الحَمَديَنَة  ََماَعَة , فََإنَّ اّلِلََّ ملَح َيُكنح لََيجح فـََقاَل: »ُأوَصيَك بَتَـقحَوى اّلِلََّ َوُلُزوَم اجلح

 َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى َضََلَلٍة«
ُعوٍد   : »اتّـَُقوا  - َعَليحَه َوَسلََّم وََكاَن َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  –قَاَل َبَشرُي بحُن َأيب َمسح

َمَع أُمََّة حُمَمَّ  ََماَعَة , فََإنَّ اّلِلََّ ملَح َيُكنح لََيجح َعَلى   ٍد َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ اّلِلََّ , َوَعَليحُكمح َِبجلح
 َضََلَلٍة«1.

ُجَُّة يف قـَُبوَل مَ  : فََإنح قَاَل قَاَئٌل َفَما اْلح َتَمَع النَّاُس َعَليحَه؟ قَاَل الشَّاَفَعيُّ َقيَل َلمَّا َأَمَر َرُسوُل  ا اجح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم  - اّلِلََّ  َلَمنَي ملَح َيُكنح لَلُُّزوَم مَجَاَعَتَهمح    -َصلَّى اّلِلَّ َمعحىًن إالَّ ُلُزوَم  بَُلُزوَم مَجَاَعَة الحُمسح

َل مَجَاَعَتَهمح وََكاَن َمعحُقواًل َأنَّ مَجَاَعتَـهُ  ًما ّلَِلََّ َواَل َلَرُسوَلَه  قـَوح ُ   -مح اَل جَتحَهُل ُكلَُّها ُحكح َصلَّى اّلِلَّ
ُل   -َعَليحَه َوَسلََّم   َهح َتَمُعوا َعَليحَه َفََل َيُكوُن َفيَه اجلح َل اَل َيُكوُن إالَّ يف َخاصٍ  َوَأمَّا َما اجح َهح َوَأنَّ اجلح

َل مَجَاَعَتَهمح فََبَداَلَلةَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم   - َرُسوَل اّلِلََّ  َفَمنح قََبَل قـَوح  .2قـَبحَل قـَوحهلََمح  -َصلَّى اّلِلَّ
، وأيب اْلارث، وقد ُسئل: يف الصحابة إذا اختلفوا مل  و  قال اإلمام أْحد يف رواية عبد اّلِلَّ

 خيرج من أقاويلهم، أرأيت إن أمجعوا، له أن خيرج من أقاويلهم؟
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 البدع، ال ينبغي أن خيرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. قال: هذا قول خبيث، قول أهل 
ونقل املروذي عنه أنه قال: كيف ُيوز للرجل أن يقول: أمجعوا، إذا مسعتهم يقولون: أمجعوا 

 فاُتمهم، لو قال: إِن مل أعلم هلم خمالًفا جاز. 
 أعلم  ونقل أبو طالب أنه قال: هذا كذب، ما علمه أن الناس جممعون؟ ! ولكن يقول: ال

 فيه اختَلفًا، فهو أحسن من قوله: إمجاع الناس. 
 ونقل أبو اْلارث: ال ينبغي ألحد أن يدعي اإلمجاع، لعل الناس اختلفوا. 

ونقل اْلسن بن ثواب عنه أنه كان أيخذ ِبإلمجاع، فقال: أذهب يف التكبري من غداة يوم  
 عرفة إىل آخر أايم الشعراء، فقيل له: إىل أي شيء تذهب؟

 .1قال: ِبإلمجاع، عمر وعلي وعبد اّلِلَّ بن مسعود، وعبد اّلِلَّ بن عباس 
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 إمجاع كل عصر حجة

َاُعُهمح ُحجًَّة , َواَل َُيُوُز  قال اخلطيب البغدادي:    ٍء , َكاَن َإمجح ٍر َعَلى َشيح ُل َعصح َإَذا َأمجحََع َأهح
َطََأ َوقَاَل  َتَماُعُهمح َعَلى اخلح َتجَّ  اجح ََهمح , َواحح َاُع الصََّحابََة ُدوَن َغريح َاُع: َإمجح : اإلحَمجح َداُوُد بحُن َعَليٍ 

رََجتح لَلنَّاَس   ُتمح َخريحَ أُ مٍَّة ُأخح لََه: }ُكنـح َلَه تـََعاىَل: }وََكَذَلَك َجَعلحَناُكمح أُمًَّة َوَسطًا{1 , َوَبَقوح َبَقوح
ََهمح ,   َن َعَن الحُمنحَكَر{ 2 قَاَل: َوَهَذا َخطَاُب ُمَواَجَهٍة لَلصََّحابََة ُدوَن َغريح َهوح أتَحُمُروَن َِبلحَمعحُروَف َوتـَنـح

َا وَ  َطَأَ َعَلى الحَعَدَد الحَكَثرَي َوَإمنَّ َخَل َفيَه َلَمنح َسَواُهمح قَاَل: َوأَلَنَّ الحَعقحَل ُُيَوَ ُز اخلح َجَبَت  َفََل َمدح
َاَعَهمح , َوملَح يـَثـحُبتح  الحَعصحمَ  َمَة الصََّحابََة يف َإمجح ُة َمنح َطرَيَق الشَّرحَع , َوَقدح ثـََبَت الشَّرحُع َبَعصح

َلهَ  لَيَل َوَهَذا َغريحُ َصَحيٍح , َلَقوح ََهمح فـََعَليحَه َإقَاَمُة الدَّ ََهمح , َفَمَن ادََّعى َعصحَمَة َغريح   َبَعصحَمَة َغريح
ََهمح , فـَُهَو َعَلى ُعُموَمَه   َ َغريح َ الصََّحابََة َوَبنيح َمَننَي{3 َوملَح يـَُفرَ قح َبنيح تـََعاىَل: }َويـَتَّ َبُع َغريحَ َسَبيَل الحُمؤح

َوأَيحًضا َما ُرَوَي َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: اَل جَتحَتَمُع أُمَّيَت َعَلى َضََلَلةٍ 4" ,  
َبَه   َتًة َجاَهَليَّة6"ً  َوَما َأشح ََماَعَة َماَت َميـح لُُه: َمنح فَاَرَق اجلح ََماَعةَ 5" َوقـَوح َوقـَوح لُُه: َإنَّ َيَد اّلِلََّ َعَلى اجلح

ََهمح  َناَها , َوَهَي َعامٌَّة يف الصََّحابََة َويف َغريح ََحاَديَث الَّيَت َقدَّمح .َذَلَك َمَن األح  
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ُ تـََعاىَل: }َوَأَقيُموا  فََأمَّا  ُمََّة َكَما قَاَل اّلِلَّ َ فـَُهَو: َأنَّ َذَلَك َخطَاٌب جَلََميَع األح يـََتنيح ََواُب َعَن اآلح اجلح
{ 2 , }فَانحَكُحوا َما طَاَب َلُكمح َمَن النَ َساَء{3,  الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة{ 1, }َوقَاتَُلوا يف َسَبيَل اّلِلََّ
ُمََّة , َفَكَذَلَك َهاُهَنا , يَُدلُّ َعَليحَه َأنَّ َصَغاَر الصََّحابََة الََّذيَن بـَلَ  ُغوا وَُكلُّ َذَلَك َخطَاٌب جَلََميَع األح

َ َداَخُلو  يـََتنيح َتَهاَد بـَعحَد نـُُزوَل اآلح َل ااَلجح َلَه:  َوَصاُروا َمنح َأهح َن َفيَهَما , َفَدلَّ َعَلى َما قـُلحَناُه َوَأمَّا قـَوح
َاعَ  َنا َبَه ُحجََّة اإلحَمجح بَـتـح ََواُب َعنحُه: َأنَّ ُكلَّ َشرحٍع أَثـح  , فـَُهَو  َإنَّ الشَّرحَع َخصَّ الصََّحابََة َِبلحَعصحَمَة فَاجلح

ََهمح , فـََلمح َيَصحُّ َما قَاَلهُ 4.   َعامٌّ يف الصََّحابََة , َوَغريح
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 ما يعرف به اإلمجاع 

َراٍر , َوَبَفعحٍل قال اخلطيب البغدادي: ا  ٍل , َوَبَفعحٍل , َوبـُُقوٍل َوَإقـح َاَع يـُعحَرُف َبَقوح عحَلمح َأنَّ اإلحَمجح
َم , أبََ  ُكح ََميَع َعَلى اْلح ُل اجلح ُل: فـَُهَو َأنح يـَتََّفَق قـَوح َراٍر فََأمَّا الحَقوح نح يـَُقوُلوا ُكلُُّهمح , َهَذا َحََلٌل  َوَإقـح

َراُر: فـَُهَو َأنح يـَُقوَل  َأوح َحَراٌم َوَأمَّا الحَفعح  قـح ُل َواإلحَ َء َوَأمَّا الحَقوح َعُلوا ُكلُُّهُم الشَّيح ُل: فـَُهَو َأنح يـَفح
ُكُتوا َعنح خُمَاَلَفَتَه  َتَشُر يف الحَباَقي , فـََيسح َعَل  بـَعحُضُهمح قـَوحاًل , َويـَنـح َراُر: فـَُهَو َأنح يـَفح قـح َوَأمَّا الحَفعحُل َواإلحَ

ئً  َاَع ات ََفاُق ُكلَ  َمنح بـَعحُضُهمح َشيـح ُكُتوا َعنح َإنحَكارََه َويـُعحَترَبُ يف َصحََّة اإلحَمجح ا , َويـَتََّصُل َِبلحَباَقنَي فـََيسح
َ َأنح َيُكوَن   ُهورًا , َأوح َخاَمًَل , َواَل فـَرحَق َبنيح َتَهاَد َسَواًء َكاَن ُمَدرَ ًسا َمشح َل ااَلجح َكاَن َمنح َأهح

َتَهُد َمنح  َل الحُمجح َر الََّذي بـَعحَدُهمح , َوَصاَر َمنح َأهح َل الحَعصح َل َعصحرََهمح َأوح ْلَََق هَبَمح َمنح َأهح  َأهح
َاَدثََة َوُهَو َمنح َأهح  َاَدثََة َكالتَّاَبَع , َإَذا َأدحَرَك الصََّحابََة يف َوقحَت ُحُدوَث اْلح َتَهاَد َعنحَد اْلح َل ااَلجح

َتَهاَد َوقَاَل بـَعح  لَيُل َعَلى َما قـُلحَناُه َأنَّ  ااَلجح َل التَّاَبَعيَ  َمَع الصََّحابََة َوالدَّ ُض النَّاَس: اَل يـُعحَتدُّ َبَقوح
ُعوٍد , َكُشَريحٍح   َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب , وَأَِب َسَلَمَة بحَن َعبحَد الرَّْححَنَ  َوَأصحَحاَب َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح

ََه ,   َل َوَغريح َكانُوا َُيحَتَهُدوَن يف زََمَن الصََّحابََة َوملَح يـُنحَكرح َعَليحَهمح َأَحٌد , َوأَلَنَّ التَّاَبَعيَّ َمنح َأهح
َلَه , َكَأَصاَغَر الصََّحابَةَ  َاَدثََة فـََوَجَب َأنح يـُعحَتدَّ َبَقوح َتَهاَد َعنحَد ُحُدوَث اْلح .ااَلجح  

أََلٍة , الحُمَسيَ َب  بحنُ  ُسَئَل َسَعيدُ  رَبَ ابحُن ُعَمَر , جبََواَبَه , فـََعَجَب ابحُن  َعنح َمسح فََأَجاَب َفيَها , فَُأخح
َيا ابحَن الحُمَسيَ َب ُثَّ قَاَل ابحُن ُعَمَر: »أَلَيحَس َقدح  رَبحُتُكمح َعنح َهَذا الرَُّجَل؟«  ُعَمَر َمنح فـُتـح يُرَيُد   -َأخح

َتنَي«  »ُهَو َواّلِلََّ  -ابحَن الحُمَسيَ َب  َأَحُد الحُمفح  

َكُل َعَليحَه قَاَل: »َسُلوا َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب ,  و  َء , ُيشح َكاَن َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر َإَذا ُسَئَل َعَن الشَّيح
 فََإنَُّه َقدح َجاَلَس الصَّاْلََنَي« 

رَبِن أَبُو َسَلَمَة قَاَل: ُكنح و  َأيب ُهَريـحَرَة َوابحَن َعبَّاٍس يف امحَرَأٍة  ُت َمَع َعنح ُسَليحَماَن بحَن َيَساٍر , َأخح
؟ فـََقاَل ابحُن   َها َزوحُجَها َوَهى َحاَمٌل , فـََلمح تـَلحَبثح بـَعحَد َوفَاتََه َإالَّ قََليًَل َحىتَّ َوَضَعتح تـُُويفَ َ َعنـح
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َ , َوقَاَل أَبُو َسَلَمَة: َإَذا َوضَ  ََجَلنيح َعتح َما يف َبطحَنَها فـََقدح َحلَّتح ,  َعبَّاٍس: تـَعحَتدُّ آَخَر األح
ُُتَا قَاَل أَبُو ُهَريـحَرَة: فََإِن َ َأُقوُل َكَما قَاَل ابحُن َأَخي قَاَل:  ىَل ابحَن  َوانـحَقَضتح َعدَّ َنا ُكَريـحًبا َموح فـَبَـَعثـح

َأهُلَا َعنح َذَلَك؟ َفَجاَءاَن َمنح َعنحَدَها , قَ  َعَة َعبَّاٍس َإىَل أُمَ  َسَلَمَة َيسح : »تـُُويفَ َ َزوحُج ُسبَـيـح اَلتح
َلَميََّة َوَهَي َحاَمٌل , فـََلمَّا َوَضَعتح َما يف َبطحَنَها ذََكَرتح َذَلَك َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحهَ  َسح   األح

 َوَسلََّم فََأَمَرَها َأنح تـََزوََّج«
َرٍس فََأَخَذُه فـََعَطَب , فـََقاَل َلُه الرَُّجُل: اَي َأَمرَي  َعَن الشَّعحيبَ  , َأنَّ ُعَمَر , َساَوَم رَُجًَل َبفَ و 

َمَننَي َأعحَطيَن ََثََن فـََرَسي؟ فـََقاَل َلُه ُعَمُر:  َنَك؟« قَاَل: َبُشَريحٍح الحَعَراَقيَ   »الحُمؤح مبَنح تـَرحَضى بـَيحيَن َوبـَيـح
َتُه َعَلى َمَننَي َإنََّك َأَخذح ٍم , َوَقدح َلزََمَك ََثَُنُه , فََأعحَطى ُعَمُر ََثََن الحَفَرَس   , فـََقاَل: اَي َأَمرَي الحُمؤح َسوح
 قَاَل فـََويلَ ُشَرَيحًا الحَعَراَق َأوح قَاَل الحُكوَفَة " 

ََة بحَن يََرمَي , قَاَل: قَاَل َعَليُّ بحُن َأيب طَاَلٍب: »امجحَُعوا يل الحُقرَّاَء« , َوَجَعَل ُيَسائَُلُهمح و    َعنح ُهَبريح
قحَضى الحَعَرَب  رَُجًَل رَُجًَل َحىتَّ انـحتَـَهى َإىَل ُشَريحٍح , َفَساَءَلُه َطَويًَل؟ ُثَّ قَاَل: »اذحَهبح فَأَنحَت َمنح أَ 

 َأوح َأقحَضى النَّاَس« 

اَنَطٍق , اَنَسٍخ َغريحَ َحاَتٍَ الرَّاَزي : " الحَعلحُم َعنحَداَن َما َكاَن َعَن اّلِلََّ تـََعاىَل َمنح َكَتاٍب قَاَل أَبُو و 
َباُر َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ممَّا اَل ُمَعاَرَض َلُه , َوَما   َمنحُسوٍخ , َوَما َصحَّتَ  َخح األح

تَـَلُفوا ملَح خَيحُرجح مَ  َلَبَّاَء َمَن الصََّحابََة َما اتّـََفُقوا َعَليحَه , فََإَذا اخح َتََلَفَهمح فََإَذا َخَفي  َجاَء َعَن األح َن اخح
بَ  َُدى َمنح أَتـح َهمح فـََعَن التَّاَبَعنَي , فََإَذا ملَح يُوَجدح َعَن التَّاَبَعنَي , فـََعنح أَئَمََّة اهلح اَعَهمح َمثحَل:  َذَلَك َوملَح يـُفح

َتَياِن َ , َوَْحَّاَد بحَن زَيحٍد , َوَْحَّاَد بحَن َسَلَمَة , وَ  أَيُّوبَ  َوحزَاَعيَ   السَّخح َياَن , َوَماَلَك بحَن أََنٍس , َواألح ُسفح
َسَن بحَن َصاَلٍح , ُثَّ َمنح بـَعحُد , َما ملَح يُوَجدح َعنح َأمحثَاهلََمح , فـََعنح َمثحَل: َعبحَد الرَّْححََن بحنَ   , َواْلَح

َديٍ  , َوَعبحَد اّلِلََّ بحَن الحُمَباَرَك , َوَعبحَد اّلِلََّ بحَن َإدحرَ  َنَة ,  َمهح َياَن بحَن ُعيَـيـح يَس , َوََيحََي بحَن آَدَم , َوُسفح
َُميح  َرَّاَح , َوَمنح بـَعحَدُهمح: حُمَمََّد بحَن َإدحرَيَس الشَّاَفَعيَ  , َويَزَيَد بحَن َهاُروَن , َواْلح َديَ  ,  َووََكيَع بحَن اجلح

َحاَق بحَن َإبـحَراَهيَم اْلحَ  َبٍل , َوَإسح ٍم " قـُلحُت:  َوَأْححََد بحَن َحنـح نحظََليَ  , َوَأيب ُعبَـيحٍد الحَقاَسَم بحَن َسَلَّ
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َثََر يف َأعح  َل األح ُهورَيَن َمنح أَئَمََّة َأهح ُمح َكانُوا الحَمشح َمَيَة َهُؤاَلَء , أَلَهنَّ َصارََهمح ,  َقَصَد أَبُو َحاَتٍَ َإىَل َتسح
َل ُكلَ  َعصحرٍ  ُجَُّة ,   َوهَلُمح ُنَظَراُء َكَثريُوَن َمنح َأهح َتَهاٍد , َفَما َأمجحَُعوا َعَليحَه فـَُهَو اْلح ُأوُلو َنَظٍر َواجح

َ , ملَح َُيُزح لَ  َلنيح تَـَلُفوا َعَلى قـَوح َاَعَهمح , َفَكَذَلَك َإَذا اخح َتَهاُد َمَع َإمجح ُقُط ااَلجح َمنح بـَعحَدُهمح َوَيسح
ٍل اَثَلثٍ 1. َداُث قـَوح  َإحح

فقال: هؤالء ال يكونون   ، وقد ذكر له عن شريح وابن سريينقال أْحد يف رواية ابن القاسم
صلى اّلِلَّ  -حجة على من كان مثلهم من التابعني، فكيف على من قبلهم من أصحاب النيب 

 ؟ !2اّلِلَّ عليه وسلم  - عليه وسلم
 الرتاويح؟قال أْحد يف رواية أيب اْلارث، وقد سأله: إىل أي شيء ذهبت يف ترك الصَلة بني 

 . فقال: ضرب عليها عقبُة بن عامر، وهنى عنها عبادة بن الصامت 
فقيل له: يروى عن سعيد واْلسن: أهنما كاان يراين الصَلة بني الرتاويح ، فقال: أقول لك:  

 ، وتقول: التابعني! - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-أصحاب رسول اّلِلَّ 
 . وسأله أيًضا عن عدد قتلوا رجًَل، قال: يقادون به، يروى عن عمر وعلى 

 . فقيل له: يروى عن بعض التابعني: أنه ال يقتل اثنان بواحد
 فقال: ما يصنع ِبلتابعني؟ ! 

نقل أيًضا أبو عبد اّلِلَّ القواريري: قال: مسعت أْحد يذاكر رجًَل فقال له الرجل: قال عطاء،  
ل: أقول لك: قال ابن عمر، وتقول: قال عطاء، من عطاء؟ ! ومن فأخذ أْحد نعله وقا

 .3أبوه؟ ! وظاهر هذا أنه ال يعد خَلفًا على الصحابة
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ال أْحد يف رواية بكر بن حممد عن أبيه: ال يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل،  وق
 .1وكيف أجوز حكمه؟ ! يعين: اجلهمي 

 

 القول فيمن رد اإلمجاع 

َ: ادي:ا قال اخلطيب البغد َاُع َعَلى َضرحَبنيح َاصََّة َوالحَعامََّة , َوُهَو َمثحُل:  - إلحَمجح َاُع اخلح َأَحُدمُهَا: َإمجح
َم رََمَضاَن ,  َا الحَكعحَبُة , َوَعَلى َصوح َلَة َأهنَّ َاَعَهمح َعَلى الحَقبـح ج َ َإمجح  , َوالحُوُضوَء , َوُوُجوَب اْلَح

َاصََّة َوالصََّلَواَت َوَعَدَدَها َوَأوحقَاُتََ  َاُع اخلح َخُر: ُهَو َإمجح َباَه َذَلَك َوالضَّرحُب اآلح ا , َوفـَرحَض الزََّكاَة َوَأشح
ُء يف  ُدوَن الحَعامََّة , َمثحُل َما  َسٌد لَلحَحجَ  , وََكَذَلَك الحَوطح َء ُمفح َتَمَع َعَليحَه الحُعَلَماُء َمنح َأنَّ الحَوطح اجح

ٍم , وَ  َسٌد لَلصَّوح َم ُمفح َأنَّ الحبَـيَ َنَة َعَلى الحُمدََّعي َوالحَيَمنَي َعَلى الحُمدََّعى َعَليحَه , َوَأنح اَل تـُنحَكُح  الصَّوح
َتَل السَّيَ ُد َبَعبحدَ  َتَها َواَل َعَلى َخالََتَها , َوَأنح اَل َوَصيََّة َلَواَرٍث , َوَأنح اَل يـُقح َه ,  الحَمرحَأُة َعَلى َعمَّ

َباَه َذَلَك َفَمنح  َاَع َوَأشح تَُتيَب , فََإنح ََتَب َوَإالَّ قَُتَل , َوَمنح َردَّ اإلحَمجح َوََّل اسح َاَع األح َجَحَد اإلحَمجح
َخَر فـَُهَو َجاَهٌل يـَعحَلُم َذَلَك , فََإَذا َعَلَمُه ُثَّ َردَُّه بـَعحَد الحَعلحَم , َقيَل َلُه: أَنحَت رَُجٌل ُمَعانَ  ٌد اآلح

َلهَ 2.  لَلحَحقَ  َوَأهح

ُر َعَليحَه , ملَح َُيُزح لَلتَّاَبَعنَي أَ ل:وقا َ , َوانـحَقَرَض الحَعصح َلنيح أََلٍة َعَلى قـَوح تَـَلَف الصََّحابَُة يف َمسح نَّ  َإَذا اخح
لَيُل َعَليحَه َأنَّ   َ , فََإنح فـََعُلوا َذَلَك ملَح يـَُزلح َخََلُف الصََّحابََة َوالدَّ َلنيح يـَتََّفُقوا َعَلى َأَحَد الحَقوح

 َ َلنيح َذ َبُكلَ  َواَحٍد َمَن الحَقوح َخح , َوَعَلى بُطحََلَن َما َعَدا َذَلَك ,   الصََّحابََة َأمجحََعتح َعَلى َجَواَز األح
َاَع , وَ  َرمَي َأَحَدمَهَا , ملَح َُيُزح َذَلَك , وََكاَن َخرحقًا َلإلحَمجح َل بََتحح َهَذا فََإَذا َصاَر التَّاَبُعوَن َإىَل الحَقوح

ُر َعَليحَه , فََإنَُّه اَل ُيَُ مبََ  َ , َوانـحَقَرَض الحَعصح َلنيح أََلٍة َعَلى قـَوح تَـَلَفَت الصََّحابَُة يف َمسح وُز  ثَابََة َما َلَو اخح
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ٍل َسوَ  َاٌع َعَلى َإبحطَاَل ُكلَ  قـَوح َ َإمجح َلنيح َتََلفـَُهمح َعَلى قـَوح ٍل اَثَلٍث , أَلَنَّ اخح َداُث قـَوح امُهَا لَلتَّاَبَعنَي َإحح
لٍ  َداُث قـَوح ٍل َسَواُه , َفَكَما ملَح َُيُزح َإحح َاٌع َعَلى َإبحطَاَل ُكلَ  قـَوح ٍل َإمجح َاَعُهمح َعَلى قـَوح   , َكَما َأنَّ َإمجح

 َ َلنيح ٍل اَثَلٍث َفيَما َأمجحَُعوا َفيَه َعَلى قـَوح َداُث قـَوح ٍل ملَح َُيُزح َإحح .   اَثٍن َفيَما َأمجحَُعوا َفيَه َعَلى قـَوح  

َمحَر بـَعحَدُه  َعنح ُعَمَر بحَن ف َعبحَد الحَعزَيَز , قَاَل: »َسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوواَلُة األح
ٌة َعَلى َديَن اّلِلََّ ,   َماٌل َلطَاَعَتَه , َوقـُوَّ َتكح ُذ هَبَا َتصحَديٌق َلَكَتاَب اّلِلََّ , َواسح َخح لَيحَس  ُسنَـًنا , األح

َتدَ  َتَدى مبَا ُسنُّوا اهح ى ,  أَلََحٍد تـَغحَيريَُها َواَل تـَبحَديُلَها , َواَل النََّظُر يف رَأحَي َمنح َخاَلَفَها , َفَمَن اقـح
ُ َما تـَوَ  ُه اّلِلَّ َمَننَي َوالَّ تَـبحَصَر هَبَا تـََبصََّر , َوَمنح َخاَلَفَها َواتّـََبَع َغريحَ َسَبيَل الحُمؤح ىلَّ , َوَأصحََلُه َوَمَن اسح

 َجَهنََّم َوَساَءتح َمَصريًا« 

َزحَديَ  , قَاَل: َدَخلحُت َعَلى ابحَن َعبَّاٍس فـَُقلحُت: َأوحَصيَن , فـََقاَل:  و  َعنح ُعثحَماَن بحَن َحاَضٍر األح
َتدَعح« َتَقاَمَة , اتََّبعح َواَل تـَبـح  »َعَليحَك َِباَلسح

َرائَ و  َحاُق بحُن َأيب َإسح َلُه فـَُهَو َإَماٌم  قَاَل َإسح َياَن , يـَُقوُل: »َإَذا َكاَن أيَحََتُّ مبَنح قـَبـح عحُت ُسفح يَل : مسََ
 َلَمنح بـَعحَدُه«1
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 االمجاع السكويت

َل الحَواَحَد َمَن الصََّحابََة َإَذا قَاَل بـَعحُض الصََّحابََة قـَوحاًل   قال اخلطيب البغدادي: َما َجاَء يف الحَقوح
َتَشرح يف ُعَلَماَء الصََّحابََة , َوملَح يـُعحَرفح َلُه خمَُ  َاًعا , َوَهلح ُهَو اَلٌف , ملَح َيُكنح , َوملَح يـَنـح َذَلَك َإمجح

ُل الثَّاِن: أَنَُّه لَيحَس حبُجٍَّة َفَمنح َذَهَب َإىَل  ُحجٌَّة َأوح اَل؟ َفيَه قـَوحاَلَن: أَ  َحُدمُهَا: أَنَُّه ُحجٌَّة َوالحَقوح
َتجَّ أبََنَّ الصََّحايبَّ اَل خَيحُلو  َوََّل احح َل األح َقيًفا َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه  الحَقوح لُُه تـَوح َمنح َأنح َيُكوَن قـَوح

َقيًفا , َوَجَب َأنح َيُكوَن ُمَقدًَّما َعَلى الحَقَياَس , أَلَنَّ  َوَسلََّم , َأوح َيكُ  َتَهاًدا َمنحُه , فََإنح َكاَن تـَوح وُن اجح
ََه , أَلَنَُّه َشاَهَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َومسََ  َتَهاَد َغريح َع  َخرَبَ الحَواَحَد َأقـحَوى َمَن اجح

َمعحُه , فـََوَجَب َأنح َيُكوَن  َكََلَمُه , َوال سَّاَمُع َأعحَرُف مبََقاَصَد الحُمَتَكلَ َم , َوَمَعاِن َكََلَمَه ممَّنح ملَح َيسح
َتَياِنُّ  َمعح َمنحُه , َوهَلََذا قَاَل أَيُّوُب السَّخح َتَهاَد َمنح ملَح َيسح َتَهاُدُه ُمَقدًَّما َعَلى اجح اُء: اجح َذَّ َوَخاَلٌد اْلح  

َت يف َذَلَك َعنح  َتََلٌف َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََوَجدح أَيُّوَب , قَاَل: »َإَذا بـََلَغَك اخح
َقُّ , َوُهَو السُّنَُّة« ٍر َوُعَمَر , َفُشدَّ َيَدَك َبَه , فََإنَُّه اْلح َتََلَف َأَِب َبكح  ااَلخح

َمَننَي , َفَدلَّ َعَلى َأنَّ  َوَمنح قَاَل َإنَُّه لَيحَس حبُجٍَّة اسح  يَع الحُمؤح َا َأَمَر َِبت ََباَع مجََ َ تـََعاىَل َإمنَّ َتدََّل أبََنَّ اّلِلَّ
ُل َعاملٍَ ُيَُ  َل ات ََباَع بـَعحَضَهمح اَل ُيََُب , َوأَلَنَُّه قـَوح َطََأ , فـََلمح َيُكنح ُحجًَّة َكَقوح َرارُُه َعَلى اخلح وُز َإقـح

َوحقَاَت التَّاَبَعنَي , َوال َقيٍف , أَنَُّه َلوح َكاَن َكَذَلَك لَُنَقَل يف َوقحٍت َمَن األح لَيُل َعَلى أَنَُّه لَيحَس بَتَـوح دَّ
َقيٍف قَاُلوا: وَ  َقلح َدلَّ َعَلى أَنَُّه لَيحَس بَتَـوح اعحَتََلُل  َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََلمَّا ملَح يـُنـح

َا  َإنَُّه ُحجٌَّة أبََنَّ الصََّحايبَّ َأعحَلُم مبََعاِن َكََلَم الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَمَقاَصَدَه َمنح قَالَ  َإمنَّ
َتَمَل َأنح َيُكوَن   َعُه َواضحُطرَّ َإىَل َقصحَدَه , فََأمَّا َإَذا احح قَاَس  َيَصحُّ َإَذا َعَلَم أَبَنَُّه قَاَس َعَلى َما مسََ
َُه يـَرحَويَه َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأوح قَ  َع َغريح اَس  َعَلى َما يف الحُقرحآَن , َأوح َعَلى َما مسََ
َعُه َوملَح ُيضحَطرَّ َإىَل َقصحَدَه , فََإنَُّه لَيحَس ُكلُّ َساَمٍع لَلحَكََلَم ُيََُب َأنح ُيضحَطرَّ َإىَل   َقصحَد  َعَلى َما مسََ
َاَل , َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك ملَح َيَصحَّ َما قَاَلُه فَ  َا ُهَو َعَلى َحَسَب َقَياَم َداَلَلَة اْلح َإَذا  الحُمَتَكلَ َم , َوَإمنَّ
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َم َعَلى الحَقَياَس َويـَلحَزُم التَّاَبَعيَّ الحَعَمُل َبهَ  َوََّل , َوأَنَُّه ُحجٌَّة ُقدَ  َل األح َواَل َُيُوُز َلُه خُمَاَلَفُتُه  قـُلحَنا َِبلحَقوح
ٌم َعَليحَه , َوُيَسو َُغ لَلتَّا .َبَعيَ  خُمَاَلَفُتهُ , َوَإَذا قـُلحَنا: َإنَُّه لَيحَس حبُجٍَّة فَالحَقَياُس ُمَقدَّ  

ُل بـَعحَضَهمح ُحجًَّة َعَلى بَـ  َ ملَح َيُكنح قـَوح َلنيح تَـَلَفَت الصََّحابَُة َعَلى قـَوح َليُد  فََأمَّا َإَذا اخح عحٍض , َوملَح َُيُزح تـَقح
لَيلَ  َ , َبلح ُيََُب الرُُّجوُع َإىَل الدَّ  َواَحٍد َمَن الحَفرَيَقنيح

: »َإَذا َجاَء َعنح َأصحَحاَب النَّيبَ  , َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأقَاَويُل خُمحَتَلَفٌة يـُنحَظُر َإىَل  الشَّاَفَعيُّ  قَالَ 
َبُه َِبلحَكَتاَب َوالسُّنََّة فـَيـُؤحَخُذ َبَه«    َما ُهَو َأشح

َر َذَلَك َمنح َنصَ  الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َأوح َأَحَدمَهَ  ا اعحُترَبَتح َأقَاَويُلُهمح َمنح َجَهَة قـُلحُت: فََإنح تـََعذَّ
َق َبهَ  ُُصوَل ُأْلَح لُُه َأصحًَل َمَن األح .الحَقَياَس , َفَمنح َشابَُه قـَوح  

تَـَلُفوا  : " َوَإَذا اخح بَـُعُهمح   –يـَعحيَن: َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   –قَاَل الشَّاَفَعيُّ ُنَظَر أَتـح
تَـَلَف ُعَمُر َوَعَليٌّ يف َثََلثَ لَلحَقيَ  بَـُعُهمح لَلحَقَياَس , َقَد اخح  اَس , َإَذا ملَح يُوَجدح َأصحٌل خُيَاَلُفُهُم اتَُّبَع أَتـح

َها: الحَمفحُقوُد: قَاَل ُعَمُر: ُيضحَرُب َلُه َأَجٌل أَ  َلَه ُأَخَذ َمنـح   رحبَعُ َمَساَئَل , الحَقَياُس َفيَها َمَع َعَليٍ  , َوَبَقوح
َتًَل اَل تـُنحَكُح أََبًدا  ًرا ُثَّ تـُنحَكُح , َوقَاَل َعَليٌّ ُمبـح ُهٍر َوَعشح تَُلَف   – َسَننَي ُثَّ تـَعحَتدُّ َأرحبـََعَة َأشح َوَقَد اخح

ٌت َأوح َفَراقٌ  –َفيَه َعنح َعَليٍ   .َحىتَّ َيَصحَّ َموح  

َعُة , َوقَاَل ُعَمُر يف الرَُّجَل يُطَلَ ُق امحَرأََتُه يف َسَفرٍ  ُلُغَها الرَّجح ُلُغَها الطَََّلُق َواَل تـَبـح  ُثَّ يـَرحجتََُعَها فـَيَـبـح
َوََّل أََبًدا َوُهَو َحىتَّ حتََلَّ َوتُـ  ىَل هَبَا َإَذا َدَخَل هَبَا , َوقَاَل َعَليٌّ: َهَي َلألح َخُر َأوح نحَكَح: َأنَّ َزوحَجَها اآلح

نَـُهَما , ُثَّ اَل  َأَحقُّ هَبَا َوقَاَل ُعَمُر يف الََّذي  ُخُل هَبَا: أَنَُّه يـَُفرَُّق بـَيـح َة َوَيدح يـَنحَكُح الحَمرحَأَة يف الحَعدَّ
َراءَ  َقـح َراَء , َوَأَصحُّ َذَلَك َأنَّ األح َقـح تَـَلُفوا يف األح :  يـَنحَكُحَها أََبًدا , َوقَاَل َعَليٌّ: يـَنحَكُحَها بـَعحُد َواخح

َل النَّيب َ  َطحَهاُر , َلَقوح ٍر   –يـَعحيَن: ابحَن ُعَمَر  – َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َلُعَمَر: ُمرحُه األح يُطَلَ ُقَها يف ُطهح
ُ َأنح يُطَلََّق هَلَا النَ َساُء , فـََلمَّا مَسَّاَها النَّ  ُة الَّيَت َأَمَر اّلِلَّ يبُّ َصلَّى هللاُ  ملَح مَيَسََّها َفيَه , فََتلحَك الحَعدَّ
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َطحَهاَر  َعَليحَه وَ  َل َفيَها , أَلَنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , مَسَّى األح ًة َكاَن َأَصحَّ الحَقوح َسلََّم َعدَّ
َة "   الحَعدَّ

َلَه  َعنح جُمَاَهٍد , قَاَل: " لَيحَس َأَحٌد بـَعحَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإالَّ َوأَنحَت آَخٌذ مَ , نح قـَوح
َ عَ  َلنيح َح َأَحُد الحَقوح َ َمنح َأقَاَويَل الصََّحابََة رُجَ  َتَلَفنيح َ الحُمخح َلنيح تَـَوى َدلَيُل الحَقوح َخَر  َوََتَرٌك فََإَن اسح َن اآلح

َل ا ثـَُر الصََّحابََة , َوَعَلى الحَقوح َ َأكح َلنيح َرَة الحَعَدَد , فََإنح َكاَن َعَلى َأَحَد الحَقوح َم  َبَكثـح َخَر َأقـَلُُّهمح ُقدَ  آلح
تَـَواَي يف الح  َعحَظَم فََإَن اسح َل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َعَليحُكمح َِبلسََّواَد األح ثـَُر َلَقوح َكح َعَدَد وََكاَن  األح

َم الََّذي َعَليحَه  َخَر َإَماٌم , ُقدَ  َماُم " َعَلى َأَحَدمَهَا َإَماٌم , َولَيحَس َعَلى اآلح  اإلحَ
َخَر  ثـَُر الصََّحابََة , َوَعَلى اآلح ََقلَ  َإَماًما , فـَُهَما  فََإنح َكاَن َعَلى َأَحَدمَهَا َأكح َأقـَلُُّهمح َإالَّ َأنَّ َمَع األح

تَـَواَي يف الحَعَدَد وَ  َخَر َإَماًما َوَإَن اسح َئَمََّة َإالَّ َأنَّ يفَ  َسَواٌء , أَلَنَّ َمَع َأَحَدمَهَا زاََيَدًة َعَدٌد َوَمَع اآلح األح
َُما َسَواٌء  َهاَن: َأَحُدمُهَا: َأهنَّ َر َوُعَمَر , َأوح َأَحَدمُهَا , َفَفي َذَلَك َوجح  . َأَحَدمَهَا َأَِب َبكح

ىَل  ٍر َوُعَمُر , َأوح َأَحُدمُهَا َأوح ُه الثَّاِن: َأنَّ الحَفرَيَق الََّذي َفيَه أَبُو َبكح  . 1َوالحَوجح
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القياساألصل الرابع   

َهاَن، ُث يـَتَـَفرَُّع يف أَحَدمها وجوه.الشافعي قال ُلُه َوجح  : وأما القياس على سنن رسول هللا فأصح
 قال: وما مُهَا؟

قلت: إنَّ هللَا تـََعبََّد َخلحَقُه يف كتابه وعلى لسان نبيه مبا َسَبَق يف َقَضائَه أنح يـَتَـَعبََّدُهمح به، وَلَما  
مه فيما تعبََّدهم به، مما دهلَّم رسوُل هللا على املعىن الذي له تعبََّدهم به،   شاَء، ال ُمَعقَ َب ْلُكح
ٍء يف َمثحَل املعىن الذي له تعبَّد خلَقه، ووجب على   َزلح يف َشيح أو َوَجُدوه يف اخلرب عنه مل يـُنـح

َلُكوُه سبيًل السنََّة، إذا كان يف معناها،   وهذا الذي يتَـَفرَُّع تفرعاً كثريًا. أهل العلم أن ُيسح
َلَة،  والوجه الثاِن: أن يكوَن أَحلَّ هلم شيئاً مُجحَلًة، وَحرََّم منه شيئاً َبَعيحَنَه، فُيَحلُّوَن اْلَلَل ِبجلُمح

ثـََر َمنحُه حَلٌل،  وَُيَر َمون الشيَء بَعيحَنَه، وال يََقيُسوَن عليه: على األَقلَ  اْلََراَم، ألنَّ األكح
ىَل أنح يـَُقاَس عليه َمن األَقلَ . َثَر أوح  والَقياُس على األكح

فيَف يف   وكذلك إنح َحرََّم مُجحَلًة وأَحلَّ بعَضها، وكذلك إنح َفرَض شيحئاً وخصَّ رسوُل هللا التَّخح
 بعضه.

انه استدالالً ِبلكتاب والسنة واآلاثر ا أَخذح  . 1وأمَّا الَقياُس فإمنَّ
املتقدم، من الكتاب أو السنة؛ ألهنما ياس ما طُلب ِبلدالئل على موافقة اخلرب والقوقال: 

 َعَلُم اْلق املفرَتََض طََلُبُه، كطلب ما َوَصفُت قبله، من القبلة والعدل واملثل. 
 وموافقته تكون من وجهني:

يف مثل أحدمها: أن يكون هللا أو رسوله حرم الشيء منصوصاً، أو أحله ملعىن، فإذا وجدان ما 
ذلك املعىن فيما مل يـَُنصَّ فيه بعينه كتاٌب وال سنة: أحللناه أو حرمناه؛ ألنه يف معىن اْلَلل 

 أو اْلرام. 
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أو ْند الشيء يشبه الشيَء منه، والشيَء من غريه، وال ْند شيئاً أقرَب به َشبَـَهاً من 
 .  1أحدمها: فنلحقه أَبوىل األشياء َشبَـَهاً به 

َكاَم , َوَدلَيٌل   الحَقَياسُ  : قال اخلطيب البغدادي و  َحح ُحجٌَّة يف الشَّرحَعيَّاَت , َوَطرَيٌق َلَمعحرََفَة األح
 .  َمنح َأَدلََّتَها َمنح َجَهَة الشَّرحعَ 

لَيُل َعَلى َجَواَز َوُوُروَد التـََّعبَُّد َبَه َمنح َجَهَة الحَعقحَل فـَُهَو  ٍء  فََأمَّا الدَّ ُم يف َشيح ُكح أَنَُّه َإَذا َجاَز اْلح
هَ  َها , َويـُنحَصُب َعَليـح َها , َجاَز َأنح َُيحَكَم َفيَه َبَعلٍَّة َغريحَ َمنحُصوٍص َعَليـح ٍم َلَعلٍَّة َمنحُصوٍص َعَليـح ا  حبُكح

َمَر َمنح  َها , َأاَل تـََرى أَنَُّه َلمَّا َجاَز َأنح يـُؤح َها يف   َدلَيٌل يـُتَـَوصَُّل َبَه َإلَيـح َعاَيَن الحَكعحَبَة َِبلتـََّوجَُّه َإلَيـح
َها َوَأمَّا َداُوُد َوَمنح ََتبَـ  لَيَل َإلَيـح َها َأنح يـَتَـَوصََّل َِبلدَّ َمَر َمنح َغاَب َعنـح َعُه َصََلتََه َجاَز أَيحًضا َأنح يـُؤح

َل مبََ  َنا الحَقوح َ تـََعاىَل َحرََّم َعَليـح َتجُّوا أبََنَّ اّلِلَّ َا َحرََّم  فـََقَد احح ُ َعزَّ َوَجلَّ: }ُقلح َإمنَّ ا اَل نـَعحَلُم , فـََقاَل اّلِلَّ
َلَه: }َوَأنح تـَُقوُلوا َعَلى اّلِلََّ َما اَل تـَعحَلُموَن{ َها َوَما َبَطَن{ َإىَل قـَوح   2َريبَ َ الحَفَواَحَش َما َظَهَر َمنـح

َرُك َِبلحَكَتاَب َوالسُّنََّة , وَ  َا يُدح ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ  َوالحَعلحُم َإمنَّ ُ تـََعاىَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح قَاَل اّلِلَّ
َمعحَناُه: فـَُردُّوُه َإىَل الحَكَتاَب َوالسُّنََّة , َوَهَذا مَيحَنُع َمَن الحَقَياَس قَاُلوا: َوأَلَنَّ الحَقصحَد   3َوالرَُّسوَل{ 

َم َفيَما اَل نَ  ُكح ٌم َإالَّ َوَقدح تـََناَوَلُه َنصٌّ َِبلحَقَياَس طََلُب اْلح َقيَف , َولَيحَس َعنحَداَن ُحكح صَّ َفيَه , َواَل تـَوح
ََحاَديَث َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َقيٌف , فـََلمح َيُكنح لَلحَقَياَس َمعحىًن َمَع َأنَّ األح َقدح    َوتـَوح

ُهمح َحابَُة َوالتَّاَبُعوَن َقدح أَنحَكُروُه , َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َهَذا  َجاَءتح َِبلحَمنحَع َمنحُه , َوالصَّ  َاٌع َمنـح   .4َإمجح
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 هل ُيوز التعبد ِبلقياس عقًَل وشرًعا؟
قال أْحد يف رواية بكر بن حممد عن أبيه: ال يستغين أحد عن القياس، وعلى اْلاكم واإلمام  

الناس، ويقيس، ويشبَّه، كما كتب عمر إىل ُشريح أن قس  يََرُد عليه األمر أن ُيمع له 
 .1األمور

 .2وقال يف رواية امليموِن: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك
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 الدليل ومعناه 

ُ   بحنُ  َأْححَدُ قَاَل  : فَالدَّاُل اّلِلَّ َتَدلٌّ ميَاَن َثََلثٌَة: َداٌل , َوَدلَيٌل , َوُمسح ُ: " ُأُصوُل اإلحَ َبٍل , َرَْحَُه اّلِلَّ َحنـح
َمُن , َفَمنح طََعَن َعَلى اّلِلََّ َوَعَلى َكَتاَبَه َوَعَلى َرُسوَلَه , فـَقَ  َتَدلُّ الحُمؤح لَيُل الحُقرحآُن َوالحُمسح دح  َوالدَّ

لَيُل: ُهَو الحُمرحَشُد َإىَل الحَمطحُلوَب , َواَل فـَرحَق  َكَفَر " مسََ  ُوزَآَِبَديَّ يـَُقوُل: الدَّ َحاَق الحَفريح عحُت َأَِب َإسح
: فـَُهَو النَّاَصُب لَ  َطُع َبَه َأمَّا الدَّالُّ َ َما اَل يـُقح َكاَم َوَبنيح َحح َطُع َبَه َمَن األح َ َما يـُقح لَيَل  يف َذَلَك , َبنيح لدَّ

لَيُل َواَحٌد , َكالحَعلحَم َوالحَعَليَم , َوَإنح َكاَن َأَحُدمُهَا أَبـحَلغ، , وَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ , َوَقيَل ُهَو َوالدَّ   ُهَو اّلِلَّ
لَيَل َمَن  لَيَل , َويـََقُع َذَلَك َعَلى السَّاَئَل , أَلَنَُّه َيطحُلُب الدَّ َتَدلُّ ُهَو: الطَّاَلُب لَلدَّ َوالحُمسح

ُئولَ  َليُل   الحَمسح ُم الََّذي ُهَو التَّحح ُكح َتَدلُّ َعَليحَه ُهَو: اْلح ُُصوَل، َوالحُمسح لَيَل َمَن األح , أَلَنَُّه َيطحُلُب الدَّ
َم , أَلَنَُّه الدَّلَيُل يُطحَلُب َلُه , َويـََقعُ  ُكح َتَدلُّ َلُه: يـََقُع َعَلى اْلح َرمُي، َوالحُمسح َعَلى السَّاَئَل ,   َوالتَّحح

ُئوَل  أَلَنَّ ا لَيَل , َوَقدح َيُكوُن َذَلَك َمَن السَّاَئَل لَلحَمسح اَلُل ُهَو: طََلُب الدَّ َتدح لَيَل يُطحَلُب َلُه َوااَلسح لدَّ
َحاَد َداَلَئَل ,   َباَر اآلح ُُصوَل، قـُلحُت: َوالحُفَقَهاُء ُيَسمُّوَن َأخح ُئوَل يف األح , َوَقدح َيُكوُن َمَن الحَمسح

َل  َوالحَقَياُس ُكلَّمَ  ا َأدَّى َإىَل َغَلَبَة الظَّنَ  مَسُّوُه ُحجًَّة َوَدلَيًَل , َوالحُمَحقَ ُقوَن َمَن الحُمَتَكلَ َمنَي َوَأهح
َتَدلَّ َعلحًما   َتجَّ َوالحُمسح َسَب الحُمحح لَيُل َما َأكح ُجَُّة َوالدَّ النََّظَر يَُعيُبوهَنُمح يف َذَلَك َويـَُقوُلوَن: اْلح

ُلوَل عَ  ََقيَقَة , َِبلحَمدح َليحَه َوَأفحَضى َإىَل يََقنٍي , فََأمَّا َما يـُفحَضي َإىَل َغَلَبَة الظَّنَ  , فـََليحَس َبَدلَيٍل يف اْلح
َا ُهَو َأَمارٌَة، قـُلحُت: َوَما َغَلَط الحُفَقَهاُء َواَل الحُمَتَكلَ ُموَن , َأمَّا الحُمَتَكلَ ُموَن: فـََقدح َحَكوَ  ا َوَإمنَّ

ََقيقَ  َحاَد  اْلح َباَر اآلح ُجََّة , َوَأمَّا الحُفَقَهاُء: َفَسمُّوا َما ُكلَ ُفوا الحَمَصرَي َإلَيحَه أبََخح لَيَل َواْلح َة يف الدَّ
َا يـُفحَضي َإىَل َغَلَبَة الظَّنَ  َدلَيًَل , أَلَنَّ اّلِلََّ  َسُب َعلحًما , َوَإمنَّ ََه , ممَّا اَل َيكح    تـََعاىَل َوَِبلحَقَياَس َوَغريح
ُه ُحجًَّة َوَدلَيًَل  َم مبَا َأدَّى َإلَيحَه َغَلَبُة الظَّنَ  َمنح َطرَيَق النََّظَر , َفَسمَّوح ُكح نحَقَياَد   َأوحَجَب َعَليحَهُم اْلح َلَلح

َا مَسُّوا َما َأفحَضى َإىَل َغَلَبَة الظَّنَ  َدلَيًَل وَ  َم الشَّرحَع َإىَل ُموَجَبَه َوَقدح َقيَل: َإمنَّ ُحجًَّة يف َأعحَياَن حبُكح
َا يـَتَـَعلَُّق َبَغَلبَ  َحاَد َوالحَقَياَس , َوَإمنَّ َباَر اآلح َلَة َمعحُلوٌم َأعحيَن َأخح ُمح َة الظَّنَ  َأعحَياُن  الحَمَساَئَل , أَلَنَُّه يف اجلح

َصحُل فََإنَُّه ُمتَـيَـقٌَّن َمقحُطوٌع َبَه , َوَقدح َوَردَ  َمَيَة َما لَيحَس حبُجٍَّة يف  الحَمَساَئَل , فََأمَّا األح الحُقرحآُن بََتسح
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ُ تـََعاىَل: }لََئَلَّ َيُكوَن لَلنَّاَس َعَلى اّلِلََّ ُحجًَّة بـَعحَد الرُُّسَل{ ََقيَقٍة ُحجًَّة , قَاَل اّلِلَّ َوقَاَل تـََعاىَل:   1اْلح
ُهمح{}لََئَلَّ َيُكوَن لَلنَّاَس َعَليحُكمح ُحجًَّة َإالَّ الََّذيَن ظََلُمو  ُوىَل فََإنَّ تـَقحَديَرَها:   2ا َمنـح يََة األح فََأمَّا اآلح

َم الحَقَياَمَة: َإانَّ ُكنَّا َعنح َهَذا َغاَفَلنَي , وَ  ُت الحَعَلَل , َحىتَّ اَل يـَُقوُلوا يـَوح اَل  بـََعثحُت الرُُّسَل , َوَأزَحح
َنا َرُسواًل , فََأزَاَح ا ُ الحَعَلَل َِبلرُُّسَل , َحىتَّ اَل َيُكوَن هَلُمح ُحجٌَّة َفيَما  يـَُقوُلوا: َلوحاَل َأرحَسلحَت َإلَيـح ّلِلَّ

َلحَق َِبلحَعَذاَب ملَح خَيح  َتَدأَ اخلح ُرجح َبَذَلَك  ارحَتَكُبوُه َمَن الحُمَخاَلَفَة , َوُيََُب َأنح تـَعحَلَم َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل َلَو ابـح
َمَة , َواَل َكاَنتح َعَليحَه  كح ٌم َمنح َأقحَساَم التََّصرَُّف يف  َعَن اْلَح َعَل َذَلَك , أَلَنَُّه َقسح ُحجٌَّة َوَلُه َأنح يـَفح

َا مَسَّاُه حُ  جًَّة؛ ُملحَكَه , فـََباَن َأنَّ َما يـَُقوُلونَُه لَيحَس حبُجٍَّة , َإذح لَيحَس َذَلَك َمنح َشرحَط َعَذاَبَه , َوَإمنَّ
َا نـََزَلتح يف الحيَـُهوَد  أَلَنَُّه َيصحُدُر َمنح قَائََلَه مَ  َرى فََإهنَّ ُخح يَُة األح اَلَل , َوَأمَّا اآلح َتدح َجاَج َوااَلسح صحَدَر اْلَح

ُمح قَاُلوا: َلوح ملَح يـَعحَلمح حُمَمٌَّد َأنَّ َدينَـَنا َحقٌّ َما َصلَّى َإىَل بـَيحَت الحُمَقدََّس , فَأَنـح  ُ  , َوَذَلَك َأهنَّ َزَل اّلِلَّ
هَلَمح َهَذا , َوَإنح ملَح َيُكنح ُحجٌَّة يف  3 َيُكوَن لَلنَّاَس َعَليحُكمح ُحجٌَّة{تـََعاىَل: }لََئَلَّ  يـَعحيَن الحيَـُهوَد يف قـَوح

َيُه ُحجًَّة َوَدلَ  َ َما يـَُؤدَ ي َإىَل الحَعلحَم َأَو الظَّنَ  َأنح ُتَسمَ  ََقيَقَة , َولَيحَس تـََفرُُّق الحَعَرَب َبنيح يًَل  اْلح
 .َوبـُرحَهاانً 

ُتمح  ُسَئَل ثـَعحَلٌب َعَن و  ُ تـََعاىَل: }َهاُتوا بـُرحَهاَنُكمح َإنح ُكنـح ُجَُّة , قَاَل اّلِلَّ الحرُبحَهاَن , فـََقاَل: " اْلح
 َصاَدَقنَي{4 َأيح ُحجََّتُكمح  5". 

: مسعت أيب يقول: قواعد اإلسَلم أربع: دال ودليل ومبني ومستدل، فالدال:  و  قال عبد اّلِلَّ
، قال اّلِلَّ تعاىل:  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ني: الرسول اّلِلَّ تعاىل، والدليل: القرآن، واملب
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َ لَلنَّاَس َما نـُزَ َل َإلَيحَهمح{ واملستدل: أولو األلباب، وأولو العلم الذين ُيمع املسلمون   1}لَتـَُبنيَ 
 . 2على هدايتهم، وال يقبل االستدالل إال ممن كانت هَذه صفته

، ومنه حق يف الظاهر. إحاطٌة يف الظاهر والباطن: منه العلم من وجوه وقال الشافعي:  

فاإلحاطة منه ما كان نصَّ حكم هلل أو سنة لرسول هللا نقلها العامة عن العامة. فهذان  
السبيَلن اللذان ُيشهد هبما فيما ُأحل أنه حَلل، وفيما ُحرم أنه حرام. وهذا الذي ال َيَسع  

ُله وال الشكُّ فيه.  أحداً عندان َجهح
خلاصة سنًة من خرب اخلاصة يعرفها العلماء،ومل ُيَكلَّفها غريهم، وهي موجودة فيهم أو  وعلُم ا

يف بعضهم، بصدق اخلاص املخرَبَ عن رسول هللا هبا. وهذا الَلزم ألهل العلم أن يصريوا  
إليه، وهو اْلق يف الظاهر، كما نقتل بشاهدين. وذلك حق يف الظاهر، وقد ميكن يف 

 الشاهدين الغلُط.
 لُم إمجاع.وع

وعلُم اجتهاٍد بقياٍس، على طلب إصابة اْلق. فذلك حق يف الظاهر عند قاَيَسه، ال عند 
 العامة من العلماء، وال يعلم الغيب فيه إال هللا. 

وإذا طُلب العلم فيه ِبلقياس، فقيس بصحٍة: َايـحتَـَفَق املقايسون يف أكثره، وقد ْندهم  
 خيتلفون 3.
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الفقهإثبات املقايسة يف   

َتَهاَد الرَّأحَي َوَإثـحَباَت الحَقَياَس َإَذا ُعَدَم  قال ابن عبد الرب:  ُجَُّة يف اجح ََه َوُهَو اْلح َحَديَث ُمَعاٍذ َوَغريح
ُ تـََعاىَل }َفَجَزاٌء مَ  ُهوُر، قَاَل اّلِلَّ ُمح يَع الحُفَقَهاَء الحَقائََلنَي َبَه َوُهُم اجلح َن  َل مَ ثحُل َما قـَتَ النَّصُّ َعنحَد مجََ

َلَه َوَمثحَلَه َوَشبحَهَه َوَنَظريََه َوَهَذا نـَفحُس الحَقَياَس َعنحَد الحُفَقَهاءَ . َء َبَعدح  النـََّعَم{ 1 َوَهَذا ََتحَثيُل الشَّيح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َلُه رَُجٌل يف َحَديَث َأيب   ََه: اَي  َوُرَوَي َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َذرٍ  َوَغريح
َوَتُه َويـُؤحَجُر؟ قَاَل: »َأرَأَيحَت َلوح َوَضَعَها يف  َرُسوَل اّلِلََّ يف َحَديٍث ذََكُروُه، أَيـَقحَضي َأَحُداَن َشهح
َزوحَن َِبلشَّرَ  َواَل جُتحَزوحَن ِبَ خلحَريحَ 2؟  َحَراٍم َأَكاَن أيَحَُثُ؟« قَاَل: نـََعمح قَاَل: »َفَكَذَلَك يـُؤحَجُر َأفـَُتجح

ُ َعنحُه َأنَّ رَُجًَل َمنح فـََزارََة َجاَء َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ  َصلَّى   َوَمنح َهَذا الحَباَب َحَديُث َأيب ُهَريـحَرَة َرَضَي اّلِلَّ
ََديَث؛  َوَد، اْلح ُ َعَليحَه َوَسلََّم، فـََقاَل: َإنَّ امحَرَأيت َوَلَدتح ُغََلًما َأسح َر َمَن  اّلِلَّ ُمح َ َلُه َفيَه َأنَّ اْلح أَلَنَُّه َبنيَّ

َوَد َوَإنح َكاَن أَبُوُه أَبـحَيضَ  َوحَرَق َإَذا نـََزَعُه َعرحٌق َفَكَذَلَك الطَ فحُل يُوَلُد َأسح َبَل َقدح تـُنحَتُج األح َإَذا   اإلحَ
 نـََزَعُه َعرحٌق.

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َلُعَمَر: َحنيَ  َلَة الصَّائََم امحَرأََتُه: »َأرَأَيحَت َلوح َتََضحَمَض   َوقَاَل َصلَّى اّلِلَّ َسأََلُه َعنح قـُبـح
 مبَاٍء َوجَمَُّه َوُهَو َصائٌَم؟« فـََقاَل ُعَمُر: اَل أبَحَس قَاَل: " َفَكَذَلَك َهَذا.3

جَ  َعنح أَبَيَها« َأرَأَيحَت َلوح َكاَن َعَلى أَ  َعَميََّة يف اْلَح َثـح بَيَك َديحٌن فـََقَضيحَتيَه َأَكاَن  »َويف َحَديَث اخلح
: نـََعمح، قَاَل: »َفَديحُن اّلِلََّ َأَحقُّ 4« َفُعُه َذَلَك؟ " قَاَلتح  يـَنـح
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َء وَ  َء َِبلشَّيح َأُل َعنحُه حَنحَفظُُه، َوَلَكنَّا نـَعحَرُف الشَّيح ٍء ُنسح : »َما ُكلُّ َشيح نََقيُس  َوقَاَل َإبـحَراَهيُم النََّخَعيُّ
َء ِبَ  يَت َبَه الالشَّيح َرى َعنحُه َقيَل َلُه: " َأُكلُّ َما تـُفح َء« ، َويف َرَوايٍَة ُأخح عحَتُه؟ قَاَل: اَل  لشَّيح نَّاُس مسََ

عحُت "  ُت َما ملَح َأمسحَعح َعَلى َما مسََ عحُت َوَقسح  َوَلَكنح بـَعحَضُه مسََ

َر َرُسوَل   َمَنا َوَهُلمَّ َجرًّا  َوقَاَل الحُمَزِنُّ: " الحُفَقَهاُء َمنح َعصح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإىَل يـَوح اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
تَـعحَمُلوا الحَمَقايَيسَ  َقَ    اسح َكاَم َمنح َأمحَر َديَنَهمح، قَاَل: َوَأمجحَُعوا َأنَّ َنَظرَي اْلح َحح يَع األح يف الحَفقحَه يف مجََ

َها  َحقٌّ َوَنَظرَي الحَباَطَل َِبَطٌل؛ َفََل َُيُوزُ  َثيُل َعَليـح ُُموَر َوالتَّمح َبيُه َِبألح  أَلََحٍد َإنحَكاُر الحَقَياَس؛ أَلَنَُّه التَّشح
" 

ََوارََح َقَياًسا َعَلى   َمَع َعَليحَه َصيحُد َما َعَدا الحَكََلَب َمَن اجلح َوقَاَل أَبُو ُعَمَر: " َوَمَن الحَقَياَس الحُمجح
َلَه }َوَما َعلَّمح  ََوارََح ُمَكلَ َبنَي{الحَكََلَب َلَقوح َوقَاَل تـََعاىَل: }َوالََّذيَن يـَرحُموَن  1ُتمح َمَن اجلح

َصَناَت{ َصنَّ{ 2الحُمحح َماَء }فََإَذا ُأحح لُُه يف اإلحَ َصُنوُن َقَياًسا، وََكَذَلَك قـَوح  3َفَدَخَل يف َذَلَك الحُمحح
هُ  َفَدَخلَ  ُمح وَر َإالَّ َمنح َشذَّ ممَّنح اَل َيَكاُد يـَُعدُّ َخََلفًا، َوقَاَل يف  يف َذَلَك الحَعَبيُد َقَياًسا َعنحَد اجلح

ًدا{ ََرَم }َوَمنح قـَتَـَلُه َمنحُكمح ُمتَـَعمَ  َطََأ َقَياًسا َعنحَد   4َجَزاَء الصَّيحَد الحَمقحُتوَل يف اْلح َفَدَخَل َفيَه قـَتحُل اخلح
ُهوَر َإالَّ َمنح َشذَّ أَلَنَُّه أَتـحَلفَ  ُمح ًدا َأوح َخطًَأ،   اجلح َلَفُه َعمح ََه َإَذا أَتـح َما اَل مَيحَلُك َقَياًسا َعَلى َما َلَغريح

ُتُموُهنَّ َمنح قـَبحَل َأنح ََتَسُّوُهنَّ  َمَناَت ُثَّ طَلَّقح ُتُم الحُمؤح  َفَما َوقَاَل: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا َإَذا َنَكحح
ٍة تـَعح  َفَدَخَل يف َذَلَك الحَكَتابَيَّاُت َقَياًسا َفُكلُّ َمنح تـََزوََّج َكَتابَيًَّة   5َتدُّوهَنَا{َلُكمح َعَليحَهنَّ َمنح َعدَّ

َمَناَت، َوقَاَل يف الشََّها طَاُب َقدح َوَرَد َِبلحُمؤح ٌة، َواخلَح َها َعدَّ َدَة  َوطَلََّقَها قـَبحَل الحَمَسيَس ملَح َيُكنح َعَليـح
َ فـََرُجٌل َوامحَرَأََتَن{يف الحُمَدايـََناَت }فََإنح ملَح  ُتمح   6 َيُكواَن رَُجَلنيح َلَه }َإَذا َتَدايـَنـح َفَدَخَل يف َمعحىَن قـَوح
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َمحَواَل،  1َبَديحٍن َإىَل َأَجٍل ُمَسمًّى{ يحَن الحَمَوارَيُث َوالحَوَداَئُع َوالحُغُصوُب َوَسائَُر األح َقَياًسا َعَلى الدَّ
َ َوَهَذا َكَثرٌي َجدًّا َيطُوُل الحَكَتا َتنيح ُخح َ َقَياًسا َعَلى األح َ الثُـّلَُثنيح َتنيح ُب  َوَأمجحَُعوا َعَلى تـَوحرَيَث الحَبنـح

رََه، َرٍة فـََنَظَرٌة َإىَل َميحَسَرٍة{  َوقَاَل َفيَمنح ُأعحَسرَ  َبذَكح  2مبَا بََقَي َعَليحَه َمَن الرَ َِب }َوَإنح َكاَن ُذو ُعسح
ُ َأعحَلُم َوَمنح َهَذا الحَباَب تـَوحرَي ُث  َفَدَخَل يف َذَلَك ُكلُّ ُمعحَسٌر َبَديحٍن َحََلٍل َوثـََبَت َذَلَك َقَياًسا َواّلِلَّ

ُ يف الذََّكَر َضعحَفيح َمريَاَث األحُ  َلَه }يُوَصيُكُم اّلِلَّ َتَماَعَها َبَقوح َا َوَرَد النَّصُّ يف اجح َفَرًدا َوَإمنَّ نـحَثى ُمنـح
 }َ ُنـحثـََينيح َوًة رََجااًل َوَنَساًء فََللذََّكَر َمثحُل   3َأوحاَلدَُكمح لَلذََّكَر َمثحُل َحظَ  األح ، َوقَاَل: }َوَإنح َكانُوا َإخح

 }َ ُنـحثـََينيح ُمَ ؛ أَلَنَّ الحَعلََّة  وَ  4َحظَ  األح َمنح َهَذا الحَباَب أَيحًضا َقَياُس التَّظَاُهَر َِبلحَبنحَت َعَلى التَّظَاُهَر َِبألح
َشرحَط  َأنح َيُكوَن الحُمَتظَاَهُر هَبَا َرَْحًا حُمَرًَّما، َوَقَياُس الرَّقـََبَة يف الظَ َهاَر َعَلى الرَّقـََبَة يف الحَقتحَل بَ 

ميَاَن، نَـُهنَّ يف   اإلحَ َع بـَيـح َمح ََرائََر يف اجلح َماَء َعَلى اْلح َ َوَسائََر الحَقَراَِبَت َمَن اإلحَ َتنيح ُخح َوَقَياُس حَتحَرمَي األح
ُ َأعحَلُم َِبلصََّوابَ   .التََّسرَ ي َوالنَ َكاَح، َوَهَذا َلوح تـََقَصيـََّناُه َلطَاَل َبَه الحَكَتاُب َواّلِلَّ

َثيُل َمنح لَُغَة الحَعَرَب الحَفَصيَحَة الَّيَت نـََزَل هَبَا الحُقرحآُن َأاَل   َوقَاَل أَبُو ُعَمَر:  َبيُه َوالتَّمح " الحَقَياُس َوالتَّشح
ُنَّ الحَياُقوُت َوالحَمرحَجاُن{ َلَه تـََعاىَل: }َكَأهنَّ َمحَس{ 5تـََرى َإىَل قـَوح َلَه تـََعاىَل }َكَأنح ملَح تـَغحَن َِبألح   6َوقـَوح

َلهَ  َباٌح{   }َمَثُل نُورََه{َوقـَوح َكاٍة َفيَها َمصح َمَن }َكَمشح ُمح   7يـَعحيَن يف قـَلحَب الحُمؤح َلَه َعزَّ َوَجلَّ }َكَأهنَّ َوقـَوح
َن َما يُوَعُدوَن ملَح يـَلحبَـُثوا َإالَّ َساَعًة َمنح هَنَاٍر{ َم يـََروح َناُه َإىَل بـََلٍد َميَ ٍت  8يـَوح َلَه تـََعاىَل }َفُسقح َوقـَوح

َُتَا َكَذَلَك النُُّشوُر{ َرحَض بـَعحَد َموح َنا َبَه األح يَـيـح ًتا َكَذَلَك   9فََأحح َنا َبَه بـَلحَدًة َميـح يَـيـح َلَه تـََعاىَل }َوَأحح َوقـَوح
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ُُروُج{ َم النََّظرَي   1اخلح َمَه لَلنََّظرَي حبُكح َمحثَاَل َلََلعحَتَباَر َوُحكح َلُه َمنح َضرحَبَه َجلَّ َوَعزَّ األح َوَما َكاَن َمثـح
ُلُه َكَثرٌي َوالحَمعحىَن يف َذَلَك ُكلَ َه َومَ  ُه الََّذي  َوَمثـح َتَباُه يف بـَعحَض الحَمَعاِن َوُهَو الحَوجح َلُه ااَلشح ا َكاَن َمثـح

َء َبَعيحَنَه َوملَح  َهاَت َكاَن َذَلَك الشَّيح يَع اجلَح َتَباَه َلوح َوَقَع َمنح مجََ ُم؛ أَلَنَّ ااَلشح ُكح يُوَجدح  َجَرى َعَليحَه اْلح
َُتَا َإالَّ َمنح َجَهٍة َواَحَدٍة َوَهى الَّيَت  تـََغايـٌُر أََبًدا، َأاَل تـََرى َأنَّ النُّشُ  َرحَض بـَعحَد َموح َياَء األح وَر لَيحَس َكَإحح

َبُه الصَّيحَد َمنح ُكلَ  وَ  ََزاُء َِبلحَمثحَل َمَن النـََّعَم اَل ُيشح ُم َوالحُمَراُد، وََكَذَلَك اجلح ُكح َها اْلح ٍه  َجَرى َإلَيـح جح
لُُه ُسبحَحانَُه يف  َورٍَة{وََكَذَلَك قـَوح تَـنحَفَرٌة فـَرَّتح َمنح َقسح ُمح ُْحٌُر ُمسح َو }َإنح ُهمح َإالَّ   2 الحُكفَّاَر }َكَأهنَّ

َنـحَعاَم{ َل َوَمثحُل َهَذا َكَثريٌ  3َكاألح َهح َبيُه َمنح َجَهَة َعَمى الحُقُلوَب َواجلح  .4َوَقَع التَّشح
خمالفته للقياس  ن ما يُظن شيء على خَلف القياس، وأ ليس يف الشريعة قال ابن القيم: 

فأحد األمرين الزم فيه وال بد: إما أن يكون القياس فاسًدا، أو يكون ذلك اْلكم مل يثبت  
 .5ِبلنص كونه من الشرع

 . صحيًحا إال وميكن خترُيه على األصول الثابتة: وما عرفت حديثًا ابن تيمية قالو 
الشَّرَع فما رأيت قياًسا صحيًحا خيالف حديثًا  قال: وقد تدبَّرُت ما أمكنين من أدلَة  

صحيًحا، كما أن املعقول الصحيح ال خيالف املنقول الصحيح، بل مىت رأيت قياًسا خُيالف  
أثًرا فَل بد من ضعف أحدمها، لكن التمييز بني صحيح القياس وفاسده مما خيفى كثرٌي منه  

الصفَة املؤثرَة يف األحكام على  على أفاضل العلماء فضًَل عمن هو دوهنم، فإن إدراك  
وجهها ومعرفة املعاِن اليت ُعلَ قت هبا األحكام من أشرف العلوم، فمنه اجلليُّ الذي يعرفه  

أكثر الناس، ومنه الدقيُق الذي ال يعرفه إال خواصُّهم، فلهذا صارت أقحَيَسُة كثرٍي من 
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فى على كثري من الناس ما يف  العلماء جتيُء خمالفًة للنصوص خلفاء القياس الصحيح، كما خي
 .1النصوص من الدالئل الدقيقة اليت تدل على األحكام

ُخُل َفيَه الحَقَياُس الصََّحيُح َوالحَقَياُس الحَفاَسُد. وقال ابن تيمية:  َلفحَظ الحَقَياَس َلفحٌظ جُمحَمٌل َيدح
َ ُهَو الََّذي َوَرَدتح َبَه الشَّرَيَعُة َوهُ فَالحَقَياُس الصََّحيُح  ُع َبنيح َمح َ   َو اجلح َ َوالحَفرحُق َبنيح الحُمَتَماثََلنيح

ُ َبهَ  َل الََّذي بـََعَث اّلِلَّ َس َوُهَو َمنح الحَعدح َوَُّل َقَياُس الطَّرحَد َوالثَّاِن َقَياُس الحَعكح َ األح َتَلَفنيح   الحُمخح
َصحَل َموحُجوَدًة يف َرُسوَلُه. فَالحَقَياُس الصََّحيُح َمثحَل َأنح َيُكوَن  ُم يف األح ُكح الحَعلَُّة الَّيَت ُعلَ َق هَبَا اْلح

َمَها َوَمثحُل َهَذا الحَقَياَس اَل أتَحيت الشَّرَيَعُة ِبَََلفَ  َه َقطُّ.  الحَفرحَع َمنح َغريحَ ُمَعاَرٍض يف الحَفرحَع مَيحَنُع ُحكح
َ فـَرحٌق ُمَؤث ٌَر يف الشَّرحَع َفَمثحُل وََكَذَلَك الحَقَياُس ِبََلحَغاَء الحَفاَرَق َوهُ  َ الصُّورََتنيح َو: َأنح اَل َيُكوَن َبنيح

مَ  َنـحَواَع حبُكح َتَصاَص بـَعحَض األح   َهَذا الحَقَياَس اَل أتَحيت الشَّرَيَعُة ِبَََلَفَه. َوَحيحُث َجاَءتح الشَّرَيَعُة َِبخح
َم َومَيحَنُع  يـَُفاَرُق َبَه َنظَائََرُه َفََل بُدَّ َأنح خَيح  ُكح َتَصاَصُه َِبْلح َتصَّ َذَلَك النـَّوحُع َبَوصحَف يُوَجُب اخح

َتصَّ َبَه َقدح َيظحَهُر لَبَـعحَض النَّاَس َوَقدح اَل َيظحَهُر َولَيحَس  ََه َلَكنَّ الحَوصحَف الََّذي اخح َمنح  ُمَساَواَتُه َلَغريح
ًئا َمنح الشَّرَيَعَة خُمَاَلًفا  َشرحَط الحَقَياَس الصََّحيَح الحُمعحَتَدَل َأنح  َتُه ُكلُّ َأَحٍد َفَمنح رََأى َشيـح يـَعحَلَم َصحَّ

َسَه لَيحَس خُمَاَلًفا لَلحَقَياَس الصََّحيَح الثَّ  َا ُهَو خُمَاَلٌف لَلحَقَياَس الََّذي انـحَعَقَد يف نـَفح اَبَت  لَلحَقَياَس فََإمنَّ
َنا َمحَر. َوَحيحُث َعَلمح َنا َقطحًعا أَنَُّه َقَياٌس فَاَسٌد مبَعحىَن   يف نـَفحَس األح َأنَّ النَّصَّ َجاَء ِبَََلَف َقَياٍس: َعَلمح

ُلَها َبَوصحَف َأوحَجَب خَتحَصيَص الشَّا َا َمثـح رََع  َأنَّ ُصورََة النَّصَ  امحَتاَزتح َعنح تَلحَك الصَُّوَر الَّيَت َيُظنُّ َأهنَّ
َم فـََليحسَ  ُكح يف الشَّرَيَعَة َما خُيَاَلُف َقَياًسا َصَحيًحا َلَكنح َفيَها َما خُيَاَلُف الحَقَياَس   هَلَا َبَذَلَك اْلح

 .2الحَفاَسَد َوَإنح َكاَن َمنح النَّاَس َمنح اَل يـَعحَلُم َفَساَدهُ 
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 الفرق بني الدليل والقياس وذم القياس املردود 
ُل ا َل السُّنََّة، َوُهمح َأهح َمحَصاَر َوَسائََر َأهح َ فـَُقَهاَء األح ُ: " اَل َخََلَف َبنيح لحَفقحَه قَاَل أَبُو ُعَمَر َرَْحَُه اّلِلَّ
َكاَم َإالَّ َداُوَد بحَن َعَليَ  بحَن َخَلفٍ  َحح َي الحَقَياَس يف التـَّوحَحيَد َوَإثـحَباتََه يف األح ََديَث يف نـَفح   َواْلح

ُمح نـََفَوا الحَقَياَس يف التـَّوحَحيَد  هلََمح، فََإهنَّ َصحَفَهاِنَّ ُثَّ الحبَـغحَداَديَّ َوَمنح قَاَل َبَقوح يًعا، األح َكاَم مجََ َحح َواألح
ُهمح َمنح  َ الحَمذحُكورَيحَن، َمنـح َلنيح َ يف َهَذا الحَباَب َسَوى الحَقوح َلنيح ُل الحَبدََع فـََعَلى قـَوح أَثـحَبَت الحَقَياَس   َوَأمَّا َأهح

َكاَم َوَأمَّا َدا َحح ُهمح َمنح أَثـحبَـَتُه يف التـَّوحَحيَد َونـََفاُه يف األح يًعا، َوَمنـح َكاَم مجََ َحح ُوُد بحُن  يف التـَّوحَحيَد َواألح
َكامَ  َحح اَلَل يف األح َتدح لَيَل َوااَلسح ُمح أَثـحبَـُتوا الدَّ َلَه، فََإهنَّ َم ِبَرَبَ  َعَليٍ  َوَمنح قَاَل َبَقوح ُكح  َوَأوحَجُبوا اْلح

لَيُل َعنحَد َداُوَد َوَمنح اتـ بَـَعُه  َلَة، َوالدَّ ُمح َلَمنَي يف اجلح َل َسائََر فـَُقَهاَء الحُمسح َحاَد الحُعُدوَل َكَقوح حَنحُو  اآلح
ٍل َمنحُكمح{ َهُدوا َذَويح َعدح َل اّلِلََّ َجلَّ َوَعزَّ }َوَأشح يَه َدلَيٌل َعَلى َردَ  َشَهاَدَة  َلوح قَاَل قَاَئٌل: فَ  1قـَوح

لُُه }َإنح َجاءَُكمح فَاَسٌق بَنَـَبٍأ فـَتَـبَـيـَُّنوا{ َتَدالًّ ُمَصيًبا وََكَذَلَك قـَوح وََكاَن َفيَه َدلَيٌل   2الحُفسَّاَق َكاَن ُمسح
َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ }َإَذا نُوَدَي لَلصَّ  َل، َوحَنحُو قـَوح مَ َعَلى قـَُبوَل َخرَبَ الحَعدح ا   ََلَة َمنح يـَوح َعوح ُُمَعَة فَاسح اجلح

 } َر اّلِلََّ َمحَر   3َإىَل َذكح ُُمَعَة َواَجٌب تـَرحُكُه؛ أَلَنَّ األح َدلَيٌل َعَلى َأنَّ ُكلَّ َماَنٍع َمَن السَّعحَي َإىَل اجلح
َل النَّيبَ  صَ  يَع َأضحَداَدَه، َوحَنحُو قـَوح َي َعنح مجََ َء يـَقحَتَضي النـَّهح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: َِبلشَّيح  لَّى اّلِلَّ
َتاعُ  رَتََط الحُمبـح َا َإَذا بَيَعتح َوملَح  4»َمنح َِبَع َُنحًَل َقدح أُبَ َرتح فـََثَمُرَها لَلحَباَئَع َإالَّ َأنح َيشح « َدلَيٌل َعَلى َأهنَّ

َو َحيحُث َكاَن َمَن  َتاَع، َوَمثحُل َهَذا النَّحح الحَكَتاَب َوالسُّنََّة، َوقَاَل َسائَُر الحُعَلَماَء:  تـَُؤبّـَرح فـََثَمُرَها لَلحُمبـح
اَلَل قـَوحاَلَن َأَحُدمُهَا أَنَُّه نـَوحٌع َمنح أَنـحَواَع الحَقَياَس َوَضرحٌب َمنحُه َعَلى َما رَتََّب   َتدح يف َهَذا ااَلسح

خُ  ُُه َمنح َمَراَتَب الحَقَياَس َوُضُروَبَه َوأَنَُّه َيدح ُل  الشَّاَفَعيُّ َوَغريح ُخُل الحَقَياَس َمَن الحَعَلَل، َوالحَقوح ُلُه َما َيدح
َوى َخطَاَبَه "  َخُر أَنَُّه ُهَو الَقَياُس َبَعيحَنَه َوَفحح  . اآلح
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ََه َإَذا   َء َبَغريح َبيُه الشَّيح ُم  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " الحَقَياُس الََّذي اَل خُيحتَـَلُف أَنَُّه َقَياٌس ُهَو َتشح ُكح بَـَهُه َواْلح َأشح
َلَه َإَذا قَاَمتح َفيَه الحَعلَّ  َم َأصح ُم لَلحَفرحَع حبُكح ُكح َم َنَظريََه َإَذا َكاَن يف َمعحَناُه َواْلح ُة الَّيَت َمنح لَلنََّظرَي حبُكح

َها َورَ  َمَع َعَليـح ُم، َوَمثَاُل الحَقَياَس َأنَّ السُّنََّة الحُمجح ُكح َلَها َوَقَع اْلح َرميَ َأجح الحرُبَ  َِبلحرُبَ  َوالشََّعرَي    َدتح بََتحح
َر َوالذََّهَب َِبلذََّهَب َوالحَوَرَق َِبلحَوَرَق َوالحَملحَح َِبلحَملحَح َإالَّ َمثحًَل مبََ  َر َِبلتَّمح ثحٍل َوَيًدا  َِبلشََّعرَي َوالتَّمح

ُم  َم الحرُبَ   بََيٍد فـََقاَل قَائَُلوَن َمَن الحُفَقَهاَء: الحَقَياُس ُحكح ُرحَز َكُحكح َن َواألح الزَّبَيَب َوالسُّلحَت َوالدُّخح
مَُّص، وَُكلُّ َما ُيَكاُل َويـُؤحَكُل َويُدََّخُر َوَيُكوُن ُقوًَت َوَإدَ  َر وََكَذَلَك الحُفوُل َواْلَح اًما َوالشََّعرَي َوالتَّمح

ُل َماَلٍك  َوفَاَكَهًة ُمدََّخَرًة؛ أَلَنَّ َهَذَه الحَعلََّة يف الحرُب َ  َر َوالحَملحَح َموحُجوَدٌة، َوَهَذا قـَوح  َوالشََّعرَي َوالتَّمح
ََديَث َمَن الذََّهَب  َوَأصحَحاَبَه َوَمنح ََتبـََعُهمح َوقَاَل آَخُروَن: الحَعلَُّة يف الحرُبَ  َوَما ذَُكَر َمَعُه يف اْلح

َر َوالشََّعرَي َأنَّ َذَلَك ُكلَّ  ُزوٍن َفََل َُيُوُز َفيَه َإالَّ  َوالحَوَرَق َوالتَّمح ُزوٌن َأوح َمَكيٌل َفُكلُّ َمَكيٍل َأوح َموح ُه َموح
ُل الحُكوَفيَ نَي َوَمنح ََتبـََعُهمح َوقَاَل آَخُروَن: الح  َعلَُّة  َما َُيُوُز يف السُّنََّة َمَن النَ َساَء َوالتـََّفاُضَل َهَذا قـَوح

َمأحُكوٍل َفََل َُيُوُز َإالَّ َمثحًَل مبَثحٍل، َيًدا بََيٍد، َسَواٌء َكاَن ُمدََّخًرا َأوح َغريحَ   يف الحرُبَ  أَنَُّه َمأحُكوٌل وَُكلُّ 
ُل الشَّاَفَعيَ  َوَمنح َذَهَب  ُمدََّخٍر، َسَواٌء َكاَن ُيَكاُل َأوح يُوَزُن َأوح اَل ُيَكاُل َواَل يُوَزُن، َهَذا قـَوح

َلَه وَ  َهَبُه َوَمنح قَاَل َبَقوح ُزواَنَت،  َمذح مُُهَا َمَن الحَموح َبُهُهَما َغريح قَاَل الشَّاَفَعيُّ الذََّهَب َوالحَوَرَق اَل ُيشح
َلَفاَت َوأحََثحاُن الحَمَبيَعاَت فـََليحَسَتا َكَغريحَمَهَا َمَن الحَمذحُكورَاَت َمَعُهَما؛ أَلَهنَُّ  َُما َقَيُم الحُمتـح َما َُيُوزَاَن  أَلَهنَّ

َليًما يف ُكل َ  ٍء َسَوامُهَا َوَإىَل َهَذا َماَل َأصحَحاُب َماَلٍك يف تـَعحَليَل الذََّهَب َوالحَوَرَق َخاصًَّة،َتسح    َشيح
ُر ِبَ  َر  َوقَاَل َداُوُد: الحرُبُّ َِبلحرُبَ  َوالشََّعرُي َِبلشََّعرَي َوالذََّهُب َِبلذََّهَب َوالحَوَرُق َِبلحَوَرَق َوالتَّمح لتَّمح

َها جبَنحَسَه َإالَّ َمثحًَل مبَثحٍل يًَدا بََيٍد َواَل  َوالحَملحُح َِبلح  ٌء َمنـح َناُف اَل َُيُوُز َشيح َصح تَُّة األح َملحَح، َهَذَه السَ 
ُعُه َجائٌَز َنسَ  َها َنَسيَئًة َوَما َعَدا َذَلَك ُكلَ َه فـَبَـيـح َها جبَنحَسَه َواَل َبَغريحَ َجنحَسَه َمنـح ٌء َمنـح ًدا  يَئًة َويَ َُيُوُز َشيح
ُ الحبَـيحَع َوَحرََّم الرَ َِب{  َل اّلِلََّ تـََعاىَل }َوَأَحلَّ اّلِلَّ َفُكلُّ   1بََيٍد، ُمتَـَفاَضًَل َوَغريحَ ُمتَـَفاَضٍل؛ َلُعُموَم قـَوح

ُ َعَليحَه َوسَ  ُ يف َكَتاَبَه َأوح َعَلى َلَساَن َرُسوَلَه َصلَّى اّلِلَّ لََّم، َوملَح ََيحُكمح  بـَيحٍع َحََلٌل َإالَّ َما َحرََّمُه اّلِلَّ
لَ  ٍء مبَا يف َمعحَناُه َوملَح يـَعحَترَبَ الحَمَعاِنَ َوالحَعَلَل َوَما َأعحَلُم َأَحًدا َسبَـَقُه َإىَل َهَذا الحَقوح َإالَّ طَائََفٌة َمنح  َلَشيح

َتَدَعُة ابحَن َسيَّاٍر النَّظَّاَم َوَمنح َسَلَك َسَبيَلُه، وَ  َرَة ُمبـح َل الحَبصح َمحَصاَر فََلُكلَ  َواَحٍد  َأهح َأمَّا فـَُقَهاُء األح
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ُهمح َوَما ُهمح، َوَقدح ذَُكَر ُحجَُّة ُكلَ  َواَحٍد َمنـح ُ َعنـح ُهمح َسَلٌف َمَن الصََّحابََة َوالتَّاَبَعنَي َرَضَي اّلِلَّ   َمنـح
َهيَد فََأغحىَن  َثََر يف َكَتاَب التَّمح رََه َها ُهَنا، َوَأمَّا َداُوُد فـََلمح  اعحَتلَّ َبَه َمنح َجَهَة النََّظَر َواألح  َعنح َذكح

َل   ََها، َوَردَّ الحُعَلَماُء َعَليحَه َهَذا الحَقوح ََديَث َغريح ٍء َمَن الحَمذحُكورَاَت السَ تَ  يف اْلح يََقسح َعَلى َشيح
ٍء َمذحُكوٍر مبَا يف َمعحَناُه َوَردُّوا َعَلى َداُوَد َما َل،   َوَحَكُموا َلُكلَ  َشيح َأصََّل َبُضُروٍب َمَن الحَقوح

َياَن هَبَا يف َكَتابََنا َهَذا َوُحجَ  تـح ُرَها اَل َسَبيَل َإىَل اإلحَ لحَزاَماَت َيُطوُل َذكح ُج َوأَلحَزُموُه ُصُنوفًا َمَن اإلحَ
َرُدوا هَلَا َكَتاًِب "  َ َكَثريٌَة َجدًّا َمنح َجَهَة النََّظَر َقدح َأفـح  الحَفرَيَقنيح

َثَرَ َتجَّ َمنح َواحح  َهَب َداُوَد َمنح َجَهَة األح  بـ:  َذَهَب َمذح
رَتَُق أُمَّيَت  ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »تـَفح َجَعيَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َشح َف بحَن َماَلٍك األح َعَلى َعنح َعوح

ُ  َبضحٍع َوَسبحَعنَي َفرحَقًة َأعحَظُمَها َعَلى أُمَّيَت  يَن َبَرأحَيَهمح َُيَر َُموَن َما َأَحلَّ اّلِلَّ ٌم يََقيُسوَن الدَ  َنًة قـَوح َفتـح
ُ تـََعاىَل   « 1َوَيَُلُّوَن َما َحرََّم اّلِلَّ

ََديَث َحَديٌث َغريحُ َصَحيٍح، َْحَُلوا َفيَه َعَلى نـَُعيحَم بحَن   َل الحَعلحَم َِبْلح قَاَل أَبُو ُعَمَر: َهَذا َعنحَد َأهح
َف بحَن َماَلٍك َهَذا اَل َأصحَل َلُه، َوَأمَّا َما َْحَّا َبٍل َوََيحََي بحُن َمَعنٍي: َحَديُث َعوح ٍد، َوقَاَل َأْححَُد بحُن َحنـح

 . ُرَوَي َعَن السََّلَف يف َذمَ  الحَقَياَس فـَُهَو َعنحَداَن َقَياٌس َعَلى َغريحَ َأصحٍل، َأوح َقَياٌس يـَُردُّ َبَه َأصحلٌ 
َتُه َمنح َطنٍي{َعَن اْلحَ  َتيَن َمنح اَنٍر َوَخَلقح  " 2َسَن قَاَل: " َأوَُّل َمنح قَاَس َإبحَليُس قَاَل: }َخَلقح

ُس َوالحَقَمُر َِبلحَمَقايَيَس« َا ُعَبَدَت الشَّمح  َعَن ابحَن َسريَيَن قَاَل: »َأوَُّل َمنح قَاَس َإبحَليُس َوَإمنَّ
ُروٍق قَاَل: »َإِن َ َأَخافُ  َأنح َأَقيَس فـََتَزلَّ َقَدَمي« َعنح َمسح  

ُتُم اْلحَ  ََراَم َوَحرَّمح َللحُتُم اْلح َُتح َبَه َأحح ُكمح َوالحَقَياَس فََإنَُّكمح َإنح َأَخذح ََلَل َوأَلَنح َعَن الشَّعحيبَ  قَاَل: »َإايَّ
ٍء َبَرأحَيي«  َيًة َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح َأنح َأُقوَل يف َشيح  أَتـََعىنَّ ُعنـح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَل َُتحَلُك أُمَّيَت َحىتَّ تـََقَع يف الحمَ  َقايَيَس،  َوقَاَل الشَّعحيبُّ، قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
« َوَقدح ذََكرحاَن يف َهَذا الحَمعحىَن َزاَيَدًة يف َِبَب َذمَ  الرَّ  أحَي َمنح  فََإَذا َوقـََعتح يف الحَمَقايَيَس فـََقدح َهَلَكتح
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َاَثَر وَ  ُتجَّ َمنح نـََفى الحَقَياَس هَبََذَه األح َفيُق، فَاحح َمثحَلَها  َهَذا الحَكَتاَب؛ أَلَنَُّه َمعحىًن َمنحُه، َوَِبّلِلََّ التـَّوح
َناَد  َوقَاُلوا يف َحَديَث ُمَعاٍذ: َإنَّ َمعحَناُه َأنح َُيحَتَهَد رَأحيَُه َعَلى الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َوَتَكلَّ  َم َداُوُد يف َإسح

ا َل أَنَُّه َعنح َأصحَحاَب ُمَعاٍذ َوملَح ُيَسمَّوح  .َحَديَث ُمَعاٍذ َوَردَُّه َوَدفـََعُه َمنح َأجح
َتَهاَد    َئَمَُّة الحُعُدوُل َوُهَو َأصحٌل يف ااَلجح ُهوٌر َرَواُه األح قَاَل أَبُو ُعَمَر: َوَحَديُث ُمَعاٍذ َصَحيٌح َمشح

اَثَر َوَما َكاَن  َوالحَقَياسَ  ُُصوَل َوَبَه قَاَل مُجحُهوُر الحُعَلَماَء َوَسائَُر الحُفَقَهاَء، َوقَاُلوا يف َهَذَه اآلح  َعَلى األح
ُل يف َديَن اّلِلََّ َِبلظَّنَ  َأاَل تـََرى   َلَها يف َذمَ  الحَقَياَس: َإنَُّه الحَقَياُس َعَلى َغريحَ َأصحٍل، َوالحَقوح َل  َإىَل قـَوح َمثـح

ُهمح: َأوَُّل َمنح قَاَس َإبحَليُس " َردَّ َأصحَل الحَعلحَم َِبلرَّأحَي الحَفاَسَد َوالحَقَياَس اَل َُيُوُز عَ  نحَد  َمنح قَاَل َمنـح
ُُصوَل َِبلرَّأحَي َوالظَّنَ ، وَ  َإَذا َصحَّ  َأَحٍد ممَّنح قَاَل َبَه َإالَّ يف َردَ  الحُفُروَع َإىَل ُأُصوهَلَا، اَل يف َردَ  األح

َمَنٍة َإَذا َقَضى اّلِلَُّ  َمٍن َواَل ُمؤح َثََر َبَطَل الحَقَياُس َوالنََّظُر }َوَما َكاَن َلُمؤح   النَّصُّ َمَن الحَكَتاَب َواألح
رَيَُة{ يََة، َوَأيُّ َأصحٍل َأقـحَوى َمنح َأمحَر اّلِلََّ تـََعاىَل  1َوَرُسولُُه َأمحًرا َأنح َيُكوَن هَلُُم اخلَح بحَليَس  اآلح  إَلَ

ََب  َِبلسُُّجوَد، َوُهَو الحَعاملُ مبَا ُخَلَق َمنحُه آَدُم َوَما ُخَلَق َمنحُه َإبحَليُس، ُثَّ َأَمَرُه َِبلسُُّجوَد َلُه فَأَ 
ُلُه اَل   ُ مبَا َيَشاُء؟ فـََهَذا َوَمثـح رَبَ َلَعلٍَّة لَيحَستح مبَانََعٍة َمنح َأنح أيَحُمَرُه اّلِلَّ َتكح َيََلُّ َواَل َُيُوُز. َوَأمَّا  َواسح

َم َنَظريََه فـََهَذا َما ملَح خُيَاَلفح َفيَه َأَحٌد َمَن السََّلَف، َء حبُكح ُم لَلشَّيح ُكح ُُصوَل َواْلح َبلح   الحَقَياُس َعَلى األح
َفُع َهَذا َإالَّ َجاَهٌل  ُكلُّ َمنح ُرَوَي َعنحُه َذمُّ الحَقَياَس َقدح ُوَجَد َلُه الحَقَياُس الصََّحيُح َمنحُصوًصا اَل   َيدح

َكاَم  َحح  . َأوح ُمَتَجاَهٌل خُمَاَلٌف لَلسََّلَف يف األح
ُهَما َإىَل َما   ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَصرُي َمنـح َتََلَف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ قَاَل الشَّاَفَعيُّ " يف اخح

ُهمح: َإَذا  َواَفَق الحَكَتاَب َأَو  َل الحَواَحَد َمنـح َاَع َأوح َكاَن َأَصحَّ يف الحَقَياَس َوقَاَل يف قـَوح السُّنََّة َأَو اإلحَمجح
َاعً  ُت َبَه َإَذا ملَح َأَجدح َكَتاًِب َواَل ُسنًَّة َواَل َإمجح ُهمح َصرحُت َإلَيحَه َوَأَخذح ا َواَل َدلَيًَل  ملَح َُيحَفظح َلُه خُمَاَلٌف َمنـح

ُت َمَعُه الحَقَياَس، قَاَل: َوَقلَّ َما يُوَجُد َذَلَك " قَاَل الحُمَزِنُّ: " فـََقدح َبنيََّ أَنَُّه  َمنـح  َها َهَذا َإَذا َوَجدح
َتَماَعَهمح َعَلى َأنَّ الحُعَلَماَء يف ُكلَ  قـَرحٍن يـُنحَكُر بـَعحُضُهمح َعَلى َلُه حبُجٍَّة َفَفي َهَذا َمَع اجح   قََبَل قـَوح

ٍه َواَحٍد، َواّلِلَُّ بـَعحضٍ  َقَّ يف َوجح تَـَلُفوا َفيَه َقَضاٌء َبنيَ ٌ َعَلى َأنح اَل يـَُقاَل َإالَّ حبُجٍَّة َوَأنَّ اْلح    َفيَما اخح
 َأعحَلُم. 
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ُ يف َكَتاَب َأَدَب الحُقَضاَة َأنَّ الحَقاَضَي َوالح  ُمفحيَتَ اَل  قَاَل أَبُو ُعَمَر: َوَقدح ذََكَر الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ
ُل التَّأحَويَل يف أتَحَويَلَه  َوَعاَلًما  َُيُوُز َلُه َأنح يـَقحَضَي َويـُفحيَتَ َحىتَّ َيُكوَن َعاَلًما َِبلحَكَتاَب َومبَا قَاَل َأهح

ََوَد َورًَعا مُ  َتََلَف الحُعَلَماَء، َحَسَن النََّظَر َصَحيَح األح اَثَر َوَعاَلًما َِبخح تَُبَه  َِبلسَُّنَن َواآلح َشاَورًا َفيَما اشح
رَتَُطوَن َأنَّ الحَقاَضيَ  َلَمنَي يف ُكلَ  َمصحٍر َيشح َهُب َماَلٍك، َوَسائَُر فـَُقَهاَء الحُمسح  َعَليحَه َوَهَذا ُكلُُّه َمذح

ُل َأيب َحَنيفَ  تَـَلَف قـَوح ُ يف َهَذا َوالحُمفحيَتَ اَل َُيُوُز َأنح َيُكوَن َإالَّ يف َهَذَه الصَ َفاَت "، َواخح َة َرَْحَُه اّلِلَّ
َل َمنح َشئحُت مَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َفآُخُذ َبَقوح ُهمح  الحَباَب، َفَمرًَّة قَاَل: َأمَّا َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ نـح

َا يـَلحَزُميَن النََّظُر يف َأقَاَويَل َمنح بَـ  يَعَهمح َوَإمنَّ َل مجََ ُرُج َعنح قـَوح عحَدُهمح َمَن التَّاَبَعنَي َوَمنح ُدوهَنُمح  َواَل َأخح
ََهمح َوَأظُنُُّه َماَل َإىَل ظَاَهَر حَ  َديَث  " قَاَل أَبُو ُعَمَر: »َقدح َجَعَل لَلصَ َحابََة يف َذَلَك َما ملَح َُيحَعلح َلَغريح

ُ َأعحَلُم َوَإىَل حَنحَو َهَذا َكاَن َأْححَُد  َهُب«َأصحَحايب َكالنُُّجوَم »َواّلِلَّ ُ َيذح َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ  1بحُن َحنـح
القياس واالستحسان ؛ ليتعلم   لكن ذكرته يف ِبيبلسُت حريًصا على ذكر اخلَلف، و قلت: 

الطالب أن كل أصٍل ذمَّه إمام ُث قال به أو كان معمواًل به يف تطبيقاته = فإمنا ذمَّ غري ما 
مجاع الذي قال به، واالستحسان الذي  عمل ، فاإلمجاع الذي نفاه أْحد بن حنبل غري اإل 

عابه الشافعي غري ما اثل به يف مواضع ، والقياس الذي هنى عنه مجع من العلماء غري 
القياس الذي عملوا به ، فاحبث عن هذه الغريية ستجدها أحيااًن يف اللفظ أو يف حد 

 االصطَلح أو يف التوسع يف العمل دون مراعاة لبعض شروطه .
 وهللا أعلم 
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 ذم القول يف دين هللا ِبلرأي
ُهُم  َعنح ُعَمَر  ُمح َأعحَداُء السُّنََّة , َأعحيَـتـح ُكمح َوجُمَاَلَسَة َأصحَحاَب الرَّأحَي , فََإهنَّ َطَّاَب , قَاَل: »َإايَّ بحَن اخلح

ََحاَديَث َأنح يـَُعوَها , َوُسَئُلوا َعمَّا  ا َأنح  السُّنَُّة َأنح ََيحَفُظوَها , َوَنَسَوا األح يَـوح َتحح اَل يـَعحَلُموَن , فَاسح
ا َبَرأحَيَهمح َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا َكَثريًا , َوَضلُّوا َعنح َسَواَء السََّبيَل , َإنَّ  تَـوح نََبيَُّكمح ملَح  يـَُقوُلوا اَل نـَعحَلُم , فَأَفـح

َي َعَن الرَّأحَي , َولَ  ُ َِبلحَوحح ُ َحىتَّ َأغحَناُه اّلِلَّ ىَل َمَن السُّنََّة َلَكاَن َِبَطُن  يـَقحَبضحُه اّلِلَّ وح َكاَن الرَّأحُي َأوح
َح َمنح ظَاَهَرمَهَا« ىَل َِبلحَمسح َ َأوح ُفَّنيح  اخلح

َللحُتمح َكَثريًا ممَّا ُحر ََم َعلَ  ُعوٍد , قَاَل: »َإنَُّكمح َإنح َعَملحُتمح يف َديَنُكمح َِبلحَقَياَس َأحح يحُكمح ,  َعَن ابحَن َمسح
 مح َكَثريًا ممَّا ُأَحلَّ َلُكمح«َوَحرَّمحتُ 

َبٍل »يـُنحَكُر َعَلى َأصحَحاَب الحَقَيا عحُت َأَِب َعبحَد اّلِلََّ , َأْححََد بحَن َحنـح ٍر الحَمرُّوَذيُّ : مسََ َس قَاَل أَبُو َبكح
 1َويـََتَكلَُّم َفيَهمح َبَكََلٍم َشَديٍد«

والقياس املخاَلَف للكتاب والسنة، وأنه ال  السلف مجيعهم على َذمَ  الرأي قال ابن القيم: 
َيا وال قضاًء، وأن الرأي الذي ال يُعلم خمالفته للكتاب والسنة وال  َيل العمل به ال فـُتـح

 .2موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند اْلاجة إليه، من غري إلزام وال إنكار على من خالفه
ُت َإلَيحَه َفَسَمعحُتُه قَاَل: حَ َعنح ُعرحَوَة بحَن الزَُّبريحَ، و  َرو بحَن الحَعاَص، َفَجَلسح َنا َعبحُد اّلِلََّ بحُن َعمح جَّ َعَليـح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َإنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ اَل يـَنحزَُع الحَعلح  عحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َم َمَن يـَُقوُل: مسََ
َقى اَنٌس  النَّاَس بـَعحَد َإذح َأعحطَامهُُ  ُهمح َمَع قـَبحَض الحُعَلَماَء َبَعلحَمَهمح، فـَيَـبـح َتزَُعُه َمنـح وُه انحَتَزاًعا، َوَلَكنح يـَنـح

ُتوَن َبَرأحَيَهمح فـََيَضلُّوَن َوُيَضلُّونَ  َن فـَيـُفح تَـوح تَـفح  «3ُجهَّاٌل ُيسح
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل و  َجَعيَ  َشح َف بحَن َماَلٍك األح رَتَُق أُمَّيَت َعنح َعوح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »تـَفح اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُُموَر َبَرأحَيَهمح فـَُيَحلَ ُلو  ٌم يََقيُسوَن األح َنًة َعَلى أُمَّيَت قـَوح ََراَم  َعَلى َبضحٍع َوَسبحَعنَي َفرحَقًة، َأعحَظُمَها َفتـح َن اْلح
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ََللَ  َف بحَن َماَلٍك الََّذي يـَرحَويَه  « َوُرَوَي َعنح ََيحََي بح 1َوَُيَر َُموَن اْلَح َن َمَعنٍي أَنَُّه قَاَل: َحَديُث َعوح
ُ قَاَل أَبُو ُعَمَر: َهَذا هُ  َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ َو  َعيحَسى بحُن يُوُنَس لَيحَس َلُه َأصحٌل، َوحَنحَوُه َعنح َأْححََد بحَن َحنـح

ينَ  ََديَث:   الحَقَياُس َعَلى َغريحَ َأصحٍل َوالحَكََلُم يف الدَ  َلَه يف اْلح ، َأاَل تـََرى َإىَل قـَوح َِبلتََّخرَُّص َوالظَّنَ 
ََلَل َما يف َكَتاَب اّلِلََّ َأوح ُسنََّة َرُسوَلهَ  َََلَل« َوَمعحُلوٌم َأنَّ اْلَح ََراَم َوَُيَر َُموَن اْلح حَتحَليُلُه،   »َيَُلُّوَن اْلح

ََراَم َما يف َكَتاَب اّلِلََّ َأوح ُسنَّ  َة َرُسوَل اّلِلََّ حَتحَرميُُه، َفَمنح َجَهَل َذَلَك َوقَاَل َفيَما ُسَئَل َعنحُه َبَغريحَ َواْلح
ُ َمنح َحيحُث ملَح يـَعحَلمح، فـَهَ  َلَه َوَأَحلَّ َما َحرََّم اّلِلَّ ُ جبَهح َذا ُهَو الََّذي  َعلحٍم َوقَاَس َبَرأحَيَه َحرََّم َما َأَحلَّ اّلِلَّ

ُُموَر َبرَ   .أحَيَه َفَضلَّ َوَأَضلَّ َوَمنح َردَّ الحُفُروَع يف َعلحَمَه َإىَل ُأُصوهَلَا فـََلمح يـَُقلح َبَرأحَيهَ قَاَس األح
ُ َعنحُه، قَاَل َوُهَو َعَلى الحَمنحرَبَ: »اَي أَيُـَّها النَّا  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ ُس  َعَن ابحَن َشَهاٍب، َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح

َا  َإنَّ الرَّأحَي َإمنََّ  َ َعزَّ َوَجلَّ يُرَيَه، َوَإمنَّ ُ َعَليحَه َوَسلََّم ُمَصيًبا؛ أَلَنَّ اّلِلَّ ا َكاَن َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
 ُهَو َمنَّا الظَّنُّ َوالتََّكلُُّف« 

ُ َعنح  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ ، َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح ُل الرَّأحَي  َعنح حُمَمََّد بحَن َإبـحَراَهيَم التـَّيحَميَ  َبَح َأهح ُه، قَاَل: »َأصح
تَـبَـُقوَها َِبلرَّأح  ُهمح َأنح يـَرحُووَها فَاسح ََحاَديُث َأنح يـَُعوَها َوتـََفلََّتتح َمنـح ُهُم األح  . َي«َأعحَداَء السَُّنَن َأعحيَـتـح

ُ َعنحُه،  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ َر، َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح قَاَل: »اتّـَُقوا الرَّأحَي يف َديَنُكمح« ،  َعنح ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن ُعمح
ُنوُن: »يـَعحيَن الحَبدََع«  قَاَل ُسحح

َطَّاَب، َكاَن يـَُقوُل: " َإنَّ َأصحَحاَب الرَّأحَي َأعحَداُء   ، َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح َعنح َصَدَقَة بحَن َأيب َعبحَد اّلِلََّ
ُهمح َأنح ََيحَفُظوَها َوتـََفلَّ  ا َحنَي ُسَئُلوا َأنح يـَُقوُلوا: اَل  السَُّنَن َأعحيَـتـح يَـوح َتحح ُهمح َأنح يـَُعوَها، َواسح َتتح َمنـح

ُهمح " ُكمح َوَإايَّ  . نـَعحَلُم، فـََعاَرُضوا السَُّنَن َبَرأحَيَهمح فََإايَّ
َلُه،  ، قَاَل: " اَل أيَحيت َعَليحُكمح زََماٌن َإالَّ َوُهَو َشرٌّ َمَن الََّذي قـَبـح َأَما َإِن َ اَل َأُقوُل: َأَمرٌي  َعنح َعبحَد اّلِلََّ

ُهمح َخَلًفا َهُبوَن ُثَّ اَل جتََُدوَن َمنـح َصُب َمنح َعاٍم، َوَلَكنَّ فـَُقَهاءَُكمح َيذح ،  َخريحٌ َمنح َأَمرٍي َواَل َعاٌم َأخح
ُُموَر َبَرأحَيَهمح "  ٌم يََقيُسوَن األح  َوُيََيُء قـَوح

َا َهلَ  َُتح َِبلحَمَقايَيَس« َعَن الشَّعحيبَ ، قَاَل: »َإمنَّ اَثَر، َوَأَخذح ُتُم اآلح ُتمح َحنَي تـَرَكح  كح
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ُم َإيَلَّ الحَمسح  عحُت الشَّعحيبَّ يـَُقوُل: »َواّلِلََّ َلَقدح بـَغََّض َهُؤاَلَء الحَقوح َلٍم قَاَل: مسََ َجَد َعنح َصاَلَح بحَن ُمسح
رَائَيُّوَن، قَاَل:  َحىتَّ هَلَُو أَبـحَغُض َإيَلَّ َمنح ُكَناَسَة َداَري« قـُلحتُ  ٍرو؟ " قَاَل: اآلح : َمنح ُهمح اَي َأَِب َعمح

ََكُم َوَْحَّاٌد َوَأصحَحاهُبُمح " ُهُم اْلح  َوَمنـح
َثََر«  َن أَنَُّه َعَلى الطَّرَيَق َما َداَم َعَلى األح  َعَن ابحَن َسريَيَن، قَاَل: »َكانُوا يـََروح

ُر َلَك الحُمَباَرَك،: »لَ  اّلِلََّ بحنُ  َعبحدُ قَاَل  َثُر َوُخذح َمَن الرَّأحَي َما يـَُفسَ  َيُكَن الََّذي تـَعحَتَمُد َعَليحَه ُهَو األح
ََديَث«  اْلح

َتَدُعوا فََإنَُّكمح َلنح َتَضلُّ  وا َما َوَعنح ُشَريحٍح أَنَُّه قَاَل: »َإنَّ السُّنََّة َسبَـَقتح َقَياَسُكمح فَاتََّبُعوا َواَل تـَبـح
َثَرَ  َُتح َِبألح  « َأَخذح

ُروٍق، قَاَل: »َمنح يـَرحَغُب َبَرأحَيَه َعنح َأمحَر اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َيَضلَّ«   َعنح َمسح
َع ابحَن َشَهاٍب، يـَُقوُل َوُهَو َيذحُكُر َما َوَقَع َفيَه النَّاُس َمنح َهَذا الرَّأح  َي  َعنح رَُجٍل، َمنح قـَُريحٍش أَنَُّه مسََ

َا انحَسَلُخوا َمَن الحَعلحَم الََّذي َكاَن أَبَيحَديَهمح َحنَي  َوتـَرحَكُهُم السَُّنَن فـََقاَل: » َإنَّ الحيَـُهوَد َوالنََّصاَرى َإمنَّ
تَـبَـُقوا الرَّأحَي َوَأَخُذوا َفيَه«  اسح

يَن«  َعنح َهَشاَم بحَن ُعرحَوَة أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »السَُّنَن السَُّنَن؛ فََإنَّ السَُّنَن َقَواُم الدَ 
ََحاَديُث َأنح يـَُعوَها« قَاَل أَبُو ُعَمَر   ُهُم األح ُكمح َوَأصحَحاَب الرَّأحَي؛ َأعحيَـتـح ، قَاَل: »َإايَّ َريَ  َعَن الزُّهح

اَثَر الح  تَـَلَف الحُعَلَماُء يف الرَّأحَي الحَمقحُصوَد َإلَيحَه َِبلذَّمَ  َوالحَعيحَب يف َهَذَه اآلح ُ: " اخح َة يف  َمذحُكورَ َرَْحَُه اّلِلَّ
ُهمح، َوَعَن التَّاَبعَ  ُ َعنـح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَعنح َأصحَحاَبَه َرَضَي اّلِلَّ نَي هَلُمح  َهَذا الحَباَب َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ

ُموُم ُهَو الحَبدَُع الحُمَخاَلَفُة لَلسَُّنَن يف ااَلعحَتقَ  َساٍن فـََقاَلتح طَائََفٌة: الرَّأحُي الحَمذح ٍم  ِبََحح اَد َكَرأحَي َجهح
ََحاَديَث فـَقَ  تَـعحَمُلوا َقَياَسُهمح َوآرَاَءُهمح يف َردَ  األح ٌم اسح ُمح قـَوح َل الحَكََلَم؛ أَلَهنَّ اُلوا:  َوَسائََر َمَذاَهَب َأهح

رَكُ  ُ َعزَّ َوَجلَّ يف الحَقَياَمَة؛ أَلَنَُّه تـََعاىَل يـَُقوُل: }اَل ُتدح َرُك  اَل َُيُوُز َأنح يـَُرى اّلِلَّ َبحَصاُر َوُهَو يُدح ُه األح
َبحَصاَر{ ُ َعَليحَه َوَسلََّم:  1األح َل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ  فـََردُّوا قـَوح
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َمَئٍذ اَنَضرَ  َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ: }ُوُجوٌه يـَوح َم الحَقَياَمَة« َوأتََوَُّلوا يف قـَوح ا  ٌة َإىَل َرهب ََ »َإنَُّكمح تـََروحَن رَبَُّكمح يـَوح
َأَل الحَميَ ُت يف َقربحَ  1اَنَظَرٌة{ َثََر، َوقَاُلوا: اَل َُيُوُز َأنح ُيسح ُل األح ُل اللَ َساَن َواَل َأهح َه  أتَحَويًَل اَل يـَعحرَفُُه َأهح

 }َ تَـَنا اثـحنَـَتنيح يَـيـح َ َوَأحح َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ }َأَمتـََّنا اثـحنَـَتنيح ََحاَديَث الحُمتَـَواتََرَة يف َعَذاَب  2َلَقوح فـََردُّوا األح
ََحاَديَث يف الشََّفاَعَة َعَلى تـََواُترََها، َوقَاُلوا: َلنح خَيحُرَج َمَن النَّاَر مَ  َنَتَه َوَردُّوا األح نح َفيَها،  الحَقربحَ َوَفتـح

ًضا َواَل َميَزااًن، َواَل نـَعحَقُل مَ  ا َهَذا َوَردُّوا السَُّنَن يف َذَلَك ُكلَ َه َبَرأحَيَهمح  َوقَاُلوا: اَل نـَعحَرُف َحوح
ُرَها َمنح َكََلَمَهمح يف َصَفاَت الحَباَري تـََباَرَك َوتـََعاىَل َوقَاُلوا: َعلحمُ  َياَء ُيطُوُل َذكح   َوَقَياَسَهمح َإىَل َأشح

 َعلحُمُه َإالَّ َعَلى َمعحُلوٍم َفَرارًا َمنح َقَدَم الحَعاملََ  الحَباَري حُمحَدٌث يف َحنَي ُحُدوَث الحَمعحُلوَم؛ أَلَنَُّه اَل يـََقعُ 
ُجوَر الََّذي اَل َيََ  ُموَم الحَمَعيَب الحَمهح َل الحَعلحَم: َإنَّ الرَّأحَي الحَمذح ثـَُر َأهح لُّ  َبَزعحَمَهمح، فََلَهَذا قَاَل َأكح

َتَغاُل َبَه ُهَو الرَّأحُي الحمُ  ُهُه َمنح ُضُروَب الحَبدََع "النََّظُر َفيَه َواَل ااَلشح َتدَُع َوَشبـح  بـح
ُنوَن الََّذي ُعوَلَج   قَاَل الشَّاَفَعيُّ  ُ: »َمَثُل الََّذي يـَنحُظُر يف الرَّأحَي ُثَّ يـَُتوُب َمنحُه َمَثُل الحَمجح َرَْحَُه اّلِلَّ

 ُثَّ بََرَئ فََأعحَقَل َما َيُكوُن َقدح َهاَج َبَه«
َبٍل: »اَل َتَكاُد تـََرى َأَحًدا َنَظَر يف َهَذا الرَّأحَي َإالَّ َويف قـَلحَبَه َدَغٌل« َوقَاَل  َحنـح  بحنُ  َأْححَدُ قَاَل 

ُ َعلَ  اَثَر َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ ُموُم يف َهَذَه اآلح َل الحَعلحَم: " الرَّأحُي الحَمذح يحَه  آَخُروَن َوُهمح مُجحُهوُر َأهح
َساَن َوالظُُّنوَن،  َوَسلََّم َوَعنح َأصحَحاَبهَ  َتحح يَن َِباَلسح َكاَم َشَراَئَع الدَ  ُل يف َأحح  َوالتَّابََعنَي ُهَو الحَقوح

ُغحُلوطَاَت، َوَردُّ الحُفُروَع َوالنـََّواَزَل بـَعحَضَها َعَلى بـَعحٍض َقَياًسا   َتَغاُل حبَفحَظ الحُمعحَضََلَت َواألح َوااَلشح
تـُعحَمَل َفيَها الرَّأحُي قـَبحَل َأنح تـَنحَزَل  ُدوَن َردَ َها َعَلى ُأُصوهَلَا،  َوالنََّظُر يف َعَلَلَها َواعحَتَبارََها، فَاسح

، قَاُلو  ا: َويف َوفـُر ََعتح َوُشقَ َقتح قـَبحَل َأنح تـََقَع، َوُتُكلَ َم َفيَها قـَبحَل َأنح َتُكوَن َِبلرَّأحَي الحُمَضارََع لَلظَّنَ 
َتَغاَل هَبََذا َوااَل  َتغحَراَق َفيَه تـَعحَطيُل السَُّنَن، َوالحبَـعحُث َعَلى َْححَلَها َوتـَرحُك الحُوُقوَف َعَلى َما  ااَلشح سح

َتجُّوا َعَلى َصحََّة َما َذَهُبو  َها َوَمنح َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَمَعانَيَه َواحح ا َإلَيحَه  يـَلحَزُم الحُوُقوُف َعَليحَه َمنـح
َياءَ  َها " َمنح َذَلَك أبََشح   َمنـح
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َرَة   َاُكمح َعنح َقيَل َوقَاَل وََكثـح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َأهنح َل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُسَئَل َماَلٌك َعنح قـَوح
َاُكمح َعنحُه َمنح َكثـح  َرُة السَُّؤاَل َفََل َأدحَري َأُهَو َما أَنـحُتمح َفيَه ممَّا َأهنح َرَة  السَُّؤاَل« فـََقاَل: َأمَّا َكثـح
ُ َعزَّ وَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم الحَمَساَئَل َوَعاهَبَا َوقَاَل اّلِلَّ َجلَّ }اَل  الحَمَساَئَل؟ فـََقدح َكرََه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

أَلَ َة النَّاَس يف   َياَء َإنح تـُبحَد َلُكمح َتُسؤحُكمح{1 َفََل َأدحَري َأُهَو َهَذا َأَم السَُّؤاُل يف َمسح أَُلوا َعنح َأشح َتسح
َتعحطَاَء؟  ااَلسح

ُ َعنحُه، َوُهَو َعَلى الحَمنحرَبَ: »ُأَحر َُج َِبّلِلََّ َعَلى ُكلَ  امحَرٍئ َسَألَ  َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ  قَاَل ُعَمُر بحُن اخلح
َ َعزَّ َوَجلَّ َقدح َبنَيَّ َما ُهَو َكاَئٌن« ؛ فََإنَّ اّلِلَّ ٍء ملَح َيُكنح  َعنح َشيح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم، َما   َعَن ابحنَ  ًا َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ًما َخريح َعبَّاٍس، قَاَل: " َما رَأَيحُت قـَوح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم ُكلُُّهنَّ يف الحُقرحآَن  أََلًة َحىتَّ قَُبَض َصلَّى اّلِلَّ َرَة َمسح َسأَُلوُه َإالَّ َعنح َثََلَث َعشح

أَُلونَ  ََراَم{ 2َك َعَن الحَمَحيَض{}َوَيسح َر اْلح أَُلوَنَك َعَن الشَّهح أَُلوَنَك َعَن الحيَـَتاَمى{ 3}َيسح   4، }َوَيسح
َفُعُهمح "  أَلُوَن َإالَّ َعمَّا يـَنـح  قَاَل: َما َكانُوا َيسح

أََلًة َإالَّ َثََل  َرَة َمسح ََديَث َمَن الثَََّلَث َعشح اَثَر  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " لَيحَس يف اْلح ٌث، قَاَل: َوَمنح َتَدبّـََر اآلح
َ  الحَمرحَويََّة يف َذمَ  الرَّأحَي الحَمرحُفوَعَة َوآاَثَر الصََّحابََة َوالتَّابََعنَي يف َذَلَك َعَلَم أَنَُّه َما ذََكرحانَ  ، قَاُلوا: َأألح

َكا َحح ََواَب يف َمَساَئَل األح َرُهوَن اجلح ُمح َكانُوا َيكح َساُن تـََرى َأهنَّ َتحح َم َما ملَح تـَنحَزلح َفَكيحَف يُوَضُع ااَلسح
اَثَر أَيحًضا َاُذُه َديًنا َوذََكُروا َمَن اآلح َطرُي َذَلَك َواختَ  :  َوالظَّنُّ َوالتََّكلُُّف َوَتسح  

َأُل َعنحُه َحىتَّ  َعنح َخارََجَة بحَن زَيحَد بحَن اَثَبٍت، َعنح أَبَيَه، »أَنَُّه َكاَن اَل يـَُقوُل  ٍء ُيسح َبَرأحَيَه يف َشيح
ُسَئَل  يـَُقوَل أَنـََزَل َأمح اَل؟« فََإنح ملَح َيُكنح نـََزَل ملَح يـَُقلح َفيَه، َوَإنح َوَقَع َتَكلََّم َفيَه، قَاَل: وََكاَن َإَذا 
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؟« فـَيـَُقاَل َلُه: اَي َأَِب َسَعيٍد َما  أََلٍة فـَيَـُقوُل: »َأَوقـََعتح َوقـََعتح َوَلَكنَّا نَُعدَُّها فـَيَـُقوُل:  َعنح َمسح
رَبُُهمح« . »َدُعوَها فََإنح َكاَنتح َوقـََعتح ُأخح  

َمحُر يـَنحَزُل فَـ  َل الحَمَديَنَة َوَما َفيَها َإالَّ الحَكَتاُب َوالسُّنَُّة واألح ُت َأهح يَـنحُظُر  َعَن ابحَن ُهرحُمَز، قَاَل: »َأدحرَكح
 َفيَه السُّلحطَاُن« 

ثَاَر الََّذي يف النَّاَس  قَاَل: وَ   َرُهوَن َهَذا اإلحَكح ُمح لََيكح َل َهَذَه الحَبََلَد َوَإهنَّ ُت َأهح قَاَل يل َماَلٌك: »َأدحرَكح
ٍب: يُرَيُد الحَمَساَئلَ  َم« قَاَل ابحُن َوهح .الحيَـوح  

َمُعوَن َمنحَك فـََقالَ  تـُُبوَن َما َيسح ُمح َيكح تـُُبوَن رَأحاًي   : َإانَّ ّلَِلََّ َوَإانَّ َإلَيحَه رَاَجُعونَ َقيَل جَلَاَبَر بحَن زَيحٍد، َإهنَّ َيكح
. َأرحَجُع َعنحُه َغًدا«  

َمَل، فََإمنََّ  ُتكح َمحُر َواسح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَقدح ََتَّ َهَذا األح َبَغي  قَاَل َماَلٌك، »قَُبَض َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ا يـَنـح
ُ َعَليحَه َأنح تـُتـََّبَع آاَثُر َرُسولَ  َوَسلََّم َواَل يـُتـََّبُع الرَّأحُي؛ فََإنَُّه َمىَت اتَُّبَع الرَّأحُي َجاَء رَُجٌل   اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

« آَخُر َأقـحَوى يف الرَّأحَي َمنحَك فَاتّـَبَـعحَتُه، فَأَنحَت ُكلََّما َجاَء رَُجٌل َغَلَبَك اتّـَبَـعحَتُه َأَرى َهَذا اَل يََتمُّ   

َلَمَة الحَقعحَنيبُّ عَ  قَالَ  ُت َعَليحَه فـََردَّ َعَليَّ  :بحُد اّلِلََّ بحُن َمسح تُُه َِبَكًيا َفَسلَّمح َدَخلحُت َعَلى َماَلٍك فـََوَجدح
َإانَّ  ُثَّ َسَكَت َعينَ  يـَبحَكي فـَُقلحُت َلُه: اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ َما الََّذي يـُبحَكيَك؟ قَاَل يل: »اَي ابحَن قـَعحَنٍب  

ٍط َوملَح يَ  َمحَر َبَسوح ُت هَبَا يف َهَذا األح ُت َبُكلَ  َكَلَمٍة َتَكلَّمح َتيَن ُجَلدح ، لَيـح ُكنح  ّلَِلََّ َعَلى َما فـََرَط َمينَ 
. فـََرَط َمينَ  َما فـََرَط َمنح َهَذا الرَّأحَي َوَهَذَه الحَمَساَئَل، َوَقدح َكاَن يل َسَعٌة َفيَما ُسَبقحُت َإلَيحَه«  

َرُه  َقيَل  أَلَيُّوَب: َما َلَك اَل تـَنحُظُر يف الرَّأحَي؟ قَاَل أَيُّوُب: " َقيَل لَلحَحَماَر َما َلَك اَل جَتحرَتُّ؟ قَاَل: َأكح
 َمضحَغ الحَباَطَل " 

َ َحرََّم َهَذا َوهنََ  ٍء: َإنَّ اّلِلَّ ُكمح َأنح يـَُقوَل الرَُّجُل َلَشيح ى َعنحُه، فـَيَـُقوُل  قَاَل الرَّبَيُع بحُن ُخثـَيحٍم، " َإايَّ
ُ: َكَذبحَت ملَح ُأَحر َمحُه َوملَح أَنحَه َعنحُه قَاَل: َأوح يـَُقوَل: َإنَّ اّلِلََّ َأَحلَّ َهَذا َوَأَمَر َبَه فـَيَـقُ  ُ:  اّلِلَّ وُل اّلِلَّ

 َكَذبحَت، ملَح ُأَحلَُّه َوملَح آُمرح بََه "
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ٍب، َوَعَتيُق بحُن يـَعحُقوَب، َأهنَُّ  َعا َماَلَك بحَن أََنٍس يـَُقوُل: " ملَح َيُكنح َمنح َأمحَر َوذََكَر ابحُن َوهح َما مسََ
ٍء َهَذا َحََلٌل َوَهَذا  النَّاَس َواَل َمنح  َتَدي َبَه يـَُقوُل يف َشيح َمَضى َمنح َسَلَفَنا، َواَل َأدحَري َأَحًدا َأقـح

َا َكانُو  َرُه َهَذا َونـََرى َهَذا َحَسًنا، َونـَتََّقي  َحَراٌم، َما َكانُوا َُيحرَتَُئوَن َعَلى َذَلَك َوَإمنَّ ا يـَُقوُلوَن: َنكح
َل اّلِلََّ  عحَت قـَوح   َهَذا َواَل نـََرى َهَذا، َوزَاَد َعَتيُق بحُن يـَعحُقوَب، َواَل يـَُقولُوَن َحََلٌل َواَل َحَراٌم َأَما مسََ

ُ َلُكمح َمنح  ُ َأَذَن َلُكمح  َعزَّ َوَجلَّ: }ُقلح َأرَأَيـحُتمح َما أَنـحَزَل اّلِلَّ َرزحٍق َفَجَعلحُتمح َمنحُه َحَراًما َوَحََلاًل ُقلح آّلِلَّ
ُ َوَرُسولُُه" قَاَل أَبُو   ََراُم َما َحرََّمُه اّلِلَّ ُ َوَرُسولُُه، َواْلح ََلُل َما َأَحلَُّه اّلِلَّ رَتُوَن{ 1 اْلَح َأمح َعَلى اّلِلََّ تـَفح

َل َماَلٍك َهَذا َأنَّ  َسااًن ملَح يـَُقلح َفيَه َحََلٌل َواَل ُعَمَر: »َمعحىَن قـَوح َتحح  َما َأَخَذُه َمَن الحَعلحَم رَأحاًي َواسح
ُ َأعحَلُم« 2.  َحَراٌم، َواّلِلَّ

ن أتباع األئمة على أئمتهم بسبب ذلك،  وقد غلط كثري من املتأخرين موقال ابن القيم: 
الكراهة، فـَنَـَفى املتأخرون التحرمَي  حيث تورَّع األئمة عن إطَلق لفظ التحرمي، وأطلقوا لفظ 

عما أطلق عليه األئمة الكراهة، ُث َسُهل عليهم لفظ الكراهة وَخف تح مؤنته عليهم؛ فحَمله 
بعضهم على التنزيه، وجتاوز به آخرون إىل كراهة ترك األوىل، وهذا كثري جدًّا يف تصرفاُتم؛  

 فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى األئمة3.

فيه يف كَلم اّلِلَّ ورسوله،  ن الكراَهَة يف معناها الذي استعملت  والسََّلُف كانوا يستعملو ال: وق
ولَكَن املتأخرون اصطلحوا على ختصيص الكراهة مبا ليس مبحرم، وترُكُه أرحَجُح من فعله، ُث  

َبُح َغلطًا منه  ْحل من ْحل منهم كَلم األئمة على االصطَلح اْلادث، فَغَلَط يف ذلك،  وأقـح

 

1
 59يونس:   

 2/1075جامع بيان العلم وفضله   2
3

 2/75املوقعني  إعَلم   
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َمنح ْحل لفظ الكراهة أو لفظ "ال ينبغي" يف كَلم اّلِلَّ ورسوله على املعىن االصطَلحي 
 اْلادث1.

َدَّ يف ذَ و  ُ َوجَتَاَوُزوا اْلح ََديَث يف َذمَ  َأيب َحَنيَفَة َرَْحَُه اّلِلَّ َلَك،  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َوَأفـحَرَط َأصحَحاُب اْلح
ثـَُر أَ  َباُرمُهَا، َوَأكح اَثَر َواعحتـُ َل  َوالسََّبُب الحُموَجُب َلَذَلَك َعنحَدُهمح َإدحَخالُُه الرَّأحَي َوالحَقَياَس َعَلى اآلح هح
َناَد َبَطَل الحَقَياُس َوالنََّظُر، وََكاَن َردُُّه َلَما َردَّ  َثـَُر َمنح َجَهَة اإلحَسح   نَ  مَ الحَعلحَم يـَُقوُلوَن: َإَذا َصحَّ األح

ََحا ُلُه ممَّنح قَالَ األح ُُه َوََتبـََعُه َعَليحَه َمثـح َمُه َإلَيحَه َغريح َِبلرَّأحَي،   َديَث بََتأحَويٍل حُمحَتَمٍل، وََكَثرٌي َمنحُه َقدح تـََقدَّ
َل بـََلَدَه َكَإبـحَراَهيَم النَّ  َخَعيَ  َوَأصحَحاَب ابحَن َوُجلُّ َما يُوَجُد َلُه َمنح َذَلَك َما َكاَن َمنحُه ات ََباًعا أَلَهح

ََواَب َفيَها َبَرأحَيَهمح   َرَط يف تـَنحزَيَل النـََّواَزَل ُهَو َوَأصحَحابُُه َواجلح ُعوٍد َإالَّ أَنَُّه َأغحَرَق َوَأفـح َمسح
ُهمح َمنح َذَلَك َخََلٌف َكَثرٌي لَلسََّلَف َوُشَنٌع َهَي َعنحَد خُمَا َساهَنَمح، فـََيأحيت َمنـح َتحح لََفيَهمح َبدٌَع َوَما َواسح

َل َذَلَك ا َهٌب يف ُسنٍَّة َردَّ َمنح َأجح َل الحَعلحَم َإالَّ َوَلُه أتَحَويٌل يف آيٍَة َأوح َمذح َهَب  َأعحَلُم َأَحًدا َمنح َأهح لحَمذح
ٍخ، َإالَّ َأنَّ أَلَيب َحَنيَفَة َمنح  َرى بََتأحَويٍل َساَئٍغ َأَو ادَ َعاَء َنسح ََه َبُسنٍَّة ُأخح َذَلَك َكَثريًا َوُهَو يُوَجُد َلَغريح

 قََليًَل " 

أََلًة، ُكلَُّها خُمَاَلَفٌة  َصيحُت َعَلى َماَلَك بحَن أََنٍس َسبحَعنَي َمسح َعَن اللَّيحَث بحَن َسعحٍد، أَنَُّه قَاَل: " َأحح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم ممَّا قَاَل َفيهَ  ا َبَرأحَيَه قَاَل: َوَلَقدح َكتَـبحُت َإلَيحَه َأَعظُُه يف َذَلَك  َلُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعلَ  ُمََّة يـُثحَبُت َحَديثًا َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ يحَه  " قَاَل أَبُو ُعَمَر: »لَيحَس َأَحٌد َمنح ُعَلَماَء األح
َخ َذَلَك أَبَثَرٍ  َلَه ااَلنحَقَياُد  َوَسلََّم ُثَّ يـَُردُُّه ُدوَن ادَ َعاَء َنسح َاٍع َأوح َبَعَمٍل ُيََُب َعَلى َأصح  َمثحَلَه َأوح ِبََمجح

َعَدالَُتُه َفضحًَل َعنح َأنح يـُتََّخَذ َإَماًما َوَلزََمُه  َإلَيحَه َأوح طَعحٍن يف َسَنَدَه، َوَلوح فـََعَل َذَلَك َأَحٌد َسَقَطتح 
 ُ َق , َوَلَقدح َعافَاُهُم اّلِلَّ ُم الحَفسح َعزَّ َوَجلَّ َمنح َذَلَك، اسح  
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َياَن ُكلُُّه رََأٌي، َوُهَو َعنحَدي َسَواٌء  بحنُ  َأْححَدُ قَاَل  ، َورَأحُي َماَلٍك، َورَأحُي ُسفح َوحزَاَعيَ  َبٍل: »رَأحُي األح َحنـح
اَثَر« ُجَُّة يف اآلح َا اْلح  1َوَإمنَّ

َمرح النَّاُس َأنح يـَتََّبُعوا إالَّ َكَتاَب اّلِلََّ َأوح ُسنََّة َرُسوَلَه وقال الشافعي:  صلى هللا عليه   -َوملَح يـُؤح
َطََأ َوبـَرََّأُه َمنحُه فـََقاَل تـََعاىَل:  - وسلم  ُ َمنح اخلح َدي إىَل َصَراٍط   )الََّذي َقدح َعَصَمُه اّلِلَّ َوَإنَّك لَتَـهح

َتَقيٍم  َمُر َأَحٌد َِبت ََباَعَه َوَمنح قَاَل لَلرَُّجَل َُيحَتَهُد  فََأمَّا َمنح كَ  (ُمسح اَن رَأحيُُه َخطَأً َأوح َصَواًِب َفَلَ يـُؤح
َطَأُ َوَأقَاَمُه َمَقاَم رَ  َسُن َعَلى َغريحَ َأصحٍل فـََقدح َأَمَر َِبت ََباَع َمنح مُيحَكُن َمنحُه اخلح َتحح ُسوَل اّلِلََّ  َبَرأحَيَه فـََيسح

ُ ات ََباَعُه فََإنح َكاَن قَاَئُل َهَذا ممَّنح يـَعحَقُل َما َتَكلََّم َبَه   -ليه وسلم  صلى هللا ع - الََّذي فـََرَض اّلِلَّ
َماَم َأنح مَيحنَـَعُه َوَإنح َكاَن َغَبيًّا َعَلَم َهَذا َحىتَّ يـَرحجَ   .2عَ فـََتَكلََّم َبَه بـَعحَد َمعحرََفَة َهَذا فََأَرى َلإلحَ

َواَءُهمح َوَمنح َأَضلُّ ممََّن قوقال ابن القيم  َا يـَتََّبُعوَن َأهح َتَجيُبوا َلَك فَاعحَلمح َأمنَّ : }فََإنح ملَح َيسح ال اّلِلَّ
َم الظَّاَلَمنَي{  َدي الحَقوح َ اَل يـَهح فقسم األمر إىل أمرين ال   3اتّـََبَع َهَواُه َبَغريحَ ُهًدى َمَن اّلِلََّ َإنَّ اّلِلَّ

اثلث هلما: إمَّا االستجابة ّلِلَّ والرسول وما جاء به، وإما اتباع اهلوى، فُكلُّ ما مل أيَت به  
 الرسول فهو من اهلوى. 

َقَ  َواَل تـَتَّبَ  َ النَّاَس َِبْلح ُكمح َبنيح َرحَض فَاحح ََوى  وقال تعاىل: }اَيَداُووُد َإانَّ َجَعلحَناَك َخَليَفًة يف األح َع اهلح
َم   فـَُيَضلََّك َعنح َسَبيَل اّلِلََّ َإنَّ الََّذيَن َيَضلُّوَن َعنح َسَبيَل اّلِلََّ هَلُمح َعَذاٌب َشَديٌد مبَا َنُسوا يـَوح

َسابَ  { فقسَّم سبحانه طريق اْلكم بني الناس إىل اْلقَ ، وهو الوحي الذي أنزله اّلِلَّ  4اْلَح

 ا خالفه.على رسوله ، وإىل اهلََوى، وهو م
َمحَر فَاتََّبعحَها َواَل  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم- وقال تعاىل لنبيه : }ُثَّ َجَعلحَناَك َعَلى َشرَيَعٍة َمَن األح

َواَء الََّذيَن اَل يـَعحَلُموَن ) تـَتََّبعح  ًئا َوَإنَّ الظَّاَلَمنَي بـَعحُضُهمح  18َأهح ُمح َلنح يـُغحُنوا َعنحَك َمَن اّلِلََّ َشيـح ( َإهنَّ

 

 2/1082جامع بيان العلم   1
 502/  7األم   2

 50القصص:   3

 26ص:  4



207 
 

لََياُء بـَعحضٍ  ُ َويلُّ الحُمتََّقنَي{ َأوح سبحانه عليها   فقسَّم األمر بني الشريعة اليت َجَعله هو 1َواّلِلَّ
وأوحى إليه العمَل هبا، وأَمَر األمة هبا، وبني ات َباع أهواء الذين ال يعلمون؛ فأمر ِبألول، وهنى  

 عن الثاِن. 
لََياَء قََليًَل َما َتذَكَُّروَن{وقال تعاىل: }اتََّبُعوا َما أُنحَزَل َإلَيح  ،   2ُكمح َمنح رَبَ ُكمح َواَل تـَتََّبُعوا َمنح ُدونََه َأوح

 فأمر ِبت َباع املنزَ ل منه خاصة، وأعحَلَم أن من اتَّبع غريه فقد اتبع من دونه أولياء.
َمحَر َمنحُكمح فََإنح تـََنازَعحُتمح يف  قال تعاىل: }اَيأَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَّ  ُسوَل َوُأويل األح

َسنُ  َخَر َذَلَك َخريحٌ َوَأحح َم اآلح َمُنوَن َِبّلِلََّ َوالحيَـوح ُتمح تـُؤح ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل َإنح ُكنـح   3 أتَحَويًَل{َشيح
طاعة الرسول جتب استقَلاًل من  ، فأمر تعاىل بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعَلًما أبن

غري َعرحَض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وَجَبتح طاعُته مطلًقا، سواء كان ما أمر به يف  
الكتاب أو مل يكن فيه، فإنه أويت الكتاب ومثَله معه، ومل أيمر بطاعة أويل األمر استقَلاًل،  

إيذااًن أبهنم إمنا ُيطَاعون تـَبَـًعا  بل حذف الفعَل، وجعل طاَعَتهم يف ضمن طاعة الرسول؛  
لطاعة الرسول، َفَمنح أَمَر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، وَمنح أَمر ِبَلف ما جاء به 

أنه قال: "ال طاَعَة   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-الرسوُل فَل مَسحع له وال طاعة كما صح عنه 
 .  4ملخلوق يف معصية اخلالق"

ُُموَر الحُمطحَلَقَة لَيحَستح َعَلى َوزَاٍن َواَحٍد  قال الشاطيب:   ََواَمَر َوالنـََّواَهَي الحُمتَـَعلَ َقَة َِبألح َقيَل:َإنَّ األح
َها َما َيُكوُن َمَن الحَفَراَئَض َأوح َمنَ  النـََّواَفَل يف الحَمأحُمورَاَت ومنها ما يكون من احملرمات  َبلح َمنـح

ُروهَ  َتَهُدوا يف حَنحَو َهَذَه  أومن الحَمكح اَت يف الحَمنحَهيَّاَت، َلَكنـََّها وَُكَلتح َإىَل أَنحظَاَر الحُمَكلََّفنَي لََيجح
ُُموَر.  األح
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َرمَي، َويـََتَحرَُّجوَن َعنح َأنح يـَُقوُلوا:   َزحَم َِبلتَّحح َكاَن النَّاُس َمَن السََّلَف الصَّاَلَح يـَتَـَوقّـَُفوَن َعَن اجلح
َء َإَذا ُسَئُلوا َعنحُه: اَل ُأَحبُّ َهَذا،  َحََلٌل  َأوح َحَراٌم، َهَكَذا ُصَراًحا، َبلح َكانُوا يـَُقولُوَن يف الشَّيح

ُلواَلَُتَا، َغريحُ  َا أُُموٌر ُمطحَلَقٌة يف َمدح بَـَهُه؛ أَلَهنَّ َعَل َهَذا، َوَما َأشح َرُه َهَذا، َوملَح َأُكنح أَلَفـح حَمحُدوَدٍة يف  َوَأكح
شَّرحَع حَتحَديًدا يُوَقُف َعنحَدُه اَل يُتعدى، َوَقدح قَاَل تـََعاىَل: }َوال تـَُقوُلوا َلَما َتَصُف أَلحَسنَـُتُكُم  ال

رَتُوا َعَلى اّلِلََّ الحَكَذَب{  .  2 1الحَكَذَب َهَذا َحَلٌل َوَهَذا َحَراٌم لَتَـفح
 

 ِبب جامع يف الرأي: 
 أقسام:لرأي ثَلثة قال ابن القيم: ا 

رأي ِبطل بَل ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع االشتباه؛ واألقسام الثَلثة قد أشار  
َتوا به، وَسوَُّغوا القول به، وذمُّوا   إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به وأفـح

 الباطل، ومنعوا من العمل به والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.
َيا والقضاء بهوالقس  عند االضطرار إليه حيث ال يوجد منه بُدٌّ،   م الثالث: َسوَّغوا العمل والُفتـح

ومل يلزموا أحًدا العمل به، ومل َُير َموا خمالفته، وال جعلوا خُماَلَفه خمالًفا للدين، بل غايته أهنم  
ُوا بني قبوله ورده؛ فهو مبنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي َيرم عند عدم   َخريَّ

الضرورة إليه، كما قال اإلمام أْحد: سألت الشافعي عن القياس، فقال يل: عند الضرورة  
وكان استعماهلم هلذا النوع بقدر الضرورة: مل يـَُفرَ ُطوا فيه ويـَُفر َُعوه ويـَُولَ ُدوه ويـَُوسَ ُعوه كما  

أسهل عليهم من حفظها، صنع املتأخرون، حبيث اعتاضوا به عن النصوص واآلاثر، وكان 
كما يوجد كثري من الناس يضبط قواعد اإلفتاء لصعوبة النقل عليه وتـََعسُّر حفظه، فلم  

ُغوا العدول إليه مع َتكنهم من النصوص واآلاثر؛   يتعدَّوا يف استعماله قدر الضرورة، ومل يـَبـح
َ َعَليحَه َإنَّ  كما قال تعاىل يف املضطر إىل الطعام املَُحرَّم: }َفَمَن اضحُطرَّ َغريحَ   َِبٍغ َواَل َعاٍد َفََل َإُثح
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فالباغي: الذي يبتغي امليتة مع قدرته على التوصُّل إىل املُذَكَّى، والعادي:   1اّلِلََّ َغُفوٌر رََحيٌم {
 الذي يتعدَّى قدر اْلاجة أبكلها. 

 فالرأي الباطل أنواع: 
فساُده وبطَلنه،   من دين اإلسَلمأحدها: الرأي املخالف للنص، وهذا مما يعلم ِبالضطرار 

 وال حتلُّ الفتيا به وال القضاء، وإن وقع فيه َمنح وقع بنوع أتويٍل وتقليد. 
النوع الثاِن: هو الكَلم يف الدين ِبخلرحص والظن، مع التفريط والتقصري يف معرفة النصوص  

عنه بغري علم، بل  وفهمها واستنباط األحكام منها، فإنَّ َمنح جهلها وقاَس برأيه فيما سئل 
جملرد قدر جامع بني الشَّيئني أْلق أحدمها ِبآلخر، أو جملرد قدٍر فارٍق يراه بينهما، ففرق  

بينهما يف اْلكم، من غري نظر إىل النصوص واآلاثر؛ فقد وقع يف الرأي املذموم الباطل فضلَّ  
 .وأضل

وصفاته وأفعاله ِبملقاييس الباطلة اليت  النوع الثالث: الرأُي املتضمُن تعطيَل أمساَء الربَ  
َميَّة واملُعحَتزلة والَقَدريَّة ومن َضاَهاُهم، حيث استعمل  َهح وضعها أهُل البدع والضَلل من اجلح
أهله قياساَُتَم الفاسدة وآراَءهم الباطلة وُشبَـَهَهم الداحضة يف َردَ  النصوص الصحيحة 

وجدوا السبيل إىل تكذيب رواُتا وختطئتهم،   الصرَية، فردوا أَلجلها ألفاظ النصوص اليت 
إىل َردَ  ألفاظها سبيًَل، فقابلوا النوع األول ِبلتكذيب، والنوع  ومعاِن النصوص اليت مل ُيدوا

 . الثاِن ِبلتحريف والتأويل
ت به السنن، وعمَّ به البَلء، وترَبَّ عليه   النوع الرابع: الرأي الذي ُأحدثت به البدع، وُغريَ 

 وَهرََم فيه الكبري.  الصغري،
فهذه األنواع األربعة من الرأي الذي اتفق سلف األمَّة وأئمتها على ذمَ ه وإخراجه من 

 الدين. 
النوع اخلامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد الرب عن مجهور أهل العلم أن الرأي املذموم يف هذه  

 أنه -رضي اّلِلَّ عنهم  -وعن أصحابه والتابعني  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-اآلاثر عن النيب 
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شرائع الدين ِبالستحسان والظُّنون، واالشتغال حبفظ املعحَضَلت  القول يف أحكام
واألغلوطات، وَردَ  الفروع والنوازل بعضها على بعٍض قياًسا، دون ردها على أصوهلا والنظر  

أن تقع،  يف عللها واعتبارها، فاستـُعحَمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفـُر َعت وُشققت قبل  
وُتك لَ م فيها قبل أن تكون ِبلرأي املضارع للظن، قالوا: ويف االشتغال هبذا واالستغراق فيه  
تعطيل السنن، والبعث على جهلها، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها، ومن 

 .1ما ذهبوا إليه من ذلك أبشياء ومعانيه، واحتجوا على صحة كتاب اّلِلَّ عز وجل
 

 فصل يف الرأي احملمود  
 :وهو أنواع 

أفقه األمة، وأبـَرَ  األمة قلوًِب، وأعمقهم علًما، وأقلهم تكلًَّفا، وأصحهم  النوع األول: رأي  
أذهااًن، الذين شاهدوا التنزيل، وَعَرفوا   ُقُصوًدا، وأكملهم َفطحرة، وأَتهم إدراًكا، وأصفاهم

آرائهم وعلومهم وقصودهم إىل ما جاء به الرسول  التأويل، وَفَهُموا مقاصد الرسول؛ فنسبة 
كنسبتهم إىل صحبته؛ والفرق بينهم وبني من بعدهم يف ذلك    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -

رهم.  رهم إىل َقدح  كالفرق بينهم وبينهم يف الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إىل رأيهم كنسبة َقدح
لداللة منها، ويقررها ويوضح الرأي الذي يفسر النصوص، ويبني  وجه ا: النوع الثاِن

حماسنها، وُيسهَ ل طريق االستنباط منها، كما قال َعبحَدان: مسعت عبد اّلِلَّ بن املبارك يقول:  
 "ليكن الذي تعتمد عليه األثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك اْلديث" . 

 وهذا هو الفهم الذي خيتص اّلِلَّ سبحانه به من يشاء من عباده.
، وتـََلقاه خَلُفهم عن سلفهم، فإن  ما تواطئوا  الرأي الذي تواطأت عليه األمة: الثالثالنوع 

- عليه من الرأي ال يكون إال صواًِب، كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤاي، وقد قال النيب 
ألصحابه وقد تعددت منهم رؤاي ليلة القدر يف السبع األواخر من   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم
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أرى رؤايكم قد تواطأت يف السبع األواخر فمن كان منكم متحريها، فلحيتحرَّها يف  رمضان: "
فاألمة معصومة  تواطَؤ رؤاي املؤمنني؛   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -"، فاعترب   1السبع األواخر 

فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤايها ورأيها، وهلذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون  
ه، وال ينفرد به واحد، وقد مدح اّلِلَّ سبحانه املؤمنني بكون أمرهم شورى  شورى بني أهل

ليس عنده   -رضي اّلِلَّ عنه-بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت أبمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ُث جعلها   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فيها نصٌّ اّلِلَّ وال عن رسوله مَجََع هلا أصحاب رسول اّلِلَّ  

 شورى بينهم. 
أن يكون بعد طلب َعلحم الواقعة من القرآن، فإن مل ُيدها يف القرآن ففي : النوع الرابع 

السنة، فإن مل ُيدها يف السنة فبما قضى به اخللفاُء الرَّاشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن  
  ، فإن مل ُيده اجتهد رأيه ونظر إىل-رضي اّلِلَّ عنهم-مل ُيده، ففيما قاله واحد من الصحابة 
وأقضية أصحابه، فهذا هو   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-أقرب ذلك من كتاب اّلِلَّ وسنة رسوله 

 .2الرأي الذي َسوََّغه الصحابة واستعملوه، وأقروا بعضهم بعًضا عليه 
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 القياس احملمود واملذموم 
َكاَم قال اخلطيب البغدادي:  َ: َضرحٌب َمنحُه يف التـَّوحَحيَد , َوَضرحٌب يف َأحح الحَقَياُس َعَلى َضرحَبنيح

ُتَدلَّ َبَه   َ: َضرحٌب ُهَو الحَقَياُس الصََّحيُح َوُهَو: َما اسح الشَّرَيَعَة: فَالحَقَياُس يف التـَّوحَحيَد َعَلى َضرحَبنيح
ميَاَن َِبلحَغيحَب , َوالحُكُتَب , َوَتصحَديَق الرُُّسَل , فـََهَذا  َعَلى َمعحرََفَة الصَّاَنَع تـََعاىَل َوتـَوحَحيدَ  َه , َواإلحَ

ُموٌم ََترَُكُه َوالضَّرحُب الثَّاِن َمَن الحَقَياَس  يف التـَّوحَحيَد: ُهَو الحَقَياُس  َقَياٌس حَمحُموٌد فَاَعُلُه , َمذح
َبيَه َصَفاتَهَ  َلحَق , َوَتشح َاَلَق َِبخلح َبيَه اخلح َاَد , حَنحُو َتشح ُموُم الََّذي يـَُؤدَ ي َإىَل الحَبدََع َواإلحَْلح  َبَصَفاَت الحَمذح

َسَه , َوَوصَ  ُ تـََعاىَل لَنَـفح ُلوَقنَي , َوَدفحَع قَاَيَسَه َما أَثـحَبَت اّلِلَّ َفتحُه َبَه ُرُسُلُه ممَّا يـَنحَفيَه الحَقَياُس  الحَمخح
 َ َهنيح َكاَم الشَّرَيَعَة فـَُهَو َعَلى َوجح َصحَل َوُهَو الحُمتَـَعلَ ُق أبََحح أَيحًضا:   َبَفعحَلَه َوَأمَّا الضَّرحُب الثَّاِن َمَن األح

َء َعَلى َنَظريََه َوَشَبيَهَه , َفَذَلَك حَمح  َخُر: َقَياُسُه َأَحُدمُهَا: َقَياُس الشَّيح َعَلى َغريحَ َنَظريََه  ُموٌد َواآلح
ُمومٌ   .َوَشَبيَهَه , َفَذَلَك َمذح

: »اَل يـَُقاُس َأصحٌل َعَلى َأصحٍل , َواَل يـَُقاُس َعَلى َخاصٍ  , َواَل يـَُقاُل أَلَصحٍل ملَ؟ قَاَل الشَّاَفَعيُّ 
َا يـَُقاُل لَلحَفرحَع ملَ؟ , فََإذَ  ووََكيحَف؟« ُجَُّة«»َإمنَّ َصحَل َصحَّ َوقَاَمتح َبَه اْلح  ا َصحَّ َقَياُسُه َعَلى األح

: َواَل يـَُقاُس َأصحٌل َعَلى َأصحٍل , َمثَاُل َأنَّ فـَرحَض الزََّكاَة   قال اخلطيب البغدادي: ُل الشَّاَفَعيَ  َوقـَوح
ُلَغ َأرحبـًَعا  َها َشاٌة َإىَل َأنح تـَبـح َبَل يف ُكلَ  مَخحٍس َمنـح رَيَن يف اإلحَ رَيَن , فََإَذا بـََلَغتح مَخحًسا َوَعشح َوَعشح

ُلَغ مَخحًسا َوَثََلَثنَي , فََإنح ملَح َتُكنح َفيَها بَنحُت خَمَاٍض فَابحُن لَُبوٍن ذَ  َكٌر ,  َفَفيَها بَنحُت خَمَاٍض َإىَل َأنح تـَبـح
 َوَأرحبََعنَي , فََإَذا بـََلَغتح َستًّا َوَأرحبََعنَي َفَفيَها  َوَإَذا بـََلَغتح َستًّا َوَثََلَثنَي َفَفيَها بَنحُت لَُبوٍن َإىَل مَخحسٍ 

َن ,  َحقٌَّة , َوفـَرحُض زََكاَة الحبَـَقَر ِبَََلَف َذَلَك فََإنَّ النَ َصاَب الََّذي جتََُب َفيَه الزََّكاُة بَبـُُلوَغَه َثََلثُو 
َها , َواَل َشيح  ُلَغ َأرحبََعنَي , فََإَذا  فََإَذا بـََلَغتحُه َوَجَب َفيَها تََبيٌع َمنـح َء َفيَما زَاَد َعَلى َذَلَك َحىتَّ تـَبـح

َها تََبيٌع َويف  َساَب أََبًدا يف ُكلَ  َثََلَثنَي َمنـح َها , َوَعَلى َهَذا اْلَح ُكلَ     بـََلَغتح َأرحبََعنَي َفَفيَها ُمَسنٌَّة َمنـح
َبُل َعَلى الح  َسَه َأرحبََعنَي ُمَسنٌَّة , َفََل يـَُقاُس اإلحَ ُهَما َأصحٌل بَنَـفح  . بَـَقَر , أَلَنَّ ُكلَّ َواَحٍد َمنـح

: َواَل يـَُقاُس َعَلى َخاصٍ  َمثَالُهُ  ُل الشَّاَفَعيَ  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى  :  َوقـَوح
َبَل َوالحَغَنَم , َفَمنَ  َتاَعَها بـَعحَد َذَلَك فـَُهَو ِبَريحَ النََّظَريحَن بـَعحَد َأنح   هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: " اَل ُتَصرُّوا اإلحَ ابـح
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َبَل َأَو   1ََيحَلبـَُها: َإنح َرَضيَـَها َأمحَسَكَها , َوَإنح َسَخَطَها َردََّها َوَصاًعا َمنح ََتحرٍ  " الحُمَصرَّاُة َمَن اإلحَ
َع لَبَـنـَُها يف َخلحَفَها   َتاٌع لََناَقٍة َأوح َشاٍة  الحَغَنَم: َهَي الَّيَت َقدح مجَُ َتاَعَها , فـَُهَو ُمبـح َأوح َضرحَعَها , َفَمَن ابـح

َلَة الَّيَت َإَذا َشاَء َقطََعَها وََكَذَلَك اللَّنَبُ َإذَ  َُها َكالثََّمَرَة يف النَّخح ا َشاَء  َفيَها َلنَبٌ ظَاَهٌر , َوُهَو َغريح
َبَعيحَب التَّصحرَيََة , َردََّها َوَردَّ َمَعَها َصاًعا َمنح ََتحٍر َكثـَُر اللَّنَبُ َأوح َقلَّ   َحَلَبُه , فََإَذا َأرَاَد َردَّ الحُمَصرَّاةَ 

ثـََر َمنح َقيَمَتَه َأوح َأَقلَّ َوالحَعلحُم حمَُيٌط أبََنَّ أَلحَباَن  َبَل  , َوَسَواٌء َكاَن الصَّاُع َقيَمَة اللَّنَبَ َأوح َأكح اإلحَ
 الحَمَقاَديَر َوالحَقَيَم فـََلمح َيُكنح َفيَها َغريحُ الصَّاَع , لََنصَ  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َوالحَغَنَم خُمحَتَلَفةُ 

َصحُل َخاصٌّ , َفََل يـَُقاُس َعَليحهَ   .َوَسلََّم َعَليحَه , َوَهَذا األح
دُّ َصاًعا َمنح ََتحٍر َواَل يـَُردُّ ََثََن اللَّنَبَ؟  قَاَل الشَّاَفَعيُّ , " َحاَكًيا َعمَّنح َسأََلُه , فـََقاَل: َكيحَف يـَرُ 

ُبُت َهَذا َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم؟ قَاَل: نـََعمح , قـُلحُت: َما ثـََبَت َعنحُه فـََليحَس   قـُلحُت: أَيـَثـح
ُل َغريحََك َفيَه: ملَ؟ وََكيح  ُلَك َوقـَوح َليُم , َوقـَوح َا َيُكوُن أَلَقَاَويَل  َفيَه َإالَّ التَّسح َف؟ َخطَأٌ , وََكيحَف َإمنَّ

زَمَ  َل الَلَّ ُبوٌع , َوَلوح َجاَز يف الحَقوح هُلُمح تـََبٌع اَل َمتـح َدَميَ نَي الََّذيَن قـَوح َكيحَف َحىتَّ َُيحَمَل َعَلى َقَياٍس    اآلح
َتَهي َإلَيـح  َل َغايٌَة يـَنـح َها َسَقَط  َأوح َفطحَرَة َعقحٍل , ملَح َيُكنح لَلحَقوح َتَهي َإلَيـح َها , َوَإَذا ملَح َيُكنح َلُه َغايٌَة يـَنـح

َ: َأَحُدمُهَا: التـََّعبُُّد يف الشَّيح  َء َبَعيحَنَه اَل  الحَقَياُس " قـُلحُت: التـََّعبُُّد َمَن اّلِلََّ تـََعاىَل َلَعَباَدَه َعَلى َمعحنَـَينيح
النـَّوحَع ملَح َُيُزح َأنح يـَُقاَس َعَليحَه َوالحَمعحىَن الثَّاِن: التـََّعبُُّد َلَعَلٍل   َلَعلٍَّة َمعحُقوَلٍة , َفَما َكاَن َمنح َهَذا

َها َما حَ  ُ تـََعاىَل َأعحََلًما لَلحُفَقَهاَء , فـََردُّوا َإلَيـح ُُصوُل الَّيَت َجَعَلَها اّلِلَّ َدَث َمنح َمقحُرونٍَة َبَه , َوَهَي األح
ُُصوَل ,  َأمحَر َديَنَهمح , ممَّا لَيح  َثيَل َعنحَد ُتَساَوي الحَعَلَل َمَن الحُفُروَع َِبألح َبيَه َوالتَّمح َس َفيَه َنصٌّ َِبلتَّشح

َصحُل   يَع الحَمَعاِن , َوَلوح َكاَن َذَلَك َواَجًبا َلَكاَن األح َصحَل يف مجََ َولَيحَس ُيََُب َأنح ُيَشاَرَك الحَفرحُع األح
َء أبََقـحَرَب  ُهَو الحَفرحُع , َوَلمَّا َكانَ  َبيُه الشَّيح َا الحَقَياُس َتشح ََه , َوَإمنَّ ٍء َعَلى َغريح  يـَتَـَهيَّأُ َقَياُس َشيح

ُُصوَل َبَه َشبَـًها , َأاَل تـََرى َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل َحَكَم يف الصَّيحَد َِبلحَمثحَل يف النـَّعحَم , َوَحَكُموا يف  األح
َياَء  النـََّعاَمَة َِبلحَبَدنََة , َوإَ  َشح َمحثَاَل يف األح ُم َِبلحَقَيَم َواألح ُكح َا يـَتََّفَقاَن يف بـَعحَض الحَمَعاِن , وََكَذَلَك اْلح منَّ
ُ َأعحَلمُ  َلَفَة َواّلِلَّ  .2الحُمتـح
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َعاَن: قال ابن تيمية: و   َوالحَقَياُس الصََّحيُح نـَوح
َصحَل إالَّ فـَرحٌق َغريحُ ُمَؤث ٍَر يف الشَّرحَع َكَما ثـََبَت }َعنح َأَحُدمُهَا: َأنح يـَعحَلَم أَنَُّه اَل فَاَرَق  َ الحَفرحَع َواألح َبنيح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم يف الصحيح أَنَُّه ُسَئَل َعنح فَأحرٍَة َوقـََعتح يف مَسحٍن فـََقاَل: أَلحُقوَها  َوَما النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
هَلَا وَُكُلوا مَسحَنُكمح{ وَ  َم لَيحَس خُمحَتصًّا بََتلحَك الحَفأحرََة َحوح ُكح َلُموَن َعَلى َأنَّ َهَذا اْلح َقدح َأمجحََع الحُمسح

َدحَهاَن َكا ٍن َمنح األح َن؛ فََلَهَذا قَاَل مَجَاَهرُي الحُعَلَماَء: إنَُّه َأيُّ َْنَاَسٍة َوقـََعتح يف ُدهح لحَفأحرََة  َوَذَلَك السَّمح
ُم تَلحَك الحَفأحرََة الَّيَت َوقـََعتح يف  الَّيَت تـََقُع يف الزَّ  ُمَها ُحكح َن َفُحكح رَ  الََّذي يـََقُع يف السَّمح يحَت وََكاهلَح

َن. َوَمنح قَاَل َمنح  َم اَل َيُكوُن إالَّ يف فَأحرٍَة َوقـََعتح يف مَسحٍن فـََقدح  السَّمح ُكح َل الظَّاَهَر: إنَّ َهَذا اْلح َأهح
طََأ؛ فََإنَّ النَّ  َها  َأخح تـُفحيَتَ َعنـح َم بََتلحَك الصُّورََة َلَكنح َلمَّا ُاسح ُكح ُ َعَليحَه َوَسلََّم ملَح خَيُصَّ اْلح يبَّ َصلَّى اّلِلَّ

َتاُء إَذا َوَقَع َعنح َقَضيٍَّة ُمَعيـََّنٍة َأوح نـَوحٍع فََأَجاَب الحُمفحيَت َعنح َذَلَك َخصَُّه  َتفح نََه َأفحىَت َفيَها َوااَلسح َلَكوح
َرَة َوَعَليحَه ُجبَّ سُ  َرَم َِبلحُعمح َم. َوَمثحُل َهَذا أَنَُّه ُسَئَل َعنح رَُجٍل َأحح ُكح َتَصاَصَه َِبْلح ٌة َئَل َعنحُه؛ اَل اَلخح

َرَتك َما ُكنحت   َُلوَق َواصحَنعح يف ُعمح ُبََّة َواغحَسلح َعنحك اخلح َخٌة ِبَُلوٍق فـََقاَل: انحزَعح َعنحك اجلح ُمَضمَ 
َنُع يف  َاَع.َتصح ُم َكَذَلَك َِبإلحَمجح ُكح ُبََّة َوَلوح َكاَن َعَليحَه َقَميٌص َأوح حَنحُوُه َكاَن اْلح   َحجَ ك فََأَجابَُه َعنح اجلح

 َوالنـَّوحُع الثَّاِن َمنح الحَقَياَس: 
ٍم َلَمعحىًن َمنح الحَمَعاِن َوَيُكوُن َذَلَك الحَمعحىَن َموحُجوًدا يف  ََه فََإَذا قَاَم َدلَيٌل  َأنح يـَُنصَّ َعَلى ُحكح  َغريح

نَـُهمَ  َصحَل َوالحَفرحَع ُسوَ َي بـَيـح َ األح رَتََك َبنيح َم ُمتَـَعلَ ٌق َِبلحَمعحىَن الحُمشح ُكح ََدلََّة َعَلى َأنَّ اْلح ا وََكاَن  َمنح األح
َعاَن َكاَن الصََّحابَُة َوالتَّاَبُعوَن هلَُ  َساٍن يستعملوهنم اَومُهَا  َهَذا َقَياًسا َصَحيًحا. فـََهَذاَن النـَّوح مح ِبََحح

اَلَل َبَكََلَم الشَّارََع يـَتَـَوقَُّف َعَلى َأنح يـُعحَرَف ثـُُبوُت   َتدح َم ُمَراَد الشَّارََع؛ فََإنَّ ااَلسح َمنح َِبَب فـَهح
َنا ُمَراَدُه: فََإنَّ  ٌم لَلحَمعحىَن  اللَّفحَظ َعنحُه َوَعَلى َأنح يـُعحَرَف ُمَراُدُه َِبللَّفحَظ َوَإَذا َعَرفـح َنا أَنَُّه ُحكح َعَلمح

رَتََك اَل َلَمعحىًن خَيُصُّ  َنا أَنَُّه   الحُمشح رَتَُك َوَإنح َعَلمح َم َحيحُث ُوَجَد الحَمعحىَن الحُمشح ُكح َنا اْلح بَـتـح َصحَل أَثـح األح
َم مبَوحرََد النَّصَ  َمنَـعحَنا الحَقَياَس َكَما َأانَّ َعَلمح  ُكح جَّ ُخصَّ َبَه الحَكعحَبُة َوَأنَّ  َقَصَد خَتحَصيَص اْلح َنا َأنَّ اْلَح

َباَل ُخصَّ َبَه َجَهُة الحَكعحَبَة َوَأنَّ الحَمفحُروَض مَ  َتقح ُر رََمَضاَن َوَأنَّ ااَلسح نح الصَ َياَم الحَفرحَض ُخصَّ َبَه َشهح
َس َوحَنحُو َذَلَك فََإنَُّه مَيحَتَنُع ُهَنا   َمح َُه. َوَإَذا  الصََّلَواَت ُخصَّ َبَه اخلح َأنح نََقيَس َعَلى الحَمنحُصوَص َغريح
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َر رََمَضاَن؛ َأوح َعنيََّ بـَعحَض األحَ  َواَل  َعنيََّ الشَّارَُع َمَكااًن َأوح زََمااًن لَلحَعَباَدَة َكتَـعحَينَي الحَكعحَبَة َوَشهح قـح
َعاَل َكتَـعحَينَي الحَقَراَءَة يف الصَََّلَة َوالرُُّكوَع َوالسُّ  َفـح َاُق  َواألح َبرَي َوأُمَ  الحُقرحآَن فََإْلح ُجوَد َبلح َوتـَعحَينَي التَّكح

ُُرَم َوقَاُلوا:   ُهَر اْلح َشح َقُطوا تـَعحَينَي األح َل الحَيَمَن الََّذيَن َأسح َبُه َحاَل َأهح َغريحَ الحَمنحُصوَص َبَه ُيشح
ُهٍر َمنح السََّنَة فـََقاَل تـََعاىَل:  َر ُيَضلُّ َبَه الََّذيَن  الحَمقحُصوُد َأرحبـََعُة َأشح َا النََّسيُء َزاَيَدٌة يف الحُكفح }إمنَّ

ُ فـَُيَحلُّوا َما َحرََّم اّلِلَُّ  َة َما َحرََّم اّلِلَّ . َوَقَياُس   1{َكَفُروا َيَُلُّونَُه َعاًما َوَُيَر َُمونَُه َعاًما لَيـَُواَطُئوا َعدَّ
ََراَم َِبلنَّص َ  ََلَل َِبلنَّصَ  َعَلى اْلح َا الحبَـيحُع َمثحُل الرَ َِب َوَأَحلَّ  اْلَح  َمنح َجنحَس َقَياَس الََّذيَن قَاُلوا: }إمنَّ

ُ الحبَـيحَع َوَحرََّم الرَ َِب{  َتَة َِبلحُمذَكَّى َوقَاُلوا:   2اّلِلَّ رََكنَي الََّذيَن قَاُسوا الحَميـح وََكَذَلَك َقَياُس الحُمشح
لََيائََهمح  َأأتَحُكُلوَن َما قـَتَـلحُتمح َواَل أتَحكُ  ُ؟ قَاَل تـََعاىَل: }َوَإنَّ الشََّياَطنَي لَُيوُحوَن إىَل َأوح ُلوَن َما قـََتَل اّلِلَّ

رَُكوَن{ َقحَيَسُة الحَفاَسَدُة.  3لَُيَجاَدُلوُكمح َوَإنح َأطَعحُتُموُهمح إنَُّكمح َلُمشح  فـََهَذَه األح
َقَ وَُكلُّ َقَياٍس َدلَّ النَّصُّ َعَلى  َمنحُصوًصا مبَنحُصوٍص خُيَاَلُف   َفَساَدَه فـَُهَو فَاَسٌد وَُكلُّ َمنح َأْلح

َوحَصاَف الحمُ  َ َبَغريحَ األح َئنيح َ َشيـح َ َأوح فـَرََّق َبنيح َئنيح َ َشيـح َمُه َفَقَياُسُه فَاَسٌد وَُكلُّ َمنح َسوَّى َبنيح عحَترَبََة يف  ُحكح
َم اّلِلََّ َوَرُسوَلَه َفَقَياسُ  ُتُه َوَمنحُه َما يـُعحَلُم َفَساُدُه َوَمنحُه َما ُحكح ُه فَاَسٌد َلَكنح َمنح الحَقَياَس َما يـُعحَلُم َصحَّ

َتَدلَّ َِبلحَقَياَس الحُمَخاَلفَ  لُُه َِبَطٌل َوَمنح اسح ح َأمحُرُه. َفَمنح أَبحَطَل الحَقَياَس ُمطحَلًقا فـََقوح  لَلشَّرحَع ملَح يـَتَـَبنيَّ
لُُه َِبطَ  َتُه فـََقوح َتَدلَّ مبَا اَل يـَعحَلُم َصحَّ َتَه فـََقدح اسح لَيُل َعَلى َصحَّ َتَدلَّ بََقَياٍس ملَح يـَُقمح الدَّ ٌل َوَمنح اسح

َثَرَيَُّة َوالنََّظرَيَّ  َُجُج األح َتَدلَّ َبَرَوايََة رَُجٍل جَمحُهوٍل اَل يـَعحَلُم َعَدالََتُه. فَاْلح َقَسُم مبَنحزََلَة َمنح اسح إىَل: َما  ُة تـَنـح
لَيُل َعَلى َأَحَدمَهَا. َولَ  ُقوٌف َحىتَّ يـَُقوَم الدَّ ُتُه َوَإىَل َما يـُعحَلُم َفَساُدُه َوَإىَل َما ُهَو َموح فحُظ  يـُعحَلُم َصحَّ

 ظَاَهَرٌة َوَهَذا ُهَو النَّصَ  يـَُراُد َبَه ََترًَة أَلحَفاَظ الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َسَواٌء َكاَن اللَّفحُظ َداَللَُتُه َقطحَعيٌَّة َأوح 
َعاَل الحُمَكلََّفنَي. َويـَُراُد َِبلنَّصَ  َما َداَل  َكاَم َأفـح َل َمنح قَاَل: النُُّصوُص تـَتَـَناَوُل َأحح لَُتُه  الحُمَراُد َمنح قـَوح

َلَه }تَلحَك َعَشَرٌة َكاَمَلٌة{ ُ الََّذي أَ  4َقطحَعيٌَّة اَل حَتحَتَمُل النََّقيَض َكَقوح َقَ  و }اّلِلَّ نـحَزَل الحَكَتاَب َِبْلح
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َل؛ فََإنَُّه   1َوالحَميَزاَن{ ُل. َوالحَقَياُس الصََّحيُح َمنح َِبَب الحَعدح فَالحَكَتاُب ُهَو النَّصُّ َوالحَميَزاُن ُهَو الحَعدح
َ َوَداَلَلُة الحَقَياسَ  َتَلَفنيح َ الحُمخح َ َوتـَفحرَيٌق َبنيح َ الحُمَتَماثََلنيح َويٌَة َبنيح الصََّحيَح تـَُواَفُق َداَلَلَة النَّصَ    َتسح

َفُكلُّ َقَياٍس َخاَلَف َداَلَلَة النَّصَ  فـَُهَو َقَياٌس فَاَسٌد َواَل يُوَجُد َنصٌّ خُيَاَلُف َقَياًسا َصَحيًحا َكَما اَل 
ُقوَل الصََّحيَح.   يُوَجُد َمعحُقوٌل َصرَيٌح خُيَاَلُف الحَمنـح

َكاَم َِبلنُُّصوَص َوَمنح َكاَن  َحح َتَدلَّ َعَلى َغاَلَب األح ََدلََّة الشَّرحَعيََّة َأمحَكَنُه َأنح َيسح ًرا يف األح ُمتَـَبحَ 
َقحَيَسةَ   .2َوَِبألح
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 االحتجاج لصحيح القياس
تـُُلوا  ُ ُسبحَحانَُه: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اَل تـَقح ًدا قَاَل اّلِلَّ الصَّيحَد َوأَنـحُتمح ُحُرٌم َوَمنح قـَتَـَلُه َمنحُكمح ُمتَـَعمَ 

ُتوَل َمَن  1َفَجَزاٌء َمثحُل َما قـََتَل َمَن النـََّعَم{ ََزاَء َمَن النـََّعَم يف الحَمقح ُ تـََعاىَل َعَلى ُوُجوَب اجلح فـََنصَّ اّلِلَّ
َتَهاَد  الحمُ الصَّيحَد , َوملَح يـَُنصَّ َعَلى َما يـُعحَترَبُ َمَن  َماثـََلَة , َفَكاَن َما َنصَّ َعَليحَه أَنَُّه َمَن النـََّعَم اَل اجح

َتَهاَد وَ  َه الََّذي َبَه يـُعحَلُم مُمَاثـََلُتُه َفيَه , اَل َطرَيَق َلُه َغريحُ ااَلجح ااَلعحَتَباَر  َفيَه , وََكاَن الحَمرحَجُع يف الحَوجح
َدَة الحَفاَسَق , ملَح يـَُنصَّ َعَلى َما تـُعحَترَبُ َبَه َعَدالَُتُه , َولَيحَس َأَحٌد َمَن  وََكَذَلَك َلمَّا َأَمَر َبَردَ  َشَها

ٍء َمَن الطَّاَعاَت , َواَل يـَعحَتَصُم َأَحٌد َمنح َأنح مُيحَتَحَن بَبَـعحَض  َياَن َبَشيح تـح َفكُّ َمَن اإلحَ َلَمنَي يـَنـح الحُمسح
َواَلَه َوتـَرحَجيَح بـَعحَضَها  الحَمَعاَصي فـََلمح َيُكنح َلَمعحرَفََتنَ  َل َمَن الحَفاَسَق َطرَيٌق َغريحُ ُمَوازَنََة َأحح ا الحَعدح

َعَلى بـَعحٍض , فََإنح رَُجَحتح َمَعاَصيَه َصاَر َبَذَلَك فَاَسًقا , َوَإنح رَُجَحتح طَاَعاتُُه َصاَر َبَذَلَك 
ُل اّلِلََّ تـَعَ  اًل َويف َمعحىَن َما ذََكرحاَنُه قـَوح َم الحَقَياَمَة َفََل ُتظحَلُم  َعدح َط لَيَـوح اىَل: }َوَنَضُع الحَمَوازَيَن الحَقسح

َنا هَبَا وََكَفى بََنا َحاَسَبنَي{ ًئا َوَإنح َكاَن َمثـحَقاَل َحبٍَّة َمنح َخرحَدٍل أَتـَيـح لُُه تـََعاىَل: }َفَمنح   2نـَفحٌس َشيـح َوقـَوح
َلُحوَن , َوَمنح َخفَّتح َمَوازَيُنُه فَُأولََئَك الََّذيَن َخَسُروا أَنـحُفَسُهمح يف  ثـَُقَلتح َمَوازَيُنُه فَُأولََئَك ُهُم الحُمفح 

َرحَجَح َمَن الطَّاَعاَت َأَو الحَمَعاَصي , َفَكَذَلَك َمعحرََفُة الحَعَداَلَة  3َجَهنََّم َخاَلُدوَن{ َم َلألح ُكح َفَجَعَل اْلح
قَ   .َوالحَفسح

  ُ ٍء{َوقَاَل اّلِلَّ َيااًن َلُكلَ  َشيح نحَساُن َأنح  4تـََعاىَل: }َونـَزَّلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب تَبـح , َوقَاَل: }َأََيحَسُب اإلحَ
ََك ُسًدى{ ُت َعَليحُكمح نَعحَميَت َوَرَضيُت َلُكُم  5ُيرتح َمح َملحُت َلُكمح َديَنُكمح َوَأَتح َم َأكح , َوقَاَل: }الحيَـوح
ََلَم َديًنا{ لُُه: }َما  , فَ 6اإلحَسح ُ َبَكَماَل َديَنَه َأنح َيُكوَن اَنَقًصا وََكَذَلَك قـَوح رَبَ اّلِلَّ ََل َُيُوُز بـَعحَد َأنح َأخح
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ٍء{ َمَه , َوالحُوُقوُف  1فـَرَّطحَنا يف الحَكَتاَب َمنح َشيح , َواَل َُيُوُز َأنح َيُكوَن بـَعحَدُه َما اَل يُوَقُف َعَلى ُحكح
َم َِباَلسح  ُكح َراَج اَل اَثَلَث هَلَُما , فََإَذا َبَطَل َأنح َيُكوَن يف الحَكَتاَب بـََياُن ُكلَ   َعَلى اْلح َتخح َم َأوح َِباَلسح

ٍء{  َيااًن َلُكلَ  َشيح لُُه: }تَبـح َه ُعَلَم أَنَُّه َأرَاَد بـََيانَُه بَبَـَياَن َمعحَناُه , َوقـَوح ٍء َِبمسَح ََواَمَر   2َشيح َأرَاَد بََه األح
َاَجُة اَل أَنَُّه َأرَ َوالنـََّواهَ  ُمََّة َإلَيحَه اْلح َِبَحَة , َوَما َكاَن َمنح َطرَيَق الشَّرحَع ممَّا َِبألح َظحَر َواإلحَ اَد  َي , َواْلح

رًا فـَُعَلَم أَنَُّه َأرَاَد َذَلَك َمنح جَ َذَلَك َعَلى اإلحَطحََلَق , َإذح َكاَن بـََياُن َذَلَك  َم ُمتَـَعذَ  َهَة  َمنح َجَهَة ااَلسح
ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل{  ُ تـََعاىَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح َبيَه , َوقَاَل اّلِلَّ   3التَّشح
 . َعنح جُمَاَهٍد , }فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل{ قَاَل: »َإىَل َكَتاَب اّلِلََّ َوُسنََّة نََبيَ َه« 

 تـََعاىَل َِبلرَّدَ  َإىَل َكَتاَبَه َوُسنََّة نََبيَ َه َعنحَد التـََّنازَُع َمنح َأَحَد َثََلَث َمَعاٍن: َإمَّا َأنح  لَيحَس خَيحُلو َأمحُر اّلِلََّ 
ُ َعَليحَه يف َكَتاَبَه َوَرُسولُُه يف ُسنََّتَه اَل َإىَل   َذَلَك ,   َغريحَ َيُكوَن َأمحًرا َبَردَ  الحُمتَـَنازََع َفيَه َإىَل َما َنصَّ اّلِلَّ

َم َفيَه َنصًّا , فـََهَذا اَل مَ  ُكح ُ َوَرُسولُُه اْلح َتََلٍف يـََقُع َفيَما َقدح تـََوىلَّ اّلِلَّ عحىَن َلُه  فََأيُّ ُمَنازََعٍة َوَأيُّ اخح
 َُيُوُز َأوح َيُكوَن  َأنَّ َذَلَك اَل  َأوح َيُكوَن َأمحًرا َبَردَ َه َإىَل َما لَيحَس َلُه بََنَظرٍي َواَل َشَبيٍه , َواَل َخََلفَ 

َتَدلُّ حبُ  ُم َفيَه َنصًّا فـَُيسح ُكح ُ َوَرُسولُُه اْلح َمَه َعَلى  َأمحًرا َبَردَ َه َإىَل َجنحَسَه َوَنَظريََه ممَّا َقدح تـََوىلَّ اّلِلَّ كح
َ األحَ  َمنيح َه لَلرَّدَ  َإىَل َغريحَ َهَذا الحَمعحىَن َلَفَساَد الحَقسح َمَه , َواَل َوجح َ , َوَأنح اَل رَاَبَع َلَما ذََكرحاَنُه  ُحكح وََّلنيح

 : َوَيُدلُّ َعَلى َذَلَك أَيحًضا َمنح َجَهَة السُّنََّة 
ُت فـََقبـَّلحُت َوَأاَن َصائٌَم , َفَجئحُت   َطَّاَب , قَاَل: َهَششح َعنح َجاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ , َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح
َم َأمحًرا َعَظيًما قَاَل: »َوَما ُهَو؟«  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَُقلحُت: َلَقدح َصنَـعحُت الحيَـوح

لحُت َوَأاَن َصائٌَم , فـََقاَل: »َأرَأَيحَت َلوح َمضحَمضحَت َمَن الحَماَء؟« فـَُقلحُت: َإًذا اَل َيُضرُِّن ,  قَاَل: قـَبـَّ 
قَاَل: َفَفيَم   –َوقَاَل أَبُو النَّضحَر  -فـَُقلحُت: اَل أبَحَس َبَه قَاَل: َفَفَم ,  –َوقَاَل ُموَسى بحُن َداُوَد   -

َم ,   , َأيح اَل أبَحَس هَبَا َقدح  َلَة حُمَرََّمٌة يف الصَّوح تـََبنيََّ يف َهَذا اخلحَرَبَ , َأنَّ ُعَمَر ملَح َيُكنح َيُشكُّ َأنَّ الحُقبـح
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أَلُُه َأَذَلكَ  َها , َوملَح أيَحَت َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َيسح تَـعحَظَم َفعحَلُه َإايَّ ُمَباٌح َأمح   َوَلَذَلَك اسح
َلَة َنصُّ َكَتاحَمحظُ  أَلُُه َعمَّا ُيََُب َعَليحَه َمنح َفعحَلَه , َوملَح َيُكنح تـََقدََّم يف الحُقبـح َا َجاَء َيسح ٍب َواَل  وٌر , َوَإمنَّ

ُظورَ  َتَهاًدا , أبََنح َجَعَلَها يف َمعحىَن الحَوطحَئ الحَمحح  يف  ُسنٍَّة , فـََلمح َيُكنح حَتحَرميَُها َعنحَد ُعَمَر َإالَّ اجح
َدى  َماَع الحَتَذاٌذ هَبَا , فـََلمَّا َكاَنتح َإحح َلَة الحَتَذاٌذ َِبلحَمرحَأَة َكَما َأنَّ اجلَح َ  الصَ َياَم , أَلَنَّ الحُقبـح اللَّذََّتنيح

َها ,   َم الحَمنحُصوَص َعَليـح َة الثَّانََيَة ُحكح َم اللَّذَّ َم َجَعَل ُعَمُر ُحكح فـََعرََّفُه النَّيبُّ  حُمَرََّمٌة َنصًّا يف الصَّوح
بَ  َلَة ُمَباَحٌة َوَأوحَضَح َلُه الحَمعحىَن بََتشح َتَهاَدَه , َوَأنَّ الحُقبـح يَهَه  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َغَلطَُه يف اجح

َه َوالحَمضحَمَضُة َِبلحَمضحَمَضَة أَلَنَّ ُشرحَب الصَّائََم الحَماَء َحَراٌم َوُهَو ُوُصوُل الحَماَء َإىَل َِبَطَن َبَدنَ 
َماُع  ُمَباَحٌة , أَلَنَّ َذَلَك ظَاَهُر الحُبَدَن , فـََلمح َيُكنح ظَاَهُر الحُبَدَن َقَياَس َِبَطَنَه , وََكَذَلَك اجلَح

ٍة , فـََليحَس ُمَباَشَرتُُه هَلَا َبظَ  َا ُهَو ُمَباَشَرُة َبَدنََه لََباَطَن َبَدهَنَا لََلذَّ ُظوُر , َإمنَّ اَهَر بََدهَنَا َقَياُس  الحَمحح
َذَلَك , َكَما ملَح َيُكنح َذَلَك يف ُوُصوَل الحَماَء , َغريحَ َأنَّ َأمحَر الحَمضحَمَضَة َأوحَضُح يف ُمَفارَقََتَه 

ج َ  َماَع يف اْلَح َلَة َواجلَح َ حَتحَرمَي الحُقبـح َلَة , َأاَل تـََرى أَنَُّه َقدح مَجََع َبنيح  َوااَلعحَتَكاَف , َوملَح  لَلشُّرحَب َمَن الحُقبـح
َها َوحَضَح َمنـح َضٍع َمَن الحَمَواَضَع فـََعَرَف ُعَمُر األح َ الشُّرحَب يف َموح َ حَتحَرمَي الحَمضحَمَضَة َوَبنيح ,   َُيحَمعح َبنيح

 .َوُهَو الحَمضحَمَضةُ 
َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإَذا بـََعَث َأَمريًا   َعنح ُسَليحَماَن بحَن بـَُريحَدَة , َعنح أَبَيَه , قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّلِلََّ 

ًا , َلَمنَي َخريح َسَه , َومبَنح َمَعُه َمَن الحُمسح   َعَلى َسرَيٍَّة َأوح َجيحٍش َأوحَصاُه بَتَـقحَوى اّلِلََّ يف َخاصََّة نـَفح
َل َحصحٍن فََأرَ  ََديَث َإىَل َأنح قَاَل: »َوَإَذا َحاَصرحَت َأهح َم اّلِلََّ  َوَساَق اْلح اُدوَك َأنح تـُنحَزهَلُُم َعَلى ُحكح

َمُكمح , ُثَّ  ُ َفيَهمح , َوَلَكنح أَنحزَُلوُهمح َعَلى ُحكح ُروَن َما ََيحُكُم اّلِلَّ ُمح , فََإنَُّكمح اَل َتدح اقحُضوا   َفََل تـُنحزهلح
ُتمح« فـََقدح َأَمَر َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ََمرَي أبََنح يـُنحَزَل الحَعُدوَّ َعَلى  َفيَهمح بـَعحَد َما َشئـح يحَه َوَسلََّم األح

َقيفَ  َتَهاَد , اَل َمنح َجَهَة النَّصَ  َوالتـَّوح َا َيُكوُن َمنح َجَهَة ااَلجح َمَه , َوَعَلَم َأنَّ َذَلَك َإمنَّ  . ُحكح
َنُة َرسُ  : َلمَّا َماَتَت ابـح َنحَصارَيََّة , قَاَلتح وَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل لََنا  َعنح أُمَ  َعَطيََّة األح

ثـََر َمنح َذَلَك , َإنح رَأَيحُتَّ    َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اغحَسلحنَـَها َثََلاًث َأوح مَخحًسا َأوح َأكح
َخَرَة َكاُفورًا َأوح  َعلحَن يف اآلح ٍر , َواجح ًئا َمنح َكاُفوٍر , فََإَذا فـََرغحُتَّ َفآَذنَّيَن«  َذَلَك , مبَاٍء َوَسدح َشيـح
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هُ  َعرحهَنَا َإايَّ ُه , فََأعحطَااَن َحقحَوُه , فـََقاَل: »َأشح ُل الحَميَ َت فـَرحٌض ,  1فـََلمَّا فـََرغحَنا آَذانَّ « قـُلحُت: َوُغسح
َمحَر َفيهَ  َل َورَأحيََه، َوَقد َحَكَم  َوَقدح َجَعَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم األح َتَهاَد َمنح َويلَ الحُغسح  َإىَل اجح

َتَهاَدَهمح يف َوقحَت النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََلمح يـُنحَكرح َذَلَك عَ  َليحَهمح  مَجَاَعٌة َمَن الصََّحابََة َِبجح
ُهمح   . , َواَل َعنََّف َأَحًدا َمنـح

َزاَب:  َعَن ابحَن ُعَمَر ,  و  َحح َم انحَصَرَف َمَن األح قَاَل: اَنَدى َفيَنا َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَوح
َت الحَوقحَت , َفَصلُّوا ُدوَن   َر َإالَّ يف َبيَن قـَُريحظََة« قَاَل: فـََتَخوََّف اَنٌس فـَوح »اَل ُيَصلَ نَيَّ َأَحٌد الظُّهح

َخُروَن: اَل ُنَصلَ ي َإالَّ َحيحُث َأَمَراَن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَإنح  َبيَن قـَُريحظََة , َوقَاَل  اآلح
 َ  " 2فَاَت الحَوقحُت قَاَل: َفَما َعنََّف َواَحًدا َمَن الحَفرَيَقنيح

َتَهاَدَه يف َوقحَت النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َعَليُّ بحُن َأيب طَاَلبٍ    :َومَمَّنح َحَكَم َِبجح
َفَة السَُّواَئيَ  , قَاَل: َلمَّا َكاَن َعَليٌّ َِبلحَيَمَن , َأََتُه َثََلثَُة نـََفٍر ََيحتَـقُّوَن , َأوح ف قَاَل  َعنح َأيب ُجَحيـح

نَـُهمح , َفَجَعَل الحَوَلَد   ُهمح ُهَو ابحيَن , فََأقـحرََع َعَليٌّ بـَيـح خَيحَتَصُموَن يف ُغََلٍم , فـََقاَل ُكلُّ َواَحٍد َمنـح
يََة قَاَل: فـَبَـَلَغ َذَلَك َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحهَ  َ ثـُلَُثَي الدَ  َم ,   َوَسلَّ لَلحَقارََع , َوَجَعَل َعَليحَه لَلرَُّجَلنيح

»َفَضَحَك َحىتَّ َبَدتح نـََواَجُذُه َمنح َقَضاَء َعَلي ٍ 
3» 

َريَ  , قَاَل: َخَرَج رَُجََلَن يف َسَفٍر َفَحَضَرَت الصَََّلُة َولَيحَس َمَعُهَما َماٌء , و  ُدح َعنح َأيب َسَعيٍد اخلح
َخُر   فـَتَـَيمََّما َصَعيًدا طَيَ ًبا َفَصلََّيا , ُثَّ َوَجَدا الحَماَء يف  الحَوقحَت , فََأَعاَد َأَحُدمُهَا الصَََّلَة َوملَح يَُعَد اآلح

: »َأَصبحَت  السُّنََّة , ُثَّ أَتـََيا َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفذََكَرا َذَلَك , فـََقاَل لَلََّذي ملَح يَُعدح
َزأَتحَك َصََلُتَك« َوقَاَل لَلََّذي تـََوضَّأَ  َ« َوَأجح ُر َمرََّتنيح َجح  .4 َوَأَعاَد: »َلَك األح

َم َسعحٍد , فََأرحَسَل َإلَيحَه َرُسوُل اّلِلََّ  وع َل قـَُريحظََة نـََزُلوا َعَلى ُحكح َريَ  , َأنَّ َأهح ُدح نح َأيب َسَعيٍد اخلح
فـََقَعَد َعنحَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ    َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: »ُقوُموا َإىَل َسيَ دَُكمح َأوح َخريحَُكمح«
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َتَل ُمَقاتَلَ  ُكُم َأنح يـُقح َمَك« قَاَل: فََإِن َ َأحح تـُُهمح  َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: »َإنَّ َهُؤاَلَء َقدح نـََزُلوا َعَلى ُحكح
َت مبَا َحَكَم َبَه الحَمَلكُ  « قـُلحُت: َويف َحَديٍث آَخَر , َأنَّ  1َوَيسحيب َذرَارَيُهمح , فـََقاَل: »َلَقدح َحَكمح

َعَة َأرحَقَعةٍ  َق َسبـح َم اّلِلََّ َمنح فـَوح َت َفيَهمح حبُكح  .2النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: َلَقدح َحَكمح
: َدَخَل قَاَئٌف َوَرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ عَ و  َليحَه َوَسلََّم َشاَهٌد ,  َعنح ُعرحَوَة , َعنح َعاَئَشَة , قَاَلتح

َقحَداُم بـَعحُضَها َمنح بـَعحٍض  َوُأَساَمُة بحُن زَيحٍد , َوزَيحُد بحُن َحارَثََة ُمضحَطَجَعاَن , فـََقاَل: " َإنَّ َهَذَه األح
رَبَ َبَه َعاَئَشةَ   . 3َفسََّر َبَذَلَك النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَأعحَجَبُه َوَأخح

َوَد , َفَكاَن فـََرُح النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوُسرُ   ُنُه ُأَساَمُة َأسح ورُُه ,  قـُلحُت: َكاَن زَيحٌد أَبـحَيَض َوابـح
َصحَل , فََأَصاَب يف  ََق الحَفرحَع بََنَظريََه َمَن األح َتَهاَدَه ,  َإذح َشبََّه الحَقاَئُف َقَدَم ُأَساَمَة َبَقَدَم زَيحٍد َوَأْلح اجح

َق َ   . َوالنَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم اَل ُيَسرُّ َإالَّ َِبْلح
َم بـَعحَض أَنحَبَياَء اّلِلََّ ِبَ  رَبَ َعنح ُحكح َتَهادَ َوَقدح ثـََبَت َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه َأخح   اَلجح

: 
َع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  الزَ اَنَد , أَ  َأيب عن ف َع َأَِب ُهَريـحَرَة , أَنَُّه مسََ ثَُه , أَنَُّه , مسََ َعحَرَج , َحدَّ نَّ األح

َدامُهَا ,   ئحُب , َفَذَهَب َِببحَن َإحح َنَما امحَرَأََتَن َمَعُهَما ابـحَنامُهَا َجاَء الذَ  َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: " بـَيـح
: َهَذَه لَ  َا َذَهَب َِببحَنَك , فـََتَحاَكَمَتا  فـََقاَلتح َرى: َإمنَّ ُخح َا َذَهَب َِببحَنَك , َوقَاَلَت األح َصاَحَبَتَها , َإمنَّ

َى , َفَخَرَجَتا َإىَل ُسَليحَماَن   –َعَليحَه السَََّلُم  – َإىَل َداُوَد النَّيبَ  َعَليحَه السَََّلُم , فـََقَضى َبَه لَلحُكربح
رَبَََتُه , فَـ  ُ ُهَو فََأخح َنُكَما , فـََقاَلَت الصُّغحَرى: اَل تـَفحَعلح يـَرحَْحَُك اّلِلَّ نَي َأُشقُُّه بـَيـح َقاَل: َإيـحُتوِن َِبلسَ كَ 

َمَئٍذ , عحُت َِبلسَ كَ نَي َقطُّ َإالَّ يـَوح َوَما   ابـحنـَُها , فـََقَضى َبَه لَلصُّغحَرى " قَاَل أَبُو ُهَريـحَرَة: َواّلِلََّ َإنح مسََ
يَةَ ُكنَّا نَـ     "4ُقوُل َإالَّ الحُمدح
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َتَل , وََكاَن َوَلَدَها  َل َأنح يـُقح َفاقًا َعَلى الطَ فح َى َإشح َا قَاَلَت الصُّغحَرى ُهَو ابحُن الحُكربح قـُلحُت: َإمنَّ
َى: َلوح َكاَن ابـحُنَك ملَح َتَطبح نـَفح  َها الر ََقُة َعَليحَه , فـََقَضى َبَه ُسَليحَماُن هَلَا , َوقَاَل لَلحُكربح ُسَك فََأدحرََكتـح

َتَهاَد , أَلَنَُّه َلوح َبَشق َ   َكاَن َما  َه َوََّف َهَذا اخلحَرَبَ َدلَيٌل َأنَّ َداُوَد َوُسَليحَماَن ملَح ََيحُكَما َإالَّ َمنح َجَهَة ااَلجح
ُن أَيحًضا  َحَكَم َبَه َداُوُد َنصًّا , ملَح َيَسعح ُسَليحَماَن َأنح ََيحُكَم ِبَََلَفَه , َوَلوح َكاَن َما َحَكَم بََه ُسَليحَما

َقَّ يف َواَحٍد , أَلَنَّ ُسَليحَماَن َلوح َوَجَد َمَسا ًغا َنصًّا , ملَح خَيحَف َعَلى َداُوَد َوَفيَه َدلَيٌل أَيحًضا َأنَّ اْلح
َبُه َأنح َيُكوَن الحَمعحىَن الََّذي َذَهَب َإلَيحَه َداوُ  َمُه َلَفَعَل , َوُيشح ُقَض َعَلى َداُوَد ُحكح ُد , َأنَّ  َأنح اَل يـَنـح
َل َذَلَك , َوَذَهَب ُسَليح  َدامُهَا َفضحُل السَ نَ  َقدََّمَها أَلَجح َ َلمَّا َتَساَوََت يف الحَيَد , َوإَلَحح َماُن  الحَمرحأََتنيح

ََديُث َأمجحَعَ  ُ َأعحَلُم َوَهَذا اْلح ُل النـَّقحَل َعَلى   َإىَل َأنَّ َسنـََّها لَيحَس َبَدلَيٍل َعَلى َأنَّ الحَوَلَد هَلَا , َواّلِلَّ َأهح
َمنَي , ُيََُب عَ  َنحَبَياَء الحُمتَـَقدَ  َم األح َل الحَعلحَم َإىَل َأنَّ ُحكح َتَه , َوَذَهَب َخلحٌق َمنح َأهح َنا  ثـُُبوتََه َوَصحَّ َليـح

َا  َتعحَماَلَه , َواإلحَمجح َل َملََّتَنا َقدح َحَصَل َأنَّ  ات ََباُعُه , َإالَّ َأنح أيَحيتَ يف َشرَيَعَتَنا َما مَيحَنُع َمَن اسح ُع َمنح َأهح
رَبَ اّلِلَُّ  َاَع , َوَقدح َأخح َناُه َلإلحَمجح َم اَل َيَصحُّ َأنح َُيحَكَم مبَثحَلَه يف َشرَيَعَتَنا , َفرَتَكح ُكح تـََعاىَل يف   َهَذا اْلح

َرحَث َلمَّا نـََفَشتح  َم َداُوَد َوُسَليحَماَن يف اْلح تَـَلَفا يف   َكَتاَبَه َعنح ُحكح َُما اخح َم , َوَأهنَّ َفيَه َغَنُم الحَقوح
ُُكوَمَة , َوَقصَّتـَُها  يف َذَلَك َشَبيُه الحَقصََّة الحَمذحُكورََة يف َحَديَث َأيب ُهَريـحَرَة , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ  اْلح

َمُهَما كَ  َناُه آنًَفا , َوَأنَّ ُحكح َتَهاَد , ُدوَن النَّصَ   َعَليحَه َوَسلََّم , الََّذي ُسقح اَن َمنح َطرَيَق ااَلجح
ُ َأعحَلمُ  َقيَف َواّلِلَّ  . 1َوالتـَّوح
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 ما روي عن الصحابة والتابعني يف اْلكم ِبالجتهاد 
ٍر َعَن الحَكََلَلَة , فـََقاَل: " َإِن َ َسَأُقوُل َفيَها َعَن الشَّعحيبَ  , قَاَل:  َبَرأحَيي , فََإنح َيُك  ُسَئَل أَبُو َبكح

َلمَّا  َصَواًِب َفَمَن اّلِلََّ , َوَإنح َيُكنح َخطَأً َفَمينَ  َوَمَن الشَّيحطَاَن , ُأرَاُه: َما َخََل الحَوَلَد َوالحَواَلَد " , فَـ 
ًئا قَاَلُه أَبُو َبكح  َتَحي َمَن اّلِلََّ , َأنح َأرُدَّ َشيـح َلَف ُعَمُر قَاَل: َإِن َ أَلَسح ُتخح  ٍر " اسح

تَـَباَن َلَك َمنح َكَتاَب و  َطَّاَب: »َأَن اقحَض , مبَا اسح َعنح ُشَريحٍح الحَقاَضي , قَاَل: قَاَل يل ُعَمُر بحُن اخلح
تَـَباَن َلَك َمنح َقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َه   َعَليح اّلِلََّ , فََإنح ملَح تـَعحَلمح ُكلَّ َكَتاَب اّلِلََّ , فَاقحَض مبَا اسح
َتَديَن  تَـَباَن َلَك َمنح أَئَمََّة الحُمهح , فََإنح ملَح  َوَسلََّم , فََإنح ملَح تـَعحَلمح ُكلَّ َقَضيََّة َرُسوَل اّلِلََّ فَاقحَض مبَا اسح

َل الحَعلحَم َوالصَّ  َتَشرح َأهح َتَهدح رَأحَيَك , َواسح َتَديَن فَاجح  ََلَح«تـَعحَلمح ُكلَّ َما َقَضتح َبَه أَئَمَُّة الحُمهح
  َعَن الشَّعحيبَ  , قَاَل: َكَتَب ُعَمُر َإىَل ُشَريحٍح: »َإَذا َحَضَرَك َأمحٌر اَل بُدَّ َمنحُه فَانحُظرح يف َكَتاَب اّلِلََّ 
فََبَما  فَاقحَض َبَه , فََإنح ملَح َيُكنح , فََبَما َقَضى َبَه الرَُّسوُل َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فََإنح ملَح َيُكنح , 
ََياَر فََإنح َشئحَت َأنح جَتحَتَهَد رَأحيَ  َل , فََإنح ملَح َيُكنح فَأَنحَت َِبخلح َك ,  َقَضى َبَه الصَّاَْلُوَن َوأَئَمَُّة الحَعدح

َي َإالَّ َخريحً  َتَهدح رَأحَيَك , َوَإنح َشئحَت َأنح تـَُؤاَمَرِنَ فَآَمرحِن , َواَل َأَرى ُمَؤاَمَرَتَك َإايَّ ا َلَك ,  فَاجح
 َوالسَََّلُم«

َكاَن أَبُو ُموَسى َقدح َأوحَصى َإىَل َأيب بـُرحَدَة: َأمَّا بـَعحُد: " فََإنَّ الحَقَضاَء َفرَيَضٌة حُمحَكَمٌة , َوُسنٌَّة  و 
َفُع َتَكلٌُّم حبَقٍ  اَل نـََفاَذ َلُه , َ يف  ُمتـَّبَـَعٌة , فَافـحَهمح َإَذا ُأدحيلَ َإلَيحَك , فََإنَُّه اَل يـَنـح َ ااَلثـحَننيح آَس َبنيح
َهَك , َحىتَّ اَل َيطحَمَع َشرَيٌف يف َحيحَفَك َواَل يـَيحَأَس َوَضيٌع   َا قَاَل: َضَعيٌف    -جَمحَلَسَك َوَوجح َوُرمبَّ

َرَك  – َم َفيَما يـَنحَخَلُج يف َصدح َم الحَفهح َلَك , الحَفهح َا قَاَل: يف نـَفحَسَك  –َمنح َعدح َكُل َوُيشح  –َوُرمبَّ
َمحثَاَل , ُثَّ َقَس األحُ  َباَه َواألح َشح ُموَر  َعَليحَك َما ملَح يـَنحَزلح يف الحَكَتاَب َوملَح جَتحَر َبَه ُسنٌَّة , َواعحَرَف األح

َقَ  فَاتََّبعحُه "  بَـَهَها َِبْلح َرهُبَا َإىَل اّلِلََّ , َوَأشح  بـَعحَضَها بَبَـعحٍض َوانحُظرح َأقـح
أَُلونَُه , فـََقاَل: »اَي  َعنح َعبحَد الرَّْححَ و  ُعوٍد َيسح َن بحَن يَزَيَد , قَاَل: َكثـَُر النَّاُس َعَلى َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح

َر َأنح بـََلغَ  َنا ُهَناَك , َوَإنَُّه َقدح ُقدَ  َنا نـَقحَضي َوَلسح َنا زََماٌن َلسح َمحَر  أَيُـَّها النَّاُس َإنَُّه َقدح أََتى َعَليـح َنا َمَن األح
ُتَلَي َمنحُكمح َبَقَضاٍء , فـَلحيَـقحَض مبَا يف َكَتاَب اّلِلََّ , فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ َما   ,  تـََروحَن , َفَمَن ابـح

َء  افـَلحيَـقحَض مبَا َقَضى َبَه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ َواَل يف َقضَ 
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اّلِلََّ  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَلحيَـقحَض مبَا َقَضى َبَه الصَّاَْلُوَن , فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب 
َتهَ  دح رَأحيَُه  , َواَل يف َقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َواَل َفيَما َقَضى َبَه الصَّاَْلُوَن فـَلحَيجح
ََراَم َبنيَ ٌ , َوُشبـَُهاتٌ  َََلَل َبنيَ ٌ , َواْلح َ   , َواَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمح َإِن َ َأَخاُف َوَإِن َ َأَرى , فََإنَّ اْلح َبنيح

 َذَلَك , َفدَعح َما يُرَيُبَك َإىَل َمااَل يُرَيُبَك«
ُعوٍد ,و  َرَأًة َوملَح يـَفحَرضح هَلَا َصَداقًا ,   َعنح َإبـحَراَهيَم , َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح أَنَُّه ُأيتَ يف رَُجٍل تـََزوََّج امح

ُعوٍد , فـََقاَل: الحَتَمُسوا فـََلَعلَُّكمح َأنح جتََُدوا يف َذَلَك   ا ابحَن َمسح ُخَل هَبَا , فَأَتـَوح َفَماَت قـَبحَل َأنح َيدح
ُعوٍد فـََقاُلوا: َقدَ  ا ابحَن َمسح ُعوٍد: »َأُقوُل َفيَها َبَرأحَيي   أَثـًَرا , فَأَتـَوح َنا فـََلمح ْنََدح , فـََقاَل ابحُن َمسح الحَتَمسح

َها   َس َواَل َشَطَط , َوَعَليـح , فََإنح َكاَن َصَواًِب َفَمَن اّلِلََّ , َأَرى هَلَا َمثحَل َصَداَق َنَسائََها , اَل وَكح
ُة َوهَلَا الحَمريَاُث« , فـََقاَم أَبُو َسَناٍن  َجَعيُّ فـََقاَل: َقَضى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه الحَعدَّ َشح األح

َرَأٍة َمنَّا يـَُقاُل هَلَا َبرحوَُع بَنحُت َواَشٍق , مبَثحَل َما قـُلحَت , فـََفرََح َعبحُد اّلِلََّ مبَُوافَـ  َقَتَه َقَضاَء َوَسلََّم يف امح
َاَعيُل بحُن   َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َوقَاَل َسَعيُد بحُن َمنحُصوٍر , ان ُهَشيحٌم , أان َسيَّاٌر , َوَإمسح

ُمح قَالُوا: قَ  اَم َمعحَقُل َأيب َخاَلٍد , َوَداُوُد , ُكلُُّهمح َعَن الشَّعحيبَ  , َعنح َعبحَد اّلِلََّ , مبَثحَل َذَلَك , َإالَّ َأهنَّ
َجَعيُّ , فـَقَ  َشح ُمَ يَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه َقَضى مبَثحَل َما  بحُن َسَناٍن األح َهُد َعَلى النَّيبَ  األح اَل: َأشح

 . َقَضيحتَ 
أَلُُه َعنح َزوحٍج , َوأَبـََويحَن , فـََقاو  رََمَة , قَاَل: َأرحَسَليَن ابحُن َعبَّاٍس َإىَل زَيحَد بحَن اَثَبٍت , َأسح َل:  َعنح َعكح

ََب بََقيَُّة الحَماَل , فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: لَ  ُمَ  ثـُُلُث َما بـَقَّى« قَاَل يَزَيُد: َلألح ُمَ  »لَلزَّوحَج النَ صحُف , َوَلألح ألح
 َبَرأحَيي َواَل  الثُـُّلُث َكاَمًَل قَاَل َعبحُد الرَّْححََن قَاَل: ْنََُدُه يف َكَتاَب اّلِلََّ َأوح تـَُقولُُه َبَرأحَيَك؟ قَاَل: َأُقولُهُ 

 أَُفضَ ُل أُمًّا َعَلى َأٍب " 
َء , فََإنح َكاَن يف  و  َعنح ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن َأيب يَزَيَد , قَاَل: َكاَن ابحُن َعبَّاٍس »َإَذا ُسَئَل َعَن الشَّيح

رَبَ َبَه , َوَإنح ملَح َيُكنح يف الحُقرحآَن , وََكاَن َعنح َرُسوَل اّلِلََّ  رَبَ َبَه  الحُقرحآَن َأخح  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأخح
رَبَ َبَه  ٍر َوُعَمَر َأخح , َوَإنح  , َوَإنح ملَح َيُكنح َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وََكاَن َعنح َأيب َبكح

تَـَهَد َفيَه رَأحيَُه« ٍر َوُعَمَر اجح  ملَح َيُكنح َعنح َأيب َبكح
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عحَتُه؟  ُعبَـيحَد اّلِلََّ النََّخَعي َ  بحنَ  َسنَ اْلحَ عن و  يَت َبَه مسََ بـحَراَهيَم: َأُكلُّ َما َأمسحَُعَك تـُفح , قَاَل: قـُلحُت إَلَ
عحُت , َوَجاَءِن َما ملَح  عحُت الََّذَي مسََ َمعح؟ فـََقاَل: »مسََ فـََقاَل يل: »اَل« , فـَُقلحُت: تـُفحيَت مبَا ملَح َتسح

عحُت«َأمسحَعح َفَقسح   ُتُه َِبلََّذي مسََ
عحَناو  َمعح؟ قَاَل: »نـُفحيَت مبَا مسََ بـحَراَهيَم: تـُفحيَت مبَا ملَح َتسح ,   َعنح َحَسَن بحَن ُعبَـيحَد اّلِلََّ , قَاَل: َقيَل إَلَ

عحَنا« َمعح مبَا مسََ  َونََقيُس َما ملَح َنسح
َُمَة: »اقحَض مبَا يف َكَتاَب و  رَتًَضا َوَِبلنَّظَائََر فَاقحَض َوالحَمَقايَيَس«قَاَل ابحُن ُشربح  اّلِلََّ ُمفح
َا الحَقَياُس َأنَّ نََقيَس َعَلى َأصحٍل , فََأمَّا َأنح   بحنُ  َأْححَدُ قَاَل و  َا ُهَو السُّنَُّة َوااَلت ََباُع , َوَإمنَّ َبٍل: »َإمنَّ َحنـح

َدَمُه , ُثَّ تـَُقوُل هَ  َصحَل فـَتَـهح ٍء َكاَن َهَذا الحَقَياُس؟« َقيَل  جتََيَء َإىَل األح َذا َقَياٌس , فـََعَلى َأيَ  َشيح
َء ِبَ  َبَغي َأنح يََقيَس َإالَّ رَُجٌل َعاملٌ َكَبرٌي , يـَعحَرُف َكيحَف ُيَشبَ ُه الشَّيح َء أَلَيب َعبحَد اّلِلََّ , َفََل يـَنـح لشَّيح

َبَغي«   فـََقاَل: »َأَجلح , اَل يـَنـح
ُر بحُن حمَُ قَاَل و  ََديَث ,  َبكح َل الحَعلحَم ََيحَتجُّ َِبْلح : َعَن الرَُّجَل , َمنح َأهح مٍَّد , أَنَُّه َسَأَل َأَِب َعبحَد اّلِلََّ

تَـغحيَن َأَحٌد َعَن الحَقَياَس« َء ََيحَتاُج َفيَه َإىَل الحَقَياَس؟ قَاَل: »اَل َيسح َنا َِبلشَّيح  .َفرَيُدُّ َعَليـح
ُ َكَتابَُه َعَلى نََبيَ َه َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َعنح َماَلَك بحَن أََنٍس , قَاو  عحُت رَبَيَعَة , يـَُقوُل: »أَنـحَزَل اّلِلَّ َل: مسََ

َضًعا َلُسنََّة نََبيَ َه , َوَسنَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم السَُّنَن  َوتـََرَك  َوَسلََّم , َوتـََرَك َفيَه َموح
َضًعا   أحَي«  لَلرَّ َفيَها َموح

َباَر َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَعنح َأصحَحاَبَه َما َيُدلُّ َعلَ  َخح ى  َقدح َأوحَردحاَن َمَن األح
َم َِبلحَقَياسَ  ُكح  .1َصحََّة اْلح
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 ال اجتهاد مع نص
َا َمنح َشرحَطَه َأنح اَل َيُكوَن خُمَاَلًفا لَلنَّصَ   لَيحَس َمنح َشرحَط الحَقَياَس , َأنح َيُكوَن النَّصُّ  َمعحُدوًما , َوَإمنَّ

 ., فََإَذا ملَح َيُكنح خُمَاَلًفا لَلنَّصَ  َصحَّ الحَقَياُس , َمَع ُوُجوَد النَّصَ  , َوَمَع َعَدَمهَ 
 النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َبَشرَيَك بحَن  َعَن ابحَن َعبَّاٍس: َأنَّ َهََلَل بحَن أَُميََّة , َقَذَف امحَرأََتُه َعنحدَ ف

َماَء ,  َرَك« فـََقاَل: اَي َرُسوَل  َسحح فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »الحبَـيَ َنُة َوَإالَّ َفَحدٌّ يف َظهح
َمُس الحبَـيَ َنَة؟ َفَجَعَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  اّلِلََّ , َإَذا رََأى َأَحُداَن رَُجًَل َعَلى امحَرأَتََه , يـَلحتَ 

َقَ  , َإِن َ َلَصاَدٌق ,   َرَك« , فـََقاَل َهََلٌل: َوالََّذي بـََعَثَك َِبْلح يـَُقوُل: »الحبَـيَ َنُة َوَإالَّ َفَحدٌّ يف َظهح
َري َمنَ  ُ يف َأمحَري َما ُيربحَُئ َظهح : }َوالََّذيَن يـَرحُموَن َأزحَواَجُهمح َوملَح َيُكنح   َولَيـُنحزََلنَّ اّلِلَّ َدَ  , فـَنَـَزَلتح اْلح

, فَانحَصَرَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه    1هَلُمح ُشَهَداُء َإالَّ أَنـحُفُسُهمح{ قـََرَأ َحىتَّ بـََلَغ }َمَن الصَّاَدَقنَي{
َم َهََلُل بحُن أَُميََّة , َفَشَهَد َوالنَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  َوَسلََّم فََأرحَسَل َإلَيحَهَما , َفَجاَءا , فـََقا

ُ يـَعحَلُم َأنَّ َأَحدَُكَما َكاَذٌب , فـََهلح َمنحُكَما َمنح ََتَئٍب؟« , ُثَّ قَاَمتح َفَشَهَدتح , فـََلمَّا   يـَُقوُل: »اّلِلَّ
َاَمَسَة , َأنَّ َغَضَب اّلِلََّ  َا ُموَجَبٌة َكاَن َعنحَد اخلح َها , َإنح َكاَن َمَن الصَّاَدَقنَي , َوقَاُلوا هَلَا: َإهنَّ َعَليـح

َمي َسائََر   : اَل َأفحَضُح قـَوح َا َسرَتحَجُع , فـََقاَلتح قَاَل ابحُن َعبَّاٍس: فـَتَـَلكََّأتح َوَنَكَصتح َحىتَّ ظَنَـنَّا َأهنَّ
َم , َفَمَضتح , فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  َحَل   : َعَليحَه َوَسلََّم  الحيَـوح »أَبحَصُروَها , فََإنح َجاَءتح َبَه َأكح

َماَء« , َفَجاَءتح َبَه َكَذَلَك , َ فـَُهَو َلَشرَيَك بحَن َسحح َ السَّاَقنيح َ , َخَدَلَّ لحيَـَتنيح َ , َساَبَغ اإلحَ َننيح   الحَعيـح
َما َمَضى َمنح َكَتاَب اّلِلََّ , َلَكاَن يل َوهَلَا َشأحٌن« قـُلحُت:   فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َلوحاَل 

َها الحَعَذا رَأُ َعنـح َلُه: }َوَيدح َب َأنح  َعىَن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم مبَا َمَضى َمنح َكَتاَب اّلِلََّ قـَوح
َد َأرحَبَع َشَهاَداٍت{  .  َإىَل آَخَر الحَقصَّةَ  2َتَشهح

َها َلُمَشاهَبََة َوَلَدَها الرَُّجَل الََّذي رَُميَ  َدَ  َعَليـح َلَه: َلَكاَن يل َوهَلَا َشأحٌن َإقَاَمَة اْلح ُ  َوَأرَاَد َبَقوح تح َبَه َواّلِلَّ
 . َأعحَلمُ 
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َرَة  َعنح ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن َأيب يَزَيَد , َعنح أَبَيَه , قَاَل: َأرحَسَل ُعَمُر بحُن و  َطَّاَب َإىَل َشيحٍخ َمنح َبيَن زُهح اخلح
َاَهَليََّة , فـََقاَل: أَ  ُكُن َداَراَن , َفَذَهبحُت َمَعُه َإىَل ُعَمَر , َفَسأََلُه َعنح َواَلٍد َمنح َواَلَد اجلح مَّا  َكاَن َيسح

َطَّاَب الحَفَراُش فََلُفََلٍن , َوَأمَّا النُّطحَفُة فََلُفََلٍن , فـََقاَل ُعَمُر يـَعحيَن  : »َصَدقحَت , َوَلَكنَّ  - ابحَن اخلح
 َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َقَضى َِبلحَفَراَش« 

َتمُّ َبَه قَاَل: فـََيَقيُسُه يل , َوُيََيُء  و  َء , اهح َأُل َإبـحَراَهيَم َعَن الشَّيح َعنح َْحَّاٍد , قَاَل: ُكنحُت َأسح
ُء َفََل َأعحرَفُ  ٍء ُيََيُء الحَقَياُس« قـُلحُت: َوَهَذا َصَحيٌح , َمثَالُُه: الشَّيح ُه , فـَيَـُقوُل: »لَيحَس يف ُكلَ  َشيح

َقطُُه َميَ ًتا , َأنَّ  ََننَي ُُيحيَن َعَلى أُمَ َه فـَُتسح  َفيَه  َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َقَضى يف اجلح
لُ  َقَطَت  ُغرٌَّة قـَوََّمَها َأهح ََننُي ذََكًرا َأوح أُنـحَثى , َوَلوح َأسح َبَل , َوَسَواٌء َكاَن اجلح  الحَعلحَم: مَخحًسا َمَن اإلحَ

َبَل , َوَإنح َكاَن أُنـحثَ  ََننَي أُمُُّه َحيًّا ُثَّ َماَت ُنَظَر , فََإنح َكاَن ذََكًرا ُجَعَل َفيَه َماَئٌة َمَن اإلحَ ى ُجَعَل  اجلح
ُهُ َفيَه مَخحُسوَن  ََننَي َغريح  . فـََلمح َُيُزح َأنح يـَُقاَس َعَلى اجلح

َلَك , َإَذا ملَح ْنََدح أَثـًَرا , فََإَذا   بحنَ  َخاَلدَ عن و  َا حَنحَتاُج َإىَل قـَوح َسَلَمَة , يـَُقوُل أَلَيب َحَنيَفَة: »َإمنَّ
َاَئَط« قـُلحُت: َوَقدح قَاَل أَ  َلَك اْلح َنا َبَقوح اَن أَثـًَرا َضَربـح بُو َحَنيَفَة يف َعيحَب الحَقَياَس قـَوحاًل , َُيحَمُل  َوَجدح

ُ َأعحَلُم , َوُهَو َعنح وََكيٍع , قَاَل: قَاَل أَبُو حَ  َنيَفَة:  َعَلى أَنَُّه َأرَاَد َبَه الحَقَياَس الحُمَخاَلَف لَلنَّصَ  َواّلِلَّ
َسُن َمنح بـَعحَض الحَقَياَس« َجَد َأحح ُل يف الحَمسح  »الحبَـوح

َثـَُر تـَرَ و  َثـَُر , فََإَذا َجاَء األح َا َنَحُخُذ َِبلرَّأحَي َما ملَح ُيَََئ األح َُذيحَل , قَاَل: »َإمنَّ َنا الرَّأحَي ,  َعنح زُفـََر بحَن اهلح كح
َثََر«  اَن َِبألح  1َوَأَخذح
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 أركان القياس 
َم فََأمَّا الحَفرح  ُكح َصحَل , َوالحَعلََّة , َواْلح َياَء: َعَلى: الحَفرحَع , َواألح َتَمُل َعَلى َأرحبـََعَة َأشح ُع: فـَُهَو  الحَقَياُس َيشح
ٍظ تـََناَوَلُه , َأوح َما ُعَرَف حُ  ُمُه بََلفح َصحُل: فـَُهَو َما ُعَرَف ُحكح ََه َوَأمَّا األح ُمُه َبَغريح ُمُه َما ثـََبَت ُحكح كح

َدَ  َصحَل يف َأمحَريحَن: َأَحُدمُهَا: يف ُأُصوَل األح َم , َأَعينَ  األح تَـعحَمُل الحُفَقَهاُء َهَذا ااَلسح َسَه , َوَيسح لََّة ,  بَنَـفح
َصحُل , َوَما َسَوى َذَلَك َمَن الحَقَياسَ  َاُع فـَيَـُقوُلوَن َهَي األح َوَدلَيَل   الَّيَت َهَي الحَكَتاُب َوالسُّنَُّة َواإلحَمجح

طَاَب   َوى اخلَح طَاَب َوَفحح َء الََّذي يـَُقاُس َعَليحَه  اخلَح تَـعحَمُلونَُه يف الشَّيح َصحَل , َوَيسح , فـَُهَو َمعحُقوُل األح
َرحَز يف الرَ َِب َوَأمَّا الحَعلَُّة: َفَهَي الحمَ  َرمَي , َوالحرُبُّ َأصحُل األح ُر َأصحُل النََّبيَذ يف التَّحح َمح عحىَن الََّذي  َكاخلح

ُم فـَُهَو الََّذي يـَُعلَُّق َعَلى ا ُكح ُم َبُوُجوَدَه َويـَُزوُل َبَزَواَلَه َوَأمَّا اْلح ُكح َم فـَُيوَجُد اْلح ُكح لحَعلََّة  يـَقحَتَضي اْلح
َقاطَ  َُياَب َواإلحَسح َرمَي َواإلحَ َليَل َوالتَّحح  .1َمَن التَّحح

 
 ما يدل على صحة العلة

َم , َوَداَلَلٌة َعَليحَه , َواَل بُدَّ يف َردَ  الحَفرحَع إَ  ُكح َصحَل َمنح اعحَلمح َأنَّ الحَعلََّة الشَّرحَعيََّة َأَمارٌَة َعَلى اْلح ىَل األح
َتَها , َأنَّ الحَعلََّة َشرحَعيٌَّة َكَما َأنَّ  نَـُهَما , َويـَلحَزُم َأنح َيُدلَّ َعَلى َصحَّ َم َشرحَعيُّ ,  َعلٍَّة جَتحَمُع بـَيـح ُكح  اْلح
اَلَلَة َعَلى الحَعلََّة  َم , َفَكَذَلَك اَل بُدَّ َمَن الدَّ ُكح اَلَلَة َعَلى اْلح َوالََّذي َيُدلُّ َعَلى  َفَكَما اَل بُدَّ َمَن الدَّ

ُل اّلِلََّ  َصحُل , فـَُهَو قـَوح َباٌط , فََأمَّا األح َتنـح َئاَن: َأصحٌل َواسح ُل َرُسوَلَه  َصحََّة الحَعلََّة َشيـح تـََعاىَل , َوقـَوح
ُل َرُسوَلَه َفَداَللَتُـ  ُل اّلِلََّ َوقـَوح ُمََّة فََأمَّا قـَوح َاُع األح َعالُُه َوَإمجح ُهَما َمنح َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَأفـح

َوى َوالحمَ  َ: َأَحُدمُهَا: َمنح َجَهَة النُّطحَق َوالثَّاِن: َمنح َجَهَة الحَفحح َهنيح ُهوَم فََأمَّا َداَللَتـُُهَما َمنح َجَهَة  َوجح فح
َل   ََلَها: َما ُصر ََح َفيَه بََلفحَظ التـَّعحَليَل , َكَقوح َلى َمنح بـَعحٍض: فََأجح النُّطحَق , َفَمنح ُوُجوٍه بـَعحُضَها َأجح

َرائَيَل أَنَُّه َمنح قـَتَ  َنا َعَلى َبيَن َإسح َل َذَلَك َكتَـبـح ًسا َبَغريحَ نـَفحٍس َأوح َفَساٍد يف  اّلِلََّ تـََعاىَل: }َمنح َأجح َل نـَفح
يًعا{ َا قـََتَل النَّاَس مجََ َرحَض َفَكَأمنَّ   2األح
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:َوَمَن السُّنَّةَ   

 َعنح زَيحٍد َأيب َعيَّاٍش , قَاَل: َسأَلحَنا َسعحَد بحَن َأيب َوقَّاٍص َعَن الحبَـيحَضاَء , َِبلسُّلحَت َفَكرََهُه , َوزََعمَ 
؟«  َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى   ُقُص َإَذا َجفَّ َر فـََقاَل: »أَيـَنـح هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ُسَئَل َعَن الرَُّطَب َِبلتَّمح

 " 1ا نـََعمح , فـَنَـَهى َعنحهُ قَاُلو 
ُقُص َإَذا َجفَّ , َولَيحَس يف َذَلَك    َقدح َعَلَم َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأنَّ الرَُّطَب يـَنـح

َا َأرَاَد َِبلسَُّؤاَل َعنحُه تـَنحَبيَهُهمح َعَلى الحمَ  ََه , َوَإمنَّ َكاٌل َعَليحَه َواَل َعَلى َغريح َرمَي ,  َإشح عحىَن يف التَّحح
ٍء َمنح َجنحَسَه َرطحًبا َواَل اَيَبًسا   .لَيَـعحَلُموا َأنَّ ُكلَّ َمأحُكوٍل َرطحٍب ُيََفُّ , َفََل َخريحَ َفيَه َبَشيح

َدى َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوُهَو : َوَمَثُل َذَلكَ  َعَن الصَّعحَب بحَن َجثَّاَمَة اللَّيحَثيَ  , أَنَُّه َأهح
َشيًّا فـََردَُّه َعَليحَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل:  َبـحَواَء َْحَارًا َوحح ى  فـََلمَّا رَأَ َبَودَّاَن َأوح َِبألح
َهَه قَاَل: »َإانَّ ملَح نـَُردَُّه َعَليحَك َإالَّ َأانَّ ُحُرٌم« َبنيََّ النَّيبُّ   َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َما َبَوجح

َلَه َردَُّه لَيَـعحَلمَ  َل الحَمعحىَن الََّذي أَلَجح رََم  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم لَلصَّعحَب هَبََذا الحَقوح َطَياَد الحُمحح  َأنَّ اصح
َدَي َإلَيحَه مبَنحزََلٍة َواَحَدٍة   . َوَما َصيَد َلُه َوُأهح

ُلهُ  َا رَُجٍل ُأعحَمَر  : َوَمثـح َعنح َجاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َأميُّ
َرى َلُه َوَلَعَقَبَه فَإَ  َا لَلََّذي يـُعحطَاَها أَلَنَُّه َأعحَطى َعطَاًء َوقـََعتح َفيَه الحَمَوارَيثُ ُعمح « يف َهَذا اللَّفحَظ  2هنَّ

َلَه لَيحَس لَلحُمعحَمَر الرُُّجوُع َفيَما َأعحَمَر   . بـََياُن الحَمعحىَن الََّذي َمنح َأجح
ُلهُ  َل بحَن َسعحٍد السَّاَعَديَ  , َأنَّ رَ : َوَمثـح ُجًَل , اطََّلَع َعَلى النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمنح  َعنح َسهح

ر  َرَة , َويف َيَدَي النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمدح ُجح , فـََقاَل: »َلوح َأعحَلُم َأنَّ َهَذا   ىَسرتحَ اْلح
رَ  َتَظُرِن َحىتَّ آتََيُه , َلطََعنحُت َِبلحَمدح َل يف َعيـح  ىيـَنـح َتئحَذاُن َإالَّ َمنح َأجح نَـيحَه , َوَهلح ُجَعَل ااَلسح

 « 3الحَبَصرَ 
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ٍ مَ  ُم َعَلى َعنيح ُكح َلحَفاُظ ُكلَُّها َصَرََيٌة يف التـَّعحَليَل َويََليَها يف الحبَـَياَن: َأنح يـَُعلََّق اْلح ُصوَفٍة  فـََهَذَه األح وح
َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوَإنح ُكنَّ ُأواَلَت َْححٍل فَأَنحَفُقوا َبَصَفٍة , َوَقدح َيُكوُن َهَذا بََلفحَظ الشَّرحطَ   , َكَقوح

  1َعَليحَهنَّ َحىتَّ َيَضعحَن َْححَلُهنَّ{
رَتَى َُنحًَل َقدح  : َوَمَن السُّنَّةَ  َعَن ابحَن ُعَمَر: َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َمَن اشح

رَتَى رَتََط الََّذي اشح « فَالظَّاَهُر: َأنَّ َْححَل الحَمرحَأَة َعلٌَّة  2أُبَ َرتح , فـََثَمَرُُتَا لَلََّذي أَبّـََرَها , َإالَّ َأنح َيشح
َن الثََّمَرَة لَلحَباَئَع َوَقدح َيُكوُن َبَغريحَ لَ  َل َعلٌَّة َلَكوح فحَظ الشَّرحَط ,  َلُوُجوَب النـََّفَقَة , َوَأنَّ أتَحَبرَي النَّخح

َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوالسَّاَرُق َوالسَّارََقُة فَاقحطَُعوا أَيحَديـَُهَما{ , ظَاَهُرُه َأنَّ السَّرََقَة َعلٌَّة َلُوُجوَب 3َكَقوح
َلى مَ  ُهوَم َفَمنح ُوُجوٍه بـَعحُضَها َأجح َوى َوالحَمفح نح بـَعحٍض أَيحًضا ,  الحَقطحَع َوَأمَّا َداَللَتـُُهَما َمنح َجَهَة الحَفحح

 } َلَه تـََعاىَل: }َفََل تـَُقلح هَلَُما ُأفٍ  ُوَز    بحنُ  قَاَل ُعبَـيحدُ ، و  4فََأوحَضُحَها: َما ُدلَّ َعَليحَه َِبلتـَّنحَبيَه , َكَقوح َفريح
َباَن: َسأَلحُت الحرَبَاَء بحَن َعاَزٍب: َما َكرََه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  ىَل َبيَن َشيـح  َعَليحَه َوَسلََّم؟ َأوح قَاَل:  , َموح

ََضاَحي؟ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَيَدي َأقحَصُر َمنح َيَدَه:  "  َما هَنَى َعنحُه يف األح
ُ ظَلحُعَها  ُ َعَورَُها , َوالحَعرحَجاُء الحَبنيَ  رَاُء الحَبنيَ  ُ َمَرُضَها ,  َأرحَبٌع اَل جُتحَزُئ: الحَعوح , َوالحَمرَيَضُة الحَبنيَ 

ُُذَن نـَقحٌص َأوح يف السَ نَ  نـَقحٌص ,  َرُه َأنح َيُكوَن يف األح َأوح  َوالحَكَسريَُة الَّيَت اَل تـَتََّقي " قـُلحُت: فََإِن َ َأكح
ًئا َفَدعحُه , َواَل حُتَر َمحُه َعَلى َت َشيـح  «5َأَحدٍ  يف الحَقرحَن نـَقحٌص قَاَل: »َإنَّ َكرَهح

ىَل َِبلحَمنحَع َمَن التَّأحَفيَف , َوَلفح  يََة َيُدلُّ َِبلتـَّنحَبيَه َعنحَد مَسَاَعَه َعَلى: َأنَّ الضَّرحَب َأوح ُظ  َلفحُظ اآلح
ىَل َِبلحَمنحَع َمَن الحَعَوَر  ُضحَحيََّة َأوح ََديَث َيُدلُّ َعَلى: َأنَّ الحَعَمى يف األح  . اْلح

ُنُه تَلحَك الصَ َفُة َويحَلي َما ذََكرحانَ  رََها الحَمعحىَن الََّذي تـََتَضمَّ َهُم َمنح َذكح  يف الحبَـَياَن َأنح ُتذحَكَر َصَفٌة فـَيـُفح
 َمنح َغريحَ َجَهَة التـَّنحَبيَه , 
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َبَغي  َرَة , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـَنـح َ  َعنح َأيب َبكح َ اثـحَننيح لَلحَقاَضي َأنح يـَقحَضَي َبنيح
َبانُ   «1َوُهَو َغضح

َن ,  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإَذا َوقـََعَت الحَفأحرَُة يف السَّمح و 
هَلَا ,   «2َوَإنح َكاَن َمائًَعا َفََل تـَُقر َبُوهُ فََإنح َكاَن َجاَمًدا فَأَلحُقوَها َوَما َحوح

َا مَ   َ َأنَّ النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإمنَّ ََديَثنيح َر يف َهَذيحَن اْلح ُهوُم َبَضرحٍب َمَن الحَفكح َنَع  الحَمفح
َاَل , َوَأنَّ  َتَغاَل قـَلحَبَه يف تَلحَك اْلح َباَن َمَن الحَقَضاَء اَلشح ُلُه , َوأَنَُّه  الحَغضح َائََع َوالحَعطحَشاَن َمثـح َم اجلح ُحكح

تَـَفَع مبَا َسَواُه , َإَذا ملَح  نـح َن , َإنح َكاَن َجاَمًدا لَيـُ َل الحَفأحرََة َمَن السَّمح َا َأَمَر ِبََلحَقاَء َما َحوح  خُتَاَلطحُه  َإمنَّ
ُن َمائَ  ٍء َمنحُه , َإَذ النََّجاَسُة َقدح النََّجاَسُة , َوَمَنَع َمنح َذَلَك َإَذا َكاَن السَّمح تَـَفَع َبَشيح ًعا لََئَلَّ يـُنـح

َعاَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َم َوَأمَّا َداَلَلُة َأفـح ُكح ُلُه يف اْلح ََج َوالزَّيحَت َمثـح َعَليحَه َوَسلََّم  َخاَلطَتحُه َوَأنَّ الشَّريح
ًئا َعنحَد وُقوَع مَ  َعَل َشيـح ََه فـَيـُعحَلُم أَنَُّه ملَح يـَفحَعلح َذَلَك  , فـَُهَو َأنح يـَفح عحىًن َمنح َجَهَتَه , َأوح َمنح َجَهٍة َغريح

َليحَه  َإالَّ َلَما َظَهَر َمَن الحَمعحىَن , فـََيَصرُي َعلًَّة َفيَه َوَهَذا َمثحُل َما ُرَوَي َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ عَ 
َو َعلٌَّة لَلسُُّجوَد , َوَأنَّ َأعحَرابَيًّا َجاَمَع يف هَنَاَر رََمَضاَن    َوَسلََّم َسَها َفَسَجَد فـَيـُعحَلمُ  َأنَّ السَّهح

َُياَب الحَكفَّارََة  َماَع َعلٌَّة إَلَ  .فََأوحَجَب َعَليحَه َعتحَق رَقـََبٍة , فـَيـُعحَلُم َأنَّ اجلَح
ُمَُّة  َاَع فـَُهَو َأنح جُتحَمَع األح  :  َعَلى التـَّعحَليَل َبهَ َوَأمَّا َداَلَلُة اإلحَمجح

َرَيَد َوالنَ َعالَ ف َر َِبجلح َمح « , فـََلمَّا قَاَم ُعَمُر  3َعنح أََنٍس: »َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َجَلَد يف اخلح
َتَشاَر ُعَمُر النَّاَس يف  َطَّاَب َداَن النَّاُس َمَن الر َيَف َوالحُقَرى , فَاسح َر , فـََقاَل َعبحُد  بحُن اخلح َمح َحدَ  اخلح

ُجُر , َوَمىَت َما َهَجَر يـَقحَذفح , فـَنَـَرى َأنح   َا يـَهح َرهبح َمَننَي َمنح َيشح ٍف: اَي َأَمرَي الحُمؤح الرَّْححََن بحُن َعوح
َر ََثَاَننَي َوَهَذا  َمح ُُدوَد قَاَل: وََكاَن َأوَُّل َمنح َجَلَد يف اخلح التـَّعحَليُل َأمجحََع النَّاُس َعَلى  جَتحَعَلُه َكَأَخفَ  اْلح

َتَه , فـََلمح خُيَاَلفح قَائََلُه َفيَه َأَحٌد   . َصحَّ

 

 20393مسند أْحد   1
 1798سنن الرتمذي   2

 13583مسند أْحد   3



232 
 

  :َ َهنيح َباُط , َوَذَلَك َمنح َوجح َتنـح َوَأمَّا الضَّرحُب الثَّاِن َمَن الدَّلَيَل َعَلى َصحََّة الحَعلََّة فـَُهَو: ااَلسح
ُم َلُوُجوَد َمعحىًن ,  َأَحُدمُهَا: التَّأحَثرُي , َوالثَّاِن: شَ  ُكح ُُصوَل فََأمَّا التَّأحَثرُي فـَُهَو: َأنح يُوَجَد اْلح َهاَدُة األح

َر أَنَُّه َشرَ  َمح لََنا يف تـَعحَليَل اخلح ُم , َوَذَلَك َمثحُل قـَوح ُكح َلَه ثـََبَت اْلح اٌب َفيَه  فـَيَـغحُلُب َعَلى الظَّنَ  أَنَُّه أَلَجح
ٌة ُمطحرَبٌَة , فََإنَّ  ُة َفيَه  َشدَّ َة َفيَه َوُهَو َعَصرٌي , َكاَن َحََلاًل , ُثَّ َحَدَثَت الشَ دَّ ُه قـَبحَل ُحُدوَث الشَ دَّ

َة َهَي الحَعلَُّة يف حَتحَرميََه َوَأمَّا َشَهاَدُة األحُ  ُة َفَحلَّ , فـَُعَلَم َأنَّ الشَ دَّ ُصوَل:  َفَحُرَم , ُثَّ زَاَدَت الشَ دَّ
َتصُّ َبَقَياسَ  ُقُض الحُوُضوَء: َما اَل فـََتخح َقَهَة يف الصَََّلَة اَل تـَنـح  الدَّاَلَلَة , َمثحَل َأنح يـَُقوَل يف َأنَّ الحَقهح

ُُصو  َها أبََنَّ األح ُقُضُه َداَخَل الصَََّلَة َكالحَكََلَم , فـََيُدلُّ َعَليـح َر َخارََج الصَََّلَة , اَل يـَنـح ُقُض الطُّهح َل  يـَنـح
وَ  َهُد َِبلتَّسح َ َداَخَل الصَََّلَة َوَخارََجَها يف َهَذا الحَمعحىَن , َأاَل تـََرى َأنَّ َما نـََقَض الحُوُضوَء َتشح يََة َبنيح

ُقُض الحُوُضوَء َخارََج الصَََّلَة اَل   َداَث ُكلَ َها َوَما اَل يـَنـح َحح َداَخَل الصَََّلَة نـََقَضُه َخارََجَها َكاألح
ُقُضُه َداَخَلَها , فـََيَجبُ  َقَهُة  يـَنـح َلَها َأنح َتُكوَن الحَقهح  .1َمثـح
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 ما يدل على العلة يف القرآن والسنة:
العزيز ِبلباء َترة، وِبلَلم َترة، وأبنح َترة،  وقد جاء التعليل يف الكتاب  قال ابن القيم: 

وِبلفاء املؤذحنة  ومبجموعها َترة، وبكي َترة، ومن أجل َترة، وترتيب اجلزاء على الشرط َترة، 
ِبلسببية َترة، وترتيب اْلكم على الوصف املُقحتض له َترة، وبلمَّا َترة، وأبنَّ املشددة َترة،  

 :  له َترة  وبلعل َترة، وِبملفعول
َُتح آاَيَت اّلِلََّ ُهُزًوا{  )أي الباء( فاألول   َرُحوَن   1كقوله: }َذَلُكمح أَبَنَُّكُم اختََّذح ُتمح تـَفح }َذَلُكمح مبَا ُكنـح

َرحَض{  .وأشباهه 2يف األح
َرحَض{  والَلم  .  3كقوله: }َذَلَك لَتَـعحَلُموا َأنَّ اّلِلََّ يـَعحَلُم َما يف السََّماَواَت َوَما يف األح
َ َمنح قـَبحلَ   وأنح  َا أُنحَزَل الحَكَتاُب َعَلى طَائََفَتنيح ؛ ُث قيل: التقدير لئَل   4َنا{كقوله: }َأنح تـَُقوُلوا َإمنَّ

 . تقولوا، وقيل: كراهة أن تقولوا
، وغالب ما يكون هذا   5كقوله: }لََئَلَّ َيُكوَن لَلنَّاَس َعَلى اّلِلََّ ُحجٌَّة بـَعحَد الرُُّسَل{   والَلم وأن

 .النوع يف النفي فتأمله
 .  6كقوله: }َكيح اَل َيُكوَن ُدوَلًة{  كيو  

ًئا{  والشرط واجلزاء  .  7كقوله: }َوَإنح َتصحرَبُوا َوتـَتـَُّقوا اَل َيُضرُُّكمح َكيحُدُهمح َشيـح
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َناُهمح{  والفاء َلكح بُوُه فََأهح َذًة رَابََيًة{ 1كقوله: }َفَكذَّ ا َرُسوَل َرهبَ َمح فََأَخَذُهمح َأخح ،   2}فـََعَصوح
ًذا َوبَيًَل{}فـََعَصى  اَنُه َأخح ُن الرَُّسوَل فََأَخذح  . 3َفرحَعوح

َوانَُه ُسُبَل السَََّلَم{  وترتيب اْلكم على الوصف ُ َمَن اتّـََبَع َرضح َدي َبَه اّلِلَّ ،   4كقوله: }يـَهح
ُ الََّذيَن آَمُنوا َمنحُكمح َوالََّذيَن ُأوُتوا الحَعلحَم َدرََجاٍت{ وقوله: }َإانَّ اَل ُنَضيُع  ،  5وقوله: }يـَرحَفَع اّلِلَّ

َلَحنَي{  َر الحُمصح َسَننَي{ 6َأجح َر الحُمحح َائََننَي{ 7، }َواَل ُنَضيُع َأجح َدي َكيحَد اخلح َ اَل يـَهح  .  8، }َوَأنَّ اّلِلَّ
ُهمح{ وملَّا   َنا َمنـح ا َعنح َما هُنُوا َعنحُه قـُلحَنا هَلُمح ُكونُوا َقَرَدًة   9كقوله: }فـََلمَّا آَسُفواَن انـحتَـَقمح ، }فـََلمَّا َعتَـوح

  10َخاَسَئنَي{
َناُهمح َأمجحََعنَي{  وإنَّ املشددة ٍء فََأغحَرقـح َم َسوح ُمح َكانُوا قـَوح ٍء   11كقوله: }َإهنَّ َم َسوح ُمح َكانُوا قـَوح ، }َإهنَّ

 .  12فَاَسَقنَي{
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 . 3}َلَعلَُّكمح َتذَكَُّروَن{  2, }َلَعلَُّكمح تـَعحَقُلوَن{1كقوله: }َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأوح خَيحَشى{  ولعل 
هَ 19كقوله: }َوَما أَلََحٍد َعنحَدُه َمنح نَعحَمٍة جُتحَزى )  واملفعول له َعحَلى ) ( َإالَّ ابحَتَغاَء َوجح (  20رَبَ َه األح

َف يـَرحَضى ) ، أي: مل يفعل ذلك جزاَء نعمة أحد من الناس، إمنا فعله ابتغاء  4({ 21َوَلَسوح
َنا َل َذَلَك َكتَـبـح َرائَيَل{ وجه ربه األعلى، ومن أجل كقوله: }َمنح َأجح  . 5َعَلى َبيَن َإسح

َعَلَل األحكام واألوصاف املؤثرة فيها؛ ليدلَّ على   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -وقد ذكر النيب 
يها بتعدَ ي أوصافها وعللها، كقوله يف نبيذ التمر: "ََتحَرٌة طيبة وماء طُهور".   ارتباطها هبا، وتـََعدَ 

ُتُكم من أجل الدَّافَّة"، وقوله  وقوله: "إمنا ُجَعَل االستئذاُن َمنح أجل ا لبصر" ، وقوله: "إمنا هَنَيـح
ا من الطَّوَّافني عليكم والطَّوافات".   يف اهلرة: "لَيحَستح بنجس، إهنَّ

َم   َعُث يـَوح وهنيه عن تغطية رأس احملرم الذي وَقَصتحه انقته وتقريبه الطيب، وقوله: "فإنه يـُبـح
لتم ذلك َقطَعحُتم أرحامكم" ذكره تعليًَل لنهيه عن نكاح  القيامة ُمَلبًيا"، وقوله: "إنكم إذا فع

 املرأة على عمتها وخالتها. 
أَُلوَنَك َعَن الحَمَحيَض ُقلح ُهَو َأًذى فَاعحَتزَُلوا النَ َساَء يف الحَمَحيَض{ ، وقوله   6وقوله تعاىل: }َوَيسح

َر َوالحَميحسَ  َمح َنُكُم الحَعَداَوَة َوالحبَـغحَضاَء يف اخلح َا يُرَيُد الشَّيحطَاُن َأنح يُوَقَع بـَيـح َر  يف اخلمر وامليسر: }َإمنَّ
تَـُهوَن{  َر اّلِلََّ َوَعَن الصَََّلَة فـََهلح أَنـحُتمح ُمنـح  .7َوَيُصدَُّكمح َعنح َذكح

ُقُص الرطب إذا  وقد س -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وقوله  ئل عن بيع الرَُّطب ِبلتمر: "أَيـَنـح
؟ قالوا: نعم، فـَنَـَهى عنه"، وقوله: "ال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك َُيحزَنُه"،   َجفَّ
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وقوله: "إذا َوَقَع الذِبُب يف إانء أحدكم فامُقُلوه، فإن يف أحد جناحيه داًء ويف اآلخر دواٌء،  
يه الداء"، وقوله: "إن اّلِلَّ ورسوله ينهيانكم عن ْلوم اْلُمر فإهنا  وإنه يـَت َقي ِبجلناح الذي ف 

رجس"، وقوله وقد سئل عن َمسَ  الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: "هل هو إال بضعة 
ْحزة: "إهنا ال حتلُّ يل؛ إهنا ابنة أخي من الرضاعة"، وقوله يف الصدقة:   وقوله يف ابنة ،منك" 

 .1هي أوساُخ الناس"  "إهنا ال حتل آلل حممد، إمنا
 

 بيان ما يفسد العلة
َها َياُء: َمنـح َسُد الحَعلََّة َأشح َتَها َدلَيٌل , فـََيُدلُّ َذَلَك َعَلى َفَساَدَها , أَلَانَّ  يـُفح : َأنح اَل َيُكوَن َعَلى َصحَّ

َتَها َدلَيٌل َمنح َقَبَل الشَّرحَع , َدلَّ  َقدح بـَيـَّنَّا َفيَما تـََقدََّم , َأنَّ الحَعلََّة َشرحَعيٌَّة , فََإَذا ملَح  َيُكنح َعَلى َصحَّ
تَـَزَعًة َمنح َأصحٍل اَل ُيَُ  َها: َأنح َتُكوَن ُمنـح ُم َبَفَساَدَها َوَمنـح ُكح َا لَيحَستح َبَعلٍَّة , َوَوَجَب اْلح وُز  َعَلى َأهنَّ

َلى َأصحٍل َغريحَ اَثَبٍت , َإمَّا أَلَنَُّه َمنحُسوٌخ , َأوح َلَعَدَم  انحَتَزاُع الحَعلََّة َمنحُه , َمثحُل َأنَّ يََقيَس الحَقاَيُس عَ 
َصحُل , ملَح َُيُزح َإثـح  ُبُت َإالَّ أبََصحٍل , فََإَذا ملَح يـَثـحُبَت األح َم َفيَه , أَلَنَّ الحَفرحَع اَل يـَثـح ُكح َباُت  ثـُُبوَت اْلح

َصحلُ  َصيَصَه ُمَنَع الحَقَياُس َمنح َجَهَتَه ,   الحَفرحَع َمنح َجَهَتَه َوَهَكَذا َلوح َكاَن األح َقدح َوَرَد الشَّرحُع بََتخح
هللاُ  َمثحُل َقَياَس َأصحَحاَب َأيب َحَنيَفَة َغريحَ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  

ََبَة , َوَقدح َوَرَد الشَّرحُع أَبَنَُّه خَمحُصوٌص َبَذَلَك , فـََهَذا اَل  َعَليحَه َوَسلََّم , يف َجَواَز النَ َكاَح بََلفحَظ ا  هلح
َا َُيُوُز َعَلى َما ملَح يَرََد الشَّرحُع َِبلحَمنحَع َمنحُه , فََأمَّا َإَذا َوَرَد   َُيُوُز الحَقَياُس َعَليحَه أَلَنَّ الحَقَياَس َإمنَّ

َها: َأنح  الشَّرحُع َِبلحَمنحَع َمنحُه َفََل ُيَُ  َاٌع َوَمنـح وُز , َوهَلََذا اَل َُيُوُز الحَقَياُس َإَذا َمَنَع َمنحُه َنصٌّ َأوح َإمجح
تَـ  َا َعلٌَّة ُمسح لَيُل َعَلى َذَلَك َأهنَّ َم َمَعَها , الدَّ َتَقَضًة , َوُهَو َأنَّ ُتوَجَد َواَل ُحكح َبطٌَة ,  َتُكوَن الحَعلَُّة ُمنـح نـح

َليَّةُ فََإَذا ُوَجَدتح َمنح غَ  ٍم ُحَكَم َبَفَساَدَها , َأصحُل َذَلَك الحَعَلُل الحَعقح  .ريحَ ُحكح

 

 2/339إعَلم املوقعني   1
 



237 
 

َاٍع , فـََيُدلُّ َذَلَك   َها َمنح َنصَ  َكَتاٍب , َأوح ُسنٍَّة , َأوح َإمجح َها: َأنح يـَُعاَرَضَها َما ُهَو َأقـحَوى َمنـح َوَمنـح
ََدلََّة  ُبُت الحَقَياُس َمَعَها َعَلى َفَساَدَها , أَلَنَّ َهَذَه األح َتَها , َفََل يـَثـح  .1َمقحُطوٌع َبَصحَّ

 
 ضوابط رد الفرع إىل األصل

قال أْحد: إمنا يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله يف كل أحواله، فأما إذا أشبهه يف 
 حال وخالفه يف حال فَل.

 .2ليس يف نفسي منه شيءويف لفظ آخر: إذا أقبل به وأدبر فكان مثله يف كل أحواله، فهذا 
وقال يف رواية األثرم: إمنا يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله يف كل أحواله، فأما إذا  

شبَّهته به فأشبهه يف حال وخالفه يف حال فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه يف 
 .3بعض أحواله وخيالفه يف بعض، فإذا خالفه يف بعض أحواله فليس هو مثله

فيه معىن ميكن أن يكون معتربا يف اْلكم فاألصل  مورد النص إذا وجد قال ابن دقيق: 
 . 4يقتضي اعتباره وعدم اطراحه

 .5األوصاف اليت ميكن اعتبارها ال تلغى وقال: 
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 إثبات اْلدود والكفارات واملقدرات واألبدال ِبلقياس
َهَذَه الحَمذحُكورَاَت َُيُوُز الحَقَياُس َفيَها َبلح الضَّاَبُط َأنَّ  َولَيحَس ُكلٌّ َمنح قال أبو املظفر السمعاِن: 

َبَط َمنحُه َمعحىًن خُمَيٌَّل َمنح َكَتاٍب َأوح ُسنٍَّة فََإنَُّه ُمَعلٌَّل، َوَما اَل َيَصحُّ  تَـنـح ٍم َجاَز َأنح ُيسح  َمنحُه ُكلَّ ُحكح
ٌم َمثحُل َهَذا اَل يـَُعلَُّل َسَواٌء َكاَن َمنح اْلحُ  َقَسُم الحَعَلُل َأقحَساًما، َفَقسح ُدوَد َأوح الحَكفَّارَاَت. ُثَّ َقدح تـَنـح

ٌم يـَُعلَُّل  َلَه َوفـَرحَعَه، َوَقسح مُجحَلُتُه  يـَُعلَُّل مُجحَلُتُه اَل تـَفحَصيُلُه َوُهَو ُكلُّ َما مُيحَكُن إبحَداُء َمعحىًن َمنح َأصح
ٌم آَخُر اَل تـَُعلَُّل مُجحَلُتُه، َلَكنح بـَعحَد ثـُُبوَت  َوتـَفحَصيُلُه َلَعَدَم اطَ َراَد التـَّعح  َليَل يف التـََّفاَصيَل، َوَقسح

ٌم اَل   َجازََة َوفـُُروَع حَتَمَُّل الحَعاَقَلَة. َوَقدح يُوَجُد َقسح َُيحَري  مُجحَلَتَه تـَُعلَُّل تـََفاَصيُلُه، َكالحَكَتابََة َواإلحَ
َا التـَّعحَليُل يف مُجحَلَتَه َوتـََفا ََه َوُرمبَّ َتَمُل َعَليحَه َمنح الحَقَياَم َوالسُُّجوَد َوَغريح َصيَلَه، َكالصَََّلَة َوَما َتشح

َوحقَاصُ  َنحَصَبَة َواألح ُخُل َفيَه الزََّكاُة َوَمَقاَديُر األح  .1َيدح
 قال أْحد يف رواية امليموِن فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: أقطعه.و 

قال: ألنه لو سرق عروًضا قوَّمُتها ِبلدراهم، كذلك إذا سرق ذهًبا أقل من ربع  قيل: ومل؟  
 دينار قوَّمته ِبلدراهم. 

 ونقل امليموِن عنه يف النصراِن إذا زان وهو حمصن: يُرجم.
 قيل: مل؟ قال: ألنه زاٍن بعد إحصانه.

بت، قال:  ونقل جعفر بن حممد النسائي عنه يف يهودي مرَّ مبؤذن وهو يؤذن فقال: كذ
 .2يقتل؛ ألنه شتم 
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 كان مالك، والشافعي يراين على قاتل العمد الكفارة.وقال ابن املنذر:  
 وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ال جتب الكفارة إال حيث أوجبها هللا تعاىل. 
ألحد  قال أبو بكر: وكذلك نقول، ألن الكفارات عبادات، وال ُيوز التمثيل عليها، وليس 

 أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد هللا إال بكتاب، أو سنة، أو إمجاع.
 . 1وليس مع َمن فرض على القاتل عمداً كفارًة حجة، من حيُث ذكرت
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 ِبب ما ال يصح فيه القياس: 
 / القياس على األقل: 1

َلَة، يكوَن أَحلَّ هلم شيئاً مُجحَلًة، وَحرََّم  والوجه الثاِن: أن   منه شيئاً َبَعيحَنَه، فُيَحلُّوَن اْلَلَل ِبجلُمح
ثـََر َمنحُه حَلٌل،  وَُيَر َمون الشيَء بَعيحَنَه، وال يََقيُسوَن عليه: على األَقلَ  اْلََراَم، ألنَّ األكح

ىَل أنح يـَُقاَس عليه َمن األ َثَر أوح  َقلَ .والَقياُس على األكح
فيَف يف   وكذلك إنح َحرََّم مُجحَلًة وأَحلَّ بعَضها، وكذلك إنح َفرَض شيحئاً وخصَّ رسوُل هللا التَّخح

 .1بعضه
 / القياس على األبعد:2

َل  ََك َوالَ َُيُوُز َعنحَد َأهح َبـحَعَد َوُيرتح َقـحَربُ الحَعلحَم َأنح يـَُقاَس َعَلى األح  . 2األح
 / القياس على املخالف:3

ُء ِبَََلَفهَ قـُلحت : َفَكيحَف َُيُوُز   ؟3َأنح يـَُقاَس الشَّيح
 
 / قياس منصوص على آخر:4

َا اَثبََتٌة َعَلى َما قَاَل الشَّاَفَعيُّ : رْحه هللا تعاىل  ُفَرَضتح َعَليحَه , ُثَّ  فَالحَفَراَئُض جَتحَتَمُع يف َأهنَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ ُثَّ َرُسولُُه  َ َما   -صلى هللا عليه وسلم    - تـََفرََّقتح َشَرائَُعَها مبَا فـَرََّق اّلِلَّ فـَنـَُفرَ ُق َبنيح

َع َمنـح  َ َما مجَُ َها َوَْنحَمُع َبنيح ََهافـُرَ َق َمنـح  .4َها َفَلَ يـَُقاُس فـَرحُع َشرَيَعٍة َعَلى َغريح
 / منع القياس على ما ال يُعقل معناه )تعبدي(: 5

َناُه َمَعَنا إىَل الحَفقحَه فَالحَفرحُض َعلَ  َنا إلَيحَه حَنحُن َوأَنحَت َوَمنح َنَسبـح يحَه يف  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َأصحُل َما َذَهبـح
َكاَم اّلِلََّ َجلَّ ثـََناُؤُه ُثَّ  أتَحَديََة َما ُيََُب  َعَليحَه َمنح َأنح الَ يـَُقوَل إالَّ َمنح َحيحُث يـَعحَلُم َويـُعحَلُم َأنَّ َأحح
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َهاَن َفَمنحُه تـََعبُّ  َُما تـََعبٌُّد ُثَّ يف التـََّعبَُّد َوجح َ َُيحَمُعُهَما َمًعا َأهنَّ َهنيح َكاَم َرُسوَلَه َمنح َوجح َن  ٌد أَلَمحٍر َأِبَ َأحح
 ُ ََه َمنح َكَتاَبَه َأوح ُسنََّة َرُسوَلَه َفَذَلَك الََّذي قـُلحَنا   - َعزَّ َوَجلَّ  - اّلِلَّ َأوح َرُسولُُه َسبَـَبُه َفيَه َأوح يف َغريح

ُ َعزَّ َشأحنُ  َنا  َبَه َوَِبلحَقَياَس َفيَما ُهَو يف َمثحَل َمعحَناُه َوَمنحُه َما ُهَو تـََعبٌُّد َلَما َأرَاَد اّلِلَّ ُه ممَّا َعلََّمُه َوَعلَّمح
َنا ممَّا َأَِبَن لََنا يف َكَتاَبَه َأوح َعَلى َلَساَن نََبيَ َه   َمُه َوملَح نـَعحَرفح َفيَه َما َعَرفـح صلى هللا عليه   -ُحكح

َل َبَه َوااَلنحَتَهاَء إلَيحَه , َوملَح نـَعحَرفح يف شَ  - وسلم  ٍء َلُه َمعحىًن فـََنَقيُس َعَليحَه  فََأدَّيـحَنا الحَفرحَض يف الحَقوح يح
َنا َوملَح َيُكنح لََنا َنا َعَلى َما َعَرفـح َا َقسح ُ َجلَّ ثـََناُؤهُ  َوَإمنَّ  .1َعلحٌم إالَّ َما َعلََّمَنا اّلِلَّ

 وقال الشاطيب: 
َليَف َظَهَر لََنا  َا َعَلى الحَمَصاَلَح يف التَّكح َ: َمَن الشَّارََع َأهنَّ  َضرحَبنيح

 َأَحُدمُهَا:
َشارََة، َوالسَّربحَ  ، َواإلحَ َاَع، َوالنَّصَ  ، َما مُيحَكُن الحُوُصوُل َإىَل َمعحرَفََتَه مبََساَلَكَه الحَمعحُروَفَة، َكاإلحَمجح

ُم ُهَو الظاهر الذي ََها، َوَهَذا الحَقسح َكاَم نـَُعلَ ُل َبَه،  َوالحُمَناَسَبَة، َوَغريح َحح َونـَُقوُل: َإنَّ َشرحَعيََّة األح
َلَه.  أَلَجح
 َوالثَّاِن: 

يَ  ،  َما اَل مُيحَكُن الحُوُصوُل َإىَل َمعحرَفََتَه بََتلحَك الحَمَساَلَك الحَمعحُهوَدَة، َواَل ُيطَّلع َعَليحَه َإالَّ َِبلحَوحح
َا أَ  رَبَ الشَّارَُع َفيَها َأهنَّ َكاَم الَّيَت َأخح َحح ََلَم، وََكَذَلَك َكاألح ََة اإلحَسح َعَة َوَقَياَم ُأهبَّ َباٌب لَلحَخصحَب َوالسَ  سح

َط، َف الرُّعحَب، َوالحَقحح ، َوَقذح َليَط الحَعُدوَ  َباُب الحُعُقوَِبَت َوَتسح َا َأسح رَبَ يف خُمَاَلَفَتَها َأهنَّ َوَسائََر   الَّيَت َأخح
ُخح  نـحَيَويَ  َواألح .أَنـحَواَع الحَعَذاَب الدُّ  َرَويَ 

رَُكُه املَكلف ، اَل  َوَإَذا َكاَن َمعحُلوًما َمَن الشَّرَيَعَة يف َمَواَطَن َكَثريٍَة َأنَّ ُثَّ َمَصاَلَح ُأَخَر َغريحَ َما يُدح
ُن الحَمَحل َ  َباَطَها َواَل َعَلى التـَّعحَديََة هَبَا يف حَمَلٍ  آَخَر؛ َإذح اَل يـُعحَرُف َكوح َتنـح َخَر  يـُقحَدُر َعَلى اسح  اآلح

َوُهَو الحَفرحُع ُوَجَدتح َفيَه تَلحَك الحَعلَُّة الحبَـتََّة، ملَح َيُكنح َإىَل اعحَتَبارََها يف الحَقَياَس سبيل، فبقيت  
َصحَل الحُمَعلََّل هَبَا َشَبيٌه َإالَّ َما َدَخَل حَتحَت اإلحَطحََلَق  موقوفة على التعبد احملض؛ ألهنا ملَح َيظحَهرح َلألح

 

 476/  3األم   1
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َم الحُمَعلََّل هَبَا ُمتَـَعبًَّدا َبَه، َوَمعحىَن التـََّعبَُّد َبَه   َو الحُعُموَم الحُمَعلََّل، وإذاأَ  ُكح ُذ اْلح َذاَك َيُكوُن َأخح
 .1الحُوُقوُف َعنحَد َما َحدَّ الشَّارَُع َفيَه َمنح َغريحَ َزاَيَدٍة َواَل نـُقحَصانٍ 

آخر: إمنا القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما  وقال يف رواية أْحد بن اْلسني يف موضع 
 .2أن ُييء إىل أصل فيهدمه فَل 

 .3وسأله مهنا: هل يقيس ِبلرأي، فقال: ال، هو أن يسمع الرجل اْلديث فيقيس عليه 
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 : أنواع القياس
وقياس َدالَلة، وقياس  واألقحَيَسُة املستعملة يف االستدالل ثَلثة: قياس علة، قال ابن القيم: 

 َشبه، وقد وردت كلها يف القرآن. 
فأما قياس العلة؛ فقد جاء يف كتاب اّلِلَّ عز وجل يف مواضع، منها قوله تعاىل: }َإنَّ َمَثَل  

، فاخرب تعاىل أن عيسى   1َعيَسى َعنحَد اّلِلََّ َكَمَثَل آَدَم َخَلَقُه َمنح تـَُراٍب ُثَّ قَاَل َلُه ُكنح فـََيُكوُن{
نظري آدم يف التكوين جبامع ما يشرتكان فيه من املعىن الذي َتعلَّق به وجود سائر املخلوقات،  

ًعا ملشيئته وتكوينه، فكيف َيستنكُر وجوَد عيسى من غري أٍب َمنح يَُقرُّ  وهو جميئها َطوح
بوجود، آدم من غري أٍب وال أُمٍ ؟ ووجود حَؤاء من غري أم؟ فآدم وعيسى عليهما السَلم 

َظريَان ُيمعهما املعىن الذي يصحُّ تعليُق اإلُياد واخللق به، ومنها قوله تعاىل: }َقدح َخَلتح َمنح  نَ 
َبنَي{  َرحَض فَانحُظُروا َكيحَف َكاَن َعاَقَبُة الحُمَكذَ  ، أي: قد كان من   2قـَبحَلُكمح ُسَنٌن َفَسريُوا يف األح

اعلموا أن سبب ذلك ما كان من قبلكم أمٌم أمثالكم فانظروا إىل عواقبهم السيئة، و 
تكذيبهم آبايت اّلِلَّ ورسله، وهم األصل وأنتم الفرع، والَعلَُّة اجلامعُة: التَّكذيُب، واْلُُكم:  

 اهلَلك . 
وأما قياس الدَّاَللة فهو اجلمع بني األصل والَفرحَع بدليل العلة وَملحَزومها؛ ومنه قوله تعاىل:  

َياَها }َوَمنح آاَيتََه أَنََّك تـََرى ا تَـزَّتح َورََبتح َإنَّ الََّذي َأحح َها الحَماَء اهح َرحَض َخاَشَعًة فََإَذا أَنـحَزلحَنا َعَليـح ألح
ٍء َقَديٌر{  َتى َإنَُّه َعَلى ُكلَ  َشيح َي الحَموح ، فدَّل سبحانه عباده مبا أراهم من اإلحياء الذي   3َلُمحح

لك قياس إحياٍء على إحياء، واعتباُر  حتققَّوُه وشاَهدوه على اإلحياء الذي استبعدوه، وذ
الشيء بنظريه؛ والعلة املوَجبة هي عموم قدرته سبحانه، وكمال حكمته؛ وإحياء األرض  

 دليل العلة.
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َُتَا   َرحَض بـَعحَد َموح َيَ  َوَُيحَي األح َيَّ َمَن الحَميَ َت َوخُيحرَُج الحَميَ َت َمَن اْلح ومنه قوله تعاىل: }خُيحرَُج اْلح
اآلخر جدًّا بلفظ   ، فدلَّ ِبلنظري على النظري، وقـَرََّب أَحَدمها من 1َك خُتحَرُجوَن{وََكَذلَ 

 اإلخراج، أي خَيحرجون من األرض أحياًء كما خيرج اْلي من امليت وخيرج امليت من اْلي.
إخوة  وأما قياس الشبه فلم َيكه اّلِلَّ سبحانه إال عن املُبطلني؛ فمنه قوله تعاىل إخبارًا عن 

ل أخيهم: }َإنح  َرقح فـََقدح َسَرَق َأٌخ َلُه َمنح قـَبحُل{ يوسف أهنم قالوا ملا وجدوا الصَُّواع يف رَحح   2َيسح
، فلم ُيمعوا بني األصل والفرع بعلة وال دليلها، وإمنا أْلقوا أحدمها ِبآلخر من غري دليل  

ذا مقيس على أخيه، بينهما شبه  جامع سوى جُمَرَّد الشََّبه اجلامع بينه وبني يوسف، فقالوا: ه
من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو اجلمع ِبلشبه الفارغ، والقياس  

للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي يف قرابة األخوة   ِبلصورة اجملردة عن العلة املقتضية
كون اجلمع  ليس بعلة للتساوي يف السرقة لو كان حًقا، وال دليل على التساوي فيها؛ في 

 لنوع شبه خاٍل عن العلة ودليلها. 
َلَنا{ فاعتربوا جمرد صورة   3ومنه قوله تعاىل إخبارًا عن الكفار أهنم قالوا: }َما نـََراَك َإالَّ َبَشًرا َمثـح

اآلدمية وشبه اجملانسة، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهني حكم اآلخر؛ فكما ال  
ذا تساوينا يف هذا الشبه فأنتم مثلنا ال مزية لكم علينا،  نكون حنن رسًَل فكذلك أنتم، فإ

وهذا من أبطل القياس؛ فإن الواقع من التخصيص والتفضيل جعل بعض هذا النوع شريًفا  
وبعضه دنًيا، وبعضه مرؤوًسا وبعضه رئيًسا، وبعضه ملًكا وبعضه سوقة، يبطل هذا القياس،  

نَـُهمح  كما أشار سبحانه إىل ذلك يف قوله: }َأُهمح يَـ  َنا بـَيـح قحَسُموَن َرْححََت رَبَ َك حَنحُن َقَسمح
َق بـَعحٍض َدرََجاٍت  نـحَيا َورَفـَعحَنا بـَعحَضُهمح فـَوح ََياَة الدُّ َرايًّ  لَ َمَعيَشتَـُهمح يف اْلح يَـتََّخَذ بـَعحُضُهمح بـَعحًضا ُسخح

 .4َوَرْححَُت رَبَ َك َخريحٌ ممَّا َُيحَمُعوَن{ 
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َ مَيُنُّ َعَلى َمنح وأجابت الرسل عن هذا ال ُلُكمح َوَلَكنَّ اّلِلَّ سؤال بقوهلم: }َإنح حَنحُن َإالَّ َبَشٌر َمثـح
ُ َأعحَلُم َحيحُث َُيحَعُل َرَسالََتُه{ 1َيَشاُء َمنح َعَباَدَه{  3  2، وأجاب اّلِلَّ سبحانه عنه بقوله: }اّلِلَّ

والقياس الصحيح ما تبني  فيه أن الوصف املشرتك بني األصل والفرع هو علة اْلكم  وقال: 
 .4: قياس. العلة، والثاِن: قياس الداللة األصل أو دليل العلة؛ فاألوليف 
 

 ِبب يف من ُيوز له القياس
نقل أْحد بن اْلسني بن حسان: ال ينبغي أن يشبه الشيء ِبلشيء إال رجل عامل كبري،  

 كيف يشبه الشيء ِبلشيء.يعرف  
ونقل أبو اْلارث: ال ُيوز االختيار إال لعامل ِبلكتاب والسنة، مميز فيختار األقرب واألشبه  

 . 5هبما فيعمل به
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 االستحسان
 قال الشافعي:

 وإمنا االستحسان تلذُّذ. 
 وال يقول فيه إال عامل ِبألخبار، عاقٌل للتشبيه عليها.

وجهُة العلم اخلرب   -وإذا كان هذا هكذا، كان على العامل أن ال يقول إال من جهة العلم،  
ِبلقياس ِبلدالئل  على الصواب حىت يكون صاحب العلم أبداً متبعاً خربًا، وطالَب   –الَلزم 

 اخلرب ِبلقياس، كما يكون متبَع البيت ِبلَعيان، وطالًب قصحَده ِبالستدالل ِبألعَلم جمتهدًا.
ولو قال بَل خرب الزم وقياٍس كان أقرَب من اإلُث من الذي قال وهو غري عامل، وكان القول  

 لغري أهل العلم جائزاً 
ومل ُيعل هللا ألحد بعد رسول هللا أن يقول إال من جهة علٍم مضى قبله، وجهُة العلَم بعُد  

 .1الكتاُب والسنُة واإلمجاُع واآلاثُر، وما وصفُت من القياس عليها 
َا طََلَبهُ وقال:  َِبلسََّبيَل الَّيَت ُفَرَضتح َعَليحَه َوَمنح قَاَل  َمنح طََلَب َأمحَر اّلِلََّ َِبلدَّالََلَة َعَليحَه فََإمنَّ

َسُن الَ َعنح َأمحَر اّلِلََّ َوالَ َعنح َأمحَر َرُسوَلَه  َتحح فـََلمح يـَقحَبلح َعنح اّلِلََّ   -صلى هللا عليه وسلم   -َأسح
َطَأُ يف قَـ  َم َرُسوَلَه , وََكاَن اخلح َم اّلِلََّ َوالَ حبُكح َل َمنح  َوالَ َعنح َرُسوَلَه َما قَاَل َوملَح َيطحُلبح َما قَاَل حبُكح وح

ثَاٍل َعَلى َما أَُمرحت  قَاَل َهَذا , بـَيـَّنَّا أَبَنَُّه َقدح قَاَل : َأُقوُل َوَأعحَمُل مبَا ملَح ُأوَمرح َبَه َوملَح أُنحَه َعنحُه َوَبَلَ مَ 
ُكح َأَحًدا إالَّ ُمتَـَعبَ ًدا .  ُ ِبَََلَف َما قَاَل فـََلمح َيرتح  َبَه َوهُنَيت َعنحُه َوَقدح َقَضى اّلِلَّ

َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ :  ََك ُسًدى  }قَاَل الشَّاَفَعيُّ : يف قـَوح نحَساُن َأنح ُيرتح إنَّ َمنح َحَكَم    {2َأََيحَسُب اإلحَ
  وح َأفحىَت ِبَريحٍ اَلزٍَم َأوح َقَياٍس َعَليحَه فـََقدح َأدَّى َما َعَليحَه َوَحَكَم َوَأفحىَت َمنح َحيحُث أَُمَر َفَكاَن يف أَ 

َتَهاًدا وََكاَن ُمَطيًعا ّلَِلََّ يف  َمحَريحَن .   النَّصَ  ُمَؤدَّاَي َما أَُمَر َبَه َنصًّا َويف الحَقَياَس ُمَؤدَ اًي َما أَُمَر َبَه اجح األح
َأَمَرُهمح َبطَاَعَة اّلِلََّ ُثَّ َرُسوَلَه , ُثَّ   -صلى هللا عليه وسلم   -ُثَّ َلَرُسوَلَه فََإنَّ َرُسوَل اّلِلََّ  

َتَهاَد َفرُيحَوى :  َكَتاَب أَنَُّه قَاَل َلُمَعاٍذ َِبَ تـَقحَضي ؟ قَاَل َبَكَتاَب اّلِلََّ قَاَل , فََإنح ملَح َيُكنح يف   "ااَلجح
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َتَهُد قَاَل   -صلى هللا عليه وسلم   -اّلِلََّ قَاَل َبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ   قَاَل , فََإنح ملَح َيُكنح قَاَل َأجح
ُد ّلَِلََّ الََّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوَل اّلِلََّ  َمح إَذا َحَكَم  "َوقَاَل :    "1– صلى هللا عليه وسلم  - اْلح

َاَكُم   رٌ اْلح طَأَ فـََلُه َأجح َراَن َوَإنح َأخح تَـَهَد فََأَصاَب فـََلُه َأجح َتَهاَد   " 2فَاجح فََأعحَلَم َأنَّ لَلحَحاَكَم ااَلجح
مَ  ُكح َضَع اْلح  .َوالحَمَقيَس يف َموح

َتَجاَز َأنح ََيحُكَم َأوح يـُفحيَتَ َبَلَ َخرَبٍ اَلزٍَم َوالَ َقَياٍس  َعَليحَه َكاَن حَمحُجوًجا أبََنَّ  قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َوَمنح اسح
َعُل َما َهَويت َوَإنح ملَح ُأوَمرح َبَه خُمَاَلٌف َمعحىَن الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َفَكاَن حَمحُجوًجا عَ  َلَه َأفـح َلى َمعحىَن قـَوح

 َلَسانََه َوَمعحىَن َما ملَح َأعحَلمح َفيَه خُمَاَلًفا , فََإنح َقيَل َما ُهَو ؟
َداَب يف َأنح يـُفحيَتَ َوالَ  َقيَل الَ أَ  َل الحُعُقوَل َواآلح َل الحَعلحَم رَخََّص أَلََحٍد َمنح َأهح عحَلُم َأَحًدا َمنح َأهح

َسَه إَذا ملَح َيُكنح َعاَلًما َِبَلََّذي َتُدوُر َعَليحَه أُُموُر الحَقَياَس َمنح الحَكَتاَب َوالسُّنَّ  َة ََيحُكَم َبَرأحَي نـَفح
َاعَ  َل الحُعُقوَل الَّيَت   َواإلحَمجح تَـَبَه فََإَذا زََعُموا َهَذا َقيَل هَلُمح َوملَ ملَح َُيُزح أَلَهح َوالحَعقحَل لَتَـفحَصيَل الحُمشح

َيا َأنح يـَُقوُلوا َفيَما َقدح نـََزَل ممَّ  َل الحَعلحَم َِبلحُقرحآَن َوالسُّنََّة َوالحُفتـح ونَُه  ا يـَعحَلمُ تـَُفوُق َكَثريًا َمنح ُعُقوَل َأهح
َسُن إَِبنًَة َلَما قَاُلوا َمنح  َاٌع َوُهمح َأوحفـَُر ُعُقوالً َوَأحح َمًعا َأنح لَيحَس َفيَه َكَتاٌب َوالَ ُسنٌَّة َوالَ إمجح
ُُصوَل َقيَل َلُكمح َفَما ُحجَُّتُكمح يف َعلحَمُكمح ِبَ  ُمح الَ َعلحَم هَلُمح َِبألح ُُصوَل  َعامََّتُكمح ؟ , فََإنح قـُلحُتمح أَلَهنَّ ألح

ثَـ  ُُصوَل َأكح ََهَلَة َِبألح َل الحُعُقوَل اجلح ُتمح َعَلى َأهح َر  إَذا قـُلحُتمح َبَلَ َأصحٍل َوالَ َقَياٍس َعَلى َأصحٍل ؟ َهلح َخفح
َسَبُكمح  ُُصوَل َفَلَ َُيحَسُنوَن َأنح يََقيُسوا مبَا الَ يـَعحرَُفوَن َوَهلح َأكح ُمح الَ يـَعحرَُفوَن األح َعلحُمُكمح  َمنح َأهنَّ

ُل َمعَ  ُُصوَل الحَقَياَس َعَليحَهمح َأوح َأَجاَز َلُكمح تـَرحَكَها ؟ فََإَذا َجاَز َلُكمح تـَرحَكَها َجاَز هَلُمح الحَقوح ُكمح َِبألح
َطََأ , ُثَّ الَ َأعحَلُمُهمح إالَّ  َها َأوح اخلح ثـََر َما خُيَاَلُف َعَليحَهمح تـَرحُك الحَقَياَس َعَليـح َأْححََد َعَلى   أَلَنَّ َأكح

الصََّواَب إنح قَاُلوا َعَلى َغريحَ َمثَاٍل َمنحُكمح َلوح َكاَن َأَحٌد َُيحَمُد َعَلى َأنح يـَُقوَل َعَلى َغريحَ َمثَاٍل 
طَُئوا َفيَما الَ يـَعحَلُمونَ  َطََأ َمنحُكمح َوُهمح َأخح ُمح ملَح يـَعحرَُفوا َمثَاالً َفرَتَُكوُه َوَأعحُذُر َِبخلح  َوالَ َأعحَلُمُكمح إالَّ  أَلَهنَّ

ُُصوَل الَّيَت الَ جَتحَهُلوَن , فََإنح قـُلح  ُتمح َما تـَعحرَُفوَن َمنح الحَقَياَس َعَلى األح ُهمح أَتـَرَكح ُتمح  َأعحَظَم َوزحرًا َمنـح
َصحَل َقيَل , فََإنح َكاَن الحَقَياُس حَ  َنا الحَقَياَس َعَلى َغريحَ َجَهاَلٍة َِبألح ُن تـَرَكح َقَّ فـََنحح ُتمح اْلح قًّا فَأَنـحُتمح َخاَلفح
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َتأحَهُلوا َأنح تـَُقوُلوا يف الحَعلحَم َوَإنح زَ  ُتمح َأنَّ  َعاَلَمنَي َبَه َويف َذَلَك َمنح الحَمأحُثََ َما إنح َجَهلحُتُموُه ملَح َتسح َعمح
َهاَمُكمح وَ  َل مبَا َسَنَح يف َأوح َسنَـتحُه َمَساَمُعُكمح َواَسًعا َلُكمح تـَرحُك الحَقَياَس َوالحَقوح َتحح َحَضَر َأذحَهاَنُكمح َواسح

َنا َمنح الحُقرحآَن   ُتمح مبَا َوَصفح  .1ُحَججح
ويقال ملن قال ِبهلام ما الفرق بينك وبني من ادعى أنه أهلم بطَلن قولك  قال ابن حزم: و 

 .2سبيل له إىل االنفصال عنهفَل 
 

 الستحسان امسًا ال عيًنا: حكم األخذ ِب
يف رواية امليموِن: أستحسن أن يتيمم لكل صَلة، ولكن القياس أنه مبنزلة املاء  أْحد قال

 حىت َُيحَدث، أو َُيَد املاء. 
ونقل أبو طالب عن أْحد رْحه اّلِلَّ أنه قال: أصحاب أيب حنيفة إذا قالوا شيًئا خَلف 

ستحسان، القياس، قالوا: نستحسُن هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه اْلق ِبال
 . 3وأان أذهُب إىل كل حديث جاء، وال أقيس عليه

: ظاهر هذا يقتضي إبطاَل القوَل ِبالستحساَن، وأنه ال ُيوُز قياُس  )أبو يعلى(فقال القاضي 
 املنصوَص عليه على املنصوص عليه.

  وانزعهم شيحُخناوجعل املسألة على روايتنَي، وَنَصَر هو وأتباُعه روايََة القوَل ِبالستحسان، 
: "ُمَراُدُه أِن أستعمُل النصوَص كلَّها وال أقيُس   يف مراد أْحد من كَلمه، وقال )ابن تيمية( 

َ قياًسا يعارُض النَّصَّ اآلَخَر، كما يفعُل من ذكره، حيث يقيسوَن على أحد   على أحد النَّصَّنيح
َ، ُث يستثنوَن موضَع االستحساَن إما لنصٍ  أو لغ ريه، والقياُس عنَدهم موجُب الَعلََّة، النَّصَّنيح

ا.  فينقضوَن الَعلََّة اليت يدَُّعوَن َصحََّتها مع تساويها يف حَمَاهلَ 
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وهذا من أْحد َبنيَ ٌ أنه يوجُب طرد العلََّة الصحيحة، وأن انتقاَضها مع تساويها يف حماهلَّا 
َ قي  .1اًسا ينقُضُه النَّصُّ اآلَخُر" يوجُب فساَدها، وهلذا قال: "ال أقيُس على أحد النََّصنيح

واعلم   وال شك أن مفهوم االستحسان ُمشَكل، وخَلصة املسألة ذكرها الزركشي يف قوله: 
أنه إذا حرر املراد ِبالستحسان زال التشنيع, وأبو حنيفة بريء إىل هللا من إثبات حكم بَل  

 .2حجة
االستحسان يرجع إىل معرفة االستحسان واعلم أن الكَلم يف وقال أبو املظفر السمعاِن: 

الذى يعتمده أصحاب أَب حنيفة فإن كان االستحسان هو القول مبا استحسنه اإلنسان  
 .3ويشتهيه من غريدليل فهو ِبطل قطعا وال نظن أن أحدا يقول بذلك 

املنهي  فرجعت املسألة إىل حترير مفهوم االستحسان ، فإن كان قواًل بغري دليل فهو التلذذ  
 عنه، وإن قواًل أبرجح الدليلني أو حنو ذلك فهو معترب وال مشاحة يف االصطَلح.
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 شرع من قبلنا
 

 شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟
َباَن قَاَل :  َنحَصاَريُّ ، َوحَنحُن َبَعَرَفةَ  َعنح يَزَيَد بحَن َشيـح ٌرو ،  يف َمَكاٍن  َأََتاَن ابحُن َمرحَبٍع األح يـَُباَعُدُه َعمح

َماَم ، فـََقاَل : َأَما َإِن َ َرُسوُل َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإلَيحُكمح يـَُقوُل َلُكمح : قَ  ُفوا  َعَن اإلحَ
 .  1َعَلى َمَشاَعرَُكمح ، فََإنَُّكمح َعَلى َإرحٍث َمنح َإرحَث أَبَيُكمح َإبـحَراَهيمَ 

يف رواية أيب طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، عليها كبش، تذحبه وتتصدق  أْحد قال
 .2بلحمه، قال اّلِلَّ تعاىل: }َوَفَديَناُه َبَذبحٍح َعَظيٍم{ 

وقال يف رواية أيب اْلارث واألثرم وحنبل والفضل بن زايد وعبد الصمد وقد ُسئل عن 
، وقال تعاىل:  3ىل: }َإذ يـُلحُقوَن َأقََلَمُهمح{القرعة، فقال: يف كتاب اّلِلَّ يف موضعني: قال اّلِلَّ تعا

َحَضنَي{  .4}َفَساَهَم َفَكاَن َمَن املدح
َنا َعَليحَهمح َفيَها َأنَّ النـَّفحَس َِبلنـَّفحَس{  ، 5وقال يف رواية أيب طالب وصاحل يف قوله تعاىل: }وََكتَـبـح

 مؤمن بكافر". : "ال يقتل - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فلما قال رسول اّلِلَّ 
 قيل له: أليس قد قال اّلِلَّ تعاىل: }النَّفَس َِبلنـَّفحَس{؟ !

 .قال: ليس هذا موضعه
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وقال يف رواية أيب طالب يف موضع آخر: }النـَّفحَس َِبلنـَّفحَس{ كتبت على اليهود، وقال:  
َنا َعَليحَهمح َفيَها{ أي: يف التوراة، ولنا }ُكَتَب َعَليحُكُم الحَقَصا ُرَ   }وََكتَـبـح ُرُّ َِبْلح َلى اْلح ُص يف الحَقتـح

ُنـحَثى{ ُنـحَثى َِبألح  . 2 1َوالحَعبحُد َِبلحَعبحَد َواألح
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 االستصحاب
 :  الكَلم يف استصحاب اْلال

َاَع  َتصحَحاُب َحاَل اإلحَمجح َباُب َحاَل الحَعقحَل َوالثَّاِن: اسح َتحح َاَل َضرحَِبَن: َأَحُدمُهَا: اسح َتصحَحاُب اْلح اسح
َصحَل , َوَذَلَك َطرَيٌق يـَفحزَعُ  مََّة يف األح َل فـَُهَو: الرُُّجوُع َإىَل بـََراَءَة الذَ  َتصحَحاُب َحاَل الحَعقح  فََأمَّا اسح

َتهَ  َأَل َشاَفَعيُّ َعَن الحَوتحَر فـَيَـُقوُل: لَيحَس  الحُمجح ُد َإلَيحَه َعنحَد َعَدَم َأَدلََّة الشَّرحَع , َمثَالُُه: َأنح ُيسح
َبَواَجٍب , فََإَذا طُوَلَب َبَدلَيٍل يـَُقوُل: أَلَنَّ َطرَيَق ُوُجوبََه الشَّرحُع , َوَقدح طََلبحُت الدَّلَيَل الحُموَجَب  

َيُكوَن َواَجًبا َوَأنح َتُكوَن َذمَُّتُه بَرَيَئًة َمنحُه َكَما َكاَنتح  رحَع فـََلمح َأَجدح , فـََوَجَب َأنح اَل  َمنح َجَهَة الشَّ 
لَيُل َموحُجوًدا , َوأَنحَت خُمحَطٌئ يف الطََّلَب , َوََترَ  ٌك  قـَبحُل , فََإنح قَاَل السَّاَئُل: َما تـُنحَكُر َأنح َيُكوَن الدَّ

لَيَل الح  مََّة لَلدَّ ثـَُر َمَن الطََّلَب , َوَإَذا ملَح َأَجدح َلزََميَن تـَبحَقَيُه الذَ  ُموَجَب قَاَل َلُه: اَل ُيََُب َعَليَّ َأكح
َاَل َإالَّ   َتصحَحاَب اْلح َعَلى الحرَبَاَءَة َكَما َكاَنتح َوَهَذا َكََلٌم َصَحيٌح لَيحَس يـَلحَزُمُه ااَلنحَتَقاُل َعَن اسح

لَيُل  َبَدلَيٍل َشرحعَ  ُقُلُه َعنحُه , فََإنح َوَجَد َدلَيًَل َمنح َأَدلََّة الشَّرحَع انـحتَـَقَل َعنحُه َسَواًء َكاَن َذَلَك الدَّ يٍ  يـَنـح
َحبَـَها َلَعَدَم َدلَيٍل َشرحَعيٍ  , فَأَ  َتصح َا اسح َاَل َإمنَّ ُهوَم َنصٍ  َأوح ظَاَهًرا , أَلَنَّ َهَذَه اْلح يُّ  ُنطحًقا َأوح َمفح

َاَل بـَعحَدهُ َدلَ  َتصحَحاُب اْلح  .  يٍل َظَهَر َمنح َجَهَة الشَّرحَع َحُرَم َعَليحَه اسح
َم َإَذا رََأى   َاَع , َمثحَل َأنح يـَُقوَل الشَّاَفَعيُّ , يف الحُمتَـَيمَ  َتصحَحاُب َحاَل اإلحَمجح َوالضَّرحُب الثَّاِن: اسح

يََة الحَماَء َعَلى انحَعَقاَد َصََلتََه الحَماَء يف أَثـحَناَء َصََلتََه أَنَُّه  ُمح َأمجحَُعوا قـَبحَل ُرؤح مَيحَضي َفيَها , أَلَهنَّ
َلَه وَ  َتَقُل َعنحُه أَلَجح يََة الحَماَء , َحىتَّ يـَُقوَم َدلَيٌل يـَنـح َاَل , بـَعحَد ُرؤح َتصحَحَب َهَذَه اْلح َقَد  فـََيَجُب َأنح َيسح

ُل الحَعلحَم يف هَ  تَـَلَف َأهح ُهمح َمنح قَاَل ُهَو َدلَيٌل َكَما َأنَّ َمنح تـَيَـقََّن الطََّهارََة ُثَّ َشكَّ يف  اخح َذا: َفَمنـح
ََدَث ُثَّ َشكَّ يف الطََّهارََة , َأوح تـَيَـقََّن النَ َكاَح َوَشكَّ يف الطَََّلَق , َأوح   ََدَث , َأوح تـَيَـقََّن اْلح اْلح

َتَداًما تـَيَـقََّن الحَملحَك َوَشكَّ يف الحعَ  ُم السَّاَبَق ُمسح تحَق , َأنَّ الحَيَقنَي اَل يـَُزوُل َِبلشَّكَ  , َوَيُكوُن ُحكح
َاُع ,  لَيَل ُهَو اإلحَمجح ُهمح َمنح قَاَل: لَيحَس َبَدلَيٍل , أَلَنَّ الدَّ يف َحاَل الشَّكَ  َفَكَذَلَك َهاُهَنا َوَمنـح

يَةَ  َا َحَصَل قـَبحَل ُرؤح َاُع َإمنَّ َاُع َفََل َُيُوُز َأنح  َواإلحَمجح  الحَماَء , فََإَذا رََأى الحَماَء , فـََقدح زَاَل اإلحَمجح
نَـُهَما  ََلَف َمنح َغريحَ َعلٍَّة جَتحَمُع بـَيـح َضَع اخلَح َاَع , يف َموح َم اإلحَمجح َتصحَحَب ُحكح  .1َيسح
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 قول الصحايب
ُعوٍد قَاَل: »َإنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ اطََّلَع يف قـُُلوَب الحَعَباَد، فـََوَجَد قـَلحَب حُمَمٍَّد اّلِلََّ بحَن َعنح َعبحَد  َمسح

َخريحَ قـُُلوَب الحَعَباَد، ُثَّ اطََّلَع يف قـُُلوَب الحَعَباَد بـَعحَد قـَلحَب حُمَمٍَّد فـََوَجَد قـُُلوَب َأصحَحاَبَه َخريحَ 
تَ قـُُلوَب الحَعَبادَ  َلُموَن َحَسًنا فـَُهَو َعنحَد اّلِلََّ  ، فَاخح ارَُهمح َلَديَنَه، يـَُقاتَُلوَن َعَلى َديَنَه، َفَما رَآُه الحُمسح

ُه َسيَ ًئا فـَُهَو َعنحَد اّلِلََّ َسيَ ٌئ«    1َحَسٌن، َوَما رََأوح
على نوعني: نوع بواسطة،   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وملا كان التـََّلقَ ي عنه قال ابن القيم: 

حظَّ أصحابه الذين حازوا قصبات السَ باق، وكان التَّلقي بَل واسطة ونوع بغري واسطة، 
ا على األمد، فَل َمطحَمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق، ولكن املربَ ز: من اتبع   واستوَلوح

، واقتفى منهاجهم القومي، واملتخلَ ف: َمنح عدل عن طريقهم ذات اليمني  صراطهم املستقيم
 وذات الشمال؛ فذلك املنقطع التائه يف بـَيحداء املهالك والضَلل.

فأي َخصحلة خري مل يسبقوا إليها؟ وأي  خطَّة ُرشٍد مل يستولوا عليها؟ َتّلِلَّ لقد َوَرُدوا رأَس املاء  
ًِب صافًيا  زالاًل، وأطَّدوا قواعد اإلسَلم فلم َيَدُعوا ألحد بعدهم َمَقااًل، من عني اْلياة َعذح

هلم  ِبلقرآن واإلميان، والُقَرى ِبجلهاد ِبلسيف والسَ نان، وألحَقوا إىل التابعني   فتحوا القلوب َبَعدح
صلى اّلِلَّ عليه  -ما تلقوه من َمشحكاة النبوة خالًصا صافًيا، وكان َسَنُدهم فيه عن نبيهم  

ُد نبينا إلينا، وقد   عن جربيل، عن رب العاملني ،-وسلم َسَنًدا صحيًحا عالًيا، وقالوا: هذا َعهح
عهدان إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، َفَجَرى التابعون  
ا على آاثرهم صراَطهم املستقيم، ُث سلك َتبعو   تَـَفوح هلم َِبحسان على منهاجهم القومي، واقـح

ََميَد{التا َل َوُهُدوا َإىَل َصَراَط اْلح ،   2بعني هذا املسلك الرشيد، }َوُهُدوا َإىَل الطَّيَ َب َمَن الحَقوح
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َوََّلنَي ) -كما قال أصدق القائلني-وكانوا ِبلنسبة إىل َمنح قبلهم  ( َوقََليٌل  13: }ثـُلٌَّة َمَن األح
َخرَيَن{  .2 1َمَن اآلح

َ َمنح َأصحَحاَب النَّيبَ   قال الشافعي :و  تَـَلَفا   -صلى هللا عليه وسلم   -نـَزحُعُم َأنَّ رَُجَلنيح َلوح اخح
َ َِبلحُقرح  َلنيح َبَه الحَقوح َنا َأنح َنَصرَي إىَل َأشح َبَه َِبلحُقرحآَن َكاَن الحَواَجُب َعَليـح ُل َأَحَدمَهَا َأشح آَن  َفَكاَن قـَوح

َبُه َِبلحُقرحآنَ  لَُنا َأشح  .3فـََقوح
رُ وقال:  َعُهَما َمقحُطوٌع إالَّ َِبت ََباَعَهَما فََإَذا ملَح   َما َكاَن الحَكَتاُب َوالسُّنَُّة َموحُجوَديحَن فَالحُعذح َعمَّنح مسََ

ُهمح ُثَّ   -صلى هللا عليه وسلم    -َيُكنح َذَلَك َصرحاَن إىَل َأقَاَويَل َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ   َأوح َواَحٍد َمنـح
َنا َوَذلَ  َليَد َأَحبَّ إلَيـح ٍر َأوح ُعَمَر َأوح ُعثحَماَن إَذا َصرحاَن َفيَه إىَل التـَّقح َئَمََّة َأيب َبكح ُل األح َك إَذا  َكاَن قـَوح
َتََلَف َمنح الحَكَتاَب َوالسُّنََّة فـَيـُتـََّبُع الحقَ  َتََلَف َتُدلُّ َعَلى َأقـحَرَب ااَلخح ُل  ملَح ْنََدح َدالََلًة يف ااَلخح وح

َلُه النَّاسُ  ُهوٌر أَبَنَُّه يـَلحَزُمُه النَّاُس َوَمنح َلزََم قـَوح َماَم َمشح َل اإلحَ َهَر    الََّذي َمَعُه الدَّالََلُة أَلَنَّ قـَوح َكاَن َأشح
َتنَي يُـ  ثـَُر الحُمفح َياُه َأوح َيَدُعَها َوَأكح ُتوَن لَلحَخاصََّة يف بـُُيوَُتَمح  ممَّنح يـُفحيَت الرَُّجَل َأوح النـََّفَر َوَقدح أيَحُخُذ َبُفتـح فح

َئَمََّة يَـ  اَن األح َماُم َوَقدح َوَجدح َتَدُئوَن  َوجَمَاَلَسَهمح َوالَ تـُعحىَن الحَعامَُّة مبَا قَاُلوا َعَنايـَتَـُهمح مبَا قَاَل اإلحَ بـح
أَُلوَن َعنح الحَعلحَم َمنح الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َفيَما َأرَاُدوا َأنح يَـ  رَبُوَن ِبَََلَف فـََيسح ُقوُلوا َفيَه َويـَُقولُوَن فـَُيخح

َ َوَفضحَلَهمح يف  تَـنحَكُفوَن َعَلى َأنح يـَرحَجُعوا لَتَـقحَواُهمح اّلِلَّ رَبَ َوالَ َيسح بَـُلوَن َمنح الحُمخح هلََمح فـَيَـقح َحااَلَُتَمح  قـَوح
َئَمََّة فََأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ  َضٍع  -صلى هللا عليه وسلم   - فََإَذا ملَح يُوَجدح َعنح األح يَن يف َموح َمنح الدَ 

ُو  ىَل بََنا َمنح ات ََباَع َمنح بـَعحَدُهمح َوالحَعلحُم طَبَـَقاٌت َشىتَّ األح هلََمح وََكاَن ات ََباُعُهمح َأوح اَن َبَقوح ىَل الحَكَتاُب  َأَخذح
اُع َفيَما لَيحَس َفيَه َكَتاٌب َوالَ ُسنٌَّة َوالثَّالََثُة َأنح يـَُقوَل  َوالسُّنَُّة إَذا ثـَبَـَتتح السُّنَُّة ُثَّ الثَّانََيُة اإلحَمجحَ 

َتََلُف  -صلى هللا عليه وسلم    -بـَعحُض َأصحَحاَب النَّيبَ   ُهمح َوالرَّاَبَعُة اخح َوالَ نـَعحَلُم َلُه خُمَاَلًفا َمنـح
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َامَ  - صلى هللا عليه وسلم  -َأصحَحاَب النَّيبَ   َسُة الحَقَياُس َعَلى بـَعحَض الطَّبَـَقاَت يف َذَلَك , اخلح
َا يـُؤحَخُذ الحَعلحُم َمنح َأعحَلى ٍء َغريحَ الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َومُهَا َموحُجوَداَن َوَإمنَّ  .1َوالَ ُيَصاُر إىَل َشيح

قرأت يف كتاب الرسالة القدمية، رواية اْلسن بن حممد الزعفراِن، عن   قال البيهقي:و 
أصحاب رسول هللا، صلى  وقد أثىن هللا، تبارك وتعاىل، على  الشافعي، رْحه هللا، أنه قال:

هللا عليه وسلم، يف القرآن والتوراة واإلْنيل، وسبق هلم على لسان رسول هللا، صلى هللا عليه  
وسلم، من الفضل ما ليس ألحد بعدهم، فرْحهم هللا وهنَّاهم مبا آَتهم من ذلك ببلوغ أعلى  

يقني والشهداء والصاْلني، هم أدَّوحا إلينا سنن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم،  من ازل الصدَ 
وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، عامًّا وخاصًّا، 

ورع  وَعزحماً وإرشادًا. وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد، و 
وعقل، وأمٍر استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا َأْححَُد وأوىل بنا من آرائنا عندان  

 .2ألنفسنا. وهللا أعلم 
وقد ثبت ذلك عن ابن عباس، وال أعلم أحداً ِبالفه من أصحاب رسول وقال ابن املنذر: 

 . -صلى هللا عليه وسلم  -هللا
  - الكوفة يرون تقليد الواحد من أصحاب رسول هللاومن خالفنا من أهل املدينة، وأهل 

 .3إذا مل خيالف غريه منهم  -صلى هللا عليه وسلم  
واملدِن والكويف يراين فيما ال كتاب فيه وال سنة تقليد الواحد من أصحاب النيب  وقال: 

عليه السَلم وهذا هلم الزم على مذهبهم، ألن ذلك اثبت عن ابن عمر، وال حنفظ عن أحد  
الصحابة رضي هللا عنهم خَلف قوله، ويلزم ذلك من قال مبثل قوهلم يف تقليد أصحاب من 

 .4رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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 إذا مل يكن مع قول الصحايب قياس، هل ُيب املصري إليه؟
يعين: ما خَل النيب  -قال أبو داود: مسعُت أْحد يقوُل: ليس أحد إال ويؤخذ من رأيه ويرتك 

 .1- عليه وسلم صلى اّلِلَّ -
 وقال يف رواية املروذي: أكره شراء أرض اخلراج. 

 فقيل له: كيف أشرتي يف السواد وال أبيع؟
 فقال: الشراء خَلف البيع.

 فقيل له: كيف أشرتي ممن ال ميلك؟ 
 فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياًسا، وإمنا هو استحسان.

رخصوا يف شراء املصاحف،   -اّلِلَّ عليه وسلمصلى -واحتج: أن أصحاب رسول اّلِلَّ 
 .  2وكرهوا بيعها

قال أْحد يف رواية أيب طالب يف أموال املسلمني إذا أخذها الكفار، ُث ظهر عليه املسلمون،  
فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فَلحق له، كذا قال عمر، ولو كان  

 .  3القياس كان له، ولكن كذا قال عمر 
ل أبو طالب يف رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وال يعلم، ُث  ونق

 علم: يقضى يوًما مكانه، وإن أكل انسًيا ِبلنهار، فليس عليه شيء. 
فقيل: فإذا مل يعلم، فهو كالناسي، فقال: كذا يف القياس، ولكن عمر أكل يف آخر النهار  

 .يظن أنه ليل، قال: اقض يوًما مكانه 
ونقل أبو طالب عنه: ال ُيوز هبة املرأة، حىت أييت عليها يف بيت زوجها سنة أو تلد، مثل  

 . قول عمر 
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ونقل املروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد اْلد ، وأان ال أجرتئ على ذلك،  
 إمنا هي أمة، أحكامها أحكام اإلماء.

ل أيب بكر وقوله: جربته، فقال: هذا وقال امليموِن: قيل: إن قوًما َيتجون يف النخل بفع
 . -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فعل ورأي من أيب بكر ليس هذا عن النيب 

 ونقل مهنا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسااًن، فعلى الراكب الضمان. 
فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريق، فأمسع، فَل ضمان، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق،  

 ال له أصم.فكان الذي يق
 ونقل امليموِن عنه، وقد سأله: ميسح على القلنسوة؟

 شيء، وهو قول أيب موسى ، وأان أتوقاه.   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -فقال: ليس فيه عن النيب  
وهو  -يعين: يف حد البلوغ -ونقل ابن القاسم عنه: يروى عن ابن عمر من غري وجه 

قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من  صحيح ، ولكن ال أرى هذا يستوي يف الغلمان، 
 .1بعض، وال ينضبط، واْلد عندي يف البلوغ الثَلثة

ما أفىت به الصحابة ال خيرج عنه إذا مل يكن يف وقاعدة اإلمام أْحد أن القيم: وقال ابن 
 الباب شيء يدفعه2.

 حجة إذا خالفه غريه؟ لفاء الراشدينقول أحد اخل
إمساعيل بن سعيد، وقد سأل أْحد رْحه اّلِلَّ عمن قال: ليس لنا أن ُنرج من  قال يف رواية 

قول أيب بكر إىل قول عمر، وال من قول عمر إىل قول عثمان، وال من قول عثمان إىل قول  
، فتعجب من ذلك، وقلت له: إنين أنكرُت عليه، وقلت له: إن كان قوهلم سنة فبأي   عليَّ

 هم فلك ذلك، فأعجبه ذلك.قول أخذت أو اخرتت من أقاويل
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وقال يف رواية ابن القاسم: يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم يف اْليضة 
 وهو أصح يف النظر.  .الثالثة فقد ِبنت منه 

فقيل له: فلم ال تقول به؟ قال: قد قال عمر وعلى، وابن مسعود ، فأان أُتيب أن أخالفهم،  
 .1يعين: ِبعتبار الغسل
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 قول التابعي
 قال الشافعي:

ثـََر قـُلحت:   ًئا لَيحَس َفيَه َكَتاٌب َوالَ ُسنٌَّة ملَح  فََإنَّ َمنح مَسَّيحت َمنح التَّاَبَعنَي َوَأكح ُهمح إَذا قَاُلوا َشيـح َمنـح
َبُل َما َكاَن يف َكَتاَب   َل الََّذي يـُقح هُلُمح أَلَنَّ الحَقوح صلى هللا   -اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َأوح ُسنََّة نََبيَ َه  يـُقحَبلح قـَوح

َُك   -عليه وسلم   َاٍع َفَمنح َكاَن َعنحَدك َهَكَذا ُيرتح َحاَبَه َأوح إمجح َأوح َحَديٍث َصَحيٍح َعنح َأَحٍد َمنح َأصح
َُه َأجَتحَعُلُه ُحجًَّة َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ  لُُه الَ خُيَاَلُف َبَه َغريح  1َوَجلَّ؟قـَوح

ال أبو داود: مسعت أِب عبد اّلِلَّ يسأل: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعني ال يوجد  وق
 ، يلزم الرجل أن أيخذ به؟ - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فيه عن النيب 

 .2قال: ال 
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 المصالح المرسلة

َل الحَبدََع َوالضَََّلَلَة قال الشاطيب:  ُلوهَنَُما  وََكَثريًا َما جتََُد َأهح َتَدلُّوَن َِبلحَكَتاَب َوالسُّنََّة، َُيَمَ  َيسح
ُمح َعَلى شيء.  َتَبَهاَُتََما يف ُوُجوَه الحَعامََّة، َوَيظُنُّوَن َأهنَّ ُوَن مبُشح  َمَذاَهبَـُهمح، َويـَُغربَ 

اَلُل ُكلَ  َمَن  َتدح َسَن حُمحَدثًَة ملَح َتُكنح يف السََّلَف الصَّاَلَح، أبََنَّ السََّلَف  َواسح َتحح َعًة َأَو اسح رَتََع َبدح اخح
نَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َكَكتحَب الحُمصحَحَف، َوَتصح َياَء ملَح َتُكنح يف زََماَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ رَتَُعوا َأشح يَف  اخح

َويَن   ُُصولَيُّوَن يف َأصحَل الحَمَصاَلَح الحُكُتَب، َوَتدح َواَويَن، َوَتضحَمنَي الصُّنَّاَع، َوَسائََر َما ذََكَر األح الدَّ
َنَة َوابحَتَغاَء أتَحَويَلَها، َوُهَو  الحُمرحَسَلَة؛ َفَخَلُطوا َوَغَلُطوا، واتبعوا ما َتَشابََه َمَن الشَّرَيَعَة ابحَتَغاَء الحَفتـح

يَن، َوات ََباٌع َلَسَبيَل الحُملحَحَديَن؛ فََإنَّ َهُؤاَلَء الََّذيَن َأدحرَُكوا َهَذَه الحَمَداَرَك،   ُكلُُّه َخطَأٌ َعَلى الدَ 
َم الشَّرَيَعَة َما ملَح يفهمه األولون،   َوَعرَبُوا َعَلى َهَذَه الحَمَساَلَك؛ َإمَّا َأنح َيُكونُوا َقدح َأدحرَُكوا َمنح فـَهح

َمَها  ُموَن َمَن السََّلَف الصَّاَلَح ُهمح َكانُوا  وحادوا َعنح فـَهح ََخرُي ُهَو الصََّواُب َإَذ الحُمتَـَقدَ  َوَهَذا األح
بَـَهَها َإالَّ َما َكانُوا َعلَ  ََدلََّة الحَمذحُكورََة َوَما َأشح َهُموا َمَن األح َتَقيَم، َوملَح يـَفح يحَه،  َعَلى الصَ َراَط الحُمسح

َداَثُت ملَح  ََدلََّة ملَح تـََتَضمَّنح َهَذَه  َوَهَذَه الحُمحح َتُكنح َفيَهمح، َواَل َعَمُلوا هَبَا؛ َفَدلَّ َعَلى َأنَّ تَلحَك األح
َاَعيًّا َعَلى َأنَّ َهُؤاَلَء يف  رَتََعَة حبَاٍل، َوَصاَر َعَمُلُهمح ِبَََلَف َذَلَك َدلَيًَل َإمجح الحَمَعاِنَ الحُمخح

 لَلسُّنََّة. ُئوَن َوخُمَاَلُفونَ استدالالُتم َوَعَمَلَهمح خُمحطَ 
َوََّلنَي أَ  َبطحَت يف َعَمَل األح تَـنـح َتَدلَّ أبََمحثَاَل َذَلَك: َهلح ُوَجَد َهَذا الحَمعحىَن الََّذي اسح وح  فـَيـَُقاُل َلَمَن اسح

؟ فََإنح زََعَم أَنَُّه ملَح يُوَجدح  َت  فـَيـَُقاُل َلُه: أَ   -َواَل بُدَّ َمنح َذَلكَ -ملَح يُوَجدح َفَكانُوا َغاَفَلنَي َعمَّا تـَنَـبـَّهح
َسهَ  ، َلُه َأوح َجاَهَلنَي َبَه، َأمح اَل؟ َواَل َيَسُعُه َأنح يـَُقوَل هَبََذا؛ أَلَنَُّه فـَتحٌح لََباَب الحَفَضيَحَة َعَلى نـَفح

ُمح َكانُوا َعارََفنَي مبَآَخَذ َهَذَه األحَ  َاَع، َوَإنح قَاَل: َإهنَّ َدلََّة، َكَما َكانُوا َعارََفنَي مبَآَخَذ  َوَخرحٌق َلإلحَمجح
َتَضاَها َعَلى زَعحَمَك َحىتَّ َخاَلُفوَها َإىَل  َ الحَعَمَل مبُقح نَـُهمح َوَبنيح ََها؛ َقيَل َلُه: َفَما الََّذي َحاَل بـَيـح  َغريح

َطََأ ُدوَنكَ  َتَمُعوا َفيَها َعَلى اخلح ُُم اجح ََها؟ َما َذاَك َإالَّ أَلَهنَّ أَيُـَّها املُتَـَقوَ ل، َوالحرُبحَهاُن الشَّرحَعيُّ   َغريح
َس الحَقَضيََّة، َفُكلُّ َما َجاَء خُمَاَلًفا ملا عليه السلف الصَلح؛ فـَُهَو   َوالحَعاَديُّ َدالٌّ َعَلى َعكح

 الضَََّلُل َبَعيحَنَه.
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َا ُهَو َمنح قََبيلَ  َوََّلنَي، َوَإَذا َكاَن   فََإنح زََعَم َأنَّ َما انـحَتَحَلُه َمنح َذَلَك َإمنَّ ُكوَت َعنحُه يف األح الحَمسح
ََدلََّة َمَساٍغ؛ َفََل خمالفة، إمنا ُكوًَت َعنحُه َوُوَجَد َلُه يف األح ُهمح   َمسح الحُمَخاَلَفُة َأنح يـَُعاَنَد َما نـََقَل َعنـح
َعُة الحُمنحَكَرُة، َقيَل َلُه: َبلح ُهَو خُمَاَلفٌ  َه، َوُهَو الحَبدح ؛ أَلَنَّ َما ُسَكَت َعنحُه يف الشَّرَيَعَة َعَلى َبَضدَ 

 :َ َهنيح  َوجح
 َأَحُدمُهَا:

رَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم، فـََلمح ُيشح عح َلُه َأنح َتُكوَن َمَظنَُّة الحَعَمَل َبَه َموحُجوَدًة يف زََماَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َبيَل َإىَل خُمَاَلَفَتَه أَلَنَّ تـَرحَكُهمح َلَما َعَمَل َبَه َهُؤاَلَء ُمَضاٌد َلُه،  َأمحٌر زَاَئٌد َعَلى َما َمَضى َفيَه؛ َفََل سَ 

َبَما تـََبنيََّ يف َكَتاَب الحَمَقاَصَد. تَـلحَحَقُه َصاَر خُمَاَلًفا لَلسُّنََّة، َحسح  َفَمَن اسح
 َوالثَّاِن: 

رَُع َلُه َأمحٌر زَاَئٌد ُيََلئَُم َتَصرُّفَاَت الشَّرحَع يف َمثحَلَه، َأنح اَل ُتوَجَد َمَظنَُّة الحَعَمَل بََه ُثَّ ُتوَجَد؛ فَـ  ُيشح
َها؛ َإذح َهَي رَاَجَعٌة َإىَل َأَدلَّ  َة  َوَهَي الحَمَصاَلُح الحُمرحَسَلُة، َوَهَي َمنح ُأُصوَل الشَّرَيَعَة الحَمبحيَنَ  َعَليـح

ُُصولَ  َبَما تـََبنيََّ يف َعلحَم األح  .1؛ َفََل َيَصحُّ َإدحَخاُل َذَلَك حَتحَت َجنحَس الحَبدَعَ الشَّرحَع، َحسح
قال ابن دقيق العيد: نعم, الذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف و 

يكاد خيلو غريمها عن اعتباره يف اجلملة, ولكن هلذين  النوع, ويليه أْحد بن حنبل. وال هذا 
 انتهى.  ترجيح يف االستعمال على غريمها.

وقال القرايف: هي عند التحقيق يف مجيع املذاهب, ألهنم يعقدون ويقومون ِبملناسبة, 
 وال يطلبون شاهدا ِبالعتبار, وال يعين ِبملصلحة املرسلة إال ذلك 2.

العلماء إال من ال يعتد به من جامدي  الظاهرية على تعليل األحكام ع يمجوقال الطويف: 
، وأشدهم يف ذلك مالك حيث قال ِبملصاحل املرسلة، ويف اْلقيقة مل املفاسدِبملصاحل ودرء 

 

 3/285املوافقات   1
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خيتص هبا، بل اجلميع قائلون هبا غري أنه قال هبا أكثَر منهم، وحىت إن املخالفني يف كون  
 اإلمجاع حجة قالوا ِبملصاحل1.
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 سد الذرائع 
 َأقحَساٍم:الذَّرَاَئَع َعَلى َثََلثََة 

َناَم َمَع الحَعلحَم أَبَنَُّه مؤٍد َإىَل سبَ  اّلِلََّ تـََعاىَل، وَكَسبَ    - َصح َها: َما ُيَسدُّ َِبت ََفاٍق؛ َكَسبَ  األح َمنـح
؛ فََإنَُّه ُعدَّ يف  ََديَث َسبًّا َمَن السَّابَ  أَبـََوَي الرَُّجَل َإَذا َكاَن ُمَؤدَ اًي َإىَل َسبٍ  أَبـََوَي السَّابَ   اْلح

َلَمنَي َمَع الحَعلحَم َبُوُقوَعَهمح َفيَها، َوَإلحَقاَء السُّمَ  يف  َِبَر يف ُطُرَق الحُمسح َر اآلح َسَه، َوَحفح   أَلَبـََويح نـَفح
َلَمنَي هَلَا.  رَبََة الَّيَت يـُعحَلُم تـََناُوُل الحُمسح َشح َطحَعَمَة َواألح  األح

َها:  - رَتََي َبطََعاَمَه َأفحَضَل َمنحُه َأوح َأدحىَن  َوَمنـح نحَساُن َأنح َيشح َما اَل ُيَسدُّ َِبت ََفاٍق، َكَما َإَذا َأَحبَّ اإلحَ
  َمنح َجنحَسَه؛ فـَيَـَتَحيَُّل بَبَـيحَع متابعه لَيَـتَـَوصََّل َِبلثََّمَن َإىَل َمقحُصوَدَه، َبلح َكَسائََر التَ َجارَاَت؛ فََإنَّ 

ثـََر َمنـح َمقحُصودَ  لحَعَة لََيأحُخَذ َأكح َل َدرَاَهَم يف السَ  َا يـَرحَجُع َإىَل التََّحيَُّل يف َبذح  َها. َها الََّذي أُبَيَحتح لَُه َإمنَّ
َها: َما ُهَو خُمحتَـَلٌف َفيهَ  -  .1َوَمنـح

 قسمان: الفعل أو القول املُفحَضي إىل املفسدة وقال ابن القيم: 
أحدمها: أن يكون وضعه لإلفضاء إليها كُشرب املسكر املُفحضي إىل مفسدة السكر،  

وكالَقذحف املُفحَضي إىل مفسدة الَفرحيَة، والزان املُفحَضي إىل اختَلط املياه وفساد الفراش، وحنو  
 ملفاسد وليس هلا ظاهر غريها.ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال ُوَضَعت مفضية هلذه ا

والثاِن: أن تكون موضوعة لإلفضاء إىل أمر جائٍز أو مستحب، فيتخذها وسيلة إىل احملرم إما  
 بقصده أو بغري قصد منه. 

فاألول كمن يعقد النكاح قاصًدا به التحليل، أو يعقد البيع قاصًدا به الرِب، أو خيالع قاصًدا  
والثاِن كمن ُيصلي تطوًعا بغري سبب يف أوقات النهي، أو يسب به اْلنث، وحنو ذلك، 

، وحنو ذلك.   أرِبب املشركني بني أظهرهم، أو يصلي بني يدي القرب ّلِلَّ
 ُث هذا القسُم من الذرائع نوعان: 

 أحدمها: أن تكون مصلحة الفعل أرَجَح من مفسدته.
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 قسام:والثاِن: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أ
 األول: وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة.

 الثاِن: وسيلة موضوعة للُمَباح ُقَصد هبا التوسُل إىل املفسدة.
الثالث: وسيلة موضوعة للمباح مل يـُقحَصد هبا التوسل إىل املفسدة لكنها ُمفحَضية إليها غالًبا  

 ومفسدُتا أرجح من مصلحتها.
 تـُفحَضي إىل املفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدُتا.الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد 

فمثال القسم األول والثاِن قد تقدم، ومثال الثالث الصَلُة يف أوقات النهي، وَمَسبَّة آهلة 
َرانيهم، وتزيُّن املتوَّفَّ عنها يف زمن َعدََُّتا،وأمثال ذلك، ومثال الرابع النظر   املشركني بني َظهح

َتاَمة واملشهود عليها وَمنح يطبها ويعاملها، وفعل ذوات األسباب يف  إىل املخطوبة واملُسح
أوقات النهي وكلمة اْلق عند ذي سلطان جائَر وحنو ذلك؛ فالشريعة جاءت ِبِبحة هذا  
القسم أو استحبابه أو إُيابه حبسب درجاته يف املصلحة، وجاءت ِبملنع من القسم األول 

بقي النظر يف القسمني الوسط: هل مها مما  كراهة أو حترميًا حبسب درجاته يف املفسدة،
 الداللة على املنع من وجوه :  جاءت الشريعة ِبِبحتهما أو املنع منهما؟ فنقول:

ًوا َبَغريحَ  ُعوَن َمنح ُدوَن اّلِلََّ فـََيُسبُّوا اّلِلََّ َعدح الوجه األول: قوله تعاىل: }َواَل َتُسبُّوا الََّذيَن َيدح
  -مع كون السبَ  غيظًا وْحية ّلِلَّ وإهانة آلهلتهم-اىل َسبَّ آهلة املشركني { فحرم اّلِلَّ تع1َعلحمٍ 

لكونه ذريعًة إىل سبَ هم اّلِلَّ تعاىل، وكانت مصلحة ترك مسبته تعاىل أرجح من مصلحة سبنا 
 آلهلتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على املنع من اجلائز لئَل يكون سبًبا يف فعل ما ال ُيوز. 

{ فمنعهن من 2ثاِن: قوله تعاىل: }َواَل َيضحرَبحَن أبََرحُجَلَهنَّ لَيـُعحَلَم َما خُيحَفنَي َمنح زَيَنَتَهنَّ الوجه ال
الضرب ِبألرُجَل وإن كان جائًزا يف نفسه لئَل يكون سبًبا إىل مَسحع الرجال صوَت اخللخال 

 .3فيثري ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنَّ  
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وِبب سد الذرائع  ُث قال بعد ما احتج على صحة سد الذرائع من تسعة وتسعني وجًها: 
؛ أحدمها: مقصود لنفسه، والثاِن: وسيلة  عان أحد أرِبع التكليف؛ فإنه أمر وهني، واألمر نو 

إىل املقصود، والنهي نوعان: أحدمها: ما يكون املنهي عنه مفسدة يف نفسه، والثاِن: ما  
 .1يكون وسيلة إىل املَفحَسدة، فصار سد الذرائع املُفحَضية إىل اْلرام أحد أرِبع الدين
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 دالالت العبارات

عربية: الشريعة   

الكتاب أحد، جَهل َسَعة لسان العرب، وكثرَة  َمن إيضاح مُجَل َعلحم ال يعلم قال الشافعي: 
وجوهه، ومَجاَع معانيه، وتفرَقها. ومن عَلمه انتَفتح عنه الشَُّبه اليت دخَلتح على من جَهل 

 لساهَنا1.
َلحُسَن الحَعَجَميََّة،َإنَّ َهَذَه الشَّرَيَعَة قال الشاطيب:  و  َخَل َفيَها َلألح  الحُمَبارََكَة َعَربَيٌَّة، اَل َمدح

َا َيُكوُن َمنح هَ  َمَه َإمنَّ َلَة، َفطََلُب فـَهح ُمح َذا  َوالحَمقحُصوُد ُهَنا َأنَّ الحُقرحآَن نـََزَل بََلَساَن الحَعَرَب َعَلى اجلح
 الطَّرَيَق َخاصًَّة، أَلَنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل يـَقُ وُل: }َإانَّ أَنـحَزلحَناُه قـُرحآاًن َعَربَيًّا{ 2 .

َمَه َمنح َغريحَ َهذَ  َهُم، َواَل َسَبيَل َإىَل َتطَلَُّب فـَهح َه َفَمنح َأرَاَد تـََفهَُّمُه، َفَمنح َجَهَة َلَساَن الحَعَرَب يـُفح
أََلةَ  َهَة، َهَذا ُهَو الحَمقحُصوُد َمَن الحَمسح  .3اجلَح

ُمَ يَ نَي، َوُهُم الحَعَرُب الََّذيَن نـََزَل الحُقرحآُن  اَل وقال:  َم الشَّرَيَعَة َمَن ات ََباَع َمعحُهوَد األح بُدَّ يف فـَهح
َتَمرٌّ، َفََل َيَصحُّ الحُعُدوُل َعنحُه يف  مَ  بََلَساهَنَمح، فََإنح َكاَن لَلحَعَرَب يف َلَساهَنَمح ُعرحٌف ُمسح  الشَّرَيَعَة،  فـَهح

َمَها َعَلى َما اَل تـَعحرَفُُه. َوَإنح ملَح    َيُكنح ُثَّ ُعرحٌف، َفََل َيَصحُّ َأنح ُُيحَرى يف فـَهح

َلحفَ  ََسالَيَب، َمثَاُل َذَلَك َأنَّ َمعحُهوَد الحَعَرَب َأنح اَل تـََرى األح َلحَفاَظ َواألح اَظ َوَهَذا جاٍر يف الحَمَعاِن َواألح
َمحَريحَن َعنحَدَها   َلى الحَمَعاِن، َوَإنح تـََعبًُّدا َعنحَد حُمَاَفظََتَها عَ  َكاَنتح تـَُراَعيَها أَيحًضا، فـََليحَس َأَحُد األح
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َرى، َواَل يَ  َخَر ُأخح ُكوُن َذَلَك قَاَدًحا يف َصحََّة مبُلحتَـَزٍم، َبلح َقدح تـَبحيَن َعَلى َأَحَدمَهَا َمرًَّة، َوَعَلى اآلح
َتَقاَمَتهَ 1.  َكََلَمَها َواسح

َعحَظَم، بََناًء َعَلى َأنَّ الحَعَرَب َإمنََّ : وقال طَاَب ُهَو الحَمقحُصوَد األح ُثوثََة يف اخلَح ا  ااَلعحَتَناُء َِبلحَمَعاِن الحَمبـح
َصحُل َمعحُلوٌم َعنحَد َأهح  َلَها، َوَهَذا األح َلحَفاَظ َمنح َأجح َلَحَت األح َا َأصح َل  َكاَنتح َعَنايـَتـَُها َِبلحَمَعاِن، َوَإمنَّ

َا ُهَو َوَسيَلٌة َإىَل حَتحَصيَل الحَمعحىَن الحُمَراَد، َوالحَمعحىَن ُهَو الحَمقحُصوُد، وَ  اَل أَيحًضا  الحَعَربَيََّة، فَاللَّفحُظ َإمنَّ
ُهوًما ُدونَهُ   ُكلُّ الحَمَعاِن، فإن ، َكَما  املعىن اإلفرادي قد ال يـُعحَبأُ َبَه، َإَذا َكاَن الحَمعحىَن الرتَّحَكييبُّ َمفح

ُهوٌم.  ملَح يـَعحَبأح ُذو الرُّمََّة "بََباَئٍس" َواَل "اَيَبٍس" اتَ َكااًل َمنحُه َعَلى َأنَّ َحاَصَل الحَمعحىَن َمفح
" َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك،   َاَعيَليَ  املخرَّج َعَلى َصَحيَح الحُبَخاَريَ  َوأَبحنَيُ َمنح َهَذا َما يف "َجاَمَع اإلحَمسح

{َأنَّ عُ  ُ َعنحُه قرأ: }فَاَكَهًة َوَأِبًّ َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ َنا   2َمَر بحَن اخلح ؟ ُثَّ قَاَل: َما ُكلَ فح َبُّ ، قَاَل: َما األح
 َهَذا. َأوح قَاَل: َما أَُمرحاَن هَبََذا.

:} ؟  َوَفيَه أَيحًضا َعنح أََنٍس، َأنَّ رَُجًَل سأل عمر بن اخلطاب عن قوله: }فَاَكَهًة َوَأِبًّ َبُّ َما األح
 . فـََقاَل ُعَمُر: هُنَيَنا َعَن التـََّعمَُّق َوالتََّكلُّفَ 

َلَة، َواَل يَـ  ُمح َا هَنَى َعنحُه أَلَنَّ الحَمعحىَن الرتَّحَكييبَّ َمعحُلوٌم َعَلى اجلح َم  َوظَاَهُر َهَذا ُكلَ َه أَنَُّه َإمنَّ َبيَن َعَلى فـَهح نـح
ٌم  َياَء ُحكح َشح ََه ممَّا ُهَو َأَهمُّ َمنحُه تكلٌُّف، َوهَلََذا  َهَذَه األح َتَغاَل َبَه َعنح َغريح َليَفيٌّ، فـََرَأى َأنَّ ااَلشح َتكح

لُُه تـََعاىَل: }لَيحَس الحرَبَّ َأنح تـَُولُّوا ُوُجوَهُكمح َقَبَل الحمَ  َرَق َأصحٌل يف الشَّرَيَعَة َصَحيٌح، نـَبََّه َعَليحَه قـَوح شح
ُم الرتَّحَكييبَ ، ملَح   3َوالحَمغحَرَب{ َراَديَ  يـَتَـَوقَُّف َعَليحَه فـَهح فـح ُم اللَّفحَظ اإلحَ يََة: فـََلوح َكاَن فـَهح َإىَل آَخَر اآلح

َلَه تـََعاىَل: }َأوح أيَحُخَذُهمح عَ  َسَه يف قـَوح َلى  َيُكنح َتُكلًُّفا، َبلح ُهَو ُمضحَطرٌّ َإلَيحَه َكَما ُرَوَي َعنح ُعَمَر نـَفح
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، فََإنَُّه ُسَئَل َعنحُه َعَلى الحَمنحرَبَ، فـََقاَل َلُه رَُجٌل َمنح ُهَذيحٍل: التََّخوُُّف َعنحَداَن التنقص، ُث   1{خَتَوُّف
 أنشده:

َها ََتَمًكا َقَرًدا   ُل َمنـح َعَة السََّفنُ   ...خَتَوََّف الرَّحح  َكَما خَتَوََّف ُعوَد النـَّبـح
َسرَي َكَتاَبُكمح"،  فـََقاَل ُعَمُر: "أَيُـَّها  النَّاُس! ََتَسَُّكوا َبَديَواَن َشعحرَُكمح يف َجاَهَليََّتُكمح، فََإنَّ َفيَه تـَفح

َيحَن تـََعاُرٌض أَلَنَّ َهَذا َقدح  ربح َ اخلَح َوََّل. فـََليحَس َبنيح يََة َعَليحَه ِبَََلَف األح ُم َمعحىَن اآلح  تـََوقََّف فـَهح
َمحُر َهكَ  طَاَب، أَلَنَُّه الحَمقحُصوُد َوالحُمَراُد، َوَعَليحَه  فََإَذا َكاَن األح َم َمعحىَن اخلَح زَُم ااَلعحَتَناُء َبَفهح َذا، فَالَلَّ

َبَة لَلحَكَتابَ  طَاُب ابحَتَداًء، وََكَثريًا َما يـُغحَفُل َهَذا النََّظُر َِبلنَ سح َبيَن اخلَح َوالسُّنََّة، فـَتـُلحَتَمُس َغَرائَُبُه   يـَنـح
َهمح  َوَمَعانَ  تَـعحَجُم َعَلى َمنح ملَح يـَفح تَـبحَهُم َعَلى الحُملحَتَمَس، َوَتسح َبَغي، فـََتسح َه الََّذي يـَنـح يَه َعَلى َغريحَ الحَوجح

ََتهَ  ُ الحَواَقي َبَرْحح ُيُه َعَلى َغريحَ َطرَيٍق، َواّلِلَّ  .2َمَقاَصَد الحَعَرَب، فـََيُكوُن َعَمُلُه يف َغريحَ َمعحَمٍل، َوَمشح
فَمنح َعرف مراد املتكلَ م بدليل من األدلة وجب اتباع مراده، واأللفاظ مل  ابن القيم:قال 

، وإمنا هي أدلة ُيستدلُّ هبا على مراد املتكلم، فإذا ظهر مراده، ووَضَح أبيَ  تُقصد لذواُتا
قرينة  طريق كان؛ ُعَمَل مبقتضاه، سواء كان ِبشارة، أو كتابة، أو إمياء أو داللة عقلية، أو 

حاليَّة، أو عادة له مط ردة ال خيَُلُّ هبا، أو َمنح ُمقتضى كماله وكمال أمسائه وصفاته، وأنه ميتنع  
منه إرادة ما هو معلوم الفساد، وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته ، وأنه يستدل على إرادته  

مشبهه، فيقطع  للنظري ِبرادة نظريه ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثلة ونظريه و 
العارُف به وحبكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا، وَيبُّ هذا ويبغض هذا، وأنت  
جتد من له اعتناٌء شديد مبذهب رجل وأفىت له كيف يفهم مراده من تصرفه ومذهبه ؟ وخيرب 

صرًَيا،  عنه أبنه يفيت بكذا، ويقوله، وأنه ال يقول بكذا وال يذهب إليه، ملا ال ُيد يف كَلمه
 ومجيع أتباع األئمة مع أئمتهم هبذه املثابة. 
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وهذا أمر يـَُعمُّ أهَل اْلقَ  والباطَل، ال ميكن دفعه؛ فاللفظ اخلاص قد ينتقل إىل معىن العموم  
 ِبإلرادة، والعام قد ينتقل إىل معىن اخلصوص ِبإلرادة1.

األلفاظ، وأهنا ال تلزم هبا أحكامها يف قلناه من اعتبار النيات واملقاصد وهذا الذي  وقال: 
حىت يكون املتكلم هبا قاصًدا هلا ُمرَيًدا ملوجباُتا، كما أنه ال بد أن يكون قاصًدا للتكلم  

 ِبللفظ مريًدا له، فَل بد من إرادتني: 
 إرادة التكلم ِبللفظ اختيارًا. 

قصوُد واللفظ وسيَلٌة،  وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة املعىن آكد من إرادة اللفظ، فإنه امل
 هو قول أئمة الفتوى من علماء اإلسَلم2.

تبنيَّ له أن الشارع ألغى األلفاظ اليت مل يقصد  ومن تدب ر مصادر الشرع وموارده وقال أيًضا: 
املتكلم هبا معانيها، بل جرت على غري قصد منه كالنائم والناسي والسكران واجلاهل واملكره 

ُيكفَّر من قال من شدة فرحه   و الغضب أو املرض وحنوهم، وملواملخطئ من شدة الفرح أ 
براحلته بعد أيسه منها: "اللهم أنت عبدي وأان ربك" فكيف يعترب األلفاظ اليت يُقطع أبن  

مراَد قائَلها خَلفها؟ وهلذا املعىن رد شهادة املنافقني وَوَصفهم ِبخلداع والكذب واالستهزاء،  
يقولون أبفواههم ما ليس يف قلوهبم وأن بواَطَنهم ختَالف ظواَهَرهم، وذم  وَذمَُّهم على أهنم  

تعاىل من يقول ما ال يفعل، وأخرب أن ذلك من أكرب املَقحَت عنده، ولعن اليهوَد إذ توسَّلوا  
بصورة عقد البيع على ما حرََّمُه عليهم إىل أكل َثنه، وجعل أكل َثنه ملا كان هو املقصود  

يف اخلمر عاصَرَها  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -نفسه، وقد لعن رسول اّلِلَّ مبنزلة أكله يف 
نيُته إمنا هي حتصيل   وُمعتَصَرها، ومن املعلوم أن العاصر إمنا عصر عنًبا، ولكن ملا كانت

اخلمر مل ينفعه ظاهر عصره، ومل يعصمه من اللعنة لباطن قصده ومراده، فُعَلَم أن االعتبار يف  
 

 2/385إعَلم املوقعني   1
 4/447إعَلم املوقعني   2
 



271 
 

حبقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعاهلا. وَمنح مل يراع الُقُصوَد يف  العقود واألفعال 
العقود وَجَرى مع ظواهرها يلزمه أن ال يلعن العاصر، وأن ُيو َز له َعصحر العنب لكل أحد  

وإن ظهر له أن قصده اخلمر، وأن يقضي له ِبألجرة لعدم أتثري القصد يف العقد عنده، ولقد  
ك، وجوَّزوا له العصر، وَقَضوا له ِبألجرة، وقد ُروي يف أثر مرفوع من حديث َصرَُّحوا له بذل

ابن بُريدة عن أبيه: "من َحَبَس العنب أايم القطاف حىت يبيعه من يهودي أو نصراِن أو َمنح  
يتخذه مخًرا فقد تَقحََّم النار على بصرية" ذكره أبو عبد اّلِلَّ بن بطَّة، وَمنح مل يراع القصد يف 

 قد مل ير بذلك أبًسا. الع
ُمها أن املقاصد واالعتقادات معتربة يف التصرفات   وقاعدة الشريعة اليت ال ُيوز َهدح

واالعتقاد ُيعل الشئ  والعبارات كما هي معتربة يف التقرِبت والعبادات؛ فالقصد والنية
ادة ُيعلها  حَلاًل أو حراًما، وصحيًحا أو فاسًدا، وطاعًة أو معصيًة، كما أن القصد يف العب

 واجبًة أو مستحبًة أو حمرمًة أو صحيحًة أو فاسدًة. 
ودالئل هذه القاعدة تفوت اْلصر، فمنها قوله تعاىل يف حق األزواج إذا طلَّقوا أزواجهم  

طَلقًا رجعًيا: }َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ َبَردَ َهنَّ يف َذَلَك َإنح َأرَاُدوا َإصحََلًحا{1 وقوله: }َواَل َتُحَسُكوُهنَّ 
َضَرارًا لَتَـعحَتُدوا{2 وذلك نصٌّ يف أن الرجعة إمنا ملَّكها اّلِلَّ تعاىل ملن قصد الصَلح دون من 

ُتمح َأالَّ يَُقيَما ُحُدوَد اّلِلََّ َفََل ُجَناَح َعَليحَهَما َفيَما   قصد الضَرار. وقوله يف اخلُلع: }فََإنح َخفح
َتَدتح َبَه{3 ، وقوله: }فََإنح طَلََّقَها َفََل ُجَناَح َعَليحَهَما َأنح َيرَتَاَجَعا َإنح ظَنَّا َأنح يَُقيَما ُحُدوَد   افـح

{4 فبنيَّ تعاىل أن اخلُلَع املأذون فيه والنكاح املأذون فيه إمنا يـَُباح إذا ظنَّا أن يقيما حدود   اّلِلََّ
ا قدم اّلِلَّ الوصية على   ، وقال تعاىل: }َمنح بـَعحَد َوَصيٍَّة يُوَصى هَبَا َأوح َديحٍن َغريحَ ُمَضارٍ {5 فإمنَّ اّلِلَّ
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َقَصده فللورثة إبطاهلا وعدم تنفيذها، وكذلك   املرياث إذا مل يـَقحصد هبا املُوَصي الضرار؛ فإن
َ َعَليحَه{1 فرفع اإلُثَ عمن   نَـُهمح َفََل َإُثح َلَح بـَيـح ًا فََأصح قوله: }َفَمنح َخاَف َمنح ُموٍص َجنَـًفا َأوح َإَثح
 أبطل اجلََنَف واإلُث من وصية املوصي، ومل ُيعلها مبنزلة نصَ  الشارع الذي حترم خمالفته2.

والصور تبدَُّل األحكام واْلقائق لفسدت الدايانت، وبُدلت  أوحَجَب تبديُل األمساء  ولوقال: و 
ها  يالشرائع، واضمحل اإلسَلم، وأي شيء نـََفَع املشركني تسميتهم أصناَمهم آهلًة وليس ف 

؟ وأي   شيء من صفات اإلهلية وحقيقتها؟ وأي شيء نـََفعهم تسمية اإلشراك ِبّلِلَّ تقرًِب إىل اّلِلَّ
نـََفع املعطَ لني ْلقائق أمساء اّلِلَّ وصفاته تسميُة ذلك تنزيًها؟ وأي شيء نفع الغَلَة من شيء 

البشر واختاذهم طواغيت يعبدوهنا من دون اّلِلَّ تسمية ذلك تعظيًما وأحرتاًما؟ وأي شيء نفع  
نـَُفاة القدر املخرجني ألشرف ما يف مملكة الرب تعاىل من طاعة أنبيائه ورسله ومَلئكته 

عباده عن قدرته تسمية ذلك عداًل؟ وأي شيء نـََفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك و 
توحيًدا؟ وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفَلسفة القائلني أبن اّلِلَّ مل خيلق السموات 

واألرض يف ستة أايم وال َيَي املوتى وال يبعث َمنح يف القبور وال يعلم شيًئا من املوجودات 
الناس رسًَل أيمروهنم بطاعته تسمية ذلك حكمة؟ وأي شيء نفع أهل النفاق   وال أرسل إىل 

؟ وأي   َحهم يف عقل من مل ينافق نفاقهم ويَُداهن يف دين اّلِلَّ تسمية نفاقهم عقًَل معيشًيا وَقدح
شيء نفع املََكَسة تسمية ما أيخذونه ظلًما وعدوااًن حقوقًا سلطانية وتسمية أوضاعهم اجلائرة  

ملناقضة لشرع اّلِلَّ ودينه شرع الديوان؟ وأي شيء نفع أهل الَبدََع والضَلل تسمية الظاملة ا
شبههم الداحضة عند رهبم وعند أهل العلم والدين واإلميان عقليات وبراهني؟ وتسمية كثري  
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من املتصوفة اخلياالَت الفاسدَة والشطحات حقائق؟ فهؤالء كلهم حقيق أن يتلى عليهم:  
ُ هَبَا َمنح ُسلحطَاٍن{1  2. ُتُموَها أَنـحُتمح َوآَِبؤُُكمح َما أَنـحَزَل اّلِلَّ َاٌء مَسَّيـح  }َإنح َهَي َإالَّ  َأمسح
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 األمر

 مسألة هل لألمر صيغة ؟ وهل يقتضي الوجوب ؟

َل اللَ َساَن َقسَُّموا الحَكََلَم , فـََقاُلوا  لَيُل َعَلى َما قـُلحَناُه: َأنَّ َأهح َمحَر َصيَغٌة , َوالدَّ يف مُجحَلَة   –َلألح
ُلَك: اَل تـَفحَعلح َفَجَعُلوا افـحَعلح  : -َأقحَساَمَه  ُي قـَوح ُلَك: افـحَعلح , َوالنـَّهح َمحُر: قـَوح َأمحٌر َوهَنحٌي , فَاألح
لَيُل  مبَُجرَّ  َتَضَت الحُوُجوَب , َوالدَّ َمحَر اقـح َدَه َأمحًرا , َفَدلَّ َعَلى َأنَّ َلُه َصيَغًة , َوَإَذا جَتَرََّدتح َصيَغُة األح

َنٌة َأوح ُيَصيبَـ  َذَر الََّذيَن خُيَاَلُفوَن َعنح َأمحرََه َأنح ُتَصيبَـُهُم َفتـح ُل اّلِلََّ ُسبحَحانَُه: }فـَلحَيحح ُهمح  َعَليحَه قـَوح
ُل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َلوحاَل َأنح َأُشقَّ َعَلى أُمَّيَت أَلََمرحُُتُمح َِبلسَ َواَك    َوقـَوح

عَ َذاٌب أَلَيٌم{ 1
 َعنحَد ُكلَ  َصََلٍة َفُدلَّ َعَلى أَنَُّه َلوح َأَمَر َلَوَجَب َوَشقَّ َوأَيحًضا:

  َعنح َأيب َسَعيَد بحَن الحُمَعلَّى , قَاَل: ُكنحُت ُأَصلَ ي َفَدَعاِن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََلمح 
: َإِن َ ُكنحُت ُأَصلَ ي قَالَ ُأَجبحُه قَاَل: قـُلحُت: اَي  َتَجيُبوا ّلَِلََّ َرُسوَل اّلِلََّ ُ تـََعاىَل: }اسح   : " َأملَح يـَُقَل اّلِلَّ

َتَحقَّ الذَّمَ  ,   َقَه اسح َقيَن َماًء فـََلمح َيسح َولَلرَُّسوَل َإَذا َدَعاُكمح{ 2 3َوأَلَنَّ السَّيَ َد َلوح قَاَل َلَعبحَدَه: اسح
َمحُر  َتَحقَّ الحَعبحُد الذَّمَّ َعَليحَه َوَإَذا َوَرَد األح ُمطحَلًقا َبَفعحَل َوَلوح ملَح يـَقحَتَض َأمحُر السَّيَ َد الحُوُجوَب , َلَما اسح

َياءَ 4. َشح ٍء َمَن األح  َشيح

 فتبني بذلك أن األمر للوجوب ما مل تصرفه قرينة . 

 ما ُصرف عن الوجوب بفعل النيب _1
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ُجَُّة َعَلى َأنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ ملَح يُوَجبح َعَلى نََبيَ َه َصلَّى هللاُ قال ابن جرير:  َعَليحَه  َوَقدح َأمجحََعَت اْلح
َاَعَها َعَلى َذَلَك  َوَسلََّم َواَل َعَلى َعَباَدَه فـَرحَض الحُوُضوَء َلُكلَ  َصََلٍة , ُثَّ ُنَسَخ َذَلَك , َفَفي َإمجح

اَلَلُة الحَواَضَحُة َعَلى َصحََّة َما قـُلحَنا َمنح َأنَّ َفعحَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َما َكاَن يَـ  َعُل َمنح الدَّ فح
ُرُه َإىَل َفعحَلَه َوَنَدَب َإلَيحَه  ُ َعزَّ َذكح َنا َمنح َإيثَارََه َفعحَل َما َنَدبَُه اّلِلَّ َعَباَدُه  َذَلَك َكاَن َعَلى َما َوَصفح

ُتمح َإىَل الصَََّلَة فَاغحَسُلوا ُوُجوهَ  َلَه: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا َإَذا ُقمح َمَننَي َبَقوح ُكمح َوأَيحَدَيُكمح َإىَل  الحُمؤح
َاَل الَّيَت تـَرََكُه َكاَن تـَرحَخيًصا أَلُمََّتَه َوَإعحََلًما َمنحُه هَلُمح َأنَّ  1الحَمَراَفَق{  يَُة , َوَأنَّ تـَرحَكُه يف َذَلَك اْلح   اآلح

رَ َذَلَك َغريحُ َواَجٍب َواَل اَلزٍَم َلُه َواَل هَلُمح , َإالَّ َمنح َحَدٍث يُوَجُب نـَقح   . 2َض الطُّهح

 ما ُصرف عن الوجوب ِبإلمجاع_2

جَ  أيَحُتوَك رََجااًل َوَعَلى ُكلَ  َضاَمٍر أيَحَتنَي َمنح ُكلَ  َفجٍ   قال هللا تعاىل:  : }َوَأذَ نح يف النَّاَس َِبْلَح
َهُدوا َمَناَفَع هَلُمح َوَيذحُكُروا ٍم  َعَميٍق لََيشح َم اّلِلََّ يف َأايَّ َنـحَعاَم اسح َمعحُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقـَُهمح َمنح هَبَيَمَة األح

َها َوَأطحَعُموا الحَباَئَس الحَفَقرَي {   3َفُكُلوا َمنـح
َها أَيُـَّها النَّاُس هُ  َم اّلِلََّ َعَليـح َنـحَعاَم الَّيَت ذََكرحَُتُ اسح َها{ يـَُقوُل: ُكُلوا َمنح هَبَائََم األح َناَلَك.  }َفُكُلوا َمنـح

َ مجََ وَ  َمحُر َمَن اّلِلََّ َجلَّ ثـََناُؤُه َأمحُر َإَِبَحٍة , اَل َأمحَر َإَُياٍب , َوَذَلَك أَنَُّه اَل َخََلَف َبنيح يَع  َهَذا األح
َيَه , َأوح َبَدنََتَه، أَنَُّه ملَح  َيَه , َأوح َبَدنََتَه ُهَناَلَك، َإنح ملَح أيَحُكلح َمنح َهدح ُجََّة َأنَّ َذاَبَح َهدح  ُيَضيَ عح َلُه  اْلح

 . 4فـَرحًضا َكاَن َواَجًبا َعَليحَه، َفَكاَن َمعحُلوًما َبَذَلَك أَنَُّه َغريحُ َواَجبٍ 
 لسياق ما ُصرف عن الوجوب بقرينة ا _3
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َمُنوَن َِبلحَكَتاَب ُكلَ َه قال هللا تعاىل: َوَإَذا َلُقوُكمح قَاُلوا  }َها أَنـحُتمح ُأواَلَء حتَُبُّوهَنُمح َواَل َيَُبُّوَنُكمح َوتـُؤح
َاَنَمَل َمَن الحَغيحَظ ُقلح ُموُتوا َبَغيحَظُكمح َإنَّ اّلِلََّ َعَليٌم َبَذاتَ  ا َعضُّوا َعَليحُكُم األح   آَمنَّا َوَإَذا َخَلوح

 1الصُُّدوَر{

إذ ال يدخل يف مفهوم أحد العقَلء أهنم أيَثون إن مل ميوتوا بغيظهم، فكان السياق هو القرينة  
داللة السياق ال يقام عليها دليل وكذلك لو  ، وكما قال ابن دقيق: ملبينة للمراد من األمرا

فهم املقصود من الكَلم وطولب ِبلدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إىل ذوقه واملناظر يرجع  
 .2إىل دينه وإنصافه

َقُّ َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح َشاَء ومنه:  َمنح َوَمنح َشاءَ }َوُقَل اْلح اَن لَلظَّاَلَمنَي اَنرًا   فـَلحيـُؤح ُفرح َإانَّ َأعحَتدح فـَلحَيكح
َوي الحُوُجوَه بَئحَس الشََّراُب َوَساءتح  َل َيشح َتَغيُثوا يـَُغاثُوا مبَاٍء َكالحُمهح َأَحاَط هَبَمح ُسَراَدقـَُها َوَإنح َيسح

دل على أن رد اإلميان والكفر إىل مشيئة العبد فتتمة اآلية مما أعده هللا للظاملني ي 3ُمرحتـََفًقا{
ليس على اإلِبحة كما يتوهم من اقتصر عليهما، وإمنا هو على التهديد والوعيد، فذكر  

املشيئة قبل األمر ِبإلميان والكفر صرفتهما عن الوجوب إىل اإلِبحة ، ُث ذكر ما أعده هللا  
صودة بل تندرج يف إطار التهديد  ملن كفر وملن آمن دلَّ على أن هذه اإلِبحة ليست مق

 : "افعل ما شئَت كما تدين تدان". كقولنا

فإن األمر خرج   4}ُذقح َإنََّك أَنحَت الحَعزَيُز الحَكَرميُ َإنَّ َهَذا َما ُكنُتمح َبَه ََتحرَتُوَن{ وأوضح من هذا 
 عن الوجوب إىل السخرية وهذا واضح واْلمد هلل . 
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}َوالحَواَلَداُت يـُرحَضعحَن وكما قد يشهد السياق أبن هذا اخلرب خرج خمرج األمر كقوله تعاىل: 
َ َلَمنح َأرَاَد َأنح يَُتمَّ الرََّضاَعَة{ َ َكاَمَلنيح َلنيح فليس املقصود أن هللا خيرب عن   1َأوحاَلَدُهنَّ َحوح

نه أمر للوالدة أن تفعل ذلك  الوالدات أهنن يرضعن أوالدهن حولني كاملني ، ولكن بيانه أ
، واألصل أن الرضاعة من أمور العادات اليت هي يف  إذا أراد والد الطفل أن يتم رضاعة ابنه

فطرة الناس فعلها حسب مصلحة الطفل وأمه، فليس للتنبيه عليها معىن إال من ِبب 
عجيل فطامه ،  املنازعة بني والد الطفل ووالدته ، فهنا يبني حق هذا الطفل حىت ال ُيضر بت

 وكذلك حق والد الطفل حىت ال تضره والدته بتأخري الفطام.

تَـغحَفرح هَلُمح   وكما خرج سياق اخلرب خمرج األمر يف هذه اآلية، فإن األمر خيرج خمرج اخلرب   }اسح
تَـغحَفرح هَلُمح  تَـغحَفرح هَلُمح َسبحَعنَي َمرًَّة فـََلنح يـَغحَفَر  َأوح اَل َتسح ُ هَلُمح{ َإنح َتسح فإن هذا األمر يدل على   2اّلِلَّ

تَـغحَفرحَت هَلُمح   وهذا منصوص عليه:أنه إن فعلت أو مل تفعل فالعاقبة واحدة،  }َسَواٌء َعَليحَهمح َأسح
َم الحَفاَسَقنَي{ َدي الحَقوح ُ هَلُمح َإنَّ اّلِلََّ اَل يـَهح تَـغحَفرح هَلُمح َلنح يـَغحَفَر اّلِلَّ وكان هذا قبل أن ينزل   3َأمح ملَح َتسح

رََكنَي َوَلوح  النهي بعدم االستغفار للمشركني  تَـغحَفُروا لَلحُمشح }َما َكاَن لَلنَّيبَ  َوالََّذيَن آَمُنوا َأنح َيسح
َحيمَ  ُمح َأصحَحاُب اجلَح   4{َكانُوا ُأويل قـُرحََب َمنح بـَعحَد َما تـََبنيََّ هَلُمح َأهنَّ

ب أن أحتدث يف مسألة مهمة تكلم فيها الغزايل وغريه مبا ال  واستطراًدا مع هذه املسألة أح
 :التحديد أم املبالغة على العدد أرتضيه ، وهي ذكر

 

 233البقرة:   1

 80:  ةالتوب 2

 6املنافقون:   3

 113التوبة:   4



278 
 

  هَلُۡم   ٱّلِلَُّ  يـَۡغَفرَ  فـََلن َمرَّة   َسۡبَعنيَ  هَلُمۡ  َتۡستَـۡغَفرۡ  َإن هَلُمۡ  َتۡستَـۡغَفرۡ  اَل  َأوۡ  هَلُمۡ  ٱۡستَـۡغَفرۡ ﴿:تعاىل هللا قال
ُمۡ  َلكَ    ذَ  ۦۗ َبٱّلِلََّ  َكَفُروا    أبََهنَّ   تـََعاىَل  قال ابن كثري : خُيحرَبُ  ﴾ ٱۡلَفـ َسَقنيَ  ٱۡلَقۡومَ  يـَۡهَدی  اَل  َوٱّلِلَُّ  َوَرُسوَلَه

ًَل  لَيحُسوا الحُمَناَفَقنيَ  َهُؤاَلءَ  أبََنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نََبيَّهُ  َتغحَفاَر، َأهح تَـغحَفرَ   َلوَ  َوأَنَّهُ  َلََلسح  َمرَّةً  نيَ َسبحعَ   َوَلوح  هَلُمح، اسح
 .هَلُمح  يـَغحَفرُ  اَل  اّلِلََّ  فََإنَّ 

َا  السَّبحَعنيَ  َإنَّ : َقيلَ  َوَقدح  ًما ذَُكَرتح   َإمنَّ َتغحَفارَ   َلَمادَّةَ  َحسح   َكََلَمَها  َأَسالَيبَ  يف  الحَعَربَ   أَلَنَّ  هَلُمح؛ ااَلسح
َديدَ   ُترَيدُ  َواَل  َكََلَمَها،  ُمَباَلَغةَ  يف  السَّبحَعنيَ  َتذحُكرُ  َها زَادَ  َما َيُكونَ  َأنح  َواَل  هَبَا،  التَّحح  . 1ِبَََلَفَها   َعَليـح

  النيب قام ملا  ألنه وذلك التحديد ِبب من وإمنا املبالغة ِبب من ليس السبعني أن  وأرى
َا: " لعمر قال  سلول  بن هللا  عبد على  ليصلي ِن  َإمنَّ ُ،  َخريَّ تَـغحَفرح : }  فـََقالَ  اّلِلَّ   اَل  َأوح  هَلُمح  اسح
تَـغحَفرح  تَـغحَفرح  َإنح  هَلُمح  َتسح   َإنَّهُ ( :  عمر أي)   قَالَ ".  السَّبحَعنيَ  َعَلى  َوَسَأزَيُدهُ  ،{ َمرَّةً  َسبحَعنيَ  هَلُمح  َتسح
   ...؟2 ُمَناَفقٌ 

 السبعني عن زاد لو أنه اآلية من فهم_  وسلم عليه هللا صلى_ النيب  أن  ستجد هذا أتمل
 موافقة وفيه الرد، يف  أخرى وجهة أخذ ولكنه عمر يرده  ومل املفهوم،  هبذا واستدل هلم، لُغفر
  .الفهم لصحة

  ثين: قال  أيب، ثين : قال سعد، بن حممد حدثين  وقد :تفسريه يف  الطربي جرير  ابن روى وقد
تَـغحَفرحتَ   َعَليحَهمح  َسَواءٌ : ﴿قوله عباس ابن عن أبيه، عن أيب، ثين: قال عمي،   ملَح  َأمح  هَلُمح   َأسح
تَـغحَفرح    َإنح ﴿ التوبة سورة يف  اليت اآلية بعد اآلية هذه نزلت :  قال﴾ هَلُمح   اّلِلَُّ  يـَغحَفرَ  َلنح  هَلُمح  َتسح
تَـغحَفرح    مر ة، سبعني على  زايدة: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال﴾ هَلُمح  اّلِلَُّ  يـَغحَفرَ  فـََلنح   َمرَّةً  َسبحَعنيَ  هَلُمح  َتسح
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تَـغحَفرحتَ  َعَليحَهمح  َسَواءٌ ﴿ هللا  فأنزل تَـغحَفرح  ملَح  َأمح  هَلُمح  َأسح  آية فكانت. 1﴾  هَلُمح  اّلِلَُّ  يـَغحَفرَ  َلنح   هَلُمح  َتسح
 حكمها عن  مبينة ال هلا انسخة فكانت ،«التوبة» سورة آية عن  متأخرة « املنافقون» سورة

 .فرق  وبينهما

  أبوجه الغزايل عليه رد  وقد  العدد، مفهوم خاصة املفهوم حبجية قال ملن حجة سبق وما
  على الزايدة   حديث أن توهم املبالغة على  التوبة آية أتويل  أبن  َتسكه شدة ومن ضعيفة،
  :فقال البخاري يف  وهو ضعيف السبعني

َظحَهرُ   َلحقَ  َأعحَرفُ  - السَََّلمُ  َعَليحهَ  - أَلَنَّهُ  َصَحيٍح؛ َغريحُ  أَنَّهُ  َواألح رُ  الحَكََلَم، مبََعاِن  اخلح   َوَذكح
َرانَ  َعنح  الطََّمعَ   َوَقطحعَ  الحَيأحَس، يف  ُمَباَلَغةً  َجَرى السَّبحَعنيَ   .  2الحُغفح

  هللا صلى أنه ) مسلم  كل  ويعتقده بل  الغزايل قاله ما عني هو إمنا قلت ما على واستداليل
  (الكَلم مبعاِن اخللق  أعرف  وسلم عليه

 أعلم  وهللا
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 هل تشرتط إرادة اآلمر املأمور به؟
نقل حنبل عنه: أمر اّلِلَّ العباد ِبلطاعة، وكتب عليهم املعصية؛ إلثبات اْلجة عليهم، وكتب  

 .1اّلِلَّ على آدم أنه يصيب اخلطيئة قبل أن خيلقه
الشجرة اليت هناه عنها قبل أن  ل أْحد يف رواية حنبل: علم اّلِلَّ تعاىل أن آدم سيأكل من وقا
 .2خيلقه
 

 هل املندوب إليه مأمور به؟
إذ   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال ابن هانئ: مسعت أِب عبد اّلِلَّ يقول: آمني أمر من النيب 

صلى اّلِلَّ  -: "إذا أمن القارئ فأمنوا" ، فهذا أمر من النيب  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال 
 . 3واألمر أوكد من الفعل، - عليه وسلم

 نقل عن امليموِن: إذا زنت األمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها، وإال كان َترًكا لألمر.و 
ونقل عند حنبل: يقاد املذبوح قوًدا رقيًقا، وتوارى السكني وال تظهر إال عند الذبح، أمر  

 .4- صلى اّلِلَّ عليه وسلم-بذلك رسول اّلِلَّ  
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 لفظ األمر املطلق اجملرد عن القرائنما َيمل عليه 
وجب   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-يف رواية أيب اْلارث: إذا ثبت اخلرب عن النيب  أْحد قال

 .1العمل به
: "إَذا أمرتكم أبمٍر فأتوا منه ما  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وسأل امليموِن أْحد عن قول النيب 

 ألمر أسهل من النهي. استطعتم، وما هنيتكم عنه فانتهوا"  فقال: ا
فهو عندي أسهل مما هنى    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الين 

 .2عنه
}فََإَذا ُقَضَيَت    3وقال أْحد يف رواية صاحل وعبد اّلِلَّ يف قوله تعاىل: }َوإَذا َحَللحُتمح فَاصحطَاُدوا{

َرحَض{ ، فقال: أكثر ما مسعنا إن شاء فعل، وإن شاء مل يفعل. كأهنم   4الصَََّلُة فَانـحَتَشُروا يف األح
 .5ذهبوا إىل أنه ليس بواجب، وليس مها على ظاهرمها

َمحُر يف الحَكَتاَب َوالسُّنََّة، وََكََلُم النَّاَس  وقال الشافعي: :  ََيحَتَمُل َمَعاِنَ َواألح  

ُ َعزَّ َوَجلَّ   َل اّلِلََّ َعزَّ  َأَحُدَها َأنح َيُكوَن اّلِلَّ ََلَل َما َحرََّم َكَقوح ًئا ُثَّ َأَِبَحُه َفَكاَن َأمحُرُه إحح َحرََّم َشيـح
َلَه }فََإَذا ُقَضَيَت الصََّلُة فَانـحَتَشرُ  يََة.َوَجلَّ }َوَإَذا َحَللحُتمح فَاصحطَاُدوا{ وََكَقوح  وا يف اأَلرحَض{اآلح

 : ) ُ   -)قَاَل الشَّاَفَعيُّ رََم َوهَنَى َعنح الحبَـيحَع َعنحَد   -َرَْحَُه اّلِلَّ َوَذَلَك أَنَُّه َحرََّم الصَّيحَد َعَلى الحُمحح
َلَه }َوآُتوا النَ سَ  اَء َصُدقَاَُتَنَّ حَنحَلًة{ إىَل   النَ َداَء ُثَّ َأَِبَحُهَما يف َوقحٍت َغريحَ الََّذي َحرََّمُهَما َفيَه َكَقوح
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َها َوَأطحَعُموا{  1{َمرَيًئا} َلَه }فََإَذا َوَجَبتح ُجُنوهُبَا َفُكُلوا َمنـح َباٌه هَلََذا   2َوقـَوح ( : َوَأشح )قَاَل الشَّاَفَعيُّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم   - َكَثرٌي يف َكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َوُسنََّة نََبيَ َه  لَيحَس َأنَّ َحتحًما َأنح   -َصلَّى اّلِلَّ

ا َواَل  َتَشُروا َلطََلَب التَ َجارََة إَذا َصلَّوح أيَحُكُل َمنح َصَداَق امحَرأَتََه إَذا   َيصحطَاُدوا إَذا َحلُّوا َواَل يـَنـح
ُمح َعَلى  ًسا َواَل أيَحُكُل َمنح َبَدنََتَه إَذا حَنََرَها )قَاَل( : َوَُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن َدهلَّ َما َفيَه   طَاَبتح َعنحُه َبَه نـَفح

َلَه َعزَّ َوَجلَّ }َإنح َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُغحنَ  ُدُهمح َِبلنَ َكاَح َلَقوح َلَه{ُرشح ُ َمنح َفضح َيُدلُّ َعَلى َما َفيَه   3َهُم اّلِلَّ
َل النَّيبَ   ُ َعَليحَه َوَسلََّم   -َسَبُب الحَغىَن َوالحَعَفاَف َكَقوح   4»َساَفُروا َتَصحُّوا َوتـُرحزَُقوا« -َصلَّى اّلِلَّ

َا َهَذا َداَلَلٌة اَل َحتحٌم َأنح ُيَساَفَر َلطََلَب َصحٍَّة َوَرزحقٍ   .فََإمنَّ
تَ  َد فـََيجح َتحُم َمنح الرُّشح َمحُر َِبلنَ َكاَح َحتحًما َويف ُكلٍ  اْلح ( : َوَُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن األح َمُع  )قَاَل الشَّاَفَعيُّ

َد  اَلَلَة َعَلى الرُّشح َِبَحَة َوالدَّ َمحُر ُكلُُّه َعَلى اإلحَ َل الحَعلحَم األح ُد َوقَاَل بـَعحُض َأهح َتحُم َوالرُّشح َحىتَّ ُتوَجَد  اْلح
َتحُم فـََيُكوُن  َمحَر اْلح َا ُأرَيَد َِبألح َاَع َعَلى أَنَُّه إمنَّ اَلَلُة َمنح الحَكَتاَب َأوح السُّنََّة َأوح اإلحَمجح فـَرحًضا اَل َيََلُّ  الدَّ

َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ }َوَأَقيُموا الصََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة{ َلَه }ُخذح  َفَدلَّ َعلَ  5تـَرحُكُه َكَقوح َُما َحتحٌم وََكَقوح ى َأهنَّ
{  6َمنح َأمحَواهلََمح َصَدَقًة{ َرَة ّلَِلََّ جَّ َوالحُعمح َلَه }َوَأَتُّوا اْلَح َلَه }َوّلَِلََّ َعَلى النَّاَس َحجُّ الحبَـيحَت   7َوقـَوح َوقـَوح

َتطَاَع َإلَيحَه َسَبيَل{ َرَة َمًعا  8َمَن اسح جَّ َوالحُعمح جَّ يف الحَفرحَض فـََلمح يـَُقلح  َفذََكَر اْلَح َرَد اْلَح َمحَر َوَأفـح يف األح
َباُه َهَذا يف  َلٌم َوَأشح َتحَم َوَإنح ُكنَّا حنَُبُّ َأنح اَل َيَدَعَها ُمسح َرُة َعَلى اْلح َل الحَعلحَم الحُعمح ثـَُر َأهح َكَتاَب اّلِلََّ    َأكح

( : َوَما  اَلَلُة َعَليحَه أبََنَّ  َعزَّ َوَجلَّ َكَثرٌي )قَاَل الشَّاَفَعيُّ ُ َعنحُه فـَُهَو حُمَرٌَّم َحىتَّ ُتوَجَد الدَّ هَنَى اّلِلَّ
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َا ُأرَيَد َبَه اإلحَرحَشاُد َأوح تـَنَـزًُّها َأوح َأَدًِب لَلحَمنحهَ  َرمَي َوأَنَُّه إمنَّ َي َعنحُه َعَلى َغريحَ التَّحح يَ  َعنحُه َوَما هَنَى النـَّهح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم  - َعنحُه َرُسوُل اّلِلََّ  ( :   - َصلَّى اّلِلَّ ُ  -َكَذَلَك أَيحًضا )قَاَل الشَّاَفَعيُّ َوَمنح  -َرَْحَُه اّلِلَّ

َتحَم َحىتَّ أتَحيتَ َداَلَلٌة َعَلى أَنَُّه َحتحٌم انـحبَـَغى َأنح َتُكوَن الدَّاَللَُة َعلَ  َمحُر َعَلى َغريحَ اْلح ى َما قَاَل األح
َباٌه  ُوَصَفتح َمنح الحفَ  َتَدَأ َكَتاَب اّلِلََّ الحُقرحآَن َوالسُّنََّة َوَأشح َنا يف ُمبـح َي َوَما َوَصفح َمحَر َوالنـَّهح َ األح رحَق َبنيح

َتَفاًء مبَا ذََكرحاَن َعمَّا ملَح َنذحُكرح  َنا َعنحُه اكح  . َلَذَلَك َسَكتـح
رَباََن الشَّاَفَعيُّ قَاَل أَ  رَباََن الرَّبَيُع قَاَل َأخح ََلَن َعنح أَبَيَه َعنح َأيب  َأخح َياُن َعنح حُمَمََّد بحَن َعجح رَباََن ُسفح خح

ُ َعنحُه  - ُهَريـحَرَة  ُ َعَليحَه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ   - َرَضَي اّلِلَّ ُتُكمح   - َصلَّى اّلِلَّ قَاَل »َذُروِن َما تـَرَكح
َلُكمح َبَكثـح  َا َهَلَك َمنح َكاَن قـَبـح َتََلَفَهمح َعَلى أَنحَبَيائََهمح َفَما َأَمرحُتُكمح َبَه َمنح َأمحٍر  فََإنَُّه إمنَّ َرَة ُسَؤاهلََمح َواخح

ُتُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا«  َتطَعحُتمح َوَما هَنَيـح رَباََن الشَّاَفَعيُّ قَاَل   1فائتوا َمنحُه َما اسح رَباََن الرَّبَيُع قَاَل َأخح َأخح
َياُن َعنح أَ  رَباََن ُسفح َعحَرَج َعنح َأيب ُهَريـحَرَة َعنح النَّيبَ  َأخح ُ َعَليحَه َوَسلََّم   -يب الز اََنَد َعنح األح   -َصلَّى اّلِلَّ

 : ) ُ  - َمثحُل َمعحَناُه )قَاَل الشَّاَفَعيُّ َي   -َرَْحَُه اّلِلَّ َمحُر يف َمعحىَن النـَّهح َوَقدح َُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن األح
 َ ُل النَّيبَ  فـََيُكواَنَن اَلزََمنيح َ َوَيُكوُن قـَوح َُما َغريحُ اَلزََمنيح ُ َعَليحَه َوَسلََّم  - إالَّ َبَداَلَلَة َأهنَّ "   - َصلَّى اّلِلَّ

َا كُ  َتطَعحُتمح أَلَنَّ النَّاَس إمنَّ َمحَر َفيَما اسح َياُن األح َتطَعحُتمح " َأنح يـَُقوَل َعَليحَهمح إتـح لَ ُفوا َما  فائتوا َمنحُه َما اسح
ُي فَالرتَّحُك َلُكلَ  َما َأرَادَ ا ٌء ُمَتَكلٌَّف َوَأمَّا النـَّهح ٍء أَلَنَُّه َشيح َتطَاَعَة َشيح َتطَاُعوا يف الحَفعحَل اسح تـَرحُكُه    سح

ءٍ  َتَطيُع أَلَنَُّه لَيحَس بََتَكلَُّف َشيح ٌء ُيَكفُّ َعنحُه  َيسح َا ُهَو َشيح َل الحَعلحَم َعنحَد   . ََيحُدُث إمنَّ َوَعَلى َأهح
رحَشاَد ا َتحَم َوالحُمَباَح َواإلحَ َ اْلح لََّذي لَيحَس  َتََلَوَة الحَكَتاَب َوَمعحرََفَة السُّنََّة طََلُب الدَّاَلَئَل لَيـَُفر َُقوا َبنيح

َي َمًعا َمحَر َوالنـَّهح  . 2حبَتحٍم يف األح
لحَزاَم َحىتَّ تـَُقوَم  وقال ابن جرير الطربي:  َُياَب َواإلحَ فََإنح قَاَل قَاَئٌل: فََإنَّ َأمحَر اّلِلََّ َوهَنحَيُه َعَلى اإلحَ

ُرُه: }فَانحَكُحوا َما طَا رحَشاَد َواإلحَعحََلَم، َوَقدح قَاَل تـََعاىَل َذكح َب ُحجٌَّة أبََنَّ َذَلَك َعَلى التَّأحَديَب َواإلحَ
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َه  1ُكمح َمَن النَ َساَء{لَ  َمحَر الََّذي ُهَو َعَلى َغريحَ َوجح َوَذَلَك َأمحٌر، فـََهلح َمنح َدلَيٍل َعَلى أَنَُّه َمَن األح
َُياَب؟   لحَزاَم َواإلحَ  اإلحَ

ُتمح َأالَّ تـَعحَدُلوا  لُُه: }فََإنح َخفح لَيُل َعَلى َذَلَك قـَوح فـََواَحَدًة{  َفَكاَن َمعحُلوًما َبَذَلَك َقيَل: نـََعمح، َوالدَّ
َمحَر، فََإنَُّه مبَعحىَن  َلُه: }فَانحَكُحوا َما طَاَب َلُكمح َمَن النَ َساَء{ َوَإنح َكاَن خَمحَرُجُه خَمحَرَج األح  َأنَّ قـَوح

َر َفيَه َمنح َعدَ  َوح ي َعنح َنَكاَح َما َخاَف النَّاَكُح اجلح اَلَلَة َعَلى النـَّهح َمحَر الدَّ َد النَ َساَء، اَل مبَعحىَن األح
ُتمح َفيَهنَّ، َفَكَذلَ  ُتمح َأالَّ تـُقحَسُطوا يف الحيَـَتاَمى فـََتَحرَّجح َك َِبلنَ َكاَح، فََإنَّ الحَمعحيَنَّ َبَه: َوَإنح َخفح

َر َفيَه َمنـح  َوح ُتُم اجلح َللحُتُه َلُكمح َمَن الحَواَحَدَة  فـََتَحرَُّجوا يف النَ َساَء، َفََل تـَنحَكُحوا َإالَّ َما َأَمنـح ُهنَّ، َما َأحح
َمحَر، وَ  َضَع أبََنَّ الحَعَرَب خُتحرَُج الحَكََلَم بََلفحَظ األح َرحَبَع، َوَقدح بـَيـَّنَّا يف َغريحَ َهَذا الحَموح َمعحَناَها َفيَه َإىَل األح

َديُد َوالحَوَعيُد، َكَما قَاَل َجلَّ ثناُؤهُ  ي َأَو التـَّهح { النـَّهح َمنح َوَمنح َشاَء فـَلحُيَكفَ رح  2: }َفَمنح َشاَء فـَلحيـُؤح
َف تـَعحَلُموَن{ َناُهمح فـََتَمتـَُّعوا َفَسوح ُفُروا مبَا آتـَيـح َمحَر،  3وََكَما قَاَل: }لََيكح َفَخَرَج َذَلَك خَمحَرَج األح

ي، َفكَ  ُر َوالنـَّهح َديُد َوالحَوَعيُد، َوالزَّجح لُُه: }فَانحَكُحوا َما طَاَب َلُكمح َمَن  َوالحَمقحُصوُد َبَه التـَّهح َذَلَك قـَوح
ي، َفََل تـَنحَكُحوا َإالَّ َما طَاَب َلُكمح َمَن النَ َساَء.  4النَ َساَء{ مبَعحىَن النـَّهح
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 هل يقتضي األمر املطلق التكرار؟ 

ُتمح َإىَل الصَََّلَة فَاغحَسُلوا  صاحلٌ  أْحدَ  نقل عن يف كتاب "طاعة الرسول": قوله تعاىل: }َإَذا ُقمح
فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى  1ُوُجوَهُكمح{

 بوضوء واحد.   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-النيب  
أذن له سيده كم يتزوج، قال:  وقال يف رواية يعقوب بن ِبتان وقد سأله عن العبد إذا 

 واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه. 
 .2 وقال أيًضا: إذا خريَّ زوجته مل يكن هلا أن تطلق نفسها إالَّ طلقه

ثـََر َمنح َمرٍَّة َإالَّ َبَدلَيٍل َيُدلُّ َعَلى  وَ قال اخلطيب البغدادي:  و  قَاَل بـَعحُضُهمح: اَل ُيََُب َفعحُلُه َأكح
َرارَ   : التَّكح

عحُت َأَِب الحَقاَسَم , َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ  عحُت َأَِب ُهَريـحَرَة , يـَُقوُل: مسََ َسلََّم  َعنح حُمَمََّد بحَن َزاَيٍد , قَاَل: مسََ
َرَة ُسَؤاهلََمح وَ  َا َهَلَك الََّذيَن َمنح قـَبحَلُكمح , َبَكثـح ُتُكمح , فََإمنَّ َتََلَفَهمح يـَُقوُل: »َذُروِن َما تـَرَكح  َعَلى  اخح

َتطَ عحُتمح« 3 ا َمنحُه َما اسح َتَنُبوُه , َوَإَذا َأَمرحُتُكمح أبََمحٍر فَأَتـَوح ٍء فَاجح ُتُكمح َعنح َشيح  أَنحَبَيائََهمح , فََإَذا هَنَيـح

ُم ,  َمحَر الحُمطحَلَق يـَقحَتَضي َما َوَقَع َعَليحَه ااَلسح اَر َلرَبَّ  َوَيُدلُّ َعَلى َأنَّ األح ُخَلنَّ الدَّ أَنَُّه َلوح َحَلَف لََيدح
ُ تـَعَ  ثـََر َمنح َذَلَك َوَإَذا َأَمَر اّلِلَّ اىَل  َبُدُخوَل َمرٍَّة َواَحَدٍة , َفُدلَّ َعَلى َأنَّ اإلحَطحََلَق اَل يـَقحَتَضي َأكح

َيرَي َمثحَل َكفَّارََة الحَيَمنَي , فََإنَّ  َياَء َعَلى َجَهَة التَّخح َوَة ,  أبََشح طحَعاَم َوالحُكسح َ الحَعتحَق َواإلحَ ُه َخريََّ َفيَها َبنيح
ََميُع َسَقَط   َها َواَحٌد َغريحُ ُمَعنيٍَّ , َوأَيُـَّها فـََعَل فـََقدح فـََعَل الحَواَجَب , َوَإنح فـََعَل اجلح فَالحَواَجُب َمنـح

َها َوالحَباَقي َتَطوُّعٌ  ََميَع ملَح يـَُعاَقبح َإالَّ َعَلى َواَحٍد  الحَفرحُض َعَن الحَفاَعَل َبَواَحٍد َمنـح  , أَلَنَُّه َلوح تـََرَك اجلح
ََميعَ  ََميُع َواَجًبا , َلُعوَقَب َعَلى اجلح َها , َفَدلَّ َعَلى أَنَُّه ُهَو الحَواَجُب , َوَلوح َكاَن اجلح . َمنـح  
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َل اّلِلََّ و  َرو بحَن َديَناٍر , يف قـَوح يٌَة َمنح َصَياٍم َأوح َصَدَقٍة َأوح   َعَن ابحَن ُجَريحٍج , َعنح َعمح تـََعاىَل: }َفَفدح
. . . َلُه   . . . َأوح ٍء يف الحُقرحآَن َأوح َرو بحَن َديَناٍر قَاَل: ُكلُّ َشيح ُنُسٍك{1: »أَيّـَتـُُهنَّ َشاَء« َوَعنح َعمح

َا جَ  ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َإمنَّ َن  أَيَُّه َشاَء قَاَل ابحُن ُجَريحٍج: َإالَّ قـَوح َعوح َ َوَرُسوَلُه َوَيسح َزاُء الََّذيَن َُيَارَبُوَن اّلِلَّ
َرحَض َفَساًدا َأنح يـَُقتـَُّلوا َأوح ُيَصلَُّبوا َأوح تـَُقطََّع أَيحَديـَُهمح َوَأرحُجُلُهمح َمنح َخََلفٍ  ا َمَن  يف األح َفوح َأوح يـُنـح

ُُه يف الحُمَحارَبَةَ 3. :  َكَما قَاَل ابحُن ُجَريحٍج َوَغريح َرحَض{2 فـََليحَس مبَُخريٍَّ َفيَها قَاَل الشَّاَفَعيُّ  األح

 و قال البغوي: مسعت أْحد يقول: كل شيء يف القرآن )أو، أو( فهو ختيري 4.

 

 هل يقتضي األمر املطلق الفورية؟ 
ٌة قال يف رواية األثرم وقد ُسئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اّلِلَّ تعاىل:  }َفَعدَّ

ٍم ُأَخر{  .5مَ نح َأايَّ
َها، تـَُقوُل: »َكاَن وهذا ملا ثبت عن  ُ َعنـح عحُت َعاَئَشَة َرَضَي اّلِلَّ َيُكوُن  َعنح َأيب َسَلَمَة، قَاَل: مسََ

َتَطيُع  ُم َمنح رََمَضاَن، َفَما َأسح َأنح َأقحَضَي َإالَّ يف َشعحَباَن«، قَاَل ََيحََي: الشُّغحُل َمَن النَّيبَ  َعَليَّ الصَّوح
َأوح َِبلنَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ 

6. 
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 هل هناك فرق بني الفرض والواجب؟
 عن املضمضة واالستنشاق فريضة؟قال أبو داود: مسعت أْحد ُسئل 

 .1قال: ال أقول فريضة إالَّ ما يف الكتاب
 قال ابن هانئ: وُسئل عن املضمضة، واالستنشاق؟

 .2فمن تركها أعاد الوضوء والصَلة - صلى اّلِلَّ عليه وسلم- قال: سنة فعلها النيب 
 

 أمر ألمته؟  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-األمر للنيب 
أْحد يف رواية أيب طالب يف رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو َعَليَّ حرام،  قال اإلمام 

:  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فإن أكله عليه كفارة ميني، حديث عائشة وحفصة، ملا قالتا للنيب 
نشم منك رائحة مغافري، قال: "ال، بل شربت عسًَل، ولن أعود إليه". فأنزل اّلِلَّ تعاىل:  

َتَغي َمرحَضاَت َأزحَواَجَك{}اَيأَيُـَّها النَّ  ُ َلَك تـَبـح . وقال أيًضا فيمن َحرَّم 3يبُّ ملَ حُتَر َُم َما َأَحلَّ اّلِلَّ
 أمته: عليه كفارة. 
: حرم مارية القبطية، فأنزل اّلِلَّ تعاىل: }اَيأَيُـَّها  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-واحتج أبن النيب 

َتَغي َمرحَضاَت َأزحَواَجَك{النَّيبُّ ملَ حُتَر َُم َما َأَحلَّ اّلِلَُّ   .4 َلَك تـَبـح
 وقال يف رواية األثرم: ال يتطوع قبل صَلة العيد وال بعدها.

 مل يصل قبلها وال بعدها. -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وذكر اْلديث. يعين: أن النيب 
الصَلة، فقال: وقال يف رواية حممد بن موسى وقد ُسئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين يف 

 .5ذلك  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ال ينهاك إال مبتدع، فعل النيب 
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 العبيد يدخلون يف اخلطاب املطلق

 قال اإلمام أْحد يف رواية إمساعيل بن سعيد: جتوز شهادة اململوك 
َن َمَن الشَُّهَداَء{ }َوَأشَهُدوا َذَويح  . وقال: 1إذا كان عداًل؛ ألن اّلِلَّ تعاىل يقول: }ممَّن َترَضوح

ٍل َمنحُكمح{  .2َعدح
وقال يف رواية امليموِن وقد سأله عن اململوكني أو اململوك وحتته حرة يَلعنها، فقال: كل  

 .3يةزوجني يتَلعنان؛ على ظاهر اآل
 

 اخلطابدخول النساء يف عموم 
 .  4النَ َساَء َشَقاَئُق الر ََجالَ َإنَّ : قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ 

قال اإلمام أْحد يف رواية املروذي يف قوله صلى اّلِلَّ عليه وسلم: "من بَّدل دينه فاقتلوه"،  
 .5قال: على الرجال والنساء
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 مطلق األمردخول الكفار يف 
املسلم: قال تعاىل:  قال اإلمام أْحد يف رواية أيب طالب يف اليهودية والنصرانية تَلعن 

 .1}َوالََّذيَن يـَرحُموَن َأزَوَجُهمح{ فهي من األزواج وهي مبنزلة املسلمة احملصنة
 ، فهم خماطبون بفروع الشريعة   مطلق األمرفإذا ثبَت أن الكفار داخلون يف 

السمعيات يف وأما حجتنا يف هذه املسألة تتعلق أوال مبا ورد من قال أبو املظفر السمعاِن: 
الباب والتعلق لألصحاب مبا ورد يف القرآن والسنة كثرية غري أن املختار من ذلك قوله  

َكنَي، وَُكنَّا َُنُوُض   تعاىل: }َما َسَلَكُكمح يف َسَقَر، قَاُلوا ملَح َنُك َمَن الحُمَصلَ نَي، َوملَح َنُك ُنطحَعُم الحَمسح
َاَئَضنَي{ رتك الصَلة وكذلك برتك الزكاة ألن إطعام الطعام الذى  فقد ذمهم ووِبهم ب 2َمَع اخلح

يتعلق برتكه التوبيخ هو الزكاة فلوال أن ذلك توجه عليهم وْلقهم خطابه مل يستقم التوبيخ  
والذم فإن قيل معناه مل نك من مجلة املصلني أي املسلمني قلنا ال يستقيم ذلك ألن قوله:  

الذم ألهنم مل يصلوا كقول القائل عاقبت فَلان ألنه مل يك  }َمَن الحُمَصلَ نَي{ يفيد أهنم استحقوا
 من املطيعني يدل أنه عاقبه ألنه مل يطعه.

 فإن قيل قوله: }ملَح َنُك َمَن الحُمَصلَ نَي{ ُيوز أن يكون إخبارا ألهنم كانوا ارتدوا. 
الحُمَصلَ نَي{ ال يقتضي  بعد إسَلمهم ومل يكونوا صلوا يف حال إسَلمهم قلنا قوله: }ملَح َنُك َمَن 

ترك الصَلة يف زمان معني بل يقتضي ظاهره أهنم مل يكونوا من املصلني َّف مجيع زماهنم مثل  
قول القائل فَلن صرورة ألنه مل َيج يقتضي أنه مل َيج َّف وقت ما وإذا ْحلت اآلية على ما  

وعلى أن اآلية   قالوا: كان ْحَل على ترك الصَلة يف زمان معني وهذا خَلف ظاهر اآلية
رََكنَي، الََّذيَن ال   عامة َّف املرتدين وغري املرتدين وقد أيد هذه اآلية قوله تعاىل: }َوَويحٌل لَلحُمشح

تُوَن الزََّكاَة{ أوجب هلم الويل بكفرهم وإخَلهلم ِبلزكاة وهو مثل قول القائل ويل للسراقة   3يـُؤح
َلة مجيعا كذلك هاهنا ذم وتوبيخ على  الذين ال يصلون فهذا ذم هلم على السرقة وترك الص
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الشرك وترك الصَلة مجيعا ونعتمد على قوله سبحانه وتعاىل: }َوّلَِلََّ َعَلى النَّاَس َحجُّ الحبَـيحَت  
َتطَاَع َإلَيحَه َسَبيًَل{ وهذا يتناول املسلم والكافر ألن اسم الناس يتناول كليهما على   1َمَن اسح

 .2افر من أهل اآلية ال من جهة وال من جهة السمع العقلوجه واحد وال مانع من كون الك
قلت: هذه املسألة متعلقة بقاعدة )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب( إذ )األمر ِبلشيء  
أمٌر بلوازمه( ، وهذه املسألة ينبين عليها عمل فقهي يف مسائل األمر ِبملعروف والنهي عن 

خماطًبا بفروع الشريعة كالطعام يف هنار رمضان، وبيع  املنكر ومنها بيع ما َيرم عليه لكونه 
 .3، أو العنب ملن يتخذه مخًرا اْلرير لرجل كافر يلبسه 
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 النهي

َتضَ  َعُل , فََإَذا جَتَرََّدتح َصيَغُتُه اقـح لُُه: اَل تـَفح ُي َلُه َصيَغٌة َتُدلُّ َعَليحَه يف اللَُّغَة , َوَهَي قـَوح َت  النـَّهح
َمحَر يـَقحَتَضي َمحَر , َوَذَلَك َأنَّ األح َواَم ِبَََلَف األح َر َوَعَلى الدَّ َرمَي , َوُيَََب الرتُّحُك َعَلى الحَفوح َُياَد  إَ  التَّحح
َتَهًيا َإالَّ َإذَ  َي , اَل ُيَسمَّى ُمنـح ا َسارََع  الحَفعحَل , فََإَذا فَُعَل يف َأيَ  زََماٍن فَُعَل َكاَن مُمحتَـَثًَل , َويف النـَّهح

َ َمنح َغريحَ تـَعحَينٍي َلُه , َكاَن َذَلكَ  َئنيح َواَم , َوَإَذا هنََُي َعنح َأَحَد َشيـح  هَنحًيا َعَن َإىَل الرتُّحَك َعَلى الدَّ
َمحَر َأمح  َي َأمحٌر َِبلرتَّحَك , َكَما َأنَّ األح نَـُهَما , َوَُيُوُز َلُه َفعحُل َأَحَدمَهَا , أَلَنَّ النـَّهح َع بـَيـح َمح ٌر َِبلحَفعحَل ,  اجلح

ُي  َمحُر َبَفعحَل َأَحَدمَهَا اَل يـَقحَتَضي ُوُجوَب َفعحَلَهَما , َفَكَذَلَك النـَّهح َفعحَل َأَحَدمَهَا اَل َعنح ُثَّ األح
 . يـَقحَتَضي ُوُجوَب تـَرحَكَهَما

َي َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َأنَّ ُكلَّ َما هنََُي َعنحُه فَـ  : " َأصحُل النـَّهح ُهَو  قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َرمَي , َإمَّا َأرَاَد َبَه هَنحًيا َعنح  حُمَرٌَّم َحىتَّ أتَحيتَ َعَليحَه َداَلَلٌة َتُدلُّ َعَلى أَنَُّه هنَُ  َي َعنحُه َلَغريحَ َمعحىَن التَّحح

َتَياَر , وَ  ََدَب َوااَلخح َي لَلتـَّنحزَيَه لَلحَمنحَهيَ  َواألح ُُموَر ُدوَن بـَعحٍض , َوَإمَّا َأرَاَد َبَه النـَّهح اَل نـَُفرَ ُق  بـَعحَض األح
َ هَنحَي َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َعَليحَه َوَسلََّم , َإالَّ َبَداَللٍَة َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,   َبنيح

َلَمنَي ُكلَُّهمح اَل َُيحَهُلوُن ُسنـََّتُه , َوقَ  َلُموَن , فـَنَـعحَلُم َأنَّ الحُمسح دح مُيحَكُن َأنح  َأوح َأمحٍر ملَح خَيحَتَلفح َفيَه الحُمسح
 "1ُهمح  َُيحَهَلَها بـَعحضُ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
 1/222الفقيه واملتفقه   
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 ما يدل عليه النهي 
: قال أيب: ما هنى النيب  عنه، فمنه أشياء حرام، مثل   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال عبد اّلِلَّ

وهنى عن جلود السباع أن تفرتش، فهذا   ،هنيه أن تنكح املرأة على عمتها وعلى خالتها 
 .1حرام، ومنه أشياء هنى عنها هني أدب 

صلى  -ورد، فقال: هنى النيب  قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقَلء قبل أن حتمل وهو
 .2عن بيع الثمار حىت يبدو صَلحها، هذا بيع فاسد  - اّلِلَّ عليه وسلم

َ َفُكلُّ َما هَنَى َعنحُه  -صلى هللا عليه وسلم  -ُثَّ يـَتَـَفرَُّق هَنحُي النَّيبَ  : قال الشافعيو  َهنيح َعَلى َوجح
َدَث الرَُّجُل َفيَه َحاَداًث َمنحَهيًّا َعنحُه ملَح َيَُ  لَُّه وََكاَن  ممَّا َكاَن مَمحُنوًعا إالَّ حبَاَدٍث ََيحُدُث َفيَه َيَُلُُّه فََأحح

َه الََّذي َيَُلُُّه َوَذَلَك َمثحُل َأنَّ َأمحَواَل النَّاَس مَمحُنوَعٌة َمنح َعَلى َأصحَل حَتحَرميََه إَذا ملَح أيَحَت َمنح الح  َوجح
ََهمح َوَأنَّ النَ َساَء مَمحُنوَعاٌت َمنح الر ََجاَل إالَّ أبََنح مَيحَلَك الرَُّجُل َماَل الرَُّجَل مبَا َيََلُّ َمنح  بـَيحَع َأوح   َغريح

رَتَى  َوَغريحَ َذَلَك َوَأنَّ ال َهَبٍة  نَ َساَء حُمَرََّماٌت إالَّ بََنَكاٍح َصَحيٍح َأوح َملحَك ميََنٍي َصَحيٍح فََإَذا اشح
َه  رَتَى قَائٌَم َبَعيحَنَه أَلَنَُّه ملَح أيَحتََه َمنح الحَوجح َرمُي َفيَما اشح الََّذي َيََلُّ َمنحُه  الرَُّجُل َشَراًء َمنحَهيًّا َعنحُه فَالتَّحح

ُمَحرَُّم , وََكَذَلَك إَذا َنَكَح َنَكاًحا َمنحَهيًّا َعنحُه ملَح حتََلَّ الحَمرحَأُة الحُمَحرََّمُة َعنحُه َمنح َفعحَل َوالَ َيََلُّ الح 
َبَغي َأنح نـَرحَتَكبَ  َتَياٍر َوالَ يـَنـح ٍء ُمَباٍح يل لَيحَس مبَلحٍك أَلََحٍد َفَذَلَك هَنحُي اخح ٍء يف َملحَكي َأوح َشيح ُه  َشيح

َتَياَر َوالَ ََيحُرُم َما َلُه َوالَ مَ فََإذَ  ا ا َعَمَد َفعحَل َذَلَك َأَحٌد َكاَن َعاَصًيا َِبلحَفعحَل َوَيُكوُن َقدح تـََرَك ااَلخح
َكَل َأنح أيَحُكَل ممَّا يََليه َس  َوالَ أيَحُكَل َمنح رَأح  َكاَن ُمَباًحا َلُه َوَذَلَك َمثحُل َما ُرَوَي َعنحُه أَنَُّه َأَمَر اآلح

َس َعَلى  الثَّرَيَد َوالَ يـَُعرَ َس َعَلى قَارََعَة الطَّرَيَق , فََإنح َأَكَل ممَّا الَ يََليَه َأوح َمنح رَأحَس الطََّعاَم َأوح َعرَّ 
َي النَّيبَ   َوملَح    -م صلى هللا عليه وسل - قَارََعَة الطَّرَيَق َأَُثَ َِبلحَفعحَل الََّذي فـََعَلُه إَذا َكاَن َعاَلًما بَنَـهح

ٍء َيََلُّ َلهُ  َبَه الطََّعاُم  َُيَر َمح َذَلَك طََعاٌم َعَليحَه َوَذَلَك َأنَّ الطََّعاَم َغريحُ الحَفعحَل َوملَح َيُكنح ََيحَتاُج إىَل َشيح

 

 1223  مسائل عبد اّلِلَّ  1
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َضَع الََّذي َجاَء َمنحُه األحَ  ََلُل َعَليحَه أبََنح َعَصى يف الحَموح ُل َوَمثحُل َذَلَك  َكاَن َحََلالً َفَلَ ََيحُرُم اْلَح كح
ُي َعنح التـَّعح  يَس َعَلى قَارََعَة الطَّرَيَق . الطَّرَيُق َلُه ُمَباٌح َوُهَو َعاٍص َِبلتـَّعحرَيَس َعَلى الطَّرَيَق  رَ النـَّهح

َا قـُلحت َيُكوُن َفيَها َعاَصًيا إَذا قَاَمتح اْلحُ  جَُّة َعَلى الرَُّجَل  َوَمعحَصيَـُتُه الَ حُتَر َُم َعَليحَه الطَّرَيَق َوَإمنَّ
ُ َأعحَلمُ 1 .  أَبَنَُّه َكاَن َعَلَم َأنَّ النَّيبَّ  -  صلى هللا عليه وسلم  - هَنَى َعنحُه . َوَاّلِلَّ
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 دليل الخطاب

َء  ُهوُم الحُمَخاَلَفَة؛ َكَداَلَلَة خَتحَصيَص الشَّيح طَاَب، َوُهَو َمفح َيَه َعمَّا َعَداُه؛  َدلَيُل اخلَح َر َعَلى نـَفح َِبلذ َكح
َلَه: »يف َسائََمَة الحَغَنَم زََكاةٌ   .  2«1َكُخُروَج الحَمعحُلوَفَة َبَقوح

َ يـُؤحَخُذ َمنح َصَفَة َكَذا َفَفيَه وقال الشافعي:   ُء َُيحَمُع َصَفَتنيح ٍء َبَصَفٍة، َوالشَّيح ُكلََّما َقيَل يف َشيح
 .3الصَ َفَة َمنح َصَفتَـيحهَ َدلَيٌل َعَلى َأنح اَل يـُؤحَخَذ َمنح َغريحَ تَلحَك 

ٍر: ُكلُّ َخطَاٍب َوَرَد َعنح قَاَل  ُ َعَليحَه َوَسلََّم  - َوَعنح الرَُّسوَل اّلِلََّ تـََعاىَل أَبُو َبكح فـََغريحُ   - َصلَّى اّلِلَّ
ًما َوَمعحىًن يََرُد بـََيانُُه   َخاٍل َمنح فَاَئَدٍة، َفَمنحُه َما َيُكونُ  َظَه( َوَمنحُه َما يَُفيُد ُحكح َمعحَناُه َمعحُقواًل )َمنح َلفح

اَلَلَة َمعحىًن لَيحَس اللَّفحُظ  يف الثَّاِن. َومَمَّا َيُكوُن َمعحَناُه َمعحُقواًل مَ  َظَه َما يَُفيُد َمنح َجَهَة الدَّ نح َلفح
 } له تـََعاىَل }َفََل تـَُقلح هَلَُما ُأفٍ  ُضوًعا َلُه حَنحُو قـَوح ُي َعنح َهَذا  4َموح َ: َأَحُدمُهَا: النـَّهح َقدح َأفَاَد َمعحنَـَينيح

َل َبَعيحَنَه. َوَأفَاَد َمنح َجَهَة الدَّاَل  له  الحَقوح َقُه َمنح الشَّتحَم َوالضَّرحَب َوالحَقتحَل َوَمنحُه قـَوح َي َعمَّا فـَوح َلَة النـَّهح
َر  6}َواَل ُيظحَلُموَن نََقريًا{  5تـََعاىَل }َواَل ُتظحَلُموَن فََتيًَل{ َي الظُّلحَم يف الحَقدح َفيَه َنصٌّ َعَلى نـَفح

َداُهنَّ َقنحطَارًا{ الحَمذحُكوَر، َوَداَلَلٌة َعَلى نـَفحَي َما ُهَو أَ  ُتمح إحح له تـََعاىَل }َوآتـَيـح ثـَُر َمنحُه. وََكَذَلَك قـَوح  7كح
َل الحَكَتاَب َمنح إنح أتَحَمنحُه َبَقنحطَاٍر يـَُؤدَ َه إلَيحَك{ لُُه }َوَمنح َأهح ٍء َإِن َ فَاَعٌل   8َوقـَوح }َوال تـَُقوَلنَّ َلَشيح
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َر ُكلَ  َفعحٍل  نَ  1َإال َأنح َيَشاَء اّلِلَُّ{ َذَلَك َغًدا َناَء َعنحَد َذكح َتثـح َمحَر َِباَلسح َر َغٍد َوَأفَاَد األح صَّ َعَلى َذكح
تَـقحَبٍل.  ُمسح

}َ ُروَن َصاَبُروَن يـَغحَلُبوا َمائـََتنيح َلَه }إنح َيُكنح َمنحُكمح َعشح له تـََعاىَل }فََإنح َيُكنح َمنحُكمح   2َوحَنحُو قـَوح وقـَوح
 }َ َعحَداُد   3َماَئٌة َصاَبَرٌة يـَغحَلُبوا َمائـََتنيح َعحَداَد َوالحُمَراُد التَّضحَعيُف اَل َهَذَه األح َنصٌّ َمنحُه َعَلى َهَذَه األح

َها َوَهَذا الضَّرحُب َكَثريٌ   يف الحُقرحآَن َوالسُّنََّة َويف َعاَداَت أبََعحَياهَنَا َوَإنح َكاَنتح َهَي الحَمنحُصوَص َعَليـح
طَاَب الََّذي ُيََُب اعحَتَباُر َداَللََتَه َعَلى َما َدلَّ َعَليحَه. وَ  َأمَّا النَّاَس َوخُمَاطََباَُتَمح َوَهَذا ُهَو َدلَيُل اخلَح

َ َفُخصَّ َأَحُدمُهَا ٍء َكاَن َذا َوصحَفنيح ُل َمنح قَاَل: إنَّ ُكلَّ َشيح َم  قـَوح ُكح َر َفيَما ُعلَ َق بََه َمنح اْلح َِبلذ َكح
َر،   ُل َمنح قَاَل: ُكلُّ َما ُخصَّ بـَعحُض َأوحَصاَفَه َِبلذ َكح ُمُه ِبَََلَفَه. َوقـَوح َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َما َعَداُه َفُحكح

ََلَل  َوَإنح َكاَن َذا َأوحَصاٍف َكَثريٍَة فََإنَُّه َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َما َعَداُه َفحُ  ٌل ظَاَهُر ااَلحنَح ُمُه ِبَََلَفَه فـََقوح كح
َباتََه إىَل َداَلَلٍة َمنح لَُغٍة َواَل َشرحٍع َبلح اللَُّغُة َعَلى َخََلَفهَ   . 4َوالحَفَساَد اَل يـَرحَجُع قَائَُلُه يف إثـح
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 حجية دليل اخلطاب 
 أهل الذمة؟قال ابن هانئ: سألته عن املسلمة تكشف رأسها عند نساء 

 .1قال: ال َيل هلا أن تكشف رأسها، ألن اّلِلَّ يقول: }َأوح َنَسائََهنَّ{
صلى  -وقال اإلمام أْحد يف رواية حممد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النيب 

 : "ال حترم الرضعة وال الرضعتان"، فأرى الثَلثة حترم. -اّلِلَّ عليه وسلم
رواية حنبل وقد ُسئل عن األكل من منزل اجملوسي، فقال: ما كان من  وقال رْحه اّلِلَّ يف 

{، وهؤالء ليسوا 2صيد أو ذبيحة فَل، قال اّلِلَّ تعاىل: }َوطََعاُم الََّذيَن ُأوُتوا الحَكَتاَب َحلٌّ لَُّكمح 
 أهل كتاب. 

:  -وسلمصلى اّلِلَّ عليه -ونقل عنه أيًضا: ليس على املسلم نصح الذمي؛ قال النيب 
 "والنصح لكل مسلم". 

ونقل عنه أيًضا: يقتل السبع والذئب والغراب وحنوها، وال كفارة عليه؛ ألن اّلِلَّ تعاىل قال:  
ًدا َفَجَزاٌء َمثحُل َما قـََتَل َمَن النـََّعَم{  تـُُلوا الصَّيحَد َوأَنـحُتمح ُحُرٌم َوَمنح قـَتَـَلُه َمنحُكمح ُمتَـَعمَ   .3}اَل تـَقح

َمُع   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ا: قول إبراهيم ونقل عنه أيضً  ألبيه: }اَيأََبَت ملَ تـَعحُبُد َما اَل َيسح
 .5، فثبت أن اّلِلَّ يسمع ويبصر 4َواَل يـُبحَصُر{ 

ال اإلمام أْحد يف رواية امليموِن وقد ُسئل عن التيمم ِبلسهَلة، فقال: كيف يتيمم هبَذه  وق
يتيمم ويعيد مجيع ذلك؛ ألن اسم الصعيد ال يتناوله، واآلية  األشياء، ليست بصعيد، ولكن 

 تضمنت التيمم مبا يسمى صعيًدا بقوله: }َصَعيًدا{ فدل على أن غريه ال ُيوز: التيمم به. 
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 .1وقال يف رواية امليموِن أيًضا: ال يتوضأ مباء الورد، هذا ليس مباء، وإمنا خيرج من الورد 
 

 مفهوم اخلطاب
ِبملنطوق به على حكم املسكوت عنه، مثل مفهوم اخلطاب فهو التنبيه  : قال أبو يعلى

ُهٌر َمعحُلوَماٌت{ جُّ َأشح أفعال اْلج يف أشهر. وقوله:   ومعناه:2حذف املضاف كقوله: }اْلَح
جَ { ٍم يف اْلَح ا َأوح  ، فتقديره: يف إحرام اْلج. وقوله: }َفَمنح َكاَن َمنحُكمح َمرَيضً 3}َفَصَياُم َثَلَثَُة َأايَّ
يٌَة{  .، ومعناه: فحلق ففدية4َبَه َأذًى َمنح رَأحَسَه َفَفدح

 ويسمى أيًضا ْلن القول؛ ألن ْلن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. 
وأما دليله فهو دليل اخلطاب، وذلك إذا علق بصفة فيدل على أن اْلكم فيما عدا الصفة 

 .5ِبَلفه
 شفعة لذمي.قال إمساعيل بن سعيد: قال أْحد: ال 

: "إذا لقيتموهم يف طريق فأجلئوهم إىل أضيقه"،  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -واحتج بقول النيب 
 فإذا كان ليس هلم يف الطريق حق فالشفعة أحرى أن ال يكون هلم فيها حق. 

- وقال الفضل بن زايد: وقد ُسئل عن رهن املصحف عند أهل الذمة، فقال: ال، هنى النيب 
 .6أن يسافر ِبلقرآن إىل أرض العدو خمافة أن يناله العدو  - وسلم صلى اّلِلَّ عليه
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 العام

َتغحَراَق   :قال اخلطيب البغدادي  َتَضَت الحُعُموَم َواسح َنحَس َكُدُخوَل  َوَلُه َصيَغٌة َإَذا جَتَرََّدَت اقـح اجلح
َع  َمح َ لَلتـَّعحرَيَف يف اجلح َم اللََّتنيح ََلَف َوالَلَّ رََكنَي َحيحُث  األح تـُُلوا الحُمشح َلَه تـََعاىَل: }فَاقـح َنحَس , حَنحُو قـَوح َواجلح

ََهمح , َوَغريحَ َذَلَك ممَّا  ( يف الحُعَقََلَء , َو )َما( يف َغريح َهَمَة َمثحَل: )َمنح َلحَفاَظ الحُمبـح َُتُوُهمح{1 وََكاألح َوَجدح
ُل الحَعَربَيَّةَ  .َقدح ذََكَرُه َأهح  

يَُة }َإنَُّكمح َوَما تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلََّ َحَصُب َعَن ابحَن َعبَّاٍس ,  قَاَل: " َلمَّا نـََزَلتح َهَذَه اآلح
ُ تـََعاىَل:   2َجَهنََّم{ َس َوالحَقَمَر , فَأَنـحَزَل اّلِلَّ رَُكوَن: فََإنَّ َعيَسى يـُعحَبُد َوُعَزيـحًرا َوالشَّمح يَُة قَاَل الحُمشح اآلح

َعُدوَن{ َها ُمبـح ىَن ُأولََئَك َعنـح ُسح يََة: َعيَسى َوُعَزيـحٌر " َفَحَمَل  3}َإنَّ الََّذيَن َسبَـَقتح هَلُمح َمنَّا اْلح اآلح
ُم  ُ تـََعاىَل هَلُمح   4َلفحظََة: }َما تـَعحُبُدوَن{ الحَقوح َعَلى الحُعُموَم , َوهَلُمح ُحجٌَّة يف اللَُّغَة , َإىَل َأنح َبنيََّ اّلِلَّ

يََة َوَُيحَتَمُل َأنح َيُكوَن الحبَـَياُن َساَبًقا أبََنَّ َعيَسى َوُعَزيـحًرا اَل يـَُعذََِّبَن , َوَأنَّ الحمُ  رَكَ ُمَراَدُه َِبآلح نَي  شح
ُ َأعحَلمُ   الََّذيَن َعاَرُضوا هَبََما ُهُم الََّذيَن َأغحَفُلوا النََّظَر يف الحبَـَياَن , َواّلِلَّ

ٍر   َلَف أَبُو َبكح ُتخح بـَعحَدُه ,  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: َلمَّا تـُُويفَ َ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َواسح
ٍر: َكيحَف تُـ وََكَفَر َمنح كَ  َطَّاَب أَلَيب َبكح َقاَتُل النَّاَس , َوَقدح قَاَل  َفَر َمَن الحَعَرَب قَاَل ُعَمُر بحُن اخلح

, َفَمنح   َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »أَُمرحُت َأنح أُقَاَتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا اَل َإَلَه َإالَّ اّلِلَُّ 
ٍر:  قَاَل اَل َإلَ  « فـََقاَل أَبُو َبكح َسُه َإالَّ حبَقَ َه , َوَحَسابُُه َعَلى اّلِلََّ ُ َعَصَم َمينَ  َماَلُه َونـَفح َه َإالَّ اّلِلَّ

َ الصَََّلَة َوالزََّكاَة , فََإنَّ الزََّكاَة َحقُّ الحَماَل , َواّلِلََّ َلوح َمنَـ ’’ َقااًل ُعوِن عَ َواّلِلََّ أَلُقَاتََلنَّ َمنح فـَرََّق َبنيح
ُعَمُر بحُن    َكانُوا يـَُؤدُّونَُه َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم لََقاتـَلحتـُُهمح َعَلى َمنحَعَه فـََقالَ 
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َقُّ ‘‘1  ٍر لَلحَقَتاَل فـََعَرفحُت أَنَُّه اْلح َر َأيب َبكح َطَّاَب: فـََواّلِلََّ َما ُهَو َإالَّ َأنح رَأَيحُت اّلِلََّ َشَرَح َصدح اخلح
َل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََلمح يـُنحَكرح َعلَ  ٍر , َبُعُموَم قـَوح َتجَّ ُعَمُر َعَلى َأيب َبكح يحَه  فَاحح

َناَء فـََقاَل: الزََّكاُة َمنح َحقَ َها َوأَلَنَّ الحُعمُ  َتثـح َا َعَدَل َإىَل ااَلسح ٍر َذَلَك , َوَإمنَّ ُعو  أَبُو َبكح وَم ممَّا َتدح
َاَجُة َإىَل الحَعَبارََة َعنحُه يف خُمَاطََباَُتَمح , َفََل بُدَّ َمنح َأنح َيُكونُوا َقدح َوَضُعوا َلُه َلفحظًا َيُدلُّ   َعَليحَه ,  اْلح

َعحَياَن َوَإَذا نـََزَلتح آيٌَة َعَلى َسبَ  ٍب َخاصٍ  , َكاَن  َكَما َوَضُعوا َلُكلَ  َما ََيحَتاُجوَن َإلَيحَه َمَن األح
ُمَها َعامًّا  :ُحكح  

َرَة فـََقاَل: َنا َكعحُب بحُن ُعجح َجَد , َفَجَلَس َإلَيـح   َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمعحَقٍل , قَاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا يف الحَمسح
يَُة: }َفَمنح َكاَن َمنحُكمح َمرَيًضا َأوح َبَه َأًذى َمنح رَأحسَ َه{2 قَاَل قـُلحُت: َكيحَف َكاَن   يفَّ نـََزَلتح َهَذَه اآلح
ُل يف رَأحَسي   َنا َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم حُمحرََمنَي , فـََوَقَع الحَقمح َشأحُنَك؟ قَاَل: َخَرجح

َليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: " َما َوَْلحَييَت َوَشاَريب َحىتَّ َوَقَع يف َحاَجيَبَّ , َفذََكرحُت َذَلَك لَلنَّيبَ  َصلَّى هللاُ عَ 
َاَلُق , َفَحَلَق رَأحَسي , فـََقاَل: »َهلح جتََُد َمنح   َاَلَق " َفَجاَء اْلح ُكنحُت َأَرى بـََلَغ َمنحَك َهَذا: ادحُعوا اْلح

ٍم , َأوح َأطحَعمح َثََلثَةَ  –َوَهَي َشاٌة  – َنَسيَكٍة؟« قـُلحُت: اَل  َ َستََّة  قَاَل: »َفُصمح َثََلثََة َأايَّ  آُصٍع َبنيح
 َمَساَكنَي« قَاَل: فَأُنحزََلتح يفَّ َخاصًَّة , َوَهَي لَلنَّاَس َعامَّةً 3  4. 

يََة , َإَذا َجاَءتح حَتحَتَمُل َأنح َتُكوَن , َعامًَّة بح قَاَل عَ  َبٍل ,: َسأَلحُت َأيب َعَن اآلح ُد اّلِلََّ بحُن َأْححََد بحَن َحنـح
يََة ظَاَهٌر يـُنحَظُر َما َعَمَلتح َبَه ,  َوحَتحَتَمُل َأنح َتُكوَن َخاصًَّة , َما السََّبيُل َفيَها؟ قَاَل: َإَذا َكاَن َلْلح

ُ يف َأوحاَلدَُكمح{ ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }يُوَصيُكُم اّلِلَّ فـََلوح   5السُّنَُّة , فـَُهَو َدلَيٌل َعَلى ظَاَهرََها َوَمنحُه قـَوح
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ُم َوَلٍد , َوَإنح  َكانَ  تح َعَلى ظَاَهرََها , َلزََم ُكلَّ َمنح قَاَل َِبلظَّاَهَر , َأنح يـَُورَ َث ُكلَّ َمنح َوَقَع َعَليحَه اسح
َرانَيًّا َأوح َعبحًدا فـََلمَّا قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ    : »اَل َكاَن قَاَتًَل َأوح يـَُهوَدايًّ َأوح َنصح

َلمَ  َلُم الحَكاَفَر , َواَل الحَكاَفُر الحُمسح يََة قـُلحُت أَلَيب: َإَذا ملَح َيُكنح  1يََرُث الحُمسح « َكاَن َذَلَك َمعحىَن اآلح
ٌء مشروٌع , خُيحرَبُ َفيَه َعنح ُخُصوٍص َأوح ُعُموٍم؟ قَاَل   َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َذَلَك َشيح

َ َأيب  َلنيح تَـَلُفوا , يـُنحَظُر َأيُّ الحَقوح يََة , فََإَن اخح   : يـُنحَظُر َما َعَمَل َبَه َأصحَحابُُه , فـََيُكوُن َذَلَك َمعحىَن اآلح
َل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َبُه َبَقوح : َسأَلحتُ َأشح َأيب ,   َعَليحَه َوَسلََّم , َيُكوُن الحَعَمُل َعَليحَه َوقَاَل َعبحُد اّلِلََّ

ُحوٌل  ُهمح َمكح ٌم َمنـح قـُلحُت: أَتـَُقوُل يف السُّنََّة تـَقحَضي َعَلى الحَكَتاَب؟ قَاَل: َقدح قَاَل َذَلَك قـَوح
َريُّ َأَرى قـُلحُت أَلَيب: َفَما تـَُقوُل أَنحَت؟ قَاَل: َأُقوُل: َإنَّ السُّنََّة َتُدلُّ َعَلى َمعحىَن الحَكَتابَ   .2َوالزُّهح

ُ تـََعاىَل خَلَلحَقَه , أَنَُّه أَنـحَزَل َكَتابَُه بََلَساَن. نََبيَ َه َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ و   , َوُهَو قَاَل: " َأَِبَن اّلِلَّ
َمَه الحَعَرَب , َفَخاطَبَـُهمح َعزَّ َوَجلَّ بََلَساهَنَمح , َعَلى َما يـَعحرَُفوَن َمنح َمَعاِن َكََلَمَهمح  َلَسانُ  ,   قـَوح

َء َعامًّا يُرَيُدوَن َبَه الحَعامَّ , َوَعا ُمح يـَلحَفُظوَن َِبلشَّيح مًّا وََكانُوا يـَعحرَُفوَن َمنح َمَعاِن َكََلَمَهمح , َأهنَّ
َمح َعَلى َما َأرَاَد َمنح َذَلَك يف َكَتاَبَه َوَعَلى َلَساَن نََبيَ َه َصلَّى هللاُ  َاصَّ , ُثَّ َدهلح  َعَليحَه  يُرَيُدوَن َبَه اخلح

ُ َمنح  طَاَعَة َرُسوَلَه َوَسلََّم , َوَأَِبَن هَلُمح َأنَّ َما قََبُلوا َعنح نََبيَ َه , فـََعنحُه َعزَّ َوَجلَّ , قََبُلوا مبَا فـََرَض اّلِلَّ
َها: }َمنح ُيَطَع الرَُّسوَل فَـ  َضٍع َمنح َكَتاَبَه َمنـح  3َقدح َأطَاَع اّلِلََّ{َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َغريحَ َموح

نَـُهمح{  ُموَك َفيَما َشَجَر بـَيـح َمُنوَن َحىتَّ َُيَكَ  َلَه: }َفََل َورَبَ َك اَل يـُؤح يََة "  4َوقـَوح  اآلح
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 العام الباقي على عمومهبيان 
ٍء وََكيٌل }قال هللا تبارك وتعاىل:  ٍء َوُهَو َعَلى ُكلَ  َشيح ُ َخاَلُق ُكلَ  َشيح ، وقال تبارك   1{اّلِلَّ

َرحضَ }وتعاىل:  ُ الََّذي َخَلَق السََّماَواَت َواألح َرحَض َإالَّ َعَلى  }، وقال:  2{اّلِلَّ َوَما َمنح َدابٍَّة يف األح
 ، فهذا عام، ال خاصَّ فيه.  3{ اّلِلََّ َرزحقـَُها 

قال "الشافعي": فكل شيء، من مساء وأرض وذي روح وشجر وغري ذلك: فاهلل َخَلَقه، وكل  
تَـوحدعها   .4دابة فعلى هللا رزُقها، ويـَعحلم ُمستَقرَّها وُمسح

ترك االستفصال يف قضااي األحوال مع قيام االحتمال ينزل منزلة  " ومنه القاعدة األصولية:
ومثلوه بقوله صلى هللا عليه وسلم فيما روي لفريوز وقد أسلم على أختني   "عموم املقال

"اخرت أيتهما شئت"  ومل يستفصله هل وقع العقد عليها مرتبا أو متقاران؟ وكذا نقول ههنا ملا 
سألت هذه املرأة عن حكمها يف االستحاضة ومل يستفصلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 5مميزة كان دليَل على أن هذا اْلكم عام يف املميزة وغريها عن كوهنا مميزة أو غري 
َعيًّا أَلَنَّ النَّيبَّ  البغوي:  ومنه قول  ٍر َجاَمَعَها َفيَه اَل َيُكوُن َبدح َيحَض َأوح يف طُهح ُلحُع يف َحاَل اْلح َواخلح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَذَن لَثَاَبَت بحَن قـَيحٍس يف خُمَالَ  َتهَ َصلَّى اّلِلَّ َعَة َزوَّجح
َمنح َغريحَ َأنح يـَعحَرَف َحاهَلَا َوَلوحاَل  6

َالَ  َبَه َأنح يـَتَـَعرََّف اْلح َواَل أَلُشح َحح يَع األح َجَوازُُه يف مجََ
7 . 
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 بيان العام املراد به اخلصوص
َاصَّ   َ تـََعاىَل َأرَاَد َبَه اخلح : " ممَّا نـََزَل َعامُّ الظَّاَهَر َما َدلَّ الحَكَتاُب َعَلى َأنَّ اّلِلَّ ُل  قَاَل الشَّاَفَعيُّ  قـَوح

رََكنَي{ َإىَل }َفَخلُّوا َسَبيَلُهمح{ تـُُلوا الحُمشح ُُرُم فَاقـح ُهُر اْلح َشح َوقَاَل  , 1اّلِلََّ تـََعاىَل: }فََإَذا انحَسَلَخ األح
 } يُن ُكلُُّه ّلَِلََّ َنٌة َوَيُكوَن الدَ  َفَكاَن ظَاَهُر خَمحَرَج َهَذا َعامًّا  2تـََعاىَل: }َوقَاتَُلوُهمح َحىتَّ اَل َتُكوَن َفتـح

{َإىَل: }َصاَغُرونَ  َمُنوَن َِبّلِلََّ ُ تـََعاىَل: }قَاتَُلوا الََّذيَن اَل يـُؤح َرٍك , َوأَنـحَزَل اّلِلَّ , َفُدلَّ  3{َعَلى ُكلَ  ُمشح
َا َأرَاَد ِبَ  زحيََة َعَلى أَنَُّه َإمنَّ َل الحَكَتاَب , َحىتَّ يـُعحُطوا اجلَح رََكنَي َمنح َأهح َ  َأمحُر اّلِلََّ َبَقَتاَل الحُمشح يـََتنيح آلح

رََكنَي َحيحُث ُوَجُدوا َحىتَّ يَُقيُموا الصَََّلَة , َوَأنح   َ ذََكَر َفيَهَما َقَتاَل الحُمشح يـَُقاتـَُلوا َحىتَّ اَل  اللََّتنيح
رََكنَي , وََكَذَلَك َدلَّتح سَ  َل الحَكَتاَب َمَن الحُمشح يُن ُكلُُّه ّلَِلََّ َمنح َخاَلَف َأهح َنٌة َوَيُكوَن الدَ  َنُة  َتُكوَن َفتـح

َلُموا , وَ  َوحاَثَن َحىتَّ ُيسح َل األح َل الحَكَتاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َقَتاَل َأهح َقَتاَل َأهح
زحيََة قَاَل: فـََهَذا َمَن الحَعام َ  َاصَّ , اَل َأنَّ َواَحَدًة   َحىتَّ يـُعحُطوا اجلَح ُ َعَلى أَنَُّه َأرَاَد َبَه اخلح الََّذي َدلَّ اّلِلَّ

ًها , أبََنح كَ  عحَماهلَََما َمًعا َوجح َرى , أَلَنَّ إَلَ ُخح َ اَنَسَخًة َلألح يـََتنيح َ ,  َمَن اآلح َفنيح ُل الشَ رحَك َصنـح اَن َأهح
َل َكَتاٍب , َوهَلََذا يف الحُقرحآَن َنظَائَُر , َويف السَُّنَن َمثحُل َهَذا  ُل َكَتاٍب , َوَصنحٌف َغريحُ َأهح َصنحٌف َأهح

4" 
ُ تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها النَّاُس ُضَرَب َمَثٌل  : قَاَل اّلِلَّ ُعوَن َمنح  قَاَل الشَّاَفَعيُّ َتَمُعوا َلُه َإنَّ الََّذيَن َتدح فَاسح

تَـنحَقُذوُه َمنح  ًئا اَل َيسح ُهُم الذَُِّبُب َشيـح لُبـح َتَمُعوا َلُه َوَإنح َيسح ُه َضُعَف ُدوَن اّلِلََّ َلنح خَيحُلُقوا ُذَِبًِب َوَلَو اجح
: »فَ  5الطَّاَلُب َوالحَمطحُلوُب{ َعاًما َعَلى النَّاَس ُكلَ َهمح , َوَبنيَ ٌ َعنحَد   َخَرَج اللَّفحظَ مَ قَاَل الشَّاَفَعيُّ

رََج بـَعحَض النَّاسَ  َا يـَُراُد هَبََذا اللَّفحَظ الحَعاَم الحُمخح ُهمح أَنَُّه َإمنَّ َل الحَعلحَم بََلَساَن الحَعَرَب َمنـح ُدوَن   َأهح

 

1
 5التوبة:   

 39األنفال:   2

 29التوبة:   3

 483اختَلف اْلديث   4

 73اْلج:   5



303 
 

ُعو َمنح ُدونَ  رَُكوَن ُعُلوًّا َكَبريًا   بـَعحٍض , أَلَنَُّه اَل خُيَاَطُب هَبََذا َإالَّ َمنح َيدح   –اّلِلََّ َإهَلًا , تـََعاىَل َعمَّا ُيشح
ُعو َمَعُه َإهلًَ  َمَننَي َوالحَمغحُلوَبنَي َعَلى ُعُقوهلََمح َوَغريحَ الحَباَلَغنَي َمنح اَل َيدح  «1اأَلَنَّ َفيَهمح َمَن الحُمؤح

 

 حكم العمل ِبلعام

َصيَص، فـََيُجوُز التََّمسُُّك َواَل َشكَّ  قال الشوكاِن: َصحَل َعَدُم التَّخح َِبلدَّلَيَل الحَعامَ  َلَمنح  َأنَّ األح
َتَهاَد الحُمَماَرَسنَي أَلََدلََّة الحَكَتاَب َوالسُّنََّة الحَعارََفنَي هَبَا، فََإنَّ َعَدَم ُوُجو  َل ااَلجح َد  َكاَن َمنح َأهح

ُ َبَه، َواَل  الحُمَخصَ َص َلَمنح َكاَن َكَذَلَك ُيسَ  و َُغ َلُه التََّمسَُّك َِبلحَعامَ ، َبلح ُهَو فـَرحُضُه الََّذي تـََعبََّدُه اّلِلَّ
ُجََّة َِبلحَعام َ  َقُط َقَياَم اْلح ، َواَل يـَُنايف َذَلَك تـَقحَديَر ُوُجوَد الحُمَخصَ َص فََإنَّ جُمَرََّد َهَذا التـَّقحَديَر اَل ُيسح

 . 2الوجود وظهوره يـَُعاَرُض َأَصاَلَة عدم 
ًئا , َأنح يـَعحَمَل َبَه , َإَذا ملَح يـَعحَرفح    وقال اخلطيب البغدادي:  َع َشيـح َوَهَكَذا ُيََُب َعَلى ُكلَ  َمنح مسََ

َهُ   .3َغريح
{ 4النكرُة يف سياق النَّفي تعمُّ، مستفاٌد من قوله تعاىل: }َواَل َيظحَلُم رَبَُّك َأَحًدا قال ابن القيم: 

يًّا ، ويف  { ، ويف الشرط من قوله:}َوَإنح َأَحٌد َمَن 5االستفهام من قوله: }َهلح تـَعحَلُم َلُه مسََ
َتَجاَركَ  رََكنَي اسح { ، ويف سياق 7{ ، ويف النهي من قوله: }َواَل يـَلحَتَفتح َمنحُكمح َأَحدٌ 6الحُمشح
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َضَرتح اإلثبات بعموم العلَّة واملُقتضي، كقوله: }َعَلَمتح نـَفحٌس َما  { ، وإذا أضيف إليها  1َأحح
 {.3{ ، ومن عمومها بعموم املقتضي: }َونـَفحٍس َوَما َسوَّاَها2)كلٌّ( حنو: }َوَجاَءتح ُكلُّ نـَفحسٍ 

ٍر ) نحَساَن َلَفي ُخسح ،  2({ ]العصر: 2ويستفاُد عموُم املفَرَد املَُحلَّى ِبلَلم من قوله: }َإنَّ اإلحَ
َا وَُكتَُبهَ 4{ وعموم اجلمع احمللى ِبلَلم  وعموُم املفرد املضاف من قوله: }َوَصدََّقتح َبَكَلَماَت َرهبَ 

من قوله: }َوَإَذا الرُُّسُل أُقَ َتتح 5{ واملضاف من قوله: }ُكلٌّ آَمَن َِبّلِلََّ َوَمََلَئَكَتَه وَُكتَُبَه  
َمٌن  َوُرُسَلهَ 6{ ، وعموم أدوات الشرط األمساء من قوله: }َوَمنح يـَعحَملح َمَن الصَّاَْلَاَت َوُهَو ُمؤح

 َفََل خَيَاُف ظُلحًما َواَل َهضحًما 7{ 8.  
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 أقل اجلمع 
َوُة يف َكََلَم الحَعَرَب َأَخَواَن  " َعنح َخارََجَة بحَن زَيحَد بحَن اَثَبٍت ، َعنح أَبَيَه ، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل :  اإلحَخح

 . 1" َفَصاَعًدا 
َوٌة َفأَلُمَ َه السُُّدُس{ فيلزمه أن ال َيجب  أْحد وقال يف رواية صاحل: }فَإن َكاَن َلُه َإخح

َوٌة َفأَلُمَ َه السُُّدُس{ واإلخوة ثَلثةِبألخوين؛ ألنه قال:   .2}فَإن َكاَن َلُه َإخح
 وقال الشافعي:

َياَء َقيَل َأدَ  فََإنح قَاَل:  َا َأَقلُّ َغَصبحته َأشح َياَء؛ أَلَهنَّ َماَع يف َكََلَم النَّاسَ إلَيحَه َثََلثََة َأشح  .3ظَاَهَر اجلَح
 

والَلم حتمل على أقل اجلمع، وقد حُتمل على العموم  ألفاظ اجلمع إذا مل يدخلها األلف 
 واستغراق اجلنس 

نقل عنه أبو طالب: إذا قال ما أحله اّلِلَّ على حرام، يعين به الطَلق، قال: إنه يكون ثَلاًث،  
 وإذا قال: أعين به طَلقًا، فهَذه واحدة؛ ألن طَلقًا غري الطَلق.

صلى اّلِلَّ  -فقال: ال: إمنا هو لإلانث، يروى عن النيب وقال صاحل: وسألته عن لبس اْلرير، 
 .4يف اْلرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أميت"  - عليه وسلم

 

 

 

 
 8056املستدرك   1

 650/  2العدة   2
 4/507األم   3

 452/  2العدة  4



306 
 

 اخلاص

 
 ما ُيوز به التخصيص

َفَصلٌ  َصيُص هَبَا َضرحَِبَن: ُمتََّصٌل َوُمنـح ََدلَُّة الَّيَت َُيُوُز التَّخح  األح
َناُء: َفََل َيَصحُّ َإالَّ  الحُمتََّصلُ فََأمَّا   َتثـح َييُد َِبلصَ َفَة فََأمَّا ااَلسح َناُء , َوالشَّرحُط , َوالتـَّقح َتثـح : فـَُهَو: ااَلسح

ُروُط َإالَّ َبَه , َوَقدح   تَـثحىَن َمنحُه َوَأمَّا الشَّرحُط: فـَُهَو َما اَل َيَصحُّ الحَمشح ُبُت  يـَثـح َأنح َيُكوَن ُمتََّصًَل َِبلحُمسح
رَتَاَط الطََّهارََة يف الصَََّلَة , َوَقدح َيُكو  رََة َعَلى الحَعَباَداَت , َواشح رَتَاَط الحُقدح َفَصٍل , َكاشح ُن  َبَدلَيٍل ُمنـح

 }َ َريحَن ُمتَـَتاَبَعنيح َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َفَمنح ملَح ُيََدح َفَصَياُم َشهح َتَطعح   1ُمتََّصًَل َِبلحَكََلَم , َكَقوح }َفَمنح ملَح َيسح
َكيًنا{ زحيََة{ 2فََإطحَعاُم َستَ نَي َمسح َلَه تـََعاىَل: }َحىتَّ يـُعحُطوا اجلَح َوَأمَّا  3َوَقدح َيُكوُن بََلفحَظ الحَغايََة , َكَقوح

َمَنٍة{ رَيُر رَقـََبٍة ُمؤح َلَه تـََعاىَل: }فـََتحح َييُد الحَعامَ  َِبلصَ َفَة: َفَمثحُل قـَوح َمَنَة  4تـَقح َوَلوح َأطحَلَق الرَّقـََبَة َلَعمَّ الحُمؤح
طَاُب ُمطحَلًقا ْحََُل َعَلى َإطحََلَقهَ  َصيُص فََإنح َوَرَد اخلَح َمَنٍة{ َوَجَب التَّخح   َوالحَكاَفَرَة , فـََلمَّا قَاَل: }ُمؤح

َضٍع ُمَقيًَّدا: فََإنح َكاَن ذَ  َضٍع ُمطحَلًقا َويف َموح َ َمثحُل: َأنح  , َوَإنح َوَرَد يف َموح َ خُمحَتَلَفنيح َمنيح َلَك يف ُحكح
َخَر َبلح يـُعحَترَبُ ُكلُّ  طحَعاُم , ملَح َُيحَملح َأَحُدمُهَا َعَلى اآلح ُهَما  يـَُقيََّد الصَ َياُم َِبلتـََّتابَُع َويُطحَلُق اإلحَ َواَحٍد َمنـح

رَتََكاَن يف َلفحٍظ َواَل َمعح  َُما اَل َيشح َسَه , أَلَهنَّ ٍم َواَحٍد َوَسَبٍب َواَحٍد ,  بَنَـفح ىًن , َوَإنح َكاَن َذَلَك يف ُحكح
َرَها يف الحَقتحَل مُ  ميَاَن , ُثَّ يَُعيُد َذكح   طحَلَقًة , َكانَ َمثحُل َأنح َيذحُكَر الرَّقـََبَة يف َكفَّارََة الحَقتحَل ُمَقيََّدًة َِبإلحَ

ٌم  ََكُم لَلحُمَقيََّد , أَلَنَّ َذَلَك ُحكح َفَه يف  اْلح تَـوح َ َوملَح َيسح َضَعنيح ََّف بـََيانَُه يف َأَحَد الحَموح تَـوح َواَحٌد اسح
َخرَ  َضَع اآلح  . الحَموح

َفَصلُ َوَأمَّا  َصيُص هَبَا َفَضرحَِبَن: َأَحُدمُهَا: َمنح َجَهَة الحَعقحَل ,   الحُمنـح ََدلََّة الَّيَت َُيُوُز التَّخح َمَن األح
َخُر: َمنح َقَبَل الشَّ  رحَع فََأمَّا الََّذي َمنح َجَهَة الحَعقحَل , َفَضرحَِبَن أَيحًضا َأَحُدمُهَا: َما َُيُوُز ُوُروُد  َواآلح
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َصيُص َبَه ,  َتَضيَه الحَعقحُل َمنح بـََراَءَة الذَ مََّة , فـََهَذا اَل َُيُوُز التَّخح أَلَنَّ  الشَّرحَع ِبَََلَفَه , َوُهَو َما يـَقح
َتدَ  َا ُيسح ُم لَلشَّرحَع َذَلَك َإمنَّ ُكح اَلُل َبَه َوَصاَر اْلح َتدح لُّ َبَه َلَعَدَم الشَّرحَع , فََإَذا َوَرَد الشَّرحُع َسَقَط ااَلسح

َلحَق َعنح صَ  َفاَت َوالثَّاِن: َما اَل َُيُوُز ُوُروُد الشَّرحَع ِبَََلَفَه , َمثحُل َما َدلَّ َعَليحَه الحَعقحُل َمنح نـَفحَي اخلح
ُ  اّلِلََّ َعزَّ  َلُه تـََعاىَل: }َذَلُكُم اّلِلَّ َنا قـَوح َل َذَلَك َخصَّصح َصيُص هَبََذا , َوأَلَجح  َوَجلَّ , فـََيُجوُز التَّخح

ٍء{ َوقـُلحَنا: الحُمَراُد َبَه َما َخََل الصَ َفاَت , أَلَنَّ الحَعقحَل َقدح َدلَّ   1رَبُُّكمح اَل َإَلَه َإالَّ ُهَو َخاَلُق ُكلَ  َشيح
ََدلَُّة الَّيَت َُيُوُز  َعَلى أَ  َنا الحُعُموَم َبَه َوَأمَّا األح نَُّه تـََعاىَل اَل َُيُوُز َأنح خَيحُلَق َصَفاَتُه , َفَخصَّصح

َعاُل َرُسوَل   ُهوُمُهَما َوَأفـح َصيُص هَبَا َمنح َجَهَة الشَّرحَع فـَُوُجوٌه: ُنطحُق الحَكَتاَب َوالسُّنََّة , َوَمفح التَّخح
ُمََّة , َوالحَقَياُس فََأمَّا الحَكَتاُب , فـََيُجوُز خَتحَصيُص   اّلِلََّ َصلَّى َاُع األح َرارُُه , َوَإمجح هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَإقـح

َصَناُت َمَن الََّذيَن ُأوُتوا الحَكَتاَب{ َلَه تـََعاىَل: }َوالحُمحح لُُه تـََعاىَل:   2الحَكَتاَب َبَه , َكَقوح ُخصَّ َبَه قـَوح
َمنَّ{}َواَل تَـ  رََكاَت َحىتَّ يـُؤح َوَُيُوُز خَتحَصيُص السُّنََّة َبَه , َوقَاَل بـَعحُض النَّاَس: اَل   3نحَكُحوا الحُمشح

لَيُل َعَلى َجَوازََه ُهَو َأنَّ الحَكَتاَب َمقحُطوٌع َبَصحََّة َطرَيَقَه , َوالسُّنَُّة َغريحُ َمقحُطو  ٌع َُيُوُز َذَلَك َوالدَّ
ىَل َوَأمَّا السُّنَُّة: فـََيُجوُز  َبطحرَيَقَها , فََإَذا َجاَز خَتحَصيُص الحَكَتاَب َِبلحَكَتا َصيُص السُّنََّة َبَه َأوح َب فـََتخح

َخُر َعامٌّ , فـَُقَضَي   خَتحَصيُص الحَكَتاَب هَبَا , أَلَنَّ الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َدلَيََلَن , َأَحُدمُهَا َخاصٌّ , َواآلح
ُهَما َعَلى الحَعامَ  , َكَما َلوح َكااَن َمنَ  َاصَ  َمنـح الحَكَتاَب َوَُيُوُز خَتحَصيُص السُّنََّة َِبلسُّنََّة َمنح َلفحَظ  َِبخلح

َعيَتَ  َرارََه َكَما رََأى الحُمَصلَ ي رَكح َصيُص ِبََقـح َر النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَفعحَلَه , َوَُيُوُز التَّخح  الحَفجح
اَل َُيُوُز َأنح يـََرى ُمنحَكًرا َمنح َأَحَد فـَُيَقرَُّه َعَليحَه َوَُيُوُز  بـَعحَد َصََلَة الصُّبحَح فََأقـَرَُّه َعَليحَه , وَ 

َصيُص َِبلظََّواهَ  ُمََّة أَلَنَُّه َأقـحَوى َمنح َكَثرٍي َمَن الظََّواَهَر , فََإَذا َجاَز التَّخح َاَع األح َصيُص ِبََمجح َر  التَّخح
ىَل َوَُيُوُز التَّخحصَ  َاُع َبَذَلَك َأوح َم َفيَما خَيُصُُّه  فَاإلحَمجح ُكح يُص َِبلحَقَياَس , أَلَنَّ الحَقَياَس يـَتَـَناَوُل اْلح

َاصَ  َواَل َُيُوُز خَتحَصيُص الحُعُموَم َِبلحُعرحَف َوالحعَ  اَدَة  بََلفحٍظ َغريحَ حُمحَتَمٍل , َفُخصَّ َبَه الحُعُموُم َكَلفحَظ اخلح
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َا ُوَضَع , أَلَنَّ الشَّرحَع ملَح يُوَضعح َعَلى الحَعادَ  َل بـَعحَض النَّاَس   –َة , َوَإمنَّ َعَلى َحَسَب  –يف قـَوح
ُ َعزَّ َوَجلَّ , َوَذَلَك اَل يََقُف َعَلى الحَعاَدةَ  َل الحَباَقنَي َعَلى َما َأرَاَد اّلِلَّ َلَحَة , َويف قـَوح  .1الحَمصح

 
 اللفظ الوارد على سبب 

َراُج السََّبَب َمنحُه , أَلَنَُّه يـَُؤدَ ي إَ  ىَل أتَحَخرَي الحبَـَياَن َعنح  اللَّفحُظ الحَواَرُد َعَلى َسَبٍب , اَل َُيُوُز َإخح
ُُه َأمح اَل؟ يـُنحَظُر فََإنح َكاَن اللَّفحُظ  ُخُل َفيَه َغريح َاَجَة َإلَيحَه , َوَذَلَك اَل َُيُوُز , َوَهلح َيدح اَل  َوقحَت اْلح

ُكح  َسَه َكاَن َذَلَك َمقحُصورًا َعَلى َما َفيَه َمَن السََّبَب , َوَيَصرُي اْلح َتَقلُّ بَنَـفح ُم َمَع السََّبَب  َيسح
َلَة الحَواَحَدَة فََإنح َكاَن َلفحُظ السَّاَئَل َعامًّا , َمثحُل: َإنَّ  ُمح قَاَل: َأفحَطرحُت , َوَذَلَك يف رََمَضاَن ,    َكاجلح

َطٍر أبََيَ  َسَبٍب َكاَن الحَفطحُر , كَ  ََواُب َعَلى الحُعُموَم يف ُكلَ  ُمفح َل اجلح أَنَُّه  فََأَجابَُه أبََنح قَاَل: َأعحَتقح , ْحَُ
تَـفحَصلح قَاَل: َمنح َأفحَطَر فـََعَليحَه الحَعتحُق َمنح َجَهَة الحَمعحىَن اَل َمنح جَ  َهَة اللَّفحَظ , َوَذَلَك أَنَُّه َلمَّا ملَح َيسح

ُم , َوَلمَّا نـََقَل السََّبَب َوُهَو الحَفطحُر , َفَحَكَم َفيَه َِبلحَعتحَق َصاَر   ُكح َكأَنَُّه َدلَّ َعَلى أَنَُّه اَل خَيحَتَلُف اْلح
َم تـَعحَليٌل وَ  ُكح َإنح َكاَن َلفحُظ السَّاَئَل َخاصًّا: َمثحَل: َإنح قَاَل:  َعلََّل َبَذَلَك , أَلَنَّ السََّبَب يف اْلح

ََواُب َعَلى اخلحُُصوَص يف الحُمَجاَمَع , اَل يـَتَـَعدَّى َإىَل   َل اجلح َجاَمعحُت فََأَجابَُه أبََنح قَاَل: َأعحَتقح , ْحَُ
َطرَيَن , َفَكأَنَُّه قَاَل: َمنح َجاَمَع يف رََمَضانَ  ََه َمَن الحُمفح ََواُب  َغريح  فـََعَليحَه الحَعتحُق َوَأمَّا َإَذا َكاَن اجلح

مُ  َسَه َوُهَو خُمَاَلٌف لَلسَُّؤاَل اعحُترَبَ ُحكح َتَقلَّ بَنَـفح َل َعَلى ُخُصوَصَه  َيسح اللَّفحَظ , فََإنح َكاَن َخاصًّا ْحَُ
َل َعَلى ُعُموَمَه , َواَل خُيَصُّ َِبلسََّبَب الَّ  . َذي َوَرَد َفيَه َمثَاُل َذَلَك يف ُعُموَمهَ , َوَإنح َكاَن َعامًّا ْحَُ  

َريَ  , أَنَُّه َقيَل َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنـَتَـَوضَّأُ َمنح بَئحَر بُ  ُدح َضاَعٍة ,  َعنح َأيب َسَعيٍد اخلح
 ُ َيحُض َوْلَحُم الحَكََلَب َوالنَّتح ٌر يُطحَرُح َفيَها اْلح َوَسلََّم:  ؟ فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَهَي بَئـح

ٌء« ُسُه َشيح َا َوَجَب َأنح َُيحَمَل َهَذا َعَلى الحُعُموَم يف الحَمَياَه ُكلَ َها أَلَنَّ   2»الحَماُء َطُهوٌر َواَل يـَُنجَ  َوَإمنَّ
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جََّة  َل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوسَ اْلَح لََّم , ُدوَن السََّبَب , فـََوَجَب َأنح يـُعحَترَبَ ُعُموُمُه يف قـَوح
َأَل َعنح قـَتحَل النَ َساَء الحَكَواَفَر فـَيَـُقوُل  َظ َفَمثَالُُه َأنح ُيسح تـُُلوا الحُمرحَتدَّاتَ  »َوَأمَّا ُخُصوُص اللَّفح   1«اقـح

َ ,  , فـََيَجُب قـَتحُل الحُمرحَتدَّاَت َِبللَّفحَظ , َواَل َُيُوُز قَـ  َرحبَيَّاَت جلَََهَتنيح تحُل َغريحَ الحُمرحَتدَّاَت َمَن اْلح
طَاَب , َوالثَّانََيُة: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َلمَّا َعدَ  َدامُهَا: َمنح َطرَيَق َدلَيَل اخلَح َل َعَن  َإحح

َاصَ  , َدلَّ َعَلى  َم اخلح َم الحَعامَ  َإىَل ااَلسح َرحبَيَّاَت ,  ااَلسح َ اْلح َ الحُمرحَتدَّاَت َوَبنيح أَنَُّه َقَصَد الحُمَخاَلَفَة َبنيح
: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم:  قَالَ   َوَهَذا َكَما قـُلحَنا يف َحَديَث ُحَذيـحَفَة بحَن الحَيَمانَ 
َجًدا , َوُجعَ  َرحُض ُكلَُّها لََنا َمسح َلتح تـُرحبـَتـَُها لََنا َطُهورًا , َوُجَعَلتح ُصُفوفـَُنا َمثحَل  »ُجَعَلَت األح

َاَب اَل َُيُوُز , أَلَنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َعلََّق  َإنَّ التـََّيمَُّم  2ُصُفوَف الحَمََلَئَكَة« َبَغريحَ الرتُّ
َجًدا , وَ  هَنَا َمسح َرحَض َكوح َم األح نَُه َطُهورًا , َفَدلَّ َعَلى  َعَلى ُعُموَم اسح َها َخاصٍ  َكوح َعلََّق َعَلى نـَوحٍع َمنـح

ُ َأعحَلمُ  َجَد َوالطُُّهوَر َواّلِلَّ َ الحَمسح  .3أَنَُّه َقَصَد الحُمَخاَلَفَة َبنيح
ٍم َفَكاَن هَلُمح َكَثرٌي َمنح الحَفَراَئَض وَ  قال الشافعي: َباَب قـَوح َولَلنَّاَس َعامًَّة إالَّ َما َبنيََّ  َقدح نـََزَلتح أبََسح

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه ُأَحلَّ َلَمعحىَن َضُرورٍَة َأوح َخاصَّةٍ     .4اّلِلَّ
يعين: خلف  -قال أبو داود: مسعت أْحد قيل له: إن فَلاًن قال: قراءة فاحتة الكتاب 

َتَمُعوا َلُه{، فقال: عمن يقول هذا؟ !   -اإلمام خمصوص من قوله: }َوَإَذا ُقَرَئ الحُقرحآُن فَاسح
 .5أمجع الناس أن هَذه اآلية يف الصَلة

 
هذا متداول يف كتب األصول ومل أجده يف كتب اْلديث، ولعلهم ال يتحفظون يف نسبة اْلديث؛ ألن  1

ولذلك مل األصل أن األحاديث يف هذه الكتب ال تقوم بدور االستدالل بقدر ما تقوم بدور املثال ،  
أكتب درجة قوة حديث يف هذا= =الكتاب، وُيب التحفظ يف نسبة األحاديث حىت ال يدخل انشرها 

 يف وعيد تعمد الكذب على رسول هللا.
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 ختصيص عام السنة ِباص القرآن 
: وذكر قصة أيب جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلًما أن   قال عبد اّلِلَّ

الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -يب  يروه إليهم، فقد َردَّ الن
 .1فيهن: }فََإنح َعَلُتُموُهنَّ ُمؤَمَناٍت َفََل تـَرحَجُعوُهنَّ َإىَل الُكفَّاَر{

 
 تبيني السنة للمعىن اخلاص من القرآن

َخَ    قال هللا: " ُحر ََمتح َعَليحُكمح أُمََّهاُتُكمح َوبـََناُتُكمح َوَأَخَواُتُكمح َوَعمَّاُتُكمح َوَخااَلُتُكمح َوبـََناُت األح
يت َأرحَضعحَنُكمح َوَأَخَواُتُكمح َمنح الرََّضاَعَة َوأُمََّهاُت َنَساَئُكمح َورَ  َت َوأُمََّهاُتُكمح الَلَّ ُخح ُبُكمح  َِبئَ َوبـََناُت األح
يت َدَخلحُتمح هَبَنَّ، فََإنح ملَح َتُكونُوا َدَخلحُتمح هَبَنَّ َفََل ُجَنا  يت يف ُحُجورَُكمح َمنح َنَساَئُكمح الَلَّ َح  الَلَّ

َ َإالَّ َما َقدح  َتنيح ُخح َ األح َناَئُكمح الََّذيَن َمنح َأصحََلَبُكمح َوَأنح جَتحَمُعوا َبنيح َسَلَف، َإنَّ   َعَليحُكمح، َوَحََلَئُل أَبـح
َاُنُكمح، َكَتاَب اّلِلََّ  23اّلِلََّ َكاَن َغُفورًا رََحيًما ) َصَناُت َمنح النَ َساَء َإالَّ َما َمَلَكتح َأميح ( َوالحُمحح

تَـُغوا أبََمحَواَلُكمح حُمحَصَننَي َغريحَ  تَـعحُتمح   ُمَساَفَحنَي، َفَماَعَليحُكمح، َوُأَحلَّ َلُكمح َما َورَاَء َذَلُكمح َأنح تـَبـح َتمح اسح
ُتمح َبَه َمنح بـَعحَد الحَفرَيَضةَ  ُهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َفرَيَضًة، َواَل ُجَناَح َعَليحُكمح َفيَما تـََراَضيـح  َإنَّ  َبَه َمنـح

 . 2( "  24اّلِلََّ َكاَن َعَليًما َحَكيًما )
: أحُدمها: أنَّ ما مَسَّىقال الشافعي:  هللاُ َمن النَ ساء حَمحَرًما حُمَرٌَّم، َوما  فاحتملت اآلية َمعحنَـَينيح

عنه، وبقول هللا: " َوُأَحلَّ َلُكمح َما َورَاَء َذَلُكمح "، وكان هذا املعىن  َسَكَت عنه َحَلٌل ِبلصَّمحت 
 هو الظاهَر َمن اآليَة. 

ع مبعىًن غرَي حترمي األمَّهات، فكان ما مَسَّى حَ  َلالً َحَلٌل، وما وكان بـَيَ ناً يف اآلية حترمُي اجلمح
َ كما هنى عنه. َتنيح  مسى حراماً حراٌم، وما هنى عن اجلمع بـَيحنه َمن األخح
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وكان يف هنيه عن اجلمع بينهما دليٌل على أنه إمنا حرَّم اجلمَع، وأنَّ كلَّ واحدة منهما على  
واخلاالَت: حُمَرََّماٌت  االنفراد حَلٌل يف األصحَل،  وما َسواُهنَّ َمن األُمَّهاَت والبَـَنات والَعمَّات

 يف األصل.
وكان معىن قوله: " َوُأَحلَّ َلُكمح َما َورَاَء َذَلُكمح "، َمنح مَسَّى حَتحرميَه يف األصحل، وَمنح هو يف َمثحَل 

ه الذي َحل  به النَ كاحُ   . حاَله ِبلرََّضاَع: أنح يـَنحَكحوهنَّ َِبلَوجح
 فإن قال قائٌل: ما دلَّ على هذا؟

النَ ساَء املُباحاَت ال ََيلُّ أن يـُنحكح َمنهنَّ أكثُر َمن أرحَبٍع، ولو َنَكَح خاَمسًة ُفَسخ النَ كاُح،  فإن 
ٍه، وكذلك   َفَل حتلُّ َمنهن واحدٌة إال بَنكاٍح صحيٍح، وَقدح كانت اخلامسُة َمن اَْلَلَل َبَوجح

َذَلُكمح "، ِبلوجه الذي ُأَحلَّ به النكاُح، وعلى    الواَحدة، مبَعحىَن قول هللا: " َوُأَحلَّ َلُكمح َما َورَاءَ 
 الشرط الذي أَحلَّه به، ال ُمطحَلًقا.

فيكون نكاُح الرجَل املرأَة ال َُيَر َُم عليه نكاَح عمَّتها وال خالََتها بُكلَ  حال، كما َحرََّم هللاُ  
 َ ه الذي   أمَّهاَت النساَء َبُكلَ  حال، فتكون الَعمَُّة واخلالُة داَخَلَتنيح يف معىن َمنح َأَحلَّ ِبلوجح

 أحلَّها به. 
 .  كما َيََلُّ له نكاُح امرأٍة إذا فاَرق راَبَعًة: كانت العمَُّة إذا ُفورََقت ابـحَنُت أخيها، َحلَّتح

َتًة َأوح  وقال هللا لنبيه: " ُقلح: اَل َأَجُد يف َما ُأوَحَي َإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاَعٍم َيطحَعُمُه َإالَّ َأنح يَ  ُكوَن َميـح
ًقا ُأَهلَّ َلَغريحَ اّلِلََّ َبَه   ٌس َأوح َفسح ُفوًحا َأوح ْلَحَم َخنزَيٍر، فََإنَُّه رَجح  ".  1َدًما َمسح

تَـثحىَن هللاُ. َ: أحُدمها: أنح ال ََيحُرَم على طاَعٍم أَبداً إال ما اسح  فاحتملتح اآليُة َمعحنَـَينيح
َه رجلٌ  َبُق إليه أنَّه ال ََيحُرُم غرُي ما مَسَّى هللاُ   وهذا املعىن الذي إذا ُوجَ  خُمَاطًَبا به كاَن الذي َيسح

حُمَرًَّما، وما كان هكذا فهو الذي يقوُل له: أظحَهُر املعاِن وأعمُّها وأغحَلُبها، والذي لو احتملت  
ُل به، إال أنح أت يتَ سنُة النيب تُدلُّ  اآليُة معىن َسواه كان هو املعىن الذي يـَلحَزُم أهَل الَعلحم القوح

ََه، مما حتتمله اآلية، فيقوَل: هذا معىن ما أراد هللا تبارك وتعاىل.   على معىًن غريح
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وال يقال ِباصٍ  يف كتاب هللا وال ُسنٍة إال َبَداللٍة فيهما أو يف واَحٍد َمنهما. وال يقال ِباصٍ   
، فأ مَّا ما مل تكنح حُمحَتَملًة له فَل يقال حىت تكون اآلية حتتمل أن يكون ُأرَيَد هبا ذلك اخلاصُّ

 فيها مبا مل حتتمل اآليُة.
، من شيء ُسَئَل  "  :وَيتمل قوُل هللا: " ُقلح اَل َأَجُد يف َما ُأوَحَي َإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاَعٍم َيطحَعُمهُ 

َه.   عنحه رسوُل هللا دون َغريح
ُتمح أتُكُلوَن. وهذا  َهوََيحتمل: ممَّا ُكنـح ىَل َمَعانَيه، استدالالً ِبلسُّنة عليه، دون َغريح  .1َأوح

َ{ أْحد قال و  ُنـحثـََينيح ُ يف َأوحاَلدَُكمح لَلذََّكَر َمثحُل َحظَ  األح  2يف رواية صاحل: قوله تعاىل: }يُوَصيُكُم اّلِلَّ
، دل على أن اآلية إمنا  3ابنيت سعد بن الربيع الثلثني  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -وملا ورث النيب 

 قصدت االثنني فما فوق. 
َربُوُهنَّ َحىتَّ َيطحُهرحَن{  فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا   4وقال أيًضا: قوله تعاىل: }َواَل تـَقح
 . 6.، دلَّ على أنه أراد اجلماع 5حاضت انفردت، ودخلت مع رسول اّلِلَّ يف شعاره
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 ختصيص العموم بقول الصحايب إذا مل يظهر خَلفه، وكذلك تفسري اآلية احملتملة
يف رواية صاحل وأيب اْلارث يف اآلية إذا جاءت حتتمل أن تكون عامة، وحتتمل أن   أْحد قال

تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن مل يكن فعن الصحابة، وإن كانوا على  
 .1قولني، أخذ أبشبه القولني بكتاب اّلِلَّ تعاىل 
 وقال يف رواية أيب طالب يف العبد: يتسرى. 

وله: }َوالََّذيَن ُهمح َلُفُروَجَهمح َحاَفُظوَن َإالَّ َعَلى َأزحَواَجَهمح َأوح َما َمَلَكتح  فقيل له: فمن احتج بق 
َاهُنُمح{  فأي ملك للعبد؟ 2َأميح

، وهم يعلمون فيما أنزل،  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فقال: القرآن أنزل على أصحاب النيب 
 . 3وقالوا: يتسرى العبد

 
 التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خَل املخصوصالعموم إذا دخله 
َقىقال الشاطيب:   ؛ َهلح يـَبـح تَـَلُفوا يف الحَعامَ  َإَذا ُخصَّ ََطريََة   اخح ُحجًَّة َأمح اَل؟ َوَهَي َمَن الحَمَساَئَل اخلح

َمحَر َشَنيٌع أَلَنَّ َغا ََلَف َفيَها يف ظَاَهَر األح يَن؛ فََإنَّ اخلَح َدَُتَا َهَي يف الدَ  ََدلََّة الشَّرحَعيََّة َوُعمح َلَب األح
يَع   تَـَلَف َفيَها بََناًء َعَلى َما قَاُلوُه أَيحًضا َمنح َأنَّ مجََ الحُعُموَماُت، فََإَذا ُعدَّتح َمَن الحَمَساَئَل الحُمخح

 ؟4َفيَها: َهلح ُهَو ُحجٌَّة َأمح اَل  الحُعُموَماَت َأوح َغالَبَـَها خُمَصٌَّص؛ َصاَر ُمعحَظُم الشَّرَيَعَة خُمحتَـَلًفا
اْلديث: إذا كان عام الداللة وعارضه غريه يف بعض الصور وأردان  وقال ابن دقيق: 

فالواجب أن نقتصر يف خمالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ويبقى  -التخصيص 
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فيما عدا تلك  اْلديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور إذ ال معارض له 
 .1الصور املخصوصة اليت ورد فيها الدليل اخلاص 

عن الصَلة   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-ه صاحل: قال: هنى رسول اّلِلَّ وابنُ  حنبلٌ  أْحدَ  نقل عنو 
مجلة، وقال: "من انم   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النيب 

ذكرها" وقال: "من أدرك من صَلة العصر ركعة قبل أن   عن صَلة أو نسيها، فليصل ها إذا 
تغرب الشمس فقد أدركها" فكان هذا خمصوًصا من مجلة هنيه عن الصَلة بعد العصر،  

يستعمل كل خرب منها على وجهه، وال يضرب أحدمها ِبآلخر، فلهذا وجه ال يبتدأ بصَلة  
عصر، لقوله صلى اّلِلَّ عليه  بعد العصر متطوًعا هبا، ولو أدرك صَلة فائتة صَلها بعد ال

 .2وسلم: "من انم عن صَلة أو نسيها" 
َكاَم اّلِلََّ َجلَّ ثـََناُؤُه يف َأيَ  َكَتاَبَه َفيَما َأَمَر َوهَنَى َعَلى الحُعُموَم َما  قال ابن جرير الطربي:  َأنَّ َأحح

َليُم َلُه، َوأَنَُّه ملَح  َمَه خَيُصَّ َذَلَك َما ُيََُب التَّسح ُصوُص َمنحُه َخارَُج ُحكح ٌء فَالحَمخح َإَذا ُخصَّ َمنحُه َشيح
يََة الحَعامَّ  َم اآلح يََة َعَلى ظَاَهرََها الحَعام َ َمنح ُحكح َم اآلح  . 3َة الظَّاَهَر، َوَسائَُر ُحكح
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 ختصيص العموم ِبلقياس 
قال بكر بن حممد النسائي: قال أْحد: إذا قذفها بعد الثَلث وله منها ولد، يريد نفيه،  

 يَلعن.
 َأزحَواَجُهمح{ وهَذه ليست بزوجة؟ !فقيل له: أليس اّلِلَّ تعاىل يقول: }َوالََّذيَن يـَرحُموَن 

 .1فاحتج أبن الرجل يطلق ثَلاًث وهو مريض فرتثه؛ ألنه فار من املرياث، وهذا فار من الولد 
 

 ِبب يف االستثناء: 
َل هللَا َعزَّ َوَجلَّ ،  َعنح جُمَاَهٍد ، َعَن ابحَن َعبَّاسٍ  ، قَاَل : "  {  َواذحُكرح رَبََّك َإَذا َنَسيتَ } يف قـَوح

تَـثحَن َإَذا ذََكرحَت ، َوَهَي  َناَء ، فَاسح َتثـح َلَرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َخاصًَّة ،  َإَذا َنَسيَت ااَلسح
تَـثحيَنَ َإالَّ يف َصَلَة الحَيَمنَي   .2"  َولَيحَس لََنا َأنح َنسح

إال أن ينوي هبا صاحُبها عندما يعقد أو  قال الشافعي كما يف خمتصر البويطي: ال تنفع الثنيا 
قبل أن يفرغ من اليمني ، فأما إذا مل ينَو هبا إال بعد الفراغ = مل ينفعه يف طَلق وال عتاق وال 

 .  3نذر وال ميني ِبهلل 
َا قال: و  َناُء َجائًَزا إَذا بََقَي إمنَّ َتثـح َقَع، فََأمَّا إَذا ملَح  َيُكوُن ااَلسح ٌء ممَّا َأوح ٌء يـََقُع َبَه َشيح ممَّا مَسَّى َشيح

َناُء َحيَنَئٍذ حُمَالٌ  َتثـح َناُء َوااَلسح َتثـح تَـثحىَن َفََل َُيُوُز ااَلسح ًئا ممَّا اسح  . 4يـَبحَق ممَّا مَسَّى َشيـح
، فله استثناؤه،  قال أبو طالب: و  ، وسكت قليًَل، ُث قال: إن اّلِلَّ قال أْحد: إذا حلف ِبّلِلَّ

 ألنه يكفر.
 ونقل املروذي عنه: إذا كان ِبلقرب ومل خيتلط كَلمه بغريه. 
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 .1ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه ال يصح إذا فصل 
َتثـحَناُء يف َسَياَق الحَكََلَم َعَلى َأوََّل ال الشافعي: وق َهُب إلَيحَه  ااَلسح يَع َما َيذح الحَكََلَم َوآَخرََه يف مجََ

َ َذَلَك َخرَبٌ  ُل الحَفقحَه إالَّ َأنح يـَُفرَ َق َبنيح  . 2َأهح
قال إسحاق بن منصور: قـُلحُت: قوله: "وال يؤم الرجل يف أهله ُيلس على تكرمته إالَّ  و 

 ِبذنه". 
: أرجو أنح يكوَن االستثناء على كله، وأما التكرمة، فَل أبَس إذا  )أي أْحد بن حنبل(  قال

 .3له. قال إسحاق: كما قال 
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 قاعدة مهمة:

مل يدل   -غري اختَلف اْلكم  - والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب قال ابن دقيق العيد: 
املتأخرين يف السبب يف ذلك: إن املسلمة هي اليت تستثمر  على اختَلف اْلكم قال بعض 

خطاب الشارع وتنتفع به وتنقاد له فلهذا قيد به وغري هذا أقوى منه وهو أن يكون ذكر  
هذا الوصف لتأكيد التحرمي ملا يقتضيه سياقه ومفهومه من أن خَلفه مناف لإلميان ِبهلل  

َمَننيَ واليوم اآلخر كما قال تعاىل: }َوَعَلى اّلِلََّ  ُتمح ُمؤح { فإنه يقتضي أتكيد أمر  1 فـَتَـوَكَُّلوا َإنح ُكنـح
 . 2التوكل بربطه ِبإلميان وكما يقال: إن كنت ولدي فافعل كذا

فهو   وأما ختصيص العموم ِبلشرطا جرى جمرى الغالب قال أبو املظفر السمعاِن: ومنه م
غالب اْلال فينصرف ِبلدليل  موجب لتخصيص املشروط فيه إال أن يقع موقع التأكيد أو 

َرحَض فـََليحَس َعَليحُكمح ُجَناٌح َأنح   عن حكم الشرط وهذا مثل قوله تعاىل: }َوَإَذا َضَربـحُتمح يف األح
َتَنُكُم الََّذيَن َكَفُروا ُتمح َأنح يـَفح اخلوف بشرط خمصص للفعل   { وليس3تـَقحُصُروا َمَن الصََّلَة َإنح َخفح

يت َدَخلحُتمح    حباله وإمنا هو للتأكيد يت يف ُحُجورَُكمح َمنح َنَساَئُكُم الَلَّ كقوله تعاىل: }َوَرَِبئَُبُكُم الَلَّ
 .  5{ وليس كوهنن َّف حجورهم بشرط خمصص وإمنا ذكر ألنه أغلب األحوال4هَبَنَّ 
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 الظاهر واملؤول 

 األصل أن يبقى الكَلم على عمومه وظاهره   

َوُيَََب َأنح َُيحَمَل َحَديُث َرُسوَل اّلِلََّ َعَلى ُعُموَمَه َوظَاَهرََه , َإالَّ َأنح  :قال اخلطيب البغدادي 
لَيُل َعَلى َأنَّ الحُمَراَد َبَه َغريحُ َذَلَك , فـَيَـعحَدُل َإىَل َما َدلَّ الدَّلَيُل َعَليحهَ 1.  يـَُقوَم الدَّ

ٌء َمنحُه َعنح ظَاَهرََه َإىَل َمعحىًن َِبَطٍن ََيحَتَملُ و  ََديَث َأنح َُيَاَل َشيح : " َوَلوح َجاَز يف اْلح ُه ,  قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َها ُحجٌَّة   ََديَث ََيحَتَمُل َعَدًدا َمَن الحَمَعاِن , َفََل َيُكوُن أَلََحٍد َذَهَب َإىَل َمعحىًن َمنـح ثـَُر اْلح َكاَن َأكح

َا َعَلى ظَاَهرََها َوُعُموَمَها َإالَّ  عَ  َقَّ َفيَها َواَحٌد: َأهنَّ ََه , َوَلَكنَّ اْلح َلى َأَحٍد َذَهَب َإىَل َمعحىًن َغريح
َا َعَلى خَ  َل الحَعلحَم أبََهنَّ َل َعامََّة َأهح َن  اصٍ  ُدو َبَداَلَلٍة َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأوح قـَوح

َناُه َعامٍ  , َأوح َِبَطٍن ُدوَن ظَاَهٍر , َإَذا َكاَنتح َإَذا ُصرََفتح َإلَيحَه َعنح ظَاَهرََها حُمحَتَمَلًة لَلدُُّخوَل يف َمعح 
عحُت َعَدًدا َمنح ُمَقدََّمي َأصحَحابََنا  َل الحبـُلحَداَن يف الحَفقح , َومسََ َه , َوبـََلَغيَن َعنح َعَدٍد َمنح ُمَقدََّمي َأهح

َل َواَل خُيَاَلُفُه 2"   َمعحىَن َهَذا الحَقوح

" ومن  - مصلى اّلِلَّ عليه وسل-قال الشافعي: "وحديُث رسول اّلِلَّ  ادَّعى  على ظاهره َبتٌّ
ء عشر أنه ال طريق لنا إىل اليقني مبراَد املتكلم ألن العلم مبراده موقوف على العلم ِبنتفا

اس؛ فإن هذا لو صح مل َيصل ألحٍد العلُم بكَلم  أشياء فهو ملبوس عليه ملبَ س على الن
املتكلم قط، وبطلت فائدة التخاطب، وانتفت خاصية اإلنسان، وصار الناس كالبهائم، بل  
أسوأ حااًل، وَلَما ُعَلم غرض هذا املصنف من تصنيفه، وهذا ِبطل بضرورة اْلس والعقل،  

ملوضع، ولكن َْححُل كَلم املتكلمني  وبطَلنه من أكثر من ثَلثني وجًها مذكورة يف غري هذا ا
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على ظاهره ال ينبغي َصرحفه عن ذلك لداللة تدل عليه كالتعريض وْلَحَن اخلطاب والتورية 
 وغري ذلك، وهذا أيًضا مما ال يُنازع فيه العقَلء1.

ُ َعلَ وقال ابن عبد الرب:  يحَه َوَسلََّم َعَلى ُأيَبَ  بحَن  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة قَاَل: َخَرَج َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَي ُأيَبُّ« ، فَالحتَـَفَت َإلَيحَه َوملَح ُيَُبحُه  َصلَّى، فـََقاَل رَ َكعحٍب َوُهَو يُ  ُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلَّ  ُ  َوَصلَّى َوَخفََّف ُثَّ انحَصَرَف َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َم فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
، ُكنحُت ُأَصلَ ي ُتَك؟« فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ ،  َعَليحَه َوَسلََّم: »اَي ُأيَبُّ َما َمنَـَعَك َأنح جتَُيَبيَن َإذح َدَعوح

َتَجيُبوا ّلَِلََّ وَ لَلرَُّسوَل َإَذا َدَعاُكمح َلَما َُيحَييُكمح{2  ُ َإيَلَّ َأَن }اسح قَاَل: " َأفـََلمح جتََدح َفيَما َأوحَحى اّلِلَّ
ُ تـََعاىَل 3" ، َواَل َأُعوُد َإنح َشاَء اّلِلَّ  قَاَل: بـََلى اَي َرُسوَل اّلِلََّ

َزاَب: »اَل ُيَصلَ ي َأَحٌد   َحح َم األح ُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَوح َعَن ابحَن ُعَمَر، قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
  الحَعصحَر َإالَّ يف َبيَن قـَُريحظََة« فََأدحرََكُهمح َوقحُت الحَعصحَر يف الطَّرَيَق  فـََقاَل بـَعحُضُهمح: اَل ُنَصلَ ي َحىتَّ 

ُ َعَليحَه َوَسلَّ َنَحتَيَـهَ  َم فـََلمح  ا َوقَاَل آَخُروَن: َبلح ُنَصلَ ي َوملَح يـَُردح َمنَّا َذَلَك َفذَُكَر َذَلَك لَلنَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
ُُصوَل َعنحَد مَجَاَعَة   َتَهاَد َعَلى األح َ 4. قَاَل أَبُو ُعَمَر: »َهَذَه َسَبيُل ااَلجح يـَُعنَ فح َواَحَدًة َمَن الطَّائََفَتنيح

تَـَهَد َفيَه الحَقاَضي َوَقَضى َبَه َإَذا ملَح يـَُردَّ َإالَّ َإىَل  َتَهاٍد َمثحَلَه  الحُفَقَهاَء؛ َوَلَذَلَك اَل يـَُردُّوَن َما اجح اجح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم بَنَـ  طَأَ َمنحُصوًصا َمنح َكَتاَب اّلِلََّ تـََعاىَل َأوح ُسنََّة َرُسوَلَه َصلَّى اّلِلَّ قحَل الحَكافََّة  َوَأمَّا َمنح َأخح

َفيقُ 5« َصحُل فَافـح َهمح، َوَِبّلِلََّ التـَّوح لُُه َوَفعحُلُه َعنحَدُهمح َمرحُدوٌد َإَذا ثـََبَت األح  َأوح نـَقحَل الحُعُدوَل فـََقوح
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،  قال: النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح، وقد فرض هللا طاعته وقال ابن املنذر: 
للشيء يتومهه متوهم، وال لتوهني ذكره ذاكر، وال ُيوز ترك ما سن  وال ُيوز ترك ظاهر اخلرب 

 .1إمجاعرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال لسنة مثلها، أو  
َباُر َعنحَد َأصح  وقال: َخح ََديَث َإىَل َِبَطَنَه َواَل  األح ُُروُج َعنح ظَاَهَر اْلح َحابََنا َعَلى الحُعُموَم اَل َُيُوُز اخلح

َاعٍ َعنح ُعُموَمَه   .2 َإىَل ُخُصوَصَه َإالَّ َبَكَتاٍب َأوح ُسنٍَّة َأوح َإمجح
ُموٍع.ااَلعحرَتَاُض َعَلى قال الشاطيب:    الظََّواَهَر َغريحُ َمسح

لَيُل َعَليحَه َأنَّ َلَساَن الحَعَرَب ُهَو الحُمرَتحَجُم َعنح َمَقاَصَد الشَّارََع، َوَلَساُن الحَعَرَب يـُعحَدُم َفيهَ    َوالدَّ
َتَما َا َيُكوُن َنصًّا َإَذا َسَلَم َعَن احح َرٍة، َوَهَذا النص أو ينذر َإذح َقدح تـََقدََّم َأنَّ النَّصَّ َإمنَّ اَلٍت َعشح

َتَمااَلُت َدائََرٌة َبَه، َوَما  اَنَدٌر َأوح َمعحُدوٌم، فََإَذا َوَرَد َدلَيٌل َمنحُصوٌص َوُهَو بََلَساَن الحَعَرَب؛ فَااَلحح
َتَمااَلٌت اَل َيُكوُن َنصًّا َعَلى اصحَطََلَح الحُمَتَأخَ رَيَن؛ فـََلمح يـَبحَق َإالَّ الظَّاَهرُ  َمُل،   َفيَه احح َوالحُمجح

َ َأَو التـََّوقُُّف؛ فَالظَّاَهُر هو املعتمد إذن، َفََل َيَصحُّ  َمُل الشَّأحُن َفيَه طََلُب الحُمَبنيَ  فَالحُمجح
 ااَلعحرَتَاُض َعَليحَه؛ أَلَنَُّه َمَن التـََّعمَُّق َوالتََّكلَُّف. 
َتَمََلتَ  ملَح يـَبحَق لَلشَّرَيَعَة َدلَيٌل يُعتمد، َلُوُروَد   َوأَيحًضا؛ فـََلوح َجاَز ااَلعحرَتَاُض َعَلى الحُمحح

َل   لَيَل؛ فـَيـَُؤدَ ي َإىَل الحَقوح ُلُه ُيضحَعُف الدَّ ُموُع َمثـح ، َوااَلعحرَتَاُض الحَمسح َتَمااَلَت َوَإنح َضُعَفتح ااَلحح
َثرََها، َولَيحَس َكَذَلَك َِبت ََفاقٍ  يَع َأَدلََّة الشَّرحَع َأوح َأكح  .َبَضعحَف مجََ

َل ملَح يكن إلنزال الكتب َتَماَل يف الحَقوح ٌه اَثَلٌث: َلَو اعحُترَبَ جُمَرَُّد ااَلحح رحَساَل النَّيبَ  َعَليحَه   َوَوجح َواَل إَلَ
ََواَمَر َوالنـََّواَهي   َلحَق َِبألح ُجَُّة َعَلى اخلح الصَََّلُة َوالسَََّلُم َبَذَلَك فائدة؛ إذ يلزم أن ال تـَُقوَم اْلح

َثَر ُنُصوًصا اَل حَتحَتَمُل َغريحَ َما ُقَصَد هَبَا، َلَكنَّ َذَلَك َِبَطٌل  َواإلحَ  َكح َبارَاَت؛ َإذح لَيحَستح يف األح خح
َاَع َوالحَمعحُقوَل، َفَما يـَلحَزُم َعنحُه َكَذَلَك.   َِبإلحَمجح

َتَماَل َإَذا اعحُترَبَ َأدَّ  ٌه رَاَبٌع: َوُهَو َأنَّ جُمَرََّد ااَلحح َراَم الحَعاَداَت َوالثَ َقَة هَبَا، َوفـَتحَح َِبَب  َوَوجح ى َإىَل اُنَح
َد الحُعُلوم َتَمااَلَت   فإذن اَل َيَصحُّ يف الظََّواَهَر ااَلعحرَتَاُض ...َ  السَّفحَسطََة َوَجحح َها َبُوُجوَه ااَلحح َعَليـح
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َهاالحَمرحُجوَحةَ  ُُروَج َعنـح ، فـََيُكوُن َذَلَك َداَخًَل يف َِبَب التـََّعاُرَض  ؛ َإالَّ َأنح َيُدلَّ َدلَيٌل َعَلى اخلح
ُ املستعان.   .1َوالرتَّحَجيَح، َأوح يف َِبَب الحبَـَياَن، َواّلِلَّ

ىَل َمنح َصرحَفَه َإىَل َِبَطٍن اَل َداَلَلَة َعَلى  وقال الطربي:  َفَصرحُف أتَحَويَلَه َإىَل َما َدلَّ َعَليحَه ظَاَهَرُه َأوح
َتهَ 2.  َصحَّ

َتهَ 3.  ُهوَم َمَن الحَكََلَم َإىَل َِبَطٍن اَل َداَلَلَة َعَلى َصحَّ  وقال: َوَغريحُ َجائٍَز تـَرحُك الظَّاَهَر الحَمفح

طَاَب وقال:  ُهوُم َمنح ظَاَهَر الحَكَتاَب َوالحَمعحُقوُل َبَه ظَاَهٌر يف اخلَح ََك الحَمفح فـََغريحُ َجائٍَز َأنح ُيرتح
َه َوَسلََّم  َوالتـَّنحزَيَل َإىَل َِبَطٍن اَل َداَللََة َعَليحَه َمنح ظَاَهَر التـَّنحزَيَل َواَل َخرَبَ َعَن الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَليح 

َتَفيضٌ 4. َاٌع ُمسح ُجََّة َإمجح ُقوٌل َواَل َفيَه َمَن اْلح  َمنـح

 

 دواعي التأويل 
م على التأويل، وحبسب قصور أفهامهم  واملتأو لون أصناف عديدة، حبسب الباعث هل

ووفورها، وأعظمهم توغًَل يف التأويل الباطل من َفَسد قصُده وفهُمه؛ فكلما ساء قصده  
وَقُصر فهُمه كان أتويُله أشدَّ احنرافًا، فمنهم من يكون أتويله لنوع هًوى من غري ُشبهة، بل  

َفتح عليه يكون على بصرية من اْلق، ومنهم من يكون أتويله لنوع شبه ة عرضت له أخح
اْلق، ومنهم من يكون أتويله لنوع هًدى من غري شبهة، بل يكون على بصرية من اْلق، 

 ومنهم من ُيتمع له األمران اهلوى يف القصد والشُّبهة يف العلم. 
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وِبجلملة فافرتاق أهل الكتابني وافرتاق هذه األمة على ثَلث وسبعني فرقة إمنا أوجبه  
أريقت دماء املسلمني يوم اجلمل وصفني واْلرَّة وفتنة ابن الزبيز وهلم جرا  التأويل، وإمنا 

ِبلتأويل، وإمنا دخل أعداء اإلسَلم من املتفلسفة والقرامطة والباطنية واإلمساعيلية والنُّصريية  
من ِبب التأويل، فما امُتحن اإلسَلم مبحنة قط إال وسببها التأويل، فإن حمنته إمَّا من 

وإما ممن يسلط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل   املتأولني،
رفع رسول   وتعلَّلوا ِبألِبطيل، فما الذي أراق دماء بين جذمية وقد أسلموا غري التأويل؟ حىت

أمواهلم، وما  يديه وتربأ إىل اّلِلَّ من فعل املتأول بقتلهم وأخذ   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-اّلِلَّ 
صلى  -يوم اْلديبية عن موافقة رسول اّلِلَّ  - رضي اّلِلَّ عنهم-الذي أوجب أتخر الصحابة 

غري التأويل؟ حىت اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حىت رجعوا عن ذلك  - اّلِلَّ عليه وسلم
فيه   التأويل، وما الذي سفك دم أمري املؤمنني عثمان ظلًما وعدوااًن وأوقع األمة فيما أوقعها

، وابنه اْلسني، وأهل  -رضي اّلِلَّ عنه-حىت اآلن غري التأويل؟ وما الذي سفك دم علي 
بيته رضي اّلِلَّ تعاىل عنهم غري التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن ايسر وأصحابه غري 

ر بن عدي وسعيد بن جبري وغريهم من سادات   التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبري وُحجح
 التأويل؟ وما الذي أريقت عليه دماء العرب يف فتنة أيب مسلم غري التأويل؟  األمة غري 

وما الذي جرَّد اإلمام أْحد بني العقابني وضرب السياط حىت عجَّت اخلليقة إىل رهبا تعاىل  
غري التأويل؟ وما الذي قتل اإلمام أْحد بن نصر اخلزاعي وَخل د خلًقا من العلماء يف 

التأويل؟ وما الذي سلَّط سيوف التتار على دار اإلسَلم حىت ردوا   السجون حىت ماتوا غري 
أهلها غري التأويل؟ وهل دخلت طائفة اإلْلاد من أهل اْللول واالحتاد إال من ِبب التأويل؟  
وهل فـَتحح ِبب التأويل إال مضادة ومناقضة ْلكم اّلِلَّ يف تعليمه عباده البيان الذي امتَّ اّلِلَّ  

 ؟1نسان بتعليمه إايه يف كتابه على اإل 

 

1
 6/189إعَلم املوقعني   
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َد اّلِلََّ تـََعاىَل َمنح لَُغاَت الحَعَرَب َهَذَه الحَمَجازَاَت الَّيَت  وقال الدارمي:  َنا حبَمح َوحَنحُن َقدح َعَرفـح
ُفوَن هَبَا َعَن اللََّهَحَقاَئَق الصَ َفاَت َبَعَلَل ا ُهَّاَل، تـَنـح َُتُوَها َدَلَسًة َوُأغحُلوطًَة َعَلى اجلح لحَمَجازَاَت،  اختََّذح

َغحَلب، َوَلَكن نصرف َمَعانَيَها َإىَل   َغحَرَب َمنح َكََلَم الحَعَرَب َعَلى األح َغريحَ َأانَّ نـَُقوُل: اَل َُيحَكُم َلألح
لَ  َهُب الََّذي َإىَل الحَعدح َغحَرَب، َوَهَذا ُهَو الحَمذح َغحَلَب َحىتَّ أتَحُتوا َبرُبحَهاٍن أَنَُّه َعىَن هَبَا األح  األح

نحَصاَف أقرب، اَل َأن َل الحَبَصَر فـََنصحَرُف   َواإلحَ ُبوَلَة َعنحَد َأهح تـَعحرَتََض َصَفاَت اّلِلََّ الحَمعحُروَفَة الحَمقح
َجج وِبليت ُهَو َأعحَوُج،   َمَعانَيَـَها َبَعلََّة الحَمَجازَاَت َإىَل َما ُهَو أَنحَكُر، َونـَُردُّ َعَلى اّلِلََّ َبَداَحَض اْلح

يُع أَلحَفاَظ الرَ َوااَيَت ُتصحَرُف َمَعانَيَها َإىَل الحُعُموَم، َحىتَّ أيَحيتَ ُمَتَأوَ ٌل  وََكَذلَ  َك ظَاَهُر الحُقرحآَن َومجََ
ٍ أَنَُّه ُأرَيَد هَبَا اخلحُُصوُص؛ أَلَنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل  بَـُتُه َعنح  َبرُبحَهاٍن َبنيَ  َد  قَاَل: }بََلَساٍن َعَريبٍ  مَُّبنٍي{ فَأَثـح

َاصَّ َعَلى الحَعامَ  َكاَن َمَن  َها اخلح َتَفاَضًة َعنحَد الحَعَرَب، َفَمنح َأدحَخَل َمنـح الحُعَلَماَء: أعُمه وأشُده اسح
َنَة َوابحَتَغاَء أتَحَويَلَه، فـَُهَو يُرَيُد َأنح يـَتََّبَع فَ   َسَبيَل  يَها َغريحَ الََّذيَن يـَتََّبُعوَن َما َتَشابََه َمنحُه ابحَتَغاَء الحَفتـح

َمَننيَ   .1الحُمؤح
من ادََّعى َصرحَف لفٍظ عن ظاهرَه إىل جمازَه مل يتمَّ له ذلك إال  بعد أربَع   وقال ابن القيم.:

 مقاماٍت:
 أحدها: بياُن امتناع إرادَة اْلقيقَة.

 اللغَة.الثاِن: بيان صَلحيََّة اللفَظ لذلك املعىن الذي عيـََّنُه. وإالَّ كان مفرَتاًي على 
َمَل إن كان له عدَُّة جمازاٍت.  الثالث: بياُن تعيني ذلك املُجح

الرابع: اجلواُب عن الدليل املوَجَب إلرادة اْلقيقة، فما مل يـَُقمح هبذه األموَر األربعَة كانت  
 دعوى ِبطلًة.  -َصرحَف اللفَظ عن ظاهرَهَ -دعواه 

ح    له جممًَل؛ لزمه أمران: وإن ادَّعى جمرََّد صرف اللفظ عن ظاهرَه ومل يـَُعنيَ 
 .2أحُدمها: بياُن الدليَل الدَّالَ  على امتناَع إرادَة الظاهَر، والثاِن: جوابُُه عن املعاَرضَ 
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 اجململ واملبني 

َهَة ,  قَاَل: َعبحُد  : »الحبَـَياُن تـُرحمُجَاُن الحُقُلوَب , َوَصَقيُل الحُعُقوَل , َوجُمَلَ ي الشُّبـح اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ 
َ الشَّكَ  َوالحَيَقنيَ  َتَصاَم الظُُّنوَن , َوالحَفاُروُق َبنيح َاَكُم َعنحَد اخح ُجََّة , َواْلح  , َوُهَو َمنح َوُموَجُب اْلح

َتَنُع  الرُُّسَل ُسلحطَاَن  َيُد , َوهبََُت الحَكاَفُر َوَسَلَم الحُممح َصح تَـَقاَم األح َتصحَعُب , َواسح الََّذي انـحَقاَد َبَه الحُمسح
َقَّ أَبَبحَصارََه , َوَجََل زَيحُغ الحَباَطَل َمنح َغَمارََه , َوَخريحُ الحبَـَياَن َما َكاَن ُمَصر ًَحا  َعَن َحىتَّ أَثـحَبَت اْلح

َحاَق الحَمعحىَن , لَيُ  عحُت َأَِب َإسح َفحَظ َْححُلُه« مسََ ُم تـََلقَُّفُه , َوُموَجًزا لََيَخفَّ َعَن اْلح رََع الحَفهح سح
لَيُل الََّذي يـُتَـَوصَُّل َبَصَحيَح النََّظَر َفيَه َإىَل َما ُهَو َدلَيلٌ  ُوزَاَِبَذيَّ يـَُقوُل: الحبَـَياُن ُهَو الدَّ  َعَليحَه  الحَفريح

َكاَل َإىَل َحيَ َز التََّجلَ ي قـُلحُت:  قَاَل: َوقَاَل بَـ  َء َمنح َحيَ َز اإلحَشح َراُج الشَّيح عحُض َأصحَحابََنا: ُهَو َإخح
َشارََة , َوَِبلحَكَتا َراَر َوَِبإلحَ قـح َل , َوَِبلحَفعحَل , َوَِبإلحَ ُهوَم الحَقوح َل , َومبَفح بََة ,  َويـََقُع الحبَـَياُن: َِبلحَقوح

. َوَِبلحَقَياسَ   

َعنح َعَليٍ  ,َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: " َهاُتوا َصَدَقَة الحُعُشوَر:  : الحبَـَياُن َِبلحَقوحلَ مَّا فَأَ  
َفَفيَها   َمنح ُكلَ  َأرحبََعنَي َدرحمَهًا , َولَيحَس َعَليحُكمح َحىتَّ تََتمَّ َماَئيَتح َدرحَهٍم , فََإَذا َكاَنتح َماَئيَتح َدرحَهمٍ 
َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َفََل تَـ  َل: فـََقدح َيُكوُن تـَنحَبيًها َكَقوح ُهوَم الحَقوح ُقلح هَلَُما  مَخحَسُة َدرَاَهَم " َوَأمَّا الحبَـَياُن مبَفح

} ىَل َِبلحَمنحَع , َوَقدح َيُكوُن َدلَيًَل 1ُأفٍ  اَلٍك: َأنَّ َأَِب  َعنح أََنَس بحَن مَ  : فـََيُدلُّ َعَلى َأنَّ الضَّرحَب َأوح
ُ هبََ  َلَمنَي الَّيَت َأَمَر اّلِلَّ ُ َعَلى الحُمسح ٍر َكَتَب َلُه: َإنَّ َهَذَه فـََراَئُض الصََّدَقَة الَّيَت فـََرَض اّلِلَّ ا َرُسوَلُه  َبكح

ََديَث َإىَل َأنَّ قَاَل: »َويف َصَدَقَة الحَغَنَم يف َسائََمَتَها , َإَذا َكاَنتح  َأرحبََعنَي َفَفيَها َشاٌة َإىَل    , َوذََكَر اْلح
رَيَن َوَماَئٍة« لُُه: »يف َسائََمَتَها« َدلَيٌل َعَلى أَنَُّه اَل زََكاَة يف الحَمعحُلوَفَة , َوَهَذا ُهَو َدلَيُل   2َعشح فـََقوح

َل اَل َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َما  ٌم َإىَل َأنَّ َمثحَل َهَذا الحَقوح طَاَب , َوَذَهَب قـَوح لَيُل  اخلَح َعَداُه ِبَََلَفَه , َوالدَّ
 َعَلى َصحََّة َما ذََكرحاَنهُ 
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عحُت َأَِب َواَئٍل , َُيَدَ ُث َعنح َعبحَد اّلِلََّ , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ   َعحَمَش , قَاَل: مسََ َعَن األح
َرى قَاَل َرُسوُل  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح َماَت َوُهَو َُيحَعُل َعَليحَه َوَسلََّم َكَلَمًة َوقـُلحُت ُأخح

ا َأدحَخلَ  : َوَأاَن َأُقوُل: َمنح َماَت َوُهَو اَل َُيحَعُل ّلَِلََّ َندًّ ُ  ّلَِلََّ َندًّا َدَخَل النَّاَر« قَاَل َعبحُد اّلِلََّ ُه اّلِلَّ
َنَّةَ  َطَّاَب  َوملَح يـَُقلح َعبحُد اّلِلََّ َهَذا إَ  "1اجلح طَاَب وََكَذَلَك تـََعجُُّب ُعَمَر بحَن اخلح الَّ َمنح اَنَحَيَة َدلَيَل اخلَح

طَاَب , فَ  َا ُهَو َمنح اَنَحَيَة َدلَيَل اخلَح يََة َإمنَّ َدلَّ  َوُسَؤالُُه َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن اآلح
َتَضى ِبََطحََلَقَه  َعَلى أَنَُّه لَُغُة الحَعَرَب , َوأَلَنَّ  طَاَب , فَاقـح َم َِبلصَ َفَة يُوَجُب خَتحَصيَص اخلَح ُكح َييَد اْلح  تـَقح

ُم ُمَعلًَّقا َعَلى َصَفٍة يف َجنحسٍ  ُكح َناَء , َهَذا الحَكََلُم َفيَه , َإَذا َكاَن اْلح َتثـح ثـحَباَت َكااَلسح َي َواإلحَ  ,  النـَّفح
ُم َعلَ  ُكح َم َمثحَل َأنح تـَُقوَل: يف الحَغَنَم زََكاٌة , فََإنَّ َذَلَك اَل َيُدلُّ َعَلى  فََأمَّا َإَذا ُعلَ َق اْلح ى جُمَرََّد ااَلسح

َي الزََّكاَة َعمَّا َعَدا الحَغَنمَ   .نـَفح
َيُل َعَن ابحَن َعبَّاٍس: قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم:   َأمَّا الحبَـَياُن َِبلحَفعحَل: »َأمَّيَن َجربح

َراَك , ُثَّ َصلَّى يب  َر الشَ  ُس َعَلى َمثحَل َقدح َر َحنَي زَاَلَت الشَّمح َ , َفَصلَّى يب الظُّهح   َعنحَد الحبَـيحَت َمرََّتنيح
َر َظلَ َه , َوَصلَّى يب الحَمغحَرَب َحنَي َأفحَطَر الصَّائَُم , ُثَّ  ٍء َقدح  َصلَّى يب  الحَعصحَر َحنَي َكاَن ُكلُّ َشيح

َر َحنَي ُحر ََم الطََّعاُم َوالشََّراُب َعَلى الصَّائََم , ُثَّ   الحَعَشاَء َحنَي َغاَب الشََّفُق , ُثَّ َصلَّى يب الحَفجح
َر َظلَ َه , ُثَّ َصلَّى يب الحَعصحَر َحنَي َكاَن   ٍء َبَقدح َر َمَن الحَغَد َحنَي َكاَن ُكلُّ َشيح ُكلُّ  َصلَّى يب الظُّهح

ٍء َمثـحَليح َظلَ َه , ُثَّ َصلَّى يب الحَمغحَرَب َحنَي َأفحَطَر الصَّائَُم َلَوقحٍت َواَحٍد , ُثَّ َصلَّى يب الحَعَشا َء َشيح
َر«  َوََّل ُثَّ َصلَّى يب الحَفجح َفُظ َما قَاَل يف  - َحنَي َذَهَب ثـُُلُث اللَّيحَل األح قَاَل أَبُو نـَُعيحٍم: اَل َأحح

َر الح  َلَك , َوالحَوقحُت َفيَما   –َفجح َنحَبَياَء قـَبـح ُتَك َوَوقحُت األح " ُثَّ الحتَـَفَت َإيَلَّ فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد َإنَّ َهَذا َوقـح
 " َ َتنيح َ َهَذيحَن الحَوقـح جَ  , فََإنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليح  2َبنيح َه َوَسلََّم ,  َومبَثَابََة َما ذََكرحاَن , َمَناَسُك اْلَح

 . بـَيـَّنَـَها َبَفعحَلهَ 
َراَر: َعنح قـَيحٍس قَاَل: رَآِن َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَأاَن ُأَصل َ  قـح َعيتََ  َأمَّا الحبَـَياُن َِبإلحَ ي رَكح

َعَتاَن اَي   َر بـَعحَد َصََلَة الصُّبحَح , فـََقاَل: »َما َهاََتَن الرَّكح قـَيحُس؟« قـُلحُت: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َإِن َ ملَح  الحَفجح
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َعَتاَن , َفَسَكَت َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َر , فـَُهَما َهاََتَن الرَّكح َعيتََ الحَفجح َأُكنح َصلَّيحُت رَكح
َوَهَذا َفيَه بـََياٌن َأنَّ الصَََّلَة الَّيَت هَلَا َسَبٌب َجائََزٌة بـَعحَد َصََلَة الصُّبحَح , َوقـَبحَل طُُلوَع   1‘‘ َوَسلَّمَ 

 .الشَّمحسَ 
َشارََة: َوَسلََّم  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر , أَنَُّه قَاَل: رَأَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َأمَّا الحبَـَياُن َِبإلحَ

َنَة َها ُهَنا َمنح َحيحُث َيطحُلُع قـَرحُن الشَّيحطَاَن« َرَق َويـَُقوُل: »َها , َإنَّ الحَفتـح  . 2ُيَشرُي َإىَل الحَمشح
َعَن ابحَن َشَهاٍب , قَاَل: قـََرأحُت َكَتاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  : َأمَّا الحبَـَياُن َِبلحَكَتابَةَ و 
َر بحَن َحزحٍم , َفَكَتَب َرُسوُل  لَ  َرو بحَن َحزحٍم َحنَي بـََعَثُه َعَلى َْنحَراَن , وََكاَن الحَكَتاُب َعنحَد َأيب َبكح َعمح

وا  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيَه: " َهَذا بـََياٌن َمَن اّلِلََّ َوَرُسوَلَه }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا َأوحفُ 
اَيَت َحىتَّ بـََلَغ  - 3لحُعُقوَد{ِبَ  َساَب{ –َفَكَتَب اآلح َهَذا   -ُثَّ َكَتَب:  - 4}َإنَّ اّلِلََّ َسرَيُع اْلَح

َبَل , وَ  َعُه َماَئٌة َمَن اإلحَ َنحَف َإَذا َأوحَعى َجدح َبَل , َويف األح َرَّاَح: يف النـَّفحَس َماَئٌة َمَن اإلحَ يف َكَتاُب اجلح
َ مَخحسُ  َبَل , َويف  الحَعنيح َل مَخحُسوَن َمَن اإلحَ َبَل , َويف الر َجح ُُذَن مَخحُسوَن َمَن اإلحَ َبَل , َويف األح وَن َمَن اإلحَ

َائََفَة ثـُُلُث النـَّ  َبَل , َويف الحَمأحُموَمَة ثـُُلُث النـَّفحَس , َويف اجلح ٌر َمَن اإلحَ ُبٍع ممَّا ُهَناَلَك َعشح فحَس  ُكلَ  ُأصح
َبَل "   , َويف الح  َبَل , َويف السَ نَ  مَخحٌس َمَن اإلحَ َرَة , َويف الحُمَوضََّحَة مَخحٌس َمَن اإلحَ ُمنَـقَ َلَة مَخحَس َعشح

َر بحَن َحزح   .5مٍ قَاَل ابحُن َشَهاٍب: فـََهَذا الََّذي َكتَـَبُه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َعنحَد َأيب َبكح
َطَّاَب , يـَُقوُل: قَاَل  ع: الحبَـَياُن َِبلحَقَياسَ َوَأمَّا  َع ُعَمَر بحَن اخلح ََداَثَن , مسََ َس بحَن اْلح نح َماَلَك بحَن َأوح

َإالَّ  َرًِب َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »الحَوَرُق َِبلحَوَرَق َرًِب َإالَّ َهاَء َوَهاَء , َوالذََّهُب َِبلذََّهَب 
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َر َرًِب  َهاَء َهاَء , َوالحرُبُّ َِبلحرُبَ  َرًِب َإالَّ َهاَء َهاَء , َوالشََّعرُي َِبلشََّعرَي َرًِب َإالَّ َهاَء َوَهاَء , َوالتَّ  ُر َِبلتَّمح مح
 1َإالَّ َهاَء َوَهاَء«

َوَسلََّم قَاَل: »اَل تََبيُعوا الذََّهَب   َعنح ُعَباَدَة بحَن الصَّاَمَت , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحهَ و 
َر َِبلتَّ  َر , َواَل  َِبلذََّهَب , َواَل الحَوَرَق َِبلحَوَرَق , َواَل الحرُبَّ َِبلحرُبَ  , َواَل الشََّعرَي َِبلشََّعرَي , َواَل التَّمح مح

ٍ , َيًدا  ًنا َبَعنيح بََيٍد , َوَلَكنح بَيُعوا الذََّهَب َِبلحَوَرَق , َوالحَوَرَق   الحَملحَح َِبلحَملحَح , َإالَّ َسَواًء َبَسَواٍء َعيـح
َر , َكيحَف  َر َِبلحَملحَح , َوالحَملحَح َِبلتَّمح ُتمح« َِبلذََّهَب , َوالحرُبَّ َِبلشََّعرَي , َوالشََّعرَي َِبلحرُبَ  , َوالتَّمح  2َشئـح

َر , َوزَا  - َمنح زَاَد َأَو ازحَداَد فـََقدح َأرحََب فـََنصَّ َرُسوُل   –َد َأَحُدمُهَا  َونـََقَص َأَحُدمُهَا: الحَملحَح َأَو التَّمح
َعحَياَن َمَن الحَمطحُعوَماَت يف الرَ َِب َوَدلَّ الحَقَياُس َعَلى   َأنَّ  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى َهَذَه األح

َلَها َواَل َُيُو  ََها َمَن الحَمطحُعوَماَت َمثـح َاَجَة , أَلَنَُّه اَل مُيحَكُن َمثَاُل َغريح ُز أتَحَخرُي الحبَـَياَن َعنح َوقحَت اْلح
َمحَر َمنح َغريحَ بـََياٍن , َوهَلََذا قـُلحَنا يف َحَديَث يـَعحَلى بحَن أَُميَّةَ  َأنَّ رَُجًَل , أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   األح

َعحَرانََة  َرٌة َوَعَليحَه ُجبٌَّة , فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ  َوَسلََّم , َوُهَو َِبجلح , َوَعَليحَه أَثـَُر َخُلوٍق , َأوح قَاَل: ُصفح
ُ تـََعاىَل َعَلى النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َريت؟ فَأَنـحَزَل اّلِلَّ َنَع يف ُعمح َي ,  , َكيحَف أتَحُمُرِن َأنح َأصح  الحَوحح

َُلوَق« َأوح قَاَل: »أَثـََر   فـََلمَّا ُسرَ يَ  َرَة؟« قَاَل: »اغحَسلح َعنحَك اخلح َعنحُه قَاَل: »أَيحَن السَّاَئُل َعَن الحُعمح
َرَتَك َما َصنَـعحَت يف َحجََّتَك« ُبََّة َعنحَك , َواصحَنعح يف ُعمح َلَع اجلح َرَة , َواخح يََة َغريحُ  3الصُّفح َإنَّ الحَفدح

ٍم َلَسَبٍب ذَُكَر َلُه ُيََُب َأنح َيُكوَن  َواَجَبٍة , أَلَنَّ النَّ  يبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َإَذا َحَكَم حبُكح
يَع ُموَجَبَه , َواَل َُيُوُز   ُم مجََ ُكح طَاَب ,  اْلح َأنح يـَُزاَد َفيَه َبَغريحَ َدلَيٍل َوَأمَّا أتَحَخرُي الحبَـَياَن َعنح َوقحَت اخلَح

َ تـََعاىَل َلمَّا َأَمَر َِبلتـََّوجَُّه َإىَل بـَيحَت الحَمقحَدَس يف ُكلَ  َصََلٍة   فََإنَُّه َُيُوزُ  َخ َخاصًَّة , أَلَنَّ اّلِلَّ يف النَّسح
َاَجةَ  َزحَماَن فََأخََّر بـََيانَُه َإىَل َوقحَت اْلح  .4, َكاَن َذَلَك َعامًّا يف زََماٍن , َوَأرَاَد َبَه بـَعحَض األح
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: فَجَماع ما أِبن هللا خللقه يف كتابه، مما تـََعبََّدهم به، ملا مضى قولهب الشافعي أمجلهما وهذا 
 من حكمه جل ثناؤه: من وجوه. 

فمنها ما أِبنه خللقه نصاً. مثُل مُجل فرائضه، يف أن عليهم صَلًة وزكاًة وحجاً وصوماً وأنه 
، وأكل امليتة والدم، وْلم  حرَّم الفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ونصَ  الزان واخلمر

 اخلنزير، وبنيَّ هلم كيف فـَرحُض الوضوء، مع غري ذلك مما بني نصاً.  
ومنه: ما َأحكم فرضه بكتابه، وبنيَّ كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصَلة، والزكاة،  

 ووقتها، وغري ذلك من فرائضه اليت أنزل من كتابه.
يه وسلم مما ليس هلل فيه نصُّ حكم، وقد فرض هللا يف  ومنه: ما َسنَّ رسول هللا صلى هللا عل

كتابه طاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم، واالنتهاء إىل حكمه، فَمن قبل عن رسول هللا  
 فَبَفرحَض هللا قََبل. 

ومنه: ما فرض هللا على خلقه االجتهاَد يف طلبه، وابتلى طاعتهم يف االجتهاد، كما ابتلى  
 .1عليهم   طاعتهم يف غريه مما فرض
َمَل   - َوَجلَّ َعزَّ  - فالحُمَفسَُّر َمنح َكَتاَب اّلِلََّ :  وقعَّد قاعدة بديعة فقال َيُدلُّ َعَلى َمعحىَن الحُمجح

اَلَلَة  َرَة الحُمبَـيَ َنةَ َمنحُه َِبلدَّ  .2الحُمَفسَ 
َاَص الحَفَصيُح يف َكََلَم الحَعَرَب َأنح ُيرَتحَجَم َعَن قال الطربي:  َمَل َمَن الحَكََلَم َِبلحُمَفسََّر َوَِبخلح الحُمجح

َاصَ  , َوتـَوحَجيُه َكَتاَب اّلِلََّ  َمَل , َوَِبلحَعاَم َعَن اخلح َإىَل   َعَن الحَعاَم ُدوَن الرتَّحمَجََة َعَن الحُمَفسََّر َِبلحُمجح
ََه  ىَل َمنح تـَوحَجيَهَه َإىَل َغريح َفحَصَح َمَن الحَكََلَم َأوح  .3َما ُوَجَد َإلَيحَه السََّبيلُ األح
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حملكم واملتشابها  

َلَه تـََعاىَل: }آاَيٌت حُمحَكَماٌت{َعَن  ا   ابحَن َعبَّاٍس , يف قـَوح َنـحَعاَم }ُقلح تـََعاَلوح قَاَل: " َهَي الَّيَت يف األح
ًئا{  رَُكوا َبَه َشيـح  َثََلُث آاَيٍت " 1أَتحُل َما َحرََّم رَبُُّكمح َعَليحُكمح َأالَّ ُتشح

ََرامَ  ََلَل َواْلح َكاَم َوَعلحَم اْلَح َحح َكَم َما تـََعلََّق َِبألح  َوَقيَل: َإنَّ الحُمحح
َم , َوالحُمَتَشاهَبَاُت َهَي: الحَمنحُسوَخةُ  ُكح َكَماَت َهَي: النَّاَسَخُة َوالثَّابََتُة اْلح اَيَت الحُمحح  َوَقيَل: َإنَّ اآلح

َمحثَا َم َواألح ُكح َقحَساَم , َوَما اَل يـَتَـَعلَُّق حبَََلٍل َواَل َحَرامٍ اْلح  َل َواألح
ُل الزَّيحَغ , َإَذا رَأَ  اَيَت االحُمَتَشاهَبَاَت , آاَيٌت ُمتَـَعاَرَضٌة يف الظَّاَهَر , َوهَبَا َضلَّ َأهح وحا  َوَقيَل َإنَّ اآلح

ُقُض بـَعحُضُه بـَعحًضا .َأنَّ الحُقرحآَن يـَنـح  

يََة }ُهَو  َعنح َعاَئَشَة , : َتََل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َهَذَه اآلح َها قَاَلتح ُ َعنـح َرَضَي اّلِلَّ
فََأمَّا الََّذيَن   2الََّذي أَنـحَزَل َعَليحَك الحَكَتاَب َمنحُه آاَيٌت حُمحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الحَكَتاَب َوُأَخُر ُمَتَشاهَبَاٌت{

: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعلَ  يََة ُكلََّها قَاَلتح يحَه  يف قـُُلوهَبَمح زَيحٌغ فـَيَـتََّبُعوَن َما َتَشابََه َمنحُه: اآلح
َذُروُهمح«َوَسلََّم: »َإَذا رَأَيـحُتُم الََّذيَن يـَتََّبُعوَن َما َتَشابََه َمنحُه , فَُأولََئَك الََّذيَن مَسَّاهُ  ُ فَاحح  3ُم اّلِلَّ

َل الحَبدََع َإالَّ َوُهَو ُُيَاَدُلَك َِبلحُمَتَشاَبَه َمَن الحُقرحآَن«  أَيُّوبُ قَاَل  : »اَل تـَلحَقى َأَحًدا َمنح َأهح  

اَيَت يف َهَذا النـَّوحَع , فََأخح  ٍة َمَن اآلح رَبَُه َعبحُد اّلِلََّ  َوَقدح َسَأَل رَُجٌل َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعبَّاٍس , َعنح َعدَّ
:َبُوُجوَهَها  

َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ , َعَن ابحَن َعبَّاٍس , قَاَل َسَعيٌد: َجاَءُه رَُجٌل , فـََقاَل: اَي ابحَن َعبَّاٍس , َإِن َ  
َري؟ فـََقاَل ابحنُ  َياَء خَتحَتَلُف َعَليَّ , فـََقدح َوَقَع َذَلَك يف َصدح  َعبَّاٍس:  َأَجُد يف الحُقرحآَن َأشح
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َتََلٌف، قَاَل: »فـََهُلمَّ َما َوَقَع يف   َذيٍب َوَلَكَن اخح َذيٌب؟« فـََقاَل الرَُّجُل: َما ُهَو بََتكح »أََتكح
َمَئٍذ َواَل يـََتَساَءُلوَن{1 ,   نَـُهمح يـَوح نـَفحَسَك« فـََقاَل الرَُّجُل: َأمسحَُع اّلِلََّ تـََعاىَل يـَُقوُل: }َفََل أَنحَساَب بـَيـح
َرى: }َواَل  َبَل بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض يـََتَساَءُلوَن{2, َوقَاَل يف آيٍَة ُأخح َرى: }َوَأقـح َوقَالَ  يف آيٍَة ُأخح
رََكنَي{4 , فـََقدح َكَتُموا يف   َرى: }َواّلِلََّ رَب ََنا َما ُكنَّا ُمشح َ َحَديثًا{3 , َوقَاَل يف آيٍَة ُأخح ُتُموَن اّلِلَّ َيكح

يََة،  َرَج ُضَحاَها َهَذَه اآلح َلَها َوَأخح َلَه: }َأَم السََّماُء بـََناَها رََفَع مَسحَكَها َفَسوَّاَها َوَأغحَطَش لَيـح َويف قـَوح
يََة   َرحَض , َوقَاَل يف اآلح يََة َخلحَق السََّماَء قـَبحَل األح َرحَض بـَعحَد َذَلَك َدَحاَها{5, َفذََكَر يف َهَذَه اآلح َواألح

َرى: }أَئَنَّ  ُخح َ َوجَتحَعُلوَن َلُه أَنحَداًدا َذَلَك َربُّ األح َرحَض يف يـَوحَمنيح ُفُروَن َِبلََّذي َخَلَق األح ُكمح لََتكح
َواَُتَا يف َأرحبـََعَة َأايَّ  َر َفيَها َأقـح َقَها َوَِبَرَك َفيَها َوَقدَّ ٍم َسَواًء الحَعاَلَمنَي , َوَجَعَل َفيَها َرَواَسَي َمنح فـَوح

ًعا َأوح َكرحًها قَالََتا   لَلسَّائََلنيَ  َرحَض ائحَتَيا َطوح تَـَوى َإىَل السََّماَء َوَهَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َوَلألح , ُثَّ اسح
  ُ لُُه تـََعاىَل: }وََكاَن اّلِلَّ َرحَض قـَبحَل السََّماَء , َوقـَوح يََة َخلحَق األح َنا طَائََعنَي{6, َفذََكَر يف َهَذَه اآلح أَتـَيـح

يًعا َبَصريًا{9 فََإنَُّه َكاَن ُثَّ انـحَقَضى؟  ُ مسََ ُ َعزَيًزا َحَكيًما{ 8, }وََكاَن اّلِلَّ َغُفورًا رَ َحيًما{ 7 , }وََكاَن اّلِلَّ
فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: »َهاَت َما يف نـَفحَسَك َمنح َهَذا« فـََقاَل السَّاَئُل: َإَذا أَنـحَبأحَتيَن هَبََذا َفَحسحيب قَاَل  
َخَة  َمَئٍذ َواَل  يـََتَساَءُلوَن{ 10 , فـََهَذا يف النـَّفح نَـُهمح يـَوح لُُه تـََعاىَل: " }َفََل أَنحَساَب بـَيـح ابحُن َعبَّ اٍس: قـَوح
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  , ُ َرحَض , َإالَّ َمنح َشاَء اّلِلَّ َفُخ يف الصُّوَر , فـََيصحَعُق َمنح يف السََّماَواَت َوَمنح يف األح ُوىَل , يـُنـح األح
َبَل  يـح َفََل أَنحَساَب بَـ  َرى , قَاُموا فََأقـح ُخح َخُة األح َمَئٍذ َواَل يـََتَساَءُلوَن , ُثَّ َإَذا َكاَنَت النـَّفح نَـُهمح يـَوح

لُُه:   رََكنَي{1 َوقـَوح ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َواّلِلََّ رَب ََنا َما ُكنَّا ُمشح بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض يـََتَساَءُلوَن، َوَأمَّا قـَوح
ََلَص ُذنُوهَبُمح , اَل   َل اإلحَخح َم الحَقَياَمَة أَلَهح َ تـََعاىَل يـَغحَفُر يـَوح ُتُمونَ  اّلِلََّ َحَديثًا{2  , فََإنَّ اّلِلَّ }َواَل َيكح
رَُكوَن َذَلَك قَالُوا: َإنَّ رَ  بّـََنا  يـَتَـَعاَظُم َعَليحَه َذنحٌب َأنح يـَغحَفَرُه , َواَل يـَغحَفُر َشرحًكا , فـََلمَّا رََأى الحُمشح

رََكنَي , فـََقالَ يـَغحَفرُ  َل ُذنُوٍب , َوملَح َنُكنح ُمشح ا نـَُقوُل َإانَّ ُكنَّا َأهح   الذُّنُوَب َواَل يـَغحَفُر الشَ رحَك , تـََعاَلوح
َواَهَهمح , فـَتَـنحطَ  َتُم َعَلى َأفـح َواَهَهمح , فـَُيخح َتُموا َعَلى َأفـح ُ تـََعاىَل: َأمَّا َإذح َكَتُموا الشَ رحَك , فَاخح ُق  اّلِلَّ

ُتُم َحَديثً أَ  رَُكوَن َأنَّ اّلِلََّ اَل َيكح َسُبوَن , َفَعنحَد َذَلَك َعَرَف الحُمشح ا ,  يحَديَهمح َوَأرحُجَلُهمح مبَا َكانُوا َيكح
َرحُض َواَل   َمَئٍذ يـََودُّ الََّذيَن َكَفُروا َوَعَصَوا الرَُّسوَل َلوح ُتَسوَّى هَبَُم األح لُُه تـََعاىَل: }يـَوح َفَذَلَك قـَوح
َلَها   لُُه: }َأَم السََّماُء بـََناَها رََفَع مَسحَكَها َفَسوَّاَها َوَأغحَطَش لَيـح َ َحَديثًا{3 َوَأمَّا قـَوح ُتُموَن اّلِلَّ يَ كح

َ قـَبحَل َخلحَق السََّماَء   َمنيح َرحَض يف يـَوح َرحَض بـَعحَد َذَلَك َدَحاَها{4 , فََإنَُّه َخَلَق األح َرَج ُضَحاَها َواألح َوَأخح
يـَُها:, ُثَّ  َرحَض َفَدَحاَها , َوَدحح َ آَخرَيَن , ُثَّ نـََزَل َإىَل األح َمنيح تَـَوى َإىَل السََّماَء َفَسوَّاُهنَّ يف يـَوح    اسح

ََباَل َوا َاَر , َوَجَعَل َفيَها السُُّبَل , َوَخَلَق اجلح َهنح َها الحَماَء َوالحَمرحَعى َوَشقَّ َفيَها األح َرَج َمنـح اَل  لر َمَ َأنح َأخح
َرحَض بـَعحَد َذَلَك َدَحاَها{5 ,   لُُه تـََعاىَل: }َواألح َ آَخَريَن َفَذَلَك قـَوح َواَم َوَما َفيَها , يف يـَوحَمنيح َكح َواألح

َ َوجَتحَعُلوَن َلُه أَنحَداًدا َذَلَك َربُّ ا َرحَض يف يـَوحَمنيح ُفُروَن َِبلََّذي َخَلَق األح لُُه: }أَئَنَُّكمح لََتكح اَلَمنَي  لحعَ َوقـَوح
ٍم َسَواًء لَلسَّائََلنَي{ 6  َواَُتَا يف َأرحبـََعَة َأايَّ َر َفيَها َأقـح َقَها َوَِبَرَك َفيَها َوَقدَّ , َوَجَعَل َفيَها َرَواَسَي َمنح فـَوح
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َ َوَأمَّا قـَوح  َمنيح ٍم , َوُجَعَلَت السََّماَواُت يف يـَوح ٍء يف َأرحبـََعَة َأايَّ َرحُض َوَما َفيَها َمنح َشيح لُُه  َفُجَعَلَت األح
يًعا َبَصريًا{   ُ مسََ ُ َعزَيًزا َحَكيًما{2 , }وََكاَن اّلِلَّ ُ َغُفورًا رََحيًما{1, }وََكاَن اّلِلَّ تـََعاىَل: }وََكاَن اّلِلَّ

َُه ,   134النساء:  َسُه َذَلَك , َوملَح يـَنحَحلحُه َأَحًدا َغريح َسُه َذَلَك , َومَسَّى نـَفح َ تـََعاىَل َجَعَل نـَفح فََإنَّ اّلِلَّ
َفظح َعينَ  مَ  ُ: َأيح ملَح يـََزلح َكَذَلَك " ُثَّ قَاَل ابحُن َعبَّاٍس: »احح ثـحُتَك , َواعحَلمح َأنَّ َما  وََكاَن اّلِلَّ ا َحدَّ

ًئا َإالَّ َقدح َأَصاَب َبهَ  ثـحُتَك , فََإنَّ اّلِلََّ ملَح يـُنحَزلح َشيـح َباُه َما َحدَّ تَـَلَف َعَليحَك َمَن الحُقرحآَن َأشح الََّذي  اخح
, فََإنَّ ُكَلًّ َمنح َعنحَد اّلِلََّ َعزَّ   َأرَاَد , َوَلَكنَّ النَّاَس اَل يـَعحَلُموَن , َفََل خَيحَتَلَفنَّ َعَليحَك الحُقرحآنُ 

 َوَجلَّ«3.

ٌ و  ََلُل َبنيَ  عحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: »اْلَح ,   َعَن النـُّعحَماَن بحَن َبَشرٍي , قَاَل: مسََ
َتَبَهاٌت اَل يـَعحلَ  َ َذَلَك أُُموٌر ُمشح ََراُم َبنيَ ٌ , َوَبنيح  « 4ُمَها َكَثرٌي َمَن النَّاسَ َواْلح

َتَبَهاَت قـُلحُت: َوالصََّحيُح  قال اخلطيب البغدادي:  َفُدلَّ َعَلى َأنَّ الحَقَليَل َمَن النَّاَس يـَعحَلُم الحُمشح
ُ َأعحَلُم  – ُ تَـ  –َواّلِلَّ ًئا  َأنَّ الحُمَتَشاَبَه يـَعحَلُمُه الرَّاَسُخوَن يف الحَعلحَم , َوملَح يـُنحَزَل اّلِلَّ َعاىَل يف َكَتاَبَه َشيـح

 .َإالَّ َوَقدح َجَعَل لَلحُعَلَماَء َطرَيًقا َإىَل َمعحرَفََتهَ 
  َعنح جُمَاَهٍد , قَاَل: " َوالرَّاَسُخوَن يف الحَعلحَم يـَعحَلُموَن أتَحَويَلُه , َويـَُقولُوَن آَمنَّا َبَه قـُلحُت: َوَلوح ملَح 

َمحُر َهَكَذا , ملَح َيكُ  ََميَع يـَُقولُوَن آَمنَّا َبَه؟ فََإنح  َيُكَن األح نح لَلرَّاَسَخنَي َعَلى الحَعامََّة َفَضيَلٌة , أَلَنَّ اجلح
ُف َواَو النََّسَق , َوَقيلَ  :  َقيَل: َلوح َكاَن اأَلمحُر َكَذَلَك، َلَقاَل: يـَُقوُلوَن آَمنَّا َبَه؟ قـُلحَنا: َقدح َُيُوُز َحذح

َاَل  ُمح يـَعحَلُمونَُه يف َحاَل َإنَُّه يف َمعحىَن اْلح , َفَكأَنَُّه قَاَل: َوالرَّاَسُخوَن يف الحَعلحَم قَائََلنَي آَمنَّا َبَه , َكَأهنَّ
ُ َأعحَلُم    " 5َإميَاهَنَمح َبَه َواّلِلَّ
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: كيف للرجل أن يعرف املتشابه من احملكم؟ قال:   قال ابن هانئ: قلت أليب عبد اّلِلَّ
وضٍع كذا، ويف موضٍع كذا، خمتلف. واحملكم: الذي ليس فيه  املتشابه: الذي يكون يف م 

 .1اختَلف
قال أْحد بن أيب عبدة: كنت عند أيب زرعة فسألته عن مسائل، وكان فيما سألته عن و 

 املتشابه، فقال يل: ما يقول فيها صاحبك؟ يعين: أْحد بن حنبل. 
القلوب ، فقال: سبحان اّلِلَّ ما  قلت: يذهب إىل حديث عبد اّلِلَّ بن مسعود: اإلُث حواز 
 .2أشبه أْحد بن حنبل إال ِبلبازي ينقض على الصيد من فوقه

ٍء َوالتـَّبحَينُي َمنح إنَّ وقال الشافعي:  َيااًن َلُكلَ  َشيح َ أَنـحَزَل الحَكَتاَب تَبـح َها َما َبنيََّ فـَرحَضُه اّلِلَّ ُوُجوٍه َمنـح
َها َما أَنـحَزَلُه مُجحَلةً  َتَهاَد يف طََلَبَه َوَدلَّ َعَلى َما ُيطحَلُب َبَه َبَعََلَماٍت َخَلَقَها يف  َفيَه َوَمنـح َوَأَمَر َِباَلجح

َه طََلَب َما افحرَتََض َعَليحَهمح فََإَذا َأَمَرُهمح َبطََلَب َما افحرَتََض َذَلَك  َذَلَك   –َعَباَدَه َدهلَُّمح هَبَا َعَلى َوجح
ُ َأعحَلُم  ٍء َأنح يـَتَـَوجََّه َلُه اَل  دَ  َعَلى – َوَاّلِلَّ َدامُهَا َأنَّ الطََّلَب اَل َيُكوُن إالَّ َمقحُصوًدا َبَشيح َ: إحح اَللََتنيح

َتَهاَد يف التََّأخَ ي َلَما َأَمَرُه َبطََلبَ  َرى أَنَُّه َكلََّفُه َِباَلجح ُخح ًفا َواألح  .3هَ َأنح َيطحلَُبُه الطَّاَلُب ُمتَـَعسَ 
 هان: اإلمجاع واالختَلف. ومها موضوعان يف غري هذا املوضع. قال: ويف العلم وجو 

 العلُم أبن مجيع كتاب هللا إمنا نزل بلسان العرب. ومن مجاع علم كتاب هللا: 
 واملعرفُة بناسخ كتاب هللا، ومنسوخة، والفرحَض يف تنزيله، واألدَب، واإلرشاَد، واإلِبحَة.

ن اإلِبنة عنه، فيما أحكم فرضه يف كتابه، وبينه  واملعرفُة ِبملوضع الذي وضع هللا به نبيه م
على لسان نبيه. وما أراد جبميع فرائضه؟ ومن أراد: أكلَّ خلقه أم بعضهم دون بعض؟ وما 

 افرتض على الناس من طاعته، واالنتهاء إىل أمره. 
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  ُث معرفُة ما ضرب فيها من األمثال الدوالَ  على طاعته املبيَ نة الجتناب معصيته، وتركُ 
 .1الغفلة عن اْلظ، واالزدايُد من نوافل الفضل 

 
َ:وقال الشاطيب:   َهنيح َكاَم يـََقُع يف الحُوُجوَد َعَلى َوجح َحح ََدلََّة َعَلى األح َذ األح  اعحَلمح َأنَّ َأخح

 َأَحُدمُهَا:
َنُه َمَن  لَيُل َمأحَخَذ ااَلفحَتَقاَر َواقحَتَباَس َما َتَضمَّ ُروَضُة َأنح يـُؤحَخَذ الدَّ َم لَيـُعحَرَض َعَليحَه النَّازََلُة الحَمفح ُكح اْلح

َم، َأمَّا قـَبحَل ُوُقوَعَها؛ فََبَأنح تُوَقَع َعَلى ُكح لَيُل َمَن اْلح   لَتَـَقَع يف الحُوُجوَد َعَلى َوفَاَق َما َأعحَطى الدَّ
تَ  َمحَر، َوَيسح َطَأَ الحَواَقَع َفيَها، حبَيحُث يـَغحَلُب َعَلى  َوفحَقَه، َوَأمَّا بـَعحَد ُوُقوَعَها؛ فـَلحيَـَتََلََّف األح َرَك اخلح دح

ُه ُهَو َشأحُن اقحَتَباَس السََّلَف الصَّاَلَح   الظَّنَ  َأوح يـَقحَطُع أبََنَّ َذَلَك َقصحُد الشَّارََع، َوَهَذا الحَوجح
ََدلََّة. َكاَم َمَن األح َحح  األح

 َوالثَّاِن: 
َتظحَهاَر َعَلى َصحََّة َغَرَضَه يف النَّازََلَة الحَعاَرَضَة، َأنح َيظحَهَر يف َِبَدَئ الرَّأحَي  َأنح يـُؤحَخَذ َمأحَخَذ  ااَلسح

لَي لَيَل َمنح َغريحَ حَتَرٍ  َلَقصحَد الشَّارََع، َبَل الحَمقحُصوُد َمنحُه تـَنحزَيُل الدَّ َل َعَلى  ُمَوافـََقُة َذَلَك الحَغَرَض لَلدَّ
ََدلََّة. َوفحَق َغَرَضَه، َكاَم َمَن األح َحح ُه ُهَو َشأحُن اقحَتَباَس الزَّائََغنَي األح  َوَهَذا الحَوجح

يََة الحَكَرميََة: }فََأمَّا الََّذيَن يف قـُُلوهَبَمح زَيحٌغ فـَيَـتََّبُعوَن َما َتَشابَ  َه َمنحُه ابحَتَغاَء َوَيظحَهُر َهَذا الحَمعحىَن َمَن اآلح
َنَة َوابحَتَغا َنُة هَبَا هَبََواُهمح؛   2َء أتَحَويَلَه{الحَفتـح ؛ فـََليحَس َمقحُصوُدُهُم االقتباس منها، وغنما مرادجهم الحَفتـح

ََدلََّة َفيَه َِبلتـََّبَع لََتُكوَن هَلُمح ُحجٌَّة يف زَيحَغَهمح، }َوالرَّ  ُذ األح اَسُخوَن يف  َإذح ُهَو السَّاَبُق الحُمعحَترَبُ، َوَأخح
ََدلََّة؛ فََلَذَلَك }يـَُقولُوَن آَمنَّا َبَه ُكلٌّ الحَعلحَم{ لَيح  َكاَم األح ُمونَُه َعَلى َأحح َمنح َعنحَد  َس هَلُمح َهًوى يـَُقدَ 

، فيتربؤون َإىَل اّلِلََّ ممَّا ارحَتَكَبُه ُأولََئَك   3رَب ََنا{ ، َويـَُقوُلوَن: }رَبّـََنا اَل ُتزَغح قـُُلوبـََنا بـَعحَد َإذح َهَديـحتَـَنا{
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َوائََهمح، َوُهَو َأصحُل الشَّرَ ال لَيَل َعَلى َأهح َمنَي لَلدَّ َوََّل حُمَكَ  َه األح ُل الحَوجح يَعَة؛  زَّائَُغوَن؛ فََلَذَلَك َصاَر َأهح
َه الثَّاِن  ُل الحَوجح ، َوَأهح رََج الحُمَكلََّف َعنح َهَواُه َحىتَّ َيُكوَن َعبحًدا ّلَِلََّ َا َجاَءتح لَُتخح َا َإمنَّ  َُيَكَ ُموَن  أَلَهنَّ

َذَهمح هَلَا تـَبَـًعا  ََدلَُّة يف َأخح ََدلََّة َحىتَّ َتُكوَن األح َواَءُهمح َعَلى األح  .1َأهح
ُ َعزَّ َوَجلَّ َمنح آَي الحُقرحآَن َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  وقال ابن جرير الطربي:   يَع َما أَنـحَزَل اّلِلَّ مجََ

ا أَنـحَزَلُه َعَليحَه بـََيااًن َلُه َوأَلُمََّتَه َوُهًدى لَلحَعاَلَمنَي، َوَغريحُ َجائٍَز َأنح َيُكوَن َفيَه َما اَل  َعَليحَه َوَسلََّم، فََإمنََّ 
 َحاَجَة هَبَمح َإلَيحَه، َواَل َأنح َيُكونَ 

َاَجُة، ُثَّ اَل َيُكوُن هَلُمح َإىَل َعلحَم أتَحَويَلَه َسَبي ٌل، فََإَذا َكاَن َذَلَك َكَذَلَك، َفُكلُّ  َفيَه َما هَبَمح َإلَيحَه اْلح
َاَجُة َوَإنح َكاَن يف بـَعحَضَه َما هَبَمح َعنح بـَعحَض َمَعانَيَه الحَغىَن، َوَإَن اضحَطرَّ  تحُه  َما َفيَه خَلَلحَقَه َإلَيحَه اْلح

َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ  َاَجُة َإلَيحَه يف َمَعاٍن َكَثريٍَة، َوَذَلَك َكَقوح َفُع  اْلح َم أيَحيت بـَعحُض آاَيَت رَبَ َك اَل يـَنـح : }يـَوح
ًا{ ًسا َإميَاهُنَا ملَح َتُكنح آَمَنتح َمنح قـَبحُل َأوح َكَسَبتح يف َإميَاهَنَا َخريح فََأعحَلَم النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   2نـَفح

رَبَ اّلِلَُّ  يََة الَّيَت َأخح ًسا َإميَاهُنَا ملَح   َوَسلََّم أُمََّتُه َأنَّ تَلحَك اآلح َفعح نـَفح َا َإَذا َجاَءتح ملَح يـَنـح َجلَّ ثناُؤُه َعَباَدُه َأهنَّ
َاَجةُ  َس َمنح َمغحَرهَبَا، فَالََّذي َكاَنتح َِبلحَعَباَد َإلَيحَه اْلح  َتُكنح آَمَنتح َمنح قـَبحَل َذَلَك، َهَي طُُلوُع الشَّمح

ُهمح  َننَي َوالشُُّهوَر    َمنح َعلحَم َذَلَك ُهَو الحَعلحُم َمنـح بََة َبَصَفَتَه َبَغريحَ حَتحَديَدَه بـََعدٍ  َِبلسَ  َع التـَّوح َبَوقحَت نـَفح
ُ َذَلَك هَلُمح َبَداَلَلَة الحَكَتاَب، َوَأوحَضَحُه هَلُمح َعَلى َلَساَن َرُسوَل َصلَّى  َم، فـََقدح َبنيََّ اّلِلَّ َايَّ هللاُ  َواألح

َ َوقحَت   َعَليحَه َوَسلََّم ُمَفسًَّرا، َوالََّذي اَل َحاَجَة هَلُمح َإىَل َعلحَمَه َمنحُه ُهَو الحَعلحُم مبَقحَداَر الحُمدََّة الَّيَت َبنيح
يََة، فََإنَّ َذَلَك ممَّا اَل َحاَجَة هَبَمح َإىَل َعلحَمَه يف َديٍن وَ  يََة َوَوقحَت ُحُدوَث تَلحَك اآلح اَل نـُُزوَل َهَذَه اآلح

ُهمح، َوَذَلَك َوَما ُدنـحَيا، َوَذلَ  ُ َجلَّ ثناُؤُه بََه ُدوَن َخلحَقَه، َفَحَجَبُه َعنـح َتأحثـََر اّلِلَّ َك ُهَو الحَعلحُم الََّذي اسح
َة حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوأُ  بَـَهُه ُهَو الحَمعحىَن الََّذي طََلَبَت الحيَـُهوُد َمعحرَفـََتُه يف ُمدَّ   مََّتَه َمنح َأشح

رَبَ  ُُروَف الحُمَقطََّعَة الحُمَتَشاهَبَاَت الَّيَت َأخح َلَه: »امل، َواملص، َوالر، َواملر« َوحَنحَو َذَلَك َمَن اْلح   َقَبَل قـَوح
رَُكوَن أتَحَويَل َذَلَك َمنح َقَبَلَه، َوأَنَُّه اَل يـَعحَلُم أتَحَويَلُه َإالَّ اّلِلَُّ  ُمح اَل يُدح ُ َجلَّ ثناُؤُه َأهنَّ . فََإَذا َكاَن  اّلِلَّ

َكٌم؛ أَلَنَُّه َلنح خَيحُلَو َمنح َأنح  َنا، َفُكلُّ َما َعَداُه َفُمحح َيُكوَن حُمحَكًما أَبَنَُّه مبَعحىًن   الحُمَتَشاَبُه ُهَو َما َوَصفح
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تَـغحىَن َبَسَماَعَه َعنح بـََياٍن يـُبَـ  يَ ُنُه، َأوح َيُكوُن حُمحَكًما،  َواَحٍد اَل أتَحَويَل َلُه َغريحُ أتَحَويٍل َواَحٍد، َوَقَد اسح
اَلَلُة َعَلى الحَمعحىَن الحُمَراَد َمنحُه  َإمَّا  َوَإنح َكاَن َذا ُوُجوٍه َوأتَحَويََلٍت َوَتَصرٍُّف يف ُمَعاٍن َكَثريٍَة، فَالدَّ

ُرُه َعنحُه َأوح بـََياَن َرُسوَلَه َصلَّى هللاُ َعَليحهَ  َهَب َعلحُم   َمنح بـََياَن اّلِلََّ تـََعاىَل َذكح َوَسلََّم أَلُمََّتَه، َوَلنح َيذح
ُمََّة َلَما َقدح بـَيـَّنَّا   .1َذَلَك َعنح ُعَلَماَء األح
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 النسخ 

َأيب َعبحَد الرَّْححََن السَُّلَميَ  , قَاَل: َمرَّ َعَليٌّ َبَقاصٍ  يـَُقصُّ , فـََقاَل: »تـَعحَلُم النَّاَسَخ َعنح 
َت« 1. َلكح َت َوَأهح  َوالحَمنحُسوَخ؟« قَاَل: اَل قَاَل: »َهَلكح

 مفهوم النسخ عند املتقدمني:
ُصُ ا َخ َعنحَدُهمح يف اإلحَطحََلَق َأَعمُّ َمنحُه يف َكََلَم األح َمنَي َأنَّ النَّسح ولَيَ نَي؛  لََّذي َيظحَهُر َمنح َكََلَم الحُمتَـَقدَ 

َفَصٍل  فـََقدح ُيطحَلُقوَن َعَلى  ًخا، َوَعَلى خَتحَصيَص الحُعُموَم َبَدلَيٍل ُمتََّصٍل َأوح ُمنـح َييَد الحُمطحَلَق َنسح تـَقح
َم الشَّرحَعيَ  َبَدلَيٍل   ُكح ًخا، َكَما يُطحَلُقوَن َعَلى رَفحَع اْلح َمَل َنسح َهَم َوالحُمجح ًخا، َوَعَلى بـََياَن الحُمبـح َنسح

ًخا؛ أَلَنَّ  ٍر َنسح َخ يف ااَلصحَطََلَح َشرحَعيٍ  ُمَتَأخَ   مجيع ذلك مشرتك يف معىن واحًدا، َوُهَو َأنَّ النَّسح
َا الحُمَراُد َما َجيَء َبَه  َليَف، َوَإمنَّ َم َغريحُ ُمَراٍد يف التَّكح َمحَر الحُمتَـَقدَ  َتَضى َأنَّ األح َر اقـح آَخًرا؛  الحُمَتَأخَ 

َوَُّل َغريحُ َمعحُموٍل َبَه، َوالثَّاِن   .2ُهَو الحَمعحُموُل َبهَ فَاألح
َريُّ  َخرَ : قَاَل الزُّهح َخَر فَاآلح َا يـُؤحَخُذ َمنح َأمحَر َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َِبآلح  .3َوَإمنَّ

 
 حكم النسخ  

أن ذلك   4نـُنحَسَها{قال أْحد يف رواية صاحل، وأيب اْلارث: قوله تعاىل: }َما نَنَسخح َمن آيٍَة َأوح 
 . 5جلواز النسخ، وأن اّلِلَّ تعاىل أخرب أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب

ََة , و  َنا َمَع النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َحىتَّ  َعَن الرَّبَيَع بحَن َسربح َحدَّثَُه َعنح أَبَيَه , قَاَل: َحَججح
َرَأٍة  َإَذا ُكنَّا  َتُعوا هَبََذَه النَ َساَء« قَاَل: َفَجئحُت َأاَن َوابحُن َعمٍ  يل َبرُبحَديحَن َإىَل امح َتمح َفاَن قَاَل: »اسح َبُعسح
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تَـعحتُ  َتمح : بـُرحٌد َكرُبحٍد قَاَل: فَاسح   , فََإَذا بـُرحُد ابحَن َعمَ ي َخريحٌ َمنح بـُرحَدي , َوَأاَن َأَشبُّ َمنحُه , فـََقاَلتح
هَ  ُم الرتَّحَويََة , قَاَم َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ   –َوذََكَر َأَجًَل  – ا َعَلى َذَلَك الحرُبحَد َمنـح َحىتَّ َإَذا َكاَن يـَوح

َم الحَقيَ  َ َحرََّمَها َإىَل يـَوح َعَة , َوَإنَّ اّلِلَّ , َفَمنح اَمَة َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: »َإِن َ ُكنحُت َأَمرحُتُكمح هَبََذَه الحُمتـح
َها ٌء َفََل أيَحُخذح َمنـح َها , َوَإنح َكاَن بََقَي َمنح َأَجَلَه َشيح َرَأٍة , َفََل يـَرحَجُع َإلَيـح َتَع َمَن امح َتمح ممَّا   َكاَن اسح

ًئا   «1َأعحطَاَها َشيـح
ٌط َمنح  َنَة فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َقَد  َعنح أََنٍس , قَاَل: أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم رَهح ُعَريـح

تَـَويـحَنا الحَمَديَنَة , فـََعُظَمتح ُبُطونـَُنا , " فََأَمَرُهُم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأنح يـَلحَحُقوا َبَراَعي   اجح
َربُوا َمنح أَلحَباهَنَا َوأَبـحَواهَلَا قَاَل: فـََلَحُقو  َبَل فـََيشح َبَل َفَشرَبُوا َمنح أَلحَباهَنَا َوأَبـحَواهَلَا َحىتَّ  اإلحَ ا َبَراَعي اإلحَ

َبَل , فـَبَـَلَغ َذَلَك النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  َتاُقوا اإلحَ َعَليحَه  َصَلَحتح ُبُطوهُنُمح , فَارحَتدُّوا َوقـَتَـُلوا الرَّاَعَي , َواسح
نَـُهمح   مح َفَجيَء هَبَمح َوَسلََّم , فـَبَـَعَث يف طََلَبهَ   "2, فـََقطََّع أَيحَديـَُهمح َوَأرحُجَلُهمح َومَسََّر َأعحيـُ
ََلَم«قَاَل أَبُو ُعبَـيحٍد: »َوَقدح   ذََكَرَت الحُعَلَماُء َأنَّ َهَذا , َقدح ُنَسَخ , َوأَنَُّه َكاَن يف َأوََّل اإلحَسح

َديٍ  , َعنح   مَهَّاَم بحَن ََيحََي , َعنح قـََتاَدَة , َعَن ابحَن َسريَيَن َوقَاَل أَبُو ُعبَـيحٍد: ان َعبحُد الرَّْححََن بحُن َمهح
َلٌة , َولَيحَس َحدُّ  َ ُمثـح َننيح ُُدوُد قـُلحُت: مَسحُل الحَعيـح الحُمرحَتدَ   , قَاَل: َكاَن َأمحُر الحُعَرنَيَ نَي قـَبحَل َأنح تـَنحَزَل اْلح

َيَه  َوالحَقاَتَل َإالَّ الحَقتحُل , »َوَقدح هَنَى َرُسوُل ا َلَة« , فـََنَسَخ بَنَـهح ّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َعَن الحُمثـح
 .َما َكاَن تـََقدََّمهُ 

ٍ , قَاَل: »َقلَّ َما قَاَم َفيَنا َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإالَّ َحثّـََناف َراَن بحَن ُحَصنيح   َعنح َعمح
َلةَ َعَلى الصََّدَقَة َوهَنَا  «3اَن َعَن الحُمثـح
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ُل بحُن ُحنَـيحٍف , وقـَيحُس بحُن َسعحٍد قَاَعَديحَن بََباَب الحَقاَدَسيََّة ,  و  َلى , قَاَل: َكاَن َسهح َعَن ابحَن َأيب لَيـح
َرحَض , فـََقااَل: َإنَّ َرُسوَل   َل األح َا ُهَو َمنح َأهح اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َفَمرَّتح هَبََما َجَنازٌَة , فـََقاَما َفَقيَل: َإمنَّ

َا َهَي َجَنازَُة يـَُهوَديٍ  فـََقاَل: »أَلَيحَستح نـَفحسً   .«1اَعَليحَه َوَسلََّم , َمرَّتح َبَه َجَنازٌَة , فـََقاَم َفَقيَل , َإمنَّ
َا قَاَم َمرًَّة َواَحَدًة  َعنح َعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب , أَنَُّه قَاَل: »َإنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه و  َوَسلََّم َإمنَّ

 .«2ُثَّ ملَح يَُعدح 
َلُدوهُ و  َر فَاجح َمح ٍرو , َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َمنح َشَرَب اخلح  ,  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعمح

َلُدوُه , فََإنح َشَرهَبَا الثَّالََثةَ  تـُُلوهُ  فََإنح َشَرهَبَا فَاجح َلُدوُه , فََإنح َشَرهَبَا الرَّاَبَعَة فَاقـح  «3فَاجح
َر  و  َمح َعنح قََبيَصَة بحَن ُذَؤيحٍب , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإَذا َشَرَب اخلح

َلُدوُه , ُثَّ َإَذا َشَربَ  َر فَاجح َمح َلُدوُه , ُثَّ َإَذا َشَرَب اخلح َر  فَاجح َمح َلُدوُه , ُثَّ َإَذا َشَرَب اخلح َر فَاجح َمح  اخلح
تـُُلوُه« فَُأيتَ َبَرُجٍل َقدح َشَرَب َفَجَلَدُه ُثَّ ُأيتَ َبَه َفَجَلَدُه , ُثَّ ُأيتَ َبَه َفَجَلَدُه   , ُثَّ ُأيتَ َبَه الرَّاَبَعَة فَاقـح

َصةً َفَجَلَدُه , فـََرَفَع الحَقتحَل َعَن النَّاَس َوثـَبَّ  َلحَد , وََكاَنتح رُخح  .5  "4َت اجلح
َلحَق َلمَّا َسَبَق يف َعلحَمَه ممَّا َأرَاَد ِبَلحَقهَ  َ َجلَّ ثـََناُؤُه , َخَلَق اخلح : " َإنَّ اّلِلَّ مح َوهَبَمح , اَل  قَاَل: الشَّاَفَعيُّ

َساَب َوأَنـحَزَل  َمَه َوُهَو َسرَيُع اْلَح ٍء َوُهًدى َوَرْححًَة , ُمَعقَ َب َْلُكح َيااًن َلُكلَ  َشيح َعَليحَهُم الحَكَتاَب تَبـح
َسَعَة َعلَ  ُهمح َوَِبلتـَّوح َفيَف َعنـح َرى َنَسَخَها , َرْححًَة خَلَلحَقَه َِبلتَّخح بَـتَـَها َوُأخح يحَهمح ,  َوفـََرَض َفيَه فـََراَئَض أَثـح

َتَدَأُهمح َبَه َمنح نََعَمَه , وَ  َأاَثهَبُمح َعَلى ااَلنحَتَهاَء َإىَل َما أَثـحَبَت َعَليحَهمح َجنـََّتُه َوالنََّجاَة َمنح َزاَيَدًة َفيَما ابـح
ُد َعَلى نََعَمَه , َوَأَِبَن هَلُمح أَنَُّه إَ  َمح َُتُه َفيَما أَثـحَبَت َوَنَسَخ , فـََلُه اْلح ُهمح َرْحح َا َنَسَخ َما َعَذاَبَه , فـََعمَّتـح منَّ

َا َهَي تـََبٌع لَلحَكَتاَب , مبَثحَل   َنَسَخ َمَن الحَكَتابَ  َِبلحَكَتاَب , َوَأنَّ السُّنََّة اَل اَنَسَخَة لَلحَكَتاَب , َوَإمنَّ
َلى عَ  ُ تـََعاىَل: }َوَإَذا تـُتـح ُ َمنحُه مُجًََل قَاَل اّلِلَّ َرٌة َمعحىَن َما أَنـحَزَل اّلِلَّ َليحَهمح  َما نـََزَل َبَه َنصًّا , َوُمَفسَ 
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لحُه ُقلح َما َيُكوُن يل َأنح  آاَيتـَُنا بَـ  يَ َناٍت قَاَل الََّذيَن اَل يـَرحُجوَن َلَقاَءاَن ائحَت َبُقرحآٍن َغريحَ َهَذا َأوح َبدَ 
َلُه َمنح تَلحَقاَء نـَفحَسي َإنح أَتََّبُع َإالَّ َما يُوَحى َإيَلَّ َإِن َ َأَخاُف َإنَّ َعَصيحُت َريبَ  َعَذاَب يـَوح  ٍم  أَُبدَ 

ُ أَنَُّه فـََرَض َعَلى نََبيَ َه ات ََباَع َما يُوَحى َإلَيحَه , َوملَح َُيحَعلح لَ  1َعَظيٍم{  رَبَ اّلِلَّ : " فََأخح ُه  " قَاَل الشَّاَفَعيُّ
َلُه َمنح تَلحَقاَء نـَفحَسي{, بـَيَ  َلَه تـََعاىَل: }َما َيُكوُن يل َأنح أَُبدَ  َسَه , َويف قـَوح اُن َما تـَبحَديَلُه َمنح تَلحَقاَء نـَفح
َتَدُئ َبَفرحَضَه َوُهَو الحُمزَيُل  الحُمثحَبُت  َوَصفحُت َمنح أَنَُّه اَل يـَنحَسُخ َكَتاَب اّلِلََّ َإالَّ َكَتابُُه , َكَما َكاَن الحُمبـح

ُ َما َيَشاُء َلَما َشاَء َمنحُه , َجلَّ ثـََناُؤُه , َواَل َيُكوُن َذَلَك أَلََحٍد َمنح َخلحَقَه وََكَذَلَك قَاَل: }مَيحُحو  اّلِلَّ
 3 2َويـُثحَبُت َوَعنحَدُه أُمُّ الحَكَتاَب{
: َقدح َبنيََّ الشَّاَفَعيُّ , َأنَّ الحَكَتاَب اَل يـُنحَسُخ َإالَّ َِبلحَكَتاَب , َوَأمَّا السُّنَُّة  قال اخلطيب البغدادي 

َ تـََعاىَل َجَعَل  َهلح جَتُوُز َأنح تـُنحَسَخ َِبلحَكَتاَب؟ يف َذَلَك  قـَوحاَلَن: َأَحُدمُهَا: أَنَُّه اَل َُيُوُز , أَلَنَّ اّلِلَّ
َ لَلنَّاَس َما نـُزَ َل َإلَيحَهمح{ ُخ السُّنََّة َِبلحُقرحآَن   4السُّنََّة بـََيااًن لَلحُقرحآَن فـََقاَل تـََعاىَل: }لَتـَُبنيَ  فـََلوح ُجوَ َز َنسح

 . 5 , ُُيحَعُل الحُقرحآُن بـََيااًن لَلسُّنَّةَ 
 فإن قال قائل: هل تـُنحَسخ السنُة ِبلُقَرآن؟قال الشافعي: 

ُ أنَّ سنته األوىل منسوخة بُسنته  قيل: لو ُنسَخت السنة ِبلُقَرآن، كانت للنيب فيه سنٌة تـَُبنيَ 
 اآلَخرة حىت تقوم اْلجُة على الناس، أبنَّ الشيء يـُنحَسخ مبَثحله.

 فإنح قال: ما الدليل على ما تقول؟
فما وَصفحُت َمنح َموحضعه من اإلِبنة عن هللا معىن ما أراد بفرائضه، خاصاً وعاماً، مما وصفت 

ماً، َلسنَّ يف كتايب هذا، وأنه ال يقول أبداً َلشيء إال حُبكحم هللا. ولو نسخ هللا  مما قال حكح
 رسول هللا فيما نسخه سنة.
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ثـَُر عن رسول هللا السنُة   ولو جاز أن يقال: قد سنَّ رسول هللا ُث نسخ سنَته ِبلُقَرآن، وال يـُؤح
الناسخُة: جاز أن يقال فيما حرم رسول هللا من البُيوع كلَ ها: قد َيتمل أن يكون حرََّمها قبل  

ُ الحبَـيحَع َوَحرََّم الرَ َِب  َوَأَحلَّ  }أن يُنزل عليه:  وجلاز َردُّ كل حديث عن رسول هللا، أبن   1{ اّلِلَّ
ه مثَل التنزيل؛ وجاز رد السنن هبذين الوجهني، فرُتََكتح كلُّ سنة معها   يقال: مل يقله، إذا مل ُيََدح

حتمل اللفظ  كتاٌب مجلًة حتتمل سنُته أنح تـَُوَافقه، وهي ال تكون أبداً  إال مواَفقة له، إذا ا
فيما ُرَوي عنه خَلَف اللفظ يف التنزيل بوجه، أو احتمل أن يكون يف اللفظ عنه أكثُر مما يف  

 اللفظ يف التنزيل، وإنح كان حُمتَمَل أن خيالفه من وجه.
 وكتاُب هللا وسنُة رسوله تدل على خَلف هذا القول، ومواَفقٌة ما قلنا.

الَعمى، وفيه الداللة على موضع رسول هللا من كتاب  وكتاب هللا البياُن الذي ُيشحفى به من 
 . 2هللا ودينه، واتباَعه له وقيامه بتَـبحَييَنه عن هللا 

قال اإلمام أْحد يف رواية الفضل بن زايد وأيب اْلارث، وقد ُسئل: هل تنسخ السنة القرآن،  
 .3فقال: ال ينسخ القرآن إالَّ قرآاًن ُييء بعده، والسنة تفسر القرآن 

ًئا َمَن الحُقرحآَن؟ قَاَل: اَل   َبٍل َوَقيَل َلُه: أَتـَنحَسُخ السُّنَُّة َشيـح عحُت َأْححََد بحَن َحنـح قَاَل الحَفضحُل: َومسََ
ُ: َإنَّ الحُقرحآَن اَل  مَ قَاَل أَبُو عُ  .يـَنحَسُخ الحُقرحآَن َإالَّ الحُقرحآُن "  ُل الشَّاَفَعيَ  َرَْحَُه اّلِلَّ َر: " َهَذا قـَوح

َلَه: }َما نـَنحَسخح َمنح آيٍَة َأوح   لحَنا آيًَة َمَكاَن آيَ ٍة{4 َوقـَوح َل اّلِلََّ }َوَإَذا َبدَّ ُلُه، َلَقوح يـَنح َسُخُه َإالَّ قـُرحآٌن َمثـح
يََة، َوَعَلى َهَذا مُجحُهوُر َأصحَحاَب َماَلٍك َإالَّ َأَِب الحفَ َرَج فََإنَُّه   َها َأوح َمثحَلَها{5 اآلح نـُنحَسَها َنَحَت ِبَريحٍ َمنـح
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َل الحُكوَفيَ نَي يف َذَلَك: َإنَّ السُّنََّة تـَنحَسُخ الحُقرحآَن بَ  َلَه: »اَل َوَصيََّة  َأَضاَف َإىَل َماَلٍك قـَوح َداَلَلَة قـَوح
 َلَواَرثٍ 1«2

ُخ السُّنََّة َِبلحُقرحآَن , َوهُ قال اخلطيب البغدادي:  ُل الثَّاِن: أَنَُّه َُيُوُز َنسح َو الصََّحيُح , َوالحَقوح
لَيُل َعَليحَه : "   َوالدَّ

َنحَدَق َعَن الصََّلَواَت , َحىتَّ   َم اخلح َنا يـَوح َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن َأيب َسَعيٍد , َعنح أَبَيَه , قَاَل: " ُحَبسح
َل , فـََلمَّا ُكَفيَنا الحَقَتاَل , َوَذَلَك  َكاَن بـَعحُد الحَمغحَرَب ُهَوايًّ , َوَذَلَك قـَبحَل َأنح يـَنحَزَل يف الحَقَتاَل َما نـَزَ 
ُ َقَوايًّ َعزَيًزا{  َمَننَي الحَقَتاَل وََكاَن اّلِلَّ ُ الحُمؤح لُُه تـََعاىَل: }وََكَفى اّلِلَّ َأَمَر النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  3قـَوح

َها َكمَ  َها َكَما ُيَصلَ يَها يف َوقحَتَها , ُثَّ َأقَاَم الحَعصحَر َفَصَلَّ ا َوَسلََّم َبََلاًل فََأقَاَم الصَََّلَة َفَصَلَّ
َها َكَما ُيَصلَ يَها يف  : ان َأيب ,  4َوقحَتَها   ُيَصلَ يَها يف َوقحَتَها , ُثَّ َأقَاَم الحَمغحَرَب َفَصَلَّ " َوقَاَل َعبحُد اّلِلََّ

َناَدَه َوَمَعَناُه , َوزَاَد َفيَه قَاَل: َوَذلَ  َْححَُر , َعَن ابحَن َأيب َذئحٍب , َفذََكَرُه ِبََسح َك قـَبحَل  اَنُه أَبُو َخاَلٍد األح
َبااًن{  َف }َفرََجااًل َأوح رُكح َوح  6 5َأنح تـَنحَزَل َصََلُة اخلح

َنحَدَق َحنَي َحَبُسوا النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن  و  َم اخلح َريَ  , قَاَل: " يـَوح ُدح َعنح َأيب َسَعيٍد اخلح
َبااًن{ ُتمح َفرََجااًل َأوح رُكح  8"  7الصَََّلَة قـَبحَل َأنح يـَنحَزَل: }فََإنح َخفح
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َل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َلُضَباَعَة: »ُحجَ ي َعَن ابحَن َعبَّاٍس , أَنَُّه ذََكَر َعنحَدُه و  قـَوح
رَتََطي ُل اّلِلََّ تـََعاىَل:  1َواشح « فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: َهَذا َمنحُسوٌخ َقيَل َلُه: َوَما َنَسَخ َهَذا؟ قَاَل: قـَوح

يَ  َدح تَـيحَسَر َمَن اهلح َصرحَُتح َفَما اسح   { 2}فََإنح ُأحح
َم َوالصَََّلَة َوَغريحَمَهَا َمَن الحَعبَ  َ , َكالصَّوح َهنيح ُخ اَل َُيُوُز َإالَّ َفيَما َيَصحُّ وُقوُعُه َعَلى َوجح اَداَت  َوالنَّسح
ٍه َواَحٍد , َمثحُل التـَّوحَحيَد َوَصَفاَت اّلِلََّ تَـ  َعاىَل  الشَّرحَعيََّة , فََأمَّا َما اَل َُيُوُز َأنح َيُكوَن َإالَّ َعَلى َوجح

ُخ , وََكَذَلَك َما  رَتََه , َوَما َعَدا َذَلَك َمنح َصَفاتََه , َفََل َيَصحُّ َفيَه النَّسح اتَيََّة , َكَعلحَمَه َوُقدح رَبَ الذَّ َأخح
َُمَم السَّاَلَفَة , َباَر الحُقُروَن الحَماَضَيَة , َواألح ُ تـََعاىَل َعنحُه َمنح َأخح ُخ , َوَهَكَذا ََل َُيُوُز َفيَها الفَ اّلِلَّ نَّسح

َس  َبَل َكُخُروَج الدَّجَّاَل , َوأيَحُجوَج َوَمأحُجوَج , َوطُُلوَع الشَّمح تَـقح رَبَ َعنح وُقوَعَه يف الحُمسح َمنح َما َأخح
َخ َفيَه اَل َُيُوزُ  َرحَض َوحَنحَو َذَلَك , فََإنَّ النَّسح  َواَل َُيُوُز  َمغحَرهَبَا , َونـُُزوَل َعيَسى ابحَن َمرحمَيَ َإىَل األح

َت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحهَ  َاَع اَل َيُكوُن َإالَّ بـَعحَد َموح َلَمنَي , أَلَنَّ اإلحَمجح َاَع الحُمسح ُخ َإمجح َوَسلََّم   َنسح
ُخ الحَقَياَس: أَلَنَّ الحَقَياَس ََتَبٌع لَ  تََه َواَل َُيُوُز َنسح ُخ اَل َُيُوُز بـَعحَد َموح ُُصوَل , , َوالنَّسح ُُصوُل  ألح َواألح

ُخ ََتَبَعَها   .اَثبََتٌة َفََل َُيُوُز َنسح
رَي , قَاَل: »َكاَن َحَديُث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَنحَسُخ و  َعنح َأيب الحَعََلَء بحَن الشَ خَ 

 «بـَعحُضُه بـَعحًضا , َكَما َأنَّ الحُقرحآَن يـَنحَسُخ بـَعحُضُه بـَعحًضا
َعنح قـََتاَدَة , قَاَل: »َكََلُم اّلِلََّ يـَنحَسُخ بـَعحُضُه بـَعحًضا , وََكََلُم الر ََجاَل َأَحقُّ َأنح يـَنحَسَخ بـَعحُضُه و 

 .3بـَعحًضا«
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 القول فيما يُعرف به النسخ 
 النطق:  – 1

ُتُكمح َعنح  هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: "َعنح َعبحَد هللَا بحَن بـَُريحَدَة، َعنح أَبَيَه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   هَنَيـح
َق َثََلٍث، فََأمحَسُكوا َما َبَدا َلُكمح،  َزاَيرََة الحُقُبورَ  ََضاَحيَ  فـَوح ُتُكمح َعنح ُْلُوَم األح ، فـَُزوُروَها، َوهَنَيـح

َسح  َربُوا يف األح ُتُكمح َعَن النََّبيَذ َإالَّ يف َسَقاٍء، فَاشح َكًراَوهَنَيـح َربُوا ُمسح  "1َقَيَة ُكلَ َها، َواَل َتشح
َل ُْلُوَم الضََّحااَي  و  َعنح َعبحَد هللَا بحَن َواَقٍد، قَاَل: "هَنَى َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح َأكح

َرَة، ٍر: َفذََكرحُت َذَلَك َلَعمح عحُت َعاَئَشَة،  بـَعحَد َثََلٍث"، قَاَل َعبحُد هللَا بحُن َأيب َبكح : َصَدَق، مسََ فـََقاَلتح
َضحَحى زََمَن َرُسوَل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َرَة األح َل الحَباَديََة َحضح ُل أَبـحَياٍت َمنح َأهح تـَُقوُل: َدفَّ َأهح

َصدَُّقوا مبَا بََقَي"، فـََلمَّا َكاَن  َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: "ادََّخُروا َثََلاًث، ُثَّ تَ 
َها َقَيَة َمنح َضَحااَيُهمح، َوَُيحُمُلوَن َمنـح َسح   بـَعحَد َذَلَك، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللَا، َإنَّ النَّاَس يـَتََّخُذوَن األح

هَنَيحَت َأنح تـُؤحَكَل ُْلُوُم   الحَوَدَك، فـََقاَل َرُسوُل هللَا َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: "َوَما َذاَك؟ " قَاُلوا: 
ُتُكمح َمنح  َا هَنَيـح َل الدَّافََّة الَّيَت الضََّحااَي بـَعحَد َثََلٍث، فـََقاَل: "َإمنَّ ، َفُكُلوا َوادََّخُروا  َأجح َدفَّتح

 "2َوَتَصدَُّقوا
قال أْحد يف رواية اْلسن بن على بن اْلسن اإلسكايف، وقد ُسئل: هل يف اْلديث انسخ 

 ؟ومنسوخ
 .3فقال: نعم، مثل ْلوم األضاحي وما أشبهه
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 أن يرد خربان متعارضان، ويعلم أن أحدمها يغري اآلخر: – 2
: قال أيب: تستعمل األخبار حىت أتيت داللة أبن اخلرب قبل اخلرب، فيكون األخري   قال عبد اّلِلَّ

 . 1أوىل أن يؤخذ به
ٍم َقدح نـََزَل َبَه الحُقرحآُن أَنَُّه َمنحُسوٌخ َإالَّ حبُجٍَّة ومجعهما الطربي يف قوله:   َوَغريحُ َجائٍَز َأنح َُيحُكَم حبُكح

َضٍع َمنح ُكتَُبَنا َعَلى َأنح اَل َمنحُسوَخ َإالَّ َما أَبحَطَل حُ  َليُم هَلَا، فـََقدح َدلَلحَنا يف َغريحَ َموح مَ ُيََُب التَّسح ُه كح
ُجََّة َأنَّ َأَحَدمُهَا اَنَسٌخ  َحاَدٌث َحَكَم ِبَََلَفَه يـَنحَفيَه َمنح ُكلَ  َمَعانَيَه، َأوح أيَحيت َخرَبٌ يُوَجُب اْلح

َخرَ   . 2اآلح
َخ , َقدح يـُعحَلُم   قال اخلطيب البغدادي: و  َكَما ذََكرحاَن يف َحَديَث    َبَصرَيَح النُّطحقَ اعحَلمح َأنَّ النَّسح

ُمَُّة َعَلى َخََلَف َما َوَرَد َمَن اخلحَرَبَ  َاَع , َوُهَو: َأنح جُتحَمَع األح َعَة َوَقدح يـُعحَلُم َِبإلحَمجح  ,  حَتحَرمَي الحُمتـح
َطََأ  ُمََّة اَل جَتحَتَمُع َعَلى اخلح َتَدلُّ َبَذَلَك َعَلى أَنَُّه َمنحُسوٌخ أَلَنَّ األح  , َمثَاُل َذَلَك: فـَُيسح

نَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َكاَن يف َسَفٍر َلُه , َفَماَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  إَ أَبُو قـََتاَدَة ,   قَالَ 
« فـَُقلحُت: َهَذا رَاَكٌب , َهَذاَن رَاَكَباَن , َهُؤاَل  َء َثََلثٌَة , َحىتَّ  َوَسلََّم َوَملحُت َمَعُه , فـََقاَل: »انحظُرح

َعًة  َنا َصََلتََنا« َصرحاَن َسبـح َفُظوا َعَليـح َر  -, فـََقاَل: »احح َفَضَرَب َعَلى آَذاهَنَمح   –يـَعحيَن: َصََلَة الحَفجح
َس , فـََقاُموا َفَساُروا ُهنَـيًَّة , ُثَّ نـََزُلوا فـَتَـَوضَُّئوا َوَأذَّنَ  ا  , َفَما أَيـحَقَظُهمح َإالَّ ُحرُّ الشَّمح  َبََلٌل َفَصلَّوح

َر َورََكُبوا , فـََقاَل: بـَعحُضُهمح لَبَـعحٍض: َقدح فـَرَّطحَنا يف َصََلتََنا فـَقَ  َر , ُثَّ َصلََّوا الحَفجح َعيتََ الحَفجح اَل رَكح
َا التـَّفحرَيُط النَّيبُّ َصلَّى هللاُ  َم , َإمنَّ يف الحيَـَقظََة , فََإَذا َسَها  َعَليحَه َوَسلََّم: »َإنَُّه اَل تـَفحرَيَط يف النـَّوح

 «  3َأَحدُُكمح َعنح َصََلٍة فـَلحُيَصلَ َها َحنَي َيذحُكُرَها , َوَمَن الحَغَد لَلحَوقحتَ 
َر َمنح َغَد َذَلَك الحَوقحَت َمنحُسوٌخ إَلَ  َمحُر ِبَََعاَدَة الصَََّلَة الحَمنحَسيََّة بـَعحَد َقَضائََها َحاَل الذ َكح َاَع َواألح مجح

َتَحبٍ  ا َلَمنَي َأنَّ َذَلَك َغريحُ َواَجٍب َواَل ُمسح  .لحُمسح
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ُلهُ  َعنح َزرٍ  , قَاَل: قـُلحُت َْلَُذيـحَفَة: َأيُّ َساَعٍة َتَسحَّرحَُتح َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   :َوَمثـح
َس ملَح َتطحُلعح   «1قَاَل: »ُهَو النـََّهاُر َإالَّ َأنَّ الشَّمح

َر َُيَر َُم الطَّ  َلُموَن َعَلى َأنَّ ُسُطوَع الحَفجح َعاَم َوالشََّراَب َعَلى الصَّائََم , َمَع بـََياَن َذَلَك َوَأمجحََع الحُمسح
َودَ  َسح َيحَط األح َبـحَيُض َمَن اخلح َيحُط األح َربُوا َحىتَّ يـَتَـَبنيََّ َلُكُم اخلح َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }وَُكُلوا َواشح َمَن   يف قـَوح

َر ُثَّ َأَتُّوا الصَ َياَم{  . 2الحَفجح
َخَر َمَع التـََّعاُرضَ َوَقدح يـُعحَلُم الحَمنحسُ  َمحَريحَن َعَن اآلح : َمثَاُل َذَلَك: َعنح ُعَباَدَة بحَن  وُخ بََتَأخَُّر َأَحَد األح

ُي َنكََّس رَأحَسُه َوَنكَّ  َس  الصَّاَمَت: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َكاَن َإَذا أُنحَزَل َعَليحَه الحَوحح
ُ هَلُنَّ َسَبيًَل: »الثّـَيَ ُب  َأصحَحابُُه رُُءوَسهُ  مح , فـََلمَّا ُسرَ َي َعنحُه رََفَع رَأحَسُه , فـََقاَل: َقدح َجَعَل اّلِلَّ

َلُد ُثَّ يُـ  ُر فـَُيجح َلُد ُثَّ يـُرحَجُم , َوَأمَّا الحَبكح َر , َأمَّا الثّـَيَ ُب فـَُيجح ُر َِبلحَبكح َفى َِبلثّـَيَ َب , َوالحَبكح  «3نـح
اٍس: َأنَّ َماَعَز بحَن َماَلٍك , أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: َإنَُّه َزىَن فََأعحَرَض  َعَن ابحَن َعبَّ 

َمُه: »َأجَمحُنوٌن ُهَو؟« قَاُلوا: لَيحَس َبَه أبَحسٌ    َعنحُه , فََأَعاَد َعَليحَه َمَرارًا , فََأعحَرَض َعنحُه , َفَسَأَل قـَوح
" 4َعلحَت هَبَا؟« قَاَل: نـََعمح , فََأَمَر َبَه َأنح يـُرحَجَم فَانحطَُلَق َبَه فـَُرَجَم , َوملَح ُيَصلَّ َعَليحَه  قَاَل: »َأفَـ 

َلحَد  الحَمذحُكوَر  قـُلحُت: رََجَم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َماَعًزا , َمنح َغريحَ َأنح َُيحَلَدُه َدلَّ َعَلى َأنَّ اجلح
َرٌة َعنح َحَديَث  يف  لَيُل َعَلى َأنَّ َقصََّة َماَعٍز ُمَتَأخَ   َحَديَث ُعَباَدَة َمنحُسوٌخ فََإنح قَاَل قَاَئٌل: َما الدَّ

 ُعَباَدَة؟ قـُلحَنا َدلََّنا َعَلى َذَلَك:
يت أيَحَتنَي الحَفاَحَشَة َمنح َنَسائَ  َلَه تـََعاىَل: }َوالَلَّ َهُدوا َعَليحَهنَّ  َعَن ابحَن َعبَّاٍس , يف قـَوح َتشح ُكمح فَاسح

ُ هلَُ  ُت َأوح َُيحَعَل اّلِلَّ نَّ  َأرحبـََعًة َمنحُكمح فََإنح َشَهُدوا فَأَمحَسُكوُهنَّ يف الحبـُُيوَت َحىتَّ يـَتَـَوفَّاُهنَّ الحَموح
َن َإالَّ َأنح أيَحَتنَي َبَفاَحَشٍة   قَاَل: َوقَاَل يف الحُمطَلََّقاَت: }اَل خُتحرَُجوُهنَّ َمنح بـُُيوَُتَنَّ َواَل  5َسَبيًَل{ خَيحُرجح
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يَُة«   1ُمبَـيَ َنٍة{ َها َهَذَه اآلح َلحَد , فـََنَسَختـح اَيُت قـَبحَل تـَنحزَيَل ُسورََة النُّوَر يف اجلح قَاَل: »َهُؤاَلَء اآلح
ُهَما َماَئَة َجلحَدٍة{ قَاَل: َلُدوا ُكلَّ َواَحٍد َمنـح ُ هَلُنَّ   }الزَّانََيُة َوالزَّاِن فَاجح »َوالسََّبيُل الََّذي َجَعَلُه اّلِلَّ

َجارََة« فـََقوح  َا خُتحَرُج َوتـُرحَجُم َِبْلَح َم َبَفاَحَشٍة ُمبَـيَ َنٍة فََإهنَّ ُم فََإَذا َجاَءَت الحيَـوح َلحُد َوالرَّجح ُل َرُسوَل اّلِلََّ  اجلح
ُ هَلُنَّ َسبَ  َبحُس  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َقدح َجَعَل اّلِلَّ يًَل " َإىَل آَخَر اللَّفحَظ ُهَو َأوَُّل َما ُنَسَخ َبَه اْلح

ُه دَ  َ , فـََلمَّا رََجَم َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َماَعًزا َوملَح َُيحَلدح ََذى َعَن الزَّانََينيح لَّ َعَلى  َواألح
ُرَّيحَن ال َ اْلح َلحَد َعَن الزَّانََينيح َخ اجلح ٍء أََبًدا بـَعحَد َأوٍَّل  َنسح ُم َعَليحَهَما أَلَنَّ ُكلَّ َشيح َ , َوثـََبَت الرَّجح ثّـَيَ َبنيح

َباَر الصََّحا َباَر َبَضبحَط تـََوارَيَخ الحَقَصَص , َويـُعحَلُم أَيحًضا ِبََخح َخح يبَ  ,  فـَُهَو آَخٌر فـَيـُعحَلُم التََّأخُُّر يف األح
عحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه  روي عن  َكَما:  َأنَّ َهَذا َوَرَد بـَعحَد َهَذا , زَيحَد بحَن اَثَبٍت قَاَل: مسََ

 «2َوَسلََّم يـَُقوُل: »تـََوضَُّئوا ممَّا َمسََّت النَّارُ 
ُثَّ َصلَّى َوملَح  َعَن ابحَن َعبَّاٍس , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم »َأَكَل َكَتَف َشاٍة ,  و 

 «3يـَتَـَوضَّأح 
َمحَريحَن َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم تـَرحُك الحُوُضوَء ممَّ و  ا  َعنح َجاَبٍر , قَاَل: »َكاَن آَخَر األح

 .«4َمسََّت النَّارُ 
َداَث و  َحح َريَّ: »يـُؤحَخُذ َِبألح َداُث َمنح َأمحَر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم«قَاَل الزُّهح َحح  فَاألح
عحُت َعَليًّا , يـَُقوُل: »هَنَى َرُسوُل اّلِلََّ  و  ٍف قَاَل: مسََ ىَل َعبحَد الرَّْححََن بحَن َعوح َعنح َأيب ُعبَـيحٍد , َموح

ََضاَحي بـَعحَد َثََلثٍ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأنح ََيحَتَبُسوا ُْلُوَم ا  «5ألح
َل  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َواَقَد بحَن َعبحَد اّلِلََّ , أَنَُّه قَاَل: هَنَى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم عَ و  نح َأكح

ٍر: َفذََكرحُت َذلَ  : َصَدَق ,  ُْلُوَم الضََّحااَي بـَعحَد َثََلٍث قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َأيب َبكح َرَة , فـََقاَلتح َك َلَعمح

 

 1الطَلق:   1

 21669مسند أْحد   2

 1988مسند أْحد   3

 185سنن النسائي   4

 1276مسند أْحد   5



348 
 

َضحَحى يف زََماَن َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َل الحَباَديََة َحضحَرَة األح عحُت َعاَئَشَة تـَُقوُل: َدفَّ اَنٌس َمنح َأهح   مسََ
ََلٍث , َوَتَصدَُّقوا مبَا بََقَي«  َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »ادََّخُروا لَثَ 

َتَفُعوَن َمنح َضَحااَيُهمح ,  : َلَقدح َكاَن النَّاُس يـَنـح : فـََلمَّا َكاَن بـَعحَد َذَلَك , َقيَل اَي َرُسوَل اّلِلََّ قَاَلتح
َقَيَة , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ صَ  َسح َها األح َها الحَوَدَك , َويـَتََّخُذوَن َمنـح لَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َوَما َُيحُمُلوَن َمنـح

َل ُْلُوَم الضََّحااَي بـَعحَد َثََلٍث ,   – َأوح َكَما قَاَل   -َذاَك؟«  تَـَنا َعنح َأكح : هَنَيـح قَاُلوا: اَي َرُسوَل اّلِلََّ
ا َل الدَّ ُتُكمح َمنح َأجح َا هَنَيـح َرَة  فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإمنَّ فََّة الَّيَت َدفَّتح َحضح

َضحَحى , َفُكُلوا َوَتَصدَُّقوا َوادََّخُروا   «1األح
ُ َمنح َضَحااَياَن , ُثَّ نـَتَـَزوَُّد بََقيـَّتَـَها َإىَل الحَبصح و  َبُح َما َشاَء اّلِلَّ  3«  2َرةَ قَاَل أََنس بحن َماَلٍك: »َإانَّ لََنذح

  " : َها: َأنَّ َحَديَث َعَليٍ  َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ  قَاَل الشَّاَفَعيُّ ََحاَديُث جَتحَمُع ُمَعاٍن: َمنـح فـََهَذَه األح
ََضاَحي بـَعحَد َثََلٍث , َوَحَديَث َعبحَد اّلِلََّ بحَن َواَقٍد   َي َعنح َإمحَساَك ُْلُوَم األح َعَليحَه َوَسلََّم يف النـَّهح

َي َمَن النَّيبَّ َصلَّى  ُمتََّفَقاَن َعَن النَّيبَ  َصلَّ  َع النـَّهح ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَفيَهَما َداَلَلٌة َعَلى َأنَّ َعَليًّا مسََ
َصَة َمَن النَّ  َي بـََلَغ َعبحَد اّلِلََّ بحَن َواَقٍد َوَداَلَلٌة َعَلى َأنَّ الرُّخح يبَ  َصلَّى  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَأنَّ النـَّهح

َصُة َما َحدَّاَث ِبَ هللاُ  ُهَما الرُّخح ُلغح َعَليًّا َواَل َعبحَد اّلِلََّ بحَن َواَقٍد , َوَلوح بـََلَغتـح َي  َعَليحَه َوَسلََّم ملَح تـَبـح لنـَّهح
تَـغحيَن َساَمُعُه  ُي َمنحُسوٌخ اَل َيسح َصُة اَنَسَخٌة , َوالنـَّهح َصَة َوالرُّخح ُي َمنحُسوٌخ , َوتـَرََكا الرُّخح َعنح َوالنـَّهح

َرَة ََيحَتَمُل َأنح َيُكوَن أَ  ُل أََنَس بحَن َماَلٍك: ُكنَّا هَنحَبُط بَُلُحوَم الضََّحااَي الحَبصح َنٌس  َعلحَم َما َنَسَخُه َوقـَوح
عَ  َمعح هَنحًيا , َأوح مسََ َصَة َوملَح َيسح َلَها , فـَتَـَزوََّد َِبلرُّخح َي قـَبـح َمَع النـَّهح َصَة َوملَح َيسح َع الرُّخح َصَة  مسََ الرُّخح

َ مبَا َعَلَم   َتَلَفنيح ُي َمنحُسوًخا , فـََلمح َيذحُكرحُه , فـََقاَل: ُكلُّ َواَحٍد َمَن الحُمخح َي , َفَكاَن النـَّهح َوالنـَّهح
ًئا َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأوح ثـََبَت َلهُ  َع َشيـح  َعنحُه َأنح  َوَهَكَذا ُيََُب َعَلى ُكلَ  َمنح مسََ
ثحُت َعاَئَشَة َعَن النَّيبَ  َصلَّى : فـََلمَّا ُحدَ  َُه قَاَل الشَّاَفَعيُّ َع َحىتَّ يـَعحَلَم َغريح هللاُ   يـَُقوَل َمنحُه مبَا مسََ

َصَة َفيَها بَـ  َي َعنح َإمحَساَك ُْلُوَم الضََّحااَي بـَعحَد َثََلٍث , ُثَّ الرُّخح َي , َوَأنَّ  َعَليحَه َوَسلََّم َِبلنـَّهح عحَد النـَّهح
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َا هَنَى َعنح َإمحَساَك ُْلُوَم الضََّحااَي بـَعحَد َثََل  رَبَ أَنَُّه َإمنَّ ٍث َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأخح
َرمَي وَ  ُفوَظ َأوَّلُُه َوآَخُرُه , َوَسَبُب التَّحح ََديَث التَّامَّ الحَمحح ََلَل َفيَه َحَديُث  لَلدَّافََّة , َكاَن اْلح اإلحَحح

َعاَئَشَة وََكاَن َعَلى َمنح َعَلَمُه َأنح َيَصرَي َإلَيحَه َوَحَديُث َعاَئَشَة َمنح أَبحنَيَ َما يُوَجُد يف النَّاَسَخ  
َفُظ بـَعحُضهُ  ََديَث خُيحَتَصُر فـَُيحح ُدوَن بـَعحٍض   َوالحَمنحُسوَخ َمَن السَُّنَن , َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ بـَعحَض اْلح

ٌء َكاَن َأوَّاًل , َواَل َُيحَفُظ آَخًرا , َوَُيحَفُظ آَخًرا َواَل َُيحَفُظ َأوَّاًل , فـَيـَُؤدَ ي كُ  َفُظ َمنحُه َشيح لُّ  , فـَُيحح
َا َل َوالصََّدَقَة َمنح ُْلُوَم الضََّحااَي َإمنَّ َكح محَساَك َواألح َصُة بـَعحَدَها يف اإلحَ َهَي َلَواَحٍد   َما ُحَفَظ , َوالرُّخح

ُي َعنح َإمحَساَك ُْلُوَم الضََّحاايَ  َ: فََإَذا َدفََّت الدَّافَُّة ثـََبَت النـَّهح َاَلنيح َتََلَف اْلح َ , اَلخح  بـَعحَد  َمنح َمعحنَـَينيح
دَ َخا َل َوالتـََّزوَُّد , َواإلحَ َكح َصُة اَثبََتٌة َِبألح َر َوالصََّدقََة  َوَُيحَتَمُل َأنح  َثََلٍث , َوَإَذا ملَح َتَدفَّ َدافٌَّة فَالرُّخح

نحَساُن  َسُك اإلحَ ُي َعنح َإمحَساَك ُْلُوَم الضََّحااَي بـَعحَد َثََلٍث َمنحُسوًخا َبُكلَ  َحاٍل , فـَُيمح َيُكوَن النـَّهح
 .1َمنح َضَحيََّتَه َما َشاَء َويـََتَصدَُّق مبَا َشاءَ 

َتَدلُّ َعَلى النَّاسَ : وقال الشافعي ٍل َأوح  َخ َوالحَمنحُسوَخ َواَل ُيسح َإالَّ ِبَرَبٍ َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َأوح َبَقوح
عَ  َل َمنح مسََ َخَر ُهَو النَّاَسُخ َأوح َبَقوح َخَر، فـَيـُعحَلُم َأنَّ اآلح  َبَوقحٍت َيُدلُّ َعَلى َأنَّ َأَحَدمُهَا بـَعحَد اآلح

ََديَث َأَو الحَعامََّة َكَما َوَصفحُت، َأوح َبَوجح  ُ َفيَه النَّاَسَخ َوالحَمنحُسوخَ اْلح  .2ٍه آَخَر اَل يـَُبنيَ 
َ َكاَن َأَحُدمُهَا أَ وقال اخلطيب البغدادي َبًة : َوَإَذا تـََعاَرَض َخرَبَاَن َمنح َرَوايََة َصَحابَيَّنيح قحَدُم ُصحح

ُعوٍد , َوابحَن َعبَّاٍس , ملَح َُيُزح َأنح يـُنحَسَخ َخرَبُ  َُما َعاَشا َإىَل َأنح  َكابحَن َمسح َدَث أَلَهنَّ َحح َقحَدَم َِبألح األح
َع َما َرَواُه بـَعحُد مَسَاَع  َقحَدُم مسََ قَُبَض َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََيُجوُز َأنح َيُكوَن األح

َدُث َأرحَسَلُه َعمَّ  َحح َدَث , َوأَلَنَُّه َُيُوُز َأنح َيُكوَن األح َحح بَـُتُه َفََل َتُكوُن َرَوايـَُتُه  األح نح َقُدَمتح ُصحح
َتَمالَ  ُخ َمَع ااَلحح َقحَدَم , َفََل َُيُوُز النَّسح َرٌة َعنح َرَوايََة األح  .3ُمَتَأخَ 
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 مىت يؤخذ بقول الصحايب يف إثبات النسخ، وهل يؤخذ بقول التابعي يف ذلك؟
أوله: بعث نبيه، وأنزل عليه كتابه، وجعل  قال صاحل: هذا ما خرَّجه أيب يف اْلبس فقال يف 

 رسوله الدال على ما أراد من ِبطنه وظاهره، وخاصه وعامه، وانسخه ومنسوخه.
َن َمنحُكمح َوَيَذُروَن َأزحَواًجا َوَصيًَّة أَلَزحَواَجَهمح   ُث ذكر بعد ذلك أبوراق قوله تعاىل: }َوالََّذيَن يـُتَـَوفّـَوح

َل َغريحَ  َوح َراٍج{َمَتاًعا َإىَل اْلح  .2فمن دلَّ على أهنا منسوخة غريهم 1 َإخح
 

 نسخ الشرائع السابقة:

ُرُه َعَلى نََبيَ َه  ُ َعزَّ َذكح َفَما َأَحلَّ َفيَه   -صلى هللا عليه وسلم    -قَاَل الشَّاَفَعيُّ : َوَقدح أَنـحَزَل اّلِلَّ
َم الح  َلُه َأوح ملَح َيُكنح حُمَرًَّما َوَما َحرََّم َفيَه فـَهُ َقَياَمَة َكاَن َذَلَك فـَُهَو َحََلٌل إىَل يـَوح َو َحَراٌم إىَل  حُمَرًَّما قـَبـح
َم الحَقَياَمَة َكاَن َذَلَك  َلهُ يـَوح َأوح ملَح َيُكنح َوُنَسَخ َبَه َما َخاَلَفُه َمنح ُكلَ  َديٍن َأدحرََكُه َأوح َكاَن   َحَراًما قـَبـح

َلح َق ات ََباَعهُ 3. َلُه َوافحرَتََض َعَلى اخلح  قـَبـح
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 النسخ يف الشرائع السابقة:

َرائَيَل }قال هللا تعاىل:  َسَه َمنح قـَبحَل  ُكلُّ الطََّعاَم َكاَن َحَلًّ لََبيَن َإسح َرائَيُل َعَلى نـَفح َإالَّ َما َحرََّم َإسح
ُتمح َصاَدَقنيَ {1  ُلوَها َإنح  ُكنـح رَاَة فَاتـح  َأنح تـُنَـزََّل التـَّوحرَاُة ُقلح فَأحُتوا َِبلتـَّوح

َرائَيَل  : تـََباَرَك َوتـََعاىَل   -َرَْحَُه هللاُ : قَاَل هللاُ  -قَاَل الشَّاَفَعيُّ  } ُكلُّ الطََّعاَم َكاَن َحَل لََبيَن َإسح
َسَه {  َرائَيُل َعَلى نـَفح يََة . َإال َما َحرََّم َإسح اآلح  

َبَّاَر   رَباََن ( َعبحُد هللَا بحُن ََيحََي بحَن َعبحَد اجلح َاَعيُل الصَّفَّاُر ، ثـََنا َأْححَُد بحُن  ) َأخح بَبَـغحَداَد ، أَنـحَبأَ َإمسح
رَ  َمنحُصورٍ  َبأَ أَبُو َبكح َاَفُظ ، أَنـح رَباََن أَبُو َعبحَد هللَا اْلح َبأَ الثّـَوحَريُّ ، ) ح ( َوَأخح   ، ثـََنا َعبحُد الرَّزَّاَق ، أَنـح

َياَن ، َعنح َحَبيَب بح  َبأَ أَبُو الحُمَثىنَّ ، ثـََنا ُمَسدٌَّد ، ثـََنا ََيحََي بحُن َسَعيٍد ، َعنح ُسفح َحاَق ، أَنـح َن  بحُن َإسح
ُهَما   - َأيب اَثَبٍت ، َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ ، َعَن ابحَن َعبَّاٍس  َرائَيَل َأَخَذُه  :  َرَضَي هللاُ َعنـح َأنَّ َإسح

َعرحُق النََّسا ، َفَكاَن يََبيُت ، َوَلُه زُقَاٌء . قَاَل : َفَجَعَل َإنح َشَفاُه هللاُ ، َأنح اَل أيَحُكَل ْلَحًما َفيَه  
َرائَيَل َإال َما َحرََّم   َل : َفَحرََّمتحُه الحيَـُهوُد ، فـَنَـَزَلتح ُعُروٌق . قَا } ُكلُّ الطََّعاَم َكاَن َحَل لََبيَن َإسح

ُتمح صَ  رَاُة ُقلح فَأحتُوا َِبلتـَّوحرَاَة فَاتـحُلوَها َإنح ُكنـح َسَه َمنح قـَبحَل َأنح تـُنَـزََّل التـَّوح َرائَيُل َعَلى نـَفح ،  اَدَقنَي {  َإسح
َياُن : زُقَاًء َصَياًحا .  .   2رَاةَ لتو قـَبحَل اَأيح َأنَّ َهَذا َكاَن  قَاَل َعبحُد الرَّزَّاَق : قَاَل ُسفح  

َنا َعَليحَهمح  تـََباَرَك َوتـََعاىَل :  -) قَاَل الشَّاَفَعيُّ ( : قَاَل هللاُ  } فََبظُلحٍم َمَن الََّذيَن َهاُدوا َحرَّمح
يََة . قَاَل الشَّاَفَعيُّ { 3مح  طَيَ َباٍت ُأَحلَّتح هلَُ  يـَعحيَن : َوهللاُ َأعحَلُم طَيَ َباٍت   -َرَْحَُه هللاُ : َوُهنَّ  -اآلح

} َوَعَلى الََّذيَن َهاُدوا َحرَّمحَنا ُكلَّ َذي ظُُفٍر َوَمَن الحبَـَقَر َوالحَغَنَم  َكاَنتح ُأَحلَّتح هَلُمح ، َوقَاَل :   -
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َنا َعَليحَهمح ُشُحوَمُهَما تَـَلَط َبَعظحمٍ  َحرَّمح ََوااَي َأوح َما اخح ) قَاَل  . {   1َإال َما َْحََلتح ُظُهوُرمُهَا َأَو اْلح
ََوااَي َما َحَوى الطََّعاَم َوالشََّراَب يف الحَبطحنَ 2 .   الشَّاَفَعيُّ ( : اْلح

 

 فائدة: 

 قال الشاطيب: 

ُخ َإَذا  بَغالَ  َع  َما ادَُّعَي َفيَه النَّسح َمح َتُه ُمتَـَنازًَعا َفيَه، َوحُمحَتَمًَل، َوَقرَيًبا َمَن التَّأحَويَل َِبجلح أتََمَّلح؛ َوَجدح
َييًدا  َمٍل، َأوح خَتحَصيًصا َلُعُموٍم، َأوح تـَقح َن الثَّاِن بـََيااًن َلُمجح ٍه، َمنح َكوح َ َعَلى َوجح لَيَلنيح َ الدَّ َلُمطحَلٍق،  َبنيح
َوََّل َوالثَّاِن  َكاَم يف األح َصحَل َمَن اإلحَحح َع َمَع الحبَـَقاَء َعَلى األح َمح َبَه َذَلَك َمنح ُوُجوَه اجلح  .3َوَما َأشح
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 التعارض والرتجيح 
َتَكاُد تـَتَـَعاَرُض، َكَما َأنَّ ُكلَّ  ؛ فََأَدلَّتـَُها َعنحَدُه اَل  ُكلَّ َمنح حَتَقََّق أبَُُصوَل الشَّرَيَعةَ قال الشاطيب:  

،  َمنح َحقََّق َمَناَط الحَمَساَئَل؛ َفََل َيَكاُد يََقُف يف ُمَتَشاَبٍه؛ أَلَنَّ الشَّرَيَعَة اَل تـََعاُرَض َفيَها أَلحبَـتَّةَ 
تـََعاُرٌض، َوَلَذَلَك اَل جتََُد  األمر؛ فيلزم أن ال َيُكوَن َعنحَدُه  فَالحُمَتَحقَ ُق هَبَا ُمَتَحقَ ٌق مبا يف نفس

َلُموَن َعَلى تـََعاُرَضَهَما حبَيحُث َوَجَب َعَليحَهُم الحُوُقوُف؛ َلَكنح َلمَّا َكا َ َأمجحََع الحُمسح َن  أَلحبَـتََّة َدلَيَلنيح
َ األ َطََأ؛ َأمحَكَن التـََّعاُرُض َبنيح َتَهَديَن َغريحَ َمعحُصوَمنَي َمَن اخلح َراُد الحُمجح  .1دلة عندهم َأفـح

اآلية واْلديث فيما يظن من ال يعلم  إذا تعارض اْلديثان أو اآليتان أو وقال ابن حزم: 
ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ألنه ليس بعض ذلك أوىل ِبالستعمال من بعض 
وال حديث أبوجب من حديث آخر مثله وال آية أوىل ِبلطاعة هلا من آية أخرى مثلها وكل  

 .2وجوب الطاعة واالستعمال وال فرق  عز وجل وكل سواء يف ِبب من عند هللا
 
العام واخلاص  تعارض   

َخُر َخاصًّ  ا َإَذا تـََعاَرَض َلفحظَاَن َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وََكاَن َأَحُدمُهَا َعامًّا َواآلح
:َمثحُل   

َر ,  َعنح أََنٍس , قَاَل: »فـََرَض َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفيَما َسَقَت السََّماُء  الحُعشح
رَ   «3َوَفيَما ُسَقَي َِبلدََّوايل َوالسََّواَقي َوالحَقَرَب َوالنَّاَضَح َنصحَف الحُعشح

َة َعنح َأيب َسَعيٍد , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َصَدَقَة يف َحبٍ  َواَل ََتحٍر ُدوَن مَخحسَ 
َرحُض َمَن الزَّرحَع َوالثََّمَر َويف  َعاٌم يُوَجُب « َفَحَديُث أََنسٍ 4َأوحُسقٍ  الصََّدَقَة يف قََليَل َما تـُنحَبُت األح
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َا جتََُب َفيَما بـََلَغ مَخحَسَة َأوحُسٍق َفَصاَعًدا ,   َكَثريََه , َوَحَديُث َأيب َسَعيٍد َخاصٌّ يف َأنَّ الصََّدَقَة َإمنَّ
َاصَ  َعَلى الحَعامَ   َوَأمَّا َما َقُصَر َعنح َذَلَك فَ  ََل َصَدَقَة َفيَه َوالحَواَجُب يف َمثحَل َهَذا َأنح يـُقحَضى َِبخلح

َتَماَل َفيَه , َوالحَعامُّ يـَتَـَناَولُُه بََلفحٍظ حُمح  َم بََلفحٍظ اَل احح ُكح َاصَّ يـَتَـَناَوُل اْلح َتَمٍل ,  َلُقوَّتََه , فََإنَّ اخلح
َاص َ  ٍه َوَخاصًّا فـََوَجَب َأنح يـُقحَضى َِبخلح َ َعامًّا َمنح َوجح  َعَليحَه َوَأمَّا َإَذا َكاَن ُكلُّ َواَحٍد َمَن اللَّفحَظنيح

َخَر , َمثحُل:  َها ُعُموُم اآلح َكُن َأنح خُيَصَّ َبُكلَ  َواَحٍد َمنـح ٍه فـَُيمح  َمنح َوجح
َم »هَنَى َعَن الصَََّلَة بـَعحَد الحَعصحَر َحىتَّ تـَغحُرَب  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ َعنح َأيب ُهَريـحَرَة: َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ 

ُس , َوَعَن الصَََّلَة بـَعحَد الصُّبحَح َحىتَّ َتطحُلَع الشَّمحسُ 1«  الشَّمح

نحَد  َعَن ابحَن ُعَمَر , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »اَل يـََتَحرَّ َأَحدُُكمح فـَُيَصلَ َي عَ 
َس َواَل َعنحَد ُغُروهَبَا  «2طُُلوَع الشَّمح

َس َتطحُلُع وَ  َمَعَها  َعنح َعبحَد اّلِلََّ الصَُّناحبَي  , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َإنَّ الشَّمح
تَـَوتح  قَاَرهَنَا , فََإَذا زَاَلتح فَارَقـََها , فََإَذا َتَدلَّتح   قـَرحُن الشَّيحطَاَن , فََإَذا ارحتـََفَعتح فَارَقـََها , فََإَذا اسح

َوهَنَى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن الصَََّلَة يف   لَلحُغُروَب قَاَرهَنَا , فََإَذا َغَرَبتح فَارَقـََها
َبَغي أَلََحٍد َأنح   ََحاَديَث ظَاَهُرُه الحُعُموُم , َوأَنَُّه اَل يـَنـح ُي يف َهَذَه األح تَلحَك السَّاَعاتَ 3 « َفَكاَن النـَّهح
َوحقَاَت , ُثَّ َجاَء َلفحٌظ َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ  َم  ُيَصلَ َي َصََلًة َمَن الصََّلَواَت يف َهَذَه األح

  يف َحَديٍث:يـَُعاَرُض َما ذََكرحانَ 

َها َفَكفَّارَ  ُُتَا  َعنح أََنٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: " َمنح َنَسَي َصََلًة َأوح اَنَم َعنـح
ََديَث يَُدلُّ َعَلى َأنَّ َمَن ذََكَر َصََلةً  " 4َأنح ُيَصلَ يَـَها َإَذا ذََكَرَها  َكاَن َنَسيَـَها    َفَكاَن ظَاَهُر َهَذا اْلح

يَ  َتَمَل َأنح َيُكوَن الحُمَراُد َِبلنـَّهح َها , فََإنَّ َعَليحَه َأنح ُيَصلَ يَـَها يف َأيَ  َوقحٍت َكاَن َواحح  َعَن  َأوح اَنَم َعنـح
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ُرَها َما اَل َسَبَب َلُه َمَن الصََّلَواَت َبَدلَيَل َحَديَث  َوحقَاَت الحُمَقدََّم َذكح َتَمَل   أََنسٍ الصَََّلَة يف األح َواحح
َها فـَلحُيَصلَ َها يف َغريحَ   َأنح َيُكوَن الحُمَراُد حبََديَث أََنٍس َأنَّ َمنح ذََكَر َأنَّ َعَليحَه َصََلًة َنَسيَـَها َأوح اَنَم َعنـح

ُي َعَن الصَََّلَة َفيَها , فَالحَواَجُب يف َمثحَل َهَذا , َأنح اَل  َوحقَاَت الَّيَت َجاَء النـَّهح َم َأَحُدمُهَا األح  يـَُقدَّ
ُبُت   ُهَما , َأوح تـَرحَجيٍح يـَثـح َخَر َإالَّ َبَدلَيٍل َشرحَعيٍ  َمنح َغريحَمَهَا َيُدلُّ َعَلى اخلحُُصوَص َمنـح َعَلى اآلح

ُكح  اَن َفيَها َما ََيحُصُل َبَه اْلح ََحاَديَث فـََوَجدح َخَر , َوَإانَّ َنَظرحاَن يف األح ُم الحَفاَصُل أَلََحَدمَهَا َعَلى اآلح
َنا  . َفيَما َقدَّمح

َنا ُهَو َعَلى الحَمنحرَبَ , َإذح قَاَل: اَي َكَثرُي بحَن الصَّلحَت , اذحَهبح َإىَل َعا َئَشَة  َقَدَم ُمَعاَويَُة الحَمَديَنَة فـَبَـيـح
َمَننَي , َفَسلحَها َعنح َصََلَة النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ا َ بـَعحَد الحَعصحَر قَاَل أَبُو  أُمَ  الحُمؤح َعَتنيح لرَّكح

َفٍل َمَعَنا , فـََقاَل: اذحَهبح  َاَرَث بحَن نـَوح   َسَلَمَة: َفَذَهبحُت َمَعُه , َوبـََعَث ابحُن َعبَّاٍس َعبحَد اّلِلََّ بحَن اْلح
َمَننَي قَاَل: َفَجاَءَها َفَسَأهَلَا , فـََقاَلتح لَ  ُه َعاَئَشُة: اَل َعلحَم يل , َوَلَكَن  فَامسحَعح َما تـَُقوُل أُمُّ الحُمؤح

: َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اّلِلََّ    اذحَهبح َإىَل أُمَ  َسَلَمَة َفَسلحَها قَاَل: َفَذَهبحُت َمَعُه َإىَل أُمَ  َسَلَمَة فـََقاَلتح
َعتَ  ٍم بـَعحَد الحَعصحَر , َفَصلَّى َعنحَدي رَكح َ , ملَح َأُكنح َأرَاُه ُيَصلَ يَهَما  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َذاَت يـَوح نيح

فـَُقلحُت: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َلَقدح َصلَّيحَت َصََلًة ملَح َأُكنح َأرَاَك ُتَصلَ يَها؟ فـََقاَل: »َإِن َ ُكنحُت ُأَصلَ ي  
َر , َوَإنَُّه َقَدَم َعَليَّ َوفحُد َبيَن ََتَيٍم , َأوح َصَدقَ  َ بـَعحَد الظُّهح َعَتنيح َها فـَُهَما َهاََتَن  الرَّكح ٌة , َفَشَغُلوِن َعنـح

َعَتانَ   .«1الرَّكح
ٍرو , قَاَل: رََأى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم رَُجًَل ُيَصلَ ي بـَعحَد َصََلَة  َعنح قـَيحَس بحَن َعمح

َ , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ  َعَتنيح َعَتاَن« فـََقاَل  الصُّبحَح رَكح َسلََّم: »َصََلُة الصُّبحَح رَكح
َن , َفَسَكَت َرُسوُل اّلِلََّ  تـُُهَما اآلح َلُهَما َفَصلَّيـح َ قـَبـح َ اللََّتنيح َعَتنيح  َصلَّى  الرَُّجُل: َإنح ملَح َأُكنح َصلَّيحُت الرَّكح

 .2هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ 
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اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »اَي َبيَن َعبحَد الحُمطََّلَب َأوح اَي   َعنح ُجَبريحَ بحَن ُمطحَعٍم , َأنَّ َرُسولَ 
ًئا , َفََل ََتحنَـُعوا َأَحًدا طَاَف هَبََذا الحبَـيحَت , َوَصلَّ  َمحَر َشيـح ى  َبيَن َعبحَد َمَناٍف , َإنح َولَيُتمح َمنح َهَذا األح

 .«1َأيَّ َساَعٍة َمنح لَيحٍل َأوح هَنَارٍ 
َعنح َأيب قـََتاَدَة السَُّلَميَ  , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم  

َ قـَبحَل َأنح َُيحَلسَ  َعَتنيح َجَد فـَلحرَيحَكعح رَكح  «2الحَمسح
النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: َكاَن َرُسوُل اّلِلََّ  َعنح اَنَفَع بحَن ُجَبريحٍ , َعنح رَُجٍل , َمنح َأصحَحاَب 

َلَة , اَل نـَرحُقُد  َلُؤاَن اللَّيـح َعَن  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َسَفٍر فـََعرََّس , فـََقاَل: »َأاَل رَُجٌل َصاَلٌح َيكح
َر قَاَل:    الصَََّلَة« فـََقاَل َبََلٌل: َأاَن اَي َرُسوَل اّلِلََّ  َبَل الحَفجح تَـقح تَـَنَد َبََلٌل َإىَل رَاَحَلَتَه َواسح قَاَل: فَاسح

َس يف ُوُجوَهَهمح , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَي بَ  ََلُل«  فـََلمح يـَقحَرُعوا َإالَّ حبَرَ  الشَّمح
نَـفحَسي الََّذي َأَخَذ بَنَـفحَسَك قَاَل: فـَتَـَوضَّأَ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى  , فـََقاَل َبََلٌل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َأَخَذ بَ 

رَ  ًئا قَاَل: ُثَّ َصلَّى الحَفجح َتاُدوا َشيـح َر , ُثَّ اقـح َعيتََ الحَفجح َفَدلَّتح   ‘‘3هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , ُثَّ َصلَّى رَكح
َي َعَن الصَّ  ََحاَديُث َأنَّ النـَّهح ُرَها ُمنحَصَرٌف َإىَل الصََّلَواَت  َهَذَه األح َوحقَاَت الَّيَت تـََقدََّم َذكح َلَواَت يف األح

َها , َأوح َجَنازٌَة   نحَساَن فـََنَسيَـَها , َأوح اَنَم َعنـح َباَب هَلَا , فََأمَّا َصََلٌة َوَجَب َعَلى اإلحَ الَّيَت اَل َأسح
َعَتا ا  َها , َأوح رَكح َجَد ,  َحَضَرتح ملَح ُيَصلَ  َعَليـح َعَتا الدُُّخوَل َإىَل الحَمسح ََراَم , َأوح رَكح لطََّواَف َِبلحبَـيحَت اْلح

َرُه يف أَ  َها , َفََل ُتكح َها , َأوح ُعلَ َقتح َعَليـح َباَب الَّيَت ُنَسَبَت الصَََّلُة َإلَيـح َسح يَ   َأوح َغريحُ َذَلَك َمَن األح
 . َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َوقحٍت فَُعَلتح َبَدلَيَل َما ذََكرحاَنُه َعنح 

رَبَُه أَنَُّه َوَقَع ِبَ  محَرأَتََه يف  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , َأنَّ رَُجًَل , أََتى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فََأخح
َريحَن؟« قَاَل: اَل  رََمَضاَن , فـََقاَل: »َهلح جتََُد رَقـََبًة« ؟ قَاَل: اَل قَاَل: »هَ  َتَطيُع َصَياَم َشهح لح َتسح

َكيًنا« قَاَل: َواَل َأَجُد قَاَل: فََأعحطَاُه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ    قَاَل: »فََأطحَعمح َستَ نَي َمسح
هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحاَجَتُه , فََأَمَرُه َأنح   ََتحًرا فََأَمَرُه َأنح يـََتَصدََّق َبَه قَاَل: َفذََكَر َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى
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َ: َأَحُدمُهَا: َعامٌّ , َوُهَو ُوُجوُب الحَكفَّارََة َعَلى   ‘‘1أيَحُخَذُه ُهوَ  َمنيح َتَمُل َعَلى ُحكح ََديُث َيشح َهَذا اْلح
: َوُهَو َإذحُن النَّيبَ    َمنح َوَطَئ امحَرأََتُه يف رََمَضاَن , َوُوُجوهُبَا َعَلى الرتَّحتَيَب الََّذي ذَُكَر َوالثَّاِن: َخاصٌّ

َهَ َصلَّى  َذ َذَلَك , َولَيحَس َُيُوُز َذَلَك أَلََحٍد َغريح  .2هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم لَلرَُّجَل يف َأخح
 

 التوفيق بني األحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بني العام واخلاص واملطلق واملقيد
صلى اّلِلَّ عليه  -أيب: سألت عبد الرْحن بن مهدي عما يروى عن النيب قال صاحل: قال 

؟ وعن قوله: "إذا  3: أنه كان إذا بعث ِبهلدي مل ميسك عن شيء ميسك عنه احملرم-وسلم
؟ " فلم ُيبين عبد الرْحن 4وال من بشره من شعره دخل العشر وَأورد أن يضحي فَل أيخذ

سعيد؛ فقال: هلذا وجه وهلذا وجه. قال: وهلذا أمثال  بشيء وسكت. فسألت َيَي بن 
. وأذن  5حكيًما أن يبيع ما ليس عنده  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -وأشباه يف السنن: هنى النيب 

، والسلم: بيع مضمون إىل أجل، فلو رد أحد اْلديثني اآلخر فيقول: قد هنى   6السلم  يف 
عندك؛ والسلم: بيع ما ليس عندك فهو   عن بيع ما ليس -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-النيب  

مردود مل ُيز ذلك، ويعطى هذا وجهه، وذاك، فيجوز السلم، وال ُيوز أن يبيع ما ليس  
"،  7عنده. وهنى عن الصَلة بعد العصر وقال: "من أدرك من صَلة العصر ركعة فقد أدركها 

ة من عصر يومه فقد  فلهذا وجه، وهلذا، ال يبتدئ صَلة بعد العصر متطوًعا، فإذا أدرك ركع
أدرك، وكذلك لو ذكر صَلة عصر فاتته صَلها بعدما يصلي العصر؛ لقوله: "من انم عن 
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"، وقوله: "من ِبع شاة مصراة فصاحبها ِبخليار، إن  1صَلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
ََراُج َِبلضََّمانَ 2شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاًعا من َتر هذا وجه،  "، فل 3"، وقوله: "اخلح

وهلذا وجه، إذا اشرتى الشاة أو الناقة املصراة، فحلبها، فإن أراد ردها ورد معهما صاًعا من 
َتر، وإذا اشرتى عبًدا فاستغله ُث وجد به عيًبا؛ كان له الغلة ِبلضمان، فلهذا وجه، وهلذا  

قالت: إِن  لفاطمة ابنة أيب حبيش إذ سألته ف -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وجه، ومنه قول النيب 
َيَضَة فََإَذا َأقبَـَلتح   أستحاض فَل أطهر، أفأدع الصَلة؟ فقال: َا َذَلَك َعرحٌق َولَيحَستح َِبْلح "َإمنَّ

"، وقال لليت هلا أايم معلومة:  4اْلَيحَضُة َفَدَعي الصَََّلَة َوَإَذا َأدحبـََرتح فاغحَسَلي َعنحَك الدََّم َوصلَ ي
ال ْلمنة إذ قالت: إن دمي يثج، فقال هلا: "حتيضي  "اجلسي قدر ما حتبسك حيضتك"، وق

"، ألهنا وصفت من دمها ما مل تصف فاطمة، فحكم لكل واحدة  5يف علم اّلِلَّ ست أو سبع 
منهما حبكم، فلهذه ما قال هلا، وهلذه ما قال هلا. وال ُتضرب األحاديث بعضها ببعض،  

 . 6يُعطى كل حديث وجهه
: قال    .7أْحد: أذهب إىل اْلديثني مجيًعا وال أرد أحدمها ِبآلخر قال عبد اّلِلَّ

  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال أْحد يف رواية يعقوب بن ِبتان يف اخلربين ُييئان عن النيب و 
 .8متضادين: لكل خرب وجهه
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 تطبيق قاعدة اجلمع عند التعارض
َا   قال اخلطيب البغدادي: ََحاَديَث الَّيَت ُيَظنُّ َأهنَّ ُل َصَحيٌح , َوَأاَن َأذحُكُر بـَعحَض األح َوَهَذا الحَقوح

يَعَها لَُيسح  َتعحَماَل مجََ ُه اسح ُ َكيحَف َوجح َتَدلَّ  ُمَتَضادٌَّة لَتَـَعاُرَضَها يف الظَّاَهَر َولَيحَستح ُمَتَضادًَّة , َوأَُبنيَ 
 : ا الحَفنَ  َإنح َشاَء اّلِلَُّ َبَه َعَلى َما َعَداُه َمنح َهذَ 

َلُموَن  َعَن ابحَن َعبَّاٍس: َأنَّ النَّيبَّ (1) َم َوَسَجَد َمَعُه الحُمسح َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم »َسَجَد يف النَّجح
نحسُ  نُّ َواإلحَ رَُكوَن َواجلَح  «1َوالحُمشح

ُجدح  َعنح زَيحَد بحَن اَثَبٍت: " أَنَُّه قـََرأَ و  َم , فـََلمح َيسح َعنحَد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َِبلنَّجح
َخَر , َوَفيَهَما َدلَيٌل َعَلى َأنَّ   "2َفيَها  َ َتَضادٌّ , َواَل َأَحُدمُهَا اَنَسٌخ َلْلح ََديَثنيح لَيحَس يف َهَذيحَن اْلح

َم ََترًَة َوتـََرَك    ُسُجوَد التَ ََلَوَة لَيحَس حبَتحٍم , أَلَنَّ  النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َسَجَد يف النَّجح
َتََلٌف َمنح َجَهَة الحُمَباحَ  ََك َوَهَذا اخح َتَحبُّ َأنح اَل ُيرتح َرى , َوالحُمسح  . السُُّجوَد َفيَها ََترًَة ُأخح

: َأنَّ النَّيبَّ صَ ( و 2) َنحَصاَريَ  َلُة َبَغاَئٍط  َعنح َأيب أَيُّوَب األح َبَل الحَقبـح تَـقح لَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم »هَنَى َأنَّ ُتسح
اَن َمَراَحيَض َقدح بَُنيَ  ٍل , َوَلَكنح َشر َُقوا َأوح َغر َبُوا« قَاَل أَبُو أَيُّوَب: فـََقَدمحَنا الشَّاَم فـََوَجدح تح  َأوح بـَوح

َها , َوَنسح  َلَة فـَنَـنحَحَرُف َعنـح َ َعزَّ َوَجلَّ َقَبَل الحَقبـح  .3تَـغحَفُر اّلِلَّ
تَـقح و  َت َْلَاَجَتَك , َفََل َتسح َبَل  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر , أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »َإنَّ اَنًسا يـَُقوُلوَن َإَذا قـََعدح

َلَة , َواَل بـَيحَت الحَمقحَدَس« , فـََقاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر: »َلَقَد ارحتَـ  َر بـَيحَتَنا ,  الحَقبـح َقيحُت َعَلى َظهح
َبًَل بـَيحَت الحَمقحَدَس َْلَاَجَتهَ  تَـقح « َولَيحَس يف  4فـََرأَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , ُمسح
ٌخ , َأمَّا َحَديُث َأيب أَيُّوَب فََإنَُّه حَمحُموٌل َعَلى  َ َخََلٌف َواَل َنسح ََديَثنيح َباَل   َهَذيحَن اْلح َتقح َي َعَن اسح النـَّهح

َاَجَة َإىَل الصََّحاَري ُم ُعُرًِب خَيحُرُجوَن َلَقَضاَء اْلح َراَء , وََكاَن الحَقوح َِبرََها يف الصَّحح َتدح َلَة َواسح , َوملَح   الحَقبـح
َلَة َشرحقًا َأوح َغرحِبً   , َوَحَديُث ابحَن ُعَمَر َخاصٌّ  َيُكنح َعَليحَهمح َضُرورٌَة يف َأنح يـَنحَحرَُفوا َعنح َجَهَة الحَقبـح
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َراَء , فـََلمَّا  َا ُمَتَضاَيَقٌة , اَل مُيحَكُن َمَن التََّحرَُّف َفيَها َما مُيحَكُن يف الصَّحح ذََكَر  يف الحَمَناَزَل , أَلَهنَّ
َبًَل بـَيحَت الحَمقحَدَس , َوُهَو َحينَ  تَـقح َبُر الحَكعحَبَة , َدلَّ  ابحُن ُعَمَر أَنَُّه رََأى َرُسوَل اّلِلََّ ُمسح َتدح َئٍذ ُمسح

َراَء ُدوَن الحَمَناَزَل  َِبرََها يف الصَّحح َتدح َلَة َواسح َباَل الحَقبـح َتقح َي ُمنحَصَرٌف َإىَل اسح ,  َذَلَك َعَلى َأنَّ النـَّهح
َي َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وَ  َع أَبُو أَيُّوَب النـَّهح ملَح يـَعحَلمح َما َعَلَمُه ابحُن ُعَمَر ,  َومسََ

َبَل الحَكعحَبَة فـََتَحرََّف َعنح َجَهَتَها , َوَهَكَذا ُيََ  تَـقح ُب  َفَخاَف الحَمأحَُثَ يف َأنح َُيحَلَس َلَقَضاَء َحاَجَتَه ُمسح
َهُ  ًئا , َأنح يـَعحَمَل َبَه , َإَذا ملَح يـَعحَرفح َغريح َع َشيـح  . َعَلى ُكلَ  َمنح مسََ

ٍ وعن  , قَاَل: ُكنحُت َعنحَد َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ قَاَل: أَيُُّكمح رََأى الحَكوحَكَب الََّذي انـحَقضَّ  ُحَصنيح
رَتحقَـ  يحُت  الحَبارََحَة؟ قـُلحُت َأاَن: َأَما َإِن َ ملَح َأُكنح يف َصََلٍة َوَلَكينَ  ُلَدغحُت قَاَل: َفَما فـََعلحَت؟ قـُلحُت: اسح

َثُكُم الشَّعحيبُّ؟  قَاَل: َفَما ْحََ  ثـََناُه الشَّعحيبُّ قَاَل: َوَما َحدَّ َلَك َعَلى َذَلَك؟ قـُلحُت: َحَديٌث َحدَّ
ٍ َأوح ْحَُ  َيَة َإالَّ َمنح َعنيح َلَميَ  أَنَُّه قَاَل: »اَل رُقـح َسح ٍة«  قـُلحُت: ان الشَّعحيبُّ , َعنح بـَُريحَدَة بحَن ُحَصيحٍب األح

عَ قَاَل َسَعيٌد: َقدح أَ  َسَن َمَن انـحتَـَهى َإىَل َما مسََ  . 1حح
َباَل الحقَ  َتقح َلَة َأَو  َوَقدح َكاَن َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر َعَلَم هَنحَي َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن اسح بـح

َاَجَة َفَحَمَل َذَلَك َعَلى أَنَُّه  َِبرََها َلَقَضاَء اْلح َتدح َقَصَد َبَه يف الحَفَضاَء ُدوَن الحَمَناَزَل َعنحَدَما رََأى  اسح
 َمنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم " 

َلَة , ُثَّ َجَلَس يـَُبولُ  َبَل الحَقبـح تَـقح َصحَفَر , قَاَل: رَأَيحُت ابحَن ُعَمَر َأاَنَخ  رَاَحَلَتُه ُمسح   َعنح َمرحَواَن األح
َها ,  َا هنََُي َعنح َذَلَك يف َإلَيـح فـَُقلحُت: َأَِب َعبحَد الرَّْححََن أَلَيحَس َقدح هنََُي َعنح َهَذا؟ قَاَل: »بـََلى , َإمنَّ

رُتَُك َفََل أبَحسَ  ٌء َيسح َلَة َشيح َ الحَقبـح َنَك َوَبنيح  «2الحَفَضاَء , فََإَذا َكاَن بـَيـح
َدى َلَرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوُهَو َبَودَّاَن  َعَن الصَّعحَب بحَن َجثَّاَمَة اللَّيحَثيَ  ( و 3) , أَنَُّه َأهح

َشيًّا , فـََردَُّه َعَليحَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: فـََلمَّا  َبـحَواَء َْحَارًا َوحح رََأى َرُسوُل  َأوح َِبألح
َهي قَاَل: »َإانَّ ملَح نـَُردَُّه َعَليحَك َإالَّ َأاَن ُحُرمٌ اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ   «3َسلََّم َما َبَوجح
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َمكََّة  َعنح َأيب قـََتاَدَة , أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحىتَّ َإَذا َكاَن بَبَـعحَض َطرَيقَ و 
تَـَوى َعَلى فـََرَسَه قَاَل:  خَتَلََّف َمَع َأصحَحاٍب َلُه حُمحرَ  َشيًّا فَاسح َمنَي َوُهَو َغريحُ حُمحرٍَم , فـََرَأى َْحَارًا َوحح

ا , فََأَخَذُه ُثَّ َشدَّ َعَلى اْلحَ  ا , َفَسَأهَلُمح ُرحمحَُه فَأَبـَوح طَُه فَأَبـَوح َماَر  َفَسَأَل َأصحَحابَُه َأنح يـََناَوُلوُه َسوح
عحُض َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَأيَب بـَعحُضُهمح , فـََلمَّا  فـََقتَـَلُه , فََأَكَل َمنحُه بَـ 

َا َهَي طُعحَمٌة َأطحَعَمكُ  ُموَها َأدحرَُكوا َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َسأَُلوُه َعنح َذَلَك , فـََقاَل: »َإمنَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ  َوَُّل فـََعَلَم َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى  « وَ 1اّلِلَّ َخُر , َأَما األح َ اآلح ََديَثنيح لَيحَس خُيَاَلُف َأَحُد َهَذيحَن اْلح

رََم َذبحُح َْحَاٍر  َدَي َإلَيحَه , َولَيحَس لَلحُمحح َلَه , َوُأهح َماَر َصيَد َمنح َأجح َشيٍ  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َأنَّ اْلَح َوحح
ََديُث الثَّاِن , فََإنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَمَر َأصحَحاَب َأيب قـََتادَ َحيٍ  فََلَذلَ  َة  َك َردَُّه َوَأمَّا اْلح

ُه هَلُمح َواَل أبََمحرََهمح َفَحلَّ هَلُمح أح  ُلُه َوَقدح ُرَوَي  كَ َأنح أيَحُكُلوا ممَّا َصاَدُه َوُهَو رََفيُقُهمح َلَعلحَمَه أَنَُّه ملَح َيَصدح
يف  َعنح َجاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َنصٌّ يف َهَذا: »ْلَحُم الصَّيحَد َلُكمح 

َراَم َحََلٌل , َما ملَح َتَصيُدوُه َأوح ُيَصاَد َلُكمح   «  2اإلحَحح
: َوَإَذا تَ  ُل الشَّاَفَعيَ  َناًدا ُأواَلَها َفَمثَاُل َذَلَك:َوَأمَّا قـَوح ََحاَديُث فََأَصحَُّها َإسح  َكافََأَت األح

أح  َعنح ُعَباَدَة بحَن الصَّاَمَت , َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »اَل َصََلَة َلَمنح ملَح يـَقحرَ 
 «3َفيَها َبَفاحَتََة الحَكَتابَ 

: قَاَل: َصلَّى َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َورَُجٌل َخلحَفُه , َفَجَعَل َعنح َجاَبَر بحَن عَ  بحَد اّلِلََّ
َهاُه َعَن الحَقَراَءَة يف الصَََّلَة قَاَل: فـََقاَل:   رَُجٌل َمنح َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَنـح

َهاِن َعَن الحَقَرا َءَة َخلحَف َنيبَ  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَتَـَنازََعا َحىتَّ ذَُكَر َذَلَك لَلنَّيبَ  َصلَّى  أَتـَنـح
َماَم َلُه َقَراَءةٌ  « فََإنَّ َحَديَث  4هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: »َمنح َصلَّى َخلحَف َإَماٍم , فََإنَّ َقَراَءَة اإلحَ

َناَدَه َعنح ُموَسى بحَن َأيب َعاَئَشَة أَبُو  ُعَباَدَة هُ  َو الصََّحيُح , َوَأمَّا َحَديُث َجاَبٍر فـَتَـَفرََّد َبَوصحَل َإسح
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ُفوُظ َأنَّ َأَِب   َسُن َضَعيٌف َجدًّا , َوالحَمحح َسَن بحَن ُعَمارََة َكَذَلَك , َواْلَح َحَنيَفَة , َوَقيَل َعَن اْلَح
جَّاَج ,  َحَنيَفَة تـََفرََّد َبَوصح  َياُن الثّـَوحَريُّ , وُشعحَبُة بحُن اْلَح ُهمح: ُسفح ُفَّاُظ , َمنـح َلَه , َوَخالََفُه الثَ َقاُت اْلح

ُم بحُن ُسَليحٍم , وَشرَيُك بحُن َعبحدَ  َوَص َسَلَّ َحح   وزَاَئَدُة بحُن ُقَداَمَة , َوأَبُو َعَوانََة الحَوضَّاُح , َوأَبُو األح
َياُن  َرَّاَح اّلِلََّ , َوُسفح َحاَق الحَفَزاَريُّ , َووََكيُع بحُن اجلح ََميَد , َوأَبُو َإسح َنَة , وَجرَيُر بحُن َعبحَد اْلح بحُن ُعيَـيـح

اٍد , َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوسَ  ُه , َعنح ُموَسى بحَن َأيب َعاَئَشَة , َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َشدَّ لََّم  فـََرَووح
ََديَث ُحجٌَّة , أَلَنَُّه ُمرحَسلٌ , ملَح َيذح  ُبُت َِبْلح هُلُمح , َفََل تـَثـح ُل قـَوح  .ُكُروا َفيَه َجاَبًرا , َوالحَقوح

ََديَث«  - َعنح َأيب َجعحَفٍر , َوُهَو حُمَمَُّد بحُن َعَليٍ      .1قَاَل: »َمنح َفقحَه الرَُّجَل َبَصُرُه َِبْلح
تَـَبٌه ََيحَتَمُل فََإنح َوَرَد َأمحٌر مُ وقال الشافعي:  َتَهاَد  شح َتَهاُدُه اجح تَـَهَد َفَخاَلَف اجح َ خُمحَتَلَفنَي فَاجح َمنيح ُحكح

ُُه ِبَََلَفَه َوَهَذا قََليٌل إَذا َنَظَر َفيهَ  ٍء َوَغريح ََه َوَسَعُه َأنح يـَُقوَل َبَشيح  .2َغريح
 
 
 ؟ عند التعارض  يقضي ِبلعام على اخلاص، واملطلق على املقيد هل

 حاالت ذلك:
 إذا كان اخلرب خمتلًفا فإنه ال يبىن املطلق على املقيد وال العام على اخلاص: -أ 

 قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تظاهر فأخذ يف الصوم فجامع ِبلليل، يستقبل؟
 .3قال أْحد: يستقبل. قال إسحاق: كما قال

إذا كان اخلرب واحًدا، والسبب خمتلًفا، لكن قُيد يف موضعني بقيدين خمتلفني، وأطلق يف   -ب
الثالث، وهلذا املطلق مثَلن ُمقيدان خمتلفان، فإمنا َيمل املطلق على إطَلقه، وال شيء على  

 . واحد منهما
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يل يف ذلك: قال  مثاله: الصوم يف التمتع وقضاء رمضان متفرقًا ويف الكفارة قيل ِبلتتابع للدل
 .1اإلمام أْحد يف رواية صاحل: إن مل يكن فصيام ثَلثة أايم متتابعة يف قراءة ابن مسعود

 إذا كان اجلنس واحًدا والسبب خمتلًفا ففيه روايتني:  -ج
 يبين املطلق على املقيد من طريق اللغة: - 1

رقبه مؤمنة مثل كفارة  قال أبو طالب: قال أْحد: أصب إىل أن يعتق يف الظهار مثله أي: 
 .2القتل
 
 ال يبين املطلق على املقيد، وَُيمل املطلق على إطَلقه: - 2

 قال أبو اْلارث: قال أْحد: التيمم ضربة للوجه والكفني.
فقيل له: أليس التيمم بداًل من الوضوء، والوضوء إىل املرفقني، فقال: إمنا قال اّلِلَّ تعاىل:  

،  4ومل يقل: إىل املرفقني، وقال يف الوضوء: }َإىَل الحَمَراَفَق{ 3َبُوُجوَهُكمح َوأَيحَديُكمح{}فَامحَسُحوا 
 .6فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف  5وقال: }َوالسَّاَرُق َوالسَّارَقَُة فَاقحطَُعوا أَيحَديـَُهَما{
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 ترجيحات األلفاظ عند التعارض:
 اإلسناد:أواًل: ما يرجع إىل 

 أن يكون أحد اخلربين أكثر رواة فيجب تقدميه - 1
قال أْحد يف رواية األثرم فيما روي عن علي رضي اّلِلَّ عنه يف امرأة املفقود: هي امرأته حىت  

 فقال: أبو عوانة تفرد هبذا، مل يتابع عليه.    .يُعلم أحي أم ميت
اْلارث يف فسخ اْلج لنا خاصة ، وقال يف رواية امليموِن، وقد ذكر له حديث بَلل بن 

يروون   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال: لو عرف بَلل أن أحد عشر رجًَل من أصحاب النيب 
 ؟1ما يروون من الفسخ، أين يقع بَلل بن اْلارث 

 أن يكون أحد الراويني أتقن وأعلم فتكون روايته أوىل - 2
النوفلي قال: مسعت أْحد بن حنبل يقول:  قال عبد اّلِلَّ بن أْحد: حدثين صاحل بن علي 

 املثبتون يف اْلديث أربعة: شعبة وسفيان وزائدة وزهري.
 .2وقال يف رواية إمساعيل بن سعيد: املشهور ِبلرواية أوىل

 أن يكون أحدمها مسنًدا واآلخر مرسًَل، فاملسند أوىل - 3
النيب يف إسناده شيء أيخذ به،   قال أبو بكر األثرم: رأيت أِب عبد اّلِلَّ إذا كان اْلديث عن

إذا مل ُيد خَلفه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، ومثل حديث إبراهيم اهلجري،  
ورمبا أخذ ِبْلديث املرسل، إذا مل ُيئ خَلفه؛ وذلك ألن من الناس من قال: إن املرسل ال  

 . 3َيتج به
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 اثنًيا: الرتجيح الذي يرجع إىل املت: 
 أحدمها إثباًَت واآلخر نفًيا، فيكون اإلثبات أوىلأن يكون  - 1

دخل الكعبة ومل    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -قال أْحد يف رواية امليموِن: الذي يقول: إن النيب  
صلَّى. وابن عمر   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم- يصل ، وهذا يقول: صلَّى فهذا يشهد أن النيب 

، وغريه يقول: قنت ، فهَذه شهادة عليه أنه   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-يقول: مل يقنت النيب 
 قنت. 

أن خيضب، وغريه يقول: قد    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وحديث أنس: مل أيَن لرسول اّلِلَّ 
  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-خضب، فهَذه شهادة على اخلضاب، والذي يشهد على النيب 

 . 1ليس مبنزلة من مل يشهد
 
 متأخًراأن يكون أحدمها  - 2

: قال أيب: تستعمل األخبار حىت أتيت داللة، أبن اخلرب قبل اخلرب، فيكون األخري  قال عبد اّلِلَّ
 . 2أوىل أن يؤخذ به

 احتياطًا  أن يكون أحدمها حاظًرا واآلخر مبيًحا، فاْلاظر أوىل - 3
صلى اّلِلَّ عليه  - قال أْحد يف رواية إمساعيل بن سعيد يف األمر املختلف فيه عن رسول اّلِلَّ 

، ومل يعلم انسخه من منسوخه: نصري يف ذلك إىل قول علي: َنخذ ِبلذي هو أهنأ  -وسلم
 .3وأهدى وأبقى
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 اثلثًا: الرتجيح الذي يرجع إىل غري اإلسناد واملت 
 اهر القرآن، أو موافًقا لسنة أخرىظأن يكون أحدمها موافًقا ل - 1

ُسئل عن اْلديث إذا كان صحيح اإلسناد، ومعه ظاهر نقل حممد بن األشرس: أن أْحد 
 القرآن، ُث جاء حديثان صحيحان خَلفه، أميا أحب إليك؟

 .1فقال: اْلديثان أحب إيلَّ إذا صحا
 لفاء األربعةأن يكون أحدمها عمل به اخل - 2

: قال أيب: روى أن النيب  ا َمسَّتح قال: "تـََوضُئوا ممَّ  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال عبد اّلِلَّ
النَّاُر" وروي أنه هنس عظًما وصلى ومل يتوضأ ، فنظر إىل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي مل  

 يتوضئوا مما مست النار. 
 .2فقد تكافأت الرواية فيه

صلى اّلِلَّ  -نقل أبو اْلارث عنه يف اْلديثني املختلفني، ومها مجيًعا ِبسناد صحيح عن النيب  
 عمل به األئمة األربعة، فيعمل به.: ينظر إىل ما - عليه وسلم

ونقل الفضل بن زايد يف اْلديثني ِبسناد صحيح: ينظر إىل ما عمل أو ما قال اخللفاء بعده.  
 .3يعين: أِب بكر وعمر 

 
  أن يكون موافقا لقول أو عمل بعض الصحابة -3

 .  4َأصحَحابُُه  قَاَل أَبُو َداُوَد : َإَذا تـََنازََع اخلحَرَبَاَن َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـُنحَظُر مبَا َأَخَذ َبهَ 
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 عمل َأهل املدينةيوافق أحد اخلربين  -4
عملوا به فهو أصح ما قال اإلمام أْحد يف رواية ابن القاسم: إذا روى أهل املدينة خربًا ُث 

 .1يكون 
، قَاَل  عحُت الشَّاَفَعيَّ َت يُوُنُس بحُن َعبحَد اأَلعحَلى، قَاَل: مسََ يـَُقوُل: َما ُأرَيُد َإال ُنصحَحَك، َما َوَجدح

، أَنَُّه  ُخُل قـَلحَبَك َشكٌّ َل الحَمَديَنَة، َفَل َيدح َمي َأهح َقُّ َعَليحَه ُمتَـَقدَ   .2اْلح
 

 اللغة والشرع تعارض مدلول 
وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع يف ألفاظ صاحب الشرع ْحل على قال ابن دقيق: 
 .3اْلقيقة الشرعية
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 علتني القول يف تعارض 
َ لَلحَعلحَم , أَلَنَّ الحَعلحَم اَل  قال اخلطيب البغدادي :   َ ُموَجَبنيح َ َدلَيَلنيح اعحَلمح َأنَّ الرتَّحَجيَح اَل يـََقُع َبنيح

َ َدلَيٍل ُموَجٍب لَلحَعلحَم   َأوح  يـَتَـَزاَيُد , َوَإنح َكاَن بـَعحُضُه َأقـحَوى َمنح بـَعحٍض وََكَذَلَك اَل يـََقُع الرتَّحَجيُح َبنيح
ُهَما الظَّنَّ َلَما ذََكرحاَنُه   َعلٍَّة ُموَجَبٍة َلهُ  َ َدلَيٍل َأوح َعلٍَّة يُوَجُب ُكلُّ َواَحٍد َمنـح , َوأَلَنَّ  , َوَبنيح

َبَة الحُموَجَب لَلحَعلحَم , َوَلوح رََجَح مبَا رََجَح َلَكاَن الحُموَجُب لَلحَعلحمَ  ُلُغ رُتـح   الحُمقحَتَضي لَلظَّنَ  اَل يـَبـح
ًما َعَليحَه , َفََل  َتيَج َفيَهَما َإىَل الرتَّحَجيَح ,  ُمَقدَ   َمعحىَن لَلرتَّحَجيَح , َفَمىَت تـََعاَرَضتح َعلََّتاَن , َواحح

تَـَزَعًة َمنح  َدامُهَا ُمنـح ٍه َمَن الرتَّحَجيَح: َفَمنح َذَلَك: َأنح َتُكوَن َإحح َرى َبَوجح ُخح َدامُهَا َعَلى األح  رُجَ َحتح َإحح
ىَل أَلَنَّ  َأصحٍل َمقحُطوٍع َبَه , َواألحُ  تَـَزَعُة َمَن الحَمقحُطوَع َبَه َأوح َرى َمنح َأصحٍل َغريحَ َمقحُطوٍع َبَه , فَالحُمنـح خح

َاَع َعَليحَه َقدح ُعَرَف َدلَيُلُه َعَلى التـَّفحصَ  َدامُهَا َمَع اإلحَمجح َها: َأنح َيُكوَن َأصحُل َإحح َلَها َأقـحَوى َوَمنـح يَل  َأصح
َأمجحَُعوا َعَليحَه َوملَح يـُعحَرفح َدلَيُلُه َعَلى التـَّفحَصيَل , أَلَنَّ َما ُعَرَف َدلَيُلُه مُيحَكُن  فـََيُكوُن َأقـحَوى ممَّا  

َدامُهَا َقدح ُعَرَف بَُنطحٍق ,   َها: َأنح َيُكوَن َأصحُل َإحح ََه َوَمنـح النََّظُر يف َمعحَناُه , َوتـَرحَجيُحُه َعَلى َغريح
َرى ُخح تَـزَُع َمنحُه َيُكوُن  َقدح ُعرَ  َوَأصحُل األح ىَل , َوالحُمنـح َباٍط , َفَما ُعَرَف َِبلنُّطحَق َأوح َتنـح ُهوٍم َأَو اسح َف مبَفح

ىَل َمنح َقَياَسَه َعَلى َدامُهَا َمنح َجنحَس الحَفرحَع , َفَقَياُسُه َعَليحَه َأوح َها: َأنح َيُكوَن َأصحُل َإحح َما   َأقـحَوى َوَمنـح
َرى َمرحُدوَدًة َإىَل ُأُصوٍل ,  لَيحَس َمنح َجنحَسَه َومَ  ُخح َدامُهَا َمرحُدوَدًة َإىَل َأصحٍل , َواألح َها: َأنح َتُكوَن َإحح نـح

َدامُهَا َمنحُصوصً  َها: َأنح َتُكوَن َإحح ىَل , أَلَنَّ َما َكثـَُرتح ُأُصولُُه َأقـحَوى َوَمنـح ا فَالحَمرحُدوَدُة َإىَل ُأُصوٍل َأوح
َرى غَ  ُخح َها , َواألح ىَل , أَلَنَّ النَّصَّ َأقـحَوى  َعَليـح َها َأوح َها , فَالحَعلَُّة الحَمنحُصوُص َعَليـح ريحُ َمنحُصوٍص َعَليـح

َرى لَيحَستح َكَذَلَك   ُخح َتَياطًا يف فـَرحٍض , َواألح َدامُهَا تـَقحَتَضي احح َها: َأنح َتُكوَن َإحح َباَط َوَمنـح َتنـح َمَن ااَلسح
َتَياطَ  ُل  , فَالَّيَت تـَقحَتَضي ااَلحح َدامُهَا قـَوح َها: َأنح َيُكوَن َمَع َإحح َلُم يف الحُموَجَب َوَمنـح َا َأسح ىَل , أَلَهنَّ  َأوح

َهَب بـَعحَض الحُعَلَماَء , فََإَذا انحَضمَّ َإىَل   َل الصََّحايبَ  ُحجٌَّة , يف َمذح ىَل , أَلَنَّ قـَوح َصَحايبٍ  َفَهَي َأوح
 .1الحَقَياَس قـَوَّاهُ 
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تـُعحَمََل َمًعا , َوملَح يـَُعطَ لح َواَحٌد  قَاَل  تَـعحَمََل َمًعا , اسح َتَمَل َحَديثَاَن َأنح ُيسح : »وَُكلََّما احح الشَّاَفَعيُّ
َخَر«  ُهَما اآلح  . 1َمنـح

َنا َإَذا َجاَءاَن َخرَبَاَن مُيحَكُن وقال ابن املنذر:  يًعا َأنح نـَُقوَل هَبََما  َوالََّذي ُيََُب َعَليـح َتعحَماهُلَُما مجََ اسح
تَـعحَمَلُهَما  .2َوَنسح
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 االجتهاد والتقليد 

 معرفة أصول العلم وحقيقته

َه قَاَل: قَاَل  َعنح َكَثرَي بحَن َعبحَد قال ابن عبد الرب:  ٍف، َعنح أَبَيَه، َعنح َجدَ  َرو بحَن َعوح اّلِلََّ بحَن َعمح
ُتمح هَبََما: كَ  ُت َفيُكمح َأمحَريحَن َلنح َتَضلُّوا َما ََتَسَّكح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: " تـَرَكح َتاَب اّلِلََّ  َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم "   َوُسنََّة نََبيَ َه َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َسأَ   لحُت َريبَ  َأالَّ جَتحَتَمَع أُمَّيَت َعَلى َضََلَلٍة فََأعحطَانَيَها« َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ

َياَء: َكَتاٌب اَنَطٌق َوُسنٌَّة َماَضَيٌة َواَل َأدحَري "  . َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر قَاَل: " الحَعلحُم َثََلثَُة َأشح  

َ النَّاَس؛ َوَإنَّ  َويف َكَتاَب ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز َإىَل ُعرحَوةَ  أَُليَن َعَن الحَقَضاَء َبنيح : »َكتَـبحَت َإيَلَّ َتسح
ُ َعَليحَه َوَسلَّ  َم  رَأحَس الحَقَضاَء ات ََباُع َما يف َكَتاَب اّلِلََّ ُثَّ الحَقَضاُء َبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َم ُثَّ حبُكح

َتَشارَُة ذَ  َُدى ُثَّ اسح  َوي الحَعلحَم َوالرَّأحَي« أَئَمََّة اهلح
َكَمتحُه السُّنَُّة قَاَل: َوجُمحَتَهٌد   ٌم َأحح ٌم َجاَء َبَه َكَتاُب اّلِلََّ َوُحكح َماَن ُحكح ُم ُحكح ُكح قَاَل َماَلٌك، " اْلح

. رَأحيَُه َلَعلَُّه يـَُوفَُّق , َوقَاَل: َوُمَتَكلَ ٌف َفطَُعَن َعَليحَه "  

ٍب قَاَل: قَالَ  َماَن َما يف َكَتاَب  َعَن ابحَن َوهح َ النَّاَس ُحكح ُم الََّذي َُيحَكُم َبَه َبنيح ُكح  يل َماَلٌك، »اْلح
ُم الََّذي َُيحَتَهُد فَ  ُكح ََكُم الحَواَجُب َوَذَلَك الصََّواُب، َواْلح َكَمتحُه السُّنَُّة، َفَذَلَك اْلح يَه  اّلِلََّ َأوح َما َأحح

َراُه َأالَّ يـَُوفََّق«الحَعاملُ رَأحيَُه فـََلَعلَُّه يـُوَ   فَُّق، َواَثَلٌث ُمَتَكلَ ٌف َفَما َأحح
َرَة الحَمَساَئَل« ُ َبَه َمنح َيَشاُء، َولَيحَس َبَكثـح َدي اّلِلَّ َمُة نُوٌر يـَهح كح  َوقَاَل َماَلٌك، »الحَعلحُم َواْلَح

عحُت َماَلًكا يـَُقولُ  َضٍع آَخَر َمنح َذَلَك الحَكَتاَب: مسََ َرَة الحَمَساَئَل َوقَاَل يف َموح ُه َبَكثـح : »لَيحَس الحَفقح
ُ َمنح َيَشاُء َمنح َخلحَقَه« تَيَه اّلِلَّ  َوَلَكنَّ الحَفقحَه يـُؤح
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َري؟ فـََقاَل: »َأمَّا َما  ُنوُن، أََيَسُع الحَعاملَ َأنح يـَُقوَل: اَل َأدحَري َفيَما َيدح قَاَل ابحَن َوضَّاٌح، َوُسَئَل ُسحح
اَن َمنح َهَذا الرَّأحَي فََإنَُّه َيَسُعُه َذَلَك؛ قَائٌَم َأوح ُسنٌَّة اَثبََتٌة َفََل َيَسُعُه َذَلَك َوَأمَّا َما كَ  َفيَه َكَتاُب اّلِلََّ 

َري أُُمَصيٌب ُهَو َأمح خُمحَطٌئ« . أَلَنَُّه اَل َيدح  

عحُت َماَلكً  ٍب يف َكَتاَب الحَعلحَم َمنح َجاَمَعَه قَاَل: مسََ َرَة  َوذََكَر ابحُن َوهح ا يـَُقوُل: »َإنَّ الحَعلحَم لَيحَس َبَكثـح
ُ يف الحُقُلوَب«   الرَ َوايََة َوَلَكنَُّه نُوٌر َُيحَعُلُه اّلِلَّ

ُ َبَه َمنح  َدي اّلِلَّ َمُة نُوٌر يـَهح كح َضٍع آَخَر َمنح َذَلَك الحَكَتاَب: قَاَل َماَلٌك، »الحَعلحُم َواْلَح َوقَاَل يف َموح
َرَة الحَمَساَئَل«َيَشاُء َولَيحَس َبكَ  .ثـح  

«و  َيُة اّلِلََّ َا الحَعلحُم َخشح ََديَث، َإمنَّ َرَة اْلح ُعوٍد، »لَيحَس الحَعلحُم َعنح َكثـح .قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َمسح  

ًئا َبَرأح و  َا ُهَو َكَتاُب اّلِلََّ َوُسنَُّة َرُسوَلَه َفَمنح قَاَل بـَعحَد َذَلَك َشيـح يََه َفَما َأدحَري  قَاَل ابحُن َعبَّاٍس: »َإمنَّ
ُه َأمح يف َسيَ َئاتََه؟«  َأيف َحَسَناتََه ُيََدح

ٍء َحََلٌل َواَل َحَراٌم َإالَّ َمنح َجَهَة الحعَ  ُ، »لَيحَس أَلََحٍد َأنح يـَُقوَل يف َشيح لحَم  قَاَل الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ
َهُة الحَعلحَم َما ُنصَّ يف الحَكَتاَب َأوح يف ال َاَع فََإنح ملَح يُوَجدح يف َذَلَك فَالحَقَياَس  َوجح سُّنََّة , َأوح يف اإلحَمجح

َهادَ  َتشح ُُصوَل َما َكاَن يف َمعحَناَها« قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َأمَّا َكَتاُب اّلِلََّ فـَيـُغحيَن َعَن ااَلسح   َعَلى َهَذَه األح
ُل اّلِلََّ تـََعاىَل  َفي َمنح َذَلَك قـَوح { وََكَذَلَك السُّنَُّة 1: }اتََّبُعوا َما أُنحَزَل َإلَيحُكمح َمنح رَبَ ُكمح َعَليحَه َوَيكح

لُُه تـََعاىَل: }َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسولَ  َفي َفيَها قـَوح لُُه: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه  2َيكح { َوقـَوح
َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َويـَتََّبعح َغريحَ َسَبيَل  { 3َوَما هَنَاُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا َاُع َفَمأحُخوٌذ َمنح قـَوح َوَأمَّا اإلحَمجح
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َمَننيَ  ُ َعَليحَه  1الحُمؤح ُل النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َتََلَف اَل َيَصحُّ َمَعُه َهَذا الظَّاَهُر " َوقـَوح يََة أَلَنَّ ااَلخح { اآلح
 َوَسلََّم: 

َاَع الصََّحابََة اَل َُيُوُز َخََلفـُُهمح؛ أَلَنَُّه اَل َُيُوُز  2 َعَلى َضََلَلةٍ »اَل جَتحَتَمُع أُمَّيَت  « َوَعنحَدي َأنَّ َإمجح
َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }وََكَذَلَك َجَعلحَناُكمح أُمًَّة َوَسطًا لََتُكونُوا   ُل التَّأحَويَل، َويف قـَوح يَعَهمح َجهح َعَلى مجََ

َتَمُعوا ُحجٌَّة َعَلى َمنح َخاَلَفُهمح َكَما َأنَّ  3ُشَهَداَء َعَلى النَّاسَ  { َدلَيٌل َعَلى َأنَّ مَجَاَعتَـُهمح َإَذا اجح
َاَع َمَن الحَكَتاَب َوالسُّنَّةَ  يَعَهمح، َوَداَلَئُل اإلحَمجح ُ َعَليحَه َوَسلََّم ُحجٌَّة َعَلى مجََ َكَثريٌَة    الرَُّسوَل َصلَّى اّلِلَّ

َفيقُ لَيحَس   َضًعا لَتَـَقصَ يَها َوَِبّلِلََّ التـَّوح  .4  َكَتابـَُنا َهَذا َموح
َاُع  وقال الشافعي: ُوىَل الحَكَتاُب َوالسُّنَُّة إَذا ثـَبَـَتتح السُّنَُّة ُثَّ الثَّانََيُة اإلحَمجح الحَعلحُم طَبَـَقاٌت َشىتَّ األح

صلى هللا عليه وسلم   -َوالثَّالََثُة َأنح يـَُقوَل بـَعحُض َأصحَحاَب النَّيبَ  َفيَما لَيحَس َفيَه َكَتاٌب َوالَ ُسنٌَّة 
َتََلُف َأصحَحاَب النَّيبَ   - ُهمح َوالرَّاَبَعُة اخح يف   -صلى هللا عليه وسلم   - َوالَ نـَعحَلُم َلُه خُمَاَلًفا َمنـح

َاَمَسُة الحَقَياُس َعَلى بـَعحَض الطَّبَـَقاَت َوالَ  ٍء َغريحَ الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َومُهَا َذَلَك , اخلح  ُيَصاُر إىَل َشيح
َا يـُؤحَخُذ الحَعلحُم َمنح َأعحَلى   .5َموحُجوَداَن َوَإمنَّ

َسنَ  بَـَهُه َوَما َكاَن يف  :َوقَاَل حُمَمَُّد بحُن اْلَح   الحَعلحُم َأرحبـََعُة َأوحُجٍه: َما َكاَن يف َكَتاَب اّلِلََّ النَّاَطَق َوَما َأشح
بَـَهَها َوَما َكاَن َفيَما َأمجحََع َعَليح  ُ َعَليحَه َوَسلََّم الحَمأحثُورََة َوَما َأشح َه الصََّحابَُة  ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َتَياُر َفيهَ  يَعَه، فََإَذا َوَقَع ااَلخح تَـَلُفوا َفيَه اَل خَيحُرُج َعنح مجََ بَـَهُه وََكَذَلَك َما اخح ٍل فـَُهَو  َوَما َأشح  َعَلى قـَوح

بَـَهُه وََكاَن َنَظريً  َلَمنَي َوَما َأشح َتَحَسَنُه َعامَُّة فـَُقَهاَء الحُمسح بَـَهُه َوَما اسح ا َلُه  َعلحٌم يـَُقاُس َعَليحَه َما َأشح
ُل حمَُ  َرحبـََعَة " قَاَل أَبُو ُعَمَر: " قـَوح َسَن: َوَما قَاَل: َواَل خَيحُرُج الحَعلحُم َعنح َهَذَه الحُوُجوَه األح مََّد بحَن اْلَح

َبهَ  َاَع الصََّحابََة يـَعحيَن َما َأشح لُُه: يف السُّنََّة َوَإمجح َبَه الحَكَتاَب، وََكَذَلَك قـَوح بَـَهَه يـَعحيَن َما َأشح َذَلَك   َأشح
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ُل الشَّاَفَعي َ  َكاَم وََكَذَلَك قـَوح َحح َتَلُف َفيَه يف األح ُ: َأوح َكاَن يف  ُكلَُّه فـَُهَو الحَقَياُس الحُمخح  َرَْحَُه اّلِلَّ
َسَن َوُمَراُدُه َمنح َذَلَك الحَقَياُس َعَليحَهَما وَ  َل حُمَمََّد بحَن اْلَح لَيحَس  َمعحىَن الحَكَتاَب َوالسُّنََّة ُهَو حَنحُو قـَوح

َرُد َلَذَلَك َِبًِب َكاَفًيا يف َكَتابَ  َل يف الحَقَياَس َوَسنـُفح َضُع الحَقوح ُ، َوَإنحَكاُر  َهَذا َموح َنا َهَذا َإنح َشاَء اّلِلَّ
َضَع بـََياَن َذَلَك "  ثـَُر َمنح َإنحَكارََهمح لَلحَقَياَس َولَيحَس َهَذا َموح َساَن َأكح َتحح  الحُعَلَماَء االسح

ٍء فـَُردُّوهُ و  َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح { 1َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسولَ  َعنح َعطَاَء بحَن َأيب َرَِبٍح يف قـَوح
ُ َعَليحَه َوسَ  { َإىَل َكَتاَب اّلِلََّ َوَإىَل }الرَُّسوَل{ : َإىَل ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ  . لَّمَ قَاَل: }َإىَل اّلِلََّ

ٍء فـَُردُّ و  َلَه تـََعاىَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف َشيح َراَن يف قـَوح وُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل{ قَاَل:  َعنح َميحُموَن بحَن َمهح
، َوَإىَل الرَُّسوَل قَاَل: َما َداَم َحيًّا فََإَذا قَُبَض فََإىَل ُسنََّتَه " : َإىَل َكَتاَب اّلِلََّ  ." َإىَل اّلِلََّ

َواِن: َهَذا الحُقرحآُن يـََتَدبّـَُرُه ا قَاَل ابحنُ و  ٍن: " َثََلٌث ُأَحبـُُّهنَّ يل َوإَلَخح لرَُّجُل َويـَتَـَفكَُّر َفيَه  َعوح
َها، َويََذُر النَّا َأُل َعنـح َس َإالَّ  فـَُيوَشُك َأنح يـََقَع َعَلى َعلحٍم ملَح َيُكنح يـَعحَلُمُه َوَهَذَه السُّنَُّة َيطحلُبـَُها َوَيسح

َقُّ الََّذي اَل َشكَّ َفيَه , فَ  َكاَن ابحُن َوضَّاٍح يـُعحَجُبُه َمنح َخريحٍ " قَاَل َأْححَُد بحُن َخاَلٍد: " َهَذا ُهَو اْلح
 اخلحَرَبُ َويـَُقوُل: َجيَ ٌد َجيَ ٌد " 

َثَم: »لَيحَس َمَن الحُعُلوَم ُكلَ َها َعلحٌم ُهَو َأوحَجُب َعَلى الحُعَلَماَء َوَعَلى الحُمتَـَعلَ َمنيَ    قَاَل ََيحََي بحَن َأكح
َلَمنَي َمنح َعلحمَ  َخَذ بََناَسَخَه َواَجٌب فـَرحًضا، َوالحَعلحُم   اَنَسَخ وََكافََّة الحُمسح الحُقرحآَن َوَمنحُسوَخَه؛ أَلَنَّ اآلح

تَـَهى َإلَيحَه فَالحَواَجُب َعَلى ُكلَ  َعاملٍَ َعلحُم َذلَ  َك، لََئَلَّ  َبَه اَلزٌَم َداَينًَة َوالحَمنحُسوُخ اَل يـَعحَمُل َبَه َواَل يـُنـح
َسَه َأوح َعَلى  ُ  يُوَجَب َعَلى نـَفح ُ َعزَّ َوَجلَّ َأوح َيَضُع َعنحُه فـَرحًضا َأوحَجَبُه اّلِلَّ َعَباَد اّلِلََّ َأمحًرا ملَح يُوَجبحُه اّلِلَّ

. َعزَّ َوَجلَّ«  

َلَه تـََعاىَل: }َأَطيُعوا اّلِلََّ َوَأَطيُعوا الرَُّسوَل{ قَاَل: »طَاَعُة اّلِلََّ َوَرُسوَلَه ات ََباُع  و  َعنح َعطَاٍء يف قـَوح
َمحَر َمنحُكمح{ قَاَل: »ُأوُلو الحَعلحَم َوالحَفقحَه«الحَكتَ   .اَب َوالسُّنََّة« }َوُأويل األح
 .َعنح جُمَاَهٍد قَاَل: »ُأوُلو الحَفقحَه«و 
 َعنح َجاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ قَاَل: »ُأوُلو اخلحَريحَ« و 
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: " ايَ قَاَل و  َوحزَاَعيُّ ُ   بََقيَُّة بحُن الحَولَيَد: قَاَل يل األح بََقيَُّة، الحَعلحُم َما َجاَء َعنح َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََليحَس َبَعلحٍم، اَي بََقيَّ  ُة، اَل  َعَليحَه َوَسلََّم َوَما ملَح ُيََئح َعنح َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإالَّ ِبَريحٍ، َواَل َأَحًدا َمنح أُمََّتَك، َوَإَذا  َتذحُكرح َأَحًدا َمنح َأصحَحاَب حُمَمٍَّد نََبيَ كَ   َصلَّى اّلِلَّ
َا يـَُقوُل: َأاَن َخريحٌ َمنحُه " ََه فَاعحَلمح أَنَُّه َإمنَّ عحَت َأَحًدا يـََقُع يف َغريح  .مسََ

َوحزَاَعيَّ يـَُقوُل: »الحَعلحُم َما جَ و  عحُت األح ُ َعَليحَه َوَسلََّم  قَاَل بََقيَُّة: مسََ اَء َعنح َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ
ُهمح فـََليحَس َبَعلحٍم«  . َوَما ملَح ُيَََئ َعنح َواَحٍد، َمنـح

َلَه َعزَّ َوَجلَّ }َويـََرى الََّذيَن ُأوُتوا الحَعلحَم الََّذي أُنحَزَل َإلَيحَك َمنح رَبَ َك ُهَو اْلحَ و  { 1قَّ َعنح قـََتاَدَة يف قـَوح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم«  . قَاَل: »َأصحَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ

ُ  و  تَـَلَف َفيَه َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ٍء، فـََقاَل: »اخح َعَن ابحَن الحُمَسيَ َب، أَنَُّه ُسَئَل َعنح َشيح
َقُّ.َعَليحَه َوَسلََّم َواَل رََأى يل َمَعُهمح« قَاَل ابحُن َوضَّاٍح:   َهَذا ُهَو اْلح

يًعا َبهَ  ٍل خُيَاَلُفُهمح مجََ  .قَاَل أَبُو ُعَمَر: َمعحَناُه أَنَُّه لَيحَس َلُه َأنح أيَحيتَ َبَقوح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم«ف  . َعنح جُمَاَهٍد قَاَل: »الحُعَلَماُء َأصحَحاُب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ
يَن«َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ قَاَل: و  رَيُّوَن فـََليحَس َمَن الدَ   »َما ملَح يـَعحرَفحُه الحَبدح
رََجتح لَلنَّاسَ و  ُتمح َخريحَ أُمٍَّة ُأخح لََّه تـََعاىَل: }ُكنـح { "  2َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ، َعَن ابحَن َعبَّاٍس يف قـَوح

ُ َعَليحَه   . َوَسلََّم " قَاَل: ُهُم الََّذيَن َهاَجُروا َمَع حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ
تَـثحَفُر بَثـَوحٍب ُثَّ  و  َرأُ الحُقرحآَن َوَتسح َتَحاَضَة، فـََقاَل: »ُتَصلَ ي َوَتُصوُم َوتـَقح ُسَئَل َعطَاٌء، َعنح الحُمسح

ُسَليحَماُن:  َتُطوُف« فـََقاَل َلُه ُسَليحَماُن بحُن ُموَسى: َأَيََلُّ َلَزوحَجَها َأنح ُيَصيبَـَها؟ قَاَل: »نـََعمح« ، قَاَل 
َا َإَذا َصلَّتح َوَصاَمتح َحلَّ َلَزوحَجَها َأنح ُيَصيبَـَها« عحَنا َأهنَّ  َأرَأحٌي َأمح َعلحٌم؟ قَاَل: »بـََلى مسََ

جَ  ُمعحَتَمًرا ُثَّ َبَدا َلُه أَ و  ُهَر اْلَح نح  َعَن ابحَن ُجَريحٍج قَاَل: َسأَلحُت َعطَاًء، َعنح َغرَيٍب َقَدَم يف َغريحَ َأشح
هُ  جَ  أََيُكوُن ُمَتَمتَ ًعا قَاَل اَل َيُكوُن ُمَتَمتَ ًعا َحىتَّ أيَحيتَ َمنح َميَقاتََه يف َأشح ُهَر اْلَح جَ ؟ ,  ََيُجَّ يف َأشح َر اْلَح

 قـُلحُت: َأرَأحٌي َأمح َعلحٌم؟ قَاَل: »َبلح َعلحٌم«
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رَ و  َعَة َِبلحُعمح َطَّاَب،  َعَن ابحَن َسريَيَن أَنَُّه ُسَئَل َعنح الحُمتـح َجَ  , فـََقاَل: »َكرََهَها ُعَمُر بحُن اخلح َة َإىَل اْلح
ُهَما , فََإنح َيُكنح َعلحًما فـَُهَما َأعحَلُم َمينَ  َوَإنح َيُكنح رَأحاًي فـَرَ  ُ َعنـح أحيـُُهَما  َوُعثحَماُن بحُن َعفَّاَن َرَضَي اّلِلَّ

 َأفحَضُل«
َل بحَن ُحنَـيحٍف: أَيُـَّها النَّاسُ قَاَل و  ُ َعَليحَه   َسهح ُموا رَأحَيُكمح؛ فـََلَقدح رَأَيـحتـَُنا َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ اُتََّ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأمحرَ  َتَطيُع َأنح نـَُردَّ َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َم َأيب َجنحَدٍل َوَلوح َنسح ُه َلَرَددحاَنُه  َوَسلََّم يـَوح
". 
َا ُهَو رَأحَيي لَيحَس  طَلحُق بحُن غَ  الَ قَ و  نَّاٍم: " أَبحطَأَ َحفحُص بحُن َغيَّاٍث يف َقَضيٍَّة فـَُقلحُت َلُه , فـََقاَل: َإمنَّ

َا َأَحزَّ يف ْلَحَمي َفَما َعَجَليَت "  .َفيَه َكَتاٌب َواَل ُسنٌَّة , َوَإمنَّ
تَ  َاَكَم ااَلجح َا َعَلى اْلح َلَمَة: »َإمنَّ َهاُد َفيَما َُيُوُز َفيَه الرَّأحُي َولَيحَس َأَحٌد يف رَأحٍي  قَاَل حُمَمَُّد بحُن َمسح
َتَهاُد« َا َحَقيَقُتُه ااَلجح َقُّ َوَإمنَّ  .َعَلى َحَقيَقَة أَنَُّه اْلح

َطُئ َوُأَصيُب فَانحُظُروا يف رَأحَيي َفُكلََّما َواَفَق الحكَ : َماَلَك بحَن أََنسٍ قَاَل و  َا َأاَن َبَشٌر، ُأخح َتاَب  »َإمنَّ
 . َوالسُّنََّة َفُخُذوا َبَه , وَُكلََّما ملَح يـَُواَفَق الحَكَتاَب َوالسُّنََّة , فَاتـحرُُكوُه«

َتَجرحتُُه َأاَن و  َا افـح عحَت َمينَ  َمنح َهَذا الرَّأحَي؛ فََإمنَّ ٍء ممَّا مسََ َورَبَيَعُة قَاَل ابحُن ُهرحُمَز، »اَل َتُحَسكح َعَلى َشيح
»  َفََل َتُحَسكح

ثُوَك َعنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َفُخذح بََه، َوَما قَاُلوا َفيَه  و  َعَن ابحَن َأجبحََر، قَاَل يل الشَّعحيبُّ، »َما َحدَّ
 َبَرأحَيَهمح فـَُبلح َعَليحَه«

َسرَي الحُقرحآَن َكيحَف َصاَر َفيو  رَيَيُّ: َسأَلحُت ُهَشيحًما َعنح تـَفح مح َياَن اْلَح َتََلٌف؟ قَاَل:  قَاَل أَبُو ُسفح َه اخح
تَـَلُفوا«  .»قَاُلوا َبَرأحَيَهمح فَاخح

ٍء، قَاَل: »لَيحَس َعنحَدي َفيَه َإالَّ  و  َوَل قَاَل: َكاَن ابحُن َسريَيَن، َإَذا ُسَئَل َعنح َشيح َحح َعنح َعاَصٍم األح
ُمُه« فـَيـَُقاُل َلُه: ُقلح َفيَه َعَلى َذَلَك  َبَرأحَيَك فـَيَـُقوُل: »َلوح َأعحَلُم َأنَّ رَأحَيي يـَثـحُبُت َلُقلحُت َفيَه  رَأحٌي َأُتََّ

َبَع النَّاَس يف ُدورََهمح« َتاُج َأنح أَتـح َُه فََأحح َم رَأحاًي َوَأَرى َغًدا َغريح  َوَلَكينَ  َأَخاُف َأنح َأَرى الحيَـوح
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ٍء، فـََقاَل َلُه: »ملَح َأمسحَعح يف َهَذا َعنح َساملََ بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر، َأنَّ رَُجًَل و  ، َسَأَل َعنح َشيح
رَبَُك َبَرأحَيي ُثَّ  ٍء« فـََقاَل َلُه الرَُّجُل: َإِن َ َأرحَضى َبَرأحَيَك , فـََقاَل لَُه َساملٌ: »َلَعلَ ي َأنح ُأخح َهُب   َبَشيح َتذح

َُه َفََل َأَجُدَك«  .فََأَرى بـَعحَدَك رَأحاًي َغريح
ُتمح  نح َعبح عَ و  ٌء قَاَل: »َإنح َشئـح ُلغحُه َفيَه َشيح ٍء، ملَح يـَبـح َد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن َإَذا ُسَئَل َعنح َشيح

رَبحُتُكمح َِبلظَّنَ «  .َأخح
ُ أَنَُّه َكاَن يـَُقولُ  تَـيح  : َوُرَوَي َعنح َماَلٍك َرَْحَُه اّلِلَّ  َقَننَي "َإنح َنُظنُّ َإالَّ ظَنًّا َوَما حَنحُن مبُسح

َتيَها أَنَُّه قَاَل يف نـََفَقَة الحَوَلَد الح و  َرَة َوُمفح ، قَاَضي الحَبصح َسَن الحَعنحرَبَيَ  َباَلَغ  َعنح ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن اْلَح
َرَك: »َإنَُّه اَل تـَلحَزُم الحَواَلَد« َقيَل َلُه: َأفـَيـُعحَطيَهُم الحَواَلُد َمنح زََكاَة َماَلَه؟ قَالَ  يل اَل  الحُمدح َا قـَوح : »َإمنَّ

َرُه أَ   يـَُغرَ َر َبزََكاتََه فـَيـُعحَطيَـَها َوَلَدُه الحَكَبرَي َوُهَو نح تـَلحَزُمُه نـََفَقتـُُهمح رَأحٌي َواَل َأدحَري َلَعلََّه َخطَأٌ َأَو َأكح
َضًعا اَل َشكَّ َفيَه« . ُيََُد َموح  

ُ َعَليحَه َوَسلََّم  َعنح ُعثحَماَن بحَن َعطَاٍء، َعنح أَبَيَه قَاَل: " و  ُسَئَل بـَعحُض َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َبَرأحَيي« َتَحي َمنح َريبَ  َأنح َأُقوَل يف أُمََّة حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ .فـََقاَل: »َإِن َ أَلَسح  

َعُل َكَذا َوَلَعلَُّه َوقَاَل َعطَاٌء: " َوَأضحَعُف الحَعلحَم أَيحًضا َعلحُم النََّظَر  َأنح يـَُقوَل الرَُّجُل: رَأَيحُت ُفََلاًن يـَفح
 َقدح فـََعَلُه َساَهًيا" 

يُن ُخُصوَمًة َأصحًَل  هلََمح: لَيحَس الدَ  َري: َإنَّ َلَقوح  َوَمنح َفصحٍل اَلبحَن الحُمَقفََّع يف الحَيَتيَمَة قَاَل: " َوَلَعمح
ُصوَمٍة َوَلوح َكاَن ُخُصوَمًة َلَكاَن َموحُكواًل َإىَل النَّاَس يـُثحَبُتونَُه آَبرَائََهمح  يـُثحَبُت َوَصَدُقوا َما َلَديٍن ِبُ 

ُُم اختََّذُ  َل الحَبدََع َإالَّ َأهنَّ َقُم َعَلى َأهح يَن  َوظَنَ َهمح وَُكلُّ َموحُكوٍل َإىَل النَّاَس رََهيَنُة َضَياٍع َوَما يـُنـح وا الدَ 
ُلغح َأنح  رَأحاًي َولَيحَس الرَّأحيُ   ثََقًة َواَل َحتحًما َوملَح ُُيَاَوَز الرَّأحُي َمنحزََلَة الشَّكَ  َوالظَّنَ  َإالَّ َقرَيًبا َوملَح يـَبـح

َقَنُه َوَعَلَمُه: َأَرى أَنَُّه كَ  تَـيـح ُتمح َساَمَعنَي َأَحًدا يـَُقوُل أَلَمحٍر َقَد اسح ًتا َوَلسح َذا وََكَذا  َيُكوَن يََقيًنا َواَل ثـَبـح
َفافًا َبَديَنَه ممََّن اختَََّذ رَأحيَُه َورَأحَي الر ََجاَل َديًنا َمفحُروًضا"فَ  َتخح  .ََل َأَحَد َأَشدُّ اسح
َلَه:قَ  ُ َأعحَلُم َأَشاَر ُمصحَعٌب الزَُّبريحَيُّ يف قـَوح  اَل أَبُو ُعَمَر: " َإىَل َهَذا الحَمعحىَن َواّلِلَّ

ُت َلَرأحَي َغريحَ  ُرُك َما َعَلمح ي ... َولَيحَس الرَّأحُي َكالحَعلحَم الحَيَقييَن فَأَتـح  
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َسَن. قَاَل أَبُو ُعَمرُ  َضًعا لَلر َأحَي اْلَح َضًعا لَلسُّنََّة , َوأَبـحَقَت السُّنَُّة َموح : "  َوقَاُلوا: أَبـحَقى الحَكَتاُب َموح
َقَسُم السُّنَّ  َ َأَحُدمُهَا تـَنحَقُلُه الحَكافَُّة َعَن الحَكافََّة َوَأمَّا ُأُصوُل الحَعلحَم فَالحَكَتاُب َوالسُّنَُّة، َوتـَنـح َمنيح ُة َقسح

َعحَذاَر َإَذا ملَح يُوَجدح ُهَناَلَك َخََلٌف َوَمنح َردَّ َإمجحَ  َُجَج الحَقاَطَعَة َلألح اَعُهمح فـََقدح َردَّ َنصًّا  فـََهَذا َمَن اْلح
َتَتابـَُتُه َعَليحَه وَ  ؛ خَلُُروَجَه َعمَّا َأمجحََع َعَليحَه َمنح ُنُصوَص اّلِلََّ ُيََُب اسح َإرَاَقُة َدَمَه َإنح ملَح يـَُتبح

َحاَد   َباُر اآلح يَعَهمح َوالضَّرحُب الثَّاِن َمَن السُّنََّة َأخح َلُموَن الحُعُدوُل َوُسُلوَكَه َغريحَ َسَبيَل مجََ الحُمسح
َثـحَباَت الحُعُدوَل َواخلحَرَبُ الصََّحيُح اإلحَ  َها يُوَجُب الحَعَمَل َعنحَد مَجَاَعَة الثَ َقاَت األح َناَد الحُمتََّصَل َمنـح سح

َل يُوَجُب الحَعَمَل أَيحضً  َوُة َوَلَذَلَك ُمرحَسُل السَّاملََ الثَ َقَة الحَعدح ُجَُّة َوالحُقدح ُمََّة الََّذيَن ُهُم اْلح َم  األح ُكح ا َواْلح
ُهمح َمنح يـَُقوُل: إَ  ُهمح َوَمنـح يًعا َعنح مَجَاَعٍة َمنـح َل يُوَجُب الحَعلحَم َوالحَعَمَل مجََ نَّ َخرَبَ الحَواَحَد الحَعدح
َضٌع َغريحُ َهَذا" . َولَلحَكََلَم يف َذَلَك َموح  

ُ َعنحُه، »تـََعلَُّموا الحَفَراَئَض َوالسُّنََّة َكَما تـَتَـَعلَُّموَن الحُقرحآَن« َطَّاَب َرَضي اّلِلَّ  . قَاَل ُعَمُر بحُن اخلح
ثـحُتُكمح َبَه«و  َثََر َحدَّ ُت يف األح َثـََر َفَما َوَجدح َتَفي األح َا َأقـح قَاَل ُشَريحٌح: »َإمنَّ  

ُر   ابحنُ قَاَل و  َثـََر َوُخُذوا َمَن الرَّأحَي َما يـَُفسَ  َمحُر الََّذي تـَعحَتَمُدوَن َعَليحَه َهَذا األح الحُمَباَرَك: »لََيُكَن األح
ََديَث« . َلُكُم اْلح  

اَثُر«َعنح ُسفح و  يُن اآلح َا الدَ   َياَن قَاَل: »َإمنَّ
ُت يف و  ََديُث َوالرَّأحُي فـََوَجدح ، »َنَظرحُت يف الحَعلحَم فََإَذا ُهَو اْلح ُر بحُن السََّريَ  السََّقَطيَ  قَاَل َبشح

َر رُبُوبَيََّة الرَّ  َت َوَذكح َر الحَموح َر النََّبيَ نَي َوالحُمرحَسَلنَي َوَذكح ََديَث َذكح َر  اْلح بَ  َوَجََلَلَه َوَعَظَمَتَه، َوَذكح
َرحَحاَم , َومَجَاَع اخلحَريحَ َوَنَظرحُت يف ا ثَ  َعَلى َصَلَة األح ََراَم َواْلَح ََلَل َواْلح َنََّة َوالنَّاَر , َواْلَح لرَّأحَي فََإَذا  اجلح

َقَ  َوالح  َتقحَصاُء اْلح ََديَعُة َوالتََّشاحُّ َواسح ُر َواخلح ََيَل َوالحبَـعحَث  َفيَه الحَمكح َتعحَماُل اْلح يَن َواسح ُمَماَكَسُة يف الدَ 
ََراَم« َرحَحاَم َوالتََّجرَُّؤ َعَلى اْلح . َعَلى َقطحَع األح  
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ََديُث؟« قـُلحُت: نـََعمح، قَاَل: »َأَما   وأَبُ قَاَل و  َريُّ: »اَي ُهَذيلُّ، يـُعحَجُبَك اْلح َُذيلَّ: قَاَل الزُّهح ٍر اهلح َبكح
َرُهُه ُمَؤنّـَُثوُهمح«َإنَُّه يُـ  . عحَجُب ذُُكوَر الر ََجاَل َوَيكح  

َتَياِن َ قَاَل: قـُلحُت َلُعثحَماَن الحَبيتَ َ ، ُدلَّيَن َعَلى َِبٍب َمنح أَبـحَواَب الحَفقحَه قَاَل: و  َعنح أَيُّوَب السَ خح
َتََلَف«  »امسحََع ااَلخح

َيانُ  قَالَ و  َا : الثّـَوحَريُّ  ُسفح َسُنُه ُكلُّ َأَحٍد«»َإمنَّ َديُد فـَُيحح َصُة َمنح ثََقٍة، فََأمَّا التَّشح . الحَعلحُم َعنحَداَن الرُّخح  

َسُنُه ُكلُّ أَ و  َديُد فـَُيحح َصَة َمنح ثََقٍة فََأمَّا التَّشح َمَع َِبلرُّخح َا الحَعلحُم َأنح َتسح  . َحدٍ َعنح َمعحَمٍر قَاَل: " َإمنَّ
ُُصوَل  قَالَ وَن بحَن َإبـحَراَهيَم، أَنَُّه  َأيب الحَفيحَض َذي النُّ  َعنح و  يَن َمعحرََفُة األح : »َمنح َأعحََلَم الحَبَصَر َِبلدَ 

َتَياطًا لََتأحَمَن« َثَق َمَن الحُفُروَع احح َوح ُذ َِبألح َخح َطََأ َواألح َلَم َمَن الحَبدََع َواخلح .لََتسح  

َث َوالنََّظَر اإلحَضحَراَب َعَن  َعنح َأيب الحَقاَسَم ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر و  بحَن َأْححََد قَاَل: »َإنَّ َمَن َحقَ  الحَبحح
ملَح تـَعحَرفح   الحَكََلَم يف فـُُروٍع ملَح حُتحَكمح ُأُصوهَلَا َوالحَتَماُس ََثََرٍة ملَح تـَغحَرسح َشَجَرَها َوطََلُب نََتيَجةٍ 

َماَُتَا« .ُمَقدَ   

عح  : " مسََ َصحَمَعيُّ َلحُسُن َوقَاَل األح ُُصوُل يف الحُقُلوَب َنطََقَت األح ُت َأعحَرابَيًّا يـَُقوُل: َإَذا ثـَبَـَتَت األح
َتَقيُم  َِبلحُفُروَع  َهاَت َأنح َيظحَهَر الحُودُّ الحُمسح ُ يـَعحَلُم َأنَّ قـَلحيب َلَك َشاَكٌر َوَلَساِن َلَك َذاَكٌر َوَهيـح َواّلِلَّ

 َمَن الحَقلحَب السََّقيمَ 1. 

 .2: ال ينبغي للفقيه أن َيمل الناس على مذهبه وال يشدد عليهم عن أْحد نقل املروذيو 
َرَويٌّ، َوَعلحٌم  : ابن عبد الرب وقال  َرحيبُّ: »الحُعُلوُم َثََلثٌَة َعلحٌم ُدنـحَياَويٌّ َوُأخح َحاَق اْلح قَاَل: أَبُو َإسح

نـحَيا َواَل  َخَرَة َعلحُم الحُقرحآَن َوالسَُّنَن  ُدنـحَياَويٌّ، َوَعلحٌم اَل لَلدُّ نـحَيا َواآلح َخَرَة، فَالحَعلحُم الََّذي لَلدُّ َلْلح
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نـحَيا َواَل  نـحَيا َعلحُم الطَ بَ  َوالتـَّنحَجيَم، َوالحَعلحُم الََّذي اَل لَلدُّ ُه َفيَهَما، َوالحَعلحُم الََّذي لَلدُّ َخَرَة  َوالحَفقح  َلْلح
.َبَه« َعلحُم الشَّعحَر َوالشُّغحلَ   

ٍم يـَنحُظُروَن يف النُُّجوَم: »ُأولََئَك اَل َخََلَق هَلُمح«َوَرَوى طَاُوٌس  . َعَن ابحَن َعبَّاٍس يف قـَوح  

َل الحَقَدَر، َواَل تـَُقوُلوا و  َراَن، قَاَل: " َثََلٌث ارحُفُضوُهنَّ: اَل تـَُنازَُعوا َأهح َعنح َميحُموَن بحَن َمهح
ًا، َواَل تـَنحُظُروا يف النُُّجوَم "أَلَصحَحاَب نََبيَ ُكمح َصلَّ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإالَّ َخريح . ى اّلِلَّ  

ينَ  ََلَم َأنَّ الدَ  ُل اإلحَسح يَن، َواتّـََفَق َأهح َعحَلى ُهَو َعلحُم الدَ  َدحاَيَن َأنَّ الحَعلحَم األح ُل األح َتُكوُن   َواتّـََفَق َأهح
ََلَم، َوَذَلَك َمعحرََفُة التـَّوحَحيَد  أَ َمعحرَفـَُتُه َعَلى َثََلثََة َأقحَساٍم:   ميَاَن َواإلحَسح وَّهُلَا َمعحرََفُة َخاصََّة اإلحَ

ُ َعَليحَه َوَسلََّم، فـَُهَو الحُمَؤدَ ي َعَن اّلِلََّ  ََلَص َواَل يُوَصُل َعلحُم َذَلَك َإالَّ َِبلنَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ   َواإلحَخح
ُ َلُمَراَدَه َومبَا َعَتَه يف  َوالحُمَبنيَ  َمحَر َِباَلعحَتَباَر يف َخلحَق اّلِلََّ َِبلدَّاَلَئَل َمنح آاَثَر َصنـح يف الحُقرحآَن َمَن األح

َراَر َوالتَّصحَديَق َبُكلَ  َما يف الحُقرحآَن َومبَََل  قـح َه  َئَكَة اّلِلََّ وَُكتُبَ بَرَيََّتَه َعَلى تـَوحَحيَدَه َوَأزَلَيََّتَه ُسبحَحانَُه، َواإلحَ
يَن َوَشَرائََعَه،  ُم الثَّاِن َمعحرََفُة خَمحَرَج َخرَبَ الدَ  ُ َعَليحَه  َوُرُسَلَه، َوالحَقسح َوَذَلَك َمعحرََفُة النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ

يَن َعَلى َلَسانََه َوَيَدَه، َوَمعحرََفُة َأصحَحاَب الََّذيَن َأدَّوحا َذلَ  ُ الدَ  َك َعنحُه، َوَسلََّم الََّذي َشرََع اّلِلَّ
َر َوَمعحرََفُة الر ََجاَل الََّذيَن َْحَُلوا َذَلَك َوطَبَـَقاَُتَمح َإىَل زََماَنَك، َوَمعحرََفُة اخلحَرَبَ الََّذي يـَقحَطُع الح  ُعذح
َباَر  َخح ُُصوَل َمنح تـَلحَخيَص ُوُجوَه األح َوخَمَارََجَها َما  لَتَـَواُترََه َوُظُهورََه َوَقدح َوَضَع الحُعَلَماُء يف ُكُتَب األح

َر َذَلَك؛ خَلُُروَجَنا َبَه َعنح أتَحلَيَفَنا َوَعنح َما لَ  َضَع َذكح َفيَه َولَيحَس َهَذا َموح َفي النَّاَظَر َفيَه َوَيشح ُه َيكح
َكاَم، َويف ذَ  َحح ُم الثَّاَلُث َمعحرََفُة السَُّنَن َواَجَبَها َوَأَدهَبَا، َوَعلحُم األح ُخُل َخرَبُ َقصحُداَن، َوالحَقسح َلَك َيدح

ُُقوَق َوالتََّداَعي، َومَ  َاصََّة الحُعُدوَل، َوَمعحرَفـَُتُه َوَمعحرََفُة الحَفرَيَضَة َمَن النَّاَفَلَة َوخَمَارََج اْلح عحرََفُة اخلح
َاَع َمَن الشُُّذوَذ قَاُلوا: َواَل يُوَصُل َإىَل الحَفقحَه َإالَّ مبَعحرََفَة َذَلَك، َوِبَ  َفياإلحَمجح . قُ ّلِلََّ التـَّوح  

عحُت أُمَّ الدَّرحَداَء، تـَُقوُل: »َأفحَضُل الحَعلحَم الحَمعحرََفُة« و   .َعنح َأيب َمرحُحوٍم الحُمَليحَكيَ  قَاَل: مسََ
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نحَس َإالَّ لَيَـعحُبُدونح و  نَّ َواإلحَ َلَه َعزَّ َوَجلَّ }َوَما َخَلقحُت اجلَح قَاَل: »َإالَّ  { 1َعنح جُمَاَهٍد يف قـَوح
 . لَيَـعحرَُفوَن«

 .َعنح َحسَّاَن بحَن َعَطيََّة قَاَل: »َما ازحَداَد َعبحٌد َِبّلِلََّ َعلحًما َإالَّ ازحَداَد النَّاُس َمنحُه قـُرحًِب«و 
فَأَيُـُّهمح َأعحَلُم؟ قَاَل: َمَن ازحَداَد  َوَقيَل لَُلقحَماَن: َأيُّ النَّاَس َأغحىَن؟ قَاَل: َمنح َرَضَي مبَا ُأويتَ، قَاُلوا:  

 .َمنح َعلحَم النَّاَس َإىَل َعلحَمَه " 
َقَه كُ و  َقَه ُكلَّ الحَفقحَه َحىتَّ تـََرى لَلحُقرحآَن ُوُجوًها َكَثريًَة، َوَلنح تـَفح لَّ  َعنح َأيب الدَّرحَداَء قَاَل: »َلنح تـَفح

ًتا َمنحَك  الحَفقحَه َحىتَّ ََتحُقَت النَّاَس يف َذاتَ  َبُل َعَلى نـَفحَسَك فـََتُكوُن هَلَا َأَشدَّ َمقح اّلِلََّ ُثَّ تـُقح
 . لَلنَّاَس«

َلُه: َحىتَّ تـََرى لَلحُقرحآَن ُوُجوًها َكَثريًَة؟ َفَسَكتَ و    َعنح َْحَّاَد بحَن زَيحٍد قَاَل: قـُلحُت أَلَيُّوَب، َأرَأَيحَت قـَوح
قحَداَم َعَليحَه قَاَل: َهَذا ُهَو، َهَذا ُهَو " يـَتَـَفكَُّر، قـُلحُت: َأُهَو َأنح يـََرى  . َلُه ُوُجوًها؟ فـَيـَُهاَب اإلحَ

َبَغي أَلََحٍد َأنح يـُفحيَتَ النَّاَس، َحىتَّ َيُكوَن َعاَلًما  و  َعنح ُعثحَماَن بحَن َعطَاٍء، َعنح أَبَيَه، قَاَل »اَل يـَنـح
َتََلَف النَّاَس؛ فََإنح ملَح َيُكنح َكَذَلَك رَ  َثُق َمَن الََّذي يف َيَدَه«َِبخح  .دَّ َمَن الحَعلحَم َما ُهَو َأوح

َتََلَف الحُعَلَماَء، َوَأمحَسُك   أَيُّوبُ قَاَل و  َيا َأقـَلُُّهمح َعلحًما َِبخح َسُر النَّاَس َعَلى الحُفتـح َتَياِن : »َأجح السَ خح
َتََلَف الحُعَلَماَء« َيا َأعحَلُمُهمح َِبخح  النَّاَس َعَن الحُفتـح

َنَة، »الحَعاملُ الََّذي يـُعحَطي ُكلَّ َحَديٍث َحقَُّه«  .َوقَاَل ابحُن ُعيَـيـح
َاَرَث بحَن يـَعحُقوَب قَاَل: »َإنَّ الحَفَقيَه ُكلَّ الحَفَقيَه َمنح َفَقَه يف الحُقرحآَن َوَعَرَف َمَكيَدَة  و  َعَن اْلح

 .2الشَّيحطَاَن« 
أََلٍة اَل   وقال الشاطيب: ٌض َفيَما ملَح َيُدلَّ َعَلى  ُكلُّ َمسح ُض َفيَها َخوح َوح َها َعَمٌل؛ فَاخلح َبيَن َعَليـح يـَنـح

ََوارََح، َمنح َحيحُث ُهَو َمطحُلوٌب   َسانََه َدلَيٌل َشرحَعيٌّ، َوَأعحيَن َِبلحَعَمَل: َعَمَل الحَقلحَب َوَعَمَل اجلح َتحح اسح
 َشرحًعا.

لَيُل َعَلى َذَلَك   َراُء الشَّرَيَعَة؛ فََإانَّ رَأَيـحَنا الشَّارََع يُعرض َعمَّا اَل يَُفيُد َعَمًَل ُمَكلًَّفا َبهَ َوالدَّ َتقح  . اسح
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َدٍة: ُث قال:  َساَن َفيَه َمنح َأوحُجٍه ُمتَـَعدَ  َتحح  َوبـََياُن َعَدَم ااَلسح
َليَف الَّذَ  - َها: أَنَُّه ُشغحٌل َعمَّا يـَعحيَن َمنح َأمحَر التَّكح َبيَن  َمنـح ي ُطوَ َقه املكلَّف مبَا اَل يـَعحيَن، َإذح اَل يـَنـح

َخَرَة؛ فََإنَُّه ُيسأل َعمَّا أُمر َبَه َأوح  َخَرَة، َأمَّا يف اآلح نـحَيا، َواَل يف اآلح  هُني  َعَلى َذَلَك فَاَئَدٌة؛ اَل يف الدُّ
نـحَيا؛ فََإنَّ َعلحَمُه مبَا َعَلَم َمنح  ُقُصُه، َوَأمَّا َعنحُه، َوَأمَّا يف الدُّ َبرَي َرزحَقَه َواَل يـَنـح  َذَلَك اَل يَزَيُدُه يف َتدح

َة ُحُصوهَلَا، َوَإنح ُفرض   َتَساهَبَا وتعُب طََلَبَها بََلذَّ َاَل؛ َفََل َتَفي َمَشقََّة اكح ُة اْلاصلة منه يف اْلح اللَّذَّ
هنََ  نـحَيا؛ َفَمنح َشرحَط َكوح ٍة َوفَاَئَدٍة  َأنَّ َفيَه فَاَئَدًة يف الدُّ ا فَاَئَدًة َشَهاَدُة الشَّرحَع هَلَا َبَذَلَك، وََكمح َمنح َلذَّ

َر،   َمح ؛ َكالزَ ىَن، َوُشرحَب اخلح َكاَم الشَّرحَع َإالَّ َعَلى الضَ دَ  نحَساُن َكَذَلَك َولَيحَستح يف َأحح يـَُعدَُّها اإلحَ
َق، َوالحَمَعاَصي الَّيَت يَـ  تَـَعلَُّق هَبَا َغَرٌض َعاَجٌل، فََإًذا َقَطَع الزََّماَن َفيَما اَل َُيحيَن  َوَسائََر ُوُجوَه الحَفسح

َبَغي.   ََثََرًة يف الدَّارَيحَن، َمَع تـَعحَطيَل َما ُيين الثمرة من فعل ما ال يـَنـح
َواُل الحَعبحَد يف الدُّ  - ُلُح َبَه َأحح َها: َأنَّ الشَّرحَع َقدح َجاَء بَبَـَياَن َما َتصح َخَرَة َعَلى َأََتَ   َوَمنـح نـحَيا َواآلح

َمَلَها، َفَما َخَرَج َعنح َذَلَك َقدح يُظن أَنَُّه َعَلى َخََلَف َذَلَك، َوُهَو ُمَشاَهٌد يف  الحُوُجوَه َوَأكح
َتَغَلنَي َِبلحُعُلوَم الَّيَت اَل تـَتَـَعلَُّق هَبَا ََثَرَ  رَبََة الحَعاَديََّة؛ فََإنَّ َعامََّة الحُمشح ُخُل َعَليحَهمح  التَّجح َليَفيٌَّة َتدح ٌة َتكح

ََلُف َوالنَ َزاُع الحُمَؤدَ ي َإىَل  نَـُهُم اخلَح َتَقيَم، َويـَُثوُر بـَيـح ُُروُج َعَن الصَ َراَط الحُمسح َنُة َواخلح   َفيَها الحَفتـح
َخَرُجوا َعَن السُّنََّة، ومل يكن   التـََّقاُطَع َوالتََّدابَُر والتعصُّب، َحىتَّ تـََفرَُّقوا َشيَـًعا، َوَإَذا فـََعُلوا َذَلكَ 

السََّبَب، َحيحُث تـَرَُكوا ااَلقحَتَصاَر َمَن الحَعلحَم َعَلى َما يـَعحيَن، َوَخَرُجوا َإىَل َما  إال هبذا  ق أصل التفر 
، َوَإعحَراُض الشَّارََع  َنٌة َعَلى الحُمتَـَعلَ َم َوالحَعاملََ َعَن  -سَُّؤالَ َمَع ُحُصوَل ال -اَل يـَعحيَن؛ َفَذَلَك َفتـح

َنٌة َأوح تـَعحَطيٌل لَلزََّماَن يف غَ  ََدلََّة َعَلى َأنَّ ات ََباَع َمثحَلَه َمَن الحَعلحَم َفتـح ََواَب َمنح َأوحَضَح األح ريحَ اجلح
 حَتحَصيٍل. 

ٍء وتطلب عمله َمنح َشأحَن الحَفََلَسَفَة الَّذَ  - َها: َأنَّ تـَتَـبَُّع النََّظَر يف ُكلَ  َشيح يَن يـََترَبَّأُ  َوَمنـح
ُهمح، َوملَح َيُكونُوا َكَذَلَك َإالَّ بَتَـَعلَُّقَهمح مبَا خُيالف السُّنََّة؛ فَات ََباُعُهمح يف حَنحلَ  َلُموَن َمنـح ٍة َهَذا  الحُمسح

َراٌف َعَن اجلادَّة.   َشأحهُنَا َخطَأٌ َعَظيٌم، َواحنَح
َساَن َكَثريَةٌ  َتحح  .1َوُوُجوُه َعَدَم ااَلسح
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لعلم وما يستلزمهحد ا  

ُ َعنحُه: " َحدُّ الحَعلحَم َعنحَد الحُعَلَماَء َوالحُمَتَكلَ َمنَي يف َهَذا الحَمعحىَن ُهوَ  َما  قَاَل أَبُو ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ
تَـ  ًئا َوتـَبَـيـََّنُه فـََقدح َعَلَمُه، َوَعَلى َهَذا َمنح ملَح َيسح َقَن َشيـح تَـيـح َتُه وَُكلُّ َمَن اسح َتُه َوتـَبَـيـَّنـح َقنـح تَـيـح َء اسح يحَقَن الشَّيح

َليُد َعنحَد  ُه، َوالتـَّقح َليًدا فـََلمح يـَعحَلمح الحُعَلَماَء َغريحُ ااَلت ََباَع؛ أَلَنَّ ااَلت ََباَع ُهَو تـَتَـبُُّع الحَقاَئَل  َوقَاَل َبَه تـَقح
َليُد َأنح تـَُقوَل بَ  َهَبَه، َوالتـَّقح َلَه َوَصحََّة َمذح َه  َعَلى َما َِبَن َلَك َمنح َفضحَل قـَوح َلَه َوأَنحَت اَل تـَعحَرُف َوجح َقوح

َل َواَل َمعحَناُه َوأتَحََب َمنح َسَواُه، َأوح َأنح يـَتَـَبنيََّ َلَك َخَطُؤُه فـَتَـتََّبَعُه َمَهابََة َخََلَفَه َوأَنح  َت َقدح َِبَن  الحَقوح
ُل َبَه يف َديَن اّلِلََّ ُسبح  َلَه َوَهَذا حُمَرٌَّم الحَقوح َل اللَ َساَن  َلَك َفَساُد قـَوح َحانَُه َوتـََعاىَل، َوالحَعلحُم َعنحَد َغريحَ َأهح

ًما , َوالحُعُلوُم   الحَعَريبَ  َفيَما ذََكُروا َُيُوَز َأنح ُيرَتحَجَم َِبللَ َساَن الحَعَريبَ  َعلحًما َوُيرَتحَجَم َمعحرََفًة َوُيرَتحَجَم فـَهح
َتَسبٌ  َ: َضُروَريٌّ َوُمكح َمنيح َقَسُم َقسح َسُه تـَنـح ، َفَحدُّ الضَُّروَريَ  َما اَل مُيحَكُن الحَعاملُ َأنح َيُشكَ َك َفيَه نـَفح

َرُك َذلَ  َرَة َوالنََّظَر َويُدح َهًة , َويـََقُع َلُه الحَعلحُم َبَذَلَك قـَبحَل الحَفكح َسَه ُشبـح َخَل َفيَه َعَلى نـَفح َك َمنح  َواَل يُدح
سَ  َوالحَعقحَل َكالحَعلحمَ  َء ُمَتَحر ًَكا َساَكًنا َأوح قَائًَما قَاَعًدا َأوح َمرَيًضا   َجَهَة اْلَح َن الشَّيح َتَحاَلَة َكوح َِبسح

ََواَس   ٌه آَخُر ََيحُصُل َبَسَبٍب َمنح َجَهَة اْلح َصَحيًحا يف َحاٍل َواَحَدٍة، َوَمَن الضَُّروَريَ  أَيحًضا َوجح
َء يـَعحَلُم َبَه الحَمَرا َس َكَذوحَق الشَّيح َمح يََة اخلح َارََحُة َمنح آَفَة وََكُرؤح ََلَوَة َضُرورًَة َإَذا َسَلَمَت اجلح رََة َمَن اْلَح

َصحَواَت، َوَمَن الضَُّروَريَ  أَ  َرُك َبَه األح ُع يُدح َساَم وََكَذَلَك السَّمح َجح َلحَواَن َواألح َء يـَعحَلُم هَبَا األح يحًضا الشَّيح
نـحَيا مَ  .  َعلحُم النَّاَس َأنَّ يفَ الدُّ َنحَد، َوَمصحَر، َوالصَ نَي َوبـُلحَدااًن َقدح َعَرُفوَها َوُأمَمًا َقدح َخَلتح كََّة، َواهلح

ََليُّ َفمَ  ََفيُّ َواجلح اَلُل َوالنََّظُر َوَمنحُه اخلح َتدح َتَسُب فـَُهَو َما َكاَن َطرَيُقُه ااَلسح ا قـَُرَب  َوَأمَّا الحَعلحُم الحُمكح
َ:  َمنحُه َمَن الحُعُلوَم الضَّرُ  َفى، َوالحَمعحُلوَماُت َعَلى َضرحَبنيح َها َكاَن َأخح َلى َوَما بـَُعَد َمنـح ورَيََّة َكاَن َأجح

َشاَهٌد َوَغاَئٌب فَالشَّاَهُد َما ُعَلَم َضُرورًَة َوالحَغاَئُب َما ُعَلَم َبَداَلَلٍة َمَن الشَّاَهَد. َوالحُعُلوُم َعنحَد  
اَياَنَت َثََلثَ  َل الدَ  يَع َأهح َفُل ُهَو: مجََ َسح َفُل، َوَعلحٌم َأوحَسُط. فَالحَعلحُم األح ٌة: َعلحٌم َأعحَلى، َوَعلحٌم َأسح
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َبَه َذَلَك  ََياطََة َوَما َأشح َياَحَة َواخلح َعحَماَل َوالطَّاَعاَت، َكالحُفُروَسيََّة َوالسَ  ََوارََح يف األح رَيُب اجلح َمَن َتدح
ثـَُر مَ  َعحَماَل الَّيَت َهَي َأكح َها َوصحٌف. األح نح َأنح َُيحَمَعَها كَتَاٌب َأوح َأنح أيَحيت َعَليـح  

ُ يف   يَن الََّذي اَل َُيُوُز أَلََحٍد الحَكََلُم َبَغريحَ َما أَنـحَزَل اّلِلَّ َعحَلى َعنحَدُهمح، َعلحُم الدَ  ُكتَُبَه  َوالحَعلحُم األح
مح َأمجحََعنَي َنًصا َوَمعحىًن، َوحَنحُن َعَلى يََقنٍي ممَّا َجاَء نََبيـََّنا  ى أَلحَسَنَة أَنحَبَيائََه َصَلَواُت اّلِلََّ َعَليحهَ َوَعلَ 

َمَتَه، فَالََّذي َجاَء َبَه الحقُ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح رَبَ َه َعزَّ َوَجلَّ َوَسنَُّه أَلُمََّتَه َمنح َحكح رحآُن ُهًدى  َصلَّى اّلِلَّ
َُدى وَ  َة َفَكاَن َذَلَك  لَلنَّاَس َوبـَيَ َناٍت َمَن اهلح َم َوالنـُّبـُوَّ ُكح ُ اْلح َمَننَي آََتُه اّلِلَّ الحُفرحقَاَن، َشَفاٌء َوَرْححٌَة لَلحُمؤح

َمةَ 1{ يُرَيُد:   كح َلى يف بـُُيوَتُكنَّ َمنح آاَيَت اّلِلََّ َواْلَح ُ تـََعاىَل: }َواذحُكرحَن َما يـُتـح َلى يف بـُُيوتََه قَاَل اّلِلَّ يـُتـح
رَاَة َواإلحَْنحَيَل؛ أَلَنَّ اّلِلََّ قَ الحُقرحآَن َوالسُّ  َنا َعَلى يََقنٍي ممَّا َيدََّعيَه الحيَـُهوُد َوالنََّصاَرى يف التـَّوح دح  نََّة، َوَلسح

تـُُبوَن الحَكَتاَب أَبَيحَديَهمح ُثَّ يـَُقوُلوَن َهَذا َمنح َعنحَد اّلِلََّ  ُمح َيكح ُهمح َأهنَّ رَباََن يف َكَتاَبَه َعنـح رَتُوا َبَه  لَ َأخح َيشح
 َويـَُقوُلوَن َعَلى اّلِلََّ الحَكَذَب َوُهمح ََثًَنا قََليًَل َويـَُقولُوَن ُهَو َمنح َعنحَد اّلِلََّ َوَما ُهَو َمنح َعنحَد اّلِلََّ 

ُ تـَعَ  رَبَ؟ قَاَل اّلِلَّ َتكح َمُن َمنح َخاَن اّلِلََّ وََكَذَب َعَليحَه َوَجَحَد َواسح اىَل: }َأَوملَح  يـَعحَلُموَن. َفَكيحَف يـُؤح
ُ َعَلى   ُد ّلَِلََّ مبَا أَنـحَزَل اّلِلَّ َمح َنا َواْلح تَـَفيـح َلى َعَليحَهمح 2{ َوَقَد اكح َفَهمح َأانَّ أَنـحَزلحَنا َعَليحَك الحَكَتاَب يـُتـح َيكح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن الحُقرحآَن َوَما َسنَُّه لََنا َعَليحَه السَََّلمُ  . نََبيَ َنا َصلَّى اّلِلَّ  

  قَاَل أَبُو ُعَمَر َمَن الحَواَجَب َعَلى َمنح اَل يـَعحَرُف اللَ َساَن الََّذي نـََزَل َبَه الحُقرحآُن َوَهَي لَُغُة النَّيب َ 
تَـغحيَن َعنحُه َحىتَّ يـَعحَرفَ  َتَفي َبَه َواَل َيسح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأنح أيَحُخَذ َمنح َعلحَم َذَلَك َما َيكح   َصلَّى اّلِلَّ

َواُه َوظَاَهَرُه َوَمعحَناُه َوَذَلَك َقرَيٌب َعَلى َمنح َأَحبَّ َعلحَمُه َوتـََعلََّمُه َوُهو َعوح  َل َوَفحح ٌن  َتَصارَيَف الحَقوح
َكُر َوَُيحمَ  ُ َويـُعحَبُد َوُيشح يَن الََّذي ُهَو َأرحَفُع الحُعُلوَم َوَأعحََلَها، َبَه ُيطَاُع اّلِلَّ  َفَمنح  دُ َلُه َعَلى َعلحَم الدَ 

َاَجُة َإلَيحَه َوَعَرَف َمَن السُّنََّة َما يـَُعوُل َعلحيَه َوَوَقَف َمنح َمَذاَهَب الحفُ  َقَهاَء َعَلَم َمَن الحُقرحآَن َما َبَه اْلح
اَينَ  َة، وََكاَن َعَلى  َعَلى َما نـََزُعوا َبَه َوانـحتَـَزُعوُه َمنح َكَتاَب َرهبَ َمح َوُسنََّة نََبيَ َهمح َحَصَل َعَلى َعلحَم الدَ 
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َوتَهَ  ََمانََة َإَذا أَبـحَقى اّلِلََّ َفيَما َعلََّمُه، َوملَح َتََلح َبَه ُدنـحَيا َشهح ََتًَنا َحَق األح َأوح َهًوى يـُرحَديَه   أُمََّة نََبيَ َه ُمؤح
ُوىَل، وَ  َخَرَة َواألح َعحَلى الََّذي حَنحَظى َبَه يف اآلح َوحَسُط ُهَو َمعحرََفُة ُعُلوَم  فـََهَذا َعنحَداَن الحَعلحُم األح الحَعلحُم األح

َعَه   َتَدلُّ َعَليحَه جبَنحَسَه َونـَوح َها مبَعحرََفَة َنَظريََه، َوُيسح َء َمنـح نـحَيا الَّيَت َيُكوُن َمعحرََفُة الشَّيح َكَعلحَم الطَ بَ   الدُّ
َنحَدَسةَ 1.  َواهلح
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َتََلَف الحُعَلَماَء مَ  َ َأَحُدمُهَا َأنَّ اخح َلنيح تَـَلَف الحُفَقَهاُء يف َهَذا الحَباَب َعَلى قـَوح َن قَاَل أَبُو ُعَمَر: " اخح
ُ، َرْححٌَة َواَسَعٌة َوَجائٌَز َلَمنح َنَظَر يف اخح  َئَمََّة، َرَْحَُهُم اّلِلَّ َتََلَف  الصََّحابََة َوَمنح بـَعحَدُهمح َمَن األح

لَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َأنح أيَحُخَذ َبَقوح ُهمح، َكَذَلَك النَّاَظُر يف   َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َمنح َشاَء َمنـح
َئَمََّة َما ملَح يـَعحَلمح أَنَُّه َخطَأٌ فََإَذا َِبَن َلُه أَنَُّه َخطَأٌ خلََََلَفَه نَ  ََهمح َمَن األح   صَّ الحَكَتاَب َأوح َنصَّ َأقَاَويَل َغريح

َاَع الحُعَلَماَء ملَح َيَسعحُه ات ََباُعُه، فََإنح ملَح َينَبح َلُه َمنح َهَذَه الحُوُجوَه َجاَز َلُه ا  َلَه،  السُّنََّة َأوح َإمجح َتعحَماُل قـَوح سح
 َُيُوُز هَلَا َأنح تـَُقلَ َد الحَعاملَ َإَذا َسأَلَتحُه َعنح َوَإنح ملَح يـَعحَلمح َصَوابَُه َمنح َخطََئَه َوَصاَر يف َحيَ َز الحَعامََّة الَّيَت 

ُ َعنحهُ  ٌل يـُرحَوى َمعحَناُه َعنح ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز َرَضَي اّلِلَّ َهُه، َهَذا قـَوح ٍء َوَإنح ملَح تـَعحَلمح َوجح   َشيح
َياَن الثّـَوحَريَ  َإنح صَ  مٌ َوالحَقاَسَم بحَن حُمَمٍَّد، َوَعنح ُسفح . حَّ َعنحُه َوقَاَل َبَه قـَوح  

ٍر  ف َتََلَف َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى  َعَن الحَقاَسَم بحَن حُمَمََّد بحَن َأيب َبكح ُ تـََعاىَل َِبخح قَاَل: »َلَقدح نـََفَع اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َأعحَماهَلَمح، اَل يـَعحَمُل الحَعاملُ َبَعَمَل رَُجٍل  ُهمح َإالَّ رََأى أَنَُّه يف َسَعٍة َورََأى أَنَُّه  اّلِلَّ َمنـح

 َخريحٌ َمنحُه َقدح َعَمَلُه«

َتََلَف َأصحَحاَب حُمَمَّ و  ُ َعَلى النَّاَس َِبخح ٍر قَاَل: »َلَقدح َأوحَسَع اّلِلَّ ٍد َعَن الحَقاَسَم بحَن حُمَمََّد بحَن َأيب َبكح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم، َأيُّ  ٌء« َصلَّى اّلِلَّ َت َبَه ملَح َيُكنح يف نـَفحَسَك َمنحُه َشيح َذَلَك َأَخذح  

َدَ و  ُهَما َفَجَعََل يـََتَذاَكَراَن اْلح ُ َعنـح َتَمَع ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز، َوالحَقاَسُم بحُن حُمَمٍَّد َرَضَي اّلِلَّ يَث،  اجح
َء خُيَاَلُف َفيَه الح  َقاَسَم قَاَل: َوَجَعَل َذَلَك َيُشقُّ َعَلى الحَقاَسَم َحىتَّ  قَاَل: َفَجَعَل ُعَمُر ُيََيُء َِبلشَّيح

َتََلَفَهمح ُْححَر النـََّعَم«   تـََبنيََّ َفيَه فـََقاَل َلُه ُعَمُر: »اَل تـَفحَعلح َفَما َيُسرُِّن َأنَّ يل َِبخح

ُل ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيزَ و  َرَضَي   َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن الحَقاَسَم، َعنح أَبَيَه، أَنَُّه قَاَل: َلَقدح َأعحَجَبيَن قـَوح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم ملَح خَيحَتَلُفوا؛ أَلَنَُّه  ُ َعنحُه »َما ُأَحبُّ َأنَّ َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َلوح َكاَن قـَوحاًل  اّلِلَّ

َل َأَحَدَهمح َكاَن يف سَ  َتَدى هَبَمح َوَلوح َأَخَذ رَُجٌل َبَقوح ُمح أَئَمٌَّة يـُقح  َعٍة« َواَحًدا َكاَن النَّاُس يف َضيٍق َوَإهنَّ
َتَهاَد«  ُ: »َهَذا َفيَما َكاَن َطرَيُقُه ااَلجح  َوقَاَل أَبُو ُعَمَر َرَْحَُه اّلِلَّ
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ُ  قَاَل ابحُن الحَقاو  َتََلَف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ عحُت َماَلًكا، َواللَّيحَث، يـَُقواَلَن يف اخح َسَم، مسََ
َا ُهَو َخطَأٌ َوَصَواٌب« َسَعٌة لَيحَس َكَذَلَك َإمنَّ  .َعَليحَه َوَسلََّم لَيحَس َكَما قَاَل اَنٌس: »َفيَه تـَوح

َاو  َاَعيُل الحَقاَضي: َإمنَّ ُ َعَليحَه َوَسلََّم   قَاَل َإمسح َتََلَف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َسَعُة يف اخح التـَّوح
ُهمح َمنح غَ  ٍل َواَحٍد َمنـح َسَعًة أَلَنح يـَُقوَل النَّاُس َبَقوح َتَهاَد الرَّأحَي فَأَمَّا َأنح َيُكوَن تـَوح َسَعٌة يف اجح ريحَ َأنح  تـَوح

َقُّ َعنحَدُه َفيهَ  تَـَلُفوا. قَاَل أَبُو ُعَمَر:  َيُكوَن اْلح تَـَهُدوا فَاخح ُُم اجح َتََلفـَُهمح َيُدلُّ َعَلى َأهنَّ  َفََل َوَلَكنَّ اخح
ا َاَعيَل َهَذا َحَسٌن َجدًّ  .َكََلُم َإمسح

ثَُه ثََقٌة َعنح َأصحَحاَب َرُسوَل  َهَب ُسَئَل َماَلٌك َعمَّنح َأَخَذ حبََديٍث َحدَّ ُ  َويف مَسَاَع َأشح اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َقُّ َإالَّ َوا َقَّ َوَما اْلح َحٌد،  َعَليحَه َوَسلََّم أَتـَُراُه َمنح َذَلَك يف َسَعٍة؟ فـََقاَل: اَل َواّلِلََّ َحىتَّ ُيَصيَب اْلح

َقُّ َوالصََّواُب َإالَّ َواَحٌد "  يًعا َوَما اْلح  . قـَوحاَلَن خُمحَتَلَفاَن َيُكواَنَن َصَواًِب مجََ
َتََلفًا َكَثريًا قَا ُ تـََعاىَل: }َوَلوح َكاَن َمنح َعنحَد َغريحَ اّلِلََّ َلَوَجُدوا َفيَه اخح { َفَذمَّ 1َل الحُمَزِنُّ: " قَاَل اّلِلَّ

تَـَلُفوا َتََلَف َوقَاَل: }َواَل َتُكونُوا َكالََّذيَن تـََفرَُّقوا َواخح يََة، َوقَاَل: }فََإنح تـََنازَعحُتمح يف 2ااَلخح   { اآلح
َسنُ  َخَر َذَلَك َخريحٌ َوَأحح َم اآلح َمُنوَن َِبّلِلََّ َوالحيَـوح ُتمح تـُؤح ٍء فـَُردُّوُه َإىَل اّلِلََّ َوالرَُّسوَل َإنح ُكنـح { 3 أتَحَويًَل َشيح

" 
َتََلَف َوأَُمَر َعنحَدُه َِبلرُُّجوَع َإىَل الحَكَتاَب َوالسُّنَّةَ  ُ ااَلخح  فـََلوح َكاَن  قَاَل الحُمَزِنُّ: »َفُذمَّ اّلِلَّ

َمَه َما َأَمَرُهمح َِبلرُُّجوَع َعنحَدُه َإىَل الح  َتََلُف َمنح َديَنَه َما َذمَُّه، َوَلوح َكاَن التـََّنازُُع َمنح ُحكح َكَتاَب  ااَلخح
َذرُ  َوالسُّنََّة« قَاَل: ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: »احح  « 4وا زَلََّة الحَعلحمَ َوُرَوَي َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

تَـَلَف   ، قَاَل: َوَقَد اخح َويَف َمنح زَلََّة الحَعاملََ َوَعنح ُعَمَر، َوُمَعاٍذ، َوَسلحَماَن َمثحُل َذَلَك يف التَّخح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َفَخطَّأَ بـَعحُضُهمح بـَعحًضا َوَنَظَر بـَعحُضُهمح يف  َأقَاَويَل   َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

هُلُمح ُكلُُّه َصَواًِب َعنحَدُهمح َلَما فـََعُلوا َذَلكَ   . بـَعحٍض َوتـََعقَّبَـَها، َوَلوح َكاَن قـَوح
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أََلٍة أَنَُّه قَاَل: »َأُقوُل َفيَها َبَرأحَيي فََإنح َيُك َصَواًِب َفَمَن  ُعوَد يف َغريحَ َمسح اّلِلََّ  َوَقدح َجاَء َعَن ابحَن َمسح
تَـغحَفُر اّلِلََّ« َوَإنح َيُك خَ   طَأً َفَمينَ  َوَأسح

ُعوٍد يف الصَََّلَة   َتََلَف ُأيَبَ  بحَن َكعحٍب، َوابحَن َمسح ُ َعنحُه َمَن اخح َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ َوَغَضَب ُعَمُر بحُن اخلح
َب الحَواَحَد َحَسٌن مجََ  َب الحَواَحَد، قَاَل ُأيَبٌّ: »َإنَّ الصَََّلَة يف الثّـَوح يٌل« ، َوقَاَل ابحُن  يف الثّـَوح

تَـَلَف رَُجََلَن َمنح  َا َكاَن َذَلَك َوالثَ َياُب قََليَلٌة« َفَخَرَج ُعَمُر ُمغحَضًبا فـََقاَل: »اخح ُعوٍد: »َإمنَّ َمسح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َفَمنح يـُنحَظُر َإلَيحَه َويـُؤحَخُذ َعنحُه، َوَقدح صَ  َدَق ُأيَبٌّ َوملَح أيَحُل  َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُعوٍد َوَلَكينَ  ملَح َأمسحَعح َأَحًدا خَيحَتَلُف َفيَه بـَعحَد َمَقاَمي َهَذا َإالَّ فـََعلحُت َبَه َكَذا وََكَذا  . ابحُن َمسح
َها أَنَُّه يـَُتَحدَُّث َعنح  :َوَعنح ُعَمرَ  َها َزوحُجَها َوبـََلَغُه َعنـح َها َمنح  يف الحَمرحَأَة الَّيَت َغاَب َعنـح َدَها فـَبَـَعَث َإلَيـح

ُرَها َويُوَعُدَها َإنح َعاَدتح َفَمَخَضتح فـََوَلَدتح ُغََلًما َفَصوََّت ُثَّ َماَت َفَشاَوَر  يََعُظَها َويُذَكَ 
ًئا َما َأَردحَت هَبََذا َإالَّ اخلحَريحَ وَ  َعَليٌّ َحاَضٌر  َأصحَحابَُه يف َذَلَك، فـََقاُلوا: َواّلِلََّ َما نـََرى َعَليحَك َشيـح

ا َما   ُد رَأحَيَهمح فـََقدح َقَضوح ًا َجهح فـََقاَل: َما تـََرى اَي َأَِب َحَسٍن؟ فـََقاَل: َقدح قَاَل َهُؤاَلَء فََإنح َيُك َخريح
ُ َعنحَك بَنَ  ُ فََأرحُجو َأنح َيَضَعُه اّلِلَّ ُثح يََّتَك َوَما يـَعحَلُم  َعَليحَهمح، َوَإنح َكانُوا قَارَبُوَك فـََقدح َغاشُّوَك، َأمَّا اإلحَ

ُت َعَليحَك اَل جَتحلَ  َتيَن َأقحَسمح ُس  َمنحَك َوَأمَّا الحُغََلُم فـََقدح َواّلِلََّ َغرَمحَت فـََقاَل َلُه: أَنحَت َواّلِلََّ َصَدقـح
َلَه َبيَن أَبَيَك َأيح َبيَن َعَديَ  بحَن َكعحبٍ  َط ُعَمَر َرَضَي  َحىتَّ تـَقحَسَمَها َعَلى َبيَن أَبَيَك " يُرَيُد َبَقوح  رَهح

ُ َعنحهُ   . اّلِلَّ
َنا َإلَيحَك َومَ  يَن َما َوصَّى َبَه نُوًحا َوالََّذي َأوحَحيـح َلَه: }َشرََع َلُكمح َمَن الدَ  ا  َعنح َأيب الحَعالََيَة يف قـَوح

يَن َواَل  َنا َبَه َإبـحَراَهيَم َوُموَسى َوَعيَسى َأنح َأَقيُموا الدَ  يَن 1تـَتَـَفرَُّقوا َفيهَ َوصَّيـح { قَاَل: »َإقَاَمُة الدَ 
َوااًن« قَاَل: ُثَّ ذَكَ  ََلُصُه« }َواَل تـَتَـَفرَُّقوا َفيَه{ يـَُقوُل: »اَل تـَتَـَعاَدوحا َعَليحَه وَُكونُوا َعَليحَه َإخح َر َبيَن  َإخح

َرائَيَل َوَحذَّرَُهمح َأنح أيَحُخُذوا َبُسنََّتَهمح، قَاَل: }َوَما  تـََفرَُّقوا َإالَّ َمنح بـَعحَد َما َجاَءُهُم الحَعلحُم بـَغحًيا  َإسح
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نَـ  ُرَفَها َوزَيَنَتَها َوُسلحطَاهَنَا« }َوَإنَّ  1ُهمح بـَيـح نـحَيا َوُملحَكَها َوزُخح { فـََقاَل أَبُو الحَعالََيَة: »بـَغحًيا َعَلى الدُّ
ََلَص«2نحُه ُمرَيبٍ الََّذيَن ُأورَثُوا الحَكَتاَب َمنح بـَعحَدَهمح َلَفي َشكٍ  مَ   .   3{ قَاَل: »َمنح َهَذا اإلحَخح

ا    :قال الشاطيب َليًدا َلُه وَذَلَك؛ أَلهنَّ ُذ هَبا تـَقح زَلََّة العاملََ ال َيَصحُّ اعحَتماُدها َمن َجَهٍة وال األخح
ُضوَعٌة َعلى املُخاَلَفَة لَلشَّرحَع، وَلَذَلَك ُعدَّتح زَلًَّة، وإال  فـََلوح   كاَنتح ُمعحَتدًّا هَبا؛ ملَح ُُيحَعلح هَلا  َموح

َبَغي أنح يـُنحَسَب صاَحُبها إىل   َبُة، وال ُنَسَب إىل صاَحَبها الزََّلُل َفيها، َكما أنَُّه ال يـَنـح َهَذَه الرُّتـح
َلها، أوح يـُعحتَـَقُد َفيَه اإلقحداُم َعلى املُخ  اَلَفَة التـَّقحَصرَي، وال أنح يشنع عليه هبا، وال ينتقص َمن أجح

ينَ  بَـُتُه يف الدَ   ....حَبحًتا ، فَإنَّ َهذا ُكلَُّه َخَلُف ما تـَقحَتَضي رُتـح
َتهاَدَه، وال   ال َيَصحُّ اعحَتماُدها َخَلفًا يف املَساَئَل الشَّرحَعيََّة؛ ألهنا مل َتصحُدرح يف اْلََقيَقَة َعَن اجح

َتهاَد، وإنح َحَصلَ  ،  َمن َهَي َمن َمساَئَل ااَلجح َتهاٌد، فـَُهَو ملَح ُيصاَدفح َفيها حَمََلًّ صاَحَبها اجح
ا يـَُعدُّ يف اخَلَلَف األقحواُل الص اَدرَُة   َتَهَد، وإمنَّ َبَتها إىل الشَّرحَع َكأقحواَل َغريحَ املُجح َفصاَرتح يف َنسح

وأم ا إذا َصَدَرتح َعنح جُمَرََّد َخفاَء  َعنح أَدلٍَّة ُمعحَترَبٍَة يف الشَّرَيَعَة، كاَنتح مم ا يـَقحوى أوح َيضحُعُف، 
لَيَل أوح َعَدَم ُمصاَدفََتَه َفَل، فََلَذَلَك َقيَل: إنَُّه ال َيَصحُّ أنح يـُعحَتدَّ هَبا يف اخَلَلَف، َكما ملَح يـَعحتَ  دَّ  الدَّ

َعَة، وحَماَشي الن َ  أَلَة َرِب الَفضحَل، واملُتـح باَهها َمَن السََّلُف الص اَلُح َِبخَلَلَف يف َمسح ساَء، وأشح
.املَساَئَل الَّيَت َخَفَيتح َفيها األَدلَُّة َعلى َمن خاَلَف َفيها  . 

َتَهَد َمَن املُتَـَفقَ َهنَي يف َذَلَك ضاَبٌط يـَعحَتَمُدُه أمح ال؟  فَإنح َقيَل: فـََهلح َلَغريحَ املُجح
َن َمعحُدوًدا يف األقحواَل َغَلطًا وزََلًَل قََليٌل َجدًّا يف  فاجلَواُب: إنَّ َلُه ضاَبطًا تـَقحرَيَبيًّا، وُهَو أنَّ ما كا

َفَرُدوَن هَبا، قـَلَّما ُيساَعُدُهمح َعَليحها جُمحَتَهٌد آَخُر، فَإذا  الشَّ  رَيَعَة، وغاَلُب األمحَر أنَّ أصححاهَبا ُمنـح
ٍل َعنح عامََّة األُمََّة، فـَلحَيُكَن اعحَتقاُدَك أنَّ  أَلَة َمَع السَّواَد األعحَظَم  انـحَفَرَد صاَحُب قـَوح  اْلَقَّ يف املَسح

َتَهَديَن، ال َمَن املَُقلَ َدينَ 4.  .َمَن املُجح
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صلى اّلِلَّ  -قال إسحاُق: وأمَّا العاملُ يفيت ِبلشيء يكون خمالًفا ملا جاَء من أصحاَب النيبَ  
العلم الذي جاء فيه، فَإنَّ  أو التابعني ِبحسان ملا يكون قد عزب عنه معرفة  - عليه وسلم

على املتعلمني َأنح يهجروا َذَلَك القوَل بعينه من العامل الذي خفي عليه سنته، وال يدخل على  
- الراد َذَلَك نقض ما رد على من هو أعلم منه ليتبع يف َذَلَك ما أمر؛ ملا قال رسوُل اّلِلََّ 

 أُمَّيَت ات ََباَع زلة العامل"  ُث فسر النجاة من َذَلكَ : "إنَّ َما َأخَتَوَُّف َعَلى - صلى اّلِلَّ عليه وسلم
 " فهذا يصدَّق ما وصفنا.1مل إذا زل فَل تتبعوا زَلََّته افقال: "أما الع

ولقد قال ابن املبارك، وجرى ذكر من يسأل الرأي يف عصر سفيان فقال: ما رأت عيناي  
هلا سفيان خيالفه، من َذَلَك رفع  قط أعلم من سفيان، ُث ذكر البن املبارك مسائل كثرية قا

األيدي يف املكتوِبت إذا ركع وإذا رفع رأسه، فقال: ما مينع هؤالء الذين ال يرفعون إال  
وذكر أنه من رفع يديه   -يعين: أِب حنيفة-الكسل؛ حىت أنه قال يوًما للشيخ: قال أبو حممد  

ع عند الركوع يطري فإنه يف عند الركوع يريد أن يطري، فقال ابن املبارك: إذا كان إذا رف
االستفتاح كذلك، أخربِن بذلك وكيع عنه حىت أنه قال: ما رأيت جواًِب أحسن من جواب 

ابن املبارك. فلم مينع عبد اّلِلَّ ما قال يف سفيان من أنه أعلم أهل األرض أن يرد عليه  
ته، وكذلك من ، ويظن به الظن اْلسن أنه قد فا-صلى اّلِلَّ عليه وسلم -خطأه؛ لقول النيب 

 .2اقتدى ِببن املبارك يلزمه مثل ما لزمه
وى عبد اّلِلَّ بن أْحد عن أبيه قال: مسعت َيَي القطان يقول: لو أن رجًَل عمل بكل  ور 

ويقول أهل الكوفة يف املتعة، ويقول  -يعين: يف الغناء-رخصة: بقول أهل املدينة يف السماع 
 .3أهل مكة يف النبيذ؛ لكان فاسًقا

 
 مل أجده 1

2
 3458  مسائل الكوسج 
 1632مسائل عبد اّلِلَّ   3
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وإمنا الذم املذكور والوعيد املوصوف ملن ترك التعلق حببل هللا تعاىل الذي هو  وقال ابن حزم: 
القرآن وكَلم النيب صلى هللا عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام اْلجة به عليه وتعلق  

بفَلن وفَلن مقلدا عامدا لَلختَلف داعيا إىل عصبية وْحية اجلاهلية قاصدا للفرقة متحراي  
 دعواه برد القرآن والسنة إليها فإن وافقها النص أخذ به وإن خالفها تعلق جباهليته وترك  يف 

القرآن وكَلم النيب صلى هللا عليه وسلم فهؤالء هم املختلفون املذمومون وطبقة أخرى وهم 
قوم بلغت هبم رقة الدين وقلة التقوى إىل طلب ما وافق أهواءهم يف قول كل قائل فهم  

كل عامل مقلدين له غري طالبني ما أوجبه النص عن هللا تعاىل  كان رخصة من قول  أيخذون ما  
 .1وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم 
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إذا اختلف الصحابة يف املسألة، ال أيخذ بقول بعضهم من غري داللة على صحة قول 
 الصحايب

الشيء الذي فيه اختَلف؟ قال ابن هانئ: قيل ألْحد: ويكون الرجل يف قرية فيسأل عن 
 قال: يفيت مبا وافق الكتاب والسنة، يفيت به، وما مل يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.

 . 1قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: ال
مل   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-قال أْحد يف رواية املروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اّلِلَّ و 

 .2تيار، ينظر أقرب القول إىل الكتاب والسنةُيز للرجل أن أيخذ بقول بعضهم على غري اخ
قال أْحد يف رواية يوسف بن موسى: ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه ِبلكتاب  و 

 والسنة، خيتار. 

 ونقل املروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إىل أقرب القولني إىل الكتاب والسنة.
 ونقل أبو اْلارث: ينظر إىل أقرب األقوال وأشبهها ِبلكتاب والسنة 3

صلى اّلِلَّ عليه  - قال صاحل: قرأت على أيب: أن بعض من يقول: إذا اختلف أصحاب النيب 
فلي أن أقول غري أقاويلهم، وَيتج حبديث َيَي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب،  -وسلم

عن عمر يف األضراس: يف كل ضرس مجل، ويف األسنان مخس مخس، ويف األضراس بعري  
. وقضى معاوية يف السن مخس، ويف األضراس واحد. قال سعيد: لو كنت أان جلعلت  بعري 

فقال أيب: إذا احتج   يف األضراس بعريين بعريين، ويف األسنان مخس مخس، فخالف ابن
صلى اّلِلَّ  -حبديث سعيد بن املسيب فقد احتج بقول رجل من التابعني على أصحاب النيب 

ل التابعني حجة. ُث قال أيب: إذا قال: يل أن أخرج من  . وهو ال يرى يف قو - عليه وسلم
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أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن املسيب، وقال: لو كنت أان لقضيت خَلفهم.  
صلى  -يقال له: أتخذ بقول التابعني؟ فإن قال: نعم. يقال له: تركت قول أصحاب النيب 

أن ترتك قوهلم إذا اختلفوا، كذلك  وأخذت بقول التابعني، فإذا كان لك  - اّلِلَّ عليه وسلم
أيًضا ترتك قوهلم إذا اجتمعوا، ألنك إذا اختلفوا مل أتخذ بقول واحد منهم، وحيث تقول  

 .1ذلك، فكذلك إذا اجتمعوا، أن ال أتخذ بقوهلم 
نقل علي بن سعيد قال: سألت أْحد عمن زعم أنه ال ُيوز اخلروج من قول اخللفاء إىل من 

: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين عضًوا  - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-النيب بعدهم، لقول 
 .2عليها ِبلنواجذ" فقال ما أبعد هذا القول أن يكون كذا 

قال أْحد يف رواية عبد اّلِلَّ وأيب اْلارث: يلزم من قال: خيرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن  
 خيرج من أقواهلم إذا أمجعوا.

خيتار من  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -رواية األثرم: إذا اختلف أصحاب رسول اّلِلَّ وقال يف 
 .3أقاويلهم، وال خيرج عن قوهلم إىل من بعدهم

يف املسألة   -صلى هللا عليه وسلم  - وإذا اختلف أصحاب رسول هللا  وقال ابن املنذر: 
 وجب اتباع أشبههم قوالً ِبلكتاب والسنة4.

َ َفَمنح تيمية: وقال ابن  َلنيح تَـَلَف الصََّحابَُة َعَلى قـَوح َدَث قـَوحاًل اَثلَثًا فـََقدح َخاَلَف  إَذا اخح َأحح
َاَعُهمح 5.  إمجح
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 وبيان ذلك: أن اختَلفهم على قولني إمجاع على بطَلن ما سواه. 

تَـَلَف الصََّحابَُة قال ابن قدامة:  َداُث قـَوح َوَمىَت اخح َ، ملَح َُيُزح إحح َلنيح ٍل اَثَلٍث ; أَلَنَُّه يـُفحَضي  َعَلى قـَوح
يَعَهمح، َواَل َُيُوُز َذَلكَ 1. َل مجََ َقَ  عَ نح قـَوح  إىَل خَتحَطَئَتَهمح، َوُخُروَج اْلح

خيالفه صحايب آخر أو ال خيالفه، فإن خالفه إذا قال الصحايب قواًل فإما أن  القيم: وقال ابن 
خالفه أعلم منه كما إذا خالف اخللفاُء  مثله مل يكن قول أحدمها حجة على اآلخر، وإن 

الراشدون أو بعضهم غريهم من الصحابة يف حكم، فهل يكون الشق الذي فيه اخللفاء 
الراشدون أو بعضهم حجة على اآلخرين؟ فيه قوالن للعلماء، ومها روايتان عن اإلمام أْحد، 

 أن يؤخذ به من أو بعضهم أرجح وَأوحىل  والصحيح أن الشق الذي فيه اخللفاء الراشدون 
األربعة يف شق فَل شك أنَّه الصواب، وإن كان أكثرهم يف شق  الشق اآلخر، فإن كان

فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنني واثنني فشق أيب بكر وعمر أقرب إىل الصواب؛ فإن  
اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أيب بكر، وهذه مجلة ال يعرف تفصيلها إال من له خربة  

 .   ع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقواهلمواطَل 
وإن مل خيالف الصحايب صحايبٌّ آخر فإما أن يشتهر قوله يف الصحابة أو ال يشتهر، فإن  

اشتهر فالذي عليه مجاهري الطوائف من الفقهاء أنه إمجاع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو  
 .2حجة وليس ِبمجاع 

 ال خترج عن ستة وجوه:  همأحديت هبا فتلك الفتوى اليت يف: وقال
 .  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-أحدها: أن يكون مسعها من النيب  

 الثاِن: أن يكون مسعها ممن مسعها منه.
 الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب اّلِلَّ فهًما خفي علينا. 
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 املفيت هبا وحده.الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ومل يُنقل إلينا إال قول 
اخلامس: أن يكون لكمال علمه ِبللغة وداللة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو  
- لقرائن حالية اقرتنت ِبخلطاب، أو جملموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النيب  

 ومشاهدة أفعاله وأحواله وسريته، ومساع كَلمه والعلم مبقاصده - صلى اّلِلَّ عليه وسلم
وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة أتويله ِبلفعل، فيكون َفَهم ما ال نفهمه حنن، وعلى هذه  

 التقادير اخلمسة تكون فتواه حجة ُيب اتباعها. 
، وأخطأ يف فهمه، -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-السادس: أن يكون َفَهم ما مل يَُرده الرسول 

حجة، ومعلوم قطًعا أن وقوع احتمال  واملراد غري ما فهمه، وعلى هذا التقدير ال يكون قوله 
، هذا ما ال يشك فيه عاقل من  من مخسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معنيَّ
بعده ، يفيد ظًنا غالًبا قواًي على أن الصواب يف قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده، 

 الوجه.وليس املطلوب إال الظن الغالب، والعمل به متعني، ويكفي العارف هذا 
هذا فيما انفردوا به عنا، أما املدارك اليت شاركناهم فيها من دالالت األلفاظ واألقيسة فَل 
ريب أهنم كانوا أَبرَّ قلوًِب، وأعمق علًما وأقل تكل ًفا وأقرب إىل أن يوفَّقوا فيها ملا مل نوفق له  

وسعة العلم، وسهولة  حنن، ملا خصَّهم اّلِلَّ تعاىل به من توق د األذهان، وفصاحة اللسان، 
األخذ، وحسن اإلدراك وسرعته، وقل ة املعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب  
تعاىل ، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، واملعاِن الصحيحة مركوزة يف فطرهم وعقوهلم ، وال  

والتعديل، وال إىل   حاجة هبم إىل النظر يف اإلسناد وأحوال الرواة وعلل اْلديث واجلرح
النظر يف قواعد األصول وأوضاع األصوليني، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس يف حقهم إال  

 أمران: 
 أحدمها: قال اّلِلَّ تعاىل كذا، وقال رسوله كذا. 

والثاِن: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس هباتني املقدمتني، وأحظى األمة هبما فقواهم 
هم متفرقة، ومهمهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد  متوفرة جمتمعة عليهما، وأما املتأخرون فقوا

أخذت من قوى أذهاهنم شعبة، واألصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم اإلسناد و  
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أحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم يف كَلم مصن فيهم وشيوخهم على اختَلفهم وما  
إذا وصلوا إىل النصوص النبوية إنح  أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إىل غري ذلك من األمور، ف

كان هلم مهٌم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوٍب وأذهاٍن قد كلَّتح من السري يف غريها، وأوهن 
 . 1قواها مواصلُة السرى يف سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها حبسب تلك القوة

 
 

 لفاء الراشدين اتفاق اخل
مل ُيز   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-اختلف أصحاب رسول اّلِلَّ قال أْحد يف رواية املروذي: إذا 

 للرجل أن أيخذ بقول بعضهم إال على اختيار، ينظر أقرب القول إىل الكتاب والسنة.
وقال يف رواية إمساعيل بن سعيد، وقد سأل أْحد رضي اّلِلَّ عنه عمن زعم أنه ال ُيوز أن  

  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -ألن رسول اّلِلَّ  خيرج من قول اخللفاء إىل من بعدهم من الصحابة؛
 . قال: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين" 

قال: فناظرِن يف بعض ما قال الصحابة، ُث رأيته قد قََنع هبذا القول، وقال: ما أبعد هذا  
 .2القول أن يكون كذلك 
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 أقوال السلف يف أنه ليس كل جمتهد مصيبا 
 . 1بكر بن حممد: على الرجل أن ُيتهد، وال يقول ملخالفه: إنه خمطئقال أْحد يف رواية 

فًا الحَبَكايلَّ يـَزحُعُم َأنَّ ُموَسى َصاَحَب اخلحََضَر  اَلبحَن َعبَّاسٍ َسَعيُد بحُن ُجَبريحٍ: قـُلحُت اَل وقَ   ، َإنَّ نـَوح
ُ َعَليحَه َوسَ  َثيَن ُأيَبُّ بحُن َكعحٍب، َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َرائَيَل قَاَل: َكَذَب، َحدَّ لََّم  لَيحَس مبُوَسى َبيَن َإسح

ََديَث َبُطوَلَه "   . َفذََكَر اْلح
َل الصََّحابََة يف الرَ دََّة َوقَاَل: " َواّلِلََّ  قَاَل أَبُو ُعَمَر:  ُ َعنحُه قـَوح يُق َرَضَي اّلِلَّ ٍر الصَ دَ  َقدح َردَّ أَبُو َبكح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم جَلَاَهدح  ُه َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُُتُمح َعَليحَه  َلوح َمنَـُعوِن َعَقااًل، َأوح قَاَل: َعَناقًا، ممَّا َأعحَطوح
". 

: »َكاَن َرُسولُ  َطُع الحَمرحَأُة الصَََّلَة َوقَاَلتح َل َأيب ُهَريـحَرَة: تـَقح َها قـَوح ُ َعنـح اّلِلََّ   َوَردَّتح َعاَئَشُة َرَضَي اّلِلَّ
َلةَ  َ الحَقبـح َنُه َوَبنيح ُ َعَليحَه َوَسلََّم ُيَصلَ ي َوَأاَن ُمعحرَتََضٌة بـَيـح  «  2َصلَّى اّلِلَّ

َل  : َوَهَم أَبُو َعبحَد  َوَردَّتح قـَوح َلَه َعَليحَه، َوقَاَلتح ُ َعنحُه: الحَميَ ُت يـَُعذَُّب بَُبَكاَء َأهح ابحَن ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ
طَأَ َأوح َنَسيَ   . الرَّْححََن َأوح َأخح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإذح زََعَم ابح  ُن ُعَمَر أَنَُّه اعحَتَمَر َأرحَبَع  وََكَذَلَك قَاَلتح َلُه يف ُعَمَر َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلَّ  ٌم َمنحُه َعَلى أَنَُّه َقدح َشَهَد َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َم  ُعَمَر فـََقاَلتح َعاَئَشُة: َهَذا َوهح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َإالَّ ثَ   .ََلاثً ُعَمَرُه ُكلََّها َما اعحَتَمَر َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُعودٍ  لَُه: »َمنح َغَسَل َميَ ًتا فـَلحيَـغحَتَسلح َوَمنح َْحََلُه  3َوأَنحَكَر ابحُن َمسح ُ َعنحُه َعَلى َأيب ُهَريـحَرَة قـَوح َرَضَي اّلِلَّ

ََتكُ   . مح فـَلحيَـتَـَوضَّأح« َوقَاَل َفيَه قـَوحاًل َشَديًدا َوقَاَل: " اَي أَيُـَّها النَّاُس اَل تـَنحَجُسوا َمنح َموح
َعَريَّ قَااَل يف بَنحٍت َوبَنحَت ابحٍن َوأُ  َشح ُعوَد: َإنَّ َسلحَماَن بحَن رَبَيَعَة َوَأَِب ُموَسى األح ٍت:  َوَقيَل اَلبحَن َمسح خح
َء لََبنحَت ااَلبحَن َوقَااَل لَلسَّاَئَل: َوائحَت ابحنَ  َت َنصحَفاَن، َواَل َشيح ُخح َ الحَبنحَت َواألح   َإنَّ الحَماَل َبنيح

َتَديَن{ َبلح َأقحضَ  ُعوٍد: }َقدح َضَللحُت َإًذا َوَما َأاَن َمَن الحُمهح َتاَبُعَنا فـََقاَل ابحُن َمسح ُعوٍد فََإنَُّه َسيـُ ي  َمسح
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مَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم لَلحَبنحَت النَ صحُف َواَلبـحَنَة ااَلبحَن السُُّدُس َتكح   َلةً َفيَها َبَقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َت  ُخح َ، َوَما بََقَي فََلألح  . لَلثُـّلَُثنيح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَلى َعاَئَشَة َرَضاَع الحَكَبرَي َوملَح أتَحُخذح   َواَحَدٌة  َوأَنحَكَر مَجَاَعُة َأزحَواَج النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
هَلَا يف َذَلكَ  ُهنَّ َبَقوح  . َمنـح

ُعو  َا الرََّضاَعُة َما أَنـحَبَت  َوأَنحَكَر َذَلَك أَيحًضا ابحُن َمسح َعَريَ  َوقَاَل َلُه: َإمنَّ َشح ٍد َعَلى َأيب ُموَسى األح
َلَه،  َم َوالدََّم فـََرَجَع أَبُو ُموَسى َإىَل قـَوح  اللَّحح

يَن بـَعحَد قـَتحَلَهمح، َوَقيَل: قـَبحَل قـَتح  َرَق الحُمرحَتدَ  َوَُّل َأَصحُّ  َوأَنحَكَر ابحُن َعبَّاٍس َعَلى َعَليٍ  أَنَُّه َأحح َلَهمح َواألح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح َبدََّل َديَنُه فَاضحرَبُوا  َلَه َصلَّى اّلِلَّ َتجَّ ابحُن َعبَّاٍس َبَقوح ُ َأعحَلُم َواحح «  1ُعنـَُقهُ َواّلِلَّ

لُُه، قَاَل أَبُو ُعَمَر: أَلَنَّ َرُسوَل  ُ َعَليحَه َوَسلََّم ملَح يـَُقلح  فـَبَـَلَغ َذَلَك َعَليًّا فََأعحَجَبُه قـَوح اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
رَُقوهُ   . فَاضحرَبُوا ُعنَـَقُه ُثَّ َأحح

ُ َعنحُه َأنَّ ُشَرَيحًا َقَضى يف رَُجٍل َوَجَد آَبًقا فََأَخَذُه ُثَّ   أََبَق  َورَُفَع َإىَل َعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب َرَضَي اّلِلَّ
طَأَ ُشَريحٌح َوَأَساَء الحَقَضاَء َبلح ََيحَلُف َِبّلِلََّ أَلَبَ  َق َمنحُه َوُهَو َمنحُه أَنَُّه َيضحَمُن الحَعبحَد فـََقاَل َعَليٌّ: »َأخح

ٌء«   اَل يـَعحَلُم َولَيحَس َعَليحَه َشيح
، َوَعبحَد الرَّْححََن: مَ  َارَيََة النُّوبَيََّة الَّيَت َجاَءتح َحاَمًَل َإىَل ُعَمَر فـََقاَل َلَعَليٍ  ا َوَعنح ُعَمَر يف اجلح

َأقـَرَّتح َِبلزَ اَن َفُحدََّها َوُعثحَماُن َساَكٌت فـََقاَل    تـَُقواَلَن؟ فـََقااَل: َأَقَضاٌء َغريحُ َقَضاَء اّلِلََّ تـَلحَتَمُس؟ َقدح 
َدُّ َعَلى َمنح َعلَ  َا اْلح َتَهلُّ َبَه َوَإمنَّ ُ َعنحُه: َما تـَُقوُل؟ فـََقاَل: ُأرَاَها َتسح َمُه فـََقاَل ُعَمُر َلُعثحَماَن َرَضَي اّلِلَّ

َدُّ َإالَّ َعَلى مَ  ُل َما قـُلحَت َما اْلح  . نح َعَلَمهُ ُعَمُر: الحَقوح
ُمح  ُ َعنحُه: َإنَّ َعَليًّا يـَُقوُل: اَل تـُؤحُكُل َذَِبَئُح َنَصاَرى الحَعَرَب؛ أَلَهنَّ  ملَح  َوَقيَل اَلبحَن َعبَّاٍس َرَضَي اّلِلَّ

َر، فـََقاَل ابحُن َعبَّاٍس: تـُؤحَكُل َذَِبَئُحُهمح؛  َمح َرانَيََّة َإالَّ َبُشرحَب اخلح أَلَنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل   يـََتَمسَُّكوا َمَن النَّصح
ُهمح   { 2يـَُقوُل: }َوَمنح يـَتَـَوهلَُّمح َمنحُكمح فََإنَُّه َمنـح
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رَبَ ا ُ َعنحُه يف الََّذي تـََواىَل َعَليحَه رََمَضااَنَن َبَدنـََتاَن ُمَقلََّدََتَن، فَُأخح بحُن َوَعَن ابحَن ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ
َلَه فـََقاَل: »َوَما لَ  َكيًنا« فـََقاَل ابحُن ُعَمَر: َصَدَق ابحُن َعبَّاٍس َبَقوح َن َوَهَذا؟ يُطحَعُم َستَ نَي َمسح لحُبدح
 . َعبَّاٍس امحَض َلَما َأَمَرَك َبهَ 

َر َما َأدَّى« ، فـََقاَل زَيحٌد: »ُهوَ  ُ َعنحُه: »الحُمَكاَتُب يـُعحَتُق َمنحُه َإَذا َعَجَز َبَقدح   َوقَاَل َعَليٌّ َرَضَي اّلِلَّ
ُعوٍد: »َإَذا َأدَّى الثُـُّلَث فـَُهَو َغَرمٌي« َوَعنح ُعَمَر  َعبحٌد مَ  ا بََقَي َعَليحَه َدرحَهٌم« َوقَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َمسح

َطَّاَب َإَذا َأدَّى الشَّطحَر َفََل َرقَّ َعَليحَه " َوقَاَل ُشَريحٌح: »َإَذا َأدَّى َقيَمَتُه فـَُهَو َغَرمٌي« َوعَ  َن بحَن اخلح
ُلُه َوقَاَل زَيحٌد، َوابحُن ُعَمَر، َوُعثحَماُن، َوَعاَئَشُة، َوأُمُّ َسَلَمَة: »ُهَو َعبحٌد َما ابحَن مَ  ُعوَد أَيحًضا َمثـح سح

 بََقَي َعَليحَه َدرحَهٌم«
َرُك  قَاَل قـََتاَدة: قـُلحُت َلَسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب، َإنَّ ُشَرَيحًا قَاَل: يـُبحَدأُ َِبلحُمَكاتـََبَة قـَبحَل الدَّ  يحَن َأوح ُيشح

طَأَ ُشَريحٌح َوَإنح َكاَن قَاَضًيا؛ قَاَل زَيحُد بحُن اَثَبٍت:   نَـُهَما، َشكَّ ُشعحَبُة قَاَل ابحُن الحُمَسيَ َب، " َأخح بـَيـح
يحَن "   يـُبحَدأُ َِبلدَّ

َتََلُف َأصححَ  ُ  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َهَذا َكَثرٌي يف ُكُتَب الحُعَلَماَء وََكَذَلَك اخح اَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُد َأنح  َعَليحَه َوَسلََّم َوالتَّاَبَعنَي َوَمنح بـَعحَدُهمح َمَن الحُمَخاَلَفنَي َوَما َردَّ َفيَه بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض اَل َيَكا

َنا َويف رُُجوَع  َيَُيُط َبَه َكَتاٌب َفضحًَل َأنح ُُيحَمَع يف َِبٍب، َوَفيَما ذََكرحاَن َمنحُه َدلَيٌل  َعَلى َما َعنحُه َسَكتـح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم بـَعحُضُهمح َإىَل بـَعحٍض َوَردَ  بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض َدلَيٌل   َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

َتََلفـَُهمح َعنحَدُهمح َخطَأٌ َوَصَواٌب َوَلوحاَل َذَلَك َكاَن يـَُقو  ُهمح: َجائٌَز  َواَضٌح َعَلى َأنَّ اخح ُل ُكلُّ َواَحٍد َمنـح
َتََلَفَنا، قَا ٌء َمَن اخح َنا َشيح َتَدى َبَه َفََل َعَليـح َل  َما قـُلحَت أَنحَت، َوَجائٌَز َما قـُلحُت َأاَن وََكََلاَن َْنحٌم يـُهح

ٌه َواَحٌد َوَلوح َكاَن الصَّ  ُتَلَف َفيَه َوَتَداَفَع َوجح َ  أَبُو ُعَمَر: َوالصََّواُب ممَّا اخح َ ُمَتَداَفَعنيح َهنيح َواُب يف َوجح
َواُهمح، َوالنََّظُر أيَحََب َأنح َيُكوَن   َتَهاَدَهمح َوَقَضااَيُهمح َوفـَتـح َما َخطَّأَ السََّلُف بـَعحُضُهمح بـَعحًضا يف اجح

ُه َصَواًِب ُكلَّهُ  ُء َضدُّ  . الشَّيح
َوَد، َعنح   َسح َرَأٌة َوَلَدتح َلَستََّة َعَن َأيب َحرحَب بحَن َأيب األح ُ َعنحُه امح أَبَيَه، أَنَُّه رَُفَع َإىَل ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ

ُ َعزَّ َوجَ  ُ َعنحُه: " لَيحَس َذَلَك َلَك قَاَل اّلِلَّ َها فـََقاَل َلُه َعَليٌّ َرَضَي اّلِلَّ ُهٍر فـََهمَّ ُعَمُر َبَرمجَح لَّ:  َأشح
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َ }َوالحَواَلَداُت يـُرحَضعحَن َأوحاَلَدهُ  َ َكاَمَلنيح َلنيح ًرا 1نَّ َحوح { اَل 2{ َوقَاَل: }َوَْححُلُه َوَفَصالُُه َثََلثُوَن َشهح
َدَ « َرى َلَذَلَك اْلح َها فـََوَلَدتح َمرًَّة ُأخح َها »َفَخلَّى ُعَمُر َعنـح َم َعَليـح  .رَجح

ََهااَلَت  ُ َعنحُه: رُدُّوا اجلح َطَّاَب َرَضَي اّلِلَّ  . َإىَل السُّنَّةَ َوقَاَل ُعَمُر بحُن اخلح
َمحَس رَاَجعحَت َفيَه  َتُه َِبألح َعَريَ : »اَل مَيحنَـعحَك َقَضاٌء َقَضيـح َشح َويف َكَتاَب ُعَمَر َإىَل َأيب ُموَسى األح
َقَّ َقَدمٌي، َوالرُُّجوُع َإىَل اْلحَ  َقَ ؛ فََإنَّ اْلح َدَك َأنح تـَرحَجَع َفيَه َإىَل اْلح ىَل  نـَفحَسَك َوُهَديَت َفيَه َلُرشح قَ  َأوح

 . َمَن التََّماَدي يف الحَباَطَل« 
َواُء ُكلَُّها َواَحَدًة َلَقاَل الحَقاَئُل: لَ  َهح رَي أَنَُّه قَاَل: " َلوح َكاَنَت األح َعلَّ  َوُرَوَي َعنح ُمَطرَ َف بحَن الشَ خَ 

َقَّ َفيَه، فـََلمَّا َتَشعََّبتح َوتـََفرََّقتح َعَرَف ُكلُّ َذي َعقحٍل أَ  َقَّ اَل يـَتَـَفرَّقُ اْلح  ". نَّ اْلح
 َ ُل الحَباَطَل }َإالَّ َمنح رََحَم رَبُّكَ 3َوَعنح جُمَاَهٍد« }َواَل يـََزاُلوَن خُمحَتَلَفنيح َقَ   4{ قَاَل: َأهح ُل اْلح { قَاَل: َأهح

َتََلٌف "   لَيحَس َفيَهُم اخح
َتََلُف لَيحَس حبُجٍَّة َعنحَد َأحَ  ُمََّة َإالَّ َمنح اَل َبَصَر َلُه  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " ااَلخح ُتُه َمنح فـَُقَهاَء األح ٍد َعَلمح

َتََلَف َوزََعَم أَ  َلَه، قَاَل الحُمَزِنُّ: " يـَُقاُل َلَمنح َجوََّز ااَلخح نَّ  َواَل َمعحرََفَة َعنحَدُه، َواَل ُحجََّة يف قـَوح
َاَدثََة فـََقاَل أَ  تَـَهَدا يف اْلح َ َإَذا اجح َخُر َحَراٌم فـََقدح َأدَّى ُكلُّ َواَحٍد  الحَعاَلَمنيح َحُدمُهَا: َحََلٌل َوقَاَل اآلح

َقَّ، َأأبََصحٍل قـُلحَت َهَذا َأمح َبَقَياٍس؟ فََإنح   َتَهاُدُه ُمَصيٌب اْلح َدُه َوَما ُكلَ َف، َوُهَو يف اجح ُهَما َجهح َمنـح
ََلَف، َوَإنح قَاَل َبَقَياٍس َقيَل:  قَاَل: أبََصحٍل، َقيَل َلُه: َكيحَف َيُكوُن َأصحًَل َوالحَكتَ  اُب َأصحٌل يـَنحَفي اخلَح

ََلَف؟ َهَذا َما اَل  َها َجَواَز اخلَح ََلَف، َوَُيُوُز َلَك َأنح َتَقيَس َعَليـح ُُصوُل تـَنحَفي اخلَح َكيحَف َتُكوُن األح
َت َحَديثَاَن خُمحَتَلَفاَن َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  ُُيَوَ زُُه َعاَقٌل َفضحًَل َعنح َعاملٍَ َويـَُقاُل َلُه: أَلَيحَس َإَذا ثـَبَ 

َخُر َويف َكَتاَب اّلِلََّ َأوح يف سُ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َمعحىًن َواَحٍد فََأَحلَُّه َأَحُدمُهَا َوَحرََّمُه اآلح نََّة َرُسوَل  اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َدلَيٌل َعَلى َإثـحبَ  َخَر أَلَيحَس يـَثـحُبُت الََّذي يـُثحَبُتُه  اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ اَت َأَحَدمَهَا َونـَفحَي اآلح
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َمحُر َفي َكَل األح لَيُل َعَلى َأَحَدمَهَا َوُأشح َم َبَه، فََإنح َخَفَي الدَّ ُكح َخَر َويـُبحَطُل اْلح لَيُل َويـُبحَطُل اآلح َهَما  الدَّ
نح نـََعمح، َوَإالَّ َخاَلَف مَجَاَعَة الحُعَلَماَء، َقيَل َلُه: فََلَم اَل  َوَجَب الحُوُقوُف فََإَذا قَاَل: نـََعمح َواَل بُدَّ مَ 

لَيُل َوتـُبحَطُل َما أَبحطَ  بَـَتُه الدَّ ُهَما َما أَثـح َ؟ فـَتـُثحَبُت َمنـح َتَلَفنيح َ الحُمخح َنعح َهَذا َبَرأحَي الحَعاَلَمنيح لَيُل؟  َتصح َلُه الدَّ
ُتُه َإىَل قَائََلَه؛ أَلَنَُّه يـَُقاُل: َإنَّ  " قَاَل أَبُو ُعَمَر: َما أَلحَزَمُه  الحُمَزِنُّ َعنحَدي اَلزٌَم؛ فََلَذَلَك ذََكرحتُُه َوَأَضفح

ُل َوَقدح مَجََع الحُفقَ  َء َإىَل قَائََلَه، َوَهَذا َِبٌب يـَتََّسُع َفيَه الحَقوح َهاُء َمنح بـَرََكَة الحَعلحَم َأنح ُتَضَيَف الشَّيح
َل النَّ  َسُه َوملَح َمنح َأهح َنٌع َوَنَصاٌب َكافٍ  َلَمنح َفَهَمُه َوأَنحَصَف نـَفح َنا َمقح َظَر يف َهَذا َوَطوَُّلوا َوَفيَما َلوَّحح

َليَد الر ََجاَل "   خُيَاَدعحَها بَتَـقح
وا بََه َعَليحَه َفُكلُُّهمح  »َأصحَحايب َكالنُُّجوَم« قَاَل: َإنح َصحَّ َهَذا اخلحَرَبُ َفَمعحَناُه َفيَما نـََقُلوا َعنحُه َوَشَهدُ 

ََتٌَن َعَلى َما َجاَء َبَه اَل َُيُوُز َعنحَدي َغريحُ َهَذا َوَأمَّا َما قَاُلوا َفيَه َبَرأحَيَهمح فـََلوح َكانُو  ا َعنحَد  ثََقٌة ُمؤح
ُهمح َأَحٌد َإىَل  ا َواَل أَنحَكَر بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض أَنـحُفَسَهمح َكَذَلَك َما َخطَّأَ بـَعحُضُهمح بـَعحضً  َواَل رََجَع َمنـح

َل َصاَحَبَه فـََتَدبّـَرح   .  1قـَوح
ثـََر  إَ وقال اخلطيب البغدادي:  َ َأوح َأكح َلنيح أََلٍة َعَلى قـَوح َتَهُدوَن َمَن الحُعَلَماَء يف َمسح تَـَلَف الحُمجح َذا اخح

َتَهَد  َقُّ َما َغَلَب َعَلى َظنَ  الحُمجح ,  , فـََقدح ذَُكَر َعنح َأيب َحَنيَفَة أَنَُّه قَاَل: ُكلُّ جُمحَتَهٍد ُمَصيٌب َواْلح
َهَب َماَلَك بح  َ  َوُهَو ظَاَهُر َمذح َلنيح , َأَحُدمُهَا: َمثحُل  َن أََنٍس , َوذَُكَر َعَن الشَّاَفَعيَ  َأنَّ َلُه يف َذَلَك قـَوح

َواَل , َوَما َسَواُه َِبَطٌل , َوَقيَل: لَيحَس لَلشَّاَفَعيَ  يف  َقـح َقَّ يف َواَحٍد َمَن األح  َهَذا , َوالثَّاِن: َأنَّ اْلح
ٌل َواَحٌد , وَ  َتَلَفنَي , َوَما َعَداُه َخطَأٌ , َإالَّ  َذَلَك َإالَّ قـَوح َواَل الحُمخح َقـح َقَّ يف َواَحٍد َمَن األح ُهَو َأنَّ اْلح

َطَئ َفيهَ  ُضوٌع َعَن الحُمخح َ َموح  . َأنَّ اإلحَُثح
َتََل قَاَل  َسَن بحَن َشَقيٍق: َسأَلحُت َعبحَد اّلِلََّ يـَعحيَن: ابحَن الحُمَباَرَك َعَن اخح َف َأصحَحاَب َعَليُّ بحُن اْلَح

ُضوٌع َعَن حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , ُكلُُّه  َطَأُ َموح َصَواٌب؟ فـََقاَل: »الصََّواُب َواَحٌد , َواخلح
ُضوٌع َعنحُه , قَاَل: »نـََعمح ,   َقَاَويَل فـَُهَو أَيحًضا َموح ٍل َمَن األح َم , َأرحُجو« قـُلحُت: َفَمنح َأَخَذ َبَقوح الحَقوح

ََه , تـََرخُّصً أَ  ٌء , فـََتَحوََّل َإىَل َغريح َتاَر قـَوحاًل َحتحًما , ُثَّ نـََزَل َبَه َشيح ا رحُجو َإالَّ َأنح َيُكوَن رَُجٌل اخح
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َهُب َماَلَك بحَن أََنٍس , َواللَّيح  َء الََّذي نـََزَل َبَه« َوَحَكى أَبُو َإبـحَراَهيَم الحُمَزِنُّ: َأنَّ َهَذا َمذح َث  لَلشَّيح
 .بحَن َسعحدٍ 

ثَُه ثََقٌة , َعنح بـَعحَض َأصحَحاَب  َعنح َماَلٍك , أَنَُّه ُسَئَل , َفَقيَل َلُه: أَتـََرى َلَمنح َأَخَذ حبََديٍث َحدَّ
َقَّ , َوَما  َقُّ َإالَّ َواَحٌد  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َسَعًة؟ قَاَل: »اَل َواّلِلََّ َحىتَّ ُيَصيَب اْلح اْلح

َ خَيحَتَلَفاَن«  َلنيح َقُّ يف قـَوح  , اَل َيُكوُن اْلح
َتجَّ َمنح َنَصَر  قَاَل اللَّيحثُ  َ« َواحح َقُّ َإالَّ َواَحًدا , َواَل َيُكوُن يف َأمحَريحَن خُمحَتَلَفنيح : »اَل َيُكوُن اْلح

َوََّل , َوَأنَّ ُكلَّ جُمحَتَهٍد ُمَصيبٌ  َل األح تَـَلُفوا , َوَأقـَرَّ بـَعحُضُهُم  الحَقوح تَـَهُدوا َواخح : أبََنَّ الصََّحابََة اجح
َتَهاَدَه , َوسَ  َلَه َوُمَؤدَّى اجح َلَه , َوَسوََّغ َلُه َأنح يـَعحَمَل َبَه , َوَإنح َكاَن خُمَاَلًفا َلَقوح وَُّغوا  بـَعحًضا َعَلى قـَوح

هُ  يُق : »َكاَن  لَلحَعامََّة َأنح يـَُقلَ ُدوا َمنح َشاُءوا َمنـح ٍر الصَ دَ  مح , َحىتَّ قَاَل الحَقاَسُم بحُن حُمَمََّد بحَن َأيب َبكح
ُ َبَه , َفَما َعَملحَت َمنحُه َمنح  َتََلُف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ممَّا نـََفَع اّلِلَّ َعَمٍل اخح

ٌء« ُخلح نـَفحَسَك َمنحُه َشيح  .ملَح َيدح
َعنح ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز , قَاَل: »َما َيُسرُِّن َأنَّ َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ملَح  

 . خَيحَتَلُفوا«
ى هللاُ  َعنح قـََتاَدَة , َأنَّ ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز , َكاَن يـَُقوُل: »َما َسرَِّن َلوح َأنَّ َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّ 

َصٌة« ُمح َلوح ملَح خَيحَتَلُفوا ملَح َتُكنح رُخح  َعَليحَه َوَسلََّم ملَح خَيحَتَلُفوا , أَلَهنَّ
َتََلَف  َبَة , قَاَل: قَاَل يل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز: »َما َيُسرُِّن َِبخح َن بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعتـح َعنح َعوح

َنا , َوَإنح  َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّ  َل َهُؤاَلَء َأَصبـح اَن َبَقوح ى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ُْححُر النـََّعَم , أَلَانَّ َإنح َأَخذح
َنا«  َل َهُؤاَلَء َأَصبـح اَن َبَقوح  .َأَخذح

َاَطَئ َعَلى َخطََئَه , َوالرَ َضا َِبلحَعَمَل   َراَر اخلح ذحَن يف  قَاُلوا: َواَل َُيُوُز َأنح ُُيحَمُعوا َعَلى َإقـح َبَه , َواإلحَ
ًما َمنح بـَعحَض  َ تـََعاىَل َعنيََّ ُحكح َليَدَه َوأَيحًضا فََإنَّ اّلِلَّ تَـَلَف َفيَه , َوَنَصَب َعَليحَه َدلَيًَل ,  تـَقح َما اخح

َل الحَعلحَم َإَصابـََتُه َلَوَجَب َأنح َيُكوَن الحُمَصيُب َعاَلمً  ا َبَه , قَاَطًعا  َوَجَعَل َإلَيحَه َطرَيًقا , وََكلََّف َأهح
َمَه َإَذا َحَكَم َبَه , َوَيُكوُن   ِبَطََأ َمنح َخاَلَفُه , َوَيُكوُن الحُمَخاَلُف آَثًا فَاَسًقا , َوَوَجَب نـَقحُض ُحكح

َبَه َذلَ  يََة َوالصَ َفاَت َوالحَقَدَر َوَما َأشح ُُصوَل َمَن الرُّؤح َك , َومبَنحزََلَة  مبَنحزََلَة َمنح َخاَلَف َدلَيَل َمَساَئَل األح
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َ َعَليحَه َفي َه ,  َمنح َخاَلَف النَّصَّ , َوَلمَّا َأمجحَعحَنا َعَلى َأنَّ الحُمَخاَلَف اَل يـُقحَطُع َعَلى َخطََئَه , َواَل َإُثح
ُمُه َإَذا ُحَكَم َبَه َدلَّ َذَلَك َعَلى َأنَّ ُكلَّ جُمحَتَهٍد ُمَصيٌب , َوأَلَنَّ ا  َقُض ُحكح لحَعاَميَّ َإَذا  َواَل يـُنـح

َ َفَدلَّ  َها َمنح َشاَء َمَن الحُعَلَماَء , َوَإنح َكانُوا خُمحَتَلَفنيح َأَل َعنـح  َعَلى  نـََزَلتح َبَه اَنزََلٌة , َكاَن َلُه َأنح َيسح
َهبُ  َقَّ يف َواَحٍد , َوَإلَيحَه يُذح َتجَّ َمنح قَاَل: َإنَّ اْلح يَعُهمح َعَلى الصََّواَب َواحح َل اّلِلََّ  َأنًّ مجََ : بََقوح

َرحثَ  َناَها ُسَليحَماَن  1ُسبحَحانَُه َوتـََعاىَل: }َوَداُوَد َوُسَليحَماَن َإذح ََيحُكَماَن يف اْلح َلَه: }فـََفهَّمح { َإىَل قـَوح
ًما َوَعلحًما َنا ُحكح َدُه َعَلى َإَصابَ 2وَُكَلًّ آتـَيـح رَبَ: َأنَّ ُسَليحَماَن ُهَو الحُمَصيُب َوْحََ َتَه , َوأَثحىَن  { فََأخح

طَ  َل َمنح قَاَل: َإَذا َأخح َتَهاَدَه , َوملَح َيُذمَُّه َعَلى َخطََئَه , َوَهَذا َنصٌّ يف َإبحطَاَل قـَوح أَ  َعَلى َداُوَد يف اجح
ُل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعلَ  ُموًما , َوَيُدلُّ َعَليحَه أَيحًضا قـَوح َتَهُد ُيََُب َأنح َيُكوَن َمذح يحَه َوَسلََّم  الحُمجح

ٌر , َوَقدح ُسقح  طَأَ فـََلُه َأجح تَـَهَد فََأخح َراَن , َوَإَذا اجح َاَكُم فََأَصاَب فـََلُه َأجح تَـَهَد اْلح ُهوُر: َإَذا اجح َنا  الحَمشح
َصابَةَ  َ اإلحَ َتَهَد َبنيح َناَدَه َفيَما تـََقدََّم , َوَفيَه َدلَيٌل َعَلى َأنَّ الحُمجح ََديَث ِبََسح َطَأَ  َهَذا اْلح  . َواخلح

َ ُمَتَضادَّيحَن , َمثحَل حَتحَليٍل َوحَتحَرمٍي , َوَتصحَحي َلنيح تَـَلُفوا َعَلى قـَوح ُمح َإَذا اخح ٍح َوَيُدلُّ َعَلى َذَلَك َأهنَّ
َقاٍط , َفََل خَيحُلو َمنح َأَحَد َثََلثََة َأقحَساٍم: َإمَّا َأنح َيُكوَن  الحَقوحاَلَن فَاَسَديحَن ,  َوَإفحَساٍد , َوَإَُياٍب َوَإسح

َخُر َصَحيًحا , َفََل َُيُوُز َأنح َيُكواَن فَاَسَديحَن , أَلَنَُّه   َ , َأوح َأَحُدمُهَا فَاَسًدا , َواآلح َأوح َصَحيَحنيح
َُما َ , أَلَهنَّ َطََأ، َواَل َُيُوُز َأنح َيُكواَن َصَحيَحنيح ُمََّة َعَلى اخلح َتَماَع األح ُمَتَضادَّاَن ,   يـَُؤدَ ي َإىَل اجح

ُء الحَواَحُد َحَراًما َحََلاًل , َوَواَجًبا َغريحَ َواَجٍب , َوَصَحيًحا َِبَطًَل , َوَإَذا   َتَنُع َأنح َيُكوَن الشَّيح فـََيمح
َخَر فَاَسٌد , فََإنح قَاَل الحُمَخاَلُف: مهَُ  َماَن , ثـََبَت َأنَّ َأَحَدمُهَا َصَحيٌح , َواآلح ا َبَطَل َهَذاَن الحَقسح
َتَحيُل َعَلى   َا َيسح َتَحيُل َصحَّتـُُهَما , َإالَّ َأنَّ َذَلَك َإمنَّ َصَحيَحاَن َواَل يـَُؤدَ ي َإىَل التََّضاَد , َواَل َتسح
َتَحيُل َكَما  ٍ , فََإنَّ َذَلَك اَل َيسح َ َأوح َفرَيَقنيح َصنيح ٍص َواَحٍد يف َوقحٍت َواَحَد , َوَأمَّا َعَلى َشخح َشخح

َاَم الصَََّلَة  َوَرَد ا َاَئَض , َوُوُجوَب َإَتح َقاَطَها َعَن اْلح لشَّرحُع , ِبَََُياَب الصَََّلَة َعَلى الطَّاَهَر َوَإسح
َتَهَديَن يـَلحَزُمُه  َر لَلحُمَساَفَرَوَعنحَداَن أُمُّ ُكلَ  َواَحٍد َمَن الحُمجح َصَة يف الحَقصح َما  َعَلى الحُمَقيَم , َوالرُّخح

َتَهاُدُه َإىَل حَتحَرميََه , َوَيََلُّ َلَمنح َأدَّى  َأدَّى َإلَيح  ُرُم النََّبيُذ َعَلى َمنح َأدَّى اجح َتَهاُدُه , فـََيحح َه اجح
 

 87األنبياء:   1

 79األنبياء:   2



403 
 

ُقُط َعمَّ  َتَهاُدُه َإىَل وُجوهَبَا َوَتسح َتَهاُدُه َإىَل حَتحَليَلَه , َوجتََُب النَ يَُّة لَلحوُضوَء َعَلى َمنح َأدَّى اجح نح اجح
تَ  َتَهاُدُه َإىَل َفَساَدَه , َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك ,  َأدَّى اجح َتَه , َويـَفحُسُد يف َحقَ  َمنح َأدَّى اجح َهاُدُه َإىَل َصحَّ

ََدلََّة َإَذا َكاَنتح َعامًَّة ملَح َُيُزح َأنح َيكُ  ََواُب َأنَّ َهَذا َخطَأٌ: أَلَنَّ األح وَن َأنح  ملَح َيُكنح َفيَه َتَضادٌّ َواجلح
ََميَع , َفََل َُيُوُز َأنح  َيُكونَ  َها َعامٌَّة يف اجلح الَُّة َعَلى ُكلَ  َواَحٍد َمنـح اَلَلُة الدَّ ُلوهُلَا َخاصًّا , َوالدَّ  َمدح

َكاُم َعامًَّة ثـََبَت التََّضادُّ , َوأَيحًضا فََإنَُّه يـَلحَزُم َمنح َيذح  َحح ُمَها َخاصًّا , َوَإَذا َكاَنَت األح َهُب  َيُكوَن ُحكح
َتَهَديَن َعَلى َضد َ إَ  ُُه َمَن الحُمجح ٍء , َوَغريح َتَهاُدُه َإىَل َشيح  ىَل َأنَّ ُكلَّ جُمحَتَهٍد ُمَصيٌب , َإَذا َأدَّاُه اجح

ًا َفيَهَما , َكالََّذي تـُلحَزُمُه َكفَّارَُة ميََنٍي , َلمَّا َكاَنَت ا َء , َأنح َيُكوَن خُمَريَّ َلَه يف َذَلَك الشَّيح ُقُ قـَوح وُق  ْلح
ًا َفيَها , فَـ  َفرُي هَبَا , َوالحُكلُّ َصَواٌب , َكاَن خُمَريَّ هَنَا ممَّا َُيُوُز التَّكح َلمَّا َلزََم  الثَََّلثَُة ُمَتَساَويًَة يف َكوح

ََه , َتَهاَد َغريح َتَهاُدُه َإلَيحَه ُدوَن َما َخاَلَفُه َمَن اجح َتَهَد َأنح يـَعحَمَل مبَا يـَُؤدَ ي اجح َقَّ يف   الحُمجح ثـََبَت َأنَّ اْلح
اَن أَ  َ َوَدلَيٌل آَخُر َيُدلُّ َعَلى َأنَّ ُكلَّ جُمحَتَهٍد لَيحَس مبَُصيٍب , َوُهَو َأانَّ َوَجدح َلنيح َل  َواَحٍد َمَن الحَقوح هح

ٍر يـَتَـَناَظُروَن َويـَتَـَباَحثُوَن , َوََيحَتجُّ بـَعحُضُهمح َعَلى بـَعحٍض ,  َوَلوح َكاَن ُكلُّ َواَحٍد  الحَعلحَم يف ُكلَ  َعصح
َا يـَُناظَ  ُهمح ُمَصيًبا , َكاَنَت الحُمَناَظَرُة َخطَأً َوَلغحًوا , اَل فَاَئَدَة َفيَها فََإنح قَاَل الحُمَخاَلُف: َإمنَّ ُر َأَحٍد  َمنـح

َتَهاُدُه َإلَيحَه , َفرَيح  َخَر , َحىتَّ يـَغحَلَب َعَلى ظَنَ َه َما َأدَّى اجح َ اآلح ََواُب أَنَُّه اخلحَصحَمنيح لََه فَاجلح َجُع َإىَل قـَوح
نُُه َعَلى َما ُهَو َعَليحَه َوانحَتَقالُُه َإىَل َظنٍ  آَخَر َسوَ  اٌء ,  اَل فَاَئَدَة يف رُُجوَعَه َمنح َحقٍ  َإىَل َحقٍ  , وََكوح

نَـُهَما , َوحَتَمُُّل التـََّعَب َوالحُكلحَفَة َوالتـََّنازَُع َوالتَّ  َخاُصَم َلَما ذََكَرُه الحُمَخاَلُف لَيحَس َمنح اَل فـَرحَق بـَيـح
َن الحُمَناَظَرَة يف َهَذَه الحَمَساَئَل , َوَعقحَد  ُمََّة ُمتََّفَقًة َعَلى ُحسح اَن األح َفعحَل الحُعَقََلَء , َوَقدح َوَجدح

ُتجَّ  ََواُب َعمَّا احح َاَع الصََّحابََة , فـَُهَو َأنح  الحَمَجاَلَس َبَسَبَبَها , َفَسَقَط َما قَاَلُه َوَأمَّا اجلح  َبَه َمنح َإمجح
اَلاًل؟ فََإنح قَاَل: َنصًّا ملَح ُيََدح َإلَيحَه َطرَيًقا , أَلَنَُّه ملَح يُـ  َتدح َقلح َعنح  يـَُقاَل َلُه: َأقـُلحَت َهَذا َنصًّا َأُو اسح نـح

َررحُتَك َعَلى َخََلفَ  ُهمح أَنَُّه قَاَل َلَصاَحَبَه: َأقـح َك , َوَأَجزحُت َلَك َأنح تـَعحَمَل بََه َوَسوُّغحُت َأَحٍد َمنـح
اَلاًل طُوَلَب َبَه، فََإنح قَاَل: َلوح َكاَن الحُمَخاَلُف خُمحَطًئا ,   َتدح لَلحَعامََّة َأنح يـَُقلَ ُدوَك َوَإنح قَاَل: اسح

َاَطَئ َفيَه مَ  ٌر  َلَقاتـَُلوُه َقيَل َلُه: لَيحَس يف َذَلَك َقَتاٌل , أَلَنَّ اخلح عحُذوٌر , َوَلُه َعَلى َقصحٍد الصََّواَب َأجح
َو َعَن النَّاَسي , فََإَذا َكاَن َكَذَلَك ملَح َُيُزح َقَتالُُه وَ  اَل  , َوَقدح َوَرَد الشَّرحُع , َبَذَلَك َكَما َوَرَد َِبلحَعفح

َقلح َأنَّ بـَعحَضُهَم َخطَّأَ بـَعحًضا , َولَ  َخُر َصَوًِب  أتَحثَيُمُه فََإنح قَاَل: ملَح يـُنـح َ َخطَأً َواآلح َلنيح وح َكاَن َأَحٍد الحَقوح
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َقلح َذَلَك َدلَّ َعَلى أَنَُّه ملَح خيَُ  َقَّ َمنح ملَح ُيَصبحُه , فـََلمَّا ملَح يـُنـح طَ ئحُه  َلَوَجَب َأنح خُيَطَ َئ َمنح َأَصاَب اْلح
هُ  ََواُب أَنَُّه َقدح نَُقَل َذَلَك َعنح َغريحَ َواَحٍد َمنـح  . مح فَاجلح

َع ابحَن َعبَّاٍس , يـَُقوُل: »َوَددحُت َأنَّ َهُؤاَلَء الََّذيَن ,  َعَن ابحَن طَاُوٍس: ف رَبِن َأيب أَنَُّه , مسََ َأخح
َعُل َلعحَنَة اّلِلََّ  َتَهُل فـََنجح َن , ُثَّ نـَبـح ى   َعلَ خُيَاَلُفوِن يف الحَفرَيَضَة , َْنحَتَمُع فـََنَضُع أَيحَديـََنا َعَلى الرُّكح

 . الحَكاَذَبنَي«
َل الحَفَراَئَض:  و  عحُت َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعبَّاٍس , يـَُقوُل: َإَذا ذََكَر َعوح َعنح َعطَاَء بحَن َأيب َرَِبٍح , قَاَل: مسََ

َصى رَمحَل َعاَلٍج َعَدًدا , َجَعَل يف َماٍل َقَسَمُه َنصحًفا َوَنصحًفا َوثـُلُثًا؟ َهذَ  ا »أَتـََروحَن الََّذي َأحح
َضُع الثُـُّلَث؟« قَاَل َعطَاٌء: فـَُقلحُت لَُه: اَي َأَِب َعبَّاٍس:   النَ صحُف َوالنَ صحُف َقدح َذَهَبا َِبلحَماَل فَأَيحَن َموح

ُم  َم َمريَاثـََنا َعَلى َما َعَليحَه الحَقوح ًئا , َلوح ُمتُّ َأوح ُمتَّ َقسَ    َمنح َإنَّ َهَذا اَل يـُغحيَن َعينَ  َواَل َعنحَك َشيـح
َناَءُهمح َوَنَساَءاَن َوَنَساَءُهمح َوأَنـحُفَسَنا َوأَ  َناَءاَن َوأَبـح نـحُفَسُهمح  َخََلَف رَأحَيَك قَاَل: »فََإنح َشاُءوا فـَلحَندحُع أَبـح

ُ يف َماٍل َنصحًفا َوَنصحًفا َوثُـ  َعُل َلعحَنَة اّلِلََّ َعَلى الحَكاَذَبنَي , َما َجَعَل اّلِلَّ َتَهُل فـََنجح  . لُثًا«ُثَّ نـَبـح
َرَأًة , فـََلمح يـَفحَرضح و  ُعوٍد , َفُسَئَل َعنح رَُجٍل , تـََزوََّج امح هَلَا  َعنح َعلحَقَمَة , قَاَل: ُأيتَ َعبحُد اّلِلََّ بحُن َمسح

اّلِلََّ , َوَإنح  َوملَح مَيَسََّها َحىتَّ َماَت؟ فـََردَُّهمح , ُثَّ قَاَل: " َأُقوُل َفيَها َبَرأحَيي: فََإنح َكاَن َصَواًِب َفَمَن 
 . َكاَن َخطَأً َفَمينَ  "

َوحاَلَد اَل يـُبَـعحَن« و  َتَمَع رَأحَيي َورَأحُي ُعَمَر َعَلى َأنَّ أُمََّهاَت األح ,  َعنح ُعبَـيحَدَة , َعنح َعَليٍ  , قَاَل: »اجح
َك  قَاَل: »ُثَّ رَأَيحُت بـَعحُد َأنح تـَُباَع يف َديحَن َسيَ َدَها , َوَأنح تـُعحَتَق َمنح َنَصيَب َوَلَدَها« , فـَُقلحُت: رَأحيُ 

ََماَعَة َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح رَأحَيَك يف الحُفرحَقَة وَ   . رَأحُي اجلح
لَ َوملَح يـُنحَكرح َعَليٌّ َعَلى   . ُعبَـيحَدَة َهَذا الحَقوح

ُتجَّ بََه َمَن الحَعلحَم ِبَََصابََتَه , َوالحَقطحَع َعَلى َخطََأ خُمَاَلَفَه َوأتَحثَيَمَه ,   ََواُب َعمَّا احح نحَعَه َمَن َومَ َوَأمَّا اجلح
َليَدَه فـَُهَو: َأانَّ نـَعحَلُم َإَصابـَتَـَنا لَلححَ  َمَه , َوَمنحَع الحَعامَ ي َمنح تـَقح َتَهاَدَه , ونـَقحَض ُحكح َم َِبجح ُكح قَ  ,  اْلح

َتَهاَدَه الحُمَخاَلَف لَلحَحقَ  فَ  َم َِبجح ُكح َأمَّا َعلحُمَنا  َونـَقحَطُع ِبَطََأ َمنح َخاَلَفَنا َفيَه , َومَنحنَـُعُه َمَن اْلح
َخَر َِبلتَّأحَثرَي الحُموَجَب لَلحَعلحَم  َ يـََتَميـَُّز َعَن اآلح َمنيح ُكح َرَة  ِبَََصابََتَنا لَلحَحقَ  فـَُهَو: أَلَنَّ َأَحَد اْلح , َأوح َبَكثـح

َخَر َمعحُلوٌم  َ َعَن اآلح َمنيح ُكح َتَضَيَة لَلظََّن , َوََتَيَُّز َأَحَد اْلح ُُصوَل الحُمقح َتَهَد , فََإَذا َكاَن َكَذَلَك  األح لَلحُمجح
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َصابَُة , فـََقدح ُعَلَم َخطَأُ َمنح َخاَلَفَها َوَأمَّا التَّأحثَيمُ  َصابَُة َمعحُلوَمًة , َوَإَذا ُعَلَمَت اإلحَ , َفََل   َكاَنَت اإلحَ
َو َعنحُه , َوَإاَثبََتَه َعَلى َقصحَدهَ  َو َوالتَّأحثَيَم   َُيُوُز أَلَنَّ الشَّرحَع َوَرَد َِبلحَعفح َونَيََّتَه َوالحَوعحَد َوالحَوَعيَد , َوالحَعفح

َاَطَئ َوالنَّاَسي   َو َعَن اخلح َو َعنح َخطََئَه َكَما َوَرَد َِبلحَعفح َطرَيُقُه الشَّرحُع , َوَقدح َوَرَد الشَّرحُع َِبلحَعفح
ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوَدا َرَه , َيُدلُّ َعَليحَه قـَوح َلَه َوالحُمكح َرحَث{ َإىَل قـَوح ُوَد َوُسَليحَماَن َإذح ََيحُكَماَن يف اْلح

رَبَ ِبََصَ  يًعا , َوَأخح ًما َوَعلحًما{ فَأَثحىَن َعَليحَهَما مجََ َنا ُحكح َناَها ُسَليحَماَن وَُكَلًّ آتـَيـح ابََة تـََعاىَل: }فـََفهَّمح
طَأَ ,  ُسَليحَماَن , َوملَح يـَُؤُثَ ح َداُوَد , وََكَذا قَاَل النَّ  َاَكُم فََأخح تَـَهَد اْلح يبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َإَذا اجح

ُعُه َمَن الحَعَمَل مبَا َأدَّ  َتَهاَدَه , َوملَح يـَُؤَثَ حُه َمَع َخطََئَه َوَأمَّا َمنـح َر اجح ٌر َفَجَعَل َلُه َأجح َتَهاُدُه  فـََلُه َأجح ى اجح
انَّ نـَُقوُل: َإَذا ُعَمَل َبَه فـَُهَو فَاَسٌد , َوهَلََذا نـَُقوُل: َإَذا تـََزوََّج َبَغريحَ َويلٍ : َإلَيحَه , َفََل َشكَّ َفيَه , أَلَ 

َاكَ  ُم اْلح َبَه َذَلَك َوَأمَّا ُحكح َم ,  َإنَُّه َنَكاٌح فَاَسٌد , َوَإَذا َشَرَب النََّبيَذ: َإنَُّه َشَرَب َحَراًما , َوَما َأشح
َلَمنيَ  َاٍع , َأوح َقَياٍس   فََإنَّ الحُمسح َقُض َإَذا ملَح َيُكنح خُمَاَلًفا لََنصٍ  , َأوح َإمجح َأمجحَُعوا َعَلى أَنَُّه اَل يـُنـح

َيُكوَن    َمعحُلوٍم , َوالحَمنحُع َمنح نـَقحَضَه اَل َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه َكاَن َلُه َأنح ََيحُكَم َبَه , أَلَنَُّه اَل مَيحَتَنُع َأنح 
َائََز , َكَما نـَُقوُل يف الحبَـيحَع يف َحاَل  مَمحُنوًعا َمنَ  َقَع الصََّحيَح اجلح َم , فََإَذا َحَكَم َبَه َوَقَع َموح ُكح  اْلح

َيحَض فََإنح َقيَل: َمثحُل هَ  اَر الحَمغحُصوبََة , َوالطَََّلَق يف َحاَل اْلح َذا  النَ َداَء لَلحُجُمَعَة , َوالصَََّلَة يف الدَّ
ُمََّة َعَلى اَل مَيحَتَنُع   َاَع األح لَيَل َما ذََكرحاَنُه َمنح َإمجح ََواُب َعنحُه: َأنَّ الدَّ َلَكنح َما الََّذي َيُدلُّ َعَليحَه؟ فَاجلح

ُكَّاَم بـَعحضَ  َليَط اْلح نََه َذرَيَعًة َإىَل َتسح َم َفَساًدا َلَكوح ُكح ُهمح  أَنَُّه اَل َُيُوُز نـَقحُضُه , َوأَلَنَّ يف نـَقحَض اْلح
َمُه بَنَـقحٍض َفََل عَ  ٌء َإالَّ تـََعقََّب ُحكح َلى بـَعحٍض , َفََل َيَشاُء َحاَكٌم َيُكوُن يف قـَلحَبَه َمنح َحاَكٍم َشيح

ٌم , َواَل َيَصحُّ أَلََحٍد ُملحٌك , َويف َذَلَك َفَساٌد َعَظيٌم , َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك , ثـََبَت َما   َتَقرُّ ُحكح َيسح
َليُد َمنح ُهَو  ذََكرحاَنُه َمنح هَ  َليَد الحَعامَ يَ  , فـَُهَو: َأنَّ فـَرحَضُه تـَقح ََواُب َعنح تـَقح َ َوَأمَّا اجلح َذيحَن الطَّرَيَقَتنيح

َتَهاَد , َوقَاَل أَبُو َعَليٍ  الطَّرَبَيُّ: فـَرحُضُه ات ََباُع َعاَلَمَه َبَشرحَط َأنح َيُكوَن َعاَلُمُه  َل ااَلجح ُمَصيًبا  َمنح َأهح
َثَق , َكمَ  ا يـَتََّبُع َعاَلَمُه َبَشرحَط َأنح اَل َيُكوَن خُمَاَلًفا لَلنَّصَ  َوَقدح َقيَل: َإنَّ الحَعامَ يَّ يـَُقلَ ُد َأوح

َقَ  , ثـََر َمنح َذَلَك , أَلَنَُّه اَل َسَبيَل َلُه َإىَل َمعحرََفَة اْلح َسَه , َواَل ُيَكلَُّف َأكح َتَهَديَن يف نـَفح   الحُمجح
َتَهاُدُه , فـَيـَُؤدَ ي  َوالحُوقُ  َتَهَديَن يََقيُنُه مبَا َأدَّى َإلَيحَه اجح وَف َعَلى َطرَيَقَه , وَُكلُّ َواَحٍد َمَن الحُمجح
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َتَهَد , أَلَ  َسَه , َوخُيَاَلَف الحُمجح ثـََقُهَما يف نـَفح نَُّه َذَلَك َإىَل َحريََة الحَعامَ يَ  , َفَجَعَل َلُه َأنح يـَُقلَ َد َأوح
َقَ  َوُمَناَظَرتََه َفيهَ يـََتمَ   . 1كَُّن َمنح ُمَوافـََقَتَه َعَلى َطرَيَق اْلح
ُكَّاَم  قَاَل الشَّاَفَعيُّ:و  تَـَهَد َمنح اْلح َتَهاَدُه َخطَأٌ , َأوح َقدح َوَمنح اجح َخاَلَف َكَتاًِب َأوح  , ُثَّ رََأى َأنَّ اجح

ًئا يف  َاًعا , َأوح َشيـح َمثحَل َمعحىَن َهَذا َردَُّه َوالَ َيَسُعُه َغريحُ َذَلَك , َوَإنح َكاَن ممَّا ََيحَتَمُل  ُسنًَّة , َأوح إمجح
َقَن  تَـيـح تَـَهَد َعَلى ُمَغيٍَّب فَاسح َُه ملَح يـَُردَُّه َمنح َذَلَك َأنَّ َعَلى َمنح اجح َطَأَ  َما َذَهَب إلَيحَه َوََيحَتَمُل َغريح اخلح

َلوح َصلَّى َعَلى َجَبٍل َمنح َجَباَل َمكََّة لَيحَلً فـََتَأخَّى الحبَـيحَت , ُثَّ أَبحَصَر فـََرَأى  َكاَن َعَليحَه الرُُّجوُع , وَ 
َضٍع الَ يـََراُه ملَح يَُعدح َمنح َقَبَل أَ  َها َأَعاَد َوَإنح َكاَن مبَوح َهَة الَّيَت َصلَّى إلَيـح نَُّه رََجَع يف  الحبَـيحَت يف َغريحَ اجلَح

ُضوٌع الحَمرََّة األحُ  وىَل َمنح ُمَغيٍَّب إىَل يََقنٍي َوُهَو يف َهَذَه الحَمرََّة يـَرحَجُع َمنح ُمَغيٍَّب إىَل ُمَغيٍَّب َوَهَذا َموح
َقُّ يف النَّاَس ُكلَ َهمح َواحَ  ٌد  يف َكَتاَب " مَجَاَع الحَعلحَم َمنح الحَكَتاَب َوالسُّنََّة " وََكَتاُب الحَقَضاَء , َواْلح

َم بـُلحَداهَنَمح إَذا َكانُوا خَيحَتَلُفوَن َفيَما َفيَه َكَتاٌب , َأوح ُسنَّ َوالَ َيََ  ََك النَّاُس ََيحُكُموَن حبُكح ٌة ,  لُّ َأنح ُيرتح
َتَملَ  َتَهاَد إَذا احح َا يـَتَـَفرَُّقوَن يف ااَلجح ُمُهمح َواَحًدا إمنَّ ٌء يف َمثحَل َمعحَنامُهَا َحىتَّ َيُكوَن ُحكح ُكلُّ    َأوح َشيح

هٌ  َتَهاَد , َوَأنح َيُكوَن َلُه َوجح ُهمح ااَلجح  .2َواَحٍد َمنـح
صلى اّلِلَّ  -قال اإلمام أْحد يف رواية بكر بن حممد عن أبيه: إذا اختلفت الرواية عن النيب و 

فأخذ رجل أبحد اْلديثني، وأخذ آخر حبديث آخر ضده، فاْلق عند اّلِلَّ يف   - عليه وسلم
الرجل أن ُيتهد، وال يقول ملخالفه: إنه خمطئ. وقال بعد ذلك: وإذا اختلف  واحٍد، وعلى 

أصحاب حممد، فأخذ رجل بقول بعضهم وأخذ آخر عن رجل منهم، فاْلق يف واحٍد، وعلى  
الرجل أن ُيتهد وال يدري أصاب اْلق أم أخطأ. وكذلك قال عمر رضي اّلِلَّ عنه: واّلِلَّ ما  

 .3يدري عمر أصاب اْلق أم أخطأ 
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 من يستحق أن يسمى فقيها

َوى َإالَّ   َوى؟ قَاَل: »اَل جَتُوُز الحَفتـح َعَن ابحَن الحَقاَسَم قَاَل: ُسَئَل َماَلٌك، َقيَل َلُه: َلَمنح جَتُوُز الحَفتـح
َل الرَّأحَي؟ قَاَل: »اَل،  َتََلُف َأهح تَـَلَف النَّاُس َفيَه« َقيَل َلُه: اخح َتََلُف َأصحَحاَب َلَمنح َعَلَم َما اخح اخح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَعلحُم النَّاَسَخ َوالحَمنحُسوَخ َمَن الحُقرحآَن َوَمنح َحَديَث َرُسوَل اّلِلََّ  َصلَّى   حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم وََكَذَلَك يـُفحيَت«  .اّلِلَّ
عحُت ابحَن الحَماَجُشوَن يـَُقوُل: َكانُوا يـَُقوُلوَن: »اَل َيُكوُن َإَماًما يف َوقَاَل َعبحُد الحَمَلَك بحُن َحَبيٍب،  مسََ

اَثَر َمنح ملَح َيُكنح َإَماًما اَثَر َواَل َيُكوُن َإَماًما يف اآلح يف  الحَفقحَه َمنح ملَح َيُكنح َإَماًما يف الحُقرحآَن َواآلح
 .الحَفقحَه«

َاَدَث َمنح ملَح َيُكنح َعاَلًما  قَاَل: َوقَاَل يلَ ابحُن الحمَ  اَجُشوَن، َكانُوا يـَُقوُلوَن: »اَل َيُكوُن َفَقيًها يف اْلح
 .َِبلحَماَضي«

َسَن بحَن َشَقيٍق َعنح  عحُت َعبحَد اّلِلََّ بحَن الحُمَباَرَك ُسَئَل َمىَت َيَسُع الرَُّجَل َأنح  أَنَّه قَالَ َعَليَّ بحَن اْلَح : مسََ
َثََر َبَصريًا َِبلرَّأحَي« 1.  يـُفحيَتَ؟ قَاَل: »َإَذا َكاَن َعاَلًما َِبألح

واملعاَِن والعلَل الصحيحة اليت َعل ق الشارع هبا  ِبلرأي القياَس الصحيح   يريدقال ابن القيم: 
 األحكام وجعلها مؤثرة فيها َطرحًدا وعكًسا2.

َبَغي َلَمنح اَل  َتََلَف َأنح يـُفحيَتَ، َواَل َُيُوُز َلَمنح اَل يـَعحَلُم  َوقَاَل ََيحََي بحُن َسََلٍم: " اَل يـَنـح يـَعحَرُف ااَلخح
َقَاَويَل َأنح يـَُقوَل: َهَذا َأَحبُّ َإيَلَّ "   األح

ََديَث َأوح َحدَّثَ  ََديَث َمنح تـَتَـبََّع َشَواذَّ اْلح َديٍ : »اَل َيُكوُن َإَماًما يف اْلح   قَاَل َعبحُد الرَّْححََن بحُن َمهح
َمُع َأوح َحدََّث َعنح ُكلَ  َأَحٍد«َبُكل َ   .  َما َيسح

 

 2/818جامع بيان العلم وفضله   1
 2/88إعَلم املوقعني   2
 



408 
 

َديٍ  قَاَل: »اَل َيُكوُن َإَماًما يف الحَعلحَم َمنح َأَخَذ َِبلشَّاذَ  َمَن الحَعلحَم َواَل    َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن َمهح
َع«َيُكوُن َإَماًما يف الحَعلحَم َمنح َرَوى َعنح ُكلَ  َأَحٍد، َواَل َيُكوُن َإَمامً   .ا يف الحَعلحَم َمنح َرَوى ُكلَّ َما مسََ

ُ: »اَل يـُؤحَخُذ الحَعلحُم َعنح َأرحبـََعَة، َسَفيٍه ُمعحَلَن السََّفَه َوَصاَحَب هَ  ًوى َوقَاَل َماَلُك بحُن أََنٍس َرَْحَُه اّلِلَّ
ُعو النَّاَس َإلَيحَه، َورَُجٍل َمعحُروٍف َِبلحَكَذَب يف  َذُب َعَلى َرُسوَل  َيدح َأَحاَديَث النَّاَس َوَإنح َكاَن اَل َيكح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم، َورَُجٍل َلُه َفضحٌل َوَصََلٌح اَل يـَعحَرُف َما َُيَدَ ُث َبَه«   اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
، َوَعاملٌ َِبّلِلََّ َولَيحَس َبَعاملٍَ أبََمحَر  َعنح َأيب َحيَّاَن التـَّيحَميَ  قَاَل: »الحُعَلَماُء َثََلثٌَة، َعاملٌ َِبّلِلََّ َوأبََ  محَر اّلِلََّ

، فََأمَّا الحَعاملُ َِبّلِلََّ َوأبََمحَر اّلِلََّ َفَذَلَك ا ، َوَعاملٌ أبََمحَر اّلِلََّ َولَيحَس َبَعاملٍَ َِبّلِلََّ َاَئُف ّلَِلََّ الحَعاملُ َبُسنََّتَه  اّلِلََّ خلح
َاَئُف ّلَِلََّ َولَيحَس َوُحُدوَدَه َوفـََراَئَضَه، وَ  َبَعاملٍَ َبُسنََّتَه  َأمَّا الحَعاملُ َِبّلِلََّ َولَيحَس َبَعاملٍَ أبََمحَر اّلِلََّ َفَذَلَك اخلح

َوُحُدوَدَه   نََّتهَ َواَل ُحُدوَدَه َواَل فـََراَئَضَه، َوَأمَّا الحَعاملُ أبََمحَر اّلِلََّ َولَيحَس بََعاملٍَ َِبّلِلََّ َفَذَلَك الحَعاملُ َبسُ 
 .1َوفـََراَئَضَه َولَيحَس ِبَاَئٍف َلُه«

َها يف  وللعامل املتحقق ِبلعلم أمارات  وقال الشاطيب: وعَلمات تتفق على َما تـََقدََّم، َوَإنح َخاَلَفتـح
 النََّظَر، َوَهَي َثََلٌث:

لُُه  َداَها:الحَعَمُل مبَا َعَلَم؛ َحىتَّ َيُكوَن قـَوح ٍل أَلَنح  َإحح ُمطَاَبًقا َلَفعحَلَه، فََإنح َكاَن خُمَاَلًفا َلُه؛ فـََليحَس أبََهح
َتَدى َبَه يف َعلحمٍ   . يـُؤحَخَذ َعنحُه، َواَل َأنح يـُقح

ُهمح، َوُمََلزََمَتَه هَلُمح؛  َذَه َعنـح ُه الشُُّيوُخ يف َذَلَك الحَعلحَم؛ أَلَخح ََديُر  َوالثَّانََيُة:َأنح َيُكوَن ممَّنح َرِبَّ فـَُهَو اجلح
 أبََنح يـَتََّصَف مبَا اتََّصُفوا َبَه َمنح َذَلَك، َوَهَكَذا َكاَن َشأحُن السََّلَف الصَّاَلَح. 

َت َمَن اقحَتَداَء الصََّحابََة ِبَ  - لنَّيبَ   َوالثَّالََثُة: ااَلقحَتَداُء مبَنح َأَخَذ َعنحُه، َوالتََّأدُُّب أبَََدَبَه، َكَما َعَلمح
ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ -  َواقحَتَداَء التَّاَبَعنَي َِبلصََّحابََة، وهكذا يف كل قرن 2.  صَ لَّ ى اّلِلَّ
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 شروط من يصلح للفتوى 
َواُه: َأنح َيُكوَن َِبَلًغا , أَلَنَّ  قال اخلطيب البغدادي:    َأوَُّل َأوحَصاَف الحُمفحيَت الََّذي يـَلحَزُم قـَُبوُل فـَتـح

َلَه ُثَّ َيكُ  ُنوَن َلَعَدَم َعقح َلَه ُثَّ َيُكوُن عاقَلً أَلَنَّ الَقَلَم َمرحُفوٌع َعَن املَجح َم َلَقوح وُن  الصَّيبَّ اَل ُحكح
اًل ثََقًة , أَلَنَّ الحقَ  اًل ثََقًة , أَلَنَّ ُعَلَماَء  َعدح َلَه ُثَّ َيُكوُن َعدح ُنوَن َلَعَدَم َعقح َلَم َمرحُفوٌع َعَن الحَمجح
َلَمنَي ملَح خَيحَتَلُفوا  يَن , َوَإنح َكاَن َبَصريًا هَبَا  الحُمسح َكاَم الدَ  َوى يف َأحح ُبوَل الحَفتـح يف َأنَّ الحَفاَسَق َغريحُ َمقح

َوى ُثَّ َيُكوُن َعاَلًما  , َوَسَواًء َكاَن حُ  ُر َيََّة لَيحَستح َشرحطًا يف َصحََّة الحَفتـح رًّا َأوح َعبحًدا , فََإنَّ اْلح
َتَمُل َعَلى َمعحرَفََتَه أبَُُصوهَلَا َوارحتََياٍض َبُفُروَعَها َوُأُصو  َكاَم الشَّرحَعيََّة , َوَعلحُمُه هَبَا َيشح َحح ُل  َِبألح

َكاَم يف الشَّرح  َحح َه الََّذي َتَصحُّ َبَه َمعحرََفُة َما األح َع َأرحبـََعٌة: َأَحُدَها: الحَعلحُم َبَكَتاَب اّلِلََّ , َعَلى الحَوجح
َكاَم: حُمحَكًما َوُمَتَشاهَبًا , َوُعُموًما َوُخُصوًصا , َوجُمحَمًَل َوُمَفسًَّرا , َواَنَسًخا  َحح َنُه َمَن األح َتَضمَّ

َعاَلَه ,  َوَمنحُسوًخا َوالثَّاِن: ا َواَلَه َوَأفـح لحَعلحُم َبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم الثَّابََتَة َمنح َأقـح
َها َعَلى َسَبٍب َأوح َإطحََلقٍ  َحاَد , َوالصَ حََّة َوالحَفَساَد , َوَما َكاَن َمنـح  َوُطُرَق جمََيَئَها يف التـََّواُتَر َواآلح

تَـَلُفوا َفيَه ,َوالثَّاَلُث: الح  َاَع , َوَُيحَتَهدح   َعلحُم أبََقَاَويَل السََّلَف َفيَما َأمجحَُعوا َعَليحَه , َواخح لَيَـتََّبَع اإلحَمجح
َها إَ  ُكوَت َعنـح َتََلَف َوالرَّاَبُع: الحَعلحُم َِبلحَقَياَس الحُموَجَب , َلَردَ  الحُفُروَع الحَمسح ىَل  يف الرَّأحَي َمَع ااَلخح

َكاَم النـََّوازَ األحُ  َها , َحىتَّ ُيَََد الحُمفحيَت َطرَيًقا َإىَل الحَعلحَم أبََحح َمَع َعَليـح َل ,  ُصوَل الحَمنحُطوَق هَبَا , َوالحُمجح
ََلُل َبَشيح  َقَ  َمَن الحَباَطَل , فـََهَذا َما اَل َمنحُدوَحُة لَلحُمفحيَت َعنحُه , َواَل َُيُوُز َلُه اإلحَخح  .ٍء َمنحهُ َوََتحَييَز اْلح

قَاَل ُحَذيـحَفُة: " اَل يـُفحيَت النَّاَس َإالَّ َثََلثٌَة: رَُجٌل َقدح َعَرَف اَنَسَخ الحُقرحآَن  َعَن ابحَن َسريَيَن , قَاَل: 
 َوَمنحُسوَخُه , َأوح َأَمرٌي اَل ُيََُد بُدًّا , َأوح َأْححَُق ُمَتَكلَ ٌف " 

: " اَل َيََلُّ ق : بََناَسَخَه اَل الشَّاَفَعيُّ أَلََحٍد يـُفحيَت يف َديَن اّلِلََّ َإالَّ رَُجًَل َعارَفًا َبَكَتاَب اّلِلََّ
يَ َه َوَمَدنَيَ َه , َوَما ُأرَيَد بَهَ  َكَمَه َوُمَتَشاهَبََه , َوأتَحَويَلَه َوتـَنحزَيَلَه , َوَمكَ   , َوَفيَما  َوَمنحُسوَخَه , َومبُحح

َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَِبلنَّاَسَخ   َد َذَلَك َبَصريًا حبََديثَ أُنحَزَل , ُثَّ َيُكوُن بـَعح 
ََديَث َمثحَل َما َعَرَف َمَن الحُقرحآَن , َوَيُكوُن َبَصريًا َِبللَُّغَة , َبَصريًا   َوالحَمنحُسوَخ , َويـَعحَرُف َمَن اْلح

نحَصاَف , َوَقلََّة الحَكََلَم ,  َِبلشَ عحَر , َوَما ََيحَتاُج َإلَيحَه  تَـعحَمُل َمَع َهَذا اإلحَ لَلحَعلحَم َوالحُقرحآَن , َوَيسح
َمحَصاَر , َوَيُكوُن َلُه َقَرََيٌة بـَعحَد َهَذا , فََإَذا َكانَ  َل األح َتََلَف َأهح رَفًا َعَلى اخح   َوَيُكوُن بـَعحَد َهَذا ُمشح
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ََراَم , َوَإَذا ملَح َيُكنح َهَكَذا فـََلُه َأنح يـََتَكلََّم يف  َهَذا َهَكَذا فـََلُه َأنح يـََتَكلََّم وَ  ََلَل َواْلح يـُفحيَتَ يف اْلَح
 . الحَعلحَم َواَل يـُفحيَت " 

َء    َأْححََد بحنُ بُن َصاَلٌح  قَالَ و  َأُل َعَن الشَّيح َبٍل , أَنَُّه قَاَل أَلَبَيَه: َما تـَُقوُل يف الرَُّجَل َيسح َحنـح
َيا   فـَُيَجيُب مبَا َسُه َعَلى الحُفتـح َبَغي لَلرَُّجَل َإَذا َْحََل نـَفح َيا؟ قَاَل: »يـَنـح ََديَث , َولَيحَس َبَعاملٍَ َِبلحُفتـح يف اْلح

َا َجاَء  ََسانَيَد الصََّحيَحَة , َوَإمنَّ َأنح َيُكوَن َعاَلًما َِبلسَُّنَن , َعاَلًما َبُوُجوَه الحُقرحآَن , َعاَلًما َِبألح
َخاَلَف َلَقلََّة َمعحرَفََتَهمح مبَا َجاَء َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف السُّنََّة , َوَقلََّة   َخََلُف َمنح 

 .َمعحرَفََتَهمح َبَصَحيَحَها َمنح َسَقيَمَها«
 . ثََر , َبَصريًا َِبلرَّأحَي«َقاَل: »َإَذا َكاَن َعاَلًما َِبألحَ فبحَن الحُمَباَرَكُ : َمىَت يـُفحيَت الرَُّجُل؟ الَقيَل 
َثَم , َوُسَئَل , َمىَت حتَُبُّ لَلرَُّجَل َأنح يـُفح و  عحُت ََيحََي بحَن َأكح يَتَ  قَاَل الحَفضحُل بحُن حُمَمٍَّد الشَّعحَراِنُّ: مسََ

َثََر«    قَاَل: »َإَذا َكاَن َبَصريًا َِبلرَّأحَي , َبَصريًا َِبألح
َبَغي َأنح يَ  َر , َصَحيَح ااَلعحَتَباَر قـُلحُت: َويـَنـح َباَط َجيَ َد الحُمََلَحظََة , َرَصنَي الحَفكح َتنـح ُكوَن: َقَويَّ ااَلسح

َقًفا   تَـوح َلَحٌة , َمسح تَـثـحَباٍت , َوتـَرحَك َعَجَلٍة , َبَصريًا مبَا َفيَه الحَمصح , َصاَحَب َأاَنٍة َوتـَُؤَدٍة , َوَأًخا اسح
َل َملََّتَه , ُمَواَظًبا َعَلى ُمُروَءتََه , َحرَيًصا َعَلى  َِبلحُمَشاَورََة , َحاَفظًا َلدَ  َفًقا َعَلى َأهح يَنَه , ُمشح

َفيَق , ُمتَـَور ًَعا َعَن الشُّبـَُهاَت , َصاَدفًا َعنح فَاسَ  َباَب التـَّوح َتطَابََة َمأحَكَلَه , فََإنَّ َذَلَك َأوَُّل َأسح َد  اسح
َق َ  َتَهاَد , َواَل َيُكوُن  التَّأحَويََلَت , َصَليًبا يف اْلح َوى , َوُطُرَق ااَلجح َتَغاَل مبََعاَدَن الحَفتـح  , َدائَُم ااَلشح

ُعوًَت بَ  ُصوفًا َبَقلََّة الضَّبحَط , َمنـح َلُة , َواعحتَـَورَُه َدَواُم السََّهَر , َواَل َموح نَـقحَص  ممَّنح َغَلَبتح َعَليحَه الحَغفح
تَ  َم , َمعحُروفًا َِباَلخح َل  الحَفهح َنُح َلُه , َويـُفحيَت مبَا خَيحَفى َعَليحَه , َوجَتُوُز فـََتاَوى َأهح ََلَل , ُيَُيُب مبَا اَل َيسح

َتُموَن الصَّ  ٍق , فََأمَّا الشَُّراُة َوالرَّاَفَضُة الََّذيَن َيشح َعُتُه َإىَل َفسح ُه َبدح َواَء , َوَمنح ملَح خُتحرَجح َهح َحابََة ,  األح
ُلُح َوَيُسبُّوَن السَّ  ُبوَلٍة َويف َمعحرََفَة َمنح َيصح َلَف الصَّاَلَح , فََإنَّ فـََتاَويُهمح َمرحُذوَلٌة , َوَأقَاَويُلُهمح َغريحُ َمقح

َواُه َواعحَلمح َأنَّ الحُعُلوَم ُكلََّها َأَِبزَيُر الحَفقحَه , َولَيحَس  يَتَ تـَنحَبيٌه َعَلى َمنح اَل جَتُوُز فـَتـح قحَه ُدوَن الحفَ َأنح يـُفح
َمنح َوَصاَحُبُه ََيحَتاُج َإىَل ُدوَن َما ََيحَتاُج َإلَيحَه الحَفَقيُه , أَلَنَّ الحَفَقيَه ََيحَتاُج َأنح يـَتَـَعلََّق َبَطَرٍف  َعلحٌم َإالَّ 

َزحَل , وَ  َدَ  َواهلح َخَرَة , َوَإىَل َمعحرَفََة اجلح نـحَيا َواآلح ٍء َمنح أُُموَر الدُّ ََلَف َوالضَ دَ  ,  َمعحرََفَة ُكلَ  َشيح اخلَح
ُهمح َفَمنح َشرحَط الح  نَـُهمح , َوالحَعاَداَت الحَمعحُروَفَة َمنـح َارَيََة بـَيـح َع َوالضَّرَ  , َوأُُموَر النَّاَس اجلح ُمفحيَت  َوالنـَّفح
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َرَك َذَلَك َإالَّ مبََُلقَاَة الر ََجاَل , َوااَل  يَع َما ذََكرحاَنُه َوَلنح يُدح َل النَ َحَل النََّظُر يف مجََ َتَماَع َمنح َأهح جح
َرَة الحُمَذاَكَرَة هَلُمح , َومَجحَع الحُكُتَب , َوَدرحَسَها , وَ  َتَلَفَة , َوُمَساَءلََتَهمح , وََكثـح َدَواَم  َوالحَمَقااَلَت الحُمخح

َ تـََعاىَل َلمَّا َأرَاَد  لَيُل َعَلى َما ذََكرحاَنُه َأنَّ اّلِلَّ َلحَق َأنَّ َما أََتى َبَه نََبيـَُّنا َصلَّى  ُمطَاَلَعَتَها َوالدَّ َإعحََلَم اخلح
َمَة ُمعحَجٌز َأعحَلَمُهمح أَ  َباَر الحَماَضَيَة , َوالسَ رَيَ الحُمتَـَقدَ  َخح نَُّه اَل  هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَن الحَقَصَص , َواألح

لُُه َإنَُّه َإعحََلٌم َمَن اّلِلََّ ,  يـُعحَرُف بََلَقاَء الر ََجاَل , َوَدرَاَسَة الحُكُتَب , َوَخط َ  َه بََيَميَنَه , لَُيَصدََّق قـَوح
َث َوالدَّرحَس , َوُوُجوُدُه ِبَََلَف َذَلَك   َفَدلَّ َعَلى َأنَّ حَمحُصوَل َذَلَك يف الحَعاَدَة َِبلحُمََلقَاَة , َوالحَبحح

َيَها َعنحُه َمعحىًن َقيَل لَبَـعحَضَهمح:  َخرحُق َعاَدٍة َصاَر َبَه ُمعحَجًزا , َوَلوح ملَح َيُكنح ذَ  َلَك َكَذَلَك ملَح َيُكنح لَنَـفح
ًما , َوَقيَل آَلَخَر , فـََقاَل: َما أُ  َفيُد  َأيُّ ُكتَُبَك َأَحبُّ َإلَيحَك؟ قَاَل: َما أَتـََبصَُّرُه َعلحًما َوأََتَصوَّرُُه فـَهح

َتَفيُد َوَقيَل آَلَخَر , فـََقاَل: َما  َُكَماَء: َإنَّ ُفََلاًن مَجََع  َمنحُه َوَأسح َأعحَلُم َوَبَه َأعحَمُل , َوَقيَل لَبَـعحَض اْلح
َنُع   ًئا , َما َتصح َر ُكتَُبَه؟ َقيَل: اَل , قَاَل: َفَما َصَنَع َشيـح ُمُه َعَلى َقدح َبا َكَثريًَة , فـََقاَل: َهلح فـَهح ُكتـُ

ًئا ممَّا َكَتَب: َما َلَك َمنح ُكتَُبَك َإالَّ َفضحُل  الحَبَهيَمُة َِبلحَعلحَم , َوقَاَل رَُجٌل َلَرُجٍل َكتَ  َب َواَل يـَعحَلُم َشيـح
َويُد َورََقكَ   . تـََعَبَك , َوطُوُل َأرََقَك , َوَتسح

َتَصَر َعَلى النـَّقحَل َإىَل َكَتاَبَه َمنح َغريحَ َإنـحَعاَم النََّظَر َفيَه ,   َوالتـَّفحَكرَي يف قـُلحُت: َوَهَذَه َحاُل َمَن اقـح
 .َمَعانَيهَ 

,  َعنح َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب , قَاَل: »َإنَّ يف الحُعزحَلَة َلَسََلَمًة , فَانـحُبلح َأنح تـََرى يف جَمَاَلَس السَُّفَهاَء و 
َدَك فَادحُرسح َكَتاًِب َمنح َفعحَل الحُفَقَهاءَ  َت َوحح  1«فََإَذا اغحَتَممح

َا ُهَو الحَمطَاَلَب الحَعَربَيََّة الَّيَت  َوَغاَلُب َما ُصنَ َف يف ُأُصوَل قال الشاطيب: و  الحَفقحَه َمَن الحُفُنوَن َإمنَّ
َليُد،   َفي َفيَه التـَّقح َماَت؛ فـََقدح َيكح َها، َوَما َسَواَها َمَن الحُمَقدَ  ََواَب َعنـح َتَهُد َفيَها َِبجلح َتَكفََّل الحُمجح

َبه َذَلَك. َكالحَكََلَم يف األحَ  ََديَث، َوَما َأشح َكاَم اْلح َخ، َوَأحح َكاَم النَّسح َكاَم َتَصوُّرًا َوَتصحَديًقا؛ َكَأحح  حح
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َتَهاَد يف َكََلَم الحَعَرَب، حبَيحُث  افاْل َتَهَد يف الشَّرَيَعَة َعنح بـُُلوَغ َدرََجَة ااَلجح صل أَنَُّه اَل َغىَن لَلحُمجح
ُم َخطَاهَبَا لَ  ُه َوصحًفا َغريحَ ُمَتَكلٍَّف وال متوقف فيه يف الغلب َإالَّ مبَقحَداَر تـََوقَُّف الحَفَطَن  َيَصرُي فـَهح

 .1َلَكََلَم اللََّبيبَ 
فاجملتهد ال يستغين عن علوم العربية وحصرها الزركشي يف علوم سبعة هي اللغة واالشتقاق 

َلحَفاَظ النََّظُر يف التـَّ والصرف والنحو واملعاِن والبيان والبديع:   َراَد األح فحَسرَي ُهَو حبََسَب َأفـح
 َوتـََراَكيَبَها 

َراَد َفَمنح ُوُجوٍه َثََلثٍَة: َفـح  َوَأمَّا حبََسَب األح
َرَدُة ِبََزَائََها َوُهَو يـَتَـَعلَُّق َبَعلحَم اللَُّغةَ  َلحَفاُظ الحُمفح  َمنح َجَهَة الحَمَعاِن الَّيَت ُوَضَعَت األح

َتَلَفَة َوُهَو َمنح َوَمنح  الََّة َعَلى الحَمَعاِن الحُمخح َرَداَت الدَّ َئاَت َوالصَ َيَغ الحَواَرَدَة َعَلى الحُمفح َيـح َجَهَة اهلح
 َعلحَم التَّصحرَيفَ 

َتَقاقَ  َها َوُهَو َمنح َعلحَم ااَلشح ُُصوَل َإلَيـح  َوَمنح َجَهَة َردَ  الحُفُروَع الحَمأحُخوَذَة َمَن األح
 َوَأمَّا حبََسَب الرتَّحَكيَب َفَمنح ُوُجوٍه َأرحبـََعٍة:

َا ُمَؤدَ يٌَة َأصحلَ  عحَراَب َوُمَقابََلَه َمنح َحيحُث َإهنَّ َاَكيَب حبََسَب اإلحَ َوَُّل: َِبعحَتَباَر َكيحَفيََّة الرتَّ  الحَمعحىَن األح
وَ َوُهَو َما َدلَّ َعَليحَه الحُمرَكَُّب حبََسَب الحَوضحَع وَ   َذَلَك ُمتَـَعلَ ٌق َبَعلحَم النَّحح

الََّذي   الثَّاِن: َِبعحَتَباَر َكيحَفيََّة الرتَّحَكيَب َمنح َجَهَة َإفَاَدتََه َمعحىَن الحَمعحىَن َأعحيَن اَلزَُم َأصحَل الحَمعحىَن 
َاَل يف تـََراَكيَب الحبـَُلَغاَء َوُهَو الَّذَ  َتََلَف ُمقحَتَضى اْلح ي يـََتَكلَُّف ِبََبـحَراَز حَمَاَسَنَه َعلحُم  خَيحَتَلُف َِبخح

 الحَمَعاِن 
اَلَلَة َوَحَقائََقَها َوَمَراتََبَها َوَِبعحتَ  َباَر  الثَّاَلُث: َِبعحَتَباَر طُُرَق أتَحَديََة الحَمقحُصوَد حبََسَب ُوُضوَح الدَّ

َتَعارََة َوالحَكَنايََة َوالتَّشح  ََقيَقَة َوالحَمَجاَز َوااَلسح  َبيَه َوُهَو َما يـَتَـَعلَُّق َبَعلحَم الحبَـَيانَ اْلح
َساَن َوُمَقابََلَه وهو يتعلق بعلم البد َتحح َظيََّة َوالحَمعحَنَويََّة َوااَلسح  . 2يع َوالرَّاَبُع: َِبعحَتَباَر الحَفَصاَحَة اللَّفح
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يف أصول الفقه أو يف  اموضوعاُتمن  وهذه العلوم ُتطلب بذاُتا على أيدي علمائها، وأي  
ال تغين شيًئا، ولذلك ال أستحب َذكر مسائل يستغين عنها الفقيه فهي عارية علوم القرآن 

أو املفسر، اللهم إال مسائل قليلة يستعريها أهل فن من فن آخر لبحثها يف إطار فنهم بنظر  
كلم يف  ، أما لو كان ِبلنظر نفسه فأهل الفن أوىل بفنهم ، وال َيق ألحد أن يتآخر

 اختصاصهم إن مل يكن جمتهدا فيه مثلهم. 
قال اإلمام أْحد يف رواية ابنه صاحل: ينبغي للرجل إذا ْحل نفسه على الفتيا أن يكون عاملًا و 

بوجوه القرآن، عاملًا ِبألسانيد الصحيحة، عاملًا ِبلسنن، وإمنا جاء خَلف من خالف لقلة  
 ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها.- وسلم صلى اّلِلَّ عليه-معرفتهم مبا جاء عن النيب 

 وقال يف رواية أيب اْلارث: ال ُيوز اإلفتاء إال لرجل عامل ِبلكتاب والسنة.
 وقال يف رواية حنبل: ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملًا بقول من تقدم، وإال فَل يفيت.

الرجل مائة ألف   وقال حممد بن عبد اّلِلَّ بن املنادي: مسعت رجًَل يسأل أْحد. إذا حفظ
 حديث يكون فقيًها؟ 

 قال: ال، قال: فمائيت ألف؟
 قال: ال، قال: فثَلَثائة ألف؟

 قال: ال. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرك يده. 
، قلت: فكم كان َيفظ أْحد بن حنبل؟   قال أبو اْلسني: وسألت جدي حممد بن عبيد اّلِلَّ

 قال: أخذ عن ستمائة ألف.
قلت أليب: ما تقول يف الرجل يسأل عن الشيء فيجيب مبا يف اْلديث وليس  قال صاحل: 
 بعامل يف الفقه؟

فقال: ينبغي للرجل إذا ْحل نفسه على الفتيا أن يكون عاملًا ِبلسنن عاملًا بوجوه القرآن،  
 .1عاملا ِبألسانيد الصحيحة، وذكر الكَلم املتقدم
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حممد بن رجاء، حدثنا أبو نصر عصمة بن أيب  قال ابن بطة: حدثنا أبو حفص عمر بن 
عصمة، حدثنا العباس بن اْلسني القنطري، حدثنا حممد بن اْلجاج قال: كتب عين أْحد  
بن حنبل كَلًما، قال العباس: فأمَله علينا، قال: ال ينبغي للرجل أن ينصَّب نفسه للفتوى 

 حىت يكون فيه مخس خصال:
 إن مل تكن له نية مل يكن عليه نور، وال على كَلمه نور. أما أوهلا: فأن تكون له نية، فإنه

 وأما الثانية: فيكون عليه حلم ووقار وسكينة.
 وأما الثالثة: فيكون قوايًّ على ما هو فيه وعلى معرفته.

 وأما الرابعة: فالكفاية، وإال مضغه الناس. واخلامسة: معرفة الناس. 
عاقًَل أنعم نظره وميز فكره، ومسا بطرفه، واستقصى واّلِلَّ العامل: لو أن رجَل -فأقول أان 

جبهده، طالبا خصلة واحدة يف أحد من فقهاء وقتنا واملتصدرين للفتوى أخشى أال ُيدها،  
 .1واّلِلَّ نسأل صفحا مجيَل، وعفوا كثريًا 

، وذاكره دحيم ِبألصول   وقال أبو موسى الوراق: مسعت أِب عبد اّلِلَّ أْحد بن حنبل رْحه اّلِلَّ
: أما األصول اليت يدور عليها العلم  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-عن النيب  ، قال أْحد رْحه اّلِلَّ

 .2عن النيب فينبغي أن تكون ألًفا أو ألًفا ومائتني 
منه أنه ال يكون من أهل االجتهاد إذا مل َيفظ من وظاهر هذا الكَلم قال القاضي أبو يعلى:

 . اْلديث هذا القدر الكثري الذي ذكره
 وهذا حممول على االحتياط والتغليظ يف الفتيا. 

 .3وَيتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء، فأما ما البد منه فالذي وصفنا
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وقال أْحد بن عبدوس: قال أْحد بن حنبل: من مل ُيمع علم اْلديث وكثرة طرقه واختَلفه  
 . 1ال َيل له اْلكم على اْلديث، وال الفتيا به
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 اعتماد املفيت على الكتاب والسنة
: »اَي َجاَبُر َإنََّك  َعَن الضَّحَّاَك , قَاَل: َلَقَي ابحُن ُعَمَر َجاَبَر بحَن زَيحٍد َوُهَو َيُطوُف َِبلحَكعحَبَة , فـََقالَ 

َتنَيَّ َإالَّ  تَـفحىَت , َفََل تـُفح َرَة , َوَإنََّك ُتسح بَُقرحآٍن اَنَطٍق , َأوح ُسنٍَّة َماَضَيٍة , فََإنََّك َإنح  َمنح فـَُقَهاَء الحَبصح
َت«  َلكح َت َوَأهح  فـََعلحَت َذَلَك , َوَإالَّ فـََقدح َهَلكح

فَ و  : َكمح َيكح َبٍل , َوَأاَن َأمسحَُع: " اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ ي الرَُّجَل  َقيَل أَلَيب َعبحَد اّلِلََّ َأْححََد بحَن حُمَمََّد بحَن َحنـح
َفيَه َماَئُة أَلحٍف؟ , قَاَل: اَل , َقيَل: َمائـََتا أَلحٍف؟ قَاَل: اَل   ََديَث َحىتَّ مُيحَكَنُه َأنح يـُفحيَتَ؟ َيكح ,  َمَن اْلح
َقيَل: َثََلَُثَاَئَة أَلحٍف؟ قَاَل: اَل , َقيَل: َأرحبـَُعَماَئَة أَلحٍف؟ قَاَل: اَل , َقيَل: مَخحُسَماَئَة أَلحٍف؟ قَاَل:  

 .1و " َأرحجُ 
ُجَُّة  قال ابن املنذر: و  َتجُّ َإىَل  َواْلح َاعٍ َأنح يـَفحزََع الحُمحح  .2َكَتاٍب، َأوح ُسنٍَّة، َأوح َإمجح

رَاَة َواإلحَْنحَيَل أيَحُمرُ  ُتوًِب َعنحَدُهمح يف التـَّوح ُمَ يَّ الََّذي ُيََُدونَُه َمكح ُهمح  قال هللا جل ثناؤه: }النَّيبَّ األح
ََباَئثَ  َهاُهمح َعَن الحُمنحَكَر َوَيَُلُّ هَلُُم الطَّيَ َباَت َوَُيَر َُم َعَليحَهُم اخلح  {.3َِبلحَمعحُروَف َويـَنـح

َ لَلنَّاَس َما نـُزَ َل َإلَيحَهمح  َر لَتـَُبنيَ   { اآلية.4وقال لنبيه: }َوأَنـحَزلحَنا َإلَيحَك الذ َكح
املفسر لكتاب هللا جل ذكره، واملبني على   -عليه وسلم  صلى هللا   - فالنيب قال ابن املنذر: 
 هللا معىن ما أراد. 

َيرم ِبلوحي الذي يتلوه على الناس، وَيرم ِبلوحي الذي   - صلى هللا عليه وسلم  -والنيب  
 مل يذكر يف القرآن. 

 فعلى اخللق طاعُته، وأن َيرموا ما حرم، وأن َيلوا ما أحلَّ، ويطيعوه يف األمرين مجيعاً.
 قال هللا جل ثناؤه: }َوَإنح ُتَطيُعوُه َُتحَتُدوا{ اآلية. 
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َذَر الََّذيَن خُيَاَلُفوَن َعنح َأمحرََه    .1{ اآلية ...وقال: }فـَلحَيحح
َرحَض َإنح  }قال هللا تعاىل:  ُ َوَلًدا ُسبحَحانَُه ُهَو الحَغيَنُّ َلُه َما يف السََّماَواَت َوَما يف األح قَاُلوا اختَََّذ اّلِلَّ

رَتُوَن َعَلى اّلِلََّ  68َعَلى اّلِلََّ َما اَل تـَعحَلُموَن )َعنحدَُكمح َمنح ُسلحطَاٍن هَبََذا أَتـَُقوُلوَن  ( ُقلح َإنَّ الََّذيَن يـَفح
َلُحوَن  الحَكَذَب    {2اَل يـُفح

ففي هذه اآلية بيان أنه ال يقبل قول أحد إال حبجة والسلطان ههنا    :ابن حزم قال أبو حممد
وإن من مل أيت على قوله حبجة فهو مبطل  العلم واللغة هو اْلجة بَل اختَلف من أهل 

اآلية ال أتويل  بنص حكم هللا عز وجل وأنه مفرت على هللا تعاىل وكاذب عليه عز وجل بنص 
 .3وال تبديل 
فقط ويرتك كل ما اختلفوا فيه مما قد  أن امرأ ال أيخذ إال مبا اجتمعت عليه األمة ولو وقال: 

 .4جاءت فيه النصوص لكان فاسقا ِبمجاع األمة
َاَع وقال أبو الوليد الباجي: َلَمنَي ممَّنح يـُعحَتدُّ َبَه يف اإلحَمجح َ الحُمسح أَنَُّه اَل َُيُوُز َواَل  ممَّا اَل َخََلَف َبنيح

َقَ  الََّذي يـَعحَتَقُد أَنَُّه َحقٌّ، َرَضَي َبَذَلَك مَ َيُسوُغ  نح َواَل َيََلُّ أَلََحٍد َأنح يـُفحيَتَ يف َديَن اّلِلََّ َإالَّ َِبْلح
َمَه؛ َفَكيحَف خُيحرَبُ َعنحُه َإالَّ  َرَضَيُه، َوسَ  َا الحُمفحيَت خُمحرَبٌ َعَن اّلِلََّ تـََعاىَل يف ُحكح َخطَُه َمنح َسَخطَُه، َوَإمنَّ

ُ تـََعاىَل يـَُقوُل لََنَبيَ َه َعَليحَه الصَََّلُة َوالسَََّلُم: } ُكمح  َوَأَن احح مبَا يـَعحَتَقُد أَنَُّه َحَكَم َبَه َوَأوحَجَبُه، َواّلِلَّ
َواَءُهم ُ َوال تـَتََّبعح َأهح نَـُهمح مبَا أَنـحَزَل اّلِلَّ يََة ؛ َفَكيحَف َُيُوُز هَلََذا الحُمفحيَت َأنح يـُفحيَتَ مبَا   ...{ 5بـَيـح اآلح

َغح  نَـُهَما َأوح َغريحَ َذَلَك َمَن األح ًرا َلَصَداَقٍة َتُكوُن بـَيـح يَت َبَه َعمح َتَهي، َأوح يـُفحيَت زَيحًدا مبَا اَل يـُفح َراَض؟  َيشح
َا ُيََُب لَلحُمفحيَت َأنح يـَعحَلَم َأنَّ اّلِلََّ  َتَهَد يف طََلَبَه،  َوَإمنَّ َقَ ، فـََيجح ُ َمَن اْلح  َأَمَرُه َأنح ََيحُكَم مبَا أَنـحَزَل اّلِلَّ
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َتَهادَ  َل الحَعلحَم َوااَلجح نََه َمنح َأهح  َإالَّ  َوهَنَاُه َأنح خُيَاَلَفُه َويـَنحَحَرَف َعنحُه، وََكيحَف َلُه َِبخلحَََلَص َمَع َكوح
نََه  َفيَق اّلِلََّ َوَعوح َمَتهَ بَتَـوح  ؟!.1َوَعصح
ال ُيوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري نظر يف  قال ابن القيم: 

الرتجيح، وال يعتد به، بل يكتفي يف العمل مبجرد كون ذلك قواًل قاله إمام أو وجًها ذهب  
وغرضه عمل به إليه مجاعة فيعمل مبا شاء من الوجوه واألقوال حيث رأى القول وفق إرادته 

 .2الرتجيح، وهذا حرام ِبتفاق األمة فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا
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 ِبب: ال أدري 
ُروٍق، َعنح  ًئا  َعنح َمسح َعُه يـَُقوُل: " أَيُـَّها النَّاُس َمنح َعَلَم َمنحُكمح َشيـح ُعوٍد، أَنَُّه مسََ َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح

ُ َأعحَلُم؛ فََإنَّ َمنح َعلحَم الحَمرحَء َأنح يـَُقوَل َلَما اَل  فـَلحيَـُقلح، َوَمنح  ملَح يـَعحَلمح فـَلحيَـُقلح َلَما اَل يـَعحَلُم: اّلِلَّ
أَُلُكمح َعَليحهَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم }ُقلح َما َأسح ُ لََنَبيَ َه َصلَّى اّلِلَّ ُ َأعحَلُم، َوَقدح قَاَل اّلِلَّ ٍر وَ يـَعحَلُم: اّلِلَّ َما  َمنح َأجح

ََلَم "  1َأاَن َمَن الحُمَتَكلَ َفنيَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َِبإلحَسح { َإنَّ قـَُريحًشا َلمَّا أَبحطَُئوا َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ََديثَ   َوذََكَر اْلح

ُء َهلحَباُء َذاُت َوبٍَر  أََلٍة فـََقاَل: " َهَي َزِبَّ َسنـَُها َوَلوح أُلحَقَيتح َعَلى  َوُسَئَل الشَّعحيبُّ َعنح َمسح َواَل ُأحح
نَ  َا حَنحُن يف الحُغوَق َوَلسح ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَلَعحَضَلتح َبَه، َوَإمنَّ ا يف بـَعحَض َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

َنا َمنحَك ممَّا رَأَيـحَنا َمنح  يَـيـح َتحح َك، فـََقاَل: َلَكنَّ الحَمََلَئَكَة الحُمَقرََّبنَي  النُّوَق، فـََقاَل َلُه َأصحَحابُُه: َقَد اسح
تَـَنا  : }اَل َعلحَم لََنا َإالَّ َما َعلَّمح َي َحنَي قَاَلتح َتحح  { " 2ملَح َتسح

ُ َعنحُه، أَنَُّه قَاَل: »َأيُّ مَسَاٍء ُتَظلُّيَن؟ َوَأيُّ َأرحٍض تَُقلُّيَن؟ إَ و  يَق َرَضَي اّلِلَّ ٍر الصَ دَ  َذا قـُلحُت  َعنح َأيب َبكح
 يف َكَتاَب اّلِلََّ َبَغريحَ َعلحٍم« 

ٍء، فـََقاَل: »اَل َأدحَري« فـََلمَّا َوىلَّ الرَُّجُل قَاَل: " نَعَ َما قَاَل  و  َعَن ابحَن ُعَمَر، أَنَُّه ُسَئَل َعنح َشيح
 . َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر، ُسَئَل َعمَّا اَل يـَعحَلُم فـََقاَل: اَل َعلحَم يل َبَه "

َعنح جُمَاَهٍد قَاَل: " ُسَئَل ابحُن ُعَمَر، َعنح َفرَيَضٍة َمَن الصُّلحَب فـََقاَل: »اَل َأدحَري« َفَقيَل َلُه: َفَما  و 
َري فـََقاَل: اَل َأدحَري "   . َمنَـَعَك َأنح جتَُيَبُه؟ فـََقاَل: " ُسَئَل ابحُن ُعَمَر َعمَّا اَل َيدح

َلٍم قَاَل: صَ و  َبَة بحَن ُمسح َأُل  َعنح ُعقح ًرا َفَكَثريًا َما َكاَن ُيسح َحبحُت ابحَن ُعَمَر َأرحبـََعًة َوَثََلَثنَي َشهح
َري َما يُرَيُد َهُؤاَلَء؟ يُرَيُدوَن َأنح َُيحَعُلوا ُظُهو  َراَن  فـَيَـُقوُل: »اَل َأدحَري« ُثَّ يـَلحَتَفُت َإيَلَّ فـَيَـُقوُل: »َتدح

ًرا هَلُمح َإىَل َجَهنََّم«  . َجسح
َد اّلِلََّ بحَن يَزَيَد بحَن ُهرحُمَز قَاَل: " َإِن َ أَلَُحبُّ َأنح َيُكوَن َمنح بـََقااَي الحَعاملََ بـَعحَدُه: اَل َأدحَري؛  َعنح َعبح و 

 . لََيأحُخَذ َبَه َمنح بـَعحَدُه "
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ًما مبَىًن َفَجَعُلوا َيسح و  أَُلونَُه فـَيَـُقوُل: »اَل  َعنح أَيُّوَب قَاَل: َتَكاثـَُروا َعَلى الحَقاَسَم بحَن حُمَمٍَّد، يـَوح
َناُكمح َواَل حَ  َنا َما َكَتمح أَُلواَن َعنحُه، َوَلوح َعَلمح لَّ لََنا َأنح  َأدحَري« ُثَّ قَاَل: »َأاَن َواّلِلََّ َما نـَعحَلُم ُكلَّ َما َتسح

ُتَمُكمح«  . َنكح
ٍن قَاَل: ُكنحُت َعنحَد الحَقاَسَم بحَن حُمَمٍَّد َإذح َجاو  ٍء، فـََقاَل  َعَن ابحَن َعوح َءُه رَُجٌل َفَسأََلُه َعنح َشيح

ََك فـََقاَل الحَقاَسُم:   َسُنُه« َفَجَعَل الرَُّجُل يـَُقوُل: َإِن َ ُدَفعحُت َإلَيحَك اَل َأعحَرُف َغريح الحَقاَسُم: »اَل ُأحح
َسُنهُ  يل َواّلِلََّ َما ُأحح َرَة النَّاَس َحوح « فـََقاَل َشيحٌخ َمنح قـَُريحٍش َجاَلٌس  »اَل تـَنحظُرح َإىَل طُوَل َْلحَييَت وََكثـح

َم، فـََقاَل الحَقاسَ  ُم:  َإىَل َجنحَبَه: اَي ابحَن َأَخي الحَزمحَها فـََواّلِلََّ َما رَأَيـحُتَك يف جَمحَلٍس أَنـحَبَل َمنحَك الحيَـوح
َطَع َلَساِن َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح َأنح أََتَكلََّم مبَا اَل َعلح   . َم يل َبَه«»َواّلِلََّ أَلَنح يـُقح

ٍء فـََقاَل »اَل َأعحَلُم« ، ُثَّ قَاَل: " َويحٌل لَلََّذي يـَُقوُل َلَما اَل يـَعحَلُم:و    ُسَئَل َسَعيُد بحُن ُجَبريحٍ، َعنح َشيح
 . َإِن َ َأعحَلُم " 

ُ َعنحُه أَنَُّه َخَرَج َعَليحَهمح َوُهَو يـَقُ  وُل: »َما أَبـحَرَدَها َعَلى الحَكَبَد،  َوذََكَر الشَّعحيبُّ، َعنح َعَليٍ  َرَضَي اّلِلَّ
ُ َأعحَلمُ  َء اَل تـَعحَلُمُه: اّلِلَّ  . "  َما أَبـحَرَدَها َعَلى الحَكَبَد« َفَقيَل َلُه: َوَما َذاَك؟ قَاَل: " َأنح تـَُقوَل لَلشَّيح

ُلحَواِنُّ، ثنا َعبحُد اّلِلََّ بحُن َصاَلٍح قَاَل: َسُن بحُن َعَليٍ  اْلح َثيَن اللَّيحُث، َعنح ََيحََي بحَن   َوذََكَر اْلَح َحدَّ
أَُلواَن َعنحُه، َوأَلَ  َل الحَعَراَق َإانَّ َواّلِلََّ اَل نـَعحَلُم َكَثريًا ممَّا َتسح نح يََعيَش  َسَعيٍد، َعَن الحَقاَسَم قَاَل: »اَي َأهح

ُ َعَليحَه خَ  ريحٌ َلُه َمنح َأنح يـَُقوُل َعَلى اّلِلََّ َوَرُسوَلَه َما اَل  الحَمرحُء َجاَهًَل َإالَّ أَنَُّه يـَعحَلُم َما افحرَتََض اّلِلَّ
 . يـَعحَلُم«

َديٍ  يـَُقوُل: ُكنَّا َعنحَد َماَلَك بحَن أََنٍس، َفَجاَءُه رَُجٌل فـََقاَل: اَي َأَِب َعبحَد   الرَّْححََن بحنَ  َعبحدَ َعنح و  َمهح
َها، قَاَل: َفَسلح َفَسأَ  أَُلَك َعنـح أََلًة َأسح ُل بـََلَدي َمسح ُهٍر َْحََّليَن َأهح ُتَك َمنح َمَسريََة َستََّة َأشح َلُه اّلِلََّ َجئـح

أََلٍة فَـ  َسنـَُها« قَاَل: فـَُبَهَت الرَُّجُل َكأَنَُّه َقدح َجاَء َإىَل َمنح يـَعحَلُم ُكلَّ  الرَُّجُل َعنح َمسح َقاَل »اَل ُأحح
َل بـََلَديت َإَذا رََجعحُت هَلُمح؟ قَاَل: " تـَُقوُل هَلُمح: قَاَل   ٍء َأُقوُل أَلَهح ٍء، قَاَل فـََقاَل: فََأيُّ َشيح َشيح

َسُن "   . َماَلٌك: اَل ُأحح
َبَغي لَلحَعاملََ َأنح أيَحَلَف َفيَما  َوذََكَر ابحنُ  عحُت َماَلًكا يـَُقوُل: " يـَنـح ٍب يف َكَتاَب الحَمَجاَلَس قَاَل: مسََ  َوهح

َل: اَل َأدحَري فََإنَُّه َعَسى َأنح يـَُهيَّأَ َلُه َخريحٌ" َكَل َعَليحَه قـَوح  َأشح
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ٍب: وَُكنحُت َأمسحَُعُه َكَثريًا َما يـَُقوُل:  اَل َأدحَري، قَاَل ابحُن َوهح
َلحَواحَ  َنا َعنح َماَلٍك: اَل َأدحَري َلَمأَلحاَن األح َضٍع آَخَر: َلوح َكتَـبـح  َوقَاَل يف َموح

 قَاَل ابحُن َعبَّاٍس، »َإَذا تـََرَك الحَعاملُ اَل َأعحَلُم فـََقدح ُأَصيَبتح َمَقاتَُلُه«
َل قَاَل: " تـََعلَّمح اَل َأدحَري؛ فَإَ  َرَي َوَإنح  َعنح َأيب الذَّايَّ نََّك َإنح قـُلحَت: اَل َأدحَري َعلَُّموَك َحىتَّ َتدح

َرَي "  . قـُلحَت: َأدحَري َسأَلُوَك َحىتَّ اَل َتدح
َعحَمُش: َفذََكرحُت  و  ُنوٌن« قَاَل األح ُتونَُه َلَمجح تَـفح ُعوٍد قَاَل: »َإنَّ َمنح يـُفحيَت يف ُكلَ  َما َيسح َعَن ابحَن َمسح

َم َما ُكنحُت أُفحيَت يف ُكلَ  َما أُفحيَت َذَلَك لَلحَحَكَم بح  عحُت َهَذا َمنحَك قـَبحَل الحيَـوح َبَة فـََقاَل: َلوح مسََ  . 1َن ُعتَـيـح
ُسئل أبو بكر عن الكَللة، فقال: إِن سأقول فيها برأيي، فإن يكن صواًِب  :قال ابن القيم و 

، وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان، أراه ما خَل   .الوالد والولدفمن اّلِلَّ
فإن قيل: كيف ُيتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: »أيُّ مَساء ُتَظلُّين؟ وأي أرض تَُقلُّين إن  
قلت يف كتاب اّلِلَّ برأيي«، وكيف ُيامع هذا اْلديث الذي تقدم: »من قال يف القرآن برأيه  

 .فليتبوأ مقعده من النار«؟
 :فاجلواب أن الرأي نوعان 

جمرد ال دليل عليه، بل هو َخرحص وختمني، فهذا الذي أعاذ اّلِلَّ الصديق  أحدمها: رأي 
 .والصحابة منه

والثاِن: رأي مستنٌد إىل استدالل واستنباط من النص وحده، أو من نص آخر معه، فهذا  
َم النصوص وأدقه، ومنه رأيه يف الكَللة أهنا ما عدا الوالد والولد، فإن اّلِلَّ   من ألطف فـَهح

كر الكَللة يف موضعني من القرآن، ففي أحد املوضعني ورََّث معها األَخ واألخَت سبحانه ذ 
من األم، وال ريب أن هذه الكَللة ما عد الوالد والولد، واملوضع الثاِن ورَّث معها ولد 
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األبوين أو األب النصف أو الثلثني، فاختلف الناس يف هذه الكَللة، والصحيح فيها قول  
 .  1سواه الصديق الذي ال قول 

 
 تدافع الفتوى وذم من سارع إليها 

ُ  َعنح َعبحَد الرَّْححََن  رَيَن َوَماَئًة َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُت َعشح َلى قَاَل: " َأدحرَكح بحَن َأيب لَيـح
ُهمح  َجَد َفَما َكاَن َمنـح ََديَث َواَل  َعَليحَه َوَسلََّم َأرَاُه قَاَل: يف الحَمسح حُمَدَ ٌث َإالَّ َودَّ َأنَّ َأَخاُه َكَفاُه اْلح

َيا "   ُمفحٍت َإالَّ َودَّ َأنَّ َأَخاَه َكَفاُه الحُفتـح
َتطَعحَت َأنح َتُكونَ  ملٍَ َإَن اسح : »اَي ََتَيُم بحَن َحذح ملٍَ ٌ َعنحُه لََتَميَم بحَن َحذح ُعوٍد َرَضَي اّلِلَّ   قَاَل ابحُن َمسح

 .فَافـحَعلح«الحُمَحدََّث 
ُنونٌ و  أَُلونَُه َعنحُه َلَمجح  .«2قَاَل ابحُن َعبَّاٍس: »َإنَّ َمنح َأفحىَت النَّاَس يف ُكلَ  َما َيسح
َحاَق قَاَل: »ُكنحُت َأَرى الرَُّجَل يف َذَلَك الزََّماَن َوَإنَُّه  و  َل الحَمَديَنَة ُيَكىنَّ َأَِب َإسح َعنح َشيحٍخ َمنح َأهح

ُخُل َيسح  َفَع َإىَل جَمحَلَس َسَعيَد بحَن  لََيدح فـَُعُه النَّاُس َمنح جَمحَلٍس َإىَل جَمحَلَس َحىتَّ يُدح َء فـََيدح َأُل َعَن الشَّيح
ََريَء« ُعوَن َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب اجلح َوى، قَاَل وََكانُوا َيدح  . الحُمَسيَ َب َكَراَهَيًة لَلحَفتـح

ٍن: ُكنحُت  َجاَلًسا يف َحلحَقٍة َفيَها الحَقاَسُم بحُن حُمَمٍَّد َفَجاَءُه رََجٌل َوَمَعُه َجارَيٌَة فـََقاَل:  قَاَل ابحُن َعوح
ًئا؟ فـََقالَ  َارَيََة َعنح ُدبٍُر َمينَ  فـََوَلَدتح َأوحاَلًدا، َأفَأَبَيُع َمنح َأوحاَلَدَها َشيـح  الحَقاَسُم  َإِن َ َأعحتَـقحُت َهَذَه اجلح

َلَس: َقَضى ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز َأنَّ َأوحاَلَدَها  بحُن حُمَمٍَّد: مَ  ا َأدحَري َما َهَذا، فـََقاَل رَُجٌل يف الحَمجح
أحَيي َوَما مبَنحزَلََتَها َإَذا ُعَتَقتح ُأعحَتُقوا بََعتحَقَها " فـََقاَل الحَقاَسُم: »َما َأَرى رَأحيَُه َإالَّ ُمعحَتَداًل َوَهَذا رَ 

َقُّ«َأُقوُل َإنَّ   . ُه اْلح
َيا َأقـَلُُّهمح َعلحًما« قَاَل ابحنُ  َسُر النَّاَس َعَلى الحُفتـح َنَة: »َأجح  .ُعيَـيـح

ُنونُ  َيا َأقـَلُُّهمح َعلحًما، َيُكوُن َعنحَد الرَُّجَل الحَباُب  :َسَعيٍد  بحنُ   قَاَل ُسحح َرأُ النَّاَس َعَلى الحُفتـح »َأجح
َها َما َفيَه  الحَواَحُد َمَن الحَعلحَم َيُظنُّ َأنَّ  ُنوُن: »َإِن َ أَلََحفحُظ َمَساَئَل، َمنـح َقَّ ُكلَُّه َفيَه« قَاَل ُسحح  اْلح
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ََواَب َحىتَّ َأختََ  َل َِبجلح َبَغي َأنح ُأَعجَ  َواٍل َمنح ََثَانََيَة أَئَمٍَّة َمَن الحُعَلَماَء َفَكيحَف يـَنـح ريََّ فََلَم ُأاَلُم  ََثَانََيُة َأقـح
 َواَب«َعَلى َحبحَس اجلحَ 

َا يـُفحيَت النَّاَس َأَحُد َثََلثٍَة َمنح يـَعحَلُم َما ُنَسَخ َمَن الحقُ  رحآَن، َعَن ابحَن َسريَيَن قَاَل: قَاَل ُحَذيـحَفُة: " َإمنَّ
ا َأوح َأْححَُق ُمتَ  َكلَ ٌف " قَاَل:  قَاُلوا: َوَمنح يـَعحَلُم َما ُنَسَخ َمَن الحُقرحآَن؟ قَاَل ُعَمُر َأوح َأَمرٌي اَل ُيََُد بُدًّ
ُت َبَواَحٍد َمنح َهَذيحَن َوَما ُأَحبُّ َأنح َأُكوَن الثَّاَلَث "  َا قَاَل ابحُن َسريَيَن: فـََلسح  .فـَُرمبَّ

اَد أَنَُّه قَاَل: »الحَقاَضي أَيحَسُر َمأحََثًا َوَأقـحَرُب َإىَل السَََّلَمَة َمنَ  َدَّ  َوُرَوَي َعنح َأيب ُعثحَماَن بحَن اْلح
َل، َوالحَقاضَ الحفَ  ي َقيَه؛ أَلَنَّ الحَفَقيَه َمنح َشأحنََه َإصحَداُر َما يََرُد َعَليحَه َمنح َساَعَتَه مبَا َحَضَرُه َمَن الحَقوح

َاَنُة َوالتـَّثحَبيُت َوَمنح أتََىنَّ َوتـَثـَبََّت َُتَيَّأَ َلُه َمَن الصََّواَب َما اَل يـَتَـَهيَّأُ َلَصاَحَب ا  .1َديَهَة« لحبَ َشأحنُُه األح
َرجَ َعَن ابحنَ  َسَه الحَمخح َ َعَباَدَه, فـَلحَيطحُلبح لَنَـفح َ هللَا َوَبنيح ُخُل َفيَما َبنيح  .2 الحُمنحَكَدَر, قَاَل: َإنَّ الحَعاملَ َيدح

اجلرأة على الُفتيا تكون من قلة العلم ومن َغَزارته وَسَعته، فإذا قلَّ علمه أفىت  قال ابن القيم: 
يسأل عنه بغري علم، وإذا اتسع علمه اتََّسعت فـُتحياه، وهلذا كان ابن عباس من عن كل ما 

 .3أوحَسع الصحابة فتيا 
فتوجيه ابن القيم لتعميم وابن عيينة وسحنون يف أجرأ الناس على الفتيا حىت ال ُيَظن سوًءا  

 مبن اتسعت فتياه ، فإمنا اللوم على من قلَّ علُمه وأفىت بغري علم . 
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 الزجر عن التسرع إىل الفتوى
أَُلونَ   َتَب َشَهاَدُُتُمح َوُيسح ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: }َسُتكح َأَل الصَّاَدَقنَي َعنح  1قَاَل اّلِلَّ { َوقَاَل تـََعاىَل: }لََيسح

َقَهمح  ٍل َإالَّ َلَديحَه رََقيٌب َعَتيدٌ 2َصدح {, وََكاَنَت الصََّحابَُة 3{, َوقَاَل تـََعاىَل: }َما يـَلحَفُظ َمنح قـَوح
ُهمح أبََنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل يـَُوفَ ُق عَ  نـُُزوَل  نحَد َرضحَواُن اّلِلََّ َعَليحَهمح , اَل َتَكاُد تـُفحيَت َإالَّ َفيَما نـََزَل ثََقًة َمنـح

ُهمح يـََودُّ َأنَّ َصاَحَبُه كَ  َها , وََكاَن ُكلُّ َواَحٍد َمنـح َاَدثََة لَلحَجَواَب َعنـح َوىاْلح  . َفاُه الحَفتـح
ُهمح َمنح َأَحٍد َإالَّ َوُهَو َيَُبُّ َأنح يَ َعَن ف ٍر َما َمنـح َل َبدح َفَيُه  الحرَبَاَء , قَاَل: »َلَقدح رَأَيحُت َثََلََثَاَئٍة َمنح َأهح كح

 .َصاَحُبُه الحَفتـحَوى«
ُ َفيَه َمنح الشَّاَفَعيُّ وقَاَل  َكَت َعَن  : »َما رَأَيحُت َأَحًدا مَجََع اّلِلَّ َنَة َأسح َيا َما مَجََع يف ابحَن ُعيَـيـح آَلَة الحُفتـح

َيا َمنحُه«  . الحُفتـح
َوى أَنحطَُقُهمح فَ و  َهُل النَّاَس َِبلحَفتـح َكتـُُهمح َفيَه , َوَأجح َوى َأسح َنَة: »َأعحَلُم النَّاَس َِبلحَفتـح يَه«  قَاَل ابحُن ُعيَـيـح
4. 
رأيت مثل ابن عيينة يف الفتيا، أحسن فتيا منه،  قال أبو داود: عن أْحد مسعته يقول: ما و 

كان أهون عليه أن يقول: ال أدري من ال شيء، يقول: من َُيسن، يعين: هذا، يعين: على  
 . 5هذا سل العلماء

َها  وقال اخلطيب البغدادي َها , َواَثبـََر َعَليـح َوى , َوَساَبَق َإلَيـح َإالَّ َقلَّ  : َوَقلَّ َمنح َحَرَص َعَلى الحَفتـح
َفيُقُه , َواضحَطَرَب يف َأمحرََه , َوَإَذا َكاَن َكارًَها َلَذَلَك َغريحَ خُمحَتاٍر َلُه , َما َوَجَد َمنحُدوَحًة َعنحهُ   , تـَوح

ثـََر , َوالصَّ  ََه , َكاَنَت الحَمُعونَُة َلُه َمَن اّلِلََّ َأكح َمحَر َفيَه َعَلى َغريح َواُه  َوَقَدَر َأنح َيَُيَل َِبألح ََلُح يف فـَتـح
 . َوَجَواَبَه َأغحَلبَ 
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َن اَل  َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن مَسَُرَة , قَاَل: قَاَل يل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَي َعبحَد الرَّْححَ 
أََلٍة وَُكلحَت َإلَ  َمارََة , فََإنََّك َإنح ُأعحَطيتَـَها َعنح َمسح َأَل اإلحَ أََلٍة َتسح َها , َوَإنح ُأعحَطيتَـَها َعنح َغريحَ َمسح يـح

َها«    ُأَعنحَت َعَليـح
َقُدوِن؟ َقيَل َلُه: اخلحَرَبُ َعنحهُ   فََإنح قَاَل قَاَئٌل: فـََقدح قَاَل َعَليُّ بحُن َأيب طَاَلٍب: َسُلوِن قـَبحَل َأنح تـَفح

 :َبَذَلَك َمعحُروفٌ 
أَُلوِن  َعنح َأيب الطَُّفيحَل , قَاَل: َشهَ ف ُت َعَليًّا , َوُهَو خَيحُطُب , َوُهَو يـَُقوُل: »َسُلوِن , َواّلِلََّ اَل َتسح دح

ثـحُتُكمح َبَه« َم الحَقَياَمَة َإالَّ َحدَّ ٍء َيُكوُن َإىَل يـَوح  . َعنح َشيح
َأعحَلُم أَبََليحٍل نـََزَلتح َأمح بَنَـَهاٍر ,  قَاَل َعَليٌّ: »َسُلوِن َعنح َكَتاَب اّلِلََّ , فـََواّلِلََّ , َما َمنح آيٍَة َإالَّ َأِن َ و 

ٍل َأمح يف َجَبٍل«  . َأمح يف َسهح
َعنح ََيحََي بحَن َسَعيٍد , قَاَل: ُأرَاُه َعنح َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب , قَاَل: " ملَح َيُكنح َأَحٌد َمنح َأصحَحاَب و 

 . وِن َإالَّ َعَليَّ بحَن َأيب طَاَلٍب َعَليحَه السَََّلُم " النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: َسلُ 
َوى َعَليحَه , َوا َمحُر َإلَيحَه , َوتـََعيـََّنَت الحَفتـح َل َوَقَد انـحتَـَهى األح َا َكاَن يـَُقوُل َهَذا الحَقوح نـحَقَرَضَت قـُلحُت: َوَإمنَّ

َثرََهمح َعامًَّة , َوَلوحاَل َذاَك َما بَُلَي َبَه , َأاَل تـََرى  الحُفَقَهاُء َمَن الصََّحابََة َسَواُه , َوَحَصَل يف مَجح  َع َأكح
َد ُعَمَر , أَلَنَُّه َقدح َكاَن يف َذَلَك الحَوقحَت مَجَا ٍر , َواَل يف َعهح َد َأيب َبكح َعٌة أَنَُّه ملَح يـَُقلح َهَذا يف َعهح

َوى ُثَّ َمنح أَيحَن بـَعحدَ  ُفوَن َأمحَر الحَفتـح لَ  َيكح ُلُه , َحىتَّ يـَُقوَل َهَذا الحَقوح  . َعَليٍ  َمثـح
َء , فـَيَـَتَكلَُّم  ف َأُل َعَن الشَّيح َواًما َإنح َكاَن َأَحُدُهمح لَُيسح ُت َأقـح َعنح َعطَاَء بحَن السَّاَئَب , قَاَل: »َأدحرَكح

 . َوَإنَُّه َلرَيحَعُد«
ُجََّة َلُه َعنحَد اّلِلََّ , َوقـَلََّدُه َفيَما  قـُلحُت: َوَيََقُّ لَلحُمفحيَت َأنح َيُكوَن َكَذَلَك , وَ  َقدح َجَعَلُه السَّاَئُل اْلح

َواُه َمنح َغريحَ ُمطَالََبٍة َبرُبحَهاٍن َواَل ُمَباَحَثٍة َعنح َدلَيٍل , َبلح َسلََّم َلُه , َوانـح  َقاَد  قَاَل , َوَصاَر َإىَل فـَتـح
 . رَيٌق َوَعرٌ َإلَيحَه , َإنَّ َهَذا َلَمَقاٌم َخَطٌر , َوطَ 

ُخُل ف َ َخلحَقَه , فـَلحيَـنحُظرح َكيحَف يَدح َ اّلِلََّ َوَبنيح  . َعَليحَهمح«َعنح حُمَمََّد بحَن الحُمنحَكَدَر , قَاَل: »َإنَّ الحَعاملَ َبنيح
ٍء َمَن الحَعلحَم َوتـََقلََّدُه َوُهَو َيُظنُّ َأنَّ اّلِلََّ َحَنيَفةُ  وأَبُ وقال  أَلُُه َعنحُه َكيحَف  : »َمنح َتَكلََّم يف َشيح  اَل َيسح

ُسُه َوَديُنُه« ؟ فـََقدح َسُهَلتح َعَليحَه نـَفح تَـيحَت يف َديَن اّلِلََّ  .َأفـح



426 
 

ََواَب لَلسَّاَئَل: »اَي َعبحَد اّلِلََّ , َما  و  َرَة اجلح ٍب , قَاَل: قَاَل َماَلٌك َوُهَو يـُنحَكُر َكثـح َعَن ابحَن َوهح
َت فـَُقلحُه َوُدلَّ َعلَ  َك َأنح تـَتَـَقلََّد لَلنَّاَس َقََلَدَة ُسوٍء«َعَلمح  1يحَه , َوَما ملَح تـَعحَلمح فَاسحُكتح َعنحُه , َوَإايَّ
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 اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم 
اَينََة , َوُعَرَف   قال اخلطيب البغدادي: ُتَهَر َِبلدَ  َبَغي لَلحُمتَـَعلَ َم َأنح يـَقحَصَد َمَن الحُفَقَهاَء َمَن اشح يـَنـح

 :َِبلسَ رتحَ َوالصَ َيانَةَ 
َا »َهَذا الحَعلحُم َديٌن , فَانحُظُروا َعمَّنح أتَحُخُذونَُه« بحنُ  قَاَل حُمَمَّدُ   1َسريَيَن: َإمنَّ

يعتمد العلم مبا يبلغ، والصدَق فيه، مل   -سبحانه-كان التبليُغ عن اّلِلَّ وملا  وقال ابن القيم: 
َيا؛ إال ملن اتصف ِبلعلم والصدق؛ فيكون عاملًا مبا يُبلَ غ،   تصلح مرتبة التبلَيغ ِبلرواية والُفتـح
صادقًا فيه، ويكون مع ذلك َحَسَن الطريقة، مرَضيَّ السرية، عداًل يف أقواَله وأفعاله، متشابه 

خله وخَمَرحجه وأحوالها  .2لَسرَ  والعَلنية يف َمدح
َهُد لَلحَعامَ يَ  وذكر الشاطيب  َوحَصاَف الَّيَت َتشح َواهُ بـَعحض األح من  َبَصحََّة ات ََباَع َمَن اتََّصَف هَبَا يف فـَتـح

 سرية وأقوال إمام دار اهلجرة مالك بن أنس فقال:
َا َورَ  َم. َفَقيَل َلُه:  قَاَل َماَلُك بحُن أََنٍس: "ُرمبَّ أََلُة ََتحنَـُعيَن َمَن الطََّعاَم َوالشََّراَب َوالنـَّوح َدتح َعَليَّ الحَمسح

ًئا َإالَّ تـََلقَّ  ! َواّلِلََّ َما َكََلُمَك َعنحَد النَّاَس َإالَّ نـَقحٌر يف َحَجٍر، َما تـَُقوُل َشيـح ُه َمنحَك.  اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ وح
َم قَاَئًَل  قَاَل: َفَمنح َأَحقُّ  َأنح َيُكوَن َهَكَذا َإالَّ َمنح َكاَن َهَكَذا؟ قَاَل الرَّاَوي: فـََرأَيحُت يف النـَّوح

 يـَُقوُل: َماَلٌك َمعحُصوٌم". 
َرَة َسَنًة، َفَما اتّـََفَق يل َفيَها رَأحٌي َإىَل   أََلٍة ُمنحُذ َبضحَع َعشح ُر يف َمسح َن". َوقَاَل: "َإِن َ أَلَُفكَ   اآلح

ُر َفيَها لََيايلَ".  أََلُة فَأَُفكَ  َا َوَرَدتح َعَليَّ الحَمسح  َوقَاَل: "ُرمبَّ
أَلََة قَاَل لَلسَّاَئَل: "انحَصَرفح َحىتَّ أَنحظَُر َفيَها". فـَيَـنحَصَرُف َويـَُردَ ُد َفيهَ  ا،  وََكاَن َإَذا ُسَئَل َعَن الحَمسح

ٍم". َفَقيَل َلُه يف َذَلَك؛ فـََبَكى َوقَا ٌم َوَأيُّ يـَوح  َل: "َإِن َ َأَخاُف َأنح َيُكوَن يل َمَن الحَمَساَئَل يـَوح
َواَل ََشَااًل، فََإَذا ُسَئَل   وََكاَن َإَذا َجَلَس؛ َنكََّس رَأحَسُه، َوَحرََّك َشَفتَـيحَه َيذحُكُر اّلِلََّ َوملَح يلتفت مييًنا 

نُُه  أََلٍة؛ تـََغريََّ َلوح ، َويـَُنكَ ُس رَأحَسُه َوَُيَرَ ُك َشَفتَـيحَه، ُثَّ يـَُقوُل: "َما    -رَ وََكاَن َأْححَ -َعنح َمسح فـََيصحَفرُّ
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َها أََلًة؛ َفََل ُيَُيُب َمنـح َا ُسَئَل َعنح مَخحَسنَي َمسح "، فـَُرمبَّ َة َإالَّ َِبّلِلََّ َل َواَل قـُوَّ ُ، اَل َحوح يف   َشاَء اّلِلَّ
َنََّة  َواَحَدٍة، وََكاَن يـَُقوُل: َمنح َأَحبَّ  َسُه قـَبحَل َأنح ُيَُيَب َعَلى اجلح أََلٍة فـَلحيَـعحَرضح نـَفح َأنح ُيَُيَب َعنح َمسح

َخَرَة، ُثَّ ُيَُيُب.   َوالنَّاَر، وََكيحَف َيُكوُن َخََلُصُه يف اآلح
َ ا أََلٍة؛ َواَقٌف َبنيح َا َماَلٌك َواّلِلََّ َإَذا ُسَئَل َعنح َمسح َنََّة َوالنَّاَر".َوقَاَل بـَعحُضُهمح: "َلَكَأمنَّ  جلح

ََراَم؛ أَلَنَّ َهَذا ُهَو الحقَ  ََلَل َواْلح أََلٍة َمَن اْلَح َأَل َعنح َمسح ٌء َأَشدُّ َعَليَّ َمنح َأنح ُأسح طحُع  َوقَاَل: "َما َشيح
َم اّلِلََّ   .1يف ُحكح

بن حممد  ال سعيد بن يعقوب: كتب إيلَّ أْحد بن حنبل: بسم اّلِلَّ الرْحن الرحيم من أْحد وق
 إىل سعيد بن يعقوب، أما بعد:

فإن الدنيا داء، والسلطان داء، والعامل طبيب، فإذا رأيت الطبيب ُير الداء إىل نفسه 
 . 2فاحذره، والسَلم عليك

 
 ورع املفيت وحتفظه

رَبُُكمح َِبلحَفَقيَه , ُكلَ  الحَفَقيَه؟ َمنح ملَح  يـَُؤيَ َس النَّاَس َمنح َرْححََة اّلِلََّ , َوملَح  َعنح َعَليٍ  , قَاَل: »َأاَل ُأخح
َه َفيَه , َواَل َخريحَ يف َفقحٍه اَل َورََع َفي َه ,  يـَُرخَ صح هَلُمح يف َمَعاَصي اّلِلََّ , َأاَل اَل َخريحَ يف َعلحٍم اَل َفقح

 . َواَل َقَراَءَة اَل َتَدبُـَّر َفيَها«
َياَء  قَاَل َماَلٌك: َكاَن رَبَيَعُة بحُن و  َأيب َعبحَد الرَّْححََن , يـَُقوُل: »اَل َيُكوُن الرَُّجُل َفَقيًها َحىتَّ يـَتََّقَي َأشح

َتيَهمح هَبَا«   اَل يـََراَها َعَلى النَّاَس َواَل يـُفح
َتيَهمح َبَه , وَ و  َسَه مبَا اَل يـُلحزَُمُه النَّاُس , َواَل يـُفح يـَُقوُل: »اَل َيُكوُن  َكاَن َماَلُك بحُن أََنٍس يـَعحَمُل يف نـَفح

َتيَهمح َبَه , مبَا َلوح تَـ  َسَه مبَا اَل يـُلحزَُمُه النَّاَس َواَل يـُفح رََكُه ملَح َيُكنح الحَعاملُ َعاَلًما َحىتَّ يـَعحَمَل يف َخاصََّة نـَفح
»  . َعَليحَه َفيَه َإُثٌح
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َيانُ و   .َمنح َفَقيٍه َورٍَع«: »َما َمَن النَّاَس َأَعزُّ الثّـَوحَريُّ  قَاَل ُسفح
ٍن و  َسُن َعنح رَُجٍل , فـََقاَل رَُجٌل: اَي َأَِب َسَعيٍد الرَُّجُل الحَفَقيُه؟  أنهَعَن ابحَن َعوح قَاَل: َسَأَل اْلَح

َ َعزَّ َوَجلَّ« َا الحَفَقيُه الََّذي خَيحَشى اّلِلَّ نَـيحَك َفَقيًها َقطُّ؟ َإمنَّ  . قَاَل: »َوَهلح رَأَيحَت َبَعيـح
ثـََنا ََيحََي بحُن َأيب َكَثرٍي , قَاَل : »َمَثُل الحَعاملََ َمَثُل الحَملحَح , اَل َيصحلُ و  َوحزَاَعيَ  , قَاَل: َحدَّ ُح  َعَن األح

َقحَداَم«  ٌء َإالَّ َبَه , فََإَذا َفَسَد الحَملحُح , ملَح َيصحُلحح َإالَّ َأنح يُوطَأَ َِبألح  1َشيح
ان إذا سئل عن شيء من اْليض أو املناسك يقول: ال  قال صاحل: قال أيب: كان سفيو 

 ؟2حرج، ال حرج. وإذا سئل عن شيء من الطَلق يقول: من َيسن هذا؟ من َيسن هذا
 ؟3عن زبيد قال: سألت إبراهيم عن مسألة فقال: ما وجدت من بلدك من تسأله غرييو 
حدثنا الكدميي، حدثنا أْحد  قال ابن بطة: حدثين أبو حممد إمساعيل بن علي اخلُطيب قال: و 

بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة قال: إن الشعيب إذا ذكر عنده امللتبس من املسائل 
ء ذات وبر ال تنقاد وال تنساق، لو سئل عنها أصحاب حممد  صلى اّلِلَّ  -ِبلصعاب قال: زِبَّ

 ألعضلت هبم.  - عليه وسلم
أي: اإلمام أْحد: حدثنيه علي بن  -قال أبو العباس الكدميي: أنبأنيه عن الشعيب قال  

 .4املديين قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شربمة عن الشعيب
قال املروذي: أنكر أبو عبد اّلِلَّ على من يتهجم يف املسائل واجلواِبت، وقال: ليتق اّلِلَّ  و 

م، إال  عبد ولينظر ما يقول، فإنه مسئول، وقال: يتقلد أمًرا عظيًما، وقال: عرضها ألمر عظي
 أنه قد جتيء ضرورة.

 . 5ونقل حممد بن أيب طاهر عنه: لست أفيت يف الطَلق بشيء
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َ َأَحلَّ َكَذا  قَاَل رَبَيُع بحُن و  ُتوَن , اَل يـَُقلح َأَحدُُكمح َإنَّ اّلِلَّ ُتوَن: انحُظُروا َكيحَف تـُفح ُخثـَيحٍم: " أَيُـَّها الحُمفح
َللحُه َوملَح آُمرح َبَه , َواَل يـَُقلح َأَحدُُكمح: َإنَّ اّلِلََّ  ُ: َكَذبحَت ملَح ُأحح  َحرََّم َكَذا  وََكَذا َوَأَمَر َبَه , فـَيَـُقوُل اّلِلَّ

ُ: َكَذبحَت ملَح ُأَحر َمحُه َوملَح أَنحَه َعنحُه "َكَذا , َوهَنَى وَ   1َعنحُه , فـَيَـُقوُل اّلِلَّ
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 اإلحجام عن اجلواب عند خفاء الصواب
َق ُكلَ  َذي َعلحٍم َعَليمٌ  ُ تـََعاىَل: }َوفـَوح َم 1قَاَل اّلِلَّ َكَل َعَليحَه  { فََإَذا ُسَئَل الحُمفحيَت َعنح ُحكح اَنزََلٍة فََأشح

 : , َوُهَناَك َمنح ُهَو َعاَرٌف َبَه , َلزََمُه َأنح يـُرحَشَد السَّاَئَل َإلَيحَه , َويَُدلَُّه َعَليحهَ 
: َسلح َعَليًّا ,  ف َ , فـََقاَلتح ُفَّنيح َح , َعَلى اخلح َعنح ُشَريحَح بحَن َهاَنٍئ , قَاَل: َسأَلحُت َعاَئَشَة َعَن الحَمسح
لحُت  َإنَُّه َأعحَلُم َمينَ  هَبََذا , َوَقدح َكاَن ُيَسافـَُر َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , قَاَل: َفَسأَ فَ 

ٍم َولََيالَيَهنَّ«  ُمَساَفَر  يـَعحيَن: لَلح  - َعَليًّا فـََقاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َثََلثَُة َأايَّ
َلةً  - ًما َولَيـح محَساُك َعنحُه , َوتـَرحُك  « فََإنح ملَح َيُكنح ُهَناَك َمنح 2»َولَلحُمَقيَم يـَوح ُُه َلزََمُه اإلحَ تَـفحىَت َغريح ُيسح

ََواَب َفيَه َما ملَح يـَتََّضحح َلُه , فََإنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل , يـَُقوُل: }َواَل تـَقحُف َما لَيحَس َلَك بََه  َعلحٌم َإنَّ  اجلح
ُئواًل  َع َوالحَبَصَر َوالحُفَؤاَد ُكلُّ ُأولََئَك َكاَن َعنحُه َمسح  {3السَّمح

َعنح َشَقيٍق , قَاَل: َجاَء رَُجٌل َإىَل َعبحَد اّلِلََّ فـََقاَل: اَي َأَِب َعبحَد الرَّْححََن: رَُجٌل ُمَؤدٍ  َحرَيٌص َعَلى  و 
َياَء  َنا أَُمراُؤاَن يف َأشح َهاَد يـَعحزَُم َعَليـح اَل حُنحَصيَها؟ فـََقاَل: »َما َأدحَري َما َأُقوُل َلَك , َإالَّ َأانَّ َقدح  اجلَح

ٍء َإالَّ فـََعلحَناُه , وَ  َمَر َبَشيح َبَه َما  ُكنَّا َمَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََلَعلََّنا َأنح اَل نـُؤح َما َأشح
ُوُه َوبََقَي َكَدرُُه , َإنَّ الحَعبحَد َلنح يـََزا نـحَيا َوَما بََقَي َإالَّ الثّـَغحُب ُشَرَب َصفح َل ِبَريحٍ َما  َمَضى َمَن الدُّ

ٌء أََتى رَُجًَل َفَشَفاُه , َواميحُ اّلِلََّ , لَُيوَشَكنَّ َأنح اَل جتََُدو  َسَه َشيح َ , فََإَذا َحكَّ يف نـَفح  4ُه« اتّـََقى اّلِلَّ
 قال إسحاق بن منصور: قال: إنَّ الذي يفيت الناَس يف كلَ  ما يستفتونه جملنوٌن. و 
 ُييَب يف كلَ  ما ُيستفىت.قال أْحد: ال ينبغي له أنح و 
ا يعين هبذا اجلريء  و  قال إسحاُق: كَما قال، إال أنح يكوَن يف كلَ  ما يستفتونه السنن، وإمنَّ

 .5على الفتيا مبا مل يسند 

 

 76يوسف:   1

 759، ولفظه أقرب ملا أخرجه أْحد يف مسنده    276صحيح مسلم  2

 36اإلسراء   3

 2/363الفقيه واملتفقه   4
 3329مسائل الكوسج   5



432 
 

قال صاحل عن أبيه وسألته عن الرجل يكون يف القرية، قد روى اْلديث؛ وردت عليه و 
 يصنع؟ مسألة فيها أحاديث خمتلفة، كيف له أن 

 .1قال: ال يقول فيها شيًئا 
قال أبو داود: وما أحصي ما مسعت أْحد يسأل عن كثري مما فيه اختَلف من العلم؛  و 

 .2فيقول: ال أدري 
قال ابن هانئ: سألته عمن أفىت بفتيا يُعمل فيها، فإَثها على من أفتاها، على أي وجه؟  و 

 يعين: نعيا فيها؟
: يعين ِبلبحث  . 3ال يدري أيش أصلها، فإَثها عليه قال أبو عبد اّلِلَّ

َرؤُُكمح   َيا َأجح َرؤُُكمح َعَلى الُفتـح قال ابن هانئ: سألت أِب عبد اّلِلَّ عن: الذي جاء يف اْلديث: "َأجح
 "  ما معناه؟4َعَلى النَّارَ 

: يفيت مبا مل يسمع  . 5قال أبو عبد اّلِلَّ
 قال ابن هانئ: وجاءه رجل يسأله عن شيء.

 ك يف شيء.فقال: ال أجيب
: إن كل من يفيت الناس يف كل ما يستفتونه جملنون.   ُث قال: قال عبد اّلِلَّ

قال األعمش: فذكرت ذلك للحكم، فقال: لو حدثتين به قبل اليوم، ملا أفتيت يف كثري مما  
 .6كنت أفيت فيه
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: يكون الرجل يف قومه فيسأل عن الشيء فيه  اختَلف، قال ابن هانئ: قال أبو عبد اّلِلَّ
 قال: يفيت مبا وافق الكتاب والسنة، وما مل يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.

 . 1قيل له: أفيجاب عنه؟ قال: ال
: كنت أمسع أيب كثريا ُيسأل عن املسائل، فيقول: ال أدري. وذلك إذا كانت   قال عبد اّلِلَّ

 مسألة فيها اختَلف، وكثري مما كان يقول: سل غريي.
 . 2نسأل؟ يقول: سلوا العلماء، وال يكاد يسمي رجَل بعينهفإن قيل له: من 

قال صاحل: كنت أمسع أيب كثريًا ما ُيسأل عن الشيء فيقول: ال أدري، ورمبا قال: سل  
 .3غريي

: ال أدري يريد ال أدري أي القولني أقدم وأرجح. وإنه ليجيب   قال األثرم: قول أيب عبد اّلِلَّ
 . 4أنواًعا من مقاالت الصحابة ووجوًها من الكَلم ويقول: ال أدري يف املسألة ويذكر فيها  

نقل امليموِن عن أيب عبد اّلِلَّ أنه كان يسائله فيقول: ال تكتب، وتعال حىت نتناظر. ورمبا  و 
 .5وقفت املسألة يوًما حىت يُبادئه أبو عبد اّلِلَّ ِبجلواب 
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 إذا مل يكن مبوضعه مفٍت سواه
َل اّلِلََّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: }َإنَّ الََّذيَن  قال اخلطيب البغدادي:  َتاُه , لََقوح تَـفح َوى َمَن اسح َلزََمُه فـَتـح

َُدى َمنح بـَعحَد َما بـَيـَّنَّاُه لَلنَّاَس يف الحَكَتاَب ُأولََئَك يـَلح  ُتُموَن َما أَنـحَزلحَنا َمَن الحبَـيَ َناَت َواهلح ُ  َيكح َعنـُُهُم اّلِلَّ
َعُنونَ   { 1َويـَلحَعنـُُهُم الَلَّ

َعنح َجاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح ُسَئَل َعنح َعلحٍم  و 
َم الحَقَياَمَة بََلَجاٍم َمنح اَنرٍ  ُ يـَوح ََمُه اّلِلَّ  «2َفَكَتَمُه َأجلح

بَـيَ نـُنَُّه  َعنح قـََتاَدَة: و  ُ َميثَاَق الََّذيَن ُأوُتوا الحَكَتاَب لَتـُ يََة: }َوَإذح َأَخَذ اّلِلَّ أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل يف َهَذَه اآلح
ُتُمونَُه فـَنَـَبُذوهُ  رَتُوَن قَاَل:  3لَلنَّاَس َواَل َتكح رَتَوحا بََه ََثًَنا قََليًَل فََبئحَس َما َيشح { َورَاَء ُظُهورََهمح َواشح

ُكمح وََكتحَماَن الحعَ »هَ  ُه , َوَإايَّ َل الحَعلحَم , َفَمنح َعَلَم َعلحًما فـَلحيـَُعلَ مح ُ َعَلى َأهح لحَم ,  َذا َميثَاٌق َأَخَذُه اّلِلَّ
ُرُج َمنح َديَن اّلِلََّ َوَيُكوُن َمَن الحُمتَ  َا َهَلَكٌة , َواَل يـََتَكلََّفنَّ الرَُّجُل َما اَل يـَعحَلُم , فـََيخح  4َكلَ َفنَي« فََإهنَّ

َتََلُف قال الشافعي: و  َتَهاَد َوَيَسُعُه َفيَه ااَلخح َا ُكلَ َف ااَلجح َوَمنح أَُمَر َأنح َُيحَتَهَد َعَلى ُمَغيٍَّب فََإمنَّ
ََه , َوَبنيَ ٌ أَنَُّه لَيح  َسَه الَ َبَرأحَي َغريح َتَهَد َأنح َُيحَتَهَد َبَرأحَي نـَفح َس أَلََحٍد َأنح  فـََيُكوُن فـَرحًضا َعَلى الحُمجح

َا َلَة يـََرى َأهنَّ َل زََمانََه َكَما الَ َيُكوُن أَلََحٍد َلُه َعلحٌم َِبلتـََّوجَُّه إىَل الحَقبـح َضٍع   يـَُقلَ َد َأَحًدا َمنح َأهح يف َموح
َُه إ َضعَ َأنح يـَُقلَ َد َغريح َا يف َغريحَ َذَلَك الحَموح  .5نح رََأى َأهنَّ
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 األدلة ترتيب استعمال 
رَبَُه َعنح َعبحَد اّلِلََّ , أَنَُّه روى اخلطيب البغدادي بسنده  َعنح َمنحُصوٍر , َعنح َأيب َواَئٍل , أَنَُّه َأخح

تَـفحيَت ,   ُهُم الحُمسح َخَرَج َعَليحَهمح َوُهَو َعاَمٌل َلُعَمَر َعَلى الحُكوَفَة , َوَقدح َحَضَر ُأاَنٌس َكَثرٌي , َفَمنـح
ُهُم الحمُ  َد اّلِلََّ َوأَثحىَن َعَليحَه , ُثَّ قَاَل: »َقدح ُكنَّا«  َوَمنـح َرَة َمنح َحَضَرُه , ْحََ   -َخاَصُم , فـََلمَّا رََأى َكثـح

ُ بََنا َما تـََروحَن  -َويف َحَديَث الحَقطَّاَن: َإانَّ ُكنَّا  ٍء , ُثَّ بـََلَغ اّلِلَّ َنا َبَشيح َنا َفيَه , " َوَلسح   ممَّا ََيحَتاُج َإلَيـح
َكَم الحَكَتاُب فـَلحُيمحضَ  َه ,  َفَمنح َعَرَض َلُه َمنحُكمح َقَضاٌء فـَلحيَـعحَرضحُه َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ , فََإنح َكاَن ممَّا َأحح
: فـَلحيَـعحَرَض الَقَضاَء َعَلى ُسنََّة نَ  َكَم الحَكَتاُب فـَلحيَـعحَرضحُه، َوقَاَل املَاَدرَاَئيُّ يبَ  اّلِلََّ  َوَإنح ملَح َيُكنح ممَّا َأحح
َضه، َوَإنح ملَح َيُكنح َمنح حُمحَكَم الحكَ  َكَمَت السُّنَُّة فـَلحَيمح َتاَب  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، فََإنح َكاَن ممَّا َأحح

َتَمَع َعَليحَه الر َجَ  َوقَاَل   - اُل " , َواَل َمَضتح َفيَه ُسنَُّة َنيبَ  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفَما اجح
َتَمَع َعَليحَه الرَ َضا َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   »فََإنح َكاَن   -الحَقطَّاُن: َفَما اجح

َتَمُعوا َعَليحَه فـَلحيَـُقلح َبَرأحَيَه  َضَه , َوَإنح ملَح َيُكنح ممَّا اجح َتَمُعوا َعَليحَه فـَلحُيمح تـََيمًُّما لَلحَكَتاَب َوالسُّنََّة  ممَّا اجح
َ ذَ  ََراَم َبنيَ ٌ , َوُشبـَُهاٌت َبنيح ََلَل َبنيَ ٌ , َواْلح َلَك َمنح  , َواَل يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكمح َأَخاُف َواَل َأدحَري , َإنَّ اْلَح

»  . تـََوقَّاُهنَّ َكاَن َأقـَرَّ
َصحُل قـُرحآٌن َأوح ُسنٌَّة , فََإنح ملَح َيُكنح َفَقَياٌس َعَليحَهَما , َوَإَذا  قَاَل حُمَمَُّد بحُن َإدحرَيَس و  : »األح الشَّاَفَعيُّ

َناُد َمنحُه فـَُهَو ُسنٌَّة , َواإلحَ  ََديُث َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَصحَّ اإلحَسح َاُع اتََّصَل اْلح مجح
ثـَُر َمَن اخلحَرَبَ  َها   َأكح َبَه َمنـح َتَمَل الحَمَعاِنَ , َفَما َأشح ََديُث َعَلى ظَاَهرََه , َوَإَذا احح َفرََد , َواْلح الحُمنـح

َقَطُع َبَشيح  َناداً َأوحاَلَها , َولَيحَس الحُمنـح ٍء  ظَاَهَرُه ُأواَلَها َبَه , َوَإَذا َتَكافََأت اأَلَحاَديُث فََأَصحَُّها َإسح
َقَطَع ا  .بحَن الحُمَسيَ َب«, َما َعَدا ُمنـح

عحَنا َمنحُه , َمَن الحَمسَ و  َبٍل , َفيَما مسََ َثـحَرُم : رَأَيحُت َأَِب َعبحَد اّلِلََّ َأْححََد بحَن َحنـح ٍر األح اَئَل , قَاَل أَبُو َبكح
أََلَة َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحَديٌث ملَح أيَحُخذح  َل َأَحٍد َمَن »َإَذا َكاَن يف الحَمسح َفيَها َبَقوح

أََلَة َعنح َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحهَ    الصََّحابََة , َواَل َمنح بـَعحَدُه َخََلَفُه , َوَإَذا َكاَن يف الحَمسح
ٌل خُمحَتَلٌف خَتَريََّ َمنح َأقَاَويَلَهمح , َوملَح خَيحُرجح َمنح َأقَاَويَلَهمح َإىَل  َل َمنح بـَعحَدُهمح , َوَإَذا ملَح   َوَسلََّم قـَوح قـَوح

ٌل خَتَريََّ َمنح َأقَاَويَل التَّ  اَبَعنَي ,  َيُكنح َفيَها َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َواَل َعنح َأصحَحاَبَه قـَوح
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ٌء فـََيأحُخُذ بَ  َناَدَه َشيح ََديُث َعَن النَّيبَ  َويف َإسح َا َكاَن اْلح َه , َإَذا ملَح ُيََئح َخََلفُُه أَثـحَبَت َمنحُه , َمثحُل  َوُرمبَّ
ََديَث الحُمرحَسَل , َإذَ  َا َأَخَذ َِبْلح ََجَريَ  , َوُرمبَّ َرو بحَن ُشَعيحٍب , َوَمَثُل َحَديَث َإبـحَراَهيَم اهلح ا  َحَديَث َعمح

َتعحَماَل َأَدلََّة الشَّرَيَعَة , وََكيحَف  ملَح ُيََئح َخََلفُُه« قـُلحُت: الََّذي ذََكَرُه الشَّاَفَعيُّ َأصحٌل  َجاَمٌع اَلسح
َكاُمَها , فـََيَجُب َعَلى الحَعاملََ َإَذا نـََزَلتح َبَه اَنزََلٌة َأنح َيطحُلَب ُحكح  َبُط َأحح تَـنـح َمَها  تـَُرتَُّب ُطُرقـَُها , َوُتسح

َمنحُطوَق النُُّصوَص , َوالظََّواَهَر   لََّم , فـَيَـنحُظَر يف يف َكَتاَب اّلِلََّ , َوُسنََّة نََبيَ َه َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوسَ 
َرارََه َولَيحَس يف َنصَ  الحُقرحآَن َواَل  َعاَل الرَُّسوَل َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوَإقـح ُهوَمَها , َويف َأفـح   َوَمفح

ََديَث َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ  ُ تـََعاىَل: }َوَلوح َكاَن َمنح َعنحَد  َنصَ  اْلح َم تـََعاُرٌض قَاَل اّلِلَّ
َتََلفًا َكَثريًا  {, َوقَاَل خُمحرَبًا َعنح نََبيَ َه َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: }َوَما يـَنحَطُق  1َغريحَ اّلِلََّ َلَوَجُدوا َفيَه اخح
ٌي يُوَحى ََوى , َإنح ُهَو َإالَّ َوحح ٍء َمَن الحُقرحآَن , َوَأنَّ َكََلَم  {, فَ 2َعَن اهلح َتََلَف يف َشيح رَبَ أَنَُّه اَل اخح ُأخح

يَعُه ُمَضاٌف بـَعحُضُه َإىَل بـَعح  ٌي َمنح َعنحَدَه , َفَدلَّ َذَلَك َعَلى َأنَّ ُكلَُّه ُمتََّفٌق , َوَأنَّ مجََ ٍض ,  نََبيَ َه َوحح
َناُه , َوَقدح َبنيََّ َذَلَك   َوَمبحيَنُّ بـَعحُضُه َعَلى بـَعحٍض َإمَّا َبَعطحفٍ  َناٍء , َأوح َغريحَ َذَلَك ممَّا َقدَّمح َتثـح , َأَو اسح

ََديَث:   َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف اْلح
: َأنَّ َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر , قَاَل: َوَجَد ُعَمُر ُحلًَّة َمنح َإسح  ٍَق تـَُباُع يف  َعنح َساملََ بحَن َعبحَد اّلِلََّ َتربح

َهَذَه  السُّوَق فََأَخَذَها , فَأََتى هَبَا َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل اَي َرُسوَل اّلِلََّ , ابـحَتعح 
َا يـَلحَبُس َهَذَه َمنح اَل  فـََتَجمَّلح هَبَا لَلحَعيَد َولَلحَوفحَد , فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »إَ  منَّ

ُ , ُثَّ   َا َهَذَه لََباُس َمنح اَل َخََلَق َلُه« قَاَل: فـََلَبَث ُعَمُر َما َشاَء اّلِلَّ َخََلَق َلُه« , َأوح قَاَل: »َإمنَّ
 هَبَا ُعَمُر , َحىتَّ أََتى هَبَا  َأرحَسَل َإلَيحَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , جبُبََّة َديَباٍج , فََأقـحَبلَ 

َا َهَذَه لََباُس َمنح اَل َخََلقَ  َلُه ُثَّ   َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ قـُلحُت: َإمنَّ
 3« : »تََبيُعَها َأوح ُتَصيُب هَبَا َحاَجَتكَ َأرحَسلحَت َإيَلَّ هَبََذَه؟ فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ 

َذ هَبَا ُكلَ َها أَلَنَُّه َعَليحَه ا َخح َتعحَماَل السَُّنَن , َواألح ََديَث تـَعحَليٌم اَلسح لسَََّلُم َأوح حَنحَو َهَذا َفَفي َهَذا اْلح
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وَ  َعَها َوَهبَـتَـَها وَُكسح َرَيَر َوبـَيـح ُلََّة َمَن اْلح تَـثحيَنَ َمنح َذَلَك  َأَِبَح َملحَك اْلح َُتَا لَلنَ َساَء , َوَأَمَر ُعَمَر َأنح َيسح
َهَ  اُه َإىَل َغريح َي فـََقطح , َواَل يـَتَـَعدَّ  . اللَ َباَس الحَمذحُكوَر يف َحَديَث النـَّهح

َ َمعحَنامُهَا يف الظَّاَهَر َواَحٌد ,  َوَإَذا َوَرَد َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َخطَاٌب يـََتَضمَُّن   َكَلَمَتنيح
 : َوَأمحَكَن َْححُل ُكلَ  َكَلَمٍة َعَلى فَاَئَدٍة فَُعَل َذَلَك َمثَالُهُ 

رَبح َعَن الحرَبَاَء , قَاَل: َجاَء  ِن  َأعحَرايبٌّ َإىَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َأخح
أََلَة , َأعحَتَق النََّسمَ  ُطحَبَة , َلَقدح َعَرضحَت الحَمسح َنََّة؟ قَاَل: »لََئنح َقصَّرحَت يف اخلح َخُليَن اجلح َة ,  َبَعَمٍل يُدح
َرَد  هَبَا ,  َوُفكَّ الرَّقـََبَة« قَاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َأَوَما مُهَا َسَواٌء؟ قَاَل: »اَل , َعتحُق النََّسَمَة َأنح تـُفح

ََديَث َمَن الحَفقحَه: َأنَّ الحَكَلَمَة َمنح َخطَاَب َصاَحَب 1َوَفكُّ الرَّقـََبَة َأنح تَُعنَي يف ََثََنَها « يف َهَذا اْلح
َعاَدَة ,  َراَر َواإلحَ فَاَدَة ملَح حُتحَملح َعَلى التَّكح َعحَرايبُّ  الشَّرَيَعَة َإَذا َأمحَكَن َْححُلَها َعَلى اإلحَ َوَلَذَلَك طَالََبُه األح

اَثَر َوالسَُّنَن , َوالتـَّفح  َبَغي َإنـحَعاُم النََّظَر يف اآلح نَـُهَما َورَاَجَعُه الحَكََلَم َفيَهَما فـَيَـنـح َتيُش َعنح  َِبلحَفرحَق بـَيـح
َها , فَ  َباُط َما َخَفَي َمنـح َتنـح ُر يف َغَواَمَضَها , َواسح َمنح فـََعَل َذَلَك َكاَن َجَديًرا  َمَعانَيَها , َوالحَفكح

َيَز َعَلى الحُمَعاَصرَيَن َلُه َمَن الحُفَقَهاءَ   .2بََلَحاَق َمنح َسبَـَقُه َمَن الحُعَلَماَء , َوالتَّربح
َم، وَنَظٍر يف   :قال الشاطيب َتَقُر إىل َنَظَريحَن:َنَظٍر يف َدلَيَل اْلُكح أَلٍة تـَفح   .َمناَطهَ اعحَلمح أنَّ ُكلَّ َمسح

فأما النظر يف دليل اْلكم فإن الدليل ال مُيحَكُن أنح َيُكوَن إال  َمَن الَكتاَب أو السنة أوح ما 
اٍع أوح َقياٍس أوح َغريحَمَها، وال يـُعحَترَبُ َفيَه ُطَمأحنَيَنُة النـَّفحَس، وال نـَفحُي رَيحَب   يـَرحَجُع إلَيحَهما َمن إمجح

لَيُل َدلَيًَل أوح َغريحَ دليل، وال يقول بذلك أحد الَقلحَب إال  َمن َجَهَة اعح  َن الدَّ َل   -َتقاَد َكوح إال  أهح
َبُحوَن َكَذَلَك َمن َغريحَ َدلَيٍل إال   تَـقح ياَء ال َدلَيَل َعَليحها، أوح َيسح َسُنوَن األمحَر أَبشح َتحح   الَبدََع الََّذيَن َيسح

 .ا، وهو خمالف إلمجاع املسلمنيأنَّ األمحَر كما زعمو   -ُطَمأحنَيَنَة النـَّفحَس 
َم، َمناطَ  يف  هو الذي الثاِن النظر وأما   َبَدلَيلٍ  اثبًَتا  َيُكونَ  أنح  َمنهُ  يـَلحَزمُ  ال املَناطَ   فَإنَّ   اْلُكح

، َشرحَعي ٍ  ، َغريحَ  َبَدلَيلٍ  يـَثـحُبتُ  قد بل  فـََقطح   بـُُلوغَ  حتقيقه  يف  يشرتط فَل  َدلَيٍل، َبَغريحَ   أوح   َشرحَعيٍ 
َتهاَد،  َدرََجةَ  َتهاَد، أال َترى أنَّ العامَ يَّ إذا   ااَلجح رَتَُط َفيَه الَعلحُم َفضحًَل َعنح َدرََجَة ااَلجح َبلح ال ُيشح
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َسأَل َعَن الَفعحَل الََّذي لَيحَس َمن َجنحَس الصََّلَة إذا فـََعَلُه املَُصلَ ي َهلح تـَبحُطُل َبَه الصََّلُة أمح ال؟  
العامل: إنح كاَن َيَسريًا َفُمغحتَـَفٌر، وإنح كاَن َكَثريًا فمبطل. مل يفتقر يف اليسري إىل أنح َُيَقَ َقُه  َفقاَل له

ُم   َ الَفعحَل الَيَسرَي والَكَثرَي، فـََقَد انـحَبىن ها هنا اْلُكح وُهَو  -َلُه العاملُ، َبَل العاَقُل يـَُفرَ ُق َبنيح
، ولَيحَس واَحًدا َمَن الَكتاَب أو السُّنََّة، أَلنَُّه  َعلى ما  -الُبطحَلُن أوح َعَدُمُه  يـََقُع بَنَـفحٍس العامَ يُّ

َم، فَإذا حَتَقََّق َلُه املَناُط أَبيَ    لَيحَس ما وَقَع َبَقلحَبَه َدلَيًَل على حكم، وإمنا هو حتقيق َمناُط اْلُكح

ٍه حَتَقََّق، فـَُهَو املَطحُلوُب فـَيَـَقُع َعَليحَه اْلُكح  ُم َبَدلَيَلَه الشَّرحَعي َ وجح
1 . 

إنَّ مأحخذ األدلة َعنحَد األئمة الر اَسَخنَي إمنا هي َعلى أن تـُؤحَخَذ الشَّرَيَعُة كالصُّورََة  وقال: 
َب ما ثـََبَت َمن كلَ ي اُتا وجزئي اُتا املرتَّبة َعَليحها، وعامَ ها املَُرتََّب َعلى خاصَ ها؛  الواَحَدَة حبَسح

ُموَل َعلى مقيدها، وجمملها املفسَّر مببيَّنها، إىل ما َسوى َذَلَك َمن َمناَحيها. فإذا  وُمطحَلَقها ا ملَحح
ٌم َمَن األحكام فذلك هو الذي نطقت به حني استُنطقت   ...َحَصَل لَلن اَظَر َمن مُجحَلَتها ُحكح

ُم َعلى َحَقيَقَة  َلَتها، ال َمن َدلَيٍل َمنها أي  والشَّرَيَعُة ال ُيطحَلُب َمنها اْلُكح َتنحباَط إال  جبُمح ااَلسح
ي ال َحَقيَقيٌّ  لَيَل، فإمنا ُهَو تومهُّ  .َدلَيٍل كاَن، وإنح َظَهَر لَباَدي الرأحي نُطحُق َذَلَك الدَّ
سان إذا  فشأحن الر اَسَخنَي َتَصوُُّر الشَّرَيَعَة ُصورًَة واَحَدًة خَيحَدُم بـَعحُضها بـَعحًضا؛ كأعضاء اإلن

 .ُصوَ َرتح ُصورًَة متَّحدة
ًوا وأخًذا أوَّلًيا، وإن كاَن ُثَّ ما   وشأحن متَّبعي املَُتشاهَباَت أخذ َدلَيٍل ما أي  َدلَيٍل كاَن، َعفح
كاَم الشَّرَيَعَة  ُهوَم أحح يعارضه من كلي أو جزئي، فكما أن الُعضحَو الواَحَد ال يـُعحطى يف َمفح

ًما َحَقيَقيًّا، فمُ  ُ َبَه، ﴿وَمن ُحكح بَـُعُه إال  َمن يف قـَلحَبَه زَيحٌغ َكما َشَهَد اّلِلَّ تَّبعه متَّبُع متشابٍه، وال يـَتـح

أصحَدُق َمَن اّلِلََّ َحَديثًا﴾
2. 
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 اجتهاد الرأي عند عدم النصوص
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َلمَّا َعنح ُمَعاٍذ، َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ   َنُع َإنح  َصلَّى اّلِلَّ بـََعَثُه َإىَل الحَيَمَن قَاَل َلُه: »َكيحَف َتصح

؟« قَاَل:   َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟« قَاَل: َأقحَضي مبَا يف َكَتاَب اّلِلََّ قَاَل: »فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ
، قَاَل: »فََإنح ملَح َيُكنح يف ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ  َتَهُد رَأحَيي اَل آُلو قَاَل:  فََبُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ ؟« قَاَل: َأجح

ُ َعَليحَه َوسَ  ُد ّلَِلََّ الََّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َمح َري َوقَاَل: »اْلح لََّم  َفَضَرَب بََيَدَه يف َصدح
 «1َلَما يـَرحَضاُه َرُسوُل اّلِلََّ 

لَيحَه: »َإَذا َأََتَك َأمحٌر فَاقحَض َفيَه مبَا يف َكَتاَب اّلِلََّ فََإنح َأََتَك َما  َعنح ُشَريحٍح، َأنَّ ُعَمَر، َكَتَب إَ و 
، فََإنح َأََتَك َما لَيحَس يف َكَتاٍب َوملَح َيُسنَّ فَ  يَه  لَيحَس يف َكَتاَب اّلِلََّ فَاقحَض مبَا َسنَّ َفيَه َرُسوُل اّلِلََّ

ُ َعَليحهَ  َتَمَع َعَليحَه النَّاُس، َوَإنح َأََتَك َما لَيحَس يف َكَتاَب  َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ  َوَسلََّم فَاقحَض مبَا اجح
َمحَريحَن َشئحَت َفُخذح َبَه« قَاَل أَبُ  و ُعَمَر َهَكَذا  اّلِلََّ َوملَح َيُسنَُّه َرُسوُل اّلِلََّ َوملَح يـََتَكلَّمح َفيَه َأَحٌد فََأيَّ األح

ُفَّاُظ، َوَفيَه َردٌّ َعَلى َمنح قَاَل:  ُرَوَي َعنح َداُوَد هَ  ََديَث، أَلحَفاظُُه خُمَاَلَفٌة َلَما َرَواُه الثَ َقاُت اْلح َذا اْلح
ءٍ  َلَه }َما فـَرَّطحَنا يف الحَكَتاَب َمنح َشيح ؛ َلَقوح { ، َو  2َإنَّ ُكلَّ اَنزََلٍة تـَنحَزُل َِبلنَّاَس َفَفي َكَتاَب اّلِلََّ

َيااًن َلُكل َ  ءٍ }تَبـح  { 3 َشيح
أَُلونَُه فـََقاَل: " أَيُـَّها  و  ًما َعَلى َعبحَد اّلِلََّ َيسح ثـََر النَّاُس يـَوح النَّاُس  َعنح َعبحَد الرَّْححََن بحَن يَزَيَد قَاَل: َأكح

ُتَلَي َبَقَضاٍء بـَعحَد ا َنا ُهَناَك َفَمَن ابـح َنا نـَقحَضي َوَلسح َنا زََماٌن َوَلسح َم فـَلحيَـقحَض مبَا يف َإنَُّه َقدح أََتى َعَليـح لحيَـوح
ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  ، فََإنح َأََتُه َما لَيحَس يف َكَتاَب اّلِلََّ َوملَح يـَُقلح َفيَه نََبيُُّه َصلَّى اّلِلَّ  فـَلحيَـقحَض مبَا َكَتاَب اّلِلََّ

يحَس يف َكَتاَب اّلِلََّ َوملَح يـَقحَض َبَه نََبيُُّه  َقَضى َبَه الصَّاَْلُوَن، فََإنح َأََتُه َأمحٌر ملَح يـَقحَض َبَه الصَّاَْلُوَن َولَ 
 ٌ ََلَل َبنيَ  َتَهدح رَأحيَُه، َواَل يـَُقوَلنَّ: َإِن َ َأَرى َوَأَخاُف فََإنَّ اْلَح ُ َعَليحَه َوَسلََّم، فـَلحَيجح ََراَم  َصلَّى اّلِلَّ  َواْلح

َتَبَهاٌت َفَدُعوا َما يَ  َ َذَلَك أُُموٌر ُمشح  . رَيُبُكمح َإىَل َما اَل يَرَيُبُكمح "َبنيَ ٌ َوَبنيح
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َليلُ  َها التَّحح َتَهاَد اَل َيُكوُن َإالَّ َعَلى ُأُصوٍل ُيَضاُف َإلَيـح   قَاَل أَبُو ُعَمَر: »َهَذا يـَُوضَ ُح َلَك َأنَّ ااَلجح
َكَل َعَليحَه َشيح  َرمُي، َوأَنَُّه اَل َُيحَتَهُد َإالَّ َعاملٌ هَبَا َوَمنح ُأشح ٌء َلزََمُه الحُوُقوُف، َوملَح َُيُزح َلُه َأنح َيَُيَل  َوالتَّحح

  َعَلى اّلِلََّ قـَوحاًل يف َديَنَه اَل َنَظرَي َلُه َمنح َأصحٍل َواَل ُهَو يف َمعحىَن َأصحٍل َوَهَذا الََّذي اَل َخََلَف َفيهَ 
َمحَصاَر َقَدميًا َوَحَديثًا فـََتَدبّـَرحُه« َ أَئَمََّة األح  . َبنيح

ٍء فََإنح َكاَن يف َكَتاَب  َعنح و  عحُت ابحَن َعبَّاٍس، »َإَذا ُسَئَل َعنح َشيح ُعبَـيحَد اّلِلََّ بحَن َأيب يَزَيَد قَاَل: مسََ
ُ َعَليحَه َوَسلََّم قَالَ  نح   َبَه، فَإَ اّلِلََّ قَاَل َبَه فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ وََكاَن َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ٍر َوُعمَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم وََكاَن َعنح َأيب َبكح َر َرَضَي  ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ َواَل َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُ َعَليحهَ  ُهَما قَاَل َبَه، فََإنح ملَح َيُكنح يف َكَتاَب اّلِلََّ َواَل َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُ َعنـح  َوَسلََّم َواَل َعنح  اّلِلَّ
تَـَهَد رَأحيَُه« ٍر، َواَل َعنح ُعَمَر اجح  .َأيب َبكح

ُ َعنحُه، ملَح نـَعحَدلح بََه«و   .َعَن ابحَن َعبَّاٍس قَاَل: »ُكنَّا َإَذا َأََتاَن الثّـَبحُت َعنح َعَليٍ  َرَضَي اّلِلَّ
ُروٍق قَاَل: َسأَلحُت ُأيَبَّ بحَن َكعحٍب َعنح و  ٍء، فـََقاَل: »َأَكاَن َهَذا؟« قـُلحُت: اَل قَاَل:  َعنح َمسح َشيح

اَن َلَك رَأحيـََنا« تَـَهدح  . »فََأمَجََّنا َحىتَّ َيُكوَن، فََإَذا َكاَن اجح
ُهَما، أَنَُّه َأرحَسَل َإىَل زَيحَد بحَن اَثَبٍت " َأيف َكَتاَب اّلِلََّ  ُ َعنـح ُث َما  ثـُلُ َوُروَ يَنا َعَن ابحَن َعبَّاٍس َرَضَي اّلِلَّ

َا َأُقوُل َبَرأحَيي َوتـَُقوُل َبَرأحَيَك "  . بََقَي؟ فـََقاَل زَيحٌد: َإمنَّ
ٍء، فـََعَلُه: َأرَأَيحَت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَُّ  ُهَما: " أَنَُّه ُسَئَل َعنح َشيح ُ َعنـح   َوَعَن ابحَن ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ

ٌء  َعُل َهَذا َأوح َشيح ٌء رَأَيـحُتُه " َعَليحَه َوَسلََّم يـَفح  رَأَيـحَتُه؟ قَاَل: َبلح َشيح
ٍء َبَرأحَيَه قَاَل: »َهَذا َمنح َكيحَسي«   . َوَعنح َأيب ُهَريـحَرَة، أَنَُّه َكاَن َإَذا قَاَل يف َشيح

أََلٍة: »َأُقوُل َفيَها َبَرأحَيي« ُعوٍد أَنَُّه قَاَل يف َغريحَ َما َمسح  . َوَعَن ابحَن َمسح
ُعَمَر: " أَنَُّه َلَقَي رَُجًَل فـََقاَل: َما َصنَـعحَت؟ فـََقاَل: َقَضى َعَليٌّ َوزَيحٌد َبَكَذا، قَاَل: َلوح ُكنحُت  َوَعنح 

َمحُر َإلَيحَك؟ فـََقاَل: َلوح ُكنحُت َأرُدَُّك َإىَل َكَتاَب اّلِلََّ  َعزَّ  َأاَن َلَقَضيحُت َبَكَذا، قَاَل: َفَما مَيحنَـُعَك َواألح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َلَفَعلحُت َوَلَكينَ  َأرُدَُّك َإىَل رَأحَيي، َوالرَّأحُي ُمشح َوَجلَّ أَ  رَتٌَك قَاَل وح َإىَل ُسنََّة نََبيَ َه َصلَّى اّلِلَّ

  أَبُو ُعَمَر: َوملَح يـَنـحُقضح َما قَاَل َعَليٌّ َوزَيحٌد »َوُهَو يـََرى َخََلَف َما َذَهَبا َإلَيحَه فـََهَذا َكَثرٌي اَل 
 .َُيحَصى«
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َتَمعَ  ُهَما: »َلوحاَل رَأحُيُكَما اجح ُ َعنـح ُ َعنحُه، أَنَُّه قَاَل َلَعَليٍ  َوزَيحٍد َرَضَي اّلِلَّ  رَأحَيي  َوَعنح ُعَمَر َرَضَي اّلِلَّ
َدَّ« ُ َعنحُه َكيحَف َيُكوُن ابحيَن َواَل َأُكوُن َأَِبُه؟ يـَعحيَن اجلح ٍر َرَضَي اّلِلَّ  . َورَأحُي َأيب َبكح

َسُن«َعنح و  َريَّ قَاَل: »نَعحَم َوزَيُر الحَعلحَم الرَّأحُي اْلَح عحُت الزُّهح َوحزَاَعي  قَاَل: مسََ  .األح
َوح  َتَمَع رَأحَيي َورَأحُي ُعَمَر َعَلى َعتحَق أُمََّهاَت األح ُ َعنحُه " اجح اَلَد َعنح ُعبَـيحَدَة قَاَل: قَاَل َعَليٌّ َرَضَي اّلِلَّ

ََماَعَة َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح رَأحَيَك ُثَّ رَأَيحُت بـَعحدُ   َأنح ُأرَقّـَُهنَّ فـَُقلحُت َلُه: َإنَّ رَأحَيَك َورَأحَي ُعَمَر يف اجلح
َدَك يف الحُفرحَقَة   . َوحح

عح  َأيبوَعنح  ٌء مسََ يَت َبَه النَّاَس؟ َأَشيح َتُه َأمح َسَلَمَة بحَن َعبحَد الرَّْححََن، قَاَل لَلحَحَسَن: َأرَأَيحَت َما تـُفح
عحَناُه َوَلَكنَّ رَأحيـََنا هَلُمح َخريحٌ  يَت َبَه النَّاَس مسََ َسُن: »اَل َواّلِلََّ َما ُكلُّ َما نـُفح  َمنح رَأحَيَهمح  َبَرأحَيَك؟ فـََقاَل اْلَح

 .أَلَنـحُفَسَهمح«
َضَر َقَياًسا َمنح َإبـحَراَهيَم«و   .َعنح َْحَّاٍد قَاَل: »َما رَأَيحُت َأحح
َل َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  قَاَل حمَُ و  َسَن: »َمنح َكاَن َعاَلًما َِبلحَكَتاَب َوالسُّنََّة َوَبَقوح مَُّد بحُن اْلَح

َلَمنَي َوَسَعُه َأنح َُيحَتَهَد رَأحيَُه َفيَما ابـحتَُلَي بَ  َسَن فـَُقَهاُء الحُمسح َتحح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َومبَا اسح َه َويـَقحَضَي  اّلِلَّ
تَـَهَد َوَنَظَر َوقَاسَ  َبهَ  يَع َما أَُمَر َبَه َوهنََُي َعنحُه، فََإَذا اجح َه َومجََ   َومُيحَضَيُه يف َصََلتََه َوَصَياَمَه َوَحجَ 

َبَغي َأنح يـَُقوَل َبَه«  طَأَ الََّذي يـَنـح َبَه َوملَح أيَحُل َوَسَعُه الحَعَمُل َبَذَلَك َوَإنح َأخح  .َعَلى َما َأشح
َكاَم َمنح َوقَاَل الشَّ  َحح ُ: " اَل يََقيُس َإالَّ َمنح مَجََع آاَلَت الحَقَياَس َوَهى الحَعلحُم َِبألح اَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ

َتَدلَّ عَ  َبَه، َوَيسح َلى َما  َكَتاَب اّلِلََّ فـَرحَضَه َوَأَدَبَه َواَنَسَخَه َوَمنحُسوَخَه َوَعامَ َه َوَخاصَ َه وَإرحَشاَدَه َوَندح
َتَملَ  َلَمنَي فََإَذا ملَح َيُكنح سُ  احح َاَع الحُمسح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َوِبََمجح نٌَّة َواَل  التَّأحَويُل َمنحُه َبُسَنَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ

، فََإنح ملَح َيُكنح فَالحَقَياُس َعَلى ُسنََّة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَُّ  َاٌع فَالحَقَياُس َعَلى َكَتاَب اّلِلََّ  َعَليحَه  َإمجح
َل َعامََّة السََّلَف الََّذيَن اَل يـَعحَلُم هَلُمح خُمَاَلًفا َواَل ُيَُ  ُل  َوَسلََّم، فََإنح ملَح َيُكنح فَالحَقَياُس َعَلى قـَوح وُز الحَقوح

َها َواَل َيُكوُن  َوحُجَه َأوح َمَن الحَقَياَس َعَليـح ٍء َمَن الحَعلحَم َإالَّ َمنح َهَذَه األح أَلََحٍد َأنح يََقيَس َحىتَّ  يف َشيح
َتََلَفَهمح َوَلَساَن   َاَع النَّاَس َواخح َلُه َمَن السَُّنَن، َوَأقَاَويَل السََّلَف َوَإمجح َيُكوَن َعاَلًما مبَا َمَضى قـَبـح

َل َِبلحَقوح  َتَبَه، َواَل يـَُعجَ  َ الحُمشح َل َواَل مَيحَتَنَع َمَن  الحَعَرَب َوَيُكوُن َصَحيَح الحَعقحَل َحىتَّ يـَُفرَ َق َبنيح
َا َكاَنتح َمنحُه َأوح تـَنحَبيًها َعلَ  َلٍة ُرمبَّ َتَماَع ممَّنح َخاَلَفُه أَلَنَّ َلُه يف َذَلَك تـَنحَبيًها َعَلى َغفح ى َفضحَل َما  ااَلسح
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َسهَ  نحَصاُف َمنح نـَفح َدَه، َواإلحَ َحىتَّ يـَعحَرَف َمنح أَيحَن قَاَل   اعحتَـَقَد َمَن الصََّواَب َوَعَليحَه بـُُلوُغ َعامََّة َجهح
َتَهاَدَه َوملَح  َلَغ اجح تَـَلُفوا َوَسَع ُكَلَّ َأنح يـَُقوَل مبَبـح   َما يـَُقولُُه، قَاَل: فََإَذا قَاَس َمنح َلُه الحَقَياُس َواخح

َتََلُف َعَلى َوجح  َتَهاُدُه، َوااَلخح ََه َفيَما َأدَّاُه َإلَيحَه اجح َ َفَما َكاَن َمنحُصوًصا ملَح َيََلَّ  َيَسعحُه ات ََباُع َغريح َهنيح
َرُك َقَياًسا َفَذَهَب الحُمَتَأوَ ُل َأَو الحَقاَيُس َإىَل  َتََلُف، َوَما َكاَن ََيحَتَمُل التَّأحَويَل َأوح يُدح َمعحىًن  َفيَه ااَلخح

ُُه ملَح َأُقلح: َإنَُّه ُيَضيَُّق َعَليحَه َضيقَ  َتََلَف يف الحَمنحُصوَص  َُيحَتَمُل َوَخاَلَفُه َغريح  " 1ااَلخح
الكتاب أحد، جَهل َسَعة لسان العرب، وكثرَة وجوهه،  َمن إيضاح مُجَل َعلحم ال يعلم وقال: 

 .2ومَجاَع معانيه، وتفرَقها. ومن عَلمه انتَفتح عنه الشَُّبه اليت دخَلتح على من جَهل لساهَنا
ُ يف َهَذا الحَباَب مبَا َفيَه َكَفايٌَة َوَشَفاٌء َوَهَذا   َِبٌب َوقَاَل أَبُو ُعَمَر: " َقدح أََتى الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ

 ُ ُل َجدًّا َوَقدح ذََكرحاَن َمنحُه َما َفيَه َكَفايٌَة، َوَقدح َجاَء َعنح الصََّحابََة َرَضَي اّلِلَّ ُهمح  يـَتََّسُع َفيَه الحَقوح َعنـح
ُرُه َوَسرَتَى َمنحُه مَ  ُُصوَل َعنحَد َعَدَمَها َما َيُطوُل َذكح َل َِبلحَقَياَس َعَلى األح َتَهاَد الرَّأحَي َوالحَقوح ا َمَن اجح

ُ تـََعاىَل، َومَمَّنح ُحَفَظ َعنحُه أَنَُّه قَاَل َوَأفحىَت جُمحَتَهًدا رَ  َفي يف َكَتابََنا َهَذا َإنح َشاَء اّلِلَّ أحيَُه َوقَاَيًسا َيكح
َل الحَمَديَنَة َسَعيُد بحُن الحُمَسيَ َب،  ُُصوَل َفيَما ملَح ُيََدح َفيَه َنصًّا َمَن التَّاَبَعنَي َفَمنح َأهح َعَلى األح

 بحُن َعبحَد اّلِلََّ  َوُسَليحَماُن بحُن َيَساٍر، َوالحَقاَسُم بحُن حُمَمٍَّد، َوَساملُ بحُن َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر، َوُعبَـيحُد اّلِلََّ 
َر بحُن َعبحَد الرَّْححََن، َوعُ  َبَة، َوأَبُو َسَلَمَة بحُن َعبحَد الرَّْححََن، َوَخارََجُة بحُن زَيحٍد، َوأَبُو َبكح رحَوُة بحُن بحَن ُعتـح

ٌك، َوَأصحَحابُُه، َوَعبحُد الحَعزَيَز  الزَُّبريحَ، َوَأَِبُن بحُن ُعثحَماَن، َوابحُن َشَهاٍب، َوأَبُو الز اََنَد، َورَبَيَعُة، َوَمالَ 
رََمُة،  َل َمكََّة َوالحَيَمَن َعطَاٌء َوجُمَاَهٌد َوطَاُوٌس، َوَعكح بحُن َأيب َسَلَمَة، َوابحُن َأيب َذئحٍب، َوَمنح َأهح

ُرو بحُن َديَناٍر، َوابحُن ُجَريحٍج، َوََيحََي بحُن َأيب َكَثرٍي، َوَمعحَمُر بحُن رَاشَ  ، َوابحُن  َوَعمح ٍد، َوَسَعيُد بحُن َساملٍَ
َوُد، َوُعبَـيحَدُة َوُشرَ  َسح َل الحُكوفََة  َعلحَقَمُة، َواألح َلُم بحُن َخاَلٍد، َوالشَّاَفَعيُّ َوَمنح َأهح َنَة، َوُمسح يحٌح  ُعيَـيـح

، َوَسَعيُد بحُن ُجبَ  ُروٌق ُثَّ الشَّعحيبُّ، َوَإبـحَراَهيُم النََّخَعيُّ ََكُم  الحَقاَضي، َوَمسح ، َواْلح َليُّ َاَرُث الحُعكح ريحٍ، َواْلح
َسُن بحُن َصاَلحٍ  َبَة، َوَْحَّاُد بحُن َأيب ُسَليحَماَن، َوأَبُو َحَنيَفَة َوَأصحَحابُُه، َوالثّـَوحَريُّ، َواْلَح ، َوابحُن بحُن ُعتَـيـح
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َرَة  َل الحَبصح ُهَما،  الحُمَباَرَك َوَسائَُر فـَُقَهاَء الحُكوَفيَ نَي، َوَمنح َأهح َسُن، َوابحُن َسريَيَن َوَقدح َجاَء َعنـح اْلَح
ُهمح  ،  َوَعَن الشَّعحيبَ  َذمُّ الحَقَياَس َوَمعحَناُه َعنحَداَن َقَياٌس َعَلى َغريحَ َأصحٍل لََئَلَّ يـَتَـَناَقَض َما َجاَء َعنـح

َسَن، َوَسوَّاٌر َوَجاَبُر بحُن زَيحٍد أَبُو الشَّعحثَاَء، َوَإاَيُس بحُن ُمَعاَويََة، َوُعثح  َماُن الحَبيتَ ُّ، َوُعبَـيحُد اّلِلََّ بحُن اْلَح
  ، َوحزَاَعيُّ ُحوٌل، َوُسَليحَماُن بحُن ُموَسى، َوَسَعيُد بحُن َعبحَد الحَعزَيَز، َواألح َل الشَّاَم َمكح الحَقاَضي، َوَمنح َأهح

َر يَزَيُد بحُن َأيب حَ  َل َمصح َاَرَث، َواللَّيحُث بحُن َسعحٍد،  َويَزَيُد بحُن َجاَبٍر، َوَمنح َأهح ُرو بحُن اْلح َبيٍب، َوَعمح
بَ  ََكَم َوَأصح َهُب، َوابحُن َعبحَد اْلح ٍب ُثَّ َسائَُر َأصحَحاَب َماَلٍك: ابحُن الحَقاَسَم، َوَأشح ُغ  َوَعبحُد اّلِلََّ بحُن َوهح

، َوَحرحَمَلةُ  : الحُمَزِنُّ َوالحبـَُويحَطيُّ ََهمح َمَن الحُفَقَهاَء َوَأصحَحاُب الشَّاَفَعيَ  َل بـَغحَداَد َوَغريح  َوالرَّبَيُع، َوَمنح َأهح
ُتلَ  ٍم، َوأَبُو َجعحَفٍر الطَّرَبَيُّ َواخح َحاُق بحُن رَاَهَويحَه، َوأَبُو ُعبَـيحٍد الحَقاَسُم بحُن َسَلَّ ٍر، َوَإسح َف َفيَه  أَبُو ثـَوح

ُ، َوقَ  َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ َتَهاَد الرَّأحَي َوالحَقَياَس َعَلى  َعنح َأْححََد بحَن َحنـح دح َجاَء َعنحُه َمنحُصوًصا َإَِبَحُة اجح
ُُصوَل يف النَّازََلَة تـَنحَزُل، َوَعَلى َذَلَك َكاَن الحُعَلَماُء َقَدميًا َوَحَديثًا َعنحَدَما يـَنحَزُل هَبَمح َوملَح  يـََزاُلوا  األح

ٌم َمَن الحُمعحَتزََلَة َسَلُكوا َطرَيَقُه يف َعَلى َإَجازََة الحَقَياَس َحىتَّ َحدََّث إَ  بـحَراَهيُم بحُن َسيَّاٍر النَّظَّاُم َوقـَوح
َكاَم َوَخاَلُفوا َما َمَضى َعَليحَه السََّلُف، َومَمَّنح ََتبََع النَّظَّاَم عَ  َحح َتَهاَد يف األح َي الحَقَياَس َوااَلجح َلى  نـَفح

َكايفُّ، َوَهُؤاَلَء ُمعحَتزََلٌة أَئَمٌَّة َذَلَك َجعحَفُر بحُن َحرحٍب، َوَجعحفَ  ٍر، َوحُمَمَُّد بحُن َعبحَد اّلِلََّ اإلحَسح ُر بحُن ُمَبشَ 
َكاَم َداُودُ  َحح َي الحَقَياَس يف األح َل السُّنََّة َعَلى نـَفح َتَحَليَه  َوََتبـََعُهمح َمنح َأهح بحُن   يف ااَلعحَتَزاَل َعنحَد ُمنـح

لَيَل َوُهَو نـَوحٌع َواَحٌد َمَن الحَقَياَس َسَنذحُكُرُه َإنح  َعَليَ  بحَن َخَلٍف األحَ  بَـَهاِنُّ َوَلَكنَُّه أَثـحَبَت َبَزعحَمَه الدَّ صح
َبارَ  َم أبََخح ُكح َل السُّنََّة يف ااَلعحَتَقاَد َواْلح ُ تـََعاىَل، َوَداُوُد َغريحُ خُمَاَلٍف لَلحَجَماَعَة َوَأهح َحادَ َشاَء اّلِلَّ  .  اآلح

َتاُه، َوَمنح َأَشاَر  َل َرُسوُل اّلِلََّ قَا ُُه َعَلى َمنح َأفـح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َمنح أُفحيَتَ َبَغريحَ َعلحٍم َكاَن َإَثح َصلَّى اّلِلَّ
ََه فـََقدح َخانَُه«  َد يف َغريح  1َعَلى َأَخيَه أبََمحٍر يـَعحَلُم الرُّشح

َُها َعَليحَه«َعَن ابحَن َعبَّاٍس قَاَل: »َمنح و  َها َكاَن َإَثح َيا َوُهَو يـَعحَمى َعنـح  .2َأفحىَت َبُفتـح
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وَل  َعَن الحَقاَسَم, قَاَل: أَلنح يََعيَش الرَُّجُل َجاَهَلً بـَعحَد َأنح يـَعحَلَم َحقَّ هللَا َعَليحَه, َخريحٌ لَُه َمنح َأنح يـَقُ 
 .1َما الَ يـَعحَلمُ 

َء الَ َيُكوُن َعنحَدَك, َوَقدح َكاَن  َعنح ََيحََي, قَاَل: قـُلحُت لَلحَقاو  َأَل َعَن الشَّيح َسَم: َما َأَشدَّ َعَليَّ َأنح ُتسح
ٍم, َأوح  أَبُوَك َإَماًما, قَاَل: َإنَّ َأَشدَّ َمنح َذَلَك َعنحَد هللَا َوَعنحَد َمنح َعَقَل َعَن هللَا َأنح أُفحيَتَ َعنح َغريحَ َعلح 

 .2َأرحَوَي َعنح َغريحَ ثََقةٍ 
 .3َإيَلَّ َمنح َأنح أََتَكلََّف َلُه َما الَ َأعحَلمُ َأرُدَُّه َبَعيَ َه َأَحبُّ َعنح ُْحَيحَد بحَن َعبحَد الرَّْححََن, قَاَل: أَلنح و 
، وُسئل عن الرجل يُفيت بغري علم، قال: يروى عن أيب  و  قال ابن النقيب: مسعت أِب عبد اّلِلَّ

: يكون عند الرجل سنة عن نبيه موسى قال: ميُرق من دينه ، وقال   صلى اّلِلَّ  -أبو عبد اّلِلَّ
 .4ويفيت بغريها، وشدَّد يف ذلك  - عليه وسلم

 
 رجوع الصحابة عن آرائهم إىل أحاديث النيب 

يَُة لَلحَعاَقَلَة اَل َتَرُث الحَمرحَأُة َمنح َديََة َزوحجَ  َطَّاَب يـَُقوُل: الدَ  َها  َعنح َسَعيٍد , قَاَل: َكاَن ُعَمُر بحُن اخلح
ًئا ,  َياَن: " َكَتَب َإيَلَّ َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َأنَّ َشيـح   َحىتَّ قَاَل َلُه الضَّحَّاُك بحُن ُسفح

َيَم الضَ َبايبَ  َمنح َديََة َزوحَجَها " فـََرَجَع ُعَمرُ  َرَأَة َأشح  .5ُأَورَ َث امح
زَاَء َغريحَ َمرٍَّة : َسأَلحُت ابحَن َعبَّاٍس َعَن الصَّرحَف , فـََقاَل: »َيًدا بََيٍد اَل أبَحَس َبَه« ُثَّ   الَ قَ و  َوح أَبُو اجلح

َرى ,  ُت َمرًَّة ُأخح ُتُه َفَسأَلحُتُه َعَن الصَّرحَف قَاَل: »َوزحاًن َبَوزحٍن« , قـُلحُت  َحَججح َوالشَّيحُخ َحيُّ , فَأَتـَيـح
َتيَن قَاَل: »َكاَن َذَلكَ  تَـيـح َ َبَواَحٍد , فـََلمح َأَزلح أُفحيَت َبَه ُمنحُذ َأفـح َتيَن اثـحَننيح تَـيـح َعنح   َلُه: َإنََّك ُكنحَت َأفـح
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ُت رَأحَيي َْلََديَث  رَأحٍي , َوَهَذا أَبُو َسَعيدٍ  َريُّ َُيَدَ ُث َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفرَتَكح ُدح  اخلح
 .1َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم« 

َ و  تَـتَـَلَتا،  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة، َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َقَضى يف امحَرأََتنيح  َمنح ُهَذيحٍل اقـح
َرى حبََجٍر، فََأَصاَب َبطحنَـَها َوَهَي َحاَمٌل، فـََقتَـَلتح َوَلَدَها الََّذي يف َبطحَنَها،   َدامُهَا اأُلخح فـََرَمتح َإحح

َتَصُموا َإىَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم، فـََقَضى: َأنَّ َديََة َما يف َبطحَنَها  ُغرٌَّة َعبحٌد َأوح َأَمٌة، فَاخح
، َمنح الَ َشَرَب َوالَ َأَكَل، َوالَ  : َكيحَف َأغحَرُم، اَي َرُسوَل اّلِلََّ َنَطَق َوالَ  فـََقاَل َويلُّ املَرحَأَة الَّيَت َغرََمتح

تَـَهلَّ،  َواَن الُكهَّاَن« َفَمثحُل َذَلَك ُيَطلُّ، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه اسح َا َهَذا َمنح َإخح  2َوَسلََّم: »َإمنَّ
فـََقاَل ُعَمُر: َلوحالَ َما بـََلَغيَن َمنح َقَضاَء النَّيبَ  َصلى  وزاد الدارمي بسنده عن املغرية بن شعبة: 

 َ َ َديـََتنيح  .3هللا َعليَه وَسلم, جَلََعلحُتُه َديًَة َبنيح
 وهكذا كان األئمة من بعدهم:

تَـغحَللحُتُه , ُثَّ  ف رَبِن خَمحَلُد بحُن ُخَفاٍف , قَاَل: ابـحتَـعحُت ُغََلًما , فَاسح َعَن ابحَن َأيب َذئحٍب , قَاَل: َأخح
ُت َفيَه َإىَل ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز , فـََقَضى يل َبَردَ َه , َوَقَضى   َظَهَرتح َمنحُه َعَليَّ َعيحٌب , َفَخاَصمح

رَبُُه َأنَّ َعاَئَشَة َعَليَّ َبرَ  رَبحتُُه , فـََقاَل َأُروُح َإلَيحَه الحَعَشيََّة فَُأخح رَبَتحيَن: دَ  َغلََّتَه , فَأَتـَيحُت ُعرحَوَة فََأخح َأخح
ََراَج َِبلضََّمانَ  لح 4»َأنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َقَضى يف َمثحَل َهَذا َأنَّ اخلح ُت َإىَل  « , فـَُعجَ 

رَبِن ُعرحَوُة , َعنح َعاَئَشَة , َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَقَ  رَبحتُُه َما َأخح اَل  ُعَمَر فََأخح
َقَّ ,  ُ يـَعحَلُم َأِن َ ملَح ُأرَدح َفيَه َإالَّ اْلح ُتُه , اّلِلَّ فـَبَـَلَغتحيَن َفيَه َسَنٌة  ُعَمُر: َفَما أَيحَسَر َعَليَّ َمنح َقَضاٍء َقَضيـح

  َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فََأرُدُّ َقَضاَء ُعَمَر , َوأُنـَفَ ُذ َسَنَة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ 
ََراَج َمَن الََّذي َقَضى  .َبَه َعَليَّ َلهُ  َعَليحَه َوَسلََّم فـََراَح َإلَيحَه ُعرحَوُة , فـََقَضى يل َأنح آُخَذ اخلح

 َم« قَاَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز: »اَل رَأحَي أَلََحٍد َمَع ُسنٍَّة َسنـََّها َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ و 
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َعَة بحَن َأيب َعبحَد  َعَن ابحَن َأيب َذئحٍب , قَاَل: " َقَضى َسعحُد بحُن َإبـحَراَهيَم َعَلى رَُجٍل َبَقَضيٍَّة َبَرأحَي رَبَي و 
رَبحتُُه َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ِبَََلَف َما َقَضى َبَه , فـََقاَل َسعحٌد َلَربَ  يَعَة:  الرَّْححََن , فََأخح

َسلََّم ِبَََلَف َما َقَضيحُت  َهَذا ابحُن َأيب َذئحٍب , َوُهَو َعنحَدي ثََقٌة خُيحرَبِن َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ 
ُمَك , فـََقاَل َسعحٌد: َواَعَجًبا أُنحَفُذ َقَضاَء َسعحَد  َت َوَمَضى ُحكح تَـَهدح َبَه , فـََقاَل َلُه رَبَيَعُة: َقَد اجح

 َسعحَد ابحَن أُمَ  َسعحٍد ,  ابحَن أُمَ  َسعحٍد , َوَأرُدُّ َقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم؟ َبلح َأرُدُّ َقَضاءَ 
ى َوأُنحَفُذ َقَضاَء َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفَدَعا َسعحٌد َبَكَتاَب الحَقَضيََّة , َفَشقَُّه َوَقضَ 

لَلحَمقحَضيَ  َعَليحهَ 
1 . 

تَـقحطَعحُتُه  و  ُت َإىَل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فَاسح َعنح أَبـحَيَض بحَن َْحَّاٍل , قَاَل: " َوَفدح
َا َأقحطَعحتَ  َري َما َأقحطَعحَتُه؟ َإمنَّ : َتدح اَء  ُه الحمَ الحَملحَح فـََقطََعُه يل , فـََلمَّا َولَّيحُت قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ

 "  2الحَعدَّ , فـََرَجَع َفيَه  
َ َوالحَبئحَر , َوَهَذا َإذَ  ائََم الََّذي اَل انحَقطَاَع َلُه َمثحَل َماَء الحَعنيح : الدَّ ا ملَح َيُكنح  قـُلحُت: يـَعحيَن َِبلحَماَء الحَعدَ 

بـَعحُضُهمح ُدوَن بـَعحٍض , َوهَلََذا رََجَع النَّيبُّ َصلَّى  يف َملحَك َأَحٍد فَالنَّاُس َفيَه ُشرََكاُء , اَل خَيحَتصُّ َبَه 
 .هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفيهَ 

َا َذَلَك و  ًبا فـََقدح َأفحَطَر , فََإمنَّ َبَح ُجنـُ ثـحُتُكمح َأنَّ َمنح َأصح َمنح َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , أَنَُّه قَاَل: »ُكنحُت َحدَّ
« َكيَس َأيب ُهَريـحَرَة , َفَمنح  َطرح ًبا َفََل يـُفح َبَح ُجنـُ  َأصح

ًبا فـَلحيـُفحَطرح " و  َبَح ُجنـُ َياُه: َمنح َأصح  . َعنح َسَعيَد بحَن الحُمَسيَ َب , " َأنَّ َأَِب ُهَريـحَرَة , رََجَع َعنح فـُتـح
ُم زََكاَتهُ و  أَلُُه أَيـَُقسَ  ؟ فـَيَـُقوُل: »َأدُّوَها َإىَل  َعنح َساملٍَ , َعَن ابحَن ُعَمَر , قَاَل: َكاَن أيَحتَيَه الرَُّجُل َيسح

َئَمََّة«  .األح
َلَه يف َدفحَع الزََّكاَة َإىَل السُّلحطَاَن ,   :َعنح َحبَّاَن بحَن َأيب َجبَـَلَة , َعَن ابحَن ُعَمَر  و  أَنَُّه رََجَع َعنح قـَوح

 . َوقَاَل: »َضُعوَها َمَواَضَعَها« 
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ُمح  قـُلحُت: َكاَن َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر يُوَجبُ  رَبَ َأهنَّ َُمَراَء , فـََلمَّا ُأخح َمحَواَل الحَباَطَنَة َإىَل األح  َدفحَع زََكاَة األح
مح َصرحفـََها  اَل َيَضُعوهَنَا َمَواَضَعَها رََجَع َعنح رَأحيََه يف الدَّفحَع َإلَيحَهمح , َوَأَمَر النَّاَس َأنح يـَتَـَولُّوا أَبَنـحُفَسهَ 

َصحَنافَ   . َإىَل األح
َتَدَي , َبَه , وََكاَن قََليَل الحَكََلَم , قََليَل   قَالَ و  َماَلٌك: " َكاَن ابحُن ُهرحُمَز رَُجًَل ُكنحُت ُأَحبُّ َأنح َأقـح

َعُث يف َإثحرََه َمنح يـَُردُُّه َإلَيحَه  َيا َشَديَد التََّحفَُّظ , وََكاَن َكَثريًا َما يـُفحيَت الرَُّجَل ُثَّ يـَبـح رَبَُه  , َحىتَّ خُيح الحُفتـح
َواَء , وََكاَن َمنح َأعح  َهح َل األح َتاُه , قَاَل: وََكاَن َبَصريًا َِبلحَكََلَم , وََكاَن يـَُردُّ َعَلى َأهح َلَم  َبَغريحَ َما َأفـح

َواَء " َهح تَـَلَف النَّاُس َفيَه َمنح َهَذَه األح  .النَّاَس مبَا اخح
َسَن بحَن َزايَ  بحنَ  حُمَمَّدَ عن و  ُلَؤيُّ  َأْححََد بحَن اْلَح َسَن بحَن َزاَيٍد , َوُهَو اللُّؤح ٍد , َعنح أَبَيَه: " َأنَّ اْلَح

َسَن بح  رَتَى ُمَناَداًي يـَُناَدي: َأنَّ اْلَح َتاُه , فَاكح طَأَ , فـََلمح يـَعحَرَف الََّذي َأفـح أََلٍة فََأخح تـُفحيَتَ يف َمسح َن اسح
أَ  َم َكَذا وََكَذا يف َمسح تـُفحيَتَ يـَوح ٍء فـَلحرَيحَجعح  َزاَيٍد اسح َسُن بحُن َزاَيٍد َبَشيح َتاُه اْلَح طَأَ َفَمنح َكاَن َأفـح َلٍة فََأخح

طَأَ , َوَأنَّ   َوى , فََأعحَلَمُه أَنَُّه َقدح َأخح ًما اَل يـُفحيَت , َحىتَّ َوَجَد َصاَحَب الحَفتـح َإلَيحَه , َفَمَكَث َأايَّ
 . الصََّواَب َكَذا وََكَذا"

ُر ,  َعنح اَنَفٍع: " َأنَّ و   َعبحَد الرَّْححََن بحَن َأيب ُهَريـحَرَة , َسَأَل َعبحَد اّلِلََّ بحَن ُعَمَر , َعمَّا َلَفَظ الحَبحح
َلَه , قَاَل اَنَفٌع: ُثَّ انـحَقَلَب َعبحُد اّلِلََّ , َفَدَعا َِبلحُمصحَحَف فـََقَرَأ }ُأَحلَّ َلُكمح َصيح  ُد  فـَنَـَهاُه َعنح َأكح

َر َوطََعاُمهُ  { " قَاَل اَنَفٌع: »فََأرحَسَليَن َعبحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر َإىَل َعبحَد  1َمَتاًعا َلُكمح َولَلسَّيَّارَةَ  الحَبحح
َلَه«  . الرَّْححََن بحَن َأيب ُهَريـحَرَة أَنَُّه اَل أبَحَس أبََكح

َرَأًة َمنح َبيَن  و  ََشحٍخ , ُثَّ أَبحَصَر أُمََّها فََأعحَجبَـتحُه , َفَذَهَب َعنح َسعحَد بحَن َإاَيٍس , َعنح رَُجٍل تـََزوََّج امح
َرَأًة فـََلمح َأدحُخلح هَبَا , ُثَّ َأعحَجبَـتحيَن أُمَُّها , َأفَُأطَ  ُت امح ُعوٍد , فـََقاَل: َإِن َ تـََزوَّجح لَ ُق  َإىَل ابحَن َمسح

فَأََتى َعبحُد اّلِلََّ الحَمَديَنَة َفَسَأَل َأصحَحاَب َرُسوَل   الحَمرحَأَة؟ قَاَل: »نـََعمح« َفطَلََّقَها , َوتـََزوََّج أُمََّها ,
ُلُح , ُثَّ َقَدَم فَأََتى َبيَن ََشحٍخ , فـََقاَل: »أَيحَن الرَّ  ُجُل  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاُلوا: اَل َيصح

َها، قَاُلوا: َكيحَف َوَقدح  الََّذي تـََزوََّج أُمَّ الحَمرحَأَة الَّيَت َكاَنتح َعنحَدُه؟ « قَاُلوا: َهاُهَنا , قَاَل: " فـَلحيـَُفارَقـح
َا َحَراٌم َمَن اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ " َها، فََإهنَّ  . نـَثـََرتح َلُه َبطحنَـَها؟ قَاَل: َوَإنح َكاَنتح فـََعَلتح فـَلحيـَُفارَقـح
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ُعوٍد أتََوََّل يف فَـ  َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }فََإنح ملَح َتُكونُوا َدَخلحُتمح هَبَنَّ  قـُلحُت: َلَعلَّ َعبحَد اّلِلََّ بحَن َمسح َواُه قـَوح تـح
ُ َأعحَلمُ 1َفََل ُجَناَح َعَليحُكمح  يًعا , َواّلِلَّ َناَء رَاَجٌع َإىَل أُمََّهاَت النَ َساَء َوَإىَل الرََِّبَئَب مجََ َتثـح  . { َأنَّ ااَلسح

ُعوَد بحَن َعبحُد الرَّزَّاَق , َعنح َمعحَمٍر , قال و  َب بحَن ُمنَـبَ ٍه , َعنح َمسح َعنح مَسَاَك بحَن الحَفضحَل , َعنح َوهح
َوَُتَا أَلُ  َرَأٍة تـَرََكتح َزوحَجَها َوأُمََّها َوَإخح َطَّاَب يف امح ََكَم الثّـََقَفيَ  , قَاَل: ُأيتَ ُعَمُر بحُن اخلح مَ َها ,  اْلح

َوَُتَا أَلُمَ َها َوأَبَيَها , َفَشرَ  ُمَ  َِبلثُـُّلَث , فـََقاَل َلُه  َوَإخح ََب َواألح َوَة َلألح َ اإلحَخح ُمَ  , َوَبنيح َوَة َلألح َ اإلحَخح َك َبنيح
َمَئٍذ , َوَهَذَه  َنا يـَوح نَـُهمح َعاَم َكَذا وََكَذا؟ , قَاَل: »فََتلحَك َعَلى َما َقَضيـح َركح بـَيـح رَُجٌل: َإنََّك ملَح َتشح

َم« َنا الحيَـوح    .َعَلى َما َقَضيـح
ََديَث ,  قَاَل َعبحُد الرَّزَّاَق: قَاَل الثّـَوحَريُّ   َتَفدح يف َسَفَري َهَذا َمنح َمعحَمٍر َغريحَ َهَذا اْلح : َلوح ملَح َأسح

ًا  .2َلظَنَـنحُت َأِن َ َقدح َأَصبحُت َخريح
 

 خطأ اجملتهدين من اْلكام واملفتني
ُ  قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ  َنََّة، قَاٍض  َصلَّى اّلِلَّ َعَليحَه َوَسلََّم: »الحُقَضاُة َثََلثٌَة قَاَضَياَن يف النَّاَر َوقَاٍض يف اجلح

َلَك ُحُقوَق النَّاَس   َقَضى َبَغريحَ َحقٍ  َوُهَو يـَعحَلُم َفَذَلَك يف النَّاَر، َوقَاٍض َقَضى َوُهَو اَل يـَعحَلُم فََأهح
َنَّةَ َفَذَلَك يف النَّاَر، َوقَاٍض َقَضى ِبَ  َقَ  َوُهَو يـَعحَلُم َفَذَلَك يف اجلح  «3ْلح

َنََّة فََأمَّا اللََّذاَن يف النَّاَر، فـََرجُ و  ٌل  قَاَل َعَليٌّ، »الحُقَضاُة َثََلثٌَة، قَاَضَياَن يف النَّاَر َوقَاٍض يف اجلح
َنََّة فَـ  طَأَ فـَُهَو يف النَّاَر، َوَأمَّا الََّذي يف اجلح تَـَهَد فََأخح ًدا فـَُهَو يف النَّاَر، َورَُجٌل اجح ٌل  َرجُ َجاَر ُمتَـَعمَ 

َنََّة«  َقَّ فـَُهَو َإىَل اجلح تَـَهَد فََأَصاَب اْلح  اجح
طََأ؟ قَاَل: َذنـحُبُه َأالَّ َيُكونَ  تَـَهَد فََأخح   قَاَل قـََتاَدُة: فـَُقلحُت أَلَيب الحَعالََيَة: َما َذنحُب َهَذا الََّذي اجح

 . قَاَضًيا َإَذا ملَح يـَعحَلمح 
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َسَن قَالَ و  َسَن بحَن َأيب اْلَح َ يـَعحيَن َداُوَد  َعَن اْلَح ُ َمنح َأمحَر َهَذيحَن الرَُّجَلنيح : »َواّلِلََّ َلوحاَل َما ذََكَرُه اّلِلَّ
َتَهادَ   . َه«َوُسَليحَماَن َلَرأَيحُت َأنَّ الحُقَضاَة َقدح َهَلُكوا؛ َوأَنَُّه أَثحىَن َعَلى َهَذا َبَعلحَمَه َوَعَذَر َهَذا َِبجح

َرو بحَن الحَعاَص، أَنَّ و  ََكُم  َعنح َعمح ُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َإَذا َحَكَم اْلح َع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُه مسََ
ٌر« طَأَ فـََلُه َأجح تَـَهَد ُثَّ َأخح َراَن، َوَإنح َحَكَم َواجح تَـَهَد َوَأَصاَب فـََلُه َأجح  . َواجح

تَـَلَف الحُفَقَهاُء يف أتَحَويَل َهَذا طَأَ أَلَنَّ   قَاَل أَبُو ُعَمَر: " اخح ٌم: اَل يـُؤحَجُر َمنح َأخح ََديَث، فـََقاَل قـَوح اْلح
ََديَث حبََديَث بـُرَ  ُبُه َأنح يـُرحَفَع َعنحُه الحَمأحَُثُ، َوَردُّوا َهَذا اْلح َطَأَ اَل يـُؤحَجُر َأَحٌد َعَليحَه َوَحسح يحَدَة  اخلح

َلَه:»جَتَاَوَز اّلِلَُّ  : }َولَيحَس  الحَمذحُكوَر يف َهَذا الحَباَب َوبََقوح َل اّلِلََّ َياهَنَا« َوَبَقوح  أَلُمَّيَت َعنح َخطََئَها َوَنسح
طَأحَُتح َبهَ  ًرا َواَحًدا َعَلى  1َعَليحُكمح ُجَناٌح َفيَما َأخح َطََأ َأجح { َوحَنحَو َهَذا، َوقَاَل آَخُروَن: يـُؤحَجُر يف اخلح

َرو بحَن الحَعاَص؛ أَلَنَّ َرُسولَ  َر  ظَاَهَر َحَديَث َعمح َ َأجح ُ َعَليحَه َوَسلََّم َقدح فـَرََّق َبنيح  اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َطَئ يـُؤحَجُر، َوَهَذا َنصٌّ لَيحَس أَلََحٍد َأنح يـَُردَُّه َوقَاَل الشَّاَفَعيَّ  َطَئ َوالحُمَصيَب َفَدلَّ َأنَّ الحُمخح  الحُمخح

َلَه: يـُؤحَجُر َوَلكَ  ُ َوَمنح قَاَل َبَقوح َمرح َبَه  َرَْحَُه اّلِلَّ يَن ملَح يـُؤح َطَأَ يف الدَ  َطََأ؛ أَلَنَّ اخلح نَُّه اَل يـُؤحَجُر َعَلى اخلح
طَأَُه، قَاَل الحُمَزِنُّ: فـََقدح أَثـحَبَت الشَّاَفَعيُّ يف قَـ  َقَّ الََّذي َأخح رَاَدتََه اْلح َا يـُؤحَجُر إَلَ َلَه َهَذا َأنَّ  َأَحٌد َوَإمنَّ وح

َتَهَد  َطئَ الحُمجح َا ُأَجَر يف نَيََّتَه اَل يف َخطََئَه    الحُمخح ُه، َوَإمنَّ َمرح َبَه َوملَح ُيَكلَّفح يَن َما ملَح يـُؤح َدَث يف الدَ  َأحح
"2. 

ٌر َوُهَو َإىَل    وقال اخلطيب البغدادي:  طَأَ َأجح َطَئ َفيَما َأخح فََإنح َقيَل: َكيحَف َُيُوُز َأنح َيُكوَن لَلحُمخح
ََواُب: َأنَّ َهَذا  َأنح َيُكوَن  طََأ؟ فَاجلح َتَهاَد َحىتَّ َأخح ٌ َأقـحَرُب لَتَـَوانَيَه َوتـَفحرَيَطَه يف ااَلجح َعَليحَه يف َذَلَك َإُثح

َا جَ  ًرا َعَلى َخطََئَه , َوَإمنَّ َطَئ َأجح ُه َعَل لَ َغَلٌط أَلَنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , ملَح َُيحَعلح لَلحُمخح
َتهَ  ٌر َعَلى اجح ُه , َوَأمَّا الحُمَصيُب فـََلُه َأجح َتَهاَدَه , َوَعَفا َعنح َخطََئَه أَلَنَُّه ملَح يـَقحَصدح ًرا َعَلى اجح اَدَه  َأجح

َتَهاُد يف أتَحَويَل َلفحٍظ َوبََناَء َلفح  َا َيُكوُن ااَلجح ٌر َعَلى َإَصابََتَه فََإنح قَاَل الحُمَخاَلُف: َإمنَّ ٍظ َعَلى  , َوَأجح
ََميعَ  َمُل اخلحَرَبُ َعَلى اجلح َتَهاَد , فـَُيحح  .  3َلفحٍظ ُدوَن الحَقَياَس قـُلحَنا: َوالحَقَياُس َمنح مُجحَلَة ااَلجح
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  األدلة، معرفة: هبا  إال اْلكمُ  له َيَصحُّ   ال أشياءَ  ثَلثة إىل  حمتاج اْلاكمُ  :القيم  ابن قالو 
 .والبينات واألسباب،

  .الُكلَ يَّ  الشَّرعيَّ  اْلكمَ  تـَُعر َفحهُ  فاألدلَُّة،   
 .عنه انتفاَءه  أو املُعنيَّ  احملل َ  هذا يف   ثبوَته تـَُعر َفُهُ  واألسباُب،   
 .التَّنازعُ  عند اْلكم طريقَ   تعر َفحهُ  والبَـيَ نات،   

  اخلطأ على مداره اْلكَّام خطأ  ومجيعُ  اْلكم، يف  أخطأ الثَلثة هذه من واحدٍ  يف  أخطأ ومىت
 .بعضها يف  أو  فيها،
 :على  موقوفٌ  فحكُمهُ  بعيب، مشرتاة سلعة رد َ  يف  اثنان عنَده تنازعَ  إذا : ذلك مثالُ 
  إىل املستندُ  األمةَ  إمجاعُ  وهو الرَّدَ ، على املشرتيَ  ُيَسلَ طُ  الذي الشَّرعي ِبلدَّليل العلم( ١

 .وغريه  املُصرَّاة حديث
، البيع هذا يف  الشَّارع  ْلكم املثبتَ  ِبلسَّبب العلم   وعلى (٢   الوصف هذا  كون   وهو املَعنيَّ
  أو  اَْلس َ  على بل الشَّرع   على به العلمُ  يتوقَّفُ  ال وهذا بعيب، ليس أم  الرَّد َ  على يسلَّط عيًبا
 .ذلك وحنو اخلرب،  أو  الُعرحف أو  العادة
 يقيًنا أحَدمها صدق  له يُبنيَ   ما كلُّ   وهى املتنازعني، بني  اْلكم  طريقُ   هي اليت  البيَ نة  وعلى (٣
ُ  ملا اسم فإهنا شهادةَ  أو  إقرار  من ظنًّا  أو  1ويُوضَ ُحهُ   اْلقَّ  يـَُبنيَ 

ٍب، ذََكَر َعنحُه يف   ًئا َإالَّ َأنَّ ابحَن َوهح َكَتاَب  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " ملَح ْنََدح َلَماَلٍك يف َهَذا الحَباَب َشيـح
عحُت َماَلًكا يـَُقوُل: »َمنح َسَعاَدَة الحَمرحَء َأنح يـَُوفََّق لَلصََّواَب َواخلحَريحَ وَ  َمنح الحَعلحَم َمنح َجاَمَعَه قَاَل: مسََ

تَـَهَد فـََليحسَ  َطَئ َعنحَدُه َوَإَن اجح َوَة الحَمرحَء َأنح اَل يـََزاَل خُيحَطُئ« َويف َهَذا َدلَيٌل َأنَّ الحُمخح  مبَرحَضيَ   َشقح
ُ َأعحَلُم "  َاَل، َواّلِلَّ  اْلح

َحاَق الحَقاَضي يف الحَمبحُسوَط قَاَل: قَاَل حُمَمَُّد بحُن َسَلَمَة: »َإمنََّ  َاَعيَل بحَن َإسح َحاُق بحُن َإمسح ا  َوذََكَر َإسح
تَـَهَد َوأَ  َتَهاُد َفيَما َُيُوُز َفيَه الرَّأحُي، فََإَذا اجح َاَكَم ااَلجح َسُه فـََقدح َأدَّى َعَلى اْلح رَاَد الصََّواَب ُُيحَهُد نـَفح
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َا َحَقيَقتُ  َقُّ َوَإمنَّ طَأَ َأوح َأَصاَب« قَاَل: »َولَيحَس َأَجُد يف رَأحٍي َعَلى َحَقيَقَتَه أَنَُّه اْلح ُه َما َعَليحَه َأخح
طَأَ يف ُعُقوبََة َإنحَساٍن َفَماَت ملَح  تَـَهَد فََأخح َتَهاُد فََإَن اجح  َيُكنح َعَليحَه َكفَّارٌَة َواَل َديٌَة أَلَنَُّه َقدح َعَمَل  ااَلجح

محَر  َِبلََّذي أَُمَر َبَه« قَاَل: »َولَيحَس َُيُوُز َلَمنح اَل يـَعحَلُم الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َواَل َمَضى َعَليحَه ُأوُلو األحَ 
َمَع   َأنح َُيحَتَهَد أَلَنَُّه اَل َُيُوُز َأنح َُيحَتَهَد رَأحيَهُ  َمحَر الحُمجح َتَهاُدُه خُمَاَلًفا لَلحُقرحآَن َوالسُّنََّة َأَو األح فـََيُكوُن اجح

َاَعيُل الحَقاَضي ُل حُمَمََّد بحَن َسَلَمَة َعَلى َما ذََكَرُه َعنحُه َإمسح  .َعَليحَه« َهَذا ُكلُُّه قـَوح
 الحبَـغحَداَديُّ يف َكَتاَبَه يف الحَقَياَس مُجًََل ممَّا ذََكَر  َوذََكَر ُعبَـيحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر بحَن َأْححََد الشَّاَفَعيُّ 

َغَداَديََّة َويف الرَ َساَلَة الحَمصحرَيََّة َويف َكَتا  ُ يف َكَتاَبَه يف الرَ َساَلَة الَبـح َب مَجَاَع الحَعلحَم الشَّاَفَعيُّ َرَْحَُه اّلِلَّ
ََديَث يف ا َتََلَف اْلح َل الشَّاَفَعيَ  َويف َكَتاَب اخح َتَهاَد قَاَل: " َويف َهَذا َمنح قـَوح لحَقَياَس َويف ااَلجح

ُهمح َقدح َأدَّى َما ُكلَ َف   َتَهَديَن بـَعحَضَهمح لَبَـعحٍض َإذح ُكلُّ َواَحٍد َمنـح َدلَيٌل َعَلى تـَرحَك خَتحَطَئَة الحُمجح
َتَمَعتح َفيَه آَلةُ  َتَهاَدَه َإَذا َكاَن ممََّن اجح الحَقَياَس وََكاَن ممَّنح َلُه َأنح َُيحَتَهَد َويََقيَس قَاَل: َوَقَد   َِبجح

ُُه َمنح َأصحَحابََنا قَاَل: وَ  َهُب الحُمَزِن َ قَاَل: َوَقدح َخاَلَفُه َغريح تَـَلَف َأصحَحابـَُنا يف َذَلَك َفذََكَر َمذح اَل  اخح
ُذَّاَق َمنح ُشُيوَخ ا َ اْلح َتََلفًا َبنيح َاَعيَل بحَن َأعحَلُم اخح لحَماَلَكيَ نَي َوُنَظَرائََهمح َمَن الحبَـغحَداَديَ نَي َمثحَل َإمسح

َرو بحَن حُمَمَّ  َحاَق الحَقاَضي َوابحَن ُبَكريحٍ َوَأيب الحَعبَّاَس الطََّياَلَسيَ  َوَمنح ُدوهَنُمح َمثحُل َشيحَخَنا َعمح َد بحَن  َإسح
، َوَأيب ا  َسَن بحَن َأيب الحَفَرَج الحَماَلَكيَ  َحاَق بحَن رَاَهَويحَه، َوَأيب اْلَح لطَ يَب حُمَمََّد بحَن حُمَمََّد بحَن َإسح

َهبَ  ََهمح َمَن الشَُّيوَخ الحبَـغحَداَديَ نَي َوالحَمصحرَيَ نَي الحَماَلَكيَ نَي، ُكلٌّ ََيحَكي َأنَّ َمذح َتاَب َوَغريح َماَلٍك  الحُمنـح
َتَهاَد ا  ُ يف اجح تَـَلُفوا َفيَما َُيُوُز َفيَه التَّأحَويُل َمنح نـََواَزَل  َرَْحَُه اّلِلَّ َتَهَديَن َوالحَقَيَاَسيَ نَي َإَذا اخح لحُمجح

َتََلَفَهمح َإالَّ َأنَّ ُكلَّ جُمحَتهَ  َواهلََمح َواخح َقَّ َمنح َذَلَك َعنحَد اّلِلََّ َواَحٌد َمنح َأقـح َكاَم َأنَّ اْلح َحح ٍد َإَذا  األح
تَـَهَد َكَما أُ  َتَهاَد فـََقدح َأدَّى َما َعَليحَه  اجح َل الصَ َناَعَة َوَمَعُه آَلُة ااَلجح َمَر َوَِبَلَغ َوملَح أيَحُل وََكاَن َمنح َأهح

َقُّ َعنحَد اّلِلََّ َمنح َذَلَك   َولَيحَس َعَليحَه َغريحُ َذَلَك، َوُهَو َمأحُجوٌر َعَلى َقصحَدَه الصََّواَب َوَإنح َكاَن اْلح
ُ قَاَل: َوُهَو  َواَحًدا، قَا َثَر َأصحَحاَب الشَّاَفَعيَ  َرَْحَُه اّلِلَّ ُل ُهَو الََّذي َعَليحَه َعَمُل َأكح َل: َوَهَذا الحَقوح

َسَن، َوأَبُو يُوُسَف َوَفيَما حَ  ُ َفيَما َحَكاُه حُمَمَُّد بحُن اْلَح َل َأيب َحَنيَفَة َرَْحَُه اّلِلَّ ُهوُر َمنح قـَوح َكاُه  الحَمشح
ا ُذَّ ُهمح َمثحُل  اْلح ، َوَمنح أتََخََّر َعنـح َق َمنح َأصحَحاهَبَمح َمثحُل َعيَسى بحَن َأَِبَن، َوحُمَمََّد بحَن ُشَجاٍع الحبَـلحَخيَ 

رٍ  ، َوَأيب َبكح َسَن الحَكرحَخيَ  ُرحَجاِن َ َوَشيحَخَنا َأيب اْلَح ، َوََيحََي بحَن َسَعيَد اجلح َريَ   الحُبَخا  َأيب َسَعيٍد الحرَبحَذَعيَ 
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َفيُق قَاَل أَبُو ُعَمَر: َقدَ  اَن " َوَِبّلِلََّ التـَّوح ََهمح ممَّنح رَأَيـحَنا َوَشاَهدح َم َوَغريح سح تَـَلَف  الحَمعحُروَف حبَدَ  اجلَح  اخح
تَـَلَف َفيَه َأصحَحابُهُ  ، وََكَذَلَك اخح ُل الشَّاَفَعيَ  تَـَلَف َفيَه قـَوح َنا َواخح ، َأصحَحاُب َماَلٍك َفيَما َوَصفح
َتَهادُ  َقَّ وََكاَن ممَّنح َلُه ااَلجح َطَئ اَل أيَحَُثُ َإَذا َقَصَد اْلح َتَهَد الحُمخح ، َوَأرحُجو  َوالََّذي َأُقوُل َبَه: َإنَّ الحُمجح
ٌر َواَحٌد َإَذا َصحَّتح نَيـَُّتُه يف َذَلَك، َوا ُ َأعحَلُم. َأنح َيُكوَن َلُه يف َقصحَدَه الصََّواُب َوَأرَاَد َبَه، َلُه َأجح  ّلِلَّ

َن فـَُيَحلُّ َهَذا َوَُيَر َُم َهَذا َفََل يـََرى  َعنح ََيحََي بحَن و  تَـوح تَـفح ُتوَن ُيسح تَـفح َسَعيٍد قَاَل: »َما بَرََح الحُمسح
َرميَهَ  َليَلَه َواَل يـََرى الحُمَحلحَل َأنَّ الحُمَحر ََم َهَلَك لََتحح « قَاَل أَبُو  الحُمَحر َُم َأنَّ الحُمَحلَ َل َهَلَك لََتحح

ٌم، َوَأمَّا َماَلٌك َوالشَّاَفَعيُّ رَ  َهُب الحَقاَسَم بحَن حُمَمٍَّد َوَمنح ََتبـََعُه َوقَاَل َبَه قـَوح َضَي ُعَمَر: " فـََهَذا َمذح
َوح  ُل اللَّيحَث بحَن َسعحٍد، َواألح ُهَما َوَمنح َسَلَك َسَبيَلُهَما َمنح َأصحَحاهَبََما َوُهَو قـَوح ُ َعنـح ، َوَأيب  اّلِلَّ زَاَعيَ 

َتََل  َتََلَف َإَذا َتَداَفَع فـَُهَو َخطَأٌ َوَصَواٌب، َوالحَواَجُب َعنحَد اخح َل النََّظَر َأنَّ ااَلخح ٍر َومَجَاَعَة َأهح َف  ثـَوح
ُُصوَل َعلَ  َاَع َوالحَقَياَس َعَلى األح لَيَل َمَن الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َواإلحَمجح ى الصََّواَب  الحُعَلَماَء طََلُب الدَّ

َبَه مبَا ذََكرحاَن َِبلحَكَتاَب وَ  َشح ََدلَُّة َوَجَب الحَميحُل َمَع األح تَـَوَت األح َها َوَذَلَك اَل يـُعحَدُم فََإَن اسح السُّنََّة، َمنـح
ٍء فََإَذا ملَح َينَبح َذَلَك َوَجَب التـََّوقُُّف َوملَح َُيَُز الحَقطحُع َإالَّ بََيَقنٍي فََإَن اضحطُرَّ أَ  َتعحَماَل َشيح َحٌد َإىَل اسح

َراَط التَّشَ  تَـعحَمَل َعنحَد َإفـح َليَد َواسح َسَه َجاَز َلُه َما َُيُوُز لَلحَعامََّة َمَن التـَّقح ابَُه َمنح َذَلَك يف َخاصََّة نـَفح
َلُه َصلَّى اّلِلَُّ  ٍل مبَا يـَُعضَ ُدُه قـَوح ََدلََّة َعَلى ُكلَ  قـَوح »الحرَبُّ َما    َعَليحَه َوَسلََّم:َوالتََّشاُكَل َوَقَياَم األح

َر َفدَعح َما يَرَيُبَك َإىَل َما اَل يَرَيُبَك« َهَذا َحالُ  ُ َما َحاَك يف الصَّدح َمنح  اطحَمأَنَّتح َإلَيحَه النـَّفحُس َواإلحَُثح
َتاَها َبَذَلَك  اَل يـُنحَعُم النََّظَر َواَل َُيحَسُنُه َوُهَو َحاُل الحَعامََّة الَّيَت  َليُد َفيَما نـََزَل هَبَا َوَأفـح َُيُوُز هَلَا التـَّقح

َلُه أَلََحٍد َأنح يـُفحيَتَ َواَل يَـ  ُتوُن فـََغريحُ َجائٍَز َعنحَد َأَحٍد ممَّنح ذََكرحاَن قـَوح قحَضَي َإالَّ  ُعَلَماُؤَها، َوَأمَّا الحَمفح
يَت َبَه  ُه َما يـُفح َ َلُه َوجح َاَع َأوح َما َكاَن يف َمعحىَن َهَذَه َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ َمَن الحَكَتاَب َأَو السُّنََّة َأَو اإلحَمجح

َوحُجَه "  .األح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: »َخطَأٌ َوَصَواٌب و  َتََلَف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُسَئَل َماَلٌك َعنح اخح

 . فَانحُظرح يف َذَلَك«
ُ َعَليحَه َوَسلََّم خُمحَطٌئ َوُمَصيٌب  َعنح َماَلٍك، و  َتََلَف َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ أَنَُّه قَاَل: »يف اخح

َتَهاَد«  . فـََعَليحَك َِباَلجح
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ُبَك َواَل حَتحَملح أَلَحَ و  عحَت َوَحسح ٍب قَاَل: قَاَل يل َماَلٌك: " اَي َعبحَد اّلِلََّ َأدَ  َما مسََ ٍد َعَلى  َعَن ابحَن َوهح
َسُر النَّاَس َمنح َِبعَ  َا ُهَو َخطَأٌ َوَصَواٌب فَانحُظرح لَنَـفحَسَك، فََإنَُّه َكاَن يـَُقاُل: َأخح َرَك َواعحَلمح َأمنَّ  َظهح

ََه " َسُر َمنحُه َمنح َِبَع آَخَرَتُه َبُدنـحَيا َغريح َياُه َوَأخح  .آَخَرَتُه َبُدنـح
َوَط«قَاَل ََيحََي، َوبـََلَغيَن َأنَّ اللَّ و  َحح اَن َفيَه َِبألح َتََلُف َأَخذح  . يحَث بحَن َسعحٍد قَاَل: »َإَذا َجاَء ااَلخح

فًا َمَن التََّطرَُّق َإىَل النََّظَر َفيَما َشَجَر بَـ  تَـَلُفوا َفيَه َخوح نَـُهمح  قَاَل أَبُو ُعَمَر: َوملَح نـََر النََّظَر َفيَما اخح يـح
 . َوَحاَرَب َفيَه بـَعحُضُهمح بـَعحًضا "

َ َخطَأٌ َوالحَمأحَُثُ َفيَه َموحُضوعٌ ف َلنيح َ لَلصَ َحابََة: َأَحُد الحَقوح َلنيح  . " َعنح َأيب َحَنيَفَة: " أَنَُّه قَاَل يف قـَوح
َُك َإالَّ النَّ و  َلَه َوُيرتح َبَة قَاَل: »لَيحَس َأَحٌد َمنح َخلحَق اّلِلََّ َإالَّ يـُؤحَخُذ َمنح قـَوح ََكَم بحَن ُعتَـيـح يبَّ  َعَن اْلح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم«  . َصلَّى اّلِلَّ
َُك َإالَّ النَّيبَّ صَ و  َلَه َوُيرتح ُ  َعنح جُمَاَهٍد قَاَل: »لَيحَس َأَحٌد َمنح َخلحَق اّلِلََّ َإالَّ َوُهَو يـُؤحَخُذ َمنح قـَوح لَّى اّلِلَّ

 . َعَليحَه َوَسلََّم«
: »َلوح و  َتَمَع َفيَك الشَّرُّ ُكلُُّه« قَاَل ُسَليحَماُن التـَّيحَميُّ َصَة ُكلَ  َعاملٍَ اجح َت َبُرخح  َأَخذح

ُد ّلَِلََّ  َمح َاٌع اَل َأعحَلُم َفيَه َخََلفًا َواْلح  .1قَاَل أَبُو ُعَمَر: »َهَذا َإمجح
َئَمََّة؛ َوَمىتَّ َخريَّحاَن الحُمَقلَ َديَن يف وقال الشاطيب:  َها َأطحيَـبَـَها َعنحَدُهمح ملَح يبَق  َمَذاَهَب األح تَـُقوا َمنـح لَيَـنـح

َتَياَر، َوَهَذا ُمَناَقٌض َلَمقحَصَد َوضحَع الشَّرَيَعَة؛ َفََل َيصَ  حُّ هَلُمح َمرحَجٌع َإالَّ ات ََباَع الشََّهَواَت يف ااَلخح
َيرَي َعَلى َحالٍ  ُل َِبلتَّخح  . الحَقوح
َتَهُدوَن عَ  تَـَلَف الحُمجح َ؛ فـََوَرَدتح َكَذَلَك َعَلى الحُمَقلَ دَ َإَذا اخح َلنيح َبَة َإىَل  ، َلى قـَوح َتَهَداَن َِبلنَ سح فَالحُمجح

َتَهَد، الرتَّحَجيُح َأَو التـَّوَ  َتَهَد َفَكَما ُيََُب َعَلى الحُمجح َبَة َإىَل الحُمجح َ َِبلنَ سح لَيَلنيح قُُّف َكَذَلَك  الحَعامَ يَ  َكالدَّ
َاعَ  َجاَز حَتحَكيمُ الحُمَقلَ ُد، َوَلوح  َغحَراَض يف َمثحَل َهَذا؛ جَلَاَز لَلحَحاَكَم َوُهَو َِبَطٌل َِبإلحَمجح  . 2التََّشهَ ي َواألح
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 ما ُيوز من اْليل: 
أَلََتَه , َوَطرَيًقا يـََتَخلَُّص َبَه , َأرحَشَدُه َإلَيحَه , َونـَبـَّهَ   ُه َعَليحَه  َمىَت َوَجَد الحُمفحيَت لَلسَّاَئَل خَمحَرًجا يف َمسح

َتي ًرا , َأوح َشبحَه َهَذا , فََإنَُّه يـُفح َه  َكَرُجٍل َحَلَف َأنح اَل يـُنحَفَق َعَلى َزوحَجَتَه , َواَل ُيطحَعَمَها َشهح
َئـَُها , َأوح يََبيُعَها َسلحَعًة وَ  َئـَُها َمَن ِبََعحطَائََها َمنح َصَداَقَها , َأوح َديحٍن هَلَا َعَليحَه , َأوح يـُقحَرُضَها ُثَّ ُيربح ُيربح

ًة: }َوُخذح بََيَدَك  َحَلَف َأنح َيضحَرَب َزوحَجَتُه َمائَ الثََّمَن , َوَقدح قَاَل تـََعاىَل أَلَيُّوَب َعَليحَه السَََّلُم , َلمَّا 

َضغحثًا فَاضحَربح َبَه َواَل حَتحَنثح 
1} 

عحُت الشَّاَفَعيَّ , َوَسأََلُه رَُجٌل فـََقاَل: َحَلفحُت  بحنَ  َحرحَمَلةَ عن  َِبلطَََّلَق َإنح َأَكلحُت  ََيحََي , قَاَل: مسََ
َرَة َأوح رََميحُت هَبَا , قَاَل: »أتَحُكُل   َفَها َوتـَرحَمي بََنصحَفَها«َهَذَه التَّمح  .2َنصح

من فقه املفيت ونصحه إذا سأله املستفيت عن شيء فمنعه منه، وكانت  وقال ابن القيم: 
حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه ِبب احملظور، ويفتح له  

 وعامله بعلمه فمثاله يف ِبب املباح، وهذا ال يتأتَّى إال من عامل انصح مشفق قد َتجر اّلِلَّ 
العلماء مثال الطيب العامل النَّاصح يف األطباء َيمي العليل عما يضرُّه ويصف له ما ينفعه، 

أنه   - صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فهذا شأن أطباء األداين واألبدان، ويف "الصحيح" عن النيب 
خري ما يعلمه هلم، وينهاهم   قال: "ما بعث اّلِلَّ من نيب إال كان حًقا عليه أن يدل أمَّته على

، بَلاًل أن يشرتي صاًعا من -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وقد منع النيب  عن شر ما يعلمه هلم" 
التمر اجليد بصاعني من الرديء، ُث دلَّه على الطريق املباح فقال: "بعح اجلمع ِبلدراهم، ُث  

 .3 الطريق املباح اشرت ِبلدراهم جنيًبا" ، فمنعه من الطريق احملرَّم، وأرشده إىل
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   ِبب إبطال اْليل
 .1قال صاحل: حدثين أيب قال: اْليل ال نراها 

قال أبو داود: مسعت أْحد ذكر اْليل من أمر أصحاب الرأي، فقال: َيتالون لنقض سنن  
 .2- صلى اّلِلَّ عليه وسلم-رسول اّلِلَّ 

: قلت أليب: رجل قال المرأته: أنت طالق إن مل  أطأك يف رمضان، فسافر مسرية  قال عبد اّلِلَّ
أربعة أايم أو ثَلثة ُث وطئها، فقال: ال يعجبين؛ ألهنا حيلة، وال يعجبين اْليلة يف هذا وال يف 

 .3غريه
وقيل أليب عبد اّلِلَّ يف حديث عبد اّلِلَّ بن عمرو: وال َيل لواحد منهما أن يفارق صاحبه 

 ، يرويه ابن عجَلن.4خشية أن يستقيله
: ويف حديث عبد اّلِلَّ بن عمرو إبطال اْليل. قال أبو   عبد اّلِلَّ

: أال ترى أن اّلِلَّ َعزَّ َوَجلَّ مسخ قوما قردة ِبستعماهلم اْليلة يف دينهم،   قال أبو عبد اّلِلَّ
واملواربة يف دينهم، وخمادعتهم لرهبم، مع أهنم أظهروا التمسك وحترمي ما حرمه رب العاملني،  

ُمح َعَن الحَقرحيََة الَّيَت َكاَنتح َحاَضَرَة مع فساد ِبطنهم وقبيح م َأهلح رادهم فقال َعزَّ َوَجلَّ: }َواسح
َر َإذح يـَعحُدوَن يف السَّبحتَ  أن اْليتان كانت أتتيهم يوم السبت   -واّلِلَّ أعلم -{ ذكر لنا 5الحَبحح

ظرهم إليها  كاملخاض آمنة، فَل يعرضون هلا، ُث ال يروهنا إىل يوم السبت اآلخر، فلما طال ن
بعضهم لبعض: إن اّلِلَّ َعزَّ َوَجلَّ إمنا حرمها يوم السبت   وأتسفهم عليها تشاوروا فيها، فقال
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فاصنعوا هلا املصايد يوم اجلمعة، فإذا جاء يوم السبت فدخلت فيها فخذوها يوم األحد،  
 .1ففعلوا ذلك، وكان ما قص اّلِلَّ َعزَّ َوَجلَّ علينا من خربهم

: إذا حلف على شيء ُث احتال حبيلة فصار إليها فقد صار إىل ذلك الذي  قال أبو عبد ا ّلِلَّ
 حلف عليه بعينه.

: ما أخبثهم   يعين: أصحاب اْليل.-قال أبو عبد اّلِلَّ
 .2وقال: بلغين عن مالك أو قال: قال مالك: من احتال حبيلة فهو حانث، أو كما قال 

سئل عن رجل قال المرأته: كل امرأة أتزوجها أو  قال جعفر بن حممد: مسعت أِب عبد اّلِلَّ 
جارية أشرتيها للوطء وأنت حية فاجلارية حرة واملرأة طالق. قال: إن تزوج مل آمره أن  

 يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه؛ ألنه خمالف للطَلق.
 .3وكرهه ،قيل له: يهب له رجل جارية؟ قال: هذا طريق اْليل 

الشريعة،   َتَكالَيَف الشَّرَيَعَة َغريحَ َما ُشرََعتح َلُه؛ فـََقدح اَنَقضَ بـحتَـَغى يف َمَن ا ُكلُّ وقال الشاطيب:  
رَعح َلُه؛ فـََعَمُلُه   وكل ما اَنَقَضَها؛ فـََعَمُلُه يف الحُمَناَقَضَة َِبَطٌل، َفَمَن ابـحتَـَغى يف التََّكالَيَف َما ملَح ُتشح
 . 4َِبَطلٌ 
طَاَب لَيحَس ُهَو التـََّفقَُّه يف الحَعَبارََة، َبَل التـََّفقُُّه يف الحُمَعربََّ ُكلُّ َعاَقٍل وقال:   يـَعحَلُم َأنَّ َمقحُصوَد اخلَح

 .5َعنحُه َوَما الحُمَراُد َبَه، َهَذا اَل يـَرحََتُب َفيَه َعاَقلٌ 
َقاَط وقال:  َسَه، َأوح يف َإَِبَحَة َذَلَك الحُمَحرََّم  َذَلَك الحُوُجوَب َعنح نَـ فََإَذا َتَسبََّب الحُمَكلَُّف يف َإسح فح

ٍه َمنح ُوُجوَه التََّسبَُّب َحىتَّ َيَصرَي َذَلَك الحَواَجُب َغريحَ َواَجٍب يف الظَّاَهَر، َأَو الحُمَحرَّمُ    َعَليحَه، َبَوجح
 َحََلاًل يف الظَّاَهَر أَيحًضا. 
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ُروَعٍة يف واْل، فـََهَذا التََّسبُُّب ُيَسمَّى َحيَلًة َوحَتَيًَُّل  يَن َِبلحَمعحىَن الحَمذحُكوَر َغريحُ َمشح يل يف الدَ 
َلةَ  ُمح  .اجلح
ُتُم الََّذيَن اعحَتَدوحا َمنحُكمح يف السَّبحتَ هللا تعاىل قَالَ  ُُم  1: }َوَلَقدح َعَلمح َباَهَها؛ أَلَهنَّ { اآلية. َوَأشح

َطَياَد يف السَّبحَت َبُصورَةَ  َتاُلوا َلََلصح ََه. احح َطَياَد يف َغريح  ااَلصح
ُتُم النَ َساَء فـَبَـَلغحَن َأَجَلُهنَّ فََأمحَسُكوُهنَّ مبَعحُروٍف َأوح َسر َُحوُهنَّ مبََ  عحُروٍف َوقَاَل تـََعاىَل: }َوَإَذا طَلَّقح

َلَه: }َوال تـَتََّخُذوا آاَيَت اّلِلََّ ُهُزًوا  ... َوال َتُحَسُكوُهنَّ َضَرارًا   {.2{ َإىَل قـَوح
  َوُفسَ َرتح أبََنَّ اّلِلََّ َحرََّم َعَلى الرَُّجَل َأنح يـَرحجتَََع الحَمرحَأَة يقصد بذلك مضارُتا، أبََنح يُطَلَ َقَها، ُثَّ 

َة،  دَّ مُيحَهَلَها َحىتَّ ُتَشاَرَف انحَقَضاَء الحَعدََّة، ُثَّ يـَرحجتَََعَها، ُثَّ يُطَلَ ُقَها َحىتَّ ُتَشاَرَف انحَقَضاَء الحعَ 
َراَر هَبَا.   َوَهَكَذا اَل يـَرحجتََُعَها َلَغَرٍض لَُه َفيَها َسَوى اإلحَضح

َرافًا َوَبَدارًا  رَبُوا 3َوقَاَل تـََعاىَل: }َوال أتَحُكُلوَها َإسح  {.3َأنح َيكح
ُتُموُهنَّ  َهُبوا بَبَـعحَض َما آتـَيـح  { اآلية.4وقوله: }َوال تـَعحُضُلوُهنَّ لََتذح

اَيَت يف َهَذا املعىن.َإىَل َغريحَ ذَ   َلَك َمَن اآلح
َيَة  لُُه َعَليحَه الصَََّلُة َوالسَََّلم: "اَل ُيمع بني متفرق وال يفرق بن جُمحَتَمٍع َخشح ََحاَديَث: قـَوح َوَمَن األح

َليَلَه. 5الصََّدَقةَ  َقاَط الحَواَجَب َأوح تـَقح َتَياَل إَلَسح  "؛ فـََهَذا هَنحٌي َعَن ااَلحح
ُ الحيَـُهوَد، ُحر ََمتح َعَليحَهُم الشُُّحوُم َفَجمَُّلوَهاَوقَاَل: "قَ   "6وِبعوها وأكلوا أَثاهنا اَتَل اّلِلَّ
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َر ُيَسمُّوهَنَا بغري امسها، يعزف على رءوسهم َِبلحَمَعاَزَف   َمح َوقَاَل: "ليشربنَّ اَنٌس َمنح أُمَّيَت اخلح
َرحضَ  ُ هَبَُم األح  .1 َوَُيحَعُل منهم القردة واخلنازير َوالحُمَغنَ َياَت، خَيحَسُف اّلِلَّ

ُ الحُمَحلَ َل َوالحُمَحلََّل َلهُ   " 2َوقَاَل: "َلَعَن اّلِلَّ
 .3َوقَاَل: "الحَقاَتُل اَل يََرُث" 

َُمَراَء ُغُلواًل   .5، َوهَنَى َعَن الحبَـيحَع َوالسََّلفَ 4َوَجَعَل َهَدااَي األح
ََحاَديُث يف َهَذا  َكاَم ظَاَهًرا َغريحُ  َواألح َحح الحَمعحىَن َكَثريٌَة، ُكلَُّها َدائََرٌة َعَلى َأنَّ التََّحيَُّل يف قـَلحَب األح

 َجائٍَز. 
 .6َوَعَليحَه َعامَُّة األمة من الصحابة والتابعني

ُي وقال الشاطيب:   َم َإبحطَاهُلَا َوَذمَُّها َوالنـَّهح ََيُل الَّيَت تـََقدَّ َها َما َهَدَم َأصحًَل َشرحَعيًّا َواَنَقَض  اْلح َعنـح
َلَحًة َشَهَد  َيَلَة اَل َُتحَدُم َأصحًَل َشرحَعيًّا، َواَل تـَُناَقُض َمصح َنا َأنَّ اْلح َلَحًة َشرحَعيًَّة، فََإنح فـََرضح َمصح

َي َواَل َهَي َِبَطَلٌة، وَ  َا َعَلى َثََلثََة الشَّرحُع َِبعحَتَبارََها؛ فـََغريحُ َداَخَلٍة يف النـَّهح َمحَر َفيَها َإىَل َأهنَّ َمرحَجُع األح
 َأقحَساٍم:
 اَل َخََلَف يف ُبطحََلنََه، َكَحَيَل الحُمَناَفَقنَي َوالحُمَراَئنَي.  :َأَحُدَها
َها، فََإنَّ نَ  :َوالثَّاِن  َراًها َعَليـح َر َإكح َبَة التََّحيَُّل هَبَا يف اَل َخََلَف يف َجَوازََه؛ َكالنُّطحَق َبَكَلَمَة الحُكفح سح

َبةَ  َتَضاَها َكَنسح َوََّل َمنح َغريحَ اعحَتَقاٍد َلُمقح َراَز الدََّم َِبلحَقصحَد األح َراَز   َإحح ََلَم يف َإحح التََّحيَُّل َبَكَلَمَة اإلحَسح
نَهَ  َوََّل َكَذَلَك؛ َإالَّ َأنَّ َهَذا َمأحُذوٌن َفيَه َلَكوح َسَدَة َفيَها  الدََّم َِبلحَقصحَد األح َلَحًة ُدنـحَيوَيًَّة اَل َمفح  َمصح

نََه َمفح  َوََّل؛ فََإنَُّه َغريحُ َمأحُذوٍن َفيَه، َلَكوح َخَرَة، ِبَََلَف األح نـحَيا َواَل يف اآلح َسَدًة ِبََطحََلٍق، اَل يف الدُّ
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َرَويَّةً  َرَويَُّة مُ  ُأخح ُخح َقدََّمٌة يف ااَلعحَتَباَر َعَلى الحَمَصاَلَح َوالحَمَفاَسَد ِبََطحََلٍق، َوالحَمَصاَلُح َوالحَمَفاَسُد األح
َخَرَة، َفَمعحُلومٌ  َيَويٍَّة ختَُلُّ مبََصاَلَح اآلح َلَحٍة ُدنـح َيَويََّة َِبت ََفاٍق، َإذح اَل َيَصحُّ اعحَتَباُر َمصح نـح  َأنَّ َما خيَُلُّ  الدُّ

َخَرَة َغريحُ ُمَواَفٍق َلَمقحصُ  َلَه مبََصاَلَح اآلح وَد الشَّارََع؛ َفَكاَن َِبَطًَل، َوَمنح ُهَنا َجاَء يف َذمَ  النَ َفاَق َوَأهح
 َما َجاَء، َوَهَكَذا َسائَُر َما َُيحَري جَمحَراُه، وََكََل القسمني ِبلغ مبلغ القطع. 

َكاَل َوالحُغُموَض، َوَفيَه اضحَطَرَبتح أَنحظَاُر النُّ  :وأما الثالث ح  هو حَمَلُّ اإلحَشح ظَّاَر َمنح َجَهَة أَنَُّه ملَح يـَتَـَبنيَّ
َوََّل َأَو الثَّاِن، َواَل تـََبنيََّ َفيَه لَلشَّارََع َمقحَصدٌ  َم األح يـُتـََّفُق  َفيَه َبَدلَيٍل َواَضٍح َقطحَعيٍ  َْلَاقُُه َِبلحَقسح

َة الَّيَت ُوَضَعتح هَلَا الشَّرَيَعُة حبََسَب َعَلى أَنَُّه َمقحُصوٌد َلُه، َواَل َظَهَر أَنَُّه َعَلى َخََلَف الحَمصحَلحَ 
َه ُمتَـَنازًَعا َفيَه، َشَهاَدٌة َمَن الحُمتَـنَ  ُم َمنح َهَذا الحَوجح ُروَضَة َفيَه؛ َفَصاَر َهَذا الحَقسح أََلَة الحَمفح ازََعنَي  الحَمسح

َلَحَة؛ فَالتََّحيُُّل َجائٌَز، َأوح خمَُ  اَلٌف؛ فَالتََّحيُُّل مَمحُنوٌع، َواَل َيَصحُّ َأنح يـَُقاَل:  أَبَنَُّه َغريحُ خُمَاَلٍف لَلحَمصح
َا َأَجازَُه   َإنَّ َمنح َأَجاَز التََّحيَُّل يف بـَعحَض الحَمَساَئَل ُمَقرٌّ أَبَنَُّه َخاَلَف يف َذَلَك َقصحَد الشَّارََع، َبلح َإمنَّ

أَلََتُه اَلحَ  َدَه َوَأنَّ َمسح َائََز الََّذي ُعَلَم َقصحُد الشَّارََع َإلَيحَه؛  بََناًء َعَلى حَتَرَ ي َقصح َم التََّحيَُّل اجلح َقٌة َبَقسح
َلَمنَي، َفضحًَل َعنح أَئَمََّة   أَلَنَّ ُمَصاَدَمَة الشَّارََع ُصَراًحا َعلحًما َأوح ظَنًّا اَل َتصحُدرُ  َمنح َعَوامَ  الحُمسح

يَن، نـََفَعَنا اّلِلَُّ  َُدى َوُعَلَماَء الدَ  َا َمَنَع بََناًء َعَلى َأنَّ َذَلَك خُمَاَلٌف َلَقصحَد   اهلح هَبَمح، َكَما َأنَّ الحَماَنَع َإمنَّ
َثلَ  َمح َلَة بَبَـعحَض األح ُمح َكاَم َمَن الحَمَصاَلَح، َواَل بُدَّ َمنح بـََياَن َهَذَه اجلح َحح َة الشَّارََع َوَلَما ُوَضَع يف األح

َفيقُ لََتظحَهَر َصحَّتـَُها، َوَِبّلِلََّ   .1 التـَّوح
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 أدب املفيت:
ٍر يف َذَلكَ  /1 محَساَك َعنحُه لَُعذح َمُع َمَن الحَعلحَم َواإلحَ  َخزحَن بـَعحَض َما َيسح

َسُن: َصَدَق قَاَل أَبُو  ُتُموِن َِبلحبَـعحَر« قَاَل اْلَح ثـحُتُكمح ُكلَّ َما يف َكيَسي َلَرَميـح َواّلِلََّ ,  ُهَريـحَرَة: »َلوح َحدَّ
َقُه النَّاسُ  َدُم َأوح َُيحَرُق َما َصدَّ ثـَُهمح َأنَّ بـَيحَت اّلِلََّ يـُهح  . َلوح َحدَّ

َعنح قـََتاَدَة , قَاَل: قَاَل ُحَذيـحَفُة: »َلوح ُكنحُت َعَلى َشاَطَئ هَنٍَر , َوَقدح َمَددحُت َيَدي أَلَغحَرَف  
ثـحُتُكمح َبُكلَ  َما َأعحَلُم َما  َتَل« َفَحدَّ  َوَصَل َيَدي َإىَل َفَمي َحىتَّ أُقـح

َعنح َحسَّاَن بحَن َأيب ََيحََي الحَكنحَديَ  , قَاَل: َسأَلحُت َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ َعَن الزََّكاَة , فـََقاَل: »ادحفـَعحَها  
َمحَر« , قَاَل: فـََلمَّا قَاَم َسَعيٌد تََبعحُتُه , فـَُقلحُت: َإنََّك أَ  َمحَر  َإىَل ُواَلَة األح َمرحَتيَن َأنح َأدحفـََعَها َإىَل ُواَلَة األح

ُ , َسأَلحَتيَن َعَلى رُُءوَس النَّاَس , فـََلمح   نَـُعوَن هَبَا َكَذا , فـََقاَل: »َضعحَها َحيحُث َأَمَرَك اّلِلَّ , َوُهمح َيصح
رَبََك«  . َأُكنح أَلُخح

 يـََرى َأنَّ الصُّنَّاَع اَل َيضحَمُنوَن َإالَّ َما َجَنتح  ُسَليحَماَن , قَاَل: »َكاَن الشَّاَفَعيُّ  بحنَ  الرَّبَيعَ وعن 
 .أَيحَديَهمح , َوملَح َيُكنح يُظحَهُر َذَلَك َكَراَهَيَة َأنح َُيحرَتََئ الصُّنَّاُع«

أَ و  ُلوَن , َحىتَّ  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: " اَل تـََزاُلوَن ُتسح
ُبَعي  ُ َخَلَقَنا , َفَمنح َخَلَق اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ " قَاَل أَبُو ُهَريـحَرَة: َفَجَعلحُت ُأصح يف يـَُقاَل َلُكمح: َهَذا اّلِلَّ

ََحُد الصََّمُد الََّذي ملَح يََلدح  ُ َوَرُسولُُه , الحَواَحُد األح ُت , فـَُقلحُت: َصَدَق اّلِلَّ َوملَح يُوَلدح َوملَح  ُأُذِن َفَصَرخح
 . َيُكنح َلُه ُكُفًؤا َأَحدٌ 

ٍم , َفَمرَّ َبَه رَُجٌل ,  و  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعيَّاٍش , قَاَل: َجَلَس الشَّعحيبُّ َعَلى َِبَب َدارََه َذاَت يـَوح
ُبَعي يف  ُ , َإِن َ ُكنحُت ُأَصلَ ي فََأدحَخلحُت ُأصح َلَحَك اّلِلَّ َها َدٌم , َفَما  فـََقاَل َلُه: َأصح أَنحَفي َفَخَرَج َعَليـح

ُد ّلَِلََّ الََّذي نـََقَلَنا مَ  َمح َتَصُد؟ فـََرَفَع الشَّعحيبُّ َيَديحَه , َوقَاَل: »اْلح َتَجُم َأمح َأفـح َن  يـََرى الحَقاَضي َأحح
َجاَمَة«  1الحَفقحَه َإىَل اْلَح
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ُعوٍد, َوُحَذيـحَفَة َرَضيَ و  َ, َفَجاَء رَُجٌل,   َعنح َعاَمٍر, َعَن ابحَن َمسح َُما َكااَن َجاَلَسنيح ُهَما, َأهنَّ هللاُ َعنـح
أَُلوِن َعنح َهَذا؟  ٍء تـََرى َيسح ُعوٍد َْلَُذيـحَفَة: أَليَ  َشيح ٍء, فـََقاَل ابحُن َمسح قَاَل:  َفَسَأهَلَُما َعنح َشيح

َبَل  ُعوٍد, فَـ يـَعحَلُمونَُه, ُثَّ َيرتحُُكونَُه, فََأقـح ٍء َمنح َكَتاَب هللَا  َإلَيحَه ابحُن َمسح َقاَل: َما َسأَلحُتُمواَن َعنح َشيح
رَبحاَنُكمح بََه, َوالَ  رَبحاَنُكمح َبَه, َأوح ُسنٍَّة َمنح َنيبَ  هللَا َصلى هللا َعليَه وَسلم َأخح طَاَقَة لََنا  تـََعاىَل نـَعحَلُمُه َأخح

َدثـحُتمح   . 1مبَا َأحح
 جواز كتم بعض العلم عن غري أهله/ 2

 قال إسحاق بن منصور: قـُلحُت ألْحَد: أيسعك أن ال حتدث؟
 .2قاَل: مل يسعين، أان قد حدثت

، وعنده مثىنَّ ومعه كتابه، فلما رآِن خبأه.و    قال ابن هانئ: دخلت يوًما على أيب عبد اّلِلَّ
: أبو يعقوب ليس ممن خيبأ منه  .3فقال له أبو عبد اّلِلَّ

: حدثين أيب قال: حدثنا غسان بن الربيع قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن عبد   وقال عبد اّلِلَّ
امللك بن عمري قال: كان يقال: نكد اْلديث الكذب، وآفته النسيان، وإضاعته أن حتدث  

 .4به من ليس له أبهل 
: حدثنا أيب، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أيب قَلبة قال: ال  و  قال عبد اّلِلَّ

 .5يعرفه، يضره وال ينفعهحتدث اْلديث من ال 
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 : لمفيت العدول عن السؤال إىل ما هو أنفع/ ل3
: ُيوز للمفيت أن يعدل عن جواب املستفيت عما سأله عنه إىل ما هو أنفع له  قال ابن القيم

منه، وال سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه وذلك من كمال علم املفيت وفقهه 
َرَبنَي  ونصحه، وقد قال تعاىل:   َقـح ُتمح َمنح َخريحٍ فََللحَواَلَديحَن َواألح أَُلوَنَك َماَذا يـُنحَفُقوَن ُقلح َما أَنـحَفقح }َيسح

َ َبَه َعَليمٌ  َعُلوا َمنح َخريحٍ فََإنَّ اّلِلَّ { فسألوه عن  1َوالحيَـَتاَمى َوالحَمَساَكنَي َوابحَن السََّبيَل َوَما تـَفح
َفق؟ فأجاهبم بذكر  املصرف؛ إذ هو أهم مما سألوا عنه ونبَّههم عليه ِبلسياق مع ذكره هلم  املُنـح

{ ، وهو ما سهل عليهم إنفاقه، وال يضرهم  2يف موضع آخر، وهو قوله تعاىل: }ُقَل الحَعفحوَ 
 .3إخراجه

 جواب املفيت أبكثر من السؤال/ 4
وهذا من كمال نصحه : ُيوز للمفيت أن ُييب السائل أبكثر مما سأل عنه، قال ابن القيم

وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلَّة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه، وقد ترجم  
البخاري على ذلك يف "صحيحه" فقال: )ِبب من أجاب السائل أبكثر مما سأل عنه(، ُث  

صلى اّلِلَّ  -: ما يلبس احملرم فقال: رسول اّلِلَّ -رضي اّلِلَّ عنهما-ذكر حديث ابن عمر  
: "ال يلبس الُقُمَص، وال العمائم، وال السراويَلت، وال اخلََفاف إال أن ال ُيد  - عليه وسلم

 ".4نعلني فليلبس اخلفني وليقطعهما أسفل من الكعبني
رَم؟ فأجاب عما ال يلبس،   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-فسئل رسول اّلِلَّ  عمَّا يلبس املُحح

وما يلبسه غري حمصور، فذكر هلم   فتضمن ذلك اجلواب عما يلبس، فإن ما ال يلبس حمصور،
 .5النوعني وبنيَّ هلم حكم لبس اخلف عند عدم النعل 
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 / ِبب يف تكرير السؤال:5
، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أواًل أجابه، وإال   وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أَعدح

 . مل ُيبه
، ويف ذوقال ابن القيم :   لك فوائد عديدة: وهذا من فهمه وفطنته رْحه اّلِلَّ

 منها: أن املسألة تزداد وضوًحا وبيااًن بتفهم السؤال.
ا بيَّنه له.   ومنها: أن السائل لعله أمهل فيها أمًرا يتغرت به اْلكم فإذا أعادها ُرمبَّ

 ومنها: أن املسؤول قد يكون ذاهًَل عند السؤال أواًل، ُث َيضر ذهنه بعد ذلك.
تعنُّت السائل وأنه وضع املسألة؛ فإذا َغريَّ السؤال وزاد فيه ونقص فرمبا ومنها: رمبا َِبن له 

ظهر له أن املسألة ال حقيقة هلا، وأهنا من األغلوطاَت أو غرَي الواقعات اليت ال ُيب اجلواب  
عنها؛ فإن اجلواَب ِبلظنَ  ُيوز عند الضرورة، فإذا وقعت املسألة صارت حال ضرورة فيكون  

 .1ص واب أقرب، واّلِلَّ أعلم التوفيق إىل ال
 ينبغي للمفيت أن يذكر اْلكم بدليله / 6

ما أمكنه من ذلك، وال يلقيه   ينبغي للمفيت أن يذكر دليل اْلكم، ومأخذهقال ابن القيم: 
إىل املستفيت ساذًجا جمرًدا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه، وقلة بضاعته من العلم،  

الذي قوله حجة بنفسه، رآها مشتملة على  - ّلِلَّ عليه وسلمصلى ا- ومن أتمل فتاوى النيب 
التنبيه على حكمة اْلكم ونظريه، ووجه مشروعيته، وهذا، كما سئل عن بيع الرطب ِبلتمر  

؟ قالوا: نعم، فزجر عنه "، ومن املعلوم أنه كان يعلم نقصانه 2فقال: "أينقُص الرطب إذا جفَّ
مي وسببه، ومن هذا قوله لعمر، وقد سأله عن قُبلة  ِبجلفاف، ولكن نبَّههم على علة التحر 

". فنبه  3امرأته وهو صائم فقال: "أرأيت لو َتضمضت، ُث جمجته أكان يضر شيًئا قال: ال
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على أن مقدمة احملظور ال يلزم أن تكون حمظورة، فإن غاية الُقبلة أهنا مقدمة اجلماع، فَل 
 .1شربه وليست املقدمة حمرَّمة اء يف الفم مقدمةيلزم من حترميه حترمي مقدمته، كما أن وضع امل

 من أدب املفيت أن يفيت بلفظ النصوص / 7
: ينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن اْلكم والدليل  قال ابن القيم

مع البيان التام، فهو حكم مضموٌن له الصواب، متضمن للدليل عليه يف أحسن بيان،  
الفقيه املعنيَّ ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون واألئمة الذين سلكوا على  وقول 

منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حىت َخَلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص  
فأوجب ذلك هجر النصوص، ومعلوم أن تلك   واشتقوا هلم ألفاظأ غري ألفاظ النصوص
اْلكم والدليل وحسن البيان فتولَّد من هجران  األلفاظ ال تفي مبا تفي به النصوص من 

ألفاظ النصوص واإلقبال على األلفاظ اْلادثة وتعليق األحكام هبا على األمة من الفساد ما 
، فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من اخلطأ والتناقض والتعقيد  ال يعلمه إال اّلِلَّ

ليت إليها يرجعون كانت  واالضطراب، وملا كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصوهلم ا
علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ُث  

 التابعون ِبلنسبة إىل من بعدهم كذلك وهلم جرًّا. 
وملا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل األهواء والبدع كانت علومهم يف مسائلهم 

 لتناقض. وأدلتهم يف غاية الفساد واالضطراب وا
إذا ُسئلوا عن مسألة يقولون: قال   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وقد كان أصحاب رسول اّلِلَّ 

كذا، وفعل كذا، وال يعدلون عن ذلك ما    -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -اّلِلَّ كذا، قال رسول اّلِلَّ  
 . 2وجدوا إليه سبيًَل قط فمن أتمل أجوبتهم وجدها شفاء ملا يف الصدور
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 للمفيت أن َيلف على ثبوت اْلكم ُيوز / 8
وإن مل يكن حلفه  ُيوز للمفيت واملُناَظر أن َيلف على ثبوت اْلكم عنده،قال ابن القيم:  

موجًبا لثبوته عند السائل واملنازع ليشعر السائل واملنازع له أنه على ثقة ويقني مما قال له،  
على ما يعتقده فقال له   وأنه غري شاك فيه، فقد تناظر رجَلن يف مسألة فحلف أحدمها

منازعه: ال يثبت اْلكم حبلفك فقال: إِن مل أحلف ألجل تثبيت اْلكم عندك، ولكن  
ألعلمك أِن على يقني وبصرية من قويل، وأنَّ شبهتك ال تغريَ  عندي يف وجه يقيين مبا أان  

 جازم به.
لذي جاء به يف ثَلثة أن َيلف على ثبوت اْلق ا   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-وقد أمر اّلِلَّ نبيه 

تَـنحَبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقلح َإي َوَريبَ  َإنَُّه َْلَقٌّ  { 1مواضع من كتابه أحدمها: قوله تعاىل: }َوَيسح
والثاِن: قوله تعاىل: }َوقَاَل الََّذيَن َكَفُروا اَل أَتتَيَنا السَّاَعُة ُقلح بـََلى َوَريبَ  لََتأتَيَـنَُّكمح َعاملََ  

 {.2الحَغيحبَ 
َعُثنَّ  بـح َعثُوا ُقلح بـََلى َوَريبَ  لَتـُ { ، وقد أقسم  3والثالث: قوله تعاىل: }زََعَم الََّذيَن َكَفُروا َأنح َلنح يـُبـح

على ما أخرب به من اْلق يف أكثر من َثانني موضًعا وهي  -صلى اّلِلَّ عليه وسلم-النيب  
 .موجودة يف "الصحاح" و"املسانيد"

رضي اّلِلَّ  -َيلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي  - رضي اّلِلَّ عنهم-ابة وقد كان الصح 
البن عباس يف ُمتعة النساء: إنك امرؤ َتئه، فانظر ما تفيت به يف متعة النساء، فواّلِلَّ   -عنه

 . وأشهد ِبّلِلَّ لقد هنى عنها رسول اّلِلَّ صلى اّلِلَّ عليه وآله وسلم
رضي اّلِلَّ  -فقال حممد بن اْلكم: سألت الشافعي   وقد حلف الشافعي يف بعض أجوبته

عن املتعة كان يكون فيها طَلق أو مرياث أو نفقة أو عدة أو شهادة فقال: ال واّلِلَّ   -عنه
 ما أدري.
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وقال يزيد بن هارون: من قال القرآن خملوق أو شيء منه خملوق فهو واّلِلَّ عندي زنديق.  
هو من َكذَّب به ما هم إال   ّلِلَّ الذي ال إله إال وسئل عن حديث جرير يف الرؤية فقال: وا

 زاندقة . 
:  هوأما اإلمام أْحد رْحة اّلِلَّ عليه ورضوانه، فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه ، قيل ل

أيزيد الرجل يف الوضوء على ثَلث مرات؛ فقال: ال واّلِلَّ إال رجل مبتلى، يعين ِبلوسواس.  
 . 1توضأ فقال: إي واّلِلَّ   وُسئل أخيلَ ل الرجل ْليته إذا

 / جواز الفتيا ِبإلشارة9
َتَه فـََقاَل: َذحَبحُت قـَبحَل َأنح   َأرحَمَي؟  َعَن ابحَن َعبَّاٍس َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ُسَئَل يف َحجَّ

َمأَ بََيَدَه، قَاَل: »َوالَ َحَرَج« قَاَل: َحَلقحُت قـَبحَل َأنح َأذح  َمأَ بََيَدَه: »َوالَ َحَرجَ فََأوح  . 2«َبَح؟ فََأوح
 / تغليب اْلرام إذا اجتمع مع اْلَلل10

ََلَل : "  َعَن الشَّعحيبَ  قَاَل : قَاَل َعبحُد هللاَ  ََراُم َعَلى اْلَح َتَمَع َحََلٌل َوَحَراٌم َإالَّ َغَلَب اْلح "  َما اجح
َياُن :  َرَأٍة َوَعنحَدُه ابـحنَـتـَُها ، َأوح أُمَُّها ، فََإَذا َكاَن َذَلَك  "  قَاَل ُسفح ُجُر َِبمح َوَذَلَك يف الرَُّجَل يـَفح

 . 3"  فَارَقـََها 
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 ذم التقليد والفرق بينه وبني االتباع 
َبارَُهمح وَ   َضٍع َمنح َكَتاَبَه فـََقاَل: }اختََُّذوا َأحح َليَد يف َغريحَ َموح ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل التـَّقح َباهَنُمح َقدح َذمَّ اّلِلَّ رُهح

 { 1َأرحَِبًِب َمنح ُدوَن اّلِلََّ 
ََه، قَاَل »ملَح يـَعحُبُدوُهمح َمنح ُدوَن اّلِلََّ  َوَلَكنح َأَحلُّوا هَلُمح َوَحرَُّموا َعَليحَهمح  َوُرَوَي َعنح ُحَذيـحَفَة َوَغريح

 . فَاتّـَبَـُعوُهمح«
ُ َعَليحَه َوَسلََّم َويف ُعُنَقي َصَليٌب فـََقاَل يل: " : أَتـَيحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ اَي   َوقَاَل َعَديُّ بحُن َحاَتٍَ

: »أَلحَق َهَذا الحَوَثَن َمنح ُعُنَقكَ َعَديَّ بحَن  َرأُ ُسورََة بـََراَءٍة َحىتَّ أََتى  َحاَتٍَ « . َوانـحتَـَهيحُت َإلَيحَه َوُهَو يـَقح
{ قَاَل: قـُلحُت: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َإانَّ ملَح َعَلى َهَذَه  َباهَنُمح َأرحَِبًِب َمنح ُدوَن اّلِلََّ َبارَُهمح َورُهح يََة }اختََُّذوا َأحح   اآلح

ُهمح َأرحَِبًِب، قَاَل:  »بـََلى، أَلَيحَس َيَُلُّوَن َلُكمح َما ُحر ََم َعَليحُكمح فـَُتَحلُّونَُه، َوَُيَر َُموَن َعَليحُكمح َما نـَتََّخذح
ُ َلُكمح فـَُتَحر َُمونَُه؟« فـَُقلحُت: بـََلى، قَاَل: »تَلحَك َعَباَدُُتُمح   .«2َأَحلَّ اّلِلَّ

لََه َعزَّ َوَجلَّ }اختََّ و  رَتَيَ ، يف قـَوح { قَاَل: َأَما  َعنح َأيب الحَبخح َباهَنُمح َأرحَِبًِب َمنح ُدوَن اّلِلََّ َبارَُهمح َورُهح ُذوا َأحح
ُمح َلوح َأَمُروُهمح َأنح يـَعحُبُدوُهمح َمنح ُدوَن اّلِلََّ َما َأطَاُعوُهمح َوَلَكنـَُّهمح َأَمُروُهمح َفَجَعُلوا َحََللَ   اّلِلََّ  َإهنَّ

 .وُهمح َفَكاَنتح تَلحَك الرَّبُوبَيََّة "َحَراَمُه َوَحَراَمُه َحََلَلُه فََأطَاعُ 
َباهَنُمح َأرحَِبًِب َمنح دُ و  َبارَُهمح َورُهح َلَه }اختََُّذوا َأحح ، قَاَل: َقيَل َْلَُذيـحَفَة يف قـَوح رَتَيَ  {"  َعنح َأيب الحَبخح وَن اّلِلََّ

ََلَل  َأَكانُوا يـَعحُبُدوهَنُمح؟ قَاَل: اَل، َوَلَكنح َكانُوا َيَُلُّوَن هَلُمُ  ََراَم فـَُيَحلُّونَُه َوَُيَر َُموَن َعَليحَهُم اْلَح  اْلح
 . فـَُيَحر َُمونَُه " 

َُفوَها َإانَّ وَ  اَن  َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ }وََكَذَلَك َما َأرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك يف قـَرحيٍَة َمنح َنَذيٍر َإالَّ قَاَل ُمرتح َجدح
َتُدوَن قَاَل آَِبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوَإانَّ َعلَ  َُتح َعَليحَه آَِبءَُكمح ى آاَثرََهمح ُمقح َدى ممَّا َوَجدح ُتُكمح أبََهح { 3َأَوَلوح َجئـح

َتَداَء فـََقاُلوا: }َإانَّ مبَا ُأرحَسلحُتمح َبَه َكاَفُرونَ  { َويف َهُؤاَلَء 4َفَمنَـَعُهُم ااَلقحَتَداُء آَبَِبئََهمح َمنح قـَُبوَل ااَلهح
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ُم الََّذيَن اَل يـَعحَقُلونَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ: }َإنَّ َشرَّ الدََّوابَ  َعنحَد اّلِلََّ الصُّمُّ الحُبكح { َوقَاَل:  1َوَمثحَلَهمح قَاَل اّلِلَّ
َبابُ  َسح َوقَاَل الََّذيَن   }َإذح َترَبَّأَ الََّذيَن اتَُّبُعوا َمَن الََّذيَن اتّـَبَـُعوا َورََأَوا الحَعَذاَب َوتـََقطََّعتح هَبَُم األح
ُ َأعحَماهَلُمح  ُهمح َكَما َترَبَُّءوا َمنَّا َكَذَلَك يُرَيُهُم اّلِلَّ { 2َحَسَراٍت َعَليحَهمح اتّـَبَـُعوا َلوح َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَنَـَترَبَّأَ َمنـح

َر َوَذامًّا هَلُمح: }َما َهَذَه  َل الحُكفح ُ َعزَّ َوَجلَّ َعائًَبا أَلَهح التََّماثَيُل الَّيَت أَنـحُتمح هَلَا َعاَكُفوَن قَاُلوا  َوقَاَل اّلِلَّ
اَن آَِبَءاَن هَلَا َعاَبَدينَ  { َوَمثحُل َهَذا يف 4{ َوقَاَل }َإانَّ َأطَعحَنا َساَدتـََنا وَُكرَبَاَءاَن فََأَضلُّواَن السََّبيََل 3َوَجدح

َِبَء َوالرَُّؤسَ  َليَد اآلح  . اءَ الحُقرحآَن َكَثرٌي َمنح َذمَ  تـَقح
ُر َأؤ   َليَد َوملَح مَيحنَـعحُهمح ُكفح اَيَت يف َإبحطَاَل التـَّقح َتجَّ الحُعَلَماُء هَبََذَه اآلح لحَئَك َمَن  قَاَل أَبُو ُعَمَر: َوَقَد احح

َخَر  َر َأَحَدمَهَا َوَإميَاَن اآلح َبيَه ملَح يـََقعح َمنح َجَهَة ُكفح َتَجاَج هَبَا؛ أَلَنَّ التَّشح َبيُه  َجَهَة ااَلحح َا َوَقَع التَّشح َوَإمنَّ
َليَديحَن َبَغريحَ ُحجٍَّة لَلحُمَقلَ َد َكَما َلوح قـَلََّد رَُجٌل َفَكَفَر َوقـَلََّد آَخُر فََأذحَنَب َوقـَلَّدَ  َ التـَّقح  آَخَر يف  َبنيح

َلي َهَها، َكاَن ُكلُّ َواَحٍد َمُلوًما َعَلى التـَّقح طَأَ َوجح َياُه فََأخح أََلَة ُدنـح َد َبَغريحَ ُحجٍَّة؛ أَلَنَّ ُكلَّ َذَلَك  َمسح
ُ لَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َوَما َكاَن اّلِلَّ اَثُم َفيَه، َوقَاَل اّلِلَّ تَـَلَفَت اآلح َبُه بـَعحُضُه بـَعحًضا َوَإَن اخح َليٌد ُيشح ُيَضلَّ  تـَقح

َ هَلُمح َما يـَتـَُّقونَ  ًما بـَعحَد َإذح َهَداُهمح َحىتَّ يـَُبنيَ  َتَجاُج مبَا َقدَّمحَنا يف الحَباَب قـَبحَل  { َوَقدح ثَـ 5قـَوح َبَت ااَلحح
َليُم لَ  َليُد َبُكلَ  َما ذََكرحاَن َوَجَب التَّسح َليَد أَيحًضا، فََإَذا َبَطَل التـَّقح ُُصوَل  َهَذا َويف ثـُُبوتََه َإبحطَاُل التـَّقح ألح

َليُم هَلَا َوَهَي الحَكَتاُب َوالسُّنَّةُ  َ َذَلَك "  الَّيَت ُيََُب التَّسح  َأوح َما َكاَن يف َمعحَنامُهَا َبَدلَيٍل َجاَمٍع َبنيح
ٍم، َقلَّ َما خُيحَطُئُه َأنح يـَُقوَل  َعَن ابحَن َشَهاٍب،  َأنَّ ُمَعاَذ بحَن َجَبٍل َكاَن يـَُقوُل يف جَمحَلَسَه ُكلَّ يـَوح

ٌط َهَلَك الحُمرحََتبُوَن َإنَّ َورَا ُ َحَكٌم َقسح َتُح َفيَه الحُقرحآُن  َذَلَك: " اّلِلَّ ثـُُر َفيَها الحَماُل َويـُفح ءَُكمح َفتَـًنا َيكح
َْححَُر فـَُيوَشُك َأَحدُُكمح َأنح  َوُد َواألح َسح َمُن َوالحُمَناَفُق َوالحَمرحَأُة َوالصَّيبُّ َواألح َرَأُه الحُمؤح يـَُقوَل: َقدح    َحىتَّ يـَقح

َعٍة  قـََرأحُت الحُقرحآَن َفَما َأُظنُّ َأنح تـَتََّبعُ  ُكمح َوَما ابـحُتدََع؛ فََإنَّ ُكلَّ َبدح َُه، فََإايَّ وِن، َحىتَّ ابـحَتدََع هَلُمح َغريح

 

 22األنفال:   1

 167بقرة  ال 2

 52األنبياء:   3

 67األحزاب:   4

 115التوبة:   5



469 
 

ََكيَم َبَكَلَمَة الضَََّلَلةَ  ََكيَم؛ فََإنَّ الشَّيحطَاَن يـََتَكلَُّم َعَلى َلَساَن اْلح َك َوزَيـحَغَة اْلح ، َوَإنَّ  َضََلَلٌة، َوَإايَّ
َقَ  نُورًا قَالُوا: وََكيحَف  الحُمَناَفَق َقدح يـَُقوُل كَ  َقَّ َعمَّنح َجاَء َبَه؛ فََإنَّ َعَلى اْلح َقَ  فـَتَـَلقََّوا اْلح َلَمَة اْلح

َذُروا زَيـحَغَتُه  ََكيَم؟ قَاَل: َهَي الحَكَلَمُة تـَُروَ ُعُكمح َوتـُنحَكُروهَنَا َوتـَُقوُلوَن: َما َهَذَه؟ فَاحح َواَل  زَيـحَغُة اْلح
َم  َيُصدَّنَُّكمح َعنح  ميَاَن َمَكاهَنَُما َإىَل يـَوح َقَّ، َوَإنَّ الحَعلحَم َواإلحَ ُه، فََإنَُّه يُوَشُك َأنح يََفيَء َوَأنح يـَُراَجَع اْلح

 .الحَقَياَمَة، َفَمَن ابـحتَـَغامُهَا َوَجَدمُهَا "
نَـُعوَن و  بََثََلٍث؟ ُدنـحَيا تـَقحَطُع َأعحَناَقُكمح، َوزَلََّة َعاملٍَ قَاَل ُمَعاُذ بحُن َجَبٍل " اَي َمعحَشَر الحَعَرَب َكيحَف َتصح

َتَدى َفََل تـَُقلَ ُدوُه َديَنُكمح، َوَإَن  ُتَتَ  َوَجَداَل ُمَناَفٍق َِبلحُقرحآَن، َفَسَكُتوا فـََقاَل: َأمَّا الحَعاملُ فََإَن اهح افـح
َمَن يـُفح  َتَتُ ُثَّ يـَُتوُب، َوَأمَّا الحُقرحآُن فـََلُه َمَناٌر َكَمَناَر الطَّرَيَق اَل  َفََل تـَقحطَُعوا َمنحُه َأاَنَتُكمح؛ فََإنَّ الحُمؤح

ُتمح َفَكُلوُه َإىَل َعاَلَمَه، َوَأمَّا ا أَُلوا َعنحُه، َوَما َشَككح ُتمح َمنحُه َفََل َتسح نـحَيا  خَيحَفى َعَلى َأَحٍد، َفَما َعَرفـح لدُّ
ُ الحَغىَن يف قـَلح  َياُه "َفَمنح َجَعَل اّلِلَّ َلَح، َوَمنح اَل فـََليحَس بََناَفَعَتَه ُدنـح  . َبَه فـََقدح َأفـح

َ َذَلَك«و  ُعوٍد، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »اغحُد َعاَلًما َأوح ُمتَـَعلَ ًما َواَل تـَغحُد َإمََّعًة َفيَما َبنيح  . َعَن ابحَن َمسح
ُ َعنحُه َلكُ  ُهوٌر َعنحَد  َوقَاَل َعَليُّ بحُن َأيب طَاَلٍب َرَضَي اّلِلَّ َميحَل بحَن زاََيٍد النََّخَعيَ  َوُهَو َحَديٌث َمشح

َرتََه َعنحَدُهمح: " اَي ُكَميحُل بحَن َزاَيٍد، َإنَّ َهَذَه الحُقُلوَب  َناَد َلُشهح تَـغحىَن َعَن اإلحَسح َل الحَعلحَم ُيسح َعَيٌة  َأهح َأوح
َُها َأوحَعاَها لَلحَخريحَ، َوالنَّاُس َثََلثَةٌ  َباُع َفَخريح ِنُّ، َوُمتَـَعلَ ٌم َعَلى َسَبيَل َْنَاٍة، َومَهٌَج رََعاٌع أَتـح : فـََعاملٌ َرِبَّ

ٍن َوثَيٍق، ُثَّ قَاَل: َإنَّ َها ُهَنا َلعَ  َتَضيُئوا بَُنوَر الحَعلحَم، َوملَح يـَلحَجُئوا َإىَل رُكح لحًما، َوَأَشاَر  ُكلَ  اَنَعٍق ملَح َيسح
رََه، يَن   بََيَدَه َإىَل َصدح نـحَيا لَلدَ  تَـعحَمُل الدُّ َلوح َأَصبحَت َلُه َْحََلًة، بـََلى َلَقدح َأَصبحَت َلَقًنا َغريحَ َمأحُموٍن َيسح

َتظحَهُر حبَُجَج اّلِلََّ تـََعاىَل َعَلى َكَتاَبَه َوبََنَعَمَه َعَلى َمَعاَصيَه ُأفٍ  َْلَاَمَل َحقٍ  اَل َبَصريََة لَ  ُه  َوَيسح
َقَدُح الشَّكُّ  طَأَ  يـَنـح طَأَ َوَإنح َأخح َقُّ؟ َإنح قَاَل َأخح َري أَيحَن اْلح َهٍة، اَل يَدح  يف قـَلحَبَه أبََوََّل َعاَرٍض َمنح ُشبـح

َنٌة َلَمَن ُفَتَ َبَه َوَإنَّ َمَن اخلحَريحَ ُكلَ َه َمنح عَ  َري َحَقيَقَتُه، فـَُهَو َفتـح ُغوٌف مبَا اَل َيدح َر َمشح ُ  ملَح َيدح رََّفُه اّلِلَّ
ًَل َأنح اَل يـَعحَرَف َديَنُه "  . َديَنُه وََكَفى َِبلحَمرحَء َجهح

َل َعنح َعَليٍ  َرَضَي و  َتَناَن َِبلر ََجاَل؛ فََإنَّ الرَُّجَل يـَعحَمُل َبَعَمَل َأهح ُكمح َوااَلسح ُ َعنحُه، قَاَل: »َإايَّ اّلِلَّ
َقَلُب َلَعلحَم اّلِلََّ َفيَه فـَيَـعحَمُل  َنََّة ُثَّ يـَنـح َل النَّاَر، َوَإنَّ الرَُّجَل  اجلح َل النَّاَر فـََيُموُت َوُهَو َمنح َأهح َبَعَمَل َأهح
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َنََّة فـََيُموُت َوُهوَ  َل اجلح َقَلُب َلَعلحَم اّلِلََّ َفيَه فـَيَـعحَمُل َبَعَمَل َأهح َل النَّاَر فـَيَـنـح َل لَيَـعحَمُل َبَعَمَل َأهح  َمنح َأهح
ُتمح اَل بُدَّ  َنََّة، فََإنح ُكنـح َياَء« اجلح َحح َمحَواَت اَل َِبألح  .  فَاَعَلنَي فََباألح

ُ َعنحُه: »َأاَل اَل يـَُقلَ َدنَّ َأَحدُُكمح َديَنُه رَُجًَل َإنح آَمَن آَمَن َوَإنح َكفَ  ُعوٍد َرَضَي اّلِلَّ َر َوقَاَل ابحُن َمسح
» َوَة يف الشَّرَ   .َكَفَر، فََإنَُّه اَل ُأسح

َُه« َوقَاَل أَيُّوُب َرَْحَُه اّلِلَُّ   : »لَيحَس تـَعحَرُف َخطَأَ ُمَعلَ َمَك َحىتَّ جُتَاَلَس َغريح
َ هَبَيَمٍة تـَُقاُد َوَإنحَساٍن يـَُقلَ ُد« َوَهَذا ُكلُُّه لََغريحَ  : »اَل فـَرحَق َبنيح  الحَعامََّة؛ َوقَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ 

لَ  ُجََّة َواَل فََإنَّ الحَعامََّة اَل بُدَّ هَلَا َمنح تـَقح َقَع اْلح ُ َموح َا اَل تـَتَـَبنيَّ يَد ُعَلَمائََها َعنحَد النَّازََلَة تـَنحَزُل هَبَا؛ أَلَهنَّ
َها َإىَل َأعحََلَها َإالَّ بَنَـيح  َم َإىَل َعلحَم َذَلَك؛ أَلَنَّ الحَعلحَم َدرََجاٌت اَل َسَبيَل َمنـح َل  َتَصُل َلَعَدَم الحَفهح

َفَلَها، َوَهَذا  ُ َأعحَلُم، َوملَح خَتحَتَلَف الحُعَلَماُء َأنَّ  َأسح ُجََّة، َواّلِلَّ َ طََلَب اْلح َ الحَعامََّة َوَبنيح َاَئُل َبنيح ُهَو اْلح
َل الذ َ  أَُلوا َأهح َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ }فَاسح ُُم الحُمَراُدوَن َبَقوح َليَد ُعَلَمائََها َوَأهنَّ َها تـَقح َر َإنح الحَعامََّة َعَليـح ُتمح    كح ُكنـح

َلَة َإَذا  1اَل تـَعحَلُمونَ  ََه ممَّنح يََثُق مبَيحزََه َِبلحَقبـح َليَد َغريح َعحَمى اَل بُدَّ َلُه َمنح تـَقح { َوَأمجحَُعوا َعَلى َأنَّ األح
َكَلتح َعَليحَه َفَكَذَلَك َمنح اَل َعلحَم َلُه َواَل َبَصَر مبَعحىَن َما َيَديُن َبُه اَل بُدَّ  َليَد َعاَلَمَه،  َأشح َلُه َمنح تـَقح

َيا  َلَها َِبلحَمَعاِن الَّيَت  وََكَذَلَك ملَح خَيحَتَلَف الحُعَلَماُء َأنَّ الحَعامََّة اَل َُيُوُز هَلَا الحُفتـح ُ َأعحَلُم جَلَهح ، َوَذَلَك َواّلِلَّ
ُل يف الحَعلحمَ  َرمُي َوالحَقوح َليُل َوالتَّحح َها َُيُوُز التَّحح  . 2َمنـح

واالتباع فقال أبو داود: مسعته يقول: االتباع أن  وقد فرق أْحد بني التقليد  ال ابن القيم: قو 
وعن أصحابه، ُث هو بَعُد يف التابعني   -صلى اّلِلَّ عليه وسلم -يتبع الرجل ما جاء عن النيب 

. وقال أيًضا: ال تقلَ دِن وال تقلد مالًكا وال الثوري وال األوزاعي، وخذ من حيث أخذوا   خمريَّ
3. 
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نظر يف األدلة فيقبل ما جاء عن هللا وعن رسول هللا وعن  يقصد من ذلك أن االتباع فيه 
التنزيل وعلموا التأويل وأصح األمة فهًما   واأصحاب رسول هللا لكوهنم هم من شهد

وأرجحهم عقَل ، وأما من بعدهم فريجح بني أقواهلم ، وهذا الرتجيح مبين على نظر يف  
وى ، ومنه ترجيح األقوال بناء على  األدلة إذ جمرد الرتجيح بني قولني بغري دليل اتباع ه

 قائليها . 
فمدار االتباع النظر يف األدلة كما سبق ُث من يفعل هذا ال ميكن أن أيخذ كل أقول صحايب 

، إذ ما من رجل إال خفي عليه شيء من الشريعة من ِبب الرواية  أو َتبعي فضَل عن غريمها 
وما أخطأ فيه هو زلة العامل، وكل من   أو الدراية ، وما خفي عليه قد يصيب فيه وقد خيطئ ،

ليس معصوًما فإنه حتًما سيزل ولو يف مسألة ، وليست املشكلة يف العامل اجملتهد فإنه مأجور  
َع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: وإن أخطأ ف َرو بحَن الَعاَص، أَنَُّه مسََ »َإَذا َحَكَم  َعنح َعمح

تَـَهَد  رٌ اْلَاَكُم فَاجح طَأَ فـََلُه َأجح تَـَهَد ُثَّ َأخح َراَن، َوَإَذا َحَكَم فَاجح   «1ُثَّ َأَصاَب فـََلُه َأجح
بطَلن التقليد الذي فيه قبول قول العامل كله فقال:  فاستدل ابن القيم بزلة العامل على

إبطاله وبني زلة العامل ليبيَ نوا بذلك فساد بني فساد التقليد و واملُصنَ فون يف السنة مجعوا 
التقليد وأن الَعامل قد يزل وال بد؛ إذ ليس مبعصوم، فَل ُيوز قبول كل ما يقوله، ويُنزَّل قوله  

 .منزلة قول املعصوم
ومن املعلوم أنَّ املُخوَف يف زلَّة العامل تقليده فيها؛ إذ لوال التقليد مل خيف من زلة العامل على  

 غريه.
فإذا َعَرف أهنا زَلَّة مل ُيز له أن يتبعه فيها ِبتفاق املسلمني، فإنه اتباٌع للخطأ على عمد،  

 .2ومن مل يعرف أهنا زلة فهو أعذر منه، وكَلمها ُمفرَ ط فيما أمر به
 ُث اجتهد يف عرض شبه املقلدين والرد عليها من واحد وَثانني وجًها . 
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"لو كلف الناس كلهم االجتهاد وأن يكونوا علماء    ولعل أخطر الشبهات اليت عرضها
وهذا  ضاعت مصاحل العباد وتعطَّلت الصنائع واملتاجر وهذا مما ال سبيل إليه شرًعا وقدرًا" 

العلم النافع  دليل قوي ولألسف كانت إجاِبت ابن القيم عنه ضعيفة ولعل أحسنها قوله:  
سائل اخلرص واأللغاز، وذلك حبمد اّلِلَّ  هو الذي جاء به الرسول دون مقدَّرات األذهان وم 

تعاىل أيسر شيء على النفوس حتصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاُب اّلِلَّ الذي يسَّره للذكر كما  
َر فـََهلح َمنح ُمدََّكرٍ  { قال البخاري يف "صحيحه": "قال  1قال تعاىل: }َوَلَقدح َيسَّرحاَن الحُقرحآَن لَلذ َكح

الب علم فُيعان عليه؟ "، ومل يقل فتضيع عليه مصاْله وتتعطل عليه  َمَطر الَورَّاق: هل من ط
معايشه وسنة رسوله وهي حبمد اّلِلَّ تعاىل مضبوطة حمفوظة، وأصول األحكام اليت تدور  

عليها حنو مخس مئة حديث، وفرشها وتفاصيلها حنو أربعة آالف حديث وإمنا الذي هو يف  
وأغلوطات املسائل والفروع واألصول اليت ما أنزل   غاية الصعوبة واملشقة مقدَّرات األذهان

اّلِلَّ هبا من ُسلطان اليت كل ماهلا يف منو وزايدة وتوليد، والدين كل ماله يف غربة ونقصان، 
 . 2واّلِلَّ املستعان

وكما استدل ابن القيم على إبطال التقليد بزلة العامل فإِن أرى أن هذه زلة البن القيم وال  
سع الناس كلهم النظر يف األدلة وهذا ِبطل ،  ه يتقليده فيها ، فإنه رْحه هللا كان يرى أنُيوز  

ومعرفة أحاديث األحكام ال جتعل من صاحبها انظًرا جيًدا فيها، فمعرفة آايت األحكام 
 وأحاديث األحكام شيء خيتلف َتاما عن النظر فيها واالستنباط منها . 

د بن حَ  الَ قَ  َبل مسََعت عبد هللا بن َأْحح  .3فقه اْلََديثأيب يـَُقول َلوحاَل الشَّاَفَعي َما عرفَنا نـح
ومما ال شك أن أْحد كان أوسع رواية من الشافعي، ولكنه ما عرف فقهها انسخها 

ومنسوخها، عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، جمملها ومبينها إال من الشافعي أو ِبألدق 
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، فهذا أْحد وهو الذي َيفظ ألف ألف  عليه يف هذا البابكان الشافعي له أكرب الفضل 
 حديث يقول هذا ، فكيف برجل عامي ال َيفظ أربعة آالف حديث؟!

وال خيفى أن العقول متفاوتة جدا ، وإلزام العامة ِبلنظر يف األدلة تكليف مبا ال يطاق إذ قد  
 يعجز العامل أحياان عن فهم مسألة أو دليلها فكيف ِبلعامي ؟

 بنيَ  لنا ما هو هذا النظر أهو اجتهاد العامي يف األدلة أو اجتهاد يف فهم أدلة عامل ؟ُث 
فإن قلَت أنه اجتهاد مستقل يف األدلة: فقد فتحت ِبب التَلعب يف دين هللا على  

مصراعيه ليقول كل جاهل سفيه ما شاء ُث يقول هذا ما توصلُت إليه بعد البحث يف األدلة 
 ب لشروط االجتهاد إذ كل مسلم سيقول فرضي االجتهاد يف األدلة . ، وهو خمالف بَل ري

َل }فَلَم أحال هللا غري العامل على العامل وإن قلَت بل هو النظر يف أدلة العامل:  أَُلوا َأهح فَاسح
َر َإنح   ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ الذ َكح ؟ وماذا لو غفل العامل عن دليل قوله وقت سؤال العامي عنه أال  {ُكنـح

 يسع العامي تقليده ؟ وماذا لو أجابه وذكر دليله وكان العامي غبيا ال يفهم وجه االستدالل؟ 
مع العلم أنه ال يقول  ، ابن القيم غري متكاملة  دوخَلصة الكَلم أن نظرية التقليد واالتباع عن

نظر يف األدلة االستنباط منها أو الرتجيح بينها إذ ال يقول هبذا  على من ال َيسن ال أبن
  أحد، ولكن خطابه َُيَمل على من َُيسن النظر ويف مقدوره االجتهاد ُث يركن إىل التقليد ، 
ولكن األمر يرجع عنده يف أن هذا املقلد ليس فعَل ما عليه ِبلتقليد وسؤال أهل العلم بل  

 يف طلب العلم لريفع عن نفسه وصمة اجلهل وذل السؤال . هو مفرط وكان عليه أن ُيتهد 
هذا ما تبني يل من كَلمه يف هذه املسألة، ويعلم هللا كم أحب هذا الرجل وكم يعز عليَّ أن  

 أرد عليه حرفًا لكن اْلق أحبَّ إيلَّ منه، وهذا ما تعلمناه منه.
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 التقليد ما يسوغ منه وما ال يسوغ 
َ    البغدادي:قال اخلطيب   َكاُم َعَلى َضرحَبنيح َحح َل َمنح َغريحَ َدلَيٍل َواألح َليَد ُهَو: قـَُبوُل الحَقوح التـَّقح

، فََأمَّا الحَعقحَليُّ  َليُد , َكَمعحرََفَة الصَّاَنَع تـََعاىَل َوَصَفاتََه َوَمعحرََفَة َعقحَليٍ  َوَشرحَعيٍ  : َفََل َُيُوُز َفيَه التـَّقح
َليََّة َوُحَكَي َعنح ُعبَـيحَد اّلِلََّ  الرَُّسوَل َصلَّى  َكاَم الحَعقح َحح َقَه , َوَغريحَ َذَلَك َمَن األح هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َوَصدح

َل اّلِلََّ تـََعاىَل  يَن َوَهَذا َخطَأٌ َلَقوح َليُد يف ُأُصوَل الدَ  َسَن الحَعنحرَبَيَ  أَنَُّه قَاَل: َُيُوُز التـَّقح وا  : }اتََّبعُ بحَن اْلَح
لََياَء قََليًَل َما َتذَكَُّرونَ  ُ تـََعاىَل: }َوَإَذا  1َما أُنحَزَل َإلَيحُكمح َمنح رَبَ ُكمح َواَل تـَتََّبُعوا َمنح ُدونََه َأوح { َوقَاَل اّلِلَّ
َنا َعَليحَه آَِبَءاَن َأوَ  ُ قَاُلوا َبلح نـَتََّبُع َما أَلحَفيـح َلوح َكاَن آَِبُؤُهمح اَل يـَعحَقُلوَن  َقيَل هَلُُم اتََّبُعوا َما أَنـحَزَل اّلِلَّ

َتُدونَ  ًئا َواَل يـَهح { َوقَاَل تـََعاىَل: }وََكَذَلَك َما َأرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك يف قـَرحيٍَة َمنح َنَذيٍر َإالَّ قَاَل  2َشيـح
َتُدونَ  اَن آَِبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوَإانَّ َعَلى آاَثرََهمح ُمقح َُفوَها َإانَّ َوَجدح َدى ممَّا  ُمرتح ُتُكمح أبََهح  قَاَل َأَوَلوح َجئـح

َُتح َعَليحَه آَِبءَُكمح  َدى فـََقاُلوا: }َإانَّ مبَا ُأرحَسلحُتمح َبَه  3َوَجدح َهح { َفَمنَـَعُهُم ااَلقحَتَداَء آَبَِبئََهمح َمنح قـَُبوَل األح
َمَه َما تـَعحُبُدوَن قَاُلوا نـَعحُبُد  { َوقَاَل تـََعاىَل: }َواتحُل َعَليحَهمح نـََبأَ َإبـحَراَهيمَ 4َكاَفُرونَ   َإذح قَاَل أَلَبَيَه َوقـَوح

َفُعوَنُكمح َأوح َيُضرُّوَن قَاُلوا   ُعوَن َأوح يـَنـح َمُعوَنُكمح َإذح َتدح َناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاَكَفنَي قَاَل َهلح َيسح َبلح  َأصح
َعُلونَ  اَن آَِبَءاَن َكَذَلَك يـَفح أََلُة { َفرَتَُكوا َجوَ 5َوَجدح أََلَة اَلنحَقطَاَعَهمح َعنحُه , وََكَشَفَت الحَمسح اَب الحَمسح

ُهمح , َوقَا َليَدَهمح َإايَّ ُمح َعنحُه َمنح َفعحَل آَِبئََهمح َوتـَقح َأهلح َهَبَهمح , َفذََكُروا َما ملَح َيسح َل تـََعاىَل:  َعنح َعَواَر َمذح
َبارَُهمح  6ُكرَبَاَءاَن فََأَضلُّواَن السََّبَيََل }َوقَاُلوا رَبّـََنا َإانَّ َأطَعحَنا َساَدتـََنا وَ  { , َوقَاَل تـََعاىَل: }اختََُّذوا َأحح
َباهَنُمح َأرحَِبًِب َمنح ُدوَن اّلِلََّ   { 7َورُهح
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: »اَل يـَُقلَ َدنَّ رَُجٌل  و  َعحَمُش , َعنح َأيب َعبحَد الرَّْححََن , قَاَل: قَاَل َعبحُد اّلِلََّ َديَنُه رَُجًَل , َإنح  ذََكَر األح
 آَمَن آَمَن , َوَإنح َكَفَر َكَفَر«

رَتَُكوَن يف الحَعقحَل , َفََل   ُُصوَل الَّيَت ذََكرحاَنَها الحَعقحُل , َوالنَّاُس ُكلُُّهمح َيشح  قـُلحُت: َوأَلَنَّ َطرَيَق األح
َكاُم الشَّرحَعيَُّة , فَ  َحح َليَد َفيَه َوَأمَّا األح َضرحَِبَن: َأَحُدمُهَا: يـُعحَلُم َضُرورًَة َمنح َديَن الرَُّسوَل  َمعحىَن لَلتـَّقح

جَ  , َوحَتحرَ  َر رََمَضاَن , َواْلَح َم َشهح َس , َوالزََّكَواَت , َوَصوح َمح مَي  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َكالصََّلَواَت اخلح
َبَه َذَلَك، فـََهَذا اَل  َر , َوَما َأشح َمح رَتَُكوَن  الزَ اَن َوُشرحَب اخلح َليُد َفيَه , أَلَنَّ النَّاَس ُكلَُّهمح َيشح  َُيُوُز التـَّقح

َليَد َفيَه َوَضرحٌب آَخُر: اَل يـُعحَلُم َإالَّ َِبلنََّظَر َوااَل  اَلَل:  يف َإدحرَاَكَه , َوالحَعلحَم َبَه , َفََل َمعحىَن لَلتـَّقح َتدح سح
َكاَم , فـََهَذا   َكُفُروَع الحَعَباَداَت , َوالحُمَعاَمََلَت , َحح َوالحُفُروَج , َوالحُمَناَكَحاَت , َوَغريحَ َذَلَك َمَن األح

ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ  َر َإنح ُكنـح َل الذ َكح أَُلوا َأهح َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }فَاسح َليُد , َبَدلَيَل قـَوح َوأَلَانَّ  { 1ُيَسوَُّغ َفيَه التـَّقح
َليَد يف َهذَ  َتاَج ُكلُّ َأَحٍد َأنح يـَتَـَعلََّم َذَلَك  َلوح َمنَـعحَنا التـَّقح يَن اَلحح َه الحَمَساَئَل الَّيَت َهَي َمنح فـُُروَع الدَ 

ُقطَ  َرحَث َوالحَماَشَيَة , فـََوَجَب َأنح َيسح  .2, َويف َإَُياَب َذَلَك َقطحٌع َعَن الحَمَعاَيَش , َوَهََلُك اْلح
َعَلى َمنح تـََقدََّمُه، َووَكََّل َإلَيحَه النََّظَر  َمنح تـََرَك النََّظَر يف الحُقرحآَن، َواعحَتَمَد يف َذَلَك وقال الشاطيب: 

َم الضَُّرورََة؛ فََإنَّ النَّ  َظَر َفيَه  َفيَه َغريحُ َمُلوٍم، َوَلُه يف َذَلَك َسَعٌة َإالَّ َفيَما اَل بُدَّ َلُه َمنحُه، َوَعَلى ُحكح
بَ  ُه النََّظَر يف الحَقَياَس َكَما ُهَو َمذحُكوٌر يف َِبَبَه، َوَما زَاَل السََّلُف الصَّاَلُح يـََتَحرَُّجوَن َمَن  ُيشح

ُظوَر َفيَهَما َواحَ  َل يف الحُقرحآَن؛ فََإنَّ الحَمحح اَنُهمح يف الحَقوح ٌد،  الحَقَياَس َفيَما اَل َنصَّ َفيَه، وََكَذَلَك َوَجدح
ُل يف الحُقرحآَن َأَشدُّ؛ فََإنَّ الحَقَياَس يـَرحَجُع َإىَل َنَظَر النَّاَظَر،  َوُهَو َخوح  ، َبَل الحَقوح ُف التـََّقوَُّل َعَلى اّلِلََّ

َ َأرَاَد َكَذا، َأوح َعىَن َكَذا َبَكََلَمَه الحُمنَـزََّل، َوَهَذا َعظَ  َل يف الحُقرحآَن يـَرحَجُع َإىَل َأنَّ اّلِلَّ يُم  َوالحَقوح
 .3َطرَ اخلحَ 

 : أنواع ما َيرم القول به وقال ابن القيم:
 أحدمها: اإلعراُض عمَّا أنزل اّلِلَّ وعدم االلتفات إليه اكتفاًء بتقليد اآلِبء. 

 

 43:  النحل 1
 2/131الفقيه واملتفقه   2
 4/284املوافقات   3
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 يُؤخذ بقوله. الثاِن: تقليُد من ال يعلم املقلَ د أنه أهل ألن
املقلَّد، والفرق بني هذا  الثالث: التقليد بعد قيام اْلجة وظهور الدليل على خَلف قول 

وبني النوع األول أن األول قـَلََّد قبل َتك نه من العلم واْلجة، وهذا قـَلََّد بعد ظهور اْلجة 
 له؛ فهو أوىل ِبلذم ومعصية اّلِلَّ ورسوله.

وقد ذم اّلِلَّ سبحانه هذه األنواع الثَلثة من التقليد يف غري موضع من كتابه كما يف قوله  
َنا َعَليحَه آَِبَءاَن َأَوَلوح َكاَن آَِبُؤهُ  تعاىل: }َوَإَذا ُ قَاُلوا َبلح نـَتََّبُع َما أَلحَفيـح مح  َقيَل هَلُُم اتََّبُعوا َما أَنـحَزَل اّلِلَّ

َتُدونَ  ًئا َواَل يـَهح { وقال تعاىل: }وََكَذَلَك َما َأرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك يف قـَرحيٍَة َمنح َنَذيٍر  1اَل يـَعحَقُلوَن َشيـح
اَن آَِبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوَإانَّ إَ  َُفوَها َإانَّ َوَجدح َتُدوَن ) الَّ قَاَل ُمرتح ُتُكمح  23َعَلى آاَثرََهمح ُمقح ( قَاَل َأَوَلوح َجئـح

َُتح َعَليحَه آَِبءَُكمح  َدى ممَّا َوَجدح ا َإىَل َما أَنـحَزَل اّلِلَُّ 2أبََهح  َوَإىَل  { وقال تعاىل: }َوَإَذا َقيَل هَلُمح تـََعاَلوح
اَن َعَليحَه آَِبَءانَ  َنا َما َوَجدح بـُ { وهذا يف القرآن كثري َيذمُّ فيه من أعرض عما 3الرَُّسوَل قَاُلوا َحسح

 أنزله وقنع بتقليد اآلِبء. 
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 من يسوغ له التقليد
َليُد فـَُهَو قال اخلطيب البغدادي:  : الََّذي اَل يـَعحَرُف ُطُرَق  َأَما َمنح َيُسوُغ َلُه التـَّقح الحَعامَ يُّ

ُ تـََعاىَل: }فَاسح  َلَه , قَاَل اّلِلَّ َكاَم الشَّرحَعيََّة , فـََيُجوُز َلُه َأنح يـَُقلَ َد َعاَلًما , َويـَعحَمَل َبَقوح َحح َل  األح أَُلوا َأهح
ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ  َر َإنح ُكنـح  { 1الذ َكح

َرو بحَن قَاَل  ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ قـَيحٍس يف قَـ َعمح َر َإنح ُكنـح َل الذ َكح أَُلوا َأهح َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }فَاسح , قَاَل:  {وح
ُل الحَعلحَم«  . »َأهح

َد َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَعحيَن:  و  َعَن ابحَن َعبَّاٍس: َأنَّ رَُجًَل , َأَصابَُه ُجرحٌح يف َعهح
تَـَلَم فَأَُمَر َِباَلغحَتَساَل , فَاغحَتَسَل َفَماَت , فـَبَـَلَغ َذَلَك النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـَقَ  اَل:  فَاحح

ُ , َإنَّ َشَفاَء الحَعيَ  السَُّؤالُ  »قـَتَـُلوُه قـَتَـَلُهُم اّلِلَّ
َعَليحَه   « قَاَل َعطَاٌء: فـَبَـَلَغَنا َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ 2

ُرحَح "   َوَسلََّم ُسَئَل بـَعحَد َذَلَك , فـََقاَل: " َلوح َغَسَل َجَسَدُه , َوتـََرَك رَأحَسُه َحيحُث َأَصابَُه يـَعحيَن: اجلح
. 

َلَة , فَإَ  َعحَمى يف الحَقبـح َليَد األح َليَد , َكتَـقح َتَهاَد َفَكاَن فـَرحُضُه التـَّقح َل ااَلجح نَُّه َلمَّا ملَح  َوأَلَنَُّه لَيحَس َمنح َأهح
َليُد الحَبَصرَي َفيَها َوُحَكَي َعنح بـَعحَض الحُمعحتَ  َلَة , َكاَن َعَليحَه تـَقح َتَهاَد يف الحَقبـح زََلَة ,  َيُكنح َمَعُه آَلُة ااَلجح

مَ  ُكح َل الحَعاملََ َحىتَّ يـَعحَرَف َعلََّة اْلح َا  أَنَُّه قَاَل: اَل َُيُوُز لَلحَعامَ يَ  الحَعَمُل َبَقوح  , َوَإَذا َسَأَل الحَعاملَ فََإمنَّ
َم , فََإَذا َعرََّفُه َوَقَف َعَليحَه َوَعَمَل َبَه َوَهَذا َغَلٌط , أَلَنَُّه اَل  ُكح أَلُُه َأنح يـَُعر ََفُه َطرَيَق اْلح  َسَبيَل  َيسح

َة  لَلحَعامَ يَ  َإىَل الحوُقوَف َعَلى َذَلَك , َإالَّ بـَعحَد َأنح يـَتَـَفقََّه َسنَ  نَي َكَثريًَة , َوخُيَاَلَط الحُفَقَهاَء الحُمدَّ
َسُدُه َوَما ُيََُب تـَقحَدميُُه َعَلى َغريحَ  ُحُه َويـُفح َه َمَن  الطَّوَيَلَة , َويـََتَحقََّق ُطُرَق الحَقَياَس , َويـَعحَلَم َما ُيَصحَ 

َليُف َما اَل  َليَف الحَعامََّة َبَذَلَك َتكح ََدلََّة , َويف َتكح ُيَطيُقونَُه , َواَل َسَبيَل هَلُمح َإلَيحَه َوَأمَّا الحَعاملُ: َهلح األح
َتَهاُد ,  َُه؟ ؟ يـُنحَظُر َفيَه فََإنح َكاَن الحَوقحُت َواَسًعا َعَليحَه , مُيحَكُنُه َفيَه ااَلجح ملَح َُيُزح َلُه   َُيُوُز َأنح يـَُقلَ َد َغريح

مَ  ُكح َليُد , َوَلزََمُه طََلُب اْلح َليُد الحَعاملََ  التـَّقح َتَهاَد َوَمَن النَّاَس َمنح قَاَل: َُيُوُز َلُه تـَقح  .َِباَلجح
َيانُ  َواِن َأنح أيَحُخَذ َبَه«قَاَل ُسفح َى َأَحًدا َمنح َإخح تَـَلَف َفيَه الحُفَقَهاُء , َفََل َأهنح  .: »َما اخح
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َهُه«  : »َإَذا رَأَيحَت الرَُّجَل يـَعحَمُل الحَعَمَل الََّذي َوقَاَل:  َُه َفََل تـَنـح ُتَلَف َفيَه َوأَنحَت تـََرى َغريح  َقَد اخح
َليُد َمنح ُهَو َأعحَلُم َمنحهُ  َباِن َ , أَنَُّه قَاَل: َُيُوُز لَلحَعاملََ تـَقح َسَن الشَّيـح  َواَل َُيُوُز  َوُرَوي َعنح حُمَمََّد بحَن اْلَح

َليُد َمثحَلهَ   . َلُه تـَقح
لَيُل َعَلى أَنَُّه   َليُد َأصحًَل َمَع اتَ َساَع الحَوقحَت: َأنَّ َمَعَه آَلًة يـُتَـَوصَُّل هَبَا َإىَل  َوالدَّ اَل َُيُوُز َلُه التـَّقح

َليَّاَت , َوَأمَّا َإَذا َكاَن الح  ََه , َكَما قـُلحَنا يف الحَعقح َليُد َغريح َم الحَمطحُلوَب , َفََل َُيُوُز َلُه تـَقح ُكح َوقحُت َقدح  اْلح
َهاَن: َأَحُدمُهَا: َُيُوُز َلُه  َضاَق , َوخُ  َتَهاَد , َفَفي َذَلَك َوجح تَـَغَل َِباَلجح َشَي فـََواُت الحَعَباَدَة َإَن اشح

َبَه َإَذا َكاَن الحوَ  َتَهاَد , فََأشح ُه الثَّاِن: أَنَُّه اَل َُيُوُز , أَلَنَّ َمَعُه آَلَة ااَلجح قحُت َواَسًعا ,  َأنح يـَُقلَ َد َوالحَوجح
ُ َأعحَلمُ َوَقيلَ  َ , َواّلِلَّ َهنيح  .  , َهَذا َأَصحُّ الحَوجح

َت َمنح ُحجٍَّة؟ فََإنح قَاَل: نـََعمح ,   َليَد: َهلح َلَك َفيَما َحَكمح قَاَل الحُمَزِنُّ: " َويـَُقاُل َلَمنح َحَكَم َِبلتـَّقح
ُجََّة َأوحَجَبتح َذَلَك َعنحَدُه , اَل  َليَد , أَلَنَّ اْلح َليُد , فََإنح قَاَل: َبَغريحَ ُحجٍَّة َقيَل َلُه:  ا  أَبحَطَل التـَّقح لتـَّقح

ُ ُكلَّ َذَلَك فََأحَبحَتهُ  َمحَواَل , َوَقدح َحرََّم اّلِلَّ َلفحَت األح َماَء َوَأحَبحَت الحُفُروَج َوأَتـح َبَغريحَ ُحجٍَّة؟  فََلَم َأرَقحَت الدَ 
ُجََّة , أَلَنَّ ُمَعلَ َمي َمنح َكَباَر الحُعَلَماَء ,  فََإنح قَاَل: َأاَن َأعحَلُم َأِن َ َقدح َأَصبحُت , َوإَ  نح ملَح َأعحَرفح اْلح

َليُد ُمَعلَ َم مُ  ًما فـََلمح يـَُقلح َذَلَك َإالَّ حبُجٍَّة َخَفَيتح َعينَ  , َقيَل: فـَتَـقح َعلَ َمَك َورَأَيـحُتُه يف الحَعلحَم ُمَقدَ 
َليَد ُمَعلَ َمَك , أَلَنَّ  ىَل َمنح تـَقح ُه اَل يـَُقوُل َإالَّ حبُجٍَّة َخَفَيتح َعنح ُمَعلَ َمَك , َكَما ملَح يـَُقلح ُمَعلَ ُمَك َأوح

َليَد ُمَعلَ َم ُمَعلَ َمَه , َليَد ُمَعلَ َمَه َإىَل تـَقح وََكَذَلَك   َإالَّ حبُجٍَّة َخَفَيتح َعنحَك؟ فََإنح قَاَل: نـََعمح , تـََرَك تـَقح
َتَهَي َإىَل الحَعاملََ َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فََإنح َأََب  َمنح ُهَو َأعحَلى , َحىتَّ يَـ  نـح

لَ  َغُر َوَأَقلُّ َعلحًما , َواَل َُيُوُز تـَقح َليُد َمنح ُهَو َأصح َلُه , َوَقيَل َلُه: وََكيحَف َُيُوُز تـَقح يُد  َذَلَك: نـََقَض قـَوح
رَبُ وَ  ثـَُر َعلحًما , َوَهَذا ُمتَـَناَقٌض؟ فََإنح قَاَل: أَلَنَّ ُمَعلَ َمي , َوَإنح َكاَن َأصحَغَر َمنح ُهَو َأكح فـََقدح  َأكح

َقُه َإىَل َعلحَمَه , فـَُهَو أَبحَصُر مبَا َأَخَذ , َوَأعحَلُم مبَا تـََرَك , َقيَل: وََكَذَلَك َمنح  تـََعلََّم  مَجََع َعلحَم َمنح فـَوح
َليُدُه , َوتـَرحُك  َمنح ُمَعلَ َمَك  َقُه َإىَل َعلحَمَه , فََلَزَمَك تـَقح , فـََقدح مَجََع َعلحَم ُمَعلَ َمَك , َوَعلحَم َمنح فـَوح

ىَل َأنح تـَُقلَ َد نـَفحَسَك َمنح ُمَعلَ َمَك , أَلَنََّك مَجَعحَت َعلحَمُه ,   َليَد ُمَعلَ َمَك , وََكَذَلَك أَنحَت َأوح تـَقح
َقهُ  ىَل   َوَعلحَم َمنح فـَوح َغَر َوَمنح َُيَدَ ُث َمنح َصَغاَر الحُعَلَماَء َأوح َصح َلُه: َجَعَل األح َإىَل َعلحَمَك , فََإنح قَاَد قـَوح

َليُد َمنح  َليَد َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وََكَذَلَك َعَلى الصََّحايبَ  تـَقح  َِبلتـَّقح
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َلَه , َمَع َما يـَلحَزُمُه َمنح َتصحَويَب َمنح ُدونَُه , وََكَذَلكَ  َدحىَن أََبًدا , يف َقَياَس قـَوح َعحَلى األح َليُد األح  تـَقح
هُ  َليَدَه َإايَّ  .1 " قـَلََّد َغريحَ ُمَعلَ َمَه يف خَتحَطَئَة ُمَعلَ َمَه , فـََيُكوُن َبَذَلَك خُمَطَ ًئا َلُمَعلَ َمَه , َولَتَـقح

رْحه اّلِلَّ يف رواية أيب اْلارث: ال ُيوز االختيار إال لرجل عامل ِبلكتاب والسنة قال أْحد و 
 .2ممن إذا ورد عليه أمر نظر األمور وشبهها ِبلكتاب والسنة

 
 صفة املستفيت

: سألت أيب عن الرجل تكون عنده الكتب املصنفة، فيها قول رسول اّلِلَّ  - قال عبد اّلِلَّ
واختَلف الصحابة والتابعني، وليس للرجل بصر ِبْلديث الضعيف   - وسلمصلى اّلِلَّ عليه 

املرتوك، وال اإلسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل مبا شاء ويتخريَّ ما أحب منها،  
 فيفيت به ويعمل به؟

قال: ال يعمل حىت يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك 
 .3أهل العلم 

َبَة َإىَل الحَعَوامَ   الشاطيب:  ل وقا َتَهَديَن َِبلنَ سح   الشرعية ِبلنسبة إىل ةكاألدلفـََتاَوى الحُمجح
َتَهَديَن.  الحُمجح

َبَة َإىَل الحُمَقلَ َديَن َوَعَدَمَها َسَواٌء؛ َإذح َكانُوا اَل  ََدلََّة َِبلنَ سح لَيُل َعَليحَه َأنَّ ُوُجوَد األح َتَفيُدوَن  َوالدَّ َيسح
َباُط َمنح َشأحهَنَمح، َواَل َُيُوُز َذَلَك هَلُمح أَلحبَـتَّ  َتنـح ََدلََّة َوااَلسح ًئا؛ فـََليحَس النََّظُر يف األح َها َشيـح َة َوَقدح قَاَل  َمنـح

ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ  َر َإنح ُكنـح َل الذ َكح أَلوا َأهح  {.4تـََعاىَل: }فَاسح
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يَن َعَلى  َوالحُمَقلَ ُد َغريحُ َعاملٍَ  َكاَم الدَ  َر، َوَإلَيحَهمح َمرحَجُعُه يف َأحح َل الذ َكح ؛ َفََل َيَصحُّ َلُه َإالَّ ُسَؤاُل َأهح
َواَل الشَّارَعَ  َواهُلُمح قَائََمٌة َمَقاَم َأقـح  .1اإلطَلق، فهم إذن الحَقائَُموَن َلُه َمَقاَم الشَّارََع، َوَأقـح

 
 أدب املستفيت

َم اَنزَلََتَه فََإنح َأوَُّل َما   أََلُه َعنح ُحكح يَت َإَذا نـََزَلتح َبَه اَنزََلٌة َأنح َيطحُلَب الحُمفحيَتَ , لََيسح تَـفح ملَح   يـَلحَزُم الحُمسح
َضَع الََّذي ُيََُدُه َفيَه فََإنح ملَح َيُكنح بَبَـَلَدَه لَ  زََمُه َيُكنح يف حَمَلََّتَه َوَجَب َعَليحَه َأنح مَيحَضَي َإىَل الحَموح

أََلةٍ   .الرََّحيُل َإلَيحَه , َوَإنح بـَُعَدتح َدارُُه , فـََقدح رََحَل َغريحُ َواَحٍد َمَن السََّلَف يف َمسح
َثيَن أَبُو َعبحَد الرَّْححََن السَُّلَميُّ , قَاَل: َجاَء رَُجٌل َمنَّا َإىَل َأيب ف   َعنح َعطَاَء بحَن السَّاَئَب , قَاَل: َحدَّ

أَلُُه يف َذَلَك , فـََقاَل َلهُ الدَّرحَداءَ  أَبُو    َأَمَرتحُه أُمُُّه يف امحَرأَتََه َأنح يـَُفارَقـََها فـََرَحَل َإىَل َأيب الدَّرحَداَء َيسح
عحُت َرُسوَل اّلِلََّ    الدَّرحَداَء: َما َأاَن َِبلََّذي آُمُرَك َأنح ُتطَلَ َق , َوَما َأاَن َِبلََّذي آُمُرَك َأنح َتُحَسَك , مسََ

َفظحُه« قَاَل:  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم   َنََّة فََأَضعح َذَلَك الحَباَب َأَو احح يـَُقوُل: »الحَواَلُد َأوحَسُط أَبـحَواَب اجلح
 .2فـََرَجَع الرَُّجُل َوَقدح فَارَقـََها 

ُل و  تَـَلَف َأهح َمًنا َعنح َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ , ثـََنا قَاَل: اخح يََة: }َوَمنح يـَقحُتلح ُمؤح الحُكوَفَة يف َهَذَه اآلح
ًدا َها , فـََقاَل: »َلَقدح أُنحزََلتح آَخَر َما أُنحَزَل , ُثَّ َما  3ُمتَـَعمَ  {, فـََرَحلحُت َإىَل ابحَن َعبَّاٍس َفَسأَلحُتُه َعنـح

ٌء«   .َنَسَخَها َشيح
َتا َتفح سح َل حمََلٌَّة َلَلح ُكُن َإىَل َوَإَذا َقَصَد َأهح َأَل َمنح يََثُق َبَديَنَه َوَيسح َء َعمَّا نـََزَل َبَه , فـََعَليحَه َأنح َيسح

رَ  زَُه , َواَل  َأَمانََتَه َعنح َأعحَلَمَهمح َوَأمحثََلَهمح , لَيَـقحَصَدُه َويـَُؤمَّ حَنحَوُه , فـََليحَس ُكلُّ َمَن ادََّعى الحَعلحَم َأحح
َلهَ ُكلُّ َمَن انـحَتَسَب َإلَيحَه    .َكاَن َمنح َأهح

َثيَن َميحُموٌن أَبُو َْححَزَة , قَاَل: قَاَل يل َإبـحَراَهيُم   َعنح حُمَمََّد بحَن طَلحَحَة بحَن ُمَصرَ ٍف , قَاَل: َحدَّ
ُت بُدًّا ملَح أََتَكلَّمح , َوَإنَّ زََمااًن َأُكوُن َفيَه َفَقيًها َلَزمَ  ُت َوَلوح َوَجدح : »َتَكلَّمح  .اُن ُسوٍء«النََّخَعيُّ
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ُهُم َراَيَضًة َوُدرحبًَة , فـَيـُنحَبُلُه يف  ثـَُر َمنـح َكح ََسنَ  َواألح ثـَُر َبَدَأ َِبألح طَاَب َوَإنح ذَُكَر َلُه اثـحَناَن , َأوح َأكح  اخلَح
نَ  َل السُّوَق َوَأفـح َلحَفاَظ , َواَل َتُكوُن خُمَاطَبَـُتُه َلُه َكُمَخاطََبَتَه َأهح ُلُه يف األح اَء الحَعَواَم , فـََقدح قَاَل  َويـَُبجَ 

َنُكمح َكُدَعاَء بـَعحَضُكمح بـَعحًضا ُ تـََعاىَل: }اَل جَتحَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوَل بـَيـح   { َوَهَذا َأصحٌل يف َأنح مُيَيـَّزَ 1اّلِلَّ
َنُه  َ َمنح ملَح يـَلحَحقح ُذو الحَمنحزََلَة مبَنحزَلََتَه , َويـَُفرََّق بـَيـح  . َبطَبَـَقَتهَ َوَبنيح

أََلٍة , فـََقاَل: »َإنَّ َلُكلَ  َمَقاٍم َمَقااًل«و   .َعنح قـََتاَدَة , قَاَل: َسأَلحُت َأَِب الطَُّفيحَل َعنح َمسح
رَ   َتيَفاَء َفكح ُه َعَن اسح َ لُبَ َه , َوَيُصدُّ َنُه َوَبنيح ,  َه َوَإنح رَآُه يف َهمٍ  َقدح َعَرَض َلُه , َأوح َأمحٍر ََيُوُل بـَيـح

َأمحَسَك َعنحُه , َحىتَّ َإَذا زَاَل َذَلَك الحَعاَرُض , َوَعاَد َإىَل الحَمأحُلوَف َمنح ُسُكوَن الحَقلحَب , َوَطيَب  
أَلُُه َوَقدح نـَبََّه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َعَلى َذَلكَ  »اَل يـَقحَض  النـَّفحَس , َفَحيَنَئٍذ َيسح

 َ َبانُ رَُجٌل َبنيح َ َوُهَو َغضح َ َخصحَمنيح َ َأوح َبنيح  .«2 رَُجَلنيح
تَـفحيَت َأنح اَل يـَُقوَل َعنحَد َجَواَب الحُمفحيَت: َهَكَذا قـُلحُت َأاَن , َأوح َهَكَذا َوَقَع يل ,    َوَمنح َأَدَب الحُمسح

َبَغي لَُه َإَذا َسَأَل الحُمفحيَتَ َأنح يـَقُ  وَل َلُه: َما يـَُقوُل َصاَحُبَك؟ َأوح َما حَتحَفُظ يف  َأوح هَبََذا ُأَجبحُت َواَل يـَنـح
َوى يف َكَذا؟   َكَذا؟ َبلح يـَُقوُل: َما تـَُقوُل أَيُـَّها الحَفَقيُه؟ َأوح َما َعنحَدَك؟ َأوح َما الحَفتـح

أََلَة َكَذا وََكَذا؟ : َما تـَُقوُل يف َمسح َبٍل: " قـُلحُت لَلشَّاَفَعيَ  قَاَل: فََأَجاَب َفيَها ,   قَاَل َأْححَُد بحُن َحنـح
فـَُقلحُت: َمنح أَيحَن قـُلحَت؟ َهلح َفيَه َحَديٌث َأوح َكَتاٌب؟ قَاَل: بـََلى , فـَنَـزََع يف َذَلَك َحَديثًا لَلنَّيبَ   

 َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوُهَو َحَديٌث: َنصٌّ "  
َبَغي لَلحَعامَ يَ  َأنح يُطَاَلَب الحُمفحيَتَ   ُجََّة َفيَما َأَجابَُه َبَه , َواَل يـَُقوُل ملَ َواَل َكيحَف , قَاَل  َولَيحَس يـَنـح َِبْلح

ُتمح اَل تـَعحَلُمونَ  َر َإنح ُكنـح َل الذ َكح أَُلوا َأهح ُ ُسبحَحانَُه َوتـََعاىَل: }فَاسح َ  { َوفـَرََّق تـََباَرَك َوتَـ 3اّلِلَّ َعاىَل َبنيح
َتَوي الََّذيَن يـَعحَلُموَن َوالََّذيَن اَل يـَعحَلُمونَ  َل الحَعلحَم فـََقاَل: }ُقلح َهلح َيسح َ َأهح { فََإنح  4الحَعامََّة َوَبنيح

َها يف زََماٍن آَخَر َوجَمحَلٍس اَثنٍ  ُجََّة يف َذَلَك , َسَأَل َعنـح ُسُه َبَسَماَع اْلح ُكَن نـَفح َأوح بـَعحَد   َأَحبَّ َأنح َتسح
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َبَغي َأنح َتُكو  َعٍة , فـَيَـنـح أَلََتُه يف رُقـح َوى َمَن الحُمفحيَت جُمَرََّدًة , َوَإَذا رََفَع السَّاَئُل َمسح َن  قـَُبوَل الحَفتـح
َتَصَر َذَلَك َلَضيَق  َا اخح ََواَب َفيَها , فـَُرمبَّ َعُة َواَسَعًة لَيَـَتَمكََّن الحُمفحيَت َمنح َشرحَح اجلح الحبَـَياَض ,  الرُّقـح

َعَة: َما تَـ  َدُه , قَاَل َلُه يف الرُّقـح ُئوَل َوحح ُقوُل  فََأَضرَّ َِبلسَّاَئَل فََإنح َأرَاَد ااَلقحَتَصاَر َعَلى َجوَّاَب الحَمسح
ُ؟ َواَل ََيحُسُن يف َهَذا: َما تـَُقوُل؟ َرَْحَ  ُ َأوح َوفّـََقَك اّلِلَّ ُ َعنحَك , َأوح َرَْحََك اّلِلَّ َك  َرَضَي اّلِلَّ ُ َوَإايَّ َنا اّلِلَّ

أََلًة مَجَاَعًة َمنَ  َسَن َوَإنح َأرَاَد َمسح ُ َورََحَم َواَلَديحَك؟ َكاَن َأحح  , َبلح َلوح قَاَل: َما تـَُقوُل َرَْحََك اّلِلَّ
َدُهُم  ُ َعنحُكمح؟ َأوح َما يـَُقوُل الحُفَقَهاُء َسدَّ ُ يف َكَذا؟ َواَل  الحُفَقَهاَء , قَاَل: َما تـَُقوُلوَن َرَضَي اّلِلَّ اّلِلُّ

ََواُب؟ َأوح مَ  ُتواَن يف َكَذا , َواَل: لَيـُفحَت الحُفَقَهاَء يف َكَذا , فََإنح قَاَل: َما اجلح َبَغي َأنح يـَُقوَل: َأفـح ا يـَنـح
َوى يف َكَذا؟ َكاَن َقرَيًبا  ًوى َوَرَدتح َمَن السُّلحطَاَن َإىَل َأيب َجعح ، الحَفتـح َفٍر: حُمَمََّد بحَن  َوُحَكَي َأنَّ فـَتـح

َفَلَها: اَل َُيُوُز , َأوح َكَتَب: ُيَُ  ََواَب يف َأسح ُتبح َلُه الدَُّعاَء َفيَها , َفَكَتَب اجلح وُز  َجرَيٍر الطَّرَبَيَ  ملَح َيكح
َها , َعلَ  َعُة َإىَل السُّلحطَاَن , َوَوَقَف َعَليـح َم َأنَّ َذَلَك َكاَن  َوملَح يََزدح َعَلى َذَلَك , فـََلمَّا َعاَدَت الرُّقـح

طَاَب الََّذي ُخوَطَب َبَه , فَاعحَتَذَر َإلَيحَه    .َمنح َأيب َجعحَفٍر الطَّرَبَيَ  , لَلتـَّقحَصرَي يف اخلَح
َتاَء َضاَبطًا , َيَضُع ُسَؤاَلُه َعَلى الحَغَرَض َمَع َإِبَ وَ  َتفح نََة  َأوَُّل َما ُيََُب يف َذَلَك َأنح َيُكوَن َكاَتُب ااَلسح

تَـَبهَ  َل َما اشح َكَل , َوَشكح  .1اخلحَطَ  , َونـَقحَط َما َأشح
 

 النهي عن التكلف يف املسألة
ُت َعبحَد هللَا, َوَأََتُه رَُجٌل َوامحَرَأٌة يف حَتحَرمٍي, فـََقاَل: َإنَّ هللَا َقدح َبنيََّ,   بحنُ   قَاَل النـَّزَّالُ  ََة: َشَهدح َسربح

َ, َوَمنح َخاَلَف, فـََوهللَا َما ُنَطيُق َخََلَفُكمح  َه فـََقدح ُبنيَ   .2َفَمنح أََتى اأَلمحَر َمنح َقَبَل الحَوجح
رَُجٌل َإىَل َعبحَد هللَا, فـََقاَل: َإنَُّه طَلََّق امحَرأََتُه الحَبارََحَة ََثَانًَيا, قَاَل: َبَكََلٍم  َعنح َعلحَقَمَة, قَاَل: َجاَء 

َواَحٍد؟ قَاَل: َبَكََلٍم َواَحٍد, قَاَل: َفرُيَيُدوَن َأنح يَُبيُنوا َمنحَك امحَرأََتَك؟ قَاَل: نـََعمح, قَاَل: َوَجاَءُه  
َق امحَرأََتُه َمَئًة, قَاَل: َبَكََلٍم َواَحٍد؟ قَاَل: َبَكََلٍم َواَحٍد, قَاَل: َفرُيَيُدوَن َأنح  رَُجٌل, فـََقاَل: َإنَُّه طَلَّ 

طَََّلَق,  يَُبيُنوا َمنحَك امحَرأََتَك؟ قَاَل: نـََعمح, فـََقاَل َعبحُد هللَا: َمنح طَلََّق َكَما َأَمَرُه هللاُ, فـََقدح َبنيََّ هللاُ ال
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ُلُه حَنحُن ُهَو َكَما  َوَمنح لَبََّس َعلَ  َسَه, وَكَّلحَنا َبَه لَبحَسُه, َوهللَا الَ تـَُلبَ ُسوَن َعَلى أَنـحُفَسُكمح َونـََتَحمَّ ى نـَفح
 .1يـَُقوُلونَ 

 . 2قال املروذي: سألت أِب عبد اّلِلَّ عن شيء، قال: ال تبحث عما ال تعلم فهو خري
 .3تسأل عن هذا فإنك ال تدركهسأل املروذي أْحد عن شيء من أمر العدل، فقال: ال 

 
 السؤال عن اْلادثة قبل وقوعها 

َا َهَلَك  َعنح َأيب ُهَريـحَرَة , َأنَّ َرُسوَل  ُتُكمح , فََإنَُّه َإمنَّ اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َذُروِن َما تـَرَكح
َرَة ُسَؤاهلََمح ,  َلُكمح َبَكثـح َتََلَفَهمح َعَلى أَنحَبَيائََهمح , َفَما َأَمرحُتُكمح َبَه َمنح َأمحٍر فَأحُتوا َمنحُه  َمنح َكاَن قـَبـح َواخح

ُتُكمح َعنحُه فَانـحتَـُهوا َتطَعحُتمح , َوَما هَنَيـح  «4َما اسح
َل بحَن َسعحٍد , قَاَل: »َكرََه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم الحَمَساَئَل   .«5َوَعاهَبَاَعنح َسهح

أَُلواَن َعمَّا ملَح  و  َرو بحَن ُمرََّة , قَاَل: َخَرَج ُعَمُر َعَلى النَّاَس فـََقاَل: »ُأَحر َُج َعَليحُكمح َأنح َتسح َعنح َعمح
 .َيُكنح , فََإنَّ لََنا َفيَما َكاَن ُشغحًَل«

أَُلوا َعمَّا ملَح َيُكنح ,  و  عحُت ُعَمَر يـَلحَعُن السَّاَئَل َعمَّا ملَح  َعَن ابحَن ُعَمَر , قَاَل: »اَل َتسح فََإِن َ مسََ
»  .َيُكنح

أَُلوا َعمَّا ملَح َيُكنح , فََإنَّ ُعَمَر , َكاَن يـَلحَعُن , َأوح و    َعَن ابحَن ُعَمَر , قَاَل: »اَي أَيُـَّها النَّاُس , اَل َتسح
»  .َيُسبُّ َمنح َسَأَل َعمَّا ملَح َيُكنح

َء , يـَُقوُل: »َكاَن َهَذا؟«  َعنح َخارََجَة بحَن و  زَيحٍد , قَاَل: َكاَن زَيحُد بحُن اَثَبٍت َإَذا ُسَئَل َعَن الشَّيح
 . فََإنح قَاُلوا: اَل , قَاَل: »َدُعوُه َحىتَّ َيُكوَن« 
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َنحَصاَريُّ َكاَن يـَُقوُل َإَذا و  َريَ  , قَاَل: بـََلَغَنا َأنَّ زَيحُد بحُن اَثَبٍت األح َمحَر: »َأَكاَن  َعَن الزُّهح ُسَئَل َعَن األح
َهَذا؟« فََإنح قَاُلوا: نـََعمح , َكاَن َحدََّث َفيَه َِبلََّذي يـَعحَلُم , َوَإنح قَاُلوا: ملَح َيُكنح , قَاَل: »َفَذُروُه  

 . َحىتَّ َيُكوَن«
ٍء , قَاَل:  ُموَسى بحُن َعَليٍ  , َعنح أَبَيَه , قَاَل: َكاَن زَيحُد بحُن اَثَبٍت َإَذا َسأَلَ عن و  ُه رَُجٌل َعنح َشيح

 . »اّلِلََّ َلَكاَن َهَذا؟« فََإنح قَاَل: نـََعمح , َتَكلََّم َفيَه , َوَإالَّ ملَح يـََتَكلَّمح 
ٍء , فـََقاَل: َأَكاَن بـَعحُد " , قـُلحُت: اَل , قَاَل:   ُروٍق , قَاَل: َسأَلحُت ُأيَبَّ بحَن َكعحٍب َعنح َشيح َعنح َمسح

اَن َلَك رَأَيـحَنا«»فََأمَجََّنا حَ  تَـَهدح  . ىتَّ َيُكوَن , فََإَذا َكاَن اجح
أََلٍة , فـََقاَل: »َهلح َكاَن َهَذا بـَعحُد؟« قَاُلوا: اَل , قَاَل:  و  َعنح َعاَمٍر , قَاَل: ُسَئَل َعمَّاٌر َعنح َمسح

َناُه َلُكمح«  . »َفَدُعواَن َحىتَّ َيُكوَن , فََإَذا َكاَن جَتَشَّمح
عحُت َفيَه ,  َعنح ُموَسى بح و  ٍء , فـََقاَل ابحُن َشَهاٍب: »َما مسََ َن َعَليٍ  , أَنَُّه َسَأَل ابحَن َشَهاٍب َعنح َشيح

ٍء   عحُت َفيَه َبَشيح َواَنَك , فـََقاَل: »َما مسََ ٍء َوَما نـََزَل بََنا« , فـَُقلحُت: َإنَُّه َقدح نـََزَل بَبَـعحَض َإخح َبَشيح
ًئا« َوَما نـََزَل بََنا , َوَما َأانَ   . بَقاَئٍل َفيَه َشيـح

َم« يُرَيُد   قَالَ و  ثَاَر الََّذي َفيَه الحيَـوح َرُهوَن َهَذا اإلحَكح ُمح لََيكح ُت َهَذَه الحبَـلحَدَة َوَإهنَّ َماَلٌك: »َأدحرَكح
ََواَدَث قـَبحَل نـُُزوهَلَا ,  َوحَنحُن ْنَُيُب َعنحُه  الحَمَساَئَل فـََهَذا َما تـََعلََّق َبَه َمنح َمنحٍع َمَن الحَكََلَم يف اْلح

َا كَ  نََه: َأمَّا َكَراَهُة َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم الحَمَساَئَل , فََإمنَّ اَن َذَلَك  مبََشيَئَة اّلِلََّ َوَعوح
َها , َوخَتَوُّفًا َأنح َُيَر َ  َفاقًا َعَلى أُمََّتَه َورَأحَفٍة هَبَا , َوحَتَنـًُّنا َعَليـح ُ َعنحَد ُسَؤاَل َساَئٍل َأمحًرا َكاَن  َإشح َم اّلِلَّ

َفَعٌة يف َإَِبَحَتَه , ُمََّة َمنـح   ُمَباًحا قـَبحَل ُسَؤاَلَه َعنحُه , فـََيُكوُن السَُّؤاُل َسبَـًبا يف َحَظَر َما َكاَن َلألح
َراُر هَبَمح  ُخُل َبَذَلَك الحَمَشقَُّة َعَليحَهمح َواإلحَضح َإنَّ اّلِلََّ  :  النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َوهَلََذا قَالَ  .فـََتدح

تـََعاىَل »فـََرَض فـََراَئَض َفََل ُتَضيَ ُعوَها , َوحََّد ُحُدوًدا َفََل تـَعحَتُدوَها , َوَحرََّم ُحُرَماٍت َفََل 
َياٍن َرْححًَة َلُكمح , َفََل  َياَء َمنح َغريحٍ َنسح َتَهُكوَها , َوَسَكَت َعنح َأشح َها«تـَنـح   تـَبحَحُثوا َعنـح

َعنح َعاَمَر بحَن َسعحٍد , َعنح أَبَيَه , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإنَّ َأعحَظَم  و 
أَلَتَ  َل َمسح َلَمنَي ُجرحًما , رَُجٌل َسَأَل َعمَّا ملَح َُيَرَّمح َفُحر ََم َمنح َأجح َلَمنَي يف الحُمسح « َوَهَذا 1هَ الحُمسح
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َكاُم الشَّرَيَعَة ,  تَـَقرَّتح َأحح َت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َواسح َفََل الحَمعحىَن َقَد ارحتـََفَع مبَوح
ََديُث الََّذي َعنح َعَبايََة بحَن  َحاَظَر َواَل ُمَبيَح بـَعحَدُه َوَيُدلُّ َعَلى َجَواَز السَُّؤاَل َعمَّا ملَح َيُكَن اْلح

َه: رَاَفَع بحَن َخَديٍج , قَاَل: قـُلحُت: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َإانَّ َُنَاُف َأنح نـَلحَقى الحَعُدوَّ   رَفَاَعَة , َعنح َجدَ 
َبُح َِبلحَقَصَب؟ فـََقاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  ََر  َغًدا , َولَيحَس َمَعَنا ُمداً , فـََنذح : »َما َأهنح

َم اّلِلََّ َفُكلح , َما َخََل السَ نَّ َوالظُُّفرَ  « فـََلمح يََعبح َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  1الدََّم َوذََكرحَت َعَليحَه اسح
أََلَة رَاَفٍع َعمَّا ملَح يـَنحَزلح َبَه , أَلَنَُّه قَاَل: َغًدا , َوملَح يـَُقلح َلُه ملََ  ٍء ملَح  َعَليحَه َوَسلََّم َمسح  َسأَلحَت َعنح َشيح

َخُر َعنح يَزَيَد بحَن َسَلَمَة , َعنح أَبَيَه , َأنَّ رَُجًَل , قَاَم َإىَل َرُسولَ  ََديُث اآلح   َيُكنح بـَعحُد , وََكَذَلَك اْلح
َقَّ  اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َأرَأَيحَت َلوح َكاَن َعَليـح  أَُلواَن اْلح َنا أَُمَراُء َيسح

َأُل َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ  َعُث بحُن قـَيحٍس , فـََقاَل: َتسح َشح َعَليحَه  َومَيحنَـُعواَن َحقََّنا , فـَنـَُقاتَُلُهمح , فـََقاَم األح
أَلَنَُّه َحىتَّ مَيحنَـَعيَن   , فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َأرَأَيحَت َلوح َكاَن  َوَسلََّم َعنح َأمحٍر ملَح ََيحُدثح بـَعحُد؟ فـََقاَل: أَلَسح

َقَّ َومَيحنَـُعواَن , أَنـَُقاتَُلُهمح؟ قَاَل: »اَل َعَليحُكُم َما ُْحَ لحُتمح َوَعَليحهَ  أَُلواَن اْلح َنا أَُمَراُء َيسح مح َما  َعَليـح
 .«2ُْحَ ُلوا

أَلََتَه , َواَل أَنحَكَرَها َعَليحَه , َبلح  فـََلمح مَيحَنعح َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ  َسلََّم َهَذا الرَُّجَل َمنح َمسح
اَثَر َنظَائَُر َكَثريٌَة َلَما ذََكرحاَنُه َوَأمَّا حَتحرَيُج ُعَمَر يف ا َها َمنح َغريحَ َكَراَهٍة َويف اآلح لسَُّؤاَل َعمَّا َأَجابَُه َعنـح

َتَمَل َأنح َيُكوَن َقَصَد َبَه السَُّؤاُل َعَلى َسَبيَل التـََّعنَُّت  ملَح َيُكنح , َوَلعحُنُه َمنح فـََعلَ   َذَلَك فـَُيحح
  َوالحُمَغاَلطََة , اَل َعَلى َسَبيَل التـََّفقَُّه َوابحَتَغاَء الحَفاَئَدَة , َوهَلََذا َضَرَب َصَبيَغ بحَن َعَسٍل ونـََفاُه ,

َكَل الحُقرحآَن , َفَخَشَي ُعَمُر َأنح َيُكوَن  َوَحَرَمُه َرزحَقُه َوَعطَاَءُه , َلمَّا َسأَ  َل َعنح ُحُروٍف َمنح ُمشح
رَ  َليَل بََتحح َكيَك َوالتَّضح َلَمنَي يف الحَعلحَم , لَُيوَقَع يف قـُُلوهَبَُم التَّشح أَلََتَه ُضَعَفاَء الحُمسح يَف  َقَصَد مبَسح

َل َفيَه َإىَل فَاَسَد التَّأحَويَل , َوَمَثَل َهَذا َقدح  الحُقرحآَن َعنح هَنحَج التـَّنحزَيَل , َوَصرحَفَه َعنح صَ  َواَب الحَقوح
ُم َلَفاَعَلهَ  ُي َعنحُه َوالذَّ  .َوَرَد َعنح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم النـَّهح
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 َوَسلََّم , َقدح مَسَّاُه , قَاَل: »هَنَى  َعَن الصَُّناحبَيَ  , َعنح رَُجٍل , َمنح َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحهَ و 
ُغحُلوطَاتَ  : َشَداُد الحَمَساَئلَ 1َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َعَن األح َوحزَاَعيُّ  .« قَاَل األح

ُغحُلوطَاُت: َما اَل َُيحَتاُج َإلَيحَه َمنح َكيحَف وََكيحفَ : َعيَسى بحُن يُوُنسَ قال و   . َواألح
َسَن , قَاَل عَ  « َوَقدح ُرَوَي  :َن اْلَح تَـُقوَن َشَراَر الحَمَساَئَل يـُعحُموَن هَبَا َعَباَد اّلِلََّ »َشَراُر َعَباَد اّلِلََّ يَنـح

كَ  ُمح َتَكمَُّلوا يف َأحح َطَّاَب , َوَعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب , َوَغريحَمَهَا َمَن الصََّحابََة َأهنَّ   امَ َعنح ُعَمَر بحَن اخلح
ََواَدَث قـَبحَل نـُُزوهَلَا , َوتـََناَظُروا يف َعلحَم الحَفَراَئَض َوالحَمَوارَيَث , َوتََبَعُهمح َعَلى َهَذَه السََّبيلَ    اْلح
ُهمح َعَلى أَنَُّه َجائٌَز َغريحُ  َاًعا َمنـح َمحَصاَر , َفَكاَن َذَلَك َإمجح  التَّاَبُعوَن , َوَمنح بـَعحَدُهمح َمنح فـَُقَهاَء األح
ُروٍه َوُمَباٌح َغريحُ حَمحُظوٍر َوَأمَّا َحَديُث زَيحَد بحَن اَثَبٍت , َوُأيَبَ  بحَن َكعحٍب , وَعمَّاَر بحَن َكعحٍب ,   َمكح

فًا َمَن الزََّلَل , َوَهيـح  َل َبَرأحَيَهمح َخوح ُمح تـََوقّـََوا الحَقوح َما يف َبًة لَ وَعمَّاَر بحَن اَيَسٍر , فََإنَُّه حَمحُموٌل َعَلى َأهنَّ
: َمَن النـََّواَزَل , َوَأنَّ  ََطَر , َورََأوحا َأنَّ هَلُُم َعنح َذَلَك َمنحُدوَحًة َفيَما ملَح ََيحُدثح َتَهاَد َمَن اخلح   ااَلجح

َاَل َمنح َقَصَد إَ  ُ يف تَلحَك اْلح َاَجُة , فـَيـَُوفَ ُق اّلِلَّ ُعوا َإلَيحَه اْلح َصابََة َكََلَمُهمح َفيَها َإَذا َحَدَثتح َتدح
َق َ   .اْلح
ٍء , فَانـحتَـَهَرِن , َوقَاَل: َأَكاَن َهَذا؟ قـُلحُت:  و  قَاَل الصَّلحُت بحُن رَاَشٍد : َسأَلحُت طَاُوًسا َعنح َشيح

رَبُواَن َعنح ُمَعاَذ بحَن َجَبٍل أَنَُّه قَاَل: »أَيُـَّها  :نـََعمح َوقَاَل: اّلِلََّ , قـُلحُت: اّلِلََّ , قَاَل  َإنَّ َأصحَحابـََنا َأخح
َهَب َبُكمح َها ُهَنا َوَها ُهَنا , فََإنَُّكمح َإنح ملَح تـَعحَجُلوا النَّاُس ,  اَل تـَعحَجُلوا َِبلحَبََلَء قـَبحَل نـُُزوَلَه فـََيذح

َد , َأوح قَاَل ُوف َ  َلُموَن َأنح َيُكوَن َفيَهمح َمنح َإَذا ُسَئَل ُسدَ  َفكَّ الحُمسح َق«  َِبلحَبََلَء قـَبحَل نـُُزوَلَه , ملَح يـَنـح
َل َما ذََكرحاَنُه َكاَن َخلحٌق َمَن الصََّحابََة َوَهذَ  َفَقنَي َعَلى َديَنَهمح , َوأَلَجح َل الحَورََع َوالحُمشح ا َفعحُل َأهح

َهَ  ََواَب َوَأَحاَل َعَلى َغريح َم َحاَدثٍَة َحاَد َعَن اجلح  .َوالتَّاَبَعنَي َإَذا ُسَئَل َأَحُدُهمح َعنح ُحكح
َنحَصاَر َمنح َأصحَحاَب َعنح َعبحَد الرَّْححََن بح و  رَيَن َمَن األح ُت َماَئًة َوَعشح َلى , قَاَل: »َأدحرَكح َن َأيب لَيـح

أََلَة َفرَيُدَُّها َهَذا َإىَل َهَذا , َوهَ  َأُل َأَحُدُهمح َعَن الحَمسح َذا َإىَل  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َيسح
َوََّل«َهَذا َحىتَّ تـَرحَجَع َإىَل   .األح
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ُت يف َهَذا  و  َلى , قَاَل: »َلَقدح َأدحرَكح عحُت َعبحَد الرَّْححََن بحَن َأيب لَيـح َعنح َعطَاَء بحَن السَّاَئَب , قَاَل: مسََ
َنحَصاَر َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َما  رَيَن َوَماَئًة َمَن األح َجَد َعشح َأَحٌد  الحَمسح
َيا , َإالَّ َودَّ َأنَّ  َأُل َعنح فـُتـح ََديَث , َواَل َيسح ُهمح َُيَدَ ُث َحَديثًا َإالَّ َودَّ َأنَّ َأَخاَه َكَفاُه اْلح َأَخاَه َكَفاُه  َمنـح

َيا«  . الحُفتـح
َيا َأدحاَنُهمح َعلحًما«ةُ قَاَل َعلحَقمَ و  َم َعَلى الحُفتـح َرأُ الحَقوح  . : َكاَن يـَُقاُل »َأجح
أَلُُه َفيَما عَ و  َت َأَحًدا َتسح ٍء , فـََقاَل: »َأَما َوَجدح ٍ , قَاَل: َسأَلحُت َإبـحَراَهيَم َعنح َشيح نح َأيب ُحَصنيح

َنَك َغريحَي«   . بـَيحيَن َوبـَيـح
ََه ,  َوَهَكَذا َكاَن َإمحَساُك ابحَن َشَهاٍب َعَن الحَكََلَم يف َحاَدثٍَة ملَح تـَنحَزلح َبَه , َوَإنح َكاَنتح نـََزلَ  تح َبَغريح

ُف الزََّلَل يف الرَّأحيَ  ثَاَر يف الحَمَساَئَل , ُكلُّ َذَلَك َخوح َل الحَمَديَنَة َمَن اإلحَكح   َوَما َحَكى َماَلٌك َعنح َأهح
َواهلََمح  َتُدوَن هَبَمح َويـَُقلَ ُدوهَنُمح َأمحَر َديَنَهمح , َوََيحَتجُّوَن أَبَقـح , فََإَذا: َعَلَم الحَواَحُد   , َورََأوحا َأنَّ النَّاَس يـَقح

أََلَة ا َسُه يف الحَمسح َرمَي , َْحََل نـَفح َليَل َأَو التَّحح ُفُذ َفيَما ُسَئَل َعنحُه َِبلتَّحح ُهمح َأنَّ َجَوابَُه يـَنـح لَّيَت ُسَئَل  َمنـح
َتقحَصاَء يف َإدحرَاَك َحَقيَقَتَها َعَلى  َة ُمَعاجَلََتَها َوااَلسح َها َمنح َشدَّ َما َكاَن َغريحَ َخاَئٍف َمنحُه َلوح َقصََّر  َعنـح

َتَهَديَن , َفَخَطُر  تـُفحيَتَ َمَن الحُمجح يَن َواسح َها , َوَمنح قـُلَ َد َأمحَر الدَ  َزّلِلَََ  َفيَه قـَبحَل نـُُزوهَلَا َوالسَُّؤاَل َعنـح
 .َسلََّم َعَلى أُمََّتهَ َعَظيٌم , َوُهَو الََّذي خَتَوَّفُُه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ 

: »زَلَُّة الحَعاملََ َكانحَكَساَر السََّفيَنَة , تـَغحَرَق َويـَغحَرُق َمَعَها َخلحٌق كَ و   . َثرٌي«قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ 
َباَع َمنح َعثـََراَت الحَعاو  َتـح « , َقيَل: وََكيحَف َذاَك؟  َعنح َأيب الحَعالََيَة َعَن ابحَن َعبَّاٍس , قَاَل: »َويحٌل َلألح ملََ

ُء َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َخََلَفُه , فَ  ُلُغُه الشَّيح رَيحَجُع  قَاَل: »يـَُقوُل الحَعاملُ َبَرأحَيَه , فـَيَـبـح
ُعوا« َباُع مبَا مسََ َتـح  .َومَيحَضي األح

َل َمنح أَبـحَواَب الحَفقحَه , رَاَضُه َسَنًة اَل  َعنح َأيب يُوُسَف , قَاَل: »َكاَن أَبُو َحَنيَفةَ و  َإَذا َعَمَل الحَقوح
َكَمُه َخَرَج َإىَل َأصحَحاَبَه , َوَإَذا َتكَ  لََّم  خُيحرَُجُه َإىَل َأَحٍد َمنح َأصحَحاَبَه , فََإَذا َكاَن بـَعحَد َسَنٍة , َوَأحح

َسَه« َساَن مَهَُّه ُمَناَظَرُة نـَفح َتحح  .يف ااَلسح
َيا , َحىتَّ اَل و  َرُهوَن َأنح ُيَُيُبوا يف الحَمَساَئَل َوالحُفتـح ُت الحُفَقَهاَء َوُهمح َيكح َياَن , قَاَل: »َأدحرَكح   َعنح ُسفح

ُتوا«  . ُيََُدوا بُدًّا َمنح َأنح يـُفح
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ُت مَ   ُت النَّاَس ممَّنح َأدحرَكح َياَن , فـََقاَل: َأدحرَكح َن الحُعَلَماَء َوالحُفَقَهاَء َوُهمح َوقَاَل الحُمَعاََّف , َسأَلحُت ُسفح
َها َكاَن َذَلَك َأَحبَّ َإلَيحَهمح  َرُهوَن َأنح ُيَُيُبوا َفيَها , فََإَذا ُأعحُفوا َمنـح  . َيرَتَادُّوَن الحَمَساَئَل , َيكح

عحُت َأَِب َعبحَد اّلِلََّ , يـَُقوُل: »َمنح َعرََّض نـَفحسَ و  َثـحَرُم : مسََ ٍر األح َيا فـََقدح َعرََّضَها قَاَل أَبُو َبكح ُه لَلحُفتـح
 . أَلَمحٍر َعَظيٍم , َإالَّ أَنَُّه َقدح جتََيُء الضَُّرورَُة« 

ُم َعَلى َهَذا , وََكاَن و  َا َتَكلََّم الحَقوح َناُهمح وََكلحَناُهمح َإىَل َعيٍ  َشَديٍد , فََإمنَّ َسُن: َإنح تـَرَكح ٌم  قَاَل اْلَح قـَوح
ََهمح فـََتَكلَُّموا  ثـَُر َمنح َغريح ُمح َأكح  . يـََروحَن َأهنَّ

َا َأفحَضُل الحَكََلُم أَ و  : فََأميُّ « ,  َقيَل أَلَيب َعبحَد اّلِلََّ محَساُك َأَحبُّ َإيَلَّ اَل َشكَّ محَساُك؟ قَاَل: »اإلحَ َو اإلحَ
َلُم َلُه«  َقيَل َلُه: فََإَذا َكاَنتَ  محَساُك َأسح  الضَُّرورَُة؟ َفَجَعَل يـَُقوُل: »الضَُّرورَُة الضَُّرورَُة« َوقَاَل: »اإلحَ

. 
َرُب َإىَل السَََّلَمَة , َلَكنح َما محَساُك َأقـح َتَهُد َإَذا َنَصَح َوَبَذَل جَمحُهوَدُه يف   قـُلحُت: اإلحَ َُيُوزُُه الحُمجح

ىَل َما رََغَب َفيَه الرَّاَغُبوَن , َويف َذَلَك  َر َأوح َجح َقَ  َمَن الحَفضحَل َوَعَظيَم الثّـََواَب َواألح طََلَب اْلح
 .1فـَلحيَـتَـَناَفَس الحُمتَـَناَفُسونَ 

َث َعمَّا ملَح َيُكنح ملَ أَنحَكرحَُتح َذَلَك؟ فََإنح قَاُلوا:  قَاَل الحُمَزِنُّ: " يـَُقاُل و  َلَمنح أَنحَكَر السَُّؤاَل يف الحَبحح
أََلَة , َقيَل: وََكَذَلَك َكرََهَها بـَعحَد َأنح َكاَنتح   تـُرحَفُع  أَلَنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َكرََه الحَمسح

هَ َإلَيحَه َلَما َكرَ  ا ,  َه َمَن افحرَتَاَض اّلِلََّ الحَفَراَئَض مبَُساَءلََتَه َوثََقَلَها َعَلى أُمََّتَه َلَرأحفََتَه هَبَا َوَشَفَقَتَه َعَليـح
قَاُلوا:   فـََقَد ارحتـََفَع َذَلَك َبَرفحَع َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َفََل فـَرحَض بـَعحَدُه ََيحُدُث أََبًدا َوَإنح 
َه التـََّعنُّتَ    أَلَنَّ ُعَمَر أَنحَكَر السَُّؤاَل َعمَّا ملَح َيُكنح , َقيَل: فـََقدح ََيحَتَمُل َإنحَكارُُه َذَلَك َعَلى َوجح
َدا َلَك ,  َوالحُمَغاَلطََة , اَل َعَلى التـََّفقَُّه , َوالحَفاَئَدَة , َوَقدح ُرَوَي أَنَُّه قَاَل اَلبحَن َعبَّاٍس: َسلح َعمَّا بَ 

اََن َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم ,  وََكَما   فََإنح َكاَن َعنحَداَن , َوَإالَّ َسأَلحَنا َعنحُه َغريح
َألَ  َأَل تـََعنـًُّتا , َوَأَمَرُه َأنح َيسح  تـََفقًُّها , َوَقدح  ُرَوَي َعنح َعَليٍ  َمنح َإنحَكارََه َعَلى ابحَن الحَكوَّاَء َأنح َيسح

ُعوٍد , َوزَيحٍد , يف الرَُّجَل خُيَريَُّ امحَرأََتُه , فـََقاَل ُعَمُر , َوابحنُ    ُرَوَي َعنح ُعَمَر , َوَعَليٍ  , َوابحَن َمسح
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َء , َتاَرتح َزوحَجَها , َفََل َشيح ُعوٍد: َإَن اخح َسَها , فـََواَحَدٌة مَيحَلُك ال َمسح َتاَرتح نـَفح َعَة , َوَإَن اخح رَّجح
َسَها فـََواَحَدٌة َِبئَ  َتاَرتح نـَفح َعَة , َوَإَن اخح َتاَرتح َزوحَجَها , فـََواَحَدٌة مَيحَلُك الرَّجح ٌن  َوقَاَل َعَليٌّ: َإَن اخح
َتاَرتح َزوحَجَها , فـََواَحَدٌة َِبئَ  َسَها فـََثََلٌث , َوَإَن اخح َتاَرتح نـَفح ٌن ,  , َوقَاَل زَيحُد بحُن اَثَبٍت: َإَن اخح
ُروًها َلَما أَ  ََواُب َفيَما ملَح َيُكنح َمكح يًعا يف َأمحَريحَن , َأَحُدمُهَا ملَح َيُكنح , َوَلوح َكاَن اجلح َجابُوا  َوَأَجابُوا مجََ

 رَامَجَُه َلوح  َإالَّ َفيَما َكاَن , َوَلَسَكُتوا َعمَّا ملَح َيُكنح َوَعنح زَيحٍد أَنَُّه قَاَل َلَعَليٍ  يف الحُمَكاَتَب: َأُكنحتَ 
َبُل َشَهاَدَتُه َلوح َشَهَد؟ قَاَل: اَل، فـََقدح َسأََلُه زَيحٌد َوَأَجابَُه َعَليٌّ    َزاَن؟ قَاَل: اَل , قَاَل: َأَفُكنحَت تـَقح

ُعوٍد يف ُمَساَءلََتَه َعَبيَدَة السَّلحمَ  اِنَّ: َأرَأَيحَت ,  َفيَما ملَح َيُكنح َعَلى التـََّفقَُّه َوالتـََّفطَُّن َوَعنح ابحَن َمسح
  : َل َعَليٍ  َل ُعَمَر اَلبحَن َعبَّاٍس: َسلحيَن , َوقـَوح َأرَأَيحَت , َوَقدح ذََكرحاَن َفيَما َمَضى َما ُرَوَي َمنح قـَوح

َل َأيب الدَّرحَداٍء: َذاَكُروا َهَذَه الحَمَساَئَل , َوَلوح َكاَن َهَذا السَُّؤاُل اَل َُيُوُز إَ  الَّ َعمَّا  َسُلوِن , َوقـَوح
 , ُ َويـَُقاُل  َكاَن َلَما تـََعرََّض َأصحَحاُب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َجَواًِب اَل َُيُوُز أََبًدا َإنح َشاَء اّلِلَّ

َلٍم َأنح َيطحُلَب الحَفَراَئَض يف الطََّهارََة َوالصَََّلَة َوالزََّكاَة وَ  الصَ َياَم , َوحَنحَو  َلُه: أَلَيحَس َعَلى ُكلَ  ُمسح
َذَلَك َمَن الحَكَتاَب َوالسُّنََّة , قـَبحَل َأنح يـَنحَزَل َذَلَك َوُهَو َديٌن؟ فََإَذا قَاَل: نـََعمح , َقيَل: َفَكيحَف  
ََواُب َفيَه , َواَل َُيُوُز يف بـَعحٍض , وَُكلُّ َذَلَك َديٌن؟   يَن , َواجلح َُيُوُز طََلُب َذَلَك يف بـَعحَض الدَ 
أََلُة الَّيَت أَنحَكرحَُتح َجَواهَبَا , قـَبحَل َأنح َتُكوَن َمنح َأنح َيُكوَن هَلَا ُحكح  ٌم َخَفيٌّ  َويـَُقاُل َلُه: َهلح خَتحُلَو الحَمسح

ٌم , فََإنح ملَح َيُكنح  . , َحىتَّ اَل يُوَصَل َإلَيحَه َإالَّ َِبلنََّظرَ  َباَط , َأوح اَل َيُكوَن هَلَا ُحكح َتنـح ٌم  َوااَلسح  هَلَا ُحكح
ٌم اَل يُوَصُل َإلَيح  أََلَة َفيَها َكاَنتح َأوح ملَح َتُكنح , َوَإنح َكاَن هَلَا ُحكح ُه الحَمسح َه َلَذَلَك َما َوجح َه  َفََل َوجح

أَ  ََفيَ  , َوَمعحرَفََتَه َوَإعحَداَدَه لَلحَمسح َف اخلح َباَط , فَالتـََّقدُُّم َبَكشح َتنـح ىَل  َِبلحُمَناَظَرَة َوااَلسح َلَة قـَبحَل نـُُزوهَلَا َأوح
َلَه , َوَمَنَع َبَه الظَّاملَ َمنح ظُلحمَ  َقَّ َإىَل َأهح ُمَها َمعحُروفًا فـََوَصَل َبَذَلَك اْلح َه ,  , فََإَذا نـََزَلتح َكاَن ُحكح

ًا َأوح َأفحَضَل َمنح َأنح يـَتَـَوقّـَُفوا َإىَل َأنح َيَصحَّ النََّظُر يف الحَمسح  أََلَة َعنحَد الحُمَناَظَرَة , َوَقدح  وََكاَن َخريح
َم َمنح َحقَ َه , َوالحَفرحَج َمنح َحلَ َه , َوتـَرحَك الظَّ  املََ  يـُبحَطُئ َذَلَك َوَيُكوُن يف التـََّوقَُّف َضَرٌر مَيحَنُع اخلحَصح

َل  َعَلى ظُلحَمَه َوَشبـَُّهوا َأوح بـَعحُضُهُم النَّازََلَة َفيَما بـََلَغيَن َإَذا َكاَنتح  ََواَب َفيَها أبََكح َِبلضَُّرورََة , َواجلح
َتَة َِبلضَُّرورََة , فـَيـَُقاُل هَلُمح: َأفـَتَـ  َوَّاَب يف النَّازََلَة , َكَما َأَحلُّوا الحَميـح َتَة , فََأَحلُّوا اجلح زحُعُموَن َأنَّ  الحَميـح

ُهمح َمنح َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ   َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفيَما َأَجابُوا َفيَه  الََّذَي ذََكرحاَن َرَوايـََتُكمح َعنـح
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تَ  َل الحَميـح أَُلوا َعنحُه َقدح َصاُروا َبَذَلَك يف َمعحىًن َمنح َأكح َة َعَلى  ممَّا ملَح َيُكنح َوتـََعرَُّضُهمح َجَواَب َما ملَح َيسح
َف الحمَ  َبُه َخوح َل  َغريحَ َضُرورٍَة؟ َويـَُقاُل هَلُمح: َما ُيشح َيائََها َمنح َأكح َت , فََأَمَر ِبََحح َسَه الحَموح رحَء َعَلى نـَفح

َبيُه َلَكاَن َإَذا َحلَّ  أََلَة , َوَلوح َكاَن َهَذا التَّشح َتَة َمَن الحُمَجيَب , َإالَّ ممَّا َحلَّ َلَصاَحَب الحَمسح   الحَميـح
َتَة , كَ  ُل الحَميـح ََه َأكح ََه َجوَّاُب َبَرُجٍل َضُرورٌَة َحلَّ َلَغريح أََلٌة , َحلَّ َلَغريح َما َإَذا َحلَّتح َبَرُجٍل َمسح

زُ  َاَهُل الحَمنـح َتَة َأنح َيُكوَن اجلح َ , َإنح َجاَز َأنح يـَُقاَس َعَلى الحَميـح َبيَهنيح ىَل التَّشح أََلَة , وََكاَن َأوح وُل َبَه  الحَمسح
َفُع َبهَ  ََواَب الََّذي َيدح أََلَة َأَحقَّ َِبجلح أََلَة , َكَما َكاَن َبَضُرورََة الحَمضحُروَر  الحَمسح ُروَه الحَمسح َسَه َمكح  َعنح نـَفح

ُروَه الضَُّرورََة  َسَه َمكح َفُع هَبَا َعنح نـَفح َتُة , َيدح  . حتََلُّ َلُه الحَميـح
أََلَة َإذَ و  َنا َأنَّ الحَمسح َا زََعمح َها الحَعاملُ َكاَن  قَاَل الحُمَزِنُّ: َوَإنح قَاُلوا َأوح بـَعحُضُهمح: َإمنَّ ا نـََزَلتح َفُسَئَل َعنـح

َتَة َقيَل هَلُمح: َفَرَوايُتُكمح   َعنح  َكالحُمضحَطرَ  , فـََعَليحَه َأنح ُيَُيَب َكَما َكاَن َعَلى الحُمضحَطرَ  َأنح أيَحُكَل الحَميـح
َحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلَّ  رَيَن َوَماَئٍة َمنح َأصح أََلَة َهَذا َإىَل َعشح َم َإَذا ُسَئُلوا َردُّ الحَمسح

ُ عَ  ُمح تـَرَُكوا َما فـََرَض اّلِلَّ َلَكمح َأهنَّ َوََّل ُتوَجُب يف قـَوح أََلُة َفرَتحَجَع َإىَل األح َليحَهمح ,  َهَذا َحىتَّ َتُدوَر الحَمسح
تَ  َسُه َِبلحَميـح َتَة , َقدح تـََرَك  أَلَنَّ َعَلى الحُمضحَطرَ  فـَرحًضا َأنح َُيحَيَي نـَفح َل الحَميـح ُلَها َبرَتحَك َأكح تـُ َة , َواَل يـَقح

َلَكمح َويـَُقاُل هَلُمح: أَلَ  يحَس  َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َما ُفَرَض َعَليحَهمح يف َمعحىَن قـَوح
فَ  ُزوَل َبَه لََيدح َا ُيََُب َعَليحَهمح َجَواُب الحَمنـح ََواَب َما ُحر ََم َعَليحَه َوَحلَّ َلُه؟  َإمنَّ َلُه , َولَيَـعحَلَم َِبجلح َع َبَه َجهح

ََواَب عَ  ََه َأوحَجَبَت اجلح أََلُة َإىَل َأنَّ الضَُّرورََة َبَغريح َليحَه ,  فََإَذا قَاَل: نـََعمح , َقيَل َلُه: فـََقدح رََجَعَت الحَمسح
ََواُب َفَكَذَلَك َلَضُرورََة الحُمضحَطرَ  َبغَ  َبُه اجلح رَتَقَاَن اَل ُيشح َتَة َعَليحَه , َوَإالَّ فـَُهَما ُمفح ُل الحَميـح ََه ُيََُب َأكح ريح

َها الحَعاملُ َحلَّ َلُه  أََلُة َفُسَئَل َعنـح َتَة , َويـَُقاُل َلُه: أَلَيحَس َإَذا نـََزَلَت الحَمسح أََلَة الحَميـح ََواُب يف الحَمسح اجلح
َطَراَر؟ فََإَذا قَاَل: بـََلى , َقيَل:  َِبلسَُّؤاَل , َكَما  َتَة َِباَلضح ُل الحَميـح َإَذا نـََزَلتح َبَه َضُرورٌَة َحلَّ َلُه َأكح

َتُة َحرَ  َطَراُر رََجَعَت الحَميـح ََواُب َحَراًما َكَما َإَذا ارحتـََفَع ااَلضح اًما  وََكَذَلَك َإَذا ارحتـََفَع السَُّؤاُل رََجَع اجلح
َها الحُكُتَب , َوَهَي   , فََإَذا قَاُلوا: نـََعمح , َقيَل هَلُمح: فََلَم َسأَلحُتمح َعنح َجَواَب الحَماَضنَي َوَمأَلحَُتح َمنـح

َا َحلَّتح لَلحَعاملََ َِبلسَُّؤاَل , ُثَّ ُحر ََمتح َِبرحتََفاَع السَُّؤاَل َكَما َحلَّتح لَلح  ُمضحَطر َيَن  َحَراٌم َعَليحُكمح , َوَإمنَّ
َتةَ  َطَراَر , ُثَّ ُحر ََمتح  الحَميـح ََواَب َقدح   َِباَلضح َطَراَر؟ فََإنح قَاُلوا: أَلَنَّ َذَلَك السَُّؤاَل َواجلح َِبرحتََفاَع ااَلضح

َ َذَلَك , َإنح  َطَراَر َقدح َكاَن , َفَما الحَفرحُق َبنيح َتَة َِباَلضح ُل الحَميـح َطَراُر َوَأكح   َكاَن , َقيَل: وََكَذَلَك ااَلضح
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َا َذَلَك َحَكايٌَة , َولَيحَستح ُسَؤااًل َواَل َجَواًِب ,  َكاَن  َتَة؟ فََإنح قَاُلوا: َإمنَّ جَلََواٍب َعنحدَُكمح َنَظريًا لَلحَميـح
َتَدلُّ َبَه َعَلى الحَفقحَه َوالحَعلحَم َفيَما ملَح يـَنحَزلح , فََإنح قَالُ  َعمح ,  وا: نَـ َقيَل هَلُمح: َفََل َمعحىَن َفيَما َرَويـحُتمح ُيسح

ََواُب َعمَّا ملَح َيُكنح , َوُهَو نـَقحصُ  ََواَب , َوَلزََمُهمح حَتحَرميُ السَُّؤاَل َواجلح َكايََة َمَقاَم اجلح هلََمح   َأقَاُموا اْلَح قـَوح
َ َحَكايََة َما اَل َيُضرُّ  َكايََة , َقيَل: َفََل فـَرحَق َبنيح ثـََر َمَن اْلَح َفُع ,   , َوَإنح قَاُلوا: اَل َمعحىَن َأكح َوَما اَل يـَنـح

ُتمح َمنح َجَواَِبَت َأصحَحاَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َفَما َمعحىَن َما َرَوى  َ َما َحَكيـح َوَبنيح
َب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى  الحُفَقَهاُء َوالحُعَلَماُء َعَن السَّاَبَقنَي ُثَّ َعَن التَّاَبَعنَي َوَإقحَتَدائََهمح جبََواَِبَن َأصحَحا

ََلَم , حمَُ  بًّا َلُمَحمٍَّد هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َويـَُقاُل هَلُمح: َأرَأَيـحُتمح جَمُوَسيًّا َأََتُكمح َمنح بـََلَدَه , رَاَغًبا يف اإلحَسح
ََلَم , فَـ  ُه َفَدَخَل َفيَه , ُثَّ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , فـََقاَل: َعلَ ُموِن الدُُّخوَل يف اإلحَسح ُتُموُه َإايَّ َعلَّمح

َها َعَلى َعلحٍم قـَبحَل ُدُخوَل َوقحَت   َنا َمَن الطََّهارََة , أَلَُكوَن َمنـح قَاَل: َإِن َ رَاَجٌع َإىَل بـََلَدي َفَما َعَليـح
ُقُض الطُُّهوَر؟ َوَما الصَََّلُة  َل َويـَنـح َوَما الََّذي يـُفحَسُدَها؟ َوَما الصَََّلَة؟ َوَما الََّذي يُوَجُب الحُغسح

َرَة َداَنَنرَي َوَماَئَة َدرحَهٍم َمَن ا َو َفيَها؟ َوَما يف َعشح َها َوالسَّهح ُم الزَ اَيَدَة َفيَها َوالنـُّقحَصاَن َمنـح لزََّكاَة؟  ُحكح
َل َفيَه َعاَمًدا َأوح َساَهًيا؟ َوَما َعَلى َمنح   َكح ُم األح ُم؟ َوَما ُحكح َكاَن َمنَّا َمرَيًضا َأوح َكَبريًا َأوح  َوَما الصَّوح

َطََأ؟   ُم اخلح َراَح , َوُحكح َماَء َواجلَح َ؟ َوَما َفيَه الحَقَصاُص َمَن الدَ  َضَعيًفا؟ َوَهلح أبَحٌس َبَدرحَهٍم َبَدرحمَهَنيح
َتَظُروَن   َوَهلح يف َذَلَك الر ََجاُل َوالنَ َساءُ  َسَواٌء؟ فََإِن َ رَاَجٌع َإىَل بـََلَدي َوَأَهلَ ي َوَعَشرييت , يـَنـح

ََلَمَهمح رُُجوَعي , فََأُكوُن َوَيُكونُوَن َمنح َديَنَنا َعَلى َعلحٍم فـَنَـعحَمُل َبَذَلَك َونـَتَـَقرَُّب َإىَل اّلِلََّ  ,  ِبََسح
 َواَضٌح اَل َتُشكُّوَن َفيَه َأَُيُوُز َأنح يـُعحَلُموُه َذَلَك؟ َأمح تـَُقولُوَن:  تـُؤحَجُروَن َعَليحَه , َوَذَلَك ُكلُُّه َعنحدَُكمح 

َسُروَن َبَذَلَك َنَشاطَُه  َدَه  اَل ُُنحرَبَُك َحىتَّ تـَنحَزَل َبَك اَنزََلٌة , فـََتكح َسُه َعَلى َحَديَث َعهح , َوخُتَبَ ثُوَن نـَفح
َلَه؟  ُعونَُه َعَلى َجهح َتَظُرُه , َوتـَعحَليَم  َبُكفحرََه , َوَتدح ََلَم َمنح يـَنـح ََلَم , َوَإسح َأمح تـَغحَتَنُموَن رَغحبَـَتُه يف اإلحَسح

ُهَّاَل َما َُيحَسُنونَُه َمَن الحَعلحَم , َوَقدح ُرَوَي َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َمنح ُسَئَل َعنح   َعلحٍم  اجلح
مَ   الحَقَياَمَة ُملحَجًما بََلَجاٍم َمَن النَّاَر فََإنح قَاُلوا: نـَُعلَ ُمُه َذَلَك قـَبحَل نـُُزوَلَه:  َفَكَتَمُه , َجيَئ َبَه يـَوح

َلُه , أَلَنَّ بـَعحَض َذَلَك َأصحٌل , َوبـَعحَضُه َقَياٌس , َوَإنح قَاُلوا: نـَُعلَ ُمُه بـَعحًضا , َوَإنح ملَح يـَنح  َزلح  تـَرَُكوا قـَوح
ُُك بـَعحًضا حَ  ُ  , َوَنرتح َ َذَلَك , وَُكلَ  َذَلَك َديٌن؟ فَانحُظُروا َرَْحَُكُم اّلِلَّ ىتَّ يـَنحَزَل , َقيَل: َفَما الحَفرحُق َبنيح
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َل الحَفقحَه َتُكونُوا فـَُقَهاَء َإنح شَ  ُ  َعَلى َما يف َأَحاَديَثُكُم الَّيَت مَجَعحُتُموَها، َواطحلُُبوا الحَعلحَم َعنحَد َأهح اَء اّلِلَّ
"1. 
 

 :ما ُيكره من املسائلِبب 
َها َعَشَرَة َمَواَضعَ قال الشاطيب:    :َنذحُكُر َمنـح

يَن؛ كسؤال عبد هللا بن حذافة: من َفُع يف الدَ   . َأيب" َأَحُدَها: السَُّؤاُل َعمَّا اَل يـَنـح
َأَل بـَعحَد َما بـََلَغ َمَن الحَعلحَم َحاَجَتُه؛ َكَما َسَأَل  جَ : َأُكلَّ َعاٍم؟ َمَع  َوالثَّاِن: َأنح َيسح الرجل َعَن اْلَح

َلُه تـََعاىَل: }َوّلَِلََّ َعَلى النَّاَس َحجُّ الحبَـيحتَ  ُلُه  2َأنَّ قـَوح ََبَد إَلَطحََلَقَه، َوَمثـح { قَاٍض َبظَاَهرََه أَنَُّه َلألح
حبَُ  َلَه: }َإنَّ اّلِلََّ أيَحُمرُُكمح َأنح َتذح َرائَيَل بـَعحَد قـَوح  {.3وا بـََقَرةً ُسَؤاُل َبيَن َإسح

ُ َأعحَلُم َخاصٌّ مبَا ملَح  َتَياٍج َإلَيحَه يف الحَوقحَت، وََكَأنَّ َهَذا َواّلِلَّ يـَنحَزلح َفيَه  َوالثَّاَلُث: السَُّؤاُل َمنح َغريحَ احح
ُتُكمح"  لُُه: "َذُروِن َما تـَرَكح ٌم، َوَعَليحَه َيُدلُّ قـَوح  ُحكح

َأَل َعنح  ُغحُلوطَاَت. َوالرَّاَبُع: َأنح َيسح َي َعَن األح  َصَعاَب الحَمَساَئَل َوَشَرارََها؛ َكَما َجاَء يف النـَّهح
َم، َوُهَو َمنح قََبيَل التـََّعبَُّداَت الَّيَت اَل يـُعحَقُل هَلَا َمعحىًن، أَ  ُكح َأَل َعنح َعلََّة اْلح َاَمُس: َأنح َيسح َو  َواخلح

َم ُدوَن الصَََّلَة.السَّاَئُل ممَّنح اَل يََليُق َبَه   َذَلَك السَُّؤاُل َكَما يف َحَديَث َقَضاَء الصَّوح
لُُه تـََعاىَل: } ُلَغ َِبلسَُّؤاَل َإىَل َحدَ  التََّكلَُّف َوالتـََّعمَُّق، َوَعَلى َذَلَك َيُدلُّ قـَوح ُقلح  َوالسَّاَدُس: َأنح يـَبـح

ٍر َوَما َأاَن َمنَ  أَُلُكمح َعَليحَه َمنح َأجح   .{4الحُمَتَكلَ َفنيَ  َما َأسح
اَقيٌّ  َوالسَّاَبُع: َأنح َيظحَهَر َمَن السَُّؤاَل ُمَعاَرَضُة الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َِبلرَّأحَي، َوَلَذَلَك قَاَل َسَعيٌد: "َأَعرَ 

َها؟ قَاَل: "اَل، َوَلَكنح أَنحَت؟ " َوَقيَل َلَماَلَك بحَن أََنٍس: "الرَُّجُل َيُكوُن َعاَلًما َِبلسُّنََّة؛  َأُُيَاَدُل َعنـح
 خُيحرَبُ َِبلسُّنََّة، فََإنح قَُبَلتح َمنحُه َوَإالَّ َسَكَت".

 

 2/35الفقيه واملتفقه   1
َراَن:   2  97آَل َعمح

 67الحبَـَقَرَة:   3

 86ص:   4
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لُُه تـََعاىَل: }فََأمَّا الََّذيَن يف قـُُلوهَبَمح   زَيحٌغ  َوالثَّاَمُن: السَُّؤاُل َعَن الحُمَتَشاهَبَاَت، َوَعَلى َذَلَك َيُدلُّ قـَوح
يََة .1َما َتَشابَهَ فـَيَـتََّبُعوَن   { اآلح

 التـَّنَـقَُّل". َوَعنح ُعَمَر بحَن َعبحَد الحَعزَيَز: "َمنح َجَعَل َديَنُه َغَرًضا للخصومات؛ أسرع 
َتَواُء َمعحُلوٌم، َوالحَكيحَفيَُّة جَمحُهوَلةٌ  َتَواَء، فـََقاَل: "ااَلسح ،  َوَمنح َذَلَك ُسَؤاُل َمنح َسَأَل َماَلًكا َعَن ااَلسح

 لسَُّؤاُل َعنحُه َبَدَعٌة".َوا
َ السََّلَف الصَّاَلَح، َوَقدح ُسَئَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز َعنح َقَتاَل   َوالتَّاَسُع: السَُّؤاُل َعمَّا َشَجَر َبنيح

َها َيَديَّ؛ َفََل أحب أن يطلخ هبا لساِن" َل َصفَ نَي؛ فـََقاَل: "تَلحَك َدَماٌء َكفَّ اّلِلََّ َعنـح  .2َأهح
 

 التوثق يف الفتوى 
َمحَر الحَواَحَد , َثََلَثنَي َمنح َأصحَحاَب النَّيبَ  َصلَّى  َعَن  َأُل َعَن األح ابحَن َعبَّاٍس , قَاَل: »َإنح ُكنحُت أَلَسح

 . هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم«
َ , َإذَ   َهنيح َ الحَوجح تَـفحيَت َأنح َُيحَمَع َبنيح َبَغي لَلحُمسح َ , فـَيَـنـح َهنيح َتنَي َعَلى َوجح تَـَلَف َجَواُب الحُمفح ا  َإَذا اخح

َتَيُه بـَعحُض الحُفَقَهاَء: َأنَّ الحَفرحضَ  ََلَف َمثَالُُه: َأنح يـُفح ُُروَج َمَن اخلَح َتَياَط َواخلح حح َليحَه عَ  َأمحَكَنُه َذَلَك َلَلح
ُح بـَعحَض الرَّأحَس , َوَإنح َقلَّ , َتيَه بـَعحُضُهمح أَنَُّه ُُيحزَئُُه َمسح يَع رَأحَسَه , َويـُفح ُح مجََ فََإَذا    يف الطََّهارََة َمسح

ُع بَ  َمح يًعا َوَأمَّا َإَذا ملَح مُيحَكنحُه اجلح َ مجََ َلنيح يَعُه َكاَن ُمَؤدَ اًي فـَرحَضُه َعَلى الحَقوح ََلَف َمَسَح مجََ َهَي اخلَح َ َوجح نيح
َخُر َُيَر َُم َوََيحُظُر فـََقدح َقيَل: يـَلحَزُمُه  َأنح أيَحُخَذ  لَتَـَناَفيَهَما , َمثحَل َأنح َيُكوَن َأَحُدمُهَا َيَُلُّ َويَُبيُح َواآلح

َقَّ ثََقيلٌ  َه , أَلَنَّ اْلح َ , َوَأَشدَ  َلنيح  . أبََغحَلَظ الحَقوح
: »اْلحَ  َوٍة ُتوَرُث ُحزحاًن َطَويًَل«قَاَل َعبحُد اّلِلََّ  . قُّ ثََقيٌل َمَريٌّ , َوالحَباَطُل َخَفيٌف َويبٌّ َوُربَّ شَّهح

َر أَيُـُّهَما َأدحىَن َإىَل  َكَل َعَليحَك َأمحَراَن , فـََلمح َتدح َُكَماَء: َإَذا َأشح   قَاَل أَبُو ُعبَـيحٍد: " قَاَل بـَعحُض اْلح
َري َلَعلَّ الصََّواَب َوالسََّداَد , فَانح  ظُرح أَثـحَقَلُهَما َعَليحَك فَاتََّبعحُه َودََع الََّذي َُتحَوى , فََإنََّك اَل َتدح
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َ , َوأَيحَسَر األحَ  َلنيح َهَل الحَقوح ََوى ُهَو الََّذي زَيّـََنُه يف قـَلحَبَك َوَحسََّنُه َعنحَدَك " َوَقيَل أيَحُخُذ أبََسح محَريحَن  اهلح
رَ , أَلَنَّ اّلِلََّ تـََعا َر َواَل يُرَيُد َبُكُم الحُعسح ُ َبُكُم الحُيسح  { 1ىَل , قَاَل: }يُرَيُد اّلِلَّ

 َعنح َأيب أَُماَمَة , قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإِن َ ملَح أُبـحَعثح َِبلحيَـُهوَديََّة َواَل و 
َرانَيََّة , َوَلَكنح بَُعثحُت   َحةَ َِبلنَّصح ََنيَفيََّة السَّمح  .«2َِبْلح

ُتَلَف َعَليحَك يف َأمحَريحَن , َفُخذح أَبَيحَسَرمَهَا , ُثَّ قـََرَأ: }يُرَيُد اّلِلَُّ و   َبُكُم  َعَن الشَّعحيبَ  , قَاَل: " َإَذا اخح
رَ  َر َواَل يُرَيُد َبُكُم الحُعسح َوى َأفحَضَلَهَما 3الحُيسح يَن َوالحَعلحَم َوَأوحرََعَهَما  { " َوَقيَل أيَحُخُذ َبَفتـح َعنحَدُه يف الدَ 

َتَهاُد يف تـَعحرَيَف َذَلَك َمنح َحاهلَََما  . , َويـَلحَزُمُه ااَلجح
تَـَلَفا فـََهلح  َتاُه الرَُّجََلَن َواخح تَـفحيَت َمَن الحَعامََّة َإَذا َأفـح َلُه   " فََإنح قَاَل قَاَئٌل: َفَكيحَف تـَُقوُل يف الحُمسح

لَ  ُلُه ,  التـَّقح َ: َأَحُدمُهَا: َإنح َكاَن الحَعامَ يُّ يـَتََّسُع َعقح َهنيح ُ َهَذا َعَلى َوجح يُد؟ َقيَل َلُه: َإنح َشاَء اّلِلَّ
َتَلَفنَي َعنح  َأَل الحُمخح َهَم فـََعَليحَه َأنح َيسح ُمُه َإَذا َعَقَل َأنح يـَعحَقَل , َوَإَذا َفَهَم َأنح يـَفح ُمُل فـَهح َوَيكح

ُلُه ملَح يـَنـحُقصح َعنح َهَذا ,  َمَذاَهَبَهمح   َعنح ُحَجَجَهمح , فـََيأحُخُذ أبََرحَجَحَهَما َعنحَدُه , فََإنح َكاَن َعقح
َل َمنح َشاَء َمَن الحمُ  َليُد أَلَفحَضَلَهَما َعنحَدُه َوَقيَل: أيَحُخُذ َبَقوح ُمُل َلُه , َوَسَعُه التـَّقح ُمُه اَل َيكح َتنَي  َوفـَهح فح

َل َعاملٍَ ثََقٍة ,  , َوُهَو الحَقوح  َا َعَليحَه َأنح يـَرحَجَع َإىَل قـَوح َتَهاَد َوَإمنَّ َل ااَلجح ُل الصََّحيُح؛ أَلَنَُّه لَيحَس َمنح َأهح
ُ َأعحَلُم "  َفَيُه , َواّلِلَّ  4َوَقدح فـََعَل َذَلَك , فـََوَجَب َأنح َيكح

َسَن,  قَاَل أَيُّوُب: َتَذاَكرحاَن مبَكََّة الرَُّجَل و  َل اْلَح َم أيَحتَيَها اخلحَرَبُ, َلَقوح مَيُوُت, فـَُقلحُت: َعدَُُّتَا َمنح يـَوح
 َوقـََتاَدَة َوَأصحَحابََنا.

 ُ َل بـََلٍد الحَعنيح َإلَيحَهمح    قَاَل: فـََلَقَييَن طَلحُق بحُن َحَبيٍب الحَعَنَزيُّ, فـََقاَل: َإنََّك َعَليَّ َكَرمٌي, َوَإنََّك َمنح َأهح
َل الحبَـَلَد,  َسرَيعَ  َل َأهح ُت آَمُن َعَليحَك, قَاَل: َوَإنََّك قـُلحَت قـَوحالً َهاُهَنا َخََلَف قـَوح ٌة, َوَإِن َ َلسح

َم مَيُوُت. ُُتَا َمنح يـَوح َتََلٌف؟ قَاَل: نـََعمح, َعدَّ ُت آَمُن, قـُلحُت: َويف َذا اخح  َوَلسح
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َم تـُُويفَ َ. فـََلَقيُت َسَعيَد بحَن ُجَبريحٍ, َفَسأَلحُتُه, فـََقالَ  ُُتَا َمنح يـَوح  : َعدَّ
َم تـُُويفَ َ. َوَسأَلحتُ  ُُتَا َمنح يـَوح  جُمَاَهًدا, فـََقاَل: َعدَّ

َم تـُُويفَ َ.  َوَسأَلحُت َعطَاَء بحَن َأيب َرَِبٍح, فـََقاَل: َمنح يـَوح
َم تـُُويفَ َ.  َفَسأَلحُت َأَِب َقَلَبََة, فـََقاَل: َمنح يـَوح

َم تـُُويفَ َ. َوَسأَلحُت حُمَمََّد بح   َن َسريَيَن, فـََقاَل: َمنح يـَوح
َم تـُُويفَ َ.  ُعوٍد, قَاَل: َمنح يـَوح ََكَم, َأنَّ َعبحَد هللَا بحَن َمسح ثًا َُيَدَ ُث َعَن اْلح عحُت لَيـح  قَاَل َْحَّاٌد: َومسََ

َم تـُُويفَ َ.  قَاَل: َوقَاَل َجاَبُر بحُن زَيحٍد: َمنح يـَوح
َم تـُُويفَ َ. قَاَل: وََكاَن ابحُن َعبَّ   اٍس يـَُقوُل: َمنح يـَوح

َم تـُُويفَ َ.  ُهَما, قَاَل: َمنح يـَوح َثيَن اَنَفٌع, َأنَّ ابحَن ُعَمَر َرَضَي هللاُ َعنـح  قَاَل: َوَحدَّ
َم تـُُويفَ َ.  رََمَة يـَُقوُل: َمنح يـَوح عحُت َعكح  قَاَل: َومسََ

َم أيَحتَيَها اخلحَرَبُ   .قَاَل: َوقَاَل َعَليٌّ: َمنح يـَوح
َم تـُُويفَ َ   .1قَاَل َعبحُد هللَا بحُن َعبحَد الرَّْححََن: َأُقوُل َمنح يـَوح

: رمبا اشتد علينا األمر من جهتك فمن  و  نقل ابن القاسم اْلنبلي أنه قال ألْحد رْحه اّلِلَّ
 نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب.

مسألة فقال: سل إسحاق ونقل اْلسن بن حممد بن اْلارث عن أْحد رْحه اّلِلَّ أنه ُسئل عن 
 بن راهويه. 

ونقل أْحد بن حممد الرُبَاثي عن أْحد أنه ُسئل عن مسألة فقال: سل غريان، سل العلماء،  
 .2سل أِب ثور 

 قال إمساعيل بن بكر السكري: سألت أِب عبد اّلِلَّ عن فأرة وقعت يف إانء فيه ماء السكر؟و 
كون من األرض طفرت ووقعت فيه، فقال: ميكن أن تكون وقعت من السقف، وميكن أن ت

 أو ميكن أن تكون أخرجتها من إانٍء إىل إانء. 
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 .1أو أرخص عليك، شك إمساعيل-فقال: اذهب إىل البصريني فإهنم أسهل عليك 
 قال ابن بشار املخرمي: سألت أْحد بن حنبل عن مسألة يف الطَلق فقال: إن فعل حنث. و 

، اكتب يل ِبطك : إن  فقلت: اي أِب عبد اّلِلَّ . فكتب يل يف ظهر الرقعة: قال أبو عبد اّلِلَّ
 فعل حنث.

، إن أفتاِن إنسان يعين: أال َينث؟  قلت: اي أِب عبد اّلِلَّ
قال اْلسني بن بشار: وكانت للمدنيني حلقة  -فقال يل: تعرف حلقة املدنيني؟ قلت: نعم 

 .2فإن أفتوِن يدخل؟ قال: نعم  -عندان يف الرصافة يف املسجد اجلامع
 
 

 
 
 
 

 كتاب اجلدل 
 ما تكره فيه املناظرة واجلدال

ُ َعَليحَه َوَسلََّم  اَثُر ُكلَُّها يف َهَذا الحَباَب الحَمرحَويَُّة َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َا َوَرَدتح  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " اآلح َإمنَّ
َداَل َوالحَمَراَء يف  َي َعَن اجلَح  الحُقرحآَن، يف النـَّهح

ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ   أَنَُّه   َوَرَوى َسَعيُد بحُن الحُمَسيَ َب، َوأَبُو َسَلَمَة، َعنح َأيب ُهَريـحَرَة، َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
ُ َعَليحَه َوَسلَّ 3آَن ُكفحرٌ قَاَل: »الحَمَراُء يف الحُقرح  ٍه « َواَل َيَصحُّ َفيَه َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َم َغريحُ َهَذا َبَوجح

فـَُعَها َوَيَصرُي َفيَها إَ  َا يـََتَماَرى اثـحَناَن يف آيٍَة َُيحَحُدَها َأَحُدمُهَا َوَيدح ىَل  َمَن الحُوُجوَه، َوالحَمعحىَن َإمنَّ
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َكاَم الحقُ  ُر، َوَأمَّا التـََّنازُُع يف َأحح ، َفَذَلَك ُهَو الحَمَراُء الََّذي ُهَو الحُكفح رحآَن َوَمَعانَيَه فـََقدح تـََنازََع  الشَّكَ 
ُ َلَك َأنَّ الحَمَراَء ا ُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َكَثرٍي َمنح َذَلَك َوَهَذا يـَُبنيَ  لََّذي  َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

، َكَما قَاَل َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل يـََزاُل ا ُُحوُد َوالشَّكُّ ُر، ُهَو اجلح { 1لََّذيَن َكَفُروا يف َمرحيٍَة َمنحهُ ُهَو الحُكفح
ُموَماَن َبُكلَ  َلَساٍن َوهَنَى السََّلُف َرَضَي ا ُهَما، َومُهَا َمذح ٌء َمنـح   ّلِلَُّ َوالحَمَراُء َوالحُمََلَحاُة َغريحُ َجائٍَز َشيح

َداَل يف اّلِلََّ َجلَّ ثـََناُؤُه َويف َصَفاتََه  ُهمح َعَن اجلَح َداَل َفيَه  َعنـح َائََه، َوَأمَّا الحَفقحُه فََأمجحَُعوا َعَلى اجلَح َوَأمسح
ُُصوَل لَلحَحاَجَة َإىَل َذَلَك َولَيحَس   َوالتـََّناظَُر؛ أَلَنَُّه َعلحٌم َُيحَتاُج َفيَه َإىَل َردَ  الحُفُروَع َعَلى األح

َل السُّنََّة َإالَّ مبَا َوَصَف َبَه  ااَلعحَتَقاَداُت َكَذَلَك؛ أَلَنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ اَل يُ  وَصُف َعنحَد مَجَاَعَة َأهح
ُمَُّة َعَليحَه َولَيحَس كَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم، َأوح َأمجحََعَت األح َسُه َأوح َوَصَفُه َبَه َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ٌء  نـَفح َمثحَلَه َشيح

َرُك َبَقَياٍس َأوح ِبََنـحَعاَم َنَظٍر،   فـَُيدح
َضٌع  َقدح هُنَيَنا َعَن التـََّفكَُّر يف اّلِلََّ َوأَُمرحاَن َِبلتـََّفكَُّر يف َخلحَقَه الدَّالَ  َعَليحَه، َولَلحَكََلَم يف َذلَ وَ  َك َموح

ميَاُن َِبّلِلََّ َوَمََلَئَكَتَه وَُكتَُبَه َوُرُسَلَه وَ  يُن الََّذي ُهَو اإلحَ ُ، َوالدَ  الحبَـعحَث بـَعحَد  َغريحُ َهَذا َإنح َشاَء اّلِلَّ
ُد ّلَِلََّ " َمح رََها َواْلح رَاَء يف َخدح َخَر َوَقدح َوَصَل َإىَل الحَعذح َت لَلحَيوَم اآلح  . الحَموح

ثـََر التـَّنَـقَُّل«  قَاَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز، »َمنح َجَعَل َديَنُه َغَرًضا لَلحُخُصوَماَت َأكح
ينَ َعنح َإبـحَراَهيَم قَاَل: َكانُوا يَ و  َرُهوَن التـََّلوَُّن يف الدَ     .كح

نَـُهُم الحَعَداَوَة َوالحبَـغحَضاَء{ قَاَل: »اخلحُُصوَماُت َواجلحَ  َلَه }فََأغحَريـحَنا بـَيـح َداُل َعنح َإبـحَراَهيَم النََّخَعيَ  يف قـَوح
يَن«  .يف الدَ 

ُكمح َواخلحُُصوَماَت يف و  َشٍب قَاَل: »َإايَّ َعحَماَل«َعَن الحَعوَّاَم بحَن َحوح َا حُتحَبُط األح يَن؛ فََإهنَّ  . الدَ 
َعحَماَل«و  َا حُتحَبُط األح ُكمح َوَهَذَه اخلحُُصوَماَت؛ فََإهنَّ ٍرو: »َإايَّ  .قَاَل ُمَعاَويَُة بحُن َعمح
ٍم َشرًّا و  َ َعزَّ َوَجلَّ َإَذا َأرَاَد َبَقوح : »بـََلَغيَن َأنَّ اّلِلَّ َوحزَاَعيُّ ََدَل َوَمنَـَعُهُم الحَعَمَل«قَاَل األح  . أَلحَزَمُهُم اجلح
ََدَل َوَمنَـَعُهُم الحَعَمَل«و  ٍم َشرًّا أَلحَزَمُهُم اجلح ُ َبَقوح َر بحَن ُمَضَر قَاَل: »َإَذا َأرَاَد اّلِلَّ  .َعنح َبكح
نـحَيا َحىتَّ َتُكوَن ُخُصوَماُُتُمح و  َقَضي الدُّ ََنَفيََّة قَاَل: »اَل تـَنـح  يف َرهبَ َمح«  َعَن ابحَن اْلح
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ُمََّة ُمتَـَقاَرًِب َحىتَّ يـََتَكلَُّموا يف الح  ُ َعنحُه: »اَل يـََزاُل َأمحُر َهَذَه األح َولحَداَن  َوقَاَل ابحُن َعبَّاٍس َرَضَي اّلِلَّ
 .َوالحَقَدَر«

، و  يٍل: " قـُلحُت َلَماَلَك بحَن أََنٍس: اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ َثُم بحُن مجََ َيـح الرَُّجُل َيُكوُن َعاَلًما َِبلسُّنََّة قَاَل اهلح
َها؟ قَاَل: »اَل َوَلَكنح خُيحرَبُ َِبلسُّنََّة فََإنح قَُبَلتح َمنحُه َوَإالَّ َسَكَت«  .َأُُيَاَدُل َعنـح

ُل بـََلَداَن و  َرُهُه وََكاَن َأهح يَن َأكح َن َعنحُه  َكاَن َماَلُك بحُن أََنٍس يـَُقوُل: »الحَكََلُم يف الدَ  َهوح َرُهونَُه َويـَنـح َيكح
َبَه َذَلَك، َواَل ُأَحبُّ الحَكََلَم َإالَّ َفيَما حَتحَتُه  ٍم َوالحَقَدَر وَُكلَ  َما َأشح َعَمٌل  حَنحَو الحَكََلَم يف رَأحَي َجهح

يَن َويف اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ فَالسُُّكوُت َأَحبُّ َإيَلَّ؛ َن   فََأمَّا الحَكََلُم يف الدَ  َهوح َل بـََلَداَن يـَنـح أَلَِن َ رَأَيحُت َأهح
ُ َأنَّ الح  يَن َإالَّ َما حَتحَتُه َعَمٌل« قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َقدح َبنيََّ َماَلٌك َرَْحَُه اّلِلَّ َكََلَم  َعَن الحَكََلَم يف الدَ 

َل بـََلَدَه يَـ  رَبَ  َفيَما حَتحَتُه َعَمٌل ُهَو الحُمَباُح َعنحَدُه َوَعنحَد َأهح ُهمح، َوَأخح ُ َعنـح ُهمح َرَضَي اّلِلَّ عحيَن الحُعَلَماَء َمنـح
َائََه َوَضَرَب َمَثًَل فـََقاَل: حَنحَو رَأحَي َجهح  َل يف َصَفاَت اّلِلََّ َوَأمسح يَن حَنحَو الحَقوح ٍم،  َأنَّ الحَكََلَم يف الدَ 

ََديَث َوالحَقَدَر َوالََّذي قَاَلُه َماَلٌك َعَليحَه مَجَاَعُة الحُفقَ  َل اْلح َهاَء َوالحُعَلَماَء َقَدميًا َوَحَديثًا َمنح َأهح
ََماَعُة َعَلى َما ُل الحَبدََع الحُمعحَتزََلُة َوَسائَُر الحَفَرَق، َوَأمَّا اجلح َا َخاَلَف َذَلَك َأهح َوى، َوَإمنَّ قَاَل   َوالحَفتـح

َيَسُعُه السُُّكوُت َإَذا َطَمَع َبَردَ  الحَباَطَل َوَصرحَف  َماَلٌك َإالَّ َأنح ُيضحَطرَّ َأَحٌد َإىَل الحَكََلَم َفََل 
َهَبَه َأوح َخَشَي َضََلَل َعامٍَّة َأوح حَنحَو َهَذا  .1َصاَحَبَه َعنح َمذح

أَنََّك تـَعحَرُض َوَضاَبطُُه ووضع الشاطيب ضابطًا للمسائل اليت يسكت عنها العامل فقال: 
أَلََتَك َعَلى الشَّرَيَعَة، فََإنح  َبَة َإىَل َحاَل الزََّماَن  َمسح َصحَّتح يف َميَزاهَنَا، فَانحظُرح يف َمآهَلَا َِبلنَ سح

َنَك َعَلى الحُعُقوَل، فََإنح قَبَ  َسَدٍة، فَاعحَرضحَها يف َذهح ُرَها َإىَل َمفح َلَه، فََإنح ملَح يـَُؤدَ  َذكح َها، فـََلَك  َوَأهح َلتـح
بَـُلَها الحُعُقوُل َعَلى الحُعُموَم، َوَإمَّا َعَلى   َأنح تـََتَكلََّم َفيَها َإمَّا َعَلى الحُعُموَم َإنح َكاَنتح ممَّا تـَقح
أَلََتَك َهَذا الحَمَساُغ، فَالسُّكُ  َها  اخلحُُصوَص َإنح َكاَنتح َغريحَ اَلئََقٍة َِبلحُعُموَم، َوَإنح ملَح َيُكنح َلَمسح وُت َعنـح

َليَّةَ  َلَحَة الشَّرحَعيََّة َوالحَعقح َاَري َعَلى َوفحَق الحَمصح  . 2ُهَو اجلح

 

 2/938جامع بيان العلم وفضله   1
 5/172املوافقات   2
 



499 
 

َم اَنَظَرُه َحفحٌص الحَفرحُد قَاَل يل: »اَي َأَِب  و  ، يـَوح عحُت الشَّاَفَعيَّ َعحَلى: مسََ قَاَل: يُوُنُس بحُن َعبحَد األح
َ َعزَّ َوَجلَّ الح  ٍء َمَن ُموَسى أَلَنح يـَلحَقى اّلِلَّ َعبحُد َبُكلَ  َذنحٍب َما َخََل الشَ رحَك َخريحٌ َمنح َأنح يـَلحَقاُه َبَشيح

َكَيهُ  عحُت َمَن َحفحٍص َكََلًما اَل َأقحَدُر َأنح َأحح  .الحَكََلَم« َلَقدح مسََ
َواَء َلَفرُّوا َمنح الشَّاَفَعيُّ قَاَل و  َهح ََسَد«: »َلوح َعَلَم النَّاُس َما يف الحَكََلَم يف األح  .ُه َكَما يـَُفرُّ َمَن األح

َهدح َعَليحَه أَنَُّه  وقَالَ  ُم الحُمَسمَّى فَاشح ُم َغريحُ الحُمَسمَّى َأَو ااَلسح عحَت الرَُّجَل يـَُقوُل: ااَلسح : " َإَذا مسََ
َل الحَكََلَم َواَل َديَن لَُه "  َمنح َأهح

َل الحَكََلَم َأنح َوقَاَل:  َمي يف َأهح َرَيَد َوُيطَاُف هَبَمح يف الحَعَشائََر َوالحَقَباَئَل، َهَذا  »ُحكح َربُوا َِبجلح ُيضح
 .َجَزاُء َمنح تـََرَك الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َوَأَخَذ يف الحَكََلَم«

َلُح َصاَحُب َكََلٍم أََبًدا، َواَل َتَكاُد تـَرَ  ُ: »اَل يـُفح َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ ى َأَحًدا َنَظَر يف  َوقَاَل َأْححَُد بحُن َحنـح
 .الحَكََلَم َإالَّ َويف قـَلحَبَه َدَغٌل«

ٍم َلَديحٍن َجَديٍد؟« َدُل َمنحُه أََيدَُع َديَنُه ُكلَّ يـَوح  .َوقَاَل َماَلٌك: »َأرَأَيحَت َإنح َجاَء َمنح ُهَو َأجح
يَع األحَ قَاَل  اَثَر َمنح مجََ ُل الحَفقحَه َواآلح ُل َبدٍَع َوزَيحٍغ أَبُو ُعَمَر: »َأمجحََع َأهح َل الحَكََلَم َأهح محَصاَر َأنَّ َأهح

ََميَع يف طَبَـَقاَت الحُفَقَهاَء،  َثََر َوالتـََّفقَُّه َفيَه َويـَتَـَفاَضُلوَن  َواَل يـَُعدُّوَن َعنحَد اجلح ُل األح َا الحُعَلَماُء َأهح َوَإمنَّ
َم« تـحَقاَن َوالحَميحَز َوالحَفهح . َفيَه َِبإلحَ  

ًبا  قَاَل َمالَ و  َواَء َوالحَبدََع َوالتـَّنحَجيَم، َوذََكَر ُكتـُ َهح َل األح ٍء َمنح ُكُتَب َأهح َجارَُة يف َشيح ٌك: " اَل جَتُوُز اإلحَ
َواَء َوالحَبدََع َعنحَد َأصحَحابََنا َهَي ُكُتُب َأصحَحاَب الحَكََلَم َمَن الحُمعحَتزَلَ  َهح َل األح َة ُثَّ قَاَل: وَُكُتُب َأهح

َهَ  َبَه َوَغريح نَ  َوَما َأشح َجارَُة يف َذَلَك، وََكَذَلَك ُكُتُب الحَقَضاَء َِبلنُُّجوَم َوَعَزائََم اجلَح مح، َوتـُفحَسُخ اإلحَ
َل   َل الحَبدََع َوَأهح َل َماَلٍك: اَل جَتُوُز َشَهاَدُة َأهح َذَلَك " َوقَاَل يف َكَتاَب الشََّهاَداَت يف أتَحَويَل قـَوح

َواَء قَا َهح ُل الحَكََلَم َفُكلُّ ُمَتَكلَ ٍم فـَُهَو َمنح  األح َواَء َعنحَد َماَلٍك َوَسائََر َأصحَحابََنا ُهمح َأهح َهح ُل األح َل: َأهح
ََلَم َويُـ  َبُل َلُه َشَهاَدٌة يف اإلحَسح َعَريٍ  َواَل تـُقح َعَرايًّ َكاَن َأوح َغريحَ َأشح َواَء َوالحَبدََع َأشح َهح َل األح َجُر  َأهح هح

َها " قَاَل أَبُو ُعَمَر: »لَيحَس يف ااَلعحَتَقاَد ُكلَ َه  َويـُؤَ  تَُتيَب َمنـح َها اسح َعَتَه، فََإنح ََتَاَدى َعَليـح دَُّب َعَلى َبدح
ُ َعلَ  َائََه َإالَّ َما َجاَء َمنحُصوًصا يف َكَتاَب اّلِلََّ َأوح َصحَّ َعنح َرُسوَل َصلَّى اّلِلَّ يحَه  يف َصَفاَت اّلِلََّ َوَأمسح
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َلُم لَ وَ  َحاَد يف َذَلَك ُكلَ َه َأوح حَنحَوَه َيسح َباَر اآلح ُمَُّة َوَما َجاَء َمنح َأخح ُه َواَل  َسلََّم َأوح َأمجحََعتح َعَليحَه األح
 . يـَُناَظُر َفيَه«

ََحاَديَث كَ و  َريُّ يـَُقواَلَن: »ارحُووا َهَذَه األح ُحوٌل َوالزُّهح َوحزَاَعيَ  قَاَل: َكاَن َمكح َما َجاَءتح َواَل َعَن األح
 . تـَُناَظُروا َفيَها«

نَ  َياَن بحَن ُعيَـيـح ، َوُسفح َياَن بحَن َسَعيٍد الثّـَوحَريَ  ، َوُسفح َوحزَاَعيَ  َة،  َوَقدح ُروَ يَنا َعنح َماَلَك بحَن أََنٍس، َواألح
ُمح ُكلَُّهمح قَاُلوا:أَ  ََحاَديَث يف الصَ َفاَت َأهنَّ . قَاَل أَبُو ُعَمَر  َوَمعحَمَر بحَن رَاَشٍد يف األح َمرُّوَها َكَما َجاَءتح
َخُل َقَدَمُه حَنحَو َحَديَث التـَّنَـزَُّل َوَحَديَث، »َإنَّ اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَدَم َعلَ  ى ُصورَتََه« ، »َوأَنَُّه يُدح
ُبٍع، َوَأنَّ قـُُلوَب َبيَن  َ َمنح َأَصاَبَع  يف َجَهنََّم« ، َوأَنَُّه َيَضُع السََّمَواَت َعَلى ُأصح بـَُعنيح َ ُأصح  آَدَم َبنيح

ََحاَديَث َوَقدح  َنا  الرَّْححََن يـَُقلَ بـَُها َكيحَف َيَشاُء، َوَإنَّ رَبَُّكمح لَيحَس أبََعحَوَر، َوَما َكاَن َمثحَل َهَذَه األح َشَرحح
َثََر َوَبَسطحَناُه  َل يف َهَذا الحَباَب َمنح َجَهَة النََّظَر َواألح َر َحَديَث  الحَقوح َهيَد َعنحَد َذكح يف َكَتاَب التَّمح

ٍء َمنح َمَذاهَ  َل التـَّنَـزَُّل، َفَمنح َأرَاَد الحُوُقوَف َعَليحَه أتََمََّلُه ُهَناَك َعَلى َأِن َ َأُقوُل: اَل َخريحَ يف َشيح َب َأهح
َفيُق " . الحَكََلَم ُكلَ َهمح َوَِبّلِلََّ التـَّوح  

َسُن، يـَُقولُ و  ُهمح«َكاَن اْلَح َمُعوا َمنـح َواَء َواَل جُتَاَدُلوُهمح َواَل َتسح َهح َل األح . : »اَل جُتَاَلُسوا َأهح  

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َمنح نـَقحَل الثَ َقاَت َوَجاَء َعَن الصََّحابَ  َة قَاَل أَبُو ُعَمَر: َما َجاَء َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ
ُهمح فـَُهَو َعلحٌم يَُداُن  َعٌة  َبَه، َومَ َوَصحَّ َعنـح ُهمح فََبدح َدَث بـَعحَدُهمح َوملَح َيُكنح َلُه َأصحٌل َفيَما َجاَء َعنـح ا ُأحح

ُهمح َسَلَم لَُه، َوملَح يـَُناَظرح َفيَه َكَما ملَح يـَُناَظرُ  َاَء اّلِلََّ َأوح َصَفاتََه َعنـح وا. قَاَل أَبُو  َوَضََلَلٌة َوَما َجاَء يف َأمسح
ًما َوَأقـَلَُّهمح  ُعَمَر: »َرَواَها السَّ  َها َوُهمح َكانُوا َأعحَمَق النَّاَس َعلحًما َوَأوحَسَعُهمح فـَهح َلُف َوَسَكُتوا َعنـح

 َتَكلًُّفا َوملَح َيُكنح ُسُكوُُتُمح َعنح َعيٍ  َفَمنح ملَح َيَسعحُه َما َوَسَعُهمح فـََقدح َخاَب َوَخَسَر«

َسُن يف جَمحَلٍس َفذَُكَر َأصحَحابُ  ُمح َكانُوا أَبـَرَّ   َكاَن اْلَح ُ َعَليحَه َوَسلََّم فـََقاَل: »َإهنَّ َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ُمََّة قـُُلوًِب َوَأعحَمَقَها َبَة نََبيَ َه َصلَّى    َهَذَه األح ُ َعزَّ َوَجلَّ َلُصحح َتارَُهُم اّلِلَّ ٌم اخح َعلحًما َوَأقـَلََّها َتَكلًُّفا، قـَوح

ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  َتَقيَم«اّلِلَّ َُدى الحُمسح ُمح َوَربَ  الحَكعحَبَة َعَلى اهلح ََلَقَهمح َوَطَرائََقَهمح فََإهنَّ . فـََتَشبـَُّهوا أبََخح  
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َم َلَفضحٍل َعنحدَُكمح« و  ٌء ُخبَ َئ َعَن الحَقوح َعنح َإبـحَراَهيَم قَاَل: »ملَح يُدََّخرح َلُكمح َشيح  

َلُكمح،  َعنح ُحَذيـحَفَة، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: »اتّـَ و  ُقوا اّلِلََّ اَي َمعحَشَر الحُقرَّاَء َوُخُذوا َطرَيَق َمنح َكاَن قـَبـح
ُتُموُه مَيَيًنا َوََشَااًل َلَقدح َضلَ  ًقا بََعيًدا، َولََئنح تـَرَكح ُتمح َسبـح َري لََئَن اتّـَبَـعحُتُموُه َلَقدح َسبَـقح لحُتمح َضََلاًل  فـََلَعمح

 .بََعيًدا«
ُعوٍد رَ و  ُ  قَاَل ابحُن َمسح ًيا فـَلحيَـَتَأسَّ أبََصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ ُ َعنحُه »َمنح َكاَن َمنحُكمح ُمَتَأسَ  َضَي اّلِلَّ

ُمََّة قـُُلوًِب َوَأعحَمَقَها َعلحًما َوَأقـَلَّ  ُمح َكانُوا أَبـَرَّ َهَذَه األح اًي  َعَليحَه َوَسلََّم؛ فََإهنَّ َوَمَها َهدح َها َتَكلًُّفا َوَأقـح
سَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم، فَاعحرَُفوا هلَُ َوَأحح َبَة نََبيَ َه َصلَّى اّلِلَّ ُ تـََعاىَل َلُصحح َتارَُهُم اّلِلَّ ًما اخح مح  نَـَها َحااًل، قـَوح

َتَقيَم« َُدى الحُمسح ُمح َكانُوا َعَلى اهلح َلُهمح َواتََّبُعوُهمح يف آاَثرََهمح؛ فََإهنَّ . َفضح  

ٌم بـَعحَد ُهًدى َإالَّ لُقَ ُنوا  َعنح َأيب أَُماَمَة و  ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َما َضلَّ قـَوح قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
ٌم َخَصُمونَ 1{ "  ََدَل« ُثَّ قـََرَأ: }َما َضَربُوُه َلَك َإالَّ َجَداًل َبلح ُهمح قـَوح  اجلح

ُم َوجَتَا َداَل يف ااَلعحَتَقاَد؛ أَلَنَُّه يـَُؤوُل َإىَل  قَاَل أَبُو ُعَمَر: " َوتـََناَظَر الحَقوح َدُلوا يف الحَفقحَه َوهُنُوا َعَن اجلَح
ٍر  يَن َأاَل تـََرى ُمَناَظَرَة َبشح َل اّلِلََّ تـََعاىَل }َما َيُكوُن َمنح َْنحَوى َثََلثٍَة َإالَّ  ااَلنحَسََلَخ َمَن الدَ  يف قـَوح

ُهَو رَاَبُعُهمح 2{ قَاَل: " ُهَو َبَذاتََه يف ُكلَ  َمَكاٍن فـََقاَل لَُه َخصحُمُه: فـَُهَو يف قـََلنحُسَوَتَك َويف َحشَ َك 
َكَي   َرُه َأنح َأحح ُ َعمَّا يـَُقوُلوَن »َحَكى َذَلَك وََكيٌع َوَأاَن َواّلِلََّ َأكح َف َْحَاَرَك، تـََعاىَل اّلِلَّ َويف َجوح

ُ، فـََعنح َهذَ  ا َوَشبحَهَه هَنَى الحُعَلَماُء َوَأمَّا الحَفقحُه َفََل يُوَصُل َإلَيحَه َواَل يـَُناُل أََبًدا  َكََلَمُهمح قـَبََّحُهُم اّلِلَّ
.ُدوَن تـََناُظٍر َفيَه َوتـََفهٍُّم َلُه«   

 

 58الزخرف:   1

 7اجملادلة:   2



502 
 

َلُهَما َبضحٌع َوََثَانُوَن ُسورًَة َوإَ ُسَئَل و  َراَن َوَقدح نـََزَل قـَبـح َمَت الحبَـَقَرُة َوآُل َعمح َا نـََزلََتا  ربَيَعَة: ملَ ُقدَ  منَّ
َمتَ  َتَمُعوا َعَلى  اَِبلحَمَديَنَة؟ فـََقاَل رَبَيَعُة: »َقدح ُقدَ  َوأُلَ َف الحُقرحآُن َعَلى َعلحٍم ممَّنح أَلََّفُه، َوَقَد اجح

َأُل َعنحُه« َتَهي َإلَيحَه َواَل َنسح .الحَعَمَل َبَذَلَك فـََهَذا ممَّا نـَنـح  

َل الحَفقحَه َوالثَ َقَة َونـَتَـَعلَُّمَها َشَبيًها  َأيب الزَ اَنَد، قَاَل:  َعنح و  " َواميَح اّلِلََّ َإنح ُكنَّا لَنَـلحَتَقُط السَُّنَن َمنح َأهح
َل الحَفقحَه َوالحَفضحَل َمنح َخَياَر َأوَّلَيََّة النَّ  َنا َمنح َأهح اَس يََعيُبوَن  بَتَـَعلَُّمَنا آَي الحُقرحآَن، َوَما بَرََح َمنح َأدحرَكح

ُرواَن ُمَقارَ أَ  َن َعنح لََقائََهمح َوجُمَاَلَسَتَهمح َوَُيَذَ  َهوح َذ َِبلرَّأحَي، َويـَنـح َخح ََدَل َوالتـَّنحَقيَب َواألح َل اجلح بـَتَـُهمح َأَشدَّ  هح
ُل َضََلٍل َوحَتحرَيٍف لََتأحَويَل َكَتاَب اّلِلََّ َوُسَنَن َرُسوَلَه، وَ  ُمح َأهح َذيَر َوخُيحرَبُوَن َأهنَّ َما تـُُويفَ َ َرُسوُل  التَّحح

َث َوزََجَر َعنح َذَلكَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َحىتَّ َكرََه الحَمَساَئَل َواَنَحَيَة التـَّنحَقيَب َوالحَبحح  َوَحذَّرَُه  اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ
َلَه َكَراَهَيًة َلَذَلَك: َطٍن َحىتَّ َكاَن َمنح قـَوح َلَمنَي يف َغريحَ َموح  الحُمسح

َتََلَفَهمح َعَلى أَنحَبَيائََهمح، فََإَذا  »َذُروِن  َا َهَلَك الََّذيَن َمنح قـَبحَلُكمح َبُسَؤاهلََمح َواخح ُتُكمح، فََإمنَّ َما تـَرَكح
َتطَعحُتمح« ٍء َفُخُذوا َمنحُه َما اسح َتَنُبوُه َوَإَذا َأَمرحُتُكمح َبَشيح ٍء فَاجح ُتُكمح َعنح َشيح  . هَنَيـح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »َأاَل َهَلَك الحُمتَـَنطَ ُعوَن  َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن و  ُعوٍد، َعَن النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ َمسح
 .َثََلاًث«

َدَة الحَوثَيقَ و  َسُد الصََّداَقَة الحَقَدميََة َوَيََلُّ الحُعقح َة،  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َحَسَن بحَن َحَسٍن، »الحَمَراُء يـُفح
َباَب الحَقَطيَعَة«َوَأَقلُّ َما فَ   1يَه َأنح َتُكوَن الحُمَغالََبُة، َوالحُمَغالََبُة َأمحَتُ َأسح

 
 إتيان املناظرة إلقامة اْلجة

َنََّة َإالَّ َمنح َكاَن ُهوًدا َأوح َنَصاَرى تَلحَك َأَمانَيـُُّهمح ُقلح  ُخَل اجلح ُ تـََعاىَل: }َوقَاُلوا َلنح َيدح َهاُتوا   قَاَل اّلِلَّ
ُتمح َصاَدَقنيَ  َلَك َمنح َهَلَك َعنح بـَيَ َنٍة َوََيحَيا َمنح َحيَّ َعنح بـَيَ َنةٍ 2بـُرحَهاَنُكمح َإنح ُكنـح { 3{ َوقَاَل: }لَيَـهح
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ََق، َوقَاَل: }َإنح َعنحدَُكمح َمنح ُسلحطَاٍن هَبََذا  { قَاَل الحُمَفسَ ُروَن: َمنح ُحجٍَّة 1َوالحَبيَنُة َما َِبَن َمَن اْلح
ُجَُّة الحَباَلَغةُ قَ  ُ َجلَّ َوَعزَّ }ُقلح فََللََّه اْلح ُجَُّة َوقَاَل اّلِلَّ َم أتَحيت  2اُلوا: َوالسُّلحطَاُن: اْلح { ، َوقَاَل: }يـَوح

َسَها  { "3ُكلُّ نـَفحٍس جُتَاَدُل َعنح نـَفح
َم َُنحَتُم َعَلى و  َلَه }الحيَـوح َواَهَهمح َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك، يف قـَوح ُ  4َأفـح { قَاَل: ُكنَّا َعنحَد النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ

ًئا، ُثَّ  َعَليحَه َوَسلََّم َفَضَحَك َحىتَّ َبَدتح نـََواَجُذُه َوقَالَ  ُت؟« َوذََكَر َشيـح ُروَن َممَّ َضَحكح : »َهلح َتدح
َم الحَقَياَمَة يـَُقوُل:  ، َأملَح جتَُرحِن َمَن الظُّلحَم؟ قَاَل: بـََلى قَاَل:  قَاَل: " يف جُمَاَدَلَة الحَعبحَد رَبَُّه يـَوح اَي َربَ 

َم َعَليحَك َحَسيًبا َم َشاَهًدا َإالَّ َمنح نـَفحَسي قَاَل: }َكَفى بَنَـفحَسَك الحيَـوح { 5فََإِن َ اَل ُأَجيُز َعَليَّ الحيَـوح
َ الحَكََلَم  َكَذا قَاَل َوخَيحَتُم َعَلى َفيَه َويـَُقاُل أَلَرحَكانََه: انحَطَقي َنُه َوَبنيح ، فـَتَـنحَطُق أبََعحَماَلَه ُثَّ خُيَلَّى بـَيـح

 "  6فـَيَـُقوُل: بـُعحًدا َلُكنَّ، فـََعنحُكنَّ ُكنحُت ُأاَنَضُل  
َم الحَقَياَمَة َعنحَد رَبَ ُكمح خَتحَتَصُمونَ }َوقَاَل:  اَهيَم يف  َوقَاَل: }َأملَح تـََر َإىَل الََّذي َحاجَّ َإبـحرَ  {7َإنَُّكمح يـَوح

َيي َوأَُميتُ  ُ الحُملحَك َإذح قَاَل َإبـحَراَهيُم َريبَ َ الََّذي َُيحَيي َومُيَيُت قَاَل َأاَن ُأحح قَاَل  رَبَ َه َأنح آََتُه اّلِلَّ
َرَق فَأحَت هَبَا َمَن الحَمغحَرَب فـَُبَهَت الََّذي   َس َمَن الحَمشح { يـَُقوُل:  8َكَفرَ َإبـحَراَهيُم فََإنَّ اّلِلََّ أيَحيت َِبلشَّمح

ُ َعزَّ َوَجلَّ ُخُصوَمَة َإبـحَراَهيمَ  ُجََّة َلُه َوَوَصَف اّلِلَّ َذ اْلح ُت َعنحَد َأخح َعَليحَه   فَانـحَقَطَع َوُخَصَم َوَْلََقُه الحبـُهح
َوحاَثَن }َإذح قَاَل  َمُه َوَردَُّه َعَليحَهمح َوَعَلى أَبَيَه يف َعَباَدَة األح َمَه َما َهَذَه التََّماثَيُل  السَََّلُم قـَوح أَلَبَيَه َوقـَوح

َلَه }ُأفٍ  َلُكمح َوَلَما تـَعحُبُدوَن َمنح ُدوَن اّلِلََّ  اَيَت ُكلََّها َوحَنحَو  9الَّيَت أَنـحُتمح هَلَا َعاَكُفوَن{ َإىَل قـَوح { اآلح
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َمَه َما تـَعحُبُدونَ  َناًما فـََنَظلُّ هَلَا َعاَكَفنَي قَاَل  َهَذا يف ُسورََة الظُّلََّة }َإذح قَاَل أَلَبَيَه َوقـَوح  قَاُلوا نـَعحُبُد َأصح
َفُعوَنُكمح َأوح َيُضرُّونَ  ُعوَن َأوح يـَنـح َمُعوَنُكمح َإذح َتدح { َفَحاُدوا َعنح َجَواَب ُسَؤاَلَه َهَذا َإَذ  1َهلح َيسح
اَن  ُجََّة فـََقاُلوا }َبلح َوَجدح َعُلونَ انـحَقطَُعوا َوَعَجُزوا َعَن اْلح { َوَهَذا لَيحَس جبََواٍب  2آَِبَءاَن َكَذَلَك يـَفح

:  َعنح َهَذا السَُّؤاَل َوَلَكنَُّه َحيحَدٌة َوَهَرٌب َعمَّا َلزََمُهمح َوُهَو َضرحٌب َمَن ااَلنحَقطَاَع، َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ 
َمَه نـَرحَفُع  َناَها َإبـحَراَهيَم َعَلى قـَوح َنا آتـَيـح ُجَُّة،  3َدرََجاٍت َمنح َنَشاءُ }َوتَلحَك ُحجَّتـُ { قَاُلوا: َِبلحَعلحُم َواْلح

ثـَرحَت َجَدالََنا  اَيَت َإىَل  4َوقَاَل يف َقصََّة نُوٍح َعَليحَه السَََّلُم: }قَاُلوا اَي نُوُح َقدح َجاَدلحتَـَنا فََأكح { اآلح
َلَه }َوَأاَن بََريٌء ممَّا جُتحرَُموَن{ ]هود:  َقصََّة ُموَسى َعَليحَه السَََّلُم }قَاَل َفَمنح  [ َوقَاَل يف 35قـَوح

َرى  َلَه }ََترًَة ُأخح اَيَت َإىَل قـَوح َن }َوَما َربُّ الحَعاَلَمنَي{  5رَبُُّكَما اَي ُموَسى{ اآلح ُل َفرحَعوح { وََكَذَلَك قـَوح
ٍء ُمَبنيٍ  ُتَك َبَشيح َلَه }َأَوَلوح َجئـح ُ َأعحَلمُ _{ يـَعحيَن 6َإىَل قـَوح حبُجٍَّة َواَضَحٍة َأدحَحُض هَبَا ُحجََّتَك،   _َواّلِلَّ

َلحَق ُثَّ  ُ يـَبحَدأُ اخلح َلحَق ُثَّ يَُعيُدُه ُقَل اّلِلَّ  يَُعيُدُه  َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ }ُقلح َهلح َمنح ُشرَكاَئُكمح َمنح يـَبحَدأُ اخلح
َقَ   َدي َإىَل اْلح َلَه }َأَفَمنح يـَهح َفُكوَن{ َإىَل قـَوح َدى  فََأىنَّ تـُؤح َأَحقُّ َأنح يـُتـََّبَع َأمَّنح اَل يََهدَ ي َإالَّ َأنح يـُهح

ََواَب َوالحُمَجاَدَلَة 7َفَما َلُكمح َكيحَف حَتحُكُمونَ  { فـََهَذا ُكلُُّه تـَعحَليٌم َمَن اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ لَلسََّؤاَل َواجلح
ُ َعَليحَه َوَسلََّم أَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ:  َوَجاَدَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ ُجََّة قَاَل اّلِلَّ َل الحَكَتاَب َوَِبَهَلُهمح بـَعحَد اْلح هح

َيََة ُثَّ قَاَل: }َفَمنح َحاجََّك َفيَه َمنح 8}َإنَّ َمَثَل َعيَسى َعنحَد اّلِلََّ َكَمَثَل آَدَم َخَلَقُه َمنح تـَُرابٍ  { األح
يَةَ 9بـَعحَد َما َجاَءَك َمَن الحَعلحمَ   .{ اآلح
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ََن حبُجََّتهَ َوقَا ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »َإنَُّكمح خَتحَتَصُموَن َإيَلَّ َوَلَعلَّ بـَعحَضُكمح َأنح َيُكوَن َأْلح َمنح  َل َصلَّى اّلِلَّ
ََديَث 1بـَعحضٍ   « اْلح

ُ َعَليحَه َوَسلَّمَ  رَبَ النَّيبُّ َصلَّى اّلِلَّ َتجَّ َمَع ُموَسى َعَليحَهَما السَََّلُم َفَحجَّ آَدُم  "  َوَأخح َأنَّ آَدَم احح
َتَصُموا يف َرهبَ َمح 2ُموَسى  َقَ   3" َوقَاَل َجلَّ َعزَّ }َهَذاَن َخصحَماَن اخح َل اْلح َمَننَي َأهح { فَأَثحىَن َعَلى الحُمؤح

َر َوالحَباَطَل، قَاَل الحُمَفسَ ُرونَ  َل الحُكفح يَُة يف َْححَزَة بحَن َعبحَد الحُمطََّلَب،  َوَذمَّ َأهح : نـََزَلتح َهَذَه اآلح
بَ  َبَة ابحيَنح رَبَيَعَة، َوالحَولَيَد بحَن ُعتـح َبَة َوَشيـح َارحَث، َوَعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب، َوُعتـح  . ةَ َوُعبَـيحَدَة بحَن اْلح

ُ َعَليحهَ  َم السََّقيَفَة َوَتَدافـَُعوا َوتـََقرَُّروا َوتـََناَظُروا  َوجَتَاَدَل َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ  َوَسلََّم يـَوح
َلهَ  َقُّ يف َأهح  . َحىتَّ َصاَر اْلح

ُرَها، َل الرَ دََّة َويف ُفُصوٍل َيُطوُل َذكح ٍر يف َأهح  َوتـََناَظُروا بـَعحَد ُمَبايـََعَة َأيب َبكح
َل َرسُ  ٍر َبَقوح َتجُّوا َعَلى َأيب َبكح ُ َعَليحَه َوَسلََّم: »أَُمرحُت َأنح أُقَاَتَل النَّاَس َحىتَّ  َواحح وَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ

ُ، فََإَذا قَاُلوَها َحَقُنوا َمينَ  َدَماَءُهمح َوَأمحَواهَلُمح َإالَّ حبَقَ َها َوَحَساهبُُ  « ،  يـَُقوُلوا اَل َإَلَه َإالَّ اّلِلَّ مح َعَلى اّلِلََّ
رٍ  َ الصَََّلَة َوالزََّكاَة   فـََقاَل أَبُو َبكح ُ َعنحُه: »َمنح َحقَ َها الزََّكاُة، َواّلِلََّ أَلُقَاتََلنَّ َمنح فـَرََّق َبنيح َرَضَي اّلِلَّ

ََه َمَن الصََّحابََة َرَضَي 4َوَلوح َمنَـُعوِن َعَناقًا، َويـُرحَوى َعَقااًل َلَقاتـَلحتـُُهمح َعَليحهَ  ُ  « فـََباَن َلُعَمَر َوَغريح اّلِلَّ
َقَّ َمَعُه، فـََتابـَُعوُه، وََكَذا ُيََُب َعَلى َمنح َخاَلَف   ٍر يف َذَلَك َأنَّ اْلح ُهُم الََّذيَن َخاَلُفوا َأَِب َبكح َعنـح

ُ َعَليحَه وَ  لُُه َصلَّى اّلِلَّ َلَه، َوقـَوح َقُّ يف قـَوح َسلََّم: »َإالَّ  َصاَحَبُه َواَنَظَرُه َأنح يـَنحَصَرَف َإلَيحَه َإَذا َِبَن َلُه اْلح
َق َ  ُ َإالَّ َِبْلح تـُُلوا النـَّفحَس الَّيَت َحرََّم اّلِلَّ َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ: }َواَل تـَقح  .{ "5حبَقَ َها« َمثحُل قـَوح

ََوارََج َحىتَّ انحَصَرُفوا ُ َعنحُه اخلح  . َواَنَظَر َعَليٌّ َرَضَي اّلِلَّ
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ُجََّة َمنح حَنحَو َكََلَم َعَليٍ  َوَلوحاَل  َواَنَظَرُهُم ابحُن َعبَّاٍس َرَضَي اّلِلَُّ  َفَع َفيَه َمَن اْلح  َعنحُه أَيحًضا مبَا اَل َمدح
َهَه "  تَـَلبحُت َذَلَك َعَلى َوجح َيُة ُطوَل الحَكَتاَب َبَه اَلجح َرُة َذَلَك َوَخشح . ُشهح  

َبٍل َوَجاَءُه َعَليُّ بحُن الحَمَدييَنَ  رَ قَاَل ا اَكًبا  لحَعبَّاَس بحَن َعبحَد الحَعَظيَم الحَعنحرَبَيَّ: ُكنحُت َعنحَد َأْححََد بحَن َحنـح
نَـُهَما َجفَ   اءٌ َعَلى َدابٍَّة، قَاَل: فـَتَـَناَظَرا يف الشََّهاَدَة َوارحتـََفَعتح َأصحَواُُتَُما َحىتَّ َخفحُت َأنح يـََقَع بـَيـح
َفُع، فـََلمَّا َأرَاَد َعَليٌّ ااَلنحَصَراَف قَاَم َأْححَُد فََأخَ  َذ وََكاَن َأْححَُد يـََرى الشََّهاَدَة َوَعَليٌّ أيَحََب َوَيدح

عحُت َأْححََد يف َذَلَك  ُ عَ َبرََكاَبَه، َومسََ َ َأصحَحاَب حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ َلُس يـَُقوُل: »اَل تـَنحُظرح َبنيح َليحَه  الحَمجح
ُجَُّة يف َذَلَك َحَديُث َحاَطٍب« قَاَل   نَـُهمح َوَنَكُلُهمح َإىَل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ، َواْلح َوَسلََّم َفيَما َشَجَر بـَيـح

رًا َأَو اْلحُ  َنََّة َلَمنح َشَهَد َبدح َهاَدَة َِبجلح ُ يـََرى الشَ  َبٍل َرَْحَُه اّلِلَّ َديحَبَيَة َأوح  أَبُو ُعَمَر: َكاَن َأْححَُد بحُن َحنـح
ُهمح َمنح َسفحَك َدَماَء بـَعحَضَهمح بـَعحًضا، وََكاَن َعَليُّ بحُن   َلَمنح َجاَء َفيَه أَثـٌَر َمرحُفوٌع َعَلى َما َكاَن َمنـح

َكاَم الحَمَدييَنَ  أيَحََب َذَلَك َواَل ُيَصحَ ُح يف َذَلَك أَثـًَرا َوَأمَّا تـََناُظُر الحُعَلَماَء َوجَتَاُدهُلُمح فََإنَّ  َحح  َمَساَئَل األح
َتَدلُّ بَ  ًئا ُيسح َها َشيـح ثـَُر َمنح َأنح حُتحَصى، َوَسَنذحُكُر َمنـح .هَ َمَن الصََّحابََة َوالتَّاَبَعنَي َوَمنح بـَعحَدُهمح فََأكح  

ُه أَبُو ُموَسى األحَ  َعَريُّ ُهَو َوَأَخاُه َوقَاَل  َواَنَظَر ُعبَـيحُد اّلِلََّ بحُن ُعَمَر َأَِبُه يف الحَماَل الََّذي َأعحطَاُه َإايَّ شح
: َلوح تـََلَف الحَماُل َضَمنَّاُه فـََلَنا َرحبحُُه َِبلضََّماَن،  ُعبَـيحُد اّلِلََّ

َقى يف َبطحَنَها َوَلٌد آَخُر: َإنَّ َلَزوحَجَها الرَّجح  َاَمَل تََلُد َوَلًدا َويـَبـح َعَة َوقَاَل ُسَليحَماُن بحُن َيَساٍر يف اْلح
هَ  ا َقدح َوَضَعتح فـََقاَل َلُه ُسَليحَماُن: َأَيََلُّ هَلَا َأنح  َعَليـح َها؛ أَلَهنَّ َعَة َلُه َعَليـح رََمُة: اَل رَجح ا، َوقَاَل َعكح

 تـَتَـَزوََّج؟ قَاَل: اَل قَاَل: َخَصَم الحَعبحدُ 
َ زَيحٌد َأَُيحَعُل َوَلَد الحَوَلَد  ََب؟  َوقَاَل ابحُن َعبَّاٍس: لَيَـتََّق اّلِلَّ ََب مبَنحزََلَة األح مبَنحزَلََة الحَوَلَد َواَل َُيحَعُل َأَِب األح

َوَد.  َسح َجَر األح  َإنح َشاَء َِبَهلحُتُه َعنحَد اْلَح
ُ َعزَّ َوَجلَّ } َا قَاَل اّلِلَّ ََمَة َإمنَّ  َمنح َوَعَن ابحَن َعبَّاٍس: " َمنح َشاَء َِبَهلحُتُه َأنَّ الظَ َهاَر لَيحَس َمَن األح

ُ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل }َوالََّذيَن ُيظَاَهُروَن  1َنَسائََهمح  أََلَة: أَلَيحَس اّلِلَّ { ". َوَقيَل َلُمَجاَهٍد يف َهَذَه الحَمسح
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َهُدوا َشَهيَديحَن مَ 1َمنح َنَسائََهمح  َتشح ُ }َواسح ََمُة َمَن النَ َساَء؟ فـََقاَل جُمَاَهٌد: َقدح قَاَل اّلِلَّ نح  { َأفـََليحَس األح
{ َأفـََليحَس الحَعبحُد َمَن الر ََجاَل؟ َأفـََتُجوُز َشَهاَدتُُه؟ يـَُقوُل: َكَما َكاَن الحَعبحُد َمَن الر ََجاَل َغريحَ 2رََجاَلُكمح 

ُ الحَقَياسَ  ََمُة َمَن النَ َساَء َغريحُ الحُمَراَد َِبلظَ َهاَر، َوَهَذا َعنيح  .  " الحُمَراَد َِبلشََّهاَدَة، َفَكَذَلَك األح
ُُمَعَة َعَلى َحَسَب َما ذََكَرهُ  َم اجلح  َماَلٌك  َواَنَظَر أَبُو ُهَريـحَرَة َعبحَد اّلِلََّ بحَن َسََلٍم يف السَّاَعَة الَّيَت يف يـَوح

 .يف ُمَوطََّئهَ 
 . َواَنَظَر َسَعيُد بحُن الحُمَسيَ َب رَبَيَعَة يف َأَصاَبَع الحَمرحَأةَ 

َلُه: َأرَأَيحَت َلَو َكاَنتح َلَك َإَبٌل  َواَنَظَر ُعَمُر بحُن  َطَّاَب َأَِب ُعبَـيحَدَة يف َحَديَث الطَّاُعوَن، قـَوح اخلح
َل اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ }فََلَم حُتَاجُّونَ  ثـَُر َمنح َأنح َُيحَصى، َويف قـَوح ََديَث، َوُهو َأكح   َهَبطحَت هَبَا َواَداًي، اْلح

َتَجاَج َِبلحَعلحَم ُمَباٌح َشاَئٌع َلَمنح َتَدبّـََر، َوَمَن َمَليَح 3مٌ َفيَما لَيحَس َلُكمح َبَه َعلح  { َدلَيٌل َعَلى َأنَّ ااَلحح
َنَف بحنَ  َحح َزحَرَق بحَن قـَيحٍس َأنَّ األح َتَجاَج َوالحَكرَ  َعَلى اخلحََصَم َما َرَوى َْحَّاُد بحُن َسَلَمَة َعَن األح   ااَلحح

َرُه الصَََّل  َة يف الحَمقحُصورََة فـََقاَل َلُه رَُجٌل: اَي َأَِب حَبحٍر ملَ اَل ُتَصلَ ي يف الحَمقحُصورََة؟ قـَيحٍس َكاَن َيكح
َنُف: َفَكَذَلَك اَل َأَصلَ ي َفيَها َحح َنُف: َوأَنحَت ملَ ُتَصلَ ي َفيَها؟ قَاَل: اَل أَتـحُرُك، قَاَل األح َحح   قَاَل َلُه األح

َتَجا   . َج َوَإلحَزاَم اخلحََصَم َبَديعٌ َوَهَذا َضرحٌب َمَن ااَلحح
َدى َثََلٍث َإمَّا تـَثحَبيٌت َلَما يف َيَدَه َأَو انحَتَقاٌل َمنح َخطَأٍ   َكاَن  َوقَاَل الحُمَزِنُّ: اَل تـَعحُدو الحُمَناَظَرُة َإحح

، قَاَل: وََكيحَف يـُنحكَ  يَن َعَلى َشكٍ  ُم َمَن الدَ  ُر الحُمَناَظَرَة َمنح ملَح يـَنحظُرح َفيَما  َعَليحَه َأَو ارحتََياٌب َفََل يـَُقدَّ
 ُ َها َما يـَتَـَبنيَّ َبَل َمنـح ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَأنح يـُقح  .َلُه َبَردَ َها قَاَل؟ َوَحقُّ الحُمَناَظَرَة َأنح يـَُراَد هَبَا اّلِلَّ

َ الحُمتَـَناَظَريحنَ  َقُّ َبنيح َ يف  َوقَاُلوا: اَل َتَصحُّ الحُمَناَظَرُة َوَيظحَهُر اْلح َ َأوح ُمَتَساَوَينيح َحىتَّ َيُكواَن ُمتَـَقارََبنيح
نحَصاَف َوَإالَّ فـَُهَو َمَراٌء َوُمَكابـََرٌة "  َم َوالحَعقحَل َواإلحَ يَن َوالحَفهح  . َمرحتـََبٍة َواَحَدٍة َمَن الدَ 
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عحُت َأَسَد بحَن الحُفَراَت، يـَُقوُل: " بـََلغَ  َراَن، مسََ ًما َكانُوا يـَتَـَناَظُروَن  قَاَل ُسَليحَماُن بحُن َعمح يَن َأنَّ قـَوح
ُ  َِبلحَعَراَق يف الحَعلح  َتَسُموَن َمريَاَث حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ ٌم يـَقح َم فـََقاَل قَاَئٌل: َمنح َهُؤاَلَء؟ َفَقيَل َلُه: قـَوح
. َعَليحَه َوَسلََّم "  

.َجاَل تـَلحَقيًحا أَلَلحَباهَبَمح«قَاَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز، »رَأَيحُت ُمََلَحاَة الر َ و   

ُ: »َما رَأَيحُت َأَحًدا اَلَحى الر ََجاَل َإالَّ َأَخَذ  و  قَاَل َماَلٌك، َوقَاَل ُعَمُر بحُن َعبحَد الحَعزَيَز َرَْحَُه اّلِلَّ
َه جبََواَمَع الحَكَلَم« قَاَل ََيحََي بحُن ُمَزيحٍن: »يُرَيُد َِبلحُمََلَحاَة َها ُهَنا الحُمخَ  اَوَضَة َوالحُمَراَجَعَة َعَلى َوجح

ُ َأعحَلُم« . التـَّعحَليَم َوالتـََّفهَُّم َوالحُمَذاَكَرَة َوالحُمَداَرَسَة، َواّلِلَّ  

ُتُه، َواَل اَنَظَرِن   وأَبُ قَاَل و  ٍم: َما اَنَظرحُت َقطُّ رَُجًَل ُمَفنَ ًنا يف الحُعُلوَم َإالَّ َغَلبـح ُعبَـيحٍد الحَقاَسَم بحَن َسَلَّ
 . رَُجٌل ُذو َفنٍ  َواَحٍد َمَن الحَعلحَم َإالَّ َغَلَبيَن َفيهَ 

ََكَم: َما رَأَ قَاَل  يحُت َأَحًدا يـَُناَظُر الشَّاَفَعيَّ َإالَّ َرَْححُتُه، َلَما َأَرى َمنح  حُمَمََّد بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن َعبحَد اْلح
َ َيَدَي الشَّاَفَعي َ   َمَقاَمَه َبنيح

.َلوح رَأَيحَت الشَّاَفَعيَّ يـَُناَظُر َلظَنَـنحَت أَنَُّه َسُبٌع أيَحُكُلكَ َوقَاَل:   

َُججَ َوقَاَل:   .الشَّاَفَعيُّ َعلََّم النَّاَس اْلح
، َلوحاَلُه َما َعَرفحُت َما الحَقَياُس قَاَل: َوالرَّدُّ َعَلى َغريحَ الشَّاَفَعيَ  َلَمنح  :َوقَالَ  ُ الشَّاَفَعيَّ رََحَم اّلِلَّ

ٌل َعَليحَه، َوالرَّدُّ َعَليحَه َصعحٌب َمَراُمهُ  .َحاَوَلُه َسهح  

َطَّاَب َرَضَي اّلِلَُّ  َشجَ ، َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح ٌم ُُيَاَدلُوَنُكمح  َعنح ُبَكريحَ بحَن األح  َعنحُه، قَاَل: »َسَيأحيت قـَوح
َبُشبـَُهاَت الحُقرحآَن َفُخُذوُهمح َِبلسَُّنَن؛ فََإنَّ َأصحَحاَب السَُّنَن َأعحَلُم َبَكَتاَب اّلِلََّ َعزَّ َوَجلَّ« َوَقدح  

اَثُر ُكلَُّها َعنح ُعَمَر َصَحيَحًة ُمتَّ  َفَقًة، َوخَيحُرُج َمعحَناَها َعَلى َأنَّ َمنح َشكَّ  َُيحَتَمُل َعنحَدي َأنح َتُكوَن اآلح
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نح  ثَاَر ََيحَمُل اإلحَ َث َبَه، َوَأنَّ اإلحَكح َقَنُه َجاَز َلُه َأنح َُيَدَ  ًئا َوأَتـح ٍء تـَرََكُه، َوَمنح َحَفَظ َشيـح َساَن َعَلى  يف َشيح
َع َمَن َجيَ ٍد َورَ  نيٍ َديٍء التـََّقحَُّم َأنح َُيَدَ َث َبُكلَ  َما مسََ  .1َوَغثٍ  َومسََ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكَلم يف النظر واجلدل 
دحرَاُك  قال اخلطيب البغدادي:  ُه اإلحَ َ , فـََهَذا َحدُّ النََّظُر َضرحَِبَن: ضحَرٌب ُهَو: النََّظُر َِبلحَعنيح

ُر يف َحاَل الحَمنحُظوَر َفيَه , َوالحَمنحُظوُر َفيهَ  ُه الحَفكح  ُهَو:  َِبلحَبَصَر َوالثَّاِن: النََّظُر َِبلحَقلحَب , فـََهَذا َحدُّ
ََمارَاُت الحُموَ  ََدلَُّة َواألح َم  األح ُكح ُم , أَلَنَُّه يـُنحَظُر َلطََلَب اْلح ُكح صَ َلُة َإىَل الحَمطحُلوَب َوالحَمنحُظوُر لَُه ُهَو: اْلح

َ , َإَذا َقَصَد   َ اخلحَصحَمنيح ََدُل فـَُهَو: تـََردُُّد الحَكََلَم َبنيح َر َوَأمَّا اجلح ُكلُّ  َوالنَّاَظُر ُهَو: الحَفاَعُل لَلحَفكح
ُهَما َإحح  َكاَم , يـَُقاُل: َدرحٌع  َواَحٍد َمنـح َل َصاَحَبَه َوُهَو َمأحُخوٌذ َمَن اإلحَحح َفَع َبَه قـَوح َلَه , لََيدح َكاَم قـَوح
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هُ  َداَلُة: َوجح َج , َوَحبحٌل جَمحُدوٌل: َإَذا َكاَن حُمحَكَم الحَفتحَل , َواجلَح  جَمحُدوَلٌة , َإَذا َكاَنتح حُمحَكَمَة النَّسح
َرحَض َإَذا َكاَن ُصلح  ََدُل  األح َ , َوَيَصحُّ النََّظُر َمنح َواَحٍد , َواجلح ََدُل َإالَّ َمَن اثـحَننيح ًبا , َواَل َيَصحُّ اجلح

َباُر َوَأمَّا الرَّأحُي , فـَُهَو:   ََواُب ُهَو اإلحَخح َباُر , َواجلح َتخح ُكلَُّه ُسَؤاٌل َوَجَواٌب , فَالسَُّؤاُل ُهَو ااَلسح
َد َإىَل  َضَعَه َسدَّ تَـعحَمَل النََّظَر يف َموح َراُج َصَواَب الحَعاَقَبَة , َفَمنح َوَضَع الرَّأحَي يف َحقَ َه , َواسح َتخح  اسح

َاَمَع , َفَسَلَك َطرَيَقَه َوملَح يـَعحَدلح َعنحُه َأدَّاُه َإلَيحَه  اْلحَ  َجَد اجلح قَ  الحَمطحُلوَب , وََكَمنح َقَصَد الحَمسح
َهاُمُهمح َإىَل َإنحَكاَر الحُمَناَظَرَة ,  ٌم َقُصَرتح ُعُلوُمُهمح , َوبـَُعَدتح َأفـح   َوَأوحَرَدُه َعَليحَه , َوَقدح َذَهَب قـَوح

  الحُمَجاَدَلَة َوتـََعلَُّقوا يف َذَلَك مبَا َسَنذحُكُرُه َوْنَُيُب َعنحُه , َإنح َشاَء اّلِلَُّ َوَإبحطَالَ 
َداَل ,  َتجَّ َمنح َذَهَب َإىَل َإبحطَاَل اجلَح َر َما تـََعلََّق َبَه َمنح أَنحَكَر الحُمَجاَدَلَة َوَإبحطَاَلَه احح َل  َِبُب َذكح َبَقوح

َلَه تـََعاىَل: }فََإنح َحاجُّوَك فـَُقلح 1َذيَن ُُيَاَدُلوَن يف آاَيتََنا َما هَلُمح َمنح حمََيصٍ اّلِلََّ تـََعاىَل: }الَّ  {, َوَبَقوح
َهَي ّلَِلََّ َوَمَن اتّـَبَـَعنَ  ُت َوجح َلمح  { 2َأسح

َويف َحَديَث ابحَن رَاَهَويحَه َعَن   -َعنح َأيب أَُماَمَة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , 
ََدَل ُثَّ  -النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل  ٌم بـَعحَد ُهًدى َكانُوا َعَليحَه َإالَّ ُأوُتوا اجلح : " َما َضلَّ قـَوح

ٌم َخَصُمونَ   " 4{ 3قـََرَأ: }َما َضَربُوُه َلَك َإالَّ َجَداًل َبلح ُهمح قـَوح
َليُل بحُن َأْححََد ,: »َما َكاَن َجَدٌل َقطُّ َإالَّ أََتى بـَعحَدُه َجَدٌل يـُبحَطُلُه« قَاَل اخلحَ   

يَن قَاَل:  و  َداَل َوالحَمَراَء يف الدَ  َحاُق بحُن َعيَسى الطَّبَّاُع : رَأَيحُت َماَلَك بحَن أََنٍس يََعيُب اجلَح قَاَل َإسح
َدَل َمنح رَ  َيُل َإىَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه  »َأَفُكلََّما َكاَن رَُجٌل َأجح ُجٍل َأَردحاَن َأنح يـَُردَّ َما َجاَء َبَه َجربح

 َوَسلََّم« 
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َواءَ و  َهح َل الحَمغحَرَب َجاَء َماَلًكا فـََقاَل: َإنَّ األح َحاُق بحُن َعيَسى الطَّبَّاُع : رَأَيحُت رَُجًَل َمنح َأهح   قَاَل َإسح
لحُت َعَلى نـَفحَسي , َإنح َأاَن رَأَيـحُتَك , َأنح آُخَذ مبَا أتَحُمُرِن , فـََوَصَف َلُه َماَلٌك َكثـَُرتح َقبَـَلَنا , َفَجعَ 

جَ  , ُثَّ قَاَل: »ُخذح هَبََذا , َواَل خُتَاَصمح َأَحًدا َم َواْلَح ََلَم: الزََّكاَة َوالصَََّلَة َوالصَّوح يف   َشَراَئَع اإلحَسح
ٍء«  َشيح

َثيَن َعبحُد الحَعزَيَز بحُن َعبحَد اّلِلََّ بحَن َأيب َسَلَمَة الحَماَجُشوَن , هَبََذَه   قَاَل أَبُو َعبحدَ و  َزحَديُّ : َحدَّ اّلِلََّ األح
: َأمَّا بـَعحُد: »فََإِن َ ُأوَصيَك بَتَـقحَوى اّلِلََّ , َوااَلقحَتَصاَد يف َأمحرََه , َوات َ    َباَع َسَنةَ الرَ َساَلَة , َوقـََرَأَها َعَليَّ

َدثُوَن يف  َدَث الحُمحح َديَنَهمح ممَّا َقدح ُكُفًوا َمُؤونـََتَه ,  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َوتـَرحَك َما َأحح
َلَها َدلَيٌل َعلَ  َعٌة َقطُّ َإالَّ َوَقدح َمَضى قـَبـح َها , فـََعَليحَك  َوَجَرتح َفيَهمح ُسنـَُّتُه , ُثَّ اعحَلمح أَنَُّه ملَح َتُكنح َبدح يـح
َتُّ  َا ُجَعَلَت السُّنَُّة ُيسح َا َلَك ِبََذحَن اّلِلََّ َعصحَمٌة , َوَإمنَّ هَبَا , َويـُعحَتَمُد   بَتَـقحَوى اّلِلََّ , َوُلُزوَم السُّنََّة فََإهنَّ

ََلفَ  َا َسنـََّها َمنح َعَلَم َما يف َخََلَفَها َمَن الزََّلَل َواخلَح َها , َوَإمنَّ  َوالتـََّعمَُّق , فَارحَض لَنَـفحَسَك َما َعَليـح
ُُموَر َكانُوا َأقـح  َف األح ُمح َبَعلحٍم َوقـَُفوا , َوبََبَصٍر َما ُكُفًوا , َوهَلُمح َعَلى َكشح َوى ,  َرُضوا أَلَنـحُفَسَهمح , فََإهنَّ

ُمح هَلُُم السَّاَبُقوَن , فََإنح كَ  َرى , َوَإهنَّ َدثـحُتمح َوَما أَنـحُتمح َفيَه  َوَبَفضحٍل َلوح َكاَن َفيَها َأحح َُدى َما َأحح اَن اهلح
ثُُه َإالَّ َمَن اتّـََبَع َغريحَ َسَبيَلَهمح , ُتُموُهمح َولََئنح قـُلحُتمح َحَدَث َحَدَث بـَعحَدُهمح َفَما ُأَحدَ    َلَقدح َسبَـقح

َفي , َوَتَكلَُّموا مبََ  ُهمح , َوَلَقدح َوَضُعوا َما َيكح َسَه َعنـح َفي , َفَما ُدوهَنُمح ُمَقصَ ٌر , َواَل  َورََغَب بَنَـفح ا َيشح
َُدى , َوُقوُلوا   َتَقيٍم , فَارحَجُعوا َإىَل َمَعاملََ اهلح ُمح َمنح َذَلَك , َلَعَلى ُهًدى ُمسح قـَُهمح حُمحَسٌن , َوَإهنَّ فـَوح

َ َما  َ َما مَجَُعوا َواَل جَتحَمُعوا َبنيح ُمح ُجَعُلوا َلُكمح أَئَمًَّة َوقَاَدًة ,  َكَما قَاُلوا , َواَل تـَُفر َُقوا َبنيح فـَرَُّقوا , فََإهنَّ
َليحُكمح َفيَه  ُهمح َْحَُلوا َإلَيحُكمح َكَتاَب اّلِلََّ َوُسنََّة نََبيَ َه , فـَُهمح َعَلى َما َْحَُلوا َإلَيحُكمح َمنح َذَلَك أَُمَناُء َوعَ 

ََدَل , فََإنَُّه يـَُقر َ  َذُروا اجلح  . ُبُكمح َإىَل ُكلَ  ُموبََقٍة , َواَل يحُسَلُمُكمح َإىَل ثََقٍة« ُشَهَداُء , َواحح
لُُه تَـ  َجاَج , َفَمنح َذَلَك قـَوح َداَل َواْلَح َباَرَك  فـََنَظرحاَن يف َكَتاَب اّلِلََّ تـََعاىَل , َوَإَذا َفيَه َما َيُدلُّ َعَلى اجلَح

َسنُ َوتـََعاىَل: }ادحُع َإىَل َسَبيَل رَبَ َك  ُمح َِبلَّيَت َهَي َأحح ََسَنَة َوَجاَدهلح َعظََة اْلح َمَة َوالحَموح كح {, فََأَمَر  1َِبْلَح
يَع آَداَبَه َمَن الر َفحَق َوالحبَـَياَن َوالحَتزَ  َداَل , َوَعلََّمُه َفيَها مجََ يََة َِبجلَح ُ َرُسوَلُه يف َهَذَه اآلح َقَ   اّلِلَّ اَم اْلح
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َل الحَكَتاَب َإالَّ َِبلَّيَت َهَي  َوالرُُّجوَع َإىَل َما أَ  ُجَُّة , َوقَاَل تـََعاىَل: }َواَل جُتَاَدُلوا َأهح وحَجبَـتحُه اْلح
َسنُ  يََة , َوقَاَل تـََعاىَل: }ُثَّ  2{, َوقَاَل تـََعاىَل: }َأملَح تـََر َإىَل الََّذي َحاجَّ َإبـحَراَهيَم يف رََبهَ 1َأحح { اآلح

َنا َإلَيحَك َأَن  { , وََكَتاُب اّلِلََّ تـََعاىَل اَل يـَتَـَعاَرُض َواَل خَيحَتَلُف , فـََتَضمََّن  3اتََّبعح َملََّة َإبـحَراَهيمَ َأوحَحيـح
َنا َعلحًما يََقيًنا َأنَّ الََّذَي َذمَُّه َغريحُ الََّذي َأَمَر بَ  َمحَر َبَه , فـََعَلمح َداَل , َواألح َه , َوَأنَّ  الحَكَتاُب: َذمَّ اجلَح

َنا الحبَـَياَن َلُكلَ  َواَحٍد َمنَ َمَن اجلحَ  ُموٌم َمنحَهيُّ َعنحُه , َفطََلبـح  َداَل َما ُهَو حَمحُموٌد َمأحُموٌر َبَه , َوَمنحُه َمذح
َقَّ  َحُضوا َبَه اْلح اَنُه تـََعاىَل َقدح قَاَل: }َوَجاَدُلوا َِبلحَباَطَل لَُيدح َمحَريحَن فـََوَجدح { , َوقَاَل: }الََّذيَن  4األح

ًتا َعنحَد اّلِلََّ َوَعنحَد الََّذيَن آَمُنواُيَُ  ُ  5اَدُلوَن يف آاَيَت اّلِلََّ َبَغريحَ ُسلحطَاٍن َأََتُهمح َكرُبَ َمقح { , فـََبنيََّ اّلِلَّ
َدالُ  َداُل َبَغريحَ ُحجٍَّة , َواجلَح ُموَم , َوَأعحَلَمَنا أَنَُّه: اجلَح َداَل الحَمذح َ اجلَح يـََتنيح َ اآلح يف الحَباَطُل   يف َهاَتنيح

َويهَ  َداُل َِبلشََّغَب َوالتَّمح َداُل َبَغريحَ َعلحٍم الثَّاِن: اجلَح َهاَن: َأَحُدمُهَا: اجلَح ُموُم َوجح َداُل الحَمذح ,   فَاجلَح
ُ تـََعاىَل: }َوَجاَدُلوا َِبلحَباَطَل لَُيدح  َقَ  َوبـََيانََه قَاَل اّلِلَّ َرًة لَلحَباَطَل بـَعحَد ظُُهوَر اْلح َقَّ ُنصح َحُضوا َبَه اْلح

يَن , َأاَل تـََرى َإىَل   ُمح َفَكيحَف َكاَن َعَقاَب{ َوَأمَّا َجَداُل الحُمَحقَ نَي , َفَمَن النََّصيَحَة يف الدَ  فََأَخَذُتح
ثـَرحَت َجَدالََنا  َم نُوٍح َعَليحَه السَََّلُم َحيحُث قَاُلوا: }اَي نُوُح َقدح َجاَدلحتَـَنا فََأكح َوابُُه هَلُمح: }َواَل  { َوجَ 6قـَوح
ُ يُرَيُد َأنح يـُغحَوَيُكمح  َفُعُكمح ُنصحَحي َإنح َأَردحُت َأنح أَنحَصَح َلُكمح َإنح َكاَن اّلِلَّ { , َوَعَلى َهَذا َجَرتح  7يـَنـح

يحَه َوَسلََّم قَاَل:  َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َف َعنح أََنٍس: َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ُسَنُن 
رََكنَي , َكَما   رََكنَي أبََمحَواَلُكمح َوأَنـحُفَسُكمح َوأَلحَسَنَتُكمح« فََأوحَجَب الحُمَناَظَرَة لَلحُمشح »َجاَهُدوا الحُمشح

َهاَد يف َسَبيَل اّلِلََّ , َوَعلََّمَنا َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه وَ  َسلََّم َوضحَع السَُّؤاَل َأوحَجَب النـََّفَقَة َواجلَح
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ََديَث الََّذي ذََكَر َفيَه حُمَاجََّة آَدَم ُموَسى َعَليحَهَما السَََّلمُ  َضَعُه , وََكيحَفيََّة الحُمَحاجََّة يف اْلح َعنح  َموح
عحُت َأَِب ُهَريـحَرَة , َُيَدَ ُث َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه  َتجَّ آَدُم طَاُوٍس , قَاَل: مسََ َوَسلََّم: " احح

َنََّة , فـََقاَل َلُه آَدُم: اَي   تَـَنا َمَن اجلح َرجح تَـَنا َوَأخح َوُموَسى , فـََقاَل ُموَسى اَي آَدُم أَنحَت أَبُواَن َخيـَّبـح
رَاَة بََيَدَه , ملَ تـَُلوُميَن َعَلى َأمح  ُ َبَرَسالََتَه , وََكَتَب َلَك التـَّوح ُ َعَليَّ  ُموَسى اصحطََفاَك اّلِلَّ ٍر َقدَّرَُه اّلِلَّ

»َفَجحَّ آَدُم  - قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم:  -قـَبحَل َأنح خَيحُلَقيَنَ أبََرحبََعنَي َسَنًة؟ " 
 . يـَعحيَن َأنَّ آَدُم ُهَو َحجُّ ُموَسى  « 1ُموَسى

َضَعَها َفَصاَر حَمحُجوًجا , َوَذَلَك أَنَُّه اَلَم آَدُم َعَلى َأمحٍر ملَح  قـُلحُت: َوَضَع ُموَسى الحَمََلَمَة يف َغريحَ  َموح
َا ُهَو َفعحُل اّلِلََّ تـََعاىَل , َوَلوح َأنَّ ُموَسى اَلَم آدَ  َنََّة , َوَإمنَّ َعلحُه , َوُهَو ُخُروُج النَّاَس َمَن اجلح ُم َعَلى  يـَفح

َضَعَها , َوَلَكاَن آَدُم حَمحُجوًجا َولَيحَس َأَحٌد   َخَطيَئَتَه الحُموَجَبَة َلَذَلَك َلَكانَ  َواَضًعا لَلحَمََلَمَة َموح
َا ُُه , َوالحَكاَفُر َإمنَّ َعُلُه , اَل َعَلى َما تـَُولََّد َمنح َفعحَلَه ممَّا فـََعَلُه َغريح ُيََلُم َعَلى   َمُلوًما َإالَّ َعَلى َما يـَفح

َر اَل َعَلى ُدُخوَل  ُتوَلَه , َواَل َعَلى  َفعحَل الحُكفح َت َمقح َا ُيََلُم َعَلى َفعحَلَه اَل َعَلى َموح النَّاَر , َوالَقاَتُل َإمنَّ
َأُل عَ  ََديَث َكيحَف َنسح َذ الحَقَصاَص َمنحُه فـََعلََّمَنا َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َهَذا اْلح نحَد  َأخح

َضَع السَُّؤاَل َكاَن حَمحُجوًجا , الحُمَحاجََّة , َوَبنيََّ لَ  طَأَ َموح َنا َأنَّ الحُمَحاجََّة َجائََزٌة , َوَأنَّ َمنح َأخح
ُلو َعَليحُكمح آاَيتََنا َويـُزَك َ  ُل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َكَما َأرحَسلحَنا َفيُكمح َرُسواًل َمنحُكمح يـَتـح يُكمح  َوَظَهَر َبَذَلَك قـَوح

َمَة َويـَُعلَ ُمُكمح َما ملَح َتُكونُوا تـَعحَلُمونَ َويـَُعلَ ُمُكُم الحَكَتاَب  كح ََديُث الََّذي  2َواْلَح { َولَيحَس َهَذا اْلح
َناُه َمنح حُمَاجََّة آَدُم َومُ  َا ُهَو َواَرٌد َفيَما َوَصفح ٍء , َوَإمنَّ وَسى ,  ذََكرحاَنُه َمنح َِبَب َإثـحَباَت الحَقَدَر يف َشيح

 ا َصحَّ يف آاَيٍت َوَأَحاَديَث ُأَخرَ َوَإثـحَباَت الحَقَدَر َإمنََّ 
ََلَم؟« , َفََل َأدحَري َما   َدُم اإلحَسح َري َما يـَهح َعَن الشَّعحيبَ  , قَاَل: قَاَل ُعَمُر َلَزاَيَد بحَن ُحَديحٍر: »أََتدح

 . لُّوَن« َأَجابَُه قَاَل: فـََقاَل ُعَمُر: »زَلَُّة َعاملٍَ , َوَجَداُل ُمَناَفٍق , َوأَئَمٌَّة ُمضَ 
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َطَّاَب , قَاَل و  ََشجَ  , َأنَّ ُعَمَر بحَن اخلح ٌم   : َعنح ُعَمَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ بحَن األح »َإنَُّه َسَيأحيت قـَوح
َسُبُه قَاَل  - ُُيَاَدُلوَنُكمح«  َتَبَه َمَن الحُقرحآَن , َفَجاَدُلوُهمح َِبلسَُّنَن , فََإنَّ َأصحَحاَب  -َأحح »َِبلحُمشح

 .َأعحَلُم َبَكَتاَب اّلِلََّ تـََعاىَل« السَُّننَ 
َواَء َعَليَّ بحَن َأيب طَاَلٍب , فـََقاَل َلُه ابحُن َعبَّاٍس: " ايَ و  َهح َل األح َوحزَاَعيُّ : َخاَصَم نـََفٌر َمنح َأهح   قَاَل األح

َسَن: َإنَّ الحُقرحآَن َذُلوٌل َْحُوٌل ُذو ُوُجوٍه , تـَُقوُل َويـَُقولُوَن , خَ  ُمح اَل  َأَِب اْلَح ُهمح َِبلسُّنََّة , فََإهنَّ اَصمح
َذبُوا َعَلى السُّنََّة " َتَطيُعوَن َأنح َيكح  . َيسح

َاَعيُل بحُن َأيب ُأَويحٍس , ان َماَلٌك , أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ الزَُّبريحَ بحَن الحَعوَّاَم , قَاَل اَلبحَنَه قَاَل  »اَل جُتَاَدَل   :َإمسح
َتَطيُعُهمح َوَلَكنح َعَليحَك َِبلسُّنََّة« َوَقدح حَتَاجَّ الحُمَهاَجُروَن َوا َنحَصاُر ,  النَّاَس َِبلحُقرحآَن , فََإنََّك اَل َتسح ألح

ََوارََج أبََمحَر َعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب , َوَما أَنحَكَر َأَحٌد َمَن الصََّحابَ  َة َقطُّ  َوَحاجَّ َعبحُد اّلِلََّ بحُن َعبَّاٍس اخلح
َقَ  َوَأمَّا التَّاَبُعوَن َوَمنح بـَعحَدُهمح فـَتَـَوسَُّعوا يف َذَلَك فـَثـََبَت أَ  َداَل يف طََلَب اْلح َداَل اجلَح نَّ اجلَح

َقَ  َوَنصح  ُموَد ُهَو طََلُب اْلح َصاَم َِبلحَباَطَل ُهَو  الحَمحح ُرُه , َوَإظحَهاُر الحَباَطَل َوبـََياُن َفَساَدَه , َوَأنَّ اخلَح
َلَ   .دُّ اخلحََصمُ اللََّدُد , الََّذي قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: أَبـحَغُض الر ََجاَل َإىَل اّلِلََّ األح

َها , َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: »أَبـحَغُض الر ََجاَل َإىَل اّلِلََّ  َعنح َعاَئَشَة , و  ُ َعنـح َرَضَي اّلِلَّ
ََلدُّ اخلحََصمُ  َنا أَنَُّه تـََعلََّق َبَه َمنح أَنحَكَر الحُمَجاَدَلَة , حَمحمُ 1األح يُع َما َحَكيـح وٌل َعَلى أَنَُّه ُأرَيَد َبَه  « َومجََ

ََدُل الََّذي يـُقح  َنُه , َوأَنَُّه اجلح َناُه , َعَلى َأنَّ َماَلَك بحَن أََنٍس َقدح بـَيـح ُموُم الََّذي َوَصفح َداُل الحَمذح َصُد اجلَح
َيُل َإىَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , وََكذَ  ََليَل: َما َكاَن َجَدٌل  َبَه َردُّ َما َجاَء َبَه َجربح ُل اخلح َلَك قـَوح

َداَل الََّذي يـُنحَصُر َبَه الحَباَطُل , أَلَنَّ َما تـََقدَّ  َم وََكاَن  َقطُّ َإالَّ أََتى بـَعحَدُه َجَدٌل يـُبحَطُلُه , َأرَاَد َبَه اجلَح
ٌء يـُبحَطُلهُ   . َحقًّا اَل أيَحيت بـَعحَدُه َشيح

َل ُعَمرَ  ثـََر التـَّنَـقَُّل«  :  بحَن َعبحَد الحَعزَيزَ َوُهَو يف َمعحىَن قـَوح »َمنح َجَعَل َديَنُه َغَرًضا لَلحُخُصوَماَت َأكح
َيَك الحُمَحاجََّة , َوُدَعاَئَك َإىَل تـَرحَك الحُمَناَظَرَة:   - َلَمنح أَنحَكَر َما ذََكرحاَنُه  -َويـَُقاُل  َخربَ حاَن َعنح نـَفح

ٍن , َأمح َبَغريحَ ُحجٍَّة َواَل بـََياٍن؟ فََإنح قَاَل: قـُلحُتُه حبُجٍَّة , فـََقَد الحتَـَزَم َما  َأقـُلحَت َذَلَك َبَدلَيٍل َوبـُرحَها
َسَه خَلَصحَمَه , َوَإنح قَاَل: قـُلحُتُه َبَغريحَ بـُرحَهاٍن َواَل ُحجٍَّة , َكَفى  نـََفى , وََكَفى َبَه َحاَكًما َعَلى نـَفح
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َكيَمَه ا نـََتُه بََتحح َم ُمؤح َسَه , وََكاَن َلُه َعَليحَه َإثـحَباُت َما نـََفى َمَن الحُمَناَظَرَة , مبَثحَل  اخلحَصح ََوى َعَلى نـَفح هلح
ُ تـََباَرَك  1َدعحَواُه َمنح َغريحَ ُحجٍَّة َواَل بـُرحَهاٍن: }َوَمنح َأَضلُّ ممََّن اتّـََبَع َهَواُه َبَغريحَ ُهًدى َمَن اّلِلََّ  { َواّلِلَّ

َرحُض َوَمنح َفيَهنَّ  َوتـََعاىَل يـَُقوُل:  َواَءُهمح َلَفَسَدَت السََّمَواُت َواألح َقُّ َأهح { وََكَفى 2}َوَلَو اتّـََبَع اْلح
ٍل يـَُقوُد َإىَل َهَذا قـُبحًحا  .َبَقوح

َمَة: »الحَعلحُم َميَ ٌت , و  كح ُت يف َكَتاَب اْلَح َسَن َعَليٌّ الرتَ حَمَذيُّ : َوَجدح َياُؤُه الطََّلُب ,  قَاَل أَبُو اْلَح َإحح
فََإَذا َحَي َِبلطََّلَب , فـَُهَو َضَعيٌف قـُوَّتُُه الدَّرحُس , فََإَذا َقَوَي َِبلدَّرحَس فـَُهَو حُمحَتَجٌب , َإظحَهارُُه  

 .َِبلحُمَناَظَرَة , فََإَذا َظَهَر َِبلحُمَناَظَرَة , فـَُهَو َعَقيٌم , نََتاُجُه الحَعَمُل«
َرَق نُوُر الصََّواَب , َوَِبلتََّعَب ُوَطَئ َفَراُش الرَّاَحَة  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ و  َطَأُ َما َأشح : »َلوحاَل اخلح  بحُن الحُمعحتَـزَ 

َقادُ  َ َجاَهٍل يـَُقلَ ُد , َوهَبَيَمٍة تـَنـح َرجح َدقَاَئُق الحُعُلوَم , َواَل فـَرحَق َبنيح َتخح َث َوالنََّظَر ُتسح  . «, َوَِبلحَبحح
نحَساُن َمنحُه َعَلى  قَاَل بـَعحُض  الحُمَتَأخَ رَيَن يف ابحَتَداَء َعلحَم النََّظَر: »َوَما زَاَل َهَذا الحَعلحُم َإَذا َوَقَف اإلحَ

ًرا َعَلى بـُعحٍد , فـََيأحتَيَه , َفرَيَى َمنح قـُرحَبَه   بـَعحَضَه انـحَفَتَح َلُه َما َورَاءَ  نحَساَن الََّذي يـََرى َقصح َذَلَك َكاإلحَ
نحَساَن الََّذي َيُكوُن َعَلى  َما ملَح   َيُكنح يـََرى َمنح بـُعحَدَه , وََكَذَلَك َإنح َُتَيَّأَ َلُه الدُُّخوُل َإلَيحَه , وََكاإلحَ

ًئا َإالَّ َما قَارَبَُه , َوَما ُهَو َحَذاَءُه , َغريحُ بََعيٍد َمنحُه , َخاصًَّة  َتَويََة , اَل يـََرى َشيـح َرحَض الحُمسح َإَذا  األح
رَ كَ  َرحَض َأوح َجَبٌل , فََإَذا َعََل َعَلى َذَلَك َكاَن ُكلََّما ارحتـََفَع َوارحتـََقى َأشح َ َيَديحَه َنَشٌز َمَن األح َف  اَن َبنيح

ََبَل ,   رَفًا َعَليحَه َطوحاًل َوَعرحًضا , فََإَذا َتَكلََّف الصَُّعوَد َإىَل َأعحَلى رَأحَس اجلح َعَلى َما ملَح َيُكنح ُمشح
يََتَها إَ انحكَ  َرحُض َوالحَمَواَضُع الَّيَت ملَح َيُكنح يـََراَها قـَبحَل َذَلَك , َوملَح َيُكنح يـَقحَدُر َعَلى ُرؤح الَّ  َشَفتح َلُه األح

َياَء َما ملَح َيُكنح  َشح يـَبحُدو   هَبََذا التـََّعَب َوالتََّكلَُّف الََّذي َصاَر َإلَيحَه , فـَيَـبحُدو َلُه يف ُكلَ  ُخطحَوٍة َمَن األح
لحُم ,  َلُه قـَبحَل َذَلَك , َفُكلََّما زَاَد ارحتََقاًء , ازحَداَد َمعحرََفًة مبَا ملَح َيُكنح قـَبحَل َذَلَك رَآُه وََكَذَلَك الحعَ 

َتدََّل َبَه َعَلى  ُكلََّما تـََعلََّم الحَمرحُء َمنحُه َأصحًَل انحَكَشَف َلُه َما َفيَه َوَشاَكَلُه َوَما يف َِبَبَه َوَطرَيَقَه َواسح 
ََدَل قـَبحَل َهَذا النََّظَر َوالحَكََل  ُ َوَقُد ُشبَ َه َصاَحُب َأَدَب اجلح ًما َوَوفّـََقُه اّلِلَّ َم  َما َسَواُه , َإَذا َكاَن فـَهح

َل يـَُؤبَ ُرُه َويـَُقوُم َعَليحَه , فـَيَـَناُل َمنح ََثََرتََه َما اَل يـََناُل َعنحَد تـَرحَك َذَلكَ  ََديُد  َِبلنَّخح  وََكَذَلَك اْلح
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َتيَج َإىَل طَبحٍخ وَ  َفُع َلمَّا احح تَـعحَملحُهَما ملَح خَتحُرَج النَّاُر , َوملَح يُوَجدح َما يـَنـح َجُر , َما ملَح َيسح َخنٍي , َواْلَح َتسح
َراَق َوُترََكَت انحطََفَأتح , وَ  َت النَّاُر , فََإَذا َوقـََعتح يف اْلَح َيتٍ فََإَذا ُأوَرَي َخَرجح   َإنح أَُمدَّتح بَنَـفحٍخ وََكربح

تَـعحَملح َوملَح يَُذاَكرح بََه َكالحَمسح  ُعَها , َوالحَعلحُم َإَذا ملَح ُيسح َك َإَذا  َوَحَطٍب , َوَغريحَ َذَلَك , َكثـَُرتح وََكثـَُر نـَفح
ثُُه يف الحَوَعاَء َذَهَب َرَُيُه , وََكالحَماَء الصَّايف َإَذا طَاَل ُمكح  ََواُء  طَاَل ُمكح َعَيُة َواهلح َوح ثُُه َنشََّفتحُه األح

َري فَ  َثرََه َأوح َبُكلَ َه , َوتـََغريََّ َرَُيُه َوطَعحُمُه , وََكالحَبئحَر حُتحَفُر فـََتجح َتحُه , َوَذَهَبتح أبََكح ٌ , فََإنح  َوَغريَّ يَها َعنيح
َتَشَر َصاَر هَنحًرا وََكثـَُر َونَـ  َيَـَواُن , َوَإنح ُحَبَس َوُتَرَك َقلَّ  َحَصَل َلُه َطرَيٌق َحىتَّ يـَنـح َفَع َوَعاَش َبَه اْلح

َا َغاَر , َفَكَذَلَك الحَعلحُم , َإَذا ملَح يَُذاَكرح َبَه , َوملَح يـُبحَحثح َعنحُه , َوَإَذا َذاَكرحَت ِبَ  ُعُه َوُرمبَّ لحَعلحَم  نـَفح
َع ,  َاَري َدائََم النـَّفح َرى , َوَإنح   َوَنَشرحَتُه َصاَر َكالنـََّهَر اجلح َغزَيَر الحَماَء , َإنح َقلَّ َمرًَّة َلَعاَرٍض زَاَد ُأخح

َيَـَواُن« َرحُض َوالزَّرحُع َواْلح ًتا َلَعلٍَّة َصَفا يف اَثٍن َوحَتحَيا َبَه األح َر َوقـح  . َتَكدَّ
ََمَذاِنُّ الحُمقحَرُئ , قَاَل: َدَخلحُت عَ  َثيَن َعَليُّ بحُن يُوُسَف اهلح َُواَرزحَميُّ , قَاَل: َحدَّ ٍر اخلح َلى َأيب َبكح

فـََلزَمحُت السُُّكوَت , َوَجَعلحُت َأمسحَُع َكََلَمُه , فـََقاَل يل: " َتَكلَّمح فََإنح َأَصبحَت ُكنحَت ُمَفيًدا , َوَإنح  
َتَفيًدا , َكالحَغاَزي , َإنح قـََتَل َكاَن ُْحَيحًدا , َوَإُن قَُتَل َكانَ  طَأحَت ُكنحَت ُمسح َشَهيًدا قـُلحُت: َوُمَباٌح   َأخح

ُم َما ملَح يـَنحَزلح , فَ  ََواَدَث , َوَفيَما ملَح يـَنحَزلح , َحىتَّ يـُعحَرَف ُحكح ََدُل َفيَما نـََزَل َمَن اْلح َإَذا  النََّظُر َواجلح
َل َفيَما ملَح َيُكنح , َوَمنَـُعوا مَ  ٌم َإىَل َكَراَهَة الحَقوح نح َذَلَك َوتـََعلَُّقوا َفيَه مبَا نـََزَل َعَمَل َبَه، َوَذَهَب قـَوح

 .1َشاَء اّلِلَُّ حَنحُن َذاَكُروُه َإنح 
يف إرشاد القرآن والسُّن ة إىل طريق املناظرة   فصوٌل عظيمة النفع جداً ابن القيم:  وقال

والتَّسلسل وبياَن العلل املؤث َرة، والفروق املؤثرة، وإشارُتما إىل إبطال الدَّوحر  وتصحيحها، 
ر ما تضمَّناه من التَّسوية بنَي املتماثلني، والَفرق بني املختلفني،  أبوجَز لفٍظ وأبيَنَه، وَذكح

واألجوبة عن املعارضاَت، وإلغاء ما ُيُب إلغاُؤه من املعاِن اليت ال أتثرَي هلا، واعتبار ما ينبغي  
 وأمثال ذلك.  اعتبارُه، وإبداء تناقض املبَطَلنَي يف دعاويهم وُحَجَجهم،
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وهذا من كنوَز القرآن اليت ضلَّ عنها أكثُر املتأخرين، فوضعوا هلم شريعًة َجَدلَيًَّة، فيها حٌق  
ُه وافياً هبذا املقصوَد كافياً فيه، ُمغحَنياً عن غريه.  وِبطٌل، ولو َأعحَطُوا القرآَن َحقَُّه لَرَأوح

أوَُّل من بنيََّ   -صلى هللا عليه وسلم    - كتابَه. والنيبُّ والعاملُ عن هللا َمنح آَته هللا َفهماً يف  
العلَل الشرعيََّة واملآَخَذ، واجلمَع والَفرحَق، واألوصاَف املعتربَة واألوصاَف امللغاَة، وبنيََّ الدَّوَر  

 والتَّسلُسَل وقطعهما. 
ألجَلَه اإلبُل،   وقد ُسَئل عن البعرَي ُيرُب، فتجربُ  - صلى هللا عليه وسلم  - فانظر إىل قوله 

"، كيف اشتملتح هذه الكلمُة الوجيزُة املختصرُة البيَنُة على إبطال  1فقال، "َمنح أعحَدى األوَّلَ 
  -بعد اللَّتَـيًّا والَّيت -الفيلسوف وَتَشدََّق املتكلَ ُم وقرَّر ذلك   الدَّوحر والتَّسلسل، وطاملا تـََفيحهق
جواَمَع الَكَلَم: "فَمنح َأعحدى األوََّل"، فَفَهم الساَمُع من هذا: يف عدََّة ورقاٍت، فقال َمنح أويت 

أن إعداَء األوََّل إن كان من إعداَء غريَه له، فإن مل ينَتَه إىل غايَة فهو التَّسلسُل يف املؤث َرات،  
وهو ِبطٌل بصريَح العقل، وإن انتهى إىل غايٍة. وقد استفاَدَت اجلََرَب من إعداَء َمن جرب به  

 له، فهو الدَّوحُر املمتنُع. 
َدَي يل  "،  2وأتمل قوله يف قصة ابن اللُّتحبيََّة: "أَفَل َجَلَس يف بيَت أبيَه وأمََّه، َوقاَل: َهذا ُأهح

كيَف ُيُد حتَت هذه الكلمَة الشريفة أن الدََّورَاَن يُفيُد الَعلَ يََّة، واألصويلُّ رمبا كدَّ خاَطَرُه حىت  
د، فدلَّت هذه الكلمُة النبوية على أن اهلديَة ملا داَرت مع العمل وجوًدا  قرَّر ذلك بعد اجله

وعدًما كان العمل َسبَـَبها وَعلَّتها؛ ألنه لو جلَس يف بيَت أبيه وأُمَ ه النتفَت اهلديَُّة، وإمنا  
 ُوَجدت ِبلعمَل فهو َعلَّتها.

ا َهى   يف اللَُّقطََة، وقد ُسَئل -صلى هللا عليه وسلم  -وأتملح قوله  عن لَُقطََة الغنم فقال: "إمنَّ
ئحب"، فلما سئل عن لَُقطََة اإلبَل غحضَب، وقال: "ما َلك وهَلا، َمَعها   َلَك أو ألَخيحَك أو للذَ 

َمنَي ِبستغناَء اإلبل واسَتقَلهلا 3َحذاُؤها وَسقاؤها، َتَرُد املاَء وَترَعى الشََّجرَ  "، ففرَّق بني اْلُكح
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اف عليها اهلََلَكُة يف الرب َيَّة، واحتياج الغنم إىل راٍع وحافٍظ، وأنه إن غاَب بنفَسها، دوَن أن خيُ 
فهكذا تكون الفروُق املؤث ََرة يف األحكام ال الفروُق  عنها، فهي ُعرَضٌة للسَ باع ِبَلف اإلبل، 
 املذهبيُة اليت إمنا يفيُد ضابط املذهب.

"، ففرََّق  1رَيَرَة: "ُهَو َعَليحها َصَدَقٌة، ولنا َهَديةٌ وكذلك قوله يف اللَّحم الذي ُتُصدَ ق به على بَ 
يف الذاَت الواحدَة، وجعل هلا حكمنَي خمتلفنَي ِبختَلَف اجلهتني؛ إذ جهُة الَصَدقَة عليها غري  

 جهة اهلديَّة منها. 
  ،مل ، فشمََّت أَحَدمها و - صلى هللا عليه وسلم  - وكذلك الرجَلَن اللذاَن َعَطسا عند النَّيبَ  

هُ  "، فدلَّ  2ُيَشمَ َت اآلَخر، فلما ُسَئَل عن الفرق أجاب: "أبن هذا ْحَََد هللا، واآلخر مل ََيَمدح
 على أن تفريَقُه يف األحكام الفرتاقها يف العلل املؤث ََرَة فيها. 

لها  -صلى هللا عليه وسلم  -وأتمَّلح قوله  َتَة: "إمنا َحُرَم منها َأكح تضَمَن ، كيف  "3يف املَيـح
رََقَة بنَي أكَل اللَّحَم واستعمال اجللَد، وبنيََّ أن النصَّ إمنا تناوَل حترمَي األكَل، وهدا حتَتُه   التـَّفح

 قاعدَتَن عظيمتاَن: 
إحدامها. بياُن أنَّ التَّحليَل والتحرمَي املضافاَن إىل األعياَن غرُي جممل، وأنه ُمراد به من كل  

لك الرَُّد على من زََعَم أن ذلك ُمتضمَ ٌن ملضمٍر عامٍ ، وعلى من عنٍي ما هي مهيَّأة له. ويف ذ
 زعم أنه جممٌل. 

والثانية: َقطحع إْلاق استعمال اجللَد أبكَل اللَّحَم، وأنه ال يصحُّ قياُسه عليه، فلو أن قائًَل  
كان قياُسه  قاله: وإن دلََّت اآليُة على حترمي األكل وحَده، فتحرمي مَلَبَسة اجللَد قياًسا عليه،  

؛ إذ ال يلزُم من حترمَي املَلبسَة الباَطنَة ِبلتَـَعدي حترمُي مَلَبَسَة اجللَد ظاهراً بعد   ِبطًَل ِبلنَّصَ 
 الدَ ِبَغ.
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  - ففي هذا اْلديَث: بيان املواَد من اآليَة، وبيان: فساَد إْلاَق اجلَلحد ِبللَّحم. وأتمَّلح قوله 
بن َبَشري وقد خصَّ ابَنُه ِبلُنخل: "َأحَتبُّ أنح َيُكونحوا يف أليب النعمان   -صلى هللا عليه وسلم  

َويََة بنَي األوالد، وهو 1الرَبَ  َسواءً  نا لبياَن الوصف الدَّاعي إىل شرع الَتسح "؟ كيف جتُدُه ُمَتَضمَ 
  الَعدُل الذي قامتح به السمواُت واألرُض، فكما أنك حَتبُّ أن يستووا يف َبرَ َك، وأنح ال ينفردَ 
 أحُدهم برَبَ َك وحُتَرَمُه من اآلَخَر، فكيف ينبغي أن تُفَرَد َأَحَدمها ِبلَعَطيَّة وحَتحرََمها اآلخَر؟ ! . 

لعمر وقد استأذنه يف قتل حاطب، فقال: "َوَما   -صلى هللا عليه وسلم  -وأتمَّل قوَله 
ٍر َفقاَل: اعحَمُلوا  َل َبدح "، كيف جتُدُه  2ما َشئتم، فـََقدح غفرُت َلُكمح يُدرَيَك؟ َلَعلَّ هللَا اطحَلَع على أهح

نا ْلكم القاعدَة اليت اختلَف فيها أرِبُب اجلَدَل واألصوليُّون، وهي: أن التعليَل ِبملاَنع   متضمَ 
عصمَة دَمَه بشهوَده َبدراً   - صلى هللا عليه وسلم  -هل يفتقُر إىل قياَم املقتضي، فعلََّل النيبُّ  

وهو  ، فدلَّ على أن ُمقحتضى قتَلَه كان قد ُوَجَد وعاَرض سبَب العصمَة،دوَن اإَلسَلم العامَّ 
، لكنح عارَض هذا املقتضي مانٌع َمَنَع من -صلى هللا عليه وسلم- اجلسُّ على رسول هللا 

 أتثريََه وهو شهوده بدرًا، وقد َسبَق من هللا مغفرتُه ملن َشهَدها.
اسوَس؛ ألنه ليس ممَّنح َشَهَد بدرًا، وإمنا امتنَع  وعلى هذا؛ فاْلديث حجٌَّة ملن رأى قتَل اجل

 قتُل حاطب لشهوَدَه بدراً.
لُعَمَر وقد سأله عن القبحلة للص ائم، فقال:   - صلى هللا عليه وسلم  - ومن ذلك: قولُه 

اْلديث، فتحَت هذا إلغاُء األوصاَف اليت ال أتثرَي هلا يف  ..." 3"أرأيحت لو ََتضَمضتَ 
األحكام، وحتتُه تشبيُه الشيَء بنظريََه وإْلاقُُه به، وكما أنَّ املمنوَع منه الصائُم إمنا هو الشُّرُب  

َمُتَه وهي  ال ُمَقدَمتُه، وهو وضع املاء يف الفَم، فكذلك الذي ُمَنَع، إمنا هو اجَلماُع ال ُمَقدَ 
َلة، فتضمََّن اْلديُث قاعدتنَي عظيمتنَي كما ترى.ال  ُقبـح
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وقد ُسئَل عن اْلج عن امليت؟ فقال للسائل:   - صلى هللا عليه وسلم  - ومن ذلك: قولُه 
"  1"أرَأيحَت َلوح كاَن َعَليحَه َديحٌن أكنحَت قاَضية؟ " قال: نعم. قال: "َفَديحُن هللَا َأَحق  أنح يـُقحَضى

وأن َديحَن املخلوَق إذا كان يقبل الوفاَء مع شَحَه  ُث بياَن قياس األوحىل،فتضمََّن هذا اْلدي
وضيقه، فَديحُن الواسع الكرمي تعاىل أحقُّ أبن يقبَل الوفاء، ففي هذا أن اْلكَم إذا ثـََبَت يف  
 حملُّ ألمٍر، وُثَّ حمل  آَخر أوىل بذلك اْلكَم، فهو أوىل بثُبوته فَيه. ومقصوُد الشارَع يف ذلك

م والَعلل املؤث َرة، وإال فما الفائدُة يف ذكر   التنبيُه على املعاِن واألوصاَف املقتضَيَة لَشرحَع اْلكح
 ذلك؟ واْلكم اثبٌت مبجرَّد قوله؟ ! 

َأْلَق الولَد يف قصة وليدة زَمحَعَة بَعبحدح بن زمحَعَة   -صلى هللا عليه وسلم  -ومن ذلك: أنَّ النيبَّ 
َدَة أن حتتجَب منه، عمَلً ِبلَشَبَه املعاَرض له، فرتََّب على  عمًَل ِبلَفراش القائ م، وَأَمر َسوح

الوصحفنَي حكميهما، وجعله أخاً من وجٍه دوَن وجٍه. وهذا من ألطَف مسالَك الفقَه، وال 
 يهتدي إليه إالَّ خواصُّ أهَل العلَم والفهم عن هللا ورسوله.

تشهد، وقد علَّمهم أن يقولوا: "السَلُم علينا يف ال  -صلى هللا عليه وسلم  -وأتمل قوَله 
وعلى عباد هللا الص اْلني"، ُثَّ قال: "فَإذا قـُلحُتمح ذَلَك أصاَبتح ُكلَّ عبٍد صاحل هلَل يف السماَء  

  -صلى هللا عليه وسلم  -"، كيف قرََّر هبذا عموَم اسم اجلمَع املضاف، وأغناان  2واألرض 
 وتـََعسُّفها.عن طرق األصوليني 

وقد سئَل عن زكاة اْلُمر، فقال: "مل يَنزلح َعَليَّ فيها   -صلى هللا عليه وسلم   -وكذلك قوله 
ًا يـََرُه{   " 3إالَّ هذَه اآلية اجلاَمَعة الفاذَُّة: }َفَمنح يـَعحَملح َمثـحَقاَل َذرٍَّة َخريح
على أن أدواَت الشرط   فسمَّى اآلية جامعة أي: عامَّة شاملًة، ِبعتبار اسم الشرط، فدلَ 

وحماورتََه أكثُر من أن يذكَر، وإمنا ُيهله   -صلى هللا عليه وسلم   -للعموم، وهذا يف خماطبَتَه  
 من مل َيَُطح به علماً. -صلى هللا عليه وسلم  -من كَلمه 

 

 12332املعجم الكبري للطرباِن   1

 831صحيح البخاري   2

 2371صحيح البخاري   3



521 
 

للرجل الذي استفتاه عن امرأته، وقد ولَدتح غَلًما  -صلى هللا عليه وسلم  -وأتملح قوله 
"أَلَك إَبٌل؟ " قال: نعم، قال:   -صلى هللا عليه وسلم-فأنكر ذلك، فقال له النيب  أسوَد، 

ٌد، قال: "َهلح َفيها َمنح أوحرَق"؟ قال: نعم "قال: "فَأىنَّ لَه ذَلَك"؟ قال:   "َفما ألحواهُنا"؟ قال: ُسوح
، كيف تضمََّن إلغاء "1عسى أن يكوَن نـَزحَعَة َعرحٍق، قال: "وهذا َعَسى أنح يُكوَن نـَزحَعَة َعرحق 

هذا الوصف الذي ال أتثرَي له يف اْلكم، وهو جمرَّد اللَّون، وخمالفة الولد لألبوين فيه، وأنَّ  
، وهللا خالُق اإلَبَل وخالُق   مثل هذا ال يوجب ريبًة، وأنَّ نظريَُه يف املخلوقات مشاهٌد ِبْلسَّ

ُق العليُم، فكما أن اجلمَل األ ورَق قد يتولَُّد من بني أبويَن أسوديَن،  بين آَدَم، وهو اخلَلَّ
فكذلك الولُد األسود قد يتولَُّد من أبويَن أبيضنَي، وأنَّ ما جوََّز به من سبب ذلك يف اإلبل،  

 هو بعيَنَه قائٌم يف بين آَدَم. 
فهذه من أَصَح املناظرات، واإلرشاَد إىل اعتبار ما ُيُب اعتبارُُه من األوصاَف، وإلغاَء ما 

 .2َإلغاُؤه منهما، وأنَّ حكَم الشيَء حكُم نظريََه، وأنَّ العلَل واملعاَِن حقٌّ شرحًعا وَقَدراً َُيُب 
وإذا أتملَت القرآَن وتدبـ رحَتُه، وَأَعرَتُه  فكًرا وافياً، اطََّلعحَت فيه من أسرار املناظرات،  وقال: 

ر النقض والَفرحق، واملعارضة واملنع، وتقرير اْلَُجَج الصحيحة، وإبطال الشَُّبَه  الفاسَدَة، وَذكح
 على ما َيشفي وَيكفي ملن بصَّره هللاُ. وأنعَم عليه بفهم كتاَبَه. 

دً  َُتح َعنحَد اّلِلََّ َعهح ًما َمعحُدوَدًة ُقلح َأختََّذح ا فـََلنح  ومن ذلك قوله تعاىل: }َوقَاُلوا َلنح ََتَسََّنا النَّاُر َإالَّ َأايَّ
َدُه َأمح تـَُقولُوَن َعَلى اّلِلََّ َما اَل تـَعحَلُمونَ خُيحلَ  ُ َعهح { ، فهذا مطالبة هلم بتصحيح دعواهم، 3َف اّلِلَّ

وترديٌد هلذه املطالبة بني أمرين، ال بدَّ من واحٍد منهما، وقد تعنيَّ بطَلُن أحَدمها، فلزم ثبوُت  
 اآلخَر. 
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ًما َمعحُدوَدًة{ خرٌب عن َغيحب ال يُعَلُم إالَّ ِبلوحي، فإما أن  فإن قوهَلم: }َلنح ََتَسََّنا النَّاُر َإالَّ أَ  ايَّ
يكوَن قواًل على هللا بَل علٍم فيكون كاذًِب، وإما أن يكون مستنداً إىل وحي من هللا وعهٍد  
 .1َعَهَدُه إىل املخرب، وهذا منتٍف قطًعا، فتعنيََّ أن يكوَن خرباً كاذِبً قائُله كاذٌب على هللا تعاىل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكر ما ال بد للمتجادلني من معرفته
َعُة: اْلَحسُّ ,  قَاَل أَبُو الحَعبَّاَس: َأْححَُد بحُن َأيب َأْححََد ,  ُُصوُل َسبـح : " األح الحَمعحُروُف َِببحَن الحَقاصَ 

َاُع ,  َُة , َفََل بُدَّ لَلحُمتَـَناَظَريحَن َمنح َوالحَعقحُل , َوَمعحرََفُة الحَكَتاَب َوالسُّنََّة , َواإلحَمجح َواللَُّغُة , َوالحَعربح
ُس َوالحَعقح  ُع , َوالحَبَصُر , َوالشَّمُّ , َوالذَّوحُق , َواللَّمح ََواسُّ مَخحَسُة: السَّمح ُل:  َمعحرََفَة مُجََل َذَلَك , فَاْلح

َلٌب، َوالحَكَتابُ  َتجح َ: فـََغرَيَزيٌّ , َوُمسح َمٌل َوُمَفسٌَّر، َعَلى َضرحَبنيح َ , َفُمجح  َوالسُّنَُّة َعَلى َحرحَفنيح
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ُمََّة , َوإَ  َاُع األح َ: فََإمجح َاُع َعَلى َضرحَبنيح َ: َفُمتَـَواتٌَر َوآَحاٌد، َواإلحَمجح َاُع َوَطرَيُق السُّنََّة َعَلى َضرحَبنيح مجح
َ: َفَمَجاٌز , َوَحَقيَقةٌ  ُجََّة، َواللَُّغُة َعَلى َضرحَبنيح َ، فََأَحُدمُهَا: يف َمعحىَن اْلح َُة َعَلى َضرحَبنيح ، َوالحَعربح

َصحَل اَل يـُعحَذُر َعاملٌَ  َلَه , َوالثَّاِن: َذاُت ُوُجوٍه َوُشَعٍب، َفَمنح أَنحَكَر بـَيَ َنَة اْلَحسَ  , أَنحَكَر   األح جبَهح
َسُه , َوَمنح أَنحَكَر الحَعقحَل أَنحَكَر َصانََعُه ,  َمَتُه , َوَمنح أَنحَكَر  نـَفح َوَمنح أَنحَكَر ُعُموَم الحُقرحآَن أَنحَكَر َحكح

ُمََّة أَنحَكَر نََبيَُّه , َوَمنح أَنحَكَر اللَُّغَة  َاَع األح َحاَد أَنحَكَر الشَّرَيَعَة , َوَمنح أَنحَكَر َإمجح َقَطتح َخرَبَ اآلح ُأسح
ََة أَنحَكَر َأَِبُه َوأُمَُّه " قـُلحُت: َأَما حُمَاَورَتُُه , أَلَنَّ اللَُّغاَت لَلحُمَسَميَّ  اَت مَسَاٌت , َوَمنح أَنحَكَر الحَعربح

َتَسٍب , أَلَنَّ ُدُخولَ  ََواَس , َوُهَو َعلحٌم َضُروَريٌّ َغريحُ ُمكح َرُك َبَه الحَعلحُم الحَواَقُع َعَن اْلح : فـَُيدح   اْلَحسُّ
الحَعقحُل: فـَُهَو َضرحٌب َمَن الحُعُلوَم الضَُّرورَيََّة حَمَلُُّه الحَقلحُب , َوَقيَل:  الشَّكَ  َعَليحَه َغريحُ َجائٍَز , َوَأمَّا 

ٌة يـُفحَصلُ  َ  َإنَُّه نُوٌر َوَبَصريٌَة , َمنحزَلَُتُه َمَن الحُقُلوَب َمنحزََلُة الحَبَصَر َمَن الحُعُيوَن , َوَقيَل: ُهَو قـُوَّ  هَبَا َبنيح
َوَقيَل: ُهَو الحَعلحُم الََّذي مَيحَتَنُع َبَه َمنح َفعحَل الحَقَبيَح , َوَقيَل: ُهَو َما َحُسَن َحَقاَئَق الحَمعحُلوَماَت , 

َليُف , َوالحَمعحىَن يف َهَذَه الحَعَبارَاَت ُكلَ َه ُمتَـَقاَربٌ   .َمَعُه التَّكح
َباٍط: »الحَعقحُل َسَراُج َما َبَطَن , َوَمََلُك َما عَ  ََسَد , َوزَيَنُة ُكلَ   قَاَل يُوُسُف بحُن َأسح َلَن , َوَساَئُس اجلح
ُُموُر َإالَّ َعَليحَه« ََياُة َإالَّ َبَه , َواَل َتُدوُر األح ُلُح اْلح  . َأَحٍد , َواَل َتصح

ُلَها َغرَيَزٌة , َوفـَرحُعَها جَتحرَبٌَة , َوَثََ و  : »الحَعقحُل َكَشَجَرٍة , َأصح ُرَها َْححُد قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزُّ
َنَها , َوَما أَبحنَيَ  َتَياُر َيُدلُّ َعَلى الحَعقحَل , َكَما َيُدلُّ تـَوحرَيُق الشََّجَرَة َعَلى ُحسح ُوُجوُه   الحَعاَقَبَة , َوااَلخح

ََوى«   اخلحَريحَ َوالشَّرَ  يف َمرحآَة الحَعقحَل , َإنح ملَح َيُصدََّها اهلح
َكاَم الشَّرحَع َعَلى َما َوَأمَّا الحَكَتاُب َوالسُّنَُّة  َتَجاُج هَبََما يف َأحح َصحََلَن اللََّذاَن يـَُقدَُّم ااَلحح فـَُهَما األح

َتََلَف« َاُع , َولَيحَس يـَعحرَفُُه َإالَّ َمنح َعَرَف ااَلخح ُلومُهَا اإلحَمجح  َسَوامُهَا , َويـَتـح
َتََلَف ملَح و    َيُشمَّ أَنـحُفُه الحَفقحَه«َعنح قـََتاَدَة , قَاَل: »َمنح ملَح يـَعحَرَف ااَلخح
َتََلَف النَّاَس« قَالَ و  َلُح َمنح اَل يـَعحَرُف اخح  قََبيَصَة: »اَل يـُفح
َوحزَاَعيَّ : »تـََعلَّمح َما اَل يـُؤحَخُذ َبَه , َكَما تـَتَـَعلَّمح َما يـُؤحَخُذ َبهَ و   .قَاَل األح
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َا َأوحَسُع اللَُّغاَت َوَأفحَصُحَها , َويف َأمَّا اللَُّغُة فـََباهُبَا َواَسٌع , َونـََزَل الحُقرحآ وَ  ُن بَُلَغَة الحَعَرَب , أَلَهنَّ
َها َإعحجَ  َها َُتحُدٌد , َوَمنـح اٌز ,  َكَتاَب اّلِلََّ تـََعاىَل آاَيٌت خَمحَرُجَها َأمحٌر َوَمَعانَيَها ُوُجوٌه ُمتَـَغاَيَرٌة , َفَمنـح

َها َإرحَشاٌد , َوَمنـح  َها َإَُياٌب َوَمنـح َرُك َمعحرََفُة َذَلَك َإالَّ َمنح َجَهَة اللَُّغَة«َوَمنـح  َها َإطحََلٌق َواَل ُتدح
عحُت َأيب يـَُقوُل: َأقَاَم الشَّاَفَعيُّ عَ و  َثيَن ابحُن بَنحَت الشَّاَفَعيُّ , قَاَل: مسََ : َحدَّ لحَم  قَاَل زََكَرايَّ السَّاَجيُّ

رَيَن َسنَ  َم النَّاَس َعشح َتَعانََة الحَعَربَيََّة َوَأايَّ ًة , فـَُقلحَنا َلُه يف َهَذا , فـََقاَل: »َما َأَردحُت هَبََذا َإالَّ ااَلسح
 لَلحَفقحَه«

َرحيبُّ   َإبـحَراَهيمُ قَاَل و  َه َبَغريحَ لَُغٍة َتَكلََّم بََلَساٍن َقَصريٍ اْلح  . : " َمنح َتَكلََّم يف الحَفقح
َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َفََل تـَُقلح هَلَُما ُأف ٍ   َصحَل , َفَهَي حَنحُو قـَوح َُة الَّيَت يف َمعحىَن األح { َفَكاَن َما  1َوَأمَّا الحَعربح

َلَه  ُهَو َأَضرُّ َمنحُه َحَراًما , اعحَتَبارًا َبَه , َوَهَذا َوحَنحُوُه ملَح يـَتَـَنازََع النَّاُس َفيَه , َواَل  يـُعحَذرح َأَحٌد جبَهح
َرُك َبَدَقيَق النََّظَر , َوَقَياَس بَـ  ََة: ُهَو الحَمَعاِن الحُمَتَشعَ َبُة الَّيَت ُتدح عحَضَها  َوالضَّرحُب الثَّاِن َمَن الحَعربح

اَلَل َِبلحُمَشاَهَداَت , قَاَل اّلِلَُّ  َتدح َم الحَغائََباَت يـُعحَلُم َِباَلسح  تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها  َعَلى بـَعحٍض , َوُحكح
َناُكمح َمنح تـَُراٍب ُثَّ َمنح ُنطحَفٍة ُثَّ َمنح َعَلَقٍة  ُتمح يف رَيحٍب َمَن الحبَـعحَث فََإانَّ َخَلقح ُثَّ َمنح النَّاُس َإنح ُكنـح

َرحَحاَم َما نَ  َ َلُكمح َونَُقرُّ يف األح َغٍة خُمَلََّقٍة َوَغريحَ خُمَلََّقٍة لَنـَُبنيَ  ٍل ُمَسمًّى ُثَّ ُُنحرَُجُكمح  ُمضح َشاُء َإىَل َأجح
ُلُغوا َأُشدَُّكمح َوَمنحُكمح َمنح يـُتَـَوَّفَّ , َوَمنحُكمح َمنح يـَُردُّ َإىَل َأرحَذَل الحُعُمَر َلَكيحََل   يـَعحَلَم َمنح  َطفحًَل ُثَّ لَتَـبـح

َرحَض َهاَمَدًة فََإَذا أَنـحَزلحنَ  ًئا َوتـََرى األح تَـزَّتح َورََبتح َوأَنـحبَـَتتح َمنح ُكلَ   بـَعحَد َعلحٍم َشيـح َها الحَماَء اهح ا َعَليـح
َياَء  2َزوحٍج هَبَيجٍ  رَتَُه َعَلى َإحح اَفَعنَي ُقدح َتُه َعَلى الحُمنحَكرَيَن رُبُوبَيََّتُه الدَّ ُ ُسبحَحانَُه ُحجَّ { فََأقَاَم اّلِلَّ

اَن , لَ  َاَنَم , مبَا تـََلوح َمحَواَت َوبـَعحَث األح َلَه َمنح َحاٍل األح يَـعحَترَبُوا َأنَّ الحَقاَدَر َعَلى َإنحَشاَء الحَمعحُدوَم , َونـَقح
َياَء النـُُّفوَس , فـَقَ  َاَمَدَة , قَاَدٌر َعَلى َإحح َرحَض اهلح اَل:  َإىَل َحاٍل , َوَإعحَداَمَه بـَعحَد الحُوُجوَد , َوحُمحَيَي األح

َقُّ َوأَنَّ  ٍء َقَديٌر , َوَأنَّ السَّاَعَة آتََيٌة اَل }َذَلَك أبََنَّ اّلِلََّ ُهَو اْلح َتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلَ  َشيح  ُه َُيحَيي الحَموح
َعُث َمنح يف الحُقُبورَ  َ يـَبـح ََة ,  3رَيحَب َفيَها َوَأنَّ اّلِلَّ َنا َمَن الحَعربح اَفَع َلَما َوَصفح { ُثَّ َعرَّى َمَن الحَعلحَم الدَّ
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فـََقاَل تـََعاىَل: }َوَمَن النَّاَس َمنح ُُيَاَدُل يف اّلِلََّ َبَغريحَ َعلحٍم َواَل ُهًدى َواَل َكَتاٍب    َوَضلََّلُه َوَأوحَعَدُه ,
َم الحَقَياَمَة َعَذاَب  نـحَيا َخزحٌي َونَُذيُقُه يـَوح َرَيقَ ُمَنرٍي , اَثِنَ َعطحَفَه لَُيَضلَّ َعنح َسَبيَل اّلِلََّ َلُه يف الدُّ { 1اْلح

ُرَها فـََيَجُب َعلَ  ُُصوَل الَّيَت تـََقدََّم َذكح َوَأرَاَد الحُمَناَظَرَة , َأنح  ى َمنح َكُمَلتح َفيَه الحَمعحرََفُة هَبََذَه األح
لَيَل , َويـَُرت َُبُه َعَلى َحقَ َه , فََإنَّ حُ  يف ُشُروَط الدَّ تَـوح َهٍة , َوَيسح َتُه  َيُكوَن َنَظُرُه يف َدلَيٍل , اَل يف ُشبـح جَّ

لَ  َفيَقهَ تـُفح َن اّلِلََّ تـََعاىَل َوتـَوح  . 2ُح َبَعوح
 

 أدب اجلدال 
َبَغي لَلحُمَجاَدَل    : يـَنـح
َتطَعحُتمح  /1 َلَه ُسبحَحانَُه: }فَاتّـَُقوا اّلِلََّ َما اسح َم َعَلى َجَداَلَه تـَقحَوى اّلِلََّ تـََعاىَل , َلَقوح { 3َأنح يـَُقدَ 

َلَه: }َإنَّ اّلِلََّ َمَع   ا َوالََّذيَن ُهمح حُمحَسُنونَ َوَلَقوح  { 4الََّذيَن اتّـََقوح
قَاَل ُمَعاُذ بحُن َجَبٍل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َأوحَصيَن , قَاَل: »اتََّق اّلِلََّ َحيحُث َما ُكنحَت , وأَتحَبَع السَّيَ َئَة  

َسَنَة ََتحُحَها , َوَخاَلَق النَّاَس ِبُُلٍق َحَسنٍ   «5اْلَح
َل الحَمَديَنَة؟ قَاَل: »أَتـحَقاُهمح َلَربَ َه َعزَّ َوَجلَّ« َعنح َسعحَد بحنَ و  َقُه َأهح   َإبـحَراَهيَم , قَاَل: َقيَل َلُه: َمنح َأفـح
ََياُء , َوَمالُُه الحفَ و  ميَاُن ُعرحاَيٌن , َولََباُسُه التـَّقحَوى , َوزَينَـُتُه اْلح َب بحَن ُمنَـبَ ٍه , قَاَل: »اإلحَ  .قحُه« َعنح َوهح
 
َه اّلِلََّ تـََعاىَل  /2 َتَغَي َبَه َوجح  َوخُيحَلُص النَ يََّة يف َجَداَلَه , أبََنح يـَبـح
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َعحَماُل َِبلنَ يََّة ,   ُعَمَر بحنَ عن ف َا األح عحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َإمنَّ َطَّاَب: مسََ اخلح
محَرٍئ َما نـََوى َا إَلَ  «  1َوَإمنَّ

َقَ  , َوتـَثحَبيُتُه ُدوَن الحُمَغالََبَة لَلحَخصحَم  /3 : َولحَيُكنح َقصحُدُه يف َنَظرََه َإيَضاُح اْلح   وأَبُ قَاَل , فـََقدح
َلسح جَمحَلًسا َقطُّ , أَنحَوي َفيَه  َ َعزَّ َوَجلَّ , فََإِن َ ملَح َأجح ُم , َأرَيُدوا َبَعلحَمُكُم اّلِلَّ َأنح  يُوُسَف: »اَي قـَوح

َلسح جَمحَلًسا َقطُّ أَنحَوي َفيَه َأنح  َأعحُلوُهمح , َإالَّ ملَح َأُقمح   أَتـََواَضَع , َإالَّ ملَح َأُقمح َحىتَّ َأعحُلوُهمح , َوملَح َأجح
َتَضَح«  .َحىتَّ أُفـح

َد َويـَُعاَن , َوَيُكوُن َعَليحهَ  بَـبحُت َأنح يـَُوفََّق َوُيَسدَّ ُت َأَحًدا َقطُّ َإالَّ َأحح : »َما َكلَّمح رََعايٌَة  قَاَل الشَّاَفَعيُّ
ُت َأَحًدا َقطُّ َإالَّ َوملَح  َقَّ َعَلى َلَساِن َأوح َلَسانَهَ َمَن اّلِلََّ َوَحفحٌظ , َوَما َكلَّمح ُ اْلح  . ُأَِبَل َبنيََّ اّلِلَّ

يَن , َمَع َأنَّ   /4 َويـَبحيَن َأمحَرُه َعَلى النََّصيَحَة َلَديَن اّلِلََّ , َولَلََّذي ُُيَاَدلُُه , أَلَنَُّه َأُخوُه يف الدَ 
َلَمنيَ   :النََّصيَحَة َواَجَبٌة جَلََميَع الحُمسح

َع َجرَيَر بحَن َعبحَد اّلِلََّ , يـَُقوُل: »َِبيـَعحُت َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   َعنح َزاَيدَ ف بحَن َعََلَقَة , مسََ
َلمٍ   «2َوَسلََّم َعَلى النُّصحَح َلُكلَ  ُمسح

َقَ  فََإنَُّه تـََعاىَل  /5 َفيَقَه َلطََلَب اْلح َديـَنـَُّهمح  َولحرَيحَغبح َإىَل اّلِلََّ يف تـَوح يـَُقوُل: }َوالََّذيَن َجاَهُدوا َفيَنا لَنَـهح
َسَننيَ  َلَنا َوَإنَّ اّلِلََّ َلَمَع الحُمحح  { 3ُسبـُ

َت َإالَّ َعنحَد  /6 َت َوُطوَل الصَّمح َن السَّمح َُدى , َوُحسح تَـعحَمُل اهلح َعُر يف جَمحَلَسَه الحَوقَاَر , َوَيسح َتشح َوَيسح
َاَجَة َإىَل الحَكََل   : مَ اْلح

ُي الصَّاَلُح  ف َدح َعنح َعبحَد اّلِلََّ بحَن َسرحَجَس , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اهلح
ةَ  رَيَن ُجزحًءا َمَن النـُّبـُوَّ ُت الصَّاَلُح , َوااَلقحَتَصاُد َوالتـَُّؤَدُة ُجزحٌء َمنح َأرحبـََعٍة َوَعشح  . «4َوالسَّمح

: " َإَذا ََتَّ الحَعقحُل نـََقَص الحَكََلمُ قَاَل و   .َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ 
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َها , َوملَح ُُيَازََه مبَثحَلَها , فََإنَّ ا /7 ّلِلََّ  َوَإنح َبَدَرتح َمنح َخصحَمَه يف َجَداَلَه َكَلَمٌة َكرََهَها , َأغحَضى َعَليـح
َسُن السَّيَ َئةَ تـََعاىَل , يـَُقوُل: }ادحَفعح َِبلَّيَت َهَي  َاَهُلوَن قَاُلوا  1َأحح { َوقَاَل تـََعاىَل: }َوَإَذا َخاطَبَـُهُم اجلح

 { "2َسََلًما
َل , َواَل تـُعحطَ و  َطَّاَب: َواّلِلََّ َما تـَقحَضي َِبلحَعدح ي  َعنح َساملٍَ , َعنح أَبَيَه , قَاَل: قَاَل رَُجٌل َلُعَمَر بحَن اخلح

َزحَل , فـََغَضَب ُعَمُر  َمَننَي: َأملَح  اجلح َهَه , فـََقاَل َلُه رَُجٌل َإىَل َجنحَبَه: اَي َأَمرَي الحُمؤح َحىتَّ ُعَرَف يف َوجح
َاَهَلنيَ  َو َوأحُمرح َِبلحُعرحَف َوَأعحَرضح َعَن اجلح َمعح َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل , يـَُقوُل: }ُخَذ الحَعفح { فـََهَذا َمَن 3َتسح

َاَهَلنَي , فـََقاَل  َا َكاَنتح اَنرًا فَُأطحَفَئتح اجلح  . ُعَمُر: »َصَدقحَت َصَدقحَت« , َفَكَأمنَّ
َاَهُلوَن قَاُلوا َسََلًماو  َسَن , }َوَإَذا َخاطَبَـُهُم اجلح { قَاَل: »ُحَلَماُء اَل َُيحَهُلوَن , َوَإنح َجَهَل  4َعَن اْلَح

 َعَليحَهمح َحُلُموا«  
َبَغي َأنح اَل يـََتَكلََّم حبَ  /8 َمَه َِبلزُّوَر , َأوح َعنحَد َمنح َإَذا َوَضَحتح َلَديحَه َويـَنـح َهُد خَلَصح َرَة َمنح َيشح ضح

نح  َقَ  َإالَّ َمَع اإلحَ ُجَُّة َدفـََعَها , َوملَح يـََتَمكَُّن َمنح َإقَاَمَتَها , فََإنَُّه اَل يـَقحَدُر َعَلى َنصحَر اْلح َصاَف ,  اْلح
َحافَ   .َوتـَرحَك التـََّعنَُّت َواإلحَجح

 : »ُذلٌّ َوَإَهانٌَة لَلحَعلحَم , َإَذا َتَكلََّم الرَُّجُل َِبلحَعلحَم , َعنحَد َمنح اَل يَُطيُعُه«  قَاَل َماَلكٌ 
ثَاَر , وَ  /9 قحََلَل ُدوَن اإلحَكح يف  َوَيُكوُن َكََلُمُه َيَسريًا َجاَمًعا بََليًغا , فََإنَّ التََّحفَُّظ َمَن الزََّلَل َمَع اإلحَ

َاَضرَيَن الحَمَللَ  ثَاَر أَيحًضا َما خُيحَفي الحَفائََدَة , َوُيَضيَ ُع الحَمقحُصوَد , َويُوَرُث اْلح  اإلحَكح
َمحَر , َوالسَُّؤاَل   بحنُ   َإبـحَراَهيمُ  قَالَ  َزحُم يف الحُمَجاَلَسَة: َأنح َيُكوَن َكََلُمَك َعنحَد األح َأدحَهَم : " اْلح

أََلَة , يف َموح  ُكمح ,  َوالحَمسح َاَجَة خَمَاَفَة الزََّلَل , فََإَذا أُمَ رحَت فَاحح َر الضَُّرورََة َواْلح َضَع الحَكََلَم َعَلى َقدح
لَ  ثَاَر َوالتَّخح َذَر اإلحَكح رَبحَت َفَحقَ قح , َواحح َسنح , َوَإَذا َأخح يَط  َوَإَذا ُسَئَلتح فََأوحَضحح , َوَإَذا طََلبحَت فََأحح

 َر َكََلُمُه , َكثـَُر َسقحطُُه "  , فََإنَّ َمنح َكثُـ 
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رَُه َويـَقحطَُعُه , َوَذَلَك َمنح  /10 َتُه يف َكََلَمَه َعالًَيا , فـََيُشقُّ َحلحَقُه َوََيحَمي َصدح َواَل يـَرحَفُع َصوح
ُُه َعبحُد الصََّمَد ,  َتَكلََّم َعنحَد الحَمأحُموَن  َدَواَعي الحَغَضَب َوَقدح ُحَكَي َأنَّ رَُجًَل َمنح َبيَن َهاَشٍم , امسح

َسَ  َتَك اَي َعبحَد الصََّمَد , َإنَّ الصََّواَب يف األح َتُه , فـََقاَل َلُه الحَمأحُموُن: اَل تـَرحفـََعنَّ َصوح دَ  , فـََرَفَع َصوح
َاَضُروَن , َفََل يَُفيُد شَ  َمُعُه اْلح َفاًء اَل َيسح تَُه َإخح ََشدَ  , َواَل خُيحَفي َصوح َتَصًدا اَل األح ًئا , َبلح َيُكوُن ُمقح يـح

فحَصاُح َعنح بـََيانَ  َن يف َكََلَمَه َواإلحَ َ َذَلَك َوُيََُب َعَليحَه اإلحَصحََلُح َمنح َمنحَطَقَه , َوجَتَنُُّب اللَّحح َه ,  َبنيح
َتَعانَةَ  ٌن َلُه يف ُمَناَظَرتََه , َأاَل تـََرى َإىَل اسح َه َعَليحَهَما السَََّلُم َحيحُث ُموَسى أبَََخي فََإنَّ َذَلَك َعوح

ُقيَن  لُُه تـََعاىَل:  1تـَُقوُل: }َوَأَخي َهاُروَن ُهَو َأفحَصُح َمينَ  َلَسااًن فََأرحَسلحُه َمَعي َردحًءا ُيَصدَ  { َوقـَوح
َقُهوا ُقويل  ُللح ُعقحَدًة َمنح َلَساِن يـَفح  { 2}َواحح

ٍرو أَ و  َع أَبُو َعمح َبَح قَاَل الحَماَزِنُّ : مسََ تَـقح َِب َحَنيَفَة , يـََتَكلَُّم يف الحَفقحَه َويـَلحَحُن , فََأعحَجَبُه َكََلُمُه َواسح
َوُج َإىَل َإصحََل  َح ْلَحَنُه , فـََقاَل: »َإنَُّه خلََطَاٌب َلوح َساَعَدُه َصَواٌب« ُثَّ قَاَل أَلَيب َحَنيَفَة: »َإنََّك َأحح

يَع النَّاَس«   َلَساَنَك َمنح مجََ
بَـُتُه َمنح عَ و  َصحَمَعيَ  , قَاَل: " َما َهبحُت َعاَلًما َقطُّ َما َهبحُت َماَلًكا , َحىتَّ َْلََن , َفَذَهَبتح َهيـح َن األح

عحُتُه , يـَُقوُل: ُمَطرحاَن َمَطًرا , َوَأيُّ َمَطًرا , فـَُقلحُت َلُه يف َذَلَك فـََقاَل: َكيح  َف  قـَلحيب , َوَذَلَك أَنَّيَن مسََ
ًا ِبَريحً َلوح قَ  َت؟ يـَُقوُل: ِبَريح ا  دح رَأَيحَت رَبَيَعَة بحَن َأيب َعبحَد الرَّْححََن؟ ُكنَّا َإَذا قـُلحَنا َلُه " َكيحَف َأصحَبحح

َن , ُثَّ رَأَيحُت حُمَمََّد بحَن َإدحرَيَس يف وَ  َتَدى َبَه يف اللَّحح َوًة يـُقح َسَه ُقدح  تَ قح َوَإَذا َماَلٌك َقدح َجَعَل لَنَـفح
ُب  ُ الحبَـَياَن , َعذح َماَلٍك , َوبـَعحَد َماَلٍك , فـََرأَيحُت رَُجًَل َفَقيًها َعاَلًما , َحَسُن الحَمعحرََفَة , َبنيَ 
تُ  َر َسرَيٍر َأوح َذرحَوَة َمنحرَبٍ , َوَما َعَلَمتح أَنَّيَن َأَفدح ُلُح َإالَّ َلَصدح ا ,  ُه َحرحفً اللَ َساَن ََيحَتجُّ َويـُعحَرُب اَل َيصح

ُت َمنحُه , َما َلوح َحَفَظ رَُجٌل َيَسريَُه َلَكاَن َعاَلًما "   تَـَفدح ََه , َوَلَقَد اسح  َفضحًَل َعنح َغريح
رَ  /11 َسَه يف َخلحَوتََه , َبذَكح َدتََه , َوَراَيَضَة نـَفح َبَغي َلُه َأنح يـَُواَظَب َعَلى ُمطَاَلَعَة ُكتَُبَه َعنحَد َوحح   َويـَنـح

َطََأ َوالصََّواَب , لََئَلَّ يَنحَحَصَر يف جَمَاَلَس النََّظَر َإَذا رََمَقتحُه أَبحَصاُر  السَُّؤاَل َوا ََواَب َوَحَكايََة اخلح جلح
 .َمنح َحَضرَ 
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: َمنح َأقحَدُر النَّاَس َعَلى الحُمَناَظَرَة؟ فـََقاَل: »َمنح َعوََّد َلَسانَُه الرَّ  َض  قَاَل الرَّبَيُع : قـُلحُت لَلشَّاَفَعيَ  كح
َاَظ , َواَل َيُكوُن رََخيَّ الحَباَل  َْلح َلحَفاَظ , َوملَح يـَتَـَلعحَثمح َإَذا رََمَقتحُه الحُعُيوُن َِبألح , َقَصرَي  يف َميحَداَن األح

َقرُ  َتحح َتَهاَد , َواَل َيسح َدَ  َوااَلجح مََّة , فََإنَّ َمَداَرَك الحَعلحَم َصعحَبٌة اَل تـََناُل َإالَّ َِبجلح َمُه َلَصَغرََه  اهلَح َخصح
َتقحَصاَء , أَلَنَّ تـَرحَك التََّحرُّ  َتيَفاَء وحااَلسح َز  فـَُيَساحَمُُه يف َنَظرََه , َبلح َيُكوُن َعَلى هَنحٍج َواَحٍد يف ااَلسح

َتظحَهاَر يـَُؤدَ ي َإىَل الضَّعحَف َوااَلنحَقطَاَع«  .َوااَلسح
: »َإمنََّ  تـَُّقوَن , َواَل  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ  َعحَداُء الصَ َغاُر , الََّذيَن اَل خُيَاُفوَن فـَيـُ ُتُل الحَكَباَر األح ا يـَقح

بَُه هَلُمح َوُهمح َيَكيُدوَن«  . يـُؤح
ُتواَن جبََداَلَه , فََإنَّ اإلحَعحَجاَب َضدُّ  /12 َبَغي َأنح اَل َيُكوَن ُمعحَجًبا َبَكََلَمَه , َمفح الصََّواَب ,  َويـَنـح

 : َوَمنحُه تـََقُع الحَعَصَبيَُّة َوُهَو رَأحُس ُكلَ  بََليَّةٍ 
َل َأنح يـُعحَجَب  َهح َب امحَرٍئ َمَن اجلح َ , َوحبَسح َب امحَرٍئ َمَن الحَعلحَم َأنح خَيحَشى اّلِلَّ ُروٌق: »حبَسح قَاَل َمسح

 َبَعلحَمَه«
َذٍر َعنح َكعحٍب , أَنَّهُ  ََحاَديَث: »اتََّق اّلِلََّ , َوارحَض    َعنح يَزَيَد بحَن قـَوح , قَاَل: َوَأََتُه رَُجٌل ممَّنح يـَتََّبُع األح

َ السََّماَء َواألحَ  َذَينَّ َأَحًدا , فََإنَُّه َلوح َمأَلَ َعلحُمَك َما َبنيح َلَس , َواَل تـُؤح رحَض  َبُدوَن الشَُّرَف َمَن الحَمجح
ُ بََه   َإالَّ َسَفااًل َونـَقحًصا«َمَع الحَعَجَب َما زَاَدَك اّلِلَّ

َا َكاَن يف آَخرََه َما يـُبَ  /13 َم َبَه فـَُرمبَّ ُكح َم َفََل يـَعحَجلح َِبْلح ٌء يف َأوََّل َكََلَم اخلحَصح ُ  َوَإَذا َوَقَع َلُه َشيح نيَ 
َقَضَي الح  ُبَت َإىَل َأنح يـَنـح َبَغي َأنح يـَثـح ُ تـََعاىَل  َأنَّ الحَغَرَض ِبَََلَف الحَواَقَع لَُه فـَيَـنـح َكََلُم , َوهَبََذا َأدََّب اّلِلَّ

َلَه تـََعاىَل: }َواَل تـَعحَجلح َِبلحُقرحآَن َمنح قـَبحَل َأنح يـُقحَضى َإلَ  يحَك  نََبيَُّه َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َوقـَوح
ُيُه َوُقلح َربَ  َزدحِن َعلحًما   { 1َوحح

ُجُم َعَلى ُسَؤاٍل ,  َوَيُكوُن نُطُُقُه َبَعلحٍم , َوَإنح  /14 َصاتُُه حبَلحٍم , َواَل يـَعحَجُل َإىَل َجَواٍب , َواَل يـَهح
َا أَ  َهُمُه فََإنَُّه ُرمبَّ َرَجُه َذَلَك َإىَل  َوََيحَفُظ َلَسانَُه َمنح َإطحََلَقَه مبَا اَل يـَعحَلُمُه , َوَمنح ُمَناَظَرتََه َفيَما اَل يـَفح خح
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َ الحَعلحَم   اخلحََجَل َوااَلنحَقطَاَع , َفَكاَن َفيَه نـَقحُصُه َوُسُقوُط َمنحزَلََتَه َعنحَد َمنح َكاَن يـَنحُظُر َإلَيحَه َبَعنيح
َوالحَفضحَل , َوَُيحَرزُُه َِبلحَمعحرََفَة َوالحَعقحَل َوالحَعَرُب تـَُقوُل: َعَييٌّ َصاَمٌت َخريحٌ َمنح َغيبٍ  اَنَطقٍ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واجلواب وما يتعلق هبما من الكراهة واالستحبابالسؤال 
أََلُة«َعَن ابحَن َشَهاٍب , أَنَُّه  ف َتُحَها الحَمسح َا َهَذا الحَعلحُم َخَزاَئُن َوتـَفح  قَاَل: »َإمنَّ
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أََلُة« و  َتاُحُه الحَمسح َشَليُّ , يـَُقوُل: »الحَعلحُم قـُفحٌل , َوَمفح  َكاَن أَبُو يَزَيَد النـَّهح
َتمَ ف َهَه يف َحاَل ُمَناَظَرتََه ُمسح َبًَل َعَلى َصاَحَبَه َبَوجح َ ُمقح َبَغي َأنح َيُكوَن ُكلُّ َواَحٍد َمَن اخلحَصحَمنيح ًعا يَـنـح

َا َكاَن يف َكََلَمَه  هُ َلَكََلَمَه َإىَل َأنح يـُنحَهيَ  , فََإنَّ َذَلَك َطرَيُق َمعحرَفََتَه , َوالحُوُقوَف َعَلى َحَقيَقَتَه , َوُرمبَّ
 .َما َيُدلُُّه َعَلى َفَساَدَه , َويـُنَـبَ ُهُه َعَلى ُعَوارََه , فـََيُكوُن َذَلَك َمُعونًَة َلُه َعَلى َجَواَبهَ 

َُكَماَء اَل و  َن الحَكََلَم , فََإنَّ  قَاَل َحَكيٌم َمَن اْلح َتَماَع َكَما تـََعلَّمح ُحسح َن ااَلسح بحَنَه: »اَي ُبيَنَّ تـََعلَّمح ُحسح
َه َوالنََّظرُ  َباُل َِبلحَوجح قـح َتَماَع َإمحَهاُلَك الحُمَتَكلَ َم َحىتَّ يـُفحَضَي َإلَيحَك حبََديَثَه , َواإلحَ َن ااَلسح , َوتـَرحُك   ُحسح

 يٍث أَنحَت تـَعحرَفُُه«الحُمَشارََكَة يف َحدَ 
َ: السَََّلَمَة يف َديَنَه ,   َعبحَد الحَوهَّاَب الحُكويفُّ  بحنُ  حُمَمَّدُ قَاَل و  َلَتنيح ُت َُيحَمُع لَلرَُّجَل َخصح : " الصَّمح

َم َعنح َصاَحَبَه "   َوالحَفهح
َا َدلََّت و  : " ُرمبَّ الدَّعحَوى َعَلى ُبطحََلهَنَا َوالتـََّزيَُّد َفيَها قـَبحَل امحَتَحاهَنَا ,  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزُّ

َسَها بََلَساهَنَا  .وََكذََّبتح نـَفح
َبَغي َأنح يُوَجَز السَّاَئُل يف ُسَؤاَلَه , َوَيَُرَ ُر َكََلَمُه , َويـَُقلَ ُل أَلحَفاظَُه َوَُيحَمُع َفيَها َمَعاِنَ  أَلََتَه َويـَنـح ,  َمسح

َن َمعحرَفََتهَ   فََإنَّ َذَلَك َيُدلُّ َعَلى ُحسح
َراَن , قَاَل: »التـََّودُُّد َإىَل النَّ ف أََلَة َنصحُف  َعنح َميحُموَن بحَن َمهح ُن الحَمسح اَس َنصحُف الحَعقحَل , َوُحسح

 الحَعلحَم« 
أََلٍة , َإالَّ َعَرفحُت: َفَقيٌه َأوح َغريحُ َفَقيٍه " و   قَاَل: ابحُن َعبَّاٍس: " َما َسأََليَن َأَحٌد َعنح َمسح
أَلُهُ و  نحَساُن َيسح َلَم , أَنَُّه َكاَن َإَذا َجاَءُه اإلحَ  َفَخَلَط َعَليحَه قَاَل: »اذحَهبح فـَتَـَعلَّمح  َعنح زَيحَد بحَن َأسح

َت َفَسلح« َأُل , فََإَذا تـََعلَّمح  َكيحَف َتسح
َضَع السَُّؤاَل , َواَل يـَتَـَعدَّى َمَكانَُه , َوَُيحَعُل الحَمَثَل   ََواَب َموح َويـَلحَزُم الحُمَجيَب َأنح َيُسدَّ َِبجلح

َتاَج َإىَل الحبَـَياَن َِبلشَّرحَح َأطَاَل َمنح َغريحَ َهَذٍر َواَل َكالحُمَمثََّل َبَه , َوخَيحَتَصُر يف َغريحَ   تـَقحَصرٍي , َوَإَن احح
َديٍر , َويـَُقاَبُل َِبللَّفحَظ الحَمعحىَن , َحىتَّ َيُكوَن َغريحَ اَنَقٍص َعنح ََتَاَمَه , َواَل فَاَضٍل َعنح مُجحَلَتهَ   .َتكح

تَـُفوَن َمَن الحَكََلَم َِبلحَيَسرَي«َعنح جُمَاَهٍد , قَاَل: ف  »َكانُوا َيكح
َصحَمَعيَ  , قَاَل: ذََكَر رَُجٌل رَُجًَل بََليًغا , فـََقاَل: »أَلحَفاظُُه قـََواَلُب َلَمَعانَيَه«و   َعَن األح
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: »َإَذا َأعحيَـتحَك الحَكَلَمُة َفََل جُتَاَوزحَها َإىَل و  ََها , فََإنَّ الحَكََلَم َإَذا  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ  َغريح
 َكثـَُرتح َمَعانَيَه َكثـَُر تـََقلُُّب اللَ َساَن َوالحَقلحَب َفيَه , فـََوقـََفا حَمحُسورَيحَن َأوح بـََلَغا جَمحُهوَديَن«

َتحح و  َنَف: َما الحَبََلَغُة؟ فـََقاَل: »َصَواُب الحَكََلَم , َواسح َحح ُجََّة , قَاَل الحُمرَبَ ُد: قـُلحُت َلألح َكاُم اْلح
ثَاَر« َتغحَناُء َعَن اإلحَكح  . َوااَلسح

ُلَغ َإىَل َدَقيَق الح و  : اَي َأَِب َعبحَد اّلِلََّ َما الحَبََلَغُة؟ , قَاَل: »الحَبََلَغُة َأنح تـَبـح َمَعاِن  قَاَل رَُجٌل لَلشَّاَفَعيَ 
طحَناُب , قَاَل: »الحبَ  َل« , قَاَل: َفَما اإلحَ طَاَب« ,  جبََليَل الحَقوح ُط لََيَسرَي الحَمَعاِن , يف فـُُنوَن اخلَح سح

َ َمنحزََلٌة , َفَمنح  َهاُب؟ , قَاَل: " َلُكلٍ  َمَن الحَمعحنَـَينيح َُياُز َأمح اإلحَسح َسُن َعنحَدَك اإلحَ َا َأحح زََلُة  قَاَل: فََأميُّ
َهاَب َعنحَد  َُياَز َعنحَد التـََّفهَُّم يف َمنحزَلََة اإلحَسح َتجَّ يف  اإلحَ َعظََة , َأاَل تـََرى َأنَّ اّلِلََّ تـََعاىَل َإَذا احح الحَموح

َلَه حُمحَتجًّا َ   َكََلَمَه َكيحَف يُوَجُز , َوَإَذا َوَعَظ ُيطحَنُب يف َمثحَل قـَوح : }َلوح َكاَن َفيَهَما آهَلٌَة َإالَّ اّلِلَّ
َعظَُة , َجاَء أبََخح 1َلَفَسَدَتَ  َمحثَاَل َِبلسََّلَف الحَماَضنَي "  { َوَإَذا َجاَءَت الحَموح َوََّلنَي , َوَضَرَب األح  َباَر األح

ُهُ  َأُل َعنحُه َغريح  َوَمنح َأَدَب الحَعلحَم َأنح اَل ُيَُيَب الرَُّجُل َعمَّا َيسح
أَُلَك , أَ  ََدَب َأنح جتَُيَب , َمنح اَل َيسح َرو بحُن الحَعََلَء: »َولَيحَس َمَن األح َأَل َمنح اَل قَاَل أَبُو َعمح وح َتسح

 ُيَُيُبَك , َأوح حُتَدَ ُث َمنح اَل يـُنحَصُت َلَك« 
ُُه , َولح و  َأُل َعنحُه َغريح َُكَماُء تـَُقوُل: »لَيحَس لَلحَعاَقَل َأنح ُيَُيَب َعمَّا َيسح يَـتََّق  قَاَل ابحُن الحُمَقفََّع َكاَنَت اْلح

نحُه َمنح َإيَراَد   الحُمَناَظُر ُمَداَخَلَة َخصحَمَه يف َكََلَمَه , َطيَعُه َعَليحَه َوَإظحَهاَر التـََّعجَُّب َمنحُه , َولحُيَمكَ  َوتـَقح
َعُل َذَلَك الحُمبحَطُلوَن َوالضَُّعَفاُء الََّذيَن اَل ََيحُصلوَن«  َا يـَفح َتَه , فََإمنَّ  ُحجَّ

ََلَق السَّيَ َئَة َعَلى ُكلَ   و  َخح َُكَماُء: »َإنَّ َمَن األح َحاٍل ُمَغالََبُة الرَُّجَل َعَلى َكََلَمَه قَاَلَت اْلح
 .َواإلحَعحرَتَاُض َفيَه َلَقطحَع َحَديَثَه« 

 
 

َر ّلَِلََّ َعَلى مَ  َدَث الشُّكح َ َلُه َخَطُؤُه فََأمحَسَك َعنحُه فـَلحُيحح ٍل َأنح يـَُقوَلُه ُثَّ تـََبنيَّ ا َعَصَمُه َوَإَذا َهمَّ َبَقوح
َطََأ َولحيَـغحتَـَبطح َبَذَلكَ َمَن التََّسرَُّع َإىَل     اخلح

 

 22األنبياء:   1



533 
 

َطََأ , َمثحَل َفرََحَك مبَا ملَح َتسحُكتح َعنحُه َمَن  فـََقدح  : »افـحَرحح مبَا اَل تـَنحَطُق َبَه َمَن اخلح قَاَل ابحُن الحُمعحتَـزَ 
 .الصََّواَب« 

َذَر َمَن  َوَإنَّ َأفحَحَش اخلحَصحُم يف َجَواَبَه , َوَأَحاَل يف َحَجاَجَه ,  َبَغي َأنح اَل ََيحَتدَّ َعَليحَه , لََيحح فـَيَـنـح
َفاَف َبهَ  َتخح َهَه , َوااَلسح   الصَ َياَح يف َوجح

ََلَق السَُّفَهاَء , َوَمنح اَل يـََتَأدَُّب آَبَداَب الحُعَلَماَء:   فََإنَّ َذَلَك َمنح َأخح
َيُة ف َدةُّ: ُكنـح َل " َعنح ُشَريحٍح , قَاَل: " اْلَح َهح  اجلح
تَـغحىَن َعَن  و  َل اسح َهح ُة , َوقَاَئُدُه الحَغَضَب , َوَمنح َرَضَي َِبجلح دَّ َق اْلَح ُمح َنحَصاَر: »رَأحُس اْلح قَاَل بـَعحُض األح

َْححََق َجَوابُُه« ٌ , َوالسُُّكوُت َعنح َجَواَب األح ٌل َشنيح َهح َفَعٌة , َواجلح َلحُم زَيحٌن َوَمنـح َلحَم , اْلح  اْلح
ُجََّة َوتـَُفرَ ُق الح قَالَ و  َطُع َمادََّة اْلح ُة الحَغَضَب يـَُغريَ ُ الحَمنحَطَق , َوتـَقح : »َشدَّ َم«  َعبحُد اّلِلََّ بحُن الحُمعحتَـزَ   َفهح

َتَهي َغَضُبَك َإىَل اإلحَُثَح , َواعحُف َإَذا ملَح َيُكنح    َوقَاَل أَيحًضا: »اَل مُيحَكُن َأنح اَل تـَغحَضَب , َلَكنح اَل يـَنـح
ًزا«    تـَرحُك ااَلنحَتَقاَم َعجح

طَاَب أَلحيَـَنهُ  َسَنُه , َوَمَن اخلَح   َولحيـَُعوَ دح َلَسانَُه َمَن الحَكََلَم َأحح
: قَاَل أَبُ  َنحَصاَريَ  : »َما َتَكلََّم النَّاُس َبَكَلَمٍة َصعحَبٍة َإالَّ َوَإىَل َجانََبَها َكَلَمًة أَلحنَيَ  و فـََقدح ٍن األح َعوح

َها  جَتحَري جَمحَراَها« َمنـح
َواَن: َما أَبـَرُّ َكََلَمَك؟ قَاَل: »َإنَُّه يـَُقوُم َعَليَّ َبُرخحٍص« , قَاَل: َواَنَدى ُغََلُمُه و  َقيَل خَلَاَلَد بحَن َصفح

ُ ِبَريحٍ« , ُثَّ اَنَدى َجارَيـََتُه , َفَقيَل: َإهنََّ  ُغوٌل , فـََقاَل: »َشَغَلُه اّلِلَّ ا اَنئََمٌة , فـََقاَل:  , َفَقيَل: َإنَُّه َمشح
ُ َسنََّك«   نَـَها« , َفَضَحَكتح , فـََقاَل: »َممَّ َتضحَحُك , َأضحَحَك اّلِلَّ ُ َعيـح  »َأاَنَم اّلِلَّ

   َولحيَـعحَمدح َإىَل الحَمقحُصوَد َمنح َكََلَم َخصحَمَه , َواَل يـَتَـَعلَّقح مبَا َُيحَري يف َعرحَضَه ممَّا اَل يـَعحَتَمُدهُ 
 .  الحُمَعوََّل َعَلى الحَمقحُصوَد َوالظُُّهوَر َعَلى اخلحَصحَم ِبََبحطَاَل َما َقَصَدُه , َوَعوََّل َعَليحَه َواعحَتَمَدُه  فََإنَّ 

  َواَل يـََتَكلَُّم َعَلى َما ملَح يـََقعح َلُه َعلحُمُه َمنح َكََلَمهَ 
ُه , َوملَح   َهمح ََواَب اَل َيَصحُّ َعمَّا ملَح يـَفح َمَه َمنحهُ فََإنَّ اجلح  : يـََتَصوَ رح ُمَراَد َخصح
َهمح , َبَطيًئا َتَكلَّمح , ف ََلَن , قَاَل: قَاَل لُقحَماُن اَلبحَنَه: »اَي ُبيَنَّ ُكنح َسرَيًعا تـَفح َوَمنح َعنح حُمَمََّد بحَن َعجح

َهمح«   قـَبحَل َأنح تـََتَكلََّم تـَفح



534 
 

 ٍم«  »اَل َخريحَ يف َجَواٍب قـَبحَل فـَهح قَاَل َماَلكٌ و 
َلحَفاَظ , فََإنَُّه َمَناٍف لَلحَبََلَغَة بََعيٌد َمَن ا َشيَّ َمَن األح ََلَوةَ َولحيَـَتَجنََّب التـَّقحَعرَي يف الحَكََلَم َوالحَوحح  ْلَح

َكَمتح َمَبانَيَه ,   َرَقتح َمَعانَيَه , َوُأحح َتَجاَج َما َأشح َسُن ااَلحح : »َأحح َوابـحتَـَهَجتح َلُه  قَاَل الشَّاَفَعيُّ
 .قـُُلوُب َساَمَعيَه«

َسَن َما َوَصَف َبَه بـَعحُض الحَعَرَب الشَّاَفَعيَّ يف َنَظرَهَ   : َوَما َأحح
َنا َأعحَرايبٌّ , َفسَ  تََه بََيَسرٍي فـََوَقَف َعَليـح لََّم , ُثَّ  قَاَل الرَّبَيُع: ُكنَّا ُجُلوًسا يف َحَلَقَة الشَّاَفَعيَ  بـَعحَد َموح

ُ , فـََبَكى ُبَكاًء َشَديًدا قَ  ََلَقَة َوََشحُسَها؟« فـَُقلحَنا: تـُُويفَ َ َرَْحَُه اّلِلَّ ,  اَل لََنا: »أَيحَن َقَمُر َهَذَه اْلح
ُ َوَغَفَر َلُه  ُجََّة , َوَيُسدُّ َعَلى َوقَاَل: »تـُُويفَ َ َرَْحَُه اّلِلَّ َغَلَق اْلح َتُح بَبَـَيانََه ُمنـح َخصحَمَه  , فـََلَقدح َكاَن يـَفح

َودًَّة , َويـَُوسَ ُع َِبلرَّأحَي أَبـحَواًِب ُمنحَسدًَّة ُثَّ   َواَضَح الحَمَحجََّة , َويـَغحَسُل َمَن الحَعاَر ُوُجوًها ُمسح
 1انحَصَرَف« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقسيم األسئلة واألجوبة ووصف املطاعن واملعارضات
ُئولَ السَُّؤاُل َعَلى َأرحبـََعَة َأضحَرٍب ,  ََواَب َمنح َجَهَة الحَمسح َها َضرحٌب َمَن اجلح  : يـَُقاَبُل ُكلَّ َضرحٍب َمنـح

 

 2/72الفقيه واملتفقه   1
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َهَب , أبََنح يـَُقوَل السَّاَئُل: َما تـَُقوُل يف َكَذا؟ فـَيـَُقابَُلُه َجَواٌب َمنح َجهَ  َة فََأوَّهُلَا: السَُّؤاُل َعَن الحَمذح
ُئوَل , فـَيَـُقوُل: َكَذا  . الحَمسح

ُئوُل: َكَذا َوالثَّاِن: ا  لَيَل , أبََنح يـَُقوَل السَّاَئُل: َما َدلَيُلَك َعَليحَه؟ فـَيَـُقوُل الحَمسح  . لسَُّؤاُل َعَن الدَّ
ُئولُ َوالثَّاَلُث: السَُّؤاُل  بَـيَ ُنُه الحَمسح لَيَل , فـَيـح َه الدَّ  .َعنح َوجح

  ُ ُئوُل َعنحُه َويـَُبنيَ    َوالرَّاَبُع: السَُّؤاُل َعَلى َسَبيَل ااَلعحرَتَاَض َعَليحَه , َوالطَّعحَن َفيَه , فـَُيَجيُب الحَمسح
َه َدلَيَلَه   . ُبطحََلَن اعحرَتَاَضَه َوَصحََّة َما ذََكَرُه َمنح َوجح

ٍم ُمطحَلٍق َنَظَر ا َفصحلٌ  َهُبُه فََإَذا َسَأَل َساَئٌل َعنح ُحكح ُئوُل َفيَما َسأََلُه َعنحُه , فََإنح َكاَن َمذح لحَمسح
ََواَب َعنحُه , َوَإنح َكاَن َعنحَدُه َفيَه تـَفحَصيٌل , كَ  اَن  ُمَواَفًقا َلَما َسأََلُه َعنحُه َمنح َغريحَ تـَفحَصيٍل َأطحَلَق اجلح

َ َأنح  َ َأنح يـَفحَصَلَه يف َجَواَبَه , َوَبنيح ََياَر َبنيح يـَُقوَل لَلسَّاَئَل: َهَذا خُمحَتَلٌف َعنحَدي , َفَمنحُه َكَذا ,    َِبخلح
ََواَب َعنحُه َكاَن   َوَمنحُه َكَذا , فـََعنح أَيَ َهَما َأُل؟ فََإَذا ذََكَر َأَحَدمُهَا َأَجاَب َعنحُه , َوَإنح َأطحَلَق اجلح َتسح

أََلُه َساَئٌل َعنح َجلحدَ  ُئوَل َأنَّ   خُمحَطًئا َمثَاُل َذَلَك: َأنح َيسح َِبَغ؟ َوَعنحَد الحَمسح َتَة َهلح ُيَطهَُّر َِبلدَ  الحَميـح
َِبَغ , َويَُطهَُّر مَ  ُهَما َأوح َمنح َأَحَدمَهَا اَل ُيَطهَُّر َِبلدَ  َنحزَيَر , َوَما تـََولََّد َمنـح ا َعَدا  َجلحَد الحَكلحَب َواخلح

َِبَغ , َوَمنحُه َما اَل َذَلَك , فـَيَـُقوُل لَلسَّاَئَل َهَذا التـَّفحَصيَل , وَ  َإنح َشاَء قَاَل: َمنحُه َما ُيَطهَُّر َِبلدَ 
َِبَغ , فََإنَُّه َيكُ  ََواَب , َوقَاَل: ُيَطهَُّر َِبلدَ  َأُل؟ فََأمَّا َإَذا َأطحَلَق اجلح   وُن خُمحَطًئاُيَطهَُّر , فـََعنح أَيَ َهَما َتسح

وُسَف َمرَيًضا َشَديَد الحَمَرَض , فـََعاَدُه أَبُو َحَنيَفَة َمَرارًا ,  الحَفضحُل بحُن َغاِنٍَ , قَاَل: َكاَن أَبُو يُ 
َلَمنَي ,  َفَصاَر َإلَيحَه آَخَر َمرًَّة , فـََرآُه ثََقيًَل ,  رَتحَجَع ُثَّ قَاَل: »َلَقدح ُكنحُت ُأَؤمَ ُلَك بـَعحَدي لَلحُمسح فَاسح

رَبَ َولََئنح ُأَصيَب النَّاُس َبَك , لََيُموَتنَّ َمَعكَ   َعلحٌم َكَثرٌي ُثَّ ُرَزَق الحَعاَفَيَة« , َوَخَرَج َمَن الحَعلََّة , فََأخح
ُسُه , َوانحَصَرَفتح ُوُجوُه النَّاَس َإلَيحَه , فـََعَقَد أَبُو يُوُسَف  َل َأيب َحَنيَفَة َفيَه , فَارحتـََفَعتح نـَفح َبَقوح

َه ,  َسَه جَمحَلًسا يف الحَفقح رَبَ أَنَُّه َقدح َعَقَد  لَنَـفح َوَقصََّر َعنح ُلُزوَم جَمحَلَس َأيب َحَنيَفَة , َفَسَأَل َعنحُه , فَُأخح
ٌر , فـََقاَل: " َصرح َإىَل  َسَه جَمحَلًسا , َوأَنَُّه بـََلَغُه َكََلُمَك َفيَه , َفَدَعى رَُجًَل َكاَن َلُه َعنحَدُه َقدح   لَنَـفح

ًِب لَيـَُقصَ َرُه َبَدرحَهٍم , َفَصاَر َإلَيحَه   ُه: َما تـَُقولُ جَمحَلَس يـَعحُقوَب , فـَُقلح لَ  يف رَُجٍل َدَفَع َإىَل َقصَّاٍر ثـَوح
ٌء , َوأَنحَكَرُه ُثَّ َإنَّ َربَّ الثّـَ  َب , فـََقاَل َلُه الحَقصَّاُر: َما َلَك َعنحَدي َشيح ٍم يف طََلَب الثّـَوح َب  بـَعحَد َأايَّ وح

طَأحَت َوَإنح  رََجَع َإلَيحَه , َفَدفَ  َرٌة , فـَُقلح: َأخح َرٌة؟ فََإنح قَاَل: َلُه ُأجح َع َإلَيحَه الثّـَوحَب َمقحُصورًا , أََلُه ُأجح
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َرُة , فـََقاَل: ُجح طَأحَت " َفَصاَر َإلَيحَه َفَسأََلُه , فـََقاَل أَبُو يُوُسَف: َلُه األح َرَة َلُه فـَُقلح َأخح   قَاَل: اَل ُأجح
طَأحَت , فـََنَظرَ  طَأحَت , فـََقاَم أَبُو يُوُسَف َمنح َساَعَتَه  َأخح َرَة َلُه فـََقاَل: َأخح َساَعًة , ُثَّ قَاَل: اَل ُأجح

أََلُة الحَقصَّاَر؟« قَاَل َأَجلح , قَاَل: »ُسبحَحاَن اّلِلََّ    فَأََتى َأَِب َحَنيَفَة , فـََقاَل َلُه: »َما َجاَء َبَك َإالَّ َمسح
رُُه , اَل ََيحُسُن َأنح ُيَُيَب يف  َمنح قـََعَد يـُفحيَت النَّا  َس َوَعَقَد جَمحَلًسا يـََتَكلَُّم يف َديَن اّلِلََّ َوَهَذا َقدح

يَن: فـََقاَل: »َإنح َكاَن َقصََّرُه بـَعحَد َما َغَصَبهح  َجارَاَت« فـََقاَل: اَي َأَِب َحَنيَفَة , َعلَ مح أََلٍة َمَن اإلحَ َمسح
َرَة , أَلَنَُّه َقصَّ  َرُة؛ أَلَنَُّه َقصََّرُه  َفََل ُأجح ُجح َرُه لَنَـفحَسَه , َوَإنح َكاَن َقصََّرُه قـَبحَل َأنح يـَغحَصَبُه فـََلُه األح

َسَه« تَـغحيَن َعَن التـَّعحَليَم , فـَلحيَـبحَك َعَلى نـَفح  َلَصاَحَبَه« ُثَّ قَاَل: »َمنح َظنَّ أَنَُّه َيسح
ََواُب َمنح َجَهَة اَفصحٌل  لَيُل َعَليحَه؟ َوُهَو السَُّؤاُل َوَإَذا َصحَّ اجلح ُئوَل قَاَل َلُه السَّاَئُل: َما الدَّ لحَمسح

لَيَل فََإنح َكاَن السَّاَئُل يـَعحَتَقُد َأنَّ َما ذََكَرُه لَيحَس َبَدلَيٍل َمثح  ُئوُل الدَّ ُل َأنح  الثَّاِن: فََإَذا ذََكَر الحَمسح
َتجَّ َِبلحَقَياَس , َوالسَّا ُئوَل: َهَذا لَيحَس  َيُكوَن َقَد احح َئُل ظَاَهَريٌّ اَل يـَُقوُل َِبلحَقَياَس فـََقاَل لَلحَمسح

َ أَ  َلَمُه َوَبنيح َ َأنح ُتسح ََياَر َبنيح ُئوَل يـَُقوُل َلُه: َهَذا َدلَيٌل َعنحَدي , َوأَنحَت َِبخلح ُقَل  َبَدلَيٍل، فََإنَّ املَسح نح تـَنـح
َت َبَه , َواَل  الحَكََلَم َإلَيحَه , فََأَدلَّ َعَلى َصحَّ  َتَججح َلُم َلَك َما احح َتَه , فََإنح قَاَل السَّاَئُل: اَل ُأسح

َا َكانَ  ُئوَل مبَا اَل ُيََُب َعَليحَه , َوَإمنَّ َصحَل , َكاَن ُمتَـَعنَ ًتا ُمطَالًَبا لَلحَمسح  َكَذَلَك  أَنـحُقُل الحَكََلَم َإىَل األح
ُئوَل اَل يـَلحَزُمُه َأنح  َهَبُه َإالَّ مبَا ُهَو َدلَيٌل َعنحَدُه , َوَمنح اَنزََعُه يف َدلَيَلَه َدلَّ َعَلى   أَلَنَّ الحَمسح يـُثحَبَت َمذح

َرتََه , فََإَذا فـََعَل َذَلَك , فـََقدح قَاَم مبَا ُيََُب َعَليحَه َفيَه , َوَإنح َعَدَل َإىَل َدلَ  َتَه , َوقَاَم بَُنصح يٍل  َصحَّ
ََه ملَح َيُكنح ُمنـح  َتجَّ َبَه , َوُقُصورََه  َغريح َز السَّاَئَل َعَن ااَلعحرَتَاَض َعَلى َما احح َقَطًعا , أَلَنَّ َذَلَك َلَعجح

َهَب السَّاَئَل , أَلَنَُّه اَل َتُضرُُّه خُماَلفَ  ُئوَل اَل تـَلحَزُمُه َمعحرََفُة ُمذح ُتُه , َواَل  َعَن الحَقدحَح َفيَه , َوأَلَنَّ الحَمسح
َفُعُه ُموَ  َكاَل َفيَه َوَأمَّا السَّاَئُل َإَذا َعاَرَضُه مبَا  تـَنـح لَيَل , َوَهَذا اَل َإشح َا الحُمَعوَُّل َعَلى الدَّ افـََقُتُه , َوَإمنَّ

َنَد ِبَرَبٍ ُمرحَسلٍ  ُئوَل , َمثحَل َأنح يـَُعاَرَض َخرَبَُه الحُمسح ,   ُهَو َدلَيٌل َعنحَدُه , َولَيحَس َبَدلَيٍل َعنحَد الحَمسح
ُئوَل , َإمَّا َأنح ُتَسلَ َم َذَلَك يل َأوح  َبَه َذَلَك , َوقَاَل لَلحَمسح ُهوَل , َوَما َأشح    َخرَبَ الحَمعحُروَف ِبَرَبَ الحَمجح

ُهوَل , فـََهذَ  أََلَة الحُمرحَسَل َوالحَمجح ُقَل الحَكََلَم َإىَل َمسح ُتُه , َوَإمَّا َأنح تـَنـح ا  فـََيُكوُن ُمَعاَرًضا َلَما َرَويـح
ُئوَل َفيَه , أَلَنَّ لَ  ُئوَل َفيَما يُوَرُدُه    يحَس لَلسَّاَئَل َأنح يـَُقوَلُه َوخُيَاَلَف الحَمسح السَّاَئَل ََتَبٌع لَلحَمسح

َا َكاَن َكَذَلَك , أَلَنَُّه َلمَّا َسأَلَُه َعنح َدلَيَلَه الََّذي َدلَُّه َعَلى صَ  ُئوُل َوََيحَتجُّ َبَه , َوَإمنَّ َهَبَه حََّة مَ الحَمسح ذح
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َ  , َوالطَّرَيُق الََّذي َأدَّاُه َإىَل َإعحَتَقاَدَه , َلزََمُه َأنح يـَنحُظَر َمَعُه َفيَما يُورَُدُه , فََإنح َكاَن فَاَسًدا  َبنيَ 
ُئولَ  َرَض  َفَساَدُه , َوَإنح ملَح َيُكنح فَاَسًدا َصاَر َإلَيحَه َوَسلََّمُه َلُه , َوهَلََذا الحَمعحىَن َجاَز لَلحَمسح  َأنح يـَفح

بَ  ُقَلُه َإىَل َجنـح َتارَُه وََكاَن السَّاَئُل ََتَبًعا َلُه َفيَه َوملَح َُيُزح لَلسَّاَئَل َأنح يـَنـح أََلَة َحيحُث اخح َرى  الحَمسح ٍة ُأخح
ُئوَل َإَذا َعاَرَضُه السَّاَئُل مبَا لَيحَس َبَدلَيٍل عَ  َفي الحَمسح َرَض الحَكََلَم َفيَها َوَيكح نحَدُه , َمثحَل َما  َويـَفح

ُهوَل َأنح يـَُردَُّه أبََنح يـَُقوَل: َهَذا اَل َيَصحُّ  رََبَ الحُمرحَسَل َوَخرَبَ الحَمجح َثيَل يف اخلح  َعَلى  ذََكرحاَنُه َمَن التَّمح
ٍه اَل َيَصحُّ َعَلى َ لَلسَّاَئَل َمنح َأيَ  َوجح َ َأنح يـَُبنيَ  ََياَر َبنيح َ َأنح يـَُردَُّه   َأصحَلي , ُثَّ ُهَو َِبخلح َلَه , َوَبنيح َأصح

ُ تـََباَرَك َوتـََعاىَل: }ُسبحَحانَُه َأنح َيُكوَن لَ  َهَبَه , َوَقدح َوَرَد الحُقرحآُن َبَذَلَك , قَاَل اّلِلَّ { 1ُه َوَلدٌ مبَُجرََّد َمذح
َ تـَعحلَ 2َوقَاَل: }ملَح يََلدح َوملَح يُوَلدح  َضَعنيح ُ َمنح َوَلٍد  { َوملَح َيذحُكرح يف الحَموح يًَل , َوقَاَل تـََعاىَل: }َما اختَََّذ اّلِلَّ
َل َمنح قَاَل: َإنَّ  3َإًذا َلَذَهَب ُكلُّ َإَلٍه مبَا َخَلقَ  َوَما َكاَن َمَعُه َمنح َإَلهٍ  { فـََبنيََّ الحَعلََّة يف ُسُقوَط قـَوح

 . َلُه َوَلًدا , َوَإنَّ َلُه َشرَيًكا
لَيَل وََكيحَفيََّتَه , فََإنَُّه يـُنحَظُر َفيَه , فََإنح  َفصحٌل  َه الدَّ َكاَن  َوَأمَّا السَُّؤاُل الثَّاَلُث: َوُهَو السَُّؤاُل َعنح َوجح

َتَدلَّ َبَه َغاَمًضا ََيحَتاُج َإىَل بـََياٍن َوَجَب السَُّؤاُل َعنحُه , َوَإنح جَتَاَوزَُه َإىَل َغريحَ  لَيُل الََّذي اسح َه َكاَن  الدَّ
ئُ  َهَة الحَمسح لَيَل َمنحُه , َمنح َوجح ُه الدَّ َليُمُه َإالَّ بـَعحَد َأنح يـَنحَكَشَف َوجح وَل  خُمحَطًئا , أَلَنَُّه اَل َُيُوُز َتسح

لَيُل ظَاَهًرا َجَليًّا ملَح َُيُزح َهَذا السَُّؤاُل , وََكاَن  ُل َعنحُه السَّائَ َعَلى َما َسأََلُه َعنحُه , َوَإنح َكاَن الدَّ
َأَل َساَئٌل َعنح َجلحَد الحَكلحَب َأوح َجلحٍد َما اَل يـُؤحَكُل ْلَحُمهُ    ُمتَـَعنَ ًتا َأوح َجاَهًَل , َمثَاُل َذَلَك: َأنح َيسح

َل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: أَ  ُئوُل: ُيَطهَُّر َلَقوح َِبَغ؟ فـَيَـُقوُل الحَمسح َا َإَهاٍب ُدَبَغ  َهلح ُيَطهَُّر َِبلدَ  ميُّ
َل , َلُظُهوَر َما َسأَ  لَيَل َمنحُه؟ فـََيُكوُن خُمحَطًئا يف َهَذا الحَقوح ُه الدَّ َلُه  فـََقدح َطُهَر فـَيَـُقوُل السَّاَئُل: َما َوجح

َظهَ   .  َعنح بـََيانََه َوُوُضوَحَه , َوَإَذا َقَصَد بـََيانُُه ملَح يََزدح َعَلى َلفح
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ُر  َعنح َأيب زَيحٍد ,  َرأُ َعَليحَه َشعحًرا َحىتَّ َمرَّ بَبَـيحٍت َفيَه َذكح قَاَل: " َكاَن َكيحَساُن ثََقًة , َوَجاَءُه َصيبٌّ يـَقح
َبُل الحَبيُض , الَّيَت خَتحَلُط بـََياَضَها ُْححَرٌة , قَاَل: َوَما  الحَعيَس , فـََقاَل َلُه: َما الحَعيُس؟ قَاَل: اإلحَ

مَ  َبُل؟ قَاَل: اجلَح َجَد "اإلحَ َماُل؟ فـََقاَم َعَلى َأرحبـََعٍة َورََغا يف الحَمسح  . اُل , قَاَل: َوَما اجلَح
لَيَل , فََإنَّ َذَلَك  َفصحٌل  َوَأمَّا السَُّؤاُل الرَّاَبُع: َوُهَو السَُّؤاُل َعَلى َسَبيَل ااَلعحرَتَاَض َوالحَقدحَح يف الدَّ

لَي َتََلَف الدَّ  َل:  خَيحَتَلُف َعَلى َحَسَب اخح
 فََإنح َكاَن َدلَيُلُه َمَن الحُقرحآَن َكاَن ااَلعحرَتَاُض َعَليحَه َمنح َثََلثََة َأوحُجٍه: 

نََه حُمحَكًما , َوَيدََّعي أَنَُّه َمنحُسوٌخ َمثَالُُه: َأنح ََيحَتجَّ الشَّاَفَعيُّ , بَ  َل اّلِلََّ  َأَحُدَها: َأنح يـَُنازََعُه يف َكوح َقوح
تـُُلوا  1ا َمنًّا بـَعحُد َوَإمَّا َفَداءً تـََعاىَل: }فََإمَّ  َلَه تـََعاىَل: }فَاقـح ُمُه أَنَُّه َمنحُسوٌخ َبَقوح { فـََيدََّعي َخصح

َُتُوُهمح  رََكنَي َحيحُث َوَجدح نَـُهَما , ملَح َُيُزح َْححُلُه َعَلى  2الحُمشح ُع بـَيـح َمح ُئوُل َإَذا َأمحَكَن اجلح { فـَيَـُقوُل الحَمسح
 .النَّسحخَ 

يَتاَء مَ   َظَه َمثَاُل َذَلَك: َأنح ََيحَتجَّ الشَّاَفَعيُّ َعَلى ُوُجوَب اإلحَ َتَضى َلفح نح َوالثَّاِن: َأنح يـَُنازََعُه يف ُمقح
لُُه تـََعاىَل: }َوآُتوُهمح َمنح َماَل اّلِلََّ الََّذي آََتُكمح  : َإنَُّه َإيَتاٌء  { فـَيَـُقوُل الحُمَخاَلفُ 3َماَل الحَكَتابََة , َبَقوح

ُئوُل: ُهَو َخطَاٌب لَلسَّاَداَت , أَلَنَُّه قَاَل:   َمنح َماَل الزََّكاَة ُدوَن َماَل الحَكَتابََة , فـَيَـُقوُل الحَمسح
ًا َوآُتوُهمح َمنح َماَل اّلِلََّ الََّذي آََتُكمح  ُتمح َفيَهمح َخريح يتَ 4}َفَكاتَُبوُهمح َإنح َعَلمح ُلُح إَلَ اَء الزََّكاَة  { َفََل َيصح

. 
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َتاُج َأنح ُيَُيَب َعنحُه مبَا َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه اَل يـَُعاَرُضُه َأوح يُـ  ََه , فـََيحح ُح َوالثَّاَلُث َأنح يـَُعاَرَضُه َبَغريح َرجَ 
َ األحُ  َع َبنيح َمح َ مبَلحكَ َدلَيَلُه َعَلى َما َعاَرَضُه َبَه َمثَاُل َذَلَك: َأنح ََيحَتجَّ َعَلى حَتحَرمَي اجلح َتنيح الحَيَمنَي ,   خح

 َ َتنيح ُخح َ األح لُُه تـََعاىَل: }َوَأنح جَتحَمُعوا َبنيح َاُنُكمح 1َبَقوح َلَه تـََعاىَل: }َأوح َما َمَلَكتح َأميح  { 2{ فـَيـَُعاَرُضُه َبَقوح
ُئوَل َما ذََكرحاَنُه ,    َأوح يـَُعاَرُضُه َِبلسُّنََّة َوَيُكوُن َجَواُب الحَمسح

 اَن َدلَيُلُه َمَن السُّنََّة , فَااَلعحرَتَاُض َعَليحَه َمنح مَخحَسَة َأوحُجٍه: َوَإنح كَ 
َناَد َحَديَثَه   .َأَحُدَها: َأنح ُيطَالََبُه ِبََسح

َناَدَه   . َوالثَّاِن: َأنح يـَقحَدَح يف َإسح
 .َوالثَّاَلُث: َأنح يـَعحرَتََض َعَلى َمتحَنَه 

َخُه َوالرَّاَبُع: َأنح َيدََّعَي نَ   .سح
ََه  َاَمُس: َأنح يـَُعاَرَضُه ِبَرَبَ َغريح  . َواخلح

َناَدَه      فََأمَّا الحُمطَالََبُة ِبََسح
رَيَن َمنح أَ  َناُدُه , َوَقدح َجَرتح َعاَدُة الحُمَتَأخَ  َل َفَهَي َصَحيَحٌة , أَنَُّه اَل ُحجََّة َفيَه َإَذا ملَح يـَثـحُبتح َإسح هح
ََحاَديَث الح  ُهورََة َواألح َلحَفاَظ الحَمشح َناَد , َوَهَذا اَل أبَحَس َبَه يف األح ُفوظََة  الحَعلحَم َبرَتحَك الحُمطَالََبَة َِبإلحَسح َمحح

َناَدَه , فََإنح قَ  َ الحُفَقَهاَء , فََأمَّا الحَغرَيُب الشَّاذُّ فََإنَُّه ُيََُب الحُمطَالََبُة ِبََسح اَل الحُمَخاَلُف:  الحُمَتَداَوَلَة َبنيح
ُُصوَل , َأوح َرَواُه أَبُو يُوُسَف يف  َسَن يف األح ََديُث ذََكَرُه حُمَمَُّد بحُن اْلَح ََمايل , ملَح َيُكنح َفيَه  َهَذا اْلح األح

َل الحَعَراَق يـَرحُووَن الحَمَراَسيَل َوالحَبََلَغاَت َوََيحَتجُّوَن هَبَا , َواَل ُحجََّة َفيَها َعنحدَ   . اَن ُحجٌَّة , أَلَنَّ َأهح
َناَد َفَمنح ُوُجوٍه:    َوَأمَّا ااَلعحرَتَاُض الثَّاِن َوُهَو: الحَقدحُح يف اإلحَسح
ََديُث ُمرحَسًَل   َها: َأنح َيُكوَن اْلح َها: َأنح َيُكوَن جَمحُهواًل َوَمنـح ٍل َوَمنـح َها: َأنح َيُكوَن الرَّاَوي َغريحَ َعدح  َمنـح

ََواُب َعنح َعَدَم الحَعَداَلَة َمثحَل َأنح يـَُقوَل يف الرَّاَوي لَيحَس بََثَقٍة , فـَُهَو َأنَّ السََّبَب الحمُ   وَجبَ فََأمَّا اجلح
ََواُب َعمَّنح قَالَ  َقاَط الحَعَداَلَة َواجلح َر يُوَجُب َإسح َا ملَح َيُكنح َإَذا ُفسَ  : رَاَوي  َلَذَلَك ُيََُب َأنح يـَُفسََّر فـَُرمبَّ

ََهاَلَة َعَلى َشرح  اَلَن َخَرَج َبَذَلَك َعنح َأَحَد اجلح َط  َخرَبََك جَمحُهوٌل , ُهَو َأنَّ َمنح َرَوى َعنحُه رَُجََلَن َعدح
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ََديُث ُمرحَسٌل:   ََواُب َعمَّنح قَاَل اْلح اَلَن َواجلح ََديَث , فـََيَبنُي أَنَُّه َرَوى َعنحُه رَُجََلَن َعدح َأصحَحاَب اْلح
َتَجاُج َبَه ,   ٍه َيَصحُّ ااَلحح  َأنح يََبنَي اتَ َصالُُه َمنح َوجح
 ُوُجوٍه:  َوَأمَّا ااَلعحرَتَاُض الثَّاَلُث َوُهَو َعَلى الحَمتحَ َفَمنح 

َسَه , فـََيدََّعي الحُمَخاَلُف   َتَقلٌّ بَنَـفح ُ َجَواًِب َعنح ُسَؤاٍل , َوالسَُّؤاٌل ُمسح َأَحُدَها: َأنح َيُكوَن الحَمتح
ََواُب َعنح َذَلَك: َأنَّ ااَلعحَتَباَر جبََواَب النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم  ُدوَن  َقَصَرُه َعَلى السَُّؤاَل َواجلح

َسهَ  َتَقلٍ  بَنَـفح ََواُب َغريحَ ُمسح َضَعَه َوَمنح َذَلَك َأنح َيُكوَن اجلح  ُسَؤاَل السَّاَئَل , َوَقدح بـَيـَّنَّا َهَذا يف َموح
َُه  ََلَف َوَغريح َضَع اخلَح َوَيُكوُن َمقحُصورًا َعَلى السَُّؤاَل , َوَيُكوُن السَُّؤاُل َعنح َفعحٍل َخاصٍ  ََيحَتَمُل َموح

لَيُل َعَلى الحُمَراَد َبهَ  , ُئوَل التـََّوقَُّف َفيَه َحىتَّ يـَُقوَم الدَّ  .  فـَيـُلحزَُم السَّاَئُل الحَمسح
دَ   َب: َمثَاُل َذَلَك: َأنح ََيحَتجَّ َشاَفَعيٌّ يف ُوُجوَب الحَكفَّارََة َعَلى قَاَتَل الحَعمح

َنا َمَع  َقَع , قَاَل: َخَرجح َسح َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم يف َغَزاَة تـَُبوَك ,  َعنح واثََلَة بحَن األح
َأوحَجَب , فـََقاَل: »َأعحَتُقوا  َفَجاَء اَنٌس َمنح َبيَن ُسَليحٍم , فـََقاُلوا: اَي َرُسوَل اّلِلََّ , َإنَّ َصاَحًبا لََنا َقدح 

َها عُ  ُ َبُكلَ  ُعضحٍو َمنـح  «1ضحًوا َمنحُه َمَن النَّارَ َعنحُه رَقـََبًة , يـَُفكُّ اّلِلَّ
َنا َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ و  َقَع , قَاَل: أَتـَيـح َسح َنا واثََلَة بحَن األح يـحَلَميَ  , قَاَل: أَتـَيـح   َعَن الحَغرَيَف بحَن الدَّ

ََديَث فـَيَـُقوُل الحُمَخاَلُف   2َعَليحَه َوَسلََّم يف َصاَحٍب لََنا َأوحَجبَ  يـَعحيَن: النَّاَر َِبلحَقتحَل َفذََكَر بََقيََّة اْلح
َد فـََوَجَب التـََّوقُُّف َفيَه َحىتَّ يََرَد الحبَـَياُن، َوَيُكوُن ا ََواُب ََيحَتَمُل َهَذا الحَقتحَل َِبلحَمثـحَقَل َوَشبحَه الحَعمح جلح

تَـفحَصلح فـََوَجَب َأنح َيُكوَن الحَقتحُل  َعنحُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ  ََواَب َوملَح َيسح َعَليحَه َوَسلََّم َأطحَلَق اجلح
 . الحُموَجُب لَلنَّاَر ُموَجًبا لَلرَّقـََبَة َعَلى َأيَ  َصَفٍة َكانَ 

 

 19437مسند أْحد   1

ثـحَنا ونصه:    3964سنن أيب داود   2 َقَع فـَُقلحَنا لَُه: َحدَ  َسح َنا َواثََلَة بحَن األح ، َقاَل: أَتـَيـح َلَميَ  يـح َعَن الحَغرَيَف بحَن الدَّ
َحُفُه ُمَعلٌَّق يف بَـ  َرُأ َوُمصح يحَتَه فـََيزَيُد، َحَديثًا، لَيحَس َفيَه زاََيَدٌة، َواَل نـُقحَصاٌن، فـََغَضَب َوقَاَل: َإنَّ َأَحدَُكمح لَيَـقح

َنا َرسُ َويَـ  عحَتُه َمَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم قَاَل: أَتـَيـح َا َأَردحاَن َحَديثًا مسََ ُقُص، قـُلحَنا: َإمنَّ وَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه نـح
ًوا َِبلحَقتحَل، فـََقاَل: "َأعحَتُقوا َعنحهُ   -النَّاَر  يـَعحيَن    -َصاَحٍب لََنا َأوحَجَب َوَسلََّم يف   ٍو َمنحُه ُعضح ُ َبُكلَ  ُعضح  يـُعحَتَق اّلِلَّ

 َمنحُه َمَن النَّاَر"
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ََذاَن َويُ  َفَع , األح قَاَمَة« َإَذا  َوَمنح َذَلَك: َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك , قَاَل: »أَُمَر َبََلٌل َأنح َيشح وتََر اإلحَ
َمَر َمنح ُهَو؟ َوَُيح  ُر اآلح قَاَمَة , فـََقاَل الحُمَخاَلُف: لَيحَس َفيَه َذكح َتجَّ َبَه الشَّاَفَعيُّ َعَلى َإيَتاَر اإلحَ َتَمُل احح

ََواُب: َأنَّ َهَذا َخطَأٌ أَلَنَّ  ُه اَل َُيُوُز َأنح أيَحُمَر بـَعحُض  َأنح َيُكوَن َأَمَر َبَه بـَعحُض أَُمَراَء َبيَن أَُميََّة فَاجلح
َُمَراَء بَتَـغحَيرَي َإقَاَمٍة فـََعَلَها َبََلٌل أبََمحَر النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم زََمااًن َطَويًَل ,  َ َيَديح َأيب  األح َوَبنيح

ٍر ُوُعَمَر , َعَلى َأنَّ َبََلاًل ملَح يََعشح َإىَل َواَليََة َبيَن  َا َماَت يف َخََلَفَة ُعَمَر , َوَلوح َأَمَر   َبكح أَُميََّة , َوَإمنَّ
قَاَمَة ملَح يـَقحَبلح َأمحَرُه , َوَلوح قََبَلُه َبََلٌل ملَح يـَرحَض   .َبَذَلَك َسائَُر الصََّحابَةَ َبََلاًل آَمٌر بَتَـغحَيرَي اإلحَ

ًئا يـَعحَلُموَن َبَه َوقحَت الصَََّلَة , فـََقاُلوا:  َعنح أََنَس بحَن َماَلٍك , قَاَل: " َلمَّا َكثـَُر النَّاسُ   ذََكُروا َشيـح
قَاَمَة  ََذاَن َويُوتََر اإلحَ َفَع األح  " 1يُوُروا اَنرًا َأوح َيضحرَبُوا اَنُقوًسا , قَاَل: فَأَُمَر َبََلٌل َأنح َيشح

َمَر ُهَو النَّيبُّ صَ  ُر َهَذا السََّبَب َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اآلح َر  َذكح لَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم , َإذح َكاَن َذَلَك يف َصدح
ََلَم , َوَقدح ُرَوَي بََلفحٍظ َصرَيٍح َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َأَمَر َبََلاًل َأنح يُوتََر ا قَاَمَة:  اإلحَسح إلحَ

قَاَمَة« َعنح أََنٍس: »َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوسَ  ََذاَن َويُوتََر اإلحَ َفَع األح  لََّم َأَمَر َبََلاًل َأنح َيشح
 َوَأمَّا ااَلعحرَتَاُض الرَّاَبُع , َوُهَو َدعحَوى النَّسحخَ 

َنا َوفحًدا َإىَل النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َحىتَّ َقدَ ف محَنا  َعنح قـَيحَس بحَن طَلحٍق , َعنح أَبَيَه , قَاَل: َخَرجح
َنا َمَعُه , َفَجاَء رَُجٌل , َكأَنَُّه َبَدَويٌّ , فـََقاَل: اَي َرُسوَل اّلِلََّ َما تـَرَ  ى يف  َعَليحَه , فـََبايـَعحَناُه َوَصلَّيـح

َعٌة َمنحكَ  :َمسَ  الرَُّجَل ذََكَرُه يف الصَََّلَة؟ فـََقاَل  َغٌة َمنحَك َأوح َبضح  « 2»َوَهلح ُهَو َإالَّ ُمضح
ََديُث َمنحُسوٌخ حبََديَث َأيب ُهَريـحَرةَ  : َهَذا اْلح َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه    :فـََقاَل َأصحَحاُب الشَّاَفَعيَ 

 « 3قَاَل: »َإَذا َمسَّ َأَحدُُكمح ذََكَرُه فـَلحيَـتَـَوضَّأح  َوَسلََّم , 
ٌر , َوُهَو أَبُو ُهَريـحَرَة , فََإنَُّه َصَحَب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّ  ََديَث ُمَتَأخَ  ى  قَاَل الشَّاَفَعيُّوَن: رَاَوي َهَذا اْلح

ُل  َعٌة َمنحَك هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َثََلَث َسَننَي , َوقـَوح النَّيبَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: َهلح ُهَو َإالَّ َبضح
 

 606صحيح البخاري   1

 165سنن النسائي   2
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 َوَجَب َعَليحَه الحُوُضوُء«َأفحَضى بََيَدَه َإىَل ذََكرََه، لَيحَس ُدونَُه َسرتحٌ، فـََقدح 



542 
 

ٌم , فََإنَّ قـَيحَس بحَن طَلحٍق َرَوى َعنح أَبَيَه , قَاَل: َقَدمحُت َعَلى َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى هللاُ َعَليحَه   ُمتَـَقدَ 
َجَد الحَمَديَنَة , فـََوجَ  َر، قـُلحُت: َويف َهَذا  َوَسلََّم َوُهَو يـَُؤسَ ُس َمسح َم َِبلحُمَتَأخَ  َب َأنح يـَنحَسَخ الحُمتَـَقدَ 

ََديَث الََّذي َرَواُه َمنح َصَحايبٍ   َع اْلح َل َعنحَدي َنَظٌر , أَلَنَّ َأَِب ُهَريـحَرَة , َُيُوُز َأنح َيُكوَن مسََ َقَدمَي  الحَقوح
َبَة , َوَأرحَسَلُه َعَن النَّيبَ  َصلَّى هللاُ  َ ,  الصُّحح  َعَليحَه َوَسلََّم , فـََيُكوُن َحَديثُُه َوَحَديُث طَلحٍق ُمتَـَعاَرَضنيح

ُ َأعحَلمُ  َتعحَماَل الرتَّحَجيَح َفيَهَما , َواّلِلَّ َتاُج َإىَل اسح َخَر , فـََيحح  . لَيحَس َأَحُدمُهَا بََناَسٍخ َلْلح
ََه    َاَمُس َوُهَو ُمَعاَرَضُة اخلحَرَبَ ِبَرَبَ َغريح  َوَأمَّا ااَلعحرَتَاُض اخلح

َج َخرَبَُه , َوَقدح ذََكرحانَ  ُئوُل ُمَعاَرَضَة السَّاَئَل , َأوح يـَُرحَ  َقَط الحَمسح ََواُب َعنحُه: أبََنح ُيسح َما   فـََيُكوُن اجلح
َباُر يف َكتَ  َخح  .َفايَةَ اَب الحكَ تـَرحَجُح َبَه األح

َاَع   , فََإنَّ ااَلعحرَتَاَض َعَليحَه َمنح َثََلثََة َأوحُجٍه: َفصحٌل َوَإنح َكاَن َدلَيُلُه اإلحَمجح
َل َلُكلَ  جُمحَتَهٍد َمَن الصََّحابَةَ   َأَحُدَها: َأُن ُيطَاَلَب َبُظُهوَر الحَقوح

َلَة , َأنَّ َبََلاًل ,  ََراَج« َعنح ُسَويحَد بحَن َغفح ََنازَيَر يف اخلح َر َواخلح َمح قَاَل َلُعَمَر: »َإنَّ ُعمَّاَلَك أيَحُخُذوَن اخلح
َتجَّ َأصحَحاُب َأيب  ُتُم الثََّمَن فَاحح َعَها َوُخُذوا أَنـح ُهمح , َوَلَكنح َولُّوُهمح بـَيـح  , فـََقاَل: اَل أتَحُخُذوَها َمنـح

ُعُهمح هَلَا َوََتَلُُّكُهمح لََثَمَنَها  َحَنيَفَة هَبََذا  مََّة , َيَصحُّ بـَيـح َل الذَ  َر َماٌل يف َحقَ  َأهح َمح ََديَث َعَلى َأنَّ اخلح اْلح
َل َمنح ُعَمَر َوانحَتَشارََه , َحىتَّ َعَرفَُه كُ  لُّ جُمحَتَهٍد  , َفطَالَبَـُهمح َأصحَحاُب الشَّاَفَعيَ  َبُظُهوَر َهَذا الحَقوح

َاَع َفيَه   .َمَن الصََّحابََة َوَسَكَت َعنح خُمَاَلَفَتَه , َوَإَذا ملَح يـََتَمكَُّنوا َمنح َذَلَك َبَطَل َدعحَوى اإلحَمجح
َ ُظُهوَر َخََلَف بـَعحَض الصََّحابَةَ   َوااَلعحرَتَاُض الثَّاِن: َأنح يـَُبنيَ 

تـَُّها ُثَّ  قَاَل َعبحُد اّلِلََّ بحُن َأيب ُمَليحكَ  َة: َسأَلحُت َعبحَد اّلِلََّ بحَن الزَُّبريحَ َعَن الرَُّجَل , ُيطَلَ ُق امحَرأََتُه فـَيَـبـُ
َُتَا؟ فـََقاَل  َبَغ  مَيُوُت يف َعدَّ َصح ٍف امحَرأََتُه ََتَاُضَر بَنحَت األح ابحُن الزَُّبريحَ: »طَلََّق َعبحُد الرَّْححََن بحُن َعوح

َتجَّ َأصحَحاُب َأيب َحَنيَفَة , أبََنَّ  الحَكلحيبَ  , ُثَّ  َُتَا فـََورَّثـََها ُعثحَماُن« فَاحح َماَت , َوَهَي يف َعدَّ
ُتوَتٌة يف الحَمَرضَ  : َقدح  .  الصََّحابََة َأمجحََعتح َعَلى تـَوحرَيَث ََتَاُضَر , َهَي َمبـح فـََقاَل َأصحَحاُب الشَّاَفَعيَ 

َلَم بحَن  َخاَلَف َعبحُد اّلِلََّ بحُن الزُّ  َبريحَ ُعثحَماَن بحَن َعفَّاَن: فـََرَوى الشَّاَفَعيُّ , َعَن ابحَن َأيب َروَّاٍد , وُمسح
َن بحُن  َخاَلٍد , َعَن ابحَن ُجَريحٍج َعَن ابحَن َأيب ُمَليحَكَة , َعَن ابحَن الزَُّبريحَ , أَنَُّه قَاَل: »طَلََّق َعبحُد الرَّْححَ 

ٍف امحَرأََتُه َتََ  َة , فـََورَثـََها ُعثحَماُن« قَاَل ابحُن الزَُّبريحَ:  َعوح تََه , َوَماَت َوَهَي يف الحَعدَّ اُضَر يف َمَرَض َموح
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رَُه: َوَحَديُث  ُ َقدح ٍر َصاَن اّلِلَّ َماُم أَبُو َبكح ُتوَتٌة قَاَل الشَّيحُخ اإلحَ َوَأمَّا َأاَن َفََل َأَرى َأنح َتَرَث َمبـح
َكَمَة , قَاَل ابحُن  الشَّاَفَعيَ  َهَذا َقدح  َباَء الحُمحح َنـح َهَمَة يف األح َاَء الحُمبـح َمسح َناَدَه يف َكَتاَب األح  ذََكرحاَنُه ِبََسح

ُتوَتةٌ   .الزَُّبريحَ: َوَأمَّا َأاَن َفََل َأَرى َأنح َتَرَث َمبـح
َمَعنَي , َإنح  َل الحُمجح َم , مبَثحَل َما َوااَلعحرَتَاُض الثَّاَلُث: َأنح يـَعحرَتََض َعَلى قـَوح ُكح ملَح َيُكونُوا َصرَُّحوا َِبْلح

 . يـُعحرَتَُض َعَلى َلفحَظ السُّنَّةَ 
َتجَّ َبَه ُهَو الحَقَياُس ,    فََإنَّ ااَلعحرَتَاَض َعَليحَه َمنح ُوُجوٍه:  َفصحٌل َوَإنح َكاَن َدلَيُلُه الََّذي احح

َاَع   َأَحُدَها: َأنح َيُكوَن خُمَاَلًفا لََنصَ  الحُقرحآَن , َأوح َنصَ  السُّنََّة , َأَو اإلحَمجح
ىَل َمنحهُ   ,  َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك , فََإنَُّه َقَياٌس َغريحُ َصَحيٍح , أَلَنَّ َما ذََكرحاَنُه َأقـحَوى َمَن الحَقَياَس , َوَأوح

َها: َأنح َتُكوَن الحَعلَُّة فـََوَجَب تـَقحَدميَُها َعَليح  َيحَض  َه، َوَمنـح ُبُت َِبلحَقَياَس , َكَأَقلَ  اْلح ُمنحَضَويًَة َلَما اَل يـَثـح
لَ  َصحَل َويف الحَفرحَع , َمثحَل قـَوح َها: َإنحَكاُر الحَعلََّة يف األح َثرََه , فـََيُدلُّ َذَلَك َعَلى َفَساَدَها َوَمنـح   َوَأكح

ُم , أَلَنَُّه َبَدٌل ُمَؤقٌَّت , فـََوَجَب َأصحَحاَب َأيب َحَنيفَ  جَ  َسَقَط الصَّوح َة: َإَذا ملَح َيُصَم الحُمَتَمتَ ُع يف اْلَح
ُمُ  َصحَل َغريحُ ُمَسلََّمٍة , أَلَنَّ اجلح ُُمَعَة َوَعلَُّة األح ُقَط َبَفَواَت َوقحَتَه , َأصحُل َذَلَك َصََلُة اجلح َعَة  َأنح َيسح

ُُمَعَة , وََكَذَلَك َعلَُّة الحَفرحَع َغريحُ ُمَسلََّمٍة , لَيحَستح بََبَدٍل عَ  ُر َبَدٌل َعَن اجلح َا الظُّهح َر , َوَإمنَّ َن الظُّهح
جَ  ُدوَن الزَّمَ  جَ  َبَدٌل َغريحُ ُمَؤقٍَّت , أَلَنَُّه َمأحُموٌر يف اْلَح َم يف اْلَح َايَّ َم الثَََّلثََة األح اَن ,  أَلَنَّ َصوح

َها: َأنح يـَُعاَرَض النُّطحَق َِبلنُّطحَق َمثحَل َأنح ََيحَتجَّ َعَلى  َوالحُمَؤقَّ  ُت َما ُخصَّ َفعحُلُه َبَوقحٍت َبَعيحَنَه , َوَمنـح
ُخح  َ األح َل اّلِلََّ تـََعاىَل: }َوَأنح جَتحَمُعوا َبنيح َ مبَلحَك الحَيَمنَي َبَقوح َتنيح ُخح َ األح َع َبنيح َمح َ الحَمنحَع َمَن اجلح  {1َتنيح

ُمح َغريحُ َمُلوَمنيَ  َاهُنُمح فََإهنَّ لُُه تـََعاىَل: }َما َمَلَكتح َأميح ُئوُل:  2فـَيـَُعاَرُضُه الحُمَخاَلُف َبَقوح { فـَيَـُقوُل الحَمسح
لَ  َ فـَيَـُقوُل السَّاَئُل: َمعحىَن قـَوح َتنيح ُخح َ األح َع َبنيح َمح َاهَنُمح , يف َغريحَ اجلح َه: َوَأنح  َمعحَناُه َأوح َما َمَلَكتح َأميح

َتعحَماَلَه , َوتـَقح  ُئوُل َإىَل تـَرحَجيَح اسح َتاُج الحَمسح َ يف َغريحَ َملحَك الحَيَمنَي فـََيحح َتنيح ُخح َ األح َدمَيَه جَتحَمُعوا َبنيح
ُه الرتَّحَجيَح َأنح يـَُقوَل:  َقَطًعا , َوَوجح َتعحَماَل َخصحَمَه , فََإنح َعَجَز َعنح َذَلَك َكاَن ُمنـح ُرَوَي  َعَلى اسح
ىَل َوأَلَنَّ  َرمُي َأوح َها آيٌَة , َوالتَّحح َها آيٌَة , َوَأَحلَّتـح َلُه:   َعنح َعَليَ  بحَن َأيب طَاَلٍب , أَنَُّه قَاَل: َحرََّمتـح قـَوح
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لُُه تـََعاىَل:  َرمَي , َولَيحَس َكَذَلَك قـَوح َ{ َقَصَد َبَه بـََياَن التَّحح َتنيح ُخح َ األح }َأوح َما َمَلَكتح  }َوَأنح جَتحَمُعوا َبنيح
ىَل َِبلتـَّ  َم َأوح ُكح َرمَي , َوبـََياُن اْلح ٍم , َفَكاَن َما َقَصَد َبَه التَّحح َاهُنُمح{ فََإنَُّه َقَصَد َبَه َمدحَح قـَوح قحَدمَي ,  َأميح

عحرَتََضاَت عَ  َرى َعَليحَه , َوَلَلح ُخح يََة األح َلى الحَقَياَس ُوُجوٌه  َوُيََُب َْححُلُه َعَلى ظَاَهرََه , َوتـََرتُُّب اآلح
َها َعَلى َما ذََكرحاَنهُ  َتَصرحاَن َمنـح  . َكَثريٌَة اقـح

َر رََمَضاَن , َقَضى اثحيَنح َعَشَر  قَاَل رَبَيَعُة: يـَعحيَن ابحَن َأيب  ًما َمنح َشهح َعبحَد الرَّْححََن: »َمنح َأفحَطَر يـَوح
ًما , أَلَنَّ اّلِلََّ ُسبحَحانَُه َوتـََعاىَل , اخح  :  يـَوح ًرا« قَاَل الشَّاَفَعيُّ َر رََمَضاَن َمَن اثحيَنح َعَشَر َشهح َتاَر َشهح

َر َوَجَب  يـَُقاُل  َلَة الحَقدح ٍر َفَمنح تـََرَك الصَََّلَة لَيـح َر َخريحٌ َمنح أَلحَف َشهح َلُة الحَقدح ُ تـََعاىَل: لَيـح َلُه قَاَل اّلِلَّ
ٍر , َعَلى َقيَ  َثَلٌة يف الحُقرحآَن ,  َعَليحَه َأنح ُيَصلَ َي أَلحَف َشهح ُثورٌَة , هَلَا َأمح َلَه َوَهَذَه ُفُصوٌل َمنـح اَس قـَوح

ُل النََّظرَ   . ََيحَتاُج َإىَل َمعحرَفََتَها َأهح
ََواَب َإلَيحَه ,  َفصحٌل  ُض اجلح َأَل اخلحَصحَم , فـَيَـُقوَل َلُه: َما تـَُقوُل يف َكَذا؟ َويـَُفوَ  َُيُوُز لَلسَّاَئَل َأنح َيسح

ُ تـََعاىَل خُمحرَبًا َعنح َإبـحَراَهيَم َعَليحَه السَََّلُم: َإذح قَاَل أَلَبَيَه وَ َوإَ  َمَه َما  نح َكاَن َعاَلًما جبََواَبَه قَاَل اّلِلَّ قـَوح
َوي َناًما َوَذَلَك َمعحُلوٌم َلُه َمنح َجَواهَبَمح , َوَهَذا ُيَسمَّى ُسَؤاَل التـَّفح َض , َوَلوح  تـَعحُبُدوَن قَاُلوا نـَعحُبُد َأصح

َنامَ  َصح َُتُ األح هلََمح أَنَُّه َكَذَلَك  َسَأَل ُسَؤاَل ُحجٍَّة فـََقاَل: ملَ َعَبدح َا تـُعحَبُد؟ َلَعلحَمَه َبَقوح ؟ َأوح ملَ قـُلحُتمح َإهنَّ
َمُع َواَل يـُبحَصُر َواَل يـُغحيَن َعنحَك َشيـح  ُ تـََعاىَل: ملَ تـَعحُبُد َما اَل َيسح  . ًئا َجاَز , قَاَل اّلِلَّ

َئَلٍة َسَأهَلَا , فـََليحَس َعَليحَه َأنح يـَُرتَ بَ َفصحٌل    َإَذا ذََكَر الحُمَجاَدُل َجَواَب َأقحَساٍم َقَسَمَها , َأوح أُلحزََم َأسح
َخَر َمنح  ٍر , َوأيَحيت َِبآلح ٍم َأوح ُمَتَأخَ  َغريحَ تـَرحتَيٍب ,  َجَوابَُه , َبلح َُيُوُز َأنح َيذحُكَر َجَواَب ُسَؤاٍل ُمتَـَقدَ 

َودُّ ُوُجوهٌ  َيضُّ ُوُجوٌه َوَتسح َم تـَبـح ُ تـََعاىَل: }يـَوح َر  1قَاَل اّلِلَّ ُهَما َبذَكح َ َبَدأَ َمنـح َمنيح { فـََقَسَم الحُوُجوَه َقسح
َيضََّة ُوُجوُهُهمح , ُثَّ ذََكَر  َم الثَّاِن , فـََقاَل: }فََأمَّا الََّذينَ الحُمبـح َم الحَقسح َودَّتح َأوَّاًل ُحكح  اسح

 ُوُجوُهُهمح{ 
َء , فـََيذحُكُر  َفصحٌل  َ َكََلمُهَا َجائٌَز: َأَحُدمُهَا: َأنح يـَقحَسَم الحُمقحَسُم َحاَل الشَّيح التـَّقحَسيُم َعَلى َضرحَبنيح

ٍم , َكَما فـََعلحَنا يف تـَقحَسيَم األحَ  َم ُكلَ  َقسح يَع َأقحَساَمَه , ُثَّ يـَرحَجُع فـََيذحُكُر ُحكح ََواَِبَت ,  مجََ َئَلَة َواجلح سح
َمُه ُثَّ   ًما ُثَّ َيذحُكُر ُحكح َوَوصحَف ُوُجوَه الحَمطَاَعَن َوالحُمَعاَرَضاَت َوالضَّرحُب الثَّاِن: َأنح َيذحُكَر َقسح
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َمُه َوَقدح َوَرَد الحُقرحآُن   َخَر ُثَّ َيذحُكُر ُحكح َم اآلح ََميَع , قَاَل اّلِلَُّ َيذحُكُر الحَقسح َيضُّ   َِبجلح َم تـَبـح تـََعاىَل: }يـَوح
ُهَما َوقَاَل  َم ُكلَ  َواَحٍد َمنـح َ ُثَّ رََجَع َفذََكَر ُحكح َمنيح َر الحَقسح َودُّ ُوُجوٌه{ فـََفرََغ َمنح َذكح يف  ُوُجوٌه َوَتسح

مَ  َمُه , ُثَّ ذََكَر  الحَقارََعَة: }فََأمَّا َمنح ثـَُقَلتح َمَوازَيُنُه فـَُهَو يف َعيَشٍة رَاَضَيٍة{ َفذََكَر الحَقسح  َوُحكح
َمُه فـََقاَل: }َوَأمَّا َمنح َخفَّتح َمَوازَيُنُه فَأُمُُّه َهاَويَةٌ  َخَر َوُحكح َم اآلح  { 1الحَقسح

َليمً َفصحٌل  أََلُة َواَل َيُكوُن َذَلَك َتسح َم الََّذي يـُعحَرُف َبَه الحَمسح أََلَة َِباَلسح ا  َقدح يـَُعربَ ُ السَّاَئُل َعَن الحَمسح
َم َفيَها َكَقاَئٍل َسَأَل َحَنَفيًّا فـََقاَل: ملَ قـُلحَت: َإنَّ الطََّهارََة َبَغريحَ نَيٍَّة َتَصحُّ؟ فـََليح  َس لَلحَحَنَفيَ  َمنحُه َلََلسح
أَلََتَك َعنح ُبطحََلهَنَا َبَفقح  َا َطَهارٌَة يف َلفحَظ ُسَؤاَلَك , َوَمسح َت يل َأهنَّ َد النَ يََّة َدعحَوى  َأنح يـَُقوَل َقدح َسلَّمح

هَنَا َطَهارًَة  جََّة يف َكوح , فََإنح قَاَل َذَلَك , فََللسَّاَئَل َأنح يـَُقوَل: َأاَن مَلُ  , فـََقدح َسَقَط َعينَ  َإقَاَمُة اْلَح
َا َطهَ  َا َطَهارٌَة َوَلَكنَّ تـَقحَديَر ُسَؤايل: َهَذَه الَّيَت تـَُقوُل أَنحَت َأهنَّ َا َتَصحُّ  ُأَسلَ مح َأهنَّ َت َأهنَّ ارٌَة , ملَ زََعمح

أََلَة , َوهَبََذَه الحَعَبارَةَ  َتَقٌر َإلَيحَه يف تـَعحرَيَفَك الحَمسح ِن بََلفحٍظ َأاَن ُمفح ُ , َوَقدح  َبَغريحَ نَيٍَّة؟ َفََل تـَُؤَخذح  تـَتَـَعنيَّ
ُ تـََعاىَل خُمحرَبًا َعنح فَ  َن أَنَُّه قَاَل: }َإنَّ َرُسوَلُكُم الََّذي ُأرحَسَل َإلَيحُكمح  َوَرَد الحُقرحآُن َبَذَلَك , قَاَل اّلِلَّ رحَعوح

ُنونٌ  َبُل  2َلَمجح { فـََلمح يـَُقلح َلُه ُموَسى: َقَد اعحرَتَفحَت أبََِن َ َرُسوُل اّلِلََّ َوادََّعيحَت َأِن َ جَمحُنوٌن , َفََل يـُقح
َديُرُه  َذَلَك َمنحَك , َوَقدح َسَقَط َعينَ  َقَياُم  َمَيَتَك َأِن َ َرُسوٌل َإلَيحَهمح , َوتـَقح اَلَلَة َعَلى َرَساَليَت بََتسح الدَّ
 . َإنَّ الََّذي يـَُقوُل: َإِن َ ُأرحَسلحُت َإلَيحُكمح 

رَتََط َعَلى َمنح طَالََبُه هَبَا َفصحٌل  َمٍة يف َكََلَمَه َأنح َيشح َتَضيَه  َُيُوُز َلَمنح طُوَلَب مبَُقدَ  ااَللحَتَزاَم َلَما تـَقح
ََوارَيُّوَن ايَ  ُ تـََعاىَل: }َإذح قَاَل اْلح َتَضاَها , قَاَل اّلِلَّ َمَها َوالحَوفَاُء مبُقح َمُة َوالحَعَمُل حبُكح َعيَسى ابحَن   الحُمَقدَ 

َنا َماَئَدًة َمَن السََّماَء  َتَطيُع رَبَُّك َأنح يـُنَـزَ َل َعَليـح َمَننيَ َمرحمَيَ َهلح َيسح ُتمح ُمؤح { َإىَل  3قَاَل اتّـَُقوا اّلِلََّ َإنح ُكنـح
ُ َإِن َ ُمنَـز هَُلَا َعَليحُكمح  َُتح َأِن َ َإَذا أَنـحَزلحتـَُها اطحَمأَنَّتح قـُُلوُبُكمح  4َأنح قَاَل: }قَاَل اّلِلَّ ,  { َوَقدح َوَعدح
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َها َمنَ  ُتمح َوَتُكونُوا َعَليـح ُتمح أَنَُّكمح َقدح َصَدقـح الشَّاَهَديَن فَاعحَلُموا َإِن َ َإًذا أَنـحَزلحتـَُها َعَليحُكمح َفَمنح   َوَعَلمح
بُُه َأَحًدا َمَن الحَعاَلَمنيَ  بُُه َعَذاًِب اَل ُأَعذَ  ُفُر بـَعحُد َمنحُكمح فََإِن َ ُأَعذَ   . َيكح

َم , ُثَّ يـُعحَقُب َذَلَك ِبَ َفصحٌل  ُكح َم ُثَّ  َُيُوُز لَلحُمَتَكلَ َم تـَقحَدميُ َعلََّة اْلح ُكح َم اْلح َم , َوَُيُوُز َأنح يـَُقدَ  ُكح ْلح
أَُلوَنَك َعَن الحَمَحيَض ُقلح ُهَو َأًذى فَاعحَتزَُلوا النَ َساَء يف   ُ تـََعاىَل: }َوَيسح َيذحُكُر َعلََّتُه , قَاَل اّلِلَّ

َم َما ُسَئَل َعنحُه 1الحَمَحيضَ  َوى حبُكح َم الحَعلََّة قـَبحَل الحَفتـح َم يف َموحَضٍع آَخَر ,  { فـََقدَّ ُكح , َوَقدََّم اْلح
ُصوا الحَعدََّة{  َري َلَعلَّ اّلِلََّ َُيحَدُث بـَعحَد فـََقاَل: }َفطَلَ ُقوُهنَّ َلَعدََُّتَنَّ َوَأحح ُثَّ َعلََّل , فـََقاَل: }اَل َتدح

 { 2َذَلَك َأمحًرا 
بََة َأنح يَُعيَد َما َكاَن َعيـََّنُه  َُيُوُز لَلحُمَتَكلَ َم َإَذا َعنيََّ يف َفصحٌل  ًئا ُثَّ َأَعاَد النـَّوح بٍَة َمنح َكََلَمَه َشيـح نـَوح

ُ تـََعاىَل: }َإالَّ َعُجوزًا يف الحَغاَبرَينَ  َهٍم , قَاَل اّلِلَّ ٍظ ُمبـح ح َمنح َهَي الحَعُجوُز , َوَذَلَك  3بََلفح { َوملَح يـَُعنيَ 
َلهَ  َلَك َإالَّ امحَرأََتَك َكاَنتح َمَن الحَغاَبرَينَ بـَعحَد َما َعيـَّنَـَها يف قـَوح  { 4: }َإانَّ ُمَنجُّوَك َوَأهح

بـَُتُه يف النََّظَر َواقـحَتَضى الحَكََلُم َإَعاَدَة َمثحَل َما تـََقدََّم َأنح يـَقُ َفصحٌل  وَل  َُيُوُز لَلحُمَتَكلَ َم َإَذا َعاَدتح نـَوح
َت َبهَ  َفيَف ,  خَلَصحَمَه: َهَذا َقدح َتَكلَّمح  َأوَّاًل َوَقدح تـََقدََّم َجَوايب َعنحُه , فََأغحىَن َعنح َإَعاَدتََه طََلًبا لَلتَّخح

َنا َعَليحَك َمنح قـَبحلُ  َنا َما َقَصصح ُ تـََعاىَل: }َوَعَلى الََّذيَن َهاُدوا َحرَّمح َتَفاًء مبَا  5قَاَل اّلِلَّ ُه اكح { َوملَح يَُعدح
 .تـََقدَّمَ 
َاَطَر , َإَذا َوَثَق مبَا يـَُقوُل َأنح ََيحَلَف    َكَثريًاَفصحٌل   َتَداَد اخلح َُيحَري َمَن الحُمَناَظَر يف َحاَل الحَكََلَم َواشح

ٌء اَل  َعَليحَه فـَيَـُقوُل: َواّلِلََّ , َإنَُّه َلَصَحيٌح , فـَيَـُقوُل َلُه اخلحَصحُم: لَيحَس يف َيَدَك ُحجٌَّة , َوَهَذا َشيح
ميَ  اَن , َوَخصحُمَك أَيحًضا ََيحَلُف َعَلى َضدَ  َما تـَُقوُل؟ َفَجَوابُُه َأنح يـَُقوَل: َما َحَلفحُت ُيََيُء َِبإلحَ

  لَيـُلحَزَمَك مَيَييَن ُحجًَّة , َواَل َأَردحُت َذَلَك , َوَلَكنح َأَردحُت َأنح ُأعحَلَمَك ثََقيَت مبَا َأُقولُُه , َوُسُكونَ 
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ُ تـََعاىَل: }فـََوَربَ   نـَفحَسي َإلَيحَه , َوَتَصوُّرَ  ي َلُه َعَلى َحدَ  التـَّقحرَيَر َولَيحَس َذَلَك مبُنحَكٍر , قَاَل اّلِلَّ
َرحَض َإنَُّه َْلَقٌّ  أَلَنـَُّهمح َأمجحََعنيَ 1السََّماَء َواألح { َواَل َُيُوُز َأنح يـَُقاَل: َهَذا  2{ َوقَاَل: }فـََورَبَ َك لََنسح

َا  الحَقَسُم َمَن اّلِلََّ اَل  فَاَئَدَة َفيَه , أَلَنَّ الحَيَمنَي يف َذَلَك , َوَإنح َكاَن اَل خُيحَصُم هَبَا الحُملحَحُد , فََإهنَّ
َسُه , َوتـَُقوَ ي نـَفحَس الحُمَواَفقَ   . ُتضحَعُف نـَفح
ُلُه َعنح َعَليَ  بحَن َأيب طَاَلبٍ  َبََّة , َوبـََرَأ ال  َوَقدح َجاَء َمثـح ُد النَّيبَ   : َوالََّذي فـََلَق اْلح َمَة , َإنَُّه َلَعهح نَّسح

َمٌن َواَل يـُبحَغُضَك َإالَّ ُمَناَفقٌ  ُمَ يَ  َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم َإيَلَّ: »أَنَُّه اَل َيَُبُُّك َإالَّ ُمؤح األح
3» 

َقَّ َعنحَدُه مبَا ُهَو َحقٌّ َفصحٌل  َعنحَدُه أَيحًضا , فـَيَـُقوُل: َهَذا َعنحَدي َمثحُل  َقدح ُيَشبَ ُه اخلحَصحُم خَلَصحَمَه اْلح
ُ تـََعاىَل: }فـََوَربَ    َس , قَاَل اّلِلَّ َمح َس طَاَلَعٌة , َأوح َهَذا َواَجٌب , َكُوُجوَب الصَََّلَة اخلح َأنَّ الشَّمح

َرحَض َإنَُّه َْلَقٌّ َمثحَل َما أَنَُّكمح تـَنحَطُقونَ  َا ُهَو َمثَاُل { َولَيحَس َهذَ 4السََّماَء َواألح ا َمثَاَل َحَجاٍج , َوَإمنَّ
َم َهَذا َعنحَدي يف الحُوُضوَح  َبيٍه , َأيح َأنَّ ُحكح ُم َما ُتَشاَهُدوَن َمنح ُنطحَقُكمح َتشح  . َوالصَ حََّة ُحكح

ٍل َِبَطٍل َعنحَدُه , لَيَـعحَلَم َخصحُمهُ َفصحٌل  َلُه َبَقوح َمَه قـَوح َلَه , َكُبطحََلَن   َقدح مُيَثَ ُل اخلحَصحُم خَلَصح ُبطحََلَن قـَوح
ُ َعَليحهَ  ًما َغَضَب اّلِلَّ ا قـَوح ُ تـََعاىَل: }اَي أَيُـَّها الََّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَـَولَّوح مح َقدح يََئُسوا  َما َمثّـََلُه َبَه , قَاَل اّلِلَّ

َخَرَة َكَما يََئَس الحُكفَّاُر َمنح َأصحَحاَب الحُقُبورَ  َخَرَة  { َوتـَقحَديرُ 5َمَن اآلح ُه: َإنَُّكمح يف َإاَيَسُكمح َمَن اآلح
َتى , َومُهَا يف الحُبطحََلَن   .َسَواءٌ َكَما يََئَس الحُكفَّاُر َمَن الحَموح

َلَه , َوَلُه  َفصحٌل  َلُه فـََلُه َأنح يـَُردَُّه أبََصح ٍء خُيَاَلُف َأصح َخَر َبَشيح َ َعَلى اآلح َإَذا اعحرَتََض َأَحُد اخلحَصحَمنيح
ُهمح َأنح  ُ تـََعاىَل: }َسيَـُقوُل السَُّفَهاُء َمَن النَّاَس َما َوالَّ َعنح   يـَُردَُّه مبَعحىًن َنَظَريٍ  َأوح َفقحَهيٍ  , قَاَل اّلِلَّ

َتَقيمٍ  َدي َمنح َيَشاُء َإىَل َصَراٍط ُمسح َرُق َوالحَمغحَرُب يـَهح َها ُقلح ّلَِلََّ الحَمشح َلَتَهُم الَّيَت َكانُوا َعَليـح { 6َقبـح
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َل السَُّفَهاَء  ُ تـََعاىَل َبَقوح رَبَ اّلِلَّ ُمح َسأَُلوا َعنح َعلََّة   -َوُهَو ُسَفَهاُء قـَُريحٍش  -فََأخح َوَقيَل: الحيَـُهوُد َوَأهنَّ
نََه َماَلًكا َغريحَ مُمَلٍَّك َأوح َغريحَ َمأحُموٍر اَل  َذَلَك فََأَجاهَبُمح  َعاَلُه َمنح َكوح ٍم  مبَا َبىَن َعَليحَه َأفـح ُخُل حَتحَت َرسح َيدح

ٍم ,  َأُل َعنح َفعحَلَه َمنح ُهَو حَتحَت َحدٍ  َأوح َرسح َا ُيسح َعُل , أَلَنَُّه َإمنَّ َأُل َعمَّا يـَفح َفَكأَنَُّه   َواَل َحدٍ  , َواَل ُيسح
أََلَة ملَح نـَفحَلتح  تـََعاىَل قَاَل: َإَذا ُكنحُت َماَلَك الشَّرحَق َوالحَغرحَب أََتَصرَُّف يف ُملحَكي َفَما َموحضَ  ُع الحَمسح

َلَه َوُموَجَب َقَعيَدَة َأمحرََه , َفَسَقَط السَُّؤاُل َوملَح   ََواُب النََّظَريُّ َردَُّه أبََصح َعَبيَدي , َوَهَذا ُهَو اجلح
َ ملَ فـََعَل َذَلَك , ُثَّ َلَما ثـََبَت َذَلَك َأَجاَب جبََواٍب َفقحَهي ٍ  أََلَة فـََقاَل َوُقلح  يـَلحَزمحُه َأنح يـَُبنيَ  َعَن الحَمسح

َها َإالَّ لَنَـعحَلَم َمنح يـَتََّبُع الرَُّسوَل ممَّنح يـَنـح  َلَة الَّيَت ُكنحَت َعَليـح َقَلُب َعَلى  هَلُمح أَيحًضا: }َوَما َجَعلحَنا الحَقبـح
َا َأَمرحُتَك َأنح ُتَصلَ َي َإىَل الحبَـيحتَ 1َعَقبَـيحهَ  الحُمَقدََّس لَُيَصلُّوا َمَعَك َعَلى َما أََلُفوُه   { يـَُقوُل تـََعاىَل: َإمنَّ

َك َإىَل َمَن الصَََّلَة َإىَل بـَيحَت الحَمقحَدَس , ُثَّ نـََقلحُتَك َإىَل الحَكعحَبَة لَتَـعحَلَم أَنحَت , َوخُتحرَبَ َمنح َصلَّى َمعَ 
َتَقُل َمَعَك َلَما الحتَـَزَمُه َمَن بـَيحَت الحَمقحَدَس , تـَبَـًعا َلَك َوطَاَعًة أَلَمحَرَك َوقـَُبواًل َمنح  َك , فََإنَُّه يـَنـح

نََه َشرَيَعًة َلُه اَل َلطَاَعَتَك , فََإنَُّه اَل يـََتَحوَُّل مَ  َعَك الطَّاَعَة , َوَمنح َصلَّى َإىَل بـَيحَت الحَمقحَدَس , َلَكوح
َقَلٌب َعَلى َعَقبَـيحَه َويـَنحَكَشُف  , َبلح يَُقيُم َعَلى الصَََّلَة َإىَل بـَيحَت الحَمقحَدَس , فـَتَـعحَلمُ   أَنحَت أَنَُّه ُمنـح

َويَل , ُثَّ َأَجاَب جبَ  ََواَب َوَعلََّة التَّحح َواٍب َلَك أَنَُّه ملَح َيُكنح ُمَطيًعا َلَك َواَل ََتَبًعا , فـََبنيََّ َعلََّة اجلح
َلَة  َخ يف الحَقبـح ََها , فـََقاَل: }َوَإنح َكاَنتح َلَكَبريًَة َإالَّ َعَلى  آَخَر , َوُهَو أَنَُّه ذََكَر َجَواَز النَّسح َوَغريح

{, يـَُقوُل: َوَإنح َكاَن انحَتَقاهُلُمح َمَن الحَمنحُسوَخ َإىَل النَّاَسَخ ثََقيًَل َعَليحَهمح َشاقًا يف 2الََّذيَن َهَدى اّلِلَُّ 
َنَشُئوا َعَليحَه َإىَل َما ملَح أيَحَلُفوُه , َوَهَذا َأَحٍد الحَعَلَل يف َجَواَز تـَرحَك الحَمأحلُوَف الحُمعحَتاَد الََّذي َقدح 

َضَعَها َمَن النََّظَر َوَأفحَضُل النُّ  َوبَُة ُسَؤاهَلَمح , َوَقدح بـَيـَّنَّا َموح َخ َعَلى َمنح أَنحَكَرُه فـََهَذَه َأجح ظَّاَر  النَّسح
اَل جبََواٍب َنَظَريٍ  ََيحُرُس َبَه قـََواَننَي النََّظَر َوقـََواَعَدُه , ُثَّ ُيَُيُب  َوَأقحَدرُُهمح َمنح َأَجاَب َعَن السُّؤَ 
أََلةَ  ُ َفيَه َفقحَه الحَمسح  .جبََواٍب يـَُبنيَ 
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ُ  َفصحٌل  َم َوالحُمَعاَرَضَة َوالنـَّقحَض , ُكلُّ َذَلَك َصَحيٌح يف النََّظَر , قَاَل اّلِلَّ الحَقلحُب َعَلى اخلحَصح
َل الحُمَناَفَقنَي: }َلوح َكانُوا َعنحَداَن َما َماُتوا َوَما قَُتُلوا ُسبح  { فََأَجاهَبُمح مبَا  1َحانَُه َوتـََعاىَل َحاَكًيا َعنح قـَوح

َلَبُه َعَليحَهمح يف أَنـحُفَسَهمح , َوَإنح َجَعلحَتُه نـَقحًضا َصحَّ , َوَإنح َجَعلحُتُه ُمَعاَرَضًة أَيحًضا َصحَّ , َولَ  ُكلَ   َأقـح
ٌه , فـََقاَل: }ُقلح فَادحرَُءوا  ُتمح َصاَدَقنَي{ , يـَُقوُل: َإَذا  َواَحٍد َوجح َعنح أَنـحُفَسَكُم الحَموحَت َإنح ُكنـح

ُتمح َأنَّ َمنح َخَرَج َمَعي فـَُقَتَل َلوح َكاَن َعنحدَُكمح َما قَُتَل , وََكاَن َذَلَك َداَفًعا َلَقَضاَئي َفيَهمح   زََعمح
ُتمح َصاَدَقنيَ فَادحفـَُعوا  َت َإنح ُكنـح ُتُه َمَن الحَموح  . َعنح أَنـحُفَسُكمح َما َقَضيـح
ُ تـََعاىَل: }فـَُبَهَت الََّذي  َفصحٌل  َز َمنح َأقحَساَم ااَلنحَقطَاَع , قَاَل اّلِلَّ ََواَب لَلحَعجح السُُّكوُت َعَن اجلح
ا، َوالثَّاِن: َأنح يـَُعلَ َل َواَل ُُيحَدي، َوالثَّاَلُث: َأنح  { َوَأقحَساُم ااَلنحَقطَاَع َمنح ُوُجوٍه: َهَذا َأَحُدهَ 2َكَفرَ 

َتَقَل مَ  َاَمُس: َأنح يـَنـح ُقَض بَبَـعحَض َكََلَمَه بـَعحًضا، َوالرَّاَبُع: َأنح يـَُؤدَ َي َكََلُمُه َإىَل الحُمَحاَل، َواخلح نح  يـَنـح
َأَل َعَن الشَّيح َدلَيٍل َإىَل َدلَيٍل، َوالسَّاَدسُ  ََه، َوالسَّاَبُع: َأنح َُيحَحَد  : َأنح ُيسح َء فـَُيَجيُب َعنح َغريح

َت يف الحُمَناَظَرةَ  تَـعحَمَل الحُمَكابـََرَة َوالحبـُهح َفَع الحُمَشاَهَداَت , َوَيسح  . الضَُّرورَاَت , َوَيدح
رََة , أَلَنَّ قَاَل  ُجََّة َأَحبُّ َإيَلَّ َمنح َغَلَبَة الحُقدح رََة تـَُزوُل َبَزَواهَلَا ,   الحَمأحُموُن: »َغَلَبُة اْلح َغَلَبَة الحُقدح

ُجََّة اَل يُزَيُلَها  ٌء« َوَغَلَبَة اْلح  َشيح
َقاَد هَلَا , َوَيَصرَي َإىَل ُموجَ  ُجَُّة , َوَوَضَحتح َلُه الدَّاَلَلُة , َأنح يـَنـح َبَغي َلَمنح َلزََمتحُه اْلح َباَُتَا قـُلحُت: فـَيَـنـح

ُ تـََعاىَل:  , أَلَنَّ الحَمقحُصوَد َمَن ال  َقَ  , َوَإت ََباُع َتَكالَيَف الشَّرحَع , َوَقدح قَاَل اّلِلَّ ََدَل طََلُب اْلح نََّظَر َواجلح
ُ َوُأولََئَك ُهمح ُأوُلو   َسَنُه ُأولََئَك الََّذيَن َهَداُهُم اّلِلَّ َل فـَيَـتََّبُعوَن َأحح َتَمُعوَن الحَقوح }الََّذيَن َيسح

َلحَبابَ   .{3األح
َكًة، قَاَل: َوَما َذاَك؟   قَاَل َعبحُد الحَواَحَد بحُن َزاَيٍد: قـُلحُت َلُزفـََر: َصرحَُتح َحَديثًا يف النَّاَس َوَضحح
ُُدوَد َِبلشُّبـَُهاَت،  ُُدوَد َِبلشُّبـَُهاَت , ادحرَُءوا اْلح َياَء ُكلَ َها: ادحرَُءوا اْلح َشح قـُلحُت: تـَُقولُوَن يف األح

ُُدوَد فـَُقلحُتمح: يـَُقاُم َِبلشُّبـَُهاَت، َفَصرحَُتح َإىَل  قَاَل: َوَما َذاَك؟ قـُلحُت: قَاَل َرُسوُل اّلِلََّ  َأعحَظَم اْلح
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َمٌن َبَكاَفر  َتُل ُمؤح َهُدَك َأِن َ َقدح  1َصلَّى هللاُ َعَليحَه َوَسلََّم: »اَل يـُقح َتُل َبَه، قَاَل: َإِن َ ُأشح « َوقـُلحُتمح: يـُقح
 .سَّاَعَة رََجعحُت َعنحُه ال

َُذيحَل َمنح َأفَاَضَل  َأصحَحاَب َأيب َحَنيَفَة , فـََلمَّا َحاجَُّه َعبحُد الحَواَحَد يف قـُلحُت: َكاَن زُفـَُر بحُن اهلح
َعَتَه , َخيَفًة َمنح ُمدٍَّع َيدََّعي ثـََباَتُه َعلَ  َهَدُه َعَلى رَجح َتَه , َأشح ى  ُمَناَظَرتََه , َوَفتَّ يف َعُضَدَه حبُجَّ
َ َلُه أَنَُّه زَلٌَّة َوَخطَأٌ , وََكَذَلَك ُيََُب َعَلى ُكلَ  َمَن احح  َلَه الََّذي َسَبَق َمنحُه , بـَعحَد َأنح تـََبنيَّ ُتجَّ َعَليحَه  قـَوح

ََدُل َعَلى التـََّقحَُّم يف الح  بَـَلُه , َوُيَسلَ َم لَُه , َواَل ََيحَمُلُه اللَ َجاُج َواجلح َقَ  َأنح يـَقح َباَطَل َمَع َعلحَمَه َبَه  َِبْلح
َمُغُه فََإَذا ُهَو زَاَهقٌ  َقَ  َعَلى الحَباَطَل فـََيدح ُ تـََعاىَل: }َبلح نـَقحَذُف َِبْلح  { 2, قَاَل اّلِلَّ

َتَماُع الحُمَنازََعَة َفيَها« قَاَل  َاَع اسح َمسح ُجَُّة ثـَُقَل َعَلى األح  .3الحَمأحُموُن: »َإَذا َوَضَحَت اْلح
َاَصُل قال الشاطيب:  َليََّة  َواْلح َحبحَاَث الحَعقح َرَة السَُّؤاَل َوُمَتابـََعَة الحَمَساَئَل َِبألح َها َأنَّ َكثـح َمنـح

ُ َعَليحَه َوَسلََّم َقدح وُ  ُموٌم، َوَقدح َكاَن َأصحَحاُب َرُسوَل اّلِلََّ َصلَّى اّلِلَّ َتَمااَلَت النََّظرَيََّة َمذح َعُظوا  َوااَلحح
َمُعوا يف َكثـح  أَُلوُه َحىتَّ َيسح َعحَراُب فـََيسح تَـنَـُعوا َمنحُه، وََكانُوا َيَُبُّوَن َأنح ُيََيَء األح َرَة السَُّؤاَل َحىتَّ امح

َأَل َرُسولَ    َكََلَمُه، َوََيحَفُظوا َمنحُه الحَعلحَم، َأاَل تـََرى َما يف "الصََّحيَح" َعنح أََنٍس؛ قَاَل: "هُنَيَنا َأنح َنسح
َل الحَباَديََة الحَعاقَ اّلِلََّ  َنا َأنح ُيََيَء الرَُّجُل َمنح َأهح ٍء، َفَكاَن يـُعحَجبـُ ُ َعَليحَه َوَسلََّم َعنح َشيح َل   َصلَّى اّلِلَّ

َمُع"  أَلُُه َوحَنحُن َنسح  .4فـََيسح
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 أصول انفعة يف املقاصد والداللة

َلحَق، َوَهَذَه الحَمَقاَصُد اَل َتَكالَيُف الشَّرَيَعَة تـَرحَجُع َإىَل   قال الشاطيب: َحفحَظ َمَقاَصَدَها يف اخلح
 تـَعحُدو َثََلثََة َأقحَساٍم: 

 َأَحُدَها:
 َأنح َتُكوَن َضُرورَيًَّة.

 َوالثَّاِن: 
 َأنح َتُكوَن َحاَجيًَّة.

 َوالثَّاَلُث: 
 َأنح َتُكوَن حَتحَسيَنيًَّة. 

َا حبَيحُث َإَذا فَُقَدتح ملَح جَتحَر    اَل بُدَّ منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، فََأمَّا الضَُّرورَيَُّة، َفَمعحَناَها َأهنَّ
َتَقاَمٍة، َبلح َعَلى َفَساٍد َوَُتَارُجٍ  نـحَيا َعَلى اسح ُت النََّجاَة   َمَصاَلُح الدُّ َرى فـَوح ُخح َت َحَياٍة، َويف األح َوفـَوح

َراَن الحُمَبنيَ  . َوالنََّعيَم، َوالرُُّجوُع َِبخلحُسح  

َل، َوالحَماَل، َوالحَعقحَل، َوَقدح  يَن، َوالنـَّفحَس، َوالنَّسح َت مَخحَسٌة، َوَهَي: َحفحُظ الدَ  َوجَمحُموُع الضَُّروَرايَّ
َا ُمَراَعاٌة يف كل ملة .5قَاُلوا: َإهنَّ  

سَ  َها َمنح َحيحُث التـَّوح تَـَقٌر َإلَيـح َا ُمفح َاَجيَّاُت، َفَمعحَناَها َأهنَّ الحُمَؤدَ ي يف الحَغاَلَب    َعَة َورَفحَع الضَ يقَ َوَأمَّا اْلح
َت الحَمطحُلوَب، فََإَذا مل تراع دخل علىت الحُمَكلََّفنيَ  َحَقَة َبَفوح ََرَج َوالحَمَشقََّة الَلَّ َعَلى   -َإىَل اْلح

َلةَ  ُمح َلَغ الحَفَساَد الحَعادَ  -اجلح ُلُغ َمبـح ََرُج َوالحَمَشقَُّة، َوَلَكنَُّه اَل يـَبـح  يَ  الحُمتَـَوقََّع يف الحَمَصاَلَح الحَعامََّة.اْلح
ََنااَيَت:  َوَهَي َجارَيٌَة يف الحَعَباَداَت، َوالحَعاَداَت، َوالحُمَعاَمََلَت، َواجلح

َبَة َإىَل ْلوق املشقة ِبملرض َوالسََّفَر، َويف الحَعاَداَت  َفَفي الحَعَباَداَت: َكالرَُّخَص الحُمَخفََّفَة َِبلنَ سح
َكًنا َوَمرح كَ  َرًِب َوَملحَبًسا َوَمسح َكًبا، َوَما  َإَِبَحَة الصَّيحَد َوالتََّمتَُّع َِبلطَّيَ َباَت ممَّا ُهَو َحََلٌل، َمأحَكًَل َوَمشح

َبَه َذَلَك.   َأشح
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قحَد َعَلى املتبوعات،  التـََّواَبَع يف الحعَ  َويف الحُمَعاَمََلَت، َكالحَقَراَض، َوالحُمَساقَاَة، َوالسََّلَم، َوَإلحَقاءَ 
 كمثرة الشََّجَر، َوَماَل الحَعبحَد.

يََة َعَلى الحَعاَقَلَة، َوَتضحمَ  َمَيَة، َوالحَقَساَمَة، َوَضرحَب الدَ  َث، َوالتَّدح َم َِبللَّوح ُكح ََنااَيَت، َكاْلح نَي  َويف اجلح
َبَه َذَلَك.   الصُّنَّاَع، َوَما َأشح
َسيَناُت، َفَمعح  ُذ مبَا يََليُق َمنح حَمَاَسَن الحَعاَداَت، َوجَتَنُُّب الحُمَدنَ َساَت الَّيَت  َوَأمَّا التَّحح َخح َناَها األح

ََلَق. َخح ُم َمَكارََم األح  أتَحنـَُفَها الحُعُقوُل الرَّاَجَحاُت، َوَُيحَمُع َذَلَك َقسح
ُولََياَن:   َوَهَي َجارَيٌَة َفيَما َجَرتح َفيَه األح

َلَة الطََّهارَاُت ُكلَُّها-الحَعَباَداَت، َكَإزَاَلَة النََّجاَسَة َفَفي  ُمح َذ الز َيَنَة،   - َوَِبجلح َوَسرتحَ الحَعوحرََة، َوَأخح
َباَه َذَلَك.  َاَت َمَن الصََّدقَاَت َوالحُقُرَِبَت، َوَأشح ريح  َوالتـََّقرَُّب بَنَـَواَفَل اخلح

َل  َكح َوالشُّرحَب، َوجُمَانـََبَة الحَمآَكَل النََّجَساَت َوالحَمَشاَرَب َويف الحَعاَداَت، َكآَداَب األح
َتاَر يف الحُمتَـَناَواَلَت.  قـح َراَف َواإلحَ بَـثَاَت، َواإلحَسح َتخح  الحُمسح

، َوَسلحَب الحَعبحَد َمنحصَ  َب،  َويف الحُمَعاَمََلَت، َكالحَمنحَع َمنح بـَيحَع النََّجاَساَت، َوَفضحَل الحَماَء َوالحَكأَلَ
َسَها، َوطََلَب الحَعتحَق َوتـََواَبعَ  َماَمَة، َوَإنحَكاَح نـَفح َماَمَة، َوَسلحَب الحَمرحَأَة َمنحَصَب اإلحَ َه َمَن الشََّهاَدَة َواإلحَ

بَـَهَها.  َبرَي، َوَما َأشح  الحَكَتابََة َوالتَّدح
َهادَ 1.  َباَن يف اجلَح َياَن َوالرُّهح ُرَ  َِبلحَعبحَد، َأوح قـَتحَل النَ َساَء َوالصَ بـح ََنااَيَت، َكَمنحَع قـَتحَل اْلح  َويف اجلح

َت وقال: مل ا انبنت الشرعية َعَلى َقصحَد الحُمَحاَفظََة َعَلى الحَمَراَتَب الثَََّلَث َمَن الضَُّروَرايَّ
َسيَناَت، وََكاَنتح َهَذَه الحُوُجوُه َمبـح  َاَجيَّاَت َوالتَّحح الشَّرَيَعَة َوَأَدلَّتـَُها، َغريحَ خُمحَتصٍَّة  ثُوثًَة يف أبوابَواْلح

َدٍة ُدوَن قَاَعَدٍة؛ َكاَن النََّظُر الشَّرحَعيُّ َفيَها أَيحًضا  َبَقاعَ مبََحلٍ  ُدوَن حَمَلٍ ، َواَل بََباٍب ُدوَن َِبٍب، َواَل 
َرى؛ أَلَهنََّ  َنا  َعامًّا اَل خَيحَتصُّ جبُزحئَيٍَّة ُدوَن ُأخح ا ُكلَ يَّاٌت تـَقحَضي َعَلى ُكلَ  ُجزحَئيٍ  حَتحتَـَها َوَسَواٌء َعَليـح

َتَهي َإلَيحَه، َبلح هَ  َق َهَذَه الحُكلَ يَّاَت ُكلَ يٌّ تـَنـح َي ُأُصوُل  َأَكاَن ُجزحئَيًّا َإَضاَفيًّا َأمح َحَقيَقيًّا؛ َإذح لَيحَس فـَوح
 

 2/23املوافقات   1
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؛ َفََل َيَصحُّ أَ  ََه؛ َفَهَي  الشَّرَيَعَة، َوَقدح َتَّتح َباَُتَا َبَقَياٍس َأوح َغريح َتَقَر َإىَل َإثـح َقَد بـَعحَضَها َحىتَّ يـَفح نح يـَفح
َملحُت َلُكمح   َم َأكح َ تـََعاىَل قَاَل: }الحيَـوح َلحَق ُعُموًما َوُخُصوًصا؛ أَلَنَّ اّلِلَّ الحَكاَفَيُة يف َمَصاَلَح اخلح

 َديَنُكمح 1{ .

ءٍ َوقَاَل: }َما فـَرَّطحَنا يف ا  { .2لحَكَتاَب َمنح َشيح
َادَّةَ  ُتُكمح َعَلى اجلح ََديَث: "تـَرَكح ََديَث. 3َويف اْلح  " اْلح

َلُك َعَلى اّلِلََّ َإالَّ َهاَلكٌ  لُُه: "اَل يـَهح  ".4َوقـَوح
َمحَر َوَإيَضاَح السََّبيَل.  ََدلََّة الدَّالََّة َعَلى ََتَاَم األح  َوحَنحَو َذَلَك َمَن األح

ٌة َمنح تَلحَك   َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك، وََكاَنَت اجلزئيات وهي أصول الشريعة؛ فما حتتها  َتَمدَّ ُمسح
ُزحئَيَّاَت َمَع ُكلَ يَّاَُتَا يف ُكلَ  نـَوحٍع َمنح أَنـحَواَع املوجوادات؛ َفَمَن الحوَ  ُُصوَل الحُكلَ يََّة، َشأحَن اجلح اَجَب  األح

ُزحئَيَّ  َاَع اعحَتَباُر تَلحَك اجلح َاصََّة َمَن الحَكَتاَب َوالسُّنََّة َواإلحَمجح ََدلََّة اخلح َراَء األح اَت هَبََذَه الحُكلَ يَّاَت َعنحَد َإجح
تَـغحَنَيًة َعنح ُكلَ يَّاَُتَا، َفَمنح َأَخَذ بََنصٍ  َمَثًَل يف  ُزحئَيَّاُت ُمسح   ُجزحَئي ٍ  َوالحَقَياَس؛ َإذح حُمَاٌل َأنح َتُكوَن اجلح

طََأ. ُمعح   َرًضا َعنح ُكلَ يَ َه؛ فـََقدح َأخح
ُزحَئي  ُمعحَرًضا َعنح َكلَ يَ َه؛ فـَُهَو خُمحَطٌئ، َكَذَلَك َمنح َأَخَذ َِبلحُكلَ يَ  ُمعحرَ  ًضا َعنح وََكَما َأنَّ َمنح َأَخَذ َِبجلح

 ُجزئَيَ َه. 

َراَء قَاَعَدٌة ُكلَ يٌَّة، ُثَّ أََتى النَّ  َتقح ٍه َمنح ُوُجوَه فََإَذا ثـََبَت َِباَلسح صُّ َعَلى ُجزحَئيٍ  خُيَاَلُف الحَقاَعَدَة َبَوجح
ُزحَئي َ  نَـُهَما أَلَنَّ الشَّارََع ملَح يـَُنصَّ َعَلى َذَلَك اجلح َع يف النََّظَر بـَيـح َمح  َإالَّ َمَع  الحُمَخاَلَفَة؛ َفََل بُدَّ َمَن اجلح

َفحَظ َعَلى تَلحَك الحَقَواَعَد، َإذح ُكلَ يَّ  َحاطََة مبََقاَصَد الشَّرَيَعَة؛ َفََل  ةُ اْلح َهَذا َمعحُلوَمٌة َضُرورًَة بـَعحَد اإلحَ

 

 3املائدة:   1
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َاَلُة َهَذَه َأنَّ خُتحَرَم الحَقَواَعُد ِبََلحَغاَء َما اعحَترَبَُه الشَّارَُع، َوَإَذا ثـََبَت َهَذا؛ ملَح مُيح  َكنح َأنح يـُعحَترَبَ  مُيحَكُن َواْلح
 الحُكلَ يُّ َويـُلحَغى اجلحُ زحَئيُّ 1. 

َراَج الحُمَكلََّف َعنح َداَعَيَة َهَواُه، َحىتَّ َيُكوَن  وقال:  الحَمقحَصُد الشَّرحَعيُّ َمنح َوضحَع الشَّرَيَعَة َإخح
َطَرارًا  َتَيارًا، َكَما ُهَو َعبحٌد ّلَِلََّ اضح  .2َعبحًدا ّلَِلََّ اخح

َبَة َإىَل وقال:  َصحُل يف الحَعَباَداَت َِبلنَ سح َإىَل الحَمَعاِن، َوَأصحُل املكلَّف التـََّعبُُّد ُدوَن ااَللحَتَفاَت األح
 .3الحَعاَداَت ااَللحَتَفاُت َإىَل الحَمَعاِن 

َليََّة، تـُتـُبَ َعتح ُوَجَدتح رَاَجَعًة َإىَل اعحَتَبارَ ُأُصول الطَّاَعاَت َوَجَواَمعَها َإَذا وقال:  َصح  الحَمَقاَصَد األح
ُ لك ذلك َِبلنََّظَر يف الحَكَبائََر   وََكَبائَُر الذُّنُوَب َإَذا اعحُترَبَتح ُوَجَدتح يف خُمَاَلَفَتَها، َويـَتَـَبنيَّ

َق هَبَا َقَياًسا، فََإنََّك جتََُدُه مطََّرًدا َإنح َشاَء هللا  َها َوَما ُأْلَح  .4الحَمنحُصوَص َعَليـح
َلُه قَانُوٌن َواَل َضاَبٌط  ُكلُّ َدلَيٍل َشرحَعيٍ  ثـََبَت يف الحَكَتاَب ُمطحَلًقا َغريحُ ُمَقيَ ٍد، َوملَح ُُيحَعلح وقال:  

ثـَُر َما جتََُدُه  ُم َأكح َل َإىَل َنَظَر الحُمَكلََّف، َوَهَذا الحَقسح يف  خَمحُصوٌص؛ فـَُهَو رَاَجٌع َإىَل َمعحىًن َمعحُقوٍل وُكَ 
رَ األحُ  َو، َوالصَّربحَ، َوالشُّكح َساَن، َوالحَعفح َل، َواإلحَحح يف   ُموَر الحَعاَديََّة الَّيَت َهَي َمعحُقوَلُة الحَمعحىَن؛ َكالحَعدح

َد يف الحَمنحَهيَّاَت. َشاَء، َوالحُمنحَكَر، َوالحبَـغحَي، َونـَقحَض الحَعهح  الحَمأحُمورَاَت، َوالظُّلحَم، َوالحَفحح
يٍل ثـََبَت َفيَها ُمَقيًَّدا َغريحَ ُمطحَلٍق، َوُجَعَل َلُه قَانُوٌن َوَضاَبٌط؛ فـَُهَو رَاَجٌع َإىَل َمعحىًن تـََعبَُّديٍ   وَُكلُّ َدلَ 

لَ  َل َإىَل َنَظرََه؛ َإَذ الحَعَباَداُت اَل جَمَاَل لَلحُعُقوَل يف َأصح َتَدي َإلَيحَه َنَظُر الحُمَكلََّف َلوح وُكَ    َها َفضحًَل اَل يـَهح
ثـَُر َما يُوَجُد يف  َا َمنح َجنحَسَها، َوَأكح َها؛ أَلَهنَّ ُُموَر َعنح َكيحَفيَّاَُتَا، وََكَذَلَك يف الحَعَواَرَض الطَّارََئَة َعَليـح  األح

 .5الحَعَباَديَّةَ 
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َمنَي ُكلُّ َدلَيٍل َشرحَعيٍ  اَل خَيحُلو  وقال:   ،  َأنح َيُكوَن َمعحُمواًل َبَه يف السََّلَف الحُمتَـَقدَ  َثرايًّ َدائًَما َأوح َأكح
 اٍم:َأوح اَل َيُكوُن َمعحُمواًل َبَه َإالَّ قََليًَل َأوح يف َوقحٍت َما، َأوح اَل يـَثـحُبُت َبَه َعَمٌل؛ فـََهَذَه َثََلثَُة َأقحسَ 

 َأَحُدَها:
اَلَل َبَه َواَل يف الحَعَمَل َعَلى َوفحَقَه،  َأنح َيُكوَن َمعحُمواًل بَ  َتدح َكاَل يف ااَلسح ؛ َفََل َإشح َثَرايًّ َه َدائًَما َأوح َأكح

ًِب َأوح غَ  لَيُل ممَّا يـَقحَتَضي َإَُياًِب َأوح َندح َتَقيُم، َكاَن الدَّ ريحَ َذَلَك  َوَهَي السُّنَُّة الحُمتـَّبَـَعُة َوالطَّرَيُق الحُمسح
َلَه يف الطَ َهارَاَت َوالصََّلَواَت َعَلى  َمَن األحَ  ُ َعَليحَه َوَسلََّم َمَع قـَوح َكاَم؛ َكَفعحَل النَّيبَ  َصلَّى اّلِلَّ حح

لحبـُُيوَع  تـَنَـوَُّعَها َمنح فـَرحٍض َأوح نـَفحٍل، َوالزََّكاَة َبُشُروَطَها، َوالضََّحااَي َوالحَعَقيَقَة، َوالنَ َكاَح َوالطَََّلَق، َوا
َلَه َأوح َفعحَلهَ َوسَ  َكاَم الَّيَت َجاَءتح يف الشَّرَيَعَة، وبيَّنها َعَليحَه الصَََّلُة َوالسَََّلُم َبَقوح َحح َأوح   َواَها َمَن األح

، وَ  َثَرايًّ َرارََه، َوَوَقَع َفعحُلُه َأوح َفعحُل َصَحابََتَه َمَعُه َأوح بـَعحَدُه َعَلى َوفحَق َذَلَك َدائًَما َأوح َأكح َلَة  َإقـح ُمح َِبجلح
اَلَل َوَصحََّة الحَعَمَل َمنح  َتدح َكاَل يف َصحََّة ااَلسح ٍه؛ َفََل َإشح ُه َبَوجح ُل الحَفعحَل َوملَح خُيَاَلفح َساَوى الحَقوح

ُمََّة َبَذَلَك َعَلى اإلحَطحََلقَ   .َسائََر األح
 َوالثَّاِن: 

 وقت من األوقات أو حال  َأنح اَل يـََقَع الحَعَمُل َبَه َإالَّ قََليًَل َأوح يف 
؛ َفَذَلَك الحَغريحُ ُهَو السُّنَّةُ  َثَرايًّ ََه َوالحَعَمُل َبَه َدائًَما َأوح َأكح َواَل، َوَوَقَع َإيثَاُر َغريح َحح الحُمتـَّبَـَعُة   َمَن األح

َجُب التـَّثـَبُُّت َفيَه َويف الحَعَمَل َعَلى  َما ملَح يـََقَع الحَعَمُل َعَليحَه َإالَّ قََليًَل؛ فـَيَ  َوالطَّرَيُق السَّابََلُة، َوَأمَّا
َوََّلنَي لَلحَعَمَل َعَلى خُمَاَلفَ  ثـَُر؛ فََإنَّ َإَداَمَة األح َكح ََعمُّ َواألح َة َهَذا َوفحَقَه، َوالحُمثَابـََرُة َعَلى َما ُهَو األح

، َأوح َلَغريحَ َمعحىًن  ََقلَ ؛ َإمَّا َأنح َيُكوَن َلَمعحىًن َشرحَعيٍ  ؛ األح ، َوَِبَطٌل َأنح َيُكوَن لََغريحَ َمعحىًن َشرحَعيٍ  َشرحَعيٍ 
َوفحَق  َفََل بُدَّ َأنح َيُكوَن َلَمعحىًن َشرحَعيٍ  حَتَرَُّوا الحَعَمَل َبَه، َوَإَذا َكاَن َكَذَلَك؛ فـََقدح َصاَر الحَعَمُل َعَلى 

ََقيَقَة؛ َفََل الحَقَليَل َكالحُمَعاَرَض لَلحَمعحىَن الََّذي حَتَرَُّوا الحعَ  َمَل َعَلى َوفحَقَه، َوَإنح ملَح َيُكنح ُمَعاَرًضا يف اْلح
 بُدَّ َمنح حَتَرَ ي َما حَتَرَّوحا َوُمَوافـََقَة َما َداَوُموا َعَليحَه.

ُقوَل الََّذي َقلَّ الحَعَمُل َبَه مع ما كثر العمل به َتَضَياَن   َوأَيحًضا؛ فََإنح ُفَرَض َأنَّ َهَذا الحَمنـح يـَقح
َتَضى َأنَّ َما َداَومُ  َيرَي، َبَل اقـح َيرَي؛ فـََعَمُلُهمح َإَذا ُحقَ َق النََّظُر َفيَه اَل يـَقحَتَضي ُمطحَلَق التَّخح وا التَّخح

َخَر اَل َحَرَج َفيهَ  َلَة، َوَإنح َكاَن الحَعَمُل الحَواَقُع َعَلى َوفحَق اآلح ُمح ىَل يف اجلح َوح  .َعَليحَه ُهَو األح
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َبَغي لَلحَعاَمَل َأنح   َسُه يف َوَبَسَبَب َذَلَك يـَنـح َوََّلنَي؛ َفََل ُيَساَمُح نـَفح يـََتَحرَّى الحَعَمَل َعَلى َوفحَق األح
َيرَي، َوملَح خيََ  َتَضى َمعحىَن التَّخح َاَجَة َوَمسَ  الضَُّرورََة َإَن اقـح فح  الحَعَمَل َِبلحَقَليَل؛ َإالَّ قََليًَل َوَعنحَد اْلح

َخ العمل، أو عدم صحة يف الدليل، لَيُل َأنح َيُكوَن ُحجًَّة، َأوح   َنسح َهُض َبَه الدَّ َتَمااًل اَل يـَنـح َأَو احح
َبَه َذَلَك.  َما َأشح

 َأمَّا َلوح َعَمَل َِبلحَقَليَل َدائًَما؛ لََلزََمُه أُُموٌر: 
َوََّلنَي يف  َوََّلنَي َما َفيَها. َأَحُدَها: الحُمَخاَلَفُة َلألح َها، َويف خُمَاَلَفَة السََّلَف األح َواَم َعَليـح  تـَرحَكَهُم الدَّ

اَثَر، فَ  ُمح َداَوُموا َعَلى َخََلَف َهَذَه اآلح َتلحَزاُم تـَرحَك َما َداَوُموا َعَليحَه؛ َإَذ الحَفرحُض َأهنَّ َإَداَمُة َوالثَّاِن: اسح
  يَُداَوُموا َعَليحَه خُمَاَلَفٌة َلَما َداَوُموا َعَليحَه.الحَعَمَل َعَلى ُمَوافـََقَة َما ملَح 

َتَهاَر َما َخاَلَفُه؛ َإَذ ااَلقح  َتَداُء  َوالثَّاَلُث: َأنَّ َذَلَك َذرَيَعٌة َإىَل انحَدرَاَس َأعحََلَم َما َداَوُموا َعَليحَه َواشح
َواَل،   َقـح َعاَل أَبـحَلُغ َمَن ااَلقحَتَداَء َِبألح َفـح َتَدى َبَه؛ َكاَن َأَشدَّ.َِبألح  فََإَذا َوَقَع َذَلَك ممَّنح يـُقح

  ُ َوَُّلوَن َأَحقَّ َبَه، َواّلِلَّ َوََّلنَي! فـََلوح َكاَن ُثَّ َفضحٌل َما؛ َلَكاَن األح اْلذَر اْلذَر َمنح خُمَاَلَفَة األح
تَـَعاُن.   الحُمسح

ُبَت َعَن  ُم الثَّاَلُث: َأنح اَل يـَثـح َلُه،  َوالحَقسح ُمح َعَمُلوا َبَه َعَلى َحاٍل؛ فـَُهَو َأَشدُّ ممَّا قـَبـح َوََّلنَي َأهنَّ األح
ُروَن َمنح أَنَُّه َدلَيٌل َعَلى  ىَل، َوَما تـََومهََُّه الحُمَتَأخَ  َوح َمُة َجارَيٌَة ُهَنا َِبألح ََدلَُّة الحُمتَـَقدَ  َما زََعُموا لَيحَس  َواألح

َهُمُه َبَدلَيٍل َعَليحَه أَلحبَـتَّ  َم الصََّحابََة َوالتَّاَبَعنَي ُثَّ يـَفح َة؛ َإذح َلوح َكاَن َدلَيًَل َعَليحَه؛ ملَح يـَعحُزبح َعنح فـَهح
ُهوَم َوُمَعاَرٌض َلُه، َوَلوح َكاَن تـَرحكَ  َوََّلنَي َكيحَف َكاَن ُمَصاَدٌم َلُمقحَتَضى َهَذا الحَمفح   َهُؤاَلَء، فـََعَمُل األح

َوََّلنَي، وَُكلُّ َمنح َخاَلَف   َمَل َبهَ الحَعَمَل؛ َفَما عَ  َاَع األح َم خُمَاَلٌف إَلَمجح ُروَن َمنح َهَذا الحَقسح الحُمَتَأخَ 
ُ َعَليحَه َوَسلََّم اَل جَتحَتَمُع َعَلى َضََلَلٍة، َفَما كَ  َاَع؛ فـَُهَو خُمحَطٌئ، َوأُمَُّة حُمَمٍَّد َصلَّى اّلِلَّ انُوا َعَليحَه  اإلحَمجح

َُدى، َولَيحَس ُثَّ َإالَّ َصَواٌب َأوح َخطَأٌ؛  َمنح َفعح  َمحُر الحُمعحَترَبُ، َوُهَو اهلح ٍل َأوح تـَرحٍك؛ فـَُهَو السُّنَُّة َواألح
ََديُث الضََّعيُف الََّذي اَل   َوََّلنَي فـَُهَو َعَلى َخطٍَأ، َوَهَذا كاٍف، َواْلح َفُكلُّ َمنح َخاَلَف السََّلَف األح

َرىيـَعحَمُل الحُعَلَما  . 1ُء مبَثحَلَه جاٍر َهَذا الحَمجح
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َبٍة َواَحَدٍة َبلح َفيَها َما ُهوَ وقال:  َم لَيحَستح َعَلى رُتـح َوََّلنَي َفيَما تـََقدَّ   َواعحَلمح َأنَّ الحُمَخاَلَفَة َلَعَمَل األح
َعي ُطو  َتدح َل يف َذَلَك َيسح َها َما ُهَو َشَديٌد، َوتـَفحَصيُل الحَقوح اًل؛ فلَنَكلحُه َإىَل َنَظَر  َخَفيٌف، َوَمنـح

 :َ َتَهَديَن، َوَلَكنَّ الحُمَخاَلَف َعَلى َضرحَبنيح  الحُمجح
 َأَحُدمُهَا:

َتَهاَدَه غاية الوسع أو ال، فََإنح َكاَن   ُلَغ يف اجح َتَهاَد؛ َفََل خَيحُلو َأنح يـَبـح َل ااَلجح َأنح َيُكوَن َمنح َأهح
َتَهاَد َحقَُّه َوَقصََّر َفيَه؛  َكَذَلَك؛ َفََل َحَرَج َعَليحَه َوُهَو  َمأحُجوٌر َعَلى ُكلَ  َحاٍل، َوَإنح ملَح يـُعحَط ااَلجح

ُُصوَل.  ُل األح َبَما بـَيـََّنُه َأهح  فـَُهَو آَُثٌ َحسح
 َوالثَّاِن: 

َسُه َفيَه غلطا أو  َا َأدحَخَل نـَفح َتَهاَد، َوَإمنَّ َل ااَلجح َهدح َلُه ُمَغاَلطًَة  َأنح اَل َيُكوَن َمنح َأهح َإذح ملَح َيشح
ُموٌم. ًَل لَلدُُّخوَل َمَعُهمح؛ فـََهَذا َمذح ُه َأهح َبَة، َواَل رََأوح ُل الرُّتـح َقاَق َأهح َتحح  َِباَلسح

َتَهَديَن وإن  َم؛ أَلَنَّ الحُمجح َل َهَذا الحَقسح َمنَي َإالَّ َمنح َأهح وا اختلفَوقـَلََّما تـََقُع الحُمَخاَلَفُة َلَعَمَل الحُمتَـَقدَ 
أََلٍة َمنح َمَواَرَد  َوَّلُوَن، َأوح يف َمسح تَـَلَف َفيَه األح فاألمر العام يف املسائل أن خيتلفوا َإالَّ َفيَما اخح

َوََّلنَي يف الحَعَمَل، َوالثَّاِن يـَلحَزمُ  َتََلُف األح َوَُّل يـَلحَزُم َمنحُه اخح َر هَلُمح َفيَها؛ فَاألح  َمنحُه الظُُّنوَن اَل َذكح
 َراَيُن َعَلى َما ورد فيه العمل.اجلحَ 

َحاَن؛ فََإنَّ  َلُه اَل يـَعحرَُفوَن َما يف ُمَوافـََقَة الحَعَمَل َمنح َأوحُجَه الرُّجح ُم الثَّاِن؛ فََإنَّ َأهح  ُمَوافـََقَتُه َأمَّا الحَقسح
ٌق َلُه َعَلى حَنحَو َما يُ  َتَدلَّ َبَه، َوُمَصدَ  لَيَل الََّذي اسح َاُع؛ فََإنَُّه نـَوحٌع َمَن  َشاَهٌد لَلدَّ قُُه اإلحَمجح َصدَ 

َاَع َفعحَليٌّ، ِبَََلٍف َما َإَذا َخاَلَفُه؛ فََإنَّ الحُمَخاَلَفَة ُموَهَنٌة َلُه َأوح مكذبة.  اإلحَمجح
ََدلََّة َمنح َشَواَئَب الحَمَحاَمَل الحُمَقدَّرََة الحُموَهنَ  َتَهَد َمىَت  َوأَيحًضا؛ فََإنَّ الحَعَمَل خُمَلَ ٌص َلألح َة؛ أَلَنَّ الحُمجح

لَيَل ُدو  َتَقيُم َإعحَماُل الدَّ َث َعنح أُُموٍر َكَثريٍَة، اَل َيسح َتاَج َإىَل الحَبحح أََلٍة احح هَنَا،  َنَظَر يف َدلَيٍل َعَلى َمسح
 ٌ َتَمااَلَُتَا َحتحًما، َوُمَعنيَ  َمنَي قَاَطٌع اَلحح لََناَسَخَها َمنح َمنحُسوَخَها، َوُمَبنيَ ٌ  َوالنََّظُر يف َأعحَماَل الحُمتَـَقدَ 

َتَهاَد َعَظيٌم، َوَلَذَلَك اعحَتَمَدُه َماَلُك  ٌن يف ُسُلوَك َسَبيَل ااَلجح َمَلَها، َإىَل َغريحَ َذَلَك؛ فـَُهَو َعوح َلُمجح
َثَلٌة.  َم َمنحُه َأمح َلَه، َوَقدح تـََقدَّ  بحُن أََنٍس َوَمنح قَاَل َبَقوح
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َوََّلنَي َفيَها ُمَؤدَ يٌَة َإىَل التـََّعاُرضَ َوأَيحًضا؛ فَإَ  ََدلََّة َإَذا اعحُترَبَتح َمنح َغريحَ اعحَتَماٍد َعَلى األح   نَّ َظَواَهَر األح
َتََلَف َوُهَو ُمَشاَهٌد َمعحىًن، َوأَلَنَّ تـََعاُرَض الظََّواَهَر َكَثرٌي َمَع الحَقطحَع أبََنَّ الشَّرَيَعَة اَل  َوااَلخح

َتََل   َف َفيَها. اخح
َكاَم اَل الحُفُروعَ  َحح َتَلَفنَي يف األح يََّة َواَل َوَلَذَلَك اَل جتََُد َفرحَقًة َمَن الحَفَرَق الضَّالََّة َواَل َأَحًدا َمَن الحُمخح

ََدلََّة، َوَقدح َمرَّ  َهَبَه َبَظَواَهَر َمَن األح اَلَل َعَلى َمذح َتدح ُُصولَيََّة يـَعحَجُز َعَن ااَلسح َثَلٌة، َبلح   األح َمنح َذَلَك َأمح
َق أبَََدلٍَّة يـَنحُسبـَُها َإىَل الشَّرَ  َتَدلُّ َعَلى َمَساَئَل الحَفسح اَن َورَأَيـحَنا َمَن الحُفسَّاَق َمنح َيسح يَعَة َقدح َشاَهدح

نَـَعَها َباَر َمنح َذَلَك َأطحَراٌف َما َأشح َخح يف ااَلفحَتَئاَت َعَلى الشَّرَيَعَة،  الحُمنَـزََّهَة، َويف ُكُتَب التـََّوارَيَخ َواألح
تَ  َباَهَها، َبلح َقَد اسح َُماَر يف "ُدرََّة الحَغوَّاَص" لَلحَحرَيَريَ  َوَأشح أََلَة التََّداَوي َمَن اخلح َدلَّ  َوانحُظرح يف َمسح

َن َِبلحُقرحآَن، ُثَّ حَتَيَّلَ  بـَعحضُ  ُمح َمَع َذَلَك  النََّصاَرى َعَلى َصحََّة َما ُهمح َعَليحَه اآلح َتَدلَّ َعَلى َأهنَّ ؛ فَاسح
َلَمنَي يف التـَّوحَحيَد، }َوتـََعاىَل َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكَبريًا   {.1َكالحُمسح

َوَّلُوَن، َوَما كَ  لَيَل الشَّرحَعيَ  ُمَراَعاُة َما َفَهَم َمنحُه األح انُوا َعَليحَه  فََلَهَذا ُكلَ َه ُيََُب َعَلى ُكلَ  اَنَظٍر يف الدَّ
َرى َِبلصََّواَب، َوَأقـحَوُم يف الحَعلحَم َوالحَعَملَ   . 2يف الحَعَمَل َبَه؛ فـَُهَو َأحح

ُحُدوٌد َوُعُقوَِبٌت   املخالفة الطبع جعل فيه يف الغالبُكل  َما َكاَن الحَباَعُث َفيَه َعَلى  وقال:  
َر َعمَّا  َتَضيَه الطَ َباُع، ِبَََلَف َما َخاَلَف الطَّبحَع َأوح َكاَن الطَّبحُع َوازًَعا ُمَرتّـََبٌة، َإبحََلًغا يف الزَّجح تـَقح

 .3َعنحُه؛ فََإنَُّه ملَح ُُيحَعلح َلُه َحدٌّ حَمحُدودٌ 
، وإضافية، فاْلقيقية َتبعة لقصد املتكلم  داللة النصوص نوعان: حقيقيةقال ابن القيم: و 

واإلضافية َتبعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره  وإرادته، وهذه الداللة ال ختتلف، 
وقرَيته، وصفاء ذهنه، ومعرفته ِبأللفاظ ومراتبها، وهذه الداللة ختتلف اختَلفًا متبايًنا  
حبسب تباين السامعني يف ذلك، وقد كان أبو هريرة وعبد اّلِلَّ بن عمر أحفَظ الصحابة 

 

َراَء:   1  43اإلحَسح

 3/389املوافقات   2
 3/390املوافقات   3
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يُق وع مر وعلي وابن مسعود وزيد بن اثبت أفقه  للحديث وأكثرهم رواية له، وكان الصَ دَ 
 .منهما

واملقصود تفاوت الناس يف مراتب الفهم يف النصوص، وأن منهم من يفهم من اآلية ُث قال: 
حكًما أو حكمني، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر  

وإشارته وتنبيَهه واعتباره، وأخص من هذا فهُمه على جمرد اللفظ دون سياقه ودون إميائَه 
وألطف ضمه إىل نص آخر متعلق به فيفهم من اقرتانه به قدرًا زائًدا على ذلك اللفظ  

مبفرده، وهذا ِبب عجيب من فهم القرآن ال يـَنحتبه له إال النادر من أهل العلم، فإن الذهن  
 .1قد ال يشعر ِبرتباط هذا هبذا وتعلقه به

فيها سوى جمرد املناسبة فليست  هذه املعاِن املستنبطة إذا مل يكن إن  العيد:  قال ابن دقيق و 
 بذلك األمر القوي فإذا وقعت فيها االحتماالت فالصواب اتباع النص. 

وأيضا فإن املعىن املستنبط إذا عاد على النص ِببطال أو ختصيص: مردود عند مجع من 
 .2األصوليني 
اجملمَلت وتعيني احملتمَلت وتنزيل الكَلم على املقصود منه السياق طريق إىل بيان وقال: 

وفهم ذلك قاعدة كبرية من قواعد أصول الفقه ومل أر من تعرض هلا يف أصول الفقه ِبلكَلم 
عليها وتقرير قاعدُتا مطولة إال بعض املتأخرين ممن أدركنا أصحاهبم وهي قاعدة متعينة على  

 .3انت ذات شغب على املناظر الناظر وإن ك
ٌء اَل َمعحىَن َلُه، َوَأنَّ َلُكلَ  َكَلَمٍة َمعحىًن قال الطربي: و  َغريحُ َجائٍَز َأنح َيُكوَن يف َكَتاَب اّلِلََّ َشيح

 .4َصَحيًحا

 

 126،    3/116إعَلم املوقعني   1
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إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة يف أمر ما على حكم ما ُث ادعى  قال ابن حزم: و 
اْلكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء احملكوم فيه عن بعض مدع أن ذلك 

أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال اْلكم من أجل ذلك أن أييت  
بربهان من نص قرآن أو سنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثبتة على أن ذلك اْلكم  

قوله وإن مل أيت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك  قد انتقل أو بطل فإن جاء به صح 
والفرض على اجلميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء احملكوم 
فيه عليه ألنه اليقني والنقلة دعوى وشرع مل أيذن هللا تعاىل به فهما مردودان كاذِبن حىت  

ل حني جتديد الدليل على لزوم الصَلة  أييت النص هبما ويلزم من خالفنا يف هذا أن يطلب ك 
 .1والزكاة وعلى صحة نكاحه مع امرأته وعلى صحة ملكه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5/2اإلحكام   1
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 مسك اخلتام:
معي لتسمع جتربيت مين ، منذ أن قرأت أول كتاب َتنيت أن   هلمَّ و هات يدك اي صديقي 

 أصري كاتًبا ، وحددُت عشر سنوات بني الكتب ليولد بعدها كاتب متميز . 
سبت معها الكثري من العلوم واملهارات ، وتكونت حصيلة ال  مرت السنوات سريًعا ، واكت

يدين الذين ما إن يتخرجون  أبس هبا ، لكنها ال تكفي لكتابة حبث جيد ، فأشفقُت على املع
حىت يدخلون سريعة يف مفرمة البحث العلمي ، ومع ختمر بعض األفكار يف ذهين حاولُت 
وكانت حماوالة جيدة _يف نظري_ لكنها انقصة مل تكتمل ، فإِن قارئ قبل أن أكون كاتًبا ،  

ُمتَعبة ِبَلف ومل أستطع إَتام جتربة الكتابة حينما طغت على القراءة ، وكنت أجد الكتابة 
 القراءة اليت أستطيع ممارستها قائًما وقاعًدا ومستلقًيا، فتشاغلُت عن الكتابة ُث توقفُت . 
وعدُت إىل نفسي وقلُت ال ضري أمامي عشر سنوات أخرى ألمجع فيها ما أستطيع من  

العلوم وأشحذ موهبيت الكتابية قدر استطاعيت، وهذا هو الزمن األفضل للكتابة كما يقول  
 لعلماء . ا

،   ثَلثة أسابيعُث ختمرتح فكرة أخرى وصارت أكثر إْلاًحا وكان ذلك قبل شهر رمضان ب
هم  فقلُت ال ال لسُت أهًَل هلذه الفكرة ، ولو كانت جيدة كما هي يف رأسي لقام هبا من 

 أعلم مين ، ال ال لن أكتب . 
خترج من رأسي ، فقلُت  ها ، فلم أملك سوى التسويف لبعض الوقت حىت  ُث أشتدَّ إْلاحُ 

 سأبدأ بعد رمضان . 
ُث اشتدَّ إْلاحها ومل أعد أفكر يف غريها ، فاستعنُت ِبهلل على كتابتها ،واشتدَّ قلقي من شهر  

رمضان إن توقفُت فيه كيف سأرجع إىل جو الكتابة بعده ، وإن مل أرجع فسيكون لديَّ  
ا يوم ينتوي الكتابة فيها أو يف  املزيد من احملاوالت الناقصة اليت تقف عقبة ضد صاحبه

 غريها .
فحددُت لنفسي جدواًل زمنيًّا أنتهي فيه من هذا الكتاب خَلل أسبوعني فقط ، فكرة جمنونة 

 لكنها جعلت من الكتاب أكثر واقعية .
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لكن كيف أكتب ؟ تذكرُت الشيخ حممود شاكر أثناء كتابة املتنيب وكيف كتبه مخس مرات 
قطع ما كتبه ويلقي به يف سلة املهمَلت ، ال صرب يل كشاكر ،  مرة بعد مرة يكتب ُث ي

 وليس عندي من الوقت ما يكفي هلذه احملاوالت . 
 قواعد الكتاب أوال ُث  ينفصارت العقبة اآلن كيف أكتب ، هذه هي التجربة األوىل ، هل أب

أريده ،  أَتمه شيًئا فشيًئا كخطط البحوث األكادميية ؟ أظنها جيدة لكنها ال تناسب مع 
يكتمل أمامي مرحلة مرحلة ، كل كلمة لعامل جتد مكاهنا فاخرتُت أن أبنيه شيًئا فشيًئا 

، استفدُت األنسب _من وجهة نظري_ يف الكتاب ، وهكذا حىت مجعت أكثر من نصفه
فيه من كل كتاب أو موسوعة ميكن أن تكون من مظان حبثي، وملَ أبدأُ من الصفر واترك  

م بذلوا مئات الساعات من أعمارهم ليقربوا لنا العلم ، ال أنكر  جهد علماء وطَلب عل
فضل عامل ، وال أدعي أن كل حرف اقتبسته هو من كتابه مباشرة ، ال فاملتشبع مبا مل يُعَط  

، بل كان منها ما وقفُت عليها بعد ما طالعتها يف كتاب آخر أو يف موسوعة زور كَلبس ثويَب  
 أخرى.

التوتر بعد أول أسبوع من رمضان فحاولت فأرسلُت مسودته لبعض األصدقاء ُث أصابين  
طالًبا النصيحة والدعم ، وكان السؤال األهم: هل هذا يستحق أن أستمر يف الكتابة ؟ هل  

 يستحق اجلهد املبذول يف البحث عن كل حرف فيه ؟
 وكان أكرب دافع هلذا التوتر هو: كيف أكتبه حبيث يرضيين قبل أن يرضى عنه طَلب العلم ؟  

أعلم أن الكاتب لعله أبعد الناس عن الرضا بعمله، ويشعر ِبلقلق حياله، ويتوهَّم أن كل  
كلمة مدح ما هي إال مزيد من الدعم النفسي واجملامَلت االجتماعية من األصدقاء ال 

تعلمته من الكاتبة املبدعة شيماء هشام سعد أثناء قراءة مسودة روايتيها  أكثر، وهذا ما 
اليت قرأُتا بعد انتهائها َتاًما وقبل طبعها بثمانية أشهر   "السيدة اليت حسبت نفسها سوسة"

 وها قبل صدورها ؛ألهنا اقتبستح منها بعض االقتباسات على صفحتها،عوأثىن عليها متاب
اليت عشُت معها ْلظة ْلظة أثناء والدُتا، عشُت كيف يكون   كافكا""غرفة إمساعيل   الثانيةو 

الكاتب أثناء كتابته وكيف يقلق مما يكتب ، وكيف يكون بعيد الرضا ، مع أول ثَلثني  
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صفحة قلُت هلا هذه ستكون أعظم من سابقتها ، لكنها كانت تظن أنين أجاملها لتستمر ،  
 .فور صدورها القراء  أثىن عليها ُث بعدما  َتاًما وصدق حدسي حينما فرغتح منها

، وعرفته جيًدا فخشيُت أن أقع فيه مع مدح األصدقاء ، ويف ظل هذا  اكل هذا عشته معه
اجلو املليء ِبلرتقب والتوتر والقلق املفَرط أَتِن جواب أخي اْلبيب أْحد سامل بكلمة  

ما أمجل وقع هذه   توقف" فقال: "ال َيل لك الخمتصرة كافية وافية لتخرجين من هذا كله 
الكلمة على قليب، مهما كان فيها من مبالغة ، لكنها فعًَل أخذتين أخًذا لرتدِن إىل جو  

فرجعُت إىل الكتابة ، ذهب التوتر لكن بقيت اْلسرة اليت أكتب هبا منذ أول   ،الكتاب
يف  حرف ، فكل كتاب أقتبس منه مجلة فما أكثر ، كنت أرى مؤلفه يشرع فيه بعد ما رسخ 

هذا العلم، يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي ، يسمع وقع خطواته خبريًا بدروب طريقه ، أما 
أان فكنت َتئًها ، ال أدري سأصل أم ال ، بل ال أعلم جيًدا وجهيت اليت أريد ، كل ما أعرفه  

، أتصفح الكتاب مع ختطي عدد  غامضة ِبهتة هذه الفكرة امللحة اليت صارت مع األايم 
اخلمسمائة وأقول هل هذا ما أريد؟ أين أان اآلن من فكريت ؟ أخشى أن أيخذِن  صفحاته 

 الكتاب إىل غري مرادي ، ال أدري فقط عليَّ أن أستمر . 
أشعر أن فيه ما مل ُيتمع قط يف   وبعد معاانة أايم بدأُت أرضى عن الكتاب ألول مرة بدأت

الكتاب بني عشرات الكتب من علماء راسخني  كتاب مثله، كنت أسأل كثريًا ماذا يغين هذا 
 ، ماذا تغين كلمات كاتب مبتدئ يدَّعي أنه طالب علم َيبو بني هؤالء األعَلم ؟

ألعيش هذه  ا واجتهدُت واستمتعُت وَتنيُت لو كنُت كاتًبا متفرغً  وكتبتُ لكنين غامرُت 
بل    ، ملدى القريب الكتابة مرة أخرى على االتجربة كل يوم ، إذ ليس يف خططي البدء يف 

ولو مل أكتب غريه ما ساءِن ذلك ، فإن الكاتب قد يستغين عن الكتابة ما دام ُيد أفكاره  
 يف كتب غريه ، وملَ يتحمل مؤنة الكتابة مرغما متكلفا وقد ْحلها غريه راغبا راضيا ؟
قوقعيت أو  هذا أان هكذا أفكر ، ال أتكاسل ، ولكن ما دام هناك من يسد الثغر فأان ِبٍق يف 

 اب يف برجي العاجي .تَّ كما َيلو لبعض الكُ 
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وكلَ ي يقني أبن مثل هذا الكتاب لن يتقبله العلماء والباحثون بسهولة، بل ستكثر عليه  
االنتقادات؛ ألن الصورة الكاملة عندهم ألصول الفقه هي ما عليه اآلن ال ما أطمح  

ة وجود مثل هذا الكتاب مهم لتجديد  هذا فضًَل عن أن من يوافقين يف ضرور الوصول إليه، 
علم األصول أو بتعبري أدق لرده إىل ما كان عليه، رمبا َياكمين إىل ما ينبغي أن أثبته وما 

أحذفه من املسائل العواري، وهذه معضلة ال حلَّ هلا، فإن ما أجده مهًما قد ال تراه كذلك  
 مسائل على ما زاده  والعكس، ولو وضعنا كل مسألة هلا عَلقة أبصول الفقه لزدان

؛  املتكلمون، وعندها سنكون قد عدان من حيث بدأان، بل علينا أن نتقبل الكتاب كما هو
 لنخرج من هذه اإلشكالية . 

واْلق أن جهد األصوليني خَلل هذه القرون املتطاولة ال ينبغي أن يذهب أدراج الرايح بل  
يف كتب مع دراسة ومراجعة هلذه  هاَيتاج إىل من يبحث فيه وينقش عن دقائقه وُيمع

، وطالب  الفوائد، فإن كتايب هذا مهما بلغ فهو كتاب يتيم بني عشرات أو مئات الكتب
األصول مضطر إىل أن يدرس تلك الكتب اليت مجعت الدقائق األصولية ِبلكَلمية، فَل بد 

جتديد  ، ولعل هذا الكتاب يكون لبنة يف صرح أن ُيتمع اهلم على إَتام هذا املشروع 
هلذا العلم من يقوم ِبدمته، ويفتحه لطَلبه، ويرده إىل ما كان   ئاألصول، وأسأل هللا أن يهي

 عليه علًما ممتًعا بعيًدا عن تعقيدات املتكلمني واعرتاضات املنطقيني.
 تبع إن شاء هللا( )يُ 

   َت حبمد هللا                                                                 
 1443رمضان  29ساعة غروب َشس 

 2022إبريل  30املوافق 
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