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(ٕ)



 :أما بعد           والسالـ على رسولو وآلو وصحبو،احلمد هلل والصالة 
شرحو  -وفقو هللا –الغفيص  بن دمحم إف من أشبن وأنفع شروح الشيخ د. يوسفف
وقد منَّ هللا عليَّ بسماع  ،[-رضبو هللا-عن األئمة األعالـ البن تيمية رفع اؼبالـ ]لرسالة 

تُت، ويف اؼبرة مرَّ  فرًغامُ رح الشَّ  قرأتيف عشرة دروس، مث  بكة واؼبسجلشرحها اؼبرفوع على الشَّ 
على  حرصتُ ، و وكاشفة عن مكنونلخصة ؼبقاصده،  نو فقرات ـبتارة مُ مِ  انية أخرجتُ الثَّ 

كتكرار كلمة أو   ،احملافظة على كالـ الشيخ، ودل أغَتِّ يف شيء منو إال حبذؼ ما يقتضيو اؼبقاـ
إذل  ٔالكالـ بدوهنا، وقد أفردت فقرات كل درس ربت رقمو وىي من )سياؽ زايدة يستقيم 

ٔٓ.)
أسأؿ هللا أف يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل.

 عادؿ بن سعد احلارثيد. 
Adel.Harthy@gmail.comالربيد: 

ىػ1437شعباف   22
 الطائف
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(1) 
 الدرس األوؿ

، ذكر فيها فضل العلماء يف ىذه -رضبو هللا- شيخ اإلسالـ ابن تيميةمقدمة ىذه الرسالة الفاضلة لػيف  -
األمة، وىذا الفضل ال يذكر من جهة التقدير احملض لدرجتهم ورتبتهم، وإمنا يذكر ألف ىذا من أخص 

بل مىت فسد علماؤىا  ،علماؤىامقومات ثبات ىذه األمة وقيامها شاىدة على الناس؛ فإف األمة مىت قل 
وذلذا فإف صالح فإذا فسد العلماء فسدت األمة،  -وىذه ىي الرتبة األقل اليت حذر منها النيب ملسو هيلع هللا ىلص-

 .ىذه األمة مرتبط بصالح علمائها

 

 ينبغي أف يكوف وجود العلماء من أخص مقاصد ىذه األمة، واألمر ىنا يتعلق أبحد جهتُت: -
جهة العناية إبعداد طلبة العلم، وإعداد الطالب الذين يعنوف بعلم الشريعة، وتربية ملكتهم  ىل:اجلهة األو 

سبحانو -العلمية والفقهية على األخذ بكالـ أىل العلم والنظر يف النصوص، والًتقي هبم إذل أف أيذف هللا 
فالعناية هبذا التأسيس  هاد.ص منهم بدرجات عالية يف العلم، حىت يصلوا إذل رتبة االجتؼبن خيُ  -وتعاذل

 من أخص ضرورات األمة يف سائر أحواذلا.
فإف البقية الباقية يف األمة، وىم علماؤىا يف سائر أمصار اؼبسلمُت، ال خيتص ذلك  ومن جهة أخرى:

ما داـ أهنم -دبصر من األمصار وال ببلد من البلداف؛ بل كل العلماء أينما كانوا وأينما صار مقامهم 
ابلعلم اؼبأثور عن سلف ىذه األمة، وىو علم األنبياء عليهم الصالة والسالـ، العلم اؼببٍت على قائموف 

الكتاب والسنة، واعتبار كالـ الفقهاء اؼبتقدمُت يف اإلفتاء والنظر والًتجيح وما إذل ذلك؛ فهؤالء جيب أف 
 .و دبا أمر هللا بو يف كتابيصاف قدرىم، ويعظم مكاهنم، ويرجع إليهم عماًل 

وىذا يرجع إذل فمثل ىؤالء الكبار اؼبعروفوف عند األمة ليس أحد منهم يتعمد ـبالفة النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.  -

ۡى حمس قاعدة ذكرىا القرآف، وىي من قواعد العلم وقواعد العقل والفطرة، فإف هللا قاؿ لنبيو: فَإِن هَّ
نَ  ا يَتَّبُِعْ ًَ نَّ

َ
ٱۡعوَۡى أ ىۡ  يَۡصَتِجيُبْاْ لََك فَ ُِ آَء َْ ِۡ َ

صحجس ىجس٥٠ ..ۚ  أ هَقَص جحساآلية  ا  فجعل لإلنساف مقامُت: مجتجمت
 ا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وللوحي.ا مستجيبً أف يكوف متبعً  ادلقاـ األوؿ:
 ا ؽبواه.أف يكوف متبعً  ادلقاـ الثاين:
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وأعٍت هبم -وال جيوز أف يَُظن أبحد من فقهاء اؼبسلمُت يف سالف عصورىم، وكذلك يف حاضر عصرىم 
، فأصحاب ىذا اؼبقاـ ال جيوز أف يَُظن بواحد منهم أنو يتعمد -الفقهاء الذين سبقت اإلشارة إليهم

 .ا ؽبواهـبالفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، دبعٌت أنو يتعمد أف يكوف مستجيبً 
 

والحظ وصف ىذا -يف منهاج السنة: أف ما ىو من مقاـ اؽبوى اػبفي  -رضبو هللا-ذكر اؼبصنف  -
يقوؿ: قد يعرض لبعض الكبار من أىل العلم؛ بل قد يعرض ؼبن ىو من كبار أىل  -اؽبوى أبنو خفي

، ومن شاء أف يقف إىل قدر أكثر من ذلك -رمحو هللا-بل أشار اإلدياف والداينة عند اؼبسلمُت. 
السنة، وقد ذكره يف معرض كالمو عن مسألة أئمة أىل البيت وبعض عليو فليقرأه يف منهاج 

قد يعرض لكثَت  -ا ألنو عارض وليس أبصلونسميو طرفً -فهذا الطرؼ من اؽبوى اػبفي  الصحابة.
، ىذا اؽبوى اػبفي ال ينايف أصل همن قبلفبمن الناس، وقد يعرض لكثَت من الفقهاء اؼبتأخرين؛ بل و 

تلك الصور  -كما سيأيت تفصيلو-ؼبقصود الكلي منها، وقد يكوف من صوره االستجابة، وال ينايف ا
 .ا يف التاريخ من التعصب الغارل يف بعض اؼبذاىب الفقهيةاليت وقعت كثَتً 

من حيث واقع اؼبسلمُت فإف منهم احملققُت ؼبقاـ االستجابة، ومنهم من أتى مقاـ االستجابة من  -
مقامات اؽبوى اػبفي، وىذا اؽبوى اترة يكوف بوجو من  حيث األصل، ولكن قد يعرض لو ما ىو من

ىو اعبهل والظلم، قاؿ هللا  -كما ذكر القرآف-الظلم، واترة يكوف بوجو من اعبهل، فإف صباع اػبطأ 

ٌُ ..حمس تعاذل: نَسَٰ ا ٱۡۡلِ َّ وَ ْٗٗل وَََحَ ُّ ۥ ََكَن َظوُْٗيا َج ُُ َّ ۡحَزابحجس ىجس٧٢ۚ  إٍِ
َ
خمتجحساآلية  األ فمن حقق  .جحت

ذبرد عن الظلم واعبهل، ومن نقصت استجابتو أصابو طرؼ من الظلم أو طرؼ من االستجابة 
 .اعبهل، وىذا من حيث األصل

 

فإف مجاع العذر يف ىذا الًتؾ أهنم ال ذكر اؼبصنف أف من ترؾ العمل حبديٍث من الفقهاء،  -
ذكر اؼبصنف يف رسالتو ىذه األسباب ، وأف ىذا يعود إذل ثالثة أسباب. وقد يقصدوف ذلك عمًدا

 بعد ذلك إذل عشرة أسباب. فصلهاالثالثة مث 
 

]وصبيع األعذار ثالثة أصناؼ: أحدىا: عدـ اعتقاده أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالو. : -رمحو هللا-قاؿ ادلصنف  -
 اغبكم منسوخ[.والثاين: عدـ اعتقاده إرادة تلك اؼبسألة بذلك القوؿ. والثالث: اعتقاده أف ذلك 
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، ىي متعلقة جبهة الدليل العلميوىذه األسباب الثالثة اليت جعلها اؼبصنف صِبَاع األسباب، 
وخباصة فيما يتعلق حبديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وؽبذا ؼبا فسر ىذه األسباب الثالثة بعشرة أسباب دار كالمو 

 .على ىذا -رضبو هللا-
 

 الة والسالـ انقسم يف اجلملة إىل قسمُت:اخلالؼ الذي وقع بعده عليو الص -
حسم بنص بُت، فيستقر األمر ويرتفع اػبالؼ، كما خالف بعض آؿ البيت كفاطمة ػُ ما ي القسم األوؿ:

 أيب بكرإذل  -كما يف الصحيح-اهنع هللا يضر يف مَتاث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فظنوا أف النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يورث، وأرسلت فاطمة 
معاشر األنبياء ال نورث ما حنن هنع هللا يضر أف النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أبو بكرتسألو مَتاثها من أبيها، فكتب إليها 

 ( واغبديث صحيح كما ىو معروؼ.تركنا صدقة
موجودة يف اؼبسألة اؼبختلف فيها؛ وذلك ألنو  تواػبالؼ الذي ال يرتفع؛ بل تبقى ماد القسم الثاين:
ا على مناطات من النصوص ومقاصد من الشريعة وكبو ذلك، وقد وقع ىذا اػبالؼ يف زمن يكوف مبنيً 
 .، فقد اختلفوا يف بعض مسائل اؼبواريث، ويف بعض مسائل اغب الصحابة مهنع هللا يضر

 

اػبالؼ الفقهي على وجو من السعة، ومن َفِقو السبب يف ىذا اػبالؼ الفقهي البد من فقو سبب  -
 .وسار على حسن إدراؾ لو عرؼ مراتب اػبالؼ

 

وإذا ُأخذت ىذه اعبهات األربع ونُظر إليها نظرًا منطقيًّا؛ ُوجد  ،أسباب اخلالؼ تتعلق أبربع جهات -
 وىي كما يلي:أهنا اعبهات اؼبكونة للخالؼ الفقهي، أي: عنها يتكوف اػبالؼ الفقهي، 

  جهة الدليل، والدليل فيو ثالث حيثيات:  اجلهة األوىل:
 اغبيثية األوذل: الدليل من حيث التعيُت. 

 ل من حيث درجة االحتجاج أو درجة اغبجية. اغبيثية الثانية: الدلي
 اغبيثية الثالثة: الدليل من حيث الثبوت. 

 جهة اؼبدلوؿ من حيث اإلفادة للحكم، وىي جهة الداللة كما تسمى. اجلهة الثانية:
جهة اؼبستدؿ، وىذه اعبهة الكالـ فيها قليل عند أىل األصوؿ، وإذا تكلموا فيها فإمنا  اجلهة الثالثة:

 يتكلموف فيها من معترب واحد يف اعبملة. 
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 وا منومعلـو أف أكثر من يتكلم ويفيت ليسا، ا أو دل يكن ؾبتهدً ىو الفقيو، سواء كاف ؾبتهدً  وادلستدؿ:
الناس وينقل ؽبم أقواؿ الفقهاء، أو يرجح يف اػبالؼ اؼبقصود ابؼبستدؿ من يفيت و . أىل االجتهاد

الفقهي، سواء كاف من أىل االجتهاد، أي: من مؤسسي اػبالؼ، أو كاف من انقليو ومقرريو واؼبنتصرين 
 لو بوجو من الوجوه.

 وادلستدؿ فيو أربع معتربات:
و ما يذكره األصوليوف فيما من حيث اجملموع العلمي عنده، واجملموع العلمي يف الغالب ى ادلعترب األوؿ:

 .يسمونو بشروط اجملتهد
وىذه األظباء أو اؼبصطلحات قد تكوف جديدة من بعض اغبيثيات، ولكن  -البيئة اػباصة  ادلعترب الثاين:

 ابن حـزمن حيث اغبقائق ىي مؤثرة، وقد أشار إذل درجاهتا يف التأثَت صباعة من العلماء منهم اؼبصنف، و 
والبيئة اػباصة قد تكوف بيئة مذىبية؛ كانتحاؿ الفقيو ؼبذىب فقهي، كانتحاؿ  -.. وغَتىم الشاطيب، و 

ؼبذىب الشافعية، وانتحاؿ اغبنفي ؼبذىب اغبنفية، فهذه البيئة اليت عاشها تؤثر فيو: أىو من  الشافعي
أو من متأخريهم؟ وعلى أي كتب اؼبذىب سبذىب؟ وعلى أي درجات فقو اؼبذىب  اغبنفيةمتقدمي 

تكوف  فالبيئة اػباصة قد تكوف بيئًة مذىبية فقهية على أحد اؼبذاىب األربعة، وقد سبذىب؟ .. وىكذا.
بيئة على مذىب أىل اغبديث؛ كبعض الصور اليت ظهرت يف التاريخ بعد عصر األئمة، وىي أحواؿ 

أو التمذىب دبذىب فقيو معُت، وقصدىم ىو  ةيهلبعض أىل اغبديث يف االنفكاؾ من اؼبذاىب الفق
إف شاء هللا التمذىب وااللتزاـ دبا دلت عليو النصوص وما إذل ذلك، والبيئة ؽبا صور سيأيت تفصيلها 

 تعاذل. 
البيئة العامة، سواء كانت بيئة إقليمية تتعلق إبقليم، أو حبدود جغرافية معينة، فيكوف أىل  ادلعترب الثالث:

ا يؤثر يف النتائ  ا، وىذا أيضً ا معينً ىذا البلد ؽبم طبيعة معينة أو أتثَت معُت، أو كانت بيئة تتجاوز إقليمً 
 الفقهية.

كوين الذايت، ويقصد ابلتكوين الذايت: طبيعة اؼبستدؿ: كيف خلقو هللا؟ ومن اؼبعلـو أف التَّ  ادلعترب الرابع:
خلق الناس متفاوتُت، والفقيو واحد من الناس، فقد تكوف لو طبيعة زبتلف عن  -سبحانو وتعاذل-هللا 

شاء إف -وكبو ذلك فبا سنذكره ، الفقيو اآلخر من حيث حرارة الطبع وبرودتو، ومن حيث سعة العقل
 . -هللا
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اؼبسألة اؼبستدؿ عليها، اليت يراد إعطاء حكم ؽبا، وأثر ىذه اعبهة  :اجلهة الرابعة ألسباب اخلالؼ ىي
ىو من جهة اعتبار الفقيو حملل اؼبسألة من الشريعة: ىل ىي من الرتب األوذل يف الشريعة، أـ ىي فبا دوف 

 ذا الباب يتأتى عليها؟ل مقصود ىذلك؟ وىل صرحت هبا النصوص أـ دل تصرح هبا؟ وى
وجدت أف مناط اؼبسائل  -وال أبس هبذا التعبَت-ا  منطقيًّ ىذه ىي اعبهات األربع، وإذا أتملتها أتماًل 

 .العلمية ال خيرج عن أثر ىذه اعبهات
*** 
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(2) 
 ثاينالدرس ال

 خلالؼ الواقع بُت الفقهاءاأسباب ومكوانت 
وأوؿ ىذه األسباب: الدليل الفقهي، وفيو وىذه األسباب ىي اليت يًتتب عليها اػبالؼ ويقع بسببها،  

 .معتربات ثالثة: تعيُت الدليل، ودرجتو يف احلجية، وثبوتو
 .الدليل الفقهي اجلهة األوىل:

، تفصياًل  -هللا إف شاء-، واآلف سنذكرىا ذكران فيما سبق اعبهات األربع ألسباب اػبالؼ الفقهي إصبااًل 
  وىذه اجلهة فيها ثالثة معتربات:وسنبدأ ابعبهة األوذل وىي جهة الدليل الفقهي، 

فق يف اعبملة على حجيتها الفقهية، وىي: تعيُت الدليل الفقهي: ىناؾ ثالثة أدلة ات   :ادلعترب األوؿ
ا بعض التقييدات عند بعض الكتاب، والسنة، واإلصباع، وإمنا قلنا: يف اعبملة؛ ألف مسألة اإلصباع فيه

 .أىل العلم
 

كما يذكر أىل اؼبنطق -من اؼبعلـو أف نصوص الشريعة اإلسالمية وىي الكتاب والسنة واإلصباع  -
ىذه النصوص اليت يف األحكاـ ؽبا حد من حيث التناىي،  -وأىل األصوؿ، ومنهم ابن رشد مثاًل 

وعشرين سنة، يف حُت أف شريعتو ابقية إذل قياـ الساعة، ا يف ثالث فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد قاؿ كالمً 
والفروع اليت تنشأ وربدث عند الناس كثَت منها ما يسمى ابلنوازؿ، وإف كانت كلمة )النوازؿ( أخص 
من كل ما ينزؿ، دبعٌت: أف النازلة ىي مصطلح على القضية الكربى اليت تنزؿ ابألمة، أما اعبديد فال 

حيث التعيُت فإف ىذه األدلة الثالثة ال جداؿ فيها، أما من حيث استيعاب : من فإذً . يسمى انزلة
ا على ىذا التماـ؛ ألنو ليس كل النصوص الصرحية آلحاد اؼبسائل، فإف ىذا ال ديكن أف يكوف متوافقً 

صوص، ومن ىنا ظهرت ىناؾ جهات من األدلة بدأت من زمن اؼبسائل قد صرحت هبا الن  
كمصطلحات علمية، ومنها: قوؿ الصحايب والقياس، وىذاف األمراف مها من الصحابة، مث ظهرت  

 الكتاب، والسنة، واإلصباع. : أخص ما تعلق بو الفقهاء بعد األصوؿ الثالثة
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وىو ما -ومن اؼبعلـو أف الفقهاء بعد انتشار الفقو يف العراؽ وغَته صاروا يف اعبملة أىل اذباه لألثر  -
فلكثرة اشتغاؿ احملدثُت  -وىو ما اشتهر يف الكوفة-ل اذباه للفقو والرأي أو أى -اشتغل بو احملدثوف

ابلسنن واآلاثر وآباثر الصحابة؛ غلب عليهم التعظيم ألقواؿ الصحابة بعد الكتاب والسنة واإلصباع، 
فتأثر فقههم أكثر ما أتثر بعد الكتاب والسنة واإلصباع أبقواؿ الصحابة. أما مدرسة الفقهاء يف 

: من حيث التعيُت اتفق أىل ففأكثر ما أتثر فقهها بعد الكتاب والسنة واإلصباع ابلقياس. إذ الكوفة
وأىل اغبديث على اعتبار أقواؿ الصحابة كدليل يف اعبملة، وعلى اعتبار  -إف صح التعبَت-الرأي 

 .القياس كدليل يف اعبملة
 

يقوؿ: "إف أاب حنيفة دل يكن  -اغبنفيةوىذا يذكره حىت احملققوف من -ولذلك فإف اؼبصنف يقوؿ ىنا  -
يبطل أقواؿ الصحابة؛ بل لو مسائل أخذ فيها بكالـ الصحابة، كما أف أضبد وأمثالو من أىل 

ومها ، : ىناؾ ثبوت يف تعيُت ىذين الدليلُتفاغبديث ؽبم أقواؿ أخذوا فيها دبا ىو من القياس". إذ
وقد ظهرت بعد ذلك عدة أدلة، منها: عمل  ،أكثر ادلكوانت للرأي الفقهي بعد األصوؿ الثالثة

أىل اؼبدينة، واؼبصلحة اؼبرسلة، واالستحساف، وىذه األدلة ىي اليت عرفت فيما بعد عند األصوليُت 
وىذا التعبَت أبهنا سلتلف فيها ال بد أف نفقهو على أف االختالؼ ال يلـز ابألدلة اؼبختلف فيها، 
على التعيُت، كاتفاقهم يف اعبملة على االعتداد ابلقياس  ، فقد يتفق العلماءأف يكوف يف التعيُت

ا من الكتب األصولية ربكي مذاىب ال ترى القياس، وآباثر الصحابة، مع أنو من اؼبعلـو أف كثَتً 
 .وربكي مذاىب ال ترى أقواؿ الصحابة، وليس معٌت ىذا أنو ال يوجد ىذا الدليل الذي دل يقولوا بو

 

صور حكمتها اؼبصطلحات  ىم من كل وجو، أو إبطاؿ القياس من كل وجوإبطاؿ فقو الصحابة وآاثر  -
وأتملت فيها؛ وجدت أف  -رضبو هللا-يف كتب األصوؿ اؼبتأخرة. فإذا قرأت الرسالة لإلماـ الشافعي 

وال أقوؿ: وسطية؛ حىت ال يفرض أف غَته ليس -الشافعي كأنو قصد أف يكتب صيغة توافقية 
توافقية بُت مذىب الكوفيُت من الفقهاء ومذىب أىل اغبديث؛ قصد أف يكتب صيغة  -اوسطً 

ا على الفقو، وعلى ا ذبد فيها أتكيدً ا، وأيضً ا على األثر والنص كثَتً ولذلك ذبد يف الرسالة أتكيدً 
أوجو كثَتة من القياس، كما أف الشافعي ذباىف عن بعض أوجو القياس فشدد يف القياس، وؼبا تكلم 

اع بكالـ، وانتقد بعض الصور اليت تفرض على أهنا إصباع؛ لكنو دل يتخلَّ عن اإلصباع أحكم اإلصب
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ا، كما أنو دل يلتـز ابآلاثر على حساب ترؾ القياس، ا، ودل يتخلَّ عن القياس مطلقً عن اإلصباع مطلقً 
أراد أف يقوؿ: ال يوجد ىناؾ سبانع بُت القياس وبُت آاثر الصحابة؛ بل  -رضبو هللا-وكأف الشافعي 

ا عن بعض ىذا الذـ، وأراد أف يبُت أف فكأف الشافعي دل يكن راضيً . ا فقو معترب، وىذا فقو معتربىذ
صل الذي كتبو الاافعي من أصدؽ الصي  األوذلذا يعترب األمر فيو قدر واسع من التقارب، 

كثَت من   ، سواء ما كتبو يف رسالتو، أو يف احملاورات اليت تكلم فيها عنالعلمية لدراسة فقو الاريعة
الفروع يف رسالتو أو يف كتاب األـ، وأقوؿ: فيما كتب الشافعي، وليس ابلضرورة أف يكوف ذلك يف  

فمن أراد أف يصطب  بصبغة فقهية متميزة كل ما كتبو الشافعية من بعده والسيما اؼبتأخرين منهم، 
 .-رمحو هللا-فليقرأ يف أتسيسو: األـ والرسالة لإلماـ الاافعي 

ىو  -القياس وأقواؿ الصحابة–ُت قدماء الفقهاء يف درجة اغبجية بُت ىذين األصلُت االختالؼ ب -
 يهما.ا إل، ىذا إذا كاف اػبالؼ راجعً الذي تولد عنو كثَت من اػبالؼ أحياانً 

 

الذي حاوؿ الشافعي أف يطوقو ىو فرض التمانع بُت القياس وآاثر الصحابة أو آاثر التابعُت، وىذا  -
الذين زادوا يف مسألة القياس زايدًة  -مثاًل - اغبنفيةىو الذي تولد فيما بعد عند مدرسة اؼبتأخرين من 

 .بينة
 

، ا للناس من أىا ينبغي أف يكوف مقصودً ما قصده اإلماـ الشافعي قدديً  - ل العلم والنظر والفقو اليـو
ا، واؼبنه  الذي درج عليو عامة ا حكيمً وىو أف فرض التمانع بُت أقواؿ الصحابة والقياس ليس منهجً 

 .السلف من احملدثُت والفقهاء ىو اعتبار القبوؿ للقياس وألقواؿ الصحابة
 

اثبتة، لكنهم خيتلفوف يف ثبوت ا، ودرجة اغبجية قد يكوف الدليل معينً  ثبوت الدليل: ادلعترب الثالث: -
 .الدليل، وىذا ؿبلو يف الغالب النصوص النبوية، ولك أف تقوؿ: إف ؿبلو يف سائر اؼبوارد ىو اآلاثر

 

 كثَت من اػبالؼ. اوىذا االختالؼ يف ثبوت الدليل ينت  عنو أيضً  -

 .وأكثر األسباب اليت ذكرىا ابن تيمية ىنا تتعلق هبذا ادلعترب وىو: ثبوت الدليل
ا؛ ألهنم أىل علم ابلسنن واآلاثر، خبالؼ الفقهاء من ومن اؼبعلـو أف احملدثُت يف ابب الثبوت أكثر امتيازً 
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أىل الكوفة، فإهنم دل يكونوا على درجة كبَتة من العلم ابلنصوص واآلاثر، وقد اصطبغ ىذا عند كثَت من 
ا رضبهم مع أف اإلماـ أضبد واإلماـ مالكً  الفقهاء اؼبتأخرين، حىت عند متأخري فقهاء اغبنابلة واؼبالكية،

 عن الشافعية واغبنفية، فقد قل العلم ابآلاثر، أي: من حيث هللا كانوا من كبار احملدثُت، ىذا فضاًل 
 . من حيث العلم، أي: عدـ العلم ببعض اآلاثر والسننالصحة والضعف، وأحياانً 

فقو واحد، حىت ال تكوف نتيجتو األخَتة  من احلكمة أف ينتظم طالب العلم علىوىنا ينبو إذل أنو  -
واؼبرجوح يف  الراجحولذلك قبد أف أىل اغبديث انتظم فقههم، بغض النظر عن ، فيها اضطراب
 .ىذه اؼبرحلة

*** 
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(3) 
 ثلاثالدرس ال

  يقع بسببها اخلالؼ بُت الفقهاءمن األسباب اليت
جهة اؼبستدؿ، وىو اجملتهد أو الفقيو الذي ، أي: الداللة اؼبستفادة من الدليل، ومنها: جهة ادلدلوؿ

ويقصد ابؼبدلوؿ: الداللة، فالكتاب والسنة واإلصباع، ىذه جهة  ينظر يف األدلة ويستنبط منها الداللة.
 ا ينت  عنو كثَت من اػبالؼ.متعلقة ابلدليل، لكن إذا جئنا لتحصيل اؼبدلوؿ من الدليل فإف ىذا أيضً 

 الت.أبوجو الدالوىناؾ ما عرؼ عند األصوليُت 
 :والدالالت يف التقسيم ادلنطقي العقلي الضروري تنقسم إىل

بينة، ويدخل يف الداللة البينة داللة النص والظاىر، ويدخل يف عدـ البينة  ليستداللة بينة، وداللة 
، والدالالت البينة دل تكن ؿبل خالؼ عند قدماء ما يسميو أىل األصوؿ بدالالت اإلدياء مثاًل 

كتقسيم -وحينما نقوؿ: إف الدالالت  اء، إمنا اختلفوا يف الدالالت اليت ىي يف درجة بعد البينة.الفقه
تنقسم إذل: دالالت بينة، ودالالت ليست بينة، والدالالت البينة ال خيتلف فيها، والدالالت  -عاـ

يف إعطاء مذىبية  األمر األوؿ: ما التزمو كثَت من أىل األصوؿ غَت البينة خيتلف فيها، فهنا أمراف:
من حيث االلتزاـ ليس  -ا منوبل كثَتً -غبكم الدالالت ىل ىو التزاـ صحيح مطرد؟ نقوؿ: إف بعضو 

يعملوف بداللة اإلدياء واإلشارة أـ ال؟ وكذلك حينما يُفرض أف بعض  اغبنفية: ىل ا، فمثاًل صحيحً 
ا وال اإلطالقات ليست نصوصً  اؼبذاىب عملت دبفهـو اؼبخالفة وبعض اؼبذاىب دل تعمل بو، فإف ىذه

مشاىدة بينة يف فقو أيب حنيفة والشافعي، أو من قبل  -إف صح التعبَت-استقراء ديكن أف يشاىد 
ولذلك فال أرى أف من ىؤالء؛ بل ىي ؿباولة يف االقتباس العلمي وصلوا هبا إذل ىذه النتائ . 

؛ بل اؼبعترب العاـ ىو بياف دالالتاحلكمة أف يلتـز طالب العلم حتت ىذه ادلذىبيات يف أنواع ال
ا الداللة، ومن اؼبعلـو أف الصحابة واألئمة دل يكن عندىم ىذا التقسيم، وىذا ال ينبغي أف يكوف أمرً 

اصطالح، واالصطالح ال مشاحة فيو، لكن ابلقطع أف الدالالت منها ما ىو بُت  ألنو؛ مشكاًل 
الداللة بينة أو غَت بينة؟ اغبقيقة العلمية أف  ومنها ما ليس ببُت، ولكن من ىو الذي يعُت أف ىذه

ىي  -وىو اؼبستدؿ-التعيُت يقع بتقابل ذىن الفقيو مع الكلمة أو اعبملة، واغبالة اليت عليها الفقيو 
 .اليت ربكم أف ىذه الداللة عنده بينة أو ليست بينة
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تقـو إال ابجملتهدين، مع ، وليس ابلضرورة أهنا ال البد من القوؿ أبف األمة تقـو بطالب العلم -
ضرورة وجود اجملتهدين، لكن السعة اليت يف األمة ربتاج إذل سائر الدرجات، ومن اؼبعلـو أنو ليس كل 
الذين كتبوا يف الفقو من أىل االجتهاد، وقد يكتب ويؤلف اإلماـ والعادل مع أنو دل يكن قد وصل إذل 

 .درجة االجتهاد
 

 ادلستدؿ: :اجلهة الثالثة -
هة يف نظري ىي أىم اعبهات؛ ألف حقيقة االختالؼ أنو ينشأ من الناظر يف النص، وقد ىذه اعب

ذكران أف اؼبستدؿ مؤثر حىت يف تعيُت الدليل، ويف تعيُت الداللة، ويف درجة حجية الدليل، ويف 
  أربعة معتربات:ا، واؼبستدؿ فيو ا، فنجد أف األمور تعود للمستدؿ كثَتً الثبوت أيضً 

من جهة سعة علمو ابللغة  اجملتهد اجملموع العلمي: ومنو ما يذكره األصوليوف يف شروط :األوؿادلعترب 
ويعترب اجملموع العلمي عند ادلستدؿ من أكثر واآلاثر، واغبالؿ واغبراـ، والناسخ واؼبنسوخ.. إخل، 

 .ادلكوانت يف السببية اخلالفية الفقهية
 

من كاف على كثرة اتصاؿ بكلمات الفقهاء فإف ولذلك إذا كاف كذلك فاجملموع العلمي أمر واسع،  -
، وىذه سنة وآرائهم، أو على كثرة اتصاؿ ابلرأي، فإنو يف الغالب ينتج عنو فقو يناسب ذلك

ومن كاف كثَت االشتغاؿ ابلرواية ماضية، وقد برزت يف الكوفة يف صدر التاريخ اإلسالمي، 
ىذا رمبا شغلو عن كثَت من النظر يف  وتصحيح األسانيد، وبياف الصحيح من الضعيف؛ فإف
، ومن غلب عليو العناية دبسألة التقعيد الفقو، وقواعد الفقو وأصولو، فيؤثر ذلك يف فقهو

ا يؤثر يف فقهو. فاجملموع العلمي يؤثر يف الفقو، ولو نظران إذل األئمة األربعة والتأصيل، فإف ىذا أيضً 
لوجدان ىذا التأثَت يف فقههم، فنجد أثر اآلاثر يف فقو اإلماـ أضبد وأجوبتو، وقبد أثر الفقو لقواعد 
لق الشريعة ومقاصدىا، وفقو لساف العرب ودالالت الكالـ يف كالـ اإلماـ الشافعي، وكذلك ما يتع

كذلك قبد أف ،  ابالستمساؾ ابؽبدي النبوي قبل أف ينتشر اػبالؼ، ىذا اذباه بُت عند اإلماـ مالك
وإذا قيل ىذا . مسألة الرأي والقياس وما إذل ذلك أثرت يف نتائ  فقو اإلماـ أيب حنيفة كما ىو بُت
لم أو من الفقهاء أو يف حق أولئك األئمة؛ فإنو يقاؿ اليـو يف الذين يفتوف أو جييبوف من طالب الع
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ا يف حقو، ا البد أف يكوف اجملموع العلمي بينً ، فإف ىذا أيضً من قد يسمى دبجتهد األمة اليـو مثاًل 
، فإف وليس ادلقصود ابجملموع العلمي أننا نفًتض ضرورة اجلمع أو إجياد رلموع علمي متكامل

ض اختصاص عامل اليـو أو أف افًتاأمر متعذر، لكن لنصل إذل نتيجة، وىي  -كما ذكران-ىذا 
، مع أف ىذه الكلمة قد فقيو ابلنتائج الفقهية الصحيحة، أصدؽ ما ميكن أف نقوؿ عنو: إنو وىم

تكوف شديدة بعض الشيء، لكن ىذا ىو الصحيح، أف ىذا فيو قدر من الوىم، وذلك حينما 
حىت لو كاف ىذا  نفًتض يف فقيو معُت اليـو أنو ىو احملدث لألمة ابألقواؿ الصحيحة الراجحة،

إمنا رجح شأنو عند قـو لسعة علمو ابآلاثر، فإف ىذه جهة شريفة وجهة عالية لكنها  -مثاًل -الفقيو 
 .ليست وحدىا ىي اليت ربكم الرأي الفقهي

 

 .اؼبقصود ابلبيئة اػباصة ىنا: البيئة اليت ترىب فيها ىذا اؼبستدؿ البيئة اػباصة: :ادلعترب الثاين
 

 قوؽبم: إف أصحاب اؼبذاىب الفقهية ليسوا على عند بعض اؼبشتغلُت ابغبديث مثاًل ومن أوجو الغلو  -
فإف  ،شيء، وليسوا من أىل العلم ابلسنة، وليسوا متبعُت ؽبدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وليسوا على طريقة السلف

ة إال ابنتظاـ اؼبقابل فإف التعصب الفقهي، وافًتاض أنو ال تعرؼ الشريعيف ىذا كالـ فيو تكلف، و 
 .ا فيو إغالؽ للعلمفقهي معُت على طريقة متأخرة، ىذا أيضً 

 

البيئة اػباصة ليست خاصة ببيئة معينة، دبعٌت أف يقاؿ: إف البيئة الفاضلة ىي كذا وكذا؛ بل من نشأ  -
يف بيئة شافعية فال أبس أف يؤسس فقهو على اؼبذىب الشافعي، ومن نشأ يف بيئة حنبلية فال أبس 

؛ بل كاف يقولو وىذا ليس كالمً  اس فقهو على اؼبذىب اغبنبلي، وىكذأف يؤس ا نفًتضو اليـو
غب  فيمروف ابؼبدينة النبوية،  بعد االقدماء، فقد كاف اإلماـ مالك ينهى بعض الذين أيتوف إذل العراؽ 

ا، حىت إنو كاف ينهاىم أف يفتوا ببعض اآلراء اليت يعرفها مالك لكن العامة من أىل اؼبدينة ال يعرفوهن
 ؼبا بلغو أنو جلس ابؼبسجد النبوي جييب دبثل ىذا الرأي، فقاؿ لو مالك: من أين أنت؟ زجر رجاًل 

قاؿ: من أىل العراؽ، قاؿ: أين خلفت األدب؟ فلما قاؿ لو الرجل: إف ىذا قالو زيد بن اثبت، 
ا يريد ىذا أف مالكً  قاؿ: قد كنا نعلم ذلك، ولكن الناس عندان ال يعلموف إال قوؿ عمر. وليس معٌت

ع التقليد أو التعصب؛ ولذلك فإف من لطيف فقو مالك أنو مرة ذكر لو رجل اػبالؼ، فرأى أف يطبّ 
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 -رضبو هللا-ا للخالؼ، فقاؿ لو: )اي ىذا! ىذا رضبة(، فسمى اإلماـ مالك أف يف كالـ الرجل تضييقً 
! إمنا ىو اػبطأ والصواب(. فقد يبالغ  يوسع يف اػبالؼ قاؿ لو: )اي ىذااػبالؼ رضبة، وؼبا ظبع رجاًل 

، أو األذوؽ يف مسألة )أف اػبالؼ رضبة(، حىت كأنو ليس أماـ األمة إال أف زبتار بعض الناس أحياانً 
ليس أماـ اإلنساف إال أف خيتار بذوقو، فإذا صار األمر ىكذا فإف ىذا ليس معناه أنو رضبة؛ بل إف 

ومنو مرجوح، وال بد من قصد  راجحواػبالؼ منو  اػبالؼ فيو حق وابطل، وفيو صواب وخطأ،
: البيئة اػباصة مؤثرة يف فىدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن من يضيق اؼبسألة ابؼبقابل يقاؿ لو ىذه الكلمة. إذ

تكوين الفقيو. وليس اؼبنه  الصحيح ىنا أف يُلـز إبحدى البيئات الفقهية اؼبعروفة، إمنا اؼبنه  
: البيئات الفقهية األربع ىناؾ شروط علمية صحيحة للتعامل مع ذلك، فمثاًل  الصحيح أف يكوف

ا ىي بيئة معتربة وال أبس )اؼبذاىب الفقهية( ىذه بيئات معتربة وال أبس هبا، وكذلك البيئة األثرية أيضً 
هبا، إمنا الذي ينهى عنو الناس ىو التعصب، فمن تعصب لشيء من ىذه البيئات، فإف ىذا 

، أما من نشأ على بيئة مألوفة عند علماء اؼبسلمُت وفقهائهم، فإف ىذا  التعصب ىو األمر اؼبذمـو
 ، وال يدخل يف دائرة الذـ واإلنكار.من حيث ىو ليس مشكاًل 

 

ا، وقد تكوف ا واسعً ا أو بلدً واجملتمع العاـ، وقد تكوف ىذه البيئة إقليمً  البيئة العامة: :ادلعترب الثالث
، فإنو عندما ذىب إذل -رضبو هللا-أوسع من ذلك. ولعل من األمثلة على ذلك: اإلماـ الشافعي 

ا ا، حىت قالوا: إف لإلماـ الشافعي مذىبً مصر تغَت مذىبو الذي نسجو وانتظم لو يف العراؽ كثَتً 
 .قهي ويف اعتبارهفأثر البيئة يعترب من أخص اؼبؤثرات يف اػبالؼ الف. اا قدديً ا ومذىبً جديدً 

 

ليس ىو الفتوى يف أمور سابقة معينة، كالفتوى يف مسألة: ىل غبم اإلبل ينقض الوضوء  الفقو أحياانً  -
كذلك الذي   يكوف يف قضااي جدت ونزلت، فيكوف التقدير ىنا خيتلف.أـ ال؟ بل الفقو أحياانً 

اؼباليُت يف الفضائيات؛ بل جيب أف يتكلم أماـ أىل مدينة ليس مثل الذي يتكلم آبراء فقهية أماـ 
 .خيتلف، وإذا دل خيتلف ىذا نقص يف فقهو، وإذا دل خيتلف ذاؾ نقص يف فقهو

 

 أف يطلق األحكاـ العامة على مستوى األمة إال وقد اطمئن إليها اطمئناانً  إلنسافال جيوز ل -
، فإف  اتالفضائيك، وال يغلق اػبالؼ اؼبشهور يف منرب عاؼبي  ازلكمً  إغالؽ اػبالؼ اؼبشهور يف اليـو
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ا  قد يكوف عند الشخص رأي يراه، لكن قد حيدث بو قومً وأحياانً  .غمثل ىذه الصور أمر غَت سائ
حدثوا الناس مبا يعرفوف، أتريدوف أف يكذب هللا وال حيدث بو آخرين؛ ألنو كما قاؿ علي هنع هللا يضر: )

وبُت تطبيق حكم الردة، ولذلك يقوؿ ابن  (، وىناؾ انفصاؿ بُت اغبكم أبف ىذا الشيء كفر،ورسولو
 .ا بُت الردة وبُت تطبيق أحكامها"تيمية: "ومن أغالط كثَت من الفقهاء أهنم ظنوا أف ىناؾ تالزمً 

 

خلق الناس متفاوتُت، فبعض  -سبحانو وتعاذل-إف هللا  الطبيعة والتكوين الذايت: ادلعترب الرابع:
ا، وبعض ا ودل يؤت فقهً سعة يف الفقو، وبعض الناس أويت حفظً  -سبحانو وتعاذل-الناس أعطاه هللا 
 ا:إذا كاف كذلك فالبد أف نالحظ أمورً ، اا ودل يؤت حفظً الناس أويت فقهً 

 إذا اذبو اإلنساف لطلب العلم فالبد أف خيتار ما أعطاه هللا، وال يتمانع مع طبيعتو. :أواًل 
البد أف يُنظر يف طبيعة من جييب، سواء كاف طالب علم أو فوؽ ذلك، ولذلك من أنواع  :ااثنيً 

: أف أصحاب اؼبزاج اغبار أو الذين عندىم ردة فعل من شيء معُت  سواء كاف ىذا -التعصب اليـو
ذبد أهنم يعشقوف طالب علم أصحاب مزاج حار مثلهم، فيلتقي معو  -ا أو غَت ذلكالشيء علميًّ 
إف صح -لى يديو وما إذل ذلك، وابلعكس فإف بعض الناس أصحاب النفوس الباردة ويتتلمذ ع
؛ أو اجملاملة قبد أنو ينضوي ربت رجل على ىذه الطبيعة، وقد يكوف أصل ىذا التوافق فطرايًّ  -التعبَت

وال يقاؿ: إف ىذا نوع من الشذوذ يف طبائع الناس، لكن اؼبقصود أف الطبيعة ال هتيمن على الدين؛ 
 .ل إف الدين ىو الذي يهيمن على الطبيعة البشرية؛ ليجعلها متوافقة مع مقاصده وتعاليموب

ومن ىنا فإف نزع الطبيعة من اإلنساف أمر مستحيل، لكن اؼبهم ىو أف تكوف الشريعة مهيمنة على 

ٓ  ..حمس  :الطبيعة، وإذا ىيمنت الشريعة على الطبيعة فإف ىذا ىو ربقيق ا ِِف َي ۡى  ُك َْ َۡبوُ َُٰكىۡ  ّّلِ  ..ۚ  َءاتَى
َدةحجس ىجس٤٨ ائـِ ًَ ة  ال جحساآلي ؛ ألف اإلسالـ كما ىو حباجة للقوي فهو حباجة للُت. ولذلك فإف األنبياء حمجمخت

 يف الطبائع، فنيب ىذه عليهم الصالة والسالـ ال قبد فيهم الطبائع اػباصة، بل قبد أف عندىم توازانً 
نيب الرضبة، واؼبلحمة ىي السيف والقتاؿ، األمة يوصف ابلرضبة ويوصف ابلقوة، وىو نيب اؼبلحمة و 

ٗة حمس (، ويقوؿ هللا:بعثت ابلسيفويقوؿ عليو الصالة والسالـ: ) ََٰك إِٗلَّ رََۡحَ رَۡشۡوَن
َ

ٓ أ  ىجس١٠٧ ..َوَيا
بَِياءحجس ٍ

َ
وكبو ذلك، لكن الناس من بعد األنبياء ليسوا مثلهم يف توازف الطبائع، والعاقل الفاضل  خمتمجتجحتجحساآلية  األ

من أدؽ األمور اليت ينظر : فالذي يعرؼ ؾباؿ كل طبيعة ونسبتها من الشريعة. إذاغبكيم ىو 
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كما كاف -اإلنساف فيها لنفسو أف يلتمس اإلنساف العلم يف أىلو، وأف يعود نفسو ويروضها 
على أف تكوف الاريعة ىي احلاكمة للطبيعة، وإذا وصل اإلنساف إىل ىذا فقد وصل  -الصحابة

 .إىل خَت كثَت
  

على اؼبستدؿ أف يضع اؼبسألة حبسب رتبتها من الشريعة، وحبسب مقامها يف نظم الشريعة،  جيب -
وىذا األمر يتفاوت فيو الفقهاء، ولو مؤثرات يف صبلة قواعد، منها: قاعدة األمر والنهي، ىل األصل 

أـ ال؟ ومن تطبيقها  يف األمر الوجوب أـ ال؟ وفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص اؼبفسر ألمره ىل يدؿ على الوجوب
البُت كمثاؿ: يف بعض أعماؿ اغب ، فنجد أف من العلماء من يقوؿ: إف اؼببيت دبزدلفة واجب، 
 يف ومنهم من يقوؿ: إنو سنة، كذلك البقاء بعرفة إذل غروب الشمس، قبد أف منهم من جيعلو داخاًل 

ا، وإذا ا صرحيً ليو الشارع نصًّ الواجب، ومنهم من يقوؿ: إنو سنة. ومسألة الرتب تتعلق دبا دل ينص ع
اختلفت الرتب اختلف أثر اؼبسألة اؼبستدؿ عليها، ومن مث يفرؽ بُت العبادات واؼبعامالت، وأثر ذلك 

 .يف تنزيل األحكاـ
*** 
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(4) 
 رابعالدرس ال

سبقت اإلشارة إذل أف صبهور كالـ شيخ اإلسالـ يتعلق دبسألة اغبديث من حيث الثبوت، أو من 
دل يتكلم عن صبيع أسباب  -كما أسلفت-الداللة، أو من حيث النسخ، لكن اؼبصنف حيث 

الثبوت ومن حيث  اػبالؼ الفقهي، إمنا تكلم عن ىذه اعبهة وىي جهة األحاديث النبوية من حيث
 ة.الداللة، وذكر ىذه األسباب الثالث

 .أف ال يكوف اغبديث قد بلغو :السبب األوؿ
 .غبديث عندهعدـ ثبوت ا :السبب الثاين

كأف يكوف لو شرط يف الصحة خيالف . اعتقاده أف اغبديث ضعيف مع ـبالفة غَته لو :السبب الثالث
فيو اعبمهور أو األكثر من أىل اغبديث، فنجد أنو ال يقبل ىذا اغبديث هبذا السند ويقبلو غَته بنفس 

الثالث: فهو أف يكوف إلماـ ما السند، وىذا ىو الفرؽ بُت ىذا السبب وبُت السبب الثاين، أما السبب 
شرط يف الصحة خيالفو فيو غَته، فإذا بلغو اغبديث هبذا اإلسناد دل يعتربه، وإذا بلغ اغبديث غَته هبذا 

ا من األسانيد اليت ال اإلسناد اعتربه، ومن األمثلة على ذلك: أف اغباكم يف اؼبستدرؾ وغَته يصحح كثَتً 
 .يصححها غَته من العلماء

وىذا من جهة القبوؿ آلحاد األحاديث، اشًتاطو يف خرب الواحد شروطًا خيالفو فيها غَته  :ابعالسبب الر 
أو لألحاديث اؼبفردة، وليس اؼبقصود ابآلحاد ىنا ابلضرورة اآلحاد االصطالحية؛ بل يتبُت ىذا السبب 

األسباب التطبيقية القوية، يف اغبديث الفرد عند احملدثُت أو عند متقدمي احملدثُت، وىذا السبب يعد من 
ا فردبا ترؾ بعض احملدثُت العمل بو، وردبا عمل بو أي: الثابتة يف التطبيق، دبعٌت: أف اغبديث إذا كاف فردً 

: إذا جاء حديث فرد على وفق عمل أىل ا لبعض األصوؿ عنده، وكبو ذلك، فمثاًل بعضهم لكونو موافقً 
على خالؼ عمل أىل اؼبدينة فنجد أف  دوإذا جاء حديث فر  ،ا يعمل بو ويعتربهاؼبدينة، فنجد أف مالكً 

 .ا ردبا دل يعمل بومالكً 
 .أف يكوف قد نسي اغبديث مع بلوغو وثبوتو عنده :السبب اخلامس
ا عند األئمة؛ ألف وإف كاف وجود ىذا السبب اندرً . عدـ معرفتو بداللة اغبديث :السبب السادس

، لكن قد يعرض ؽبم ما ىو من ذلك، وإال فإف ىذه األئمةعامة احلروؼ والكلمات معلومة عند 
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الكلمات وإف كانت من غريب اغبديث يف االصطالح؛ كاؼبزابنة، واحملاقلة، واؼبنابذة، واؼبالمسة، وىي يف 
مسائل اؼبعامالت ومسائل اؼبزارعة وكبوىا، إال أف عامة األئمة ال خيفى عليهم مثل ذلك، لكن قد يعرض 

فهذا م فهو من أضيق األسباب إذا ما اعترب حباؿ الفقهاء، أما إذا ما اعترب حباؿ من دوهنىذا األمر،  ؽبم
لكن الذي ىو واقع أف بعض اغبروؼ الغريبة يف االصطالح ىي يف سياؽ كالـ العرب من  ابب آخر.

ىذا ىو األلفاظ اؼبشًتكة، دبعٌت: أنو قد يفسر دبعاٍف قد تكوف ـبتلفة وال تكوف متضادة أو متناقضة، و 
 .الذي حصل يف مثل ىذه اغبروؼ

 .اعتقاده عدـ وجود داللة يف اغبديث :السبب السابع
وال سيما إذا كانت الداللة . اعتقاده أف تلك الداللة معارضة دبا يدؿ على أهنا غَت مرادة :السبب الثامن
إذا كانت الداللة دوف  ا، أما إذا كانت الداللة ظاىرة بينة فإف ىذا ال يتصور، لكنا أو ظاىرً ليست نصًّ 

 .الصريح ودوف الظاىر البُت؛ كدالالت اؼبفهـو وكبو ذلك؛ فإف ىذه إذا عارضها ما ىو أقوى منها تركت
ا، وقد تكوف ىناؾ قاعدة أصولية، وىي من الضوابط ومسألة التطبيقات تعترب مسألة قابلة للنزاع كثَتً 

)ما ثبت يف الفرض ثبت يف النفل(، فإف  لبعض اؼبذاىب، ومع ذلك فليست قاعدة مطردة، كقاعدة:
ىذا القاعدة ليست ابلضرورة قاعدة مطردة. والقواعد الالزمة كقاعدة: اليقُت ال يزوؿ ابلشك، والعادة 
ؿبكمة، واؼبشقة ذبلب التيسَت، والضرر يزاؿ، فإف ىذه القواعد ىي اعبوامع، ولذلك يقوؿ بعض كبار 

 .س قواعدالشافعية: إف مدار فقو الشافعي على طب
والفرؽ بُت ىذا . اعتقاده أف اغبديث معارض دبا يدؿ على ضعفو أو نسخو أو أتويلو :السبب التاسع

السبب وبُت الذي قبلو: أف الذي قبلو تعلقت اؼبعارضة ابلداللة ألصل ما، وأما ىذا السبب فهو أف 
 ر.يكوف يف السياؽ أكثر من حديث، أو أكثر من أث

ا ودل أف يكوف اؼبعارض ليس بينً ، و أو أتويلوخدبا يدؿ على ضعفو أو نسمعارضتو  :السبب العاشر
 .يشتهر، وإمنا ىو من أصلو اػباص

*** 
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(5) 
 امسالدرس اخل

ينقسم الناس من حيث الفقو يف الدين إذل: مقلد، وانظر، وفقيو، وؾبتهد. وكل لو درجتو ومقامو  -
ومكوانت اػبالؼ الفقهي وجدان أف اعبهة الرابعة وإذا رجعنا إذل أسباب  الذي جيب عليو أف يلتزمو.

من تلك اؼبكوانت ىي: اؼبسألة اؼبستدؿ عليها، والبد أف تفقو من حيث التصور ؽبا، ورتبتها من 
 الشريعة، وفقهها من حيث األصل.

أف ا، وإما ، فإف اؼبستدؿ إما أف يكوف انظرً  يف حبثنا اآلف؛ ألنو ليس مستدالًّ أما اؼبقلد فليس داخاًل  -
ا، ولكن من ىو اؼبقلد؟ إف القوؿ أبف الفقيو اؼبقلد ؼبذىب والعامي ا، وإما أف يكوف ؾبتهدً يكوف فقيهً 

اؼبقلد كالمها مقلد بنفس اؼبستوى قوؿ غَت صحيح، ولكن اؼبقلد احملض: ىو من ال ديلك القدرة 
لو من مسائل  العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء وإمنا حقو السؤاؿ، فيسأؿ أىل العلم عما يعرض

 وأحكاـ، ومن مث جياب عنها.
 

ىو من ديلك القدرة العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار منها. وىذا حاؿ كثَت من  :الناظر -
، وحاؿ كثَت من طلبة العلم الذين جالسوا الايوخ والعلماءالباحثُت اؼبختصُت أببواب من الفقو، 
حملض؛ ألف الواحد منهم عنده قدرة على أف ينظر يف كتب فهؤالء ال يسموف مقلدين دبعٌت التقليد ا

الفقهاء؛ ككتب الفقو اؼبقارف، وكتب اؼبذاىب، ويرجع إذل بعض الكتب يف السنن واآلاثر  
 فيها ثالثة أقواؿ، ، فعنده قدرة على ىذا اعبمع العلمي، مث يستنت  أف اؼبسألة مثاًل كاؼبصنفات مثاًل 

 .مث يصل إذل نتيجة يراىا أقرب إذل الشريعة ويذكر أقواؿ الفقهاء مع أدلتهم،
 

من اجتمع لو القدرة العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار : الفقيو على مرتبتُت: ادلرتبة األوىل -
. منها، أي: استكمل رتبة الناظر، مع معرفتو جبمهور األقواؿ يف مذىب ما، كمذىب الشافعية مثاًل 

 أتباع اؼبذاىب األربعة الذين جاؤوا يف عرض التاريخ.وىذا حاؿ كثَت من الفقهاء 
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من اجتمع لو القدرة العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار منها، أي: استكمل  :ثانيةادلرتبة ال -
، وال يلـز فهو ليس ـبتصًّا دبذىب معُت؛ الفقهاءىب ارتبة الناظر، مع معرفتو جبمهور األقواؿ يف مذ

 قواؿ على التعيُت، لكنو يعرؼ أف يف اؼبسألة ثالثة أقواؿ أو كبو ذلك.ابلضرورة أف يسند األ
 

أي: أنو ديلك القدرة على فهم أقواؿ  -وىي الثانية-من استكمل رتبة الفقيو العالية ىو  :اجملتهد -
بينو وىذا ىو الفرؽ -الفقهاء واالختيار منها، مع معرفتو جبمهور األقواؿ يف مذاىب الفقهاء، مع امتيازه 

 .دبلكٍة فقو هبا مفصل مقاصد الشريعة -وبُت الفقيو
 

أخص امتياز يف االجتهاد ىو فقو مفصل مقاصد الشريعة، وليس فقط معرفة ؾبمل القواعد، مثل:  -
صبل ربفظ يف  -كمعلومات-اليقُت ال يزوؿ ابلشك، والضرر يزاؿ، واؼبشقة ذبلب التيسَت، فإف ىذه 

لشريعة يتحصل من سعة اجملموع العلمي عنده، ومن نظره يف ؾبلس. وىذا الفقو دبفصل مقاصد ا
، ويتحصل بدرجة أخص من طبيعتو اليت خلقو هللا عليها، فإف بعض الناس ال توجد  سائر العلـو
عنده ملكة على فهم اؼبقاصد، إمنا ىو حامل فقو، وليس بفقيو فيو، والفقيو يف لساف الشارع ىو 

ا يفقو يف الدين(، فالفقيو ىنا من السالـ: )من يرد هللا بو خَتً صاحب االجتهاد، قاؿ عليو الصالة و 
 .اا فيو ظبي يف االصطالح: ؾبتهدً حيمل الفقو، لكن إذا كاف فقيهً 

 

أىل السنة واعبماعة بل وصبهور اؼبسلمُت ليس عندىم مثاليات مطلقة ربت شروط شبو غائبة، أو  -
من إماـ ؾبتهد على األقل، فمن استكمل رتبة شروط مثالية متعذرة التطبيق؛ ألف األمة ال بد ؽبا 

الفقيو الثانية، فكاف عنده قدرة علمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار منها، مع علمو جبمهور 
األقواؿ يف اؼبذاىب، وآاته هللا ملكة دبجموع علمي طلبو، وبطبع خلقو هللا عليو من الفقو، فهذا ىو 

 .اجملتهد
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اجلهة الرابعة أو ادلكوف الرابع من مكوانت االختالؼ، ىي: ادلسألة ادلستدؿ عليها، وفيها ثالثة  -
 معتربات: 

 

سألة: وأعٍت ابلتصور ىنا: التصور التطبيقي للمسألة، وفقو التطبيق يعترب من اؼبتصور  :ادلعترب األوؿ -
دؿ عليها، ومن األمثلة على أخص أبواب الفقو، فالبد من معرفة التطبيق الفعلي للمسألة اؼبست

 .ذلك: معرفة اؼبصطلحات اؼبعاصرة يف اؼبعامالت، كمصطلح: اإلجار اؼبنتهي ابلتمليك وكبوه
أنبو طالب العلم الذين قد جييبوف عن بعض الفتاوى إذل أف ال يستعجلوا يف إعطاء أحكاـ مطلقة  -

 .يتكلم عن معرفةبناًء على تصور من آحاد الناس، إال إذا كاف السائل أو اؼبتكلم 
 

: القضااي اؼبتعلقة ابألقليات غَت اؼبسلمة، كمسألة كنيسة ا ومطلوابً من أىم ما يكوف التصور فيو دقيقً  -
تباع أو ربوؿ إذل مسجد، فهل جيوز أف تشًتى الكنيسة وتبقى كما ىي وربوؿ إذل مسجد، أـ ال بد 

 ك.من إجراء تعديالت يف بنائها وشكلها وكبو ذل
 

: أنو ينبغي أف يكتب -وال سيما التصورات اؼبستجدة-إليو يف األمور التطبيقية يف التصورات فبا ينبو  -
 .التصور كتابة دقيقة من عارؼ بو، حىت تكوف األحكاـ مناسبة للتصورات

 

واؼبقصود ىنا: نظر اؼبستدؿ إذل رتبة اؼبسألة من الشريعة.  رتبة اؼبسألة من الشريعة: :ادلعترب الثاين -
 .سألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ما رتبتها من الشريعة: مفمثاًل 

 

البد من فقو اؼبسألة اؼبستدؿ عليها من حيث ف فقو اؼبسألة من حيث األصل: ادلعترب الثالث: -
 ا، مثل: األصل يف اؼبعامالت اإلابحة أو اغبل، وقد يكوف أصاًل  عامًّ األصل، واألصل قد يكوف أصاًل 

، وال سيما فقو األصوؿ اػباصة؛ ألف فقو األصوؿ العامة قد وىذا يعترب من أجود الفقو، اخاصًّ 
ولذلك  ا وينتهي بكلمات ؿبدودة، لكن األصوؿ اػباصة يف األبواب تعترب من أىم األمور.يكوف بينً 

 فإف من التصور التطبيقي اعتبار البيئة، واعتبار عمـو البلوى، والضرورات، واغباجيات، وأحياانً 
، األحكاـ اليت تقبل العوارض يف اإلسالـ وىي مبنية على شروط قد تتغَت لسبب ما، كاعبهاد مثاًل 
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ا بناًء على أحواؿ خاصة طارئة ربدث عند  فيو، ويكوف يف حاؿ موقفً فإنو يكوف يف حاؿ مأذوانً 
 .اؼبسلمُت، وما إذل ذلك

 
*** 
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(6) 
 سادسالدرس ال

والفقهاء يف مسألة من اؼبسائل الفقهية ست مراتب، ال زبرج للقوؿ الفقهي الصادر عن األئمة  -
ا، وفائدة معرفتها، معرفة درجة القوؿ الفقهي من حيث القوة األقواؿ الفقهية عن ىذه اؼبراتب أبدً 

 والضعف، ومن مث درجة اؼبسألة من حيث العمل هبا أو عدمو.
األربع، وىذه اؼبكوانت للخالؼ تكلمنا فيما سبق عن مكوانت اػبالؼ الفقهي وتعلقها ابعبهات  -

 .قد جعلت القوؿ الفقهي أييت على ست مراتب ابعتبار القائلُت هبا
أف مالحظة ولقائل أف يقوؿ: ما أمهية القوؿ ابعتبار القائلُت مع أننا دل نتعبد ابلقائلُت؟! واعبواب:  -

قد عظم يف القرآف الكرمي اتباع سبيل  -سبحانو وتعاذل-، وهللا حاؿ القائلُت يعترب من أىم األمور
وفبا يؤكد ذلك قولنا: أىل السنة واعبماعة،  اؼبؤمنُت، وليس ىناؾ انفكاؾ بُت اغبق وبُت أىلو،

 .فاجلماعة تتعلق ابألعياف، والسنة تتعلق ابألثر والوحي
 .ما انضبط فيو اإلصباع :ادلرتبة األوىل -
ا: كقوؿ بعض الفقهاء:  وال نفيً ض الفقهاء ودل ينضبط إثبااتً ما ظبي فيو اإلصباع من بع :ادلرتبة الثانية -

ا(، مع أف العلماء يفرقوف بُت ىذه الصيغ الثالث، لكن ا(، أو )ال نعلم فيو خالفً ا( أو )اتفاقً )إصباعً 
وال ينبغي التكثر يف الًتدد يف قبوؿ القوؿ اؼبستفيض، فما داـ أنو . الذي يهم ىو مقصود اؼبعاين

 .ستفيض ىو الصحيح حىت حكي فيو اإلصباعاستفاض فإف اؼب
فإذا كاف أئمة ، لكنو شاٌذ عن قوؿ العامة من أئمة األمصار عيافما حفظ فيو قوٌؿ أل ادلرتبة الثالثة: -

أعٍت أئمة اغبجاز ومكة واؼبدينة وأئمة الشاـ وأئمة أمصار العراؽ البغداديُت والكوفيُت -األمصار 
قد استفاض القوؿ عنهم دبذىب واحد، ولكن حفظ عن بعض  إذا كاف -والبصريُت وأئمة خراساف

ال و ا،  شاذًّ فيما بعد قوؿ، فهذا القوؿ يسمى قواًل  -كالقاسم أو عروة أو داود بن علي -اآلحاد 
 ربت نظاـ علمي وذل، لكن أحياانً األألقواؿ الشاذة، بل إف ىجرىا ىو اينبغي يف أكثر اجملالس بعث 
 .قوؿ لبعض الناس؛ وذلك ألجل أف يعذر يف قوؿ ذلك عاٍؿ يقاؿ: إف اؼبسألة فيها

، إما ؼبذىب أو ؼبصر، خيالف قوؿ اعبماىَت من األئمة: كأف ما حفظ فيو قوؿ بُتِّ  :ادلرتبة الرابعة -
وقولنا: )خيالف اعبماىَت( قد يقوؿ قائل: ؼباذا ال . خيتص اغبنفية عن صبهور الفقهاء واألئمة دبذىب
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ة أو صبهور األئمة األربعة؟ واعبواب: أننا نتكلم عن مراتب القوؿ الفقهي نقوؿ: خالف األئمة األربع
ا ىؤالء األئمة األربعة مع علو عند اؼبتقدمُت قبل أف يتعُت أربعة دوف غَتىم دبذاىب فقهية، أيضً 

. درجتهم لكن كاف ىناؾ مثلهم من أصحاهبم كثَت، بل وفبن قبلهم، كأئمة الصحابة مهنع هللا يضر وغَتىم
ا أف يعظم قوؿ اعبمهور، فإف اعبماىَت من ذا ما حكمو؟ وكيف يتعامل معو؟ يقاؿ: األصل فقهً فه

ا فهو قوؿ قوي ال جيوز  بينً ا رجحاانً أئمة األمصار إذا تواردوا على قوؿ فهذا القوؿ إف دل يكن راجحً 
قاطو، كقوؿ تضعيفو يف أكثر اؼبوارد، وأعٍت ابلتضعيف ىنا اإلسقاط، والتعبَت بكلماٍت توحي إبس

البعض: وأما القوؿ الثاين فهو قوؿ اعبماىَت من أئمة األمصار، وىو قوؿ ال دليل عليو، والتضعيف 
إذا توارد ىؤالء األئمة على  هبذا النظاـ يدؿ على وجود خلل يف اغبصيلة الفقهية عند بعض الناس.

عة فإذا القوؿ الذي عليو حكم، فهذا كما يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية: إين استقرأت مسائل الشري
صبهور األئمة ىو الصواب يف اعبملة. وىذا ىو فقو االستقراء، مث عللو بتعليل شرعي وىو عقلي من 
جهة فقاؿ: ألنو يتعذر يف اعبملة أف خيفى الصواب من السنة واؽبدي على صبهور أئمة األمصار ما 

وال فالبد أف يكوف لو إكبار وإجالؿ،  فإذا رأيت صبهورىم قد تواردوا على قوؿ بُت فقهاء وؿبدثُت.
ينبغي أف تتخطى رقاب األئمة إال إىل فرجة بينة، وىذه الفرجة البينة ال يااىدىا آحاد ادلبتدئُت 
يف طلب العلم، بل ال يصل إليها إال من وصل إىل درجة من العلم والفقو والسعة يف النظر 

 .والتتبع
؟ اعبوا - ، فقد جيتهد ؾبتهد ويقوؿ ىل معٌت ذلك أف قوؿ اعبمهور ملـز ب: أف قوؿ اعبمهور ليس دبلـز

بغَت قوؿ اعبمهور، كما حصل عند الصحابة، فقد اجتهد بعضهم دبا خالف صبهورىم يف بعض 
ا ؼبا وجدت ىذه الصورة؛ بل ألنكرت اؼبسائل، وكما حصل من بعض األئمة، ولو كاف ىذا فبنوعً 

 رد.عند السلف وأصبحت من البدع واحملداثت اليت ت
أف يكوف اؼبخالف من أىل العلم واالعتبار يف العلم،  :وادلخالفة تكوف أبحد وجهُت: الوجو األوؿ

فيجتهد خبالؼ قوؿ اعبمهور، كأف أيخذ ابلقوؿ البُت ؼبذىب أو ؼبصر، وىذا ال جداؿ فيو، وىو 
والشافعية خالؼ قوؿ فروع اغبنفية، وبعض فروع اغبنابلة واؼبالكية بعض شأف واسع، فإننا قبد أف 

اعبمهور ومع ذلك فهناؾ كثَت من الفقهاء أيخذوف هبذه الفروع اليت زبالف اعبماىَت، فهذا فيو سعة 
 على مثل ىذا التقدير.
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أف يكوف بعض العامة أو اؼببتدئُت ردبا قلد شيخو الذي ىو بُت يديو فسألو عن مسألٍة  :لوجو الثاينا
ا جئنا إذل نظاـ اإلفتاء العاـ، دبعٌت إفتاء العواـ من الناس، أو إذل فأفتاه خبالؼ قوؿ اعبمهور، لكن إذ

فيجب على ادلتكلم إذا خالف قوؿ اجلمهور أف يًتفق يف اللغة والتعبَت مسألة البحث العلمي، 
 .وأشياء كثَتة

ا، ا يقينيًّ ما تكافأ فيو اػبالؼ بُت أئمة األمصار: والعلم ابلتكافؤ ىنا ليس علمً  :ادلرتبة اخلامسة -
. ومن األمثلة على  عما ىو فوؽ ذلكولكن اؼبقصود ابلتكافؤ أنو ال يوجد فيو قوؿ للجمهور فضاًل 

مثاؿ آخر: حكم صالة ربية اؼبسجد يف وقت النهي،  ة: أيفطر الصائم ابغبجامة أـ ال؟ذلك: مسأل
إذل مذىب  فإف ىذه اؼبسألة فيها تكافؤ يف أدلتها، حىت إف ابن تيمية كاف على اؼبذىب، مث رجع

الشافعي يف آخر عمره، وذكر نظرية العاـ اؼبخصوص والعاـ احملفوظ يف تطبيق االستدالؿ، وحىت إف 
الشوكاين يقوؿ: إنو تردد يف ىذه اؼبسألة، يف جزء لو تكلم فيو عن اؼبشتبو من العلم، حىت قاؿ كلمة 

ؼبسجد يف وقت النهي! غريبة، قاؿ: لعلو قد يكوف من األنسب أف اإلنساف ال حيرص على دخوؿ ا
 درجة الًتدد يف اؼبسألة، وليس القصد ىنا أف قبـز أف ىذه ، لكن ىذا فبا يبُت أحياانً وىذا ليس حالًّ 

 والًتجيح فيما تكافأت اؼبسألة أو تلك من اؼبتكافئ، بل إف مسألة التكافؤ مسألة نسبية يف الغالب.
: ويف اؼبسألة قوالف فيو أقواؿ األئمة يكوف ابلتقريب، وال جيـز بًتجيح قوؿ على آخر، وإمنا يقاؿ مثاًل 

يف  اا يف أدلتهم، وإف دل تكن انظرً ألىل العلم واألظهر كذا، أو واألقرب كذا، ىذا إف كنت انظرً 
لشافعية فقل: أدلتهم وأنت على مذىب فقل: واؼبذىب عند اغبنابلة كذا، وإف كنت من أىل ا

واؼبسألة فيها قوالف واؼبذىب عند الشافعية كذا، ويوسع فيها على اؼبسلمُت، وقد كاف مثل ىذا 
اػبالؼ ؿبل توسعة عند اؼبتقدمُت من األئمة، والتوسعة الفقهية إذا كانت مضبوطة بقواعد الشريعة 

لناظروف فيو أو اؼبقلدوف فإهنا رضبة ابألمة، وليس معٌت ىذا أف اؼبتكافئ من اػبالؼ يتخَت فيو ا
حبسب اؽبوى، فليس يف اإلسالـ زبَت دبحض ىوى النفس، بل إما تقليد للكبار، وإما اتباع للدليل. 
وىذاف الوجهاف مها اؼبمكناف دوف غَتمها. وقد يقوؿ قائل: أليس من فقو التيسَت أف يتخَت الناس ما 

جعل اليسر يف  -سبحانو وتعاذل-فإف هللا فيقاؿ: ىناؾ فرؽ بُت التيسَت وبُت ىوى النفس،  شاءوا؟

ٌَّ  ..حمسالشريعة وجعل ىوى النفس يف اعباىلية، قاؿ تعاذل عن أىل اعباىلية:  بُِعَْن إِٗلَّ ٱهظَّ إِن يَتَّ
ٍُفُس 

َ
ى ٱأۡل َْ ّۡ ا َت نلَّۡجىحجس ىجس..َوَي ة  ا جحساآلي أما التيسَت فهو حاؿ الشريعة اإلسالمية. ومن ىنا فقد  محتجحت
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قوؿ: اؼبشقة تالفهم وال يفرؽ بُت ىوى النفس وبُت التيسَت، والقاعدة الشرعية  يسيء البعض أحياانً 
فال ذبلب التيسَت، فإذا أشكل على اؼبسلمُت مسألة وفيها خالؼ ؿبفوظ، أي: مشتهر ومعروؼ، 

ينبغي أف يضيق فيها؛ بل ينبغي أف يوسع على ادلسلمُت فيها أبقواؿ اجلماىَت، وابألقواؿ 
ا ؿبكـو بقواعد؛ ألف الذي يوسع على اؼبسلمُت يس على إطالقو، فإف العلم دائمً ، وىذا لادلتكافئة

ا ابؼبصاحل واؼبفاسد، فإذا أبقواؿ اعبماىَت وابؼبتكافئ من األقواؿ ىو فقيو، والفقيو البد أف يكوف عارفً 
اجملتمع اقتضت التوسعة بقوؿ متكافئ يف بيئة معينة فال ينبغي أف يوسع يف تلك اؼبسألة. مثاؿ ذلك: 

ؿبافظ على سًت الوجو، ويرى أف سًت الوجو واجب، وىذا من حيث األدلة ىو  -يف السعودية-ىنا 
الراجح الصحيح، فهل من اغبكمة أف أييت بعض الناس يف ىذا اجملتمع ويقوؿ: اؼبسألة فيها خالؼ، 

ئ أو ما إذل ذلك؟ ويردد ىذا يف آذاف العامة، ويقوؿ: من ابب التوسعة على اؼبسلمُت ابلقوؿ اؼبتكاف
ا من العواـ ردبا يتحرؾ ربت اعبواب: ال؛ بل إف اؼبصلحة الشرعية تقتضي أف ال يفنت العامة؛ ألف كثَتً 

أتثَت شيء من اؽبوى، وليس اؼبقصود بذلك أىل البدع وأىل التيارات الفكرية اػبطَتة، بل اؼبقصود 
: فقو اؼبصاحل واؼبفاسد فالنفس، إذاآلحاد من العامة الذي قد يتحرؾ ربت رغبة شخصية وىوى يف 

حدثوا الناس ا هنع هللا يضر يقوؿ: "دينع بعض الناس عن التحديث ببعض اػبالؼ، وىذا ىو ما جعل عليًّ 
ا ال تبلغو عقوذلم إال كاف ا حديثً ما أنت زلدث قومً هنع هللا يضر: " "، وكما قاؿ ابن مسعودمبا يعرفوف

دخل  الؼ إذل فتنة يف ؾبتمع ما فال ينبغي التحديث بو."، فحيث أدى التحديث ابػبلبعضهم فتنة
اإلماـ أضبد ذات يـو إذل دار بعض أصحابو، فوجد النبيذ يف طرؼ الدار، فقاؿ لو بعض التالميذ 
الذين كانوا معو: اي أاب عبد هللا ! ىذا النبيذ، أي: أنكر على الرجل، فقاؿ: الرجل سلطاف يف داره، 

. أي: أف فقهاء الكوفة أحلوا النبيذ وأحلوا شربو، ويروف أنو فبا أحل هللا، االكوفيوف يفعلونو تدينً 
فالدين أحلو عندىم، والحظ قولو: الرجل سلطاف يف داره، فإف ىذه مقدمة أساسية يف األخالؽ 

: ىذا الفقو ىو الذي نقصده، وىو أنو ال يوسع على اؼبسلمُت ال ابلشاذ وال ابؼبنكر من فالعلمية. إذ
 ، وإمنا ابألقواؿ اؼبعروفة ربت قاعدة اؼبصلحة.األقواؿ

ما دل ينضبط فيو وجو فبا سبق من فروع الفقهاء اؼبتأخرين، اليت صبهورىا لضبط  :ادلرتبة السادسة -
: كتاب اؼبغٍت فمثاًل . رأي اؼبذىب: وىذا مورده عند الفقهاء اؼبتأخرين، وصبهوره لضبط رأي اؼبذىب

 ثالثة أقواؿ، ، قبد أنو يذكر اػبالؼ، ويذكر أف يف اؼبسألة مثاًل -رضبو هللا-أليب دمحم ابن قدامة 
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ا تتعلق إما ابلقسم األوؿ أو الثاين أو الثالث أو الرابع ويذكر استدالؿ اؼبذىب، وىنا أنخذ منو أمورً 
، -رضبو هللا-ن مفلح البأو اػبامس، لكن إذا أخذان الكتب اليت عنيت بتحرير اؼبذاىب مثل الفروع 

يذكر اؼبذاىب، وإف كاف لو طريقة رمزية حبروؼ معينة يرمز هبا إذل اػبالؼ وإذل اؼبذاىب  قبد أنو
 ينصرؼ إذل تنبيهات يعُت هبا التحرير للمذىب، وقد قبد ذلك األربعة، فهو يذكر ذلك، لكن أحياانً 

 يف متوف بعض اؼبذاىب اليت وضعها اؼبتأخروف.
 

يعٌت طالب العلم ابإلمجاع، ومبا قارب اإلمجاع، ومبا عليو فالبد أف ، ذَل وْ العناية ابلرتب األوذل أَ  -
، أما أف تكوف أكثر العناية منصبة على القسم السادس العامة واجلماىَت، ومبا اشتهر من اخلالؼ

فهذا ىو الذي ال يفضل شأنو، وأما أنو حيتاج إليو يف بعض اؼبسائل لتحريرات مقصودة فهذا ابب 
 آخر.
 

ب ويف اؼبسألة خالؼ قوي يف ضبط اؼبذىب فلن تنتهي إذل شيء قاطع، هما رجحت داخل اؼبذىم -
 .ا وقبواًل لكن إذا قلت: إف مع اإلماـ أضبد أكثر من رواية، فإف ىذا حكم أكثر يقينية، وأكثر اتساعً 

وفبا يدخل يف ذلك: التفريع للمسألة ابلعوارض، كمسألة غسل اعبمعة أىو واجب أـ مستحب؟ 
م يقوؿ: غسل اعبمعة فيو ثالثة أقواؿ: األوؿ: أنو واجب، الثاين: أنو فنجد أف بعض أىل العل

مستحب، والقوؿ الثالث وىو الصحيح الذي عليو احملققوف وىو القوؿ الوسط، وىو أنو إذا كانت 
فيو رائحة شديدة يتأذى منو الناس وما إذل ذلك فيجب عليو الغسل، وإال فال جيب، وقوؽبم: وسط، 

ه ليست ىي الوسطية الشرعية، وىذا القوؿ الوسط يف اغبقيقة ىو قوؿ أي: بُت قولُت، وىذ
ا خطًأ، وإذا كاف األمر  اعبمهور، وىذا فقو يستعملو البعض كتنبيو حىت ال يفهم قوؿ اعبمهور فهمً 

كذلك فال أبس بو، لكن أف تتحوؿ ىذه إذل أقواؿ اثلثة وتكوف ىي األقواؿ الوسط، وىي األقواؿ 
، -رضبو هللا-ف، فإف ىذا ال ينبغي.. نعم. ىذا قد ذكره شيخ اإلسالـ ابن تيمية اليت عليها احملققو 

 وذكره بعض احملققُت، لكنهم يذكرونو من ابب التنبيو فقط.
 

*** 
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 (7) 
 سابعالدرس ال

ا مثالية لالجتهاد، ال تكاد تتوفر يف أحد مهما بلغ من العلم، بل إف وضع علماء األصوؿ شروطً  -
 لالجتهاد، وإال فإف االجتهاد دل يغلق يف الواقع؛ ألنو البد لألمة من نظرايًّ  اذلك يعترب إغالقً 

ؾبتهد ينظر يف قضاايىا ونوازؽبا اؼبستجدة، ومن ىنا فإف االجتهاد فبكن ومتيسر ؼبن استكمل 
 رتبة الفقيو الثانية مع ملكة يفقو هبا مفصل مقاصد الشريعة.

؛ بل ا فاضاًل و غلط، ولكن يقاؿ: ليس مصطلحً مصطلح التكليف عند األصوليُت ال يقاؿ: إن -
، أحكاـ ى: التشريع؛ ألهنم يقولوف: ينبغي أف يسمَّ  التكليف طبسة: الواجب، واؼبستحب، واحملـر

واؼبكروه، واؼبباح، مث خيتلفوف ىل اؼبباح من األحكاـ التكليفية أـ ال؟ فلما دل يروا فيو جهة 
من األحكاـ التكليفية، وىذا غلط؛ ألنو يتضمن أنو  التكليف والعـز قاؿ من قاؿ منهم: إنو ليس

ا، والصواب أف اؼبباح عند أىل السنة واعبماعة بل عند صبهور الطوائف ا شرعيًّ ليس حكمً 

ٓ حمس :اإلسالمية حكم شرعي؛ ألف هللا أثبتو يف القرآف يف مثل قولو تعاذل ُُتَّرُِم َيا َِِّبُّ لَِى  ا ٱنل َّ يُّ
َ

ٰٓأ يَـ
 َ ُ ل َحنَّ ٱَّللَّ

َ
ِريىحجس ىجس١ ..ۚ  َك أ ة  اتلَّۡح جحساآلي َمِذَب حمس وقولو: جحت لِۡصنَُتُكُى ٱۡه

َ
ُف أ ا تَِص ًَ ِ ْ ل َتُقْلُْا َٗل  َو

ََٰذا َحَرامٞ  َٰٞن َوَه َحَل ََٰذا  نحجس ىجس١١٦ ..َه َّۡح  .حمتجحتجحتجحساآلية  انل

ىناؾ  ا؟يعرؼ هبا أف ىذا ادلعٌت صحيح عند من تقدـ أو ليس صحيحً  يتما ىي الطريقة ال -
 طريقتاف:

طريقة التنصيص: كأف يقاؿ: ىذا اؼبعٌت من العلم نص عليو اإلماـ ابن عبد : األوىلالطريقة 
الرب، أو نص عليو ابن رجب، أو نص عليو ابن تيمية، أو نص عليو من قبل ىؤالء من األئمة  
كػمالك أو الشافعي أو أضبد، أو غَتىم، فهذا ىو التنصيص اؼبعُت، وال شك أنو يعرؼ بو تقدـ 

 القوؿ.
فقو االستقراء: وىذه الطريقة ىي منشأ كثَت من األقواؿ اليت ال يوجد تنصيص  :ة الثانيةالطريق

عليها عند السابقُت، كتنصيص كثَت من الفقهاء على كلمات ما نطق هبا بنصوصها أعياف من 
ربصل ؽبم  استقرأواالسابقُت، لكن معانيها متضمنة وىذه ىي درجة احملققُت من أىل العلم، أهنم إذا 

 .در من اؼبعاين يف أبواب من الشريعة، يف الفقو ويف قواعد الشريعة ومقاصدىا وما إذل ذلكق
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يف كتب  بَ تِ ىذه النظم ألصوؿ الشافعي أو أصوؿ أيب حنيفة أو أصوؿ اإلماـ أضبد فيما كُ  -
أصوؿ الفقو، ىل أكثرىا منصوص عليو يف كالـ األئمة كنظم قواعد؟ اعبواب: منو ما ىو 

وفقو االستقراء يعد منصوص عليو، ومنو ما حصلو أصحاهبم األصوليوف ربت فقو االستقراء، 
 ال يستطيعو إال فقيو ؿبقق. :، وإف كاف كما قلتمن أشرؼ الفقو

قراء فقو القروف الثالثة الفاضلة قبد أف الناس ال خيرجوف عن إذا كاف كذلك فيقاؿ: إنو عند است -
ىذه األصناؼ األربعة: إما مقلد ؿبض حقو السؤاؿ فيجاب ابغبكم، وال يلزمو أف يعرؼ 

َن ..حمسالدليل؛ بل جييبو العادل اؼبوثوؽ بعلمو فيستجيب عبوابو، وىذا معٌت قوؿ هللا:  ِۡ َ
ْ أ ْٓا وُ َٔ ۚ  فَۡصـ

ۡلرِ إِن ُلَُتىۡ  َْن  ٱّلِ ًُ َّۡحنحجس ىجس٤٣َٗل َتۡعوَ ، فهؤالء موصوفوف بعدـ العلم. أو انظر،  محتمختجحساآلية  انل
وىو من ديلك القدرة العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار منها، أو فقيو وىو رتبتاف: 
األوذل: من ديلك القدرة العلمية على فهم أقواؿ الفقهاء واالختيار منها مع معرفتو جبمهور 

 : مع معرفتو جبمهور األقواؿ يف اؼبذاىب.-وىي العالية-األقواؿ يف مذىب، الرتبة الثانية 
ا من كتب أصوؿ الفقو اؼبتأخرة وضعت ا أف كثَتً والصنف الرابع ىو اجملتهد، وقد ذكرت سابقً 

واقع دل  لالجتهاد، لكن يف الا نظرايًّ  مثالية، وىذا يعترب إغالقً ا لالجتهاد ردبا تكوف أحياانً شروطً 
 . أف تعي  بال اجتهاديغلق االجتهاد؛ ألف األمة يتعذر عقاًل 

إذا قرأت مفهـو اجملتهد يف القروف الثالثة الفاضلة الذين كانوا يقولوف يف النوازؿ ويقولوف يف  -
اآلراء الفقهية األوذل؛ وجدت أهنم ليسوا على رتبة الفقيو اعبامع للفقو أو لدليل الفقو، بل البد 

قو يف الدين، ومن ىنا قلنا: إف اجملتهد من استكمل رتبة الفقيو الثانية العالية مع امتيازه ؽبم من تف
دبلكة فقو هبا مفصل مقاصد الشريعة، وىذه اؼبلكة مركبة من أمرين: األمر األوؿ: اجملموع 
ذا العلمي، واجملموع العلمي يزيد عن القدرة األوذل اليت يتمتع هبا الناظر، فاجملموع العلمي ى

أرقى؛ فتجد أنو مطلع على التفاسَت، مطلع على اؼبوسوعات العلمية، مطلع على اآلاثر، فعنده 
اطالع عاـ، لكن أف تقوؿ: إنو جامع حافظ عادل متقن يف سائر ىذه األبواب، فهذا ىو الشرط 
هبا الذي قد يكوف فيو مثالية، لكن لديو ؾبموعة علمية واسعة أعلى من القدرة األوذل اليت سبتع 

: التكوين الطبيعي الذي خلقو هللا عليو، فهذه أمور من أىم -وىو األىم-األمر الثاين  الناظر.
 .ما يؤثر يف الفقو كما نبو على ذلك بعض احملققُت، كػابن حـز وابن تيمية وابن عبد الرب وكبوىم
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مقاصد الشريعة،  هبا مفصل وَ قِ اجملتهد ىو من استكمل رتبة الفقيو الثانية، مع امتيازه دبلكة فَ  -
فكيف جيتهد يف اؼبسألة وىو ال يعرؼ مفصل؟ نقوؿ: ىذا ىو شرط األىلية العامة، أما األىلية 
اػباصة وىي إذا أراد أف ينظر يف انزلٍة كلية أو يف اؼبسألة اليت يقصد االجتهاد فيها، فإف من 

ألة ودبفصل دليلها، ر اؼبسا بتصوّ شرط األىلية اػباصة لفعل االجتهاد اػباص: أف يكوف عليمً 
فإذا اجتمع لو مفصل التصور مع مفصل الدليل، مع أىليتو السابقة اجتهد، وإذا دل حيصل لو 

وكأف ىذا التفريق بُت األىلية اػباصة واألىلية العامة ىو اجمليب  ذلك أتخر عن االجتهاد.
و االجتهاد يف أنو قد ديكن :الوسط عن سؤاؿ: ىل االجتهاد يتجزأ أو ال يتجزأ؟ يتجزأ دبعٌت

مسألة وال ديكنو يف غَتىا، فاالجتهاد يتجزأ، وال يوجد يف التاريخ أنو كلما تعرض انزلة يفصل 
فيها مباشرة، حىت الصحابة مهنع هللا يضر توقفوا يف مسائل، فقد توقف عمر يف مسائل، واستشار غَته، 

أيب بكر، فهذه العوارض واختلف اجتهاده مع اجتهاد أيب بكر، ورجع من اجتهاده إذل اجتهاد 
 .من طبيعة اؼبكلفُت والعلماء

أنو يف  -وىذه سنة ماضية عند اؼبسلمُت-االجتهاد كما يقع من اجملتهد الواحد فمن الفاضل  -
النوازؿ الكلية جيتمع صبلة من أىل االجتهاد لتحصيل رأي متوافق، وىذه سنة قائمة اليـو 

ولكن ينبغي أف تقـو أكثر، وقد كانت قائمة يف  أبشكاؿ ال أبس هبا يف بعض اجملامع الفقهية،
 .زمن السلف، كفعل عمر هنع هللا يضر يف مسائل كثَتة

ا من خاصيتو النظر يف النوازؿ، وىذا ىو األمر األعلى لالجتهاد؛ ألف اجملتهد الذي يسمى ؾبتهدً  -
غَت النوازؿ شأهنا اؼبسائل إما نوازؿ أو مسائل مسبوقة بقوؿ الفقهاء كاألئمة األربعة أو غَتىم، ف

 مقارب، ومهما رجحت فإنك ترجح ابألقرب، لكن خاصية اجملتهد ىي مسألة النوازؿ.
ا آلحاد طلبة العلم أف يتخوضوا يف األمة بقرارات أو آبراء جتـز يف نظري أنو ال جيوز شرعً  -

االجتهاد ، فإف ىذه حق الكبار من أىل العلم الذين ؽبم وصف ابلفعل أو ابلًتؾ يف نوازؿ كلية
 .وما إذل ذلكفيها، اجملامع وتبادلوا الرأي  يف يف اعبملة، وال سيما إذا حصلت

ليس ابلضرورة أف اجملتهد ىو من توفرت فيو شروط االجتهاد لكل انزلٍة يف غبظتها أو يف زمنها،  -
 ا يف غالب األحواؿ.ىذا ال يلـز حصولو، وكأف فيو تعذرً 

  اآلخر أو اجلواب عن أدلتو؟ ىل من الـز الًتجيح الرد على القوؿ -
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مذىب  يف مسألة ىذه مسألة فيها قدر من النسبية، لكن الذي انتظم لدى البعض أنو إذا رجح
 خالؼ قوؿ اعبمهور، كاف من شرط الًتجيح عنده: أنو ال ، وردبا رجح أحياانً اغبنابلة مثاًل  اغبنفية أو

مع أنو إذا أردان أف قبيب عن الدليل ، خرىبد أف جييب إجابة تفصيلية تلغي وسبنع أدلة األقواؿ األ
دبعٌت منع الدليل فالبد يف الغالب من التكلف؛ ألف اؼبنع إمنا يكوف يف األقواؿ البينة اؼبخالفة،  

، أو يف األقواؿ العقدية، ىذا ىو الذي أييت ربت نظاـ اإلثبات والنفي وما إذل ذلك؛ كالشاذ مثاًل 
ا، وما داـ أنك تسلم هبذا اؼببدأ ، لكن الظٍت قد يعارض ظنيًّ اوذلك ألف القطعي ال يعارض قطعيًّ 

العقلي الشرعي وىو أف الظن يتعارض مع الظن، فإذا رجحت الظن األوؿ فإف الذي يلزمك للًتجيح 
ستقوؿ: اجتمع ظنياف، ويكفي يف الًتجيح أف أحدمها أنك ىو أتخَت الظن الثاين فقط؛ ألف النتيجة 

يقاؿ: اجتمع دليالف قطعياف متضاداف أحدمها أقوى من اآلخر، فإف ىذا أقوى من اآلخر، لكن ال 
: نظاـ اؼبنع اؼبطلق واإللغاء ىو يف اإلصباعات والعقائد، أما يف األقواؿ اليت شاعت فإذ ال يوجد.

وىي مسألة اإلجابة عن أدلة -واشتهرت عند الفقهاء فتعترب على مبدأ تقدمي األقوى، وىذه اؼبسألة 
صار فيها اليـو تشديد وتضييق، ففي بعض الطرؽ األكادديية يشدد يف أنو البد أف  -خرىاألقواؿ األ

جياب عن كل دليل إجابة مانعة دبعٌت الكلمة، مع أف ىذا ليس ىو شرط الًتجيح، ىذا شرط السنة 
مة والبدعة، والصواب واػبطأ، وما خالف اإلصباع، أو الشاذ من األقواؿ وما إذل ذلك، أما أقواؿ األئ

 فمن اػبطأ أف توضع ربت مثل ىذه النظرايت الغالية.
*** 
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 (8) 
 ثامنالدرس ال

عرؼ مصطلح التمذىب بعد وجود اؼبذاىب الفقهية، وأخصها اؼبذاىب األربعة، والتمذىب منو  -
، فإذا كاف من ابب الًتاتيب العلمية فهو اعبائز  ما ىو جائز وؿبمود، ومنو ما ىو فبنوع ومذمـو

وإذا كاف من ابب التعصب والتدين وما إذل ذلك فهو اؼبذمـو الذي ينبغي أف حيذر احملمود، 
.  منو، وأف ال يلتـز بو على وجو التدين أو التعصب اؼبذمـو

 القوؿ يف التمذىب يقع يف مقامُت:  -

: وىو اعتبار التمذىب من الًتاتيب العلمية، فيقصد ادلقاـ األوؿ: التمذىب اجلائز احملمود
ابعتباره من عوارض الًتاتيب العلمية أمر حسن وسائغ،  واـ التدريس والتعلم، فالنظر فيإليو يف مق

ا على اإلطالؽ، وفائدتو ترتيب اؼبسائل العلمية، ومعرفة مبتدأ األقواؿ يف الكتب وإف دل يكن الزمً 
 .، وما إذل ذلك. ومن فوائده: أنو يقع ضد الفوضى العلميةاويعرؼ أصوؽب هاحيفظو ومنتهاىا، 

القوؿ أبف من دل يتمذىب فهو من أىل الفوضى قوؿ غَت صحيح، لكن يف أحياف كثَتة يكوف  -
 عن الفوضى، ويف كثَت من األحواؿ تركو يؤدي إذل الفوضى، أما أنو يلـز من تركو التمذىب بدياًل 

 ا على اإلطالؽ.ا الزمً الفوضى فهذا ليس شرطً 
 

غَت فبكن، ومن قاؿ  على غَته عند التحقيق أمرٌ  التفضيل اؼبطلق ؼبذىب واحد من اؼبذاىب األربعة -
ا عند سائر الفقهاء، أو كقواعد ليس ىناؾ تفضيل مطلق منضبط علميًّ ، فبذلك فهو اجتهاد عنده

: اإلماـ ابن تيمية من علمية صرحية منضبطة، إمنا احملققوف يعرفوف التفضيل يف أبواب معينة، فمثاًل 
وؿ: وأصوؿ مالك يف البيوع واؼبعامالت أجود من غَته؛ ألنو أخذ احملققُت، مع أنو حنبلي إال أنو يق

وىو سعيد بن اؼبسيب. وإذا رجعنا إذل من قبل  ،فقو ذلك عن أعلم الناس هبذه اؼبسائل يف زمنو
األئمة األربعة فسنجد أهنم يفضلوف عطاء يف اؼبناسك، فإف فقو عطاء يف اؼبناسك من أجود الفقو،  

اِعٖم َيۡطعَ حمس ا قولو تعاذل:كذلك أيضً  َٰ َط ًيا لََعَ رَّ ََِلَّ ُُمَ وِِحَ إ
ُ

ٓ أ ا ِجُد ِِف َي
َ

ٓ أ ُُ ُقن ٗلَّ  ىجس١٤٥ .. ًُ
محجس ۡنَعا

َ
ة  األ جحساآلي ، قبد أف اؼبذاىب اختلفت فيها، فاغبنابلة يف اؼبشهور من مذىبهم حيرموف ما  جمتمختجحت

العرب، والشافعية يف اؼبشهور من مذىبهم جيعلوف اؼبناط على الضرر، واإلماـ مالك توسع  استخبثتو
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: التفضيل فت كثَت من اغبيواانت اليت حرمت يف صبهور اؼبذاىب. إذلّ حِ يف ذلك حىت إنو يف مذىبو أُ 
 .اؼبمكن يكوف يف أبواب معينة

 

ما عليو أىل البلد، فمن نشأ يف بيئٍة  ؼبا تعذر التفضيل اؼبطلق فإف معيار االختيار من أخصو قصد -
حنبلية فاألوذل لو أف يتمذىب دبذىب اغبنابلة، ويف البيئة الشافعية أو اؼبالكية أو اغبنفية كذلك؛ 
وذلك ؼبصاحل شرعية بينة، من أخصها: أنو أضبط لعلمو؛ ألف ذلك اؼبذىب كتبو منتشرة يف ذلك 

التدريس لو فيما بعد غبفظ العلم متاحة، وإذا أفىت  اؼبصر، والشيوخ الذين يدرسونو موجودوف، وطرؽ
بو فإنو ال يفرؽ العامة وال يلبس عليهم، وىكذا درج اؼبتقدموف قبل ىذه التمذىبات، فقد كاف اإلماـ 

يف اؼبدينة حيرص على فقو اؼبدنيُت، حىت إنو قدـ عمل أىل اؼبدينة وجعلو حجة يف  -رضبو هللا-مالك 
لفقو الفاضل، وىو نوع من االقتداء اغبسن، وما زاؿ اؼبسلموف سائرين بعض اؼبسائل، فهذا من ا

 عليو.
 

 ما حكم التمذىب كًتتيب علمي؟ الًتتيب العملي لو وجهاف: -
إذا جاء من عارؼ فقيو فإف الًتتيب دبعٌت أنو يفقو أصوؿ اؼبذىب، فهذه الدرجة العالية يف : الوجو األوؿ

 أوذل أف أيخذ بعد ذلك الفروع.الًتتيب العلمي للتمذىب، ومن ابب 
: أف بعض -وىو الشائع اآلف عند كثَت من اجملالسُت لفقهاء اؼبذاىب يف أمصار اؼبسلمُت- الوجو الثاين

طالب العلم ال يصل إذل أف يعرؼ أصوؿ اؼبذىب بقدر ما حيفظ فروع اؼبذىب على طريقٍة معينة، فهذا 
ا ابعتبار أصوؿ اؼبذىب، وىذه حاؿ ي قد يكوف ترتيبً فالًتتيب العلم ا وجو من الًتتيب العلمي.أيضً 

ا ابعتبار األخذ بفروع اؼبذىب وإف دل يدخل يف تفاصيل أصوؿ الكبار من اؼبتمذىبُت، وقد يكوف ترتيبً 
اؼبذىب. فإذا أخذ التمذىب كًتتيب علمي يبٌت عليو وال يًتؾ بُّت الدليل من أجلو، فهذا ال جيوز 

ا ىو الدليل على ذلك؟ وىنا نرجع إذل قضية الدليل النصي والدليل إنكاره. ولقائل أف يقوؿ: م
االستقرائي، ومن الدليل االستقرائي: أف ىذه اؼبذاىب استقرت يف القرف الرابع اؽبجري، وىذا ال جيادؿ 

 ؟ من العلماء اؼبعتربين قد صرحوا بتحرمي التمذىب كًتتيب علميفيو أحد، فمىت نقل أف أعياانً 
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ٌت التقليد والتدين وااللتزاـ واالختصاصات والتعصبات، ىذا اؼبفهـو ىو اؼبخالف ؽبدي فالتمذىب دبع
النيب ملسو هيلع هللا ىلص وسنتو، أما التمذىب كًتتيب علمي مع عدـ اإللزاـ بو إال من ابب ترؾ الفوضى العلمية وما 

منع منو، إمنا الذي صرح  دل حيفظ عن إماـ معترب أنو -فيما أعلم-إذل ذلك، فهذا إذل القرف العاشر 
اؼبتقدموف كاألئمة األربعة أنفسهم والفقهاء من أصحاهبم احملققُت، كبعض الذين ذكروا يف اؼبصنفات اليت 

الذي صرحوا دبنعو والتحذير منو ىو التمذىب دبعٌت التقليد -ذمت التقليد واؼبقلدين وما إذل ذلك 
ا التمذىب كًتتيب علمي فلم ينكر على ىذا والتعصب وتقدمي اؼبذىب على الدليل وكبو ذلك. أم

الوجو، بل إف صباىَت علماء اؼبسلمُت يف سائر بيئاهتم كانوا يتمذىبوف على ىذه اؼبذاىب، مع أهنم 
 ذاىب بشكل صحيح، ومنهم دوف ذلك.درجات، فمنهم احملققوف الذين انتظموا على فقو اؼب

: وىو التمذىب على معٌت التدين، أي: أنو يلتـز التمذىب على وجو  :ادلقاـ الثاين التمذىب اؼبذمـو
ا من غَته، ويتعصب لو حىت إنو يًتؾ ظاىر الدليل االختصاص بقوؿ أحد، فيجعل ىذا أخص تدينً 

، وليس ىو من ابب التوسعة على ا وعقاًل من أجل قولو وكبو ذلك، ىذا ال شك أنو مذمـو شرعً 
 قاـ األوؿ، بل إنو يدخل يف ابب التضييق عليهم.اؼبسلمُت كاؼب

 

ا، فهل لو اػبروج ا أو مالكيًّ ا أو شافعيًّ ا أو حنبليًّ ا على مذىب معُت، كأف يكوف حنفيًّ من كاف متذىبً  -
 ا بفروع اؼبذىب فقط؟ا يف أصوؿ اؼبذىب، أو كاف عارفً سواء كاف فقيهً  على مذىبو أـ ال؟

 ر:ىذه ادلسألة ذلا أربع صو 
ا ال أبس بو، فهذا اػبروج يعترب خروجً  اػبروج إذل قوؿ واحد من األئمة األربعة: :الصورة األوىل
عند الفقهاء اؼبتمذىبُت، والغالب عليهم أهنم خيرجوف إذل أقواٍؿ يف مذاىبهم، فتجد أف  الكنو ليس مشتهرً 

ىو رواية عن اإلماـ أضبد،  احملققُت من اغبنابلة إذا رجحوا خالؼ اؼبشهور فإهنم يذكروف أف ما رجحوه
: إين أتملت اؼبسائل اليت ظاىر اؼبذىب فيها عند -وىو من ؿبققي اغبنابلة-ولذلك يقوؿ ابن تيمية 

األصحاب خيالف الدليل فإذا عامتها يكوف فيو عن أضبد رواية توافق ما عليو ظاىر الدليل. وىذا من 
 عُت إذل قوؿ أحد األئمة األربعة، وىذا فيو سعة.ابب اعبمع يف ىذا اؼبقاـ، وىو اػبروج عن اؼبذىب اؼب

اػبروج إذل قوؿ من ىو يف درجة األئمة األربعة العلمية من األئمة اؼبتقدمُت فبن  :الصورة الثانية
اؿ اؼبتقدمة إذا وجد أف ؽبم ُحفظ قوؽبم، كػالثوري، ومن قبلو النخعي، أو أئمة التابعُت، أو بعض األقو 

أـ أنو  ،مة األربعة، فهل اػبروج عن اؼبذاىب األربعة إذل ىذا القوؿ جائز بشرطوخيالف أقواؿ األئ قواًل 
من ادلعلـو أف ادلتقدمُت مل يكونوا يثربوف على من خرج و  ،فبنوع من أصلو؟ اعبواب: ىو جائز بشرطو
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غَت  ، أعٍت اػبروج الذي ىو بشرطو، وكذلك دل يكونوا ينتقدوف األقواؿ البينةعن أقواؿ األئمة األربعة
لكاف األوذل ابالنتقاد  األنو لو كاف منتقدً الشاذة، فكذلك من خرج إذل تقليد ما دل ينتقد فال ينتقد؛ 

عليو  -شاذ وليس لقوؿٍ -اػبالصة: أف اػبروج عن أقواؿ األئمة األربعة لقوؿ معترب ف ذلك الذي قلده.
 ًعاوالثوري وكبوىم، فهذا جائز شر ث بعض فقهاء التابعُت، أو بعض األئمة اؼبتبوعُت كػاألوزاعي واللي

األوؿ: أف اغبق ؿبصور يف غَت اإلصباع، والثاين: أف اغبق  ، وال دينعو إال من فرض أحد أمرين:وعقاًل 
 الذي يف غَت قوؿ األئمة األربعة ال جيوز اتباعو.

ونظم قد يقوؿ قائل: إف السبب يف اؼبنع أف أقواؿ األئمة األربعة ربررت فضبطت أصوؽبم الفقهية  -
مذىبهم من أوؿ الفقو إذل آخره. فيقاؿ: ىل من شرط األخذ بقوؿ فقيو أف يعرؼ قولو يف سائر 
اؼبسائل؟ اعبواب: ال، ولو شرط ىذا الشرط لتعذر العمل بفقو الصحابة، فإنو ال يعرؼ كل فقو أيب 

السلف،  فإف ىذا الشرط ال أصل لو عند .بكر وعمر رضي هللا عنهما، فلم يبلغنا إال بعض فقههم
 وال أصل لو عند اػبلف كلزـو أو وجوب.

 

من التـز أنو ال يفيت خبالؼ اؼبذاىب األربعة فهذا التزاـ ال أبس بو، وإذا كنا نسوغ أف يفيت البعض  -
ابؼبذىب اغبنفي أو اغبنبلي وحده، فمن ابب أوذل أف من التـز أف ال خيرج عن اؼبذاىب األربعة أنو ال 

 .أبس بو
 

اػبروج إذل قوؿ غَت األئمة األربعة، ولكنو قوؿ متأخر، ذكره بعض اؼبتأخرين من  :الصورة الثالثة
اغبنفية مثاًل خالفًا ؼبذىب صبهورىم، أو ذكره بعض اؼبتأخرين من الظاىرية أو من أصحاب اغبديث 

ؿ ودل يعرؼ ىذا القو  -أي: جاء يف القروف اؼبتأخرة-خالفًا ؼبذىب صبهورىم، فإذا كاف القوؿ متأخرًا 
 عند أحٍد من اؼبتقدمُت ال األئمة األربعة وال غَتىم، فهذا األصل منعو.

 
، كما لو اػبروج إذل قوؿ تفقو بو الناظر، وىذا يعرض ؼبن يشتغل ابغبديث أحياانً  :الصورة الرابعة

  من ظاىر دليل عنده من السنة، وىذا أو يف قرف مقارب، فردبا رأى رأايً جاء متأخر يف ىذا القرف مثاًل 
ال األئمة األربعة وال غَتىم، فإف قيل لو: من قاؿ بو من اؼبتقدمُت؟  ،الرأي ال يوجد قائل بو من اؼبتقدمُت

قاؿ: ال أعلم، ولكن ىذا ما ظهر رل، فإذا نظرت يف كتب اؼبتقدمُت وجدت أهنم ال يذكروف ىذا القوؿ 
 .وؿ غَت صحيح، وكأف اإلصباع على خالفو، فهذا القوؿ الذي تفقو بو الناظر قأصاًل 
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اخلروج عن مذاىب األئمة األربعة إىل قوؿ إماـ، أو إىل قوؿ زلفوظ عن متقدمُت من األئمة هبذا  -
 القيد، فيو ثالثة مذاىب للمتأخرين:

لزـو اػبروج عن مذاىب األئمة األربعة إذا عرض ظاىر دليل يقتضي اؼبخالفة، وىذا  :ادلذىب األوؿ
أو قوؿ اثبت عن إماـ متقدـ، ومن أخص من انتصر ؽبذا  ،الذي عرض بو ظاىر الدليل قوؿ ؿبفوظ

، بل إنو ردبا خ ، فإف ابن حـز يرى رج إذل ما ىو أوسع من ذلك أحياانً اؼبذىب اإلماـ أبو دمحم ابن حـز
 زـو اػبروج عن اؼبذاىب.ل

و كثَت العناية آباثر الصحابة كما ىو معروؼ يف منهجو، وىذا يف اعبملة فبا حيمد ل  -أي ابن حـز– فإنو
ليست من مقتضى قوؽبم  رد، فإنو ردبا رأى آراءوإف كاف فقهو آلاثر الصحابة قد يتأخر يف كثَت من اؼبوا

 اؼبعُت.
 ، ويروف أنو الااػبروج عن اؼبذاىب األربعة مطلقً اؼبنع، فأصحاب ىذا اؼبذىب دينعوف  :ادلذىب الثاين
، بل يكوف مدار األقواؿ على ىذه اؼبذاىب، ومن أخص من تكلم عن ىذا وضبطو هاجيوز اػبروج عن

ىم وأكثر  ان رجب ىو من أوسع اؼبتأخرين علمً وماؿ إليو اغبافظ ابن رجب يف رسالة لو، مع أف اغبافظ اب
مها من أكثر ادلتأخرين  -أعٍت أاب دمحم ابن حـز وابن رجب -إف ىذين اإلمامُت  ،عناية آباثر السلف

وىذا لو طريقة، وقبد أف أاب دمحم ابن حـز واسع العلم آباثر النيب  ،، وإف كاف ىذا لو طريقةاا وحتقيقً علمً 
وآباثر الصحابة، ودبقاالت الفقهاء، كثَت العناية واألخذ ابلسنة واؽبدي، وكذلك اغبافظ ابن رجب  ،ملسو هيلع هللا ىلص

واسع العلم ابآلاثر، فهما من األئمة الكبار اؼبتأخرين، ولػشيخ اإلسالـ ابن تيمية ثناء كبَت على أيب دمحم 
، حىت إنو قاؿ: إنو إذا كاف يف اؼبسألة نزاع والراجح فيها م رتبط بصحة اغبديث، أو بورود ابن حـز

 اغبديث، فإف القوؿ الذي يذىب إليو ابن حـز يف اعبملة أو يف كثَت من اؼبوارد يكوف ىو الصواب.
 

 افاإللزاـ ليس منضبطً . ا عامًّ وليس رأايً  ،غبقيقة يدور على أشخاصالقوؿ ابإللزاـ أو ابؼبنع ىو يف ا -
، وال يقاؿ: ىذا ىو الذي درج عليو امنضبطً  العلم، كما أف اؼبنع ليس كمذىب للجمهور من أىل

فيو زايدة، مثاؿ  ام شذذوا من خالفو؛ فإف ىذا أيضً الفقهاء، وىذا ىو اؼبعروؼ عندىم، حىت إهن
ذلك: مسألة الطالؽ الثالث بلفظ واحد، ردبا قاؿ بعضهم: إف العلماء أنكروا على شيخ اإلسالـ يف 

ة أنو فرع عن ىذا األصل، وبعض من تكلم يف ىذه ىذه اؼبسألة، فنقوؿ: اإلنكار ليس ابلضرور 
يقوؿ: اعلم أنو دل يصح عن أحد من الصحابة وال من التابعُت وال األئمة  -كػابن رجب -اؼبسألة 
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اؼبتبوعُت أنو جعل طالؽ الثالث واحدة. فهو يرى أف ىذا القوؿ ال أصل لو، وىذا اجتهاده، لكن 
أو ال  اوؿ شاذ، فإنو إذا كاف القوؿ شاذًّ وليس إذل ق ،ؼالذي نتكلم عنو ىو اػبروج إذل قوؿ معرو 

ت يف أصل لو؛ فهذا ال جداؿ يف أنو ال خيرج إليو، إمنا الكالـ ىنا عن مذىب معروؼ، إذا استقرأ
 .ا معروفً مصنفات اآلاثر وجدت لو أصاًل 

 

ولكن ؛ بل ىو سائغ، انوعً وليس فب اؼبذاىب األربعة سائغ، فليس الزمً أف اػبروج عن ا :ادلذىب الثالث
 بضوابط:

 .اروج إذل قوؿ ؿبفوظ بُت وليس شاذًّ أف يكوف اػب :الضابط األوؿ
أف يكوف اػبروج إذل قوؿ إماـ متقدـ، وخيرج هبذا الضابط اػبروج إذل قوؿ فقيو متأخر أو  :الضابط الثاين

 . واؼبسألة قد تكلم فيها ،معاصر خالف األئمة، أو ليس لو إماـ يف قوؿ تكلم بو
 أف يكوف الذي يرى اػبروج عن اؼبذاىب عنده ظاىر الدليل. :لضابط الثالثا

أف يكوف اػبروج عن اؼبذاىب من فقيو عارؼ، فال جيوز أف يتقحم فيو اؼببتدئ يف طلب  :الضابط الرابع
 العلم وكبوه فبن دل يبلغ درجة الفقيو العارؼ.

 

يعة فإذا القوؿ الذي عليو اعبمهور يف اعبملة ىو : أنو استقرأ مسائل الشر -رضبو هللا-ذكر ابن تيمية  -
أف يتوارد أئمة األمصار على ترؾ  ا وعقاًل ى الشرع والعقل، فإنو ديتنع شرعً الصواب، وىذا ىو مقتض

على كونو غَت مراد  ظاىره، فهذا ديكن أف يكوف دلياًل  ظاىر الدليل، فإذا عرض ما ترؾ اعبماىَت
 غبجٍة عندىم.

 

العلم أف يلتـز ادلذاىب ويقوؿ: أان ال أخرج يف الفتوى والقوؿ عن ىل يسوغ لبعض أىل  -
 ادلذاىب األربعة؟

؟ قيل: ىو بٌت ال: كيف يسوغ وقد يًتؾ لذلك ظاىرً نقوؿ: إف ذلك يسوغ، فإذا اعًتض عليو وقي
وىي أف اعبمهور ال خيفى عليهم الظاىر يف اعبملة، فإف عرض ما ظاىره اػبفاء  ؛على ىذه اغبجة

وليس  ،؛ ألف الظاىر ىو ؾبموع النظراف يفسر أبف ىذا الظاىر ليس مرادً ه عنده ديكن أفإف مرد
، ولكن أقوؿالنظر اؼبعُت، وىذا اؼبنه   إنو منه  فبكن. ومن األمثلة على  ال أقوؿ إنو منه  الـز
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ُت الظهر مجع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكما يف الصحيحُت: )  -رضي هللا عنهما-ذلك: قوؿ ابن عباس 
(، فردبا قاؿ قائل: إف ظاىر اغبديث يدؿ على والعصر وادلغرب والعااء من غَت خوؼ وال مطر

إف ىذا التفسَت للحديث جواز اعبمع بدوف عذر، وىذا حديث متفق على صحتو، ولكن نقوؿ: 
هبا، وذكر ، ولذلك يقوؿ اإلماـ الًتمذي يف اعبامع: إف ىناؾ أحاديث ترؾ العلماء العمل اليس مرادً 

 .منها حديث اعبمع ىذا، وحديث أف شارب اػبمر يقتل يف اؼبرة الرابعة
 

يرى البعض أف الظاىر  ، فقد قد يكوف ىناؾ ظاىر دل يًتؾ العمل بو لكنو فسر بفقو معُتأحياانً  -
يف اػبوارج:  -الصالة والسالـ-آخر، مثل حديث اػبوارج اؼبتفق عليو، وىو قولو عليو  ايقتضي فقهً 

(، فلم يفقو الصحابة من ىذا اغبديث أف اؼبقصود بو قوف من الدين كما ميرؽ السهم من الرميةمير )
أهنم كفار، مع أنو قد قاؿ بعض العلماء: إف ىذا دليل على أف اػبوارج كفار، وبعضهم يقوؿ: 
اػبوارج كفار بصريح السنة، ولكن يقاؿ ؽبم: كيف تقولوف ذلك مع أف الصحابة دل يفهموا ىذا 
ال  فالفهم؟! وال يقاؿ: إف ذلك من ابب درء الفتنة، فإهنم قد قاتلوىم وحصل القتاؿ، فاغبديث إذ

يدؿ على أهنم كفار. ولذلك يقوؿ ابن تيمية: إف ىذا اغبرؼ ال يفقو منو ذلك، ولو كاف يفقو منو 
ف الظاىر : ىذا فبا يبُت أف. إذاالصحابة أهنم ليسوا كفارً  ذلك لفقهو الصحابة، فإف ظاىر مذىب

ىو ؾبموع النظر، فإف الصحابة دل يكفروىم هبذا اغبرؼ؛ وألهنم نظروا إذل ظاىر السنة يف ىذه 
 اؼبناطات.

 

العلم، ومن  ىم األكثر من أىلللخروج عن اؼبذاىب اؼبتبوعة من انفلة القوؿ أف نقوؿ: إف اجملوزين  -
، فهذا القوؿ ىو األصل، وىو -رضبو هللا-شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ا وفعاًل أخص اجملوزين تقريرً 

اؼبقتضي إذا حقق بضوابطو، وأما القوؿ ابؼبنع فكما سبق أنو يلـز عليو سؤاؿ سبقت اإلشارة إليو؛ 
حىت ولو فسر اؼبذىب ابؼبذىب االصطالحي وليس اؼبذىب -وىو: ىل اتفاؽ اؼبذاىب األربعة 

إف اتفاقها ىو اإلصباع، فستكوف  أـ ال؟ إذا قيل: ،ىل اتفاقها ىو اإلصباع -اؼبنصوص عن اإلماـ
، وىذا ال جداؿ فيو، ولكن إثبات أف اتفاؽ ىذه اؼبذاىب ا منع اػبروج عنها لكوهنا إصباعً اغبجة يف

ىذا اإلثبات دونو خرط القتاد كما ، عند السلفاألربعة يف آحاد اؼبسائل ابطراد ىو اإلصباع اؼبتقدـ 
اجتهد ابن رجب يف مسألة أف طالؽ الثالث طلقة  قد جيتهد ؾبتهد يف مسائل معينة، كماف يقاؿ.
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واحدة، وقاؿ: إهنا ال أصل ؽبا، فهذا ال أبس بو، لكن أف يقاؿ ذلك يف كل اؼبسائل فهذا دونو خرط 
 -كما أشرت إليو-معروفة يف اؼبصنفات  عل أف ىناؾ أقوااًل القتاد؛ بل إنو من اؼبمكن، وقد وجد ابلف

عض كتب احملدثُت أقواؿ ألئمة معتربين، وليست معروفة عند وب ،ويف بعض كتب اػبالؼ اؼبتقدـ
ؿبفوظة ال ينكر على من أخذ هبا ربت  ـز أهنا راجحة، ولكن تبقى أقوااًل اؼبذاىب األربعة، ال يل
 الضوابط اؼبتقدمة.

 

خصي قد يكوف من جهة أوسع، كاختالؼ الرواية عن اإلماـ أضبد بثالث رواايت كلها اؼبذىب الشَّ  -
مع أف اؼبذىب االصطالحي معترب برواية واحدة، فمن ىذا الوجو كاف اؼبذىب الشخصي ؿبفوظة، 

أوسع، وابعتبار آخر قبد أف اؼبذىب الشخصي يكوف أضيق من اؼبذىب االصطالحي، كتكميل 
اؼبسألة وتكميل دليلها، وذكر الضوابط عليها، وما إذل ذلك، فهذا حيصلو األصحاب اترًة ابلتخري  

 اـ، واترًة ابلتخري  على فروعو.. وكبو ذلك.على أصوؿ اإلم
 

وا يف بعض األبواب؛ كباب أحكاـ اؼبرتدين، أو بعض أا إذا قر مفبا ينبو إليو طلبة العلم، وال سي -
اؼبسائل اؼبتعلقة ابألصوؿ أو ابلعقائد من بعض اعبهات، كمسألة الزايرة لقرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فمسألة 

ي من جهة، مثل حكم الزايرة للرجاؿ والنساء، لكن ؽبا طرؼ آخر يتعلق الزايرة ؽبا طرؼ فقه
 -وال سيما اؼبتأخرين-ابلعقائد، مثل حكم شد الرحاؿ لزايرة القبور، فردبا دخل على بعض الفقهاء 

بعض ىذه الكلمات، حىت ردبا جانبوا اؼبذىب الذي عليو اعبماىَت والعامة من السلف. كذلك 
فهذه ؼبرتدين، وبعض ما يذكرونو يف مسائل التطبيقات على مسائل الردة، مسألة الردة وأحكاـ ا

 .تعترب ابألصوؿ العقدية، وال يكفي فيها النظر يف آحاد كالـ الفقهاء ادلتأخرين
 

ال ينبغي أف يضيق على طريقة اؼبنع اؼبطلقة، ولكن يؤكد  ،مذىب على طريقة أصحاب اغبديثلتَّ ا -
ربت اسم  الشاذأيخذ ابلقوؿ شرطو وىو: أف ال خيرج عن أصوؿ الفقهاء، فال خيرج عن اإلصباع، وال 

 ارسو  ،االستدالؿ ابلدليل أو ابغبديث، فهذا نوع من التكلف، فإذا ما ضبط على أصوؿ الفقهاء
إذل قوؿ إماـ متقدـ فهذا وجو مقارب للقبوؿ، وال جيوز تضييقو، وىو موجود يف بعض أمصار 

 .وقبل ىذا العصر ،اؼبسلمُت يف ىذا العصر
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 ا؟ىل خالؼ الظاىرية معترب أو ليس معتربً  -

مثالو ا يف ىذه اؼبسألة، وردبا غال بعض الفقهاء كػأيب اؼبعارل اعبويٍت وأا وحديثً لقد تكلم العلماء قدديً 
بل األصل يف إبطاؿ قوؿ الظاىرية، وأهنم ال يعدوف من العلماء وال من الفقهاء، وىذا فيو غلو وتكلف، 

 ا؟أو ليس معتربً  ،، وأما آحاد مقاالت الظاىرية فهل ىي خالؼ معتربأف قوؿ داود بن علي قوؿ معترب
كل مسألة من حيث اآلحاد ينظر يف مورد اإلصباع اؼبتقدـ، وعالقة ىذه اؼبسألة ابإلصباع اؼبتقدـ،   :يقاؿ

فإذا انفرد ابن حـز ببعض الرأي الذي ليس لو فيو سلف، فيمكن أف يقاؿ ىنا: إنو ال يعترب قولو، وأما إذا  
نكاره، واألئمة اؼبتقدموف دل كاف قوؿ الظاىرية على أصل أو قوؿ معروؼ عند اؼبتقدمُت، فهذا ال يسوغ إ

 .ا فقو داود بن علي، إمنا أخذوا عليوينكروا صبيعً 
 

ال يوجد عند اؼبتقدمُت إصباع على ترؾ فقو داود بن علي، فما تفرع عن األصوؿ اؼبعتربة اليت ال  -
 ا أو خالف اإلصباع فيًتؾ ويرد.زبالف اإلصباع وال األصوؿ فهو مقبوؿ، وما كاف شاذً 

 

من االضطراب،  همالتمذىب من ابب الًتاتيب العلمية، فهذا حيفظ اؼبسلمُت، وحيفظ عوامإذا كاف  -
عن االضطراب، وتركوا  واوصار فقهاؤىم وشيوخهم يفتوف بو، انفك ،فإف الناس إذا انتظم ؽبم مذىب

ما إذا فسر أالتحليل والتحرمي واػبوض يف دين هللا بغَت علم، فهو من ىذا الوجو فيو مصلحة. و 
تمذىب ابلتدين والتعصب، وترؾ العناية واألخذ ابلسنن واآلاثر وما إذل ذلك، فهذا ال شك أف ال

راء وليس إذل رأي فقيو بعينو، وال نقوؿ: إذل آ ،حيتاجوف إذل سنة نبيهم وإمنااؼبسلمُت ال حيتاجونو؛ 
  أي فقيو بعينو، فإذابُت السنة وآراء الفقهاء، وإمنا نقوؿ: وليس إذل ر  الفقهاء، حىت ال قبعل تقاباًل 

. اكاف التمذىب تعصبً   فهو مذمـو
 

 ومن جهة تفسَته. ،القوؿ يف فقو الدليل من جهتُت: من جهة ماىيتو -
 :فاوجهلو ادلنهج الذي عليو ادلتقدموف واحملققوف من ادلتأخرين أف الدليل 
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الدليل اللفظي اؼبعُت، وىو ما يقضي ابغبكم على اؼبسألة إذا نظرت فيو، كحديث: )إذا دخل  :أحدمها
ىذه اؼبسألة اؼبعنية.. وكبو أحدكم اؼبسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتُت(، فهذا اغبديث قضى حبكم 

 ذلك.
وأصوؽبا  لشريعةاصد الدليل االستقرائي، ومن خاصيتو أنو دليل مركب، وىو ؿبصل النظر يف مقا :اثنيهما

 اػباصة والعامة.
 

  الدليل اللفظي ادلعُت يفقو تفسَته مبجموع مدارؾ:  :مدارؾ فقو الدليل اللفظي -
الفقو يف لساف العرب، وفبا ينبو إليو يف ىذا اؼبدرؾ أف االعتبار ابلسياؽ وليس دبجرد  :ادلدرؾ األوؿ

وكبن ىنا ال نريد أف ننفي أمهية فقو الكلمات اجملردة واؼبصطلحات اؼبفردة، لكنها  .اللفظ اؼبفرد اؼبطلق
ا بو إليو ىنا: أف السياؽ ليس نظمً ليست وحدىا اليت ربكم، بل الذي حيكم ىو السياؽ اؼبركب. وفبا ين

وجعلوا قواعد ، افقو األلفاظ، فجعلوا للعمـو صيغً ؛ ألنو من اؼبعلـو أف األصوليُت كتبوا مسائل يف ارايضيًّ 
غي أف تؤخذ مثل من ذلك، مثل قاعدة: األمر للوجوب إال إذا صرفو صارؼ، فال ينب افيما ىو أكثر ترددًّ 
صارؼ صريح؛ نص ، فإذا ورد أمر قيل مباشرة: واجب؛ لعدـ وجود ا ذبريدايًّ ا رايضيًّ ىذه القاعدة أخذً 

 قبد ا ذبريدايًّ ن أيخذ ىذه القواعد أخذً ا فموكذلك قاعدة: األصل يف النهي التحرمي إال بصارؼ. ومن ىن
إذل أقواٍؿ شاذة، وقد خيالف اإلصباع وىو ال يدري، وليس معٌت ىذا أنو ال يقاؿ: األصل  أنو خيرج أحياانً 

عمن جاء بعده،  ، فضاًل -رضبو هللا-قدموف كػالشافعي يف األمر الوجوب؛ فإف ىذه القاعدة قد ذكرىا اؼبت
ف األصل يف األمر الوجوب، فهذه قاعدة ال جداؿ فيها وال إ: -يحىو الصحبل -فال أبس أف يقاؿ 

تردد، وإمنا اؼبقصود الفقو يف مثل ىذه القاعدة، فإذا قيل: األصل يف األمر الوجوب إال بصارؼ، فيقاؿ: 
فإف أىل الكتاب ال يصلوف يف  ؛صلوا يف نعالكمحديث: )كىذه القاعدة صحيحة إذا فقو الصارؼ.  

كما يف -ومع ذلك دل يكن ذلك على الوجوب، كذلك السحور، قاؿ عليو الصالة والسالـ (، نعاذلم
أنو فرؽ بُت اؼبسلمُت وبُت غَت اؼبسلمُت  ا(، وذكر أيضً تسحروا فإف يف السحور بركة: )-الصحيح
اإلصباع على أف (، ومع ذلك حكي فصل ما بُت صيامنا وصياـ أىل الكتاب أكلة السحرفقاؿ: )

. وقد يقوؿ قائل: ما ىو الصارؼ ىنا؟ فنقوؿ: ىنا أييت فقو االستقراء، ولذلك من اواجبً  السحور ليس
ا ابلصرؼ، فهذا يقصر فقهو  ا صرحيً ا حرفً ا معينً أف يكوف الصارؼ نصًّ أخذ ىذه القاعدة وأراد طردىا إال 

 .اكثَتً 
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اؼبقاصد الكلية، مثل اؼبقاصد واؼبقاصد العامة يسميها البعض:  الفقو يف اؼبقاصد العامة: :ادلدرؾ الثاين
وىي: حفظ النفس والدين واؼباؿ والعرض والعقل، ىذه  ،الشرعية اػبمس اليت جاءت الشرائع حبفظها

البد للنظر يف الدليل اؼبعُت الذي ظبيناه )الدليل اللفظي( أف يستصحب الناظر الفقو يف لساف العرب، 
 وأف يستصحب الفقو يف اؼبقاصد الكلية.

: الفقهاء ؼبا تكلموا عن صة، أي: اػباصة بباب معُت، فمثاًل الفقو يف اؼبقاصد اػبا :الثادلدرؾ الث
ليس عليها نصوص معينة، وال سيما يف حاؿ  ريقة تغسيلو وتكفينو ودفنو آداابً تغسيل اؼبيت ذكروا يف ط

التغسيل والتكفُت، مع أنو ليس ىناؾ نصوص معينة صرحت هبذه التفاصيل اعبزئية على التعيُت، لكن 
يف ىذا اؼبقاـ قبد  اا بينً ؼبيت اؼبسلم، فلما كاف ىذا مقصدً مقصد الشارع بُت أف اؼبقصود ىنا حفظ حرمة ا

يف اغبفظ اليت ىي من كرمي األخالؽ؛ ألف ىذا ربقيق ؼبقصد الشارع  أحياانً تكلموا يف اآلداب العرفية أهنم 
يف حفظ كرامة اؼبيت، ولذلك فمن يقوؿ: إف ىذا الذي استحبو الفقهاء ال دليل عليو، واؼبغسل ال 
يستحب لو أف يفعل ذلك، كأنو يعاند فطرتو الصحيحة اليت تدلو على أف ىذا أمر حسن، وأنو من 

ومن مقاصد الشارع اػباصة يف ىذا الباب: العفو عما يشق التحرز منو يف ابب  مكاـر األخالؽ.
 الطهارة، وكبو ذلك.

: استصحاب األصل العاـ، وىناؾ فرؽ بُت األصل وبُت مقصد الشارع، فإف مقصد الشارع ادلدرؾ الرابع
العامة، وإما الكلية  يعود إذل ابب العلل واؼبقاصد، أما األصل فإنو حكم لو وجو من الكلية، إما الكلية

اػباصة، وليس علة سابقة مثل اؼبقاصد، فالبد من استصحاب األصل العاـ عند النظر، حىت نفرؽ بُت 
اغبل : حفظ اؼباؿ مقصد شرعي، وقاعدة: األصل يف اؼبعامالت صد واألصوؿ يف ىذا السياؽ. فمثاًل اؼبقا

 .وىذا نسميو أصاًل  ،اأصل شرعي. فهذا نسميو مقصدً 
: قوؿ الفقهاء: إف األصل يف أمواؿ القنية واالرتفاؽ استصحاب األصل اػباص، فمثاًل  :اخلامسادلدرؾ 

أنو ال زكاة فيها، فحُت تنظر يف حديث اؼبرأة اليمانية اليت جاءت ومعها بنتها، وكاف يف يديها مسكتاف 
جاء ىذا اغبديث من رواية عبد هللا ..( اغبديث، وقد أتؤدين زكاة ىذامن ذىب، فقاؿ ؽبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

، ومع ًتوؾ العمل بو إال عند أيب حنيفةبن عمرو، وىو أجود حديث يف الباب، مع أنو عند اعبمهور م
ذلك يقاؿ: حُت تنظر فيو تستصحب أف األصل أف أمواؿ القنية واالرتفاؽ ال زكاة فيها، دبعٌت أف ىذا 
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ليس على ادلسلم يف عبده وال صريح السنة كحديث: )يؤثر يف فقهك، فلن تًتؾ ىذا األصل احملقق ب
 ( إال حبديث بُت خيرج عنو.فرسو صدقة

 

إف فقو الدليل دبجموع ىذه اؼبدارؾ ىو منه  اؼبتقدمُت واحملققُت من اؼبتأخرين، وىذا يبُت أف دليل  -
للمسائل الشريعة مستوعب للمسائل الشرعية، وىذا ىو األصل الشرعي: أف دليل الشريعة مستوعب 

يف كالـ هللا ورسولو، وىذا يكوف إذا فقو  االبد أف ؽبا حكمً مهما طرأت إذل أف تقـو الساعة، ف
ودلا فات دليل االستقراء أو كثَت  ،مسة، واعترب كذلك دليل االستقراءالدليل دبجموع اؼبدارؾ اػب

 ا من ادلتأخرين عرض ذلم أحد مقامُت:منو كثَتً 
بات التكليف ابلتعليل الفقهي الذي ليس على أصل ؿبقق ؿبفوظ، وكأنو التجوز يف إث :ادلقاـ األوؿ

لكن  -ت الفقهاء اؼبتأخرينوال أقوؿ صبيع تعليال-تعليل متكلف، مثل بعض تعليالت الفقهاء اؼبتأخرين 
ب، قبد أهنم حيرموف أو يغلقوف بتعليل، وىذا التعليل ليس على أصل ؿبقق حىت عند إماـ اؼبذى أحياانً 
و من أىل على حسب مصطلح الدليل اللفظي الذي ذكرانه، وليس ى ا لفظيًّ جيد ذلك الفقيو دلياًل  فإذا دل

وأنبو ىنا إذل أف اإلشكاؿ ردبا يتضح أكثر إذا كاف ىذا  ، حيـر أو يغلق ابلتعليلفقو االستقراء، فأحياانً 
مبٌت اغبجة يف الفقيو يريد أف يستدؿ بقوؿ إماـ نقل قولو ودل ينقل دليلو، فردبا تكلف يف الدليل لو فجعل 

وردبا احتجوا حبديث ضعيف عند اإلماـ نفسو، أو  ،ل قابل لإلسقاط، مع أف ىذا التعليقوؿ اإلماـ تعلياًل 
الًتؾ عند احملدثُت، فمن ينظر يف ىذا اغبديث أو تلك العلة يقوؿ: إف مذىب اإلماـ أضبد  حبديث بُت

أو على علة ال تقبل االحتجاج، مع أنو من  ،واإلماـ الشافعي ضعيف؛ ألنو بٍت على حديث ضعيف
نص فيها على ؿ اليت ، فإف أقوالو اؼبنقولة أكثر من األقواا قالو أضبد ذكر لو دلياًل اؼبعلـو أنو ليس كل م

: ىذا التجوز يف فعما خرج عن مذىبو إذا دخلنا يف مصطلح اؼبذىب االصطالحي. إذ الدليل، فضاًل 
إثبات التكليف ابلتعليل الفقهي يعرض إما يف بعض األقواؿ، أو يف االستدالؿ لقوؿ اإلماـ، وىذا حاؿ  

 .واابً ا وليس صا حكيمً س منهجً كثَت من الفقهاء اؼبتمذىبُت، وىذا اؼبنه  لي
اإلسقاط للتكليف ابستصحاب أصل، فإف كاف يف العبادات قالوا: األصل براءة الذمة، فال  :ادلقاـ الثاين

يكلف اإلنساف بوجوب واستحباب، وإف كاف يف اؼبعامالت قالوا: األصل اغبل، وىذه الطريقة دييل إليها 
قراء، من أىل فقو االست بعض أصحاب اغبديث اؼبتأخرين حُت ال جيدوف الدليل اللفظي، وليسوا

لبعض اؼبتمذىبُت من الفقهاء، وكيف يصَتوف إذل اإلبراء؟ كما إف أولئك  افيصَتوف إذل اإلبراء خالفً 
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مثلة اليت ومن األ يصَتوف إذل التكليف ابلتعليل القاصر، فهؤالء يصَتوف إذل اإلبراء ابستصحاب أصل،
يف اغب  فليس عليو شيء؛ بل يتوب ويستغفر،  ابً قوؿ بعضهم: إف من ترؾ واج ؛ديثل هبا يف نظر البعض

(؟ اا فليهرؽ دمً من ترؾ نسكً : )فإف قيل لو: ؼباذا؟ قاؿ: الدليل عدـ الدليل، فإف قيل لو: فأثر ابن عباس
قاؿ: ىذا قوؿ صحايب، وىو فبا ديكن أف يقاؿ ابلرأي والقياس، وردبا قاؿ بعضهم: إف الصحابة قد 

(، وىذا يدؿ على أف ميضياػبطاب عمن ترؾ اؼببيت يف مزدلفة فقاؿ: )اختلفوا، فقد سئل عمر بن 
الصحابة دل يتفقوا على أف الواجب فيو دـ. وأقوؿ: إف ىذه طريقة انقصة؛ ألنو ثبت أف عمر يذىب إذل 

 ، واػبالؼ ليس على األشياء اؼبعينةاا وغَته يراه واجبً ال يراه واجبً  أف اؼببيت دبزدلفة واجب، فردبا أف ىذا
بل والصحابة اختلفوا يف تعيُت  ،يف اغب ، إمنا اػبالؼ على األصل، فإنو من اؼبعلـو أف الفقهاء

الواجبات، وإمنا إذا ربقق أف ىذا واجب فلم ينضبط عن الصحابة أو األئمة التصريح أبنو ال شيء عليو. 
ألف األصل براءة الذمة، فال شيء عليو؛  انا أف قوؿ من يقوؿ: من ترؾ واجبً والذي أقصده هبذا اؼبثاؿ ى

فما داـ أنو ليس ىناؾ دليل لفظي مبُت من السنة فاألصل براءة الذمة، وإذا كانت معامالت قيل: ليس 
، اا مستتمًّ ا حكيمً جً ليس منه اعامالت.. وىكذا، ىذا اؼبنه  أيضً ىناؾ دليل بُت ىنا فاألصل اغبل يف اؼب

واالختصاص ابلسنن واغبديث، والعناية ابلسنن  وكما أسلفت أنو يعرض لبعض من أراد ترؾ اؼبذاىب
 واغبديث وجو فاضل، لكن ىذه التطبيقات تتأخر عن مطابقة منه  اؼبتقدمُت.

 

، وىذا يقع بتتبع الذي نوصي بو طالب العلم ىو العناية ابلدليل اللفظي من حيث التحصيل -
يل اؼبدارؾ اػبمسة، أما العناية ابلدلالسنن واآلاثر، ومن حيث الفقو، وىذا أييت من العناية دبجموع 

وىو ؾبموع اؼبدارؾ اػبمسة؛ فإف ىذه  ،دوف فقو التحصيل غبكمو اللفظي من حيث التحصيل إثبااتً 
ومن أكثر األئمة عناية بدليل االستقراء حاؿ قاصرة. وكذلك فبا ينبو إليو: العناية بدليل االستقراء، 

 كتبو ككتاب الرسالة، أو يف تطبيقاتو يف كتاب األـ فمن يقرأ يف، -رمحو هللا-اإلماـ الاافعي 
خباصة كتطبيقات على الفروع؛ جيد التحقق البُت، وعناية الشافعي ابلدليل اللفظي، مث عنايتو بطريقة 

فإف  ،التفسَت، التفسَت لو ابؼبدارؾ، حىت إنو يصرح بذلك فيقوؿ: وإان إذا استقرأان لساف العرب
فاؼبقصود كذا وكذا..، ويقوؿ: من مقصد الشارع كذا، وجاءت أصوؿ العرب إذا قالت كذا وكذا 

الشريعة بكذا.. وإمنا ذكرت الشافعي ليس الختصاصو عن مالك وأضبد وغَتىم؛ وإمنا ألف الشافعي  
كتب كتابة بينة مفصلة يف ىذا، فتكوف اؼبشاىدة بينة أو فبكنة، فيتبُت لك كيف كاف الشافعي 
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بُت  امن حيث دليل االستقراء فهذا أيضً وف ذلك من حيث التطبيق، أما وأمثالو من اؼبتقدمُت يفقه
أهنم ردبا تركوا العمل بظاىر حديث  اعلى اؼبسائل. ولذلك ذكران سابقً  يف طريقة حكم األئمة

أو أخذوا ببعض اغبديث الفرد يف مقاـ وتركوه يف مقاـ  ،الستقراء عندىم، وردبا أخذوا ببعض األصوؿ
فًتكوه..  اونو عارض األصل وليس إسناده بينً افق األصل فأخذوا بو، وىذا لكآخر، ىذا لكونو و 

 وىكذا.
*** 
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(9) 
 تاسعالدرس ال

 إف القوؿ فيها يقع يف أربع جهات:يف مسألة الًتجيح ميكن أف يقاؿ  -

 و.مناطاتو  تولغو و زلليح و ماىية الًتج
ىي: تقدمي احملتمل األقوى يف  -أي حقيقة الًتجيح-إف ماىية الًتجيح  ؛الًتجيح ماىية :اجلهة األوىل

النظر، أي: يف نظر اؼبستدؿ، ويقابل الراجح: اؼبرجوح، وحينما يقاؿ: إنو تقدمي للمحتمل األقوى، أو 
بل حكي اإلصباع  -تقدمي للظٍت األقوى؛ فإنو من اؼبعلـو أنو يف نفس األمر عند عامة أىل النظر والفقو 

 .يف اؼبسألة واحد، ىذا أصل معروؼ عند السلف -سبحانو وتعاذل-أف حكم هللا -و عند السلف علي
 .قولنا: الًتجيح، أفصح من قولنا الراجح؛ ألف الًتجيح ىو فعل اؼبفاضلة بُت األقواؿ اؼبختلفة

ف ؿبل الًتجيح وىذه اعبهة تفسر ؼباذا قيل يف ماىيتو: إنو تقدمي األقوى، فإ ؛ؿبل الًتجيح :اجلهة الثانية
 .اما ليس معتربً ىو اػبالؼ اؼبعترب، فخرج 

ما اجتمع فيو ىذاف األمراف: أنو ـبالف للعامة من األئمة، وـبالف يف نفس الوقت لظواىر  -
للًتجيح؛ ألف ما خالف اإلصباع ؿبلو  وىذا ليس ؿباًل  ،النصوص، فهذا يسمى: اػبالؼ الشاذ

 .محلو الًتؾ واؽبجر، وال يوازف يف مسائل الًتجيحف -وىو الشاذ-اإلبطاؿ، وما خالف العامة 
ليس للًتجيح مصطلح معُت يلـز يف التعبَت، فإف ىذا ابب خيتلف الناس فيو،  ؛لغة الًتجيح :اجلهة الثالثة

وال مشاحة يف التعبَت واالصطالح الصحيح، ولكن يقاؿ تستعمل يف الًتجيح لغة ربفظ مقاـ األدب مع 
 .لةاألئمة والضبط يف اؼبسأ

أف ما نقل عن األئمة من اإلغالؽ فيما ىو عند التبُت من اػبالؼ اؼبعترب، أي: ابستقراء  :اخلالصة -
ه اللغة اليت تغلق أقواؿ أئمة األمصار، فهذا ليس مقصودىم فيو االنتصار احملض آلحاد أقواؽبم هبذ

ضباية جناب اؽبدي والسنة النبوية، وىذا ابب من حيث األصل  ، وإمنا مقصودىماػبالؼ أحياانً 
متفق على قصده، أما من حيث آحاد اؼبسائل اؼبنقولة عن مالك أو عن أضبد أو عن غَتىم، فهذه 

ال ينبغي ؼبتأخر ومعاصر أف يستعمل يف ترجيحو يف اػبالؼ اؼبعترب لغة: أف اؼبرجوح . فمسائل مًتددة
ال دليل عليو، ويقوؿ: إف حجتو يف ذلك أف من األئمة من استعمل ذلك، بدعة، أو ال أصل لو، أو 

فينبغي أف يفقو استعماؽبم، ومن وصل إذل رتبة عالية يف االجتهاد فلو أف يستعمل ما استعملو األئمة 
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كلغة، وكأف اإلنساف ال   اا مطردً م وفقههم، أما أف يكوف ذلك منهجً اؼبتقدموف على منهجهم وطريقته
بًتجيحو إال أف يرمي القوؿ اآلخر اؼبعروؼ اؼبعترب بكلمة توىنو عند سامعيو، فيقوؿ:  ترضى نفسو

 وأما القوؿ اآلخر فال دليل عليو؛ فإف ىذا من تضييق الفقو، وتضييق اؼبدارؾ، وتضييق العقل.
وبعضها إف أوجو الًتجيح اليت ذكرىا أىل األصوؿ والقواعد أوجو كثَتة،  ؛مناطات الًتجيح :اجلهة الرابعة

وهبذا ]أشار ىنا إذل بعض اؼبناطات، ولذلك قاؿ:  -رضبو هللا-يكوف على ابب التفصيل، وكأف اؼبصنف 
، وىذه مناطات بعضها كلي وبعضها [الدليل رجح عامة العلماء الدليل اغباضر على الدليل اؼببيح

واعد فيما حصلوه من تفصيلي، وليس اؼبقصود ىنا ىو االستقراء التفصيلي ؼبا قالو أىل األصوؿ والق
 .مناطات الًتجيح، إمنا سيكوف الكالـ على سبيل فقو اؼبنه  للمناطات

قبد أهنا تدور يف ذىنية اؼبرجح يف ىذا العصر وقبل ىذا العصر، وىل رلموعة من ادلناطات  ىذه -
 ىذه اؼبناطات اليت سنذكرىا من الصواب أو من الغلط؟ ليس ابلضرورة أف يكوف ىذا أو ذاؾ.

بن تيمية وىذه الطريقة كانت لبعض الفقهاء، وقد ذكر ا ؛الًتجيح ابألحوط ؛مناطات الًتجيحمن  -
، وقاؿ: إف ىذا ليس من األصوؿ اليت يصح طردىا، فنجد أف البعض اا حسنً عليها تعليقً  -رضبو هللا-

وىل  يف اػبالؼ يرجح ابألحوط، مع أف األحوط يف كثَت من اؼبوارد أو يف أكثرىا يكوف ىو األشد.
 اعبواب: ال؛ بل ردبا استعمل ذلك يف مسائل ؟اا يكوف مًتوكً ٌت ىذا أف الًتجيح ابألحوط دائمً مع

 ، فيكوف أضبط لدينهم أو غبرماهتم وكبو ذلك، وكذلك الًتجيحليس فيها مشقة على الناس أحياانً 
مع نفسو، لكن أف يكوف  اإلنساف ابب ال أبس أف يستعملو اابألحوط يف حق النفس، فهذا أيضً 

ر يف السنة، فهذا منهجو أف يدين الناس بقصد األحوط من األقواؿ، وليس بقصد األقوى واألظه
 .امنه  ليس حكيمً 

 

أي: دبا عليو صبهور األئمة األربعة، أو دبا عليو اعبمهور من أئمة السلف، أو دبا  ،الًتجيح ابألكثر -
أف أكثر أىل العلم على تلك اؼبسألة، فهذه  مذي أحياانً لم، كما قد يذكره الًت عليو أكثر أىل الع

مثل بعض الناظرين إذا  ؛أما يف بعض آحاد اؼبسائل. ولكنها ال تستقل وحدىا ابلًتجيح ،جهة حسنة
انغلق عليو اػبالؼ يف مسألة فجعل منهجو أنو يذىب إذل قوؿ اعبمهور، فهذا أمر سائغ، حىت ولو 

عل اؼبرجح عنده قوؿ األكثر، أما إذا كاف على طريقة اؼبنه  اختص األكثر هبذه اعبهة، أي: ج
 فيستصحب ىذا ولكنو ال يستقل وحده.
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: ؼبتقدمُت، كأف يقوؿ الًتمذي مثاًل وىذا من الفقو الذي يذكره بعض ا ؛الًتجيح مبا عليو العمل -
زكاة  مسألةك ،وىذا عليو العمل عند أكثر أىل العلم، أو ينقل أف أكثر الصحابة كانوا يعملوف كذا

اغبلي، فاإلماـ أضبد ومالك والشافعي يذىبوف إذل أف حلي النساء اؼبستعمل ال زكاة فيو، وإمنا قاؿ 
، وؼبا سئل اإلماـ أضبد عن ذلك قاؿ: ورد عن --رضبو هللا--بوجوب الزكاة فيو اإلماـ أبو حنيفة 

 سة من الصحابة أنو ال زكاة فيو.طب
اؼبتقدمُت أهنم يالحظوف جهات أقوى يف االعتبار، فإف من ىؤالء  ومن منه  اإلماـ أضبد وكثَت من

عبد هللا بن عمرو بن العاص، وىو راوي أقوى حديث يف الباب، وىو حديث عمرو بن  :اػبمسة
أف امرأة ميانية أتت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومعها ابنتها ويف يد ابنتها مسكتاف من شعيب عن أبيو عن جده: )

ديث، وؼبا كاف عبد هللا بن عمرو يفيت أبف حلي النساء ال زكاة فيو؛ فإف ىذا إشارة ( اغبذىب ...
إذل الطعن يف صحة اغبديث. وىناؾ قاعدة ذكرىا كثَت من اؼبتأخرين وىي: إذا تعارض رأي الراوي 
مع روايتو، فاعبمهور على أنو تقدـ روايتو على رأيو. وىذه القاعدة كقاعدة منضبطة ليست على ىذا 
اإلطالؽ، بل ىناؾ أمثلة كثَتة عند اؼبتقدمُت ليست من ابب أهنم يقدموف رأي عبد هللا بن عمرو 
على ما صح من روايتو، وكبن إذا بنينا على ىذا النظاـ فبدىي أف ما صح إذل النيب عليو الصالة 

 .ا وليس دائمً علوف ىذا من ابب اإلعالؿ أحياانً والسالـ ىو اؼبقدـ، لكنهم جي
 

وإف خالف  ،ألنو ىو األظهر يف نصوص السنة ؛فَتجح قوؿ من األقواؿ ؛ابألظهر يف السنة الًتجيح -
ظهر لو يف حكم صالة اعبماعة أف ظاىر نصوص النيب  -رضبو هللا-: اإلماـ أضبد اعبماىَت، فمثاًل 

مر زبتلف فيو وظاىر السنة العـز يف صالة اعبماعة، فجعل صالة اعبماعة فرض عُت، وىذا أ ،ملسو هيلع هللا ىلص
مدارؾ الناظرين، فتكوف عنايتو ابلًتجيح ابلسنة وإف خالف األكثر عنده أو خالف األحوط أو غَت 

. لك، وىذه جهة فاضلة ؼبن كاف أىاًل ذ  ؽبا، وإال فهي من األصوؿ اؼبعتربة كما ىو معلـو

 
ال يكوف  إمنا يصار إذل الًتجيح ابستصحاب قاعدة حينما ؛الًتجيح ابستصحاب أصل أو قاعدة -

يف اؼبسألة ما ىو من الدليل اللفظي البُت، فحينئذ يرجح ابستصحاب قاعدة، وىنا النفس والبيئة 
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تكوف مؤثرة يف إغالؽ  القواعد؛ ألف بعض القواعد أحياانً وبعض اؼبعطيات قد تؤثر يف اختيار 
و يف تطبيق ىذه فبا يدؿ على عدـ حسن الفق ،واعد تؤثر يف التوسعة يف اؼبسألةاؼبسألة، وبعض الق

لقواعد وترؾ ا ،األصوؿ والقواعد: اطراد بعض الفقهاء أو طالب العلم على تطبيق قاعدة واحدة
عنده سد الذرائع، أما قاعدة األصل اإلابحة، أو اؼبشقة ذبلب التيسَت  ااألخرى، فبعض الناس دائمً 

مع أف كلمة )التيسَت( يف أصلها  -.. وكبوىا، فال يلتفت إليها، وابؼبقابل من سبيل نفسو إذل التيسَت 
فتجد أنو ردبا  -غبقيقتها الشرعية  ـبالف أحياانً كلمة شرعية، لكن قد تستعمل كاصطالح دبا ىو 

: الًتجيح ابستصحاب أصل أو قاعدة من فإذ حبرؼ أو آبخر. ن شأف تلك القواعد أحياانً ل مقلَّ 
حيث األصل مناط للًتجيح، لكنو حيتاج إذل فقو، وإذل ضبط وتوسط، ومعرفة مىت تطبق ىذه 
القاعدة أو تلك، فقاعدة سد الذرائع تطبق يف مسائل ؽبا قدرىا، كاؼبسائل اؼبتعلقة بتوحيد العبادة، 

د الرحاؿ لزايرة قبور األولياء، أو زايرة قبور األعياف، فهذا يبُت أف ىذا ال أصل لو، فإذا تعلق مثل ش
األمر جبناب التوحيد فإف ىذه القاعدة تكوف من أخص القواعد يف التطبيق، وأما يف مسائل أخرى 

 مبناىا عند الشارع على التوسعة والتخفيف فال سبنع حبجة سد الذرائع.
 

وىذا يقع فيو يف أكثر األحياف اؼببتدئ من طالب العلم، وىو أف يرجح  ؛اد األعيافالًتجيح آبح -
بقوؿ شيخو، إما شيخو اؼبعاصر، أو من أشاد بو شيخو اؼبعاصر، فتنطبع يف ذىنو أظباء معينة، ويف 

 ليس من اؼبناطات -يف اعبملة-وىذا  الغالب أهنا أظباء متأخرة، وكأف الًتجيح يكوف آبحاد األعياف.
اؼبعتربة، وليس ىو من اؼبناطات الشريفة، وينبغي أف ال يعود الناس عليو، وإمنا إذا اعترب شأف األعياف 

 .فإنو يعترب بقوؿ األكثر من األئمة
 

اؼبالئم غباؿ اؼبستفيت، وفقو اؼبالئمة فقو حسن،  ؛الًتجيح ابدلالئم اخلاص ادلقصود ابدلالئم اخلاص -
ومن أمثلة اؼبالئم اػباص: طالؽ السكراف، ففي وقوع ىذا  ولكنو فقو دقيق يقع فيو كثَت من الغلط.

فإذا ابف لفقيو أو لناظر أو لطالب علم لو كعب يف الفتوى مع الناس . الطالؽ خالؼ بُت العلماء
وز لو أف يصرح بفتوى خاصة على خالؼ ما يعتقد، ديكن أف أف طالؽ السكراف يقع، فهنا ال جي

يرد السائل إذل عادل آخر أو كبو ذلك، وأما أف يفيت حبسب اؼبالئم اػباص، فإف ذلك اعتبار غَت 
 صحيح.
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ىو اؼبالئم للمجتمع، فما كانت الفتوى والعمل عليو يف ىذا اجملتمع فهو و  ؛الًتجيح ابدلالئم العاـ -
، وقد يكوف اؼبالئم العاـ ىو األرفق ابؼبسلمُت بشكل عاـ يف سائر أمصارىم، اؼبالئم العاـ ؽبم

أو ؼبن تتعلق الفتوى هبم من اؼبكلفُت؛ كأىل مصر من  ،واؼبقصود ىنا: النظر يف اؼبالئم للمستفتُت
 .وىذه اعبهة ال تستقل بنفسها يف الًتجيح األمصار،
 

الدليل النصي القاضي ابغبكم، ولكن  أف األصل يف الًتجيح ىو استصحاب :شلا ينبو إليو -
استصحاب الدليل ال دينع من استصحاب ىذه اؼبناطات، مع مراعاة عدـ االختصاص دبستصحب 

، فإف من فرض التمانع بُت ىذه اؼبستصحبات فهذا اوكأف بُت ىذه اؼبستصحبات تعارضً  ،واحد
 يطرد يف سائر اؼبسائل إال أف يكوف الدليل. تضييق يف الفقو، وليس ىنا واحد من ىذه اؼبستصحبات

 

، وال شك أف ىذا ال يستلـز الفصل ادلطلق بُت فقو ادلتقدمُت وفقو ادلتأخرين ليس فصاًل حكيماً  -
التسوية بُت اؼبتقدمُت وبُت اؼبتأخرين، فإف فقو اؼبتقدمُت من حيث األصل أجود من فقو اؼبتأخرين، 

، فليس أحد جيادؿ فيوال أئمة االجتهاد، وأئمة الرواية، وأئمة الفقو، وىذا  -أي اؼبتقدموف  -وىم 
الرتبة، بل اؼبقصود أف ما يذكره اؼبتأخروف بسائر  اؼبقصود ىو أف نسوي بُت اؼبتقدمُت واؼبتأخرين يف

طبقاهتم ودرجاهتم العلمية من ؿبققُت وغَتىم كأنو فقو منفك يف االتصاؿ عن فقو اؼبتقدمُت، فهذا 
فاالمتياز أمر موجود، لكن االمتياز الذي يصحح وجوده ينبغي  .االنفكاؾ اؼببالغ فيو ال يصح فرضو
فالتكلف والتسرع يف حتديد االمتيازات بُت ادلتقدمُت  ف.أف حيصل بعقل وحكمة وليس بتكل

 تسرع. وادلتأخرين مرتقى صعب، ال ينبغي أف يكوف فيو تكلف وال
 

النازلة إما أف يقصد هبا النازلة الكلية، وإما أف يقصد هبا على اصطالح البعض اعبديد  :فقو النوازؿ -
الكلية، والفتوى فيها من خاصية اجملتهد، وإذا قلنا: إف أو اؼبستجد من اؼبسائل، واؼبقصود ىنا: النازلة 

ذلك من خاصية اجملتهد، فمعٌت ىذا أنو ينبغي ويؤكد على طالب العلم أف ال يتكلم يف النوازؿ الكلية 
ينبغي أف ال يقبل القوؿ يف النوازؿ الكلية فبن ىو ليس من أىل  ا. وأيضً وىو ليس من أىل االجتهاد

يفقو العواـ من اؼبسلمُت أف النوازؿ الكلية ال يصدر فيها إال عن أىل  االجتهاد، وينبغي أف
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 ايفيت الناس إال ؾبتهد؛ ألف كثَتً االجتهاد، خبالؼ الفتوى يف اؼبسائل العادية، فهذه ال يقاؿ فيها: ال 
من طالب العلم  اوال شك أف كثَتً ، من اؼبسائل اؼبنضبطة احملفوظة بينة، وىذا تضييق على اؼبسلمُت

والناظرين والباحثُت واؼبتفقهُت على اؼبذاىب جييبوف الناس عن أكثر أسئلتهم اليت قد تعرض ؽبم يف 
عباداهتم ومعامالهتم، وال يقاؿ: ال جييب فيها إال األئمة الكبار أىل التحقيق واالجتهاد؛ ألهنا 

يف اعبملة، وإف  فإف ىذا فيو سعة  ،مسائل بينة وؿبددة وواضحة، ولو أفيت الناس فيها بقوؿ مذىب
 كاف ليس ىو الفاضل على االطراد.

 
*** 
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 عاشرالدرس ال

بعد ىذا الوقوؼ مع ىذه ادلسائل ادلتعلقة بفقو اخلالؼ الفقهي، يوصى طالب العلم جبملة 
 من الوصااي:

 .التعظيم للنصوص، نصوص القرآف ونصوص السنة، فهذه ىي أجل الوصااي :الوصية األوىل
التوقَت لكالـ األئمة يف مقاـ اػبالؼ اؼبعترب، حىت لو رجحت قوؿ فالف من  :الثانيةالوصية 

األئمة فالبد أف يكوف ؼبن قولو مرجوح عندؾ قدر من التوقَت، وكلمة )التوقَت( أخف من كلمة 
 .قيل يف النصوص: التعظيم، وأما يف األئمة فيقاؿ: التوقَت)التعظيم(، ولذلك 

 يتعلق ابلتحصيل العلمي، والتحصيل العلمي لو مقاماف:فيما  :لوصية الثالثةا
 .مقاـ التأصيل، والتأصيل العلمي يكوف ابؼبختصرات العلمية يف العلـو الشرعية :ادلقاـ األوؿ
ئلها االنظر والفقو بعد التأصيل، فبعد أف يتأصل الطالب يف مقدمات ىذه العلـو وأو  :ادلقاـ الثاين
وادلنهج الذي أراه يف ىذا والنظر، وليس إذل االجتهاد؛ ألف االجتهاد رتبة متأخرة.  فقويًتقى إذل التَّ 

ا: أف يكثر من النظر يف كتب  فحف  القرآف، اثنيً إذا انتهى من التأصيل: أف يعٌت أواًل  أنو الباب
 .السنن واآلاثر

، وىذا إذا تؤمل ترتيبوإذا كاف قد قيل: إف فقو البخاري يف ترامجو، فإننا نقوؿ: إف فقو مسلم يف 
ذبد  - وخباصة كتاب اإلدياف مثاًل  -وجد أنو من أجود الفقو، فإذا أتملت بعض كتب مسلم يف صحيحو 

أنو مرتب يف طريقة الرد وطريقة التأصيل، ويف ذكر مسائل التوحيد األوذل، مث ذكر ما طرأ من اؼبخالفة 
ف، ويف غَته من كتب العبادات وكبوىا، وإذا ذكر ؼبسائل التوحيد، وكبو ذلك فيما كتبو يف كتاب اإلديا

 مسائل األدب فإنو يًتقى من األدب العارل إذل ما دونو.. وىكذا.
ليتذوؽ ال ليحف  الفروع اليت كتاب األـ لإلماـ الشافعي، ويتأمل يف قراءتو لألـ طالب العلم  يقرأ  -

أف حياوؿ  -كمثاؿ   -يف قراءة األـ ، فإف األىم قاؿ فيها الاافعي رأايً، ىذا مهم لكنو ليس األىم
أف يتذوؽ التطبيق الفقهي عند الشافعي، وتطبيق الدليل على اؼبستدؿ عليو، وكيف يكوف تطبيق 
الدليل اللفظي، وكيف يكوف تطبيق الدليل من اؼبقاصد والقواعد العامة، كذلك يعرؼ طريقتو يف 

 ؿباجة اػبالؼ، وما إذل ذلك.
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يعترب من أوسع الناس معرفة خبالؼ الذي د بن نصر اؼبروزي كتاب اختالؼ الفقهاء لػمحم -
 .ينبغي أف ال يستغٍت عنو طالب العلماؼبتقدمُت، وأضبطهم يف ىذا، 

: "دل يكتب يف شرح عنو ، حىت إف ابن تيمية يقوؿينبغي أف تكوف العناية ابلتمهيد عناية مؤكدة -
، وىذه الرتبة يف دمحم ابن حـز ومن ذلك كتاب احمللى أليب ،حديث الرسوؿ مثل ىذا الكتاب"

نظري ىي الرتبة اؼبناسبة للتعامل مع كتاب احمللى، فقراءة احمللى ككتاب لتأخذ منو الفرع الفقهي 
وادللكة  أف أتخذ احمللى يف صناعة التفقوبتدأ بو، ولكن يُ  الراجح الفقهي، ىذا ال أراه منهجً وا

وادلراجعة واألخذ وحنو ذلك، فهذا ينبغي  الفقهية، وسعة العلم ابآلاثر واألقواؿ، وطرؽ احملاجة
 .أف ال يستغٍت عنو طالب العلم

قصد التوسعة على اؼبسلمُت يف الفقو ربت قاعدة: اػبالؼ اؼبعترب، والتوازف  :الوصية الرابعة واخلامتة -
صد التوسعة قصد شريف إذا ضبط دبراعاة الدليل ومراعاة بُت مراعاة الدليل وفقو اؼبصاحل، فق

اؼبصلحة، وقد سبق أف ذكران أف إشاعة بعض األقواؿ فيو مفسدة وفتنة على كثَت من العامة، فال 
، وال اعليهم دبا كاف من اػبالؼ معتربً  يوسع على الناس فيما يقتضي الفتنة أو الفساد، وإمنا يوسع

و مفسدة أو فتنة، فما كاف من اػبالؼ ال يتأثر بذلك فإف التوسعة فيو ينايف ظواىر السنن، وليس في
 ىي األصل الذي ينبغي أف يعمل بو يف الفتوى واالجتهاد.

 متت واحلمد هلل
 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو
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