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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وت  

ً
  م تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه
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  )S(ا]لقة    
  مقدمة                                                            

y وصحبه أxع[ فOحب باإلخوة اuارس[ R هذا اuرس اTي آاrمد هللا رب العا�[ وصp اهللا وسلم \ نبينا nمد و
R اrلقة األو� من حلقات هذا  شاء اهللا تعا� و~ن إن، يعة R ا�ستوى الرابعيتعلق بمقرر أصول الفقه ا<ابع لzية ال�

يتعلق ب�ء من أصول  خذ ماأوقد سبق لكم أيها اإلخوة الكرام R ا�ستوى السابق اTي هو ا�ستوى اhالث ، ا�قرر
 ،وأخذتم ذلك �مال؛ وهو السنة: �تفق عليها�ل اhا� من األدلة ااuيتعلق ب خذ ماأف� ا�ستوى اhالث سبق لكم ، الفقه

اإلxاع أن ومقصودي بهذا أيها اإلخوة أن أب[ ؛ وهو اإلxاع: ثم أيضا أخذتم بداية ا�uل اhالث من األدلة ا�تفق عليها
يعة ا<ابعة مقسوم ب[ منهج[ وب[ مستوي[ R هذه الzية 	ية ال�، اTي هو ا�uل اhالث من األدلة ا�تفق عليها

�امعة اإلمام nمد ب[ سعود اإلسالمية مقسوم ب[ مستوي[ فينقسم ا�زء األول R ا�ستوى اhالث وقد أخذتموه وما 
 وجزء من اإلxاع أيضا سيكون معكم R ا�ستوى الرابع اTي هو هذا ا�ستوى مع ما، يتعلق بتعريفات اإلxاع ومقدماته

مفردات هذا ا�قرر يستحسن بنا أن نعود قليال \ �ء �ا  �حوقبل أن ن�ع R ، فيها يتعلق أيضا باألدلة ا�ختلف
واإلخوة اuارس[ نب[ لكم أوال  اإلخوانR ا�ستوى السابق اTي هو ا�ستوى اhالث فح� تكتمل الصورة عند  تموهأخذ

مفردات ا�قرر ال� أخذتموها R بيتعلق   ما\ بمرور �يع ثم نعرج كما قلنا منذ قليل، مفردات مقرر هذا ا�ستوى
  . السابق ىا�ستو

  :مفردات ا�قرر \ هذا الفصل
  : بقية مباحث اإل_اع: أوالً 
  . إxاع أهل ا�دينة وما يتعلق به -�
  . بيان اGالف R ذلك واألدلة وال;جيح؟ ض الع� �ط R صحة اإلxاعاهل انقر -�
  . جة¤ اتفاق اGلفاء األربعة ليس- 
  . إذا اتفق الصحابة \ قول[ لم §ز إحداث قول ثالث وما يتعلق بهذه ا�سألة من األقوال واألدلة والراجح - ¥
  ؟ حد ذلك القول[ أيكون ذلك إxاª معت©اأن \ وxع ا<ابعأإذا اختلف الصحابة \ قول[ ف -¨
   ).لسكوااإلxاع حجية (ل� � مسألة نت� R بقية الصحابة ااإذا قال بعض الصحابة قوال ف -»
  . حجةو°ذا انعقد فهل يكون ح[ إذا ، هل §وز أن ينعقد اإلxاع \ اجتهاد وقياس -®
  . ونظنمقطوع وم إ� xاعانقسام اإل -±
 ا األخذ بأقل م - ²

ً
 أ(بـ يتعلق  هذا ما. د�لع باإلxا قيل هل يعد تمس³

ً
  . و� بقية مباحث اإلxاع ،)وال

 ـانيث
ً
  : ا�uل ¶ته ثالث عناµ اهذوعليها،  د�ل مستقل وقد عده أهل العلم من األدلة ا�تفق :استصحاب ا]ال: ا

  . استصحاب د�ل ال�ع �ستصحاب د�ل العموم -�
  . وا<طرق ·ذه ا�سألة واألدلة فيها، استصحاب حال اإلxاع n Rل اGالف -�
  .  هذه ا�سألةRتفصيل ال¸م ؟ ا�اR للحكم هل يلزمه ا�uل - 
 cـثا

ً
  : أصول fتلف \ حجيتهامن عناµ ا�نهج الرئيسة أربعة : ا

  . R ال¸م عن د�ل �ع من قبلنا -�
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�-  Rºال¸م عن د�ل قول الصحا .  
  . R ال¸م عن االستحسان - 
¥ -  Rال¸م عن ا�صالح ا�رسلة .  

ألجل أن نربط عناµ ا�ستوى السابق مع عناn  µا أخذتموه \ ا�ستوى السابق ائهذه ا]لقة سوف نستذكر شي\ 
  .الرابع؛ ا�ستوى حق اTي هو هذا ا�ستوىالالا�ستوى 

 
ً
 ،ن صح ا<عب¾إأن أخذتم اإلxاع ومقدمات اإلxاع فنمر \ ذلك مرور الكرام كما يع½ يُع© أو  منتم قد سبق لكأ إذا
  .واالصطالحR السابق تعريفه R اللغة خذتم أإلxاع قد اف
فيقال مثال  العزم \ ال�ءنا انه يراد به أحيأحد معني[ كما يع© أهل العلم فيقولون أيراد به : إلxاع يعرف R اللغةاف
قول اهللا  غويلال ويشهد ·ذا ا�عx، Áع القوم \ السفر بمعÁ عزموا عليهأأو  ،بمعÁ عزم عليه، xع فالن \ السفرأ

 {سبحانه وتعا� 
ْ
ْ_ُِعوا

َ
مْ  فَأ

ُ
tْمَر

َ
wَءُكمْ  أ َxُء} َو�ومنه أيضا قول اهللا سبحانه ح³ية عن إخوة ، بمعÁ اعزموا \ هذا ال

 {يوسف عليه السالم 
ْ
ْ_َُعوا

َ
ن وَأ

َ
ُب|  َلَيابَةِ  ِ\  zََْعلُوهُ  أ قول ا�Å  ومن هذا ا�عÁ، عزموا \ أن §علوه R ذلك اÄ5 أي} ا{ْ

من لم يعزم وينوي الصيام من الليل فال يصح  بمعÁ) مع الصيام من الليل فال صيام Vمن لم R) zُ صيام الفريضة  �
  .هذا هو ا�عÁ اللغوي األول لإلxاع نذإ ،صومه

ومنه  بمعÁ االتفاقفهو  األصو�[عند  لإلxاعاأللصق واألقرب با�عÁ االصطالÇ  أما ا�عÁ اللغوي اhا� لإلxاع وهو
�تمع أم~ ال ( �xع مثال أهل ا5تة \ كذا بمعÁ اتفقوا ومن ذلك قول ا�Å أxع العلماء \ كذا أي اتفقوا أو أ: يقال

وا�عÁ العزم إذا اإلxاع من ا�احية اللغوية يدور حول معني[ ا�عÁ األول  ةتتفق أم� \ ضالل بمعÁ ال) ةW ضالل
  .االتفاقhا� ا

لكننا نقت� \ ، كث¾ة فقد اختلف أهل العلم R تعريفه \ أقوالٍ  االصطالحيةأما من ناحية تعريف اإلxاع من ا�احية 
بعد وفاته W  �مة �مد أاتفاق ا�جتهدين \ ع� من بأنه : وهو تعريف اإلxاعنه يؤدي الغرض أتعريف واحد نرى 

�x حكم.  
واالتفاق هنا جنس R  اتفاقريف �حا موجزا فنجد أن أول 	مة تواجهنا R هذا ا<عريف هو قو·م ن�ح هذا ا<ع

أو من غ¾ ، ا<عريف ألنها هذه الzمة تتناول أي اتفاق سواء حصل من الg أو من ا5عض وسواء حصل من ا�جتهدين
أو \ غ¾ حكم ، حصل \ حكم �Í ءوسوا، أو حصل R عصور Ìتلفة، وسواء حصل R ع� مع[، ا�جتهدين

Í� ،نس ثم بعد ذلك فصل: دائما ا<عريفات أيها اإلخوة يقولونÎ تبدأ Áفأي شخص يريد أن يعرف ش ،قيد: بمع 
ً
 يئا

فمثال من يريد أن ؛ ال�ء اTي يريد أن يعرفه أن يصل إ� يضيق ا�طاق إ� أبكلمة ªمة ثم بعد ذلك يبد أالبد أن يبد
؛ ثالم تقع R وسط ا�ملكة العربية السعودية و� ªصمتها -مثال-مدينة : ثال مدينة الرياض Ðد أول 	مة يقوليعرف م

هذا يشمل الرياض ويشمل جدة ويشمل اuمام بل مدينة Îنس فلما يقول  أفأول 	مة Ñدون واجهتنا 	مة مدينة فبد
بعد ذلك بما  أثم يبدة، بكلمة ªمأ يطلق عليه مدينة فيبد اويشمل القاهرة ويشمل تونس ويشمل مثال بك[ يشمل Ò م

ذا إيقيد فيقول مدينة كب¾ة وHرج ا�دن الصغ¾ة تقع R وسط ا�ملكة العربية السعودية  أيسÓ بالفصل أو القيد يبد
بدأ أوال ت، بدأتا هو \ األطراف ا�هم أن ا<عريفات هكذ خرج ماأخرج هنا ما هو خارج ا�ملكة العربية السعودية وأ

 ف الÕقةيعرÔ ا�قصود اTي يريد الوصول إ�ه وهكذا مثال �ن أراد أن  أن يصل إ� ثم يبدأ يضيق ا�طاق إ� ةبكلمة ªم
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فأخذك مثال  ،ل�ء باrالللªمة تشمل ح� أخذك ) خذأ: (Ñد أول 	مة خذ مال خفية من حرزه بغ¾ حقأ: Ñده يقول
 Óرج ما خفيةفيخرج غ¾ ا�ال خذ مال أ: يقولثم  ،خذأللهدية يسH فيةGلسة واالغتصاب و~و ذلك �ن غ¾ اG�، 

): ا�جتهدين(الحظ بدأ يقيد �ا قال : ا�جتهدين: 	مة ªمة ثم قال فاتفاق اتفاق: فهذا ا�قصود بذلك التشبيه فهنا �ا قال
�التفاق اrاصل ، خرج االتفاق اrاصل من غ¾ ا�جتهدينأقيد فهذا  ا�جتهدين: ن R تضييق ا�طاق فلما قلنانا اآلأبد

وHرج أيضا االتفاق اrاصل من بعض ، يعت© إxاª يعد إxاª وال نه الإومن R حكم العوام ف العواممثال من 
ومن R  ن �لعوامغ¾ ا�جتهديÛرج �ا اتفاق  ؛Ûرج �ا طائفت[ ا�جتهدينيعد إxاª فzمة  نه أيضا الإا�جتهدين ف
تفيد  لأاتفاق ا�جتهدين فzمة : ألنه �ا قال اتفاق بعض ا�جتهدينوÛرج أيضا  ،·م R اإلxاع اعتبارنه ال إحكمهم ف
فإذا  ،اتفق بعض ا�جتهدين ذاإ خرج �ا ماأ: فظ فهنا �ا قال ا�جتهدينل\ ال ا�نسية) لأ(من صيغ العموم دخول  ،العموم

األئمة األربعة  اتفاقهل العلم مثال ح� أوTلك يعد  ،جتهدين فال يعد ذلك عند أهل العلم من اإلxاعاتفق بعض ا�
قول R مسألة  تفق هؤالء األئمة األربعة \اÞد فلو أ واإلمامالشافÝ  مماإلااTين هم اإلمام أº حنيفة واإلمام مالك و

ن يكون اتفاقا أأن يكون اتفاق بعض ا�جتهدين وا�طلوب R اإلxاع اتفاقهم ال يعدو ألن  إxا�ªعية ال يعد اتفاق 
نه البد R حصول اإلxاع من اتفاق أوهذا قيد ßء به uفع ما قد يتوهم من  R ع�: ثم قال بعد ذلك ،�ميع ا�جتهدين

 أن يتفق ا�جتهدون x Rيع العصور لà يُ -xيع ا�جتهدين x Rيع العصور وهذا ال يلزم 
ً
ªاxذا إبل يك� ما  -عد ذلك إ

 � xع مثال أهل العلم إن مثال الطائرة تعت©أن آلامثال  ،به نه يعد ذلك إxاª معموالإR ع� واحد ف واتفقوا اجتمعوا
مكة عن طريق الطائرة  �إإلنسان إذا تمكن من الوصول ان áج فأها §ب عليه نالسبيل اTي إذا تمكن اإلنسان م

جواز استعمال ا�وال هذه أمور حصلت R ع�نا اrاâ ، مثال ¶ريم ا�خدرات هذا ¶ريم استعمال، أن áجوجب عليه 
أنت nجوز : xع عليه أهل العلم ولو خالف Ìالف نستطيع أن نقولأمر قد هذا األ إن: ن نقولأومع ذلك نستطيع 

  باجتماع
ً
يع½ أهل اrل والعقد R ؛ ن يتفق أهل االجتهادأال يلزم  و°xاع أهل العلم R هذا الع� \ هذه ا�سائل إذا

يد Hرج اإلxاع اrاصل من قهذا حقيقة  �مة nمد أمن : ثم قال. xيع العصور بل يك� أن يتفقوا R ع� واحد
  .R �عنابه وال اعتبار  اعتداد نه الفإاألمم السابقة 

نه إذا اتفق الصحابة R ع� إف �يد Hرج االتفاق اrاصل R حياة ا�Å أيضا ق �ا�Å أي بعد وفاة  �بعد وفاته : ثم قال
 Åاع أل �ا�xال يعد ذلك من قبيل اإل Åن وجود ا��  R من الكتاب والسنة �ٍف Çواالعتبار االعتدادووجود الو.  

لو اتفق  ،ح³م ال�عيةقبيل األيعد من  ال \ ما االتفاقوهذا أيضا قيد Hرج  \ حكم �Í: ثم بعد ذلك قيل أخ¾ا
Í� ¾دي من قبيل  ن اتفقوا \ حكم لغوي أو اتفقوا \أك، مثال الصحابة أو من بعد الصحابة \ حكم غª حكم

  . ح³م ال�عيةnصور R األ عت© إنما اإلxاع ال�Í ا�©هذا R اrقيقة ال يعد من اإلxاع ال�Í ا�عتفالعادات 
  يتعلق �جية اإل_اع رج قليال W مابعد ذلك نع

نه أو، نه د�ل من أدلة الت�يعأو، ية اإلxاعجفقد اتفق ا�سلمون حقيقة سلفا وخلفا \ حنسبة rجية اإلxاع الب
اTي رأى عدم االحتجاج  كأº إسحاق ا�ظام بقو�م اعتداد ولم يشذ عن ذلك إال طائفة ال، مصدر من مصادر الت�يع

  .مطلقا باإلxاع
وسنتطرق  بة رضوان اهللا عليهم دون من بعدهماباإلxاع \ ع� الصح االحتجاجوهو ق�  وهناك قول ثالث \ ا�سألة

xاه¾ العلماء وأك0 أهل العلم \  فعäÒ p ، هناهاإن شاء اهللا تعا� ·ذه ا�سألة ألنها من ضمن ا�سائل ا�وجودة R ا�نهج 
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أو �ن R العصور ، ا<ابع[�ن R ع� أو ، ا سواء �ن R ع� الصحابة رضوان اهللا عليهمأن اإلxاع حجة مطلق
بآيات وأحاديث كث�ة  W ذلك ستدل أهل العلماوقد تباعه اÒ هذا يعد من اإلxاع ال�Í الواجب والالزم ، الالحقة

   �ومن ذلك قول اهللا  تدل W حجية اإل_اع
َ  َما َنْعدِ  ِمنْ  ُسوَل الر�  يَُشاقِقِ  َوَمنْ { ُ  تَبَ��

َ
V  ُٰهَدى

ْ
ُمْؤِمنِ�َ  َسبِيلِ  َلْ�َ  َويَت�بِعْ  ال

ْ
ِ  ال

|
Vَما نَُو  ٰ

�
} )/SS( َمِص�ًا وََساَءْت  َجَهن�مَ  َونُْصلِهِ  تََو�

تبع اودخول جهنم من توعد بالعذاب األ�م  �ن اهللا أية R وجه االستدالل من هذه اآل �ن اهللا أوالعياذ باهللا تعا� فنجد 
ُمْؤِمنِ�َ  َسبِيلِ  َلْ�َ  َويَت�بِعْ {: غ¾ سبيل ا�ؤمن[ فقال

ْ
وال شك أن من ترك إxاع ا�سلم[ فقد اتبع غ¾ سبيل ا�سلم[ } ال

 إية فيكون ذلك ضمن الوعيد ا�قرر R هذه اآل ذا �ن داخالً °و، ضمن الوعيد ا�قرر R هذه اآلية ف³ن داخالً 
ً
 وحر ثما

ً
 ال اما

  .§وز للمسلم ا<å سلوcه
لَِك {: تعا� دلة قوy سبحانه أدلة \ حجية اإلxاع قوyيضا من األأو

ٰ
َذ
َ
tَناُكمْ  َو

ْ
ةً  َجَعل م�

ُ
  ُشَهَداءَ  ِ�َُكونُوا وََسًطا أ

َ
Wَ  ا��اِس {

أفرادها R ا�ملة بأنهم خيار  ن وصفأومقصود الوسط هنا هو العدول اGيار فاهللا سبحانه وتعا� أثÁ \ هذه األمة ب
  .ومن �ن بهذه ا�æلة فحري أن يكون قوy حجة، وعدول

م�ةٍ  َخْ�َ  ُكْنُتمْ {: وأيضا من ذلك قوy سبحانه وتعا�
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلن�اِس  أ

ْ
َمْعُروِف  تَأ

ْ
ُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  بِال

ْ
فاهللا سبحانه } ال

  . ن من تثبت y هذه الصفة وهذه ا�çة فقوy يكون حجةأشك  وال، باG¾ية ا�طلقة مة ووصفهاأثÁ \ هذه األ
\ قول أو فعل  اجتمعت فيدل \ ذلك أحاديث كث¾ة 	ها تشهد بمعÁ واحد وهو أن هذه األمة م� ما من السنةأما 

ينفرد عن هذه الطائفة  أنlتهد  ¾و غأوال سبيل ألحد من ا�سلم[ سواء أكان lتهدا ، فذلك االجتماع يكون حجة
 �من السنة قول ا�Å  إذا ،�مة nمد أتفاق ا�جتهدين من ابهذا الضابط اTي ذكرناه سابقا وهو  تا�سلمة ال� اجتمع

أثر موقوف  منويؤيد ذلك أيضا ما روي ) ألم يكن اهللا �جمع هذه األمة W خط( وé رواية) ال �تمع أم~ W ضاللة(
 ا�سلمون حسن رآهما (نه قال أبن مسعود وغ¾ه عن ا

ً
  .)وه قبيحا فهو عند اهللا قبيحأفهو عند اهللا حسن وما ر ا

 Åا]ق ال ي¡هم من خذ�م ح  يأ� أمر اهللا( �كذلك من األدلة من السنة قول ا� W ~يضا أو) ال تزال طائفة من أم
 Åديث اآل �قول ا�rا R رشذ \ ا�ا؛ من شذو(خر ( Åوقول ا�� ) من فارق ا{ماعة قيد ش£ فقد خلع ربقة اإلسالم
 هذه األحاديث بمجموعها نستفيد منها معÁً  نإذ) من فارق ا{ماعة مات ميتة جاهلية( �وé رواية قول ا�Å ) من عنقه

 واحد
ً
ن ا5قية من ا�اس ينبê أن ال خر وهو أآأمر  يؤدي إ� هذا ا�عÁ، وهو أن هذه األمة ال يمكن أن Ñتمع \ ضاللة ا

وجه ا¤اللة من هذه األحاديث W حجية اإل_اع من ثالثة  نإذن يشذوا عنهم إذا اتفقوا \ قول أو، Hالفوا أمة ا�سلم[
  :أوجه \ ا]قيقة

و°ذا �ن أ،  خط\ االجتماعإال أن lموعها يفيد عصمة األمة من ، ن لم يتواتر آحادها°أن هذه األحاديث و :الوجه األول
  . واتر ا�عنويا<يكون R اrقيقة عصمة هذه األمة قد ثبت بفكذلك 

ح� ، ولم يظهر ·م Ìالف فيها، وتمسكوا بها R حجية اإلxاع، ت هذه األحاديث بالقبولأن األمة قد تلقë  :الوجه اcا¥
 
ّ
طرد العادة توافق هذه األمة R عصور ضقة R منه خالف R حجية اإلxاع ويستحيل R اrقيأاTي قلنا  مظهر ا�ظا

  . ا لم تقم اrجة بصحته مع اختالف الطبائع وا�ذاهب والعصور�متكررة \ التسليم 
  ثبتوا أصالً أ بهذه األخبار [أن ا�حتج :الوجه اcالث

ً
ªي يمكن أن  مقطوTاع اxكم \  هستفيد مننبه وهو اإلrا

وهو  �يؤولون به كتاب اهللا وسنة رسول اهللا  ويستحيل أن تتفق األمة \ التسليم ألمرٍ  �اهللا  معا� كتاب اهللا وسنة رسول
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  . إتباعهوقع فيلزم ا5قية  غ¾ صحيح إذا هذه األدلة تفيدنا أن إxاع هذه األمة م� ما

  ).(ا]لقة 
  : أو باألحرى عمل أهل ا�دينة ةـل ا�ديناع أهــإ_
رÞه اهللا اrنبî  ةÐد أن ابن قدام) �®¥(ر R ا�جت اhا� صفحة ظالكتاب اTي هو روضة ا�ا �نتم Ñدون لو رجعنا إأو

R فصول ماضية أن هذا الكتاب يعد هو ا�صدر  مر وقد سبق لكم أن عرفتظصاحب هذا الكتاب اTي هو روضة ا�ا
  . الرئيس ·ذا ا�قرر

و§_اع أهل ا�دينة ليس �جة وقال مالك هو ": تكلم R هذه ا�سألة فقال) �®¥(R ا�جت اhا� صفحة  ةيقول ابن قدام
  .خر ðمهآإ�  "حجة

  :ر و� أول مسألة تواجهنا R هذا ا�قرر ظعن هذه ا�سألة R روضة ا�ا مةفتzم اإلمام ابن قدا
  :عمل أهل ا�دينة: إذا ا�سألة ¨

وأدلة اإلمام مالك حول هذه ا�سألة áسن بنا أن نذكر هذه ا�سألة ، وé اrقيقة ح� نصل إ� ا�قصود بهذه ا�سألة
بتسلسل تاريñ ح� نعرف �اذا اإلمام مالك رÞه اهللا توصل إ� أن هذا ا�uل يُعد من األدلة ال� ينبê للمجتهد أال 

  ؟ يتجاوزها
فما اTي  ،نا إن شاء اهللا تعا�كما سيأتي د\ خ© اآلحا اأن جعل عمل أهل ا�دينة مقدم مالك باإلماموصل األمر  بل
البد أن ؟ وcيف أيضا أنكر عليه كث¾ من أهل العلم هذا ا<وجه؟ باإلمام مالك أن يصل األمر معه إ� هذا اrد ىحد

اإلمام إال إننا ألجل أن نعذر اإلمام مالك R هذا ا<وجه البد أن نعرف من هو ،هذا ا<وجهR نعذر اإلمام مالك رÞه اهللا 
وال� أثرت عليه ح� جعلته يقول بهذا القول رÞه اهللا تعا� ورفع  فيهاأ وما ا5يئة ال� نش؟ اإلمام مالكأ وcيف نش؟ مالك

  . درجته R علي[
 
ً
ثم ال¸م عن ، وأصول مذهب اإلمام مالك، سنتzم إن شاء اهللا تعا� R هذا اuرس عن ترxة موجزة عن اإلمام مالك فإذا
ثم ، وأدرcهم اإلمام مالك ثم أيضا ال¸م عن الفقه R ع� ا<ابع[ اTين درس عليهم، وا<ابع[ الصحابة ه R ع�الفق

  . لفقه ا�د�اثم صلة عمل أهل ا�دينة ب، أيضا �çات الفقه R ع� ا<ابع[
  : نسبة ل¬_ة موجزة لإلمام مالك رªه اهللا تعا©الب: فأوالً 

 Þالعلم \ يد، عد حقيقة مدرسة فقهية لوحدهيُ ه اهللا تعا� اإلمام مالك ر òوورث عنهم ، كبار علماء وفقهاء ا�دينة يتل
  . �نوا عليه من العلم والعمل ورأى ما، م¾اث ا�بوة

، �بن اrارث األصبó فهو أصبÞ ó¾ي مد ون أª ºمر بن عمربنس بن مالك أأبو عبد اهللا مالك بن  :اإلمام مالك هو
من ا·جرة ا�بوية )  ²(وu اإلمام مالك رÞه اهللا تعا� R ا�دينة ا�بوية \ صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم سنة 

جده األ\ ، نس بن مالك بن أª ºمرأوجده األ\ هو أبو ªمر كما قلنا ألنه مالك بن ) ²®�(وتوé سنة ) ¨²(وقيل سنة 
جده األسفل ا�با� ؛ ه األسفل اTي هو مالكوجدّ ، ماعدا بدر �ل شهد ا�شاهد مع ا�Å اTي هو أبو ªمر صحاº جلي

وعن جهابذة ، تلò اإلمام مالك العلم عن جهابذة العلماء، اTي هو بعد أبيه هذا ا�د من علماء ومن كبار ا<ابع[
، لعلم أيضا عن ªمر بن عبد اهللا بن الزب¾خذ اأخذ العلم عن نافع وأف؛ وهو حدث صغ¾ R طلب العلم أوبد، ا<ابع[

وروى عنه اrديث كث¾ من ، خذ عن خلق كث¾ من ا<ابع[ وأتباعهمأو، خذ عن عبد اهللا بن دينارأخذ عن الزهري وأو
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  .زهري وربيعة الرأيلبل روى عنه اrديث بعض أشياخه � أهل العلم
خذ أhوري واألوزاÍ وسفيان بن عيينة والشافÝ اTي أيضا استفاد ونه ااقرأومن أقران اإلمام مالك رÞه اهللا تعا� من 

  .عن اإلمام مالك رÞه اهللا تعا�
و°مام دار ة، مألاوحجة ، هو شيخ اإلسالم: قال عنه اTهÅ رÞه اهللا تعا� دفق نسبة �¯لة اإلمام مالك وفضلهالأما ب

وõن اإلمام ، وجلس لإلفتاء وy كما قيل إحدى وع�ين سنة؛ تياوتأهل للفُ ، طلب العلم وهو ابن بضعة ع�ة سنة، ا·جرة
öه اهللا تعا� مهيب ا�انب يأمر با�عروف وينÞمن ا�آثر ما، عن ا�نكر مالك ر y نõه اهللا  وÞعن ذكره لشهرته ر Áيستغ

فهو R اrقيقة وªء من أوعية ؟ R ا�دينة ف� ومالكأيُ : أو قيل فيه، ف� ومالك R ا�دينةيُ  ال: فهو اTي قد قيل فيه، تعا�
 ، وõن قد أتقن علم اrديث، العلم ومستودع للعلم وحجة R زمانه

ً
  . ودراية علم الفقه فهو ªلم باrديث روايةً  وأتقن أيضا

  : نسبة ألصول مذهب اإلمام مالكالأما ب: ثانيا
ألئمة األربعة اTين بقيت مذاهبهم باقية إ� زمننا امن  ماو°م، فال شك أن اإلمام مالك فقيه كما قلنا من فقهاء األمة

øاrنفية والشافعية وا�الكية  أخذتموهان ا�ذاهب األربعة أل، اrوا ùأو تاريخ الفقه اإلسال ùتاريخ الت�يع اإلسال R
  : ، من أبرزهافله مصادر ،نسبة لإلمام مالك رÞه اهللا تعا� ، وا�الكيةلةاباrنو
S- ي هو القرآن الكريم �ن مقدم :ابـتالكTفالكتاب ا 

ً
�ن ، عند اإلمام مالك \ سائر األدلة R وضوح ذلك عنده ا

  . يمكن أن يستفاد من طريق اإليماء وا<نبيه ثم ما، ثم مفهوماته، يقدمه ويقدم نصوصه \ ظواهره
، وظواهرها، ثم ترتيب نصوصها، ثم آحادها، شهورهاثم م، بمتواترها أو� مقدمة \ بقية األدلة يبد :السنة ا�بوية -.

  . ومفهوماتها
R- اع ا�سلم[ �وذلك إذا لم §د نصا من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا : اإل_اعxيفزع إ� إ .  
T- ي ~ن بصدد �حه: عمل أهل ا�دينةTا .  
ولم Hالف الصحاR º  ليهم إذا صح سندهافقد �ن اإلمام مالك áتج بأقوال الصحابة رضوان اهللا ع: قول الصحا³ -/

 Åعند اإلمام مالك مقدم، �ذلك قول ا� ºن قول الصحاõو 
ً
  . \ القياس واالجتهاد ا

  . سد ا¸رائع -·    .ا�صالح ا�رسلة -µ    .القياس -´
 إذ
ً
، ي هو موضوع ¤ثنا هاهناÐد من هذه السلسلة هذه ا�صادر اhمانية أن اإلمام مالك �ن يعتد بعمل أهل ا�دينة اT ا

هذا ا�uل اTي هو عمل أهل ا�دينة �ن اإلمام مالك  نفإذ. ودرسنا R هذا اuرس واTي يليه واTي يليه إن شاء اهللا تعا�
  . و§عله من مصادر الفقه عنده، ويعتد به، áتج به

 
ً
  : هم اهللا تعا©وا�ابع� رª، الفقه ا�د¥ \ عهد الصحابة رضوان اهللا عليهم: ثاcا

وال شك أن ا�دينة ، �وجل �بيه nمد  فالفقه ا�د� نسبة إ� ا�دينة ا�نورة دار ا·جرة طيبة الطيبة ال� اختارها اهللا عز
 اواTين شاهدو، ا<æيل اقد ضمت الصحابة رضوان اهللا عليهم اTين حúو، ناسلمة أخرجت لأا�نورة قد ضمت خ¾ 

ا�دينة موطن العدد األك© من  ت، وقد �نرسوا R مدرسة ا�بوة \ صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليمواTين د، ا<أويل
فهذه ا�مçات واGصائص جعلت الفقه ا�د� R ، و� ªصمة اGلفاء الراشدين، الطبقة ا�ختارة من الصحب الكرامتلك 

 R قيقةrظأن ا�دينة قد ح: قالو\ هذا يمكن أن ي، وأفضلها ا�راتب \أاá به م� من أمصار ا�سلم[ َظ يت بما لم ،
، وخصوصا ذوي السبق منهم R اإلسالم؛ فقد �نت R اrقيقة lمع الصحابة رضوان اهللا عليهم R ع� اGلفاء الراشدين
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وõن أصحاب ة، مألاسياسة وé ، استبقاهم عمر رü اهللا عنه حوy حرصا عليهم ورغبة R أن يكونوا عونا y \ مهماته
رü  ياألشعر بن مسعود وزيد بن ثابت وأº بن كعب وأبا موýاأبا بكر وعمر وعî و �من أصحاب رسول اهللا  ىالفتو

عالمات واضحة R  ةً حقيق اوترcو، وõن تأث¾هم R ا<ابع[ ومن بعدهم واضحا وجليا، اهللا عنهم �نوا موجودين R ا�دينة
وصارت مدرسة ا�دينة امتدادا لعلم الصحابة ، وا5عد عن الرأي القائم \ ا�دل، واألثر �بسنة ا�þ  Åامااللاrرص \ 

 ، يتهمضوتفرعت بناء \ أصو·م وأق، رضوان اهللا عليهم واستقرت \ منهجهم
ً
إذا  ،·م وõن من بعدهم من ا<ابع[ تبعا

وانتقلت هذه الرؤية للفقه اإلسالù ، فقد انتقل هذا الفهم، فاء الراشدين�ن هذا هو الوضع للمدينة ا�بوية R ع� اGل
علم الصحابة بعد ذلك إ� ا<ابع[ �ن تتلمذ \ الصحابة  نانتقل إذ إ� تالميذ الصحابة رضوان اهللا عليهم وهم ا<ابعون

، وعرفوا أصو·م، وأتقنوا مناهجهم، وحفظوا علومهم، ودرسوا R مدرسة الصحابة رضوان اهللا عليهم، رضوان اهللا عليهم
 او، أقضيتهم وس¾تهم استوعبواو

ً
ال �á وé اrقيقة هذا األمر يبعث  عظيمة ·ا من الفروع ما ستمدوا من ذلك أصوال

درسوا R  ناTي �ك الصحابة رضوان اهللا عليهم قد أحاطوا الصحابة ومن بعدهم من ا<ابع[أوالطمأنينة R ا�فس أن 
وأحاطوا أيضا بأك0 قضايا الصحابة رضوان اهللا عليهم ومروياتهم ، �صدر عن ا�Å  امقد أحاطوا بأك0  الصحابةمدرسة 

وهم سبعة فقهاء من كبار  بفقهاء ا�دينة السبعةصطلح عليه بعد ذلك ا لصحابة وأك0 فقه الصحابة إ� ماانتقل فقه او
بالفقهاء  اإنما سمو وقيل، �دينة ا�بوية بعد وفاة الصحابة رضوان اهللا عليهمهم العلم والفتوى R اا<ابع[ اTين انتö إ�

وهم يسمون أحيانا بالفقهاء السبعة اTين ، وتمçوا بها، همن الفتوى بعد الصحابة صارت إ�السبعة وخصوا بهذه التسمية أل
 �ااÛذهم عمر بن عبد العزيز �ا �ن و

ً
  .يعرض y من أمور فيمااÛذهم مستشارين ، \ ا�دينة ا

وعبد اهللا أو عبيد اهللا بن ، الرÞن ا�خزوù وأبو بكر بن عبد، وعروه بن الزب¾، ن ا�سيببسعيد  :قال الفقهاء السبعة هم
 وسليمان بن يسار، والقاسم بن nمد بن أº بكر الصديق رü اهللا عنه رÞه اهللا، بن زيد ةوخارج، ةعبد اهللا بن عتب
 �ن مروي هم الفقه وحفظوا جل ماانتقل إ� هؤالء السبعة

�
 �ن مروي وحفظوا أيضا جل ما، �عن ا�Å  ا

�
عن الصحابة  ا

  . وفقه الصحابة رضوان اهللا عليهم، رضوان اهللا عليهم من اآلثار
 
ً
   :الفقه ا�د¥ \ عهد ا�ابع� ا¸ين أدرtهم اإلمام مالك: رابعا

وهم كما ، يديهم تعلم وتفقه اإلمام مالكأو\ ، إلمام مالك رÞه اهللا تعا� الفقهخذ اأفنقول من هذه الطبقة ال� سبقت 
ابن شهاب كب¾ة R اrديث والفقه والفتوى وأجلهم �ن  وõنت ·م م³نةً ، عن الصحابة وعن كبار ا<ابع[ اخذوأسبق 

مالك رÞه اهللا تعا� فقه الصحابة  مماإلافورث  سلم، و�á بن سعيدأوزيد بن ، وأبو الزناد، وربيعة الرأي، ونافع ،الزهري
 ëلك حقيقة علم غزير وفطنة وذ�ء باهر من هذا اإلمام ح� صار  لهُ وا<ابع[ وأهTيه بتلك ال0وة العلمية أµعلم معا

س اإلمام مالك  تعا� أسوانطالقا من هذه ال0وة ال� تكونت عند اإلمام مالك رÞه اهللا، ا�وجودة عند ا<ابع[ وتابعيهم
واشتهر ، نتقاء وتميç وتمحيصاوأودعه R موطئه بعد ، بعد جيل �ن nفورا R الصدور جيالً  ما أصوy ومناهجه ودونّ 

   .ف� ومالك R ا�دينة؟أيُ : إلمام مالك ح� ترددت تلك الzمة ال� يقال فيها R القول ا�أثورا
 
ً
  : � إ© ع� اإلمام مالك رªه اهللا تعا©¹nات الفقه ا�د¥ \ ع� ا�ابع: خامسا

حيث �نت ، ح¼م فيهااختصاص ا�دينة ب¯ول معظم األ -ال� جاء فيها هذا الفقه ا�د�-اختصاص ا�دينة : ا�¹ة األو�
R ا�دينة  �وõنت الف;ة ال� ªشها رسول اهللا ، ح³ما�دينة ا�³ن اTي اختصه اهللا سبحانه وتعا� <تæل فيه جل األ

ح³م R <لك األ �وتطبيق ا�Å ؛ ح³مورأى الصحابة رضوان اهللا عليهم نزول تلك األ، ميدان لن� األح³م العملية
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ح� أكمل ، ه ا�اس R حياتهمتطرق إ� وxيع ما xيع ميادين اrياة R العبادات وا�عامالت وا�هاد واrدود واألقضية
  . هإ� �وقبض نبيه  اهللا سبحانه وتعا� �يعته

واتصل أيضا بع� الصحابة رضوان اهللا ، �فالفقه ا�د� اتصل بع� ا�Å :  وصحبه ����االتصال بع� ا�½ : ا�¹ة اcانية
، وتوجيهه؛ و¶ت عنايته �الصحابة رضوان اهللا عليهم ¶ت رªية ا�Å  أونش �رض ا�دينة سار ا�Å أفعp ، عليهم

 وأشدهم تأسي ��Å إ� اقرب ا�اس أ �حب ا�Å وõنت ا�خبة من ص
ً
  . Gطاه ابأحواy واقتداء بآثاره وترسم ا

بعد أأهل ا�دينة �نوا فوهذا األمر يشهد به ا<اريخ : تأÀ أهل ا�دينة باآلثار و¾انبتهم للبدع وا�حدثات: ا�¹ة اcاcة
 ،بالصحابة رضوان اهللا عليهم اوتأسو �Å ا�ب اباألعمال وقد تأسويتعلق بالعقائد أو  ا�اس عن ا5دع واGرافات سواء ما

  . يعد من nدثات األمور فثلك ابتعدوا عن Ò ما
ثم عن ، خذوا العلم عن ا<ابع[أو، فقد رحل علماء األمصار إ� ا�دينة:  احتياج أهل األمصار إ© علمهما�¹ة الرابعة 

وما  �ن يأخذ من اآلثار الواردة عن ا�Å أو، ومدرسة �ن أراد أن يسþيد من العلم وئالً فقد �نت ا�دينة ا�نورة م، تابعيهم
بعض  �إن علماء ا�دينة أيضا انتقلوا إبل ، وعن صحبه الكرام �بعد جيل عن ا�Å  حفظه علماء ا�دينة وأخذوه جيالً 

و�á بن ، nمد بن إسحاق، ومثال هشام بن عروة فذهب، ون�وا العلم والفقه ا�د� R بعض األمصار، األماكن األخرى
ونقلوا العلم والفقه ا�بوي وا�د� إ� ، وحنظلة بن أº سفيان وغ¾هم انتقلوا إ� األمصار، وربيعة الرأي، سعيد األنصاري
  . تلك األصقاع

   :صلة عمل أهل ا�دينة بالفقه ا�د¥: أخ�اً 
وأسس مناهج استدالy ، ف� ومالك R ا�دينةيُ  ال: وأصبح يقال، ث الفقه ا�د�الشك أن اإلمام مالك كما سبق �ا قد ور

قضية عمر بن اGطاب أو\ رأسهم ؛ وأقضيه الصحابة رضوان اهللا عليهم، والسنة، الكتاب: \ فقه مدرسة ا�دينة و�
وغ¾ ذلك من القواعد ، فقهاء ا<ابع[ وفتاوى، وفتاوى سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم، وفتاوى ابن عمر، رü اهللا عنه

 االستداللوعليه ف ،ا�صالح ا�رسلةو وعمل أهل ا�دينة سد اTرائعكما سبق �ا : ال� شاعت R مدرسة ا�دينة الفقهية منها
 
ً
ة وجعله ولم يكن اإلمام مالك أول من اعتمد عمل أهل ا�دين، R اrقيقة قبل اإلمام مالك بعمل أهل ا�دينة �ن شائعا

، كسعيد بن ا�سيب و�á بن سعيد األنصاري والقاسم بن nمد: بل سبقه R ذلك بعض شيوخ ا�درسة من ا<ابع[ ،حجة
  .وعروة بن الزب¾ وغ¾هم �ن يرون أن عمل أهل ا�دينة R اrقيقة ينبê أن يؤخذ به

هذه  تفثلك حد، ويعتد بالفقه ا�د�، ا�دينة ا�نورةR بيئة تعتد بما يروى R  أفهمنا �ا سبق أن اإلمام مالك نشن إذ
ه نظرة Ûتلف عن عمل نظر إ�ن يُ أو، عمل بهتوقف عنده وأن يُ النشأة باإلمام مالك أن يرى أن عمل أهل ا�دينة ينبê أن يُ 

عا� R ا�حاøة واuرس ألنهم تمçوا بمçات ال يمكن أن تتوفر 5قية سائر األقطار ولعلنا إن شاء اهللا ت؛ سائر األقطار
  يتعلق بمعÁ عمل أهل ا�دينة نسأل اهللا سبحانه وتعا� ا<وفيق والسداد  القادم أن نكمل ما

  )R(ا]لقة 
عرفنا �ا سبق أن اإلمام مالك رÞه اهللا تعا� إنما احتج بعمل أهل ا�دينة ألنه نشأ R تلك ا5يئة ال� �نت تعتد بما توارثه 

إ� ع�  �مر اTي امتد من ع� ا�Å وهم يرون أن ذلك األ، �وما توارثه الصحابة عن ا�Å ، ن الصحابةأهل ا�دينة ع
ن أفرأى اإلمام مالك ، بع� اإلمام مالك رÞه اهللا تعا� أوهو ع� بد، ثم إ� ع� تابعيهم، ا<ابع[ ثم إ� ع�، الصحابة

نه ينبê أن إن أهل ا�دينة م� ما عملوا عمال فأوينبê أن نعلم ، تج بهن ~أوينبê ، ذلك ا<وارث ينبê أن نقف عنده
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 ن y جذورأيعرف 
ً
اTين �ن ؛ R عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم أو \ األقل أن يكون y جذورٌ ، �R عمل ا�Å  ا

اهللا أقوا·م وأعما·م فهو áتج ن من أصوy عمل الصحابة رضوان أسبق  ذكرنا فيما قدو~ن ، اإلمام مالك يعتد بأقوا·م
 
ً
، حتجاج بما يصدر عن الصحابة رضوان اهللا عليهمومدرسة الفقه ا�د� R اال، �نهج مدرسة ا�دينة ا�نورة بذلك امتدادا

 Òٍ \ ة نقف عندhاhلقة اrي هو اTرس اuهذا ا R :  
   :ةـل ا�دينل أهـÁ عمـمع

؟ Tي �ن يريد اإلمام مالك بعمل أهل ا�دينةاوما ، إلمام مالك R معÁ عمل أهل ا�دينةوعبارات ا، وتعريفه، ¶ديد معناه
  . و�ح ا<عريف اTي يريده اإلمام مالك

ن وفيه ا�تقدم مر اختلفوهذا األ ،R اrقيقة ¶ديد عمل أو معÁ عمل أهل ا�دينة �ن من ا�وضوªت الشائكة
أو �ن يريد به ؟ فهل �ن يريد به اإلxاع ،مام مالك بعمل أهل ا�دينة إذا أطلقه R كتبهTي �ن يريد اإلا ماون ووا�تأخر

؟ نه �ن يريد به عمل الصحابة وا<ابع[أأو ؟ نه �ن يريد به عمل الصحابة رضوان اهللا عليهمأأو ؟ ه من ا�اسآعمل من ر
 Òٍ \ الف من وال أدل من وجود ا، هذا من األمور ال� حصل فيها خالفGه اهللا تعا�Þر Ýجاللة قدره قول الشاف \ ،
فرأيته  منكم أحدا قط ما 	مُت : Hاطب ا�الكية يقول نه أيضا تتلمذ \ اإلمام مالك يقول الشافÝ رÞه اهللا تعا�أو\ 

 ووما عرفنا ما تريد بالعمل : قال أيضا. مر عندنايعرف معÁ األ
ُ
  .ما لقيناه رانا نعرف°� يومنا هذا وما أ

� الشافR Ý ا5حر ا�حيطيقول فثلك cي يريده اإلمام مالك ا ما، تزل هذه ا�سألة موصوفة باإلش³ل مول: الزرTعمل ب
وهناك من ضيقه فال بد أن نقف ، نه جاء من ا�الكية من توسع R إطالق معÁ عمل أهل ا�دينةأوخصوصا ؟ أهل ا�دينة
  . عند ذلك

ات قد أدرجوا عمل أهل ا�دينة ضمن باب اTن أك0 األصو�[ من غ¾ ا�الكية بأنا جدول الفقه لولو فتحنا كتب أص
 ةR اuرس ا�اü قلنا لكم أن ابن قدام ،رÞه اهللا تعا� R روضة ا�اظر ةكما قلنا لكم فعل اإلمام ابن قدام اإلxاع

إ_اع أهل ا�دينة ليس ": قالفهو  ا�جت اhا�) �®¥(رÞه اهللا تعا� ذكر ذلك ضمن مباحث اإلxاع R صفحة 
 ، فجعله من باب اإلxاع وعنون y بكلمة إxاع"�جة

ً
أك0 األصو�[ ¤ثوا ودرسوا هذه ا�سألة ضمن مباحث  إذا

لك يعد حجة ن عمل أهل ا�دينة عند اإلمام ماأو، إ_اع أهل ا�دينة ن مراد اإلمام مالك بعمل أهل ا�دينةأوظنوا ، اإلxاع
وظن بعضهم أن اإلمام مالك جعل عمل أهل ا�دينة ، ا¸ي هو ا�صدر اcالث من مصادر الت*يع؛ م¯لة إ_اع األمةب

 W ع� دون ق�ه X \ ابع� ع�حجة�اع، الصحابة واxاإل R الrاع األمة ،كما هو اxإ R أ: ~ن قلنا R نه ثابت
فيجعله حجة Ò R ع� -إxاع األمة-مالك يعامل عمل أهل ا�دينة معاملة اإلxاع ن اإلمامأأيضا ، فظنوا Ò ع�

  . ح� R العصور ال� تعقب اإلمام مالك
 ، اج إ� وقفة وال تصح عن اإلمام مالكت¶مور هذه األ وÄ ا]قيقة

ً
ل كث¾ من الفقهاء ب\ هذا الفهم من قِ  ءبنا إذا

إبطال حجية إxاع نصبت ردودهم \ او، دينة شنع كث¾ منهم \ اإلمام مالكا�ل أهل واألصو�[ �راد اإلمام مالك بعم
وأهل ا�دينة إنما ، إ_اع ا�جتهدين: ن اإلxاع البد أن يكون إxاع xيع األمة كما قلنان هذا ال يصح ألأو، بعض األمة

  .بعض ا�جتهدين وجعلته إxاª هم بعض ا�جتهدين فال يصح قولك هذا يا إمام مالك ألنك احتججت بقول
ن يكون اإلمام مالك قد جعل عمل أهل ا�دينة من قبيل أوأنكر ا�الكية  ،R اrقيقة هذا ال يقره اإلمام مالك وال ا�الكية

لفقهاء ا يا-أن جعلكم : اوقالو، واTي هو ا�صدر اhالث من مصادر الت�يع اإلxاع اTي هو إxاع أهل األمة
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القاü وTلك Ñد أن ، وخوض R غ¾ nل الæاع، منكم مٌ هْ لعمل أهل ا�دينة من قبيل اإلxاع هذا وَ - واألصو�[
ن _يع أرباب ا�ذاهب من أاهللا  معلموا أكرمكا" : صا�R ترتيب ا�دارك وتقريب ا�سالك يقول ب عياض رÞه اهللا تعا�

يع½ متفقون \ أصحابنا R هذه -  W أصحابنا \ هذه ا�سألة واحدٌ  الفقهاء وا�تÇم� وأصحاب األثر وا�ظر إلٌب 
والتشنيع إ© الطعن \  ح  �اوز بعضهم حد ا�عصب؛ �تجون علينا بما سنح �م، Èطئون �ا فيها بزعمهم -ا�سألة
هبنا فتÇموا فيها W وال Êقق مذ لم يتصور ا�سألة فمنهم من، وعد مثاIها وهم يتÇمون \ غ� موضع خالف، ا�دينة

نا ماال نقوV فيها فأورد عنا \ أحا�ا وأضاف إ� ومنهم من، خذ الÍم فيها nن لم Ìققه عناأ ومنهم من، Ëم� وحدس
Vالطاعن� \ اإل_اع، ا�سألة ما ال نقو W تج بهÌُ ة "  واحتجوا علينا بماzعياض يوقفنا \ مش üهذا ال¸م من القا

من حكم علينا  مومنه، اختلفوا فمنهم من حكم علينا بمجرد الوهم وا<خم[هؤالء : يع½ القاü عياض يقولحدثت 
وجعل ا�سألة من قبيل  -أحال ا�سألة- ومنهم من أحا·ا ، فهم ðمنا وحكم علينايبمجرد ا�قل من شخص لم 

هذه ا�سألة ¶تاج إ�  نإذ ،R األمور الواضحة ا�لية Hالفن �وجعلنا ؛ نا ما ال نقوy بسبب ذلكا�ستحيالت وأضاف إ�
  . أن نقف عندها

 إذ
ً
كث¾ من علماء ا�ذاهب األخرى جعلوا مسألة عمل ا�دينة من قبيل اإلxاع وهذا ليس بصحيح اإلمام مالك ال §عله  ا

ا�صالح : ومثل، قول الصحاº: ثلوم، سد اTرائع: مثل، §عله د�الً  لكن ليس إxاª من قبيل اإلxاع و§عله د�الً 
قبيل اإلxاع اTي إذا خالف فيه غ¾ه فهو  نáتج به ويقف عنده لكن ال يدÍ أن هذا ا�uل م هو §عله د�الً ، ا�رسلة
يل أما ا�الكية إذا �ن غ¾ ا�الكية أك0هم جعل ذلك من قب ،ال يعد من هذا القبيل اإلxاع، ال،باإلxاع وقد خرق  nجوزٌ 

 َOاع فلxي تكلم عنه أصحاب ا�الكية وهم أصحاب الشأنا ما اآلن اإلT ؟  
  : \ مراد عمل أهل ا�دينةاختلفوا  \ ا]قيقة

 ن يكون أثرأHرج عن  ن عمل أهل ا�دينة الأو �أن مراد اإلمام مالك ا�قوالت ا�ستمرة عن ا�Å  :فبعضهم قال
ً
 ا

 Åأنه أإال  �منقوال عن ا�îانتقل بواسطة العمل فهو راجع إ� السنةثر عم  .  
  . أو� من رواية غ¾هم أن رواية أهل ا�دينة أو� من رواية غ¾هم تهمن روايأأن مقصوده  :ومنهم من قال
أهل ا�دينة وا<ابع[ من علماء  ءغ¾هم اجتهاد علما اتإن مراده أن اجتهاد أهل ا�دينة أرجح من اجتهاد :ومنهم من قال

  . ا�دينة أرجح من اجتهاد غ¾همأهل 
  . xع الصحابةأإنه أراد إxاع أهل ا�دينة ولكن مقصوده الصحابة رضوان اهللا عليهم إذا  :ومنهم من قال
  . بل أراد الصحابة وا<ابع[: ومنهم من قال

 Xٍ Wو W اختالف طبقاتهاأ هم يتفقون W نه لم يرد بذلك اإل_اع ا¸ي هو إ_اع األمة.   
 Ôبعض العبارات عن اإلمام مالك ف عمل أهل ا�دينة فقبل ذلك يستحسن أن نقف \أما لو أردنا أن نُعر :  

  ؟ ه اuالة \ هذا العملظ� ألفا وما؟ عن عمل أهل ا�دينة أكيف ع© اإلمام مالك R ا�وط
 نه تبعٌ أازه بعمل أهل ا�دينة اTي �ن يرى فيه ث بن سعد عن اعتداده واعþليلاف� اrقيقة ع© اإلمام مالك R رسا<ه إ� 

 Åن أهل ا�دينة إنما عملوا بذلك أو، ال� مات عنها �لسنة ا�ªل اتبا Åلن�  îويستحيل أن §معوا \ تغي¾ واقع عم
R هذا -فيه  ث بن سعد áثهاللين اإلمام مالك y رسالة وخطاب أرسله إ� أفبهذا الصدد Ðد ، �ورثوه عن رسول اهللا 

اعلم : \ ا<مسك بعمل أهل ا�دينة وينكر عليه ترك ما توارثه أهل ا�دينة فيقول y اإلمام مالك R رسا<ه -اGطاب
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وأنت \ إمامتك ، نك تف~ ا�اس بأشياء fالفة �ا عليه _اعة ا�اس عندنا ببتنا ا¸ي Ðن فيهأنه بلغÏ أرªك اهللا 
وتتبع ، أن Ëاف W نفسك حقيٌق ، جاء منكما واعتمادهم W ، كوحاجة من قبلهم إ�، بتكك من أهل �وفضلك وم¯

ابُِقونَ {هللا تعا© يقول ان إتباعه فاترجو ا�جاة ب ما لُونَ  َوالس� و�
َ
ُمَهاِجِرينَ  ِمنَ  األ

ْ
نَصاِر  ال

َ
ِينَ {وقال } َواأل

�
 فب* عباد ا¸

َقْوَل  يَْسَتِمُعونَ 
ْ
ْحَسَنهُ  َفَيت�بُِعونَ  ال

َ
، وبها نزل القرآن، ها Öنت ا�جرةإ�، يقول اإلمام مالك فإنما ا�اس تبع ألهل ا�دينة} أ

 و
ُ
، ويب� �م فيتبعونه، ويأمرهم فيطيعونه، Ì¡ون الوØ وا�¯يل، ب� أظهرهم �إذ رسول اهللا رم ا]راموحُ ، حل ا]اللأ

ألحد خالفه لثي \ أيديهم من تلك  لم أرَ ، به معموالً  اً ر با�دينة ظاهرمفإذا Öن األ، ح  توفاه اهللا واختار V ما عنده
  . هاؤالوراثة ال~ ال zوز ألحد انتحا�ا وال اد=

نه ينكر إنكارا واضحا وجليا \ أو، نه يعتد جدا بعمل أهل ا�دينةأفنالحظ R اrقيقة R هذه العبارات من اإلمام مالك 
  . �ألنه يرى أن ذلك العمل موروث عن ا�Å ؛ من ترك عمل أهل ا�دينة

  : ب�الو أردنا الوقوف W بعض األس
مر فهذا األ: ن يقولأÛرج عن  Ðد أن عباراته ال، نه اعتد بأقوا·مأال� فهم ا�اس منها  أب اإلمام مالك \ ا�وط�اأس

 ما أعرف شي: وأحيانا يقول عليه أهل العلم ببتناا¸ي لم يزل : وأحيانا يقول بتناالعلم با¸ي أدرtت عليه ا�اس وأهل 
ً
 ئا

 ختالف فيه عندناا مر ا¸ي الاأل: وأحيانا يقول مر ا�جتمع عليه عندنااأل: حيانا يقولأو عليه ا�اس عندنا nا أدرtُت 
ي سمعت ألهل مر ا¸األ: ويقول ختالف فيها عندناا والسنة ال~ ال: ويقول وليس W هذا العمل عندنا: ويقول أحيانا
  . ليس العمل W هذا: ويقول العلم عندنا

ما نفهم من هذه ، نه قصد بذلك اإلxاعأفهم منها يمكن أن يُ  اإلخوة الكرام ال افهذه العبارات R اrقيقة كما ترون أيه
دينة سائرين عليه \ نه يقصد عمل ا�اس ا¸ي Öن أهل ا�أ إنما اTي نفهم منها؛ ن اإلمام مالك يقصد اإلxاعأالعبارات 

أو R  ، وبناء \ هذا Ðد أن اإلمام مالك يصف R اrقيقة ما عليه العمل R بته سواء �ن R ع�هع�ه وقبل ع�ه
وال يقصد بذلك اإلxاع اrقيå ، عليه R ا�دينة ا�بوية اعليه وسارو اعتاده ا�اس وتعارفوا اوم، الع� السابق عليه

  . ا�عروف
  . ف� اrقيقة عرفه بعض ا�عاµين بتعريفات جيدة ن نُعرف إ_اع أو عمل أهل ا�دينةأإذا أردنا أما 

S- بعضه ، عبارة عن أقاويل أهل ا�دينة :فعرفه مثال األستاذ حسن فلمبان 
ُ
وبعضه عمل به بعض الوالة ، xع عليه عندهمأ

�ن سنة اGلفاء الراشدين  ومنه ما، �ن أصله سنة عن ا��Å ن منه ماأو، شتهر وه س� إxاع ا�دينةاوالقضاة ح� 
 �ن اجتهاد ومنه ما، رü اهللا عنهم

ً
م عمل لنه طويل جدا ولم áدد �ا معاألكن نلحظ \ هذا ا<عريف . �ن بعدهم ا

  . أهل ا�دينة
ظه اهللا تعا© \ كتابه وأفضل من ذلك ونكتÜ به \ ا]قيقة تعريف ا¤كتور الفاضل عبد الرªن الشعالن حف -.
 ءتفق عليه العلماء والفضالاهو ما : عمل أهل ا�دينة: يقول ةا¸ي هو \ األصل رسالة دكتورا) أصول فقه اإلمام مالك(

   .أو اجتهادا، سواء أكان سنده نقال، 	هم أو أك0هم R زمن Ìصوص؛ با�دينة
  : ه فأول 	مة تواجهناظنعرف بعض ألفان أهذا ا<عريف R اrقيقة يستحسن بنا أن نقف عنده و

عريف كما قلنا سابقا R تعريف اإلxاع 	مة ما جنس R و� اسم موصول ويفيد العموم يع½ جنس R ا<: ما) تفقا ما( 
   .يفيد العموم R موضوع عملا<عريف 
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م مالك رÞه اهللا تعا� اعتمد R ن اإلماإف، صيغ� األذان واإلقامة: مثل قوالً ن يكون موضوع العمل أيمكن  ئذٍ وحين
ل اإلمام مالك عن تثنية األذان ئس، عن اإلمام مالك أحيث ورد R ا�وط، صيغة األذان واإلقامة \ عمل أهل ا�دينة

ه وذلك اTي لم يزل علي؛ نها ال تثÁإلم يبلغ½ R ا�داء واإلقامة إال ما أدرcت ا�اس عليه فأما اإلقامة ف: واإلقامة فقال
  .أهل العلم ببتنا
 أالسابق يمكن  ،فعالً  ا�دينةيمكن أيضا أن يكون عمل أهل ) ما( كذلك من 	مة

ً
ن أكذلك يمكن  ،ن يكون قوال

حتج عليه اف، ن أبا يوسف صاحب أº حنيفة رÞهما اهللا تعا� توقف R صحة الوقفإف وقف األوقاف: مثل، يكون فعالً 
yلف عن السلف �ل اهللا هذه أوقاف رسو: اإلمام مالك بقوGوصدقاته ينقلها ا.   

ُ  �ن ا�Å إف عقد الَسلم: مثل، اً إقراريمكن أن يكون عمل أهل ا�دينة كذلك  ُ لِ سْ قدم ا�دينة وأهلها ي مون لِ سْ فون وي
   .وجرى عملهم بفعل هذا العقد إ� ع� اإلمام مالك رÞه اهللا تعا�، قرهم \ ذلك العقدأف

 موضوع عمل أهل ا�دينة ن يكون أيمكن كذلك 
ً
wواتأجريان عمل أهل ا�دينة \ ترك : مثل، ترúGة من اõخذ الز، 

   .لم يأخذها من اúGوات �ن ا�Å أل
ن أبا إف: مثالً  كتحديد مقدار الصاع ا�بوي، Êديد مقدار من ا�قاديريمكن أن يكون موضوع عمل أهل ا�دينة وcذلك 

ن ذلك أو، مالك R تقدير مقدار الصاع استدل عليه اإلمام مالك بالعمل ا�توارث عليه عندهميوسف �ا اختلف مع اإلمام 
  ،�عن الصحابة عن ا�Å  وآبائهم بائهمآأخذوه عن 

أو ، كتحديد مثال ميقات أهل ا�دينة ا�سÓ بذي اrليفة Êديد م¼ن من األمكنةن يكون موضوعه أيمكن وcذلك  
 Åهذا يمكن أن يستشهد عليه بما توارثه أهل ا�دينة .أو ~وها، أو م³ن الروضة، و بيتهأ، �بتحديد من© ا� .  

بهذا القدر  و¶ديد األماكن ¶ديد ا�قادير: وا<حديد ال;كو واإلقرار والفعل القولتشمل  ما	مة  تفقا ام: اا قالوإذً 
  . ة القادمةاهللا تعا� R ا�حاø اءش نتوقف حقيقة عند هذا القدر ونكمل إن

  )T(ا]لقة 
ويمكن أن ، فيمكن أن يدخل فيها األقوال ،جنس R ا<عريف و� اسم موصول وتفيد العموم) ما(): ما اتفق عليه( 

، ويمكن أن يدخل فيها ¶ديد ا�قادير، ويمكن أن يدخل فيها ال;ك، ويمكن أن يدخل فيها اإلقرار، يدخل فيها األفعال
¶ديد األماكن، فg هذا يمكن أن يكون يدخل ¶ت مسÓ عمل أهل ا�دينة وثبت  ويمكن أن يدخل فيها أيضا

أو ، باألمثلة كما قلنا سابقا أمثلة ذلك ويمكن أن يكون من قبيل األفعال أو يمكن أن يكون من قبيل اإلقرارات
  . أو ا<حديدات، ال;وك

  :ن وجوه االتفاق áصل بأي وجه م: هنا االتفاق) اتفق: (بعد ذلك قال R ا<عريف 
القول من بعض ا�جتهدين والفعل من بعضهم  �  أو الفعل من xيع ا�جتهدين R ا�دينة أو أحيانا �لقول من ا�ميع �

و·ذا ، عمل سكوÝالقول أو الفعل أو هما معا من بعض ا�اس والسكوت واإلقرار من ا5اق[ فيسÓ حينئذ � أو ، اآلخر
با�دينة إذا قال أحدهم قوال، أو فعل فعال وأقره ا�اس با�دينة \ ذلك، فإن هذا R اrقيقة عند  اGلفاء الراشدين اTين

وcذلك ما لو صدر من nتسب صاحب اrسبة، ولو صدر منه ت�ف بناء \ قول ، اإلمام مالك يعد من عمل أهل ا�دينة
á صل منهم إنكار بل أقروه \ ذلك، فإن ما صدر منه فيعد مفٍت بها فمنع، أو أمر بأمر ما وسكت بقية أهل ا�دينة ولم

  .عند اإلمام مالك من أقسام عمل أهل ا�دينة
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هذه الفقرة تفيد أن من يعت© بعمل أهل ا�دينة عند اإلمام مالك من العلماء والفضالء دون ): العلماء والفضالء با�دينة(
وأهل ا�دينة منهم من ، مام مالك بأنك تقول ¤جية عمل أهل ا�دينةالعامة، وهذا أمر مهم ألنه قد غمز بعض الفقهاء اإل

أهل الصالح، ومنهم من هو أهل الفسق، ومنهم من هو من أهل العلم، ومنهم من هو من أهل ا�هل، فكيف تقول بعمل 
ال بعمل الفسقة، و°نما يعتد R اrقيقة اإلمام مالك ال يعتد بعمل ا�هال و!! أهل ا�دينة 	هم وهم áوون الصالح والطالح؟؟

وا¸ي أقول : ونص \ ذلك ابن عبد ال© حافظ ا�غرب رÞه اهللا تعا�. ومن سبقه من أهل العلم، والفضالء، بعمل العلماء
ال عمل العامة ، به أن مال¼ رªه اهللا إنما Ìتج \ موطئه وغ�ه بعمل أهل ا�دينة يريد بذلك عمل العلماء والفضالء

إذن واضح من أن اإلمام مالك رÞه اهللا لم يكن áتج بقول العامة، وTلك �ا يدل \ ذلك من ðم اإلمام مالك، ، السوداء
قد يقول قائل هذا ðم من اإلمام ابن عبد ال©، لكن ما اTي يدل \ أن اإلمام مالك ال يرى حجية قول العامة من 

ء عن اإلمام مالك رÞه اهللا �ا سئل عما يصنع أهل ا�دينة ومكة يع½ نص \ ذلك اإلمام مالك فقد جا: ðمه؟ نقول
ªمتهم من إخراج إمائهم عراة مþرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن، وعما يصنع Ñارهم من عرض ا�واري للبيع \ تلك 

فقه وا�ß، وال أمر من ليس ذلك من أمر من مÞ من أهل ال": فكرهه اإلمام مالك كراهة شديدة ونö عنه، وقال، اrال
 يعلم أن هناك  "يف~ من أهل الفقه وا�ß، و§نما هو عمل من ال ورع V من ا�اس

ً
اهللا أك© هذه العبارة تدل \ أن مال³

من ا�اس سواء من العامة أو من ا<جار اTين يبيعون ا�واري من يقع R ا�نكرات، وهذه ا�نكرات ال يمكن أن تقبل، 
  : أن يقال أن هذا من عمل أهل ا�دينة، ألن اإلمام مالك يقولوال يمكن 

�ßمن أهل الفقه وا Þليس ذلك من أمر من م ،�ßمن أهل الفقه (فعبارة  وال من أمر من يف~ من أهل الفقه وا
�ßقيقة إذا عرفنا هذا يتب[، تدل \ أن اإلمام مالك إنما يعتد بالفقهاء والفضالء) واrا R لكTا أن ما سلكه بعض و� 

وا�وي½ من ثلِب ا�دينة، وتعداد بعض ا�خازي �ا يفعله أهلها كما يفعله ªمة األقطار وَجْعل ذلك ، العلماء �بن حزم
 R الرد غ¾ صحيح 

ً
ألن ذلك احتجاج \ اإلمام بما ال áتج به، ألن اإلمام مالك يعرف أن أهل ا�دينة فيهم !! طريقا

وال áتج بأقوال العامة ، وفيهم أهل ا�هل، ال §هل ذلك اإلمام مالك، طاr[، وأن أهل ا�دينة فيهم أهل العلمالصاr[ وال
  .و°نما áتج بأقوال الفضالء والعلماء!وا�هالء

ماء أن عمل أهل ا�دينة قد يتفق عليه Ò العل: فهذه العبارة يفهم منها ):	هم أو أك0هم( : بعد ذلك جاء R العبارة
وأحيانا  األمر ا�جتمع عليه عندنا: وهذا اTي يع© عنه اإلمام مالك R موطئه بقوy، والفضالء وهذا أ\ درجات العمل

وأحيانا العمل عند اإلمام مالك ال يلزم أن يكون الg ، األمر ا¸ي ال اختالف فيه عندنا وهذا أW درجات العمل: يقول
ك0 ويك� عند اإلمام مالك أن يكون األك0، فال يلزم أن يعمل بذلك Ò العلماء بل بل بدرجة أقل، وهو أن يكون األ

يك� عنده إذا �ن الغالب من العلماء áتجون بذلك األمر، ويعملون ذلك األمر فيك� عد اإلمام مالك R عد ذلك من 
yن األمر با�دينة ظاهرا معموال: عمل أهل ا�دينة، ويدل \ ذلك قوÖ به لم أَر ألحد خالفهفإذا yظاهرا يؤخذ منه : ، فقو

  . يك� ظهور العمل لà تتحقق حجية عمل أهل ا�دينة، وظهور العمل إنما áصل باتفاق األك0
  : نستفيد فوائد 	هم أو أك0هم: إذن �ا سبق �ا قال

  . مر مهمأن عمل أهل ا�دينة ليس إxاª، وليست حجيته مستندة لكونه إxاª، وهذا أ -�
  . يعت© إطالقه إطالقا غ¾ دقيق" إxاع أهل ا�دينة"أن من أطلق \ عمل أهل ا�دينة بكونه  -�
  .أن ما فعله كث¾ من األصو�[ من إدراج عمل أهل ا�دينة ضمن مباحث اإلxاع يعت© أيضا منهجا غ¾ سليم - 
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ما اتفق عليه العلماء والفضالء R ا�دينة 	هم أو : قالهذه العبارة تفيد  R زمن Ìصوص: بعد ذلك قال R ا<عريف
و�حنا ) العلماء والفضالء(و�حنا ) ما اتفق(~ن �حنا   أك0هم R زمن Ìصوص سواء أكان سنده نقال  أو اجتهادا

   )سواء أكان سنده نقال أو اجتهادا(وعبارة ) R زمن Ìصوص(بå معنا عبارتان . 	هم أو أك0هم
تفيد أن حجية العمل عند اإلمام مالك مرتبطة بزمن مع[، وTلك ال يقال أن العمل عند مالك حجة ): Ìصوص R زمن(

  .Ò R ع�، وسيأتينا بيان ذلك با<فصيل
 : (أخ¾ا عبارة

ً
وقد  �هذه العبارة تفيد أيضا أن العمل قد يكون سنده نقال عن ا�Å ) سواء �ن سنده نقال  أو اجتهادا

 يعد حجة عند اإلمام مالك و°ن �ن يرى أن القسم األول أ\ يكون سند
ً
ه اجتهادا عند علماء ا�دينة، و� ذلك أيضا

  . وأقوى من القسم اhا� R ا<عريف
  : حجية عمل أهل ا�دينة

 
ً
  ا�الكية؟  وما رأى علماء؟ ما رأي اإلمام مالك R ذلكأما ما Hص حجية عمل أهل ا�دينة فنب[ أن األمر يتعلق أوال

أن العمل فاTي اشتهر عند علماء األصول وعند أك0 األصو�[ وخصوصا من غ¾ ا�الكية؛  أما ما يتعلق باإلمام مالك
فإذا Öن األمر با�دينة (وقوy ) فإنما ا�اس تبع ألهل ا�دينة: (، بل نص اإلمام مالك \ حجية العمل بقوyحجة عنده

<حقيق قول اإلمام مالك R هذه ا�سألة يستحسن أن ~رر nل الæاع، فدائما قبل ) حد خالفهظاهرا معموال به لم أَر أل
ح� نعرف الصور ا�تفق فيها والصور ال� نبدأ بتحرير nل الæاع وقد مر بك سابقا أن، ، ذكر األقوال من أفضل ا�ناهج

  : عمل أهل ا�دينة ينقسم إ© قسم�حصل فيها الæاع، 
: مثل ،�اTي ينقله أهل ا�دينة أو أك0 أهل ا�دينة عن مثلهم، ح� يصلوا به إ� زمن ا�Å  العمل ا�قà: ألولالقسم ا

 Åج تقدير ذلك، هذا ، �تقدير صاع ا�rاهب[ إ� العمرة أو اTرم فيها ا�اس اá ليفة ال�rأو م³ن ا�ن©، أو م³ن ذو ا
 �حدد هذه ا<قديرات، أو ا�Å  �ينقلونه اجتهادا من أنفسهم إنما ينقلون أن ا�Å  األمر R اrقيقة هو عمل نقî ال

 ،îالعمل ا�ق Óمسجده هذا األذان أو هذه اإلقامة بهذه الكيفية وهذه الصورة هذا يس R قيقة حصلrا R هذا القسم
كما نقل ذلك طائفة من أهل العلم القاü  ينبê أن ال Hالف R حجيته أحد، بل R اrقيقة لم Hالف R حجيته أحد

� R ا5حر ا�حيط وغ¾هم cترتيب ا�دارك وشيخ اإلسالم ابن تيمية والزر R أن عياض áذكروا أن هذا القسم ال ينب
ألنه من قبيل األخبار، وما Öن من قبيل األخبار فإنه حجة عند _يع  ����إذا صح سنده عن ا�½ ، Èالف \ حجيته أحد

  . لماءالع
~ن توارثناه عن ا<ابع[، : يقولون �، القسم األول عمل نقî ينقلون عن ا�Å فهو العمل االجتهادي: القسم اcا¥

 Åالف �وا<ابعون عن الصحابة، والصحابة عن ا�H أن êإذن هذا نقل بل بعض العلماء يقول هذا نقل متواتر وال ينب ،
، وهذا هو من©ه، وهذا هو ذو اrليفة اTي �ن áرم منه R اrج، وهذا هو �هذا هو ق©ه قو·م : فيه أحد، وهذا وجيه، مثال

 Åي �ن أجدادنا يعطون الصدقة فيه إ� ا�Tالصاع ا� Åقيقة عن ا�rا R خارج عن ، �، هذا نقل îإذن العمل ا�ق
  . nل الæاع واتفق أهل العلم انه حجة

وهذا القسم ليس وهو اTي اتفق عليه أهل ا�دينة أو أك0هم بناء \ االجتهاد، : ل االجتهاديفهو العم: القسم اcا¥أما 
  . حجة عند معظم العلماء

  : وأما اإلمام مالك فاختلف العلماء \ حكم هذا القسم عنده W قول�
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  . ك©اء مالكية العراقأن هذا القسم ليس حجة عند اإلمام مالك، وذهب إ� هذا القول xاعة من : القول األول
  . أن هذا القسم حجة عند اإلمام مالك، وذهب إ� هذا القول xاعة من مالكية ا�غرب: والقول اhا�

إنما ا�اس : ألنه قال وهذا هو الراجح وهو أن اإلمام مالك رªه اهللا تعا© Ìتج بهذا ا�وع من العمل وهو العمل االجتهادي
فهات[ العبارت[ يلحظ أي ناظر ا Öن األمر ظاهرا معموال به عند أهل ا�دينة لم أَر ألحد خالفه إذ: وقالتبع ألهل ا�دينة 

، وهذا 
ً
 خاصا

ً
ªدد نوá العبارة األو� أن ا�اس تبع ألهل ا�دينة ولم يذكر موضوع ا<بعية ولم R ]قد عمم، فب 

ً
أن مال³

 �ن ذلك العمليدل \ أن اإلمام مالك يرى أن ا�اس تبع ألهل ا�
ً
  . دينة أيا

كما أيضا يدل \ ذلك أنه نُقل عن اإلمام مالك االعتماد \ عمل أهل ا�دينة R بعض ا�سائل ولو نظر اإلنسان R هذه 
ا�سائل فإنه يرى أنها من قبيل العمل االجتهادي، لكن ال نستطيع أن نقف كث¾ا، من أراد الوقوف عند هذا العمل فهناك 

أو عمل أهل ا�دينة ب[ مصطلحات مالك وآراء ، عمل أهل ا�دينة للشيخ عطية nمد سالم: فة R هذا ا5اب منهاكتب مؤل
أو أصول اإلمام ، األصو�[ للباحث أÞد nمد نور، أو عمل أهل ا�دينة وأثره R الفقه اإلسالù للباحث موý إسماعيل

  . ن للباحث أن يرجع إ�ها ويعرف مراد اإلمام مالك وأنه �ن يقصد ا�وع[أو غ¾ها، �ك، مالك ا�قلية لتكتور الشعالن
  : األدلة W حجية عمل أهل ا�دينة

وهنا نريد أن نب[ أدلة اإلمام مالك ، تقرر فيما سبق أن عمل أهل ا�دينة بقسميه ا�قî واالجتهادي حجة عند اإلمام مالك
  . ستدالل \ حجية العمل عنده\ ذلك، قد تكفل اإلمام مالك بنفسه باال

 ~ن عندنا قسمان
ً
عمل أهل ا�دينة ا�قî وعمل أهل ا�دينة االجتهادي، فما د�له \ العمل ا�قî؟ وما د�له \ : إذا

  العمل االجتهادي؟ 
S- àحجية العمل ا�ق W أما ا¤�ل îأهل ا�دينة يعت© من  بما حاصله أن نقل فاستدل اإلمام مالك \ حجية العمل ا�ق

، وcذلك نقل أهل ا�دينة §ب األخذ به، وقد قبيل األخبار ا�تواترة، واألخبار ا�تواترة توجب العلم القطÝ و§ب األخذ بها
من غزوة كذا R ~و كذا وcذا ألفا من الصحابة، مات  �ان�ف رسول اهللا : ع© اإلمام مالك عن هذا ا�uل بنفسه فقال

 �منهم ~و ع�ة آالف وباقيهم تفرق R ا5تان، فأيهم أحرى بأن يتبع ويؤخذ بقو·م؟ من مات عندهم ا�Å  با�دينة
؟ هذا نص عن اإلمام مالك نقله عنه �وأصحابه اTين ذكرت؟ أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب الرسول 

  .القاü عياض رÞه اهللا R ترتيب ا�دارك
وال;جيع هو ( أتأذنون بال;جيع؟: فقال أبو يوسفمالك إ� هذا R حوار y مع أº يوسف صاحب أº حنيفة وقد أشار اإلمام 

 �أتؤذنون بال;جيع وليس عندكم عن ا�Å : "قال) اإلتيان بالشهادت[ بصوت منخفض ثم اإلتيان بهما بصوت مرتفع
أمرا أعجب من هذا، ينادى \ رؤوس األشهاد Ò R يوم ما رأيت ! يا سبحان اهللا: فيه حديث؟ فا<فت مالك إ�ه وقال

كأنه يقول هذا " أáتاج فيه إ� فالن عن فالن؟!! إ� زماننا هذا ��س مرات يتوارثه األبناء عن اآلباء من uن رسول اهللا 
يرى حجية العمل ا�قî  ال حاجة فيه إ� ا�قل ألنه نقل متواتر، نقل مشتهر مستفيض متواتر، فهذا يفيدنا أن اإلمام مالك

 Åتاج فيه إ� حدثنا فالن عن فالن، قال  �باعتباره نقال متواترا عن ا�á تاج فيه إ� فالن عن فالن هذا أصح :"الáأ
�سة أرطال وثلث، فقال أبو يوسف ومن أين قلتم هذا؟ : فقال وcذلك سأy أبو يوسف عن الصاع!!" عندنا من اrديث

أحúوا ما عندكم من الصاع، فأ� أهل ا�دينة أو ªمتهم من ا�هاجرين واألنصار، و¶ت Ò : ابهفقال مالك 5عض أصح
هذا صاع ورثته عن أº عن جدي : يع½ أناس من أوالد الصحابة ومن أوالد ا<ابع[ فقال بعضهم: واحد منهم صاع، فقال
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هذا اG© الشائع عندنا أثبت من : د�، فقال مالكوقال اآلخر كذا وقالت ا�رأة ورثته عن أù عن ج، �صاحب الرسول 
ألنه �ن يرى أن الصاع ثمانية أرطال، بينما يرى اإلمام مالك أن الصاع �سة  فرجع أبو يوسف إ� قول مالكاrديث، 

أى صدقت، ولو ر: أرطال وثلث، ف³ن صاع أهل ا�دينة أقل من صاع أهل العراق، بل R رواية أن أبا يوسف تبسم وقال
إنما قلنا بذلك أخذا �ا يتوارث R العراق، لكن : يقصد صاحبه أبا حنيفة، يع½ يقول! صاحÅ ما رأيت لرجع كما رجعت

  . �ا وقفنا \ هذا عرفنا أن الصاع ا�د� Hتلف ويقل عن الصاع العرا�
بد�ل حاصله أن أهل ا�دينة توافر دي استدل اإلمام مالك \ حجية العمل االجتها: ا¤�ل W حجية العمل االجتهادي-.

  . ·م من أسباب االجتهاد ما §عل اجتهادهم صوابا R �لب األحوال، واالجتهاد اTي يغلب \ الظن صوابه §ب اتباعه
  : ومن أسباب االجتهاد ا¸ي توافر ألهل ا�دينة

�-  Åت�يع األح³مأقام فيها ا�دة األخ¾ة من ع �أن ا�دينة �نت موطن هجرة ا� R مره و� ف;ة مهمة .  
 . أن القرآن نزل با�دينة، وõن أهلها \ صلة وثيقة بالقرآن وخصوصا R باب األح³م -�

أن أهل ا�دينة µªوا ا<æيل، وTلك هم من أعلم ا�اس بمناسبات الæول، وخاص القرآن وªمه ومطلقه ومقيده  - 
 . وناسخه ومنسوخه

حل بها اrالل وُحرم بها اrرام، فأهلها من أعلم ا�اس باrالل واrرامأيضا أنه  - ¥
ُ
  . قد أ

أن الرسول �ن بينهم وõنوا يأخذون األح³م مبا�ة بدون واسطة؛ تنقل ·م األح³م وé ذلك ما §عل امتثا·م لألح³م -¨
  . �قريبا جدا من فعل الرسول 

  . �أعلم ا�اس ب�ع ا�Å  امتوافرين با�دينة، وõنو �نوا �أن الصحابة بعد أن توé الرسول -»
  . أن ا<ابع[ اTين �نوا با�دينة ساروا \ منهج الصحابة اTي سبق تفصيله وé ذلك سبب الستمرار العلم و°صابة اrق-®

 . ا�uل ويمكنكم الرجوع إ� رسالة اإلمام مالك لليث بن سعد ال� أ�نا إ�ها سابقا فقد Gص فيها هذا

  )/(ا]لقة 
  : R هذه ا�حاøة سوف يكون ال¸م بمشيئة اهللا تعا� عن عمل أهل ا�دينة، ذكر أهل العلم أن

  : عمل أهل ا�دينة ينقسم إ� أقسام كث¾ة باعتبارات متعددة أشهرها أربعة اعتبارات
  . سندهينقسم باعتبار : االعتبار األول
  . الزمنا�دينة باعتبار  ينقسم عمل أهل: االعتبار اcا¥

  . االتفاق عليه وعدمه ينقسم عمل أهل ا�دينة من ناحية: االعتبار اcالث
  . وجود خ£ مقارن V سواء Öن ذلك اß£ موافقا V أو Öن fالفا Vينقسم عمل أهل ا�دينة من ناحية : االعتبار الرابع

  : دينة بهذا االعتبار إ� قسم[ رئيس[فينقسم عمل أهل ا�: من ناحية سنده: االعتبار األول 
  ، العمل ا�قàوهذا يسÓ  �عن ا�Å  سنده ا�قلعمل ألهل ا�دينة : القسم األول

  :وé اrقيقة هذا القسم يتنوع إ� عدة أنواع 
  ذكرناها R تعريف عمل أهل ا�دينة 

•  Åوهو أن يكون من قبيل نقل قول ا��  
   �من قبيل نقل فعل ا�Å أو  •
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   �يكون من قبيل نقل إقرار ا�Å أو  •
   .�يكون من قبيل نقل إقرار ترك ا�Å أو  •
  . أو مقادير الصاع وا�د و~و ذلك، كأنصبة الزõة يكون من قبيل نقل مقادير �عيةأو  •
ينة وقد سبق �ا R تعريف عمل أهل ا�د أح³م �عيةأو  ¶ديد أماكن معينة تعلق بها عبادات: أيضا ينقسم إ� •

 هذا هو القسم األول اTي 
ً
ذكر األمثلة \ ذلك فال نعيده يمكن لإلخوان الرجوع إ�ه R ا�حاøة ا�اضية، إذا

 Åي سنده ا�قل عن ا�Tعمل أهل ا�دينة ا Óكما سبق �ا تقرير ذلك،  وهذا القسم حجة باتفاق العلماء �يس
  : فإن ذلك يفيدنا فائدت[ �ة ا�Å و°ذا تقرر أن هذا القسم من العمل سنده ا�قل لسن

�-  Åال يلزم فيه أن يطبق فيه أهل ا�دينة ال يلزم فيه إطباق أهل ا5ت \ ذلك �أن ا�قل لسنة ا� îوعليه فالعمل ا�ق ،
 Åبل يك� أن ينقله أك0هم وا5قية تابع[ �ن نقله عن ا� ،Åنقله عن ا� \� .  

 عن ا�Åأن العمل ا�قî إذا  -�
ً
، وعليه فإنه يأخذ � nصنا ا�ظر فيه فإنه R اrقيقة ال Hرج عن كونه خ©ا منقوال

 Åقيقة  �حكم األخبار ا�نقولة عن ا�rا R يعت©ون îآرائهم \ عمل نق R لك فإن علماء ا�دينة إذا استندواTو
 Åمنقول عن ا� Í� لك أ�نا لكم أ�مستندين إ� د�لTل خالف ب[ ، وn ن هذا القسم ال يمكن أن يكون

 . �ألن مرجعه إ� ا�قل عن ا�Å ، أهل العلم

 من ا<ابع[ اTين روى عنهم اإلمام  سنده االجتهادالعمل اTي : أما القسم اcا¥
ً
من قبل علماء أهل ا�دينة وخصوصا

 Óه اهللا تعا� وأخذ عنهم العلم وشاهدهم ويسÞذهب _هور ، وهذا القسم كما ذكرنا سابقا، تهاديالعمل االجمالك ر
   .العلم أنه ليس �جة وال يعد د�ال xعيا يلزم اآلخرين

وقد بينا أن اإلمام مالك يرى أنه حجة ويستند إ�ه وهو �ل اßالف ب� اإلمام وأما اإلمام مالك فقد اختلف ا�قل عنه 
 أنهينا ال¸. مالك وب� غ�ه من أهل العلم

ً
  . م باختصار عن االعتبار األول وهو أقسام عمل أهل ا�دينة باعتبار السندإذا

 : وينقسم عمل أهل ا�دينة من ناحية زمنه إ� قسم[ رئيس[: أقسام عمل أهل ا�دينة من ناحية الزمن: االعتبار اcا¥ 

بأن شيخ اإلسالم ابن تيمية رÞه اهللا  وهذا أشار إ�ه شيخ اإلسالم وابن القيم أيضا، وحدده العمل القديم: القسم األول
فما �ن قبل مقتل عثمان �ا ينقل عن الصحابة رضوان اهللا عليهم هذا يسÓ  العمل القديم هو ما �ن قبل مقتل عثمان،

  .عمل أهل ا�دينة القديم
ة وخرج كث¾ من الصحابة واTي يظهر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية نظر إ� أنه بعد مقتل عثمان رü اهللا عنه تفرق الصحاب

رضوان اهللا عليهم من ا�دينة ا�بوية، وTلك قلë مقدار العلم ا�وجود R ا�دينة بسبب انتقال العلم اTي مع الصحابة اTين 
وحدده أيضا ابن تيمية R موضع آخر بتحديد أوسع من هذا حيث جعل عمل أهل خرجوا من ا�دينة إ� سائر األقطار، 

ووافقه \ هذا ا<حديد تلميذه وحينئذ يشمل زمن أº بكر وعمر وعثمان وعî  �ن R عهد اGلفاء الراشدين،ا�دينة ما 
وا¸ي ، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن العمل القديم حجة R مذهب اإلمام مالك رÞه اهللا تعا�، ابن القيم رÞه اهللا تعا�

، ويدل \ ذلك مسائل نقلت عن حيح وأن اإلمام مالك Ìتج بذلك العمليظهر أن ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية ص
اإلمام مالك ال نستطيع أن ندخل فيها، لكن هذا اTي يظهر ح� يسعفنا الوقت، إذن القسم األول العمل القديم وهذا 

 R موضع آخر بأنه ما �ن R موضع بأنه ما �ن قبل مقتل عثمان، وحدده R لفاء الراشدين بما حدده شيخ اإلسالمGعهد ا
  .يشمل عî رü اهللا عنه، وهذا ا<حديد اآلخر وافقه عليه ابن القيم رÞه اهللا تعا�
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يتب[ �ا أن العمل ا�تأخر هو ما �ن بعد ع� وتبعا �ا سبق ذكره R ¶ديد العمل القديم،  هو العمل ا�تأخر: القسم اcا¥
إلسالم ابن تيمية رÞه اهللا تعا� نقال عن القاü عبد الوهاب من ا�الكية أن ا�الكية وذكر أيضا شيخ ا، اGلفاء الراشدين

  : اختلفوا \ حجية هذا القسم W قول�
  .أن هذا القسم ليس ¤جة :القول األول •
وأما مذهب اإلمام مالك ، أهل ا�غربأن هذا القسم حجة، وعليه بعض أصحاب اإلمام مالك من  :القول اcا¥ •

 فإنه يرى أنه حجة كما سبق �ا أن بينا سه فا¸ي يظهر أن اإلمام مالك يرى حجية هذا العملنف
ً
، و°ن �ن متأخرا
 الصادر عن أهل ا�دينة

ً
  . أن اإلمام مالك يرى حجية العمل االجتهادي أساسا

ا�دينة من ناحية االتفاق  ينقسم عمل أهل من أقسام عمل أهل ا�دينة من ناحية االتفاق عليه وعدمه: االعتبار اcالث 
 : عليه وعدمه إ� ثالثة أقسام

، إذن قسم عمل به أهل ا�دينة ولم عمل اتفق عليه أهل ا�دينة وال يُعلم أن أهل ا�دينة خالفهم فيه غ�هم: القسم األول
حجة، وا¸ي يظهر أنه يقصد  وذكر ابن القيم أن هذا القسميظهر �ا أن سائر األقطار قد خالفوا أهل ا�دينة R هذا العمل، 

أنه حجة مطلقا عند _يع العلماء من أهل السنة، بل لعله عده من قبيل اإل_اع السكوÝ، فيكون حجة وW سائر 
  .األقطار متابعة أهل ا�دينة W ذلك

  . عمل اتفق عليه أهل ا�دينة لكنه خالفهم فيه غ�هم: القسم اcا¥
  .أهل ا�دينة أنفسهمعمل اختلف فيه : القسم اcالث

و°ن كنا قد بينا سابقا أن القسم اhا� وقد ذكر ابن القيم ما يفيد أن القسم[ األخ¾ين ليسا ¤جة عند xهور أهل العلم، 
كما ذكرنا  وcذا القسم اhالث حجة عند اإلمام مالك إذا �ن العمل قد اتفق عليه أك0 أهل ا�دينة، حجة عند اإلمام مالك

فإذا اتفق األك0 \ يف، فإنه ال يلزم عند اإلمام مالك أن يعمل بعمل أهل ا�دينة 	هم، بل يقول 	هم أو أك0هم، R ا<عر
أما إذا لم يوجد اتفاق من األك0 بل �ن اTي يعمل به ، عمل ما اجتهادي فإنه يعد عند اإلمام مالك حجة ولو خالفهم القلة

  . ال يعت© هذا القسم وهذا ا�وع أساسا من عمل أهل ا�دينة، وبا<اâ فليس ¤جةبعض أهل ا�دينة، فإن اإلمام مالك 
  : إذاً عمل أهل ا�دينة من ناحية اتفاق عليه وعدمه ينقسم إ© ثالثة أقسام

  .فهذا حجة عند اإلمام مالك وعند غ¾ه عمل عملوا به ولم يظهر أنه خالفهم فيه غ¾هم: القسم األول
   .هذا اTي عليه ا�مهور أنه ليس ¤جة واإلمام مالك يرى أنه حجةل ألهل ا�دينة خالفهم فيه غ¾هم فعم: القسم اcا¥

أما هذا القسم من ناحية اrكم عليه ا�مهور \ أنه ليس ¤جة،  عمل اختلف فيه أهل ا�دينة أنفسهم: القسم اcالث
فال áكم عليه بقبول أو رد إال بتفصيل، القسم اhالث اTي ، اإلمام مالك فا�سألة عند اإلمام مالك تنقسم إ© قسم�

إن �ن أك0 أهل ا�دينة \ ذلك العمل فهو حجة، و°ن خالفهم فيه األقل فاألقل ال ينظر : اختلف فيه أهل ا�دينة يقول
  .إ�هم

 y ا�hا� يع½ الفرع اhي عمل به أهل ا�دينة هم القلة فإ�وأما القسم اTال أعمل به وال أعده أساسا من عمل إن �ن ا 
ذكره ابن القيم  -تقسيم عمل أهل ا�دينة من ناحية االتفاق عليه وعدمه-و\ Òٍ هذا ا<قسيم اTي سبق . أهل ا�دينة

  . ويمكن لطالب العلم ا�جتهدين واTي يريد مزيد فائدة يرجع إ� ا�زء اhا� من إعالم ا�وقع[، كما R إعالم ا�وقع[
وينقسم عمل ا�دينة من هذه ، أقسام عمل أهل ا�دينة من ناحية وجود خ£ مقارن V أو عدم ذلك: االعتبار الرابع 
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  : ا�احية إ� أربعة أقسام
هو وهذا العمل كما سبق �ا ، عمل ألهل ا�دينة يكون وحده وال يوجد خ£ يقارنه ال با�وافقة وال با�خالفة: القسم األول
لم يبلغ½ R ا�داء واإلقامة إال ما : عن تثنية األذان واإلقامة، قال: وTلك �ا سئل اإلمام مالك اإلمام مالك،حجة عند 

إذن اإلمام مالك ذكر أنه لم يبلغه . أدرcت عليه ا�اس، فأما اإلقامة فإنها ال تثÁ وذلك اTي لم يزل عليه أهل العلم ببتنا
بعمل ما، وهو قد استند إ� ذلك  �إال أنه وجد أن أهل ا�دينة يعملون R مسجد رسول اهللا R مسألة األذان واإلقامة د�ال 

  .العمل، إذن هذا بالنسبة للقسم األول وهو عمل أهل ا�دينة اTي يكون وحده وهذا يكون حجة عند اإلمام مالك
مالك رÞه اهللا تعا� بل هو أو� بالقبول وهذا القسم حجة عند  عمل ألهل ا�دينة يكون معه خ£ يوافقه،: القسم اcا¥

؛ ألن اإلمام مالك يقبل عمل أهل ا�دينة إذا �ن وحده فما بالك إذا �ن عمل أهل ا�دينة قد اعتضد من القسم األول
فإنه يكون حجة من باب أو�، ويكون حينئذ من باب تعاضد األدلة واتفاقها \ معÁ ! واق;ن �© يعضده ويساعده؟

، أهل ا�دينة �ن قضاتهم R زمن اإلمام مالك يعملون بالشاهد ويم[ما ثبت من عمل أهل ا�دينة : د، ومثال ذلكواح
ق� بشاهد ويم[ كما R  �وأيضا اإلمام مالك قد روى حديثا أن ا�Å ، بشاهد ويم[ ا�دR Í قضايا األموال وغ¾ها

أنه §وز القضاء بالشاهد وا�م[ استنادا إ� عمل أهل ا�دينة واستنادا  ا�وطأ، فحينئذ اإلمام مالك عمل بذلك وهو يرى
 Åهذا العمل وافقه خ© فيكون حجة عند اإلمام مالك من باب أو�، أنه ق� بشاهد ويم[ �إ� ما ثبت عن ا� 

ً
  . إذا

رÞه اهللا R هذا القسم أن عمل أهل  فاTي يراه اإلمام مالك عمل ألهل ا�دينة يكون معه خ£ آحاد Èالفه: القسم اcالث
وTا جاء عن اإلمام مالك رÞه اهللا أنه . ، وهذا من ثمرات مسألة االحتجاج بعمل أهل ا�دينةا�دينة مقدم \ خ© اآلحاد

ث بها إ� ا�وم، فقيل y: يقول ëَحد
ُ
عليها لم يكن العمل : لِـَم يا أبا عبد اهللا؟ قال: سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أ

ف;cتها، فهو ترك تلك األخبار ال� سمعها من ابن شهاب ألنه يرى أن أهل ا�دينة لم يوافقوه \ ذلك اG©، كذلك حديث 
وقد ترك اإلمام ، خيار ا�جلسا�تبايعان Ò واحد منها باGيار \ صاحبه ما لم يتفرقا هذا اrديث يدل \ م�وعية 

فته لعمل أهل ا�دينة؛ هو يرى أن أهل ا�دينة لم يكونوا يعملون �يار ا�جلس، وجاء هذا مالك العمل بهذا اrديث �خال
 لعمل أهل ا�دينة \ خ© اآلحاد، وهكذا أيضا 

ً
اrديث Ìالفا �ا ثبت عنده من عمل أهل ا�دينة، Tلك لم يعمل به تقديما

 Åا� öكر من ا5هائم لآلخري عن عسب الفحل �نTأي تأج¾ ا Åو \ إناث بهائمهم، ثبت فيه ن� عن ا�æي àن ل� 
  . أدرcت أهل ا�دينة §çونه ويعملون به: ومع ذلك لم يعمل اإلمام مالك بهذا اrديث ألنه يرى أن أهل ا�دينة ألنه يقول

عمل ألهل ا�دينة ومعه فإذا جاءنا  ،عمل أهل ا�دينة ا¸ي يكون معه خ£ان أحدهما يوافقه واآلخر Èالفه: القسم الرابع
وÄ ، فاTي يراه اإلمام مالك أن عمل أهل ا�دينة يعد مرجحا للخ© اTي يوافقهخ©ان أحدهما يوافق واآلخر Hالف، 

ا]قيقة هذا األمر ليس هذا عند اإلمام مالك وحده بل عند كث� من أهل العلم اإلمام الشافã واإلمام أªد وشيخ 
رجح اإلمام : ، مثال ذلكوا أن من مرجحات األخبار أن يكون مع أحد اß£ين عمل ألهل ا�دينةاإلسالم ابن تيمية ذكر

رجح  كون ا<كب¾ R أول األذان مرت[ \ اG© اTي فيه أن ا<كب¾ R أول األذان أربع مراتمالك اG© اTي اقت� 
  .اG© األول �وافقة اG© األول لعمل أهل ا�دينة

  : لزمنية ال~ يعت£ فيها عمل أهل ا�دينة حجةالف¬ة ا
وا¸ي يظهر \ ا]قيقة أن الف¬ة الزمنية ال~ يعت£ فيها عمل أهل ا�دينة حجة عند اإلمام مالك ¨ ف¬ة الصحابة 

  .بوVوما بعد ذلك فال يعده اإلمام مالك من عمل أهل ا�دينة وال يعده أيضا حجة يمكن ق، وا�ابع� وأتباع ا�ابع�
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وبهذا نكون قد أنهينا ال¸م عن عمل أهل ا�دينة، وابن قدامة رÞه اهللا تعا� قد تكلم عن عمل أهل ا�دينة R ا�جت 
وهو تكلم كما قلنا سابقا من ناحية كونه إxاª، وهذا nل نظر، ويمكن لإلخوة أن ينظروا إ�ه   ®¥و �®¥اhا� صفحة 

ينظر ) ابن قدامة(إ� آخر ðمه �ا يدل \ أنه  هو حجة: ع أهل ا�دينة ليس �جة قال مالكو§_ا: ويرجعوا إ�ه، فإنه قال
إن ذلك : إن ذلك nل نظر، فاإلمام مالك لم يقل أنه إxاع ولم ينقل عنه أنه قال: إ� القضية باعتبار أنها إxاع، وقلنا

ا نكون قد أنهينا ال¸م عن هذه ا�سألة، وé ا�حاøة إxاع بل هو من قبيل اrجج واألدلة ال� يستند إ�ها، وبهذ
R  ¥®¥القادمة سيكون ال¸م إن شاء اهللا عن اتفاق األئمة اGلفاء األربعة كما تكلم عن ذلك ابن قدامة R صفحة 

  . ا�جت اhا�

  )´(ا]لقة 
؟  اßلفاء األربعة األئمةاتفاق 

ً
  هل يعد إ_ا=

شاء اهللا  إنوهذه ا�سألة ، ¥®¥رÞه اهللا تعا� R روضة ا�اظر R ا�جت اhا� ص  قدامةابن  وهذه ا�سألة قد تطرق ·ا
، وبيان الروايات ا�نقولة عنه، أÞد رÞه اهللا R هذه ا�سألة اإلمام رأيو، علم R ا�سألةلا أهل أقوالسوف نتzم عن 

�ابن  اإلسالمðم شيخ  إ�ثم سنتطرق ، دلة ا�سألةألاهللا تعا� رÞه  قدامةكما فعل ابن  اإلxالمن  ءٍ كذلك سنتطرق ب
  . ثم أخ¾ا اhمرات والفروع ا�;تبة \ هذه ا�سألة، وcذلك ðم تلميذه ابن القيم رÞه اهللا تعا�، تيمية
 
ً
�سألة السابقة � R اrقيقة هذه ا�سألة � بإ_اعاßلفاء األربعة ليس  األئمةواتفاق : رÞه اهللا تعا� قدامةيقول ابن  إذا

xاªت فهذه ا�سألة � ا�سألة اhانية من مسائل اإل ،_ا=ت اßاصةباإلالعلم  أهلصور ما يسÓ عند  °حدىو، تابعة
اتفق  ، إذابكر وعمر وعثمان وعî رü اهللا عنهم أxع[أبو اتفق األئمة األربعة \ مسألة، اTين هم  إذا: فهنا، اGاصة
 أنفال §وز �ن بعدهم  إxاªجعلناه  إذاوبا<اâ ؟ إ_ا=م قو�هل يعد R مسألة ما \ قول، ، األربعة األئمةء هؤال

نه ليس �جة أ أوا�جتهد ويأخذ به ا�جتهد،  إ�هيستند  أنبمعÁ د�ل يمكن ؛ بل هو حجة بإ_اعنه ليس أ أو، Hالفهم
  وال إ_اع؟ 

  . أÞد بن حنبل رÞه اهللا تعا� اإلمامو� أيضا ثالث روايات منقولة عن  ،علمألهل ال أقوالهذه ثالثة  
  : أقوالة ث\ ذلك خالف W ثال؟ هل هو حجةإ_اع؟ أو األربعة هل هو  األئمةاتفاق  إذاً 

  .حجةوال  ليس بإ_اع هواألربعة  األئمةاتفاق  أنالعلم  أهلمن  ا{مهور قولوهو : القول األول
 إ� ، أواالستصحاب إ�ا�جتهد كما يستند مثال  إ�ه، حجة يستند بإ_اعليس لكنه  يعد حجةاتفاقهم  أن: ¥القول اcا

  . يع½ من قبيل قول الصحاº لكنه أ\ من قول الصحاº، عرف إ� ، أوسلةرا�صلحة ا�
هذه رواية ) بإ_اعاألئمة األربعة ليس  واتفاق(هنا يقول الشيخ رÞه اهللا تعا�  إ_اعنه ليس �جة وال أ: القول اcالث

 إذا(: نه قالأÞد رÞه اهللا تعا� أ اإلمامنه جاء عن أيعR p العدة  أبووTلك يسند هذه الرواية كما يقول  ،أÞد اإلمامعن 
فاTي ) ةالكتاب والسن إ�قرب األقوال أينظر  \ اختيارٍ  إالبقول بعضهم  يأخذللرجل أن  اختلف أصحاب رسول لم §ز

اختلف  إذا: \ غ¾هم من الصحابة ألنه قال األئمةنه لم يقدم قول أÞد رÞه اهللا تعا� أ اإلماميظهر من هذا ا�ص عن 
. الكتاب والسنة إ�قرب تلك األقوال أن ينظر أب \ اختيارٍ  إالبقول بعضهم  يأخذلم §ز للرجل أن  �أصحاب رسول اهللا 

ن �ن من °بقو·م وترcنا غ¾هم و أخذنا�ن من اGلفاء الراشدين  فإنرسول اهللا نظرنا  ابأصحاختلف  إذافهو لم يقل 
  . ال: غ¾هم قال
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خذ طائفة أوTلك ، الكتاب والسنة إ�§تهد وينظر وHتار ¤سب قرب تلك األقوال  أناختلفوا فاTي يلزم ا�اظر  إذا: قال
  . إxاعاألربعة ليس ¤جة وال  األئمةاتفاق  أنيرى نه أÞد أ اإلماممن اrنابلة من هذا ا�ص عن 

، هذا ا�قل يسنده نص جاء قول غ�هم إ©نه ال Èرج عن قو�م أªد رªه ما يدل أوقد نقل عن : قال ابن قدامة رÞه اهللا
ول من بعدهم من ق إ�Hرج من قول اGلفاء  أن§وز  نه الأنه سئل عمن زعم أÞد أ اإلمامÞد، فقد جاء عن أ اإلمامعن 

Þد أ اإلمامفقال ] عليها با�واجذ اوعضو بهاعليكم بسن� وسنة اGلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا [الصحابة rديث 
يكون  أنبعد هذا القول أما ": Þد بعد ذلكأ اإلمامحصل بينه وب[ السائل مناقشة كما R العدة ألº يعp قال  أنبعد 

، هذا القول إ�Þد مال أ اإلمامكأن ، خذ ورد مع السائل اTي سأyأ أنستحسن هذا القول بعد Þد اأ اإلمامن أفك "كذلك
  . طبعا بإ_اعذلك ليس  أنوالصحيح  قدامةهنا ابن  ، يقولاستحسانا ·ذا القول؛ يكون كذلك أن أبعدهما : وقال
  : أدلة أصحاب القول األول �

ود�لهم القوي هو ما ثبت  استنادهم الكب¾ وحجة إ_اعاألربعة يكون  األئمةاق اتف أن، ا¸ين قالوا إ_اعنه أ: ا¸ين قالوا
 Åلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها( �من قول ا�ßهذا هو د�لهم، ) وعضوا عليها با�واجذ، عليكم بسن~ وسنة ا
، يكون ا�خالف ·م غ¾ معتد به ذٍ وحينئ، سنة اGلفاء الراشدين اتباعوجب R هذا ا�ص أ �الرسول  إنو·ذا يقولون 

  . R هذا اrديث أمرهواتبع  �قد اتبع ðم الرسول  أقوا·م إ��ن غ¾ معتد به فيكون قوy خطأ، ويكون من استند  و°ذا
 
|
  : ألصحاب هذا القوله موهذا االستدالل ناقشه ا{مهور ولم يسل

   :نوقش هذا االستدالل
، يكون فقط R األربعة أنيلزم  هذا ال ،قال عليكم بسن� وسنة اGلفاء الراشدين ،اءن اrديث ªم �ميع اGلفأب -�

ª ديثrاألربعة مٌ فا \ �rلفاء األربعة الراشدين باتباعتقولون  نتم الأو، وال داللة فيه \ اGمن بعد ا .  
آخر هذا القول R ا�ناقشة من وجه  أصحابالرد \ R  إن قالوا -ا�مهور اTين Hالفون أولوهيع½ -ا�قصود  إنثم قالوا  -�

و\ ، وÞلهم \ ا�ادة، R رªية الرعية سياستهم ، و°تباعوطريقتهم، ا�قصود بهذا اrديث هو االقتداء بسنتهم إن: قالوا
 Åو\ م³رم األخالق و~وها، �سنة ا� .  

�ا  قال �اذا؟. اإلxاعنعد اتفاقهم من قبيل  أننستطيع  ، البإ_اعذلك ليس  أنوالصحيح : قدامةوTلك يقول هنا ابن 
يع½ العصمة ال� ، واGلفاء بعض األمة وليسوا lموع األمة، العصمة تثبت �جموع األمة أن واTي ذكره السابق، ذكرناه

 R تع اآلياتثبتت yالث من مثل قوhا�ستوى ا R الفصل السابق R َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن {: �اواألحاديث ال� ذكرناها
ٰ َونُْصلِِه َجَهن�َم 

�
ِ َما تََو�

|
Vُمْؤِمنَِ� نَُو

ْ
ُهَدٰى َويَت�بِْع َلْ�َ َسبِيِل ال

ْ
ُ ال

َ
V َ   } وََساَءْت َمِص�ًاَنْعِد َما تَبَ��
yضاللة أم~ال �تمع (: ومن مثل قو W ( لفاء األربعة الراشدون ال، ثبتت �جموع األمة إنماهذه العصمةGيعدون  وا

 أن الروايت[ عنه يدل \ إحدىÞد R أ اإلمامو�م : قالاألمة، كما نثبتها �جموع  ثبت العصمة ·مlموع األمة ح� نُ 
 يكون  أنيلزم من Ò ما هو حجة  قو·م حجة وال

ً
ªاxم إð ،د يدل \ أ، نعمÞنه ألم يقل ، لكن ذلك حجة أنxاع؛ إ

: اإلماموقال اإلxاع، ذلك من قبيل  إن: ولم يقل، قول من بعدهم إ�Hرج من قول اGلفاء  أن§وز  ال: ألن اTي سأy قال
نه إ: قلنا إذاذلك العمل، ألن R اrقيقة القضية خط¾ة  إ�يكون استناد  أنأي ، يكون كذلك أنعد هذا القول أبما 

شذ R  ومن شذë ، ويكون شاذا اإلسالموخرج من ربقة  اإلxاعيكون قد خرق فهم لفمعÁ ذلك يكون من خا إxاع
  . األمر قوي جدا ا�ار هذا
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يكون ذلك من قبيل األدلة  أننقبل  أننعم يمكن : يقول اإلxاع§عل ذلك من قبل  أن قدامةوTلك لم يستطع ابن 
  . اTي ينكر \ من خالفه اإلxاعذلك من قبيل  أنلكن ال نقول 

  : اتفق اßلفاء الراشدون األربعة حيال قضية إذاابن تيمية  اإلسالمنقف عند رأي شيخ  أن أردنا لو
خالفهم غ�هم Öن قو�م هو  إذااßلفاء الراشدون : يقول ®¥ ابن تيمية R ا�جت اhا� واhالث[ ص  اإلمام أنÐد 

ألن ، �ن قو·م هو الراجح: ، قالإxاعنقول ذلك  لكن ال ، قال راجحإxاعما قال  ،من ابن تيمية إنصاف، هذا الراجح
 Åلفاء الراشدين ا�هدي� من بعدي تمسكوا بها عليكم بسن~ وسنة(قال  �ا�ßو§ياكمجذاوعضوا عليها با�و، ا ، 

  ) ن X بدعة ضاللةإف، و�دثات األمور
  : كذلك ابن القيم رªه اهللا تعا© V تفصيل طيب \ هذه ا�سألة

 Rا�جت الرابع ص  إعالم R ]يف يتصور ا�سألة؟ ابن القيم ماذا يقول ابن القيم إ�فلننظر ��²ا�وقعcيف يصورها ، وcو
  إذا(: يقول رÞه اهللا تعا�لآلخرين، 

ً
ن خالفه مثله لم يكن إف، Hالفه ال أو آخرHالفه صحاº  أن فإما قال الصحاº قوال

بعضهم غ¾هم من  أوخالف اGلفاء الراشدون  إذان خالفه أعلم منه كما °و -شكال- اآلخرحدهما حجة \ أقول 
وهما : فيه قوالن للعلماء ؟اآلخرينبعضهم حجة \  أوفهل يكون الشق اTي فيه اGلفاء الراشدون ، الصحابة R حكم

   .اآلخرمن الشق يؤخذ به  أن أرجحو أو�بعضهم  أوالشق ا¸ي فيه اßلفاء  أنوالصحيح Þد أ اإلمامروايتان عن 
Öن فيه  إذااألمر  أننه ]ق إواهللا ، وهذه نعم، أولويةرجحية وأقضية  إxاعليس قضية  أرجحو أو�خوان إ الحظوا يا
zتهد بنفسه ثم Èطئ،  أن Èطئ ا�جتهد فيقت هؤالء خ� V من æول ،أن zتهد أو�األربعة فذلك \ ا]قيقة اßلفاء 
ألن  ،نستطيع ذلك ال نبدع من خالفهم \ مسألة اجتهادية قالوا فيها بقولو�يث نفسق  إ_ا=ذلك  أنل نقو لكننا ال
�ن ذلك ت�فا  إ�هاستند  و°ذا ،العالم إ�هيستند  أنيمكن  نقول ذلك حجة ود�الً  إنماثبت �ميع األمة  إنما اإلxاع

ن �ن األربعة إف: وTلك يقول هنا، األمة x Rيع lاالت اrياة أفادواين ·ؤالء اGلفاء الراشدين اT واتباªطيبا xيال منه 
عî و بكر وعمرأبو ن �نوا اثن[ واثن[ °و ،غلبأR شق فالصواب فيه  أك0همن �ن °نه الصواب وأال شك فR شق 

وهذه xلة ال ، بكر أºبكر وعمر فالصواب مع أبو ن اختلف °و ،الصواب إ�قرب أبكر وعمر أبو وعثمان يقول فشق 
ويك� R ذلك معرفة  أقوا·مف فيه الصحابة و\ الراجح من تل\ ما اخ °طالعمن y خ©ة و إاليعرف تفصيلها 

 أمهاتوجواز بيع ، ن تلفظ فيه باcالث§وtون الطالق اcالث بفم واحد مرة واحدة و واإلخوة\ ا{د رجحان قول الصديق 
وقد تقدم بعض ذلك R  أرجحجانب الصديق  أنم ا�نصف ألدلة هذه ا�سائل من ا�انب[ تب[ y نظر العال ، و°ذااألوالد

 áُ الث بفم واحد، والhفتوى وال ، والأبدا ًفظ للصديق خالف نص واحد مسألة ا�د والطالق ا y فظá  حكم مأخذها
و�م ابن القيم ونلحظ تيمية،  ابن اإلسالمشيخ  تعلق بكالميهذا ما  ¶قيق لكون خالفته خالفة نبوة، بدا، وهوأضعيف 
  . ا�جتهد إ�هايستند  أنمن قبيل اrجج ال� يمكن  إنما اإلxاعكون ذلك من قبيل  إ�لم يتجها  أنهما

   :بعض الفروع الفقهية ا�¬تبة W اتفاق اßلفاء األربعة
�-  R لفاء الراشدينGنوا يك£ون \ األو� سبعا قبل القراءة أنهمعيدين ال صالة تكب�اتمن فروع ذلك جاء عن اÖ ،

وجاء عن بعض الصحابة أخرى، بصيغ  أيضافهذا جاء ، وcما هو معمول عندنا R هذه ا5الد القراءة قبلوÄ اcانية êسا 
شدون R مسجد الرلكن اTي عمل به اGلفاء ا. ع R األو� وأربع R اhانية اTي يعمل به فقهاء اrنفيةبكأرصور أخرى 

 إذانه آثم إن �ن §وز فعل اآلخر وال نقول Tلك °و ،من غ¾ه أرجحسبعا R األو� و�سا R األخرى ف³ن  هو �رسول ال
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  . ما �ن يعمله اGلفاء الراشدون واألو� اتباعلكن الراجح  ،فعل ذلك
 إذا\ الراجح  ا¸مة أهل أيديا�عابد \  إقرارا¸مة مع  ا�سلم� عقد إلمامنه zوز أمن ا�سائل ا�;تبة \ ذلك  أيضا -�

ابن القيم  ذلك وذكر، يديهمأوا�ساكن ال� �نت ب، قر اGلفاء الراشدون الكفار \ ا�عابدأوcما ، اقتضت ا�صلحة ذلك
 Rمة قال أهل³م أحTبدهم وبيوتهم كما فعل ذلك قرهم \ معاي أن إذا فتح بالد لغ¾ ا�سلم[ ا�سلم[ إلمام§وز : ا

  . فعل ذلك عمر رü اهللا عنه كما، وال معابدهم، تسحب منهم بيوتهم وال، فأقروهم \ بيوتهم، اGلفاء الراشدون
�ب  ال~األراë ال~ فتحها ا�سلمون عنوة ليست من الغنائم  أن: من ا�سائل ال� نقلها ابن القيم رÞه اهللاأيضا ً - 

رض فارس وسائر ا5الد ال� فتحت وأوالعراق  م�فتوح ا جرى R مشدين كاهذه �نت س¾ة اGلفاء الرو: قال. قسمتها
  . ء الراشدينالعمل اGلف اتباعهذا ، ة واحدةريعنوة لم يقسم منها اGلفاء الراشون ق

كما  -وقد اختلف الفقهاء  ،�ن فعل اGلفاء الراشدين صالة الفجربا�غليس  R �ح العمدة اإلسالمكذلك قال شيخ  - ¥
يصليها بظلمة  أنوهو  الفجر بصالة؟ فاTين رجحوا ا<غليس اإلسفار أوR صالة الفجر ا<غليس  أفضل أيهم - مر معكم 

  . �ن ذلك عمل اGلفاء الراشدين R مسجد رسول بأ إ�هوغلس استندوا فيما استندوا 
ابن تيمية  اإلسالمكما ذكر شيخ  الس¬ فقد وجبت العدة وا�هر ìأراIاب و أغلقمن  أننه ق� اGلفاء الراشدون أ -¨

 أصبحتالس; فقد  ، وأر�ا5اب وأغلقما دخل \ زوجته  إذا اإلنسان، فهنا � رÞه اهللا تعا� l Rموع الفتاوى ا�زء 
  . أخره أو�ن لم يقدم ا�هر ·ا  ذاإا�هر ·ا  إتمام أيضاووجب ، وفاة أوالعدة فيما لو حصل طالق  افحينئذ وجبت عليه، ةجزو
ابن  اإلسالمكما ذكر ذلك شيخ  بزوجته ح  تغتسل من ا]يضة اcاcة، أحقا�طلق  أنجاء عن اGلفاء الراشدين  -»

 عد R ظلتُ  ا�رأة أنما جاء عن اGلفاء الراشدين من  إ�يعمل بها الفقهاء استنادا ً أيضاهذه مسألة فتيمية R �ح العمدة 
و� R حكم الزوجات لو مات ، رجعها ح� تغتسل من اrيضة اhاhةي أنوy ، زوجها ح� تغتسل من اrيضة اhاhة

  . اrيضة اhاhة منتغتسل  أن إ�العدة  أثناءR  أيضا
  ؟ اعإ_اßاصة اتفاق الشيخ� هل هو  اإل_ا=تاتفاق الشيخ� من ا�سائل ال~ تسí : هناك مسألة تسí أخ�ا

 إxاªبكر وعمر رü اهللا عنهما ال يعد  أºاتفاق الشيخ[  أو�فمن باب  بإxاع�ن اتفاق األربعة ليس  إذا ~ن قلنا
  . ا�جتهد R اجتهاده وأخذه با�سائل ال� تعرض y إ�هايكون حجة يستند  أنن �ن يمكن °وأو�، من باب 

  )µ(ا]لقة 
  ؟ صحة اإل_اعهل يُعد xطا \ ، انقراض الع�
 ا�سألة يستحسن أن نعرف ما معÁ انقراض الع� اTي جعله بعض أهل العلم �طا R صحة األقوال R قبل أن نذكر

  . ؟نه �ط ولو فصل فيه آخرونأآخرون  واTي لم يرَ ، اإلxاع
   .وا عليهxعأمن غ¾ رجوع واحد منهم عما ، أن يموت xيع ا�عت©ين R إxاعمعناه  انقراض الع�
ألننا اش;طنا R اإلxاع أن . من �ن من أهل االجتهاد R ذلك الع� من غ¾ رجوع عما أxعوا عليه أن يموت xيع

فهؤالء ا�جتهدون هل يش;ط أن يموتوا xيعا وينقرضوا ح� نقول أن اإلxاع  ،�يكون اتفاق ا�جتهدين من أمة nمد 
 قول R وقت ما فقد ¶قق اإلxاع ولو لم يموتوا؟ هذه ا�سألة � nل الæاع ب[ أهل أو نقول م� ما اتفقوا \ ؟قد ¶قق
وقد تكلم عن هذه ا�سألة ابن قدامة R روضة ا�اظر R ا�جت ، وفيها روايات أيضا عن اإلمام أÞد رÞه اهللا تعا� ،العلم

ªد رªه اهللا أن انقراض الع� xط \ صحة أðم ظاهر : يقول اإلمام ابن قدامة R هذا الكتاب ¨®¥اhا� صفحة 
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ا�سألة وهو موت xيع ا�عت©ين R اإلxاع من غ¾ معÁ ذكرنا لكم ، هنا بدأ اإلمام ابن قدامة باألقوال R ا�سألة اإل_اع
قدامة رÞه اهللا R ا�سألة أما بالنسبة إ� األقوال فيها فينقل �ا ابن ، xعوا عليه هذا معÁ ا�سألةأحد منهم عما أرجوع 
   :أقوال رئيسةثالثة \ ا�سألة  وسنضيف قوال ثاhا ويكون إن شاء اهللا: قول[

، وهو قول بعض الشافعية، ªد أن انقراض الع� xط \ صحة اإل_اعأظاهر ðم يقول اإلمام ابن قدامة : القول األول
R pيع ºأ üنابلة �لقاrالواضح،  العدةوقد اختاره طائفة من ا R îنبrفمالوا إ� هذه الرواية عن اإلمام  ،وابن عقيل ا

وال يتحقق اإلxاع إال بموت xيع ا�عت©ين R ذلك الع� من غ¾ ، وهو أن انقراض الع� �ط R صحة اإلxاعÞد أ
نه أكما نقل ذلك أبو يعR p العدة  Þدأل¸م اإلمام : ويدل حقيقة \ هذه الرواية و\ هذا القول" حد منهمأأن يرجع 

نه إذا �ن أمرا lمعا عليه ثم أاrجة \ من زعم : -يقول اإلمام أÞد- Þد R رواية ابنه عبد اهللا أنه قالأجاء عن اإلمام 
اع ثم �ن حكمها حكم األمة باإلx) هذه ا]جة( أما أم الو¤ !!xعوا عليه ح� يكون إxاªأاف;قوا ما نقف \ ما 

طبعا يش¾ هنا إ� ما جاء عن عî رü اهللا عنه R رواية عبد الرزاق .. عتقهن عمر وخالفه عî بعد موته فرأى أن تس;قأ
 وا5يهå أن علي، بن أº شيبةاو، R ا�صنف

ً
: قال، نعْ بَ ورأي عمر R أمهات األوالد أن ال فُ ، جتمع رأ�ا: رü اهللا عنه قال ا

أمهات األوالد -،  رأيه رü اهللا عنه بعد ما وافق عمر رü اهللا عنه R بيع أمهات األوالديع½ غ¾ë ، نعْ بَ ثم رأيت بعُد أن فُ 
 األمة ال� تكون أم وu صاحبها أي اش;اها أمة ثم وطئها فأÐبت y وuأي 

ً
  ؟ فهذه هل تباع أو ال تابع -تسÓ أم الوu ا

جتمع رأ� ورأي عمر R ا: وهنا عî رü اهللا عنه يقول. ابع[ ومن بعدهمفيه خالف ب[ الصحابة رü اهللا عنهم وا< 
؛ فرأيك ورأي عمر x Rاعة: فقال y عبيدة السلما� من كبار ا<ابع[، بعنن يُ ت بعُد أيبعن ثم رأال يُ أأمهات األوالد 

 ا أن عليالشاهد هن. عبيدة فضحك عî رü اهللا عنه: قال، أحب إâ من رأيك وحدك R الفرقة
ً
ن إ: فيقول، رجع عن قوy ا

uاع ثم  أم الوxبعد موته أ�ن حكمها حكم األمة بإ îاع فعتقهن عمر وخالفه عxنعود إ� (رأى أن تس;ق ف³ن اإل
  .مةأR األصل \ أنها ) Þدأðم 

أي عî رü اهللا : وقال، وøب عR î خالفة عثمان أربع[، ثم øب عمر ثمان[، øب أبو بكر أربعون"وحد اßمر
ثم خالفه عمر وزاد ، فاrجة عليه R اإلxاع R الúب أربع[. ةوcملها عمر ثمان[ و� سن، عنه øب أبو بكر أربع[

Þد بن حنبل رÞه اهللا تعا� كما نقله عنه أبو يعR p العدة أهذا من ðم اإلمام . ثم øب عî أربع[، R الúب أربع[
عتد òالف عà بعد عمر \ األنه ، وظاهر هذا اعتبار انقراض الع�" : يقول هنا أبو يعR p العدة، بنه عبد اهللارواية من 

ألن الع� لم ينقرض بعد فلم يتحقق R ذلك إxاع و°ال ، "وtذا اعتد òالف عمر بعد أ³ بكر \ حد اßمر، أم الو¤
 قد  ن عمر قد خالف اإلxاعإ: وقلنالقلنا أن عî رü اهللا عنه قد خالف اإلxاع، 

ً
لكنه لم ير هنا اإلمام أÞد أن عليا

مام أÞد؟ ألن أساسا الع� لم ينقرض الزالت القضية مطروحة إ�اذا يا  خالف اإلxاع وأن عمر قد خالف اإلxاع،
، إال أن يموت أهل الع� أxاعيةعد ا�سألة اجتهادية وال نعدها نفوجود ا�جتهدين وتداو·م ا�ظر R ا�سألة  ،لالجتهاد

أما إذا اتفقوا R زمان من ذلك الع� ثم بعد ذلك خالف بعضهم بعضا فا�سألة تدل \ أنها  ،\ ذلك القول ونيتفقوهم 
بن قدامة رü اإذا يقول اإلمام ، أن اتفاقنا R ذلك الع� يعد حجة \ من Hالف: أن نقول مكنمسألة اجتهادية وال ي

هذا اTي : وقلنا "أن انقراض الع� �ط R صحة اإلxاع وهو قول بعض الشافعية"Þد أعنه تعا� ظاهر قول اإلمام اهللا 
  . مال إ�ه أبو يعp وابن عقيل

أي اإلمام أÞد  -  أوقد أومR ا�سألة ! يش¾ اإلمام هنا إ� القول اhالث إ© أن ذلك ليس ب*ط أوقد أوم: قال القول اcا¥
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وهذا قول ا{مهور واختاره ، إ© أن ذلك ليس ب*ط بل لو اتفقت !مة األمة ولو \ ]ظة واحدة انعقد اإل_اع -حنبل بن 
وقد اختاره أبو اGطاب وهذه من : صاحب ا<مهيد R أصول الفقه وهو تلميذ أبو يعp رÞه اهللا تعا� يقولأبو اßطاب 

مسألة أو أك0 فأبو اGطاب تلميذ للقاü أº يعp  ±�ثل هذه ا�سائل حواâ وتوجد م. ا�سائل ال� خالف ا<لميذ شيخه
يرى أن فالشيخ اTي هو أبو يعp  ،وقد خالفه R مسائل متعددة R أصول الفقه منها هذه ا�سألة ال� خالف فيها شيخه

 هذان هما القوالن  ،¤جةيرى أن انقراض الع� ليس بينما ا<لميذ اTي هو أبو اGطاب  ،انقراض الع� حجة
ً
إذا

  . الرئيسان R ا�سألة الثان ذكرهما ابن قدامة رÞة اهللا تعا�
يش¬ط انقراض الع� \ اإل_اع السكوÝ دون اإل_اع R ا�سألة قاy بعض الشافعية يقولون القول اhالث : الثاcقول ال

يش¬ط انقراض الع� \ اإل_اع  ":فيقول، ل الوفاقال ألج أن يكون سكوت بعضهم عن نظر وتأمل الحتمالال�يح 
فإذا خالف بعد ذلك  بموافقةفقد يكون سكوته ليس ، ن اإل_اع السكوÝ ليس به ت�يحالسكوÝ دون ال�يح أل

ا ن اإل_اع يتحقق عندهم م  مإأما \ اإل_اع ال�يح فال يعد عند هؤالء إذا وافق ف، ه Öن يتأمل \ ا�سألةأنعلمنا 
أما إذا Öن سكوتا فال بد أن ينقرض الع� ح  ، توافق نصا مع اآلخرين فقد Êقق اإل_اع وال يلزم أن ينقرض الع�

 ".نه موافق �ن أد© بدلوه \ ا�سألةأوا�أمل \ أد�ها ال ألجل ، نه Öن موافقا ألنه قد يسكت ألجل ا�ظر \ ا�سألةأنتب� 
  : نه تكلم عن األدلة وبدأ بأدلة القول اhا� وقالأ تعا� Ðد رÞه اهللا ةبعد ذلك ابن قدام

   :أدلة القول اcا¥ أربعة
  أن د�ل اإل_اع اآلية واß£: ا�uل األول

ً
ُهَدٰى َويَت�بِْع { وتكرر معنا هذا كث¾ا

ْ
ُ ال

َ
V َ َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَبَ��

ُمؤْ 
ْ
ٰ َونُْصلِِه َجَهن�َم َلْ�َ َسبِيِل ال

�
ِ َما تََو�

|
Vوََساَءْت َمِص�ًا  ۖ◌ ِمنَِ� نَُو)SS/({   

  ©Gضالل(وا W ~اع يستند \ هذين ا�ص[ إذا ) ةال �تمع أمxوذلك ال يوجب اعتبار فاإل £ßد�ل اإل_اع اآلية وا
فا<خصيص بأن اإلxاع إنما ، بعدهوقراض الع� بل ا�صان ªمان R كون اإلxاع حجة سواًء �ن قبل ان، الع�

واrديث أيضا مطلق ، ن اآلية مطلقة واTي يقيدها عليه ا�uلأل ،يكون حجة بعد انقراض الع� ¶كم بال د�ل
ا نه يكون إxاª حقيقيا وواقعإن اإلxاع م� ما ¶قق R أي وقت فأوظاهر اG©  فظاهر اآلية، واTي يقيده عليه ا�uل
  . وال §وز Ìالفته بعد ذلك

فإن ، واألقرب هو االتفاقالعزم أو االتفاق  ماإ: حقيقة لغوية كما قلنا سابقا ن حقيقة اإل_اع ¨ االتفاقأ: ا�uل اhا�
، ذلك استدامة �م وا]جة \ اتفاقهم ال \ موتهموجواب  ،قبل انقراض الع� وقد وجد االتفاق، حقيقة اإل_اع االتفاق

Tزمن ما R اع حقيقة اتفاق ا�جتهدين و°ذا حصل ذلك االتفاقxالفته، لك اإلÌ ي ¶رمTوحينئذ ، فقد ¶قق االتفاق ا
م أإنما ا�ظر هل اتفقوا " ؟وهم \ هذا القول أو ال هل ماتوا"فال نظر R  ،فا�عت© هو وجود االتفاق ال R موتهم وعدم موتهم

  . و°ذا اتفقوا \ قول فقد ¶ققت اrجية بذلك االتفاق، نهم اتفقواأواTي يظهر �ا لم يتفقوا؟ 
ولو اش¬ط .. هنس وغ�أأن ا�ابع� Öنوا Ìتجون باإل_اع \ زمن أواخر الصحابة ك: وهو د�ل مهم قالوا: ا�uل اhالث

ان اهللا عليهم أنهم �نوا áتجون ن الواقع من ت�فات ا<ابع[ R أواخر ع� الصحابة رضوأو، انقراض الع� لم zز ذلك
~ن نعرف أن هناك ، ولو �ن أن انقراض الع� حجة لم áتجوا مع وجود بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم، باإلxاع

رأيك R ا�ماعة : وõن يناقشه وقال، طائفة من ا<ابع[ أدرcوا الصحابة كما قلنا عبيدة السلما� أدرك عليا رü اهللا عنه
نس رü اهللا عنه اTي أكذلك من الصحابة من تأخر موته ك ،كما قلنا R ا�سألة السابقة. نا من رأيك وحدكأحب إ�
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 ""�اTي توª éم  ونقول آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل ªمر بن واثلة اللي! ،تأخر موته وليس هو آخر الصحابة موتا
أن ا<ابع[ �نوا áتجون باإلxاع R زمن أواخر : يقولوا ةفالشافعي. ه ²نس رü اهللا عنه توª éم أأما  ،من ا·جرة
أنهم �نوا  ابع[وTلك جاء عن ا<، اش;ط انقراض الع� لم §ز أن áتجوا بأمر ليس ¤جة لوو، نس وغ¾هأالصحابة ك

xاع مع وجود الصحابة رضوان ا<ابعي[ باإل جتعطينا أمثلة الحتجا ة،من ابن قدام ىدعو ههذ: áتجون وقد يقول القائل
فأدرك طائفة من الصحابة وجاء  "��أدرك الصحابة وتوé سنه  ، اrسن ا�5ياهللا عليهم نقول جاء عن اrسن ا�5ي

 ـنس بأتوé قبل �² ةكذلك قال عبيدة السلما� اTي توé سن.. نس بن مالك �ن حياأنه احتج بإxاع الصحابة وأعنه 
 �م يكن أصحاب الرسول ل: وهو تابÝ وذاك صحاº يقول عبيدة رü اهللا عنهة، سن±�لطفيل بأك0 من وقبل أº ا ةسن�²

وبقوا ، الصحابة موجودون R ع�ه أن فهو ينقل إxاª عن الصحابة مع، يرون شيئا من األعمال ترcه كفر إال الصالة
ومع ذلك �ن ينقل اإلxاع R حياته  ةسن ±� ـعد وفاته بوبå بعضهم ب ةسن ±� ـفبå بعضهم بعد وفاته ب ،بعد وفاته بف;ة

 �ما اجتمع أصحاب رسول اهللا : ه قالأنكذلك جاء أيضا عن عبيدة رÞه اهللا  ،مع أن ع� الصحابة لم ينقرض بعد
  ،�جتماعهم \ األربع قبل الظهر

ً
ع� حجة ولو �ن انقراض ال، هو áتج بإxاع الصحابة مع وجودهم رü اهللا عنهم إذا

  .. �ا جاز y أن áتج باإلxاع مع عدم ¶قق �طه
نه يؤدي إ© استحالة اإل_اع أأي  ةوهذا قول ابن قدام ،ن اش;اط انقراض الع� يؤدي إ� تعذر اإلxاعأ: ا�uل الرابع

ابع� ال يستقر اإل_اع ومادام واحد من ا�) إذ لم يتم اإل_اع(، نه إن بó واحد من الصحابة جاز للتابã ا�خالفةإف
وهم يتصلون بعضهم ببعض R سائر ، ألنه تالحق ا�جتهدون بعضهم ببعض، فلتابã ا�ابع� fالفتهم وهذا خبط، منهم

وحينئذ ال يمكن أن يتحقق ، الصحابة رü اهللا عنهم نن ا<ابع[ يدرcوإنه اش;ط انقراض الع� فأفلو ، األمصار
وال  ،أن ينقرض ا<ابعون فنستمر إ� أن ينت� ع� ا<ابعون فيدرcهم أيضا تابعو ا<ابع[ اإلxاع بوجود ا<ابÝ إال

عصار بعضها مع بعض وهكذا تتصل األ، أن ينقرض ع� تابÝ ا<ابع[ ويأ� تالمذتهم يمكن أن يتحقق اإلxاع إال
  .ال يمكن أن يتحقق اإلxاع وحينئذ

خالف أصحاب القول األول R اrقيقة يش;ط انقراض ع� اGصم ا�ن أل إال أن R اrقيقة هذا ا�uل nل نظر
وصار حجة \ من ، xع الصحابة \ �ء وانقرضوا استقر إxاعهمأفإذا  ،ال من يأ� بعدهم ويلحق بهم، ا�جمع[

 بدورهم فg العصور \ [<ابعوتابعوا ا، نه يبò إ� أن يتوفواإفإذا ¶قق إxاع ا<ابع[ ف، بعدهم من ا<ابع[ أو غ¾هم
نه خارج عن nل الæاع وال °و، إن هذا ا�uل nل نظر: وTلك قال بعض أهل العلم، وليست مرتبطة ببعضها، حدة

 . ونكت� بهذا القدر ونكمل R اuرس القادم ،هذا ما يتعلق بمسألة انقراض الع� فعÒٍ p  ،يمكن أن يستدل به علينا

  )·(ا]لقة 
   :أصحاب القول األول ا¸ين قالوا بأن انقراض الع� xٌط  أدلة

   :أمران) أي أدلة أصحاب القول األول( ووجه األول: يقول »®¥ا R ا�جت اhا� صفة ميقول ابن قدامة ك
عن  ، منصوص عن اإلمام أÞد، وهو ما أ�نا لكم سابقا R ا�قل اTي نقلناهأحدهما ذكره اإلمام أªد: ا�uل األول

يع½ حاصل ( ذكره اإلمام أªد وهو أن أم الو¤: اهللا كما نقل ذلك أبو يعR p العدة، يقول إذا اإلمام أÞد R رواية ابنه عبد
أنه لو لم يش;ط انقراض الع� �ا جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه ) ةهذا ا�uل اTي سيستدل y ابن قدام

الستقرار اإلxاع قبل رجوعه، فيكون nجوجا بما سبق أن وافقهم عليه، �اذا؟ األمر،  ا�جتهدين ا�جمع[ معه R أول
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  . دل \ اش;اط انقراض الع�فلكن ذلك R اrقيقة جائز وواقع 
   :وقد وقع ذلك وجاز \ صور حصلت للصحابة رë اهللا عنهم

    . كما أ�نا سابقا هن عمر، ثم خالفه عà بعد موتهأن أم الو¤ Öن حكمها حكم األمة بإ_اع، ثم أعتق :ا�سألة األو�
أن حد اßمر Fب أبو بكر أربع�، ثم Fب عمر ثمان�، ثم رجع عà رë اهللا عنه \ خالفة عثمان  :ا�سألة اcانية

 علي، ألنه يكون حينئذ قد رجع عما وافق عليه، ومن ذلك أن ولو لم يش¬ط انقراض الع� لم zز ذلك. وFب أربع�
ً
 ا

اجتمع رأ� ورأي عمر R أمهات األوالد أن : قال: رü اهللا عنه قال كما R ا�ص اTي نقلناه ومناقشته مع عبيده رÞه اهللا
فلو �ن انقراض الع� ليس ب�ط ل³ن عî رü اهللا عنه nجوج �وافقته السابقة لعمر . ال يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن
بعد أن وافقه ألن ا�سألة �نت R حç ا�ظر، واالتفاق اTي  حجوج وقد خالف عîٌ عمرَ رü اهللا عنه، لكنه ليس بم

ªاxوقت عمر ال يلزم أن يكون إ R حصل .  
إذا ا�uل األول أنه لو لم يش;ط انقراض الع� �ا جاز للمجتهد أن يرجع عما وافق عليه R أول األمر، والواقع أنه §وز أن 

كما فعل الصحابة رü اهللا عنهم، فدل ذلك \ أنه يش;ط انقراض الع� لصحة ، يه R أول األمرما وافق علعيرجع 
  . اإلxاع و¶ققه

أن الصحابة لو اختلفوا \ مسألة W قول� ) أي ا�uل اhا�( اcا¥) ®®¥R صفحة  ةيقول هنا ابن قدام: (ا�uل اhا�
واتفقوا ، واألخذ بكل واحد من القول�، فلو رجعوا إ© قول واحد) ا�سألة يع½R ( فهو اتفاق منهم W تسويغ اßالف

  . عليه صارت ا�سألة إ_ا=
ولو لم يش¬ط انقراض الع� لم zز ) وصار ذلك إxاª منهم \ تسويغ اGالف، أي صار ذلك القول lمعا عليه وحده( 

   .ذلك ألنه يفö إ© خطأ أحد اإل_اع�
لو لم يش;ط انقراض الع� �ا �ن اتفاق ا�جمع[ : أن نصوغ هذا ا�uل بصياغة أوضح من ذلك يمكن أن يقال ولو أردنا

\ أحد القول[ R مسألة بعد اختالفهم فيها إxاª، إذ يلزم منه تعارض اإلxاع[ وهو باطل ألن اإلxاع[ ال يمكن 
بة رü اهللا عنهم أنهم اختلفوا R أول األمر ثم اتفقوا كما سيأتينا R وé اrقيقة قد وقع مسائل من الصحا. أن يتعارضا

  . األمثلة من ت�فات الصحابة
  : ثالثة اع;اضاتابن قدامة قد أورد عليه  ةهذا ا�uل اTي ذكره ابن قدام

 َOا� ألصحاب القول  ةهذه االع;اضات ال� أوردها ابن قدام ثم أجاب عليها، فلhل ا�uهنا ( فإن قيل: قال. األول\ ا
  ). نكتب اع;اضات \ ا�uل اhا�

ألن األمة ال (، وخطأ أحد اإلxاع[ nال ال نسلم تصور وقوع هذا ألنه يفö إ© خطأ أحد اإل_اع�: االع;اض األول
  . إذا هذا االع;اض األول. وبا<اâ ما أف� إ� nال فهو nال) Ñتمع \ ضاللة وال خطأ

– تصور ذلك -تæل مع اGصم، هذا R باب ا�ناقشات وا�عارضات يسÓ ا<æل مع اGصم- ثم إن سلمنا: الع;اض اhا�ا

فال نسلم أن اختالفهم \ مسألة ٍ يعد إ_ا= ضمنيا W تسويغ اßالف فيها، بل X طائفة تقول ا]ق معنا  -وقوعه
ال يقع R اrرج ألن العاù - جرَ للعا÷ أن يستف~ X أحد ح  ال Ìُ  -إحدى الطائفت[- واألخرى fطئة، و§نما سوغت

   .فإذا اتفقوا زال القول اآلخر لعدم من يف~ به -البد أن يعرف اrكم فال يمكنه أن §تهد
 أحد ال نسلم أنهم إذا اختلفوا ثم اجتمعوا \-. ال نسلم أن إ_اعهم بعد اإلختالف إ_اع صحيح: قال: االع;اض اhالث
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 بعدهم بل يبò القول اآلخر اTي اختلفوا فيه باقيا ويسوغه �ن، اختلفوا فيه أنه يعد حينئذ إxاª صحيحا القول[ اTي
  . -أن يأخذ بذلك القول

أي الرد \ االع;اضات  "قلنا": ، فقالةهذه اع;اضات وردت \ هذا ا�uل إال أنها مناقشة، وقد ناقشها ابن قدام
، بوجه، وس¾د \ االع;اض اhالث بوجه، ثم س¾د \ االع;اض اhا� بوجه�س¾د الشيخ \ االع;اض األول ة، السابق

   .؟وcيف س¾د \ هذه االع;اضات ال� وردت \ ا�uل اhا�؟ هذه القضية ةسOى كيف سيعالج ابن قدام
  : الرد W االع¬اض األول من وجه�

إذ ال zتمع : قال، أن ذلك جائز عقال، )ا�واز العقî(، الوجه األول R اrقيقة هذا متصور عقال: قلنا: ليقو: الوجه األول
ذهب إ© تصحيح ا�¼ح بغ� وø، لم ال zوز أن يوافق من  ذاأن يتغ� اجتهاد ا�جتهد وال Ðجر عليه أن يوافق fالفه فإ

ن ابن عباس قد خالف R أول األمر R ا�نع من ربا الفضل، وõن يرى أن ، و~ن نعلم أ؟ أبطله إذا ظهر V د�ل بطالنه
�ن يرى R أول األمر أن من ، وهكذا رجع عن Ûليد قاتل ا�سلم R ا�ار، ثم رجع بعد ذلك، الربا إنما يكون R النسيئة

ال ، قعوجتهد عن قول فهذا جائز عقال وفما ا�انع من أن يرجع ا�ثم رجع عن ذلك، ، قتل مسلما ال توبة y وÌت R ا�ار
و§ذا انفرد الواحد عن الصحابة : قال. يمنع عقال من أن يرجع ا�جتهد عن قوy بعد أن يتب[ y الصواب R قول Ìالفه

وõن يرى ابن عباس أن ا�سائل R الفرائض ال تعول وال يكون هناك ) الفرائض( Öنفراد ابن عباس \ مسألة العول
  . ، يقول هذا جائز عقال؟ لم ال zوز أن يرجع إ© قو�م: العوال، ق

  : من الصحابة أنهم اجتمعوا بعد أن اختلفوا -R صور- أن ذلك واقع فعال، وقد وقع: الوجه اhا�
S- )الف: قال) الصورة األو�ßة بعد اwالز ãقتال مان W اهللا وقد أ_ع الصحابة üعنه ، وهذا أمر واقع، اختلف عمر ر

تباع ما أشار به أبو بكر رü ا، ثم بعد ذلك رأى الصحابة قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن ال $ إال اهللا مع أº بكر
  . وأxعوا \ قتال مانÝ الزõة مع أنه حصل R أول األمر نقاش فيما بينهم، إذا وقع إxاع بعد خالف، اهللا عنه

منا أم¾ ومنكم أم¾، بعد ذلك : بعد أن خالف R ذلك األنصار قالوا ئمة من قريشوW أن األ: قال) الصورة اcانية( -.
  . ن أبا بكر نقل ·م أن األئمة من قريشأل، رجعوا إ� أن األئمة إنما يكونوا من قريش

R- )ةcاcإمامة أ³ بكر بعد أن حصل بينهم خالف) الصورة ا W د ذلك اتفقوا ورفعوا يد آخر، بع، ورفعوا يد عمر، اتفقوا
هو متصور ؛ ال: قاله واجتمعوا \ أن اGالفة تكون ألº بكر رü اهللا عنه، إذن هذا األمر اTي تقول ال نسلم تصور

  . يتفقون وواقع فعال من الصحابة رضوان اهللا عليهم أنهم Hتلفون ثم، عقال
   :رد W االع¬اض اcا¥ال

تصوره أال نسلم أن اختالفه R  - للتæل مع اGصم  -ثم إن سلمنا : ي قال فيهاR¥®± (T صفحة ( واcا¥ غ� صحيح: قال
اcا¥ فنقول هذا . خرهآإ� ... ةxاª ضمنيا \ تسويغ اGالف فيها فg طائفة تقول اrق معنا واألخرى Ìطئإمسألة يعد 

يؤديه إ�ه اجتهاده، وأن فرض ا�قت تقليد أي غ� صحيح فإنه ال اختالف \ أن فرض ا�جتهد \ ا�سائل ا�جتهد فيها ما 
ألنهم lتهدون ألن اهللا ، ، ألن أقوا·م صادرة عن اجتهاد معت© �ª، فله أن يقت هذا وy أن يقت هذاا�جتهدين شاء

  سبحانه 
̧كر إن كنتم ال تعلمون{: قال يعلموا فإنما شفاء الã هال سألوا إذا لم : (قالصp اهللا عليه وسلم وا�Å ، }فاسألوا أهل ا

  . ففرض ا�جتهد هو االجتهاد بينما فرض ا�قت هو ا<قليد) السؤال
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W الثا الردcالع¬اض ا :  
وأما اcالث فد�له إ_اع الصحابة W خالفة أ³ بكر بعد االختالف، فدل : اTي سبق معنا هذا R اrقيقة مناقش قال

صp اهللا عليه وسلم، وأنه إمام األمة بعد وفاة ا�Å ، ا�سلم[ R إمامة أº بكرحد من أوال Hالف R ذلك W صحته، 
\ أنه ومع ذلك يعد ذلك إxاª، ومازالت األمة تنقله \ أنه إxاع و، مع أن ذلك حصل بعد نوع خالف ب[ الصحابة

ومتداول R كتب أهل العلم  هو معروفوخرقه كما ، وترى أن ا�خالف قد خالف اإلxاع، حجة و¶تج به \ ا�خالف[
  . نكون بذلك قد أنهينا ا�سألة واGالف فيها. ا�تعلقة R الفقه أو العقيدة

   :فائدة اßالف \ هذه ا�سألة
إذا أ_ع  أن فائدة اßالف أنه W القول باش¬اط انقراض الع�" :وال� أشار ·ا شيخ اإلسالم ابن تيمية فذكر R ا�سودة

ثم رجع بعضهم أو _يعهم اÐل اإل_اع، و§ن أدرك بعض ا�ابع� ع�هم وهو من أهل ، ابة W حكم من األح¼مالصح
و§ذا رجع ، اإل_اع اعتد òالفه، وأما W القول بعدم اش¬اط انقراض الع� فال zوز رجوع ا�جمع� عما أ_عوا عليه

  . �هم وهو من أهل اإل_اع لم يعت£ قوV \ إ_اعهم ولم يعتد بههم اإل_اع، و§ن أدرك بعض ا�ابع� عبعضهم حاج� 
ا�رأة إذا طلقها -أن الصحابة اتفقوا \ أن ا�بتوتة  "\ كتابه الفتاوى الك£ى ةبن تيميارتب W ذلك شيخ اإلسالم و

اع;ضوا \  لوو: ترث، قال R مرض ا�وت -زوجها R مرض موته، طلقها ا5تة طالق اhالث ويقصد أن áرمها من اإلرث
، فإن قول ابن الزب¾ هذا ال Hرق اإلxاع ا�تقدم: ذلك بأن عبد اهللا بن الزب¾ رأى أن ا�بتوتة R ا�رض ال ترث مطلقا، قال

ُ ، فاإلxاع ¶قق ألن ابن الزب¾ لم يكن من أهل االجتهاد R خالفة عمر وعثمان  ستف�، بل قد جاءولم يكن إذ ذاك �ن ي
عنه ما يدل \ أنه R خالفة عî أو معاوية لم يكن قد صار بعد من أهل الفتوى، وهو مع هذا لم Hالف R هذه ا�سألة 

و°نما ظهر منه هذا القول R إمارته �كة واrجاز بعد إمرة معاوية رü اهللا عنه، ) R ع� الصحابة(R تلك األعصار 
وم� انقرض ع� أهل االجتهاد ا�جمع[ من غ¾ خالف ظاهر لم يعتد بما ، وقد انقرض ع� أو�ك السابق[: وقال

؟ هل هو xط \ انعقاد اإل_اع����    يظهر بعد ذلك من خالف غ¾هم باالتفاق، و°نما اختلف ا�اس R انقراض الع�
  بعد اتفاقهم هل يعتد òالفه؟ ) أي ا�جمع�(�يث لو خالف واحد منهم 

أما . هذا �ا اختلف فيههل يعتد òالفه؟ فه فلو صار واحد منهم lتهدا قبل انقضاء ع�هم فخالف، يعتد �ال: و°ذا قلنا
وtذلك ال يعتد بمن صار ¾تهدا بعد االتفاق ، فال يعتد به وفاقاا�خالف من غ¾هم كما حصل من ابن الزب¾ بعد موتهم 

   ).W الراجح(قبل انقراض ع�هم W الصحيح 
W أنه ": أشار إ� هذا R مسألة �ا تكلم R ا�بتوتة R مرض ا�وت قال، سا� R بدائع الصنائع قبل ابن تيميةوcذا قال ال³

وقد Öن انعقد اإل_اع قبله منهم W ا�وريث، فخالفه بعد وقوع االتفاق ، روي عن ابن الزب� أنه إنما قال ذلك \ واليته
 صحيح اإل_اع السابق يبû منهم ال يقدح \ اإل_اع السابق، بل

ً
ونقول حصل إ_اع األمة بإ_اع الصحابة W توريث  ا

  ". ا�بتوتة \ مرض زوجها أنها ترث، ألن انقراض الع� ليس ب*ط لصحة اإل_اع W ما عرف \ أصول الفقه
  . قراض الع�سا� نكون قد أنهينا ال¸م R مسألة انإذا بهذا ال¸م لشيخ اإلسالم ابن تيمية وال³
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  )ü(ا]لقة 
R ا� من روضة ا�اظر البن قدامhا�جت ا R ة كما ب[ أيديناøصفحة  ةهذه ا�حا R¥±� يقول : X مسألة إ_اع أهل

  : ، وتعنون ا�سألة بأنهاع� حجة كإ_اع الصحابة
  ؟ هل اإل_اع خاص بالصحابة أو هو =م وشامل {ميع العصور

أن ي�ح هذه ا�سألة  ةأو من بعدهم إ� يوم القيامة، أراد هنا ابن قدام، أو R تابÝ ا<ابع[، بع[سواء R ع� ا<ا
بýد  ةفبدأ ابن قدام، وé اrقيقة هذا القول األول إ_اع أهل X ع� حجة كإ_اع الصحابة: ويوضحها للقارئ فقال

  : األقوال \ ذلك وذكر \ ذلك قول� ألهل العلم
 ، إذأن إxاع Ò ع� حجة مثل إxاع الصحابة: وهو قول ا{مهور وهو ظاهر ðم اإلمام أªد: ولالقول األ

ً
\ هذا  ا

 ا<ابع[ والعصور الالحقة ح� R هذا الع�يمكن أن يقع R ع� القول اإلxاع يمكن أن يقع R ع� الصحابة و
  . خالفا ¤اود
 داود الظاهري؛ به Ìتص بإxاع الصحابة وال حجة R إxاع غ¾هم، ويقصد بداودوهو أن اإلxاع أو ا�حتج  :القول اcا¥

مع كما ح' بذلك ابن حزم ونقل أن ذلك هو قول بعض أهل الظاهر، و°ن �ن ابن حزم Hالف R ذلك وهو مع ا�مهور أي 
rقيقة يمكن أن نقف قليال عند ا�قل ، R اوقد أومأ اإلمام أªد رªه اهللا إ© Ðو من قوV: القول األول، يقولأصحاب 

  . عن اإلمام أÞد
فتارة نقل عنه أنه áتج باإلxاع مطلقا، وتارة أنه áتج بإxاع الصحابة  اضطرب ا�قل عن اإلمام أÞد R هذه القضية

ال يقول ح�  فقط، وح� أن بعض ا�تأخرين أي األصو�[ من غ¾ أصحاب اإلمام أÞد باTات من ينقل أن اإلمام أÞد
  . ¤جية اإلxاع مطلقا

، ، إال أن ا�تتبع ل¸م اإلمام أÞدمن اد) اإلxاع فهو �ذب: ويستشهدون \ ذلك بأن اإلمام أÞد قد نقل عنه أنه قال
Þين حفظوا مذهب اإلمام أTم األصو�[ األئمة الكبار ا�§د أنهم ، واTين تتبعوا أصوy وفروعه ا�بثوثة وا�تفرقةد؛ و

وال يقول بأن اإلxاع ليس ¤جة حاشاه، وال يقول أيضا بأن اإلxاع Ìتص ، يرون أن اإلمام أÞد ال يقول بذلك
وفýه أهل العلم ، فهذا مفÕ فهو منقول R سياق مع[ "من ادþ اإل_اع فهو Öذب: "ل عنه من قوyقِ بالصحابة، وأما ما نُ 

   :بعدة تفس�ات
فقد كR 0 ع�ه من إذا أراد أن يرد  لك أن اإلمام أراد أن ينكر بهذا \ من يتÕع R نقل اإلxاع،فمن تفس¾ات ذ -�

أنت Ìالف لإلxاع، فهو يتÕع R نقل  لت�لسيف ا�ص: يقول ·م، ويردهم عن فتاواهم، اآلخرين عن اجتهاداتهم
ولم §دوا Ìالفا ، سألةا�م، فهؤالء R اrقيقة إذا ¤ثوا R وال áتاط R نقله ألجل أن يرد اآلخرين عن اجتهاداته، اإلxاع

  . نقل اإلxاع، ف¸م اإلمام أÞد R الرد \ هؤالءبتÕعوا وبادروا 
وا<وجيه اآلخر أن اإلمام أÞد لعله أراد به اإلنكار \ فقهاء ا�عþلة اTين يزعمون اتفاق ا�اس \ ما يذكرونه من  -�

، ألن ا�عþلة �نوا يستخدمون مثل هذه من اد) اإلxاع من ا�عþلة فهو �ذب: ليه فيكون معÁ قوyوع آراء فقهية
  . وألجل جذب اآلخرين �ا يدعونه من أن قو·م عليه إxاع، وهذه اªuوى ألجل رد اآلخرين عن أقوا·م، االصطالحات

ألنه لو �ن صادقا به اإلنكار \ من ينقل اإلxاع وهو واحد، لعل اإلمام أÞد أراد : كذلك من ا<وجيهات أنهم قالوا - 
فهو يتوسع ويتÕع R نقل اإلxاع وال يوجد من يوافقه من األئمة والعلماء ، فيما يدعيه من اإلxاع لشارcه غ¾ه R ا�قل
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  . \ أن هذه ا�سألة lمٌع عليها
 السكو اع السكو واإلنكار \ من يتوسع R نقل اإلxاعلعل اإلمام أراد به اإلx: كذلك من ا<وجيهات قالوا- ¥

 ،من اد) إxاª انعقد عن سكوت فهو �ذب: وعليه فيكون قول اإلمام أÞدباحتمال أن يكون الساكت Ìالفا، 
ع سواء �ن ذلك واالحتماالت وا<أويالت وا<وجيهات ل¸م اإلمام كث¾ة إال أنه قد نقل عنه R مذهبه االعتماد \ اإلxا

ُقْرآُن {: صادرا عن الصحابة أو �ن صادرا عمن بعدهم، وTلك Ðد مثال أنه �ا نقل اإلمام قول اهللاإلxاع 
ْ
َو§َِذا قُرَِئ ال

ُكْم تُرªَُْوَن 
�
نِْصُتوا لََعل

َ
ُ وَأ

َ
V فَاْسَتِمُعوا).�T( {وغ¾ه أنه قال åع ا�اس \ أن هذه ا: فقد روى عنه ا5يهxالصالة، أ R آلية

 إذ. وأن ا�راد R الصالة وليس R خارج الصالة، فاإلمام أÞد ينقل اإلxاع R هذه ا�سألة وáتج باإلxاع
ً
اإلمام أÞد  ا

  .أنه يرى أن اإلxاع ليس Ìتصا بع� الصحابةأÞد يرى حقيقة حجية اإلxاع واTي يظهر من نص اإلمام 
  .X ع� حجة كإ_اع الصحابة إن إ_اع أهل :القول األولإذن 

   .اإلمام أªد إ© Ðو من قوV أخالفا ¤اود، وقد أوم :والقول اcا¥
  : أدلة القول اcا¥

بذكر وسياق األدلة \ أصحاب القول اhا� اTين جعلوا اإلxاع  ةبدأ الشيخ ابن قدام -د�ل القول اhا�- وجهه: ثم قال
   :-دلةخاصا بالصحابة، فذكر ثالثة أ

سبيل ا�ؤمن� _يعهم بما فيهم الصحابة، والصحابة و§ن ماتوا لم Èرجوا من ا�ؤمن� وال  إتباعإن الواجب  :األولا¤�ل 
والصحابة داخلون R } ويتبع غ� سبيل ا�ؤمن�{: بعدهم من دونهم ألن اهللا قال من وعليه فال ينعقد اإلxاع، من األمة

 
ً
ر منه هو من يتبع من بعدهم من العصور فلم §مع معهم الصحابة واآلية إنما تنص \ أن ا�حذë أxع  إذا ا�ؤمن[، إذا

وحينئذ فال يتحقق اإلxاع ، سبيل غ¾ xيع ا�ؤمن[ بمن فيهم الصحابة و°ذا مات الصحابة لم يكونوا مع ا�جمع[
 ذلك أنه لو أ_ع ا�ابعون WوTلك أي ويدل \ : بموتهم وTلك يقول

ً
، وستأتينا هذه  أحد قوø الصحابة لم ي� إ_ا=

والعصمة إنما ، \ أحد القول[ هو اتفاق 5عض األمة ال �ميعها االتفاقا�سألة الحقا ألن ذلك األمر اTي حصل فيه 
كون إxاª ا�uل أن إxاع من بعدهم سيإذا هذا هو ا�uل األول ألصحاب هذا القول وخالصة هذا . تثبت �ميع األمة

5عض األمة والعصمة إنما تتحقق بإxاع xيع األمة إذن لم áصل إxاع xيع األمة إذا أxع ا<ابعون أو تابعوا ا<ابع[ أو 
R هذا الع� لم يكن معهم الصحابة وTلك ال يتحقق اإلxاع، و¶قق اإلxاع R ع� الصحابة ألنهم R ذلك الوقت 

   .ن من بعدهمدوتنطبق اآلية \ الصحابة هم xيع األمة فيمكن أن 
قياس ا�يت \ (، هذا ا�uل R اrقيقة خالصته وال ينعقد اإل_اع دون الغائب فكذلك ا�يت: قالوا: ا¤�ل اcا¥

 فكذلك ال يتحقق اإلxاع بموت ا�يت، وما دام الصحابة قد ماتوا فال، ، فكما ال يتحقق اإلxاع بغيبة الغائب)الغائب
هذا ال¸م اTي يذكره بعد (ومقت� هذا : قالوا، يتحقق إxاع بفقدهم كما ال يتحقق اإلxاع فيما لو فقد أحد ا�جتهدين

روا أنه قد يتبادر إ� ذهن من يستمع �uلهم ، فهم أصحاب هذا القول قدë جواب عن اع;اض مقدريسÓ  ةقليل ابن قدام
أن مقت� ðمكم هذا يقت( أن ال ينعقد "االع;اض ا�قدر"وجاوبوا عليه وهو روا هذا االستفسارفقدë هذا استفسار، 

ألنهم أيضا بعض األمة، أنتم تقولون أن العصمة ال تثبت إال لg األمة، إذا مقت� ðمكم هذا  اإلxاع من الصحابة
) §اوبوا عن االع;اض ا�قدر فأرادوا هنا أنفما جوابكم عن ذلك؟ يلزم منه أن ال يتحقق اإلxاع ح� من الصحابة 

   :لكن بدؤوا با{واب من وجه�ينعقد اإل_اع أيضا للصحابة،  مقتÞ هذا أالّ : فقالوا
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نه إ: ، قالوانتفع باإل_اع، فاعت£نا قول من دخل \ الوجود دون من لم يوجدلكن لو اعت£نا ذلك لم يُ : قالوا :الوجه األول
وال يمكن أن تأ� ا�صوص عبثا، ، وا�صوص قد دلت عليه من الكتاب والسنة، بهالبد من هذا اإلxاع من أن يعمل 

هم ا�وجودون وقت نزول ) ا�صوصأي ب(وألجل االنتفاع باإلxاع قدرنا أن ا�قصود بذلك ، فثلك إلعمال تلك ا�صوص
  . ا�ص وهم الصحابة إعماال <لك ا�صوص و°عماال لفائدة اإلxاع

ُهَدٰى {، اآلية - دائما يكررها الشيخ- أن نقول اآلية واß£: اقالو الوجه اhا�
ْ
ُ ال

َ
V َ َوَمْن يَُشاقِِق الر�ُسوَل ِمْن َنْعِد َما تَبَ��

ٰ َونُْصلِِه َجَهن�َم 
�

ِ َما تََو�
|
Vُمْؤِمنَِ� نَُو

ْ
 )�تمع أم~ W ضاللةال  (واG© اrديث } )/SS(وََساَءْت َمِص�ًا  ۖ◌ َويَت�بِْع َلْ�َ َسبِيِل ال
©Gاآلية، ( تناوال ا�وجودين ح� نزول اآلية إذ ا�عدوم ال يوصف بإيمان وال أنه من األمة إذن اآلية وا R ال يوصف بإيمان

ألنه R حال ؛ إن هؤالء ال تشملهم تلك ا�صوص وال يدخلون R تلك ا�صوص: فيقول) وال أنه من األمة R اrديث
  ودهم ال يوصفون بإيمان عدمهم وقبل وج
  . هذا ðمه وسوف نناقشه الحقا \ äÒ . وال بأنهم من األمة

وألنه Ìتمل أن يكون Iعض الصحابة \ هذه : قالوا - اإلxاع خاص بالصحابة- ألصحاب هذا القول : ا¤�ل اcالث
، يقول áتمل أن الصحابة ·م رأي R هذه فهفال ينعقد إ_اعهم òال، ا]ادثة قول لم يعلمه Èالف ما أ_ع عليه ا�ابعون
ويكون رأيهم Ìالفا �ا اتفق عليه ا<ابعون أو من بعدهم وحينئذ لم ، ا�سألة ال� عرضت R وقت ا<ابع[ ولم ينقل

  . يتحقق اإلxاع اTي يمكن أن يعتمد عليه R هذه القضية
  : أدلة القــول األول

ويذكر دأ الشيخ رÞه اهللا بذكر أدلة ا�مهور \ أن اإلxاع ليس Ìتصا بع� الصحابة ومن أدلة ا�مهور ب: ثم قال الشيخ
  . R ذلك د�ل[
إذا أ_عوا فهو  -يع½نقالً  -وا�ابعون، ما ذكرناه من األدلة W قبول اإل_اع من غ� تفريق ب� ع� وع�: ا�uل األول

، ويستحيل �كم العادة شذوذ ا]ق عنهم مع ك�تهم كما سبق. ؤمن�إ_اع من األمة، ومن خالفهم سالك غ� سبيل ا�
، وع� من بعدهم، فظاهرها يشمل ع� الصحابة، إذا األدلة العامة لإلxاع من الكتاب والسنة ال تفرق ب[ ع� وع�

: ا�uل اhا�: قالواومن Hالف R ذلك فهو R اrقيقة Hالف ظاهر ما تقتضيه ا�صوص ال�عية من الكتاب والسنة، ثم 
فرق  هما في: ، فيقولإ_اع أهل الع� ف¼ن حجة كإ_اع الصحابة، -وهو قياس إxاع ا<ابع[ \ إxاع الصحابة- وألنه

: و°xاع من بعدهم ينبê أن §عل ا�ميع \ حد سواء، وللشنقيطي عبارة xيلة R هذا يقول، ب[ إxاع الصحابة
 ؛ وا�ستقبل ال ينتظر؛ ت£ \ X ع�، فا�اë ال يعت£اإل_اع من األمة مع"

|
. "ية األمة حاصلة با�وجودين \ X ع�وُ�

 إذا �ن لم ينقل عنهم Ìالفة فال نقدر [وال ننظر هل هذا خالف السابق، فنحن ال ننظر لالحق[ إذا أxعت األمة
وال ننظر ، واتفق أهل الع� فإxاعهم معت© R ذلك الع�؛ كما دمنا ال Ðد قوال ·م Hالف ذل، احتماالت أنهم خالفوا

و°ذا ، إ� احتمال Ìالفة من م�، وال إ� احتمال Ìالفة من سيأ� ألن 	ية األمة حاصلة با�وجودين R ذلك الع�
قال الشيخ بعد  ثم. حصلت 	ية األمة فهذه الzية ا�صوص ال�عية تقت( أن تلك األمة معصومة من أن تقع R اGطأ

   :الرد W أدلة أصحاب القول اcا¥ هذا القول ا�راد به- وما ذكروه باطل: ذلك
W مساق: ا¤�ل األول الرد W ل األول من وجه[ - هإذ يلزم�uوس¾د \ ا-  

ا�ؤمن[ xيعهم بما فيهم سبيل  إتباعإن الواجب : ألنهم قالوا R د�لهم األول كما سبق معنا أنهم قالوا )الوجه األول( 
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إxاع 5عض األمة ولم áصل الصحابة، والصحابة و°ن ماتوا لم Hرجوا من ا�ؤمن[ و°ن حصل إxاع بعدهم فقد حصل 
يلزم أنه : أن هذا باطل من وجه[ الوجه األول R رده: فيقول الشيخ -واإلxاع إنما يتحقق بكلية األمة ، لg األمة إxاعٌ 

وبعده، بعد نزول اآلية كشهداء أحد وا�مامة،  �عقد اإل_اع بعد موت من مات من الصحابة \ ع� ا�½ منه أن ال ين
، إذا يلزم منه أن ال يتحقق ح� اإلxاع R ع� الصحابة وال خالف \ أن موت واحد من الصحابة ال Ìسم باب اإل_اع
وليس Ò األمة، وهذا أمر يلزم منه ، ن أو�ك هم بعض األمةألنهم يموت منهم بعد موت ا�Å طوائف، فيمكن أن يقال أ

يقول  وtما بطل W القطع اال�فات إ© الالحق� بطل اال�فات إ© ا�اض�،: ثم قال. أن ال يتحقق إxاع أبدا، وهذا باطل
  كما أننا أيضا

وية األمة ، وا�ستقبل ال ينتظر؛  يعت©فا�اü ال، ال ننظر إ� من سيأ� فكذلك ال ننظر إ� من م�) الوجه اhا�( 
  . حاصلة با�وجودين Ò R ع�

  : الرد W ا¤�ل اcا¥
وهو قياس ا�يت \ الغائب، فقالوا الغائب يُنتظر وُينظر R -للمخالف[  الرد \ ا�uل اhا�-يصفو 	ية األمة : ثم قال

ألن وصف !ية األمة حاصل للموجودين \ X وقت هذا قياس مع الفارق  :فقال الشيخ) رأيه؛ فكذلك ا�يت يُنظر R رأيه
ألنه ذو مذهب يمكن fالفته وموافقته بالقوة بينما ا�يت ال ألنه يمكن الوقوف \ رأيه،  ويدخل \ ذلك الغائب

نه بطل منه الوفاق أن الطفل وا�جنون ال ينتظر ألويؤيد ذلك  .يتصور \ حقه وفاق وال خالف ال بالقوة وال بالفعل
إذا هذا القياس قياس مع الفارق ألن ا�يت ال يمكن أن ينظر إ� رأيه ال بالقوة وال بالفعل أي ال  .واßالف فا�يت أو�

با<هيؤ وال بفعل حاصل، بل هنا الغائب يمكن أن ينظر إ� قوy با<هيؤ فهو مهيأ بأن ينظر إ� قوy، ينتظر ويسأل، بينما 
  . كن أن ينتظر وال يسألا�يت ال يم

  : الرد W ا¤�ل اcالث
رد \ ا�uل اhالث فيقول هذا ال¸م ليس بصحيح من وجه[ - واحد من الصحابة fالفة وما ذكروه من احتمال: ثم قال

فه ال يكون ¼ن خالإمفإن ومع ذلك فإxاع با� الصحابة بعده حجة،  أنه يبطل با�يت األول من الصحابة): الوجه األول(
ألنه يمكن أن يكون للميت اTي مات ، ، إذا \ مقت� ðمكم ال يتحقق ح� إxاع من الصحابةكحقيقة fالفته

  . حينئذ ال يمكن أن نستند إ� إxاعف) االحتمالباب (R أول األمر رأي لم ينقل، فإذا فتحنا هذا ا5اب 
يقصد أن فتح باب االحتماالت ا5عيدة غ¾ سديد، - تح باب االحتمالوهذا ا�حقيق وهو أنه لو ف: قال) الوجه اhا�( 

حكم إال ويتصور تقدير نسخه ولم ما من إذ ، �اذا؟ Iطلت ا]جج -االحتمال البد أن يسنده د�ل فال ينظر إ� الوهم
أنه رجع بعد ، وáتمل بوأظهر ا�وافقة لسب؛ و§_اع ح  الصحابة Ìتمل أن يكون واحد منهم أضمر ا�خالفة: ، قالينقل

 أن وافق، واß£ ح  ا�ص Ìتمل أن يكون 
ً
  كذبا

ً
فال يلتفت إ© مثل هذه ، أو áتمل أن يكون خطأ، أي وهما

د�ل إال  لم يبَق  االحتماالتولو فتحنا باب ، ال� ال يسندها د�ل ألن االحتمال ينبê أن يستند إ� د�ل االحتماالت
أن القول الراجح \ ذلك هو القول قد رد \ أدلة ا�خالف[ وسلم �ا  ةن الشيخ ابن قداموبهذا يكو. الحتمالوتعرض 

األول وهو قول ا{مهور وهو أن اإل_اع ليس fتصا بالصحابة بل هو للصحابة وللتابع� وتابã ا�ابع� إ© يوم القيامة 
  .هاوذلك لقوة أدلة أصحاب القول األول وضعف أدلة ا�خالف� ومناقشت
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  )�S(ا]لقة 
  هل يعد إ_ا=؟ .. إذا اختلف الصحابة W قول�، فأ_ع ا�ابعون W أحدهما

  : §در بنا أن نب[ أمرينوé اrقيقة قبل أن نذكر اGالف R هذه ا�سألة 
يتنبه القارئ أن ذلك أن قول الشيخ هو إذا اختلف الصحابة \ قول[ فأxع ا<ابعون \ أحدهما ينبê أن : ا�نبيه األول

بمعÁ أنه ال يلزم أن يكون ذلك فقط للصحابة بل إذا اختلف ا<ابعون \ قول[  سبيل ا�مثيليذكره الشيخ هنا \ 
  !؟ ..فهل يعد ذلك إxاª.. وأxع تابÝ ا<ابع[ \ أحدهما

من فقهاء األمة \ أحد ذلك القول[ فهل  ثم أxعت األمة بع�نا اآلن ~نُ ، وهكذا مثًال إذا اختلف الصحابة \ قول[
؟ أو أن ا�ذاهب ال تموت بموت أصحابها ويبò قول الصحابة موجودٌ 

ً
ªاxاع فقهاء األمة إx؟ .يعد إ  

، فهل يمكن أن يقال، وهكذا إذا اختلفنا ~ن R هذا الع� \ قول[ R مسألة ثم جاء من بعدنا واتفقوا \ أحد القول[
  . ال السابقة باطلة؟ وأن اإلxاع قد ¶قق؟ هذه � ا�سألةأن األقو

  . قد يقول قائل حصل ا<صوير الفوتوغراR أو ا<صوير ا<لفزيو+ قد حصل خالف R أول األمر: مثالً 
  . فلو حصل R ع�نا هذا اآلن أو بعد ع� سنوات اتفاق من فقهاء األمة \ أّن هذا ا<صوير مباح وأنه جائز

وجاء شخص وأراد أن يرى أن ا<صوير nرم ·ذه الصورة ، ول أن ذلك إxاع؟ بمعÁ أنه إذا جاء R الع� اTي بعدهفهل نق
فهل يقال أنك خالفت اإلxاع؟ أو يقول ال واهللا، لم أخالف إxاª أنا أوافق فالن وفالن وفالن من العلماء السابق[ 

  . � ا�سألة هذه. اTين سبقوا ع�cم واTين يرون ا<حريم
قد ، وأيضا 	مة أحد قو, هذه \ سبيل ا<مثيلإذا هل يعد اتفاق الع� الالحق W أحد قوø الع� السابق إ_ا=؟ 

أو \ ، تكون عدة أقوال، قد تكون ثالثة �سة أقوال R ا�سألة ثم يتفق أهل الع� الالحق \ أحد هذه األقوال اhالثة
بعة، فهل يعد االتفاق \ أحد هذه األقوال إxاª؟ ويكون حجة \ ا�خالف لو أراد أن Hالف أحد هذه األقوال األر

 سابقا فيما م�؟ هذه � ا�سألة
ً
  . ويتبع قوال

بمعÁ إذا . ا�سألة ليست Ìتصة بالصحابة رضوان اهللا عليهم بل غ¾ الصحابة من Ò ع� أهل كذلك ا�نبيه األولإذن 
؟ اختلفوا وثم اتف

ً
ªاxق من بعدهم هل يكون إ  

 سبب خالف ا�سألة، : ا�نبيه اcا¥
ً
ªاxوبعضهم ال §عله إ ªاxا�سألة يوجد بها خالف بعضهم §عله إ.   

فيمتنع حينئٍذ االتفاق فاrقيقة سبب اGالف R هذه ا�سألة يعود إ� أن هل إxاع الصحابة \ اGالف يقت( جوازه؟  -�
  . قتضاء جوازه م�وط بعدم االتفاق، وعليه فيجوز اتفاق من بعدهمبعده؟ أو أن ا

\ اGالف R ا�سألة هو أن ا�سألة nل " 	مة الصحابة \ سبيل ا<مثيل " بمعÁ أن إxاع الصحابة أو من بعدهم 
  فهل هذا يقت( أن اGالف جائز R هذه ا�سألة وعليه R العصور الالحقة؟ ، خالف

§وز لإلنسان باألخذ بهذا ، خص األخذ بأحد هذين القول[ أنهم �ا اختلفوا أxعوا \ أنها مسألة اجتهادية§وز ألي ش
  . فهنا هذه � ا�سألة، القول أو أن إxاعهم \ اGالف م�وط بعدم وجود االتفاق R الوقت الالحق

يقت( جواز اGالف ، إن خالف الصحابة R ا�سألة: يقول" R اتفاق ا<ابع[ " فهنا اTي ال يعده إxاª باالتفاق الالحق 
  . فذلك الع� وفيما بعده من عصور إ� يوم القيامة، فيها ويقت( أن ا�سألة اجتهادية

بأنه م�وط بعدم االتفاق، يقول ال إذا حصل االتفاق فقد زال ذلك اإلxاع اTي حصل من الصحابة \ : واTي يقول
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   .جواز اGالف
تندرج هذه ا�سألة \ أن ا�يت هل y قول؟ وهل ا�ذاهب تموت : أيضا من أسباب اGالف R هذه ا�سألة السبب اhا� -�

   .بموت أصحابها؟
  . لم يكن اتفاق ا<ابع[ \ أحد قو, الصحابة إxاª أن ا�يت y قول: فإن قلنا
  . ه باrقيقة يكون اتفاق الالحق[ إxاª، فإنأنه ليس y قول وينت� قول ا�يت بموته: و°ن قلنا

  : اßالف \ ا�سألة
بعد ذلك بعد أن أنهينا ال¸م عن هذه ا�قدمة ال� تتعلق با<نبيهات قبل اGالف، §در بنا اآلن أن ندخل R ذكر األقوال 

بدأ " _ع ا�ابعون W أحدهما إذا اختلف الصحابة W قول� فا: ابن قدامة ها هنا، هنا الشيخ يقول: كما ذكرها الشيخ
  ": الشيخ اآلن بذكر األقوال 

إنه بإxاع إال أنهم : ، R اrقيقة نبه هنا \ أن اrنفية و°ن قالواقال أبو اßطاب وا]نفية يكون إ_ا=: القول األول �
، ولكن نقول نسميه إxاª؛ وليس بقوة اإلxاع ال�يح وال بقوة اإلxاع السكو، إنه من أد- مراتب اإلxاع: يقولون

 لوجود اGالف اTي سبقه
ً
\ Òٍ هذا هو قو·م أنه يعدونه إxاª، فيقولون . ولكنه R أد- ا�راتب وليس R أقواها نظرا

 ألº يعp وأبو اGطاب الzوذا� يقول يرى، وcذلك اrنفية يرون أنه يكون " قال ابن اGطاب من اrنابلة 
ً
 سابقا

ً
تلميذا

ªاxإ .  
  : ويستدلون W ذلك ها هنا كما ذكر الشيخ بد�ل�

   وغ�ه من ا�صوص: وقال ).ال تزال طائفة من أم~ W ا]ق ظاهرين( �قوV : ا¤�ل األول
 {كقوy تعا� 

�
ِ َما تََو�

|
Vُمْؤِمنَِ� نَُو

ْ
ال �تمع أم~ W ( �ل ا�Å اآلية ال� ذكرناها سابقا لكم، وcقو} /َٰويَت�بِْع َلْ�َ َسبِيِل ال

Vضال .(  
و°ذا �ن إxاع من ا<ابع[ فهو ، مقصوده هنا أن ا<ابع[ R ع�هم إذا اتفقوا \ قوٍل فهو R اrقيقة إxاع من ا<ابع[
عليه وحينئٍذ من Hالفهم يصدُق ، إxاع ألهل ذلك الع� وهم ا�جتهدون ويصدق عليهم أنهم ا�جتهدون R ذلك الع�

و°ذا ، أنه اتبع غ¾ سبيل ا�ؤمن[ و°ذا �ن يصدُق عليه أنه اتبع غ¾ سبيل ا�ؤمن[ فإنه R اrقيقة يكون داخًال باآلية
 áرمه الشارع، إذا هذا هو د�لهم األول

ً
  . دخل R اآلية يكون منهيا عن ذلك ويكون فعله خطأ وذنبا

اتفاق من أهل عٍ� فهو كما لو اختلف الصحابة W قول�، ثم اتفقوا W  وألنه(R ا�سألة يقول الشيخ : ا¤�ل اcا¥
 أن الصحابة اختلفوا بإمامة أº بكر ثم  أحدهما

ً
فهم يقسون األمر هنا \ ما لو اختلف الصحابة ثم اتفقوا ألم يقل سابقا

 ، واختلفوا بقتال أهل الردة ثم اتفقوا، اتفقوا
ً
ªاxعل . ك هنا ا<ابعونوقالوا كذل، وجعلنا ذلك إÐ ]إذا اتفقوا \ احد القول

ªاxذلك منهم إ .  
  : قال الشيخ بعد ذلك

  . صاحب العدة" القاü أبو يعp هنا "  وقال القاë: القول اcا¥ �
با بمعÁ خالف فيها أبو اGطاب الzوذا� شيخه القاü أ. أيضا هذه ا�سألة من ا�سائل ال� خالف فيها ا<لميذ شيخه

pه اهللا تعا�"يعÞر"üفهنا قال القا"pأبو يع üنابلة، "أي القاrقيقة هو قول أك0 اrا R نابلة يقول أنه ، وهذا القولrوا
 . وينقل عن ا{مهور، قول بعض الشافعيةوهو أيضا ، هذا هو ا�ذهب عند اrنابلةمذهب، 

ً
، اتفاق أهل أنه ال يكون إ_ا=
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وال يصدق عليه إxاع، فإذا خالفه اإلنسان فهو R ، � السابق ال يكون ذلك من قبيل اإلxاعالع� \ أحد قو, الع
حل للمخالفة؛ ألنه R اrقيقة لم Hالف إxاª، وا�سألة مازالت اجتهادية، ومعروضة للنظر، ويمكن أن §تهد فيها 

  . ق فيه أحد الصحابة رضوان اهللا عليهماإلنسان، ويمكن أن Hَلص فيها إ� قوٍل Hالف فيه ا<ابع[، ويواف
 R ع� سبقه و°ن �ن Hالف الع� اTي سبقه مبا�ًة بمعÁ أن 

ً
 سابقا

ً
أو مثال يمكن أن Hلص إ� قول يوافق فيه قوال

  . ا�سألة اجتهادية
  : سيذكر أيضا الشيخ د�ل� W ذلك: د�لهم

وé اrقيقة لو تمحصنا ا�ظر فيه لرأينا : اق الع� الالحق \ أحد قول[بمعÁ اتف"ألنه فتيا بعض األمة"قال: ا¤�ل األول
والعصمة إنما تثبت �جموع األمة ال 5عضها،  العصمة إنما تتحقق لg األمة كما ، أنه R اrقيقة يعد فتيا 5عض األمة
ُمْؤِمنِ�َ وَ {: تنص \ ذلك اآلية، فإن اآلية تقول

ْ
ا�قصود ا<ابع[ ومن -وهؤالء ليسوا Ò ا�ؤمن[ } يَت�بِْع َلْ�َ َسبِيِل ال

وهكذا إذا اتفق R ع�نا مثًال، اتفقنا ~ن \ أحد القول[ السابق[ R عٍ� سبقنا، فنحن R اrقيقة ال نعد Ò  -بعدهم
إذ أن ذلك يعد . فوابل سبق أن نظر فيها آخرون وlتهدون وأئمة وعلماء ومع ذلك اختل، األمة ال� نظرت R هذه القضية

و�م الشيخ هنا ألن . بل حكمهم باقٍ  فتيا بعض األمة، ألن ا¸ين ماتوا W القول اآلخر من األمة ال يبطل مذهبهم بموتهم
  �اذا؟ اTين ماتوا \ القول اآلخر من األمة ال يبطل مذهبهم بموتهم 
ا�سألة بمسألة هل تموت األقوال بموت أربابها أو أصحابها اآلن الحظوا يا إخوان ا�تابع واuقيق يرى كيف ارتباط هذه 

  وتبò أقوا·م باقية و°ن ماتوا.. وهنا يقول ال تموت.. ال� ذكرناها بسابق خالف
أن أقوال أئمة السلف معموٌل بها بعد "وcذلك يع½ يستشهد الشيخ د�ل \ أن أقوا·م ال تبطل بموتهم قال بد�ل : وقال

فأشبه ما إذا اختلفوا W قول� فانقرض القائل : فقال. أو وافقه بعد موته، و¸لك يقال خالف أªد. ا هذاموتهم إ� يومن
�ن اتفاق أهل الع� اhا� \ القول اآلخر ، و°ذا ثبت أن أحد قو, الع� األول باٍق بعد موته" يقصد الشيخ "  بأحدهما

 \ فتيا بعض األمة وذلك ال يعد إxاااتف
ً
حقيقًة لو تأملنا R ا�سألة لقلنا هذا صحيح اتفاقهم إذا .. وذلك صحيح. ªقا

  . �نت ا�ذاهب تبò بموت أصحابها وال تموت مع موت أصحابها
هذا : أو يقولون مثال، هذا قاy الشيخ nمد بن إبراهيم رÞه اهللا، وÑدون اآلن ح� ا�اس ª Rمتهم اآلن يقولون مثال

مع أنهم . - رÞه اهللا تعا�  -أو قال به الشيخ ابن عثيم[ ، áتج به \ آخر -رÞه اهللا تعا�  -يخ ابن باز القول قال به الش
فإذا حصل . مع ذلك ال تموت األقوال بموت أصحابها. قد ماتوا رÞهم اهللا تعا� وغفر ·م وجزاهم عنا وعن اإلسالم Ò خ¾

، وليس اتفاقا  \ قول Ò األمة،  الع� األول فهو اتفاق \ فتيا بعض األمةاتفاٌق من أصحاب الع� اhا� \ أحد قو,
 
ً
ªاxفتيا 5عض األمة فال يعد ذلك إ \ 

ً
  .و°ذا �ن اتفاقا

 \ ا�خالف[، وé اrقيقة هذا ال¸م من الشيخ ابن قدامة
ً
إن مقت� : ألنهم قالوا، هو أن تضمن د�ًال فأيضا يتضمن ردا

ا<ابعون ومن بعدهم R هذه . R هذه الواقعة ليس Ò األمة، ال؛ ليس Ò األمة: نقول. نها تقت( أنهم Ò األمةا�صوص أ
أنهم Ò األمة اTين عرضت : واختلفوا ثم اتفقوا هم أنفسهم لقلنا، الواقعة لو �نت هذه الواقعة جديدة ووقعت R ع�هم

ألمة، اآلن Ò العلماء ا�وجودين ليسوا Ò األمة؛ R مسألة حل ا<صوير مثًال أو ·م هذه ا�سألة، أما R اrقيقة فليس Ò ا
¶ريمه، ألن هناك من سبق من أهل العلم وتكلم عن هذه ا�سألة وحصل فيها خالف R الالحق[، فهذه ا�سألة باقية 

جتهاد و§وز ألهل العلم أن يقولوا بهذا القول من هذا الع� إ� يوم القيامة تبò مسألة §وز فيها اال. واالجتهاد فيها جائز
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، ذكرناها فقط \ سبيل ا<مثيل ويمكن لإلنسان أن تعرض y مسائل كث¾ة: أو ينحوا إ� ذلك القول، ومسألة ا<صوير
أحد  حصل فيها خالف العلماء R هذا الع� وتبò ا�سألة nل نظر إ� الع� الالحق واTي بعده، ولو حصل االتفاق \

تلك األقوال سواء �ن قوالن أو ثالثة أو أربعة فال يعد ذلك االتفاق إxاª وال ينكر \ من خالف اتفاق الالحق[ مادام 
  . فا�سألة n Rل ا�ظر واالجتهاد، يستند إ� قول ªلٍم قد سبق

  : اع¬اض
 
ً
 فيكون خ: إن ثبت نعت الÇية للتابع�: فيقول: ذكر الشيخ هنا اع;اضا

ً
   .الف قو�م حراما

 : و§ن لم يكونوا X األمة
ً
R . فهذا متناقض، أما أن يكونوا X األمة \ �ء دون �ء. R األصل فال يكون قو�م إ_ا=

ويقصد ا�ع;ض أنكم R ا�سألة السابقة جعلتم ا<ابع[ Ò األمة . اrقيقة هذا ðم االع;اض مرتبط با�سألة السابقة
قلنا أن . أي R ا�سألة السابقة يا إخوان ا�سألة ال� أخذناها R ا�حاøة ا�اضية ا�حاøة ا<اسعة.. لةوé هذه ا�سأ

قال كيف ، قلنا هذا. اإلxاع يمكن أن يصدر من ا<ابع[ ويمكن أن يصدر �ن بعدهم إ� يوم القيامة؛ ألنهم Ò األمة
  !؟..é هذه ا�سألة جعلتموهم بعض األمة؟ و..اآلن جعلتموه R ا�سألة السابقة Ò األمة

وحينئٍذ إذا جعلتموهم Ò األمة ، أو تعت©وهم بعض األمة R ا�سأ<[، فهذا تناقض، إما أن تعت©وهم Ò األمة R ا�سأ<[
 ، فيلزم أن يكونوا R هذه ا�سألة إxاعهم إxاR .ª ا�سأ<[

ً
ªاxاعهم إxتلك ا�سألة أيضا إ éو أنكم ول. و

  جعلتموهم بعض األمة
ً
ªاxا�سألة السابقة إ R اعهمxفال يكون إ ، 

ً
ªاxهذه ا�سألة إ R اعهمxأما . وال يكون أيضا إ

  . فهذا يظهر فيه نوع تناقض R ت�فكم، وÑعلوهم بعض األمة R هذه ا�سألة، أن Ñعلوهم Ò األمة R ا�سألة السابقة
  : ا{واب عن االع¬اض

، لو جعلنا الzية ثابتة لصّح هذا ال¸م، يقصد الشيخ أن الzية نسبية قلنا الÇية تثبت باإلضافة: ا الشيخ §يب يقولفهن
Åية أمر نسzحكم ، فاآلن نستطيع أن نقول. لكن ال R ادثة ا�ديدة لو اختلف أهل ع�نا اآلنrمسألة ا R

 باإلxاع، لكن ، ن Ò األمةنستطيع أن نقول اآلن ا�وجودون اآل.. االستنساخ
ً
فلو اتفقوا \ ¶ريمه ألصبح حينئذ حراما

ال نستطيع أن نقول أنهم ، ا�د مع اإلخوة توريث اإلخوة، ا�د مثًال مع اإلخوة: ال نستطيع أن نقول إنهم Ò األمة R مسألة
وة مع ا�د؟ أو أن ا�د áجبهم حجب وهل يرث اإلخ، Ò األمة ألن ا�سألة خالفية من ع� الصحابة رضوان اهللا عليهم

  اrرمان؟ 
  . فال يكونوا Ò األمة، وهكذا ليُسوا Ò األمة R مسألة حكم ا<صوير؛ ألن ا�سألة نسبية

لو مات القائل بد�ٍل . فقوV ال يسقط بموته: أما ما أف  به الصحا³، الÇية تثبت باإلضافة إ© مسألة حدثت \ زمنهمقال 
  . ولو حدثت مسألة بعد موته وأ_ع اIاقون عليها W خالفهم Öن إ_ا=.. ال يكون إ_ا=، ون W خالفهفأ_ع اIاق

وأما R ا�سألة ال� حدثت R الع� السابق فال ، مسألة حادثه يكونوا هم Ò األمة.. لو حدثت مسألة بعد موته.. صحيح
  . يكون Ò األمة

أنهم Ò األمة بالنسبة للمسألة، وليسوا Ò األمة بالنسبة إ� مسألة، : ن أن نقولإًذا قضية الzية قضية نسبية يمك
أما إذا جعلناهم Ò األمة R مسألة من ، وا<ناقض إذ ما يتحقق فيما جعلناهم Ò األمة R مسألة واحدة من وجه واحد

  . ناقضفال نقول أن ذلك يتحقق به ا<، وجه وجعلناهم بعض األمة R مسألة من وجه آخر
إن اختالف الصحابة W قول� اتفاق منهم W تسويغ األخذ بكل واحٍد : قال: ا¤�ل اcا¥ ألصحاب القول اcا¥ ا{مهور
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بمعÁ أن الصحابة رضوان اهللا عليهم، هذا أيضا يش¾ به الشيخ أيضا من . فال يبطل إ_اعهم بقول من سواهم، منهما
� ذكرناها R أسباب اGالف R السابق أنهم �ا أxعوا \ أحد القول[، �ا أxعوا \ السبب األول من أسباب اGالف ال

االختالف R ا�سألة \ قول[ أو ثالثة؛ R اrقيقة هو إxاع منهم \ أن ا�سألة nل نظر وnل اجتهاد ويمكن أن 
  . §تهد فيها اآلخرون

بأن إ_اع : ا¸ين قالوا، امة رªه اهللا ويتحقق بها رجحان أصحاب القول األولوبهذا تنت	 ا�سألة كما ذكره الشيخ ابن قد
 
ً
   .ا�ابع�، أو الع� اcا¥ W أحد قوø أصحاب الع� األول ال يعد إ_ا=

  : وي¬تب W هذه ا�سألة
ه عن ابن عباس رü اهللا عنه مثال ما نقل من اتفاق ا<ابع[، ومن بعدهم \ ا�نع من ربا الفضل؛ مع ثبوت اGالف في-�

  فهل يقال إن ذلك ¶قق باإلxاع، وáرم \ ا�جتهد أن يأخذ . من الع� األول
  . ال، ال يمكن أن يقال ذلك مادام قد ثبت عن ابن عباس أنه أخذ به، بقول ابن عباس

؟ أو يقع اhالث طلق -�
ً
 واحدا

ً
طالق ، طالق، ات؟ لو قال أنِت طالقوcذلك أيضا بمسألة الطالق بلفظ واحد، هل يقع طالقا

 فيمن بعدهم، فهذه ا�سألة قد حصل فيها خالف R ع� الصحابة رضوان اهللا عليهم
ً
فهل يعد ذلك االتفاق . ثم لå اتفاقا

 
ً
ªاx؟ هذا ال يعد إ

ً
ªاxالث بفٍم و، إhه اهللا تعا� قول أن الطالق اÞلك �ا أنكر \ شيخ اإلسالم ابن تيمية رTاحد و

 ألن ذلك اإلxاع حصل من أئمة : قالوا أنت أنكرت اإلxاع قال.. يعد طلقة واحدة
ً
 وواقعا

ً
 صحيحا

ً
ªاxلم أنكر إ

فتكون ا�سألة حينئذ ، ا�ذاهب وهؤالء الشافعيون وا�الكية واrنابلة واrنفية ولكن اGالف ثابٌت R العصور ا�تقدمة
 áرم Ìالفته، بأحد القول[اجتهادية يسوغ للمجتهد أن يأخذ فيها 

ً
ªاxوال يعد اتفاق الالحق[ إ .  

  )SS(ا]لقة 
  هل zوز �ن بعدهم أن Ìدث قوالً ، إذا اختلف الصحابة W قول�

ً
  ؟ ثاcا

نه ال يلزم أن يكون ا�قصود إذا اختلف فيه أهل أبمعÁ ، اrلقة ا�اضية أن ذلك أيضا \ سبيل ا<مثيلR نبهنا كما 
فهل �ن ، إذا اختلف أهل الع� \ قول[ أو ثالثة،  \ قول[ أيضا \ سبيل ا<مثيل \ قول[ أو ثالثة أو أربعةالع�

 
ً
 ؟ ثاhا بعدهم أن áدث قوال

ً
  إذا �نت ا�سألة \ ثالثةً  إذا �نت ا�سألة \ قول[ أو قوال رابعا

ً
إذا  أقوال أو قوال خامسا

  ا هو ا�ثل R هذه ا�سألة �نت \ أربعة أقوال هذ
فهل ، من قال با<حريم همومن، نا اختلفوا فيه فمنهم من قال با�وازؤعلما، نساءلحكم تشق� ا]اجب� ل: قد نقول مثال

مع ؛ ل باالستحباب مثال ¶سينا لإلنسان و¶سينا Gلقتهوأو يق، مثال �ن بعدهم R عصور الحقة أن يقول مثال بالكراهة
باحة هذه � ا�سألة إذا اختلف أهل الع� \ قول[ فهل �ن باإلحريم أو  با<قل السابقون ذلك لم يقولوا إالأنهم لم ي
  أنبعدهم 

ً
  ثاhا؟  áدث قوال

فهل zوز : \ مسألة W قول� أو أك� بعدهمب� من  أو، �أو ب� ا�ابع، نه إذا حصل خالف ب� الصحابةأ: معÁ ا�سألة
  جديدا خارجا عن خالف أهل الع� األول أو W خالف الع� السابق؟ أن Ìدث قوال ً�ن بعدهم 

  : وهنا يالحظ أن Ò مسألة ال Hلو اrكم فيها
o  يكون باإل§اب ال0 أن إما  
o 0أو بالسلب ال  
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o بعض R بعض أو باإل§اب R والسلب  
أو أن يقول ذلك جائز R صورة ، لك nرما مطلقا وهذا سلب، و°ما أن يقول ذإ§اب هذا ذلك جائز مطلقا: يع½ إما أن يقول

  . R بعض والسلب R بعض آخر باإل§ابR صورة فهذا قول  �نوعٌ و
أو يقول áرم تشق¾ إ§اب، §وز تشق¾ اrاجب[ هذا  :آخر أو أن يقول، áرم تشق¾ اrاجب[ هذا سلب: مثال أن يقول

الة الزواج فهو جائز إذا أرادت أن تþوج فنحن نتساهل R ذلك ونسمح ·ا بذلك هذا اrاجب[ x Rيع اrاالت إال R ح
إذا اختلف أهل الع� السابق W قول� من هذه االحتماالت أو W ثالثة أو أربعة؛ فهل ، سلب R بعض و°§اب R بعض

  ؟ �ن بعدهم أن يتجه إ© قول ثالث أو أك�
R سن أيضا بنا أن نذكر  هذه � ا�سألة وقبل أن ندخلá الف فيها واألقوالGال� ذكرها العلماءالواقعية األمثلة ذكر ا :  

  .. فهل y أن يردها؟ إذا وطئ ا�ش¬ي ا{ارية اIكر ثم وجد بها عيبانه قد حصل خالف ب[ السلف فيما أ: ا�ثال األول
، بعد ذلك وجد بها عيبا R جسدها أو R جسمها، فاثم وقع عليها وفض بكارته، وõنت بكرا) ةأم(إنسان اش;ى جارية 

 
ُ
ثم علم أنها عكس ، اش;ها \ أنها تعرف Ûيط - اكتشف؛ ثم بعد يوم[ أو ثالث ةً سن صنعأو اش;ها مثال \ أنها ¶
ا ويمكن لو وجد بها عيبا قبل ذلك يمكن أن يرده، نه وجد بها عيبا بعد أن وطئهاأاإلش³ل  - ذلك أي ال تعرف اGياطة

: لك حصل هناك خالف ب[ السلف R هذه ا�سألةثف، لكن اآلن قد حصل منه إتالف ل�ء فيها، أن نتقبل منه ذلك
يع½  ،رش ا³5رةألكن مع ، إ� أن y أن يرد ا�ارية آخرونوذهب ، ا�ارية ا5كر يمنع ردها ءفذهب بعضهم إ� أن وط

رتها؛ وبعد أن اقيمتها قبل أن áصل فض بك نموم[ ويقوÔ ا�قوÔ  �ب بها إذهيُ (بإزالة ا³5رة قص اTي حصل ا�مع 
بل y أن : فلو جاء شخص وقال. السابق[ ءفقهاالهذا خالف واقع وحصل ب[ ) والفرق بينهما يرده إ� ا5ائع، حصل الفض

ألنه لم يب[ ، هو ا�خدوع وا�غشوشواح فما فعله هو فعله بأمر مب، دع فله أن يردهاألنه قد خُ : رش يقولأيردها lانا بال 
ن كّ مَ وهل فُ ؟ فهذا R اrقيقة قول ثالث R ا�سألة فهل §وز األخذ به. رشأفأنا أرى أن يردها بال ؛ y العيب اTي فيها

  ؟ نك قد خرقت اإلxاعإأو يقال توقف ف، ذلك العالم من ذلك القول
 R صلáو øاrالع� ا R القضاء وهذه وهذه القضايا ¶دث R أن ترفع ، حصلت واقعا وقد وقفت \ بعضهاقد مسائل

üف¾د \ القا çبأن قولك هذا إحداث لقول ثالث وعليك أن ت;اجع عن هذا القول ألنك قد : قضايا إ� هيئة ا<مي
  . قد خرق اإلxاعرش لردت عليه ا�سألة ألنه أيردها بال : فهنا لو جاء قاü وقال. خرقت اإلxاع R هذا األمر

ُ . اث ا{د مع اإلخوة�إنه اختلف الصحابة والسلف \ م: ا�ثال اcا¥ قط اإلخوة بمعÁ أن ا�د سفقال بعضهم ا�د ي
وy نصيب ، وقال بعضهم بل اإلخوة يقاسمونه فلهم نصيبهم R اإلرث، ويأخذ ا�ال دونهم، áجب اإلخوة حجب حرمان

  . األب مع اإلخوة، فهنا القضية واضحة. إلرث \ تفصيالت وقعت من السلفكون مثل األخ معهم R اي، كأخ
ا�يت ليس إخوة خوة اإلن أxاع ما فيه خالف؛ أن األب áوز ا�ال 	ه واإلمثال لو مات ميت وليس y إال أب و°خوة فهنا ب

  . أهل العلم اعإx·م �ء هذا ب
ليس ، إخوة R األساسعندنا  فيما لو �ن ال يوجد وان اهللا عليهمالقضية هنا ال~ حصل فيها خالف ب� الصحابة رض

أو عندنا أب أب أب؛ ميت مات عن جده أب أبيه وعن . اTكور من أو ما عال، جد عندنا أب أبعندنا عندنا أب بل 
 إخوته 

ً
هذه ا�سألة ا يقاسمه؟ ب ال~ حصل فيه اإل_اع إنماألنه ال يعامل معاملة أأو ، فهل ا�ال Ìوزه ا{د باعتباره أبا

فهنا ا{مهور من أهل العلم W القول الراجح . بة رضوان اهللا عليهم وا<ابع[ ومن بعدهمحاب[ الص فيها خالف حصل
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كما أن ابن االبن áوز ، نه جدأفسماه أبا مع } ملة أبيكم إبراهيم{: اهللا سبحانه وتعا� قال W أن ا{د يقوم مقام األب
فهنا عندنا ، محض اTكوربن عال °فكذلك أب األب يقوم مقام األب و، يقوم مقام االبنومحض اTكور ب ن نزل°ا�ال و
  :قوالن 

  . أن ا�د يسقط اإلخوة وáجبهم عن اإلرث حجب حرمان :القول األول
بل أرى أن : وقال فلو جاء شخص R الزمن اrاâ أو الزمن اآلخر، أن ا�د áصل بينه وب[ اإلخوة تقاسم :والقول اcا¥
وهؤالء ، هيا أ1 ا�د كب¾ R السن وشايب واهللا معطي: قال�اذا؟ . وليس للجد �ء، ن ا�ال دون ا�دواإلخوة áوز
وهو رجل أعمال؛ فكيف نعطي ا�ال ذلك ا�د الكب¾ وهو اTي  خوة ا�يت ليس uيهم �ء وا�يت ماy كث¾إا�ساك[ 

ن أبناء ذلك ا�د وهم أل ءولو مات هذا ا�د أيضا ليس لإلخوة �، واإلخوة ليس uيهم �ء،  الق©ٍل R اuنيا ورجٍل Rجْ رِ 
نا أرى أن اTي تقضيه ا�صلحة أن ا�د ~رمه أولن يكون ·م �ء من تلك ال;cة؛ ف، أعمامهم سيحوزون \ ا�ال 	ه

y ة ونقولc;لس : مطلقا من الÑنيا وuا R هدþمسجدك وال تبحث عن هذا ا�العليك أن ت R . ودع هذا ا�ال ·ؤالء
نقول y أنت قد خرقت اإلxاع وهذا ال¸م هذا ال¸م 	ه لو قاy قائل؛ . اإلخوة اTين áتاجونه R معيشتهم وهم شباب

يردها \ ذلك القاü؛ ولو ق� قاض بهذا R مسألة ورفعت إ� ا<ميç لو وجدنا أن ا<ميç يبطلها و. غ¾ مقبول وال يصح
  . حدث قوال ثاhا R ا�سألةأألنه قد 

   اختالف السلف \ اش¬اط ا�ية \ الطهاراتمن ما حصل : ا�ثال اcالث
  .تعت© ا�ية x Rيع الطهارات:فقال بعضهم 

  .هذا خالف حاصل، تعت© ا�ية R ا<يمم دون الوضوء والغسل: آخرون وقال 
اrنفية يرون أن ا�ية ، إزالة اrدث، Ò R الطهارات يع½ R الوضوء وé الغسل وé ا<يمم ةية الزما�مهور \ أن ا� 

وتكون ، با�ية R الوضوء والغسل فال حرج عليه بمعÁ لو لم يأِت ، تعت© R ا<يمم لكنها ال تعت© R الوضوء والغسل
 بمعÁ لو أن إنسان، عبادته صحيحة ورفع اrدث صحيح

ً
فلما خرج وأراد أن يلبس ، نه تطهرأاغتسل R دورة مياه \  ا

ن ذلك سل ألتيلزمه أن يعود مرة أخرى ويغ: الليل؛ \ قول ا�مهورب بلل من احتالم همالبسه واكتشف أن R مالبس
ن ا�ية ال تلزم R أل ال يلزمك إªدة الغسل: ونو\ قول اrنفية يقول، دبل نوى به ا<©2 ، به رفع اrدث االغتسال لم ينوِ 

·م R هذا اعتبارات ونظر إنما ، و°نما هم يلزمون ا�ية R ا<يمم، وليست �طا ةذلك � تستحب لكنها ليست الزم
ا�عÁ أن من يرى ، الوضوء والغسل صورته �فية R ¶صيل مصلحة؛ بينما غ¾ ةمصلح ة R ¶صيليقولون ا<يمم غ¾ �في

 شخص
ً
، هذا تغب¾ وتوسيخ: بينما من يرى شخصا يتيمم يقول، هذا يتوضأ فيكفيه شg ا<طهر: يقول، يغتسل أو يتوضأ ا

. بينما ذاك ال áتاج إ� نية ألن صورته صورة تنظيف ال áتاج إ� نية، فثلك احتاج ا<يمم إ� نية؛ �قلب ا<غب¾ تطه¾ا
ومنهم من يقول إنما تلزم ا�ية R ا<يمم دون الوضوء ، اrدثا هم اختلفوا منهم من يقول تلزم ا�ية x Rيع طهارات إذً 

  . فنقول هذا إحداث لقول ثالث. ال تلزم ا�ية x Rيع الطهارات: قال شخصولو . والغسل
̄اع \ ا�سألة   Êرير �ل ال

  : �فيها من خالل اآلبعض العلماء R ا�سألة من األدلة وا<عليل يمكن أن يتحرر nل الæاع  هوبعد ا<أمل فيما ذكر
فلو حدث مثال مسألة أو نازلة ، ا�سألةR نه ال نزاع ب[ العلماء R جواز إحداث قول أو أك0 قبل استقرار اGالف أ: أوال

 
ً
 تشق� ا]اجب�فمثال R مسألة . ثاhا واختلف فيها أهل الع� ولم يستقر خالفهم بعد؛ جاز أن áدث R ا�سألة قوال
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: نقول، لقد خالف: هل يقول هنا، وقال بعضهم باإلباحة ورأيت 5عض طلبة العلم من قال بالكراهة، با<حريم بعضهم: قال
قول لو حصل هذا من الع� الالحق نعم هنا يمكن ن، ألن ا�سألة الزالت R ¤ث ا�ظر ألنها مسألة جديدة وحادثة؛ ال

§وز : فنحن نقول، ا�سألة R حç ا5حث ولم يستقر اGالف فيهاما دامت ا�سألة R حç ا�ظر ومادامت : أن يقال فيه
 أحينئذ 

ً
 ن áدث قوال ثاhا وقوال

ً
ن أل. وأك0 و§وز أن يأ� شخص ويفصل R ا�سألة ب[ قول[ هذا ما فيه إش³ل رابعا

تقرار خالف R ا�سألة ولو ال نزاع ب[ العلماء R جواز إحداث قول ثالث أو أك0 قبل اس. اGالف R ا�سألة لم يستقر
ن ا�سألة مازالت R حç أك0 ألوحدثت مسألة أو نازلة أو مسألة R ع� ولم يستقر خالفهم جاز أن áدث قوال ثاhا 

 
ً
ªاxالف إH ؛ متحقق ا5حث وا�ظر وألن اإلحداث ال

ً
ل nأيضا <حرير . لعدم ثبوت اإلxاع قبل استقرار اGالفا

  . كت� بهذا الوجهنة هناك أوجه أخرى لكن الæاع R ا�سأل
  أبرز األقوال \ هذه ا�سألة

  : اختلف العلماء \ إحداث قول ثالث أو أك� W أقوال أشهرها ثالثة أقوال
  لمأنه إذا اختلف أهل ع� R مسألة \ قول[ : القول األول

ً
� ذلك القول °و. امطلقً  §ُز �ن بعدهم أن áدث قوال ثاhا

 إذ، مهور من أهل العلم فهو ينسب R اrقيقة إ� xهور األصو�[ وينسب إ� ªمة الفقهاءا�ب ذه
ً
xهور األصو�[  ا

واستقر ذلك اGالف فليس �ن بعدهم أن áدث ، ك0أنه إذا حصل خالف ألهل ع� \ قول[ أو أوªمة الفقهاء \ 
 
ً
  قوال

ً
 أو°ذا ، ثاhا

ً
  حدث قوال

ً
  �ن ذلك ثاhا

ً
  . األمة هأنت قد خالفت ما أxعت علي: ويقال y، لإلxاع ويرد \ صاحبه خرقا

  هوهو عكس القول األول وهو أن: القول اcا¥
ً
  §وز �ن بعدهم أن áدث قوال

ً
اختلف أهل الع� R مسألة \  اإذ. ثاhا

  قول[
ً
  جاز �ن بعدهم أن áدث قوال

ً
 أو إذا اختلفوا R ثالثة أق، ثاhا

ً
  وال جاز ·م أن áدثوا قوال

ً
وهذا القول . وهكذا رابعا

 إذ. كما سيتب[ معنا وهو قول ضعيفمنهم بعض اrنفية وبعض أهل الظاهر ، ةقال به بعض العلماء وهم قل
ً
\ هذا القول  ا

 ثاhً §وز أن áدث ا�تأخرون قوال ً
ً
ªاxيمنع ما بعدهم ا أو أك0 وال يعد اختالف السابق[ إ .  

ه لو اختلف الصحابة فقط R أنبمعÁ . اختالف الصحابة رضوان اهللا عليهم دون من بعدهمبÛصيص ا�نع : لقول اcالثا
أما إذا اختلف من بعد الصحابة من ، ن ذلك يتضمن ا�نع من إحداث قول ثالث أو آخرإف؛ مسألة \ قول[ أو أك0

  . وهذا القول ذهب إ�ه بعض اrنفية. عدهم إحداث قول جديدنه §وز �ن بإف ا<ابع[ أو أهل الع� \ قول[

  ).S(ا]لقة 
   :وهم ا{مهوراألول  أدلة أصحاب القول

 : �أدلة كث¾ة نكت� منها باآلبا ن من إحداث قول ثالث مطلقً واستدل ا�انع

 منهم R اعد اتفاقأهل الع� \ قول[ يُ  اختالف أن: ا¤�ل األول
ً
 ضمنيا

ً
وعليه ، إحداث قول ثالثمن نع ا� �عÁ \ا

بطالن ما عداه وال فرق \  إxاع\ قول واحد  اإلxاع أنفيسقط قوy كما ، بالقول اhالث Ìالف إلxاعهم فالقائل
 ا�uل األول أن اختالف أهل الع� األول R ا�سألة \ قول[ أو ثالثة هو إxاع ضم½ منهم \ 

ً
أن ب[ ا�سأ<[، فإذا

 : يقول اrقيقةR  فكأنه افإذا جاء من بعدهم وأحدث قوال ثاhً ، اrق ال يعدو هذه األقوال

 آلٍت بما لم تأِت به األوائل*** كنت األخ¾ زمانه ن °� و°و

 أنقرن بعد أربعة ع�أنت  اكتشفتيع½ كيف 
ً
، دا�رضوان اهللا عليهم R مسألة  الصحابةالصواب مثال قد جانب  ا

  . اإلخوةا�د يقاسمه  إن: وقال بعضهم، ا�د áوز ا�ال 	ه إن: بعضهم قال ةالصحاب
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	هم ، الصحابةب[ هذا هو القدر ا�ش;ك ب[ القول[ مش;ك ب[ القول[ وهو أن ا�د ð R اrا<[ يرث  درإذا هنالك ق
 R متفقونÁنصيب لكن  أن\  ا�ع y ذلك القدر مناختلفوا ا�د Rه من: مه	 y بعض : ومنهم، جعل ا�ال y من جعل

ن °و، ا�د ال يأخذ شيئا أنالراجح   أرى أن�إ: أي قرن وقال أو الرابع ع�R القرن  أنت أتيتفإذا  األخوة ويقاسمها�ال 
إ�  يصلوا لم الصحابةن °و، رضوان اهللا عليهم الصحابةالصواب قد جانب  إن: تقول ؛ فكأنكدون ا�د األخوةا�ال áوزه 

  . يقول ذلك أنمدرسة ا�بوة فكيف يمكن لشخص  R اودرسواألمة، فقهاء يعدون  أنهم�واب R ع�هم مع ا
  . إذن إxاع أهل الع� \ قول[ R مسألة هو اتفاق منهم \ ا�نع من إحداث قول  ثالث وأن اrق ال يعدو هذين القول[

  : �من قبل ا�خالفW هذا ا¤�ل  واع¬ض
   االجتهادإ�ه  يؤديال ن من إحداث قول ثالث ب�ط أ امنعو إنمابأن الصحابة ومن بعدهم فنوقش 

كما  ألنهن ذلك §وز إف، وداخل R حç ا5حث وا�ظراالجتهاد،  إ�هدي ؤييمكن أن �ن القول اhالث إذا  ، أمامطلقا ال
�ن  ةداخل ا�سألةتكون  ينبê أنفكذلك ،  ا5حث وا�ظر¶ت حç ةداخل عندهم ا�سألةوõنت  ااجتهدو األول[ أن

  . بعدهم R حç ا5حث وا�ظر
 أوجبوا إنماأيضا  أنهميلزم منه  االحتماللو جوزنا هذا  انأب: االع¬اض من قبل ا{مهور ا�انع� هذا نأجيب ع وقد

باب  هذا ا5اب وهو ناولو فتح، وهذا باطل خالفه إ�دي اجتهاد غ¾هم ؤال ين \ القول الواحد ب�ط أ باإلxاعا<مسك 
حداثه إيمنع هو \ القول الواحد  إxاعهم إن: يقال أيضا أنالقول الواحد يمكن  R اإلxاع \ح�  حقيقةال ينسد 
سألة \ R ا� اختلفواإذا أيضا فيما فكذلك ، كم وعندنادوا�ظر وهذا باطل عن االجتهاد�ه إدي ؤال ين ب�ط أ قول ثانٍ 

أن يؤدي  يمكن ا�ظر واالجتهاد أو ال إ�ه يدؤمكن أن ييقول ثالث مطلقا سواء �ن  إلحداث اrقيقة منعٌ R قول[ فهو 
 . للجمهور األول�ل اuيتعلق ب هذا ما إ�ه ا�ظر واالجتهاد

عليهم R القول[  اGطأيلزم منه Ñويز \ قول[ ثم جوزنا إحداث قول ثالث  األمة اختلفتنهم إذا إ: اقالو: ا¤�ل اcا¥
مع  اGطأ،R  واوقعو اوأأنهم قد أخطمعناه ثالث  أمرا نخط¾ نعم إذا جوز أمر ،وهذا �نوعما واTي يستلزم بطالنهاألول[، 

إذن  باطل أمروهذا أ؟ اGط مفكيف Ðوز عليه أ\ خط أم�ال Ñتمع ) ال �تمع أم~ W ضالV(: يقول �ا�Å أن 
إحداث قول ثالث يلزم منه أمر باطل وخط¾ وهو Ñويز اGطأ \ السابق[ R اجتهادهم ويكون اrق قد Ñاوزهم 

 . وتعداهم وهذا أمر ال يقبل

إذ البد للقول  تضييع اrق إ� األمةأيضا أن Ñويز إحداث قول ثالث يوجب نسبة : اهذا القول قالو ألصحاب: ا¤�ل اcالث
خط¾ يلزم  أمرأيضا يلزم منه أمر باطل و ،nالأمر والغفلة عنه وذلك  هتضييع إ� األمةد�ل والبد من نسبة اhالث من 

 أل، قد ضيعت د�ال األمة أنمنه 
ً
  ن اTي áدث قوال

ً
 رابع أو ثاhا

ً
الصحابة رضوان  أواختلف بها الع� السابق  مسألةR  ا

  ح[ هو، أو اختلف فيها ا<ابع[ اهللا عليهم
ً
  يذكر قوال

ً
لعلماء اتنسب  أنت ئذوحينل البد أن يكون ·ذا القول د� ثاhا

rق وتنسبهم اع يتضي إ�أعمارهم لطلب العلم تنسبهم  اوا<ابع[ رÞهم اهللا اTين أفنو الصحابةوcبار  ا�هابذةالسابق[ و
السابق[، نا ئعلما إ�ننسبه  أنطل ال يمكن با أمروهذا يلزم منه أنت، \ هذا ا�uل اTي وقفت عليه  الم يقفو أنهم

اTين بذلوا الغاâ والرخيص R سبيل ن� العلم، بل Þلوا أرواحهم \ أكفهم R طلب العلم وانتقلوا إ� اآلفاق واألمصار 
  .. ا�سألةالصواب R  اقد ضيعو أنهم� °و اGطأ� °ا<قص¾ و إ�ننسبهم  أنن مكي فاللطلب العلم؛ 

  : ا¸ين جوزوا إحداث قول ثالث \ ا�سألةالقول اcا¥ دلة أ
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  : استدلوا \ ذلك أيضا بأدلة من أبرزها: وهم بعض ا]نفية وبعض الظاهرية
ن أل ا�سألة\ حكم  áصللم  اrقيقةR  اإلxاعفإن  مسألةR  ااختلفو إذاا<ابع[  أوالصحابة  ا إنقالو: ا¤�ل األول
§وز  االجتهادية ، وا�سألةR حç ا5حث وا�ظر ةداخل ا�سألةبمعÁ أن  اجتهادية ا�سألة\ أن  فيها د�ل اختالفهم

  . به األخذمن االجتهاد فجاز  أنش إنمابع االرأو والقول اhالث ا�حدث  االجتهاد، إ�هفيها بما أدى  األخذ
جتهادية و§وز فيها األخذ بما نشأ عنه االجتهاد، ولم áصل فملخص هذا ا�uل أنهم �ا اختلفوا فهذا د�ل \ أن ا�سألة ا

R ا�سألة إxاع و°نما áصل إذا أxعوا، ومادام أنهم اختلفوا R ا�سألة ف� اجتهادية و°ذا نتج قول ثالث أو رابع عن 
  . اجتهاد فيجوز األخذ به

  : هذا ا¤�ل نوقش من قبل ا{مهورو
نعم ~ن نوافقكم أن االختالف R ا�سألة يوجب االجتهاد ولكن  -يوجب جواز االجتهاد  لةا�سأاختالفهم R  إن: اوقالو 

ما عداهما بطالن ن دون ما عداهما أل، R طلب اrق من القول[يوجب جواز االجتهاد -ليس R اGروج عن قول[ ال
االجتهاد R  عفينقط، حكم فيها إبطالادثه \ xعوا R حأوهذا كما لو ، عليه عا�جماالجتهاد R §وز  وال باإلxاعثابت 

إنما يسوغ  اختالفهم إذن. فكذلك هاهنا \ بطالنه اوعxأيمنع ذلك من االجتهاد فيها \ غ¾ ما  ذلك اrكم ثم ال
 R روج عن سي وال، ال� نقلت عنهم تلك األقوال أو حد ذلك القول[أا�ظرG؛ ألنهقول جديد إ� أقوا·موغ ا  Rقيقةrا 

اختلفوا R تلك  إذافيها فهم  اوا�سائل ال� دارو، هم فيه االفلك اTي داروو اrلقةتدور R  أنت ، إنمايكون شذوذا
  يوافق اجتهادك  قوال ال� سلكوها تنتå منها مااألتدور ب أنفلك  أو ثالثة\ قول[  ا�سألة

ومن شذ شذ R ا�ار  ن ذلك يعد شذوذا أل يذكروهفيه ولم  وام يدورل آخر تنتå قوال  لكن ال. ا�uل يدعمه أن ىترما و
 . �كما أخ©نا ا�Å  القاصيةالغنم من يأكل اTئب  و°نما

فكذلك §وز األول؛ وأهل الع� الصحابة لم يذكره آخر §وز إحداث د�ل كما نه إ: اقالووهو هنا قياس، : ا¤�ل اcا¥
د�ال  آخر يع½ من ا�عÁ أو  ~دث أننه §وز أ�مهور نتفق \ ا يا نتم و~نأيقولون  الصحابة يقلهلم  آخر قول إحداث

 فما  ع �سألة حصل فيها اGالف السابقئمن سد اTرامن ا�صلحة أو 
ً
فيجوز إحداث د�ل آخر، وهذا يفعله الفقهاء كث¾ا

  . قول آخر إحداثفيجوز  د�ل آخر إحداثا §وز فكممن ع� إال ويزيد الفقهاء أدلة \ أدلة ذكروها اTين قبلهم، 
  : ا{مهورأيضا ضعيف وناقشه هذا ا¤�ل و
الف ما H آخرقول  إحداثا نمبيالصحابة، ما استدل به  ؤيدي آخرن إحداث د�ل أل؟ �اذا القياس هنا قياس مع الفارق أن
 ف³ن ذلك قياسالصحابة؛ xع عليه أ

ً
 تقيس  ، أنتمع الفارق ا

ً
Ìالفة ما فعله الصحابة \ أمر فيه تأييد \ ما فعله  R أمرا

الصحابة فإحداث قول آخر فيه Ìالفة، بينما إحداث د�ل آخر فيه موافقة، وال يمكن أن يقاس ما فيه ا�خالفة \ ما فيه 
 . ا�وافقة؛ ألنه حينئذ يكون قياًسا مع الفارق

 القول اhا إحداثلو �ن : اقالو: ا¤�ل اcالث
ُ
وقد وقع ، Ò من� عنه إنكارا�جتهدين  ةن ªدوقع أل إذانكر لث �تنعا أل

R زوج  ارضوان اهللا عليهم اختلفو الصحابة أنوا�uل \ ذلك : اثم قالو. قول ثالث فلم ينكر �ا يدل \ جوازه إحداث
  . ول[\ ق اإلرثR  أبوينوأبوين؛ وزوجٍة و

ثم  xيع ا�ال R ا�سأ<[ثلث م ألل وقال ابن عباس الزوجةلث ا5ا� بعد فرض الزوج وم ثلأل الصحابةفقال ا�مهور من 
وقال بقول ا5اق[ R الزوج  األبوينوقال بقول ابن عباس R الزوجة و ا�سألة ففرق R ع[من ا<اب جاء ابن س¾ين وهو
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  أحدثو ا�سألة ق Rنه فرّ أبمعÁ  األبوينو
ً
  قوال

ً
  . القول اhالث جواز إحداث دل ذلك \فعليه منكر ولم ينكر  ثاhا

 : األولالقول  أصحاب هقشانوقش وهو ضعيف ونوهذا ا¤�ل أيضا 

\  ابع[ لم ينكروالكم أن ا<، ورضوا به، وحينئذ ال نسلم فأقروها<ابع[ عرفوا هذا  أننه لم يثبت إ: وقالوا: األولالوجه 
  . ال�ءابن س¾ين هذا 

ذلك من  عواسم أنهمرضوان اهللا عليهم فيحتمل  الصحابة اقد µªو إنهمقال ي أنالء ا<ابع[ يمكن ؤه أن: �الوجه اhا
ئٍذ وحين الصحابةه تتلمذ \ بعض أنوخصوصا الصحابة، خذ هذا القول من بعض أفيكون ابن س¾ين قد  الصحابةبعض 

الصحابة رضوان اهللا االجتهاد R ع�  أهلا<ابÝ من نه �ن ذلك أ آخر، أوقول صحاº  إ�يكون قوy مستند فيه 
فيها ثالث  ا�سألة قوy إحداث لقول ثالث بليكون  الو ا�سألةوقد خالفهم ويكون قوy هو القول اhالث R عليهم، 

ن من إذا � يعتد بهأقوال قول ا�مهور من الصحابة وقول ابن عباس وقول بن س¾ين R هذه ا�سألة وخالفه حينئٍذ 
  . ا�جتهدين وال ينعقد اإلxاع دونهم

من بعد  الصحابةف النه خأو الصحابةاالجتهاد R ع�  أهللم يكن من تæل مع اGصم \ التسليم بأنه : الوجه اhالث
 ، نقر من خالف \ ذلك نا الإاGالف فاستقرار 

ً
قد أنه فنقول ؛ فال يقبل منه هذا القول الصحابةxاع إب بل Ðعله nجوجا

كما قلنا R  �كما قال اإلمام مالك إال صاحب هذا الق© ا�Å خذ من قوy ويرد ؤيإال  إنسانوما من ال�ء، R هذا  أخطأ
ا�بتوتة و� ال� طلقها زوجها R وقت ا�وت رث إاهللا بن الزب¾ �ا خالف R مسألة  حصل من عبد مثل مامسألة سابقة 

 أن\  أxعواقد  الصحابةن وال يعتد لقول ابن الزب¾ R ذلك أل الصحابةقد خالف R ذلك  إن عبد اهللا بن الزب¾: قلنا
قوy  إ�يلتفت  ال: فقالة، وأنكر عليه ال³سا� ابن تيمي اإلسالمعليه شيخ  أنكر ذلكوقد ، R مرض ا�وت ترث ا�بتوتة
  . R هذه ا�سألةxعوا الصحابة قد أمادام 

  : اcالثأدلة أصحاب القول 
ختالف اب آخرقول  إحداثمن  ااTين منعو هؤالءاستدل ، دون من بعدهم الصحابة اخصصووهم اTين  وهم �م د�ل واحد

ية R اuين ما قالسابو �ا ·م من الفضل الصحابةختالف ابأن رد القول اrادث Ìتص ب: اقالو من بعدهم دون الصحابة
 ا�سألة فثلك خصصنام³نة ليست �ن بعدهم ·م  الصحابةن ألوا به لم يقول آخرقول  إحداث§وز  ليس لغ¾هم فال

   .دون من بعدهم بالصحابة
   :وهذا استدالل ضعيف ونوقش

 السابقة، ا�سألةالقول قد نوقش R  اوهذ.. من بعدهم دون إxاع ةحج الصحابة إxاعنما يستقيم \ قول من جعل إنه بأ
 ليس Ìتص اإلxاعن أو

ً
، لك �ن هذا القول فاسدا وباطالثف؛ يوم اuين إ�ومن بعدهم  الصحابةبل يشمل  صحابةبال ا

  . السابقة ا�سألةما ذكرناه سابقا R  إ�ه تويرجع R مناقش
، وهو أنه م� ما اختلف وهو قول ا{مهور األولهو القول  ا�سألةالراجح \ هذه  أنشاء اهللا تعا©  إنبهذا يتب� �ا  اً إذ
، بل عليه أن á;م اختالف السابق[، ويعرف أ

ً
 جديدا

ً
هل ع� R مسألة \ قول[ فال §وز �ن بعدهم أن áُدث  قوال

  .أن اrق لن يعدوهم، واجتهاده إنما هو R االختيار من تلك األقوال ال� تداو·ا أهل ذلك الع�
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  )SR(ا]لقة 
رÞة اهللا R كتابه روضة  قدامةتعا� عن مسألة جديدة تعرض ·ا ابن  R هذه اrلقة سوف يكون ال¸م بمشيئة اهللا

نت* \ بقية الصحابة اف إذا قال بعض الصحابة قوالً  فصٌل (: فهو يقول R أول هذه الصفحة�R¥² ا�جت اhا� ص، ا�اظر
  ) فسكتوا

  .وÝكاإل_اع الس: هذا الفصل يعنون y عند أهل العلم بعنوان
هنا  ها أما، �ن ال¸م يتعلق باإلxاع ال�يح، فيما سبق وأخذتموه خصوصا R الفصل ا�اü: السكوÝحكم اإل_اع 

 ؟ نه قد يكون هناك أنواع أخرى من اإلxاعأ وأ؟ áµافقط فهل يلزم أن يكون اإلxاع 
ً
ªقيقة أن هناك أنواrا éو 

 قدامةفالشيخ ابن ، وهو يتعلق بالكيفية ال� صدر بها اإلxاع، ومن أبرزها ما يسÓ باإلxاع السكو، أخرى من اإلxاع
لكنه ال يلزم أن يكون واضحا ، اإلمام عندولعل ذلك مرده راجعا إ� وضوحه ، رÞه اهللا لم يعرف �ا اإلxاع السكو

  . ةعددبعد عصور مت
Ýتعريف اإل_اع السكو:  

وينت� ب[ ا�جتهدين ـ ما يصدر عنه من قول أو ، لة �عيةR مسأ أن يصدر من بعض ا�جتهدين R ع� قول أو فعل
ولعلنا نلحظ ، هذا هو تعريف اإلxاع السكو، فيسكتون من غ¾ موافقة áµة وال إنكار؛ الع� فعل ـ من أهل ذلك

اع السكو y ن اإلxإ: وTلك يقول أهل العلم، القيود من خالل ا�ظر وا<أمل R هذا ا<عريف أنه يشتمل \ �ء من
  . نه إxاع سكوإعليه أن يقال  ق�وط م� ما توفرت فيه صدُ 

Ýوط اإل_اع السكوx :  
S- ء الصادر من ا�جتهد قوال أو فعال \ تكليف أن
 ، يكون ال

ً
R : R ا<عريف اقالو وTلك، بأمر تكلي� أي متعلقا

كأن يقول ، ا�سألة ما يتعلق با�سائل غ¾ ا<zيفية دخل R هذهو\ هذا فال ي، تتعلق با<zيف ال�Íأي مسألة �عية 
 �ن ن فالنا إ: حد الصحابةأأحد ا�جتهدين أو 

ً
 ، أو �ن أطول من فالن، من فالن أك0 ماال

ً
 أو �ن، من فالن أو أسن عمرا

 مþوج
ً
 يسكوت هذا ال يلزم منه أن يسÓ إxاª، أو ~و هذا وسكت ا5اقون، ثالث زوجاتب ا

ً
ألن ا�جتهدين R هذه ، ا

، كون فالن أطول من فالن ألن القضية قد ال تعنيهم، ئواا�سائل ال حاجة ·م إ� أن يوافقوا أو ينكروا أو يصوبوا أو Hط
ألن اهللا قد أخذ عليهم العهد ، وليست قضية �عية ¤يث لو أخطأ فيها ا�جتهد يلزمهم أن يبينوا اrق والصواب فيه

أما فيما ، ةإنما يبينوا وينكروا \ ا�اس فيما إذا �نت القضية تتعلق بال�ع وقضية تكليفي، يبينوا للناسوا�يثاق أن 
إذا صدر من lتهد فال  ئذٍ وحين، أو ~و ذلك فهذا ال عالقة y بال�يعة باألجسامأو  باألموالأو فيما يتعلق  بالعاداتيتعلق 

إذن ، إ�ه نوال يلتفتو بل لعل ذلك ال يعنيهم كث¾ا، ا قد وافقوا أو لم يوافقواأن يكونو يلزم من سكوت أو�ك ا�جتهدين
  . ال�ط األول أن يكون القول أو الفعل الصادر من ا�جتهد متعلقا بأمر �Í أو أمر تكلي�

ذلك القول ب� وينت* : (وهذا يؤخذ من قو·م با<عريف، أن يظهر القول أو الفعل وينت* ح  ال È� W الساكت -.
وأن يكون ذلك العالم من أهل الصدارة ، فال بد أن ينت� ذلك القول ب[ ا�جتهدين) ا�جتهدين من ذلك الع�

أما إذا �ن ، \ ا�وافقة ةدالل فيه¤يث يكون سكوت اآلخرين ، فاق وé ا�اسوأن يكون قوy y انتقال R اآل، نتشارواال
فإننا ال نستطيع أن نقول أنه قد بلغ ، ولم ينت� ذلك القول ب[ ا�اس فيما بينه وب[ اثن[أو ، قد قاy بينه وب[ نفسه
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  .ذلك الع� ي lتهد[إذن ال بد أن ينت� ذلك القول ب، أن ~كم بأنهم قد وافقوا أو خالفوا نا�جتهدين فضال ع
R-  مدة معت£ة للتأمل وا�ظر \ حكم öأو مقدرة بوقت ؟ هل هذه ا�دة �ددة: قائلوقد يقول ، ا]ادثةهذه أن تم

بل � ؛ وأنها ال Ûضع <وقيت مع[؛ واTي عليه أهل العلم أن تلك ا�دة غ¾ nددة، شهرين أو ثالثةأو يع½ شهر ؟ مع�
 ،ختصاصفهناك مسائل ¶تاج إ� تأمل وسؤال أهل اال، ¤سب ورود ا�سائل وظهورها، Ûتلف من مسألة إ� مسألة أخرى

  . وهناك مسائل ظاهرة وواضحة
، أو اإلرشاد ا�ي½ االستنساخهذه ا�سائل ¶تاج إ� أن يعرف اإلنسان ما هو ، ستنساخ أو مسائل اإلرشاد ا�ي½فمسائل اال

فال يستطيع ا�جتهد أن áكم \ جوازها من عدمها دون ، اrكم \ ال�ء فرع عن تصوره: ألن العلماء يقولون
وأحيانا إ� عرضها \ نصوص ، وأحيانا إ� سؤال أهل االختصاص، هناك مسائل ¶تاج إ� إمعان نظر ودقةإذن ، تصورها
ما ي;تب \ ذلك الفعل  و، أا�ظر أحيانا إ� مآالت األفعال وأ، �صالح وا�فاسد ا�;تبة عليهاا وأمقاصدها  وأال�يعة 

¨ أقرب هل ، وأن يدقق وأن ينظر R تلك ا�سألة، د إ� أن يمعن ا�ظروهذه القضايا ¶تاج من ا�جته، من مصالح ومفاسد
تكون من ئٍذ وحين؟ أو أيضا أنها ت¬دد ب� ا�سائل ا�حرمة وا{ائزة؟ قرب إ© ا�سائل ا�حرمةأأو ؟ إ© ا�سائل ا{ائزة

إذن ال�ط اhالث أن تم( ، ألنها تكون من الشبهات والشبهات يستحب ترcها؛ ويكون من الورع ترcها، ا�كروهات
بينما R ، ختالف اrوادث ف� بعضها تك� ا�دة القص¾ةاوهذه ا�دة Ûتلف ب، مدة ا<أمل وا�ظر R حكم اrادثة

  . طائفة منها ال بد من ا5حث وا<أمل وا�ظر للوقوف \ حقيقة اrكم
T- مل  فلو �ن: أال تظهر من الساكت أمارة إنكار مع القدرة عليهá القائل مثال أم¾ا أو ذا سلطان أو ذا قسوة و°ن �ن

إذن ال بد من أن ال تظهر من الساكت[ ، ال يلزم من سكوت اآلخرين أنهم قد وافقوا، أو �ن ذا بطش، واالجتهادطابع العلم 
ال يدل سكوتهم \ ظهرت منهم أمارة إنكار أو تمعروا من هذه القضية أو أنهم لم áبذوها فهذا  ذافإ، أمارة إنكار

  .رضاهم
فذكر الشافÝ بأن مس اTكر ال ، لو اجتمع مثال شافÝ وحن�ف: أن يكون السكوت قبل استقرار ا�ذاهب \ ا�سألة -/

واrن� يعلم بأن هذا هو ا�ذهب ، ألن ا�سائل قد استقرت، ينقض الوضوء فسكت اrن� فال يكون سكوته إxاع
Ýو : وهكذا مثال، ك حكم معلوم عند الشافعيةفلم ينكر ألن ذل، الشاف~ R درس أو R لس أوl R ن� قررrلو أن ا

فسكت ªلم شافÝ أو حنبî فال يدل ذلك أن سكوته عن رضا أو غ¾ رضا ألن ، ذلك أنه ال تلزم ا�ية R الوضوء أو الغسل
وy حظ من ا�ظر وال داÍ ، تباعأوy وهو يعلم أن هذا ا�ذهب هو مذهب معروف ، ا�ذاهب قد استقرت وانتهت

ال  االجتهادية، وحينئذٍ وقد يرى أنه ال إنكار R ا�سائل ، االجتهادألنه يرى بأن ا�سألة داخلة R حç ، لإلنكار عليه
 إذ، يكون سكوته د�ال \ ا�وافقة أو عدمها

ً
أن يصدر من بعض : هذه �وط اإلxاع السكو وهذا هو تعريفه وهو ا

فيسكتون من غ¾ موافقة ، جتهدين R ع� قول أو فعل R مسألة �عية وينت� ب[ ا�جتهدين من أهل ذلك الع�ا�
  .áµة وال إنكار

سألة nل خالف ب[ أهل العلم ، فا�ن تعريف اإلxاع السكو وأيضا ا<عريف ب�وطه وضوابطهال¸م عنهينا أوبعد أن 
  : فيقال R، فيحسن بنا أن ~رر nل الæاع

̄اع   : Êرير �ل ال
، وسكت ا5اقون مع ظهور قرائن الرضا وا�وافقة إذا سكت ا5اقون بعد أن يتzم أحد ا�جتهدين أو صدر منه قول أو فعل -
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، ��سائل ال� تعم بها ا5لوى وذلك، ب[ أهل العلماإلxاع ال�يح بال خالف ٍ فإنه يكون إxاª مقطوª به بمæلة
كث¾ة يصدق عليهم أنهم  فبايعه xاعة، وcما حصل من مبايعة أº بكر الصديق رü اهللا عنه، بأخبار اآلحاد عملوõل

فهنا ثبوت مبايعة الصديق ال يقال إنها ، أن يبايعوا أو لم يستطيعوا أن يصلوا ألجل، بعض ا�جتهدين وسكت آخرون
قد  وال شك أن الصحابة، ت �ن مع ظهور قرائن الرضا وا�وافقةألن السكو، باإلxاع ال�يح بل �، باإلxاع السكو

، R الصالة قبيل موته �ألمر ديننا حيث قدمه  � هإنه رضي: وقالوا، أxعوا بموافقة وبرضا \ خالفة أº بكر الصديق
 إذ، uيننا أفال نرضاه uنيانا �ا�Å  نه رضيهإ: اوقالو

ً
رضا وا�وافقة فإنه يكون من قرائن ال إذا سكت ا5اقون مع ظهور ا

  . ويأخذ حكم اإلxاع ال�يح فهو بمæلة اإلxاع ال�يح، قبيل ا�قطوع به
 . وcذا إذا سكتوا مع ظهور قرائن باإلنكار فال يكون ذلك إxاª باالتفاق ال áµا وال سكوتيا -

ولم يظهر منهم ال قرائن رضا وال قرائن  فيما إذا صدر قول أو فعل من بعض ا�جتهدين مع سكوت ا5اق[: �ل اßالف
رÞة اهللا  قدامةوقد ساقها �ا ابن ، وننتقل بعد ذلك إ� األقوال R ا�سألة ،هذا فيما يتعلق بتحرير nل الæاع، إنكار
  .تعا�

كن قوال \ فإن لم ي، فانت* \ بقية الصحابة فسكتوا إذا قال بعض الصحابة قوالً ": رÞه اهللا تعا� قدامةقال ابن 
R أمر  أنه ال بد أن يكون قوال أو فعال: ال�ط األولR وهذا أخرجناه R �وط ا<zيف وقلنا  "تكليف فليس بإ_اع

هذا ليس بإxاع وال : قالوا، فالن أطول من فالن أو أك0 ماال: فإن لم يكن هذا القول R تكليف كأن يقول، تكلي�
واألدلة إنما ، ليه أنه من قبيل اإلxاع السكو وال ال�يح ألنه ال يتعلق بأح³م �عيةألنه ال يصدق أساسا ع، إش³ل فيه

هنا بدأ الشيخ ، أي ورود اإلxاع السكو R تكليف "و§ن Öن \ تكليف": ثم قال، ح³م ال�عيةتراد من أجل بيان األ
  بسوق قدامةابن 

  :ا�سألة اßالف \
الشافعية بل يمكن أن يقال أن هذا قول _هور أهل  وبه قال أك�،  ما يدل W أنه إ_اععن أªد رªه اهللا: القول األول

وأيضا R  ا�مهور من أهل العلم إ� أن اإلxاع السكو ـ ¶ت ال�وط ال� ذكرناها سابقا ذهب: فالقول األول هو، العلم
فإذا �ن ، إxاª �عيا وحجةيعد اإلنكار أنه  قرائنnل الæاع ـ أن ذلك السكوت اTي لم تظهر فيه قرائن الرضا وال 

  .حجة إxاª فإنه با<اâ يصدق عليه أنه
يكون حجة وال  نهأ، الوجه� عند الشافعية وهذا أحد، وقال بعضهم أنه يكون حجة وال يكون إ_ا=: القول اcا¥

ªاxالفهأنه \ القول األ، األول والفرق ب[ هذا القول والقول، يكون إH و°ذا خالفه عد خارقا، ول ال §وز �جتهد أن 

مصالح مرسلة أو استحسان أو سد  من د�الً  كما لو خالف مثالً ، بينما \ القول اhا� يمكن أن Hالفه lتهد، لإلxاع
  .R ا�سألة هذا هو القول اhا�، ذرائع أو ~و ذلك من األدلة

وهذا القول ذهب إ�ه بعض الشافعية وtث� من  "إ_ا= وال ة آخرون ال يكون حجةٌ قال _اعو": قال الشيخ: القول اcالث
، إال أن تدل قرائن األحوال W أنهم سكتوا مضمرين للرضا و�ويز األخذ به، قوالً  ساكٍت  وال ننسب إ©: قالوا، الظاهرية

سكتوا مضمرين للرضا فهذا إxاع µيح   أنهمفالشك أنه إذا دلت قرائن األحوال \، وهذا ما قلناه R ¶رير nل الæاع
 إذ، كما قلنا R ¶رير nل الæاع

ً
  .الظاهرية وبعض الشافعية يقولون أنه ليس بإxاع وال حجة كث¾ من ا

ا�سألة ·م  ب[ الطوائف اhالث يرجع إ� أن سكوت ا5اق[ من ا�جتهدين بعد ¶قق بلوغ ا�سألة وسبب اßالف \ هذه
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  صدر من ا�جتهد؟ ب ظن موافقتهم �الغهل يُ ، مهلة ا<أمل وا�ظر R ا�سألة ªدة مع م(
وسكوتهم أن ذلك األمر ، ال يسكتون عن أمر منكر نعم نظرا للعادة R مثله وأن العادة أن ا�جتهدينيقولون  فا{مهور

y غنه ال يُ إ: يقولون اآلخرون بينما، ليس بمنكر وأنهم موافقون 
ّ
 أي أن السكوت. (ال نعده إxاª وحينئذٍ وافقة ب ظن ا�ل

  .)ب ظن ا�وافقةلغعندهم ال يُ 
أيضا ، يتعلق بتعريفه و�وط األخذ به عند القائل[ باألخذ به ما سنكت� R هذا القدر ونكون قد أخذنا R هذا اuر

R اعæل الn ةا�سألة، وذكر أبرز ثالثة أقوال ال� ذكرها ابن قدام ¶رير Þهذه ر R الف ب[ ، �سألةاه اهللاGوسبب ا
  . R اrلقة القادمة إن شاء اهللا تعا� العلماء R هذه ا�سألة وسنكمل فيما يتعلق باألدلة ل¸ الطائفت[

  )ST(ا]لقة 
 
ً
ثم ، الشافعية والقول األول عن أªد رë اهللا عنه ما يدل W أنه إ_اع وبه قال أك�، األقوال R هذه ا�سألة قلنا سابقا

وقد : (ثم قال، هإ� آخر وقال _اعة آخرون ال يكون حجة وال إ_ا= وقال بعضهم يكون حجة وال يكون إ_ا=: (قال
   .)لخإ.... يسكت

  : ذلك ال يعد إ_ا= األدلة W أنّ  هنا بدأ الشيخ رÞه اهللا بذكر
ا�جتهد سواء من قول أو  خالف ما صدر عن ذلك أو؛ أن سكوت الساكت عن إظهار خالف قول القائل: األول ا¤�ل
 ، فعل

ً
 ، R اrقيقة áتمل أسبابا

ً
  كيف ذلك؟، \ رضاه وال يلزم أن يكون سكوته داال

  ال يلزم من سكوته أنإذن ، إنه قد يسكت من غ� إضمار الرضا اقالو 
ً
بل قد  اقالو، عن الرضا يكون ذلك السكوت ناشئا

  :كما يîو� ، سبابأسبعة يكون هناك 
S- ضم¾، أن يكون �انع \ باطنه ال يطلع عليه R أنه قد يكون هناك سبب Áوقد يكون ، ا�جتهد ولم نطلع عليه بمع

y لك القائل وتقديرهT بتهn وأنه، سكوته ألجل  
ً
ً شيخ y فهو لم يظهر السكوت تقديرا وقد يكون العكس ، Tلك العالم/

 
ً
فسكوته ، من ذاتها ألن يرد عليه وأن فتواه ترد عليه رى كما أنه يرى أن ذلك العالم أهٌل وهو أنه ي، y كأن يكون احتقارا
~وها بمعÁ أنه 4H من ذلك العالم كأن يكون  سة أوئاوقد يكون أيضا سكوته بسبب nبته لر، ال يدل \ أنه موافق

 
ً
نه قد يكون سبب سكوته �انع إ: هم أنهم يقولونا�، أو ~و ذلك هبماy أو منصبر عنه فيخ4 إن خالفه أن يتú مسئوال
  .ال نعرف وجهه هداخل

 فال يلزم أن يكون موافق، هنا lتهد وأن القائل عنده ،أن يكون سكوته لكونه يعتقد أن X ¾تهد مصيب -.
ً
لعل ؛ y ا

و°ذا ، م أن l Òتهد يصيبإنما سكتوا ألنهم يعتقدون R أنفسه؛ عن Ìالفته ذلك العالم أو أو�ك العلماء اTين سكتوا
Ò ن� lٍ مصيبتهد  y ألننا نتعرض لشخص مصيب) با�خالفة(فال نتعرض.  

R-  الث، و°ن �ن قول اآلخر غ¾ صواب، اإلنكار \ أمور ا�جتهدات) العالم الساكت(أال يرىhا� اhتلف عن اH ، ألن
يعتقد بأن ا�سألة ال� سكت عنها � مسألة اجتهادية وال  فهوأما اhالث ، اhا� يعتقد l Òتهد مصيب فثلك فال ينكر

ال ينكر  وهو، وTلك سكت مع إضمار ا�خالفة ولكنه إنما سكت ألن ا�سألة اجتهادية، االجتهاد يرى اإلنكار R مسائل
قول سائغا �ن أداه ا�جتهدات ويرى ذلك ال ال يرى اإلنكار \أإذن ، \ مسألة ليس فيها نص ح� أظهر ا�خالفة فيها

، ألنه R اrقيقة يضمر ا�خالفة لكنه سكت ألنه يرى أن ا�سألة داخلة R اجتهاده إ�ه و§ن لم يكن الساكت موافقا
çح R أنوا�سألة اجتهادية وال فائدة ، ا5حث وا�ظر مسألة R مسألة اجتهادية قد يكون R فيها قو, صواب  ينكر
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  .طأ áتمل الصوابáتمل اGطأ وقول غ¾ي خ
T- دار \أIيرى أن  م ال ألنهلفقد يسكت العا، كخوف إثارة الفتنة: قالوا، اإلنكار مصلحة لعارض من العوارض ال يرى ا

وأنه ال مصلحة ، يتعلق با�صالح وا�فاسد بل سكت لعارض، وال لعدم اإلنكار R ا�سائل االجتهادية، لl gتهد مصيب
فهو يرى ، واإلنكار قد يسبب مشاÒ وا�سألة اجتهادية، ه ªمةءوأناس وورا ه طائفةءعالم ورامن اإلنكار ألن ذلك ال

قد يكون بعضها  وهذه احتماالت ذكروها، ثم يموت العالم قبل أن يب� أو ينشغل عن ذلك، تهدأ ا�سألة السكوت ح�
  .ا ذكروه�ضعيفة نبينها لكم كما � R أذهانهم و°ن كنا قد ال نوافقهم \ كث¾ 

\  لعباس رë اهللا عنه ح� سكت بالقول بالعو أن يعلم أنه لو أنكر فلن يلتفت إ�ه وناV ذل وهوان كما قال ابن -/
و�ا أظهر ذلك ابن عباس بعد وفاة عمر ، R الفرائض خالفا للجمهور ليرى العو وابن عباس ال، زمن عمر رë اهللا عنه

 Öن رجال مه: قال، عنه رü اهللا
ً
فهبت أن  ةوy م³ن، أي أن½ لم أظهر ا�خالفة R زمن عمر ألنه رجل مهيب، فهبته يبا

  .أظهر ا�خالفة
وال Ò ، ةً ألنه ليس Ò أحد يمكنه أن يستحú األدلة بداه، مهلة ا�ظر أن يسكت ألنه متوقف \ ا�سألة لكونه \ -´

ُ  د�ل يمكن أن ا�واب  فهو يرى أن ا�سألة ليست �يعة، تاج 5حث ونظريكون سكوته ألن ا�سألة ¶قد ستحú بل ي
  . ألجل ا�وافقة وسكوته ألجل ا5حث وا�ظر ال، و¶تاج إ� ¤ث وتأمل ونظر وسؤال أهل االختصاص

µ- ويكون قد غلط \ ظنه ، ألن اإلنكار فرض كفاية وأغناه عن اإلظهار، وقد يسكت لظنه أن غ�ه قد كفاه اإلنكار
 ظوسكت ، ك الوهمفأخطأ \ ذل

ً
وأن هناك من جاوب \ ذلك العالم اTي صدر منه ذلك ، ا�ئونةهناك من كفاه  منه أن نا

يكون سكوته ال يدل \ أنه  ئذٍ نه ذلك ولم ينكر عليه أحد وحينظويكون R حقيقة األمر قد أخطأ R ، أو الفعل القول
  .موافق
فإن Þله \ الرضا وا�وافقة ، باإلضافة إ� احتمال الرضا وا�وافقة إذا احتمل السكوت االحتماالت ا�تقدمة: اوقالو

ومن ، هو ¶كم من جهة السبعة وáتمل ا�وافقة فإن Þله \ ا�وافقة االحتماالتفإذا �ن áتمل هذه ، د�ل بال¶كم ٌ
 االحتمالأقوى من  جدا فسبعة احتماالت جهة أخرى هو حصول احتمال واحد R مقابل سبعة احتماالت هو ضعيف

وأعملتم ذلك االحتمال الواحد R مقابل سبعة ، سبعة احتماالت وذلك أنتم Þلتموه \ احتمال واحد من، الواحد
  .ةً أمر ال يمكن أن يسلم به بداه عدٌ وهذا R اrقيقة فيه بُ ، عنها وأهملتموها ولم تراعوها احتماالت غضضتم ا�ظر

   :اأجاب ا{مهور W ذلك �واب إ_
حيث أن الظاهر من حال العلماء والسلف R هذه األمة أنهم ال Hافون وال ، السلف وهو أنه مردود بالظاهر من حال 

أو سكتوا ألجل ، االحتقار أو سكتوا ألجل، وال يمكن أن نقول أنهم سكتوا من أجل ا<قدير، R اهللا لومه الئم Hشون
عالنية فإنهم ال يسكتون \ إظهار  ها عن إظهاروسكت و°ن، عن السلف هذا 	ه خالف ما عهد، اGوف أو ~و هذا

لكنهم يظهرون هذا اإلنكار R ، ال يظهرون اإلنكار عالنية l Rامع ا�اس فقد يرون أنهم، اإلنكار l Rالسهم
أن العهد وا�يثاق  منهم يسكتون وقد أخذ اهللا عليهإ: أما أن يقال، وGاصتهم ينقلونه إ� ا�اس بال شو�ة تالميذهم

وهناك ،  من إظهار اrق وبيانه[هذه األمة الصادق عن معرفة سلف عدٌ فهذا فيه بُ ، والعلماء ورثة األنبياء، يبينوا للناس
  .عد إxا5ªاق[ ال يُ اهذا ا�uل األول للقائل[ بأن سكوت ، خالل أدلة ا�مهور نجواب تفصيî لكن ذلك سيتب[ �ا م

وهو ما ثبت \ دامة ق لثين يقولون إن سكوت ا5اق[ ال يعد إxاª ولم يذكره الشيخ ابن اآلخرا�uل : ¥ا¤�ل اcا
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فت ذو ا�دين فقال يا رسول اهللا أنسيت أم ق�ت الصالة فقال اثنت� فا� ص� رباعية فسلم من �أن الرسول ( الصحيح
)  نعم: افقالو؟ أحقا ما يقول ذو ا�دين: فسأ�م فقال بكر وعمر إ© الصحابة وفيهم أبو �ولم تق� ثم نظر  نَس ألم  �

بل سأل واستنطق بالقول ، بسكوت الصحابة وW رأسهم أبو بكر وعمر ا�½ لم يكتِف  أن فوجه ا¤اللة \ هذا ا]ديث
  .وافقةا�ا وضراليدل W أن السكوت ال يدل n  Wا

، ال ،السكوت \ االعتمادبهذا ا�uل بسكوت الصحابة ال ألنه ال يرى  لم يكتِف  �بأن ا�Å  وأجيب عن هذا ا¤�ل
وTلك ؟ وذلك �ا سأy أق�ت الصالة أم نسيت، ما ذكره ذو ا�دين بأن الواقع �الف �و°نما ألنه �ن يغلب \ ظنه 

رفع االحتمال  �فأراد ا�Å ، دينا� بأن صالته �نت تامة وما H© به ذو �ظنه هو ، قوالن أو ظنان فا�Å اع;ض عنده
 وõن R ظنه، نَس أجوابا Tو ا�دين أي لم تق� ولم ، Ò ذلك لم يكن :R رواية أنه قال وTلك جاء، من هذين الظني[

 وليست، اTي جاء R نفسه مع االحتمال اTي ذكره ذو ا�دين االحتماللرفع  إنما سأل �وهنا ا�Å ، ه قد صp أربعاأن�
  . هذا ما يتعلق بأدلة ا�خالف[، السكوت مقبوال أو ليس مقبول متعلقة بكون سألةا�

  : أدلة ا{مهــــور
وسيذكر الشيخ ، يتضمن أيضا الرد \ ا�uل السابق ا�تضمن من احتماالتد�ل ا�مهور وهذا ا�uل  يخ يذكرشثم بدأ ال

  : من ستة أقسام و�ا أن حال الساكت ال Èلو": قال الشيخ، ثالثة أدلة
   . أن يكون لم ينظر \ ا�سألة: أحدها 

، واألدلة ظاهرة، ألن ا¤وا� متوفرة �اذا؟ و�هما خالف الظاهر: قال، أن يكون قد نظر فيها ولم يتب� V حكم: اcا¥
العلماء R بيان حكم  ن فالعلماء ين©يآلاوهذا واقع فا�سائل اrادثة ، خالف =دة العلماء عند ا�ازلة وترك ا�ظر
اإلرشاد و�ا جاءنا ، تكلم عنها أهل العلم و¤ثوا ¤وثها االستنساخفلما ظهرت مسألة ، منذ أن تصدر مسألة، ال�ع فيها

هو الواقع منذ  والفقه عن هذه ا�سألة وان©ى أهل العلم بذكر ¤وثهم وأد<هم R هذه ا�سألة وهذا تكلم أهل العلم ا�ي½
�اذا؟ يقول الشيخ ، اrكم ال�R Í ا�سائل اrادثة إ� ع�نا اrاâ وأهل العلم دائما ما يبادرون إ� ذكرع� السلف 

قائم هللا  ثم يفö ذلك إ© خلو الع� عن، ظاهرة وترك ا�ظر خالف =دة العلماء عند ا�ازلة ن ا¤وا� متوفرة واألدلةأل
ال تزال طائفة من أم~ ظاهرين W ا]ق ح  يأ� أمر (قوR  y �به ا�Å ويقصد الشيخ أن هذا خالف ما أخ© ، �جته

ظاهرين Ì©ين باrق وقائم[ عليه فكيف ال يبينوا  ال تزال طائفة من األمة أنه �خ© ا�Å أفهنا  ،)اهللا وهم W ذلك
   .ا�سائل حكم اهللا سبحانه وتعا� R هذه

   .االحتمال األول واcا¥ باطل اً إذ
وهذا هو  .فال يلبث القول أن ينت*، عند ثقاته وخاصته قوVثم يظهر ، فال بد أن يظهر سببها: قال، ةً أن يسكتوا تقي: اcالث

  الواقع وcما قلنا من قبل فقد يسكت خوفا من الشو�ة أو ~و من ذلك لكنه 
ته وتالميذه R ©H ذلك وينكر هذا األمر فقد يسكت R إظهاره \ ا�نابر ولكن فيما بينه وب[ خاص، ال يسكت مطلقا

 . نه \ خالف مقاصد ال�يعة أو \ خالف ما يظهر من أد<هاأويب[ 
قائم هللا ن عخلو الع�  إ©أي ما ذكرناه سابقا  ثم يفö، خالف الظاهر ووه. أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر: الرابع

   .جته�
X ¾تهد (إذا فرضنا ا�سألة أن هذا R ع� الصحابة فهذا القول أن : قال الشيخ، أن يعتقد أن X ¾تهد مصيب: اßامس
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=ب بعضهم W بعض يقول  و�ذا، ولم يقل به أحد من الصحابة فهو قول حادث، ألحد من الصحابة ليس قوالً ) مصيب
وcذلك ، ل� قال بها ابن عباسومسألة ال�ف ا، قال بها كمسألة العول. انتحلوها وأنكروا W ابن عباس وغ�ه مسائل

فقد أنكروا عليه ولم يقروه فهم ال يعتقدون ، بكراهة الوضوء من ا5حر و~و ذلك: بن العاص �ا قال وعبد اهللا بن عمر
و~ن أيضا ، ويدعو إ�ه كما نشاهد \ زمننا، ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه: قال، أن l Òتهد مصيب

أن يعتقد  فليس هذا واردا ً ، فاTي يذكر مسألة ين©ي Tكر أد<ه ويب[ أن اآلخرين \ خطأ، اهد R زمنناكما نش: نقول
  . بأن l Òتهد مصيب

  . أي R القسم اGامس �ا ذكرناه بعيدو وه: أي R ا�سائل ا�جتهدة قال، ال يرى اإلنكار \ ا�جتهداتأن : السادس
 إذ
ً
  ومن وجه آخر: قال الشيخ ،فثبت أن سكوته إنما Öن عن موافقةباطلة  تاالحتماالإذا �نت هذه  ا

إ�هم قول  نقلأن ا�ابع� Öنوا إذا أش� عليهم مسألة ف ا\ أن اإلxاع السكو حجة ـ قالو ا¤�ل اcا¥ للجمهور
ومن شهد ا<ابع[ وما شهد ما فشأن ا<ابع[  ،Öنوا ال zوزون العدول عنه من الصحابة: سكوت اIاق�وصحا³ منت* 

 ، نقل عن ا<ابع[ �ن هذا هو ديدنهم
ً
لصحاº مع سكوت ا5اق[ �نوا يعتقدون أن  ف³نوا إذا سمعوا أن R ا�سألة قوال

   .فهو إ_اع منهم W كونه حجةثم قال ، ذلك صوابا
�اذا؟ ألنه R اrقيقة �لب ، عذر وجود اإل_اعأنه لو لم يكن هذا إ_ا= �: للجمهور الثا�cل ا¤: ومن وجه آخر: قال 

  .ن إxاع ا�طق عزيز جدا أي قليل جداإ: ألن العلماء يقولون، اإلxاªت إنما � من قبيل اإلxاع السكو
 و§ال فيكون، اIاق� Öن إ_ا= ارنا رضفإنا إن قدّ ، أنه حجة وليس بإ_اع غ� صحيح: وقول من قال: إذن قال بعد ذلك

إما ، ليس لكم إال أحد أمرين: قال، هو حجة وليس إxاع: اأي أن أصحاب اTين توسطوا وقالو، قول Iعض أهل الع�
سكوت ا5اق[ عن عدم رضا فال يكون أن أو أن تقدروا ، فيكون إxاª اأن تقدروا أن سكوت ا5اق[ �ن عن رض

ªاxال يكون حجة ألنهم يبطلون اإلنكار، إ âوجه، وبا<ا y بهذا يتب� �ا ، وال يسوغ ا<وجه إ�ه، فقولكم هذا ليس
   .رجحان قول ا{مهور \ أن اإل_اع السكوÝ حجة

Ýاإل_اع السكو W بعض األمثلة :  
كما جاء  فهو إ_اع سكوÝ، إ_اع األمة \ ع� الصحابة رضوان اهللا عليهم W األذان اcا¥ من يوم ا{معة: ا�ثال األول

، فلما �ن R خالفة عثمان و0cوا أمر عثمان يوم ا�معة باألذان اhالث فثبت األمر \ ذلك: ن السائب بن يزيد أنه قالع
، ويتوجه أن يقال هذا األذان �ا سنه عثمان: يقول، وTلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رÞه اهللا تعا� l Rموع الفتاوى

hا�السائب بن يزيد سماه األذان اhالث باعتبار أنه األذان األول وهو اhوقال �ا ، الث باعتبار اإلقامة ويكون األذان ا
وهذا اإلxاع السكو أيضا احتجت به اللجنة اuائمة ، سنه عثمان رü اهللا عنه واتفق ا�سلمون عليه صار أذانا �عيا

  . �²²نة R ا�جت اhامن صفحة لإلفتاء R ا�ملكة العربية السعودية كما جاء R الفتاوى اللج
حد أحد عن أحيث لم ينقل ، أيضا من ا�سائل ال~ فيها إ_اع سكوÝ إ_اع الصحابة W تنصيف دية ا�رأة: ا�ثال اcا¥

بل هو منقول عن عمر وعî وعثمان وابن عمر وابن مسعود وسكت ا5قية من الصحابة ، من الصحابة �الف هذا القول
وهو ا�نقول عن العلماء والقضاة بناء \ إxاع سكو صادر عن ، اتفق عليه بعد ذلك سلف هذه األمة و·ذا، عليه

  . الصحابة
�ا رواه أصحاب الس5 أن عليا رü اهللا ، رجل أن يغسل امرأته إذا ماتتللذهب _هور أهل العلم إ© أن : cالثثال اا�
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وغسلها عî رü اهللا عنه ، ها ماتت بعد وفاة ا�Å بستة أشهر كما هو معلومفإن؛ عنه غسل فاطمة �ا ماتت رü اهللا عنها
 ، وõن ذلك بمحú من الصحابة

ً
ªاxن ذلك إõولم ينكر عليه أحد و  

ً
  . وعمل به ا�مهور من أهل العلم سكوتيا

  )/S(ا]لقة 
مسألة zوز عن مسألة جديدة قال فيها ) ®¥²(R صفحة ) رÞه اهللا تعا�( ةR هذه ا�حاøة واrلقة يتzم الشيخ ابن قدام

  : ـهذه ا�سألة يعنون ·ا ب ن ينعقد اإل_اع عن اجتهاد وقياسأ

  اعــمستند اإل_: مسألة
العلم ينقلون  وهذا ا�uل يع½ مثًال أهل، فاإلxاع يصدر عن د�ل، ا�uل اTي قام عليه اإلxاع بمعÁ: مستند اإل_اع

áرم نكاح العمة واGالة باإلxاع ما ا�uل  ،اإلxاع وخا<ه أي تهد قام \ ¶ريم نكاح الرجل لعمن اإلxاع قأمثًال 
َمْت َعلَْيُكْم {استند إ�ه اإلxاع؟ ا�ستند اTي استند إ�ه اإلxاع قول اهللا سبحانه وتعا�  \ ذلك؟ ما ا�ستند اTي ُحر|
َخَواتُ 

َ
َهاتُُكْم َوَبَناتُُكْم وَأ م�

ُ
اتُُكْم وََخاالتُُكمْ  ُكمْ أ   . فهذا يسÓ مستند اإلxاع} وََقم�

  : \ ا]قيقة إ© قسم� مستند اإل_اع ينقسم
S- مستند ن� .  
  . مستند غ� ن� -.

واإلxاع اTي يستند إ� الكتاب والسنة ، السنة ا�تواترةو الكتابفهذا ال إش³ل فيه مثل : مستند ا��لأما بالنسبة ل
فال ، وبهذا اإلxاع ينقطع سائر االحتماالت �لنسخ وا<أويل وا<خصيص وا<قييد، اترة يفيد القطع عند أهل العلما�تو

السنة  أما إن Öن يستند إ©، فهموا ذلك ا�ص \ ما هو عليه \ ظاهره ن أهل العلميمكن أن §د عليه ذلك أل
  . د إ� ا�صئن 	ه ªأل ا قطعية اhبوتوأيض، فإنه R اrقيقة يفيد قطعية اrكم األحادية

واTي يظهر أيضا ، فهذا هو nل اGالف R هذه ا�سألة القياسو Öالجتهادوذلك : غ� ن�اإل_اع  قد يكون مستندو
  : إال أن قبل أن ن�ع R ذلك نب[ أن، كما سيتب[ �ا يفيد اإلxاع حينئذ القطعيةنه أ

وذلك ) رÞه اهللا تعا�( ةبقول R مسألة أخرى لم يتعرض ·ا الشيخ ابن قدام: طائفة يقولون اGالف R هذه ا�سألة هو ب[
  : نهأالعلماء قد اختلفوا أساسا \  -يع½ نأخذها باختصار- أن العلماء 

  ؟ أو انه zوز أن يصدر اإل_اع بمجرد االتفاق وا�صادفة، هل البد لإل_اع من مستند يستند إ�ه
S- اع عن مصادفأمن ذهب إ�  قلةهم ء ومن العلماxاع ، واتفاق هكذا ةنه §وز أن يصدر اإلxيث ال يستند أهل اإل¤

 لزم أن يكون ذلك القول موافق بل م� ما اتفقوا \ قولٍ ، فيه إ� د�ل
ً
. وال نسأل عن ا�ستند اTي استند إ�ه، للصواب ا

 : بينما
، للهوى إتباع ةبال حج: ألن االتفاق قالوا، مستند ومرتكز يرتكز عليه نه البد لإلxاع منأإ�  ذهب ا{مهور -.

 هؤالء أصحاب القول اhا� ا�مهور اTين قالوا ة،ألماوذلك ال يمكن أن يقع من Ò ا·وى باطل ٌ و°تباع
ً
بأن اإلxاع : إذا

   البد y من مستند ومرتكز يرتكز عليه
 
ً
 وغ� نٍص؟  اختلفوا هل ذلك ا�ستند يلزم أن يكون نصا

ً
  فقط؟ أو zوز أن يكون نصا

 اختلف اTين ، هؤالء هم اTين اختلفوا
ً
والقياس  االجتهادن اإل_اع البد V من مستند \ جواز أن يستند إ© إ: قالواإذا

 اآلن �ا قال الشيخ §وز أن ينعقد اإلxا، عنهم فOى ماذا يقول ةذكرها الشيخ ابن قدام W أقوال ثالثة
ً
 إذا

ً
نستطيع أن  ع إذا
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   :نقول اختلف ا�مهور القائلون بأن اإلxاع ال يصدر إال عن مستند R نوعيه ذلك ا�ستند \ أقوال
، وهو قول ا�مهور، يكتب عند هذا القول األول §وز نإذ ،zوز: قال، اTي ذكره الشيخ ابن قدامة معنا اآلن: القول األول

 أذهبوا إ�  ية من هؤالء أيضاا�مهور من ا�مهور األك0 الغا5
ً
بل وغ¾هم من ، نه §وز أن يكون مستند اإلxاع قياسا

  األدلة 
 ما دام د�ل �Í سواء �ن قياس
ً
 قالوا ، أو سد ذرائع و°� آخره ةً أو مصلح ا

ً
zوز أن ينعقد اإل_اع عن اجتهاد وقياس إذا

  . ةحج ويكون حينئذٍ 
  : هذا هو القول اhا� R ا�سألة قال قوم، ال يتصور ذلك: cا¥القول اهذا : "مٌ وقال قو": قال الشيخ

ننتقل فقط ح� نذكر األقوال ثم نعود إ� األدلة ح� -قال ، هذا هو قول أهل الظاهر وبعض أهل العلمطبعا ، ال يتصور ذلك
§وز أن ينعقد اإلxاع عن  :ل األولالقو، يقول الشيخ قال إذا عند القول األول الشيخ يقول ثالثة أقوال -أك0 ترتيبا لثهن

  . اجتهاد وقياس وهذا للجمهور
ال يُتصور ذلك ال يتصور أن ينعقد اإلxاع عن اجتهاد ويك� أن نقول ذلك وقال قوم  5عض أهل العلم: القول اcا¥

  . وقياس
متصور لكنه إذا حصل فال يكون  هو، سبه ألحدنلكنه لم ي وهذا ذكره الغزاâ، ةقالوا هو متصور وليس �ج: القول اcالث

أما إذا استند اإلxاع إ� غ¾ ، ةأحادي ةأو سن متواترة ةإذا استند إ� نص من كتاب أو سن ةإنما يكون اإلxاع حج، ةحج
أما أصحاب القول اhا� ف� أصال ما يتصور أصال R اTهن أن ، أصحاب القول اhالث ةنٍص فال يكون عندهم حج

 هذه األقوال . ةما متواترة أو أحاديإ ةوسنة، بل البد أن يستندوا إ� نص من كتاب أو سن، تهاديستندوا إ� اج
ً
طيب إذا

  . اhالثة
إذا §وز أن ينعقد اإلxاع عن اجتهاد وقياس وهذا هو قول ا�مهور ود�لهم لم ي�ح : الشيخ قال، فلنعد إ� ترتيب الشيخ

  : لهملكن R اrقيقة د� ةبه الشيخ ابن قدام
  : أدلــة ا{مهـور

S- ن ذلك باألدلة السابقةÖ اع يع½ أن ، أن انعقاد اإل_اع \ هذه ا�سألة إنماxحجية اإل R األدلة ال� أخذتموها معكم
لg ما يمكن أن يستند إ�ه ولم تفصل تلك األدلة ب[ إxاع يستند إ� نٍص أو إxاع يستند  ةوشامل ةتلك األدلة � ªم

 د�لهم أي ، أصحاب هذا القول يستندون \ عموم األدلة ا¤الة W ذلك نإذ، ¾ نٍص إ� غ
ً
نه §وز ذلك بعموم أطيب إذا

  . األدلة
اتفاق : واز وزيادة وللوقوع قالواا�والوقوع يدل \ ، نه قد وقعأهو و، الوقوع ال*� وقالوا أيضا أن من األدلة W ذلك -.

 منهم للوالية العظÓ \ الصحابة رضوان اهللا عليهم
ً
�ا قالوا رضيه رسول اهللا ، الوالية الصغرى \ خالفه الصديق قياسا

وõنت أمور ، اuين فهنا قد حكموا بناء \ قياس أمر اuنيا \ أمور، أفال نرضاه uنيانا -الصالة حيث قدمه u-Rيننا  �
أمور اuنيا هو أبا بكر الصديق فألن نقدمه فيما أهون من ذلك و �اGطر وجليلة القدر قد قدم فيها ا�Å  ةاuين عظيم
ذلك األمر وترددوا ثم  فإنهم اجتهدوا R، وcذلك ما حصل من الصحابة من خالفهم R قتال مانÝ الزõة، أو� ·و من باب

 قا، الصحابة رضوان اهللا عليهم ك �ن إxاع اجتهادي وصدر عنلوذ، xعوا \ ا�وافقةأ
ً
zوز ل الشيخ إذا القول األول إذا

  و°ذا �ن الوقال قول ال يُتصور ذلك والقول اhا� ، ةعن اجتهاد وقياس ويكون حج أن ينعقد اإل_اع
ً
يتصور طبعا
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  : همبذكر أد< هذا د�هم بدأ الشيخ إذ كيف يتصور اتفاق أمة، ةبا<اâ ال يكون حج
  : أدلـة القـول اcا¥

S- هال�أمةإذ كيف يتصور اتفاق : قال، اجتهادي ءمع اختالف طبائعها \ � األمةحيل عقًال أن تتفق يست: قال، ستحا 
فكيف يتصور أن أصحاب عقول متفاوتة ، ظ½أمر اجتهادي عقî ، مظنون؟فهامها W أمر أوتفاوت ، مع اختالف طبائعها

  : قالوا،  هذا واحدظ½يتفقون \ أمر 
نه أيضا كيف §تمعون \ قياس مع أن أوهو ، هذا د�لهم اhا�، اختالفهم \ القياس أم كيف �تمع W قياس مع -.

فهذان د�الن Ìت�ان ذكرهما الشيخ ابن ، فمنهم من يرى حجيته ومنهم من ال يرى حجيته، القياس أساسا Ìتلف فيه
   ).رÞه اهللا تعا�( ةقدام
  �اذا؟ ، جهولكن ليس �يع½ عقال  قال آخرون هو متصورو: قال

و°ذا �ن ، Ìالفته وعليه فال ¶رمُ ، وال zب االجتهاديفتح باب  باالجتهادن القول أل: اد�لهم قالو: د�ـــل القول اcالث
 ةود�ل يمكن أن يستند إ�ه ا�جتهد لكنه ال يكون حج ةإنما هو حج، Ìالفته فهو ليس بإxاع ذلك اإلxاع ال ¶رمُ 

، وما دام هذا مب½ \ اجتهاد، نه ¶رم Ìالفتهأإلxاع وشg اإلxاع إنما حكم اإلxاع هو وطابع ا ،\ اآلخرين
لكنه  ةواالجتهاد §وز لإلنسان أن Hالفه فيدل ذلك \ أن ذلك اإلxاع إذا صدر عن اجتهاد فهو قصاراه أن يكون حج

 ¶رم Ìالفته
ً
ً هويكون Ìالف، ال يمكن أن يكون إxاª �عيا /

ً
هذا أمر ال ، وقد قامت عليه اrجة لإلxاع خارقا

نه استند إ� اجتهاد واالجتهاد ال ¶رم Ìالفته وبا<اâ هذا اإلxاع ال ¶رم أن ذلك اإلxاع قصاراه يمكن أن نقول به أل
 ، Ìالفته

ً
  .ليس بإxاع إنما هو د�ل يستند إ�ه ا�جتهدون إذا
عل د�ال آخر غ¾ األدلة ال� ا يع½ الرد \ ا�خالف[ وفيه د�ل يمكن أن ُ§ فهنا الشيخ بدأ بذكر أيض و�اقال الشيخ 

� غ¾ نص إ ذكرناها سابقا للجمهور ذكرنا للجمهور د�ل أول عموم األدلة ال تفرق ب[ أن يستند ذلك اإلxاع إ� نٍص أو
ُمْؤِمنِ�َ َويَ {: يع½ عموم األدلة ال� باإلxاع مثل قول اهللا سبحانهة، بل � ªم

ْ
ال تتجمع أم~ W (أو } تَّبِْع َلْ�َ َسبِيِل ال

 عمومها يقت( أن ذلك ªم )لةالض
ً
هذا من جهة من جهة أخرى أيضا أن ذلك قد وقع كما ذكرنا من ت�فات الصحابة  ا

  : رضوان اهللا عليهم هذان د�الن هذا أيضا رد وفيه د�ل قال
  : الرد W أدلة القول اcا¥

يما يتساوى فيه االحتمال أما الظن األغلب أي اتفاقهم \ قياس ف و�ا أن هذا إنما يستنكر): د W ا¤�ل األولالر( 
 X حريم\  عدٍ بُ  فأي� ، حدأفيميل إ�ه�مر \ اßا Áأن ا�بيذ \ مع W عدٍ بُ  أي2 ؟ لكونه \ معناه \ اإلس¼ر؛ أن يتفقوا 

 ن �ن اجتهادي°ألنه أمر و عدٍ بُ  نه أمر اجتهادي أي2 أمع ، ¶ريم اuخانمثال \  األمةتفق تاآلن أن 
ً
لكن يمكن أن ، ا

فأي بعد أن يتفق علماء ، ا�فاسدء در، و°تيانها با�صالح، وومقاصدها العامة، تميل إ�ه ا�فوس العارفة �قاصد ال�يعة
أما إذا �نت  ةنعم ا5عد فيما �نت الظنون متساوي، الظنونألن هنا الظن �لب وليس  ،عدما فيه بُ ، مثال \ ¶ريمه األمة

وأك� اإل_ا=ت : قال، إ� الظن الغالب R اTهن األمةعد R أن يميل Ò من بعض فال بُ  \أالظنون متفاوتة وبعضها 
   .مع تطرق االحتمال، أخبار آحاد، ووظواهر، مستند إ© عموميات

W  ةهذه األمأي اتفاق تفاق االال zوز  لَمِ : -نه ليس �م د�ل قطã وال ظÏأمع  -اطل فإذا جاز اتفاق أك� األمم W ب
  : هذا، أما منع تصوره بناًء W االختالف \ القياس: ذلك الشيخ بعدثم قال ؟ �لٍب  وظٍن  ظاهرٍ  د�ٍل 
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صحاب القول اhا� أل وهنا يرد \ ا�uل اhا� ،الشيخ بالرد \ ا�uل األول أا بدنن السابق هأل): الرد W ا¤�ل اcا¥( 
واßالف حدث ، فإنما نفرض ذلك \ الصحابة وهم متفقون عليه، ختالف \ القياساالوأما منع تصوره بناء W : قالوا

[ فالشيخ ال يسلم أن القياس Ìتلف فيه ب، وحينئذ يصدق أن يقال إن اإلxاع مستند إ� د�ل ال خالف فيه، بعدهم
ن شاء اهللا R ا�ستوى إن شاء اهللا تعا� تأخذونه إالصحابة رضوان اهللا عليهم بل االختالف حادث بعدهم وسيذكره الشيخ 

و°نما حصل اGالف فيما ، وهو أن الصحابة اTي صدر عنهم �نوا يعتمدون القياس ويقومون به ،السابع R باب القياس
: قال، القياس ال�Í اTي يستند إ� نصوص ال�يعة، بمجرد الرأي وا·وى إنما يأخذون بالقياس ال�Í وليس، بعد

فيستند أهل القياس إ�ه واآلخرون إ© اجتهاد ، ن فرض بعد حدوث اßالفو§، تæل هذا يسÓ تæل مع اGصم ن فرض§و
فإن طائفة من  ،وتنقيح ا�ناطاالستدالل، بمعÁ يسمونه بغ¾ اسمه �<نبيه و وهو \ ا]قيقة قياس، يظنونه ليس بقياس

ويسمونه ، وهو يسمونه أحيانا تنبيه، اTين منعوا القياس بعضهم يقولون هم أساسا يعملون بالقياس لكنهم Hالفون بالعبارة
 وcما §وز أن يعتقد غ¾ القياس قياسا، وهو R اrقيقة ªئد إ� معÁ القياس ،ويسمونه أحيانا تنقيح مناط ،أحيانا استدالل

ن خالف R تسميته قياسا وخالف أيضا R °فيستند إ�ه اإلxاع و، كذلك R العكس أي أن يعتقد القياس غ¾ قياس
يسميها  ةلكنه ال يسميها أقيس ةوcتبه Ñدها طافحة بذكر أقيس، فهو R اrقيقة R واقع األمر يعتمده ويقول به، حجيته

 . ت© �ª عند أهل العلمفهو R اrقيقة ªئد إ� د�ل مع، باستدالالت
  : الرد W أدلة القول اcالث

: ن أصحاب القول اhالث هم اTين قالواأل، هنا الشيخ يرد \ أصحاب القول اhالث و§ذا ثبت تصورهقال الشيخ بعد ذلك 
هنا إ� ذلك R الرد نه متصورا كما نبأوافقتمونا \  و§ذا ثبت تصوره: فيقول الشيخ. نه يكون متصورا لكنه ليس بإxاعإ

بل هو : نه غ¾ متصور عقال Ñتمع الطبائع \ قول واحد فرد الشيخ قالإ�ا قالوا ، \ أصحاب القول اhا� R ا�uل األول
، أما R ا�تفاوتة فيمكن أن يتصورة، تفاوتت األمور ا�غلبة \ الظن إنما ال يتصور R ا�حتمالت ا�تساويئٍذ متصور حين

   .�ا سبق من األدلة W اإل_اع، ةفيكون حجنه متصور إ: ثبت قال الشيخإذا 
Áاع أي بمعxعنا أيضا هذا د�ل القول األول للجمهور �ا سبق من األدلة \ اإلxنه يكون سبيل ا�ؤمن[ فيحرم أ أ

  . ة\ ضالل األمةويمتنع إxاع ، خالفه
وé اrقيقة ، و قياس قول ا{مهور من جواز أن يستند اإل_اع إ© اجتهادٍ إذا ثبت هذا فقد ثبت �ا \ ا]قيقة رجحان 

، يتب[ �ا أن الراجح أوال أن اإلxاع البد أن يكون y مستند وال يصدر هكذا عن مصادفة واختيار هذا واحدئٍذ حين
ل قد يكون نصا من كتاب اهللا ب، أن يكون نصا يلزممهور وخالفهم الشذوذ ثم أيضا الراجح أن ذلك ا�ستند ال ا�وقول 

وغ¾ ذلك من ، وسد اTرائعة، ومصالح مرسل، وقد يكون اجتهادا، وقد يكون قياسا، وقد يكون نصا من سنه رسول اهللا
ن ذلك إن ا�قصود اتفاقهم فم� ما حصل ذلك االتفاق \ أي مستند �ن من ا�ستندات ال�عية فأل، األدلة ال�عية

yحرمته و y ة عصمته وال يمكن أن §تمعوا \ ضاللاالتفاق .  
  : اإل_ا=ت ال~ بنيت W قياسW العلم  ند أهلع ةألمثلامن 

S-  مه الوارد \ نص كتاب اهللا سبحانه  األمةما يذكره طائفة من الفقهاء بإ_اع هذه[ W ير قياسا¯ßرم شحم اÊ W
ن أل، xاع يستند إ� قياس الشحم \ اللحممع أن هذا اإل األمةاع هذه طيب الشحم حرام نعم هو حرام بإx، تعا© اللحم

  . الشحم R معÁ اللحم



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه  

- ٥٨ - 

 

نه Ìرم W القاë أن يقö \ حال ا{وع أW  األمةقياس إ_اع هذه  كذلك من اإل_ا=ت ال~ استند فيها إ© -.
 -ال يق( القاü وهو غضبان  - إنما قال ��Å مع أن ا، واßوف الشديد، والقلق الشديد، الشديد والعطش، الشديد

xاع وهذا اإلxاع مستند إ� قياس وهذا اإل، إلxاعباثابت  ب Ò مشوش لثهن وهذاضفالعلماء مع ذلك قاسوا \ الغ
  . القياس y حرمته مع استناده إ�

  )´S(ا]لقة 
åاع نأخذ ا�وم إن شاء اهللا تعاا�ا مسأ< بxه اهللا  قدامة� إحدى هات[ ا�سأ<[ ذكرها الشيخ ابن ن من مسائل اإلÞر

  . اإل_اع ينقسم إ© مقطوع ومظنون: فقال ""¨وغفر y ورفع درجته R علي[ ذكرها R ا�جت اhا� ص 
  :فهنا يع© أهل العلم عن ذلك يع½ عنوان اuرس ا�وم

   :اإل_اع من حيث القطعية والظنيةأقسام  :يقال أحيانا ، أو)أقسام اإل_اع من حيث القوة( 
فهكذا ، متواتر وآحاد والg حجة: كما يقول تنقسم السنة إ�. ، uينا فقط الفرق R قوة ذلك اإلxاعR اrقيقة الg حجة

 . ينقسم إ� قطÝ وظ½ والg أيضا حجة ¤مد اهللا وتوفيقه اإلxاعهنا 
ً
مقطوع  إ© اإل_اعينقسم : قال الشيخ إذا

  . مظنون °xاعمقطوع و إxاعقسم[  إ�ية والظنية عمن حيث القط اإلxاعينقسم  إذن. ونومظن
S- ا�قطوع اإل_اع :  

 القطÝ،  اإلxاعالشيخ بدأ اآلن R �وط 
ً
م� ما هذا اإل_اع القطã هو ا¸ي يتوفر فيه أمران، اإلxاع القطÝ و: أوال إذا

 R اعتوفر أمرانxأماصُدق عليه أنه  اإل ،Ýاع قطxإ:   
، وأن -االجتهادمن بلغ رتبة  - االجتهادفتوفر xيع �ائطه ا�تفق عليها يع½ بمعÁ أن يصدر عن أهل : األول ال�ط

 ال�وط ال� اختلف فيها من 
ً
الع�، وأن  بانقراضيتفقوا عليه µاحة أو فعًال، وأن يتفقوا بأxعهم، وأن áصل فيه أيضا

 �الف اإلxاعلصحابة، وأال يكون يكون ا�جمعون من ا
ً
وا�ختلف ، توفرت ال�وط ا�تفق عليها إذاا�هم .. مسبوقا

و°نما  ألنه nل خالف قطÝ إxاعالسكو اTي أخذناه سابقا أنه  اإلxاعوTلك ال يصدق \ . قطÝ إxاعفيها فهذا 
القطÝ والظ½ حجة إنما فقط ال¸م R درجة اإلxاع  اإلxاع ا�ميع حجة -الحظوا كما قلنا-يسÓ إxاع ظ½ و°ن �ن 

) هذا �وطه(فا�قطوع ما : ال�ط األول يقول الشيخ إذن ،الg قوي لكن ذاك أقوى من هذا فقط ،من حيث القوة
  :ما توفر فيه xطان فا�قطوع

   .مع وجود ال�وطأي  مع ال*وط ال~ ال Ëتلف فيه مع وجودها االتفاقما وجد فيه : قال ال�ط األول
 هذا ال�ط اhا�،  ،ونقله أهل ا�واتر: ال�ط اhا� ثم قال

ً
 اإلxاعال�ط األول أن يصدر Îميع �وطه Îميع �وط  إذا

  اإلxاعبطريق ا<واتر فيكون حينئذ ذلك  اإلxاعا�تفق عليها وا�ختلف فيها، وال�ط اhا� أن ينقل ذلك 
ً
 قطعيا

ً
ªاxإ .  

 : ا�ظنون ـاعاإل_ -.

يع½ ما اختل فيه أحد القيدين . ما اختل فيه أحد القيدينهو  -ا�ظنون  اإلxاعأي  - وا�ظنون: قال القسم اhا�
ا<ابع[ أو من  إxاعختالف فيه كأن يوجد مثال اتفاق R بعض الع�، مثل تفاق مع االالسابق[ بأن يوجد مثال اال

قطعيا بل ظنيا  إxاªفهو عند القائل[ به ليس  إxاªإن قلنا أن ذلك  -أحد قو, الصحابة ا<ابع[ \  إxاعبعدهم، أو 
بمعÁ يتحقق فيه  -أو تتوفر ال�وط لكن ينقله اآلحاد . ، أو يوجد القول أو الفعل من ا5عض والسكوت من ا5اق[-

القطÝ، ا�هم إذا Ûلفت أحد تلك  إلxاعاالقطÝ ويتخلف ال�ط اhا� من �وط  اإلxاعال�ط األول من �وط 
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 §_اعاالتفاق \ بعض الع�، و: بأن وجد مع االختالف فيه كـ: ال�وط واختل أحد هذين القيدين السابق[ قال الشيخ
 مقطوª ًبه ا�ابع� W أحد قوø الصحابة

ً
ªاxاع وهو ليس إxعض والسك، عند القائل[ بأنه إIوت أو يوجد القول من ا

مسألة ثبوت أراد اآلن  -قال الشيخ  -ه، فهذا nل خالف ب[ أهل العلم .ا. من اIاق�، أو توجد xوطه لكن ينقله آحاد
  : ò£ الواحد اإل_اع

  لكن مع ذلك أراد الشيخ أن يب[ أن هناك قلة خالفوا R هذه ا�سألة  الراجح أنه يثبت ò£ الواحد
ن إ: بتقسيم قريب من هذا بأن قال اإلxاعقسم -يع½ قبل أن ندخل R ا�سألة  -العلم  من أهل. و áسن أن نقف عندها

واتر أو اآلحاد وهذا تقسيم الطوR é �ح Ìت� الروضة و\ هذا <ينقسم إ� نطå وسكو و�هما ينقل با اإلxاع
   :مراتب أربعفيخرج عندنا 

S- واتر اإل_اع�ا�نقول با óا�ط  
 ا�طó ا�نقول باآلحاد _اعاإل -.

R- واتر اإل_اع�ا�نقول با Ýالسكو 

T- ا�نقول باآلحاد اإل_اع Ýالسكو 

  . فهذه إنما � اصطالحات واردة عند أهل العلماالصطالح، ال مشاحة R : هذه طريقة أخرى R ا<قسيم وcما يقال
  آحادا فهل هو حجة؟  اإل_اعنقل  إذا

ò£ اآلحاد؟  اإل_اعهل يصح أن يثبت : هذه مسألة و�. أو توجد xوطه لكن ينقله آحاد: خثم قال بعد ذلك الشي
  أن ينقله عدد يبلغ حد ا�واتر؟  اإل_اعآحاد أو أنه البد لصحة  اإل_اعبمعÁ هل يصح أن ينقل 
 الشيخ قال. ò£ الواحد اعاإل_مسألة ثبوت : ا�سألة الصغ¾ة جانبية ذكرها الشيخ و� إذن. هذه ا�سألة فيها خالف

ً
: طبعا

   .أو توجد xوطه لكن ينقله اآلحاد
قول ا{مهور هنا اآلن وهو الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم وهو الصواب إن شاء هنا الشيخ يم� مع : القول األول

ن ð إ: قلنا لكم R أول اuرس ظنيا لكن إxاªنعم يسÓ  إ_اعوينقلها اآلحاد فهو  اإل_اعأن توجد xوط  اهللا تعا©
يعدونهما من اrجج و�هما حجة إنما الفرق فقط R قوة تلك اrجة، كما  اإلxاعxاع[ الظ½ والقطÝ عند أهل اإل

فعÒ p األقوال هذه األحاديث حجة  -جعلنا ا�شهور بينهما كما فعل اrنفية  إذا -نقول اG© آحاد ومتواتر ومشهور مثال 
يش¾ الشيخ هنا إ� القول . و توجد xوطه لكن ينقله آحادأ: قال الشيخ إذن. ل بها إنما هو R طريقة وصو·ا إ�ناويعم

 األول R ا�سألة وهو قول ا�مهور، 
ً
وهذا قول ò£ الواحد  اإل_اعيصح ثبوت / القول األول R ا�سألة وهو قول ا�مهور  إذا

  . اTات قال به أك0 ا�الكية وأك0 اrنابلة وبعض الشافعية وبعض اrنفيةب ،ا�مهور من ا�الكية واrنفية
 ò£ الواحد فال يكون  اإل_اعثبت  §ذاò£ الواحد، و اإل_اعأنه ال يصح ثبوت : القول اcا¥

ً
وهذا القول قال به ، إ_ا=

 ،هؤالء �م شبهة، ال يثبت ò£ الواحد اإل_اعذهب قوم إ© أن §ذا و: إذاقال الشيخ . بعض اrنفية وبعض الشافعية
   :مــــلهـد�
  .ه.د�ل قاطع Ìكم به W الكتاب والسنة وخ£ الواحد ال يقطع به، فكيف يثبت به ا�قطوع؟ ا اإل_اعألن : قالوا

ً
 إذا

R مقدم األدلة §عله بعض أهل العلم R أول رتب األدلة فهو  اإلxاعبل يقولون أن  ،د�ل قاطع اإلxاعشبهتهم أن 
اآلحاد ال يقطع به بل قد يقبله طائفة  القطعية من حيث إنه قد Hصص به الكتاب وقد يفهم به الكتاب أو السنة إنما خ©
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ويرده آخرون فكيف يُثبت �© اآلحاد اTي هذا شأنه كيف نثبت به أمرا مقطوª به؟ يُق� به \ الكتاب والسنة ويقدم 
  . ذه شبهتهم\ غ¾ه من األدلة؟ ه

  : الرد عليهم
  : بدأ الشيخ يرد عليهم فقال. ليس ذلك بصحيحو: قال الشيخ

ب W الظن فيكون د�ال  ، واإل_اعفإن الظن متبع \ ال*عيات: قال الشيخ :الوجه األول
|
ا�نقول بطريق اآلحاد يُغل

فيقول الشيخ من قال لكم أن الظن ال . حاداا�نقول آ اإلxاعفإنه موجب للعمل فكذلك  ،�Öص ا�نقول بطريق اآلحاد
بكل القضايا ال� تعرض y بل يك� R  اإلنسان؟ بل الظن معمول به R ال�ع وال يلزم أن يقطع  يعمل به R ال�ع
أنت اآلن تصR î م³ن م� ما غلب \ ظنك أنه طاهر جاز لك أن تصî فيه وال يلزمك أن تقطع . ذلك غلبة الظن

يع½ حيوان غ¾  -لعل صبيا قد مر فبال عليه أو Þارا قد مر فبال عليه أو 	با قد مر : فلو جاء شخص وقال ،بطهارته
ال يلتفت إ�ه ألن ا�طلوب ههنا هو غلبة الظن ومادمنا ال .. لعل.. لعل: نقولأو هرة قد مرت فبالت عليه،  -مأكول اللحم 

أو ، §وز لك أن تتوضأ من ماء §ري R السا� وهكذا ،إ� تلك االحتماالت نرى للنجاسة رáا وال لونا أو طعما فال نلتفت
وهكذا تصî إ� ا�هة ال� . أو جدول ماء م� ما غلب \ ظنك أنه طاهر، وال يلزمك أن تقطع بطهارته، l Rرى ا�اء

ح� لو تب[ لك بعد ذلك أنك  Ñتهد وال� يغلب \ ظنك أنها جهة الكعبة ويسوغ لك ذلك، بل -يغلب \ ظنك أنها 
ال نسلم لكم، بل الظن متبع R  إذن. أخطأت جهة القبلة وأنت قد اجتهدت فإنه ال يلزمك أن تعيد هذه الصالة

 
ً
  . اإلxاعلكث¾ من األح³م ال�عية فال مانع من أن يثبت به  ال�عيات ومعت© ومعول عليه وقد جعله الشارع مدارا

 -لخإد�ل قاطع áكم به \ الكتاب والسنة  اإلxاع�ا قالوا أن -  هو د�ل قاطع :وقو�م: ول الشيخأيضا يق: الوجه اcا¥
 Åد�ل قاطع �أيضا قول ا� . Åمل الكتاب وقد ننسخ به  �أليس قول ا�l د�ل قاطع نب[ به الكتاب ونوضح به

إذا نقل  �يع½ قوy . �إلxاعفهو  ه أو يبلغه با<واترد�ل قاطع ومع ذلك قال R حق من يشافه �فقول ا�Å  ،و7صص به
 
ً
  . األمرينإذا نقل آحادا فهو حجة وال فرق ب[  اإلxاع�ن حجة فكذلك  آحادا
 
ً
ا�نقول �© اآلحاد أيضا  باإلxاعا�واب أن العمل �© الواحد الصحيح واجب باالتفاق بيننا وبينكم فليكن العمل  إذا

 واجب
ً
  : ألن الظن يتطرق إ© خ£ اآلحاد من جهت�باب أو� وذلك بل هو من  ا

 ومن  دال<ه: أوالً من جهة 
ً
  . ومع ذلك ال يلتفت إ� تلك االحتماالت ثبوته وسنده: جهة أيضا

ما تطرق إ�ه الظن من جهة واحدة  والشك أن سنده وثبوتهو� من جهة  فيتطرق إ�ه الظن من جهة واحدة اإلxاعأما 
انتبهوا إخوا� -ومع ذلك ، ا�نقول بطريق اآلحاد أو� �ا تطرق إ�ه الظن من جهت[ وهو خ© اآلحاد xاعاإلهو  Tيا

، �~ن 7اطب هؤالء ونرد عليهم شبهتهم بمثلها وهو أنكم تعملون �© اآلحاد مع أنه قول ا�ð،  Åهما حجة -الكرام
 Åحجة قاطعة ومع ذلك أنتم تعملون �© �وقول ا�  Åا��  

ً
، إذا نقل آحادا اإلxاعونراكم تتوقفون R ، إذا نقل آحادا

 Åي ينقل خ© ا�Tل، ا�u مع أن طريقهما واحد فهذا نقض�  Åوهذا ، بطريق اآلحاد فتقبلونه �هو ينقل د�ال عن ا�
م مثال من قول عبيدة كما نقلنا لك أيضا ينقل أمرا أxعت عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم فليكن ذلك د�الً 

  نقله عبيدة نقل مقبول )) يرون شيئا من األعمال ترcه كفر إال الصالة �لم يكن أصحاب ا�Å : ((السلما�
من  ينقله أهل العلم ويعتمدونه ويعتضدونه نقل آحادٍ ، سلم[ من عصور سابقة إ� عصورنا اrا�ةا�واحتج به علماء 

تقبلون السنة  كنتمال يقبل؟ إذا  اإلxاعî وناقشهم وõن y ا�³نة، هل نقول مثل هذا تابÝ جليل أدرك كبار الصحابة كع
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 Åل فلتقبلوا  �ا�نقولة عن ا��u اعبطريق اآلحاد وهو نقلxل اإل�u أيضا إذا نقل بطريق اآلحاد ألنه أيضا نقل .  
منه فإن النسخ إنما  اإل_اعوسالمة سخ إ© ا�ص، الن�طرق  ):أقوى من ا�ص اإل_اع(  قد قيلو: قال بعد ذلك الشيخ

  .ال يكون إال بعد انقراض زمن ا�ص اإل_اعيكون بنص و
باعتبار ؛ أقوى من ا�ص اإلxاعمن ن8 إ� أن  العلممن أهل  -صيغة تمريض: قيل-يش¾ الشيخ R هذا ال¸م أنه قد قيل  

سواء �ن من الكتاب أو السنة  ن أن يدÍ أن ا�ص ذلك منسوخٌ فهنا يمكن Ìالفك يمك، أن ا�ص يتطرق إ�ه النسخ
 R اعبينماxأن  اإل Íاعال يمكنه أن يدxمنسوخا ألن أساَس  اإل  Åاع م� يصدر؟ بعد وفاة ا�xذا قلنا و �اإل°
ال  اإل_اعإن : وTلك قال أهل العلم �وا�ص ال يمكن أن يأ� بعد وفاة ا�Å ، فالنسخ ال يكون إال بنص، بالنسخ

�الف نص، فا�اسخ هو  اإلxاعصدر  و°نما لو ال يمكن أن ينسخ بنفسه اإل_اعوهذا الصحيح . يَنسخ وال يُنسخ
ألنه كيف . أيضا ال يُنسخ اإل_اعال يَنسخ و فاإل_اع، اإلxاعا�ص اTي استند إ�ه  اإلxاعا�ستند اTي استند إ�ه 

 �اتفاق ا�جتهدين من أمة nمد : فقلنا R تعريفه أنه �ال يتصور إال بعد وفاة ا�Å  اعواإلxأن يَنسخ  لإلxاعيمكن 
فهل يمكن أن يكون ، �أساسا ال يتحقق R اTهن إال بعد وفاة ا�Å  اإلxاعلخ، إ... بعد وفاته R ع� من العصور

  اإلxاع
ً
 ال يوجد نص هألن ناسخا

ً
هل يمكن أيضا أن يكون . يكون ناسخا R اrقيقة ال يمكن أن اإلxاع ؟ إذا

منسوٌخ فإن  اإلxاعمنسوخا؛ ألنه لو أردنا أن يتصور  اإلxاعمنسوخا؟ أيضا ال يتصور R اrقيقة أن يكون  اإلxاع
 و°ذا �ن منسوخ �ال يكون إال بعد زمن ا�Å  اإلxاع

ً
وهذا أيضا ، �نص بعد زمن ا�Å  إذنفالبد أن ينسخه نص،  ا

  . وما ترتب \ ا�حال فهو nال غ¾ متصور

  )Sµ(ا]لقة 
   :و� اإلxاعينتقل بنا إ� آخر مسألة من مسائل  �من ا�جت  �"¨R ص  قدامةبن ا

  ؟ إ_ا=هل يعد ذلك . ا�مسك أو األخذ بأقل ما قيل: مسألة
: R هذه ا�سألة يقول الشيخ، ابوبعدها ينتقل ال¸م إ� د�ل االستصح اإلxاعهذه ا�سألة � آخر مسألة من مسائل 

من أهل العلم بل هو ا�ماه¾ من أهل العلم  وهذا هو قول ا�مهور. باإل_اعاألخذ بأقل ما قيل ليس تمس¼ : القـول األول
 باإلxاع، ولعل ذلك يتضح با�ثال

ً
\ أن العلماء اختلفوا : فمثال ذلك. أن األخذ بأقل ما قيل من األقوال ال يعد ذلك أخذا

  دية الكتا³، إذا ُقتل الكتا³ وطالب أهله با¤ية، فهل تكون ديته مثل دية ا�سلم أو أقل من ذلك؟ 
   R ذلك خالف ب[ الفقهاء

  . ديته مثل دية ا�سلمفذهب طائفة من الفقهاء إ� أن  •
  . ديته نصف دية ا�سلموذهب آخرون إ� أن  •
، فنجد R اrقيقة أن أقل األقوال R هذه ا�سألة هو عند دية ا�سلمديته ثلث وذهب طائفة وهو قول الشافÝ إ� أن  •

القائل[ بأن ديته اhلث، فهل نقول إن اhلث هو القدر ا�ش;ك ب[ هذه األقوال، و°ذا �ن هو القدر ا�ش;ك ب[ هذه 
ل باhلث وزيادة، واTي يقول األقوال فيكون حينئذ lمع عليه باعتباره األقل وباعتبار أن اTي يقول با�صف هو يقو

إذن اتفق ا�ميع \ القدر ا�ش;ك وهو أيضا باuية ال³ملة وأن دية الكتاº مثل دية ا�سلم هو يقول أيضا باhلث وزيادة، 
  فهل نقول إن اcلث ¾مع ٌ عليه وحينئذ يكون هو الراجح ألنه بهذه ا�ثابة؟ ؟  اhلث

  . األخذ بأقل ما قيل ال يعد إxاª وال يعد من خالفه خارقا لإلxاع إن ا�ماه¾ من أهل العلم يقولون
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أن اإلمام وسيتب[ �ا بعد قليل  أنه يقول بأن األخذ بأقل ما قيل يعد إ_ا=ونسب إ� اإلمام الشافÝ : القــول اcا¥
ق ب[ أن §عل إxاª، وب[ أن ُ§عل يمكن أن يعتمد عليه، وفر الشافÝ ال يقول Îعله إxاª إنما هو يقول Îعله د�ال

أن عمل أهل ا�دينة : عمل أهل ا�دينة وأن اإلمام مالك نقل عنه أنه قال: مثل ما قلنا R السابق R مسألة مثالً . د�ل
ا هو من إxاع، وأنكر ذلك ا�الكية وقالوا لم يقل اإلمام مالك وال ~ن ا�الكية أن عمل أهل ا�دينة من قبيل اإلxاع و°نم

اتفاق اGلفاء الراشدين األربعة من : قبيل ا�uل اTي يمكن أن يستند إ�ه ا�جتهد، وهكذا �ا قلنا سابقا R مسألة مثال
  العلماء، من قال أن ذلك إxاع 

 Ò ٍ \. ونُسب ذلك إ� اإلمام أÞد لكن ا�حقق عند اإلمام أÞد أن ذلك من قبيل ا�uل لكنه ليس من قبيل اإلxاع
هذه ا�سألة من ا�سائل ال� نقلت عن الشافÝ رÞه اهللا، وcذلك من ا�سائل الفقهية ا�نقولة عن اإلمام الشافÝ رÞه اهللا 

فأخذ اإلمام مسألة دية اßطأ كم مقدارها؟ بأقل ما قيل : ا�هبذ العالم الكب¾ من ا�سائل ال� تنقل عنه أنه قال فيها
بنت  "�-بنت Ìاض  "�: ن الالزم R دية اGطأ مائة من اإلبل Ìمسة بمعÁ أن تكون بهذا ا�قداربأ الشافã رªه اهللا

   جذعة؛ ألن هذا هو أقل ما قيل R ¶ديد هذه ا�ائة فالþم الشافÝ بأقل ما قيل R ا�سألة "�-حقة  "�-ابن 5ون  "�-5ون 
  هل األخذ بأقل ما قيل يعد إ_اع؟ : إذن مسأ�نا

  . أن ذلك ليس بإxاع وهو قول ا�مهور :ول األولالق
إنه يمكن أن يستند إ�ه لكنه ال : لكن اTي يظهر أنه يقول ينسب إ� الشافÝ رÞه اهللا أنه يقول بأنه إxاع، وهناك قول

  . يعده من قبيل اإلxاع اTي ¶رم Ìالفته ويعد Ìالفه خارقا إلxاع ا�سلم[
ح� Hرج : ود�لهموهو أنه من الفقهاء والعلماء من قال بأنه يؤخذ بأك0 ما قيل  قوال Hتلفابن حزم رÞه اهللا ح' 

دية : فإذا قيلاالحتياط أن يأخذ اإلنسان بأك0 األقوال وأغلظها : ا�zف من العهدة بيق[، فهؤالء أعملوا االحتياط، وقالوا
اTي Hرج اإلنسان منه بيق[ أن ديته مثل ا�سلم ألنه أعطاه فالكتا³ هل ¨ بمقدار دية ا�سلم أو ا�صف أو اcلث؟ 

حقه وزيادة، لكنه لو أعطاه اhلث فعp قول آخر للفقهاء يبò ألهل ذلك ا�يت حق R الزيادة فألجل أن نقطع الشك 
سط وقلة فنأخذ با�ق[ فلنعطه اrق �مال، وهكذا R ا�سائل ال� Hُتلف فيها ب[ الفقهاء، ويكون هناك ك0ة وو

  . \ Òٍ هذه وجهات نظر للفقهاء ¤سب ما يظهر ·م من اجتهاد. باألك0؛ ح� 7رج من العهدة بيق[
 معنا هنا أخذ برأي ا�مهور

ً
األخذ بأقل ما قيل ليس تمس¼ باإل_اع Ðو اختالف ا�اس \ دية : فقال ابن قدامة إذا

  وقيل ا�صف وقيل اcلث -لمأي مثل دية ا�س- الكتا³ فقيل دية ا�سلم
  .وهذا اhلث هو قول اإلمام الشافÝ وهو اTي نريده ههنا •
  طبعا القول بأنه مثل دية ا�سلم هذا ما ذهب إ�ه الكث¾ من اrنفية •
  .والقول بأنه ا�صف هو مذهب اrنابلة وا�الكية •

Þوجاء رواية عن اإلمام أ Ýلث هو مذهب اإلمام الشافhه اهللا فقال الشيخ هناوالقول بأنه اÞلث : د رcفالقائل أنها ا
فال يقال إن ذلك هو القدر ا�ش;ك و°ذا �ن هو القدر ا�ش;ك فيكون حينئذ متمس³ باإلxاع  ليس هو متمس¼ باإل_اع

بدأ بذكر  - ألن: \ أن ذلك القدر متفق عليه ب[ ا�ميع والزائد هو اTي حصل فيه اGالف، �اذا يا شيخ ابن قدامة قال
  أدلة ا{مهور

ً
  :وسيذكر \ ذلك د�ل[ إذا

  : ·م R ذلك كما ذكر ابن قدامه د�الن: أدلة ا{مهور W أن األخذ بأقل ما قيل ليس تمس¼ باإل_اع
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 ألن وجوب اcلث متفق عليه و§نما اßالف \ سقوط الزيادة وهو fتلف فيه فكيف يكون إ_ا=: قال: ا¤�ـل األول
بمعÁ أن ا�جمع عليه من ذلك إثبات اhلث، أما ن� الزائد عن اhلث فليس lمع عليه لوقوع اGالف فيه، فهنا كيف 
نعد ذلك من قبيل اإلxاع؟ نعم القدر ا�ش;ك هو إثبات اhلث لكن هناك nل خالف وهو ن� الزائد عن اhلث، وهذا 

  :اختلفوا فيه
  نفوا الزائد فالشافعية  •
  .أثبتوا الزيادة إ� ا�صف اrنابلة وا�الكية بينما •
عليها؟ بل فكيف نقول إن ا�سألة lمع  أثبتوا الزيادة إ� اuية ال³ملة بمعÁ أثبتوا زيادة ثلث[ آخرين،اrنفية بينما  •

 وال يمكن تفكيكها بأن يقال
ً
xاع ألنك هذا القدر هو ا�تفق عليه، فيكون nل ذلك اإل: تبò ا�سألة nًال واحدا

حينئذ تغض الطرف عن بقية الزائد عن هذا اhلث، فهذا اhلث هناك زيادة � nل خالف ب[ العلماء فاتفقوا \ أن 
اhلث داخل واختلفوا فيما زاد \ اhلث فا�سألة ال يمكن أن تفككها إ� ثلث وزائد إنما ا�سألة 	ها مع بعض، فهل 

  . عطى اuية ال³ملة؟ هذا nل خالف وال نسوغ لكم تفكيك ا�سألة بهذا القدريعطى اhلث أو يعطى ا�صف أو ي
، �ن من؟ بمعÁ �ن ولو Öن -هذا ا�uل اhا�، ا�uل اhا� للجمهور - ولو Öن إ_ا=: ثم قال الشيخ :ا¤�ـل اcا¥

 لإل_اع وهذا ظاهاألخذ بأقل ما قيل، 
ً
وع© عن ذلك الشيخ nمد األم[  ر الفسادولو Öن إ_ا= Öن fالفه خارقا

إن أظهر د�ل : الشنقيطي R مذكرته مذكرة أصول الفقه، ال� م4 فيها \ نمط كتابنا اTي هو روضة ا�اظر يقول فيها
 جواز Ìالفته، فيقول

ً
ªاxالفة هذا الزائد؟ وهل نقول إن اإلم: \ عدم كونه إÌ وزÑ د نسألكم أيها الشافعية، هلÞام أ

ال، إذن هو د�ل : قد خرق اإلxاع �ا قال با�صف؟ أو أن اrنفية قد خرقوا اإلxاع �ا قالوا باuية ال³ملة؟ قالوا اآلن مثال
؛ ألن من معالم اإلxاع أنه ال §وز Ìالفته وأن Ìالفه : Ñوز Ìالفته؟ فيقولون

ً
ªاxالفته فال يعد ذلك إÌ وزÑ نعم، فمادام

  . �رجا عن طريقة ا�سلم[ وشاذا عنهم ومن شذ شذ R ا�ار كما أخ© ا�Å يعد خا
  : Êرير مذهب الشافã \ ا�سألة

: بعد أن أخذنا ا�سألة كما ذكرها الشيخ ابن قدامة رÞه اهللا يستحسن أن ~رر مذهب اإلمام الشافR Ý هذه ا�سألة فيقال
§وز االعتماد R إثبات األح³م \ األخذ بأقل ما قيل لكن ال ألنه إxاع؛ بل  ا�نقول عن اإلمام الشافÝ رÞه اهللا أنه

  :ذلك عنده مفرع \ أصل[ 
وذلك ألن القول بوجوب اhلث مثًال هو قول لg األمة؛ ألن من أوجب دية ا�سلم  اإل_اع وال£اءة األصلية: األصل األول

عند اrنابلة وا�الكية فقد أوجب اhلث أيضا، ومن أوجب اhلث  فقد أوجب اhلث، ومن أوجب أيضا نصفها كما هو
 للثلث فيكون إ§اب اhلث قوال قال به Ò األمة فيكون حجة، 

ً
وأما ال©اءة اTي هو الشافعية فيكون أيضا كذلك موجبا

األصلية توجب أنه ال §ب \  ال� يستند إ�ها؛ فألن ال©اءة األصلية تدل \ عدم الزائد \ اhلث ألن ال©اءة األصلية
و¸لك يعتمد اإلمام الشافã اإلنسان �ء أساسا، ثم اتفقت األمة \ مقدار اhلث، فما زاد فقد خرج بال©اءة األصلية، 

لكن اإلمام  أو ال£اءة األصليةاTي سنأخذه إن شاء اهللا R ا�حاøة القادمة  \ هذه القضية بما يسí االستصحاب
 Ýا<مسك بأقل ما قيل ونالحظ أن األخذ بأقل الشاف R األخذ بأقل ما قيل R ذلك أتباعه من الشافعية اش;طوا �طاcو

 عندهم 
ً
 إ� األقل ما قيل اش;طوا R ذلك �طا مهما

ً
ما قيل أو ا<مسك بأقل ما قيل وال يقال اإلxاع إنما تمسك، استنادا

وحينئٍذ بمعÁ أن تكون ا�سألة اجتهادية وداخلة R حç ا5حث وا�ظر، . عدم وجود نص من الشارع R ا�سألة: وهو
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فإخراج الزائد هو إخراجه بمقت� ال©اءة األصلية؛ ألن األصل عدم تكليف اإلنسان بمثل هذه األشياء، فاإلنسان Hرج 
أن ال يكون R ا�سألة  إذن: من بطن أمه R األصل وليس عليه أي تكا�ف وال يثبت عليه تكليف إال بد�ل، قالوا

أما إن �ن د�ل من نص الشارع، بمعÁ أن تكون ا�سألة اجتهادية وذلك بأن Hتلف العلماء R األمر وتقديره باجتهاٍد، 
 R ا�سألة د�ل فاإلمام يأخذ رÞه اهللا تعا� بما فيه ا�uل ولو �ن ذلك هو الزائد ولو �نت ا�سألة أيضا nل خالف

  :  ذلك أمثلة فمثالو�úب \
) إذا ولغ الÇب \ إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بال¬اب( اختلف العلماء \ عدد الغسل من ولوغ الÇب 

كما R صحيح ) وعفروه اcامنة بال¬اب(، أو  )أخراهن بال¬اب(أو  �وé رواية كما قال ا�Å ) أوالهن بال¬اب(وé رواية 
rرواية أخرى ثالث واختلف العلماء، مسلم إلخ، ا�هم أن ا R ب، وجاءzفمن العلماء من ديث جاء بالغسل من ولوغ ال

فهل نقول اآلن أنه \ مقت� أصول اإلمام الشافÝ فإنه ينبê أن يقول باhالث  قال يعفر سبعا، ومنهم من قال يعفر ثالثا،
إذن هل خالف اإلمام : ال، فيقال: ل باhالث وزيادة؟ نقولألن اhالث � أقل ما قيل، وألن اTي يقول بالغسل سبعا قائ

ال، كيف؟ ألن اإلمام الشافÝ يش;ط : الشافÝ رÞه اهللا منهجه؟ وهل خالف اإلمام الشافÝ د�له اTي يستند إ�ه؟ نقول
ائد وحينئذ فالزائد ال بينما هو يقول أنا عندي \ ا�سألة نص W الزوال يطلق، فهو اش;ط أن ال يكون R ا�سألة نص، 

وTلك يقول  يمكن أن ننفيه بال£اءة األصلية ألنه قد جاء فيه نص، فا�ص ينÜ ال£اءة األصلية ويزيل ال£اءة األصلية
 . اإلمام الشافR Ý هذه ا�سألة بسبع

م: وهكذا مثال  Ôعدد الرضاع ا�حر R :أو الطفل سواء �ن ذكرا أو أن: إذا ر Åول[ فإنه ينتشل الشك أن الصrا R ضع
بذلك ا�حرمية، ا�قدار اTي يسبب ا�حرمية هل � رضعة واحدة؟ أو رضعتان؟ أو ثالث؟ أو �س رضعات؟ ا�سألة nل 

 :خالف ب[ العلماء 
 فمن العلماء من قال بالرضعة الواحدة كما هو قول الظاهرية الطائفة  •

 ومن العلماء من قال برضعت[  •

 قال بثالث  ومن العلماء من •

ومن العلماء من قال �مس رضعات، ولو فتحنا كتب الشافعية للبحث عن رأي الشافR Ý هذه ا�سألة لوجدناه يقول  •
فهل نقول أيضا أن اإلمام الشافÝ قد خالف منهجه؟ ألنه ينبê \ هذا األصل اTي هو األخذ . بأن ا�حرم �س رضعات

وهو ما ثبت  كذلك اإلمام الشافã لم Èالف أصله ألنه عنده \ اßمس د�ل: فنقول برضعة واحدة: بأقل ما قيل، أن يقول
إن½ أقول باGمس؛ ألن : فأخذ بقول ªئشة وهو R الصحيح، وقال) ثم نسخن �مس معلومات(عن ªئشة رü اهللا عنها 

 . كن½ أن آخذ بأقل ما قيلإثبات اGمس إنما جاء با�ص، فا�سألة فيها نص و°ذا �ن R ا�سألة نص فال يم
العلماء : كذلك أيضا من ا�سائل ال� توضح مذهب اإلمام الشافR Ý هذه ا�سألة مسألة أقل عدد تقوم به ا�معة 

وال يقول باcالثة؛ . Ìتلفون R ذلك فمنهم من يقول ثالثة ومنهم من يقول أربعون واإلمام الشافÝ أيضا يقول باألربع[
ده ا¸ي هو ثبوت العدد األربع� فاإلمام الشافã إذن Ì¬م ا�ص \ هذه القضية كشأن سائر األئمة فإذا نظرا cبوته عن

، إنما ðمه R مسألة �نت nل اجتهاد ب[ أهل فهو يأخذ به ويقدمه W سائر االجتهادات �Öن \ ا�سألة نص عن ا�½ 
بقدر �مل، فهو يرى إذا �نت ا�سألة اجتهادية وال : متوسط، وقال ثالث بقدر: بقدر القليل، وقال قائل: العلم فقال قائل

 
ً
االتفاق ب[ ا�ميع وهو قدر مش;ك ب[ : د�ل فيها أنه §وز االعتماد عليها واألخذ بها باألقل يع½، ألنه هو nل أوال
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أو حديث ح� نقول أن ال©اءة  �ا�Å  ا�ميع وألن ن� الزائد إنما �ن بال©اءة األصلية وا�سألة ليس فيها د�ل عن
  . األصلية ال يمكن أن يستند إ�ها، وبهذا القدر نكون قد أنهينا آخر مسألة من مسائل اإلxاع ¤مد اهللا

  )·S(ا]لقة 
   :ابــل االستصحـــد�

   .األصل الرابع استصحاب ا]ال ود�ل العقل: قال الشيخ ابن قدامة
وأيضا l Rال ، وهذا ا�uل هو د�ل يُستند إ�ه كث¾ R حياة اإلنسان العملية، م باالستصحابوهذا ما يسÓ عند أهل العل

 د�ل االستصحاب R  نن يطبقوالقضاء كما سيأتينا إن شاء اهللا تعا�، فالقضاة وا³rم �
ً
�يعة اإلسالم يستخدمون كث¾ا

  . ا�سائل ال� تعرض ·م
، االصطالحيةويد قد نستغرق فيه عدة nاøات أن نعّرف ا�uل من ا�احية اللغوية يستحسن بنا ما دمنا مع د�ل جد

  . ¶رير nل الæاع فيه قبل أن ن�ع R ذكر األقوال واGالف اTي ورد فيه ب[ أهل العلم، وونذكر األمثلة عليه
S- تعريف االستصحاب \ اللغة واالصطالح  

استغفر أي طلب : كقو·م، أي طلب الصحبة، فهنا استصحب أي طلب الصحبة \ وزن استفعال :االستصحاب \ اللغة
  : والصحبة يراد بها معان من أبرزها. أو استفهم أي طلب الفهم، ا�غفرة

  �اذا؟ للمقارنة . للزوجة صاحبة: ويقال، للقرين صاحب: ، و·ذا يقالا�قاربة وا�قارنة: ا�عÁ األول
  . ديق[ أو ال� تكون ب[ الزوج وزوجتهوا�قاربة ال� تكون ب[ الص

ولطول ، ألنها تسÓ صاحبته �الزمتها لزوجها؛ ، وهذا يتضح جليا R الزوجة مع زوجهاا�الزمة وعدم ا�فارقة: ا�عÁ اcا¥
y الزوجة صاحبة، فهنا } َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيهِ {كما قال اهللا سبحانه ، صحبتها Óكما ، الصحبةاالستصحاب هو طلب  إذنفس

  ، واالستفسار طلب ا<فس¾، االستفهام طلب الفهم: نقول
وهذا ا�عy Á ما يسنده R ، واالستغفار طلب ا�غفرة، والصحبة يعÁ بها ا�قاربة وا�قارنة أو يعÁ بها ا�الزمة وعدم ا�فارقة

اTي األمر أن ا�جتهد يطلب صحبة وسيأتينا كيف ، ألن د�ل االستصحاب فيه طلب الصحبة؛ الستصحابامعÁ د�ل 
øاrإ� الع� ا üاألمر ا�ا R فلو أن إنسانا توضأ ثم شك ، ن األصل بقاء ما �ن \ ما �نإ: يقول العلماء فمثالً ، ثبت

وا�ق[ ال ، وأما شكك R اrدث فهذا شك، األصل أنك متوضئ وهذا هو ا�ق[ اTي تعرفه: فنقول، R حدوث اrدث
بالشك فنستصحب ما ثبت R ا�اü وعلمك ويقينك، نستصحب علمك ويقينك بأنك توضأت إ� هذا الوقت  يزول

إذا صp ثم بعد الصالة شك R أنه قد  اإلنسانوحينئذ ~كم بأنك متيقن وال يلزمك أن تعيد الوضوء مرة أخرى وهكذا 
  نت متيقن بأنك توضأت؟ هل أ: يمكن أنه قد انتقضت طهارته قبل دخوR y الصالة فنقول لك

مثال وتوضأت لك½ شككت فيما ب[ هذه الف;ة من  اrادية ع�ةأنا متيقن خرجت من دورة ا�ياه الساعة ؛ نعم: فيقول
األصل بقاء ما : فنقول، لصالة الظهر أن½ قد أكون أحدثت R هذه الف;ة اhانية ع�ةإ� الساعة  اrادية ع�ةالساعة 

ال يرفع هذه الطهارة إال بد�ل ، وفنستصحب األمر ا�اü وهو طهارتك إ� هذا. وا�ق[ ال يزول بالشك، �ن \ ما �ن
  . مغ¾ وذلك بأن تتيقن ارتفاعها، طبعا هذا مثال قدمته و°ال سنذكر أمثلة أخرى

  : تعريف االستصحاب من ا�احية االصطالحية
  : فللعلماء R ذلك تعريفات متعددة
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S- مع العلم ، وليس راجعا إ� عدم العلم با�uل بل إ� د�ل، ا<مسك بد�ل عقî أو �Í:  رªه اهللا بأنهعرفه الغزا
   . عند بذل ا�هد R ا5حث والطلب أو مع ظن انتفاء ا�غّ¾ بانتفاء ا�غّ¾ 

: الغزاâ رÞه اهللا فهو يقول ماإلمافإنه استفاده من  وقريب من هذا تعريف الشيخ ابن قدامة رªه اهللا \ روضة ا�اظر -.
وهذه مهمة  - د�ل إ©وليس راجعا إ© عدم العلم با¤�ل بل ، ا�مسك بد�ل عقà أو �x: تعريف االستصحاب إذن

و°ذا �ن ، ن االستصحاب راجع إ� عدم العلم با�uل ألن عدم العلم جهلإ: يع½ يقصد الشيخ ال يمكننا أن نقول
وTلك عند العلماء قاعدة يمكن ، ما رجع إ� جهل واستند إ� جهل فهو جهل  جهل فيكون باطالاالستصحاب راجعا إ�
 / تسمعونها أحيانا يقال 

ً
عدم : ، ويذكرها ابن القيم رÞه اهللا يرددها كث¾ا R مواطن يقولبالعدم عدم العلم ليس علما

 علم نعم ألن عدم العلم ال يساوي. العلم ليس علما بالعدم
ً
: لو أن شخصا قال: فأنت مثال. م العلم يساوي جهالً ، عدا

  هذه مدينة R موريتانيا، : � نواكشوط؟ قال ما: وعشت فيها فقال شخص، ذهبت إ� نواكشوط
عدم علمك بهذه : وتتبجح بالكذب، فيقال ·ذا الشخص، أنت تكذب علينا، ا ما سمعت بمدينة اسمها نواكشوطأبدً : قال

 و أن شخصا أراد أن يصوم ستلها بل هو جهل بها، وهكذا عدم العلم بال�ء ليس علما بالعدم وا�دينة ليس علما بعدم
ً
 ا

ثبت R ؛ هذا صوم سنة: ما هذا الصوم اTي تصومه؟ اTي نعرفه صوم رمضان فقط، فقال y: فقال y شخص، من شوال
  . صحيح مسلم وغ¾ه عن ا�Å صp اهللا عليه وسلم

  . بل يع½ جهلك بها، عدم علمك بهذه السنة ال يع½ عدمها؛ يا أ1 اتق اهللا: و ليس بسنة، نقول yا ال أعلم وهأبدً : قال
عدم العلم ليس علما بالعدم، فهنا الغزاâ ينبه إ� أن ا<مسك بهذا ا�uل العقî أو ال�Í ليس راجعا إ� عدم  إذن

  . العلم با�uل بل إ� د�ل مع العلم بانتفاء ا�غّ¾ 
  وشك بعد ذلك R اrدث فتمسكه بذلك الوضوء  إنسانتوضأ، إذا توضأ  إنسانورة اآلن ما قلناه ص

ليس ذلك تمس³ بالعدم بل هو تمسك بد�ل وأمر قد ثبت مع ، واستصحاب حكمه إ� الزمن اrاâ، واستمرار حكمه
. ~ن اآلن نعلم أن اrدث غ¾ موجود إذن، ال: ، نسأy ~ن هل أنت تعلم بوقوع اrدث منك؟ فيقولعلمنا بانتفاء ا�غّ¾ 

: ال واهللا أنا لم أتيقن أن½ لم أحدث لكن يغلب \ ظ½ أ� لم أحدث، نقول: ال يلزم أيضا العلم قد يقول، أو ظن: قال
�غ¾ بذ�ا ا�هد R ا5حث والطلب عن ا -أي عن ا�غ¾  -عند بذل ا�هد R ا5حث والطلب : أيضا استمر \ ذلك، قال

  . عند ذلك الشخص فلم Ðد عنده ال علم ¤دوث اrدث وال غلبة ظن بوجود اrدث
 
ً
ا بأن فتاة ئوثم �ا أراد أبناؤه أن يقسموا ترcته تفاج؛ أرأيتم لو أن رجال غنيا توé: آخر أيضا يزيد األمر توضيحا لعل مثاال
تحدث فتعلم زوجته األو�  �النوات لكنه زواج بالÕ س ثالثن أباكم قد تزوج½ وهذا هو عقد ا�³ح قبل إ: تقول ·م

جاءت هذه فتاة جديدة ، عليه شهود، فانصدم األوالد وانصدمت الزوجة عقدٌ ومشاÒ أو أوالده، فأثبتت عقدا بأنه تزوجها 
 أيديهم Ìتم الطويل تريد أن تقاسمهم R ترcة أبيهم فهنا ما استطاعوا أن ينكروا ذلك العقد، العقد ب[ ربعد هذا العم

؛ سنوات فأرادوا أن Hرجوا من هذا ا�خرج ثالثعليه من جهة رسمية وا�أذون ال�Í يؤcد بأن العقد قد حصل قبل 
بعد : �نوا حصيف[ ما قالوا، نعم أبانا قد طلقك قبل أن يموت بستة أشهر أو سبعة أشهر: الواقفادعوا أن أباهم قد طلقها، 

العدة ما زالت موجودة وأنها رجعية و§وز أن تعطى، أو أنه مثال قد طلقها R مرض ا�وت  شهر ح� ال يقال أن: مثال
  . هذه ا�سكينة قبل ف;ة ح� Hَرجوا وHُرجوا: والطالق R مرض ا�وت ال يقع قالوا

عند القاü اجعلها : الوافإذا قبأن اTي يدÍ ا�غ¾Ô هو اTي عليه ا�uل؛ : فهل اrق بيد الفتاة أم بيد ا�دع[؟ فنقول
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ال، ما áتاج، هذا األمر ثابت R الزمن ا�اü ونستصحبه إ� هذا الزمن : تثبت �ا أن العقد استمر إ� أن مات، نقول
 فهو اTي عليه ا�uل، أين د�لكم؟ أين واألصل R عقود ا�³ح بقاؤها واستمرارها، هذا هو األصل ومن اد) ا�غّ¾ 

ال يك� : وهذا اTي سمعنا به، نقول، ما عندنا شهود لكن هذا اTي نعرفه: أباكم قد طلق هذه؟ قالوا شهودكم \ أن
كأن Ðد ورقة مثال �ط األب تثبت أنه قد طلقها ؛ ، البد من يق[ أو \ األقل غلبة ظنذلك، البد من العلم بانتفاء ا�غّ¾ 

فإننا يمكن أن ، وقيع قد حصل R وقت صحته وبدون أي ضغوط عليهيغلب \ ظننا أن ذلك اGط وا<ووعليها توقيعه، 
 
ً
لكن األصل بقاء ما �ن \ ما  ،·ذا ا<طليق يغلب \ ظننا أن األب نعم قد طلق تلك الفتاة قبل أن يموت بف;ة Ìتارا

عدم العلم بل إ� د�ل وهو فهنا ~ن تمسكنا بد�ل �Í ليس راجعا إ�  ،وبقاؤه واألصل R عقد الزوجية استمراره، �ن
، فنحن �ا أبقيناها \ عقد  أو \ األقل مع ظن انتفاء ا�غ¾ّ مع العلم بانتفاء ا�غّ¾  أن األصل R العقود بقاؤها واستمرارها

طلقها وال  ألنا نعلم أنه ال يوجد مغ¾ Tلك وهو الطالق، أو ال يوجد مغ¾ إما قطعا أو ظنا، فنحن ال نعلم قطعا أنه؛ الزوجية
  .يغلب \ ظننا أيضا أنه طلقها

أو ظنا �5ا بأن تلك  عند بذل ا�هد R ا5حث والطلب فسأ�ا واستفÕنا فلم Ðد شخصا يعطينا قطعا: يقول، بعد ذلك
  .الفتاة قد طلقت، R هذه اrالة فنحن ~كم بأن هذه الفتاة زوجة و·ا حقها R ا�¾اث

R مثال قضا= áصل R واhا� ، مثال R األح³م ا<zيفية لإلنسان: لت لكم R السابق أحدهماوالحظوا أن ا�ثال[ كما ق
  . هذا تعريف ابن قدامة والغزاâ أيضا، أو ا<عريف األول. باب القضاء

R-  لم يُعلم  ا5قاء \ األصل فيما: ابن تيمية االستصحاب بأنه اإلسالمأيضا عرف شيخ : ابن تيمية اإلسالمتعريف شيخ
فا5قاء \ األصل مثل قضية أيضا الزوجية وغ¾ها هذا هو األصل وال نعلم انتفاؤه بد�ل �Í . ثبوته أو انتفاؤه بال�ع
  . فإننا نبò \ استمراره

T- ذلك ابن القيم عرف االستصحابtما �ن ثابتا أو ن� ما �ن منفيا إثباتاستدامة : قالف :و.   
فقد يكون اإلثبات، كما يكون من قبيل ، معÁ جديد وهو أن االستصحاب قد يكون من قبيل ا�� ابن القيم أضاف �ا

شخص تيقن بأنه : من قبيل ا�� بمعÁ أننا اآلن كما أننا نثبت مثال الطهارة ·ذا الشخص، فلو �ن الصورة العكس
لك½ �ا  ذهبت إ� دورة ا�ياه اrادية ع�ةاعة أنا أعلم أ� R الس: بمعÁ أنه يقول؛ أحدث وشك R أنه تطهر بعد ذلك

خرجت اتصل عî جوال، فأنا اآلن شكيت هل �ا خرجت من دورة ا�ياه ذهبت وتوضأت مبا�ة من ا�غاسل ا�قابلة ·ا أو 
لطهارة، هو R هذه اrالة متيقن عدم ا إذنأن½ انشغلت با�وال وذهبت إ� السيارة وقضيت شغال ثم ذهبت إ� ا�سجد؟ 
y توضأ وأعد الصالة مرة أخرى، فهنا ~ن : شاك R أنه قد تطهر فنحن ~كم بعدم طهارته ولو أنه صp الظهر فعال نقول

 R ا�� اإلثباتاستدمنا ما �ن منفيا وهو عدم الطهارة، فكما يكون االستصحاب R كذلك يكون االستصحاب .  
أو ، لو أن الزوجة الشابة أتت بعقد الزواج ألهله ألهل الزوجة األو� -قد السابق الع -R عقد الزوجية، لو أن : وهكذا مثال

\ الرحب والسعة بورقتك لكن هذه ورقة أخرى بعد عقدك بسنت[ من : فقال أوالد الزوجة األو�، أوالد الزوجة األو�
ال يقبل ðمك ونستصحب عدم : ا�حكمة ال�عية يثبت طالقك، فادعت � أن الزوج قد أرجعها بعد ذلك فنقول

بشهود أو أوراق تثبت  إثباتالزوجية R هذه اrال ألنه هو األصل وهو ا�ستمر وادªؤك بأنه أرجعك بدون أن يكون معها 
  . واuعوى ال تؤخذ lردة، lرد دعوى ذلك

رأة من سائر ا�اس أنه لو أن رجال مثال توé فادعت ام: وهكذا مثالً . فنحن هنا اآلن نستصحب أيضا عدم الزوجية
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ما عندها : ما عندي شهود الشهود ماتوا، فنقول: ما عندي أوراق، أين الشهود؟ قالت: فقلنا ·ا أين األوراق؟ قالت، مþوجها
خرج من بطن أمه أنه ال يþوج  إذاأنه  اإلنساناألصل عدم الزوجية فنحن نستصحب األصل R : فنقول. أوراق وال شهود

فال ، وال د�ل من شهود، بد�ل، وهذه ا�رأة ما معها ال د�ل من أوراق رسمية هذا األصل إ� أن يثبت ا�غ¾ّ  فنبò \، أحد
  يمكننا أن نعتمد \ قو·ا 

لو يعطى ا�اس : أعطي ا�اس بدعواهم الّد) أناس دماء آخرين وأموا·م كما أخ© ا�Å صp اهللا عليه وسلم ولو
 . نا أنبدعواهم، فهنا ال يمكن

ً
   أو ن� ما �ن منفيا ً ابن القيم أضاف �ا معÁ جديدا وهو من قبيل استدامة ما �ن ثابتا

  : هذه ا�عريفات !ها تش¬ك \ معا¥
  . أن يستند االستصحاب إ� د�ل عقî أو �Í: ا�عÁ األول

بل إن ؛ ال يك� R ذلك ا�هل بعدم وجود ا�uل، وأن نعلم أو نظن بعدم وجود ا�uل ا�غ¾ للحكم السابق: اhا� عÁا�
العلم أو الظن بعد ا5حث والطلب �ن هم أهل Tلك كما ذكرنا ذلك فيما سبق، البد من علم أو ظن وال يك� R ذلك 

üتهد وال قاl ا�هل ألن ا�هل ال يمكن أن يستند إ�ه ال .  
   :Hرج أيضا من هذه ا<عريفات: اhالث عÁا�
  . فال خالف ب[ أهل العلم \ وجوب العمل به، ستصحاب اrكم ال�Í اTي دل ا�uل \ بقائه واستمرارها -�

 : كعدم مثال
ً
 {فهذا األمر ثابت بقول اهللا سبحانه وتعا�  بالزنا قبول شهادة من قذف nصنا

َ
بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقَبلُوا َوال

َ
هذا } أ

) ا{هاد ماض إ© يوم القيامة(مثال  �اrال واالستقبال إ� ما شاء اهللا، كذلك قول ا�Å ا�ص يدل \ رد شهادته من 
 Åع� ا� R فا�هاد �ن ثابتا�  Åاذا؟ ألن ا�� âاrتاج أن نقول نستصحبه إ� الع� اá ي استصحبه  �فالTهو ا

  ). ا{هاد ماض إ© يوم القيامة(قطع ذلك فقال 
فال خالف R وجوب العمل  ئه واستمراره مدة معينةايفات السابقة Hرج اrكم اTي دل ا�uل \ بقكذلك من ا<عر -�

  . به ما بقيت هذه ا�دة
مثال �وم واحد  اإلجارةال يمكن أن نستصحبه فال يمكن إلنسان أن يستصحب عقد  اإلجارة، فعقد اإلجارةعقد : مثل

مسائل القضاء أو غ¾ها إذا : ، ال، ما يستطيع أن يثبت ذلك وهكذا مثالأسبوع األصل بقاء ما �ن إ�: ويقول؛ دخل فندق
 
ً
  أثبت ذلك الشخص مثال R جريمة وقعت أنه �ن مستأجرا

ً
R مكة أو R جدة وا�ريمة وقعت R الرياض فأ� بورقة  فندقا
مادام العقد موجود �وم ! ما هو صحيحأنا استمريت، : أنه �ن موجودا يوم السبت، طيب ا�ريمة وقعت يوم االثن[، قال

قرينة  -قرينة يع½-واحد فاألصل أنه يبT òلك ا�دة، نعم لو �نت ا�ريمة R يوم السبت فهذا يثبت أنك غ¾ موجود 
  . تثبت أنك غ¾ موجود R تلك الف;ة

 Áي نستخلصه أيضا من هذه ا<عريفات :الرابعا�عTالأن سبب تسمية هذا ا�وع من : اrأن ؛ األدلة باستصحاب ا
فثلك س� باستصحاب ، أو أنه §عل اrال مصاحبا Tلك اrكم، ا�ستدل §عل اrكم اhابت R ا�اü مصاحبا للحال

�اذا سميتموه باستصحاب اrال؟ ألجل هذا، أننا حا�ا اآلتية جعلناها مستصحبة لألمر ا�اü، : ألنه قد يقول قائل؛ اrال
حال اTي شك R اrدث أخذ الزمن ا�اü اTي هو ثبوت : ر ا�اü سحبناه وأخذناه إ� حا�ا اrا�ة، مثلأو أن األم

لكن قد ثبت عقد ا�³ح سابقا ، الطهارة وجعله ثابتا R حاy هذه ال� حصل فيها الشك، أو تلك ا�رأة ال� مات زوجها
  . ا نوع من ا5لبلةفاستصحبنا ذلك العقد إ� هذه اrال ال� حصلت فيه
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  : بعد ذلك ننتقل إ© األمثلة -.

  -وقلناه سابقا أو مثلنا بقريب منه-: ا�ثال األول
ً
 لو تزوج رجل فتاة \ أنها بكر ثم اد) بعد دخوy بها أنه وجدها ثيبا

yفالقول قول من؟ هل القول قو ، 
ً
األصل ثبوت  ، إذنللحال أو قول الفتاة وأهلها؟ نقول القول قول مدÍ ا³5رة استصحابا
 إ� ح[ اuخول بها ح� تقوم ا5ينة \ عدمه

ً
  . ا³5رة للفتاة من أصل اGلقة فيبò مستصحبا

\ أنه معلم ثم اد) \ ا5ائع أنه غ¾ معلم تكون دعواه مقبولة ويؤخذ بقول ا�ش;ي لو اش;ى شخص 	با ً: ا�ثال اcا¥
ألصل R اrيوان هل هو معلم أو غ¾ معلم؟ األصل R اrيوان أنه غ¾ معلم فهو يدÍ األصل استصحابا للحال �اذا؟ ألن ا

فيبò مستصحبا إ� أن يثبت خالفه بد�ل، وهكذا مثال ما ذكرناه سابقا من نزول اrكم الستمرار عقد الزوجية بناء \ 
من الزوجية وا�لكية تقت(  فإن ðً ، يع الصحيح �ªعقد الزواج الصحيح �ª، وcذلك ا�لكية للمبيع بناء \ عقد ا5

كما ذكرنا سابقا ألنهما عقدان ال يقبالن ، هما واستمرارهما ح� يوجد ما يزيلهما إما قطعا أو يقينائاألدلة ثبوتهما وبقا
Íكم باستمرار ثبوتهما استصحابا لت�ل ال�rا<وقيت، ف³ن ا .  

  )Sü(ا]لقة 
R- � \ ̄اع    :االستصحابل ال

 R اعæل الnكم ثابتا ما االستصحابrكم واستمراره، ولد�لب إذا �ن اrل بذاته \ بقاء ا�uلم يوجد ، وم يدل هذا ا
 أيض
ً
ا�هاد ماض  إ� : هنا مثل لالستصحاب ةألن اrكم إذا أثبته ا�uل فال حاج، خر يدل \ بقائه واستمرارهآد�ل  ا
ألن ذلك ؛ ال ~تاج إ� ذلك، ~تاج إ� أن نستصحب R الع� اrاâ: فهل نقول ��ن R زمن ا�Å  ا�هادالقيامة، يوم 

 Åثابت بسنة ا�� .  
 {: وهكذا عدم قبول شهادة قاذف ا�حصن فهذا اهللا قال

َ
بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقَبلُوا َوال

َ
، ستمريáتاج فيه إ� د�ل ح�  فهذا ال} أ

Tل هو ا�uثبت استمرارهأي ا .  
لم ، إذا إذا �ن ثابتا  بد�ل ل الæاع ماnإذن . نفيه أيضاوال يثبت ، يثبت بذاته استمراره ~ن ðمنا فيما إذا �ن ا�uل ال

ولم §د ا�جتهد بعد ا5حث ، خر \ بقائه واستمرارهآد�ل    أيضاولم يدل ، اrكم واستمراره يدل هذا ا�uل \ بقاء
  ألنه إذا وجد ا�جتهد ؛ يغ¾ اrكم أو يزيله ظر وبذل ا�هد ماوا�
سواء �ن وجود ذلك ا�غ¾ قطعا  أو غلبة ظن ، يغ¾ اrكم ويزيله فإن ذلك اrكم يزول بوجود ذلك ا�غ¾ وثبوته ما

 أو غلبة ظن
ً
  . يك� R ذلك إذا ثبت ا�غ¾ قطعا

 إذ
ً
  . وبيان nل اGالف اTي اختلف فيه أهل العلم االستصحاب يتعلق بتحرير nل الæاع R حجية هذا ما ا
T-  االستصحاباألقوال وخالف أهل العلم \ حجية :  

  : يةمنها \ أربعة أقوال رئيس نقت� \ أقوال كث¾ة جدا  لكننا االستصحاباختلف أهل العلم R حجية 
بن القيم رÞه اهللا تعا� اكما بينا ذلك R عبارة الشيخ ، �Üحجة مطلقا  سواء \ اإلثبات أو ا االستصحابأن : القول األول

  استدامة ما: �ا قال
ً
 فهو جائز أن يكون R اإلثبات وجائز أن يكون R ا�� أو ن� ما �ن ثابتا

ً
 ةأي أنه حج؛ �ن منفيا

م من الفقهاء واألصو�[ من ا�� أو R أمر وجودي أو عدù وبهذا القول قال xهور أهل العل ا R اإلثبات أومطلقً 
  . اrنفيةوا�تقدمون من والظاهرية  واrنابلة والشافعية ا�الكية
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بمعÁ أن هذا القول  Öن Öن W ما وال إلبقاء ما ،�جة مطلقا  ال إلثبات أمر لم يكن سلي االستصحابأن : القول اcا¥
وهذا  ،كما يقال اآلخر من القول األول فهما \ طرé نقيضا و\ ا�قيض و\ الطرف اhا� عكس القول األول تمامً 

  . الشافعيةبعض   أيضاوقال به  اrنفيةالقول هو قول كث¾ من 
فإذا ، أخوان إذن تفصيل القول اhالث فال بد أن يقولوا با<فصيل هنا يا، يصلح لتفع ال لإلثبات ةأنه حج: القول اcالث

باإلثبات R �ء وا�� R �ء إذا : من يقول افسيأتينا با�� مطلقً : والقول اhا�، امطلقً يقول باrجية : �ن القول األول
 إذ، هو يقول با<فصيل

ً
 و يصلح لتفع وال يصلح لإلثبات ةأنه حج ا�سألةالقول اhالث R  ا

ً
: يع© بعضهم بأن يقولوا أحيانا

وبهذا قال xهور ا�تأخرين من  ،وا�ع½ واحد لالستحقاقهو حجة لتفع ال : وبعضهم يقول، هو حجة لتفع ال للرفع
  . اrنفية

Áعوى  االستصحابأن  من ذلك ا�عuلكنه ال يصلح د�ًال إلثبات دعوى حادثة  الواردة، عندهم يصلح د�ًال يدفع ا
  . وهذا R مسائل القضاء باTاتابتداًء، 
، وأبقينا زوجته \ ذمته، ستصحبنا تلك اrياةا ألنه إذا علمنا حياته هيعلم حياته أو موت اإلنسان ا�فقود اTي ال: فمثالً 

يصلح ·ا أن ، فإننا سنقسم ترcته وسوف ~كم لزوجته بأن تعتد بعد ذلك أما إذا أثبتنا موته، م نتعرض ·ال وأبقينا أمالكه
  . تþوج إن أرادت

وجاز لزوجها أن ، جاز �ا إذا علمنا موتها أن نقسم ترcتها أةامرلو �نت  ا�فقودةفإن  امرأة ا�فقودةوهكذا ح� لو �نت 
اTي  فالشاهد من هذا أن ا�فقود هوالرابعة، �  األخ¾ةفتكون  الرابعةأو يþوج خامسة لو �نت � ، ينكح أختها لو أراد

نعرف y  لكن ال، أو ~وه  د R حج  وزÞةقِ فقد R صحراء فُ  سفينةفقد R غرق  معرcةتعلم حياته وال موته فقد R  ال
 
ً
 هو األصلؤفا�فقود بقا، حياًة وال موتا

ً
واألصل بقاء ، �ن �ن \ ما موته فاألصل بقاء ما نعلم حياته وال فمادمنا ال، ه حيا

  . حياته
 من ا�ظم وغ¾ها ال

ً
بأن نع0 \ نستطيع أن ~كم بأنه مات إال  فنقول ال، يثبت ا�وت إال بالعثور \ جثته وÑد كث¾ا

 R ةٍ : لعله خطف مثالً  جزيرةجثته لعله فقدÞز R طوف لو �نÌ أو حج  أو سافر ولم يعد لعله يكون 
ً
 nبوس وأ ا

ً
عند  ا

  أناس يعمل ·م أو ~و ذلك R خزانٍة أو قبوٍ 
ً
أو ، واألصل بقاء حياته ح� Ðد جثته، أنه قد مات ¶ت األرض فال نعلم جزما

 
ً
 اrنفيةلكن ذلك عند ؛ األصل ه حيا هوؤفالشاهد هنا أن ا�فقود بقا، ومات الشهود أنه قد رأوه قد قُ( خبارإب نعلم قطعا

 وال áكم ، يورث ماy بمعÁ ال، �ن ما �ن \ يصلح حجًة إلبقاء ما
ً
 لكن ال يصلح حجةً ، �روج زوجته من ذمته أيضا

فلو أن ذلك ، الفرق يصلح حجة لتفع ال إلثبات أمر جديدالحظتم ، إلثبات أمر لم يكن فال يرث عندهم من أقاربه
ولو ماتت أمه فنحن ال نورثه أو ابنه ، نورثه فقده أحد أقاربه فنحن ال أثناءمات R  اrنفيةا�فقود عندهم عند بعض 

و°نما يصلح ، عندهم ال يصلح حجة لإلثبات االستصحابو، نورثه ألن توريثه بناًء \ استصحاب بقاء حياته فعندهم ال
يفقد تبò كما  أنهو أمالكه ال� يملكها وزوجته ¶ت عصمته ال� ثبتت قبل وuفع أمر عنه ألمٍر ثابت y ؛ حجة لتفع

 جديدا  يثبت y �نت لكن ال
ً
وهو إنما يقوى \ ، ألن االستصحاب عندهم فيه ضعف يع½ د�ل ضعيف؛ نعطيه أمرا

عندهم أن يثبت y أمر جديد لم يكن y  االستصحابيقوى هذا  لكننا لضعفه ال، دy قبل أن يفق اhابتةاألمور  إثبات
  . إذن

وليست حجة \ ، Hالفها ح� يقوم ا�uل \ هذا ا�خالف uفع ما ةعندهم حج باالستصحاب اhابتةو\ هذا فاrال 
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  . مدً) لم يقم عليه د�ل يثبته إثبات
 القد ش: بمعÁ لو جاء الشهود يقولون ،نعم لو جاء د�ل يثبته ق( األمر

ً
أو nبوس ، عند قبيلة فالن وهو nبوٌس  هدناه حيا

 R5روج أو مريٌض ، ت الفال�اGلكن لو كنا ال؛ فهنا الشك عندهم سيصلح لإلثبات وللن� ومقعدٌ  وال يستطيع ا  y نعلم
  حياةً 

ً
  . يصح حجة لإلثبات لتفع لكنه ال أن يصلح حجة ىوبقاء حياته قصار االستصحابفقصارى  وال موتا

فقط فيما بينه وب� اهللا سبحانه وتعا© إذا  االستصحابحجة  \ حق ا�جتهد ا¸ي يعمل \  االستصحابأن : القول الرابع
: وهذا القول هو قول ا5اقال� يقول لم zد د�ال  سواه جاز V أن يتمسك به لكنه ليس حجة \ ا�ناظرة W اßصوم

 ه يمكن لإلنسان أن يعمل به فقط فيما بينه وب[ اهللا سبحانه وتعا� إذا غلب \ ظنه بقاء األمر وثبوته لكنه اللضعف
  لآلخرينوال R باب الفتوى  ا�ناظرةيصلح حجة R باب 

ً
  . ألن ا<مسك به تمسك بد�ل ضعيف أيضا

  : أدلة أصحاب القول األول
   :وا�عقول الصحابةمن الكتاب والسنة وآثار  أدلةبمطلقا   االستصحاباستدل من يرى حجية 

ٰ { �فقول اهللا أما ا�uل من الكتاب  -�
َ
Wَ ًما � ُ�َر�

َ
وØَِ إِ

ُ
ِجُد ِ\ َما أ

َ
 أ

َ
ْو َدًما َطاِعٍم َفْط  قُْل ال

َ
ْن يَُكوَن َمْيَتًة أ

َ
 أ

�
َعُمُه إِال

ِيٍر فَإِن�ُه رِْجٌس  ْ̄ َْم ِخ ْو ]َ
َ
منها واحد وسنسوقها تلو  االستداللفهذه آيات وجه  �لك استدلوا بقول اهللا وcذ، }َمْسُفوًحا أ
ِْه { �بعض قال 

َ
 َما اْضُطِرْرُيْم إِ�

�
َل لَُكْم َما َحر�َم َعلَْيُكْم إِال ُموا { �كذلك قول اهللا ، }◌ۗ َوقَْد فَص� َر|

ُ
Ê 

َ
ِيَن آَمُنوا ال

�
َها ا¸ �

َ
يَا ك

َحل� اهللا�ُ 
َ
 َيْعَتُدوا َطي|َباِت َما أ

َ
ُمْعَتِدينَ  ۚ◌  لَُكْم َوال

ْ
 Ìُِب� ال

َ
ْشَياَء إِْن ُيْبَد { �وقوy } إِن� اهللا�َ ال

َ
لُوا َقْن أ

َ
 تَْسأ

َ
ِيَن آَمُنوا ال

�
َها ا¸ ف�

َ
يَا ك

ُقْرآُن ُيْبَد لَُكمْ 
ْ
ُل ال � َ̄ لُوا َقْنَها ِحَ� ُف

َ
  . }لَُكْم تَُسْؤُكْم َو§ِْن تَْسأ

   اإلباحةبّ[ R هذه اآليات أن األصل R األشياء  �أن اهللا  الكريمةمن هذه اآليات االستدالل وجه  
لم  م ماونö عن السؤال عن ذلك ح� ال áرë ، �أو \ لسان رسوy ، له وبينه R كتابه\ ¶ريمه وفّص  �نص اهللا  إال ما

وهذه األمور قد أحلت ، بوا ذلك األصل rياتكمحِ ْص واست اإلباحةفهذه اآليات تفيد أن األصل R األشياء . áرم من قبل
  . ¶رم عليكم لكم فال تسألوا عنها ح� ال �ن قبلكم فتبò حالً 

استدلوا فيما جاء R حديث أº سعيد اGدري كما روى اإلمام مسلم رÞه اهللا تعا� عن أº سعيد  كذلك من األحاديث -�
 W ما و��ِ ، فليطرح الشك؟ أم أربعا ؟ كم ص� ثالثا \ صالته فلم يدِر إذا شك أحدكم (: قال �أن ا�Å  �اGدري 
 ، ثم يسجد سجدت� قبل أن يسلم؛ استيقن

ً
 ألربع Öن، شفعن V صالته فإن Öن ص� êسا

ً
 ترغيم تاو§ن Öن ص� إتماما

ً
 ا

  . مسلم أخرجه) للشيطان
لزمه ا5ناء \ ا�ق[ ؟ رء R صالته هل صp ثالثا؟ أو أربعا م� شك ا�أنه نه فيه بيان أ من هذا اrديث االستداللوجه 

وأن األصل ، ويسجد للسهو فهذا اrديث µيح R وجوب ا5ناء \ ا�ق[برابعة؛ فيجب عليه إذن أن يأ� ، وهو األقل
  . االستصحابوهذا هو ع[ ، بقاء الصالة R ذمة ذلك الشاك

 �إ� رسول اهللا  ش³اء R اrديث عن عباد بن تيم عن عمه رü اهللا عنه أنه ج ما السنةا�uل اhالث أيضا من  - 
أو قال ال -ال ينفتل ( �فقال ا�Å  -بمعÁ يشك R خروج اrدث منه-الرجل اTي Hيل أنه §د ال�ء R الصالة

  -ين�ف
ً
 أو zد رÌا

ً
 هريرةقريبا  منه عن أº  متفق عليه رواه ا5خاري ومسلم وأخرج مسلم حديثا) ح  يسمع صوتا

� .  
لم يأمره بالوضوء مع ورود  �فا�Å ، أنه يدل \ أن األصل بقاء ا�تطهر \ طهارته منه االستداللفهذا اrديث وجه 
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  االستصحابوهذا هو معÁ ، الشك
ً
 إنسانفهكذا نفس ا�عÁ فهو ا�ياه، R ا�ثال اTي Hرج من دورة  اTي قلناه سابقا

ح  تسمع صوتا  أو نفتل ت ال(: فقال ا�Å، نه R الصالة قد خرج منه �ءأثم شك R  الطهارةالة وهو متيقن دخل الص
 
ً
  .  اTي قلناه السابقأو يغلب \ ظنك خروج الصوت أو ح� ي<ء مغ¾Ô ، ح� تتيقن، ) �د رÌا

ال تلتفت إ� ذلك الشك ح� : فنقول، دثودخل R الصالة بالطهارة بيق[ ثم شك باr الطهارةاستصحب  إنسانفهنا 
هذا اrديث : � R �حه لصحيح مسلم يقولارÞه اهللا تع ا�وويوTلك قال ، إما بيق[ أو بغلبة ظن يثبت ا�غ¾ للطهارة

ح� يتيقن خالف  أصو·او� أن األشياء áكم ببقائها \ ، من قواعد الفقه ةوقاعدة عظيم، من أصول اإلسالم أصلٌ 
  . وال يú الشك الطارئ عليها، لكذ
إن أعظم (: �قال رسول اهللا : قال �جاء R اrديث ا�تفق عليه أيضا عن سعد بن أº وقاص  مامن األحاديث  أيضا - ¥

 من سأل عن �
ً
  ) من أجل مسأ�ه مَ ر| فحُ  مر� لم Ìُ   ءا�سلم� جرما

ْشَياَء إِْن { �أول د�ل قول اهللا  ال� ذكرناها لكم سابقا  R اآليةفهذا اrديث قريب من 
َ
لُوا َقْن أ

َ
 تَْسأ

َ
ِيَن آَمُنوا ال

�
َها ا¸ ف�

َ
يَا ك

ُقْرآُن ُيْبَد لَُكْم َقَفا اهللا�ُ َقْنَها 
ْ
ُل ال � َ̄ لُوا َقْنَها ِحَ� ُف

َ
اrديث يؤcد ا�عÁ ا هذ} َواهللا�ُ َلُفوٌر َحلِيمٌ ُيْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َو§ِْن تَْسأ

 اآلية، خوذ من تلك ا�أ
ً
  . من سأل عن �ء لم áرم فحرم من أجل مسأ<ه إن أعظم ا�سلم[ جرما

وأن ا<حريم ªرٌض حيث ربط هذا اrديث اإلباحة، أنه يدل \ أن األصل R األشياء  من هذا اrديث االستداللوجه 
 قبل ذلك وهذابا�سألة، ا<حريم 

ً
�ن  األمر \ ما إبقاءوهو  االستصحابع[ هو  وهذا يع½ أن ا�سئول عنه �ن مباحا

  . عليه
 هذه 

ً
القرآنية، مع اآليات  R الصحيح أو R الصحيح[ أحيانا ةال� سقناها منذ قليل تالحظون أنها 	ها أدل األدلةفإذا

هذه با عداها مادامت عم ة� غني اrقيقةألن تلك األحاديث R ؛ R الصحيح[ أو R أحدهما اhابتة األدلةواقت�ت \ 
  . وبهذا ا�عÁ ال� تتفق عليه الك0ة

  : وا<ابع[ وذلك R صور الصحابةبعمل  باالستصحابالقائلون  أيضافاستدل  الصحابةلعمل  بالنسبةأما  -¨
cذلك وة، أخرجه بن أº شيب) إذا شك الرجالن R الفجر فليأكال ح� يستيقنا( �قال عمر  �فقد جاء عن اrسن  -) أ( 

 : بن عباسافقال ؟ أرأيت إذا شككت R الفجر وأنا أريد الصيام: بن عباسبن عباس  أن رجال  قال الاعن 
ْ
Òُ شككت  ما

  يع½ R Ò زمن شكك ح� الوقت اTي  -تشك ح� ال
  . أيضاوا5يهå  ةبن أº شيباالرزاق و وهذا األثر أخرجه عبد -تشك فيه ال

وهو بقاء الليل إ� أن يتيقن ، بن عباس رü اهللا عنهما استصحبا األصلاأن عمر و رينمن هذين األث االستداللووجه 
  . ولن يعتد بالشك R طلوع الفجر، اإلنسان طلوع الفجر

يعذب \  شككت فإن اهللا ال ما فأتمë ؟ أأتممت أم لم تتم ولم تدرِ ، إذا طفت با5يت: قال �وcذلك جاء عن عî  -) ب( 
  . R ا�صنف ةبن أº شيباأخرجه . الزيادة
 أن علي االستداللووجه 

�
  . فأمر باإلتمام؛ وهو ا�ق[ وهو األقل، استصحب األصل � ا

كما أخرجه ، وõن طلقها مريضاالعدة، الرÞن بن عوف بعد انقضاء  عبد امرأةأنه ورث  � cذلك عن عثمانو -) ج( 
أن من ، بن س¾يناوبهذا أف� أº بن كعب و�يح واrسن و، يهåوا5 ةبن أº شيباالرزاق و اإلمام مالك R ا�وطأ وعبد

  . طلق زوجته R مرض موته فإنها ترثه
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وبقاء عقد ، R مرض ا�وت استصحبوا حكم ا�³ح ا�طلقةومن وافقه بقوR y توريث  �أن عثمان  االستداللووجه 
  . ما أراد اإلøار بالزوجة R الظاهرنإ ؛ ألنهيض قصدهوªملوا الزوج بنق، بعد انقضاء عدتها الزوجةوورثوا الزوجية، 

 R الفتوى، وõنوا يعرفونهباالستصحاب، �نوا يعملون  � الصحابةهذه اآلثار كث¾ تدل \ أن  وغ¾
ً
، وõنوا يتخذونه منهجا

 éا�سائل ال� تعرض ·ماالستنباط، و R القضاء R كمrا éو .  

  )�.(ا]لقة 
\ حجية ا�ناسب بوجوه فيدل العقل الصحيح وال�يح وا�عÁ هذا القول من ا�عÁ أو من ا�عقول  ستدل أصحابا -»

   :وذلك من وجوه االستصحاب
أن العقالء وأهل العرف إذا ¶ققوا وجود �ء أو عدمه وy أح³م خاصة به فإنه يسوغون القضاء واrكم بها : الوجه األول

و°نفاذ متطاولة، ح� إنهم §çون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد ؛ د أو العدمR ا�ستقبل من وقت ذلك الوجو
�ن �ا  �ن \ ما ولوال أن األصل بقاء مااrالة، ين \ من أقر به قبل تلك ويشهدون R اrالة الراهنة باëu ، الودائع إ�ه

  . ساغ ·م ذلك
 إذ
ً
تذهب إ� بت ما لزيارة شخص ما \ أنك كنت تعرف : فأنت مثال ً صحابباالست	هم يعملون  السليمةأهل العقول  ا

 تذهب لزيارته R حيه بناًء \ أنه موجود R ذلك الR ،ó السابق أنه يعيش R ذلك ا5ت
ً
 وأن األصل بقاء ما، وأنت أيضا

  . نتقل من ذلك الóاوأنك لم تسمع أنه ، �ن �ن \ ما
 
ً
 ، وأنها لم تنتقل به، بناًء \ أنها مازالت R ذلك ا�بÁ ةب إ� دائرة حكوميأنت تذه الحظ نفسك أيضا

ً
وأنك Ñد أحيانا

 Áهم يبنون �اذا؟ ، إ� ا�³ن الفال� انتقلناأنك تذهب فتفاجأ أنه مكتوب \ ذلك ا�ب	حياتهم والعقالء  R ألن ا�اس
نفاذ الودائع إوcذلك ، هءلك الشخص R ذلك ا�³ن فاألصل بقاأو ذ اuائرةوهو أنه مادام أن تلك االستصحاب، \ 

معك إ� بت فالن \ طريقك  الوديعةفالن خذ هذه  مع الرسل يرسلونه إ� ا�دينة يا °رسا·او -أي ألصحابها-وتسليمها
أو R السابق R ذلك ، ذلك ا�وضعأو R السابق R ا5تة، بناء أنه �ن R السابق R تلك W ماذا؟  اً إذإياه، به وسلمه  اذهب
óيع شئون  باالستصحاب، فاالستصحابوهذا هو ع[ العلم  االستصحابونب½ \ ، الx R يعمل به العقالء وا�اس

لم يثبت عندنا نا مادام أن ا�ستقيمةوالفطر السليمة، ون ذلك مضيعة للوقت وال عمًال بما ال تقره العقول دّ عُ وال فَ ، حياتهم
  . غ¾ ذلك ال �ق[ وال لغلبة ظن ٍي ما

وتعرفون أيها األخوة أن  ،أن ظن ا5قاء أغلب من ظن ا<غ¾ باالستصحاب\ العمل  اuالة من الوجوه العقلية: الوجه اhا�
 R فهنا عندنا ظنان ال�يعةغلبة الظن معمول بها:   

  . وعندنا ظن ا<غ¾ -�     .ظن ا5قاء -�
طيب لعله لم ؛ بثالث سنوات طيب لعله قد طلقها ، قبل أن يموتتزوجها ذلك الشخص ا�رأةهذه : فهنا كما يقول الشخص

  فلماذا حكمت بهذا؟ يطلقها 
  �اذا؟ إن ظن ا5قاء أو� من ظن ا<غ¾ : فنقول، وظن ا<غ¾، ظن ا5قاء: عندنا ظنان

   :ألن ظن ا5قاء يتوقف \ أمرين هما
   .وجود الزمان ا�ستقبل:  أوالً 

 
ً
  ما:  وثانيا

ً
 أو عدما

ً
  . يقابل ذلك ا5ا� y سواء �ن وجودا
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  : أما ظن ا<غ¾ فيتوقف \ ثالثة أمور
  . وجود الزمان ا�ستقبل:  أوالً 

 
ً
 تبدy بالوجود:  وثانيا

ً
  . تبدل الوجود بالعدم أو إذا �ن عدما

 
ً
  . بلمقارنة ذلك الوجود أو العدم Tلك الزمان اTي هو ا�ستق:  وثاcا
ف³ن R اrقيقة ظن ا5قاء ِ أقوى وأغلب ، �ن يتوقف \ أمرين فقط فاrقيقة أقوى وأو� �ا يتوقف \ ثالثة أمور وما

  . من ظن ا<غ¾ ألن ظن ا5قاء يتوقف \ أمرين عقلي[ بينما ظن ا<غ¾ يتوقف \ ثالثة أمور
والعمل بالظن والراجح واجب R األمور ، كم األول مظنون وراجحأن بقاء اr: ا�عقولةمن وجوه األمور  :الوجه اhالث

أنه هو الراجح \ و، \ غلبة ظن�ن هذا بناء ً �ن \ ما فنحن �ا نقول األصل بقاء ما، بإxاع ا�سلم[ ال�عية العملية
والعلماء يقررون بأنه ال ع©ة  ،هذا من قبيل الوهم؛ وقولك لعله قد حصل تغ¾، وهو األظهر والعمل باألظهر هو األو�

 أن قولكبا
ً
 أو ، لعله قد حصل تغ¾ هو بناًء \ تقدير وليس عليه د�ل: <وهم وخصوصا

ً
ولو �ن هناك د�ل يغ¾ه إما قطعيا

 لسلمنا لك ذلك ول;cنا ظن ا5قاء بناء ً \ ا�uل اTي أظهرته �ا با<غي¾ القطÝ أو الظ½
ً
  . ظنيا
ا5تان يبنون  اختالفأن أك0 ا�جتهدين والقضاة \ مر ا<اريخ و\ مر العصور و\  العقليةمن الوجوه : الرابع وجهال

أن áكموا R تلك ا�سائل إال بأن يستندوا إ�  اrقيقةألنه ال يمكنهم R ؛ االستصحابكث¾ا ً من األح³م \ 
أو 	ها áتاجون فيها إ� ، ح أو ا5يوع أو R العقود أو R اإلجاراتكما قلنا R مسائل اGالف R ا�³، فيها االستصحاب
 ف�  استصحاب

ً
 أو نفيا

ً
ا5يوع وا·بات وé ، رفيها بأن عقد اإلجارة مقدë  االستصحابن� وهو أن ينفوا  اإلجاراتإما إثباتا

 ساكن R مæلاالستصحاب، ~ن نب½ فيها \  اإلرثووغ¾ها 
ً
ه ويسكنه أب ³نف، وأخذه عن أبيه ،Tلك لو أن شخصا

فجاء شخص �دÍ أن هذا ا�æل �ده وأن ا�د جد الساكن إنما أخذه \ ، وõن ذلك ا�æل يسكنه جده من قبله، قبله
هذا : ولكن اTي أعرفه أن جدي عند وفاته قال â، عندي د�ل ما: قال؟ د�له ما: فنحن نقول y، من جده العاريةسبيل 
ا�الك وهو  استعمالواألصل إثبات ا�لك R يد من �ن ا5يت بيده ويستعمله ، دعوى هذهليس عنده د�ل ، فقطال¸م 

 وlرد دعواه أنه سمع ذلك من جده ال، إن ا5يت إنما هو للساكن و\ من يدÍ ا<غي¾ أن يأ� بد�ل: فنقول، الساكن
أو  العارية�ن من قبيل ذلك تثبت توقيع األطراف \ أن  ةميشهود أو أوراق رس ماإ؛ يك� إال أن يكون معه د�ل

 أو ~و ذلك �ا يتعارف ا�اس عليه
ً
 بد�ل قطÝ ، اإلجارة أو السماح بسكن ا�æل مؤقتا

ً
ولكن البد أن يكون ذلك ثابتا

  . أقصد البد أن يكون ا<غي¾ ثابت بد�ل قطÝ أو ظ½ -ا<غي¾-
   :يأ� ما أبرزها كث�ةأدلة فاستدلوا ب االستصحابا أدلة القول اcا¥ ا¸ين نفو

وذلك ألن ا�uل إنما دل \ ثبوت ، عمل بغ� د�ل و� عمل بال د�ل باطل باالستصحاب االحتجاجأن : ا�uل األول
  . د�ل عليه ف³ن القول ببقاء اrكم واستمراره الواستمراره؛ ولم يدل \ بقائه للحادثة، اrكم 

 إذ
ً
ومن عمل ، ومن عمل بال د�ل فقد عمل Îهل، يقود با�جتهد إ� أن يعمل بال د�ل باالستصحابيقولون إن العمل  هم ا

  . إ�ه االستنادÎهل ٍ فقد استند إ� ماال §وز 
 ما أنت متطهر R الزمن ا�اü: فنقول y، وذلك ألن ا�uل من وجهة نظر هؤالء إنما أثبت اrكم R الزمن ا�اü فقط

لكنه لم يتعرض ذلك ؛ أنت زوجها و� زوجتك R الزمن اTي ثبت فيه ذلك العقد، تكلم ا�uل \ الزمن ا�ستقبل
 
ً
 وال نفيا

ً
  . بال د�لف³ن اrكم بإثباته عمل ، العقد للبقاء ال إثباتا
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ال نسلم لكم أن : قالوا -ةحج االستصحاباTين قالوا بأن - هذا ا¤�ل أجيب عنه ونوقش من قبل أصحاب القول األول
\ عدم  امبني االستصحابوليس ، مبٌ½ \ العلم بعدم وجود ا�uل االستصحابن إبل ، عمل بال د�ل االستصحاب
  . أما العلم بعدم ا�uل فهو حجة ةوليس ¤ج، ألن عدم العلم با�uل جهٌل ؛ العلم با�uل
âلك الغزاTالعثور \  االستصحابإ�  االستنادأشار إ� هذا وهو هل يكون ذلك  و R بعد ا5حث وا�ظر وبذل جهد

 فثلك ال نسلم أن ، ا�غ¾
ً
 وال ظنا

ً
 ال قطعا

ً
مبٌ½ \ عدم العلم با�uل بل هو R  االستصحابومع ذلك لم Ðد مغ¾ا

 لظهر �ا إ، مبٌ½ \ العلم بعدم ا�uل اrقيقة
ً
 ولكن لو �ن ا�uل ا�غ¾ موجودا

ً
 أو ظنا

ً
ولكننا بعد ا5حث ؛ ما قطعا

  . غ¾ ذلك ا�uلي وا�ظر لم Ðد ما
 
ً
وهكذا ، ثبت ولم Ðد بعد ا5حث وا�ظر والسؤال من يثبت �ا أنه قد حصل طالق بعد ذلك الزوجيةعقد  :فنأخذ مثاال

لل�ء استعمال ا�الك فيدÍ فيه  اإلنسان فاستعمال األصلهذا هو  مæل استعمال ا�الك واستعمالا5قاء  أو ا�لكيةعقد 
فلم ؛ ~ن ¤ثنا: نقول، نه يدÍ ذلك ا�æل من قبل جده بال د�لأثم يأ� شخص ويدÍ ، وقد يسكن فيه ا�اس، الضيوف
 آخريندماء  ورجاٌل  أناٌس الد) ألنه لو أعطي ا�اس بدعواهم ، فال نستطيع أن نعطيك بدعواك اrالةيغ¾ تلك  Ðد ما
  . وأموا·م

األقوال إذ zوز ل� من  واختالف األدلةن العمل بهذا القول يؤدي إ© تعارض إ: قالواألصحاب هذا القول  :ا�uل اhا�
  . باالستصحاباßصم� أن Ìتج 
  مسألة الشك R الوضوءومن أمثلة ذلك 

ً
أن الشاك R الوضوء §وز y أن يصî بذلك يرى ا�مهور  ال� أ�نا ·ا سابقا

 ضوء الو
ً
، ألنه مشكوك فيه الوضوء إ� عدم جواز الصالة بهذا ا�الكيةيذهب طائفة من ، والطهارةلألصل وهو  استصحابا

فنستصحب هذا األصل وÐد أن هذا الشخص شاك متيقنة، ال يدخل الصالة إال بطهارة اإلنسان واألصل مستصحب أن 
إذن ð ، ا�الكيةإال أن يذهب ويتوضأ وهذا \ قول طائفة من  لةاrا§وز y أن يدخل إ� الصالة بهذه  إذن ال، بطهارته

هذا ا�uل من قبلهم قد يكون R وتناقضها و األدلةيؤدي إ� تعارض  باالستصحابفقول  باالستصحابالطرف[ تمسك 
  . فيه نوع قوة ةأول وهل
  : ا¤�لنناقش  با]قيقةلكن 

 ألن كث¾؛ االستصحابال يمنع حجية  واألدلة من مناقشته أن تعارض األقوال :الوجه األول
ً
يقع فيها تعارض  األدلةمن  ا

، باآليات يردها االحتجاجن تعارض إ: فنقولبآية، وهذا áتج بآية، فتجد علماء هذا áتج ، بنظر ا�جتهدين مع حجيتها
ن إ: فهل نقول، كذلك ةيسواألق، وهكذا األحاديث فكث¾ من أهل العلم áتج بأحاديث والطرف اآلخر áتج بأحاديث

مقابلون ·م  آخرونوالصحابة، Ñد ا5عض áتجون بآثار  الصحابةآثار ة؟ أو أن اrديث ليس ¤جة؟ القياس ليس ¤ج
 بآثار 

ً
يردها وستأخذون إن  وهو ال األدلةيسÓ بتعارض  فهذا ال¸م اTي قلتموه هو من قبيل ماالصحابة، áتجون أيضا

، كتاباليقع ب[ د�ل[ من  األدلةوال;جيح R ا�ستوى اhامن إن شاء اهللا تعا� فهنا تعارض  األدلةض شاء اهللا مسألة تعار
ألنه  صحيحةليست  األدلةإن هذه : يقال ومع ذلك ال، ود�ل[ من القياسالصحابة، ود�ل[ من عمل السنة، ود�ل[ من 

  . يقع بينها تعارض وما ا�انع أن يتعارض قياسان
<حديد جهة ا�ق[ و°ال فالg متفق \  اختالٌف R ا�ثال اTي ذكرتموه باTات إنما هو  االختالفأن : ه اhا�الوج

تقابل يقي½ : أن سبب اGالف R هذه ا�سألة ذكر القرطÅ صاحب ا�فهموTلك ، عليه االعتمادبا�ق[ و االحتجاج
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 االختالففg منهم يستصحب لكن  االستصحاب يرد وهذا ال قيقةاr باالستصحابف¸ منهم يعمل ، والصالة الطهارة
  . االستصحابR وجه 

، استصحبوا يق[ الصالة: ا�الكيةالقول اhا� وهم  أصحابو، الطهارة وااستصحب: �مهورافأصحاب القول األول وهم 
 االستصحابإال أن اGالف بينهم R وجه ذلك باالستصحاب؛ Òٌ منهم عمل  اrقيقةف� متيقنة، تصح إال بطهارة  وأنها ال

  . باالستصحابوليس R أصل العمل 
ولو �ن ، W أن األصل \ X �ء ٍ دوامه واستمراره مبÏٌ  باالستصحاب االحتجاجأن ألصحاب هذا القول : ا�uل اhالث

و مذهب الشافÝ وغ¾ه أي كما §زئ كما ه لكن ذلك ال، قطع خ©ه عن كفارةانعتق العبد اTي  أاألصل ذلك ألجز
ألنه عندكم مب½ أن األصل Ò R �ء دوامه ة؛ حج االستصحابلو �ن : قالوا إن اrنفيةمن Ìالفينا قال  طائفةذهبت 

مثًال عليه رقبة، عليه كفارة عتق  إنسان رقبة،لم çÑوا إلنسان عليه كفارة عتق  الفقهR باب  كمفنحن Ðد، واستمراره
ِْريُر َرَقبَ {سبحانه تعا� يقول  يم[ اهللا

َ
Ê ْو

َ
ْو كِْسَوُيُهْم أ

َ
ْهلِيُكْم أ

َ
ْوَسِط َما ُيْطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَساكَِ� ِمْن أ اَرتُُه إِْطَعاُم َعَ*َ } ةٍ فََكف�

 منها فجاء إ�ك أيها العالم الشافÝ وقال
ً
 مفق: فلو �ن هذا اإلنسان حلف \ يم[ فرأى غ¾ها خ¾ا

ً
، ودإن â عبدا

ً
وأنا ا

 
ً
 ، أريد أن أجعل هذا العبد حرا

ً
 الشافعيةعلماء  R مقابل الكفارة ال� عî لوجدنا أنكم يا اrريةوأجعل هذه ، وأجعل حرا

  . وبذلك تكونون قد خالفتم أصلكم باالستصحابال تعملون  مال çÑون ذلك ألنك
   :بوجه� الشافعيةفأجيب هذا من قبل طائفة من 

§زئ أن يعتق ذلك العبد ا�فقود عن : ولكن ~ن نقول، نسلم لكم ~ن ال: بمنع ن� اإلجزاء فقالوا: لواقا: الوجه األول
  . هذا من وجه باالستصحابوحينئٍذ ~ن عملنا  الكفارة

 : قالوا ومن الوجه اآلخر
ë
 تكون بالتسليممنا وهنا يسÓ ا<æل مع اGصمسل

ً
 تكون با�نع، وأحيانا

ً
، ، فاإلجابة أحيانا

ولكنه من ، §زئ بأن يعتقه بالكفارة ال� عليه وأنه ال، سلمنا بن� اإلجزاء: فيقولونوالتسليم يسÓ ا<æل مع اGصم، 
وا�ق[ ، وجوده R هذه اrالبيق[ فال áصل ال©اءة منها إال بيقٍ[ وجود العبد وال يتيقن بمشغولة بالكفارة  اTمةأجل أن 

  . يزول إال بيق[ ال
 االستصحابويكون وجه من االستصحاب، وقد يتعارض وجوه ، خرآمن وجه  باالستصحابهو عمل  أيضاهذا هو إذن 
وال يزول ذلك ، بيق[ بالكفارةذمته ورقبته هذا اrالف  انشغالإنه قد ثبت : R هذه ا�سألة قولفي؛ خرآمن وجه  أقوى

 R هذه اrال، ال يعلم وجود العبد أما وقد، وهو أن يعلم وجود العبد؛ خرآإال بيق[  االنشغال
ً
 فحينئٍذ ال، وقد يكون ميتا

  . فال §وز y أن يعتق ذلك العبد عن تلك الكفارة ال� عليه، ذمته انشغاليزول 
  : \ اإلثبات ةيعمل به حجة \ ا¤فع وليس حج االستصحابالقول اcالث ا¸ين قالوا بأن  أصحابأدلة 

ضعيفة  قاµةوعدم وجود ا�uل ا�غ¾ حجة  ،مبW Ï عدم وجود ا¤�ل ا�غ� االستصحابإن : قالوا نكت� بد�ل واحد
وهذا ، ا�زيلا�uل لوجود  الحتمالوذلك ، ابتداءً ثبات حكم إتقوى \  لكنها ال؛ لحكم ببقاء ال�ء واستمرارهلتك� 
  يفيد أن ا�uل ا�غ¾ من�ٌ  االحتمال

ً
  ظنا

ً
  ال الصفةه �ن بهذ وما ال يقينا

ً
   .ابتداءً  يصلح أن يثبت حكما

فقصاراه أن يقوى \  ضعيفة ةحج االستصحابوهذا أ�نا إ�ه عندكم �ا ذكرنا األقوال وهو أنه عندهم أنهم يرون أن 
  . ولكنه لن يقوى \ اإلثبات، اuفع

   :ونوقش هذا ا¤�ل من وجه� 
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م دÔ قُ  لوا�ساوي أو ا�قارب و أوالراجح  االحتمالا�عت© هو  االحتماللكن ، وارد R ا<غي¾ االحتمال سلمنا أن: الوجه األول
 Òالعادةت أك0 معامالت ا�اس وهذا خالف عطل< احتمال.   

أن ظن ا5قاء مب½ ٌ \ العلم أو الظن الغالب بعدم وجود ا�uل ا�غ¾ وهذا الظن يصلح للن� واإل§اب : الوجه اhا�
uواإلثبات وا R ال�يعةفع ألن غلبة الظن معمول بها .  

   :بينه وب� ربه قول اIاقال¥ \ حق ا�جتهد نفسه فيما ةحج االستصحابالقول الرابع ا¸ين يرون أن  أصحاب أدلة
ألن  ا�ناظرة\  ةفيما ب� ا�جتهد وب� اهللا سبحانه وتعا© وليس �ج ةحج االستصحاببأن  هذا القول أصحابفاستدل 

 وما، ا�uل ا�غ¾احتمال لكن R ا�ناظرات ال áتج بذلك الظن لوجود ، §وز أن تبÁ \ الظن العملية ال�عيةألح³م ا
  . áتج به �ن كذلك فإنه ال

R حق ا�جتهد ¤يث §وز y أن يعمل به فيما بينه وب[ اهللا  ةحج االستصحاببأنه إذا �ن : لكن أيضا نوقش هذا ا¤�ل
، د�ل \ اGصم و\ اآلخرين وé الفتوى اÛاذه\ جواز  فهذا د�ٌل سليمة، وتكون ذمته ، وHلص به، ه وتعا�سبحان

  . وال فرق فا<فريق ب[ هذين األمرين تفريق ب[ متماثل[
  : وبهذا نصل إ© ال¬جيح
 وأنه أمر البد منه \  ةحج االستصحابذهب إ�ه ا{مهور أصحاب القول األول وهو أن  وأن الراجح \ ذلك ما

ً
مطلقا

   .وا�عقول الصحابةوعمل  والسنةا¤ين وال*ع والعرف ودل عليه الكتاب 

  )S.(ا]لقة 
  : بهم¯لة االستصحاب عند القائل� 

 ألدلةاوعليه فهو R اrقيقة آخر ، كما قلنا بعدم وجود ا�uل ا�غ¾ ينبê أن يعلم أن االستصحاب مب½ \ العلم أو الظن
رضوان اهللا  الصحابةفال يصار إ�ه إال مع عدم وجود د�ل من الكتاب أو السنة أو اإلxاع أو أقوال ؛ وآخر مدار الفتوى

  ���/ �رÞه اهللا تعا� l Rموع الفتاوى  ةبن تيمياعليهم كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم 
   :وnا يدل W ضعف االستصحاب أمران

فإننا ~كم ؛ فإذا جاء د�ل مغ¾ سواء �ن ذلك بالقطع أو الظن، ل مغ� يمكن أن يرجح عليهأن أد� د� :األولاألمر 
  . حينئذ ٍ بزوال االستصحاب كما تب[ لكم �ا سبق

ٌ: األمر اcا¥ � �Ïالعلم أو أن االستصحاب مب W قيقة ينب½ \ أم، الظن بعدم وجود ا¤�ل ا�غ�rا R قوة وهو  مهم رٍ وهذا
  وسعة علمه جتهدا�

ً
 أنه قد خفيت كث¾ من  وهذا ال، ال�يعةك0ة ¤ثه وطلبه R أدلة  وأيضا

ً
يتأ� لl gتهٍد وخصوصا

األدلة \ كبار ا�جتهدين من الصحابة أو من بعدهم أو أنهم لم يطلعوا عليها كما هو معلوم ٌ R قراءاتكم أنه قد áصل 
رضوان اهللا عليهم فسيخ? عليهم  الصحابةفما بالك فيمن يأ� بعد دلة، األأن Û? عليهم بعض  � الصحابة5عض 
ٍم َعلِيمٌ  و{: �من ذي علٍم إال و§د من هو أعلم منه كما قال اهللا  وما، الكث¾

ْ
َفَْوَق Xُ| ِذي ِعل �{ .  

 إذ
ً
وقد يظن ا�جتهد أنه قد ، هدوهذا األمر áتاج إ� ج، ينب½ \ ا�هد وا5حث وا�ظر \ عدم وجود ا�غ¾ االستصحاب ا

وTلك يقول ، ال� يمكن أن تغ¾ ذلك األمر اTي استصحبه األدلة¤ث وبذل ا�هد وهو R اrقيقة لم يبحث x Rيع 
ثم R ، يطلب حكمها R الكتاب فإن ا�ف� إذا سئل عن حادثةٍ ، خر مدار الفتوىآإن االستصحاب هو : بعض أهل العلم

وTلك يقول ، فإن لم §ده فيأخذ حكمها من استصحاب اrال R ا�� واإلثبات، ثم R القياس، اعثم R اإلx، السنة
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� أيضا cدالزرcد ما يؤcا5حر ةن تيميابذكره شيخ اإلسالم  ذلك ويؤ R Ýالشاف �cالزر 
ً
 رÞه اهللا تعا� يؤcد ذلك أيضا

  ). خاصةذا لم §د R اrادثة حجًة أن االستصحاب حجٌة يفزع إ�ها ا�جتهد إ: (ا�حيط فيقول
 إذ
ً
� من جهة ومن غ¾هما ةبن تيمياال¸م من شيخ اإلسالم  هذا اcه اهللا تعا� ومن الزرÞون أن  رcد أنهم يدرcيؤ

  خر مدارآوأنه ، االستصحاب ينبê أن يوضع n Rله
ً
  : ألمرين الفتوى نظرا

ومن جهة أخرى أن االستصحاب ينب½ \ مدى اجتهاد ا�جتهد R ، أد- د�ل مغ¾ يمكن أن يلغيه أن :األمر األول
لم يبذل  اrقيقةوهو R ، وقد يظن ا�جتهد بالواقع أنه بذل ا�هد ،áصل لg أحد وهذا قد ال، ا5حث عن ا�uل ا�غ¾
  . ا�هد الR³ <لك ا�سألة

  : R حجية االستصحاب وب[ ا�مهور اrنفية\ اGالف ب[  ا�فرعة الفقهيةا�سائل 
 يرى أن االستصحاب حج، \ أن االستصحاب ليس ¤جة اrنفيةعرفنا أن أك0 

ً
، R اuفع دون اإلثبات ةٌ وأن بعضهم أيضا

فمن  ،ن االستصحاب حجة R اuفع دون اإلثباتإ: فOيد أن نعرف ثمرة اGالف ب[ ا�مهور وب[ هؤالء اTين قالوا
  : R كتب الفقه ودةا�وج الفقهيةا�سائل 

S- اإلنكار ما: مسألة W الصلح íيس : Áالقضيةأنكر ا�د) عليه  إذابمع Íمن قبل ا�د ü؛ ال� رفعت إ� القا
 Tم� لعî ؛ أو R ذم� �ء ·ذا اTي يدÍ، ال أعرف أن عîّ �ء: فقال

ً
 يرضيه و°فرا�

ً
لكن½ مع ذلك سوف أعطيه شيئا

عليه ينكر لكن  فا�د)، فهنا يسÓ هذا الصلح \ اإلنكار، يدعيه ثبات وال شهود \ ماإي أيملك  وا�دÍ ال، نسيت
قد  ع½ إن كنُت  ، واعُف ترك هذه اuعوىاع�ة آالف ريال خذ ألف[ و: مثالً  أنا أصاrك فأنت تدÍ عîّ : مع ذلك يقول

  �اذا؟  اrنفيةند وهو جائز عفهذا يسÓ الصلح \ اإلنكار ، هذا األمر نسيُت 
حقه أي  بل صار دعوى ا�دÍ أن ا�دÍ ،لكن لم §علوها حجة \ ا�دÍ، دافعة لتعوى األصليةألنهم جعلوا ال©اءة 

 إلنكار ا�نكر \ السواء
ً
عدم جواز وصحة الصلح  وطائفة الشافعيةبينما يرى  ،األمر اTي يدعيه حقه وملكه معارضا

 أو R ، األصل حجة يصلح R اuفع والرفع وا<مسك بهذااTمة، ن األصل براءة أل�اذا؟  \ اإلنكار
ً
كما قلنا لكم سابقا

 Tلك ال
ً
 ؛ يصح الصلح \ اإلنكار ا�� واإلثبات وهو حجة عندهم مطلقا

ً
ألن األصل براءة ذمة ا�د) عليه وخصوصا

حدى ا�سائل إهذه ، ؤcد دعواه ال� يرفعها \ ا�د) عليهيملك أي إثباتات وال أي بينات ت ال اrالةأن ا�دR Í هذه 
  . \ اGالف السابق ا�فرعة

من ا�ش¬ي  الُشفعةإذا تم بيع جزء من دار وطلب ال*يك ا�د� با�لك الواضع يده عليها : الفقهيةمن ا�سائل  أيضا-.
هنا عندنا شخص اش;ى جزًء  إ=رة أوا يده يُد إجارٍة يد ملٍك و§نم ا]الةوأنكر ا�ش¬ي كون يده أي يد ا�د� \ هذه 

إال أنه قد وضع  إثباتاتخر واضع يده \ ا�زء ا5ا� لكنه ليس عنده آجاء شخص ، من أرض أو من دار ثم �ا تملك هذا
إال أنه قد ، ةوال أوراق رسمي، وال عنده شهودة، يده \ ذلك ا�زء وقد توارثه عن آبائه وأجداده ولكن ليس عنده بين

وضع يده ويستعمل ذلك ا�زء استعمال الُمالك و~ن نعرف أنه بناًء \ االستصحاب فنحن ~كم بأن ذلك ��زء ملكه 
وهنا إنما هو يتمسك  ،ترفع يد ذلك الشخص ةإال أن يأ� مغ¾ بأن يأ� شخص بد�ل من بينة أو أوراق رسمي

  . باالستصحاب
 َOاآلن شخص فل 

ً
فجاء اTي يملك ا�زء اآلخر من ، \ شخص آخر ةومعه ورقة رسمية، Tي فيه أوراق رسميباع ملكه ا ا

وأعطيك ا�بلغ اTي الُشفعة، ن½ أريد أن أطلب إ: وقال، شئت من العقار اTي يملكه بوضع ا�د أو ما ا�زرعةاuار أو من 
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؟ هل نسلم ا]الةفما نفعل \ هذه ، العقار 	ه ن½ أريد اuار 	ها أو أريدإف ا5يعةدفعته ل�يكي وأخرج من هذه 
  ؟ الُشفعةلصاحب ا�د قوV هذا ونمنحه حق 

 َOنفية: فلrن القول قول ا�ش;يإ: يقولون هنا ا ، 
ً
 : فهنا ا�ش;ي كما قلت لكم سابقا

ً
بل ، قد يقول أن يدك ليست مل³

 ، بسبب اإلجارة فأنت إنما وضعت يدك \ ذلك ا�زء، أو يد إجارةإªرة، يدك يد 
ً
أو ، وأنك قد استأجرتها من مالكها سابقا

 فا�ش;ي إنما يدفع بهذااrالة، R هذه  الُشفعةيملك حق  ثبت أنه lرد مستأجر أو مستع¾ فإنه ال °ذاأنك lرد مستع¾ و
ن القول إ: يقولون اrنفية فهل نقبل قوV \ هذه ا¤عوى؟ الُشفعةال¸م لá àرم اTي وضع يده \ ا�زء ا5ا� من حق 

   R هذه ا�سألة قول ا�ش;ي
y حق إش³ل، فيه  ماة نعم هو لو �ن يملك بوثائق رسمي، لثي يطلبها اTي وضع يده \ اuار وال يملك الُشفعةوال تثبت 
،  بإقامة بينة \ ا�لكإال الُشفعةيملك أن يطلب  نه الإ: Tلك قالوا، لكن إنما هو يملك بناًء \ االستصحاب الُشفعة

 بناًء ، وأن يده د�ل ا�لك R الظاهر، فيها هاهنا يتمسك باألصل للُشفعةألن الطالب : قالوا؟ ةحنفي وذلك �اذا يا
ً
وهذا إذا

يع½ يصلح حجة فيما لو أراد شخص أن يأخذ ، يصلح حجة لإلثبات و°نما يصلح حجة لتفع فقط وهو ال االستصحاب\ 
، هو أحق بهذه اuار مادام قد وضع يده عليها: نعم �كن أن ندفع ذلك عنه ونقول؛ لك اTي وضع يده عليهمنه هذا ا�

 
ً
  الُشفعةخر كمن يطلب آلكنه ليس أن يطلب أمرا

ً
يصح  ال: قالوا االستصحاب خر بواسطة هذاآفهو يريد أن يثبت أمرا

  . كم R قو·مإنما االستصحاب فقط يدفع كما قلنا ل، يثبت االستصحاب ال
وا<مسك ، ألنه متمسك باألصل�اذا؟  لطا5ها R هذه اrال بال بينةٍ  الُشفعةمن أهل العلم ثبوت  وطائفة الشافعيةبينما يرى 

  ستصحاب يصلح حجة R اuفع واإلثبات االألنه استصحاب وة؛ باألصل حج
R-  ةا�سألةcاcهذا ةا�نبني الفقهية ا W ار  ال، عبده إن لم تدخل ا¤ار ا�وم فأنت حرلسيد إذا قال ال: األصلuتدخل ا

  امتنعتفإذا ، ا�وم وأنت حرٌ 
ً
  . عن دخولك اuار R هذا ا�وم فأنت تكون حرا

لم أدخل : وقال العبد، قد دخلت: فقال السيد، بعد ذلك اختلفاش³ل إذا م� ا�وم ثم اإل ،قال هذا القول إذا ش³لإفيه  ما
: وقال العبد، ولم ¶قق ال�ط فلست ¤رä ، قد خالفت قو,، خالف ألنه قال السيد قد دخلت فلست ¤رä  نعم áصل؟ هنا

؛ بناًء \ أن سيده قد �ط ذلك اrريةثبات °ورفع إ� القاü يطالب برفع الرق عنه و، و\ هذا فأنا حر؛ إن½ لم أدخل
أو ذلك ا�³ن اTي حذر+ من دخوÒ y ، ولم أدخل داره، مت بهذاوأنا قد الþ، إن لم تدخل اuار ا�وم فأنت حر: وقال

 الشافعيةحن� أو من  القضيةاختلف األمر فيما إذا �ن القاü اTي رفعت إ�ه فماذا نفعل هاهنا؟ ا�وم ح� م� 
 إذا قيل ذلك من ، لعبدR هذه اrال القول قول السيد وعليه فال يعتق ا: فيقول اrنفيةفإذا �ن القاü من وا�مهور 

ً
طبعا

y لف و°ذا حلف فيسلمá فهنا لو قال القول قول السيد فال يعتق العبد حينئٍذ . العلماء القول قول فالن فمقصودهم أنه
و� ، فاألصل R اإلنسان أنه لم يدخل اuار، ألن العبد متمسٌك ومستصحٌب لألصل وهو عدم اuخول وهو األصل�اذا؟ 
هذا هو األصل الفالنية، واألصل فيه أنه لم يدخل الفندق الفال� أو اuار  ا�امعة: فيه أنه لم يدخل مثالً فاألصل  إنسان

\ الغ¾ إنما  لإلثباتيصلح حجًة  واستصحابه ·ذا األصل ال، R اإلنسان فهنا العبد متمسٌك باألصل وهو عدم اuخول
عند وهو باالستصحاب؛ أنت قصاراك إنما متمسٌك : \ غ¾ه فنقولوهنا هو يطالب بإثبات أمر ، يصلح حجًة لتفع فقط

وطائفة أن القول R هذه ا�سألة قول  الشافعيةبينما يرى ، يصلح حجًة لإلثبات إنما قصاراه أن يصلح حجًة لتفع ال اrنفية
وحينئذ ٍ ، واإلثبات وهو عدم اuخول واستصحابه يصلح حجًة R اuفع، ألن العبد متمسٌك ومستصحٌب لألصل العبد
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 Íار فأنقول للسيد إذا كنت تدuإن : فنقولبا5ينة، و°ن عجز عن أن يأ� ، ببينتك \ ذلكائِت نه قد خالفك ودخل ا
  . القول قول العبد وحينئٍذ فالعبد áلف أنه لم يدخل هذه اuار خالل هذا ا�وم و~قق y اrرية ال� يسأ·ا

   :االستصحابأنواع 
ليس  وفه ،أنواع ودرجات متفاوتة االستصحابن إ: فإنهم يقولون، عند القائل[ به وهم ا�مهور ةحج االستصحاب إذا �ن

  . وحكمه ولg نوٍع مثاy كث¾ةإنما االستصحاب أنواٌع وأقساٌم ، كما قد يتبادر إ� اTهن \ نوع واحد
يع© عنه  وهذا ما، قبل ورود السمع ال�عيةباألح³م  حكم العدم األصî ا�علوم بد�ل العقل استصحاب: ا�وع األول

ح� يدل د�ل �Í \  ال�عيةمن ا<�³ف  اTمةاألصل براءة  أنمن بناء . العدم العقî: طائفة من الفقهاء بقو·م
وجوب : ثالً د) مافمن ، صوم شهٍر غ¾ شهر رمضان بأو ن� وجو، وجوب صالة سادسة من ن?: يقال وهذا مثل ما. شغلها
وليست ، اإلنسان Hرج من بطن أمه أنواألصل ال�عية، من ا<�³ف  اTمةألن األصل براءة  ،عليك ا�uل: فنقول الوتر

وقوR y ) والليلةêس صلواٍت \ ا�وم : (�لقول ا�Å  والليلة�ف فنوجب عليه �س صلوات R ا�وم اعليه أي تك
ºديث لألعراrغ¾ه: ا îّالةوغ¾ ذلك من ا�صوص ) تطوع أن إال؛ ال: قال؟ اهل عuد) اومن ، \ أنها �س صلوات ا

\  الزيادةد) افمن ، نطا5ه با�uل وهكذا أن األصل أن اإلنسان Hرج من بطن أمه وليس عليه إال صوم رمضان الزيادة
  . اTمةفنقول األصل براءة د) وجوب صوم ªشوراء اكمن ، صوم رمضان فنحن نطا5ه با�uل \ ذلك

   سíي اويندرج \ هذا ا�وع م
ً
األصل براءة : بقو·م الفقهيةيع© عنه الفقهاء R القواعد  ما األصلية � ال©اءة �لاأيضا

 ، من اإللزام بالعبادات أو ا�عامالت أو حقوق اآلدمي[ إال بد�ل اTمةوهو يشمل براءة  اTمة
ً
د) او\ هذا فلو أن شخصا

 وال يوجد معه أي آ\ 
ً
 فإننا نقولإ: ثباتات ويقول ذلك اآلخرإخر أنه قد استأجر منه دارا

ً
األصل : � لم أستأجر منه شيئا

 وهو أنه áلف أنه لم يستأجر منه وال يكون للمدÍ شي، هنا وهو ا�د) عليهه والقول قول ا�اRاTمة، براءة 
ً
ولو قال  ئا

Íا�د :åأنت من أضعت حقك :فنقول، ضاع ح.  
  ُ ولو يعطى ا�اس ، أما lرد اuعوى فال نستطيع أن نقبل ðمك �جرد دعواكاً؟ شهد شهود�اذا لم تكتب األمر بينكما أو ت

 د) شخص حقاوهكذا لو  ،فال نقبل ذلك منك. وأموا·م آخريند) رجال دماء بدعواهم ال
ً
د) عليه ابمعÁ ، خرآ\  ا

 وذلك اآلخر ينكرأنه استلف منه مبلغ
ً
ألن �اذا؟  فالقول قول ا�نكر إذا لم يكن مع ا�دÍ بينة وال إثبات \ ذلك، ا

  وخرج \ اrياة أنه ليس عليه أي تكا�ف ، فاألصل R ذلك الشخص �ا خرج من بطن أمهاTمة، األصل براءة 
 بَ و°نما تثبت ا<�³ف عليه بعد أن فُ ، ال للعباد وال لغ¾هم

ë
وبعد ذلك إذا تعامل مع ال�عية، ثم تثبت عليه ا<�³ف ، غل
 مقبولة ةيكون إال بد�ل �Í وبينٍة �عي لكن ذلك ال؛ ا�اس تبدأ تثبت عليه ا<�³ف ال� تكون بينه وب[ ا�اس

üيقبلها القا .  
  حكمه؟  ذا ا�وع ماه

قبل ورود  ال�عية�علوم بد�ل العقل R األح³م اTي هو استصحاب حكم العدم األصî ا: ا�وع األول ةعرفنا أمثل
  . أهل العلم باتفاق ةهذا ا�وع حكمه هو حج ،السمع
األصل R : يع© عنه الفقهاء واألصو�ون بقو·م وهذا ما اإلباحةفيسÓ استصحاب حكم األصل وهو :  ا�وع اcا¥أما 

، عند األك� من العلماء والفقهاء واألصو�� ةوهذا ا�وع حج، باحةاإلاألصل R األشياء : أو يقولون أحيانا، ذنا�نافع اإل
فإن األصل فيها ا<حريم كما يقول الفقهاء األصل R األبضاع أي الفروج  واTبائح األبضاعويستثÁ من هذا األصل 
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 فلو أن ، واألصل أيضا ً R اTبائح ا<حريم، فاألصل R الفروج ا<حريم
ً
أو �فر ؟ ذبيحٍة هل ذ¤ها مسلممثًال شك R  إنسانا

ºبائح ا<حريم: فنقولميتة؟ أو ليست ميتة؟ أو أنها ؟ غ¾ كتاTا R يع½ بينه  ،األصل y امرأة أنها تقرب R ولو أنه شك
لو شك R حل  إنسانبينما ، توقف عن الزواج بها ألن األصل R األبضاع ا<حريم: مثًال رضاع فإننا نقول ةوبينها nرمي

 : ثال ً فاكهة فإننا نقولم
ْ
Òُ  لهذه الفاكهة ح� تعلم ¶ريمهاrِا�نافع ا R ل ألن األصلrا�أكوالت ا R واألصل . 

  )..(ا]لقة 
   .استصحاب حكم العدم األصî ا�علوم بد�ل العقل R األح³م ال�عية قبل ورود السمع: وع األولـا�

وال يمكن للقضاة إال ا�ذاهب، الفقهاء ويستعمله الفقهاء والعلماء R سائر  إن هذا االستصحاب هو حجة بإxاع: وقلنا
إن ذلك ليس : بل ح� قال بعض أهل العلم؛ وى ال� تقام عليهموا إ� هذا ا�وع إلثبات براءة ا�اس من اªuئأن يلج

، ن دابة فالن قد رnته أو رفستهبل ح� للجمادات، فلو اد) شخص أ: وأنا أقول، ثابت فقط للناس بل ثابت للحيوانات
األصل براءة : فنقول. ويطالب باuية، أو رجله مكسورةة، أو وجنته منتفخ، وال يوجد عنده د�ل وجاءنا وعينه مفقوءة

  . اTمة
وال يوجد ، أو قد أصابت سيارته ا�توقفة عند بابه، وcذا لو اد) أن سيارة فالن قد ¶رcت من موقفها وقد وطئت قدمه

كأن يكون R سيارته خدش من نفس لون السيارة األخرى وهذا يعرفه أصحاب األدلة (ده إثباتات وال قرائن عن
األصل : ، فال §دوا أي إثباتات يمكن أن يقبل قوy إال أنه يقول أنا أحلف لكم باهللا أنه قد فعل ذلك فنقول)ا�نائية

قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن {أو غلبة ظن إال بيق[ ٍ؛ ملكه ذلك اآلخرفال يمكن أن نشغلها \ آخر أو \ ما ي، براءة اTمة
أما lرد دعواك فإننا لو أخذنا بدعوى ا�اس الد) أناس ورجال دماء ، ðمك فأحú �ا بينة تثبُت } ُكنْتُْم َصاِدِق[َ 
  . آخرين وأموا·م

   .استصحاب حكم األصل وهو اإلباحة: ا¥ـوع اcـا�
أو أن األصل R األشياء اإلباحة استصحابا y، فنحن إذا اختلف شخصان مثال قد سافرا ، األصل R األشياء اإلذنوهو أن 

ن فإ ،ما شككت ح� ال تشك األصل R األشياء اإلباحة، فg: فنقول؟ أم حرام؟ هل ¨ حالل، إ� بت ما R فاكهة ما
غلبة ظن وال قطع ال  كدون أن يكون عند ؛ا لو شككت R معاملة ماوcذ، األشياء اإلباحة هوهذ، ةاألطعماألصل R هذه 

  : األصل \ ا�عامالت ا]ل، واستثÁ العلماء من ذلك أمرين: بتحريمها وال بإباحتها فنقول
 )S (ا¸بائح  ). ( األبضاع)بوت ا¤�ل ال*� بذلك) الفروجc حريم�فإن األصل فيها ا .  

قلة (ر كما هو رأي 5عض الشافعية ظهل العلم خالفا �ن قال إن األصل R األشياء هو اrوهذا ا�وع حجة عند xاه¾ أ
  ) ذهب إ�ه بعض الشافعية وا�الكية كما(وذهب آخرون إ� أن األصل الوقف ) جدا من الشافعية

  .استصحاب ا�uل ال�Í وهو øبان: الثـوع اcـا�
  . اسخاستصحاب اhبوت ح� يرد ا�: ال¡ب األول
  . استصحاب العموم ح� يرد ا�خصص: ال¡ب اcا¥

اإلح³م وليس  القول ههنا مع من يدÍ: إن ذلك اrديث منسوخ، فنقول: فلو أن شخصا احتج بآية أو ¤ديث فقال خصمه
فال يرفع إال  مع من يدÍ النسخ، و\ اTي يدÍ النسخ ا�uل ألن األصل R اrكم إذا ورد من الشارع ثبوته واستمراره

 Ô¾بد�ل مغ ، Ô¾فثلك لم يكن القول قولك؛ وأنت ليس معك د�ل مغ .  
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  . إن األصل هو العموم: هكذا إذا أثبتنا د�ال ªما فاد) شخص أنه خاص فهنا نقول
رمضان تعدل  فإن عمرة \ - �للمرأة ال� فاتها اrج مع الرسول - إذا Öن من قابل فاعتمري \ رمضان: (��ا قال : مثال

   ).تعدل حجة مã(: ، وé رواية)حجة
إن ذلك اrكم : هذه اuعوى مردودة واألصل مع من قال: فنقول، هنا بعض العلماء اد) أن هذا اrكم خاص بتلك ا�رأة

ذلك  ألن األصل R ا�ص العام عمومه واستغراقه �ميع ا�اس ح� يأ� ا�uل اTي يثبت أنªم شامل للمرأة وغ¾ها 
و°ن �ن أهل العلم Hتلفون R تسميته  هو حجة باتفاق أهل العلم وحكم هذا ا�وع، خاص بمن ورد R حقه ا�ص

  ،استصحابا، فا�مهور يسمونه استصحابا
ً
  وهناك من أهل العلم من يرى أنه ال يسÓ استصحابا بل يسÓ إح³ما

ً
، وعموما

  .  أن هذا ا�وع حجةوال مشاحة R االصطالح ما دام ا�ميع يتفق \
   استصحاب حكم دل ال�ع \ ثبوته ودوامه ح� يرد ما يغ¾ه: وع الرابعـا�

  . باستصحاب الوصف ا�ثبت للحكم ال�Í: وهذا يسميه ابن القيم رÞه اهللا تعا�
Vابت با5يع أو ا·بة أو اإلرث ح� يرد ما يزيله من بيع أو هبة أو إ: ومثاhوهذا هو األصل فلو أن ، رثاستصحاب ا�لك ا

 إ
ً
  نسانا

ً
  افإذ ،¶ت يده ءفاألصل بقاء ذلك ال�؛ ببيع أو هبة أو إرث ملك شيئا

ً
ثم جاء شخص ، من أبيه ورث اإلنسان ماال

األصل انتقال هذا ا�لك إ� : أو أن هذا ا�ال قد باعه عليه هذا الوارث، فنقول، واد) أن هذا ا�ال قد وهبه y هذا الوارث
فنقول ، واألصل استمراره R ملكيته و¶ت حوزته، واTي يدÍ ا<غي¾ هو اTي عليه ا�uل، ا الشخص بطريق �Íهذ
y :ل \ أن ذلك ا�لك قد انتقل إ�ك بهبة أو ببيع من قبل الوارث ِت ائ�uنا بد�ل أنه يعليه أن يأت؛ ال: لو جاءنا وقال ،با

  .لم يبعه
¸م بل ا�uل ينبê أن يكون معك أنت، ألنه يملك األصل ويملك االستصحاب وهو أنه انتقل ما ~تاج ·ذا ال: فنقول

Í� أن يكون ، أو بوثيقة رسمية ببيع، إ� ملكه بد�ل êي ينبTا<غي¾ هو ا Íي يدTومعه الوثيقة ال� تثبت ملكه فا
  .عليه ا�uل وليس اTي يدÍ األصل فهذا الشخص إنما يدÍ األصل

فا�ثال ، لعاستصحاب حكم الزوجية اhابت بالعقد ح� يرد ما يغ¾ه من طالق أو فسخ أو خُ  وtذلك من أمثلة هذا ا�وع
إن األب قد طلق أو فسخ أو قد : وقال أوالد الزوجة األو�، اTي ذكرناه سابقا وهو ا�رأة ال� ادعت أن ذلك ا�يت زوجها

تلك ا�رأة أو و�ها أن يأ� با�uل  بوال تطال،  ا�دÍ وهم أوالد الزوجة األو�إن ا�uل إنما يكون \: فنقول، خلعك
  . \ أنه لم يطلقها أو أنه لم Hلعها ال حاجة Tلك ألن معها األصل

، فإذا انشغلت ذمته استصحاب شغل اTمة بالقرض أو الضمان أو الكفالة اhابتة لسبب ح� يرد ما يزيلها: ومن أمثلة ذلك
Aفذهب ا�قرِ بالقرض ثم اد) أنه قد أو ،ü؛ نعم: وقال، إن فالنا قد اق;ض م½ فأتينا با�د) عليه: وقال، ض إ� القا

وهو أنه قد أوA وال ، قر أن ذمته مشغولة لكنه يدÍ ا�غ¾فهو اآلن يُ ، وسلمته إياه قبل أيامه، منه لك½ قد رددت اق;ضُت 
ألنه ما دام أنه ؛ القول قول ا�دÍ، و\ ا�د) عليه أن يأ� با�uل: فهنا نقول. ورقة وال بينةيوجد معه د�ل ال إثبات وال 

حجة عند األك0  وحكم هذا ا�وع \ ا]قيقةح� يرد ما يزيله،  االنشغالفاألصل بقاء هذا  قد أثبت انشغال ذمته
لكن اTي يظهر أن اGالف يندرج فيه مع اrنفية كما  االتفاق،وا�مهرة من أهل العلم بل قد ح' فيه بعض أهل العلم 

  قلنا R ا�حاøة ما قبل ا�اضية 
  الفn Rل اG باإلxاع استصحاب اrكم اhابت: ا�وع اßامس
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�وع األول واhا� واhالث إما متفق عليها أو أن بامقارنة  ،نظرا لورود اGالف فيه؛ وهذا ا�وع áتاج إ� الوقوف معه
Gي قلناه سابقا ألنه داخل ¶ت  اأم، الف فيها يس¾اTاالستصحاب ا R الفGا R بالنسبة للنوع الرابع فهو يندرج

  . اGالف اTي ذكرناه R اrلقة ما قبل ا�اضية
يسÓ وا�حاøة وهو ما ، أما هذا ا�وع اGامس فهو نوع مهم ومستقل وáتاج إ� ðم قد ~تاج فيه بقية ا�حاøة هذه

  . استصحاب اrكم اhابت باإلxاع n Rل اGالف: باستصحاب اrكم اhابت n Rل الæاع أو بعض العلماء يقول
فهل يستمر ا]كم ، وتغ¾ت صفة تلك اrالة ةثم اختلفت اrال، R مسألة معينة واتفق أهل العلم عليه إذا ثبت حكمٌ 

  ولعل ذلك يتضح با�ثال . هذا R اrقيقة هو nل اGالف؟ ا�جمع عليه ويستصحب \ ا]الة اcانية أم ال
  : كر W ذلك عدة أمثلةذون

لكن إن وجد ا�اء بعد xوعه \ ، إذا فقد ا�سلم ا�اء فله أن يتيمم ويصî بذلك ا<يمم بإxاع العلماء: ا�ثال األول
أفرأيت إن حب ا]كم السابق ا�جمع عليه؟ يستص الصالة فهل يقطع تلك الصالة ويتوضأ ويستأنف صالته من جديد و

، دخلت R الصالة ثم جاءك ا�طرتيممت و�عت بالصالة، ثم جاءك ابنك با�اء يرcض يا أبِت قد وجدت ا�اء، أو أنك 
  فهل عليك أن تقطع الصالة؟والوقت باق وهو مطر كثيف سيجتمع باألرض 

  : هنا يوجد �ل خالف ب� أهل العلم 
من الفقهاء إ� أنه §ب عليه أن يقطع صالته ويتوضأ ويستأنف الصالة من جديد وهو قول عند اrنفية  فذهب طائفة -�

  . واإلمام أÞد
�-  

ً
 أي استصحاب، لصحة الصالة قبل ال�وع فيها وقال آخرون ال تبطل الصالة ويستمر استصحابا

ً
للحكم اhابت  ا

 ؛ باإلxاع
ً
فيستمر معنا هذا اإلxاع إ� تلك الصورة ال� حصل فيها ، xاعباإل ألنه دخل الصالة وõن فعله صحيحا

   .وهذا هو اTي يسÓ استصحاب اrكم اhابت باإلxاع n Rل اGالف، الæاع �ا وجد ا�اء
) من أبنائهيع½ ما جاء منها وy u وال أوuها أحد ( هذا باإلxاع، أxعت األمة \ جواز بيع األمة قبل أن تت: ا�ثال اcا¥

هل يقال باستصحاب هذا سواء �نت بكرا أم ثيبا، لكن ، فهنا أxعت األمة \ جواز بيعها سواء وطئها أم لم يطأها
  .هذا �ل خالف كب� ب� الصحابة والعلماءبمعÁ هل zوز بيع ما يسí بأم الو¤؟  ،ا]كم فيجوز بيعها بعد أن تت

  . وتصبح أم وu و� تعتق عليه بعد أن يموت، اإ� عدم جواز بيعه ا{مهورفذهب  -�
� R ا5حر ا�حيط، وذهب اآلخرون إ� جواز بيعها -�cلظاهري \ بيع أمهات اولقد احتج ابن داود : "و·ذا يقول الزر

ا استصحب وهن، اتفقوا \ أنها إذا �نت أمة تباع فمن اد) أن هذا اrكم يزول بوالدتها فعليه ا�uل: فقال، األوالد
�-اإلxاع السابق، قال cاتفقنا \ أنها إذا �نت حامال : فقال -من علماء الشافعية-فقلبه عليه ابن �يج : - أي الزر

فالحظ أن ð من العا�[ قد استخدم االستصحاب n Rل الæاع و°ن "فمن اد) أنها تباع إذا وuت فعليه ا�uل، ال تباع
  . اختلف وجه ذلك االستصحاب

، فإذا �ن عند اإلنسان ذهب ت© انعقد اإلxاع \ وجوب الزõة R اTهب إذا بلغ نصابا قبل أن يصاغ حليا: ا�ثال اcالث
هذا بإxاع أهل العلم Ñب فيه الزõة، لكن إذا صيغ حليا ، ولم يكن حليا يستعمل، أو ذهب lمع، أي لم يصاغ

  فهل يستصحب حكم الوجوب أم ال؟ ، و ~و ذلكأ أسورةوأصبح \ شg خاتم أو ، مستعمال
  إ� أنه ال Ñب فيه الزõة أك� الفقهاءفذهب  -�
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وذهب آخرون إ� وجوب الزõة فيه وهو قول أº حنيفة والظاهرية وعليه طائفة من ا�حقق[ كشيخ اإلسالم ابن تيمية  -�
  . وcث¾ من مشاHنا R هذا الع�

ذه ا�سألة فيها خالف كب¾ وطويل ب[ الفقهاء، فمن قال بأنها ه، هل ا]امل Êيض؟ املمسألة حيض اr: ا�ثال الرابع
، ال R وجوده؛ و°نما الæاع R حكم هذا اuم، السيما R أول Þلها ال نزاع أن اrامل قد ترى اuم \ ªدتها: ¶يض، يقول

؟ أم هو دم بسبب جرح أو مرض أو Ðو ذلك؟ م حيضهل هذا ا¤م دأو متفقون \ أن اrامل قد Hرج منها دم لكن 
 : فقالوا

ً
و°نما الæاع R حكم ، السيما R أول اrمل -أي R وقت حيضها ال� تعرفها-ال نزاع R أن ا�رأة \ ªدتها  إذا

  . ذلك اuم ال R وجوده
واrكم إذا ثبت R : قالوا، عه بيق[وقد �ن حيضا باالتفاق قبل أن ¶مل فنحن نستصحب حكمه ح� يأ� ما يرف: قالوا

  . nل فاألصل بقاؤه ح� يأ� ما يرفعه

  )R.(ا]لقة 
̄اع   الÍم عن مسألة استصحاب ا]كم اcابت باإل_اع \ �ل ال

  : اختلف العلماء R هذه ا�سألة \ قول[ رئيس[
̄اع حجة: القول األول وبهذا القول قال بعض الشافعية وبعض ا�الكية  أن استصحاب ا]كم اcابت باإل_اع \ �ل ال

استصحاب اإل_اع \  فهؤالء اختاروا أن، وبعض اrنابلة واختاره ابن القيم وهو قول الظاهرية ورجحه الشو�õ رÞه اهللا
̄اع حجة   . يمكن أن يستند ا�جتهد إ© هذا القول أو القاعدة �ل ال

̄اع ليس �جة xعية وال يمكن أن يستند إ�ه هو أن استصحاب ا]كم اc: القول اcا¥ ابت باإل_اع \ �ل ال
وبهذا القول قال األك0 من اrنفية والشافعية وا�الكية واrنابلة واÑه إ�ه من  وال يصح منه أن يستند إ�ه ا�جتهد

ومال إ� هذا القول ورجحه الشيخ . رحم اهللا ا�ميع قدامةبن عقيل وابن ااrنابلة خصوصا القاü أبو يعp وأبو اGطاب و
  . nمد األم[ الشنقيطي رÞه اهللا

Ê̄اع \ ا�سألةير   : <حرير nل الæاع ينبê أن يالحظ األمران اآلتيان: ر �ل ال
   أن استصحاب اإلxاع n Rل الæاع من أنواع االستصحاب ال من أنواع اإلxاع: األمر األول

فهنا ،  ا�سألة ا�تنازع فيها من حيث القوة R اuاللة كقوته R اuاللة \ ا�سألة ا�جمع عليهاإن اrكم R: فال يقول أحد
كما ذكرنا سابقا مسألة عمل ، إنه ليس بإxاع لكنه من أنواع االستصحاب: لكنه يقولة؛ إنه حج: ابن القيم و°ن �ن يقول

بيل اإلxاع، كذلك اتفاق األئمة واGلفاء األربعة حجة لكنه ليس أهل ا�دينة، اإلمام مالك يرى أنه حجة لكنه ليس من ق
من قبيل اإلxاع وcذلك األخذ بأقل ما قيل هو حجة عند الشافÝ لكنه ليس من قبيل اإلxاع، وcذلك هنا هذا ا�وع من 

ستند يبيل اrجج ال� يمكن أن وا أنه من قبيل اإلxاع إنما هو من قعُ دë أنواع االستصحاب اTين قالوا به واحتجوا به لم يَ 
يقول R ح³ية رد من أثبت ) �¥ - �¥ (وTلك ابن القيم رÞه اهللا تعا� R إعالم ا�وقع[ R ص ، إ�ها ا�جتهد

  استصحاب حكم اإلxاع n Rل الæاع \ من استدل \ أنه ال إxاع R مسألة Ìتلف فيها 
ف¾د ابن إن ا�سألة ليس فيها إxاع فكيف ¶تجون بذلك؟ ـ : وا \ ابن القيم قالواألن بعض أهل العلم �ا أرادوا أن يرد-

  وهذا حق و~ن ، �ية ما ذكرتم أنه ال إxاع n Rل الæاع: " القيم فيقول
  . "�جمع عليه ح� يثبت ما يزيله ابل استصحبنا حال ؛ لم ندع اإلxاع n Rل الæاع
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 R اع فال يقول مثالً إذا ابن القيم واضح نصهxاع وليست ا�سألة ال� حصل فيها نزاع إxهذا أنه ال يقول بأن ذلك إ  R
إذا ح� نسلم من إضاعة الوقت R ا�سألة . مسألة وجود ا�اء بعد أن �ع R الصالة أن تلك اrال أصبحت حال إxاع

يها إنما هذا حجة باعتباره من أنواع االستصحاب اTي أصحاب القول األول يع;فون بأن ا�سألة n Rل الæاع ال إxاع ف
ومن خالفه ، ألن اإلxاع ال §وز خرقه وال Ìالفته ،واTي قال به ا�مهور ال باعتبار أنه من أنواع اإلxاع، áتجون به

من قبيل أنواع بل ؛ لكن هؤالء أصحاب القول األول ال يقولون إنه من قبيل ا�جمع عليه؛ فقد شذ ومن شذ شذ R ا�ار
  . ولم نذكره ضمن أنواع اإلxاع أو اإلxاªت اGاصة ،وTا تالحظون أنا ذكرناه ضمن أنواع االستصحاب، االستصحاب

أن االستصحاب حجة R األصل سواء \ اعتبار أنه د�ل مستقل أو هو استدالل لت�ل ا�ستصحب R نفس : األمر اcا¥
إنما Hالفون R عده من أنواع ، ره نوª من االستصحاب ال باعتباره استصحابافيخالف من خالف باعتبا، األمر

  . فيقولون ليس هذا ا�وع من أنواع االستصحاب ا�حتج به؛ االستصحاب
وعندئذ تكون أنواع االستصحاب عندهم أربعة وليست �سة كما � عند ابن القيم رÞه اهللا تعا� وغ¾ه �ن قال 

  . ¤جية االستصحاب
  

ً
  . أن اTين يقولون ¤جيته ال يقولون إنه من قبيل اإلxاع بل من قبيل أنواع االستصحاب: خالصة األمر األولإذا

إنه ليس ¤جة : م يقولوا، لأيضا R الطرف اhا� ح� ننصف اآلخرين، أن اTين قالوا إنه ليس ¤جة: خالصة األمر اhا�
  . ¤جة باعتبار أنه ليس من أنواع االستصحاب ا�حتج به إنه ليس: إنما قالوا؛ باعتباره استصحابا

  : أدلة أصحاب القول األول
̄اع حجة بأدلة كث�ة من أبرزها    :استدل القائلون بأن استصحاب اإل_اع \ �ل ال

الصورة وامتنع ارتفاعه باGالف اTي حدث R ، �ن كذلك وجب استصحابه او°ذ، أن اإلxاع áرم اGالف: ا¤�ل األول
   .ا�تنازع عليها

فليس اGالف nرما ، بأن اإلxاع إنما انعقد \ حالة سابقة Ìالفة rالة اGالف اrاøة وأجاب أصحاب القول اcا¥
ألن اإلxاع قد حصل \ صورة معينة وقد انتفت تلك الصورة R اrالة ال� اختلفنا فيها، فمثال R صورة ؛ R هذه اrالة
ة اTي فقد ا�اء إنما حصل اإلxاع عند فقده ا�اء أما عند وجود ا�اء فلم áصل ذلك اإلxاع الختالف صاحب الصال

  . اrالة
واألصل Ò R ، إن اإلxاع منعقد \ ثبوت اrكم اTي يراد استصحابه: اقالو: ألصحاب القول األول ا¤�ل اcا¥

 ، فمن اد) ما سوى األصل لزمه ا�uل؛ ألصل عدم ا�زيلوا، ه ح� يوجد ما يزيله وينافيهدوامُ  متحقٍق 
ً
هذا \  بنو إذا

  . ومن اد) ا<غي¾ فعليه ا�uل، وأنه مادام قد ثبت اإلxاع فيبò ذلك اإلxاع مستمرا R حكمه، االستصحاب
واستمراره إذا �ن د�له العموم دوامه  ٍق قَ حَ متَ  Òِ  عن هذا ا�uل بأنه إنما يكون األصل R: وأجاب أصحاب القول اcا¥

  . أو ا�ص أو العقل، أما إذا �ن د�له اإلxاع فال
  ،حالة عدم ا�اء R مسألة ا<يمم: و� مثال؛ ألن اإلxاع م�وط ¤الة

ً
R حال وجود  فال يكون اإلxاع د�ال موجودا

  . ا�اء
، ال�وع R الصالة مع اإلتمامب لة ا<يمم عند عدم ا�اء مأمورإن ا�صR î مسأ: قالوا: ألصحاب القول األول ا¤�ل اcالث
 بال�وع R الصالة ومأمورٌ  فاإلنسان �ا دخل الصالة فهو مأمورٌ  ،ا بال�وع فقط، وعليه فاستصحابه حجةوليس مأمورً 
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  . أيضا بإتمامها ولم يوجد ما يسوغ y قطعها
بل هو ، بال�وع R الصالة مع اإلتمام \ اإلطالق ال نسلم بأنه مأمورٌ بعدم التسليم وقالوا : وأجاب أصحاب القول اcا¥

باإلتمام مع وجود ا�اء فعليه  ومن اد) أنه مأمورٌ ، بإتمامها مع عدم ا�اء ومأمورٌ ، بال�وع R الصالة مع عدم ا�اء مأمورٌ 
  . ا�uل

  : أدلة أصحاب القول اcا¥
̄اع ليس �جة ا¸ين قالوا استصحاب اإل_اع \ �ل    :استدلوا بأدلة نكتÜ منها بد�ل�، ال

واhا�  ،أن القول ¤جية استصحاب حكم اإلxاع n Rل الæاع إما أن يكون �uل أو لغ¾ د�ل: ا¤�ل األول
االحتمال األول  وأما ،ألن الg متفق \ لزوم العمل با�uل ،باإلxاع ألنه ال يصح أن يستند اإلنسان إ� غ¾ د�لباطل ٌ

ªاxوهو أن يكون بد�ل فهذا إما أن يكون نصا أو قياسا أو إ .  
فال بد من إظهاره فإن ظهر لم يكن إثبات اrكم n Rل الæاع بناء \ االستصحاب بل بناء \  نصا أو قياسا�ن فإن 

 و°ن �ن ا�uل إxاª  ،ما ظهر من ا�ص أو القياس
ّ
أو  هنا <حقق وجود اGالف R ا�سألة م حصول اإلxاعفال يسل

  . اrالة اhانية ال� انتقل إ�ها ذلك الشخص كما R حالة ا�صî �ا وجد ا�اء
أي ( فانت? اإلxاع عند وجوده؛ أن اإلxاع انعقد \ صحة الصالة R مسألة ا<يمم ب�ط عدم وجود ا�اء: ا¤�ل اcا¥

إذا (، ثم تنت� هذه ال©اءة عند وجود ا�uل؛ ل©اءة األصلية ب�ط عدم ثبوت د�ل �Í، كما أن العقل دل \ ا)ا�اء
كما يعد ا�uل مغ¾ا ؛ فا�اء إذا يعت© مغ¾ا R هذه اrالة، انعقد اإلxاع \ صحة الصالة لكن ب�ط عدم وجود ا�اء
حيث فرق ب[ استصحاب اإلxاع n Rل ، سألة إ� أمر مهملل©اءة األصلية R حالة اإلنسان، وTلك نبه الغزاR â هذه ا�

وهذا كما أن : "فقال الغزاâوذلك R أنه ال يصح األول ويصح اhا�،  ،واستصحاب د�ل العموم وا�ص والعقل، اGالف
 y òفالعقل دل \ ( داللة مع وجود د�ل السمع) للعقل(العقل دل \ ال©اءة األصلية ب�ط أن ال يدل السمع فال يب

ال©اءة األصلية، لكن ب�ط عدم وجود د�ل السمع فإذا جاء د�ل السمع كإثبات أن الصالة �س أصبحت الصالة 
، ، وانت? اإلxاع عند وجود ا�اء)عدم ا�اء(وهاهنا انعقد اإلxاع ب�ط العدم ) اGمس واجبة ونفينا ال©اءة األصلية

 Ò قيقة و� أنuالفأيضا فهذه اGالف د�ل يضاده نفس اGاع يضاده نفس ، فال يمكن استصحابه مع اxواإل
ال يضاد العموم وال ( وا�ص ود�ل العقل فإن اGالف ال يضاده وهذا �الف العموم ،اGالف، إذ ال إxاع مع اGالف

 صيام �ن لم يبيت الصيام من ال( �فإن ا�خالف مقر ألن العموم تناول بصيغته nل اGالف إذ قوy ) ا�ص وال العقل
فعليه  ،لكن½ أخصصه بد�ل، أسلم شمول الصيغة: ، شامل بصيغته صوم رمضان مع خالف اGصم فيه فيقول)الليل
إذ يستحيل اإلxاع nل اGالف إذ يستحيل اإلxاع مع ، هنا ا�خالف ال يسلم شمول اإلxاع nل اGالف وها، ا�uل

قد يسلم ، فهذه اuقيقة ال بد من ا<نبه ·ا و� أن اإلنسان R صيغ العموم" الصيغة مع ا�uل اGالف وال يستحيل شمول
رمضان  قد أقول إنه شامل بعمومه لصيام مثالً  )ال صيام �ن لم يبيت الصيام من الليل(أن هذه الصيغة شاملة بعمومها مثل

هل عندكم  ( :�ا قال لعائشة �د جاء من حديث ا�Å فق ،ثم أخرج صوم ا<طوع بد�ل، وصيام ا<طوع وصيام القضاء
وا�خالف ، ومع ذلك جاز ذلك الصوم فهذا يسوغ، أو كما ورد فصام بنية من ا�هار) أصوم نإذ: فقال؛ ال: ؟ فقالتء� من

اGصم أساسا لكن½ أخرج بد�ل، بينما R اإلxاع لو تالحظون أن  ورإن½ أسلم أن ا�ص ªم �ميع هذه الص: ههنا يقول
بل هو يقول إن اإلxاع فقط إنما يشمل حالة ) شامل rالة فقد ا�اء وrالة وجود ا�اء(: ال يسلم أن اإلxاع شامل للحا<[



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه  

- ٨٧ - 

 

فقد ا�اء، أما R حالة وجود ا�اء فال يمكن أن يوجد اإلxاع وذلك لوجود اGالف، واGالف يضاد اإلxاع وال يمكن أن 
  . R الوقت ذاته يتحقق إxاع وخالف

  
  : أما ال¬جيح \ هذه ا�سألة

̄اع ليس �جة وال يعد بهذا ، ا¸ي يظهر nا مÞ أن الراجح هو قول األك� وهو أن استصحاب حكم اإل_اع \ �ل ال
ل وال نرده W أنه استصحاب ب، فنحن نرده بناء W أنه ليس بنوع من أنواع االستصحاب ،نو= من أنواع االستصحاب

وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ومناقشة ، االستصحاب حجة لكننا نرده بناء W أنه ليس نو= من أنواع االستصحاب
  .أدلة ا�خالف�

أما ا�وع الرابع حصل فيه ، ا�وع األول من أنواع االستصحاب وا�وع اcا¥ وا�وع اcالث متفق عليها \ ا{ملة إذاً 
   .وا�وع اßامس حصل فيه ا¸ي سقناه \ هذه ا�حاFة، بقاßالف ا�ذكور فيما س

  )T.(ا]لقة 
  : ا�ا\ للحكم هل يلزمه ا¤�ل

yه اهللا بقوÞآخر مسألة من مسائل االستصحاب وذكرها الشيخ بن قدامه ر R فصل وا�ا\ للحكم يلزمه ا¤�ل: ~ن .
ليس \ ا�اR : فقال من قال ¤جية االستصحاب ،بنية عليههذه ا�سألة من أهل العلم من جعلها تابعة لالستصحاب م

ف بعض أهل العلم و\ رأسهم الطوé رÞه اهللا تعا� بينما ضعّ . ألزمه ا�uل: د�ل، ومن قال بعدم حجية االستصحاب
وذلك أن عدم ا�uل ؛ اوأن Ò من ا�سأ<[ أصل �فسه، من ا�سأ<[ ال تعلق ·ا باألخرى وب[ أن Ò واحدةٍ ، هذا ا5ناء

  . أو شكه فيه، نتفائه أو إلخباره عن نفسه با�هل بهاعند ا�اR إما لعلمه ب
ألن ا�اR إنما H© ؛ فال تعلق ب[ ا�سأ<[، وأما ا�ستصحب فيتمسك با�� بناء \ علمه أو غلبة ظنه بعدم ا�uل

إنه ينب½ \ عدم : فيه، و~ن قلنا R االستصحاب أو أنه شاكٌ ، هل ا�uلأو أنه H© عن نفسه بأنه §، بعلمه بانتفاء ا�uل
أو ، �ل فإنه §هل ا�uل R ا�سألةاR لتبينما R مسألة ا�، فهو يستند إ� القطع أو الظن، العلم با�غ¾ قطعا أو ظنا �5ا
 أنه ال تعلق للمسأ<[ ببعضهما وال تالزم بينهما، وTلك يرى الطوé، سياق هذه ا�سألةR أنه يشك فيه كما سيتب[ �ا 

àيتضح ا�قال فال بد من األمثلة ح� يتضح ا�قال ول .  
  : ؟ أمثلة ا�ا\ هل يلزمه د�ل

ولو �ن موجودا ، لو �نت الزõة واجبة R اúGوات ل³ن عليها د�ل: مثال، من ال يرى الزõة R اúGوات: ا�ثال األول
. ال زõة فيها هفثبت أن ،\ أنه ال د�ل فيهاذلك  دل، فلما لم نعرف د�ال \ وجوب الزõة R اúGوات، مع ا5حث لعرفناه

  . لم §د ا�uل R ذلك  ليس عليه د�ل ألنهRوا�ا ٍف وهو أنه نا؟ فهل يصح هذا القول
يش;طون ا�ية R ا<يمم وال يش;طون ا�ية R الوضوء  يةاrنف سبق أن(قول من ين� اش;اط ا�ية R الوضوء : ا�ثال اcا¥
لم يقم د�ل \ ، فهنا قول من ين� اش;اط ا�ية R الوضوء) و°ن �نوا يستحبون ذلك لكنهم ال §علونه �طا ،والغسل

  ؟ لوجوب ا�uل وليس \ ا�اR د�ل فهل هذا صحيح ثم إ� ناٍف ، االش;اط فمن ادªه فعليه ا�uل
وا�اR ال ؛ للزõة وال يوجد د�ل \ وجوب الزõة R اGيل قول من يرى أن اGيل ال زõة فيها، يقول إ� ناٍف : ا�ثال اcالث

أم أن ا�اR عليه د�ل، هذا ما ، ألن ا�اR ليس عليه د�ل؟ د�ل عليه إنما ا�uل \ ا�ثبت، فهل يصح هذا ال¸م منه
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  . ألةتتعرض y هذه ا�س
̄اع Êرير   : فنقول ال بد من مالحظة األمور اآلتية: �ل ال

أو أن هذا ، أو أحل اهللا كذا، حرم اهللا كذا: كأن يقول، اتفق أهل العلم \ أن ا�ثبت للحكم يلزمه ا�uل: األمر األول
  : كما قال تعا�، وا5ينة تلزم ا�دÍ فهذا عليه ا�uل باالتفاق ألنه مدٍع ، العقد صحيح

  .}قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِ�َ { 
فإنه ال áتاج إ� إقامة ؛ علم نفيه بداهة أو øورة إلدراكه باrساتفق أهل العلم \ أن من ن? حكما يُ : األمر اcا¥
  . ل عليه �نظر فيهطلب ا�uومن شأن الúوري أن ال يشتبه �5ا ح� يُ ، ألن هذا األمر øوري ،ا�uل عليه
   دعواه مرcبة من ن� و°ثبات تاتفق أهل العلم \ أن ا�اR للحكم إذا �ن: األمر اcالث

  ، فإذا جعل ðمه مرcبا من إثبات ون� فهنا يلزمه ا�uل ،فإنه يلزمه ا�uل لوجود اإلثبات R دعواه
َن� {: مثل ما قال اهللا تعا�

ْ
ْو نََصاَرٰى َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل ا{

َ
 َمْن Öََن ُهوًدا أ

�
ُهْم  ۗ◌ َة إِال َماغِي�

َ
َك أ

ْ
قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنُتْم  ۗ◌ تِل

ال، دعواهم : نقوله، إن ا�اR ال يلزم: و°ن �نوا ينفون دخول اآلخرين، فهل يقال؛ فهنا طا5هم اهللا تعا� با�uل} َصاِدقِ�َ 
نت ، ف³مرcبة من ن� و°ثبات، ألنهم ينفون دخول اآلخرين ويثبتون دخو·م وحدهم ا�نة lرد ن� بل دعواهم تليس

  . دعواهم مرcبة من إثبات ون� ف³ن عليهم ا�uل باتفاق أهل العلم
د�ال أو ال أعلم ، ال أعلم حكما R هذه ا�سألة: اتفقوا أيضا \ أن ا�اR إن �ن H© عن جهله وشكه كقول: األمر الرابع

يطلب y  ألن عدم العلم ال؛ فهنا اتفق أهل العلم \ أنه ال د�ل عليه، أل� أجهله أو أشك R هذا اrكم؛ R هذه ا�سألة
ال أعلم R ا�سألة : فهو ال يدÍ أن ا�سألة ليس فيها د�ل بل يقول، وال داللة تطلب \ ا�هل، د�ل لكونه مدع للجهل
  . حينئذ فليس عليه د�ل ألن ا�اهل ال د�ل عليهف، د�ال فهو يثبت جهله

، أن يدÍ ا�اR العلم بصحة ما نفاهبوذلك ، nا سبق من األمور األربعة يتب� �ا أن �ل اßالف وقع \ ا�Ü ا�جرد إذاً 
 وõن اrكم ا�ن� نظريا ً

ً
  ال بدهيا

ً
  وال øوريا

ً
ليس : كأن يقول مثال، أي أمر حB اجتهادي قد §تهد فيه ا�اس؛ حسا

 ال زõة R اúGوات أو ال: وا�اR ال د�ل عليه؟ وهكذا مثال لو قال؛ إنه ناف: أم يقال؟ فهل يلزمه د�ل؛ \ الصÅ زõة
  زõة R العسل أو ال زõة R اGيل فهنا ناف R أمور اجتهادية وليس ðمه مرcبا من ن� و°ثبات فهل نقول إن عليه ا�uل؟ 

̄اع \ ا�سألة هذا   : أهل العلم W أقوال أشهرها قوالن فيه وقد اختلف ،هو �ل ال
رÞه اهللا تعا� وسبقه أبو  قدامهوقد اختاره ابن  ،وهذا قول األك0 من الفقهاء واألصو�[، أن يلزمه ا¤�ل: القول األول
  . ا� وcذلك ابن حزم الظاهرييخ اإلسالم ابن تيمية رÞه اهللا تعشاGطاب واختاره أيضا  يعp وأبو

  . وهذا قول بعض الظاهرية وهو أيضا قول بعض الشافعية، أن ا�ا\ \ األمور ا�ظرية ال يلزمه د�ل: القول اcا¥
  أما أدلة أصحاب القول األول فقد استدلوا بأدلة كث¾ة نكت� بأبرزها 

بُوا بَِما لَْم Ìُِ {: قوV تعا©: ا¤�ل األول ِمهِ بَْل َكذ�
ْ
أن اهللا تعا� أنكر R هذه اآلية الكريمة \ من : وجه االستدالل} يُطوا بِِعل

نفوا وهم ال د�ل " بما لم áيطوا بعلمه"إذا نفوا  "بل كذبوا" فدل ذلك \ وجوب ا�uل \ ا�اR، قطع با�� بدون د�ل
  . معهم �ا يدل \ أن ا�اR يلزمه ا�uل

ِ {: وV تعا©ق: ا¤�ل اcا¥ ُهْم قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إ َماغِي�
َ
َك أ

ْ
ْو نََصاَرٰى تِل

َ
 َمْن Öََن ُهوًدا أ

�
َن�َة إِال

ْ
ْن ُكْنُتْم َوقَالُوا لَْن يَْدُخَل ا{

ن وا�uل، أن اهللا تعا� طالب من زعم أنه ال يدخل ا�نة إال ا�هود وا�صارى بال©ها وجه االستدالل من اآلية} َصاِدقِ�َ 
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  . \ ا�اRا�uل وهذا د�ل \ وجوب 
̄اع  ،ف³ن من األجدر عدم ذكر هذا ا�uل، لكن \ ا]قيقة عند اإلنصاف أن هذا ا¤�ل يناقش، ألنه خارج عن �ل ال

�صارى و°ثبات دخول ا�هود وا، دخول غ¾ ا�هود وا�صارىن� ألن صحة ا�طا5ة R هذه اآلية لكون اuعوى فيها 
ف³ن االستدالل بهذه اآلية  ،ف³نت دعوى مرcبة من ن� و°ثبات فاحتاجت إ� د�ل كما سبق معنا R ¶رير nل الæاع

  . خارجا عن nل الæاع
َ {: قوV تعا©: ا¤�ل اcالث

ْ
Iَم وَا

ْ
ع ِ

ْ
َفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َنَطَن َواإل

ْ
َ ال وا بِاهللا�ِ َما لَْم قُْل إِغ�َما َحر�َم َر |

ُ
tِ*ُْْن ت

َ
َق| وَأ áَْ بَِغْ�ِ ا]ْ

 َيْعلَُمونَ 
َ

 اهللا�ِ َما ال
َ
Wَ ْن َيُقولُوا

َ
َطانًا وَأ

ْ
ْل بِِه ُسل | َ̄   } ُف

وهذا ا<حريم من سياق هذه اآلية ، أن اهللا حرم أن يقول أحد عليه شيئا بال علم ود�ل ووجه االستدالل من هذه اآلية
 اهللا�ِ  {فليس لإلنسان أن ين� أو يثبت إال بناء \ د�ل ألن اهللا تعا� حذر من؛ ªم لإلثبات وا��شامل و

َ
Wَ ْن َيُقولُوا

َ
وَأ

 َيْعلَُموَن 
َ

  . فحذر من ذلك R سياق ªم يشمل ا�� واإلثبات} َما ال
�امع أن ð من ؛ �ثبت فكذلك zب ا¤�ل W ا�ا\قالوا بالقياس W اإلثبات بمعÁ كما zب ا¤�ل W ا: ا¤�ل الرابع

قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنُتْم {: وا¤عوى ال تقبل إال باIينة وا¤�ل كما قال تعا©، ا�ثبت وا�ا\ يريد إحقاق أمر يدعيه
   .}َصاِدقِ�َ 

   :أدلة أصحاب القول اhا� اTين قالوا بأن ا�اR ال يلزمه د�ل
: قال ����أن ا�½ ، من حديث ابن عباس رë اهللا عنهما، استدلوا بما أخرجه اIيهó \ الس! الك£ى وغ�ه: ا¤�ل األول

وصححه الشيخ األIا¥ رحم اهللا ، وابن حجر، أخرجه اIيهó وحسنه ا�ووي) اIينة W ا�د� وا�م� W من أنكر(
  .ا{ميع

R هذا اrديث اrجة وا5ينة  �وقد جعل ا�Å  ،ا5ينة حجة أنإن اrديث يثبت : قالوا: منههذا ا]ديث وجه االستدالل  
فلم §عل ؛ وا�م[ \ من أنكر وهو ا�اR فهو ا�ثبت"ا5ينة \ ا�دÍ": فقال، \ مدÍ اhبوت ال \ مدÍ ا��

  ةعليه بين
ً
اrجة وا�uل \ مدÍ اhبوت  �ا5ينة حجة وقد جعل ا�Å  اقالو �ا يدل \ أن ا�اR ليس عليه د�ل، إذا

  .وهذا أمر lمع عليه ب[ أهل العلم فدل ذلك \ أن ا�اR ال يلزمه ا�uل، ال مدÍ ا��
لم يطلب حجة من ا�اR  �ا�Å  أنا ال نسلم لكم بكنë ، القول األول أصحابمن قبل : لكن أجيب عن هذا االستدالل

ألنه ، وا�م[ R هذه اrالة تقوم مقام ا5ينة) وا�م� W من أنكر: (بل طلب منه ا�م[ فقال، اهاهند) عليه وهو ا�
فهو مطالب ، ا�م[ مع األصل اTي �ن معه ْت وë قَ تَ R اrقيقة إنما جعل عليه ا�م[ ألن جانبه هو األقوى فهو األصل فَ 

 ،فرق ب[ نوع[ من األدلة �فا�Å ، وا�م[ ال� يأ� بها من جهة أخرى، جهة با�uل وذلك لألصل اTي يتمسك به من
Íجانب ا�د R وهناك د�ل آخر و°ن �ن أقل مطا5، فجعل د�ال أقوى 

ً
هنا  �وال نسلم لكم أن ا�Å ، به ا�د) عليه ا

وا�م[ نوع من أنواع اrجج  ،يناسبهلم يطلب د�ال مطلقا من الطرف[ بل طالب Ò واحد من الطرف[ ا�uل اTي 
  . وتطمE قلوبنا rلفه باألمر اTي ينكره

فإنه ال يطالب ، رمضان أو ن� صوم شهر غ�، إن اإل_اع انعقد W أن من ن� وجوب صالة سادسة: قالوا: ا¤�ل اcا¥
  . ألنه ال د�ل W ا�نكر وا�ا\؛ با¤�ل

 ،بد�ل اإلxاع ثابت بأنه ال نسلم لكم أنه ال د�ل ههنا بل ن� ذلك: شوا هذا ا¤�لوأجاب أصحاب القول األول وناق
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هنا �ا �ن ظاهرا باالستصحاب الكن ا�� ه، ولوال ذلك �ا صح ا��، انعقد واالستصحابتقولون اإلxاع  أنتم
  . ألة فيها د�لواrقيقة أن ا�س، ظهور ذلك ا�uل أنه ال د�ل R ا�سألةلواإلxاع ظننتم 

   .ومناقشتهاا�خالف�  ولضعف أدلة، �ا ذكروه من األدلة، وهو قول ا{مهور؛ ا¸ي يظهر هو القول األول: ال¬جيح

  )/.(ا]لقة 
  : األدلـــة ا�ختلف فيهـــا

تعا� فنجده يقول  رÞه اهللا ةالشيخ ابن قدام R هذه اrلقة سوف يكون ال¸م عن أول األدلة ا�ختلف فيها كما ذكر ذلك
  :قسم� إ© األدلة عند أهل العلم تنقسم "fتلف فيها بيان أصول" ®�¨R ا�جت اhا� صفحة 

S- األدلة األصلية Óاألدلة ا�تفق عليها وتس.  
  .فيها وتسÓ األدلة ا<بعية واألدلة ا�ختلف -.

   اءأيضا منها وهو اTي عليه ا�ماه¾ من العلم القياسو\ قول بأن  اإلxاعو السنةو الكتاب�  فاألدلة ا�تفق عليها
ويتفاوت فيها  ،Ûضع الجتهاد ا�جتهد ال� األدلة ا�ختلف فيها فتسí األدلة ا�بعية وتسí أحيانا األدلة االجتهادية وأما

 دلة ا<بعية تسÓ األدلةفهذه األدلة تسÓ األدلة ا�ختلف فيها وتسÓ األ أخرى ا�ظر فقد تقبلها طائفة وتردها طائفة
  :االجتهادية منها كما هو عندكم R ا�نهج

 إلخ من األدلة ال�. .. االستدالل– العرف- سد اTرائع- االستحسان- ا�رسلة ا�صالح- قول الصحاº- �ع من قبلنا

بيان : "وTلك قال، ختلف فيهاا� األدلة باعتباره من �ع من قبلنا: كذلك عن ةوسنتzم هنا وابن قدام، يسوقها أهل العلم
إذا ا�سألة " لخإ.. .؟xع من قبلنا إذا لم ي�ح xعنا بنسخه هل هو xع �ا فيها و¨ أربعة أيضا األول fتلٍف  أصوٌل 
  : معنا � ال�

  : اا¤�ل األول من األدلة ا�ختلف فيه
  )xع من قبلنـــا(

  : تعريف xع من قبلنا
واحد وهو �ء  الش[ والراء والع[ أصٌل : وTلك يقولون، والراء والع[ الث حروف الش[مكون من ث ال�ع: \ اللغة
R شارع والشارع أيضا الطريق األعظم، ا�اء ومن ذلك ال�يعة و� مورد شاربةُ ، امتداد يكون فيه يفتح Óويقال، يس :

وهو ا�ورد اTي تأ� إ�ه اrيوانات ل�ب ، ا�اء ومن ذلك اشتق ال�يعة و� مورد شاربة، أي فتحه أ�ع بابا إ� الطريق
 اشتق من ال�يعة ال�عة R اuين: ال�يعة وجاءتنا 	مة ال�عة R اuين فيقال من هذا ا�عÁ جاءت 	مة، ا�اء

 . وال�يعة R اuين
َنا لُِ�" {: قال اهللا سبحانه

ْ
َعةً  ِمْنُكمْ  َجَعل ْxِ َوِمْنَهاًجا {ما قال سبحcانهو :} َناكَ  ُعم�

ْ
ٰ  َجَعل

َ
Wَ  ٍِيَعةxَ  َْمرِ  ِمن

َ ْ
ومن ذلك ما } األ

  تسÓ به
Ô
  . ةيتنا 	ية ال�يع	

أ� إ�ه اإلبل والغنم أو غ¾ها من ال³ئنات توهو ا�ورد اTي  اTي هو بمعÁ �عة ا�اء ال*يعة تعود للمعÁ اللغوي نإذ
واألخذ بما يقيم ، واالنتهال منها، أن �يعة اuين áتاج ا�اس إ� ال�ب منهافك، وا�هل من ذلك ا�اء اrية ل�ب ا�اء

؛ ال�يعة تطلق بمعÁ مورد ا�اء نإذ ،ا�اء يقيم حياتهم ا5دنية أو حياتهم الروحية كما أن، حياتهم ا�عنوية اTي هو دينهم
R ين  وذلك متحققuا R منه ا�ا ألنهاال�يعة åي يستTس أح³م دينهما�ورد ا.  
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  تعريف ال*ع من ا�احية االصطالحية فقد عرف بتعريفات كث�ة متقاربة

S- ومن yاإلح³م بقو R ه اهللا تعا�Þاإلمام ابن حزم ر yما �عه اهللا تعا� \ لسان نبيه  ال�يعة: "أبرز ذلك ما قا �
 " األنبياء عليهم السالم قبله R اuيانة و\ ألسنة �

  "  تعا� من العقائد واألعمالال�يعة � Ò ما �عه اهللا: "cذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رÞه اهللا قالو -.
   اسم ال�يعة: " »" اهللا تعا� l Rموع الفتاوى R ا�زء ا<اسع ع� R صفحة  وTلك قال رÞه

  "واألعمالوال�عة ينتظم Ò ما �عه اهللا تعا� من العقائد  وال�ع
	فظ  \ معانٍ  وقد يراد به ðهما فلفظ السنة يقع؛ فالسنة �ل�يعة � ما سنه و�عه من العمل: "ل أيضا رÞه اهللاوقا

َنا لُِ�" {: و·ذا قال ابن عباس وغ¾ه R قوy تعا�، ال�يعة
ْ
َعةً  ِمْنُكمْ  َجَعل ْxِ وا ال�عة } َوِمْنَهاًجاÕأي سنة وسبيال فف

  .السبيلوا�نهاج ب، بالسنة
واألعمال  كتاب اهللا وسنة رسوy وما �ن عليه سلف األمة R العقائد واألحوال والعبادات وال�يعة إنما �: "قال

ن اGروج خروج عن أواuخول R طاعتهم كما ، تباع الرسلاوالسياسات واألح³م والواليات والعطيات وحقيقة ال�يعة 
  "وطاعة الرسل � دين اهللا، طاعة الرسل

ال�يعة � xيع ما  أن: إ©الفتاوى #لص  ابن تيمية رªه اهللا \ ¾موع اإلسالممن خالل هذا ا�ص ا¸ي ذكره شيخ  نإذ
، وال� تقوم بها شؤونهم اuينية فيما بينهم وب[ ربهم، áتاجها ا�اس R حياتهم ال� واألعمالمن العقائد  تعا��عه اهللا 

 ةال�ع R عرف ا�اس \ ثالث يطلق: "±»�خر R ا�زء اhالث صفحة آتيمية R موطن  وقال أيضا شيخ اإلسالم ابن
 " ا�ؤول وا�عÁ اhالث ال�ع ا�بدل ا�عÁ األول ال�ع ا�æل وا�عÁ اhا� ال�ع: معانٍ 

 
ُ
لفظ ال�ع ال Hرج عن ال�ع R ألفاظ ا�اس وé اصطالحاتهم فنجد أن  طلقت 	مةيقصد الشيخ رÞه اهللا أنه إذا أ

 : اhالث هذه ا�عا�
S- ال*ع ا�¯ل  

  ال*ع ا�ؤول -.

R- ال*ع ا�بدل  

 ؟ ا�قصود بكل من هذه االصطالحات اcالث ما فل$َ 
  "ومن خالفه وجبت عقوبته؛ تباعهاوهذا §ب ، �الرسول  وهو ما جاء به: ال*ع ا�¯ل: "قال

وال §ب ؛ تباعهافهذا يسوغ ، كمذهب مالك و~وه؛ راء العلماء ا�جتهدين فيهاآهو و: "قال ال*ع ا�ؤولاhا� وهو  القسم
 " ا�اس منه وال يمنع عموم، يلزم عموم ا�اس به أنوال áرم وليس ألحد 

  تاريخ الت�يع اإلسالù وهنا بمعÁ : أحيانا نعم يطلق ال�ع \ اجتهادات الفقهاء فثلك يقال مثال
  .  اجتهادات الفقهاءما يشمل ح�

 مرحلة الصحابة -.و ����مرحلة الرسالة ومرحلة عهد ا�½  -�: تاريخ الت�يع اإلسالù مر بست مراحل أن يذكرون موه
  مرحلة الع� ا]ديث - »وا�قليد  مرحلة - /ومرحلة األئمة ا�جتهدين  -¥ومرحلة ا�ابع�  - و

Åتص بها ا�H د أن هنا مرحلة واحدة فقطÐو pل صæاهللا عليه وسلم و� ا�رحلة ا�عصومة وال� جاء فيها ال�ع ا� ،
 . و§ب عقوبة من خالفه، تباعهاشيخ اإلسالم ابن تيمية هذا ال�ع ا�æل §ب  واTي كما ذكر
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ا لم يعتمدوا وخصوصا إذ، Hطئوا وهذا اجتهادات وتأويالت من الفقهاء قد يصيبوا فيها وقد: اhا� فهو ال�ع ا�ؤول أما
فهذا ؛ فيها \ نص و�ع مæل سواء �ن قطعيا أو ظاهرا أما إذا اعتمدوا، \ نص مæل من قبيل القطع أو الظاهرفيها 
وذكرهم Tلك يكون من األخبار ال� نقلوها �ا وخ© الواحد إذا ، بل ألنه �ع مæل تباعه ال ألنه �ع مؤولا§ب 
أو ظاهرا فوجب عند ذلك  ن ذلك مراد الشارع إما قطعانقلوا أء أئمة كبار جهابذة فإذا وهؤال، عدا<ه وجب قبوy صحت
لكنه ال §ب وال ينبê أن نلزم اتباعه، ن �يته يسوغ إ: فهذا يقول الشيخهم؛ استنبطوها  لكن اجتهاداتهم ال�اتباعه، 
 يسوغ أÞد أو اإلمام الشافR Ý مسائل اجتهادية ا�اس أن يقتوا اإلمام مالك أو اإلمام ولكن أيضا ال نمنع، ا�اس به

  . لكننا ال نلزم بالفعل وال نلزم بال;ك ،فيها ا�ظر واالجتهاد
اهللا عليه وسلم ألن  وهو ا�ؤول وهو اجتهادات الفقهاء ليس بمثابة ال�ع ا�æل اTي جاء به nمد صp فهذا ال�ع

َهَوىٰ  َعنِ  َفْنِطُق  َوَما{: انه وتعا� n Rكم ا<æيلوÇ مæل كما قال اهللا سبح ال�ع ا�æل هو
ْ
  ُهوَ  إِنْ ) R( ال

�
 يُوَ%ٰ  َوØٌْ  إِال

)T( { Åقال �و°ذا �ن بهذه ا�ثابة فا� :) أال إ¥ أوتيت القرآن ومثله معه (yم³نته و y لæعصمته  فهذا ال�ع ا�
 ، لفهو§ب من جهة عقوبة من خا، تباعهافثلك §ب من جهة 

يلزمنا أن نعمل به ما  ال اTي �يته اجتهادات من قبل الفقهاء اجتهدوا فيها وقد يصيبوا وقد Hطئوا فهذا أما ال�ع ا�ؤول
Ò يؤخذ من قوy ويرد إال : "ل اإلمام مالكاقاتباعه، كما Tاته  دام اجتهاد lرد ال يستند إ� د�ل ظاهر أو قطÝ فال §ب

 . �أشار إ� ق© ا�Å و " صاحب هذا الق©
 وهو الكذب \ رسول اهللا صp اهللا عليه وسلم أو \ ا�اس بشهادات ال*ع ا�بدل " :يقول الشيخ: أما ا�وع اcالث

: ولو قال؛ إن اuم وا�يتة حالل: كمن قال، إن هذا من �ع اهللا فقد كفر بال نزاع: فمن قال، الزور و~وها والظلم ا5ّ[ 
 Åو~و ذلكهذا مذه "  

وهكذا أيضا ، بغ¾ اسمها أن يلبس ا�سائلوإذا هذا ال�ع ا�بدل ليس من �يعة اإلسالم ولو حاول ذلك الشخص أن يغ¾ 
ما يقع R قضاء أو ~وه من مظالم ا�اس بشهادات الزور وحكم القاü بأن القضية لفالن بشهادة الزور فهذا لم ¶كم 

ذلك الشخص اTي حكم y ويقول مÝ  بل بناء \ الظاهر من حال ا�اس فال يأِت ، حق به ال�يعة بناء \ ما صدر من
 áُ بشهادة زور والعياذ باهللا فهذا ظالم وهذا آخذ �ال بغ¾ حقه وال y ع اهللا سبحانه وتعا� وهو يعلم أنما حكم� y ل

 . ذلك األمر
 إذ
ً
فعرفنا ال�ع من ا�احية اللغوية وعرفنا  ،�ع من قبلناهذا فيما سبق هو تعريف ال�ع مطلقا بغض ا�ظر عن  ا

ثم ذكرنا أقسام ال�ع ال� ينبê لطالب  ،ال�ع من ا�احية االصطالحية بتعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية وقبله ابن حزم
  : العلم أن يتنبه ·ا طالب العلم

 ومنها ال�ع اTي جاء R الوسط وهو ال�ع ا�ؤول وهو. ه§وز Ìالفته و§ب إتباع وأن منها ال�ع ا�æل ا�ح;م اTي ال

وأيضا ال ، �تباعه هو الرسول ا اجتهادات علماء ·م م³نتهم وقدرهم فهذا ال §ب \ اإلنسان أن يتبعه ألن اTي §ب
: قال ه إ� ال�ع ومنتباعه بأي حال وال §وز نسبتاوعندنا ال�ع ا�بدل وهذا ال §وز ، تباعه وتقليده من يشاءايمنع من 

إ� دين اهللا سبحانه ما ليس منه  نه ليس من ال�ع فقد كفر وخرج من دين اهللا تعا� ألنه نسبأنه �ع وهو يعلم إ
نْ {: وتعا�، واهللا سبحانه وتعا� يقول فنسب باطله اTي انتحله إ� �يعة اهللا سبحانه

َ
  َيُقولُوا وَأ

َ
Wَ  َِما اهللا�  

َ
} َيْعلَُمونَ  ال

 . باTي يقول \ اهللا وهو يعلم أنه ليس من عند اهللا فكيف
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 : تعريف xع من قبلنا
أو يعرف  "� نبينا nمد ثبت من األح³م R �ع من م� من األنبياء عليهم صلوات اهللا وسالمه السابق[ 5عثة ما"

 قنا من األمم وأنز·ا \ أنبيائه ورسلهاألح³م ال� �عها اهللا تعا� �ن سب بأنه: بصيغة أخرى عند بعض أهل العلم

  .<بليغها <لك األمم
 : الــمث

  بِهِ  فَاFِْْب  ِضْغًثا نَِيِدكَ  وَُخذْ {فمثال لو جئنا لقصة أيوب عليه السالم 
َ

َْنْث  َوال
َ
Ê { ب زوجهúي قد حلف أن يTمائةوهو ا 

 عذق نه §وز لك أن تأخذإ: نقول y؟ جته ائةمأو زوجته  ةجت مائةنقول لشخص حلف �¡بن ابنه  فهنا هلة، جت
ً
فيه  ا

دام ذلك ثابت \ xع من قبلنا  وما، قتداء بأيوب عليه السالماواحدة كما فعل أيوب و ةمائة شمراخ تúب به øب
  ،مسألة �ع من قبلنا هذا هو ما يسÓ؟ وح¼ه xعنا فهل �ا أن نعمل بذلك

ً
من � قضايا ومسائل ثبتت R �ائع  إذا

. وتعا� عن طريقهم إ� ا�اس اTين وجدوا R ذلك الع� وثبتت أنها من أح³م اهللا سبحانه وأرسلت، قبلنا من األنبياء
  ؟ وهل �ا أن نعمل بذلك؟ فهل تكون x= �ا

  : وقبل أن نذكر اGالف يستحسن أن نذكر مسألة صغ¾ة عند أهل العلم و�، هذا nل خالف ب[ أهل العلم
̄اعـر �ـÊري  : ل ال

الzية من الفروع كتحريم الزنا والقتل ال� ثبتت  أن مسائل ا<وحيد كوجوب اإليمان و¶رير الكفر وcذلك األصول: أوال
̄اع؛ R ال�ائع السابقة وé �يعتنا ال Ûتلف باختالف  ألنها أمورإذ ال خالف R ا<عبد بها  هذه خارجة عن �ل ال

: �كما قال ا�Å ، أصالة بل هو R اrقيقة �ع �ا ،هذا ا�وع إنه من �ع من قبلنا الوارد به �عنايقال R  وال، ال�ائع
واحدة و°نما اTي Hتلف فيه بعض  فالعقيدة، يع½ لغرائر: إخوة لعالت )معاx األنبياء إخوة لعالت ديننا واحد Ðن(

̄اع  واألصول ما Öن من سبيل العقائد إذاً . األح³م الفقهية ، وقد جاء به �عنا \ استقاللٍ الÇية هذا خارج عن �ل ال
لم ينسخ وجوب اإليمان  إذ، ال خالف R أن �عنا ليس بناسخ �ميع ال�ائع بالzية: "الغزاâ رÞه اهللا وTلك يقول

اء R السابق وجاء هذه ا�حظورات �طاب مستأنف جديد ج �و¶ريم الزنا والÕقة والقتل والكفر ولكن حرم الرسول 
 . أصول 	ية R الالحق ألنها

�ع من قبلنا كوجوب القصاص أم خالف �ع من قبلنا كإباحة الشحوم �ا   حكم R �عنا سواء أوافقyما ثبت : ثانيا
َتْب {: اهللا ·ذا �ن اإلxاع منعقد \ صحة االستدالل بقول، قفهذا xع �ا باالتفاا�هود  و¶ريمها \

َ
tفِيَها َعلَْيِهمْ  َناَو 

ن� 
َ
 ، ولوال ا<عبد بعد ا5عثة ب�ع من قبلنا �ا صح هذا االستدالل وهذا من أح³م ا<وراة} بِا��ْفِس  ا��ْفَس  أ

ً
هذا القسم  إذا

نا ألن �يعت ،السابق أو خالفه و~ن نعمل به سواء وافق ال�ع، نه �ع �ا فهذا خارج عن nل الæاعأثبت R �عنا  ما
  . nل الæاع ناسخة لألح³م السابقة فإذا جاء R �عنا فإنه خارج عن

  )´.(ا]لقة 
وأمته ب�ع من  �¶رير nل الæاع R مسألة ا<عبد ب�ع من قبلنا فقد اختلف العلماء R تعبد ا�Å  توقفنا عند مسألة
 . وألجل ذلك ال بد من مالحظة عدة أمور ،ير nل الæاعالعلماء علينا ¶ر إال أننا قبل اuخول R أقوال ،قبلنا \ أقوال

  الفقهية وأصول األح³م، إلخ.. أن مسائل العقيدة كوجوب اإليمان با�الئكة وا�وم اآلخر: األول األمر

خارجة عن nل الæاع وليست داخلة R �ع من  وأصول الفروع مثال ¶ريم الظلم و¶ريم الÕقة والزنا وغ¾ ذلك هذه
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  نه قد جاءت به ال�ائع، ألبلناق
ً
نه قد جاء إ: بل يقالاTي ثبت به �عنا؛  �ع من قبلناإنه من : أن يقال وال يصحxيعا

 . به �عنا \ سبيل االستقالل
، ألننا نأخذ بما ثبت حكم R �عنا فهذا أيضا خارج عن nل الæاع مسألة ثبت ·ا أو نابه �ع جاءأن ما : اhا� األمر
R ع من قبلنا كمسائل القصاص أو خالف �ع من قبلنا كتحريم الشحوم فإنها سواء وافق �عنا باالتفاق� R ما �ن 

سواء  R �عنا ·ا حكم مستقل حت �ا فهنا ال نأخذ ب�ع من قبلنا بل ما دام قد جاءي�نت nرمة \ من قبلنا وأب
 . وافق أو خالف فإننا نأخذ بما ثبت به �عنا

ثم  استقبال بيت ا�قدس ثبت أنه �ع من قبلنا ما ثبت R �عنا أنه �ع من قبلنا ثم نسخ R �عنا مثل: ألمر اhالثا
ألنه ال §وز العمل ، وهذا ليس ب�ع �ا باالتفاق ثبت R �عنا فهذا خارج عن nل الæاع ألن الع©ة بما نسخ R �عنا

 : مثال ،~ن نسوخ من �عناال §وز العمل با� با�نسوخ فإذا �ن
َ
ا�توA عنها زوجها �ن  ثبت R �عنا كعدة ا�رأة رٌ مْ أ

 
ً
وقد  أن يعمل باrول ال³مل ما أجزنا y ذلك ألنه R �عنا راد شخصأا، لو ثم نسخ ذلك إ� أربعة أشهر وع�ً  �مالً  حوال
فال §وز ، لعمل با�نسوخ R �ع من قبلنا من باب أو�§وز ا E الالعمل با�نسوخ R �عنا فل فإذا �ن ال §وز، نسخ

 ، �ستقبال بيت ا�قدس العمل با�نسوخ من �ع من قبلنا سواء �ن قبل النسخ م�وع �ا
ً
ªا ��مع  أولم يكن م�و�

قد عملنا به ف;ة فهنا ~ن ال نعمل به \ Ò األحوال سواء ، عليه الصالة والسالم ب[ األخت[ اhابت R �يعة يعقوب
 �ا �ن عليه األمر R تباªً ابادئ األمر  وأصحابه استقبلوا بيت ا�قدس R ��ن R استقبال بيت ا�قدس فإن ا�Å  كما

 ا�مع ب[ األخت[ فقد �ن جائز: مثل؛ قبل cذلك ما لم نعمل به من، و�ع من قبلنا
ً
فقد ؛ R �يعة يعقوب عليه السالم ا

 . فهذا منسوخ ولم يثبت R �عنا أنه قد عمل به، xع ب[ أخت[ لكن هذا األمر ليس ب�ع �ايعقوب  ورد أن
سواء كنا عملنا به R أول األمر أم ؛ ال نعمل به مطلقا ثم نسخ R �عنا فإننا، ما ثبت R �عنا أنه �ع من قبلنا: اßالصة

 . لم نعمل به
عرفنا أنه xع �ن  كيف إذاً ، -أي لم يثبت R �عنا أنه �ن �ع �ن قبلنا-ما لم يثبت R �عنا أصال: األمر الرابع

  ؟ قبلنا
نا R كتبهم أن هذا �ع ·م أأو بالرجوع إ� كتبهم قر، سلم منهمأأو بقول من ، إنما وصل إ�نا بقول أهل الكتاب: قالوا

نفسهم وجدناهم يعملون بكذا وcذا وينسبونه إ� أو هم أ، أو من أسلم منهم نقل �ا أنهم يعملون بكذا وcذا، يعملون به
 ؟ ؟ ؟ فهذا هل zوز �ا أن نعمل به، �يعتهم

فهذا �ا ينقلونه ، أن اهللا حرم rم ا�دي بلG أمه، هم ينقلونه ورد R ا<وراة: مثال، هذا أيضا ليس �ª �ا باالتفاق: نقول
فثلك نتوقف عندما ؛ أن �عهم قد ورد فيه الكث¾ من ا<بديلوتعرفون أيها األخوة . ال أو ولكن ال نعرف أنه صحيح

وTلك  ،ولكن ينسبونه إ� �يعتهم، ولو �ن ليس R كتبهم، أو فيما يعملون به، أو يتداولونه بينهم، ينقلونه R كتبهم
فهذا خارج عن " §وز باالتفاق أو إ� ما R كتبهم فال، أما lرد الرجوع إ� قو·م: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رÞه اهللا

  . nل الæاع وأهل العلم متفقون \ أن هذه اrالة ليست معنا
عليه السالم من أين علمنا أن ذلك  وعلمنا أنه مثل قصة أيوب، ولكن nل الæاع ما جاء R �عنا أنه �ع �ن قبلنا

 . اجاء R �يعتن وأن يúب مثال بعذق فيه مائة شمراخ ألن هذا، سائغ
R صحيح ا5خاري وبÁ \ ذلك كث¾ من  كما ورد، وcذلك ما جاء عن موý عليه السالم وأنه اغتسل وهو عريان
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إنما علمنا ذلك ، ðهل أخذنا هذا من كتبهم؟ ؟ من أين، وهو عريان الفقهاء جواز أن يغتسل الشخص وهو R مغتسله
Åقصة تأتينا إن شاء اهللا �ا قال� بإخبار ا� R: حجر �ا أخذ Hحجر ثو Hوهرب به ثو ýجر ثوب موrا . 

فال  لم نعلمه إال من كتبهم ونقل أحبارهم قسم: ا�تقدمة ثالثة أقسام ال�ائع: "وé ذلك أيضا يقول القراR رÞه اهللا
نثق بما ينقلونه  ال "ال يقع به علينا وال R حق رسول اهللا صp اهللا عليه وسلم لعدم الصحة R ا�قل خالف أن ا<zيف

فإذا �نوا ، ا<وراة فقد ورد فيها كث¾ من ا<حريف وا<بديل فإذا �نوا قد بدلوا ا<وراة أساسا فما بالك باألح³م ال� داخل
 .فتبديلهم R الفروع من باب أو� قد بدلوا R العقائد

فهذا أردى �ن اTي  ،ا أنه ليس �ع ·م وال �اأنه �ع ·م وثبت R �عن ما ينقلونه أو يعملون به \ :األمر اGامس
ا�صارى من إباحة  ومن ذلك ما يدعيه، وال يمكن العمل به hبوت ا�� عنه R �عنا، خارج عن nل الæاع قبله فهو

رج عن nل واÛاذ الصور واألصنام R كنائسهم فذلك خا، واÛاذها مساجد، و°باحة ا5ناء \ القبور، واGمر، rم اæGير
 . الæاع وباطل باالتفاق

̄اع اً إذ    .X الصور اßمسة خارجة عن �ل ال
̄اع ، أح³م \ أنه �ع �ن قبلنا لكن لم يقع R �عنا ا<�يح بتzيفنا بها ما ثبت R �عنا من: وعليه يكون �ل ال

فهل . قبلنا قد عملوا بذلك R السنة \ أن منإنما حكيت R �يعتنا سواء R الكتاب أو ، وال بنسخها، عنا وال بنفيها
  .هذا nل الæاع نعمل بها أو ال؟

فهل ؛ فلو أن شخصا حلف أن يúب امرأته أو ابنه مائة جتة ثم ندم؛ وذكرنا مثال ذلك ما ثبت R قصة أيوب عليه السالم
y ت بعذق فيه مائة شمراخ وت© بيمينك حينئذ: نقولÑ ؟ لك أن 

  بِهِ  فَاFِْْب  ِضْغًثا نَِيِدكَ  وَُخذْ {: عليه السالم أيوبسألة قول اهللا عز وجل R قصة إذا مثال ا�
َ

َْنْث  َوال
َ
Ê { فمن حلف من أهل

 مبما فعل أيوب عليه السال فهل ي© بيمينه اقتداءً ، فúبه بعذق فيه مائة شمراخ؛ �يعتنا �úبن ابنه أو زوجه مائة جتة
  ؟ أو ال

 .. ليس �ع �ا فإنه ال ي©: و°ذا قلنا، فإنه ي© ن �ع من قبلنا اhابت R �عنا �ع �اإ: إذا قلنا هذا يبÁ \ أنه

 : أقوال العلماء \ هذه ا�سألة
اختلف العلماء \ xع من قبلنا ا¸ي ثبتت أح¼مه \ xعنا W أنها xع �ن قبلنا لكن لم يقع \ xعنا ا��يح 

  ؟ وأمته متعبدون بها �فهل Ðن متعبدون بها وهل ا�½  ،فيها عنا وال بنسخهابتÇيفنا بها وال بن
 : رئيسة ختلف العلماء W ثالثة أقوالا

 وبه قال كث¾ من -R هذه اrالة طبعا، وفق الضوابط السابقة- أن األمة متعبدة ب*ع من قبلنا مطلقا: القول األول

 . أÞد رÞه اهللا تعا� ية واrنابلة وهذا أصح الروايت[ عن اإلمامالعلماء منهم اrنفية وا�الكية والشافع
 : وأصحاب هذا القول انقسموا إ© قسم� أننا لسنا متعبدين ب*ع من قبلنا مطلقا: القول اcا¥

 . نسب ألك0 ا�تzم[ بمنع ا<عبد عقال و�ª وهذا: قسم قالوا -�
ألك0 اrنفية وبعض ا�الكية وبعض الشافعية وأيضا بعض  ال عقال وهذا نسب بمنع ا<عبد �ª: القسم اآلخر قالوا -�

 . اrنابلة
ال ~كم  وا<وقف يع½، وهذا القول حà عن بعض العلماء ولم ينسب ألحد مع[ا�وقف \ ا�سألة : القول اcالث
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 . نيبأننا متعبدون بها أو غ¾ متعبد بالقول
R من ا�حتج[ وا�اف[ باالحتجاج ب�ع من قبلنا بكث¾ منهذه ا بالنسبة ألدلة األقوال Ò األدلة �سألة فقد استدل . 

  : أدلة أصحاب القول األول
   :وهم ا¸ين قالوا �واز ا�عبد ب*ع من قبلنا استدلوا

بقة فيما ال Hالف \ طريقة األمم السابالس¾ بأن اهللا تعا� قد أمرنا R كث¾ من آيات القرآن الكريم : ا¤�ل األول
¶ثنا \ االقتداء با�ؤمن[ اTين ، ال� ال Ûالف �يعتنا ومن ذلك Ðد آيات ¶ث \ االقتداء بهم R األمور، �يعتنا
 : ومن ذلك وأن يتخذوهم أسوة وقدوة �األنبياء والرسل قبل nمد  واTين اتبعوا، قبلهم

َِك {: لقول اهللا سبحانه وتعا� n Rكم ا<æي) أ( 
َٰ
و&

ُ
ِينَ  أ

�
َتِدهْ  فَبُِهَداُهمُ  اهللا�ُ  َهَدى ا¸

ْ
  }اق

وَْحْيَنا ُعم� {: قول اهللا سبحانه) ب( 
َ
َْك  أ نِ  إِ�َ

َ
ةَ  ات�بِعْ  أ

�
ُمْ*tِِ�َ  ِمنَ  Öَنَ  َوَما َحنِيًفا إِبَْراِهيمَ  ِمل

ْ
 } )S.R( ال

عَ {: قول اهللا تعا�) ج(  َxَ  ْينِ  ِمنَ  لَُكم ٰ  َما ا¤| ِي نُوًحا بِهِ  َو'�
�

وَْحْيَنا وَا¸
َ
َْك  أ ْيَنا َوَما إِ�َ نْ  َوِعيَ(ٰ  َوُموَ)ٰ  إِبَْراِهيمَ  بِهِ  َوص�

َ
 أ

قِيُموا
َ
ينَ  أ   ا¤|

َ
  }فِيهِ  َيَتَفر�قُوا َوال

َ  اهللا�ُ  يُِريدُ {: قول اهللا) د(  ِينَ  ُسَ!َ  َويَْهِديَُكمْ  لَُكمْ  ِ�ُبَ�|
�

فنجد أن هذه } َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َواهللا�ُ  َعلَْيُكمْ  يَُتوَب وَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  ا¸
 . وأتباعهم �ن أرسلهم اهللا سبحانه فيمن سبقنا من األمم اآليات ¶ث \ االقتداء بالرسل

َ  اهللا�ُ  يُِريدُ {: هذه اآلية: "Tلك يقول الشنقيطي رÞه اهللا تعا� R أضواء ا5يان ِينَ  ُسَ!َ  َويَْهِديَُكمْ  لَُكمْ  ِ�ُبَ�|
�

 مِنْ  ا¸
َِك {: ونظ¾ها قول اهللا، تدل بظاهرها \ أن �ع من قبلنا �ع �ا} َقْبلُِكمْ 

َٰ
و&

ُ
ِينَ  أ

�
َتِدهْ  فَبُِهَداُهمُ  اهللا�ُ  َهَدى ا¸

ْ
هذا . }اق

ا�ؤمن[ قدوة  هموأتباعوهو أنها تأمر Îعل السابق[ من األنبياء ؛ أول د�ل وهو lموعة من اآليات تدل \ معÁ واحد
ما دام أن �عنا لم ينهنا عن إحدى تلك الصور و§علها من ، Ò R ما يمكن االقتداء بهم فيه ةوهذه قدوة ªم، وأسوة �ا

 . قبيل ا�نسوخ
َتبَْنا{: قول اهللا سبحانه: ا¤�ل اcا¥

َ
tن�  فِيَها َعلَْيِهمْ  َو

َ
َعْ�َ  بِا��ْفِس  ا��ْفَس  أ

ْ
َعْ�ِ  َوال

ْ
ْغَف  بِال

َ ْ
نِْف  َواأل

َ ْ
ُذنَ  بِاأل

ُ ْ
ُذنِ  َواأل

ُ ْ
ن�  بِاأل  َوالس|

ن|  ُُروحَ  بِالس|
ْ
  .}قَِصاٌص  َوا{

ولو لم يكن �ع من قبلنا �ع ، قالوا إن هذه اآلية قد استدل بها علماء هذه األمة \ وجوب القصاص: وجه االستدالل
 جاء R سياق ما �ن مأمورألن سياقها إنما ؛ ~تج بهذه اآلية أن�ا �ا أمكننا 

ً
 . به من قبلنا ا

إن : ننتقل بعد ذلك ألدلة أصحاب القول األول اTين قالوا، هذه أدلة أصحاب هذا القول فيما يتعلق باآليات القرآنية نإذ
 : �ع من قبلنا �ع �ا من سنة ا�Å صp اهللا عليه وسلم

من نB صالة : (�عن ا�Å ؛ ن أنس بن مالك رü اهللا عنهع، احتجوا بما جاء R صحيح ا5خاري: ا¤�ل اcالث
قِمِ {فليصلها إذا ذكرها ال كفارة ·ا إال ذلك 

َ
ةَ  وَأ

َ
ال رِي الص�

ْ
ِك ِ̧{.   

إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن : (عنه وé رواية لإلمام مسلم من حديث قتادة رü اهللا
 { :يقول اهللا تعا©

َ
ةَ  قِمِ وَأ

َ
ال رِي الص�

ْ
ِك  قتادةحديث أنس و هذا اrديث اhابت R الصحيح بل بمعناه R الصحيح[ من) } ِ̧

واستدل : "قال: من هذا اrديث وجه االستداللعن  يقول اrافظ ابن حجر رÞه اهللا تعا� R فتح ا5اري، رü اهللا عنهما
R األصول ما لم يرد  آلية ا�ذكورة موý عليه السالم وهو الصحيحا�خاطب با ألن؛ به \ أن �ع من قبلنا �ع �ا

ويذكر أن هذا ، األول أيضا اإلمام اrافظ ابن حجر يرى أن الصحيح أن �ع من قبلنا �ع �ا وهو يتبÁ القول، ناسخ
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 . جه �وý عليه السالماGطاب فيها مو، مع أن استشهد بهذه اآلية�وذلك ألن ا�Å ، اrديث يشهد ألصحاب القول األول
ا�دينة فرأى ا�هود تصوم يوما  �قدم ا�Å ": اrديث ما صح من حديث ابن عباس رü اهللا عنهما قال من: ا¤�ل الرابع

فصامه موý فقال ا�Å صp اهللا ، من الغرق ومن عدوهم إ�ائيلوب½  اهللا فيه موý ايوم صالح Ð: فقال ما هذا؟ قالوا
  "أحق بموý منهم فصامه وأمر بصيامه وأنا: عليه وسلم

، فهذا اrديث ا�تفق عليه يتب[ منه أن ا�Å صp اهللا عليه وسلم أحب أن يتبع موý عليه السالم R صيام ذلك ا�وم
Ð صام شكرا هللا سبحانه وتعا� �ا ýديثان �اإذً ، وأغرق فرعون وقومه، ب½ إ�ائيل من الغرق افإن موrاستدل  ا هذان ا

 . به \ أن �ع من قبلنا �ع �ا

  )µ.(ا]لقة 
خذت  عن lاهد أنه سأل ابن عباس) ص(R تفس¾ سورة  هوهو ما رواه ا5خاري R صحيح: اßامس ا¤�ل

ُ
من أين أ

ي�تِهِ  َوِمنْ {أو ما تقرأ : فقال ابن عباس؟ )ص(السجدة R سورة  َِك {: قوy إ�} َداُودَ  ُذر|
َٰ
و&

ُ
ِ  أ

�
 فَبُِهَداُهمُ  ۖ◌  اهللا�ُ  َهَدى ينَ ا¸

َتِدهْ 
ْ
 �"داود فسجد رسول اهللا  فسجدها: "قال ابن عباس رü اهللا عنهما} اق

üديث أنه من ا�علوم أن سجود ا<الوة من  ووجه االستدالل ،اهللا عنه هذا هو األثر ا�روي عن ابن عباس رrمن هذا ا
اقتداء بداود ) ص(سجد اآلية R سورة  قد �س رü اهللا عنهما أن ا�Å  ابن عبا[ë وقد نَ ، وليس من األصول الفروع

Åرص \ �عليه السالم �ا يدل \ أن ا�á كذلك ~ن علينا أن نتبع أو�ك ، عنه االقتداء باألنبياء فيما لم ينهَ  �ن
�عنا أنه  ولم يرد R·م،  وتعا� ذلك اrكم اTي عملوا به قد ثبت أنه حكم نزل من عند اهللا سبحانه األنبياء ما دام

 . نق� العمل بهامنسوخ أو أنه قد 
  وTلك قال اrافظ ابن حجر R فتح

ً
 استدل بهذا \ أن �ع من: \ ما ورد عن ابن عباس R هذا اrديث ا5اري تعليقا

  قبلنا �ع �ا و� مسألة مشهورة R األصول

ولوال أن  �ن áب موافقة أهل الكتاب R بعض األحيان �من أن ا�Å  بتث أيضا من السنة ما هوو: ا¤�ل السادس
فيما رواه ا5خاري ومسلم من حديث ابن عباس رü اهللا  ومن ذلك ما صح، موافقتهم �جة �ا أحب ا�Å �عهم حُ 
وõن ا��cون ، شعارهموõن أهل الكتاب يسدلون أ، áب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ��ن ا�Å : (عنهما قال

 . ناصيته ثم فرق بعدوسلم فسدل ا�Å صp اهللا عليه ، يفرقون رؤوسهم
بعضهم \ أن �ع من قبلنا �ع �ا ح� يرد R �عنا ما  استدل به: "قال اrافظ ابن حجر معلقا \ هذا اrديث

أن  هو يرى، وهو هنا منصف: قال ابن حجر، ع �اأن �ع من قبلنا �: ال� استدل بها من قال هذا من األحاديث" Hالفه
بعضهم فاستدل به \ أنه ليس  وعكس: "هذا اrديث ال يمكن أن يستدل به الطرفان يغ½ عما سبق من األحاديث قال

ؤمر أو يلþم موافقة أهل الكتاب فيما لم ي، تباعولقال يتحتم اال، لم يقل áب -أي �ع �ا- ب�ع �ا ألنه لو �ن كذلك
 . áب إذا ليس �ع �ا �ن: وما دام قال، فيه

، ه �ع ·منألن القائل به يق�ه \ ما ورد R �عنا أ؛ \ ا�سألة واrق أنه ال د�ل R هذا: "قال الشيخ اrافظ ابن حجر
أي -ي جزم به القرطÅ واT": قال. فهذا خارج عن nل الæاع وال يسوغ االستدالل به"إذ ال وثوق بنقلهم ال ما يؤخذ عنهم

  . أي تأ�فهم إ� اإلسالم "لأنه �ن يوافقهم �صلحة ا<أ�ف nتم - مهِ فصاحب المُ 
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فيه  �ء �ن يعمل �إذا لم يæل \ ا�Å ، ب[ األمرين ال ثالث ·ما أن اrالة ال� تدور -وهو أقرب-وáتمل أيضا ": قال
فإنهم ليسوا \ �يعة ؛ وغ¾هم  من أهل قريش[ف عبدة األوثان ا���cال، ألنهم أصحاب �ع؛ بموافقة أهل الكتاب

وهذا معÁ جيد وملحظ قوي من اrافظ ابن ، فأمر بمخالفتهم فلما أسلم ا��cون ا~�ت ا�خالفة R أهل الكتاب
؛ اuيانة م \ غ¾ هذهوÌالفة من ه، ا�عروف أن من مبادئ هذه ال�يعة Ìالفة ا��c[ وهو أن من؛ حجر رÞه اهللا

وé أول اإلسالم \ طرé نقيض عن � فهنا �ا �ن ا��cون R ع� ا�Å، �بò ا�سلمون وتبò بيضتهم nروسة
 ، أهل الكتاب \ ما هم عليه وعن أهل الكتاب ألن، ا�سلم[

ً
\  ف³ن ا��cونسماويا ً إال إنهم يتبعون R الظاهر دينا

، وأهل �ن ا��cون يفرقون رؤوسهم و�ا، ف³نت ا�خالفة الظاهرة تتحقق بمخالفة ا��c[ ةٍ تاب \ حدوأهل الكٍة، حد
األمر أن يسدل و§عل ا��c[ \ سمت آخر وهو ا<فريق R  الكتاب يسدلون فرأى ا�Å صp اهللا عليه وسلم R أول

اهللا عليه   طرف[ وهم ا�سلمون وأهل الكتاب فرأى ا�Å صpا��cون أصبحت ا�خالفة تتحقق ب[ ثم �ا أسلم ،الرأس
مفارقة �ا عليه ا�خالف[ ، ا<فريق R الرأس وتمç ا�سلم[ عن غ¾هم ال تتحقق إال أن يرجع إ� وسلم أن ا�خالفة هنا

 . وهم أهل الكتاب اهاهن
وذلك باستصحاب : وقالوا، قبل االستصحاب اTي ذكر مناستدلوا ب، أصحاب القول األول استدلوا من ا�عÁ: السابع ا¤�ل
وذلك ألن اrكم إذا ثبت R ال�ع لم §ز ترcه ح� يرد ، ال�ائع السابقة ح� يتحقق نسخها ب�يعة اإلسالم R ما ثبت

yنص، د�ل نسخه و°بطا R وليس  Åعند  ما يوجب نسخ األح³م ال� قبله فإن النسخ إنما يكون �بعثة ا�Rا<نا ،
ا<مسك بتلك األح³م والعمل بها ح� يرد R  وليس R ذلك منافاة <لك األح³م فوجب ،وا5عثة إنما تكون با<وحيد

  . �ا�Å  �عنا ما ينافيها كما وجب ذلك قبل بعثة
 إذ
ً
، أن يرد R �عنا نسخهاإال ؛ R �ع من قبلنا فيستمر العمل بها وما دام أنها وردت، إننا نتمسك باالستصحاب: نيقولو ا

بيت ا�قدس  إنه خارج عن nل الæاع سواء عملنا به R �عنا كما R استقبال: نسخه فقد قلنا سابقا أما ما ورد R �عنا
 . أو لم نعمل به فهذا خارج عن nل الæاع

 ينسخه عبدون به إ� أن يرد ماو~ن مت، وحسن العمل به، فاالستصحاب áث \ ا<مسك به هنسخ أما ما لم يرد R �عنا

  . هذه أدلة أصحاب القول األول
وقد استدلوا بأدلة كث¾ة نقت� \ �سة أدلة  بأن xع من قبلنا ليس ب*ع �ا ا¸ين يقولون :أدلة أصحاب القول اcا¥

  : فقط
: قال؟ فإن لم �د: بكتاب اهللا قال: V بم تقö قال ( :قاضيا قال عندما بعث معاذ إ� ا�من �أن الرسول : ا¤�ل األول

 ا]مد هللا ا¸ي وفق رسوُل : قال رسول اهللا -أي وال أق�| -أجتهد رأ* وال آلو : قال؟ فإن لم �د: قال ����بسنة رسول اهللا 
 . )V اهللا �ا يرë اهللا ورسو رسولِ 

 أقر معاذ �فهنا الرسول 
ً
إ� ذلك ولكنه  �اهللا  وحجة ألرشده رسول ولو �ن �ع من قبلنا د�الً : \ ذلك وهنا قالوا ا

  .سكت عن ذلك فدل \ أنه ال حجة علينا فيه
أن يذكر y  �ال يلزم ا�Å  ونوقش من قبل أصحاب القول األول أنه وé اrقيقة هذا االستدالل بهذا ا�uل فيه ضعف

رü اهللا  ومعاذ أيضا، لم يذكر اإلxاع � نقول إن اإلxاع ليس ¤جة ألن ا�x Åيع األدلة فهو لم يذكر اإلxاع فهل
واتفاق ، واتفاق األئمة األربعة، الصحابة ولم يذكر اتفاق، وcذلك لم يذكر ا�صلحة ا�رسلة، ال يلزم ذلك ؟عنه لم يذكره
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 ولم يذكر كث¾ وهو د�ل عند بعض أهل العلم، اGلفاء األربعة
ً
 يمكن فذكر بعض األدلة ال� ،من األدلة ا�ختلف فيها ا

  . ا�جتهد ال يع½ ن� حجية با� األدلة أن يستند إ�ها
َا{كذلك بآية من كتاب اهللا و� قول اهللا R سورة ا�ائدة  استدلوا: ا¤�ل اcا¥

ْ
نَْز�

َ
َْك  وَأ ِكَتاَب  إِ�َ

ْ
َق|  ال قًا بِا]ْ  َنْ�َ  لَِما ُمَصد|

ِكَتاِب  ِمنَ  يََديْهِ 
ْ
نَْزَل  بَِما بَْيَنُهمْ  اْحُكمْ فَ  َعلَْيهِ  َوُمَهْيِمًنا ال

َ
  اهللا�ُ  أ

َ
ْهَواَءُهمْ  تَت�بِعْ  َوال

َ
ا أ َق|  ِمنَ  َجاَءكَ  َقم� َنا لُِ�"  ا]ْ

ْ
 ِمْنُكمْ  َجَعل

َعةً  ْxِ ََعلَُكمْ  اهللا�ُ  َشاءَ  َولَوْ  َوِمْنَهاًجا
َ
ةً  { م�

ُ
  } َواِحَدةً  أ

َنا لُِ�" {من هذه اآلية  جه االستداللو
ْ
َعةً  مْ ِمْنكُ  َجَعل ْxِ أمة من األمم خاصة بها ال } َوِمْنَهاًجا Ò هذا يدل \ أن �يعة

·ا �يعة Ûتص بها وال  فg أمة، فاهللا سبحانه وتعا� يذكر R هذه اآلية أن لg أمة �عة ومنهاجا، \ غ¾ها حجية فيها
وال ينبê �ا ، تمçة ومنفصلة عن ال�ائع السابقةف�يعتنا م وحينئذ، تش;ك R هذه ال�يعة مع من قبلها أو مع من بعدها

القول هم  وTلك أصحاب هذا، �ع �ن قبلنا أم لم يأِت  �ن �عنا أن ذلك سابقة سواء جاء R أن نلتفت إ� �يعة
ا ليس ما نذهب إ�ه من أن �ع من قبلن هذه اآلية تؤcد: ويقولون. أن �ع من قبلنا ليس �ع �ا \ اإلطالق: يقولون

 ومنهاج أمة �يعةً  �ع �ا ألن اهللا سبحانه وتعا� يذكر أن لgب
ً
 . ا

 : مناقشة أصحاب القول األول �ذا ا¤�ل
بأن مشارcة أهل ال�ائع السابقة R بعض األح³م ال ؛ األول من قِبل أصحاب القول هذا االستدالل بهذه اآلية أيضا نوقش

 نفراد Òامم �ع Hالف �ع اآلخر كما أن مشارcتهم R ا<وحيد ال تمنع من من هذه األ يمنع من أن يكون لg واحد

وcوننا  ،وا<مá çصل بالغالب فاالش;اك ال نطلقه x Rيع األح³م، واحد من تلك ال�ائع ب�يعة Ûالف �يعة غ¾ه
لg أمة لغتها أو لg أمة ثقافتها : ول~ن نستطيع أن نق، �يعة نش;ك R بعض األح³م ال يدل ذلك \ أنه ليس لg أمة

 فبعض اللغات تش;ك R بعض األلفاظ وبعض؛ اللغات R بعض األلفاظ هذا ظاهر وموجود اآلن وال مانع أن تش;ك بعض

وال يمنع أن نقول أن لg أمة لغتها  معينة وé بعض اuالالت ال� تساق من تلك األلفاظ أو تش;ك R ثقافة جزئية، ا�عا�
وال يمنع ، فنحن نؤمن أن لg رسول �يعته، األنبياء عليهم الصالة والسالم أو ثقافتها وخصائصها فهذا كذلك ما جاء عن

هذا هو ، تلك ال�ائع واالش;اك ال يلزم منه أن يكون اال¶اد فيما بينهم R، أو�ك الرسل R بعض األح³م أن يش;ك
 . ا�uل اhا� ألصحاب هذا القول

َناكَ  ُعم� {: ا<æيل استدلوا بد�ل ثالث R هذه ا�سألة وهو قول اهللا سبحانه وتعا� n Rكم: ل اcالثا¤�
ْ
ٰ  َجَعل

َ
Wَ  ٍِيَعةxَ 

ْمرِ  ِمنَ 
َ ْ
  فَات�بِْعَها األ

َ
ْهَواءَ  تَت�بِعْ  َوال

َ
ِينَ  أ

�
  ا¸

َ
   }َفْعلَُمونَ  ال

اآلية د�ل \ أن �ع من قبلنا ليس  بعض من يتzم R العلم أن هذه ظن: "قال ابن العرH رÞه اهللا تعا� R هذه اآلية
 Åهذه اآلية ب�يعة �ب�ع �ا ألن اهللا تعا� أفرد ا� R وأمته" . 

أن اهللا سبحانه وتعا� أفرد ا�Å وأمته ؛ �ا \ أن �ع من قبلنا ليس ب�ٍع  هذا ðم اTين قالوا بأن هذه اآلية د�ل
َناكَ  ُعم� {: لة فقالمستق ب�يعة

ْ
ٰ  َجَعل

َ
Wَ  ٍِيَعةxَ  َْمرِ  ِمن

َ ْ
وأمته منفردان  �ا�Å  وال ننكر أن: "قال ابن العرH} فَات�بِْعَها األ

فكأن " ؟ال R �ع من قبلنا R معرض ا�دح واhناء هل يلزم إتباعه أوعنه  �و°نما اGالف فيما أخ© ا�Å ، ب�يعة
وال تناR إيماننا واجتهادنا بأن �ع من قبلنا ، أن �ع من قبلنا �ع �ا تدل \ن هذه اآلية ال إ: الشيخ ابن العرH يقول

فإذا ورد R �عنا فكأنه من �عنا ويكون حينئذ من ، �عنا أنه �ع �ن قبلنا ألننا ~ن نتzم عما جاء R؛ �ع �ا
َناكَ  ُعم� {: قال اهللا اTي جعل اهللا سبحانه وتعا� \ �يعة منه حيث األمر

ْ
ٰ  َجَعل

َ
Wَ  ٍِيَعةxَ  َْمرِ  ِمن

َ ْ
ومن ذلك ما جاء R } األ
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وخصوصا إذا �ن ذلك السياق سياق مدح وثناء \ من عرضت y تلك ، �ع ·م �ائع من قبلنا �ا جاء R �عنا أنه �ن
 . جاءت R �عنا القضية ال�

  )·.(ا]لقة 

وأصحابه بتعلمه، ولو اهتموا به �ُقل ذلك إ�نا؛  �ن �ع من قبلنا �ª  �ا الهتم رسول اهللا لو �: قالوا: ا¤�ل الرابع
لو �ن �ع من : فهم يقولون. ولكن لم ينقل �ا �ء من ذلك، فدل ذلك \ أنه ال حجة فيه. <وافر اuواÍ \ نقله

 �، ولعهدنا من سلف هذه األمة من صحابة رسول اهللا �لعهدنا من ا�Å  -كما تذكرون أنه �ع �ا- قبلنا �ٌع �ا 
لكننا لم Ðد منهم، ولم يُنقل عنهم أنهم �نوا يتبعون �ع . لعهدنا منهم مدارسة ذلك، وتتبعه، وا5حث عنه؛ ألنه �ع �ا

ك \ أنه ليس ب�ع فدل ذل. �ن ينö عن ا�ظر R كتبهم، واتباع ا�ظر فيما ينقلونه �إن ا�Å : بل قد يقال. من قبلنا
  . �ا

  : هذا االستدالل نُوقش من قبل ا�خالف�
وذكرنا ¶رير nل الæاع ح� Ûرج . هذا خارج nل الæاع، فأنتم ¶تجون علينا بأمر قد ار¶نا منه: ألنهم �نوا يقولون

ª �ا فيما ثبت �© اهللا تعا�، وخ© إنا إنما أن Ðعل �ع من قبلنا �: فقالوا. هذه االستدالالت ا5عيدة عن nل الæاع
 yأي -واتباع ذلك واجب، وتتبع ما يوصل إ� معرفته واجب  �رسو : yسنة رسو éكتاب ربنا، و R ي ثبتTفأما ما �ا ،

ن وال يلزمنا اتباعه، وال الكشف عنه، وال تتبعه؛ ألن هذا خارج ع. لم يثبت R �عنا أنه �ع �ن قبلنا فليس �ª �ا
  . nل الæاع

هو R واقعه، وé حقيقته استدالل R غ¾ موطن الæاع فيما بيننا فال : إذا هذا االستدالل يقول عنه أصحاب القول األول
  .áسن منكم ذكره

�ا  والعموم هو من خصائص �يعتنا فقط. استدلوا بأن ال�ائع السابقة خاصة باألقوام ال� نزلت فيهم: ا¤�ل اßامس
ُجعلت â األرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أم� أدرcته : "قال �أن ا�R] Å حديث جابر رü اهللا عنه جاء 

عطيت الشفاعة، وõن ا�Å يُبعث إ� قومه خاصة وبُعثت إ� 
ُ
حلت â الغنائم ولم ¶ل ألحد من قبî، وأ

ُ
الصالة فليصل، وأ

 ، فدل ذلك \ أن اإللزام R ال�ا"]ا�اس ªمة
ً
نزلت فيهم، فال يكون R ذلك إلزاما

ُ
ئع السابقة ليس إال لألقوام اTين أ

إننا ال نستطيع أن نعمم ما جاء R ال�ائع السابقة \ من بعدهم من الرسل؛ ألن : فأصحاب هذا القول يقولون. علينا
 Åا<عميم إنما هو خاص با�� Åلك يقول ا�Tيُبعث إ� قومه خ: "�، و Åن ا�õمةوª فنحن "اصة وُبعثت إ� ا�اس ،

 Åمة كما � �يعة ا�ª قيقة سنجعل �يعتهمrا R ب�  -حينئذ-والفرق ، �إذا عممنا �ائع من قبلنا �ا، فإننا
  .، وxيعة من قبله����xيعة ا�½ 

  : هذا االستدالل نُوقش من قبل أصحاب القول األول
 �من أننا إنما نقول ب�ع من قبلنا إذا جاء R �عنا، وأخ© به اهللا، أو أخ© به ا�Å : بما ذكره ابن العرR H ا�uل اhالث

  . R معرض ا�دح واhناء، وحينئذ يكون من xلة �عنا وال يُعد خاص بمن قبلنا
  . عفهافال نقف عند أد<هم كث¾ا لض. سنغض الطرف عن أدلة أصحاب القول اhالث نصفها؛ وح� ال نُطيل \ اإلخوة

وحينئذ يثبت أن ما . ا¸ي يظهر أن الراجح هو القول األول؛ لقوة أد�ه؛ وضعف أدلة ا�خالف�: القول الراجح \ ا�سألة
ثبت \ xعنا من أح¼م W أنها xع �ن قبلنا، ولم يقع \ xعنا ا��يح بتÇيفنا بها، وال بنفيها، وال بنسخها فإنها 
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  .عبدون بذلكتُعد من xعنا؛ وأننا مت

أن الشارع إنما ح' �ا بعض األح³م R ال�ائع السابقة، وأوردها هل �خالفتها، أو لعدم : ومن أوجه ترجيح هذا القول
  الفائدة منها، أو �عمل بها؟ 

  �اذا ذكر القرآن بعض األح¼م ال~ وردت فيمن Öن قبلنا؟  -هذا س£ وتقسيم-األمر ال Èلو من ثالثة أحوال 
  . أو �عمل بها، أو لعدم فائدتها، ما أن يكون أوردها �خالفتهاإ

ال نعمل بها �هلنا بها، أو -ال يصح؛ ألنه R اrقيقة ال حاجة Tكرها حينئذ؛ ألنه لم يذكرها ولم يعمل بها أساسا : واألول
  . -ن nل الæاعأنها �نت موجودة R كتبهم و~ن قلنا بأن ما �ن R كتبهم ويتناقلونه بينهم خارج ع

: اcالثأيضا ال §وز R �عنا؛ ألنه حينئذ يكون عبثا وال�يعة مæهة عن العبث فلم يبق إال  -لعدم فائدتها-: واcا¥
  . أنه إنما ذكرها؛ �تأý بها ونعمل بها ونقتدي بها فيمن سبقنا من األنبياء وا�ؤمن[

  : ثمرة اßالف \ هذه ا�سألة
  : ه ا�سألة ·ا ثمرات فقهية كث¾ة R كتب الفقه منهاR اrقيقة أن هذ

فهل zوز األخذ . لكن ثبت ¶ريمه R �ع من قبلنا. إذا وُجد حيوان ال يمكن معرفة حله ب�ء من أدلة �عنا -�
  بذلك ا]كم ا¸ي \ xع من قبلنا، أم ال؟ 

 لسنا متعبدين ب�ع من قبلنا يلزمه: قالاrكم، ومن يمكنه أن يأخذ بذلك إننا متعبدون ب�ع من قبلنا مطلقا : من قال
يمكنه أن يتوقف R هذه ا�سألة  ومن توقف R تلك ا�سألة. إنه ال §وز األخذ ¤كم ا<حريم اTي ورد عنده: أن يقول

  . بل يبحث عن أدلة أخرى. أيضا، فهو ال يرى األخذ وال عدم األخذ
قُْل إِن� َصالَِ� َونُُسِ+  {: ح³ية عن إبراهيم عليه السالم -سبحانه وتعا�  -لقوy  هل األضحية واجبة R �عنا؛ -�

َعالَِمَ� 
ْ
| َرب| ال ُمْسلِِمَ� } .´S{َوَ�َْياَي َوَمَماِ� ِهللا

ْ
ُل ال و�

َ
 أ
ْ
نَا
َ
ِمْرُت وَأ

ُ
ُ َوبَِذلَِك أ

َ
V ِيَكxَ َال}S´R{ { -  فهل األضحية ، -األنعام

   واجبة أم غ� واجبة؟
عليه  -، تكون هذه اآلية �ا يستدل به، فإذا �نت واجبة R وقت إبراهيم إننا متعبدون ب�ع من قبلنا مطلقا: من قال
ِمْرُت {: ؛ لقوy-السالم 

ُ
، فإنه إننا لسنا متعبدين ب�ع من قبلنا: ومن قال. ، فإنها أيضا تكون واجبة R �عنا}َوبَِذلَِك أ

 . ، وليست واجبة R �عنا-عليه السالم-بة، و°نما �نت واجبة R �ع إبراهيم إن األضحية ليست بواج: يقول

: لقوy تعا� - أي ا�ناوبة R ال�ب-استدل بعض أهل العلم من اrنفية \ جواز القسمة بطريقة ا�هايأة R ال�ب  - 
َْتَ¡ٌ { َماء قِْسَمٌة بَْيَنُهْم xِ �Xٍُْب ��

ْ
ن� ال

َ
ْعلُومٍ {: ؛ ولقوy تعا�}َونَب|ْئُهْم أ ُب يَْوٍم م� ْxِ ٌب َولَُكْم ْxِ َها

�
و°نما : قالوا}قَاَل َهِذهِ نَاقٌَة ل

، و°ذا �ن ذلك ثابتا R �يعة -عليه الصالة وأفضل التسليم  -عن ذلك R �ع ا�Å صالح  -سبحانه وتعا�  -أخ© اهللا 
أيضا R �يعتنا؛ ألنه لم يأِت R �يعتنا ا�� عن ذلك، ولم يأِت R  فهو ثابت-عليه الصالة والسالم  -ا�Å صالح 

 . فيبò أيضا جائزا R بقية ال�ائع. �يعتنا نسخه

أن العلماء اختلفوا R الواجب \ من نذر : [ R كتابه بداية ا�جتهد -رÞه اهللا تعا�  -وهذه ا�سألة ذكرها ابن رشد  - ¥
، -رü اهللا عنهما  -ينحر شاة وهو مروي عن ابن عباس : وقال أبو حنيفةينحر جزوًرا فداء y، : فقال مالكأن ينحر ابنه، 
وقال ، -رë اهللا عنه  -ويُروى ذلك عن عà بل يُهدي مقدار ديته : وقال بعضهمبل ينحر مائة من اإلبل، : وقال بعضهم

فنحن  ]�ء عليه؛ ألنه نذر معصية وال نذر R معصية ال : وقال أبو يوسف والشافã، وبه قال الليثبل áج به : بعضهم
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: قال ابن رشد رÞه اهللا تعا�) -والعياذ باهللا-فيمن نذر أن ينحر ابنه (نرى خالفا كب¾ا وأقواال فقهية كث¾ة R هذه ا�سألة 
لمسلم[، أو ليس هل ما تقرب به إبراهيم عليه السالم الزم ل: أع½ -عليه السالم-وسبب اختالفهم قصه إبراهيم [

أن �ع من : أي-إنه الزم �ا : ومن قالال يلزم ا�ذر، : قالفمن رأى أن ذلك �ع ُخص به إبراهيم عليه السالم . بالزم
يع½ أن إبراهيم عليه السالم رأى أن يذبح ابنه، ومع ذلك جعل اهللا سبحانه وتعا� R [إن ا�ذر الزم : قال -قبلنا �ع �ا

أن : مبنية أو من وجوه بنائها] فالشاهد أن هذه ا�سألة اعتبار ذلك ا�ذر صحيحا، أو ليس صحيحا. شمقام ذلك ذبح كب
مر به إبراهيم عليه السالم هل �ن خاصا به، أو أنه ªم y و�ن بعده

ُ
 . ما أ

 . بالكراهة وقولنع، با� وقولبا�واز،  قول: فيها ثالثة أقوال لفقهاء األمة اإلسالمية: مسألة ا�³ح \ اإلجارة -¨

وأجازه من أصحابه طائفة وهو . وا�شهور عن اإلمام مالك رÞه اهللا تعا� الكراهة، وTلك رأى فسخه قبل اuخول: قالوا
  . قول الشافÝ رÞه اهللا تعا�، ومنعه ابن القاسم وأبو حنيفة رÞهما اهللا إال R العبد فإنه أجازه

هل �ع من قبلنا الزم �ا ح� يدل ا�uل \ االرتفاع، أم أن األمر : وسبب اختالفهم: [قال ابن رشد رÞه اهللا تعا�
أن تُنكح R : بمعÁ -أي أجاز ا�³ح \ اإلجارة- هو الزم �ا أجازه: فمن قال]   ؟- أي أنه ليس بالزم �ا-بالعكس 

ن تعمل عندي بمقدار ع�ين يوما، أو أن تعمل تþوجها \ أ: تريد أن تþوج امرأة، فقال لك: فمثال. مقابل أن يؤجرك
عندي R ا�uن مدة سنة، أو أن تعمل عندي R اGياطة بمقدار كذا، أو أن تعمل عندي R بناء هذا ا�æل فإذا أنهيته 

  فهل ذلك جائز؟ . فذلك ا5ناء هو مهرها وصداقها
نِكَحَك : "؛ لقوy تعا�\ اإلجارةأجاز ا�³ح  -�ع من قبلنا: أي-هو الزم : فمن قال: قال الشيخ

ُ
ْن أ
َ
ِريُد أ

ُ
 أ
Ô
� قَاَل إِ

ُجَرِ+ َعَماِ�َ ِحَجٍج 
ْ
ن تَأ

َ
ْحَدى ابْنë�ََ َهاَيْ[ِ َ\َ أ ال §وز ا�³ح باإلجارة؛ : ليس بالزم فإنه يقول: ، ومن قال®�: القصص"إِ

و�ع من قبلنا ليس ب�ع �ا، أما اTي يرى أن �ع  - R قصة موý عليه السالم-ألن ذلك إنما ثبت R �ع من قبلنا 
  . من قبلنا �ع �ا فإنه يمكنه أن áتج بذلك

اغتسال اإلنسان R مستحمه إذا �ن -فمن أجاز االغتسال : Ìتلف فيها ب[ الفقهاء: مسألة االغتسال R اGلوة ُعريانا -»
خاري رÞه اهللا تعا� R صحيحه عن أº هريرة رü اهللا تعا� عنه ما جاء عند ا5: �ا يستدل به \ ذلك -خا�ا ُعريانا
 Åعن ا�� :) Ïاستحياء منه، فآذاه من آذاه من ب 

ً
أن مو) عليه السالم Öن رجال حييا ست�اً، ال يُرى من جته شيئا

درة، و§ما آفة: ما يس¬ هذا الس¬ إال من عيب �ته: إ,ائيل، فقالوا
ُ
هو الرجل اTي به : الرجل األدرة- إما برص، و§ما أ

و§ن اهللا أراد أن يُ£ئه nا قالوا �و)، فخال يوما وحده، فوضع ثيابه W ، -عيب R خصيتيه كأن يكون فيها ِكَ©، أو مرض
ا]جر، ثم اغتسل، فلما فرغ من االغتسال أقبل إ© ثيابه �أخذها، و§ن ا]جر َعدى بثوبه، فأخذ مو) عصاه وطلب 

ثو  حجر، ثو  حجر، ح  انت. إ© مألٍ من بÏ إ,ائيل، فرأوه ُعريانا أحسن ما خلق اهللا، وأبرأه اهللا : ر، فجعل يقولا]ج
 {: nا يقولون، فأخذ ثوبه فلبسه، وَطِفق با]جر Fبا بعصاه، ثالثا أو أربعا أو êسا، فذلك قوV تعا©

َ
ِيَن آَمُنوا ال

�
َها ا¸ ف�

َ
يَا ك

 Öَ تَُكونُوا 
ً
ا قَالُوا َوwََن ِعنَد اهللا�ِ وَِجيها هُ اهللا�ُ ِمم�

َ
ِيَن آَذْوا ُموَ) َفَ£�أ

�
¸{( .  

 R م³ن بعيد عن ب½ إ�ائيل، وخلع ثيابه
ً
إن : فهل نقول. فهنا Ðد أن موý عليه السالم اغتسل R هذه اrال وهو عريانا

، و°ذا �ن ثابتا R �ع من قبلنا، فهو -وهو موý عليه السالم-نا هذا األمر جائز باعتبار أنه قد ثبت R �ع من قبل
أن �ع من قبلنا �ع �ا أمكنه أن : فمن رأى. ثابت R �عنا؟ فهذه من ا�سائل ال� حصل فيها خالف ب[ أهل العلم

  . يستدل بهذه اrادثة
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  )ü.(ا]لقة 
  :ا¤�ل اcا¥ من األدلة ا�ختلف فيها

  )ــــا³ إذا لم يظهر f Vالفقــــول الصحــ(
 : تعريف الصحا³ \ اللغة واالصطالح

: فالصحبة � ،الزم مالزمة، أو رافق مرافقة، أو �ª معا�ة: َصِحب يصَحب ُصحبة، بمعÁ: مأخوذ من: تعريفه لغة
 ،فيصدق عليه أنه صحبه ،رورؤية آلخ، وتطلق من ا�احية اللغوية \ من حصل l yالسة. ا�رافقة وا�الزمة وا�عا�ة

الزوجة تُسÓ صاحبة؛ ألنها : كتدور حول معÁ ا�عا�ة وا�رافقة ومن ذل) صحب(نجد أن مادة الصاد واrاء وا5اء ف
   "ترافق وتعا� زوجها 

  ، قد اختُلف R تعريفه اختالفا كث¾ا \ أقوال كث¾ة: تعريفه اصطالحا
  : الواردةلكننا نقت� هنا W أشهر ا�عريفات 

   )-ولو rظة: يع½-مؤمنا به، وصحبه ولو ساعة  �أنه من رأى ا�Å (: ا�عريف األول
Ò من : [-R رواية عنه- وهذا تعريف xهور ا�حدث[، وهو ظاهر ما نُقل عن اإلمام أÞد رÞه اهللا تعا� حيث يقول 

وهذا القول هو قول ا5خاري رÞه اهللا ، ]  صحبهير ما ساعة، أو رآه من الصحابة \ قد يوما أو سنة، أو شهرا، أو هصحب
  .تعا� R صحيحه، واختاره ومال إ�ه ورجحه اrافظ ابن حجر رÞه اهللا تعا� R فتح ا5اري

مؤمنا به، ومات \ اإلسالم، ولو Ûللت ذلك ردة  �من لå ا�Å : [بأنه -R فتح ا5اري- ف ابن حجر الصحاºّ وTلك عرّ  
مؤمنا به، ومات \ اإلسالم، فإنه يُعد عند أصحاب  �لå ا�Å  -رجل، أو امرأة-صحاº إنسان الا�هم أن . ]  صح\ األ

   .هذا القول من الصحابة، وقد نال رتبة الصحبة
 
ً
 سواء طالت ا�جالسة أم، �أو اكتحلت عيناه برؤية ا�Ò� ، Å من لå ا�Å  -من خالل هذه ا<عريفات-يدخل  إذا

  . تق�
أم ق�ت، سواء روى  �سواء طالت ا�جالسة للنÅ : وTلك قالوا، للمجالسة ونالحظ أن هذه ا<عريفات لم ¶دد مقدارا 

  . �أنه رأى ا�Å : ا�هم. عنه، سواء حدثه أم لم áدثه عنه أم لم يروِ 
�ت، من نقل عنه وروى عنه ومن لم هذا اإلطالق يشمل من جالسه ومن لم §السه، من طالت صحبته أو ق: وTلك قالوا

R  �وcذلك يدخل فيه من رآه و°ن لم §السه، مثل من رآه . من حج معه ومن لم áجو، من غزا معه ومن لم يغزُ ، ويروِ 
 Åح� لو لم يره لعارض فإنه كذلك يدخل : بل قالوا، فإنه يكون قد نال �ف الصحبة �حجة الوداع، ونظر إ� ا�

لعارض �ألعÓ،  �ا�Å  رÞه اهللا تعا� R اإلصابة، فيدخل R ذلك من لم يرَ  ر ذلك اrافظ ابن حجر�ألعÓ كما ذك
: واTين قالوا ).رأى: (أعم من قوy) لå: (فقوy، ]  مؤمنا به ومات \ اإلسالم �هو من لå ا�Å : [وTلك يقول اrافظ

  . �من أمكنه رؤية ا�Å : أي) من رأى(
  ريف األول نسبه اrافظ ابن كث¾وهذا ا<ع

ً
، واختار هذا القول من األصو�[ رÞه اهللا تعا� �مهور العلماء سلفا وخلفا

سنوي بل نسبه اآلمدي إ� أك0 ، والطوé، وابن ا�جار، واآلمدي، واألةطائفة �لقاü أº يعp، وأبو اGطاب، وابن قدام
   "تعا�الشافعية وهو اختيار ابن حزم رÞه اهللا 

 إذ
ً
]   مؤمنا به ومات \ اإلسالم �أن الصحاº هو من لå ا�Å  [يصدق \ هذا القول أنه قول ا�ماه¾ من أهل العلم  ا
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بهذا اإلطالق فال نش;ط فيه طول lالسة، وال طول صحبة، وال نش;ط فيه أن يكون قد روى عنه، وال نش;ط فيه أن 
   "يه أن يكون أيضا قد غزا معهيكون أيضا قد حدثه، وال نش;ط ف

إياه مدة يصدق  ااختصاص الصاحب با�صحوب متبعً واختص  �أنه من رأى أو من لå ا�Å (: ا�عريف اcا¥ للصحا³
   )معها إطالق أنه صاحب من ا�احية العرفية بال ¶ديد �قدار تلك الصحبة

ية العرفية إال \ شخص y مع ذلك ا�صاَحب نوع نحن ال نُطلق ذلك من ا�احففالن صاحب فالنا، : كما تقول 
لكن . نوع اختصاص، فالبد من مدة معينة ال ~ددها �كذلك الصحاº ال يُطلق إال \ من y مع ا�Å : قالوا. اختصاص

ºأن يصدق عليه أنه صحا R وابن وهذا القول هو قول كث¾ من األصو�[، وهو اختيار ا�وي½، و. ا�دة تُقبل عرفا ،âالغزا
  . السمعا� من الشافعية، وهو قول شهاب اuين القراR من ا�الكية

سعيد : ، وهذا القول قال به)معه غزوة أو غزوت[ اسنة أو سنت[، أو غز �أنه من صحب ا�Å (: ا�عريف اcالث للصحا³
إنما يصدق الصحاº \ من صحب : يقول فهو -ه إ�ه ابن كث¾ وابن حجر والطوé والشو�õ وغ¾هم نسبَ - ن ا�سيبب

 Åه، أو رافقه مدة سنة أو سنت[ �ا��ªوهذا قول سعيد بن  -أو \ األقل يكون قد غزا معه غزوة أو غزوت[ ، و
   " -ا�سيب 

  : الراجح \ هذه ا�سألة
 X W دد من "هو القول األول ا¸ي عليه ا{مهور، وتسنده ا�احية اللغوية فإنه يصدقÌ شخصا أنه صحبه، وال óل

   .¸لك مدة �ددة
أصحاب القول اhا�  إن: لفهو يقو. بأن مقصودهم ليس من ينال رتبة الصحبة: وهناك من اعتذر ألصحاب القول اcا¥

R y قبل قوإنما هم يتzمون عن الصحاº اTي يُ . ولو ساعة �الصحبة �ن لå ا�R  Å نيليوافقون أصحاب القول األول 
 �ال يصدق إال \ من صحب ا�Å  فهذا - �اTي يُعد lتهدا، واTي يُعد قد درس R مدرسة ا�Å - باب االجتهادات

ف;ة ورأى نزول الت�يع عليه و~و ذلك، فإذا �ن هذا قو·م فاGالف بينهم وب[ أصحاب القول األول R هذه ا�سألة 
  . ليس بذاك القوي

 �ذكر طائفة من أهل العلم بعض الطرق ال� يُتب[ من خال·ا أن ذلك الراوي هو من صحابة ا�Å  :طرق معرفة الصحا³
  : امنه: فقالوا

، وذلك بأن يشتهر عند ا�اس ويتواتر عند ا<ابع[، ومن بعدهم ا�قل ا�تواتر بأن ذلك الشخص صحا³: الطريق األول
  . �R ف;ة ا�Å صحبة شخص مع[ من األشخاص اTين �نوا يعيشون 

فال يمكن أن يشككنا R ذلك  ،�صحبة اGلفاء األربعة أº بكر وعمر وعثمان وعî  مثال وهذا كما ثبت با<واتر
 Åذلك زوجات ا�cمشكك، و� Åذلك بنات ا�cذلك من هم معروفون با�قل ا�ستفيض عنه �، وcكزيد بن �، و

، وأº سعيد اGدري، ةوابن مسعود، وعمرو بن العاص، وأنس، وأº هرير ثابت، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ بن جبل،
ثبتت صحبتهم عن طريق ا�قل ا�تواتر ا�ستفيض اTي ال يمكن أن يشككنا فيه  �فالكث¾ من الصحابة  �وغ¾هم 
نسان للنÅ هذا الطريق ظاهر وواضح، وهو أن يكون قد استفاض عند ا<ابع[، ومن بعدهم صحبة ذلك اإل نإذ، مشكك

   "عن صحابة نبيه أxع[  تعا�، فرü اهللا ��ف صحبة ا�Å لونيله ، �
، �إذا نقل شخص من اآلحاد أن فالنا صحب ا�Å : ، بمعÁا�قل الصحيح من اآلحاد أن فالنا من الصحابة :الطريق اcا¥
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  . �Å فهذا تثبت به صحبة ذلك الشخص للن. وõن ذلك ا�قل صحيحا من إنسان عدل
، أو سمعته، أو شاهدته، أو رأيته R اrج، أو كنا R غزاة �أدرcت ا�Å : بأن يقول إخبار ا�رء عن نفسه: الطريق اcالث

 Åف³ن معنا ا�� Åق �، أو مر علينا ا� R طريق كذا، أو ~و ذلك �ا ينقله الشخصروأصحابه R وي;تب ، ية كذا، أو
ب�ط أن يكون ذلك : قالوا. فهذا أيضا تثبت به صحبة ذلك الشخص �لشخص قد رأى ا�Å \ ذلك أن نعلم أن ذلك ا

 المُ 
ً
  خِ© عدال

ً
 �للنÅ  ثقة معاµا

ً
و~ن نعلم  أما إذا �ن اTي أخ© بذلك �للنÅ  ، فالبد أن يكون ثقة، وعدل، ومعاµا

فيكون إخبار العدل اhقة ا�عاµ . أو الوهم و~ن نعلم ذلك فإنه يكون \ سبيل الكذب، �لم يدرك ع� ا�Å أنه 
 Åللن�  Åه وشاهده �أنه رأى ا�cوأدر .ºهذه ، فهذا يُعد من طرق معرفة الصحا R هور أهل العلمx وهذا هو اختيار
  . القضية
  : عدالة الصحا³: مسألة

  .)اhالث(السابق نتzم عنها باختصار؛ ألنها من األمور ا�عروفة؛ وألنكم درستموه R ا�ستوى 
ال© وغ¾ه إxاع  بل نقل ابن عبد ،واألصو�[ والفقهاء الصحابة 	هم عدول عند علماء السلف واGلف من ا�حدث[

 ،·م �·م، وبتعديل ا�Å  �األمة \ ذلك، وأنه ال ع©ة باألقوال الشاذة R هذا ا5اب؛ وذلك hبوت تعديلهم بتعديل اهللا 
   "طائفة من األدلة من الكتاب والسنة، وأقوال السلف فيما سبق لكم أن أخذتموه R ا�ستوى السابقولعلكم قد أخذتم 

̄اع \ مسألة حجية قول الصحا³    : Êرير �ل ال
إذا اجتهد  -بل إنما هو \ اجتهادات الصحابة  ����ليس فيما ينقله الصحا³ عن ا�½ ) و�نتبه �ذا(ðم أهل العلم فيها 

ا�ن[ R بطن أمه أك0 من سنت[  يبò ال": قالت R ا�ن[ اأنه - رü اهللا عنها  - عن ªئشة مثالما ُروي ك - الصحا³
فهذا ال¸م من ªئشة رü اهللا عنها ðم جليل من صحابية كريمة، و� " -بمقدار فِلكة ا�غزل: يع½-ولو فِلكة مغزل 

يلزمنا أن  لكن هل قو�ا هذا يكون حجة؟ وهل حينئذٍ  �أزواج ا�Å صحابية نقدرها وÐلها ونعتقد أنها من خ¾ 
نعتقد أن ا{ن� ال يمكن أن يلبث \ بطن أمه أك� من سنت� بناء W هذا االجتهاد الصادر من =ئشة رë اهللا عنها؟ 

  " هذا هو �ل اßالف \ هذه ا�سألة .وهل يكون قو�ا بمثابة قول صاحب الت*يع؟
إما لالتفاق \ حجيتها، أو لالتفاق \  أن نعرف ا�واطن ال� حصل فيها اGالف، وا�واطن ا�تفق \ إخراجها إذا البد

وهذا ما يسÓ بتحرير nل الæاع ب[ ا�واطن ال� حصل فيها الæاع، وا�واطن ال� اتُفق \ أنها ليست . عدم حجيتها
  "-حجية أقوال الصحابة، أو حجية اجتهادات الصحابة واTي هو موضوع-داخلة R صلب هذا ا�وضوع

الصور اßارجة عن إذا �عرف ¶رير nل الæاع R حجية أقوال الصحابة، أو حجية اجتهادات الصحابة ينبê أن نعرف 
̄اع، وذلك من خالل اآل�   : �ل ال

وأصوy، وليس من مباحث العقيدة؛ ألن  ينبê أن يُعلم أن ا5حث R حجية قول الصحاº مبحث من مباحث الفقه: أوال
أهل العلم \ حجية قول الصحاº فيما ال lال للرأي فيه  التفاقوذلك ، ال¸م فيها هو من باب األح³م الفقهية والفتاوى

صح فال ي هذا ال. وبا<اâ فليست هذه ا�سألة �ا يُقال فيها إن قول السلف كذا، وقول من خالف كذا، �لعقائد وا�غيبات
وا�سألة مسألة فقهية أصو�ة، وليست . يصح ¤ث ا�سألة كما حصل من بعضهم أن §عل فيها خالفا ب[ السلف وغ¾هم

ويدل Tلك ما روى األئمة مالك، والشافÝ، وأÞد فقد جاء عنهم R حجية قول . فال Hُلط ب[ ا�سائل. مسألة عقدية
أن قول الصحاº ال áُتج به فقد خالف السلف وخصوصا أنه قد : إن من قال: وTلك ال يصح أن يقالن، الصحاº قوال
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وا السلف R هذه فخالف R هذه ا�سألة بعض السلف فالزم هذا أن يكون األئمة كمالك، والشافÝ، وأÞد قد خال
  "ا�سألة

صوص وعدم Ñاوزها وتأويلها وينبê أن يُعلم أيضا أن مسلك الصحابة R فهم الكتاب والسنة وطريقتهم R اتباع ا�
�الف ا�راد منها، وأن ترcهم للبدع واألهواء واGصومات R اuين Ò هذا واجب االتباع، وليس هو ا�راد R ا5حث 

بل الواجب \ اإلنسان أن يتبع مدرسة الصحابة R . هنا، فلسنا نبحث عن طريقتهم R االجتهاد، وcيفية االستنباطاه
، وcذلك طريقتهم R أخذهم بظاهر ا�صوص، وعدم اللجوء إ� ا<أويل، وترcهم ا5دع �ن ا�Å الفهم وا<لå ع

   "فg هذا هو من قبيل واجب االتباع، واال~رافات واألهواء واGصومات
 äºقوٍل لصحا R م أهل العلم هنا�   "من قبيل االجتهاد الفق� اTي §وز االجتهاد فيه واحدٍ  و

 êذلك ينبcل اتفاق ب[ أهل العلم ، أن يُعلم أن االتباع للصحابةوn الس¾ة والزهد والورع وا�هاد R الواحد ºبل للصحا
   "أيضا
 إذ
ً
هذا ال¸م السابق ينبê أن يعرف طالب العلم أنه خارج عن nل الæاع، وال يتzم أهل العلم عنه R اGالف R مسألة  ا

فليست ا�سألة من "مسألة حجية قول الصحاº هو اجتهاد الصحاR º ا�سائل الفقهيةحجية قول الصحاº؛ ألن ا�قصود ب
بل ا�سألة Ìتلف فيها ب[ السلف من . هذا قول السلف، وهذا قول غ¾ السلف: مسائل العقيدة وال يصح طرحها بأن يُقال

بهم R ترcهم للبدع واال~رافات، وأخذهم أهل العلم ا�عت©ون متفقون \ أن الصحابة يُقتدى أن جهة، ومن جهة أخرى 
بظواهر ا�صوص، وترcهم للتأويالت، وcذلك أن الصحابة بل الصحاº الواحد يُقتدى به R الزهد والورع وا�هاد و~و 

  ذلك �ا 
  . ال يتعلق باألح³م الفقهية

 
ً
 أو �كذا وcذا R حياة ا�Å  كنا نفعل: لمثل أن يقو �أو إ� ع� ا�Å  �قول الصحاº اTي يُضيفه إ� ا�Å  :ثانيا

 Åحياة ا� R أفهذا أيضا حجة باتفاق  ��نوا يفعلون كذا Åعنه �هل العلم؛ ألنه يُعت© سنة عن ا� ºإذا ، رواها الصحا
  . هذا خارج nل الæاع

-ا�فرغ -ما رفعه الصحاR)º ذلك فال يدخل  �قال الرسول : هذا من السنة فمن باب أو� إذا قال الصحاºأن و°ذا عرفنا 
كيف بصحيح ا5خاري اTي : كما حصل من بعض الطلبة حينما كنا ن�ح ا�سألة ففهم من ذلك غ¾ ا�راد، فقال -) 

: ال يقال عنه �، ونسبه إ� ا�Å �فاTي رواه الصحاº عن ا�Å "هذه ليست داخلة n Rل الæاع: نقول-نقله الصحاº؟ 
ولو لم  �بل إذا قال الصحاº قوال وعلمنا من سياقه أنه يقصد ع� ا�Å  ،�هذا قول ا�Å : بل يقال، اºهذا قول صح
  .�كنا نفعل، أو �نوا يفعلون R ع� ا�Å : كما لو قال ��علناه من قبيل الس5 ا�رفوعة إ� ا�Å  ي�ح بذلك

صحاº اTي ال يُدرك بالعقل وال lال للرأي فيه حجة أيضا من غ¾ أن قول ال: من ا�سائل اGارجة عن nل الæاع: ثاcا
وحينئذ يأخذ  ،�خالف؛ ألن هذا القول �ا �ن ال lال للرأي فيه فالبد أن يكون طريق معرفته السماع عن الرسول 

 Åحكم ا�رفوع إ� ا�� ، 
ً
ر شيئا �ا يتعلق ، أو من ذك)من عمل كذا فله ثواب كذا(R ثواب األعمال  كمن ذكر قوال

وقد \ ا�ار ألف سنة ح� اÞرë : [أنه قال -رü اهللا عنه  -بأخبار ا�نة أو ا�ار، كما ورد عن أº هريرة 
ُ
وقد أ

ُ
ت، ثم أ

 ëعليها ألف سنة ح� ابيض ëوقد عليها ألف سنة ح� اسود
ُ
فهذا يأخذ حكم ا�رفوع إ� ]  ت ف� سوداء مظلمةت، ثم أ

 Åأن يقول ذلك من قبيل الرأي واالجتهاد ؛ ألنه ال�ا� ºاع  "يمكن للصحاæل الn فهذا خارج عن"   
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 اإxاáµ ªً  -حينئذ-حجة باالتفاق؛ لكونهفهو  - إذا انت� واشتهر ووافق رأي ا5اق[-كذلك قول الصحاº: رابعا
فيه  �أهل العلم أنه لم يصح عن ا�Å  ذهب إ�ه بعضورد من اش;اط م( اrول R الزõة، فهذا  مثلما، واإلxاع حجة
فاش;طنا  �، ووافقه عليه الصحابة -رü اهللا عنهما  -و°نما العمدة فيه ما ُروي عن أنس عن أº بكر ، حديث مرفوع

   "وموافقة الصحابة y وهذا ثابت باإلxاع، اrول R الزõة بناء \ فتوى أº بكر
  

  )�R(ا]لقة 
 قلنا راب

ً
 إن قول ال: عا

ً
فإذا ، من الصحاº أو فعالً  صحاº إذا انت� واشتهر ب[ الصحابة فإنه y حكم اإلxاع سواء �ن قوال

 �كما ذكرنا أنه جاء عن أº بكر ، وأقره الصحابة فإنه يأخذ حكم اإلxاع ال�يح أو السكو، فعل R عهد الصحابة
من تغسيله لفاطمة زوجه  �كذلك ما فعل عî . ذلك إxاª ف³ن، ووافقه \ ذلك الصحابة، من إقرار اrول R الزõة
 ، بمحú من الصحابة

ً
ªاxمن الصحابة  فلم ينكر عليه أحد فعلمنا أن ذلك إ� ، ºفالقول أو الفعل إذا صدر من الصحا

 R اع وليس داخًالxذلك من قبيل اإل ëوأقره عليه سائر الصحابة؛ ُعد"ºقول الصحا ."  
 
ً
صحاº اTي اشتهر ولم يعرف y خالف من الصحابة أيضا حجة إذا �ن ذلك من قبيل اإلxاع السكو ول الق: خامسا

وذكرنا أن الراجح أن اإل_اع السكوÝ وتكلمنا عنه وذكرنا خالف أهل العلم فيه ، اTي أخذناه R ا�حاøات السابقة
د�ل \ إقرارهم ·ذا، و·ذا  اهللا لومة الئم خشيتهم Rألن عدم Ìالفة أحد منهم y مع قوة وازعهم اuي½ وعدم  ،حجة

  "حجة عند xاه¾ العلماء هو وأما أقوال الصحابة فإن انت�ت ولم تنكر R زمانهم ف: "يقول ابن تيمية رÞه اهللا
 
ً
، ن وHطئونألن الصحابة ب� يصيبو ،و°نما الع©ة با�ص ،قول الصحاº إذا اجتهد فيه وخالف نصا ال ع©ة به: سادسا

فإذا علمنا أن الصحاº اجتهد  �يقصد ا�Å "وy ويرد إال صاحب هذا الق©قÒ يؤخذ من : "وTلك قال اإلمام مالك
مثلما جاء عن ، �نعمل بسنة ا�Å  حينئذٍ  فإننا، أو بلغته لكنه لم يفهمها \ الوجه ا�راد، �ولم تبلغه سنة ا�Å ، وأخطأ
فهذا قد ح' اrافظ ابن ، يرتفع به اrدث وال يرى ماء ا5حر طهورا، يرى ماء ا5حر مطهرا ن ال� هأن �اهللا بن عمر عبد
فقول الصحاº هنا "ةه اrل ميتتؤما هو الطهور: " م قالهعند � خالفه وأن ذلك Ìالف لسنة ا�Å \ إلxاعاال©  عبد

" إذا أجتهد اrاكم فأصاب فله أجران و°ذا أخطا فله أجر" : قال �ألن ا�Å  ،عليه إن شاء اهللا تعا� اجتهاد منه يؤجر
  . �أن ذلك األمر �ن \ خالف سنة ا�Å  �ولكننا ال نتابعه \ ذلك ألننا نعلم من سنة ا�Å ، فنحن نرجو y األجر

 
ً
جة \ بعضهم فأقوال الصحابة ليست ح، ال حجة لقول بعض الصحابة الصادر عن اجتهاد \ بعض إذا اختلفوا: سابعا

 ، معهم R ع�همو�م أهل العلم R حجية قول الصحاº \ من بعدهم ال \ من �ن موجودا ً. ا5عض
ً
الواجب \  فإذا

فال نقول إن R ، و°ذا اختلف الصحابة R ا�سألة وعلمنا اختالفهم، سب ا�uل¤من جاء بعدهم ال;جيح ب[ أقوا·م 
Á هذه ا�سألة ال� 7تلف فيها ~ن إنما � تدخل R مسألة أخرى و� ما ذكرناه لكم سابقا ا�سألة هنا قول صحاº بمع

اختالفهم R ا�د مع األخوة فإننا حينئذ ال نقول إن : مثل، ، فإذا اختلف الصحابة R مسألة \ قول["إحداث قول ثالث"
  فيها اختالف صحابة والواجب \ من بعدهمو°نما ، R ا�سألة ما يطلق عليه قول الصحاR º هذه ا�سألة

ّ
Hرجوا عن  أال

رد ما تنازعوا ) يقصد الصحابة(ن تنازعوا °و: "ة رÞه اهللايك يقول شيخ اإلسالم ابن تيملTو، قوال جديدا دثواقوا·م وال áُ أ
ما جاء عن : مثلة ذلك مثالومن أ ،بعضهم حجة مع Ìالفة بعضهم y باتفاق العلماء قول ولم يكن، فيه إ� اهللا والرسول

ويتوضأ R ، �ويقف R ا�³ن اTي وقف فيه ا�R ، Å اrج �ابن عمر أنه �ن يتتبع الطرق ال� يذهب إ�ها رسول اهللا 
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وطرقه كما روى ذلك ابن أº شيبة رÞه  �وأنكر أيضا من �ن يتتبع آثار ا�Å  ،وخالفه أبوه عمر، ا�³ن اTي توضأ فيه
  . إنما نرجح ب[ القول[ ونرى أن قول عمر هو اTي عليه أك0 الصحابة؛ ال نقول فيه إن فيه قول الصحاº األمرهذا ف. اهللا

 
ً
أما لو ؛ فهنا اGالف R ا�سائل ا<zيفية ال�عية الفقهية ،أن قول الصحاR º غ¾ ا�سائل ا<zيفية غ¾ حجة باتفاق: ثامنا

أو �ن أطول عمرا من فالن ، إن فالنا �ن أطول من فالن: أو قال) اجتهادا منه(يقع R كذا إن ا5ت الفال� : قال مثال
 معلوماته بل هذا قال به من مقت�؛ أو زرª أو Ñارة فهذا R اrقيقة ليس من nل الæاع، أو استحسن صناعة، و~و ذلك

  فهذا قد يوافق فيه وقد  ةنسانياإلو ةب�يال
  . ، فقول الصحاR º أمور اuنيا ليس ¤جة فلو خالفه Ìالف فهذا خارج nل الæاعذا من أمور اuنياال يوافق فيه ألن ه

 
ً
، كما جاء عن ابن عباس رü فهو خارج عن nل الæاع. ن قول الصحاº إذا رجع عنه ال يكون حجة باالتفاقأ: تاسعا

  ، ا�نسوخ R حق الصحاRº حكم  افهذ، الرجوع عن قوÎ yواز ربا الفضلباهللا عنهما 
 
ً
، كما �أو يمكن أن ينسب إ� ا�Å  �فإذا قال الصحاº قوال ونسبه إ� ا�Å ، عن nل الæاع ةهذه الصور 	ها خارج إذا

  . لو �ن قاR y مسألة ال lال للرأي فيها فنحن ~سم ا�سألة ونقول هذا خارج عن nل الæاع باتفاق
̄اع هو قول الصحا³ االجتهادي من رأي أو فتوى أوإذا يتب� nا سبق أن � فعل أو عمل \ أمر من أمور ا¤ين  ل ال

ولم Èالفوه ، ولم يوافقه غ�ه من الصحابة، ولم يدل عليه د�ل من نص أو إ_اع، ا�Çيفية ا¸ي لم Èالف نصا أو إ_ا=
̄اع ب� أهل العلم إذاً ، ولم يرجع عنه يمكن أن  ا�حض ا¸ي ال هباجتهادلة قال فيها الصحا³ قوال \ مسأ ،هذا هو �ل ال

فهل هذا القول يكون حجة بمثابة ا¤�ل ، \ مسألة دنيوية وليس وا¸ي قاV \ مسألة xعية، ننسبه إ© الشارع
  . هذا هو موطن اGالف R هذه ا�سألة؟ ال*�

  : مهااختلف أهل العلم \ هذه ا�سألة W أقوال كث�ة ومن أه
وهو إحدى الروايت[ عن اإلمام ، وهذا القول منسوب لإلمام مالك والشافR Ý القديم أن قول الصحا³ حجة؛: القول األول

، ومال إ�ه ابن القيم ورجحه وقواه كث¾ا R إعالم ا�وقع[، واختار ذلك من اrنابلة القاü أبو يعp، أÞد رحم اهللا ا�ميع
- إذا \ هذا القول فإن قول الصحاº حجة و§ب \ ا�جتهد إذا صح عنده قول الصحاº. اrنفيةوقال بهذا القول بعض 
  . أن يلþم به -وفق الضوابط السابقة

وهو ا�شهور عن الشافعية أنه قول ، وهذا القول هو الرواية اhانية عن اإلمام أÞدأن قول الصحا³ ليس �جة : القول اcا¥
وقال به طائفة من اrنفية وهو قول أهل ، وهو قول أك0 أتباع اإلمام الشافÝ �لغزاâ واآلمدي وغ¾هما، دالشافR Ý ا�دي

  . وال يلزم األمة أن تلþم به كما تلþم بالكتاب والسنة، جة¤أن قول الصحاº ليس . الظاهر
Öبن عمر واßلفاء الراشدين و=ئشة وابن عدم حجية قول الصحا³ إال إذا Öن الصحا³ من أهل الفتوى : القول اcالث

وهذا القول قال به  فليس قو�م حجة إذا لم يكونوا من أهل الفتوى اأم، وا�قل nن اشتهر عنه الفتوى عباس وÐوهم
  . بعض اrنفية
ونسبه ، R الرسالةإ�ه الشافÝ  أشاروهذا ، أن قول الصحا³ حجة إذا وافق القياس ألنه يدعمه القياس حينئذ: القول الرابع

  . واختاره ابن القطان، إنه مذهب الشافR Ý ا�ديد: وقال، إ� الشافÝ ا5اقال�
ألنه ال ؛ وابن برهان، وهذا قال به طائفة �لغزاR â ا�نقول أن قول الصحا³ حجة إذا خالف القياس: القول اßامس

القياس الظاهر إال إذا استند إ� نص فاrجية جاءت من  Hالف القياس إال ألنه استند إ� نص فال يمكن أن Hالف
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  . ا�ص استند إ�ه و°ن لم يظهره �ا
نظرا ، ونكت� R األدلة بأدلة القول[ األول واhا�، لكن نكت� بهذا القدر ،R ا�سألة أك0 من هذه األقوال لواألقوا

إ� إعالم ا�وقع[ البن  جعومن أراد ا�زيد من الفائدة فل¾، وح� ال نتشعب R ا�سألة كث¾ا، لك0ة األدلة R ا�سألة
  . القيم

لكننا نسوقها كما ¨ عند  ،عداستدلوا بأدلة كث�ة جدا ذكرها ابن القيم وقد يكون \ بعضها بُ : أدلة أصحاب القول األول
  : W أبرز األدلةابن القيم وعند من احتج بها، و�م أدلة من الكتاب والسنة وا�عقول و¸ا سنقت� 

  : أدلة أصحاب القول األول من الكتاب: أوال
S- تعا� yاهللا�ُ َقْنهُ {: قو َëِِيَن اي�َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َر

�
نَْصاِر َوا¸

َ ْ
ُمَهاِجِريَن َواأل

ْ
لُوَن ِمَن ال و�

َ ْ
ابُِقوَن األ َعد� لَُهْم َوالس�

َ
ْم َوَرُضوا َقْنُه وَأ

 ْ
َ
Ê ْرِي

َ
بًَدا َجن�اٍت �

َ
ْغَهاُر َخاِ¤ِيَن فِيَها أ

َ ْ
َعِظي ۚ◌ َتَها األ

ْ
َفْوُز ال

ْ
لَِك ال

ٰ
  } مُ َذ

ِيَن اي�َبُعوُهْم {: أن اهللا تعا� أثÁ \ من اتبع الصحابة فقال: كما ذكر ابن القيم وغ¾ه :الستدالل من اآليةاووجه 
�

َوا¸
فإذا قال الصحاº قوال فاتبعه عليه متبع قبل أن يعرف صحته ، بع الصحابةفهو أثÁ \ من ات} بِإِْحَساٍن َرëَِ اهللا�ُ َقْنُهمْ 

  . وأن يستحق الرضوان اTي جاء R هذه اآلية، ويصدق عليه أنه متبع ·م فيجب أن يكون nمودا \ ذلك، فهو متبع ·م
ْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدونَ {: قوy تعا� -.

َ
لُُكْم أ

َ
 يَْسأ

َ
أن اهللا تعا� قص R هذه القصة عن : جه االستدالل من اآليةوو} ات�بُِعوا َمْن ال

وهم  و� واحد من الصحابة لم يسأ�ا أجرا، واإلقرار y عليها، واhناء \ قائلها، صاحب يس \ سبيل الرضا بهذه ا�قالة
ْجًرا َوهُ {: فيجب أن نتبعهم ألن اآلية قالت؛ مهتدون

َ
لُُكْم أ

َ
 يَْسأ

َ
و� واحد من الصحابة يصدق } ْم ُمْهَتُدونَ ات�بُِعوا َمْن ال

 
ً
  . §ب علينا أن نتبعه عليه أنه لم يسأ�ا أجرا \ ما فعل ·ذا اuين إذا

R- تعا� yقو :} �
َ
نَاَب إِ

َ
 عليه الصالة والسالم مأمور ووه �و°ن أول ا�نيب[ إ� اهللا هو رسول اهللا : قالوا} َوات�بِْع َسبِيَل َمْن أ

 �وأول أمته هم صحابته ، واألمر y أمر ألمته، بيل من أناب إ� اهللا من األنبياء وا�رسل[ وا�ؤمن[ السابق[س بإتباع
R أقواy وأفعاy  إتباعهإن : وقالوا، R أقواy وأفعاy واعتقاده إتباعهفg من الصحابة منيب إ� اهللا فيجب ، أxع[

  . واعتقاده من أك© سبيله
T- تعا� yاهللا�ِ {: قو 

َ
ْدُعو إِ©

َ
ِذهِ َسبِيàِ أ

ٰ
ُمْ*tِِ�َ قُْل َه

ْ
نَا ِمَن ال

َ
نَا َوَمِن اي�َبَعÏِ وَُسْبَحاَن اهللا�ِ َوَما أ

َ
ٰ بَِصَ�ٍة أ َWَ { ووجه

دª إ�  ومن\ بص¾ة؛  ومن اتبعه أيضا يدعو إ� اهللا، أن اهللا أخ© الرسول يدعو إ� اهللا \ بص¾ة: االستدالل من اآلية
وقد يالحظ أن اآليات فيها . و� واحد من الصحابة يدعو إ� اهللا \ بص¾ة فيجب أن نتبعه. إتباعهاهللا \ بص¾ة وجب 

R االستدالل أي ليست مبا�ة R أقوال الصحابة، أي يمكن أن يستدل بها \ ما ذكرناه من اGارج عن nل الæاع  دٌ عْ نُ 
 R  بطريقهم وهو ما يتعلق

ً
R سمتهم  اتباعهمبظواهر ا�صوص و االستدالل وابتعادهم عن ا5دع والضالالت أخذا

  . وأخالقهم و~و ذلك
ِيَن اْصَطَ�ٰ {: قوy تعا� -/

�
ٰ ِعَباِدهِ ا¸

َ
Wَ ٌم

َ
�ِ وََسال َْمُد ِهللا ونَ قُِل ا]ْ

ُ
tِ*ُْا ي م�

َ
. �هم أصحاب ا�Å : قال ابن عباس} آهللا�ُ َخْ�ٌ أ

واGطأ من : قال. فيقول قد صفاهم من األكدار، وحقيقة االصطفاء افتعال من ا<صفية: "\ وجه االستداللن القيم قال اب
فيف� فيها بعضهم باGطأ وال يف� فيها ؛ م الصواب R مسألةهفمن ا�حال أن áرمهم 	، األكدار فيكونون مصف[ منه

  . غ¾ه بالصواب ويظفر فيها با·دي من بعدهم
َق� {: أن اهللا تعا� شهد ·م بأنهم أوتوا العلم كما قال تعا� -´ َْك ِمْن َرب|َك ُهَو ا]ْ نِْزَل إِ�َ

ُ
ِي أ

�
َم ا¸

ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

�
َويََرى ا¸
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َِميدِ 
ْ
َعِزيِز ا]

ْ
ٰ 0َِاِط ال

َ
ٰ إِذَ {: وقوy تعا�} َويَْهِدي إِ© َْك َح � َم َوِمْنُهْم َمْن يَْسَتِمُع إِ�َ

ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

�
ا َخرَُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا لِث

ِيَن آَمُنوا ِمنُكمْ {: وقوy تعا�} َماَذا قَاَل آنًِفا
�

َم َدرََجاٍت  يَْرفَِع اهللا�ُ ا¸
ْ
ِعل

ْ
وتُوا ال

ُ
ِيَن أ

�
  . }َواهللا�ُ بَِما َيْعَملُوَن َخبِ�ٌ وَا¸

و� تفيد أنهم بعثوا بالعلم اTي ؛ ومة العلم دخلت عليها الالم االستغراقية، لمواآليات 	ها تقرر أنهم أهل الع: قالوا
وقد استدل أصحاب هذا القول بآيات ، إتباعهمأي Ò العلم فالواجب ، وما دام قد أوتوا هذا العلم � عث به ا�n Åمدبُ 

 . كث¾ة من هذا القبيل وللفائدة يمكن الرجوع إ� إعالم ا�وقع[

µ- yاِدقِ�َ {:  تعا�قو ونُوا َمَع الص�
ُ
tِيَن آَمُنوا اي�ُقوا اهللا�َ َو

�
َها ا¸ ف�

َ
و� واحد من الصحابة يصدق عليه أنه صادق فيجب } يَا ك
  . أن نكون معهم

 ا��اِس {: قوy تعا� -·
َ
Wَ َُكونُوا ُشَهَداَء�ًة وََسًطا ِ م�

ُ
َناُكْم أ

ْ
لَِك َجَعل

ٰ
َذ
َ
tَو{ .  

  . واحد من الصحابة شهيدو� : قالوا
َنا {: واستدلوا أيضا بآيات مستغرقة R ا5عد كقوy تعا�

ْ
ْقُ�ٍ َواْجَعل

َ
ةَ أ ي�اتَِنا قُر� ْزَواِجَنا َوُذر|

َ
َا ِمْن أ

َ
ِيَن َفُقولُوَن َرب�َنا َهْب �

�
وَا¸

ُمت�ِقَ� إَِماًما
ْ
  . و� واحد من الصحابة إمام فيجب أن نتبعه: قالوا. }لِل

  : و¸لك نوقش االستدالل بهذه اآليات !ها بمناقشة واحدة
ºجية قول الصحاr غ¾، ف� من اآليات  بأن قصارها أنها تدل \ فضيلة الصحابة رضوان اهللا عليهم ال وأجاب ا�افون

، لة الصحابةوهذا القدر خارج عن nل الæاع ألننا xيعا متفقون \ عدا، و\ م³نتهم اuالة \ فضل الصحابة
  .آحاد الصحابة صدر عن عن اجتهاد و°نما ðمنا، وم³نتهم R اuين

، لكن هذا ال يلزم منه قبول اجتهاداتهم، فهذه اآليات تدل \ فضيلة الصحابة وهذا أمر §ب اعتقاده R حق الصحابة
 هذا االستدالل اTي ، فليس R اآليات األمر بلزوم أخذ قول الصحاº الفرد

ً
ورد عن أو�ك مناقش من قبل أصحاب إذا

  . نكت� بهذا القدر من أدلة اآليات القرآنية ألصحاب القول األول، القول اhا�

  )RS(ا]لقة 
 
ً
  : سنةأدلة أصحاب القول األول من ال: ثانيا

  : بأحاديث كث¾ة ¶ث \ االقتداء بالصحابة \ وجه العموم ومن ذلك استدلوا
S-  Åديث الصحيح من وجوه متعددة  �ما ثبت عن ا�rا Rبعثت فيه ثم ا¸ين يلونهم  خ� القرون القرن ا¸ي(: نه قالأ

  ).مثم ا¸ين يلونه
أبواب  وذلك يقت( تقديمهم Ò R باب من، خ© أن خ¾ القرون قرنه مطلقاأ� أن ا�Å ووجه االستدالل من ا]ديث

¾Gبعض الوجوه دون ب، ا R ا هذا االستدالل كما نراه أنهم إذً ، مطلقا فإنهم ال يكونون خ¾ القرون عضو°ال لو �نوا خ¾ا
وهذا يقت( أن يقدموا Ò R باب �قت� هذه اG¾ية اhابتة ، أنهم خ¾ القرون خ©أيقولون أن ا�Å صp اهللا عليه وسلم 

  .�بإخبار ا�Å  ·م
 صلينا ا�غرب مع رسول: ( األشعري رü اهللا عنه قالموý من حديث أº همسلم R صحيح كذلك ما روى اإلمام -.

يا رسول اهللا صلينا معك : فقلنا. ماز�م هاهنا: فقال فجلسنا فخرج علينا، لو جلسنا ح  نصà معه العشاء: فقلنا ����اهللا 
ا يرفع رأسه إ© وwن كث�ا م، أحسنتم وأصبتم ورفع رأسه إ© السماء: قال، العشاء ا�غرب ثم قلنا 1لس ح  نصà معك

فإذا ذهبت أ2 أصحا³ ما  وأنا أمنة ألصحا³، فإذا ذهبت ا�جوم أ2 السماء ما توعد؛ ا�جوم أمنة للسماء: فقال. السماء
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هذا اrديث العظيم ال�يف عن ا�Å صp اهللا ). يوعدون وأصحا³ أمنة ألم~ فإذا ذهب أصحا³ أ2 أم~ ما، يوعدون
نسبة أصحابه إ� من  جعل �أن ا�Å  وجه االستدالل منهقالوا ¤جية قول الصحاº أن  اTينy وسلم يقول آعليه و

ا�علوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء األمة  ومن: قالوا. وcنسبة ا�جوم إ� السماء؛ بعدهم كنسبته إ� أصحابه
هم ب[ ءنه جعل بقاإف وأيضا، اهتداء أهل األرض با�جوموما هو نظ¾  ،�الصحابة بنبيهم أي بهم ما هو نظ¾ اهتدائهم هم 

 من ال� وأسبابه
ً
 ما أفتوا به ويظفروا به من بعدهم ل³ن الظافرون Rالصحابة  فلو جاز أن Hطئ، األمة أمنة ·م وحرزا
 ، باrق أمنة للصحابة

ً
  . �خ© به ا�Å أوهذا من ا�حال ألنه عكس ما ، للصحابة وحرزا

R- سن) ال يصلح الطعام إال با�لح؛ بالطعام ن مثل أصحا³ \ أم~ كمثل ا�لحإ(: �الرسول  أيضا قولrقد ذهب : قال ا
  . ملحنا فكيف نصلح

دين األمة بهم با�لح اTي صالح الطعام  شبه أصحابه بصالح �نه شبه أصحاب ا�Å أ االستدالل من هذا ا]ديث ووجه
، ويظفر به من بعدهم ل³ن من بعدهم هو ا�لح ·م، ع�هم من يف� بالصواب كون Rفلو جاز أن يفتوا باGطأ وال ي، به

إنما جعل الصحابة هم ا�لح فكيف نعكس  �ن ا�Å أل �ا�حال ألنه �الف وعكس ما أخ© به ا�Å  وهذا أيضا من
 . بعد الصحابة �ن جاء وÐعل غ¾ الصحابة هو ا�لح

T- حد ذهبا ما بلغ مدأنفق مثل أال تسبوا أصحا³ فلو أن أحدكم (: نه قالأ �سول اهللا استدلوا أيضا بما جاء عن ر 

مثل أحٌد ذهبا من غ¾هم فكيف  حد أصحابه أو نصيفه أفضل عند اهللا تعا� منأو°ذا �ن مد : قالوا) حدهم وال نصيفهأ
 ا�Å هذا من أب[ ا، بعدهم ويظفر به من، §وز أن áرمهم اهللا الصواب R الفتاوى

ً
 ال: يقول R هذا اrديث ��حال إذا

عليه  اrقيقة يع½ س¾د2  فهذا R، حدهم وال نصيفهأنفق مثل أحٍد ذهبا ما بلغ مد أتسبوا أصحاº فلو أن أحدكم 
 . أصحاب القول اhا� أن ذلك R الفضل وليس R القول

/- Åكذلك أيضا قول ا�� ) 
ً
ومن : قالوا) ثاrدي فجعل  منهم وزراء وأنصارا وأصهارا إن اهللا اختار3 وأختار  أصحابا

ا�هم أن اآليات . ويعطيه من بعدهم، وجعلهم وزراءه وأنصاره وأصهاره، الصواب من اختارهم اهللا لرسوy ن اهللا áرمأا�حال 
  . إ� إعالم ا�وقع[ باrديث ذلك حقيقة كث¾ة جدا يع½ من أراد ا�زيد يمكنه أن يرجع

W أن نقول  ����بايعنا رسول اهللا (اهللا عنه وغ¾ه  بن الصامت رü ةا آخر يع½ ما قاy عبادكذلك أضاف أيضا حديثً  -´
  . و~ن نشهد باهللا أنهم وفوا: قال) وال #اف \ اهللا لومة الئم، با]ق حيث كنا
يكتموا  ولم، ولم تأخذهم باهللا لومة الئم، بهوقالوا باrق وصدعوا ، بهذه ا5يعة اباهللا أنهم وفو ~ن نشهد: يقول ابن القيم

 
ً
  . �اهللا  فمن ا�حال أن يوفق يع½ غ¾ الصحابة للصواب وأن áرمه أصحاب رسول ،شيئا

µ- الف من غ¾هم من ا<ابع[  لقول أن الصحابة إذا قالوا قوال أو قالاكذلك قال أصحاب هذاÌ بعضهم قوال ثم خالفهم
الراشدين ا�هدي�  عليكم بسن~ وسنة اßلفاء(: �وقد قال ا�Å ، وõن مبتدy ª، القول لكا Tئً أو من بعدهم �ن مبتد
وقول من جاء بعدهم : قال). ةن X بدعة ضاللإف و§ياكم و�دثات األمور، عليها با�واجذ اوعضو، من بعدي تمسكوا بها

  . باعهات §وز فال �األمور ال� نö عنها ا�H  Åالفهم فيكون حينئذ من nدثات
كما حصل  ةبمناقشٍة ªم ةإال أنها مناقش ،\ Ò ال نطيل األحاديث R ذلك فإنها كث¾ة جدا ال� نقلها أصحاب هذا القول

  . فيما ذكرناه من اآليات القرآنية
  السابقة نوقش االستدالل باألحاديث
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وعلمهم وحسن االقتداء ، ديث R بيان فضل الصحابةن تلك األحاأل ،ن االستدالل بهذه األحاديث خارج عن nل الæاعأب
حدهم إذا �ن عن ألكن ذلك ال يلزم منهم قبول قول  ،وهذا أمر §ب اعتقاده R حق الصحابة رü اهللا عنهم، بهم

اديث فهذه األح ،خذ قول الصحاº الفردأفليس R هذه األدلة األمر بلزوم  ،إذا �ن ذلك القول صادرا عن االجتهاد، اجتهاد
، ال�يعة إتباعقصاراها أنها تضمنت مزيد علمهم بهذه ال�يعة اhابتة من الكتاب والسنة وأنها تضمنت حرصهم \ 

ألنه لو قيل  ،يعد هداية �ملة و°تباعها وهذا يقت( أن اقتداء غ¾هم بهم R العمل بال�يعة، ومشيهم \ طريقتها
 ةا هذه األحاديث R اrقيقة خارجإذً . يعجز من إبراز اrجة من الكتاب والسنةفعلت كذا؟ لم  أو لم؟ م قلت كذال: ألحدهم

 . عن nل الæاع ألننا نوافقكم xيعا \ ما تضمنته هذه األحاديث
   :د�ل أصحاب القول األول من اإل_اع: ا¤�ل اcالث

أن عبد الرÞن بن عوف (: وبيان ذلك، ادإن اإلxاع قد جاء بما يدل \ حجية قول الصحاº إذا صدر عن اجته: قالوا
رü اهللا عنه قال لعثمان رü اهللا عنه R مبايعته R y قصة الشورى ا�عروفة؛ أبايعك \ سنة اهللا ورسوy واGليفت[ من 

. ) سلمونوتبايع عثمان مع عبد الرÞن بن عوف وبايعه ا�اس ا�هاجرون واألنصار وأمراء األجناد وا�، بعده فبايعه عثمان
نه يبايعه \ سنة اهللا ورسوy أ (كما رواه اإلمام ا5خاري إذا �ا وافق عثمان \ ما نقله y عبد الرÞن بن عوف من

وهذا �ن ) وبايعه ا�اس وا�هاجرون واألنصار وأمراء األجناد وا�سلمون، واGليفت[ من بعده بعد ذلك بايعه عبد الرÞن
  . ف³ن إxاª هذا االستدالل لم ينكر ذلك أحدٌ x ún Rيع الصحابة و

 . أجاب عنه أصحاب القول اcا¥ بأجوبة وناقشوه 
  نه الأ: الوجه األول من ا�ناقشة

ë
رü اهللا  م ¤صول اإلxاع هنا بل خالف R ذلك بعض الصحابة كما جاء عن عîيسل

  لم يرَ  الشيخ[ن عبد الرÞن بن عوف �ا عرض \ عî أن يس¾ بس¾ة إف، عنه
ً
ويع½ القصة ، ولم يعمل بذلك، ذلك ملزما

ن لع� عî رü اهللا عنه يع½ اجتهاد أ�نت مناسبة لع�ه و نه يع½ قبض يده ويع½ يرى أن س¾ة الشيخ[أR  ةمعروف
 . اª كذلكبذلك فال نقول أن ا�سألة إذا nل إxاع وال يصح أن يقال أن R ذلك إx فلم يلþم ،آخر قد يقول به

واrكم ب[ ا�سلم[ بالعدل و~و ذلك �ا ، والقيام با�هاد، أن ا�راد بس¾ة الشيخ[ هاهنا سياستهما للرعية: الوجه اcا¥ 
القدر متفق عليه بيننا وبينكم و°نما ~ن نتzم عما يقوy الصحاº إذا �ن  وهذا، �ن عليه الشيخان رü اهللا عنهما

 . ةR مسألة فقهيعن اجتهاد  صادرا
وقد اتفق أهل العلم \ أن قول ، الشيخ[ قد توجه لعثمان رü اهللا عنه إن األمر بلزوم األخذ بقول: قالوا: اcالث الوجه

 ، \ غ¾ ه من الصحابة ة¤ج الصحاº ليس
ً
فال ، و~و ذلك وسياستهما، من Þل ذلك \ س¾تهما R اrكم فالبد إذا

  بن عوف أراد بقوy \ سنة اGليفت[  لرÞنيمكن أن يكون عبد ا
فال ، \ صحاº آخر ةألنا قلنا R ¶ليل nل الæاع أن قول الصحاº ليس حج ،ما يصدر عنهما من أقوال واجتهادات

إنما مراده بذلك ، ويكون مراده من ذلك ا�سائل الفقهيةة، يمكن أن áتج عبد الرÞن بن عوف \ عثمان بمسائل فقهي
وقد ال يراها مناسبة ، والسياسة ال�عية من األمور ال� قد يراها اrاكم مناسبة R ع�، وا·دي R أمور الرعية الس¾ة

  . R ع� آخر فليس R تعلقكم بهذا األمر ليس فيه ما يدل \ ا�سائل االجتهادية الفقهية ال� 7تلف فيها
   ول األول من ا�عÁأما بالنسبة ¤�ل أصحاب الق: ا¤�ل الرابع

حد الصحابة ال Ëرج عن ستة أالفتوى ال~ يف~ بها  إن الصحا³ إذا أف  \ مسألة فتلك: ابن القيم رÞه اهللا بقوy هذكر
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 : أوجه
 . � وحينئذ إذا أف� بها بناء \ ما سمعه من ا�Å �سمعها من ا�Å  أن يكون: الوجه األول
  . ��ن سمعها من ا�Å  أن يكون سمعها: الوجه اcا¥

 . علينا ِ�َ ا خَ أن يكون فهمها من آية من كتاب اهللا فهمً : الوجه اcالث
فيكون ؛ قول اTي أف� بها من الصحابة فقط لم ينقل إ�نا إال و°ن، أن يكون قد اتفق عليها مأل الصحابة: الوجه الرابع

 أمر
ً
 lمع ا

ً
  . عليه من الصحابة ا

ومشاهدة  ةأو لقرائن حا�، فظ \ الوجه اTي انفرد به عناللوداللة ا، لكمال علمه باللغة يكون أن: اßامس لوجها
R أفعاy وأحواy وس¾ته وسماع ðمه والعلم  �أو �جموع أمور فهمها \ طول الزمان من رؤية ا�Å ، اق;نت باGطاب

  . لم نفهم ~ن فهم ذلك الصحاº ما فيكون قد؛ ومشاهدة تأويله للفعل، الوÇ وشهود تæيل، بمقاصده
إ� ما �ن عليه إما ا�Å  ةألنها 	ها راجع؛ تباعه فيهاا§ب  ةو\ ا<قادير اGمسة تكون فتواه حج: قالوا يقول ابن القيم

  .اهللا عليهم أو ما �ن عليه إطباق الصحابة رضوان، �
  نتم أ: R فهمه كما تقولون أون قد أخطن يكأو، �أن يكون فهم ما لم يرده الرسول : السادسالوجه 

؛ ومن ا�علوم: قالوا ةا<قدير السادس ال يكون حج، ن ا�راد غ¾ ما فهمه الصحاº هذا ا<قديرأو، يا أصحاب القول اhا�
غلب \ الظن أن وقوع احتمال من �سة احتماالت يع½ األول واhا� واhالث والرابع، أن وقوع احتمال من �سة أ
نا �5ا أن الصواب R ظ�ا ويفيد هذا �ا ال يشك فيه ªقل  ،واحد اTي هو السادس احتمال ن من وقوعظغلب \ الأ

والعمل ، وليس ا�طلوب R هذه ا�سألة إال الظن الغالب: قالوا، الصحابة دون من خالفه من أقوال أخرى جاءت بعده
 ، بالظن الغالب متع[

ً
واحتمال واحد هو اTي ، ةمنها حج ةصدر عنه áتمل ستة احتماالت �س هنا الصحاº قول إذا إذا

ف³ن قول الصحاº ، أقوى \ الظن من وقوع ذلك االحتمال الواحد ا�ع[ة ووقوع احتمال واحد من �س ةليس ¤ج
  . حجة بالظن الغالب والظن الغالب معموٌل به بال�يعة

بل بå احتماالت أخرى ؛ ال� ذكرتموها بعدم التسليم باR �r االحتماالت: هذا االستدالل أيضا أجاب عنه ا�خالفون
  : أغفلتها يا ابن القيم رÞه اهللا كما يقول يع½

ن يكون R م� من أك ،و°نما نقل �ا ما جاء عن ذلك الصحاº رü اهللا عنه؛ بå أن يكون خالفه غ¾ه ولم ينقل-
 . راء بعض الصحابة R األمصار األخرىآولم ينقل ، لك الصحاºفنقل رأي ذ، وقطر من األقطار، األمصار

هذه االحتماالت ال� ترجح عدم  تفإذا وجد، أيضا بå أن يكون قد قال بهذا القول ورجع عنه ولم ينقل �ا رجوعه-
  . اrجية ف� تكون مساوية لالحتماالت السابقة فال ترجيح للحجية

ن بعضها إفيها ف ألنه R اrقيقة لو دققنا ا�ظر ،االت ال� ذكرتها يع½ فيها تكث¾حقيقة هذه االحتم قالوا :جواب ثا�
أو  �كونه سمعه منه  �ألنه يرجع إ� ا�R  Å اrقيقة فاألول واhا� هما احتمال واحد ةفليست �س، يدخل R بعض

فلماذا جعلتها R  �نقولة عن ا�Å م 	ها مرجعها أن يكون يع½ أن تكون ا�سألة ��ن سمعها من ا�Å  سمعها
سمعها �ن  ن يكون سمعها منه أوأب �أو أن يكون مصدرها ا�Å ؛ يكون سمعها � احتمال واحد أن؟ احتمال[
ا � R اrقيقة احتمال واحد فأنت جعلتها احتمال[ ألجل أن تك0 االحتماالت R مقابل االحتماالت ال� إذً ، سمعها منه

  . ناها~ن اآلن ذكر



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه  

- ١١٤ - 

 

أيضا اhالث واGامس لو دققنا ا�ظر R اhالث واGامس اTي قاy يعÁ يكون فهمها من القرآن أو اTي ذكرت اGامس  
أن يكون فهمها من ا�عا�ة وغ¾ها أيضا � نفس ا�عÁ وهو أن يكون ذلك راجعا إ� الفهم اTي استفاده من دراسته 

كما يع½ ، احتماالت ةاحتماالت لو دققنا ا�ظر فيها ف� ثالث احتماالت وليست �س ف� اrقيقة هذه، R مدرسة ا�بوة
وال يقال حينئذ ، فصلت ذلك فيكون عندنا ثالث احتماالت R مقابل ثالث، ال يكون بعض االحتماالت أرجح من بعض

 إ
ë
  . ب \ الظن صحتهن قول الصحاº يع½ مغل

  
   :à عن هذه االحتماالتأجاب أصحاب القول األول �واب تفصي

يقول هذا خالف الظاهر R حال  � أو سمعها �ن سمعها عن ا�Å �واhا� أن يكون سمعها من ا�Å  إن األول: افقالو
وجدوا R ذلك د�ال من  وأنهم �نوا إذا قالوا قوال ما، �الصحابة أنهم ينقلون سنة ا�Å  ن الظاهر من�اذا؟ أل، الصحابة

يوشك أن تæل عليكم حجارة (: نه قالأوذلك ما جاء عن ابن عباس ، �فإنهم يقرنون أقوا·م بقول ا�Å ؛ سنةالكتاب وال
وهذا ، نهمأوالصحابة هذا ش هو ينكر ذلك) قال أبو بكر وعمر: وتقولون؛ �قال رسول اهللا : أقول لكم، من السماء

5ادر الصحاº إ� ، أو من غ¾ه مبا�ة �السنة سمعها منه  نلصحاº فيما ذكره سند من الكتاب أو ملديدنهم أنهم لو �ن 
 . إ� من يسمع عنه نقل ذلك

وهذا أيضا هو ، ظهره للمسلم[و السنة أن يُ أالكتاب  فاألصل أن ا�جتهد إذا فهم فهما من: أما االحتمال اhالث قالوا
 ا خفيفهمه فهمً  ن يكنإا�شهور من حال الصحابة ف

ً
، �ا هذا الفهم أيضا لم يكن الصحابة هذا ديدنهم وال يظهر، علينا ا

ن إ: كذلك الرابع قالوا. ذلك نه استند R ذلك إ� فهم من كتاب اهللا ألظهر �اأيكتموا علما فلو �ن يعلم  وايكون ولم
ن مسألة ن تلك ا�سألة تكولو وافقوه �قل ذلك إ�نا أل ن الصحابةإف؛ االحتمال الرابع اTي ذكرته هو خالف األصل

�ا  فلو �ن الصحابة قد وافقوه �قل؛ xاªت الصحابة رضوان اهللا عليهمإاrرص \ نقل  وا<ابعون �نوا من، إxاعية
 . ذلك ا<ابع[

وأنهم قد درسوا R ، R حق الصحابة رضوان اهللا عليهم نه معلومأن هذا االحتمال الشك بأكذلك االحتمال اGامس ردوه 
 . ن §ب األخذ بقو·مبكاف أل ال أن ذلك ليسمدرسة ا�بوة إ

، اTين درسوا R مدرسة الصحابة، من ا<ابع[ رü اهللا عنهم أن ذلك الفهم قد يوجد R آحاد ثم أيضا من وجه آخر
ا<ابÝ  ومع ذلك ال يقول أحد إن ذلك، وم³نة وcياسة فقد áصل y من الفهم ال�ء الكب¾ وعلمة، ويكون صاحب فطن

yدين اهللا ة حجقو R ،يعةأو� R ل ثابت�u الفاÌ نهينا أإذا يع½ بهذا الرد نكون قد ، اإلسالم ن من خالفه يكون
  . ةن قول الصحاº حجأالقول األول اTين قالوا ب ¤مد اهللا وتوفيقه ما يتعلق بأدلة أصحاب

  ).R(ا]لقة 
 . لموضوعلنا لكم R السابق أننا سنكت� بأدلة الفريق[ اختصارا وقل ،ننتقل R هذه اrلقة إ� أدلة أصحاب القول اhا�

أيضا استدلوا . بعدم حجية قول الصحا³: أو قالوا، ن قول الصحا³ ليس �جةأب: ا¸ين قالوا فأدلة أصحاب القول اcا¥
  : بأدلة كث¾ة نذكر أبرزها

، وcتاب واحد، واحد وليس �ا إال رسول ،�ال نبينا nمد إاألمة لم يبعث إ� هذه  وتعا� ن اهللا سبحانهإقالوا : ا¤�ل األول
تباع الكتاب اÒ من ناحية األمر ب، ال فرق ب[ الصحابة ومن بعدهم، �تباع كتابه وسنة نبيه اوxيع هذه األمة مأمورة ب
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  ال فرق، والسنة
ّ
zهم مzذلك ف R وعليه فمن ، والسنة ع الكتابتباافون با<�³ف ال�عية وبب[ الصحابة وال من بعدهم

، رسوy وما يرجع إ�هما فقد قال R دين اهللا بما لم يثبت إنها تقوم اrجة R دين اهللا عز وجل بغ¾ كتاب اهللا وسنة قال
كما  ن هناك من يؤخذ بقوyأيع½ اTي يقول ب، ٌل بالغوهذا أمر عظيم وتقو2 ، لم يأمر اهللا به ثبت R هذه ال�يعة �ªأو
ن قوy حجة \ ا�سلم[ §ب أب ن اrكم لفرد من عباد اهللاإف ،ؤخذ بالكتاب والسنة يقول هذا أمر عظيم وتقول بالغي

 ، عليهم العمل بها
ً
وال ، وال áل �سلم الرcون إ�ه، ا5لوى �ا ال يدان اهللا عز وجل به تعم به ويص¾ �ª ثابتا متقررا

ن بلغ R العلم واuين °و ،لغ¾هم ال لرسل اهللا اTين أرسلهم اهللا بال�ائع إ� عباده الهذا ا�قام لم يكن إ نإالعمل عليه ف
  .عظيم وال شك أن مقام الصحبة مقام، وعظم ا�æلة أي مبلغ

يع½ ال يزن كث¾ من ا�اس ، ومقام عظيم كأنهم يقولون ال تزايد علينا R هذه القضية ~ن ال نشكك R أن مقام الصحبة [
ويدين اهللا سبحانه وتعا� ، عليهم لكن ~ن نتzم عن دين يدان به اإلنسان من وزن الصحابة رضوان اهللا ةوال شعر ةطرف

  ].   فاألمر يقولون R ذلك أمر خط¾؛ لغ¾ مقام الرسالة به وÐعل ذلك
 
ً
 ، عظمة الشأنو، وارتفاع اuرجة، ولكن ذلك R الفضيلة، مقام عظيم وال شك أن مقام الصحابة: قالوا إذا

ë
م وهذا مسل

تالزم ب[ هذا  وال، حدهم ال تبلغ إ�ه من غ¾هم الصدقة بأمثال ا�بالأ دë و·ذا صار مُ ، وال عند غ¾نا، شك فيه عندناال
وال ثبت ، ن ذلك �ا لم يأذن اهللا بهإف بإتباعهقوy و°لزام ا�اس  R حجية �وب[ جعل Ò واحد منهم بمæلة رسول اهللا 

  .يه حرف واحدعنه ف
قوy ويرد إال صاحب هذا الق© اTي  يؤخذ من وهو أننا ال يمكننا �ðُ ، وé اrقيقة هذا ا�uل هو عمدة أصحاب هذا القول

 Åعل للصحابة م³نة الت�يع فنحن ال ،�هو ا�Ð واحد طبعا نقصدأو، يمكننا حقيقة أن ºعل يع½ الصحاÐ ذا �ن إ ن
أخذناه R ا�uل السابق وليس من  فهذا؛ ما إxاع سكو أو إxاع µيحإل من ذلك إxاع فهو وحص ةالصحابة lموع

: وÐعل قوy بمæلة ال�يعة R دين اهللا سبحانه وتعا� فقالوا � ~ن نتzم عن صحاº واحد من أصحاب ا�Å ،مسأ<نا
فنحن ال يمكننا أن نأذن بهذا ولم تأذن ، �يع لغ¾ ا�Å يع½ للت�يع ومقام الت� ٌل عْ وجَ ، ذلك R اrقيقة أمر خط¾ نإ

 . به أيضا �يعتنا
ولو �نت أقوال الصحابة حجة ؛ ا<ابع[ ·م xعوا \ Ñويز Ìالفةأن الصحابة رü اهللا عنهم إ: قالوا: ا¤�ل اcا¥

 من ا�عهود وا�عروف عنهم أنهم سوغوا وا�قصود أن الصحابة رضوان اهللا عليهم، نكروا \ ا<ابع[ Ìالفتهم ·مأل

ومع ذلك ، من ا·جرة ²إ� ªم  نس استمرت حياتهأفنحن نعلم مثال أن  ،مع وجود الصحابة، للتابع[ االجتهاد R ع�هم
وقو, ؟ نس كيف خالفتمو+أالصحابة وHالفون الصحابة ولم يقل  رين ويفتون ún R منفن موجودين ومتواو�ن ا<ابع

  . وتعا� R دين اهللا سبحانه حجة
فسعيد بن ا�سيب و�يح ، إذا الصحابة سوغت للتابع[ اTين µªوهم االجتهاد معهم R الوقائع اrادثة R ع�هم

 َ
ë
 واrسن ا�5ي ومÕوق والشعÅ وسعيد بن جب¾ وغ¾هم ح� أن عمر وعليا و�

ً
ولم يع;ضا عليه فيما ، القضاء ا �áا

؛ ولم ينكر عليه عî، وcذلك حكم \ عR î قضية عرضت عنده \ خالف رأي عî رü اهللا عنه، خالفهما فيه
 ولم ينكر عليه عî رü اهللا عنه مع أن علية، م �يح \ عR î قضيكَ حَ 

ً
وcذلك روي عن ابن عمر ، �ن يرى خالفها ا

يع½ áول ابن عمر إ� سعيد وهو يعرف أن قوy هو  فكيف ،لوا سعيد بن جب¾أسا: ل عن فريضة R ا�واريث فقالأنه سأ
ل ابن عباس ئوسُ ، سألوا اrسن ا�5يال اrس[ بن عî رü اهللا عنهم عن مسألة فقال ئوcذلك سُ ، اrجة \ سعيد
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هريرة تذاكرت أنا وابن عباس وأبو : نه قالأبن عبد الرÞن بن عوف  ةوروي عن أº سلم، سألوا مÕوقاا: عن مسألة فقال
فهنا سوغ ابن ، عدتها أن تضع Þلها: وقلت أنا، بعد األجل[أعدتها : فقال ابن عباس؛ R عدة اrامل ا�توA عنها زوجها
ولو �ن الصحابة يعرفون أو انت� R ع�هم أن أقوا·م ، وõن يتذاكر معه، أن Hالفه ةعباس رü اهللا عنه ألº سلم
وال أيضا ، فهذا د�ل \ أن ذلك األمر لم يكن معهودا R ع� الصحابة، دوا مع وجودهمحجة �ا سوغوا للتابع[ أن §ته

  . R أذهان الصحابة رü اهللا عنهم
وهُ {: القول بقول اهللا سبحانه وتعا� كذلك استدل أصحاب هذا: ا¤�ل اcالث ٍء فَُرد�  اهللا| َوالر�ُسولِ  فَإِن َيَنازَْقُتْم ِ\ َ�ْ

َ
} إِ©

  ، الصحاº يكون ترõ ·ذا الواجب والرد إ� مذاهب أو إ� مذهب: قالوا
ن الرد إ� اهللا والرسول إنما أب أجيب من قبل أصحاب القول األول و¸لك ،لكن R اrقيقة هذا االستدالل يع½ فيه ضعف

، تارõ ·ما عدل عنهما ل³نأوحينئذ ال يعدل إنسان عنهما ولو ، ا�طلوب موجودا R الكتاب والسنة يكون إذا �ن اrكم
R السنة منصوص عليه فال يكون R الكتاب وال R كمrالرجوع إ� أقوال الصحابة ترك للواجب أما إذا لم يوجد ا ،

إذا اrقيقة هذا االستدالل يع½ فيه ، ب�ط عدم معارضته للكتاب والسنة تباع مذهب الصحاºاو~ن إنما نقول ب: قالوا
يع½ كما يقال  ويع½ من الصعوبة ،ن يناقش لكن ا�uل األول واhا� R اrقيقة من القوة بم³نأ نوع ضعف ويمكن

 . األول يع½ ا�uل[ األول واhا� وخصوصا ا�uل ها<قL عنه واGروج عن
بَْصارِ ( استدلوا بقول اهللا سبحانه وتعا�: ا¤�ل الرابع

َ ْ
وِ, األ

ُ
تباع ان ا<قليد أل وهذا يناR جواز: قالوا) فَاْقتَِ©ُوا يَا أ

  . واالجتهاد ظتعاواال نه تقليد واهللا سبحانه وتعا� أمر باالعتبارأالصحابة قصاراه 
ن اآلية إنما �نت R سياق مع[ فال يصح إا<قليد ف و\ ا�نع من، بمنع داللة اآلية \ االجتهاد لكنه أيضا أجيب

 . االستدالل بها \ ما ذكرتموه
حد من اGلفاء الراشدين \ من أÌالفة بعضهم 5عض ح� لم ينكر  وهو أن الصحابة أxعت \ جواز :امسا�ßل ا¤

بعضهم  R مسألة العون ف³ن الصحابة Hالف: مثال. وHالف اGلفاء الراشدين، Hالف الصحابة وõن ابن عباس، خالفه
 . \ بعض �ا �ن كذلك ول³ن ينكر بعضهم وهذا باإلxاع فلو �ن قول الصحاº حجة، بعضا

؛ ا�تابع منا سيالحظ أن هذا االستدالل خارج عن nل الæاع اإلنسان، لكن \ ا]قيقة هذا االستدالل أيضا فيه ضعف
 ، nل الæاع أن الصحابة ليس قول الصحابة حجة \ بعضهم ا5عض أنها R ¶ليل: ألننا نقول

ً
ن ع ةخارج فهذه مسألة إذا

الæاع أن قول الصحاº أو مذهبه هل  ن صورةإف، بأنه غ¾ دال \ صورة الæاع و¸لك نوقش هذا االستداللnل الæاع 
  هو حجة \ من بعده من ا<ابع[ ا�جتهدين 

من حجة \ من هو مثله  فأما كون واحد من الصحابة أو من lتهدي الصحابة يكون قوy؟ بعدهم إ� يوم القيامة و من
إذا هذا االستدالل أيضا فيه نوع ، ال يمكن االستدالل به وTلك ،نه خارج عن nل الæاعأخ©نا سابقا أالصحابة فهذا قد 

 . ضعف فال يمال إ�ه
ن إ-الصحاº من أهل االجتهاد وليس من أهل الت�يع الشك أن-إن الصحاº من أهل االجتهاد: قالوا: سادسال�ل ا¤

وقد وجد من أفراد الصحابة منهم ، وفاقا بيننا وبينكم جائز عليه لكونه غ¾ معصوم واGطاء، جتهادالصحاº من أهل اال
  . �\ خالف ما ثبت عن ا�Å  أقوال

 فلم يكن األخذ بقوy واجبا كغ¾ه من: قال، بن العاص R مسألة طهارة ماء ا5حرو عن عبد اهللا بن عمر مثالً  كما ذكرنا
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 . §ب \ غ¾ه من lتهدي الصحابة األخذ بقوy أيضا وcما ال، ا�جتهدين
 ةيهمسائل اجتهادية فق وهذه، جرأوا فلهم أن أخط°و، ن أصابوا فلهم أجرانإ§تهدون ، الصحابة ب� Hطئون ويصيبون إذا

 Åف¸ يؤخذ منه ويرد إال ا�� . 
وبقول ، صحاº مثله العمل بقول الصحاº \بأنه ال يلزم من عدم وجوب  أصحاب القول األول W هذا ا¤�ل أجاب

أما R ، ن R تلك الصورة التساوي موجود؛ ألومن بعده عدم وجوب العمل بقول الصحاº \ ا<ابÝ، ا<ابÝ \ تابÝ مثله
، بعده الصحاº ومن ةقالوا فتفاوت الفضيلة مراتب فهناك تفاوت R الفضيلة ب[ رتب nل الæاع R الصحاº ومن بعده

فإننا نتzم عن أن ، الظاهر فثلك ال يمكننا أن نقبل ذلك لكننا كما نب[ لكم واضح هذا االع;اض فيه من الضعف
 حصل هناك تصويب من اهللا سبحانه أاTي إن أخط �Ðعلهم ��Å  نأوال يمكن ، الصحابة ليس ·م مقام الت�يع

، الوÇ 5يان حكم اهللا سبحانه وتعا� R هذه ا�سائل ال� اجتهد فيها جاء �وcما تعرفون R مسألة اجتهاد ا�Å ، وتعا�
 Åفهنا ا��  ëف، ب من قبل اهللا سبحانه وتعا�مصو ºال يمكن أن  أأخط نه إذاإوهذه ا�³نة ال يمكن أن ¶صل للصحا

 Åبعد وفاة ا� Çل وæفهنا ال يم، الصحابة بتصحيح ما حصل من �ي ºأو من الصحا ºلة الصحاæعل مÐ كن أن
 Åلة ا�æكم� . 
وال §وز ·م ا<قليد ، إدراك اrكم بد�لهمن وغ¾هم من أهل العلم متمكن[  إن ا<ابع[ ا�جتهدين: قالوا :ا¤�ل السابع

  .كما R مسائل أصول اuين، فيه
إنما §ب \ l Òتهد من ا<ابع[ أو ، جتهاد من أدوات اال[وهم متمكن، كيف çÐ للتابع[ أن يقتوا الصحابة: قالوا

أن يقت غ¾ه بال  فال يمكننا أن نصحح y؛ جر واحدأفله  أن أخط°و انجرأن أصاب فله إمن بعدهم أن §تهد R ا�سألة ف
  . استناد

 
ُ
  : نالقول األول يقولو فأصحاب بإتباعهجيب حقيقة هذا ا¤�ل بمنع كون ذلك تقليدا عند القائل� وأ

ا�ناقشة  هوهذ، تباع اTي جاء به األمر R الكتاب والسنةاال بل هو R اrقيقة من قبيل، ال نسلم أن ذلك من قبيل ا<قليد
تذكرونه  ن األمر اTيأب: أصحاب القول اhا� يقولون: ن يقولواأقبل أصحاب القول األول ب أيضا يع½ مناقشة من

	ها ~ن نسلمها لكم ونقبلها ونقبل  يات ال� ذكرتموها R الكتاب والسنةواآل، هذا خارج عن nل الæاع باإلتباع
الصحابة وعلو م³نتهم لكن ال تدل \ أن ·م مæلة R الت�يع كما  لكن قصاراها أن تدل \ فضل، االستدالل منها

 Åلة ا�æ�� .  
ا¤�ل األول واcا¥ \ ا]قيقة ¨ من األدلة القوية أن  وtما رأينا ،إذا نكت� بهذا القدر من أدلة أصحاب القول اhا�

، وسلم أن Ðعل يع½ م³نة الصحابة كم³نة ا�Å صp اهللا عليه ا�uل األوليمكننا كما R  فنحن ال ألصحاب هذا القول
وما ، ب والسنةوما يتعلق بالكتا فالواجب الكتاب والسنة وماعدا ذلك فهو اجتهادات من أهل العلم R الكتاب والسنة

أيضا اTي فيه أن الصحابة أذنوا للتابع[ أن  وا�uل اhا�، ويرد ذلك فهذه اجتهادات من أهل العلم Ò يؤخذ من قوy اعد
  . أقوا·م حجة �ا أذنوا ·م §تهدوا ولو �نت

̄اعا�سألة هو \ ا]قيقة القول اcا¥ بالضوابط ا� ا¸ي يظهر والراجح \ هذه :حـال¬جي  أن قول؛ ذكورة \ Êرير �ل ال

عليه كما  اً يكون منكر الصحا³ االجتهادي \ مسألة فقهية اجتهادية ال يكون حجة xعية �يث إذا خالفه fالف
  . ينكر W من خالف الكتاب والسنة
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 : أمور وÄ ا]قيقة يدل W ذلك
و جعلنا قول الصحاº حجة وجعلنا قوy واجبا �علناه R م³نة ول �أن اهللا تعا� لم يثبت العصمة إال �حمد : األمر األول

 Åوهذا ال يصح �ا� . 
و°نما ، يستدل بد�ل µيح R وجوب األخذ بقول الصحاº ستدل به من يرى حجية قول الصحاº لمان ما أ: مر اcا¥األ

 وال 7الف فيه، مر الشك فيهأوهذا ، ظم قدرهموع، بها �5ها نصوص R بيان فضل الصحابة �لب هذه األدلة ال� استدلوا

  نه خارج عن nل الæاعأإال 
وال يمكن أن يعلق اهللا تعا� �عه �ن ، اGطأ والنسيان والغفلة أن الصحابة رü اهللا عنهم ب� يقع منهم: األمر اcالث
yي ال، هذه حاTلك �ا ، يمكن أن يصوب واTطوجب اهللا تعا� طاعة الرسل عصمأوGا R أهم من الوقوع  ëبهم لو وصو

 . أوقعوا R خط
ولو �ن قول الصحاº حجة ألوجبوا \ ، ينكروا \ ا<ابع[ حينما خالفوهم أن الصحابة لم: -وهو مهم- األمر الرابع
ون R بعض ا�سائل áيل ولكن ذلك لم يقع بل �نوا كما مر سابقا معنا، موا عليهم ا�خالفةوrرë ، األخذ بأقوا·م ا<ابع[

ويأخذون ، ا<ابعون يناقشون الصحابة ún R منهم وõن، الفقهية االجتهادية áيلون األمر فيها إ� بعض ا<ابع[
واألمر ، واألمر اجتهاد، مستقرا R ع� الصحابة وا<ابع[ \ أن األمر مدارسة وهذا د�ل \ أن األمر �ن، ويردون
  .ذا القول أو بالقول اآلخر§وز أن يؤخذ به تداول

نه ليس ¤جة أن �ن الراجح °أن قول الصحاº و نهاية ðمنا عن قول الصحا³ لكن \ ا�هاية أيضا ننبه إ© أمر مهم \ 
y  تاإلنسان إذا عرض ن يرجح به ب[ األقوال بمعÁ أنأو، نه يمكن أن يستأنس بقول الصحاºألآلخرين إال  ملزمة

أو قول لصحاº لو ، حد القول[ قول للصحابةأأن مع  تضارب فيها الرأي ولم يصل فيها إ� اجتهاد ثم رأىو، مسألة فقهية
 حدهما قولأفإذا �ن عندنا قوالن ومع . ن §عله مع القول الراجح R ظنهأيستأنس به و نه R اrقيقة يمكن أنإواحد ف

 ëفيتقو ºإذا تساال ىللصحا ºي معه قول الصحاTمن مثال من  وهكذا مثال إذا �ن عندنا د�الن، وياقول ا Áالقياس ا�ع
وهكذا أيضا إذا �ن معنا د�الن من السنة ، الصحاº معنا اTي معه قول ىنه يتقوإحدهما قول للصحاº فأومع 

 اrقيقة كو+ ن½ Rإف؛ حد هذين ا�uل[ قول للصحاºأال;جيح بينهما إال أن مع  ستطعأمتعارضان R الظاهر ولم 

ن قول الصحاº ليس حجة \ االستقالل لكنه يمكن أن إ: وTلك يقال، عتمد عليهوأمر يُ ، ستأنس به هذا أيضا أمر جيدأ
تعارض عندنا احتماالن  كذلك إذا تعارض عندنا حديث واحد واحتماالن R معناه إذا، \ سبيل االستئناس يكون حجة

فإننا نرجح ذلك ، أو فعل لصحاº، اrديث قول لصحاº تمال[ R بيان معÁ ذلكحد االحأوõن مع ، R حديث واحد
ºاالحتمال لفعل الصحا.  

قول الصحاº ، االستقالل نه ليس ¤جة تبÁ عليها األح³م \ سبيلأال� نصل إ�ها أن قول الصحاº الراجح  ا ا�هايةذً إ
، نه يمكن أن يستأنس بقول الصحاºأR أول ا�سألة إال  اTي ذكرناهاطبعا االجتهادي R مسائل فقهية كما هو بالضوابط 

رجح بقول يُ  وcذلك §وز \ الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن، ا�تساوية R نظر ا�جتهد ن يرجح به ب[ األقوالأو
 ºين ا�تعارض[أالصحا©Gتمل وجه[االحتمال[  حدأأو ، حد القياس[ ا�تساوي[أأو ، حد اá يTللحديث ا .  

  )RR(ا]لقة 
  : ا¤�ل اcالث من األدلة ا�ختلف فيها
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 )ا�صــالح ا�رسلــة(

  : تعريف ا�صلحة ا�رسلة
: ثم نعرف بعد ذلك ما يتعلق ،ا�صالح: ا�صالح ا�رسلة فنحتاج ا<عريف أوال: هذا ا�uل مكون من 	مت[ كما تالحظون

  . رسلة باعتبار الوصف وا�وصوفبا�رسلة أو ا�صالح ا�
  : تعريف ا�صالح

S- مة منفعة: \ مثل ةو� ��نفعة ف� قريب، ةا�صلحة باللغة \ وزن منفعة ف� \ وزن مفعل: ا�صالح \ اللغة	 ،
  ة\ وزن مفعل: ن ا�صلحة R اللغةإ: وTلك يقولونة، و� الzمت[ \ وزن مفعل

ً
فتتفق مع Áً، ومع و� ��نفعة وزنا

صلح ال�ء إذا : ويقال، ف� مصدر بمعÁ الصالح ��نفعة بمعÁ ا�فع ،وتتفق أيضا مع ا�نفعة R ا�عÁ ا�نفعة بالوزن
R : إذا ا�صلحة، أصلح فالن R عمله أي أ� بما هو صالح ونافع وبما هو مناسب وحسن: ويقال، �ن نافعا أو �ن مناسبا

   .قرب ا�عا� ·ا كما قلنا هو ا�نفعة فا�صلحة R اللغة ا�نفعةأا�نفعة واrسن وا�ناسبة و تدور حولاللغة 
فتعريف  ةر عن وصفها بكونها مرسلظأننا سنعرف ا�صالح مطلقا بغض ا� ظويالح: عريف ا�صالح \ االصطالحت-.

وقد اختلفت  ،أهل العلم بتعريفات كث¾ةعرفت من قبل : ا�صلحة R االصطالح R اrقيقة ا�صلحة R االصطالح
وé ¶ققها R اrقيقة ، ن ا�صلحة مقصودة بالشارعأإال أن مؤداها واحد يق( ب؛ عبارات أهل العلم R تعريفات ا�صلحة

  ، جلب نفع للناس أو دفع مúة عنهم
 : ومن هذه ا�عريفات ال~ ذكرها أهل العلم

، اGلق ا�راد با�صلحة ا�حافظة \ مقصود ال�ع بدفع ا�فاسد عن: فقال عرف ا�صلحة: تعريف اGوارزù: أوال
عنهم �ا ي;تب  دفع ا�فاسد اuينية ة،ªم حظ أيها اإلخوة أن هذه ا�فاسدويال، فمقصود الشارع أن يدفع ا�فاسد عن اGلق

دفع ا�فاسد  كذلك، د R االعتقادات واألديانمفاسفهذه أيضا  ا<وجه إ� غ¾ اهللا سبحانه \ عبادة غ¾ اهللا سبحانه أو
أ� بما يصلح ا�اس R دنياهم وé  ،فالشارع أ� بما يصلح ا�اس R دينهم ودنياهم، عنهم فيما يتعلق بمصالح دنياهم

مصالح  فمآل تلك الت�يعات ال� جاء بها الشارع مآ·ا إ�ه، ªجل أمرهم وé آجل أ� أيضا بما يصلح ا�اس R، آخرتهم
با�صالح اuنيوية وسواء �ن ذلك فيما  أو فيما يتعلق، ودفع ا�فاسد عنهم سواء �ن ذلك فيما يتعلق بالعقائد واألديان اGلق

  . ا�صالح 	ها تلكالشارع را) ، من ناحية اuول واألمم يتعلق بناحية الفرد أو من ناحية ا�ماعة أو
 
ً
مقصود ال�ع ثم قال بعد  ا�حافظة \: فعرف ا�صلحة \ وجه العموم بأنها: ه اهللاألº حامد الغزاâ رÞ تعريف: ثانيا

، أن áفظ عليهم دينهم ،تسÓ الúوريات اGمس ال� ةومقصود ال�ع من اGلق �س: ذلك موضحا مقصود ال�ع قال
و� ما يفوت هذه ، و مصلحةيتضمن حفظ هذه األصول اGمسة فه فg ما: وما·م قال، ونسلهم، ·مووعق، نفسهمأو

 بمعÁ أن أهل، إذا هذه الúوريات اGمس � ¶قق مقصود الشارع من اGلق ةأيضا مصلح ودفعها ةاألصول فهو مفسد
، أو فيما يتعلق بالعادات، با�عامالت أو فيما يتعلق، العلم الحظوا من خالل ت�يعات الشارع سواء فيما يتعلق بالعبادات

الحظوا أن تلك الت�يعات 	ها Ûدم ؛ اإلنسان \ هذه البسيطة ةيتعلق ¤يا مافي ا�نايات واrدود و~وهاأو فيما يتعلق ب
تأ� rفظ  ما أنهاإنا تلك الت�يعات 	ها ظفلو ال ح ،ا�الو النسلو العقلو ا�فسو ¤ينا øورية و� �س مصالح

وال Hلو ت�يع ، ن تأ� rفظ مالأما °و، ن تأ� rفظ نسلأما °و ،ن تأ� rفظ عقلأما °و، ن تأ� rفظ نفسأما °و، دين
 إن: قالواثم ، باألعمال ال Ûرج تلك الت�يعات عن هذه األصول اGمسة من ت�يعات اإلسالم ا�تعلقة بالعقائد أو
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  : بهذه األصول من طريق[ الشارع قد أ�
  . نمن جهة بنائها وحفظها ورªيتها لإلنسا: الطريق األول

  . من جهة Þايتها ودفع ال�ور والúر عنها: اcا¥ والطريق
، فإننا نرى أن الشارع قد حفظ هذا اuين وهو حفظ اuينفلو رأينا مثال \ سبيل ا�ثال ا�صلحة األو� وا�قصود األول 

وأيضا ه، تعريفهم بربهم وب�عو، و°رسال الرسل <عليمهم دين اهللا سبحانه وتعا�، ببث الطريق الصحيح عند ا�اس: أوال
R هذا الطريق بل جاء أيضا ¤فظ  كذلك هذا ال�ع لم يكتِف ، وداخل ا�جتمعات اإلنسانية، بناء اuين داخل اإلنسان
ونö عن ، ·ذا اuين فنö مثال عن ا<علق بغ¾ اهللا سبحانه وتعا� فنö عن Ò ما فيه إفسادٌ  ،هذا اuين عما يفسده

أو بطلب شفاء مريض أو بطلب ، اهللا سبحانه وتعا� بطلب شفاعة فيما ال يستطيعه إال اهللا سبحانه وتعا� ا<وجه لغ¾
فلو الحظنا هذه األمور إنما �ن  ،وعن تعليق الودع وغ¾ه، وعن العرافة، وعن الكهانة، وcذلك نö عن السحر، رزق

ع من طريق[ جهة ا5ناء وجاء أيضا Îهة اrماية هذا شه uى ا�اس فجاء ال�مقصودها حفظ اuين عما يفسده ويشوّ 
وا�حافظة \ األرواح ، واuعوة إ� ا�حافظة عليها، فجاء الشارع ¤فظ ا�فس ،ح� R ا�فس، األمر البد أن تلحظه

 حال العقلنا تعرض y ا�فوس من القتل أو القطع أو كذا أو كذا وهكذا وهكذا إذا رأيتوجاء أيضا با�� عما ، وغ¾ها
  . بالنسبة للمالوهكذا  لنسللبالنسبة وهكذا 
¥ م¼ثر بكم األمم يوم إتزوجوا الولود الودود ف(: وقال، مثال Ñد أن الشارع دª إ� øورة ا�حافظة \ النسل فالنسل
ونö عن ، الزناكذلك نö عن Ò ما يفسد النسل فنö عن ، وحث \ ا�³ح R آيات وé أحاديث متعددة) القيامة

ل إ� إفساد آأو ما ي;تب عليه R ا�، رة ونö عما فيه إفسادظونö عن ا�، ونö عن اGلوة با�رأة األجنبية، مقدمات الزنا
فg ما يتضمن  :هاهنا وTلك يقول الغزاâ، هذا األمر إذا نلحظه R هذه ا�قاصد اGمسة أن الشارع حفظ تلك، النسل

و� ما يفوت هذه األصول فهو مفسده ودفعها أيضا دفع تلك ا�فاسد يعد من قبيل ، ةGمسة فهو مصلححفظ هذه األصول ا
  ، ا�صلحة
هذا أيضا من ا�صلحة ، ودفع Ò ما فيه اختالط الرجل با�رأة l Rاالت العمل وغ¾هاة، دفع ما فيه زنا يعد مصلح: فمثال

  . وطمأنينتهم � ما فيه راحتهم°و، صالح ا�اس إ� ا�آلواTي يؤدى R ، ال� أ� بها ال�ع
 
ً
جلب ا�صلحة أو دفع ا�úة وهو قريب �ا ذكره يع½ ملخص �ا ذكره الشيخ الغزاâ  عرف ا�صلحة بأنها: ةابن قدام: ثاcا
  . ل إ� ا�صلحةوجلب ا�نفعة أو دفع ا�úة يؤ نإف

\ ، فهم رªيته R حق اGلق من جلب ا�صالح ودرء ا�فاسد ا�صلحة بأنها ما لشاطÅ صاحب ا�وافقات عرفاكذلك 
ن °حول معÁ واحد و هذه ا<عريفات 	ها كما قلنا لكم R السابق أنها تدور، يستقل العقل ب;cه \ Ò حال وجه ال

وما ، اGلق R اuارينأن ال�ع قد جاء بما فيه مصالح  وهو إال أن مؤداها واحد ،اختلفت R عباراتها وألفاظها وسياقاتها
بعد أن  بعد ذلك ننتقل. واألمم وبما فيه مصالح اإلنسان R حياته اuينية وé حياته اuنيوية فيه مصالح الفرد وا�ماعة

 . نهينا ال¸م عن تعريف ا�صلحة R اللغة واالصطالحأ
   :ا�صلحة أقسام

هذه األقسام ا�ختلفة ال� جاءت باعتبارات  فلOَ  ،ت متعددةالعلماء ذكروا أن ا�صلحة تنقسم إ� عدة أقسام باعتبارا
 : متعددة
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 : تنقسم ا�صلحة �سب قوتها \ ذاتها فتنقسم إ©: االعتبار األول
هذا تقسيم للمصلحة rسب قوتها R ذاتها ، و¶سينية ةو¶سينية تقسيم ا�صلحة إ� øورية وحاجي ةøورية وحاجي

  . ا<حسينات R األد-؛ اrاجيات R الوسط ؛ن الúوريات R األ\أل
 . ولعلنا نتعرف ب�ء من االختصار إ� تلك األقسام

مصالح ا�اس  ¤يث إذا فقدت لم Ñرِ  ،و� ال� البد منها R قيام مصالح اuين واuنيا: ا�صلحة الúورية: القسم األول
أيضا ي;تب \ ذلك فوت ا�جاة وا�عيم وحصول اÕGان وé اآلخرة ، ة\ استقامة بل \ فساد وتهارج وفوت حيا

  . والعياذ باهللا تعا�
فحفظ هذه الúوريات R جانب الوجود  ،ال� ذكرناها سابقا والنسل وا�ال والعقل وا�فس اuينوالúوريات � حفظ 

نب العدم Þ Rايتها عما يمكن أن كما ذكرنا لكم يع½ حفظها R جانب الوجود ببنائها وحفظها R جا، وé جانب العدم
وتقوم عليها ، قوم عليها بقاء اإلنسانياإلنسان وة فهذه ا�صالح مصالح øورية تقوم عليها حيا، يتعرض ·ا أو يهدمها

 . واألخروية سعادة اإلنسان R دينه ودنياه وé حياته اuنيوية
فتقر إ�ها من حيث ا<وسعة ورفع الضيق تقر اإلنسان إ�ها آو ما يُ ما يف: و� قالوا تعريفها: ا�صلحة اrاجية: القسم اhا�

  . ا�ؤدي R الغالب إ� اrرج وا�شقة الالحقة بفوت ا�طلوب
وا�لبس  و°باحة ا<متع بالطيبات �ا هو حالل R ا�أكل وا��ب، و°باحة الصيد، ورخص ا�رض، رخص السفر: ومثال ذلك

وcتضم[ ، وúcب اuية \ العاقلة، و°باحة اإلجارة، و°باحة ا5يع، و°باحة القسامة، كإباحة القرض وا�سكن وأيضا
ُ  ةف� مصالح حاجي ،�ا áتاجه: وTلك الحظوا أنا نقول، الصناع و~و ذلك �ا áتاجه ا�اس R حياتهم �ع بمعÁ لو لم ت

رخص السفر �ا ترتب \ ذلك فوت  لم ت�ع مثال فلو، عظيمة ةلكنه سي;تب \ ذلك مشق، �ا ترتب \ ذلك فوت حياة
قاعدا  وجواز أن يصî، مثال من حاالت ا�رض وهكذا R حاالٍت ، \ اإلنسان ةحياة اإلنسان لكنه سي;تب \ ذلك مشق

ن يصî عن جلوس هذا ال ي;تب عليه فوت حياة لكنه أ ومرهقا جدا R صالته عن قيام فيجوز، إذا �ن مثال متعبا
 . ةعظيمة فهذه تسÓ مصالح حاجي ةي;تب \ ذلك مشقس

محاسن العادات وا<جنب لألحوال ا�دنسات ال� تأنفها ب� األخذ بما يليق : وقالوا :ا�صالح ا<حسينية: القسم اhالث
قرب بنوافل وا<، خذ الزينةأو، و§مع ذلك ما يسÓ بم³رم األخالق �لطهارة وس; العورة: قالوا، العقول الراجحات

وcمنع قتل النساء ، وcعدم اإل�اف وا<قت¾ R ا�آÒ وا�شارب وا�البس، وcآداب األكل وال�ب واللباس، العبادات
فهذه األمور � من ا�صالح ا<حسينية ال� يراد بها جعل الت�يع اإلسالR ù أحسن ، والصبيان والرهبان أثناء ا�هاد

أو ترتب موت أو ة، و�ا حصل أيضا فوت حيا، كما هو R القسم اhا� ةا حصل \ ا�اس مشقاألحوال لكنه لو لم ي�ع �
  ،ا هذه أقسام للمصالح ªمة باعتبار قوتها R ذاتهاذً ، إهالك كما هو R القسم األول

ً
كما مر معنا إ� مصالح  فتنقسم إذا

  . ومصالح ¶سينية ةøورية ومصالح حاجي
 . م ا�صالح من حيث العموم واßصوصتقسي: االعتبار اcا¥

 : ةوقالوا أيضا تنقسم ا�صالح باعتبار العموم واGصوص إ� ثالثة أقسام رئيس
فهذه ، وقتل الساحر و~و ذلك، وقتل الزنديق، قتل ا�رتد: و� ال� تتعلق باGلق �فة مثل: ا�صالح العامة: القسم األول

ظر ألنه نُ  ةل� ا�;تب من أو�ك \ ا�اس ªمة فهذه إذا تسÓ مصالح ªملودفعا ، إنما �عت رªية �صالح اGلق ªمة
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  . ةفيها إ� مصالح اGلق ªم
فنحن نعلم ، ف� مصلحة لعامة أرباب السلع، كتضم[ الصناع: قالوا ،تتعلق بأغلب ا�اس :ةغلبيأمصالح : القسم اhا�

من يصلح السيارة أو ~و ذلك : اGياط أو مثال: ن مثالألكن الفقهاء حكموا بة، أن األصل R الصانع أن يده يد أمان: مثال
ن األصل أن إف، أوقد �ق أو ~و ذلك، إذا أعطيته أنت من عندك القماش ثم اد) أن ذلك القماش قد Ûرق بفعل فاعل

ق صدë أما إذا ادÍ أمرا ªما فيُ ، اأمرا ªم وهذا الضمان إنما إذا لم يدِع ، نه يضمنألكن العلماء حكموا بة، يده يد أمان
وهكذا ، ن ذلك ال يضمن حينئذإثبت ذلك بمحاø وسائل اuفاع ا�د� فأو، بمعÁ إذا اد) حريق ªم أصاب Ò السوق

ألنه لم áصل منه ؛ إذا اد) مثال هالكه داخل nله وقد أصيبت العمارة ال� فيها ا�حل بانهيار تام فوقعت فهنا ال يضمن
نه الد) ألننا لو لم نضمÔ ؛ أما إذا اد) lرد ادªء واrالة سليمة فإن العلماء حكموا R اrقيقة بتضمينه، يط وال تعدä تفر

أن يضمن هؤالء ح� تبNِ  òَ رُ وسيأ� إن شاء اهللا تفصيل ذلك بسبب فساد اTمم فَ ا، دعواهؤالء إذا أفسدوها بطريق ما 
غلب أسوف يمتنعون عن هذه اإل§ارات وهذه الصناªت �ا ي;تب \ ذلك øر \  حينئذٍ ن ا�اس أل؛ مصالح ا�اس

قد يلبس ثوب هو يصنعه ؛ هناك كث¾ من ا�اس ال يهتم يلبس أي ثوب: قلنا، غلب ا�اسأ\ : والحظ أنا نقول، ا�اس
\ منعهم من ذلك الúر الكب¾  وي;تبة، áتاجون إ� صناعة متقن ةغلب ا�اس áتاجون إ� خياطة متقنأبيده لكن 
  . R حقهم

ن أالفقهاء حكموا ب، فسخ نكاح زوجة ا�فقود: و� ال� تتعلق بشخص مع[ وهذا مثل: ا�صالح اGاصة: القسم اhالث 
ثم áكم بفسخ ذلك ا�³ح هذا الفسخ نظر �صلحة خاصة <لك ا�رأة ح� ال ، ةمعينة زوجة ا�فقود يúب للمفقود مد

 تت
ً
  أذى بانتظار رجل قد يكون ميتا

ً
 ال يستطيع أن ، أو مقتوال

ً
وهكذا مثال اrكم بفسخ ا�³ح فيما لو �ن الرجل عنينا

 ، يأ� بمصالح الزوجة
ً
ن ذلك ا�³ح ال ت;تب ا ألبفسخ ا�³ح نظرً  حينئذٍ نه áكم إف، بمعÁ مقطوع اTكر أو �ن lبوبا

  . م إنما �ن �صلحة خاصة بذلك الشخص اTي طلب فسخ ا�³حف³ن هذا اrك، عليه مقاصده ومصاrه
وهذه ا�صلحة : االعتبار اcالث تقسيم ا�صلحة من حيث شهادة ال*ع �ا باالعتبار أو اإللغاء أو السكوت عن ذلك

  . ولعلنا نرن ال¸م عن هذه األقسام إ� ا�حاøة القادمة، تنقسم عند أهل العلم إ� ثالثة أقسام

  )RT(]لقة ا
وتنقسم ا�صالح : اإللغاء أو السكوت عن ذلك االعتبار اcالث تقسيم ا�صلحة من حيث شهادة ال*ع �ا باالعتبار أو

  : أقسام ثالثةبهذا االعتبار إ� 
  : ا�صلحة ال� دل الشارع \ اعتبارها بد�ل من نص أو إxاع أو قياس: القسم األول
فهنا أمر الشارع ، ، وجوب األكل وال�ب �ا يقيم صلب اإلنسان وما فيه حياتها يقيم الصلباألكل وال�ب �: ومثال ذلك

 مثال آخركبذلك األكل وال�ب حفاظا \ ا�فس من ا·الك، 
ً
فإنه مصلحة اعت©ها الشارع  حفظ العقل: ذلك أيضا

  ويقاس \ ذلك R ا<حريم Ò ، ورتب عليها ¶ريم اGمر
 ، مأكول ��خدرات و~وها أوما أسكر من م�وب 

ً
بل إنها تف( أحيانا إ� ، ألنها تٌف( إ� إفساد العقل 	ها nرمة نظرا

فألن ¶رم ا�خدرات و~وها ؛ و°ذا �ن اGمر nرما �ا ي;تب عليه من إفساد العقل، إفساد العقل بأك0 �ا يف( إ�ه اGمر
هذا اrفظ نسميه أن هذه ا�صلحة مصلحة اعت©ها  بواسطة القياسهذا حفظ العقل بواسطة ا�ص أو . من باب أو�

إن هذه : فنقول، وقد يكون بقياس كما هو R ا�خدرات و~وها، وهذا االعتبار قد يكون بنص كما هو R اGمر، الشارع
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  ا�صلحة ال� دل الشارع عليها . ا�صلحة مصلحة معت©ة
ألن العلماء قد اتفقوا \ ؛ وليس من nل اGالف ب[ أهل العلم، لæاعR اrقيقة ليس من nل ا: حكم هذا القسم

فيكون R ذلك رد �ا أقره ال�ع وهذا ال ، ألن عدم العمل بها ي;تب عليه عدم العمل بما أقره ال�ع؛ العمل بهذه ا�صلحة
  ما شهد ال�ع بقبوy : وTلك يقول اإلمام الشاطÅ رÞه اهللا، §وز

R صحتهفال إش³ل  ،yإعما R و°ال �ن مناقضة لل�يعة ك�يعة القصاص حفظا للنفوس ، وال خالف  
  : هذا تمثيل آخر من الشيخ الشاطÅ من أمثلة هذا القسم اTي شهد y ال�ع. واألطراف وغ¾ها

حة يمكن أن ، فهذه ا�صلأن الشارع قد �ع القصاص R ا�فوس واألطراف حفظا rياة ا�اس وعدم تعرضها للهالك
ف� مصلحة مقبولة وال يمكن ردها ألن ردها ي;تب عليه رد ما أقره  مë ومن عَ  ،نقول أنها مصلحة شهد ال�ع باعتبارها

    . الشارع
  : ع \ إلغائها بد�ل من نص أو إxاع أو قياسلكن دل ال� -عكس القسم األول  - ما توهم أنه مصلحة : القسم اhا�

إذ ا�صلحة ال تقت( اrكم �فسها \ وجه يستقل العقل  ،ويمتنع ا<مسك بهباالتفاق، يس ¤جة فهذا القسم ل: حكمه
باعتبارها مصلحة lردة عن عرضها \ ال�ع ليشهد ·ا؛ بل البد أن يشهد ·ا الشارع وهذا الشهود البد إما أن يكون 

لك األمر اTي نظنه مصلحة R أول وهلة إذا لم يشهد أما إذا لم يشهد T، أو أن يكون داخال ضمن مقاصد ال�يعة، نصا
وال بدخوy ضمن مقاصد ال�يعة فإننا R اrقيقة نلغيه، ونعلم أنه ~ن توهمنا أنه ، ال بنص مع[ باالعتبارy ال�ع 
مقاصد أو أنه يدخل ¶ت قواعد و، ألنه لو �ن مصلحة أل� به ال�ع، إما يأ� به ال�ع بعينه بنص مع[ ،مصلحة
أما إذا شهد ، أو بنص ªم، شهادة ال�ع ·ا إما بنص خاصبذن هذه ا�صالح ال تعد مصالح بمجردها بل البد ، إال�يعة

وفتح هذا ا5اب يؤدي إ� تغي¾ xيع  ،ال�ع بإلغائها فال شك R إبطا·ا ألن R اعتبارها حينئذ Ìالفة �صوص ال�ع
  . لعياذ باهللا تعا� ت�يع uين آخر غ¾ دين اهللا سبحانه وتعا�وé ذلك وا، حدود ال�ائع ونصوصها

بقطع أنفه أو أصابعه أو لسانه فإن ذلك ال يعت© ألن الشارع لم  لو قال قائل مثال بتعزير من يستحق ا<عزير: و مثال ذلك
ألن ا�اس اآلن أصبح الرجل  اثR هذا الع� بتساوي االبن وا5نت R ا�¾: ال قائليأِت بمثل هذه الصور، وcذلك لو ق

  وا�رأة هما الثان يقومان بعش الزوجية واختلفت اrال عما م� 
إن ذلك 	ه ال يعت© ألن الشارع قد شهد : فإننا نقول، وأصبحت ا�رأة تعمل أو ~و ذلك من هذه ا·رطقات إن صح ا<عب¾

ِدُكمْ  ِ\  اهللا�ُ  يُوِصيُكمُ {: بإلغاء ذلك R قوy سبحانه وتعا�
َ

ْوال
َ
َكرِ  ۖ◌  أ نْثََيْ�ِ  َحظ|  ِمْثُل  لِث�

ُ ْ
وهذا ا�ص ªم لg زمان } األ

  . فال يمكننا أن نغ¾ �يعة اهللا سبحانه بأمور نتوهم أنها مصلحة، وحال
هو صائم ما جاء عن بعض العلماء أنه قال ألحد ا�لوك �ا جامع R نهار رمضان و: ومن األمثلة أيضا ال� ذكرها أهل العلم

y ب عليك صوم شهرين متتابع[: قال§ ، 
ُ
، نكر عليه هذا األمر حيث لم يأمره بإعتاق الرقبة مع اتساع ماyفلما أ

 ، ثم صيام شهرين متتابع[، والواجب R إتيان ا�رأة R نهار رمضان الواجب إعتاق رقبة
ً
  .ثم إطعام ست[ مسكينا

W ال¬تيب؟ وقد حصل خالف ب� أهل العلم هل الواجب   
ر ما شاء من هذه، لكن لم أو أن ذلك \ ا<خي¾ أي أن Hتار ا�كفÔ ، بمعÁ الواجب األول العتق ثم الصيام ثم اإلطعام

يقل أحد من أهل العلم إن الصيام واجب، صيام شهرين متتابع[ واجب \ سبيل ا<عي[، فقوy هذا R اrقيقة فيه 
لكنه �ا قيل y ذلك واع;ض عليه، واع;ض عليه �فة أهل العلم ا�وجودين R ، عيةما تقتضيه ا�صوص ال�عخروج 
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  فلننظر ماذا قال؟ ذلك الع� أ� بمصلحة، 
ف³نت ، هذا ملك وسلطان ولو أمرته بعتق رقبة لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق الرقبة R سبيل قضاء شهوة فرجه: قال

فهذا األمر اTي ذكره و°ن �ن مناسبا R : تابع[ مبالغة R زجره، قال أهل العلما�صلحة أن أوجب عليه صوم شهرين مت
يقول أنا هارب ؟ واهللا صحيح �اذا ال نأمره بصوم شهرين متتابع[ ح� يتوب: أول ا�ظر، يع½ R أول وهلة قد يقول إنسان
فيكون ذلك حسما ، سيصوم شهرين متتابع[فإذا علم أنه R مقابل ذلك ، من يوم واحد فيأتي½ صوم شهرين متتابع[

 R أول ا�ظر إال أنه لم يشهد y شاهد R ال�ع : لفعله فيقولون
ً
، بل مع ثبوت ا�ص برد ذلك باالعتبار،هذا و°ن �ن مناسبا

يؤدي  فهذا قول باطل وÌالف �ص للمصلحة، وفتح هذا ا5اب: لك الفتوى من ذلك العالمتوTلك قال الغزاâ معلقا \ 
ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم ¶صل اhقة للملوك ، ونصوصها بسبب تغ¾ األحوال إ� تغي¾ xيع حدود ال�ائع

إذا فتحنا هذا ا5اب سوف لن يثق ا�لوك ، بفتوى العلماء وظنوا أن Ò ما يفتون به فهو ¶ريف من جهتهم بالرأي
 إذا قيل ·م، نون أنهم يفتونهم بمصالح من ~و هذا القبيلويظ، والسالط[ وcبار القوم بفتوى العلماء

ً
ن ذلك إ: خصوصا

و°ذا فتح هذا ا5اب أدى ، العالم قد أراد زجرك فحسب 4H أن يكون هذا ت�ف العلماء وهذا األمر ال ينبê أن يفتح
  . إ� تغي¾ �ائع اهللا سبحانه وتعا�

يق مصلحة اقتصادية من تصنيع اGمور وبيعها \ غ¾ ا�سلم[ كما ا يظنه بعض ا�اس من ¶قم: وcذلك من األمثلة
ألن الشارع قد جاء بإلغائها كما R حديث جابر رü اهللا عنه R الصحيح[ ؛ هذه مصلحة ملغاة: ، فنقوليفعله ا5عض

 Åمر(: قال �أن ا�ßحرما بيع ا Vذلك ما يعتقده بعض ا�اس من أن الربا و)إن اهللا ورسوcفتح باب الربا وفتح ، و
َبا اهللا�ُ  َفْمَحُق {: االستثمار عن طريق الربا يؤدي إ� مصالح، Ò هذه نقول أنها مصالح ملغاة ردها الشارع  َوُيْرِ   الر|

َدقَاِت    َواهللا�ُ  ۗ◌  الص�
َ

ارٍ  Ìُ  �Xُِب�  ال عِيمٍ  َكف�
َ
  } أ

بل سكت عنها إال أن هذه ا�صلحة ،  \ إلغائها بنص مع[وال، ا�صلحة ال� لم يدل ال�ع \ اعتبارها: القسم اhالث
R اrقيقة هذا  ،داخلة ¶ت مقاصده وقواعده العامة، وõنت مالئمة <�فات الشارع، وقد شهد ت ·ا مقاصد ال�ع

أو يسÓ ، ا�رسلأو تسÓ أحيانا باالستدالل ، القسم اhالث هو اTي يسÓ با�صلحة ا�رسلة وقد تسÓ أحيانا باالستدالل
أو يسÓ االستصالح، Ò هذه ألفاظ تع© عن ا�صلحة ا�رسلة، تسÓ االستصالح تسÓ ا�ناسب ا�رسل ، ا�ناسب ا�رسل

  مصالح لم يأِت ال�ع بإلغائها بعينها وال باعتبارها، ألنه  اهنا�هم أ؛ تسÓ االستدالل ا�رسل تسÓ االستدالل
نما الشارع ، إينها ل³نت من القسم األول، ولو أ� الشارع بإلغائها بعينها ل³نت من القسم اhا�لو أ� الشارع باعتبارها بع

لم يأت باعتبارها بعينها R ذاتها وال بإلغائها بعينها أيضا R ذاتها لكنها داخلة ¶ت مقاصد ال�يعة، يع½ يمكن أن يقال 
  . ة، داخلة ضمن معا� ال�يعة ومقاصدها العامةها ما يسÓ بروح ال�يعفي با<عب¾ بالع� اrديث

  ما حصل من الصحابة رضوان اهللا عليهم، ك حفظ القرآن الكريم Îمعه R ا�صحف: ومن أمثلة ذلك
R ذلك نص؟  م يأِت لكيف : فال شك أن هذه مصلحة لكنه لم يرد نص مع[ يدل \ اعتبار ذلك أو إلغائه، وقد يقول قائل

أرسل إâّ أبو بكر : ((عن زيد رü اهللا عنه أنه قال صحيحهحابة قالوا ذلك فلننظر، روى ا5خاري R نعم إن الص: نقول
إن عمر أتا� : بكر وعنده عمر فقال أبو -يع½ وقت عندما قتل أهل ا�مامة وقتل سبعون من القراء  -مقتل أهل ا�مامة 

فيذهب كث¾ من القرآن إال ، أن يستحر القتل بالقراء R ا�واطنإن القتل قد استحر يوم ا�مامة با�اس و°� أخ4 : فقال
: بكر قال أبو -هذا من ðم واستشارة عمر ألº بكر يش¾ عليه أن §مع القرآن -و°� ألرى أن Ñمع القرآن ، أن Ñمعوه
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فلم يزل عمر  - مسلم[ أي فيه مصلحة لل -هو واهللا خ¾ : ؟ قال عمر�كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول اهللا : قلت لعمر
: وé اrديث فقال زيد -بكر لزيد  هذا ال¸م يقوy أبو -يراجع½ R ذلك ح� �ح اهللا صدري ورأيت اTي رأى عمر 

 لم يفعله رسول اهللا 
ً
هو واهللا خ¾، فلم أزل أراجعه ح� �ح اهللا صدري لثي : بكر ؟ فقال أبو�كيف تفعالن شيئا

 - كما ترون أيها األخوة  -هذه ا�صلحة . إ� آخر اrديث)) فقمت فتتبعت القرآن أxعه �ح y صدر أº بكر وعمر
توقف الصحابة R أول األمر ألنهم لم §دوا فيها نص باالعتبار، لكنهم أيضا لم يردوا ذلك ألنهم لم §دوا أيضا نصا بالرد، 

واهللا خ¾، ذلك راجع إ� أن حفظ القرآن فيه حفظ هو : لكنهم علموا أن هذه مصلحة مالئمة <�فات ال�ع حيث قالوا
  . واألمر ¤فظ ال�يعة من األهمية بم³ن ،لل�يعة

فهذه ا�صلحة تالئم ، فهذه أيضا مصلحة لم يرد فيها نص مع[ باعتبارها أو إلغائها كذلك حفظ األموال بتضم[ الصناع
  . علوم بم³نفإن األمر ¤فظ األموال R ال�يعة من ا� ،ت�فات ال�ع

من األمور ال� لم تكن موجودة R ع� أº  عمر رü اهللا عنه من Ñنيد ا�ند وتدوين اuواوينمن وcذلك ما حصل 
 Åع� ا� R رأى أن ا�صلحة تقت( ذلك نظرا <وسع رقعة األمة اإلسالمية وحاجتهم إ� مثل هذه ، �بكر وال

  . ا<نظيمات
  تعريف ا�صلحة ا�رسلة

بناء \ مراªة مصلحة مطلقة لم يرد عن الشارع د�ل مع[ ، استنباط اrكم R واقعة ال نص فيها وال إxاع: بأنها تعرف
   .وõنت مالئمة <�فاته R ا�ملة ،إال أنه شهدت مقاصد ال�ع ·ا، \ اعتبارها أو إلغائها

وõنت مالئمة ، لم يشهد ·ا نص خاص باالعتبار أو اإللغاء Ò منفعة: أو يقال بتعب� آخر إن أردتم أن ا�صلحة ا�رسلة ¨
   .�قصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد 	ية

 فإذ
ً
إال أنها تدخل ¶ت  ،علمنا من هذه الضوابط أن ا�صلحة ا�رسلة ال يأ� نص باعتبارها بعينها وال بإلغائها أيضا بعينها ا

  . ريبة عن ت�فات الشارعوليست غ، مظلة مقاصد ال�ع وقواعده العامة
̄اع \ ا�سألة   : Êرير �ل ال

 إذ
ً
ووصلنا إ� ا�صلحة ا�رسلة ال�  ،ثم أقسام ا�صلحة ،R اللغة واالصطالح هابعد أن انتهينا من تعريف ا�صلحة بإطالق ا

� تعد من قبيل األدلة ا�ختلف ال¸م وال افيها فإننا بهذه السلسلة وهذه ا<قسيمات توصلنا إ� ا�صلحة ا�رسلة ال� فيه
̄اع \ ا�صالح ا�رسلة؟ رفما Êفيها، إذا توصلنا إ� ذلك    ير �ل ال

  . وصور � nل للæاع، وصور متفق \ إلغائها، كما فعلنا R السابق فهناك صور متفق عليها
  : ير nل الæاع R ا�صلحة ا�رسلة يالحظ اآل�رفنقول <ح

وليس ، ألن العبادات توقيفية تعبدية�اذا؟ ، \ عدم جواز العمل با�صلحة ا�رسلة R باب العبادات اتفق العلماء -�
 للعقل سبيل إ� إدراك ا�صلحة ا�زئية لg منها، فإذ
ً
 ألن العبادات  ا

ً
ال مدخل للمصالح ا�رسلة R باب العبادات نظرا

  يع½ ؛ وا<حريم العبادات مبناها اrظر: توقيفية وبعض أهل العلم يقول
 ،¾Gما ي�ع اإلنسان عبادة بناء \ مصلحة مرسلة، كأن ي�ع مثال قيام �لة معينة ألن فيها خ¾، §مع ا�اس \ هذا ا

Ðعل ا<كب¾ يوم : R ذلك خ¾، أو يقول: ويقول، أو Ñمعهم \ ذكر مع[ R زمن مع[ غ¾ الزمن اTي اعت©ه الشارع
 
ً
وأ� به ، لو �ن فيه مصلحة أل� به الشارع: فيه خ¾ وفيه مصلحة، نقول: قال�اذا؟ : فتقول x ،yاعيا العيدين تكب¾ا
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 Åلق �ا�Gيف تعمد ، فإنه أعلم بمصالح اcوخصوصا أن العبادات مقصود عظيم للشارع فكيف يفعل ذلك ال�ع؟ و
 Åباب العباداتولم يأمر به؟ ا�صالح ا�رسلة ال م �إ� �ء لم يفعله ا� R دخل ·ا .  

، والكفارات، �rدود \ عدم جواز العمل با�صلحة ا�رسلة R أح³م ا�قدرات ال� ال يُعقل معناها اتفق العلماء -�
اآلن يمكننا أن نعرف عن : وشهور العدة بعد ا�وت أو الطالق، فلو جاء شخص وقال، وفروض اإلرث، )وأنصبة الزõة(

نعرف مبا�ة أنها ليست فلماذا 1عل العدة ثالث حيض؟ غناطيB هل هذه ا�رأة حامل أو ليست ¤امل طريق الرن[ ا�
 هذي األمور ا�قدرات ال lال فيها 5اب ا�صالح كمل تظن أيها ا�تzم، إذ. حامل وحينئذ ~كم بأن عدتها قد انتهت

ً
 ا

 واستأثر اهللا بعلم ا�صلحة اGاصة فيهع Ò ما ُ� . فروض اإلرث أيضا ال مدخل ·ا R باب ا�صالح
ً
فذلك ال lال ، nددا

  . حيث عدم إم³ن العقل إدراك ا�صلحة ا�زئية لg منهامن للمصالح فيه ألن ا�قدرات شبيهة بأح³م العبادات 
 إذ
ً
باب ا�عامالت و°نما اختلف أهل العلم R االحتجاج با�صالح ا�رسلة R  ،هذان ا�طاقان خارجان عن nل الæاع ا

والعادات والسياسات ال�عية و~وها �ا يُنظر فيها إ� مصالح ا�اس ال� يدرcها العقل وال� يُقصد باألح³م ال� تُ�ع 
  . ·ا ¶قيق تلك ا�صالح ا�زئية ال� يمكن لإلنسان الوقوف عليها

  : �رسلة \ ثالثة أقوال رئيسيةاختلف العلماء R حجية ا�صالح ا :األقوال \ حجية ا�صالح ا�رسلة
وذهب إ�ه بعض ، وطائفة من الشافعية، وهذا القول هو قول ا5اقال�. عدم جواز األخذ با�صلحة ا�رسلة: القول األول

 فإذ. اrنابلة وهو قول الظاهرية يواختاره طائفة من متأخر، اrنفية
ً
هذا القول يقول أن ا�صالح ا�رسلة بهذه ا<قييدات  ا

  يقولون أنها ليست مصلحة يلتفت إ�ها الشارع  -مع ذلك -ال� ذكرتموها 
وهذا القول هو قول ا�الكية واrنابلة وعليه ا�تقدمون من اrنابلة وهو . جواز االحتجاج با�صلحة ا�رسلة: القول اcا¥

إال أن أصحاب هذا القول لم . صحوهو قول الشافÝ \ األ -قال به أك0 اrنفية  - الصحيح أيضا من مذهب اrنفية 
 من Ò قيد و�ط، بل احتاطوا و�

ً
وا R ا�صلحة ما áول دون اÛاذها ذريعة لألهواء طي;cوا العمل با�صلحة مطلقا

   :ف*طوا \ ا�صلحةوالعبث بالت�يع، 
عÁ أن بناء اrكم عليها §لب ، بمأن يثبت فيها بعد ا5حث و°معان ا�ظر واالستقراء أنها مصلحة حقيقية ال وهمية -�

  . ألنها بهذا تتفق مع ا�صالح ال� قصدها الشارع، نفعا nققا أو يدفع øرا nققا
 ألك0 ا�اس، أو  بناء، بمعÁ أن §لب و�طوا أن تكون هذه ا�صلحة اrقيقية ªمة لg ا�اس -�

ً
اrكم عليها نفعا

 عن أك0 ا�اس
ً
  تكون نفعأما ا�صلحة ال�. يدفع øرا

ً
لعظيم أو فرد من أفراد ا�جتمع كب¾ فهذه ا�صلحة ال يبÁ  ا

  . عليها اrكم ألنها ال ¶قق مصلحة ألك0 ا�اس
وÄ ا]قيقة هذا القول أيضا أخذ به ¾مع الفقه اإلسال÷ ا¤وø ا�نبثق عن منظمة ا�ؤتمر اإلسال÷ \ دورته اßامسة 

�ا تدارسوا شأن ا�صالح انتهوا إ� أن ا�صالح ا�رسلة يُعمل بها وينبê أن يُعمل بها : لوا، فقاع*ة ال~ انعقدت \ مسقط
ففيه ذلك القرار R دورته اGامسة  ،و·م R هذا قرار يمكنكم الرجوع فيه إ� موقع lمع الفقه اإلسالù \ االن;نت

  . ع�ة ا�نعقدة بمسقط
وهذا هو قول الغزاâ  ا�رسلة إذا Öنت ا�صلحة Fورية قطعية !ية بضابط قوي جداً جواز األخذ با�صلحة : القول اcالث

  أن تكون ا�صلحة Fورية  رÞه اهللا R ا�ستص?، بينما اختار R كتاب آخر
  . أما اßاصة فتجوز \ حاالت نادرة، أو حاجية و=مة
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 äÒ \ ا�سألة وسوف نرن R الثة الرئيسيةhة هذه األقوال اøال¸م عما يتعلق بأدلة ا�سألة إن شاء اهللا تعا� إ� ا�حا 
  .القادمة

  )/R(ا]لقة 
، أما القول اhالث اTي للغزاâ بعد ذلك ننتقل لألدلة، سنقت� \ أدلة أصحاب القول األول وأدلة أصحاب القول اhا�

ا�ظر  اإلنسانل¸م R هذا ألن هذا ليس موطنه، لو دقق فهو R اrقيقة يرجع للقول اhا� عند ا<حقيق، لكن ال نطيل ا
ð Rم الغزاR â ا�ستص? وé ا�نخول وé الشفاء وé غ¾ه، لو دقق ا�ظر R ذلك لعلم أن مذهب الغزاâ يؤول إ� القول 

  . اhا� وهو العمل با�صالح ا�رسلة
  : األدلة \ ا�سألة

  : بأدلة كث¾ة منها نقت� \ أبرزها ا�انعون من االحتجاج با�صلحة ا�رسلةاستدل : أدلة أصحاب القول األول
من  فنحن ال Ðد د�الً عدم وجود د�ل مع[ من الكتاب أو السنة يدل \ جواز االحتجاج بها، : قالوا: ا¤�ل األول

امت تلك ا�صالح لم يدل عليها د�ل مع[ وما د، الكتاب أو من السنة يفوضنا االحتجاج بما سميتموه أنتم ا�صالح ا�رسلة
  من الكتاب أو من السنة فإننا ال نعمل بها وال نستجç العمل بها 

، نعم ~ن نسلم أنه ال يوجد د�ل بعدم التسليم بانتفاء ا�uل مطلقابل أصحاب القول اhا� قمن : و أجيب W هذا ا¤�ل
ا�صوص العامة وقواعد ال�يعة الzية قد دلت \ اعتبار جنس هذه  لكن إنا نقول أن، خاص مع[ \ تلك ا�صلحة

 ،ونصوص الشارع إنما � يع½ أقرب ما تكون تشبيها باuسات¾ و~وها ال� ¶توي \ ا�قاصد العامة ،ا�صلحة
 Åلك يقول ا�Tتطبيق معا� ، فهم ورثة األن)العلماء ورثة األنبياء( �وا<طبيقات إنما تكون بيد ا�جتهد و R بياء

 إذن. وأن يدفعوا الúر عنهم، ال�يعة العامة وأد<ها العامة \ ا�زئيات ال� تعرض ·م وأن áققوا مصالح اGلق
لكن يوجد د�ل ªم  ،يوجد د�ل خاصال نعم ~ن نسلم أنه ال نسلم أنه ال يوجد د�ل مطلقا بل يوجد د�ل ªم، : ا�واب
  .ل العام �ف باالحتجاج با�صالح ا�رسلةوهذا ا�u ،\ ذلك

مصالح : أن ا�صالح منقسمة \ قسم[: قالواألصحاب القول األول اTين قالوا بعدم العمل با�صالح ا�رسلة : ا¤�ل اcا¥
  .معت©ة ومصالح ملغاة، وما سكت عنه يكون م;ددا ب[ هذين القسم[ وليس إrاقه بأحدهما بأو� من اآلخر

أما ما أيضا بنص مع[ من الشارع،  ومصالح ملغاةبنص مع[ من الشارع،  مصالح معت©ة: ا�صالح تنقسم إ© قسم�ف
اTي أسميتموه أنتم مصالح مرسلة فهذا R اrقيقة يكون م;ددا ب[ القسم[ وليس إrاقه با�عت©ة  سكت الشارع عنه
  . ا�لغاةببأو� من إrاقه 

، لو �نت تلك ا�صالح ال� دم التسليم بأنها م;ددة ب[ القسم[ مطلقاعب :عنه أصحاب القول اcا¥ هذا االستدالل أجاب
متها ءومال، ولم تدخل ¶ت مظلة مقاصد ال�يعة باإللغاءسميناها مرسلة، لو �نت لم يشهد ·ا ال�ع باالعتبار وال 

R إrاقها بهذا أو بهذا،  اإلنساننئٍذ لسلمنا أنها م;ددة ويشك حي !ومعا� ال�يعة وقواعدها الzية نعم، �قاصد ال�يعة
لكن ~ن نتzم عن مصالح لم يأِت فيها نص باالعتبار أو باإللغاء لكنها . وليس بإrاقها با�عت©ة أو� من إrاقها با�لغاة
مقاصد ال�يعة ومعانيها العامة هناك شهادة أخرى؛ هذه الشهادة من  ، إذنداخلة ¶ت مقاصد ال�يعة ومعانيها العامة
ال نسلم لكم أنها م;ددة \ السواء بل � ملحقة با�صالح ا�عت©ة،  إذنتدفعنا إ� أن نرجح إrاقها با�صالح ا�عت©ة، 

دون متها للمقاصد ا�عت©ة فهذا األمر يرجح إrاقها با�عت©ة ءبشهادة ا�صوص العامة والقواعد الzية بذلك �ال�اذا؟ 
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  . إrاقها با�لغاة
من غ¾ أن ي�ع ·م Ò ما يكفل  إن اهللا سبحانه وتعا� لم ي;ك اGلق سدًى : قالواألصحاب هذا القول  :ا¤�ل اcالث

وباألح³م ال� هدي إ�ها ، �، وذلك باألح³م ال� نص عليها R كتابه و\ لسان رسوy ¶قيق مصاrهم بل �ع ·م ذلك
، وأرشدهم إ� أنهم إن تنازعوا R �ء �ا ليس فيه اإلxاعو� األح³م ال� سندها ، لعلم فلم Hتلفوا فيهاأهل اTكر وا

وما اختلفتم فيه من �ء فحكمه {: حكم اهللا ورسوy، ولم §معوا عليه أرشدهم إ� أن يردوه إ� حكم اهللا ورسوy فقال
ءٍ  ِ\  َنازَْقُتمْ يَ  فَإِنْ {: وقال اهللا سبحانه وتعا�} إ© اهللا وهُ  َ�ْ   فَُرد�

َ
والرد إ� حكم اهللا ورسوy يكون } َوالر�ُسولِ  اهللا�ِ  إِ©

  بالقياس 
 yهم؛  إذن: ، قالوا�أو بأي طريق من طرق رده إ� حكم اهللا ورسوrلقه ¶قيق مصاG بهذا فقد كفل اهللا سبحانه وتعا�
َْومَ {: بذلك فقالأكمل ·م دينهم وأتم عليهم نعمته وامP عليهم 

ْ
ُت  ا�

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ْيَمْمُت  ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أ

َ
 َوَرِضيُت  نِْعَمِ~  َعلَْيُكمْ  وَأ

مَ  لَُكمُ 
َ

ِْسال
ْ

والقول حينئذ ¤جية ا�صالح ا�رسلة ي;تب عليه أن هناك مصالح للخلق باقية لم يكفلها ما �عه } دِيًنا اإل
وهذا يتب[ به أن تلك ، بال�يعة راق الúإ�r ذلك R اrقيقة ما يؤدي إ� اهللا وما أرشد إ�ه R دينه R حال ا<نازع؛ ف

  . ليست حجة باستنباط األح³م -R اrقيقة -ا�صالح ال� سميتموها مصالح مرسلة وال� ادعيتم أنها مصالح 
صلحة ال� نُسند اrكم إ�ها ال أن هذا ا�uل منكم يتأ� لو �نت ا�: هذا ا¤�ل أجاب عنه أصحاب القول اcا¥ فقالوا

فإنها و°ن �نت مرسلة عن د�ل مع[ ود�ل خاص  ،من الشارع R ا�ملة واألمر ليس كذلك R ا�صلحة ا�رسلة·ا شاهد 
و°ن لم تشهد  ن تلك األدلة ال�عية شاهدة \ جنسهاإ، حيث إال أنها معت©ة وداخلة R إطار ا�uل العام xلة ال تفصيال

 إ� إ عينها، وحينئذ فالرد \
ً
� تلك ا�صالح إنما هو رد إ� تلك األدلة ال� دلت \ تلك ا�صالح فتكون R اrقيقة ردا

وحينئذ ال نسلم لكم ما ، �و°� ما يفهم من كتاب اهللا وما يفهم من سنة رسول اهللا ، �و°� سنة رسول اهللا ، كتاب اهللا
  . �لح فيه خروج عن كتاب اهللا وسنة رسوy ادعيتموه من أن العمل بتلك ا�صا

ن ا�صالح إذا دل عليها ال�ع انضبطت إ: قالواألصحاب هذا القول اTين ألغوا العمل با�صالح ا�رسلة : ا¤�ل الرابع
 كن كذلك لم تنضبط واتسع الرأي واGالف فيها وأصبح العلماء م�ع[ �ألنبياءتو°ن لم ، وا~�ت بما ذكره الشارع
  . وذهبت حينئذ هيبة ال�يعة

أن ا�صالح ا�رسلة إذا ثبتت فإنها تُضبط بنصوص ال�يعة العامة ب: هذا ا¤�ل أيضا أجاب عنه أصحاب القول اcا¥
  والقواعد الzية ا�نضبطة فال Ûرج عند ذلك عن هذه الضوابط، والعلماء R هذه اrالة

، وخصوصا أننا قد ضبطنا بما دعت إ�ه مقاصد ال�يعة وقواعدها العامةال نسلم أنهم يكونون م�ع[ بل هم ªملون 
وأن تكون أيضا داخلة ¶ت مظلة ، كون R العادات وا�عامالت والسياسات من جهةتتلك ا�صالح بنطاق مع[ بأن 

  .مقاصد ال�يعة ومعانيها العامة، فهذه ا<قييدات تمنع من أن تتخذ تلك ا�صالح لألهواء و~وها
  .ننتقل إ� أدلة أصحاب القول اhا� اTين قالوا بأن ا�صالح ا�رسلة حجة؛ ونكت� بهذا من أدلة أصحاب القول األول

  : بأدلة كث¾ة أبرزها ما يأ� استدل القائلون �جية ا�صالح ا�رسلة: أدلة أصحاب القول اcا¥
إن عرض لك قضاء فبم Êكم؟ مر علينا : (فقال y إ� ا�من �حديث معاذ رü اهللا عنه حينما بعثه ا�Å : ا¤�ل األول

: فبسنة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، قال: فإن لم �د \ كتاب اهللا؟ قال: القفبكتاب اهللا، : قال -هذا ا]ديث كث�ا
  ا]مد: W صدره وقال �أجتهد رأ* وال آلو، ف¡ب ا�½ : قال ؟�فإن لم �د \ سنة رسول اهللا 

�
 ق رسوَل هللا ا¸ي وف
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  . داود وال;مذي هذا اrديث أخرجه أبو) �اهللا �ا يُرë رسول اهللا  رسولِ 
  �أن ا�Å : وجه االستدالل من هذا ا]ديث

ً
واالجتهاد  )أجتهد رأ* وال آلو(: �ا قال\ االجتهاد رü اهللا عنه  أقر معاذا

ا يكون عن طريق lموع ا�صوص والقواعد الzية R ال�يعة، وé واستنباطه إنم، هو االستنباط إذا عدم ا�ص اGاص
  . اrقيقة ا�صالح ا�رسلة تدخل R ذلك ألن قصاراها أنها راجعة إ� االستنباط من مقاصد ال�يعة العامة

إنهم �نوا يلتفتون ف؛ عمل الصحابة رü اهللا عنهم با�صلحة ا�رسلة ح� أنه قد حR à ذلك إxاعهم: قالوا: ا¤�ل اcا¥
·م من الطوارئ �ا لم يكن فيه حكم خاص من نص وال نظ¾ يقاس عليه،  إ� ا�صالح فيما يطرأ ·م من اrوادث و§دّ 
  : يأ� ويدل \ عمل الصحابة با�صالح ا�رسلة ما

كما  �ذلك نص عن ا�Å  هو يعلم أنه ليس R)) ذلك خ¾: ((فإنه قالR عهد أº بكر رü اهللا عنه  نآxع القر -�
حصل من مناقشة بينه وب[ عمر، وب[ أº بكر وزيد رü اهللا عن هؤالء الصحابة أxع[ اختلفوا أوال ثم استقر رأيهم 

  . مع أنهم يعلمون أن ا�سألة ليس فيها نص خاص
ريق ا�صاحف األخرى R �ا أمر بتح ن ا�مع اآلخر R عهد عثمان رü اهللا عنه \ مصحف واحدآأيضا xع القر-�

  إذن هنا اتفق الصحابة \ العمل بهذا . اآلفاق هذا أيضا مصدره ا�صلحة ا�رسلة
  . و°نما هو راجع إ� ا�صلحة ا�رسلة

 - ا�سألة معروفة uيكم مرت معنا كث¾ا  -كذلك ما حصل من حد شارب اGمر ثمان[ R عهد عمر رü اهللا عنه  - 
ألن ا�اس ¶اقروا العقوبة فرأى عمر أن يزيد ذلك \ سبيل ا<عزير و°بعاد ا�اس ؛ �صلحة ا�رسلةوõن د�له R ذلك ا

  . عن هذا ال�ب
ال : ((اTي ذكرناه لكم سابقا حكم به اGلفاء الراشدون ح� قال عî رü اهللا عنهكذلك اrكم بتضم[ الصناع  - ¥

جه ا�صلحة فيه أن ا�اس ·م حاجة إ� الصناع وهم يغيبون عن األمتعة و -كما أخرجه ا5يهå )) يُصلح ا�اس إال ذلك
وترك اrفظ فلو لم يثبت تضم[ الصناع مع مسيس اrاجة إ� ، واألغلب \ الصناع ا<فريط، R �لب األحوال

عملوا وال يضمنوا و°ما أن ي، إما ترك االستصناع بالzية وذلك شاق \ اGلق: ألف� ذلك إ� أحد أمريناستعما·م 
ويقل االح;از وتتطرق اGيانة ف³نت ا�صلحة ا<ضم[ وهذا ما ، بدعوى ا·الك أو الضياع وحينئذ تضيع أموال ا�اس

  )) ال يُصلح ا�اس إال ذلك((يشهد به قول عî رü اهللا عنه 
 لم يعهد ألحد من بعده �مع أن ا�Å أيضا من األمثلة تو�ة أº بكر رü اهللا عنه للخالفة إ� عمر رü اهللا عنه  -¨

وقد �ن سند أº بكر رü اهللا عنه R العهد إ� عمر أنه خ� ، لكنه أيضا لم ينَه عن أن يعهد شخص إ� أحد بعده
رü اهللا عنه إن هو قُبض ولم يعهد باGالفة إ� أحد §مع شتات ا�سلم[ ويوحد 	متهم أن يعود االختالف بينهم بأخطر 

 وé ذلك ما §عل للعدو مطمعا R ا�سلم[، فهو  �هر بينهم بعد وفاة ا�Å �ا ظ
ً
من مصلحة اrيطة واrذر R حفظ  إذا

  . �وÞاية شوcتهم وذلك داخل R مقاصد ال�يعة و°ن لم يرد R ذلك نص أو د�ل مع[ من فعل ا�Å ، وحدة ا�سلم[
ف;ك ذلك  -عكس ما فعله أبو بكر رü اهللا عنه  - ورى ب[ الصحابةكذلك ترك عمر رü اهللا عنه اGالفة بعده ش -»

شورى وأسند األمر إ� طائفة من الصحابة رü اهللا عنهم ستة يتشاورون فيما بينهم وHلص منهم واحد للخالفة، فعل 
ما فيه  ا رأوه بناء \و� ذلك إنم، �لم يفعله ا�Å أمرا �الف ما فعله أبو بكر، وأبو بكر فعل رü اهللا عنه أمرا ً

  . مصلحة ا�سلم[ R اجتهادهم
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 كذلك ما فعله عمر رü اهللا عنه من تدوين اuواوين واÛاذ ا�ند واÛاذ السجون أيضا  -®
ُ
حدثت R عهد عمر فإنها أ

فنجد  .ك ا�جرم[�أوفرأى من ا�صلحة أن يتخذ السجون لردع ا�جرم[ وحفظ ا�اس عما يصدر من  ،رü اهللا عنه
R اrقيقة من خالل هذه ا<�فات الصادرة من الصحابة رü اهللا عنهم أنهم �نوا يعملون با�صالح ا�رسلة وõن من 

  . ا�شهور بينهم العمل با�صالح ا�رسلة
  
  

  )´R(ا]لقة 
أن يوجد حكم هللا تعا� R إن ا�صوص ال�عية nصورة، بينما اrوادث والوقائع غ¾ nصورة، والبد : قالوا: ا¤�ل اcالث

Ò مسألة؛ ف³ن البد من استنباط األح³م من خالل معا� ا�صوص وقواعدها ال�عية �ا يتالءم مع مقاصد الشارع 
  . وهذا يكون عن طريق ا�صالح ا�رسلة

yه اهللا بقوÞد ذلك أبو مظفر السمعا� رcلو حادثة عن حك: (ويؤÛ م اهللا تعا� منسوب إ� إنا نعلم قطعا أنه ال §وز أن
، ببينِة أنه لم يرِد عن السلف ا�اضي[ أنهم أعَروا وأخلوا واقعة عن بيان حكم فيها هللا تعا� وتقدس ��يعة nمد 

و~ن نعلم ك0ة الفتاوى وازدحام األح³م، وقد اس;سلوا R بث األح³م اس;سال واثق بانبساطها \ xيع الوقائع وقد 
ها فيما وقع وتشوفوا إ� إثباتها فيما سيقع، وال H? \ منصف أنهم ما �نوا يفتون فتوى َمن تنقسم الوقائع تصدروا إلثبات

لو ا~�ت مآخذ األح³م R ا�نصوصات وا�عا� : عنده إ� ما يُعرى عن حكم و°� ماال يُعرى عنه، إذا عرفنا ذلك فنقول
إنا نعلم أن ا�نصوصات ومعانيها ال تنسحب \ Ò الوقائع، ولو لم يتمسك ا�ستثارة منها �ا وسع القياس لg ذلك، ف

  اه) ا�اضون بمعان R وقائع لم يعهدوا أمثا·ا ل³ن يزيد وقوفهم R األح³م \ فتاويهم وجريانهم فيها
: ث¾ا بل يس;سلون فيها يقوليع½ نقول لو لم يتمسكوا هم با�صالح لسمعنا أنهم يتوقفون كث¾ا، لكننا نراهم ال يتوقفون ك

 -R أثناء فتاويهم ون�هم األح³م  -وما �ن ذلك إال ألنهم �نوا يستعملون )) اس;سال الواثق بانبساطها �ميع الوقائع((
يها نصا ا�صالح ا�رسلة ولو لم نُعمل ا�صالح ا�رسلة <وقف كث¾ من الفقهاء والعلماء R كث¾ من ا�سائل؛ ألنهم ال §دوا ف

 وقاعدة �عية ªمة يمكنهم أن يعملوها ويæلوها \ وقائع متعددة، وهذه � ا�صالح 
ً
معينا، لكنهم §دون فيها نصا

 . ا�رسلة وفق ال�وط والضوابط ال� أطلقناها فيما م�

و� أيضا خاتمة لل�ائع -ال شك R ذلك-إن ال�يعة اإلسالمية ªمة لg ا�اس: قالواألصحاب هذا القول : ا¤�ل الرابع
	ها، ومستوعبة �صالح الب� \ اختالف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوا·م، وهذا ما يمكن أن يتحقق بواسطة 

وذلك أن وسائل ا�اس إ� مصاrهم اuنيوية ا��وعة قد تتغ¾ بتغ¾ األزمان وال سبيل إ�  العمل با�صالح ا�رسلة،
وقائع تعددت : ن إ� واقع الع� اrديث كيف أن الوقائع قد تعددت وتنوعت R أشياء كث¾ةح�ها، وانظروا اآل

�ستعمال وسائل ا�واصالت، وقائع تعددت R السيارات والطيارات والسفن، وقائع تتعدد وجديدة R مسائل االتصاالت، 
 حصلت للناس R مثل وقائع تتعدد R ا·اتف، وقائع تتعدد بأجهزة ا<لفزة، وقائع تتعدد بأج

ً
هزة ا�ذياع، وقائع كث¾ة جدا

هذا الزمن وهكذا R األزمان ا�اضية، ا�اس تتجدد ·م وقائع وتتغ¾ بتغ¾ الزمان وال سبيل إ� ح� تلك الوقائع فإذا لم 
 سبل العيش وا<ماس يعت© منها إال ما وقع y نظ¾ R عهد ا<æيل ضاق األمر با�اس وحيل بينهم وب[ ا<فك¾ R تيس¾

إøار - R ا<وقف وعدم العمل با�صالح -أفضل الوسائل للوصول إ� األغراض ال�يفة وا�صالح ا��وعة، وé ذلك
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باGلق فإن الوقائع ¶دث واrوادث تتجدد وا5يئات تتغ¾ والúورات واrاجات تطرأ، وقد تطرأ لألمة الالحقة طوارئ لم 
قد تستوجب اrياة مراªة مصالح ما �نت تستوجبها اrياة فيما سبق، Ò ذلك يشهد بمراªة ا�صالح تطرأ لألمة السابقة، و

ا�رسلة، فلو لم يفتح باب ا�صالح ا�رسلة للمجتهدين لضاقت ال�يعة بمصالح ا�اس وق�ت عن حاجاتهم، فالبد من 
 تكون R باب العبادات وال ا�قدرات وأن تكون بأن ال: فتح باب تلك ا�صالح وفق ال�وط ال� ذكرناها فيما م�

  . حقيقية وأن تكون ªمة
إنا إذا قطعنا بأن ا�صلحة الغا5ة \ ا�فسدة معت©ة R ال�يعة ثم غلب \ : قالواألصحاب هذا القول : ا¤�ل اßامس

lمعون \ وجوب العمل بالظن ظننا أن هذا اrكم مصلحته �5ة \ مفسدته، فإنه §ب اعتباره ألن أهل العلم 
الغالب، وقصارى ا�صالح ا�رسلة أن العمل بها عمل بما غلب \ ظننا دخوy ¶ت مقاصد الشارع وقواعده العامة، ف³ن 

  -أي بتلك ا�صالح- العمل بها 
ً
 وصحيحا

ً
  . معت©ا

لح ا�رسلة حجة \ الت*يع لكن وفق األظهر \ ا�سألة هو القول اcا¥ وهو أن ا�صا: ننتقل بعد ذلك إ© ال¬جيح
 Ì Rتلف ا�ذاهب يعملون بها وأحيانا قد الضوابط ا�عينة ال~ سبق ذكرها

ً
  ، وعند ا<حقيق Ðد أن الفقهاء xيعا

  . ال يسمونها مصالح لكنهم يؤول أمرهم إ� العمل با�صالح ا�رسلة
يع ا�ذاهب \ ا<حقيق؛ ألنهم يقيسون ويفرقون با�ناسبات وال ا�صلحة ا�رسلة x R: ((وTلك يقول القراR رÞه اهللا

 باالعتبار، وال نع½ با�صلحة ا�رسلة إال ذلك
ً
  )) يطلبون شاهدا

 \ غ¾ه من الفقهاء R هذا ا�وع : ((وقال ابن دقيق العيد رÞه اهللا العالم ا�هبذ
ً
- نعم اTي الشك فيه أن �الك ترجيحا

وال يكاد Hلو غ¾هما عن : قال أÞد بن حنبلويليه  -يتوسع R ا�صالح ا�رسلة ماال يتوسع غ¾ه لكمايع½ أن اإلمام 
xيع : ((ح� غ¾هما يعمل R باب ا�صالح؛ وTلك يقول nمد أم[ الشنقيطي-)) اعتبار ا�صالح ا�رسلة R ا�ملة

ها لكنهم Hتلفون R ا�ظر إ�ها، فا�الكية يعدونها د�ال ا�ذاهب يتعلق أهلها با�صالح ا�رسلة و°ن زعموا ا<باعد عن
مستقال، وا�مهور من الشافعية واrنابلة وأحد األقوال عند اrنفية يدرجونها ¶ت القياس، وبعض اrنفية يدخلها ¶ت 

 اTي ي;)) االستحسان، وبعضهم �لغزاâ يرجعها �قصود الشارع اTي دل عليه الكتاب والسنة
ً
جح R هذه ا�سألة هو إذا

القول ¤جية ا�صالح ا�رسلة سواء �نت ا�صلحة ال� يراد بناء اrكم عليها واقعة R مرتبة الúوريات أو اrاجيات أو 
  . ا<حسينيات

   :لكن ترجيح هذا القول مبx W Ïوط مهمة
من أصوy، وال د�ال من دالئله القطعية، بل  أن تكون ا�صلحة مالئمة �قاصد ال�ع، ¤يث ال تناR أصال: ال*ط األول

    . تكون متفقة مع ا�قاصد، ومع ا�صالح ال� قصد ال�ع إ� ¶صيلها
يكون من  حفظ أمر øوريأن ترجع إ� حفظ أمر øوري أو رفع حرج الزم R اuين، فإن مرجعها إ� : ال*ط اcا¥

إما الحق فهو  رفع حرج الزم، وأما رجوعها إ� الوسائل ال ا�قاصدف� إذن من قبيل باب ما ال يتم الواجب إال به، 
  . اTي مرده إ� ا<خفيف وا<يس¾ \ العباد و¶قيق مصاrهم بالúوري و°ما من قبيل اrاجيات

 أن ªمة ا�ظر R ا�صالح إنما يكون فيما عقل منها ¤يث تكون معقولة R ذاتها، إذا ُعرضت \: الضابط اcالث
العقول السليمة تلقتها بالقبول، وحينئذ فال مدخل للمصالح R باب األمور ا<عبدية �لعبادات؛ وا�قدرات ألن ªمة 

  . العبادات وا<عبدات ال يعقل ·ا معÁ \ ا<فصيل
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إنما تدخل R ، ةأن ال تكون ا�صلحة R األح³م ال� ال تتغ¾، فا�صلحة ال تدخل R باب األح³م اhابت: ال*ط الرابع
، أما األح³م اhابتة فال مدخل للمصالح باب األح³م االجتهادية ال� يمكن تغ¾ها بتغ¾ الزمان أو ا�³ن أو األحوال

ا�رسلة فيها كوجوب الواجبات، و¶ريم ا�حرمات، واrدود، وا�قدرات ال�عية، ويدخل R ذلك أيضا األح³م ا�نصوص 
  وما ال §وز االجتهاد فيه، Ò ذلك عليها وا�جمع عليها 

  . ال مدخل للمصالح ا�رسلة فيها
أن تكون ا�صلحة كما سبق معنا حقيقية ال وهمية، وأن تكون ªمة ال خاصة، وهذا إنما يُعلم بتدقيق : الضابط اßامس

اء اrكم عليها مصلحة ا�ظر وبا<محيص واالجتهاد، وا<أكد من أن هذه ا�صلحة ينب½ اrكم عليها وي;تب \ بن
حقيقية للناس أو دفع مúة واقعة وحقيقية عن ا�اس، وأن تكون أيضا تلك ا�صلحة ªمة �ميع ا�اس وليست 

  . مقصودة لشخص مع[ �ئنا من �ن
Tين تتوفر وهو ا�هم R اrقيقة، أن يتو� تقدير ا�صلحة ال� يبÁ اrكم عليها أهل االجتهاد R األمة ا: الضابط السادس

فيهم العدالة وا5ص¾ة ا�افذة بأح³م ال�يعة ومصالح اuنيا، فليس تقدير ا�صالح ا�رسلة ودرجة مالءمتها �قاصد ال�ع 
مفتوحة لg أحد، بل البد أن يتو� ذلك أهل العلم، بل يتو� R اrقيقة ذلك ا�هابذة وا�جتهدون من أهل العلم اTين 

أن ذلك األمر مصلحة حقيقية ومصلحة ªمة من جهة، وأن يقدروا أن تلك ا�صالح مالئمة يستطيعون أن يقدروا 
  . <�فات الشارع R ا�ملة

  : الفرق ب� ا�صالح ا�رسلة واIدع
الفرق ب[ ا�صالح ا�رسلة وا5دع، R اrقيقة استحسن : بعد ذلك ننتقل إ� أمر مهم نها= R باب ا�صالح ا�رسلة وهو

 من بدعهم إ� ال�يعة، وقد جعلوا أك0 ا�صالح من قبيل ا5دع، وجعلوا كث¾
ً
 من ا�اس االبتداع R اuين، ونسبوا صورا

ا�صالح ا�رسلة حجة ·م فيما اخ;عوه وابتدعوه من العبادات ال� لم يأذن بها اهللا سبحانه وتعا�، فثلك تمسك بعض 
فهل هذا ا�مسك صحيح؟ وما الفرق ب� ا�صالح ا�رسلة وب� ، وقالوا فيها خ¾، ا�بتدع[ با�صالح فيما فعلوه من بدع

الفرق ب[ ا�صالح ا�رسلة ال� §وز أن يتمسك بها ا�جتهد وب[ ا5دع ال� ال §وز أن يستند إ�ها ال ªلم وال اIدع؟ 
بعض األخوة ا�تابع[ معنا يعلمون أنه ال مدخل ا<مسك با�صالح ا�رسلة R باب ا5دع، ولعل  إنه ال يصح: ùª فنقول

 هناك فرق جوهري ب[ ا�صلحة ا�رسلة وا5دع، 
ً
للمصلحة R ا5دع �ا ذكرناه سابقا R ¶رير nل الæاع باTات، فإذا

  :ويظهر هذا الفرق من ثالثة أوجه
اد وباب واسع من أبواب الرأي ا�حمود وهذا أن ا�صالح ا�رسلة أو االستصالح نوع دقيق من أنواع االجته: الوجه األول

 عن ا�uل
ً
وذلك أن ا�صلحة ا�رسلة ال تعد حجة إال إذا �نت مندرجة ¶ت : ، بل هو مقيد بضوابطالرأي ليس رأيا lردا

Ñ½ وفيها  أما ا5دع ف� R اrقيقة ال تالئم مقاصد ال�ع بل � مناقضة �قاصد ال�عمقاصد ال�يعة وnققة ·ا، 
د \ الشارع بما لم يأذن به اهللا سبحانه إذن فالفرق ب[ ا�صالح ا�رسلة وا5دع �لفرق ب[ . وافتيات \ الشارع وتزي2

قة ومالئمة <�فات الشارع وتلك مناقضة <�فات الشارع وهادمة �ا أراده الشارع   . السماء واألرض، هذه موافِ
ال مدخل ·ا R ا<عبدات ا�حضة، وال فيما جرى lرى ا<عبدات من األمور ال�عية ال� أن ا�صالح ا�رسلة : الوجه اcا¥

كأفعال الصالة وأفعال اrج وأنصبة ا�واريث ومقادير الكفارات والعدد و~و ذلك، فجميع  ال يعقل معناها \ ا<فصيل
و°نما ة ال� ال lال للرأي فيها وال مدخل فيها لالجتهاد، إنها تعبدية توقيفية أو ملحقة با<عبدية ا<وقيفي: هذه ا�سائل قلنا
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تدخل ا�صالح ا�رسلة R باب ا�عامالت والعادات والسياسات ال�عية و~و ذلك �ا يمكن أن يعقل معناه \ جهة 
ها؟ لو تأملنا \ أما اIدع فما هو موضوعهذا ما يتعلق با�صالح ا�رسلة . ا<فصيل، و�ا جرى lرى ا�ناسبات ا�عقولة

، إذن هذا فرق كب¾ جدا ب[ ا�صالح ا�رسلة موضوع ا5دع هو ا<عبدات ال�عيةR اrقيقة اIدع ما هو موضوع اIدع؟ 
وا5دع، ا�صلحة ا�رسلة R باب العادات وا�عامالت والسياسات ال�عية بينما ا5دع R باب العبادات ال� ال يمكن أن 

إذن ا5دع موضوعها ا<عبدات ال�عية وما جرى lراها من األمور ال�عية . ذلك R ¶رير nل الæاع يدخل فيه كما بينا
  . ال� ال §وز الþيد فيها واإلضافة فيها \ ما ذكره الشارع

،  ا�اسأن ا�صالح ا�رسلة راجعة إ� حفظ أمر øوري أو حاß أو \ األقل راجعة إ� رفع حرج الزم \: الوجه اcالث
بمعÁ لو لم نرتب اrكم \ تلك ا�صالح ل;تب \ ذلك وقوع حرج \ ا�اس فOفع اrرج عن ا�اس ببناء اrكم 

أما ا5دع فإنها ال ترجع إ� حفظ أمر øوري أو حاß، وال ترجع أيضا إ� رفع حرج الزم \ ا�اس \ ا�صالح ا�رسلة، 
يع½ بعكس ا�صالح ا�رسلة، ا�صالح ا�رسلة . لواقع زيادة R ا<zيف وهذا مضاد للتخفيفوÛفيفه، بل � R اrقيقة وا

جاءت ألجل ا<خفيف وا<يس¾ بينما ا5دع جاءت ألجل ا<zيف والزيادة والضغط \ ا�اس بأمور جديدة لم ي�عها 
  . �اهللا سبحانه وتعا� وال رسوn yمد 

  . وفيقه قد أنهينا xيع ال¸م عما يتعلق با�صالح ا�رسلة وما يدور R فلكهابهذا القدر نكون ¤مد اهللا وت

  )Rµ(ا]لقة 
  : ا¤�ل الرابع من األدلة ا�ختلف فيها

 )االستحسان(

  :تعريف االستحسان من ا�احية اللغوية ومن ا�احية االصطالحية
، بمعÁ حسيا �ستحسان اhوب، ل�ء حسيا أو معنوياعد ال�ء واعتقاده حسنا سواء أكان ذلك ا: االستحسان \ اللغة

استحسنت كذا : أو مثال القلم أو ~و ذلك أو �ن معنويا �ستحسان الرأي فإن ذلك يعد اعتقادا كونه حسنا فيقال، ا5يت
 . أي اعتقدته حسنا

ب[ العلماء R جواز استعمال فينب½ ال¸م فيه عن أمر وهو أنه ال خالف : تعريف االستحسان من ا�احية االصطالحية
  . لفظ االستحسان وذلك لورود هذا اللفظ R القرآن واألثر واستعمال الفقهاء

ِينَ {: فأما R كتاب اهللا سبحانه وتعا� فيقول سبحانه 
�

َقْوَل  يَْسَتِمُعونَ  ا¸
ْ
ْحَسَنهُ  َفَيت�بُِعونَ  ال

َ
فجاء لفظ اrسن واألحسن R } أ

ُمرْ {: قول اهللا تعا�كتاب اهللا تعا� وcذلك 
ْ
ُخُذوا قَْوَمَك  وَأ

ْ
ْحَسنَِها يَأ

َ
  . }بِأ

  . ما رآه ا�سلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: مسعود رü اهللا عنهابن وcذلك جاء R األثر عن 
[ ستحسن R ا�تعة أن تكون ثالثأ: قال الشافÝ رÞه اهللا تعا� فمثال، وcذلك استعمل الفقهاء لفظ االستحسان واrسن

: كما R قوy تعا� ةوا�قصود R ا�تعة متعة الطالق يع½ ا·دية ال� يهديها الزوج لزوجته إذا طلقها تسÓ هذه متع، درهما
  َوَمت|ُعوُهن� {

َ
Wَ  ُِموِسع

ْ
  قََدرُهُ  ال

َ
Wَُمْقِ¬ِ  َو

ْ
َقاِت {: وقوy} قََدرُهُ  ال

�
ُمَطل

ْ
َمْعُروِف  َمَتاعٌ  َولِل

ْ
ها اإلمام الشافÝ بأن فا�تعة قدر} بِال

أيام  ةوcذلك قال استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إ� ثالث، وذلك �توسط اrال وهذا منه استحسان، تكون ثالث[ درهما
 فهذه استعماالت ال خالف فيها وال خالف أساس، ن يشفع R ذلك ا5يع أو الأفينتظر ح� يبدي رأيه إن �ن يريد 

ً
 ا

ما هو معÁ االستحسان : أوالً إنما اGالف سيأ� إن شاء اهللا R أمرين ، ستعمال لفظياستعمال لفظ االستحسان �
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وما هو هذا االستحسان اTي يعده  ،االصطالÇ اTي يع© عنه كد�ل من األدلة ال� تأ� R ترتيبات األدلة ا�ختلف فيها
 و ،العلماء من األدلة ا�ختلف فيها هذا من مواطن الæاع

ً
ذلك وقع اGالف R االحتجاج باالستحسان وعده د�ال ك :ثانيا

  ،�عيا يمكن أن يستند إ�ه ا�جتهد R اجتهاده
ً
هذا ، ال نزاع R جواز لفظ استعمال االستحسان هذا ال شك فيه إذا

جاء R رات ألن لفظ ذلك استحسن كذا أو أفضل كذا أو ~و ذلك من العبأاستعمال لغوي ال مانع منه وال مانع أن يقول 
إنما الæاع ما هو معÁ االستحسان االصطالÇ اTي يستعمله ، لفظ كتاب اهللا وجاء R األثر وجاء R استعماالت الفقهاء

هل هذا االستحسان اTي يعد د�ال عند بعض العلماء هل هذا ؟ من األدلة ا�ختلف فيها وأيضا أهل العلم باعتباره د�الً 
  . أهل العلم ب[هذا nل للæاع وأخذ  أيضا؟ ا�ميع هأمر يوافق علي

ن أل؛ واGالف R تعريف االستحسان قبل أن ن�ع R اGالف حول حجيته، إذا ننتقل إ� ال¸م عن تعريف االستحسان 
ثم إذا وقفنا \ ؛ ما هو تعريف هذا االستحسان اTي يستند إ�ه كد�ل �Í: األمر كما سبق معنا يدور حول شيئ[

 ،ح³م ال�عيةن يستند إ�ها R استنباط األأيمكن أن يفزع إ�ها ا�جتهد ويمكن  ة�عي ةفهل يعد ذلك حجتعريفه 
 َOذلك بمشيئة اهللا تعا� من خالل اآل� ل :  
 إذ
ً
R اrقيقة اختلف العلماء R حقيقة االستحسان وé  ،تعريف االستحسان و¶رير ال¸م R تعريف االستحسان: أوالً  ا

  ؟ ه ما � حقيقة االستحسانتعريف
 : من خالل اآل� هابرزأكث�ة يمكن ح�  ع£ أهل العلم W اختالف ا�ذاهب الفقهية عن االستحسان بمعانٍ 

فهناك ن االستحسان العمل باالجتهاد وغلبة الرأي \ إثبات وتقدير ا�قادير ا�و�ة إ© رأي ا�جتهد وتقديره، أ: ا�عÁ األول
هذا هو : ونفيقول، درهما " ما ذكره الشافR Ý ا�تعة وتقديرها مثال بأن تكون : درة من قبل الشارع مثلأمور ليست مق

 ن يقدر ا�جتهد أمرأاالستحسان، فاالستحسان هو 
ً
فقد ،  الشارع فيه ا�جتهدين R تقديره ¤سب األعراف ا�وجودةو�ë  ا

أنا شخص : ن lتهدا R وقتنا هذا سأy سائل وقالأوهكذا لو ، ادرهم " ن يكون ¤دود أ�ن R زمن الشافÝ يستحسن 
فيها اختالف ب[ أهل العلم - ةا·دي- متعة الطالق(ن ا�تعة م�وعة أعلم أâ و ذو حالة مادية متوسطة وقد طلقت امرأةً 

فهو يريد أن يعمل ، نب[ القائل بالوجوب والقائل باالستحباب لكن العلماء متفقون \ ا��وعية وأن ذلك أفضل وأحس
  َوَمت|ُعوُهن� { \ وفق ا�ص

َ
Wَ  ُِموِسع

ْ
  قََدرُهُ  ال

َ
Wََُمْقِ¬ِ  و

ْ
َمْعُروِف  َمَتاً=  قََدرُهُ  ال

ْ
إذا كنت متوسط اrال : فيقول ا�جتهد} بِال

علم اTين ع©وا عن عند أهل ال االستحسانآالف ريال هذا األمر اTي ذكره ا�جتهد من قبيل  ¨فأعطها هدية مثال ¤دود 
  . االستحسان بهذا ا�عÁ قال وتقدير األمور وهكذا

وتطالب بنفقته من أبيه اTي طلقها فقد يرى بعض القضاة ، كأن يقول قائل ما � نفقة الطفل إذا �ن عند ا�طلقة: مثال
وحسب ا�ستوى اTي ، ها ذلك الطفلب أريال \ حسب ا5يئة ال� ينش ""¨�أو  """�أو  ""®ريال أو  ""¨ن تكون أو~وهم ب

 ،هذا ا<قدير يسÓ عند أهل العلم باالستحسان بمعÁ تقديرها، يعش فيه قبل حدوث الطالق اTي حصل ب[ الزوج[
 ئل lتهد ف;ى تقديروهكذا نفقة ا�رأة أن يقدرها بقدر مع[ لو سُ 

ً
 معين ا

ً
إنما : فنقول االستحسان، ألمور غ¾ مقدرة ا

وأفضل من áدد ذلك هم أهل ، ن يعمل lتهد باجتهاده وغلبة رأيه R إثبات مقادير أوت إ� العرفأا�ثابة يكون بهذه 
  . هذا ا�عÁ األول لالستحسان، العلم اTين يعرفون العرف ويعرفون أوامر ال�ع
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جتهد أو عند ا�ستف� أمران فيقول y نه فعل الواجبات واألو� من األمور فيما إذا تنازع عند ا�أ: ا¥ لالستحساناcعÁ ا�
هذا معÁ : ن تقدم هذا \ هذا ابتداء باألهم \ ا�هم فيقولونأاألو� ¤الك واألحسن ¤الك : مثال ا�ستف�
  . لالستحسان

ا�جتهد  نه تقديم ا�uل ال�Í أو العقî \ ما يراه ا�جتهد حسنا فاالستحسان أن يقدمأ: الث لالستحساناcعÁ ا� 
قدم ا�uل ال�Í واتهم رأيك R مقابل ما تستنبطه : ومع ذلك يقال y، نه حسنأا�uل ال�Í \ ما يراه R أول وهلة 

Í� من د�ل . 
نه تقديم ما يقتضيه أأو  فعل الواجبات واألو�أو  تقدير ا�قاديرسواء �ن  إطالق االستحسان \ ا�عا¥ اcالث السابقة

ينبá أن ال يقع إطالق االستحسان R هذه ا�عا� اhالثة حقيقة  نه حسناأال�Í أو العقî \ ما يعتقده ا�جتهد  ا�uل
ن الواجب أن يعمل أل ،فاألمر يس¾ \ صحته نزاع و¸لك نقل االتفاق W االحتجاج باالستحسان إذا Öن بهذه ا�عا¥

وcذلك من ا�حتم \ ا�جتهد  ،ب أن يقدم فعل الواجبات واألو� عند تعارضهاومن الواج، ا�جتهد باجتهاده وغلبه الظن
\ Íل ال��uنفسه ألول وهلة حسنا أن يقدم ا R الثة فهو �ل اتفاق، ما يراهcن بهذه ا�عا¥ اÖ فاالستحسان إذا، 

ن Öنوا ال يسمونه §فقونه W ذلك وحد ا�عا¥ اcالثة فإن أهل العلم يوابأومن يقول من أهل العلم باالستحسان 
اصطالح وال مشاحة  حينئذٍ يكون  هنولكن ال مانع أن يسميه هو استحسان أل، قد يسمونه ترجيحا أو تقديرا، استحسانا

فاالستحسان بهذا متفق W جوازه ألنه ¾رد اصطالح ومضمونه  Öن االستحسان با�عا¥ اcالث هذه إذا إذاً ، \ االصطالح
  .صحيح مضمون

وقد ع© بعض أهل العلم عن هذا ، وهو أن االستحسان هو استحسان بالعقل دون استناد إ� د�ل: عÁ الرابعا�وهنا نأ� ب
إن : أو يقول بعضهم ،هو ما يستحسنه ا�جتهد بعقله: ن االستحسانأما يع© أهل العلم ب: ا�عÁ بعبارات متقاربة مثل

هو د�ل ينقدح R نفس ا�جتهد ال يقدر \ : أو يقولون ،سنه بعض ا�اس من غ¾ د�لترك القياس �ا يستحاالستحسان 
 . ا<عب¾ عنه

 äÒ \  مصب واحد وهو R ضأهذه ا<عب¾ات تصبn îتهد \ أمر بناء \ أمر عقl رد استنادl ن االستحسان هو ،
   .ن يستند إ�هأكون معه د�ل ملموس يمكن ن يأوتثذ وتش� من قبله Tلك األمر اTي ا<فت إ�ه دون 

Áما أو ،وقد قال طائفة من أهل العلم إن ا]نفية يرون حجية االستحسان بهذا ا�ع Áن ا]نفية يعملون باالستحسان بمع
ن بعض أنه موجود R بعض الكتب ألهل العلم وأرغم  ،نه \ ا]قيقة هذا أمر غ� مسلمأإال  يعتقده ا�جتهد \ عقله

ا�تداولة ب[ R الكتب اrنفية يعمل باالستحسان بهذا ا�عÁ إال إن اrنفية ينكرون ذلك ولم يوجد R كتبهم بعد ا5حث 
ن اrنفية يرتضون مثل هذا ا�نهج فال ع©ة باrقيقة فيما نسب إ�هم إذا أأيدينا لم Ðد ولم §د كث¾ من ا5احث[ ما يسند 

  . ا �نت كتبهم ال تعمل به�نوا هم ال يع;فون به و°ذ
إذا �ن االستحسان  ،ةن هذا االستحسان ليس �جأإذا هذا ا�عب� إذا Öن االستحسان بهذا ا�عÁ فمتفق ب� أهل العلم ب

Áأألنه ال يمكن  ةفاالستحسان ليس ¤ج، بهذا ا�ع Qن يستحسن بعقله أو هواه دون إن أحد من ا�جتهدين أن ير
ُ  ه،علي أتكن يُ أستحسان إ� د�ل ملموس مشاهد يمكن يستند R ذلك اال سب إ� بعض اrنفية من العمل وما ن

فمن العدل إن ال ننسب ذلك إ�هم إذا �نوا  ،باالستحسان بهذا ا�عÁ هو أمر ينكره اrنفية وال يقرونه وال يوجد R كتبهم
 . ال يع;فون به
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، ن االستحسان يكون بمعÛ Áصيص العلةأبمعÁ  وجود العلة؛ن االستحسان Ûصيص اrكم مع أ: سا�عÁ اßام
إن علة القطع قطع : ن نقول مثالأبمعÁ  ،وÛصيص العلة عند أهل العلم أي يتخلف اrكم عن الوصف ا�د) علة

يوجد  Ðد إن هذه العلة قد تتوفر أحيانا وال ،خذ ا�ال خفية من حرزه بغ¾ حق هذه علة قطع ا�دأ، ا�د � الÕقة
إن اrكم قد Ûلف عن  حينئذٍ فهل نقول ، أو �قة ال�يك من مال �يكه، �قة األب من مال االبن: اrكم مثل

فنحن ، يعÁ ق�ها \ بعض ا�حال دون بعض، إن اrكم قد Ûلف عن علته فهذا يسÛ Óصيص العلة: إذا قلنا، علة
و~و ذلك من  هة األب من مال ابنه أو �قة ال�يك من مال �يكالعلة � الÕقة أعملناها x Rيع ا�حال إال �ق

إن االستحسان إنما بهذا ا�عÁ وهو إن : ومن أهل العلم من قالة، الصور هذا Ûصيص إفراد هذا اTي يسÛ Óصيص عل
  . قتضيه بقية األفرادت ماHصص بعض األفراد ¤كم دون 

xهور الفقهاء  وذلك ألن القول بتخصيص العلة جائز قال به، قيقة لم يسلمن ذلك \ ا]أوهذا ذكره بعض أهل العلم إال 
وقطع \ األب ، فاألبوة مانع إلقامة اrد. مثل ما قلناه اآلن من األبوة، واألصو�[ إذا �ن ذلك لفقد �ط أو لوجود مانع

: وقالوا، إن اTين خالفوا: قالوا، بتخصيص العلة ن االستحسان إنما هوأثم قالوا أيضا اTين لم يسلموا ، إذا �ق من مال ابنه
فلو �ن االستحسان هو بمعÛ Áصيص العلة ل³ن اTين  ،بعدم جواز Ûصيص العلة ال يقولون بعدم جواز االستحسان

ولكن نرى طائفة من أهل العلم يمنعون Ûصيص العلة و§وزون ، يمنعون Ûصيص العلة أيضا يمنعون االستحسان
 . ن هذين ا�صطلح[ ليسا بمعÁ واحدأ�ا يدل \  االستحسان

   :ن االستحسان هو القول بأقوى ا�uل[ وذلك عبارة عن قسم[أ: ا�عÁ السادس
   ثرأأو ، أو إxاع، ةأو سن، االستحسان بمعÁ ترك القياس إ� ما هو أو� منه من كتاب: القسم األول

  .نظرا لوجود د�ل ستأ� أمثلتهأو قياس أقوى منه ن;ك القياس ألول وهلة 
من هذا ا�uل قد يكون من الكتاب أو ، االستحسان هو ترك القياس إ� د�ل أقوى من ذلك القياس بنظر ذلك ا�جتهد

وما اTي ، اإلxاع أو قياس أقوى من القياس األول وهذا اTي يسÓ سند االستحسان أو وجه االستحسانمن السنة أو 
تهد R ترcه من ذلك القياس اTي ثبت ألول وهلة إ� د�ل آخر هذا اTي يسÓ استحسان بمعÁ ترك استند إ�ه ا�ج

 . القياس إ� د�ل أقوى منه
مثل القسم األول لكن وجه االستحسان ، إن االستحسان بمعÁ ترك ا�uل لعرف أو مصلحة أو ~وهما: القسم اcا¥

اTي استند إ�ه ا�جتهد �ا ترك القياس األول إن وجه االستدالل استحسان  ن وجه االستحسانأضعف R األول نالحظ أ
هو ي;ك لالستحسان القياس لكن ، متفق عليها R اhا� ةوأدل ة�ن من الكتاب أو السنة أو اإلxاع بمعÁ أدلة قوي

æاع ب[ السادس هو nل وحقيقة إطالق لفظ االستحسان \ ا�عÁ ال ،ضعف وذلك من عرف أو مصلحةأقل وأبد�ل 
 ن اختلف \ تسميته فال فائدة \ اختالف \§هذا nا ال ينكر وبعد تعريف االستحسان  ةالعلماء وTلك قال ابن قدام

فقد اختلف العلماء \ صحة إطالق لفظ االستحسان W األخذ أو القول بأقوى  هاالصطالحات مع االتفاق \ ا�عÁ وعلي
ن إطالق االستحسان W معÁ أوهو  ،ونكتÜ باإل_ال طلبا لالختصار وعدمه ا{وازهما : قول� وذلك W، ا¤�ل�

إن ذلك هو االستحسان ومن أهل العلم من يقول ليس ذلك : هذا fتلف فيه فمن أهل العلم يقول، األخذ بأقوى ا¤�ل�
  .هو االستحسان ا�ختلف فيه

  : ن Hلص إ� أمرين مهم[أمكن يرنا إ� ا�عا� السابقة ن االستحسان إذا نظأاGالصة �ا سبق 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                                           مقرر أصول الفقهمقرر أصول الفقه  

- ١٣٧ - 

 

ا�وهري  ملة \ معناهاا�العلم مع اختالف R عباراتهم حيال تعريف االستحسان متفقون R  ن أك0 أهلأ: األمر األول
  :هومثال علي، نه عدول ا�جتهد عن حكم مسألة إ� حكم آخر R بعض الوقائعأوهو 

ْصلَحَ  َقَفا َفَمنْ { األصل حسن العفو-
َ
ْجرُهُ  وَأ

َ
  فَأ

َ
Wَ  ِاإلنسان } اهللا� R ب ن يعفو مثالأفاألصلø أو  هعمن قتل أخاه أو أباه أو

لكن لو �ن ذلك الشخص من األشخاص  ،العفو عن ذلك �ق ماy أو قطع يده ثم طلب الصفح فاألصل حسن
 ن ال يعفو عنه ح� ال يكون ذلك ذريعة إ�أفنقول من اrسن ا�اس وال أموا·م  ا�سته;ين اTين ال يبالون بأعراض

  ،للمصلحة R ذلك األمر هذا نسميه استحسان ترcنا هذا األصل إ� أمر آخر نظرا، التساهل R حقوق ا�اس
ً
العلماء  إذا

أو Ûصيص فرد  ،آخر R بعض الوقائع أنه عدول عن حكم ا�سألة إ� حكممعناه ا�وهري وهو  ملة \R ا�متفقون 
كما أن العلماء ، أو إيثار حكم \ حكم آخر، حكم R من أو استثناء جزN ،من بعض أفراد العام ¤كم خاص

من  ن يستند إ� د�ل �Í سواء �ن ذلك ا�uلأا<خصيص أو استثناء أو استئثار ال بد  ن هذا العدول أوأمتفقون \ 
وهذا اTي يع© عنه أهل العلم ، و �ا تقتضيه ا�صلحة ا�ستنبطة من ا�صوصا�صوص أو �ا يؤخذ من معÁ ا�صوص أ

 . االستحسان اآلخذين باالستحسان بأنهم وجه االستحسان أو سند
وقد يكون عن  ،حكم دل عليه عموم ا�ص ن العدول قد يكون عنأاTي 7لص y من هذه ا<عريفات : األمر اcا¥

  ة، تطبيق قاعدة �عية 	ي عن حكم اقتضاهوقد يكون  ،حكم دل عليه قياس

  )·R(ا]لقة 
كنا R اrلقة ا�اضية قد بدأنا فيما يتعلق باالستحسان وأخذنا ال¸م عن تعريفة من ا�احية اللغوية واالصطالحية وا�عا� 

ن أا�حاøة سنحتاج إ�  R هذه، وانتهينا إ� اGالصة من ذلك ا<عريف أو من تلك ا<عريفات الواردة، ال� يطلق عليها
  : نصل إ�

ن áكم R مسألة بمثل ما حكم به R نظائرها إ� خالفه بد�ل أهو عدول ا�جتهد عن : ا�عريف ا�ختار لالستحسان
   .أقوى اقت� العدول عن اrكم األول

، وعن من اعتدى عليه، مهن اإلنسان يعفو عن من ظلأفاألصل ، ونأخذ R أذهاننا ما قلناه سابقا من قضية حسن العفو
عفو عن اللنا عن ئلكننا لو س ،صور حياة اإلنسان سواء �ن اعتداء \ مال أو عرض أو غ¾ ذلك وذلك سائر R كث¾ من

عن مثله فبهذا  وال أعراض اآلخرين فهل يستحسن العفو، وال يقدر أموال اآلخرين إنسان مسته; ال يقدر حياة اآلخرين
 َ
ُ
Ð Ôئر \ yاالعتداء \ اآلخرينأمثا  . 

من  وألمثاy، ن يعاقب بالعقوبة الزاجرة yأو، ن ال يع? عن مثل ذلكأذلك بل تستحسن  ن نقول ال تستحسنأقد نرى 
بالسيارة و§ري عليها عملية  ن نمثل �إلنسان اTي يتالعبأيعÁ لو أردنا ، ا�سته;ين بأموال اآلخرين وأعراضهم

، عنه نقول هذا الشخص ال يع?عنه؟  هل يقال يع�، يباâ بهذا ; قبض عليه أك0 من مرة وهو الو°نسان مسته، ا<فحيط
ن أو، إ� اهللا ن يتوب ذلك اإلنسان ويعودأا�صوص ال� فيها حسن العفو ألن ا�قصود من حسن العفو  ويستثÁ من تلك

ن يكون ع©ة وعظة �ن أن يزجر وأبه  ذا أحرىفه أما من هذه حاy، تكون آخر مرة يرتكب فيها مثل هذا االعتداء
نظرا إ�  اال نعفو: لكننا R هذه الصورة قلنا ،نظائرها يقت( العفو هذا عدول عن حكم �سألة عن نظائرها ألن ،بعده

سان هو لالستح إذن ا<عريف ا�ختار، وا�فسدة ا�;تبة �طلق العفو �ثل من هذا حاy، من عدم العفو ا�صلحة ا�;تبة
 . �ل أقوى اقت� العدول عن األولuخالفه  ن áكم R مسألة بمثل ما حكم به R نظائرها إ�أعدول ا�جتهد عن 
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  : xح ا�عريف
 ن ن�ح شيأنه نص لو أردنا أو°ذا الحظنا هذا ا<عريف Ðد 

ً
 يس¾ ئا

ً
ن االستحسان أنه نص \ أمن هذا ا<عريف Ðد  ا

وغ¾ ، ن االستحسان R اrقيقة هو نظر وموازنة ب[ األدلةأل ،من ا<عريف Hرج غ¾ ا�جتهد وهذا قيد) عدول ا�جتهد(
وا�صالح وا�فاسد ا�;تبة عليها إذن هذا قيد مهم واالستحسان ال ، y \ ا�وازنة ب[ األدلة ةا�جتهد ال نظر y وال قدر

صيل الوصول إ� االستحسان تسبقها مقدمات كث¾ة ال ن تفاينبê إن يصدر إال عن قرáة ªلم lتهد متبحر أل
وا�عارف ال� R ذهنه تدy إ� ما ال يطمE قلبه ، لكنه يوقن R نفسه إن lموع األدلة والقرائن ،يستحúها العالم بعينها

مع شعورهم  ةا بسهولونظ¾ هذا R اrقيقة ما áصل عند اrفاظ ا�قاد من ا�لكة ال� ال §دون تفس¾ا ·، إ� ما سواه
إنكارنا : نه قالأال يمكن دفعه كما جاء عن عبد الرÞن ا�هدي وهو من أهل اrديث  �ا بأن ما أداه إ�ه اجتهادهم
لكننا إننا  ،ن ذلك øب من الكهانة والرجم بالغيبأن من ينكر اrديث أإنهم يظنون ا�هال ، ةللحديث عند ا�هال كهان
ن تلك األحاديث ال تتماS مع قواعد ا<حديث ال� يعرفونها R قلوبهم وال� أخذوها أن R قلوبنا نكر اrديث ألننا نوق
 . بملكة وتوسع بالعلم

øب من التش� إنما هو عدول عن  هو وهذا R اrقيقة االستحسان عند الفقيه الراسخ R العلم ا�تبحر ليس R اrقيقة
  . لحة و~وهمسألة عن نظائرها إ� ما تقضيه ا�ص

و�ا "اتقوا اهللا واعدلوا ب[ أوالدكم : قال �ا�R  Å اrديث إن عن ذلك غ� مثال العفو جاء مثال ولعلنا ن¡ب مثاالً 
وé  "وقال ال تشهد� \ جور �حد أوالده رفض ا�Å أن يشهده \ ~لة ~لها \ أيريد  �حد الصحابة إ� ا�Å أجاء 

  .  جورشهد \أرواية إ� ال 
: و~وها وTلك قالوا وا·بة، R اإلعطاء، ن العدالة مطلوبة ب[ األوالدأالقاعدة ال�عية أو القاعدة الفقهية  هنا إذن األصل

ن هذا R أثناء أل، ب[ اTكر واألن: R ا�حلة وا·بة والعطية ومن أهل العلم ال يفرق، ح� ال يفرق ب[ اTكر واألن:
ن يعطي أفينبê  ع�ة آالف Ð Rاح وا5قية قد Ðحوا ئهحد أبناأفهو ما بعد ا�وت فلو أعطى  قي يفرأما اT ،اrياة

األمر ا�قرر للقاعدة قد ي;cه ا�جتهد ألمر  الكن هذ، ا�ميع هذا القدر ح� ال يسبب اrزازة ال� تكون ب[ اإلخوة
لو �ن كما ن يستأثره أبوه بعطية دون األصحاء أعنده حاجة جاز y  إذا �ن االبن نه رأىأآخر مثل ما جاء عن اإلمام أÞد 

  االبن
ً
ئة ألف ريال اتكلف م �قل أنها ،واحتاج إ� سيارة بقدر مع[ من ا<جهçات وهذه السيارة مzفة مثال مشلوال

،بينما إخوته يأخذون سيارات ¤دود ثالث[ أو أربع[ ألف
ً
كيف تعطي ذلك األخ : قال حد األخوة من األصحاءأ فلو جاء ا

ن تش;ي �ا سيارة بنفس ا�قدار ال� اش;يتها أئة ألف فينبê امثله بقيمة م ئة ألف وال تعطينا سيارةاسيارة بقيمة م
اإلعطاء لم يكن �زيد  ن ذلكال يصح أل: نقولهل يصح االع¬اض من ذلك األخ؟ ، حد \ آخر هناأوال تقدم  ألخينا

  و°نما rاجته إ� هذا ا�وع اTي، �شلولnبة Tلك االبن ا
ً
  .يكون سعره ��ا

نفقة زائدة \ طلب العلم و�اء الكتب و~و ذلك جاز  ن ينفق عليهأواحتاج  حد األبناء طالب علمألو �ن ا هكذا قالوو
 با�ال ولو قال إخوتهáتاجها أو يدفع قسطا uراسته R ا�امعة إذا �نت اuراسة  ن يعطيه تلك العطايا ال�ألألب 

هذا  ،هذا حقا عدول، لم يكن ·م االع;اض؟ اآلخرون اTين يعملون أو يشتغلون با�هن �اذا ال تعطينا القدر اTي تعطيه
  . العدول ألمر اقتضاه ا�صلحة ال� تنب½ عليه تربية األبناء

سألة ا�راد بيان حكمها مسائل مشابهة ·ا R ن للمأيع½  )أن áكم R مسألة بمثل ما حكم به بنظائرها إ� خالفه(
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و<لك ا�سائل حكم واحد لكن ا�جتهد ترك ذلك اrكم إ� ما Hالفه من حكم جديد <لك ا�سألة ال� ، الصورة
  . استأثرت أو استثنيت rكم جديد

د�ل يستند إ�ه يكون أقوى ن يكون معه أن ا�جتهد �ا يستحسن البد أبمعÁ ) بد�ل أقوى اقت� العدول عن األول( 
ن يكون أد�ل االستحسان فال يصح  وأوهذا اTي ع©نا عنه فيما سبق بوجه االستحسان ، من ا�uل األول اTي ترcه

قواعد ال�يعة العامة ولعل من أو ، عدوy إ� د�ل من ا�صالح Rن يستند أبل البد ، عدوy بمجرد تش� أو هوى
  . ن تلك األنواع ·ا أمثلة كث¾ةك0 لو تطرقنا إ� أنواع االستحسان ألاالستحسان يتضح معنا أ

  : أنـــواع االستحسان
فهو ينقسم  االستحسانأو ما ع© عنه سابقا بوجه االستحسان أو د�ل  هفينقسم إ� أنواع كث¾ة من جهة مستندة أي د�ل

نه البد إذا عدل عن إ: ~ن قلنا R السابق، ل أو �ا استحسنإ� أقسام كث¾ة ¤سب ا�uل اTي استند إ�ه ا�جتهد �ا عد
ن يكون ذلك العدول مب½ \ د�ل هذا االستحسان بهذه الطريقة ال� � العدول أاrكم R مسألة عن نظائرها البد 

االستحسان  ،ا�صاالستحسان ب: ينقسم إ� ن يستند إ� د�ل هذا االستحسان ¤سب ا�uل ينقسم إ� أقسام كث¾ةأالبد 
هناك استحسان  ،استحسان د�له øورة ،استحسان د�له اإلxاع، بالúورة بمعÁ استحسان سنده ا�ص ،باإلxاع

 : وهكذا فلننتقل إ� أنواع االستحسان، وهناك استحسان د�له ا�صلحة ،د�له العرف
  : االستحسان با�ص: ا�وع األول

لورود نص من القرآن أو السنة ، ها عن اrكم العام اhابت بنظائرها بمقت� نص ªمعدل بويتحقق ذلك Ò R مسألة يُ 
السنة عن اrكم ووé اrقيقة هذا يشمل xيع ا�سائل ال� استثناها الشارع بنص من القرآن ، يقت( ذلك العدول

  : ولعل ذلك يتضح أك0 با�ثال، بنظائرها
 -طبعا الوصية ال تصح لوارث-أوT إنسان لشخص بمال  اإذ، � ما بعد ا�وتو� تمليك مضاف إ الوصية: من أمثلة ذلك

Uلغ¾ الوارث كأن يو Uلشخص أو: مثال، أو Tفهنا الوصية ، �هة خ¾ية البن أخته أو ابن عمته أو ~و ذلك أو أو
y ارuإذا مت فهذه ا Áحقيقتها، تمليك يع R بعد ا�وت أي إ� زمن تزول فيه وجوهرها � تمليك مضاف إ� ما  فالوصية

Uأول وهل، ا�لكية عن ا�و R قيقة بطالن الوصية وعدم ةوالقاعدة العامة لو نظرنا إ�هاrا R )ن أل�اذا؟ ، صحتها تقت
 يوU: ن قالأن هذه اrقيقة لو نظرنا إ� أل ،للوارث ويصبح ا�ال، ن يضاف إ� وقت تزول فيه ا�لكيةأا<مليك ال §وز 

  ،ال تملك ن يموت انتقلت ا�لكية من عندك أصبحَت أن يملك بعد أيع½ 
ّ
 ن يملك فيهأك R وقت ال يمكن فكيف مل

با5طالن أي بطالن الوصية إ�  إذن عد�ا عن اrكم ،مع ذلك هذا اTي تراه R أول وهلة ~ن ن;cه R مقت� ا�ص
 لورود ا�صوص 

ً
وْ  بَِها يُو5ِ  َوِصي�ةٍ  َنْعدِ  ِمنْ {: لقوy تعا�، لوصيةا وازÎاrكم بصحة الوصية استحسانا

َ
وقول ا�Å  }َديٍْن  أ

وهذا ، هذا االستحسان ف³ن حقيقة سند) حسناتكم\ إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة ( �
  . ا�ص من الكتاب والسنة وهالعدول 

 اrقيقة القياس معقود عليه موصوف باTمة بثمن مقبوض l Rلس العقد بيعومعÁ السلم  جواز السلم: وأيضا مثال ثا¥

؛ نه ال §وز العقد \ ا�عدومأا�علوم  ومن، ن ا�عقود عليه معدوم عند العقدأباعتبار �اذا؟ R أول وهلة يأب جواز السلم 
نه ا�Å أص وهو الرخصة اhابتة R السنة أول ا�ظر إ� ا�واز بواسطة ا� رك هذا القياس اTي يقت( Rلكنه مع ذلك تُ 

جل معلوم إ� أو، ووزن معلوم، معلوم سلم فليسلم R كيلأنه من أوé اrديث اآلخر اTي تعرفونه ، رخص بالسلم �
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 ،ة ªمةدكأن ذلك استثناء من قاع) صرخT) ëلك يقول الراوي ، � ف³ن سند هذا االستحسان نص اrديث عن ا�Å، آخره
  أول ا�ظر إ�  لكن ن;ك ذلك عدوال عن هذا اTي يقتضيه، ن السلم ال §وزأالعامة تقت( من أول وهلة  اعدةفالق

  . فيسÓ هذا ا�وع االستحسان با�ص، ما يفيده ا�ص استحسانا Tلك ا�ص وعمال به
ال قاعدة الصوم وهو االمتناع من أكل فقد ز نهأفإن القياس يقت( R أول وهلة ، صحة صوم من أكل و�ب ناسيا: كذلك

 ن صومه قد بطل الختالل رcن من أرõنأاإلنسان يتم ل³ن القياس يقت( من أول وهلة  نأا�ص  لو لم يأِت وعن األكل 

ولو �ن ، ويستمر R صومه، ن صومه صحيحألكننا مع ذلك ترcنا ما يقتضيه األمر ألول وهلة إ� ، الصيام وهو اإلمساك
 صومك وأطعمك اهللا وسقاك بمقت� ما ثبت عن ا�Å  ومه واجب كصوم قضاء أو نذر نقول استمر Rصوم رمضان أو ص

   باإلxاع االستحسان: اhا� ا�وع
 ،األول �ن السند ا�ص ،بمعÁ نعدل عن حكم مسألة عن نظائرها إ� حكم آخر ويكون سند ذلك العدول هو اإلxاع

  . هنا يكون السند اإلxاع
 ن يصنع y شأن يتعاقد شخص مع آخر أوهو  :تصناعسعقد اال: ذلك من أمثلة

ً
فإن ، معينة ب�وط Ìصوصة بأجرة يئا

وهذا عقد ، ن العقد \ ا�عدوم باطلأالعامة R أح³م ا5يع  ن القاعدة ا�قررةالقياس R الظاهر يقت( عدم جواز ذلك أل
 نع y دوالبا أو يصنع سيارة بمواصفات معينة غ¾ موجودة هذهن يذهب إ� شخص يصأبمعÁ  تصناعساال ،م\ أمر معدو

األصل  ة�وط ومواصفات معين فأي �ء يصنع ¶ت، يصنع y طائرة بمواصفات معينه غ¾ موجودة هذه الطائرة، السيارة
  �اذا؟ ن ذلك غ¾ جائز أ

ولكن ا�اس تعارفوا \ ا<عامل  ،عقدهنا ال�ء ا�طلوب صنعه معدوم وقت ال، ألنه يعقد \ �ء غ¾ موجود معدوم
إذن ا�راد ، حد من ا�جتهدين ف³ن ذلك جائزا استحسانا <حقق اإلxاع \ ا�وازأنكر عليهم بذلك Ò R العصور ولم يُ 

تصناع إ� اrكم بصحته لوجود اإلxاع من ا�سلم[ \ �فة العصور سكم بطالن االاrباالستحسان هنا العدول عن 
  . تصناعسصحة اال \

اrمام ، ا�كث R اrمامة ومد، وتقدير للماء ا�ستهلك، جرةلألصحة دخول اrمام من غ¾ تعي[ : نمثل بمثال ثا¥ ولعلنا
وهذه ، أو الغسل ألجل ا<نظف، غسل اإلنسان من ا�نابة R السابق �نت عبارة عن Þامات يدخل فيها ألجل عملية

اrمامات �نت  هذه) ليس ا�قصود باrمامات دورات ا�اء ا�تعارف عليها اآلن(تسÓ اrمامات  مازالت موجودة R الشام
ثم يق( ما شاء من وقت ربع ، ونظافته و°م³ناته درهم أو درهم[ \ حسب اrمام وبيئته ةيدخل فيها اإلنسان يدفع أجر

، ر مدة ا�كث وال ا�اء ا�ستهلك وال الصابونن يقدأاrمام من غ¾  وحسب حاجته، ساعة نصف ساعة ¤سب نظافته
ذلك  ما يسÓ اآلن بمراكز القوى واأللعاب بعض مراكز القوى واأللعاب تدخلك مثال إ�ب نمثل y اآلنيع½ يمكن 

رياالت أنت قد تدخل  ةثال ع�م ا�رcز <جري عمليات رياضية أو تدريب أو نقاهة طبية أو ~و ذلك اuخول R ا�وم
أو ما يسÓ باأللعاب وا�ال� يدخل اإلنسان بسعر ، وقد يدخل شخص ويستعمل جهاز واحد، تعمل أك0 من جهازوتس

مائ�  نه قد يلعب بألعاب تتجاوزأاuخول للطفل الصغ¾ أو الكب¾ يدخل بسعر مع[ إال  مع[ و§عل \ يده حلقة هذا
ومع ذلك يستمر ، من أول لعبة \ ظهره ثم ال يكمل ذلك اللعب أو يقع يدخل ويكون متعباقد وقد ال يلعب أبدا ، ريال

لعاب و~و ذلك هذا اآلن والصورة السابقة أR ذلك ا�³ن من غ¾ لعب وقد دفع ا�بلغ األول فال áددون مدة وال عدد 
 غ¾\ منفعة غ¾ معروفة والعقد من �ا فيه من ا�هالة و�ا فيه �اذا؟ القياس R الظاهر يقت( عدم ا�واز ) اrمامات(
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ولكن أهل العلم عدلوا عن ذلك استحسانا إ� ا�واز باإلxاع اhابت \ ذلك من األمة لتساهل ا�اس ªدة �ثل ، nددة
 . قدير R أمثال هذا من ا5عد الكب¾ا<هذا ويعدون 
واhا�  ،األول �ن نصا ،ورة أو حاجةأي يكون سند االستحسان هنا ø اrاجة وألúورة لاالستحسان : ا�وع اhالث

ªاxإ،  R كمrي يعدل به ا�جتهد عن اTالث يكون السند اhورة أو حاجة ا�ظائرواø .  
، ال تطهر تلك إذا تنجستن فإن القياس والقاعدة العامة أ، واrياض إذا تنجست تطه¾ اآلبارباrكم : ومن أمثلة ذلك

ونزح xيع ا�اء ال ؛ واضح ن نزح ا5عض ال يؤثر R طهارة ا5ا� كما هووذلك أل، ها أم بعضهxيع ا�اء اTي في زحسواء نُ 
وهكذا يتلوث بما يكون \ ، يال� ا�اء ا�تلوث ن ا�ديد يتلوث مبا�ة عندماأل؛ يفيد طهارة ما ينبع من جديد

، لقاعدة وذلك القياس R ا<طه¾ ألجل الúورةلك اتولكن العلماء ترcوا ، Ðاسة وبما يلصق \ ا�دران من، ا�دران
اجة ا�اس rكتب الفقه نظرا  بطهارة ا�ياه بعد نزح بعض ا�اء كما هو مفصل R: فالúورات تبيح ا�حظورات وقالوا

 . ال� áتاجون إ�ها R حياتهم و� rظة R حياتهم وøورتهم إ� ا�ياه وصعوبة اrكم بتنجيس آبارهم
  . ن ي;ك العمل بمقت� األصل العام ا�قرر �ا تقضيه مصلحة ا�اسأوهو  ا�صلحة استحسان سنده: رابعا�وع ال
إال إن �ن ا<لف  متاع �لصباغ واGياط اTي ذكرناه سابقا �ا تلف عنده من كاrكم بضمان األج¾ ا�ش;: ذلك ومثال

فإن القياس يقت( اrكم بعدم تضمينه بما تلف ، ذلك رق و~ونها �rريق العام والغعبقوة قاهرة ال يمكن االح;از 
 ن أهل العلم عدلوا عن ذلك إ� اrكمأإال  ة،ن يده يد أمانألمقت� عقد اإلجارة و ن هذاأل ،عنده إال إذا تعدى أو ق�

، ا�اس من الضياع\ أموال  وذلك ألجل ا�صلحة ال� ذكرناه سابقا بد�ل ا�صلحة ا�رسلة و� ا�حافظة، بضمانه
 . سا�ا Rنظرا <ف� اGيانة ، وتأم[ أمتعتهم من ا·الك

وقياس خ� فإننا نقدم  وذلك إذا ما تعارض عندنا قياسان قياس جî االستحسان بالقياس ا�G: ا�وع اGامس
  . االستحسان بالقياس األقوى R نظر ا�جتهد

، باتفاق بينهم خرا<�فات باتفاق العلماء اrنفية وال يملك بعضها اآل الو, \ ا�ال يملك بعض نأ: ومن أمثلة ذلك
ا<�فات ال� ال يملكها أيضا باالتفاق  ومن، ن يودع مال ا�تيم عند شخص آخر، أاإليداع :فمن ا<�فات ال� يملكها

R يTي عليه من ا�ال اTين اuمن اإليدا، واليته وفاء ا Ò ن أفهل يملك  وهو الرهنع والوفاء وهناك ت�ف ثالث يشبه
، منهما وضع للمال عند الغ¾ ن ðً أن الرهن يشبه اإليداع من ناحية إف ؟وهو مال ا�تيم ا�ال ا¸ي بيده لشخص آخر يرهن

لرهن و·ذا اجتمع R ا، ن ا�رهون يباع ويستوA اuين من اhمنإف ن ا�دين إذا عجز عن وفاء اuينأويشبه الوفاء من ناحية 
كما  يملك الرهن نه الأواhانية قياس الرهن \ الوفاء ومقت� هذا  ،ا�واز\ اإليداع ومقت� هذا  قياس الرهن قياسان

قياس خ� وهو وقياسه \ اإليداع  ،قياس جîالوفاء  ن قياس الرهن \أ\  وقد نص فقهاء ا]نفيةنه ال يملك الوفاء أ
  .وتلميذه nمد بن يوسف فيجوز حينئذ من الو, ة، وبه قال أبو حنيفاالستحسان

  )Rü(ا]لقة 
ويظهر هذا ا�وع Ò R ت�ٍف يتعارف عليه ، استحساٌن سنده العرف والعادة: هو االستحسان بالعرف: ا�وع السادس

 أو Hالف قاعدًة مقررة
ً
  . ا�اس ويعتادونه إذا �ن Hالف قياسا

 أن القاعدة ا�قررة أن ا: ومثال ذلك
ً
يع½ عدم ، ، ومقت� ذلك عدم جواز وقف ا�نقوللوقف من شأنه أن يكون مؤبدا

  و~وها ألن تلك ، أو ا�صاحف، أو فرش ا�ساجد، جواز وقف ا�نقول �لكتب مثالً 
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ال تبò يأ� عليها وقت وتزول، الفرش قد تبò ثالث سنوات أو أك0 ثم بعد ذلك يستحدث فرش آخر، وهكذا الكتب قد 
 òمر سنوات ثم تزول، تب W ûوها ال~ تبÐو ëألراÖ ابتةcÖ فهل يصح وقف هذه ا�نقوالت ال~ تتغ� وليس

، ومقت� ذلك عدم جواز وقف ا�نقوالت؛ ألنها \  .العصور؟
ً
 القاعدة ا�قررة أن الوقف من شأنه أن يكون مؤبدا

ً
إذا

لكن اإلمام nمد صاحب أº حنيفة أجاز وقف ما جرى العرف . للتأبيد) ا�نقول(�ف من ا·الك فال يكون قابًال 
بوقفه من ا�نقوالت استحسانا \ خالف القياس، وذلك كوقف الكتاب وا�صاحف وفرش ا�ساجد و~وها، فهذا بناه \ 

   .ما تعارف عليه ا�اس من وقف هذه األمور واستحسان وقفها، و°ن �نت منقوالت وسبيلها إ� الزوال وا<لف
  رد األيمان إ� العرف: وtذلك مثاالً آخر

ً
 : فلو قال، كمن حلف أن ال يدخل مع فالن بيتا

ً
. واهللا ال دخلت مع فالن بيتا

 
ً
؟ !! فدخل هو و°ياُه مسجدا

ً
 فهل يعد حانثا

ً
 كما �اذا؟ فاألصل ألول وهلة أن يعد حانثا

ً
ألن ا�سجد يصح أن يقال عنه بيتا

ذِ  ُنُيوٍت  ِ\ {: قال اهللا
َ
ن اهللا�ُ  نَ أ

َ
ُ  يَُسب|حُ  اْسُمهُ  فِيَها َوُيْذَكرَ  تُْرَفعَ  أ

َ
V ُغُدو|  فِيَها

ْ
َصالِ  بِال

ْ
 } َواآل

ً
وهو أطلق اrال . فسÓ ا�سجد بيتا

 فهنا هل áنث؟  : فقال
ً
  واهللا ال دخلت و°ياه بيتا

 
ً
لكن ا5يت R العرف إنما يطلق \ ، قلنا ألول وهلة قد يتبادر إ� اTهن أنه áنث ألن ا�سجد يصح أن يطلق عليه بيتا

وا�سجد ليس nال للسكن، وTلك حكموا بأنه لو دخل هو و°ياه مسجدا لم áنث بذلك استحسانا، وسند ، ما يسكن
  . ذلك اإلحسان ما تعارف عليه ا�اس من عدم إطالق ا5يت \ ا�سجد

 R االستحسانننتقل بعد ذلك إ� مسألة مهمة و� آراء األئمة األربعة :  
  : إذا أردنا أن نرتب \ حسب ترتيب الوفاة فنبدأ بأº حنيفة

 y، وا�شهور عند اrنفية أن االستحسان : اإلمام أبو حنيفة -�
ً
يعت© أشهر من احتج باالستحسان، وأك0 األئمة استعماال

وهذا ما يقرره أتباعه، بينما ينسب ، لةعند أº حنيفة هو االستحسان ا�ستند إ� د�ل يعارض القياس الظاهر R أول وه
هو ما استحسنه بعض أهل العلم إ� اإلمام أº حنيفة أو إ� اrنفية أن االستحسان اTي áتج به أبو حنيفة وأصحابه 

 أن هذه النسبة ال تصح ولم يقلها�جتهد بعقله
ً
لم  :وبينا هذا R أول nاøة مع االستحسان قلنا، ، وال شك أنا بينا سابقا

يصح ذلك وال يوجد R كتب أهل العلم وأنكر ذلك اrنفية، وال يوجد من يقول باالستحسان اTي يستند فيه ا�جتهد إ� 
lرد ا<ثذ والتش� وا·وى من غ¾ أن يستند فيه إ� د�ل �Í معت©، وTلك ال يعد ذلك صحيحا ال \ أº حنيفة وال 

  . غ¾ه من علماء ا�سلم[
  : فقد اختلف ا�الكية \ ا�قل عن اإلمام مالك \ االحتجاج باالستحسان W قول�: بالنسبة لإلمام مالكأما  -�

   .وهذا ظاهر بعض ا�الكية و\ رأسهم ابن اrاجب ا�الà أن اإلمام مالك ال Ìتج باالستحسان وال يعمل به: األول
؛ بل إن الشاطÅ ذكر R ا نقله شهاب اuين القراR والشاطÅ وغ¾هماوهذا م أن اإلمام مالك nن Ìتج باالستحسان: اcا¥

yاالستحسان تسعة أعشار العلم: "االعتصام عن مالك قو" 
ً
، و�ا ذكره القراR من الفروع ال� أف� فيها اإلمام مالك بناءا

إنه استند R ذلك إ� : "ل[ فقال\ االستحسان تضم[ الصناع وتضم[ اrمال[ للطعام واإلدام دون غ¾هم من اrما
  . ، فإذن اإلمام مالك رÞه اهللا \ قول بعض ا�الكية �ن يقول باالستحسان ويعمل به"االستحسان

، كما R كتاب الرسالة اشتهر عنه رده لالستحسان وتشنيعه \ من قال باالستحسان: بالنسبة لإلمام الشافÝ رÞه اهللا - 
 سماه وcتاب األم y بل إنه 

ً
من : "ومن نصوص اإلمام ا�شهورة R هذا ا�قال أنه قال إبطال االستحسانورد أنه ألف كتابا

ولو جاز تعطيل القياس : "، وقال أيضا"االستحسان تثذ: "وقال أيضا R الرسالة" جديد استحسن فقد �ع فإنه أف� ب�ع
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خ© بما úáه من االستحسان، و°ن القول بغ¾ خ© وال  جاز ألهل العقول من غ¾ أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه
وغ¾ ذلك من ا�صوص الواردة عن اإلمام الشافÝ ال� تفيد أنه ينكر االستحسان وأنه يرد ويشنع \ ". قياس غ¾ جائز

  . القائل[ به
 من أهل العلم قد بينوا أن الشافÝ رÞه اهللا وجدوا عنه نصو

ً
 \ االستحسان لكن R اrقيقة أن كث¾ا

ً
صا يف� فيها بناءا

 آخر كما سيتقرر معنا، فأحيانا يع© ، وأنه �ن يعمل باالستحسان، واTي يظهر أنه يعمل بنوع من االستحسان
ً
ªويبطل نو

yبعض ا�سائل بقو R ©واحد" أستحسن"بدل " أستحب: "باالستحسان وأحيانا يع Áا�ع R مع أنهما.   
  روع الواردة عن اإلمام الشافã رªه اهللاومن األمثلة \ الف

وقد �ن من ح³م اآلفاق من يستحلف \ ا�صحف : "، حيث يقولR مسألة االستحالف \ ا�صحف: أنه قال- ) أ( 
يع½ أن القاü يستحسن منه أن áُلف اGصوم عند اختالفهم \ ا�صحف مع أن هذا األمر لم "وذلك عندي حسن
 R ع�

ً
  . وال R وقت اGلفاء الراشدين لكنه استحسن ذلك بعد تغ¾ ا�اس و0cة الكذب فيهم � ا�Å يكن ثابتا

  ". وحسن أن يضع أصبعيه R أذنيه: "وقال وضع ا�ؤذن أصبعيه R أذنيه حال األذان: كذلك قال R مسألة مثال-) ب( 
 أو امرأًة أو استحسن R متعة الطالق متعة الطالق، وcذلك قلنا لكم سابقا -) ج( 

ً
 أو عبدا

ً
R حق الغ½ أن يهديها خادما

   .جاريًة، وé حق ا�توسط استحسن أن يعطي ثالث[ درهما
  . أن تكون ثالثة أيام خيار الشفعةوcذلك استحسن R - ) د( 
 أ: "وcذلك قال -) ه( 

ً
جزأه أن يتوضأ و°ذا أسلم ا��ك أحببُت y أن يغتسل وáلق شعره؛ فإن لم يفعْل ولم يكْن جنبا

îويص ."  
 من أذانه: "وcذلك قوy -) د( 

َ
اسكت : بمعÁ أن ال يقطع أثناء ðمه بأذان فيقول". وأحب للمؤذن أن ال يتzم ح� يفرغ

  . يا فالن أو ~و ذلك أو يوجه \ �ء، بل ينبê أن يكون أذانه متوا�ا هذا أمٌر استحسنه واستحبه
ãن هذه ا�قول عن اإلمام الشافÖ حجية االستحسان ما Üالشافعية أن اإلمام يقصد بن óد ما يقرره طائفة من �قtتؤ 

من استحسن فقد �ع يقصد من استحسن بال د�ل يستند إ�ه، وهو : فهو �ا قال، عن هوى وتش	 ال ما استند إ© د�ل
  . د�ل �ا عمل باالستحسان عمل باالستحسان اTي يمكن أن يستند فيه ا�جتهد إ�

وقد نقل كث¾ من اrنابلة �لقاü أº يعp وابن اGطاب وابن قدامة وابن : ننتقل بعد ذلك إ� اإلمام أÞد رÞه اهللا - ¥
ترك د�ل بمقت� د�ل أقوى منه، وأن : تيمية وابن ا�جار عن اإلمام أÞد أنه يعمل باالستحسان إذا �ن با�عÁ اTي قلناه

  : ام أÞد R كث¾ من ا�سائلذلك قد ورد عن اإلم
  والقياس أنه بمæلة  أستحسن أن يتيمم لg صالة،: ومن ذلك أنه قال R رواية ا�يمو+ عنه رÞه اهللا

ا�اء يصî به ح� áدث أو §د ا�اء، فا�تيمم األفضل y واألحسن y أن يتوضأ لg صالة، 	ما دخل وقت صالة يتوضأ ·ا 
  . نه بمæلة ا�اء ف;ك اآلن القياس إ� ما استحسنهلكن القياس يقت( أ

 فزرعها
ً
الزرع لرب األرض وعليه ا�فقة وهذا �ء ال يوافق القياس : كذلك قال R رواية بكر بن nمد فيمن غصب أرضا

�زروªت ولكن أستحسن أن يدفَع إ�ه نفقته بمعÁ أن يدفع إ�ه ما فعل من زراعته <لك ا�زروªت، يدفع قيمة تلك ا
  . وهذا استحسان

وقال R رواية ا�روذي عنه §وز �اء أرض السواد، أرض السواد ال� فتحها ا�سلم[ وجعلها عمر وقفا \ ا�سلم[، ولم  
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القياس كما : §وز �اء أرض السواد وال §وز بيعها فقيل y كيف يش;ي �ن ال يملك؟ ؟ فقال: "فيقول. تقسْم \ الفا¶[
  ". ولكن هو استحسان أمٌر أستحسنه تقول

 إ� د�ل يعتمد إ�ه ذلك ا�جتهد
ً
 اإلمام رÞه اهللا تعا� يعمل باالستحسان إذا �ن مستندا

ً
  . إذا

̄اع \ حجية االستحسان    :Êرير �ل ال
ا�uل يرد \ ألن االستحسان كما سبق معنا ·ذا ، اختلف العلماء R حجية االستحسان وهذا اGالف ليس \ إطالقه

 
ً
  : معاٍن، و�عرفة ا�حل اTي تنازع العلماء فيه ال بد من ا�ظر R هذه ا�سألة من خالل تلك ا�عا� ال� قررناها سابقا

ه، إذا �ن االستحسان بمعÁ العمل باالجتهاد، وبمعÁ غلبة الرأي R إثبات ا�قادير ا�وcولة إ� رأي ا�جتهد وتقدير: األول
  َوَمت|ُعوُهن� {: اهللا سبحانه وتعا� يقول، متعة ا�طلقةاه R ا�عÁ األول من معا� االستحسان يع½ ~و تقدير كما قلن

َ
Wَ 

ُموِسعِ 
ْ
  قََدرُهُ  ال

َ
Wََُمْقِ¬ِ  و

ْ
  قَْدرُهُ  ال

ً
َمْعُروِف  َمَتا=

ْ
  بِال

ً
  َحّقا

َ
Wَ  َ�ُِمْحِسن

ْ
َقاتِ {: وé آية أخرى} ال

�
ُمَطل

ْ
َمْعُروِف  عٌ َمَتا َولِل

ْ
  بِال

ً
  َحّقا

َ
Wَ 

ُمت�ِق�َ 
ْ
قها، هذا إذا �ن االستحسان بهذا  .}ال

ë
ق إ� من طل

Ô
 �ا يمكن أن يدفعه ا�طل

ً
 معينا

ً
فهنا كون ا�جتهد يقدر قدرا

 Áنفية وغ¾هم \ أن هذ: فنحن قلناا�عrاع؛ التفاق العلماء من اæل الn ليس من Áء إن االستحسان بهذا ا�ع�ا ال
ه Ôلكنهم ، صحيح وحجة سواء سميناه استحسان أو لم نسم 

ً
 أو اجتهادا

ً
 أو تعيينا

ً
، قد نسميه تقديرا

ً
قد نسميه استحسانا

R نفقة األوالد وé نفقة يتفقون \ أن ا�عÁ صحيح وهو أنه §وز للمجتهد أن يقدر تقديرات معينة؛ كما قلنا سابقا 
: قد يقدر ا�جتهد ذلك عند اGصومة ا<نازع كأن يقول مثالً ، عيتها R نفقة اrامل و~و ذلكالزوجة الرجعية أثناء ف;ة رج

ق إنما أعطيك \ Ò وu مائة ريال تقول كيف مائة ريال ما يك�؟ 
Ô
  ا�طل

ن يقدر ¤سب ما يراه R الرجل يريد القلة وا�رأة تريد الك0ة، فال بد للقاü أ. هنا تنازعوا!!! أنا أريد \ Ò وu أل� ريال
 Áه فا�ع Ôاجتهاده، فهذا ا<قدير هو صحيح و§وز للمجتهد من قضاة وغ¾هم أن يقدروا سواء سميناه استحسان أو لم نسم

  . متفق عليه
ه Ôأو لم نسم 

ً
 هذا ا�عÁ لالستحسان مقبول وهو حجة سواء سميناه استحسانا

ً
  . إذا

ِينَ {: مثل قول اهللا تعا� ل الواجبات واألو�إذا �ن االستحسان بمعÁ فع: اcا¥
�

اُغوَت  اْجَتنَُبوا َوا¸ ن الط�
َ
نَابُوا َفْعُبُدوَها أ

َ
 وَأ

 
َ

ى لَُهمُ  اهللا�ِ  إِ© بُْ*َ
ْ
ْ  ال ِينَ  )Sµ( ِعَبادِ  فَبَ*|

�
َقْوَل  يَْسَتِمُعونَ  ا¸

ْ
ْحَسَنهُ  َفَيت�بُِعونَ  ال

َ
َِك  أ

َ
ْو&

ُ
ِينَ  أ

�
َِك  اهللا�ُ  َهَداُهمُ  ا¸

َ
ْو&

ُ
ْولُوا ُهمْ  وَأ

ُ
 أ

َاِب 
ْ
I
َ ْ
  . }األ

وأنه ينبÒ \ ê  االستحسان أيضا إذا �ن بهذا ا�عÁ فهو ليس من nل الæاع ال تفاق العلماء أن هذا ا�عÁ صحيح
 أولم نسمه مسلم أن يقدم األو�، واألهم \ ا�هم، وأن يقدم الواجبات \ غ¾ها، هذا أمٌر متفق عليه إن سميناه است

ً
حسانا

 ال فرق
ً
  . استحسانا

إذا �ن االستحسان بمعÁ ما يستحسنه ا�جتهد بعقله دون أن يستند فيه إ� د�ل ظاهر د�ل ملموس إن صح : اcالث
ا<عب¾، فاالستحسان بهذا ا�عÁ ليس من nل الæاع التفاق العلماء \ أن هذا الفعل من ا�جتهد ال §وز، أن يستحسن 

العمل بالعقل ا�حض دون الرجوع إ� نصوص ، له ا�حض وأن يعمل بعقله ا�حض سواء سميناه استحسان أو البعق
: ال�يعة ومعانيها العامة ال §وز بل هذا إتباٌع للهوى، وTلك يقول عبد العî األنصاري وهو من اrنفية رÞه اهللا تعا�

 يقرر أنه : هذا حن� ويقول. قل بثبوته أحدإْن أريد باالستحسان ما يعده العقل حسنا فلم ي"
ً
~ن ال نقرر وال أعرف أحدا

  . §وز أن §تهد ا�جتهد بعقله
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: إن هناك من أهل العلم من نقل أن هذا ا�عÁ هو مراد اrنفية باالستحسان، واrنفية ينكرون ذلك ويقولون: قلنا لكم
 يقول به

ً
  . ال تقرر هذا ا�عÁ اTي يضاف إ�هم وcتبهم أيضا، ~ن ال نقول به وال نعرف أحدا

إذا �ن االستحسان بمعÁ تقديم ا�uل ال�Í أو العقî \ ما يراه ا�جتهد حسنا، فاالستحسان بهذا ا�عÁ أيضا : الرابع
Íل ال��uاع التفاق العلماء \ أن هذا ا�وع أيضا حجة و§ب \ ا�جتهد أن يقدم مقت� اæل الn ليس من \ 

 
ً
  . ما يراه R أول وهلة حسنا

إذا �ن االستحسان بمعÁ ترك القياس أو القاعدة العامة لل�يعة إ� ما هو أو� منه سواء أتُرك القياس لكتاب : اßامس
  . أم لسنة أم إلxاع أم لقياٍس أقوى منه

ان بهذا ا�عÁ ليس من nل الæاع ال تفاق فاالستحساالستحسان أيضا بهذا ا�عÁ اTي هو ا�وع األول كما ذكرنا سابقا 
العلماء R ا�ملة \ أن ذلك حجة و\ أن ا�جتهد ينبê عليه أن يقدم أقوى ا�uل[ فهو R اrقيقة من قبيل 

  . فهنا ترجيٌح �uل يظهر R أول وهلة \ د�ل آخر، ال;جيحات
̄اع  ̄اع؟ فأين إذا Öنت هذه الصور !ها خارجة عن �ل ال   موطن ال

̄اع فيما يظهر \ ا]قيقة إذا Öن االستحسان بمعÁ ترك ا¤�ل أو القاعدة ألجل العرف أو ا�صلحة أو Ðوهما،  موطن ال
بمعÁ إذا Öن سند االستحسان ضعيفا، وهو إذا ما Öن السند ا¸ي يستند إ�ه ا�جتهد \ استثناء ذلك الفرع عن نظائره، 

ند من قبيل العرف أو من قبيل ا�صلحة وليس بذلك القوة ال~ تكون \ ا�ص أو \ اإل_اع أو ما إذا Öن ذلك الس
وال¡ورات . بال¡ورات أو إ_اع أو قياس أقوى من ذلك القياس أو Fورة تقتö العمل، نص من الكتاب والسنة، السنة

 � n. تبيح ا�حظورات
ً
ل اتفاق، سواء سمينا ذلك استحسانا أو لم نسِم ذلك إذن من خالل ما سبق يتب[ �ا أن هناك صورا

هناك صور nل اتفاق R العمل بها إذا �ن االستحسان بمعÁ غلبة الظن، وا<قدير وا�قادير ا�وcولة فهذا ، استحسانا
، استحسان أو ال فهذا معمول به سواء سميناه إذا �ن بمعÁ فعل الواجبات واألو�، معمول به سواء سميناه استحسانا أو ال

 îل العق�uأو ا Íل ال��uأول وهلة عمال با R ترك ا�جتهد �ا يستحسنه Áبه، إذا �ن بمع 
ً
إذا �ن فإن هذا nتجا

 Bهو من غ¾ استناٍد إ� د�ل ح y ما يظهر \ 
ً
االستحسان بمعÁ التش� وا<ثذ وعمل ا�جتهد بال د�ل بل بناءا

خارٌج عن nل الæاع ألنه منكر عند أهل العلم، : فهذا قلنا أيضا ضعفه طلع عليه ويعرف بقوته أووملموس يمكن أن يُ 
إذا �ن ، بå إذا أريد به ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوته أحد: ونقلنا لكم عبارة األنصاري اrن� بأنه يقول

فاالستحسان بهذا ا�عÁ  قوى من القياس األولاالستحسان سند االستحسان قوي بكتاب أو سنة أو إxاع أو قياس أ
إذا �ن السند اTي يستند إ�ه إن nل الæاع فيما يظهر : وقلنا، ليس من nل الæاع التفاق العلماء عليه R ا�ملة

Á �ن ا�جتهد عند استحسانه، وعند ترcه للقاعدة ا�قررة R نظره، إذا �ن ذلك السند من قبيل ا�صلحة أو العرف بمع
 
ً
  . فهذا R اrقيقة هو موطن الæاع ب[ أهل العلم ذلك السند ضعيفا

  )�T(ا]لقة 
  : أقوال العلماء \ حجية االستحسان

  : اختلف العلماء R االحتجاج باالستحسان \ قول[ رئيس[
هد ويفزع إ�ه \ أن االستحسان حجة بمعÁ أن االستحسان د�ل �x يمكن أن يستند إ�ه ا�جت: القول األول

  . وهذا القول هو مذهب اإلمام أÞد واrنفية وا�الكيةاستنباط األح¼م ال*عية، 
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 ومن ثم ال يصح من ا�جتهد أن يفزع إ�ه وأن يستند إ�ه عند عملية : القول اcا¥
ً
أنه ليس �جة وال يصلح د�الً xعيا

 5عض الشافعية وهذا القول منسوب لإلمام الشاف االستنباط واالجتهاد
ً
وقد ب[ بعض من نسب هذا القول Ý وينسب أيضا

  . لإلمام الشافÝ بأن اإلمام يقصد بن� االستحسان ما �ن عن هوًى وتش� ال ما استند R ذلك إ� د�ل
  ما سبب اßالف \ هذه ا�سألة؟ 

  . تحسانما ذكرناه سابقا اختالف العلماء R معÁ االس، سبب اGالف R هذه ا�سألة
قال ¤جية االستحسان ألنه من الواجب \ ا�جتهد أن يعمل إن االستحسان األخذ وا<مسك بأقوى ا�uل[ : فمن قال

y ل[ الثين يظهران�uبأقوى ا .  
 إن االستحسان هو ما يستحسنه ا�جتهد بعقله وما �ن هوى وتش� دون د�ٍل ملموس يمكن أن يطلع  عليه: ومن قال

يلزم أن يقول بعدم حجية االستحسان ألنه ما �ن بهذه ا�ثابة ال يمكن أن يلتفت إ�ه وال يصح من ا�جتهد أن يأخذ فإنه 
  . به

  : بعد ذلك ننتقل إ© األدلة
؛ أثبتوا . وسيتب[ �ا من خالل األدلة أن خالف الطائفت[ خالٌف لفظي

ً
وأنه ال خالف R هذه ا�سألة ألن اTين أثبتوا أمرا

 ال يقره الطرف اآلخر، ولعلنا نقت� \ أبرز األدلة نأخذ د�ل[ أو ثالثة أ
ً
 يقره الطرف اآلخر، واTين نفوا؛ نفوا أمرا

ً
مرا

ال نطيل ال¸م R أدلة ال تدور ، لg مذهب؛ و°ن �نت األدلة كث¾ة ألنها R اrق 	ها تلك األدلة خارجة عن nل الæاع
ستدل \ nل، وأخرى تستدل \ nل آخر ð الطائفت[ ال تقر الطائفة األخرى \ ا�حل حول nٍل واحد بل طائفة ت

  . اTي يستدل عليه
  : استدلوا بأدلة كث¾ة نكت� بثالثة أدلة ·م: ا�ثبت� ]جية االستحسان: أدلة أصحاب القول األول

ِينَ {: ما جاء R قوy تعا�: ا¤�ل األول
�

َقْوَل  يَْسَتِمُعونَ  ا¸
ْ
ْحَسَنهُ  َفَيت�بُِعونَ  ال

َ
َِك  أ

َ
ْو&

ُ
ِينَ  أ

�
َِك  اهللا�ُ  َهَداُهمُ  ا¸

َ
ْو&

ُ
ْولُوا ُهمْ  وَأ

ُ
 أ

َاِب 
ْ
I
َ ْ
ْحَسنَ  وَات�بُِعوا{: ، وcذلك قوy تعا�}األ

َ
نِزَل  َما أ

ُ
ُْكم أ ب|ُكم م|ن إِ�َ ن َقْبلِ  م|ن ر�

َ
يَِيُكمُ  أ

ْ
نُتمْ  َنْغَتةً  الَعَذاُب  يَأ

َ
  وَأ

َ
 ال

   .}تَْشُعُرونَ 
 َوات�بُِعوا{ واآلية اhانيةوردت R معرض اhناء وا�دح �ن اتبع أحسن القول،  إن اآلية األو�: قالوا وجه االستدالل باآليت�

ْحَسنَ 
َ
نِزلَ  َما أ

ُ
ُْكم أ دح R اآلية أحسن ما أنزل إ�نا من ربنا، وا� بإتباعقالوا واآلية اhانية جاء فيها األمر . أمر هنا} إِ�َ

األو�، واألمر واإللزام R اآلية اhانية أمارة جعِل اrجية لالستحسان؛ ألن من عمل باالستحسان فاآلية األو� تمدحه 
  . وتث½ عليه، واآلية اhانية تلزمه بالعمل باالستحسان و¶ثه عليه

  : هذا االستدالل نوقش من قبل ا�خالف�
، فهنا يت[ إنما جاء R مفهومه اللغوي، وهو أجنÅ عما ذكروه من ا�عا� االصطالحيةبأن استعمال لفظة األحسن R اآل

اآلية، أي } ...واتبعوا أحسن{اآلية، أي يتبعون أفضله وهكذا } ....اTين يتبعون القول{وليس بمعÁ  أفضلأحسن أي 
 R أول مسألة �ا عّرفنا  أفضل وليس ا�قصود بذلك االستحسان االصطالÇ اTي اختلفنا فيه، و°نما هذا

ً
قد ذكرناه سابقا

إن العلماء متفقون \ جواز : االستحسان R ا�احية اللغوية و�عنا R االستحسان من ناحية اصطالحية قلنا
ال يصح : االستحسان بمعناه اللغوي ألنه جاء R الكتاب واألثر واستعمال الفقهاء، فهذا الرد من قبل ا�خالف[ يقولون

ا<مسك بهات[ اآليت[ ألن األحسن R هات[ اآليت[ إنما جاء بمقت� ما تقتضيه اللغة العربية؛ ال بمقت� لكم 
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  . االصطالح اrادث اTي جاء R عصور متأخرة عن ورود القرآن
اTي رواه  � بما جاء R اrديث عن ا�Å: كذلك استدل أصحاب القول األول اTين قالوا ¤جية االستحسان: ا¤�ل اcا¥

 Åد وغ¾ه أن ا�Þفهو عند اهللا حسن: " (قال �أ 
ً
  ). ما رآه ا�سلمون حسنا

 هو عند اهللا من قبيل اrسن�فا�Å : قالوا
ً
 ، قد جعل اTي يراه ا�سلمون حسنا

ً
واالستحسان إنما يراه ا�جتهدون أمرا

 فيكون عند اهللا من اrسن
ً
  . حسنا

  قبل أصحاب القول اcا¥هذا االستدالل أيضا نوقش من 
، بل هو حديث قصاراه أنه موقوف \ ابن مسعود رü اهللا عليه �ال نسلم لكم أن هذا اrديث مرفوع إ� ا�Å : وقالوا 

ولو سلمنا أنه مرفوع فإن : ثم قالوا �لم يثبت ذلك مرفوª إ� ا�Å : من قوy كما هو ا�رجح عند أهل اrديث ويقولون
ة إ� إxاع ا�سلم[، وTلك يعد هذا األثر أو اrديث من أدلة اإلxاع، كما سبق لكم R ا�ستوى السابق �يته اإلشار

  . فهو إنما يش¾ إ� حجية اإلxاع؛ واإلxاع حجة باالتفاق وال داللة فيه \ حجية االستحسان
ول اrمام، و�ب ا�اء من أيدي السقائ[ من إxاع األمة \ استحسان دخ: للمحتج[ باالستحسان قالوا: ا¤�ل اcالث

غ¾ تقدير لزمان ا�كث وتقدير ا�اء واألجرة وذلك لكون ا<قدير R مثل هذه األمور قبيٌح R العادة فاستحسنوا ترك 
 إ� أن األمة قد استحسن دخول اrما

ً
مات أو ا�ضايقة فيه، إذن يريدون أن يصلوا إ� أن االستحسان ثابٌت باإلxاع نظرا

ال�ب من السقائ[ وهذا �ن األمر موجود R السابق R مكة و~وها ي�ب من السقاء كأس كأس[ ثم يعطيه درهم فهذا 
 قليًال وال يقدرون R ذلك، ومع ذلك أمضوا هذه العقود مع عدم ا<قدير وا<حديد 

ً
قد ي�ب كأسا مليئا اآلخر ي�ب كأسا

  . ه ا�سلمون R ذلك، فا�سلمون قد عملوا باالستحسان \ مر العصورفيها إنما هو بناء \ ما استحسن
  ا�اف� ]جية االستحسان: أدلة أصحاب القول اcا¥

 استدل ا�خالفون بأدلة ونقت� منها \ د�ل[
ً
  : بالنسبة إ� أدلة ا�خالف[ أيضا

 \ ذلك، وعليه فاrكم  �وy اهللا أن ا�طلوب من ا�جتهد أن يتبع حكم اهللا أو حكم رس: ا¤�ل األول
ً
 مقيسا

ً
أو حكما

 \ ذلك، كما جاء R حديث 
ً
 مقيسا

ً
ا�ستحسن يع½ أن ا�طلوب من ا�سِلم أن يتبَع حكم اهللا أو حكم رسوy أو حكما

، وفق كتاب اجتهد رأي وال آلو: فبسنة رسول اهللا، فإن لم Ñد؟ قال: فإن لم Ñد؟ قال. بكتاب اهللا: بم ¶كم؟ قال"معاذ
 yمن : فهنا يقولون �اهللا وسنة رسو 

ً
 مستنبطا

ً
إذا �ن ا�طلوب من ا�جتهد أن يعمل بكتاب اهللا أو سنة رسوy أو حكما

الكتاب والسنة فعp ذلك فاrكم ا�ستحسن إنما هو حكٌم وضWÝ من قبل ا�جتهد ال �WÍ البتنائه \ lرد التش� 
  . وا·وى

إن : ال يوجد أحد يقول-كما نقل ذلك عبد العî األنصاري وغ¾ه-ألنه ستدالل R غ¾ nل الæاعالحظوا أن هذا اال
  . االستحسان بمعÁ األخذ بما يشتهيه ا�جتهد بال أن يستند فيه إ� د�ل

تزعمون؛ بعدم تسليم كون االستحسان مب½ \ التش� وا·وى كما  ¸لك نوقش هذا ا¤�ل من قبل أصحاب القول األول
  . بل هو مب½ \ د�ل أقوى من د�ل ا�عدول عنه عند ا�جتهد، واتباع األرجح أمٌر واجٌب وحتٌ� \ ا�جتهدين

وهذا ا�uل قد سبق �ا ما يقاربه R مسألة حجية ا�صالح  -إن ال�عَ : �ن ن? حجية االستحسان قالوا: ا¤�ل اcا¥
إن ال�ع جاء لg واقعة ¤كم؛ وذلك باألح³م ال� نص عليها : قالوا -ا�رسلة ا�رسلة فيمن أنكر حجية ا�صالح 
 yكتابه أو \ لسان رسو R تلفوا فيها، و� األح³م ال� �الشارعH كر والعلم فلمTوباألح³م ال� ُهدي إ�ها أهل ا ،
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R اع وأرشد اهللا سبحانه وتعا� ا�اس وا�سلم[ إن تنازعواxكتاب اهللا وال عند رسول اهللا سندها اإل R ء �ا ليس� � 
ءٍ  ِمن فِيهِ  اْخَتلَْفُتمْ  َوَما{: وال عليه إxاع ا�سلم[ أن يردوه إ� حكم اهللا ورسوy فقال ُمهُ  َ�ْ

ْ
  فَُحك

َ
 اهللا�ُ  َذلُِكمُ  اهللا�ِ  إِ©

ُت  َعلَْيهِ  َر | 
ْ ْهِ  تََو��

َ
غِيُب  َو§ِ�

ُ
ءٍ  ِ\  َنازَْقُتمْ يَ  فَإِن{: وقال تعا�، }أ وهُ  َ�ْ   فَُرد�

َ
َْومِ  بِاهللا|  تُْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  إِن َوالر�ُسولِ  اهللا|  إِ©

ْ
 اآلِخرِ  َوا�

ْحَسنُ  َخْ�ٌ  َذلَِك 
َ
وِيالً  وَأ

ْ
والرد إ� حكم اهللا ورسوy يكون حينئذ بالقياس، فليس للمسلم ترك القياس، والعدول : قالوا} تَأ

  . ؤه \ نظره واستحسانه �ا R ذلك من تقديم الرأي \ حكم ا�uل ال�Íعنه إ� حكم �يته بنا
فناقشوا بأن االستدالل  هذا ا¤�ل أيضا من قبل ا�اف� ]جية االستحسان مناقش عند القائل� �جية االستحسان

 عما �عه اهللا تعا� من األدلة 
ً
إ� د�ل �ا �عه اهللا سبحانه  ألن مقتضاه العدول�اذا؟؟ باالستحسان ال يعد خروجا

فغاية االستحسان تقديم أقوى ا�uل[ \ اآلخر، وهو راجٌع إ� نوع من  وتعا� من األدلة أقوى من ا�uل ا�عدول عنه،
  . أنواع ال;جيح؛ وال;جيح واجٌب \ ا�جتهد إذا ظهر y وجه ال;جيح

  !!ا وهو نوع اßالف \ حجية االستحسان إذن من خالل هذه األدلة ننتقل إ© آخر عن� معن
 لفظي اصطالØا¸ي يظهر nا سبق أن اßالف \ هذه ا�سألة 

ٌ
ألن ، فا�سألة راجعة عند ا�حقيق إ© وفاق �اذا؟ خالف

ٌل من ال يقصدون أنه د�ٌل مستقٌل، وأنه أص فالقائلون باالستحسان بهذا ا�عðÁم الفريق[ لم يتوارد \ nٍل واحٍد؛ 
وترجيح ب[ األدلة، ، أصول ال�يعة مغايٌر لسائر األدلة، ال يقصدون ذلك بل عندهم االستحسان إنما هو نظٌر R األدلة

  . وال;جيح ب[ األدلة ال يمكن أن Hالف فيه أحد
ن إذا �ن سنده كما أنه Hالف R االستحسا، فهو إنما Hالف R عده د�ًال مستقالً  أما ا�خالف R حجية االستحسان

واالستحسان عند ا�ميع ما عدا االستحسان بالعقل والتش� راجٌع �uل من نٍص أو إxاٍع أو ، التش� والعقل ا�جرد
. قياٍس أو د�ٍل يعارض ا�uل اآلخر، وهو R حقيقة هذا األمر متفٌق عليه ب[ أهل العلم أن يقدم اإلنسان الراجح عنده

 لفظيا التفاق ا�ميع \ العمل وTلك ذكر طائفة من ال
ً
علماء أن اGالف R هذه ا�سألة عند ا<حقيق يعد خالفا

، باالستحسان إذا �ن سنده د�ٌل ظاهر، و\ عدم العمل باالستحسان إذا �ن سنده إنما هو lرد العقل ا�حض وا<ثذ
ن ا�الكية وابن السمعا� وابن السبà والسيوX وTلك ذهب إ� أن اGالف R هذه ا�سألة لفظي Òٌ من ابن اrاجب م

�õنقال عن طائفة من ا�حقق[ قال الشو �õيلة لإلمام الشوx ق : من الشافعية ويقول عبارةrاعة من ا�حقق[ اx قال
 åتلف فيه اختالف حقيÌ تلٌف فيه فال يوجد استحسان يمكن أن يقال أنهÌ نهم أل�اذا؟ أنه ال يتحقق استحسان

، وبعضها م;دد ب[ ما هو مقبول 
ً
، وبعضها مردود اتفاقا

ً
 ال تصلح للخالف ألن بعضها مقبول اتفاقا

ً
ذكروا R تفس¾ه أمورا

 التفاق ا�ميع \ العمل بهذا ا�وع من 
ً
 لفظيا

ً
، وبهذا فإن اGالف R هذه ا�سألة يعد خالفا

ً
 وما هو مردود اتفاقا

ً
اتفاقا

 أو لم نسمه وال مشاحة R االصطالحال;جيحات؛ سواء سمي
ً
أنا يا أ1 أعمل بتقديم أحد ا�uل[ أسميه . ناه استحسانا

 أ¶جر عR ëî االصطالحات
ً
  . استحسانا

إذا �نت ا�سألة R ظاهرها ·ا صور مشابهة ثم أخذت تلك ا�سألة عن تلك الصورة ونزعتها من تلك الصور إ� حكم 
 أو ~و ذلك : ضية ا�فقة \ األوالد و°عطاء األوالد فقلناR ق: مثل ما فعلنا. آخر

ً
 لطلب العلم أو مريضا

ً
إذا �ن nتاجا
 
ً
 خصصنا ذلك عن الصور ا�شابهة أس� هذا ا<خصيص استحسانا

ë
  . §وز خصه بعطية؛ �ا
ح اآلخرين واTي ال يباâ، هذا ال األصل العفو عمن ظلم واعتدى، إال ا�فرط وا�جاهر وا�سته; ألروا: هكذا �ا قلنا العفو

 لآلخرين، وح� 
ً
ªيستحسن أن يع? عنه بل يستحسن أن يعاقب ح� يكون راد  
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 R أموال ا�سلم[ وأعراضهم ودمائهم، �ا نزعنا هذه الصورة 
ً
ªال نفسح ا�جال ألمثال هؤالء ا�عتدين أن يزدادوا إثما ووقو

 وال مشاحة R االصطالحعما يشابهها نزعناه بناء \ د�ل است
ً
  . ندنا فيه، سمينا هذا الæع استحسانا

إذن نكون ¤مد اهللا وتوفيقه قد أنهينا ال¸م عن االستحسان، وبانتهاء ال¸م عن االستحسان نكون قد أنهينا ¤مد اهللا 
  . تعا� ما يتعلق بمقرر أصول الفقه


