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ونعوذ باهلل من رشور , ونستهديه, ونستغفره, نحمده ونستعينه, إن احلمد هلل

, ومن يضلل فال هادي له, من هيده اهلل فال مضل له. أنفسنا وسيئات أعاملنا 

وأشهد أّلا إله إّل اهلل وحده ّل رشيك له وأشهد أن حممد عبده وسوله صىل اهلل 

 .عليه وعىل آله وسلم

 :أما بعد

 :فإن الناس قد سلكوا يف النظر إىل اّلختالفات الفقهية ثالثة مسالك

أو مذهب معني وردا غريه حتى اإلفراط وذلك بالتقيد برأي  :املسلك األول

وإن تبني هلم أن ما ذهبوا إليه مرجوح وهم يولون من وافقهم ويعادون من 

وتتولد بينهم البغضاء حتى , خالفهم فينشأ عن ذلك املراء واجلدل املذموم

 .وصفوا بأهنم خصوم بعض وقد يؤدي ذلك إىل القتال بينهم

وقد يصل , ب والدعوة إىل توحيدهاالتفريط وذلك بنبذ املذاه :املسلك الثاين

وقد دَونت , ........ ظنا منهم أن الوقت قد , األمر ببعضهم إىل مهامجة األئمة

                           
املسولمني لعبود  وموا ّل وووف فيوه اّلخوتال  بوني, 22/66: انظر جمموو  فتواوي ابون تيميوة 

 91: اجلليل عيسى أبو النرص
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بمذهب : السنة وانترشت كتبها يف األقطار ليجمعوا  الناس عىل قول واحد يدعى

ويؤكدون صالحية ذلك بأنه ّل داعي هلذه اّلختالفات , الكتاب والسنة

 .الدين واحدًا والسنة واحدةواملذاهب ما دام 

اّلعتدال و وهو طريق الصواب و وذلك بالنظر إىل الكتاب  :املسلك الثالث

والسنة عىل أهنا األصل والنظر إىل اّلختالفات الفقهية عىل أهنا بيان ألحكام 

وما يستنبط منهام من أقيسة كام فهمها , ودراسة عميقة ملعانيها, الكتاب والسنة

وذلك بعد أن بذل كل منهم جهده واستفرغ وسعه يف , دلة  الرشعيةاألئمة من األ

مجع األدلة ومتحيصها فكانت هذه اآلراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي 

 ...وليست بثمرات لشجرات خمتلفة كام يتومهها بعضهم , شجرة الكتاب والسنة

, تنوعةوفروعها األدلة الرشعية والعقلية امل, فجذ  الشجرة الكتاب والسنة

ومل يكن اختالفهم  افرتاقًا بل , وثامرها األحكام الفقهية مهام اختلفت وتعددت

, وكان يستعني كل فقيه بأحسن ما وصل إليه الفقيه اآلخر, كان خالفًا يف النظر

 ويوافقه أو خيالفه

وقد كان اّلختال  موجودًا عىل عهد الصحابة و ريض اهلل عنهم و والسلف 

                           
 22: انظر دراسات يف اّلختالفات الفقهية ملحمد أيب الفتح البيانونوي 

 99: وتاريخ املذاهب اإلسالمية ملحمد أبو فهرة, 91: انظر املرجع السابق 
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فقد كانوا خمتلفني . وّل للتباغض, لك مل يكن مدعاة للتعصبومع ذ. من بعدهم

ومنهم , ومنهم من ّل يقرؤها, منهم من يقرأ البسملة: فمثالً . يف فتاواهم وآرائهم

ومع هذا كان بعضهم يصىل خلف , ومنهم من ّل يقنت, من يقنت يف الفجر

إصابة وكان غرضهم يف اجتهادهم . وقد يعمل بعضهم بام يراه اآلخر. بعض

ولذا كان بعضهم يعذر اآلخر فيام اختلف فيه وّل . واختيار األفضل, احلق

وقويت املحبة يف اهلل , ومن أثر ذلك نمت فيهم روح التسامح, ينتقص له رأياً 

وتعصب , فبارك اهلل يف أعامهلم وحفظها من أن تضيع يف جدل عقيم, بينهم

وهو  الذي أبعد , سالموالتخاصم من أجل اخلال  هو الذي ذمه اإل, للمذاهب

 .الناس عن أصل الكتاب والسنة

ويأخذوها دينًا وغن كانت , ثم إن هذه املذاهب مل توجد ليعتنقها الناس

ولذا , واجتهادات قابلة للخطأ والصواب, وإنام هي آراء ألصحاهبا. مرجوحة

ونجد أكثر من قول إلمام واحد يف مسألة , نجد اخلال  يف املذهب الواحد

 .دةواح

                           
وحجوووة اهلل البالغوووة , ط دار الكتوووب احلديثوووة 2/454: انظووور الفتووواوت ّلبووون تيميوووة 

  226و 9/225: للدهلوي

  1, 6: ما ّل ووف اّلختال  فيه 

 1, 8: اسباب اختال  الفقهاء لعيل اخلفيف 
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لكن العامي يلزمه اتبا  قول املجتهدين واألخذ بفتواهم عند املحققني من 

وأما املتعلم فإن كان يرت يف نفسه إمكان البحث والنظر يف األدلة , األصوليني

بام أوتيه من علم وبام ود من مهة يف البحث والتحصيل وبام توفرت لديه من 

وأما إن , مع احرتام اآلراء األخرت, لديهمراجع بحثه فيجوف له العمل بام ترجح 

مل ير يف نفسه إمكان ذلك لقصور علمه أو لضعف مهته أو لعدم توفر املراجع لديه 

, فال ووف له العمل بام ترجح لديه ألنه ترجيح بال مرجح ونظر ليس من أهله

اده اتفاقًا فإذا اجتهد يف مسألة لزمه العمل بام أداه إليه اجته, وأما العامل املجتهد

 .وّل ووف له تقليد غريه

هذا وإن اّلختال  املذموم هو اّلختال  عن هوت وتعصب بعد وضوح 

, فكانوا يرتكون أقواهلم للدليل. وهذا مل حيصل لألئمة املجتهدين األتقياء. احلق

إذا خالف قويل قول رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و : ويقولون ألتباعهم

 .عرض احلائط فارضبوا بقويل

. وّل ووف ملسلم أن يتعصب لقول يف مذهبه خمالف لكتاب اهلل وسنة رسوله

 .بل وب الرد والرجو  إليهام

                           
 

 

 



 

 

9 
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وقد , فاّلختال  الناجم عن اهلوت والتعصب هو بال شك رش عىل األمة

فالتخلص من اّلختال  الذي من هذا . حصل بسببه آثار سيئة ومفاسد كبرية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : مة كام قال تعاىللألالنو  واجب ورمحة 

وينبغي للعلامء  , چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پپ  پ  پ

واملجتهدين التقارب والبعد عن اّلختال  مهام أمكن تبعًا لقوة الدليل وغلبة 

 .الظن أنه احلق

والقائلون بتوحيد املذاهب لو رجعوا إىل ما بينه األئمة والعلامء من أسباب 

ختال  لعلموا أن ما ظنوه السبب األصيل الوحيد يف اّلختال  و وهو عدم اّل

وصول النص إىل املختلفني و ما هو إّل سبب واحد يسري من األسباب العديدة 

مما  و  واختال  اّلستنباط بسببها, واختالفها, التي أدت إىل تنو  هذه اآلراء

 .ال  و سيأيت بيانه يف الباب الثاين ما يعتد به من اخل

فالرشيعة , وينبغي التنبيه هنا إىل أن هذا اّلختال  ليس مطعنا يف الرشيعة

                           
 84و 9/16: األلباين انظر األحاديث الضعيفة واملوضوعة لنارص الدين 

 46: األنفال 

 26, 25: اسباب اختال  الفقهاء لعبد اهلل الرتكي 

 22: دراسات يف اّلختالفات الفقهية 
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 .يشء وآراء العلامء يف الطريق املوصل إليها واختالفهم يشء آخر

ومما سبق يتبني لنا مدت أمهية هذا البحث وذلك أننا نجد يف الوقت احلارض 

, ّل يدري ما يفعلمن يرفع شعار التعصب وهناك من هو متذبذب حريان 

وذكرت أنه ما كل خال  يعتد به يف علم , فأدليت بدلوي يف هذا املوضو 

وّل كل خمالف يعتد بخالفه فقد وضع العلامء قواعد خاصة لقبول , اخلال 

 .اخلال  واّلعتداد  به

 .فال يلج هذا العلم إّل من هو أهله, وصنفوا الفقهاء يف طبقات معينة

البحث العلمية بام استطعت اقتباسه من املصادر  هذا وقد قمت بجمع مادة

وبذلت يف اعداده من , واملراجع سواًء ما كان منها موجودًا لديا أو يف املكتبات

فام هو , مع ما يبدو فيه من قصور يف بعض جوانبه. الوقت واجلهد اليشء الكثري

 .والكامل هلل وحده, وبضاعة مزجاة, إّل جهد املقل

 .ومخسة أبواب وخامتة, متهيدويشتمل البحث عىل 

 :فبدأت بتمهيد بينت فيه األمور التالية -أ

 .تعريف اخلال  لغة واصطالحاً  .9

 .النسبة بني علم اخلال  وعلم اجلدل .2

                           
 2: انظر أسباب اختال  الفقهاء للرتكي 
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 .أن اخلال  طبيعة من طبائع البرش .2

 .أسباب اّلختال  بوجه عام .4

 .نشأة اّلختال  عامة .5

 احلكمة يف وجود اّلختال  .6

  -ب

يعتد به من اخلال  وأسبابه مفصلة مع يف بيان ما ّل : الباب األول .9

 األمثلة

 .يف بيان ما يعتد به من اخلال  وأسبابه مفصلة مع األمثلة: الباب الثاين .2

وأود التنبيه إىل أن األسباب يف هذا الباب هي التي ألف فيها العلامء كتبًا 

 .وسموها أسباب اختال  الفقهاء

 :هيدًا وفصلنييف بيان أدلة الترشيع ويشتمل مت: الباب الثالث .2

 متهيد يف تعريف أدلة الترشيع لغة واصطالحاً  -أ

 األدلة املتفق عليها: الفصل األول  -ب

 .األدلة املختلف فيها: الفصل الثاين -ج

ومل يسعني الوقت إّل لكتابة مبحثني من الفصل , وجعلت لكل دليل مبحثاً 

 :األول

 :وفيه مسألتان. الكتاب: املبحث األول
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 :وفيه فرعان بيانه: املسألة األوىل

 .تعريف الكتاب عند األصوليني: الفر  األول

 .البسملة: الفر  الثاين

وبينت اخلال  يف , حررت حمل النزا  فيه. يف حجية الكتاب: املسألة الثانية

 .وبيان الراجح, ذلك مع أدلة كل قول

 :وفيه مسألتان. السنة: املبحث الثاين

 :وفيها فرعان. بياهنا: املسألة األوىل

 :يف تعريف السنة لغة واصطالحاً : فر  األولال

 .أقسام السنة: الفر  الثاين

 :يف حجية السنة وفيها فرعان: املسألة الثانية

 .حجية السنة بوجه عام: الفر  األول

 .مراتب اّلحتجاج بالسنة: الفر  الثاين

يف بيان مصطلحات املذاهب اّلربعة ويشتمل عىل متهيد : الباب الرابع .4

 :مل يسعني الوقت إّل للحديث عن فصل واحد ووفصلني و و
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واّلشارة إىل تطور , يف بيان معنى املصطلحات العامة واخلاصة: متهيد -أ

 .مضامني املصطلحات الفقهية

 :وفيه أربعة  مباحث, يف بيان مصطلحات اّلئمة األربعة: الفصل األول -ب

 .مصطلحات اإلمام أيب حنيفة: املبحث األول

 .ت اإلمام مالكمصطلحا: املبحث الثاين

 .مصطلحات اإلمام الشافعي: املبحث الثالث

 .مصطلحات اإلمام أمحد: املبحث الرابع

, يف بيان الطبقات العلمية لفقهاء املذاهب اّلربعة: الباب اخلامس .5

 :ويشتمل عىل متهيد وأربعة فصول

 .يف بيان املقصود بالطبقات العلمية ومدت أمهية معرفتها: متهيد -أ

  -ب

 .يف بيان طبقات فقهاء املذهب احلنفي: الفصل األول .9

 .يف بيان طبقات فقهاء املذهب املالكي: الفصل الثاين .2

 .يف بيان طبقات فقهاء املذهب الشافعي: الفصل الثالث .2

 .يف بيان طبقات فقهاء املذهب احلنبيل: الفصل الرابع .4

 .وضمنتها النتائج التي توصل إليها يف البحث, اخلامتة -ج
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عبد اهلل بن عبد / لعيل القدير  أن وزي باخلري العميم الشيخهذا وابتهل من اهلل ا

والذي كان لتفضله باإلرشا  عليه كبري , املرش  عىل البحث. الرمحن الغديان

وأن يثيب اهلل جامعة اّلمام حممد بن سعود اإلسالمية عىل ما تقدمه من , الفائدة

, و العلمي املناسب هلمومن ذلك إعداد املكتبات لتهيئة اجل, أياد بيضاء لطلبتها

, وتعويدها إياهم عىل استقاء العلم من ينابيعه, ومن ثم إعدادها للطالب أنفسهم

فيتكون بذلك سالح العلم لدهيم يقاتلون به أعداء اإلسالم من أصحاب أفكار 

امة  .ويرفعون به راية اإلسالم عالية خفاقة, منحرفة وهدا

 .فقهذا واحلمد هلل أوّلً وآخرًا واهلل املو
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 يف تعريف االختالف وأنه طبيعة من طبائع البرش

 :تعريف االختالف لغة واصطالحا  

 :تعريف اّلختال  لغة: أوّلً 

وختالف واختلف األمران , واختلف ضد اتفق, ( . ل. خ)هو مأخوذ من مادة 

وم وختالف الق, وقد خالفه خمالفًة وخالفاً , املخالفة واملضادة: واخلال , مل يتفقا

 .واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إىل خال  ما ذهب اآلخر

                           
اخِللفوة أو اخللفوة اّلسوم مون مصودر اّلخوتال  أي الورتدد ومنوه قولوه : اّلسم مون اختلوف 

للووفن مون هوذا أو عووض منووه ( الوذي جعول الليوول والنهوار خلفوةوهوو : )تعواىل أي هوذا خل

, اخووتال  الوحوووب مقبلووة موودبرة: واخللفووة, وبوودل أو هووذا يووأيت خلووف هووذا أي يف أثووره

أو أظهور هلوم خوال  موا أضومر فأخوذهم عوىل عقلوة , وخالف إىل قوم أتواهم مون خلفهوم

واختلوف فالنووًا كوان خليفتووه , وخوالف إىل اليشوء عصوواه إليوه أو قصوده بعوود موا هنوواه عنوه

واختلووف صوواحبه , واختلووف الرجوول يف امليشوو إىل اخلووالء إذا صووار بووه إسووهال, موون بعووده

, واختلووف اليشووء أخووذه موون خلفووه, وخالفووه إذا بووارصه فووإذا غوواب دخوول عووىل فوجتووه

وكول موا مل يتسواو فقود ختوالف , وخوالف عون القووم ختلوف, واختلف وخلفه جعله خلفوه

 =ويقووال القوووم ِخلأفووة أي خمتلفووون ومهووا , الف كثووري اخلووال واختلووف وخالفووه أي خيوو
 



 

 

06         

  اختالف العلمـــــــــــــاء 

 :تعريف اّلختال  اصطالحاً : ثانياً 

 :ورد يف بيان معنى اّلختال  عدة تعاريف منها

فه أبو الوفاء بن عقيل .9 بأنه الذهاب إىل أحد النقيضني من كل واحد : عرا

 .من اخلصمني

يذهب أحدمها إىل جهة  أن: واخلال  يف املذهب وهو قصدنا هنا: ثم قال

 .اإلثبات واآلخر إىل جهة النفي

بأنه عبارة عن العلم باستعامل األقيسة املؤلفة من : وعرفه البدخيش .2

 .املشهورات واملسلاامت ملحافظة حكم أو مدافعته

                           
أي ( فوورح املخلفووون بمقعوودهم خووال  رسووول اهلل: ) وقولووه تعوواىل, ِخلفووان أي خمتلفووان=       

, ومووا بعوودها 16/ 6: انظوور توواج العووروس. خمالفووة رسووول اهلل وقيوول بعوود رسووول اهلل

: واملصوووباح املنوووري, 942/ 2: والقووواموس املحووويط, 228, 221/ 2: ومجهووورة اللغوووة

ومووا بعوودها  4/9255: والصووحاح, ومووا بعوودها 91/42: ولسووان العوورب,  9/912

986, 985: وخمتار الصحاح

 211: من صورة لكتاب اجلدل عىل طريقة الفقهاء ّلبن عقيل 

املنوواهج للبدخيشوو واملنهوواج , منوواهج العقووول رشح منهوواج الوصووول يف علووم األصووول 

 9/92 للقايض البيضاوي
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بأنه علم يعر  به كيفية إيراد احلجج الرشعية ودفع : وعرفه ابن بدران .2

 .ية بإيراد الرباهني القطعيةالشبه وقوادح األدلة اخلالف

هو علم يقتدر به عىل حفظ : وقال صاحب تسهيل الوصول يف تعريفه .4

األحكام الفرعية املختلف فيها بني األئمة أو هدمها بتقرير احلجج 

 .الرشعية وإيراد الشبه وقوادح األدلة وحترير األجوبة

فية ايراد احلجج هو علم يعر  به كي: وقال صاحب الفتح املبني يف تعريفه .5

 .الرشعية ودفع الشبه بإيراد الرباهني القطعية

 :ما ّلحظته عىل هذه التعاريف مع بيان النسبة بني علم اخلال  وعلم اجلدل

 :تعريف ابن عقيل: أوّلً 

نجد ابن عقيل قد عر  اّلختال  تعريفًا أقرب إىل املعنى اللغوي  .9

 .منه إىل املعنى اّلصطالحي

, بصفته فعل املختلفني ومل يعرفه بصفته علاًم معيناً  وقد عرا  اخلال  .2

 .وصنيعه يف هذا خمالف لصنيع غريه حيث عرفوه بصفته علامً 

                           
 451: املدخل ّلبن بدران 

 91: تسهيل الوصول إىل علم األصول ملحمد عيد املحالوي 

 9/92: الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهلل مصطفى املراغي 
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بدأ بذكر اخلال  : )وهو يرت أن اجلدل ينبني عىل اخلال  حيث قال .2

 .(ألن اجلدل ينبني عليه وّل يكون اجلدل مع اّلتفاق

هو : مى يف عرفهم باجلدلوالنظر املس: )وحني أراد تعريف اجلدل قال

 .(النقل للخصم عن مذهب إىل مذهب بطريق احلجة

إذ مل , فعرفه تعريفًا عامًا متفقًا بذلك مع التعاريف التي ستأيت للجدل

 .بل أطلقها بدون تقييد بعلم معني, بكوهنا رشعية( احلجة)يقيد لفظ 

 :تعريف البدخيش: ثانياً 

وغريها كام رصح بذلك بعد ايراده  هو تعريف مطلق يعم األحكام الفقهية

سواًء كان من أحكام الفقه أو ّل فليس فيه بحث عن األدلة : )للتعريف حيث قال

 .(املثبتة لألحكام الفقهية

ويفهم من هذا عدم تفريقه بني علم اخلال  وعلم اجلدل فتكون النسبة 

 .بينهام التساوي

 :تعريف ابن بدران: ثالثاً 

                           
 211: اجلدل ّلبن عقيل 

 املرجع السابق 

 9/92: مناهج العقول 
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ورأت أن اخلال  خاص باملقاصد الدينية , كوهنا رشعيةنجد أنه قيد احلجج ب

وهو اجلدل الذي قسم من أقسام املنطق : )وغريها حيث قال بعد تعريف اخلال 

 .(إّل أنه ُخصا باملقاصد الدينية

وقد ُيعرا  بأنه علم يقتدر به عىل حفظ أي : )ثم أتى بتعريف للجدل حيث قال

 .(وضع وهدم أي وضع كان بقدر اّلمكان

 .(اجلديل إما جميب حيفظ وضعًا أو سائل هيدم وضعاً : وهلذا قيل: )وأضا 

 :تعريف املحالوي صاحب تسهيل الوصول: رابعاً 

نجد املحالوي قال مرة بالتفريق بني علم اخلال  وعلم اجلدل حيث قال بعد أن 

ذاهب وبيان ذلك أنه ملا وقعت املناظرات بني أرباب امل: )أورد تعريف اّلختال 

اآلخذين بأحكامها احتاجوا إىل قواعد حيتج هبا كل منهم عىل مذهبه الذي قلده 

واثبات رأسه يف كل باب من أبواب الفقه فاخلاليف إما جميب حيفظ وضعًا رشعيًا 

 .أو وسائل هيدم ذلك

واجلدل أعم منه فإنه علم يتوصل به إىل حفظ أي وضع أو هدمه باستعامل 

                           
 451: املدخل ّلبن بدران (9)

 جع السابقاملر  (2)

 املرجع السابق (2)
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 (شهورات واملسلاامتاألقيسة املؤلفة من امل

وفعم : )ثم أتى بصيغة التضعيف لقول من جعل اخلال  واجلدل بمعنى واحد

 .(بعضهم أن اخلال  واجلدل بمعنى واحد

ويرتتب عىل هذا , ثم رصح مرة ثانية بعدم اختصاص اخلال  باألحكام الفقهية

خلال  إىل ونسبة علم ا: )عدم التفريق بني علم اّلختال  وعلم اجلدل حيث قال

الفقه وغريه عىل السوية إّل أن الفقهاء ملا أكثروا يف علم اخلال  من مسائل الفقه 

 .(توهم أن له اختصاصًا بالفقه

وهو متابع يف القول بعدم التفريق صاحب رشح التلويح عىل التوضيح ملتن 

 .التنقيح

 :تعريف املراغي صاحب الفتح املبني: خامساً 

علم يبحث فيه عن الطرق التي يقتدر هبا عىل إبرام )اجلدل أن : نجده قال مرة

                           
 91: تسهيل الوصول 

 املرجع السابق 

 املرجع السابق 

 9/21: انظر رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح 
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 .(األمر أو نقضه

وهو من فرو  علم النظر ومبنى لعلم اخلال  )وقال نقاًل عن كشف الظنون 

مأخوذ من اجلدل الذي هو أحد أجزاء مباحث املنطق لكنه خص بالعلوم 

 .(الدينية

ويرت عموم , رت ابن عقيلفهو يرت أن اخلال  ينبني عىل اجلدل عكس ما ي

اجلدل وخصوص اخلال  بالعلوم الدينية مثل ابن بدران واملحالوي يف قوله 

, وللبدخيش, األول وخالفًا لصاحب رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح

 .وللمحالوي يف قوله الثاين

 وهو اجلدل: )ثم ذهب مرة ثانية عقب تعريف علم اخلال  إىل عدم التفريق قائالً 

ولعله اعتمد هنا عىل قوله السابق باختصاص . (الذي هو قسم من املنطق

 .اخلال  بالعلوم الدينية

 :التعريف املختار لعلم اخلال 

بأنه علم يقتدر به عىل : هو تعريف حممد عيد املحالوي مع تغيري قليل فيعر 

                           
 9/92: الفتح املبني 

 9/218: باّلحالة عىل كشف الظنون حلاجي خليفة 9/92: الفتح املبني 

 9/92: الفتح املبني 
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عية وإيراد حفظ األحكام الفرعية التي مل يتفق عليها أو هدمها بتقرير احلجج الرش

 .الشبه وقوادح األدلة وحترير األجوبة

ولكن هل ينبني علم اخلال  عىل علم اجلدل كام يرت صاحب الفتح املبني أم 

 العكس كام يرت ابن عقيل؟

بأن يذهب أحدمها إىل جهة )يف الواقع عىل تعريف ابن عقيل للخال  يف املذهب 

عىل اخلال  باعتبار أن  يكون اجلدل مبنياً ( اإلثبات واآلخر إىل جهة النفي

فلو كانت , اخلال  سبب له؛ ألن اجلدل حمافظة عىل رأيه وهدم لرأي خمالفه

ويكون اخلال  مبنيًا عىل اجلدل باعتبار أن اجلدل علم . اآلراء متفقة ملا احتج إليه

فله طرق وقواعد . يبحث فيه عن الطرق التي يقتدر هبا عىل ابرام األمر أو نقضه

فقواعد اخلال  فر  عن , ا استطا  أن يستعملها يف علم اخلال عامة من علمه

وّلبد لصاحب : )قال صاحب الفتح املبني نقاًل عن كشف الظنون. قواعد اجلدل

هذا العلم و أي علم اخلال  و من معرفة القواعد التي يتوصل هبا إىل استنباط 

وصاحب , ستنباطإّل أن املجتهد حيتاج إليها لال, كام حيتاج املجتهد, األحكام

 . (اخلال  حيتاج إليه حلفظ تلك األحكام من اهلدم

واجلدل , وهبذا يكون اخلال  مبنيًا عىل اجلدل باعتبار معنى اخلال  اّلصطالحي
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 .مبنيًا عىل اخلال  باعتبار معنى اخلال  اللغوي

والنسبة بني علم اخلال  بمعناه اّلصطالحي وبني اجلدل العموم واخلصوص 

واجلدل عام مطلقًا فيدخل , فاخلال  خاص بالعلوم واملقاصد الدينية ,املطلق

 .ضمنه العلوم الدينية وغريها

واخرتت التفريق بني اخلال  واجلدل ألن اختال  األسامء يدل عىل اختال  

 .املعنى

هذا وبعد بيان معنى اّلختال  لغة واصطالحًا نأيت إىل بيان كونه طبيعة من 

مع اإلشارة إىل نشأة اّلختال  , ود األسباب التي تقتضيهطبائع البرش وذلك لوج

 :فنقول, والتنبيه إىل بعض احلكم يف وجوده, عامة

خلق اهلل اإلنسان من ماء مهني وجعله حمتاجًا إىل عدة أمور ليستقيم معاشه دنيا 

وأخرت فهو ّل يستغني عن الغذاء واهلواء لصحته اجلسمية وّل يستغني عن 

صحته النفسية كام حيتاج إىل نظام ينظم عالقته مع خالقه ومع عقيدة يؤمن هبا ل

فهو إذن خملوق ناقص حمدود القدرات اجلسمية والنفسية , نفسه ومع غريه

 .والفكرية

: هذا ومن آيات اهلل خلق الناس خمتلفني يف هيئاهتم وألسنتهم وألواهنم قال تعاىل

                           
 1: انظر أسباب اختال  الفقهاء لعبد اهلل الرتكي 
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ہ   ہ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

 . چ  ھ  ھ  ھ

وجتاوف اّلختال  هذا احلد إىل اّلختال  يف الطبائع وطرق املعايش والبيئات 

التي حييون فيها والثقافات التي ينهلون منها فام دام الناس خمتلفني يف كل ذلك 

فاّلختال  الذي هو من طبيعة , فإهنم ّل شك خيتلفون يف آرائهم وتفكريهم

واّلختال  , ر بمداركه وينتهي بآثارهاإلنسان يبدأ من مظهره التكويني فيم

 :بوجه عام يرجع إىل عدة أسباب أمهها ما يأيت

إذ من , اختال  املواهب واملدارك واّلستعدادات الفطرية والعقول .9

الناس من وهبه اهلل إدراكًا سلياًم وعقاًل راجحًا ينفذ إىل صميم األشياء 

ومنهم , إّل ظواهرها ومنهم من ّل يدرك من األشياء, ويصل إىل حقيقتها

من يشغل عن احلقيقة باخليال واألوهام فيرصفه ذلك عن إدراك حقيقة 

 .األشياء أو جزء منها

                           
 22: الروم 

والتنبيووه عووىل  1: انظوور أسووباب اخووتال  الفقهوواء يف األحكووام الرشووعية ملصووطفى الزملووي 

ن موو 2: األسووباب التووي أوجبووت اّلخووتال  بووني املسوولمني ّلبوون السوويد البطليوووي

 التحقيق
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والعصبيات القومية أو , وقد يرجع إىل الرغبة يف السلطة وحب الرئاسة .2

فتنبعث اآلراء من الرغبات اخلاصة التي ّل تتفق , اّلقليمية أو العنرصية

 .وتبعد أصحاهبا عن احلق, أمور تفسد اآلراءوهذه , مع احلق والعدل

وقد يكون اّلختال  يف الرأي راجعًا إىل غموض األمر الذي هو حمل   .2

, وصعوبته فكل ينظر إليه من جانب عىل حسب ما يقع عليه نظره, النظر

 .أو حسب ما هيديه تفكريه

وقد يرجع اّلختال  يف الرأي إىل اختال  الرغبات والشهوات إذ  .4

 اليشء والشهوة له ترينا األشياء عىل غري حقيقتها فرتينا اليشء الرغبة يف

مجياًل حبيبًا إىل القلب وإن كان يف مقياس العقل البعيد عن املؤثرات ّل 

 .وفن له

وقد يكون الباعث عىل اّلختال  اختالفهم يف مناهجهم العلمية فإنه إذا  .5

ومن ذلك , ااختلفت املناهج العلمية اختلفت النتائج املرتتبة عليه

اّلختال  بني أهل السنة واجلامعة واملعتزلة يف موضو  خلق القرآن فإن 

اّلختال  بينهم كان سببه اّلختال  يف املنهج فالفقهاء يستندون إىل أدلة 

واملعتزلة يستندون إىل األدلة العقلية , الكتاب والسنة عىل نزول القرآن
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استندوا إىل أدلة العقل  ألهنم لو املجردة اخلاطئة عىل خلق القرآن

 .الصحيحة ملا خالفوا أهل السنة واجلامعة يف نقلهم عن األدلة الرصحية

وينعي , هذا وقد يكون مبعث اّلختال  التقليد والتعصب آلراء األقدمني

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ : القرآن الكريم عىل املخالفني للحق تقليدهم لآلباء

ڎ  ڈ         ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ      ڇچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ

 . چڈ

هذا عن اخلال  بني الناس عامة أما اّلختال  بني أئمة املسلمني فكانت له 

 :أسباب خاصة نعرضها فيام ييل

كان العرب متنافرون فجمعهم اهلل عىل احلق واهلدت باإلسالم فال خال  

نَت هلم شبهة  بينهم يف رأي سياي أو اعتقادي مطلقًا وّل يف رأي فقهي غالبًا إن عل

أو بدرت هلم مشكلة جلأوا إىل الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و فجال هلم الشبهة 

ح املشكل وبنيا األوىل ونزل الوحي يبني ويوضح ويعلم وتركهم الرسول , ووضا

ولكن بعد وفاته و صىل اهلل عليه , و صىل اهلل عليه وسلم و عىل املحجة الواضحة

ني يف السياسة والعقيدة كام بدأ يتسع يف وسلم و بدأ يظهر اخلال  بني املسلم

                           
 6: انظر تاريخ املذاهب اإلسالمية 

 11:األعرا  
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 .الفقه

أما يف السياسة فقد بدأ هينًا لينًا بني املهاجرين واألنصار يوم السقيفة ّلختيار 

وظلت وحدة , خليفة للرسول و صىل اهلل عليه وسلم و ولكنه حسم بفضل اهلل

د جذوهتا املسلمني قوية حتى جاء آخر عهد عثامن فبدأت العصبية القبلية التي أمخ

وفاد من حدة اخلال  , اإلسالم تورت نارًا حتى اشتعلت بعد استشهاد عثامن

فتحطمت وحدة األمة وانقسمت إىل أحزاب أمويني , التنافس عىل اخلالفة

وقامت بينهم حروب مدمرة مما عوق , وهاشميني وخوارج ثم عباسيني وعلويني

 .حركة الدعوة اإلسالمية وشد أفر أعدائها

 :  الرأي يف العقيدة فقد بدأأما اختال

ودخول أهل احلضارات والديانات , بعد امتداد الفتوح اإلسالمية .9

وّل سيام الفرس الذين كانت دولتهم احدت دولتني , القديمة يف اإلسالم

وكان من أثر ذلك دخول , فبسط اإلسالم نفوذه عليهم, تتقاسامن العلم

ه متأثرين بمعتقداهتم بعضهم اإلسالم خملصني ولكنهم يفرسون تعاليم

وكال الفريقني , كام دخل بعضهم اإلسالم نفاقًا للكيد له وتدمريه, القيمة

وبث املذاهب املنحرفة فكان منهم , واّلختيار, اجلرب: أثارا مشكالت مثل

 .املتشيعون واملتصوفة وغريهم
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ولقد كان للفلسفة دور كبري يف هذا اّلختال  بعد ترمجة كتبها وّل سيام  .2

ومن نز  , رص املأمون فظهر بني علامء املسلمني من تكلم يف املادةيف ع

 .منز  الرسفسطائية يف الشك

أما اّلختال  يف الفقه و وهو جمال بحثنا و فتعود نشأته إىل نشأة اّلجتهاد يف 

األحكام الذي بدأ يسريًا يف فمن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و ثم توسع بعد 

وبتوف  الصحابة رضوان اهلل عليهم يف , ة والسالم و ذلك بوفاته و عليه الصال

وقد تواىل اّلختال  يف األحكام يف فمن الصحابة حتى امتد إىل , األمصار

واتسع نطاقه أكثر يف فمن التابعني وتابعيهم نظرًا لكثرة احلوادث , تابعيهم

قه ونظرًا ّلنتشار الف, اجلديدة التي حتتاج إىل بيان احلكم فيها من جهة

 .اّلفرتايض من جهة أخرت

ويمكن إرجا  أسباب اختال  الفقهاء يف األحكام الرشعية إىل ثالثة أصول 

 .أوردها و إن شاء اهلل و بتفاصيلها يف الباب الثاين

فكان اتسا  اّلختال  يف األحكام الرشعية أمرًا طبيعيًا اقتضته طبيعة احلياة 

 .العلمية والعملية

                           
  1 -2: انظر التنبيه عىل األسباب 

 21, 21: انظر دراسات يف اّلختالفات الفقهية ملحمد أيب الفتح البيانوين 
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ٱ   ٻ  چ : اهلل وقو  اخلال  بني الناس قال تعاىلهذا وقد اقتضت حكمة 

ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

لوشاء ربك يا حممد جلعل الناس كلها : ومعنى اآلية. اآليات...  چٿ 

ثم أخرب سبحانه أن الناس ّل , ودين واحد, مجاعة واحدة عىل ملة واحدة

م عىل أديان وملل وأهواء شتى إّل من يزالون خمتلفني يف أدياهنم وأهوائه

, فإهنم ّل خيتلفون يف توحيد اهلل, وصدق رسله, رحم ربك فآمن باهلل

ثم بنيا سبحانه أنه لعلمه وعىل علمه , وما جاءهم من عند اهلل, وتصديق رسله

النافذ فيهم قبل أن خيلقهم أنه يكون فيهم املؤمن والكافر والشقي والسعيد 

 .  بالشقاء والسعادة خلقهمأي لالختال, خلقهم

  چحج  مج  جح  مح       يثمت  ىت    يت  جث  مث  ىثچ : وقال تعاىل

فهو سبحانه لن يشأ جعل الناس أمة واحدة وعلينا اإليامن بوجود احلكمة يف 

كل ما يصدر عن اهلل جل وعال سواًء علمناها أم ّل ولكن يمكن تلمس بعض 

                           
 991, 998: هود 

ظوور وان 944 -941/ 92: جووامع البيووان عوون تأويوول آي القوورآن ّلبوون جريوور الطووربي 

, 2ومووا عوودا هووذا فهووو موون ط  2ط 995, 994/ 1: اجلووامع ألحكووام القوورآن للقرطبووي

 912و  4/919: وفاد املسري يف علم التفسري ّلبن اجلوفي

 25: األنعام 
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 :احلكم من وقو  اّلختال  فمن هذه احلكم

أن اّلختال  هو الذي يتالءم مع طبيعة البرش و  ما بني أفراده من : أوّلً 

التفاوت اهلائل يف املدارك والنزعات والقابليات التي خلقها اهلل هبذا الشكل 

واّلختال  , ليكمل الكون ويربف ميدان التفاضل والتاميز بالعلم والعقل

 كل أصحاب ترشيع ساموي يف اآلراء واألحكام يكاد يكون ظاهرة طبيعية يف

واختال  الفقهاء يف اّلحكام , فضاًل عن غري الساموي مما ليس بترشيع

فلو شاء اهلل أن تتوحد اآلراء  الرشعية جزء ّل يتجزأ من هذه الظاهرة

واألفهام يف أحكام دينه الذي تعبد به عباده لغري طبيعة النصوص الرشعية 

ومما يؤكد , ر واحد وحكم واحدووحد األفهام البرشية لتتفق عىل أم

, حكمة اهلل تعاىل يف هذا اّلختيار كون أكثر النصوص الرشعية ظنية الدّللة

فكأن اهلل سبحانه أراد بذلك التوسعة عىل الناس يف تعدد اآلراء واألفهام من 

وافساح املجال أمام العقول لتعمل وتستنبط من كالمه وكالم رسوله  و , جهة

 .وسلم و من جهة أخرتصىل اهلل عليه 

من ذلك قول , ولقد نباه العلامء املحققون عىل هذه احلكم يف جماّلت خمتلفة

                           
 22: انظر دراسات يف اّلختالفات الفقهية 

 8, 1: انظر أسباب اختال  الفقهاء للزملي 

 22: لفقهيةانظر دراسات يف اّلختالفات ا 
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اعلم أن اهلل مل ينصب عىل مجيع األحكام الرشعية : )اإلمام الزركيش رمحه اهلل 

بل جعلها ظنية قصدًا للتوسيع عىل املكلفني؛ لئال ينحرصوا يف , أدلة قاطعة

 .(القاطع عليه مذهب واحد لقيام الدليل

ڻ  ۀ  چ : أن اّلختال  أحد األدلة عىل البعث قال جل وعال: ثانياً 

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہۀ  ہ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ   ۉ  

 . چۉ  ې  

هو  واّلختال  انام, واحد......... أنه تعاىل بنيا أن : ووجه الدّللة من اآلية

وملا كان ّل سبيل يف هذه احلياة إىل الوقو  عليه وقوفًا , يف الطرق املوصلة إليه

يوجب اّلئتال  ّلختال  الناس يف طبائعهم وخالئقهم كان ّلبد من حياة 

أخرت ننتقل فيها إىل طبيعة ختتلف عن هذه الطبيعة يرتفع فيها اخلال  

ۋ  ۅ  ۅ  چ : صري اليها فقالوهي احلال التي وعدنا اهلل تعاىل بامل, واخلصام

 . چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  

                           
 26: وانظر دراسات يف اّلختالفات الفقهية 241: تسهيل الوصول للمحالوي 

 21, 28: النحل 

 41: احلجر 
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وّل بد من ذلك فوجود اّلختال  يقتيض وجود اّلئتال  ألهنام من األمور 

فصار هبذا اخلال  املوجود يف العامل من أوضح الدّلئل عىل صحة , اإلضافية

 .البعث

 ڳ ڳ ڳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 94, 5 -2: التنبيه عىل اّلسباب (9)
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 الباب األول

 من اخلالفيف بيان ما ال يعتد به 

 ڳ ڳ ڳ

 :وهو رضبان, من اخلال  ما ّل يعتد به   اخلال 

. لعدم مصادفته حمل اّلجتهاد ما كان من األقوال خطأ( أحدمها)

 :وتتلخص األدلة التي ّل تقبل اّلجتهاد فيام ييل

ما ورد فيه نص قطعي الثبوت والدّللة من الكتاب أو السنة : أوّلً 

قطعي الدّللة كانت استفادة احلكم منه ثابتة ّل  ومتى كان النص, املتواترة

عدم جواف اّلجتهاد يف : ومن أمثلة ذلك, خيتلف فيها فال تكون حمال للنظر

ڑ  ڑ  چ : حكم من قذ  امرأًة غري فوجته الذي دل عليه قوله تعاىل

ألنه قطعي الثبوت   چک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  

وقطعي الدّللة ألن لفظ ثامنني من , بت بالتواترمن جهة أنه نص قرآين ث

                           
 294, 956/ 4: املوافقات 

 95: انظر اّلجتهاد يف الرشيعة اّلسالمية 

 4: النور 
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 :وهذا الدليل يشمل ما يأيت, األلفاظ اخلاصة التي ّل حتتمل غري معناها

األحكام املفرسة كالصالة فال جمال للرأي يف كيفية أدائها من جهة  .9

األركان والرشوط بعد بيانه و صىل اهلل عليه وسلم و لذلك بفعله 

 .وقوله

, رات املقدرة كجلد الزاين غري املحصن ثامنني جلدةالعقوبات والكفا .2

 .وكوجوب التكفري عىل من حنث يف يمينه كفارة يمني

, ومالئكته, ما علم من الدين بالرضورة كوجوب اإليامن باهلل .2

, والقتل, وحتريم الزنا, واحلج, والصوم, والزكاة, ووجوب الصالة

 .وغريها من املحرمات, والربا

 .فال ووف اّلجتهاد معه.   الرصيح املنقول إلينا بالتواتراإلمجا: ثانياً 

 .ما كان ظاهره اخلال  وليس يف احلقيقة خالفاً ل( الرضب الثاين)

فنجد املفرسين ينقلون عن , وأكثر ما يقع ذلك يف تفسري الكتاب والسنة

ا فإذا اعتربهتا وجدهت, السلف يف معاين ألفاظ الكتاب أقواّلً خمتلفة يف الظاهر

واألقوال إذا أمكن اجتامعها والقول بجميعها , تتالقى عىل العبارة واملعنى الواحد

                           
 212: واملدخل ملحمد مدكور, 964/ 4: انظر اإلحكام لآلمدي 

 211/ 2: انظر هناية السول 
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وهكذا يتفق يف . من غري إخالل بمقصد القائل فال يصح نقل اخلال  فيها عنه

وهذا املوضع مما . رشح السنة وكذلك يف فتاوت األئمة وكالمهم يف مسائل العلم

كام أن نقل , ّل خال  فيها يف احلقيقة خطأ فإن نقل اخلال  يف مسألة, وب حتقيقه

 .الوفاق يف موضع اخلال  ّل يصح

 :أسبابه فإذا ثبت هذا فلنقل اخلال  هنا

أن يذكر يف التفسري عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و يف ذلك يشء ( أحدها)

, ويكون ذلك املنقول بعض ما يشمله اللفظ, أو عن أحد من أصحابه أو غريهم

فينصهام املفرسون عىل , ر غري ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضاً ثم يذك

: وقيل, فنجبيل: وقيل, أنه خبز رقاق: فيظنا أنه خال  كام نقلوا يف املنا , نصهام

ألن اهلل منا به , فهذا كله يشمل اللفظ. رشاب مزجوه باملاء: الرتنجبني وقيل

ن املنا الذي أنزل اهلل عىل بني الكمأة م: )ولذلك جاء يف احلديث. عليهم

 .فيكون املنا مجلة نعم ذكر الناس منها آحاداً  (إرسائيل

أن يذكر يف النقل أشياًء تتفق يف املعنى بحيث ترجع إىل معنى ( والثاين)

ويوهم نقلها عىل اختال  اللفظ أنه , فيكون التفسري فيها عىل قول واحد, واحد

                           
أي لنقوول اخلووال  يف الرضووب الثوواين الووذي لوويس يف احلقيقووة بخووال  أسووباب أوقعووت  

 .الناقلني يف نقله خالفاً 

 أخرجه مسلم 
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طري أمحر صفته : وقيل, ت إنه طري يشبه الُسامينكام قالوا يف السلو, خال  حمقق

وكذلك قالوا يف املنا يشء يسقط عىل . طري باهلند أكرب من العصفور: وقيل, كذا

, مثل ُرٍب غليظ: وقيل, الرتنجبني: وقيل, صمغة حلوة: وقيل, الشجر فيؤكل

 .فمثل هذا يصح محله عىل املوافقة وهو الظاهر فيها. وقيل عسل جامد

ويذكر اآلخر عىل , أن يذكر أحد األقوال عىل تفسري اللغة( الثوالث)

وفرقن بني تقرير اإلعراب وتفسري املعنى ومها معًا يرجعان إىل , التفسري املعنوي

راجع  واآلخر, ألن النظر اللغوي راجع إىل تقرير  أصل الوضع, حكم واحد

                           
ففووي املثووال األول املسووافرون ّلفم عوورً  بوواألرض القفوور . هووذا اآلخوور مبنووي عووىل األول 

وسوويأيت يف السووبب , فيكووون هبووذا اّلعتبووار جمووافاً , أهتم الرضووورة إىل النووزول فيهوواأجلوو

, فووإن كووان عووىل اعتبووار معنووى املسووافرين جزئيووًا حتقووق فيووه الكوويل فيكووون حقيقووة. الثووامن

فوإن كوان باعتبوار أنوه يلوزم مون وصوول : لكنه يكون من السوبب األول وكوذا املثوال الثواين

وغوون كووان باعتبووار أن الرسووية . بوواألمر العظوويم فمجووافالرسووية إلوويهم قوورعهم ورموويهم 

[ الشواطبي]فلوم يوأت , ويلوزمهام موا لوزم سوابقهام. جزئي من القارعة حتققوت فيوه فحقيقوة

إّل أن يقوال إنوه يقصود . بمثال حيقق أن هوذا سوبب ثالوث مسوتقل عون األسوباب األخورت

يل الووذي يفهووم موون العموووم واخلصوووص وأن املعنووى اّلسووتعام... املعنووى اّلسووتعاميل 

. بواسووطة القوورائن واملقامووات ومقتضوويات احلووال يكووون حقيقووة أشووبه باحلقيقووة الرشووعية 

وعليووه يكووون تقريوور الكووالم عووىل أصوول الوضووع حقيقووة وتقريووره بحسووب املقاصوود 

 .  اّلستعاملية حقيقة أيضًا فيكون هذا السبب الثالث مغايرًا لألول والثامن
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أي  چۆئ  ۈئ   چ  :كام قالوا يف قوله تعاىل, إىل تقرير املعنى يف اّلستعامل

ڱ  ڱ  : وكذلك قوله. النافلني باألرض القواء وهي القفر: وقيل. املسافرين

رسية من رسايا رسول اهلل و صىل اهلل عليه : وقيل, أي داهية تفجرهم  چں  

 .وسلم و وأشباه ذلك

يف أن املفهوم  كاختالفهم, أن ّل يتوارد اخلال  عىل حمل واحد( والرابع)

وذلك أهنم قالوا ّل خيتلف القائلون باملفهوم أنه عام فيام سوت : وم أو ّلله عم

وهو مما ّل , والذين نفوا العموم أرادوا أنه ّل يثبت باملنطوق به, املنطوق به

                           
 12: سورة الواقعة 

 29: لرعدسورة ا 

فمون يعتورب . عىل رأي بعض الكواتبني هنوا يكوون خالفوًا حقيقيوًا مبنيوًا عوىل خوال  حقيقوي  

ّل عموووم وّل : وموون قووال لوويس بوودليل رشعووي يقووول. يعووم: املفهوووم دلووياًل رشعيووًا يقووول

ولكوون كووالم . خصوووص؛ ألن املفهوووم غووري معتوود بووه حتووى يقووال إنووه يعووم أو ّل يعووم

كووام قووال , بووني القووائلني باعتبووار املفهوووم دلووياًل رشعيووًا أنفسووهمالشوواطبي لوويس يف اخلووال  

الووذين قووالوا بوواملفهوم اختلفوووا يف أن لووه )العضوود يف رشح ابوون احلاجووب وعبارتووه هكووذا 

وإذا حوورر حموول النووزا  مل يتحقووق . ونفوواه الغووزايل, عمومووًا أو ّل فقووال األكثوور لووه عموووم

أي الووذين نفوووه مموون ( أرادوا إلووخ والووذين نفوووا العموووم) أ هووو فقووول الشوواطبي( خووال 

ووجووه كووون ذلووك ّل يتحقووق بووه خووال  مبسوووط يف رشح . قووالوا بوواملفهوم كووالغزايل

 .العضد وحواشيه
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 .خيتلفون فيه أيضاً 

فال يكون يف املسألة خال  وينقل فيها . وكثري من املسائل عىل هذا السبيل

 .األقوال عىل أهنا خال 

كاختال  األقوال بالنسبة , خيتص باآلحاد يف خاصة أنفسهم( واخلامس)

فمثل . بناًء عىل تغري اّلجتهاد والرجو  عام أفتى به إىل خالفه, إىل اإلمام الواحد

ألن رجو  اإلمام عن القول األول إىل , هذا ّل يصح أن يعتد به خالفًا يف املسألة

ويف هذا من بعض املتأخرين . الثاينالقول الثاين اطاراح منه لألول ونسخ له ب

وّل يصح , ويدل عليه أن الرشيعة عىل قول واحد. واحلق فيه ما ذكر أوّلً , تناف 

وقد يكون هذا الوجه عىل أعم مما ذكر كأن خيتلف العلامء عىل . فيها غري ذلك

كام ذكر عن ابن عباس يف املتعة وربا , قولني ثم يرجع أحد الفريقني إىل اآلخر

 .وكرجو  األنصار إىل املهاجرين يف مسائل اخلال , الفضل

اء يف , أن يقع اّلختال  يف العمل ّل يف احلكم( والسادس) كاختال  الُقرا

بل عىل إجافته , فإهنم مل يقرأوا بام قرأوا به عىل إنكار غريه, وجوه القراءات

حلقيقة وليس يف ا, وإنام وقع اخلال  بينهم يف اّلختيارات, واإلقرار بصحته

                           
 .من أنه رجع عن حلهام الذي كان خمالفًا فيه للجمهور إىل حتريمهام  
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 .فإن املرويات عىل الصحة منها ّل خيتلفون فيها, باختال 

فيحمله قوم عىل املجاف , أن يقع اخلال  يف تنزيل املعنى الواحد( والسابع)

واملطلوب أمر واحد؛ كام يقع ألرباب التفسري كثريًا يف , مثاًل وقوم عىل احلقيقة

م من حيمل فمنه چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ  :نحو قوله

وّل فرق يف حتصيل , احلياة واملوت عىل حقائقهام ومنهم من حيملها عىل املجاف

 :ونظري هذا قول ذي الرمة...... املعنى 

 و وظاهر هلا من يابس الشخت و وبائس الشخت

 .واحد« يابس»و « بائس» وقال ذو الرمة فيه إن 

, ء فيهاكالنهار بيضاء ّل يش: فقيل  چڤ  ڤ چ : ومثل ذلك قوله

فاملقصود يشء واحد وإن ُشباه باملتضادين . كالليل سوداء ّل يشء فيها: وقيل

 .الذين ّل يتالقيان

أن يقع تفسري اآلية أو احلديث من املفرسا الواحد عىل أوجه ( والثامن)

, ويبني عىل كل احتامل ما يليق من غري أن يذكر خالفًا يف الرتجيح, اّلحتامّلت

                           
 فال يتأتى اّلختال  بينهم يف املتواتر 

 91: سورة الروم 

 21: سورة القلم 
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فهذا ليس بمستقر خالفًا؟ إذ اخلال  مبني عىل . اين خاصةبل عىل توسيع املع

التزام كل قائل احتامّلً يعضده بدليل يرجحه عىل غريه من اّلحتامّلت حتى يبني 

 .عليه وليس الكالم يف مثل هذا

ورص  الظاهر عن مقتضاه إىل ما  أن يقع اخلال  يف التأويل( والتاسع)

كل متأوٍل الرص  عن ظاهر اللفظ إىل  دل عليه الدليل اخلارجي؛ فإن مقصود

ومجيع التأويالت يف ذلك سواء فال , وجه يتالقى مع الدليل املوجب للتأويل

وتقع يف . خال  يف املعنى املراد وكثريًا ما يقع هذا يف الظواهر املومهة للتشبيه

ك خيار املجلس بناًء عىل رأي مال يف حديث  غريها كثريًا أيضًا؟ كتأويالهتم

 .وأشباه ذلك, فيه

                           
, أي يف تعووني املووراد وإن اتفقوووا عووىل رص  اللفووظ عوون ظوواهره إىل مووا يسوواعد عليووه الوودليل 

 .فالتأويل بمعنى املآل

وكيووف ّل يكووون اخووتال  الفهووم املوجووب ّلخووتال  احلكووم الرشووعي موون مواضووع  

اّلخووتال  احلقيقووي؟ بوول الوجووه التاسووع كلووه غووري ظوواهر يف غرضووه؛ ألهنووم وإن اتفقوووا 

وجمورد اتفواقهم عوىل . م التأويول إّل أهنوم اختلفووا اختالفوًا حقيقيوًا يف املعنوى املورادعىل لزو

 .أصل التأويل ّل وعل نقل اخلال  خطأ كام يقول

 أخرجه البخاري عن ابن عمر 

وأخوذ بإمجوا  أهوول , مل يأخوذ مالوك بظواهر احلوديث موع أنوه راو لووه يف بعوض طرقوه ورفعوه 

وقود . وممثول ذلوك يف تورك العمول بوه أبوو حنيفوة وأصوحاهبام. الدينة عوىل تورك العمول بوه

 .توسع الزرقاين عىل املوطأ يف نقل ادلة الطرفني وأبحاثها فيه
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اخلال  يف جمرد التعبري عن املعنى املقصود وهو متحد؛ كام ( والعارش)

هل هو منقسم إىل صدق وكذب خاصة؟ أم ثلما قسم ثالث ليس : اختلفوا يف اخلرب

 .واملعنى متفق عليه, بصدق وّل كذب؟ فهذا خال  يف عبارة

نفية بناًء عىل مرادهم وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهام مع احل

 .فيهام

إن أرادوا به أن (: الوتر أواجب هو؟)قال القايض عبد الوهاب يف مسألة 

تركه حرام ورح فاعله به فاخلال  بيننا وبينهم يف معنى يصح أن تتناوله األدلة؛ 

تركه وّل ورح فاعله فوصفه بأنه واجب  وإن مل يريدوا ذلك وقالوا ّل حيرم

                           
وهووو قسووم ثالووث غووري اخلووال  يف العبووارة املسوومى , يقولووون يف مثلووه إنووه خووال  يف حووال 

ألنوه , ىل كول حوالوالواقوع أنوه لويس خالفوًا حقيقيوًا عو. فلعله أيضًا إصوالح, خالفًا لفظياً 

 .لو نظر كل إىل ما نظر إليه اآلخر مل خيتلفا

وعىل هذا الوجوه يصوبح كونوه مثواّلً ّل عوىل الوجوه األول الوذي هوو املعورو  عنود احلنفيوة  

بوول هووو فوورض عموويل يفوووت , ألن الوووتر عنوودهم واجووب يووأثم املكلووف برتكووه, يف الوووتر

ذكر أن عليووه الوووتر فسوود الفجوور فلووو رش  يف الفجوور ثووم توو, اجلووواف أي الصووحة بفوتووه

كووام هووو شووأن الفوورائض موون حيووث الرتتيووب للفوائووت مووع , ووجووب قضوواء الوووتر أوّلً 

احلووارضة إذا كانووت الفوائووت سووتًا فأقوول والواجووب الرصوو  عنوودهم هووو مووا ثبووت بوودليل 

وهوذه وأمثاهلوا ّل يفووت . ظني فيه شوبهة كقوراءة السوورة وقنووت الووتر وتكبوريات العيود

فواخلال  بوني . وسوهوًا مقوتٍض لسوجود السوهو, ولكن تركهوا عمودًا موؤثم, ااجلواف بفواهت

 .  املالكية وبينهم يف الوتر خال  حقيقي يصح أن تتناوله األدلة
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فإن العبارات ّل مشاحة , وما قاله حق. ة ّل يصح اّلحتجاج عليهخال  يف عبار

 .وّل ينبني عىل اخلال  فيها حكم فال اعتبار باخلال  فيها, فيها

وب أن تكون عىل بال من , هذه عرشة أسباب لعدم اّلعتداد باخلال 

 .اإلمجا  ليقيس عليها ما سواها فال يتساهل فيؤدي ذلك إىل خمالفة, املجتهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 .أي بإثباته اخلال  يف حمل اإلمجا  

 221 -294/ 4: املوافقات للشاطبي وتعليقات عبد اهلل دراف عليه 
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 الباب الثاني

 يف بيان ما يعتد به من اخلالف

 ڳ ڳ ڳ

واألحكام . وهو ما صاد  حمل اّلجتهاد, من اخلال  ما يعتد به يف اخلال 

التي ووف اّلجتهاد فيها و أو ما يطلق عليه املجتهد فيه و هي ما عرب عنه 

 :األصوليون بام يأيت

ن من األحكام الرشعية دليله وأما ما فيه اّلجتهاد فام كا: )قال اآلمدي

 .(ظني

 .(هو كل حكم ظني رشعي عليه دليل: )وقال العضد

 (املجتهد فيه هو كل حكم رشعي ليس فيه دليل قاطع: )وقال الرافي

املجتهد فيه هو احلكم الرشعي الذي ّل قاطع : )وقال عالء الدين البخاري

 .(فيه

                           
 4/964: اإلحكام (9)

 2/281: عضد ملخترص ابن احلاجبرشح ال (2)

 21ص 2ق 2جو: املحصول (2)

 4/94: كشف األرسار (4)
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جتهد فيه هو كل حكم رشعي عميل يتبني من هذه األقوال ونحوها أن امل

 .ظني, وهو الذي عليه مجهور األصوليني

وقسم , قسم ّل يمكن اّلجتهاد يف معرفة أحكامه: األدلة تنقسم إىل قسمني

 .يمكن فيه ذلك

 .سبق بيانه يف باب ما ّل يعتد به من اخلال : فالقسم األول

معرفة أحكامها  وهو األدلة التي يمكن اّلجتهاد يف: وأما القسم الثاين

 :فتتلخص فيام ييل

ما كان من األدلة ظنيًا يف ثبوته عن صاحب الرش  ظنيًا يف دّل  .9

فينظر املجتهد أوّلً يف سند احلديث ومنزلة رواته فإذا هو اطمأن إىل يشء , لته

فمتى ما . يف ذلك انتقل باجتهاده إىل املعنى املراد من بني املعاين التي حيتملها 

ّل صالة )ومثال ذلك قوله و عليه الصالة والسالم و , حكم بهتوصل إىل يشء 

ظني , حديث ظني الثبوت ألنه مل يصلنا بطريق التواتر( إّل بفاحتة الكتاب

فحكم , الدّللة ألنه حيتمل أن يكون النفي فيه لنفي الصحة أو لنفي الكامل

صلهم إليه احلنفية بصحة صالة من ترك قراءة الفاحتة يف صالته بناًء عىل ما أو

وحكم , اجتهادهم من أن املراد بالنفي يف احلديث نفي الكامل ّل الصحة

                           
 92/ 92: انظر اّلجتهاد يف الرشيعة اإلسالمية (9)
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الشافعية ببطالن صالة من ترك قراءة الفاحتة يف صالته بناًء عىل ما أوصلهم 

 .إليه اجتهادهم من أن املراد بالنفي يف احلديث نفي الصحة

قواعد وإنام يصل املجتهد إىل املراد يف مثل ذلك بواسطة تطبيق ال

, ونصوص الرش  التي تثبت األحكام, واملقاصد الرشعية العامة, اللغوية

 .وهبذا يصل املجتهد إىل أن النص يطبق يف هذه الواقعة أو ّل يطبق

ما كان من األدلة ظنيًا يف ثبوته قطعيًا يف دّللته ويكون جمال  .2

لغ هو البحث يف طريق وصول الدليل إلينا ودرجة سنده ومب: اّلجتهاد فيه

رفاته من العدالة والضبط والثقة والصدق فتلك أمور ختتلف فيها أنظار 

وّل تتفق فيها تقديراهتم وموافينهم فقد يبحث بعض املجتهدين , املجتهدين

ويكون من نتائج ذلك اختالفهم , يف دليل ثم ّل يطمئن إىل ثبوته فال يعمل به

األحكام إذا أدت بحثه يف  يف احلكم فاملجتهد يعمل بام يفيده الدليل ويثبته من

مثل هذا النو  من اّلدلة إىل ثبوته وصحته ويرتك العمل به يف حالة عدم 

قال رسول اهلل و : قال ومثال ذلك ما رواه عياض بن مِحلار. وصوله إىل ذلك

فهذا احلديث  (من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل)صىل اهلل عليه وسلم و 

يق اآلحاد ّل التواتر ولكنه قطعي يف دّللته فهو ظني يف ثبوته ألنه وصلنا بطر

                           
 بلفظ احليوان املعرو  وهو صحايب معرو  (9)

 14/ 2: سبل السالم (2)
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ونظرًا لكون هذا احلديث ظنيًا يف , ينص عىل األمر بإشهاد عدلني عىل اللقطة

ثبوته صار حماًل لالجتهاد فذهب املالكية إىل أنه حممول عىل الندب فال وب 

اإلشهاد عىل اللقطة  وحجتهم يف ذلك عدم ورود اإلشهاد يف األحاديث 

 .حة وذهب األحنا  إىل وجوب اإلشهاد عماًل هبذا احلديثالصحي

ما كان من األدلة قطعيًا يف ثبوته ظنيًا يف دّللته عىل احلكم فتكون  .2

جماّلً لالجتهاد ببذل املجتهد وسعه للوصول إىل املراد من املعينني اللذين 

يكون وقد , حيتملهام النص فقد يكون الدليل القرآين عامًا وقد يكون مطلقاً 

والوصول إىل , كام قد يدل النص عىل حكم بعبارته أو اقتضائه. أو هنياً , أمراً 

احلكم يف كل هذه األحوال حيتاج إىل بحث ونظر من املجتهد هل العام باق 

وهل املطلق باق عىل إطالقه أم ورد ما , عىل عمومه أم هناك ختصيص له

أم هو مرصو  عن ذلك وهل يراد باألمر الوجوب وبالنهي التحريم , يقياده

وكانت نت أسباب , هذه األمور كلها مما ختتلف أنظار العلامء فيها. بقرينة

 .اّلختال  يف األحكام بني املجتهدين

واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة : ) ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل

لينا بالتواتر فهذه اآلية قطعية يف ثبوهتا ألهنا آية من كتاب اهلل املنقول إ (قروء

                           
 14/ 2: سبل السالم (9)

 228: سورة البقرة (2)
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الذي مل ينقطع ولن ينقطع وهي من جهة الدّللة عىل وجوب اّلعتداد عىل 

لكنها ظنية يف دّللتها عىل مقدار هذه العدة وذلك ألن , املطلقة قطعية أيضاً 

والقرء لفظ مشرتك فهو يطلق ويراد به احليض ( قرء)مجع ( قروء: )لفظ

 اآلية فال يمكن القطع بأن ويطلق ويراد به الطهر واّلحتامّلن موجودان يف

فلذا ساغ للمجتهد أن يبذل وسعه للوصول إىل املراد , املراد واحد منهام بعينه

فذهب األحنا  إىل احلكم بأن عدة املطلقة , ونشأ اّلختال  بني املجتهدين

وذهب , بناًء عىل أن املراد بالقرء يف اآلية احليض, أن حتيض ثالث حيض

عدة املطلقة أن تطهر من حيضها ثالث مرات بناًء عىل  الشافعية إىل احلكم بأن

 .أن املراد به الطهر

فيبذل املجتهد , ما كان من األدلة له معنى مفهوم يقاس غريه عليه .4

وسعه يف حتقيق املعنى الذي ارتبط به حكم األصل ويتثبت من وجوده يف حمل 

ر  بطريق احلادثة التي يبحث هلا عن حكم ثم ينقل حكم اّلصل إىل الف

 .القياس

استخال  اخلليفة بعد وفاة الرسول و صىل اهلل عليه : ومن أمثلة ذلك

وسلم و فإنه يرد نص شأن هذه الواقعة وحتري املسلمون لدت مواجهة هذا 

                           
 9/222: املعتمد (9)

 2/21: ألسنويرشح ا (2)
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األمر هلم فاجتهدوا وهم جمتمعون يف سقيفة بني ساعدة واستقر رأهيم عىل 

فقد قاسوا مسالة اخلالفة . نهموهذا قياس م, تعيني أيب بكر خليفة للمسلمني

عىل أمر الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و له باإلمامة بدّلً عنه يف الصالة حني 

: وهلذا قالوا, (مروا أبا بكر فليصل بالناس: )اشتد عليه املرض فقال

 .(رضيه لديننا أفال نرضاه ألمر دنيانا)

من أصول  ما كان من األدلة بصفة القواعد العامة املأخوذة .5

منترشة يف الكتاب والسنة فينظر املجتهد يف تلك القواعد ويبذل وسعه يف 

وهذا باب واسع يف , تطبيقها عىل احلوادث اجلزئية التي مل يرد فيها نص خاص

الرشيعة يشمل البحث عن األحكام بطريق املصالح املرسلة أو العر  أو 

ة هذه األدلة يف وملا كانت حجي, اّلستصحاب أو اّلستحسان أو غريها

استنباط األحكام حمل خال  بني الفقهاء فمنهم من يرت حجيتها ومنهم من 

ّل يرت ذلك ومنهم من حيتج ببعضها دون بعض نتج عن هذا وقو  اخلال  

 .يف األحكام بني املجتهدين

                           
(9 ) 

(2 ) 



 

 

49 

   ـــــــــــــاءاختالف العلم

احلكم بطهارة مياه اآلبار للرضورة ودفع املفسدة عن : ومن أمثلة ذلك

 .املسلمني

هذا فلوقو  اخلال  الذي يعتد به أسباب ُذكر بعضها يف أثناء  فإذا ثبت

 .بيان األدلة التي يمكن اّلجتهاد يف معرفة أحكامها

 :وإليك أهم هذه األسباب

 :اّلختال  يف فهم النص وتطبيقه ألمور منها .9

أو جممل مل يبني معناه ومل يتضح , وجود لفظ مشرتك بني معان كثرية -أ

أو املجاف إىل غري ذلك مما , جاء عىل سبيل احلقيقةأو , املراد منه للمجتهد

 :يعرفه أهل اللغة والبيان ومن أمثلة ذلك

 .اّلختال  يف املراد بالقرء وقد سبق ذكره .9

حديث صفوان بن أمية ريض اهلل عنه الذي يقول فيه رسول اهلل و  .2

 .(بل عارية مضمونة: )صىل اهلل عليه وسلم و عن العارية

هذا الرتكيب أن وصف العارية بالضامن وصف فهناك من فهم من 

وهناك من , واستنتج منه ضامن العارية عىل املستعري مطلقاً , مالفم للعارية

                           
 6 -4/5: انظر كشف األرسار (9)

 2/19: رواه أبو داود وأمحد والنسائي وصححه احلاكم انظر سبل السالم (2)



 

 

51         

  اختالف العلمـــــــــــــاء 

واستنتج من ذلك عدم , فهم من هذا اللفظ أنه وصف مقيد هلا وليس بالفم

 .ضامن العارية إّل باّلشرتاط

 :اّلختال  يف طرق دفع التعارض بني نصني -ب

هر بعض النصوص الرشعية فيختلف العلامء يف طريقة قد تتعارض ظوا

دفع هذا التعارض فاجلمهور يبدأون باجلمع إن أمكن ألن التعارض إنام هو 

بالنسبة لفهم املجتهد ومداركه العلمية أما يف حقيقة األمر فال تعارض يف 

ثم الرتجيح , ثم النسخ فإذا علم التاريخ نسخ املتأخر املتقدم, الرشيعة الغراء

أما احلنفية فيقدمون . إىل غري ذلك, بأحد املرجحات إذا مل يعلم التاريخ

ثم الرتجيح بينهام إن مل يعلم , النسخ إذا علم تاريخ الدليلني املتعارضني

 ثم اجلمع بني الدليلني إن كان ممكنًا إىل غري ذلك, التاريخ

                           
 2/88: سبل السالم (9)

ومووا  2/921واملستصووفى  21وانظوور يف هووذا اللمووع ص,  942, 949: انظوور غايووة الوصووول (2)

 بعدها

 2/921وتيسووري التحريوور  911, 2/981ح الرمحوووت انظوور مسوولم الثبوووت مووع رشحووه فوووات (2)

 216: ودراسات يف التعارض والرتجيح عند األصوليني للسيد صالح عوض
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  من أن الراجح قول اجلمهور ألن اجلمع بني الدليلني أوىل: وأقول

إهدار أحدمها وعدم احلكم به بمجرد ظهور التعارض فال ووف احلكم 

 . بالنسخ إّل بعد تعذر اجلمع بني الدليلني

ولزم أهل العلم أن يمضوا اخلربين عىل وجوههام ما : )قال الشافعي

وّل يعدوهنام خمتلفني ومها حيتمالن أن ُيمضيا , وجدوا إلمضائهام وجها

ومل يكن , أو وجد السبيل إىل إمضائهام,  أن يمضيا معاً وذلك إذا أمكن فيهام

 .(منهام واحد بأوجب من اآلخر

هذا وباب التعارض وطرق دفعه باب دقيق  يتجىل فيه تفاوت األفهام 

ومنهم من ّل , وعمق اّلنظار فمن املجتهدين من يظهر له التعارض بني األدلة

قد خيتلفون يف اجلمع بني والذين يظهر هلم ذلك التعارض . يظهر له ذلك

, فام يراه أحدهم مرجحًا ّل يراه اآلخر. او خيتلفون يف طرق الرتجيح, املتعارضني

والذين ّل يظهر هلم التعارض قد يكونون اطلعوا عىل مامل يطلع عليه من رأت 

 .أو فهموا فهاًم ّل يظهر معه التعارض, التعارض

                           
 218املرجع األخري ص (9)

 249: الرسالة (2)
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واسعًا من األبواب التي  كتن التعرض وطرق دفعه باباً : ومن هذا وغريه

 كانت سببًا ومنشًأ ّلختال  العلامء يف الفرو 

ومن امثلة التعارض بني النصوص الرشعية التي سببت اختال  العلامء 

 :يف األحكام

فقد اختلف : اختال  العلامء يف قراءة املأموم الفاحتة خلف اإلمام

 :العلامء يف ذلك عىل ثالثة أقوال أساسية

املأموم يقرأ مع اإلمام فاحتة الكتاب سواًء كانت الصالة أن : أحدها

وهو قول الشافعية وورد نحوه عن الليث واألوفاعي وأيب , رسية أو جهرية

 ثور

أنه ّل يقرأ املأموم مع اإلمام مطلقًا سواًء كانت الصالة رسية أو : وثانيها

 .وهو قول احلنفية, جهرية

وهو قول احلنابلة , قرأ يف اجلهريةأنه يقرأ يف الرسية وّل ي: وثالثها

 .واملالكية

                           
ودراسووات  911: وأسووباب اخووتال  الفقهوواء للرتكووي 21/246:انظوور الفتوواوت ّلبوون تيميووة (9)

 58:   اّلختالفات الفقهية

 562/ 9واملغني  9/11: املهذب (2)

 219/ 9: والكوووايف يف فقوووه أهووول املدينوووة املوووالكي 562/ 9واملغنوووي  51/ 2: اإلنصوووا  (2)

 9/218: والفواكه الدواين رشح رسالة ابن أيب يزيد القريواين
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فمنهم من رجح , اختال  النصوص وتعارضها: والسبب يف اختالفهم

ّل )فقال بالقراءة مطلقًا فرجح قوله و صىل اهلل عليه وسلم و , نصًا عىل نص

إنام )عىل قوله و صىل اهلل عليه وسلم و  (صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

ومنهم من رجح  (وإذا قرأ فأنصتوا, ام ليؤتم به فإذا كرب فكربواجعل اإلم

ومنهم من حاول اجلمع بني النصوص , النص عىل اآلخر فقال بعدم القراءة

ومحل األحاديث , فحمل أحاديث النهي عن القراءة عىل الصالة اجلهرية

 .األخرت عىل الصالة الرسية

 :قال اإلمام الرتمذي يف سننه

لف أهل العلم يف القراءة خلف اإلمام فرأت أكثر أهل العلم وقد اخت)

من أصحاب النبي و صىل اهلل عليه وسلم و والتابعني ومن بعدهم القراءة 

. وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق, خلف اإلمام وبه يقول مالك

 [هكذا]

                           
 متفق عليه (9)

 رواه مسلم (2)

 955 -9/952انظر بداية املجتهد  (2)
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أنا أقرأ خلف اإلمام والناس : وروت عن عبد اهلل بن املبارك أنه قال

 .(وأرت أن من مل يقرأ صالته جائزة. من الكوفيني[ هكذا]إّل قومن , رأونيق

وكان اإلمام ابن املبارك رمحه اهلل يميل يف هذه املسألة إىل اجلمع بني 

فيحمل النصوص اآلمرة عىل الندب ّل عىل , النصوص لتكافؤ األدلة

 .لمواهلل أع, وهلذا رأت جواف صال من مل يقرأ خلف اإلمام, الوجوب

قد يرت الصحابة رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و فعل فعاًل  -ج

كام روي يف قضية . فيحمله بعضهم عىل القربة وبعضهم عىل اإلباحة

فعن أيب سلمة عن أيب . التحصيب وهو النزول يف األبطح بعد النفر من منى

افلون نحن ن: قال رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و ونحن بمنى: هريرة قال

وذلك أن قريشًا وبني كنانة . غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا عىل الكفر

حتى . وبني املطلب أّل يناكحوهم وّل يبايعوهم, حتالفت عىل نبي هاشم

 يسلموا إليهم رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و يعني بذلك املحصب و 

                           
 228, 2/221: جامع الرتمذي برشحه حتفة األحوذي (9)

 66: دراسات يف اّلختالفات الفقهية (2)

 رواه البخاري ومسلم (2)
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م و وأبا بكر وعمر كانوا وعن نافع عن ابن عمر أن النبي و صىل اهلل عليه وسل

 .ينزلون باألبطح

اقتداء برسول اهلل و صىل اهلل . فذهب البعض إىل أنه سنة من سنن احلج

 .عليه وسلم و إذ فعله ومنهم أبو هريرة وابن عمر

وذهب البعض إىل أن نزوله و صىل اهلل عليه وسلم و كان عىل وجه 

إنام : )اهلل عنها أهنا قالت كام روي عن عائشة ريض. اّلتفاق وليس من السنن

, ليكون أسمح خلروجه. نزل رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و باملحصب

وروي مثل ذلك عن ابن ,  (ومن شاء مل ينزله, وليس بسنة فمن شاء نزله

 .عباس

وقد خيتلفون يف علة احلكم الذي صدر من رسول اهلل و صىل اهلل عليه  -د

فقد روت .  اهلل عليه وسلم و للجنافة ملا مرتوسلم و كام يف قيامه و صىل

مرت بنا جنافة فقام هلا النبي و صىل اهلل : ) البخاري ومسلم عن جابر قال

                           
 رواه مسلم (9)

 متفق عليه (2)

 21: وانظووور اإلنصوووا  يف بيوووان أسوووباب اّلخوووتال  للووودهلوي 88/ 2: نصوووب الرايوووة (2)

 91: وأسباب اختال  الفقهاء للرتكي
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إذا : )فقال, يا رسول اهلل إهنا جنافة هيودي: عليه وسلم و وقمنا معه فقلنا

 .(رأيتم اجلنافة فقوموا هلا

صىل اهلل عليه  وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أن رسول اهلل و

أليست : فقال, إهنا جنافة هيودي: وسلم و مرت به جنافة فقام فقيل له

 .(نفساً 

 :وقد اختلف يف علة القيام للجنافة

كام روي عن أيب هريرة و ريض اهلل عنه . هلول املوت: فقيل .9

وإن ) وكام روي عن جابر و ريض اهلل عنه و , (و وإن للموت فزعاً 

 (املوت فز 

كام روي عن عبد اهلل بن عمر . وقيل لتعظيم اهلل تعاىل .2

ويف رواية  (إنام تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس)مرفوعًا 

 .(إعظامًا للذي يقبض األرواح)

                           
 رواه البخاري              ومسلم (9)

 ومسلم            رواه البخاري   (2)

 88 -86/ 4: ملخص من نيل األوطار (2)

 رواه ابن ماجة (4)

 رواه البيهقي (5)

 رواه أمحد            وابن حبان           واحلاكم        (6)
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إنام قمنا : )ملا أخرج عن أنس مرفوعاً , وقيل للمالئكة .2

 .ونحوه من حديث أيب موسى (للمالئكة

فإن ذلك ّل ينايف : كر هذه األقوالقال الشوكاين بعد أن ذ

, التعليل السابق ألن القيام للفز  من املوت فيه تعظيم ألمر اهلل تعاىل

 .هو.أ. وتعظيم للقائمني بأمره يف ذلك وهم املالئكة

وعىل األقوال السابقة يف العلة للقيام للجنافة يشمل احلكم 

 .الكافر واملؤمن

لم و قال ملا مرت إن الرسول و صىل اهلل عليه وس: وقيل .4

 .جنافة اليهودي خمافة أن تعلو رأسه

إنام قام رسول اهلل و صىل اهلل عليه : ) فعن احلسن بن عيل أنه قال

فآذاه ريح : )وفيد يف رواية (وسلم و تأذيًا بريح اليهودي

                                                                   
 رواه ابن حبان (9)

 رواه احلاكم (2)

 رواه أمحد (2)

 رواه أمحد (4)
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كراهية أن يعلو عىل : ) ويف رواية عنه من وجه آخر. (بخورهم

 .خيص القيام جنافة الكافر فقط: وعىل هذا القول. (رأسه

وقد ضعف الشوكاين القول األخري ألن أسانيد أحاديثه ّل 

وألن تعليل القول األخري , تقاوم أسانيد األقوال السابقة يف الصحة

راجع إىل فهم الراوي والتعليل يف األقوال السابقة رصيح أنه من لفظ 

؟ مقتضاه القيام (أليست نفساً : )النبي و صىل اهلل عليه وسلم و إذ قال

 .لكل نفس

عن احلكم : فقيل: وقد اختلف العلامء يف حكم القيام للجنافة

واخلال  . مستحب: وقيل, مل ينسخ وإنام هو جائز: وقيل, منسوخ

 .وأدلته يف كتب احلديث واخلال 

 :أسباب تتعلق بالسنة .2

إذا وجد ألحد العلامء قول قد جاء حديث صحيح بخالفه فال بد له من 

 :ومن هذه األعذار ما يأيت, ذر يف تركهع

                           
 رواه الطرباين (9)

 والبيهقي  رواه النسائي             (2)

وانظوور اإلنصووا  يف بيووان أسووباب اّلخووتال   29 -91: أسووباب اخووتال  الفقهوواء للرتكووي (2)

 21, 21: للدهلوي
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 :نسيان احلديث -أ

وذلك كام حصل لعمر و ريض اهلل عنه و يف حكم تيمم اجلنب فقد روي 

إين : أن رجاًل أتى عمر فقال: )عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزت عن أبيه

 أما تذكر  يا أمري املؤمنني إذ: فقال عامر. ّلتصل: فقال. أجنبت فلم أجد املاء

وأما أنا فامعكت , أنا وأنت يف رسية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل

يف الرتاب وصليت فقال النبي و صىل اهلل عليه وسلم و إنام كان يكفيك أن 

: فقال عمر. ثم متسح هبام وجهك وكفيك, ثم تنفخ, ترضب بيديك األرض

نوليك ما : ال عمرويف رواية فق. إن شئت مل أحدث به: قال. اتق اهلل يا عامر

 (توليت

وذكره عامر فلم , فهذه سنة شهد هبا عمر ثم نسيها حتى أفتى بخالفها

 .وهو مل يكذب عامرًا بل أمره أن حيدث به, يذكر

 :عدم وصول احلديث إليه أصالً -ب

وإذا مل يكن قد , ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون عاملًا بموجبه

بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب بلغه وقد قال يف تلك القضية 

 .قياس أو بغري ذلك من األدلة فقد يوافق ذلك احلديث وخيالفه أخرت

                           
 95: وأسباب اختال  الفقهاء للرتكي 21, 91: رفع املالم (9)

 روامها مسلم (2)
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وهذا السبب هو الغالب عىل أكثر ما يوجد من أقوال السلف خمالفًا 

فإن اإلحاطة بحديث رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و مل , لبعض األحاديث

 .يكن ألحد من األمة

ك ما روي عن ابن عمر يف صفة غسل املرأة شعرها من اجلنابة ومن ذل

وملا سمعت عائشة و . من أنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن

يا عجبًا ّلبن عمر هذا يأمر النساء أن ينقضن : ريض اهلل عنها و بذلك قالت

 و رؤوسهن أفال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن فقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل

وما أفيد عىل أن أفرغ عىل رأي ثالث , صىل اهلل عليه وسلم و يف إناء واحد

 .إفراغات

 :عدم ثبوت احلديث لديه -ج

فقد يبلغه احلديث لكنه مل يثبت عنده ألن حمدثه أو حمدث حمدثه أو غريه 

وإما ألنه مل يبلغه , من رجال اإلسناد جمهول عنده أو متهم أو يء احلفظ

أو مل يضبط لفظ احلديث مع أن ذلك احلديث قد رواه , طعاً مسندًا بل منق

أو , الثقات لغريه بإسناد متصل بأن يكون غريه يعلم عن املجهول عنده الثقة

يكون قد رواه غري أولئك املجروحني عنده أو قد اتصل من غري اجلهة 

                           
 99, 91: رفع املالم (9)

 أخرجه مسلم               وأمحد (2)
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وقد ضبط ألفاظ احلديث بعض املحدثني احلفاظ أو لتلك الرواية , املنقطعة

 .لشواهد واملتابعات ما يبني صحتهامن ا

كام أنه قد يبلغه احلديث ولكن ّل عىل الوجه الذي يقع به غالب الظن 

كفعل عمر و ريض اهلل عنه و يف خرب . فيطعن فيه لعدم ثقته بحفظ من نقله

أن : )فاطمة بنت قيس فعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس

فأخذ األسود , و مل وعل هلا سكنى وّل نفقةرسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم 

ّل : ويلك حتدث بمثل هذا؟ قال عمر: بن يزيد كفًا من حىص فحصبه به وقال

نرتك كتاب اهلل وسنة نبينا و صىل اهلل عليه وسلم و لقول امرأة ّل ندري لعلها 

 .(حفظت أو نسيت

خال  . ىفرأت عمر ومن تابعه أن املطلقة بائنًا تستحق النفقة والسكن

يا أهيا النبي : )واستدلوا لذلك بقوله تعاىل. ما دل عليه حديث فاطمة السابق

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربكم ّل 

أن النهي عن إخراجهن يدل عىل : ووجه الدّللة. (خترجوهن من بيوهتن

نًا ّل تستحق عىل فوجها ورأت آخرون أن املطلقة بائ. وجوب النفقة والسكنى

                           
 96: رفع املالم (9)

 رواه مسلم (2)

 9: الطالق (2)
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ومحلوا آية . حلديث فاطمة وما ورد يف معناه. شيئًا من النفقة والسكنى

 .الطالق عىل غري البائنة

 :عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة هبذا احلديث -د

وذلك لظنه أن دّللته قد عارضها ما دل عىل أهنا ليست مرادة مثل 

, و األمر املطلق بام ينفي الوجوبأ, أو املطلق بمقيد, معارضة العام بخاص

 .أو احلقيقة بام يدل عىل املجاف إىل أنوا  املعارضات

من ذلك اختال  الفقهاء يف جواف فواج امللتبس بإحرام احلج أو العمرة 

وذهب . فقال الشافعية ومن وافقهم ّل ووف للمحرم أن يزوج أو يتزوج

م هو اختالفهم يف محل احلنفية ومن وافقهم إىل جواف ذلك وسبب خالفه

ّل ينكح املحرم وّل )النكاح يف قول الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و 

عىل املعنى الرشعي أو عىل املعنى اللغوي فالنكاح حقيقة رشعية يف  (ينكح

 .العقد وجماف رشعي يف الوطء وحقيقة لغوية يف الوطء

بام يصلح : تأويله أن احلديث معارض بام يدل عىل ضعفه أو نسخه أو -هو 

                           
 91, 96: أسباب اختال  الفقهاء للرتكي (9)

 22: رفع املالم (2)

 رواه أبو داود  (2)

 214 -212: وختريج الفرو  عىل األصول 225: انظر أسباب اختال  الفقهاء للزملي (4)
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أو بام ّل يعتقده , أن يكون معارضًا باّلتفاق مثل آية أو حديث متواتر أو إمجا 

أو  بام ّل يكون يف احلقيقة معارضًا راجحًا كمعارضة كثري من , غريه معارضاً 

الكوفيني احلديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم 

 . ديثونحوه مقدم عىل نص احل

 :وهو اعتقاد املعارض الصالح اتفاقًا فهو نوعان: وأما األول

أن يعتقد أن هذا املعارض راجح يف اجلملة فيتعني أحد الثالثة من : أحدمها

 .غري واحد منها

ثم قد يغلط يف , أن يعني أحدمها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول: ثانيهام

ط يف التأويل بأن حيِمل احلديث عىل ما ّل وقد يغل, النسخ فيعتقد املتأخر متقدماً 

أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث اجلملة فقد ّل يكون ذلك , حيتمله لفظه

إىل . وقد ّل يكون احلديث املعارض يف قوة األول إسنادًا أو متناً , املعارض داّلً 

 .غري ذلك من اّلحتامّلت

 :ومن األمثلة عىل هذا السبب

 :بشاهد ويمني ثبوت املال ملدعيه

فأكثر أهل العلم يرون ثبوت املال ملدعيه بشاهد ويمني روي ذلك عن أيب 
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وعمر بن  بكر وعمر وعثامن وعيل و ريض اهلل عنهم و وهو قول الفقهاء السبعة

عبد العزيز واحلسن ورشيح وإياس وعبد اهلل بن عتبة وأيب سلمة ابن عبد الرمحن 

 .ن أيب ليىل وأيب الزناد والشافعيوحييى بن يعمر وربيعة ومالك واب

ّل يقيض بشاهد : وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي واألوفاعي

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن : ) نقضت حكمه ألن اهلل تعاىل قال, ويمني

 .(مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان

: ة قالهذا والذين أثبتوا احلكم بشاهد ويمني استدلوا بام رواه أبو هرير

بينام رده  (قىض رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و باليمني مع الشاهد الواحد)

 .النافون هلذا احلكم ّلعتقادهم معارضته لظاهر القرآن

                           
 :الفقهاء السبعة هم املفتون باملدينة من التابعني وهم (9)

 سعيد بن املسيب .9
 بن الزبريعروة  .2
 القاسم بن حممد .2
 خارجة بن فيد .4
 ابو بكر بن عبد الرمحن بن حارث بن هشام .5
 سليامن بن يسار .6
 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود .1

 221: نهجًا ملنا  القطانتارخيًا وم.............انظر الترشيع والفقه يف . وعىل يدهم خترج من جاء بعدهم من الفقهاء, وعن هؤّلء السبعة انترش فقه أهل املدينة

 282: سورة البقرة (2)

 رواه الرتمذي (2)

 952, 959/ 1وما بعدها واملغني  22: انظر رفع املالم (4)
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اّلختال  يف القواعد : السبب الثالث لوقو  اخلال  الذي يعتد به .2

 األصولية وبعض مصادر اّلستنباط

أن العلامء املجتهدين اختلفوا فيام بينهم يف  ,من املسلام به عند أهل العلم

كاعتامد اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل , حجية بعض املصادر واألصول اّلجتهادية

عىل حجية عمل أهل املدينة دون غريه من األئمة وكرتك احلنفية العمل بمفهوم 

, اصوعمل اجلمهور به وخمالفة احلنفية يف امكان محل العام عىل اخل, املخالفة

وقوهلم باألخذ بعمل الراوي إذا عمل خال  ما رواه , ومحل املطلق عىل املقيد

 ....إىل غري ذلك من أصول تعر  يف كتب األصول... 

هذا وسيأيت بيان اختال  العلامء يف حجية بعض مصادر اّلستنباط تفصياًل 

اعد لذلك سأقترص هنا عىل بيان مثال ّلختالفهم يف القو. يف الباب الثالث

 .األصولية وبيان أحد آثار هذا اّلختال 

 :اختال  العلامء يف حجية مفهوم املخالفة

دّللة اللفظ عىل ثبوت نقيض حكم : )مفهوم املخالفة عند األصوليني هو

 .(املنطوق للمسكوت

                           
  11: دراسات يف اّلختال  الفقهية (9)

 9/18: تيسري التحرير (2)
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ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفًا ملدلوله )وعرفه اآلمدي بأنه 

 .(يف حمل النطق

 .أقسام وأنوا  تعر  يف حملها من كتب األصول وهو

 ....(مطل الغني ظلم )و صىل اهلل عليه وسلم و : قول الرسول: ومثاله

 .أن تأخري املعرس لوفاء الدين ّل يعترب ظلامً : فيؤخذ من مفهومه املخالف

فاختلف العلامء يف صحة اّلحتجاج باملفهوم املخالف من النص الرشعي 

 :ينيإىل قولني أساس

وذهب احلنفية وبعض العلامء , فقال اجلمهور باّلحتجاج به برشوط معينة

 .إىل عدم صالحيته لالحتجاج به يف كالم الشار 

 :من ذلك. ونشأ عن اخلال  يف هذا األصل خال  واسع يف الفرو 

 :ثمرة النخلة إذا بيعت النخلة قبل التأبري

ويكون ( يها من طلع النخلة الذكرليذر ف, شق طلع النخلة األنثى: التأبري)

                           
 2/61: اإلحكام لآلمدي (9)

 رواه البخاري (2)

 16, 15: دراسات يف اّلختالفات الفقهية (2)

 981, 986: أثر اّلختال  يف القواعد األصولية يف اختال  الفقهاء ملصطفى اخلن (4)
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 .هذا بعد ظهور الثمرة

فإن وقع البيع عىل نخل مثمر ومل يشرتط الثمرة فام احلكم؟ ذهب مجهور 

فثمرته , العلامء من الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل أنه إذا بيع النخل قبل أن يؤبر

من ابتا  نخاًل بعد : )للمشرتي أخذًا من مفهوم املخالفة يف عليه الصالة والسالم

فقد دل هذا احلديث بمنطوقه عىل أن الثمرة بعد التأبري  (أن تؤبر فثمرهتا للبائع

 .هي ملك للبائع, وبمفهوم املخالفة عىل أهنا قبل التأبري ملك للمشرتي

ولقد أوضح هذا املأخذ ابن قدامة يف املغني حيث قال بعد أن ساق احلديث 

. فيكون ما قبله للمشرتي, لتأبري حدًا مللك البائع للثمرةألنه جعل ا: )واحلكم

 .(وّل كان ذكر التأبري مفيداً , وإّل مل يكن حداً 

وذهب أبو حنيفة واألوفاعي إىل أن الثمرة للبائع سواًء أكان مؤبرًا أم غري 

فإن قيد التأبري ّل يدل عىل نفي احلكم , وذلك ألنه مل يأخذ بمفهوم املخالفة. مؤبر

 .د عدمهعن

إّل أن , فثمره للبائع, ومن با  نخاًل أو شجرًا فيه ثمر: )قال يف اهلداية

                           
 2/86: انظر مغني املحتاج (9)

 رواه البخاري (2)

 2/86انظر مغني املحتاج  (2)

 66, 4/65: املغني (4)
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من اشرتت أرضًا فيها نخل فالثمرة : )لقوله عليه الصالة والسالم, يشرتط املبتا 

وألن اّلتصال و, كان خلقة فهو للقطع ّل , (للبائع إّل أن يشرتط املبتا 

 (وصار كالزر , للبقاء

 .يف ثمر النخل بني أن يكون مؤبرًا أو غري مؤبر فلم يفرق

هذا وبعد أن تبني لنا ما يعتد به من اخلال  وأسبابه وملا كان من أهم تلك 

اّلختال  يف بعض مصادر اّلستنباط و أي يف الترشيع وقد سبق أن : األسباب

شاء  لذا فقد أفردت له بابًا خاصًا أبني فيه و إن. التزمت بإيضاح ذلك تفصيالً 

وقد أبني و إن اتسع املقام و بعض آثار اخلال  , اهلل و أدلة الترشيع وحجية كل منها

 . يف اّلحتجاج هبذه األدلة

 .فهيا بنا نتعر  عىل أدلة الترشيع

  

                           
 رواه (9)

 2/25: اهلداية (2)

 يف صفحة (2)



 

 

69 

   ـــــــــــــاءاختالف العلم

 الباب الثالث

 يف بيان أدلة التشريع

 ڳ ڳ ڳ

:
  ًتعريف أدلة الترشيع لغة واصطالحا: 

 :تعريف األدلة لغة .9

الدليل ما : قال الرافي(. ل. ل. د)وهو مأخوذ من مادة  األدلة مجع دليل 

 دلاه عليه دّللة ويثلث: وقال الفريوفآبادي يستدل به والدليل الدال أيضاً 

د إليه  .والدليل الدّللة أو علم الدليل به ورسوخه, وُدًلولة فاندلا سدا

صل ما يمكن التو: وأما تعريف الدليل يف اصطالح أهل الرشيعة فهو

 .بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي

وبه قال الفتوحي و شارح الكوكب املنري و ونسبه إىل احلنابلة وأكثر الفقهاء 

وجعله حمب اهلل بن عبد الشكور و صاحب فواتح الرمحوت و يف , واألصوليني

                           
 211: خمتار الصحاح 

 وتفتح وتكرس( ّللةد)أي تضم الدال يف  

 2/288: القاموس املحيط 
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وقال التفتافاين أنه األقرب , ونسبه اآلمدي إىل الفقهاء, اصطالح األصوليني

, وقال اجلرجاين أن عبارة العضد الشارح ملخترص املنتهي طالح األصوليف اص

 .وبه قال البدخيش, األصويل ّلبن احلاجب تفصح عن أنه املعترب عند األكثر

 .فلشمل التعريف ما يفيد القطع وما يفيد الظن

ي  ي دلياًل وإن أفاد الظن ُسما ولكن هناك من قال أنه إن أفاد القطع ُسما

 رةأما

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل الظن : فيكون تعريف األمارة هو

ما : ويكون حد الدليل هو. بمطلوب خربي كوجود النار لوجود الدخان

                           
 9/21: مسلم الثبوت ورشحه فواتح الرمحوت 

 9/1: اإلحكام لآلمدي 

 9/41: حاشية التفتافاين عىل رشح العضد 

                9/49: حاشية اجلرجاين عىل رشح العضد 

 9/92: مناهج العقول رشح البدخيش للمنهاج 

 96: رشح الكوكب املنري انظر 

 49, 9/41: حاشية التفتافاين 
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ما يمكن التوصل : أو هو. يمكن التوصل به إىل العلم بمطلوب خربي

 .بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي قطعي

وكذلك جعله األسنوي  حلد أنه العر  األصويلقال اآلمدي عن هذا ا

ولكن عبارة العضد وصاحب مسلم الثبوت تدل عىل قلة , قول األصوليني

 .القائلني به

وحيث يتبني ملن يتتبع أدلة األصوليني أهنم يطلقون اسم الدليل عمليًا عىل 

 ما هو ظني بل عىل الشبهة أيضاً 

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل  :فالتعريف املختار للدليل هو 

 .مطلوب خربي

 

                           
 9/1: اّلحكام لآلمدي 

 9/21: فواتح الرمحوت 

 9/1: اإلحكام لآلمدي 

 9/96: رشح األسنوي هناية السول ملنهاج الوصول للبيضاوي 

 9/21: ومسلم الثبوت, 9/41: انظر رشح العضد 

 9/1: ىل اإلحكام لآلمديتعليق عبد الرفاق عفيفي ع 
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 :رشح التعريف وبيان حمرتفاته

فيه تنبيه عىل أن الدليل من حيث هو دليل ّل يعترب فيه : ما يمكن التوصل

فال خيرج عن كونه دلياًل بأن ّل ينظر فيه أصاًل  , التوصل بالفعل بل يكفي إمكانه

ما )ولذلك مل ُيقل   مل ينظر فيه أحد أبداً ولو اعترب وجود خلرج عن التعريف مامل

وخيرج هبذا القيد ما ّل يمكن التوصل به إىل املطلوب كاملطلوب , ( يتوصل به

 .فإنه ّل يمكن التوصل به إليه, نفسه

: النظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن والفكر: بصحيح النظر فيه

ئ ورجوعها منها إليها أي من املبادئ إىل النفس من املطالب إىل املباد........... 

برتتيب أصول حاصلة يف الذهن ليتوصل هبا : وُيرسم الفكر هبذا املعنى, املطالب

ى يف املعقوّلت فكرًا ويف , إىل حتصيل غري احلاصل وحركة النفس ُتسما

 .املحسوسات ختييالً 

 الوصول وقيد النظر فيام يمكن أن يوصل إىل املطلوب احرتافًا عن إمكان

                           
 9/49: انظر حاشية اجلرجاين 

 96: رشح الكوكب املنري 

 91: املرجع السابق 
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 .إىل املطلوب بغري النظر كسلوك طريق يمكن التوصل هبا إىل مطلوبه

مادة وصورة احرتافًا عن ......... وُقياد النظر بالصحيح وهو املشتمل عىل 

الفاسد ألن الفاسد ّل يمكن أن يتوصل به إىل مطلوب خربي إذ ليس هو يف نفسه 

يه فذلك إفضاء إتفاقي ليس من سببًا للتوصل وّل آلة له وإن كان قد يفيض إل

 .حيث أنه وسيلة له

فيشمل , والنظر يف صفاته وأحواله, والنظر يف الدليل يتناول النظر فيه نفسه

ويشمل املفرد , املقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إىل املطلوب اخلربي

 .الذي من شأنه إذا نظر يف أحواله أوصل إليه كالعامل

املطلوب اخلربي هو املطلوب التصوري كاحلد  :إىل مطلوب خربي

 ويدخل يف املطلوب اخلربي ما يفيد القطع والظن , والرسم

                           
 96: انظر املرجع السابق 

 9/49: حاشية اجلرجاين 

البعورة تودل عوىل البعوري واألثور : وقود قوال أحود األعوراب, 9/49: انظر حاشوية اجلرجواين 

ات أبووراج وأرض ذات فجوواج أّل يوودل ذلووك عووىل اهلل العزيووز يوودل عووىل املسووري فسووامء ذ

 .القدير

 96: رشح الكوكب املنري 
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 :تعريف الترشيع .2

والرشيعة ما (  . ر. ب)الترشيع مصدر رشا  وهو مأخوذ من مادة : لغة

, واملنزل صار عىل طريق نافذ وقد رش  هلم أي سنا , رش  اهلل لعباده من الدين

والرماح تسددت فهي . . . الدواب يف املاء رشعًا ورشوعًا دخلت ورشعت 

وأرش  . . . شارعة وشوار  ورشعناها وأرشعناها فهي مرشوعة ومرشعة 

عه ترشيعًا والترشيع إيراد اإلبل رشيعة ّل حيتاج معها إىل نز   الطريق بيانه كرشا

 بالعلق وّل سقي يف احلوض

 .ظاهر املستقيم من املذاهبوالرشيعة ال, والرشيعة مورد الشاربة

تبيني اهلل لعباده املنهج احلق املستقيم من العقائد : والترشيع اصطالحاً 

والعبادات واألخالق واملعامالت ونظم احلياة يف شعبها املختلفة لتحقيق 

فالترشيع هو الذي يصون اإلنسانية من الزيغ , سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

وهو املورد العذب الذي يشفي , ونواف  اهلوت, ق الرشوونبها مزال, واّلنحرا 

وهلذا كانت الغاية من ترشيع اهلل , وترتوي به عقوهلا, وحييي نفوسها, غلتها

 .استقامة اإلنسان عىل اجلادة لينال عز الدنيا وسعادة اآلخرة

 وبلغه رسله, والترشيع أو الرشيعة هبذا املعنى خاصة بام جاء عن اهلل تعاىل

                           
 225: خمتار الصحاح 

 46, 2/45: القاموس املحيط 
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فال ووف إطالق , وأحكامه هي التي تسمى رشعاً , واهلل هو الشار  األول ,لعباده

وقد جرت عر  كتري من , ألهنا من صنع البرش, هذا عىل القوانني الوضعية

وتسمية الوحي اإلهلى , الكاتبني عىل تسمية القوانني الوضعية بالترشيع الوضعي

ف اطالقها إّل عىل الطريقة واحلق أن الرش  أو الرشيعة ّل وو, بالترشيع الساموي

 .اإلهلية دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم

هذا وبعد أن علمنا املراد بأدلة الترشيع فال بد من إيضاح أهنا تنقسم من 

 :وقد عقدت هلا فصلني, حيث اعتبارها واألخذ هبا إىل قسمني

 .أدلة متفق عليها: األول

 .أدلة خمتلف فيها: الثاين

الكتاب والسنة : األدلة املتفق عليها فأربعة وهي إمجاّلً : ألولأما القسم ا

 .واإلمجا  والقياس

الكتاب والسنة : األصول يف احلجج الرشعية ثالثة: )قال الرسخيس

 . (إلخ.  .  . واإلمجا  واألصل الرابع وهو القياس 

                           
 96, 95: انظر الترشيع والفقه يف اإلسالم تارخيًا ومنهجًا ملناا  القطان 

وأصووول الفقووه  299, 9/291: يالتعووارض والرتجوويح بووني األدلووة الرشووعية للربفنجوو 

 41: اإلسالمي لبدران

 211/ 9: أصول الرسخيس 
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أما األصول فأربعة الكتاب : ويف فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت

 .نة واإلمجا  والقياسوالس

ها القرايف مخسة عرش دلياًل : وأما القسم الثاين األدلة املختلف فيها فقد عدا

 :وهي إمجاّلً 

 قول الصحايب .2 إمجا  أهل املدينة  .9

 اّلستصحاب .4 املصلحة املرسلة .2

 العوائد .6 الرباءة األصلية .5

 سد الذرائع .8 اّلستقراء .1

 اّلستحسان .91 اّلستدّلل .1

 العصمة .92 األخذ باألخف .99

 إمجا  العرتة .94 إمجا  أهل الكوفة .92

  إمجا  اخللفاء األربعة .95

 .وسأفرد كل دليل من أدلة القسمني بمبحث خاص لبيانه وحجيته

  

                           
 2/2: فواتح الرمحوت 

 445: رشح تنقيح الفصول للقرايف 
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 الفصل األول

 األدلة املتفق عليها

 :وفيها أربعة مباحث

 الكتاب: املبحث األول

 :وفيه مسألتان 

 بيانه: املسألة األوىل

 :وفيه فرعان

أوىل بتقديم النظر فيه ألنه راجع إىل قول اهلل تعاىل املرشا   نبدأ بالكتاب وهو

. ومستند اإلمجا  راجع إليهام, والسنة خمربة عن قوله تعاىل وحكمه, لألحكام

 .والقياس مستنبط من هذه األصول الثالثة

 

 

                           
 9/951: اإلحكام لآلمدي 

 211/ 9: أصول الرسخيس 
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 :تعريف الكتاب يف اصطالح األصوليني :الفرع   األول

 .د املتلو املتواترهو كالم اهلل املنزل عىل حمم

 :رشح التعريف وبيان حمرتفاته

خيرج به كالم غريه كام خيرج به فعل اهلل من نزول إىل السامء الدنيا : كالم اهلل

اللفظ واملعنى فيخرج به : واملراد بالكالم. وغري ذلك. وضحك وغضب

 األحاديث 

ل ل: املنزا لمما يف اللوح املح خيرج به كالم اهلل غري املنزا : فوظ واملراد باملنزا

م املتفرق نزوله أي املتكرر نزوله شيئًا فشيئًا كام تفيده صيغة اسم املفعول  املنجا

 .املضعاف

و ( عىل حممد: )أنه يمكن اّلستغناء هبذا القيد عن قول: وقد يرد اعرتاض

امً   .صىل اهلل عليه وسلم و ألن ما أنزل عىل غريه أنزل دفعة واحدة ّل منجا

                           
معنووى القوورآن يف علووم األصووول خيتلووف عوون معنوواه يف علووم العقيوودة ألن بحووث علووم  

ول عوون اللفووظ لكونووه الووذي يسووتدل بووه عووىل األحكووام بخووال  علووم العقيوودة فووإن األصوو

فلفووظ القوورآن موون قبيوول املشوورتك . ومنهووا إثبووات صووفة الكووالم. . . بحثووه عوون الصووفات

 224, 9/222: انظر حاشية البناين عىل مجع اجلوامع ّلبن السبكي. اللفظي

 21: ارشاد الفحول 

 املرجع السابق 
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 .ن مبنى التعاريف عىل اإليضاح والبيانبأ: وواب

خيرج به املنزل عىل غريه من الرسل من الكتب الساموية األخرت : عىل حممد

وصحف , والزبور عىل داُود, واإلنجيل عىل عيسى, كالتوراة عىل موسى

 .ابراهيم

وما نسخت تالوته , خيرج به ما ليس بمتلو كاألحاديث القدسية: املتلوا 

 .حكمه أو ّل سواًء بقى

خرب قوم عن أمر حمسوس : فال يثبت القرآن إّل بالنقل املتواتر وهو: املتواتر

يستحيل تواطؤهم عىل الكذب عادة لكثرهتم عن قوم مثلهم إىل أن يتصل برسول 

 .و صىل اهلل عليه وسلم و فيكون أول النقل كآخره وأوسطه كطرفيه

وذلك مثل قراءة , نقولة بدون تواتروخيرج هبذا القيد القراءات الشاذة أي امل

, والنهار إذا جتىل, والليل إذا يغشى: ) ابن مسعود وأيب الدرداء ريض اهلل عنهام

ومثل قراءة عبد اهلل بن  (جتىلا ) بعد ( وما خلق)بحذ  ( والذكر واألنثى

                           
 224, 222/ 9: ية البناينانظر حاش 

 225/ 9: انظر رشح املحىل عىل مجع اجلوامع 

 9/91: وفتح الغفار برشح املنار, 21: ارشاد الفحول 

 9: الليل 
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إن كانت : )وكقراءته (متتابعات)بزيادة ( فصيام ثالثة أيام متتابعات)مسعود 

فقد اتفقوا عىل أهنا ّل تكون قرآنًا وّل  (واحدة صيحة)بدل ( فقية واحدة إّل

يثبت هلا أحكامه من صحة الصالة به والتعبد بتالوته وحرمة مسه لغري الطاهر 

 وّل حيكم بكفر منكر قرآنيتها

إن من قرأ يف : قال مالك: قال أبو عمر بن عبد الرب: )قال أبو شامة املقدي

ة ابن مسعود أو غريه من الصحابة مما خيالف املصحف مل يصل صالته بقراء

إّل قومًا شذوا ّل يعرج , وعلامء املسلمني جممعون عىل ذلك: قال أبو عمر. وراءه

 .(عليهم

 .وقد يعرتض عىل هذا احلد بعدم وجود قيد املعجز فيه

أن كونه معجزًا يدل عىل صدق الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و : واجلواب

وألن , ّل عىل كونه كتاب اهلل ّل حمالة إذ يتصور اإلعجاف بام ليس بكتاب اهلل تعاىل

                           
 81: املائدة 

, 21/89: وانظووور يف هوووذه القوووراءات اجلوووامع ألحكوووام القووورآن للقرطبوووي 21: يوووس 

6/282 ,95/29 

 92/214: وجممو  فتاوت ابن تيمية, 69: المي لبدرانانظر أصول الفقه اإلس 

 82: املرشد الوجيز ألي شامة 
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 .بعض اآلية ليس بمعجز وهو من الكتاب

 البسملة: الفرع الثاين

اتفق العلامء عىل أن البسملة بعض آية من سورة النمل يف : حترير حمل النزا 

واتفقوا ,  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  چ : قوله تعاىل

وأهنا نقلت كتابة , أيضًا عىل كتابتها بني كل سورتني سوت ما بني األنفال وبراءة

وإنام اختلفوا يف قرآنيتها يف كل موضع كتبت فيه بني سورتني فقط ّل . نقاًل متواتراً 

 .يف نقلها وّل يف ثبوهتا قرآنًا يف نفسها

 :بيان خالف العلامء يف ذلك

إىل أن البسملة من : د قوليه وأمحد وأبو حنيفةذهب الشافعي يف أح .9

 .القرآن حيث كتبت وهي آية برأسها وليست من السورة

إىل أن البسملة من القرآن حيث كتبت : ذهب الشافعي يف قوله اآلخر .2

 .وهي مع أول كل سورة آية وليست آية برأسها

                           
 9/919: املستصفى 

 21: سورة النمل 

وانظوور , 964/ 9: موون تعليووق الشوويخ عبوود الوورفاق عفيفووي عووىل كتوواب اإلحكووام لآلموودي 

 12: الربهان الكاشف عن إعجاف القرآن للزملكاين
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 .إىل أهنا ليست بآية: ذهب  مالك .2

 يكفر أحد من األئمة من خالفه يف ذلك وهذه املسألة اجتهادية ولذا مل

 .ومل يفسقه بل خطأه فقط

فإهنا . وذكر ابن تيمية عن طائفة من العلامء أن كاًل من القولني حق

 آية من القرآن يف قراءة من فصل هبا بني السورتني وليست آية يف قراءة

 .من مل يفصل هبا بني السورتني

 يف حجية الكتاب :املسألة الثانية

 :رير حمل النزا حت

وعلمنا أنه من القرآن أنه , اتفقوا عىل أن ما نقل إلينا من القرآن نقال متواتراً 

حجة وب العمل بام ورد فيه من أحكام وأنه أساس الدين والرشيعة ومنبع 

إنا أنزلنا اليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس بام أراك : )اهلداية قال تعاىل

                           
: واإلحكووام لآلموودي 9/912: واملستصووفى 498/ 92: وت ابوون تيميووةانظوور جممووو  فتووا 

9/962 

وانظوور يف ذلووك جممووو   9/964: تعليوق الشوويخ عبوود ارفاق عفيفووي عووىل اإلحكوام لآلموودي 

: واإلحكوووام لآلمووودي 915 -9/912: واملستصوووفى, 211/ 92: فتووواوت ابووون تيميوووة

 9/16: واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 965 -9/962
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قرأه  (فصيام ثالثة أيام: )نقل إلينا منه آحادًا كقوله تعاىل واختلفوا فيام, (اهلل

وذلك بعد اّلتفاق عىل , هل يكون حجة أم ّل( متتابعات)ابن مسعود بزيادة 

 .أهنا ليست قرآنًا وّل تثبت هلا أحكام

 :بيان خال  العلامء يف ذلك

والرواية , واختاره املزين, وهو أحد قويل الشافعي, والثوري, قال أبو حنيفة

 .الراجحة أنه حجة

 أنه ليس بحجة: والشافعي يف قوله اآلخر ورواية عند أمحد, وقال مالك

 :من ثمرة اخلال 

يف اآلية التي معنا مثال من قال بحجيته قياد به املطلق فأوجب التتابع يف صوم 

ألن التتابع صفة ّل جتب إّل , ومن قال بعدم حجيته أجاف التفريق, كفارة اليمني

 .بنص أو قياس عىل منصوص وقد عدما

                           
    915: لنساءا 

 81: املائدة 

 62: وأصول الفقه اإلسالمي لبدران 9/96: انظر اّلحكام لآلمدي 

وروضووة  961/ 9: واإلحكووام لآلموودي 6/282: انظوور اجلووامع ألحكووام القوورآن للقرطبووى 

موون امللحووق وأصووول مووذهب  214ص: ورشح الكوكووب املنووري, 62: النوواظر ّلبوون قدامووة

 988: اإلمام أمحد الرتكي
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 :أدلة القائلني بأهنا ليست حجة

أن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن 

ومن تقوم احلجة القاطعة بقوهلم ّل , عىل طائفة تقوم احلجة القاطعة بقوهلم

إن , اوي له إذا كان واحداً يتصور عليهم التوافق عىل عدم نقل ما سمعوه منه فالر

وإن مل يذكره عىل أنه قرآن فقد تردد بني أن يكون , ذكره عىل أنه قرآن فهو خطأ

فال يكون , وبني أن يكون ذلك مذهبًا له, خربًا عن النبي و صىل اهلل عليه وسلمو

وهذا بخال  خرب الواحد عن النبي و صىل اهلل عليه وسلمو فإنه ّل تردد , حجة

 .فيه

 :كاآليت, والتسليم, املنع: وقش هذا بطريقنيوقد ن

 . املنع: الطريق األول

فقولكم إن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و كان وب عليه القاء القرآن إىل عدد 

وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ , تقوم احلجة القاطعة بقوهلم؛ ّل نسلم ذلك

وأن مجعه , د التواتر لقلتهمالقرآن يف فمانه و صىل اهلل عليه وسلم و  مل يبلغوا عد

, إنام كان بطريق تلقي آحاد آياته من اآلحاد ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة

 .ولو كان قد ألقاه إىل مجاعة تقوم احلجة بقوهلم ملا كان كذلك

 .وهلذا ايضًا اختلفوا يف البسملة أهنا من القرآن
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 .وأنكر ابن مسعود كون الفاحتة واملعوذتني من القرآن

 .التسليم: يق الثاينالطر

سلمنا وجوب ذلك عىل النبي و صىل اهلل عليه وسلم و وأنه سمعه منه مجع 

ولكن إنام يمنع السكوت عن نقله عىل الكل لعصمتهم عن , تقوم احلجة بقوهلم

وعند ذلك فيتعني محل روايته لذلك يف مصحفه عىل أنه من . بالسكوت, اخلطأ

 .ومل يوجد ما يعارضهألن الظاهر من حاله الصدق , القرآن

وإن مل يرصح بكونه قرآنًا , لعدم تواتره, غايته أنه غري جممع عىل العمل به

وأمكن أن ّل يكون لكونه خربًا عن النبي و صىل اهلل , أمكن أن يكون من القرآن

وهو حجة بتقدير , عليه وسلم و وأمكن أن ّل يكون لكونه مذهبًا له كام ذكرمتوه

ر كونه خربًا عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و ومها احتامّلن وبتقدي, كونه قرآناً 

وّل خيفى أن وقو  . وهو احتامل واحد, وإنام ّل يكون حجة بتقدير كونه مذهبًا له

 .أغلب من وقو  احتامل واحد بعينه, احتامل من احتاملني

إّل أن . وأنه مرتدد بني اخلرب وبني كونه مذهبا له, سلمنا أنه ليس بقرآن

ولو كان مذهبًا له . حتامل كونه خربًا راجح؛ ألن روايته له موهم باّلحتجاج بها

مع اّلختال  يف مذهب , لرصح به؛ نفيًا للتلبيس عن السامع املعتقد كونه حجة

 .الصحايب هل هو حجة أم ّل
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فذلك مما خيالف فيه أحد من , أما وجوب إلقائه عىل عدد تقوم احلجة بقوهلم

رآن هو املعجزة الدالة عىل صدقه عليه السالم قطعًا؛ ومع عدم ألن الق, املسلمني

يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه فال يكون  ّل, بلوغه إىل من يشاهده بخرب التواتر

حجة عليه يف تصديق النبي و صىل اهلل عليه وسلم و وّل يلزم من عدم بلوغ حفاظ 

أن يكون احلفاظ آلحاد  القرآن فمن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و عدد التواتر

 . آياته كذلك

فلم يكن يف كوهنا , وأما التوقف يف مجع آيات القرآن  عىل أخبار اآلحاد

 .ويف طوهلا وقرصها, بل يف تقديمها وتأخريها بالنسبة إىل غريها, قرآناً 

وما كان , فام كان من اآلحاد فليس من القرآن, وأما ما اختلف به املصاحف

إنام كان يف وضعها يف أول كل , وأما اّلختال  يف التسمية. متواترًا فهو منه

 .سورة؛ ّل يف كوهنا من القرآن

وأما انكار ابن مسعود؛ فلم يكون إلنزال هذه السور عىل النبي و صىل اهلل 

 .عليه وسلم و بل إلجرائها جمرت القرآن يف حكمه

 .قوهلم إذا رواه ابن مسعود مل يتفق الكل عىل اخلطأ

إّل أنه , وإن مل يكن ممتنعاً , إّل أن سكوت من سكت, كان كذلكوإن : قلنا

                           
 أي عادة 
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لزم , وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن . أنه حرام لوجوب نقله عليه

مل . ولو قلنا إنه ليس بقرآن. ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت

. عداه من الساكتني ّل بالنسبة إىل الراوي وّل بالنسبة إىل من, يلزم منه ذلك

, مع كونه واحدًا أوىل من ارتكاب اجلامعة له, وتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام

وتعني تردد , فقد بطل قوهلم بظهور صدقه فيام نقله من غري معارض, وعىل هذا

 .نقله بني اخلرب واملذهب

 .محله عىل اخلرب راجح و ّل نسلم ذلك: قوهلم

 .ه نفيًا للتلبيسلو كان مذهبًا لرصح ب: قوهلم

أمجع املسلمون عىل أن كل خرب مل يرصح بكونه عن النبي و صىل اهلل : قلنا

, وّل خيفى أن احلمل عىل املذهب, وما نحن فيه كذلك, عليه وسلم و ليس بحجة

أوىل من محله عىل اخلرب الذي ما رصح فيه , مع أنه خمتلف يف اّلحتجاج به

وبراءة , كيف وفيه موافقة النفي األصيل. قمع أنه ليس بحجة باّلتفا, باخلربية

 .فكان أوىل, بخال  مقابله, الذمة من التتابع

 :ونوقش هذا

                           
وقوود ذكوور الغووزايل بعضووًا موون هووذه املناقشووة مؤيوودًا ,  962 -961: انظوور اإلحكووام لآلموودي 

 912/ 9: عدم احلجية انظر املستصفى
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بأن حرمة سكوت من سمع من النبي و صىل اهلل عليه وسلم و غري مسلمة 

 .وبذلك يمتنع ما فر  عىل التحريم, ألن نقله فرض كفاية

 يرصح بكونه عن النبي و وأن قولكم أن املسلمني أمجعوا عىل أن كل خرب مل

 .صىل اهلل عليه وسلم و ليس بحجة

 .ّل نسلم بدعوت انعقاد اإلمجا 

أن الراوي خيرب أنه سمعه من النبي و صىل اهلل عليه  :أدلة القائلني بأهنا حجة

وسلم و فإن مل يكن قرآنًا فهو خرب فإنه ربام سمع اليشء من النبي و صىل اهلل عليه 

نه قرآنًا وربام أبدل لفظة بمثلها ظنًا منه أن ذلك جائز كام روي وسلم و تفسريا فظ

ف مثل ذلك وهذا ووف يف احلديث , عن ابن مسعود و ريض اهلل عنه و أنه كان ووا

ففي اجلملة ّل خيرج عن كونه مسموعًا من النبي و صىل اهلل عليه , دون القرآن

 .وسلم و ومرويًا عنه فيكون حجة كيف ما كان

 بأنه قد يكون مذهباً  : سبقونوقش كام

 :واجلواب

أنه ّل ووف ظن مثل هذا بالصحابة و ريض اهلل عنهم و فإن هذا افرتاء عىل اهلل 

وكذب عظيم إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن اهلل تعاىل وّل عن رسوله 

                           
 9/962: انظر تعليق الشيخ عبد الرافق عفيفي عىل اإلحكام لآلمدي 
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والصحابة و ريض اهلل عنهم و ّل ووف نسبة الكذب إليهم يف حديث النبي و , قرآناً 

هذا   اهلل عليه وسلم و وّل يف غريه فكيف يكذبون يف جعل مذاهبهم قرآنًا؟صىل

 .باطل يقينا

, وإن مل تكن قرآنا, وجوب العمل هبا وكوهنا حجة: والراجح يف نظري

ولو نقلها خربًا , وألن الناقل هلا عدل, ألن وجوب العمل أحوط من جانب

ألن الصحابة و رضوان اهلل , ويبعد أن تكون جمرد رأي له, لوجب قبول خربه

عىل أن احلنابلة يعتربون . عليهم و كانوا يتحرجون من القول يف القرآن بدون علم

فعىل تقدير أهنا مذهب له, فقد قيل بوجوب العمل . وحيتجون به, قول الصحايب

 .واهلل أعلم به

  

                           
 62: روضة الناظر 

 911: أصول مذهب اإلمام أمحد 
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 السنة: املبحث الثاين

 :وفيه مسألتان

 بياهنا: املسألة األوىل

 :عانوفيها فر

 :الفرع األول يف تعريف السنة لغة واصطالحا  

 :معنى السنة لغة -أ

وسنن , والسنة من اهلل حكمه وأمره وهنيه, تطلق السنة عىل السرية والطبيعة

 .الطريق و مثلثة وبضمتني و هنجه وجهته

 :صطالحاً امعناها  -ب

 :أكثر من إطالق اّلصطالحيللسنة يف اّلستعامل 

كفروض  ة عىل ما يقابل الفرض من العباداتتطلق تار: فعند الفقهاء .9

ومنهم من يطلقها عىل ما ليس . وسننها, والصيام, والصالة, الوضوء

                           
  221/ 4: املحيط القاموس 

 916/ 2: هناية السول رشح منهاج الوصول 
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وتطلق عىل ما , فتشمل املندوب واملستحب عند من يفرق بينهم بواجب

, وقد تطلق كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم 

: ومنه قول الفقهاء, فالن من أهل البدعة: البدعة فيقالعىل ما يقابل 

 . وطالق البدعة كذا, طالق السنة كذا

ما واظب النبي و صىل اهلل عليه وسلم و عىل فعله مع : والسنة يف فقه احلنفية

 .ترك ما بال عذر

 أو, أو فعل, ما أثر عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و من قول: وعند املحدثني .2

لأقية, تقرير , سواًء كان قبل البعثة أو بعدها, أو سرية ,أو ُخُلقية, أو صفة خل

 .وهي هبذا تراد  احلديث عند بعضهم

                           
 22: إرشاد الفحول 

 2/66: فتح الغفار 

 9/961: اإلحكام لآلمدي 

 22: إرشاد الفحول 

 911: أصول مذهب اإلمام أمحد 

 2/21: تيسري التحرير 

باإلحالوووة إىل قواعووود  41 :اإلسوووالمي ملصوووطفى السوووباعي التشررر   السووونة ومكانتهوووا يف  

 2: وتوجيه النظر, 28-25: التحديث
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ألهنم ّل يقرصوهنا عىل إفادة حكم , وأوسع إطالقات السنة إطالق املحدثني

 .رشعي فقط

احلديث عند اّلطالق ينرص  إىل ما حدث به عن : وقد ذكر ابن تيمية

سواًء كان . وإقراره, وفعله, اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و بعد النبوة من قولهرسول 

 .أو ترشيعاً , خرباً 

أنه قد يدخل فيها بعض اخباره : ثم ذكر, إنه املقصود بعلم احلديث: وقال

وذكر أن , وحسن سريته, وبعض سريته قبل نبوته كتحنثه بغار حراء, قبل النبوة

وغنام الذي فرض عىل األمة اإليامن . ليؤخذ رشعاً  ما كان قبل النبوة ّل يذكر

 .والعمل به ما جاء بعد النبوة

 :وعند األصوليني .2

ما صدر عن الرسول  و صىل : عرفها التفتافاين وصاحب مسلم الثبوت بأهنا

 .اهلل عليه وسلم و غري القرآن من قول وفعل وتقرير

اهلل عليه وسلم و من ما صدر عن الرسول و صىل : وعرفها اآلمدي بأهنا

: وقال, وّل داخل يف املعجز, وّل هو معجز, األدلة الرشعية مما ليس بمتلو

                           
 92-98/6: جممو  الفتاوت 

 2/11: ومسلم الثبوت, 2/22: حاشية التفتافاين عىل خمترص ابن احلاجب 
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 .ويدخل يف ذلك أقوال النبي و صىل اهلل عليه وسلم و وأفعاله وتقاريره

قول الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و : وعرفها البيضاوي وابن السبكي بأهنا

 .أو فعله

ما صدر من النبي و صىل اهلل عليه وسلم و من األفعال هي : وقال األسنوي

 .أو األقوال التي ليست لإلعجاف

هي قول الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و أو فعله أو تقريره : وقال البدخيش

 .مما صدر عنه غري القرآن

هي قوله و صىل اهلل عليه وسلم و وفعله : وقال صاحب تيسري التحرير

 .من األمور الطبيعية وتقريره مما ليس

عي ما صدر عن الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و غري  : التعريف املختار

 .أو تقرير, أو فعل , القرآن من قول

                           
 961/ 9: اإلحكام لآلمدي 

 2/14: ومجع اجلوامع, 2/914: منهاج الوصول 

 2/916: هناية السول 

 914/ 2: عقولمناهج ال 

 21, 2/91: تيسري التحرير 
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 :رشح التعريف

ما تكلم به رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و يف أغراض : فالقول -أ

ترشيع وملناسبات خمتلفة تبعًا ملقتضيات األحوال مما يتعلق ب, متعددة

إنام األعامل بالنيات وإنام : )كقوله و صىل اهلل عليه وسلم و  األحكام

كأمره و صىل اهلل عليه , ولو كان القول أمرًا بالكتابة (لكل امرئ ما نوت

 .وسلم و بالكتابة يوم احلديبية

ما فعله و صىل اهلل عليه وسلم و موضحًا لترشيع يأخذ به : والفعل -ب

, نهم كفعله و صىل اهلل عليه وسلم و للصالة واحلجاملسلمون يف دي

 .وكمعامالته يف البيو  والتقايض وإقامة احلد

ويدخل يف الفعل اّلشارة منه و صىل اهلل عليه وسلم و كام يف حديث كعب 

تقاىض ابن أيب حدرد دينًا له عليه يف مسجد النبي و صىل اهلل : بن مالك

تى سمعهام النبي و صىل اهلل عليه عليه وسلم و وارتفعت أصواهتام ح

                           
 211: وأصول مذهب اإلمام أمحد 11: أصول الفقه اإلسالمي لبدران 

 .....رواه  

 29/ 8: نيل األوطار 

 11: أصول الفقه اإلسالمي لبدران 



 

 

95 

   ـــــــــــــاءاختالف العلم

, يا كعب: وسلم و وهو يف بيته فخرج اليهام حتى كشف حجرته فنادت

فأشار إليه بيده و أن ضع الشطر من دينك و فقال . لبيك يا رسول اهلل: قال

فقال رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و , قد فعلت يا رسول اهلل : كعب

 .قم فاقضه

الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و عن إنكار فعل أو  أن يكف: والتقرير -ج

ألن يف عدم اإلنكار تأخري للبيان عن وقت , قول علم به وإن مل يره

, فيدل عىل جواف الفعل أو القول ومرشوعيته, وهو غري واقع , احلاجة

وقد يستبرش الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و به فيكون أبلغ يف الدّللة 

 .عىل املرشوعية

 :رتط لصحة دّللة التقرير ما ييلويش

 .أن يعلم النبي و صىل اهلل عليه وسلم و بالفعل .9

 .قدرة الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و عىل اإلنكار .2

 .أّل يكون الفعل معتقد كافر مرص عىل فعله .2

 .أّل ُيعلم سبق تقبيح الفعل وحتريمه .4

                           
 219, 211: رواه البخاري          ومسلم            أصول مذهب اإلمام أمحد 
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لك عىل تقريره فإن مل يعلم الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و بالفعل مل يدل ذ

وكذلك لو علم ومل يقدر عىل اإلنكار ويمكن اعتبار هذا الرشط يف العهد , له

وكذا إذا كان الفعل , (واهلل يعصمك من الناس) املدين قبل نزول آية العصمة 

فإنا عدم إنكاره حينئذ , معتقد كافر فال أثر لسكوته وّل دّللة له عىل اجلواف اتفاقاً 

وإن سبق حتريم الفعل بدليل عام فكف النبي و صىل اهلل عليه , هيلعلمه بأنه ّل ينت

وسلم و عن إنكاره يكون عند احلنفية نسخًا لدليل التحريم وعند الشافعية 

 .ختصيصًا له

إقراره ّلجتهاد الصحابة يف صالة : مثال سكوته و صىل اهلل عليه وسلم و 

أحد العرص إّل يف بني قريظة ّل يصلني : العرص يف غزوة بني قريظة حني قال هلم

وفهم البعض أن , فقد فهم البعض النهي عىل حقيقته فأخرها إىل ما بعد املغرب

فذكر ذلك للنبي و صىل اهلل , املقصود احلث عىل اّلستعجال فصالها يف وقتها

 .عليه وسلم و فلم يعنف واحدًا منهم

م الذي كان سببا من وهذا املثال يدل و فيام يدل عليه و عىل اختال  األفها

                           
 61:سورة املائدة 

وأفعوووال الرسوووول  981 -9/988:واإلحكوووام لآلمووودي, 928/ 2: تيسوووري التحريووور 

 2/16: ملحمد اّلشقر

 رواه البخاري         ومسلم 
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 .أسباب اّلختال  يف األحكام الفقهية

ما جاء يف قصة أسامة : ومثال إظهاره و صىل اهلل عليه وسلم و اّلستبشار

وكانت , وفيد أبيض مثل القطن, فقد كان أسامة أسود شديد السواد, وأبيه فيد

كان الكفار و, أمه أم أيمن موّلة رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و سوداء حبشية

فنظر جمزف املدجلي يف , يطعنون يف نسب أسامة للتباين بني لونه ولون أبيه

: ) واحلديث روته عائشة ونقل بعدة ألفاظ منها, وقال إهنا من بعض, أقدامهام

إن رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و دخل عيل مرسورًا تربق أسارير : أهنا قالت

إن : ًا نظر آنفًا إىل فيد بن حارثة وأسامة بن فيد فقالأمل تري أن جمزف: فقال, وجهه

 (بعض هذه األقدام ملن بعض

 :يف غري األمور الطبيعية: وهناك من يزيد قيد -د

واللباس  واملقصود باألمور الطبيعية األمور اجلبلاية كاألكل والرشب

 :ة أقولويف اتاباعها ثالث, والركوب والسكنى والنوم وامليش والكالم ونحو ذلك

                           
 212: أصول مذهب اإلمام أمحد 

 رواه البخاري         ومسلم 

 212: أصول مذهب اإلمام أمحد 
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وهو مذهب الباجي من , أهنا ّل تعترب من السنة وإنام تكون لإلباحة: األول

ونقل التفتافاين من احلنفية , وأيب الربكات بن تيمية وأيب يعىل من احلنابلة, املالكية

 .واآلمدي من الشافعية عدم اخلال  يف ذلك

هذه األفعال ذهب بعض املالكية وشيخ اإلسالم تبن تيمية إىل أن : الثاين

 .تدل عىل الندب واّلستحباب

 .نقل هذا الوجه أبو اسحق اإلسفراييني. وقيل ّل يتبع فيها أصالً : الثالث

أن ما ظهر فيه قصد القربة فهو للندب وما مل يظهر فيه قصد القربة : وأرت

 .فهو لإلباحة

 وغري اّلمور الطبيعية األحكام الترشيعية

عليه الصحابة كام فعلوا يف حد )......( أيضًا عىل ما هذا ويطلق لفظ السنة 

وتدوين , ومجع املصحف, الصناا )......( و, اخلمر بجعله ثامنني جلدة

: ويدل عىل هذا اإلطالق قوله و عليه الصالة والسالم, وما أشبه ذلك, الدواوين

                           
/ 2: والعوودة أليب يعووىل 919: واملسووودة آلل تيميووة, 288 :رشح تنقوويح الفصووول للقوورايف 

 9/912: واإلحكام لآلمدي 22/ 2: وحاشية التفتافاين 124

 919: واملسودة 288: رشح تنقيح الفصول 

 ط دار الفكر 911/ 2: رشح الكوكب النري للفتوحى 

 -295: انظر تصويب رشح الكوكب املنري 
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 .(عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني)

فيام تطلق عليه السنة إىل األغراض التي تعنى هبا كل ومردا هذا اّلختال  

 :فئة من أهل العلم

, يعنون برسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و اإلمام اهلادي : فأهل احلديث

, وأفعال, وأقوال, وأخبار, وخلق, فينقلون كل ما يتصل به من سرية, أسوة األمة

 .سواًء أثبت ذلك حكاًم رشعيًا أم ّل

, عنوا بدّللة أقوال رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و وأفعاله: هوعلامء الفق

عىل األحكام الرشعية اجلزئية بالنبة ألفعال العباد من وجوب أو حرمة , وتقريراته

 .أو إباحة

يبحثون يف أدلة األحكام وأصوهلا فعنوا بأقوال رسول اهلل : وعلامء األصول

 . ته التي تثبت األحكام وتقررهاو صىل اهلل عليه وسلم و وأفعاله وتقريرا

  

                           
 6-4/4: والرتمذي           املوافقات     رواه أبوداود          

 41: وانظر السنة ومكانتها 212: أصول مذهب اإلمام أمحد 
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 أقسام السنة: الفرع الثاين

 :تبني لنا خالل رشح تعريف السنة أهنا ثالثة أنوا 

 .قولية .9

 .فعلية .2

 .تقريرية .2

 :ثم هي تنقسم من حيث روايتها إىل قسمني

 .سنة متصلة .9

 .سنة غري متصلة .2

و صىل اهلل ما ذكر فيها الرواة من أول السند إىل رسول اهلل : فاملتصلة هي

 .عليه وسلم و فلم يسقط من رواهتا أحد

 .التي سقط من سندها راٍو أو أكثر: وغري املتصلة هي

 :وتنقسم املتصلة إىل قسمني عند اجلمهور

 .متواترة .9

                           
 18: أصول الفقه اإلسالمي لبدران 
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 .آحادية .2

 :وقسمها احلنفية إىل ثالثة أقسام

 .متواترة .9

 .مشهورة .2

 آحادية .2

 تفيضةوسمى أبو إسحق اإلسفراييني املشهورة باملس

 .السنة املتواترة: أوال  

خرب أقوام عمن أمر حمسوس يستحيل تواطؤهم : عر  القرايف التواتر بأنه

 .عىل الكذب عادة

هو خرب أقوام بلغوا يف الكثرة إىل حيث حصل العلم : وقال الرافي

                           
 82: وروضووة النوواظر, 9/566: والربهووان 921/ 9: انظوور يف هووذا التقسوويم املستصووفى 

 89: واملخترص ّلبن اللحام 911: واملدخل ّلبن بدران

ورشح التوضوويح عووىل التنقوويح  2/268: انظوور يف هووذا التقسوويم كشووف األرسار للبخوواري 

 ........................وكذلك

 244: املنخول للغزايل 

 241: رشح تنقيح الفصول 



 

 

012         

  اختالف العلمـــــــــــــاء 

 .بقوهلم

يس خأ ل أن ينقله قوم ّل يتوهم اجتامعهم وتواطؤهم : وحد ذلك: وقال الرسل

 الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم إىل أن يتصل برسول عىل

 .اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه

هو أن يكون : وقال عبيد اهلل بن مسعود صاحب رشح التوضيح عىل التنقيح

ثرهتم رواته يف كل عهد ما ّل حيىص عددهم وّل يمكن تواطؤهم عىل الكذب لك

 .وتباين أماكنهم, وعدالتهم

هو خرب مجع يمتنع تواطؤهم عىل الكذب عن : وقال ابن الُسبكي

 .حمسوس

هو خرب قوم عن أمر حمسوس يستحيل تواطؤهم عىل : التعريف املختار

الكذب عادة لكثرهتم عن قوم مثلهم إىل أن يتصل برسول اهلل و صىل اهلل عليه 

 .وأوسطه كطرفيه وسلم و فيكون أوله كآخره

                           
 222ص  9ق 2جو : املحصول للرافي 

 282/ 9: اصول الرسخيس 

 2/242: رشح التوضيح عىل التنقيح 

 2/991: ع اجلوامع برشح املحىلمج 
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 :ويتضح من هذه التعاريف بعض رشوط التواتر وهي قسامن

 .متفق عليه عند مجهور األصوليني -أ

 .خمتلف فيه -ب

 :وتنقسم الرشوط املتفق عليها إىل قسمني -أ

 .رشوط بالنسبة للمخربين .9

 .رشوط بالنسبة للسامعني .2

 :فاملتفق عليها بالنسبة للمخربين ثالثة هي .9

مستندين فيام أخربوا به إىل احلس ّل إىل العقل؛ ألن  أن يكون املخربون: أوّلً 

 .املحسوس يمتنع فيه اللبس بخال  املعقول؛ فإن اللبس فيه غري ممتنع

أن يبلغ عددهم مبلغا حتيل العادة تواطأهم عىل الكذب وهذا خيتلف : ثانياً 

باختال  املخربين والوقائع والقرائن فال عربة فيمن حده بأربعة أو باثني 

عرش أو بعرشين أو أربعني أو بسبعني أو ثالثامئة وبضعة عرش؛ ألن كل 

                           
وعووورب عنوووه  225/ 2: ورشح الكوكوووب املنوووري 9/924: واملستصوووفى 242: املنخوووول 

: وانظوور حاشووية سووعد الوودين التفتووافاين 561/ 9: اجلووويني بووالعلم الرضوووري يف الربهووان

2/52 
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ولكن , واحد من هؤّلء نظر إىل واقعة معينة قبل فيها عدد خمصوص

 .خصوص العدد ّل عربة به بل العربة بحصول العلم

أن يستوي طر  اخلرب ووسطه يف هذه الرشوط أي أن تتوفر هذه الرشوط : ثالثاً 

 .حابة والتابعني وتابعيهميف املخربين من الص

 :وأما املتفق عليها بالنسبة للسامعني فثالثة أيضا هي .2

 .أن يكونوا عقالء ألن من ّل يعقل غري متأهل لقبول ما خيرب به: أوّلً 

 .وإّل كان فيه حتصيل حاصل, أّل يكونوا عاملني بمدلول اخلرب قبل ذلك: ثانياً 

, الف ذلك اخلرب لشبهة تقليد أو نحوهأن يكونوا خالني عن اعتقاد ما خي: ثالثاً 

وّل وتمع اعتقادان , ألن اعتقاد ما خيالفه ينفي تصديقهم اجلافم به

 متنافيان عن اّلنسان

 :الرشوط املختلف فيها وهي بالنسبة للمخربين -ب

                           
وموووا بعووودها  25/ 2: وموووا بعووودها واّلحكوووام لآلمووودي 9/924: انظووور املستصوووفى 

وقوود وحوودت اجلووويني خووالف يف الرشووط الثالووث انظوور , 89:  ّلبوون اللحووامواملخترصوو

 منه 9/589وما بعدها و  9/561: الربهان

: وأصووول مووذهب اّلمووام أمحوود 48: وارشوواد الفحووول, 25/ 2: انظوور اإلحكووام لآلموودي 

228 
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 .أّل حيرصهم عدد وّل حيوهيم بلد: أوّلً 

 .اختال  اّلنساب واألوطان واألديان: ثانياً 

 .م مسلمني عدوّلً كوهن: ثالثاً 

 .كوهنم غري جمربين عىل اإلخبار: رابعاً 

واشرتط الشيعة وابن الراوندي وجود املعصوم يف مجلة : خامساً 

 .املخربين

واشرتط اليهود أن يكون املخربون أصحاب ذلة وصغار؛ ألنه : سادساً 

 .يمتنع تواطؤهم خلوفهم

 .أن يبلغوا عددًا معيناً : سابعاً 

عدد الذي حيصل به العلم لشخص مفيدًا للعلم بغري أن يكون ال: ثامناً 

 .تلك الواقعة لشخص آخر

, وقد اشرتطه الغزايل والشوكاين, أن يكون عاملني باخلرب ّل ظانني: تاسعاً  

 .وحكى اآلمدي اّلتفاق عليه

بأنه ّل تد  احلاجة إليه ألنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل  : وقد نوقش

وإن أريد , ن بعض اخلربين مقلدًا فيه أو ظانًا أو جماففاً ألنه ّل يمتنع أن يكو
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وجوب علم البعض به فهو ّلفم مما ذكرنا من الرشوط الثالثة عادة ألهنا ّل جتتمع 

 .إّل والبعض عامل قطعاً 

 .والراجح عدم اشرتاط هذه الرشوط

 :هذا وينقسم املتواتر اىل قسمني

اعة يفيد العلم و بنفسه و بمخربه مع احتاد خرب مج: املتواتر اللفظي وهو: أوهلام

 .املخرب به يف اللفظ

: مثل أن ينقل مجاعة يستحيل اتفاقهم عىل الكذب قوله عليه الصالة والسالم

 .(من كذب عيل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) 

نقل العدد الذي حتيل العادة تواطؤهم عىل : املتواتر املعنوي وهو: وثانيهام

كأن خيرب واحد : وقائع خمتلفة ولكنها مشتملة عىل قدر مشرتك بني اجلميعالكذب 

                           
 2/54: انظر حاشية السعد عىل رشح العضد 

,  941-9/921: أو معظمهووا املستصووفىانظوور يف نفووي اشوورتاط بعووض هووذه الرشوووط  

وانظوور يف اثبووات بعووض هووذه الرشوووط أصووول البوووزدوي  589, 9/512: والربهووان

وأصوووول , 2/242: ورشح التوضووويح عوووىل التنقووويح, 2/269: برشوووح كشوووف اّلرسار

: واإلحكووام لآلموودي, ومووا بعوودها 2/54: وانظوور حاشووية السووعد 9/282: الرسخيسوو

 وما بعدها  21/ 2

 رواه 
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, وثالث بأنه أعطي فرساً , وخيرب آخر بأنه أعطي مجالً , بأن حامتًا أعطى فالنًا ديناراً 

وهكذا حتى يبلغ حد التواتر, فنقطع بثبوت القدر املشرتك بني هذه الوقائع وهو 

 .ار دل عليهسخاء حاتم؛ ألن كل خرب من تلك األخب

 .السنة غري التواترة: ثانيا  

 .وتسمى السنة اآلحادية عند اجلمهور

 .ما عدا املتواتر: وقد عرفها الفتوحي بأهنا

وعرفها بذلك مجع كثري منهم املوفق , ونسب التعريف إىل ابن البناء

 والطويف

 :وتشمل السنة اآلحادية ثالثة أقسام

 .خرب الواحد: األول

ما فاد نقلته عىل ثالثة : رب املستفيض وهو عند األصولينياخل: الثاين

                           
وانظوور يف التووواتر اللفظووي  996, 995ص  9ق 2تعليووق طووه العلووواين عووىل املحصووول جووو  

: ورشح الكوكوووب املنوووري, 921-991/ 2: واملعنووووي رشح املحوووىل امجوووع اجلواموووع

ورشح العضووود وحاشوووية السوووعد  252: ورشح تنقووويح الفصوووول, وموووا بعووودها2/221

 2/55: عليه

 52: وخمترص الطويف 19: وروضة الناظر, 2/245: رشح الكوكب املنري 
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 .فالبد أن يكون أربعة فصاعداً , عدول

وقطع به ابن , ومجع من احلنابلة, وابن احلاجب, وهو اختيار اآلمدي

 محدان يف املقنع

 .ما فاد نقلته عن اّلثنني: وعند املحدثني

. فالبد أن يكونوا اثنني فصاعداً  دما فاد نقلته عىل واح: وعند الفقهاء

 .اختاره الشيخ أبو حامد وأبو اسحاق وأبو حاتم القزوين

 .وفكريا األنصاري, هو الشائع عن أصل واختاره ابن السبكي: وقيل

 .األنصاري

                           
 2/229: وهناية السول لألسنوي, 11: غاية الوصول لزكريا األنصاري 

 2/29: اإلحكام لآلمدي 

 55/ 2: خمترص ابن  احلاجب 

 2/246: رشح الكوكب 

 2/912: وتدريب الراوي للسيوطي, 11: غاية الوصول 

 11: غاية الوصول 

 2/246: رشح الكوكب 

 2/921: مجع اجلوامع 

 11: غاية الوصول 
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هو ما ارتفع عن ضعف اآلحاد : وقال الشيخ ابو حممد يوسف بن اجلوفي

 .ومل يلتحق بقوة املتواتر

ما كان من اآلحاد يف األصل ثم انترش فصار ينقله : ملشهور وهوا: الثالث

 .بعض الصحابة و ريض اهلل عنهم و ومن بعدهم وّل تعترب الشهرة بعد القرنني

 :وأما احلنفية فكام سبق ذكره يقسمون السنة غري املتواترة إىل قسمني

املشهور وقد جعل اجلصاص احلنفي اخلرب , مشهور وهو املذكور آنفاً : األول

وأما مجهورهم فجعلوه قسياًم , قساًم من املتواتر ووافقه مجاعة من أصحاب احلنفية

 .للمتواتر ّل قساًم منه

 .وقد يسمى املستفيض مشهورًا, واملشهور مستفيضاً 

كل خرب يرويه الواحد أو اّلثنان فصاعدًا ّل عربة للعدد : آحاد وهو: الثاين

ور واملتواتر يف الطرفني والوسط أي مل يبلغ درجة فيه بعد أن يكون دون املشه

                           
 2/241: رشح الكوكب 

 219/ 2: كشف األرسار للبخاري 

 219/ 9: وأصوووول الرسخيسووو 268/ 2: وانظووور كشوووف األرسار 41: ارشووواد الفحوووول 

 .وما بعدها

 244: واملنخول, 2/29: واإلحكام لآلمدي, 11: ا نظر غاية الوصول 
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 .املشهور واملتواتر يف عرص الصحابة وعرص التابعني وعرص تابعي التابعني

وما ليس بمتواتر وّل آحاد , وآحاد, هذا وقد قسم القرايف األخبار إىل متواتر

 .خرب املفرد إذا احتفت به القرائن: وهو

ث ثبوت األحكام هبا من جهة مرتبتها إىل ثالثة هذا كام تنقسم السنة من حي

 :أقسام

 .كوهنا موافقة ومؤكدة لنصوص الكتاب: األول

 .كوهنا مبينة للكتاب: الثاين

 :وبيان السنة للقران عىل مخسة أوجه

 .تفصيل جممله -أ

 .ختصيص عامه -ب

 .تقييد مطلقه -ج

 .توضيح مشكله -د

                           
وانظوور أصووول  2/242: ورشح التوضوويح عووىل التنقوويح, 2/219: رسارانظوور كشووف األ 

 89/ 81: الفقه اإلسالمي لبدران

 241:رشح تنقيح الفصول 
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 .نسخ أحكامه عىل خال  يف ذلك -ه

أسيس حكم جديد ليس فيه نص كتاب وقد اختلف كوهنا مستقلة بت: الثالث

يف هذا القسم هل هي مستقلة أم ّل وكن اخلال  لفظي فقد وقع اّلتفاق عىل 

إن هذا هو : وجود أحكام يف السنة مل تثبت يف القرآن ولكن أحد الفريقني يقول

والفريق الثاين و مع , اّلستقالل يف الترشيع ألنه إثبات أحكام مل ترد يف الكتاب

تسليمه بعدم ورودها بنصها يف القرآن و يرت أهنا داخلة حتت نصوصه بوجه من 

 .الوجوه فهي داخلة حتت نص أو قاعدة من قواعد الكتاب العامة

 والثاين ّل يسميه, فالفريق األول يسمى ذلك استقالّلً 

  

                           
ومووا بعوودها وأصووول مووذهب اّلمووام  216: انظوور السوونة ومكانتهووا يف الترشوويع اّلسووالمي (9)

نظوور وا, ومووا بعوودها 919: وأصووول الفقووه اإلسووالمي لبوودران, ومووا بعوودها 299: أمحوود

 .وما بعدها 19: الرسالة
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 املسألة الثانية

 يف حجية السنة

 :وفيها فرعان

 :امحجية السنة بوجه ع: الفر  األول

اتفق من يعتد به من أهل العلم عىل أن السنة املطهرة مستقلة بترشيع 

فحجية السنة رضورة , األحكام وأهنا كالقرآن يف حتليل احلالل وحتريم احلرام

وقد نباه رسول اهلل و , دينية ّل خيالف يف ذلك إّل من ّلحظ له يف دين اإلسالم

املنكر حلجيتها فيام روي عنه يف أكثر من صىل اهلل عليه وسلم و عىل جميء هذا النفر 

 .حديث

: ) روت املقداد بن معد يكرب عن رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و أنه قال

: أّل إين قد أوتيت القرآن ومثله معه أّل يوشك رجل شبعان عىل أريكته أن يقول

حرام عليكم هبذا القرآن فام وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من 

 .(فحرموه أّل وإن ما حرم رسول اهلل كام حرم اهلل

                           
 22: ارشاد الفحول 

 998: انظر اصول الفقه اإلسالمي ملحمد شلبي 

 رواه أبو داود           والرتمذي 
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 وإمجا  الصحابة , القرآن الكريم: والدليل عىل حجية السنة

أما القرآن فقد وضع اهلل رسوله و صىل اهلل عليه وسلم و من دينه وفرضه 

, بام افرتض من طاعته, وكتابه املوضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علاًم لدينه

 وابان من فضيلته بام قرن من اإليامن برسوله مع اإليامن به, من معصيته وحرم

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ : قال تعاىل

 .  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

وقد فرض اهلل طاعة رسوله و صىل اهلل عليه وسلم و مقرونة بطاعة اهلل قال 

مئ  ىئ    جئ  حئ   یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ : تعاىل

ىت  يت  جث  مث  ىث     متيئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      چ : وفرض طاعة رسوله مذكورة وحدها قال تعاىل,  چ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    چ : وقال  چەئ  ەئ  وئ  وئ   

                           
 12: الرسالة للشافعي 

 926: النساء 

 51: النساء 

 65: النساء 
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 . چے  ۓ   ھ     ھ  ے    ھہ  ھ  ہہ  ہ

وقد أعلمنا اهلل بأن حكم الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و هو حكم اهلل تعاىل 

ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  چ : عىل معنى افرتاضه حكمه قال تعاىل

وذلك ملا   چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ

, وما شهد له به من هدايته, هوتوفيق, سبق يف علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته

 .وأنه هاد ملن اتبعه, واتباعه أمره

فقد اتفقت كلمتهم عىل وجوب اتبا  السنة الواردة عن : وأما امجا  الصحابة

ّل , ووتنبون نواهيه, الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و فقد كانوا يمتثلون اوامره

ندهم صدوره من رسول وبني حكم صح ع, فرق عندهم بني حكم نزل يف القرآن

 .اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و 

ومع اّلتفاق عىل أن السنة من املصادر الترشيعية اتفقوا عىل أهنا يف املرتبة 

 .الثانية بعد القرآن

                           
 1: احلرش 

 59: النور 

 85 -84: الرسالة 

والسوونة ومكانتهووا  921, 991: وملحموود شوولبي 82: أصووول الفقووه اإلسووالمي لبوودرانانظوور  

 وما بعدها 216: يف الترشيع اإلسالمي
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وهناك من شذ فأنكر حجية السنة واملراد إنكارها من حيث الشك يف 

م من وضاعني وما يلحق رواهتا من خطأ أو وهم وما يندس بينه, طريقها

ابني ومن هنا قال من قال بوجوب اّلقتصار عىل القرآن وعدم اّلعتامد عىل , وكذا

النبي و صىل اهلل عليه وسلم و وأفعال  السنة ّل أهنم أنكروها من حيث هي أقوال

ومل ينقل من طائفة من طوائف املسلمني أهنا , وتقريرات فإن مسلاًم ّل يقول بذلك

وأن أقواله , قالت بأن اتبا  أمر رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و ليس بواجب

وّل شك أن يف القول بذلك  ردًا ألحكام , وأفعاله ليست من مصادر الترشيع

نعم نسب هذا القول إىل طائفة من , قرآن وما أمجع عليه الصحابة واملسلمونال

غالة الروافض التي تنكر نبوة حممد و صىل اهلل عليه وسلم و وهذا ّل كالم لنا فيه 

 .ّل املرتدين واملالحدة وأشباههم, فالبحث إنام هو يف آراء الطوائف اإلسالمية

الظنية ّل تفيد القطع بام يف ذلك الذين يردون اّلخبار كلها ويقولون أن 

توفيق )وبعض من ّل إملام هلم هبذا الفن كالدكتور , املتواتر هم املعتزلة قديامً 

ملنشور يف جملة املنار للمرحوم ا( اإلسالم هو القرآن وحده: )يف مقالته( صدقي

 .من السنة التاسعة92, 1يف العددين ( السيد رشيد رضا)

 :الرد عليهاوإليك بعض أهم شبههم و

                           
 وما بعدها  948: السنة ومكانتها  يف الترشيع اّلسالمي 
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ڦ  چ : وقوله چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : قول اهلل تعاىل: أوّلً 

يدل عىل أن الكتاب قد حوت كل يشء   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

له بحيث ّل حيتاج إىل يشء  من أمور الدين وكل حكم من أحكامه, وأنه بينه وفصا

يشء فيلزم اخللف يف  آخر كالسنة وإّل كان الكتاب مفرطًا فيه وملا كان تبيانًا لكل

 .خربه تعاىل وهو حمال

 :الرد عىل الشبهة

أن مما أبان اهلل خللقه يف كتابه ما أحكم فرضه بكتابه وبنيا كيف هو عىل لسان 

نبيه مثل عدد الصالة ومقدار الزكاة ووقتها وغري ذلك من فرائضه التي أنزل يف 

, مما ليس هلل فيه نص حكم ومنها ما سن رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و, كتابه

وقد فرض اهلل يف كتابه طاعة رسوله و صىل اهلل عليه وسلم و واّلنتهاء إىل حكمه 

 .فمن قبل عن رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و فبفرض اهلل قبل

 :الشبهة الثانية

لو كانت السنة حجة ألمر النبي و صىل اهلل عليه وسلم و بكتابتها ولكن 

 .ي و صىل اهلل عليه وسلم و هنى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب منهاالثابت أن النب

                           
 28: األنعام 

 81: النحل 
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 :الرد عليها

أن هنيه و صىل اهلل عليه وسلم و عن كتابة السنة كان أول األمر وذلك 

 :ألسباب منها

 .أن يتضافر كتااب الصحابة عىل كتابة القرآن .9

وذلك خشية من , أن يتضافر املسلمون عىل حفظ كتاب اهلل .2

 .الط يشء بهضياعه واخت

ثم إن النهي كان عن تدوين احلديث رسميًا كالقرآن أما أن يكتب الكاتب 

لنفسه فقد ثبت وقوعه يف عهده و صىل اهلل عليه وسلم و وقد حصل منه و صىل اهلل 

من ذلك ما روي عن عبد , عليه وسلم و اإلذن بالكتابة بعد هنيه فكان ناسخًا له

مع عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و فالمه اهلل بن عمرو أنه كان يكتب ما يس

اكتب عني : )فسأل النبي و صىل اهلل عليه وسلم و عن ذلك فقال له, الناس

 .(فوالذي نفيس بيده ما خرج من فمي إّل احلق

لو كانت حجية السنة : وليست احلجة مقصورة عىل الكتابة حتى يقال

فإن احلجية تثبت بأشياء , تابتهامقصودة للنبي و صىل اهلل عليه وسلم و ألمر بك

والقرآن نفسه مل , ومنها نقل العدول الثقات ومنها الكتابة, منها التواتر: كثرية

                           
 16/ 9: أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 
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بل مل يكتفوا , يكن مجعه يف عهد أيب بكر الصديق عىل الرقا  املكتوبة فحسب

وليس النقل عن طريق احلفظ بأقل , بالكتابة حتى تواتر حفظ الصحابة لكل آية

وأتوا , خصوصًا من قوم كالعرب ُعرفوا بقوة احلافظة, من الكتابة صحة وضبطاً 

 .من ذلك بالعجائب

 :الشبهة الثالثة

قد ورد عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و ما يدل عىل عدم حجية السنة من 

إن احلديث سيفشوا عني فام أتاكم يوافق : )ذلك قوله و صىل اهلل عليه وسلم 

فإذا كان ما ورد من السنة (. م خيالف القرآن فليس منيالقرآن فهو عني وما أتاك

وإن مل يثبت حكاًم , قد أثبت حكاًم رشعيا ً جديدًا كان ذلك غري موافق للقرآن

 .جديدًا كانت ملحض التأكيد واحلجة هو القرآن فقط

 :الرد عليها

, أنه منقطعأن هذا احلديث غري صحيح فقد قال عنه البيهقي والشافعي

 ا صحته فإنه ّل يدل عىل ما ذكروه ألن أهل العلم جممعون عىل أن ولو سلمن

 السنة الصحيحة ّل ختالف كتاب اهلل فام جاء يف بعض األحاديث من أحكام 

 احلديث ثالثة: )قال حممد بن عبد اهلل بن مرسة. ختالفه فهي مردودة باتفاق

                           
 225: الرسالة, 95: جلنة يف اّلحتجاج بالسنةمفتاح ا 



 

 

009 

   ـــــــــــــاءاختالف العلم

د عىل ما يف وحديث فائ, فحديث موافق ملا يف القرآن فاألخذ به فرض: أقسام 

وحديث خمالف ملا يف , القرآن فهو مضا  إىل ما يف القرآن واألخذ به فرض

 .(القرآن فهو مطرح

 نعم ووف أن . إن احلديث وحي من اهلل : )وقال الشاطبي ما خالصته

 , بل بام يكون مسكوتًا عنه يف القرآن, تأيت السنة بام ليس فيه خمالفة وّل موافقة 

 هان عىل خال  هذا اجلائز فحينئذ ّلبد يف كل حديث منإّل إذا قام الرب

صح سنده أو , املوافقة لكتاب اهلل كام رصح احلديث املذكور فمعناه صحيح 

 .(ّل

ثبت . هذا وبعد أن بينا شبه املخالفني يف حجية السنة والرد عليها وضعفها

 .نةلدينا ما جاءت به األدلة الصحيحة وما هو متفق عليه من حجية الس

 .مراتب اّلحتجاج بالسنة: الفر  الثاين

حيث كانت السنة متفاوتة يف طريق وصوهلا إلينا اختلفت تبعًا لذلك يف 

                           
 2/219: اإلحكام ّلبن حزم 

: وانظوور فوويام سووبق موون الشووبه والوورد عليهووا اإلحكووام ّلبوون حووزم  29/ 4: انظوور املوافقووات (2)

وأصووول الفقووه , ومووا بعوودها: والسوونة ومكانتهووا يف الترشوويع اإلسووالمي, 212 – 911

 .وما بعده 929: مد شلبيوما بعدها وملح 82: اإلسالمي لبدران
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فلم ختتلف , فقويت درجة اّلحتجاج تبعًا لقوة الثبوت, درجة اّلحتجاج هبا

كلمة أحد من أهل اإلسالم وّل من العقالء يف أن خرب التواتر يفيد العلم وما 

اخلال  يف ذلك عن السمنية والربامهة فهو خال  باطل ّل يستحق روي من 

 .قائله اجلواب عليه

عىل  إنام واقع اخلال  يف العلم احلاصل بالتواتر هل هو رضوري أو نظري

 :أربعة أقوال

 .ذهب اجلمهور  إىل أنه رضوري: األول

 .ذهب الكعبي وأبو احلسني البرصي إىل أنه نظري: الثاين

قال الغزايل إنه قسم ثالث ليس أوليًا وّل كسبيًا بل من قبيل القضايا  :الثالث

 .التي قياساهتا معها

 .قال املرتىض واآلمدي بالوقف: الرابع

                           
 84: انظر اصول الفقه اإلسالمي لبدران 

 41: ارشاد الفحول (2)

الرضوري هو ما حيصل به العلوم عنود سوامعه مون غوري احتتيواج إىل نظور حلصووله حتوى ملون  (2)

ّل يتووأتى منووه النظوور كالصووبيان أمووا النظووري فهووو مووا تتوقووف إفادتووه للعلووم عووىل مقوودمات 

 الشرر   متووفرة يف املتووواتر ثووم يبنووي عووىل تووفر  الشرر   فينظوور هول  حاصولة عنوود السووامع

 16: انظر غاية الوصول. حصول العلم
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 :أدلة اجلمهور .9

انا نجد نفوسنا جافمة بوجود البالد الغائبة عنا ووجود األشخاص  -أ

د املاضية قبلنا جزمًا خاليًا عن الرتدد جاريًا جمرت جزمنا بوجو

املشاهدات فاملنكر حلصول العلم الرضوري بالتواتر كاملنكر حلصول 

العلم الرضوري باملشاهدات وذلك سفسطة ّل يستحق صاحبها املكاملة 

وأيضًا لو مل يكن رضوريًا ّلفتقر إىل توسيط املقدمتني والالفم منتف ألنا 

ني نعلم بذلك قطعًا مع انتفاء املقدمتني حلصوله بالعادة ّل باملقدمت

 .فاستغنى عن الرتتيب

 :وقد ذكرنا أن هناك من يقول بعدم إفادة املتواتر العلم وقد استدلوا بام يأيت

ّل ننكر حصول الظن القوي بوجود ما ذكرمتوه لكن ّل نسلم حصول اليقني 

وذلك ألنا إذا عرضنا عىل عقولنا وجود املدينة الفالنية أو الشخص الفالين مما 

وعرضنا عىل عقولنا أن الواحد نصف اّلثنني وجدنا اجلزم  جاء التواتر بوجودمها

بالثاين أقوت من اجلزم باألول وحصل التفاوت بينهام يدل عىل تطرق النقيض إىل 

ُمنا هبذه األمور املنقولة بالتواتر ليس بأقوت  من جزمنا بأن , املرجوح وأيضًا جزأ

ذا اجلزم ليس بيقني هذا الشخص الذي رأيته اليوم هو الذي رأيته أمس مع أن ه

 .وّل رضوري ألنه ووف أن يوجد شخص مساٍو له يف الصورة من كل وجه
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 :الرد عليه

أن هذا تشكيك يف أمر رضوري فال يستحق صاحبه اجلواب كام أن من أنكر 

املشاهدات ّل يستحق اجلواب فإنا لو جوفنا أن هذا الشخص املرئي اليوم غري 

 .لزمًا للتشكيك يف املشاهدات الشخص املرئي أمس لكان ذلك مست

 :واستدل القائلون بأنه نظري بام يأيت

 .أنه لو كان رضوريًا لعلم بالرضورة أنه رضوري

 :الرد عليه

بأنه لو كان نظريًا لعلم بالرضورة كونه نظريًا كغريه من : باملعارضة

 .النظريات

رية وذلك أن الرضورية والنظرية صفتان للعلم وّل يلزم من رضو: وباحلل

 .صفته

 :واستدل اجلمهور أيضاً 

بأن العلم احلاصل بالتواتر لو كان نظريًا ملا حصل ملن ّل يكون من أهل النظر 

فلام حصل ذلك هلم علمنا أنه ليس , كالصبيان واملراهقني وكثري من العامة

 .بنظري

وكام يندفع بأدلة اجلمهور قول من قال أنه نظري يندفع أيضًا قول من قال أنه 
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ثالث وقول من قال بالوقف ألن سبب وقفه ليس إّل تعارض األدلة عليه قسم 

وقد اتضح من خالل ما ذكرنا قوة أدلة اجلمهور وضعف أدلة معارضيهم بام ورد 

عليها من مناقشة فال تقوت عىل معارضة أدلة اجلمهور فيبطل الوقف ويلزم 

 .القول بأنه رضوري إذا توفرت رشوطه

 .اتر وهو القسم األولهذا ما يتعلق باملتو

 غري املتواتر: أما القسم الثاين

, وهو الذي يسميه اجلمهور آحادًا ووعلون ما يندرج حتته من خرب الواحد

 .واملشهور يف درجة واحدة يف احلجية, واخلرب املستفيض

, أما احلنفية فيضعون املشهور يف درجة أدنى من املتواتر وأعىل من اآلحاد 

وفرقوا بينها , ة املشهورة حجة لكوهنا تفيد ظنا قريبًا من اليقنيفهم يرون أن السن

وبني السنة املتواترة من جهة أن املتواترة مقطو  بنسبتها إىل الرسول و صىل اهلل 

عليه وسلم و مقطو  بنبتها إىل الرواة الناقلني هلا فهي متواترة األصل والفر   

أما املشهورة فليس مقطو  بنسبتها إىل , والعلم الواقع هبا يزداد قوة بالتأمل فيها

الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و لكنها مقطو  بنسبتها إىل الرواة ألن مجع التواتر 

فيها مل يتحقق يف عرص الصحابة بل حتقق يف عرص التابعني وتابعي التابعني فبقى 

                           
 259, 251: وانظر رشح تنقيح الفصول 41, 46: إرشاد الفحول (9)
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ني فيها شبهة توهم الكذب عادة باعتبار األصل؛ فإن رواته عدد يسري وعلم اليق

إنام يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذب عىل وجه ّل يبقى فيه شبهة 

اّلنفصال وقد بقى هنا شبهة اّلنفصال باعتبار األصل فيمنع ثبوت علم اليقني 

به؛ يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إنام يكون قبل التأمل يف شبهة 

فعرفنا أنه علم , مكن النقص فيهفأما عند التأمل يف هذه الشبهة يت, اّلنفصال

طمأنينة ولكن ملا كان الراجح يف أصحاب الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و الذين 

نالوا رش  الصحبة التنزه عن وصمة الكذب؛ لشهادة اهلل تعاىل بصدقهم 

ر جاحدها كتكفري , وعدالتهم يف كثري من اآليات وجب العمل هبا لكن ّل ُيكفا

وخيصص باملشهورة عندهم عام القرآن ويقيد , كون مبتدعاً جاحد املتواترة بل ي

 .مطلقه 

ويرت اجلصاص من احلنفية أن املشهور قسم من املتواتر كام أرشنا ووافقه 

إهنا  تفيد علم اليقني ولكنه علم اكتساب : فقالوا , مجاعة من أصحاب احلنفية 

للمتواتر ّل قساًم منه وأما مجهور احلنفية فجعلوا املشهور قسياًم , ونظر ّل رضورة

 .أو بمعنى آخر يفيد غلبة الظن ويرون أنه يفيد علم  طمأنينة القلب

                           
: وأصووول الشووايش أليب عوويل الشووايش احلنفووي, ومووا بعوودها 219: انظوور أصووول الرسخيسوو 

 41: وموووا بعووودها وإرشووواد الفحوووول 84: انوأصوووول الفقوووه اإلسوووالمي لبووودر, 212

 219/ 2: وكشف األرسار للبخاري
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 :حجية السنة األحادية

 إفادة اآلحاد الظن: أوّلً 

 :بيان اخلال  يف ذلك

ذهب اجلمهور إىل أن خرب اآلحاد ّل يفيد بنفسه العلم سواًء كان ّل يفيده  .9

 .نه فال واسطة بني املتواتر واآلحادأصاًل أو يفيده بالقرائن اخلارجة ع

 .وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد يف روايته عنه

ذهب اإلمام أمحد يف رواية ثانية يف كتابه اإلحكام عن داود الظاهري  .2

وذكر ابن خوين , واحلارث بن أسد املحاسبي واحلسني بن عيل الكرابييس

 .نفسهمنداد عن مالك بن أنس أن خرب الواحد يفيد العلم ب

ونقل الشيخ الشريافي يف التبرصة من بع أهل احلديث أن منها ما يوجب  .2

أي من األسانيد . العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه

 .يف القوة

 .وهو ما قارنه سبب, فيها ما يوجب العلم: وقال الناظاام  .4

                           
 48: إرشاد الفحول  

 19: روضة الناظر  

 18, 9/11: واإلحكام ّلبن حزم, 19: انظر روضة الناظر 

 218: التبرصة للشريافي مع حتقيقها ملحمد هيتو 
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احلاجب  وإىل هذا املذهب ذهب إمام احلرمني والغزايل واآلمدي وابن

 .والرافي وأتباعه كالبيضاوي وابن اهلامم من احلنفية

 :استدل اجلمهور بام يأيت

ولو كان , ألوجب خرب كل واحد. أنه لو كان خرب الواحد يوجب العلم .9

ومن يدعي ماّلً عىل , كذلك لوجب أن يقع العلم بخرب من يدعي النبوة

 .ا يوجب العلموملاا مل يقل هذا أحد دل عىل أنه ليس فيه م, فريه

ملا اعترب فيه صفات املخرب من , وألنه لو كان خرب الواحد يوجب العلم .2

 .كام مل يعترب ذلك يف أخبار التواتر, العدالة واإلسالم والبلوغ وغري ذلك

( أي        إىل اهلل تعاىل) وألنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التربي .2

 .يقع التربي فيام فيه خرب متواتر بني العلامء فيام وجب فيه خرب واحد كام

, وألنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خرب متواتر أن يتعارضا .4

 .وملاا ثبت أنه يقدم عليه املتواتر دلا عىل أنه غري موجب للعلم

                           
 22/ 2: واإلحكوووام لآلمووودي 982/ 2: واإلهبووواج وهنايوووة السوووول, 221: املنخوووول 

 2/16: وتيسري التحرير
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الكذب عىل الواحد فيام نقله؛ فال ووف أن يقع , ثم إنه ووف السهو واخلطأ .5

 .العلم بخربهم

 :بأن خرب الواحد يوجب العلم بنفسه بام يأيتواستدل القائلون 

أنه لو مل يوجب العلم ملا وجب العمل به إذ ّل ووف العمل بام ّل يعلمه؛ 

 (وّل تقف ما ليس لك به علم: )وهلذا قال اهلل تعاىل

 :وواب عليهم

أنه ّل يمتنع أن وب العمل بام ّل يوجب العلم كام يقولون يف شهادة 

فإنه وب العمل بذلك . وترتيب األدلة بعضها عىل بعض, فتيوخرب امل, الشهود

 .كله وإن مل يوجب العلم

 (وّل تقف ما ليس لك به علم: )وأما قوله عز وجل

 :فاجلواب

وما , أن املراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع وّل من طريق الظاهر

لعمل به عمل خيرب به الواحد وإن مل يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر وا

 .بالعلم

                           
 26: اإلرساء 
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 :واستدل أصحاب احلديث

بأن أصحاب هذه األخبار عىل كثرهتا ّل ووف أن تكون كلها كذبًا وإذا 

وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت 

 .عدالة رواته

 :ويرد عليهم

تمل بأنه يبطل قولكم بام إذا اختلف علامء العرص يف حادثة عىل أقوال ّل حي

غريها فإنا نعلم أنه ّل ووف أن تكون كلها باطاًل ثم ّل يمكن أن نقطع بصحة 

 .واحد منها بعينه فبطل قولكم

 :واستدل النظام ومن قال بقوله

بأن خرب الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر عىل نفسه بام يوجب القتل 

ره خمرق والقطع فبقي العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من دا

الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل عىل أن فيه ما 

 .يوجب العلم

 :وواب عنه

بأنا ّل نسلم أن العلم يقع بسامعه ألنه ووف  أن يظهر ذلك لغرض وجهل 

وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخرب بموت أبيه , حيمل عليه
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 .فإذا احتمل ما ذكرناه مل وز أن يقع العلم به لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه

 .الراجح قول اجلمهور بأن خرب  اآلحاد يفيد الظن ّل  العلم

قوة أدلة اجلمهور وضعف أدلة خمالفيهم بام ورد عليها من : علة الرتجيح

 .مناقشة

 :حكم العمل بخرب الواحد

 :وقع اإلختال  فيه عىل النحو اآليت

 .العمل بخرب الواحد وأنه وقع التعبد به ذهب اجلمهور إىل وجوب .9

 .ذهب القاساين وابن داود الظاهري والرافضة إىل عدم وجوب العمل به .2

 :حترير حمل النزا 

اتفقوا عىل جواف العمل باخلرب الذي ّل تعلم صحته كام يف الفتوت ويف 

                           
ومووا بعوودها وانظوور يف تفصوويل األدلووة والوورد عليهووا عوودت املووذهب األخووري  211: التبصرر   

وانظوور يف اّلسووتدّلل للمووذهب األخووري اضووافة إىل اّلحكووام  22/ 2: اإلحكووام لآلموودي

 .وما بعدها 411ص  9ق 2املحصول للرافي جو 

 48: ارشاد الفحول 

 48: وارشاد الفحول 212: انظر التبرصة 
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 .واختلفوا يف كونه حجة يف الرش , الشهادة

 :أدلة اجلمهور .9

 :مهور بالكتاب والسنة املتواترة واإلمجا  واملعقول كاآليتاستدل اجل

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     چ : قوله تعاىل

 . چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

 :وجه اّلستدّلل

والطائفة ها هنا عدد ّل يفيد قوهلم , أن اهلل تعاىل أوجب احلذر بإخبار الطائفة

 .ل باخلرب الذي ّل نقطع بصحتهفقد وجب العم: العلم

وذلك يف , للرتجي( لعل)أنه أوجب احلذر بإنذار الطائفة أن كلمة : وإنام قلنا

وذلك ألن , وإذا تعذر محله عىل ظاهره و وجب محله عىل املجاف, حق اهلل حمال

ِجي طالبن لليشء فإذا كان الطلب ّلفمًا للرتجي و وجب محل هذا اللفظ عىل , املرل

يلزم أن يكون اهلل طالبًا للحذر وطلب اهلل تعاىل هو األمر فثبت أن اهلل ف, الطلب

                           
 9ق 2جو  518, 511: املحصول 

 922: التوبة 
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 .أمر باحلذر عند إنذار الطائفة

ألن كل ثالثة فرقة : إن الطائفة ها هنا عدد ّل يفيد قوهلم العلم: وإنام قلنا 

فالطائفة , واهلل تعاىل أوجب عىل كل فرقة أن خترج منها طائفة من اليشء بعضه

 وقول الواحد أو اّلثنني ّل يفيد العلم: ثة واحد أو اثنانمن الثال

وإنام قلنا أنه تعاىل ملا أوجب احلذر و عند خرب العدد الذي ّل يفيد قوهلم 

ألن قومًا إذا فعلوا فعاًل وروت الراوي هلم : العلم و وجب العمل بذلك اخلرب

تركه عند وقو   خربا يقتيض املنع من ذلك الفعل فغن ما أن وب عليهم احلذر

 .ذلك  اخلرب أو ّل وب

وإذا ثبت , فإن وجب فهو املراد من وجوب العمل بمقتىض ذلك اخلرب

وجوب العمل بمقتىض ذلك اخلرب يف هذه الصورة وجب العمل به يف سائر 

 .الصور ؛ رضورة أن ّل قائل بالفرق

ب من وجو: وإن وجب الرتك مل وب احلذر وذلك ينايف ما دلت اآلية عليه

 .احلذر

                           
 591, 511ص 9ق 2جو: املحصول 

 291ص 9ق 2جو: املحصول 

و وقوود أورد اّلعرتاضووات الووواردة عووىل هووذا الوودليل  599, 591ص 9ق 2جووو: املحصووول 

ها و اىل ص   522وردا
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ : قوله تعاىل .2

  چڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 :وجه اّلستالل

أناا أمرنا التبني يف أمر الفاسق وخربه من غري جهته فدل عىل أنه إذا جاءنا 

 عدل لزمنا قبول خربه بال تبني

 .السنة املتواترة: ثانياً 

 اهلل عليه وسلم و كان يبعث رسله إىل القبائل وعامله وهو ما روي أنه و صىل

, فبعث قيس بن عاصم, عىل النواحي عرفنا أسامءهم واملواضع التي فرقهم عليها

 والزبرقان بن بدر وابن نويرة إىل عشائرهم لعلمهم بصدقهم عندهم

وقدم عىل النبي وأصحابه باملدينة وفد البحرين فعرفوا من مع الرسول و 

وبعث معاذ بن جبل إىل ,  عليه وسلم و فبعث معهم ابن سعيد بن العاصصىل اهلل

ويعلمهم ما فرض اهلل عليهم ويأخذ , وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه, اليمن

وكل من وىلا فقد , منهم ما وجب عليهم ملعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه

                           
 6: احلجرات 

 9ق 2ج 522, 522: واملحصووول 214: والتبرصوو 2/911: أنظوور اإلحكووام ّلبوون حووزم 

 وما بعدها
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د عندنا أن يقول ألحد ومل يكن ألح, أمره بأخذ ما أوجب اهلل عىل من وّله عليه

وليس لك أن تأخذ منا ما مل نسمع , أنت واحد: ممن قدم عليهم من أهل الصدق

ومل يبعث الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و رجاّلً , رسول اهلل يذكر أنه علينا

مشهورين بالصدق يف النواحي التي بعثهم إليها و فيام نحسب و إّل ملا ذكرنا من 

 . من بعثه إليهمقيام احلجة بمثلهم عىل

 .اإلمجا : ثالثاً 

فيكون : العمل بخرب الواحد الذي ّل يقطع بصحته جممع عليه بني الصحابة 

 .العمل به حقاً 

إنام قلنا إنه جممع عليه بني الصحابة ألن بعض الصحابة عمل باخلرب الذي ّل 

ومل ينقل عن أحد منهم إنكار عىل فاعله وذلك يقتيض حصول , يقطع بصحته 

 .اإلمجا 

 :إن بعض الصحابة عمل به لوجهني: وإنام قلنا

أن يوم السقيفة ملا احتج أبو بكر ريض اهلل عنه : وهو أنه روي بالتواتر: األول

مع أنه  (األئمة من قريش) :عىل األنصار بقوله و عليه الصالة والسالم و 

                           
 525ص  9ق 2وما بعها وانظر املحصول جو 495: الرسالة 

 2/911: ورد بمعناه يف الصحيحني انظر فيض القدير 
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 ملقبلوه و  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی     چ : خمصص لعموم قوله تعاىل

فلاما مل , كيف حتتج علينا بخرب ّل نقطع بصحته: ومل يقل له أحد, ينكر عليه أحد

 .علمنا أن ذلك كان كاألصل املقرر عندهم: يقل أحد منهم ذلك

, بل يف جمموعها, اّلستدّلل بأمور ّل ندعي التواتر يف كل واحد منها: الثاين

ثم نبني أهنم إنام , احدأن الصحابة عملوا عىل وفق خرب الو: أن نبني: وتقريره

 .عملوا به ّل بغريه

 :أما املقام األول فبيانه من وجوه

 :األول

رجع يف توريث اجلدة إىل خرب املغرية بن )روي أن أبا بكر و ريض اهلل عنه  

 (.شعبة وحممد بن مسلمة

 : الثاين

ويفصل , روي أن عمر و ريض اهلل عنه و كان وعل يف األصابع نصف الدية

, ويف الوسطى والسبابة عرشة, ويف البنرص تسعة, يجعل يف اخلنرص ستةف: بينها

أن يف كل اصبع : )ويف اإلهبام مخسة عرش فلام روي له يف كتاب عمرو بن حزم

                           
 51: النساء 
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 .رجع عن رأيه( عرشة

 :الثالث

بن اوّل نرت به بأسًا حتى روت رافع , كنا نخابر أربعني سنة: ) قال ابن عمر

 ( فانتهينا. السالم عن املخابرةخديج هنيه عليه الصالة و

 : الرابع

رجو  اجلامهري إىل قول عائشة و ريض اهلل عنها و يف وجوب الغسل من التقاء 

 .اخلتانني

 :اخلامس

اشتهر  عمل أهل قباء يف التحول عن القبلة بخرب الواحد فعن عبد اهلل بن 

إن رسول اهلل : ) فقال بينام الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت : )عمر قال

وقد أمر أن يستقبل الكعبة , و صىل اهلل عليه وسلم و قد أنزل عليه الليلة قرآن

                           
 8/12: أخرجه البيهقي يف السنن 

أخوورج بعووض طرقووه الشوويخان كووام أخرجووه أمحوود وأبووو  991 -4/915:  اآلثوواررشح معوواين 

 .داود والنسائي
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 .((وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل الكعبة( فاستقبلوها

 :وأما املقام الثاين

 :وهو أهنم إنام عملوا عىل وفق هذه األخبار ألجلها فبيانه من وجهني

 :األول

عملوا ألجلها بل ألمر آخر إما ّلجتهاد جتدد هلم أو ذكروا شيئًا سمعوه لو مل ي

من الرسول و صىل اهلل عليه وسلم و لوجب من جهة العادة والدين أن يظهروا 

 ذلك

 :الثاين

أن طلب أيب بكرة من املغرية و ريض اهلل عنه و شاهدًا يف إرث اجلدة و دليل 

 .تهامأن احلكم متعلق برواي: عىل أنه كان يرت

وألن عمر ترك رأيه يف دية األصابع باخلرب الذي سمعه ورصح ابن عمر 

 .برجوعهم عن املخابرة بخرب رافع

بأهنم رجعوا إىل وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني ألجل قول : ورصحوا 

                           
: والشووافعي يف الرسووالة 9/915: حووديث صووحيح أخرجووه اإلمامووان مالووك يف املوطووأ 

 91/ 5: ومسلم 9/424: وأخرجه الشيخان البخاري هبامش الفتح 924
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 .عائشة وريض اهلل عنها و 

فثبت بمجمو  هذين املقامني أن بعض الصحابة عمل باخلرب الذي مل يعلم 

 .وحيث مل يظهر من أحد منهم اإلنكار فإنه يكون إمجاعًا سكوتياً , صدقه

 .القياس: رابعاً 

: أمجعوا عىل أن اخلرب الذي ّل يقطع بصحته مبول يف الفتوت والشهادات

أو دفع , حتصيل املصلحة املظنونة: فوجب أن يكون مقبوّلً يف الروايات واجلامع

 .املفسدة املظنونة

لقبول من الفتوت؛ ألن الفتوت ّل جتوف إّل إذا سمع بل الروايات أوىل با

وذلك رقيق صعب يغلط , وعر  كيفية اّلستدّلل به, املفتي دليل ذلك احلكم

 .فيه الكثريون

 .أما الرواية فال حيتاج فيها إّل إىل السام 

فإذا كانت الفتوت مقبولة من الواحد فألن , فإذن الرواية أحد أجزاء الفتوت

 . قبولة كان أوىلتكون الرواية م

 .دليل العقل: خامساً 

                           
 وما بعدها 521ص 9ق 2جو: املحصول 

 وما بعدها 544ص 9ق 2حصول جوامل 
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وهو أن العمل بخرب الواحد يقتيض دفع رضر مظنون فكان العمل به  .9

واجبًا ألنا لو فرضنا العمل عىل القطع تعطلت األحكام لندرة القواطع 

 .وقلة مدارك اليقني

أن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و مبعوث إىل الكافة وّل يمكنه مشافهة  .2

 .وّل إبالغهم بالتواترمجيعهم 

أنا إذا طننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر اهلل تعاىل فاّلحتياط العمل  .2

 .بالراجح

 :شبه منكري احلجية .2

  چ ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  قال اهلل تعاىل: أوّلً 

  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ : وقال

وما كان , راويوطريق اآلحاد طريق ظني ّلحتامل اخلطأ والنسيان عىل ال

 .كذلك فليس بقطعي فال يفيد يف اّلستدّلل

                           
 551ص 9ق 2وانظر املحصول جو 12: روضة الناظر 

 26: اّلرساء 

 28: النجم 



 

 

039 

   ـــــــــــــاءاختالف العلم

, لو جاف العمل بخرب الواحد يف الفرو  جلاف يف األصول والعقائد : ثانياً 

 .فكذا يف األوىل, واّلمجا  بيننا وبينكم أن أخبار اآلحاد ّل تقبل يف هذه 

ليدين صح عن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و أنه توقف يف خرب ذي ا: ثالثاً 

: وذلك قوله, حني سلم النبي عىل رأس الركعتني يف إحدت صاليت العشاء

ومل يقبل خربه حتى أخربه أبو بكر وعمر ومن ( أقرصت الصالة أم نسيت؟)

ولو كان خرب الواحد حجة ألتم , فأتم وسجد للسهو, بصدقهكان يف الصف 

 .توقف وّل سؤالرسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و صالته من غري 

فقد رد . قد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخرب اآلحاد: رابعاً 

ورد , أبو بكر خرب املغرية يف مرياث اجلدة حتى انضم إليه خرب حممد بن مسلمة

ورد أبو بكر , عمر خرب أيب موسى يف اّلستئذان حتى انضم إليه أبو سعيد

 عليه وسلم و يف رد احلكم بن أيب وعمر خرب عثامن يف إذن رسول اهلل و صىل اهلل

وكان عيلا ّل يقبل خرب , ورد عيل خرب أيب سنان األشجعي يف املفوضة, العاص

وردت عائشة خرب ابن عمر يف تعذيب امليت , أحد حتى حيلفه سوت أيب بكر

 .ببكاء أهله

 :اجلواب عىل هذه الشبه
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 :وقد أجاب العلامء عىل هذه الشبه بام نوجزه فيام ييل

فهي أن ذلك يف أصول الدين وقواعده : ا اجلواب عىل الشبهة األوىلأم

أما يف فرو  الدين وجزئياته فالعمل بالظن واجب وّل سبيل اليها إّل , العامة

واملجتهدون , أّل ترت أن األفهام ختتلف يف نصوص القرآن, بالظن غالباً 

ومع  وليس أحد منهم يقطع بصحة اجتهاده, يذهبون فيها مذاهب متعددة

وليس لذلك , ذلك فاإلمجا  قائم عىل وجوب العمل بام أدت إليه اجتهاده

 .سبيل إّل الظن

وأيضًا فإن حجية خرب اآلحاد ليست ظنية بل هي مقطو  هبا ّلنعقاد 

اإلمجا  عىل ذلك بني العلامء منذ عرص الصحابة فمن بعدهم و وّل يرض دعوت 

و فال يكون العمل هبا دليالً ظنيًا بل  اإلمجا  خمالفة هؤّلء فإنه خال  ّل يعتد به

 .فاآلية حجة لنا عليهم, دليل مقطو  به مفيد للعلم بذلك وهو اإلمجا 

 :وأما اجلواب عن الشبهة الثانية

فهو أن اإلمجا  منعقد عىل أن أصول الدين والعقائد ّل ووف أخذها من 

 .وليس األمر كذلك يف الفرو , طريق ظني قطعاً 

إن هذه الشبهة منتقضة بخرب الواحد يف الفتوت والشهادة ) وقال اآلمدي 
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وذلك أن املشرتط يف إثبات ( أي بني الفرو  واألصول)كيف والفرق حاصل , 

فلم يكن الدليل الظني معتربًا فيه بخال  , الرسالة واألصول الدليل القطعي

 (.الفرو 

إذ ّل , واحلق أن قياس الفرو  عىل األصول يف وجوب القطع حتكم وحمال

 .سبيل إىل ذلك يف الفرو 

 .وّل وادل يف هذا إّل مكابر, واألمر عىل العكس يف األصول

 :وأما اجلواب عىل الشبهة الثالثة

, فهو أنه عليه الصالة والسالم إنام توقف يف خرب ذي اليدين لتومهه غلطه

ومع ظهور أمارة , لبعد انفراده بمعرفته ذلك دون من حرضه من اجلمع الكثري

فحيث وافقه الباقون عىل ذلك ارتفع , لوهم يف خرب الواحد وب التوقف فيها

كيف وأن , وعمل بموجب خربه, حكم األمارة الدالة عىل وهم ذي اليدين

عمل النبي و صىل اهلل عليه وسلم و بخرب أيب بكر وعمر وغريمها مع خرب ذي 

يف تسليمه تسليم  ,وهو موضع النزا , اليدين عمل بخرب مل ينته إىل حد التواتر

 .املطلوب
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 :وأما اجلواب عىل الشبهة الرابعة

وتواتر عنهم , فالثابت الذي ّل شك فيه أن الصحابة عملوا بخرب اآلحاد

مل يكن , ذلك كام ذكرنا سابقًا فإذا روي عنهم التوقف يف بعض خرب اآلحاد

وخذ  ,بل لريبة أو وهم أو رغبة يف التثبت, ذلك دليالً عىل عدم عملهم به 

, بذلك مثالً ما استدل به املخالفون من رد أيب بكر خرب املغرية يف مرياث اجلدة

بل توقف إىل أن , فالواقع أن أبا بكر مل يرد خرب املغرية ألنه ّل يقبل خرب اآلحاد

اعتقادًا بوجود هذا الترشيع يف اّلسالم وهو إعطاء .......  يأيت ما يؤيده و

ترشيعًا مل ينص عليه القرآن كان ّلبد للعمل به وملا كان هذا , اجلدة السدس

فلام شهد حممد بن مسلمة أنه سمع , واقراره من فيادة يف التثبت واّلحتياط

 .هذا من النبي و صىل اهلل عليه وسلم و مل يرتدد أبو بكر يف العمل بخرب املغرية

ومثل ذلك يقال يف رد عمر خرب أيب موسى فهو يف احلقيقة درس بليغ 

بة ومن بعدهم ممن نشأ حديثًا يف اإلسالم أو دخل فيه بوجوب للصحا

اّلحتياط يف حديث رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و ولذلك قال عمر أليب 

ولكنه احلديث عن رسول اهلل و صىل اهلل عليه ........ أما إين مل أ : ) موسى

 (وسلم و
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مورد عدم  ومثل ذلك يقال يف كل ما ورد من هذا القبيل ليس وارداً 

وإّل ملا كان انضامم صحايب آخر إىل الصحايب األول , اّلحتجاج بخرب اآلحاد

, ولو انضم إليه اثنان أو ثالثة, إذ هو مل خيرج عن حيز اآلحاد, موجبًا للعمل به

, ويرد بعضهم عىل بعض, وقد مر معنا أن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضاً 

وحتريًا لنقل أحاديث الرسول خالية , اهللوخيطئ بعضهم بعضًا؛ اجتهادًا يف دين 

وما ردوه من األخبار أو توقفوا فيه إنام كان : )قال اآلمدي, من كل غلطة أو وهم

ّل لعدم اّلحتجاج هبا , ألمور اقتضت ذلك من وجود معارض أو فوات رشط

وهلذا أمجعنا عىل أن ظواهر الكتاب , يف جنسها مع كوهنم متفقني عىل العمل هبا

 (.ة حجة وإن جاف تركها والتوقف فيها ألمور خارجة عنهاوالسن

: هذا ويتبني لنا من استعراض أدلة اجلمهور وأدلة املخالفني والرد عليها 

قوة أدلة اجلمهور وضعف أدلة خمالفيهم بام ورد عليها من مناقشة وهبذا يرتجح 

 لنا القول بوجوب العمل بالسنة اآلحادية

  

                           
: وانظوور اإلحكووام لآلموودي, ومووا بعوودها 968: السوونة ومكانتهووا يف الترشوويع اإلسووالمي 

: واإلحكوووام ّلبووون حوووزم 258, 251: ورشح تنقووويح الفصوووول, وموووا بعووودها 2/68

9/912 
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 الباب الرابع

 ن مصطلحات املذاهب األربعةيف بيا

 ڳ ڳ ڳ

 :متهيد يف املصطلحات الفقهية

وهذه املضامني تتغري وتتطور , إن للمصطلحات الفقهية مضامني معينة

ومن األمهية بمكان رصد حركة التطور هذه يف مضامني األلفاظ , بمرور الزمن

تال  واخ, وتتبع فم نشأة كل مصطلح منها, الفقهية املتداولة عىل مر العصور

نزعات الفقهاء؛ إذ لو تم هذا يف كل مصطلحات الفقه اإلسالمي العامة واخلاصة 

فإنه سيساعد إىل حد كبري يف حل كثري من مشكالت اخلال  الناشئة عن عدم 

 .مضمون املصطلح املستخدم بني متنافعني( توحيد)اّلتفاق عىل 

يستخدمه الفقيه  وأود التنبيه إىل أنني أقصد باملصطلحات الفقهية العامة ما

أو قول مالك ( استحسن)يف التعبري عن مصادره الفقهية مثل قول أيب حنيفة

أما املصطلحات الفقهية اخلاصة فأقصد هبا ما (. األمر املجمع عليه عندنا)

يستخدمه الفقيه يف التعبري عن حكم املسألة املرتدد بني احلرمة والكراهة واإلباحة 

 .واّلستحباب والوجوب

صطلحات الفقهية العامة فال يامري أحد يف أمهية استخالص مفاهيمها أما امل
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ومن ثم ّل يمكن , عند كل فقيه؛ ألهنا متثل مفاهيمه لكل مصدر ترشيعي عنده

 .وصلة كل منها باآلخر, استخالص خطته إّل بتحقيق هذه املفاهيم

 تغري وأما املصطلحات الفقهية اخلاصة فقد أشار ابن القيم و بنظرة نافذة إىل

بمعنى ( الكراهة)مفاهيمها ومثل لذلك بأن بعض األئمة استخدموا لفظ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ: عىل نحو اّلستعامل القرآين يف قوله تعاىل( احلرمة)

حيث قال تعاىل بعد أن عدد أكرب املحرمات من   چڱ    ڱ  ں

لك كان سيئه كل ذ: ) وغريها, والزنا, والقتل, وعقوق الوالدين, اإلرشاك باهلل

 (عند ربك مكروهاً 

أن اهلل عز وجل كره لكم قيل )ويف الصحيح أيضًا , أي حمرمًا أشد احلرمة

فالسلف كانوا : )ثم يقول ابن القيم(. وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال

ولكن . يف معناها الذي استعملت فيه يف كالم اهلل ورسوله( الكراهة)يستعملون 

ىل ختصيص الكراهة بام ليس بمحرم وتركه أرجح من املتأخرين اصطلحوا ع

. فغلط يف ذلك, ثم محل من محل منهم كالم األئمة عىل اّلصطالح احلادث. فعله

يف كالم اهلل ورسوله ( ّل ينبغي)أو لفظ ( الكراهة) وأقبح غلطًا منه من محل لفظ 

                           
 22:رساءاإل 

 28:اإلرساء 
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 .(عىل املعنى اّلصطالحي احلادث

عن املصطلحات الفقهية اخلاصة و دون هذا والكالم يف الباب الذي معنا 

 :وقد عقدت لذلك فصلني, العامة و بالنسبة للمذاهب األربعة فقط

 .يف مصطلحات األئمة األربعة يف التعبري بأنفسهم عن آرائهم: الفصل األول

يف مصطلحات األئمة يف التعبري عن آرائهم التي تنسب : الفصل الثاين

 .إليهم من خالل مؤلفاهتم

  

                           
وموا بعوودها وانظور فوويام سوبق منوواهج الترشويع اإلسووالمي يف القوورن  9/21: إعوالم املوووقعني 

 9651, 9/964: الثاين اهلجري ملحمد بلتاجي
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 ل األولالفص

 يف بيان مصطلحات األئمة األربعة

 

 وفيه أربعة مباحث

 ( )مصطلحات اإلمام أيب حنيفة: املبحث األول

بمعنى ما ّل يستحسن فعله يف مثل ( الكراهة) يستخدم أبو حنيفة أحيانًا لفظ 

, (وأما نكاح الصابئة فإنه ووف للمسلم عند أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل ويكره: )

 .يستخدمه أيضًا فيام هو حمرم ّل جواف فيه كام أنه

ما رأيك ( أكره)إذا قلت يف يشء : )ويروي الرسخيس أن أبا حنيفة سئل 

كام روي أن أبا يوسف سأله عن ذلك أيضًا فقال , (إىل احلرمة أقرب: فيه؟ قال

ويبدو من جممو   (التحريم: يك فيه؟ قالأفام ر( أكرهه)إذا قلت يف يشء : ) له

                           
 211 -281/ 9: مناهج الترشيع 

 9/21وانظر  299/ 4:املبسوط 

 218/ 21: املبسوط 

 الرسخيس بأهنا كراهة التحريم وقد فرسها 99/222: املبسوط 
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ائل أيب حنيفة يف ذلك أنه كان يستخدم هذا املصطلح فيام ليس مباحًا إباحة مس

ثم إنه كان يستخدمه يف درجات متفاوتة يف , بل هو إىل احلرمة أقرب, مطلقة

وأدناها ما يستحسن عدم فعله من غري إواب مطلق , احلرمة يدل عليها السياق

ومنها ما . ثر من جانب اإلباحةوجانب احلرمة فيه أك, كام يف نكاح املسلم للصابئة

فيه معنى كراهة التنزيه كام قررها الفقهاء واألصوليون بعده من مثل ما يرويه 

فظاهر , وأما أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل فإنه كان يكره حلم اخليل: ) الرسخيس

رخص بعض : يدل عىل أن الكراهة للتنزيه فإنه قال( كتاب الصيد) اللفظ يف 

وأعىل هذه الدرجات يف احلرمة  (فأما أنا فال يعجبني أكله, م اخليلالعلامء يف حل

قال أبو : )ما وب تركه مما ليس فيه يشء من اجلواف مثل ما يرويه الرسخيس

سألت أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن قتل النساء والصبيان : يوسف رمحه اهلل تعاىل

فنهى , فمانة ّل يطيقون القتالوالشيخ الكبري الذي ّل يطيق القتال والذين هبم 

واألصل فيه قول رسول اهلل و صىل اهلل عليه وسلم و حني رأت . عن ذلك وكرهه 

والشيخ , فهذا تنصيص عىل أهنا ّل تقتل(. ما كانت هذه تقاتل, ها: )امرأة مقتولة

 (الكبري ومن به فمانة هبذه الصفة

و ( املحرم) و( جلائزا) ويستخدم أبو حنيفة يف مواطن كثري جدًا ألفاظ 

                           
 املرجع السابق 

 91/921: املبسوط 
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 .بمعانيها املعروفة املتبادرة إىل الذهن( املباح)

بمعنى املحرم يف مثل قول الرسخيس ( ّل خري فيه)كام يستخدم مصطلح 

دراهم ودنانري يف طعام وقد علم وفن أحدمها ومل ...........وإذا »: رواية عنه

العلم بالقدر فيام يتعلق  وذلك أن« يعلم وفن اآلخر و فال خري فيه و عند أيب حنيفة

فإن مل يعلم وفن أحدمها بطل العقد يف صحته »العقد عىل قدره رشط عنده 

فيبطل يف حصة اآلخر أيضا ّلحتاد الصفقة أو جلهالة حصة , ّلنعدام رشط اجلواف

 «اآلخر

بمعنى أن الربح غري ( ّل يطيب يل الربح) كام يستخدم أبو حنيفة مصطلح 

 .حالل ملكتسبه

بمعنى اجلواف الذي ّل حرمة فيه وّل ( ّلبأس به) ويستخدم مصطلح 

 .استحباب 

بمعنى ما يستحسن فعله دون وجوب مثل ما يرويه ( مستحب) ويستخدم 

هكذا . مستحب»الرسخيس من أن اّلنتظار بعد كل تروحيتني يف صالة الرتاويح 

                           
 92/941: املبسوط 

 912/ 92: انظر املبسوط 

 945/ 2: املبسوط 
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 «روي عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل

يف معنى السنة املؤكدة التي ّل تصل إىل ( ّل ووف تركها سنة) ويستخدم لفظ 

: عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل»: كام يدل عليه السياق يف مثل, الواجب أو الفرض

ألن النبي و صىل اهلل عليه وسلم و  أقامها ثم بنيا , أن الرتاويح سنة ّل ووف تركها

ثم , علينا( تفرض)خشية أن  العذر يف ترك املواظبة عىل أدائها يف املسجد وهو

 .«واظب عليها اخللفاء الراشدون ريض اهلل عنهم

( الفرض)كام يدل جممو  فقه أيب حنيفة عىل أنه كان يفرق بني مفهوم 

حيث , بام ّل نرت فيه فرقًا عند غريه من فقهاء القرن الثاين( الواجب)ومفهوم 

أو اإلمجا  مثل , سنة املتواترةأو ال, كان يرت أن الفرض هو الثابت قطعًا بالكتاب

والواجب ما وب اّللتزام به لكنه مل يثبت عىل وجه اليقني , وجوب الصالة

وحيكي الرسخيس . القاطع مثل الفرض وذلك مثل تعنيا قراءة الفاحتة يف الصالة

ويرد الرسخيس . أن الشافعي ينكر وجود الواجب هبذا املعنى ويلحقه بالفرض

ن ما ثبت بخرب الواحد ّل يوجب علم اليقني ّلحتامل الغلط أل, عليه بأنه موجود

 .  وّل يستوي مع علم بطريق التواتر, ومن ثم ّل يكفر جاحده, من الراوي

                           
 91/11: وانظر 945/ 2: املبسوط 

 2/945: املبسوط 

 992 -9/991: أصول الرسخيس 
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ويذكر الرسخيس قصة تدل بوضوح عىل أن أبا حنيفة كان يفرق بينهام عىل 

 قدمت عىل: حكي عن يوسف بن خالد السمتي رمحه اهلل»: النحو السابق فريوي

, مخس: أيب حنيفة ريض اهلل عنه فسألته عن الصالة املفروضة كم هي؟ فقال

. فتبسم يف وجهي, كفرت: فقلت لقلة تأميل. واجب: فقال, فسألته عن الوتر

. ثم تأملت فعرفت أن بني الواجب والفريضة فرقًا كبريًا كام بني السامء واألرض

 .«اين إليهفريحم اهلل أبا حنيفة ووافيه خريًا عىل ما هد

 :ويرشح الرسخيس وجه هذا التفريق فيقول

: دليل مقطو  به وهو قوله تعاىلإن فرضية القراءة يف الصلوات ثابتة ب»

 وتعيني الفاحتة ثابت بخرب الواحد, فمن  (چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ

وب العمل من غري أن يكون : ومن قال, جعل ذلك فرضًا كان فائدًا عىل النص

وعاماًل بالدليل اآلخر بحسب , قررًا للثابت بالنرص عىل حالهفرضًا كان م

 .موجبه

ويف القول بفرضية ما ثبت بخرب الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن 

                           
ضووا  الكفوور إىل نفسووه تعظووياًم وتوووقريًا وإنووام أ, (كفوورت) يقصوود أن يقووول أليب حنيفووة

 9/281: هامش مناهج الترشيع, ألستاذه

 9/992: أصول الرسخيس 

 21: املزمل 
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وكل واحد منهام تقصري ّل . أو حط للدليل الذي ّل شبهة فيه عن درجته, درجته

 «إليه .... ووف 

  

                           
 992, 9/992: أصول الرسخيس 
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 املبحث الثاين

 (9)مصطلحات اإلمام مالك

باملعنى املتبادل إىل ( ّل ووف)و ( ووف)و ( ّل حيل)و( حيل)يستخدم مالك

 الذهن

فيام خيتاره من أقوال ( ذلك أحب ما سمعت إىل)كام يستخدم مصطلح 

 الصحابة أو التابعني

فيام هو جائز  وليس ( ّل بأس بذلك)أو ( ّل أرت بأساً )ويستخدم مصطلح 

 .حمرمًا وّل واجباً 

فيام هو سنة يستحب ( وذلك حسن وليس بواجب) م مصطلح ويستخد

 .فعلها وإن مل وب

                           
 656, 2/655: مناهج الترشيع 

 112, 119, 618, 2/412, 298, 9/292: انظر املوطأ 

 941, 921, 925/ 9: انظر املوطأ 

 .686, 611/ 2, 221, 298, 292, 981, 9/922: انظر املوطأ 

 2/512, 962/ 9: انظر املوطأ 
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: فيام هو سنة مؤكدة مثل قوله( ّل أحب له أن يرتك) ويستخدم مصطلح 

وّل أحب ألحد ممن قوت عىل ثمنها أن , الضحية سنة وليست بواجبة»

 .«يرتكها

مثل قسم فيام حيرم حرمة شديدة من ( بئس ما صنع)ويستخدم مصطلح 

ثم حنثه بعد . . ( كفرت باهلل أو أرشكت باهلل إن كان كذا وكذا )املسلم بنحو قوله 

 .ذلك يف قسمه

مكروه وّل ووف وّل ) أو ( مكروه ّل ينبغي)أو ( يكره)ويستخدم مصطلح 

 .فيام هو حرام ّل ووف( مكروه وّل خري فيه)أو ( يصلح

 

  

                           
 2/481: انظر املوطأ 

 2/418: انظر املوطأ 

 .611, 689, 612, 662, 651, 654, 2/412, 9/298: انظر املوظأ 
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 املبحث الثالث

 (9)افعيمصطلحات اإلمام الش

ّل ( الواجب املحتم عمله)يف معنى لفظ ( الفرض)يستخدم الشافعي لفظ 

 .فرق بينهام عنده

وفيام هو نقيض , فيام يتحتم تركه( احلرام)أو ( املحرم)كام يستخدم لفظ 

 .الفرض

مثل أنه يروي أن النبي و , فيام يستخب عدم فعله( الكراهة) ويستخدم لفظ 

ويعلل الشافعي , (األرض مسجد إّل املقربة واحلامم: )قال صىل اهلل عليه وسلم و

املوضع الذي يقرب : واملقربة»: ثم يقول, ذلك بأن أرض املقربة واحلامم غري طاهرة

 .وذلك كام وصفت خمتلطة الرتاب باملوتى, فيه العامة

قرب فيها قوم مات هلم ميت ثم مل حيرك القرب و , وأما صحراء مل يقرب فيها قط

                           
 2/812: مناهج الترشيع 

 5/921: انظر األم 

 .املرجع السابق 

 يعني فتحرم الصالة عليه لذلك 
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و صىل رجل إىل جنب ذلك القرب أو فوقه كرهته له ومل آمره يعيد؛ ألن العلم فل

 .«حييط بأن الرتاب طاهر مل خيتلط فيه يشء

فيام يستحب فعله أو تركه وليس بفرض حتمي ( أحب )كام يستخدم لفظ 

وإذا أرسل الرجل : قال الشافعي»: مثل قوله يف إرسال الكلب أو الطائر املعلم

, أكل, فقتل, فإذا مل يسم ناسياً , ن يسميأه أو طائره املعلمني أحببت له املسلم كلب

كان قتلهام كالذكاة فهو لو نيس التسمية يف الذبيحة أكل ألن املسلم ....... ألهنام

 «يذبح عىل اسم اهلل عز وجل وإن نيس

وإن مل يفعل , وأحب يف الذبيحة أن توجه إىل القبلة إذا أمكن ذلك»: ويقول

 .«وّل حيرمها ذلك, ابح فقد ترك ما أستحبه لهالذ

أتقرأ خلف اإلمام أم القرآن يف الركعة : سألت الشافعي»: ويروي الربيع

 «أحب ذلك وليس بواجب عليه: األخرية ترس؟ فقال الشافعي

مل )السابقة عند الشافعي يستخدم أحيانًا مصطلح ( أكره)ويف معنى 

                           
 991وراجع أيضًا ص 9/11: األم 

 2/61: األم 

 212: املرجع السابق 

 912/ 1: األم 
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 (أحب

يف معنى اجلائز بغري كراهة وّل ( ّل بأس)ح ويستخدم الشافعي مصطل

, وّل بأس أن يؤدي فكاة الفطر»: حيث يقول مثاًل يف فكاة الفطر, استحباب

, «وغريها. وغريها من الصدقات املفروضات. إذا كان حمتاجًا , ويأخذها

فال , وقبضها املشرتي, ومن با  سلعة من السلع إىل أجل من اآلجال»: ويقول

ألهنا بيعة غري , ودين ونقد, عها الذي اشرتاها بأقل من الثمن أو أكثر بأس أن يبي

 .«البيعة األوىل

وهو اجلواف دون كراهة أو , بنفس املعنى( جائز)كام يستخدم الشافعي كلمة 

 .استحباب

 .يف معنى املحرم غري اجلائز( ّل خري فيه)كام يستخدم مصطلح 

  

                           
 12/ 4: راجع األم 

 2/61: األم 

 22/ 2: األم 

 2/24: راجع األم 
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 املبحث الرابع

 دمصطلحات اإلمام أمح

أو , (ّل يصلح)أو , (ّل ينبغي)وقوله و أي اإلمام أمحد و : قال ابن مفلح

قاله ابن . حيمله األصحاب عىل التحريم, (ّل أراه)أو ( هو قبيح)أو , (أستقبحه)

واحتجوا , وقد ذكروا أنه يستحب فراق غري العفيفة: ثم قال«  فروعه»مفلح يف 

عن الرجل يصيل إىل القرب : طالب وسأله أبو. ّل ينبغي أن يمسكها: بقول أمحد

: قلت: قال أبو طالب. ّل يصيل إليه, ّل ينبغي أن يكون: واحلامم واحلش؟ فقال

ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ يف األربع كلها باحلمد . وزيه: فإن كان؟ قال

وقال يف رواية احلسني بن حسان يف اإلمام , ّل ينبغي أن يفعل: أنه قال: وسورة

كره ذلك : قال القايض أبو يعىل. ّل ينبغي هذا: ويطول يف الثانية, ألوىليقرص يف ا

 .انتهى. ملخالفته السنة

, (ّل ينبغي: )وهذا يدل عىل أنه ليس مجيع األصحاب حيملون قول اإلمام

ّل : )فإن بعضهم محل قوله, بل يف ذلك احلمل خال , ونحوه عىل التحريم

وقدم يف . كام رأيته آنفاً [ التنزهيية]كراهية و يف مواضع من كالمه و عىل ال( ينبغي

ّل )أو , (أكره: )وقوله, حيمل عىل الكراهية( ّل ينبغي: )أن قوله« الرعاية»
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هكذا يف املدخل ّلبن ] للندب( ّل أستحسنه)أو , (ّل أحبه)أو , (يعجبني

والصواب للتنزيه والكراهة , وقد يكون خطأ من النساخ أو الطابعني, بدران

واختار هذا املسلك شيخ اإلسالم :[ عىل هذا اخلطأ أيضًا قوله بعد ذلك ويدل

: وجعلوا قوله للسائل, للتحريم: وهناك وجه آخر أنه أمحد بن تيمية احلراين

 .«احلاوي الكبري»و  « الرعاية»قدمه يف , احتياطًا للوجوب( يفعل كذا)

األوىل النظر : «املستفتيآداب »و « احلاوي الكبري»و  « الرعايتني»وقال يف  

أو , أو كراهة, أو حتريم, أو ندب, فإن دلت عىل وجوب, إىل القرائن يف الكل

تصحيح »قال يف  . سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت, إباحة محل قوله عليه

 .انتهى. وكالم أمحد يدل عىل ذلك, وهو الصواب: «الفرو 

( هو أحسن)أو ( أستحسنه)أو , (أستحبه)أو , (أحب كذا: )وإذا قال اإلمام

وقدمه يف  , حيمل عىل الندب( هو أعجب إيل)أو ( يعجبني)أو ( حسن)أو 

شيئًا أو قال ( استحسن)إذا : وقيل, حيمل عىل الوجوب: وقيل, وغريه« الفرو »

 .فهو للندب( هو حسن)

                           
 921: املدخل ّلبن بدران 

 521: انظر املسودة آلل تيمية 

 12: نظر املرجع السابق وصفة الفتوت واملفتي واملستفتي ّلبن محدانا 
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 فهو للوجوب( يعجبني: )وإن قال

ّل )أو ( ووف)كقوله ( نأّل يكو)أو ( أخا  أن يكون)أو ( أخشى)وقول أمحد 

, أخشى أن تكون فريضة: كقول أمحد يف اجلامعة, اختاره ابن حامد والقايض( ووف

إذا أخرب به وهو كاذب : وقوله يف الطالق, ويف إخراج القيمة يف الزكاة  أّل وزئه

يقولون نخشى أن : )الكل عىل ظاهره كقوله تعاىل: وقيل, أخشى أن يكون وقع

مها : وقيل( إين أخا  إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم: )قولهو( تصيبنا دائرة

عيل حرام يعني به الطالق أخشى أن يكون : )كقول أمحد يف احلل, املوقف والشك

وفيه بعد ألن هذه األلفاظ تستعمل عرفًا غالبًا يف اّلمتنا  من فعل يشء خو  ( ثالثاً 

 .الناس وحيث امتنع من الفتوت إنام كان ختفيفًا عىل, الرضر منه

هو مذهبه وليس : فقال ابن حامد( أجبن عنه: )فإن سئل أمحد عن يشء فقال

, قويًا عنده؛ ألن جنبه لكثرة الشبهة أو ّلختال  الناس او لتعادل األدلة يف نظره

 . بل يكره: وقيل

أو ( هذا أهون)فإن سئل أمحد عن يشء فأجاب ثم سئل عن غريه فقال 

ألن , مها عنده سواء: بو بكر عبد العزيز غالم اخلاللفقال أ(: أشنع)أو ( أشد)

                           
 121: صفة الفتوت 

 521: واملسودة, 922: وانظر املدخل ّلبن بدران, 12, 19: صفة الفتوت 

 15: انظر صفة الفتوت 
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ويكون , الشيئني قد يستويان يف الوجوب والندب والتحريم والكراهة واإلباحة

لفظه : وقال ابن حامد. هو.أحدمها آكد ألن بعض الواجبات عنده آكد من بعض أ

يكون أهون ووف أن يريد به نفي التحريم ف: فإن قوله, يقتيض الفرق يف احلكم

 .هو.أ, مكروهًا؛ أو نفي الوجوب فيكون مندوباً 

, إن احتد املعنى أو كثر التشابه فالتسوية أوىل: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .انتهى. وإّل فال

........ وما عر  من عادة أمحد يف ذلك , واألوىل النظر إىل القرائن يف الكل

 . أرجحها وأنجعهاوحسن الظن به ومحله عىل أصلح املحامل وأربعها و

نِع: )فإن سئل أمحد عن يشء فأجاب ثم سئل عن غريه فقال هذا  )أو ( هذا شل

وما , بالفرق وإّل مل يتوقف: فقال القايض أبو يعىل وابو بكر( أشنع عند الناس

 . فهو يقتيض املنع. هو. أ. شنع عند الناس إّل لدليل مانع من التسوية

أو ترك اليشء للشفاعة , ما يمنعها ظاهراً  عنده سواء لعدم: وقال ابن حامد

: وقيل, فهو للجواف( أخري منه: )وإن قال أمحد .ّل يدل عىل قبحه ومنعه رشعاً 

 .للكراهة

 والنظر إىل القرائن أوىل يف الكل
  

                           
 922: واملدخل ّلبن بدران, 14, 12: صفة الفتوت 

 521 :واملسودة, 15, 14: صفة الفتوت 
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 الباب اخلامس

 يف بيان الطبقات العلمية لفقهاء املذاهب األربعة

: 

 (.مراتب اّلجتهاد)ما يطلق عليه : ءإن املقصود بالطبقات العلمية للفقها

ومعرفة هذه الطبقات من األمهية بمكان إذ يرتتب عليها معرفة من هو اهل 

ومن مل تتوفر فيه رشوط اّلجتهاد فال يعتد , لالجتهاد فيعتد بقوله يف اخلال 

 .بقوله يف اخلال 

وسأعقد , والكالم يف هذا الباب عن طبقات فقهاء املذاهب األربعة فقط

 .اًل لطبقات كل مذهب وأرتب الفصول وفق ترتيب املذاهب الزمنيفص
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 الفصل األول

 يف بيان طبقات فقهاء املذهب احلنفي

 

عد حممد أمني الشهري بابن عابدين و وهو من فقهاء احلنفية و سبع طبقات 

 :للفقهاء هي

طبقة املجتهدين يف الرش  كاألئمة األربعة ومن سلك مسلكهم يف : اّلوىل

واستنباط أحكام الفرو  عن األدلة األربعة من غري , يس قواعد األصولتأس

 .تقليد ألحد ّل يف الفرو  وّل يف األصول

طبقة املجتهدين يف املذهب كأيب يوسف وحممد وسائر أصحاب أيب : الثانية

حنيفة القادرين عىل استخراج اّلحكام عن اّلدلة املذكورة عىل مقتىض القواعد 

ذهم أبو حنيفة يف اّلحكام فغنهم وغن خالفوه يف بعض أحكام التي قررها استا

وبه يمتافون عن املعارضني يف املذهب , الفرو  لكنهم يقلدونه يف قواعد األصول

 .كالشافعي وغريه املخالفني له يف األحكام غري مقلدين له يف األصول

ذهب طبقة املجتهدين يف املسائل التي ّل رواية فيها عن صاحب امل: الثالثة

وشمس األئمة , وأيب احلسن الكرخي, وايب جعفر الطحاوي, كاخلصا 

وفخر الدين قايض , وفخر اإلسالم البزدوي, وشمس اّلئمة الرسخيس, احللواين
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فإهنم ّل يقدرون عىل خمالفة اإلمام ّل يف األصول وّل يف الفرو  . وغريهم, خان

عنه عىل حسب أصول  لكنهم يستنبطون األحكام من املسائل التي ّل نص فيها

 .قررها ومقتىض قواعد بسطها

طبقة أصحاب التخريج من املقلدين كالرافي وارضابه فإهنم ّل : الرابعة

يقدرون عىل اّلجتهاد أصاًل لكنهم إلحاطتهم باألصول وضبطهم للمآخذ 

وحكم مبهم حمتمل ألمرين منقول , يقدرون عىل تفصيل قول جممل ذي وجهني

ن أحد من أصحابه املجتهدين برأهيم ونظرهم يف عن صاحب املذهب أو ع

وما وقع يف بعض املواضع من , األصول واملقايسة عىل أمثاله ونظائره من الفرو 

 .اهلداية من قوله كذا يف ختريج الكرخي وختريج الرافي من هذا القبيل

طبقة اصحاب الرتجيح من املقلدين كايب احلسن القدوري : اخلامسة

وشأهنم تفضيل بعض الروايات عىل بعض آخر , مثاهلاموصاحب اهلداية وا

وهذا , وهذا أوفق للقياس, وهذا أوضح, وهذا أصح رواية, هذا اوىل: بقوهلم

 .أرفق للناس

, والقوي, طبقة املقلدين القادرين عىل التمييز بني األقوت: السادسة

تون كأصحاب امل, والرواية النادرة, وظاهر املذهب, وظاهر الرواية, والضعيف

, وصاحب الوقاية, وصاحب املختار, صاحب الكنز: املعتربة من املتأخرين مثل

وشأهنم أّل ينقوا يف كتبهم األقوال املردودة والروايات . وصاحب املجمع
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 .الضعيفة

طبقة املقلدين الذين ّل يقدرون عىل ما ذكر وّل يفرقون بني الغث : السابعة

بل ومعون ما ودون كحاطب ليل  وّل يميزون الشامل من اليمني, والسمني

 .فالويل ملن قلدهم كل الويل

هكذا نقل ابن عابدين الطبقات من بعض رسائل شمس الدين حممد بن 

 .سليامن الشهري بابن كامل باشا بنو  اختصار

  

                           
رسووم املفتووى ّلبوون : ورسووالة 9/11: حاشووية رد املحتووار عووىل الوودر املختووار ّلبوون عابوودين (9)

 92, 9/99: عابدين ضمن جمموعة رسائله
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 الفصل الثاني

 يف بيان طبقات فقهاء املذهب املالكي

 

وغىل جمتهدين , ن منتسبنيُقِسم الفقهاء يف املذهب املالكي إىل جمتهدي

ويعترب من دون ذلك من , وإىل فقهاء نفس, ويسمون اصحاب الوجوه, خمرجني

, إذ ينحرص اإلفتاء يف الطبقات الثالث السابقة, وُيفتون, العامة الذين يقلدون

 .ويعترب من العامة, وّل يرتفع إليه من عداها

قيه الذي يكون مستقاًل ويعرفونه بأنه الف, املجتهد املنتسب: الطبقة األوىل

فهو مقيد , غري أنه ّل يتجاوف يف أدلته أصول إمامه وقواعده, بتقرير مسائله باألدلة

غري مقيد , التي ُعرفت مناهج لالستدّلل عند اإلماميف مذهب اإلمام باألصول 

ولذلك تكون له آراء يف الفرو  , بفروعه التي استنبط أحكامها من تلك األدلة

 .مامختالف رأي اإل

وأدلة , ورشط املجتهد عىل ذلك النحو أن يكون عاملًا بالفقه وأصوله

بصريًا بمسالك األقيسة واملعاين تام اّلرتياض يف التخريج , األحكام تفصياًل 

 .واّلستنباط عاملًا بإحلاق ما ليس منصوصًا عليه إلمامه بأصوله

ين تلقوا ومن هذا الصنف كثريون من أصحاب مالك و ريض اهلل عنه و الذ
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وإنك لرتت , وبعض من جاء بعدهم, وابن وهب, كأشهب وابن القاسم, عليه

ومنزلتهم منه كمنزلة أيب يوسف , هلؤّلء آراًء بجوار آراء مالك و ريض اهلل عنه و 

 .وحممد وففر من أيب حنيفة و ريض اهلل عنهم أمجعني و

مى ذلك وكثرهتم فيه قد ن, وّل شك أن وجود هؤّلء يف املذهب املالكي

وجعله مرنًا لقبول أحكام احلوادث املختلفة التي تالئم كل , وغذاه, املذهب

 .وتكون عالجًا هلا, حال

املجتهدون املخرجون فقط وهم الذين يقومون بتقرير مذهب : الطبقة الثانية

ويتقيدون هبذه األصول وّل , واستنباط أصوله, وحترير نصوصه, اإلمام

وهذا هو الفارق بينهم وبني الطبقة . ا فرو  اإلماميستنبطون فروعًا خيالفون هب

ولكن عملهم مقصور عىل ختريج الفرو  التي مل يعر  حكمها عن اإلمام . األوىل

وبقياس ما مل يعر  حكمه من الفرو  عىل ما , باألصول التي ُعِرفت مناهج له

نقولة واآلراء امل, وبرتجيح بعض الروايات املختلفة عن اإلمام, عر  حكمه منها

وبعضهم يسميها , ولذلك يسمي بعض هؤّلء هذه الطبقة طبقة املرجحني, عنه

 .طبقة املخرجني

, وكلن وجد يف عرص, ويرت أبو فهرة أن عمل هؤّلء صنفان ّل صنف واحد

, ففي العصور التي تلت عصور التالميذ , وكان وجوده سدًا حلاجة عرصه

وجود فرو  كثرية مل يعر  حكمها وتالميذهم كانت احلاجة إىل التخريج ماسة؛ ل
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, من املذهب فاحتاجت إىل التخريج أكثر من حاجتها إىل الرتجيح فكثر التخريج

, وكثرت أحكام الفرو  وتشعبت األقوال, فلام اتسع املذهب, وقل الرتجيح

وكان الفر  الواحد خيتلف حكمه باختال  األقوال املتضاربة أحيانًا كانت 

, ومن ناحية قائلها, ملوافنة بني األقوال من ناحية روايتهااحلاجة إىل الرتجيح وا

وكل له فمان تكون , وهذا العمل ّل يقل عن التخريج يف ذاته, ومن ناحية دليلها

واملخرج قد يرجح إن كانت احلاجة لذلك, واملرجح قد , احلاجة إليه فيه أكثر

, وابن رشد ,وهؤّلء يف املذهب املالكي املافري, خيرج إن كانت حاجة إليه

 .وغريهم, والشاطبي, والقرايف, وابن العريب, واللخمي

الفقهاء الذين عرفوا املذهب املالكي : وهم, فقهاء النفس: الطبقة الثالثة

, غري أهنم مل يرتاضوا يف طريق اّلستنباط, وحترير أدلته, وعنوا بتقرير مسائله

أن خيرجوا عند بل هلم , وهؤّلء هلم أن يفتوا, والتخريج كارتياض أولئك

الرضورة ولكن منزلتهم يف التخريج بني األقوال والروايات ليست كمنزلة 

بل قال هذا من , ومل يتفق العلامء عىل جواف ذلك منهم, السابقني بل هم دون ذلك

فمن قال أن هلم اإلفتاء قال أن هلم التخريج عند الرضورة إن , قال أن هلم أن يفتوا

وبعض , وه الذين عملهم التخريج والرتجيحمل يكن أحد من أصحاب الوج

, أو املنتسبني, العلامء ّل ووف اإلفتاء من هؤّلء إّل عند فقد املجتهدين املخرجني

هذه طبقات الفقهاء الذين . وختروهم باّلتفاق للرضورة, ففتواهم إذن للرضورة
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ن هلم الفتوت يف مذهب مالك و ريض اهلل عنه و ومن دوهنم يقلدون ليس هلم أ

وقد , مل أجد مذهبًا شدد يف الفتوت تشديد املالكية فيها: ويقول أبو فهرة, يفتوا

جاء ذلك التشديد يف كتب كثري من العلامء املتقدمني وأيدهم يف ذلك التشديد من 

 .جاء بعدهم

ومن , وقد رأيت نصوصًا تدل عىل من هو أهل للفتوت: ويضيف قائالً 

واملافري , ها من جاء بعدهم ....فري وأواملا, وابن رشد, ليس بأهل للقرايف

الذي يفتي هذا الزمان أقل مراتبه إن نقل املذهب أن يكون قد استبحر يف : يقول

وتوجيههم ملا وقع فيها من , وتأويل الشيوخ هلا, اّلطال  عىل روايات املذهب

وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إىل , واختال  مذاهب, اختال  ظواهر

وتفريقهم بني مسائل ومسائل قد يسبق إىل النفس تقارهبا , االنفس تباعده

وأشار إليه املتقدمون من , إىل غري ذلك مما بسطه املتأخرون يف كتبهم, وتشاهبها

 أصحاب مالك يف كثري من رواياهتم

  

                           
: وانظور يف طبقوات املالكيوة كتواب, وعرصوه و آراؤه وفقهوه ملحمود أيب فهورة, حياتوه: مالوك 

 .وما بعدها الفرق الثامن والسبعون 2/911: الفروق للقرايف
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 الفصل الثالث

 يف بيان طبقات فقهاء املذهب الشافعي

 

 :الطبقات العلمية لفقهاء الشافعية كام يأيت

ورشطه أن يكون قياًم بمعرفة أدلة األحكام , املفتي املستقل: الطبقة األوىل

وقد , الرشعية من الكتاب والسنة واإلمجا  والقياس وما التحق هبا عىل التفصيل

وأن يكون عاملًا بام يشرتط يف األدلة , فصلت يف كتب الفقه فتيرست وهلل احلمد

منها و وهذا يستفاد من أصول الفقه و ووجوه دّللتها وبكيفية اقتباس األحكام 

, واللغة, والنحو, واملنسوخ, والناسخ, واحلديث, عارفًا من علوم القرآن

واختال  العلامء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء , والترصيف

عاملًا بالفقه , ذا دربة وارتياض يف استعامل ذلك, برشوط األدلة واّلقتباس منها

فمن مجع هذه األوصا  فهو املفتي املطلق , ت مسائله وتفاريعهضابطًا ألمها

املستقل الذي يتأدت به فرض الكفاية وهو املجتهد املطلق املستقل ألنه يستقل 

 .باألدلة بغري تقليد وتقيد بمذهب أحد

هذا وما اشرتطناه من حفظه ملسائل الفقه مل يشرتط يف كثري من الكتب 

نصب اّلجتهاد ألن الفقه ثمرته فيتأخر عنه ورشط املشهورة لكونه ليس رشطًا مل

وصاحبه أبو , ورشطه األستاذ أبو اسحق اإلسفرايني, اليشء ّل يتأخر عنه
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واشرتاطه يف املفتي الذي يتأدت به فرض الكفاية هو , منصور البغدادي وغريمها

ثم ّل يشرتط أن تكون مجيع , الصحيح وإن مل يكن كذلك يف املجتهد املستقل

ام عىل ذهنه بل يكفيه كونه حافظًا املعظم متمكنًا من إدراك الباقي عىل األحك

وهل يشرتط أن يعر  من احلساب ما يصحح به املسائل احلسابية الفقهية , قرب

ثم انام , حكى أبو اسحق وأبو منصور فيه خالفًا ألصحابنا واألصح اشرتاطه

واب الرش  فأما مفت يف نشرتط اجتام  العلوم املذكورة يف مفت مطلق يف مجيع أب

باب خاص كاملناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب كذا قطع به الغزيل 

ومنهم من منعه مطلقًا وأجافه ابن الصباغ يف , وغريمها, هانْوصاحبه ابن بلر

 . الفرائض خاصًة واألصح جوافه مطلقاً 

 .وما عدا املفتي املستقل املفتي املنتسب وله أربعة أحوال

أّل يكون مقلدًا : ة الثانية وهي احلالة األوىل من أحوال املفتي املنتسبالطبق

إلمامه ّل يف املذهب وّل يف دليله ّلتصافه بصفة املستقل وإنام ينسب إليه لسلوكه 

هذا ودعوت انتفاء التقليد عنهم مطلقًا ّل يستقيم وّل يالئم , طريقه يف اّلجتهاد

فتوت املفتي يف هذه الطبقة كفتوت املستقل  ثم, من حاهلم أو حال أكثرهم....... 

ومن هذه الطبقة املزين , يف العمل هبا واّلعتداد هبا يف اإلمجا  واخلال 

 .والبويطي

أن يكون جمتهدًا مقيدًا يف مذهب إمامه مستقاًل  بتقرير أصوله : الطبقة الثالثة
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ونه عاملًا بالفقه بالدليل غري أنه ّل يتجاوف يف أدلته أصول إمامه وقواعده ورشطه ك

وأصوله وأدلة األحكام تفصياًل بصريًا بمسالك األقيسة واملعاين تام اّلرتياض يف 

وّل , التخريج واّلستنباط بإحلاق ما ليس منصوصًا عليه إلمامه بأصوله

تقليد له إلخالله ببعض أدوات املستقل بأن خيل باحلديث أو ......عن......

املقيد ثم يتخذ نصوص إمامه أصوّلً يستنبط منها العربية وكثريًا ما أخل هبام 

كفعل املستقل بنصوص الرش , وربام اكتفى يف احلكم بدليل إمامه وّل يبحث عن 

والعامل , وهذه صفة أصحاب الوجوه, معارض كفعل املستقل يف النصوص

ويظهر تأدي الفرض به يف الفتوت وإن مل يتأد يف , بفتوت هذا مقلد إلمامه ّل له

العلوم التي منها استمداد الفتوت؛ ألنه قام مقام إمامه املستقل تفريعًا عىل  إحياء

........ ثم قد يستقل املقيد يف مسألة أو باب , ......الصحيح وهو جواف تقليد 

وله أن يفتي فيام ّل نص فيه إلمامه بام خيرجه عىل أصوله هذا هو , كام تقدم

تني من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخروه الصحيح الذ عليه العمل وإليه مفز  املف

وينبغي , فاملستفتي مقلد إلمامه ّل له هكذا قطع به إمام احلرمني يف كتابه الغياثي

أن خيرج هذا عىل خال  حكاه الشيخ أبو إسحق الشريافي وغريه أن ما خيرجه 

ج ثم تارة خير, أنه ّل ينسب إليه: واألصح, الشافعية هل ووف نسبته إىل الشافعي

من نص معني إلمامه وتارة ّل وده فيخرج عىل أصوله بأن ود دليًا عىل رشط ما 

حيتج به إمامه فيفتي بموجبه فإن نص إمامه عىل يشء ونص يف مسألة تشبهها عىل 
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ورشط هذا التخريج أّل , خالفه فخرج من أحدمها إىل اآلخر سمي قوّلً خمرجاً 

وخيتلفون كثريًا يف , ا عىل ظاهرمهاود بني نصيه فرقًا فإن وجده وجب تقريرمه

القول بالتخريج يف مثل ذلك ّلختالفهم يف إمكان الفرق وأكثر ذلك يمكن فيه 

املروفي وأبو حامد اإلسفراييني وأبو : ومن أهل هذه املرتبة, الفرق وقد ذكروه

وعليها و أي هذه الطبقة و أئمة أصحابنا أو : ويقول النووي, إسحق الشريافي

 .أكثرهم

أّل يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب : لطبقة الرابعا

قائم بتقريرها يصور وحيرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح ...... إمامه عار  

لكنه قرص عن أولئك لقصوره عنهم يف حفظ املذهب أو اّلرتياض يف اّلستنباط 

ملتأخرين إىل أواخر وهذه صفة كثري من ا, أو معرفة األصول ونحوها من أدواهتم

املائة الرابعة املصنفني الذين رتبوا املذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها 

وأما فتاوهيم , معظم اشتغال الناس اليوم ومل يلحقوا الذين قبلهم يف التخريج

فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبًا منه ويقيسون غري املنقول عليه غري 

اجليل ومنهم من مجعت فتاويه وّل تبلغ يف التحاقها  مقترصين عىل القياس

 .النووي: وُعدا  من أهل هذه الطبقة, باملذهب مبلغ فتاوت أصحاب الوجوه

أن يقوم بحفظ املذهب ونقله وفهمه يف الواضحات : الطبقة اخلامسة

واملشكالت ولكن عنده ضعف يف تقرير أدلته وحترير أقيسته فهذا يعتمد نقله 
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يام حيكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع املجتهدين يف وفتواه به ف

مذهبه وما ّل وده منقوّلً إن وجد يف املنقول معناه بحيث يدرك بغري كبري فكر أنه 

ّل فرق بينهام جاف إحلاقه به والفتوت به, وكذا ما يعلم اندراجه حتت ضابط ممهد 

وت فيه ومثل هذا يقع نادرًا يف وما ليس كذلك وب إمساكه عن الفت, يف املذهب

حق املذكور إذ يبعد كام قال إمام احلرمني أن تقع مسألة مل ينص عليها يف املذهب 

ورشطه كونه فقيه النفس ذا , وّل ه يف معنى املنصوص وّل مندرجة حتت ضابط

حظ وافر من الفقه ويكتفي يف حفظ املذهب يف هذه الطبقة والتي قبلها بكون 

 .ويتمكن لدربته من الوقو  عىل الباقي عىل قرب, نهاملعظم عىل ذه

هذه أصنا  املفتني وهي مخسة وكل صنف منها يشرتط فيه حفظ املذهب 

 .وفقه النفس فمن تصدت للفتيا وليس هبذه الصفة فقد باء بأمر عظيم

, وقد نقل النووي معظم ما سبق ذكره من قول أب عمرو بن الصالح

السالم ابن تيمية و جد شيخ اإلسالم و يف املسودة وكذلك نقل جمد الدين عبد 

قول أيب عمرو ولذلك سأكتفي بام بينته من تفصيل عن كل طبقة فأذكر طبقات 

 .احلنابلة باختصار

                           
ومووا بعوودها وانظوور اّلجتهوواد يف اّلسووالم  9/42: مقدمووة املجمووو  رشح املهووذب للنووووي 

وانظوور اّلجتهوواد وموودت حاجتنووا إليووه يف هووذا العرصوو  911, 981, 911: لناديووة العمووري

 261: لسيد حممد موسى توانا األفغانستاين
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 الفصل الرابع

 يف بيان طبقات فقهاء املذهب احلنبلي

 

 :الطبقات العلمية لفقهاء املذهب احلنبيل كاآليت

 .وهي درجة األئمة األربعة ونحوهم, لقاملجتهد املط: الطبقة األوىل

وإنام انتسب , أّل يكون مقلدًا إلمامه ّل يف املذهب وّل يف دليله: الطبقة الثانية

ومن أهل هذه الدرجة القايض أبو يعىل وابن , إليه لسلوك طريقه يف اّلجتهاد

قي وأبو بكر اخلالل  .قدامة وابن تيمية وابن القيم واخِلرل

يستقل بتقرير مذهبه , ن يكون جمتهدًا مقيدًا يف مذهب إمامهأ: الطبقة الثالثة

 .بالدليل غري أنه ّل يتجاوف يف أدلته أصول إمامه وقواعده

لكنه قرص عن درجة , عارفًا بأدلته, أن يكون حافظًا للمذهب: الطبقة الرابعة

وهي , لقصور يف حفظه أو ترصفه أو معرفته بأصول الفقه, املجتهدين يف املذهب

 .بة املصنفني إىل أواخر املائة الرابعةمرت

غري , أن حيفظ املذهب ويفهمه يف الواضحات واملشكالت: الطبقة اخلامسة

 .أنه مقرص يف تقرير أدلته
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 .و وّل جتوف الفتوت لغري هذه األصنا  اخلمسة

  

                           
واّلجتهوواد  911: وانظوور اّلجتهوواد يف اإلسووالم, ومووا بعوودها 546: املسووودة آلل تيميووة 

 269: ومدت حاجتنا إليه يف هذا العرص
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 اخلامتة

 

 وقد كتبنا يف هذا, إن يف العلم لذة خاصة إذا كان متعلقًا باألحكام الفقهية

, وتوصلنا من خالل معاجلة املسائل الفقهية, البحث ما شاء اهلل أن نكتب

 :وإليك بيان أمهها, والقواعد األصولية فيه إىل نتائج تكون خالصة له

هو علم يقتدر به عىل حفظ األحكام الفرعية : أن معنى اّلختال  اصطالحاً  .9

الشبه وقوادح التي مل يتفق عليها أو هدمها بتقرير احلجج الرشعية وإيراد 

 .وحترير األجوبة, األدلة

أن اّلختال  ليس مصطنعًا يف الرشيعة ألهنا من العزيز القدير العلم  .2

 .حاشاها النقص والعيب. بمصالح خلقة

 .أن اّلختال  كعلم هو طريقة املقلدين للمذاهب .2

ينبغي سلوك مسلك اّلعتدال يف النظر إىل اّلختالفات الفقهية فال إفراط  .4

فمن توفرت , ا وّل تفريط بنبذها كلية بل األصل الكتاب والسنةبالتعصب هل

فيه أهلية اّلجتهاد يأخذ األحكام منها وتكون املذاهب مثل الرشو  ملا يف 

 .الكتاب والسنة من أحكام
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وهذا , أن اّلختال  املذموم هو ما كان عن هوت وتعصب بعد وضوح احلق .5

 .ما مل حيصل لألئمة املجتهدين األتقياء

, وتعمري الكون, ن حكم اهلل يف وجود اّلختال  التوسعة عىل الناسأن م .6

وليكون أحد األدلة عىل , حتى يربف ميدان التفاضل والتاميز بالعلم والعقل

 .البعث

أن اّلختال  من طبيعة اإلنسان فهو يبدأ من مظهره التكويني فيمر بمداركه  .1

 .وينتهي بآثاره

 :اخلال  وهو رضبان أن من اّلختال  ما ّل يعتد به يف علم .8

 .ما مل يصاد  حمل اّلجتهاد: أحدمها 

 .ما كان ظاهره اخلال  وهو ليس يف احلقيقة خالفاً : الثاين

 .أن ما يعتد به من اخلال  هو ما صاد  اّلجتهاد .1

 :أسباب اّلختال  يف اّلحكام الفقهية ترجع إىل ثالثة أمور  أساسية .91

 .اّلختال  يف فهم النص وتطبيقه -أ

 .لق بالسنةأسباب تتع -ب

 .اّلختال  يف القواعد األصولية وبعض مصادر اّلستنباط -ج
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 :أدلة الترشيع تنقسم من حيث اعتبارها واّلخذ هبا إىل قسمني .99

 .الكتاب والسنة واإلمجا  والقياس: متفق عليها وهي أربعة -أ

 :خمتلف فيها وهي مخسة عرش

 إمجا  أهل املدينة

 قول الصحايب

 املصلحة املرسلة

 اّلستصحاب

 رباءة األصليةال

 العوائد

 اّلستقراء

 سد الذرائع

 اّلستدّلل

 اّلستحسان

 األخذ باألخف
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 العصمة

 إمجا  أهل الكوفة

 إمجا  العرتة

 إمجا  اخللفاء األربعة

هو كالم اهلل املنزل عىل حممد : املقصود بالكتاب يف اصطالح األصوليني .92

 .املتلو املتواتر

 ن مل تكن قرآناً أن القراءة الشاذة حجة وب العمل هبا وإ .92

هي ما صدر عن الرسول و صىل : املقصود بالسنة يف اصطالح اّلصوليني .94

 .اهلل عليه وسلم و من قول أو فعل أو تقرير

 .وتقريرية, وفعلية, قولية: للسنة ثالثة أنوا  .95

 .تنقسم السنة من حيث روايتها إىل متصلة ومنفصلة .96

 .رة أو آحاديةالسنة املتصلة حجة وب العمل هبا سواء كانت متوات .91

 التواتر قد يكون لفظيًا وقد يكون معنوياً  .98

 .واخلرب املشهور, واخلرب املستفيض, خرب الواحد: تشمل السنة اآلحادية .91

 :مرتبة السنة من الكتاب يف اثبات اّلحكام هلا ثالثة أقسام .21
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 .موافقة ومؤكدة لنصوص الكتب -أ

 .مبينة للكتاب -ب

 .مستقلة بتأسيس حكم جديد ليس فيه نص كتاب -ج

لكل إمام مصطلحات خاصة يف التعبري عن آرائه وقد يتفق يف بعضها مع  .29

 .من األئمة

 .مضامني املصطلحات الفقهية تتطور وتتغري بمرور الزمن .22

يف الكتاب والسنة وكالم األئمة ( ّل ينبغي)أو ( الكراهة)أن مصطلح  .22

وخيطئ من محلها يف ذلك عىل أن ترك الفعل أوىل من , يستعمل للحرمة

 .كام هو اّلصطالح احلادثفعله 

أن هناك من يعتد بقوله يف مواضع اّلمجا  واخلال  وهو من كان من  .24

وهناك من ّل , مراتب املجتهدين واّلعتداد بقوله إنام يكون وفق مرتبته

 .يعتد بقوله يف مواضع اّلمجا  واخلال  وهو من مل يصل مرتبة اّلجتهاد

, نفعنا بام علامنا ويزيدنا من فضلهوختامًا نسأل اهلل العيل القدير أن ي    

ونصيل ونسلم عىل سيد األولني واآلخرين حممد وعىل آله وصحبه 

 .أمجعني
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 ثبت باملراجع

 كتب التفسري -أ

 .هـ مرص2/1131البعيل  -جامع البيان للطربي  - 1-1

/.. 2دار إحياء الرتاث العريب  -اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي  - 1-2

 هـ 1/1131العريب  ودار الكاتب. بريوت

املكتب االسالمي  -زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي  -1-1

 .هـ دمشق، بريوت1/1131

 :كتب علوم القرآن -ب

املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز أليب شامة املقديس،  -4-1

 .بريوت -هـ 1131.../دار صادر  -حتقيق طيار قوالج 

: عن إعجاز القرآن الكامل الدين الزملكاين ، حتقيق الربهان الكاشف -1-2

 .بغداد -مطبعة العاين  -خدجية احلديثي وأمحد مطلوب 

 :كتب احلديث -ج 

 سبل السالم للصنعاين -6-1

 .جامع الرتمذي مع رشحه حتفة األحوذي -3-2
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 .نصب الراية للزيلعي -3-1

 نيل األوطار للشوكاين -3-4

تقريب النواوي للسيوطي حتقيق عبد  تدريب الراوي يف رشح -11-1

 .بريوت -هـ 2/1133دار احياء السنة النبوية  -الوهاب عبد اللطيف 

 :كتب أصول الفقه وما يتعلق هبا. د

/ 4املكتب االسالمي  -رفع املالم عن األئمة األعالم البن تيمية  -11-1

 .هـ بريوت1132

مكتبة اهلدى  -وين دراسات يف االختالفات الفقهية ملحمد البيان -12-2

 .هـ حلب1/1131

مطبعة السعادة  -أسباب اختالف الفقهاء لعبد اهلل الرتكي  -11-1

 .هـ1/1134

 -أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الرشعية ملصطفى الزملي  -14-4

 .العراق

التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االختالف بني املسلمني البن  -11-1

دار االعتصام  -قيق أمحد كحيل ومحزة النرشيت السيد البطلوييس ، حت

 .مرص -هـ 1/1133
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 .االنصاف يف بيان أسباب االختالف للدهلوي -16-6

. جمموع فتاوى ابن تيمية مجع عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد ط -13-3

 .الرياض -هـ 1/1131دار الكتب احلديثة، وط مطابع الرياض 

لآلمدي بتعليق الشيخ عبد الرزاق االحكام يف أصول األحكام  - 3 -13

 .بريوت -هـ 2/1412عفيفي، املكتب االسالمي 

 .اجلدل عىل طريقة الفقهاء أليب الوفاء ابن عقيل  -13-3

حممد عيل صبيح  -منهاج الوصول يف علم األصول للبيضاوي  -11 -21

 مرص -

 مرص -صبيح  -مناهج العقول للبدخيش رشح منهاج الوصول  -11 -21

 مرص -صبيح  -السول لألسنوي رشح منهاج الوصول هناية  -12 -22

ممؤسسة الرسالة  -املدخل اىل مذهب االمام أمحد البن بدران  -11 -21

 .هـ بريوت2/1411

احللبي  -تسهيل الوصول اىل علم األصول ملحمد املحالوي  -14 -24

 .مرص -2/1141

حممد أمني  -الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهلل املراغي  -11 -21

 .بريوت -هـ 2/1134
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 -صبيح  -عىل التوضيح ملتن التنقيح  زاينارشح التلويح للتفت -13 -23

 .مرص -دار العهد اجلديد 

 .بريوت -دار املعرفة  -املوافقات للشاطبي وتعليقات دراز عليه  -23-3

من بحوث مؤمتر  -االجتهاد يف الرشيعة االسالمية حلسن مرعي  -23-13

 .هـ الرياض1136الفقه 
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 .مرص -الكتب احلديثة 
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 فهرس املوضوعات

 

 املوضوع
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 املقدمة 
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 متهيد

 

11 

 11 تعريف االختالف وأنه طبيعة من طبائع البرش 

 11 تعريف االختالف لغة واصطالحا  

 24 أيباب االختالف بوجه عام

 يف بيان ما ال يعتد به من اخلالف :باب األولال

 

11 

 يف بيان ما يعتد به من اخلالف: الباب الثاين

 

41 

 يف بيان أدلة الترشيع: الباب الثالث
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 63 متهيد

 63 تعريف أدلة الترشيع لغة واصطالحا  

 33 الكتاب: املبحث األول

 33 بيانه: املسألة األوىل

الكتاب يف اصطالح تعريف : الفر    األول

 األصوليني

33 

 32 البسملة: الفرع الثاين
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 31 السنة: املبحث الثاين

 31 بياهنا: املسألة األوىل

 31 الفرع األول يف تعريف السنة لغة واصطالحا  

 أقسام السنة: الفرع الثاين
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 111 السنة املتواترة: أوال  

 113 اآلحادية - السنة غري التواترة: ثانيا  

 111 مرتبة السنة من الكتاب يف إثبات األحكام

 112 يف حجية السنة: املسألة الثانية
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 113 مراتب االحتجاج بالسنة: الفرع الثاين

 121 غري املتواتر: القسم الثاين

 121 :حجية السنة األحادية

 .السنة املتواترة: ثانيا  

 

112 

 144 يف بيان مصطلحات املذاهب األربعة: لرابعالباب ا

 144 متهيد يف املصطلحات الفقهية

 يف بيان مصطلحات األئمة األربعة: الفصل األول

: 

143 

 143 مصطلحات اإلمام أيب حنيفة: املبحث األول
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 مصطلحات اإلمام مالك :املبحث الثاين
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 مصطلحات اإلمام الشافعي :املبحث الثالث
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 مصطلحات اإلمام أمحد: املبحث الرابع
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