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فتمسالعصور؛ تغير ْع النوازل وتكثر الاس تتغير 
للاحتهاداتالصحيح الفهم إلى للوصول الفلر إمعان إلئ الحاجة 

استحداثؤإلئ اء، الفقهأحكام فيه مصست، فيما ابقة، السس
الاحتهاداتتدركها لم وقائع من نزل فيما حديدة اجتهادات 
تملكالذي المجتهد إلى الأمة حاجة تتجلئ هتا من السابقات. 

ودقةالمستجدات، وتقدير الوقائع فهم وملكة الأدلة، ق النظر آلة 
مراعاةمع لها، أوالملائمة ية المتاممنازلها ق الأحكام تنزيل 

والملأءمة.المناسة دليل هي التي المصالح 
فيهولج الباب هدا أن يجد العالمية للساحة الملاحق!■ أن إلا 
عليهترنب، مما علم؛ بغير اش دين ي أفتن حتئ أهله، من نزليس 

دنياه.ق وحارته دينه ق اتبعه من ضلال 





ء^٨١١٥ ء

ااساصول علم اممية 
وفهبمهإاصوص من ا|لآسساط بط ضي 

وهومنلمدره، ورافع ثفاريه، نافع علم الفما« أصول علم 
عنهاالاستغناء للقاصي ولا للعالم يمكن لا التي المعيارية العلوم 

أنللمجتهد يمكن لا بل الشرعية، الأحكام إصدار أثناء أبدا 
مرحلةيصل وهولم غالتا؛ أوظنا يقينا الشرعي للحكم يهتدي 

مقاصده،تعرف وبه الشرع، مدار عليه لأن الفن؛ هذا ق المشارك 
لأنهوحديثا؛ قديما به العلماء اعتنئ وقد أحكامه، إلئ ويهتدئ 

درحةوأعلاها بالامتنباهل، وأحصها بالاجتهاد، الألة علوم ألصق 
فائدته، بل؛lJUالشرعية، الأحكام من المهللوب إلئ لوصول اق 

جاهلكل على العلماء حجز وقد الفن، أهل يقول كما وثمرته، 
ممارستهمن وحدروا والفتيا، الأحاكام إصدار عن وأبعدوه به، 

التنزلق وأعلاها العلوم أشرف قمل لأنه لذللث،؛ أهليته لعدم لها؛ 
ه.اطة مراد عالئ 

ونصوامفصلة، وذكروها الفن هذا مياحثا العلماء حدد وقد 
يقضيأن ولا العباد، بين بمي أن له يكن لم يعرفها لم من أن علئ 

إلاافله دين ق يفتي أن لأحد يحل "لا آةئلمحت الشافعي يقول بينهم، 
ومثشاحه،ويمحكمه ومشسوخه، يناسخه الله، يكتاب عارمحا رجلا 



يكونيم أنزل، وفيما به، أريد وما ومدنيه، ومكيه وتنزيله، وتأويله 
والمنسوخ،ويالناسخ ه^، اممه رسول ؛حديث بصيراذللث، بعد 

ابصيت ؤيكون القرآن، من عرف ما مثل الحديمث، من ويعرف 
هداؤيستعمل والقرآن، للمنة إليه يحتاج وما بالشعر بصيرا باللغة، 

اختلافعلى منرئا هدا يعد ويكون الكلام، وملة الإنصاف، هع 
فلههكذا؛ هذا كان فإذا هذا، بحد قريحة له وتكون الأمصار، أهل 

لهفليس هكذا يكن لم ؤإذا والحرام، الحلال ق ويفتى يتكلم أن 
أنض"ص■

تكونلا وأني-ا المفتي أهلية على الشافعي من التنصيمى فهذا 
الكتابفهم على معينة علوم من 7أا يلحق وما الأصول بمعرفة إلا 
أولئفإن الزركشيث الإمام يقول بعد0، العلماء عليه توارد نة وال
قواعدهييد بتعنيت ما وأحرى تمهيده، إلى الهمم صرفتا ما 

درجاتإلى والمزئي الدين، هوقوام الذي العلم وتشييده؛ 
وحبلهيلحق، لا الذي جواله الفقه أصول علم وكان المتقين. 

إليهيرد وأصل الشؤع، قاعدة فإنه وأوز، أقوئ هو الذي المتين 
ونثهإليه، كلمه جوامع ق المصطفئ. أثار وقد فؤع. كل 

سنثة،ة جمالمنه الأول الصدر ل فصدر عاليه، ان اللؤاب أرب
•ء-اأ)؟(. .
حميهورمور 

(,٥٠))/ العالمين رب عن الخوتعين إعلام )١( 
ا-ه(.)ا/ للرركثي الفقه أصول ق الخسل الحر  ٢٢)



وكلوصرورته! اد الاجتهق أهميته مستا بكي التّويقول 
بأصلتغلغل من إلا الاجتهاد( )أي! عنه حضيض ل اء العلم—

بحره،ق وسح الموارد، بكل الصافية مناهله من وكنغ الفقه، 
رماهد"ر ومحلرفه يه يعل وبات زلاله، من وتروئ 

ال' ءية_ولتالمعنسمي هذا ^?!٥ تيمية ابن الإسلام شيح ويؤكد 
ليذكلمالجزئيات(؛ إليها ترد كلية أصول( الإسان( ْع يكون أن بد 

قفيبقئ وإلا وقعت(؟ كيم، الجزئيات يعرف، ثم وعدل(، بعلم 
فسادفيتولد الكليات، ل وفللم وجهل الجزئيات، ي وجهل كذب، 

ءفليم"أأ،
يذكرالعلم تحصيل لهلرق ذكره أثناء ذ؟تمأدبج الشاطئ هذا و" 

الشروؤلهذْ وأول، منه، الحلم أحذ يبغي الذي العالم مواصفات 
فلاهذا؛ تقرر "فإذا فيقول،; لها، وتحقيقه الحلم علمه؛أصول( 

وهوه، نفق واضح أيصا وهذا به، تحقق ممن إلا ]العلم[ يزخذ 
علميأتم( العالم ل شروؤلهم من إذ العقلاء؛ بين عليه متفق أيصا 

ثائراالحالم، ذلك( عليه ينبني وما بأصوله، عاريا يكون أن اتفق؛ 
دفععلئ فائنا عنه، يلزم بما عارما فيه، مقصوده عن التعبير علئ 

فيه"رّا،.عليه الواردة الثنه 

٦(.المنهاج)ا/ نرح ل الإبماج )١، 
(.٢٠٣)؟(الفتاومح،)•؟/

\■؛؛(.للشاطى)؛/ اووائا.ت، )٣( 





ممنالألماسواسملممتا،

تتعالى كقوله وهدئ؛ بيان أنه القرآن على يهللق لا ذلك وعند 
وقولهءمرانتح'آ؛[. زآل ه وموؤعلذ وهدى •ؤتاي0 ماز دا هؤ 

يوقوله: ؤحوريج'هصة:ئ. تعالئ: 
لاكحل:أ؛[.ه إةو؛ؤئث وخؤئأ ^١^؛؛ نزو ما للناّرا 

الناس،ين بالواقع الاختلاف ليرفع القرآن نزل ؤإنما 
لكنوهدئ، بيان لا وحيرة هوإشكال إنما الملتبس والشكل 

أنولولا بكثير، ليس أنه على فدل وهدئ؛ بيان هى إنما الشريعة 
منفيه جاء ما لكن به، القول يصح لم متثاثبما؛ فيه أن أثبت الدليل 

بهالإيمان علئ زائد جهته من حكم بالمكلفين يتعلق فلم ذلك 
واضحوهدا جاء، كما ؤإقراره 

بدلا الشرعية الموص ق الباحث فإن هذه الخال دامت وما 
التضاربباعتماد يتعجل فلا فيها، الإحكام معنى يستصحب أن 

أندون بعض لصالح يعضها أوإلغاء التعارض أو المحوص بين 
يتحضرلم فمن الجمع، وهى: ذلك؛ تبق التي يمث؛المرحلة 

اشتبهما جميع إليه بزل وأنه الإحكام وهو الشؤع ل المفهوم هذا 
حطاوياؤلنا فناهزا الشريعة مخالفة من بد له كن لم به فيتضح 

الفقهاءعند الحتارة الفقهية القواعد بعمى ق وكذلك قمحيا، أو 

 )١( /r(٩٦للشاطى ،) سر.يممرف



محلها،غير ل ستخدمها يجعله بمجالها الثمنمى معرفة عدم فإن 
قيشبهها ا م«_ونظيرتأ_ا محكمة العادة قاعدة ذلك، ومن 

كماالسرع مدار عاليها التي المواعد من القاعدة هده فان الصياغة، 
المراقى!صاحمس، قال 

ومحلرالم-، يجليثق ا موأن الضرر رفع علمح، الفقه أص قد 
فطنمن وزاد العرف، يحكم وأن يالثالث، القعلع رفع ونفي 
واردرا،بعض بئكلم، نع المقاصد الأموربع كون 

بهنمش لم إذا مجالا لها أن إلا مراعاتبما مع اهاعدة فهذه 
إذاإلا به يستدل( لا للمشرمة، مبهللأ لها المستعمل كان 
منخاص أوبنص الأصلية بالإباحة عليه محكوما عريا كان 

تقديرمنه يتخرج بل الأحكام، منه تتختج ولا والسنة، الكتاب، 
الزوج،على النفقة مقدار مثل؛ الشرعية؛ النموص به حكمت، ما 

للأحكساممئه مليٌتا والعادة اليتم، مال مجن يوكل ما ومقدار 
وأنكحتهمعقودهم ق المكلمين مقاصد فهم على معيثة ؤإنما 

وغيرذللث،أ؟،.

)ا(مافيالمصد)ص\'م(.

٥أا(.)؟/ والمرافقات الوصول وتقريب )_'Y؟N(، المسودة ينظرت )٢( 



يرادعاما اللففل يأق فقل والخصوص، العموم ق يقال ومثله 
وهوقابلويأق عمومه، علئ وهوباق واق الخصوص، به 

المقال،هدا يسعها لا التي المجالات، من ذللث، وغير للتخصيص، 
مكتمل،بوعي معها يتعامل وأن يعيها، أن الشرعي للماحث بد قلا 
الحقيقيالإدراك من بد لا بل اكقافة؛ ممارستها ق تكفي ولا 

ينضبهللكي استخدامها؛ مجالات ومعرفة الأصولية، للقواعد 
جهلعن لا وخ رمعن فتواه ونمير والمتفقه، المفتي 

واصهلراب<راا.

لخضرسأحمدالأله,)١( 



'jCI

ذنياكم«؟يامؤر أعنم »أنتم 

وغيرهاالإعلام وسائل ق عندهم علم لا ممن الكلام يكثر 
فيجعلهبعضهم ويتمدئ ،  ١٠دنياكم بأمور أعلم أنتم ُر • حديث على 

عنالدنيا بشأن المتصلة الئوية والأفعال الأقوال إحراج ل أصلا 
محويمنهج لهم ليس علم بلا المتكلون التشرع،'وهؤلاء دائرة 

منويردون فيقبلون عشواء؛ حبهل يخبعلون ؤإنما عليه، يسيرون 
أثارةيدعونه فيما لهم وليس ورغبامم، أهواءهم يوافق ما الستة 

صرح•مل ولا صحح علم من 
يضطهدمن بمظهر الإسلام لإظهار محاولامم ل فمثلا 

هالى؛ تعه قولون يحرفا إليهويس—يء المرأة 
حالاتله الكريمة الأية ق المذكور الضرب أن وُع اءتا'؟[ل،، ]ال

~مبرح غير بكونه قيدته الستة أن إلئ إضافه ضيقة، وحدود خاصة 
ائلوسق به ويشنعون يهللقونه، نجدهم ا أننإلا مؤثر— غير 

الستة.تقييد يقبلون ولا الإعلام، 

علىيرد الكريمة دالآية خاص ممال والدرامات للبحوث سالف مركز موقع ل )١( 
عنانمادر المنحا.راا ٠دون كتاب ل وهومطبؤع حولها، أثيرت التي التجهات 

المركز



بأمرم آعل®أنتم فيه! وقوله ٢، ر الخل تايير قمة وق 
عاماوليس مقيدة، خاصة حادثة ق وارد الحديث أن فع دنياكم،،، 

ؤيجعالونهفرحا، به طيرون نراهم أنا إلا الدنيا، أمور ميع حق 
إلئحلاله من سلل من ومنهم الحياة، شؤون لكل شاملا عاما 

الدنياأمور بيتعلق ا فيما حميعهبالة الاستدلال إس_قاءل 
وتنظيمها,

لمولهالتا،١ هده مل عليه يلتبسى قد الامرإ بعضن كان ولما 
جهةمن اكأبير حديعث، على الضوء لني نأن المقال هدا ق أحيينا 

Iفنقول حوله، الثبهات! ورد دراية، منه يستفاد ما بيان مع الرواية، 
—عنهلرق وله الخل، تأبير واقعة ق ورد الحديث، هذا 

أنعلى يدل مما ألفاظها؛ ق متباينة الصحابة من حماعة 
ماوأصحها! ألفاظه وأقرب، ، بالمعنئ القمحّة نقلوا الرواة بعص 
اللهرسول مع مرريت، نال؛ أبيه، عن طلحة، بن مومحى رواه 

فقالواتهؤلأء؟،ا يصغ ا ®مفق—ال؛ الخل، رءوس على بقوم 
اللهرسول فقال هيلقح، الأنثئ ق الذكر يجعلون يلمحونه، 

فركوه،؛ذللث، أحبمروافال! قشيئا،،، ذلك يغنى أظن ا ®م

المحل.تلقح ت أي )١( 
؛(.٢٦المار)U/ )؟(بتنلر:-ض 



فليصكوْ،ذلك ينفعهم لكن ءءإن ت فقال  k^UJ،Jالله رمول فأ-جمر 
اممهعن حدثتكم إذا ولكن بالفلن، تؤاحاJويى فلا ظنا، ظننت إنما فإل 

ه«را/اممه علئ أكذب لن فإق شيئافخذوابه، 
الإمامعادة هوأن غيره: طى الرواة هذه ؤ؛قديم والمب 

قوما،بحب الحدية الرواياُت، يرتب أن صحيحه ق لم م
مصرحةالرواية هذه أن إلى بالإضافة خ فالأصحأ الأصح فيقدم 

ميلعلى وليس والفلز، الرأي مل من كان لهم ه كلامه ان 
المسرع.

بأمرم أعالارأنتم —ت قوله —وهي الشهورة الحماة وأما 
مرالّك، أن ■ طتقل وأنى عائشة حديث ل جاءت فقد دنياكم، 

،شيصا فخ_رج قالت لملح،، تفعلوا الولم فقال! يلقحون بقوم 
^١١١١قال! وكذا، كذا قالت، قالوا! لنخلكم؟، ما  ١١فقال! -هم فمث 

بأمردنياكمه١ه.أضم 

(.٢٣٦١)ملم 
 )٢(JU ، ٢٩>ص: الكاشفة الأنوار ي الميي الشيخ.)
رديء،تمر وةيزإت الهر، اردا وقيل• حشما، صار يس إذا الذي الرديء الهر هو )٣( 

(.١١٨لم)0\أ مصحيح عبير النووي شرح ينظر؛ *تقارب• دم. 
 )t( (.٢٣٦٣سلم)رواء



جثيتضح فيها، والنظر المختلفة الحديث روايات وبجمع 
أمرق رأيي من أي: دساكما< بأمر أعلم ررأنتم قوله معنئ أن 

قبلتقدم وما — حديج بن راير رواية بينته ~كما ومعايثها الدنيا 
وأنوأشهرها، للحديث ات الروايأصح علئ الكلام من 

باجهادهمحاله. ما فان لهم؛ تشريع أنه علئ يخرج لم كلامه. 
هذامن وتلقيحه الخل ار إبوليس به، العمل يجب شرعا ورآه 

الدنيا-أمر ل رآْ. ما -يعي: قبله المذكور الوع من بل الوع، 
بينتهكما فلنا كان ؤإنما جمرا، المول، هذا يكن ولم العلماء: قال 

أمورل ورأيه. الروايات- أصح هي -اكي السابقة الرواية 
قنقص ولا هذا، مثل ونؤع يمتنع فلا كغيره، وظنه المعايش 

ومعارفهابالاخره هممهم تحلق وسه ذلك؛ 

أن~: ا، دنياكم بأمر أعلم —®أنتم الجملة هذه من يفهم أن أما 
اللأنه إرشاد؛ أمر مي يالدنيا أمور من شيء أي ل أمره 

الحيي.معنى فيه ولا القربة به يقصد 

ؤإذابه، فخذرا دينكم من بممء أمرتكم إذا بشر، أنا 'إنما بلفظ؛( ٢٣٦٢لم)مرواه )١( 
•بثر• أنا نإنما رأتي، من بشيء أمرتكم 

(.١١٦لم)0\/ مض النوى ثرح بظر: )٢( 



الما للكلام تحميل وهو يصح، ولا يقبل لا الفهم هذا فإن 
قكيرا تكرر وقد \ذشو؛أ.( لأحكام حاصعة الدنيا أمور إذ يحتمل؛ 

مخالفةمن والتحذير ج^، الرسول وط\ءة الأمر الكريم القرآن 
رماقصدؤْ اليمن ءؤو؛آتعالى؛ قوله الأيات تلك ومن أمره، 

ةوح-درآكمن؛٥١^^٠ؤ سبحانه! وقوله الحشر:7[، ]ه 
]الور:ّاا■[،4 لير. عياب، أونيتم فئنة يزآلإ أن ء مص 

يقومأن إلا الشيء، ذللث، وجوب، علن قائم دليل بشيء . فأمرْ 
كتبل ذللث، وتفصيل غيره، إلئ الوجوب، عن الأمر يصرف دليل 

الفقهأ١/أصول 
تدركالتي الأمور ق للتدخل جاءت، ما الرسل أن العلوم ومن 

مناس النلخرج جاءت، ؤإنما والتجربة، الخبرة ؤلريق عن 
يكنني،ؤال-ر تعالى! يقول الهداية؛ نور إلى الغى ظلمات، 

"أي!رامم:ا[، لإبه أش بمِضامحمذآص،ه 
منفيه هم مما الناس لتخرج الكتاب؛ بيذا محمد يا بعثناك إنما 

داوني"'".
لداحل ض دناكم• بمأم أكلم •أنتم قوله. أن لواضح 

بالتجربةيدرك أمر ق منه هوظن ؤإنما التشريعية، الأمور 
السّيارات،سير تنظيم مثل مثله النخل تلقيح فأمر والخبرة، 

(.٢٨اللكئفة)ص: الأنوار )١(يطر: 
(.iv،■)؟(ميراينممر)ا/ 



المباحةالأمور من ذللت، ونحو ور، الجوإنشاء الأنفاق، وثق 
والاختصاص.الخرة أهل إلئ الخك>م الثارع أوكلها الي 

أنمنصف، لب ذي لكل يفلهر الخل تابير نمة ؤ وبالنظر 
لإسقاطأصلا يجعل فكيفح الشرح، دائرة عن خارج الحديث، 

الموية؟!المنة ق الشريع دلالة 
مطلماأمنا يأمرهم لم البي. أن من بالرغم أنه ذلك: بان 

استقرما على بناء توجيهه الزموا ^؛ ٥١الكرام الصحابة فإن 
بينلما ثم التشريع، وأفعاله. أقواله ق الأصل أن من عندهم 

الظننيل من هر النخل تلقيح واقعة j( كلامه أن المي. لهم 
الأمرلهم اتضح البتة، اكشريع ق له دخل ولا الدنيوية، والصرة 

أنوالمقمود تيمة: ابن الإسلام شيخ يسمل السياق هءا وق 
يلقحونرآهم لما وهو ش-رع، منها يتماد آقوال جميع 

®إنمالهم• مال نم شيئا، ت يعني هدا،ا أرئ راما لهم: قال الخل 
فلنالله عن حدثتكم إذا ولكن بالظن، تؤاخذون فلا ظنا، فكج 
أمرمن كان فما دنياكم، بأمور أعلم ®أنتم وقال: افاا، على أكدب 
لغلطوا لكنهم اكلقيح، عن ينههم لم وهو. • فإلؤثر* دينكم 
الأبيضالخيهل أن ظنه ق غلمتل من غالعل كما ياهم، أنه ظنهم 

والأ'سود"لاا.الأبيص هوالءبل الأسود: والخيط 

(.١٢; ١٨اكاوئ)مجموع )١( 



هوأفعاله أقوالق الأصل أن ويعلم الشبهة تثدي وبهذا 
تأبيرواقعة ق كما سان، اسثني ما إلا التشرح وتقريراته 

وآحرارأولا ش والحمد النخل، 

إبرامم.علاء إعداد: )١( 



الالتي أوالأعمال ابدع من كثير بها نزغ ام الجج من 
علىيدل لا لها الهي. ترك أن ع صحح دليل علمن تمني 

وأدقأعمق القضية بل إمحللأنه، على صحح غير وهذا تحريمها، 
الأهمة،الغ الني.بتركه عما الحديث كان فلذلك ذلك، من 

بتوصيحيفي ما منه نقتضب وامع؛ مجالي المبحث، هذا ولتحرير 
التالية:القاط ق الهي. تركه ما حكم 

ليسفما المقدور، فعل عدم هو اسة: ؤ الترك ولا: أه 
الفعلمتروك إنه عته يقال لا يمقدور 

أْرين؛يشمل ايمض بهذا والترك 
العدميوهوالترك عته، غفلة الفعل عدم بمعنى الترك الأول؛ 
المحص.

التركوهو عنه، ة والرغبالفعل عن الإعراض الخاني: 
،.أوالكفالوجودي 

(.٩١الروس)U؟/ تاج (، ٦٠٦)١; الرب  oU(، M١٣٣  ٠٧١١ماويب، ١^: )١( 



مقدوراكان ما التي فُل ®عدم هو البوي فالترك وعليه؛ 
له((.

ماأما العدمي، والترك والكف والكون الإقرار نيه فيدخل 
ركوبكترك الممريف؛ هدا ق داخل فغير كويا له مهدورا يكن لم 

الطائرة.

وجودى.وترك عدمي، ترك نوعان: وهو 
لكلإذ النوى، الترك دلالة فهم ق أثر له الموعين هدين ؤإثبات 

به.خاص حكم قم 
أقسام:إلتلأتت يضم السوي والترك 

بيانمع مل الذي الترك وهو الث: الترك الأول: المم 
•سممه 

بياندون مل الذي الترك وهو الترك ا1ثاني: المم 
مه.

يشللم الذي للفعل وهوترك العدميت الترك الثالث: المم 

لوكانإذ يكن؛ لم أنه علئ بذلك، فبتيل فعاله، . البك، أن 
لقل•



ا،أنه اعف ؤ الاصونين جمهور مذهب ثانيا: ه
أحكام.من الأفعال علئ يجري ما عليه فيجرى 
وهوفيه، إشكال لا واصح وهذا بفعل، فليس اسْي الخرك أْا 

اتفاق.محل 
لأتهالفعل؛ ق كالمتابعة الوجودي الرك ق التابعة فإن فؤ: ومن 

أقسامه.من 
هوحكمحقنا ق المتروك حكم يكون أن يقتضى وهذا 

ذلك.حلاف علئ دليل يقم لم ما الني.، حق ق المتروك 
قفهوحرام أومآكروها، حراما لكونه . الجك، تركه فا 

مكروْ.أو حقنا 
زالفإذا السب، حقنا؛ل.لك ق الحكم تعلق لمّب، تركه وما 

أصله.إلئ المتروك حكم عاد السبب 
هذاحكم كان للفعل، مقتفى حقه ق يقم لم مما تركه وما 
أصله.علئ باقتا المتروك 
تحقه ق حكمه نعلم ولم عنه، إعراصا تركه ما وأما 

الفعله الني.وكان تركه ما هوأن الأفعال ض فاشاس 
هوالأصلذلك لأن التحريم؛ علئ دليل فالترك قرية، إلا يقع 

علىدليل فالترك قربة غير كان ؤإذا الني.، بترك واعتقد 
تحثا،م بل واجبا، كان لما لوفعله الني. لأن الكراهة؛ 

المرية)•ا"-؟ب(.التروك انظر: )١( 



مكروها.بل حراما، يكون لا تركه لو فكدلك، 
ودلألته.نؤع كل بذكر ذلك وتفصيل الإجمال، حسنا من هذا 
نوع.كل وحكم الخبوي، اكرك أنواع : ١٥٧ه

عننقل الذي »الرك هو: الي، الترك الأول: الخوع 
سيه«.سان ْع المي. 

بتمرةالنبي. مث قال: وكه أنس حدسث، من ورد ما ومثاك: 
،.صها(٠٧صدقه تكون »لولأأن فقال: تنموطة 

يكونالترك من النؤع هذا ل المي. بالتأسي وصورة 
وجودايِح باليتعلق الحكم لأن وذلك حصولها؛ سبب باعتبار 
إلاالمتابعة، صورة تتم لكي فيه الست، اعتبار من بال فلا وعدما، 

به.تأس فيها لنا يثّؤع فلا للتروك، أمثانم، س به احتص فيما 
أنالناس يتحديث، أن حشية المنافق قتل ترك النوع؛ هذا ومن 

وترك، رمضان ق جماعة القيام وترك ،، أأصحابه يقتل مءحمدا 
بكاءسمع إذا الصلاة ق التطويل وترك أجاياره، الضحئ سبمحة 

الصيىرْ،•

)ه0•؟(.الخاوي )>(رواْ 

الخاري)ه«\'ا(.)؟(وئام 
(.٧٦١ملم)ورام )٣( 

>ا(رواْالخارى)،/؟>ا<.

(.٧٠٧)الخاوي )ه(رراْ 



فنقلالنبي. تركه هوما المطلق؛ الترك الشانئ؛ النوع 
المع.جهة من مسا يكون أن بملح ما نقل دون ذلك الصحابي 

معنئإن إذ ببه؛ حممعرفة إلى بيل سلا أنه ذلك معنى وليس 
يتركهذلك ومع للفعل، داعيا كونه يعتقد ما هناك يكون أن الكف 

ءااسهلا،،الشهيدوالصلاة لتغسيل الشي ترك أْثس؛ ومن 
الخياور؟ا.لصلاة والإقامة الأذان وتركه 

النيتركه ما فإن للأفعاوأى الأصوليين يم تقمن وانمللاها 
أقسام؛ثلاثة إلئ م ينقللترك سبب بيان ون د. 

أومي،أمر يتناوله لم الذي أي المجرد؛ الترك الأول: المم 
محفة،عبادة المتروك كان إذا وهدا البيان، موصع ل يكن ولم 

المنع.علئ دليل هنا فالترك 
دليلفانه الراحلة؛ علئ الفرض لصلاة M المي ترك ْثل: 

ذلكل'؛ا.علئ الإجماع الووي ونقل الفعل، ذلك جواز عدم علئ 

(.١٣٤٧الخاوي)رواء )١( 
(.٨٨٠ملم)رواه )٢( 
الرسول)٠٤-بانمال بمُلق مما الأصول علم من الحمق ق: ذلك تفصل انثلر )٣( 

٤٥.)

(.٢١٧ملم)ه/ صحيح نرح )٤( 



التعبد،معنئ غير على وقوعه يصح مما المتروك أويكون 
ازكراهة.علي، دليل محا فالترك 

عندالكراهة عش، فهودليل، متكئا، للأكل، المي. ترك ْثل؛ 
،.ilJJbاختصاصه ير لم من، 

أوبالترك بياوقولإ،؛كالأمر ناوله الذي الترك امحاني: اصم 
مجردمن، لا القول من، حكمه يستفاد وهدا الفعل،، عن، الهي 
الترك.

الالترك وهدا مجملغ، بيان به وقع الذي الترك الثالث: المم 
منه.أوالمصان عاليه الزيادة يجوز 

قوالإقامة الأذان وترك الشهيد، على الصلاة ترك مشل؛ 
البه البيان ورد ما عض ادة فالزيوالامتمتاء، العيدين، صلاة 

تجوز•

فعلالمى. أن مل وهوعدم العدمى؛ الترك الثالث؛ النوع 
له.مقدورا كان مما ما فعلا 

فعله.س أنه نقل، عدم هو ذلك: معرفة وطريق 
هذاكول ما أمر نقل، عدم من، يلزم لا أنه ذلك ض يشكل ولا 

عدمإن الشرءيادت، ق يقال أن يصح لا أنه إذ يحصل،؛ لم الأمر 
المحؤ،،تقيح إلى، الأمة نسبة هذا ل لأن العدم؛ نقل، يستلزم القل 

لوفحالهأنه علم وأحباره لأحواله الصحابة مل نجع نن بل 



الدليلعدم أن علئ متفقون محالأصوليون ولدا لنقل؛ النبي. 
البقاءؤيوجب الخاص، الحكم عدم منه يالزم الخاص الحكم علئ 
يقتفيما الأدلة من برد حتى وامتصحاحا الأصلية الراءة على 

لعيرها.)١(..ء 

قسمين:إل يمم له المحتضي وهومسب 

يمنعولا . البك، عهد على مقتض للفعل يكون أن الأول؛ 
النبييفعله ولا مانع، منه 

سلأإشكالفيدلأكهءلئالنعمناسل؛
ذلكلكان اض إلى دقئرّ-، عبادة المحدثة المعالة ، ULjلوكانت، لأنه 

منإثباتها ق بد لا والعبادة اممه.ؤ رسول يفعلها لأف كافيا مقتفبمتا 
كونإلأتوس،وّاترالأءوليينءلئ

ذلك١٣/

المسن،،على القرآن وقراءة بالدكر، الجنازة تشييع مثل وذلك، 
الثابخ.هدا من البيع وماتر 

,؛\(.A-\VAاكوين)ص: التروك ي: الأ-ثق ذلك تقرير انظر )١( 
هوالمادات سل مالئ فالباعث _،، والباعث الفعل إلئ الداعي ;المقتضي: المراد )٢( 

المصلحة.محوتحصيل والمعاملات العادات فعل على والباعث الممرن، إرادة 
لأنحاقفي:ضرسالبدءة)لآ-بمأ(.



بأنالبيع هذه جواز على يستدل أن الفجة المغالطة فمن ولذا 
إالتحريم على بدل لا تركه ومجرد عنها، ينه م لالبي. 

يردحتى المنع على وهي للدليل، مفتقرة يجعلها عبادة كونبما فإن 
له.ومعقد المع لهدا مقو حينئد النثي.و وترك يثبتها، ما 

المصلحة■_ وكانت اكيسقسس، لعاملات اف 
ذلكلتحصيل داعية الصالحة كانت بأن النبوة زمن ل متحققة 
الفعل؛ذلك يفعل أن اض. رسول يمنع مانع يقم ولم الفعل، 
تلكأن على دليلا دواعيها قيام هع المعاملة تلك فعل عدم فيكون 

مصالحةهى وإنما الحقيقة، وجه على بمصلحة ليت المصلحة 
متوهمه.

حياةق أبوهم مات الدين الأحفاد القول مثل وذلك 
وجعلبموريثهم الإلزام فإن بأعمامهم، محجوبين وكانوا جدهم 
—وهوماالصالحة يحقق ذللث، أن بزعم لهم الركة من مقدار 
الثارثإ.هدا محن — الواجبة بالوصية البلاد __ ق يمي 

حدثيم النبوة، عهد علئ مقتفى للفعل يكون ألا الخامؤ؛ 
بحد.المقتضى 

جاذّ_اق يتصور لا إذ اء_اوا؛ وا-نوعا إلا يكون لا وهدا 
المعاملات؛ي إلا يكون لا فهو العيادات، 
الحكموأن الإباحة، على دلالته ق إشكال لا النؤع وهدا 

شروطها!استكمال بعد تحقيقها يرجى التي، بالمصلحة متعلق 



حاصة،متا وليعامة متوقمة، غير حقيقية مصلحة تكون بأن 
بذاما.التقرب -jL يقصد ألا بشرط الإباحة علئ بذلك وهي 

قالدواوين وتدوين للمصحف،، الصحابة جمع ْثل وذلك 
العصرل المرور والإلزام؛إثّارايت، وفه، الخهلاب بن عمر عهد 

ذلك،.وغير الحديث، 

تركالنيلأن الفعل؛ بمشروعية القول أن سبق ْما شين 
هذانؤع م-، بحتفصيل فيه الأمر وأن التأصيل، ل صعق فعاله 

يميزاجتهادي ونمى دقيق فقه إلى عليه للحكم فيحتاج الترك، 
ماعلى القواعد وينزل بأصولها، الفرؤع ويلحق والأنولع، الأقسام 
وسلموصحبه وآله محمل نبينا على وسلم اف وصلى يناسبها، 

بأأ€6بم^س

•الإتريي صلاح محمد إعدادت )١( 



:*اواسة اوة>آن زيارض شبهة على الرد ا( 

السةأن به ؤيسلم وابحفو0 ائساوا يعس أن يسمى مما 
الوحيمى نماق والممريرية والفعالسة المولية اللأثةت بأنامها 

وحىالكريم القرآن أن كما محمد رسوله على اش أنرله الذي 
وتاظيىشُةهاإ0ئنللأؤ تعالئ: اش قال تعالئ؛ التح عد من 

١^أربت »ألآإئي : ال وقلالجم:م-ا[، ؛حم,يئهه 
شوم:شهمل:جابجلا^ ألأوجلئ ثشُح 

حزاممص فيه وجيم وما هاحلوْ، حلال مى فيه وجيم هما القزآن، 
فمحةوة«ص.
القرآنل أحكاما تبمت، أنيا ؤ النيوية ادسق أهميه وتةجاى 

القرآنق تذكر لم أحرئ أحكام هناك بل وسرحتها، الكرم 
ؤوارلنأ1يخ• هؤ قال المهلهرة، السنة ل ذكرها جاء ؤإنما الكرم، 

]الحل;لأ[..ه ماذرلأنيموسهمآمحًمح.يثأينابؤى 

منوغيرهم، (، ١٢)ح ماجه وابن )ح!!آّ؟(، والترمذي !(، ٦٠٦)ح داود أبو رواه )١( 
هتي.كرب مندي بن المقدام حديث 



ظهرفقد التشرح، ق درجة من التبوية السنة به تتميز ما ورغم 
الشبهة،تلو الشبهة ويلقي منها، الثابت الصحح ق يشكك من 

عثيطعن أومن القرآن؛ينلا،، يسمون من هؤلاءالمغرصن ومن 
كتبمن أصل ل يزهد أومن الحديثار؟،، رواة رموز حد أل 

أوسمصالحدث 
صورومن لها، تعالئ اض يحفغل محفوظة الم- -رالله والسنة 

منالثابت يميزون عدولا مجمطمن رحالا لها اف هيأ أن حففلها 
رصين•منهج وفق دقيقة علمتؤ بقواعد غيرْ عن الأحاديث 

الردتجد ما فرعان الحديثة، القديمة الشبه ظهرت ومهما 
تلتبسولا باقية، للثبهة تبقى لا حيث الرابع؛ والدحض الواصح 

الحق.عن وصرفه تعالئ اض أصله من علن إلا 
أوادْوْئ الأيلأم معش تتمتها المإ الشبه هذه ومن 
الستاجرة:

المحديونعليها حكم التي الأحاديث، محن كثيرا أن زعمهم 
بينالجمع يمكن لا أنه وبما الكريم، القرآن تعارض بالصحة 

الوحيدالمصدر هر القرآن أن تزعم والقرآن الذكر أهل سمى جماعة القرآنيوزت )١( 
كثيرة.كنا ذلك ق وألف باكستان ق جكرالوي ءّداف أسسها الشريعة لأحكام 

ا(.)ص محمود معلم بن لعثمان القرآتين" ثبهات ا انفلرت 
٠الثحتدتة السنة علئ أصواء كتاب صاحب رئة أبو محمود هؤلاء ومن )٢( 
.ىلزم لا الأحادثافى من مسلإ كتاب صاحب الينا كجمال )٣( 



الحكمفيجب ة، القرآنية الأيرد يمكن ولا المتعارصين، 
ومن٢؛ ردهار ثم ومن وكدحا، لوصمها أو الأحاديث هذْ بضعف 

ذلك:أْثاامح 

المحترض:ض الربا لاحاديثتحريم ردهم ولا: أه 
تدلأنبما وزعم الربا، آيات، ذكر أن بعد ا،  ١١٣٥٠^قال كما 

المي.أن زعم وأما الموكل-..؛ دون الأكل على تحريمه على 
لهيصح لا عاليه. فافآراء وموكله،< ا الربآكل اممه قال؛ 

قائمة.له تقوم ولا ناد، إٌ
ححبمهأبى حديثخ من البخاري رواه والحديث، قلت: 
زآكز. ١^٠ االس قال؛ ® ١^ 

وكههجابر حدينا من لم مورواه الحدين،. ، ..«لوموكاة. اوبا 
زئال:^ظ4ُزكات4ُنشاث، اوبا \ش.آؤو ننول لمن مال؛ 

«ئبثؤاءٌا(را،ا

فماالكريم، القرآن •ع ما حديمنا اتفاق عدم أو اتفاق هو أهمنا ما إن أحدهمت يقول را؛ 
يعيبه اكزاما لأن مالزما؛ ترا0 لا فإنا اخلف وما الرسول، إلئ ينب أن حاز اتفق 
منلم ومالبخاري تجريد منم. أى يقيله لا وهذا القرآن، بالالتزام عدم 

الأحادثاض،لأتج>،)صتا0.
المقرضوعلى الموكل•• دون الأكل على الربا حرمة بعنوان• مقالا أحدهم كتب )٢، 

الساح.اليوم جريدة ق انشر • • الخقرصن• دون 
(,٢٠٨٦)ح الخاري صحح )٣( 
(.١٥٩٨)ح صنم صحيح را( 



والأحاديثللايات المعلول فهمهم ذلك ؤ شبهتهم وسبب 
رحومالايات ير نفل الرصين العلمي النهج عن بعيدا 

المقيم،المهم من وآفته صحيحا قولا عانسا من وكم الأحاديثا، 
اقبله؟ العلماء من به قال ومن ا التعارض؟ مدا أتئ أين فمن ؤإلأ 

أنعقل ذرة له من عند العلوم ومن ا والهوئ؟ هوالتشهي أم 
فالقرضبه، ومئرض ا بالربمقرض اثنينت بين يحصل الربا 

غيريكون أن إما والقارصى هدا، لفعله تلجئه صرورة له لمستا 
كبيرةارتكب قد بأخذه فيكون الرئوي القرض هدا لأحد مضعلر 
يلحقهفلا لدلك، مضطرا يكون أن وإما الثديي، للوعيد عرصته 
الحظورايت،،تبيح الضرورامت، لأن الميتة؛ آكل مثل مثله الوعيد، 

بقدرها.تقدر والضرورة 

حضالخاس اقاتل أن »أمرت لحديث: ردبعضهم انيا: ثه 
مدارهاطرقه من طريقا أربحين إن قاتلا! .٠ .إلااش.لاإله يض1وا: 

الأعمش،علن مدارها طريقا وعشرين وأربعا الزهري، علمن 
مدلس،هزلأء وكل قال: ثم الطويل... حميد علئ طريقا وعشرين 

فلافباطله؛ مظلمة؛ كلها فالمدارات ماع4، وهنا يصرح ولم 
-ها.اعتبار 



بأمرين:فوك ؤ الافتراء ؤيتضح 
تصرحعد^ لعلة حديثا يضعفوا لم الفن هدا علماء أن الأول؛ 

عندالتدليس إن ثم ، عنعنته قبلوا بل بالتحديث، الزهري 
المصهللحالتدليس لا الإرسال به يقصد العام يمعناه المتهدمين 

عنالعلام نقله بما حليا الأمر هدا يتبين المتأحريزل؟/ عند عليه 
تيقولون يقول! الشافعي سمعت نال! أنه ثرح أبي بن أحمد 

ليسالزهري ال ؤإرّالزهري، لحائينا أحدا ولوحاتيئا يحابي، 
لميلم المتقدمين عند العام يالمعنئ التدليس وهدا . بشيء 

إلاالحديث، أصحاب، من أحدا رأيت، ما ت سحبة قال القليل، إلا منه 
مرةوعمروبن عون، ابن إلا يدلس 

الشيخينرواية ل يالتحديث، صرح الزهري أن اهاني؛ الأمر 
استعمالهو هل المراح؟! الكدبج فلماذا لم. ومالبخاري 
للصحيحينيرجع لن القارئ بأن الكاملة الثقة أما أم ا للقارئ؟ 
لاكشتإ؟ا

•٢١٠٩رص لاعلأتي المراسل" أحكام j التحمل "جامع انظر: )١( 
Xi\Tالقطان)ْ/لأبن الأحكام" محاب j والإيهام الوهم "يان يطر: )٢( 
(.٨٩المراسل،)ص قأح(ةام التحصيل جامع )٣، 
أ؟(.)ص الجعدا ابن مند )1( 



صحيحيمن بإساده الحديث الآكريم- القارئ —أيها ودونك 
منهماواحد كل من واحد إسناد بدكر ومأكتفي لم، ومالبخاري 

حديثمن أيضا رنياه أمما مع شل، محك هريرة أبي حديثا من 
ليتضحولكن الروايامتا حصر القصد وليس ٌحي، وأنس عمر ابن 

ورحالالأحاديث، رواة قامحل إمحمن هؤلاء إليه يهدف، ما حليا 
مرويامم،كل إسقامحل يعدها عليهم هل يكي الثقايت،؛ الأسانيد 
يردونهمنها يثقى وما الأحاديث، من كبر لهم يلم لا والتار 

دليل.أي دون العليل فهمهم مب، حالقرآن مخالفة بحجة 
بنالحكم اليمان أبو حدثنا نمال-ت الاه -رمه البخاري ئال 

بنعبيداممه حدثنا الزهري، عن حمزة، أبي بن سحسسا أحبمرنا ناغ، 
توللما وك، هريرة أبا أن عود، مبن عتبة بن عبداللة 
العرب،من كفر من وكفر هغ، أبوبكر وكان اف. رسول 

قالرسولاشه:وفد الأس؟ تقاتل ، عمر.:كيففقال 
ئورا:لآإلةإيالأ،ضدالإاص

اف،ا.على وحسابه لحمه، إي ومنة مرماله عصم 
بنوحرملة القناهر، أبو وحدثنا تعش-: (لله -رَه لم موقال 

الأحران—وفال حدثنا، أحمد: —قال عيمئ ين وأحمد يحيئ، 
حدثتينال: شهاب، ابن عن يونس، أ-محرق قال: وما، ابن أحبمرنا 

الله.^،رسول أن أحبمره محقته، هريرة ا أبأن الميسم،، بن عيد م
الحديث،.ررأمنت(أنىأدالأإالأاتيب<< قال: 



والإستادبالتحديث، الزهري تصريح الإستادين من كل ففي 
تصح^^ق نحتاج لا الزهري أن مع صحاها، ق كالممسمسى إليه 

الوهذا تميم، كما عنعنته قبلوا الأئمة لأن تصريح؛ إلى حديثه 
أتىفنه غير محا تكلم من لكن الحديث، أهل علن يخفى 

لعجائب،.يا 

قالكريم القرآن يخالف، لا صحته ثبولت، مع الحدين، نم 
أؤلرافها،نجمع أن ائل الممن مسألة ق الحكم قبل يد ولا شيء، 

كمنسنكون ؤإلأ واحد، أويحديحج واحدة ياية فيها نسندل( وألا 
نمالئ:يقوله تدلا م يالويل المصلين علن حكم 

مقصوداليس الإسلام ق فالقتال ]اواءون:ا[، هأ4 تمفيى 
ماؤإزالة الأرض، ق ؤإظهاره الدين لتشر هووسيلة ؤإنما لداته، 
اختباراواتثاعه لهم ؤإمحماعه للتاس الحق وصول ويعيق يمغ 
وصوابملعغليمة آدايا للقتال الإسلام جعل ولهدا إكراه، دون 

يشهد؛اوللئ،والوحشية، الظالم عن يه وترقن وترفعه، "بمديه سامية 
الآيا>ؤت،علن اطاير لمين~ الم~باه لمين المغير من منصف، كل 

ذللثج.ق لٌعي المححاية وآثار والأحاديث، 
أنق العثارات٠، من كثير عن تغني إثاراُت، أوردته وفيما 

حاففلافه وأن محالة، لا مدحصة النبوية السنة حول المثارة الشبه 
الوكيل•وتحم حجتا وم دينه، 

أجمعين.وصحبه اله وعلن محمد نبينا علن وملم اممه وصلن 



يسمح،■
٠٠٢٠٠

وضوابط

اا،هاويثمن سسكل ما إليها يود 

رسوله.فيهم بعث أن عباده علئ تعالئ اض منن من إن 
بمكإي أذتجنخثأ خمن آقّ من تعالى• قال ونذيرا؛ ومبشرا هاديا 

ألبمبدبملثهم وتي==قتبمم عثؤم أمس،أثأوأ خمأ رسةُ فتأم 
ءمران:اآا[.زآو ٧نماؤأمنعنيم٠له.ه وألحاءكثه 

نمالئاض ويشكر العفليمة النعمة هذه ستشعر والمؤمن 
يطرأوقد ويكره، يحب فيما اه لرسول ويطع فتسمع عليها، 

ولاأمامها فيتوقف، فهمها، عليه يشكل أثياء هذا~ ~مع عليه 
والاشتباهالالتباس المكلم، نفس ق يفع حيث معناها؛ يعرف، 
أنيلث، ولا ق^، النبي عن حاءه ما معاق من يفهمه لا ما لبعض 
قالهما أبرزها من باهرة، حكم له المؤمن قلبا ل هدا مثل وقؤع 

بهللأنه،يعني لا نص الاستشكال إن اليم_اقت المعلمي الشبح 
والسستةالكتامحس، ق يقع لم ظاهرها يستشكل الض التصوهى ووجود 

النفوس،ل ما تحالئ الله ليبلو شرعا؛ مقصود هوأمر ؤإنما عفوا، 
يرفعهمالجهاد محن أبوانا للعلماء ؤييسر الصدور، ل ما ؤيمتحن 

اف4.اادرجاد،"لا،.

(.٢٢٣الأنوارالكاشفة)ص: )١( 



أثمما العلم أهل علمن أن:مرض اصف ض فالواجب 
أهل\ ذكره! تعالئ يقول وجهه، وبيان لإزالته فهمه؛ عليه 

البما يقول أن عليه ؤيحرم ااج^اه تامف آؤّئ_إ0كمرلأ 
ل.ا،اممه عبد بن جابر فقدروئ علمه، يثالغه لم بما أوشي به له علم 
ثمرأسه، ق فشجه حجر منا رجلا فأصاب ممر ق حرجنا قال! 

التيمم؟ق رحمة لي تجدون هل فقال؛ أصحابه أل فاحتلم، 
فمايت،،فاغتسل الماء، على تقدر وأنت، رحمة للثح نجد ما فقالوا! 

ألاسألوااممه؛ قتلهم ررقتلوه فقال: باز أحبر الني. علئ قدمنا فلما 
صاأا،،فقدسمحمالبي.فإنماشفاء بملموا؛ إذلم 

3،وجعلهم عليهم، دعا بأن الوعيد وألما:بمم علم، بغير يالفتوظ 
له"ل؟،.قتلة الإثم 

منتتشكل نما الحاكمة القواعد ا مويشسبال: 
الأحاديث؟

معالتس_اؤل، هدا عن للاجابة نعرض العالمية الورقة هدم وق 
جهودؤإبراز المعامجر، وقتنا ق الموصؤع هدا تناول أهمية بيان 

وقؤعباب أسذكر مع أشكل، عما والرد بيانه ق الكرام ملفنا 

الأس.وحسنه (، ٣٣٦داود)أبو دوام )١( 
XUiلالخطابي)م المن معالم )٢( 



الكلامثم النبوية، الأحاديث ق — المكالم، نفس ق — الإشكال 
القواعدذكر يأق الأحمر وق المشكل، وحوي من الحكمة عن 

يعلا ام المقأن يخفئ ولا أدلته—ا، مع الحاكمة والفوابط 
منها.صالحا محلرفا نذكر ؤإنما القواعد كل لامتعاب، 

أمران:ذلك ومسaق 

الني.أحادبمث، ق الإشكال وقوع مصدر أن الأود: الأمر 
لالطعن من بعضهم يزوجه ما وأن المتثكل؛ فهم عن ناتج 

موالعن ورغبة اطلاع، قلة عن ناتج الصحيحة الأحايين، بعض 
لهليس هؤلاء أكثر أن والواقع فهمه، أشكل عما العلم أهل 

العربية،اللغة علوم ْبن تضلع ولا الشرعي، للعلم عملية ممارمة 
المهلهرة.الشريعة لسان هى التي 

تلكؤنشر من اتخذوا نة والالإسلام أعداء أن ^؛ ١٥١الأمر 
كتبق للطعن ذؤيعة الخاطئ- فهمهم علئ -بناء الإشكالات 

علنالشرسة الحملة ق حليا هذا نرئ لفيها، ومؤ الشريمح ين، الحل. 
البخاري؛إسماعيل محمدبن الإمام مؤلفه وعلى البخاري، صحيح 
علىالحكم ق إليه يرجع حكما قيم الفهمهم جعلوا حيث، 

وبهالحديث،، هذا حوئ الذي الكتاب، علن ثإ ومن الحال.يح،، 
بأكملها.نة الحجية إّقاءل إلئ يتوصلون 



وقفيهم قال حيث فأبلغ آحمحب قتيبة ابن هؤلأء وصف ومحي 
؛والزارين العايبين كلام — اف رحمك — تدبرت وقد أمثالهم1 

بماالماس ويعيبون يعلمون، لا ما النه علئ يقولون فوحدتهم 
علىتطرف وعيون٠م الناس، عيون ق القدئ ويبصرون يأتون، 

لآراءهم ولايتهمون النمل، ل ءيُّهم ويتهمون الاجدلغ، 
التاويل■

الحكمةلعلمانفخ من أودعاه وما والحديث،، الكتاب، ومعاق 
والجوهر،والمرض والتولد، الهلفرة بيدرك لا اللغة؛ وغراسث، 
العالمأهل إلئ منهما المشكل ولوردوا والأبية، والكمية والكيفية 

منيمنع ولكن الخرج، لهم واسع المهج، لهم وصح :بمما؛ 
الإحوانبالنالأت،واعتماد الأسيع، وحمس، الرياسة، ءإاو_ؤ ذللئ، 

لبعصا بعضها يتح طير أمرابا والناس 
بدعاليس المعاصر" وقتنا —ق نرا0 ما أن ؛^J|؛ أن يني،ني ومما 

المبتدعينعن ومروجوْ ناثروه ورثه ؤإنما القول، من 
سخرواالدين المشرقين س تبعهم ومن والجهمية~ المعتزلة 
اّاناهذا علئ شعهم المي.، منة 3، التلمحن ل جهودهم 
قمخهللماتهم وملل مساعيهم فشل لهم سين لم ممن أذيالهم، 

1نيهلغثواؤيربدوث ت فيهم تعالى الله قول وصدق ماربهم، تحقيق 

يشأنه.والمعتنين الحديث لأصحاب المناهضين يعني• )١( 
(.٦٢- ٦١)ص الحديث مختلف تأويل )٢( 





^^قسٍٍٍٍٍضئلسيضل
ةجمالمن كان وفد ل الأحاد أحاديث الاحتجاج 

المضمارتهذا ق سلفنا جهود 

مباحثصمن ومسائل قضايا من الحديث عالماء تناوله ا م٠ 
المعنئق متضادان حديثان يأق أن ومعنا0ت الحديث، ا ر مختلف 
أحدهماأويرجح بينهما، فيوفق ءلاما، 

رالمشكل(الحديثأت من المختلف علئ يعضهم يطالق وقد 
بالدكلومراده ^'، ٧١١"مشكل كتابه و الخلخاوي نمل كما 
وقدالحدين،، هومختلف الإشكال ق المس، يكون قد إذ آعم• 

ونحوذلك،الكريم، للقرآن الذلاهرية كالمخالمة آحر! بّ_، ليكون 
أ'اسانم،.من بيانه ميأق مما 

بينهمات أي مختلف، مشكل كل وليس مشكل، مختلف فكل 
مطلق.وحصوص عموم 

لالاحاد حبر حجية بعنوازت علمية ورنة والدراسات ليحوث سلف مركر ل )١( 

htfps.z/sa lafcenter.org/623رابطهات وهذا العماني"، 
بك_رالأم،شوزنامالخاض.)٢( 
•٩(.)ص للووي والبئر القرب )٣( 

الواقعالظاهري والاختلاف التعارض ومعنا٥ت المفعول، اسم وزن على اللام، شح )أ( 
شهبةأبي لمحمد ينا الحل وممعللح علوم ق الوسط ينفلر؛ أكثر• أو الحل-شن بين 

)ص؟اا(.



التعارصىأبواب ق قواعد من الأصول علماء تناوله ما ٠
عليها.الأمثلة بعض وسيأق والرجيح، 

بسانالمتعالمة المياحث من الحديث ثرؤح به شحنت ا مه 
كشرحيالتعارض! بعضها ق أوبدا الأحاديث، من فهمه أشكل ما 

وشروحلم، مصحح على النووي والإمام عياض القاصي 
الساريوفتح للكرمان، الدراري كالكواكب البخاري! صحيح 

للعيني•القاري وعمدة حجر، لأبن 
منيسكل ما ان بق خاصمه مصنفامت، من كبوه ا مه 

ارضالتممن ا فيهيدعن ا عئرد والا بتوجيههالأحاديث؛ 
الوصوع:^١ الصنسؤ الكب أشهر ومن والاختلاف، 

غ-آه(:)ت ارشاضبي ص الديث" "اختلاف ١- 
بماوهويعنئ المجال، هذا ق الباب فاتحة الكتاب هدا يحد 

بينالتعارض اشتباه بب، ؛العلماء بين الاختلاف فيه ولع 
والفرؤع،ائل المحميع توعم، يلم الكتاب وهل.ا الأحاديث(، 

يقولالعلوم، من علم أي ق الأولى الولفايتخ ق الشأن هو كما 
-باينبه حملة ذكر بل استيفاء، فتمافه يقصد ولم النووي! الإمام 

علئٍلرقه"ره.

(.٩٠)ص الممريب،والنمر )١( 



^:٢٧٦)ت الدسوري قسه لأبن الديث" مختلف "تأؤيل ٢- 

نبهتهمل وأمثالهم المعتزلة على الرد ي مؤلف وهوأول 
كير؛ابن الحافظ عنه وقال العقول، مع الأحاديث، تعارض حول 

منعنده ما بحسا وذلك، غن،، هو ما وفيه منيي، مجالي 

الطم"راا.
،(:٥٣١٠)ت اممري بن معمد للإمام الاقار" "تهذيب ٢- 

وؤهئهالصديق بكر بمسندأبي لمه مؤ ابتدأفيه نفيس؛ وهوكتاب، 
البينن،وأهل يالجنة، رين المئ_العشرة انيد مبقية ذكر ثم 

عباس.ابن ند ممن وقهلعة والموالي، 

منصح ما ذكر الكتاب؛ هازا ق الهلري الإمام منهج ومن 
يمتنبعلوما وعللها، ?لريها علئ والكلام ند، مكل ق الأحبار 

قما بيان إلى إصافة الحالخاء، احتلاف، ذكر مع الفقه، من فيها 
الغرسي،.من الأحبار 

الحطاب،بن عمر انيل مفيه الكتاب؛ هدا من حزء طبع وقد 
عرف،الرحمن؛>، وهمد هماص، وابن طالب، أس بن وعلتم، 

ه؛.العوام بن والزبير 

(.١٧)ص!الحديث علوم احتمحار )١( 



اآآه(:)ت جعفرااطهءاوي أبي للإمام >," ٥١مشكل " ٤- 
يمعناهالمشكل بيان على كتابه التفمحاوي الإمام بني وقد 

قنظرت "ؤإل مهدمته! ق يقول حيث ذكره— —المتقدم الأعم 
ذووالبتنقالها التي المقبولة بالأسانيد عنه. المروية الأثار 

مماأشياء فيها فوجدت لها، الأداء وحس عليها، والأمانة فيها 
إلئقلبي فمال الناس، أكثر عن فيها بما والعلم معرفتها، يشل 
الأحكاماستخراج ومن مشكلها، من عليه قدرت ما وتبيان تأملها 

لأذكر أبوابا ذللث، أجعل وأن عنها، الإحالات نفي ومن فيها، التي 
فيماحتزآق منها، ذللث، من لي ه الله يهب ما منها باب كل 

ءاإيه"لا/ه اطه ملتمناثوان منهاكدللث،؛ عليه قدرت 

قابلولكنه الفن، هدا ق كت*با ما أجل من الكتاب هدا ويعتثر 
ابناختصره وقد والتهديب، الارتسبا عن مستغن غير للاختصار 

أبوالمحامناختصاره ق الخر وب، الخاوي أفاده كما رشد، 
منالمختصر من المعتصر كتابه ق ه(  ٨٠٣)ت الحنفي الملهلي 

متداول.وهومهلبؤع الأثار مشكل 

٦(.شرحثكلاص)\/ )١( 
(.٦٧)ا/ الحديث ألفية بشرح المغيث فتح تنظر* ^٢، 



منإلئ —إصاخة الفن هذا ل صنفوا الذين اساء حمالة ومن 

الأندلسي،حزم وابن القمري، أبومحمد الإمام ~ت ذكرهم مبق 
بعنوان!القصرى وكتاب . ورقة آلاف عشرة نحو ق كتابه ويقع 

.الحدين،' مشكل شرح 
الآحاديث:ؤ الإشكال وقوع أساب 

إلئترجع وحمالتها متعددة، الحديث، استشكال( باد_ا وأس
رمحجن•

الألفاظق سواء الني.، لمراد الختشكل فهم دم عه 
والجمل.الاراكسسإ ل أو والكلمامت،، 

٢.ل والتناقض التعارض وهم ت٠ 
اثنملمراد انمسنشكل فهم عدم الأول؛ السبب 

الحديث،؛معنئ ق الامحتشكال وثؤع وراء الأسبابج أكر من 
صورتان:وله الراد، المعتز عالئ الوقوف من التمكن عدم 

ص.الرجع ثم: )١( 
جمهورإل؛ه ذمب والتناثص، التعارض عمى ق العياء بض خلاف مناك )٢( 

التمارضيتفلرإ البحث. ل عف صرنا وهوما واحال، معناهما أن والنانمة الحنفية 
الرزنجيعزيز افة عبد اللعليف لعين. دكتوراه رصالة الشرعية، الأدلة بين والرحيح 

 h(٣١ ) وهاujuo.



يعبروهوما بقالة، أومستعملا غرسا، اللفظ يكون أن الأود؛ 
منالأحاديث متون ق وقع عما عبارة وهو ت الحديث بغريب عنه 

ا.استعمالهار الفهم؛ من البعيدة الغامقة الألفاظ 
ومنالنؤع، هذا بيان ق مشكورة حهود لأصلافنا كانت وقد 

بنمعمر وأبوعبيدة ثمل، بن النضر فيه؛ ش من أوائل 
يلام،بن القاسم أبوعبيد تبعهم يم صغيران، وكتتاباهم>ا المنى، 
تتابعثم العالم، أهل عند كبير موقع وله المشهور، كتابه فصنف، 
قالأثير"الهاية ابن وكتاب، الفن، هدا ق التصنيف، علن العلماء 
ابنالحاففل يقول فيه، صنفا ما أجمع من والأثر الحدين، عريتا 
أمهلوكتابه النهاية"، ' ق الأثير ابن الجميع جمع ثم حجر؛ 
ا.أ فيه قليل إعواز مع تناولا، الكتب 

دقة،مدلوله ق لكن بكثرة، مستعملا اللففل يكون أن الهانئة: 
وبيانالأحبار، معاق شرح ق المصنفة الكتم_ا إلى احتيج وهنا 

كالهلحاويت ذلك، ق التصانيم، من الأئمة أكثر وقد منها، المشكل 
وغثرهملّآا•الثر تمد وان والخْلامح، 

(.٣٧٥الملاح)ص ابن ثلُة )١( 
(.١٢٢الطر)ص نزهة )٢( 

(.١٢٣- ١٢٢المابق)ص اوو:ع )٣( 



والخاقهس:العارمة توهم ١^^٠،' السب 

بينالمعارصة توهم أبرزها! من صور، عدة التوهم ولهذا 
المسةبين المخالمة أوادعاء والمنة، المنة أوبين والقرآن، المنة 

وميأقالحديثة، العلمية والحقائق المنة بين أوالتناقض والعقل، 
التعارصى.قواعد صمن ذللث، تفصيل 

المشرقينمن والمنن الإسلام أعداء اتخذه ض أْثم ومن 

يالةوم~ والماقضة الخارقة توهمهم على بتاء ~ بعهم ومن 
بحدالشمس سجود حدث وردها! النبوية الأحاديث، ل للهلعن 

داءجناحيه أحد ل وأن الذباب وحديث، العرش، نحتا الغروب 
*منوحديث،! الداء، فيه الذي بجناحه يتقي وأنه دواء، الأحر وق 

ولامحرا،،مم يميه لم عجوة تمرات، مع يوم كل تمج 
يقءوحديحؤ! بالماء((، فأءلفئوها جهنم فح من *الحمئ وحديث،! 

وحديحإ!روحه، ليقبض إليه حاء لما الموته مللث، عين موسى 
عليهماوموسئ* آدم *اجغ وحديث،! والمار*، الجنة *نحاجث، 

ذلأ.الغير واللام الصلاة 

وقد(، iiv؟ال— )ص لمحمدابوشيبت الحدين، وممهللح علوم ل الوسيط تنغلر• )١( 
محابهj صحها ل مجالاللشك لابلع وغيرهابما الأحاديث، هذْ عن أجاب 
المنة".عن "دناع المانع 



والصراطالقواعد أهم عن الكلام ق الشرؤع أوان وهدا 
علىوهي الأحاديث، من يتشكل ما إليها يرد التي الحاكمة، 

الأحاديث،.من يتشكل لما الجامعة الكلية لقواعد ا٠ 
متفرعة.قواعد وتحتها والترحيح، التعارصى واعد ق٠ 
الحديث:مشكل إليها يرذ اكى الحامث الكليل المواعد ولا: أه 

منبه فيمايعتج الحميمي الإشكال وجود الأول: القاعدة 
محال.الأحاديث 

القاعدة:شرح 

وأعنيه^، النبي أحاديث، ق حقيقي إشكال يوجد لا 
السامع،ص ق والاشتباه الالتباس يوقع ما الحقيقي! بالأشكال 

ليقع أن المستحيل فمن ،، رغيرْل الأمر احتلاط إلئ ويودي 
أوبالباطل، الحق عليه يلتبس المزمن يجعل ما س النبي أحاديث، 

بغيره.يختلهل 

يناالحل. ~ويثمل! القبول هوالحديثؤ به! يحتج وما 
الضعيف.دون والحز— الصحيح 

لأبنوالجرائم كت)ص اللأبن الربي الأسان j ا٧غوى ١^ يطر: )١( 
(.١٥١الأزهري)م/ مصور لأيي الناس كلام معاق ل والزامر (، ١٦٧نية)ا/ 



يكونلأن صلاحيته ثبتت ما هو به يحتج ما أخرى؛ ومإرة 
الحديثكان إذا أما أوحنا، صحيحا الحديث كان بأن دله؛ 

مقبولغير لأنه أصلا؛ فيه البحن، إلى حاجة فلا مردوذا صعيما 
العالم.أهل من كثير عند للامتدلأل 

يهذا مثل وقؤع يستحيل أنه اهاعدة: ؤ بالعال والهراد 
أرسلالمي. إذ المتناقضن؛ بين جمع لأنه الني.؛ أحاديث 
بيانأتم وبيانه اس، والإلبالإشكال صد والبيان للبيان، 
بهاف، وكشف، الأمة ونصح الرسالة وبلغ الأمانة أدئ فقد وأكمله؛ 

عنهايزيغ لا كنهارها ليلها البيفاء المحجة على أمته وترك الغمة، 
الخذلان.من تعالئ باض نعوذ هالك،، إلا 

البىأن علم حبرين "كل الباقلأف: بكر أبو القاصي يقول 
ؤإنوجه، علئ فيهما التعارض لحول يصح فلا حما، كلم ت. 
٠ثلامهماْتعارصين"را،.كان 

اهاصة:أده من 

ركثرآلئسؤل، يأمحبيئؤأ أثل وكوأ و الئ! تعال ق١" 
وفيالآيةاوكريْةام

قالرسول ءلاءة ق استثناء فلا مثنوية، غير من الرسول بطاعة 
أمته.على حقوقه من وهدا عنه، وخى يه أمر ما جمح 

(•٤٣٣الغدادى)ص للخف الرواية علم ل الكفاية )١( 



هذال خالف من حق ل ثديي ووعيد عفلميم مديد وفيها 
إنأنكم يعني! وبيانه، تعالى اممه حكم عن فيه وأعرض التكليف، 

عهدةعن خرج قد والرسول علكم، قاهمث، قد فالحجه نولتم 
،خالفمن عقاب، من ذلك( وراء ما فأما والإنذار، والإعذار التبلغ 

مديدأنه ثلث( ولا تعالئ، اممه إلى فذاك عنه وأعرنحى التكليف، هدا 

وهاديالشريعته مبينا رموله —ل أرس تعالئ افه أن ٢" 
مجِئ<صنازرينمالئ: قال لديه؛ 
نزلما الناس لتعرف وانمض؛ ]الحلتاا[، وآه ولعلهم 
لث(بهولوالوعيد والوعد الأحكام من الكريم القرآن ل إليهم 

مرادهه، الله عن مبين وملم عليه الله صلئ فالرسول وفعللئ(، 
لممما ذللث( وغير والزكاة، الصلاة أحكام س كتابه ق أحمله مما 

س>ئ.
والقرآنالحديث( أوبين الحديثين بين التعارض معتئ أن ٣" 

لموجك(مناما أحدهما موجب( يكون أن ذلك(! وغير ومي مر أس 
أمناأحدهما كان إن التكليف( يبهلل لأنه باطل؛ وهذا الأخر، 
كونأويوجب( حفلنا، والأخر إباحة أوأحدهما متا، والأخر 
عنمنزه والنبي خرين، كانا إن كذتا والأخر صدما أحدهما 

للنبوةلمثبت( وكل الأمة باتفاق منه ومعصوم أجمع، ذللث( 
؟ا(.\ ; ١٢للو\ذي)الفج، ثايح يطر: )١( 
ص.)•ا/ وتمر(، ٢١١)٧٨ تمر١^ يطر: )٢( 
Xtrrالبغدادي)ص سف، الرواة علم ق الكفاة يطلر: )٣( 



زبحث لا هي! أخرئ، قاعدة القاعدة هذه تحت ؤيندرج 
ثبوته.يعد إلا الحديث، مشكل 

معناه،من يستشكل عما للرد ثرط الحديث، ثبو'>ت، ومعغاها: 
منيتشكل عما الجواب، ق يتكالف، لا أن الأصل أخرى؛ وبعيارة 

ردهق فيكفى الفعيف، وأما حجيتها، و؛ورتإ يعد إلا الأحاديث، 
ثستات يمال ما مثل وهالءا الحدJحإ، أهل عند مردودا صعيما كونه 

النقش.أدر ثم العرش 
كانإذا إلا المشكل قبيل من الحاويح، يحت؛ر فلا وعليم: 

أوصعيما كان إذا أما يه— يحتج مقبولا ت —يعني حنا أو صحيحا 
أوالصحح هو أشكل عما اليحح، ق عليه فالحول فلا، موصوعا 

والموصؤعوالس_اقهل والواهي الضعيفط أما —؛قسميهما— الحسن 
أحاديث،المسنن أعداء ٢ وصعل وقد منها، شيء إلى يلتمت، فلا 

هوما ومنها صريحة، مخالفة لالعقل مخالف، هو ما منها كثيرة 
والعالمية؛الكونية للحقائق هومخالف، ما ومنها ^^٤، مخالف، 

ومنالمستحيل، يروون من يمنلهر الحديث، أهل إظهار يقصد 
والملاحنلةالتجربة تقوم وما والماقهتة، التافهة الأحبار يروون 

إبينحوذللث،م.علزبمللأنه 

الميه•على *كذوبة افرئأحاديث وض•' )١( 
(.٣iii!؛- )ص الحدث وممطالح علوم ل الوسط يتثلرت )٢( 



اثكلم،جوامع أوتى أنه امي. خصائص من امحانيت: اهاعدة 
اضه؟؛ضظىكلأس.منلأمها

اهاعدة:شرح 

بخصاضنمالئ اف اختمه الجي. أن طفا هومعلوم مما 
أبوهريرةرواه كما الكلم، جوامع أوق أنه ومنها قبله، الأنبساء دون 

الأنبياءعلن رريصلت يقول: اش. رسول سميت، فال: >.ُ 
ليوأحلت بالرعب، رت ونصسالكلم، جوامع أعهليت ت: ب

الخلقإلئ وأرسلت ومجدا، ؤلهورا الأرض لي وجعلت الغنائم، 
السون«لا،.يي وحتم كافة، 

اف"أن البخاري-: الإمام قال -كما املم جوامع ومضى 
الأمرق قبله الكسح ق ب، تكتكانت، التي الكثيرة الأمور يجمع 

كلامه.ّلكان لذا أوتحوذمحج"أم الواحد، 
لآ،حملإيرادالإشكالأت،شن

محلرقهمن الشرعي العلم يهلل_، لم لمن الشريفة النبوية الأحايين، 
العربية.اللغة دراسة من يتضالع ولم الصحيحة، 

لملم.واللخظ (، ٠٢٣وسلم))ما«7(، البخاري رواْ )١( 
(.٣٦)٨ الخاوي )؟(صحح 

(.٠٣١الأصول)٨; جامع )٣( 



س\سمخاممتهم ض اس من 
الصحيحةالأحاديث استشكال ق وقوعهم علئ الأمثلة 

الحصر،تفوق كثيرة العرب لغة ق ضعفهم على بتاء وتضعيفها 
واحدبمثال وأكتفي يتسع، لا والمقام لاسقصائها، حاجة ولا 

حالهم:يوصح 
بنأنى عن صحيحه ق لم مرواه ما أ، بعضهم استشكل 

 ،^u :. قال:الاجة؟ تقوم مئ قال: الشي. سأل رجلا أن
أزدمن يديه بين غلام إلئ نظر ثم هنيهة، اش رمول فسكت، 
الم_اءةاا،تقوم حتى الهرم يدركه لم هذا، عئر ارإن فقال: ثنوءة، 

يومئدأأترابي من الغلام ذاك أنس: قال قال: 
لعلانيد؟ الأسساد عيقول فما ~متهكما~: أبورئة يقول 

الأزرص.إلئ الهرم يدركه لم الغلام هدا لعل ينول: بعضهم 
وابوابعنضاالإشكال:

ؤإنمايومالقيامة، ُحتىتقومالم؛اءةا، بقوله المراد ليس 
الواحد،القرن وأهل الجيل انتهاء وهي حاصة، ساعة به: المراد 

ومنها:، السنة به جاءت صحح وهوإمحللاق 

؛".JIطئ كتابه"أمحواء ق رة كأيي )١( 
(.٢٩٥٣رواْملم))٢( 
(.٢١٢الستشرض)\إ شه ورد الق ص دفاع يطر: )٣( 
 )i( :(.٢١٣-  ٢١٢السابق)١; ١^ يطر



بناصلى قال؛ ظكا عمر بن افه عبد عن لم مرواه ما ه
قامتم مفلما حياته، آخر ق العشاء صلاه ليلة ذات افه رسول 
يبقئلا منها سة مائة رأس علمي فإن هذه؟ ليلتكم ®أرأيتكم فقال؛ 
قالناس فوهل عمرت ابن قال أحد٠٠، الأرض ظهر علئ هو ممن 
عنالأحاديث، هذه س يتحدثون فيما تلك، اطه رسول مقالة 

علىهواليوم ممن يبقى لا رر اطه رسول قال ؤإنما سنة، مائة 
القرزرذللث، يتخرم أن ؛، U،Lيريد أحد،< الأرض ظهر 

الرواياُتإسياق عند صحيحه ق لم معادة من نه أ٠ 
الروايةق يقع فقد فالأصح، الأصح يقدم الجملة ق المتفقة 
الموصع،ذللث، ق المقدمة الرواية تبينه خملآ أو إجمال الموحرة 

الهرميدركه لم هدا يمس ®إن وفته؛ فؤقه، عائشة حديث، قدم وهنا 
ئامت،ءاوكمسامحكم((رس.

يدلالباوردي رواية ل وقع أنه حجرت ابن الحافغل ذكره ا مه 
وتهداقال؛ ،  ١٠تطرف، عين منكم يبقى لا ® ت  ١٠الماعة تقوم حئ ® ث قوله 

المرادر■؛،.يتضح 

(.٢٠٣٧لم)مرواْ )١( 
لسلم.واللفظ (، ٢٩٥٢وسالم)(، ٦٠١١البخاري)دوام )٢( 
واسلالزلل من السة علن أضواء كتاب، ل ن نة الكائالأنوار يقلو; )٣( 

(.٢٣٠)ص؛ والمجازفة 

(.٥٥٦)*أ/ الباري فتح ينظر؛ )أ( 





علىومنزلة المجرئ، هذا جارية الرسول أحبار فكذلك 
ومنهابذاته، بيانه ي المستقل البثن الكلام فمنها المزيل، هذا 

قالخرب عادة ص، على وذلك غيره، إلئ بيانه ي المفتقر 
جلياحطاحم كل يكن لم إذ بياتبما؛ ق اللغة أهل وعرف حطاحا، 

إلئيحتاج مستحيلا حقبا كله ولا ير، ونفبيان عن مستغنيا بينا 
غيوممن ير ونفبيان 

القاعدة:هذه فيه خالفوا مما 

النبيعن و. هريرة أبي عن بت، ما بعضهم علئ أشكل 
قولهمع ذراعا،، متون محلوله صورته، علن آدم اممه ارحلق قال؛ 

]الثورئ:ا\[.تعالئ: 

وأنتمالله، لوجه مماثل آدم وجه أن على يدل هذا ^^١; 
المخلوقينأوجه يماثل لا وجها فه إن ت تقولون 

منالحديث، هذا يقال! أن الإشكال؛ هسا عن واإسماب 
مناقصاوجعله اتبعه، زيغ قلبه ل كان فمن المتثاحة، الأحاديث، 

اطهفيفتح العلم ق الراسخون وأما المتشابه، فيتبع الكريم، للقرآن 
ومنها:النصوص، بين الجمع وجه ويحرقون عليهم، 

•٢!( •ا~ )ص وبيانه الحديث مشكل )١( 
_؟(.لم وم(، ٦٢٢٧)البخاري رواه )٢( 
(.٢٥٢ر\/ عثيمين ابن للشيخ السفارينية العميدة شرح )٣( 



^^قهوفق؛ا؛يوو
هيالتي اممه صورة على أي؛ ، ١٠صورته ارعلى قوله أن 
يكونأن الشيء صورة على الشيء كون من يلزم ولا صفته، 
تدخلزمرة أول بأن أخثر التي أن هذا• ودليل للشيء، مماثلا 
القمرصورة على ليت أنيا ومعلوم ، القمر صورة على الجنة 

لحلومن فم، ولا أنمإ ولا عين القمر ل فليس وجه، كل من 
كونمن يلزم لا أنه على يدل فهذا وفم، وأنفا عين فهوله الجنة 

للشيءمماثلا يكون أن الشيء صورة على الشيء 
الحاويثا~تهذا على تعليقه ~في تيمية ابن الإسلام ثيح يقول 

عائدالضمير أن ق نزلع الثلاثة القرون من السلف بين يكن لم 
الصحابة،من عدد عن متعددة طرق من تفيص مفإنه افه؛ إلئ 

ذلك"لمعلن يدل كلها الأحادبمثح وساق 
^خارههعناساتلأستملسساالرس: القاعدة 

الحس.

محةلأ.طكنعنأمور أمته أنالبي.أخ:ر ْناسخمم 
انالإيما حيالهالمؤمن علئ والواجب ا، لهالعقول إدراك 

يضعفابعضهم رأينا وظهوره هذا وضوح مع لكنه والتصديق، 
والمحسوس.للمعقول ؛معارضتها الغسس، عن أجاره 

ءُئبم.مريرة ابي حديث من (، ٢٨٣)!ومسلم (، ٣٢٤٥الخاري)رواه )١( 
يسير.بتصرف ( ٢٥٣— ٢٥٢)ا/ عثيمين ابن للشخ السمارسة العقيدة شرح )٢( 
(.٣٧٣الجهب)٦! تلمس يان )٣( 



لأقاسه:مخاممتهم ض اس من 
المالكمن،سؤال من فره ق الميت على ٠^ لما امتشكالهإ 

النار،حمر من حمرة أو الجنة رياض من رومحة مرْ وصيرورة 
/ذلك١ ونحو 

شيهتهم:عن الجواب 
يتصلوما الآحر٥ أمر جعل ~ حكمته ~لكمال بحانه افه أن 

للأنانيحدث مما غيرهم، من بالغيب المؤمنون ليتميز غيبا؛ ببما 
ؤإنبه، الإيمان يجب الذي الغيب من عذاب أو نعيم من رْ قل 
كيفيتهل؟ا.ندرك لم 

واكرجيح:الخعارض قواعد انيا: ئه 
وامماب.الآول:لأ؛عادضسناس اهاعدة 

رمحولهوكلام تعالئ افه كلام بين تعارض يقع أن يمكن لا 
يتعارض،لا والحق حق، الكل لأن أبدا؛ عنه صح لذي ا. 

ؤءتعالئ! قال لايتناقض؛ تعالئ افه عند وما اض، عند محن والكل 
اء:؟ا/["ل"اا.لالمأوه بجوأيحّكثادكيهما 

•ْاا( )٨/ الخارى صحتح شرح القارى وعمدة (، ٦٢رص* الروح يُّلر• راآ 
والردالمير بعذاب الإيمان ت العلمية الورتة صمن تفصيلا الشبهة هدْ عن أجبت )٢( 

h^//sal^enter.org/54oرابعلهات وهذا المنكريزا'، ثبهات على 
(.١٠٦)ا/ عثيمين ابن للتسخ الواّطية العميدة شرح )٣( 



^^__قيلٍإصيإيل
وص

تأتوهافلا الصلاة أقيمت ،راذا  I،JL^الني أن لحديث اق 
ومافصلوا، أدركتم فما كية، العليكم تمشون، وأتوها تعون، 

عليهمأشكل الصلاة، إلئ عي العن النهي وفيه ا، فأتنوا،ال فاتكم 
ءامنولاداتعالئ! قوله ق المعي على الحث، مع الهي هذا 

لالجمعة;بم[.ه مدمحثث>,للماوغمنلوي_آلحممقةشواإق
والحواب

سكبةالعلأة إتيان إلى الأكيد الندب، فيه الحدين، أن 
غيرها،أو الجمعة صلاة ق مواء سعيا، إتثاما عن والهي، ووقار، 
لا.أم الإحرام تكبيرة فوات، ، حافومواء 

ذهاب،التعالئ! اممه شول والمراد 
ومنهفيه، وء٠اJت، إليه ذهبت، إذا كذا: أوإلئ كذا ؤ، سعيت، يقال: 

لإضالأثاخم04سم:^[''ر؟ا.ؤ قولهتعاد: 
بينتعارض لا هي؛ أحرئ، قاعدة القاعدة هذه تحت، ويندرج 

القران.ومكون المنة متعلوق 

الأحكام،بعض بذكر تستقل ند النبوية المنة أن لعلوم اص 

ؤلئ.هريرة ابي ح،-ث من لم)؟•ا*(، وم(، ٩٠٨البخاري)رواه )١( 
(•٩٩لم)ْ/ مصح؛ح على الوومح، ّرح  ٢٢١



غروقولا الكريم، المران ق عنه مؤكوثا الحكم هذا ويكون 
يقولامتثناء، غير من م3لالئا نبيه وط\ء< أمر تعالى النه فان هذا؛ 

أمرما كان مواء استقلالا، واجبة "فطاعته. القيم: ابن الإمام 
يكن"ل،•أولم القرآن ل عنه ونمى به 

الآ»ظلتعاىضا:ومن 

عننيئ اممه رسول أن ومحه الخشني أبوثعلبة رواه ما ١" 
بأنالحاJي٠ثا معارمحة تمح فلا . السّباع من ناب ذي كل أكل 

الحكم.هذا يدكر لم الكريم القرآن 
نصحلا المحصمن، الراؤا رجم من النبويه السّنة ق لسننا ما ٢" 

رالكريم١ القرآن ي مذكورا ليس الرجم بأن ردْ 
والث:الةانيت:لأممارضسنس اهاصة 

ؤمايطقؤ سبحانه: قال تعالئ؛ اف عند من وحى النبوية السنة 

يأقأن يمكن ولا ا[، تاص(:ك 
صحيحا؛آخر حديثا يعارض افه رمول عن صحيح حديث 

أعرفلا حزيمة: ابن أبوبكر الأئمة إمام يقول المعنئ هذا وؤ، 

(.١٧٠إءلأ؛ماوونمن0/ )١( 
(.١٩٣٢(،وملم)٥٥٣٠رواءالمخارى))٢( 
الر-جمتمنكري ادلة بعنوان؛ الرحم، قفبمية تتاتش عالمية ورنة ملف مركز ق )٣( 

ونقد".عرض 



متضادين،- صحيحين بإسادين - حديثان الني. عن زوي أنه 
سهما''لاا.لأولف به فليأتتي عنده كان فمن 

القاءد٥تهده تحت، المندرجة القواعد ومن 

الصيرإايا«.الحديثين؛عين بين الحمع أممي r_ قاعدة: 

آخرحديثا الظاهر ل وعارضه ثابتا، صحيح حديث، حاء إذا 
الحديثين،بين الجمع وجه عن يبحثون العلماء فإن أيصا، صحيح 

يجبفإنه الوجوم، من بوجه الحديثين بين الجمع أمكن فإذا 
للقاعدةإعمالا معا؛ بالحديثين والقول الجمع هدا إلئ المصير 

إهماله.من أولى الكلام إعمال أن ال٠قررةت 
الآْثاتضهدا:ومن 

عدوئلا * اطه رمول عن وك أبوهريرة رواه ما 
مننفث كما المجذوم من ونث صقر، ولا هامة، ولا طيرة، ولا 

نفيأوله ففي آخره؛ مع الحاسيثا أول بعضهم على فأشكل 
للمريض،مخالهلته __، للصحيح المرض انتقال وهي للعدوئ• 

،•١٧٠)ص الحديث علوم واختصار (، ٣٩١رص الصلاح ابن مقدعة عن نقلا )١( 
رواْاوخارى)م>-لأه(،ومالم0؟ه(.)٢( 



عنالنهي من جاء ما مع المجذوم، من بالفرار الأمر آخره: وؤ 
ممرضيوردف لا  ١١المي. قال المصح، علئ الممرض ورود 
عندهمن والمصح: مرصئ، إبل له من والممرض: ٢، مصح«أ عش 
صحيحة.إبل 

:Jابوابعنالإشلك
جعله اش ولكن بطبعها، تعدي لا الأمراض هذه "إن 
يتخلفقد ثم مرصه، لإعدائه سببا للصحيح ثيا المريض مخالطة 

الأساب،.سائر ق كما سببه عن ذلك 
منالجاهلية أهل يعتمده كان ما نمن الأول الحدفث، ففي 

ولالأول،؟®• أعدئ أفمن ئال( ولهذا بهلبعه، يعيي ذلك أن 
سبباذلك جعل سمحانه انثه بأن هؤ النبي أعلمنا الثازا الحدي٠ثا 

بفعلوجودْ عند وجوده يغلمتا الذي الضرر من وحدر لذلك، 
اشه"ا".
منهمالعلم؛ أهل ذكرها أحرئ ؤلرق الحديثين بين وللجمع 

الغلر"رص."نزهة ي حجر ابن الحاففل 

■>. هريرة أبي حديث من ( ٢٢٢١لم)وم(، ٥٧٧١البخاري)رواه )١( 
(.٣٩١•٩٣- الملاح)ص ابن مقدمة )٢( 
(.٩٣)ص )٣( 



)اآههجرىءٍ^ٍحيبمئل
وإلاامسخ، إل يمار الحديثين بين ابمع يمكن لم إذا قاعدة: 
فالخرجيح•

لالمتعارصين الحديثين بين الجمع المجتهد على تعذر إذا 
الغلام،ذاوهحاكانلا،:

فيهال قالذي الوقت معرفة يمكن أن الأول؛ لدغ ا٠ 
الأول،الحديث فيه قال الذي التاؤيخ ا عرفنفإذا الحديثين، 

النسخ،قواعد نهلبق فهتا الأخر، الحديث، فيه قال الذي والتاريخ 
للأول.ناصحا الأحر ويكون 

للحديثينالتارخ محرفة من نتمكن لم إذا ا1ثانية: لJق ا٠ 
بينالرحح إلئ حينئذ المجتهد فيلجا الظ-اهر، ل المتعارصين 

أوصالهاوقد ونحوذلك،، أوبصفاتهم، الرواة بكثرة الروايامحت، 
الرجيحاتلُوجوم من وجها حسين من أكثر إلك!، بعضهم 

مارضبجناساضسواسلاسم.

صارحتى بعقله، ْحد»ث، كل إعجاب، الأخيرة الأونة ق شاع 
وحملالقاصرة؛ بالحقول الصحيحة السنة ترد أن سهلا الأمر 

\ضو\تيالدين لزين والتدكرة التمرة وشرح (، ٣٩١- •٩٣ الصلاح)ص ابن .قيمة )١( 
(.٩٥الطر)ص ونزعة (، ١١٣- ١١•)؟/ 

وأوصلهال(، ١١٣— ١١•)؟/ والتذكرة التمرة ثرح ق العراني عدهاالحاففل )٢( 
وجوم.وعترة ماتت الن ( ٢٨٩— ٢٨٦)ص والإيضاح التقسل. 



قبلتهفما العقول، على عرصه الحدبث، نقد مناهج من بعضهم 
قديمةدعوئ وهي خ ردوْل ردته وما قبلوه، القاصرة عقولهم 

الهمواديالمشرقون، وتبعهم عمليا، وكلبقوها المعترله تها نائي 
ثبهاتمتمكهم وغاية الحديثة، العقلانية ة المدرسأتبلع من 

الرسلحالم، من فان تيمية! ابن الإيلام شيخ يقول وأهواء؛ 
صحيح،نقل ولا صريح عقل لا معه ليس ُ!لا<رم- المموه -ءليٍم 
يتملث،كما نقلية، أو عقلية يشبهامحت، لث، يتمأن غايته ؤإنما 

عقليةبشبهايتؤ وغيرهم الفلاسفة من والصابئون المشركون 
نقليةالمنسوخ؛شبهات، المثيل الكتاب، أهل لئ، يتموكما فاسدة، 

العقليهللان لزمه الشؤع على العقل مدم من كان ولهدا ماسية••• 
لهسلم بل الشمع، بعللأن يلزمه لم الشمع قدم ومن والشمع، 

عليهيبهلل أن من له حير ان للأتالثسمع سلامة أن ومعلوم الثمع، 
آ.ل جميعا والثحمع الحقل 

وماالمحوص؟ علئ الحاكم الحقل هو ما هولأءا نئل ؤإذا 
جواباعندهم تجد تكاد لا عليه؟ الاتفاق مدئ وما حدوده؟ هي 

سنهم.عليه متفئا 

ظن"العلن كابه"أضواء ق أبورة سل كما )١( 
(.٢٧٧-٢٧٦درء-مارضاسلواكل)ه/ )٢( 



تقبلهكالذي العقول صرج تخالف المنة أن هذا معنى وليس 
إذاأنه العلم أهل عند المقرر من فإن الأمور؛ يدهيان من العقول 

العقل؛صرح يخالفه أن يمكن فلا النبي عن الحديث ست 
يناقضما المعقول صرح ق ليس ت تيمية ابن الإسلام شح يقول 

.المقول صحح 
بالعقل؛السة مضاهاتهم عش الآْثاإت ومن 

الموتملك أرسل قال! ومحقته هريرة أبي حديث ق جاء ما 
فقال;ربه إلئ فرجع عينه، ففقأ صكه جاءه فلما أص؛، موسئ إلئ 

وقال:عينه، إليه افه فزد قال الموت، يريد لا عبد إلئ أرملتي 
بكليده غهلت بما فله ثور، متن على يده يضع • له فقل إليه ارمع 
فالأن،قال: الموت، ثم قال: مه؟ نم رب أي قال: منة، معرة 

الفقرمية؛هحجر، ة المقدمالأرقى من يدنيه أن اش أل ف
الهلريق،جانب إلئ قبره لأريتكم م؛ ،رفلوكنن، افه رسول 
الأحمرا،ل؟،.الكثسب، تحت 

وقالوا:الحديث، هذا المتدعق يعص أنكر حزيمة: ابن قال 
لمفكيف، يعرفه لم كان ؤإن به، استخف، فقد عرفه موسى كان إن 

ءينه"أمفقء من له يقتص 

آل؛(.درءت«ارضالُقلواوقل)؟/ )١( 
(،واللفثللطم.٢٣٧٢(،ومنم)١٣٣٩روا،الخاري))٢( 

؟أا(.)م(نحابرىلأبنحمم)،■/ 



يبعثلم اش إن ت بقوله حزيمة ابن الإشكال هذا عن أجاب 
إليهبعثه ؤإنما حينئذ، روحه قبض يريد وهو لموسئ الموت ملك 

دارهيحل آدمئا رأئ لأته الموت؛ مالك موسى لطم ؤإنما اختبارا، 
عينفقء الش-ارع أباح وقد الموت، ملك، أنه يعلم ولم بغيرإذنه، 

إبراهيمإلى الملائكة جاءت وقد إذن، بغير المسالم دار ل الماظر 
عرفهمولو ابتداء، يعرفاهم فلم آدميين، صورة ل لوط ؤإلئ 

عليهم، حافلما لوط عرفهم ولو المأكول، لهم قدم لما إبرامم 
اأ)ا( مزيومه

علىالواردة الإشكالات تحل التي القواعد من حمل هدم 
وصلئآخر، مقالا لها نخصص أن نرجو غيرها وهناك الحديث، 

٠كثيرا تسلينا وسلم وصحبه اله وعلى محمد نبينا على الله 

_.Ulالمريع ينظرت )١( 
الرحيم.عبد إبراهيم علاء إعداد: )٢( 



:٠*الأصوليين س اا>اواية مرجحات من ء'( 
ااازج؛حي أهميتها من وضء 

خريطةالباحث إعطاء هو ١^^^٥ هذه ذكر من الراد 

قوهوأمر التعارخى، عند النبوية النصوصن ْع للتعامل توضيحية 
يالرفضالنبوية السنة فيه \ذةيئت الذي زماننا ق الأهمية غاية 

ومنعلمية، منهجية أي إلى مقوماته ل يستند لا الذي والتلاهمب، 
رفضهعلى يستدل أشكالها بجمح للسنة الراففى ترئ أن الغريب 

يرنفمن ؛، JL1JUوليس بالتناقض، يشعر أن دون السنة بدامحت، لها 
قونحن الاستدلال، ق المنضثهلة العالمية المتهجية غياب، إلا 

تقريتاالجمهور اعتبره ما على نقتصر المرجحات، لهذه عرضنا 
فهمل المختص غير القارئ إشراك أحل من لها؛ وتيسيرا للمائة 
أوالاستنباط ة ممارساء أثنالشرعية النصوصي معالجة طرق 

أمرين:ق لايقع التعارض أن إلئ ننبه كما الاستدلال، 
وقطعي•قطعي محن يقع لا الأود؛ 

مطالعا.مقدم القهلعي لأن وظني؛ قطعي ين يقع لا ^،* ١٠١١



تالالم|-وصررا ل شرقا ^١^ عقلا، جائز التعارض أن كعا 
والمرم:

ٍ_نالدواونإنيصصرلأصينرضإلأّ 

اْعالذهن عند يجور كما الوائع ق حائز داو والاعت

تيقولون حينما الأصوليين من سبقه ومن المراثي وصاحب 
نمسل يكون ما به يعنون شرعا وواقع عماد جائز التعارض إن 

الأمرنمس ل التعارض لأن الأمر؛ نمس ي يكون ما لا المجتهد 
عدلولهدا وثرعا؛ عقلا محال رموله وكلام الاه كلام بين 

فمالوا;التعادل؛ لمغل إلئ التعارض لمقل عن الأصوليين بعض 
علئصادق اسم رأيهم ق التعادل لأن والرجيح"؛ التعادل "باب 

مافيه يدخل ولا به خاصا المجتهد نفس ل التعارض من يكون ما 
الدينجمال لك المهذا ملك وقد الأمر، نمس ق يكون 

منعدد إلمن به وناج، المنهعلى شرحه ق الإمتوي 

العلوي)صإبرامم الحاج اث مد د لوالمعود، ارقي لمتض العود *راني )١( 
٣٩.)

للأسوى)ص؟م\م(.ارصول، منهاج شرح الول مايت )٢( 





ابنقال المي.م وبين المجتهد محه روئ من بين الوسائط غلة 
عاصم!

الإسادرمل ئدرجح والحفظ داد والتعول للرمالرفع ب
يمكنولم حديثان، تعارض فإذا الراوي؛ بكير الترحيح تانيا؛ 

راويأن إلا واحدة حادثة ل واردين وكانا منهما، أي تارخ معرفة 
لأنهالكبير؛ الراوي يرحح فانه صغيزا؛ والأحر كبيرا كان أحدهما 

ذللث،؛حلاف، علئ دليل يقم مالم الصغير من غالتا للحدبم، أصعل 
راويامبيرأفرب،إبيم.لمأمئكونال

أولوالأحلاممنكم لييني قلوبكم، فتختلف تختلفوا ررلا •' لقوله 
يلونهم«رص.الدين ثم يلونهم الذين ثم واش، 

بنوأس عمر، ابن روايتي بين التعارض ذلك؛ أمثله وْن 
فرححالودلع، حجة ق ال؛ة رمول تلبية حكاية ق لث، مال
حدسث،على فةط~ بالحج ~أي؛ مفردا نوئ أنه عمر ابن روئ ما 

رواياتبعض ق ورد ّ وذللث، ؛ قارئا حج أنه روئ الذي أنى 
اف.؟ننول أثل بء ممال: عمر لأبن حاء  SU-j"أف الحديث 

(.٢٠١٩للولاق)ص الوصول، مرتقي على السؤل نيل ينظرت )١( 
عاصم)ص٩٥(.لأبن المرص، )٢( 
لم)٢٣؛(.مصحيح )٣( 
(.٨٩العيد)A ينتق لأبن الأحكام، إحكام يطر: )ا( 



قال!المقبل، العام مى جاءه م عته، خنحتذف بالحج أهل ئال،؛ 
ئاو::لئ،زلكنئاَل:1للمينييمائل؟ مأمزتولاشِ.؟ 

يثوثجكاو، آنتا إل عمن! ابن قال يزف، أثة وعم مالك بل انس 
١^رمول ئامة يحث، كنئر ئإر الرؤوس، مكشماُت، الئناء عش 

،•أنمنةيباّ''ل .بمسنح،دابجا 
امْه:واتعاد إسلامه وهاخر الواوي عمل يمحه ئاف: 
صبطهاحتلقل الذي علئ الض_1ط العقل صحح رواية فيرححون 

بأنصابطا فيها يكن لم حالة ق الح-دسث، أوروئ الزمن، بطول 
•وأنى عمر ابن قصة ق مر كما صغيرا كان 

روايتهتكون أن لاحتمال إسلامه تأخر من رواية يقدمون كما 
نال!همام، عن إبراهيم، عن لم مروئ ما ؛، JUJL1ويشهد ناسخة، 

فقال!هذا؟ تفعل فقيل! حميه، على ومثح توصأ، ثم حرير، بال 
•حمه ما ومسغ ثوصأ لم تال، اممه رئول رأيت تحم، 
هذايعجبهم كان النخعي~! —يعني إبراهيم قال الأعمثى! قال 

المائدةنزول يحد كان حرير إسلام لأن الحديث،؛ 

(.٨٦١٢اويرئ)المن ق والمهقي (، ٢٧٤له)واللفثل سراي الثامض، سند )١( 
)صري*ا؟(.اف عبد ولد أباه المرتمي، شرح ينظر* ، ٢١

)'؟(صححص)؟ه(.



اسمان؛له الدي على اممه اتحد من رواية يرجحون كما 
لماجامعا عاصم ابن قال صعيف، فيه يشاركه أن لاحتمال وذلك 
تقاJمت
الأعصررا،بطول العمل وصحة والشأحر م ادالأموباتح

٧،:القصق أوسق الرسول. من الراوي قرب رابنا: 
الختانجاوز إدا ئالث! أنها عائثه، عى روى ما رجحوا ولذلك 
اههفاعظلأا''ل؟آ.س فنمحُأنا الفل، ث-بم، الخثان 

حديثعلى محقيم الختانين، بالتقاء الغل يوجب فالحديث 
مسالماء ررإثما الإنزال! ق الوجوب يحمر الذي هريرة أبى 

س«أى.

وهىأكشف عائشة علئ ذلك مثل لأن عائثة؛ حديث فقدم 
-هاره.القصة ولتعلق أعلم، به 

تعارضفإذا باللغة: وعلمه الراوي بفمه الترجيح خامسا: 

العربيباللسان وأعلم الأحر من أفقه أحدهما راوي وكان حديثان 
ترجحأمثلته ومن منهما، والأفصح الأفقه حديث، يقدم فإنه منه، 

)صلأبن )؛(اور-ض 
(١٠٨)الترمذي منن )٢( 
م(.11لحر)صحح )٣( 
 )i( :ص7 للخازص الأعشار يطر<.)ومابمدئ



الصائمإفطار عدم مفاده الذي عائشة حديث الصحابة حمهور 
بيامئلأ جنبا، أصخ ررمى ت هريرة أبي حديث، على جنبا بكونه 

مناكا ذلق وأتقن م أعللأتما عائشة؛ حديث، فقدم ، ه،، ل
غيرهال؟/
قيجتمع وقد الحصر، لا المثال مسل هوعلى ذكرنا ما وكل 
الأدلة.توارد ياب، من فيكون مرحح من أكثر الحديث، 

الأصوليينعند الأمثلة ببعض الكريم للقارئ مثلتا أن وبعد 
لهنذكر سوف، قانتا الراوي حال بحسسس، يال،رحيح صش دالتي 
ه.نفالمتن وهو بالمروى تتعلق التي الأمثلة بعض 

الآصول>ين:ع؛د الوواث ؤ الخرمحج أقسام من اأثاني المم 
يمكنث-لم حديثين بين التعارض فعند التن؛ حال بمب الترجيج 
الترجيحيلجوونإلئ -%؛ rpكاجراءأولي؛ بالسند بينهما الرجح 

منها:طرق ولذلك الحديث،، متن بالنظرإلئ 

منواستويا حديثان تمارض فإذا باسوق: الترجيح أولا: 
والأحربمنهلوقه الحكم على يدل أحدهما كان فان الإسناد، حيث 

بمطوقه.الحكم على الدال يقدم فانه بمفهومه؛ عليه دل 

(.٢٠٦٧٠)؛(مدأبو)

)_AU؟(.لالثاسي والرمالة )ص٧ا١(، للتلمسال الوصول مفتاح ينظرت )٢( 



شاة«لاا،شاة أوتمن ثل »في المي قول ذك: أمثلت ومن 
كانمواء شاة، أربعين كل ل الئاة وجوب على بمنطوقه يدل فإنه 
-حديح،مع يتعارض المعنئ وهوتهذا أومجنونا، صثا لئ، الال

ظ،ثضائئطئ
يممهومهيدل الحدين، هذا لأن ؛ نكثن® حى الصبي وض يرأ، 

القلمرفع لأن واليتيم؛ الصي على الزكاة وجوب عدم على 
يدللأنه الأول؛ الحاJيثV قدموا والجمهور الخطاب، عدم يستلزم 

®أمنُت،بموله! ومثزه الزرئاق1 قال الحكم؛ على بمنهلوقه 
يخصصونم ممزائ\كلماا. علن وأردهآ أعسالآكلم من الصدده آحد أن 

وجدفمتى الفقراء، على توسعة الزكاة ؤإنما صغير، من كبيرا 
ا."ر الجمهور قال وبه الزكاة، وجست، الغنى 

فالحديث،الاضطراب؛ ْلإن الحديث سلامة الخرجيح ثانيا: 
ابنحديث، أمثلته ومن غيره، على يقدم الاصهلراب من السالم 

رفعؤإذا يركع، أن أراد ؤإذا كثر، إذا يديه يرفع أباء رأئ أنه عمر• 
افه.رسول رأئ أنه فزعم " ذللث، عن قالته الركؤع، من رأسه 

البيكاف عازب! بن الراء حديث، على مقدم فانه ا. يصنعه 

(.١٥٦٨داود)ايي سنن )١( 
)؟(ّنأبيداود)إ/\'"اا(.

(.١٥٣انرطأ)؟/ صالئ الزرئاو شرح )٣( 
را(،ندأحمد)أ0«0(.



^هعد_^___حئليدييل
مذني:تشملإبجائةرنا الئادة، لإنثاح ؤز إذا 

لايمد"را،.م أذمه، ثحئش 
إدريسوابن وحالي هشم الحديث هذا روئ أبوداولت قال 

ولمالراء، عن ليلئ أبي بن الرحمن همد عن زياد أبي ابن يزيد عن 
الثم هذا! ق أحد يمل لم الخطابي! ونال يعود. لا تم يذ.كروا! 

الحقاخلعنه ورواْ يزيد، به تمرد عمر! أبو ونال شريك• غير يعود، 
يصحلا المزار! ونال يعود(. لا )تم قوله! منهم؟ واحد يذكر فلم 

همنالدوري هماس ونال يعود• لا ثم اليدين رفع ؤ، يزيد حديثا 
هذاأحمد! وقال الإسناد، هوبصحيح ليس معين! بن يحيى 
لقنفلما يحول، لا ثم يذكر! لا به يحدمث، يزياب كان قد واه، حديثا 

فصارباحرْ، يغير كان يزيد إن حماعة! وقال فيه. يذكره أحذ 
.ظقن"لأ،•

اسلؤيمدم ضش، بالغة مرؤنا وكونه الفصج تقديم نافا: 
نالممرمول.؛ إجلال فيه الحديث وكون غيرهما ض واممرير 

والمراثي!
رالكثيي وألغاحه فصالتقريؤ ففالفعل ه وقول

للرسسولأالمجل ورجح ل القبية ادْولغزي
ا؟؟(.)٨ الأم معاق نرح )١( 

(.٢٧٣القاري)ْ/)؟(ءما-ة 
المد)ص-ا(.)م(مافى 



نمملاض.ضسماسرض،ى
يكونما وآكد غيره، على الفصيح ويقدم التقرير، على الفعل يقدم 

،الفسل ولغة بقوله! عنى التي وهي قريش، بلغة كان إذا تقديمه 
لارسول.ضمرْرا/إجلال فيه ماكان كماتقدم 

أحديرجح نوكن: مالم عش لفظه أكد ما ترجيح رابنا: 
لأنيؤكد؛ لم مما عيره على مؤكدا كان إدا المتعارصين الخبرين 

مترامنأةثكخ_ت ®أتما قوله مثاله للاحتمال، دافع التأكيد 
ْرات"لمإذنوِلئها،دكالإا:اطل«،ثلأث 

مىسمسها أحئر ®اردم_م حدث على مقدم الحديث هدا فان 
وأقوئالغلن علن أغلب ولأنه لففله؛ مؤكد الأول لأن ؤلثهاءرص؛ 
دلألاره.

أنيمكن ولا يذكرها، الممال يفي لا كثيرة والمرجحات 
العلممحنالب هوتنبيه الأمثلة هذه من وغرصنا بحث، يتوعبها 

يقومالذي المحوص مع الواعي التعامل بين الفرق على حثا واليا 
المتسولونيمارمها التي الفوصى وبين العلم، ل الراسخون به 

١لنيوره،النه على واذناحم المترين من والمتهلفلون معرفثا، 

(.A٢٠٩•؟/ الورود)ص م يقلو: )١( 

داود)'اح•؟(.)؟(مننأبي 
(.٢٠٩٨داود))مآ(-ننابي 

(.٣٠ frوالتحسر)التمرير را(يطر: 



شخصااعتبارها ل تحتاج المرجحات بعض أن عاليك يخفئ ولا 
تقديمذلك لهامن مثال فيهامعرفة ولايكفي بارعاومؤهلا، 

الفصيحبين يفرق باللعن عالما يحتاج فهدا غيره؛ على الفصيح 
علىوامعا امحللاعا تحتاج كما والأظهر، _اهر والفلوالأفصح 

ؤإنماعاديا، شخصا ليس فالمرحح وعلومه؛ والحديث التاريخ 
ورسوله،اض عن التوقيع وهي مهمة، أحهلر يمارس هومتخصص 

إلىينفاف، أن بد فلا كلامهما، من أحذه يمكن ا موأحد 
حتىوورع، ونقى علم من الديشة المؤهلات العلمية الؤهلأت 

الأنتقائية،عليها ؤيمارمون بالنصوص، غيره أو الفتي يتلاعسب، لا 
بمصدثكمُن بض لجوئون 

الخضرصا-صالالطفه.سادت)١( 



'هف'

اساقدلائن 

بها،الاستدلال مفهومها، 

واممضالاعتقاد لسانل الترجيح ي اهميتها 

تأخذالتي القضاا أهم من أن الشؤع بعلم مهتم يشك لا 
الذيالتأويلي، التنانع صبهل كيفية الشرعية، العلوم أهل اهتمام 
حلرف،من اكر من يمسرها محاوله عند السرعه لنصومن اق 

والتيالمتحدية، الدلالات ذات للعبارات التمض عند خصوصا 

أجلمن أصل من أكثر إلى بإرجاعها منهاإلا لايتحديشيء 
بكيفيةالأصوليون اهتم ولذلك منها؛ المراد ومعرفة صبهلها 

أولا.سياقه خلال من المراد المعتئ معرفة 
بالاهتمامصاحبه يأخذ الأصول ق ألف كتاب أول فهذا 

الحجاج؛ق وأقواها الملرق بأيسر نص المعنئ معرفة بأهمية 
بابعنوان حن الرسالة كتابه ق ياق؛التبويب الفيخص 
ها.ابعده الأصوليون أخذ وقد ، معناه سياقه يبين الذي الصنف 

وشرحا.وتأصيلأ له تقريرا به فاعتنوا بالجد الموصؤع 
فهمل المعيارية المباحث أهم من السياق دلالة وتعد 
والأصوليونوالمحدثون المفسرون تناولها ولذلك النصوص؛ 



خ؛ا؛يدل

يمرالمعرفية الحقول شتى ي لها تناولهم وكان حا، ورجحوا 
محياقثم الباب، محياق ثم لالث-رع، العام المياق منهات بمراحل 

يعارضفلا وتجمع واحد، ٌالالث، ق المائل تنتظم وهكذا النص، 
هذهق نتناول ومسوف إطاره، ق إلا تأؤيل يمل ولا يئا، ئص 

بإيجازنعرض كما ا، وأهميتهالمياق ة دلالالعلية الورقة 
قا وأهميتهالتثرع، مراحل جميع ق التاريخي تخدامها لاس

مباحثاتل ذلالث، يتم وموف الزلع، محل وتبتين الترجتح، 
ايياى:دلاله مفهوم الأول: لمبحث اه 

تعيينق كثيرا يفيدنا ياق الدلالة مفهوم تحديد أن ملئ، لا 
المفهومبتعريف ونبيأ الترجح، نهناق ق لتداوله الأسلم الطريق 

مفرداته!، فتبدأ؛تعريفمركتا، باعتباره 

منها:العرب لغة و معان عدة للدلالة الدلاله: تعريف 

)دل(الدالواللأمأصلأن;ص:" ابن قال الإ،امموا1ظهور: 
الشيء.ل اصهلراب والأخر نتعلمها، يأمارة الشيء إبانة أحدهما 

لالأمارة وانمليل: الطريق. علمن فلأنا دللم، قولهم: فالأول 
والدلألة"له.الدلالة بين وهو الشيء. 

(.٢٠٩الأنة)؟/ .قايس )١( 



يدئلمهاودلالها المرأة دو ه ومنت والهيئة الشكل ومنها: 
ا.والهدير الثمن والدل لزوجها، 

الدهّفاندو دلاثه يدلة عليه الشيء ذو ومنه التسديد، ومنها: 
٢٢٧.

يدلأصله أن اللغة أهل عند المعتئ تداول خلال من ويظهر 
المعنئمن قرس_ا وهو والتسديد، والإرشاد ة الإبانعلئ 

ذكره.الأصطلأحيلالللألةالآق 
لالأصوليين عبارات سوعت، قد اصطلاحا: اثدلألأن مفهوم 

كونهي I قولهم التعريفات هدْ ومن اصطلاحا الدلالة تعريف 
الأولوالشيء آخر، بشيء العلم -ها الحلم من يلزم بحالة الشيء 

الللول"رص.هو والقاف هوالدال، 
الولإلأت:أنواع يشمل الخميف وهذا 

وحدت،ذكر إذا اللمظ، لوحود تندة الموهئ فااك؛بن: 
ووصعية.وعقلية، حلثحية، م! أقشا JيJة وتنقسم 

الصدر.في وجع علن أح( )أح كدلألة فالطيمة: 

)ا(سالضب)؟/7«ا(.
(.٤٠٧ايبق)؟/)؟(الرجع 

(.)ص!٠١للجرجاق التعريفات )٣( 



صاحبه.حياة على الصوت كدلألة والثايان: 

لةص الذي النض ف أطلق إذا القظ كون ض واروسمح: 
الئمظ،لدلك أو الشنع أو اللثة بوصع كان نواء بالوصع، 

زاللففلةل قسيم هئ الى الوضعية غر مهي 
تيقول حيث كالفيومي، اللففلية بالدلالة بينماحصهابعضهم 

إطلأقه"ل؟،.عتل اللفظ. يقتضيه ما وكرها: الدال بقح "الدلالة 
فاناالدلالات كل ق وليس اللفظية الدلالة ق بحشا ولأن 

فهماللمفلّ: "دلالة قال: حيث للمعنئ ألفراق به ةر7بما ما نختار 
،.أولأزمه"ر أوجزأه، الممئ، كمال المتكلم كلام من السامع 

محالاالقارئ، لفهم الممئ تقريب الخمريمات هذه ْن والراد 
العقلاليم تذلك ومن اعتراضات، من تخلو لا التعريفات فهدم 

المؤذنبين كما بالذات إما والمدلول، الدال بين المغايرة بوجود 
مغايران،فانبمما الأذان علن دالا كان ؤإن اكزذن فإن والأذان، 

الأصولكتب ق مبسوط وهذا الصفة، ___، التغاير يكون وقد 
والمkقله.

(.٣١٧اكحرير)\إ رح التحسر )١( 
المنيرالمصباح )٢( 

)م(شرحاكق؛ح)ص0؟(.
 )i( :ت كثاف يطرu(١٢•)؟/ الفنون اصطلأ



قصداعتبار الدلالة تقسيم ق طويل كلام الأصول ولأهل 
الإسلاممخ يسمها وقد عدة، أقام إلى عدمه من لها المتكلم 

إلىقمها فمد فيها، احمل ما وبثن شتاتها جمع فريدا يما تق
ام!أنثلاثة 

دلالةوهي قصدها، ولا الدال حا يشم لم التي الدلالة الأول: 
الحال.

،١٢أحد يقصد لم ص الدال  ١٢يعلم التي الدلالة م: 
الفرح،على الدال والضحلث، الحزن، على الدال البكاء مثل؛ 

بالهلبع.إدراكها يمكن التي الصمات، من وغيرها 
-اببخهلتكون قد وهى الدال، يقصدها التي الدلالة ا}ئاوث: 

وغيرهاكالإشارة حهلارب، بغير تكون وقد 
السياقمن تفهم التي وهي بحثنا محل هي الأخيرة وهدم 

الاحتمالات،وتدرأ مراده وتبين للمتكلم، المقالي أو الحالي 
الاق.المبحث، ل يعرفها ، وسوفعاليه، الواردة 

(.٢٠٧الخلوالقل)؟/ ممارض درء يطر: )١( 



انماق:دلالان الخانى: ايممث ه
الواوياءفقلست سواى وأصله نوق من اسان ق الساق 

أصلوالواووالقاف ين الفارس! ابن نال الين، لكسرة 
ننها"أا،.يوقه ساقه وهوحدوالشيءيقال واحد، 

عدةمسميات تحت تناولوها الأصوليين خان الاصهللاح ق أما 
له،يق سفيما الواصح واللففل الفلم، وسياق الكلام، سياق منها؛ 

بعضدلالة تحديد ق استعملوها كما الكلام. نفس أوجبه ومجا 
سياقق والنكرة الشرمحل سياق ق النكرة يقولون كما الألفافل، 

تعم.القي 
البناقتعريف، اعتماد ويمكن عدة، تعريفات السياق ولدلألة 

الكلامسابق من المقصود حعبموصى على يدل هوما I الياق بأن 
الياقعن أفصح قد التحريف وهذا ٢، أولأحقه"أ المسوق 

بحسن،ولاحقه سائقه فيه ؤيعت؛ر الكلام بمجمؤع متحلق وهوكونه 
اللفنلعلى يرذ ما وزال الغرصى وئهم منه، المراد تبين يمعا إذا 
(.٣٦٩الرب)r/ ولسان (، ١١٧اللة)م/.قايس بفر: )١( 

جمععلى حاثسته ل العطار عرفه وتد (، ٢٠)ا/ الجوايع جمع على البتاف حاشية ، ٢١
امحلأملاحق من حد نؤ الوضع لا التناد عن يوضح 'ما بقوله: ( ٣٠الجوامع)ا/ 

تعريفاوليس للقرينة وأوريف وهدا ، أومايقه التمنود حصوص على الدال 
اختاره.قد بعضهم كان ؤإن ندكرْ لم فليلك للسياق، 



ياقيالالامتدلأل نذكر يسوف له المأ هذه ولتقرير إمكال، من 
منبالياق الاستدلال من لماذج تاريخي رد بوتقوم وأمثلته، 

دفعاوذلك رين، والقالأصوليين حري متأ إلى الم—وة عهد 
ابتدعهاالمب، الأمهذه أن من بعضهم لها روج المي للثبهة 
أهميةيعقلي للنص مؤدلج لفهم ليؤسسوا بعدم؛ جاء ومن الشافعي 

نصريقرر كما الكلية، الصادر حاب، علئ الثانوية للمصادر 
ولذاالنص؛ أيديولوجيا وتأسيس الشافعي كتابه ل أبوزيد حامد 

الاق!البحعث، ل السالف عند يالياق الاستدلال عن متتحدث، 



السلف;س بالميأى الاستدلال الثالث: الممث ه
النبياعتبار من نماذج الكريم القارئ أيها لك نذكر وهنا 

علنالواردة الإشكالات حل وعند الفتيا ل مياق للوصحابته 
أمثلته!وهذه المحي، 

ممض،عربي بلسان نزل القرآن السياق: بدلالة النبي. فتوى 
إلئؤيحيلهم اللغة بمقتفئ الماس يخاطب، كان والمبي 

الواردالإشكال دفع ي للسياق المي. اعتبار أدلة ومن أسلوبيا، 
ه:اممه قول عن سألمه حين أ.ا لعائشة قوله السامع ذهن علئ 

]اوؤسون:»ا"[.^ةأممإقتيرن٩وزاهاه 
ررلأئال: ذتورج ١^ الذين م ةاتشةُ.: قالت 

وهموتتصدموو، ويصلوو ثصوموو الذين ولكنهم الصديق، نث يا 
^ياءؤؤككِمعوبمودال: منهم،؛، مل لا أف بمحامل 
لاوؤمون;طُ®؟4 شوق 

تسمحن تحتمل فهي مفردة، إليها ئظر إذا فالأية 
المعاصيأهل ق الأية وهوأن عاتثة، إليه ذهبت، ما أحدهما! 

ؤإذافعلوا، مما وحلة وقلونهم المعاصي من آتوا ما يأتون الذض 
.،البمح، به فسرها الذي المعتى يرجح فإنه سياقها ق إليها ئظر 

معناهاتحديد على يليها وهوما الأية، بلحاق الّكا فاستدل، 
التوهم.الممئ ودفع الفلاهر 

(.٣١٧٠)الترمذي )١(.^ 



هذهنزك لما قال! ومحك عود مابن روئ ما كيلك ومنه 
ثمآلآىودمضرطنيأوكك  ١٣١^ؤأؤ;بم ةت الآد

المي.،أصحاب علئ ذلك ثق ]الأنمام:^د قهتوو0قه 
كمأليس افٌ رمول فقال ه؟ نفيظلم لم ا اينومالوات 
وإيهالكننلأكءلأوئلمح>ؤ ت لاينه لقمان قال هوكما إنما تظنون، 

[''أ١٣/١لس:
إلىيحيل فإنه أحرئ، بآية الأشكال دفع حين النبي فان 

فلذللئ،الشرك؛ عن كله الحديث وهوأن المتقارب، ياق ال
نمةعن كان الآياُتإ فسياق أنواعه، من بنؤع م الظالحصص 

فكانللتوحيد، ودعومم شركهم على لقومه ومهحاجته إبراهيم 
بمياقهد امحقد كان ؤإن مياق، لللا محيجوابه ق النبي 

منه.أوصح 
لوافامتن. السياق اعتبار ق الني مج الصحابة اكزم وقد 

المحتملات.بين به ورجحوا كثيرة، أمور على به 
الصحابةيرة لفالمتابع الصحابة: فتاوى ؤ السياق اعسار 

ذلكإلى وجدوا ْا السياق إلى يحيلون كانوا أمم يجد وفتاواهم 
أميريا ءلالس،ت أبي بن لعلي ال قرجه أن روى فقد ثيلا، م

الئ!تعاإله قول أرأيت، المؤم1ين، 
ويقتلون؟فيظهرون يقاتلومم وهم ]_Mi؛[، أآوكئسلأ.ه 

)؛(صححالخارى)لأملإ(.



صس^ءٍحٍئلصدجإئل
وق،يقطتر  ٣٤قال! ثم ادنه، ائته علي؛ فقال 

لاس:ااجا/ه صنءأص(بم 
إطلاقممثد الإشكال، دفع علئ بالمياق امتدل فقد 
نولهل أيضا هماس ابن عن الهلرى روئ وند لها، السابق بيانها 

]ال__ا،;اا\[،الئ: تع
السياق.لدلالة أيضا مه وهوتشه القياْةل؟،، يوم ذاك قال: 

تعالئ:قوله ق اض عبد بن جابر عن روى ما وم 

وأهرعدابه أثييجثث> آن؛مجدأيىأفاروماهم ؤؤيٍبدث 
ماض رثول سمنغ اف: ع؛د بن جابئ فقال تالائدة;7'ا[، ه ميم 

ارحرجاشُمماينالأارأذنيه؛ بجدْإش وأثار هايتن بأذني يمول 
يقولتاممه إف عمروت حديث، في رجل له ممال، الخنه®، مدخلهم 

]المائدْ;7'م[،ه يلها ءننرحيدك.> هم وما آلنار ين تمثجوأ آن ؤؤثرمددرن> 
للكمارهده عاما، الحاص جعلوف أئلم اطو؛ عبد بن جابر ممال، 

ؤآ)ىيدثافيآلآننيحقهموأ ها ؤإ0 دلأُ؛ يم ملها، ما امحرووا 
يمهرنقتل ما يوهمآمح-عؤ عذاب ين بوء لئتدوأ ممه> وخ؛هء جمعا 

محح>هم بجمحأ-ئآلئاردما أن .رددث ألث عياب وكم 
للكمارأص.هده [، ٣٧]اواتاوة:ا"م، ه مشم. ^١ 

الصمحتن)ا-*؟م(.عالن المدرك )١( 
(.٣٢٨شراتجري)ا•/)٢(يم: 

(.٧٤٨٣حبان)ابن صحيح )٣( 



لمالموأن بالكفار، خصوصها على الأية بياق فامتدل 
والمعتزلة.للخوارج خلاها النار ق مخلدا ليس العاصي 

المعي،لأية الزبير بن اش عبد لفهم عائثة تموييا ذلك؛ ومن 
هلتقال! أنه أبيه، عن عروة، بن هشام عن البخاري روئ فقد 

أرأيتالن~• حدث يومئذ وأنا ه^، اذجي ~ردج ^^١ لعائشة 
أوآلتتق حج ئتس ثن وآلمموْ الثما ؤإ0 .ت ^ ٥١قول 

ثائأقن ؤ>آ حيرا يهلئ وش يهلورتث.دهثا ق عثه آعتمزبجلإاح 
تهما،لايهلوف أن أحدشيئا على فلاأرئ لالقرة؛لأْا[، علرااق^؟ه 

أنعاليه فلاجناح كانت، كماتقول! لوكانت كلأ، ءاتثةت فقالت، 
لخاة،يهلون كانوا الأنصار ق الأية هده أنزلت، إنما تهما، يهلوفه لا 

الصفابين يطوفوا أن يتحؤحورا وكانوا هيئي، حدو مناه وكانت، 
فأنزلذللئح، عن افه رسول سألوا الإسلام جاء فلما والمروة، 

آوأغتثزأنتق حج ئص ثءآرآش ين ألثماواإءروْ تعالى• اف 
دْلوغحقرا^j،أقهثاؤعلي>و؟هعثهأفبمل>ئكبهماوش •٠^٤ ٥؛^" 

حجالاه أتم ما هشام! عن معاؤية وأبو سفيان زاد ]اوقرةتخْا[. 
ا.ل والمروة الصفا بين يطف، لم عمرته ولا امرئ 

تهما،يطوف، ألا عالمه جناح فلا قولها: ْنه الشاص ْحل 
المصاحبةالقرائن ذكرت ثم ذللث، يقبل لا المياق أن له فبينت، 

له.والمرجحة للمياق 

(.١٧٩البخاري)•صحح )١( 





أريناوْمع؛د اي باليدلال الاسترابع: ا1اثميحث ه
والاصويين:

كلق أنواعه بجنمّع الاستدلال إلى الحاجة من الرغم ب
الفقهوأصول التمير لعالمي أن إلا الإسلامية المعرفية الحقول 

ورجوعهاالشرعية العلوم حميع ق تأثيرهما بحكم خاصة طبيعة 
وموفقيمه، ممن صسحيحه ومعرفة التأويل، صهل ق إليهما 
ياق،بالالاحتصاصايت، هذه أهل استدلال الميمث، هذا ق نتناول 

الأمشاطاتمن كثير إلئ طريقه عن التوصل تم وكيف، 
•بالمر ونبيا ،، والرجمحال

المياقالمقرون اعتمس لقد اشرين: عد بالساق الاسدلأل 
ئصولJلاائ، التفسير؛ قواعد ق الأمامية الثبنه هو عموما القرآق 
العت،رالنهج على سائرا كان للقرآن يره نفأن العلري الأمام 

اتساقطالم، التأول من اخترu ما اخترن "فانما فقال: للياق 
الكلأمءالئنذلامفياسم"لا،.

القرانسياق عدة: جواسس، من الياق رون المقتناول وقد 

بينبه رجحوا كما المقعلمر، وسياق المورة، وسياق عموما، 
المشترك،الالفذل من الراد المعنئ تعيين ل المحتملة الأوجه 

)ا(شترالءلرى)؟/«ا/ا(.



لفظالمشترك اللفظ ترجيح أمثلة ومن به، القراءات وترجيح 
بالياق،تتضح كلها القرآن ق متعددة يمعان ورد فقد الصلاة، 

إةعقهم -^، ٠٥٧^تعالى• قوله ي كما الاستغفار بمعئ ورد فقد 
هنابمعئفهي ]اكوُة;"اه\[، ه ؤ؟ علأِ سمغ ؤآهث لم 

أوككؤ قوله ق المغفرة بممتئ ورد كما ،، الامتغفارأ 
.هآلئهتدوف ثم )\وقذآك ومحمحثه زجب تن صاوث هنجم 

[N®U:o_،Jl ،] قولهق كما الشرعي يمعناها والصلاة ،، مغفرةر أي
هنافالصلاة ]طه:إ\[، أو؟ه إذءًقيئ آلصلوه ^^٠^ 

الختهيةبالتكبير المفتتحة وهي• الثرعي يمعناها 
فالصلوات]الحج:*ا[، ه نبمأترت ؤتع ^٠٣^ تعالزت قوله وق 

\بىلأ0-مأماكن ببما المراد: هتا 
للقرآنالكلية المعاق تقرير على بالياق استدلوا كما 
جٍفنإآتعالى• قوله ذللث، ومن لها، الناسب المحنئ وترجيح 

اوجادلة:ا؟[.]ه 

السابق)I/٦٣!(.الصدر )١( 

القدير)ا/ا/ا،؟(.)؟(نتح 
(.١٨ي\وي)\إ اكزيل أنوار )٣( 
(.١٢٥٣الأصفهاق)م/ الراغب تمر )ا( 



ئٍٍسٍٍٍءٍظ.ه؛آ(
وقدوبيان، حجة غلبة هنا الغلبة إن المهرين! بعثس قال فقد 

المعتئهذا لأن الميم،؛ غلبت هي الغلبة أن الشنقيهلي الشخ رجح 
قلؤ قوله منها متعددة، مياقات، له وتشهد القرآن، ق مطرد 

هالمثال ويئم، جهئر وئ،٠ثروثإق ستذثوث 
ألي0أم ثنمز ؤ، تعالئ؛ وقوله ]آلءمران:؟ا[، 

^^سثشمحلجم^شممل
بتك؟'يك، ون وقوله• تاكاء-'؛ماا، هسوذامئيولجاعظيما؟ه أوبميب 
تنآلنا ئثإأتأ تاكه منهظم يمحي مأمتيُ ءإوو0خبئ\° عشثوة 

تعالئ؛وقوله تالأمال:ه\■[، ^أظ"هممملاههوى.4 
الآيا>تارا،.من غيرذك ١^١، لالروم:٢[، ^ ١٥ؤعلمت،ألئا 
رجحالتي المتعددة الياقات، ق الكالئة للمعاق الإحالة وهذه 

وردكما لم، العن )ثت>ن فقد فيها، بدعا يكن لم الثنميهلي -بما 
فهوزجر القرآن j، شيء "كل أنه هماس. ابن عن 

ءلم"أ'آا.فهو القرآن ق محلن "كل مجاهد: وقال عدادح"لأا، 
رونالمغله تعرض فقد اثقراءاص ؤ بالسياق اكرحيح اما 

القراءةترجيح به المقصود أن إلا -نملاف،، من فيه ا مرغم 
تعالى:قوله ل ورد ما ذك ومن المياق، بوجه الشاذة عالي الصححة 

لاوومتون:'ا■[،^^مذتأممإقتي؛بو0ؤآه ا؛ؤوأكبميؤبجن 
(.١٢٠/jUl(U)؛(أضواء 
(.٧٣٠اممري)؛/)؟(تمر 

الأبق)ا/ْ؟آ■(•)م(اورجع 



ءء مايأتون )والذين تقول! ادية هال0 ل شاذة قراءة وردت فقد 
مساقدفعها! يرجح ومما شاذة، بأنها كير ابن عليها فعلق أتوا( 

منمؤنق ؤمم الخير؛ت ق ءؤأوكلث،سمَمن الئ! تعه وهوقولة؛ الأي
المعنئكان ولو الاامين من فجعلهم فقال! ]المؤسون:^٦[، 

منبل السابقين، من يكونوا ألا لأوشلث، الأخرئ القراءة علئ 
أعالم"لا،.واض أوالقصرين، المقتصدين 

عنحكاية تعالن قوله ق القراءة بالسياق كثير ابن رد كما 
سبأداءايناأاددقآهإهلينأُزت كذا أجعل يم، هالءايثهثثِ ^وإد إبراهيم• 

أصعلزءرإكعداد،ئترآةزؤشهأشلائم ، ١١٥وأثوٌآلأغ_ ءاس 
)قأمتعه(،شاذة بقراءة قرئت، فقد ]اوقر0:ا"؟ا[، ألثايوئرآتنيرأو؟ه 

قالضمير فان يأباها، السياق لأن القراءة هده كثير ابن رد وقد 
يقتضيه،والسياق الجمهور، قراءة ق تعالئ الله إلئ راجع ؤةله 

وهذاإبراهيم، إلئ راجعا الضمير يكون الشاذة القراءة هذه وعلئ 
احتيجلما إبراهيم كلام من كانت، لو ولأما الكلام؛ نقلم حلاف 
طوري.لم الكلام لأن ؤةل4؛ كلمة لتكرار 

الالتمثيل ا هنا ومرادنوأملوحم، كلامهم ق كثير وهذا 
الحقلهذا ل واّمتعمّاله المفهوم تداول علن والتأكيد الحصر، 
الملمين.لدئ الهام المعرل 

ممر)م•؟؛(.ابن )؛(تمر 
الأبق)؛/«"اا(.)؟(الرجع 



سبسءسسٍٍطف.هْآ(
الاستدلالأن قدمتا قد الآصوليين: عناو بالياق الاستدلال 

قوصحابته الّثي اعتمدْ نبوي منهج واعتباره بالياق 
منالمقرون اعتمده كما الإشكال، ؤإزالة والاستدلال التمسر 
لمالمنهجية هده أن على للتدليل ذلك وكل حم، اقتداء يعدهم 

الهدىمن انبثمت، بل لحفلته، وليدة ولا الشافعي، صنيع من تكن 
نزلالتي اللغوية العهليامت، عليها مت، اعل مكما التمسير، ق النبوي 

والعمدةالاستدلال ق العت،ر الألة علم إلى ناق وحين القرآن، حا 
أننجد الفقه— أصول علم وهو ~ألأ النصوص ْع لتعامل اق 

الإماملهدا قواعده، من وقاعدة أصوله، من أصل الياق اعتبار 
لدلالةيتعرض بالتفسير- الأصول علم أفرد من -أول الشافعي 

ممارسةأيناء مجراعاما أهمية على ويزكي ويعت،رها، ؤيبيتها المياق 
بهيقع وما البيان تناول أن فبعد الاجتهادية، أو التأؤيلية العملية 

خاصاباتا عقد والفلا٠ر؛ العام منها وذكر وأنواعيا الدلألامتج وبين 
٢.ل معناه سياقه يبين الدي الصنم، بايب، ب له عنون 

تعالئ!بقوله لها ومقل الاقتضاء، دلالة منها؛ بأمثلة له ومثل 
4،بمدورنثث> إذ آثصي حاصرْ ءكامت، آؤ آلمتدكؤ من نظهم وؤ 

الوق؛ ث-زعا كثه؛ توم حثامح( ئزهر ءاد آلثبمت، 
رورهنسمول ل_ماَكازأ تاؤهم >=ءقدة، يأتيهن^ لا مطزكن 

للخاض)ا/٢٦^الرسالة )١( 



القريةعن ألتهم بمالأمر ذكر تتاره~ جل فابتدأ لالأعرافتّاا"ا[ا 
دلالأية؛ ه التجت ؤ، تدورثت> ود قال؛ فلما البحر، الحاصرة 

فاسقةولا عاديه تكون لا القرية لأن القرية؛ أهل أراد إنما أنه علئ 
القريةأهل بالعدوان أراد إنما وأنه غيره، ولا بت الق بالعدوان 

يفسقون.كانوا بما بلاهم الدين 
يؤمابمدها وأذثأُأ قري_اتماك من ههممنا ؤو$م ون_الت 

[.١٢]الأساء:>؛، ^مجاييونج^؟ه 
فلماالقرية، شر فدكر قبلها، الأية معئ مثل ق الأية وهدم 

منازلهادون أهلها، هم إنما الفلالم أن للسامع باق ظالمة أنها ذكر 
إحساسهموذكر بعدها، المشئن القوم ذكر ولما يفللم، لا التي 

يعرف،من البأس أحس إنما أنه العلم أحاط المصم، عند البأس 
الأسسالآدمين''راا•

قالتفصيل على الشافعي الإمام بعد من الأصوليون توالى ثم 
إلئالتوصل أجل من وأعملوها اعتبارها، ومجالات، السياق دلالة 
منها؛أمور، عدة 

السابق)\إ\دوح )١( 





تثةتحالئ: قوله ي الرسول ُالفظ لدلك وفل 
سشمحبموثأؤ،ولاثأحدئئأدبملآإث،ؤءوذرسؤ؛*ؤ؟ عوؤَؤ قهدا 

وقالفيموصعآحر:ؤ[، ١٦]اوزُل:ْا، 4 أ©؟ أخداوه 
أقيأممه بمام قن بمضاج سنم يذءءجَكوءافي أؤمو دثأ؛ 

نئنةميمم أن ؛ ٢١؛،١٥^عى قحدر١^^٠ لرإذا منكم يدسشس< 
]الورت'اآ[-فيره عذاب، اواصيب؛م 

لكنباللام مقرون واحد لمقل الموصعين ق الرسول فلففل 
ذللئ،ق المخالج، عند المعروف إلئ موصع كل ق ينصرف، 

ةومح?كألجدا تنه ؤلآاjظجfوؤ هنا: قال فلما الوصع، 
©4وه أخدا أووث ثزيموث سش 1ث،لآوفرسة© 

بنموسى وهو فرعون، رسول لتعريما اللام كان ء، ١٦، ١٥لالمز٠لت
^١^١^سد: لأمة قال ولما .، عمران 

كُريمحاللام كان [، ٦٣]الور:بمئاه سفلم يمظأ 
؛أمر0المأمورين بالقرآن المخالجن عند المعروف الرسول 
محمد."رالأمة وهم بنهيه، المتهين 
محددالسياق أن المسال هذا خلال من تيمية ابن بين فقد 
عنهيقول -كما ياق فالوالضوص، الألفافل لمعاق أمامؤ 

المجملأُت،،تبيين إلى يرثد ~ اللام: عبد بن الدين عز الشيخ 

؟t(.UA-i؟)'؟/ الفتاوئ مجموع )١( 



بمرقذلك وكل الواصحات. وتقرير المحتملات، وترحح 
ؤإنمدحا، كانت، الدح سياق ل ونمت، صفة فكل الاستعمال،، 

ؤإنذما كانت، الدم سياق ق وفت، صمة وكل بالوضع، ذما كانت، 
السياقمعنى تقرير النحول هذا وعالي خ 'ل بالوصع مدحا كانتإ 

الفوائدلبدائع كتابه ق القيم ابن سار 
وهداببعض؛ بمضها وربط السياقات أنواع معرفاي تالقا؛ 

أحلمجن بر_ا يهتمون ياقات الوهذه المقامجد، ل يهلرقونه ما 
معها،الجزئيات تعارض ودرء بعض، هع بعضها الكليات ترسيا 

ياقمسمراعاة الاجتهادية العملية احسإ صمن يطلبون فلذلك، 
الرحلةمن تختلنسؤ والتي السور سياق مراعاة ثم عموما القرآن 
يقولحدة، على مورة كل صياق مراعاة )م الدنية، إلى الكية 
الأحوالباختلاف تختلف المساقات "إن _■ الشاطئي الإمام 

يكونفالذي واليان؛ العال علم ل معلوم وهذا والنوازل، والأوقات 
وآخره،الكلام أول إلى والالتفات والتفهم المستمع من بال على 

آخرها،دون أولها ق يتغلر لا فيها؛ الحال اقتضاه وما القضية بحسسسج 
حمل؛على امتملت، ؤإن القضية فان أولها، دون آخرها ق ولا 

واحد،سيء ل نازلة واحدة قضية لأنها يالبعض؛ متعلق فبعضها 

(.٠٠)ح/ المحط البحر )١( 

الفواثد)؛/؛اا-ا"ا؛(.)؟(يانع 



علىوأوله أوله، على الكلام ردآخر عن للمتفهم محيص فلا 
إلاذفان المكلف، فهم ي الثارع مقصود يحصل ذاك ؤإذ آحر0، 
قالاهتصار فلايصح مراده، إلى به فلايتوصل أجزائه؛ ق النفلر 
واحد،مومحلن ق إلا بعض دون الكلام أجزاء بعض على النْلر 
اليقتضيه، وما العربي اللسان بحسب، الذلاهر فهم ق النفلر وهو 

رجعالعربية على الفل-اهر له صح فإذا التكلم، مقصود بحسسس، 
فعليهالراد؛ المعنئ منه يبدوله قريسا فعما الكلام، ص إلئ 

التنزيل؛أسباب ق الفلر القصد هذا على يعينه وقاد به، باكعبد 
النامحلر.علئ مغزاها يختلف، التي الواضع من كثيزا تبين فانبما 

اعتبار،بكل واحدا يكون تارة فيه المفلور الكلام أن غير 
سورأكثر وعليه قصرت،، أو ء؛لالتا واحدة قضية ق أنزل أنه بمعنى 

ُ

قضاياق أنزل أنه بمعئ الاعتبار، ق متحددا يكون وتارة الفصل، 
ربكباسم واقرأ والماء، عمِران، وال البقرة، ورة ك متعددة؛ 

نزلت،أم واحدة لفحة بكمالها المورة أنزلت، علينا ولا وأشباهها، 
اعتيارازتله القسم هذا ولكن شيء؛ يعد شيئا 

مختصةقضية كل فتكون القضايا؛ تعدد جهة اعتبمارمن 
فيه،كلام لا ظاهر وجه على الفقه يلتمس هناللثإ ومن بنفلرها، 
الماسق بينهما فرق فلا الأول؛ القسم الاعتبار هدا ْع ويشترك 

والفقه.العلم 



هوإذ السورة؛ عاليه وحدنا الذي النظم جهه من واعتجار 
أيقامعه ويشرك الرحال، لاراء فيه مدخل لا بالوحي ترتبس، 
فقهمنه يلتمس لا وكلاهما بالوحي، ألقي نظم لأنه الأول؛ المم 

الإعجاز،أوجه بمص محلهور منه يلتمس ؤإنما خناهر، وجه على 
الذلاائإ وجميع قبل، اُقة الالمسائل ق عليها نبه ائل موبعض 

الأءتثاراتا؛_، ؛حمس_، وآخره، الكلام أول ق الثلر من فيه بل 
استيفاءبعد إلا فائدة به تتم لا ورم الل مثلا النفلم جهة فاعتبار 
غايةمفيد غير فيه بعضها على فالاقممار الفلر؛ با جميعه

الما حكم استفادة ق الأية بعفى على الاقتصار أن كما المقصود، 
الفلرفيجمعها"لا/يفيدإلأبعدكمال 

قالسياق أهمية تكشف الشاطئ كلام من الجملة فهده 
مقاصدمعرفة إلئ بالإضافة الألفافل من والراد الدلالات، معرفة 

فيهاالحق نيين المراد للقضايا الفقهية الغلرة واكتمال الشريعة، 
منها.اف مراد ومعرفة 

التيالمسالك، أحد السياق فيجعلون العلة: معرفة رابغا: 
والتشيه،الإيماء الأولئ: الجهة ت جهتين من العلة  ١٢تعرف 
يقرنأن والتنبيه! بالإيماء ويقصدون بة، المناسالثانية! والجهة 
عندمعينا الكلام لكان علة يكن لولم وجه على بوصنا الحكم 

العقلأءلارى.

(.٢٦٨للثاطى)ا/ \وو\ظ\ت )١( 

•(' ٩٦)؟(نثرالودود)ا/





انلمؤ الخرجيح ؤي واهْيتع السياق الخامس: الميحث ه
والاعتماد:اص 

لذهنوتقريبها الملتبسة المعاق كثف ق تظهر الساق فانية 
اعتبارهمن مناص لا لذلك منها؛ الصحيح المعنئ وتعيين السامع 

هناومن التأؤيل، ومجالات التعارض ومظان الاشتباه وارد مق 
كلفليس بالغة، أهمية والأحكام العقيدة مجالي ق لاعتباره كان 

الامحستعمالكان ؤإن مرادا، يكون التضير ق إليه يمار معنى 
دونسياق ق المهنئ يقبل قد الأسنعمال أن وذلك، يقبله؛ اللغوي 
قولا الشية، حالة ق يقبله ولا الإفراد حالة ق يقبله فقد سياق، 
والأحكام،العقائد ق لذلك، أمثلة نأحذ وسوف، الجمع، حالة 
بالعقائد!وتبدأ 

أنالعلوم من الأعتىد: مسائل ؤ بم والخرجيح السياق 
فيها،مهللما للتأؤيل مئع من فيها الناس تنانع مما الصفات ائل م

فيهيدعي التأؤيل أماطص لأحد رد علئ وقفت وقد رافض، وْن 
ومثلوصحابته، النبي عند المتبع هوالنهج التأويل أن 

فهاممه ارإن اممه رمولط قال قال! هريرة أبي يحيين، لذلك، 
كيم،ريج يا قال! تعدق، فلم مرصت، آدم ابن يا القيامة! يوم يقول 

مرضفلأيا عبدى أن علمتؤ أما قال! العالين؟ رب، وأنتج أعودك 
آدمابن يا عنده، لوجدتني لوعدته أنك، علمتؤ أما يعده، فلم 



ربوأنت أطعماك وكيف رب يا قال• تطعمنى، فلم اّتطعمتك 
أماتطعمه، فلم فلأن عبدى اسطعملن، أنه علمتؤ أما قال؛ العالمين؟ 

اسنمثيتكأدم ابن يا عندي، ذللئج لوجوُت، لوأؤلعمته أنلث، علمت، 
قال؛العالمين، رب وأنت، قيالثإ أ'الإكيف، رب يا قال؛ نسمتي، فلم 

٥^،وجدت لومقيته إنالئ، أما قه، تفلم فلأن عبدي استسقاك 
إنوقال الحديحط، هذا ق أول البي أن فادعئ . عندي® 
^٢،.٧١هذا ى هوالأصل الخارل 

~الاستدلال ق العت^رة الأصول إلئ القول هذا حاكمنا ؤإذا 
أنهادعئ ما أن وذلل؛، علميا، مقبول غير أنه وجدنا المياق~ ومنها 
ذلالثطكان معناه يبين بما قرف إذا اللفغل لأن له؛ يلم لا موهم فناهر 

منالعبارة هوبر الغلهل هذا ق العالم هازا أرم والذي ظاهره، هو 
كثيروهذا الحديثخ، ق كما النهى نفى ق فءت وهوأما سياقها، 

ؤإمدؤبمتامثاإكممهءهلعث،ؤ تحالئ؛ قوله ومنه والسنة لقرآن اق 
أواهظ-يمحا محبمم الْلوهاش هلغن.هم عاثأ ئؤإلا^٨؛^ اثا يهم 

أولثم سنة ألم، فيهم لبعث، أنه ظاهره إن يقال فهل ]العنك؛وتتأا[. 
اسنة؟ ين وحمنعمائه الغلاهرإلئ هذا 

(.٢٥٦٩)لم مصحيح )١( 
رصزاالشنبر• الجكتي المحسين ين أباه الشيخ لمؤلفه الحسين منصة كتاب يتظرت )٢( 

يعدها(.وما 



صلاخمعن هم ث تعالى قوله وهل 
صرفثم لامصلمن العذاب ظاهره ٥[، ]الاعون:ا، سايوزهأه 

اهين؟إإدال

ظاهرلا الحدث مساق ظاهر عن يكون أن ينبغي فالكلام إدا 
أنيبين والسياق بالساق، مها الراد نطم الكثلة لأن اللفظة؛ 
^١ذلك عن اه تعالئ الرب؛ علن لا العبد علئ واقع المرض 
منا>ا،.
السياقنوعازت الآرحح ل المعتثر السياق أن معنا مر وقد 

تبيينالراد ه نفالص وهو الخاص، والسياق لالشرع، العام 
العامالسياق بنوعيه بالسياق اعتنوا الذين الأصوليين ومن إشكاله. 
علئرده ق فهو ^!٥، القيم ابن الإمام النص وسياق  ٤٠٣٧

تتحمللا السياقاتا أغلب أن بين بالقدرة اليد تأؤيل ق الجهمية 
ه١ثظششماتعق،ءؤ تعالئI قوله ق كما لغه، صح ؤإن التأؤيل هذا 

[؛٧٥تصتآمَكتحت>سآلعللثنائج^أأه اسسلإئيتا ييدق، حلممتإ نجد^.١ أن 
القدرة.تثنية من فائدة لا لأنه القل>رة تحتمل لا فهي 

العاليةأبي لمولمه الحسين منصة نقص ل الوحتين حلاصة كتاب ق تفصيله ينفلرت )١( 
بنبدام العلامة لمولمه الحاصر الخلف تنبيه كتاب مع طبع المرداف المحمي 
موريتانياسابقا)صرٍإا*فا(.مفتى الشنقيطي البصيري 



لؤأه ولموأءا آد-يم غك أئو»ناوارو؛و يد آيود ؤوبم\وت ت قوله ق وكما 
بالطوصمهما فحين لالماتدةتأ1[، ه يثاءَ اؤ^ارقكى مبسوطتان داه تل 

مغلولة؛افه يد قال من علئ الرد معرض ق ذلك وذكر والإنفاق 
العمة؛إلى ولا القدرة إلى ينمرف أن يمكن لا المعنئ أن تبين 

•عليهم تعمية ينكروا لم بما وجواحم يدكروها لم لأمم 
الرافضةالردعالئ الباب هدا ق بالياي الاستدلال س ومن 

الأنه إلا موّئ، من هارون بمنزلة مني ررأتت بحديث احتجوا حين 
ضمدى«أ؟،.
أبىبن علي هو البي. بعد الخليفة أن ق نصا وجعلوه 

المياقالية عبر وردم الاستدلال هدا تيمية ابن ناقش فقد محنالب، 
الترجتحق تنمية ابن ام—تقاض وقد والخاص، العام بنوعيه 
لأهميته،كلامه نورد ونحن الحدين،، هدا عن كلامه أثناء بالياق 

مثلوهدا هذا، بمنزلة هدا القائل1 وقول قائلات عليه علق فقد 
يكونبالشيء الشيء وتشبيه بالشيء، الشيء هوكتشبيه هدا؛ 

ألاشيء، كل ق اواة الميقتضي لا السياق عليه دل ما بحسسبج 
الأمارئحديث، ق الني. قول ْن الصحيحين ق ست، ما إلئ ترئ 
بالقتل.فأشار عمر وامتثار بالفداء، وأشار بكر، أبا استشار لما 

(.٢٧٧اورّالة)\االصواعق يطلي: )١( 

لغيرْ.صحح الأJاقت قالالشخ ( ٣٧٣٠الرمذي)سن )٢( 



سبقءٍ^ٍٍٍ^طظ.ه؛ثز(
إذإبراهيم كمثل بكر ا أبيا مثلك صاحبيكم: عن ررسأخبركم قال: 
]إدرامم:ا-م>[،صاتيةقمحرير4 قالا 

أنتتثغزم٧^٠ بم\ثق ؤم' قدمم إن ؤ ال: قإذ عتمى ومثل 
ؤبمادؤ نال: إذ نؤح مثل عمر يا ومثلك ]الماددْ:٨^١[، ه آثغرللكءِ 

مؤمنومثل ]نوح:؛■؟[، ولآمحصآمبمدبارإ.4 
أمولهثّةظدهقءق امش الا قإذ 

]يونس:،م،م[«.ألذوابألآلإ.ه 
نوح،مثل ولهذا: وعيسى، إبراهيم، كمثل مثللث، لهذا؛ فقولي 

فإنمومئ«•، من هارون بمنزلة متى ررأذتا ت قوله من أعظم وموسى 
جعلوقد هارون، من أعظم وعيسى وموسى، وإبراهمم، نوحا، 
عليهدل فيما لكن شيء؛ كل ل مثلهم أمما يرد ولم مثلهم، هذين 

اه"أاا.ق واللين افه، ق الشدة من السياق 
أوجهله التشبيه أن وهر العام، السياق وظف كيم، فانظر 

تجعلهالتي للحديث، واللواحق السوابق ذكر كما بالسياق، تتحد 
عنالإملأم شيخ به نمير مما الأسالوبإ وهذا إطاره، ق مفهوما 
بوحهاليم التوعدم أولا، السياق وهولمح حعومه جميع 

أنيمكن ولا وصدق حق الشريعة لأن للخعبمم؛ الاستدلال 
بهالاستدلال وجه كان إن الدليل فنفس بعضا، بعضها يكدب، 

الشويث)U/مهاجالسة )١( 



~فيلأنه السياق؛ حلال من الخصم عالئ هلبه يمكن فإنه باطلا 
منالدليل قهلع بسبب إما الاستدلال، وجه له يلم لا الغالب— 

له.المعارصى ؤإغفال العام أوسياقه الخاصى سياقه 
متعلمات،من آخر متعلق يا بقي الدين أصول من انتهينا فإذا 

قنتناوله سوف وهوما العملية، الشرعية الأحكام وهو السياق 
الوالي:العنوان 

تبيينها مرادنا وليس الأحكام: مانل ؤ ،السياق الخرحيح 
بالمياقالرجيح أن تبيين ؤإنما وجه، كل من الملم الراجح 
الشافعياستدلال أمثلته ومن كثير، هو بل الباب، هذا ق موجود 

أؤ!رنتؤدآ؛اا تعالىت بقوله الوضوء ل الرتيب وجوب على 
ألمنا,نيإق و-جوئم ظعسلوأ إقآلصتأو.و حنو ءامنوأإد١ 
!نفمال: ه آوكن؛ير، إق و1زثلء=ظلم واضحوأ

،الرتبب إفادة إلا معنى له ليي العولأيتج بن المسوح يكر 
ؤمنءاتتوآكلؤ ه: بقولوف الكلصلاة استدل ا كم

لأوأ فمشوقؤيصجذإ 
الق]نماك:لأ'؛[، ه نديي محكنتلمإتاه إن 

معهايذكر ولم الأيات، ه، افه فذكر تعش-: -رمه!لاه الشافعي 
بأنوأمر لهما، يسجد بألا وأمر والقمر، الثمي مع إلا سجودا 
والقمر؛الشمس ذكر عند له يجد أن أمره فاحتمل له، يجد 

)؛(فيراسض)؛/اا؟(.



أنواحتمل والممر، الثمي ق حادث عند بالصلاة يأمر بأن 
سواه،ما ادة عثعن نهى كما لهما، الجود عن نهى إنما يكون 
الشمسكسوف، عند ض بمش أن على هؤ اش رمحوله سنة فدلتا 

معنيين:ذلك فاشه والقمر، 

ذللث،.ق يختلفان لا كسوفهما عند بمر أن أحدهما: 
كماغيرهمابالصلاة، ق كانت، آية ألايؤمرعندكل وثانيهما: 

صلاة،الآياُت، من شيء ي يذكر لم اف لأن عندهما؛ بها أمر 
صلأها"أاا.لمن وغبطة ض.، طاعة حال كل ق والصلاة 

قولهبمثل واستدلوا الردة حد أنكروا الدين ي القول وكدلانا 
إدآهؤكمئُ سآء ؤنن وؤين ثاء تن 3^>^ ين ألص وش ؤ تعالى؛ 
^jujبمامإ يسميأ وِلن س/إدفهاج مم تاءل ثار١ إلهل1دان أعثدا 

تالكهم،ت^[،ه تمأتقا وساء>£< ئر^اآلثراد_، أنجوه يئؤمحا َةلمهلي 
أنيتسن النفلم سياق إلى بالرحؤع يإنه عليهم، يرد السياق فإن 

يولهوكدJI؛، والتخيير، الأمر دون والتوبخ الرجر محو المراد 
ياقفب]نماات;*ا[ ه بميرِ ثمأؤن بما إيم ثقم  ٤٠ؤآ'هملإأ يعار• 
بهذ0الأمر صيعة موجب محو ما المراد ليس أنه يتبين المظم 

١^٢٢.

)؛(اورجعانبق)ا/1ْ؟(.
(.١٩٣اصروالرخس)؛/)؟(يطر: 



ملسأشاء ءلةنمُ ^وإدا تعالئ! هوله به الخرجيح أمثلأن ومن 
د%،أث/وف سمم وثوأ إدا يميءرن١قجمد( أن ثئادص  ١٠٠أجلثق 

أدةءوٍةمدالآؤ وآكوء>آلأذ اش قس ؤءي 
لاوقرة:؟'أ؟[.ه لاثلتوف وأنم بمم 

عالئالواصحة الدلالة الأية هذه "ول اسري: جعفر أبو قاو 
افأن وذلك العصبة؛ من بولي إلا نكاح لا من قول صحة 

ونهاهالكاح أرادت إن المرأة عضل من الولي منع — ذكره —تعالئ 
أوإياها، وليها إنكاح بغير نمها إنكاح للمرأة كان فلو ذللث،، عن 
وليهالهي يكن لم = إنكاحها ق توليته أرادت من تولية لها لكن 
وذلكعضالها، إلى له بيل حملا كان إذ مفهوم، معنى عضلها عن 
أوإنكاحنمها، إنكاح لها حاز الكاح أرادت متى لكنت، إن أما 
عاصلهافينهئ أحد من لها هنالك، عقل فلا إنكاحها توكله من 
عنه؛مئ عما اه لهى معنئ لا بأن القول فساد ول عضلها. عن 

به،إلا ءةاو0 يصح لا حما تزويجها ل المرأة لولي بأن الفول صحة 
حطبهاإذا تزويجها من ع الولي به اش أمجر الذي وهوالمعنى 

حكمل حائزا أوليائها، عند رضئ وكان به، ورضيت، حاطها 
عضالها،من حلافه! عن ومساه مثاله— تنكح أن لمثلها المسلمين 

لبه والخاطب هي وتراضت، ذللث،، من أرادت عما ومنعها 

(.٢٧اسرى)ْ/)؛(-ض 



سياقإلئ استنادا الجمهور قول الطبري الإمام رجح فقد 
الشرعية،الأحتكام سائر ق الشيء نفس وقل إليه، ترثد وما الأية 
لهليس الواهي، أن ق الشافعي على أحمد بالسياق احتج فقد 

حسثا، ١٠قيئه ل يعود كالكيي، هبته ق ررالعائد حدين،! من الرحؤع 
ليسالكالئ، قيء إذ الرجؤع؛ جواز على يدل هذا الشافعي! قال 

السوء،مثل لما ليس فيه! يقول ترام ألا أحمد! فقال عليه، محرما 
'لموء مثل وهدا الحديث،. هيته® ل ®العائد 

كونهمن انمللأيا الشرعية الأبواب، جميع ق معتبر فالياق 
ممارسةاء أثنإغفاله يمكن ولا القرآن، به نعلق عريا لوبا أس

هوالمعتبربل المواصع، من موصؤع لأي أوالمناول الممير 
الذيوالذلاهر هوالمعتبر، إليه يرثد وما المرجع، ؤإليه أولا، 
اليومونحن شرعي، بدليل إلا عنه يعدل ولا لثإ؛<، الممينغي 

لمقديما المتنازعين لأن قبل؛ ذي من أكثر تفعيله إلئ نحتاج 
الأحرعلى يستدل أن أحدهم بإمكان وكان الأدلة، ينكرون يكونوا 
السياقلكون ثم إليه، ويرجحه الحق له ليبين السياق؛ حارج بدليل 
العقلانيينعلن نرد ونحن اليوم أما ة، الأدلتوارد اب بمن 

الشرعية،المصوص علن المتغيب يحاولون ومن والمنويريتن 

أْ(.)a/ المحيط البحر )١( 



عراهملتقض الأول المدخل فان أوحثها، نة الكل وينكر 
سياقهاق آية توحد أن يلم فلا المساق، هو اعراصهم وجواله 

بلالباطل، على 7أ-ا الاستدلال أويمكن الحق، غير منها يفهم 
أنيمكن لا أنه وهاديا، ومفصلا محكما الكتائب لكون الماسح 

لمقبولا المعارض من سالما استدلالا الباطل على به يستدل 
وفسادالقصد هوسوء الباطل على به الأ'استدلأل داعي بل السياق، 

ضُة.لا الفهم 

حمداكللبه.)١( 



اهالاسبوموطن اصح 

الحقين بصراعا الحياة هذه تكون أن بحانه اممه قدر 
قالكما اد؛ الموأهل الصلاح أهل بين والشر، والخير والاطل 

ركوحقاث أتنمهرى الى؛ تع
لأهلتكون إنما النهاية ق العامة كانت ؤإن تامنان;•٢[، ه بميّيدل 

رئأثإأإئاستعالئ؛ كماقال الإيمان؛ 
فيهاتفحل يأوقات هناك وقدتكون لالمجادلة:ا؟ا، ه مىعن؛تر 
ينهقجاءآلمخ وقل ءؤ يرهق أن لايلسثا لكنه ؤيمتأمحد؛ الباطل 

اّمتفحالفترات ق أنه إلا الإسراء:؛،/[، ]ه 
يدومأن ل ينا تزييفه؛ ويتعاظم ثبهاته، تكثر وانتقامه البامحلل 
فحينهالمواجهته؛ الحق أهل من هبه يجد لم إذا وحاصه سلهله، 

تلكغير ق يخفيه كان مما ك؛يتا ليبدي إنه حتن جرأة؛ يزداد 
الأوقات.

منالشامات علئ إحداهن من جرئ ما اباب هذا ومن 
تفقالت النسخ عن تحدثت عندما وبارئها حالفها على تهلاولها 

منهاتمويها الخلال، من باممه نعوذ كلامه؟! ق بيرجع هوربنا 
فيه،نقص لا كمال أحدهما أمرين بين متعمدا وحلطا الناس على 

الالاء؛هو واكاق هوالنسخ فالأول النقص؛ كل فالنقص والأخر 



بخطايامتقدم خطانم، الثابت، للحكم رغ هوإلا فما النسخ أما 
عندهاينتهي التي المدة محانه اض علم وقد ، عنه حر متأ 

واحتباوا.ابتلاء هدا عنا أحفئ ولكنه الحكم يدللث، التكاليف، 
افهفرض فقد بالصيام؛ مثالا فالنضرب، الأمر ينضج وكي 

رمصان،مهر ق الثمس غروب، إلئ الفجر طلؤع من علتنا الصيام 
لناقيل ولكن متى، إلى يخبرنا ولم مثلا بالصوم أمرنا اممه فلوأن 

لكمحل قد لنا قيل النهار مائة ل ثم الفجر؛ طلؤع من صوموا 
الموت،؛أمر ذلك، من وأوضح ا ا ا ذلك،؟ ل النقص فما الفطر؛ 
إلىحثا ميفلل يل الحياة، هذه ق أحد يخلد لن أنه يعلم فالكل 
وفاةلحفلة أنتا فإذا الغيوب،، علام وعلمها حهلتاها معينة لحفلة 
عنتراجع —قد باه —والعياذ اه أن يقال أن أحد يتصور هل أحدنا 

قدره.هكدا أنه أم قدره قد كان أمر 
وهوبالداء؛ العلماء يميه ما هو تدعيه الذي هذا التراجع إن 

حقق باه-وهذا -والعياذ يعلمه يكن لم أمر ه يفلهر أن يعني• 
وصفامن الدين من المروق أهل من هناك كان ولما محال، اه 
والروافصر؟،وغيرهم؛للمختارينم، كما بالداء؛ اه 

حتنوالداء النسخ بين الفرق يذكرون جيل بعد جيلا العلماء نرئ 
أحد.بيتهما يخل3؛ل لا 

الفرقينالفرق)ّْا-ا"'؟(.)١( 

(.٨٠اوواء)١; باب التوحد، محاب ، اعاو )٢( 



تنمول فإنا ت يمول حيث الحنبر عقيل ابن هؤلاء فمن 
إلئبه وأراد مثلأ~ المقدس بيت استقبال ~من به أمر بما أمر إنه 

انوأبوابتلاء، لهم امتحايا المكلفين عن أحفاها إنه ثم علها، مدة 
والابتداءص_غيتا، للحيوان حلقه يمثابة إلا ذلك وما المخ، عنها 

ءلاووت_االبيضة من وأحرج الحيوان، كبر فلما بيمه، يالتفائر 
بلبداء، ذلك يكن لم الغنئ، بعل أوأفقر0 الصحة بعد أمرصه أو 

تلك،على المخلوق ذللث، يكون أن مراده، من كان إنه ؤإياك؛ نقول 
'رمعلوم زمان بعد الصفة 

لوأنه على أجمعنا قد "ولأنا ت فيقول ثرحا الأمر يزيد ثم 
بيت،إلى صالوا فقالا العبادة، مدة مقدار عن سبحانه كثف، 

ذلكيكون لا فانه الكعبة، استقبلوا ثم شهنا كذا كدا القدس 
ولمالقدس، ييت، نحو بالصلاة أص فإذا وتقدينا، توقيتا بل بداء، 

معلومة،مدة بعد الكعبة إلى بالتحول أمر لكنه بمدة، يقدرها 
لمأن يعد با يعلمم لا أنه العقليل٣ا بالدليل لمك ممن وهورى 
ذللن،أراد أنه من به، يليق ما على الأمر يحمل أن وجبإ يحله، 

؛حك،وابتلاء امنحايا الغاية عنا غهلئ وإنما وعلمه، التقدير 
به،يليق لا ما على نحمله أن قاما التكاليف،، أنولء بامتحانه 

فكلا•■"،.

الواصحفىأصولاس)ا/)١( 
الجهل.ومه تقص كل ص اونزْ # اه أي: )٢( 
)٣(

 )i( /(.٢١٠الراصحفيأءولاس)أ



كانإذا لأنه وهذا ت فيقول وصوحا الأمر المعاق ؤيزيل 
كانما ظهر فمد شيء له بدا من أن على ~ويدل الغلهور من البداء 
عليهيخمن لا نمالئ لأنه نمالئ؛ اه علن يجز لم عاليه— خافتا 

وأماحقه، ق ذللث، يتصور ولم عليه البداء يجز لم فلهذا حافية؛ 
العيادة،مدة تناهز ويقال حال، وتبديل غحي حكثأ فإرالة الئخ 
علنالعباد مريم، بل جهل؛ لزوم ولا علم نمور هدا ق وليس 

مصالحهممن يعلم ما على أو ويريد، يساء ما 
أنعليه يدل فيقول! والبداء الشح بين الفرق علن يركز ثم 

مانص عن تهانا تعالن افه لوكان أن يلزم إنما توهموا الذي البداء 
سالواىJاقوفاكذاءالنوحهكذا،يه أمرنا 

إذافأما الوجه، وذلك الوقت، لث، ذلؤيذكر تفعلوا، لا يقول! ثم 
جاءحين ونقالنا زمان بعد عنه ينقلنا أن ويريد مرمل بأمر أمرنا 
لالبداء معتز فيه ولا مستحيل ولا بمنكر فليس الزمان ذللث، 

أشارقد عظيمه حكما النسخ ق لري النقية النفوس ؤإن هذا 

؛(.٢٠الأدلة تواطع )١( 
(.٣٦٨)؛/ المني ، ( ١١٢- ١١١الأحلكم)م/إحلكم اننلر: )٢( 
؛(.٢٠الأصول)٨ ذ الأدلة قواطع )٣( 



لالتدرج اسخ؛ تشريع ؤ سمانه اسليصه حكمه فمن 
عليهكانوا مما الناس نقل فلو الحق، لقبول الناس لتهيئه التشرح 

الهلريق،عن الجل لتنكب شيء كل ق واحدة دفعه لجاهلية اق 
يكونأن -؛م اللطيم، العليم الحكيم حكمة اقتضت ولكن 
والتيمثلا، الخمر تحريم شأن ق كما وذللئ، التدريج، على الأمر 
معهمالشؤع فتدرج الإسلام قبل القوم لحياة أساسيا معلما كانت، 

أنغمرمتح نفعهات من أير صررها أن بيان من 
ص٣ آلإج ضِهآ نآلهمآ 
هكآِوا ؤ الصلاة مبل شرما تحريم إلئ [ ٢١٩]اJهمة:همثاه 

هيقولون ما تمحلموأ حئ مكثري وأثر آلصكلوة دمردوأ لا ءامنوأ 
ؤألميسرآلخعر إئا ءامتوأ أق/، ُؤقأ.أثا تماما تحريمها إلئ ]اكاءتّآا[ 

إنامحيحوة. تلم ء >-أرانيى -رثالارقم 
وبمدثرءنآئ»زوأديم 1، وألعثآأ العدوه سك| يوقع أن ١^٠٠^٠ ِربث 
كانوكدللث، [، ٩١لاواتدة:«بم، 4 ه يهزأنمنمون وعن درآس 
•الربا تحريم ي الأمر 

الإيمانأهل يتمير أن النسخ تشريع ؤ العفلمه الكم ومن 
ذللث،بين كما الكدب،، أهل من الصدق وأهل الفاق، أهل من 

آلملهجعلثا القبلة، تغيير من الحكم _ Lkjذكر ل سبحانه 



وإنعنسيأ عك يتملب مثن ١لربمرلا يئ ش إ؛علمم ءلإآءلأ أفيَقت 
لثضخإثكلإهدىلأوما'؛فأممه قنبممزآإلأعكق" 

حولتلما "القبلة محاق ولذا لاوقرة;ّاا\[، يحير.4 ألكثا؛بمؤءود، 
4،4وإن'كاثث، قال! ولهذا قوم؛ ونافق قوم المسالختن من ارتد 
ا.ر وقتادة ومجاهد عباس ابن قاله تحويلها، أىأ 

فأر0نحياها التي الحياة فتلك والاختيار؛ الابتلاء ومنها 
منيستحق ما إلئ ليصير ويمتحن فيها المرء يبتلى جدا؛ صغيره 

منظومأمرجحيم؛ أو نعيم 
ثمولده بذبح الخليل ابتلاء ذلك أمثلة ومن ]الملك:؟[، 4 آلعمو 
ئنئئن^ثتآجإداكث٥ثأنكابزمز. 4ؤثدقث فعله؛ قبل نسخه 

ذجممنج.4وهد[ظ ^ىسالإأئتؤاي. 

\6ق<'ي ثنيا ءؤإئ تعالن: قال "ولهذا وه\ كثير ابن قال 
ولدم،بذبح أمر حيث الجلي؛ الواضح الاختبار أي! آيق4 
قالولهذا لهلاعته؛ مقادا افه لأمر متلتا ذللث، إلئ فسامع 
العجيبومن لالجم:ما'؟["ل؟ا، وئ.4 و1برمحنآؤى 4 تعالى؛ 

لوحودالإسلام ق يهلعنون الزمان هذا ق الكتاب، أهل ترئ أن حما 

(.١٥٧-شسرمض)؟/ )١(
(.٣٠شسراينممرتمخئ)7/ )؟( 



ؤينتسونبل بإبراهيم.٤!أ يؤمنون أنم رغم شريعته ق المخ 
وومجر'كاكنمنيعامسلمادماؤ زورا؛ إJه 
فيهاوما الذبح بقصة ويزمنون عمان:لأا"[، ]أل .4 مزأميبم( ماز 
الرخمن باق نعوذ ا أ بذلك يعيبوننا كله هازا وبعد نح، من 

وهدايتهفقاله علئ ونحمده والضلال، 

الحضرساسلاسه.إءالاد:)١( 



•••••٠٠•••

ااا|فلأفالاستدلال \ثك\لمؤة 

تع—الئ!ققال الفرق، وعدم 1ع بالأحتمبحانه ا أمرن
أيصاال وف[، N*V'!،jl_^pزال جميعاولا آئته ؤأعتميؤأبجبل ءؤ 

يمزموأوث!ؤءوزأ ؤ الكتاب،—ت أمل مسيل ابلع حذوامن م— 
ران:ه»ا[،ءم]آل ه وسوأويئ،لإسابءي؛ث 

رمسعودر ابن قال شركما فالخلاف، 

الأمةأن يبين وإنما الخلاف،، ونؤع من بمانع ليس وهذا 
مسرئمنكم يعس من راوإنه النبي قال كما بدفعه مأموره 
ثي«لى.فعلمكم ^١، احتلائا 

فيه،احتلم، فيما الحق عن يبحثإ أن الكلف ض فالواجب 
لماالهداية اش وموال الحق، لمعرفة المودية الهلرق الوك ومّ

الحق.من فيه احتلفإ 

الألباق.وصححه (، ١٩٦٠)داود أبو رواه )١( 
الألبال.وصححه (، ٢٦١)٦مالترمذي !(، )/١٠٦أبوداود رواه )٢( 



هذهل أن دليلا ألة مق الخلاف حصول نوم جعل وند 
ينابما فيها الأقوال من يختار ا، ل للمكلف سعة باب المسألة 

واستدلوا، ذاته ق حجة الخلاف فجعلوا والأحوال، الفلروق 
للعلماءوقواعد وجهها، غير علئ ا فهموهبأدلة ذلك عالئ 

موضعها.غير ق وضعوها 

أمرين:ؤ تكمن القول هذا وحطورة 
للهوئ،ات—؛٤ هو بل للنثي.، اتياعا ليس هذا أن الأول: 
إلاالهوئ اباع وهل حاله، يناسب، ما الأقوال من يختار فالكلف 

وه>وأدبمبمم هممأ ^^١^١ ت تعالى قال منه، اض حذرنا وقد ذاك؟! 
ؤهأ.مل؛نالنا;ير(تعالى؛ وقال ]الأنعامتبمْا[، ه ّىع مح، لستمنأم شيعا 

زا•٢٦تص؛^^ئ،شسفيآشه 

وانظرعله، للرد أبوانا وعقد القول هذا ذكر فقد (، ٨٩٨)؟/ العلم يان جامع انظرن )١( 
آخر.، aJLJالذب عن الأنفال أجاز فند (، ١٤٧السم)ا/ ناوئ كاjلاك،; 

منأقوال ذكر فقد ا-ه-ا-لأ0مأ(، )؟/ الدواق الفواكه أينا وانظر لأ-جر!__، 
يقولمن نيا سمتل.ل كلها التقرلأيت، وهده هب، لماو مذهب من الانتقال بجواز قالوا 
منالقول هذا إليه با نمن الثر عبد ابن ذكر وقد المعاصرين، محن القول بأن.ا 

كلامهم.يحمل وعلام ذللئا ذ عنهم يمح ما وبين المتقدمن، 
بالخلافيحتج من أدلة فقدعقدفملأذكرفيه أاا-7؟\(، الوافقات)i/ انظر: )٢( 

وردءل؛ءم•



منفكثير الشريعة، أحكام من التقيت إلئ يودى أنه ^؛ ١٥١
مخالفقول وله إلا عالم من وما الخلاف،، فيها حصل ائل الم

عالمكل برخصة أخذمت، ءإن فذإفب1 التئمي مليمان قال للدليل، 
زلأيت،تنتح حرمة على مجمعون والعلماء ، الشرا ف؛لث، اجتمع 

العلما^٢/
ثمعنه، ومجيب مه استدلوا ما نبين التالية السهلور ل ونحن 

يلي!فيما وذللث، الخلاف،، من الصحيح هوالموقف، ما نبين 
عها:وابواب بالخلاف متج من أدلت أولإ: 

يختارأن لال٠كالمإ مؤخ الخلاف وحوي بأن القائلون استدل 
؛لى:منالأرالماثاءبما

ولاقزاؤنربكيتزآلناّ>اأمهؤاجده قولهتعالى؛اِ 
^\[.٩،١١٨يخممىمحjهسمد;

لأحلخلقهم وأنه واقع، الخلاف أن بحانه سأخبر قالوا: 
لهدهفهومصادم الخلاف! رفع من بد لا بأنه نال فمن ذللث،، 
،.الآية١٣

قولالبيس!>>اختلأفإأمتيرحمة<<لا،.٢- 

(.٩٢٧وضاله)؟/ العلم بيان حاسر )١( 
(.٩٢٧)؟/ وضاله العالم بيان جامع انظرت )٢( 
اردعف،الأمدلألفىَض لإ(،ذكرهاواح>م)ه/ لابن الأحكام اظر: )٣( 

•٢٨الخلاف)ص فقه وكيلك 
ذلك.تفصيل ومحاق له، أصل لا را( 



 Iالأمةعلى تومعة فيه الاختلاف أن يعنى وهدا قالوا
إلاأمرين بين اه. رسوو نحر ررما ت عائشة؛.١ قول ٣- 

أسريختار أن للمكلف أن على يدل فهذا ، أسرهماا؛ اختسار 

الإنكارفعدم الأحتهاد«، ائل مق إنكار ^لأ  loJLpliأ— 
أحفإلى يصير أن للمكالف أن على دليل 

اثغبهات:هذه عن وابواب 

قدراش أن الأية معنى إذ فتها؛ لهم دليل فلا الأية أما ا~ 
افةومراد الخلاف، هذا ندير أن شرعا منا وأراد كوتا، الاختلاف 

الكافر،ككفر المحبة، منه يلزم لا لكن الوقؤع، منه يالزم الكوف 
الوقؤع؛منه يلزم ولا المحبة؛ منه فيلزم الشرعي اممه مراد أما 

اليومفافه عيد د• الاختلاف شرعية انظر؛ )١( 
(،ص)٧٧(.٣٣٦٧)٢(رواْالخارى)

الناس.من كثير بين ثاع القول هدا أن )ص*ّآ( الخلاف فقه كتاب صاحب ذكر )٣( 
الانترنتعلى له منشورة بحثية ورقة ل عباد الرحمن عبد د• ^^ ٤١١هدا نبي وممن 

ورنةل الحررى الإله عبد وكيلك الإسلامية، المذاهب بين الخلافات بعنوازت 

الفقهية.الفرؤع ق الاختلاف أدب بعنوازت بحثية 
الأمرندهذا (،وذ5رأن ١١٦^،٢٧عنه)!/وأجاب ذكرْاكاطيفياووافذات )ا( 

الشوكالفعل وكذلك زمانه، ق ذلك على الأمثلة بعض ساق وقد الفقهاء، بين ثاع 
عليه.ورد ( ٥٨٨الجرار)ص لميل اق 



^^موذة؛الآصول
الكونا الكفر منه أراد لكنه شرعا، منه اممه أراد0 فقد الكافر! كإيمان 
شرعا.

حلقهمال! قفمن هذا، عن تخرج لا المقرين وأقوال 
الخلافوئؤع سبحانه قدر أي! الكوق، المعنئ أراد للاختلاف 

أرادأي• الشرعي، المعنى أراد للرحمة حلقهم قال! ومن كونا، 
تعارضولا فيرحمهم، الخلاف ل الخق يتحروا أن سبحانه منهم 

شرءاأدفعه منهم ؤيريد كوئا، الاختلاف متهم يريد أن بين 
فقال!عنه افص نيانا وقد شرعا، مطلوبا الخلاف يكون وكيف، 

لالأمالت1ا[.ه ؤكث ودهم، نملوأ 
فقدأصلا، ليس رحمة®، أمتى رراختلأف، حديث،! 

الحدثين،عند بمعروف رروليس قوله! المبكي عن المناوئ نقل 
،،ل  ٠٠موضع ولا صعيما ولا صحيح سند على له أقف، ولم 

رللأأصللهاالص.وقالالأبف!
لكنصحح، حديث إلخ الله••،؛ رسول حير ررْا حديث• ٣" 

إنإذ الأقوال؛ بين المكلف يختار أن جواز علمن فيه دلالة لا 
اختيار،فيه فيما الأيسر يختار كان النبي أن يبين الخدين، 

القرطّيوشم ؟م>ا-؟اا■(، )؟؛/ الفري تمر ق الأية تمر j الأنوال انظر )١( 
 ١٨(VU-^T-o ،)٦(.الخلاف)ص فقه وانظر: ؟

)>/بم^(.القدير )؟(نص 

اا؛ح7ْ(.)١; الضعيفةاليلة انظر: )٣( 



ٍقثءقثس^سسدذه^^ث؛آ(
تمميفلا عنه، النا>س أبعد اش رمول فكان حراما كان ما أما 

الأقوالبين الاختيار كون تقرير بعد إلا هنا بالحديث الاستدلال 
بينالاختيار جواز على دليلا ه نفالحديث وليس حائز، أمر 

الارال.
فهموهالكنهم صحيحة، فهي ذكروها التي القاعدة أما أ- 

الإنكاروعدم الإنكار، عدم ق محلها القاعدة إذ وجهها؛ غير على 
سندكرْينكر لا مما فيه ينكر ما وتفصيل الاختيار، جواز يعني لا 

التالية.الفقرة ق الخلاف، أنولع ذكر عند 
الخلافمن اكحيح الوقف ثانيا: 

والمؤلف،أنواعه ببيان يكون الخلاف، من الصحح الموقف، 

التضاد.وخلاف، التنؤع، خلاف نوعين! على الخلاف يقع 
مناقصاالأقوال أحد فيه يكون لا هوما الخوخ: فخلاف 

أوبأنمشروعا، القولين من واحن، كل يكون بأن الأخرئ، للأقوال 
أومختلفتان، العبارتين لكن الأحر معنئ ل القولين من كل يكون 

ا.متنافييزأ غير لكنهما متغايرين القولان يكون بأن 
قالاختلاف ومثل القراءاتر، وجوه ل الاختلاف مثل وهدا 

:الني عن الواردة التشهد صيغ 

ا<اا-؛ه؛(.افشم)\/ اتضاءالصراط انظر: )١( 



أحدإلى المصير ق إشكال لا الخلاف من النؤع وهدا 
الخقيقة.ق تفاد لا لأنه القولين؛ 

المختلفينأقوال من قول كل يكون فهوأن التضاد؛ خلاف أْا 
القوليحكم يصحته الأول القول يحكم فما الأحر، القول يضاد 
بخطئه.الثاق 

قسمين:عل النوع وهذا 

وهوالذموم:السائغ غير الخلاف الأول: الصم 

أوأوالمنة الكتاب من صريحا نصا حالف ما وهوكل 

الجلي•القياس أو الإجماع 
وقعمن على ؤيتكر علمه، لن إليه المصتر يحرم الؤع وهذا 

له.

يمذموم:ليس وهوما يسوغ الذي الخلاف الثاني؛ والصم 

.^^١٨١١٢من وجه له كان بأن كيلك، كن لم ما وهو 

سوأ.ثالة الخلاف ضابط ذم هو لأناض)ف: الرسالة انفلر: )١( 



قدرالحق يتحرئ أن فه المكلف على يجب النؤع وهذا 
عجزإن يقلد أو للاجتهاد، أهلا كان إن يجتهد بأن وذللث، ،، ciLi»؛

ظنهر١،.ق الحق اتبع لأنه الخالق،؛ علئ يكر ولا الاجتهاد، عن 
هذاعن والحيدة الحلاف، من اضمج هوالوقف وهدا 

آمرين:باحد تكون الوقف 

وهوالقولالتنؤع، خلاف من كله الخلاف بجعل الأول؛ 
عليه.نرد الذي 

غيرالخلاف قبيل من كله الضاد خلاف بجعل الخاني: 
الأغ'أ'.

لشيخعليها الأحكام تدور نواعد أربع اهّا(، )ص• للبلقيتي الجسام الغواني انفلرت )١( 
الخلافنقه (، ١١الوض)ص: عبد بن محمد الإسلام 

الإتريي.صلاح محمل إعداد؛ )٢( 



هجيطهينطته اصمم^^ت 

يتبعون،فيما أمرهم من ينه على المي. عهد ل الناس كان 
عنللحث الحاجة دون الرسول سألوا عليهم أشكل وما 

يتلقونكانوا الشوة عهد ق ههي الصحابة أن يخفن فلا دليل، 
ويعملونالوحيين، حلال س مباشرة المي. من الشريعة أمور 

لهذا علئ الأمر وظل اللغة، أهل لأمم فهمهم بمقتضئ مباشرة 
الإسلام.صدر 

الناسبين ظاهرة المنة كايت، والتابعين الصحابة عصر وق 
الللفتوئ إمام للناس يعثن ولم ا، ويينونبمالعلماء، بما يخي 

قإنه حتى التابعين، من العلماء ووفرة الفقهاء كثرة مع Jخالم^ 
منهمواحد كل يصلح عالم خمسمائة نحو يوحد الواحل. العصر 

هنفهؤلاء من أحد يعين لم ولكن بقوله، يتمدهم، إماما يكون أن 
ردحاهذا على الناس أمر واستقام إليه، الدعوة ولا مذهب، لإمامه 

منحمع بقولها وقال وانتثرت، الفرق ظهرت حئ لزس، اس 
أصولق الفرق هذه أقوال وكانت، والقضاة، لاطين والالولاة 
إلئالضرورة فاوحم!، الإفإ، عليه كان لما مخالفة وفروعه الدين 

مناصهناك يكن ولم وتبيينها، لها والاستدلال الأهوال، تدوين 
مجردتحد لم الوضعية هال.ه مع الفتاوئ أن خصوصا حا لإلزام اس 



فصارحالفها، ما ينقص مالزمة قفائية أحكاما صارت بل فتاوئ، 
وكتابه،تدريسا المشهورة الأربعة الاواهء_ا إلى السنة أهل 

هذهوبالغتر الحديث،، أئمة وسناها وعملا، ونفساء، وتآليما، 
واستدلوابما معتنقوها واعتنئ والنهار، الليل بلغ ما المداهب 
منترحيب محل وكانت فروعها، وبينوا وقرروها، لأصولها 

عندتداحل وقع أنه إلا هدا، يومنا إلئ الخاصة من وقبول( العامة، 
•لها والتعصس، حا التمدهي، بين معتنقيها من كثير 

بينالحاصل الارتباط فك، العلية الورقة هده ق وسحاول 
الذيللذهب، التحصس، وبين والفتا، التعليم 3، كطريقة التمذهب 

السنة،وصحيح الكابج رد إلئ بصاحبه يؤدى قد ء مي عرض هو 
عناوينل لئه ذلنتناول( وسوف، عليهما، دوبمما هو ما وتقديم 

واصعللاحا.لغه التمذهب، ؛تعريف، بدءارئيسية 

الممدم(:تعريف 

مرتبعلاللغوي مدلوله حيث، من التمذهب، أن العلوم من 
واصطلاحا،لغة الذهب، ، تعريففيلزم ومعنئ، لفظا ؛الذهب، 

صحيحا.سمو\ المسألة نمور للقارئ نئ يتحتئ 
مصدرامذهب، لففلة وتآق ممعل، وزن على اللغه؛ ؤ فالذهب 

وهناومذهبا، ذهابا يذهب، ذهبؤ ،! ^١١مكان، واسم زمان، واسم 
ذهابهزمان أي; مد.هثة، وحان ذهابه، موصع أي: مذهته، 

)ا(وانالمب،)ا/د،ا''ا(.



ءقدٍٍٍس^ٍمحئلصهتيل
اسه:ق من ض تدور رذهب( ومادة 
ميمسالمعنئ هذا ومن ا، والض_ارةر الحسن الأول: ايص 

ذما.الاوهسا 

ذهابايدهب ذهب فيقال; أوالسير، المضي الخاني؛ العض 
ومعقالْأالرحل محيرة والمذهب ا، وذهوتار 
ui  لذكالمةامحتيمالهم ق يبتعدوا لم الفقهاء فإن الاصطلاح: ؤ

إمامؤلريقة اتييع يقصدون فكانوا اللغوي مدلولها عن 
أبويقول ، مذهه على وتخريجا وامحتنباطا، رواية، قهه فل 

مجرئيجري بما عاليه أودل قاله، ما الإنسان مذهب، الخهناب; 
٢،إل؛-ه"أ تجزإصافته لم ذلك، عدم فان أوغيرْ، تنبيه، من القول 

منمهم ما علن بناء المذشس، به نق اكامح فهذا 
منالفقهاء أغالب عاليه درج الذي هو مذهبه لازم أو ه، قول

لأمملفغلثا؛ غيرهم ْع حلاقهم كان فيه حالفوا والذين المذاهب، 
قالإليه، الإمام مذهب، على المخرجة الفرؤع نسبة ق ينازعوا لم 
المرام:3، 

(.١٣اللغة)؟/•)ا(ثيس 
)؟(اكحاح)ا/--ا\(.

العرب)ا/ْ\"ا(.لسان )٣( 

 )t( (.٣٢احمد)١; الأئ، ث إلئ الشمل الدخل
(.٠٢٤٠٠٠٢٥)المسودة )٠( 



^سٍٍسسظ؛ءهآج
نظيرهاعرفوق بذي فول ألف لحومالك يكن م لإن 

حتجه إليعزوْ ل وقياثئ_ثج ح_ا قوف ف_داك 
نيقافد من إليه مفئ حلمر ا مطلقه إليابه انتوق 

الة،مق قول المجتهدين من مالل لمحو يكن لم إن أي• 
هذهق فقوله شبيهتها-، ~أيت نظيرما ق قول له وحد ولكن 

علنخرجوها أصحابه لأن تخريجا؛ إله ينب الأخيرة المسألة 
مدهب،المدهب لازم أن على بناء شبيهتها، لها إلحايا قوله 

حرجافيه وجعل ذللث،، ق حالما وبعضهم الفارق، عل،م والأصل 
المفليريزلبين المجتهد عند فارق وحول لاحتمال 

المذام،؛أهل عند له ثمرة لا إليه أثار الذي الخلاف وهذا 
وامتتبهلأقواله على حرج ما هو الإمام إلى ينسب ما أغلب لأن 

إليهذهب، ما هو! المذهب، أن يرئ وبعضهم قاله، ما لا منها، 
تعريف،وهدا ائل"لأ،، المق الأحكام من وأصحابه الإمام، 
يلجمما وهوقريكإ وأتباعي، الإمام، أقوال بين جمع لأنه حن؛ 

الإمام،مدهب، ق الإمام أتبيع أقوال إدحال من الملاير٣ا أهل عليه 
المذهب،،داخل ق الأقوال بحفر اعتماد عدم عليه يثكل لكن 

المد)ص-ْا(.)>(طر:مافيالمدإلنمافى 
)؟(بةالحاج)^أ1(.



وقواعده؛الإمام، هوأصول الميم،، حقيقة إن يقال أن ؤيمكن 
تجعللا لأصوله اعتماد غير من الفرؤع ق الإمام موافقة أن بدليل 

المدهي،ءثفن_ا أن وبعد إليه، متتسسا ولا مدهبه على الإنس—ان 
التمله_،.حقيقة نعرف، أن لنا بقي وحقيقته 
الوزنوهدا يمدم،، الفعل من مصدر فهو لغه؛ الخْذهب أما 
أخلهرإذا فتمني والأخذ، الإظهار على اللغة ل يدل ئممعل 

احد0،واسعهْذما.دم،كدا،أى!المسكنة 

،تعريفبإيجاد يهتموا لم الأصول علماء فان الاصطلاح: ؤ أما 
عنهعثروا واحد معنئ على اتفقوا ؤإن للتمذما، ماغ جامع 

الإمامأصول هواش__اع التماوهي، وهوأن مختلفة، اراُت، بحب
المجتهدمخالفة ذللئ، ق يفر ولا ا، عليهوالتخريج وقواعده 

المحمدون' المسكيت الدين تاج يقول المسائل، بعض ق للإمام 
وابنحزيمة، وابن جربر، بن ومحمد نصر، بن محمد الأربعة؛ 
ولمالمهللق، اد الاجتهدرجة بلغوا قد أصحابنا من المنير 

علىالمخرجين الشافعي أصحاب من كونبمم عن ذللث، يخرجهم 
قدبل اجتهاده، اجتهادهم لوفاق J»^_،؛ المتمذهين أصوله 

أنبمموغيره علي أبي كالشيخ الحلص أصحابنا من هوبعد من ادعى 
مقلدون،أمم لا إليه ويسبوا فتبعوه، الأعظم، الإمام رأي رأيهم وافق 

(.٣١٢)ص المحيط محيط )١( 



الإمامرأى عن حرجوا ؤإن فإمم الأربعة؛ با-ؤلأء ظنك فما 
فاعرفالأغلب، ق يخرجوا فلم ائل، الممن كثير ق الأعظم 

لأصوله وعلئ معدودون، الشافعية أحزاب ق أنيم واعلم ذللث،، 
عميلابن يرئ بينما ، متمذهبون ورهلريقه مخرجون، الأعلم، 

يخصويعضهم ، الانم_، عن الإفصاح هو التمذهس، أن 
،وعزائمه رخصه ل الاوهّ_، ينبح الذي ؛العامي التمذهب، 
أمور!عدة يؤيده معنا مر الذي المكي كلام أن والحقيقة 

مابدليل محددة، بمدام، متميهبون العالخاء من كثيرا أن أ~ 
وهممعين، مذم، إلى بة النمن اممه منهم الواحد به يختم 

ولموعزائمه، الذهب، برحمحى يلتزموا ولم العامة، من ليسوا 
متمذهبين.كومم عن ذللث، يخرجهم 

ذلل؛،،ومع فيه، كبيرا شأوا بلغوا العلم أهل من جماعة أن ب~ 
أئمتهم.مذاهب، إلى يسبون فهم 

فتجدالعالخاء، من غفير جمع لولفاُت، العملي الواقع محته— 

(.١٠٣للكى)r/ امدئ الثاقب طقات )١( 

٣(.الفقه)\/ أصول ق الواضح )٢( 
والمشتيالمفتي ل أدب، ل الصلاح ابن منهم العلماء، من جماعة عن هذا ورد )٣( 

المرتعينإعلام ق القيم وابن (، ٥٢٠ودة)؟/ المق تيمية وابن (، ١٦١)ص 
(٠/٢.)١^



تدلويوفروعه، وأصوله، إمامه، م، مال ق كتانا يؤلما العالم 
إمامنامدهس، أو مذهبنا بقوله التصريح منه وتجد لأقواله، 

تعريم،من المتأحرون عاليه درج ا محلاف على وهذا 
أوأرجح يعتمده معييا المجتهدمذما غير التزام بأنه! التمذهب 
لمذهب،الالتزام هو يقول! وبعضهم ، لغيره مماويا 

العمليالواقع عض ان يطقلا ان اكتريففهذان ممن"أص. 
يختلم،التمذشب، بأن مسق ما ْع بينهما الجمع ويمكن للتمذهكإ، 

وهوفالأول والعوام، المقلدين من غيره عن المجتهد ال حق 
تنبهلويعليها، يخرج وقواعده أصوله ق للأمام متح المجتهد 

متبعالمقالي بينما استدلاله، وموارد الإمام، بماحذ عالم وص منها، 
دليليعرف لا قد الغالب، ق أنه مع والفرؤع، الأصول ق للأمام 
مأحذه.ولا الإمام، 

أنفيحز التمذهب، مفهوم الكريم للقارئ اتضح وحيث، 
الموالي.المحث، ق نتناوله سوف ما وذلك، حكمه، على يطبع 

(.٧٨ز\/ نقدية نظرية دراسة التمذهب كتاب ينظر؛ )١( 
(.٦١٩)t/ السامع تشنيف كتابه ق الزركثي للتمذهب تعربما جعله قد )٢( 
(.٥٩المية)!/ الدرر )٣( 



الخْذهب:حكم 

تحالات ثلاث له المتمدهب أن سق مما عندنا تحصل ئد 
وفروعا•أصولا الإمام مذهب التزام ١^؛ الحالق 
الفروع.دون الأصول ي الإمام مذهب التزام الخانة: الحالة 
أصوله.دون الإمام فروع انمدهب التزام الخالة: الحالة 

وقدمجتهدا، يكون قد الحالات هده حلال من فالمتمدهب 
حكمفتبيين إدا عامنا، يكون وقد العامي، مرتبة فوق متعلما يكون 

حكمI قضيتين يتناول موف الخالات هذه خلال من التمذهسر 
نببولنثل.ا يمجسهد، لى من يمذهمت، وحكم الم.جتهد، دمذه..ءا 
الأول:

االجتهد:تْذهب حكم 
حالاتمن معين لمدهب، الأنتاب حالة ق يخلوالمجتهد لا 

١٧:،^

فلااجتهاده، ق أثر أي الانتساب لهذا يكون ألا الأود: الحالة 
محفلورلا الخالة فهده المائل، من يختار فيما إمامه أقوال يذكر 
هس،،الممل على أثره هوبحس، التمدمب، عن الكلام لأن فيها؛ 
المذ،ب،إلئ الانتساب أهلها اعتاد مئة ق الإنسان يكون فمد 

أقوالهرد ق محبنا يكون قد له المجتهد ؤإغفال 

(.٣٠٠)ا/ نقدية نظرية دارصة التمدهب ينظرت )١( 



فيماالإمام أقوال ويذكر الْدهب إلئ ينتسب أن اهانة: الجاه 
رأيإلى فتوصل اجتهد إذا المجتهد فإن اجتهاده، يعد يختاره 

فهذهأصله علئ خوي لأنه إمامه؛ إلئ فنسبه إمامه رأي يوافق 
منالأئمة كبار أقوال تحمل وعليها الأكثر، هي بل جائزة، صوره 

ونبذالتحقيق، بعرفوا الذين للمذاهب المنتمين المجتهدين 
وشيخالشافعي، المؤوي والإمام المالكي، الر عبد كابن التقليد؛ 
كثارمن وغيرهم القيم، ابن وتلميذه الحنبلي، تيمية ابن الإسلام 

وقدمذهب،، إلى بين منتوكانوا الاجتهاد، رتبة بلغوا ممن الأئمة 
منالمحققين إلى للثخ المهذا الإمفراييني أبوإمحاق ن_، 
ذهبما المحققون إليه ذهب، الذي الصحيح العلم أهل 
الله—رمه الشافعي مذهب، إلى صاروا وهوأنهم أصحابنا، إليه 

الاجتهادل طريقه وجدوا لما ولكن له، التقليد جهة على لا نعش" 
الاجتهادمن بد لهم يكن ولم وأولاها، الهلرق، أمد والفتاوئ 

الذيبالتنريق الأحكام معرفة وطلبوا الاجتهاد، ق طريقه سلكوا 
علىيلاحنل ما سل ولعنمش- 1اله به-رَه الشافعي ا طلبه

غيرهم،عن ونفيها الخصلة، تهذه للشافعية تخصيصه الإّفراييني 
منوغرصنا منلم، غير ادعاء وهو الصلاح، ابن عنه ذكر كما 

إمامهبقول المجتهد فقول دعواه، تصديق لا يالبدأ المليم كلامه 
هومحلهذا شرعا، فيه محفلور لا أمر اده اجتهعلن اء بن

كلامه.من الاستشهاد 

والمتض)صأبم(.)؛(ائب 



بهويأخذ إمامه مذهب إلئ المجتهد ينتسب أن 
عندالمعروفة هى ألة الموهذه تقليدا، ائل المعضن بل 

مطه،محل هذا لس تفصل وفيها المجتهد، بتقليد الأصوليين 
أمرين:أحد من تخلو لا لكنها 

فيهاوتوصل فيها، اجتهد مسألة ق إمامه يقلد أن الأول؛ الأمر 
ففيلإمامه، تقليدا عنه ، JJlpلكنه إمامه اجتهاد يخالف، اجتهاد إلى 
الراجحعن لعدوله وذللث، التقليد؛ المجتهد على يحرم الحالة هذْ 
بلالأربعة، الأئمة من الفقهاء جمهور قول وهذا الرجوح، إلئ 

والفخر،، الغزاليل حامد أبي كالإمام عليه؛ الاتفاق حكى بعضهم 
وبدرالقرافير٤،، الدين وشهاب ا، الحاجم_ار وابن ا، الرازىأ 

ةقداموابن الحنفيل٦،، ام الهموابن خ الرركثي،ر دين ال
،.مفلح١٨وابن الحنبرأى، 

)؛(المتمض)؟/7ْ؛د

•( ٧٠)ا*/ الفف اصول ل المحصول )٢( 
(.١٢٨)؟/ المول منهن يختمر )٣( 

(.٢٠٠رص الفصول ننفتح نرح )ا( 
(.٢٥٨را"/ البحرالمحيط )٠( 

)ا-(اكحرير)ا/'أ؟(.
(.١٦٠^ظر)A روضة )٧( 

(.١٥١٠الفف)ا/)خ(اصول 



دلتوقد الدليل، اتبيع وجوب، منها؛ أدلة لعدة التحريم وهدا 
قولهمنها والمنة، الكتاب من شرعية نصوص ذلك على 

نايلأ  Ya3t^lين تييأ ه تزنه أردتآ ؤ١^١ 
ماهو باجتهاده المجتهد عله ما ولأن لالأءراف;ّا[، ه يدهمون 
أحدلقول عنه العدول له يجوز محلا ظق، لله حكنا يعتمده 

ففيالحكم، عليه ويتعسر الوقت،، عليه يضيق أن اىني: الأمر 
الاجتهادعن عجز لأنه وذلك، إمامه؛ تقاليد له يجوز الحالة هذه 

حامدأبو يقول ذلك،، على الاتفاق حكوا وقد التقليد، له فجاز 
روعالوقت،، صيق عند التقاليد جواز على اتفقوا وقد الذزالي• 
والفلر"لُبالاجتهاد الحكم إل الوصول 

أونفسه، يقلدق أن بين فيه يفرقون تمصيل اامح ااوأؤ ولهم 
غيره،إلى تعديتها يجوز لا له رحمة يجعله فبعضهم غيره، يفتي 

اللففلي،إلى أقرب لكنه حلايا الصورة هذه ق يذكر وبعضهم 
الحالة،هذه ق للجتهد التقاليد جواز من ذكرناه هوما والمحح 

لجائز للمّجتهد يالمثة اكمدهي، إن نقول ان يمكن ذللا، تسن فإذا 
للتعصمب،مرادئا التمدمت، يكن لم ما الملمين عموم وعليه الجملة، 

المنة،وصحيح الكث_اب رد إلئ يودئ قد الذي الأعمئ والتقاليد 

)ا(ما:حالرحموت،)؟/؟بممد
المخول)صبمحْ(.)٢( 



ذهبتم—من صورا اك هنأن الكريم القارئ ا أيهعرفت ؤإذا 
تمدهبحكم نوصح أن بقي حائزة؛ غير وأحرئ حائزة المجتهد 

المجتهد.غير 

اتجنهد:غير تهذهب حكم 

قدرةلا ممن الاجتهاد مرتبة عن قصر من يثمل المجتهد غير 
العامي،وكيلك مآخذها أومعرفة ائل، المأدلة معرفة على له 

ةمرتبعن قمر لمن التمذهب يجوزون العلماء وجمهور 

جماهيرعليه والذي I تيمية ابن الإملأم شخ يقول الاجتهاد، 
الالجمالة، ي جائز والتقليد الجملة، ق جائز الاجتهاد أة الأثة: 

يوجبونولا القلبي، ويحرمون أحد كذ علئ الاجتهاد يوجبون 
جائزالاجتهاد وأو الاجتهاد، وي٠ممون أحد كل علئ التقاليد 

^^يدجائزساجزءنالأجتهاد''ره،
التمذهبمحل وهوأن الة، المشتات جمع تيمية ابن وكلام 
فيماللمجتهد التمذهب جواز محتا مر وقد الاجتهاد، عن العجز 
جوازهحتما توجب مقدمة ونالك، وقته، عليه وصاق عاليه حفى 

الذىلأيكادالجائز التقليد "أئا اسق: يقول، ^ودوة، 
للفتياأهلا عالما ١^١٠. تقلد فمو ، اكسالمس"• أحدم/ فه 

(.٣٠٣)>(الأظوئ)•؟/



وهذا

افرمول أصحاب من ثاء من أل يالعامي كان فقد فيه، حلاف 
الإماموقال رفتياْ"لا،، فيعمل فينمه به، تنزل النازلة حكم ن ع. 

حائزفهو الفرؤع ق التقليد وأما ال__نقدام__ةالمقدس_ؤت 
إجماةا"لى.

عالهاالعاقة أف اساء يختلف "ولم البر: عبد ابن الإuم قال 
—ارأقنذبقوله:المرادون وأمم علمائها، تقليد 

الالأعمئ أن علمن وأجمعوا قال: الأذ؛اء:م"[. ]الحل:'اا، ه لأتيتوذ 
ا.القرافير قال وبنحوقوله ،، أ القبلة ق غيره تقليد من له بد 

تعالئ:قوله منها:  t^Uؤ اللأي الفول ولهذا 
اضإل ^١^١: اء:/"[، الأنيلالحل:-اا، ه ءإ0ثثزيمل 

ألعلى قهلعا يدل، وهدا يعلم، من أل يأن يعلم لا من يأمر تعالى 
عئاالعالم أل يأن الجاهل وعلن والجاهل، العالم فيهم الناس 
مجتهدينيكونوا بأن حميعا الناس فتكليف ويعرفه، إليه يحتاج 

الكريمةرالأية تفيده ما يخالف 

(.٣٠٦ابن)يم أضراء )١( 
(.٣٨٢اناظر)؟/)؟(روضة 

(.٣١٠)؟/ وقفله العالم يان جاُع  ٢٣١
)ص'أل(.الفصول نتفتح شرح )أ( 

الض)ا/'\أ(ّشرحاعوف )٥(يطر: 



صقآيهءؤوماَكارى قوله ومنهات 
إداونهن ولبمذووأ ألدبن ؤ تنعمهوأ »^؛_ تنثم وئؤ ذئتينَلإ، 

الزركثؤ:الإمام قال ه لثدهن 
أئهولولا دينهم، أمر من كان فيما العلم أهل قول بقبول فأمر 
شجالذي ولمضية معنئ؛ للندارة كان لما إليهم الرحؤع يجب 

وماتفاغتسل رخصة، لك نجد لسنا وقالوا; يغتسل، أن فأمروه 
الموال((الئ شفاء كان إنما اف، قتلهم ررقتلوْ L المي فقال 
منالعلم طلب أن خلاف لا ولأنه التقليد....؛ جواز بذللثح فبان 

ولومنعناالباقين، عن مشل البعض حا قام إذا التي الكفاية فروض 
واحدغير ونقل الأعيان، فروض من يكون أن إلئ لأقض التقليد، 
ولاالعوام، يفتون كانوا فإمم عليه، بعدهم فمن الصحابة إحماع 

منله المجتهد يذكره الذي ولأن الاجتهاد؛ درجة بنيل يأمرونيم 
كانؤإن به، عبرة فلا الحكم ق يكفي لا بحيث كان إن الدليل، 
الحكم"لا،.فأمنيإليه يكفي، U يذكرله 

الذاهب:بين أوالحمع معين مذهب اكزام حكم 
أنبقي وغيره المجتهد من لكل التمذهب جواز تبين إذا 

بالنسبةمذهبين بين أوالجمع معين، بمذهب الالتزام حكم نحرف 
المدارسأن الورقة هزه أول ق ا معنتقدم وقد ذهب، للمتمس

/•٣٣(.l_.(A)؛(البحر 



حكمعلى الكلام نحصر وصوف أربعة، الأمة ق الكثرئ الفقهية 
أسباب!لعدة وذلك فتها، التمذهب 

يدون.ولم يحففل، لم المداهب من غيرها أن أ~ 
الثوريكالأئمة بعض لميما بعض اله يظنا مأن ب~ 

المذاهبهذه ق يوافقه ما يوحد الغالب ق وغيرهما والأوزاعي 
أصحاتها.عند يشهر ولم فيها، مذ ؤإن الأربعة، 
ندرئد استقرارها بعد الأربعة المدام_ا عن الخروج أن ُت،~ 

المذاهبجمهور المجتهدض أحد يخالف فقد المجتهدين، من 
عنها.يخرج لا البحث عند لكنه الأربعة 

المذاهب،هذه بأحد التمذهب حكم ق البحح، مسألة وتحد 
بدلا المسألة ولتقريس، التمذهب،، ق محورية قفية بينها الجمع أو 

وحولقول، على اتفقوا الأمة مجتهدي حميع أن إلى التنبيه من 
يعارضلا ذلك، وأن -ها، التمذمث، ومثروعية المذاهب، هذه 

إما!تاما التزاما بأحدها الالتزام أن يبقى الأتبيع، 
الكتابلنصوص مخالف، وهدا فيه، للحق حقوا يكون ن أه 
والاحماع.والسنة 

دليله.فيه صعم، فيما ؤيخالم، دليله، قوي فيما ينح و أه 
لمللتمدهب، جاني ظهرعرض ففد ، الإشكاو وهاهنايتمع 

للمذهب،،وهوالتعصب، الأئمة، قبل من عليه منصوصا يكن 



العرضوهذا دليلها، قوى ؤإن المداهب، من غيره انلع وتحريم 
وردوهالمذاهب، أتبلع من العلم أهل من المحققون له تعرض 

أدلتها،إلئ الطر دون بالفرؤع التمنه_، إلئ منصئا نقدهم وكان 
الإماميقول ذللث،، بعد ا -بملث، والتمس—ا أدلتهصعق معرفة أو 

به،قلت لإ بالتقليد: قال فن "يقال الرالمالكي: عد ابن الحاقفل 
لأنقللت>؛ قال: فإن يقلدوا، لم فانبمم ذللثج؟ ق لف الوخالفت، 

والذيأحمها، لم رسوله ومنة بتأويله، لي علم لا ظق القّ كتاب 
العلماءأما له: قيل مني؛ هوأعلم من فقلديت، ذللئ<، علم قد قلدته 

عننة مسأوحكاية الكتاب تأويل من شيء على اجتمعوا إذا 
شكلا الحق فهو شيء، على رأيهم اجتمع أو الق،.، رمول 

فمادون؛__، بحفهم فيه قلدمت، فيما اختالفوا قد ولكن فيه، 
الذيولعل عالم؟ وكلهم بعض دون بعض تقليد ل حجتلث، 

قلدتهقال: فإن مذهبه، إلئ ذهبت الذي من أعلم قوله عن رغبت، 
أوكتاب من بدليل ذلك، ءال٠wتإ له: قيل صواب؛ أنه علمتج لأف 
ادعاهبما وءلول_ا التقليد أبطل فقد نعم؛ قال• فإن أواجملع؟ منة 
منكل فقلد له: قيل مني، أعلم لأنه قلدته قال: ؤإن الدليل، من 

منيحصئ ولا كثيزا، حلما ذللثؤ من تجد فإنلث، منلثج، هوأعلم 
من-بمم ينزل ما أكثر ل وتجدهم متلثج، أعلم أنه فيه علتك، إل قلدته 

أعلملأنه قلدته قال: فإن أحدهم؟ قلدمت، فلم مختلفين، المزال 
قبحااهذا مثل بقول وكفى الصحابة، من فهوإداأعلم له* قيل الناس؛ 



تركق حجتك فما له! قيل الصحابة؛ يحض قلدت إنما قال! ؤإن 
ممنوأفضل أعلم منهم قوله تركت من ولعل منهم؟ تقلد لم من 

يصحؤإنما قائله لفضل يصح لا القول أن على بقوله، أخذت 
عاوه''لا/الدليل بدلالة 

للتقليدالثر عبد ابن عند الرفضن مكمن ان سين النصن وهدا 

ْحصوروضتينت

دليله.معرفة دون القول أخذ الأول؛ 
خهلئه.محلهور مع القول أخن. ا1تانيق: 

قبوليفيد خاحفا كان إن له ية بالنالقول رد أن ثك ولا 
يحاربهوواضح— —كما البر عبد وابن وهوالصواب، ضده، 
يحاربولا والتقاليد، وهوالتعصب التمذم-، أعراصى من عزصا 

انتصروقد متمذهب، ه نفالبر عبد ابن لأن أصله؛ ق التمن.هب 
أفردكما و"التمهياو"، "الاضذكار" كتابيه ق م إمامه لذهب 

وقال"، المدينة أهل فقه ل "الكاق كتابه فألف بالتأليف مدهبه 
قوالرغبة والعناية التللب أهل من إخواننا بعض فإن فيه! 

يجمعالفقه، ق مختمزا كتابا له أجمع أن سألني التعلم من الزيادة 
الفرؤعمن علها يثنى لما وأمهات أصول هي التي المسائل 

(.بLلاموس)٩٩ْ/٢)؛(جامع 



يكونوالحرام، الخلال ومعرفة الأحكام، فوائد ل والسنان 
عندبه تذكر يمبوبا، ومختص_نا مقربا، وكافتا مهدتا، جامعا 

المولهايت،عن ؤيكمي الملأل(، من ان الأميدرك وما الاشتغال، 
أجيبهأن فرأيت، المدارسة، عدم عند المذاكرة مقام ويقوم الطوال، 

القنالبونفع المقممر، الع—الم عون من فيه وجون لما ذلك، إلى 
أرائه،من علئ ه تقريبق اممه لثواب التماشا آرثد، الم

مده—الل، مفه وصالكت، المدمنة، اهل عالم على فيه واعتمديته 
^٧٥أنس بن ماللئ، افه عبد أبي الإمام 

يصرحكان ما كثيرا ذ؟ذلمح تيمية ابن الإسلام شيح الإمام وهذا 
.أ أصحابنا قال فيقول; أحمد الإمام بمذم، بتمذهبه 
يجوزلا أنه لما تنين أن فبعد الثحن، محل لقضيتنا بالسمة أما 
هذهأحد لزوم ل احتلموا العلماء فإن الراجح؛ الدليل مخالفة 

منالانتقال جواز على وجمهورهم الملاية، دون الأربعة المذام، 
بعضؤ، الميم—، عن للخروج بة وبال، مذهمت، إلى ميما 
بعضل المذما وهومخالفة عملهم، عليه جرئ قد فهذا الأمور 

كلامل معنا مر كما المذمتا إلئ الانتساب عن يخرج ولا فروعه، 
المرافئ;ق قال بكى، ال

(.١٣٧الدية)ا/ أهل ض ق اللكق )١( 
•( ٢٠٢)؟(الفتاوئ)•؟/



تيعادامبلا وهومفضول اد اجتهذي د تهاليائز وج
جملاوالقصور ور الحبدار إلئ ومسلة ذم، مفكل 

كلتقليد يجو3 بل الأورع عن الحث لايجب أنه يعنى 
إلىوموصله هدئ، على كلها المذاهب هذه لأن اجتهاد؛ صاحب 

العلخاءجمهور هومذهب وهذا الجنة، وهى الحبور دار 

بتنالفرق ونيين المسألة ق النزلع محل تحرير من لابد لكن 
الكلأن مع هب، مال إلئ ماوم، من والانتقال المداهب، بين الج»ع 
روط،البمعرفه ينهما الفريق يمكن لكن الجمهور، اجساره 

أوقواحده الة مق —مواء مدهبين بين للجمج فالمجيزون 
بثروءلتذللئ، أجازوا متعددة" ائل م

كمنالإجماع، يخالف، وجه على المدهبين بين يجمع لا أ٠ 
شهود.ولا ولي ولا صداق بغير تزوج 

وهوأربعةالحاكم، حكم فيه ينقض فيما ذللث، يكون لا أ٠ 
والقياسوالنص، الشرعية، والقواعد الإج٠اع، مخالفة مسائل! 
الجلي•
والتشهي.الرحص تتح محبيل على ذلك، يكون لا أ٠ 
أحدهمامتناقضان؛ بينهما جمع اللذان الحكمان يكون لا أه 

بالوجوب،يقول والأخر بالحرمة يقول 

)؛(يطر:ماتررود0/أ؛؟(.

(.٢٠٠)ص المجتهدين اختلاف عند المقلدين إرشاد ينفلرت )٢( 



حالات؛له ذلك فإن ميمه، إلي، مذهب من الانتقال أما 

يتقنولم وأتقنه مذهبه، من تمكن قد يكون أن الأور؛ ١^٥٥ 
وذللث،مذهبه، عن الانتقال له ينبغي لا الحالة هذه ففي آخر، مذما 

لاJذمن١١/إدراكه بين الحاصل ليفاوت 
ؤيجدممن، مذهبا على التفقه عليه يمعبا أن ارثانيمح: انح1ت 

/الانتقال^ عليه يتعين الحالة هذه ففي منه، أمهل مذما 
لهفيجوز المذام،، من مذهب، من يتمكن ألا ،: ١٥١٥١^٥ 

لهالأفضل كان ؤإن حقه، ق لتاؤيهما مذهب أي إلئ الانتقال 
بلالْبمذهب، الالتزام 

سالماآخر مذهب، إلئ انتقاله يكون أن لاJمتمذه٢ا يمكن ولا 
منالإثمإلأثروءل:

والمنصب،.للرياسة ءلالأ!1 يكون لا ن أه 

الأول.من أرجح الثال المذهب، يكون ٠أن 
الانتقال.وحب، التشهي لمجرد يكون لا أ٠ 

المدإنىصافىالمد)ص^ا(.)\(طر;مالهد)؟/ص،ومافى 

يزيلاووا،ب)صvi(.)٢(يطر: 
(.٩٦٦)؟/ نقدية نظرية دراسة المذهب؛ ينظرت )٣( 



^دد____^ضٍئلإيٍديٍيل
وقال 

مبجلواحد ر غيفصغ الأول يغير ذهب التما أم
الفتاوىذي العيد دقيق واين والطحاوي لأم الإ-كحجة 

رجيحأوالتهلا مه ككونصحيح رض لغل يتنقأن 
قسلأم اجر مهن علالقيس _وابموئالوذممسن

قصداا مه لينتمح غم من تجردا ئد القمحيين عن وإن 
صتحوهدا ثافعثا، يمحير أن مالكثا كان لمن يجوز أنه يعني 

صارثم ثافعثا كان فانه الغزالي الإسلام كحجة الأئمة كبار 
صارحتما،ثم ثافعثا بدايته ق فقدكان الهلحاوي وكدلاكا مالكثا، 
كانأن بعد الشافعي الدهس، إلئ العيد دقيق بن الدين تمي وانتقل 
وهيمعنا، مرت التي الذهب من الانتقال شرومحل ذكر ثم مالكيا، 

لغرضلث، ذليكون وألا الأصول، ورجحان التفقه، سهولة 

دنيويأُ

•■؛( ٦١رص عود المافي العودإلن يتنزت  ٢١١



مذهبإلئ مذهب من الانتقال جواز على العلماء استدل وقد 
مها:بأدلة، 

معينلإمام مذهب اتياع الموجب الدليل انتفاء ١. 
نول،من هوكالأنتقال هب، من إلئ مذهج، من الانتقال أن ٢. 

الراجح،اتبيع وجوب من تقدم ما إلئ بالإصافة هذا وهوساتغأ٢ا، 
يه.ُالعمل متعبد الإنسان وأن راجح، لا واجب وأنه 

الذللثج وأن عموما، التمذهب جواز سق كل من ؤيستماد 
هوالفقهالتمذهب محل وأن الأدلة، من الراجح اع اتبال ين

أنكما إجم-اع، فيها التي القهلعية ائل الموليت وقواعده، 
دونتالتي هي لأنبما الممكن؛ هو الأربعة بالمذام_ا التمذهب 
التفقهؤبمعبا يحفظ لم وغيرها وفروعها، أصولها وحفظت 

علئالذهبي الإمام نص وقد الاجتهاد، رتبة بلؤغ عن فضلا عليه، 
منوثل الأربعة، المذاهج، هذه إلا اليوم يبق "ولم فقال: ذللث، 

وانقهلعمجتهدا، يكون أن عن قفلا ينبغي، كما بمعرفتها ينهض 
وبقيالقليل، إلا داود وأصحاب، مائة، الثلأُثؤ يحد نور أتساع 

الأربعماتةبحد ما إن جرير ان مذم، 

(.٣٠٠ّ)؟/نثر يطر: )١( 

(.٧٧وكرأبوز؛د)ص الطائر )٢( 
(.١٧٧الملأء)U/ أيلام سر )٣( 



دونلأتباعها المؤغ هو المذاهب لإنثاء المؤخ أن كما 
ائلمتعرف حتى وحمرها، الأقوال وهوصبط ألا غيرها، 

عرفةالفتاوئ تكون لا وحتئ ينبل، لا وما يقبل وما الإحماع، 
والتعصبالتمذم، بين تلازم لا أنه كما والتلاعب، ليئّذوذ 
العلماءقام وقد ه^، الني، وسنة افه كتاب دون واتباعه للمده_ا 

والعملللأتساع والدعوة التقليد لرفض الداهم، حميع من 
ا•باراجح^ 

الطالية.بن أحمال الحضرمي إعداد! )١( 



راوالأنفؤيْل الإفراط بين اا4ذصة ا'• 

أبناءبين الجدل من نصينا نالت التي القضايا من الذمق 
وتفريط،إفراط فيها يحصل فانه الثاثكة القضايا وكعادة الصحوة، 

بينهما.ومطا الحق يكون ما وعادة 

القضية،ق المتنازعين عند الإشكالية نوضح التالية لنقاط اق 
الإشكال.يرير الذي التوسط بيان من ونقزب 

الأربعةالمدامؤ بأحد المكالف، يلتزم هوأن الراد 
الذيهبا المن. عن الخروج دون والعمل، التعلم ل المشهورة 

ه.لتفاختاره 

بعدمن طويلة قرون من التفقه عليه استقر هوما الالتزام وهدا 
التقيديوجبون يحيحا المشهورة، الفقهية المدامتا استقرار 

الأحوال.من بحال عته الخروج دون بالماوم_، 
دعاةين بالمختلفة العصور ق يتجدد ل الجل. يزال ولا 

أنالطبيعي من وكان التعصم_ا، ونبذ الاجتهاد ودعاة التمذم_ا 
والمةللكتاد-ا للعودة المتعددة الدعوايت، ظل ق الجدل هدا يعاد 



ججرظٍسسسضئواصدصضل
حواراتفحصلت الفقهاء، أقوال على والجمود التمدهب وترك 

حما،يراه لما فريق كل وانتصر وردود، كتب وألمت، محاحة 
القضية.هده تجاه الواقم، وتباست، 

تمانا،للمازهمة الرافض الموقف هو الأول: الوئف فكان 

مسيلولوعلى دمذه_ا أوالعمل مذم،، على التعلم ولمجرد 
القليد.

تدليإذ الخمابل؛ ، للوقففعل رد كان ربما الموقف وهذا 

وحدتالتي الانحرافات من بالكثير ذلك، موقفه على الفريق هذا 
وتأويلهمالفقهي حمويهم يسسب الذام_إ مقلدة متأحري عند 

للنصوصى.المفرؤل 

قيدمن الانفلات أن رأئ الذي الفريق هو القابل: والمريق 
منخذ يا أن لأحد ليس أنه ويرئ الدين، من هوانفلات الذهن، 

الاجتهادوباب، المجتهدين، ثأن هذا إن إذ مباشرة والمنة الكتاب، 
يعيدزمن منذ أغلق قد 

قضيةمن المحيح الوقف، يكمن وذاك الفريق هذا وبين 
التمذم،.

ْ(.اللادشة)ص: قطرة اللامدمت انظر: )١( 



اكابة:الماط ؤ ينلخص وهذاالوقف 
الصحابةوأقوال والسنة بالكتاب العلم هو الحقيقي لعالم اه 

واكابعتن•
منالعالم جمعوا الدين ق أئمة هم المذاهب صحاب أ٠ 
وجهةمن الدليل مقتفسمي حب صوابا رأوه بما وأفتوا مذلانه 

نقلوهم.
تلامدتيمفكثرت وثأثا مكانه الأئمة له-ؤلأء اش در قه 

ائلالمق أئمتهم ارات باحتيوعنوا الحلم، عنهم وحملوا 
المختلفة.

اويجمعهام الإمأقوال يضبهل أن أراد هم بعل. جاء ن مه 
لممما عنه الإمام رجع ما ؤيثين منها، الصحح وسين محنربها 
علىيخرج ثم فتاواه، عليها بنئ التي الإمام أصول ومحين يرجع، 

الاستدلالا هل وتبع فيه، نصا للأمام يجد لم ما الأصول هذه 
وهاوافتواه، صحة وبيان معارصيه عن والجواب الإمام لمذهيا 

ا.اصهللاحار ؛المذهب عرف، كله 
يلام، الإمقول من كله يس لالفقهي اJما فالمذن إ٠ 

أصولهعلئ المخؤجة تلامذته وأقوال ه أقوالهي المن،هب< 
وقواعده.

(.UTO؟الضل)١; الدخل انظر: )١( 



وتصحيحهوينقيحه صبطه يعد الفقهي هب فالمال وعليه ٠
يقتضيهوما الأدلة، ق نفلره بعد الحق أنه الإمام رآه ما أنه غايته 
صراحة،عاليه ينمى لم فيما أصوله— حلال —من الإمام رأي 

ذلاك،لا/إلئ الوصول طريق وصهل 
وحواشيوكتب، مولفايت، فألمتا كبير، جهد تدل هذا يل سؤ 

الكثير.المافع العالم من فيها ومختصرات، 
هدمعن يخرج ألا انمالم علئ يوجب لا كله هذا لكن 
حيمثامن يأخذ أن عليه الواجم، بل المعروفة، الأربعة المازاهما 

حصلقد دام وما الشرعي، الدليل اتييع هو يلزمه ما فإن أخذوا، 
محه.العدول له فليس الاجتهاد آلة 

أنله بل بمذهم،، التقيد له يجوز لا أنه هذا معنى ليس و٠ 
الاجتهادالة امتكمل متى لكنه الذاهمط، من مذهم، على يتعلم 
وجهةمن للدليل مخالما يراه الذي القول على يفلل أن له فليس 
الدليل.لمقتضئ المدهمج عن يخؤج بل نغلرْ، 

فانشأنه، من حلما ولا المدهم،، ل قدحا ليس هذا و٠ 
منالقصد حصل فمتى للقصد، ومحيله إلا هي ما الذاٌ-ط 

علئتتغول أن ائل للومحينبغي ولا بأس؛ن.للث،، فلا آخر طربق 
القاصد.

القمل)\اانظر: )١( 





إلاهو ما والمذهب المقصود، هو لأنه تعالئ؛ افه حكم عن 
يكونصواله بل الوسيلة، عن سؤاله يكون أن يصح قلا إليه، ومحميلة 

المقصدأه.عن 
إنبل الفقهي، المذم، العالم محنالب يتعلم أن بأس فلا إذن؛ 

وفروعه،أصوله صسطتا منهج وفى يتعلم أنه جهة س له مفيد هذا 
أنعاليه ينبض لكن وهاjبتا، فتاواه وذمح٠تا وأئمته، كتبه ووجدتا 

آض•من يحذر 
لالْذاهب.التعصب الأول؛ 
وكمالمداهيؤ، أصحاب< عند ا كثين وجد قل الأمر وهدا 

لمنعالحال وصل حتئ هذا، سب، والفتن الشرور من حصل 
بأربعةالواحد المجد يكون وأن المختالفة، الخلام_إ بين الزواج 

مذهس،كل أصحاب، ويصالي هب، مذ لكل يؤدن بحيث محاريب، 
بمفردهم.

اس؛ة.الذاهب تداخل اممانة: 
عقديةبمذام، كثيرة أوقات ق الملاهع_ا بعض ارتبهلت، فقد 
الشافعيةمن فكثير والجماعة، المنة أهل مدهي، عن انحرفت، 

أئمةأن اكا ذلق والمن، اعرة، أثكانوا والحنفية واّلكية 
بينحلهل فحصل الفقهية، الذاهب، هذه علئ كانوا الأشاعرة 
كثيرة.أحيان ق والعقدى الفقهي المذهب، 

اظو:إءلأماوونمن)أ/؟؟ا(.)١( 



كونوبين ممهثا، مذها يعثمه بين يمرق أن اسم طاب فض 
نةاللأمل مخالفة أنوالا اختاروا ند المذهب أئمة بعفس 

أولغيرهم.للأثاعرة موافقة والجماعة 

مالإذ بامحللة، دعوئ فهي الاجتهاد باب غلق دعوئ ما أ٠ 
باجتهاد؟أم بنص الاجتهاد باب أءالةت الدموئ! هذ0 ادعى لمن 

ءلاهر!تتاقض بالاجتهاد ؤإغلاقها النص، إلئ له مجيل فلا 

ادالاجتهثروط ق الغ يبمن المذام، أصحاب من و٠ 
الأنه إلى الحال فيؤول المستحيلات، درجة إلى —ا 17فيمحل 
يالمأمورهوالعلم الاجتهاد أن ثبت متى إذ يصح؛ لا وهذا اجتهاد، 

وحين؛زمن كل ل موجودا يكون أن د فلابيله، بتحص
أمنيمن طائقة تزال )لا ان! ثوبحديث ل النبي. قال كما 

وهماش أمجر يأق حتئ خذلهم من يضرهم لا الحق على ظاهرين 
ليسالتقليد إن بالتقليد؛ يكون لا الحق على والظهور كدللن،(را،، 

رواْمام)'؟اْ؛(.)١( 
الردي كل والكتاب ، _u وط ٣( الأرض)ص إلن اخلد من علن الرد انظر: )٢( 

الاجتهاد.باب يغلق من يلئ 



هوبل أحد، لكل مفتوحا الاجتهاد يكون أن هذا معنى وليس 
وشروطعامة، شروط نوعان! وهى الأئمة، عاليها نمى بشروط 
خاصة.

وأنوأحاديثها، الأحكام آيات يعرف أن اسْق: ظلشأروط 
نبيهوسمة اممه كتاب يفهم لأن صالحا قدرا العرب لغة من يتعلم 
منيمكنه ما الفقه أصول علم من يتعلم وأن الصحيح، الوجه على 

بينبه يميز ما المصطلح علم من ويتعلم الصحيح، الاستدلال 
لهالنفس فقيه يكون أن بعد كله وهد وصعيفه، الدليل صحيح 

النفلر.على قدرة 

بمواقععالما يكون أن يشرط فانه <،^ ١^١٥الشروط أما 
يعرفوأن لها، يتعرض التي المسألة ق والخلاف الاجملع 

له،يتعرض فيما المزول وأسباب الأدلة، من وح والمنالاسح 
لهيتعرصى فيما وفتاويهم الصحابة بكلام عالما يكون وأن 

بأئمتهاالأربعة الماواهب، تعبر لفية الأن الفول: حاصل 
يدعىكما حامتا فقهيا مدهبا ها نفتحد ولا للتفقه، رافدا وكتبها 

أقوالمن المذاهب، ق ما كل تقبل لا وكذللث، خصومها، من كثير 
تبا،اللائقة منزلتها المذاهب، تنزل أما هالك، ما غاية للدليل، محخالفة 

وغيرْ.\'ْل-ا/ا-أ( )i/ الض الكوكب ثرح انظر: )١( 



معلكن مضعلة، ومنهجمة مسالوكة حائه حلالها من فالتعلم 
معالمذموم، التعصب من ا -بمتعلقت التي الأفات من الحذر 

حقي بالاجتهاد يكون وذلك والة، الكتاب باشاع الالتزام 
يلحقالحلم و٠لالب الحامي، حق ق العلم أهل وموال المجتهد 
اتلرهرأ؛•.jِ و%نم ائل مداذم

الخلافض انظر: )١( 

الإتريي.صلاح محمد إعدادت )٢( 



م"•
L، : I أرتآؤقيقه وكيفية الأتباع _؛

لفي،الالمنهج ق البارزة القضايا أحد هي ١^٠^٤ قضية إن 
ركنهي بل الكلية، الدين قضايا من قضية أنيا ذلك ق والسر 
اتباعهعلئ قائمة الشريعة اض جعل فقد قوامه، وحا المتين، الدين 
ورسؤهاقه ءؤهثامنوأ تعالزت قال الهدئ؛ مظنة ذللا، وجعل .، 

لع1،ًءمحمؤآئعوه ود=قلمتهء باش يؤيرئ\ أزى آلاغا أليف 
محبةعلئ وعلامة دلبلأ وجعلها ]الأءراف;حها[، ه ئهتدورنت< 

إزكنتنهل ؤؤ تحالزت قال للعبد؛ اش محبة لجالم، وسبتا ض، العبد 

منالتحذير كان ولدا ]آل ه تجو0أشةسعوفي،تيتيؤأ 
حدين،من لم ومالبخاري فروئ ثدييا، الأصل هذا مخالفة 

فليسمتص عن رءسثج ررفمن قال؛ اش رمول أن مالك، بن أنس 
امنى 

(١),,

الخاوي)ما-«0(وسالم)؛•ا؛(.)١(رواْ 



أنسارية بن العرياض حديث من ماجه ابن روئ وكذلك 
الكنهارها، ليلها البيضاء، على تركتكم ٠للمد (؛ ؛LJالله رمول 

٢.هالائ،ا،ل إلا بعدي عنها يزخ 
الذيالحالي>ث، ق كما مديدا الدين ل الأ؛تداع من التحدير وكان 

اشرسول أن ضقغإ عائثة حديث، من لم ومالبخاري رواه 
فهوردا(ل؟/منه ليس ما هذا أمرنا ؤ أحدمحثؤ ءمن ءالأ 

ؤؤهافه عبد ين جابر حديث من لم مرواه الذي الحديث، وق 
وحيراف، كتاب، الحاJيث٠ حير فإن بعد، ®أما قال! الحم، أن 

ا.صلألةا(ر بدعة وكل محدياتها، الأمور وشر محمد، هدي الهدي 
أن ٠٥سارية بن العرباض حديثا من ماجة ابن رواه وفيما 

عبداوإن والطاعة، والمع اف بتقوئ *عليكم قال•' افه. رسول 
ومحسةسستي، ّاسدا، اختلافا  ٧٣٠وسترون حسسيا، 
والأمورولياكم يالتواجد، عاليها عضوا المهاديين، الراشدين الخلفاء 

صلألة،؛بدعة كل فان المحدثامت،، 

(.٩٣٧الألباف)وصححه )٣•؛(، ماجه ابن رواه )١( 
(.١٧١٨(.ولجر)٢٦٩٧)؟(رواْاوخارى)

(.٨٦٧لم)م)م(رواْ 
)ل()؟ل(وصححهالأس.



^سثوذقثا؛يوو

مهماتمن بكثير القضية هده تتعلق أن غرينا فليس لذلك 
ذلكعلى متوقف البدعة باب فضبهل الرئيسية، وقضاياه الدين 

النوازلمن يجد فيما المكلف على يجب ما وفهم العفليم، الأصل 
بلكذلك،، الأصل هذا صث3ل على متوقف العصرية والمتجدات 

وقتكل ق وعباداته معاملاته ائر مسق المكلف على يجب ما 
الأصل.هازا علن متوقف وحين 

الأصولمن بكثير تعلق له الأصل هذا أن ذلك إل أضف 
بمبحثتعلق فله الإجمالية، الأحكام ة أدلهي التي الكلية 

مميلإلا القياس وما ان، والامتحوالاستصلاح، الإحم_اع، 
العلماء؛حمن، وما المذاش_،، نشأت وما الأصل، هذا لتحصيل 
كماالأصل هذا تحقيق ال وممن لأما إلا والتقليد الاجتهاد 

البحث.ثنايا ق ميأق 
بالتحديدالأصل هن.ا تناول أهمية على يدلنا وغيره كله هذا 
تحقيقه.كيفية وبيان ماهيته بيان حلال من والضهل 



تهدرامتمت ند يكون أن بد لا الحجم ذا 7ا كلي أصل 
بغيرها،مختلطة كانت كلها الدراسات هده لكن المرات، عشرات 

والبحث،بالدراسة البدعة موصؤع تناولت، الم، الكتب أن ثلث، فلا 
تحصئأن من أكنر الكتمب، وهذه القضية، هده من تطالق كانت، 

قنية المالحديثية المؤلفات فآغلب وكيلك، كهذا، ختصر مق 
علنالسالم، وحض الأتباع عن فملأ تتضمن التأليف، بداية 

المدهبيةية قضتناولت، التي المؤلمات وأيضا به، ل، التم
منيختالف، الذكر من بشيء الأصل لهذا تعرضن، ت ة بالدراس
لأحرئ.دراسة 

لكنناتقالة، مدرامة إلى يحتاج بالذكر كله هذا واستيعاب 
وهى!هديما المستقلة الدراسات أبرز إلى نثير 

علنرئّا ه(  ٧٩٢)ت/ المز« أبي لأبن اع الأتب#كتايط ١- 
ه( ٧٨٦)ت/ الحتمي أحمد بن محمود بن محمد هو له معاصر 

ذكروقد ، ٠٠حنيفة أيي مدهب، ترحج ل الظريفة راالنكت، ت سالته رق 
أبيابن فقام غيره، على حنيفة أبي تقليد لترحح وجها عشر ستة 
بمفرده.وجه كل عن والجواب بنصه كلامه بذكر الحنفي العز 



فيهألف الذي الزمن ق التععب إثباته ق مفيد والكتاب 
الفريةق واصحة لفه لمؤ الأصولية والوزية قبله، والذي الكتاب، 

ا.ذلكل وغير الممليد وحكم والأتباع القليد بين 
رحبلأبن ا؛ الأربعة المذاهب غير اتبع من علئ ارالرد ٢" 

المذاهباع اتبأن إلئ ا فيهذهب وقد >^(، ٧٩٥الينبالي)ت/ 
معدوم،أو نادر وهو الأئمة، حصله ما حصل مجتهد من إلا متعين 
اكماليد.و،ففرصه ذلك، غير كان ومن 

واسم( ٥١٢١٨)ت/ لالفلأف« الأبصار أولي همم راإيقاظ - ٣ 
يدميللاقتداء الأبعبمار أولئ م هماظ ®إيقكاملات اب الكت

اكرئل الشائع الأبتدلع عن وتحذيرهم والأنصار، المهاجرين 
فقهاءبين والعصبية الحمية مع المذاهس، تقليد من والأمصار 
الذيالمعنئ تؤيد الى والقولأ'ت، مشحون والكتاب ا، الأعصار،؛ 

انموازأص.ي الزلف ذكره 

طعنهانثرت حنيف، اه عطاء محمد بتحقيق صفحة،  ٧٢ق تقع صغيرة رمحالة م )١( 
مداهعاصم أعاد نم لفية، الهشرالنكتِة  ١٣٧٩عام الهد لاهور j الأولئ 

ْ*ا\م.ل نثرها القريوق 
رحبابن مؤلفات مجمؤع فمن طيوعة وهي صفحة  ١٩ق تقع صغيرة ومحالة )٢( 

(٦٣٨-٦١٩/٢.)

.٢١٩٩٧-. ٠١٤١٨عام الخاوي، عمر أبي بتحقيق الشارقة، — الفتح دار نثرته )٣( 



لكنلذكرها، المقام يتسع لا فكثيرة، العاصرة الكنمب، أما 
هدهق حمل الذي الصرلع عن الضوء يلقي ما أبرز منها نخص 

وهى!القضيه، 
الذام،من معين مدم، يابلع ملزم لم الرهل ا٠ 
ديالخجتالمعصومى الهلان مسد محمه ألف؟١١ ة الأربع
عنوانبمامن واضح مقصدها صغيرة رسالة وهي ،، ل -( ٠١٣٨٠)لت،/ 

محمدنام وند الوهمة، والإطلاقاُت، الجازذامتs بعض ا و-بم
بدعةأحطر اراللامذهيية كتابه ق عاليها بالرد البوطي رمضان سعيد 
مواضع،ل له وسلم مواضع ق وانتقده ا الإسلاميه الشريحة تهدد 

اتاعه،يلزمهم المدام، أي همن يالون اليابان بلاد من ورد سؤال عن جوابا كان )١( 
وءاJئ،المذاهب، تقلد عالي شديدة غارة وثن معين، مدمر اناع يالزمه لا انه فثن 

بدهمة،المدامح همد الرد هدا ساق، وؤ، همنه، يخرج لا مدمب تقليد بلزوم نال من 
وكانم،حاهلئا، تعرينا التقلد ومحرق الأتبلع، واوجب معللما التقلد من ومنع 

نشرهأعاد والكتاب له. تسالم لا إحللأدارّت\ الكتاب وق الإنكار، ؤ، عنيفة عباراته 
م.-٢١•؟ القيم، ابن ودار عفان ابن لدار نشرة 3، الهلالي سليم 

وذللن،باللامذمسن، يميهم من وبين بيته دارُت، لنانشاُت، بعدنياداُت، ثانيه نثره )٢( 
التقليدمن الخجدى مع علن الكتاب ق همه غاية وجعل ، ٠١٣٩•سنة 

المقلدعلن يحرم لا وأنه والتقليد، الاجتهاد بين وّش مرنة وجود ومتع مطلما، 
الزلعمحل حارج جعلها ثلانة أمورا كتابه بداية ل ترر وتد بعينه، مذهب التزام 
الأربعة،الاز١هب١ أحد اتبلع مجن يمنعه أو الكلف، يلزم ما شرعا يوجل لا أنه وهي،• 

عليهوحرم الاجتهاد عليه وجس_، الة مسي، الاجتهاد مرتبة حصل من انه والثانية 
أننلأينباني أحدهم انح من وان حؤ(، على الأربعة الأئمة جعل أنه والثالثة التقاليد، 
لكنهالمذاه—، أت؛اع بين حصل ب، التعمبأن وأنر حهلآ، على الأخرين، أن يتمور 

تحتمل،لا  ١٠الخجندي عبارامت، من بعصا أيصا حمل القال وؤ، شأنه، من هون 
نقاش.محن الألباق الشيح وبين بينه دار لما الثانية" الهلعة —j، كثيرا وتعرض 





U يهدف الذيull »:اا؛حث

■جزئياتاول وتنالأصل، هذا أهمية ق أحد يختلم، لن 
فهوصغير، أوبحن، عمل ورقة ق استيعابه يمكن لا كهذا موصؤع 

ورقةق نرجوبيانه فما لذا الأبواب،، من بكثير تعلق لها قفية 
يزالانلا أمما نرئ ما وهما الأهمية، غاية 3، هوأمرين هذْ العمل 
فيهما.الكتابة إلئ بحاجة 

وحقيقته.الأتباع ماهية هوبيان الأول؛ الأمر 
الأصل.هذا بتحقيق المكك، يقوم كيف، هوبيان ^؛ ١٥١الأمر 
وهلعاليه؟ الأتباع لوجوب يجتهد أن مكثم، كل يلزم فهل 

تضبهلوكيم، لا؟ أم التقاليد تحريم منه يلزم الاباع بوجوب القول 
والتقاليد؟الاجتهاد من المكلف، يلزم ما وبين الأناع بين العلاقة 

القضيةهاوْ ل الحاصل النزلغ سبم—، هو الحقيقة" ~في الأمر وهذا 
ققط نهال ما هى العلاقة وهذه المعاصرين، أو السابقين عند مواء 

وبيانبما.صعلها إلئ البحث، صزا 



العث:خطه 

طريقةعلى بظلاله يلقي أن بد لا كهذا ^٥^١ ٢٠أن شاك لا 
٠ن ريفصلن ق البحت هدا ا)تذلم فقد لذا والتيويب؛ الكتابة 
تأربعة مباحث وفيه وحكمه، الأتبيع ماهية الأوزت الفصل 

اللغة.ق الأتباع تعريف ت الأول 
الأصوليين.عند الأتباع تعريف والئاق! 

الأتيلع.لمصطالح العلماء استعمالات والثالثت 
ذلك.على والأدلة الأتبلع حكم والراعت 

وفيهبه، يتعلق وما المكلف من الأتباع يقتضيه ما الئاقت والفصل 
تمباحث وأربحة تمهيد 

إجمالا.المكلف من الأتباع يقتضيه ما بيان التمهيدت 
الأتبيع؛الإحماع.علاقة بيان الأول! والميحث 

لا.أم الأساع مقتضيات ق ااتقالياJ٠ بحرمة القول يحول بيان والثان،• 
والتقليد.والاجتهاد الأتباع بين العلاقة بيان والثالث: 
الحادثة.حيال المكلف يلزم ما والراح• 

والعملالقول ي المداد نسأل وافه 



اصu_ الأوو: اممصل ه
اسة:ؤ اص اض: لهحث ا٠ 

الأفعال.ق الاقتداء اللنة: ي الاثاع 
الشيءوبعت الأفعال. ق وثاعا الشيء بع يقال! 

لة.متعا ويهللثه مما0 ونتعه! وأساته واسعه إئرْ. ق يرن بوعا• 
،.١١تتعهويياوكدك 

قوهوظاهر هوالأقتا..اء المعاجم ق الأت«.اع كلمة وأصل 
عنهيشن، لا واحال أصل والعين والياء ®التاء فارس• ابن قال الفعل، 

بمعنئفيكون القول ق أما ، التلووالقفوا؛ وهو شيء، البائح من 
وأتبعهتبحه للقمو، موصوعة اروالماده ابادي! الفيروز قال الهلاعة، 

والائتمار،وتارة؛الارتسام بالجم، تارة وذلك أنره، قفا أي! 
]اوقرة:ا/"ا[«لصؤ؟ا< هداى تعالن؛قوله ذك وعلئ 

علنالقرآن ل امتعمالت، الأتباع كالمة أن الدامغاق ذكر وقد 
معنئ.كل أمثلة ذكر وقد الهلاءة، منها! وذكر أوجه، سبحة 

الوسطالمجم (، ٥٦الأعظم)؟/ والحط الحكم (، ٧٩، ٧٨المن)؟/ انم: )١( 
أْ؟(،اسن)A جمهرة (، ١٦٧اللغة)؟/ ماوي_، (، ٣٧٢الروس)•؟/ -اج (، ٨١)\إ 
١ (،٩٤٩)؟/ الممعل القاموس )ص٨t(، المنير المياح (، ٥٨٩المربج)\إ ن ١ 

الشثاح)ص؟ْ(.مختار 
(.٣٦٢)ا/)٢(.مايتسالالخ 

اكييز)؟/*«ا(.)م(ماترذوى 



بت|زأشىنإلأتعالى؛ اممه نول فمثاله الطاعة معنى أما 
تعالئ:قوله وكذلك لأطعتم يعي: [، AT':_l]ه ململأ 

ونمس، أطاعوْ لس1:هآ[،يعنى: ه ^عوهالأنينا
ُالمروزآبادي ذكرها المعة الأوجه 
ij\ : هذاوعلئ الأفعال، ي الاقتداء أنه اع الأتبق الأصل

ومعناهالقول، على يْللق بل به، خاص غير لكنه الاستعمال، أكثر 
واس—تعملهالمحنى، بهذا القران اس—تعمله وقد ال3لاعة، حينئذ: 
والفعل،القول فيشمل الطاعة وهو الأعم، بالمعنئ أحيائا العلماء 
يأثر له هذا وفهم الفعل، على فيقتصر الأخص، بالمعنى وأحيائا 

الأتباع.حكم ق الحاصل الخلاف، صبهل 
فعلهابع به: وثائئ التأسي، عليه يطلق الأفعال ق والاقتداء 

٦.واقتاJئ 
الوصع،أصل ق واحد بمعنئ كلاهما والأتي_اع والتأسي 

ينتهرلم التأسي لكن به، التأسي هو الأفعال ل التي،. فاماع 
القول.علئ إطلاقه 

(.ttالعزيز)\إ الكتاب لألفاظ والطائر الوجوم )١( 
(.١٠٠الميز)؟/ ذوى بمار )٢( 
jl•ا^(، )"T^ اللغة مذِب (، ٧٨/ T-V)العروس اج ت)٣(   l (،١٠٥)\/ العرب

)؟/اها-\(.السل القاموس 



الاصوسعتد اص الثاني: المث ٠
ولذاالطاعة، بمعنئ الأتأ_اع تعمالون يالأصوليين جمهور 

الأتاعأن وحد امحتدلألامم ق نظر ومن واجب، عندهم 
والفعل.القول يثمل عندهم 
المميروجوب على متفق الكل إذ فيه؛ إشكال فلا القول أما 

دلالة.من ه الني قول عليه دل ما إلئ 
الخلاف.فيه وير فقد الفعل وأما 

لفالأتباع وعليه الأتباع بوجوب القول يطالقون فالجمهور 
واجب.الأفعال 

التامي.هو الفعل ق الأتباع ومعنى 
أنبأنه! التأ،مي ؤيعرفون ع التامي بوجوب يهولون فهم 

فعلل؟لأنه لأجل فعل الذي الوجه على فعل ما مثل تفعل 
لة المماثلالتأسي لحصول يشترطون فامم ذلاك وعش 

والقعود.كالقيام الفحل، صورة احتلاق مع تأسي لا إذ الصورة؛ 
ونيته،الفحل غرض أي ت الفعل على الباعثت الأغراض ل والمائلة 

اتحدتؤإن بواجب ليس والأخر واجبا أحدهما كان إذا تأسي فلا 
وجهعلى فعلا فعل شخصا أن علنا فإذا الظاهر. ل العمل صورة 

الوجوبوجه على الفعل ا حن. بالإتيان يكون فالتاسي الوجوب 

ثواطع(، ٢٠اق)؟/ التلملابن المعال؛ ثرح (، ٨٨وحي)؟/ الاصرل يفلر; )١( 
(.١i٨0أ١-٨i /r)التحرير شرح اكمر (، ٣٠٦الأدلة)١; 

.؟؟-؛م؟(.)؛/ الأحكام أصول و ١^ (، ٢٠٣م\ذي)م/ الخٍمول )٢( 



نملاالأول فلوضل الأول؛ لأحل اكاق القمل يكون وأن أيصا، 
الوجوبسبيل على الفعل نفس الثاف وفعل الوجوب ميل على 
بتأس.ذلك فليس الأول الفاعل متابعة يه يقصد أن دون لكن أيصا 

بلالمي. فحله ما كل وجوب هو القول هذا معنى وليس 
قواجب فهو الوجوب ثيل معلى س المي نمله ما أن معناه! 
وماحقنا، ق تحب فهوم الاستحباب مبيل على فعله وما حقنا، 

ندريلا مما فعله وما حقنا، ق مباحا كان الإباحة مسل على فعله 
وعالئالقربة، قصد فيه يفلهر لم فيما الإباحة على حمل حكمه 

يتناولهلم فيما كله وهدا القربة، وجه فيه ؤلهر فيما الاستحباب 
بيازقولي،•
نعلملم إذا فيما بالوقم، بالقول منهم جماعة ذمي، وقد 

نعلمحتى حكما حقنا ل يفيد لا وقالوا! .، الك، حق ف حكمه 
ممنالناف القول حصول إلئ أدئ منهم القول وهذا وقوعه، وجه 
مهللما.التامى باستحباب القول وهو به، قال 

إلامما.لايكون الاشاع أن الئاف! القول 
الأفعال.ي الأقتداء ص فالأتباع 
سواءفحل، أنه لأجل خمل ما مثل تفعل أن الاقتلءاء! ومعنئ 

،.لأر أم الحكم ق تماثلتما 
لفهوواجب الوجوب، سيل علن الني. فعله فما وعلله؛ 

الفعل.مجرد من وليس القولي البيان من مستفاد الوجوب لكن، حقنا، 

الرمحهول)ءسا•؛(.بافعال يتعلق فيما الأصول، علم من المحنى )١( 



علئا حقنفهوق الاستحباب بيل معلى ه فعلا وم
الاستحباب.

أيقا.مستحب حقنا ق فهو الإباحة؛ مثيل على فعله وما 
معرفةعدم يفر فلا حقه ل حكمه نعرف لا مما فعله وما 
هذاؤيكون الاقتداء، صورة حصول ق رطا م ليبمت، إذ الحكم، 

الأّتحبابص.ض أيضا حفا ق الفعل 
الشيرازي،إسحاق أبو ت منهم العلماء من جماعة بهيا وقال 

سامة،وأبو والجصاص، الثزحى، وأبوبكر برهان، وابن 
)٢(

•وعثرهم 

-٢٢^(،١٠٩^ضواردسمjيوكي))١( 
وموطنالكتاب، هذا أوائل ل ص والذي نمله، ه النم، ٌاترك حكم ومقال،؛ 

فالجمهورالإباحة: وجه علئ الشي. نمله الذي الفعل هوق القولن بض الخلاف، 
علىالجي نمله ما وكذللثج يامتحبايه، يقولون الثاق والفريق بإباحته، يقولون 

الفريقوعند الإياحت، على الجمهور عند فهو ت حكمه نعرف لا مما القرية وجه غير 
يالوجوب!القول من أغلظ بالأستحباب القول ان فالحقيقة الاستحباب، على الثاف 

بينالتعريف اختلاف ذJالن٠ ز والسب الرأي، بادي الناظر يتوهمه كما وليس 
إليه.المشار الموصع ل ذلك وتفصيل الجمهور، ثول هو والأولى الفريقين، 

إلنالأصول)>/\7"آ(،أصولالوصول )ص1مآ>(، الفقه أصول ذ التمرة )٢( 
الفقه^سولفيالأمول)م/ه؟؟(،الممالمفيأصول (، ٨٧السرخس)؟/ 

)ص*ا(.الأصول علم من المحقق (، ٢٠)؟/ بشرحه 



الأتباع.نمطلج اساء امتمْالأت الثالث: اليحث ٠

الفعل،ل تأسي الوبمعئ الطاعة، بمعئ الأتبيع ستعمل اه 
وأمثلته.بيانه محبق وقد فيه، إشكال، لا واضح وهدا 

إمافلأن فيقال! البدعة، مابل فيما الأتياع استحمل كدللث، ؛١؛■ 
ولااةءك1اراسعوا عود مابن قول لث، ذلومن مبتيع، أو متبع 

أنهالأزلي حاضر بن عثمان عن ورد وما ،  ٠٠كفيتم فقد تبتدعوا 
^!؛!،pHفقال: آوصني، فهالت،: اس عبابن على دخلت قال؛ 

ولأت؛تدعاار؟،.اتبع بالاستقامة، 
وعدمبه، \ذثو؛أ ورد ما على والوقوف، الهتاعئ يثمل هنا وهو 

الأ؛تداعفيالدين.
به!المراد هنا فالأتباع الرأي، يقابل فيما الأتثاع واستعمل ءو 

المعنئهدا ورد وقل بالرأي، يقولون من مقابلة ق بالأثر الالتزام 
بنعمر عن ورد ما ذللث، فمن والتابعين، الصحابة بارامحتإ عق 

الأخذسننا، بعده الأمر وولاة اممه رسول ررمن قال! أنه العزيز عبد 
دينعالئ وقوة افه.، لهلاءة واستكمال ه، اممه لكتاب، اتباع بها 
اسرولا تبديلها، ولا تغييرها، الخلق من لأحد ليس ه، اف 
الألبانر.وصححه (، ٣٦وصاح)ص: لابن البيع )١، 
(.i٥٦^/ N٣٦ والتفقه الفقيه )٢( 



فهوبها امتتصم ومن فهومهتد، لها اهتدئ ْن حالفها، شيء و
ولاهما تعالئ اف ولاه المؤمنين سيل غير وانج تركها ومن منصور، 
حنبلبن أحمد الإمام عن ورد وما مصيرا*، وساءت جهنم وأصلاه 

أصحابه،وعن الض. عن جاء ْا الرجل يتح أن ررالاشاع قال• أنه 
•٢١١٠٠مخيرالتابعين بعد ْن م ثم 

استعمالمن الأول المعنئ هو كلها المعال هذه يجمع وما 
أوامرهبامتثال تكون البي. طاعة إذ الطاعة، بمحنئ الأتساع 
شمع،ما مجاوزة وبعدم أفعاله، ق به وبالاقتداء المولية ونواهيه 

الص.به حاء ما على والاقتصار الدين، ق الأبتدلع عدم ومنه 
الوهدا له، العالماء استعمال ق الأشهر هو المعنئ وهدا 

قولومنه العالماء، اراُت، ءثتظاهرت وعليه واحثا، إلا يكون 
الأباع«ل؟/الأمن »وحدُت، الثوري: سفيان 

بعمسبنعي ذلك، يشتبه لئلا الس_ابق؛ التفصيل ذكرت ؤإنما 
بالأتب-اعيقعدون إنما فامم الأتباع؛ استحثاب، علن الأصوليين 

شل.الأفعال ق هوالاقتداء الذي الثال المعنئ 

jالأرمن الأنمة أنوال ذكر وند ;،)ص'اْ(، UbUالميه صلاة صفة انفلر: )١( 
أحد.كل تول طئ الني. تول تقديم وجوب 

،ح٦•٩^(.)ص٢٠٧الجعد ابن سند )٢( 





اص:وجوب عل س الرابع: المث ٠
تعالئ!اممه كتاب من أولا: 

ةلجةم\شُوبيوؤ الئ! تعه ولق~ 
أنعالئ ١^ رردلت الرازي: الفخر قال [، ^١^١٣آو ]4 

اف،محبة إن ثم تعالئ، اطه محبة لوازم من الرسول متابعة 
واحب«رالواجب ولازم بالاجملغ، واجبة لازمة تعالى 

بجيثأركذ الثإيآ'لأبج، ووعه إش ^١ ٠١٥^تعالئ: وله ق- 
]الأءراف;ار0ا[،أ/و؟ه ثهق-ورتث\ يقمحكم ؤآقعوه ائوديظيي، 

يقتضيوالأمر ه، ؤمحأئعوْ قوله: ق بالأتباع صريح أمر فهدا 
معلوم.هو كما الوجوب 

آلهدئلد بمن ما يعد يى آلراثولا ثئامحق وم، ؤ تعالئ: وله ق~ 
هوساء موؤءماإذونصيزءجهنم آلمؤيثن غرسيل ولي 

الرمولمتابعة ترك أن الأية: ق الدلالة ووجه ]اواء!ْا\[، 
متابعته.ترك إن قلما »وإنما الرازي: الفخر قال له، ئثاقة 
الأخروكون شى ق أحدهما كون عن عبارة المثاقة لأن له؛ مشاقة 

ذلككان غيره وتركه فحلا الرسول فحل فاذا آخر، ق ثق 
لا؛ له مشامحا فكان الرسول، من آخر نق ق الغير 

التلماو.لأبن ثرحه •٢( الرازي)؟/ سخر الفقه أصول ل معالم )١( 
(.٢٣المابق)؟/)؟(المدر 



ذلك؛فمن سنته ؛؛ LjUيالأمر وردت الي الأحاديث ثانيات 
دالتافه رمول أن وك هريرة أبي حديث من ورد ا م— 

وستتيااافم، كتاب يعدهماث تضلوا لن شيئين فيكم 
اوعقلنفازت ت صارية بن اصى يالعن حديث من ورد ا م— 
منهاودرفت القالوب منها وجنت بليغة، موعغلة افه رصول( 

ة-التفأوصتا. مويع موعظة كانأ_ا اممه، رمول يا فقلنات العيون، 
وإنهعند، عليكم تامر وإن والطاعة والمع افه، بتقوئ أوصيكم  ١٠

الخلفاءوستة نتي بفعليكم كث؛ئا، احتلأيا فميرئ منكم يمس من 
وإياكمبالنواجذ، عليها عصوا بعدي، من المهديين الرائدين 
ضلالةا؛بدعة وكل بدعق، محدثة كل فإن الأمور؛ ومحدثات 

(.٢٩٣٧)الجائع صحتح ق الألياق وصححه (، ٣١٩)المستدرك ق الحاكم رواه )١( 
(.٢٧٣٥)الصب اللملة ق الأس وصححه !(. ٦٠٧)داود ام رواه )٢( 





والعاميظنه، ق للدليل متح وهو إلا مفت من ما ت قائل ومن 
عنهيخرج لا مذهب ادباع عليه فيجب التقليد، فرصه 

الأربعة،المذاهب مجن أي باتباع يحصل الأتبلغ أن قائل• ومن 
المذام_،اهذه لأن الأئمة؛ مذاهب من غيرها اتباع يجوز ولا 

الإسلامعلماء عليها وتتاح وحررت صبطت التي هي الأربعة 

اوالك)ا/.ا"(:

تقاليدفإنهيالزمهما المحض وانماعي الاجتهاد، لرية يصل لم الذي العالم ءوأما 
الجتهدينمذاهب من معين مذهب التزام عليهما يجب أنه والأصح المجتهد..• 

غيرْاا.من أرجح أنه يعتقد 
الخاصءلالزم الخير)ا/م>/اه-أ7ه(: الكوب ل الفتوحي الجار ابن قال 

أنيلزمه بل وتيلت • • الوجهين■ أشهر ل وعزائمه برحصه اخذ بمذهب التمذهب 
أئهأ.غير قلد فلا الأشهر، هذا الرعاية: ل قال بمذهب، يتمذهب 

فوِفولذا المذاهب؛ اصحاب إلى القول هذا به نيتكر المعاصرين ٌن وكثتر 
قبذلك يفتون كانوا الذا>أبا متآخرى مجن كثيرا أن تثبت الش القول يكر ي نُليل 
افه.بإذن منفصل مقال 

الالمهللق، المجتهد عن خلا الصر أن الوالحو^ المحيط: البحر ل الزركثي قال ، ٢١
أنعلى الملمين بين الاتفاق و؛، وند الأربعة، الأتمة أحد مذهب ل مجتهد عن 

يقعأن يجوز فلا بغيرها، الخمل يجوز فلا وحينثذ الخذاهب،، هذه ل منحصر الحق 
ابنرجب:ءالردضمنا;بع^^تهادإلأفيهاء)أ/و،؟(،وامملر:كذكرسالة 

أقرأنه ومع (، ٦٣٨~٦١٩رحب)؟/ ابن مؤلفات مجمؤع الأربعهء، الذاهب، غير 
الطلق،المجتهد عن الزمان خلو إلى ذهبؤ أنه إلا المجتهد فرقس هو الاجتهاد بأن 
إمامه.مذهبا ق يجتهل، من إلا يبق ولم 



والتقليدرا،.الاجتهاد بين مرنة الأتاع بأن قائل: ومن 
حجيةأوبعدم مطالما، الإحماع حجية بعدم قائل: ومن 

الإجماعر؟ا.عليه يدل ما بدلالة الحديث ورد إذا إلا الإجماع 
رئيسية:مواقف ثلاثة إلئ الماس مذاهب تبلورت فقد وعليه 

وهوموقفالأصل: هذا ق الإفرامحل موقف الأول: الموقف 
أنلم مكل علن ويوجب أحد، كل علئ الاجتهاد يوجب من 

منومنهم المقلد، بحرمة القول أمحللق من ومنهم الدليل، و ينظر 
الحديث.من عليه دلالة لا الذي الإجماع رد 

منموقف وهو الأصل: هذا ق الفريهل موقف الئاق:  ٠٠٠٥الو
ورأينفلره، وجهة من للدليل متع وهو إلا عالم من ما أنه رأئ 

أصحا-ها،نفلر وجهة من للدليل متثعة كلها الأربعة الذاهب 

(،٣٣)محي المدهيئ التعصب يدعة كتابه! ق عباسي عيد محمد ذللث، إلن ذهب )١( 
لهنا القول هذا نناقش وموف المالكي، منداد حويز وابن الشاطئي عن ونقله 

مستقل.مبحث 

ففدذلالث< ومع المتقدمن، من أحد به يقل لم مطلما الإحماع حجية بعدم القول )٢( 
بنمقبل الشيح منهم بحجة؛ لمس الإحماع أن إلئ المعاصرين من حماعة ذهب 
نصهما الإحماع( ق ورد بما الأس٠اع )امتيع لكتاب تميمته ق قال فقد y؛X^^، هادي 
إذاالإحماع حجية من مجغ من أمجا ٠(، الإحمإعء.)صت بحجية افه أدين لا أف ؛اعلي 

الزفافآداب ل الألباف الشيخ ذللئ، ذكر فقد الصحيح مخالما ورد 
ألةمالصحيح للحدسن، مخالنا الاحملع ورود ومسألة بعدها(، ومجا 

اش.بإذن الدراسة هده ق حاص مبحثه ق بالدراسة نتناولها مشهورة 



منومنهم المذاهب، هذه أحد يقلد أن الكلم، على فأوجب 
إلىحرج إذا ذلك له أجاز من ومنهم مذهه، عن يخرج بألا ألزمه 

إليهيلتمتا فلا مفتيه مدمإ يخالف، حديث، بلغه ولو آخر، مذهب، 
منه.يه فهوأعلم عليه، مفتيه امحللع قد الدليل وهذا ،، ءاٌيل لكونه 

وهؤلأء.هؤلاء بين هوومحط الحق والوقف 

طرقعلمي والتقليد تدلال، الاسق راالن-اس تيمية! ابن فال 
الدقيقةائل المق حتى تدلال الاسيوجي، من منهم نقيض، 
قالاستدلال يحرم من ومنهم أحد، كل علن وفروعها أصولها 
الأموروخيار وفروعها، الأصول ق وهذا أحد، كل علئ الدقيق 

منالأتباع موقف، ببيان يكون الوقف، هذا وتفصيل ٢، أواسطها،،ل 
يلزمما وتفصيل مرتبته، وبيان والتقليد، الاجتهاد ومن الاحملع، 
التالية.الثاحشر محله وهذا الواقعة، حيال الكلف 

نولولووافق الأربعة، عدا ما تقلد يجوز ءولأ حاثستهت ق الصاوي أحمد قال )١( 
مقل،صال الأربعة المل.اهر_إ عن فالخارج والأية، الصحح والحديث، الصحابة 

الكفر،أصول من والة الكتاب، بثلواهر الأحد لأن للكفر، ذلك، أداء وربما 
الفقهيةوالمداهجه المدارس ة درامحإلى المدخل ق وغيره القل هال.ا انفلرت 

(.)ص٧٧١

)؟(•جْوعاكاوئ)*محا(.



مصاثقوو يعارض الأصل بهذا القول هل الأول: اليحث ٠
الإجماع:

ه،بتدل يوكيف حجيته ومدئ الإحم_اع مائل تقرير 
مرادعن الطول به يخرج أمر معه التعامل ي المعاصرين وأحوال 
المختصرهذا يحتماله لا أمر وهو هنا، البحث، 

بعالأتبعلاقة ألة مق المنيع محل —فقط— اول نتنلذا 
متصوراه وبكونبحجيته القول على مبني وهدا بالاجميع، 

حاصلا.

فجوةيجد الرأي بائي والناظر والسة، الكتاب عاليها دل شرعية حجة الإجماع )١( 
ام،أقثلاثة علئ المعاصرين جعلت، الفقهي والتطبيق الأصولي التنفلير بين حاصلة 
النظيرأن يرئ الثاز(ت والخم صحتح، نقهي إجماع لايوجد أنه يرئ الأول؛ الخم 

آصال.بحجة ليس ١لإج٠اع أن يرئ الثالث،؛ والشم صحيح، غير الأصولي 
السكوق،والإ-حماع الصّرح الإحم1ع بين الممرنة عدم هو الفجوة هدْ وسبب 

السكوق،بالاجملع متعلق أعاليه والتطبيق الصريح بالإحماع متعلق أغلبه فالتنظير 
الدينمن المعلوم ق إلا الصحابة عصر بعد يوجد يكاد لا الصرح فالإحم_١ع 
معالفقهاء، ينقالها التي الإجماعات أغلب فهو السكوق الإجميع أما بالضرورْ، 

هوما ومنه محلني، هو ما منه بل دائنا، ظنا لتس الكوق الاحميع أن إلئ التنبه 
وليسأنه المجتهد ينوهمه ما ومحنه القرائن، ق ثالنظر يكون وهدا لقلعي، 
مبحثق هذا وتفصيل واحد، ولو المخاف، بحكاية إلا يكون لا وهدا بذلك، 

الفقه.أصول كتب من الإجماع 



وحصولصحيح حديث ورود يتصور مل امزاع: ومعل 
يخالفه؟صحح إحماع 

ذلكأن وبينوا المسألة هذه إلى المتقدمون العياء محبق وقد 
فالأمةأبدا، النص حلاف على إجملع يحصل أن يمكن محلا ممتنع، 

للنصناسخ أنه معلوم نص ومعها إلا نص مخالفة على تجتمع لا 
الأول١١،.

صحيح،غير الحديث يكون أن ا قامذلك حصل فمتئ 
خلتي.والأخر قهلُي أحدهما أو صحيح، غير الإحماع أو 

منهفالإحم—لع الفلنى، على القهلعي تقديم ذلك! ق والقاعدة 
هوما منه الحديث وتصحيح هوفلتي، ما ومنه قهلحي هو ما 

هوخلتي.ما ومنه الحديث، بصحة نقتلمر أي قشي.' 

استحالةعلى الأصولض جمهور أن الزركثي ين وفد (، ٢٦٨الفتاوئ)w/مجمؤع )١( 
وجودعلى بالإجماع بنيل الجمهور أن وبين النص، •ع قطعي إجماع تعارض 

هذاأن الجويني عن ونقل تركه، أوجما له معارض أونص المجماين بلغ ناسخ 
رويةمن وجعل بل وائع، غثر هذا مثل بأن وقطع الجواز، جهة من الكلام 

البحرمنوحا. بكونه الاجميع أهل يلهج أن المتواتر النصي مناقضة على الإجملع 
وجه.كل من للحاديث، مخالما الاجملع كان إذا كله وهاوا ؟ْأ—*٦أ(، )أ/ المحيهل 



ا.الJلألة١١ي صريث الحديث لكن إذا فيما وهذا 
فيهيخالفه —الذي للحديث المجتهد فهم تعارض أماإذا 

يخلولا للحدبمد الفهم هذا فان وجه، كل من الإ■ج٠اع ْع غيره~ 
امريزتأحد من 

منالمجتهد فهمه الذي المعنئ هذا يكون أن الأولأ الأمر 
المسالة.ق إحماع فلا وحينئذ الصحابة، أحد به قال فد الحديث 

منالمجتهد فهمه الذي المعنى هذا يكون أن الثال• الأمر 
فهماتنمام حينئذ فالواجب قط، صحابي به يقل لم الحديث 
بأنهجميعا والعلماء الصحابة اتبمام من أولى ذللثا إن إذ المجتهد؛ 

علئالحديث فهموا جميعا وأنبمم فمهل، منهم واحد الحق يقل لم 
وجهه•غير 

علئالرجال أقوال تقدمون بذللئ، أنتم قائل: قال فإن 
الحدسث،؟

ثطعيإحماع يعلم أن إلن ميل لا نهدا نطعي؛ نوعان: الإجماع ان تيمية ابن بئن )١( 
أنكلامه وحاصل فيه، الإسلام ثيخ نمل فقد الظني أما النص، حلاف، على 

ؤيمدمبالظن، دونه ما على وتقدم به يحتج لكن المعلوم، التص به يدغ لا لقلي ا٠ 
شونظنه من أقرئ النص لدلالة فلمه كان ض مه، أقرئ هو الدي الظن عليه 

الفتاوئمجمؤع قدم أقرئ للاجماع ظنه كان ومتى التص، دلالة قدم الإجملع 
(٢٦٨/١٩.)



لكناالحديث، علئ الرحال أقوال نقدم لا نحن لا، فابواب: 
نجدلا الذي للحدم، فهماك، علن للحدسث، العلماء فهم نقدم 
هدافهموا ئد الحديث، بالغيم الدين الّك، أصحاب من أحدا 

فهمت،.الدي الفهم 
القول؟حدا قال طلتا لعل يدريك، وئ قائل: قال فان 

وهداالعلم، من بلغنا بما نعمل أن حقنا ق الواحمس، قلنا؛ 
فالأمةولدا صاعه؛ وعدم دينه بحفظ اش تكفل يرده الاحتمال 
٢.يضاد٥ل الذي الحق ظهر أن دون باطل قول شيؤع من معصومة 
ترتيمب،عن الحل.يث، ~ءند القول يهللقون فالأصوليون لذا 
كثيريسذكره وهوأمر ا، ر المحن علئ مقدم الإح٠اع بأن الأدلة— 

أنذلك، وبيان ماع، وجه له ذلك، أن نرئ ولكننا المعاصرين، من 
ثلاثة:أنولع على الإجمإع 

بالضرورة.الدين من المعلوم الاحملع الأول: النؤع 
إنكارهمن ويلزم الإحماعات،، أنولع أعلى من الحقيقة ق فهذا 

صححأن ولوفرض متواتر، غير جزئى نص إنكار من يلزم مالأ 
بالضرورةالدين من المعلوم ، حلافمنه يفهم نصا مجتهد 

الشءرباوهومنللنصوص الصحاية فهم امعيارية مقال; ت ذلك بيان ل راجع ، ١١
سلف.مركر إصدار 

احلرالتروضة (، ١٥٩المستصفئ)ا/ سيل على التالية المواصع انفلر )٢( 
(.٦٠٠الخير)ا/ الكوكب شرح (، ٥٠٣)؟/ 



نصوصتعضده الدين من المعلوم لأن يؤول؛ أنه ل حلاف فلا 
علئمقدم المعنئ -يذا وهو المحن، هذا على المقدمة هي صريحة 
المحن.

ه^،الله رمول حديث على الوجاله آراء تقديم معناه ليس وهدا 
أحاديثيالضرورة انمين من معلوم هدا أن على دلنا الذي فإن 

الدينمن المعلوم غاية الرحال، لأراء تقديما ليس فتقديمها أحر، 
دلالتهاصارت نموص عن كاشف أنه الحالة هذْ ق بالضرورة 

الخاص.المحن هدا على قدمتا قعلعية 

الصريح.الإحماع ق يقال هذا ومثل 
فليسالضن بقائل هناك كان فان كوقت الالإحم_اع أما 
•بإجماع 

الموافمةالعلماء فأفهام المحن، يقائل هناك يكن لم ؤإن 
علئتقديمه معنئ وهذا بيانه، مبق ما على عليه مقدمة للاحماع 

المحن.



^^سوفس؛يوو
بجوازاهول يعارض الأصل بهذا اهول هل امحاني: لمث اه 
الخمس:

هذاقاله، أين من تدري لا وأت القائل قول قبول هو• التقليد 
يؤغما منه الممئ -بدا وهو ،، الجوينير عند التقليد هوتعريف 

يسوغ,لا ما ومنه 
•حلريقان الملي تعريمط ق لهم الاصولن من والممدمون 

كابنالجويتي؛ به عرف ما بمثل التقلمد يعرف من الأول! 
مواليدخلون وهم ، الشيرازي إسحق وأبي ، معاق ال

التقليد.ق للعالم المستفتي 
حجة،غير من القائل قول قبول بأنه التقليد يعرف من والثاق؛ 

والره_وفرلماا،ةرا'ا، قدامن وابدي٢ْ١، والآمالغزالير'؛،، ك
والشوكافر٨،.

وهو٣ا١(، المحلي)ص: بشرح الورقات انظرت الورقات، ق الجويني تعريف هن.ا )١( 

)٢(

)٣(الاJع)ص:٩ا٢(.
(.١٣٩الخممض)أ/)أ( 
(٢٦٩للأس)؟/ الأحكام أصول ق الإحكام )٥( 

(.٢٩٦)1(روصةالمظر)؟/
(.٢٨٨ول).؛/ المنتهئ شرح المثول تحفة )^١( 
حزمابن قول يمثل يقول الثوكاق أن ملاحظة مع (، ١٠٨١)؟/ الفحول ارتاد انظر )٨( 

بالتحريم.القول إطلاق من 





حزمابن لكن كثيرا، عليه للتشتع مجلية كان منه القول وهذا 
منالاجتهاد غير العالم من الاجتهاد أن الموصع هذا بعل قرر 

قتعالى اممه حكم عن للعالم العامي موال أن فيرئ العامي، 
إلاالماس اممه يكلف ولا الاجتهاد، من يتهليعه ما هو المسألة 
هذافإن الجمهور، قول بمثل يقول الحقيقة ل وهوبذلك وسعها، 
الحقيقة١١ا.ي المقليد هوعين 

عنانمالم الحامي هوسؤال حزم ابن ينكره الذي فالقليد 
العاميسؤال أن فالحاصل فلأن، أو فلأن أومذهب رأيه أو مذهبه 
نوعين!على عنده للعالم 

اجتهادا.سماه وهذا الله، حكم عن سؤال 

تقليدا.سماه وهذا ومالهبه، المجتهد رأي عن وموال 

مامقدار إلا منه المرء يلزم فلا الاجتهاد، كيفية ق يختلفون ألكنهم حرم■ ابن قال راآ 
إلاه ؤلأتةفأةهسثللأوسيا دعالئت لقوله عاليه؛ سطع 

لبه نزل ما علمن البحث من أحدا يلزم لا أنه علن حلي نص وهذا وسعهاء••• 
ءلاءتهومقدار الاجتهاد، من حظه أحد كل ممهل، يستطع ما بقدر إلا الاwيانة 

اللهأمر هكذا ت له يقول أن فأفتساه ديته أمور عن العالم سأل إذا العامي فاجتهاد منه، 
البحث....٠،هذا من أكثر يلزمه ولم بقوله أحذ ت نعم نال فإن ورسوله 
)مالأحكام أصول ق الإحكام 



الثاف•وحرم الأول فأوجب 
ذهبالتقليد تحريم من حزم ابن إليه ذهب ما مثل وعلى 

وابن، الر عبد ابن عنه نقله فيما منداد حويز كابن غيره 
)٢(

•عربي 

علئالتقليد أن القيم ابن ذكره هوما التقليل ق القول وتحرير 
همسمين■

أنو!ع؛وهوثلاثة إليه المصير يحرم ئم 
اكتفاءعاليه الالتفات وعدم اممه، أنزل عما الإعراض الأول: 

الأباء.بتقليد 

بقوله.للأحد أهل أنه المقلد يعلم لا من تقليد والثاف: 
الدليل.وقيام الحجة ظهور يعد التقليد الثالث: 

(.٩٩٣)؟/ وفصاله العلم بيان جامع ، ١١
ويتعينميت، ولا حي تقليد لا عندنا، يجوز لا افه دين ل ءالتقليد عرايت ابن قال )٢( 

هذهق رسوله حكم أو افه حكم أريد له؛ يمول أن العالم سأل إذا السائل على 
عليهتعين رسوله، حكم أو المسألة ل اش حكم هدا المثول له قال فإن المسألة، 

فإنبه، يالأحذ أمرنا الذي رسوله وحكم اش حكم ناقل هنا الخسثول فإن به، الأخذ 
التحقيقعمدة بقوله١١، يأخذ أن للساتل يجر لم ■ • رأيته• حكم هذا أو رأيي هذا قال• 
الفقهيةوالمذاهب المدارس دراسة على المدخل ق الأسمر ونقله (، ٥٠)ص 

)ص>ا؟(.



كلنول وهوقبول إليه، المصير يجب تقليد اكاق؛ المم أما 
والخارص.كالقائف أقوالهم؛ بقبول اش أمرنا من 

العاميوهوتقليد إليه! المصير يؤخ تقليد الثالث! المم 
أحكاملمن به ينزل فيما للعالم 

أهلنمالئ! قوله هو النؤع هدا جواز على والدليل 
منعلئ اض فأوجب الأنياء:7[، ]الحل:ما، ه النكإكزلأثمل 

هووهذا تهلح، يما أقصن فهدا العالم، أل يأن العلم فقد 
الماصكان وقد ومعها، إلا نفثا اش يكلم، ولا حقه ق الواجمب، 

نكربلا بقولهم ويعملون المأله عن فبألوتيم الصه^أا؛ه يأتون 
المبيأصحاب من 

ّؤالأن يرون الأتبلع ويوجبون المقليد يحرمون والدين 
فهوموالالمقليد أما هوالأتساع، اش حكم عن العالم العامئ 
فرقفلا وبدا تعالئ، اش حكم عن هولا رأيه عن العالم العامق 

العاميأن علن متفق كلاهما إذ الاصعللاح، ي إلا القولين بين 

الاجمادأن جماموالأمة ب •والذي تمة: ابن قال (، iiv /r)اJونمن إعلام )١( 
احدكل الاجتهادعلى لايوجسون الجملة، والتقلدجاثزق الجمالة، ق جائز 

وانالاجتهاد، وحرمون أحد كل على التقلد يوجبون ولا التقلد، ويحرمون 
مجمؤعالاجتهاد• عن للعاجز جائز والتقلد الاجتهاد، علن للقادر جائز الاجتهاد 

(.٣٨٨الفتاوئ)•؟/



وموغه،أجازم تقليدا مماه فمن قال، فيما العالم اتباع هو فرصه 
وحرمه.التقليد من منع تقليدا يمه لم ومن 

قإلا حزم وابن الجمهور إليه ذهب ما بين أيئا فرق ولا 
بياته.سبق كما الاصهللاح 

القحكم عن العالم موال هو العامي حق ل فالواجب إذن 
وسماهاجتهادا، مماْ حزم ابن لكن ، اتفاق محل وهدا تعالئ، 

تقليدا.الجمهور وسماه اتياعا، ت عريى وابن منداد حوير ابن 

امتثالهو وهذا العالم مزال إلا العامي علمي <—، يج— فلا 
حقه.ق ه الني اتباع وجوب 



الاجتهادبين وسلى مرنيه الأصل هذا هل امحايث: المث >؟< 
واكمليد:

بينوسطئ هومرتبة الأتاع أن إلئ المعاصرين بعض ذهب 
والتقليد.الاجتهاد 

صبطها;ق يختلفون وهم 
لهيجوز لا الجتهاJ أن،لالعالم إلى الأشقر الدكتور فدهس، 

يفتيه،من قول إلئ يصير أن إلا حقه ق يتصور لا والعامي التقليد، 
ولمالعوام، مرتبة عن ارتقوا الذي العالم ؤللبة هوموقف، ما ولكن 
وسهلنمرتبة ق هؤلاء أن شالئح لا المجتهدين، العلماء مرتبة يبلغوا 

ولابالقليين ليسوا ثالث، فريق فهم المابقين، الفريقين بين 
غيرهميتابعون لأنيم المتبعين؛ اسم عليه آمحللق وقل ؛المجتهدين، 

أدلتهمءرق الفلر ُعاو 
بينوسط نؤع هناك أن ذكر فقد عبامي عيد محمد الشخ أما 

علمنالقدرة ه لمن فالمجتهد المقلدين، ين وبالجتها.ين 
وهووالمتبع الئ،، ذلعلى القدرة له ليس من والمقلد الاستنباط، 

القدرةلديهم لكن الحّتح ق الاستقلال على القدرة لديه ليس من 
ءمحماس"<,

(.٢١٥الفقهية)ص; والمذاهب المدارس دراسة إلئ المدخل )١( 
الملهيالتعص_ا يدعة ينظر• )٢، 



أنالدليل ق لينظر له يشآرمحل لا المكلف أن يرئ من وهناك 
يفهمما العربية اللغة من حمل مجتئ بل الاجتهاد، أهل من يكون 

ولايتبعه، أن عليه وجب الله رسول حدسثا وبلغه الخهلاب، به 
وحجةبدليل أتى إذا إلا العلماء من عالم لقول فهمه ما يترك 

ذلكتحميل  ١١أن: يرئ وهو لقوله، قوله يترك أن عليه توجب 
أبيوسنن وافبصن الموطأ من أكثر يحتاج لا ميسور، مهل 
معروفةمشهورة الكيبا وهازم اش، والنالترمذي وجامع داود 

يفكوسذللث،، أنت، تعرف لم وإذا مدة، أقرب ل تحصيلها ؤيمكن 
لكيثق لم تعرفه أنت، الذي باللسان وفهمك إخوانلث، بعض إليه 
عذراالهذه بعد 

والتقليدالاجتهاد بين مرتتة شت من يستدل حال أية على 
العلم.بنقليزلأهل 
خويزبن عثداف أبو ا١قال قوله: وهو البر، عبد ابن الأول: 

قولإلى الرجؤع \ذثواأ ق محناه التقاليد المالكي: البصري منداد 
ثست،ما والأتباع الشريعة، ق منه ميدؤع وذللئ، عليه، لقائله حجة لا 

حجة((أمعله 

(.١١٤)ص؛ ممن؟ء منمب ياتيع ملزم المسلم ءهل فيكّايه• الخجندي المعصومي هو )١( 
(.٩٩٣)؟/ وفصاله العلم بيان جامع )٢( 



قولهعليك يجب أن غير من قوله اتبعت من رركل أبما! وقال 
صحح،غير اف دين ل والتقاليد مقاليه، فأنت، ذللث، يوجس، لدليل 
قوالأتباع متبعه، فأنت، قوله الدليل عليك أوجب من وكل 

٠ممنؤع والملي مسؤع، الدين 
يخلومنلا بأحكامها المكلف،  ١١وهوقوله! الشاطئ، الثان! 

إليهأدام ما فحكمه فيها، مجتهدا يكون أن أحدها! ثلاثة! أمور أحد 
العالممن حاليا صرفا مقلدا يكون أن والثاق! فيها.. اجتهاده 
غيريكون أن والثالث،! يقوده.. قائد من له بد فلا جملة الحاكم 

فهمهؤبملح وموقعه، الدليل يفهم لكه المجتهدين مبلغ بالغ 
يخلوفلا ونحوه، المناط تحقيق ق المعمرة يالمرجءحارت٠ لل^رجيح 

المجتهدمثل صار اعت،رناه فان أولا، أونفلره ترجيهحه يحمر أن إما 
درجةإلن رجوعه من فلابد نعتبره م لؤإن ؤ الوجه. لث، لذل 

اسس.>م.
التالية!الوقفايت، القلين هذين ولناْع 

ليسمداد حويز ابن عن الر عبد ابن ذكره الذي النقل أولا! 
السياقمن القناهر بل والتقليد، الاجتهاد بين وسهلئ لمرتبة إثبائا 

المايق.المصدر )١( 

)ىالأعصام)ص:>ص.



ممدوحنؤع نوعان، حجته معرفة دون الغير قول قبول يجعل أنه 
التقالياليحرم إنه وحسنا وهوالتقليد، مدموم ونؤع الأتبيع، وص 

غير.لا والأتباع الاجتهاد بين يدور المكلف فان مهللما، 
درحايت،علئ الكالما م ثأنه الثامحلبي ذكره الذي ثاثات 

وهذهوالممليد، الاجتهاد بين وسطئ ومرتبة ومقلد مجتهد ثلأثةت 

التيالمالة باعتبار فيها الخكلف، حكم جعل الوسطئ الرتبة 
لحقيعتمر لم ومتن لحق؛المجتهدين، فهمه اعتمر فتئ فيها، ينظر 

قيلحق؛المجتهد العالم طاو_< أن يرئ فالتاطبي وعليه بالعوام، 
إلالائم أنه إلئ الأمر فيئول مواصع، ل بالحامي ويلحق مواصع، 

اجتهادوتقليد.

مرتبةإثثايت، منه يلزم لا ام أنثلاثة إلئ الكلم١ تقسيم ثالثات 
والتقليد.الاجتهاد بين وسقي 

التالية:القاط ل يتلخص الباب هدا ل نراْ وما 

روطثحمل الذي للمجتهد تعرض التي ائل ملا~ 
نوعين:علن الأدلة ق الطر من وتمكن الاجتهاد، 

فيجب،كلام، فيها للأقدمين ليس جديدة نوازل الأول: النؤع 
للاجتهاد.الوقت، واتسع لدللث،، أهلا كان إن فيها الاجتهاد عليه 



^ظ____^_حئلإصديإئل
ة،والدراسوالبح_>ث، الفقهاء تناولها قديمة ائل مالئانرت النؤع 

يأقأن له ليس أنه إلا أدلتها ق النفلر ل اجتهد ؤإن ائل الموهده 
للأحماعحارثا يكون لأنه المابقين؛ الفقهاء من أحد يئله لم بقول 

التيالأئمة أحد أقوال يرجح أن منه فالهللوب الحالة، ده هق 
.٢١^^٥^وجهة من للدليل أقرب يراها 

قولعن فيها يخرج أن للمجتهد ليس التي المائل دم ه~ 
أوفلأن بقول فيها قال المجتهد أن فيهات يقال أن يمح سبقه من 

فلأن،ومذهبا وترجيح لاختيار موافق وترجيحه فاحتياره فلأن، 
لأحدبع الحقيقة ل لأنه الأتساع؛ مرتبة مئ تأن يصح وهدم 
الفلرالعالم طالبا من يكون التي هي الرتبة وهدم سبقه، ممن 
فيها•

غالبجوهدا بالاجتهاد بعفى اليلحقها قد المرتبة ذْ ه~ 
مثاحةلا وهواصطلاح اتثاعا، البعض يميها وقد المقدمين، 

تقلدا*مه يالم*احررن و؛ع|ضرإ فه، 

علنالصحابة امحلف إذا وهي: الأصوليض، بين مشهورة مسألة على مسي وهذا )١( 
وقالالجواز، عدم علن والجمهور ثالث،، ثول إحدايث، لكابعين يجوز نهل ثولض 

مففونفالياء إذن المولين، لايفاد الثالث، القول كان إذا ذلاك> بجواز العض 
خرقلأنه وهاوا جميعا؛ المولين يفاد تالث، بمول بمأق أن له يجوز لا أنه علن 

(،١٠٨برهان)؟/ ابن أصول التالية؛ المواضع ل المسألة هذْ وراجع للاجماع، 
(،١٢٧المحمول)A (، ٤٦٢ازظر)\ا روضة (، ١٦٤عميل)ه/ لابن الواضح 

(.٤٠٩الفحول)\إ إرشاد (، ٢٦٦المير)A الكوكب، (، ٠٤١المحمل)ا/الحر 



لازب،صربة يحمل لا الاجتهاد مرتبة العلم طاو_، بلؤخ -
منغيرها ل يحصله لم علثا فيها حصل يكون تعلمها مسألة فكل 

عامةصروحل إلى الاجتهاد مروحل فسموا عندما والعلماء ائل، الم
فلوالمحنئ، هذا راعوا ائل بالمعمخاصة وشرومحل لمجتهد، اق 

l_l-العلم يحصل مسألة فكل مسألة ألف، الفقه ائل مأن فرصنا 
والتيفيها، مجتهدا يكون العامة" الاجتهاد ثروحل —تحصيله بعد 

فيها.مجتهدا يكون لا أدلتها يحصل لم 
الأدلةمع التعامل مرائس، م نقأن بق مامعلئ بناء صح ي~ 

مراو_ا:ثلاثة إلن 

الأجتهادفيالوازل.الأولئ:
التيالسائل ق لادليل الأقرب ومعرفة الاجتهاد الثانية: 

فيها.الخلاف، حصول، مبق 

الدليل.فهم تمكن عدم ثس، يالعلماء أحو قول، اتباع الثالثة: 
ذللثج.ق حلاف ولا الاجتهاد هي الأولئ: فاJرتثة 
ءلالّ_اأومرتبة الأت_اع مرتبة تمن أن يصح الثانية: والمرنة 

أنويصح والتقليد، الاجتهاد بين مرتبة هناك يكون وبدللث، الحلم، 
والتقليد،الاجتهاد بين مرتثة هناك يكون فلا الاجتهاد، من تكون 



لمثلىحلاف المعنئ ا حال والخلاف ،، العلماءل غالب هذا وعلى 
العاني.فهم بعد الاصْللاح ق مشاحن ولا ممهل 

الوأنت المائل قول اتباع وهو التقليد، هى الثالثةت والمرتبة 
الالذي العامي فرض وهذا دليله، تعرف لا أو قاله، أين من تدرى 

مقلداأم مجتهدا أم متبعا سمينا٥ سواء الدليل، ق النفلر يمتعلع 
بيانه■مبق كما 

والثانيةالأولى الرتبة هوأن ذللث، ق نراه فما ذللثؤ ْع و~ 
تقليدا.تمئ والثالثة اجتهادا، تسمئ 

منيحصل وهذا اع، هوالأتبالمكلف من الهللوب، وأن 
أنمن أولى وهذا بالتقليد، العامي ومن بمرنبتته بالاجتهاد المجتهد 

مالأمحذا تخصيصها لأن بالأتثاع؛ فقعل الومهلئ المرتبة مئ ت
الأتثاع.حقيقة ق داحلأ ليس غيرها بأن موهم 

لفظياصعللاحي الخلاف إن يقالا أن يصح الضبعل وحذا 
مرنةيشت من كل ليس أنه إلى التنبه مع معنويا، حلأما وليس 

لالتفصيل حذا يقول الاتثيع 

انظر;الابيع، مرية عن تعرض عندما عيمين ابن الشح اختيار وم را، 
(.٣٢٦الفمولء)ص; ومعاقد الأصول قواعد *شرح 

عند©:كان ثلاثية القسمة جعل من إذزت )٢( 
=دليله. تعرف ان دون القاتل تول نول التقليدت 



حبالالكلف يلزم ما الرابع: المث ٠
لاتأو الاجتهاد أهل من يكون أن إما حادثة كل أمام المكلف 

الأدلة،ي النفلر لزمه منه وتمكن الاجتهاد أهل من كان فإن 
عليهويحرم جل، عزو اض حكم أنه ظنه على غلب بما والعمل 

التقليدحيثي.را،
لبىالتي الحادثة ائل الموهي الت-وازلات ق يكون وهذا 

قول.فيها السابقين للعلماء 

فإنهالفقهاءت بين حلاف، فيها حصل التي ائل المل ويكون 
يجورولا نفلرْ، وجهة من للدليل أقرب يرام ما أقوالهم من يتخير 

أقوالهم.عن يخرج أن له 

والأبع:ضلملاكائللأجلس.
الاسقلألبالظوزالدللوالاجتهاد: 

دليله.تعرف أن دون القائل قول قبول هو التقليد جعل ت ثنائية القمة جعل ومن 
أدلته.من الحق محرفة ق الومع بدل والاجتهاد؛ 

منالمتقدمين عند وهدا الاجتهاد من عندهم فهو دليله؛ لأجل القائل قول قبول أما• 
المرئيةوهده جلثا، واصحا هذا تجد اJس١بقة النقل مواصع وانظر المذاهب، أهل 

ومتأخريالمذاهب، على المتعلمين من والكثير العلم، حللبة من الكثير يحصلها 
بمرتبةالمنزلة هذه جعلوا مهللق مجتهد مجن إلا التقليد أوجبوا الذي الخذاهب 

وتفصيلالأربعة، الأئمة حصله ما مثل حصل لإمام إلا التقليد يوجبون فهم العامي، 
مستقلا.بحئا له نفرد ولعلنا يطول، هنا هذا 

(،٥١٥المير)A اموكب المار)؟/مآا/أ(، روصة (، ١٢٨٨المستصض)انثلر؛ )١( 
بملأأ؟(،سوعاكاوئ).؟/أ•؟(•



أخرئ:ل ؤيعجز ائل مي ذللث، يستطيع ومحي 
عنعجز وحيثما الاجتهاد، عاليه وجب دلالث، استطإع فحيثما 

التقاليد.عليه وجب ذللث، 
الاجتهادثروط حصل الذي العلم طال-، على يصدق وهدا 

العامة.

محهوعامي.العامة: الاجتهاد شروط حصل يكن لم إذا أما 
أنأميرئ الذين أحد يال هوأن المة.لد العامي يلزم والذي 

لكنفحس، الفتيا علئ منيثلتهأفارر فيهم ولوتخير للمتيا، أهل 
لهجاز آخر مفتيا أل يأن ولوأراد الإلزام، على دليل يدل، لا 

رخصيتتبع ألا بشرط بقوله وعمل ثالثا أل ماختلفا فإن ذللثه، 
العلمأهل أحد فقلد ل؛، ذلق يوسوس أن خاف، ؤإن العلماء، 

يفتيهمن غابه ولو ا، وذلل؛جل غير0 يلزم لا لكن بأس فلا غيره دون 
القد بل للغاب، انتطارا الحاصر استفتاء عن يمتم أن له فليس 

،فوله لزمه مفتيه محول صحة اعتمله ومتئ ل؛،، ذليجوز 

هوالرخص ونتح زلأتم، هتا ما المراد العياء ورخص الخلماء، رخص نتع يحرم )١( 
فإنيهراْ، لما موافق المسالة ق قول أن ابما ٌيعلم الن١ى المفتي إلى يذهب أن 

البرعبد ابن عن ونقله النجار، ابن الإحماع نقل |الإحماع، عنه ممتؤع تشهي ذلك 
(.٥٧٧المر)ا/ الكوكب انظر: أشا. 

عيره.إلئ يتعداه فلا الأصل، حلاف فهو الوسومة، لممده دفعا هدا )٢( 
الأتمةمن احد مذهب عن المجث وليس اش حكم عن اليحث هو عليه الواجب لأن )٣( 

أوالمض.
النيرالكوكب، وانظر؛ اتياعه، عليه فوجب، ورسوله، اطه حكم هو هذا أن اعتقد لأنه )!( 

(.٠٨)ا/•



أنيلزمه ولا خ ر ه قولعن رج يخ لا مفتيا يلتزم أن يلزمه فلا 
لهرمذهب لا  jddxjlبل بمذهب، يتمذهب 

وليسالمسألة ق اللة حكم عن مفتيه أل يأن عليه ويجب 
أالذهب رأي عن 

عندمشهورة مسألة قوله؟ عن يخرج لا مفتيا يلتزم أن المستفتي يلزم هل )١( 
لكلمجتهدالمفتي مع وحعلو0 بذلك، ألزموه من الذاهب أهل ومن الأصوليين، 

وجوبءأما ت تيمية ابن نال الالزام، هذا على دليل ولا يصح، لا وهذا الأدلة، مع 
فليسيقول: ما صحة علن يدل دلمل ذكر عير من يقوله ما كل ل القائل اتاع 

الفتاوئمجمؤخ انفلر:  ٠١له إلا تصلح لا التي الرسول مرتبة هذه بل بصحيح، 
(.١٢١)تام/

ورخصه؟بعزائمه يأخذ معينا مذهبا يلتزم أن آ اا*اْي تأى• عليه ُاهل تيمية• اثن قال رأ، 
منوالجمهور الشافعي، لأصحاب وجهان وهما أحمد لأصحاب وجهان فيه 

أنله يكن لم التزمه إدا يقولون: يوجبونه والذين ذلك، يوجبون لا وهؤلاء هؤلاء 
مجمؤعمنه؛ا بالالتزام أولى غيره أن له يتبين أولم له ملتزما دام ما عنه يخرج 

إصدارمن وهو والتفريط الإفراط بين الذهبية مقال وراجع (، ٢٢٢)*؟إ الفتاوئ 
أيصا.ملف مركز 

وسببومانعيه، التقليد مجيزي بين خلاف هناك يكون لا الشرط نبذا أن بيان مبق )٣( 
هوفالأصل الجادة، عن والانحراف التعصب ذرائع أحد كان هذا أن ذلك من المع 

إلنمقفى الذهب عن فالموال لتحصيله، وسيلة والذهب اف، حكم عن الموال 
لأنهمإلا العلم أهل سؤال أوجب مجا ه واه مقاصدها، علن الوسائل تغول 

حلتهم.ق تحالئ اه بحكم العوام يلغون 
تحصيلإلئ المقصية الوسيلة عن سؤال إلا هو ما المذهب عن والموال يقال: وتد 

—محنه؟ تمنحون فلم القصد، 



عرِغدٍٍٍٍئئلإييئل
مزالعليه يجب بل الأويع، أو الأعلم سؤال عليه يجب ولا 

.٢١العلمرأهل من يقلمه من 
شيءمنه صدره ق حاك متى المفتي قول يلزمه ولا 

لأ قيالمفتى، فتوئ يعارض اممه.ؤ لرسول حديث ولوبلغه 
،.بد١٧عمل الإشكال به زال بما أجابوه فان ذللث،، عن العلم أهل 

يقلمنالذي الحاوي.ث، إلا ثم وليس العمل وقتا حضر فان 
وتركين،، الحال اتبع هو عليه فالواجب المفتى، وفتوئ تحارصه 

ا.يلغهل الذي للحديث، الفتي فتوئ 

مع_، أوينحرنوا الأصل مدا ء~هم يشب أن للعامة حققي مه نمع الجواب• و~ 
حاصل.ء؛ر هذا بان س؛م وجه فلا ونومي، هذا حمل وقد الومتا، 

ذلك.محثل عالهم يوجبون وكونوا قلم كثر وهم الصحابة يالون كانوا الماس لأن )١( 
رابهنمن ورسوله، اه حكم هاوا أن اعتنند إذا إلا المشي يلزم لا الثي نول، لأن )٢( 

نتعاللرحص،الأيكون بنرط المغش، عترذللئ، يتفتي أن له شيءفاتغ ذللئ، 3، 
عليهمينكرون فلا صحابي من أكنر مالون الصحابة ألون يالمابعون كان وند 

ذللث،j والوناتع أنكروها، وربما أقروها وربما غثرهم بموئ ينخرونمم ل( ذلك، 
معلومة.متهورة 

المقالي،يوجبون الذين اّوا>ّتإ متاحري وبين بيننا المز١٤ ُواءلن أمم أحل هذا ( ٣١
مذهبه،عن الخروج وبحرمة ، الحديث، لثل١٠ر العامي اتاع بحرمة يمرح س ومنهم 

مزلةيزلو، نامم الخللق، الاجتهاد Jرتة يصل لم الذي العالم >لاو، وكلللث، 
اصحابكل وليس العلماءعليهم، اشتدنكيركثيرمن الذين هم وهولا. العامي، 

شيؤعلكن أيصا، اّ.ا>با أصحاب س كانوا لهم المكرين فإن هكذا، المذاهب، 
—كييزا. كان الخأحرة الأزمنة ل الهول( هذا 



هوما خالفه أو وحا منكان ربما ث الحال كون ينفى لا وهدا 
وقتحفر متئ لكن ذلك، له و1ن عالما أل مولو مه، أقوئ 

ولوأنزلهقوله، هوتقديم السي. قول تعقلتم فمقتضئ العمل 
ذللثجاتباع للزمه توله: ق الحق ظى آحر مقت منزلة المكلف 

لصحيح قوله الثاق المفي كون يوجن، لا ذلك أن رغم المفتي، 
تقوئهي وهدم العامي، إليه وصل ما أقصى هذا لكن الأمر، نفس 

هووهدا المستهل؛ع، فدر منها بالإتيان وهومأمور حقه، ق الله 
أولىافه. ول رمين، حد حق ق وهدا حقه، ل المس_ت3لاع 
وأوجب.

المولينأح،. مع ورأئ مها، العلماء تنانع الة مل ظر اضن تيمية: ابن قال 
القائلنول شع أن إما أمرين: غهوبين مثله نظر بعد معارصا لها يعلم لم نمونا 

شرعية،بحجة ليس هذا ومثل مذب، ضب اشتغل الذي الإمام كوته لمجرد 
آحر.مدميا على واشتغاله غيرْ عادة يحارصها عادة، مجرد بل 

فتكونوحينثد عليه، الا.الة بالنصوص نظره ل ترجح الزى القول يتبع أن ؤإما 
العارضعن سالمة حقه ق الموص ونمن الإمام، ذللث، يقاوم لإمام موافقته 

يصلح•فهل-اهوااذ«ى بالعمل، 
هذهj اجتهاده وليس ناصر، هذا نثلر إن يقال: ند لأنه اكزل هذا نزلما ؤإنما 

الفتاوئمجمؤع حقهأ ق الاجتهاد آلة لضعف، المسالة هالْ ق تائنا الة الخ



^الخاتمة:

ماكل ق المي. هوطاعة الأناع أن البحث هذا حلاصة 
هذاعلى اتفقت وقد واجب، وهذا محنته، واتبيع وبفعله، بقوله أمر 

كاوةاساء.

وأنه الرسول، أمر تعفلم وجوب الوجوب؛ هذا ومقتضى، 
عنه.العدول، للمكالف يجوز لا حجة فهو ثبتا متن الحديث، 
ال<تكالفامن يقتضي المكلف عالئ الأتباع بوجوب القول وأن 

منأل أويللاجتهاد، أهلا كان إن الحز معرفة ؤ، يجتهد أن 
أهلايكن لم -إن المسألة 3، الله حكم عن العلم أهل من حضر 

وأنهصحته اعتقد متئ قولهم لرمه أفتوه وكيفما ~ فيها للاجتهاد 
الله.حكم 

يلزمأن ولا مست،، ولا حي ؛مذهب، يتمذم، أن يلزمه ولا 
قوله.عن إلا يصدر فلا مفتيا 

متىرأئأنه بشرط التعلم، ق بمذهب، منالتمذهب، مانع ولا 
به؟قال لقول أقرب الدليل 

منه،اممه وأستغفر فهومني يان أونحتلمأ من كان وما هذا 
الوكل(أالوتحم وهوحي 

الإتريي.صلاح محمد إعدادت )١( 



:١٠ااسست مفهوم 
ااسرسأامماس وعلاقتها 

هوالدئ التكليف، لكلمة اللغوي الوصبمع من مفهومة المشقة 
هدايأحذ أن الهلبيعي من كان فلذلك الشرعية، الأحكسام منامحل 

المهتمينعند والأصولي الفقهي الحث، من كبيزا حيزا المفهوم 
وصعق المقاصد من مقصد التكليف وأن خاصة الشرعي، بالعلم 

ا،كلهالشريعة أبواب، ق للمكلف، تعرض والمشقة الشريعة، 
الشرعي،بالتكليفه المشقة علاقة ليحفي المقال هازا ل وسعرض 

المشقة!مفهوم على أولا العدسة تركيز ونحاول 
المشقة!مفهوم 

صاحي،قال والحرج، والشدة الصعوبة، لغة! المشقة 
التاج!وق ا، صعبا"ل ومشقة شما، عليه الأمر "ثق القاموس! 
قال، ل ومشقامحت، مشاق وجمعه والحرج، الشدة، "المشقة 

دني،إلا تمحه ؤ بأي إث آمالا=ظم تعالئ: 

(.TMاكامس)-ا/ )١( 

(■٣٩٩التاج)ا■/)٢( 





قورد الذئ المطالق، هومعناها ليس بالمثقة والمحول 
أوكانالإنسان، يطيقه لا بأمر تكليم، الشؤع ق يرد لم لأنه اللغة؛ 

التيالقيده، المشقة بالمشقة الراد ؤإنما إرادته، عن خارجا 
الدواممعها المكلف يستطع ولا العتاد، عن الإنسان نيا يخرج 

احتلفتؤإن لها، الحد هذا على العلماء اتفق وقل العمل، على 
تنفالث،لا مشقة ت ميز معلئ الشاق ابن قال عباراتيم، 

ومشقةوالغل، الوصوء ق المرد كمشقة غالسا؛ ادة العبا عنه
كمشقةفائحة؛ عفليمة ومشقة المهار، وطول الحر شدة ق الصوم 

موجبةفهي الأعضاء، ومنافع والأطراف، القوس على الخوف 
لاإتخفيمح''لُ

للبسرالموحية المشتة المسلأم عيد بن العز حدد وقد 
علئالخوف كمثسقة فادحة؛ عظيمة مشقة قالت حيث والرخصة 
للتخفيفموحية فهي الأعضّاء، في ا ومنوالأطراف النفوس 

كان"إن فيقول: المعنئ هذا عن الشاتى و.>كد والرخمبى"أه، 
أوإلئبعضه، عن عنه،أو الأنقطاع إلئ عاليه الدوام يودى العمل 
أحواله،من حال أو أوماله، ه نفأوق صاحبه، ق حلل وقؤع 

لئ،ذلمن شيء فيها يكن لم ؤإن العتاد، عن خارجة هنا فالشقة 
لكلفة سميت، ؤإن مشقة، العالم، ق يعد فلا لعالم، اق 

(.٨٢والظاتر)ص الأشاْ )١( 
•١(.الأحكام)؟/ قوس )٢( 
.i\riي\ظ\ت)\ا)٣( 



^^مؤفقنيصؤل
اكممفأمااس؟هلاصود 

نفييعنى لا هذا فان للتسير الجالبة المشقة مفهوم تبين إذا 
مشعرتكليما التكليف تسمية لأن التكليف؛ ق المشقة وجود 

عنه،يلزم وبما به، كلفا بما عالم والشاؤع المشقة، بوجود 
عنينفلث، لا الذي وهو المشقة أنولغ من لنؤع قاصد ءالثارع 

المشقةعالئ أثاب وقد للهوئ، مخالفة فيه كان ما وكذللث، الفعل، 
تعالئ:قوله ي كما الفحل، عن تنفلئ، لا التي 

ه:ظتحىو ضي صأِيى كثيَة ه خثأ ثم 
له،٠رإهءإلأَمحب بأي عدؤ من موهاين_ئلآلخئمار 

نإفثثتا؛ُ لمديم منا ئهدؤأ يألبن ءؤ ]التوبة:•؟؛[، 
قال•الله رسول أن ورد وما ]الستتموت:بمأا، ه ألعحسنإر( ج أق 

الدرجات؟((،به ويرغ الخهيايا، به اض يمحو ما علئ أدلكم ررألأ 
وكثرةالمكاره، عالي الوضوء ١اإساغ قال! اممص، رسول يا بلى قالوا؛ 
فذلكمالصلاة، بعد الصلاة وانتذلار احي، المإلن الحهثا 

ثابمشقات— هى حين، ~من المشقات، كانت، فإن ، الئباءلاا 
فلوؤإلأ له، مقصودة أنبا على دل التكليف،، معتاد على نيادة عليها 

~هايكالم، لم الي الأمور كسائر ثواب، عليها يقع لم يقصدها لم 
باحتيارْ"رى.الكلف، فأوقعها 

(.٢٥١)مسلم صحيح )١، 
\وو\ظ\ت)؟إص,)٢( 



أنهتمي لا الحرج ورفع للير الثاؤع إرادة أن بهذا فيممرر 
الهاب؛ق المتكالمين من كثير يظن كما مثقة، فيه بما لايكلف 

الشرعية،الأحكام ق مويرا لهى وامتحامم المكلفين هوئ لأن 
الشقةكانت حيث من حاصل الثواب أن إلى التنبيه يجدر لكن 
العملحصل وحا التكيف، مجرد عن لزوما وقوعها من لأبد 

ائ،للثؤكالمقصوده الجهة هذه من تكون أن فيصح ُه، الكلف 
شميولكنه التكلف، ق المقة يقصد ان للمكلف لى انه كما 

قصدهو وذللئ، عملا لكونه مشقته بعفلم أحرم يعغلم الذئ الممل 
،.بالتكليفالشاؤع 

أنففلنوا والعباد، الزهاد فيه زل مهم الفقه من باب وهدا 
فإذالأجرها، لا لمشقتها الأعمال فتللهوا لداما، معللوبة الشقة 
اللئ،سمن على الّبتم، رد وقد تركوها، مشقة بدون لهم تيسرت، 

قكما العمل يقصد ولم الشقة وقصد الميادة ق الللث، هذا 
خاةقال: ننالك.، ئن أم روئ فقد الثلاثة، الفر حديث، 

امحيبمادة عذ بمالوف البي. أرواج محوت إلى رهط ثلاثه 
اييمى حن وأين ممالوات مالوها، كأيهم انيروا يلثا .، 

أناأما أحدهلم: دال٠ ئأحز، وما دبه مى مدم ٠^١ لة عفر مد 
ذظ%أنمئ، الدم ألهوم \€ آثر: ؤمال ١^١،  j^lأٍم ئار 
إلتهم،^ ٥١رسول مج_اء ^١، محلاأتزوج الناء أعتزل، آنآ آحر: 



هصسٍسسحئيدصئل
»أنملماوذينمحاكدا^ئا؟فؤافإنىلآظتمشمحال: 

النثاء،وآتروج وأزيد، وأصر وأنمئ، أصوم انحني له، وأماؤم 
لالشديد عن ه البي ونهي ثشا<، ممس ثش عذ وغب يثذ 

يهءمقطؤع مشهور منه والتنفير الدين 
للأمال؟إوطعلأقمحآم الأمر هل 

أمله المكلمه امتثال هي هل الأمر، فاثدة الأصوليون تاقس 
به؟ابتلاءه مجرد 

بقوله:المراقي صاحب أشار الخلاف هذا ؤإلى 
مصيبا تمكنفموجب الرقيب ا فكلال للامتث

انفمدارا،محليه تمكن شرتل رددا تلاءتوالابه وبين
هوتكليفه من المقصود لكن إذا المكاإفا أن بهذا والمقصود 

وعالئالتكاليف، ل شرمحل الفعل إيقاع من فالتمكن امتثاله، مجرد 
شره.ليس فالتمكن للابتلاء أنه 

يمكنهل وهي: أخرئ، مسألة الخلاف هذا على ينوا وقد 
فائدتهأن على إيقاعه من التماكن قل به المأمور يعلم أن للمكلف، 
لهفيتوجه عليه أيقدر يدرئ لا لث، ذلقبل لأنه فقتل؛ الامتثال 
الخطاب؟إليه يتوجه فلا يقدر لا أم الخه؛لاب 

(.٨٠)N/ الورود ض )١( 



الوأنه التكليف، فواتي من الابتلاء أن االساامح هذه ؤ والحق 
فإنهالعفليم، القرآن بشهادة الفعل من التمكن التكليف ق يشترط 

قبلبذبحه مكلفا أنه علم ولده بذبح إبراهيم أمر مة قق 
يتهيولذبحهل وابتلاوه، احتباره وحكمته ذللث،، من التمكن 

بيناش إن نم لاكا»اتت"اها[، لنيزه قال! كما ففعل ولدم؟ 
^بملأء؛قول:ؤلصامحأسايهأزحكماهذا 

تالمافات:ا-'\[له.

وعليهالامتثال، نمد هو الشرعية الأوامر ق الغالب ولكن 
كالآقتهي الشرعية الأوامر عن تنتج التي، فالمشمة 
اعنهتحصل ولا العمل، ذللئ، مثل ق معتادة تكون ن أه 
الشاؤعوأن عنها، الكلام معنا مر التي هي فهذْ للمكلف، مفسدة 

ذللئ،.علئ الثواب، ضاعفا وبوجودها ما علم 
بمتحيحاصلة تكون أن قاما معتادة، غير المشقة تكون ن أه 

لا.أو ،، المكلفمن 
عنهمنهي العمل فهذا الكلفا، بقمد حاصالة كانت، فإن 

للحرجقاصد غير الشاؤع لأن به؛ ض يتعبد أن صحيح وغير شرعا 
بمومأن نذر الذئ الرحل . الجي، تبمى ولذلك به؛ أمر فيما 

.٨٦\إ ايابق )١( 



^مموؤكدؤنتيُؤكم
يقدرلا الذئ كالمريض للعمل تابعة كانت إن وأما ا، يتامها،ر 

المحتادعن خارجة بمشقة إلا قائما الصلاة على ولا الصيام على 
أقوبئ اش: قال كما -بما الأخذ وعليه الرخصة له شرعت فهدا 

نموغيرها رة:0خا[، ]اوقه ب»ءكمألسز آلمترولاميسد يحكم 
المعنئ.نفى تؤكد التي الأيات 

وجهين؛لأحد الشرخ ؤ الكلف عن الحرج ودفع 
التكاليف،وكراهة العبادة من الأنقطاع خوف الأول؛ الو>م 

هنفق عليه الضرر إدخال من الخوف المعنئ هدا تحت ؤيدخل 
ؤوعذأؤ؛' ذ1؛ؤز أ0 ؤوةنوثت\ اش. قول لدللق، ويشهد ماله، أو 

>ثب_إوثئأآلإبش- ؤوكنأق 
راياوقوله لالحجراتت٧[، ه ؤإلمصثالز وأةئو_)وا أوهن > ٣٤وكزه 
حتئيمل لا اممه فان تهليقون، ما الأعمال من عليكم الناس، أيها 

ئل٠اأوإن عله، دووم ما اف إلئ الأعمال أحب وإن تملوا، 
المتعلقةالوظائف مزاحمة عند التقصير خوف ا1ثاني؛ الوجه 

عنها،شاغل العبادة ق التوغل فان أهاله، علن قيامه مثل بالعبد؛ 
فاالمكالعلى الشريعة تخفف ا فهنا، دونبمالمكلفح بوقامحلع 

(.٦٣٢٦الخارى))١( 

(.٧٨٢سالم))؟( 








