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 أنواعها؟ وما , األدلة تعريف ما( 91س
 بصحيح املوصل هو -: وشرعا ، املطلوب إىل املرشد وه لغة والدليل ، دليل مفردها مجع األدلة (ج

 والسنة الكتاب من األصوليون يذكرها اليت األدلة أن -: لكذ وبيان ، خربي مطلوب إىل فيه النظر
 أي صحيحا، نظرا هلا نظر إذا إال منها االستفادة العبد يستطيع ال كلها الصحيح والقياس واإلمجاع

 األدلة تفاصيل إىل نظر إذا فإنه ، العلماء عند املقررة الصحيح النظر قواعد مقتضى على هلا نظر
 شرعا مطلوب شيء إىل أي ، خربي مطلوب إىل هذا نظره هناية يف سيتوصل فإنه النظر هذا مبقتضى

 هذا -: قلنا إذا فإننا"  الصالة وأقيموا"  تعاىل قوله وهو -: مثاال لك وأضرب ، اخلرب صورة لىع خرج
 ولكنه خرب وهذا ، واجبة الصالة -: قولنا إىل الصحيح النظر هبذا فنتوصل ، الوجوب يفيد واألمر أمر

 سائر يف كذاوه ، خرب صورة يف طلب فهو ، الشارع قبل من مطلوبة الصالة أن أي ، شرعا مطلوب
 نظر فمن  وعليه ، فيها النظر صحة على موقوف هو إمنا األدلة من االستفادة أن يفيدك وهذا ، األدلة

"  تعاىل قوله -: ومثاله ، الصحيح اخلربي للمطلوب النظر هبذا يتوصل لن فإنه خاطئا نظرا الدليل يف
 بسبب لذلك توصل إمنا النعمة أو رةالقد هبا يراد هنا اليد إن -: قال من فإن"  مبسوطتان يداه بل

 ، الصفات يف االتفاق يستلزم األمساء يف االتفاق أن على بناء فيه نظر ألنه ، الدليل يف اخلاطئ النظر
 هذا مبقتضى الدليل إىل نظر فلما ، البطالن كل ابطلة القاعدة هذه أن العقيدة قواعد يف عرفنا وقد

 فإن السنة أهل وأما ، تعاىل هللا عن اليد صفة نفي وهو ، سدالفا القول هذا له أنتج الفاسد النظر
 الدليل هذا إىل نظروا فلما ، الصفات يف االتفاق يستلزم ال األمساء يف االتفاق أن عندهم القاعدة
 يستدل ما مجلة من الدليل هذا أن وهو ، املطلوب إىل موصلة فيه النظر نتيجة صارت الصحيح ابلنظر

 سالمة على مبنية النتائج سالمة أن هو -: هنا إثباته نريد والذي ، تعاىل هلل اليد صفة إثبات على به
 لدليلا إىل نظر ومن ، الصحيحة للنتيجة سيتوصل فإنه الصحيح ابلنظر الدليل إىل نظر فمن النظر

 الصحيح ابلنظر للعلم الطريق هو وما -: قلت فإن ، الصحيحة للنتائج يتوصل لن فإنه الفاسد ابلنظر
 أهل منهج على الفقه أصول تعلم فإن ، الكتابة هذه يف عندان القصيد بيت هو هذا -: فأقول ؟
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 يستطيع فلن ، الشرعية األدلة يف النظر كيفية تعليم ابب من هو ، ابلدليل املقررة القواعد وضبط السنة
 القواعد وتعلم ، الفقه أصول بتعلم أبوابه طرق إذا إال األدلة يف الصحيح النظر معرفة حيكم أن الطالب

 إليك نوصله أن جنتهد ما وهو ، ذلك يف العلم أهل كالم يف والنظر ، واجلماعة السنة أهل عند
 ذكر فقد(  أنواعها وما)  -:السؤال يف قولك وأما. وأعلم أعلى نابر  وهللا ، إشارة وأوضح عبارة أبسهل
 ، بينهم فيه خمتلف ونوع ، العلم أهل بني عليه متفق نوع -: نوعان األدلة أن تعاىل هللا رمحهم العلماء

 اجلملة يف عليه متفق فهو والقياس اإلمجاع وأما ,والسنة الكتاب فهو القطعي االتفاق عليه املتفق فأما
 من وشرع ، الصحايب قول -: ذلك يف ويدخل فيه فمختلف عداها وما ، عليها متفق األربعة فهذه ،

 بسد والقول ، املدينة أهل وإمجاع ، والعرف ، واالستصحاب ستحسانواال ، املرسلة واملصلحة قبلنا
 أدلته يف ونزيد فيه نفصل سوف ذلك وكل ، تعاىل هللا شاء إن ، بيانه سيأيت مما هاي وغ ، الذرائع

 ال فإنه ، ذلك كل على املستعان وحده وهللا ، فهمت أنك ظننا على يغلب حىت ، وفروعه ومسائله
 . وعال جل هب إال قوة وال حول

 
 ابلدليل كله ذلك وضح ، حجة هو وهل,  فيه الصحيحة العقيدة وما ، القرآن ما( 92س

 ؟ العلماء وكالم والتعليل
 توضيحه ابب ومن ، األمسى والرتبة العليا املنزلة له الشأن كبي القدر عظيم سؤال هذا -: أقول (ج

 -: والفضل العون أستمد ومنه التوفيق هللواب فأقول ، فروع يف عنه اجلواب نفصل الكامل التوضيح
 وسلم عليه هللا صلى حممد على أنزله الذي تعاىل هللا كالم أبنه) القرآن العلماء عرف(  األول الفرع) 

 العظيم القرآن هذا أن -: األول -: قيود أربعة التعريف هذا مجع وقد(  بتالوته واملتعبد بنفسه املعجز
 نزل ، تعاىل هللا عند من منزل أنه -: الثاين - قليل بعد ذلك تفصيل سيأيتو  - حقيقة تعاىل هللا كالم

 وإنه"  تعاىل قال كما ، وسلم عليه هللا صلى حممد على تعاىل هللا عند من السالم عليه جربيل به
 ، معجز أنه -: الثالث ،"  املنذرين من لتكون قلبك على األمني الروح به نزل العاملني رب لتنزيل
 متعبدا كونه -: الرابع ، ومعناه لفظه يف معجز القرآن إذ ، القدسية األحاديث القيد هبذا وخيرج
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 ال النسخ بعد صارت ألهنا ، أوال حكمها بقي سواء ، اللفظ املنسوخة اآلايت بذلك وخيرج بتالوته
 .  القرآن حكم تعطى فال بتالوهتا التعبد لسقوط ، القرآن حد يف تدخل

 للهدى ووفقك تعاىل هللا رمحك فاعلم(  فيه الصحيحة العقيدة ما)  قولك عن وأما(  الثاين الفرع) 
 هللا رحم - واجلماعة السنة أهل قرره ما هي تعاىل هللا كتاب يف الصحيحة العقيدة أن ، احلق ودين

 ذهفه ,يعود وإليه بدأ هللا من ، خملوق غي منزل ، هللا كالم القرآن أن من - أحياءهم وثبت أمواهتم
 ذلك على دل وقد(  تعاىل هللا كالم القرآن)  فقولنا ، بعض عن بعضها ينفك ال متالزمة نقاط ثالث
 بكالم واملراد"  مأمنه أبلغه مث هللا كالم يسمع حىت فأجره استجارك املشركني من أحد وإن"  تعاىل قوله
 حكيم لدن من فصلت مث آايته أحكمت كتب ر،لا " تعاىل قوله ومنها ، القرآن هو إمنا هنا تعاىل هللا

 الكتاب آتيناهم والذين"  تعاىل وقال"   ابحلق ربك من القدس روح نزله قل"  تعاىل وقال"  خبي
 هذا إن يؤثر سحر إال هذا إن فقال واستكرب أدبر مث"  تعاىل وقال"  ابحلق ربك من منزل أنه يعلمون

 وإمنا البشر من أحد كالم وال جربيل كالم وال حممد كالم ليس فالقرآن"  سقر سأصليه البشر قول إال
 وقد ، تعاىل هللا رمحهم السنة أهل بني عليه متفق هذا(  خملوق غي منزل)  وقولنا ، تعاىل هللا كالم هو

"  ابحلق ربك من القدس روح نزله قل"  تعاىل قال ، كثرة حتصى ال اليت الكثية اآلايت عليه دلت
 له وإان الذكر نزلنا حنن إان" تعاىل وقال"  احلكيم العزيز هللا من ابالكت تنزيل حم"  تعاىل وقال

 قد فألنه(  خملوق غي)  قولنا وأما"  شيء لكل تبياان الكتاب عليك ونزلنا"  تعاىل وقال" حلافظون
 صفة الكالم ألن ، خملوقا يكون أن يتصور فال كذلك كان وحيث ، تعاىل هللا كالم أنه ابلدليل ثبت
 انعقد وقد ، كبيا علوا ذلك عن هللا تعاىل ، خملوق شيء هللا صفات من وليس تعاىل هللا صفات من

 ، كافر فإنه القرآن خبلق قال من أن على إمجاعهم وانعقد خملوق غي القرآن أن على السنة أهل إمجاع
 القرآن، هبذا تكلم من أول تعاىل فاهلل  تعاىل هللا من به الكالم ابتداء أول أن أي(  بدأ منه)  قولنا وأما
 النيب من األمة مسعته مث عليه هللا صلى حممد على وأنزله منه جربيل مسعه مث القرآن هبذا تكلم تعاىل فاهلل

 إنه"  احلاقة سورة يف تعاىل هللا قول يف البعض على يلتبس قد ملا بيان فيه وهذا ، عليه وسلم هللا صلى
 كرمي رسول لقول إنه"  التكوير سورة ويف ، وسلم عليه هللا صلى حممد هنا به واملراد"  كرمي رسول لقول

 التبليغ إضافة ابب من هو إمنا إليهما القرآن إضافة ألن ، والسالم الصالة عليه جربيل هنا به واملراد" 
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 مؤداي قاله من إىل ال مبتدءا قاله من إىل حقيقة ينسب إمنا الكالم ألن ذلك االبتداء، إضافة ال فقط
 يف ورد وقد ، الزمان آخر يف تعاىل هللا إىل سيفع أنه أي( يعود وإليه) قولنا وأما ، هلذا فانتبه ، امبلغ
 إىل فارجع ، العظيمة املسألة هذه يف أكثر تفصيال أردت وإن ، ذلك على الدالة اآلاثر بعض ذلك

 على األدلة هناك ذكران فقد(  وجواب سؤال يف والتوحيد العقيدة مبعرفة األلباب أهل إحتاف)  كتابنا
 رمحه تيمية ابن العباس أبو قال ,أعلم وهللا ، تعاىل هللا كتاب يف السنة أهل ابعتقاد تتعلق جزئية كل
 وهذا ، وسلم عليه هللا صلى حممد كالم وال ، جربيل كالم وليس ، تعاىل هللا كالم القرآن)  تعاىل هللا

 كأيب اإلسالم يف بقوهلم يفىت الذين املسلمني وأئمة ، إبحسان هلم والتابعني الصحابة بني عليه متفق
 الصحابة من وأئمتها األمة سلف ومذهب)  أيضا وقال(  وغيهم ، وأمحد والشافعي ومالك حنيفة

 وهو والسنة الكتاب عليه دل ما وغيهم األربعة كاألئمة املسلمني أئمة وسائر إبحسان هلم والتابعني
 يعود وإليه بدأ منه خملوق غي منزل تعاىل هللا كالم القرآن أن من -: الصرحية العقلية األدلة يوافق الذي

 منذ دوهنم فمن وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب أدركت)  تعاىل هللا رمحه دينار بن عمرو وقال( 
 يعود وإليه خرج وإليه ، تعاىل هللا كالم والقرآن ، خملوق سواه وما اخلالق هللا -: يقولون ، سنة سبعني

 صلى هللا رسول أصحاب أجلة دينار بن عمرو أدرك وقد)  تعاىل هللا رمحه راهويه بن إسحاق وقال( 
  اخلدري سعيد وأيب ، عبدهللا بن جابر -: مثل واألنصار، واملهاجرين البدريني من ، وسلم عليه هللا

 هذه صدر مضى هذا وعلى بعنيالتا وأجلة ، الزبي بن وعبدهللا ، عباس بن وعبدهللا ، عمر بن وعبدهللا
 وقال(  خملوق وال خبالق ليس تعاىل هللا كالم القرآن)  تعاىل هللا رمحه حممد بن جعفر وقال(  األمة
 ، خملوق القرآن -: قال من قول عضيستف وكان(  هللا كالم القرآن)  تعاىل هللا رمحه أنس بن مالك

 ، اجلراح بن ووكيع ,والشافعي ، املبارك بن هللاوعبد ، عيينة بن سفيان -: من كل   ذلك على نص وقد
 بن وسليمان ، الطيالسي الوليد وأبو ، إدريس بن وعبدهللا ، هارون بن ويزيد ، القطان سعيد بن وحيىي
 هللا رحم النجدية الدعوة وأئمة القيم وابن تيمية وابن حنبل بن أمحد املبارك العقد وخامتة ، حرب
 نص وقد ، بعلمهم تعاىل هللا ونفعنا ، اجلنة درجات أعلى وأسكنهم هلم وغفر ، واسعة رمحة اجلميع

 سلف بني القطعي االتفاق من هو بل ، السلف من جدا كبية مجاعة القرآن خبلق قال من تكفي على
 يف درجته هللا رفع الاللكائي بكتاب فعليك أعياهنم وتعرف كالمهم ترى أن شئت وإن ، وأئمتها األمة
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 عليه يثبتنا أن وعال جل ونسأله ، عني طرفة عنه حنيد ال االعتقاد ذلك على وحنن ، علىاأل الفردوس
 . املمات إىل
 القطعي االتفاق املسلمون اتفق لقد -: فأقول(  حجة هو وهل)  -: قولك وأما(  الثالث الفرع) 

 ذلك يف خيالف وال ، وأعالها وأكربها وأفخمها احلجج أعظم هو بل ، حجة القرآن أن على املتواتر
"  ربكم من إليكم انزل ما أتبعوا"  تعاىل قال ، هلا يستدل أن من وأعلى أوضح املسألة وهذه كافر، إال
 إليك أوحي ما اتبع"  تعاىل وقال ، بذاهتا قائمة حجة وهو إال ابتباعه أيمر ومل ، واحلكمة القرآن أي
 كله والصدق كله احلق وهو ، وسيدها واتجها ، وأصلها احلجج أول فهو ، القرآن أي"  ربك من

 ومن ، يشقى وال يضل فال هداي اتبع فمن"  تعاىل قال ، كله واخلي والشفاء كله، واهلدى والرب
 كنت وقد أعمى حشرتين مل رب قال أعمى القيامة يوم وحنشره ضنك معيشة له فإن ذكري عن أعرض
 اتبعه من مدح ملا حجة القرآن يكن مل فلو"  تنسى اليوم وكذلك فنسيتها آايتنا أتتك كذلك قال بصيا

 مبا وعمل القرآن قرأ ملن تعاىل هللا تكفل)  تعاىل هللا رمحهم السلف قال ، عنه أعرض من عوقب وملا
 هدى القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر" تعاىل وقال(  اآلخرة يف يشقى وال الدنيا يف يضل ال أن فيه

 هذا إيل وأوحي"  تعاىل وقال ، واحلجة والربهان الدليل هي والبينة"  نوالفرقا اهلدى من وبينات للناس
 يكن مل فلو ، حجة هو مبا إال النذارة تقع ال أي  احلجية عن فرع والنذارة"  بلغ ومن به ألنذركم القرآن
 حدةوا مجلة القرآن عليه نزل لوال كفروا الذين وقال" تعاىل وقال ، النذارة به حتققت ملا حجة القرآن

 وصف وهذا"  تفسيا وأحسن ابحلق جئناك إال مبثل أيتونك وال ، ترتيال ورتلناه فؤادك به لنثبت كذلك
 احلق هو والقرآن ، ابحلق إال تكون ال احلجة ألن ، الصحيحة للحجة صفة وهذا ، احلق  أبنه للقرآن
 من أهنا ومبا ، جدا كثية املسألة هذه يف والنقول واآلايت ، حق ألنه حجة القرآن أن ذلك من فينتج

 . فيها لإلطالة داعي فال وأكربها القضااي أوضح
 
 
 ؟ عربية غري ألفاظ القرآن يف يوجد هل( 93س
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  الدالالت عريب األلفاظ عريب كله القرآن أن هو املسألة هذه يف ابلقبول احلقيق احلق -: أقول (ج
 وإنه"  تعاىل قوله ذلك على والدليل ، شيء األعجمية األلفاظ من فيه وليس ، عربية ألفاظه فكل
 رمحك فانظر"  مبني عريب بلسان املنذرين من لتكون قلبك على األمني الروح به نزل العاملني رب لتنزيل

 ابلعربية بوصفه وعال جل يكتف ومل ، العريب ابللسان نزل القرآن هذا أن تعاىل هللا ذكر كيف تعاىل هللا
 بعض على يطرأ قد الذي االحتمال ليزيل - أعلم وهللا - وهذا ، بينةم عربية أبهنا وصفها بل ، فقط

 وما"  تعاىل وقال  املبني العريب ابللسان نزل كله فالقرآن ، األعجمية األلفاظ بعض فيه أن من العقول
 ، مكة يف أوال بعث قد وسلم عليه هللا صلى النيب أن املعلوم ومن"  قومه بلسان إال رسول من أرسلنا
 وكذلك"  تعاىل وقال  العرب لسان من يعرفونه مبا بعث قد فيكون ، لساان العرب أفصح من هاوأهل

 ، العريب ابللسان صيانه أي"  تعقلون لعلكم عربيا قرآان جعلناه إان"  تعاىل وقال"  عربيا حكما أنزلناه
 وقال"  ذكرا هلم حيدث وأ يتقون لعلهم الوعيد من فيه وصرفنا عربيا قرآان أنزلناه وكذلك"  تعاىل وقال
"  تعاىل وقال" عوج ذي غي عربيا قرآان" تعاىل وقال"  مبني عريب لسان - القرآن أي - وهذا"  تعاىل

 القائل يقول فماذا"  عربيا لساان مصدق كتاب وهذا"  تعاىل وقال"  عربيا قرآان إليك أوحينا وكذلك
 بعد ألحد كالم وال ؟ مبني عريب بل ، عريب كله القرآن أن على قطعية داللة الدالة اآلايت هذه بعد

 وكيف قلت فإن ، منه أصدق ال الذي والصدق ، منه أحق ال الذي احلق القول فإنه ، تعاىل هللا كالم
 القواعد بعض مقتضى على هبا يستدل -: فأقول ؟ الكرمي القرآن عربية كلية على اآلايت هبذه يستدل

 البقاء وجوب هو األصل أن األصول يف تقرر وقد عموم فيها تاآلاي هذه أن -: فمنها ، األصولية
 خمصص ال فحيث ، اآلايت هذه من لشيء خمصصا نعلم وال ، املخصص يرد حىت العموم على

 يف تقرر وقد ، إطالق فيها اآلايت هذه أن:  ومنها  الناقل يرد حىت األصل على البقاء هو فاألصل
 يكون أن يصلح دليال نعلم وال ، بدليل إال يقيد وال إطالقه ىعل املطلق بقاء هو األصل أن األصول

 هللا أن -: ومنها ، إطالقها على البقاء فاألصل يقيدها دليل ال فحيث ، اآلايت هذه من لشيء مقيدا
 أفراد لكل الوصف مشولية األصل أن القواعد يف تقرر وقد ، عريب أبنه القرآن هذا وصف تعاىل

 املخرج ابلدليل مطالب فإنه الوصف مقتضى عن املوصوف هذا أفراد من دافر  أخرج فمن ، املوصوف
 هذا عن القرآن ألفاظ من لفظة إخراج يف يقبل أن يصلح دليال نعلم وال ، األفراد سائر عن الفرد هلذا
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 الوصف مشولية على البقاء هو فاألصل لذلك يصلح دليل ال فحيث ,العام الشامل الكلي الوصف
 يفصل ومل ، عريب القرآن هذا أبن الوصف أطلق تعاىل هللا أن -: ومنها الناقل، دير  حىت للموصوف

 االحتمال قيام مع التفصيل ترك فحيث ، أعجمية ألفاظه بعض أن احتمال قيام مع ، ولفظة لفظة بني
 منزل االحتمال قيام مع االستفصال ترك أن األصول يف تقرر قد ألنه العموم، إرادة على دليل فهذا

 ، فيها التفصيل ترك املقاالت يف العموم إرادة نعرف اليت األشياء من أن أي ، املقال يف العموم زلةمن
 فصلت لوال لقالوا أعجميا قرآان جعلناه ولو"  تعاىل قوله كله عريب القرآن أن على أيضا األدلة ومن
 بعض على نزلناه ولو " تعاىل وقال ، بصددها حنن اليت املسألة يف نص وهذا"  وعريب أعجمي آايته

 كله القرآن أن هو املسألة هذه يف ابلقبول احلقيق فاحلق "مؤمنني به كانوا ما عليهم فقرأه األعجمني
 بغي قال ومن ، الدالالت عريب األلفاظ عريب فهو ، بعريب ليس ما ألفاظه من وليس األلفاظ عريب
 املسألة هلذه وهل -: قلت فإن ,وأعلم أعلى بنا وهللا ، الصادقني من كان إن بربهانه فليأت ذلك

 أحببت ولكن ، لفظي خالف فيها اخلالف بل ، ال -: فأقول ؟ عملي فقهي خالف أي يف اعتبار
 عالية رتبة القرآن عن والدفاع ، القرآن عن دفاع نوع ألهنا الكتاب هذا يف وأذكرها فيها أطيل أن

 فإن ، تعاىل هللا كتاب عن الذابني مجلة نم أنظم أن عسى فيه أشارك أن فأحببت ,عظمية ومنقبة
 انشئة ، إستربق ، مشكاة) مثل أعجمية أهنا على نص اليت األلفاظ بعض القرآن يف جند فإننا -: قلت
 أعجمية األلفاظ هذه أن نسلم ال أننا -: األول:  أجوبة ذلك على لنا -: فأقول  ذلك وحنو(  الليل

 ، عريب كله فيه ما مجيع أبن املوصوف الكرمي القرآن يف وجودها اعربيته ودليل ، عربية ألفاظ هي بل ،
 ، إليه يوحى نبيا األحد هذا كان إن إال أحد، ألفاظه بتفاصيل حييط ال واسع لسان العرب ولسان

 أبن لناسا من أحد جهل وليس ، العرب ألفاظ بكل اإلحاطة على يقدر ال فإنه العرب آحاد وأما
 يكون وكيف ، العلم عدم قصاراه اجلهل ألن ، أحد على حبجة العرب لسان يف توجد ال اللفظة هذه

 كله القرآن أبن القاطع العزيز الكتاب نص على تقدميه على فضال ، الشرع على حجة اجلاهل جهل
 هذه وجود جتهل كونك أي ، ابلعدم علما ليس العلم عدم أن -: األصول يف املتقرر وألن ؟ عريب

 ابلشيء العلم عدم بني تالزم ال ألنه ، وجودها عدم على دليال ليس العرب انلس يف بعينها اللفظة
 اجلواب  األمر نفس يف اثبتة موجودة وهي وجودها جنهل اليت األشياء من وكم فكم ، وجوده وعدم
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 فتكون  العجم لسان يف وجودها من مينع ال ذلك فإن عربية األلفاظ هذه إن قلنا حيث أننا -: الثاين
 -: الثالث  ميتنع ال هذا ، والعجم العرب به تكلم مما أي ، والعجم العرب بني املشرتكة لفاظاأل من

 العرب إن بل ، عجميتها على بقيت أهنا نسلم ال لكن ، أعجمية األلفاظ هذه أن  -جدال – سلمنا
 من ليست لكنها ، العربية األلفاظ من صارت حىت ابالستعمال وعربتها ، كالمها يف استعملتها

 من كوهنا عن بذلك خترج ال لكنها ، ابلتعريب العربية األلفاظ من وإمنا ، ابألصالة العربية األلفاظ
 أن هو املسألة هذه يف فاحلق -: وابجلملة ، اجلديل التسليم ابب من إال نقوله ال وهذا، العربية األلفاظ
 على العلماء اتفق -: أقول(  نبيهت)  ؛ أعلم وهللا ، أعجمي شيء ألفاظه يف وليس ، عريب كله القرآن

 العلماء واتفق(  ونوح  وعمران ، وإبراهيم ، ولوط ، كإسرائيل ، األعجمية األمساء بعض القرآن يف أن
 على املركب فالكالم ، العرب أساليب درج على كان ما إال األساليب من القرآن يف يوجد ال أنه على

 . أعلم وهللا ، القرآن يف يوجد ال العرب أساليب
 ؟ سبيال ذلك إىل استطعت ما والفروع ابألدلة ذلك وضح ؟ حجة الشاذة القراءة هل( 94س
 رسم وخالفت ، سندها وصح ، آحادا نقل ما أبهنا الشاذة القراءة العلماء عرف -: أقول (ج

 ءةالقرا بعينها هي الشاذة القراءة أن هو أعلم وهللا عندان فالراجح -: وعليه ، العثماين املصحف
 القراءة عن ختتلف الشاذة القراءة أن تعلم وبه ، اجلمهور مذهب وهو ، واحد قسم فهما ، اآلحادية

 أهنا -: الثاين ، ابلتواتر نقلت فقد املتواترة وأما ، آحادا نقلت أهنا -: أوال -: أمرين يف املتواترة
 لغة يف صاحل وجه من ولو العثماين الرسم وافقت فقد املتواترة وأما ، العثماين املصحف خط خالفت
 هي وهل ، شاذة أبهنا توصف فإهنا العثماين الرسم وخالفت آحاداي، نقال القراءة نقلت فإذا ، العرب
 أحياءهم وثبت أمواهتم تعاىل هللا رحم العلم أهل بني النزاع مواطن من هذا ؟ حبجة ليست أو حجة
 بشرط لكن  هبا العمل جيب ، حجة أهنا هو املليح الراجح والرأي عندان الصحيح والقول احلق، على

 يف وقول واحلنفية عنهم املشهور يف احلنابلة من اجلمهور قول وهو ، عنه املنقولة للصحايب سندها صحة
 وابن ، اللحام وابن والسبكي ,اهلمام وابن ، السرخسي -: األصوليني من به وقال ، الشافعية مذهب
 سندها صح إذا حجة الشاذة القراءة)  ونقول قاعدة ذلك يف فنقعد وعليه ، احلنبلي والفتوحي ، قدامة

 ثقات عدول كلهم والصحابة  صحايب هلا الناقل أن -:منها -: أمور عدة رجحناه ما على والدليل( 
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 فيجب ، وسلم عليه هللا صلى النيب عن ينقلونه فيما صادقون مرضيون فهم ، فيهم مطعن ال ، أثبات
 هللا صلى هللا رسول حديث من نقلوه ما سائر قبول علينا جيب كما القراءة هذه من نقلوه ما قبول
 متماثلني بني فرق فقد ومنقول منقول بني عنهم قبولال يف فرق فمن ، إليهم السند صح إذا وسلم عليه

 نقل قد الصحايب هذا أن أي ، الفارق بنزع ابإلحلاق نسميه ما هو الدليل هذا ومنبع ، ممنوع وهذا ،
 هي الشاذة القراءة وهذه ، النقل هذا منه قبلنا وحنن ، وسلم عليه هللا صلى النيب عن أحاديث عدة لنا
 أننا فكما ، وقبلناه به حدث ما سائر كنقله هلا فنقله ، وسلم عليه هللا صلى النيب عن نقله ما مجلة من

 - القراءة هلذه أي - هلا الناقل أن -: ومنها ، حق وهذا ، بينهما فرق ال إذ الثاين فلنقبل األول قبلنا
 أن ختلو فال قرآان تكن مل إن فهي ، وسلم عليه هللا صلى النيب من مسعه مما أبهنا اجلازم إخبار خيرب

 من كوهنا بطل فإذا ، وسلم عليه هللا صلى منه الصحايب مسعه مما كوهنا عن خترج فال ، خربا تكون
 الصالة عليه املعصوم من الصحايب مسعه آحاد خرب فهي ، العثماين املصحف لرسم ملخالفتها القرآن

 كيفما حجة الشاذة فالقراءة -: وعليه ، آخر موضع يف رجحناه كما حجة اآلحاد وخرب ، والسالم
 حجة فهي القرآن من أهنا تثبت مل وإن ، حجة كله فالقرآن القرآن من أهنا ثبت إن فهي ، األمر كان
 حجة ينسخ مل الذي الصحيح اآلحاد خرب أن القواعد يف تقرر وقد ، صحيح آحاد خرب ألهنا أيضا

 الصحابة ينقله ما أن أكيدا قاطعا جزما جنزم أننا -: الثالث ، حال كل على حجة إذا   فهي ، مطلقا
 كيف - وكال حاشا - أنفسهم عند من اخرتعوه مما ال مسعوه مما هو إمنا والتشريع االحتجاج مقام يف

 الكتاب من التشريع مصدر على وأحرصها ، متسكا وأشدها ، علما وأعمقها انإميا األمة أكمل وهم
 فال بعدالتهم مقطوع وكلهم ، ينقص أو فيه يزاد أن احملافظة أشد القرآن على حافظوا فقد ، والسنة

 هللا صلى النيب من مسعه مما أهنا هلا الناقل الصحايب هذا جيزم الشاذة القراءة وهذه ، هبم السوء ظن جيوز
 يف هبا ويستدل ، القرآن من أهنا على يقرؤها وهو ، به اخلاص مصحفه يف أثبتها وقد ، وسلم عليه
 من أهنا له نسلم ال لكننا ؟ حجة تكون ال  ذلك مع فكيف ، املخالف على هبا وحيتج ، التشريع مقام

 عدل ألنه أبدا، يكون ال فهذا وسلم عليه هللا صلى النيب من مسعه مما ليست أهنا جنزم أن وأما ، القرآن
 اآلحاد وخرب اآلحاد أخبار من تكون أن عن تقصر فال قرآنيتها بطلت فإذا أمني صادق ثبت ثقة

 لعله -: فأقول ؟ الوحي كتاب سائر بني من الصحايب هبا ينفرد وكيف قلت فإن ، حجة الصحيح



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
10 

 يتوقف الوحي تالوة ثنااي يفو  ، يكتبون الوحي وكتاب ، اآلية عليهم يتلو كان وسلم عليه هللا صلى
 بيان بعض كتب هذا الصحايب فلعل ، األلفاظ بعض من املراد بعض لبيان ، وسلم عليه هللا صلى
 أن من -: قلناه ما صحة على يدلك وهذا ، القرآن يتلو يزال ال أنه منه ظنا وسلم عليه هللا صلى النيب
 عليه هللا صلى النيب من الصحايب مسعه خربا تكون أن وإما القرآن من تكون أن إما الشاذة القراءة هذه

 ال األخص انتفاء أن األصوليني عند املتقرر أن -: الرابع ، حجة فهي احتمال كل وعلى  وسلم
 أن عن خترج ال فهي عمومها فأما ، وخصوص عموم فيها الشاذة القراءة فهذه ، األعم انتفاء يستلزم
 فإذا قرآان، تكون أن فهي خصوصها وأما ، وسلم هللا صلى النيب من الصحايب هذا مسعه خربا تكون
 مسعها اليت األخبار من أهنا وهي األعم األمر بقي ولكن ، األخص األمر انتفى فقد قرآنيتها بطلت

 لكم نسلم فنحن ، األعم انتفاء منه يلزم ال األخص وانتفاء ، وسلم عليه هللا صلى منه الصحايب
 عليه هللا صلى منه املسموعة األخبار من كوهنا بطالن لكم نسلم ال كنل ، القرآن من كوهنا بطالن
 يف ما خيالف مبعىن أتت مل فإهنا ، القرآن يف ثبت معىن ختالف مل القراءة هذه أن -: اخلامس  وسلم

 املشهور ابملعىن شاذة تكون فال ، اآلية يف ورد جململ جديدا بياان أضافت هي وإمنا ، تعاىل هللا كتاب
 هذه من أثبته مبا الثقات خيالف مل الصحايب ألن ، منه أوثق هو ملن الثقة خمالفة من ، احملدثني عند

 الرسم خالفت ألهنا ابلشذوذ وصفناها حنن وإمنا ، الشاذة القراءات هلذه ابالستقراء معلوم وهذا القراءة
 أهنا قصاراها ألن ، ردها جبيو  ال وهذا ، املعىن ملخالفة ال الرسم ملخالفة شاذة فهي ، فقط العثماين

 لبعض قيدا هبا أوضح أو اجملمالت بعض به بني صادق عدل أمني ثقة صحايب من صحيح خرب
 أن -: السادس ، عنه وتعرب عليه وتدل القرآن نيتب السنة أن املعلوم ومن ، اآلية يف الواردة األحكام
 من أهنا على نقلها ألنه ، القرآن من اأهن -: األول -: خبربين خيرب ، القراءة هلذه الناقل الصحايب

 فنكون  القرآن من كوهنا أبطلنا وحنن ، وسلم عليه هللا صلى النيب من مسعه قرآن أنه -: الثاين ، القرآن
 صلى النيب من مسعه مما أهنا وهو ، الثاين بطالن على الدليل أين ولكن ، األول قوله أبطلنا قد بذلك

 ، وسلم عليه هللا صلى النيب من مسعه مما أهنا قوله يف كذبناه إن إال ، له دوجو  ال هذا فإن ؟ عليه هللا
 والدين العلم يف رتبتهم وعلو الصحابة قدر يعرف مؤمن من يصدر ال ألنه ، ذلك من ابهلل ونعوذ

 ثنااي يف أدخله الذي الصحايب مذهب من القراءة هذه تكون أن يتصور ال أنه -: السابع ، واإلميان
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 منه ليست أهنا األمر وحقيقة القرآن من أهنا على هبا واحتج ، القرآن من أنه على وأثبته املصحف
 املسلمني أفسق من يتصور ال قد هذا فإن ، هذا يكون أن ميكن عليك ابهلل هل ، له مذهب ولكنها

 من على جواب وهذا ، القراءة هلذه الناقل الصحايب حق يف ذلك يقال فكيف ، اهلدى عن وأبعدهم
 مناف قول هو بل  جاء من به جاء وإن ابطل قول وهو ، القرآن من وليست له مذهب إهنا -: قال

 صحة يف التواتر اشرتاط أن -: الثامن ، احلذر كل القول هذا من فاحذر ، وتوثيقهم الصحابة لعدالة
 القراءة فهو القراءات من سنده صح فما ، السند صحة هو الشرط أن احلق بل ، مسلم غي القراءة

 الشرعية األحكام أن تقرر وقد ,الشرع أحكام من االشرتاط ألن ، اآلحاد إال ينقله مل وإن الصحيحة
 فال عليه اإلمجاع دعوى وأما  ذلك يثبت دليال نعلم وال ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر
 وموافقة ، آحادا ولو السند صحة هو الصحيحة القراءة فشرط -: وعليه املخالف، لثبوت ، تصح
 القراءة يف وردت واليت العثماين الرسم على الزائدة اللفظة وهذه ، للعربية وموافقتها ، العثماين الرسم

  -: ونقول ذلك نسلم وحنن ، فقط قرآنيتها يبطل إمنا للرسم وخمالفتها ، فقط الرسم خالفت قد الشاذة
 ، وسلم عليه هللا صلى النيب من مسموعا خربا كوهنا يبطل ال للرسم خمالفتها ولكن ، القرآن من ليست

 خرب لكنها بقرآن ليست املصحف رسم على الزائدة اللفظة هذه أن من ، هنا إثباته نريد ما وهو
 اآلحاد وخرب آحاد خرب فهي ، وسلم عليه هللا صلى النيب من بسماعه جازما الصحايب مسعه صحيح

 الشاذة القراءة أن املليح الراجح والرأي الصحيح القول أن تعاىل هللا شاء إن تعلم األدلة وهبذه ، حجة
 القراءة هذه تسمية من قدمي زمن منذ شيء نفسي يف احلقيقة يف وأان ، فيها مبا العمل جيب حجة

 املنكرة املكروهة األلفاظ من الشذوذ ألن وذلك  اآلحادية ابلقراءة أمسيها أن جدا وأحب ، ابلشاذة
 فخوفا ، احملدثني عند الضعيف القسم من الشاذ وألن  األذن مساعها تعشق وال لطباعا منها تنفر اليت
 هذه يف الكالم من نريده ما وبني ذلك بني الفصل من بد فال الناس بعض على األمر التباس من

 نقلال به ثبت مما شيئا ختالف مل القراءة وهذه املخالفة معىن طياته يف جيمل الشذوذ لفظ وألن ، املسألة
 وهذه ، به تسمى حىت الشذوذ معىن فيها فليس قيد، أو شرط أو صفة من جديدا بياان أضافت وإمنا ،

 وتفكر لتنظر عليك أعرضها أن فأحببت نفسي يف لكنها  العلم أهل من إخواين يقبلها ال قد خاطرة
 هذا أن - فيك هللا ابرك - فاعلم هذا علمت إذا ، وأعلم أعلى ربنا وهللا ، أبعادها يف وتتأمل فيها
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 ىلتعا وابهلل فأقول ، يذكر مل ما على به لتتعرف منها نعرفه ما لك نذكر الفروع من مجلة يف أثر خلالفا
  -: التحقيق وحسن والفضل العون أستمد ومنه وفيقالت
 الثالثة األايم صوم يف التتابع حكم يف والفضل العلم أهل اختلف -: القاعدة هذه على الفروع من* 

 ينتقل فإنه ، الرقبة وحترير والكسوة ابإلطعام التكفي عن املكلف عجز فإذا ، اليمني كفارة من هي ليتا
 احلنفية فذهب ، خالف فيه ؟ ال أم التتابع فيها يشرتط هل لكن ، أايم ثالثة بصوم التكفي إىل

  الواجبات من اليمني رةكفا صوم يف فالتتابع ، التتابع من بد ال أنه إىل عنهم املشهور يف واحلنابلة
 والقول فال الوجوب وأما ، فقط ابالستحباب -: وقالوا ، الوجوب عدم إىل والشافعية املالكية وذهب

 فأقول ؟ رجحته ما على الدليل وما -: قلت فإن ، ابلوجوب القول هو املليح الراجح والرأي الصحيح
 احلافظ يعقوب بن حممد عبدهللا أبو أخربان -: قال املستدرك يف احلاكم رواه ما ذلك على الدليل -:

 جفعر أبو أنبأان -:قال عون بن جعفر حدثنا -: قال العبدي حبيب بن عبدالوهاب حدثنا -: قال
 أايم ثالثة فصيام)  يقرؤها أنه عنه هللا رضي كعب بن أيب عن العالية أيب عن أنس بن بيعر ال عن الرازي

 كنت -: قال أخربه أنه املكي قيس بن محيد عن مالك نع املوطأ ويف ، صحيح حديث(  متتابعات
 قال ؟ يقطعها أم أمتتابعات الكفارة أايم صيام عن فسأله إنسان فجاءه ابلبيت يطوف وهو جماهد مع

 كعب بن أيب قراءة يف فإهنا يقطعها ال -: جماهد قال ، شاء إن يقطعها ، نعم -: له فقلت -: محيد
 الربيع عن جعفر أيب عن وكيع عن الصحيح ابلسند شيبة أيب ابن مصنف ويف(  متتابعات أايم ثالثة) 

 علية ابن عن أيضا املصنف ويف(  متتابعات أايم ثالثة فصيام)  يقرؤها أيبي  كان -: قال العالية أيب عن
)  قراءتنا يف -: فقال ؟ اليمني كفارة يف األايم الثالثة صيام عن إبراهيم سألت -: قال عون ابن عن

 األعمش و إسحاق أيب عن معمر أخربان -: املصنف يف عبدالرزاق وقال(  متتابعات أايم ثالثة مفصيا
 أيب ابن عن أيضا وفيه ، صحيح حديث(  متتابعات أايم ثالثة فصيام)  مسعود ابن حرف يف -:قاال

 كيف صم -: قال ، اليمني كفارة يف أايم ثالثة صيام عن فسأله طاووس إىل رجل جاء -: قال جنيح
 فأخرب -: فقال(  متتابعات)  مسعود ابن قراءة يف فإهنا عبدالرمحن أاب اي -: جماهد له فقال ، شئت
 اليمني كفارة صوم يف يقول كان أنه احلسن عن هشام عن املصنف يف شيبة أيب ابن وروى ، الرجل

 أيب بن علي عن القول هذا ويروى ، يوم مكان يوما قضى عذر من أفطر فإن متتابعات يصومها -:
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 هللا شاء إن احلق وهو ، السلف عن املشهور القول هو بل ، العلم أهل من وغيمها عباس وابن طالب
 من وهذا ، التتابع هو إمنا الكفارات يف الشرعي املعهود إن -: أيضا ونقول ,املسألة هذه يف تعاىل

"  تعاىل هللا قال فقد عمد بهش أو خطأ النفس قتل يف الصوم كفارة يف كما وذلك ، القوية املرجحات
"  الظهار يف ابلصوم الكفارة يف وعال جل قال وكما"  هللا من توبة متتابعني شهرين فصيام جيد مل فمن
 هو بل ، القول من بدعا ليس اليمني كفارة صوم يف فالتتابع"  متتابعني شهرين فصيام جيد مل فمن
 أايم ثالثة فصيام"  تعاىل قوله إن -: أيضا ونقول ، الكفارات صوم يف الشرعي املعهود سنن على جار
)  بقوله التقييد ورد مسعود وابن كعب بن أيبي  قراءة ويف ، مطلق هذا ، املتواترة القراءة يف كما" 

 قواعد يف تقرر قد ألنه ، هنا املقيد على املطلق فيحمل ، واحد واحلكم واحد والسبب(  متتابعات
 ال -: نقول ال ملاذا -: قيل فإن ، والسبب احلكم يف اتفقا إذا ملقيدا على حيمل املطلق أن األصول

 هذا -: فأقول ؟ رمضان قضاء يف الوجوب عدم على قياسا اليمني كفارة يف صوم يف التتابع جيب
 ما فقياس ، شيء يف الكفارة ابب من ليس رمضان قضاء أن -: األول -: ألمور مقبول غي قياس

 ، ابطل الفارق مع القياس أن األصول يف تقرر وقد ، الفارق مع قياس فارةبك ليس ما على كفارة هو
 القياس فيكون التتابع أثبت اآلحادية القراءة يف النص ألن ، النص مصادمة يف قياس أنه -:الثاين
 مبناه قياس أنه -: الثالث ، فاسد فإنه النص صادم قياس كل أن األصول يف تقرر قد ألنه ، ابطال
 النص مع اجتهاد ال أنه القواعد يف تقرر وقد ، وحاضر موجود املسألة يف النص أن مع  هاداالجت على

 التكفي يصح ال ، واجب الكفارة صوم يف التتابع أن الراجح القول أن هو الفرع هذا من واخلالصة ،
 من اإلعادة ليهوع ، به التكفي فسد فقد التتابع قطع فإن اآلحادية ابلقراءة استدالال ، به إال ابلصوم
 . وأعلى أعلم وهللا ، شرعا معترب لعذر قطعه كان إن إال  جديد
 أهل بني خالف الفرع هذا يف -: أقول ؟ اآلحادية ابلقراءة الصالة تصح هل -:أيضا الفروع ومن
 قد ألننا الصالة يف هبا يقرأ ال أنه املسألة هذه يف عندي واألقرب أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم العلم

  العثماين الرسم خالفت ألهنا ولكن ، مبتواترة ليست ألهنا ال ، بقرآن ليست أبهنا عليها حكمنا
 خالف من اخلروج وفيه ، الصالة أمر يف أحوط وألنه ، الصالة يف هبا يقرأ ال أن للمسلم فاألحسن



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
14 

 الصالة يف هتاقراء جيوز ال واألحاديث األحاديث كسائر خرب وألهنا ، املسألة هذه يف العلم أهل
 . أعلم وهللا ، اآلحادية القراءة فكذلك

  كثية أقوال على ، الوسطى الصالة تعيني يف تعاىل هللا رمحهم والفضل العلم أهل اختلف -: ومنها
 حافظوا"  تعاىل قوله يف ورد قد ألنه وذلك ، العصر صالة هي الوسطى الصالة أن هو منها واحلق
 هللا رضي وعائشة وأيبي  مسعود ابن قراءة وهي آحادية قراءة فيها ورد"  الوسطى والصالة الصلوات على
)  عائشة مصحف ويف ، جيد وسندها(  العصر صالة الوسطى والصالة)  بلفظ وأرضاهم عنهم تعاىل

 هي الوسطى الصالة إن -: نقول اآلحادية القراءة هبذه فاستدالال(  العصر وهي الوسطى والصالة
 من الصحيح يف ثبت ما القراءة هذه ويؤيد ، حجة اآلحادية القراءة أن ملتقررا ألن ، العصر صالة

 عن حبسوان" -: اخلندق يوم وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي طالب أيب بن يعل حديث
 صالة الوسطى الصالة عن" مرفوعا مسعود ابن حديث ويف"  الشمس غابت حىت الوسطى الصالة
 قول وهو)  الرتمذي قال فقد  الصحابة أكثر -: منهم العلم أهل أكثر قول هو القول وهذا" العصر
 قاله كما ، التابعني مجهور -: قول وهو(  وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من العلماء أكثر

 وغيهم والشوكاين تيمية ابن العباس أبو واختاره ، عبدالرب ابن قاله كما األثر علماء ،وأكثر املاوردي
 الصحيح إن -: قلنا القول هذا على تدل الصحيحة والسنة اآلحادية القراءة فألن ، احملققني من كثي
 . وأعلى أعلم وهللا ، العصر صالة الوسطى الصالة أن هو

 هذه يف الراجح والقول ، خالف فيه -: أقول ؟ رمضان قضاء صوم يف التتابع يشرتط هل -: ومنها
 ابب من وأما ، فقط واألكمل واألحسن األفضل ابب من هو بل ، التتابع يشرتط ال أنه املسألة

 ومها ؟ اديتانآح قراءاتن التتابع وجوب يف ورد وقد بذلك تقول كيف -: قلت فإن ، فال الوجوب
 عن شهاب ابن عن جريج ابن عن عبدالرزاق طريق من وغيه البيهقي عند عنها هللا رضي عائشة قراءة
 هبا تقول ال فلماذا(  متتابعات أخر أايم من فعدة)  نزلت -: قالت هاعن هللا رضي عائشة عن عروة
 يف الرتتيب كان فقد ، منسوخة ألهنا هبا أحتج مل -: فأقول ؟ اآلحادية ابلقراءة حيتج ممن أنك مع

 -: فأقول ؟ ابلنسخ أدراك وما -: قلت فإن ، استحبابه وبقي وجوبه نسخ مث اإلسالم أول يف القضاء
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 ، نسخت أي تريد -: العلم أهل قال(  متتابعات سقطت مث)  الرواية نفس يف عائشة قول به أدراين
 . أعلم وهللا ، وحكما لفظا املنسوخ من فهو ، ذلك غي أتويل له يصح ال

 وأوالدك؟ والديك غي أقاربك على النفقة تلزمك هل أي ، القرابة من النفقة تلزم من ىعل -: ومنها
 واجبة النفقة نأ هو اخلالف هذا من والراجح ، تعاىل هللا رمحهم العلم أهل بني خالف فيه -: أقول
 مل وكيف -: قلت فإن ، عيشه لقمة به يسد ما جيد ال فقيا كان إن لك وارث قريب كل على
 السند ضعيفة ألهنا -: فأقول(  ذلك مثل احملرم الرحم ذي الوارث وعلى)  مسعود ابن بقراءة لدتست
 على فاآلية -: ،وعليه الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية حكاماأل أن تقرر وقد

 خمرجة وهي  اإلنفاق وجوب يف كافية والفقر الوراثة مع القرابة وإمنا غيه وال رحم بذي تقيد مل إطالقها
 . أعلم وهللا( .  ابلغنم الغرم)  تقول اليت الفقهية القاعدة على

 هو السارق من يقطع ما أول أن العلم أهل أمجع -: أقول ؟ السرقة يف تقطع اليت اليد ما -: ومنها
 ابن قراءة اإلمجاع هذا أيد ولكن ، االستدالل يف كاف واإلمجاع ، الكف مفصل من اليمىن يده

 . أعلم وهللا ، السند صحيحة قراءة وهي(  أمياهنما فاقطعوا)  اآلحادية مسعود
 تشتهى ال اليت الكبية العجوز للمرأة جيوز أنه على تعاىل هللا رمحهم الفقهاء اتفق -: أقول -: ومنها

 عدم بشرط ، ذلك يف عليها إمث وال األجانب الرجال أمام ثياهبا تضع أن العادة يف فيها يرغب وال
 ال هذا فإن ، عارية وتكون شيء عليها يبقى فال كلها ثياهبا ختلع أن املراد وليس ، الزينة وإظهار التربج

 والسؤال  ثياهبا تضع أن هلا جيوز أنه املراد وإمنا ، عنها ابألجنيب فكيف ، الزوج غي حمرمها أمام وزجي
 العلم أهل بني خالف فيه هذا ؟ تضعها أن النساء من للقواعد جيوز اليت ابلثياب املراد ما -: هو اآلن
 إال هلن جيوز ال القواعد أن هو ليحامل الراجح والرأي الصحيح والقول ، أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم
 يراه أن هلا جيوز فال ذلك عدا ما وأما ، فقط ، والثوب اخلمار فوق يكون الذي اجللباب يضعن أن

 له توصلنا ما هذا  ألجانبل تكشفه أن هلا جيوز ال مما كله وحنرها ووجهها فشعرها ، منها األجانب
 فإن"  بزينة متربجات غي ثياهبن يضعن أن جناح يهنعل فليس"  تعاىل قوله وأما ، املسألة هذه يف

 من يضعن أن)  عباس وابن مسعود ابن قرأ فقد آحادية قراء يف تقييدها ورد وقد ، مطلقة هنا الثياب
 مسعود ابن قراءة بينته ولكن ، أيضا جممل البعض وهذا ، للتبعيض املفيدة(  من)  بزايدة(  ثياهبن
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 تضعه ما بينت قد اآلحادية القراءة فهذه(  جالبيبهن يضعن أن)  يقرأ انك أنه عنه يروى فيما األخرى
 جيب عورة ووجهها الكبية املرأة ،فشعر فقط اجللباب وأنه ، الثياب من السن يف الطاعنة الكبية املرأة

 بناء الراجح هو هذا ، واخلمار الثوب فوق يكون الذي اجللباب وضع يف هلا رخص وإمنا سرته عليها
 وهللا ، السند صحة مع حجة اآلحادية القراءة أن تقرر وقد سندها صح اليت اآلحادية القراءة على
 . أعلم

 كسر ال اليت الصاحل السفينة أي"  غصبا سفينة كل أيخذ"  تعاىل قوله يف ابلسفينة املراد أن -:ومنها
 وهللا(  غصبا احلةص سفينة كل أيخذ)  مسعود ابن قراء بدليل ، العمل عن يعيقها عيب وال فيها
 .أعلم

 أي"  الناس على شهداء وتكونوا"  تعاىل قوله يف الناس على األمة هذه بشهادة املراد أن -: ومنها
 كما(  القيامة يوم الناس على شهداء وتكونوا)  حامت بن أيب قراء بدليل ، القيامة يوم عليهم الشهادة

 . التفسي يف حامت أيب ابن عند
 هللا وعلى"  تعاىل قوله يف السبيل إىل يرجع الضمي أن"  جائر ومنها"  تعاىل بقوله اداملر  أن -: ومنها

 واآلراء املختلفة الطرق هي -: عباس ابن قال(  جائر ومنكم)  ودمسع ابن قراءة بدليل"  السبيل صدق
 مما اآلية هذه فتكون القراءة هذه وعلى ، أهـ.  واجملوسية والنصرانية كاليهودية ، املتفرقة واألهواء
 املخالفة لالسب أي ، واحملداثت البدع من ، احلق للمنهج املخالفة والسبل األهواء ذم على به يستدل
 السبل وهي"  سبيله عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال"  تعاىل لقوله تفسيا فتكون ، والسنة للكتاب

 . أعلم وهللا ، واهلدى احلق عن الزائغة اجلائرة
 ينزل فلم ، النزول تفريق أي ، التفريق من ، فريقناه أي"  فرقناه وقرآان"  تعاىل بقوله املراد أن -: ومنها
 ابلتشديد،(  فريقناه وقرآان)  مسعود ابن قراءة بدليل ، وسلم عليه هللا صلى النيب على واحدة مجلة كله
 . أعلم وهللا ، سنة وعشرين ثالث يف احلوادث حبسب مفرقا أنزلناه أي

 فقيل -: أقوال على"  هلا ملستقر جتري والشمس"  تعاىل قوله تفسي يف العلم أهل اختلف -: ومنها
 الساعة قيام وقت وحيل أجله الكتاب يبلغ حىت ، اجلري عن تفرت ال حلظة كل يف اجلري دائمة إهنا

 جري نتهىم هو الذي القيامة يوم اآلية يف املذكور ابملستقر فاملراد ، جريها وينتهي نورها فيذهب
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 هلذا واستدل ، هلا مستقر ال دائما جتري أهنا املراد بل -: وقيل ، املفسرين أكثر قول وهو ، الشمس
 والقراءة ، املستقر إثبات فيها املتواترة فالقراءة(  هلا مستقر ال)  عباس وابن مسعود ابن بقراءة القول

 معلومة حمددة لغاية الشمس جري أن وهو ، ةاملتواتر  القراءة هو والصحيح ، املستقر نفي فيها اآلحادية
 بل  ضعيفة آحادية قراءة فهي عباس وابن مسعود ابن قراءة وأما ، القيامة يوم وهو تعاىل هللا عند

 . أعلم وهللا ، اجلمهور كقراءة يقرأ كان أنه عباس ابن عن الثابت
  الثوم أنه إىل البعض فذهب"  اوفومه"  تعاىل قوله يف ابلفوم املراد يف العلم أهل اختلف -: ومنها

 فقد العرب كالم من شواهد وله ، عباس ابن عن ذلك وروي(  وثومها)  مسعود ابن بقراءة واستدلوا
 -: الصلت بن أمية قال

 ) فيها الفراديس والفومان والبصل (
 -: اثبت بن حسان قول ومنه ، الثوم أي

 واحلوقل الفوم طعامكم    األصول لئام أانس أنتم
ي الثوم ، وذهب األكثر إىل أن املراد به احلنطة ، وهو قول ابن عباس الثابت عنه ، واألقرب عندي أ

إن شاء هللا تعاىل أن الفوم اسم جنس يدخل حتته أنواع ، منها الثوم ومنها احلنطة ، فهو من اختالف 
 التنوع ال التضاد وهللا أعلم .

" ومنذرين مبشرين النبيني هللا فبعث واحدة أمة الناس كان"  تعاىل هللا قول يف -: قلت إن -: ومنها
 أمة الناس كان)  مسعود ابن قراءة ذلك يوضح -: فأقول ؟ لذلك الداعي فما واحدة أمة أهنم مبا

 بعد هو إمنا البعث هذا أن تبني القراءة فهذه(  ومنذرين مبشرين النبيني هللا فبعث فاختلفوا واحدة
 . أعلم وهللا ، الدين يف االختالف حصول

 جبالله يليق عجب تعاىل فلله ، العجب صفة تعاىل هلل السنة أهل يثبتها اليت الصفات من -: ومنها
 وهذا  ابلضم"  عجبت   بل"  والكسائي ومحزة مسعود ابن قراءة -: منها ، معروفة وأدلته ، وعظمته

 املضاف والعجب ، متواترة هي بل اآلحاد قراءة قبيل من ليست الضم قراءة ألن ، هنا يصلح ال الفرع
 خفاء معناه الذي ال نظائره حكم عن الشيء خروج سببه يكون الذي العجب معناه إمنا تعاىل هللا إىل

 . أعلم وهللا ، التوحيد كتاب يف شرحناه كما األسباب
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  العنب من املتخذ اخلمر إمنا"  مخرا أعصر أراين إين"  تعاىل قوله يف الذكور اخلمر أن اعلم -: ومنها
 يف احلافظ وقال ، التفسي يف حامت أيب ابن رواها(  عنبا أعصر أراين إين)  مسعود ابن قراءة بدليل
 . أعلم وهللا ، حسن بسند -: الفتح
 أو أخت وله كاللة يورث رجل كان وإن"  تعاىل هللا قول يف واإلخوة ابألخ املراد أن اعلم -: ومنها
 ابألخ املراد أن"  الثلث يف شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا نفإ ، السدس منهما واحد فلكل أخت

 ، العلماء بعض عن شاذا خالفا إال ، خالفا ذلك يف نعلم ال ، األم من أي هنا واإلخوة واألخت
 قراءة وهي( أم من أخت أو أخ وله) وغيمها وقاص أيب بن وسعد مسعود ابن قراءة ذلك على ويدل

 . أعلم وهللا ، صحيحة آحادية
 فقيل  برؤه يرجى ال مرض أو كرب الصوم يطيق ال من على الفدية حكم يف العلماء اختلف -: ومنها

 أو لكرب الصوم يستطع مل فمن ، عليه واجبة أنه والراجح ، عليه جتب بل -: قيل ، عليه جتب ال -:
 يف آلحاديةا القراءة ذلك على والدليل مسكينا يوم كل عن يطعم أن عليه فإن برؤه يرجى ال مرض
 وعائشة عنه املشهور يف عباس ابن قرأ فقد"  مسكني طعام فدية يطيقونه الذين وعلى"  تعاىل قوله
 القراءات من وكلها( َيطيويق ونه)  جماهد وقرأ( ي َطويق ونه)  وعطاء وعكرمة جبي وابن وطاوس املسيب وابن

 قول وهو الصوم جيهده الذي للكرب ومالص يستطيع ال الذي املراد أن تفيد وهي ، الصحيحة اآلحادية
 واألوزاعي والثوري وطاوس جبي بن سعيد به وقال هريرة وأيب وأنس عباس وابن كعلي الصحابة عامة
 . أعلم وهللا ، تعاىل هللا شاء إن احلق وهو ، الشافعية عند والصحيح واحلنابلة احلنفية مذهب وهو

 بينكم قوم من كان وإن"  تعاىل قوله يف خطئا املقتول يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف -: ومنها
 الذمي به املراد إن -: فقيل ، قولني على"  مؤمنة رقبة وحترير أهله إىل مسلمة فدية ميثاق وبينهم

 جتب ال -: وقيل ، العلم أهل أكثر قول وهو ، والذمي املعاهد قتل يف الكفارة فتجب ، واملعاهد
 والقول  حزم وابن مالك مذهب وهو والنخعي البصري احلسن قال وبه ، عاهدوامل الذمي بقتل الكفارة

 قتل من على الكفارة بوجوب القاضي ، األول القول هو وأعلم أعلى تعاىل وهللا عندي الصحيح
 إىل مسلمة فدية ميثاق وبينهم بينكم قوم من كان وإن"  تعاىل لقوله وذلك ، خطئا والذمي املعاهد

 وإن) هكذا اآلية هذه تعاىل هللا رمحه احلسن قرأ فقد -: قلت فإن ، اآلية"  مؤمنة بةرق وحترير أهله
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 فأقول  اآلحادية ابلقراءة حتتج وأنت( مؤمنة رقبة فتحرير مؤمن وهو ميثاق وبينهم بينكم قوم من كان
 ميكن وجه نم اثبتة نعلمها فال هذه احلسن قراءة وأما ، منها ثبت فيما لكن ، هبا نقول حنن ، نعم -:

 يف عام وهو ,اآلية أول يف تعاىل هللا بينه قد املؤمن قتل حكم وألن ، تصح مل أهنا أي ، به األخذ
 إال ، فائدة بال تكرير ألنه ، له وجه ال أيضا املؤمن على املذكورة اآلية فحمل ، ابخلطأ املقتول املؤمن
 فيه فإمنا خطئا املسلم قتله إن فإنه ، حربية بالد يف يسكن أي احلرب دولة يف يكون الذي املؤمن

 رقبة فتحرير مؤمن وهو لكم عدو قوم من كان فإن"  قوله يف اآلية هو كما الدية دون فقط الكفارة
 منه فائدة ال الذي التكرار ألن جزما والذميني املعاهدين من املقتول يف فإهنا اآلية آخر وأما"  مؤمنة

 . علمأ وهللا ، تعاىل هللا كالم عنه ينزه
 كعب بنا أيب ألن ، تستأذنوا أي"  تستأنسوا حىت"  تعاىل قوله يف ابالستئناس املراد أن اعلم -: ومنها

 . أعلم وهللا هو، أنه على يدل مما االستئناس حمل االستئذان دو فور (  وتستأذنوا تسلموا حىت)  قرأ
 ابلقراءة االحتجاج قاعدة على الفروع ختريج كيفية لك تبني - أظن ما على - فرعا عشرون فهذه

 أحب ما لك أحب ألنين ، والتفهيم التوضيح كمال أردت وإمنا اإلطالة على لك وأعتذر ، اآلحادية
 . وأعلم أعلم ربنا وهللا التخريج لكيفية وجميدا متقنا تكون أن لك وأحب ، لنفسي

 ابلتفصيل ذلك بيان مع ؟ الكرمي القرآن يف والتشابه اإلحكام مسألة يف احملكم القول ما( 95س
 ؟ والتفريع والتدليل

 القول أفصل أن أحب جليا فهما تفهمها وحىت ، األجزاء متشبعة الذيول طويلة مسألة هذه أقول (ج
 -: فروع يف فيها
 حمكم أبنه كتابه وصف تعاىل هللا أن كنت حيثما مباركا وجعلك وإايك هللا رمحنا اعلم(  األول الفرع) 

 يعامج ووصفه"  خبي حكيم لدن من فصلت مث آايته أحكمت كتاب الر"  عاىلت قوله يف وذلك كله
 الذين جلود منه تقشعر مثاين متشاهبا كتااب احلديث أحسن نزل اله"  تعاىل قال كما ، متشابه أبنه

 العام ابإلحكام العلم أهل يسميه اإلحكام فهذا"  هللا ذكر إىل وقلوهبم جلودهم تلني مث رهبم خيشون
 القرآن ألن ، الوصفني هذين بني تنايف وال ، العام التشابه إنه العلم أهل فيه يقول كذلك هذا ابهوالتش
 القرآن أن أي -: ومعنامها  العام التشابه بعينه هو العام واإلحكام ، متشابه وكله حمكم كله الكرمي
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 كلها وقصصه مثالهفأ ، عضاب بعضه ويؤيد ، بعضا بعضه يصدق فهو ، ومعانيه ألفاظه يف كله حمكم
 خربه ينقض مث مكان يف خيرب فال ، تنايف وال تناقض وال ، بينها اختالف فال ، بعضا بعضها يصدق

 وبر وخي وحكمة عدل كلها وأحكامه ، مكان يف بضده وأيمر مكان يف حيكم وال ، مكان يف
 يف تتشابه فأوامره ، التهودال ألفاظه يف كله ومتقن ، وإعجازه وبالغته إتقانه يف حمكم فهو ، ومصاحل

 فيه فليس ، وتقليلها املفاسد لتعطيل جاءت كلها ونواهيه ، وتكميلها املصاحل لتقرير جاءت كلها أهنا
 فبشاراته ، أقوم هي لليت يهدي الذي وهو ، احلديث وأصدق احلديث أحسن فهو ، يعاب شيء
 وإنذاراته ، واهلدى احلق بطريق التمسك يف املسية مواصلة على والعزمية الراحة النفوس يف تبعث كلها
 ، به والرضى الضالل طريق يف التمادي عن النفوس وتزجر ، والوجل اخلوف القلب يف تبعث كلها
 فيبقى ، اخلوف مقصود حتقيق يف تتشابه إنذاراته وكل ، الرجاء مقصود حتقيق يف تتشابه بشاراته فكل
 يف يتشاهبان البعض بعضهما مع البابني ومجع ، والرجاء وفاخل بني تعاىل هللا إىل سيه يف دائرا العبد
 اإلحكام مثرات من مثرة العام فالتشابه ، والرجاء اخلوف بني مزيج اخلشية ألن ، اخلشية مقصود حتقيق
 سور بعشر أو مبثله أيتوا أن الفصحاء البلغاء أعجز فقد ، املطلق الكامل اإلحكام حمكم وألنه ، العام
 فالتشابه ، يعود وإليه بدأ منه خملوق غي منزل تعاىل هللا كالم ألنه ، مثله من بسورة أو ، مثله من

 حمكم فالقرآن ، األمة يف صدق قدم له ممن عامل فيه ينازع مل عليه متفق وهذا ، العام اإلحكام هو العام
 يف بعضا بعضه يشبه أنه مبعىن ومتشابه ، واإلعجاز البالغة يف غاية فهو ومعانيه ألفاظه يف كله

 العام والتشابه العام اإلحكام مسألة يف العلم أهل ذكره ما حمصل هذا والعدل والبيان والصدق اإلعجاز
 . أعلم وهللا ،

 أبن كذلك موصوف القرآن أن كنت حيثما مباركا وجعلك تعاىل هللا رمحك واعلم(  الثاين الفرع) 
 واإلحكام اخلاص التشابه)  تعاىل هللا رمحهم األصوليون يسميه وهذا ، متشابه وبعضه حمكم بعضه

 الكتاب أم هن حمكمات آايت منه الكتاب عليك أنزل الذي هو"  تعاىل قوله فيه ورد وقد(  اخلاص
 ، كثية أقوال على التشابه وهذا اإلحكام هذا معىن يف العلم أهل اختلف وقد"  متشاهبات وأخر

 ، منه املراد وعرف معناه اتضح ما هو اخلاص احملكم أن - أعلم وهللا - عندي األقوال هذه وأصح
 ،وقد معامله تتحدد ومل منه املقصود يتضح ومل منه املراد يعرف مل ما هو واملتشابه ، منه املقصود وحتدد
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 منسوخة غي حمكمة اآلية هذه)  فيقولون ، املنسوخ قابل ما به ويريدون اخلاص اإلحكام السلف يطلق
 معناه اتضح ما احملكم أن هو األصوليني من املتأخرين عند واملشهور أيضا، اصاخل اإلحكام من وهو ،

 . أعلم وهللا ، تعاىل هللا شاء إن نسي سوف ذلك وعلى ، يتضح ومل معناه خفي ما واملتشابه
)  فقولنا  عرضي نسيب اخلاص التشابه أن والعلم الفهم ورزقك لطاعته هللا أرشدك اعلم(  الثالث الفرع) 
 ابلكتاب ودرايتهم  العلم يف رسوخهم حسب على األفراد ابعتبار كبيا اختالفا خيتلف أنه أي(  يبنس

 أوضح من يكون قد فالن حق يف خفيا متشاهبا يكون فما ، األدلة يف فهمهم اختالف وعلى ، والسنة
 علمهم يف هماختالف على فرد دون فرد حق يف املتشابه من األمر هذا فيكون ، غيه حق يف الواضحات

 يؤت مل من ومنهم ، األمة عنه تصدر فهما أويت من فمنهم ، الفهم يف يتفاوتون الناس ألن ، وفهمهم
 وجها إال منها يستخرج ال أن البعض يستطيع ال قد الواحدة فاآلية ولذلك ، بعضه إال الفهم من

 الفضل ذو وهللا يشاء من يهيؤت تعاىل هللا فضل وذلك ، وجه مائة منها اآلخر يستخرج بينما ، واحدا
 العلم يف قدرهم حسب على األشخاص بني خيتلف أنه أي(  نسيب)  قولنا معىن فهذا ، العظيم

 عارض ولكنه ، بذايت ليس أنه أي(  عرضي)  -:قولنا وأما ، كتابه لفهم تعاىل هللا وتوفيق ، وفهمهم
 عنه فيزول به العارفني عند علمها يطلب مث ، البعض على معناها خيفى مما اآلية فتكون ، ابلتعلم يزول

 لكنه ، مطلقا اخلفاء عنها انفك ملا ذايت التشابه كان ولو ، حقه يف احملكم من وتكون ، هبا اجلهل
 هلذا فانتبه ، عرضي نسيب تشابه النسيب التشابه أن ذلك من لنا فتحصل ، ابلتعلم زال ولذلك عرضي

 . أعلم وهللا ، الباب هذا يف مهم ألنه فيك هللا ابرك
 مبا يعمل أن أحد كل على الواجب أن السنة أهل من وجعلك تعاىل هللا رمحك اعلم(  الرابع الفرع) 

 به يفسر ما احملكم من وأيخذ ، للمحكم املتشابه يرد وأن ، عليه اشتبه مبا يؤمن وأن ، له استبان
 كلها ألن ، بعضا بعضها ويصدق ، النصوص وتتوافق ، احملكم داللة مع داللته تتفق حىت ، املتشابه

 فهذه ,خلفه من وال يديه بني من الباطل أيتيه ال فإنه تعاىل هللا عند من كان وما ، تعاىل هللا عند من
  األمة يف أبقواهلم املعتد السلف وأئمة واتبعيهم والتابعني الصحابة من وأئمتها األمة سلف طريقة

 فيجعلون ، احملكم مع داللته تتفق حىت ، احملكم إىل بهاملتشا رد وجوب هي السلف عند فالقاعدة
 واتضح ابن فإن ، للمحكم يردونه فهم املتشابه وأما ، واعتماده اتباعه جيب الذي األصل هو احملكم
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 هللا أوضح كما ، ربنا عند من كل به آمنا -: ويقولون به اإلميان مع تعاىل هللا إىل علمه فيكلون وإال
 حمكمات آايت منه الكتاب عليك أنزل الذي هو"  تعاىل قوله يف املنجية الراسخة الطريقة هذه تعاىل
 وابتغاء الفتنة ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ قلوهبم يف الذين فأما متشاهبات وأخر الكتاب أم هن

 هللا نسألف" ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون ، هللا إال أتويله يعلم وما ، أتويله
 املسلم أيها إايك مث فإايك ، املسائل كل يف العلم يف الراسخني طريقة اعتمدوا الذين من جيعلنا أن تعاىل

 ، به الناس تبتلي وأن  عليه تقدمه وأن ، به احملكم تعارض وأن ، احملكم لصفو مكدرا املتشابه جتعل أن
 هو ما إنكار إىل ومفضية  وضالل زيغ ةالطريق هذه فإن ، احملكمة النصوص على حاكما جتعله وأن

 على أمثلة لك أضرب وأان  ابطل هو ما وإحقاق ، حق هو ما وإبطال ، منفي هو ما وإثبات ، اثبت
  -: والعمل العقيدة يف والفساد الشر أبواب من ابب احملكم على املتشابه تقدمي أن

 واألمساء الصفات نفي على"  مسيا له تعلم هل"  تعاىل بقوله النفاة اجلهمية استدالل -: ذلك فمن
 هذه إىل اجلهمية فعمد"  أحد هللا هو قل"  وبقوله"  شيء كمثله ليس"  وبقوله ، تعاىل هللا عن

 داللتها صراط عن وتنكبوا معانيها وحرفوا ، حتتمله ال ما اإلشكال أوجه من ومحلوها احملكمة النصوص
 الفلسفية ابلطرق اآلايت هذه فهم إىل فتوصلوا ، العريب اللسان على غريبة دالالت إىل الصحيحة

 هذه عندهم صارت حىت ، للمعقول واملناقضة للمنقول املخالفة املنطقية وابلقواعد ، املعوجة الضالة
 األمساء آايت عليه تقاس الذي العمدة هو جعلوه غريبا فهما منها ففهموا ، املتشابه قبيل من اآلايت

 إثبات يف الواردة احملكمة املتواترة الكثية اآلايت املنكوس املغلوط الفهم اهذ بسبب ،وأمهلوا والصفات
 اآلايت يف املتشاهبة الداللة بسبب ، وتكذيبا وإنكارا ، وتعطيال حتريفا فيها فوقعوا ، والصفات األمساء
 يف وال ذاته يف له مسي وال شيء كمثله ليس تعاىل هللا أن إال تفيد ال اآلايت هذه إن واتهلل ، السابقة
 ببعض بعضه القرآن داللة ضربوا كيف انظر لكن ، وعال جل ، أفعاله يف وال أمسائه يف وال صفاته
 العرش على الرمحن" تعاىل قوله إىل فيأتون ، احملكم عن وإعراضهم املتشابه على اعتمادهم بسبب
 وال ، شيء كمثله ليس نهأل تعاىل هللا إىل االستواء نسبة جتوز ال -: فيقولون  حمكمة وهي" استوى

 لصفو مكدرة الثالث اآلايت هذه من فهموها اليت الداللة فيجعلون ، األحد هللا وهو ، له مسي
 الدين يف أفسدوا لقد  واتهلل ، الصحيحة السنة وقررهتا ، القرآن هبا امتأل اليت الكثية احملكمة اآلايت
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 مؤلفاهتم يف الصحيحة العقيدة وساموا ، عيهمصرا على امللة ألعداء الباب وفتحوا ، إفساد أميا
 واإلرادة والقدرة العلم من الكمال صفات تعاىل هلل تثبت اليت فالنصوص ، العذاب سوم وتقريراهتم

 واحلكمة والرمحة والضحك والفرح والرضا والغضب واليدين والوجه والبصر والسمع والكالم واحلياة
 األدلة هبا ثبتت قد ، املعىن ابعتبار فيه اشتباه ال حمكم لكذ كل ، الثابتة الكمال صفات من وحنوها

 كاجمليء األفعال صفات شأن يف الواردة األدلة وكذلك ، داللتها ويف وال فيها مطعن ال اليت الصحيحة
 ، أبدا غيه حيتمل ال ، احلق إال حيتمل ال مما ذلك كل ، ذلك وحنو الدنيا للسماء والنزول واإلتيان

 سلف بفهم املؤيد السليم الفهم السليمة العقول أهل منه ويفهم داللته يف وحمكم معناه يف حمكم فهو
"  قوله من فهموها داللة بسبب ، وعطلوه وحرفوه وأنكروه ، كله ذلك اجلهمية فأمهل ، وأئمتها األمة
 املتشاهبة الداللة على الشره إقبال يقبلون أهنم ، وامللة الدين أعداء شأن هو فهذا" شيء كمثله ليس

 اجململة الداللة هذه على فيها خفاء ال اليت الواضحة احملكمة األدلة وينزل العمدة هي وجيعلها اخلفية
 ، البدعية الشيطانية الباطلة العملية هذه من تصدر اليت الفاسدة النتائج عن وانهيك ، املتشاهبة احملتملة

 بد فال وإال ، هلل فاحلمد استجاب فإن ، علموي ويوعظ ينصح أن ذلك يفعل من وحق ، املستعان وهللا
 . الفاسد الفهم هذه مثل عن وأمثاله يردعه الذي الكبي الزجر وزجره عقوبته من

 إىل اإلله تعدد من املسلمني على النصارى بعض به يستدل ما ، العجاب العجب من وهو -: ومنها
"  بقوله أو"  حنن"  بقوله أو اجلمع بصيغة"  إان"  تعاىل بقوله ، القدس وروح واالبن األب ، آهلة ثالثة
 واحلمق  برمته والضالل بعينه الكفر هو وهذا ، اجلمع بنون نفسه عن به خيرب مما ذلك وحنو"  أنزلنا

"  هللا إال إله ال أنه فاعلم"  تعاىل قوله من معناها يف وما اآلايت هذه أين ، وحذافيه بعروقه واجلهل
 هو إال إله ال واحدا إهلا ليعبدوا إال أمروا وما"  تعاىل قوله ومن"  واحد إله كموإهل"  تعاىل قوله ومن

 قوله ومن"  حنفاء الدين له خملصني هللا ليعبدوا إال أمروا وما"  تعاىل قوله ومن"  يشركون عما سبحانه
"  احلكيم العزيز هو الإ إله ال ، ابلقسط قائما العلم وأولوا واملالئكة هو إال إله ال أنه هللا شهد"  تعاىل

 يف املتشاهبة الداللة واعتمدوا  جانبا ووضعوه ، وأمهلوه كله ذلك فرتكوا ، كثية املعىن هذه يف واآلايت
 الواردة(  النون)  أن مع ؟ العدل من هذا هل عليك فباهلل ، اجلمع بضمي نفسه عن تعاىل هللا إخبار
 وهو اجلمع، نون هي وليست ، نفسه املعظم(  نون)  هي إمنا نفسه عن وعال جل الرب به خيرب فيما
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 اليت وسوالنف ، النتنة العفنة واألفهام الفاسدة العقول ولكنها ، كالمها يف العرب تعرفه عريب أسلوب
 تقدمي يؤدي كيف - تعاىل هللا رعاك - فانظر  راجعون إليه وإان هلل فإان ، الشياطني فيها عشعشت

 يعش من ألنه ، عشت إن أكثر ذلك من ترى وسوف  آاثره وهذه نتائجه هفهذ ، احملكم على املتشابه
 .  والسنة واإلميان اإلسالم على منوت أن تعاىل هللا فنسأل ، كثيا اختالفا فسيى منا

 أن وال هللا رسول تؤذوا أن لكم كان وما"  تعاىل قوله يف املتشابه على الرافضة اعتماد -: ومنها
 فيهم فنزل ، وسلم عليه هللا صلى النيب يؤذون كانوا الصحابة أن على"  أبدا هبعد من أزواجه تنكحوا
 يف القوادح من ذلك فيجعلون ، مات إن نسائه ببعض الزواج على عازما كان من منهم وأن القرآن

 أشداء معه والذين هللا رسول حممد"  تعاىل قوله ونسوا ، منهم هبا ينالون اليت األسباب ومن الصحابة
 أثر من وجوههم يف سيماهم ورضواان هللا من فضال يبتغون سجدا ركعا تراهم بينهم رمحاء الكفار على

 سوقه على فاستوى فآزره شطأه أخرج كزرع اإلجنيل يف ومثلهم ، التوراة يف مثلهم ذلك ، السجود
"  تعاىل هوقول"  عظيما وأجرا مغفرة منهم آمنوا الذين هللا وعد ، الكفار هبم ليغيظ الزراع يعجب

 وأعد عنه ورضوا عنهم هللا رضي إبحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون والسابقون
 عن هللا رضي لقد"  تعاىل وقوله"  العظيم الفوز ذلك أبدا فيها خالدين األهنار حتتها جتري جنات هلم

 فمنهم عليه هللا عاهدوا ما صدقوا الرج املؤمنني من" تعاىل وقوله"  الشجرة حتت يبايعونك إذ املؤمنني
"  قرين الناس خي"  وسلم عليه هللا صلى وقوله"  تبديال بدلوا وما ينتظر من ومنهم حنبه قضى من

 ال ، أثبات عدول ثقات قوم وأهنم الصحابة، لعدالة مثبتة وكلها ، حتصر تكاد ال ذلك يف والنصوص
 أبر وأهنم ، وسلم عليه هللا صلى ولرسوله هلل وحمبتهم موأخالقه ودينهم علمهم يف مثلهم يكون وال كان
 هللا حمارم على غية وأعظمهم ، ابلشرع متسكا وأشدهم ، تكلفا وأقلها  علما وأعمقها قلواب األمة هذه
 عليه ولرسوله تعاىل هلل ونصرهتم وسابقتهم وفضلهم دينهم يف كالصحابة عليك ابهلل فمن ، تعاىل

 وأقبلت الواضح احملكم من وهو كله ذلك أمهلوا - تعاىل هللا لعنهم - الرافضة لكن ؟ والسالم الصالة
 يف احملكم وجعلوا احملكم على احلاكم هو املتشابه فجعلوا ، املتشاهبة احملتملة الدالالت على قلوهبم
 . للشرع املعاندين املبتدعة وجوه فشاهت أال ، براءته تثبت حىت االهتام قفص
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 أن ابلضرورة احملكم املعلوم - اجلهمية أي - ردهم)  بقوله اإلعالم يف القيم ابن حكاه ما -: ومنها
 معكم وهو"  تعاىل هللا قول مبتشابه عرشه على واستوائه خلقه على هللا علو إثبات من به جاءوا الرسل
 رابعهم هو إال ثالثة جنوى من يكون ما"  وقوله"  الوريد حبل من إليه أقرب وحنن"  وقوله"  كنتم أينما
 حتيلوا مث ، ذلك وحنو"  كانوا أينما معهم هو إال أكثر وال ذلك من أدىن وال سادهم هو إال مخسة وال

 الصفات أكثر من تعاىل هللا علو أن مع ــ: قلت ، مبتشاهبه والفوقية العلو نصوص ردوا حىت ومتحلوا
 .آخر موضع يف ذلك شرحنا كما خمتلفة أوجه على األدلة إبثباهتا وردت اليت

 ربك يظلم وال"  قوله ومن"  للعبيد بظالم ربك وما"  تعاىل قوله من فهموا قد القدرية إن -:ومنها
 من هذا ، عليه يعاقبه مث العبد فعل خيلق كيف إذ ، العبد فعل خيلق أن ميكن ال تعاىل هللا أن"  أحدا
 لكل تعاىل هللا خلق عموم يهاف اليت النصوص مجيع على حاكما اآلية من الفهم ذلك فجعلوا الظلم
 املقدمة هي اآلية من املتشاهبة الداللة تلك فجعلوا ، تعاىل هللا بقدر تكون إمنا األشياء وأن ، شيء
"  شيء كل خالق هللا"  تعاىل كقوله ، شيء كل خالق تعاىل أنه من املتواترة احملكمة النصوص على
 من دالالهتا يف القاطعة احملكمة النصوص من ذلك وغي"  هللا يشاء أن إال تشاءون وما"  تعاىل وقوله

 -: قسمان اإلرادة أن فهموا وما ، هللا يشاء ما إال يريد ال العبد وأن ، تعاىل هلل خملوق العبد فعل أن
 ، الصريح للمحكم نهمم وإمهاال ابملتشابه منهم متسكا ، دينية أمرية شرعية وإرادة ، قدرية كونية إرادة
 حتت داخلة العباد أفعال إن -: فقالوا الداللتني بني ووحدوا ، األمرين بني مجعوا فإهنم سنةال أهل وأما

 ابعتبار العبد إىل تنسب لكنها ، أفعاهلم وخلق العباد خلق الذي هو تعاىل فاهلل ، تعاىل هللا خلق عموم
 العباد إىل وتنسب ، وإجيادا خلقا تعاىل هللا إىل تنسب العباد فأفعال ، فعلها ابشر الذي هو أنه

 ولكن - وكال حاشا - التعارض أنواع من نوع أي بينها ليس أصال فاآلايت ، واكتسااب حتصيال
 هي الدالالت تلك وجعلوا ، املنكوسة اخلفية املتشاهبة الدالالت من حتتمل ال ما محلوها القدرية
 عن اخلروج هلم أوجب الذي اينواهلذ اخلرافات بتلك فجاءوا ، احملكمة القاطعة النصوص على احلاكمة

 داللة وردوا  واعتمدوه ، احملكم عند وقفوا أهنم ولو ، والزندقة والبدعة الكفر دائرة إىل احلق دائرة
 وهللا  هاد من له فما هللا يضلل ومن ، تعاىل هللا قدر ولكنه ، ذلك مثل يف وقعوا ملا له املتشابه

 . املستعان
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 قوله يف ابملتشابه مبشيئته وفاعال وخمتارا قادرا العبد كون إثبات يف كمةاحمل النصوص اجلربية رد -:ومنها
 على جيعله يشأ ومن"  وقوله"  هللا يشاء أن إال يذكرون وما"  وقوله"  هللا يشاء أن إال تشاءون وما" 

 أن السامع يقطع اليت االحتماالت من النصوص لتلك استخرجوا مث ، ذلك وأمثال"  مستقيم صراط
 املشيئة نسبة من فهموا أهنم أي ، القيم ابن العالمة أفاده ، متشاهبة من به صيوها ما ، يردها مل تكلمامل
 ال فعله على جمبور فهو ، املشيئة مطلق عنه فنفوا ، مشيئة وال اختيار وال له قدرة ال العبد أن تعاىل هلل

 ، فهموها اليت الداللة تلك فاعتمدوا ، إليه دفعا كاملدفوع هو بل ، اختيار وال حيلة وال فيه له قدرة
 وما"  تعاىل كقوله ، العباد إىل األفعال نسبة من املتواترة الكثية النصوص على احلاكمة هي وجعلوها
 مبا ذلك"  وقوله"  رهينة كسبت مبا نفس كل"  وقوله"  أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم
 حتصر تكاد ال العبد إىل والفعل والكسب والشر ياخل نسبة فيها اليت والنصوص"  أيديكم قدمت
 اجلربية لكن ، ومشيئة إرادة له وأن الفاعل هو العبد أن على القطعية احملكمة الداللة تدل وكلها كثرة،

 أهل حال هو كما ، احملكمة الصرحية الداللة وردوا احملتمل املتشابه عند ووقفوا ، ذلك عقوهلم حتتمل مل
 زاغوا فلما"  تعاىل قال كما اهلدى عن قلوهبم وزاغت ، للحق التوفيق بذلك فحرموا ، واألهواء البدع
 احملكم وقدموا ، الدالالت بني ووحدوا اآلايت بني مجعوا فإهنم واهلدى احلق أهل وأما"  قلوهبم هللا أزاغ
 والضار النافع نيب به مييز عقال له وأن ، واختيار ومشيئة قدرة له العبد إن -: فقالوا ، املتشابه على

 القدرية هذه لكن ، وإرادته بقدرته االختياري فعله على يقدم وأنه ، والضالل واهلدى والباطل واحلق
 واجلماعة السنة أهل فصار ، وإرادته تعاىل هللا مبشيئة مقيدة هي بل ، مطلقة ليست واالختيار واملشيئة
 ، املطلقة واإلرادة املطلقة واملشيئة املطلقة لقدرةا العبد أعطوا فالقدرية  طرفني بني وسطا املذهب بذلك

 يعطوه مل فإهنم السنة أهل وأما ، االختيار ومطلق املشيئة ومطلق القدرة مطلق العبد عن نفوا واجلربية
 مطلق وال االختيار مطلق وال القدرة مطلق يسلبوه ومل ، املطلق واالختيار املطلقة واملشيئة املطلقة القدرة
 خاضعة لكنها مشيئة وعنده ، تعاىل هللا لقدرة واتبعة خاضعة لكنها قدرة عنده العبد أن أي ، املشيئة
 املتوافق احلق هو فهذا ، تعاىل هللا الختيار واتبع خاضع لكنه اختيار وعنده ، تعاىل هللا ملشيئة واتبعة

 على احملكم قدموا ألهنم إال احلق لذلك السنة أهل وفق وما ، األمة سلف ومذهب والسنة الكتاب مع
 .  مساوات سبع فوق من تعاىل هللا ترضي اليت الطريق فإهنا ، الراسخة الطريقة هبذه هللا فاهلل  املتشابه
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 احملكمة الصرحية النصوص بذلك فوردت ، القيامة يوم الشفاعة أمر القاطع النص أثبت لقد -: ومنها
 والشفاعة  العظمى الشفاعة منها النص فأثبت ، ثبوهتا عدم يف لالحتمال وال للشلك جمال تدع ال اليت
 والشفاعة طالب، أيب يف التخفيف وشفاعة ، اجلنة ليدخلوا اجلنة أهل يف والشفاعة ، الكبائر أهل يف
 ، الكبائر أهل يف الشفاعة سيما ال ، الصرحية الصحيحة ابألدلة اثبت ذلك وكل ، الدرجات رفعة يف

 بعض سرد يف قوله يف الناظم ذلك على نص كما التواتر، مبلغ تبلغ قد فيها الواردة النصوص فإن
 -: املتواترات

 " واحتسب بيتا هلل بىن من"و"       كذب من"  حديث تواتر مما
 بعض وهذي( خفني مسح)و(      واحلوض() شفاعة( ) رؤية)و

 واخلوارج تزلةاملع أيب ولكن ، الثبوت قطعية ، الداللة قطعية حمكمة نصوص الشفاعة إثبات فنصوص
 من وفهموا"  الشافعني شفاعة تنفعهم فما"  تعاىل قوله بسبب ، واهتموه ردوه بل ، قبلوه وما ، ذلك
 فاعتمدوا  أحد منه خيص مل ، عمومه على ابق النص هذا وأن ، أحد كل عن الشفاعة نفي ذلك
 ، املتشابه إىل احملكم وردوا ، املتواترة القطعية النصوص على حاكمة وجعلوها ، املتشاهبة الداللة هذه

 فأدى ، العام النص من فهموها اليت الداللة تلك على منهم حمافظة ، به وكفروا احملكم داللة وأبطلوا
 ، احملكم على املتشابه تقدمي أثر من وهذا ، القيامة يوم الكبائر أهل عن الشفاعة أمر نفي إىل ذلك هبم
 فما"  تعاىل قوله إن -: قالوا فإهنم - أحياءهم وثبت مواهتمأ هللا رحم - واجلماعة السنة أهل وأما

 إهنا -: نقول أو ، والشرك الكفر على ماتوا الذين الكفار حق يف هي إمنا"  الشافعني شفاعة تنفعهم
 أهنا الصريح الصحيح الدليل أثبت من إال تنفع ال وأهنا ، الشفاعة عدم فاألصل املخصوص العام من

 مقدم اخلاص أن األصول قواعد يف املتقرر ألن ، العام النص من الدليل فيه ورد من فيخرج ، تنفعه
 للحق وجحدا تعصبا ، وضالهلم غيهم على واستمروا ، ذلك يف عاندوا الباطل أهل ولكن ، العام على

 ألهنم الشفاعة أمر يف الصحيحة األدلة رد يف وقعوا إمنا واملعتزلة اخلوارج من الوعيدية أن -: واملقصود ،
 املتشابه، على احملكم قدموا ألهنم للحق ذلك يف وفقوا إمنا السنة أهل وأن ، احملكم على املتشابه قدموا
 . أعلم وهللا ، ذلك ابعتماد العلم طلب اي هللا فاهلل ، احملكم إىل املتشابه داللة وردوا
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 يفعل فاهلل ، به وقيامها ، تعاىل هللا حق يف االختيارية األفعال احملكم القاطع النص أتبث لقد -: ومنها
 يوم كل" تعاىل قال كما ، تعاىل حقه يف اثبت االختياري فالفعل ، وعال جل يريد ما وحيكم يشاء ما
"  عنهم هللا رضي"  وقوله"  عليهم هللا وغضب"  وقوله"  عملكم هللا فسيى"  وقوله"  شأن يف هو

"  وقوله"  صفا وامللك ربك وجاء"  وقوله"  الغمام من ظلل يف هللا أيتيهم أن إال ينظرون هل"  وقوله
 القول عليها فحق فيها ففسقوا مرتفيها أمران قرية هنلك أن أردان وإذا " وقوله"  للجبل ربه جتلى فلما

"  زوجها يف جتادلك اليت قول هللا مسع قد"  وقوله"  يريد ما يفعل هللا إن"  وقوله"  تدميا فدمرانها
"  احلديث...  اآلخر الليل ثلث يبقى حني الدنيا السماء إىل ربنا ينزل"  وسلم عليه هللا صلى وقوله
 بذلك السنة أهل وقال  يشاء ما يفعل تعاىل فاهلل ، وعال جل لفعله املثبتة النصوص من ذلك وحنو
 متاثل ال ذات له تعاىل فاهلل ، وعال جل صفاته سائر يف يقال ما فيه يقال فعله أبن اإلميان مع ، كله

 شيء تعاىل هللا كمثل فليس  العباد أفعال متاثل ال أفعال وله ، الصفات متاثل ال صفات وله ، الذوات
 احملكمة فالنصوص ، وتقدس وتبارك وعال جل أفعاله يف وال صفاته يف وال أمسائه يف وال ذاته يف ال

 ، رفض أميا ورفضوه ، ذلك البدع لأه أىب لكن ، وعال جل به االختيارية األفعال قيام  أثبتت املتواترة
 ال"  تعاىل بقوله استدالال ، املنكرة املستهجنة القبيحة ابألوصاف ووصفوه ، بذلك قال من وكفروا بل

 على استدل قد والسالم الصالة عليه إبراهيم أن أي  احلركة يف حمصور عندهم واألفول"  اآلفلني أحب
 إهليته بطالن على استدل أنه فبما -: فقالوا - مكانه عن حترك أي - أفل أبنه الكوكب إهلية بطالن
 إىل فانظر ، األفعال من شيء منه يصدر وال ، فعل به يقوم ال تعاىل هللا أن على دليل ،فهذا ابحلركة

 سلف طريقة من وأحكم أعلم طريقتهم أن يدعون الذين القوم هبؤالء بلغ الذي واجلهل احلمق مبلغ
 فيما تتدخل مل ألهنا ، املتهوكني هؤالء طريقة من وأحكم أعلم البهيمة طريقة إن واتهلل ، وأئمتها األمة

 احملكمة النصوص هذه كل ينكرون الذين ؟ البقر هؤالء عقول أين ، الناس أيها فيا ، به هلا شأن ال
 يكادون ال القوم هؤالء احتماالت،فمال عدة حيتمل نص من فهموه شيء أجل من املتواترة، القطعية

 حاكمة املتشاهبة الداللة تلك فجعلوا ، سبيال أضل هو بل كاألنعام إال هم إن واتهلل ، حديثا فقهوني
 ومحلوها ، الصحيحة مدلوالهتا عن فحرفوها ، وداللتها ثبوهتا يف القطعية احملكمة النصوص تلك على

"  قوله من فهموا ألهنم ، ةالصحيح معانيها إنكار يف وتعسفوا ، الباطلة الغريبة املعاين من حتتمل ال ما
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 االختيارية األفعال قيام تفيد اليت النصوص كل املعىن هذا على فأنزلوا ، واحدا معىن"  اآلفلني أحب ال
 داللة مراعاة أجل من احملكم لداللة وردا ، احملكم على للمتشابه منهم تقدميا ، وعال جل الرب حق يف

 أييت ال األفول أن مع ، احملكم على املتشابه تقدمي بسبب كثية نصوصا أنكروا كيف فانظر  املتشابه
 ال والرب ، غاب أي"  أفل فلما"  فقوله ، الغياب به يراد هنا األفول بل ، العرب كالم يف احلركة مبعىن
 عليه خيفى ال أبمورهم وعاملا ، خلقه على مطلعا الرب يكون وأن بد ال بل ، اخللق أمر عنه يغيب
 خيفى ال هللا إن"  تعاىل قال كما ، له شريك ال وحده تعاىل هللا هو وذلك ، صغر أو كرب منها شيء
 معكم وهو"  وقوله"  نعلن وما خنفي ما تعلم إنك ربنا"  وقوله"  السماء يف وال األرض يف شيء عليه
 اتظلم يف حبة وال يعلمها إال ورقة من تسقط وما ، والبحر الرب يف ما ويعلم"  وقوله"  كنتم أينما

 أن العجائب ومن ، كثية املعىن هذا يف واآلايت"  مبني كتاب يف إال ايبس وال رطب وال األرض
 -: وزن على وهو املأفول -: العرب فتقول ، العقل نقصان مبعىن أييت األفول إن -: قالت العرب
 رد يف عواوق ما احلمقى وهؤالء ، العرب لسان يف منظور ابن أفاده ، عقله يف الناقص أي ، مأفون

 القمر أبفول استدالال وعال جل الرب حق يف االختيارية األفعال لقيام املثبتة املتواترة النصوص
 احلق معرفة عن وغياهبا عقوهلم أفول على دليلنا بعينه وهو ، وعنادهم لبغيهم إال والشمس والكوكب

 ، للمنقول واملصادم للمعقول املناقض ، الباطل الكفري الفلسفي التقعيد جناسة من وامتالئها لنقصها
 أهل وأما ، املتشاهبة احملتملة الداللة عليها وقدموا احملكمة النصوص داللة أنكروا املبتدعة أن واملقصود

 . أعلم وهللا  إليها املتشاهبة الداللة وردوا ، احملكمة الداللة على اعتمدوا فإهنم السنة
 حقيقية رؤية يرى وعال جل أنه على - تعاىل هللا رمحهم - واجلماعة السنة أهل إمجاع انعقد -: ومنها

 ومستند  عليها املتفق املسائل من اآلخرة يف فالرؤية ، كيفيتها من وعال جل يريده ما على اآلخرة يف
 رؤية أهنا تفسيها يف ورد وقد"  وزايدة احلسىن أحسنوا للذين"  تعاىل قال ، والسنة القرآن اإلمجاع هذا
 ذلك يف السنة أدلة تواترت وقد"  انظرة رهبا إىل ، انضرة يومئذ وجوه"  تعاىل وقال ، عاىلوت تبارك هللا
 السنة أهل من أحد فيها ينازع ال ,الثبوت قطعية الداللة قطعية متواترة حمكمة الرؤية إثبات يف فاألدلة ،
 ومل ، حشوي جمسم أبنه أثبته من ووصفوا ، وحاربوه وردوه ، والضالل البدع أهل ذلك أىب ولكن ،

 ومحلوها ، الصحيحة دالالهتا عن وأخرجوها حرفوها بل ، فيها ينظروا ومل ، املتواترة األدلة بتلك أيهبوا
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 لن"  تعاىل قوله يف املتشاهبة الداللة بسبب ذلك وكل ، العرب لسان عن الغريبة الباطلة املعاين من
 ، يرى أن ميكن ال تعاىل أبنه اآليتني هاتني نم ففهموا"  األبصار تدركه ال"  تعاىل وقوله"  تراين

 الرؤية إثبات يف املتواترة األدلة وأما ، االعتماد وحقها ، األصل هي املتشاهبة الداللة تلك فجعلوا
 يوم وعال جل الرب رؤية إنكار إىل ذلك هبم فأدى ، واإلنكار واجلحد والتعطيل التحريف فحقها
 احملتمل تقدمي بسبب املتواترة النصوص عشرات تعطيل إىل الاحل هبم وصلت كيف فانظر ، القيامة
 إىل املتشابه وردوا احملكم على اعتمدوا قد فإهنم السنة أهل وأما ، القطعية احملكمة الداللة على املتشابه
 نفي هو إمنا"  تراين لن"  قوله يف الرؤية نفي إن -: السنة أهل وقال ، وآتلفت األدلة فاتفقت احملكم

 هو إمنا اآلن واخلالف ، الدنيا يف يرى ولن يرى ال تعاىل فاهلل  بذلك نقول وحنن ، فقط الدنيا يف هلا
 نفي هو وإمنا ، للرؤية نفيا ليس فإنه"  األبصار تدركه ال"  تعاىل قوله وأما ، القيامة يوم الرؤية يف

 واإلدراك شيء فالرؤية ، رؤية به طحتي ال فإهنا ، القيامة يوم تعاىل رهبا رأت إذا فاألعني ، فقط لإلدراك
 حتيط هل لكن األرض ترى وأنت ؟ كلها برؤيتها حتيط هل لكن السماء ترى فأنت ، آخر شيء

 يرى تعاىل فاهلل ، هبا حياط وال ترى واألرض ، هبا حياط وال ترى فالسماء  ال -: ابلطبع كلها؟ برؤيتها
 بل ، للرؤية نفيا وليس لإلدراك نفي هو إمنا"  األبصار تدركه ال"  تعاىل فقوله  به حياط وال اآلخرة يف
 البدع أهل أن -: واملراد ، صحيحا لرأيته ذلك تدبرت ولو ، الرؤية إثبات يتضمن اإلدراك نفي إن

 السنة أهل وأما ، القطعية املتواترة الصحيحة األدلة رد يف فوقعوا ، احملكم على املتشابه داللة قدموا
 ذلك ، ضاللتني بني وهدى طرفني بني وسطا وصار ، قوهلم فاتزن ، احملتمل على احملكم قدموا فإهنم
 ، اآلخرة يف رؤيته عن فضال  حقيقية رؤية الدنيا يف يرى تعاىل هللا أن يعتقدون الغالة الصوفية ألن

 يف ال يرى ال وعال جل أنه إىل حنوهم حنا ومن واألشاعرة واجلهمية املعتزلة من البدع أهل ذهب بينما
 الدنيا يف يرى ال وعال جل إنه ــ: فقالوا املذهبني بني توسطوا فإهنم احلق أهل وأما ، اآلخرة يف وال الدنيا

 يتوالان ربنا وهللا ، قالوا مبا نقول وحنن ، عنهم البتة خيرج وال ، معهم فاحلق ، اآلخرة يف يرى وإمنا ،
 . والدنيا الدين صالح فيه ملا وإايك
 الكثية الصرحية الصحيحة النصوص رد -: التاسع املثال)  تعاىل هللا رمحه القيم بنا قال -: ومنها
 قدمت مبا" " تكسبون كنتم مبا" "  تعملون كنتم مبا"  كقوله وقدرا شرعا سباباأل ثبوت على الدالة
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 ذلك" " تستكربون آايته عن وكنتم احلق غي هللا على تقولون كنتم مبا" "  يداك قدمت مبا" " أيديكم
 ذلكم" "  أعماهلم فأحبط هللا أنزل ما كرهوا أبهنم ذلك" "  اآلخرة على الدنيا احلياة استحبوا أبهنم

 كثيا به يضل" " السالم سبل رضوانه اتبع من هللا به يهدي"  وقوله"  هزوا هللا آايت اختذمت أبنكم
 فأنزلنا"  وقوله"  احلصيد وحب جنات هب فأنبتنا مباركا ماء السماء من ونزلنا"  وقوله"  كثيا به ويهدي

"  وقوله"  وأعناب خنيل من جنات به لكم فأنشأان"  وقوله"  الثمرات كل من به فأخرجنا املاء به
 القرآن من وننزل"  القرآن يف وقوله" للناس شفاء فيه"  العسل يف وقوله"  أبيديكم هللا يعذهبم قاتلوهم

 ذلك فردوا ، للسبب املثبتة النصوص من ذلك أضعاف عافأض إىل"  للمؤمنني ورمحة شفاء هو ما
 إذ رميت وما قتلهم هللا ولكن تقتلوهم فلم"  وقوله"  هللا غي خالق من هل"  قوله من ابملتشابه كله

 ، ذلك وحنو"  محلكم هللا ولكن محلتكم أان ما"  وسلم عليه هللا صلى النيب وقل"  رمى هللا وملن رميت
 ما وسيأتيها عنها اعزل"  أمته عن العزل عن سأله للذي وقوله"  أمنعه وال أحدا طيأع ال إين"  وقوله
"  الثمرة هللا منع إن أرأيت"  وقوله"  األول أعدى فمن"  وقوله" طية وال عدوى ال"  وقوله"  هلا قدر
 أن على دلي إمنا الذي املتشابه من ذلك وحنو ، الثمار تصيب اليت اآلفة أو الربد منعها -: يقل ومل

 النار سلب كما ، شاء إن عليه ويبقيها شاء إن سببيته يسلبه أبن فيه يتصرف وخالقه السبب مالك
 أثبت قد خالقها هللا إن وقال األسباب أثبت من أترى ، العجب وايهلل ، اخلليل على اإلحراق قوة

 فغاب"  رمى هللا ولكن ميتر  إذ رميت وما قتلهم هللا ولكن تقتلوهم فلم"  قوله أما ؟ هللا غي خالقا
 خاص هبا واخلطاب ، وسلم عليه هللا صلى النيب معجزات أكرب من واآلية ، وفهمها اآلية فقه عنهم
 وجوه مجيع إىل تعاىل هللا فأوصلها ، وسلم عليه هللا صلى النيب هبا رمى اليت القبضة وكذلك  بدر أبهل

 الرمي له وأثبت ، عنه نفاه الذي الرمي وهو ، لموس عليه هللا صلى قدرته عن خارج وذلك ، املشركني
 ، أيديهم تباشره مل قتل هو ، عنهم نفاه الذي القتل وكذلك ، اخلذف وهو قدرته حمل يف هو الذي
 ضربة من  أمامه وقع قد برأسه وإذا ، الفارس أثر يف يشتد أحدهم فكان ،املالئكة أيدي ابشرته وإمنا

 وبني ذلك بني فرق يكن مل النصوص فهم يف هلم فقه ال الذين هؤالء هفهم ما املراد كان ولو ، امللك
 عن ينزه هللا وكالم اجلميع خالق تعاىل هللا ألن ، ظلم أو سرقة أو زان أو شرب من فعل وكل قتل كل
 صلى النيب كان وإمنا ابلقدر  محلهم هللا أن يرد مل"  محلكم هللا ولكن محلتكم أان ما"  قوله وكذلك هذا
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 الذي هو  هللا فكأن ، أوامره فنفذ حبملهم أمره سبحانه فاهلل ، له منفذا هللا أبن متصرفا وسلم عليه هللا
 وهللا"  قاسم أان وإمنا"  قال وهلذا" أمنعه وال شيئا أحدا أعطي ال إين وهللا"  قوله معىن وهذا ، محلهم

 قدر ما فسيأتيها"  العزل يف لهقو  وكذلك  أبمره يقسمه ما يقسم وهو لسانه على املعطي هو سبحانه
 منه خيلق ما املاء من سبق ، الولد خلق قدر إذا سبحانه هللا فإن ، األسباب إسقاط فيه ليس"  هلا

 له أتثي ال الوطء أن السنة يف أين ولكن  الولد يكون املاء كل من فليس ، شيء أقل كان ولو ، الولد
 إىل ابلنسبة األمرين فكال يطأ مل أو وطئ إن السيد أو الزوج وأن ، له سببا وليس ، البتة الولد يف

 طية وال عدوى ال"  قوله وكذلك ، األسباب منكرو يقوله كما ، سواء حد على وعدمه الولد حصول
 األمرين هذين أن غايته وإمنا ، سبب كل نفي على يدل مل زعمتم كما السبب نفي به املراد كان لو" 

 من يثبتون املشركون كان ما ينفي وإمنا ، ذلك على يدل ال احلديثو  كيف ، الشر أسباب من ليسا
 أقوى هو مبا معارضتها وال حملها عن صرفها وال ، إبطاهلا ميكن ال واحدة طريقة على مستمرة سببية
 يف فالناس ، بنفسه مستقال فاعال ذلك يرون كانوا إهنم -: علمه قصر من يقوله كما ال ، منها

 وال ، سببيتها سلب يقبل وال يتغي ال وجه على وإثباهتا  ابلكلية إبطاهلا -: رقط ثالث هلم األسباب
 به جاءت ما -: والثالث ، والدهرية واملنجمون الطبائعية يقوله كما ، منها أقوى أو ، مبثلها معارضتها

 هللا شاء ذاإ عنها سببيتها سلب وقوع وجواز ، أسبااب إثباهتا -: والفطرة والعقل احلس عليه ودل الرسل
 كثي تصرف كما ، فيها السببية مقتضى بقاء مع ، منها أقوى أو نظيها أخرى أبمور ودفعها تعاىل

 من كثي وتصرف ، والصلة والعتق واالستغفار والذكر والصدقة والدعاء ابلتوكل الشر أسباب من
 أبسباب العبد نع صرف مث سببه انعقد خي من كم فلله ، ذلك بضد انعقادها بعد اخلي أسباب
 صرف مث سببه انعقد شر من وكم ابليد أخذ كأنه حىت السبب يشاهد وهو حصوله منعت أحدثها

 وال بنفسه له انتفاع فال املسألة هذه يف له فقه ال ومن ، حصوله منعت أحدثها أبسباب العبد عن
 فيه ما مع أنقله أن وأحببت ، تعاىل هللا رمحه البديع كالمه اهـ(  التكالن وعليه املستعان وهللا ، بعلمه

 األسباب لتأثي املثبتة األدلة أن -: الفرع هذا من واخلالصة ، املسألة هذه وخلطورة ألمهيته الطول من
 فقدموا ، احملتملة املتشاهبة الدالالت بعض بسبب عطلوها املبتدعة ولكن ، احلصر تفوق جدا كثية

 -: قالوا فإهنم تعاىل هللا رمحهم واجلماعة السنة أهل وأما ، قاحل خمالفة يف كعادهتم احملكم على املتشابه
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 شيئا يطرحوا ومل ، األدلة بني فجمعوا، مؤثرة هلا تعاىل هللا جبعل بل ، بذاهتا ال لكن مؤثرة األسباب إن
 .أعلم وهللا . املتشابه على احملكم تقدمي وجوب على تنص اليت الطيبة القاعدة هذه بربكة وذلك منها
 ال"  حلديث هبا، إال الصالة تصح ال الصالة، يف ركن الفاحتة أن القطعي الثبوت ثبت لقد -:هاومن

 وحديث عنه، هللا رضي الصامت بن عبادة حديث من عليه متفق"  الكتاب بفاحتة يقرأ مل ملن صالة
 بفاحتة فيها أيقر  مل صالة صلى من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -:قال عنه هللا رضي هريرة أيب

 هذه مقتضى إىل اجلمهور وذهب مسلم، رواه"  احلديث... متام غي - ثالاث - خداج فهي الكتاب
 هذه عارضوا فقد تعاىل هللا رمحهم احلنفية وأما الصالة، يف بعينها الفاحتة قراءة بوجوب فقالوا األحاديث

 ما اقرأ مث"  صالته املسيء حديث ويف"  منه تيسر ما فاقرءوا"  تعاىل قوله يف ابملتشابه احملكمة الداللة
 حيدد ومل وأطلق القرآن من تيسر ما بقراءة أمر قد هنا تعاىل هللا إن -: فقالوا"  القرآن من معك تيسر
 على والزايدة ، القرآن على زايدة حقيقته يف هو التحديد من السنة يف ورد وما ، بعينه القرآن من شيئا

 على احملتملة تقدمي من هو بل  بصحيح ليس هذا وكالمهم ، هلم هللا غفر - قالوا كذا - نسخ القرآن
 حيمل املطلق أن -: األصول يف تقرر وقد ، مقيد واحلديث ، مطلقة اآلية ألن ذلك ، احملكمة الداللة

 قبل أنه حيتمل فإنه"  القرآن من معك تيسر ما اقرأ مث"  حديث وأما ، احلكم يف اتفقا إذا املقيد على
 مل وهو ، فقط فيه أساء ما علمه إمنا أنه أو ، حيسنها ال األعرايب هذا يكون أن وحيتمل ، الفاحتة عينيت

 من فهو ، احتمال من عليه يرد كم فانظر ,عليها زائد بقدر معها يقرأ أن فأمره ، الفاحتة قراءة يف يسئ
 بقراءة اآلمرة األحاديث هو هنا مواحملك  املتشابه على احملكم تقدمي هو والواجب ، املتشابه احملتمل
 احلق بل ، فالراجح ، احملكم إىل يرده أن العبد على جيب الذي احملتمل من فهو عداها وما ، الفاحتة

 أعلم وهللا.  هبا إال الصالة تصح فال ، الصالة أركان من هي بل ، الصالة يف الفاحتة قراءة وجوب -:
. 

 على الصالة من اخلروج توقف من الصريح احملكم رد -: عشر ابعالس املثال)  القيم ابن قال -: ومنها
 ميينه على من أخيه على يسلم أن أحدكم يكفي إمنا"  وقوله"  التسليم وحتليلها"  قوله يف كما التسليم

 ، ذلك غي يكفي ال أنه فأخرب"  هللا ورمحة عليكم السالم ، هللا ورمحة عليكم السالم ، مشاله على ومن
 أمره عدم من وابملتشابه"  صالتك قضيت فقد هذا قلت فإذا"  مسعود ابن قول من تشابهابمل فرد



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
34 

 فهو عداها ما وأما ، ابلسالم اآلمرة األحاديث هو املسألة هذه يف احملكم أن أي(  ابلسالم لألعرايب
 إال منها ليتحل ال الصالة أن هو فاحلق ، املتشابه على احملكم تقدمي والواجب ، املتشابه احملتمل من

 . أعلم وهللا ، ابلتسليم
 أن اإلانء يف الكلب ولوغ يف الواجب أن هو بغيه القول ينبغي ال الذي الصحيح القول أن -: ومنها
 من الشيخان روى فقد ، وسلم عليه هللا صلى عنه اثبت هو كما ، ابلرتاب أوالهن سبعا يغسل

 أحدكم إانء يف الكلب شرب إذا"  وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال -: قال هريرة أيب حديث
 أوالهن مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إانء طهور"  سلممو  وألمحد"  سبعا فليغسله
 بقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر -: قال عنه هللا رضي املغفل بن عبدهللا حديث ويف"  ابلرتاب

 الكلب ولغ إذا"  وقال ، والغنم الصيد كلب يف رخص مث"  كالبال وابل ابهلم ما"  قال مث ، الكالب
 الصرحية احملكمة األحاديث فهذه ، مسلم رواه"  ابلرتاب الثامنة وعفروه سبعا فاغسلوه اإلانء يف

 ، ابلرتاب أوالها سبعا الكلب ولوغ من اإلانء يغسل أن الواجب أبن جازما قضاء تقضي الصحيحة
 املتشابه احملتمل ابلفعل واحتجوا ثالاث يغسل أن الواجب بل -: وقالوا ذلك العلم أهل بعض أىب ولكن
 غي احتجاج وهذا ، ثالاث الكلب ولوغ من اإلانء غسل فإنه ، عنه هللا رضي هريرة أيب من صدر الذي

 الرأي على الرواية تقدمي هو شرعا فالواجب وروايته الراوي رأي اختلف إذا أنه -:املعتمد ألن ، مقبول
 متعبدون  فإننا ، واضح فادح غلط وهذا  الرواية على الرأي فقدموا ، القاعدة هذه عكسوا واحلنفية ،

 يف ونص ، حمكمة فإهنا الرواية وأما ، احتماالت لعدة حمتمل هنا الراوي فعل وألن ، ابلرأي ال ابلرواية
 فاحلق ، املتشابه احملتمل على احملكم تقدمي هو املسألة هذه يف فالواجب ، تعديها جيوز فال ، املسألة

 برتاب أحداها سبعا الكلب ولوغ من اإلانء غسل وجوب من العلم أهل من احملققون إليه ذهب ما هو
 . وأعلم أعلى تعاىل وهللا( الفرائد وجممع القواعد حترير) كتابنا يف أكثر املسألة يف فصلنا وقد ،

 جيوز ال أنه الصرحية الصحيحة السنة رد -: واخلمسون ابعالر  املثال)  بقوله القيم ابن ذكره ما -: ومنها
 عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أيب عن مسلم صحيح يف كما ، الفرض صالة أقيمت إذا التنفل
 أقيمت اليت إال:"  روايته يف أمحد اإلمام وقال"  املكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا"  قال وسلم

 وقد رجال رأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن حبينة ابن مالك بن بدهللاع عن الصحيحني ويف" 
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 وقال ، الناس به الث ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انصرف فلما ، ركعتني يصلي ، الصالة أقيمت
 ابن عبدهللا عن مسلم صحيح ويف"  ، أربعا الصبح ، أربعا الصبح"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له
 ، ركعتني فصلى ، الصبح صالة يف وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول املسجد رجل دخل ــ: قال جسسر 
 أبي -: ايفالن"  له قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انصرف فلما ، الصف إىل يصل أن قبل

 هللا رسول أن الصحيحني ويف" ؟ معنا صليت ابليت أو ، وحدك صليت ابليت ؟ اعتددت صالتيك
 ماذا -: نقول به أحطنا انصرف فلما ، هو ما ندري ال ، بشيء فكلمه برجل مر وسلم عليه هللا لىص

" أربعا الصبح أحدكم يصلي أن يوشك" -: يل قال -: قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لك قال
 ملؤذنوا ، يصلي رجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فرأى ، الصبح صالة أقيمت -: مسلم وعند
 عامر أبو حدثنا -: مسنده يف الطيالسي داود أبو قال" ؟ أربعا الصبح أتصلي"  فقال ، الصالة يقيم

 رسول فجذبين ، اإلقامة يف املؤذن وأخذ أصلي كنت -: قال عباس ابن عن مليكة أيب عن ، اخلزاز
 يصلي رجال رأى اإذ اخلطاب بن عمر وكان" أربعا؟ الصبح أتصلي"  فقال وسلم عليه هللا صلى هللا

 رجال أبصر أنه عمر ابن عن انفع عن أيوب عن سلمة بنا محاد وقال ، ضربه ، اإلقامة يسمع وهو
 رواه مبا كلها السنن هذه فردت ؟ أربعا الصبح أتصلي -: وقال  فحصبه ، يقيم واملؤذن الركعتني يصلي

 رسول أن هريرة أيب عن عطاء عن ليث عن(  اهلالك)  كثي بن عباد عن(  املرتوك)  نصي بن احلجاج
"  الصبح ركعيت إال"  وزاد " املكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا" لقا وسلم عليه هللا صلى هللا

 املسجد يدخل الدرداء أبو كان فقد -: قيل فإن ، هلا أصل ال احلديث يف زايدة كامسها الزايدة فهذه
 ، الصالة يف القوم مع يدخل مث ، املسجد انحية يف ، ركعتني فيصلي الفجر صالة يف صفوف والناس
 مث ، املسجد انحية يف ركعتني فيصلي الصالة أييت مث الفجر لصالة داره من خيرج مسعود ابن وكان

 أيب مقابلة يف عبدهللا وابنه اخلطاب بن عمر - ذلك على جوااب - فيقال  الصالة يف معهم يدخل
 يضيق وقتها فإن ، يكون قياس أصح ومعها ، هلا معارض ال ساملة والسنة  مسعود وابن الدرداء
(  املوفق وهللا ، ذلك بعد ويصليها يؤخرها أن حضر ملن جيوز ال حبيث  غيها يقبل فلم ، ابإلقامة

 هذه يف الوفية الكثية األدلة وترك هلا أصل ال اليت الباطلة الزايدة هذه مبثل احتج من أن وخالصته
 ، العلم يف الراسخني منهج وخالف ، الصحيح على والضعيف ، احملكم على ملتشابها قدم فقد املسألة
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 وجها إال حتتمل ال اليت الصرحية الصحيحة احملكمة األحاديث اعمتاد هو -: املسألة هذه يف فاحلق
 كان من على وجيب ، اإلقامة يف الشروع بعد النفل ابتداء جيوز ال أنه هو فالراجح -: وعليه ، واحدا

 يف يكون كأن ، القليل إال منها عليه يبق مل كان إن إال ، اإلقامة مساع حال يقطعها أن النافلة يف
 ، املصلحتني بني مجعا يتمها أن أبس فال ، اإلمام مع اإلحرام تكبية إدراك وميكنه ، مثال التشهد
 حيفظنا وهللا ونواجذك بيديك عليها فاشدد ، العظيمة اعدةالق هذه بركة كيف تعاىل هللا حفظك فانظر
 . وأعلم أعلى وهو ، وإايك
 عنها هللا رضي صفوان بنت بسرة فعن ، للوضوء انقض الذكر مس أن ابلدليل تقرر لقد -: ومنها
 اخلمسة رواه"  يتوضأ حىت يصلي فال ذكره مس من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت

 عنها هللا رضي حبيبة أم وعن ، الباب هذا يف ءشي أصح هو -: البخاري وقال ، الرتمذي وصححه
  واألثرم ماجه ابن رواه"  فليتوضأ فرجه مس من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال

"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب وعن ، زرعة وأبو أمحد وصححه
 هذا يف واألحاديث ,أمحد رواه"  الوضوء عليه وجب فقد سرت دونه ليس ذكره إىل بيده أفضى من

 ، املسألة هذه يف احملكم قبيل من وهي ، الوضوء عليه فإن ذكره مس من أن تفيد وكلها ، كثرة املعىن
 ذلك يف الواردة األحاديث ألن ، الوضوء ينقض ال الذكر مس إن -: فقالوا ، ذلك احلنفية أىب ولكن

 ال أهنم أي ، البلوى به تعم فيما تقبل ال اآلحاد وأخبار ، البلوى تعم مما والقضية ، آحاد أحاديث
 هلم هللا غفر - قالوا ما ولبئس - قالوا كذا ، املتواترة األخبار إال البلوى هبا تعم اليت القضااي يف يقبلون

 صحة هو اإمن قضية كل يف املعتمد ألن ، احملكم واطراح ابملتشابه االستدالل من وهذا ، الزلة هذه
 السند صحة عندان املعتمد إمنا  املسألة بنوع لنا شأن وال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث

 أبي الصريح الصحيح النص معارضة جيوز وال ، مدلوله اعتماد علينا فالواجب السند صح فإذا ،
 مطرحة قاعدة حقيقتها يف هي الصريح الصحيح الدليل خمالفة تقتضي اليت القاعدة بل ، كانت قاعدة
 نظر إعادة إىل - هلم هللا غفر - منهم حتتاج قاعدة من احلنفية عند وكم ، هذه احلنفية كقاعدة ، ملغاة

 احلق بل ، بصحيح ليس - أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم - احلنفية إليه ذهب ما أن -: واملقصود ،
 ، قريب موضع يف تعاىل هللا شاء إن أبدلتها حهاشر  سيأتينا بشروط ، الوضوء ينقض الذكر مس أن هو
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 هذه شرحنا وقد ، مطلقا حجة ينسخ مل الذي الصحيح الواحد خرب أن هو القاعدة أصل يف واحلق
 حبديث النقض عدم على استدل من العلم أهل ومن(  الفرائد ومجع القواعد حترير)  كتابنا يف القاعدة

 ميس الرجل - قال أو - ذكري مسست ، هللا رسول اي -: قلت -: قال عنه هللا رضي علي بن طلق
 تقدميه لكن ، صحيح حديث وهو"  منك بضعة هو إمنا ، ال"  فقال الوضوء؟ أعليه ، الصالة يف ذكره
 لكثرة وذلك ، احملكم على وتقيمه ابملتشابه االستدالل ابب من هو الذكر مبس النقض أحاديث على

 ألنه ، ابلشهوة املصحوب املس هو ليس أنه وحيتمل ، منسوخ أنه لفيحتم  عليه الواردة االحتماالت
 هي الصالة ألن ، ابلشهوة املصحوب املس يقصد السائل الصحايب أن نظن وال(  الصالة يف)  قال
 الصحابة أن مع ، واالعتبار والتفكر التدبر وحمل، وعال جل الرب بني واالنطراح واخلشوع اخلضوع حمل
 الفاسق حق يف ذلك قيل لو بل ، الصالة يف خشوعا وأشدها ، علما وأعمقها اانإمي األمة أكمل هم
 ؟ الصحابة من والسائل احلال فكيف ، الصالة شأن تعظيم على املسلمني التفاق ، قبل ملا الناس من

 الدليل أن القواعد يف تقرر وقد ، ابلشهوة املصحوب املس هو ليس عنه املسئول املس أن يفيدك وهذا
 األحاديث ترتك فكيف ، االستدالل هبا سقط النظر من حظ له الذي القوي االحتمال إليه تطرق إذا

 من هذا ؟ احلديث هذا عليها ويقدم ، الذكر مبس الوضوء انتقاض شأن يف الصرحية الصحيحة الكثية
 هو احلق بل ، العلم يف الراسخني لطريقة خمالف وهذا ، الصريح احملكم على احملتمل املتشابه تقدمي
 ، حمتمل ألنه ، علي بن طلق حديث علة الذكر مس من الوضوء انتقاض يف الواردة األحاديث تقدمي
 من والراسخني والسنة الكتاب طريقة مع املتوافق هو املتشابه على احملكم وتقدمي ، صرحية حمكمة وهي
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، العلم أهل

 يقطع مما األسود والكلب مارواحل املرأة مرور أن على لصريحا الصحيح الدليل دل لقد -: ومنها
 يقطع"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي ذر أيب حلديث وذلك ، الصالة
 ، مسلم رواه"  األسود والكلب واحلمار املرأة الرحل آخرة مثل يديه بني يكن مل إذا املسلم الرجل صالة

 كنت -:قالت عنها هللا رضي عائشة حديث من احملتمل ابملتشابه ذلك فعرض ، أحاديث الباب ويف
 يسجد أن أراد إذا فكان ، اجلنازة اضطجاع قبلته يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بني أانم

 ، حمكم ذر أيب وحديث ، حمتمل وهذا ، الصحيح يف وهو ، اللفظ هذا حنو أو"  برجله مسين
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 على حيمل أنه فاحلق وإال ، حمتمل أنه -جدال – سلمنا إن هذا ، املتشابه على كماحمل تقدمي والواجب
 بني مكثها جمرد ال املرأة مرور هو إمنا الصالة يقطع فالذي ، املرور على حيمل ذر أيب وحديث املكث
 ومثل ، نيالدليل أحد داللة يلغي ال وجه على بينهما ومجعنا ، احملكم إىل احملتمل فرددان ، املصلي يدي
 قال ، عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن حبديث الصالة يقطع ال احلمار مرور أن على استدل من ذلك

 وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول ، االحتالم انهزت قد يومئذ وأان ، أاتن محار على راكبا أقبلت -:
 ، ترتع األاتن رسلتفأ ونزلت ، الصف بعض يدي بني فمررت ، جدار غي إىل مبىن ابلناس يصلي

 تقدميه ينبغي ال احلق يف وهذا ، الصحيح يف وهو"  أحد يعل ذلك ينكر فلم ، الصف يف فدخلت
 هللا رضي عباس ابن ألن ذلك ، حمتمل غي ذر أيب وحديث ، حمتمل ألنه ، ذر أيب حديث على

 يدي بني -: قال مناوإ ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يدي بني مرت األاتن إن -: يقل مل عنهما
 سرتة اإلمام سرتة بل  إمامه سرتة دون بسرتة االنفراد يلزمه ال املأموم أبن خبي وأنت ، الصف بعض

 وإمنا ، به خاصة سرتة يتخذ أن املشروع من وال السنة من فليس إمام خلف صلى فمن ، خلفه ملن
 للمأمومني أعين - له سرتة اإلمام رتةس فإن املأموم وأما ، فقط واملنفرد اإلمام حق يف تشرع السرتة
 ، حمتمل عباس ابن وحديث حمكم ذر أيب فحديث ، وتعددت صفوفهم تطاولت وإن - مجيعا

 داللة إىل عباس ابن حديث داللة رددان احلمد وهلل أننا مع ، احملتمل على احملكم تقدمي والواجب
 الصريح احملكم إىل احملتمل داللة ترد أن ، الواجب هو وهذا ، وآتلفا احلديثان فاتفق ، ذر أيب حديث

 إذا ، ويفسدها الصالة يقطع مما ذلك كل ، األسود والكلب واملرأة احلمار مرور أن هو عندان فاحلق ،
 .  وأعلى أعلم ربنا وهللا ، وسرتته ياملصل يدي بني مرت
 احملكمة الصرحية الصحيحة السنة رد -: واخلمسون احلادي املثال ( بقوله القيم ابن حكاه ما -: ومنها

 أخربين ، الزهري عن األوزاعي حديث من البخاري صحيح يف كما ، الكسوف صالة يف اجلهر يف
 صالة يف هبا جيهر طويلة قراءة قرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن -: عائشة عن الزبي بن عروة

 أي - قلت ، الزهري عن ، حسني بن وسفيان كثي بن سليمان اتبعه -: البخاري قال"  الكسوف
 كثي بنا سليمان حدثنا -: الطيالسي داود أيب مسند ففي كثي بن سليمان حديث أما - القيم ابن
 وقد ، الكسوف صالة يف ابلقراءة جهر وسلم عليه هللا صلى النيب أن عائشة عن عروة عن الزهري عن
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 عن عروة عن حيدث شهاب ابن عمس أنه الصحيحني يف وهو الزهري عن منر بن عبدالرمحن اتبعه
 عليه هللا صلى هللا رسول فبعث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عهد على الشمس كسفت -: عائشة
 ، فكرب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فتقدم الناس فاجتمع(  جامعة الصالة)  ينادي مناداي وسلم
 اجلهر يف عائشة حديث -: البخاري قال ، ديثاحل فذكر"  هبا جيهر طويلة قراءة وقرأ ، القرآن وافتتح
 عليه هللا صلى هللا رسول بنا صلى -: مسرة قول يريد - القيم ابن أي - قلت ، مسرة حديث من أصح
 ثالث فهذه اجلهر زايدة تضمن وقد ، شك بال منه أصرح وهو ، صوات له نسمع مل كسوف يف وسلم

 صلى إنه)  -: عباس ابن قول من املتشابه وه احملكمة السنة هذه به ردت والذي ، ترجيحات
 حيتمل وهذا ، البقرة بسورة يقدر مل قرأ ما مسع فلو -: قالوا(  البقرة سورة من حنوا فقرأ الكسوف

 ومل مسع أنه -: الثالث ، عباس ابن يسمعه ومل جهر أنه -: الثاين ، جيهر مل أنه -: أحدها -: وجوها
 وسلم عليه هللا صلى النيب حياة يف القرآن جيمع مل عباس ابن فإن ، رةالبق بسورة فقدره به قرأ ما حيفظ
 وحنن ، البقرة بسورة فقدرها ، قراءته قدر وحفظ به قرأ ما نسي يكون أن -: الرابع ، بعده مجعه وإمنا
 الصريح على اجململ اللفظ هذا يقدم فكيف ، يومه صالة يف اإلمام به قرأ ما ينسى الرجل أن نرى

 من احملققون عليه جيري الذي الوضوح على فانظر -: قلت(  واحدا؟ وجها إال حيتمل ال الذي احملكم
 فمن ، اإلسالمية الشريعة عن بالذ قواعد من القاعدة هذه أعترب وأان ، تعاىل هللا رمحهم العلماء

 يدافعون لذينا من تعاىل هللا شاء إن فهو  املسائل هذه من عليه يرد فيما هبا وحكم هبا وعمل اعتمدها
 مستقل بشرح القاعدة هذه أفرد أن تعاىل هللا شاء إن أعدك وإين ، عنها وينافحون تعاىل هللا شريعة عن

 خالف غالب إن بل ، له حصر ما الفروع من عليها يتخرج ألنه ، ذلك ييسر أن وعال جل أسأله ،
 وإين ، كبية فائدة العلمية يتمسي  يف منها استفدت وقد ، القاعدة هذه فروع من هو إمنا العلم أهل

 يف ابلتوسع إال يكون ال وهذا ، استفدت كما منها تستفيد أن وأريد ، لنفسي أحبه ما لك أحب
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، مستقل مؤلف يف شرحها

 ؟ املتشابه قبيل من أم احملكم قبيل من الصفات آايت هل( 96س
 أن قرران قد إننا -: يقال أن وبياهنا ، عقدية مسألة ألهنا ، جدا هامة مسألة هذه -: أقول ج(

 - السنة أهل معاشر - فنحن ، ذلك وعلى ، معناه اتضح ما واحملكم ، معناه خفي ما هو املتشابه
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 يف عليه هي ما على كيفياهتا وابعتبار ، اللغوية معانيها ابعتبار -: ابعتبارين الصفات آايت إىل ننظر
  احملكم درجات أعلى من هي بل ، حمكمة فهي اللغوية معانيها ابعتبار اتالصف نصوص فأما ، الواقع
 معاين يعلمون تعاىل هللا رمحهم واجلماعة السنة فأهل ، خباف وليس اللغة يف وجهه متضح معناها ألن

 محل هو علينا الواجب فكان ، مبني عريب بلسان القرآن يف خاطبنا قد تعاىل هللا ألن وذلك ، الصفات
 مبيان هدى كتابه أنزل إمنا تعاىل هللا ولن ، العريب اللسان هذا يف املتقررة معانيها على أللفاظا هذه

 هذا يف املتقررة معانيها عني منا يريد وهو إال العربية األلفاظ هبذه خياطبنا مل أنه يفيدك وهذا للناس
 إلغازا ذلك لكان العرب لغة يف املتقرر معناه خالف منا وأراد بلفظ خاطبنا لو ألنه ، العريب اللسان
 اخللق هلداية إال كتابه أنزل ما فاهلل ، القرآن إنزال ملقصود مناف هذا إن قلنا وقد ، وإضالال وتعمية

 السموات عرضها جنة إىل توصلهم اليت واإلحسان والرب اخلي بطرق وتبصيهم ، عليه وداللتهم إليه
 على حنملها أن فيها فالواجب القرآن هذا يف لفظة كل أن نعتقد أن علينا الواجب فكان ، واألرض
 ومن ,أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم السنة أهل بني عليه متفق وهذا ، اللسان هذا يف املعهود معناها
 للمعاين ابلنبسة فهذا ، النسبة هذه يف عليهم كذب فقد املعاين يعلمون ال أهنم السنة أهل  إىل نسب

 ، الدنيا هذه يف هبا العلم لنا ميكن وال  نعلمها ال حنن ، غيه إله ال الذي وهللا فال ، الكيفيات وأما ،
 فال ، ذلك يف له شريك ال وحده بعلمه تعاىل هللا استأثر مما هي بل ، أصال هبا العلم إىل طريق وال

 معالط ويقطع لسانه ميسك أن العبد على والواجب ، وعال جل هو إال وعال جل صفاته كيفية يعلم
 هلا تعاىل هللا صفات أبن اجلازم اعتقاده مع ، تعاىل هللا صفات من شيء كيفية على التعرف يف

 ومل عنا هللا أخفاه مما فالكيفية ، الكيفيات هبذه علمنا هو املنفي وإمنا ، فيه شك ال وهذا ، كيفيات
 ال الكيفية أن قرروا عاىلت هللا رمحهم العلم أهل ألن وذلك ، به للعلم أصال يقطر  وال ، عليه يطلعنا
 وهذا ، اليقضة بعيين الدنيا يف يرى ال تعاىل وهللا ، الشيء رؤية -: األول ، طرق بثالث إال تعرف
 كمثله ليس ألنه ، تعاىل هللا عن منتف وهذا  ومثيله نظيه رؤية -: الثاين ، العلم أهل بني عليه متفق
 خيربك أن -: الثالث ، وعال جل له مسي وال ,أحد كفوا له يكن ومل ، البصي السميع وهو شيء

 قد وسلم عليه هللا صلى النيب فإن ، أيضا منتف وهذا ، صفته كيفية عن وسلم عليه هللا صلى الصادق
 ويدا وجها له أن وأخربان ، ذلك من شيء كيفية عن خيربان ومل واستواء وعلوا حياة لربنا أن أخربان
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 صفات سائر يف القول وهكذا ، ذلك من شيء كيفية عن خيربان ملو  وغضبا ورضا ورمحة وأصابع ورجال
 وال آبرائنا متأولني الباب هذا يف ندخل ال ، النص وقف حيث الوقوف فوجب ، وعال جل الرب

 حق يف ابلكيفية العلم طرق انتفت فحيث"  ربنا عند من كل به آمنا"  إال نقول وال ، أبهوائنا متومهني
 العنان نطلق أن لنا جيوز ال بل ، الكيفية هذه على نتعرف أن أبدا ميكننا ال أنه فاعلم تعاىل هللا صفات
 يدخل مما إداركه وليس ، فيه للعقول مدخل ال غييب أمر ألنه ، األمر هذا يف للبحث القاصرة لعقولنا
 قبيل من معانيها إن)  قلنا ، جليا واضحا الصفات معىن كان فحيث ومدركاته العقل طاقة حتت

 فأهل(  الكيفيات ابعتبار متشاهبة إهنا)  قلنا ، عنا تعاىل هللا أخفاه مما كيفياهتا كانت وحيث(  كماحمل
 ال أنه يزعم من بني -: ضالتني فرقتني بني اخلطي الباب هذا يف وسط تعاىل هللا رمحهم واجلماعة السنة
 قالوا األوىل فالفرقة ، وكيفياهتا يهامعان يعلم أنه يزعم من وبني ، كيفياهتا عن فضال الصفات معاين يعلم

 الواضح من كلها الصفات نصوص)  قالوا الثانية والفرقة(  اخلفي املتشابه من كلها الصفات نصوص) 
 ومن ، معانيها يف اجللي الواضح من الصفات نصوص إن)  وقالوا فتوسطوا السنة أهل وأما(  اجللي

 أصول يف كتب من أكثر ألن ولكن ، به هللا ندين الذي احلق هو وهذا(  كيفياهتا يف اخلفي املتشابه
 من الصفات نصوص إن)  قالوا الصحيحة معانيها عن الصفات حيرفون الذين املبتدعة من هم الفقه

 ملا وخمالف ، املسلمني عقيدة يف حمدث هو بل ، مقبول غي هذا يف وقوهلم ، ابطل وهذا(  املتشابه
 شأن فال ، األصول يف عامل أكرب به قال وإن حىت ، السليم للعقل لفوخما ، وأئمتها األمة سلف عليه

 املسألة هذه يف بغيه القول جيوز ال الذي احلق أن -: تعلم وبه ، ابطل ، ابطل ، ابطل فقوله ، به لنا
 ورفع هلم وغفر ، جنانه فسيح وأدخلهم الواسعة الرمحة هللا رمحهم واجلماعة السنة أهل قرره ما هو

 يف هبم ومجعنا ، أمته عن عاملا جزى ما خي تعاىل هللا وجزاهم ، واآلخرة الدنيا يف ومنازهلم قدرهم
 املسألة هذه على فروعا لك أضر التوضيح ابب ومن ، مقتدر مليك عند صدق مقعد يف وهنر جنات
  -: فأقول
 وأصابع وعينا رجالو  ويدا وجها تعاىل هلل أبن تعاىل هللا رمحهم واجلماعة السنة أهل يؤمن -: منها

 جل ابهلل الالئق الوجه على يثبتونه ذلك كل ، العرش على واستواء وكالما وبصرا ومسعا وعلما وحياة
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 هللا إال يعلمها ال فإنه الصفات هذه كيفية وأما ، فقط املعىن معلوم أبنه اجلازم اإلميان مع ، وعال
 .تعاىل
 وكراهية وغضبا ورضا وعلوا ضحكا تعاىل هلل أن تعاىل هللا رمحهم واجلماعة السنة أهل يؤمن -: ومنها

 وكل، القضاء لفصل القيامة يوم وإتياان وجميئا اآلخر الليل ثلث يف الدنيا السماء إىل ونزوال وسخطا
 ، تعاىل هللا إال يعلمها فال الواقع يف عليها هو اليت كيفياته وأما ، اليقني علم معانيه نعلم مما ذلك

 . جمهولة وكيفياهتا ، معلوم اتلصفا هذه فمعاين
 رمحة وعال جل له وأن ، خاصة ومعية عامة معية تعاىل هلل أن واجلماعة السنة أهل يؤمن -: ومنها
 هللا يريدها اليت الكيفية على هذا وكل ، وعمد علم عن الرتك مبعىن ونسياان وعجبا وهيمنة وحكمة وعزة
 من كل به آمنا"  إال نقول وال ، أبهوائنا متومهني وال ناآبرائ متأولني الباب هذا يف ندخل ال ، تعاىل
 " . ربنا عند

 ويرونه العرصات يف املؤمنون فياه ، اآلخرة يف يرى تعاىل هللا أبن واجلماعة السنة أهل يؤمن -: ومنها
 هعلي ستكون اليت كيفيتها وأما ، فقط اللغوي الوضع حبسب لنا معلوم الرؤية ومعىن ، اجلنة دخول بعد
 الرؤية فنصوص  فمجهولة كيفيتها وأما ، معلوم الرؤية فمعىن ، تعاىل هللا إال يعلمها فال الواقع يف

 يف تقول أن عليك جيب الكرمي أخي اي وهكذا ، كيفياهتا ابعتبار ومتشاهبة ، معانيها ابعتبار حمكمة
 جناة وال ، النجاة لك أحب فإين ، األصل هذا عن حتيد أن حبيبنا اي واحذر ، الصفات نصوص كل
 احملكم من الصفات نصوص أن أعين ، القاعدة هذه يف السنة أهل قرره ما ابعتماد إال الباب هذا يف

 ، األمة بني وانشره غيك وعلمه بيديك عليك فاشدد ، كيفياهتا ابعتبار املتشابه ومن معانيها ابعتبار
 اختصار من فهل علينا أطلت لقد -:لتق فإن ، ابلضرورة الدين من يعلم الذي العلم من يكون حىت

 معاين يعلمون واجلماعة السنة أهل)  تقول اليت القاعدة نص حتفظ أن وهو ,نعم -: فأقول ؟ مضى ملا
 ويسكتون ، فقط املعاين يف يتكلمون أهنم أي(  تعاىل هللا إىل كيفيتها علم ويكلون ، الصفات نصوص

 . والصالح اخلي هفي ملا وإايك يتوالان وهللا ، الكيفيات عن
 ؟ املتشابه من أم احملكم من اآلخر اليوم نصوص هل( 97س
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 الكالم إن -: يقال أن جوابه وبيان ، قبله الذي السؤال عن أمهية يقل ال السؤال وهذا -: أقول (ج
 -: جهتني من هلا ننظر اآلخر اليوم نصوص أن وهو ، قبله الذي السؤال يف كالكالم بعينه هو هنا
 خفاء وال وواضحة ، لنا معلومة فإهنا معانيها جهة من فإما ، كيفياهتا جهة ومن ، معانيها جهة من
 كيفياهتا يعلم فال ، بعلمه هللا استأثر مما فهي كيفياهتا وأما ، معانيها ابعتبار احملكم من فهي ، فيها
 إذا فهي ، نعلمه أن منا يرد ومل ، عنا تعاىل هللا أخفاه مما فكيفياهتا ، تعاىل هللا إال التفصيل وجه على
 السؤال معىن نعلم وحنن ، حقيقته على حق وسؤاله ونعيمه القرب فعذاب ، كيفياهتا ابعتبار املتشابه من

 القرب فعذاب ,التفصيل وجه على ذلك سيكون كيف نعلم ال ولكن ، والنعيم العذاب معىن ونعلم
 ، كيفياته يف املتشابه ومن معانيه يف احملكم من فهو ، كيفيته وجنهل ، معناه نعلم مما وسؤاله ونعيمه
 وغي ، الصراط ونصب املوازين ووضع الصحف وتطاير ، واحلساب واجلزاء والنشور ابلبعث نؤمن وحنن
 وال ، كيفياته يف نتكلم ال ولكن ، معناه ونعلم ، به نؤمن ذلك كل ، اآلخر اليوم يف سيكون مما ذلك

 جاء وما ابجلنة نؤمن وحنن  تعاىل هللا إال اآلخر اليوم يف سيكون ما فيةكي يعلم ال ألنه ، فيها خنوض
 وجه على العذاب من فيها جاء وما ابلنار ونؤمن ، والتفصيل اإلمجال وجه على النعيم من فيها

 وأما ، العرب لسان يف عندان اللغوي الوضع حسب على ذلك معاين ونعلم ، والتفصيل اإلمجال
 إال يعلمها ال بل الثقلني، من أحد يعلمها ال فإنه الواقع يف عليه هي اليت وكيفياهتا األشياء هذه حقائق

 عندان املعهود االسم مع اتفق وإن وهو ، ذلك كيفية إدراك يف الضعيفة للعقول مدخل وال ، تعاىل هللا
 يف االتفاق لزميست ال األمساء يف االتفاق أن -: واجلماعة السنة أهل عند املتقرر أن إال ، الدنيا يف

 يف ورد فما ، صفتيهما يف يتفقا وأن بد ال فإهنما امسيهما يف اتفقا شيئني كل ليس أي ، الصفات
 يستلزم ال األمساء يف االتفاق ولكن ، الدنيا يف نعيمنا أمساء مع متفق امسه يف أنه جند النعيم من اجلنة

 احلديث يف بقوله بذلك علمنا عاىلت هللا نفى ولذلك ، الصفات يف أي ، املسميات يف االتفاق
 وهو"  بشر قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني ال ما الصاحلني لعبادي أعددت"  القدسي

 اليوم يف ورد ما إن ــ: فأقول تفهمه حىت لك وأعيده ، الكالم هلذا تنتبه أن وأرجوك ، الصحيح يف
 جمرد أن تعلم أن بد ال ولكن ، الدنيا يف عندان املعهودة األمساء مع متفق هو ، فيه سيكون مما اآلخر

 االسم جمرد إال ذلك من نعلم ال فنحن -: وعليه ، الكيفية يف االتفاق يستلزم ال مساءاأل يف االتفاق
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 املعاين على األلفاظ هذه حنمل أن بد ال أننا أي ، العرب  لسان يف أي ، فيه مقرر هو ما على فقط
 إال يعلمها ال ألنه ، فيها نتكلم فال عليها ستكون اليت كيفياهتا وأما ، لعريبا اللسان يف عندان اللغوية

 يف احملكم قبيل من هي اآلخر اليوم يف سيكون أنه ورد ما نصوص أن -: بذلك لك فبان ، تعاىل هللا
 يصالإ يف وفقت قد أكون أن ولعلي ، نعلمها ال ألننا كيفياهتا يف املتشابه ومن ، نعلمه ألننا معانيها

 يرزقك وأن ، عليك فهمها ييسر أن تعاىل هللا فأسأل ، فهمتها قد تكون ولعلك ، لك املسألة هذه
 قريب مسيع إنه ، والسنة الكتاب مع املتفق للحق وعقلك وروحك قلبك يهدي وأن ، واعتمادها قبوهلا
 . وإايك يتوالان وهللا ، الدعاء جميب

 ؟ هلا معاين ال ألفاظ القرآن يف هناك هل( 98س
 يف لفظ فكل ، ذلك على تعاىل ابهلل وأقسم ، هلا معاين ال ألفاظ القرآن يف ليس ، ال -: أقول (ج

 عليها تكلم وقد ، معاين هلا فإن ، السور أوائل يف املقطعة احلروف حىت ، بد وال ، معىن فله القرآن
 تكلموا لكنهم ، إمجاهلا يف معاين أعطاها من ومنهم ، ذاهتا يف معاين أعطاها من فمنهم ، العلم أهل
 ال ما القرآن معاين من له يفتح فبعضهم ، العلم أهل فيه يتميز مما ابملعىن العلم أن إال ، معانيها عن

 العلماء اتفق فقد ، العلم أهل بني عليها متفق مسألة وهذه ، معلوم أمر وهذا ، اآلخر للبعض يفتح
 وقد بل ، العلم أهل من وغيه الفتاوى يف العباس أبو اهحك ، له معىن ال ما القرآن يف ليس أنه على
  والتأمل ابلتدبر إدراكه وميكن ، معناه يفهم ما القرآن يف ما مجيع أن على -: أيضا العلم أهل اتفق

  الفتاوى يف تيمية ابن حكاه ، أحد معناه يعلم أن ميكن ال ما القرآن يف يسل أنه على -: واتفقوا
 ال ما القرآن يف ليس أنه على واجلماعة السنة أهل اتفاق -: وهي فهمها من بد ال اتفاقات فهاهنا
 والتأمل ابلتدبر مبعناه العلم ميكن مما كله القرآن يف ما أن على العلماء اتفاق -: والثاين ، له معىن

 . أحد معناه يعلم أن ميكن ال ما القرآن يف ليس أنه على العلم أهل اتفاق -: والثالث
 قليل قبل قررت أنك مع( أحد معناه يعلم أن ميكن ال ما القرآن يف ليس)  تقول فكي( 99س
 ؟ تعاىل هللا إال يعلمها ال مما اآلخر اليوم ونصوص الصفات نصوص أن
 ال الذي هو ابلكيفية العلم أن هو قررته الذي ولكن ، قليل قبل ذلك قررت لقد ، نعم -: أقول (ج

 نصوص فمعاين ، ابلكيفيات ال ابملعاين العلم يف هنا والكالم ، تعاىل هللا إال يعلمه فال أحد يعلمه
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 يعلم ال ما القرآن يف ليس)  فقولنا ، جنهلها فإننا كيفياهتا وأما ، نعلمه الذي هو اآلخر واليوم تالصفا
 يف أن على وأئمتها األمة سلف اتفق فقد ،وإال الكيف يف ال فقط املعىن يف هو إمنا(  أحد معناه

 الروح قل الروح عن ويسئلونك"  تعاىل قوله يف الروح كتأويل ، تعاىل هللا إال أتويله يعلم ال ما رآنالق
 عنده هللا إن"  تعاىل قال كما الساعة قيام وقت وكذلك"  قليال إال العلم من أوتيتم وما ريب أمر من
 ويل وال مرسل نيب الو  مقرب ملك ال يعلمها ال اليت اخلمسة الغيب مفاتح من وهي"  الساعة علم

 فيم ، مرساها أاين الساعة عن يسئلونك"  تعاىل وقال ، واجلن اإلنس من غيهم عن فضال ، صاحل
 علمها إمنا قل  مرساها أاين الساعة عن يسئلونك"  تعاىل وقال"  منتهاها ربك إىل ذكراها من أنت
 كأنك يسئلونك ، بغتة إال أتتيكم ال واألرض السموات يف ثقلت ، هو إال لوقتها جيليها ال ريب عند

 مما فإهنا اآلجال وقت وكذلك"  يعلمون ال الناس أكثر ولكن ، هللا عند علمها إمنا قل ، عنها حفي
 ، كثية املعىن هذا يف والنصوص"  متوت أرض أبي نفس تدري وما"  تعاىل قال كما ، هللا إال يعلمه
  -: سبق ملا اخلالصة وجه على فنقول وعليه

 . له معىن ال ما القرآن يف ليس -: الأو 
 . مبعناه العلم ميكن مما فإنه القرآن يف ما كل -: اثنيا
 . مبعناه العلم ميكن ال لفظ القرآن يف ليس -: اثلثا
 .   كيفياهتا يف املتشابه ومن معناها يف احملكم من الصفات نصوص -: رابعا

 . كيفياهتا يف املتشابه منو  معناها يف احملكم من اآلخر اليوم نصوص -: خامسا
-  اآلخر واليوم الصفات وحقائق واآلجال  كالروح ، تعاىل هللا إال هيعلم الما القرآن يف -: سادسا

 . الساعة قيام ووقت - كيفياهتا أي
 هللا إال أتويله يعلم وما"  تعاىل قوله يف الوقف يف العلم أهل خالف من األصح ما( 100س

)  األحسن االسم على الوقف األصح هل"  ربنا عند من كل به آمنا لونيقو  العلم يف والراسخون
 ؟(  العلم يف والراسخون) قوله على يوقف أن األصح أم(  هللا
 مسألة وهي ، األخرى املسألة فهم على ينبين وفهمها ، مسألة على مبنية مسألة هذه -: أقول( ج

 فأقول ، الوقف يف الراجح وحتدد علينا األمر هان يلالتأو  معاين علمنا إذا فإننا ، التأويل معاين معرفة
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 املعروفان املعنيان ومها ، معنيان له التأويل أن تعاىل هللا رمحهم العلم أهل قرر لقد -: التوفيق تعاىل وابهلل
 يف عليه سنتلكم ألننا ، زادوه مبا لنا شأن وال ، اثلثا معىن الكالم أهل زاد وقد ، واألئمة السلف عن

 قسموا قد اجلنة يف منازهلم هللا رفع السلف أن تعلم أن اآلن واملهم ، تعاىل هللا شاء إن آخر مكان
 تفسي أي ، التفسي مبعىن وأتويل ، إليها يؤول اليت الشيء حقيقة مبعىن أتويل -: قسمني إىل التأويل
"  تعاىل قوله ومنه ، كرميال القرآن يف التأويل لفظ إطالق من املراد غالب هو األول والتأويل ، املعاين

 لنا فهل ، ابحلق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقول أتويله أييت يوم ، أتويله إال ينظرون هل
 وقوع أي ، اآلخر اليوم بتأويل واملراد"  نعمل كنا الذي غي فنعمل نرد أو ، لنا فيشفعوا شفعاء من

 إال ينظرون هل أي"  أتويله إال ينظرون هل" فقوله ، ولهوحص جميئه أي ، تعاىل هللا أرادها كما حقيقته
 ، عليه هي ما على حقيقته تقع يوم أي"  أتويله أييت يوم"  وقوله ، الرسل به أخربت ما حقيقة وقوع

 هنا املراد فالتأويل ، فقط ابلعقل معلومة علمية حقيقة كانت أن بعد ، ابلبصر مشاهدة حقيقة وتكون
 عليه يوسف عن تعاىل قوله -: أيضا ذلك ومن ، عليه هو ما على الشيء ظهورو  والصفة احلقيقة هو

 وقعت ملا أنه أي"  حقا ريب جعلها قد قبل من رؤايي أتويل هذا أبت اي"  والسالم الصالة نبينا وعلى
 له سجد فلما ، الكالم هذا السالم عليه يوسف قال ، عليه هي ما على وظهرت الرؤاي هذه حقيقة
 يف الرؤاي فوقوع ، إليها تؤول اليت حقيقتها هو هذا أي"  قبل من رؤايي أتويل هذا"  قال واهوأب إخوته
 النيب كان"  عنها تعاىل هللا رضي عائشة قول ذلك ومن ، حقيقتها هو ألنه ، أتويلها هو الواقع أرض
 ، يل اغفر اللهم وحبمدك اللهم سبحانك -: وسجوده ركوعه يف يقول أن يكثر وسلم عليه هللا صلى
"  تعاىل قوله يف الوارد األمر أي ابألمر واملراد ، أتويال لألمر تنفيذه فسمت عليه متفق"  القرآن يتأول

 إنه واستغفره ربك حبمد فسبح ، أفواجا هللا دين يف يدخلون الناس ورأيت  والفتح هللا نصر جاء إذا
 وحبمدك اللهم سبحانك)  قوله يف وأخرجه مراأل هذا وسلم عليه هللا صلى النيب امتثل فلما"  توااب كان
 -: ذلك وعلى ، النصر سورة يف الوارد األمر حقيقة هو هذا أي ، أتويال ذلك مسي(  يل اغفر اللهم

 وتنفيذه امتثاله -: معناه األمر وأتويل ، هبا املخرب احلقيقة على وقوعه -: معناه اخلرب أتويل فيكون
 -: معناه الرؤاي وأتويل ، تعاىل هلل تعبدا واجتنابه تركه -: معناه يالنه وأتويل ، الشرعي الوجه على

 فهو -: الثاين التأويل وأما ، واجلماعة السنة أهل قال هكذا ، الواقع أرض على وظهورها حتققها
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 تعاىل هللا أتويل يف القول -: تفسيه يف الطربي جرير ابن قول ومنه ، املعىن وبيان التفسي مبعىن التأويل
 تعاىل قوله به ويفسر ، التفسي مبعىن أييت التأويل أن على السنة أهل اتفق وقد ، وكذا كذا ، وكذا كذا
 األفعال من رآه ما على صربه لعدم مفارقته أراد ملا السالم عليه ملوسى قال أنه السالم عليه اخلضر عن

 ، تفسيه هذا أي"  صربا عليه تسطع مل ما أتويل ذلك"  له قال ، فعله ما حقيقة له فسر أن وبعد ،
 واجلماعة السنة أهل بني عليهما متفق صحيحان معنيان له فالتأويل -: وابجلملة ، حقيقته هو وهذا
 التفسي مبعىن والتأويل  عليه هو ما على الشيء حقيقة أي ، األمر إليه يؤول ما مبعىن التأويل -: ومها

 يراد كان إن"  العلم يف والراسخون هللا إال أتويله يعلم ماو "  تعاىل قوله إن -: فأقول هذا علمت إذا ،
 اليوم وحقائق الصفات آايت حقائق من عليه هو ما على وكيفيته به املخرب الشيء حقيقة ابلتأويل
 اآلخر اليوم وحقائق الصفات كيفية أن من ، سابقا قررانه كما تعاىل هللا إال يعلمه ال مما فهذا اآلخر

 يعلم وما"  فتقول ، الوجوب ابب من األحسن االسم على الوقف فيكون ، تعاىل هللا إال يعلمها ال
 على يكون فالوقف ، معناه وبيان الشيء تفسي ابلتأويل يراد كان إن وأما ، وتقف"  هللا إال أتويله
 ، مإليه أنزل ما معاين تفسي يعلمون العلم يف الراسخني أن أي"  العلم يف والراسخون"  تعاىل قوله
 يف قام فإن ، والتأمل ابلتدبر معناه يعلم أن ميكن ال ما القرآن يف ليس أنه من ، سابقا قررانه كما

 والراسخون"  على فقف الثاين املعىن قلبك يف قام وإن ، األحسن االسم على فقف األول املعىن قلبك
 خالف ابب من اآلية هذه تفسي يف تعاىل هللا رمحهم السلف خالف فيكون -: وعليه"  العلم يف

 قال من ومنهم ، األحسن االسم على يكون الوقف إن -: قال من منهم ألن ذلك التضاد، ال التنوع
 قالوا الذين ألن ، التنوع ابب من وهذا"  العلم يف والراسخون"  قوله على يكون التام الوقف بل -:
 حقيقة وهو ، التأويل يف األول املعىن جانب غلبوا األحسن االسم على يكون التام الوقوف إن -:

 التأويل إىل نظروا"  العلم يف والراسخون"  قوله على التام الوقف إن -: قالوا والذين ، به املخرب الشيء
 هذين على ابلنظر ولكن عليه، غبار ال مقبول القولني وكال  التفسي مبعىن التأويل وهو ، الثاين ابملعىن

 وغيمها ، القيم ابن العالمة وتلميذه تعاىل هللا رمحه تيمية ابن العباس أبو القول هذا واختار ، االعتبارين
 ومجعنا ، عنهم وجتاوز هلم وغفر ، واسعة رمحة اجلميع هللا رحم  املسألة هذه يف احلق وهو ، احملققني من
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، اجلنة يف هبم
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   ؟ سبيال ذلك إىل استطعت ما مثلةواأل ابألدلة ذلك وضح ، جماز القرآن يف هل( 101س
 يف اإلسهاب من بد وال ، والعقيدة األصول يف الكبية اخلطية املسائل من املسألة هذه -: أقول (ج

 وابهلل فأقول ، اإلشكال مواضع وتزول فيها احلق وجه ينكشف حىت ، الكامل البيان وبياهنا ، شرحها
 هذه يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف لقد -: تأييدوال والعون الفضل أستمد ومنه التوفيق تعاىل

 وجه على القرآن ويف مطلقا، العرب كالم يف اجملاز وجود نفى من فمنهم -: أقوال على املسألة
 كالم يف اجملاز أثبت من ومنهم ، الكرمي القرآن عن فضال ، اللغة يف جماز ال -: فقال اخلصوص،

 له وجود ال ولكن اللغة يف اجملاز يوجد -: فقال ، الكرمي القرآن يف اهنف ولكن ، اللغة يف أي ، العرب
 ال أنه على شدد أنه إال ، الكرمي القرآن يف وأثبته ، اللغة يف اجملاز وجود أثبت من ومنهم ، القرآن يف

 فصارت  اآلخر اليوم وحقائق الصفات كآايت ، ابلغيب تتعلق اليت اآلايت يف ابجملاز القول جيوز
 اللغة يف يثبته وقول ، القرآن ويف اللغة يف اجملاز وجود ينفي قول -: أقوال ثالثة املسألة هذه يف قوالاأل
 هذا يف مهمة قواعد فهم على يتوقف عندان والرتجيح ، القرآن دون اللغة يف يثبته وقول ، القرآن ويف

  -:يلي كما وهي الباب
 بدليل إال ابجملاز القول إىل احلقيقة عن العدول جيوز فال ، احلقيقة الكالم يف األصل(  األوىل القاعدة) 
 يف احلقيقة على حيمله أن الغي لكالم السامع على فالواجب ، خاصة السنة أهل عند مقبولة قرينة أو

 حقيقة يرد مل أنه على تدل قرينة كالمه يف ورد إن إال ، احلقيقة غي على محله له جيوز وال ، األمر أول
 احلقيقة على البقاء هو فاألصل وإال ، وسهال فأهال القرينة هذه وردت فإن ، جمازه أراد اوإمن الكالم

 والتعصب اهلوى مبجرد جمازه إىل حقيقته من بنقله أحد كالم يف التحكم جيوز وال ، الناقل يرد حىت
 اجملاز إىل احلقيقة من لالنتقال بد ال بل ، سلطان من هبا هللا أنزل ما اليت والقواعد الباطلة واملذاهب

 فهمنا على مقدم كالمه من الكالم صاحب ومراد ، احلق أهل عند مقبولة قرينة أو صحيح دليل من
 ملراد خمالفا فهما فهمنا فإذا ، مراده على املقدم هو فهمنا وليس ، ملراده املخالف أي ، له املخالف
 العيب جنعل أن ال ، الكالم صاحب رادم مع يتوافق مبا فهمنا نعاجل أن علينا فالواجب الكالم صاحب

 يف لفظة فكل -: وعليه ، جيوز ال هذا  حيتمل ال ما املعاين من وحنمله الكالم على وهنجم املراد يف
 هذه عن نعدل أن لنا جيوز وال ، وعال جل للرب املرادة احلقيقة على حنملها أن بد ال فإننا القرآن
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 بفهم الكالم حقائق معارضة جيوز وال ، الصريح الصحيح والدليل بولةاملق ابلقرينة إال اجملاز إىل احلقيقة
 وأقوال واآلراء واملذاهب فالقواعد ، أشياخنا عن ورثناها بقاعدة أو ، لنا سابقة دراسة من فهمناه
 عشرة هلدم ووهللا ، العكس وليس ، عليها املهيمن وهو فيها احلاكم فهو ، للدليل اتبعة كلها الرجال
 عقولنا أنتجتها قاعدة لتصحيح مراعاة واحد دليل حتريف من إلينا أحب للدليل خمالفة دةقاع آالف

 ولالعد جيوز وال ، احلقيقة على حنملها أن علينا فالواجب تعاىل هللا كتاب يف لفظة فكل ، الضعيفة
 . احلق أهل عند املقبولة ابلقرينة إال اجملاز إال فيها احلقيقة عن
 فإذا ، بدليل إال الظاهر عن العدول جيوز وال ظاهره على محله الكالم يف األصل ( الثانية القاعدة) 

 املتبادر ظاهره عن نصرفه أن جيوز وال ، الظاهر هذا على البقاء هو فالواجب ظاهر له الكالم كان
 الكالم أتويل جيوز فال ، الصريح الصحيح ابلدليل إال أخرى معان إىل السليمة السديدة العقول ألهل
 ، للمعقول واملناقضة للمنقول املخالفة ةابلقاعد عليه اهلجوم وال ، عاطال حتريفا حتريفه وال ابطال أتويال

 كالم يف جيوز ال ذلك فكل ، الفاسدة الكاسدة واآلراء العاطلة ابألهواء ظاهره عن نصرفه أن وال
 أفظع األمر أن شك ال ؟ وسلم عليه هللا صلى رسوله وكالم تعاىل هللا بكالم فكيف ، الناس آحاد
 على به يقفوا أن وسلم عليه هللا صلى رسوله وكالم تعاىل هللا كالم يف املكلفني على فالواجب ، وأفظع

 على البقاء هو األصل أن -: تقرر وقد ، األصل هو الظاهر على الكالم محل ألن ، منه يظهر ما
 البقاء إن -: له نقول فإننا ، ظاهرها على ليست اآلية هذه إن -: قال فمن ، الناقل يرد حىت األصل

 معىن إىل الظاهر عن االنتقال يتضمن هذا وكالمك ، عنه الصارفة ابلقرينة إال املتعني هو الظاهر على
 قرينة أو صحيح بدليل اإلتيان على موقوف هذا فكالمك ، غيه إىل األصل عن انتقال ففيه ، آخر

 عن الناقل من يطلب الدليل أن -: تقرر قد ألنه ، نتقالاال هذا صحة تفيد احلق أهل عند مقبولة
 الذي هو اآلية مدلول إن بل ، اآلية على احلاكمة هي أفهامنا وليست ، عليه الثابت من ال األصل
 عنق نلوي مث فهما نفهم أن جيوز فال ، عليه دلت ما إال منها نفهم أن لنا جيوز ال أي ، أفهامنا حيكم
 على زايدة غي من الدليل يقتضيه ما إال الدليل من نفهم ال بل ، هذا فهمنا عم يتوافق حىت الدليل
 -: الصنف هذا من هم ظاهرها هبا يراد ال اآلية هذه أن يدعون الذين وغالب ، عنه تقصي وال مدلوله
 اآلايت دراسة عند حيكمهم الذي هو وجعلوه غيهم من ورثوه خاصا فهما عقوهلم يف أدخلوا الذين
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 كان ما مع يتوافق حىت اآلية مدلول يصحح كيف ــ: منهم الواحد هم وصار ، الشرعية صوصوالن
 هبا ليهتدي اآلية دراسة يف يدخل ال فهو ، االستدالل يف الفساد دخل الباب هذا ومن ، يفهمه

 نفإ ال؟ أو فهمه توافق هي هل ليتعرف دراستها يف يدخل وإمنا ، فيها تعاىل هللا مراد على وليتعرف
 يف التحريف عن فناهيك غيه عن ورثه ما ختالف كانت وإن ، واعتمده مدلوهلا قبل توافقه كانت
 ، األهواء أهل كل شأن وهذا  فيها، والقدح الصحيحة معانيها عن تعطيلها يف األدب وقلة معانيها
 تداءااله من ومانع ، الصحيح لالستدالل التوفيق من ومانع صاد االستدالل يف اهلوى فتحكيم
 قال كما عليه حسرة اهلوى قدم ملن لكنها ، اهلدى وبرد اليقني حق هي الشرع فأدلة ، الشرع بنصوص

 تعاىل هللا قال الذين من نكون أن  ابهلل فنعوذ"  اليقني حلق وإنه ، الكافرين على حلسرة وإنه"  تعاىل
 وإذا"  فيهم تعاىل هللا قال الذين منو "  نفورا إال يزيدهم وما ليذكروا القرآن هذا يف صرفنا ولقد"  فيهم
 آايتنا عليهم يتلون ابلذين يسطون يكادون املنكر كفروا الذين وجوه يف تعرف بينات آايتنا عليهم تتلى

 هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك"  فيهم تعاىل هللا قال الذين املتقني من جيعلنا أن وعال جل ونسأله" 
 ال ، واجلماعة السنة أهل يفهمه الذي ظاهره على الكالم محل وه الواجب أن -: واملقصود"  للمتقني

 إال الظاهر هذا عن العدول جيوز وال ، اآلخر اليوم وحقائق الصفات نصوص من النص كان إن يسما
 . احلق أهل عند املقبولة القرينة أو ، الصريح الصحيح ابلدليل إال غيه
 فالواجب ، السنة أهل ابتفاق وهذا ، الغيبية ابألمور تتعلق اليت اآلايت يف جماز ال(  الثالثة القاعدة) 
 العلم على التأكيد مع ، منها يظهر وما حقيقتها على حنملها أن ، غييب أمر عن تتكلم اليت اآلايت يف

 أي ، عقلية عملية اجملاز إىل احلقيقة من االنتقال ألن ، تعاىل هللا إىل ابلكيفية العلم أمر وتوكيل ابملعىن
 أمور من هو فيما للعقل مدخل ال أنه ابتفاقهم السنة أهل عند واملتقرر ، فيها كبي دور له العقل أن

 يف دام ما سليما تفكيه يزال فال ، وطاقات حدودا له جعل العقل خلق ملا تعاىل هللا ألن ، الغيب
 له خيلق مل وفيما  به له شأن ال فيما أقحم إن ابلضالل إال أييت ال ولكنه ، وقدرته طاقته حدود داخل

 فال ، استقالال ابلعقل يدرك مما ليست الغيب وأمور ، وطاقته قدرته حدود عن خارجا كان وفيما ،
 من أمر على حاكما فالضعي القاصر عقله جيعل أن ، كان من كائنا حدأل جيوز وال ، فيها له مدخل

 ال أنه ذلك على فينبين فيه قلللع مدخل وال التوقيف على مبناه الغيب كلن فحيث ، الغيب أمور
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 ، الغيب من هو فيما للعقل تعلق وال عقلية عملية اجملاز ألن ، غيبية أبمور تتعلق اليت املسائل يف جماز
 أمور من أمر يف أحد لك قال فإذا  الكالم آخر يف لك تقريره أريد ما تفيدك ألهنا القواعد هلذه فانتبه

 عقلية عملية وهو - ابجملاز حتكم إنك -:له فقل ، اجملاز به يراد إمناو  احلقيقة به يراد ال إنه -: الغيب
 األمر هذا يدرك أن من أقصر عقلك ألن ,الغيب من هو فيما جماز وال ، الغيب أمور من أمر يف -

 . عليه هو ما على
 مدخل ال اليت الغيبية األبواب من الصفات ابب ألن ، الصفات نصوص يف جماز ال(  الرابعة القاعدة) 

 ، جيوز ال مما به هللا اتصاف جيوز ما على حاكما ليس فالعقل ، قليل قبل لك قررته كما فيها للعقل
 ينفى ما أو يثبت ما على حاكما يكون حىت هذا اي عقلك وما ، الغيب قضااي من القضية هذه ألن
 ابب أن قضية أعين لقضية،ا هبذه الكامل واإلميان التام التسليم من بد وال ؟ الصفات من تعاىل هللا عن

 وليس الصريح، الصحيح الشرعي الدليل على التوقيف على مبناه الذي الغيب من تعاىل هلل الصفات
 ترضى ال اليت الفلسفية للقواعد وال املنكرة للمذاهب وال العاطلة لألفهام وال القاصرة للعقول ذلك مرد
 كلن فحيث الشرع، دليل على توقيفي ابب هو بل الكاملة، العقول أصحاب عن فضال البهيمة هبا

 الربط على مبناها عملية اجملاز ألن ، فيه جماز ال أنه ذلك من فينتج الغيبية األبواب من الصفات ابب
 وانتبه ، الصفات ابب يف جماز فال  فيه للعقل مدخل ال والغيب ، واجملاز احلقيقة بني احلسي أو العقلي

 من تعاىل هلل أضيف ما بل  فيه جماز ال أنه تعاىل ابهلل وأقسم ، الصفات ابب يف جماز ال ، هلذا
 ، كيفيته نعلم وال معناه نعلم ، حقيقته على حق كله السنة وصحيح الكرمي الكتاب يف الصفات

 ألهل أوجب الذي هو فيه اجملاز إدخال فإن ، الصفات ابب يف إدخاله حرام مث حرام مث حرام فاجملاز
 البالء وألهل كفرهم الكفر وألهل زندقتهم الزندقة وألهل متثيلهم التمثيل هلوأل تعطيلهم التعطيل
 من بد ال وشيطان ، كسره من بد ال طاغوت الصفات ابب يف اجملاز جبواز القول إن بل ، بالءهم
 منها محايته من بد ال العذب املعني صفو ستكدر وجناسة ، ردمها من بد ال عميقة وحفرة ، إحراقه
 جرى هذا وعلى ، الصفات نصوص يف اجملاز ندخل أن الوجوه من بوجه البتة جيوز فال ، عنه وإزالتها
 وعدل ، اتباعه من بد ال حق وإمجاعهم  أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم واجلماعة السنة أهل إمجاع

 ويتبع اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق ومن"  اقتفائه بد ال صدق وسبيل اعتماده، من بدال
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 على محلها فيها جيب الصفات فآايت" مصيا وساءت جهنم ونصله توىل ما نوله املؤمنني سبيل غي
 ابلكيفية العلم أمر وتفويض مبعناها العلم مع ، ظاهرها على محلها فيها وجيب تعاىل هلل املرادة حقيقتها

 ينكرون السنة أهل بعض جعلت اليت وهي ، الرحال وحمط القصيد بيت هي القاعدة وهذه تعاىل، هلل
 إىل البدع أهل منها يلج قد اليت األبواب سد ابب من ذلك كل ، اللغة يف أو القرآن يف اجملاز وجود
 منه دخل إذا ابب فهو ، اجملاز ابب من الصفات حتريف إىل وجلوا إمنا البدع أهل ألن ، الصفات ابب
 ابب يف جماز ال أنه واخلالصة ، ذلك على املرتتب والشر الفساد عن فناهيك تعاىل هللا صفات إىل

 . الصفات
 عن ندري ال الذي الغيب ابب من ألهنا ذلك ، اآلخر اليوم حقائق يف جماز ال(  اخلامسة القاعدة) 

 وامليزان واحلوض الصحف وتطاير واحلساب واجلزاء والنشور والبعث وعذابه القرب فنعيم ، كنهه حقيقة
 على حق ذلك كل األليم العذاب من فيها وما والنار النعيم من فيها وما واجلنة والقنطرة والصراط
 هذه ألن  اجملاز به يراد هذا -: نقول وال ، تعاىل هللا إىل الكيفية أمر ونكل معناه نعلم ، حقيقته
 وأما ، عليه هي ما على وتفاصيله كيفيته بعلم تعاىل هللا اختص الذي الغيب ابب من كلها املسائل

 ألن ، اجملاز حينئذ خيله فال الغيب من ذلك كان فحيث ، فقط املعاين مبجرد إال لنا لمع فال حنن
 اليت األمور وهذه ,ابحلس أو ابلعقل تعرف إمنا واجملاز احلقيقة بني الرابط أن أي ، عقلية عملية اجملاز

 العقل يتمكن الو  ، الدنيا هذه يف عندان احملسوسات مياثل ال الذي الغيب من اآلخر اليوم يف ستكون
 ، التفصيل وجه على إلدراكه العقل خلق مما هو وليس وطاقاته العقل حدود عن خارج ألنه إدراكه من

 شيئا محل من أن -:تعلم وبه ، أبدا يكون ال هذا ؟ أصال فيه للعقل مدخل وال اجملاز يدخله فكيف
 فهمه ومن ، الكاسد العلمي موروثه ومن ، الفاسد كيسه من قاله شيء هو إمنا اجملاز على ذلك من

 . وإايك يتوالان وهللا ، احلق عن العاطل
 أي ، احلقيقة مباهية العلم على وقف اجملاز إىل احلقيقة من ابالنتقال القول(  السادسة القاعدة) 

 منه تفهم ال فأنت ، خيطب أسدا رأيت -: لك قلت فإذا ، الواقع يف عليه هي اليت وكنهها بكيفيتها
 يف خطيبا املفرتس احليوان ذلك يكون وكيف ، املفرتس احليوان يف األسد حقيقة ألن سداأل حقيقة
 حقيقة ألن ، صحيح انتقال وهذا ، كاألسد شجاعا رجال رأيت أنين كالمي من تفهم وإمنا ؟ الناس



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
53 

 يف محارا رأيت -: لك قلت وإن ، عليها الكالم محل عقلك وأىب ذهنك يف متصورة كانت األسد
 ابلطبع ؟ املعروف األهلي احلمار أنه كالمي من تفهم عليك ابهلل فهل ، الكرسي على جالسا املدرسة

 على هنا الكالم محل عقلك حيتمل مل وكيف ، كاحلمار غيبا بليدا طالبا رأيت أنين منه تفهم وإمنا ، ال
 فلما  هنا ةاحلقيق تراد أن ميكن وال عندي معروفة احلمار حقيقة ألن -: ستقول ابلطبع ؟ حقيقته
 يراد ال هنا احلمار إن -: فقلت ، هنا تراد أن ميكن ال احلقيقة أن عرفت لديك معلومة احلقيقة كانت

 بل" " بيدي خلقت ملا"  تعاىل هللا قول مسعت إن لكن ، البليد الغيب الطالب به يراد وإمنا حقيقته به
 ، تعاىل هلل الصفات من يضاف مما ذلك وغي"  ربك وجاء" "  ربك وجه ويبقى" "  مبسوطتان يداه
 تعلم أنت وهل -: لك فسأقول ذلك قلت إن ؟ ازهجم به يراد وإمنا حقيقته، به يراد ال إنه ستقول فهل

 احلقيقة هذه على الكالم محل عقلك أىب مث ، الواقع يف عليها هو اليت وكيفيته الكالم هذا حقيقة أصال
 تعاىل هللا عني حقيقة تعلم هل  تعاىل هللا وجه حقيقة تعلم هل ، تعاىل هللا يد حقيقة تعلم أنت هل ؟
 لك فسأقول ، ال -: قلت إن ؟ ذلك من شيء حقيقة تعلم هل ؟ تعاىل هللا جميء حقيقة تعلم هل ،
 وأنت ، االنتقال هذا وجه فما  اجملاز إىل ، تعرفها ال أصال أنت اليت احلقيقة من تنتقل وكيف -:

 العلم عن فرع اجملاز إىل احلقيقة عن االنتقال أن اشرتطنا وقد ؟ عنها قلتانت اليت ابحلقيقة جاهل
 من تفر فكيف ، هي كيف اخللق من أحد يعلم ال تعاىل هللا صفات وحقائق ، وكيفيتها ابحلقيقة

 ميكن ال تعاىل هلل املضافة الصفات إن -: قلنا ولذلك ؟ هي كيف تعلم ال أصال أنت حقيقة إثبات
 الكالم حقيقة من ابالنتقال القول ألن ، القرآن يف اجملاز بوجود قلنا وإن حىت أصال ازاجمل يدخلها أن
 صفات حقائق نعلم اخللق أيها حنن وهل  عليه هي اليت وكيفيتها احلقيقة مباهية العلم عن فرع جمازه إىل
 فيما تتكلموا أن من واخشوه ربكم اتقوا الناس أيها ؟ جمازاهتا إىل احلقائق هذه من نفر حىت تعاىل هللا

 أدب لقلة إهنا اتهلل ؟ اخلالق يف نتكلم حىت اخللق يف كالمنا انتهى وهل ، برهان وال علم بال به يتعلق
 حيرف أن لنفسه الناصح للمسلم يسوغ وهل ,علم من أاثرة بال ربنا يف نتكلم أن يف إميان وذهاب

 هلم خالق ال قوم عن املوروثة قواعده يصحح حىت وحتريفا ومتثيال تعطيال صفاته يف ويقع ، ربه كالم
 يهديهم علم وال هلم خالق ال قوم من صدوران وضاقت الزىب السيل بلغ لقد وهللا ؟ واهلدى العلم من

 أحقر وهم ، واملشائخ والسادة ابلعلماء ويوصفون  يفهمون ال مبا ويهذرون يفقهون ال مبا يتفوهون
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 اهلدى بدعاة وصفهم عن فضال ابآلدمية وصفهم عن فضال ابلبهيمية وصفهم من وأنقص وأقصر
 حتمل إن كالكلب أو ، أسفارا حيمل كاحلمار أو  سبيال أضل هم بل كاألنعام إال هم ،إن والتحررية

 مدلوالهتا عن وأخرجوها تعاىل هللا صفات حرفوا الذين القوم مثل بئس ، يلهث ترتكه أو يلهث عليه
 البدع أهل هبم وأعين ، الصحيح اآلية معىن عن غربتها عن فضال ، اللغة عن غريبة معان إىل الصحيحة

 أشخاصهم وتعظم ، هلم تفتح القنوات تزال وال ، وردا وجحودا وحتريفا إنكارا األمة عقيدة ساموا الذين
 السنة أهل من احلق أهل على ويقدمون ، الراايت هلم وتعقد ، املنابر هلم وتنصب ، هبم األمة وتفنت ،

 ونعم هللا وحسبنا ، راجعون إليه وإان هلل وإان ، العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول وال ، عةواجلما
 السيل كزبد فإنه الوسائل هلم وسخرت رجاله وكثر راايته وراتفعت ، الباطل طقطق مهما لكن ، الوكيل
 قليلة فئة من وكم "، الباطل كثي يغلب احلق فقليل ، األرض يف ميكث فإنه احلق وأما ، جفاء يذهب
 جمازه إىل الكالم حقيقة من االنتقال أن -: واملقصود"  الصابرين مع وهللا هللا إبذن كثية فئة غلبت
 ، اجملاز إىل احلقيقة عن لالنصراف املقتضية القرينة وجود إىل يفتقر مث ، أوال احلقيقة معرفة إىل يفتقر
 اليت حقيقته حنن نعلم ال الغيب ابب قبيل من كان ماو  ، اآلخر اليوم وحقائق تعاىل هلل الصفات وابب

 ملن واضح وهذا ، فيه اجملاز بدخول نقول أن حينئذ لنا جيوز فال كيفيته نعلم ال كنا فحيث  عليها هو
 الذين وسيعلم ، ابملرصاد له وهللا ، فيه لنا حيلة فال وعاند كابر من وأما ، تعاىل هللا وهداه الكالم فهم

 .  ينقلبون لبمنق أي ظلموا
 ابلسلف ونعين ، اخللف من غيهم فهم على مقدم العقيدة مسائل يف السلف فهم(  السابعة القاعدة) 

 يف السلف فهم اختلف فإذا ، واهلدى احلق على واتبعيهم والتابعني الصحابة من املفضلة القرون أهل
 غيهم وفهم  السلف فهم هو اإمن احلق أهل وعند عندان املعتمد فإن ، اخللف فهم مع عقدية مسألة
 وأئمتها األمة سلف فهم وقد ، ابطل فهو العقيدة مسائل يف السلف فهم خالف فهم كل ألن ، ابطل
 ظاهرها على اآلايت هذه وأجروا ، تعاىل ابهلل الالئقة حقائقها هبا يراد إمنا أنه الصفات آايت من قاطبة

 يف معلوم الصفات معاين)  وقالوا ,الكيفية يف كالم بال أي(  كيف بال جاءت كما أمروها)  فقالوا ،
 ( بدعة الكيفية عن والسؤال واجب هبا واإلميان ، جمهولة عليه هي ما على وكيفياهتا ، العربية اللغة
 نصوص إن -: فقالوا ، الفهم يف خالفوهم فقد اخللف وأما ، الصفات مسائل يف السلف فهم فهذا
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 فهم ، فهمان فهما ، جمازاهتا هبا املراد وإمنا ، بظاهرها القول جيوز الو  حقائقها هبا يراد ال الصفات
 السلف فهم بل -: تقول إال تعاىل هللا شاء إن إخالك ال ؟ تريد الفهمني فأي ، للخلف وفهم للسلف

 إن معهم القيامة يوم وستحشر منهم فأنت ذلك قلت فإن ، غيهم فهم على املقدم وهو ، املرجح هو
 ، وأئمتها األمة سلف حنب أننا نشهدك إننا اللهم ، معهم حشر قوما أحب من فإن ، تعاىل هللا شاء

 ، الباب هذا يف احلجة هو السلف ففهم  آمني أعمالنا بنا قصرت وإن زمرهتم يف حتشران أن ونسألك
 يف به القول ألن ، الصفات آايت يف به نقول ال فإننا ، الكرمي القرآن يف اجملاز جبواز قلنا وإن حىت أي

 يف السلف عليه ما خالف وما ، لفهمهم وخالف ، السلف عليه كان ملا خمالف الصفات آايت
.  الضالل إال احلق بعد وماذا ، احلق هو ومنهجهم فهمهم ألن ، ابطل فهم فهمهم خالف أو العقائد

 .املستعان وهللا
 حجة إمجاعهم فإن ، عقدية مسألة يف أمجعوا إذا به ونعين ، حجة السلف إمجاع ( الثامنة القاعدة) 

 وإن حىت ، العقيدة مسائل يف احلق أهل عليه أمجع فيما البدع أهل خبالف عربة وال ، سواهم من على
 السنة أهل أمجع وقد ، السنة أهل عليه أمجع ما هو العقيدة مسائل يف فاملعترب ، البدع أهل عامة خالفه
 السنة أهل وأمجع ، اجملاز ال احلقيقة هبا يراد إمنا والسنة الكتاب يف الواردة الصفات نصوص أن على
 والنار واجلنة والوعيد الوعد نصوص أن على السنة أهل وأمجع ، الصفات نصوص يف جماز ال أنه على

 اليوم حقائق يف جماز ال أنه على وأمجعوا حقيقته على حق كله أنه اآلخر اليوم يف سيكون ما وعامة
 ألن ، خمالفتها وحترم إليها واملصي واعتمادها قبوهلا جيب ذاهتا، يف حق عاتاإلمجا وهذه ، اآلخر

 هذه دراسة تنبغي فال ، الثمان القواعد هبذه هللا فاهلل ، األصول قواعد يف تقرر كما ، حجة اإلمجاع
 فإن ، وجوده عدم أو القرآن يف اجملاز وجود مسألة أعين ، القواعد هذه ضوء على إال اخلطية املسألة
 اخلالف أن هو املسألة هذه يف عندي الراجح -: فأقول ؟ املسألة هذه يف أنت ختتار وماذا -: قلت

 من يوردها اليت األمثلة أن وذلك ، الثمان القواعد هذه من واحدة حتت داخال كان فيما إال لفظي
 من النوع هذا ميةتس يف خالفهم إمنا ينفيه من فيها ويعارض الكرمي القرآن يف اجملاز بوجود يقول

 من أسلوب هو وإمنا  جمازا ليس -: يقولون والنافون ، جماز هو -: يقولون فاألولون ، األسلوب
 ، لغتهم يف العرب أساليب من أسلواب ،أو جمازا مسيناه سواء -: أقول وأان ، لغتهم يف العرب أساليب
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 وحنن ، الثمان القواعد هذه من واحدة حتت داخال كان فيما إال ، شيء كبي عليه يرتتب ال فإنه
 ، الثمان القواعد هلذه تقرير دون من إطالقه جيوز ال الكرمي القرآن يف اجملاز بوجود القول إن -: نقول
 هو املسألة هذه يف املليح الراجح والرأي الصحيح فالقول ، فيها الصحيح االعتقاد سالمة متس ال حىت
 هذه من بواحدة تعلق فإن ، الثمان القواعد هذه من احدةبو  تعلق فيما إال لفظي بينهم اخلالف أن

 وهذا ، به يتعلق فيما واجلماعة السنة أهل مذهب وجه عن وأبنا ، فيه احلق وجه لك قرران فقد القواعد
 من كتاب يف الصورة هبذه موضحا تراه ال فلعلك بيديك عليه فاشدد ، املسألة هذه يف القول مفصل
 . وأعلم أعلى اربن وهللا ، األصول كتب

 قال فمن ، القرآن يف اجملاز بوجود القول االبتداع عالمات من جيعل الطالب بعض رأيت لقد(  تنبيه) 
 اثبت القول هذا ألن ، وخطأ جناية وهذا ، البعض هذا عند املبتدعة من فهو ، جماز فيه القرآن أبن
 شيء إطالق قبل التثبت والواجب ، العلم أهل على اخلطأ من فإطالقه ، السنة أهل من كبي مجع عن
 أبن قال ومن  البدع أهل من فهو ، جماز فيها الصفات نصوص أبن قال من لكن ، األحكام هذه من

 الغيب من هو مبا متعلقا كان ما أبن قال ومن ، البدع أهل من فهو اجملاز هبا يراد اآلخر اليوم نصوص
 ابلقول هلا شأن ال الباب هذا يف فالبدعة ، املسألة هذه يف أعين ، البدع أهل من فهو اجملاز به يراد إمنا

 ال أنه السنة أهل عند القواعد يف تقرر فيما اجملاز ابدعاء تعلق هلا ولكن ، الكرمي القرآن يف اجملاز بوجود
 ال وأنه احلقيقة إال به يراد ال أنه السنة أهل قرر فيما اجملاز وجود ادعى فمن ، حقيقته إال به يراد

 بوجود فالقول حال كل وعلى ، البدع أهل من أبنه يوصف الذي فهو اجملاز جبواز القول إليه طرقيت
 هذه أحد يف السنة أهل قرره مما شيئا يناقض أو يضرب فيما إال فيه معارضة ال سهل القرآن يف اجملاز

 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، الثمان القواعد
 ؟ عليه تطلق ما بيان مع وشرعا، لغة السنة عرف( 102س
السنة يف اللغة هي الطريقة حسنة كانت أو قبيحة ، ودليل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم " من  ج(

سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من 
إىل يوم القيامة ال ينقص أجورهم شيئا ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا 

ذلك من أوزارهم شيئا " فهنا قسم املعصوم صلى هللا عليه وسلم السنة إىل قسمني إىل سنة حسنة ، 
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وسنة سيئة ، وهذا تقسيم للسنة ابملعىن اللغوي ، وأما السنة ابملعىن الشرعي فال تقسم إىل ذلك ، بل 
 ال تكون إال حسنة .

 هبا فييدون االعتقاد علماء أطلقها فإذا ، الفنون ابختالف ختتلف هيف الشرع علماء عند تعريفها وأما
 اعلم) -: الربهباري قول األول ومن ، اخلصوص وجه على االعتقاد ومسائل العموم وجه على الشريعة

 ما الثاين ومن ، إمجاال اإلسالم ملسمى مرادفة السنة فجعل(  السنة هو واإلسالم اإلسالم هي السنة أن
 أيب البن السنة وكتاب ، للخالل السنة ككتاب(  السنة)  ـب كتبهم تسمية من السنة أهل عن عرف
 واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح وكتاب ، أمحد اإلمام بن لعبدهللا السنة وكتاب ، عاصم

 ما خي هللا وجزاهم واملثوبة األجر هلم وأجزل واسعة رمحة السنة أهل هللا رحم ، كثي وغيها لاللكائي
 وسلم عليه هللا صلى النيب عن صدر ما -: هبا فيعنون األصوليون أطلقها إذا وأما ، أمته عن عاملا جزى

 وهو ، والرتوك واهلم واإلشارات والكتاابت والتقريرات واألفعال األقوال من عنه صدر ما يشمل وهذا ،
 صلى عنه ثبت ما فهي -: احلديث لأه عند السنة وأما ، الوريقات هذه يف هنا عندان املقصود املعىن

 اإلطالقات أقرب وهو ، خلقية أو خلقية صفة أو ترك أو تقرير أو فعل أو قول من وسلم عليه هللا
 . بعينه هو يكن مل إن ، األصول ألهل

 ؟ التمثيل مع ؟ العزيز الكتاب يف وردت إذا ابحلكمة املراد ما( 103س
 وسلم عليه هللا صلى الرسول على أنزل ما سياق يف ابلقرآن مقرونة وردت إذا حلكمةا إن -: أقول (ج

 عليك هللا وأنزل"  تعاىل كقوله وهذا ، تعاىل هللا رمحهم السلف ابتفاق السنة هبا يراد هبا يراد فإنه
 السنة هبا يراد هنا فاحلكمة"  عظيما عليك هللا فضل وكان تعلم تكن مل ما وعلمك واحلكمة الكتاب

 واذكرن"  تعاىل وقال"  واحلكمة الكتاب ويعلمهم"  تعاىل وقال ، تعاىل هللا رمحهم ، السلف عامة عند
 أنزل وما عليكم هللا نعمة واذكروا"  تعاىل وقال " واحلكمة هللا آايت من بيوتكن يف عليكن يتلى ما

 . وأعلم أعلى ربنا وهللا"  به يعظكم واحلكمة الكتاب من عليكم
   ؟ سبيال ذلك إىل استطعت ما ابألدلة لكذ وضح ؟ حجة السنة هل( 104س
 فإذا ، حجة أهنا ابهلل أقسم مث ، ابهلل أقسم مث ، ابهلل وأقسم، حجة هي ، نعم مث ، نعم مث ، نعم (ج

 دل وقد ، ذلك يف جرم وال ، حجة فهو ينسخ ومل وسلم عليه هللا صلى املعصوم إىل احلديث سند صح
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 امللعونة الرافضة من والزندقة اإلحلاد أهل عند إال ، فيها مطعن ال اليت املتواترة األدلة السنة حجية على
 االحتجاج على الدالة األدلة تعاىل هللا شاء إن لك نورد وحنن ، ذلك يف هبم عربة وال ، املارقة واخلوارج
 مع هبا االحتجاج على البدع أهل به شغب ما نورد مث ، بعضها يف االستدالل وجه بيان مع ، ابلسنة

 العظيم املبحث هذا فإن ، التحقيق وحس نو والع التوفيق األعظم ابمسك أسألك فيارب ، عنه إلجابةا
 وإنه ، وسلم عليه هللا صلى احلبيب سنة عن الدفاع ومن ، الفقه أصول يف املهمة الكبية املباحث من

 صلى النيب عن اجلهادين أحد فإنه ، سنته حياض عن ذابني ألعداءا وجه يف نقف أن لنا عظيم لشرف
 أن من أقل فال ، والسنان ابلسيف عنه ابلذب تعاىل هللا أكرمهم قد قبلنا من فإن ، وسلم عليه هللا

 من األدلة أما -: فأقول سنته، حياض عن ابلذب وسلم عليه هللا صلى عنه الدفاع شرف يف نشارك
 -: فكثية السنة حجية على القرآن

 فأتوه به أمركم مهما أي " فانتهوا عنه هناكم وما فخذوه الرسول آاتكم وما"  تعاىل قوله -: منها 
 مسعود ابن استدل وقد ، شر هو عما إال ينهى وال ابخلي إال أيمر ال ألنه ، فانتهوا عنه هناكم ومهما

 ،أن الصحيح أصحاب روى فقد ، حجة القرآن يف الصحايب وفهم ، حجة السنة أن على اآلية هبذه
 واملتنمصات واملستومشات الوامشات لعن تعاىل هللا أن ملوس عليه هللا صلى النيب عن روى مسعود ابن

 أم -: هلا يقال البيت يف امرأة فبلغ -: قال"  وجل عز هللا خلق املغيات ، للحسن واملتفلجات
 لعن من ألعن ال يل ما -: قال ، وكيت كيت -: قلت أنك بلغين -: فقالت إليه فجاءت ، يعقوب
 فما املصحف لوحي بني ما ألقرأ إين -: فقالت ، هللا كتاب ويف ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 عنه هناكم وما فخذوه الرسول آاتكم وما"  قرأت أما ، وجدتيه فقد قرأتيه كنت إن -: فقال ، وجدته
 لكأه ألظن إين -: قالت  عنه هنى وسلم عليه هللا صلى النيب فإن -: قال ، بلى قالت"  فانتهوا
 شيئا رأيت ما -: فقالت فجاءت شيئا حاجتها من تر فلم فذهبت ، فانظري اذهيب -: قال ، يفعلونه

 أمران مبا األخذ وجوب تفيد اآلية فهذه الصحيحني يف أخرجاه ، جتامعنا مل كذلك كانت لو -: قال ،
 أن تقرر وقد ، أمر"  ذوهفخ"  تعاىل قوله ألن ، عنه هناان ما جنتنب وأن ، وسلم عليه هللا صلى النيب به

"  آاتكم وما"  وقوله ، التحرمي يفيد النهي أن تقرر وقد ، هني"  فانتهوا"  وقوله ، الوجوب يفيد األمر
 وتقرر ، بدليل إال خيص وال عمومه على بقاءه العام يف األصل أن تقرر وقد ، وعموم إطالق فيه هذا
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 هللا صلى به جاءان شيء كل ذلك يف فيدخل  بدليل إال يقيد وال إطالقه على املطلق بقاء األصل أن
 أصال السنة من تشريعه ابتداء كان أو ، السنة وبينته القرآن يف تشريعه ابتداء كان سواء ، وسلم عليه

(  ما)  نأ -: األصول يف تقرر وقد ، وسلم عليه صلى هللا رسول به أاتان فيما داخل كله فهذا ،
 الصحيحة األدلة على أيلون ال هبت، قوم ولكنهم ؟ ذلك من املبتدعة فأين ، العموم تفيد املوصولة

 .هبا والتكذيب ردها يف جهدا
 صلى ملقاله تزكية وهذه"  يوحى وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق وما" تعاىل قوله -:أيضا األدلة ومن
 أمر هو وإمنا ,نفسه واههت ما أو ، اجملرد الرأي عن انبعا ليس لسانه به ينطق ما أن من ، وسلم عليه هللا
 غي من  أنزل كما الكامل البالغ تبليغه يف إال له وظيفة وال ، عنده من انزل ووحي تعاىل هللا من

 فإنه وسلم عليه هللا صلى يقوله ما أن على ذلك فدل ، اتباعه حيب مما والوحي ، نقصان وال زايدة
 واضحا يكون أن أراد ملن واضح وهذا ، اتباعه جيب والوحي ، تعاىل هللا من وحي ألنه فيه اتباعه جيب

 من نعرفها شنشنه هو فإمنا منها االستدالل وجه ابن اليت األدلة على املومهة الباطلة  اإليرادات وأما ،
 . أعلم ،وهللا وأجرم ضل ممن نسمعها قول وخنالة فكر وحثالة ، أخزم
 اي" تعاىل وقال"  الرسول وأطيعوا هللا طيعواوأ"  جدا كثية آايت يف تعاىل قوله -: أيضا األدلة ومن
 وجوب على الدالة اآلايت من وغيها"  منكم األمر وأويل الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيها

"  فقال بطاعته أمر ألنه ، املطلقة الطاعة -: نسميها اليت هي الطاعة وهذه ، وهنيه أمره يف طاعته
 هللا صلى الرسول أن يفيد وهذا"  الرسول وأطيعوا"  فقال ، اثنية مرة وكرره علالف أعاد مث"  هللا أطيعوا
 ينهى وال ، ويرضاه هللا حيبه مبا إال أيمر ال ألنه ، عنه ينهى أو به أيمر فيما استقالال يطاع وسلم عليه
 عالمة علفج"  هللا أطاع فقد الرسول يطع من"  تعاىل قال كما ، وأيابه تعاىل هللا يبغضه عما إال

 جعل قد وعال جل ألنه  حجة السنة أن على دليل وهذا ، وسلم عليه هللا صلى رسوله طاعة يف طاعته
 بسنته االحتجاج يقتضي طاعته بوجوب فاألمر ، واجب فاتباعه حجة قوله كان ومن ، حجة قوله

 .  وسلم عليه هللا صلى
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 أن تفيد وهي ، متعددة آايت يف"  واحلكمة بالكتا عليك هللا وأنزل"  تعاىل قوله -: أيضا األدلة ومن
 هللا من كان وما ، تعاىل هللا عند من منزلة هي إمنا وسلم عليه هللا صلى النيب هبا جاء اليت السنة هذه
 . حجة السنة أن على ذلك فدل ، حجة فهو تعاىل
 تعاىل هللا سمقف"  همأهواء يتبعون أمنا فاعلم لك يستجيبوا مل فإنقوله تعاىل "  -: أيضا األدلة ومن

 وآمنوا وسلم عليه هللا صلى للرسول استجابوا فريق -: قسمني إىل وسلم عليه هللا صلى بعثته بعد الناس
 وسلم عليه هللا صلى له يستجيبوا فلم ، به جاء عما أعرضوا وفريق ، تعاىل هللا عند من به جاء ومبا به
 أبهنم ووصفهم ابلعذاب وتوعدهم ، أهواءهم يتبعون اإمن أبهنم له يستجيبوا مل الذين الفريق ووصف ،

 حجة السنة أن ذلك فأفاد ، والسالم الصالة عليه للرسول االستجابة وجوب على ذلك فدل ، ظاملون
 حصر ومن ، والسالم الصالة عليه للرسول يستجب مل فإنه حجة يعتربها ومل عنها أعرض من ألن ،

 هذا"  لك يستجيبوا مل فإن"  قوله ألن ، املقيد ابلنص طالبم فإنه أمر دون أمر يف له االستجابة
 . واضح وهذا  بدليل إال يقيد وال إطالقه على يبقى املطلق أن القواعد يف تقرر وقد ، مطلق
 هنا تعاىل فاهلل"  حيييكم ملا دعاكم إذا وللرسول هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها اي"  -: أيضا األدلة ومن
 القواعد يف تقرر وقد ، والسالم الصالة عليه للرسول ابالستجابة فيه مناقشة ال قاطعا صرحيا أمرا أمر
 أمر فيما وطاعته  به اإلميان معناها له واالستجابة ، والفورية الوجوب يفيد القرينة عن املطلق األمر أن

 حياة أنه به جاء ما ،ووصف شرع مبا إال هللا يعبد ال وأن ، أخرب فيما وتصديقه وزجر عنه هنى ما وترك
 هللا صلى النيب عنه هنى وما به أمر ما نعرف ال ألننا ، حجة السنة أن ذلك فأفاد ، واألرواح للقلوب

 إال تكون ال وسلم هللا صلى وللرسول تعاىل هلل فاالستجابة ، والسنة الكتاب يف جاء مبا إال وسلم عليه
 . حجة السنة أبن القاطع ابإلميان

 ابهلل تؤمنون كنتم إن والرسول هللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن"  تعاىل قوله -: أيضا األدلة ومن
 إليه الرد هو تعاىل هللا إىل الرد أن السلف إمجاع انعقد وقد"  أتويال وأحسن خي ذلك ، اآلخر واليوم

 فقد ، مماته بعد سنته إىل والرد ، حياته حال يف نفسه إليه الرد هو إمنا الرسول إىل الرد وأن ، القرآن إىل
 هلا الرد إىل الداعي فما حبجة تكن مل لو إذ ، حجة أهنا على ذلك فدل ، السنة إىل ابلرد تعاىل هللا أمر

 من واملقبول الباطل من احلق هبا ويعرف ، النزاع يف يفصل مما أهنا على ذلك دل إليها ابلرد أمر فلما ،
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 الكتاب إىل الرد وجعل بل ، ابملرصاد له فاهلل ذلك بغي قال ومن ، املرجوح من والراجح ، املردود
 إال القيامة يوم النجاة به حتصل الذي الواجب اإلميان يتحقق فال ، الواجبة اإلميان شروط من والسنة

 العقاب عليه يوجب الذي النقص انقص إميانه السنة إىل فيها املتنازع األمور يرد ال فالذي ، الرد هبذا
 الرد عدم أن ذلك فأفاد  عاقبة وأحسن خي املصدرين هذين إىل الرد أن تعاىل وأخرب ، القيامة يوم

 . أعلم وهللا ، برمته والضالل بكماهلا واحلية بعينه الشر هو إليهما
 حىت تقولوا ال أي"  ورسوله هللا يدي بني تقدموا ال آمنوا الذين أيها اي"  تعاىل قوله -:أيضا األدلة ومن
 وميضيه يقطعه الذي هو يكون حىت أمرا تقطعوا وال ، يفيت حىت تفتوا وال ، أيمر حىت مرواأت وال ، يقول

 لو ألهنا ، حجة أهنا يفيد وهذا(  والسنة الكتاب خالف تقولوا ال أي)  اآلية هذه يف السلف وقال ،
 حيرم ومما ، تباعهوا استماعه جيب مما أهنا أفاد ذلك عن هنينا فلما ، تقدمها عن هنينا ملا حبجة تكن مل

 اإلميان فروض من فرض عليها التقدم عدم وأن ، النزاع يف الفيصل وأان ، فعل أو بقول عليه التقدم
 حجة فهو اتبع ال متبوع فالقرآن ، اتبعا ال متبوعا يكون أنه حجة هو الذي األمر صفة ومن ، ولوازمه

 أو يقول الذي هو يكون حىت بشيء يهع تتقدموا ال أي"  تقدموا ال"  قال ألنه ، السنة وكذلك ،
 فحيث ، اتبعة ال متبوعة السنة أن يفيد وهذا ، وفعله قوله اتبعة وأقوالكم أفعالكم تكون مث يفعل

 .الواضحات أوضح من تعاىل هللا شاء إن وهذا ، حجة فهي كذلك كانت
 ابلقول له جتهروا وال النيب صوت فوق أصواتكم ترفعوا ال آمنوا الذين أيها اي"  تعاىل قوله -:ومنها

 صوته فوق أصواهتم رفع جمرد كان فإذا"  تشعرون ال وأنتم أعمالكم حتبط أن لبعض بعضكم كجهر
 أعظم ما هللا، ؟اي حبجة ليس أصال وفعله قوله إن يقول مبن عليك ابهلل فكيف أعماهلم، حلبوط سببا

 فالنيب ؟ حبجة ليست إهنا وقال اأصله من السنة نسف من حال كيف ، الكالم هذا أقبح وما األمر،
 تستمع أن اآلذان وعلى ، تصمت أن األلسنة وعلى تسلم أن القلوب على فالواجب احلديث قال إذا
 مل إن فعله أو قاله ما إن يقول مبن احلال كيف ولكن ، الواجب هو هذا ، متتثل أن اجلوارح وعلى ،

 أننا ونشهدك  منه إليك نربأ وإان ، عظيم تانهب هذا سبحانك ؟ به حيتج ال فإنه القرآن مبقتضى يكن
 من وتوعد ، صوته فوق الصوت رفع عن تعاىل هللا هنى توعد فلما ، حجة الصحيحة السنة أبن نقول
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 هللا أمران ملا كذلك األمر يكن مل لو إذ حجة وفعله قوله أن على ذلك دل عمله حببوط ذلك يفعل
 .ذلك يفعل من العظيم الوعيد هبذا عدتو  وملا صوته على الصوت رفع بعدم تعاىل
 جامع أمر على معه كانوا وإذا ورسوله ابهلل آمنوا الذين املؤمنون إمنا"  تعاىل قوله -: أيضا األدلة ومن

 يذهبون ال أهنم اإلميان لوازم من جعل إذاف)  تعاىل هللا رمحه القيم ابن قال"  يستأذنوه حىت يذهبوا مل
 مذهب وال قول إىل يذهبوا ال أن لوازمه من  يكون أن فأوىل ، ابستئذانه إال معه كانوا إذا مذهبا
 . اهـ( فيه أذن أنه على به جاء ما بداللة يعرف وإذنه ، استئذانه بعد إال علمي
  متابعته على تعاىل هللا حمبة فعلق"  هللا حيببكم فاتبعوين هللا حتبون كنتم إن قل"  تعاىل قوله -: ومنها
 قول يبطل وهذا ، سنته ابتباع يكون واتباعه ، حقيقة احملب فهو وسلم عليه هللا صلى النيب اتبع فمن
 . حبجة تكن مل إن نتبعه كيف إذ ، حبجة ليست سنته إن -: قال من

ونَه   الَِّذي األأ مِييَّ  النَّيبَّ  الرَّس ولَ  يـَتَِّبع ونَ  الَِّذينَ " تعاىل قوله -: ومنها د  ت واب   جيَِ يلِ  التـَّوأَراةِ  يف  مأ ِعنأَده   َمكأ جنِأ  َواإلأِ
َهاه مأ  اِبلأَمعأر وفِ  أَيأم ر ه مأ  ل   الأم نأَكرِ  َعنِ  َويـَنـأ ََباِئثَ  َعَليأِهم   َوحي َريِم   الطَّيِيَباتِ  هَل م   َوحيِ  ه مأ  َوَيَضع   اخلأ َره مأ  َعنـأ  ِإصأ

َغأاَللَ   ه م   أ ولَِئكَ  َمَعه   أ نأزِلَ  الَِّذي الن ورَ  َواتَـّبَـع وا َوَنَصر وه   َوَعزَّر وه   هِ بِ  َآَمن وا فَالَِّذينَ  َعَليأِهمأ  َكاَنتأ  الَّيِت  َواألأ
ِلح ونَ  َرأضِ  السََّماَواتِ  م لأك   َله   الَِّذي مجَِيع ا ِإلَيأك مأ  اّللَِّ  َرس ول   ِإينيِ  النَّاس   أَيـ َها ايَ  ق لأ ( 157) الأم فأ  ال  َواألأ

ِيت   حي أِيي ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  " هَتأَتد ونَ  َلَعلَّك مأ  َواتَِّبع وه   وََكِلَماتِهِ  اِبّللَِّ  يـ ؤأِمن   الَِّذي األأ مِيييِ  النَّيبيِ  َوَرس وِلهِ  اِبّللَِّ  َفَآِمن وا َومي 
 . السنة حجية يف قاطعة حجة اآلايت وهذه( 158)

ِمن ونَ  اَل  الَِّذينَ  َقاتِل وا " تعاىل قوله -: ومنها َِخرِ  اِبلأيـَوأمِ  َواَل  اِبّللَِّ  يـ ؤأ  َواَل  َوَرس ول ه   اّللَّ   َحرَّمَ  َما حي َريِم ونَ  َواَل  اآلأ
قيِ  ِدينَ  يَِدين ونَ  ِزأيَةَ  يـ عأط وا َحىتَّ  الأِكَتابَ  أ وت وا الَِّذينَ  ِمنَ  احلَأ  حرم ما فجعل"  َصاِغر ونَ  َوه مأ  َيد   َعنأ  اجلأ
 السنة أن على  القرآن  أدلة بعض فهذه . استقالال حجة رميهحت أن يفيد مما اجتنابه يلزم مما الرسول
 التنبيه فقط أردان وإمنا ، تعاىل هللا كتاب من ذلك على الدالة األدلة من فيض من غيض وهي ، حجة
 . االستيفاء نقصد ومل ، بعضها على
 على ابلسنة تستدل كيف ، قائل لنا يقول وال ، أيضا عليها الكثية األدلة دلت فقد ، السنة من وأما

 عليه هللا صلى النيب أقوال وأن حجة، أهنا ابلكتاب قرران قد -:فأقول ؟ نفسها يف حجيتها مطلب
 على الصوت رفع وأن ، ورسوله هللا يدي بني التقدم جيوز ال وأنه ، حياة وأهنا االتباع، واجبة وسلم



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
63 

 أن تقرر فإذا ، حجة قوله أن يفيد كله وهذا يف التنازع عند به يفصل مما قوله ،وأن للعمل حمبط صوته
 بني فيه املتنازع أي  فيه املتنازع األمر هذا يف بقوله أنخذ أن من بد فال ، الكرمي ابلقرآن حجة قوله
 يف وفيصل ، حجة قوله ألن املسألة هذه يف أقواله من شيء على فنتعرف ، البدع وأهل السنة أهل

  -: فأقول ، فيها املتنازع األمور
 مسعت قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من الصحيحني مايف -: السنة من ذلك على ألدلةا من

" استطعتم ما منه فأتوا به أمرتكم وما فاجتنبوه عنه هنيتكم ما" يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 وأطلق ,ستطعناا ما أمره من أنيت وأن ، هناان إن هنيه جنتنب أبن حجة قوله تعاىل هللا جعل من فأمران
 سواء ، عنه هنى أو به أمر ما كل ذلك يف فدخل ، بسنة وال بقرآن يقيده فلم ، والنهي األمر هذا

 إطالقه على املطلق بقاء وجوب األصل أن القواعد يف املتقرر ألن ، السنة من كان أو القرآن من أكان
 تقرر وقد األمر صيغ من ذلك كل"  همن فأتوا"  قوله وكذلك"  فاجتنبوه"  وقله ، بدليل إال يقيد وال
 وهو الشرعية صفة ويكسب الوجوب ذلك قوله يفد وكيف الوجوب يفيد القرينة عن املطلق األمر أن

 احلجة، مسمى يف داخل أنه ذلك أفاد ابلوجوب قوله وصفنا فلما أبدا، يكون ال هذا ؟ حبجة ليس
 .حجة السنة أن على ذلك فدل
 هللا صلى هللا رسول وعظنا -: قال ، عنه هللا رضي سارية بن العرابض ثحدي -:أيضا السنة أدلة ومن
 موعظة كأهنا هللا رسول اي -: فقلنا ، العيون منها وذرفت ، القلوب منها وجلت ، موعظة وسلم عليه
 رأسه كأن حبشي عبد عليكم أتمر وإن والطاعة والسمع ، هللا بكتاب أوصيكم"  قال ، فأوصنا مودع
 ، بعدي املهديني اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم ، كثيا اختالفا فسيى منكم يعش من هفإن ، زبيبة

 بدعة وكل ,بدعة حمدثة كل فإن ، األمور حمداثت وإايكم ، ابلنواجذ عليها وعضوا ، هبا متسكوا
 مل لو إذ ، حجة أمها على يدل مما سنته ابتباع وسلم عليه هللا صلى فأمر ، صحيح حديث"  ضاللة
 . واضح وهذا ، حبجة ليس ما ابتباع أمران ملا حبجة تكن
 هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي األشعري موسى أيب حديث -: أيضا السنة أدلة ومن
 منها ،فأصاب أرضا أصاب الكثي الغيث كمثل والعلم اهلدى من به هللا بعثين ما مثل"  وسلم عليه

 فنفع املاء أمسكت أخرى طائفة منها وكان ، الكثي والعشب الكأل فأنبتت ، املاء قبلت طيبة طائفة



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
64 

 وال ماء متسك ال ، قيعان هي إمنا أخرى طائفة منها وأصاب ، وزرعوا وسقوا فشربوا الناس هبا هللا
 بذلك يرفع مل من ومثل ، وعلم فعلم به بعثين ما ونفعه ، هللا دين يف فقه من مثل فذلك ، كأل تنيت
 من وذلك  حجة السنة أن على دليل فهذا ، عليه متفق"  به أرسلت الذي هللا هدى قبلي ومل ، رأسا
 ، حجة ألهنا هدى فهي ، هبا االحتجاج فروع من فرع واهلدى ، هدى مساها أنه -: األول -: وجوه
 ؤمري مما هبا األخذ أن فأفاد ، مأمور فعل على إال يكون ال واملدح هبا، اآلخذين امتدح أنه -: الثاين

 الذي العلم وهذا اهلدى هذا تقبل مل اليت الطائفة ذم أنه -: الثالث ، عليه وميدح ، الشرع يف العبد به
 يف حمظور السنة حجية بعدم القول أن على ذلك فدل ، حمذور فعل على إال يكون ال والذم ، به بعث

 أنه -: الرابع، وسلم عليه هللا صلى النيب به بعث الذي والعلم اهلدى عن متنكب به والقائل ، الشرع
 ذلك فدل ، عباده هبا هللا هدى ما مجلة من وأهنا تعاىل هللا إىل فنسبها(  هللا هدى)  أبهنا السنة وصف

 .أعلم وهللا.  حجة هو مبا إال تكون ال اهلداية ألن ، حجة أهنا على
 أميت كل"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال ، عنه هللا رضي هريرة أيب حديث -:ومنها

" أىب فقد عصاين ومن ، اجلنة دخل أطاعين من"  قال أيىب؟ ومن -: قالوا"  أىب من إال اجلنة يدخلون
 الزم وفرض حق طاعته أن على يدل مما ، بطاعته اجلنة دخول فعلق ، الصحيح يف البخاري رواه

 يف عنه هنى ما أو به أمر فيما طاعته فيها فيدخل ، الطاعة هذه وأطلق ، به األخذ جيب وصدق
 حجة السنة أن على ذلك فدل ، بدليل إال يقيد وال إطالقه على يبقى أن جيب املطلق ألن السنة،
 ." أىب ومن" قوله يف يدخل فإنه ذلك بغي قال من وأن إليها، والتحاكم واتباعها هبا األخذ جيب
ثـََناحَ  -: قال الصحيح يف البخاري رواه ما  -: أيضا األدلة ومن رَبانَ  َمرأميََ  َأيب  بأن   َسِعيد   دَّ مَّد   َأخأ  بأن   حمَ 

رَبانَ  َجعأَفر   َيأد   َأخأ َيأد   َأيب  بأن   مح   َرهأط   َثاَلثَة   َجاءَ  -: يـَق ول   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  َماِلك   بأنَ  أََنسَ  مسَِعَ  أَنَّه   الطَّوِيل   مح 
َأل ونَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  النَّيبيِ  أَزأَواجِ  بـ ي وتِ  ِإىَل  رب وا فـََلمَّا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  ِعَباَدةِ  َعنأ  َيسأ  أ خأ

مَ  َما َله   غ ِفرَ  َقدأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  ِمنأ  حَنأن   َوأَيأنَ  فـََقال وا تـََقال وَها َكَأهنَّ مأ  رَ  َوَما َذنأِبهِ  ِمنأ  تـََقدَّ  أَتَخَّ
ا اللَّيألَ  أ َصلِيي َفِإينيِ  َأانَ  أَمَّا َأَحد ه مأ  قَالَ  رَ  َأص وم   َأانَ  آَخر   َوقَالَ  أَبَد  هأ  أَعأَتزِل   أانَ  آَخر   َوقَالَ  أ فأِطر   َواَل  الدَّ

ا أَتـََزوَّج   َفاَل  النِيَساءَ   أََما وََكَذا َكَذا قـ لأت مأ  الَِّذينَ  أَنـأت مأ  فـََقالَ  ِإلَيأِهمأ  َوَسلَّمَ  يأهِ َعلَ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َفَجاءَ  أَبَد 
َشاك مأ  ِإينيِ  َواّللَِّ   مين فليس َرِغبَ  َفَمنأ  النِيَساءَ  َوأَتـََزوَّج   َوَأرأق د   َوأ َصلِيي َوأ فأِطر   َأص وم   َلِكينِي  َله   َوأَتـأَقاك مأ  ّللَِّ  أَلَخأ
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"  مين فليس"  قوله يف صاحبه دخول يوجب أمورها من أمر يف سنته عن لرغوبا جمرد كان فإذا" 
 ؟ حبجة ليست أصال السنة كل -: يقول مبن فكيف
َثيِن  و -: قال الصحيح يف مسلم رواه ما -: ومنها رِ  أَب و َحدَّ ثـََنا الأَعبأِدي   اَنِفع   بأن   َبكأ ثـََنا هَبأز   َحدَّ  َحدَّ
َأنَّ  َعنأ  اَثِبت   نأ عَ  َسَلَمةَ  بأن   مَحَّاد    النَّيبيِ  أَزأَواجَ  َسأَل وا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ  نـََفر ا أََنس 
ريِ  يف  َعَمِلهِ  َعنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى مَ  آك ل   اَل  بـَعأض ه مأ  َوقَالَ  النِيَساءَ  أَتـََزوَّج   اَل  بـَعأض ه مأ  فـََقالَ  السِي  اللَّحأ
 أ َصلِيي َلِكينِي  وََكَذا َكَذا قَال وا أَقـأَوام   اَبل   َما فـََقالَ  َعَليأهِ  َوأَثأىَن  اّللََّ  َفَحِمدَ  ِفرَاش   َعَلى أاََنم   اَل  بـَعأض ه مأ  َوقَالَ 
 حكم نهأ قبله كالذي الداللة ووجه" ِمينِي  فـََليأسَ  س نَّيِت  َعنأ  َرِغبَ  َفَمنأ  النِيَساءَ  َوأَتـََزوَّج   َوأ فأِطر   َوَأص وم   َوأاََنم  
 رغب من أبن قال من أن جرم فال ، جزئية أمور يف وذلك ، منه ليسوا أبهنم سنته عن الراغبني على
 " . مين فليس"  بقوله أحق أنه حبجة ليست إهنا -: وقال كلها السنة عن

ثـََنا  -: قال سننه يف الرتمذي رواه ما -: ومنها رَبانَ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َأيب  بأن   ِعيل  اِإمسأَ  َأخأ
َثيِن  أ َويأس   ِرو بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َكِثي   َحدَّ هِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  ِملأَحةَ  بأنِ  َزيأدِ  بأنِ  َعوأفِ  بأنِ  َعمأ  اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َجدِي
ينَ  نَّ إِ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َجازِ  ِإىَل  لََيأأرِز   الدِي َيَّة   أَتأرِز   َكَما احلِأ رَِها ِإىَل  احلأ ين   َولَيَـعأِقَلنَّ  ج حأ  ِمنأ  الدِي

َجازِ  ََبلِ  َرأأسِ  ِمنأ  األأ رأوِيَّةِ  َمعأِقلَ  احلِأ ينَ  ِإنَّ  اجلأ ِلح ونَ ي   الَِّذينَ  لِلأغ َراَبءِ  َفط وىَب  َغرِيب ا َويـَرأِجع   َغرِيب ا َبَدأَ  الدِي  َما صأ
 . َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا ِعيَسى أَب و قَالَ "  س نَّيِت  ِمنأ  بـَعأِدي ِمنأ  النَّاس   أَفأَسدَ 
ثـََنا -: قال سننه يف الرتمذي رواه ما -: ومنها ِلم   َحدَّ َنأَصارِي   َحامتِ   بأن   م سأ ِري   األأ ثـََنا الأَبصأ مَّد   َحدَّ  بأن   حمَ 
َنأَصارِي  ا اّللَِّ  َعبأدِ   يل  َقالَ  َماِلك   بأن   أََنس   قَالَ  َقالَ  الأم َسيَّبِ  بأنِ  َسِعيدِ  َعنأ  زَيأد   بأنِ  َعِلييِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  ألأ

 مث َّ  َفافـأَعلأ  َحد  أِلَ  ِغش   قـَلأِبكَ  يف  لَيأسَ  َومت أِسيَ  ت صأِبحَ  َأنأ  َقَدرأتَ  ِإنأ  ب يَنَّ  ايَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول  
َيا َوَمنأ  س نَّيِت  ِمنأ  َوَذِلكَ  ب يَنَّ  ايَ  يل  قَالَ  َنَّةِ  يف  َمِعي َكانَ  َأَحبَّيِن  َوَمنأ  َأَحبَّيِن  فـََقدأ  س نَّيِت  َأحأ  َويف  " اجلأ

َِديثِ  مَّد   هِ الأَوجأ  َهَذا ِمنأ  َغرِيب   َحَسن   َحِديث   َهَذا ِعيَسى أَب و َقالَ  َطوِيَلة   ِقصَّة   احلأ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َوحمَ 
َنأَصارِي   َا أَنَّه   ِإالَّ  َصد وق   زَيأد   بأن   َوَعِلي   ثَِقة   َوأَب وه   ثَِقة   األأ ءَ  يـَرأَفع   ر مبَّ عأت و قَالَ  َغيأ ه   ي وِقف ه   الَِّذي الشَّيأ  مسَِ

مَّدَ  ثـََنا َبة  ش عأ  قَالَ  الأَولِيدِ  أَب و قَالَ  يـَق ول   َبشَّار   بأنَ  حمَ   بأنِ  ِلَسِعيدِ  نـَعأِرف   َواَل  َرفَّاع ا وََكانَ  زَيأد   بأن   َعِلي   َحدَّ
َِديثَ  َهَذا ِإالَّ  ِرَوايَة   أََنس   َعنأ  الأم َسيَّبِ  َقرِي   َميأَسَرةَ  بأن   َعبَّاد   َرَوى َوَقدأ  ِبط وِلهِ  احلأ َِديثَ  َهَذا الأِمنـأ  َعنأ  احلأ

مَّدَ  ِبهِ  َوَذاَكرأت   ِعيَسى أَب و قَالَ  الأم َسيَّبِ  بأنِ  َسِعيدِ  َعنأ  ِفيهِ  يَذأك رأ  َوملَأ  َنس  أَ  َعنأ  زَيأد   بأنِ  َعِلييِ   بأنَ  حمَ 
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َاِعيلَ  ِديث   َهَذا أََنس   َعنأ  الأم َسيَّبِ  بأنِ  ِلَسِعيدِ  يـ عأَرفأ  َوملَأ  يـَعأرِفأه   فـََلمأ  ِإمسأ  َماِلك   بأن   أََنس   َوَماتَ  َغيأ ه   َواَل  احلَأ
ِعنيَ  َثاَلث   َسَنةَ  ِ  بـَعأَده   الأم َسيَّبِ  بأن   َسِعيد   َوَماتَ  َوِتسأ ِعنيَ  مَخأس   َسَنةَ  َماتَ  ِبَسنـََتنيأ  .َوِتسأ

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ام -: ومنها مَّدِ  بأن   َأمحأَد   َحدَّ َبل   بأنِ  حمَ  مَّد   بأن   اّللَِّ  َوَعبأد   َحنـأ  النـ َفيأِلي   حمَ 
ثـََنا اَل قَا َيان   َحدَّ رِ  َأيب  َعنأ  س فأ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  َراِفع   َأيب  بأنِ  اّللَِّ  ع بَـيأدِ  َعنأ  النَّضأ
ر   أَيأتِيهِ  أَرِيَكِتهِ  َعَلى م تَِّكئ ا َأَحَدك مأ  أ لأِفنَيَّ  اَل  َمأ رِي اَل  فـَيَـق ول   َعنأه   هَنَيأت   َأوأ  ِبهِ  رأت  أَمَ  ممَّا أَمأرِي ِمنأ  األأ  َما نَدأ

انَ   . السنة حجية يف نص وهو" اتَـّبَـعأَناه   اّللَِّ  ِكَتابِ  يف  َوَجدأ
  قال الكفي حممد بن شعيب الفضل أبو حدثنا -: قال الكربى اإلابنة يف بطة ابن رواه ما -: ومنها

 عن ، يسار بن موسى عن ، اهلامشي إبراهيم بن عمر ثنا:  لقا أيب ثنا:  قال ، العوام أيب بن أمحد ثنا
 بسنيت متسك من: »  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، أرقم بن زيد عن ، اهلمداين معن أيب

 «. هلك خالف ومن ، مرق أفرط ومن جنا، وثبت
ثـََنا -: قال الصحيح يف مسلم رواه ما -:ومنها َدرِي  اجلأَ  َكاِمل   أَب و َحدَّ ثـََنا حأ ثـََنا ز رَيأع   بأن   يَزِيد   َحدَّ  َحدَّ

ر و بأنِ  َوز َهيأِ  الأم َخاِرقِ  بأنِ  قَِبيَصةَ  َعنأ  ع ثأَمانَ  َأيب  َعنأ  التـَّيأِمي    َعِشيََتكَ  َوأَنأِذرأ } نـََزَلتأ  َلمَّا -: َقااَل  َعمأ
َقـأرَِبنيَ   ايَ  اَنَدى مث َّ  َحَجر ا أَعأاَلَها فـََعاَل  َجَبل   ِمنأ  َرضأَمة   ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيب   انأطََلقَ  قَالَ  { األأ

َا نَِذير   ِإينيِ  َمَنافَاه َعبأدِ  َبيِن  أَب   فَانأطََلقَ  الأَعد وَّ  َرَأى َرج ل   َكَمَثلِ  َوَمثـَل ك مأ  َمثَِلي ِإمنَّ َله   يـَرأ ِبق وه   َأنأ  َفَخِشيَ  أَهأ  َيسأ
ِتف   لَ َفَجعَ  ثـََنا و. َصَباَحاهأ  ايَ  يـَهأ مَّد   َحدَّ َعأَلى َعبأدِ  بأن   حمَ  ثـََنا األأ ثـََنا أَبِيهِ  َعنأ  الأم عأَتِمر   َحدَّ  ع ثأَمانَ  أَب و َحدَّ
ر و بأنِ  ز َهيأِ  َعنأ  َاِرق   بأنِ  َوقَِبيَصةَ  َعمأ وِهِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  خم   . بَِنحأ

ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري رواه ما -: ومنها رَبانَ  الأَيَمانِ  أَب و َحدَّ ثـََنا ش َعيأب   َأخأ  َعنأ  الزياَِندِ  أَب و َحدَّ
ثَه   أَنَّه   الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َا يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعَ  أَنَّه   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ه َريـأرَةَ  َأابَ  مسَِعَ  أَنَّه   َحدَّ  ِإمنَّ
َقدَ  َرج ل   َكَمَثلِ  النَّاسِ  َوَمَثل   َمثَِلي تَـوأ ا اَنر ا اسأ َله   َما َأَضاَءتأ  فـََلمَّ َواب   َوَهِذهِ  الأَفَراش   َجَعلَ  َحوأ  تـََقع   الَّيِت  الدَّ

َنه   يـَنأزِع ه نَّ  َفَجَعلَ  ِفيَها يـََقعأنَ  النَّارِ  يف  نَ فَـ  َويـَغأِلبـأ َتِحمأ َتِحم ونَ  َوه مأ  النَّارِ  َعنأ  حِب َجزِك مأ  آخ ذ   َفَأانَ  ِفيَها يَـقأ  يـَقأ
 " .ِفيَها

ثـََنا -: قال سننه يف ماجه ابن رواه ما -: ومنها رِ  أَب و َحدَّ َبةَ  َأيب  بأن   َبكأ ثـََنا َشيـأ  احلأ َبابِ  بأن   زَيأد   َحدَّ
ثـََنا رِو بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َكِثي   َحدَّ َثيِن  الأم َزين   َعوأف   بأنِ  َعمأ ي َعنأ  َأيب  َحدَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َجدِي
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َيا َمنأ  قَالَ  َوَسلَّمَ  رِ  ِمثأل   َله   َكانَ  النَّاس   هِبَا فـََعِملَ  س نَّيِت  ِمنأ  س نَّة   َأحأ  ِمنأ  يـَنـأق ص   اَل  هِبَا َعِملَ  َمنأ  َأجأ
ئ ا أ ج ورِِهمأ  َعة   ابـأَتدَعَ  َوَمنأ  َشيـأ ق ص   اَل  هِبَا َعِملَ  َمنأ  أَوأزَار   َعَليأهِ  َكانَ  هِبَا فـَع ِملَ  ِبدأ  هِبَا َعِملَ  َمنأ  أَوأزَارِ  ِمنأ  يـَنـأ

ئ ا  ".َشيـأ
 عيسى بن حممد أنبأ ، الفقيه إسحاق بن بكر أبو أخربان -: قال املستدرك يف احلاكم رواه ما -: ومنها

 بن العزيز عبد عن ، الطلحي موسى بن صاحل ثنا ، الضيب عمرو بن داود ثنا ، طيالواس السكن بن
: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ، عنه هللا رضي هريرة أيب عن ، صاحل أيب عن ، رفيع
 " احلوض علي يردا حىت يتفرقا ولن ، وسنيت هللا كتاب:  بعدمها تضلوا لن شيئني فيكم تركت قد إين

 جعفر أبو أنبأان ، احلافظ هللا عبد أبو أخربان -: قال النبوة دالئل يف البيهقي رواه ما -: ومنها
 األسود أيب عن ، هليعة ابن حدثنا ، أيب حدثنا ، خالد بن عمرو بن حممد عالثة أبو حدثنا ، البغدادي

 على وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول ركب مث:  قال ، الوداع حجة قصة فذكر ، الزبي بن عروة عن ،
 ال فإين ، لكم أقول ما امسعوا الناس أيها اي: »  فقال ، مناسكهم أراهم وقد الناس ومجع ، الراحلة
 امسعوا: »  آخرها يف وقال ، خطبته ذكر مث ،«  املوقف هذا يف هذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدري
 وسنة هللا كتاب:  بينني أمرين أبدا تضلوا لن هب اعتصمتم إن ما فيكم تركت قد فإين ؛ قويل الناس أيها

 بن بكر أبو أنبأان ، الفضل بن احلسني أبو أخربان مبعناه عقبة بن موسى أيضا ذكره وكذلك«  نبيكم
 عن ، عقبة بن إبراهيم بن إمساعيل حدثنا ، أويس أيب ابن حدثنا ، اجلوهري القاسم حدثنا ، عتاب
 «. نبيه وسنة ، هللا كتاب:  بينا أمرا أبدا بعده تضلوا لن: »  قال هأن إال فذكره ، عقبة بن موسى عمه

ثـََنا -: قال سننه يف الرتمذي رواه ما -: ومنها مَّد   َحدَّ ثـََنا َبشَّار   بأن   حمَ  ِديي   بأن   الرَّمحأَنِ  َعبأد   َحدَّ ثـََنا َمهأ  َحدَّ
َسنِ  َعنأ  َصاِلح   بأن   م َعاوِيَة   َدامِ  َعنأ  ِمييِ اللَّخأ  َجاِبر   بأنِ  احلَأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َكِربَ  َمعأِدي بأنِ  الأِمقأ

ل غ ه   َرج ل   َعَسى َهلأ  َأاَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َِديث   يـَبـأ نَـَنا فـَيَـق ول   أَرِيَكِتهِ  َعَلى م تَِّكئ   َوه وَ  َعينِي  احلأ َنك مأ  بـَيـأ  َوبـَيـأ
َللأَناه   َحاَلال   ِفيهِ  انَ َوَجدأ  َفَما اّللَِّ  ِكَتاب   َتحأ انَ  َوَما اسأ َناه   َحرَام ا ِفيهِ  َوَجدأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َحرَّمَ  َما َوِإنَّ  َحرَّمأ

هِ  َهَذا ِمنأ  َغرِيب   َحَسن   َحِديث   َهَذا -:ِعيَسى أَب و قَالَ "  اّللَّ   َحرَّمَ  َكَما َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ                                                 الأَوجأ
ثـََنا -: قال سننه يف ماجه ابن رواه ما -: ومنها رِ  أَب و َحدَّ َبةَ  َأيب  بأن   َبكأ ثـََنا قَالَ  َشيـأ  احلأ َبابِ  بأن   زَيأد   َحدَّ

َثيِن  َصاِلح   بأنِ  م َعاوِيَةَ  َعنأ  َسن   َحدَّ َدامِ  َعنأ  َجاِبر   بأن   احلَأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  الأِكنأِدييِ  بَ َمعأِديَكرِ  بأنِ  الأِمقأ
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نَـَنا فـَيَـق ول   َحِديِثي ِمنأ  حِبَِديث   حي َدَّث   َأرِيَكِتهِ  َعَلى م تَِّكئ ا الرَّج ل   ي وِشك   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ    َوبـَيـأَنك مأ  بـَيـأ
انَ  َما َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  ِكَتاب   َللأَناه   َحاَلل   ِمنأ  ِفيهِ  َوَجدأ َتحأ انَ  َوَما اسأ َناه   َحرَام   ِمنأ  ِفيهِ  َوَجدأ  َحرَّمَ  َما َوِإنَّ  َأالَّ  َحرَّمأ
 " اّللَّ   َحرَّمَ  َما ِمثأل   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول  
ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما- : ومنها ثـََنا جَنأَدةَ  بأن   الأَوهَّابِ  َعبأد   َحدَّ رِو أَب و َحدَّ  بأنِ  َكِثيِ  بأن   َعمأ
َدامِ  َعنأ  َعوأف   َأيب  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َعنأ  ع ثأَمانَ  بأنِ  َحرِيزِ  َعنأ  ِديَنار    اّللَِّ  َرس ولِ  َعنأ  َكِربَ  َمعأِدي بأنِ  الأِمقأ
َعان   َرج ل   ي وِشك   َأاَل  َمَعه   َوِمثـأَله   َتابَ الأكِ  أ وتِيت   ِإينيِ  َأاَل  قَالَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى  َأرِيَكِتهِ  َعَلى َشبـأ
مت أ  َفَما الأق رأآنِ  هِبََذا َعَليأك مأ  يـَق ول   مت أ  َوَما فََأِحل وه   َحاَلل   ِمنأ  ِفيهِ  َوَجدأ  حيَِل   اَل  َأاَل  َفَحريِم وه   َحرَام   ِمنأ  ِفيهِ  َوَجدأ
َمارِ  حلَأم   َلك مأ  ِلييِ األأَ  احلِأ تَـغأيِنَ  َأنأ  ِإالَّ  م َعاِهد   ل َقطَة   َواَل  السَّب عِ  ِمنأ  اَنب   ِذي ك ل   َواَل  هأ َها َيسأ  َصاِحبـ َها َعنـأ
 " . ِقَراه   مبِثألِ  يـ عأِقبَـه مأ  َأنأ  فـََله   يـَقأر وه   ملَأ  َفِإنأ  يـَقأر وه   َأنأ  فـََعَليأِهمأ  ِبَقوأم   نـََزلَ  َوَمنأ 

 حممد بنا إمساعيل أخربين احلافظ هللا عبد أبو أخربان -: قال الكربى سننه يف قيالبيه رواه ما -: ومنها
 ابن عن عكرمة عن الديلى زيد بن ثور عن أىب ثنا أويس أىب ابن ثنا جدي ثنا الشعراين الفضل بن

 أيها اي فقال الوداع حجة يف الناس خطب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عباس
 "نبيه وسنة هللا كتاب أبدا تضلوا فلن به اعتصمتم أن ما فيكم تركت قد أىن اسالن

 أنبأ ببغداد العدل بشران بن احلسني أبو أخربان -: الكربى السنن يف أيضا البيهقي رواه ما -: ومنها
 موسى نب صاحل ثنا اهليثم بن العباس أنبأ اهليثم بن الكرمي عبد ثنا العباس بن حممد بن محزة أمحد أبو

 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أىب عن صاحل أىب عن رفيع بن العزيز عبد عن الطلحى
 وسنيت هللا كتاب هبما عملتم أو هبما أخذمت ما بعدمها تضلوا لن ما فيكم خلفت قد إين وسلم عليه هللا

 " احلوض على يردا حىت تفرقا ولن
ثـََنا -: قال سننه يف الدارقطين رواه ما -: ومنها ر   أَب و َحدَّ ثـََنا الشافعي َبكأ مَّد   قَِبيَصةَ  أَب و َحدَّ  َعبأدِ  بأن   حمَ 
ثـََنا الأَقعأَقاعِ  بأنِ  ع َمارَةَ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  ر و بأن   َداو د   َحدَّ ثـََنا َعمأ  ر فـَيأع   بأنِ  الأَعزِيزِ  َعبأدِ  َعنأ  م وَسى بأن   َصاِلح   َحدَّ

َريـأَرةَ  َأىِب  َعنأ  َصاِلح   َأىِب  َعنأ  ِ  ِفيك مأ  َخلَّفأت  »  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  ه  َئنيأ  َتِضل وا َلنأ  َشيـأ
ا َوأضَ  َعَلىَّ  يَرَِدا َحىتَّ  يـَتَـَفرَّقَا َوَلنأ  وسنيت اّللَِّ  ِكَتابَ  بـَعأَدمهَ   «. احلأ
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 وما  وكيفيته التعبد صفة يف ومتابعته عنه ابألخذ أصحابه أيمر كان وسلم عليه هللا صلى أنه -:ومنها
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري روى كما وذلك ، حجة فعله ألن إال ذلك مَّد   َحدَّ  قَالَ  الأم َثىنَّ  بأن   حمَ 

ثـََنا ثـََنا قَالَ  الأَوهَّابِ  َعبأد   َحدَّ ثـََنا قَالَ  ِقاَلبَةَ  َأيب  َعنأ  أَي وب   َحدَّ َنا َماِلك   َحدَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  ِإىَل  أَتـَيـأ
َنا م تَـَقارِب ونَ  َشبَـَبة   َوحَنأن   َوَسلَّمَ  رِينَ  ِعنأَده   َفَأَقمأ َلة   يـَوأم ا ِعشأ ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   وََكانَ  َولَيـأ  َرِحيم 
َنا َقدأ  َأانَّ  َظنَّ  فـََلمَّا َرِفيق ا تَـَهيـأ َلَنا اشأ َنا َقدأ  أَوأ  أَهأ تـَقأ َنا َعمَّنأ  َسأَلََنا اشأ رَبأاَنه   بـَعأَدانَ  تـَرَكأ  ِإىَل  ارأِجع وا قَالَ  فََأخأ

ِليك مأ  َياءَ  َوذََكرَ  َوم ر وه مأ  َوَعلِيم وه مأ  ِفيِهمأ  َفَأِقيم وا أَهأ َفظ َها َأشأ َفظ َها اَل  أَوأ  َأحأ  أ َصلِيي َرأَيـأت م وين  َكَما َوَصل وا َأحأ
رَب ك مأ  َولأيَـؤ مَّك مأ  َأَحد ك مأ  َلك مأ  فـَلأيـ َؤذِينأ  الصَّاَلة   َحَضَرتأ  فَِإَذا  حيث من الصحيح يف مسلم روى وكما"  َأكأ

"  منسك كل بعد يقول وسلم عليه هللا صلى وكان وسلم عليه هللا صلى النيب حج صفة يف جابر
ثـََنا -: صحيحه يف مسلم وقال" . مناسككم عين خذوالتأ َبة   حَيأىَي  بأن   ىَي حَيأ  َحدَّ ا َسِعيد   بأن   َوقـ تَـيـأ  ِكاَلمهَ 

رَبانَ  حَيأىَي  قَالَ  الأَعزِيزِ  َعبأدِ  َعنأ  لِ  ِإىَل  َجاء وا نـََفر ا َأنَّ  أَبِيهِ  َعنأ  َحازِم   َأيب  بأن   الأَعزِيزِ  َعبأد   َأخأ  َقدأ  َسعأد   بأنِ  َسهأ
 اّللَِّ  َرس ولَ  َوَرأَيأت   َعِمَله   َوَمنأ  ه وَ  ع ود   َأييِ  ِمنأ  أَلَعأِرف   ِإينيِ  َواّللَِّ  أََما َقالَ فَـ  ه وَ  ع ود   َأييِ  ِمنأ  الأِمنأرَبِ  يف  مَتَاَروأا
ثـأَنا َعبَّاس   َأابَ  ايَ  َله   فـَق لأت   قَالَ  َعَليأهِ  َجَلسَ  يـَوأم   أَوَّلَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى  اّللَِّ  َرس ول   أَرأَسلَ  َقالَ  َفَحدِي

َرأَة   ِإىَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   لَّىصَ  َها إِنَّه   َحازِم   أَب و قَالَ  امأ َمِئذ   لَي َسمِي  َأعأَواد ا يل  يـَعأَملأ  النَّجَّارَ  غ اَلَمكِ  انأظ رِي يـَوأ
َها النَّاسَ  أ َكلِيم    َهَذا فـَو ِضَعتأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   هِبَا أََمرَ  مث َّ  َدَرَجات   الثَّاَلثَ  َهِذهِ  فـََعِملَ  َعَليـأ

 النَّاس   وََكربََّ  َفَكربََّ  َعَليأهِ  قَامَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َرأَيأت   َوَلَقدأ  الأَغابَةِ  َطرأفَاءِ  ِمنأ  َفِهيَ  الأَموأِضعَ 
َقَرى فـَنـََزلَ  َرَفعَ  مث َّ  الأِمنأرَبِ  َعَلى َوه وَ  َورَاَءه    آِخرِ  ِمنأ  فـَرَغَ  َحىتَّ  َعادَ  مث َّ  الأِمنأرَبِ  َأصألِ  يف  َسَجدَ  َحىتَّ  الأَقهأ

 فعله أن فلو"  َصاَليت  َولِتَـَعلَّم وا يب  لَِتأأمَت وا َهَذا َصنَـعأت   ِإينيِ  النَّاس   أَيـ َها ايَ  فـََقالَ  النَّاسِ  َعَلى أَقـأَبلَ  مث َّ  َصاَلتِهِ 
 -: قال أيضا الصحيح يف مسلم وروى . واضح وهذا ، داع أي ذلك لفعله كان ملا حجة يكن مل

َثيِن  َا َسِعيد   بأن   اّللَِّ  َوع بـَيأد   َحرأب   بأن   ز َهيأ   َحدَّ َزأَرقِ  َعنأ  ِكاَلمه  ثـََنا ز َهيأ   قَالَ  األأ  ي وس فَ  بأن   ِإسأَحق   َحدَّ
َزأَرق   ثـََنا األأ َيان   َحدَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  بـ َريأَدةَ  بأنِ  س َليأَمانَ  َعنأ  َمرأَثد   بأنِ  ةَ َعلأَقمَ  َعنأ  س فأ

ِ  يـَعأيِن  َهَذيأنِ  َمَعَنا َصليِ  َله   فـََقالَ  الصَّاَلةِ  َوقأتِ  َعنأ  َسأََله   َرج ال   َأنَّ  ا الأيَـوأَمنيأ س   زَاَلتأ  فـََلمَّ  ال  ِباَل  أََمرَ  الشَّمأ
رَ  َفَأقَامَ  أََمَره   مث َّ  فََأذَّنَ  رَ  َفَأقَامَ  أََمَره   مث َّ  الظ هأ  ِحنيَ  الأَمغأِربَ  َفَأقَامَ  أََمَره   مث َّ  نَِقيَّة   بـَيأَضاء   م رأَتِفَعة   َوالشَّمأس   الأَعصأ

رَ  فَأَقَامَ  َمرَه  أَ  مث َّ  الشََّفق   َغابَ  ِحنيَ  الأِعَشاءَ  فََأَقامَ  أََمرَه   مث َّ  الشَّمأس   َغاَبتأ  ر   طََلعَ  ِحنيَ  الأَفجأ ا الأَفجأ  َأنأ  فـََلمَّ
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رِ  َفأَبـأَردَ  أََمَره   الثَّاين  الأيَـوأم   َكانَ  رَ  َوَصلَّى هِبَا ي ربأِدَ  َأنأ  فَأَنـأَعمَ  هِبَا َفأَبـأَردَ  اِبلظ هأ َرَها م رأَتِفَعة   َوالشَّمأس   الأَعصأ  َأخَّ
 َوَصلَّى اللَّيألِ  ثـ ل ث   َذَهبَ  بـَعأَدَما الأِعَشاءَ  َوَصلَّى الشََّفق   يَِغيبَ  َأنأ  قـَبألَ  الأَمغأِربَ  َوَصلَّى َكانَ  الَِّذي فـَوأقَ 

رَ  َفرَ  الأَفجأ  َصاَلِتك مأ  َوقأت   قَالَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  َأانَ  الرَّج ل   فـََقالَ  الصَّاَلةِ  َوقأتِ  َعنأ  السَّاِئل   أَيأنَ  قَالَ  مث َّ  هِبَا َفَأسأ
َ بَ   فأفاد ، سنته من والفعل ، حجة فعله أن على يدل مما ، ابلفعل علمه كيف فانظر"  َرأَيـأت مأ  َما نيأ

 عليه هللا صلى كان وكذلك أوىل، ابب من فالقول حجة الفعل كان إن ألنه ، حجة السنة أن ذلك
 . الوضوء صفة منه يتعلموا حىت اانأحي هلم الوضوء يظهر وسلم
  سنته لغي دعوني أقوام ظهور والفتنة الضالل عالمات من جعل وسلم عليه هللا صلى أنه -: ومنها
َثيِن  -: قال الصحيح يف مسلم روى فقد مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  ِلم   بأن   الأَولِيد   َحدَّ ثـََنا م سأ  الرَّمحأَنِ  َعبأد   َحدَّ
َثيِن  َجابِر   بأنِ  يَزِيدَ  بأن   ر   َحدَّ َرِمي   اّللَِّ  يأدِ ع بَـ  بأن   ب سأ ضأ عَ  أَنَّه   احلَأ َوأاَلينَّ  ِإدأرِيسَ  أابَ  مسَِ َذيـأَفةَ  مسَِعأت   يـَق ول   اخلأ  ح 
َأل ونَ  النَّاس   َكانَ  -: يـَق ول   الأَيَمانِ  بأنَ  يأِ  َعنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َيسأ أَل ه   وَك نأت   اخلَأ  َعنأ  َأسأ

رَِكيِن  َأنأ  خَمَاَفةَ  الشَّريِ  يأِ  هِبََذا اّللَّ   َفَجاَءانَ  َوَشري   َجاِهِليَّة   يف  ك نَّا ِإانَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـَق لأت   ي دأ  َهَذا بـَعأدَ  فـََهلأ  اخلَأ
يأِ   قـَوأم   قَالَ  َدَخن ه   َوَما قـ لأت   ن  َدخَ  َوِفيهِ  نـََعمأ  قَالَ  َخيأ   ِمنأ  الشَّريِ  َذِلكَ  بـَعأدَ  َهلأ  فـَق لأت   نـََعمأ  َقالَ  َشر   اخلَأ

تـَن ونَ  د ونَ  س نَّيِت  ِبَغيأِ  َيسأ ِيي ِبَغيأِ  َويـَهأ ه مأ  تـَعأِرف   َهدأ يأِ  َذِلكَ  بـَعأدَ  َهلأ  فـَق لأت   َوتـ نأِكر   ِمنـأ  نـََعمأ  َقالَ  َشري   ِمنأ  اخلَأ
َها َأَجاهَب مأ  َمنأ  َجَهنَّمَ  أَبـأَوابِ  َعَلى د َعاة   م   نـََعمأ  قَالَ  لََنا ِصفأه مأ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـَق لأت   ِفيَها وه  َقَذف   ِإلَيـأ  ِمنأ  قـَوأ

ِلِمنيَ  مَجَاَعةَ  تـَلأَزم   قَالَ  َذِلكَ  أَدأرََكيِن  ِإنأ  تـََرى َفَما اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قـ لأت   أِبَلأِسَنِتَنا َويـََتَكلَّم ونَ  ِجلأَدتَِنا  الأم سأ
لِ  َعَلى تـََعضَّ  َأنأ  َوَلوأ  ك لََّها الأِفَرقَ  تِلأكَ  فَاعأَتزِلأ  قَالَ  ِإَمام   َواَل  مَجَاَعة   هَل مأ  َتك نأ  ملَأ  فَِإنأ  فـَق لأت   َوِإَماَمه مأ   َأصأ

رَِككَ  َحىتَّ  َشَجرَة    على واألمثلة  " سنيت بغي يستنون"  قوله والشاهد"  َذِلكَ  َعَلى َوأَنأتَ  الأَموأت   ي دأ
 ، حجة السنة أن على والعملية القولية السنة أدلة من فيض من غيض ذافه ، كثية ابلفعل التعليم
 . تعاىل هللا شاء إن املطلوب حتقيق يف كاف األدلة من ذكرانه ما لعل ولكن ، ذلك من أكرب واملقام
  حجة السنة أن على أيضا اإلمجاع دل ولقد ، والسنة ابلكتاب لالستدالل ابلنسبة فهذا -: وأقول
 هبا والعمل واعتمادها قبوهلا جيب حجة اإلمجاع أن القواعد يف تقرر وقد ، ابإلمجاع استدالل فهذا

 من وعلمت ابلتواتر نقلت اليت القطعية اإلمجاعات من اإلمجاع هذا بل ، خمالفتها وحترم إليها واملصي
 القطعي عاإلمجا  خمالف أن -: األصول يف تقرر قد ألنه كافر، إال فيه خيالف وال ، ابلضرورة الدين
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 ، تنسخ ومل سندها صح إن ، شرعية حجة السنة أن على العلم أهل أمجع -: أقول ذلك وعلى يكفر،
 العقيدة مسائل من املسألة ألن ، البدع أهل خبالف عربة وال ، السنة علماء كل عند حجة فاحلديث

 ومل,  لسنةاب االحتجاج على السنة أهل فأمجع ، السنة أهل إمجاع إال فيها يعترب ال العقيدة ومسائل ،
 أهل عقيدة يف ألف من كل فإن ، السنة أهل من كبي مجع اإلمجاع نقل وقد أحد، ذلك يف خيالف
 نقل وممن ، جدا كثية واألمثلة ، كتابه أصول من أصال وجيعله بل ، ذلك على ينص جتده السنة

 من أن على املسلمون أمجع) هللا رمحه فقال تعاىل هللا رمحه الشافعي اإلمام أيضا ذلك على اإلمجاع
 ونص اهـ(  الناس من أحد لقول يدعها أن له يكن مل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة له استبانت

 وال القرآن به أتى مبا إال أعمل ال أنين قال من أن تعاىل هللا رمحه ذكر بل ، حرز ابن األمجاع على
 ابن اإلسالم وشيخ ، عبدالرب ابن عمر ابو ذلك على ونص ، مرتد كافر فهو مطلقا ابلسنة أعمل
 هللا إال عددهم حيصي ال ممن كثي وغيهم ، والشوكاين حجر وابن ، القيم ابن العالمة وتلميذه ، تيمية
 الكتاب بداللة فصلت قد املسألة فهذه وعليه ، ابإلمجاع حجة السنة أن على ونصوا كلهم ، تعاىل

 حىت أيضا دليلني ونزيدك ، خيا هبا هللا أراد اليت النية العقول هلأل كاف وهذا ، واإلمجاع والسنة
 ، ابلعقل االستدالل -: الثاين ، عنهم هللا رضي الصحابة بفعل االستدالل -: األول -: قلبك يطمئن
 وتعظيمها آاثرها واقتفاء السنة على حرصا الناس أشد من عنهم هللا رضي الصحابة ناك لقد -: فأقول

ثـََنا -: قال املسند يف أمحد  رواه ما ذلك فمن، خالفها من على دوالتشدي رَبانَ  يَزِيد   َحدَّ  بأن   مَحَّاد   َأخأ
َرةَ  َأيب  َعنأ  نـََعاَمةَ  َأيب  َعنأ  َسَلَمةَ  رِييِ  َسِعيد   َأيب  َعنأ  َنضأ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  اخلأ دأ
 َخَلعأتَ  َرأَيـأَناكَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقال وا نَِعاَلك مأ  َخَلعأت مأ  ملَِ  َقالَ  انأَصَرفَ  فـََلمَّا نَِعاهَل مأ  النَّاس   َفَخَلعَ  عأَليأهِ نَـ  َفَخَلعَ 

ِيلَ  ِإنَّ  َقالَ  َفَخَلعأَنا رَبَين  َأاَتين  ِجربأ جِ  َأَحد ك مأ  َجاءَ  فَِإَذا َخبَـث ا هِبَِما َأنَّ  َفَأخأ  ِفيَها فـَلأيَـنأظ رأ  نـَعأَله   فـَلأيَـقأِلبأ  دَ الأَمسأ
َرأضِ  فـَلأي ِمسَّه   َخبَـث ا هِبَا َرَأى فَِإنأ   النيب رأوا أهنم بسبب نعاهلم خلعوا كيف فانظر" ِفيِهَما لِي َصليِ  مث َّ  اِبألأ

 الزم نهوأ ، حجة وفعله قوله أن وعقوهلم قلوهبم يف املتقرر ألن وذلك  نعليه خلع وسلم عليه هللا صلى
 وأخبث ، األقوال أقبح ملن إنه اتهلل ، حجة السنة ليست يقول ممن العظيم االمتثال هذا وأين ، االتباع

 -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: العظيمة الصور هذه ومن . إيالم مبيت جلرح وما ، املذاهب
ثـََنا ثـََنا نـ َعيأم   أَب و َحدَّ َيان   َحدَّ ه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  ِديَنار   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  س فأ  النَّيب   اختََّذَ  قَالَ  َعنـأ
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 َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  َذَهب   ِمنأ  َخَواتِيمَ  النَّاس   فَاختََّذَ  َذَهب   ِمنأ  َخامَت ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى
ت   ِإينيِ  ا أَلأَبَسه   َلنأ  ِإينيِ  َوقَالَ  فـَنَـَبَذه   َذَهب   ِمنأ  َخامَت ا اختََّذأ  دليل االمتثال وهذا"  َخَواتِيَمه مأ  النَّاس   فـَنَـَبذَ  أََبد 

 من عقول فأين ، املتابعة هذه عليهم ألنكر وإال ، حجة وتركه فعله أن أرواحهم يف املتقرر أن على
 . عظيم انهبت هذا سبحانك ؟ السنة حجية عدم إىل يذهب
 شريح أىب بن الرمحن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشريف أخربان -: سننه يف البيهقي رواه ما -: ومنها

 مهران بن ميمون عن برقان بن جعفر ثنا أيوب بن عمر ثنا رشيد بن داود ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ
 به يقضى ما فيه وجد فان هللا كتاب يف نظر خصم عليه ورد إذا عنه هللا رضى بكر أبو كان قال

 فان سنة فيه وسلم عليه هللا صلى النيب من كانت هل نظر الكتاب يف جيد مل فان بينهم به قضى
 سنة وىف هللا كتاب يف فنظرت وكذا كذا ااتىن فقال املسلمني فسأل خرج يعلم مل وان هبا قضى علمها
 وسلم عليه هللا صلى هللا نىب إن تعلمون فهل شيئا ذلك يف اجد فلم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 إال السنة على يرجع كان وما" بكذا فيه قضى نعم فقالوا الرهط إليه قام فرمبا بقضاء ذلك يف قضى
 .  له والتحاكم إليها الرجوع جيب حجة أهنا لعلمه
 عن يتخلف ومل ، معه الناس قام جيلس ومل الظهر صالة من األوليني الركعتني يف قام ملا أنه -: ومنها
 أن فظنوا  والنقصان ابلزايدة والتشريع النسخ مقام يف يزالون ال لكنهم ، سهوا قام أنه مع أحد، القيام
 دليل املتابعة فهذه وسلم عليه هللا صلى له مبتابعتهم االستالل -:واملقصود ، تغيي فيه حصل األمر
 ما هو هنا نعنيه الذي واحلديث وأرضاهم عنهم هللا فرضي ، وفعله قوله حجية قلوهبم يف املتقرر أن على
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه رَبانَ  قَالَ  الأَيَمانِ  أَب و َحدَّ رِييِ  َعنأ  ش َعيأب   َأخأ َثيِن  قَالَ  الز هأ  َعبأد   َحدَّ

َاِرثِ  بأنِ  يَعةَ رَبِ  َموأىَل  َمرَّة   َوَقالَ  الأم طَِّلبِ  َعبأدِ  َبيِن  َموأىَل  ه رأم زَ  بأن   الرَّمحأَنِ  َنةَ  ابأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ  احلأ  ِمنأ  َوه وَ  حب َيـأ
 اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ  وََكانَ  َمَناف   َعبأدِ  لَِبيِن  َحِليف   َوه وَ  َشن وَءةَ  أَزأدِ 

رَ  مأ هبِِ  َصلَّى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ِ  يف  فـََقامَ  الظَّهأ َعَتنيأ ِ  الرَّكأ  الصَّاَلةَ  َقَضى ِإَذا َحىتَّ  َمَعه   النَّاس   فـََقامَ  جَيأِلسأ  ملَأ  األأ ولََينيأ
ِليَمه   النَّاس   َوانـأَتظَرَ  ِ  َفَسَجدَ  َجاِلس   َوه وَ  َكربََّ  َتسأ َدَتنيأ  ". َسلَّمَ  مث َّ  ي َسلِيمَ  َأنأ  قـَبألَ  َسجأ
 واصل رأوه لكنهم ، قويل أمر غي من أصحابه به فاقتدى ، الصيام واصل عليه هللا صلى أنه -: ومنها
 ، اتبعوه لكنهم ، خطئه من وصاهلم صحة عن النظر بغض ، فواصلوا فعله يف به يقتدوا أن فأحبوا
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 اآلن نستدل وحنن ، متابعته عليهم ينكر ومل ، فقط الوصال وسلم عليه هللا صلى النيب عليهم فأنكر
 ، الصحابة قلوب يف املتقررة األمور من كانت بسنته واالحتجاج وسلم عليه هللا صلى متابعته أن على

ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما هو نعنيه الذي الوصال وحديث مَّد   بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ ثـََنا حمَ   َحدَّ
رَبانَ  ِهَشام   رِييِ  َعنأ  َمعأَمر   َأخأ  اَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   قَالَ  قَالَ  ه رَيـأرَةَ  َأيب  َعنأ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  الز هأ

ِقييِن  َريبِي  ي طأِعم يِن  أَبِيت   ِإينيِ  ِمثـأَلك مأ  َلسأت   ِإينيِ  قَالَ  تـ َواِصل   ِإنَّكَ  قَال وا تـ َواِصل وا تَـه وا فـََلمأ  َوَيسأ  الأِوَصالِ  َعنأ  يـَنـأ
ِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   هِبِمأ  َواَصلَ فَـ  قَالَ  ِ  أَوأ  يـَوأَمنيأ َلَتنيأ اَللَ  َرأَوأا مث َّ  لَيـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  اهلِأ

رَ  َلوأ  َوَسلَّمَ  اَلل   أَتَخَّ لِ  َلزِدأت ك مأ  اهلِأ  "  هَل مأ  َكالأم َنكِي
 كانوا لكنهم ، كثروا أو قلوا ، أقوام وراءه فيقوم الليل يقوم كان رمبا وسلم هعلي هللا صلى أنه -: ومنها

 حجة قاله أو فعله ما أن يرمن ألهنم إال ذلك وما ، الليل صالة يف هديه يف ويقتدون بصالته يصلون
 رواه ما هو هنا نعنيه الذي واحلديث ، وأرضاهم عنهم هللا رضي ، إبمجاعهم وهذا ، الشرع حجج من

ثـََنا -: قال الصحيح يف لبخاريا رَبانَ  قَالَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  أَبِيهِ  َعنأ  ع رأَوةَ  بأنِ  ِهَشامِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ
َا الأم ؤأِمِننيَ  أ ميِ  َعاِئَشةَ  َعنأ   َفَصلَّى َشاك   وَ َوه   بـَيأِتهِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َصلَّى قَاَلتأ  َأهنَّ

ِلس وا َأنأ  ِإلَيأِهمأ  فََأَشارَ  ِقَيام ا قـَوأم   َورَاَءه   َوَصلَّى َجاِلس ا ا اجأ َا قَالَ  انأَصَرفَ  فـََلمَّ َمام   ج ِعلَ  ِإمنَّ  َفِإَذا ِبهِ  لِيـ ؤأمَتَّ  اإلأِ
 الليلة يف ، رمضان يف قام ملا وكذلك" ل وس اج   َفَصل وا َجاِلس ا َصلَّى َوِإَذا فَارأفـَع وا َرَفعَ  َوِإَذا فَارأَكع وا رََكعَ 

 يرون كانوا ألهنم إال ذلك وما ، الثالثة الليلة يف وزادوا الثانية الليلة يف كثروا مث ، قوم وراه صلى األوىل
 يف البخاري رواه ما هو عنا نعنيه الذي واحلديث ، معىن أي به القتدائهم يكن مل وإال ، حجة فعله أن

ثـََنا -: قال صحيحه ثـََنا قَالَ  ب َكيأ   بأن   حَيأىَي  َحدَّ رَبَين  َقالَ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  ع َقيأل   َعنأ  اللَّيأث   َحدَّ  ع رأَوة   َأخأ
رَبَتأه   َعاِئَشةَ  َأنَّ  َلة   َذاتَ  َخرَجَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َأخأ  يف  ىَفَصلَّ  اللَّيألِ  َجوأفِ  ِمنأ  لَيـأ

ِجدِ  َبحَ  ِبَصاَلتِهِ  رَِجال   َفَصلَّى الأَمسأ ث وا النَّاس   فََأصأ َتَمعَ  فـََتَحدَّ ثـَر   فَاجأ ه مأ  َأكأ َبحَ  َمَعه   َفَصلَّوأا ِمنـأ  النَّاس   فََأصأ
ث وا ل   َفَكثـ رَ  فـََتَحدَّ ِجدِ  أَهأ َلةِ  ِمنأ  الأَمسأ  ِبَصاَلِتهِ  َفَصلَّوأا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َفَخرَجَ  الثَّالَِثةِ  اللَّيـأ

َلة   َكاَنتأ  فـََلمَّا ِجد   َعَجزَ  الرَّاِبَعة   اللَّيـأ ِلهِ  َعنأ  الأَمسأ رَ  َقَضى فـََلمَّا الص بأحِ  ِلَصاَلةِ  َخرَجَ  َحىتَّ  َأهأ  أَقـأَبلَ  الأَفجأ
 فـَتـَعأِجز وا َعَليأك مأ  تـ فأَرضَ  َأنأ  َخِشيت   َلِكينِي  َمَكان ك مأ  َعَليَّ  خَيأفَ  ملَأ  فَِإنَّه   بـَعأد   أَمَّا قَالَ  مث َّ  فـََتَشهَّدَ  النَّاسِ  َعَلى
َها  ضربوا فقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان وهكذا ي ون س   اَتبـََعه   اّللَِّ  َعبأد أَب و َقالَ "  َعنـأ
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 وأوهام ابطلة تإيرادا وال نقاش ةكثر  وال تدقيق غي من املتابعة وسرعة االقتداء كمال يف املثل أروع
 من شبها فيه فإن تبني ما بعد احلق يف النقاش أكثر من إن -: أقول كنت وإين ، املتابعة صفو تعكر
 ما شواهد من إال البقرة أصحاب قصة وما ، اتضاحه بعد للحق ومعارضتهم مسائلهم كثرة يف اليهود
 قالوا ، وكيت بكيت عليه هللا صلى النيب أمر لقد مهل قلت إن ، الزمان أهل على املستعان وهللا ، قلت

 يف خلل وهذا ، الكثي حال وهذا ، وهل ، وهل ، وهل  استحباب أمر أو إجياب أمر هو هل -:
 ، جدا كثية فصوره السنة خالف من على النكي اشتداد وأما أعلم وهللا ، اإلميان يف وضعف املتابعة
ثـََنا ــ: قال صحيحه يف البخاري رواه ما فمنها مَّدِ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ رَبانَ  قَالَ  َأمسأَاءَ  بأنِ  حمَ   بأن   ج َويأرِيَة   َأخأ
َاءَ  رِييِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  َأمسأ ه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َساملِِ  َعنأ  الز هأ  بأنَ  ع َمرَ  َأنَّ  َعنـأ
طَّ  َنَما ابِ اخلَأ مَ  اخلأ طأَبةِ  يف  قَائِم   ه وَ  بـَيـأ َوَِّلنيَ  الأم َهاِجرِينَ  ِمنأ  َرج ل   َدَخلَ  ِإذأ  اجلأ م َعةِ  يـَوأ  النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ  األأ
ِلي ِإىَل  أَنـأَقِلبأ  فـََلمأ  ش ِغلأت   ِإينيِ  قَالَ  َهِذهِ  َساَعة   أَيَّة   ع َمر   فـََناَداه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى  مسَِعأت   َحىتَّ  أَهأ

تَ  َوَقدأ  أَيأض ا َوالأو ض وء   فـََقالَ  تـََوضَّأأت   َأنأ  أَزِدأ  فـََلمأ  التَّأأِذينَ   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َعِلمأ
لِ  أَيأم ر    ."  اِبلأغ سأ

َثيِن  -: قال صحيحه يف مسلم رواه ما -: ومنها رَبانَ  حَيأىَي  بأن   َحرأَمَلة   َحدَّ ب   ابأن   َأخأ رَبَين  َوهأ  َعنأ  ي ون س   َأخأ
رَبَين  قَالَ  ِشَهاب   ابأنِ   َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعأت   َقالَ  ع َمرَ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َسامل   َأخأ

َتأأَذنَّك مأ  ِإَذا الأَمَساِجدَ  َساءَك مأ نِ  مَتأنَـع وا اَل  يـَق ول   َوَسلَّمَ  َها اسأ نَـع ه نَّ  َواّللَِّ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   ِباَلل   فـََقالَ  قَالَ  ِإلَيـأ  لََنمأ
عأت ه   َما َسيِيئ ا َسبًّا َفَسبَّه   اّللَِّ  َعبأد   َعَليأهِ  َفَأقـأَبلَ  قَالَ  رب كَ  َوقَالَ  َقط   ِمثـأَله   َسبَّه   مسَِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  س ولِ رَ  َعنأ  أ خأ
نَـع ه نَّ  َواّللَِّ  َوتـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ   . لََنمأ

ثـََنا -: قال صحيحه يف أيضا مسلم رواه ما -: ومنها َارِِثي   َحِبيب   بأن   حَيأىَي  َحدَّ ثـََنا احلأ  َزيأد   بأن   مَحَّاد   َحدَّ
َرانَ  ِعنأدَ  ك نَّا َقالَ  َحدَّثَ  َتاَدةَ قَـ  َأابَ  َأنَّ  س َويأد   ابأن   َوه وَ  ِإسأَحقَ  َعنأ  ط   يف  ح َصنيأ   بأنِ  ِعمأ  ب َشيأ   َوِفيَنا ِمنَّا َرهأ
ثـََنا َكعأب   بأن   رَان   َفَحدَّ َمِئذ   ِعمأ ََياء   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  يـَوأ  قَالَ  َأوأ  قَالَ  ك ل ه   َخيأ   احلأ

ََيا َمةِ  َأوأ  الأك ت بِ  بـَعأضِ  يف  لََنِجد   ِإانَّ  َكعأب   بأن   ب َشيأ   فـََقالَ  َخيأ   ك ل ه   ء  احلأ كأ  ّللَِّ  َوَوَقار ا َسِكيَنة   ِمنأه   َأنَّ  احلِأ
َران   فـََغِضبَ  قَالَ  َضعأف   َوِمنأه   َناه   امحأَرَّاتَ  َحىتَّ  ِعمأ ث كَ  أَرَاين  َأاَل  َوقَالَ  َعيـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  ولِ َرس   َعنأ  أ َحدِي

َران   فََأَعادَ  قَالَ  ِفيهِ  َوتـ َعاِرض   َوَسلَّمَ  ِديثَ  ِعمأ رَان   فـََغِضبَ  ب َشيأ   فََأَعادَ  َقالَ  احلَأ  ِفيهِ  نـَق ول   زِلأَنا َفَما قَالَ  ِعمأ
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ثـََنا ِبهِ  أَبأسَ  اَل  ِإنَّه   جن َيأد   َأابَ  ايَ  ِمنَّا إِنَّه   رَبانَ  إِبـأرَاِهيمَ  بأن   ِإسأَحق   َحدَّ ر   َأخأ ثـََنا النَّضأ  َقالَ  الأَعَدِوي   نـََعاَمةَ  أَب و َحدَّ
رَانَ  َعنأ  يـَق ول   الأَعَدِويَّ  الرَّبِيعِ  بأنَ  ح َجيأَ  مسَِعأت    حَنأوَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  ح َصنيأ   بأنِ  ِعمأ
 .َزيأد بأنِ  مَحَّادِ  َحِديثِ 
ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري رواه ما -: ومنها ثـََنا رَاِشد   بأن   ي وس ف   َحدَّ  َهار ونَ  بأن   َويَزِيد   وَِكيع   َحدَّ

َمسِ  َعنأ  لَِيزِيدَ  َواللَّفأظ   َسنِ  بأنِ  َكهأ  خَيأِذف   ج ال  رَ  َرَأى أَنَّه   م َغفَّل   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  بـ رَيأَدةَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  احلَأ
َذأفِ  َعنأ  هَنَى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َفِإنَّ  خَتأِذفأ  اَل  َله   فـََقالَ  َره   َكانَ  َأوأ  اخلأ  إِنَّه   َوَقالَ  اخلذف َيكأ

ِسر   َقدأ  َوَلِكنـََّها َعد و   ِبهِ  يـ نأَكى َواَل  َصيأد   بِهِ  ي َصاد   اَل  َ  َقأ  َوتـَفأ  السِينَّ  َتكأ  فـََقالَ  خَيأِذف   َذِلكَ  بـَعأدَ  َرآه   مث َّ  الأَعنيأ
ث كَ  َله   فِ  َعنأ  هَنَى أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعنأ  أ َحدِي َذأ  ال  خَتأِذف   َوأَنأتَ   اخلذف َكرِهَ  أَوأ  اخلأ

 ملا الوإ هبا، والعمل واعتمادها قبوهلا جيب حجة، السنة ألن إال التشديد هذا وما.وََكَذا َكَذا أ َكلِيم كَ 
 .معىن أي التشديد هلذا كان
 عند هلا يرجعون كانوا عنهم هللا رضي الصحابة أن أيضا السنة حجية على به يستدل ومما

 السنة أن لعلمهم إال ذلك وما ، السنة قررته ما إىل به وقضوا ذهبوا قد ما يدعون مساعها،وكانوا
 -: كثية صور يف وذلك هبا، والعمل اقبوهل حجة،جيب

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها ثـََنا َصاِلح   بأن   َأمحأَد   َحدَّ َيان   َحدَّ رِييِ  َعنأ  س فأ  َعنأ  الز هأ
طَّابِ  بأن   ع َمر   َكانَ  قَالَ  َسِعيد   يَة   يـَق ول   اخلَأ ئ ا َزوأِجَها ِديَةِ  نأ مِ  الأَمرأأَة   تَِرث   َواَل  لِلأَعاِقَلةِ  الدِي  َله   َقالَ  َحىتَّ  َشيـأ

َيانَ  بأن   الضَّحَّاك   َرأَةَ  أ َورِيثَ  َأنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِإيَلَّ  َكَتبَ  س فأ َيمَ  امأ َبايبيِ  َأشأ  ِدَيةِ  ِمنأ  الضِي
َِديثِ  هِبََذا الرَّزَّاقِ  َعبأد   ثـََناَحدَّ  َصاِلح   بأن   َأمحأَد   قَالَ  ع َمر   فـََرَجعَ  َزوأِجَها رِييِ  َعنأ  َمعأَمر   َعنأ  احلأ  َعنأ  الز هأ
تَـعأَمَله   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   وََكانَ  ِفيهِ  َوقَالَ  َسِعيد   َعأَراب َعَلى اسأ ثـََنا ــ: أيضا داود أبو وقال ، األأ  َحدَّ
ثـَنَ  َصاِلح   بأن   َأمحأَد   َيان   اَحدَّ رِييِ  َعنأ  س فأ طَّابِ  بأن   ع َمر   َكانَ  قَالَ  َسِعيد   َعنأ  الز هأ يَة   يـَق ول   اخلَأ  َواَل  لِلأَعاِقَلةِ  الدِي
ئ ا َزوأِجَها ِديَةِ  ِمنأ  الأَمرأأَة   تَِرث   َيانَ  بأن   الضَّحَّاك   َله   قَالَ  َحىتَّ  َشيـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِإيَلَّ  َكَتبَ  س فأ
َرأَةَ  أ َورِيثَ  َأنأ  َوَسلَّمَ  َيمَ  امأ َبايبيِ  َأشأ  تقرر قد ألنه قوله عن عمر رجع وإمنا ، ع َمر   فـََرَجعَ  َزوأِجَها ِديَةِ  ِمنأ  الضِي

 . حجة السنة أن قلبه يف
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ثـََنا -: قال سننه يف داود أبوا رواه ما -: ومنها ثـََنا َسَرةَ َميأ  بأنِ  ع َمرَ  بأن   اّللَِّ  ع بَـيأد   َحدَّ  بأن   َخاِلد   َحدَّ
َاِرثِ  ثـََنا احلأ َاِبر   ك نَّا قَالَ  َخِديج   بأنَ  رَاِفعَ  َأنَّ  َيَسار   بأنِ  س َليأَمانَ  َعنأ  َحِكيم   بأنِ  يـَعأَلى َعنأ  َسِعيد   َحدَّ  َعَلى خن 

دِ   َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   هَنَى فـََقالَ  َأاَته   وَمِتهِ ع م   بـَعأضَ  َأنَّ  َفَذَكرَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعهأ
 اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َذاكَ  َوَما قـ لأَنا قَالَ  َوأَنـأَفع   لََنا أَنـأَفع   َوَرس وِلهِ  اّللَِّ  َوَطَواِعَية   اَنِفع ا لََنا َكانَ  أَمأر   َعنأ  َوَسلَّمَ 
 َواَل  ِبر ب ع   َواَل  بِثـ ل ث   ي َكارِيَها َواَل  َأَخاه   فـَلأيـ زأرِعأَها أَوأ  فـَلأيَـزأَرعأَها أَرأض   َله   َكاَنتأ  َمنأ  لَّمَ َوسَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى
 سننه يف ماجة ابن وقال ، رافع قول أجل من يفعلونه كانوا ما عن رجعوا كيف فانظر.  م َسمًّى ِبَطَعام  

ثـََنا -: مَّد   َعمَّار   بأن   ِهَشام   َحدَّ ثـََنا َقااَل  الصَّبَّاحِ  بأن   َوحمَ  َيان   َحدَّ َنةَ  بأن   س فأ رِو َعنأ  ع يَـيـأ  قَالَ  ِديَنار   بأنِ  َعمأ
عأَنا َحىتَّ  أَبأس ا ِبَذِلكَ  نـََرى َواَل  خن َابِر   ك نَّا يـَق ول   ع َمرَ  ابأنَ  مسَِعأت    اّللَِّ  َرس ول   هَنَى يـَق ول   َخِديج   بأنَ  َراِفعَ  مسَِ

َناه   َعنأه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  لِهِ  َفرَتَكأ  السنة أن اجلازم االعتقاد يعتقدون ألهنم إال الرجوع هذا وما.  ِلَقوأ
 . حجة
ثـََنا -: قال صحيحه يف مسلم اإلمام رواه ما -: ومنها مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  مَّد   َحدَّ  اّللَِّ  ِعبأدِ  بأن   حمَ 

ثـََنا نأَصارِي  األأَ  ثـََنا َحسَّانَ  بأن   ِهَشام   َحدَّ َيأد   َحدَّ َعرِييِ  م وَسى َأيب  َعنأ  بـ رأَدةَ  َأيب  َعنأ  ِهاَلل   بأن   مح  َشأ  و( ح) األأ
ثـََنا مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  َعأَلى َعبأد   َحدَّ ثـََنا َحِديث ه   َوَهَذا األأ َيأدِ  َعنأ  ِهَشام   َحدَّ  َواَل  َقالَ  ِهاَلل   نِ بأ  مح 
تَـَلفَ  -: قَالَ  م وَسى َأيب  َعنأ  بـ رأَدةَ  َأيب  َعنأ  ِإالَّ  أَعأَلم ه   َنأَصارِ  الأم َهاِجرِينَ  ِمنأ  َرهأط   َذِلكَ  يف  اخأ  فـََقالَ  َواألأ

َنأَصارِي ونَ  فأقِ  ِمنأ  ِإالَّ  الأغ سأل   جيَِب   اَل  األأ  َوَجبَ  فـََقدأ  َخاَلطَ  ِإَذا َبلأ  اِجر ونَ الأم هَ  َوقَالَ  الأَماءِ  ِمنأ  َأوأ  الدَّ
ل   ِفيك مأ  َفَأانَ  م وَسى أَب و قَالَ  قَالَ  الأغ سأ َتأأَذنأت   فـَق مأت   َذِلكَ  ِمنأ  َأشأ  ايَ  هَلَا فـَق لأت   يل  فَأ ِذنَ  َعاِئَشةَ  َعَلى فَاسأ

أََلكِ  َأنأ  أ رِيد   ِإينيِ  الأم ؤأِمِننيَ  أ مَّ  ايَ  أَوأ  أ مَّاهأ  ء   َعنأ  َأسأ ِييكِ  َوِإينيِ  َشيأ َتحأ ِيي اَل  فـََقاَلتأ  َأسأ َتحأ َأَليِن  َأنأ  َتسأ  َتسأ
َا َوَلَدتأكَ  الَّيِت  أ مَّكَ  َعنأه   َساِئال   ك نأتَ  َعمَّا لَ  ي وِجب   َفَما قـ لأت   أ م كَ  َأانَ  فَِإمنَّ َِبيِ  َعَلى قَاَلتأ  الأغ سأ  اخلأ

َ  َجَلسَ  ِإَذا" َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  َسَقطأتَ  َرأَبعِ  ش َعِبَها َبنيأ َِتان   َوَمسَّ  األأ َِتانَ  اخلأ  فـََقدأ  اخلأ
ل   َوَجبَ   املقرر احلكم مسعوا ملا األلسنة وسكتت ، القلوب واراتحت اخلالف انتهى كيف فانظر" الأغ سأ

 ، إليها الرجوع جيب حجة لسنةا أن يعتقدون كانوا ألهنم إال ذلك يكون أن ميكن وهل ، السنة يف
 .  القلوب وبرد النزاع فصل وأهنا
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ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها  بأنِ  ع ثأَمانَ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  الأَقعأَنيب   َحدَّ
ة   َجاَءتأ  -: َقالَ  أَنَّه   ذ َؤيأب   بأنِ  قَِبيَصةَ  َعنأ  َخَرَشةَ  بأنِ  ِإسأَحقَ  َدَّ ر   َأيب  ِإىَل  اجلأ يقِ  َبكأ أَل ه   الصِيدِي  ِميَاثـََها َتسأ
ء   تـََعاىَل  اّللَِّ  ِكَتابِ  يف  َلكِ  َما فـََقالَ  ت   َوَما َشيأ ئ ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  س نَّةِ  يف  َلكِ  َعِلمأ  َشيـأ

َألَ  َحىتَّ  فَارأِجِعي ِغيَة   فـََقالَ  اسَ النَّ  َفَسَألَ  النَّاسَ  َأسأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َحَضرأت   ش عأَبةَ  بأن   الأم 
ر   أَب و فـََقالَ  الس د سَ  أَعأطَاَها مَّد   فـََقامَ  َغيأ كَ  َمَعكَ  َهلأ  َبكأ َلَمةَ  بأن   حمَ  ِغيَة   قَالَ  َما ِمثألَ  فـََقالَ  َمسأ  بأن   الأم 

ر   أَب و هَلَا َذه  َفأَنـأفَ  ش عأَبةَ  ة   َجاَءتأ  مث َّ  َبكأ َدَّ َرى اجلأ طَّابِ  بأنِ  ع َمرَ  ِإىَل  األأ خأ أَل ه   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  اخلَأ  ِميَاثـََها َتسأ
ء   تـََعاىَل  اّللَِّ  ِكَتابِ  يف  َلكِ  َما فـََقالَ   يف  ِبَزاِئد   َأانَ  َوَما ِلَغيأِكِ  ِإالَّ  ِبهِ  ق ِضيَ  الَِّذي الأَقَضاء   َكانَ  َوَما َشيأ

َتَمعأت َما فَِإنأ  الس د س   َذِلكَ  ه وَ  َوَلِكنأ  الأَفرَاِئضِ   أبو فقضى. هَلَا فـَه وَ  بِهِ  َخَلتأ  َوأَيَـّت ك َما بـَيـأَنك َما فـَه وَ  ِفيهِ  اجأ
 هللا رسول سنة يف لك علمت وما"  وقوله ، حجة السنة أن عنده املتقرر ألن ، السنة به قضت مبا بكر
 . األحكام استنباط يف القرآن وقرينة النزاع يف فيصل السنة أن على دليل ابلقرآن قرهنا مع"  اشيئ

 احلسن بن امحد بكر وأبو احلافظ هللا عبد أبو( أخربان) -: قال سننه يف البيهقي رواه ما  -: ومنها
 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن حممد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أىب بن زكراي وأبو

 هللا اذكر قال عنه هللا رضى اخلطاب بن عمر أن طاوس عن طاوس وابن دينار بن عمرو عن سفيان
 بني كنت فقال النابغة بن مالك بن محل فقام شيئا اجلنني يف وسلم عليه هللا صلى النيب من مسع امرأ

 صلى هللا رسول فيه فقضى ميتا جنينا فألقت مبسطح األخرى إحدامها فضربت ضرتني يعىن ىل جارتني
 آخر موضع يف وقال هذا بغي فيه لقضينا هذا نسمع مل لو عنه هللا رضى عمر فقال بغرة وسلم عليه هللا
 ،برأينا هذا مثل يف نقضى أن كدان إن عنه هللا رضى عمر فقال احلديث يف وقال وحده عمرو عن

 على عمر مقا:  قال عباس ابن عن طاووس عن دينار بن عمرو خربينأ -: املصنف يف عبدالرزاق وقال
 مالك بن محل فقام ,اجلنني يف قضى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسع امرءا هللا أذكر:  فقال املنرب
 أو - فجرحت - ضرتني يعين - جاريتني بني كنت!  املؤمنني أمي اي:  فقال ، اهلذيل النابغة بن
 هللا صلى النيب فقضى  بطنها يف ما وقتلت فقتلتها ،ظلتها عمود طحابملس االخرى إحدامها - ربتض

 ذهبنا ولو.بغيه  قضينا هذا مبثل نسمع مل لو ، أكرب هللا:  عمر فقال ، أمة أو عبد ، بغرة وسلم عليه
 ، ابلعنق أحاط ما القالدة من يكفي -: قيل كما ولكن املقام بنا لطال ذلك على األدلة نستقصي
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 ، الصحابة وفعل واإلمجاع وفعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وسنة تعاىل هللا كتاب نأب ترى فأنت
 األحكام بعض القرآن يف جند إننا -: يقال أن ذلك وبيان ، أيضا العقل حجيتها على دل وقد بل

 ، اتالصلو  كأعداد وذلك ، وسلم عليه هللا صلى النيب إىل فيها التفصيل ترك واليت ، اجململة الشرعية
 ركعات ثالث املغرب وصالة أربع العصر وصالة ، أربع الظهر صالة أن القرآن يف عليك ابهلل فأين

 وجه على الصالة مواقيت وكذلك القرآن؟ يف ذلك أين ، ركعتان الفجر وصالة أربع العشاء وصالة
 تفاصيل وكذلك ؟ القرآن يف هي أين ، الزكاة أنصباء تفاصيل وكذلك ؟ القرآن يف هي أين ، التفصيل

 وردت قد ذلك كل ، عده يعسر مما كثي ذلك وغي ؟ القرآن يف هي أين عليه فباهلل ، األذان ألفاظ
 على العلم أهل اتفق ولذلك ، وسلم عليه هللا صلى للنيب فيها التفصيل ترك أنه ،إال القرآن يف أصوله

 وتعرب ، عمومه وختصص ، مطلقه تقيدو  ، جممله وتبني  القرآن تفصل أهنا النبوية السنة مهمات من أن
 ، الشرائع من كثي نسف إىل ذلك ألدى وإال ، هبا إال الفهم حق القرآن يفهم أن أبدا ميكن وال ، عنه
 ولعلهم إليهم نزل ما للناس لتبني الذكر إليك وأنزلنا"  تعاىل قال ولذلك ، تفاصيلها يف العبث أو

 فالقول ، السنة مث القرآن -: القرآن به فسر ما خي أن العلم وأهل املفسرين إمجاع وانعقد"  يتفكرون
 أقوال من وهو ، اهلدى عن بعيد ، احلق عن زائغ غاشم وقول ، آمث ظامل كفري قول حبجة ليست أبهنا

 ووهللا ، اهلدى عن أقصاه وما ، احلق عن القول هذا أبعد فما أوليائها، قلوب يف تلقيها اليت الشياطني
 ، خملوق القرآن ــ: يقول من قول إال منه أبطل األمة يف قيل قوال نعلم ال بل ، ابطل  طلاب ، ابطل إنه

 إان اللهم ؟ ذلك بعد لألمة بقي شيء وأي ، السنة حجية يبطل والثاين القرآن حجية يبطل القول فهذا
 هللا وصلى وأعلم أعلى وهو وإايك يتوالان وهللا ، قائليه حال من بك ونعوذ ، القول هذا من إليك نربأ

 . وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على
  ؟ عنها اإلجابة مع األمة يف القول هذا قيل بسببها اليت الشبه ما( 105س
 ألقى فقد ، واالمتثال التنفيذ آدمية ولكنها والتخطيط التأصيل شيطانية شبه ذلك يف هلم -: أقول (ج

 خلرافات إهنا واتهلل ، حبجة ليست السنة أبن القول إىل يذهبون جعلتهم شبها اتباعه قلوب يف الشيطان
 تقبل عقول مثة يكون أن إال تعاىل هللا أيىب ولكن ، قبول من العقل يف هلا ما وخياالت وخزعبالت

 طويل املبحث وهذا ، عليها اجلواب ذكر مع لك أسوقها وأان ، البهيمة تقبلها ال اليت اخلرافات هذه
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 أطروحاهتم يف وتفننوا  كثيا السنة على واألفواه األقالم فيه جترأت قد زمن يف وهللا ولكننا ، كسابقه
 الشبه هذه ذكر حافال كتااب رأيت وقد ، ووحداان زرافات وجوههم يف الوقوف من بد فال تفنن، أميا
 من بلغت مهما ألنين ، بلفظه أنقله أن فرأيت ، تعاىل هللا شاء إن كافيا مؤصال علميا ردا عليها ورد

  -: نقول أن الشبه وخالصة  املذكور الكتاب مؤلف فعله كما حقه املوضوع أويف لن العبارة حسن
 وأما  الثانية املائة هناية حدود يف إال تقيد فلم ، متأخرة أزمنة يف إال تقيد مل السنة أن ( األوىل الشبهة) 

 تتغي  احملفوظة األمور أن ملعلوما ومن ، حفظهم من بينهم فيما يتناقلوهنا الناس فإن التاريخ ذلك قبل
 أم حاله على ابق أهو ، املنقول يف شكا يوجب فقط احلفظ على النقل وقصر ، تنقص وقد تزيد فقد
 ينعدم ال كالورقة حفظة من منهم بل ، واحدة درجة على احلفاظ كل وليس ؟ منه نقص أو فيه زيد
 ،وخالصة والغفلة والوهم النسيان من احلفظ على يرد ما مع ، ضعيف حفظه من ومنهم ، شيء منه

 عما واجلواب ، قالوا كذا.  اجملرد احلفظ على األمر أول يف فيها واالعتماد السنة تقييد أتخي الشبهة
 -: وجوه عدة من قالوه

 ومشل ، وسلم عليه هللا صلى النيب عصر يف األول العهد منذ بدأ قد احلديث تدوين أن ( األول) 
 مبثوثة اترخيية نصوص من احلديث رواة يف املؤلفة للكتب املطالع جيده وما ، احلديث من كبيا   قسما  

التدوين وكثرته  انتشار على تدل ، جدا   واسعة بصورة للحديث كتابتهم تثبت ، الرواة هؤالء تراجم يف
 البالغة . 

 كتابة يف جدا   دمةمتق متطورة مرحلة واجلوامع املصنفات يف األبواب على احلديث تصنيف أن (الثاين)
 - 120 سنة بني ، الثاين القرن أوائل يف فتم ، بكثي للهجرة 200 سنة قبل ذلك مت وقد ، احلديث
 منتصف يف مصنفوها مات الكتب هذه من مجلة فهناك ، ذلك لنا بني الذي الواقع بدليل ، هـ 130
 بن وهشام(  161) ريالثو  سفيان وجامع ،( 154) راشد بن معمر جامع مثل ، الثانية املائة

  .كثي وغيها (150) جريج وابن ،( 148)حسان
 ، وضبط أبمانة األجيال عرب نقله تكفل ، احلديث لقبول شروطا   وضعوا احلديث علماء أن (الثالث)

ع كما ي ؤدَّى حىت  تضمن الراوي يف اشرتطوها شروط فهناك ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من مسِ 
 فيه تضمن أهنا كما ، املسئولية وحتمل لتصرفاته التام اإلدراك ،مع واألمانة والعدالة الصدق غاية فيه
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 ، مسعه كما وأدائه احلديث استحضار من ميكنه مما ، معا   هبما أو بكتابه أو بصدره والضبط احلفظ قوة
 سالمة مث ، الرواة ثقة تكفل واليت واحلسن للصحيح احملدثون اشرتطها اليت الشروط من ذلك ويتضح

 هلذه احملدثني تطبيق ودقة واخلفية الظاهرة القوادح من وسالمته ، اإلسناد حلقات بني احلديث تناقل
 ينتظروا أن غي من ، صحته على دليل فقد جملرد ابلضعف احلديث على حلكما يف والقواعد الشروط

  . له مضاد دليل قيام
 أولئك هلا يتنبه مل املكتوبة الرواية يف شروطا   ضعواو  بل ، هبذا يكتفوا مل احلديث علماء أن ( الرابع)

 على جند ولذلك ، الصحيح احلديث شروط املكتوبة الرواية يف احملدثون اشرتط فقد ، املتطفلون
 إثبات عليها وجند ، مؤلفه يبلغ حىت آخر إىل راو   من الكتاب سند تسلسل احلديث خمطوطات
  فرعها عن أو املؤلف نسخة عن النسخة يروي الذي عاملسمَ  الشيخ أو املؤلف وخط ، السماعات

 واملستندات الرواايت متحيص يف منهج أي من حيطة وأعظم وأحكم ىأقو  بذلك احملدثني منهج فكان
 . املكتوبة

 الصحابة فتش بل ، الزاعم كالم يف وقع كما سنة مائيت ينتظر مل اإلسناد عن البحث أن (اخلامس)
 وضرب ، الدس من احلديث لصيانة هجرية 35 سنة الفتنة وقعت حني ولاأل العهد منذ اإلسناد عن

 واختبارا   عنها حبثا   اآلفاق شىت إىل رحلوا حيث ، األسانيد عن التفتيش يف الفريد املثل للعامل املسلمون
  . احملدث لتكوين أساسيا   شرطا   الرحلة اعتربت حىت ، احلديث لرواة

 االختالق من السياسية واملذاهب البدع وأهل الوضاعون اقرتفه عما ايغفلو  مل احملدثني أن -:(السادس)
 القيود فوضعوا ، السنة لصيانة الكافلة العلمية الوسائل ابتباع ذلك حملاربة ابدروا بل ، احلديث يف

  . املوضوع احلديث وعالمات الوضع أسباب وبيان املبتدع لرواية والضوابط
 بل ، فقط الرد أو القبول حيث من أحواله بسبب ليس للحديث يالكث التنوع هذا أن  -:( السابع)

 ودقة احملدثني نظر عمق على دليل وهو ، ومتونه وأسانيده رواته أحباث ذلك إىل إضافة يتناول إنه
 ما علما   ي عد ال بل ، وتنويعاته تقاسيمه له أهله وإحكام العلم دقة على به يستدل مما فإن ، حبثهم
 واملنهجية املوضوعية عن وبعدها الشبهة هذه هتافت بذلك فظهر. أنواع وتنويع قسامأ تقسيم فيه ليس

. 
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 السنة كانت لو: "  قوهلم السنة حجية يف املشككون رددها اليت الشبهات من ( الثانية الشبهة) 
 ألمرو {  حلافظون له إان و الذكر نزلنا حنن إان}  تعاىل قوله يف القرآن حفظ كما هللا حلفظها ضرورية

 فيه يقول الذي احلديث يف وقوهلم " القرآن بكتابة أمر كما بكتابتها - وسلم عليه هللا صلى - النيب
 احلديث هذا كان لو( "  معه ومثله القرآن أوتيت وإين أال)  -:  وسلم عليه هللا صلى - النيب

 ، القرآن دون كما ينهابتدو  وألمر ، السنة كتابة عن - وسلم عليه هللا صلى - النيب هنى ملا صحيحا  
 وأدى الرسالة بلغ قد حينئذ يكون وال ، كتابة بغي الناس بني إليه أوحي ما نصف يدع أن ميكن وال

 مجيعا   يصبحون له فبإمهاهلم ، يدونوه ومل الوحي نصف الصحابة ترك وملاذا ، أهلها إىل كاملة األمانة
 الشريعة هلذه أراد كما وجل عز هللا إن  -: اليق أن تفنيدها و الشبهة هذه على الرد"  اآلمثني من

 مشقة فيه يلحقهم وال يطيقون مبا إال حفظها من عباده يكلف أال أيضا   سبحانه أراد ، واحلفظ البقاء
 عزيزة الكتابة أدوات وكانت  الكتبة فيهم يندر وكان ، أمية أمة كانوا العرب أن املعلوم فمن ، شديدة
 هللا صلى - النيب عاش وقد ، واجللود والعظام النخل جريد على يكتب انك القرآن إن حىت ، واندرة
 أمرا كله احلديث بكتابة التكليف كان وهلذا ,سنة وعشرين ثالاث   البعثة بعد أصحابه بني- وسلم عليه
في  وسلم عليه هللا صلى - وتقريراته وأحواله وأفعاله أقواله مجيع يشمل ألنه ، واملشقة الصعوبة غاية ً 

 الصحابة أن االعتبار يف األخذ مع ، له الصحابة من كبي عدد تفرغ من العمل هذا حيتاجه وِلما -
 كان بل ، الكتابة حيسنون مجيعا يكونوا مل وأهنم  ومعايشهم مصاحلهم يف السعي إىل حمتاجني كانوا

 حىت غيه دون لقرآنا كتابة على الصحابة من الكتبة هؤالء تركيز فكان ، قالئل أفرادا   منهم الكاتبون
 ما كتابة على التكليف اقتصر ذلك أجل ومن ، حرف منه يـ نأقص ال مضبوط ا اتم ا بعدهم ملن يؤدوه
 عند اللبس حدوث من اخلوف وكان ، الصحف يف كله القرآن مجع حىت فشيئا   شيئا   القرآن من ينزل
 - الوحي نزول فيها يكتمل مل اليت كرةاملب الفرتة تلك يف وخصوصا    بغيه القرآن فيختلط املسلمني عامة
 ما الصحابة عهد يف السنة حلفاظ حيصل مل إنه مث السنة، كتابة من منعت اليت املهمة األسباب أحد

 الذي الصحابة فإن السنة أما ، الصحابة من القرآن حبفاظ القتل استحرَّ  فقد ، القرآن حلفاظ حصل
 فيهم القتل استحر أن حيصل ومل ، كثر كانوا - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن احلديث رووا
 . عنهم التابعني تلقي قبل
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 ولو ، بيقني كلها مجعها ميكن فال واألحداث الوقائع متشعبة كانت السنة أن أيضا   األسباب ومن
 مجع ما أن منهم ظنا   منها فاهتم ما بعدهم من رد يف سببا   ذلك كان فلرمبا أمكنهم ما الصحابة مجع
 على الناس ي قِبل ألن عرضة كان القرآن أمر استحكام قبل الكتب يف مجعها إن مث, السنة كل هو

 الكتاابت وبعض ، الرواية طريق عن بنشرها يكتفوا أن رأوا فلذلك ، القرآن ويدعوا ، الكتب تلك
 وال هنظم يف معجز ، بتالوته متعبد أنه حيث من السنة عن خيتلف القرآن أن ذلك إىل أضف ,اخلاصة

 فيه يزاد أن أمن ملا فقط للحوافظ ترك فلو ، املنزل لفظه على احلفاظ من بد ال بل ، ابملعىن روايته جتوز
 مل ولذا  اللفظ دون املعىن منها املقصود السنة بينما ، أبخرى كلمة تبدل أو ، منه ينقص أو حرف
 على تيسي ابملعىن روايتها ويف ، ابملعىن اروايته وجتوز ، بنظمها يتحداهم ومل ، بتالوهتا اخللق هللا يتعبد
 له هللا وشهد كله الدين - وسلم عليه هللا صلى - بلَّغ وقد . وآدائها حتملها يف عنها وختفيف األمة
َعلأ  ملَأ  َوِإنأ  رَبِيكَ  ِمنأ  ِإلَيأكَ  أ نأزِلَ  َما بـَلِيغأ  الرَّس ول   أَيـ َها ايَ : } سبحانه فقال البالغ هبذا  بـَلَّغأتَ  َفَما تـَفأ

 أبلغ فيه الكرمي القرآن مع جنب إىل جنبا   األمة بني السنة ووجود{  النَّاسِ  ِمنَ  يـَعأِصم كَ  َواّللَّ   رَِسالََته  
 إىل هللا أوحاه ما نصف يضع مل وابلتايل ألمته إايها - وسلم عليه هللا صلى - الرسول تبليغ على داللة
 كانوا عنهم هللا رضي الصحابة أن يعلم اجلميع بل - زاعمونال زعم كما - وسلم عليه هللا صلى - نبيه

 كما وتبليغها السنة حفظ على أعاهنم مما ، مفرط وذكاء ، واعية وقلوب ، قوية حبوافظ يتمتعون
 الرتمذي رواه الذي احلديث يف هلم - وسلم عليه هللا صلى - نبيهم حلث ذلك يف مستجيبني ، مسعوها

 (سامع من أوعى مبلغ فرب مسعها كما فأداها فحفظها مقالة مين مسع امرءا   هللا نضر)  بقوله غيه و
 عليه هللا صلى - بذلك ويكون ، وتبليغها السنة حفظ من - وسلم عليه هللا صلى - النيب أراده ما فتم

 .شيئا   منه ينقص ومل كامال   وجل عز هللا دين بلغ قد - وسلم
} تعاىل قوله من فهموه ما هو السنة حجية يف املشككون ددهاير  اليت الشبهات ومن ( الثالثة الشبهة) 
ء   ِمنأ  الأِكَتابِ  يف  فـَرَّطأَنا َما َياان   الأِكَتابَ  َعَليأكَ  َونـَزَّلأَنا}  سبحانه وقوله{  َشيأ ء   ِلك ليِ  تِبـأ :  فقالوا{  َشيأ
 من ح كم كلَّ و  ، الدين أمور من شيء كل حوى قد الكتاب أن على تدل وأمثاهلا اآلايت هذه إن

 وملا ، فيه مفريِطا   الكتاب كان وإال ، آخر شيء إىل حيتاج ال حبيث وفصَّله ذلك بنيَّ  وأنه ، أحكامه
 . وتعاىل سبحانه خربه يف اخل لأف فيلزم ، شيء لكل تبياان   كان
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 ِمنأ  الأِكَتابِ  يف  فـَرَّطأَنا َما: } تعاىل قوله يف الكتاب من املراد ليس -: يقال أن الشبهة  هذه على والرد
ء    مجيع على واشتمل ، شيء كل حوى الذي هو فإنه ، احملفوظ اللوح به املراد وإمنا ، القرآن{  َشيأ

 التفصيل على ، ومستقبلها وحاضرها ماضيها ، ودقيقها جليلها ، وصغيها كبيها املخلوقات أحوال
 ِمنأ  َوَما}  سبحانه قوله عقب اجلملة هذه وجل عز هللا ذكر حيث نفسها اآلية سياق بداللة ، التام
َرأضِ  يف  َدابَّة   ثَال ك مأ  أ َمم   ِإالَّ  جِبََناَحيأهِ  َيِطي   طَائِر   َوال األأ  كما وأعماهلا وآجاهلا أرزاقها مكتوبة أي{  أَمأ

 منه هللا على خيفى ال احملفوظ اللوح يف مكتوب مسطور ذلك كل وأعمالكم وآجالكم أرزاقكم كتبت
 قوله وهي الثانية اآلية يف هو كما ، القرآن اآلية هذا يف ابلكتاب املراد أبن التسليم وعلى . شيء

َياان   الأِكَتابَ  َعَليأكَ  َونـَزَّلأَنا}  سبحانه ء   ِلك ليِ  تِبـأ ين أمور من شيء يف يفريِط مل أنه فاملعىن { َشيأ  الدِي
 أصول بيان مثل النص بطريق يكون أن إما البيان هذا ولكن، وافيا   بياان   مجيعا   بيَّنها وأنه ، وأحكامه

 ، واحلج والصوم والزكاة الصالة وجوب كتابه يف هللا فبنيَّ  ، العامة األحكام وقواعد وعقائده الدين
 جهة على اخلبائث أكل وح رأمة الطيبات أكل وِحليِ  ، والفواحش الرياب وحرمة ، والنكاح البيع وِحليِ 

 طَرِيف قيل ملا وهلذا . وسلم عليه هللا صلى لرسوله واجلزئيات التفاصيل بيان كوتـَرَ  ، والعموم اإلمجال
 مل

 هو من نريد ولكن بدال   ابلقرآن نبغي ما وهللا:  قال ابلقرآن إال حتدثوان ال: "  الِشخِيي بن هللا عبد بن
 أجتد أمحق مرؤا إنك : الشبهة تلك حيمل لرجل قال أنه حصني بن عمران عن وروي .ابلقرآن منا أعلم

 أجتد قال مث ، هذا وحنو والزكاة الصالة إليه عدد مث ، ابلقراءة فيها جيهر ال أربعا الظهر هللا كتاب يف
 القرآن بيان يكون أن وإما .ذلك تفسر السنة وإن هذا أهبم هللا كتاب إن ، مفسَّرا هللا كتاب يف هذا

, خلقه على وح َججا   أدلة كتابه يف الشارع هااعترب  اليت األخرى األدلة من دليل على اإلحالة بطريق
 ، حقيقة له مَبنيِي  فالقرآن ، املعتربة األدلة من ذلك غي أو القياس أو اإلمجاع أو السنَّة بينته حكم فكل
 فنحن ,القرآن إىل راجعة الشريعة أحكام مجيع تكون املعىن وهبذا ، به العمل وأوجب إليه أرشد ألنه

 عبد قال ملا وهلذا ، تعاىل هللا بكتاب احلقيقة يف نعمل إمنا فيها جاء مبا ونعمل ابلسنة نتمسك عندما
 ، للحسن واملتفلجات واملتنمصات واملستومشات الوامشات هللا لعن: "  عنه هللا رضي مسعود بن هللا

 بلغين إنه:  وقالت إليه فجاءت ، يعقوب أم هلا يقال أسد بين من امرأة ذلك بلغ"  هللا خلق املغيات
 - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول لعن من ألعن ال يل وما فقال ، وكيت كيت لعنت أنك عنك
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 لئن:  قال ، تقول ما فيه وجدت فما اللوحني بني ما قرأت لقد:  فقالت ، هللا كتاب يف هو ومن
:  قالت! ؟{  َفانـأتـَه وا َعنأه   اك مأ هنََ  َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول   آاَتك م   َوَما}  قرأتِ  أما وجدتيه لقد قرأتيه كنت

 ال:  فقال احلرام املسجد يف جالسا   كان هللا رمحه الشافعي أن وح ِكي . عنه هنى قد فإنه:  قال ، بلى
رِم يف تقول ما : رجل فقال ، تعاىل هللا كتاب من فيه أجبتكم إال شيء عن تسألوين  حأ

 قتل إذا امل
 آاَتك م   َوَما: }  تعاىل هللا قال:  فقال ؟ هللا كتاب يف هذا أين:  فقال ؟ عليه شيء ال فقال ؟ الز نـأب ور
 أنه - وسلم عليه هللا صلى - الرتمذي رواه الذي احلديث يف النيب إىل إسنادا   ذكر مث { َفخ ذ وه   الرَّس ول  

 أنه عنه هللا رضي عمر إىل إسنادا   ذكر مث ( بعدي من الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم "-: قال
رِم"  قال  مل أنه سبحانه أخرب"  هللا رمحه اخلطايب اإلمام قال هللا كتاب من فأجابه"  الز نـأب ور قتل للم حأ

 الذكر تناوله َجِليي  بيان:  ضربني على البيان أن إال ، الكتاب   بيانَه يتضمن مل الدين أمر من شيئا يغادر
 موكوال   بيانه تفصيل كان الضرب هذا من كان فما ، ضمنا   وةالتال معىن عليه اشتمل خِفيي  وبيان نصا  
َ : }  سبحانه قوله معىن وهو - وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل  َوَلَعلَّه مأ  ِإلَيأِهمأ  نـ زيِلَ  َما لِلنَّاسِ  لِتـ َبنيِي

 هؤالء لضال يتبني وبذلك"  البيان وجهي استوىف فقد والسنة الكتاب بني مجع فمن { يـَتَـَفكَّر ونَ 
 ، شيء لكل تبياان   القرآن كون وبني السنة حجية بني منافاة ال وأنه ، شبهاهتم وهتافت فهمهم وسوء

 . وآخرا   أوال   هلل واحلمد
  النيب إىل منسوبة أخبار   جبملة متسكهم  السنة حجية يف املشككون يوردها اليت(  الرابعة الشبهة) 

 عرض ووجوب ، ابلسنة االحتجاج عدم من إليه ذهبوا ما - زعمهم حبسب تؤيد وسلم عليه هللا صلى
 اليهود دعا - وسلم عليه هللا صلى - أنه روي ما األخبار هذه ومن ,هللا كتاب على فيها جاء ما

ثوه  وما  عينِي  فهو القرآن يوافق أاتكم فما ، عينِي  سيفشو احلديث إن: )  فقال الناس فخطب فحدي
 للقرآن موافقة غي تكون فإهنا جديدا   حكما   السنة أثبتت إذا:  فقالوا(  عينِي  فليس القرآن خيالف أاتكم

 .  وحده القرآن يف إذا   فاحلجة التأكيد جملرد تكون فإهنا جديدا   حكما   تثبت مل وإن ،
ثتم إذا: )  قال -وسلم عليه هللا صلى - أنه رِوي ما هبا استدلوا اليت األخبار هذه ومن  حديثا   عينِي  ح دِي
قوا أقله مل أم قلته ، تنكرونه وال فونهتعر  ثتم وإذا ، ي نَكر وال ي عَرف ما أقول فإين ، به فصدي  عينِي  ح دِي

قوا فال تعرفونه وال تنكرونه حديثا    يفيد هذا فقالوا ،(  ي عَرف وال ي نَكر ما أقول ال فإين ، به تصدِي
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 الناس عند املعروف املستحسن على - وسلم عليه هللا صلى - إليه املنسوب احلديث عرض وجوب
 صلى - أنه ر ِوي ما أيضا   األخبار تلك ومن.  حينئذ حجَّة السنة تكون فال ، العقل أو الكتاب من
(  كتابه يف هللا حرَّم ما إال أحريِم وال ، كتابه يف هللا أحلَّ  ما إال أحل   ال إين: )  قال - وسلم عليه هللا
 ما إال عليهم أحرَّم وال هللا أحلَّ  ما إال هلم أحل   ال فإين ، بشيء عليَّ  سالنا ميسكنَّ  ال: )  رواية ويف ،

 البحث أمام تثبت ال متهافتة ضعيفة شبه وهي ، أوردوها اليت الشبه خالصة هي هذه(  هللا حرَّم
 . فهمهم وسوء جهلهم مبلغ على وتدل ، الصحيح والنظر
.... (  عين سيفشو احلديث إن)  األول احلديث اأم -: يقال أن تفنيدها و الشبهة هذه على والرد
 العلم أهل ذكر كما منها بشيء التمسك يصح ال ضعيفة كلها هللا كتاب على العرض أحاديث فإن

 َبنيَّ  وقد ، األمرين بني مجع ما ومنها ، جمهول أو ثقة غي رواته بعض ما ومنها ، منقطع هو ما فمنها
 حديثه يثبت أحد   هذا رَوى ما: "  الرسالة يف الشافعي وقال ، يالسيوط و ، البيهقي و حزم ابن ذلك

 شيء يف الرواية هذه نقبل ال وحنن جمهول رجل عن منقطعة رواية هي وإمنا ، كبي وال صغي شيء يف
 هذا وضعوا واخلوارج الزاندقة: "  قوله مهدي بن الرمحن عبد عن جامعه يف الرب عبد ابن نقل بل ،" 

 بصحيح العلم أهل عند - وسلم عليه هللا صلى - عنه تصح ال األلفاظ وهذه: )  قال مث ،"  احلديث
 هللا كتاب على عرضناه فلو ، ابلبطالن نفسه على يعود نفسه احلديث إن بل(  سقيمه من النقل

 يقبل ال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول حديث أن هللا كتاب يف يوجد فال ، له خمالفا   لوجدانه
 واألمر وسلم عليه هللا صلى - به التأسي إطالق القرآن يف جند إننا بل ، الكتاب وافق ما إال منه

 .  ابلبطالن نفسه على احلديث فرجع ، حال كل على أمره خمالفة من والتحذير ، بطاعته
 رواه الذي احلديث يف – وسلم عليه هللا صلى - لقوله الصرحية معارضته كذلك بطالنه على يدل ومما
 فيقول  عنه هنيت أو به أمرت مما أمري من األمر أيتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفني ال: )  داود أبو
 يصدر ما أن منه املراد فليس اخلرب بصحة التسليم وعلى ( اتبعناه هللا كتاب يف وجدان ما ندري ال: 

 فهذا خيالفه ما ومنه ، به لي عم فهذا الكتاب يوافق ما منه:  نوعان وسلم عليه هللا صلى - النيب عن
 ميكن أبنه والسالم الصالة عليه للرسول اهتاما   ذلك يف ألن ، مسلم بذلك يقول أن ميكن ال بل ، ي رد  
 له وقال ودينه وحيه على هللا ائتمنه وقد ذلك يقول أن ملؤمن وكيف ، القرآن خيالف ما عنه يصدر أن
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َله   َأنأ  يل  َيك ون   َما ق لأ : }   يصدر أن من معصوم والسالم الصالة عليه فالرسول { نـَفأِسي تِلأَقاءِ  ِمنأ  أ بَدِي
 معىن فيكون ,القرآن يف ملا خمالف   عنه اثبت صحيح خرب يوجد أن ميكن وال ، القرآن خيالف ما عنه

 ، هللا كتاب على فاعرضوه ال أو قويل من هو هل عليكم فاشتبه حديث لكم ر ِوي إذا: "  إذا   احلديث
 على يتكلمون عندما العلم أهل يقوله الذي نفسه هو وهذا ،"  قويل من ليس فإنه فرد وه خالفه فإن

 حملكمات خمالفا   احلديث يكون أن العالمات تلك من يذكرون فإهنم ، احلديث يف الوضع عالمات
 "عينِي  يسفل القرآن خيالف أاتكم وما ، عينِي  فهو:  القرآن يوافق أاتكم فما"  قال ولذلك ، الكتاب
 تكون أن يلزم فال ، له خمالفة غي للقرآن موافقة تكون وأن البدَّ  الصحيحة السنة إن:  نقول وعندما

 السنة تبني فحني ، اإلمجال جهة على املوافقة تكون فقد ، شيء كل يف تفصيلية موافقة املوافقة هذه
ِكال   توضِيح أو ، القرآن أمجله حكما    أوجه من ذلك غي أو ، مطلقا   تقييد أو ، عامَّا   ختصص أو ، م شأ
 اليت اجلديدة األحكام حىت بل ,له خمالف غي ، القرآن يف ملا موافق احلقيقة يف البيان فهذا ، البيان
 عنها سكت القرآن ألن ، القرآن ختالف ال أحكام أيضا   هي ، استقالال   عليها ودلَّت السنة أثبتتها
 آاَتك م   َوَما} قال حني اإلمجال جهة على هلا وتعرض إليها شارأ قد كان وإن ، التفصيل جهة على

ثتم إذا)  الثاين احلديث وأما{ فَانـأتَـه وا َعنأه   هَنَاك مأ  َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول    تنكرونه وال تعرفونه حديثا   عينِي  ح دِي
 جتويز من فيه عما فضال   ، وغيمها حزم ابن و البيهقي قال كما منقطعة ضعيفة فرواايته ،....( 
 أقله مل أم قلته عينِي  فهو خرب من أاتكم ما: )  عبارة يف وذلك - وسلم عليه هللا صلى - عليه الكذب

 يف قوله عنه تواتر الذي وهو عليه ابلكذب يسمح أن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول وحاشا ،( 
 طرق من احلديث هذا ر وي وقد(  نارال من مقعده فليتبوَّأ متعمدا   عليَّ  كذب من: )  الصحيحني

 مسعتم إذا: )  أمحد اإلمام أخرجها صحيحة رواية منها(  أقله مل أم قلته)  لفظ فيها ليس مقبولة
 وإذا ، به أوالكم فأان قريب منكم أنه وترون وأبشاركم أشعاركم له وتلني قلوبكم تعرفه عين احلديث

 (  منه أبعدكم فأان بعيد منكم أنه وترون وأبشاركم شعاركمأ منه وتنفر قلوبكم تنكره عين احلديث مسعتم
 وأن ، احملاسن من الشريعة به جاءت ما وفق يكون أن وثبوته احلديث صحة أدلَّة من أن منه واملراد
 عدم على دليال   كان ذلك غي على جاء فإن ، املستقيمة والفطر السليمة العقول من قريبا   يكون
 وليس الوضع هبا يعرف اليت العالمات على الكالم عند احلديث علماء ولهيق الذي هو وهذا ، صحته
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 إبطال يف سببا   ذلك يكون فال ، والعلَّة احلكمة إدارك عن عقولنا تقصر قد نعم . بسطها جمال هذا
 علينا وجب - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن احلديث ثبت ما فمىت ، وحجيته احلديث صحة
 إبراهيم إسحاق أبو كان:  الرب عبد ابن قال ، عقولنا واهتام ، مبقتضاه والعمل ، به نالظ وحسن قبوله

 فكنت ، القربة فم من الشرب عن هنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغين: "  يقول سيار بن
:  يل قيل فلما ؟ النهي هذا فيه جييء حىت القربة فم من الشرب يف وما ، لشأان   احلديث هلذا إن:  أقول

 أن علمت القرب أفواه تدخل واألفاعي احليات وإن ، فمات حية فوكعته القربة فم من شرب رجال   إن
 ". جهلته وإن مذهبا   له أن احلديث من أتويله أعلم ال شيء كل
 كلتا يف منقطع حديث فهو ،....(  كتابه يف هللا أحلَّ  ما إال أحل   ال إين: )  الثالث احلديث وأما

 عدم على داللة أي   فيه فليس صحته فرض وعلى.  حزم ابن و البيهقي و الشافعي قال كما هروايتي
 هللا أوحى ما فإن - البيهقي قال كما - إليه هللا أوحى ما(  كتابه يف: )  بقوله املراد بل السنة حجية

 من أعم هو امب هنا الكتاب ففسَّرَ  ، يتلى ال وحي واآلخر ، يتلى وحي أحدمها:  نوعان رسوله إىل
 حيث البخاري اإلمام رواه الذي احلديث يف املعىن هذا يف الكتاب استعمال السنة يف ورد وقد. القرآن

 والذي: ) واخلادم الغنم على صاحله الذي الرجل ابمرأة الزاين أليب - وسلم عليه هللا صلى - قال
 اغد ، عام وتغريب مائة جلد ابنك علىو  ، رد   والغنم الوليدة ، هللا بكتاب بينكما ألقضني بيده نفسي

 عليه هللا صلى - هللا رسول هبا فأمر فاعرتفت إليها فغدا فارمجها اعرتفت فإن هذا امرأة إىل أنيس اي
 على يد ل   مما ، هللا كتاب يف والتغريب الرجم حكم- وسلم عليه هللا صلى - فجعل ، فر مِجت -وسلم

 - هللا رسول أحلَّه ما فإن ، القرآن ابلكتاب املراد أن سلمنا لو وحىت.  إليه أوحي ما عموم املراد أن
 هللا لقول القرآن يف حرام أو حالل فهو ، صراحة القرآن عليه ينص ومل حرمه أو - وسلم عليه هللا صلى
 أال)  - وسلم عليه هللا صلى - ولقوله { فَانـأتَـه وا َعنأه   هَنَاك مأ  َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول   آاَتك م   َوَما}  تعاىل
 فما ، هللا كتاب وبينكم بيننا:  فيقول أريكته على متكئ وهو عين احلديث يبلغه رجل عسى هل

 عليه هللا صلى - هللا رسول حرم ما وإن ، حرمناه حراما فيه وجدان وما استحللناه حالال فيه وجدان
 .  وغيه الرتمذي رواه(  هللا حرم كما - وسلم
 وهو طاووس رواية نم إهنا الشافعي فيها قال فقد ،...(  بشيء عليَّ  الناس ميسكنَّ  ال: )  رواية وأما
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 عليه هللا صلى - عنه جاء مما بشيء التمسك حترمي معناها فليس ثبوهتا افرتاض وعلى.  منقطع حديث
 هللا أنو  ، واألسوة القدوة موضع يف - وسلم عليه هللا صلى- أنه املراد وإمنا ,به االحتجاج أو - وسلم

رَّم مل ما عليه وح ريِم ، لغيه يبح مل ما له فأبيح الناس سائر دون أبشياء خصَّه قد وجل عز  ، غيه على حي 
 خمالفا   فيها حكمي وجعل  هبا هللا خصين اليت األشياء من بشيء الناس يتمسكن ال:  املعىن فكان

 ، تعاىل هللا هو كله ذلك يف اكماحل فإن ، ذلك من شيء يف عليَّ  نفسه أحد   يقس وال ، حلكمهم
 .  اآلخر بعضها يف وبينهم بيين وفرَّق ، األحكام بعض يف وبينهم بيين سوى الذي فهو

 ومنها  العلم أهل عند يثبت مل ما منها الشبهة هذه أصحاب إليها استند اليت األحاديث أن يتبني وهبذا
 على القرآن وأتولوا ، السنة انبذوا الذين ءهلؤال يبق فلم ، دعواهم على دليل فيه ليس ولكن ثبت ما

َتِجيب وا ملَأ  فَِإنأ :} يقول إذ هللا وصدق ، اهلوى اتباع إال حجة من - وجهه غي َا فَاعأَلمأ  َلكَ  َيسأ  يـَتَِّبع ونَ  أمنَّ
َواَءه مأ  ِدي ال اّللََّ  ِإنَّ  اّللَِّ  ِمنَ  ه دى   ِبَغيأِ  َهَواه   اتَـَّبعَ  ممَّنِ  َأَضل   َوَمنأ  أَهأ  .{  ِمنيَ الظَّالِ  الأَقوأمَ  يـَهأ

 عليه هللا صلى النيب عند شرعا   تكن مل السنة إن: قوهلم الشبهة هذه خالصةو ( : اخلامسة الشبهة)
 فعله أو شيئا   قال وما للدين تشريعيا   مصدرا   سنته تكون أن وسلم عليه هللا صلى النيب يقصد ومل وسلم
 القرآن سوى تشريعي مصدر مثة يكون أن حياته يف وسلم عليه هللا صلى النيب يرد ومل التشريع بقصد
 الصحابة فهم وكذلك وحده القرآن هو وسلم عليه هللا صلى الرسول عند التشريع مصدر كان بل اجمليد

 مصادر من مصدر وأهنا ابلسنة القول فتنة فيه بدأت الذين التابعني عهد وجاء عليهم هللا رضوان
 ابلوحي واختلط منه ليس ما فيه دخل حيث للدين ابلنسبة الظهر قاصمة تلك وكانت التشريع

 وهم النبوية السنة هي اليت البشر كالم هو بل الوحي من ليس ما القرآن هو الذي اخلالص الصحيح
 :  وهي ذلك على أدلة هلم أن يزعمون

 وهنى ذلك على وحضهم الكرمي القرآن بكتابة أصحابه أمر قد وسلم عليه هللا صلى النيب أن.1
 تكتبوا ال: )  وسلم عليه هللا صلى قوله وذلك فعال أو كانت قوال   السنة من شيء كتابة عن أصحابه

 ( فليمحه القرآن غي عين كتب ومن عين،
 فأمهلوا شرعا   ليست السنة أن سلم و عليه هللا صلى النيب من عرفوا عليهم رضوان الصحابة أن. 2

تب أن يصلح ما كل على اجمليد القرآن بكتابة الشديد ماهتمامه رغم وحفظها كتابتها  . عليه ي كأ
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 األحاديث رواية يكرهون كانوا الراشدون اخللفاء ومنهم عليهم هللا رضوان الصحابة كبار أن. 3
 اخلطاب بن عمر حبس وقد ويتوعدهم احلديث رواة يهدد عنه هللا رضي عمر وكان منها وحيذرون

 . احلديث رواية بعدم إايهم وهتديده لوعيده تنفيذا   للحديث ايتهمرو  بسبب الصحابة من عددا  
 : نقاط عدة يف وتفنيدها الشبهة لىع الردو 

 القرآن كتابة على حضَّ  بينما احلديث كتابة عن هنى وسلم عليه هللا صلى الرسول أبن قوهلم أما.1
 احلق بعض وذكر التدليس على مويقو  فيه مبالغ فقول القرآن كتبة وسلم عليه هللا صلى له وكان وحفظه
 للسنة يكن مل ما وحفظه بكتابته العناية من لقي قد اجمليد القرآن أن يف شك من وليس البعض وإخفاء
 بكتابته واالهتمام ابلعناية أحق وهو وقداسة منزلة السنة من أعلى وهو األول الدين مصدر فهو النبوية

 اليت واألسباب وكتابتها تدوينها وخباصة السنة به ظحت مل مبا العناية من القرآن حظي لذلك وحفظه
 الكرمي القرآن أن:  منها. كثية السنة بكتابة اهتمامهم فوق القرآن بكتابة يهتمون الصحابة جعلت
 وهم أيسر به واإلحاطة فكتابته وسلم عليه هللا صلى النيب قلب على جربيل به ينزل ما حبدود حمدود
 تتضمن ومتشعبة فكثية وأفعاله وسلم عليه هللا صلى الرسول أقوال من لنبويةا السنة أما أقدر ذلك على
 بينهم وسلم عليه هللا صلى عاشها سنة وعشرين ثالث مدى وعلى اليومية وأفعاله السالم عليه أقواله
 نرضوا الصحابة بني الكاتبني قلة أو ندرة االعتبار يف أخذان إذا وخباصة وتدوينه كتابته يشق أمر وهذا

 النيب إىل تعاىل هللا وحي العظيم القرآن كون وحيتمها يفرضها ضرورة القرآن كتابة أن:  ومنها عليهم هللا
 السنة يف وجيوز ابملعىن روايتها فتجوز السنة أما ابملعىن روايته جتوز وال ومعناه بلفظه وسلم عليه هللا صلى

 الكاتبني أن:  ومنها القرآن يف جائزا   ذلك سولي قبيلها من هو وما"  قال كما أو: "  القائل يقول أن
 مثة كان وإذا معا   والقرآن السنة يكتبوا أن مقدورهم يف وليس قلة كانوا عليهم هللا رضوان الصحابة بني

 ملن يسلموه حىت وذلك القرآن هو املكتوب فليكن الكتابة العارفون الصحابة يكتب أيهما بني اختيار
 . حرف منه ينقص ومل فيه يزد مل اتما   مضبوطا   حمررا   بعدهم

 السنة هو القرآن وغي القرآن، غي كتابة عن هنى وسلم عليه هللا صلى الرسول أبن احتجاجهم وأما
 قول وهو اخلدري سعيد أيب عن مسلم رواه الذي احلديث هذا أن:أوهلا. وجوه من ابطل احتجاج فهو

 احلديث هذا(.  فليمحه القرآن غي عين كتب ـنوم عين، تكتبوا ال: )  وسلم عليه هللا صلى الرسول
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 صرفنا ولو".  سعيد أيب على ابلوقف وغيه البخاري هللا عبد أبو احلديث يف املؤمنني أمي أعله معلول
 عليه هللا صلى عنه ورد فقد الكتابة، عن هنى كما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فإن هذا عن نظرا  

 ذكروا حيث تدليس فيه استدالهلم إن قلنا ولذلك أخر أحاديث يف اهب األمر بل هبا اإلذن وسلم
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  منها كثية وهي اإلذن أحاديث إىل يشيوا ومل النهي حديث
 عليهم وسلط البخاري من الشك الفيل أو– القتل مكة عن حبس هللا إن“  فقال الفتح يوم خطب
 هللا لرسو  اي يل اكتب : فقال اليمن أهل من رجل جاء بتهخط من انتهى وملا.. "  واملؤمنون هللا رسول
 عنه هللا رضي هريرة أيب عن روي ما:  ومنها(  شاة أليب اكتبوا: ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 فقد عمرو بن هللا عبد إال مين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حبديث أعلم أحد كان ما: "  قال أنه
 الصحابة بعض أن عنهما هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن روي ما ذلك ومن.  أكتب وال يكتب كان

 يغضب بشر - وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول يقول ما كل هللا رسول عن تكتب إنك:  فقال حدثه
 له فقال له، لقي مبا فأخربه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل هللا عبد فرجع شرعا ، يكون ال ما فيقول

 الرواايت وهذه (احلق إال فمي من خيرج ما بيده نفسي فوالذي اكتب،: )وسلم عليه هللا صلى الرسول
 أاب وجدان اإلذن ورواايت املنع رواايت بني وازان ما فإذا كثية وهي ضعيف غيها وهناك الصحيح يف

 اخلدري سعيد أيب حديث إال هامن يصح فلم املنع رواايت مجع قد( هـ463ت) هللا رمحه اخلطيب بكر
 سعيد أيب على ابلوقف أعله قد البخاري هللا عبد أاب اإلمام أن بينا وقد ذكره السابق عنه هللا رضي

 ما إىل إضافة:  ومنها بعضه روينا كثي منها والصحيح كثية اإلذن أحاديث بينما غيه فعل وكذلك
 ال كتااب لكم أكتب بكتاب ائتوين:)  موته ضمر  يف قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن سبق

 آراء ذلك عن فنتج املنع، وأحاديث اإلذن أحاديث بني اجلمع يف العلماء اجتهد وقد ( . بعده تضلوا
 ذلك بعد الكتابة يف ابإلذن نسخ مث أوال   جاء املنع أن أي ابلسنة السنة منسوخ من ذلك أن *  أمهها
 أوال   جاء النهي إن قالوا وقد احلديث خمتلف أتويل يف قتيبة ابن همومن العلماء، مجهرة ذهب ذلك وإىل

 . اإلذن جاء االلتباس أمن فلما ابلسنة القرآن التباس خشية
 صحيفتني يف أما واحدة صحيفة يف والقرآن احلديث كتابة عن كان بل مطلقا ، يكن مل النهي أن* 

 . به فمأذون
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 القرآن بني اخللط عليهم ويؤمن ألنفسهم، يكتبون واكان الذين الصحابة لبعض جاء اإلذن أن* 
 . والسنة
 كان فإن آخرا   جاء اإلذن أن اإلذن ورواايت املنع رواايت من يتضح الذي لكن ذلك غي آراء وهناك
 رواه الذي املنع حبديث استدالهلم يسقط وهبذا. اجلمهور رواه الذي وهذا للمنع الناسخ فهو نسخ
 احتجاجهم يف الزاوية حجر يعدونه الذي ديثاحل هذا عنه هللا رضي رياخلد سعيد أيب عن مسلم
  . به اللجاج ويكثرون السنة حجية أو تشريعية بعدم

 ليست السنة أن وسلم عليه هللا صلى النيب من فهموا قد عليهم هللا رضوان الصحابة إن قوهلم أما.2
 على واملطلع واملكابرة الكذب من فهذا اهب االلتزام أو بكتابتها يهتموا ومل عنها، فانصرفوا شرعا  

 هللا رسول سنة من املسلمة األمة مواقف يف العلماء كتب وما العلوم واتريخ السنة كتب يف املدوانت
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة من عليهم هللا رضوان الصحابة موقف وخباصة وسلم عليه هللا صلى
 وعكس األوضاع قلب حد إىل احلق على وافرتائهم همتبجح مدى من ويعجب هؤالء بكذب يقطع
 أقوال مالحظة على اخللق أحرص – وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول أصحاب كان فقد. األمور
 كل تتبع على حرصهم من بلغ بل هبا والعمل وحفظها وأفعاله وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول
 فهذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مالزمة يتناوبون انواك أن هبا والعمل ووعيها وحفظها وكبية صغية
 من يل وجار كنت: "  يقول. إليه املتصل بسنده البخاري عنه حيدث عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر

 عليه هللا صلى هللا رسول على النزول نتناوب وكنا - املدينة عوايل من زيد بن أمية بين يف األنصار
 إال ذلك كان وما" ذلك مثل فعل نزل وإذا اليوم ذلك خبرب جئته نـزلت فإذا يوما   وأنزل يوما ينزل وسلم

 كان وقد ... هبا وااللتزام واتباعها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة معرفة على الشديد حلرصهم
 ام بعض يف هللا حكم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ليسألوا الطويلة املسافات يقطعون الصحابة

 وزوجه هو أرضعته أهنا أخربته امرأة أن عنه هللا رضي احلارث بن عقبة عن البخاري يروي هلم يعرض
 عليه هللا صلى هللا رسول بلغ فلما ابملدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل مكة من فوره من فركب
 أرضعتهما من بذلك أخربته مث الرضاع من أخته أهنا يعلم ال امرأة تزوج فيمن هللا حكم عن سأله وسلم

 وكان..  بغيه وتزوجت لوقته زوجه ففارق(  ؟ قيل وقد كيف) وسلم عليه هللا صلى النيب له فقال ؟
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 يف وسنته سيته عن عليهن هللا رضوان النيب أزواج يسألوا أن على حريصني عنهم هللا رضي الصحابة
 عن غين مشتهر معروف وهذا هلن يعرض عما يسألنهن النيب أزواج بيوت إىل يذهنب النساء وكانت بيته
 . مثال أو شاهد ذكر

صلى هللا عليه وسلم أهنم   -بل لقد بلغ من حرص الصحابة رضوان هللا عليهم على االلتزام بسنة النيب 
كانوا يلتزمون ما يفعل ويرتكون ما يرتك دون أن يعرفوا لذلك حكمة، ودون أن يسألوا عن ذلك ثقة 

هللا عليه وسلم وحي فقد أخرج البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي هللا  منهم أبن فعله صلى
عنهما قال : " اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامتا  من ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب مث 
 نبذه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: ) إين لن ألبسه أبدا  ( فنبذ الناس خواتيمهم ". 

 هللا رسول بينما: " قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن"  الشفا"  كتابه يف عياض القاضي وروى
 ألقوا ذلك القوم رأى فلما يساره عن فوضعها نعليه خلع إذ أبصحابه يصلي وسلم عليه هللا صلى
 ألقيت رأيناك هللا رسول اي:  قالوا ؟( نعالكم إلقاء على محلكم ما: )  قال صالته قضى فلما نعاهلم

"  وفضله العلم بيان جامع يف الرب عبد ابن وأورد( قذرا افيهم أن أخربين جربيل إن: )  فقال ليك،نع
:  يقول فسمعه خيطب وسلم عليه هللا صلى والنيب اجلمعة يوم جاء أنه"  عنه هللا رضي مسعود ابن عن
 فقال وسلم عليه هللا صلى النيب فرآه ذلك يقول النيب مسع حيث أي املسجد بباب فجلس(  اجلسوا) 

 سنة معرفة على عليهم هللا رضوان الصحابة حرص بلغ احلد هذا إىل( مسعود بن هللا عبد اي تعال: )
 عبد فعل كما فورهم من وهنيه ألمره واالستجابة هبا وااللتزام أحواله مجيع يف وسلم عليه هللا صلى النيب
 خواتيم ونبذهم الصالة يف نعاهلم ائهمإلق يف كما الفعل حكمة يدركوا أن غي ومن مسعود بن هللا

 به واالقتداء وسلم عليه هللا صلى - رسوله بطاعة أمره يف تعاىل هلل استجابة إال ذلك يكن ومل الذهب
 وذكر اآلخر واليوم هللا يرجو كان ملن حسنة أسوة هللا رسول يف لكم كان لقد:) وجل عز قوله يف كما
 قوله يف كما هبا وااللتزام سنته ابتباع األمة أمره يف وسلم عليه هللا صلى لرسوله استجابة مث (كثيا هللا

 رأيتموين كما صلوا: ) والسالم الصالة عليه وقوله(  مناسككم عين خذوا: )  وسلم عليه هللا صلى
 ومن هللا رسول اي:  قالوا( أىب من إال اجلنة يدخلون أميت كل: )  وسلم عليه هللا صلى وقوله( أصلي

 أوصيكم)  وسلم عليه هللا صلى وقوله( أىب فقد عصاين ومن اجلنة دخل أطاعين من: )  قال ؟ أيىب
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 بسنيت فعليكم كثيا اختالفا فسيى منكم يعش من فإنه حبشيا   عبدا   وإن والطاعة والسمع هللا بتقوى
 كل فإن وراألم وحمداثت وإايكم ابلنواجذ عليها وعضوا هبا متسكوا الراشدين املهديني اخللفاء وسنة
 سنة من عليهم هللا رضوان الصحابة موقف يبني مما كثي من قليل هذا .. ( بدعة وكل بدعة حمدثة
 سنة معرفة على البالغ واالهتمام الشديد ابحلرص يتسم موقف وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 رسول لقول استجابة سمعهاي من إىل وتبليغها بل هبا وااللتزام وحفظها وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 من أوعى مبلَّغ فرب مسعها، كما فأداها ووعاها مقاليت مسع امرأ هللا نضر: ) وسلم عليه هللا صلى هللا
 . ذكره سلف الذي ادعائهم يف ورسوله هللا وأعداء السنة أعداء كذب مدى يتبني هذا ومن(  سامع

 رضي عمر وكان احلديث رواية يكرهون كانوا عليهم هللا رضوان الصحابة كبار أبن دعواهم وأما -3
 السنة رواية من إكثارهم بسبب الصحابة من ثالثة فحبس وعيده نفذ وأنه السنة رواة يتهدد عنه هللا

 عنه خيلو ال الذي التدليس من جانب وفيه الكاذبة دعاواهم من سبق ما إىل يضاف كذب فهذا
 كانوا أهنم واحلق ابطل فهذا احلديث رواية يكرهون اكانو  عليهم هللا رضوان الصحابة أن أما. كالمهم
 من على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ووعيد املسؤولية لعظم ذلك من ويهابون روايتها خيشون
 كان ولقد (النار من مقعده فليتبوأ متعمدا   علي كذب من)  السالم عليه قوله يف عليه يكذب

 من إىل هللا دين تبليغ:  أوهلما منهما كل على حريصون هم أمرين بني عليهم هللا رضوان الصحابة
 .األمة من يليهم

 كان لذلك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يبلغونه ما لكل الشديد والتحري التثبت:  اثنيهما
 إذن فالصواب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن يروي وهو الرهبة وأتخذه وجهه، ميتقع منهم الواحد

 هللا صلى هللا رسول على الكذب من خوفهم شدة بسبب احلديث رواية يهابون كانوا ةالصحاب أن
 أو شرعية غي السنة يرون كانوا ألهنم ذلك أن هؤالء يزعم كما وليس يروون فيما اخلطأ أو وسلم عليه
 . تشريعيا   مصدرا   ليست أهنا
 وأبو ذر، وأبو مسعود، بن هللا عبد:  هم أصحابه من ثالثة عنه هللا رضي عمر حبس دعوى أما

 جتري كما البعض ذكرها وقد األلسنة على جرت كاذبة، ملفقة رواية فهذه عنهم هللا رضي الدرداء
 أو األلسنة به جتري ما كل فليس والوقائع األحاديث من املوضوعات كتب يف وتدون األلسنة على
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 يف هللا رمحه"  حزم ابن"  إلماما الكاذبة الدعوى هذه متحيص توىل وقد صحيحا   الكتب بعض تتضمنه
 أجل من ذر وأاب الدرداء وأاب مسعود، ابن حبس أنه عمر عن وروي:) فقال“  اإلحكام: “  كتابه

 شرعا   حمصها ابالنقطاع الرواية يف حزم ابن طعن أن وبعد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث
 ويف الصحابة اهتم عمر يكون أن إما:  خيلو ال هألن والتوليد الكذب ظاهر نفسه يف اخلرب إن:  فقال
 خروج وهذا تبليغها وعدم كتماهنا وألزمهم السنة وتبليغ احلديث نفس عن هنى يكون أو فيه ما هذا
 حبسهم كان ولئن مسلم به يقول ال قول وهذا ذلك، كل من املؤمنني أمي هللا أعاذ وقد اإلسالم عن
 اخلبيثني الطريقني أي الرواايت هذه مبثل الفاسد ملذهبه احملتج فليخرت ظلمهم فلقد متهمني غي وهم
 "  شاء

 أن يزعمون كما الكثي يف تعارضا والقرآن السنة بني أن أيضا شبهاهتم من و( : السادسة الشبهة)
 أي ابلسنة لألخذ داعي ال أبنه هلا قدموا اليت النتيجة ذلك على ويرتبون بينها فيما تتعارض السنة

  . لنبويةا يثابألحاد
 سواء هذه املزعومة التعارض شبهة أمام وقفوا األفاضل علماءان إن -: يقال أن الشبهة هذه على الرد

 التعارض أمثلة ومن بعض مع بعضها األحاديث بني أو واحلديث القرآن بني مزعوما تعارضا كانت
 يف القرآن من تيسر ما ءةبقرا القرآن أيمر أن والسنة القرآن بني التعارض أي زعمهم حسب األول

 الكتاب بفاحتة إال صالة ال : " النبوي احلديث يقول مث ( القرآن من تيسر ما فاقرأوا)  قوله يف الصالة
 هذا و للعام ختصيص لكنه و أبدآ تعارضا يكون أن ميكن ال األمر هذا أن شديدة ببساطة فنقول  "

 هللا وأحل ) القرآن قول ومثله النبوية السنة خصصته امع القرآن فأمر الشريعة علوم بديهيات من األمر
 بطريقة بعينها أنواعا ليخصص النبوي احلديث جيئ لكن البيع أنواع كل يف عام فهو ( الراب وحرم البيع

 السنة ألن تعارض وال " إخل راب والفضل بيد ويدا مبثل مثال ابلذهب الذهب " : فيقول البيع يف بعينها
 نزل ما للناس لتبني الذكر إليك وأنزلنا ) اآلية تصرح كما القرآن يف جيمل ملا التفصيلي البيان وهى
 األكل بعد الوضوء استحباب عن روى ما حديث مع حديث تعارض أي  الثاين النوع ومن ( إليهم
 احلديث جاء مث النار مست فيما وتوضأوا فليتوضأ جزور حلم أكل من : مثل النار مسته طعام من

 فال النار مست مما الوضوء ترك هو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من األمرين آخر كان اآلخر
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 احلديث علماء يسميه ما فهو سبقه الذي احلديث يف احلكم غي األخي احلديث ولكن هنا تعارض
   فيه تعارض وال املتقدم للحكم املتأخر تغيي أي النسخ

 البيت حج الناس على وهلل ) تعاىل كقوله العام من اخلاص ثناءكاست شبهة حتدث قد كثية ومسائل
 حيل ال " حمرم املرأة مع يكون أن ابشرتاط النساء حج ليقيد احلديث أييت مث ( سبيال إليه استطاع من

 أو ابنها أو أبوها ومعها إال فصاعدا أايم ثالثة يكون سفرا تسافر أن اآلخر واليوم ابهلل تؤمن المرأة
  . فيه تعارض ال وأيضا العام من للخاص استثناء فهذا " منها حمرم ذو أو أخوها أو زوجها

فهذه املسائل وغيها قد عىن بدراستها وتوضيح ما يصنع الشبهة فيها عىن هبا علماء السنة وأفردوا هلا 
أصبحت التصانيف املختلفة اليت حولتها من مواطن اشتباه أو مآخذ كما يتلمس الكارهون إىل حيث 

 إلسالمي حيسب له وال يعاب عليه .مجيعها مصدر سعة وثراء ورفع للحرج عن اإلنسان يف التشريع ا
 جنودا كانوا بعدهم ومن والتابعني الصحابة من السنة مَحََلةَ  إن -: قوهلم هي(: السابعة الشبهة)

 رغباهتم يوافق ما األحاديث من هلم يضعون فكانوا والعباسي األموي العصر يف وامللوك للسالطني
 .ملكهم تويثب

 التشريع يف السنة مكانة كتابه يف الباطل الزعم هذا على السباعي مصطفى الدكتور أجاب ولقد
 يصلوا ولن يصلوا مل اإلحلاد ودعاة واملستشرقني الشيعة غالة من اإلسالم أعداء إن: "فقال اإلسالمي

 ولن بل العادية حياهتم يف حىت الكذب عن الرتفع من السنة رواة به يتصف الذي السمو مدى إىل
 مدى وال ورهبة، خشية هللا جبنب نفوسهم يف استقر الذي اخلوف مبلغ إىل اإلسالم أعداء يصل

 يفعل من بكفر قال من منهم قال حىت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الكذب جلرمية استنكارهم
 ألنه اخلصائص هذه علمائنا عن يفهموا مل إذ معذورون ماإلسال أعداء إن توبته قبول وعدم وقـَتأِلهِ  ذلك

 واللص منه أكذب أهنم الناس يف ظن الكذب اعتاد ومن حوهلم، فيمن وال نفوسهم يف ظل هلا يوجد ال
 خالفوا ألهنم والهتم بعض على ابإلنكار جاهروا قوم يف يقول الذي فمن وإال مثله لصوصا الناس يظن

: يقول من احلق بكلمة اجلهر سبيل يف والتنكيل واإلهانة للضرب همبعض وتعرض السنة أحكام بعض
 مل أحكاما سنته إىل ليضيفوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الكذب ألنفسهم استباحوا هؤالء إن

 وال صديقا وال أخا وال ابنا وال أاب ال أحدا الرجال على حكمهم يف حيابوا مل قوما إن نعم اهـ".يقلها
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 الشريفة النبوية للسنة احلفاظ إجالل وعنوان وأمانتهم ونزاهتهم داينتهم صدق َلع نَوان   ذلك إن شيخا
 والتقوى الصدق يف املثل مضرب فكانوا واألحفاد واألوالد واألجداد اآلابء من أغلى عندهم وأهنا

  : الرجال على حكمهم يف نزاهتهم على أمثلة   وهاك .واألمانة
 َجريِح ونَ  -1

 املسألة، فأعادوا" غيي عنه سلوا: "فقال أبيه عن سئل املديين بن علي اإلمام :ئهمآلاب امل
ين ، ه وَ : "فقال رأسه رفع مث فأطرق  ".َضِعيف   إِنَّه   الدِي

". كذاب هللا عبد ابين: "قال" السنن صاحب" السجستاين داود أبو اإلمام :ألبنائهم اجملرحون -2
 ".نسيه حىت عنه تشاغل مث القرآن، حفظ إنه: "رةهري أيب ولده يف الذهيب قول وحنوه

  ".ابلكذب املذكور حيىي أخي عن أتخذوا ال: "قال أنيسة أيب بن زيد :إلخواهنم اجملرحون -3
 حسان بن هشام حلابيت أحدا حابيت لو: "قال احلجاج بن شعبة :وأختاهنم ألصهارهم اجملرحون -4

 ".حيفظ يكن ومل َخَتيِن، كان
 السري أيب بن احلسني ترمجة يف الذهيب قال: "احلراين عروبة أبو :أقارهبم لبعض اجملرحون -5

 ".كذاب وهو أمي، خال هو: عروبة أبو قال: "العسقالين
 اختلفوا: "قال مهدي بن الرمحن عبد عن حامت أيب ابن اإلمام روى :مشاخيهم حيابوا مل الذين ومن -6

 سعيد بن حيىي: يعين ابألحول رضيت قد: فقال حكما وبينك بيننا اجعل: فقالوا شعبة، عند يوما
 خترج، وبه تعلم ومنه شيخه وهو شعبة على فقضى إليه فتحاكموا حيىي جاء حىت برحنا فما القطان،

 :حامت أيب ابن قال !أحول؟ اي - نقدك مثل له من أو - نقدك يطيق ومن: شعبة له فقال
 عدالته من بلغ مث العلم، أهل بني من شعبة شيخه ارهاخت إذ القطان سعيد بن ليحىي املنزلة غاية هذه

 كانوا أهنم احلديث أئمة نزاهة من وبلغ ".ومعلمه شيخه شعبة على قضى أن دينه يف وصالبته بنفسه
 طعنوا الذين وهم الواسطة تلك يرتضون وكيف جرحه يرون عمن للسكوت إخواهنم شفاعة يقبلون ال
 فمن والتابعنيأما عن موقف الصحابة  .القدح يستوجب ما منهم أوار  ملا وإخواهنم وآابئهم أبنائهم يف

 سبيل على فمنها كثية ذلك على الدالة املشرفة فالنماذج وأمرائهم ملوكهم من اإلسالم أئمة من بعدهم
 وموقف احلجاج من عمر ابن وموقـف املدينة، وايل مروان من اخلدري سعيد أيب موقف احلصر ال املثال
 . الكثي و الكثي وغيهم األموي امللك عبد بن هشـام مع ريالزه اإلمام
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 الطاعنون اعترب لقدف. والتضعيف التوثيق يف احملدثني إختالف هي الشبهة وهذه( :الثامنة الشبهة)
 من يوثقوا أن ذلك من ويلزم منهجهم، يف مطعنا وتضعيفهم الرجال توثيق يف احلديث علماء اختالف

 درجة تبلغ مل أحاديث تصحيح عنه وينتج التضعيف، يستحق ال من عفواويض التوثيق، يستحق ال
 .كذلك ليست وهي ابلصحة األحاديث من كثي على حكموا ولذلك الصحة،

 الرواة لتوثيق اثبتة وأصول قواعد من احلديث علماء وضعه ما -:يقال أن الشبهة هذه على الردو 
 يفعلون كانوا وإمنا هوى، من وجترحيهم الرواة تعديل يف هللا رمحهم ينطلقوا ومل قالوا، ما ينفي وتضعيفهم

 قام ولقد ".دينكم أتخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن: "قوهلم كثر ولذلك وتدينا، هلل حسبة ذلك
 من الرواة أحوال به ضبطت دقيقا مقياسا وجعل األسس، له وأسست القواعد له وضعت عظيم علم

 والذي, األمم من أمة عند له نظي ال الذي" والتعديل اجلرح علم" ذلك والتضعيف، التوثيق حيث
 أن ميكن ال الذي اإلحكام، البالغ الدقة، فائقِ  العلم هذا أمام مبهورا يقف احلديث علوم كتب يطالع
 حىت أعني فيه وسهرت أجسام، فيه وتعبت جهود، فيه بذلت وإمنا عفوا، جاء أو صدفة وضع يكون

 هذا فساد خالهلا من يتضح أسئلة ثالثة العلم هذا من ونتناول .اجلودة منتهىو  احلسن قمة إىل بلغ
 .وبطالنه الزعم
 .حديثه؟ يقبل الذي الراوي هو من: أوال
 .يوثق؟ كيف: اثنيا
 .ذلك؟ إىل أدى الذي وما إذا؟ العمل ما وتضعيف، توثيق فيه تعارض إذا: اثلثا

 :األسئلة هذه على واجلواب
 قبلت معني شخص يف الصفات تلك توفرت مىت معينة صفات على احلديث علماء نص لقد: أوال

 .حبديثه واحتج روايته
 بروايته حيتج فيمن يشرتط أنه على والفقه احلديث أئمة مجاهي وأمجع: "هللا رمحه - الصالح ابن قال
 لفسقا أسباب من ساملا عاقال، ابلغا مسلما يكون أن وتفصيله. يرويه ملا ضابطا عدال يكون أن

. كتابه من حدث إن لكتابه ضابطا حفظه، من حدث إن حافظا مغفل، غي متيقظا املروءة، وخوارم
 ".املعاين حييل مبا عاملا يكون أن ذلك مع فيه اشرتط ابملعىن حيدث كان وإن
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 إذا الراوي يوثق: اثنيا. والضبط العدالة شرطي بني مجع الذي وهو روايته تقبل الذي الثقة هو فهذا
 وثبت أكثر، أو عامل بتعديل أو واخلي، ابلثناء العلم أهل بني ابشتهاره أو ابالستفاضة، عدالته تثبت

 .الغالب يف املتقنني للثقات روايته مبوافقة ضبطه
 .ذكرها ومشقة التعديل أسباب لكثرة وذلك سببه يذكر مل ولو الراوي تعديل ويقبل
 إىل إضافة ذكره، يف مشقة وال واحد، أبمر حيصل رحاجل ألن سببه؛ بني إذا إال يقبل فال جرحه وأما

 .أسبابه يف الناس اختالف
 وعلى املعدلني، عدد زاد ولو مفسرا كان إذا اجلرح قدم معني راو يف وتعديل جرح تعارض إذا: اثلثا
 حال ظاهر عن خيرب فاملعدل املعدل، عن خفيت علم زايدة اجلارح مع ألن العلماء؛ مجهور ذلك

 إال التعديل مع تعارض إذا اجلرح يقبلوا مل فإهنم مهم؛ شرط وهذا ابطن، أمر عن خيرب اجملروحو  الراوي،
 .االصطالح عليه استقر ما وهذا مفسرا، كان إذا

 وجدانهم فقد اجلرح، تقدمي يف إطالقها على ليست القاعدة هذه لكن" :عرت الدين نور الدكتور يقول
 :اآلتية ابلشروط مقيدة القاعدة إن: نقول أن وميكننا ثية،ك مواطن يف اجلرح على التعديل يقدمون

 .الشروط لسائر مستوفيا مفسرا، اجلرح يكون أن-1
 .جرحه يف متعنتا أو اجملروح على متعصبا اجلارح يكون أال -2
  .الصحيح ابلدليل ذلك ويثبت الراوي، عن مدفوع اجلرح أن املعدل يبني أن -3

 الذهيب قال لذلك والتعديل، اجلرح يف اختالفهم إىل يؤدي النقاد ملحظ اختالف أن على يدل وهذا
 توثيق على قط الشأن هذا علماء من اثنان جيتمع مل: "الرجال نقد يف التام االستقراء أهل من وهو

 قادح غي لسبب ابلنظر ذلك يكون ضعف إذا الثقة ألن وهذا؛". ثقة تضعيف على وال ضعيف
 على مقدم واجلرح: "حجر ابن احلافظ وقال .الظاهر مبجرد األخذ من هتوثيق يكون وثق إذا والضعيف
 مل مفسر غي كان إن ألنه أبسبابه؛ عارف من مبينا صدر إن حمله ولكن مجاعة ذلك وأطلق التعديل،

 عن اجملروح خال فإن أيضا، به يعترب مل ابألسباب عارف غي من صدر وإن عدالته، ثبتت فيمن يقدم
 فيه يكن مل إذا ألنه املختار؛ على عارف من صدر إذا السبب مبني غي جممال فيه حاجلر  ق بل تعديل
 ".إمهاله من أوىل اجملروح قول وإعمال اجملهول، حيز يف فهو تعديل
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 عند هبا يرجح اليت القرائن من ذلك ألن واجملرح؛ املعدل حال االختالف عند يراعى أن جيب أنه كما
 حيث من الرجال يف املتكلمني أقسام مبينا الذهيب اإلمام قال .فوالتضعي التوثيق يف االختالف

 :والتعديل اجلرح يف واالعتدال والتوسط التعنت
 بذلك ويلني والثالث، ابلغلطتني الراوي يغمز التعديل، يف متثبت اجلرح، يف متعنت منهم قسم -1

 هل فانظر رجال ضعف ذاوإ بتوثيقه، ومتسك بنواجذك، قوله على فعض شخصا وثق إذا وهذا حديثه،
 فهذا أحد وثقه وإن ضعيف، فهو احلذاق، من أحد ذاك يوثق ومل وافقه، فإن تضعيفه، على غيه وافقه
 ومل ضعيف، هو: مثال معني ابن فيه يقول أن يكفي ال يعين مفسرا، إال جترحيه يقبل ال: فيه قالوا الذي

. أقرب احلسن إىل وهو حديثه، حيحتص يف يتوقف هذا فمثل وثقه، قد وغيه ضعفه، سبب يوضح
 .متعنتون واجلوزجاين حامت وأبو معني وابن

: البيهقي بكر وأيب احلاكم، هللا عبد وأيب الرتمذي، عيسى كأيب هؤالء، مقابلة يف وقسم -2
 .متساهلون

  .منصفون معتدلون: عدي وابن زرعة، وأيب حنبل، بن وأمحد كالبخاري، وقسم -3
 وإمنا وختبط خواء من وتضعيفهم وتصحيحهم وجترحيهم، توثيقهم يف ينطلقوا مل احلديث فعلماء وبعد

 منتهى يف الوجود إىل األحكام هذه برزت ولذلك أحكامهم؛ يف صلبة، وأرض متينة قواعد من انطلقوا
 ينقد أن دعي كل ويعجز يعرتيها، تباين ال منسجمة فيها، شذوذ ال متحدة بينها، فيما متفقة الدقة،

 ينقلها أنفسهم املستشرقني أحد شهادة وهذه .فيه قادح ال وحبكم فيه، مطعن ال علمي بنقد هأصلو  ما
 إذا الكتاب هذا نطاق نتخطى إننا: "قال( فايس ليوبولد) وهو املسألة هذه يف عرت نورالدين الدكتور

 يستعملونه األوائل احملدثون كان الذي الدقيق األسلوب يف التفصيل وجه على الكالم يف أسهبنا حنن
 علم ذلك من نشأ إنه: نقول أن بصدده هنا حنن ما أجل من ويكفي حديث، كل صحة من للتثبت

 استطاع ولقد .روايتها وطريقة وشكلها، الرسول أحاديث معاين يف البحث الوحيدة غايته الفروع، اتم
 ذكروا الذين ألشخاصا جلميع مفصلة لرتاجم متماسكة سلسلة يوجد أن التارخيية الناحية يف العلم هذا
 ومل انحية، كل من دقيق لبحث خضعت قد والنساء الرجال هؤالء تراجم إن حمدثون، أو رواة أهنم عن
 القواعد مع متاما تتفق للحديث روايتهم وطريقة حياهتم كانت الذين أولئك إال الثقات يف منهم يعد
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 أحد اعرتض فإذا. الدقة من يكون أن كنمي ما أشد على تعترب اليت القواعد تلك احملدثون، وضعها اليت
 يثبت أن وحده هو عليه فإن مجلة، احلديث على أو بعينه حديث صحة على ذلك أجل من اليوم
  ".ذلك

  املتون نقد يشمل ومل اإلسناد نقد على إقتصر احملدثني نقد أن أيضآ شبهاهتم ومن : التاسعة الشبهة
 إىل موجهة كانت الدراسة تلك أن إال إبتقان لسنةا احلديث رجال درس وقد: "ويت غاستون يقول
 الرسول حديث الرواة لنا نقل لقد: "قال مث" بعض من بعضهم ومساع والتقائهم الرجال ومعرفة السند

 قد احلديث أن من متأكدين لسنا لذلك املنت ينقدوا مل هؤالء أن إال ودوَّن وه احل فَّاظ مَجََعه   مث مشافهة
 روايتهم أثناء يف نية حسن عن شيئا الرواة إليه يضيف أن غي من هللا ولرس عن هو كما وصلنا

  ".احلديث
 تلك واستوفوا احلديث منت بدراسة ابلغا اهتماما احلديث علماء اهتم لقد: الشبهة هذه على الرد

 اهلدف كان ولقد .قدموه ما على مزيد يوجد ال حبيث به العناية يف جهدهم قصارى وبذلوا الدراسة
 من السنة ومحاية ضعيفة من احلديث صحيح متييز وهو ونقده اإلسناد دراسة من إليه يسعون ذيال

 بثبوت إال يتم ال الراوي توثيق أن بينا وقد املنت، بنقد وثيقا ارتباطا مرتبطا ذلك كان والكيد العبث
 .آلخرينا الثقات مروايت مع الراوي مروايت مبقارنة يعرف إمنا األخي وهذا وضبطه، عدالته

 احلديث صحة ابلضرورة تعين ال احلديث إسناد صحة أن احملدثني عند فيه جدال ال الذي الثابت ومن
 يف يكوانن كما السند يف يكوانن والعلة والشذوذ معلال وال شاذا يكون أال الصحيح شروط من ألن
 مل ولذا الشذوذ وهكذا صحته يف تقدح قادحة علة متنه يف ويكون ما حديث إسناد يصح فقد املنت
 علل يف هذه أحباثهم ومجعت وشذوذها املتون علل يف حبثوا وإمنا األسانيد على قاصرة دراستهم تكن
 تكتفي ال علوم نشأت ذلك أجل ومن . كثية وهي العلل كتب من مصنفاهتم يف واألسانيد املتون

 واملضطرب، املقلوب، احلديث: ذلك فمن مجيعا واملنت اإلسناد بدراسة تعين بل اإلسناد بدراسة
 . الثقة وزايدة واملوضوع، واملصحف، واملعلل، واملدرج،

 انسخه وروده، أسباب احلديث، غريب ذلك من خاصة املنت بدراسة تتعلق علوم أنشئت كما
 يف جهودهم ومن مثيل وال له نظي ال جهدا احملدثون بذل هذا ويف . وحمكمه مشكله، ومنسوخة،
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 من سنده إىل رجوع غي من احلديث وضع هبا يعرف وضوابط عالمات من وضعوه ما املنت دراسة
 : ذلك

 كالم من يكون أن ميكن ال ذلك أن ومعرفتها ابللغة إملام له من فيدرك: املروي يف اللفظ ركاكة -1
 إليها ينضم مل وإن املعىن على الركة فمدار وإال لفظه أبنه الراوي صرح إذا وسلم عليه هللا صلى النيب

 . اللفظ اكةرك
 وإهنا الدنيا مقدار: "كحديث القرآن خيالف فما: املتواترة السنة أو القرآن لنص احلديث خمالفة -2

نَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيسأَل وَنكَ : )تعاىل لقوله خمالف فهو" سنة آالف...  َا ق ل م رَساَها َأايَّ  َريبِي  ِعندَ  ِعلم َها ِإمنَّ
 ق ل َعنَها َحِفي   َكأَنَّكَ  َيسَأل وَنكَ  بَغَتة   ِإالَّ  أَتتِيك م اَل  َواأَلرضِ  السََّمَواتِ  يف  ثـَق َلت ه وَ  ِإالَّ  ِلَوقِتَها جي َلِييَها اَل 
َا  يسمى من كل وأن أمحد، أو حممد امسه من مدح كأحاديث السنة خيالف وما( . اّللَِّ  ِعندَ  ِعلم َها ِإمنَّ

  الصاحل والعمل ابإلميان وإمنا واأللقاب ابألمساء منها جيار ال والنار النار؛ يدخل ال األمساء هبذه
 فعل على عظيم وعيد أو الصغي، األمر على العظيم الثواب يف وإفراط جمازفات على اشتمل ما -3

 صبحي الدكتور يقول ,له طائرا الكلمة تلك من هللا خلق هللا، إال إله ال: قال من: كحديث: يسي
 يف واملنت السند بني احملدثني تفرقة عدم مؤكدا مصطلحه و يثاحلد علوم كتاب صاحب الصاحل

 ملخدوعونا وتالمذهتم املستشرقون، يزال ال اليت احلماقة نرتكب ال أننا على: "احلديث على حكمهم
 بني يفصل مثلما واملنت السند بني يفصلون إذ النبوي، للحديث عرضوا كلما يرتكبوهنا" الغزير" بعلمهم

 يف مقاييسهم عن تفصل ال السند يف احملدثني فمقاييس جتتمعان، ال ضرتني أو نيلتقيا ال خصمني
 ابملنت ينتهي أن الصحيح السند على فالغالب وإال والتقسيم، والتبويب التوضيح سبيل على إال املنت

 ". صحيح طريق عن يرد أن احلس خيالف ال الذي املنطقي املعقول املنت على والغالب الصحيح،
درسوا منت احلديث دراسة وافية يعرف قدرها من نظر إىل مؤلفات  -رمحهم هللا  -حلديث فعلماء ا

القوم وما تركوه من مياث عظيم سارت على ضوئه األجيال، واعرتف بذلك املنصفون، فال عربة مبا 
يف قاله غاستون ويت، وال مبا قاله كل حاقد يريد شرا بديننا القومي فنحن املسلمون حبمد هللا نثق 

علمائنا األجالء ونقدر هلم جهودهم، ونشكر هلم ما بذلوه من جهود يف خدمة سنة النيب صلى هللا 
عليه وسلم، ونشهد هلم بذلك وبسالمة منهجهم واستقامته وال نلتفت إىل طعن الطاعن أو قول 
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حَلقِي َعَلى مبغض فيهم أبدا بل نكشف قوله ونرد كيده ومنحو أثره وصدق هللا إذ يقول: )َبل نَقِذف  ابِ 
 م  الَويل  ممَّا َتِصف وَن( .الَباِطِل فـََيدَمغ ه  َفِإَذا ه َو زَاِهق  َوَلك  

 تنبين ال األحاديث إن: " املستشرقني من وغيه"  ماكدوانلد"  املستشرق يقول( :العاشرة الشبهة)
 احلديث يف الوضع على يدل مما ةالتارخيي األغالط كثي مضطرب سجل وإهنا التارخيية، احلقائق عليها
 حشدا جيد" الصحيحني" وخاصة السنة دواوين يطالع الذي  إن  -: يقال أن الشبهة هذه على والرد

 واألمم األنبياء كقصص ماضية اترخيية وأحداث وقائع إىل تشي اليت النبوية األحاديث من ضخما
 املستقبل يف حتدث أمور ىعل تدل اليت األحاديث من كثيا هنالك أن كما اخللق وبدء السابقة

 جاء مبا وصدقت ابلقبول األمة تلقته واثبت صحيح األحاديث هذه من وكثي وغيها الفنت كأحاديث
: فيه وجل عز هللا قال الذي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هبا نطق الذي ألن ذلك بكل وآمنت فيه
 بيان يف األحاديث تلك على األمة علماء اعتمد وقد .( ىي وحَ  َوحي   ِإالَّ  ه وَ  ِإن اهلََوى َعنِ  يَنِطق   َوَما)

 كتب هبا ملئت ولذلك الكرمي القرآن بعد األدلة أقوى من عندهم تعترب بل وإثباهتا التارخيية احلقائق
 وردوا النبوية األحاديث أيدته ما منها فقبلوا الكتاب أهل أخبار من كثي يف وحكموها والتاريخ السي
 الباري فتح يف حجر ابن احلافظ قال عليه السنة أو القرآن من شاهد يرد مل فيما وتوقفوا خالفته ما منها

 كان إذا أي: "قال(  تكذبوهم وال الكتاب أهل تصدقوا ال: ) وسلم عليه هللا صلى قوله معىن بيان يف
 ومل احلرج يف فتقعوا فتصدقوه كذاب أو فتكذبوه صدقا األمر نفس يف يكون لئال حمتمال به خيربونكم ما
 كان وقد". بوفاقه شرعنا ورد فيما تصديقهم عن وال خبالفه شرعنا ورد فيما تكذيبهم عن النهي يرد

 يف جاء ما على وتصويبها التارخيية احلقائق ذكر يف يستندون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 جبي بن سعيد إىل بسنده خاريالب روى فقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه نص وما هللا كتاب

َا ِإسَرائِيلَ  َبيِن  مب وَسى لَيسَ  م وَسى َأنَّ  يَزع م   الَبَكايلَّ  َنوف ا ِإنَّ : َعبَّاس   اِلبنِ  ق لت  : قال ، م وَسى ه وَ  ِإمنَّ  آَخر 
ثـََنا! اّللَِّ  َعد و   َكَذبَ  ًَ :فـََقال  النَّيب   م وَسى قَامَ : ) سلمو  عليه هللا صلى النَّيبيِ  َعن َكعب   بن   أ يَب   َحدَّ

 ِإلَيِه، الِعلمَ  يـَر دَّ  ملَ  ِإذ َعَليهِ  اّللَّ   فـََعَتبَ  أَعَلم ، َأانَ : فـََقالَ  أَعَلم ؟ النَّاسِ  َأي   َفس ِئلَ  ِإسَرائِيَل، َبيِن  يف  َخِطيب ا
ا َأنَّ : ِإلَيهِ  اّللَّ   فََأوَحى  رضي عباس ابن استدل فقد ...( .ِمنكَ  أَعَلم   ه وَ  الَبحرَينِ  مبَجَمعِ  ِعَباِدي ِمن َعبد 

 وتلك َنوف ا، بذلك وكذب وسلم عليه هللا صلى النيب حبديث وحقيقته اخلرب صدق على عنهما هللا
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 النزاع فض يف األحاديث إىل يلجئون كانوا فقد ذلك من أكثر بل ,احلديث عليها دل اترخيية حقيقة
 رضي عباس ابن إىل بسنده البخاري روى. األحكام يف إليها ونيلجئ كما اترخيية حقيقة يف اختلفوا إذا
 ه وَ : َعبَّاس   ابن   قَالَ  م وَسى، َصاِحبِ  يف  الَفزَارِي   ِحصن   بنِ  َقيسِ  بن   َواحل ر   ه وَ  مَتَاَرى أَنَّه  : عنهما هللا

، ابن   َفَدَعاه   َكعب   بن   أ يَب   هِبَِما َفَمرَّ  َخِضر    َصاِحبِ  يف  َهَذا َوَصاِحيب  َأانَ  مَتَاَريت   ينيِ إِ : فـََقالَ  َعبَّاس 
 نـََعم: َقالَ  َشأنَه ؟ يَذك ر   وسلم عليه هللا صلى النَّيبَّ  مسَِعتَ  َهل ل ِقيِيِه؛ ِإىَل  السَِّبيلَ  م وَسى َسَألَ  الَِّذي م وَسى
...(  َرج ل   َجاَءه   ِإسرَائِيلَ  َبيِن  ِمن إَل  مَ  يف  م وَسى بَيَنَما: )) يـَق ول   وسلم عليه هللا صلى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعت  

. 
 أهنم شايعهم من و  السنة حجية يف املشككون قاهلا اليت الشبهات هذه دحض بعد يقينا نعلم إذن

 النقدي للمنهج أيضا وجهوها واليت النبوية للسنة وجهوها اليت مطاعنهم مجيع يف ذريعا فشال فشلوا
 العظيم املبحث هذا هناية وهذا. البحث يف العلمي منهجهم لواختال هم عوار وظهر للمحدثني

 شايعهم ومن املستشرقني قبل من السنة حول املثارة الشبهات على الرد كتاب بكماله وهذا ، الطيب
 يف سيما ال ، هذا كتايب يف أضمنه أن الشرف كبي ويل ، طيب حافل كتاب وهو ، األمة هذه من
 وال ، جدا عظيمة فائدة  ذا الكتاب رأيت ولكنين ، مؤلفايت يف فعلهاأ مرة أول وهذه ، املبحث هذا
 إال فيها يل ليس أنه واألجوبة الشبه هذه يف الناظر وليعلم ، القصد وراء من وهللا ، كامال قراءته من بد

 مؤلف وهو (قرين وب حممد بن أمحد) خيالش لفضيلة مث تعاىل هلل كله والفضل ، فقط النقل جمرد
 االحتجاج إلغاء أراد من وجوه يف طيبا وقوفا وقف فقد ، حبه تعاىل هللا نشهد وحنن ، املذكور الكتاب
 وأن ، وكرمه وبره وعفوه برمحته يعامله وأن له يغفر أن تعاىل هللا فنسأل ، فيها التشكيك أو ابلسنة
 وآله حممد نبينا على هللا وصلى أعلم وهللا ، عليه والقادر ذلك ويل إن املسلمني علماء زمرة يف حيشره

 . كثيا تسليما وسلم وصحبه
  ؟ الشرعية ماألحكا على ابلسنة االستدالل أوجه ما( 106س
 صلى النيب بقول االستدالل -: فاألول -: خمتلفة ابعتبارات األحكام على تدل السنة -: أقول (ج
 إىل الوجوب حقيقة عن رفهيص لصارف إال الوجوب فيه فاألصل ، أمرا كان إن وقوله ، وسلم عليه هللا

 ، الكراهة إىل الوجوب عن يصرفه صارف ورد إن إال التحرمي فيه فاألصل هنيا كان وإن ، آخر شيء
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 ، أقوال على الفعل داللة يف العلم أهل اختلف وقد ، وسلم عليه هللا صلى بفعله االستدالل -: الثاين
 ما يفيد فإنه بقول اقرتن وإن ، فقط االستحباب ديفي إمنا القويل األمر عن اجملرد لفعل ا  أن والراجح

 ، ابلرتك االستدالل-: الرابع ، اجلواز يفيد أنه والراجح ، ابإلقرار االستدالل -: الثالث ، القول أفاد
 ذلك وكل ، تركه فاملشرع يفعله ومل وسلم عليه هللا صلى النيب عهد على فعله سبب توفر ما أن أي

 . أعلم وهللا.  تعاىل هللا شاء إن ,اإلشكال وجه مييط الذي الطويل التفريعو  الواضح ابلتفصيل سيأيت
 ؟ وآحاد متواترة إىل األحاديث تقسيم يف القول ما ( 107س
 نقبله ال فإننا كذلك كان وما ، والباطل احلق حتتمل اليت اجململة التقسيمات من هذا -: أقول (ج

 الباطل ويرد احلق فيقبل ، ابطله من حقه يتميز حىت الاالستفص على نوقفه بل مطلقا نرده وال مطلقا
 مما العقائد ابب يف حجة هو ما يعرف حىت واملتواتر اآلحاد بني التمييز التقسيم هبذا يقصد كان فإن ،

 فال ، عليه البدع أهل وعامة ، البدع أهل منهج وهو ، االعتبار هبذا ابطل التقسيم فهذا ، حبجة ليس
 وهللا وكذبوا ، العقيدة أمر يف االحتياط منهم زعما ، العقائد ابب يف الوارد اداآلح حبديث حيتجون
 كأحاديث ، اآلحاد أحاديث يف الواردة العقائد ينسفوا أن التقسيم هبذا يقصدون بل ، العظيم

 القرآنية النصوص يف الواردة العقائد ردوا أهنم من ذلك على أدل وال ، اآلخر اليوم وحقائق ، الصفات
 يردوه أن على قدروا فإهنم اآلحاد حديث وأما ، متنا ردوها سندا يردوها أن يستطيعوا مل ملا لكن ،

 ليس اآلحاد حديث إن -: قال فمن ، الصفات من شيء إثبات يريدون ال أصال فالقوم ، سندا
 خرب -: تقول عندهم القاعدة فإن السنة أهل عامة وأما ، ضال مبتدع فهو العقيدة ابب يف حبجة

 عليه هللا صلى املعصوم إىل احلديث صحة هي إمنا عنهم العربة ألن ، العقيدة ابب يف حجة اآلحاد
 شيء أبي يعارضونه وال رؤوسهم على وجيعلونه ويقبلونه يعتمدونه فإهنم ينسخ ومل احلديث فإذا ، وسلم

 هللا صلى هللا ولرس حديث من شيء رد من واحذر  البدع أهل مبناهج تغرت أن الطالب أيها فإايك ،
 ، والسنة الكتاب من األدلة ذلك على دلت كما العقائد ابب يف حجة أنه فاحلق ، وسلم عليه

 فيما البدع أهل على نرد أن الكتاب هذا يف مقاصدان من وحنن ، تعاىل هللا شاء إن ذكرها وسيأيت
 ليس مما فيه دخل مما الفقه أصول نصفي وأن ، واجلماعة السنة أهل ملنهج املخالفة املسائل من قرروه
 ابب يف اآلحاد حديث نسف ابلتقسيم يراد كان فإن  منها وهذا ، ورد وال صدر يف الدين من
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 كتب من إلخراجه األرجلو  ابأليدي دفعه من بد ال  ضال ابطل خمرتع مبتدع تقسيم فهو ، العقيدة
 اآلحاد من املتواتر معرفة التقسيم ذاهب يقصد كان إن وأما الناس هلداية إال ألفت ما أصال اليت اهلداية
 ال فهذا ، الراجح الظن يفيد مما اليقني يفيد ما وليعرف  التعارض ظاهره ما بني الرتجيح يف به ليعمل
 ، وأئمتها األمة سلف عن يعرف ال التقسيم هذا أن مع  عقدية خمالفة عليه يرتتب ال أنه أي ، به أبس
 العلم أهل به تكلم ملا ولكن ، أسلم عنه فالسكوت ، خاصة تزلةاملع من البدع أهل عن يعرف وإمنا
 هذه يف عندان احلق هو فهذا ، الثاين املعىن به يقصد كان إن ، به أبس ال مما فيه الكالم أن عرفنا

 . واعلم أعلى ربنا وهللا ، التفصيل من فيها بد ال اليت اجململة األلفاظ من التقسيم هذا أن -: املسألة
 ؟ تقول ما على الدليل وما ، السنة أهل عند اآلحاد خرب حكم ام( 108س
 من شرطا فقد ما هو -: نقول أو ، التواتر حد يبلغ ال عدد  رواه ما هو اآلحاد خرب -: أقول (ج

 يكون أبن ، السند اثبت يكون أن( 1 -: بشرطني حجة السنة أهل عند اآلحاد ،وخرب التواتر شروط
 موضوعا أو ضعيفا كان إن وأما ، لغيه حسنا أو لذاته حسنا أو يهلغ صحيحا أو لذاته صحيحا

 ، األعمال فضائل يف اآلحاد حبديث االحتجاج يف خالف نوع هناك ولكن ، حبجة عندهم فليس
 أحدمها هذا بشرطني  حجة السنة أهل عند اآلحاد حديث أن واملهم ، تعاىل هللا شاء إن ذكره سيأيت

 جيب ، حجة أنه غيه إله ال الذي فوهللا ينسخ ومل سنده صح فإذا ، منسوخا يكون ال أن -: الثاين ،
 سواء ، بنفسه حجة هو بل ، بشيء معارضته أو ، خمالفته وحترم واعتماده إليه واملصي مدلوله قبول
 ، خالفه أو األكثر قول وافق وسواء ، الشرائع يف أو العقائد يف كان وسواء ، خالفه أو القياس وافق
 شيء من حجيته يكتسب فال ، بنفسه حجة فاحلديث ، أحد به يعمل مل أو أحد به عمل اءوسو 

 احلجية غيه يفيد الذي فهو ، احلديث وافق إن إال أصال حجة يكون ال اخلارج الشيء بل ، خارج
  -: شهية كثية ذلك على واألدلة ، احلجية يفيده الذي هو غيه وليس
 حجية على به يستدل مما فإنه ، السنة حجية يف ذكرانه اليت صوصوالن األحاديث مجيع -: فمنها

 أن القواعد يف تقرر وقد ، واإلطالق العموم وجه على السنة حجية أثبتت ألهنا ، اآلحاد حديث
 وال إطالقه على املطلق بقاء األصل أن وتقرر ، بدليل إال خيصص وال عمومه على  العموم بقاء األصل

 ، األصل عن انقل ألنه ، ابلدليل مطالب فإنه اآلحاد حديث عمومها من أخرج نفم ، بدليل إال يقيد
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 ذلك بغي قال ومن ، عليه الثابت من ال األصل عن الناقل من يطلب الدليل أن القواعد يف تقرر وقد
 . هوى صاحب أو جاهل إما فهو

 يف ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلوال كافة لينفروا املؤمنون كان وما"  تعاىل قوله -: ومنها
 ، قاعدة فرقة ,نوعني إىل املؤمنني تعاىل هللا فنوع " يرجعون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين
 إخواهنم فيه ليفقهوا  حتفظه وأن الوحي من نزل فيما تتفقه أن القاعدة الفرقة على وأوجب ، انفرة وفرقة

 إخواهنم يقوله ما يقبلوا أن رجوعهم حال النافرة الفرقة على وأوجب ، اداجله من رجعوا إذا به وينذروهم
 خرب قبول وجوب على يدل مما التواتر عدد فيها يشرتط مل القاعدة والطائفة ، القاعدة الفرقة أهل من

 .  التواتر عدد يبلغون ال كانوا وإن القاعدة الطائفة
 فتصبحوا جبهالة قوما تصيبوا إن فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها اي"  تعاىل قوله -: ومنها
 يقبل العدل الثقة أن منه فيفهم ، الفاسق خرب يف ابلتثبت أمر إمنا تعاىل فاهلل"  اندمني فعلتم ما على
 . حجة العدل الواحد خرب أن ذلك فأفاد ، آحاد خرب وخربه ، خربه
 عشر اثين منهم وبعثنا"  تعاىل قوله من املفسرين  من ومجع واجلصاص القرطيب به استدل ما -: ومنها
 الواحد خرب قبول على دليل أهنا هبا االستدالل  أوجه من تعاىل هللا رمحه القرطيب جعل فقد"  نقيبا
 من اطالعه إىل وحيتاج املرء، إليه يفتقر فيما الواحد خرب قبول على دليل اآلية ففي - الثانية)  فقال

 يف مثله  أيضا  جاء وقد واحلرام، احلالل به ويرتبط األحكام، عليه فرتكب نيوية،والد الدينية حاجاته
 .البخاري أخرجه(.أمركم عرفاؤكم إلينا يرفع حىت ارجعوا: )هلوازن وسلم عليه هللا صلى قال اإلسالم،

يَةِ  َهِذهِ  َويف )  تعاىل هللا رمحه اجلصاص وقال م   ك ليِ  نَِقيبَ  أِلَنَّ  ؛ اِحدِ الأوَ  َخرَبِ  قـَب ولِ  َعَلى َداَلَلة   اآلأ َا قـَوأ  إمنَّ
َواهَل مأ  لِيـ َعرِيفَ  ن ِصبَ  َمامَ  أَوأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأحأ ِبهِ  َكانَ  َلَما َمقأب ول   َخرَبَه   َأنَّ  فـََلوأاَل  ، اإلأِ ه   لَِنصأ  َوجأ

. 
 ممن وامرأاتن فرجل رجلني يكوان مل فإن كمرجال من شهيدين واستشهدوا"   تعاىل قوله  -:ومنها

"  منكم عدل ذوا به حيكم"  احملرم صاده إذا الصيد جزاء يف تعاىل قوله وكذلك"  الشهداء من ترضون
 والشاهدان الشاهد ألن اآلحاد خرب قبول على دليل وهي ، كثية القرآن يف الشهادة يف واآلايت
 اآلحاد خرب أن على دليل شهادهتم قبول ففي ، آحاد خرب ونهك عن خربهم خيرج ال ، واألربعة والثالثة
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 .  حجة الصحيح
ثـََنا -: قال صحيحه يف  مسلم  رواه ما -: ومنها رِ  أَب و َحدَّ َبةَ  َأيب  بأن   َبكأ َحق   ك َريأب   َوأَب و َشيـأ  بأن   َوِإسأ

ر   أَب و قَالَ  وَِكيع   َعنأ  مجَِيع ا إِبـأرَاِهيمَ  ثـََنا َبكأ ءَ  َعنأ  ع  وَِكي َحدَّ َحقَ  بأنِ  زََكرايَّ َثيِن  قَالَ  ِإسأ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   حَيأىَي  َحدَّ
ر   أَب و قَالَ  َجَبل   بأنِ  م َعاذِ  َعنأ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  َمعأَبد   َأيب  َعنأ  َصيأِفيي   َا َبكأ  َأنَّ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  وَِكيع   قَالَ  ر مبَّ
لِ  ِمنأ  قـَوأم ا أَتأيت  إِنَّكَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  ول  َرس   بـََعَثيِن  قَالَ  م َعاذ ا  ِإىَل  فَادأع ه مأ  الأِكَتابِ  أَهأ

ه مأ  ِلَذِلكَ  َأطَاع وا ه مأ  َفِإنأ  اّللَِّ  َرس ول   َوَأينيِ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنأ  َشَهاَدةِ   مَخأسَ  َليأِهمأ عَ  افأرَتَضَ  اّللََّ  َأنَّ  فََأعأِلمأ
َلة   يـَوأم   ك ليِ  يف  َصَلَوات   ه مأ  ِلَذِلكَ  َأطَاع وا ه مأ  َفِإنأ  َولَيـأ  ِمنأ  تـ ؤأَخذ   َصَدَقة   َعَليأِهمأ  افأرَتَضَ  اّللََّ  َأنَّ  فََأعأِلمأ
َد   أَغأِنَياِئِهمأ  كَ  ِلَذِلكَ  َأطَاع وا ه مأ  فَِإنأ  فـ َقَراِئِهمأ  يف  َفرت  َواهلِِمأ  وََكرَائِمَ  َفِإايَّ نَـَها لَيأسَ  فَِإنَّه   الأَمظأل ومِ  َدعأَوةَ  َواتَّقِ  أَمأ  بـَيـأ

 َ  الدين لعقائد لدعوهتم اليمن إىل معاذا وسلم عليه هللا صلى النيب بعث كيف فانظر"  ِحَجاب اّللَِّ  َوَبنيأ
 التواتر دعد ذلك مع  يبلغ ال العدد هذا أن إال ، وعليا موسى أاب بذلك بعث وإن حىت ، واحد وهو ،
 ، معاذ خبرب اليمن أهل على قامت قد تعاىل هللا حجة كانت ملا ، مقبول غي الواحد خرب كان فلو ،

 . واحد خرب خربه ألن
ثـََنا  -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها َكم   الأَيَمانِ  أَب و َحدَّ رَبانَ  قَالَ  اَنِفع   بأن   احلَأ  ش َعيأب   َأخأ

رِييِ  َعنأ  رَبَين  َقالَ  الز هأ َبةَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   اّللَِّ  ع بـَيأد   َأخأ ع ود   بأنِ  ع تـأ رَبَه   َعبَّاس   بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ  َمسأ  َأابَ  َأنَّ  َأخأ
َيانَ  رَبَه   َحرأب   بأنَ  س فأ ةِ  يف  لشَّأأمِ ابِ  جِتَار ا وََكان وا قـ َريأش   ِمنأ  رَكأب   يف  ِإلَيأهِ  أَرأَسلَ  ِهَرقألَ  َأنَّ  َأخأ  َكانَ  الَّيِت  الأم دَّ
َيانَ  أابَ  ِفيَها َمادَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول    جَمأِلِسهِ  يف  َفَدَعاه مأ  إبِِيِلَياءَ  َوه مأ  َفأَتـَوأه   قـ َريأش   وَك فَّارَ  س فأ
َله    فـََقالَ  َنيب   أَنَّه   يـَزأع م   الَِّذي الرَّج لِ  هِبََذا َنَسب ا أَقـأَرب   أَي ك مأ  فـََقالَ  مج َانِهِ ِبرَتأ  َوَدَعا َدَعاه مأ  مث َّ  الر ومِ  ع َظَماء   َوَحوأ

َيانَ  أَب و َحابَه   َوقـَريِب وا ِمينِي  أَدأن وه   فـََقالَ  َنَسب ا أَقـأَرهب  مأ  َأانَ  فـَق لأت   س فأ َعل وه مأ  َأصأ رِهِ  ِعنأدَ  فَاجأ َاِنهِ ِلرَتأ  قَالَ  مث َّ  َظهأ  مج 
ب وه   َكَذَبيِن  فَِإنأ  الرَّج لِ  َهَذا َعنأ  َهَذا َساِئل   ِإينيِ  هَل مأ  ق لأ  ََياء   َلوأاَل  فـََواّللَِّ  َفَكذِي  َكِذاب   َعَليَّ  أَيأثِر وا َأنأ  ِمنأ  احلأ

 فـََهلأ  قَالَ  َنَسب   ذ و ِفيَنا ه وَ  قـ لأت   ِفيك مأ  َنَسب ه   َكيأفَ  قَالَ  َأنأ  َعنأه   َسأََليِن  َما َأوَّلَ  َكانَ  مث َّ  َعنأه   َلَكَذبأت  
َله   َقط   َأَحد   ِمنأك مأ  الأَقوألَ  َهَذا قَالَ  َراف   قَالَ  اَل  قـ لأت   َمِلك   ِمنأ  آاَبئِهِ  ِمنأ  َكانَ  فـََهلأ  قَالَ  اَل  قـ لأت   قـَبـأ  فََأشأ

 فـََهلأ  َقالَ  يَزِيد ونَ  َبلأ  قـ لأت   يـَنـأق ص ونَ  أَمأ  أَيَزِيد ونَ  قَالَ  ض َعَفاؤ ه مأ  َبلأ  فـَق لأت   ض َعَفاؤ ه مأ  أَمأ  يـَتَِّبع ونَه   النَّاسِ 
ه مأ  َأَحد   يـَرأَتد   طَة   ِمنـأ خ لَ  َأنأ  بـَعأدَ  ِلِديِنهِ  َسخأ ت مأ  فـََهلأ  قَالَ  اَل  قـ لأت   ِفيهِ  يَدأ نـأ  َأنأ  قـَبألَ  اِبلأَكِذبِ  تـَتَِّهم ونَه   ك 
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ة   يف  ِمنأه   َوحَنأن   اَل  قـ لأت   غأِدر  يَـ  فـََهلأ  قَالَ  اَل  قـ لأت   قَالَ  َما يـَق ولَ  رِي اَل  م دَّ  َوملَأ  َقالَ  ِفيَها فَاِعل   ه وَ  َما نَدأ
ئ ا ِفيَها أ دأِخل   َكِلَمة   مت أِكينِي   ِقَتال ك مأ  َكانَ  َفَكيأفَ  قَالَ  نـََعمأ  قـ لأت   َقاتـَلأت م وه   فـََهلأ  َقالَ  الأَكِلَمةِ  َهِذهِ  َغيأ   َشيـأ

ه   َرأب   قـ لأت   ِإايَّ نَـَنا احلأ َنه   بـَيـأ َده   اّللََّ  اعأب د وا يـَق ول   قـ لأت   أَيأم ر ك مأ  َماَذا قَالَ  ِمنأه   َونـََنال   ِمنَّا يـََنال   ِسَجال   َوبـَيـأ  َوحأ
رِك وا َواَل  ئ ا بِهِ  ت شأ قِ  َوالزََّكاةِ  اِبلصَّاَلةِ  َوأَيأم ر انَ  آاَبؤ ك مأ  يـَق ول   َما َواتـأر ك وا َشيـأ  فـََقالَ  َوالصِيَلةِ  َوالأَعَفافِ  َوالصِيدأ

َانِ  ِمَها َنَسبِ  يف  تـ بـأَعث   الر س ل   َفَكَذِلكَ  َنَسب   ذ و ِفيك مأ  أَنَّه   َفذََكرأتَ  َنَسِبهِ  َعنأ  َسَألأت كَ  َله   ق لأ  لِلرتَّأمج   قـَوأ
َله   الأَقوألَ  َهَذا قَالَ  َأَحد   َكانَ  َلوأ  فـَق لأت   اَل  َأنأ  َفَذَكرأتَ  الأَقوألَ  َهَذا ِمنأك مأ  َأَحد   قَالَ  َهلأ  َوَسأَلأت كَ   َلق لأت   قـَبـأ

َله   ِقيلَ  ِبَقوأل   أَيأَتِسي َرج ل    ِمنأ  َكانَ  فـََلوأ  قـ لأت   اَل  َأنأ  َفذََكرأتَ  َمِلك   ِمنأ  آاَبئِهِ  ِمنأ  َكانَ  َهلأ  َوَسَألأت كَ  قـَبـأ
ت مأ  َهلأ  َسَألأت كَ وَ  أَبِيهِ  م لأكَ  َيطأل ب   َرج ل   قـ لأت   َمِلك   ِمنأ  آاَبئِهِ   قَالَ  َما يـَق ولَ  َأنأ  قـَبألَ  اِبلأَكِذبِ  تـَتَِّهم ونَه   ك نـأ

ِذبَ  النَّاسِ  َعَلى الأَكِذبَ  لَِيَذرَ  َيك نأ  ملَأ  أَنَّه   أَعأِرف   فـََقدأ  اَل  َأنأ  َفذََكرأتَ  َراف   َوَسأَلأت كَ  اّللَِّ  َعَلى َوَيكأ  َأشأ
 يـَنـأق ص ونَ  َأمأ  أَيَزِيد ونَ  َوَسأَلأت كَ  الر س لِ  أَتـأَباع   َوه مأ  اتَـّبَـع وه   ض َعَفاَءه مأ  َأنَّ  َفَذَكرأتَ  ه مأ ض َعَفاؤ   أَمأ  اتَـّبَـع وه   النَّاسِ 

ميَانِ  أَمأر   وََكَذِلكَ  يَزِيد ونَ  َأهنَّ مأ  َفذََكرأتَ  طَة   َأَحد   أَيـَرأَتد   َوَسأَلأت كَ  يَِتمَّ  َحىتَّ  اإلأِ خ لَ  َأنأ  بـَعأدَ  ِلِديِنهِ  َسخأ  ِفيهِ  َيدأ
ميَان   وََكَذِلكَ  اَل  َأنأ  َفذََكرأتَ  َاِلط   ِحنيَ  اإلأِ  وََكَذِلكَ  اَل  َأنأ  َفَذَكرأتَ  يـَغأِدر   َهلأ  َوَسأَلأت كَ  الأق ل وبَ  َبَشاَشت ه   خت 
رِك وا َواَل  اّللََّ  واتـَعأب د   َأنأ  أَيأم ر ك مأ  أَنَّه   َفَذَكرأتَ  أَيأم ر ك مأ  مبَا َوَسَألأت كَ  تـَغأِدر   اَل  الر س ل   ئ ا ِبهِ  ت شأ َهاك مأ  َشيـأ  َعنأ  َويـَنـأ
اَثنِ  ِعَباَدةِ  َوأ قِ  اِبلصَّاَلةِ  َوأَيأم ر ك مأ  األأ ِلك   َحقًّا تـَق ول   َما َكانَ  َفِإنأ  َوالأَعَفافِ  َوالصِيدأ  َقَدَميَّ  َموأِضعَ  َفَسَيمأ
 ِ ل ص   َأينيِ  أَعأَلم   َأينيِ  فـََلوأ  ِمنأك مأ  أَنَّه   َأظ ن   ك نأ أَ  ملَأ  َخارِج   أَنَّه   أَعأَلم   ك نأت   َوَقدأ  َهاَتنيأ  ِلَقاَءه   لََتَجشَّمأت   ِإلَيأهِ  َأخأ

َية   ِبهِ  بـََعثَ  الَِّذي َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِبِكَتابِ  َدَعا مث َّ  َقَدِمهِ  َعنأ  َلَغَسلأت   ِعنأَده   ك نأت   َوَلوأ   ِدحأ
مِ  ِفيهِ  فَِإَذا فـََقَرأَه   ِهَرقألَ  ِإىَل  َفَدفـََعه   ب صأَرى َعِظيمِ  ِإىَل  مَّد   ِمنأ  الرَِّحيمِ  الرَّمحأَنِ  اّللَِّ  ِبسأ  ِإىَل  َوَرس وِلهِ  اّللَِّ  َعبأدِ  حمَ 

اَلمِ  ايَةِ ِبِدعَ  أَدأع وكَ  َفِإينيِ  بـَعأد   أَمَّا اهلأ َدى اتَـَّبعَ  َمنأ  َعَلى َساَلم   الر ومِ  َعِظيمِ  ِهَرقألَ  ِلمأ  اإلأِسأ َلمأ  َأسأ ِتكَ  َتسأ  اّللَّ   يـ ؤأ
َركَ  ِ  َأجأ َرِيِسيِينيَ  ِإمثأَ  َعَليأكَ  َفِإنَّ  تـََولَّيأتَ  َفِإنأ  َمرََّتنيأ لَ  ايَ } وَ  األأ نَـَنا َسَواء   َكِلَمة   ِإىَل  تـََعاَلوأا الأِكَتابِ  أَهأ  بـَيـأ

َنك مأ  ِركَ  َواَل  اّللََّ  ِإالَّ  نـَعأب دَ  اَل  َأنأ  َوبـَيـأ ئ ا بِهِ  ن شأ  تـََولَّوأا َفِإنأ  اّللَِّ  د ونِ  ِمنأ  أَرأاَباب   بـَعأض ا بـَعأض َنا يـَتَِّخذَ  َواَل  َشيـأ
وا فـَق ول وا َهد  ِلم ونَ  أبَِانَّ  اشأ  هرقل على تعاىل هللا حجة أقام وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد{  م سأ
 على هللا حجة كانت ملا حجة يكن مل لو غذ ، ةحج الواحد خرب أن يفيد مما ، واحد رسول ببعثة
 . قامت قد وقومه هرقل
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 وهو اإلسكندرية صاحب ، املقوقس على  بلتعة أيب بن حاطب وسلم عليه هللا صلى أنه -: ومنها
  -: قال املصنف يف شيبة أيب ابن رواه كما ، اإلسالم إىل وقومه املقوقس فيها يدعو له بكتاب واحد
 إىل نفر أربعة( ص) هللا رسول بعث:  قال عمرو بن جعفر عن يعقوب عن مساعيلإ بن حامت حدثنا
 إىل أمية بن عمرو وبعث ، املقوقس إىل ورجال ، قيصر إىل ورجال ، كسرى إىل رجال:  وجوه أربعة

 .  احلديث... النجاشي
ثـََنا و  -: قال صحيحه يف مسلم رواه ما -: ومنها مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  مَّد   َحدَّ  اّللَِّ  ِعبأدِ  بأن   حمَ 

َنأَصارِي   ثـََنا األأ ثـََنا َحسَّانَ  بأن   ِهَشام   َحدَّ َيأد   َحدَّ َعرِييِ  م وَسى َأيب  َعنأ  بـ رأَدةَ  َأيب  َعنأ  ِهاَلل   بأن   مح  َشأ  و ح األأ
ثـََنا مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  َعأَلى َعبأد   َحدَّ ثـََنا َحِديث ه   َوَهَذا األأ َيأدِ  َعنأ  ِهَشام   َحدَّ  َواَل  َقالَ  ِهاَلل   بأنِ  مح 
تَـَلفَ  قَالَ  م وَسى َأيب  َعنأ  بـ رأَدةَ  َأيب  َعنأ  ِإالَّ  أَعأَلم ه   ط   َذِلكَ  يف  اخأ َنأَصارِ  الأم َهاِجرِينَ  ِمنأ  َرهأ  فـََقالَ  َواألأ

َنأَصارِي ونَ  فأقِ ا ِمنأ  ِإالَّ  الأغ سأل   جيَِب   اَل  األأ  َوَجبَ  فـََقدأ  َخاَلطَ  ِإَذا َبلأ  الأم َهاِجر ونَ  َوقَالَ  الأَماءِ  ِمنأ  َأوأ  لدَّ
ل   ِفيك مأ  َفَأانَ  م وَسى أَب و قَالَ  قَالَ  الأغ سأ َتأأَذنأت   فـَق مأت   َذِلكَ  ِمنأ  َأشأ  ايَ  هَلَا فـَق لأت   يل  فَأ ِذنَ  َعاِئَشةَ  َعَلى فَاسأ

أََلكِ  َأنأ  أ رِيد   ِإينيِ  ِمِننيَ الأم ؤأ  أ مَّ  ايَ  أَوأ  أ مَّاهأ  ء   َعنأ  َأسأ ِييكِ  َوِإينيِ  َشيأ َتحأ ِيي اَل  فـََقاَلتأ  َأسأ َتحأ َأَليِن  َأنأ  َتسأ  َتسأ
َا َوَلَدتأكَ  الَّيِت  أ مَّكَ  َعنأه   َساِئال   ك نأتَ  َعمَّا لَ  ي وِجب   َفَما قـ لأت   أ م كَ  َأانَ  فَِإمنَّ َِبيِ  َعَلى قَاَلتأ  الأغ سأ  اخلأ

َ  َجَلسَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  َقطأتَ سَ  َرأبَعِ  ش َعِبَها َبنيأ َِتان   َوَمسَّ  األأ َِتانَ  اخلأ  فـََقدأ  اخلأ
ل   َوَجبَ   وانتهى  عنها هللا رضي عائشة لقول رجعوا واألنصار املهاجرين أن به االستشهاد ووجه" الأغ سأ

 له وسلموا قبلوه بل ، آحاد خرب هذا إن -: منهم أحد يقل ولك ، واحدة وهي ، هلابقو  بينهم اخلالف
 . هديهم اهلدي وخي. اآلحاد خرب حجية يرون مجيعا كانوا أهنم يفيد مما ، واعتمدوه

ثـََنا  -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها رَبانَ  قَالَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  أََنس   بأن   ك  َمالِ  َأخأ
َنا قَالَ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  ِديَنار   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ   فـََقالَ  آت   َجاَءه مأ  ِإذأ  الص بأحِ  َصاَلةِ  يف  ِبق َباء   النَّاس   بـَيـأ
َلةَ  َعَليأهِ  أ نأزِلَ  َقدأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  ِإنَّ  ِبلَ  َأنأ  أ ِمرَ  َوَقدأ  رأآن  قـ   اللَّيـأ تَـقأ ِبل وَها الأَكعأَبةَ  َيسأ تَـقأ  فَاسأ

َتَدار وا الشَّأأمِ  ِإىَل  و ج وه ه مأ  وََكاَنتأ   هذا بقول استالال فعلوه ما فعلوا أهنم والشاهد.  الأَكعأَبةِ  ِإىَل  فَاسأ
 . حجة الصحيح حدالوا خرب أن قلوهبم يف تقرر قد كانوا أهنم ذلك فأفاد ، واحد وهو ، الرجل
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ثـََنا  -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها ثـََنا قَالَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َعنأ  اللَّيأث   َحدَّ
ي   ه وَ  َسِعيد   نَ  يـَق ول   َماِلك   بأنَ  أََنسَ  مسَِعَ  أَنَّه   منَِر   َأيب  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َشرِيكِ  َعنأ  الأَمقأربِ   ج ل وس   حَنأن   َمابـَيـأ

ِجدِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ  ِجدِ  يف  َفَأاَنَخه   مَجَل   َعَلى َرج ل   َدَخلَ  الأَمسأ  قَالَ  مث َّ  َعَقَله   مث َّ  الأَمسأ
مَّد   أَي ك مأ  هَل مأ  َ  م تَِّكئ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َوالنَّيب   حمَ  رَانـَيأِهمأ  َبنيأ َبـأَيض   الرَّج ل   َهَذا فـَق لأَنا َظهأ  فـََقالَ  الأم تَِّكئ   األأ
ت كَ  َقدأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   َله   فـََقالَ  الأم طَِّلبِ  َعبأدِ  ابأنَ  ايَ  الرَّج ل   َله    َصلَّى لِلنَّيبيِ  الرَّج ل   فـََقالَ  َأَجبـأ
د   َسائِل كَ  ِإينيِ  مَ َوَسلَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   أََلةِ  يف  َعَليأكَ  َفم َشدِي  َلكَ  َبَدا َعمَّا َسلأ  فـََقالَ  نـَفأِسكَ  يف  َعَليَّ  جتَِدأ  َفاَل  الأَمسأ

أَل كَ  فـََقالَ   أَاّللَّ   اِبّللَِّ  نأش د كَ أَ  قَالَ  نـََعمأ  اللَّه مَّ  فـََقالَ  ك لِيِهمأ  النَّاسِ  ِإىَل  أَرأَسَلكَ  أَاّللَّ   قـَبـأَلكَ  َمنأ  َوَربيِ  ِبَربِيكَ  َأسأ
مأسَ  الصََّلَواتِ  ن َصلِييَ  َأنأ  أََمَركَ  َلةِ  الأيَـوأمِ  يف  اخلَأ  َنص ومَ  َأنأ  أََمَركَ  أَاّللَّ   اِبّللَِّ  أَنأش د كَ  قَالَ  نـََعمأ  اللَّه مَّ  قَالَ  َواللَّيـأ
رَ  َهَذا ِنَيائَِنا ِمنأ  الصََّدَقةَ  َهِذهِ  أَتأخ ذَ  َأنأ  أََمَركَ  أَاّللَّ   اِبّللَِّ  كَ أَنأش د   قَالَ  نـََعمأ  اللَّه مَّ  قَالَ  السََّنةِ  ِمنأ  الشَّهأ  َأغأ

ِسَمَها  َوَأانَ  ِبهِ  ِجئأتَ  مبَا آَمنأت   الرَّج ل   فـََقالَ  نـََعمأ  اللَّه مَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  فـ َقرَائَِنا َعَلى فـَتَـقأ
ر   بأنِ  َسعأدِ  َبيِن  َأخ و ثـَعأَلَبةَ  بأن   ِضَمام   َوَأانَ  قـَوأِمي ِمنأ  رَاِئيوَ  َمنأ  َرس ول    هو ثعلبة بن ضمام فكان. َبكأ
 ،وإىل ابلعبادة وجل عز هللا وإفراد التوحيد إىل ليدعوهم قومه إىل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رسول

 سكت ملا قوله مبجرد ضمام قوم على تقوم ال عباده على هللا حجة أن فلو ، والصوم والزكاة الصالة
 وسكت أجازه فلما ، الشرع من ليس ما على يسكت ال ألنه ذلك على وسلم عليه هللا صلى النيب
 . حجة الواحد خرب أن على ذلك دل  قومه من وراءه من رسول أنه على وأقره عنه

ثـََنا  -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها ثـََنا م َسدَّد   َحدَّ َثيِن  ش عأَبةَ  َعنأ  حَيأىَي  َحدَّ  بأن   ع َمر   َحدَّ
طَّابِ  بأنِ  ع َمرَ  َوَلدِ  ِمنأ  س َليأَمانَ  عأت   َقالَ  اَثِبت   بأنِ  َزيأدِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  َأاَبنَ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َعنأ  اخلَأ  مسَِ
َرأ   اّللَّ   َنضَّرَ "   يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ   َحاِملِ  فـَر بَّ  يـ بَـلِيَغه   َحىتَّ  َفَحِفظَه   َحِديث ا ِمنَّا مسَِعَ  امأ

ه   َحاِملِ  َور بَّ  ِمنأه   أَفـأَقه   ه وَ  َمنأ  ِإىَل  ِفقأه    وسلم عليه هللا صلى النيب من مقالة حفظ فمن"  ِبَفِقيه   لَيأسَ  ِفقأ
 وأداها املقالة حفظ إذا الواحد أن على ذلك فدل"  امرءا"  وقال ، األجر ذلك فله مسعها كما وأداها
 ، فائدة أي األداء هلذا كان ملا وإال ، حجة خربه ألن إال ذلك وما ، األجر ذلك فله ، مسعها كما
 . حجة الواحد خرب أن ذلك أفاد األجر هبذا ووعده حفظه ما أبداء الواحد أمر فلما
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ثـََنا  -: الق سننه يف ماجه ابن رواه ما  -: ومنها مَّد   َعمَّار   بأن   ِهَشام   َحدَّ ثـََنا َقااَل  الصَّبَّاحِ  بأن   َوحمَ   َحدَّ
َيان   َنةَ  بأن   س فأ ِرو َعنأ  ع يـَيـأ  َحىتَّ  أَبأس ا ِبَذِلكَ  نـََرى َواَل  خن َابِر   ك نَّا يـَق ول   ع َمرَ  ابأنَ  مسَِعأت   قَالَ  ِديَنار   بأنِ  َعمأ
عأَنا َناه   َعنأه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   هَنَى يـَق ول   يج  َخدِ  بأنَ  َراِفعَ  مسَِ لِهِ  َفرَتَكأ  هو من رواه وقد" ِلَقوأ
 كيف فانظر ، رافع لقول أي"  لقوله فرتكناه"  فيها ألن روايته خصصت ولكن ، ماجه ابن من أعلى
 أن يرون كانوا أهنم يفيد مما ، واحد وهو ، رافع لقول منه ويتكسبون يفعلونه كانوا ما الصحابة ترك
 . حجة الواحد خرب

ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها َاِعيل   َحدَّ َثيِن  قَالَ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   ِإمسأ  أََنس   بأن   َماِلك   َحدَّ
َحاقَ  َعنأ  ِقي ك نأت   قَالَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ك  َمالِ  بأنِ  أََنسِ  َعنأ  طَلأَحةَ  َأيب  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  ِإسأ  ع بَـيأَدةَ  أابَ  َأسأ
و   َفِضيخِ  ِمنأ  َكعأب   بأنَ  َوأ يَبَّ  طَلأَحةَ  َوأابَ  رَ  ِإنَّ  فـََقالَ  آت   َفَجاَءه مأ  َومَتأر   َزهأ مأ  طَلأَحةَ  أَب و فـََقالَ  ح ريَِمتأ  َقدأ  اخلَأ
رِقـأَها أََنس   ايَ  ق مأ  َرقـأتـ َها فََأهأ  االحتجاج أن يفيد مما ، اخلمر حترمي يف الواحد خرب اعتمدوا كيف فانظر .فََأهأ
 . قلوهبم وتشربته نفوسهم عليه فطرت مما كان به

ثـََنا   -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها ثـََنا َصاِلح   بأن   َأمحأَد   َحدَّ َيان   َحدَّ رِييِ  َعنأ  س فأ  َعنأ  الز هأ
طَّابِ  بأن   ر  ع مَ  انَ كَ   قَالَ  َسِعيد   يَة   يـَق ول   اخلَأ ئ ا َزوأِجَها ِديَةِ  ِمنأ  الأَمرأأَة   تَِرث   َواَل  لِلأَعاِقَلةِ  الدِي  َله   َقالَ  َحىتَّ  َشيـأ

َيانَ  بأن   الضَّحَّاك   َرأَةَ  أ َورِيثَ  َأنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِإيَلَّ  َكَتبَ  س فأ َيمَ  امأ  ِدَيةِ  ِمنأ  َبايبيِ الضيِ  َأشأ
ثـََنا َصاِلح   بأن   َأمحأَد   قَالَ . ع َمر   فـََرَجعَ  َزوأِجَها ِديثِ  هِبََذا الرَّزَّاقِ  َعبأد   َحدَّ رِييِ  َعنأ  َمعأَمر   َعنأ  احلَأ  َعنأ  الز هأ
تَـعأَمَله   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   وََكانَ  ِفيهِ  َوَقالَ  َسِعيد   َعأرَابِ  ىَعلَ  اسأ  احلديث إىل عمر رجع وما.  األأ
 . حجة الواحد خرب أن يرى ألنه غال هذا

ثـََنا -: صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها ثـََنا اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َعِلي   َحدَّ َيان   َحدَّ ر ا مسَِعأت   قَالَ  س فأ  َعمأ
رِو زَيأد   بأنِ  َجاِبرِ  َمعَ  َجاِلس ا ك نأت   قَالَ  س   نِ بأ  َوَعمأ ثـَه َما َأوأ َعب   َحجَّ  َعامَ  َسبأِعنيَ  َسَنةَ  جَبَاَلة   َفَحدَّ  بأن   م صأ

لِ  الز َبيأِ  َرةِ  أِبَهأ َزمَ  َدرَجِ  ِعنأدَ  الأَبصأ َنفِ  َعميِ  م َعاوِيَةَ  بأنِ  جِلَزأءِ  َكاتِب ا ك نأت   قَالَ  َزمأ َحأ  بأنِ  ع َمرَ  ِكَتاب   َفَأاَتانَ  األأ
طَّابِ  تِ  قـَبألَ  اخلَأ َ  فـَريِق وا ِبَسَنة   هِ َموأ ِزأيَةَ  َأَخذَ  ع َمر   َيك نأ  َوملَأ  الأَمج وسِ  ِمنأ  حَمأَرم   ِذي ك ليِ  َبنيأ  الأَمج وسِ  ِمنأ  اجلأ

 فرجع. َهَجر جَم وسِ  ِمنأ  َأَخَذَها َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َعوأف   بأن   الرَّمحأَنِ  َعبأد   َشِهدَ  َحىتَّ 
 . حجة اآلحاد حديث ألن إال ذلك وما ، احلديث هلذا هجر جموس من اجلزية أخذ  عدم عن عمر
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ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها َلَمةَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  بأنِ  َسعأدِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  الأَقعأَنيب   َمسأ
َرةَ  بأنِ  َكعأبِ  بأنِ  ِإسأَحقَ  رَةَ  بأنِ  َكعأبِ  بِنأتِ  زَيـأَنبَ  ِتهِ َعمَّ  َعنأ  َعجأ  ِسَنان   بأنِ  َماِلكِ  بِنأتَ  الأف رَيـأَعةَ  َأنَّ  َعجأ

رِييِ  َسِعيد   َأيب  أ خأت   َوِهيَ  َا اخلأ دأ رَبهتأ َا َأخأ أَل ه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  َجاَءتأ  أهنَّ  تـَرأِجعَ  َأنأ  َتسأ
ِلهَ  ِإىَل  َرةَ  َبيِن  يف  اأَهأ  حلََِقه مأ  الأَقد ومِ  ِبطََرفِ  َكان وا ِإَذا َحىتَّ  أَبـَق وا َله   أَعأب د   طََلبِ  يف  َخرَجَ  َزوأَجَها فَِإنَّ  خ دأ

ِلي ِإىَل  أَرأِجعَ  َأنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َفَسأَلأت   فـََقتَـل وه   َكن   يف  يِن َيرتأ كأ  ملَأ  َفِإينيِ  أَهأ  َواَل  مَيأِلك ه   َمسأ
َرةِ  يف  ك نأت   ِإَذا َحىتَّ  َفَخَرجأت   قَاَلتأ  نـََعمأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  قَاَلتأ  نـََفَقة    يف  َأوأ  احلأ جأ

ِجدِ   َشأأنِ  ِمنأ  ذََكرأت   الَّيِت  الأِقصَّةَ  َعَليأهِ  َرَددأت  فَـ  قـ لأتِ  َكيأفَ  فـََقالَ  َله   َفد ِعيت   يب  أََمرَ  َأوأ  َدَعاين  الأَمسأ
ل غَ  َحىتَّ  بـَيأِتكِ  يف  امأك ِثي فـََقالَ  قَاَلتأ  َزوأِجي ه ر   أَرأبـََعةَ  ِفيهِ  فَاعأَتَددأت   قَاَلتأ  َأَجَله   الأِكَتاب   يـَبـأ ر ا َأشأ .  َوَعشأ
رَبأت ه   َذِلكَ  َعنأ  َفَسَأَليِن  ِإيَلَّ  أَرأَسلَ  َعفَّانَ  بأن   ع ثأَمان   َكانَ  فـََلمَّا قَاَلتأ   كيف فانظر.   ِبهِ  َوَقَضى َفاتَـّبَـَعه   َفَأخأ
 . حجة الواحد خرب أن يفيد مما واحد خرب أنه مع عنه هللا رضي عثمان به قضى
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري  رواه ما -: ومنها مَّد   َحدَّ ثـََنا الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  ثـََنا لأَوهَّابِ ا َعبأد   َحدَّ  َحدَّ
ثـََنا ِقاَلبَةَ  َأيب  َعنأ  أَي وب   َنا َقالَ  احلأ َويأِرثِ  بأن   َماِلك   َحدَّ  م تَـَقارِب ونَ  َشبـََبة   َوحَنأن   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  أَتـَيـأ
َنا رِينَ  ِعنأَده   فََأَقمأ َلة   ِعشأ ا َرِفيق ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ّللَّ  ا َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   وََكانَ  لَيـأ َنا َقدأ  َأانَّ  َظنَّ  فـََلمَّ تـََهيـأ َلَنا اشأ  َأوأ  أَهأ

َنا َقدأ  تَـقأ َنا َعمَّنأ  َسَألََنا اشأ رَبأاَنه   بـَعأَدانَ  تـَرَكأ ِليك مأ  ِإىَل  ارأِجع وا قَالَ  َفَأخأ  َوذََكرَ  َوم ر وه مأ  َوَعلِيم وه مأ  ِفيِهمأ  َفَأِقيم وا أَهأ
يَ  َفظ َها اءَ َأشأ َفظ َها اَل  َأوأ  َأحأ  َأَحد ك مأ  َلك مأ  فـَلأيـ َؤذِينأ  الصَّاَلة   َحَضَرتأ  َفِإَذا أ َصلِيي َرأَيـأت م وين  َكَما َوَصل وا َأحأ

رَب ك مأ  َولأيـَؤ مَّك مأ    وبتعليمهم الدين شرائع قومهم إببالغ أمرهم وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد" َأكأ
 األخرى البخاري رواية يف كما ، فقط اثنني كانوا إمنا ألهنم التواتر عدد يبلغون ال وهم ، الشرع أحكام

 . حجة اآلحاد احلديث أن يفيد مما ،" يل وصاحب أان" 
َثيِن  -: قال صحيحه يف مسلم رواه ما  -: ومنها رَبَين  الطَّاِهرِ  أَب و َحدَّ َثيِن  َوهأب   بأن   اّللَِّ  َعبأد   َأخأ  َحدَّ

َاِرثِ  بأن   ر وَعمأ  ََشجيِ  بأنِ  ب َكيأِ  َعنأ  احلأ رَ  َأنَّ  األأ ثَه   َسِعيد   بأنَ  ب سأ عَ  أَنَّه   َحدَّ رِيَّ  َسِعيد   َأابَ  مسَِ  ك نَّا -:يـَق وال   اخلأ دأ
َعرِي   م وَسى أَب و فَأََتى َكعأب   بأنِ  أ يَبيِ  ِعنأدَ  جَمأِلس   يف  َشأ عَ  َهلأ  اّللََّ  نأش د ك مأ أَ  فـََقالَ  َوَقفَ  َحىتَّ  م غأَضب ا األأ  مسَِ

ِتئأَذان   يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  ِمنأك مأ  َأَحد    أ يَب   قَالَ   فَارأِجعأ  َوِإالَّ  َلكَ  أ ِذنَ  فَِإنأ  َثاَلث   ااِلسأ
َتأأَذنأت   قَالَ  َذاكَ  َوَما طَّابِ  بأنِ  ع َمرَ  َعَلى اسأ ت ه   مث َّ  فـََرَجعأت   يل  يـ ؤأَذنأ  فـََلمأ  َمرَّات   ثَ َثاَل  أَمأسِ  اخلَأ مَ  ِجئـأ  الأيَـوأ
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رَبأت ه   َعَليأهِ  َفَدَخلأت   ت   َأمأسِ  ِجئأت   َأينيِ  فََأخأ عأَناكَ  َقدأ  قَالَ  انأَصَرفأت   مث َّ  َثاَلاث   َفَسلَّمأ  َعَلى ِحيَنِئذ   َوحَنأن   مسَِ
َتأأَذنأتَ  َما فـََلوأ  ش غأل   َتأأَذنأت   قَالَ  َلكَ  نَ يـ ؤأذَ  َحىتَّ  اسأ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعأت   َكَما اسأ
َركَ  أَل وِجَعنَّ  فـََواّللَِّ  َهد   مبَنأ  لََتأأِتنَيَّ  َأوأ  َوَبطأَنكَ  َظهأ  يـَق وم   اَل  فـََواّللَِّ  َكعأب   بأن   أ يَب   فـََقالَ  َهَذا َعَلى َلكَ  َيشأ
َدثـ َنا الَّ إِ  َمَعكَ   اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعأت   َقدأ  فـَق لأت   ع َمرَ  أَتـَيأت   َحىتَّ  فـَق مأت   َسِعيد   َأابَ  ايَ  ق مأ  ِسنًّا َأحأ
 عن اخلرب خيرج ال العد وهذا ، فقط اثنان ومها خربمها قبل عمر أن منه والشاهد َهَذا، يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ 
 اآلحاد خرب قبول عدم على دليل مرة أول موسى أليب عمر رد أوليس -: قلت فإن ، آحاد خرب كونه

 عليه هللا صلى هللا رسول حديث يف الناس يتجرأ ال حىت عمر عادة من هذا وإمنا ، ال -: فأقول ؟
 أيده أن بعد خربه قبل أنه  ذلك على والدليل   الرواية هذه غي يف بذلك عمر صرح قد بل ، وسلم

 . أدلتهم من ال أدلتنا من فهو  آحاد خرب كونه عن بذلك اخلرب خيرج وال ، عيدس أبو
ثـََنا  -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما  -: ومنها رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ

َِميدِ  َعبأدِ  َعنأ  ِشَهاب   طَّابِ  بأنِ  َزيأدِ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  احلأ  بأنِ  احلَاِرثِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  اخلَأ
طَّابِ  بأنَ  ع َمرَ  َأنَّ  َعبَّاس   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  نـَوأَفل    ِبَسرأغَ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ  الشَّأأمِ  ِإىَل  َخرَجَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  اخلَأ
َنادِ  أ َمرَاء   َلِقَيه   َجأ َرَّاحِ  بأن   ع بَـيأَدةَ  وأَب   األأ َحاب ه   اجلأ رَب وه   َوَأصأ  َعبَّاس   ابأن   قَالَ  الشَّأأمِ  أِبَرأضِ  َوَقعَ  َقدأ  الأَواَبءَ  َأنَّ  فََأخأ

َوَِّلنيَ  الأم َهاِجرِينَ  يل  ادأع   ع َمر   فـََقالَ  َتَشاَره مأ  َفَدَعاه مأ  األأ رَبَه مأ  َفاسأ تَـَلف وا لشَّأأمِ ابِ  َوَقعَ  َقدأ  الأَواَبءَ  َأنَّ  َوَأخأ  َفاخأ
تَ  َقدأ  بـَعأض ه مأ  فـََقالَ  ر   َخَرجأ  َرس ولِ  َوَأصأَحاب   النَّاسِ  بَِقيَّة   َمَعكَ  بـَعأض ه مأ  َوقَالَ  َعنأه   تـَرأِجعَ  َأنأ  نـََرى َواَل  أِلَمأ

ِدَمه مأ  َأنأ  نـََرى َواَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ   يل  ادأع وا قَالَ  مث َّ  َعينِي  ارأَتِفع وا فـََقالَ  ءِ الأَوابَ  َهَذا َعَلى تـ قأ
َنأَصارَ  َتَشاَره مأ  َفَدَعوأهت  مأ  األأ تَـَلف وا الأم َهاِجرِينَ  َسِبيلَ  َفَسَلك وا فَاسأ ِتاَلِفِهمأ  َواخأ  قَالَ  مث َّ  َعينِي  ارأَتِفع وا فـََقالَ  َكاخأ

َيَخةِ  ِمنأ  ه َنا َها َكانَ  َمنأ  يل  ادأع    َرج اَلنِ  َعَليأهِ  ِمنـأه مأ  خَيأَتِلفأ  فـََلمأ  َفَدَعوأهت  مأ  الأَفتأحِ  م َهاِجَرةِ  ِمنأ  يأش  قـ رَ  َمشأ
ِدَمه مأ  َواَل  اِبلنَّاسِ  تـَرأِجعَ  َأنأ  نـََرى فـََقال وا ر   َعَلى م َصبِيح   ِإينيِ  النَّاسِ  يف  ع َمر   فـََناَدى الأَواَبءِ  َهَذا َعَلى تـ قأ  َظهأ

ِبح وا َرَّاحِ  بأن   ع بَـيأَدةَ  أَب و قَالَ  َعَليأهِ  فََأصأ  نـََعمأ  ع بَـيأَدةَ  َأابَ  ايَ  َقاهَلَا َغيأ كَ  َلوأ  ع َمر   فـََقالَ  اّللَِّ  َقَدرِ  ِمنأ  أَِفرَار ا اجلأ
َواَتنِ  َله   َواِداي   َهَبَطتأ  إِِبل   َلكَ  َكانَ  َلوأ  أََرأَيأتَ  اّللَِّ  َقَدرِ  ِإىَل  اّللَِّ  َقَدرِ  ِمنأ  نَِفر   ا ع دأ َدامهَ  َرى َخِصَبة   ِإحأ  َواألأ خأ

بَة   َبةَ  َرَعيأتَ  ِإنأ  أَلَيأسَ  َجدأ صأ تَـَها اخلَأ بَةَ  َرَعيأتَ  َوِإنأ  اّللَِّ  ِبَقَدرِ  َرَعيـأ دأ تـََها اجلَأ  َعبأد   َفَجاءَ  قَالَ  اّللَِّ  ِبَقَدرِ  َرَعيـأ
ا َهَذا يف  ِعنأِدي ِإنَّ  الَ فـَقَ  َحاَجِتهِ  بـَعأضِ  يف  م تَـَغيِيب ا وََكانَ  َعوأف   بأن   الرَّمحأَنِ  عأت   ِعلأم   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِ
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عأت مأ  ِإَذا يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َدم وا َفاَل  أِبَرأض   ِبهِ  مسَِ  ِمنأه   ِفرَار ا خَتأر ج وا َفاَل  هِبَا َوأَنـأت مأ  أِبَرأض   َوَقعَ  َوِإَذا َعَليأهِ  تـَقأ
 يف خالفهم انتهى قد عمر مع كانوا الذين الصحابة أن منه والشاهد.  انأَصَرفَ  مث َّ  ع َمر   اّللََّ  َفَحِمدَ  قَالَ 

 خرب  أن على ذلك دل قبلوه فلما ، آحاد خرب وهو ، عوف بن عبدالرمحن خبرب عدمه من الرجوع
 أفاد  ءبشي يعرضوه ومل به وعملوا به سلموا فلما ، عليه العرتضوا  حجة يكن مل لو إذ ، حجة الواحد
 .واضح وهذا ، حجة أنه ذلك
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها َبغ   َحدَّ رِي   الأَفرَجِ  بأن   َأصأ ب   ابأنِ  َعنأ  الأِمصأ  قَالَ  َوهأ

َثيِن  ر و َحدَّ َاِرثِ  بأن   َعمأ َثيِن  احلأ  َعنأ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  النَّضأرِ  أَب و َحدَّ
ِ  َعَلى َمَسحَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َوقَّاص   َأيب  بأنِ  َسعأدِ   َسَألَ  ع َمرَ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َوَأنَّ  اخلأ فَّنيأ
ئ ا َحدََّثكَ  ِإَذا نـََعمأ  فـََقالَ  َذِلكَ  َعنأ  ع َمرَ  َألأ  َفاَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبي  َعنأ  َسعأد   َشيـأ َه   َعنأه   َتسأ  َغيأ
َبةَ  بأن   م وَسى َوقَالَ  رَبَين  ع قأ رَبَه   َسَلَمةَ  َأابَ  َأنَّ  النَّضأرِ  أَب و َأخأ ا َأنَّ  َأخأ ثَه   َسعأد  .. حَنأَوه   اّللَِّ  ِلَعبأدِ  ع َمر   فـََقالَ  َحدَّ

 ، واحد خرب وخربه ، وقاص أيب بن سعد به حدثه ما يقبل أن عبدهللا نهاب أمر عمر أن منه والشاهد
 على دليل وهذا ، غيه عنه تسأل فال وسلم عليه هللا صلى النيب عن شيئا سعد حدثك إذا"  قال بل
 يف  يزالون ال البدع أهل ولكن ، حتصر تكاد ال والشواهد كثية والوقائع ، الواحد خرب يقبل عمر أن

 على املسح ابب يف احلديث هلذا روايته بعد املنتقى يف اجملد قال ، حاهلم من ابهلل نعوذ ، بيص حيص
 فال البدع أهل من األوابش وأما ، العلماء فهم هو وهذا(  الواحد خرب قبول على دليل وفيه)  اخلفني

 . هبم عربة
ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: ومنها  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأن   اّللَِّ  َوَعبأد   اِلد  خَ  بأن   حَمأم ود   َحدَّ

َرقـَنأِدي   ثـََنا قَااَل  أَتـأَقن   حِلَِديِثهِ  َوَأانَ  السَّمأ مَّد   ابأن   ه وَ  َمرأَوان   َحدَّ  َعبأدِ  بأنِ  حَيأىَي  َعنأ  َوهأب   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  حمَ 
رِ  َأيب  َعنأ  َساملِ   بأنِ  اّللَِّ  اَللَ  النَّاس   تـَرَاَءى قَالَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  أَبِيهِ  نأ عَ  اَنِفع   بأنِ  َبكأ رَبأت   اهلِأ  اّللَِّ  َرس ولَ  َفَأخأ

 وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد..  ِبِصَياِمهِ  النَّاسَ  َوأََمرَ  َفَصاَمه   َرأَيـأت ه   َأينيِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى
 خرب وهي  الرؤية هبذه اإلخبار على بناء ابلصيام الناس وأمر ، عنهما هللا رضي عمر ابن رؤية اعتمد
 .  مقبول الصحيح الواحد خرب أن على ذلك دل وسلم عليه هللا صلى النيب اعتمده فلما ، واحد
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ثـََنا و  -: قال صحيحه يف مسلم رواه ما  -: ومنها رِ  أَب و َحدَّ َبةَ  َأيب  بأن   َبكأ ر و َشيـأ  بأن   َهيأ  َوز   النَّاِقد   َوَعمأ
َبة   َحرأب   ثـََنا قَال وا َسِعيد   بأن   َوقـ تَـيـأ َيان   َحدَّ َنةَ  بأن   س فأ َلمَ  بأنِ  زَيأدِ  َعنأ  ع يَـيـأ ثـََنا و ح َأسأ َبة   َحدَّ  َسِعيد   بأن   قـ تـَيـأ
َلمَ  بأنِ  زَيأدِ  َعنأ  َعَليأهِ  ق رِئَ  ِفيَما أََنس   بأنِ  َماِلكِ  َعنأ  َحِديث ه   َوَهَذا  َعنأ  ح َننيأ   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  رَاِهيمَ ِإبـأ  َعنأ  َأسأ
َورِ  َعبَّاس   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  أَبِيهِ  تَـَلَفا َأهنَّ َما خَمأَرَمةَ  بأنِ  َوالأِمسأ َبـأَواءِ  اخأ  يـَغأِسل   َعبَّاس   بأن   اّللَِّ  َعبأد   فـََقالَ  اِبألأ

رِم   َور   َوقَالَ  َرأأَسه   الأم حأ رِم   يـَغأِسل   اَل  الأِمسأ َنأَصارِييِ  أَي وبَ  َأيب  ِإىَل  َعبَّاس   ابأن   َفَأرأَسَليِن  َرأأَسه   الأم حأ أَل ه   األأ  َأسأ
ت ه   َذِلكَ  َعنأ  َ  يـَغأَتِسل   فـََوَجدأ ِ  َبنيأ َترت   َوه وَ  الأَقرأَننيأ ت   َقالَ  بِثـَوأب   َيسأ  َأانَ  فـَق لأت   َهَذا َمنأ  فـََقالَ  َعَليأهِ  َفَسلَّمأ
أَل كَ  َعبَّاس   بأن   اّللَِّ  َعبأد   ِإلَيأكَ  أَرأَسَليِن  ح َننيأ   بأن   اّللَِّ  َعبأد    َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  َكيأفَ  َأسأ

 قَالَ  مث َّ  َرأأس ه   يل  بََدا َحىتَّ  َفطَأأطََأه   الثَـّوأبِ  َعَلى َيَده   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  أَي وبَ  أَب و فـََوَضعَ  حم أرِم   َوه وَ  َرأأَسه   يـَغأِسل  
نأَسان   ب بأ  َيص ب   إلِِ بـَرَ  هِبَِما َفَأقـأَبلَ  بَِيَديأهِ  َرأأَسه   َحرَّكَ  مث َّ  َرأأِسهِ  َعَلى َفَصبَّ  اصأ  َصلَّى َرأَيـأت ه   َهَكَذا َقالَ  مث َّ  َوأَدأ

َعل   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ثـََناه و يـَفأ َحق   َحدَّ َرم   بأن   َوَعِلي   ِإبـأرَاِهيمَ  بأن   ِإسأ رَبانَ  َقااَل  َخشأ ثـََنا ي ون سَ  بأن   ِعيَسى َأخأ  َحدَّ
َريأج   ابأن   رَبَين   ج  َلمَ  بأن   َزيأد   َأخأ َنادِ  هِبََذا َأسأ  مجَِيعِ  َعَلى مجَِيع ا َرأأِسهِ  َعَلى بَِيَديأهِ  أَي وبَ  أَب و َفَأَمرَّ  َوَقالَ  اإلأِسأ

بـَرَ  هِبَِما لَ فََأقـأبَ  َرأأِسهِ  َور   فـََقالَ  َوأَدأ  دقيق ابن احلافظ به استدل وقد.. أبدا أ َمارِيك اَل  َعبَّاس   اِلبأنِ  الأِمسأ
َ  َشاِئع   َساِئغ   ِبهِ  الأَعَملَ  َوَأنَّ  ، الأَواِحدِ  َخرَبِ  قـَب ولِ  َعَلى َدلِيل   َوِفيهِ  ) فقال العيد  ابأنَ  أِلَنَّ  ؛ الصََّحابَةِ  َبنيأ
تَـعأِلمَ  ح َننيأ   بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  أَرأَسلَ  َعبَّاس   أََلةِ  ِعلأمَ  َله   لَِيسأ  ِفيَما أَي وبَ  َأيب  َعنأ  َخرَبِهِ  قـَب ول  :  َضر ورَتِهِ  َوِمنأ   الأَمسأ
 . فيه شك ال صحيح فهم وهو. ِفيهِ  أ رأِسلَ 
َثيِن  -: قال الصحيح يف مسلم رواه ما -: ومنها ِ احلأ سَ  بأن   َعبَّاس   َحدَّ ثـََنا نيأ رَائِيلَ  َعنأ  آَدمَ  بأن   حَيأىَي  َحدَّ  ِإسأ

َحاقَ  َأيب  َعنأ  َذيـأَفةَ  َعنأ  ز فـَرَ  بأنِ  ِصَلةَ  َعنأ  ِإسأ  اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  جَنأَرانَ  َصاِحَبا َوالسَّيِيد   الأَعاِقب   َجاءَ  َقالَ  ح 
ا فـََقالَ  الَ قَ  ي اَلِعَناه   َأنأ  ي رِيَدانِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َعلأ  اَل  ِلَصاِحِبهِ  َأَحد مهَ   َفاَلَعنَّا نَِبيًّا َكانَ  لَِئنأ  فـََواّللَِّ  تـَفأ

ِلح   اَل   ِإالَّ  َمَعَنا تـَبـأَعثأ  َواَل  أَِمين ا َرج ال   َمَعَنا َوابـأَعثأ  َسَألأتَـَنا َما نـ عأِطيكَ  ِإانَّ  َقااَل  بـَعأِدانَ  ِمنأ  َعِقبـ َنا َواَل  حَنأن   نـ فأ
َرفَ  أَِمني   َحقَّ  أَِمين ا َرج ال   َمَعك مأ  أَلَبـأَعَثنَّ  فـََقالَ  ين اأَمِ  َتشأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َأصأَحاب   َله   َفاسأ

َرَّاحِ  بأنَ  ع بـَيأَدةَ  َأابَ  ايَ  ق مأ  فـََقالَ  ا اجلأ .. األأ مَّةِ  َهِذهِ  أَِمني   َهَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَامَ  فـََلمَّ
 ، اليمن أهل وبني بينه واسطة يكون واحد رجل ببعث اكتفى وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد

 ، حجة الواحد خرب أن يفيد مما ، الدين شرائع ،ويعلمهم والعلم اهلدى من  تعاىل هللا أنزله ما يبلغهم
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 اكتفى فلما ، احلجة هبا حتصل ال أخرباه ألن ، منفعة أي عبيدة أيب لبعث ملا كذلك يكن مل لو إذ
 . واضح وهذا ، حجة اآلحاد خرب أن ذلك أفاد معهم وحده ببعثه
 أنه أرى ، طويل حديث وهو ، الصحيح يف مسلم رواه والذي ، املعروف اجلساسة حديث -: ومنها

ثـََنا -: صحيحه يف مسلم فقال ، الفوائد من فيه ملا بطوله نسوقه أن املناسب من  بأن   الأَواِرثِ  َعبأد   َحدَّ
َا الشَّاِعرِ  بأن   َوَحجَّاج   الأَواِرثِ  َعبأدِ  بأنِ  الصََّمدِ  َعبأدِ   َعبأدِ  بأنِ  الأَواِرثِ  ِلَعبأدِ  َواللَّفأظ   الصََّمدِ  َعبأدِ  َعنأ  ِكاَلمه 

ثـََنا الصََّمدِ  ي َعنأ  َأيب  َحدَّ ِ  َعنأ  َجدِي َوانَ  بأنِ  احلأ َسنيأ ثـََنا ذَكأ َثيِن  بـ َريأَدةَ  ابأن   َحدَّ  الشَّعأيب   َشَراِحيلَ  بأن   َعاِمر   َحدَّ
تَ  قـَيأس   بِنأتَ  َفاِطَمةَ  َسَألَ  أَنَّه   مَهأَدانَ  َشعأب    فـََقالَ  األأ َولِ  الأم َهاِجرَاتِ  ِمنأ  وََكاَنتأ  قـَيأس   بأنِ  الضَّحَّاكِ  أ خأ

ثِييِن  عأِتيهِ  َحِديث ا َحدِي ِنِديهِ  اَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِمنأ  مسَِ ِهِ  َأَحد   ِإىَل  ت سأ  ِشئأتَ  لَِئنأ  فـََقاَلتأ  َغيأ
ثِييِن  َأَجلأ  هَلَا فـََقالَ  أَلَفـأَعَلنَّ  ت   فـََقاَلتأ  َحدِي ِغيَةِ  ابأنَ  َنَكحأ َمِئذ   قـ َريأش   َشَبابِ  ِخَيارِ  ِمنأ  َوه وَ  الأم   يبَ َفأ صِ  يـَوأ

َهادِ  أَوَّلِ  يف  ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  اجلِأ  ِمنأ  نـََفر   يف  َعوأف   بأن   الرَّمحأَنِ  َعبأد   َخطََبيِن  أَتميَّأت   فـََلمَّ
 بأنِ  أ َساَمةَ  َموأاَله   َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ّللَّ  ا َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َوَخطََبيِن  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َأصأَحابِ 

ثأت   َقدأ  وَك نأت   زَيأد    َكلََّميِن  فـََلمَّا أ َساَمةَ  فـَلأي ِحبَّ  َأَحبَّيِن  َمنأ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  ح دِي
ِري قـ لأت   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   يِن  بَِيِدكَ  أَمأ  َوأ م   َشرِيك   أ ميِ  ِإىَل  انـأَتِقِلي فـََقالَ  ِشئأتَ  َمنأ  َفأَنأِكحأ
َرأَة   َشرِيك   َنأَصارِ  ِمنأ  َغِنيَّة   امأ َها يـَنأزِل   اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  النـََّفَقةِ  َعِظيَمة   األأ  اَل  فـََقالَ  َسَأفـأَعل   فـَق لأت   الضِييَفان   َعَليـأ

عَ  َرأَة   َشرِيك   أ مَّ  ِإنَّ  ِليتـَفأ َره   فَِإينيِ  الضِييَفانِ  َكِثيَة   امأ ق طَ  َأنأ  َأكأ  َعنأ  الثَـّوأب   يـَنأَكِشفَ  َأوأ  مِخَار كِ  َعنأكِ  َيسأ
َرِهنيَ  َما بـَعأضَ  ِمنأكِ  الأَقوأم   َفَيَى َساقـَيأكِ  ِروعَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعمِيكِ  ابأنِ  ِإىَل  انـأَتِقِلي َوَلِكنأ  َتكأ  أ ميِ  ابأنِ  مأ
ت وم   ر   َبيِن  ِمنأ  َرج ل   َوه وَ  َمكأ رِ  ِفهأ ا ِإلَيأهِ  َفانـأتَـَقلأت   ِمنأه   ِهيَ  الَِّذي الأَبطأنِ  ِمنأ  َوه وَ  قـ َريأش   ِفهأ  انـأَقَضتأ  فـََلمَّ
عأت   ِعدَّيت  َناِدي ِنَداءَ  مسَِ  ِإىَل  َفَخَرجأت   َجاِمَعة   الصَّاَلةَ  يـ َناِدي َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  م َناِدي الأم 

ِجدِ   الأَقوأمِ  ظ ه ورَ  تَِلي الَّيِت  النِيَساءِ  َصفيِ  يف  َفك نأت   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َفَصلَّيأت   الأَمسأ
ا  ك ل   لِيَـلأَزمأ  فـََقالَ  َيضأَحك   َوه وَ  الأِمنأرَبِ  َعَلى َجَلسَ  اَلتَه  صَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َقَضى فـََلمَّ

ه   إِنأَسان   ر ونَ  قَالَ  مث َّ  م َصالَّ َبة   َواَل  لَِرغأَبة   مَجَعأت ك مأ  َما َواّللَِّ  ِإينيِ  قَالَ  أَعأَلم   َوَرس ول ه   اّللَّ   قَال وا مَجَعأت ك مأ  ملَِ  أََتدأ  لَِرهأ
ارِيَّ  مَتِيم ا أِلَنَّ  ت ك مأ مَجَعأ  َوَلِكنأ  َرانِيًّا َرج ال   َكانَ  الدَّ َلمَ  فـََبايَعَ  َفَجاءَ  َنصأ َثيِن  َوَأسأ  ك نأت   الَِّذي َواَفقَ  َحِديث ا َوَحدَّ

ث ك مأ  الِ  َمِسيحِ  َعنأ  أ َحدِي َثيِن  الدَّجَّ  فـََلِعبَ  َوج َذامَ  خلَأم   نأ مِ  َرج ال   َثاَلِثنيَ  َمعَ  حَبأرِيَّة   َسِفيَنة   يف  رَِكبَ  أَنَّه   َحدَّ
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ر ا الأَموأج   هِبِمأ  رِ  يف  َشهأ رِ  يف  َجزِيَرة   ِإىَل  َأرأفـَئ وا مث َّ  الأَبحأ  السَِّفيَنةِ  أَقـأر بأ  يف  َفَجَلس وا الشَّمأسِ  َمغأِربِ  َحىتَّ  الأَبحأ
َزِيَرةَ  َفَدَخل وا ه مأ  اجلأ َلب   َدابَّة   فـََلِقيـَتـأ ر ونَ  اَل  الشََّعرِ  َكِثي   أَهأ  َويـأَلكِ  فـََقال وا الشََّعرِ  َكثـأرَةِ  ِمنأ  د ب رِهِ  ِمنأ  قـ بـ ل ه   َما يَدأ

سَّاَسة   َأانَ  فـََقاَلتأ  أَنأتِ  َما سَّاَسة   َوَما قَال وا اجلَأ يأرِ  يف  الرَّج لِ  َهَذا ِإىَل  انأطَِلق وا الأَقوأم   أَيـ َها قَاَلتأ  اجلَأ  فَِإنَّه   الدَّ
َواقِ اِبألأَ  َخرَبِك مأ  ِإىَل  ا قَالَ  شأ َها َفرِقـأَنا َرج ال   لََنا مَسَّتأ  َلمَّ َنا قَالَ  َشيأطَانَة   َتك ونَ  َأنأ  ِمنـأ  َحىتَّ  ِسرَاع ا فَانأطََلقأ

يـأرَ  َدَخلأَنا ه   َخلأق ا َقط   َرأَيـأَناه   إِنأَسان   أَعأَظم   ِفيهِ  َفِإَذا الدَّ َ  َما ِقهِ ع ن   ِإىَل  يََداه   جَمأم وَعة   ِواَثق ا َوَأَشد  بـَتـَيأهِ  َبنيأ  ِإىَل  ر كأ
ِديدِ  َكعأبَـيأهِ  رب وين  َخرَبِي َعَلى َقَدرأمت أ  َقدأ  قَالَ  أَنأتَ  َما َويـأَلكَ  قـ لأَنا اِبحلَأ  ِمنأ  أ اَنس   حَنأن   قَال وا أَنـأت مأ  َما فََأخأ
َنا الأَعَربِ  رَ  َفَصاَدفـأَنا حَبأرِيَّة   َسِفيَنة   يف  رَِكبـأ ر ا الأَموأج   بَِنا فـََلِعبَ  تَـَلمَ اغأ  ِحنيَ  الأَبحأ  َهِذهِ  َجزِيرَِتكَ  ِإىَل  َأرأفَأأانَ  مث َّ  َشهأ

َنا َزِيَرةَ  َفَدَخلأَنا أَقـأر هِبَا يف  َفَجَلسأ َنا اجلأ َلب   َدابَّة   فـََلِقيـَتـأ َرى اَل  الشََّعرِ  َكِثي   َأهأ  َكثـأَرةِ  ِمنأ  د ب رِهِ  ِمنأ  قـ بـ ل ه   َما ي دأ
سَّاَسة   َأانَ  فـََقاَلتأ  أَنأتِ  َما َويـأَلكِ  َنافـَق لأ  الشََّعرِ  سَّاَسة   َوَما قـ لأَنا اجلَأ  يف  الرَّج لِ  َهَذا ِإىَل  اعأِمد وا قَاَلتأ  اجلَأ
يأرِ  َواقِ  َخرَبِك مأ  ِإىَل  فَِإنَّه   الدَّ َشأ َها َوَفزِعأَنا ِسرَاع ا ِإلَيأكَ  َفَأقـأبَـلأَنا اِبألأ  فـََقالَ  َشيأطَانَة   نَ َتك و  َأنأ  أَنأَمنأ  َوملَأ  ِمنـأ

رب   َشأأهِنَا َأييِ  َعنأ  قـ لأَنا بـَيأَسانَ  خَنألِ  َعنأ  َأخأرب وين  َتخأ أَل ك مأ  قَالَ  َتسأ  قَالَ  نـََعمأ  َله   قـ لأَنا يـ ثأِمر   َهلأ  خَنأِلَها َعنأ  َأسأ
َةِ  َعنأ  َأخأرب وين  قَالَ  تـ ثأِمرَ  اَل  َأنأ  ي وِشك   إِنَّه   أََما رب   َشأأهِنَا َأييِ  َعنأ  قـ لأَنا يَّةِ الطَّربَِ  حب َيأ َتخأ  َماء   ِفيَها َهلأ  َقالَ  َتسأ

َهبَ  َأنأ  ي وِشك   َماَءَها ِإنَّ  أََما قَالَ  الأَماءِ  َكِثيَة   ِهيَ  قَال وا رب وين  َقالَ  يَذأ ِ  َعنأ  َأخأ  َأييِ  َعنأ  قَال وا ز َغرَ  َعنيأ
رب   َشأأهِنَا َتخأ ِ  يف  َهلأ  قَالَ  َتسأ ل َها يـَزأرَع   َوَهلأ  َماء   الأَعنيأ ِ  مبَاءِ  أَهأ ل َها الأَماءِ  َكِثيَة   ِهيَ  نـََعمأ  َله   قـ لأَنا الأَعنيأ  َوأَهأ

ةَ  ِمنأ  َخرَجَ  َقدأ  قَال وا فـََعلَ  َما األأ مِييِينيَ  َنيبيِ  َعنأ  َأخأرب وين  قَالَ  َمائَِها ِمنأ  يـَزأَرع ونَ   تـََله  أَقَا قَالَ  يـَثأِربَ  َونـََزلَ  َمكَّ
رَبأاَنه   هِبِمأ  َصَنعَ  َكيأفَ  قَالَ  نـََعمأ  قـ لأَنا الأَعَرب    َقدأ  هَل مأ  قَالَ  َوَأطَاع وه   الأَعَربِ  ِمنأ  يَِليهِ  َمنأ  َعَلى َظَهرَ  َقدأ  أَنَّه   فََأخأ
 أ وِشك   َوِإينيِ  الأَمِسيح   َأانَ  ِإينيِ  َعينِي  ك مأ خم أرب   َوِإينيِ  ي ِطيع وه   َأنأ  هَل مأ  َخيأ   َذاكَ  ِإنَّ  أََما قَالَ  نـََعمأ  قـ لأَنا َذِلكَ  َكانَ 

َذنَ  َأنأ  ر جَ  اخلأ ر وجِ  يف  يل  يـ ؤأ َرأضِ  يف  فََأِسيَ  َفَأخأ َلة   أَرأبَِعنيَ  يف  َهَبطأتـ َها ِإالَّ  قـَرأيَة   أَدَعَ  َفاَل  األأ َبةَ  َمكَّةَ  َغيأَ  لَيـأ  َوطَيـأ
رََّمَتانِ  فـَه َما ا أَوأ  َواِحَدة   أَدأخ لَ  َأنأ  أََردأت   ك لََّما اِكلأَتامه َ  َعَليَّ  حمَ  بَـَليِن  ِمنـأه َما َواِحد  تَـقأ  السَّيأف   بَِيِدهِ  َمَلك   اسأ
ين  َصلأت ا َها َيص د  َها نـَقأب   ك ليِ  َعَلى َوِإنَّ  َعنـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَاَلتأ  حَيأر س وهَنَا َماَلِئَكة   ِمنـأ

َصَرتِهِ  َوَطَعنَ  َسلَّمَ وَ  َبة   َهِذهِ  الأِمنأرَبِ  يف  مبِخأ َبة   َهِذهِ  طَيـأ َبة   َهِذهِ  طَيـأ ثـأت ك مأ  ك نأت   َهلأ  َأاَل  الأَمِديَنةَ  يـَعأيِن  طَيـأ  َحدَّ
ةَ  الأَمِديَنةِ  َوَعنأ  َعنأه   ث ك مأ أ َحديِ  ك نأت   الَِّذي َواَفقَ  أَنَّه   مَتِيم   َحِديث   َأعأَجَبيِن  َفِإنَّه   نـََعمأ  النَّاس   فـََقالَ  َذِلكَ   َوَمكَّ

ِرقِ  ِقَبلِ  ِمنأ  َبلأ  اَل  الأَيَمنِ  حَبأرِ  أَوأ  الشَّأأمِ  حَبأرِ  يف  إِنَّه   َأاَل  رِقِ  ِقَبلِ  ِمنأ  ه وَ  َما الأَمشأ  ِقَبلِ  ِمنأ  ه وَ  َما الأَمشأ
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رِقِ  َمأَ  ه وَ  َما الأَمشأ رِقِ  ِإىَل  بَِيِدهِ  َوأَوأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِمنأ  َهَذا َحِفظأت  فَ  قَاَلتأ  الأَمشأ
 إلخبارهم  الناس ومجع وصدقه ، عنه هللا رضي متيم خبرب اكتفى وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد..
 رجال ثالثون معه كلن بل  وحده يكن مل متيما أن مع ، به الناس حيدث كان ما ملوافقته به وسر ، به
 الصحيح الواحد خرب أن يفيدان مما ، وحده متيم خبرب وسلم عليه هللا صلى النيب اكتفى فقد ذلك ومع ،

 .  حجة
ثـََنا -: قال  صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها رَبانَ  خَمأَلد   بأن   الضَّحَّاك   َعاِصم   أَب و َحدَّ   األوزاعي َأخأ
ثـََنا ر و بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  َكبأَشةَ  َأيب  َعنأ  َعِطيَّةَ  بأن   َحسَّان   َحدَّ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ "   َعمأ
ث وا آيَة   َوَلوأ  َعينِي  بـَلِيغ وا رَائِيلَ  َبيِن  َعنأ  َوَحدِي ا َعَليَّ  َكَذبَ  َوَمنأ  َحرَجَ  َواَل  ِإسأ َعَده   فـَلأيَـتَـبـَوَّأأ  م تَـَعمِيد  " النَّارِ  ِمنأ  َمقأ

 فإذا ، الواحد بالغ األمر يف فيدخل ، ابلبالغ األمر أطلق وسلم عليه هللا صلى أنه هو منه والشاهد
 إال ابلبالغ أيمر مل وسلم عليه هللا صلى ألنه ، خربهم قبول فيجب العلم من عندهم ما اآلحاد أبلغ

 . واجب والقبول واجب فلبالغ ، واجب اخلرب وقبول
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري اهرو  ما  -: ومنها ثـََنا اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َعِلي   َحدَّ َيان   َحدَّ  َحِفظأَناه   قَالَ  س فأ

رِييِ  يف  ِمنأ  رَبَين  قَالَ  الز هأ عَ  أَنَّه   اّللَِّ  ع بَـيأد   َأخأ  َعَليأهِ  ّللَّ  ا َصلَّى النَّيبيِ  ِعنأدَ  ك نَّا قَااَل  َخاِلد   بأنَ  َوَزيأدَ  ه رَيـأَرةَ  أابَ  مسَِ
نـََنا َقَضيأتَ  ِإالَّ  اّللََّ  أَنأش د كَ  فـََقالَ  َرج ل   فـََقامَ  َوَسلَّمَ   اقأضِ  فـََقالَ  ِمنأه   أَفـأَقهَ  وََكانَ  َخصأم ه   فـََقامَ  اّللَِّ  ِبِكَتابِ  بـَيـأ
نَـَنا َرأَتِهِ  فـََزىنَ  َهَذا ىَعلَ  َعِسيف ا َكانَ  ابأيِن  ِإنَّ  قَالَ  ق لأ  قَالَ  يل  َوأأَذنأ  اّللَِّ  ِبِكَتابِ  بـَيـأ  مبِاَئةِ  ِمنأه   َفافـأَتَديأت   اِبمأ
لِ  ِمنأ  رَِجاال   َسَألأت   مث َّ  َوَخاِدم   َشاة   رَب وين  الأِعلأمِ  أَهأ َرأَتِهِ  َوَعَلى َعام   َوتـَغأرِيبَ  ِماَئة   َجلأدَ  ابأيِن  َعَلى َأنَّ  َفَأخأ  امأ

مَ  ر ه   َجلَّ  اّللَِّ  ِبِكَتابِ  بـَيـأَنك َما أَلَقأِضنَيَّ  بَِيِدهِ  نـَفأِسي َوالَِّذي َوَسلَّمَ  َليأهِ عَ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  الرَّجأ  الأِماَئة   ِذكأ
َاِدم   َشاة   َرأَةِ  َعَلى أ نـَيأس   ايَ  َواغأد   َعام   َوتـَغأرِيب   ِمائَة   َجلأد   ابأِنكَ  َوَعَلى َعَليأكَ  َرد   َواخلأ  تأ اعأرَتَفَ  فَِإنأ  َهَذا امأ

َها فـََغَدا فَارأمج أَها  خرب على واعتمد  اكتفى وسلم عليه هللا صلى أنه منه والشاهد..  افـََرمَجَهَ  فَاعأرَتََفتأ  َعَليـأ
 خرب أن يفيد مما ، واحد رجل وهو ، النفس وقتل احلد إقامة  فيه أن مع ، املرأة اعرتاف يف أنيس

 ولكن ، حتصر تكاد ال الواحد خرب حجية على دلةاأل أن تعاىل ابهلل وأقسم.  مقبول الصحيح الواحد
 . الظالم يف إال ترى ال اليت اخلفافيش عيون عنها أعمى تعاىل هللا
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 خمالفتها وحترم واعتمادها هبا والعمل قبوهلا جيب شرعية حجة اإلمجاع أن تقرر وقد ، اإلمجاع -: ومنها
 فالصحيح اآلحاد خرب أن على - واجلماعة ةالسن أهل هبم وأعين - هبم املعتد العلم أهل أمجع فقد ،

  التثريب طرح وصاحب  والقرطيب  الشافعي اإلمام اإلمجاع هذا حكى وقد ، حجة أنه ينسخ مل الذي
 و ، املستصفى يف والغزايل ، اإلحكام يف حزم وابن األمصار علماء مذاهب يف الزخار البحر وصاحب
 وصاحب ، العاملني رب عن املوقعني إعالم يف القيم وابن ، األستار كشف يف البخاري عبدالعزيز
 ، العقدية مصنفاهتم يف السنة أهل قيدها اليت املسائل من وهي ، كثي وغيهم ، األصول يف الفصول

 أهل بني الفروق  من  جنعله حنن بل ، دروسنا يف ونقرره لطالبنا ونعلمه ، به تعاىل هللا ندين ما وهو
 به يستدل ما لك لذكران متسع الوقت يف أن ولو ، أبدلتها املسألة هذه فدونك ، واملبتدعة السنة
 ، وإايك حيفظنا وهللا االختصار التزمنا ولكننا ، عليهم الرد ذكر مع حجيته بعدم القائلون اآلخر الفريق
 . وأعلم أعلى وهو ، نلقاه أن إىل القول هذا على يثبتنا أن تعاىل هللا ونسأل

 ؟ االعتقاد مسائل يف به يستدل هل( 109س
 خرب) تقول ذلك يف واجلماعة السنة هلأ عند املتقررة والقاعدة ، واجلماعة السنة أهل ابتفاق ، نعم (ج

 القواعد كتايب يف السنة أهل قواعد مجلة من القاعدة هذه ذكرت وقد( االعتقاد ابب يف حجة اآلحاد
 بعمومها تدل فإهنا ، السابقة األدلة عامة ذلك على والدليل ، واجلماعة السنة أهل مذهب يف املذاعة

 وقال فرق ومن ، االعتقاد ابب يف مقبولة شرعية حجة الواحد خرب أن على بعضها يف خبصوصها أو
 فهو - الفقه مسائل أي - الشرعيات يف ويقبل - العقائد أي - العلميات يف الواحد خرب يقبل ال -:

 الصحابة من السلف بل ، التفريق هذا فرق أنه السلف من أحد عن يعرف وال ، البدع أهل من
 أوهلم من كلهم ، واجلماعة السنة أهل من األئمة وعامة الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن والتابعني

 ابطل تفريق بينهما فالتفريق ، االعتقاد ابب يف حجة الصحيح الواحد خرب أن على متفقون آخرهم إىل
 هذا عنه عرف من وأول ، آحاد أبخبار ثبتت كثية عقائد ردل موجب ، لألدلة مناقض الشرع يف

 احلديث) تعاىل هللا رمحه الشافعي قال ، البدع أهل عامة ذلك على وسار ، املعتزلة هم الباطل التقسيم
 فالقول الواحد خرب تثبيت يف اختلفوا أهنم املسلمني فقهاء عن أحفظ مل:  أقول ولكن بنفسه حجة
  قبول يف التفريق بطالن مبينا القيم ابن وقال ( حمدثة بدعة العقيدة يف اآلحاد ثحبدي  االحتجاج بعدم
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 األحاديث هبذه حتتج تزل مل فإهنا األمة إبمجاع ابطل التفريق وهذا)  والشرائع العقائد بني اآلحاد خرب
 األحكامو  سيما وال العمليات الطلبيات يف هبا حتتج كما(  العقيدة يعين)  العلميات اخلربايت يف

 وصفاته أمسائه إىل راجع ودينه فشرعه دينا ورضيه وأوجبه كذا شرع أبنه هللا عن اخلرب تتضمن العملية
 الصفات مسائل يف األخبار هبذه حيتجون والسنة احلديث وأهل واتبعوهم والتابعون الصحابة تزل ومل

 دون األحكام مسائل يف هبا تجاجاالح جوز أنه البتة منهم أحد عن ينقل ومل واألحكام واألمساء والقدر
 عالمة التفريق هذا رد توىل وقد ( ؟ البابني بني املفرقني سلف فأين وصفاته وأمسائه هللا عن األخبار

 مؤلف يف تعاىل هللا رمحه األلباين الدين انصر بن حممد الناصح احملدث العلم اإلمام احلديث يف زماننا
 مؤلفاته سائر يف عنها انفح اليت الكبار القضااي من هي و(  بنفسه حجة احلديث)  أمساه ، خاص

 أن واخلالصة ، اجلنة يف هبم ومجعنا اجلزاء حي املسلمني وعن عنا وجزاهم العلم أهل عامة تعاىل هللا رحم
 األمة سلف عند واملتقرر ، حجة الصحيح الواحد خرب أن وأئمتها األمة سلف عند املتقرر أن تعلم

 السلف ابتفاق ابطل تفريق الفقه وابب العقيدة ابب بني الواحد خرب قبول يف قالتفري أن وأئمتها
 وكن ، األمة عقيدة على الغريبة الشاذة واألقوال الطريق بنيات عنك ودع اجلادة على فكن ، الصاحل

 ، واهلدي والطرق املناهج من يكون ما أكمل وطريقتهم ومنهجهم هديهم فإن األمة سلف كان كما
 خمالفة أو زلل مؤلفاتنا يف قلناه أو كتبناه فيما حصل وإن ، عني طرفة عنه حنيد أن تعاىل هللاب ونعوذ
 كبي يف منهجهم خمالفة من تعاىل هللا إىل ونربأ ، عنه نرجع أنن واملالئكة الثقالن فليشهد السلف ملنهج
 . وأعلم أعلى وهو الشاهدين خي  وهللا ، وصغيه األمر

 ؟ الواحد خبرب ثبتت عقائد على أمثلة لنا ضربت هال( 110س
 نعم ، وعلى العني والرأس ، وهي كثية ، فأقول  ج(
 جباله يليق ضحكا تعاىل هلل أن واجلماعة السنة أهل معاشر حنن فنؤمن ، الضحك صفة -: منها

 هللا رضي هريرة أيب كحديث ، آحاد أخبار ذلك على والدليل ، املخلوقني كضحك ليس ، وعظمته
 اآلخر أحدمها يقتل رجلني إىل تعاىل هللا يضحك"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه

 فيسلم القاتل على تعاىل هللا يتوب مث ، فيقتل هللا سبيل يف أحدمها يقاتل ، اجلنة يدخالن كالمها
 . عليه متفق"  فيستشهد
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 هللا جبالل تليق أصابع تعاىل هلل أن ةواجلماع السنة أهل معاشر حنن فنؤمن ، األصابع صفة -: ومنها
 كحديث  آحاد أخبار العقيدة هذه علة والدليل ، املخلوقني أصابع من شيئا متاثل ال ، وعظمته تعاىل

 مسلم رواه"  يشاء كيف يقلبها واحد كقلب الرمحن أصابع من إصبعني بني كلها آدم بين قلوب إن" 
 القيامة يوم كان إذا إنه -: فقال اليهود من حرب اءج -: قال  الصحيحني يف مسعود ابن وحديث ،

 واخلالئق ، إصبع على والثرى إصبع على واملاء إصبع على واألرضني إصبع على السموات هللا جعل
 عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فلقد -: قال"  امللك أان ، امللك أان:"  يقول مث ، يهزهن مث إصبع على
 وما"  وسلم عليه هللا صلى النيب قال مث ، لقوله وتصديقا تعجبا نواجذه بدت حىت يضحك وسلم
 األحاديث أن مع ، العقيدة هبذه السنة أهل فآمن"  يشركون..  قوله إىل...  قدره حق هللا قدروا

 .  آحاد أحاديث فيها الواردة
 يليق فرحا تعاىل هلل أبن اجلازم اإلميان نؤمن واجلماعة السنة أهل معاشر فإننا ، الفرح صفة -: ومنها
 فيقال البصي السميع وهو شيء كمثله ليس وعال جل ألنه ، املخلوقني فرح مياثل ال ، وعظمته جبالله

 بن أنس كحديث  آحاد أحاديث الفرح أحاديث مع ، صفاته سائر يف يقال كما وعال جل فرحه يف
 من إليه يتوب حني عبده بتوبة فرحا أشد هلل"  وسلم عليه هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي مالك

 شجرة فأتى ، منها فأيس ، وشرابه طعامه وعليها منه فانفلتت ، فالة أبرض راحلته على كان أحدكم
 فأخذ ، عنده قائمة هبا هو إذ ، كذلك هو فبينما ، راحلته من أيس وقد ، ظلها يف فاضطجع
 عليه متفق"  الفرح شدة من أخطأ ، ربك وأان عبدي أنت اللهم -: الفرح شدة من قال مث ، خبطامها
 . ملسلم واللفظ
 غية وعال جل لربنا أبن جازما إمياان نؤمن واجلماعة السنة أهل معاشر فإننا ، الغية صفة  -: ومنها
 يف االتفاق يستلزم ال األمساء يف واالتفاق ، اخللق  من أحد كغية ليست ، وعظمته جبالله تليق

 -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث أعين ، آحاد خرب وعال جل للرب ثبوهتا ودليل ، املسميات
"  عليه هللا حرم ما املرء أييت أن تعاىل هللا وغية ، يغار هللا إن"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 حقه يف وسلم عليه هللا صلى النيب قال ملا عنه هللا رضي عبادة بن سعد وحديث ، عليه متفق
 الفواحش حرم هللا غية أجل من ، مين أغي وهللا سعد من أغي ألان فوهللا ؟ سعد غية من أتعجبون"
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 -: قلت فإن  ملسلم واللفظ عليه متفق... "  تعاىل هللا من أغي شخص وال ، بطن وما منها ظهر ما
 . وعمال عقيدة الشرع يف حجة اآلحاد خرب فإن ، وليكن -: فأقول ؟ آحاد أخبار هذه إن
 االتفاق ألن ، املخلوق هرولة متاثل ال ، وعظمته جبالله تليق هرولة تعاىل فلله ، اهلرولة صفة -: نهاوم
 وهو ، آحاد حديث إثباهتا يف عليه نعتمد الذي واحلديث ، الصفات يف االتفاق يستلزم ال األمساء يف

 عز ربه عن يرويه فيم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه تعاىل هللا رضي هريرة أيب حديث
 من أبهنا اململكة يف الدائمة اللجنة أفتت وقد ، مسلم رواه"  هرولة أتيته ميشي أاتين وإن....  وجل

 . تعاىل هلل كيفيتها أمر نكل ولكننا ، اللغة يف اهلرولة معىن نعلم وحنن ، تعاىل هلل الثابتة الصفات
 خرب إثباهتا يف سندها واليت ، اخلربية الفعلية الصفات من وهي ، والبشاشة البشبشة صفة  -: ومنها

  تعاىل هللا يريده ما على وعظمته جبالله تليق وبشاشة بشبشة تعاىل هلل أن فنؤمن ، الصحيح اآلحاد
 مسلم رجل توطن ما"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه تعاىل هللا رضي هريرة أيب فعن

 وهو" عليهم قدم إذا بغائبهم الغائب أهل يتبشبش كما له هللا تبشبش إال ، والذكر للصالة املسجد
 كانت وإن وهي ، واأللباين الذهيب ووافقه وصححه واحلاكم ماجه وابن أمحد رواه ، صحيح حديث

 .وعمال عقيدة الشرع يف حجة اآلحاد خرب أن السنة أهل قواعد يف املتقرر أن إال ، آحاد خرب
 ويف أمسائه ويف ذاته يف ، الكامل التام املطلق اجلمال له تعاىل فاهلل ، تعاىل هلل مالاجل صفة  -: ومنها
 اليت تعاىل هلل الذاتية الصفات من وهي ، املطلق اجلمال مجيل فهو منه شيء فكل ، وعال جل أفعاله

 يرفعه هعن هللا رضي مسعود ابن حديث وهو ، آحاد حديث نصا هبا ورد الذي ودليلها ، عنه تنفك ال
  . الصحيح يف مسلم رواه"  اجلمال حيب مجيل هللا إن"  وسلم عليه هللا صلى للنيب
  وعظمته تعاىل هللا جبالل يليق ما على تعاىل هلل ذاتيتان صفتان ومها ، واحلقو زةجاحل صفتا -: ومنها

 آخذة  الرمحن من شجنة الرحم إن"  عنهما هللا رضي عباس ابن عن جيد بسند أمحد رواه ما ودليلها
 هريرة أيب حديث من وغيه البخاري وروى"  قطعها من ويقطع ، وصلها من يصل ، الرمحن حبجزة
 ، منه فرغ فلما ، اخللق هللا خلق"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه تعاىل هللا رضي
...  القطيعة من بك ذالعائ مقام هذا -: قالت  ، مه -: ،فقال الرمحن حبقو فأخذت الرحم قامت

 أو ، أوهلا أو حرفها من على اإلنكار وعلى إثباهتا على وأئمتها األمة سلف مشى وقد"  احلديث
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 اآلحاد خرب ألن آحاد خرب دليلها كان وإن ، هبا نؤمن وحنن ، جهمي أبنه بعضهم وصفه بل ، أنكرها
 . املعتقد ابب يف حجة
 تليق تعاىل هلل أبن ، جازما إمياان نؤمن واجلماعة سنةال أهل معاشر فنحن ، الساق صفة -: ومنها
 ودليل املسميات يف االتفاق يستلزم ال االسم يف واالتفاق ، املخلوق ساق متاثل ال ، وعظمته جبالله
 فيكشف"  وفيه - الطويل احلديث يف - عنه تعاىل هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن ، السنة إثباهتا
 أن نعلم وحنن ، ملسلم واللفظ عليه متفق"  احلديث...  مؤمن كل له جدفيس ، ساقه عن العزة رب
 على الرد الفرع هذا إبثبات قصدان ولكن"  ساق عن يكشف يوم"  كتابه حمكم يف قال تعاىل هللا

 الساق بغي فسرها من فمنهم ، اآلية هذه أتويل يف اختلفوا والسلف الصحابة إن -: يقولون الذين
 اتفقوا أهنم إال اآلية هذه يف اختلفوا وإن حىت أنه له أثبت أن بذلك فأردت ، تعاىل هلل صفة هي اليت
 هل اختلفوا وإمنا ، السلف فيه خيتلف مل الساق فإثبات ، احلديث هبذا تعاىل هلل الساق إثبات على
 هذا هو الساق إثبات يف اجلميع وعمدة ؟ أوال الصفة هذه إثبات على األدلة مجلة من اآلية هذه

 . املعتقد ابب يف حجة اآلحاد وخرب ، آحاد خرب وهو ، احلديث
 صفة ويتضمن ، تعاىل أمسائه مجلة من فهو(  السيد)  اسم تعاىل هلل نثبتها اليت األمساء من -: ومنها

 هللا رضي الشخي بن عبدهللا فعن ، آحاد خبرب تعاىل هلل ثبت إمنا االسم هذا أن مع ، املطلقة السيادة
 سيدان أنت -: فقلنا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل عامر بين وفد يف انطلقت -: قال هعن تعاىل

 خبرب ثبوته كان وإن فهو ، األلباين وصححه داود وأبو أمحد رواه"  وتعاىل تبارك هللا السيد"  فقال ،
 حجة الواحد خرب نأ هو ، فيه النقاش نقبل ال الذي احلق أن إال ، العقيدة مسائل من واملسألة آحاد

 . املعتقد ابب يف
 ذلك ودليل(  الشايف)  اسم ، تعاىل هلل واجلماعة السنة أهل يثبتها اليت األمساء مجلة من -: ومنها

 اللهم"  املريض رقية يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ــ: قال عنه تعاىل هللا رضي هريرة أيب حديث
 متفق"  سقما يغادر ال شفاء ، شفاؤك إال شفاء ال ، الشايف تأن واشف ، البأس اذهب ، الناس رب
 . املعتقد ابب يف حجة الصحيح الواحد وخرب ، عليه
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( الشخص) لفظ إطالق جواز أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم واجلماعة السنة أهل قرر لقد -: ومنها
 عليه هللا صلى للنيب فوعامر  عنه هللا رضي عبادة بن عدس حديث بذلك ورد كما ، تعاىل هللا على
 أجل من ، تعاىل هللا من العذر إليه أحب شخص وال ، تعاىل هللا من أغي شخص وال"  قال أنه وسلم
 ذلك أجل من تعاىل هللا من املدحة إليه أحب شخص وال ، ومنذرين مبشرين املرسلني هللا بعث ذلك
 أن إال ، آحاد خرب وخربه املعتقد ابب يف كان وإن اإلطالق وهذا مسلم، لفظ هذا"  اجلنة هللا وعد
 . املعتقد ابب يف حجة الصحيح الواحد خرب

 جل به تليق صورة تعاىل فلله ، تعاىل هلل اثبتة الصورة صفة أن ابإلمجاع السنة أهل قرر لقد -: ومنها
 هريرة أيب فعن ، اخلربية الذاتية صفته من ،وهي الصور وأمجل الصور وأكرب الصور أعظم فهي ، وعال
 صورته يف تعاىل هللا فيأتيهم " ... وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال ، عنه تعاىل هللا رضي
 ويف ، عليه متفق"  ربنا أنت -: فيقولون ، ربكم أان -: فيقول ، مرة أول فيها رأوه اليت ، يعرفون اليت

 خرب أن إال  آحاد أخبار ثبوهتا مستند كان وإن وهي"  صورة أحسن يف ريب رأيت"  اآلخر احلديث
 .املعتق ابب يف حجة الصحيح الواحد
... "  متلوا حىت هللا ميل ال فوهللا"  قال وسلم عليه هللا صلى أنه الصحيح احلديث يف ورد -: ومنها

وملسلم " ال يسأم هللا حىت تسأموا .. " قال الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الداير السعودية رمحه هللا 
 ) " فإن هللا ال ميل حىت متلوا " من نصوص الصفات ، وهذا على وجه يليق ابلباري ، ال نقص تعاىل

فيه ، كنصوص االستهزاء واخلداع فيما يتبادر ( وخربها خرب آحاد ، ولكن خرب اآلحاد حجة يف ابب 
 املعتقد . 

 ال  - أحد أي - ترو  فهو ، الوتر صفة هبا تعاىل هللا ونصف هبا نؤمن اليت الصفات من -: ومنها
 هريرة أيب حديث ففي  ، وعال جل أفعاله يف وال ، صفاته يف وال أمسائه يف وال ذاته يف ال ، له اثين

 حفظها من ، امسا وتسعون تسعة هلل"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال ، تعاىل هللا رضي
 أيب بن علي حديث يف أيضا الوتر اسم وورد ، عليه متفق"  الوتر حيب وتر هللا وإن ، اجلنة دخل

 خرب أن إال ، عقدية واملسألة ، آحاد خرب كونه فمع ، حسن بسند والرتمذي داود أيب عند طالب
 خصصنا أننا ترى وأنت ، هنا إثباته أردان ما على الفروع بعض فهذه ، املعتقد ابب يف حجة اآلحاد
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 ، عام هنا احلكم ولكن ، واألمساء الصفات باب وهو ، فقط املعتقد أبواب من واحد بباب الفروع
 لكثرة الصفات ابب على هنا الكالم خصصنا ولكننا ، العقيدة أبواب كل يف حجة اآلحاد فحديث

 أن ، الشك مطلق وال الريب مطلق خيالطه ال الذي اجلازم االعتقاد تعتقد أن واملهم ، فيه التأثي
 هبا تعاىل هللا تدين اليت أصولك من أصال هذا فاجعل ، املعتقد ابب يف حجة الصحيح الواحد حديث

 هللا ،وفقنا والتكذيب واجلحد والتعطيل ابلتحريف األمة عقيدة على املتسلطني البدع أهل هبا وحتارب ،
 . وأعلم أعلى وهو ، للهدى وإايك

 ؟ مردود أو مقبول هو فهل ؟ البلوى هبا تعم مسألة يف كان إن اآلحاد خرب  حكم ما( 111س
  ؟ والفروع ابألدلة ذلك وضح

 أي البلوى بعموم املراد -: التحقيق وحسن والعون الفضل أستمد ومنه التوفيق تعاىل وابهلل أقول (ج
 عندان املتقرر إن -: فاعلم هذا علمت ،إذا وتكرره وقوعه لكثرة ، الشيء هذا حكم ملعرفة احلاجة شدة
 به تعم فيما حجة الصحيح اآلحاد خرب أن ، واحلنابلة والشافعية املالكية من العلم أهل مجهور وعند

 بعد بشيء لنا شأن وال ، وسلم عليه هللا صلى النيب إىل السند صحة هو إمنا عندان املهم ألن ، البلوى
 وإمنا ، البتة بذلك لنا شأن ال ، تعم ال أو البلوى هبا تعم مما أهي الواقعة نوع إىل ننظر فال ، ذلك
 كان فإن ، مهنا هو هذا فقط ؟ ال أو املسألة هذه يف الوارد احلديث صح هل -: هو إليه ننظر الذي

 نكدر وال ، عني طرفة نتعداه وال ، قلوبنا ويف وأعيننا رؤوسنا على إنه فوهللا ينسخ ومل صرحيا صحيحا
 يف ةالوارد النصوص تعطيل إال منها جيىن وال ، ورائها من طائل ال وخرافات بشبه به االحتجاج صفو
 حبجة وسلم عليه هللا صلى عنه صح مما شيئا يهمل أن كان من كائنا ألحد جيوز فال ، املسألة هذه
 حتت فإهنا الرجال وأقوال واملذاهب اآلراء وأما ، الرأس فوق فالسنة ، البلوى هبا تعم قضية يف آحاد أنه

 ،فإذا املوزونة وهي امليزان هوو   التابعة وهي ، املطاع السيد وهو ، الفرع وهي األصل فهو ، احلديث
 وعلى ، فيها ورد اليت القضية نوع عن النظر بغض ، تعديه جيوز ال الذي املعتمد فهو احلديث صح
 من السلف إمجاع هو ــ: قلنا إن يبعد ال بل ، والفقهاء األصوليني من العلم أهل مجاهي سار هذا

 احلديث جاءهم فإن ، احلديث عن يسألون ، ام أمر يف اختالفهم عند كانوا فإهنم ، كلهم الصحابة
 التام ابالستقراء وهذا ، بفعل وال بقول يعارضونه وال ، له التسليم راية يرفعون فإهنم عندهم طريقه وصح
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 يف الواردة األحاديث عموم البلوى به تعم فيما يقبل اآلحاد حديث أن على ،والدليل للقطع املفيد
 خرب أن على تدل بعمومها فإهنا ، اآلحاد خرب حجية يف الواردة األحاديث وعموم ، السنة حجية
 ترك أن -: األصول يف تقرر وقد ، وحادثة حادثة بني تفصيل غي من ، مطلقا حجة اآلحاد

 املثبت ابلدليل مطالب فإنه ، وانزلة انزلة بني فرق فمن ، املقال يف العموم منزلة منزل االستفصال
 ، قوله رد عن نعتذر فنحن وإال ، والرأس العني فعلى صرحيا صحيحا به ءجا فإن ، التفريق هذا لصحة

 العموم على البقاء هو األصل أن -: األصول يف تقرر وقد ، املنصوص خالفت أبقوال لنا شأن وال
 أهنا حبجة كثية أحاديث ردوا ملا احلنفية األئمة هللا ورحم ، والتقييد التخصيص يرد حىت واإلطالق

 واسعة رمحة هللا رمحهم ، النص به خالفوا الذي الرأي من وهذا ، البلوى هبا تعم مسائل يف آحاد أخبار
 أصحاب ملذهب خمالفة ألهنا اجلزئية هذه يف مبذهبهم وال هبم لنا شأن ال ولكن ، اهلفوة هذه هلم وغفر
 السنة حجية لىع الدالة الكثية النصوص من أوردانه ملا وخمالفة ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 املسألة هذه على أبسانيدها األدلة سقنا وقد ، اخلصوص وجه على الواحد خرب حجية وعلى عموما

 معتمد اآلحاد خرب أن هو بغيه القول جيوز وال ، تعديه جيوز ال الذي فاحلق ، هنا إلعادهتا داعي فال
 التوضيح ابب ومن ، كبيا أتثيا الفروع يف املسألة هذه يف اخلالف أثر وقد ، البلوى به تعم فيما

 -: ذلك على األمثلة بعض لك نضرب
 بينهم خالف على ، الوضوء نواقض من الذكر مس أن إىل تعاىل هللا رمحهم اجلمهور ذهب -: فمنها

 مس أبن يقولون أهنم العام القول ولكن ، النواقض مجلة من هبا يكون اليت الشروط تفاصيل بعض يف
 ، عنها تعاىل هللا رضي صفوان بيت بسرة حبديث ذلك على واستدلوا ، ضوءالو  نواقض من الذكر
 اخلمسة رواه"  يتوضأ حىت يصلي فال ذكره مس من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قالت
 عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قالت عنها هللا رضي حبيبة أم وحديث ، مليح صحيح حديث وهو

 تعاىل هللا رضي هريرة أيب وحديث ، تعاىل هللا شاء إن جيد إسناده"  فليتوضأ فرجه مس من"  وسلم
 وجب فقد سرت دونه ليس ذكره إىل بيده أفضى من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه
 رسول قال -: قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو وحديث ، جيد بسند أمحد رواه"  الوضوء عليه
 حديث"  فلتتوضأ فرجها مست امرأة وأميا فليتوضأ، فرجه مس رجل أميا"  وسلم عليه هللا صلى هللا
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 أن -: بشرطني انقض الذكر مس أن ، املسألة هذه يف احلق وهو ، النصوص من وغيها ، حسن
 فإنه"  منك بضعة هو إمنا ال"  حبيب بن طلق حديث وأما ، حائل بال يكون وأن ، بشهوة يكون
 هللا رمحهم احلنفية أىب ولكن  املوضع هذا غي يف فيه القول فصلنا كما ، شهوة بال ملسا على حممول
 وخرب آحاد أحاديث إال فيه ينقل ومل ، البلوى هبا تعم اليت املسائل من الذكر مس إن -: وقالوا ذلك

 وأما ، اجلمهور هقال ما واحلق ، عنهم هللا عفا - قالوا كذا - عندان البلوى تعم فيما مقبول غي الواحد
 أن وتقرر ، النص مع اجتهاد ال أنه تقرر وقد ، النص مقابلة يف واجتهاد رأي فإنه ، هذا احلنفية قول
 . البلوى به تعم فيما معتمد اآلحاد خرب

ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري روى فقد ، اجمللس خيار ثبوت يف العلم أهل خالف -: ومنها  َحدَّ
رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد    َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  أن عنهما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  َماِلك   َأخأ
تَـَباِيَعانِ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ه َما َواِحد   ك ل   الأم  َِيارِ  ِمنـأ َِيارِ  يأعَ بَـ  ِإالَّ  يـَتَـَفرَّقَا ملَأ  َما َصاِحِبهِ  َعَلى اِبخلأ " اخلأ

 حمقت ، وكتما كذاب وإن بيعهما يف هلما بورك وبينا صدقا فإن ، يتفرقا حىت ابخليار البيعان"  وحديث
 يف آحاد خرب أنه -:منها حبجج اجمللس خيار بثبوت القول قوم فأىب ، وغيه مسلم رواه"  بيعهما بركة

 خرب ألن ، البلوى هبا تعم قضية يف كان إنو  ، معتمد مقبول هو بل -: قلنا ، البلوى هبا تعم قضية
 احلافظ قال ، كان من كائنا ألحد كالم النص ثبوت بعد وليس ، البلوى به تعم فيما متعمد اآلحاد

 أِبَنَّه   َور دَّ  ، الأبَـلأَوى ِبهِ  تـَع م   ِفيَما ِإالَّ  ِبهِ  يـ عأَمل   َفاَل  َواِحد   َخرَب   ه وَ  طَائَِفة   َوقَاَلتأ ) -: الفتح يف حجر ابن
ه ور   َقَهةِ  َخرَبِ  يف  َذِلكَ  َنِظي ِادََّعوأا َكَما بِهِ  فـَيـ عأَمل   َمشأ  احلقيق فاحلق(  الأوِتأر َوِإجَياب الصَّاَلةِ  يف  الأَقهأ
 . أعلم وهللا ، الشرع يف اثبت اجمللس خيار أن -: ابلقبول
 ألنه مستحب أنه هو املسألة هذه يف واحلق ، النار مسته مما الوضوء يف العلم أهل اختلف -: ومنها
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث يف كما ، به األمر وسلم عليه هللا صلى عنه اثبت
 قالت عنها هللا رضي عائشة وحديث ،  مسلم رواه"  النار مست مما  توضؤا"  وسلم عليه هللا صلى
 مثله اثبت بن زيد عن وله ، مسلم رواه"  النار مست امم توضؤا"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 وهو ، الصارف ورد قد ألنه الوجوب األمر يف واألصل أمر أنه مع هنا ابلوجوب نقل مل ولكننا ،
 ومل صلى مث شاة كتف من وسلم عليه هللا صلى النيب أكل -: قالت عنها هللا رضي ميمونة حديث
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 عليه هللا صلى النيب رأيت -:قال عنه هللا رضي الضمري أمية بن عمرو وحديث ، عليه متفق"  يتوضأ
 يتوضأ ومل فصلى ، السكني وطرح فقام ، الصالة إىل دعي مث ، منها فأكل ، شاة كتف من حيتز وسلم

 بكر وأيب وسلم عليه هللا صلى النيب مع أكلت -: قال عنه هللا رضي جابر وحديث ، عليه متفق" 
 آخر كان"  اآلخر جابر وحديث  أمحد رواه"  يتوضئوا ومل صلوا مث وحلما خبزا عنهما هللا رضي وعمر

 أي ، داود وأبو أمحد رواه"  النار مست مما الوضوء ترك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من األمرين
 إذا الوجوب أن القواعد يف تقرر وقد ، فقط املنسوخ هو فالوجوب ، االستحباب ترك ال الوجوب ترك

 مسألة يف آحاد أخبار أهنا حبجة العلم أهل من مجع بذلك القول أىب ولكن ، االستحباب ثبت نسخ
 ، صح وقد ، احلديث صحة عندان املهم  أبوا أم وافقوا ، هبم لنا شأن ال -: فقلنا ، البلوى هبا تعم

 . البلوى به تعم فيما عندان معتمد الواحد وخرب
 املواضع يف الصالة يف اليدين رفع مشروعية هو ليحامل الراجح والرأي الصحيح القول  -: ومنها

  -: قال صحيحه يف البخاري روى فقد ، عنهما هللا رضي عمر ابن حديث يف عليها املنصوص
ثـََنا َلَمةَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َصلَّى اّللَِّ  س ولَ رَ  َأنَّ  أَبِيهِ  َعنأ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َساملِِ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  َمسأ

وَ  َيَديأهِ  يـَرأَفع   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ    ِمنأ  َرأأَسه   َرَفعَ  َوِإَذا لِلر ك وعِ  َكربََّ  َوِإَذا الصَّاَلةَ  افـأتَـَتحَ  ِإَذا َمنأِكبَـيأهِ  َحذأ
د   َوَلكَ  بَـَّنارَ  محََِده   ِلَمنأ  اّللَّ   مسَِعَ  َوقَالَ  أَيأض ا َكَذِلكَ  َرفـََعه َما الر ك وعِ  َمأ َعل   اَل  وََكانَ  احلأ  الس ج ود يف  َذِلكَ  يـَفأ

ثـََنا -: أيضا صحيحه يف وقال"  ثـََنا َقالَ  َعيَّاش   َحدَّ َعأَلى َعبأد   َحدَّ ثـََنا قَالَ  األأ  َأنَّ  اَنِفع   َعنأ  اّللَِّ  ع بَـيأد   َحدَّ
َده   ِلَمنأ  اّللَّ   مسَِعَ  قَالَ  َوِإَذا َيَديأهِ  َرَفعَ  رََكعَ  َوِإَذا َيَديأهِ  َفعَ َورَ  َكربََّ  الصَّاَلةِ  يف  َدَخلَ  ِإَذا ع َمرََكانَ  ابأنَ   َرَفعَ  محَِ

ِ  ِمنأ  َقامَ  َوِإَذا يََديأهِ  َعَتنيأ  هبذه فأخذ"  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  ِإىَل  ع َمرَ  ابأن   َذِلكَ  َوَرَفعَ  َيَديأهِ  َرَفعَ  الرَّكأ
 احلنفية األئمة وأما ، حديثها لصحة ، تعاىل هللا رمحهم العلم أهل مجهور الصالة يف العظيمة لسنةا

 ، هبا يقولوا فلم عداها ما وأما  اإلحرام تكبية أي ، فقط األوىل التكبية يف الرفع أخذ  على فاقتصروا
 هو املردود بل -: فنقول ، وىالبل به يعم فيما وهي ، آحاد خبرب ثبتت ألهنا -: ليقولن سألتهم ولئن

 العني على وسلم عليه هللا صلى النيب فحديث ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث وليس قولكم
 ألهنم ال ، اجلمهور إليه ذهب ما واحلق  للسنة موافقته لعدم جانبا نضعه فنحن قولكم وأم ، والرأس
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 عندان املعتمد أن إال ، آحاد أخبار كانت وإن خباراأل وهذه ، الدليل وافق قوهلم ألن وإمنا ، اجلمهور
 . البلوى هبا تعم فيما معتمدة اآلحاد أخبار أن هو

 نوم من االستيقاظ بعد ثالاث اليدين غسل مشروعية هو املليح الراجح والرأي الصحيح القول -: ومنها
 يف يده يغمس فال نومه نم أحدكم تيقظاس وإذا"  وسلم عليه هللا صلى لقوله ، للوضوء الناقض الليل
 عمر ابن حديث من وللدارقطين ، عليه متفق"  يده ابتت أين يدري ال فإنه ثالاث يغسلها حىت اإلانء
 ؟ االستحباب أو الوجوب ابب من غسلها وهل ، اليدين غسل  مشروعية يفيد احلديث فهذا ، مثله
 مسألة يف آحاد حديث هو ، فقالوا ، احلديث هبذا األخذ العلم أهل من مجع أيب ولكن ، خالف فيه
 ردوا الذين الفريق هذا بقول عربة وال ، معتمد مقبول هو بل -: قلنا ، يقبل فال ، البلوى هبا تعم

 بال واطراحه وتعديه جتاهله إىل داعي فال ، ذلك مشروعية يف صريح صحيح حديث فإنه ، احلديث
 من تعاىل هللا أنزل ما اليت الباردة الساجمة  واالستحساانت واآلراء ، مرعي برهان وال شرعي مسوغ

 ، مشروع النوم من القيام بعد اليدين غسل أن -: فاحلق ، القبول بعني هلا ينظر وال تعترب ال سلطان
 الليل بنوم خمصوص أنه والراجح  الوجوب يفيد اإلطالق عند واألمر أمر ألنه إجياب شرع أنه والراجح

"  يده ابتت أين"  قال وألنه  والرتمذي ماجه ابن رواية وهي"  لليلا من أحدكم قام إذا"  لرواية
 قبل اليد غمس يضره ال املاء أن والراجح ، تعبدية العلة أن والراجح  ، الليل يف إال تكون ال والبيتوتة
 أن والراجح ، حملها تتجاوز ال القاصرة والعلة ، قاصرة التعبدية والعلة ، تعبدية هنا العلة ألن ، الغسل
 إذا ألنه ، معا بنيتهما أو ، الواجب بنية لكن ، الوضوء قبل ثالاث اليدين غسل مع يدخل غسلها
 بد ال أنه والراجح ، الكربى يف تدخل الصغرى فإن واحد وقت يف واحد جنس من عباداتن اجتمع

  إن أنه راجحوال ، املأمورات لصحة شرط النية أن تقرر وقد ، الشرع يف به مأمور عمل ألنه النية من
 . أعلم وهللا ، الصالة صحة يف بشرط غسلهما ليس إذ ، صحيحة صالته فإن وصلى وتوضأ عنه غفل
 فذهب ؟ ال أم الوضوء نواقض مجلة من هو هل اإلبل حلم أكل  يف العلم أهل أختلف لقد  -: ومنها
 عندان شك وال ، ضوءالو  نواقض من أنه إىل احلنابلة وذهب ، بناقض ليس أنه على العلم أهل مجهور

 عنه هللا رضي مسرة بن جابر حلديث وذلك ، املسألة هذه يف احلق هو بل ، األرجح هو احلنابلة قول أن
 توضأ شئت إن"  -: قال ؟ الغنم حلوم من أنتوضأ -: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب سأل رجال أن ،
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 رواه"  اإلبل حلوم من توضأ  نعم"  الق ؟ اإلبل حلوم من توضأئأ -: قال"  تتوضأ فال شئت وإن ،
 من الوضوء عن وسلم عليه هللا صلى النيب سئل -: قال عنهما هللا رضي  عازب بن الرباء وعن ، مسلم
 رواه" منها توضؤا ال"  فقال ؟ الغنم حلم من الوضوء عن وسئل"  منها  توضؤا"  فقال ؟ اإلبل حلوم
 املسند زوائد يف أمحد اإلمام بن عبدهللا رواه  الغرة ذي  حديث يف ذلك ورد وكذلك ، داود وأبو أمحد

 حديث ، حديثان وسلم عليه هللا صلى النيب عن الباب هذا يف صح -: راهويه بن إسحاق قال ،
 هبذه االستدالل عن وأجابوا اجلمهور، وهم العلم أهل من مجع ذلك أىب ولكن.  الرباء وحديث جابر
 وأخبار آحاد أخبار األخبار هذه إن -:قال العلماء بعض أن هو هنا ينايعن والذي أجوبة، بعدة األدلة

 احلق فهو احلديث صح وحيث تقبل، أهنا احلق ألن ابطل وهذا البلوى، به تعم فيما تقبل ال اآلحاد
 للوضوء، انقض حلمها أكل أن هو فاحلق صحت قد األحاديث أن فبما واعتماده، قبوله جيب الذي

 ترك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من األمرين آخر كان"  جابر حديث ماوأ ابطلة، وقاعدهتم
 يف تقرر وقد خاصة، اإلبل حلم أبكل االنتقاض وأحاديث عام حديث فهو"  النار مست مما الوضوء
 .أعلم وهللا العام على مقدم اخلاص أن -:األصول

 أيب حلديث عليه، شيء ال فإنه ضانرم هنار يف انسيا أكل من أن هو ابلقبول احلقيق احلق -: ومنها
ثـََنا -: صحيحه يف البخاري قال ، غيهو  البخار عند هريرة رَبانَ  َعبأَدان   َحدَّ ثـََنا ز رَيأع   بأن   يَزِيد   َأخأ  َحدَّ
ثـََنا ِهَشام   َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  ِسيِينَ  ابأن   َحدَّ  َنِسيَ  ِإَذا"  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ه 
َا َصوأَمه   فـَلأي ِتمَّ  َوَشِربَ  فََأَكلَ   قول بعد نقول وماذا ، املراد يف صريح حديث وهذا"  َوَسَقاه   اّللَّ   َأطأَعَمه   َفِإمنَّ
 أىب نولك ، واحلنابلة والشافعية املالكية من اجلمهور ذهب ذلك وإىل وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول
 واملسألة ، آحاد حديث ألنه نقبله ال هذا هريرة أيب وحديث ، صومه يفسد بل -: فقال احلنفية  ذلك

 وحنن الواحد، إال يرويه ال فكيف ، كثيا ويتكرر الناس يف عامة صفة النسيان فإن ، البلوى هبا تعم مما
 هبا تعم مما املسألة بكون عربة وال ، صح قد واحلديث ، احلديث صحة هي العربة إن بل -: نقول

 كان فحيث ، اخلرب صحة فاملهم ، االستدالل صفو على يكدر ال شيء  هذا ، تعم ال أو البلوى
 ، وسقاه هللا أطعمه فإمنا  صومه فليتم انسيا شرب أو أكل من أن  فاحلق صرحيا صحيحا اخلرب
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 ، أسالفهم به قال وإن حىت ,دابلفسا القول عن يرجعوا أن تعاىل هللا رمحهم احلنفية على والواجب
 . أعلم وهللا ، يتبع أن أحق فاحلق
 اجلمهور فذهب ، النكاح يف الويل اشرتاط مسألة يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف لقد  -: ومنها

 وخالف  بويل غال صحيح نكاح فال ، النكاح صحة يف شرط أنه إىل واحلنابلة والشافعية املالكية من
 مع املتفق ألنه ,اجلمهور قول هو شك أدىن بال ابلقبول احلقيق واحلق ، يشرتطوه فلم فيةاحلن ذلك يف

رَِكاتِ  تـَنأِكح وا َواَل "  تعاىل قال ، والسنة الكتاب من األدلة ِمَنة   َوأَلََمة   يـ ؤأِمنَّ  َحىتَّ  الأم شأ  ِمنأ  َخيأ   م ؤأ
رَِكة   رِِكنيَ الأ  تـ نأِكح وا َواَل  َأعأَجبَـتأك مأ  َوَلوأ  م شأ ِمن وا َحىتَّ  م شأ ِرك   ِمنأ  َخيأ   م ؤأِمن   َوَلَعبأد   يـ ؤأ  أَعأَجَبك مأ  َوَلوأ  م شأ
ع ونَ  أ ولَِئكَ  ع و َواّللَّ   النَّارِ  ِإىَل  يَدأ َنَّةِ  ِإىَل  يَدأ  والشاهد" يـََتَذكَّر ونَ  َلَعلَّه مأ  لِلنَّاسِ  َآاَيتِهِ  َويـ َبنيِي   إبِِذأنِهِ  َوالأَمغأِفرَةِ  اجلأ

 والرجل ، للرجال اخلطاب ألن ، التاء بفتح"  تنكحوا"  األوىل يف فقال"  تنكحوا"  لفظة نوع أنه منه
 املخاطب فمن ، التاء بضم"  تنكحوا وال"  قال فأنه املرأة حق يف وأما ، بنفسه نفسه يزوج أن له

 خاطب لكنه" تنكحن وال"  لقال هلن موجها اخلطاب كان لو ألنه ، الويل إنه ؟ اآلن املرأة إبنكاح
 ويل من بد ال بل ، بنفسها نكاحها عقد تتوىل أن هلا ليس املرأة أن يفيد مما املرأة نكاح يف األولياء

"  ابملعروف بينهم تراضوا إذا أزواجهن ينكحن أن تعضلوهن فال"  تعاىل قوله ذلك يوضح ، ذلك توىلي
 وأنكحوا"  تعاىل قوله وكذلك ، العضل عن هاهين أن انسب ملا املرأة نكاح يف كالم للويل يكن مل فلو

ثـََنا  -: سننه يف داود أبو وقال ، الويل هنا واملخاطب"  مكنكم األايمى مَّد   َحدَّ  أَعأنَيَ  بأنِ  ق َداَمةَ  بأن   حمَ 
ثـََنا اد   ع بَـيأَدةَ  أَب و َحدَّ َدَّ رَائِيلَ  ي ون سَ  َعنأ  احلأ َحقَ  َأيب  َعنأ  َوِإسأ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  م وَسى َأيب  َعنأ  رأَدةَ بـ   َأيب  َعنأ  ِإسأ

 ، الصحيح القول على الشرعية النكاح حقيقة هنا واملنفي" ِبَويلي   ِإالَّ  ِنَكاحَ  اَل "  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  
ثـََنا -: أيضا  سننه يف داود أبو وقال مَّد   َحدَّ رَبانَ  َكِثي   بأن   حمَ  َيان   َأخأ  بأنِ  س َليأَمانَ  َعنأ  ج َريأج   ابأن   رَبانَ َأخأ  س فأ

رِييِ  َعنأ  م وَسى َا"   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ   قَاَلتأ  َعاِئَشةَ  َعنأ  ع رأَوةَ  َعنأ  الز هأ َرأَة   أمي   امأ
ر   هِبَا َدَخلَ  َفِإنأ  ات  َمرَّ  َثاَلثَ  اَبِطل   فَِنَكاح َها َمَوالِيَها ِإذأنِ  ِبَغيأِ  َنَكَحتأ  َها َأَصابَ  مبَا هَلَا فَالأَمهأ  فَِإنأ  ِمنـأ
 -: سننه يف ماجه ابن وقال ، املراد يف الداللة واضح وهو " َله   َويلَّ  اَل  َمنأ  َويل   فَالس لأطَان   َتَشاَجر وا

ثـََنا َسنِ  بأن   مجَِيل   َحدَّ ثـََنا الأَعَتِكي   احلَأ مَّد   َحدَّ ثـََنا الأع َقيأِلي   َمرأَوانَ  ن  بأ  حمَ  مَّدِ  َعنأ  َحسَّانَ  بأن   ِهَشام   َحدَّ  بأنِ  حمَ 
 الأَمرأأَة   تـ َزويِج   َواَل  الأَمرأأَةَ  الأَمرأأَة   تـ َزويِج   اَل "  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  ه َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  ِسيِينَ 
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َسَها َسَها تـ َزويِج   الَّيِت  ِهيَ  الزَّانَِيةَ  نَّ فَإِ  نـَفأ  الويل أن يف صرحية األدلة فهذه ، أيضا الداللة واضح وهو" نـَفأ
 احلق جادة إىل وردهم أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم احلنفية ذلك أىب ولكن  النكاح صحة يف شرط

 فيما فكان ، الثابتة األدلة رد إال اورائه من طائل ال أبجوبة األدلة هذه عن وأجابوا  املسألة هذه يف
 أن بد فال وقوعه كثرة ومع وسلم عليه هللا صلى عهده يف الكثية األمور من كان النكاح إن -: قالوه
 األمهية من له النكاح يف والويل ، الناقلون يكثر أن بد ال اجلواب كثرة ومع ، تفاصيله عن السؤال يكثر

 يكثر أن من بد فال التنبيه كثرة ومع ، املرة بعد املرة عليه ينبه وسلم عليه هللا صلى النيب جيعل ما البالغة
 هذه فقط؟ واالثنان الواحد إال ينقله ال أن األمر هبذا البلوى عموم مع احلال تكون فكيف ، الناقلون
 رتبة غتبل ألهنا مقبولة أخار أهنا واحلق ، قالوا كذا ، نقبلها فال ، البلوى به تعم فيما آحاد أخبار

 جترأت إذا واملرأة ، أابه من أابه وإن   النكاح يف شرط والويل ، ردها يف هلم  حق وال ، االحتجاج
 حتقق بعد احلديث صحة يف يشكك مبن لنا شان وال ، ابطل فنكاحها وليها إذن بغي نفسها وأحنكت

 . أعلم وهللا.  العلم أهل قواعد مبقتضى  ثبوته
 ومع احلنابلة فذهب ، أسلم إذا الكافر غسل مسألة فيها العلم أهل اختلف اليت املسائل من -: ومنها

 قال من واستدل ، فقط مستحب هو بل  بواجب ليس أنه إىل األكثر وذهب ، بوجوبه القول إىل
 مباء اغتسل"  وسلم عليه هللا صلى النيب يل فقال -: قال عندما عاصم بن قيس حبديث ابلوجوب

 عندما أاثل بن مثامة أن هريرة أيب وعن ، صحيح حديث وهو ، ماجه ابن الإ اخلمسة رواه"  وسدر
 ، أمحد رواه"  يغتسل أن فمروه فالن بين حائط إىل  به اذهبوا"  وسلم عليه هللا صلى النيب قال ، أسلم

 بناء أسلم إذا الكافر على الغسل جيب -: احلنابلة فقال ، ابلغسل األمر بدون الصحيحني يف وأصله
 املسألة هذه إن -: قوهلم هو ، منها خيصنا والذي ، أبجوبة اآلخرون وأجاب ، األحاديث هذه على

 املعلوم من وصار وانتشر ذلك الشتهر ابلغسل أمر أسلم من كل أن فلو ، البلوى هبا تعم مما الكبية
 ليس اذه -: بلةاحلنا قال ؟ االثنان أو الواحد إال هذه واحلالة يرويه ال فكيف ، ابلضرورة الدين من

 ، األحاديث هذه صحت وقد ، البشر خي عن اخلرب صحة يف هي إمنا عندان العربة ألن ، بشيء
 معتمد اآلحاد وخرب  القضية هذه نوعية عن النظر بغض ، مدلوهلا اعتماد من بد فال صحت فحيث
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 على الغسل جوبو  هو الراجح وأن ، احلنابلة مع احلق أن ريب وال -: قلت ، البلوى به تعم فيما
 .أعلم وهللا ، أسلم إذا الكافر
 هبا تعم مسألة يف آحاد أخبار ألهنا احلنفية ردها إمنا الصالة، يف ابلتسمية اجلهر أحاديث -: ومنها
 من كان إن سيما ال األحايني بعض يف إال ابلبسملة اجلهر مبشروعية نقول ال كنا وإن وحنن ، البلوى
 بل ، البلوى به تعم فيما آحاد أخبار ألهنا ابلبسملة اجلهر  أحاديث نرد ال أننا إال ، التأليف ابب
  الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية واألحكام ، تصح ال ضعيفة أخبار ذاهتا يف ألهنا

 أو خالصة مصلحة لتحقيق أحياان هبا جيهر أن ولإلمام ، هبا اجلهر ال ابلبسملة اإلسرار هو فالسنة
 فمأخذ ، ضعيفة كلها هبا اجلهر أحاديث أن يرى أنه مع ، تيمية بن العباس أبو واختاره ، ةراجح
 تعم فيما معتمد اآلحاد خرب ألن ، صحيح غي ابلبسملة اجلهر أحاديث رد يف تعاىل هللا رمحهم احلنفية

 ، به نقل مفل ، تصح مل لكنها ، عليه دلت مبا لقلنا صحت هنا األحاديث أن لو حبيث ، البلوى به
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا

 القهقهة أبن يقولون أهنم هو األصل هذا يف احلنفية قول ضعف على تدل اليت العجائب من -: ومنها
 يفتقر مما الوضوء نواقض فإن ، البلوى به تعم فيما آحاد خرب أنه مع ، الوضوء تبطل الصالة يف

 ذلك  لىوع  الصالة وهي اإلسالم أركان من الثاين ابلركن لتعلقه الكامل البيان وبيانه ملعرفته املكلفون
 ، الضعف شديد ضعيف ذاته يف أصال اخلرب أن مع ، الوضوء نواقض مجلة من ذلك وأثبتوا ، به قالوا
 فانظر ، به قالوا ذلك ومع ، الضعف شديدة مروايت كلها بل ، أصال شيء الباب هذا يف يصح وال

 من ليست الصالة خارج أو الصالة يف القهقهة أن هو ابلقبول احلقيق واحلق ، التناقض كيف
 ابلدليل املنعقدة والعبادة  توقيفية الوضوء ونواقض ، ذلك على الدال الدليل لعدم ، الطهارة مبطالت

 . أعلم  ،وهللا الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية واألحكام ، ابلدليل إال تنقض ال
 اختلف فقد املدين وأما ، حرم أبنه يوصف أي ، حرم املكي احلرم أن العلم أهل مجعأ لقد -: ومنها
  البخاري رواه مبا ذلك على واستدلوا ، ثور إىل عي من حرم أهنا إىل اجلمهور فذهب فيها العلم أهل
ثـََنا -: قال صحيحه يف تعاىل هللا رمحه ثـََنا النـ عأَمانِ  أَب و َحدَّ ثـََنا زِيدَ يَ  بأن   اَثِبت   َحدَّ  َعبأدِ  أَب و َعاِصم   َحدَّ

َول   الرَّمحأَنِ  َحأ  ِإىَل  َكَذا ِمنأ  َحَرم   الأَمِديَنة  "   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  أََنس   َعنأ  األأ



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
134 

َدثَ  َمنأ  َحَدث   ِفيَها حي أَدث   َواَل  َشَجر َها يـ قأَطع   اَل  َكَذا  َأمجأَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوالأَماَلِئَكةِ  اّللَِّ  َلعأَنة   فـََعَليأهِ  َحَداث   َأحأ
ثـََنا -: أيضا صحيحه يف وقال ، املطلوب على الداللة واضح وهو " َبة   َحدَّ ثـََنا َسِعيد   بأن   قـ تَـيـأ  َجرِير   َحدَّ

َعأَمشِ  َعنأ  َرؤ ه   ِكَتاب   ِعنأَدانَ  َما  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  َعِلي   قَالَ  الَ قَ  أَبِيهِ  َعنأ  التـَّيأِمييِ  ِإبـأرَاِهيمَ  َعنأ  األأ  ِإالَّ  نـَقأ
َرَجَها قَالَ  الصَِّحيَفةِ  َهِذهِ  َغيأَ  اّللَِّ  ِكَتاب   َياء   ِفيَها فَِإَذا َفَأخأ ِرَاَحاتِ  ِمنأ  َأشأ َنانِ  اجلأ ِبلِ  َوَأسأ "  َوِفيَها قَالَ  اإلأِ
َ  َما َحَرم   الأَمِديَنة   َدثَ  َفَمنأ  ثـَوأر   ِإىَل  َعيأ   َبنيأ  َوالنَّاسِ  َوالأَماَلِئَكةِ  اّللَِّ  َلعأَنة   فـََعَليأهِ  حم أِداث   آَوى أَوأ  َحَداث   ِفيَها َأحأ
ل   َواَل  َصرأف   الأِقَياَمةِ  يـَوأمَ  ِمنأه   يـ قأَبل   اَل  َأمجأَِعنيَ   اّللَِّ  َلعأَنة   يأهِ فـََعلَ  َمَوالِيهِ  ِإذأنِ  ِبَغيأِ  قـَوأم ا َواىَل  َوَمنأ  َعدأ

ل   َواَل  َصرأف   الأِقَياَمةِ  يـَوأمَ  ِمنأه   يـ قأَبل   اَل  َأمجأَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوالأَماَلِئَكةِ  ِلِمنيَ  َوِذمَّة   َعدأ َعى َواِحَدة   الأم سأ  هِبَا َيسأ
َفرَ  َفَمنأ  أَدأاَنه مأ  ا َأخأ ِلم   َواَل  َصرأف   الأِقَياَمةِ  يـَوأمَ  ِمنأه   يـ قأَبل   اَل  َأمجأَِعنيَ  النَّاسِ وَ  َوالأَماَلِئَكةِ  اّللَِّ  َلعأَنة   فـََعَليأهِ  م سأ
ل    ، البلوى به تعم فيما آحاد أخبار ألهنا ، ذلك احلنفية أىب ولكن ، أيضا الداللة واضح وهو " َعدأ
 يه اخرتعها اليت القاعدة جيعل ملن وعجيب ,العنكبوت خيط من أوهى هو الذي املستند بئس -: قلنا

 جزء رد من إلينا أحب قاعدة ألف هدم أن ووهللا ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول على احلاكمة
 الذي املخرتع تقعيدهم تصحيح بسبب كثية أحاديث احلنفية رد وقد فكيف ، واحد نص أجزاء من
 أن ومبا ، العجب ألعجب هذا إن اتهلل ، ينصره دليل وال يعضده برهان ال رأي جمرد حقيقته يف هو

 من احلرم وهذا ، حرما املدينة يف أن هو ابلقبول احلقيق فاحلق املسألة هذه يف صحت قد األحاديث
 . ، أعلم وهللا ، البلوى به تعم فيما معتمد اآلحاد وخرب  قدميا املدينة خارج جبالن ومها ، ثور إىل عي

 النيب هنى -: قوله  يف الغفاري مروع بن احلكم حديث تعاىل هللا رمحهم احلنفية رد لقد  -: ومنها
 وهذا  البلوى به تعم فيما آحاد خرب ألنه..  املرأة طهور بفضل الرجل يتوضأ أن وسلم عليه هللا صلى
 هنا الوارد النهي إن -: نقول بل ، لرده داعي وال ، جيد وسنده ، حسن احلديث بل ، بسديد ليس
 عليه هللا صلى أنه بدليل ، فقط والكراهة التنزيه هني به يراد وإمنا ، التحرمي هو الذي اببه على ليس
 بعض اغتسل -:السنن وألصحاب ، مسلم رواه ، عنها هللا رضي ميمونة بفضل يغتسل كان وسلم
 يغتسل أو منها ليتوضأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجاء جفنة يف وسلم عليه هللا صلى النيب أزواج

 ، صحيح حديث وهو"  جينب ال املاء إن"  فقال ، جنبا كنت إين ، هللا رسول اي -: له  فقالت ،
 ، عنها هللا رضي ميمونة بفضل يتوضأ كان وسلم عليه هللا صلى النيب أن ، ماجه وابن أمحد وعند
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 ، األحاديث تتآلف وبذلك ، الكراهة على احلكم حديث وننزل ، اجلواز على األحاديث هذه  فننزل
 كراهة يكره أنه إال  املرأة طهور فضل استعمال جيوز أنه هو املسألة هذه يف فالراجح -: ذلك وعلى
 ترتفع الكراهة أن املتقرر ألن ، ترتفع الكراهة فإن هو إال يوجد مل فإن ، غيه طهور وجود مع تنزيهية

 لمأع وهللا مبثله األحاديث ترد أن يسوغ ال مب احلكم حديث رد إىل داعي فال -: وعليه ، احلاجة عند
. 

 إمنا القبلة وبني بينك سرتة مثة يكن مل إذا الصالة تقطع اليت األشياء أن هو الصحيح القول -: ومنها
   -: قال صحيحه يف مسلم رواه ملا وذلك ، واحلمار األسود والكلب ، املرأة مرور -: أربعة هي

ثـََنا رِ  أَب و َحدَّ َبةَ  َأيب  بأن   َبكأ ثـََنا َشيـأ َثيِن  و ح قَالَ  ع َليَّةَ  ابأن   إمساعيل َحدَّ ثـََنا َحرأب   بأن   ز َهيأ   َحدَّ  إمساعيل َحدَّ
َيأدِ  َعنأ  ي ون سَ  َعنأ  إِبـأرَاِهيمَ  بأن    اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  َقالَ  َذري   َأيب  َعنأ  الصَّاِمتِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  ِهاَلل   بأنِ  مح 

رت  ه   َفِإنَّه   ي َصلِيي َأَحد ك مأ  قَامَ  ِإَذا " َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َ  َكانَ  ِإَذا َيسأ لِ  آِخَرةِ  ِمثأل   َيَديأهِ  َبنيأ  ملَأ  َفِإَذا الرَّحأ
َ  َيك نأ  لِ  آِخَرةِ  ِمثأل   َيَديأهِ  َبنيأ َمار   َصاَلتَه   يـَقأَطع   فَِإنَّه   الرَّحأ َود   َوالأَكلأب   َوالأَمرأأَة   احلِأ َسأ  َما َذري   َأابَ  ايَ  قـ لأت   األأ
َودِ  الأَكلأبِ  اَبل   َسأ َمحأَرِ  الأَكلأبِ  ِمنأ  األأ َفرِ  الأَكلأبِ  ِمنأ  األأ َصأ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َسأَلأت   َأِخي ابأنَ  ايَ  قَالَ  األأ
َود   الأَكلأب   فـََقالَ  َسأَلأَتيِن  َكَما َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  َسأ  -: الرابع واألمر ، فيها خفاء ال الداللة ووجه " َشيأطَان   األأ
 رواه ما ذلك وبرهان ، الشرطني هذين من بد فال ، رده على روقد مبروره علم إن الشيطان مرور

َثيِن  -: قال صحيحه يف البخاري مَّد   َحدَّ ثـََنا َبشَّار   بأن   حمَ  مَّد   َحدَّ ثـََنا َجعأَفر   بأن   حمَ  مَّدِ  َعنأ  ش عأَبة   َحدَّ  بأنِ  حمَ 
رِيت ا ِإنَّ "   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  ه رَيـأَرةَ  َأيب  َعنأ  زاَِيد   نيِ  ِمنأ  ِعفأ َطعَ  الأَبارَِحةَ  تـََفلَّتَ  اجلِأ  َعَليَّ  لِيَـقأ

َكَنيِن  َصاَليت  ت ه   ِمنأه   اّللَّ   فََأمأ ِجدِ  َسَوارِي ِمنأ  َسارِيَة   َعَلى أَرأب طَه   َأنأ  فََأَردأت   فََأَخذأ  ِإلَيأهِ  تـَنأظ ر وا َحىتَّ  الأَمسأ
َبِغي اَل  م لأك ا يل  َهبأ } َربيِ  س َليأَمانَ  َأِخي َدعأَوةَ  َفذََكرأت   ك ل ك مأ  "  َخاِسئ ا فـََرَددأت ه  { بـَعأِدي ِمنأ  أِلََحد   يـَنـأ
 ةأبجوب عنه وأجابوا ، ذلك العلم أهل من مجع أىب ولكن ، تعاىل هللا رمحه تيمية ابن القول هذا واختار

 بل ، ابطل وهذا ، تقبل فال البلوى هبا تعم فيما آحاد أخبار األخبار هذه أن هو منها عندان هموامل ،
 وأما ، صح وقد احلديث صحة املهم ألن ، مدلوهلا واعتماد ، قبوهلا فالواجب  صحيحة أخبار هي

 عام هوف ، صحته سلمنا وإن ، ضعيف فهو"  شيء الصالة يقطع ال"  مرفوعا سعيد أيب حديث
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 يف لك ذكرته ما هو فالراجح ، اخلاص على يبىن العام أن -: األصول يف تقرر وقد ، خاصة وأحاديثنا
 . أعلم وهللا ، املسألة أول

 للوضوء انقضا املرأة مس كان لو إنه -: تقول كنت كثية مناسبات يف إنك -: قلت فإن -: ومنها
 ، به اجلهل به يرتفع عام بياان بيانه وسلم عليه هللا صلى النيب على لوجب به البلوى وعموم كثرته مع
 فكيف ، البلوى هبا تعم مسألة أهنا بسبب املرأة مس من الوضوء بنقض قال من قول ترد هنا أنت فها

 وال بشهوة ال ، مطلقا للوضوء انقض غي املرأة مس أبن نقول حنن ، نعم -: فأقول ؟ ذلك يف تقول
 وذلك ، اللمس جمرد ال للوضوء الناقض هو هذا اخلارج فإن شيء ذكره من خرج إن إال ، شهوة بغي
 أي فيها ليس لكن ، اآلحاد بنقل ولو عليه االعتماد يصح شيء فيه لقين مل أصال املسألة هذه ألن

"  معاذ وحديث ، اجلماع به يراد أنه آخر موضع يف بينا"  ملستم أو"  اآلية فإن ، عليه يعتمد مما شيء
 األدلية أن أوضحنا بل ، احلجة به تقوم ال ضعيف حديث أنه آخر موضع يف بينا"  صل مث توضأ

 -: نقول ولكننا ، موضعه يف موضح هو كما الوضوء ينقض ال املرأة مس أن على تدل إمنا الصحيحة
 املراد يف صرحيا وكان واحد آحادي حديث املرأة مبس الوضوء نقض يف صح لو أنه تعاىل ابهلل نقسم
 نقل وال فيها ليس املسألة هذه ولكن ، كان من كائنا خالفه مبن عندي عربة وال ، به ألقولن فوهللا
 اليت الفروع تلك يف اآلن قاعدتنا هي اليت واملسألة ، ابلنقض القول يف عليه يعتمد أن ميكن واحد
 ، احملاربتهو  رده بصصد حنن ما هذا ، آحادي نقل أنه حبجة الدليل خبالف وقيل ، األدلة فيها ثبتت

 كفاية ذكرانه فيما لعل ولك ، كثية القاعدة هذه على والفروع. أعلم وهللا. األمرين بني ختلط فال
 صحة هو إمنا عندان املهم أن تعلم أن -: واخلالصة  تعاىل هللا شاء إن املسألة هذه يف احلق ملعرفة

 واعتمده ، به فقل املراد يف صرحيا وكان ينسخ ومل احلديث صح فإذا ، املطلوب يف صرحيا وكونه احليث
 ابطلة قاعدة فإهنا ، البلوى به تعم فيما آحاد أخبار أهنا حبجة األحاديث ترد أن وإايك ، أبحد أتبه وال
 ، أصال شيء فيه ينقل مل فيما وجه هلا يكون قد -: نعم ، النظر من هلا حظ ال ، داحضة وشبهة ،

 أحد لتقعيد وال أحد لقول تعديه جيوز وال ، النقل عليه دل مبا القول فالواجب  فيه النقل ثبت ما وأما
 . وأعلم أعلى وهللا الدارين خي فيه ملا وإايك يتوالان وهللا ،

 ؟ أحد به عمل قد يكون أن ابحلديث جاجتاالح يف بد ال هل( 112س



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
137 

 عليه هللا صلى النيب أحاديث من صحيح حديث مثة ليس أنه واملنة احلمد وهلل اوال اعلم -: أقول (ج
 اثبت هو ان ترك على األمة تتفق أن أبدا ميكن وال ، الناس من طائفة عن به العمل ثبت وقد إال وسلم

 أبن كالقطع به نقطع هذا ، ضاللة على تتفق ال واألمة ، ضاللة على اتفاق هذا ألن ، شرعها يف
 مل احلديث ذاك أو احلديث ذاه أن من العلم أهل من البعض يدعيه وما ، حجة الثابت األمة إمجاع
 ونفي  للعلم نفي فهو ، بذلك القطع ميكنه وال ، علمه إليه انتهى عما خمرب هو فإمنا ، أحد به يعمل
 اليت فاملسألة وعليه ، ابلعدم علما ليس العلم عدم -: نقول أو ، الشيء نفي منه يلزم ال ابلشيء العلم
 بد ال احلديث أن يرى العلم أهل بعض ألن ، ذكرها على حرصت ولكنين ، هلا وجود ال بصددها حنن
 أن وبيان ، الدعوى هذه إبطال فأردان ، العلم أهل من أحد عمل عليه يقع أن به االحتجاج يف

 صدوره حيث من حجة هو بل ، كان من كائنا أحد عمل احلجية يفيده وال ، بنفسه حجة احلديث
 فهو حديث ألنه أي ، بذاته له واثبتة فيه راسخة صفة وحجيته ، وسلم عليه هللا صلى النيب شفيت من

 هذا كان لو -: بعضهم قول أن تعلم وبه ، به يعمل مل أو العلم أهل من أحد به عمل سواء ، حجة
 مل ولو حجة الثابت احلديث فإن  له داعي ال ، ساقط كالم أنه ، وفالن فالن به لعمل حجة احلديث

 حجية على دلت فإهنا ، السنة حجية يف الواردة  النصوص مجيع ذلك وعلى ، هذا فالنكم  به يعمل
 حىت العموم على البقاء واألصل ، االشرتاط عدم واألصل ، أحد به يعمل أن لذلك يشرط ومل ، السنة

 الشرعي االشرتاط يف واألصل ، الناقل يرد حىت األصل على البقاء هو واألصل ، املخصص يرد
 داللة مع متفقا كان إن إال حجة يكون ال أصال هو ، فالن عمل أو فالن قول وألن ، التوقيف
 فالن وعمل ، أصال حجة فاحلديث ، العكس ال ، وفالن فالن لعمل امليزان هو فاحلديث ، احلديث

 هذا ؟ أصال حجة هو مبا العمل صالحية على دليال حبجة ليس ما جنعل فكيف ، حبجة ليس وفالن
 األلباين اإلمام قال ، أحد به يقول أن نتصور كنا ملا الفضالء ضبع به يقل مل ولو ، عجيب تناقض

 مل وإن الصحيح ابحلديث العمل وجوب عشرة الرابعة القاعدة)  املنة متام كتابه يف  تعاىل هللا رمحه
 رضى اخلطاب بن عمر إن: "  الشهية"  رسالته  يف عنه هللا رضي الشافعي اإلمام قال أحد به يعمل

 هللا صلى هللا رسول أن وفيه حزم بن عمرو آل كتاب وجد فلما عشرة خبمس اإلهبام يف قضى عنه هللا
 آل كتاب يقبلوا ومل:  قال إليه صاروا"  اإلبل من عشر هنالك مما إصبع كل ويف"  قال وسلم عليه
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 هذا وىف  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كتاب أنه هلم يثبت حىت - أعلم وهللا - حزم بن عمرو
 عمل ميض مل وإن فيه يثبت الذي الوقت يف اخلرب قبول واألخرى اخلرب قبول إحدامها:  داللتان ديثاحل

 وجد مث األئمة من أحد من عمل أيضا مضى لو أنه على وداللة قبلوا الذي اخلرب مبثل األئمة من أحد
 حديث أن على ةودالل هللا رسول خلرب عمله لرتك عمله خيالف خربا وسلم عليه هللا صلى النيب عن

 كل كرس عامل من متني كالم وهو(  بعده غيه بعمل ال بنفسه يثبت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 بطالن يبني ومما ، واسعة رمحة تعاىل هللا فرمحه ، مردودها من مقبوهلا ومتييز السنة نصر يف حياته

 األئمة عامة أن األئمة من إمام هب يعمل أن إال حبجة ليس احلديث أن من هؤالء يدعيها اليت الدعوى
 وأن ، احلديث وافقت إن تقبل إمنا وأعماهلم أقواهلم أبن عصرهم يف ومن طالهبم يوصون كانوا األربعة

 إذا قال انه حنيفة ايب عن صح فقد ، احلائط عرض به يرمى أن فحقه منها احلديث مع تعارض ما
 وأما األئمة من وغيه حنيفة ايب عن الرب عبد ابن اإلمام ذلك حكى وقد مذهيب فهو احلديث صح

 والسنة الكتاب وافق ما فكل رأىي يف فانظروا وأصيب اخطئ بشر أان إمنا فقال هللا رمحه مالك اإلمام
 أحد ليس مالك اإلمام قول املتأخرين عند اشتهر وقد فاتركوه والسنة الكتاب يوافق مل ما وكل فخذوه

 هذا صحح وقد وسلم عليه هللا صلى النيب اال ويرتك قوله من ويؤخذ إال وسلم عليه هللا صلى النيب بعد
 األحكام اصول يف حزم وابن اجلامع يف الرب عبد ابن ورواه السالك ارشاد يف اهلادي عبد ابن عنه القول

 مث حسنه من متعجبا عباس ابن قول من الفتاوي يف السبكي وأورده وجماهد عتيبة بن احلكم قول من
 عنهم خذهاأ مث ـاه عنه واشتهرت مالك منهما واخذها جماهد عباس ابن من الكلمة ذهه وأخذ قال

 كثرأ وأتباعه وأطيب كثرأ ذلك يف عنه فالنقول هللا رمحه الشافعي االمام وأما ذلك بعد محدأ اإلمام
 لقا مذهيب فهو احلديث صح إذا يقول كان أنه عنه والبيهقي احلاكم روى ما فمنها وأسعد هبا عمال

 رسول كالم خيالف كالمي رأيتم إذا اخرى رواية ويف األئمة من غيه عند أو عنده صح أي حزم ابن
 وروى احلائط بكالمي واضربوا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بكالم فاعملوا وسلم عليه هللا صلى هللا
 قد عقلي أن فاعلموا الفهخ وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح وقد قوال اقول رأيتموين إذا قال أنه عنه

 هللا رسول مع كالم ألحد أو يقول مسألة عن سئل إذا كان أنه امحد اإلمام عن البيهقي وروى ذهب
 غالبا الرأي كتب يف ينظر احدا ترى ال ويقول الرجال رأى من كثيا يتربأ وكان وسلم عليه هللا صلى
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 اال فيها جيد ال بلد يف يكون الرجل عن امحد اإلمام سألت يقول هللا عبد ولده وكان دخل قلبه ويف إال
 يسأل فقال دينه عن منهما يسأل فمن رأى وصاحب سقيمه من صحيحه يعرف ال حديث صاحب
 وال مالكا تقلد وال تقلدين ال قوله عنه القيم ابن ونقل الرأى صاحب يسأل وال احلديث صاحب
 كان فإذا ، ذلك مثل يف كثي كالم لغيهمو  ، اخذوا حيث من وخذ الثوري وال األوزاعي وال الشافعي

 عمل أو عملهم يكون فكيف ، احلديث مبوافقة  وأقواهلم أعماهلم يقيسون أصال وغيهم األربعة األئمة
 فقد الشنيعة املقولة هبذه قال فمن ، أبدا يكون ال هذا ؟ ابحلديث االحتجاج مقياس هو أحدهم
 البعض وهذا ، احلديث على العمدة جعلوا ألهنم ، غيهمو  ةعاألرب األئمة من العلم أهل مذهب خالف
 احلديث أن هو عليه ونباهل به نقسم فالذي وعليه ، أحد لعمل احلديث موافقة على العمدة جيعل

 وهلل يوجد ال هذا أن مع ، العلم أهل من أحد عمل يوافقه مل وإن بذاته حجة ينسخ مل الذي الصحيح
 ، به األمة بض عمل وقد إال صحيح حديث يوجد ال أنه ، للقطع املفيد االستقراء حبسب ، احلمد
 الوجهة ونبني العمل عليها يقع مل أحاديث أهنا يدعى ملا فروعا لك نضرب التوضيح ابب ومن

  -:فأقول تعاىل هللا شاء إن فيها الصحيحة
ثـََنا  -: قال سننه يف داود أبو رواه ما -: منها ر   َحدَّ ثـََنا نأطَاِكي  األأَ  َعاِصم   بأن   َنصأ  َهار ونَ  بأن   يَزِيد   َحدَّ

ثـََنا الأَواِسِطي   َاِرثِ  َعنأ  ِذئأب   َأيب  ابأن   َحدَّ َريـأرَةَ  َأيب  َعنأ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  احلأ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  ه 
ِلد   َسَكرَ  ِإَذا"  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  ِلد وه   َسَكرَ  ِإنأ  مث َّ  وه  َفاجأ ِلد وه   َسَكرَ  ِإنأ  مث َّ  َفاجأ  َعادَ  َفِإنأ  فَاجأ

 أنه والصحيح الفقهاء عمل احلديث اهذ على يقع مل أبنه ومجع الرتمذي ادعى فقد"  َفاقـأتـ ل وه   الرَّاِبَعةَ 
 فإنه ، تعاىل هللا رمحه تيمية بن العباس أبو منهم أن يكفيك ، به وأفتوا ، البعض به عمل قد حديث

 ، الفقهاء عمل أكثر عليه يقع مل وإن ، به حيتج احلديث وأن ، يقتل  الرابعة يف اخلمر شارب أن خيتار
 ، تسمع ال النسخ ودعوى  الظاهرية مذهب وهو ، أحد به يعمل مل وإن بنفسه حجة احلديث ألن
 ، اإلمام انظر خاضع الرابعة يف تلالق يكون أن هنا واجلمع ، نسخ فال أمكن إن اجلمع أن املتقرر ألن
 قد أنه أي ، قليلة شرذمة إال احلديث هذا مبقتضى يقل مل أنه عياض القاضي عن القاري نقل وقد

 ابحلديث العمل هو احلق ألن ، ينبغي كما ليس شرذمة أبنه به عمل من ووصف ، به وأفيت به عمل
 هذا على والقاري عياض القاضي هللا فرحم ، غائهإل من أوىل الكالم إعمال أن املتقرر ألن ، إلغاؤه ال
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 يف القتل عليه هللا صلى النيب ترك وأما ، ابختياره يصرح مل وإن ، النيل يف الشوكاين له ومال ، الوصف
  مل  أنه سلمنا وإن ، به معمول احلديث أن واملهم ، اإلمام اجتهاد إىل يرد القتل أن بيان فإنه الرابعة
 . أعلم وهللا.  أحد عمل عليه يقع مل وإن بنفسه حجة احلديث ألن ، حجة فإنه أحد به يعمل
 مسنده  يف يعلى أبو و"  اآلاثر مشكل"  يف الطحاوي  أخرج  ) تعاىل هللا رمحه األلباين قال -: ومنها

 مطرت:  قال أنس عن جدعان بن زيد بن علي طريق من عساكر ابن و الطيورايت يف والسلفي
 رمضان يف ذلك و صائم هو و أيكل فجعل ، الربد هذا من انولوين:  طلحة أبو لنا لفقا بردا السماء

 ليس إنه و بطوننا به نطهر السماء من نزل برد هو إمنا:  فقال ؟ صائم أنت و الربد أأتكل:  فقلت! 
" عمك عن خذها: " فقال بذلك فأخربته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت!  بشراب ال و بطعام

 و " التقريب"  يف احلافظ قال كما ضعيف جدعان بن زيد بن وعلي ، ضعيف سند هذا و:  لتق
 احلديث فيفع خيطيء كان  أنه يعين رفاعا كان و زيد بن علي حدثنا:  احلجاج بن شعبة قال

 لعلى خالفا طلحة أيب على موقوفا أنس عن رووه الثقات فإن ، احلديث هذا علة هو هذا و املوقوف
  عساكر وابن أمحد أخرجه فقد ، منكر فرفعه ، فأخطأ وسلم عليه هللا صلى النيب إىل رفعه الذي دزي بن
 ، منه أيكل فجعل صائم طلحة أبو و بردا مطران:  قال أنس عن محيد و قتادة عن شعبة طريق من
 و ، الشيخني شرط على صحيح  سنده و!  بركة هذا إمنا:  فقال!  ؟ صائم أنت و أأتكل:  له قيل

 من و ، قتادة عن قيس بن خالد طريق من الطحاوي  أخرجه و"  اإلحكام"  يف حزم ابن صححه
 ذلك فذكرت:  زاد و موقوفا البزار رواه و ، حنوه به أنس عن كالمها ، اثبت عن سلمة بن محاد طريق

 أيب عن إال الفعل هذا نعلم ال:  البزار قال ، الظمأ يقطع إنه:  قال و ، فكرهه املسيب بن لسعيد
 ابن رفعه يف أخطأ إمنا و ، وسلم عليه هللا صلى النيب ذكر فيه ليس موقوف احلديث أن فثبت ، طلحة

 أبو رواه:  قال مث مرفوعا"   اجملمع"  يف اهليثمي أورده واحلديث الطحاوي بذلك جزم كما جدعان
 يف السيوطي أورده و ، حيحالص رجال رجاله وبقية  وثق قد و ، كالم فيه و زيد بن علي فيه و يعلى

 مل إن هاتني هللا أصم:  رواته من كل فيه يقول إبسناد الديلمي  رواية من"  املوضوعة األحاديث ذيل" 
 عن ونقل  ابلوضع عليه حكمه عليه رد"  الشريعة تنزيه"  يف عراق ابن ولكن فالن من مسعته أكن

:  بقوله كالمه عراق ابن ختم  مث ، ضعيف سنادهإ" :  العالية املطالب"  يف قال أنه حجر ابن احلافظ
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 هذا و: قلت . اعلم وهللا ، مطلقا ال التسلسل  من الزايدة هبذه موضوع أنه عىن إمنا السيوطي ولعل
 ،"  اهتديتم اقتديتم أبيهم كالنجوم أصحايب"  املتقدم احلديث بطالن على األدلة من املوقوف احلديث

 هذا و ، عنه هللا رضي طلحة أبيب اقتداء اليفطر  رمضان يف الربد أيكل الذي لكان هذا صح لو إذ
 عدة نستخلص ذلك وعلى ، تعاىل هللا رمحه األلباين كالم اهـ(  أعتقد فيما اليوم مسلم يقوله ال مما

 حكم قد املرفوع بل ، وسلم عليه هللا صلى للنيب مرفوعا يصح ال الربد أكل أن -: األوىل -: فوائد
 فهو ، فقط وحده طلحة أيب فعل من الربد أكل يصح وإمنا ، موضوع أبنه العلم أهل نم مجع عليه
 مل اليت األحاديث يف احلديث هذا ذكر يصح فال وعليه ، غي ال ، صحايب مذهب يكون ذلك على

 وأما ، هبا العمل وترك صحتها ثبتت اليت األحاديث تلك على نتكلم إمنا ألننا ، الفقهاء هبا يعمل
 أن األصول قواعد يف املتقرر أن -: الثانية املتعني هو هبا العمل ترك فإن تصح ال اليت ديثاألحا

 أيب وفعل ، السنة صحيح أو الكتاب يف املنصوص خالف إن ابالتفاق حبجة ليس الصحايب مذهب
 نم األسود اخليط من األبيض اخليط لكم يتبني حىت واشربوا وكلوا"  تعاىل هللا قول خالف قد طلحة
 وقال ، الشرع ويف بل ، والعرف اللغة يف األكل مسمى يف يدخل أنه شك ال الربد وابتالع"  الفجر
 متعمدا شرب أو أكل من أن فمفهومه ، احلديث..."  انسيا شرب أو أكل من" والسالم الصالة عليه
 القواعد يف املتقرر أن -:الثالث ، تعمد حال أكل أنه شك ال هذا طلحة أيب وفعل صومه فسد فقد
 أاب وافق قد الصحابة من أحدا أن  نعلم وال ، آخر صحايب خالفه إن حبجة ليس الصحايب فعل أن

 هنار يف الربد أكل أن احلق بل الصحيح فالقول وعليه ، جةحب هذا فعله يكون فال  هذا فعله يف طلحة
 ، لك ذكرته ملا عنه هللا رضي طلحة أيب بفعل عربة وال ، املفسدات مجلة من ألنه  جيوز ال الصوم
 . أعلم وهللا ، حديثا وال قدميا ال العلم أهل من لغيه ال طلحة أليب ينسب إمنا شيء الربد فأكل
 َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول َصلَّى: )  َعبَّاس اِبأن َحِديث من  الصحيح  يف مسلم رواه ما -: ومنها
ر ر الظ هأ  ؟ َذِلكَ  فـََعلَ  ملَِ :  س ِئلَ  ِحني َعبَّاس اِبأن َوقَالَ (  َسَفر َواَل  َخوأف َغيأ  يف  اِبلأَمِديَنةِ  مجَِيع ا َوالأَعصأ

ا حي أرِج اَل  َأنأ  أَرَادَ   ، العلماء به يعمل مل احلديث وهذا -: قالوا العلم أهل من مجعا فإن"  أ مَّته ِمنأ  َأَحد 
 ِكَتابه آِخر يف  الرتِيأِمِذيي  قَالَ  ، به العمل عدم على األمة  اعإمج تعاىل هللا رمحه نقل بل ، الرتمذي منهم
ع يف  َعبَّاس اِبأن َحِديث ِإالَّ  بِهِ  الأَعَمل تـَرأك َعَلى األأ مَّة َأمجأََعتأ  َحِديث ِكَتايب  يف  لَيأسَ :)  مأ  اِبلأَمِديَنةِ  اجلَأ
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 بل ، مبالغة نوع فيه اإلمجاع ونقل ، ظاهر نظر هفي اإلطالق وهذا:  أقول  اهـ( َمطَر َواَل  َخوأف َغيأ  ِمنأ 
 فهم عنهما هللا رضي عباس ابن إن بل ، معروف مشهور املسألة هذه يف العلم أهل عن اخلالف
 العمل يزال ال أن على دليل وهذا(  أمته حيرج ال أن أراد)  بقوله فسره ألنه وذلك به العمل استمرار

 يف العلم أهل اختلف وقد ، عنها احلرج برفع األمة رمحة تتضمن اليت األحاديث مجلة من وأنه ، عليه
 يف احلافظ قال ، عادة يتخذ مل ما ظاهره على به ابلعمل قال من منهم لكن ، أقوال إىل احلديث أتويل
ةِ  ِمنأ  مَجَاَعة   َذَهبَ  َوَقدأ )  الفتح َِئمَّ ذِ  ِإىَل  األأ َخأ َِديثِ  َهَذا ِبظَاِهرِ  األأ عَ  واَفَجوَّز   ، احلأ َمأ َضرِ  يف  اجلأ  لِلأَحاَجةِ  احلَأ
َهب   َورَبِيَعة   ِسيِينَ  اِبأن   ِبهِ  قَالَ  َوممَّنأ   َعاَدة   َذِلكَ  يـ تََّخذَ  اَل  َأنأ  ِبَشرأطِ  َلِكنأ  م طأَلق ا  الأم نأِذرِ  َوابأن   َوَأشأ

طَّايب   َوَحَكاه   الأَكِبي   َوالأَقفَّال   َِديثِ  ابِ َأصأحَ  ِمنأ  مَجَاَعة   َعنأ  اخلَأ  شرح يف رجب ابن احلافظ وقال ( احلأ
 املسلك)  بقوله ذكره ما ذكرها اليت املسالك من فكان احلديث هذا لتوجيه مسالك عدة البخاري

 وحكي ابلكلية، عذر لغي احلضر يف الصالتني بني اجلمع جيوز وأنه ظاهره، على احلديث محل: الثامن
 صحيح على شرحه يف النووي وقال(  مالك صاحب بأشه وعن سيين، وابن عباس ابن عن ذلك
َِئمَّة ِمنأ  مَجَاَعة   َوَذَهبَ )  احلديث هذا على مسلم ع َجَواز ِإىَل  األأ مأ َضر يف  اجلَأ  يـَتَِّخذه   اَل  ِلَمنأ  لِلأَحاَجةِ  احلَأ
طَّ  َوَحَكاه   ، َماِلك َأصأَحاب ِمنأ  َوَأشأَهب ِسيِينَ  اِبأن قـَوأل َوه وَ  ، َعاَدة  َوالشَّاِشيي  الأَقفَّال َعنأ  ايب  اخلَأ

َحاق َأيب  َعنأ  الشَّاِفِعيي  َأصأَحاب ِمنأ  الأَكِبي ِديث َأصأَحاب ِمنأ  مَجَاَعة َعنأ  الأَمرأَوزِييِ  ِإسأ َتاَره   ، احلَأ  اِبأن َواخأ
ه َواَل  مبََرض   يـ َعلِيله   َلمأ فَـ  ، أ مَّته حي أرِج َأالَّ  أَرَادَ :  َعبَّاس اِبأن قـَوأل ظَاِهر َويـ َؤيِيده   الأم نأِذر  وبه.(  أَعأَلم َواّللَّ   َغيأ

 أمجعت األمة أن  يعرف ال أنه سابقا لك ذكرت وقد ، به العمل ترك على جيمعوا مل الفقهاء أن تعلم
 ابن حديث يف عندك الراجح فما -: قلت فإن ، ينسخ ومل صحته ثبتت حبديث العمل ترك على

  احلاجة دعاء مع ذلك جواز وهو ظاهره على احلديث أن ، أعلم وهللا ألقربا -: فأقول ؟ هذا عباس
 ذلك فله للجمع اإلنسان احتاج فإذا(  عارضة رخصة اجلمع)  تقول فقهية قاعدة نقرر ذلك وعلى
  بذلك فسره عباس ابن ألن وهذا ، أمته حيرج ال أن به أراد إمنا وسلم عليه هللا صلى النيب فعل ألن
 . أعلم وهللا ، احلديث ظاهر خيالف مل ما غيه على مقدم الراوي تفسي أن ندانع تقرر وقد

 ميتا غسل من"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث  -:ومنها
 رقط مخسة فهذه وابجلملة)  األلباين اإلمام قال ، وغيه داود أبو رواه"  فليتوضأ محله ومن فليغتسل
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 (عندان احلديث صحة يف شك فال منجرب ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح بعضها للحديث
 على تدل الطرق وهذه)  ذلك بعد قال مث كثية طرقا احلديث هلذا تعاىل هللا رمحه القيم ابن ساق وقد
 ): رِي  الأم نأذِ  قَالَ  احلديث، هذا على ليس العمل أبن العلم أهل بعض قال ولكن ( حمفوظ احلديث أن

َرَجه   ََنائِز يف  َوَأخأ (  َعَليأهِ  الأَعَمل لَيأسَ  ِخَصال ِفيهِ  م صأَعب َوَحِديث:  أَيأض ا َوقَالَ  ، َمنأس وخ َهَذا:  َوقَالَ  اجلأ
 من مجع وصححه  العمل به ثبت قد احلديث هذا فإن ، أوجبها الذي ما أدري ال الكلمة وهذه
 قوم شذ وقد: السابعة املسألة) فقال اجملتهد بدابة يف رشد ابن هموصف وقد ، مبقتضاه وأفتوا ، األئمة

 ووصفهم( فليتوضأ محله ومن فليغتسل ميتا، غسل من: ضعيف أثر وفيه امليت محل من الوضوء فأوجبوا
 لتربير  احملتاج هو وغيهم األصل على فهم احلديث مبقتضى قالوا إمنا ألهنم ، كبي نظر فيه ابلشذوذ

 ، حجة بذلك وكفى ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من مجع به عمل ممن إن بل ، موقفه
 عمر بن علي أان الفقيه بكر أبو( وأخربان) -: قال الكربى سننه يف البيهقي رواه ما ذلك وبرهان
 يبوه ثنا املخزومي سلمة بن املغية هشام أبو ثنا املخرمى هللا عبد بن حممد ثنا صاعد ابن ثنا احلافظ

"  يغتسل ال من ومنا يغتسل من فمنا امليت نغسل كنا قال عمر ابن عن انفع عن عمر بن عبيدهللا ثنا
 عليه وقع اليت األحاديث من احلديث هذا أن -: األول -: أمرين على دليل"  يغتسل من فمنا"  فقوله
"  فليغتسل"  قوله يف األمر أن -: الثاين ، بصحيح ليس ، العمل عليه ليس -: قال من فقول ، العمل
 ، تعاىل هللا رمحه األلباين اإلمام واختاره ، االستحباب به يراد وإمنا ، الوجوب هو الذي اببه على ليس

 هللا رضي طالب أيب بن علي عن ونقله ، الواجبات من أبنه أفىت بل ابحلديث العمل حزم ابن واختار
ِديث  )  العلم أهل من به قال ومن يثاحلد هذا على تعليقا النيل يف الشوكاين وقال ، عنه ل   َواحلَأ  يَد 
لِ  و ج وبِ  َعَلى لِ  ِمنأ  الأغ سأ تَـَلفَ  َوَقدأ  ، مَحََله   َمنأ  َعَلى َوالأو ض وءِ  الأَميِيتِ  َغسأ  َعنأ  فـَر ِويَ  َذِلكَ  يف  النَّاس   اخأ
َماِميَّةِ  النَّاِصرِ  قـَوأيَلأ  َوَأَحدِ  ه رَيـأرَةَ  َوَأيب  َعِليي   ل   َعَليأهِ  َوَجبَ  الأَميِيتَ  َغسَّلَ  َمنأ  َأنَّ  َواإلأِ ِديثِ  هِلََذا الأغ سأ (  احلَأ
 ابن ونقله ، حيرر أن ولعله ، للشافعي القدمي القول وأظنه ، أمحد اإلمام مذهب يف رواية وهو -: قلت
 بن سعيد عن وكيع حدثنا -: مصنفه يف فقال والتابعني الصحابة من مجع عن املصنف يف شيبة  أيب

 فرغت فإدا وكيت كيت اغسله قال أصنع كيف حذيفة رجل سأل قال مكحول عن العزيز عبد
 علي عن احلارث عن عامر عن جابر عن إسرائيل عن وكيع حدثنا -:أيضا شيبة ابن وقال... فاغتسل



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
144 

 بن سعيد عن الزهري عن معمر عن االعلى عبد حدثنا -:أيضا وقال.. .فليغتسل ميتا غسل من قال
 أن إسحاق أيب عن شريك حدثنا -:أيضا وقال.. .اغتسل ميتا غسل من أن السنة من قال املسيب
 الذي وتوضأ علي أصحاب من الذي فاغتسل ميتا غسال هللا عبد وأصحاب علي أصحاب من رجلني

 سلمة أيب عن عمرو بن حممد عن سليمان بن عبدة حدثنا -:أيضا وقال.  ... هللا عبد أصحاب من
 عبد حدثنا -:أيضا وقال... فليتوضأ محله ومن فليغتسل ميتا غسل من يقول كان أنه هريرة أيب عن

 أن نثبت أن نريد أننا واملهم.... اغتسل ميتا غسل إذا كان أنه قالبة أيب عن أيوب عن الثقفي الوهاب
 ، علمال أهل أكثر به يقل مل وإن العمل، عليه حديث وأنه احلديث، هبذا عملوا قد العلم أهل من مجعا
 ذلك وإما  اخلطأ من الصواب وال الباطل من احلق هبا يعرف مما ليست والقلة الكثرة أبن خبي فإنك
 خالفه وما  وحدك كنت وإن احلق فهو الدليل وافق فما ، املوافقة عدم من الدليل موافقة على وقف
 ؟ املسألة هذه يف دكعن الراجح وما ــ: قلت فإن ، كثية أمم به القول على جرت  وإن الباطل فهو

 فإن ، املتحتمات الواجبات من ال املندوابت من امليت تغسيل من االغتسال أن هو الراجح -:فأقول
 ذلك قلنا -: فأقول للوجوب؟ واألمر ، األمر خمرج خرج واحلديث ابالستحباب تقول وكيف -: قلت

 ليس: " وسلم عليه هلل صلى لهقو    -:األول -: أمران وهو الندب إىل الوجوب عن له الصارف لوجود
 " أيديكم تغسلوا أن فحسبكم بنجس، ليس ميتكم فإن غسلتموه، إذا غسل ميتكم غسل يف عليكم
 ووافقه"  البخاري شرط على صحيح: " احلاكم وقال عباس ابن حديث من والبيهقي احلاكم أخرجه
 وفيه عمرو، بن عمرو فيه الن"  التلخيص"  يف احلافظ قال كما اإلسناد حسن هو وإمنا! الذهيب
"  حسن صاحل حديثه: " فيه االئمة أقوال ساق أن بعد"  امليزان"  يف نفسه الذهيب قال وقد كالم،
 أخرجه"  يغتسل ال من ومنا يغتسل من فمنا امليت، نغسل كنا"  عنه هللا رضي عمر ابن قول: الثاين
 اإلمام ذكرمها   الصارفان وهذان ، افظاحل قال كما صحيح ابسناد اترخيه يف واخلطيب  فطين الدار

  . املسألة يف الراجح هو القول وهذا ، اجلنائز أحكام يف األلباين
 الثالث اليوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على دخل)  قالت عميس بنت أمساء حديث -: ومنها

 كابن العلم أهل من مجع وصححه أمحد أخرجه( .  هذا يومك بعد حتدي ال: )  فقال جعفر قتل من
 العلم أهل من مجع قال وقد ، صححه من مجلة من أمحد األمام بل ، واأللباين الرتكماين وابن حبان
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 كانت عميس بنت أمساء أن وذلك ، وغيه العراقي  قاله كما ، العمل عليه ليس احلديث هذا أنه
 أشهر   أربعة املتوىف وجهاز  على حتد وأن بد ال والزوجة ، عنه هللا رصي طالب أيب بن جلعفر زوجة

 ملا ولذلك ؟ إحدادها  من خترج أن أايم ثالثة بعد وسلم عليه هللا صلى النيب أيمرها فكيف ، وعشرا
 من فمنهم  العلم أهل  بعض رفضه الصرحية الصحيحة النصوص عليه ملا خمالفا احلديث هذا كان
 الشاذة األحاديث من جعله من مومنه ، غيه دون جبعفر خمصوصا جعله من ومنهم ، بضعفه حكم

 وقال ، احملكم عليه وقدم املتشابه قبيل من جعله من ومنهم ، الصحيحة األحاديث خالفت اليت
 األجوبة من يكون ما أضعف وهذا ، رهبم عند أحياء والشهداء شهيدا قتل جعفر إن -: بعضهم

 وانقضت طلقها قد جعفر نكا بل وقيل ، أايم بثالثة وفاته بعد فوضعت حامال كانت بل وقيل،
 كانت أهنا أي ، األصلي اإلحداد على زائدة أايم ثالثة على محله من ومنهم ، استشهاده قبل اعدهت

 عليه هللا صلى النيب فنهاها احلزن يف مبالغة أايم ثالثة عيها زادت ولكنها وعشرا أشهر أربعة اعتدت قد
 عندي واألقرب  جدا مشكل أمره احلديث اهذ أن احلقيقة ويف ، ذلك غي وقيل ، ذلك عن وسلم
 يف  الثابتة القطيعة الصحيحة لألحاديث وخمالفته ، لشذوذه ضعيف حديث أنه وأعلم أعلى ربنا وهللا

 يف العلم أهل من أحد يطعن ومل ألفاظه تضطرب ومل داللته وابنت سنده صح مما وغيمها الصحيحني
َيأد    ةرواي من  عليه املتفق كاحلديث وذلك ، سنده ا  قَاَلتأ  َسَلَمةَ  َأيب  بِنأتِ  َزيـأَنبَ  َعنأ  اَنِفع   بأن   مح   َلمَّ
َيانَ  َأيب  نـَعأي   َجاءَ  َها اّللَّ   َرِضيَ  َحِبيَبةَ  أ م   َدَعتأ  الشَّأأمِ  ِمنأ  س فأ َرة   َعنـأ  َفَمَسَحتأ  الثَّاِلثِ  الأيـَوأمِ  يف  ِبص فأ

َها َها َعاِرَضيـأ "    يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  مسَِعأت   َأينيِ  َلوأاَل  َلَغِنيَّة   َهَذا َعنأ  ك نأت   ِإينيِ  َوقَاَلتأ  َوِذرَاَعيـأ
َرأَة   حيَِل   اَل  ِخرِ  َوالأيَـوأمِ  اِبّللَِّ  تـ ؤأِمن   اِلمأ دَّ  َأنأ  اآلأ َا َزوأج   َعَلى ِإالَّ  َثاَلث   فـَوأقَ  َميِيت   َعَلى حتِ  د   فَِإهنَّ  أَرأبـََعةَ  َعَليأهِ  حتِ 

ه ر   ر ا َأشأ  يف البخاري وقال ؟ اخلرب هذا من أمساء خرب فأين ، املطلوب يف صريح صحيح نص فإنه" َوَعشأ
ثـََنا -: صحيحه ثـََنا ِإاَيس   َأيب  بأن   آَدم   َحدَّ ثـََنا ش عأَبة   َحدَّ َيأد   َحدَّ  نأ عَ  َسَلَمةَ  أ ميِ  بِنأتِ  زَيـأَنبَ  َعنأ  اَنِفع   بأن   مح 

َرأَة   َأنَّ  أ مِيَها َ  امأ َها َعَلى َفَخش وا َزوأج َها تـ و يفيِ نـَيـأ َتأأَذن وه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  فَأَتـَوأا َعيـأ  يف  فَاسأ
لِ  َداك نَّ  َكاَنتأ  َقدأ  َتَكحَّلأ  اَل  فـََقالَ  الأك حأ اَلِسَها َشريِ  يف  مَتأك ث   ِإحأ  َفَمرَّ  َحوأل   َكانَ  فَِإَذا بـَيأِتَها َشريِ  َأوأ  َأحأ
ه ر   أَرأبـََعة   مَتأِضيَ  َحىتَّ  َفاَل  بِبَـَعَرة   َرَمتأ  َكلأب   ر   َأشأ عأت    َوَعشأ ث   َسَلَمةَ  أ ميِ  بِنأتَ  َزيـأَنبَ  َومسَِ  َحِبيَبةَ  أ ميِ  َعنأ  حت َدِي

َرأَة   حيَِل   اَل  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  ِلَمة   اِلمأ ِخرِ  َوالأيَـوأمِ  اِبّللَِّ  تـ ؤأِمن   م سأ دَّ  َأنأ  اآلأ م   َثاَلثَةِ  فـَوأقَ  حتِ   أايَّ
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ه ر   أَرأبـََعةَ  َزوأِجَها َعَلى ِإالَّ  ر ا َأشأ ثـََنا  -: أيضا صحيحه يف وقال"  َوَعشأ ل   َحدَّ ثـََنا د َكنيأ   بأن   الأَفضأ  َعبأد   َحدَّ
 حيَِل   اَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   يل  قَالَ   قَاَلتأ  َعِطيَّةَ  أ ميِ  َعنأ  َحفأَصةَ  َعنأ  ِهَشام   َعنأ  ب  َحرأ  بأن   السَّاَلمِ 
َرأَة   ِخرِ  َوالأيَـوأمِ  اِبّللَِّ  تـ ؤأِمن   اِلمأ دَّ  َأنأ  اآلأ َا َزوأج   َعَلى ِإالَّ  َثاَلث   فـَوأقَ  حتِ  َتِحل   اَل  فَِإهنَّ  ثـَوأاب   تـَلأَبس   َواَل  َتكأ

ثـََنا و  -: صحيحه يف احلجاج بن مسلم وقال"  َعصأب   ثـَوأبَ  ِإالَّ  َمصأب وغ ا رِ  َوأَب و حَيأىَي  بأن   حَيأىَي  َحدَّ  َبكأ
َبةَ  َأيب  بأن   ر و َشيـأ ىَي  َواللَّفأظ   َحرأب   بأن   َوز َهيأ   النَّاِقد   َوَعمأ رَبانَ  حَيأىَي  قَالَ  لَِيحأ َخر ونَ  َوقَالَ  َأخأ ثـََنا اآلأ َيان   َحدَّ  س فأ
َنةَ  بأن   رِييِ  َعنأ  ع يَـيـأ َرأَة   حيَِل   اَل  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َعاِئَشةَ  َعنأ  ع رأَوةَ  َعنأ  الز هأ  اِبّللَِّ  تـ ؤأِمن   اِلمأ

ِخرِ  َوالأيـَوأمِ  دَّ  َأنأ  اآلأ  لك فتبني ، كثية ذلك يف واألحاديث" َزوأِجَها َعَلى ِإالَّ  َثاَلث   فـَوأقَ  َميِيت   َعَلى حتِ 
 من قسم الشاذ أن التحديث قواعد يف تقرر وقد شاذ حديث هذا عميس بنت أمساء حديث  بذلك
 أبن خبي وأنت ، عليه معول ال ضعيف ألنه به العمل  الفقهاء ترك فقد ذلك وعلى ، الضعيف أقسام

 وتكلم بل ، شاذ ألنه بصحيح ليس احلديث فهذا ، شاذا يكون ال أن الصحيح احلديث  شروط من
 أو منكرا يكون أن بني دائر فهو ، وغيهم حزم وابن ، والبيهقي كالدارقطين  العلم أهل من مجع فيه

 إن شاذا ويكون  منكر فحديثه الثقة خالف إذا الضعيف ألن ضعفه ثبت إن املنكر من فيكون ، شاذا
 وعلى ، هنا احلال هي كما ، شاذ فحديثه منه أوثق هو من خالف إن الثقة نأل ، سنده سالمة ثبتت
 -: يقال بل ، صحته مع به العمل الفقهاء ترك -: يقال أن  يصح مما احلديث هذا يكون فال ذلك
 إىل يرد املتشابه أن القواعد يف املتقرر أن ــ: ذلك ويؤيد ، شاذ ضعيف ألنه به العمل الفقهاء ترك

 هذا وأما ، حمكمة اثبتة صحيحة وعشرا أشهر أبربعة اإلحداد مدة تقدير يف واألحاديث ، احملكم
 أن -: الثاين ، سابقا لك شرحنا كما ، احملكم إىل يرد أن بد فال ، متشابه حمتمل فهو احلديث
 له تطرق إن الدليل أن -: األصول يف تقرر وقد ، قوية احتماالت عليه يرد هذا أمساء حديث
 . وأعلى أعلم تعاىل وهللا ، االستدالل به سقط املقبول القوي لاالحتما

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو روى فقد ، النعلني على  املسح يف ورد ما -: ومنها  بأن   َوَعبَّاد   م َسدَّد   َحدَّ
ثـََنا قَااَل  م وَسى رَبين  قَالَ  َعبَّاد   قَالَ  أَبِيهِ  َعنأ  َعطَاء   بأنِ  يـَعأَلى َعنأ  ه َشيأم   َحدَّ س   َأخأ س   َأيب  بأن   َأوأ  الثَـَّقِفي   أَوأ

 َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َرأَيأت   َعبَّاد   َوقَالَ  َوَقَدَميأهِ  نـَعأَليأهِ  َعَلى َوَمَسحَ  تـََوضَّأَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ 
 فـَتـََوضَّأَ  اتَـَّفَقا مث َّ  َوالأِكظَاَمةَ  الأِميَضَأةَ  م َسدَّد   يَذأك رأ  َوملَأ  الأِميَضأَةَ  يـَعأيِن  وأم  قَـ  ِكظَاَمةَ  أََتى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  
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 قال ، صحيحا يروه ومل ، به يعملوا ومل العلم أهل من كبي مجع ذلك فأىب... َوَقَدَميأهِ  نـَعأَليأهِ  َعَلى َوَمَسحَ 
 مل)  تعاىل هللا رمحه عطاء وقال (ابألمصار الفتوى أئمة قال النعلني على املسح وبرتك)  بطال ابن

 ال -: وأقول ( نعليه على مسح أنه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أصحاب من أحد عن يبلغين
 من تصح ال  لوحدها النعل مسح فيها ورد اليت األحاديث كل ألن ، الفرع هذا يف لإلطالة داعي

 . أعلم وهللا نعلم فيما به قائال نعلم فال ، به القول العلماء ترك فقد ضعيفة كانت وحيث ، أساسها
 كان كيف: فقال له ذلك فذكر فيها، يقرأ فلم املغرب صلى أنه هللا رمحه عمر عن روي ما -: ومنها
 ليس العمل أن اعلم أهل من وغيه مالك ذكر فقد  إذا، أبس ال: قال حسن،: قالوا والسجود الركوع
 فيها يقرأ مل ملن صالة ال"  حلديث ركن الصالة يف الفاحتة قراءة فإن ، الصحيح وهو -: قلت ، عليه

 ، مسام رواه"  متام غي خداج فهي الكتاب بفاحتة فيها يقرأ مل صالة كل"  وحديث"  الكتاب بفاحتة
 صلى أنه هللا رمحه عمر عن روي ما وأما)  هللا رمحه القرطيب قول فيه فيكفينا هنا عمر عن روي ما وأما

 أبس ال: قال حسن،: قالوا والسجود الركوع كان كيف: فقال له ذلك فذكر فيها، يقرأ فلم املغرب
 يرويه ومرة عمر، عن التيمي احلارث بن إبراهيم يرويه ألنه اإلسناد، منقطع اللفظ منكر فحديث إذا،

 به العمل تركوا فالفقهاء (فيه حجة ال منقطع وكالمها عمر، عن الرمحن عبد بن سلمة أيب عن إبراهيم
 . أعلم وهللا ، أساسه من يصح ال ألنه

 عمر ابن عن انفع عن مالك ثنا الشافعي  عن  سليمان بن الربيع طريق من البيهقي رواه ما -: ومنها
 هذا غي على العمل أن العلم أهل ذكر ولكن املاء عينيه يف نضح اجلنابة من اغتسل إذا كان انه

 فيه قال فقد عمر ابن عن يروى ما وأما ، الغسل بعد العينني يف النضح السنة من ليس وأنه احلديث
 من ظاهرتني ليستا الهنما عينيه يف ينضح أن عليه ليس) الشافعي قال و(  العمل عليه ليس)  مالك
 ألنه به العمل تركوا تعاىل هللا رمحهم فالفقهاء(   سنده يصح وال مرفوعا روى وقد ) البيهقي قال(  بدنه

 . أعلم وهللا ، يصح ال
 الأَعَتَمةِ  بـَعأدَ  ي وتِر   َكانَ   َوقَّاص   َأيب  بأنَ  َسعأدَ  َأنَّ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ   املوطأ يف مالك رواه ما -: ومنها

 هللا رمحه مالك قال هكذا َثاَلث   الأوِتأرِ  أَدأىنَ  َوَلِكنأ  ِعنأَدانَ  الأَعَمل   َهَذا َعَلى َولَيأسَ  َماِلك قَالَ  ِبَواِحَدة  
 بل، هي إال العتمة بعد يصلي ال أبن ، واحدة ركعة على الليل صالة يف االقتصار  ير فلم ، تعاىل
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 أن املسألة هذه يف والراجح ، الصبح يصل مل ما ، عليه ابإلعادة يفيت املالكية من أشهب ابن وكان
 وتر فهي الركعة هذه على الكاملة لةاللي يف اقتص لو حىت ، فعله على إعادة وال ، جائز بواحدة الوتر

 عبد حدثنا  -: قال سننه يف داود أبو روى وقد ، الدليل فعليه ابملنع أفىت  ومن ، فيه شيء ال صحيح
 يزيد بن عطاء عن الزهري عن وائل بن بكر حدثنا العجلي حيان بن قريش حدثين املبارك بن الرمحن
 مسلم كل على حق الوتر"   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري أيوب أيب عن الليثي
 بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل بثالث يوتر أن أحب ومن فليفعل خبمس يوتر أن أحب فمن

ثـََنا -: صحيحه يف البخاري وروى ، صحيح حديث"  فليفعل د   َحدَّ ثـََنا قَالَ  م َسدَّ ر   َحدَّ  الأم َفضَّلِ  بأن   ِبشأ
ثـََنا  َعَلى َوه وَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َرج ل   َسَألَ   قَالَ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  اّللَِّ  ع بَـيأد   َحدَّ
تـََرتأ  َواِحَدة   َصلَّى الص بأحَ  َخِشيَ  فَِإَذا َمثأىَن  َمثأىَن "   قَالَ  اللَّيألِ  َصاَلةِ  يف  تـََرى َما الأِمنأرَبِ   َصلَّى َما َله   فََأوأ
َعل وا يـَق ول   َكانَ  َوإِنَّه    به العمل صح وقد"  ِبهِ  أََمرَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َفِإنَّ  ِوتـأر ا َصاَلِتك مأ  آِخرَ  اجأ
 هللا رسول سنة من صح ما مقتضى على شرعا صحيح وتر بواحدة فالوتر ، وقاص أيب بن سعد عن

 . وسلم عليه هللا صلى
 فروى  دفن بعدما القرب على  اجلنازة صالة صلى أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت لقد  -: ومنها

ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري ثـََنا قَالَ  َواِقد   بأن   َأمحأَد   َحدَّ  َعنأ  رَاِفع   َأيب  َعنأ  اَثِبت   َعنأ  زَيأد   بأن   مَحَّاد   َحدَّ
ِجدَ  تـَق م   َكاَنتأ  َرج ال   أَوأ  أَة  امأرَ  َأنَّ  ه َريـأَرةَ  َأيب  َرأَة   ِإالَّ  أ َراه   َواَل  الأَمسأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َحِديثَ  َفَذَكرَ  امأ

َِها َعَلى َصلَّى أَنَّه   َوَسلَّمَ  رَبانَ  -: سننه يف النسائي وقال ، َقربأ َبة   َأخأ  ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  َحِديِثهِ  يف  قـ تَـيـأ
لِ  بأنِ  أ َماَمةَ  َأيب  َعنأ  ِشَهاب   نَـيأف   بأنِ  َسهأ رَبَه   أَنَّه   ح  ِكيَنة   َأنَّ  َأخأ ربَ  َمِرَضتأ  ِمسأ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فَأ خأ

َأل   الأَمَساِكنيَ  يـَع ود   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   وََكانَ  مبََرِضَها َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ه مأ  َوَيسأ  اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  َعنـأ
رِجَ  َفآِذن وين  َماَتتأ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  ي وِقظ وا َأنأ  وََكرِه وا لَيأال   جِبََناَزهِتَا َفأ خأ
َبحَ  فـََلمَّا َوَسلَّمَ  ربَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ّللَّ  ا َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َأصأ َها َكانَ  اِبلَِّذي أ خأ  هِبَا تـ ؤأِذن وين  َأنأ  آم رأك مأ  أملَأ  فـََقالَ  ِمنـأ
َنا اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قَال وا  ىَعلَ  اِبلنَّاسِ  َصفَّ  َحىتَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َفَخرَجَ  لَيأال   ن وِقَظكَ  َأنأ  َكرِهأ
َِها ِبيَات   أَرأبَعَ  وََكربََّ  َقربأ ثـََنا -: صحيحه يف البخاري وقال ، َتكأ مَّد   َحدَّ َثيِن  قَالَ  الأم َثىنَّ  بأن   حمَ   غ نأَدر   َحدَّ
ثـََنا قَالَ  عأت   َقالَ  ش عأَبة   َحدَّ َباينَّ  س َليأَمانَ  مسَِ يـأ رَبَين  قَالَ  الشَّعأيبَّ  مسَِعأت   َقالَ  الشَّ  َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ   رَّ مَ  َمنأ  َأخأ
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ب وذ   َقربأ   َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ر و َأابَ  ايَ  فـَق لأت   َعَليأهِ  َوَصف وا فََأمَّه مأ  َمنـأ َثكَ  َمنأ  َعمأ  ، َعبَّاس   ابأن   فـََقالَ  َحدَّ
َثيِن  -: الصحيح يف مسلم وقال مَّدِ  بأن   ِإبـأَراِهيم   وَحدَّ ثـََنا السَّاِمي   َعرأَعَرةَ  بأنِ  حمَ  ثـََنا غ نأَدر   َحدَّ  َعنأ  ش عأَبة   َحدَّ

 يف واألحاديث َقربأ   َعَلى َصلَّى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   أََنس   َعنأ  اَثِبت   َعنأ  الشَِّهيدِ  بأنِ  َحِبيبِ 
 ما مجلة من وأهنا ، يثاألحاد هذه غي على العمل أن يدعي ممن العجب ولكن ,كثية املعىن هذا

  النيب عن جاء الذي فاحلديث: ملالك قلت: القاسم ابن قال ، وسلم عليه هللا صلى النيب به خص
 أبو وقال. العمل عليه ليس احلديث هذا جاء قد: قال امرأة؟ قرب على صلى أنه وسلم، عليه هللا صلى
 إن:  »  - وسلم عليه هللا صلى -  ولهلق لغيه، جيوز ال له، خاص د فن من على  النيب صالة: الفرج
 أن الصحيح القول بل ، ورائه من طائل ال مما ذلك وكل« . عليها أصلى حىت ظلمة مملوءة القبور هذه

 له اخلصوصية دعوى وأما ، العلم أهل من كبي مجع اختارها فقد ، العمل عليه مما القرب على صالته
 حكم كل أن وتقرر ، بدليل إال ، التوقيف اخلصائص يف صلاأل أن املتقرر ألن  تقبل ال فمما ، فقط
 معمول األحاديث فهذه ، االختصاص بدليل إال تبعا وألمته له فهو وسلم عليه هللا صلى حقه يف ثبت

 لك هللا غفر ، قولك على ليس العمل بل -: فنقول عليها ليس العمل أبن أفىت ومن  هبا ومفىت ، هبا
 بك خاص هذا قولك بل -: له فنقول للخصوصية أبهنا :قال ومن ، ألعلىا الفردوس يف درجتك ورفع

 . أعلم وهللا ، به معمول وال مقبول غي ،
 عن يسأله أعرايب وسلم عليه هللا صلى النيب أتى -: قال جده عن شعيب بن عمرو حديث -: ومنها

 أمحد رواه"  وظلم وتعدى أساء فقد هذا على زاد فمن الوضوء هذا"  قال مث ، ثالاث ثالاث فأراه الوضوء
 قال مث(  جيد إسناده)  فيها حجر ابن احلفظ قالو "  نقص أو"  رواية يف وورد ، ماجه وابن والنسائي

ه   ًأ  ولكن)  ِلم َعدَّ رو َعَلى أ نأِكرَ  َما مج أَلة يف  م سأ  ، الثَّاَلث ِمنأ  النـَّقأص َذمي  ظَاِهره أِلَنَّ  ش َعيأب بأن َعمأ
َساَءة َسيِيئ أَمأر نَّه  أبَِ  َوأ ِجيبَ  ف ِفيهِ : َوِقيلَ .  اِبلزياَِيَدةِ  َوالظ لأم ، اِبلنـَّقأصِ  تـَتَـَعلَّق َواإلأِ ِديره َحذأ  َمنأ :  تـَقأ
 ةَمرَّ  الأو ض وء"  َمرأف وع ا َحنأَطب بأن الأم طَِّلب طَرِيق ِمنأ  مَحَّاد بأن نـ َعيأم َرَواه   َما َويـ َؤيِيده  .  َواِحَدة ِمنأ  نـََقصَ 
 ِ ، َوَمرََّتنيأ طَأَ  فـََقدأ  َثاَلث َعَلى زَادَ  َأوأ  َواِحَدة ِمنأ  نـََقصَ  فَِإنأ  َوَثاَلاث   َوأ ِجيبَ . ثَِقات رَِجاله م رأَسل َوه وَ "  َأخأ

َِديث َعنأ  ر َعَلى يـَتَِّفق وا ملَأ  الر َواة أبَِنَّ  أَيأض ا احلأ ثَرهمأ  َبلأ  ، ِفيهِ  النـَّقأص ِذكأ َتِصر َأكأ  َفَمنأ : "  قـَوأله ىَعلَ  م قأ
َةَ  اِبأن َرَواه   َكَذا ، فـََقطأ "  زَادَ  ه َصِحيحه يف  خ َزميأ  َحاِمد أَب و الشَّيأخ َحَكاه   َما الأَغرَاِئب َوِمنأ .  َوَغيأ
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َفرَايِييِني  سأ ِديث اِهرِ ِبظَ  مَتَسَّكَ  وََكأَنَّه   الثَّاَلث، ِمنأ  النـَّقأص جَي وز اَل  أَنَّه   الأع َلَماء بـَعأض َعنأ  اإلأ  ، الأَمذأك ور احلَأ
َاعِ  حَمأج وج َوه وَ   ِفيهِ  فـََليأسَ  ، الأَعاملِ  ِمنأ  ِإالَّ  الأَواِحَدة أ ِحبي  اَل :  الأم َدوَّنَة يف  َماِلك قـَوأل َوأَمَّا.  اِبإلأِمجأ

َها زاَِيَدة ِإجَياب  ألهنا -: ألمور ، حتص ال ، منكرة الزايدة وهذه -: قلت ، اهـ.(  أَعأَلم َوَاّللَّ .  َعَليـأ
  ، كالزرقاين العلم أهل من مجع الثالث على االقتصار جواز على اإلمجاع حكى فقد لإلمجاع خمالفة

َِديث أَِئمَّة   َوَأمجأَعَ  ) املعبود عون يف وقال ، احلديث هذا خالف على العلماء إمجاع النووي نقل وقد  احلأ
 فقد ، وسلم عليه هللا صلى حاله من للمعروف خمالفة وألهنا(  َواِحَدة َعَلى ااِلقأِتَصار َجَواز َعَلى َوالأِفقأه
 وروى ، البخاري رواه"  مرة مرة توضأ وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي عباس ابن روى

 بن عبدهللا حديث من أيضا البخاري وروى"  مرتني مرتني توضأ وسلم عليه هللا صلى أنه أيضا البخاري
 مث"  وقال ثالاث ، ثالاث احلديث فذكر  وسلم عليه هللا صلى النيب عن الوضوء صفة عنه هللا رضي زيد

 هبذه تعارض ال األحاديث هذه ما أن جرم وال"  املرفقني إىل مرتني يديه فغسل فاستخرجها يده أدخل
 أو الثالث عن دزا من أن -: هبا املراد يكون فإنه صحيحة أهنا سلمنا وإن ، املنكرة الضعيفة الزايدة
 ، األدلة من صح ما بني اجلمع لوجوب ، حمتمل لكنه بعيدا أتويال كان وإن وهو ، الواحدة عن نقص
 أو)  لزايدة ذكره بعد النسائي سنن شارح قال .ضعيفة ألهنا هبا نعمل فال ، تصح ال زايدة أصال لكنها
م أَنَّه   َعَلى َوالأم َحقِيق ونَ )  -: قال(  نقص ِ  َمرَّة َمرَّة الأو ض وء ازِ جِلَوَ  َوهأ ِ  َوَمرََّتنيأ  إمام أعلها وقد(  َمرََّتنيأ

  العلم فأهل -: وعليه ، ضعيفة شاذة أبهنا األلباين عليها وحكم ، ابلنكارة احلجاج بن مسلم احلديث
 .  أعلم وهللا ، به يعمل ال والضعيف ، ضعيفة ألهنا تركوها إمنا

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما  -: ومنها ثـََنا َصاِلح   بأن   َأمحأَد   َحدَّ رَبَين  َوهأب   بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َأخأ
َبةَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  اّللَِّ  ع بـَيأدِ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  ي ون س   ثَه   ع تـأ ث   َكانَ  أَنَّه   اَيِسر   بأنِ  َعمَّارِ  َعنأ  َحدَّ  حي َدِي

رِ  ِلَصاَلةِ  اِبلصَِّعيدِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َوه مأ  ح وامَتَسَّ  أهنَّ مأ   مث َّ  الصَِّعيدَ  أبَِك فِيِهمأ  َفَضَرب وا الأَفجأ
َحة   و ج وَهه مأ  َمَسح وا َرى َمرَّة   الصَِّعيدَ  أبَِك فِيِهمأ  َفَضرَب وا َعاد وا مث َّ  َواِحَدة   َمسأ لِيَها أِبَيأِديِهمأ  واَفَمَسح   أ خأ  ِإىَل  ك 

اَبطِ  الأَمَناِكبِ   ولكن ، اآلابط إىل يكون التيمم يف املسح أن فيه احلديث فهذا. أَيأِديِهمأ  ب ط ونِ  ِمنأ  َواآلأ
 املعبود عون يف قال ، به يعملون وال احلديث هبذا يعتربون ال أي ، هذا الناس يعترب وال -: الزهري قال

 قلت ، به العمل الناس ترك قد حديث فهذا اهـ ، واملناكب اآلابط إىل التيمم إىل أحد يذهب ومل -:
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 َوأَمَّا ) قال فإنه املوطأ شرح يف املنتقى صاحب ذكره الذي النقل حترير من بد ال ولكن ، نعم -:
تَـَلفَ  الأَيَدانِ  ِمِهَما يف  الأع َلَماء   فَاخأ م ه َما ِشَهاب   ابأن   فـََقالَ  التـََّيم مِ  يف  ح كأ ح   ح كأ  فإن(  الأَمَناِكبِ  ِإىَل  الأَمسأ
 ال مضطرب ضعيف حديث الباب وحديث ، تصح ال به قائل ال أنه على اإلمجاع فدعوى كلذ ثبت
 ، عنه:  فقيل:  الزهري على إسناده يف اختلف وقد)  البخاري شرح يف رجب ابن احلافظ قال ، يصح
:  عنه رواه كذا ، عمار عن ، أبيه عن ، عتبة بن عبدهللا بن هللا عبيد عن ، عنه:  وقيل.  ذكران كما

 بن هللا عبيد عن ، الزهري عن:  وقيل.  الرازاين حامت وأبو زرعة أبو قوهلما وصحح ، عيينة وابن مالك
 الزهري أنكره وقد ، ينكرونه العلماء يزل مل ، جدا منكر حديث وهذا. مرسال  عمار عن ، عبدهللا

 أنه ، الزهري عن وروي.  وغيمها داود وأبو أمحد اإلمام ذكره .الناس به يعترب ال هو:  وقال ، راويه
! . ؟ ماهو ادري ال:  قال أنه ، عنه وروي.  هللا عبيد من إال امسعه مل:  وقال ، به حيدث أن امتنع
 أن امتنع أنه ، عيينة ابن وعن.  احلديث هبذا الزهري حدث إذا يغضب كان أنه ، مكحول عن وروي
:  - أيضا - وقال.  بشئ ليس:  فقال ، عنه أمحد اإلمام وسأل عليه العمل ليس:  وقال ، به حيدث
 ابن احلافظ ذكر وقد -: قلت(  عليه العمل أرى ما:  وقال.  يهابه الزهري وكان ، إسناده يف اختلفوا
 - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن:  أحدمها: ) فقال -: وجهني على أتويله نلكا صح لو أنه رجب

 تشمل املطلقة اليد أن لظنهم ؛ اآلية نزول عند فعلوه وإمنا ، الصفة هذه على التيمم أصحابه يعلم مل
 وضن ، للجنابة ابألرض عمار متعك كما احتياطا ذلك ففعلوا ، والعضدين واملنكبني والذراعني اليدين

:  وقوله بفعله التيمم - وسلم عليه هللا صلى - النيب بني مث ، كالغسل كله البدن يعم اجلنب تيمم أن
 عمار ومنهم ، - وسلم عليه هللا صلى - بيانه إىل كلهم الصحابة فرجع ،((  والكفني للوجه التيمم)) 

 ، عنه ، مالك أيب عن ، حصني رواه كما والكفني للوجه ضربة التيمم أن أفىت فإنه ؛ احلديث راوي
 وانه ، الشافعي قاله ما:  والثاين.  األئمة من وغيه راهويه بن إسحاق ذكره اجلواب وهذا.  سبق كما
 أول هذا أن اخرب عمارا الن ؛ منسوخ فهو  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أبمر ذلك كان أن

 ، له خمالف بعده - وسلم عليه هللا صلى - للنيب كان تيمم فكل ، التيمم أية نزلت حني كان تيمم
 قال(  خالفه على األمصار مجيع يف فاألمة املناكب، إىل التيمم وأما)  بطال بنا وقال (  انسخ له فهو

 يف  ثـََبتَ  َما َويـ َعاِرض ه   -: قلت ( شهاب ابن غي املتقدمني من أحد عن يرو ومل: ) الطحاوي
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 ِ َا مَ َوَسلَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   يل  قَالَ  قَالَ  َعمَّار   َعنأ  الصَِّحيَحنيأ ِفيك َكانَ  ِإمنَّ  بَِيَديأك َتضأِربَ  َأنأ  َيكأ
َرأضَ  َهك هِبَِما مَتأَسحَ  مث َّ  تـَنـأف خَ  مث َّ  األأ َرأضَ  بيديه َضَربَ  مث َّ  ِرَوايَة   َويف  ، وََكفَّيأك َوجأ  َمَسحَ  مث َّ  َواِحَدة   َضرأبَة   األأ
َهه   َكِفيهِ  َوظَاِهرَ  ، الأَيِمنيِ  َعَلى الشِيَمالَ  َرى َطرِيق   ِمنأ  َأمحأَد   َوَرَوى ، َوَوجأ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َعمَّار   َعنأ  أ خأ

هِ  َضرأبَة   التـََّيم مِ  يف  يـَق ول   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ِ  لِلأَوجأ  من فيكون ضعيف حديث أبنه القول وعلى"  َوالأَكفَّنيأ
 إن -: فنقول ، ابلنكارة يوصف  حديثه فإن ةالثق خالف إذا الضعيف أن تقرر قد ألنه املنكر قبيل

 فاجلواب ، حسن أنه جدال سلمنا إن ولكن ، يصح ال ضعيف حديث ألنه به العمل تركوا قد الفقهاء
 بعد كان هذا فعلهم ألن ، املنسوخ قبيل من يكون أن إما أنه من ، رجب ابن احلافظ ذكره ما هو عنه

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر غي عن فعل  منهم ااجتهاد يكون أن وإما ، التيمم آية نزول
 صفته يف الصحيح ابلوجه وسلم عليه هللا صلى النيب أخربهم مث ، الصعيد يف متعك ملا عمار فعل كما

 قسم والشاذ ، شاذ فحديثه منه أوثق هو من خالف إذا الثقة ألن ، الشاذ قبيل من يكون أن وإما ،
 مسح على  االقتصار فيها إمنا التيمم يف الصرحية الصحيحة األحاديث ألن ، الضعيف أقسام من

 . أعلم وهللا ، فقط الكف
 عن قتادة حدثنا أابن حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا -: قال سننه يف داود أبو رواه ما  -: ومنها
 فرفع امرأته جارية على وقع حنني بن الرمحن عبد له يقال رجال أن سامل بن حبيب عن عرفطة بن خالد

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بقضية فيك ألقضني فقال الكوفة على أمي وهو بشي بن النعمان إىل
 له أحلتها قد فوجدوه ابحلجارة رمجتك لك أحلتها تكن مل وإن مائة جلدتك لك أحلتها كانت إن

 العمل إن -:العلم هلأ بعض فقال. هبذا إيل فكتب سامل بن حبيب إىل كتبت قتادة قال مائة فجلده
)  البيهقي وقال(  أصحابنا من أحد اخلرب هبذا يقول وال)  -: البخاري قال ، احلديث هذا على ليس

 منسوخا صار ثبت إن على دليل به القول ترك على التابعني بعد األمصار فقهاء من اإلمجاع حصول
 قلت(  احلديث هبذا يقول الفقهاء من أحدا أعلم ال)  اخلطايب وقال(  احلدود يف األخبار من ورد مبا
 واحلديث ، ضعيف احلديث ألن وإمنا ، به العمل تركوا قد الفقهاء ألن ال ، به نقول ال وحنن -:

 هو إمنا به العمل فرتك  به العمل تركوا ملا اجلزاء خي الفقهاء تعاىل هللا فجزى ، به يعمل ال الضعيف
 . أعلم وهللا ، الشريعة جلناب ومحاية للسنة نصر
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 قد فإنه ، الصائم حق يف وطلوعه الفجر أذان بعد والشرب األكل جواز فيها اليت األحاديث -: ومنها
 ذلك فمن ، الفجر طلوع بعد ولو يتمه أن فله الشراب من شيء يده يف من أن تفيد أحاديث وردت

 النداء مسع إذا: "  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال  عنه هللا رضي هريرة أيب -: حديث
 اإلمام صححه وقد ، داود أبو رواه" .  منه حاجته يقضي حىت يضعه فال يده يف واإلانء أحدكم
 يف وأمحد واحلاكم الدارقطين أخرجه وقد -: قلت ، داود أيب سنن صحيح يف تعاىل هللا رمحه األلباين
 يف حزم ابن وعلقه ، احلديث هلأ من وغيهم التفسي يف الطربي جرير وابن ، أسانيد بعدة املسند
 ثبتت وإن  هريرة أيب على موقوف أنه والصحيح ، مقال إسناده ويف ، السنن يف والبيهقي ، احمللى

 َعَلى َهَذا)   -: قال فإنه العلم أهل عن نقال املعبود عون صاحب قاله ما فيه فالوجه ، عامرفو  صحته
رَب وا ل واَفك   بَِليألِ  يـ َؤذِين ِباَلال   ِإنَّ  قـَوأله ت وم أ مي  اِبأن يـ َؤذِين َحىتَّ  َواشأ عَ  ِإنأ  َمعأَناه   َيك ون َأوأ  َمكأ ََذان مسَِ وَ  األأ  َوه 

ر َأنَّ  أِبََذانِهِ  الأِعلأم َله   يـََقع َفاَل  م تَـَغيِيَمة السََّماء َيك ون َأنأ  ِمثأل الص بأح يف  َيش كي   َأنَّ  ِلِعلأِمهِ  طََلعَ  َقدأ  الأَفجأ
ر َداَلِئل  ِإىَل  َحاَجة َفاَل  الص بأح اِنأِفَجار َعِلمَ  َفِإَذا ، أَيأض ا َله   َلَظَهَرتأ  لِلأم َؤذِينِ  َظَهَرتأ  َوَلوأ  َمعأد وَمة الأَفجأ
َ  ِإَذا َوالشَّرَاب الطََّعام َعنأ  مي أِسك أبَِنأ  َمأأم ور أِلَنَّه   الصَّارِخ أََذان الصََّباح أََوان َيأط َله   تـََبنيَّ َبـأَيض اخلأ  ِمنأ  األأ

َيأط َود اخلأ َسأ ر ِمنأ  األأ َهِقي   قَالَ :  الأَود ود فـَتأح يف  قَالَ .  اِنـأتَـَهى الأَفجأ ه ور ِعنأد حي أَمل َهَذا َصحَّ  ِإنأ  الأبَـيـأ  اجلأ مأ
رالأفَ  ط ل وع قـَبأل يـ َناِدي الأم َناِدي َكانَ  ِحني قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى أَنَّه   َعَلى  قـَبأل ش رأبه يـََقع حِبَيأث   جأ

ر ط ل وع ِديث َهَذا يف  يـََتَأمَّل َمنأ :  قـ لأت الأَفجأ رَب وا ك ل وا"  َحِديث وََكَذا احلَأ ت وم أ مي  اِبأن يـ َؤذِين َحىتَّ  َواشأ  َمكأ
ر َيطأل ع َحىتَّ  يـ َؤذِين اَل  فَِإنَّه  "  َيأط َلك مأ  يـَتَـَبنيَّ  َحىتَّ }  تـََعاىَل  قـَوأله ظَاِهر وََكَذا ، الأَفجأ َبـأَيض اخلأ َيأط ِمنأ  األأ  اخلأ

َود َسأ ر ِمنأ  األأ ر تـََبني   ه وَ  الأَمَدار َأنَّ  يـََرى{  الأَفجأ ر أََواِئل َعنأ  يـََتَأخَّر َوه وَ  الأَفجأ ء   الأَفجأ  َوالأم َؤذِين ، ِبَشيأ
ر َأَواِئل ي َصاِدف اِلنأِتظَارِهِ  ه ور ِخاَلف َهَذا َلِكنَّ  ، يـَتـََبنيَّ  َأنأ  ِإىَل  ذ  ِحيَنئِ  الش رأب فـََيج وز الأَفجأ  َبنيأ  الأَمشأ
ر يف  َوقَالَ . اِنـأتَـَهى أَعأَلم َواّللَّ   ِعنأدهمأ  َعَليأهِ  ِاعأِتَماد َفاَل  الأع َلَماء تَـَلفَ :  الرَّاِئق الأَبحأ َة َأنَّ  يف  الأَمَشاِيخ ِاخأ  الأِعربأ

ِتطَارَتِ  َأوأ  ط ل وعه أِلَوَّلِ  َِخي َوالظَّاِهر ، اِلنأِتَشارِهِ  َأوأ  هِ اِلسأ :  الأَقارِي َعِليي  َوقَالَ .  ِبهِ  الصَّاِدق لِتَـعأرِيِفِهمأ  األأ
 اِبأن َوقَالَ .  الط ل وع َعَدم َظنَّ  أَوأ  َعِلمَ  ِإَذا َهَذا"  ِمنأه   َحاَجته يـَقأِضي َحىتَّ "  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى قـَوأله

 أَيأض ا الأَقارِي َوقَالَ .  َفاَل  ِفيهِ  َشكَّ  َأوأ  طََلعَ  َقدأ  أَنَّه   َعِلمَ  ِإَذا أَمَّا ، الص بأح ط ل وع يـَعأَلم ملَأ  ِإَذا َذاهَ :  الأَمِلك
َكان ِإنَّ :  له س رأَعة ِإمأ رَاك َوقأته لِتَـَقار بِ  َوش رأبه َأكأ ِتدأ رَاف َحاَجته َواسأ ِتشأ هوَ  هنََِمته َوقـ وَّة نـَفأسه َواسأ  تـََوج 
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َوته َاف َيَكاد ممَّا مِهَّته جبَِميعِ  َشهأ تـََنعَ  َلَما ِمنأه   م ِنعَ  َلوأ  أَنَّه   َعَليأهِ  خي  رجي ا َعَليأهِ  َرمحأَة الشَّارِع َفَأَجاَزه   ِامأ  َله   َوَتدأ
َمأر َأوَّل يف  َكانَ  َهَذا َوَلَعلَّ  ، ِإلَيأهِ  َوالسَّيأ  اِبلس ل وكِ   ابن أخرجه ما -: األحاديث هذه ومن(  اِنـأتَـَهى األأ

 -: قال ، أيب مسعت -: قال ، شقيق بن احلسن بن علي بن حممد حدثنا -: قال التفسي يف جرير
 ، احلسني حدثنا -: قال ، وضاح بن حيىي حدثنا قال  محيد ابن وحدثنا( ح) واقد بن احلسني أخربان

 عمر يد يف واإلانء الصالة أقيمت -: قال عنه هللا رضي أمامة أيب عن غالب ابن عن -: مجيعا قاال
 ، احلديث هبذا يفرح وال -: قلت ، فشرهبا"  نعم"  قال ؟ هللا رسول اي أشرهبا -: قال ، عنه هللا رضي
 له فإن ثقة كان وإن واحلسني ، خيطئ صدوق -: غالب فأبو  احلجة به تقوم ال ضعيف حديث فإنه

 اإلمام ابلتدليس وصفه وممن عنعن وقد ، العجمي ابن سبط ذكره ما على ، مدلس هو مث ، أوهاما
 تفتقر الشرعية األحكام ألن ، شرعي حكم منه يستفاد فال ضعيفا احلديث كان وحيث ، الدارقطين

 يف أمحد أخرجه ما -: أيضا األحاديث هذه ومن.  أعلم وهللا ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف
 عن عنهما هللا رضي عبدهللا بن جابر سألت -: قال عن الزبي أيب عن هليعة ابن طريق من املسند
 صلى النيب أن نتحدث كنا ــ: جابر قال ؟ النداء فيسمع منه ليشرب يده يف واإلانء الصوم يريد الرجل

 حجر ابن احلافظ فيه قال ، هليعة ابن على مداره ألن ضعيف خرب وهو" ليشرب" قال وسلم عليه هللا
 من أعدل عنه وهب وابن املبارك بن ورواية كتبه احرتاق بعد خلط السابعة من وقصد) التقريب يف

 طريق إال له ليس فاحلديث ، مسلم بن الوليد واتبعه موسى رواية من عنه هو إمنا احلديث وهذا( غيمها
 حكم منه يستفاد ال فإنه ضعيفا كان وحيث ، ضعيف حديث فهو وعليه ، هليعة ابن عن هو واحد

 هذه ومن ، أعلم وهللا ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكام ألن ، شرعي
  معقل بن عبدهللا عن السبيعي إسحاق أيب طريق من املسند يف أمحد اإلمام رواه ما -: أيضا األحاديث

 - ابلصالة وذنهأ وسلم عليه هللا صلى النيب أتيت -: قال ، عنه هللا رضي ، رابح بن بالل عن ، املزين
 مث ، وسقاين فشرب بقدح فدعا ، الصوم يريد وهو -: أمحد أبو قال - اإلقامة وقبل أذن بعدما أي

 ، التفسي يف جرير وابن الكبي يف الطرباين وأخرجه -: قلت"  احلديث...  ، للصالة املسجد إىل خرج
 ، أبخرة أختلط وقد  نعنع وقد مدلس وهو ، السبيعي إسحاق أاب فيه ألن ، ضعيف حديث وهو
 من  لك ذكرته ملا ضعيفا السند كان وحيث ، السبيعي إسحاق أيب على مداره إمنا اللفظ هبذا وهو
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 ، الصرحية الصحيحة لألداة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكام ألن ، شرعي حكم منه يستفاد فال العلة
 علقمة كان -: قال ، عنهما هللا رضي عمر ابن حديث -: أيضا األحاديث هذه ومن.  أعلم وهللا
 ، بالل اي رويدا"  فقال ، ابلصالة يؤذنه بالل فجاء ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند عالثة بن

 ، مسنده يف محيد بن وعبد  والطرباين مسنده يف الطيالسي داود أبو أخرجه وقد"  علقمة ليتسحر
 وأبو وكيع ضعفه فقد  ضعيف قيسا ألن ، ضعيف حديث وهو ، الربيع  بن قيس طريق من كلهم
 وقال ، بشيء ليس -: معني بن حيىي فيه وقال ، والدارقطين ، والرتمذي الرازاين زرعة وأبو حامت

 ألن ، شرعي حكم منه يستفاد فال ضعيفا احلديث كان وحيث ، احلديث مرتوك -: النسائي
 رواه ما -: أيضا األحاديث هذه ومن ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكام

 قدموا ثقيف من انسا ،أن علي آل موىل زايد أيب بن يزيد عن جريج ابن عن املصنف يف عبدالرزاق
 وسلم عليه هللا صلى النيب فأرسل ، رمضان يف وذلك ، املقربة فأنزهلم ، وسلم عليه هللا صلى النيب على
 صاموا مث ، بالل معهم وأكل وأكلوا ، جدا وأسفر  الفجر طلوع بعد ، بالل أذان بعد بسحور إليهم
 أيب بن يزيد ألن ، اإلرسال -: األوىل -:علل لثالث ضعيف حديث احلديث وهذا -: قلت ، مجيعا
 وقد ، اتبعي مرسل فهو ، غيه عن يرفعه هنا وهو ، مالك بن أنس إال الصحابة من أحد يلق مل ، زايد
 ، مقال فيه أصال زايد أيب بن يزيد أن -: الثانية ، ضعيف التابعي سلمر  أن التحديث قواعد يف تقرر

 وقال ، ابلقوي ليس -: مرة وقال ، حبديثه حيتج ال  -: معني ابن فيه قال ، تضعيفه على واألكثر
 أبو وقال ، به حيتج وال حديثه يكتب ، لني -ـ: زرعة أبو وقال ، ابحلافظ يكن مل -: حنبل بن أمحد
 فإن حاله هذه كانت ومن ، حديثه يضعفون مسعتهم -: اجلوزجاين وقال ، ابلقوي ليس -: حامت

 التحديث قواعد يف تقرر وقد ، هنا عنعن وقد ، مدلس وهو جريج ابن فيه -: الثالثة ، ضعيف حديثه
 يستفاد فال ، ضعيفا احلديث فيكون ،وعليه ابلتحديث يصرح حىت تقبل ال املعنعنة املدلس رواية أن
 األحاديث هد ومن ، الصرحية الصحيحة لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكام ألن ، كمح منه

 بن عبداحلميد عن جهمان بن سعيد عن جريج ابن عن املصنف يف عبدالرزاق رواه ما -: أيضا
 أسفر بعدما فجاءه ، له  حاجة يف قتادة أاب بعث وسلم عليه هللا صلى النيب أن يزيد بن عبدالرمحن

 -: فقال ، أصبحت قد هللا رسول أي -: فقال ، سحورا وسلم عليه هللا صلى النيب إليه فقدم ، اجد
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 أسفر قد هو فإذا ، فرغ فلما ، اإلسفار يتبني ال حىت الباب وسلم عليه هللا صلى النيب وطبق ، تسحروا
 فيه فإن ، الصحيحة األحاديث خمالفة على احلجة به تقوم ال ضعيف حديث احلديث وهذا ، جدا
 بن عبداحلميد يف ولينظر ، ابلتحديث صرح إن إال تقبل ال املدلس ورواية ، عنعن وقد جريج ابن

 أيكل أن لإلنسان أن على نص قد الكرمي القرآن فإن ، حال كل وعلى ؟ هو من يزيد بن عبدالرمحن
َلةَ  َلك مأ  أ ِحلَّ  " تعاىل قال كما الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليط له يتبني حىت ويشرب  لَيـأ
ت مأ  أَنَّك مأ  اّللَّ   َعِلمَ  هَل نَّ  لَِباس   َوأَنـأت مأ  َلك مأ  لَِباس   ه نَّ  ِنَساِئك مأ  ِإىَل  الرََّفث   الصِيَيامِ  نـأ  فـََتابَ  أَنـأف َسك مأ  خَتأَتان ونَ  ك 
َنَ  َعنأك مأ  َوَعَفا َعَليأك مأ  رَب وا وَك ل وا َلك مأ  اّللَّ   َكَتبَ  َما َوابـأتَـغ وا اَبِشر وه نَّ  َفاآلأ َ  َحىتَّ  َواشأ َيأط   َلك م   يـَتـََبنيَّ  اخلأ

َبـأَيض   َيأطِ  ِمنَ  األأ َودِ  اخلأ َسأ رِ  ِمنَ  األأ  يف  َعاِكف ونَ  َوأَنـأت مأ  تـ َباِشر وه نَّ  َواَل  اللَّيألِ  ِإىَل  الصِيَيامَ  أمت وا مث َّ  الأَفجأ
 يف البخاري وقال"  يـَتـَّق ونَ  َلَعلَّه مأ  لِلنَّاسِ  َآاَيتِهِ  اّللَّ   يـ َبنيِي   َكَذِلكَ  تـَقأرَب وَها َفاَل  اّللَِّ  ح د ود   تِلأكَ  الأَمَساِجدِ 
ثـََنا  -:صحيحه َلَمةَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َأنَّ  أَبِيهِ  َعنأ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َساملِِ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َعنأ  َمسأ

رَب وا َفك ل وا بَِليأل   يـ َؤذِين   ِباَلال   ِإنَّ "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  ت وم   أ ميِ  ابأن   يـ َناِديَ  َحىتَّ  َواشأ  مث َّ  َمكأ
تَ  َله   يـ َقالَ  َحىتَّ  يـ َناِدي اَل  أَعأَمى َرج ال   وََكانَ  قَالَ  َبحأتَ  َأصأَبحأ    -: أيضا صحيحه يف وقال"  َأصأ

ثَـ  د   َناَحدَّ ع ود   ابأنِ  َعنأ  ع ثأَمانَ  َأيب  َعنأ  التـَّيأِمييِ  َعنأ  حَيأىَي  َعنأ  م َسدَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ   قَالَ  َمسأ
 اَنِئَمك مأ  َويـ نـَبِيهَ  قَاِئَمك مأ  ِجعَ ِلَيأ  يـ َناِدي َقالَ  َأوأ  يـ َؤذِين   فَِإنَّه   َسح ورِهِ  ِمنأ  ِباَلل   أََذان   َأَحدَك مأ  مَيأنَـَعنَّ  اَل "   َوَسلَّمَ 
ر   َولَيأسَ  بَـَعيأهِ  حَيأىَي  َوَمدَّ  َهَكَذا يـَق ولَ  َحىتَّ  َكفَّيأهِ  حَيأىَي  َومَجَعَ  َهَكَذا يـَق ولَ  َأنأ  الأَفجأ ِ  ِإصأ  وقال ، السَّبَّابـََتنيأ
َثيِن  و -: صحيحه يف مسلم َراين   الرَّبِيعِ  أَب و َحدَّ ثَـ  الزَّهأ ثـََنا زَيأد   ابأنَ  يـَعأيِن  مَحَّاد   َناَحدَّ  َسَواَدةَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ

 اَل "   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ج نأد ب   بأنِ  مَس َرةَ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  الأق َشيأِي  
َتِطيل   األأ ف قِ  بـََياض   َواَل  ِباَلل   َذان  أَ  َسح ورِك مأ  ِمنأ  يـَغ رَّنَّك مأ  َتِطيَ  َحىتَّ  َهَكَذا الأم سأ  مَحَّاد   َوَحَكاه  "  َهَكَذا َيسأ

 ، اآلية تفسي يف املعتمد عليها اليت هي الصرحية الصحيحة األحاديث فهذه.  م عأرَتِض ا يـَعأيِن  َقالَ  بَِيَديأهِ 
 صرحية أو صرحية غي صحيحة إما ألهنا ، هبا أتبه فال اديثاألح من سابقا ذكرانه مما عداها ما وأما
 ، الواضح احملكم إىل يرد أن من فيه بد ال الذي املتشابه قبيل من تكون أن من أقل وال ، صحيحة غي

 طلع قد الفجر أبن علم ملن جيوز ال أنه املسألة هذه يف املليح الراجح والرأي الصحيح فالقول -: وعليه
 شاء إن وهداية كفاية فيما ولعل ، تطول واملسألة. وأعلم أعلى وهللا ، شيئا يشرب أو شيئا أيكل أن
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 إىل ختطيه جيوز وال ، به العمل جيب ينسخ مل الذي الصحيح الواحد خرب أن -: واخلالصة ، تعاىل هللا
 فاحلديث ، للسنة ملوافقته ، القليل ها مع فاحلق ، قليال إال العلم أهل من أحد به يقل مل وإن غيه

 ، مهمة فإهنا ، املسألة هلذه فانتبه ، أحد عمل أو أحد قول من حجيته يستفيد وال ، بنفسه حجة
 هللا صلى النيب وتعظيم ، وسلم عليه هللا صلى النيب تعظيم من وتعظيمه ، احلديث تعظيم مجلة من فإهنا
 ، القلوب تقوى على دليل رهشعائ وتعظيم تعاىل هللا وتعظيم  وعال جل هللا تعظيم من وسلم عليه

 فاحلق ، به العاملني قلة وال ، له املخالفني كثرة يهولنك وال ، ثبوته بعد احلديث رد من أخي اي واحذر
 والسنة ابلكتاب واعتصم السالكني قلة من تستوحش فال ، لوحدك كنت وإن ، احلديث وافق ما

 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، اآلخرة يف وجنح وأفلح وجنا فاز ممن تكون لعلك
 مع ؟ املدينة أهل عمل عليه ملا معارضة أهنا يدعى اليت األحاديث تلك يف احلكم ما( 113س

 ؟ األمثلة ببعض ذلك بيان
 وإن الصحيح ابحلديث العمل جيب إنه -: قلنا إن أننا وهو ، قبله الذي عن فرع هذا -: أقول (ج

 يعيب ليس احلديث خبالف املدينة أهل عمل إن -: اهن نقول فإننا ، العلم أهل من خالفه من خالفه
  خمالفته يف ال احلديث موافقة هي إمنا املدحة ألن ، املدينة أهل عمل يعيب إنه بل ، شيء يف احلديث

 الصرحية الصحيحة للنصوص موافقته العامل قول فجمال ، والقبح والشني الذم إال خمالفته يف ليس فإنه
 به لنا شأن ال واجتهادهم ، هلم فعملهم احلديث خبالف املدينة أهل عمل فإن ، السنة وافق ما واحلق ،
 هي العلماء أقوال بل ، ألحد ندعها فلسنا الصحيحة السنة وأما ، عنهم ويتجاوز هلم يفغر وهللا ،

 تعلمنا هكذا  أحد لعمل وال أحد لقول خاضعة فليست الصحيحة السنة وأما ، والقبول للرد اخلاضعة
 السبق هلم احلديث وأهل ، السنة أهل عن األمر هذا ورثنا بل ، ومشائخنا علماؤان رابان اوهكذ ،

 احلديث أهل اجز فاللهم ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة تعظيم على األمة تربية يف املعلى روالقد
 أهل فعمل ، قول كل على سنتك رفعوا كما ، املنازل فوق منازهلم وارفع ، كلهم هلم واغفر اجلزاء خي

 املخالف قوهلم عن يرجعوا أن املدينة أهل وعلى ، احلديث حجية يف يؤثر ال احلديث خبالف املدينة
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث إال ويرتك قوله من يؤخذ فكل ، السنة حياض إىل للحديث

 ، به تعاىل هللا ندين ما هذا  واحدا حرفا وال ، شيء منه يرتك وال ، كله عنه وثبت صح ما يؤخذ فإنه
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 يف مطلقة أحاديث فإهنا  الواحد خبرب االحتجاج يف قدمتها اليت األحاديث كل ذلك على والدليل
 ذلك اشرتط ومن ، خمالفتهم أو املدينة أهل لعمل موافقة اشرتاط غي من ، اآلحاد خرب قبول وجوب

 يعظم إمنا ، أصحاهبا تعظم ال واألمكنة ، العلم أهل سائر شأن شأهنم املدينة أهل إن مث ، الدليل فعليه
 املخالفة املدينة أهل عمل بعض من علم قد إنه مث ، وعال جل للرب والتقوى احلق مبوافقة الناس

 وإن ، بنفسه حجة احلديث فإن -: حال كل وعلى ، الصرحية الصحيحة األحاديث لبعض الصرحية
 نقله أحببت مجيال كالما املدينة أهل عمل يف تعاىل هللا هرمح القيم ابن قال، املدينة أهل عمل خالفه

 عن املوقعني إعالم تعاىل هللا رمحه قال املسألة هذه يف اللثام احلق وجه عن مييط ألنه طويال كان ولو
لِ  َعَملِ  َعَلى الأَكاَلم  (] 78 ص/  3 ج) العاملني رب  ِفيهِ  َزَعه مأ انَ  َقدأ  َأصأل   َوَهَذا:  قـ لأت[ :  الأَمِديَنةِ  أَهأ

ه ور   لِ  َعَمل  :  َوقَال وا ، اجلأ مأ ِِهمأ  َكَعَملِ  الأَمِديَنةِ  أَهأ لِ  ِمنأ  َغيأ َمأَصارِ  أَهأ َ  فـَرأقَ  َواَل  ، األأ  َوَعَملِ  َعَمِلِهمأ  َبنيأ
لِ  َجازِ  أَهأ ل   فـَه مأ  َمَعه مأ  الس نَّة   َكاَنتأ  َفَمنأ  ؛ َوالشَّامِ  َوالأِعرَاقِ  احلِأ تـََّبعِ  لِ الأَعمَ  أَهأ تَـَلفَ  َوِإَذا ، الأم   ع َلَماء   اخأ

ِلِمنيَ  َا ، بـَعأض   َعَلى ح جَّة   بـَعأِضِهمأ  َعَمل   َيك نأ  ملَأ  الأم سأ َك   َواَل  ، الس نَّةِ  اتيَِباع   احلأ جَّة   َوِإمنَّ  ِلَكوأنِ  الس نَّة   ت رتأ
ِلِمنيَ  بـَعأضِ  َعَملِ   َعَلى األأ مَّةِ  بـَعأضِ  ِلَعَملِ  الس نَّةِ  تـَرأك   َساغَ  َوَلوأ   َغيأ ه مأ  اهبَِ  َعِملَ  َأوأ  ِخاَلِفَها َعَلى الأم سأ

َِها تـَبَـع ا َوَصاَرتأ  الس َنن   َلرت َِكتأ  ِخاَلِفَها  ِهيَ  َوالس نَّة   ، َفاَل  َوِإالَّ  هِبَا َعِملَ  الأَغيأ   َذِلكَ  هِبَا َعِملَ  فَِإنأ  ؛ ِلَغيأ
َمنأ  َوملَأ   الس نَّةِ  َعَلى ِعَيار ا الأَعَمل   َولَيأسَ  ، الأَعَملِ  َعَلى الأِعَيار   َمة   لََنا ت ضأ ر   َعَملِ  يف  َقط   الأِعصأ  ِمنأ  ِمصأ

َمأَصارِ  رَان   ، َسائِرَِها د ونَ  األأ َقـأَوالِ  تـَرأِجيحِ  يف  هَلَا أَتأِثيَ  اَل  َوالأِبَقاع   َوالأَمَساِكن   َواجلأ دأ َا ، األأ ِلَها التَّأأِثي   َوِإمنَّ  أِلَهأ
اهِنَا  ، التَّأأِويلَ  َوَعَرف وا ، التـَّنأزِيلَ  َشاَهد وا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َأصأَحابَ  َأنَّ  َوَمعأل وم  . َوس كَّ
م ونَ  فـَه مأ   بـَعأَده مأ  َمنأ  ِبهِ  َيظأَفرأ  ملَأ  مبَا الأِعلأمِ  ِمنأ  َوَظِفر وا  ه مأ  َكَما ، ِسَواه مأ  َمنأ  َعَلى لأمِ الأعِ  يف  الأم َقدَّ

م ونَ  لِ  يف  الأم َقدَّ ينِ  الأَفضأ َاَلف   اَل  الَِّذي الأَعَمل   ه وَ  َوَعَمل ه مأ  ، َوالدِي ثـَر ه مأ  انـأتَـَقلَ  َوَقدأ  ، خي   ، الأَمِديَنةِ  َعنأ  َأكأ
َصارِ  يف  َوتـََفرَّق وا َمأ ثـَر   َبلأ  ، األأ َرةِ  الأك وَفةِ  إىَل  َصار وا ع َلَماِئِهمأ  َأكأ  َكرَّمَ  طَاِلب   َأيب  بأنِ  َعِلييِ  ِمثألَ  َوالشَّامِ  َوالأَبصأ

َهه   اّللَّ   ع ود   بأنِ  اّللَِّ  َوَعبأدِ  م وَسى َوَأيب  َوجأ رأَداءِ  َوَأيب  الصَّاِمتِ  بأنِ  َوع َباَدةَ  َمسأ رِو الدَّ  َوم َعاوِيَةَ  الأَعاصِ  بأنِ  َوَعمأ
َيانَ  َأيب  بأنِ  َرةِ  الأك وَفةِ  إىَل  َوانـأتَـَقلَ  ، َجَبل   بأنِ  َعاذِ َوم   س فأ  الشَّامِ  َوِإىَل  ، َونـَيِيف   َصَحايبي   َثاَلمثِائَة   حَنأو   َوالأَبصأ

َه مأ  َخاَلف وا فَِإَذا ، الأَمِديَنةِ  يف  َدام وا َما م عأَترَب ا َهؤ اَلءِ  َعَمل   َيك ون   َفَكيأفَ   حَنأو ه مأ  َوِمصأرَ   َعَمل   َيك نأ  ملَأ  َغيأ
رَانَ  فَاَرق وا فَِإَذا ، م عأَترَب ا َخاَلف وه   َمنأ   ِخاَلف   َيك نأ  َوملَأ  ، الأم عأَترَب   ه وَ  ِفيَها بَِقيَ  َمنأ  َعَمل   َكانَ  الأَمِديَنةِ  ج دأ
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َها انـأتَـَقلَ  َما َتِنعِ  ِمنأ  َهَذا ، ؟ م عأَترَب ا َعنـأ  َعَملِ  َجعألِ  ِمنأ  َأوأىَل  م عأَترَب ا نيَ الأَباقِ  َعَملِ  َجعأل   َولَيأسَ . الأم مأ
يَ  َفِإنَّ  ؛ م عأَترَب ا الأم َفارِِقنيَ   اّللَِّ  ِكَتاب   إالَّ  يـَبأقَ  َوملَأ  ، َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  بـَعأدَ  انـأَقَطعَ  َقدأ  الأَوحأ

 الأَمعأص وَمة   الس نَّة   ت رتأَك   َفَكيأفَ  ، َحقًّا الأم عأَترَب   الأَعَمل   ه وَ  فـََعَمل ه   َمَعه   الس نَّة   َكاَنتأ  َفَمنأ  ، َرس ولِهِ  َوس نَّة  
َتَمرَّ  َلوأ  أََرأَيـأت مأ :  يـ َقال   مث َّ  ؟ َمعأص وم   َغيأِ  ِلَعَمل   لِ  َعَمل   اسأ ر   أَهأ َصارِ  ِمنأ  ِمصأ َمأ َها انـأتَـَقلَ  الَّيِت  األأ  الصََّحاَبة   إلَيـأ
َنه   الأَفرأق   َما ، الصََّحابَةِ  ِمنأ  إلَيأِهمأ  َصارَ  َمنأ  إلَيأِهمأ  دَّاه  أَ  َما َعَلى َ  بـَيـأ لِ  َعَملِ  َوَبنيأ َتِمر   الأَمِديَنةِ  أَهأ  َعَلى الأم سأ

َا َوالأَعَمل   ، الصََّحابَةِ  ِمنأ  هِبَا َمنأ  إلَيأِهمأ  أَدَّاه   َما تَـَندَ  إمنَّ  ؟ َوِفعأِلهِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  اّللَِّ  َرس ولِ  قـَوألِ  إىَل  اسأ
لِهِ  د ونَ  لِلأَعَملِ  م وِجب ا اِبلأَمِديَنةِ  َمنأ  أَدَّاه   الَِّذي َوِفعأل ه   قـَوأل ه   َيك ون   َفَكيأفَ   َهَذا ؟ َغيأ ه مأ  أَدَّاه   الَِّذي َوِفعأِلهِ  قـَوأ

لِ  َعَملِ  َمعَ  النَّص   َكانَ  إَذا ِِهمأ  َمعَ  َكانَ  إَذا يأفَ َفكَ  ، الأَمِديَنةِ  أَهأ  ، يـ َعاِرض ه   َنص   َمَعه مأ  َولَيأسَ  ، النَّص   َغيأ
رَّد   إالَّ  َمَعه مأ  َولَيأسَ   ، اِبلأَعَملِ  الأَعَمل   يـ َقاَبل   َبلأ  ، النَّصَّ  يـ َقاِبل   اَل  الأَعَملَ  َأنَّ  الأَمعأل ومِ  َوِمنأ  ؟ الأَعَملِ  جمَ 
َلم   لِ  َعَلى خَيأَفى َأنأ  جَي وز   َهلأ :  فـَنَـق ول   َوأَيأض ا. َعاِرضِ الأم   َعنأ  النَّص   َوَيسأ  مج أه ورِ  م َفاَرَقةِ  بـَعأدَ  الأَمِديَنةِ  أَهأ

 فَِإنأ  ؟ اَل  أَمأ  فَاَرقـََها َمنأ  ِعنأدَ  ِعلأم َها َوَيك ون   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  س َننِ  ِمنأ  س نَّة   هَلَا الصََّحابَةِ 
ثـَرَ  أَبأطَلأت مأ "  جَي وز   اَل "  قـ لأت مأ  ل   يـَرأِوَها ملَأ  الَّيِت  الس َننِ  َأكأ  َعنأ  إبـأرَاِهيمَ  رَِوايَةِ  ِمنأ  َكاَنتأ  َوِإنأ  ، الأَمِديَنةِ  أَهأ

لِ  ِرَوايَةِ  َوِمنأ  ، اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  َعلأَقَمةَ   رَِوايَةِ  َوِمنأ  ، َعنأه   م َعاذ   صأَحابِ أَ  رَِوايَةِ  َوِمنأ  ، َعنأه   َعِليي   بـَيأتِ  أَهأ
رِو َأصأَحابِ  رَِوايَةِ  َوِمنأ  ، َعنأه   م وَسى َأيب  َأصأَحابِ  رأَداءِ  َوَأيب  اّللَِّ  َعبأدِ  َوابأِنهِ  الأَعاصِ  بأنِ  َعمأ  َوم َعاوِيَةَ  الدَّ

َعافِ  اَيِسر   بأنِ  َوَعمَّارِ  َماِلك   بأنِ  َوأََنسِ   خَيأَفى َأنأ  جَي وز  "  قـ لأت مأ  َوِإنأ  إلَيأهِ  َسِبيلَ  اَل  ممَّا َذاَوهَ  ، َهؤ اَلءِ  َوَأضأ
ِِهمأ  ِعنأدَ  ِعلأم َها َوَيك ون   الس َننِ  بـَعأض   الأَمِديَنةِ  يف  بَِقيَ  َمنأ  َعَلى َك   َفَكيأفَ "  َغيأ  َقدأ  َمنأ  ِلَعَملِ  الس َنن   ت رتأ

طَّابِ  بأنَ  ع َمرَ  َفِإنَّ  َوأَيأض ا ؟ َعَليأِهمأ  خَتأَفى َقدأ  الس نَّةَ  أبَِنَّ  اعأرَتَفـأت مأ  َعأرَابِ  بـَعأض   إلَيأهِ  َكَتبَ  إَذا َكانَ  اخلَأ  األأ
 إلَيأهِ  َكَتبَ  َكَما ، اِبلأَمِديَنةِ  هِبَا َمعأم وال   َيك نأ  ملَأ  َوَلوأ  ، هِبَا َعِملَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعنأ  ِبس نَّة  

َيانَ  بأن   لضَّحَّاك  ا َرأَةَ  َورَّثَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ }  الأِكاَليب   س فأ َيمَ  امأ  ِدَيةِ  ِمنأ  الضََّبايبيِ  َأشأ
ل   هِبَا يـَعأَملأ  ملَأ  الَّيِت  الس نَّةَ  َهِذهِ  َفِإنَّ  َوأَيأض ا ,ع َمر   بِهِ  فـََقَضى{  َزوأِجَها  إىَل  َرَواَها َمنأ  َجاءَ  َلوأ  لأَمِديَنةِ ا أَهأ
ة   َخاَلَفه   َمنأ  َعَمل   َيك نأ  ملَأ  هِبَا َوَعِملَ  الأَمِديَنةِ  ة   َيك ون   َفَكيأفَ   َعَليأهِ  ح جَّ  ؟ الأَمِديَنةِ  ِمنأ  َخرَجَ  إَذا َعَليأهِ  ح جَّ
يع   َيك ونَ  َأنأ  ي وِجب   َهَذا فَِإنَّ  َوأَيأض ا لِ  مجَِ َمأصَ  أَهأ  هَل مأ  جَي وز   اَل  َوأَنَّه   ، بِهِ  يـَعأَمل ونَ  ِفيَما لِلأَمِديَنةِ  تـَبَـع ا ارِ األأ

َاَلَفتـ ه مأ  ء   يف  خم  مَ  إَذا َعَمَله مأ  فَِإنَّ  ، َشيأ مَ  َفأَلَنأ  الس نَّةِ  َعَلى ق دِي ِِهمأ  َعَملِ  َعَلى يـ َقدَّ  إنَّ  ِقيلَ  َوِإنأ  ، َأوأىَل  َغيأ
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َاَلَفتـ ه مأ  أِلََحد   حيَِلَّ  ملَأ  ة  س نَّ  نـَفأَسه   َعَمَله مأ  طَّابِ  بأنَ  ع َمرَ  َوَلِكنَّ  ، خم   َأَحد   أَيأم رأ  ملَأ  اخلأ َلَفاءِ  ِمنأ  بـَعأَده   َوَمنأ  اخلَأ
لَ  ِمنـأه مأ  َمأَصارِ  أَهأ ه   َوِعلأم ه مأ  الس نَّةِ  ِمنأ  َعَرف وه   مبَا يـَعأَمل وا اَل  َأنأ  األأ لِ  َعَملَ  فَ َخالَ  إَذا الصََّحابَة   إايَّ  أَهأ

لِ  ِبَعَملِ  إالَّ  يـَعأَمل ونَ  اَل  َوأهنَّ مأ  ، الأَمِديَنةِ   َعَليأهِ  َعَزمَ  َوَقدأ  َذِلكَ  ِمنأ  الرَِّشيدَ  َمَنعَ  نـَفأس ه   َماِلك   َبلأ  ، الأَمِديَنةِ  أَهأ
 ِمنـأه مأ  طَائَِفة   ك ليِ  ِعنأدَ  َوَصارَ  ، الأِباَلدِ  يف  َسلَّمَ وَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َأصأَحاب   تـََفرَّقَ  َقدأ :  َله   َوقَالَ  ،

ِِهمأ  ِعنأدَ  لَيأسَ  ِعلأم   لِ  َعَملَ  َأنَّ  َعَلى يَد ل   َوَهَذا ، َغيأ ة   ِعنأَده   لَيأسَ  الأَمِديَنةِ  أَهأ  ، األأ مَّةِ  جِلَِميعِ  اَلزَِمة   ح جَّ
َا ِتَيار   ه وَ  َوِإمنَّ ِهِ  َواَل  م َوطَِّئهِ  يف  َقط   يـَق لأ  َوملَأ  ، الأَعَملَ  َعَليأهِ  ىَرأَ  ِلَما ِمنأه   اخأ ِهِ  الأَعَمل   جَي وز   اَل  َغيأ  َبلأ  ، ِبَغيأ
َبار ا خي أرب   رَّد ا إخأ لِ  َعَمل   َهَذا َأنَّ  جمَ  اَلمِ  َعنأ  َوَجزَاه   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  َفِإنَّه   ؛ بـََلِدهِ  أَهأ َاعَ  ادََّعى َخيأ ا اإلأِسأ لِ  إمجأ  أَهأ

أََلة   َوأَرأبَِعنيَ  يِيف  نَـ  يف  الأَمِديَنةِ   األمثلة بعض لك نضرب ذلك وعلى. تعاىل هللا رمحه كالمه اهـ(  َمسأ
  -: والفضل العون نستمد ومنه التوفيق تعاىل وابهلل فنقول
 يف مرتني يقال(  الصالة قامت قد)  لفظ أن على الصرحية الصحيحة األدلة دلت قد أنه -: منها

 ويوتر األذان يشفع أن بالل أمر -ـ: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس حديث يف كما ، اإلقامة
 عبد بن زيد بن عبدهللا حديث ويف ، الصالة قامت قد إال يعين ، عليه متفق"  اإلقامة إال ، اإلقامة

 أكرب هللا -: أقمت إذا قولت مث -: فقال بعيد غي استأخر مث -: قال مث - األذان ألفاظ وذكر -  ربه
 على حي ، الصالة على حي ، هللا رسول حممدا أن أشهد ، هللا إال إله ال أن أشهد ، أكرب هللا ،

 حديث وهو" هللا إال إله ال ، أكرب هللا ، أكرب هللا ، الصالة قامت قد ، الصالة قامت قد ، الفالح
 ذلك املالكية أىب ولكن ، هذين غي حاديثأ وفيها ، مرتني يقال اإلقامة لفظ أن يف صريح صحيح
(  الصالة قامت قد: )  لفظ يثن فلم كلمات عشر اإلقامة أن إىل(  املدونة)  يف كما مالك فذهب

 خالفه على كلها بل الرواايت من سندا القول هلذا أجد ومل  النووي قال كما للشافعي قدمي قول وهو
 حزم ابن كالم يدل هذا وعلى املدينة أهل عمل  أنه  رأى هب أخذ من ولعل اإلقامة بتثنية تقول ألهنا

 وهذا ، املدينة أهل عمل خالفت ألهنا الصحيحة السنة فرتكت املوطأ، يف بذلك صرح مالكا رأيت مث
 واحلق ، املدينة أهل وغي املدينة أهل عمل على احلاكمة هي الصحيحة السنة أن احلق بل ، حبق ليس

 السنة بذلك قضت كما ، التثنية هو(  الصالة قامت قد)  لفظ يف لسنةا أن هو املسألة هذه يف
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َتجَّ  َفِإنَّ )   الفتح يف ملا حجر ابن احلافظ ويعجبين ، الصحيحة ل ِبَعَملِ  ِاحأ  ِبَعَملِ  ع وِرضَ  الأَمِديَنة أَهأ
ل َِديث َوَمَعه مأ  َمكَّة أَهأ  . أعلم وهللا ( الصَِّحيح احلأ

 فقد الشرع يف اثبت اجمللس خيار أن الصحيح فالقول ، التفرق صفة يانوب اجمللس خيار -: ومنها
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري روى رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  َماِلك   َأخأ
ه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  تَـَباِيَعانِ "   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َعنـأ ه َما َواِحد   ك ل   الأم  َِيارِ  ِمنـأ  اِبخلأ
َِيارِ  بـَيأعَ  ِإالَّ  يـَتَـَفرََّقا ملَأ  َما َصاِحِبهِ  َعَلى َثيِن  -: أيضا صحيحه يف وقال "اخلأ َحاق   َحدَّ رَبانَ  ِإسأ  بأن   َحبَّان   َأخأ

ثـََنا ِهاَلل   رَبَين  اَدة  قـَتَ  َقالَ  ش عأَبة   َحدَّ َِليلِ  َأيب  َصاِلح   َعنأ  َأخأ َاِرثِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  اخلأ  َحِكيمَ  مسَِعأت   قَالَ  احلأ
َِيارِ  الأبَـيِيَعانِ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ِحَزام   بأنَ   َوبـَيـََّنا َدَقاصَ  َفِإنأ  يـَتَـَفرََّقا ملَأ  َما اِبخلأ

َقتأ  وََكَتَما َكَذابَ  َوِإنأ  بـَيأِعِهَما يف  هَل َما ب ورِكَ   صفة بيان يف ورد وقد ، أحاديث عدة وفيه" بـَيأِعِهَما بـَرََكة   حمِ 
 و -: قال  مسلم صحيح -: قال الصحيح يف مسلم روى فقد ، ابألبدان التفرق به املراد أن التفرق
َثيِن  َا ع َمرَ  َأيب  َوابأن   َحرأب   بأن   ز َهيأ   َحدَّ َيانَ  َعنأ  ِكاَلمه  ثـََنا ز َهيأ   قَالَ  س فأ َيان   َحدَّ َنةَ  بأن   س فأ  ابأنِ  َعنأ  ع يَـيـأ
َلى قَالَ  ج َريأج   عَ  اَنِفع   َعَلىَّ  أَمأ  ِإَذا " َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  -: يـَق وال   ع َمرَ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  مسَِ
تَـَباِيَعانِ  تـََبايَعَ  ه َما َواِحد   َفك ل   اِبلأبَـيأعِ  الأم  َِيارِ  ِمنـأ ع ه َما َيك ون   َأوأ  يـَتَـَفرَّقَا ملَأ  َما بـَيأِعهِ  ِمنأ  اِبخلأ  فَِإَذا ِخَيار   َعنأ  بـَيـأ
ع ه َما َكانَ   َرج ال   اَبيَعَ  ِإَذا َفَكانَ  -: اَنِفع   قَالَ  -: هِ رَِوايَتِ  يف  ع َمرَ  َأيب  ابأن   زَادَ "  َوَجبَ  فـََقدأ  ِخَيار   َعنأ  بـَيـأ
نَـيَّة   َفَمَشى قَامَ  ي ِقيَله   اَل  َأنأ  فََأرَادَ   مل ما غيه تفسي على مقدم الراوي تفسي أن تقرر وقد ، ِإلَيأهِ  َرَجعَ  مث َّ  ه 

 أهل بعمل عارضم أنه وزعموا ، احلديث هبذا املدينة أهل بعض أيخذ مل ولكن ، احلديث ظاهر خيالف
 هو بل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول مع املدينة ألهل قول وال ، ابطلة دعوى وهي ، املدينة
 ه وَ  طَاِئَفة   َوقَاَلتأ )   الفتح يف فقال  احلافظ  ذلك رد وقد  والسالم الصالة عليه املدينة أهل سيد

لِ  ِبَعَملِ  م َعاَرض   َاِلف   أِبَنَّه   َأشأَهبَ  َعنأ  التِينيِ  بأن  اِ  َونـََقلَ  ، الأَمِديَنةِ  أَهأ لِ  ِلَعَملِ  خم   َوتـ ع قِيبَ .  أَيأض ا َمكَّةَ  أَهأ
رِي   مث َّ  الأم َسيِيبِ  بأن َسِعيد   مث َّ  ع َمرَ  اِبأن   بِهِ  قَالَ  أِبَنَّه    َأَكاِبرِ  ِمنأ  َوَهؤ اَلءِ  ، َمَضى َكَما ِذئأب   َأيب  اِبأن   مث َّ  الز هأ

لِ  ع َلَماءِ  .  َربِيَعةَ  َعنأ  ِسَوى خِبِاَلِفهِ  الأَقوأل   الأَمِديَنةِ  ع َلَماءِ  ِمنأ  َأَحد   َعنأ  حي أَفظ   َواَل  أَعأَصارِِهمأ  يف  الأَمِديَنةِ  أَهأ
ل   َوأَمَّا   فإن ، منها احلذر من بد ال ، فجة دعوى فهذه ( خِبِاَلِفهِ  الأَقوألَ  ِمنـأه مأ  َأَحد   يـَعأِرف   َفاَل  َمكَّةَ  أَهأ

 أن هو فاحلق ، املدينة أهل بعمل املوزون هو النص أن ال ، النص مبوافقة يوزن إمنا املدينة أهل عمل
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 يعىن إمنا احلديث يف املذكور التفرق وأن ، للنص وطاعة ومسعا النص به ورد كما ، اثبت اجمللس خيار
 . أعلم وهللا ، عمر ابن بذلك فسره كما ، ابألبدان التفرق به

 يسلم أن  الصالة من التحلل يف املشروع أن هو املليح الراجح والرأي الصحيح القول  -: ومنها
 فقد  الصرحية الصحيحة السنة ثبتت هكذا ، مشاله عن واألخرى ميينه عن إحدامها ، تسليمتني املصلي

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو روى ثـََنا اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َعبأَدة   َحدَّ ثـََنا آَدمَ  بأن   حَيأىَي  َحدَّ  قـَيأس   بأن   م وَسى َحدَّ
َرِمي   ضأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ  َصلَّيأت    قَالَ  أَبِيهِ  َعنأ  َواِئل   بأنِ  َعلأَقَمةَ  َعنأ  ك َهيأل   بأنِ  َسَلَمةَ  َعنأ  احلَأ

 قال وقد"  اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   مِشَاِلهِ  َوَعنأ  َوبـَرََكات ه   اّللَِّ  ة  َوَرمحأَ  َعَليأك مأ  السَّاَلم   مَيِيِنهِ  َعنأ  ي َسلِيم   َفَكانَ 
 استمر الذي الدائم الفعل هو وهذا ، البخاري رواه"  أصلي رأيتموين كما صلوا"  وسلم عليه هللا صلى
مَّد   بـ نأَدار   ثـََناَحدَّ  -: سننه يف الرتمذي وقال ، مات حىت وسلم عليه هللا صلى النيب عليه  َبشَّار   بأن   حمَ 

ثـََنا ِديي   بأن   الرَّمحأَنِ  َعبأد   َحدَّ ثـََنا َمهأ َيان   َحدَّ َحقَ  َأيب  َعنأ  س فأ َوصِ  َأيب  َعنأ  ِإسأ َحأ  النَّيبيِ  َعنأ   اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  األأ
 َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   َيَسارِهِ  َوَعنأ  ِنهِ مَيِي َعنأ  ي َسلِيم   َكانَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى

 َوَأيب  َوالأرَبَاءِ  مَس رَةَ  بأنِ  َوَجاِبرِ  ع َمرَ  َوابأنِ  َوقَّاص   َأيب  بأنِ  َسعأدِ  َعنأ  الأَباب َويف )  -: الرتمذي قَالَ ...  اّللَِّ 
ر   بأنِ  اِئلِ َووَ  َوَعمَّار   َسِعيد   ع ود   ابأنِ  َحِديث   ِعيَسى أَب و قَالَ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َوَجابِرِ  َعِميَةَ  بأنِ  َوَعِدييِ  ح جأ  َمسأ

َثرِ  ِعنأدَ  َعَليأهِ  َوالأَعَمل   َصِحيح   َحَسن   َحِديث   لِ  َأكأ  نأ َومَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ  الأِعلأمِ  َأهأ
َيانَ  قـَوأل   َوه وَ  بـَعأَده مأ  َباَركِ  َوابأنِ  الثَـّوأرِييِ  س فأ َحقَ  َوَأمحأَدَ  الأم  رَبانَ  -: سننه يف النسائي وقال(  َوِإسأ د   َأخأ مَّ  حمَ 

ثـََنا قَالَ  ِإبـأرَاِهيمَ  بأنِ  ِإمسأَِعيلَ  بأن   َامِشِيَّ  َداو دَ  ابأنَ  يـَعأيِن  س َليأَمان   َحدَّ ثَـ  قَالَ  اهلأ  قَالَ  َسعأد   ابأن   َوه وَ  إِبـأرَاِهيم   َناَحدَّ
َثيِن  َورِ  ابأن   َوه وَ  َجعأَفر   بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ َرِمي   الأِمسأ مَّد   بأنِ  ِإمسأَِعيلَ  َعنأ  الأَمخأ َثيِن  قَالَ  حمَ   َسعأد   بأن   َعاِمر   َحدَّ

 -: أيضا سننه يف وقال.  َيَسارِهِ  َوَعنأ  مَيِيِنهِ  َعنأ  ي َسلِيم   َكانَ  لَّمَ َوسَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ   أَبِيهِ  َعنأ 
رَبانَ  مَّد   َأخأ ثـََنا قَالَ  الأم َثىنَّ  بأن   حمَ  ثـََنا قَالَ  م َعاذ   بأن   م َعاذ   َحدَّ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َعنأ  ِإسأَحقَ  َأيب  َعنأ  ز َهيأ   َحدَّ

َودِ  َسأ َودِ  َعنأ  األأ َسأ  ك ليِ  يف  ي َكربِي   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َرأَيأت    قَالَ  اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  َوَعلأَقَمةَ  األأ
 اّللَِّ  َوَرمحأَة   يأك مأ َعلَ  السَّاَلم   اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   مِشَالِهِ  َوَعنأ  مَيِيِنهِ  َعنأ  َوي َسلِيم   َوقـ ع ود   َوِقَيام   َوَرفأع   َخفأض  

هِ  بـََياض   يـ َرى َحىتَّ  ر   َأابَ  َوَرأَيأت    َخدِي ه َما اّللَّ   َرِضيَ  َوع َمرَ  َبكأ َعاَلنِ  َعنـأ  -: أيضا سننه يف وقال.. َذِلكَ  يـَفأ
رَبانَ  َسن   َأخأ مَّد   بأن   احلَأ ر و أَنـأَبَأانَ  ج َريأج   ابأن   قَالَ  َحجَّاج   َعنأ  الزَّعأَفَراين   حمَ  مَّدِ  َعنأ  حَيأىَي  بأن   َعمأ  بأنِ  حَيأىَي  بأنِ  حمَ 
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هِ  َعنأ  َحبَّانَ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َصاَلةِ  َعنأ  ع َمرَ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َسَألَ  أَنَّه    َحبَّان بأنِ  َواِسعِ  َعمِي
رَب   اّللَّ   فـََقالَ  رَب  أَ  اّللَّ   َوَضعَ  ك لََّما َأكأ لََّما كأ  السَّاَلم   مَيِيِنهِ  َعنأ  اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   يـَق ول   مث َّ  َرَفعَ  ك 

رَبانَ  -: أيضا سننه يف وقال..َيَسارِهِ  َعنأ  اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  َزمَ  بأن   زَيأد   َأخأ  اّللَِّ  َعبأدَ  يـَعأيِن  َداو دَ  ابأنِ  َعنأ  َأخأ
َحقَ  َأيب  َعنأ  َصاِلح   بأنِ  َعِلييِ  َعنأ  اخلأ َريأيبَّ  دَ َداو   بأنَ  َوصِ  َأيب  َعنأ  ِإسأ َحأ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ   اّللَِّ  َعبأدِ  َعنأ  األأ

هِ  بـََياضِ  ِإىَل  أَنأظ ر   َكَأينيِ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ   السَّاَلم   َيَسارِهِ  َوَعنأ  اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ  السَّاَلم   مَيِيِنهِ  َعنأ  َخدِي
 حجة وال ، هبا العمل املدينة أهل بعض أىب ولكن  كثية املعىن هذا يف واألحاديث..اّللَِّ  َوَرمحأَة   َعَليأك مأ 

 يف قال ، واحدة بتسليمة ابالكتفاء فقالوا ، خالفها على املدينة يف العمل ألن إال إليه ذهبوا فيما هلم
َ  دأ َوقَ )  املعبود عون ََحاِديث ِمنأ  الأَقوأل َهَذا أَِدلَّة َضعأف الأرَبي  َعبأد اِبأن َبنيَّ َتَدلَّ .  األأ  َعَلى الأَماِلِكيَّة َواسأ

ِليَمة ِكَفايَة ل ِبَعَملِ  الأَواِحَدة التَّسأ  دأ قَ  أِبَنَّه   َعنأه   َوأ ِجيبَ .  َكابِر   َعنأ  َكابِر ا تـََواَرث وه   َعَمل   َوه وَ  الأَمِديَنة أَهأ
ة   لَيأسَ  َعَملهمأ  َأنَّ  األأ ص ول يف  تـََقرَّرَ  َاِفظ ِفيهِ  الأَكاَلم َأطَالَ  َوَقدأ .  حب جَّ  الأم َوقِيِعنيَ  ِإعأاَلم يف  الأَقيِيم اِبأن احلأ
 هذه يف احلق أن واملهم ، مهم فإنه القيم ابن كالم تراجع فلعلك(  َعَليأهِ  يَزِيد اَل  مبَا الأَعاَلِمنيَ  َربي  َعنأ 

 ، الصحيحة السنة بذلك قضت كما بتسليمتني إال منها يتحلل ال املفروضة الصالة أن هو املسألة
 .أعلم وهللا

 وذلك ، االنشقاق سواة يف التالوة سجود سجد أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت لقد  -: ومنها
ثـََنا -: قال صحيحه يف مسلم رواه فيما رِ  أَب و َحدَّ َبةَ شَ  َأيب  بأن   َبكأ ر و يـأ ثـََنا َقااَل  النَّاِقد   َوَعمأ َيان   َحدَّ  بأن   س فأ

َنةَ  انَ )   قَالَ  ه َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  ِميَناءَ  بأنِ  َعطَاءِ  َعنأ  م وَسى بأنِ  أَي وبَ  َعنأ  ع يَـيـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ  َسَجدأ
مِ  أأ َواقـأرَ  انأَشقَّتأ  السََّماء   ِإَذا يف  َوَسلَّمَ   يف البخاري رواه كما الصالة يف كانت السجدة وهذه ( رَبِيكَ  اِبسأ

ثـََنا  =: قال صحيحه ثـََنا قَالَ  النـ عأَمانِ  أَب و َحدَّ ر   َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  م عأَتِمر   َحدَّ  َمعَ  َصلَّيأت   قَالَ  رَاِفع   َأيب  َعنأ  َبكأ
ت   قَالَ  َله   فـَق لأت   َفَسَجدَ  انأَشقَّتأ  اء  السَّمَ  ِإَذا فـََقَرأَ  الأَعَتَمةَ   ه َريـأَرةَ  َأيب   اّللَّ   َصلَّى الأَقاِسمِ  َأيب  َخلأفَ  َسَجدأ

رَبانَ  =: سننه يف النسائي وقال " أَلأَقاه   َحىتَّ  هِبَا َأسأج د   أَزَال   َفاَل  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ر و َأخأ ثـََنا قَالَ  َعِليي   بأن   َعمأ  َحدَّ
ثـَنَ  قَالَ  حَيأىَي  مَّدِ  َعنأ  َخاِلد   بأن   قـ رَّة   اَحدَّ َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  ِسيِينَ  بأنِ  حمَ  ر   أَب و َسَجدَ   قَالَ  ه   اّللَّ   َرِضيَ  َوع َمر   َبكأ

ه َما َخيأ   ه وَ  َوَمنأ  انأَشقَّتأ  السََّماء   ِإَذا يف  َعنـأه َما  يف فاحلق ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يريد. ِمنـأ
  أىب ولكن ، القدمي العمل عليه جرى قد وأنه ، السورة هذه يف ، السجدة هذه ثبوت وه املسألة هذه
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 يعنون من ندري وال ، املدينة أهل لعمل خمالف ألنه ، فيها يسجد ال =: وقالوا ذلك املالكية بعض
 كرب أبو فيها وسجد ، املدينة أهل سيد وهو سجد قد وسلم عليه هللا صلى النيب فإن ، املدينة أبهل
 أن األمر حيتمل ،فهل زمنهما يف املدينة أهل عمل جرى ذلك وعلى ، بعده اإلمامان ومها وعمر

 هللا رمحه القيم ابن قال  ، أبدا يقبل وال يكون ال هذا ؟ املدينة أهل من املتأخرين بعمل ذلك يعارض
  العمل خالف على اينهجر  مع املدينة أهل عمل أنه يدعى مما صورا  يبني وهو املوقعني إعالم يف تعاىل
لِ  َعَمل   َذِلكَ  َوِمنأ )  املدينة ألهل القدمي  السََّماء   إَذا}  يف  س ج وِدِهمأ  يف  َعنيأ   َرأأي   َكأَنَّه   الَِّذي الأَمِديَنةِ  أَهأ

َريـأَرةَ  أَب و َوَمَعه مأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى نَِبيِيِهمأ  َمعَ {  انأَشقَّتأ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َصِحبَ  اَوِإمنََّ . ه 
رَبَ  َوَقدأ  ، الرَّاِبعِ  َوبـَعأضَ  أَعأَوام   َثاَلثَةَ   الأَعَمل   ه وَ  َوَاّللَِّ  فـََهَذا ، أَمأرِهِ  آِخرِ  يف  نَِبيِيِهمأ  َمعَ  الصََّحابَةِ  َعَملِ  َعنأ  َأخأ

م   َفَكيأفَ  ، ِننيَ  ِمنأ  اّللَّ   َشاءَ  مبَا ه مأ بـَعأدَ  َمنأ  َعَمل   َعَليأهِ  يـ َقدَّ (  ؟ الس ج ودِ  تـَرأكِ  َعَلى الأَعَمل  :  َويـ َقال   السِي
 املدينة أهل عليه ملا وخمالف الصحيحة السنة عليه ملا خمالف املتأخرين املدينة أهل عن املأثور فالعمل
 هدي على جاراي انك ما احلق أن شك ال تعلمون؟ كنتم إن ابحلق أحق الفريقني فأي ، األوائل
 . أعلم وهللا ، الصريح الصحيح الشرعي الدليل
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري روى -: ومنها رَبانَ  قَالَ  م وَسى بأن   ِإبـأرَاِهيم   َحدَّ  َأنَّ  ي وس فَ  بأن   ِهَشام   َأخأ

رَبَه مأ  ج َريأج   ابأنَ  رَبَين  قَالَ  َأخأ رِ  أَب و َأخأ  بأنِ  َربِيَعةَ  َعنأ  التـَّيأِمييِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  ع ثأَمانَ  َعنأ  ةَ م َليأكَ  َأيب  بأن   َبكأ
ر   أَب و قَالَ  التـَّيأِمييِ  اهلأ َديأرِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ   بأنِ  ع َمرَ  ِمنأ  َربِيَعة   َحَضرَ  َعمَّا النَّاسِ  ِخَيارِ  ِمنأ  رَبِيَعة   وََكانَ  َبكأ

طَّابِ  لِ  ِبس ورَةِ  الأِمنأرَبِ  َعَلى اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  َرأَ قَـ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  اخلَأ َدةَ  َجاءَ  ِإَذا َحىتَّ  النَّحأ  َفَسَجدَ  نـََزلَ  السَّجأ
َدةَ  َجاءَ  ِإَذا َحىتَّ  هِبَا قـََرأَ  الأَقابَِلة   اجلأ م َعة   َكاَنتأ  ِإَذا َحىتَّ  النَّاس   َوَسَجدَ   ر  مَن   ِإانَّ  النَّاس   أَيـ َها ايَ  قَالَ  السَّجأ

 َوزَادَ  ،  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ع َمر   َيسأج دأ  َوملَأ  َعَليأهِ  ِإمثأَ  َفاَل  َيسأج دأ  ملَأ  َوَمنأ  َأَصابَ  فـََقدأ  َسَجدَ  َفَمنأ  اِبلس ج ودِ 
)  الفتح يف احلافظ قال ..َنَشاءَ  َأنأ  ِإالَّ  الس ج ودَ  يـَفأِرضأ  ملَأ  اّللََّ  ِإنَّ  َعنـأه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  اَنِفع  
ِديث َويف  َرأ َأنأ  لِلأَخِطيبِ  َأنَّ  الأَفَواِئد ِمنأ  احلَأ َرأض ِإىَل  يـَنأزِل آِبيَة   َمرَّ  ِإَذا َوأَنَّه   ، اخلأ طأَبة يف  الأق رأآن يـَقأ  األأ

ه  اخلأ طأَبة يـَقأَطع اَل  َذِلكَ  َوَأنَّ  ، الأِمنأرَب  فـَوأق الس ج ود ِمنأ  يـََتَمكَّن ملَأ  ِإَذا هِبَا لَِيسأج د  ع َمر ِفعأل َذِلكَ  َوَوجأ
َثَر َهَذاوَ  ، َيسأج د َواَل  خ طأَبته يف  مَي ري  َماِلك َوَعنأ  ، ِمنـأه مأ  َأَحد َعَليأهِ  يـ نأِكر َوملَأ  الصََّحابَة ح ض ور َمعَ   َوارِد األأ

 يف املدينة أهل سيد فهو  ؤمننيامل أمي هو وعمر ، تعاىل هللا رمحه عليه وارد هو نعم -: قلت(  َعَليأهِ 
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 ، له وجه ال منه واملنع ، منعه على ال ذلك جتويز على كان إمنا القدمي املدينة أهل فعمل ، زمانه
 هللا رمحه القيم ابن قال ، فيها ينظر حىت الدين حجج من ليست املتأخر املدينة أهل بعمل واالستدالل

 أَِميِ  َمعَ  الصََّحابَةِ  َعَمل   َذِلكَ  َوِمنأ  ) -:قال املدينة ألهل دميالق العمل خمالفة من صورا يبني وهو تعاىل
طَّابِ  بأنِ  ع َمرَ  الأم ؤأِمِننيَ  َدةَ  قـََرأَ  َوَقدأ  اخلَأ  َفَسَجدَ  الأِمنأرَبِ  َعنأ  نـََزلَ  مث َّ  اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  خ طأَبِتهِ  يف  الأِمنأرَبِ  َعَلى السَّجأ

ل   َمَعه   َوَسَجدَ  ، ِجدِ الأ  أَهأ م   ِخاَلِفهِ  َعَلى الأَعَمل  :  يـ َقال   َفَكيأفَ  ، َحق   الأَعَمل   فـََهَذا ، َصِعدَ  مث َّ  ، َمسأ  َويـ َقدَّ
َاِلف   الَِّذي الأَعَمل    أو ، ويسجد ينزل أن فله املنرب على وهو  سجدة  قرأ من أن فاحلق( َعَليأِه؟ َذِلكَ  خي 
 . أعلم وهللا ، املستمع سجود السنة فمن القارئ سجد وإن ، شاء إن املنرب على يسجد
 يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ  الصََّحابَةِ  َعَمل   َذِلكَ  َوِمنأ )  بقوله القيم ابن ذكره ما  -: ومنها

 فـََهَذا ، ِقَيام ا َأوأ  قـ ع ود ا لأَفه  خَ  َصاَلهت  مأ  َكاَنتأ  َسَواء   ، َعنيأ   َرأأي   َكأَنَّه   َوَهَذا ، َجاِلس   َوه وَ  ِبهِ  إقتدائهم
مَ  َأنأ  الأَعَجبِ  َفِمنأ  ، َوالصِيحَّةِ  الظ ه ورِ  َغايَةِ  يف  َعَمل   ا ,الشَّعأيبيِ  َعنأ  اجلأ عأِفييِ  َجابِر   رَِوايَة   َعَليأهِ  يـ َقدَّ  َومهَ 

 ِمنأ  َوَهِذهِ  ؟{  َجاِلس ا بـَعأِدي َأَحد   يـَؤ مَّنَّ  اَل : }  الَ قَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  ,ك وِفيَّانِ 
َقطِ  لِ  رَِوااَيتِ  َأسأ  يف البخاري رواه الذي احلديث تعاىل هللا رمحه القيم ابن ويعين -: قلت(  الأك وَفةِ  أَهأ

ثـََنا -: قال صحيحه ء   َحدَّ ثـََنا قَالَ  حَيأىَي  بأن   زََكرايَّ َيأ   ابأن   َحدَّ رَبانَ  الَ قَ  من   َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  ع رأَوةَ  بأن   ِهَشام   َأخأ
ر   َأابَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   أََمرَ  قَاَلتأ  َعاِئَشةَ   هِبِمأ  ي َصلِيي َفَكانَ  َمَرِضهِ  يف  اِبلنَّاسِ  ي َصلِييَ  َأنأ  َبكأ

ر   أَب و فَِإَذا َفَخرَجَ  ِخفَّة   نـَفأِسهِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فـََوَجدَ  ع رأَوة   قَالَ  ا النَّاسَ  يـَؤ م   َبكأ  َرآه   فـََلمَّ
ر   أَب و َتأأَخرَ  َبكأ ر   َأيب  ِحَذاءَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َفَجَلسَ  أَنأتَ  َكَما َأنأ  ِإلَيأهِ  َفَأَشارَ  اسأ  ِإىَل  َبكأ

ر   أَب و َفَكانَ  َجنأِبهِ  ر   َأيب  ِبَصاَلةِ  ي َصل ونَ  َوالنَّاس   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِبَصاَلةِ  ي َصلِيي َبكأ .. َبكأ
 وجه ال ، شرعا سائغ جائز صحيح ففعله لعلة ذلك اإلمام فعل وإن ، املطلوب يف الداللة صريح وهو
 الشرعية األحكام يف األصل ألن ، وسلم عليه هللا صلى ابلنيب اخلصوصية دعوى تقبل وال ، ملنعه

 عمل بعينه هو احلديث هذا تضمنه ما ألن ، املدينة أهل لعمل خمالف أنه دعوى تقبل وال ، التعميم
 . أعلم وهللا ؟ هؤالء إال املدينة أهل وهل ، املدينة أهل

 َحجَّ  َعام الأَمِلكِ  َعبأدِ  بأنَ  س َليأَمانَ  َأنَّ  َذِلكَ  َوِمنأ ) - : بقوله اإلعالم يف القيم ابن ذكره ما  -: ومنها
لِ  ِمنأ  اَنس ا مَجَعَ  مَّد   بأن   َوالأَقاِسم   اَثِبت   بأنِ  زَيأدِ  بأن   َوَخارَِجة   الأَعزِيزِ  َعبأدِ  بأن   ع َمر   ِفيِهمأ  الأِعلأمِ  أَهأ  َوَسامل   حمَ 
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مَّد   ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  ابـأَنا اّللَِّ  َوع بَـيأد   رِي   ِشَهاب   بأن   َوحمَ  رِ  َوأَب و الز هأ َاِرثِ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأن   َبكأ  بأنِ  احلأ
فَاَضةِ  قـَبألَ  الطِييبِ  َعنأ  َفَسَأهَل مأ  ، ِهَشام   رَبَتأيِن :  الأَقاِسم   َوقَالَ  ، اِبلطِييبِ  أََمَره   َفك ل ه مأ  ، اإلأِ َاأَ  َعاِئَشة   } َأخأ  هنَّ
َرمَ  ِحنيَ  حِل رأِمهِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  طَيـََّبتأ   خَيأَتِلفأ  َوملَأ { . اِبلأبَـيأتِ  َيط وفَ  َأنأ  قـَبألَ  َوحِلِلِيهِ  َأحأ

ه مأ  َأَحد   َعَليأهِ  ا َجادًّا َرج ال   اّللَِّ  َعبأد   َكانَ :  قَالَ  اّللَِّ  ع بَـيأدِ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ  إالَّ  ، ِمنـأ دًّ  يـَرأِمي َكانَ  ، جمِ 
رَةَ  َمأ َبح   مث َّ  اجلأ  ، النََّساِئيي  ذََكرَه   ، َصَدقَ :  َسامل   قَالَ  ، َمنأزَِله   أَيأيتَ  َأنأ  قـَبألَ  فـَي ِفيض   يـَرأَكب   مث َّ  حَيأِلق   مث َّ  َيذأ
لِ  َعَمل   فـََهَذا َياه مأ  الأَمِديَنةِ  أَهأ َاِلف ه   َذِلكَ  بـَعأدَ  َعَمل   َفَأي   ، َوفـ تـأ َتِحق   خي   احلق هو وهذا( ؟ َعَليأهِ  التـَّقأِدميَ  َيسأ

 على الطيب صب ويكثر ، اإلحرام إرادة عند جسده يف يتطيب أن للمحرم السنة من بل ، جيوز أنه ،
 السنة ثبتت هكذا ، ابلبيت الطواف وقبل األول التحلل حل إذا كذلك  يتطيب وأن ، رأسه
ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري روى فقد ، حيحةالص رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َعبأدِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ

َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  الأَقاِسمِ  بأنِ  الرَّمحأَنِ   ت  ك نأ )  قَاَلتأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َزوأجِ  َعنـأ
رَاِمهِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  أ طَيِيب   حأ  أيضا وقال(  اِبلأبَـيأتِ  َيط وفَ  َأنأ  قـَبألَ  َوحِلِلِيهِ  حي أرِم   ِحنيَ  إلِِ

ثـََناحَ  -: ثـََنا قَالَ  ِإاَيس   َأيب  بأن   آَدم   دَّ ثـََنا َقالَ  ش عأَبة   َحدَّ َكم   َحدَّ َودِ  َعنأ  ِإبـأرَاِهيمَ  َعنأ  احلَأ َسأ  َعاِئَشةَ  َعنأ  األأ
 ابن ذكر وقد(  حم أرِم   َوه وَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمفأرِقِ  يف  الطِييبِ  َوبِيصِ  ِإىَل  أَنأظ ر   َكَأينيِ )  قَاَلتأ 
 ثبتت قد هأن املهم وإمنا ، أحد بعمل أصال لنا شأن وال ، ذلك جتويز على املدينة أهل عمل أن القيم
 وهللا ، ابلبيت الطواف وقبل ، األول التحلل بعد التطيب للمحرم جيوز أبنه الصرحية الصحيحة السنة
 . أعلم

ِلم   بأنِ  قَاِسمِ  َعنأ  َصِحيِحهِ  يف  الأب َخارِي   َرَواه   َما َذِلكَ  َوِمنأ )  بقوله القيم ابن ذكره ما -: ومنها  َعنأ  م سأ
ل   اِبلأَمِديَنةِ  َما:  قَالَ  َجعأَفر   َأيب  َرة   بـَيأتِ  أَهأ  بأن   َوَسعأد   َعِلي   َوزَارَعَ  ، َوالر بأعِ  الثـ ل ثِ  َعَلى يـَزأَرع ونَ  إالَّ  ِهجأ

ع ود   بأن   اّللَِّ  َوَعبأد   َماِلك   مَّد   بأن   َوالأَقاِسم   الأَعزِيزِ  َعبأدِ  بأن   َوع َمر   َمسأ ر   َأيب  َوآل   الز َبيأِ  بأن   َوع رأَوة   حمَ   َوآل   َبكأ
طَّابِ  بأن   ع َمر   َوَعاَملَ  ، ِسيِينَ  َوابأن   َعِليي   َوآل   ع َمرَ  رِ  ع َمر   َجاءَ  إنأ   أَنَّه   َعَلى النَّاسَ  اخلَأ  ِعنأِدهِ  ِمنأ  اِبلأَبذأ
رِ  َجاء وا َوِإنأ  الشَّطأر   فـََله   َتِحق   الَِّذي ل  الأَعمَ  ه وَ  َوَاّللَِّ  فـََهَذا. وََكَذا َكَذا فـََله مأ  اِبلأَبذأ  ك ليِ  َعَلى تـَقأِدمي ه   َيسأ

َنه   َجَعَله   َمنأ  َواَلَِّذي ، َخاَلَفه   َعَمل   َ  بـَيـأ تـَوأَثقَ  فـََقدأ  اّللَِّ  َوَبنيأ م   َهَذا بـَعأدَ  َعَمل   َأي   ، الأَعَجب   ّللَِّ  فـََيا. اسأ  يـ َقدَّ
َاع   ه  إنَّ  يـ َقالَ  َأنأ  مي أِكن   َعَمل   َيك ون   َوَهلأ  ؟ َعَليأهِ   هللا رمحه القيم ابن ويعين( ؟ ِمنأه   َوَأَصح   َهَذا ِمنأ  َأظأَهر   إمجأ
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 حمددا جزءا العامل عوض يكون أن وهي ، العدل على مبناها اليت املشروعة واملزارعة املساقاة تعاىل
 ورد ما وأما ، واملزارعة املساقاة جبواز ثبتت قد الصحيحة السنة أن واملهم ، آخر موضع ولبياهنا مشاعا،

 جزءا فيها العامل نصيب كان اليت وهي  اجلائرة الظاملة واملزارعة املساقاة هبا يراد فإمنا ، عنهما النهي يف
 ألنه ، جيوز ال هذا ، املعينة النخالت هذه مثر يكون أن على زارعتك -: يقول كأن ، الثمرة من معينا

 زارعتك -: يقول أن العدل ولكن ، سدى هجهد ضاع قد فيكون النخيالت هذه مثرة خترج ال قد
 فصل وقد ، معينة شجرة مثر حيدد وال ، ربعه أو ثلثه أو الثمر من خيرج ما نصف يل يكون أن على

 ما خالصة هذا ولكن ، عليه مزيد ال مبا القيم ابن العالمة وتلميذه تيمية ابن العباس أبو فيها القول
 فيها العامل نصيب كان ما منها الظاملة -: قسمان واملزارعة املساقاة أن -: واخلالصة ، هناك ذكروه
 خيرج مما مشاعا جزءا فيها العامل نصيب كان ما وهي العالة -:والثانية  بعينها شجرة من معينا جزءا
 عليه ليس أنه حبجة واملزارعة املساقاة ترك أن واملقصود ، وأعلم أعلى تعاىل وهللا ، األرض هذه من

 . أعلم وهللا السنة به ثبتت ملا املخالف العمل هو املردود بل ، يقبل ال ، نةاملدي أهل عمل
 يف واألحاديث ركعتني يصلي حىت جيلس فال املسجد دخل من أن الصحيحة السنة ثبتت لقد -:ومنها
 يصلي حىت جيلس ال كذلك أنه خيطب واإلمام اجلمعة يوم دخل من أبن السنة وثبتت ، كثية ذلك

ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما ذلك لىوع ، ركعتني ثـََنا قَالَ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َعِلي   َحدَّ َيان   َحدَّ  س فأ
ر و َعنأ   فـََقالَ  خَيأط ب   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َوالنَّيب   اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  َرج ل   َدَخلَ )  -: قَالَ  َجاِبر ا مسَِعَ  َعمأ

ِ  َفَصليِ  ق مأ  قَالَ  اَل  الَ قَ  َأَصلَّيأتَ  َعَتنيأ  املالكية من كثي ذلك أىب ولكن ، السنة به ثبتت مبا نقول وحنن( رَكأ
 هذا على الفتح يف جدا طيب كالم حجر ابن وللحافظ ، املدينة أهل عمل عليه ليس أنه حبجة

 ِاعأَتَمَده   َما أَقـأَوى) ةواملثوب األجر له وأجزل تعاىل هللا رمحه فقال له املدينة أهل ومعارضة احلديث
أََلة َهِذهِ  يف  الأَماِلِكيَّة ل َعَمل الأَمسأ د ِإىَل  الصََّحابَة َلد نأ  ِمنأ  َسَلف َعنأ  َخَلف ا الأَمِديَنة أَهأ  َأنَّ  َماِلك َعهأ

ل اِتيَِفاق مبَنأعِ  َوتـ ع قِيبَ  ، م طأَلق ا مَمأن وع اخلأ طأَبة َحال يف  التـَّنَـف ل  ِفعأل ثـََبتَ  فـََقدأ   َذِلكَ  َعَلى يَنةالأَمدِ  أَهأ
رِييِ  َسِعيد َأيب  َعنأ  التَِّحيَّة ل ِمنأ  الصََّحابَة فـ َقَهاء ِمنأ  َوه وَ  اخلأ دأ َحابه َعنأه   َومَحََله   الأَمِديَنة أَهأ ل ِمنأ  َأصأ  أَهأ
َةَ  َوابأن الرتِيأِمِذيي  فـََرَوى ، أَيأض ا الأَمِديَنة رِيَّ  َسِعيد َأابَ  َأنَّ " َسرأح َأيب  بأن ِعَياض َعنأ  َوَصحََّحاه   خ َزميأ  اخلأ دأ

ِ  َفَصلَّى خَيأط ب َوَمرأَوان َدَخلَ  َعَتنيأ َا َحىتَّ  َفَأىَب  مَيأنَـع وه   َأنأ  َمرأَوان َحَرس َفَأرَادَ  ، الرَّكأ مه  نأت َما:  قَالَ  مث َّ  َصالَّ  ك 
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 ِمنأ  َأَحد َعنأ  يـَثـأب ت َوملَأ .  اِنـأتَـَهى" هِبَِما أَيأم ر َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول مسَِعأت َأنأ  بـَعأد أِلََدعه َما
َاِلف َما َصرحي ا الصََّحابَة  الصََّحاَبة ِمنأ  َواِحد َوَغيأ  َوع ثأَمان ع َمر َعنأ  َبطَّال اِبأن نـََقَله   َما َوأَمَّا.  َذِلكَ  خي 

ه مأ  رَِوااَيت َعَلى َذِلكَ  يف  فَاعأِتَماده م طأَلق ا الأَمنأع ِمنأ  ِتَمال ِفيَها َعنـأ "  َماِلك َأيب  بأن ثـَعأَلَبة َكَقوألِ  ، ِاحأ
َمام وََكانَ  - َوع ثأَمان ع َمر أَدأرَكأت َنا َخرَجَ  ِإَذا - اإلأِ ه"  الصَّاَلة تـَرَكأ ِتَمال َوَوجأ  َعىَن  ثـَعأَلَبة َيك ون َأنأ  ااِلحأ
ِجدالأ  َداِخل َكانَ  َمنأ  ِبَذِلكَ  َاِفظ َشيأخَنا قَالَ  ، َخاصَّة َمسأ  َمنأ  ك لي :  الرتِيأِمِذيي  َشرأح يف  الأَفضأل أَب و احلأ

َمام الصَّاَلة َمَنعَ  - الصََّحابَة ِمنأ  يـَعأيِن  - َعنأه   ن ِقلَ  ِجد َداِخل َكانَ  َمنأ  َعَلى حَمأم ول   خَيأط ب َواإلأِ  أِلَنَّه   الأَمسأ
ِتَمالِ  ت رتأَك َفاَل  خَي صيَها َحِديث ِفيَها َوَردَ  َوَقدأ  التَِّحيَّة مبَنأعِ  التَّصأرِيح ه مأ ِمنـأ  َأَحد َعنأ  يـََقع ملَأ  .  اِنـأتَـَهى ، اِباِلحأ

َوان بأن اّللَّ  َعبأد َعنأ "  الطََّحاِوي   َرَواه   َما َوأَمَّا . الصََّحابَة ِمنأ  َأَحد َعنأ  َصرحي ا َذِلكَ  َعَلى أَِقف َوملَأ   َصفأ
تَـَلمَ  خَيأط ب الز َبيأ  َوابأن الأَمسأِجد َدَخلَ  ه  أَنَّ  ن فَاسأ  بأن اّللَّ  َوَعبأد"  يـَرأَكع َوملَأ  َجَلسَ  مث َّ  َعَليأهِ  َسلَّمَ  مث َّ  الر كأ

َوان َتَدلَّ  فـََقدأ  َصِغيَانِ  َصَحابِيَّانِ  الز َبيأ  بأن اّللَّ  َوَعبأد َصفأ الَ :  فـََقالَ  الطََّحاِوي   ِبهِ  ِاسأ  الز َبيأ  اِبأن يـ نأِكر ملَأ  مَّ
َوان اِبأن َعَلى ا َمنأ  َواَل  َصفأ ة َعَلى َدلَّ  التَِّحيَّة تـَرأك الصََّحابَة ِمنأ  َحَضَرمهَ   أبَِنَّ  َوتـ ع قِيبَ  ، قـ لأَناه   َما ِصحَّ

َاِلف وه مأ  ِبهِ  يـَق لأ  َوملَأ  ، و ج وهبَا َعَدم َعَلى يَد لي  َبلأ  حَتأرميَها َعَلى يَد لي  اَل  النَِّكي تـَرأكهمأ   أََواِخر يف  َوَسَيأأيت .  خم 
َِديث َهَذا َعَلى الأَكاَلم تَـثأىَن  أَوأ  ، َمسأِجد ك لي  تـَع مي  َهلأ  التَِّحيَّة َصاَلة َأنَّ  يف  الأَبحأث احلأ  الأَمسأِجد ي سأ
َرَام َوان اِبأن فـََلَعلَّ  ؟ الطََّواف حتَِيَّته أِلَنَّ  احلأ ِتاَلم حتَِيَّته َأنَّ  َرىيَـ  َكانَ  َصفأ ن ِاسأ وِبَة َوَهِذهِ .  فـََقطأ  الر كأ َجأ  األأ
َناَها َقدأ  الَّيِت  مأ لَها ِمنأ  تـَنأَدِفع َقدَّ ل ه   ِبع م ومِ  َأصأ  َدَخلَ  ِإَذا"  قـََتاَدةَ  َأيب  َحِديث يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى قـَوأ

ِجد َأَحدك مأ  ِ  ي َصلِيي َحىتَّ  جَيأِلس َفاَل  الأَمسأ َعَتنيأ مَ  َوَقدأ  ، َعَليأهِ  م تـََّفق"  رَكأ  َأَخصي  َوَوَردَ .  َعَليأهِ  الأَكاَلم تـََقدَّ
رو َعنأ  ش عأَبة ِرَوايَة َفِفي ، اخلأ طأَبة َحال يف  ِمنأه    َقالَ :  يـَق ول اّللَّ  َعبأد بأن َجابِر مسَِعأت"  قَالَ  ِديَنار بأن َعمأ

َمام َأَحدك مأ  َجاءَ  ِإَذا:  خَيأط ب َوه وَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول وأ َقدأ َخرََج أ - خَيأط ب َواإلأِ ًَ- 
َيان َعنأ َجاِبر أَنَّه  َقاَل َذلِ  ِلم  ِمنأ َطرِيق َأيب س فأ ِ " م تـََّفق َعَليأِه أَيأض ا ، َوِلم سأ َعَتنيأ َك يف ِقصَّة فـَلأي َصلِي رَكأ

َمام خَيأط  س َليأك َوَلفأظ ب ه بـَعأد قـَوأل ه  فَارأَكعأه َما َوجَتَوَّزأ ِفيِهَما " مث َّ قَاَل : ِإَذا َجاَء َأَحدك مأ يـَوأم اجلأ م َعة َواإلأِ
ِ َولأيَـَتَجوَّزأ ِفيِهَما " قَاَل النـََّوِويي : َهَذا َنصي اَل يـََتطَرَّق ِإلَيأِه التَّأأوِيل َواَل  َعَتنيأ ل غه  َهَذا أَ  فـَلأَيأَكعأ رَكأ ا يـَبـأ ظ ني َعاِلم 

ِلم نَ  َرَجه  م سأ مَّد بأن َأيب مَجأَرة : َهَذا الَِّذي َأخأ ص  يف اللَّفأظ َويـَعأَتِقده  َصِحيح ا فـَي َخاِلفه  . َوَقاَل أَب و حمَ 
َره  ، وََكأَنَّه  الأَباب اَل حَيأَتِمل التَّأأوِيل . َوَحَكى اِبأن َدِقيق الأِعيد َأنَّ بـَعأضهمأ أَتَوََّل َهذَ  َتكأ ا الأع م وم بَِتأأوِيل  م سأ
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ََنِفيَّة الشَّاِفِعيَّ  ِصيص . َوَقدأ َعاَرَض بـَعأض  احلأ خ َأوأ التَّخأ َم ِمنأ ِادِيَعاء النَّسأ َة أبَِهنَّ مأ اَل ي ِشي ِإىَل بـَعأض َما تـََقدَّ
َم َجَوابه . َوَعاَرَض بـَعأض ه مأ ح جَّة هَل مأ يف ِقصَّة س َليأك ، أِلَنَّ التَِّحيَّة ِعنأد ق ط اِبجلأ ل وِس ، َوَقدأ تـََقدَّ همأ َتسأ

ِدير ثـ   َمام خَيأط ب " َوتـ ع قِيَب أِبَنَّه  اَل يـَثـأب ت ، َوَعَلى تـَقأ ب وته فـَي َخصي حِبَِديِث َأيب َسِعيد َرفـََعه  " اَل ت َصل وا َواإلأِ
ِر ِبَصاَلِة التَِّحيَّة َمأ . َوبـَعأض ه مأ أبَِنَّ ع َمر ملَأ أَيأم ر ع ثأَمان ِبَصاَلِة التَِّحيَّة َمَع أَنَّه  أَنأَكَر َعَليأِه  ع م ومه اِبألأ

َِديث ِمنأ الأَفَواِئد َغيأ  ا . َويف َهَذا احلأ مهَ  ِتَماِل َأنأ َيك ون َصالَّ َما ااِلقأِتَصار َعَلى الأو ض وء ، َوأ ِجيَب اِبحأ
َم َجَواز َصاَل  نأَصاِت هَلَاتـََقدَّ َمأر اِبإلأِ ق ط يف اخلأ طأَبة َمَع األأ َا ِإَذا ملَأ َتسأ ر وَهة ، أِلَهنَّ َقات الأَمكأ َوأ  ة التَِّحيَّة يف األأ

َاِهِل أَوأ النَّاسِ  َها أَوأىَل . َوِفيِه َأنَّ التَِّحيَّة اَل تـَف وت اِبلأق ع وِد ، َلِكنأ قـَيََّده  بـَعأضهمأ اِبجلأ َم ، ي َكمَ فـََغيأ ا تـََقدَّ
َها ، َواَل يـَقأَطع َذِلَك ا َتاج ِإلَيـأ َكام الأم حأ َحأ لتـََّوايل َوَأنَّ لِلأَخِطيِب َأنأ أَيأم ر يف خ طأَبته َويـَنـأَهى َويـ َبنيِي األأ

ت ِدلَّ بِِه عَ  رَتَط ِفيَها ، َبلأ ِلَقاِئل  َأنأ يـَق ول ك لي َذِلَك يـ َعدي ِمنأ اخلأ طأَبة . َواسأ ِجد َشرأط الأم شأ َلى َأنَّ الأَمسأ
ت ِدلَّ بِِه َعَلى  رَع التَِّحيَّة ِلَغيأِ الأَمسأِجد َوِفيِه َنَظر . َواسأ َجَواز َردي السَّاَلم لِلأج م َعِة ِلاِلتيَِفاِق َعَلى أَنَّه  اَل ت شأ

ِميت الأَعاِطس يف َحال اخلأ طأَبة أِلَنَّ أَمأرمَها َأَخفي َوَزَمنهَما أَقأ  َصر َواَل ِسيََّما َردي السَّاَلم َفِإنَّه  َواِجب ( َوَتشأ
فما احتج به املالكية من أن هذا احلديث ليس عليه عمل أهل املدينة إمنا هو جمرد دعوى ال طائل من 

 ورائها إال رد األحاديث الصحيحة مبا ال حيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يردها به ، وهللا أعلم .
 صام صوم وعليه مات من أن  هو الصريح الصحيح الشرعي ابلدليل املتقرر الصحيح قولال -: ومنها

ثـََنا  -: قال الصحيح يف البخاري رواه كما ، وليه عنه مَّد   َحدَّ ثـََنا َخاِلد   بأن   حمَ  مَّد   َحدَّ  بأنِ  م وَسى بأن   حمَ 
ثـََنا أَعأنَيَ  رِو َعنأ  َأيب  َحدَّ َاِرثِ  بأنِ  َعمأ مَّدَ  َأنَّ  َجعأَفر   َأيب  بأنِ  اّللَِّ  بَـيأدِ ع   َعنأ  احلأ ثَه   َجعأَفر   بأنَ  حمَ   ع رأَوةَ  َعنأ  َحدَّ
َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنأ   َعنأه   َصامَ  ِصَيام   َوَعَليأهِ  َماتَ  َمنأ "  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َعنـأ
ر و َعنأ  َوهأب   ابأن   اَتبـََعه  "   َولِي ه    يف العلم أهل اختلف وقد  َجعأَفر   َأيب  ابأنِ  َعنأ  أَي وبَ  بأن   حَيأىَي  َوَرَواه   َعمأ
 أنه وادعوا ، احلديث هبذا العمل املالكية أىب ولكن ، لك ذكرته ما هو الراجح ولكن املسألة هذه

 ِبَدعأَوى الأَباب َحِديث َعنأ  َفَأَجاب وا لأَماِلِكيَّةا َفَأمَّا)  الفتح يف احلافظ قال ، املدينة أهل بعمل معارض
ل َعَملِ   يف فالصحيح ، السنة وافق ما احلق بل ، حبق ليست وعادهتم ــ: قلت(  َكَعاَدهتِِمأ  الأَمِديَنة أَهأ
 كل يف ذلك أن عندي والراجح ، جيزئه ذلك فإن وليه عنه وصام صوم وعليه مات من أن املسألة هذه
 . أعلم وهللا ، صوم
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 ال وتعويدا مترينا ابلصوم الصبيان أمر يستجب أنه هو املليح الراجح والرأي الصحيح القول -: ومنها
 البخاري صحيح ففي ، الصحيحة السنة ثبتت وبذلك ، منهم ذلك يطيق كان من سيما ال ، وجواب

ثـََنا -: قال د   َحدَّ ثـََنا م َسدَّ ر   َحدَّ ثَـ  الأم َفضَّلِ  بأن   ِبشأ َوانَ  بأن   َخاِلد   َناَحدَّ   قَاَلتأ  م َعوِيذ   بِنأتِ  الر بـَيِيعِ  َعنأ  ذَكأ
َنأَصارِ  قـ َرى ِإىَل  َعاش ورَاءَ  َغَداةَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   أَرأَسلَ  َبحَ  َمنأ  األأ ِطر ا َأصأ ِمهِ  َبِقيَّةَ  فـَلأي ِتمَّ  م فأ  َوَمنأ  يـَوأ
َيانـََنا َون َصوِيم   بـَعأد   َنص وم ه   َفك نَّا قَاَلتأ  ص مأ فَليَ  َصاِئم ا َأصأَبحَ  نِ  ِمنأ  الل عأَبةَ  هَل مأ  َوجَنأَعل   ِصبـأ  َبَكى َفِإَذا الأِعهأ

َناه   الطََّعامِ  َعَلى َأَحد ه مأ  فأطَارِ  ِعنأدَ  َيك ونَ  َحىتَّ  َذاكَ  أَعأطَيـأ  اَبب) بقوله البخاري ذلك على وبوب" اإلأِ
يَ  َصوأمِ  بـأ َوان   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ع َمر   َوقَالَ  انِ الصِي َيانـ َنا َويـأَلكَ  َرَمَضانَ  يف  لَِنشأ  أي والنشوان( َفَضَربَه   ِصَيام   َوِصبـأ

ه ور)  الفتح يف احلافظ وقال ، السكران َتَحبَّ  ، الأبـ ل وغ د ون َمنأ  َعَلى جيَِب   اَل  أَنَّه   َعَلى َواجلأ مأ  مَجَاَعة   َواسأ
ه مأ  َلفالسَّ  ِمنأ  رِي   ِسيِينَ  اِبأن ِمنـأ رِينِ  بِهِ  يـ ؤأَمر ونَ  أهنَّ مأ  الشَّاِفِعيي  بِهِ  َوقَالَ  َوالز هأ ه   ، َأطَاق وه   ِإَذا َعَليأهِ  لِلتَّمأ  َوَحدَّ

رِ  اِبلسَّبأعِ  َأصأَحاب ه   ه   ، َكالصَّاَلةِ  َوالأَعشأ َحاق   َوَحدَّ َرةَ  اِبثـأَنيَتأ  ِإسأ رِ  ِرَوايَة يف  دَوَأمحأَ  ، َسَنة   َعشأ  ، ِسِننيَ  ِبَعشأ
َوأزَاِعي   َوقَالَ  م   َثاَلثَة   َصوأمَ  َأطَاقَ  ِإَذا:  األأ لَ  ِفيِهنَّ  َيضأع ف اَل  تَِباع ا أايَّ َوَّل ، الصَّوأم َعَلى محِ  ل َواألأ  قـَوأ

ه ور ه ور ، اجلأ مأ رَع   اَل  أَنَّه   الأَماِلِكيَّة َعنأ  َوالأَمشأ َيانِ الصيِ  َحقي  يف  ي شأ  التـََّعق ب يف  الأم َصنِيف   تـََلطَّفَ  َوَلَقدأ  ، بـأ
رِ  يف  ع َمر أَثَر إبِِيَرادِ  َعَليأِهمأ  ونَه   َما أَقأَصى أِلَنَّ  الرتَّأمَجَة َصدأ ََحاِديثِ  م َعاَرَضةِ  يف  يـَعأَتِمد  ل َعَملِ  َدعأَوى األأ  أَهأ

تـََند   َعَملَ  َواَل  ِخاَلفَها َعَلى الأَمِديَنة د يف  الأَعَمل ِمنأ  أَقـأَوى لَيأهِ إِ  ي سأ ة َمعَ  ع َمر َعهأ  الصََّحاَبةِ  َوو ف ور حَتَريِيهِ  ِشدَّ
ِطر   َكيأفَ "  َله   م َوخبِي ا َرَمَضان يف  أَفأَطرَ  لِلَِّذي قَالَ  َوَقدأ  ، َزَمانه يف  َيانـ َنا تـ فأ  إليه ذهب فما" (  ِصَيام   َوِصبـأ

 . أعلم وهللا ووضوحها بذلك نةالس صحة مع فيه هلم حق ال املالكية
ه ور َذَهبَ   -: ومنها َمأَصار َوفـ َقَهاء َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَة ِمنأ  اجلأ مأ َوأزَاِعيي  األأ ل يف  َكاألأ  َوالثَـّوأرِيي  الشَّام أَهأ
ل يف  َوَصاِحبَـيأهِ  َحِنيَفة َوَأيب  ل يف  ج َريأج   َوابأن الأك وَفة أَهأ ل يف  َوَماِلك َمكَّة أَهأ اِفِعيي  الأَمِديَنة أَهأ  َوَأمحأَد َوالشَّ

َحاق ل َلنَب  َأنَّ  ِإىَل  َوأَتـأَباعهمأ  ثـَوأر َوَأيب  َوِإسأ تهمأ  حي َريِم الأَفحأ َِديث َهَذا َوح جَّ   أخرجه الذي الصَِّحيح احلأ
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري ثـََنا آَدم   َحدَّ رَبانَ  ش عأَبة   َحدَّ َكم   َأخأ  بأنِ  ع رأَوةَ  َعنأ  َماِلك   بأنِ  ِعرَاكِ  نأ عَ  احلَأ

َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنأ  الز َبيأِ  َتأأَذنَ   قَاَلتأ  َعنـأ  َعم كِ  َوَأانَ  ِمينِي  َأحَتأَتِجِبنيَ  فـََقالَ  َله   آَذنأ  فـََلمأ  أَفـأَلح   َعَليَّ  اسأ
َرأَة   أَرأَضَعتأكِ  قَالَ  َذِلكَ  وََكيأفَ  فـَق لأت    اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َذِلكَ  َعنأ  َسأَلأت   فـََقاَلتأ  َأِخي بَِلنَبِ  َأِخي امأ
َثيِن  -: صحيحه يف مسلم وقال " َله   ائأَذين  أَفـأَلح   َصَدقَ "  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ثـََنا حَيأىَي  بأن   َحرأَمَلة   َحدَّ  َحدَّ
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ب   ابأن   رَبَين  َوهأ رَبَتأه   َعاِئَشةَ  َأنَّ  ع رأَوةَ  َعنأ  ب  ِشَها ابأنِ  َعنأ  ي ون س   َأخأ  الأق َعيأسِ  َأيب  َأخ و أَفـأَلح   َجاءَ  أَنَّه    َأخأ
َتأأِذن   َها َيسأ َجاب   نـََزلَ  َما بـَعأدَ  َعَليـأ  َواّللَِّ  فـَق لأت   َعاِئَشة   َقاَلتأ  الرََّضاَعةِ  ِمنأ  َعاِئَشةَ  َأابَ  الأق َعيأسِ  أَب و وََكانَ  احلِأ

َتأأِذنَ  َحىتَّ  فـأَلحَ أِلَ  آَذن   اَل   َوَلِكنأ  أَرأَضَعيِن  ه وَ  لَيأسَ  الأق َعيأسِ  َأابَ  فَِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأسأ
َرأَت ه   أَرأَضَعتأيِن   َأَخا أَفـأَلحَ  ِإنَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قـ لأت   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َدَخلَ  فـََلمَّا َعاِئَشة   قَاَلتأ  امأ

َتأأِذن   َجاَءين  الأق َعيأسِ  َأيب  َتأأِذَنكَ  َحىتَّ  َله   آَذنَ  َأنأ  َفَكرِهأت   َعَليَّ  َيسأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  قَاَلتأ  َأسأ
 و النََّسبِ  ِمنأ  حت َريِم ونَ  َما الرََّضاَعةِ  ِمنأ  َحريِم وا تـَق ول   َشة  َعائِ  َكاَنتأ  فَِبَذِلكَ  ع رأَوة   قَالَ "   َله   ائأَذين "   َوَسلَّمَ 

ثـََناه َيأد   بأن   َعبأد   َحدَّ رَبانَ  مح  رَبانَ  الرَّزَّاقِ  َعبأد   َأخأ رِييِ  َعنأ  َمعأَمر   َأخأ َنادِ  هِبََذا الز هأ  َأيب  َأخ و أَفـأَلح   َجاءَ  اإلأِسأ
َتأأِذن   الأق َعيأسِ  وِ  َهاَعَليـأ  َيسأ  الأَمرأأَةِ  َزوأجَ  الأق َعيأسِ  أَب و وََكانَ  "  مَيِين كِ  َترَِبتأ  َعم كِ  َفِإنَّه   " َوِفيهِ  َحِديِثِهمأ  بَِنحأ

 أاب يكون املرضعة املرأة زوج أن أي ، حيرم الفحل لنب أن ذلك من فاستفدان..   َعاِئَشةَ  أَرأَضَعتأ  الَّيِت 
 يف الراجح القول وهو ، وهكذا ، للمرتضع عمات وأخواته ، رتضعللم أعمام الزوج وإخوان ، للمرتضع

 ، ألفلح لتأذن لعائشة أذن وسلم عليه هللا صلى النيب فإن ، احلديث بذلك صح كما  املسألة هذه
 يف خالف ولكن ، عمها أخوه فيكون ، الرضاعة من أبوها القعيس أاب ألن ، الرضاعة من عمها ألنه

مَّد بأن الأَعزِيز َعبأد  رواه فقد ، املالكية بعض ذلك ل َلنَب  َأنَّ  ِمنأ  َربِيَعة َعنأ  حمَ   َعبأد َقالَ  ، حي َريِم اَل  الأَفحأ
مَّد بأن الأَعزِيز ، ِإالَّ  فـ َقَهائَِنا َرأأي َوَهَذا:  حمَ  رِيي  كل وعلى ، املدينة أهل فقهاء أي(  فقهاؤان)  وقوله الز هأ
 وداللته ، الشيخني بني عليه متفق حديث فإنه ، احلديث هذا هعلي دل مبا القول عن مناص فال حال

 ابطل فإنه احلديث هذا رد تضمن قياس وكل ، أحد برأي وال أحد بعمل معارضته جيوز فال ، واضحة
 . أعلم وهللا ، ابطل النص مصادمة يف القياس ألن ،

 عن ذلك لثبوت ، الشمال ويف اليمني يف التختم جيوز أنه تعاىل هللا شاء إن الراجح القول -: ومنها
 ، مشاله يف يتختم كان واترة ، األكثر وهو ميينه يف يتختم اترة كان فإنه ، وسلم عليه هللا صلى النيب

ثـََنا -:صحيحه يف البخاري قال ، األمرين جبواز يقال أن بينهما اجلمع ووجه َاِعيلَ  بأن   م وَسى َحدَّ  ِإمسأ
ثـََنا ثَه   اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ  ِفع  انَ  َعنأ  ج َويأرِيَة   َحدَّ طََنعَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   َحدَّ  َذَهب   ِمنأ  َخامَت ا اصأ
طََنعَ  لَِبَسه   ِإَذا َكفِيهِ  َبطأنِ  يف  َفصَّه   َوَجَعلَ   َعَليأهِ  ثأىَن َوأَ  اّللََّ  َفَحِمدَ  الأِمنأرَبَ  فـََرِقيَ  َذَهب   ِمنأ  َخَواتِيمَ  النَّاس   فَاصأ
طَنَـعأت ه   ك نأت   ِإينيِ  فـََقالَ  َويأرِيَة   قَالَ  النَّاس   فـَنَـَبذَ  فـَنـََبَذه   أَلأَبس ه   اَل  َوِإينيِ  اصأ ِسب ه   َواَل  ج  ىَن  يَِدهِ  يف  قَالَ  ِإالَّ  َأحأ  الأي مأ
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َِديثِ  هِبََذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى يبيِ النَّ  َعنأ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  اّللَِّ  ع بـَيأدِ   طريق من مسلم ورواه..   احلأ
َبةَ  َحِديثِ  يف  َوزَادَ  الذََّهبِ  َخامتَِ  يف  ىَن  َيِدهِ  يف  َوَجَعَله   َخاِلد   بأنِ  ع قأ   -: الصحيح يف مسلم وقال..   الأي مأ

ثـََنا َبةَ  َأيب  بأن   ع ثأَمان   َحدَّ ثـََنا َقااَل  م وَسى بأن   َوَعبَّاد   َشيـأ َنأَصارِي   َوه وَ  حَيأىَي  بأن   طَلأَحة   َحدَّ  َعنأ  الز َرِقي   مث َّ  األأ
 مَيِيِنهِ  يف  ِفضَّة   َخامتََ  لَِبسَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ   َماِلك   بأنِ  أََنسِ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  ي ون سَ 

ثـََنا -: سننه يف داود أبو وقال...َكفَّه   يَِلي ممَّا َفصَّه   َعل  جَيأ  َكانَ  َحَبِشي   َفص   ِفيهِ   َصاِلح   بأن   َأمحأَد   َحدَّ
ثـََنا رَبَين  َوهأب   ابأن   َحدَّ  َعنأ  ح َننيأ   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  إِبـأَراِهيمَ  َعنأ  منََِرةَ  َأيب  بأنِ  َشرِيكِ  َعنأ  ِباَلل   بأن   س َليأَمان   َأخأ

رَبَين  و َشرِيك   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  َعِليي   نأ عَ  أَبِيهِ   َعبأدِ  بأن   َسَلَمةَ  أَب و َأخأ
ثـََنا -: امعهج يف الرتمذي وقال ... مَيِيِنهِ  يف  يـََتَختَّم   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   الرَّمحأَنِ   َحدَّ
مَّد   َيأد   بأن   حمَ  ثـََنا الرَّازِي   مح  مَّدِ  َعنأ  َجرِير   َحدَّ  َرأَيأت    قَالَ  نـَوأَفل   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  الصَّلأتِ  َعنأ  ِإسأَحقَ  بأنِ  حمَ 
 قَالَ  ، مَيِيِنهِ  يف  يـََتَختَّم   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى ّللَِّ ا َرس ولَ  َرأَيأت   قَالَ  ِإالَّ  ِإَخال ه   َواَل  مَيِيِنهِ  يف  يـََتَختَّم   َعبَّاس   ابأنَ 
مَّد   قَالَ  ِعيَسى أَب و مَّدِ  َحِديث   ِإمسأَِعيلَ  بأن   حمَ   َحِديث   نـَوأَفل   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  الصَّلأتِ  َعنأ  ِإسأَحقَ  بأنِ  حمَ 

ثـََناحَ  -: سننه يف داود أبو وقال...  َصِحيح   َحَسن   ر   دَّ َثيِن  َعِليي   بأن   َنصأ ثـََنا َأيب  َحدَّ  بأن   الأَعزِيزِ  َعبأد   َحدَّ
 يف  َفص ه   وََكانَ  َيَسارِهِ  يف  يـََتَختَّم   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  َروَّاد   َأيب 

 -: قال املصنف يف شيبة أيب ابن روى فقد األئمة من مجع الشمال يف تمخت وقد ...  َكفِيهِ  اَبِطنِ 
 حدثنا ,يسارمها يف يتختمان واحلسني احلسن كان:  قال أبيه عن جعفر عن إمساعيل بن حامت حدثنا

 وعثمان وعمر بكر أاب أن أبيه عن جعفر عن بالل بن سليمان عن عيسى بن معن حدثنا قال بكر أبو
 يف يتختمان وساملا القاسم رأيت:  قال عبيدهللا عن عبدة حدثنا -: أيضا وقال... ميساره يف ختتموا

 حدثنا. يساره يف خامتا إبراهيم على رأيت:  قال إمساعيل عن حفص حدثنا أيضا وقال... يسارمها
 عن وكيع حدثنا أيضا وقال... يساره يف يتختم كان أنه عمر ابن عن انفع عن عبيدهللا عن عبدة

 أن سيين ابن عن الصلت عن وكيع حدثنا أيضا وقال...  يساره يف إبراهيم خامت رأيت:  قال األعمش
 حدثنا -: أيضا وقال... مشائلهم يف يتختمون كانوا وعثمان وعمر بكر وأاب وسلم عليه هللا صلى النيب
 ,واسع رفاألم -: وعليه. يساره يف حريث بن عمرو خامت رأيت:  قال االرزق بن إمساعيل عن وكيع
 يف التختم أن إال ، ذلك فله مشاله يف يتختم أن شاء ومن ، ذلك فله ميينه يف يتختم أن شاء فمن
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 من املالكية ذهب ما وأما ، الصحيحة السنة قضت هكذا ، األكثر هو يكون أن يستحب اليمني
 هذه أمسج وما ، املدينة أهل عمل أنه يدعى مما أنه إال وجه فال ، مطلقا اليسار يف التختم استحباب

او ِدييِ  َدعأَوى َوأَمَّا ) الفتح يف احلافظ قال ، الصحيحة األحاديث رد تضمنت إن الدعوى  الأَعَمل َأنَّ  الدَّ
َباب ِمنأ  تـََومهََّه   َفَكأَنَّه   الأَيَسار يف  التََّخت م َعَلى ِتحأ ل َعَمل يـ َرجِيح َوه وَ  لِلتََّخت مِ  َماِلك ِاسأ  أَنَّه   َفَظنَّ  الأَمِديَنة أَهأ
ل َعَمل ر َأيب  َعنأ  َجاءَ  َفِإنَّه   ، َنَظر َوِفيهِ  ، الأَمِديَنة أَهأ  بـَعأدهمأ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَة ِمنأ  َجمي  َومَجَعَ  َوع َمر َبكأ
ل ِمنأ  همأ  الأَمِديَنة أَهأ ىَن  يف  التََّخت م َوَغيأ  . أعلم وهللا(  الأي مأ

  الطريق مجيع املشي من بد ال فإنه احلرام املسجد إىل ميشي أن نذر من إىل املالكية ذهب -: ومنها
 إىل ينظر أي ، الطريق من ركبه قد ما ومشي ، القادم العام يف يعود فإنه  عذر بال أو بعذر ركب فإن

 وال  غريب مذهب وهو ، نذره الذي نذره عن قضاء ، ميشيها أن عليه مث ، فيها ركب  اليت املسافة
 الصحيح احلديث خالف على هذا عملهم ولكن ، املدينة أهل عمل هذا أن إال ذلك يف الكمل حجة

ثـََنا -: قال سننه يف داود أبو روى فقد ، َثيِن  قَالَ  الس َلِمي   اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َحفأصِ  بأن   َأمحأَد   َحدَّ  قَالَ  َأيب  َحدَّ
َثيِن  َمانَ  ابأنَ  يـَعأيِن  ِإبـأَراِهيم   َحدَّ رَِمةَ  َعنأ  َمطَر   نأ عَ  َطهأ َبةَ  أ خأتَ  أنَّ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  ِعكأ  َأنأ  نََذَرتأ  َعاِمر   بأنِ  ع قأ

َا َماِشَية   حَت جَّ  يِ  َعنأ  َلَغيِن   اّللََّ  ِإنَّ "   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  َذِلكَ  ت ِطيق   اَل  َوأهنَّ ِتكَ  َمشأ  أ خأ
دِ  فـَلأرَتأَكبأ   ما لتمشي ابلرجوع أيمرها ومل ابهلدي، األمر بدون لكن ، الصحيح يف وأصله"  َبَدنَة   َولأتـ هأ

 ، يركب وأن ميشي أن فله احلرام هللا بيت إىل املشي نذر من أن تعاىل هللا شاء إن فاحلق ، فيه ركبت
 وروى ، البخاري اأعله وقد ، الذمة براءة فاألصل وإال ، هبا قلنا اهلدي إجياب زايدة صحت فإن

ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري د   َحدَّ ثـََنا م َسدَّ َيأد   َعنأ  حَيأىَي  َحدَّ َثيِن  مح   النَّيبيِ  َعنأ  أََنس   َعنأ  اَثِبت   َحدَّ
َ  مَيأِشي َوَرآه   نـَفأَسه   َهَذا تـَعأِذيبِ  َعنأ  َلَغيِن   اّللََّ  ِإنَّ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى  يف احلافظ قال. ابـأنـَيأهِ  َبنيأ
َِديث َويف )  احلديث هلذا روايته بعد الفتح ر ِصحَّة احلأ َرَام الأبَـيأت إبِِتـأَيانِ  النَّذأ  ملَأ  ِإَذا َحِنيَفة َأيب  َوَعنأ  ، احلأ

َرة   َواَل  َحجًّا يـَنأوِ  َعِقد اَل  ع مأ نَة بِتـََوف رِ  ِلرَتَف ِههِ  َدم زَِمه  لَ  َمَشى فـََلوأ  َلزَِمه   رَاِكب ا َنَذَره   ِإنأ  مث َّ  ، يـَنـأ  ، الر ك وب م ؤأ
َرمَ  َحيأث   ِمنأ  َلزَِمه   َماِشي ا نََذَره   َوِإنأ  َتِهي َأنأ  ِإىَل  َأحأ َرة تـَنـأ جي  َأوأ  الأع مأ  ، َحِنيَفة َأيب  َصاِحيَبأ  قـَوأل َوه وَ  ، احلَأ
ر   رَِكبَ  فَِإنأ  َزأَه   ِبع ذأ ِ  دَأحَ  يف  َدم َوَلزَِمه   َأجأ ت ِلفَ  ، الشَّاِفِعيي  َعنأ  الأَقوأَلنيأ  َوِإنأ  ؟ َشاة   أَوأ  بََدنَة   يـَلأَزم ه   َهلأ  َواخأ

ر ِباَل  رَِكبَ  م َلزَِمه   ع ذأ ِشي قَاِبل ِمنأ  يـَرأِجع الأَعاِجز يف  الأَماِلِكيَّة َوَعنأ  ، الدَّ  َعَجزَ  ِإنأ  ِإالَّ  رَِكبَ  َما فـََيمأ
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َدأ  فـَيَـلأَزم ه   م طأَلق ا َبة َحِديث ط ر ق يف  َولَيأسَ  ، ياهلأ َتِضي َما ع قأ اِفِعييِ  ح جَّة فـَه وَ  ، الر ج وع يـَقأ  تَِبَعه   َوَمنأ  لِلشَّ
ء يـَلأَزمه   اَل  الز َبيأ  بأن اّللَّ  َعبأد َوَعنأ  ، َمأر زاَِيَدة القرطيب قَالَ  ,م طأَلق ا َشيأ يِ  األأ َدأ  ، تـ َردي  َواَل  ثَِقات ر َواهتَا اِبهلأ
َها َسَكتَ  َمنأ  س ك وت يأسَ َولَ  ِديثِ  َوالتََّمس ك:  قَالَ  ، َوذََكَرَها َحِفَظَها َمنأ  َعَلى حِب جَّة   َعنـأ  َعَدم يف  اِبحلَأ

َدة َوَلِكنَّ  ، ظَاِهر الر ج وع ِإجَياب لِ  َعَمل   َماِلك ع مأ  يوجب ال املدينة أهل وعمل -: قلت(  الأَمِديَنةِ  أَهأ
 ثبوهتا يف تفتقر الشرعية األحكام أن تقرر وقد ، شرعي حكم اإلجياب فإن ، عالشر  يف بواجب ليس ما

 أن عليه بل بنذره يوف فال السن يف كبيا شيخا كان إن الناذر أن واملهم ، الصرحية الصحيحة لألدلة
 لب ، ابملشي كلها املسافة يستويف أن له ينبغي فال ، املشي على قادرا كان وإن ، ابلركوب نفسه يرحم
 .  أعلم وهللا ، هبا القول من بد فال ابهلدي األمر زايدة صحت وإن  أحياان ويركب أحياان ميشي
 عن هني وقت هو هل: زواهلا قبل النهار نصف يف الشمس قيام وقت يف العلماء اختلف قد -: ومنها

 عنه، هيالن يعرف ال أنه وذكر مالك، قول وهو  هني، وقت هو ليس: طائفة ال؟فقالت أم الصالة،
 أكرهه ال: قال أنه عنه، وروي.النهار نصف ويصلون جيتهدون وهم إال الفضل أهل أدركت وما: قال
 عمل من رآه ملا تركه ولكنه عنه، النهي يف الصناحبي حديث( املوطأ) يف روى أنه مع هذا.أحبه وال

 كالم ظاهر وهو ه،عن رواية يف واألوزاعي وطاوس، احلسن،: فيه الصالة يف رخص وممن.املدينة أهل
 واحلسن والثوري، حنيفة، أيب قول وهو فيه، يصلي ال هني وقت هو: آخرون وقال.أصحابنا من اخلرقي

 هنى - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن ثبت: وقال, املنذر وابن وأمحد، املبارك، وابن حي، بن
 وقال - رجب البن الباري حفت .عنه ننهى كنا: مسعود ابن وقال.اخلطاب بن عمر عنه وهنى.عنه

 عن النهي أوقات من أنه هو املسألة هذه يف واحلق ذلك يتقون وهم الناس أدركت: املقربي سعيد
 حديثني( هصحيح) يف مسلم خرج فقد ، عنه ابلنهي الصرحية الصحيحة السنة لثبوت ، املطلقة  النافلة

 اي: قلت: قال عبسة، بن عمرو عن ،أمامة أيب حديث: أحدمها:الوقت هذا يف الصالة عن النهي يف
 الشمس، تطلع حىت الصالة عن أقصر مث الصبح، صالة صل: )قال الصالة؟ عن أخربين هللا، رسول
 الصالة فإن صل؛ مث الكفار، هلا يسجد وحينئذ شيطان، قرين بني تطلع حني تطلع فإهنا ترتفع؛ حىت

 أقبل فإذا جهنم، تسجر حينئذ فإن الةالص عن أقصر مث ابلرمح، الظل يستقل حىت حمضورة مشهودة
 تغرب حىت الصالة عن أقصر مث العصر تصلي حىت حمضورة مشهودة الصالة فإن فصل؛ الفيء
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 علي بن موسى حديث: والثاين(.الكفار هلا يسجد وحينئذ الشيطان، قرين بني تغرب فإهنا الشمس؛
 وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كان ساعات ثالث: يقول عامر بن عقبة مسعت: أبيه عن رابح، بن
 يقوم وحني ترتفع، حىت ابزعة الشمس تطلع حني" :مواتان فيهن نقرب وأن فيهن، نصلي أن ينهاان -

 رسول كالم مع كالم وال" تغرب حىت للغروب الشمس تضيف وحني الشمس، متيل حىت الظهية قائم
 أهل لعمل خمالف ألنه إال فيه هلم حجة ال إنهف املالكية إليه ذهب ما وأما ، وسلم عليه هللا صلى هللا

 يف ثبت ما هبا يعارض أن يصلح ال ،واليت الضعيفة الواهية أو ، املطلقة املروايت بعض مع ، املدينة
 وهللا ، بطالنه احلق بل ، به اعتبار ال الصرحية الصحيحة للسنة املخالف املدينة أهل وعمل ، الصحيح

 . أعلم
 أربع يكون األذان أول يف التكبي أن إىل اجلمهور مذهب هو بل ، والشافعية لةاحلناب ذهب -: ومنها
 حبديث واستدلوا ، فقط مراتن أوله يف التكبي أن إىل املالكية وذهب ، زيد بن عبدهللا حلديث ، مرات

 هلأ عمل هو هذا وأبن ، فقط مرتني إال أوله يف التكبي يذكر مل وأنه مسلم اإلمام عند حمذورة أيب
 حديث من أربعا أوله يف التكبي الصحيح  رواايت  بعض يف وقع وقد أبنه اجلمهور وأجاب ، املدينة

ِلم َصِحيح يف  الأَفارِِسيي  ط ر ق بـَعأض يف  َوَوَقعَ )  اّللَّ  َرمِحَه   ِعَياض الأَقاِضي قَالَ  ، حمذورة أيب  َمرَّات أَرأبَع م سأ
 األصول يف تقرر وقد  الثقة من زايدة وهي ، أربع التكبي نأ حمذورة أيب حديث يف السنن يف ووقع (

َتجَّ ) مسلم شرح يف النووي قال ، مقبولة الثقة من الزايدة أن ه ور احأ ب وَلة الثِيَقة ِمنأ  الزياَِيَدة أبَِنَّ  اجلأ مأ  ، َمقأ
ل َعَمل َواِبلرتَّأبِيعِ  ِلِمنيَ  جَمأَمع َوِهيَ  ، َمكَّة أَهأ َها اِسمالأَموَ  يف  الأم سأ  الصََّحاَبة ِمنأ  َأَحد َذِلكَ  يـ نأِكر َوملَأ   َوَغيأ
همأ   يؤخذ وإمنا ، استقالال يؤخذ ال عملهم ألن شيئا، يعين فال املدينة أهل بعمل االحتجاج وأما(  َوَغيأ

 يف تكبي أن هو املسألة هذه يف فالراجح  يطرح أن فحقه خالفها ما وأما ، فقط السنة وافق ما منه
 . أعلم وهللا ، تكبيات أربع يكون اناألذ

 فيها السنة أن ، وغيها الرتاويح الليل صالة يف وأعلم أعلى تعاىل وهللا عندي األقرب -: ومنها
 ففي ، وسلم عليه هللا صلى الدائم فعله من الثابت هو هذا ألن ، ركعة عشرة إحدى على االقتصار
ثـََنا -: الق البخاري صحيح َلَمةَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ ييِ  َسِعيد   َعنأ  َماِلك   َعنأ  َمسأ  بأنِ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  الأَمقأربِ 

َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َسَألَ  أَنَّه   الرَّمحأَنِ  َعبأدِ   يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َصاَلة   َكاَنتأ  َكيأفَ  َعنـأ
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ِهِ  يف  َواَل  َرَمَضانَ  يف  يَزِيد   َكانَ  َما قَاَلتأ  َرَمَضانَ  َدى َعَلى َغيأ َرةَ  ِإحأ َعة   َعشأ  َفاَل  رََكَعات   أَرأَبعَ  ي َصلِيي رَكأ
َألأ  ِنِهنَّ  َعنأ  َتسأ َألأ  َفاَل  أَرأبـَع ا ي َصلِيي مث َّ  َوط وهلِِنَّ  ح سأ ِنِهنَّ  َعنأ  َتسأ  ايَ  فـَق لأت   َثاَلاث   ي َصلِيي مث َّ  َوط وهلِِنَّ  ح سأ

 وهذا  املطلوب على الداللة واضح وهو"قـَلأيب  يـََنام   َواَل  َعيأيِن  تـََنام  "   قَالَ  ت وتِرَ  َأنأ  قـَبألَ  تـََنام   اّللَِّ  س ولَ رَ 
 أو أبزيد رجل صلى فلو ، املتحتم الوجوب ال الندب تفيد األفعال أن األصول يف تقرر وقد ، فعل

 ال الذي العمل على االستمرار وأما ، أوىل عندها فوالوقو  السنة متابعة لكن ، عليه حرج فال أنقص
 أو املدينة أهل عمل أبنه عليه احتج إن سيما ال ، املنكر هو فهذا وسلم عليه هللا صلى عنه يعرف
 فاالستمرار ولذلك  حرج فال واالستمرار الدميومة وجه على ال أحياان فعل إن لكن ، مكة أهل عمل
 صالة على االستمرار أو  املدينة أهل بعمل استدالال ركعة أربعنيو  أحدى أو وثالثني ست صالة على

 ثبتت قد السنة وأن سيما ال ، ينبغي كما هو ،ليس مكة أهل بعمل استدالال ركعة وعشرين  إحدى
 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هدي تعاىل هللا إىل اهلدي وأحب اهلدي وخي اهلدي وأكمل ، خبالفه

 العربة بل ، السنة غي على كان إن العمل بكثرة الدين يف العربة وليست ، أوىل سنةال على واالقتصار
 الفجر ةسن يف( واإلخالص ، الكافرون) اإلخالص سوريت قراءة أن ترى أال ، للسنة العمل مبوافقة
 اتهبذ مقصود السنة موافقة ألن ، طويلتني سورتني قراءة من ثوااب وأكثر تعاىل هللا إىل أحب القبلية

  السنة خمالفة أن واملقصود ، رمضان يف سيما ال ، الناس يف السنة هذه أحيا من هللا فجزى ، للشارع
 السنة من صح ما يعارض أن ألحد حق وال  دعواها تسمع وال ، تقبل ال كان من كائنا أحد بعمل

 ، به نفتخر لتاجكا ، رؤوسنا فوق السنة تكون أن مجيعا علينا والواجب ، أحد بعمل - آحادا ولو -
 لنا يغفر أن تعاىل هللا نسأل ، الدليل مبوافقة تعظم وإمنا  بقائليها تعظم ال واألقوال ، والشرف العز فإهنا

 وهو ، الزلة عن يعفو وهللا ، كثرت أو ، قلت ، الدليل خمالفة من شيء وعنده إال منا فما ، أمجعني
 . وأعلم أعلى
 بكر أبو: عليها ميسح كان فممن العمامة، على املسح ىف اءالعلم اختلف لقد -: أقول -: ومنها

 قال وبه الدرداء، وأبو وقاص، أىب بن وسعد أمامة، وأبو مالك، بن وأنس اخلطاب، بن وعمر الصديق،
 عمر، وابن َعلىي،: عليها املسح يرى ال كان وممن.ثور وأبو وإسحاق، وأمحد، واألوزاعي، الثورى،
 والشافعي، حنيفة وأبو مالك، قال وبه والقاسم، والشعيب، والنخعي، وة،عر : التابعني ومن, وجابر
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 ــ: قال الضمري أمية بن عمرو حديث يف كما ، هبا الصحيحة السنة لثبوت عليها املسح جواز واحلق
 ــ: قال بالل عن وملسلم  البخاري رواه ، وخفيه عمامته على ميسح وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت
"  داود وأيب أمحد عند ثوابن حديث ويف ، واخلمار اخلفني على ميسح وسلم عليه هللا صلى النيب رأيت

 حديث من عليه املتفق ،ويف العمائم أي والعصائب"  والتساخني العصائب على ميسحوا أن فأمرهم
 يف واألحاديث ، واخلفني العمامة وعلى بناصيته مسح وسلم عليه هللا صلى النيب أن شعبة بن املغية
 إن لذلك تفصيل مزيد وسيأيت ، جائز العمامة على فاملسح ، نقول وهبا ، كثية العمامة على املسح
 ليس  العلم أهل مجهور إليه ذهب ما أن واملهم  واملقيد املطلق قاعدة على الكالم عند تعاىل هللا شاء
 بعض يف مناقشة ولنا ، ةالعمام على املسح جتويز من أمحد إليه ذهب ما هو الراجح بل ، الراجح هو

 .  تعاىل هللا شاء إن ، ستأيت عليها املسح شروط
 هللا صلى عنه ثبت لقدو "  الرجيم الشيطان من ابهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا"  تعاىل قال -: ومنها
 ماجه ابن روى فقد تصح، جمموعها يف هي أحاديث عدة من  القراءة قبل يتعوذ كان أنه وسلم عليه

ثـََنا -: قال سننه يف مَّد   َحدَّ ثـََنا َبشَّار   بأن   حمَ  مَّد   َحدَّ ثـََنا َجعأَفر   بأن   حمَ  ِرو َعنأ  ش عأَبة   َحدَّ  َعنأ  م رَّةَ  بأنِ  َعمأ
 َدَخلَ  ِحنيَ  لَّمَ َوسَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َرأَيأت    َقالَ  أَبِيهِ  َعنأ  م طأِعم   بأنِ  ج َبيأِ  ابأنِ  َعنأ  الأَعَنزِييِ  َعاِصم  

رَب   اّللَّ  )   قَالَ  الصَّاَلةِ  يف  رَب   اّللَّ   َكِبي ا َأكأ د   َثاَلاث   َكِبي ا َأكأ َمأ د   َكِثي ا ّللَِّ  احلأ َمأ  اّللَِّ  س بأَحانَ  َثاَلاث   َكِثي ا ّللَِّ  احلأ
رَة   ِثهِ  َونـَفأِخهِ  مَهأزِهِ  ِمنأ  الرَِّجيمِ  الشَّيأطَانِ  نأ مِ  ِبكَ  أَع وذ   ِإينيِ  اللَّه مَّ  َمرَّاتِ  َثاَلثَ  َوَأِصيال   ب كأ ر و َقالَ ..  َونـَفأ  َعمأ
ث ه   الأم وَتة   مَهأز ه   ثـََنا -: أيضا وقال ، ضعف وفيه ( الأِكربأ   َونـَفأخ ه   الشِيعأر   َونـَفأ ثـََنا الأم نأِذرِ  بأن   َعِلي   َحدَّ  َحدَّ
ثـََنا ف َضيأل   ابأن   َلِمييِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َأيب  َعنأ  سَّاِئبِ ال بأن   َعطَاء   َحدَّ ع ود   ابأنِ  َعنأ  الس   اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َمسأ

ِثهِ  َونـَفأِخهِ  َومَهأزِهِ  الرَِّجيمِ  الشَّيأطَانِ  ِمنأ  ِبكَ  أَع وذ   ِإينيِ  اللَّه مَّ )   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  ث ه  َونَـ  الأم وتَة   مَهأز ه   قَالَ (  َونـَفأ  فأ
ثـََنا -:املسند يف أمحد وقال  تعاىل هللا رمحه األلباين اإلمام وصححه الأِكربأ   َونـَفأخ ه   الشِيعأر    أَب و قـ َراد   َحدَّ

رَبانَ  ن وح   رَِمة   َأخأ  َسأَلأت    َقالَ  َعوأف   بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  َكِثي   َأيب  بأنِ  حَيأىَي  َعنأ  َعمَّار   بأن   ِعكأ
ء   أبَِييِ  الأم ؤأِمِننيَ  أ مَّ  َعاِئَشةَ  َتِتح   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  َشيأ  اللَّيألِ  ِمنأ  قَامَ  ِإَذا َصاَلَته   يـَفأ
ِيلَ  َربَّ  اللَّه مَّ  َويـَق ول   َكربََّ  قَامَ  ِإَذا َكانَ  قَاَلتأ  َرأضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرَ  َراِفيلَ َوِإسأ  َوِميَكائِيلَ  ِجربأ  َعاملَِ  َواألأ
َ  حَتأك م   أَنأتَ  َوالشََّهاَدةِ  الأَغيأبِ  ِدين  خَيأَتِلف ونَ  ِفيهِ  َكان وا ِفيَما ِعَباِدكَ  َبنيأ تَـَلفأت   ِلَما اهأ قيِ  َمنأ  ِفيهِ  اخأ  إبِِذأِنكَ  احلَأ
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َتِقيم   ِصرَاط   ِإىَل  َتَشاء   َمنأ  هَتأِدي إِنَّكَ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َكانَ  َسَلَمةَ  أَب و قَالَ  حَيأىَي  قَالَ  م سأ
ِثهِ  مَهأزِهِ  ِمنأ  الرَِّجيمِ  الشَّيأطَانِ  ِمنأ  ِبكَ  أَع وذ   ِإينيِ  اللَّه مَّ  يـَق ول   اللَّيألِ  ِمنأ  قَامَ  ِإَذا ِخهِ  َونـَفأ  َرس ول   وََكانَ  قَالَ  َونـَفأ
ِخهِ  مَهأزِهِ  ِمنأ  الرَِّجيمِ  الشَّيأطَانِ  ِمنأ  اِبّللَِّ  تـََعوَّذ وا يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  اّللَِّ  ِثهِ  َونـَفأ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قَال وا َونـَفأ
ث ه   َونـَفأخ ه   مَهأز ه   َوَما ث ه   َوأَمَّا فَالأِكربأ   نـَفأخ ه   َوأَمَّا آَدمَ  َبيِن  أَتأخ ذ   الَّيِت  الأم وتَة   فـََهِذهِ  مَهأز ه   أَمَّا قَالَ  َونـَفأ  فَالشِيعأر   نـَفأ
 روايته ويف ، يغلط صدوق عمار بن وعكرمة ، أوهام له لكن ثقة كان وإن قراد فإن ، ضعف وفيه.. 
 وحنن ، أكثر الصحابة عن واآلاثر ، متعددة ذلك يف واألحاديث ، اضطراب كثي أيب بن حيىي عن

  البسملة وقبل االستفتاح دعاء بعد صالته يف اإلنسان يستعيذ أن يسن أنه يأ ، بسنيتها نقول
 ، فيه له حجة وال الصالة، يف التعوذ ترك يف املدينة أهل بعمل  أخذ ، هللا رمحه مالك وأما  والقراءة

 إىل ترتقي مبجموعها لكنها ، آحادها يف حبجة تكن مل وإن واألحاديث ، بذلك صحت قد السنة ألن
 . أعلم وهللا ، املسألة هذه يف املدينة أهل بعمل األخذ من خي هبا فالقول ، الصحة بةمرت

 حكم عن السعودية العربية اململكة يف الدائمة اللجنة يف الفضيلة أصحاب سئل -: أقول -: ومنها
 هلو  ,به يعمل مل مالكا أن وكيف ، الصالة يف القيام يف الصدر على اليسرى على اليمىن اليد وضع
 صحيح احلديث)  بقوهلم فأجابوا ؟ حجة املدينة أهل عمل وهل ، للحديث نسخا يعترب به للعمل تركه
 بغيه، وال املدينة أهل بعمل ال مبنسوخ وليس هللا رمحه أنس بن مالك ومنهم مجيع ا احلديث أئمة عند
 طال إذا بذلك ليستعني وافلالن يف اليسرى على اليمىن اليد وضع على حبمله هللا رمحه مالك أتوله وإمنا
 أعرف ال يقل ومل الفريضة يف ذلك أعرف ال: قال ولذا نظره، يف الفريضة يف ذلك يفعل وال فيها، قيامه

 عمل أن والصحيح بذلك، تصرحيه تقدم كما أتوله وإمنا. احلديث هذا روايته مع يتعارض حىت مطلق ا
 على هللا وصلى التوفيق وابهلل.األمة إمجاع ملعصوما وإمنا معصومني غي ألهنم حبجة؛ ليس املدينة أهل
 أي من فدعك ، الصرحية الصحيحة السنة بذلك وردت وقد -: قلت(  وسلم وصحبه وآله حممد نبينا

َرِمييِ  َواِئل   بأنِ  َعلأَقَمةَ  َعنأ  أمحد دمسن ففي ، بيديك السنة على واشدد ، خيالفها عمل ضأ  أَبِيهِ  َعنأ  احلَأ
 سننه يف الرتمذي وروى الصَّاَلةِ  يف  مِشَالِهِ  َعَلى مَيِيَنه   َواِضع ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َرأَيأت   قَالَ 
 َنايـَؤ م   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َكانَ   قَالَ  أَبِيهِ  َعنأ  ه لأب   بأنِ  قَِبيَصةَ  َعنأ  َحرأب   بأنِ  مِسَاكِ  َعنأ 

ر   بأنِ  َواِئلِ  َعنأ  الأَباب َويف  قَالَ ...  بَِيِميِنهِ  مِشَاَله   فـََيأأخ ذ   َاِرثِ  بأنِ  َوغ طَيأفِ  ح جأ  َوابأنِ  َعبَّاس   َوابأنِ  احلأ
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ع ود   لِ  َمسأ لِ  ِعنأدَ  َهَذا َعَلى َوالأَعَمل   َحَسن   َحِديث   ه لأب   َحِديث   ِعيَسى أَب و قَالَ  َسعأد   بأنِ  َوَسهأ  الأِعلأمِ  أَهأ
نَ  بـَعأَده مأ  َوَمنأ  َوالتَّاِبِعنيَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ   يف  مِشَالِهِ  َعَلى مَيِيَنه   الرَّج ل   َيَضعَ  َأنأ  يـََروأ

 َواِسع   َذِلكَ  وَك ل   الس رَّةِ  حَتأتَ  َضَعه َمايَ  َأنأ  بـَعأض ه مأ  َوَرَأى الس رَّةِ  فـَوأقَ  َيَضَعه َما َأنأ  بـَعأض ه مأ  َوَرَأى الصَّاَلةِ 
 بيان مع الصالة يف اليدين موضع مسألة يف الرواايت كثرة مبينا النيل يف شوكاينال قال اهـ ِعنأَده مأ 
اَرق   َماَجهأ  َوابأنِ  َوالرتِيأِمِذييِ  َأمحأَدَ  ِعنأدَ  ه لأب   َعنأ  الأَبابِ  َويف ) عليها املختصر احلكم َناِدهِ  َويف  ، طأيِني َوالدَّ  إسأ
ِليي  َوثَـَّقه   مِسَاك   َغيأَ  َعنأه   يـَرأوِ  ملَأ  ه لأب   بأن   قَِبيَصةَ   َوَحِديث   ، جَمأه ول  :  َوالنََّساِئي   الأَمِدييِنيِ  ابأن   َوقَالَ  . الأِعجأ
َاِرثِ  بأنِ  غ طَيأفِ  َوَعنأ . الرتِيأِمِذي   َحسََّنه   ه لأب   اَرق طأيِني  ِعنأدَ  َعبَّاس   ابأنِ  َوَعنأ  َأمحأَدَ  ِعنأدَ  احلأ َهِقي   الدَّ  َوالأبـَيـأ
َذيـأَفةَ  َوَعنأ . َوَضعََّفه   الأع َقيأِلي   ِعنأدَ  ع َمرَ  ابأنِ  َوَعنأ . َحرأَمَلة   ِبهِ  تـََفرَّدَ  َوَقدأ  ، َوالطَّرَبَاينيِ  ِحبَّانَ  َوابأنِ   ِعنأدَ  ح 

اَرق طأيِني  رأَداءَ  َأيب  َوَعنأ  الدَّ اَرق طأيِني  ِعنأدَ  الدَّ َبةَ  َأيب  َوابأنِ  َمرأف وع ا الدَّ  َأمحأَدَ  ِعنأدَ  َجابِر   َوَعنأ . َموأق وف ا َشيـأ
اَرق طأيِني  َهِقيي  ِعنأدَ  َعاِئَشةَ  َوَعنأ . َداو د َأيب  ِعنأدَ  الز َبيأِ  ابأنِ  َوَعنأ . َوالدَّ ادِ  َوَعنأ . َصِحيح   َوقَالَ  الأبـَيـأ  بأنِ  َشدَّ

ِبيلَ   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   ع َمر   َوِفيهِ  ، الطَّرَبَاينيِ  ِعنأدَ  م رَّةَ  بأنِ  يـَعأَلى َوَعنأ . ي ون سَ  بأن   َعبَّاس   َوِفيهِ  الأبَـزَّارِ  ِعنأدَ  ش َرحأ
َبةَ  َوَعنأ . َضِعيف   َوه وَ  يـَعأَلى َثِمييِ  ِعنأدَ  َعاِئَشةَ  َأيب  بأنِ  ع قأ َيـأ َناد   َموأق وف ا اهلأ  الطَّرَبَاينيِ  ِعنأدَ  م َعاذ   َوَعنأ  َحَسن   إبِِسأ
ِصيب   َوِفيهِ  َدَرةَ  بأن   اخلَأ اَرق طأيِني  ِعنأدَ  ه َريـأَرةَ  َأيب  َوَعنأ . َجحأ َهِقييِ  الدَّ َسنِ  َوَعنأ  . َوالأبَـيـأ  َداو د َأيب  ِعنأدَ  م رأَسال   احلَأ

لِ  َوَعنأ  أَيأض ا ِعنأَده   م رأَسال   طَاو س   َوَعنأ . ع ود   َوابأنِ  َسعأد   بأنِ  َسهأ  عنه صح إن مالك فخالف(  َوَعِليي   َمسأ
 . أعلم وهللا ، فيه له حجة ال املدينة أهل بعمل واحتجاجه ،

 روى فقد ، بذلك السنة وثبتت ، اجلنازة على املسجد يف الصالة صحت لقد -: أقول  -: ومنها
َثيِن  -: قال صحيحه يف مسلم مَّد  وَ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َهار ون   َحدَّ ثـََنا قَااَل  َراِفع   اِلبأنِ  َواللَّفأظ   َراِفع   بأن   حمَ   ابأن   َحدَّ

رَبانَ  ف َديأك   َأيب  رِ  َأيب  َعنأ  ع ثأَمانَ  ابأنَ  يـَعأيِن  الضَّحَّاك   َأخأ ا َعاِئَشةَ  َأنَّ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  َسَلَمةَ  َأيب  َعنأ  النَّضأ  َلمَّ
 َ ِجدَ  بِهِ  ادأخ ل وا قَاَلتأ  قَّاص  وَ  َأيب  بأن   َسعأد   تـ و يفيِ َها َذِلكَ  فَأ نأِكرَ  َعَليأهِ  أ َصلِييَ  َحىتَّ  الأَمسأ  َواّللَِّ  فـََقاَلتأ  َعَليـأ
 -: أيضا وقال.. َوَأِخيهِ  س َهيأل   الأَمسأجدِ  يف  بـَيأَضاءَ  ابأيَنأ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َصلَّى َلَقدأ 
مَّد   َثيِن َحدَّ  ثـََنا َحامتِ   بأن   حمَ  ثـََنا هَبأز   َحدَّ ثـََنا و َهيأب   َحدَّ َبةَ  بأن   م وَسى َحدَّ  بأنِ  َعبَّادِ  َعنأ  الأَواِحدِ  َعبأدِ  َعنأ  ع قأ
َا َعاِئَشةَ  َعنأ  حي َدِيث   الز َبيأِ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  ا َأهنَّ َ  َلمَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  أَزأَواج   َسلَ أَرأ  َوقَّاص   َأيب  بأن   َسعأد   تـ و يفيِ

ِجدِ  يف  جبََنازَتِهِ  مَي ر وا َأنأ  َوَسلَّمَ  رِجَ  َعَليأهِ  ي َصلِينيَ  ح َجرِِهنَّ  َعَلى بِهِ  فـَو ِقفَ  فـََفَعل وا َعَليأهِ  فـَي َصلِينيَ  الأَمسأ  ِبهِ  أ خأ
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ََنائِزِ  اَببِ  ِمنأ  ََنائِز   َكاَنتأ  َما َوقَال وا َذِلكَ  َعاب وا النَّاسَ  َأنَّ  فـَبَـَلَغه نَّ  اِعدِ الأَمقَ  ِإىَل  َكانَ  الَِّذي اجلأ َخل   اجلأ  ي دأ
رَعَ  َما فـََقاَلتأ  َعاِئَشةَ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  الأَمسأجدَ  هِبَا َنا َعاب وا بِهِ  هَل مأ  ِعلأمَ  اَل  َما يَِعيب وا َأنأ  ِإىَل  النَّاسَ  َأسأ َرَّ  َأنأ  َعَليـأ  مي 

ِجدِ  يف  ة  جِبََنازَ   َجوأفِ  يف  ِإالَّ  بـَيأَضاءَ  بأنِ  س َهيألِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َصلَّى َوَما الأَمسأ
ِجدِ   أيب على صلي ما قال أبيه عن عروة بن هشام عن حفص حدثنا -: شيبة أيب ابن وقال..الأَمسأ

 ابن عن انفع عن أنس بن مالك عن دكني بن الفضل حدثنا -: أيضا وقال...املسجد يف إال بكر
 املساجد يف املوتى وإدخال)   -:احمللى يف حزم ابن قال ...املسجد يف عليه صلي عمر أن عمر

 قول وهو املساجد، داخل يف املوتى على فيه صلى مكان وأفضل كله، حسن فيها عليهم والصالة
 ، الواهية املروايت بعض إال ذلك يف له حجة وال -: قلت(  مالك ذلك ير ومل سليمان، وأىب الشافعي

 من لكن ، كراهة وبال ، اجلواز واحلق  ورائه من طائل ال كله وهذا ، املدينة أهل عمل عليه ليس وأنه
 ولكن ، اجلزاء خي أحياها من تعاىل هللا وجزى ، اجلنائز على للصالة البلد خارج مكان اختاذ السنة

 الدنيا عملت وإن ، هلا مدفع ال اليت الصحيحة ابلسنة فيها حرج ال املساجد يف اجلنائز على الصالة
 السنة هذه خالف على املدينة أهل اتفاق نسلم ال أننا مع ، هلا املدينة أهل مبخالفة فكيف ، خبالفها

 . أعلم وهللا ،
 صعوده بعد املأمومني على اخلطيب سالم سنية أن هو تعاىل هللا شاء إن الصحيح القول -: ومنها
   احلنابلة عند يعين ،"  نزاع بال: "  اإلنصاف يف قال.  واحلنابلة ، الشافعية قال وهبذا ، املنرب على
ثـََنا:  سننه يف ماجه ابن قال مَّد   َحدَّ ثـََنا حَيأىَي  بأن   حمَ  ر و َحدَّ ثـََنا َخاِلد   بأن   َعمأ مَّدِ  َعنأ  هَلِيَعةَ  ابأن   َحدَّ  بأنِ  حمَ 
مَّدِ  َعنأ  م َهاِجر   بأنِ  زَيأدِ   ِإَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   اّللَِّ  َعبأدِ  بأنِ  َجاِبرِ  َعنأ  الأم نأَكِدرِ  بأنِ  حمَ 

 قال عمر ابن عن انفع عن السنن بسنده سننه يف البيهقي وروى ، األلباين وحسنه َسلََّم، الأِمنأرَبَ  َصِعدَ 
 فإذا اجللوس من عنده من على سلم اجلمعة يوم منربه من دان إذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان
 رضي وعثمان يكر أيب فعل من ذلك وثبت ، ضعف وفيه ، سلم مث بوجهه الناس استقبل املنرب صعد

 عليه ليس أبنه واستدلوا ، املالكية ذلك يف وخالف  ، كثية وهي ، السالم أدلة ،ولعموم عنهما هللا
 - ابلصواب أعلم وهللا - املسألة هذه يف رجحانه يظهر فالذي ، حجة ال ولكن ، املدينة أهل عمل

 األدلة ولعموم ، به استدلوا ملا ؛ املنرب صعد إذا الناس على اخلطيب سالم بسنية القائل األول القول هو
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 ، نظر فيه املدينة أهل بعمل ذلك ومعارضة ، السالم إفشاء على احلث يف والسنة الكتاب من الكثية
 .  أعلم وهللا ، حبجة أصال ليس مبا للحجة معارضة ألنه

 يف املشروع بل ، اجلهرية الصالة يف الفاحتة قراءة عليه جتب ال املأموم أن إىل املالكية ذهب -: ومنها
 آنالقر  قرئ وإذا"  تعاىل بقوله يهعل واستدلوا ، العلم أهل من مجاعة مذهب وهو ، ينصت أن حقه

 خلفي تقرؤون لعلكم"  وحبديث"  فأنصتوا قرأ وإذا"  وحبديث"  ترمحون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا
 على قراءهتا وجوب إىل العلم أهل من مجاعة وذهب ، املدينة أهل عمل هو ذلك وأبن"  احلديث... 

 الفاحتة املأموم فيه يقرأ لذيا املقدار يف إال ، عامة اآلية إن -: وقالوا ، إمامه فيه جهر فيما حىت املأموم
"  احلديث يف يقال وكذلك ، العام على مقدم اخلاص أن األصول يف تقرر وقد ، خاص دليلها ألن ،

ثـََنا -:سننه يف داود أبو ،قال للفاحتة املأموم بقراءة خص قد عام فهو"  فأنصتوا قرأ وإذا  اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ
مَّد   بأن   مَّد   ثـََناَحدَّ  النـ َفيأِلي   حمَ  مَّدِ  َعنأ  َسَلَمةَ  بأن   حمَ  َحقَ  بأنِ  حمَ  ح ول   َعنأ  ِإسأ  َعنأ  الرَّبِيعِ  بأنِ  حَمأم ودِ  َعنأ  َمكأ

رِ  َصاَلةِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َخلأفَ  ك نَّا قَالَ  الصَّاِمتِ  بأنِ  ع َباَدةَ   اّللَِّ  َرس ول   فـََقَرأَ  الأَفجأ
َرء ونَ  َلَعلَّك مأ  " قَالَ  فـَرَغَ  فـََلمَّا الأِقرَاَءة   َعَليأهِ  فـَثـَق َلتأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   لَّىصَ  ا نـََعمأ  قـ لأَنا" ِإَماِمك مأ  َخلأفَ  تـَقأ  َهذًّ
َعل وا اَل "   قَالَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  َرأأ  ملَأ  ِلَمنأ  َصاَلةَ  اَل  فَِإنَّه   الأِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  ِإالَّ  تـَفأ طَّايب   َقالَ " هِبَا يـَقأ  َهَذا: ) اخلَأ

َِديث َمام َخلأف َمنأ  َعَلى َواِجَبة الأَفاحِتَة ِقرَاَءة أبَِنَّ  َصرِيح احلأ َمام َجَهرَ  َسَواء اإلأِ  هِبَا َخاَفتَ  أَوأ  اِبلأِقرَاَءةِ  اإلأِ
َناده ، َمام َخلأف رَاَءةالأقِ ) املعبود عون يف قال( ِفيهِ  َطعأن اَل  َجيِيد َوِإسأ  ه وَ  َهَذا َجَهرَ  َوِفيَما َأَسرَّ  ِفيَما اإلأِ

قي  َحاق الشَّاِفِعيي  َذَهبَ  َوِإلَيأهِ  ، احلَأ َوأزَاِعي   َوِإسأ  الز َبيأ  بأن ع رأَوة قَالَ  َوبِهِ  ، ثـَوأر َوأَب و َسعأد بأن َواللَّيأث َواألأ
َسن ج َبيأ  بأن َوَسِعيد رِيي  َواحلَأ ح ولَومَ  الأَبصأ َسن قَالَ )  الأِقرَاَءة ج زأء يف  الأب َخارِيي  َقالَ (  كأ  بأن َوَسِعيد احلَأ

َران بأن َوَميأم ون ج َبيأ  ِصي اَل  َوَما َمهأ ل التَّاِبِعنيَ  ِمنأ  أ حأ َرأ إِنَّه  :  الأِعلأم َوأَهأ َمام َخلأف يـَقأ  ( َجَهرَ  َوِإنأ  اإلأِ
طَّ  بأن ع َمر َوقَالَ )  أيضا فيه وقال َمام َخلأف ِاقـأَرأأ :  اباخلَأ  قـََرأأت َوِإنأ  نـََعمأ :  قَالَ  قـََرأأت َوِإنأ :  قـ لأت. اإلأِ

َذيـأَفة َكعأب بأن أ يَب   قَالَ  وََكَذِلكَ   َأيب  بأن َعِليي  َعنأ  َوي ذأَكر َعنـأه مأ  تـََعاىَل  اّللَّ  َرِضيَ  َوع َباَدة   الأَيَمان بأن َوح 
رو بأن اّللَّ  َوَعبأد طَاِلب رِييِ  َسِعيد َوَأيب  َعمأ  َذِلكَ  حَنأو َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى النَّيبي  َأصأَحاب ِمنأ  َوِعدَّة اخلأ دأ

ذأن   ثـََبتَ  َوَقدأ  ) الفتح يف احلافظ وقال(  رِيَّةِ  يف  الأَفاحِتَةَ  الأَمأأم ومِ  ِبِقَراَءةِ  اإلأِ َهأ  ِفيَما َوَذِلكَ  ، قـَيأد ِبَغيأِ  اجلأ
َرَجه   َا ِحبَّانَ  َوابأن َواَلرتِيأِمِذيي "  الأِقرَاَءة ج زأء"  يف  الأب َخارِيي  َأخأ ح ول رَِوايَة ِمنأ  َوَغيأ مه   بأن حَمأم ود َعنأ  َمكأ
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رِ  يف  الأِقرَاَءة   َعَليأهِ  ثـَق َلتأ  - َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى - النَّيبَّ  َأنَّ "  ع َباَدة َعنأ  الرَّبِيع :  َقالَ  فـَرَغَ  فـََلمَّا ، الأَفجأ
َرء ونَ  َلَعلَّك مأ  َعل وا َفاَل :  قَالَ .  نـََعمأ :  قـ لأَنا ؟ ِإَماِمك مأ  َخلأفَ  تـَقأ  ِلَمنأ  َصاَلةَ  اَل  فَِإنَّه   ، الأِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  ِإالَّ  تـَفأ

َرأأ  ملَأ  . َوَله  َشاِهد   -َوَاّللَّ  أَعأَلم   -ًَ َهَذا َسبَـَبه  انوَكَ  َهَذا ِمنأ  خم أَتَصر الأَبابِ  َحِديثَ  َأنَّ  َوالظَّاِهر"  هِبَا يـَقأ
وأما القول أبن ِمنأ َحِديِث َأيب قـََتاَدة ِعنأَد َأيب َداو د َوالنََّساِئيي ، َوِمنأ َحِديِث أََنس ِعنأَد اِبأِن ِحبَّاَن ( 

جه لالحتجاج هبا ، ألن عدم القراءة يف حق املأموم يف الصالة اجلهرية هو عمل أهل املدينة ، فال و 
عمل أهل املدينة ليس حبجة ، والراجح يف هذه املسألة هو وجوب قراءة الفاحتة على املأموم يف اجلهرية 

 ، وهللا أعلم .
 يف قال ، هلا املؤذن قول قبل كلها ألفاظه يقول أن األذان لسامع جيوز أنه على املالكية نص -: ومنها
َله   َوِحَكايـَت ه  )  خليل خمتصر شرح ََذانِ  ِلَساِمعِ  جَي وز   َأيأ  قـَبـأ عَ  إَذا األأ  َأنأ  قـَبألَ  حَيأِكَيه   َأنأ  ابأِتَداء   الأم َؤذِينَ  مسَِ
ر   ِمنأه   الأَمقأص ودَ  أِلَنَّ  ؛ اَل  أَمأ  حِلَاَجة   َذِلكَ  َكانَ  َوَسَواء   َكِلَماتِهِ  بَِباِقي يـَنأِطقَ  ِميد   الذيِكأ  َحاِصل   َوه وَ  َوالتَّحأ
 ، السنة خالف وهذا -: قلت ، املدينة أهل عمل أي(  يقويه والعمل)  فقوله( يـ َقويِيهِ  َوالأَعَمل   ِقهِ ِبَسبأ 
 ، السنة هكذا هلا املؤذن قول بعد إال األذان ألفاظ من لفظة السامع يقول ال أن الرتديد يف السنة بل

 يف مسلم وروى ، عليه متفق"  وليق ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم إذا"  وسلم عليه هللا صلى قال فقد
َثيِن  -: قال صحيحه َحق   َحدَّ رَبانَ  َمنأص ور   بأن   ِإسأ مَّد   َجعأَفر   أَب و َأخأ َضم   بأن   حمَ  ثـََنا الثَـَّقِفي   َجهأ  ِإمسأَِعيل   َحدَّ

بـَيأبِ  َعنأ  َغزِيَّةَ  بأنِ  ع َمارَةَ  َعنأ  َجعأَفر   بأن    بأنِ  ع َمرَ  بأنِ  َعاِصمِ  بأنِ  َحفأصِ  َعنأ  اف  ِإسَ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بأنِ  خ 
طَّابِ  هِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  اخلَأ طَّابِ  بأنِ  ع َمرَ  َجدِي  قَالَ  ِإَذا"   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ   َقالَ  اخلَأ
رَب   اّللَّ   الأم َؤذِين   رَب   اّللَّ   َأكأ رَب   اّللَّ   َأَحد ك مأ  فـََقالَ  َأكأ رَب   اّللَّ   َأكأ َهد   قَالَ  مث َّ  َأكأ َهد   قَالَ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنأ  َأشأ  َأنأ  َأشأ

َهد   قَالَ  مث َّ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  ا َأنَّ  َأشأ مَّد  َهد   قَالَ  اّللَِّ  َرس ول   حمَ  ا َأنَّ  َأشأ مَّد   َعَلى َحيَّ  قَالَ  مث َّ  اّللَِّ  َرس ول   حمَ 
 اّللَّ   َقالَ  مث َّ  اِبّللَِّ  ِإالَّ  قـ وَّةَ  َواَل  َحوألَ  اَل  قَالَ  الأَفاَلحِ  َعَلى َحيَّ  قَالَ  مث َّ  اِبّللَِّ  ِإالَّ  قـ وَّةَ  َواَل  َحوألَ  اَل  قَالَ  صَّاَلةِ ال

رَب   رَب   اّللَّ   َأكأ رَب   اّللَّ   قَالَ  َأكأ رَب   اّللَّ   َأكأ َنَّةَ  َدَخلَ  قـَلأِبهِ  ِمنأ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  قَالَ  اّللَّ   ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  قَالَ  مث َّ  َأكأ "  اجلأ
َتَحبي  أَنَّه   َوِفيهِ )  احلديث هذا فوائد يف  النووي قال ، رجحناه فيما الداللة ظاهر وهذا  يـَق ول َأنأ  ي سأ

َها الأم َؤذِين فـََراغ بـَعأد َكِلَمة ك لي  السَّاِمع  عمل أبنه إليه ذهبوا ما املالكية تعليل وأما ، احلق هو وهذا(  ِمنـأ
 .أعلم وهللا ، السنة لظاهر ملخالفته عليل تعليل فهو املدينة أهل
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  حبديث ذلك على واستدل ، النجم سورة يف للتالوة سجود ال أنه إىل ومجع مالك ذهب -: ومنها
ثـََنا -: قال الصحيح يف مسلم رواه فيما وذلك ، فيها وسلم عليه هللا صلى النيب سجود عدم  حَيأىَي  َحدَّ
َبة   أَي وبَ  بأن   َوحَيأىَي  حَيأىَي  بأن   ر   َوابأن   َسِعيد   بأن   َوقـ تـَيـأ رَبانَ  حَيأىَي  بأن   حَيأىَي  قَالَ  ح جأ َخر ونَ  َوقَالَ  َأخأ ثـََنا اآلأ  َحدَّ

َفةَ  بأنِ  يَزِيدَ  َعنأ  َجعأَفر   ابأن   َوه وَ  ِإمسأَِعيل   َصيـأ رَبَه   أَنَّه   َيَسار   بأنِ  َعطَاءِ  َعنأ  ق َسيأط   ابأنِ  َعنأ  خ   َزيأدَ  َسَألَ  أَنَّه    َأخأ
َمامِ  َمعَ  الأِقرَاَءةِ  َعنأ  اَثِبت   بأنَ  َمامِ  َمعَ  ِقرَاَءةَ  اَل  فـََقالَ  اإلأِ ء   يف  اإلأِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعَلى قـََرأَ  أَنَّه   َوَزَعمَ  َشيأ

مِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  َتجَّ ) النووي قال ، املدينة أهل عمل وأبنه" َيسأج دأ  فـََلمأ  َهَوى ِإَذا َوالنَّجأ  - َماِلك بِهِ  فَاحأ
َدة َوَأنَّ  ، الأم َفصَّل يف  س ج ود اَل  أَنَّه   يف  َوافـََقه   َوَمنأ  - تـََعاىَل  اّللَّ  َرمِحَه   م َسجأ  اِنأَشقَّتأ  السََّماء َوِإَذا النَّجأ
مِ  َواقـأَرأأ  ِديث هِبََذا َمنأس وَخات رَبيك اِبسأ  ملَأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى النَّيبي  َأنَّ :  َعبَّاس اِبأن حِبَِديثِ  َأوأ  ، احلَأ

ء يف  َيسأج د  َوَزَعمَ ) الفتح يف  تعاىل هللا رمحه احلافظ وقال( الأَمِديَنة ِإىَل  حَتَوَّلَ  م نأذ   الأم َفصَّل ِمنأ  َشيأ
ل َعَمل َأنَّ  بـَعأضهمأ  َتَمرَّ  الأَمِديَنة أَهأ  ولكن( ِفيَها الس ج ود تـَرأك َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى النَّيبي  بـَعأد ِاسأ
 ففعله ، وسلم عليه هللا صلى فعله من ذلك لثبوت  فيها السجود مشروعية هو املسألة هذه يف الراجح

 عزائم من ليست ولكنها ، سجدة فهي ، الوجوب عدم على يدل وتركه ، املشروعية على يدل هلا
 يف مالك عند للتالوة سجود فال ، النووي ذكره كما املفصل كل إىل ذلك مالك عدى بل ، السجود

ثـََنا -: قال الصحيح يف مسلم رواه ما الرتجيح على والدليل ، املفصل كل مَّد   َحدَّ مَّد   الأم َثىنَّ  بأن   حمَ   َوحمَ 
مَّد   ثـََناَحدَّ  َقااَل  َبشَّار   بأن   ثـََنا َجعأَفر   بأن   حمَ  َودَ  مسَِعأت   قَالَ  ِإسأَحقَ  َأيب  َعنأ  ش عأَبة   َحدَّ َسأ  َعبأدِ  َعنأ  حي َدِيث   األأ
مِ  قـََرأَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  اّللَِّ   َأَخذَ  َشيأخ ا نَّ أَ  َغيأَ  َمَعه   َكانَ  َمنأ  َوَسَجدَ  ِفيَها َفَسَجدَ  َوالنَّجأ

َهِتهِ  ِإىَل  فـََرفـََعه   تـ رَاب   أَوأ  َحص ى ِمنأ  َكفًّا ِفييِن  َوقَالَ  َجبـأ .  َكاِفر ا ق ِتلَ  بـَعأد   َرأَيـأت ه   َلَقدأ  اّللَِّ  َعبأد   قَالَ  َهَذا، َيكأ
 يف البخاري وقال ، وهذا هذا جلواز فيه اختالف وال ، السجود وعدم السجود فيها عنه فصح

ثـََنا -: حالصحي د   َحدَّ ثـََنا قَالَ  م َسدَّ ثـََنا قَالَ  الأَواِرثِ  َعبأد   َحدَّ رَِمةَ  َعنأ  أَي وب   َحدَّ  َرِضيَ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  ِعكأ
مِ  َسَجدَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َعنـأه َما اّللَّ   ِلم ونَ  َمَعه   َوَسَجدَ  اِبلنَّجأ رِك ونَ َوالأم   الأم سأ ن   شأ  َواجلِأ

نأس    واجب الدليلني بني اجلمع نسح ال أنه تقرر وقد ، ممكن اجلمع ألن تقبل ال النسخ ودعوى..  َواإلأِ
 عمل خالف هنأل فيها السجود أحاديث ترك دعوى وأما ، ابلنسخ القول على مقدم وأنه ، أمكن ما
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 ويعمل املدينة أهل عمل يرتك بل ، حبجة ليس املدينة أهل عمل ألن  ابطل فهو ، املدينة أهل
 . أعلم وهللا ، الصريح الصحيح النص خالف لعمل كرامة وال ، ابحلديث

 عن الصالة يف السالم يف أحياان يزيد كان أن وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت لقد -: أقول -: ومنها
 هللا عبد بن عبدة حدثنا -: قال سننه يف داود أبو رواه فيما وذلك(  وبركاته)  لفظة فقط األمين شقه

 أبيه عن وائل بن علقمة عن كهيل بن سلمة عن احلضرمي قيس بن موسى حدثنا آدم بن حيىي حدثنا
 وعن وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم ميينه عن يسلم فكان وسلم عليه هللا صلى النيب مع صليت قال

 من أعلم فيما ذلك يصح فلم الشمال يف وأما ، صحيح حديث وهو.  هللا ورمحة عليكم السالم مشاله
 ، عليه حفاظها تنبيه من بد ال الذي اخلطأ من املرام بلوغ نسخ بعض يف وزايدهتا ، الرواايت يف النظر

 فعله السنة فمن ، هبا نقول فنحن األمين الشق على الصالة من السالم يف(  وبركاته)  زايدة ثبوت امأو 
 اّللَِّ  َوَرمحأَة   زاَِيَدة   َيض ر   َواَل ) املالكية فقه يف الكبي الشرح على تهحاشي يف الدسوقي قال ولكن ، أحياان
َا َوبـَرََكات ه   لِ  َكاَلمِ  َوظَاِهر   الصَّاَلةِ  َعنأ  َخارَِجة   أِلَهنَّ َهبِ  أَهأ َا الأَمذأ َِديث   هِبَا ثـََبتَ  َوِإنأ  س نَّة   َغيأ   أهنَّ َا احلأ  ملَأ  أِلَهنَّ

َها َحبـأ لِ  َعَمل   َيصأ  بعد املدينة أهل عمله ما وال املذهب اعتبار  يف له حق وال -: قلت(  الأَمِديَنةِ  أَهأ
 ملعرفة صحيحا معيارا فليس املدينة أهل عمل وأما ، أحياان تزاد أن فالسنة ، صحيحة زايدة أهنا إثبات

 ، الصريح الصحيح عيالشر  الدليل موافقة هو الصحيح املعيار ألن ، به يثبت ال مما العمل به يثبت ما
 . أعلم وهللا ، أحياان تقال أهنا فاحلق
  من ثالاث الكلب ولوغ من اإلانء غسل يف الترتيب أن هو فيه ريب ال الذي احلق -: أقول -: ومنها

 طهور"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث وذلك ، الواجبات
 ، ومسلم ألمحد واللفظ عليه متفق"  ابلرتاب أوالهن سبعا يغسله أن الكلب فيه غول إذا أحدكم إانء

 مث ، الكالب بقتل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر -: قال عنه هللا رضي املغفل بن عبدهللا وعن
 اإلانء يف الكلب ولغ إذا"  وقال ، والغنم الصيد لب يف رخص مث"  الكالب وابل ابهلم ما"  قال
 هذه صحة فمع  والرتمذي بخاريال إال اجلماعة رواه"  ابلرتاب نةالثام وعفروه ، سبعا غسلوهفا

 كان من كائنا أحد عمل عليها يقدم أن وال ، سامج بتأويل عليها يهجم أن ألحد حق فال النصوص
ِيب   يـ نأَدب   اَل  ) هأن من املالكية بعض قاله فما وعليه ، َِخيَةِ  أَوأ  أَوَّاَله نَّ  يف  جي أَعلَ  أبَِنأ  التَّرتأ مِِهَا أَوأ  األأ  َغيأ
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ِيبِ  ط ر قَ  أِلَنَّ  ، تـ رَاب   َطرِبَة   التَّرتأ َها يـ َعوِيلأ  ملَأ  َضِعيَفة   م ضأ َمام   َعَليـأ لِ  َعَملِ  َكوأنِ  َمعَ  اإلأِ  َعَلى الأَمِديَنةِ  أَهأ
 بطرقه وال ابحلديث عنده علم ال فقيه كلمة حقيقتها يف هي(  مضطربة الترتيب طرق)  فقوله( ِخاَلِفهِ 

 مع)  وقوله ، األعمى التعصب ولكنه ، صح قد الترتيب أن يعلم الطالب فأصغر وإال برواايته وال
 إال ألفت ما اليت ، الفقه كتب من إخراجها ينبغي ، أخرى خراقة(  خبالفه املدينة أهل عمل كون
 خالفه وإن مبدلوله القول فالواجب احلديث حص إن فإنه ، مشروع هو ما على وداللتهم ، الناس هلداية
 ليس واملرتوك ، اإلانء من  الكلب جناسة غسل يف الواجبات من وأهنا ثبوهتا فاحلق ، املدينة  أهل عمل

 . أعلم وهللا ، الصريح الصحيح النص خبالف املدينة أهل عمل هو املرتوك بل ، احلديث هو
 ركعيت صالة بعد  األمين الشق على الضجعة حكم يف اىلتع هللا رمحهم العلم أهل اختلف -: ومنها
 َهَذا يف  َولِلأع َلَماءِ ) فقال األحوذي حتفة يف املباركفوري أمجلها وقد أقوال على ، القبلية الفجر

ِطَجاعِ  َوَّل  . أَقـأَوال   ااِلضأ ر وع   أَنَّه  :  األأ َبابِ  َسِبيلِ  َعَلى َمشأ ِتحأ لِ  بـَعأضِ  َعنأ  ِذي  الرتِيأمِ  َحَكاه   َكَما ااِلسأ  أَهأ
َعرِييِ  م وَسى َأيب  قـَوأل   َوه وَ  الأِعلأمِ  َشأ َاِفظ   قَالَ .  ه رَيـأَرةَ  َوَأيب  َماِلك   بأنِ  َوأََنسِ  َخِديج   بأنِ  َورَاِفعِ  األأ  الأَقيِيمِ  اِبأن   احلأ

 م وَسى أابَ  َأنَّ  ِسيِينَ  اِبأنِ  َعنأ  أَي وبَ  َعنأ  َمعأَمر   َعنأ  الأم َصنَّفِ  يف .  الرَّزَّاقِ  َعبأد   ذََكرَ  َقدأ :  الأَمَعادِ  زَادِ  يف 
ه مأ  اّللَّ   َرِضيَ  َماِلك   بأنَ  َوأََنسَ  َخِديج   بأنَ  َورَاِفعَ  َطِجع ونَ  َكان وا َعنـأ َعيَتأ  بـَعأدَ  َيضأ رِ  رَكأ :  ِبَذِلكَ  َوأَيأم ر ونَ  الأَفجأ
َعل   َكانَ  ممَّنأ :  الأِعَراِقي   َوقَالَ  َعرِي   م وَسى أَب و الصََّحابَةِ  َعنأ  ِبهِ  يـ فأيِت  أَوأ  ِلكَ ذَ  يـَفأ َشأ  َخِديج   بأن   َورَاِفع   األأ
مَّد   التَّاِبِعنيَ  ِمنأ  ِبهِ  قَالَ  َوَمنأ .  اِنـأتَـَهى ه َريـأَرةَ  َوأَب و َماِلك   بأن   َوأََنس    يف  َكَما الز َبيأِ  بأن   َوع رأَوة   ِسيِينَ  بأن   حمَ 
تَـَقىالأم   َشرأحِ  مَّد   أَب و َوقَالَ .  نـأ َعةِ  ِكَتابِ  يف  زَيأد   بأن   الرَّمحأَنِ  َعبأد   َوذََكرَ :  الأم َحلَّى يف  َحزأم   بأن   َعِلي   حمَ   السَّبـأ
مَّدِ  بأنَ  َوالأَقاِسمَ  الأم َسيِيبِ  بأنَ  َسِعيدَ :  يـَعأيِن  أهنَّ مأ  ر   َأيب  بأنِ  حمَ  ر   َوأابَ  الز َبيأِ  بأنَ  َوع رأَوةَ  َبكأ  َعبأدِ  اِبأن   ه وَ  َبكأ

َبةَ  بأنَ  اّللَِّ  َوع بَـيأدَ  اَثِبت   بأنِ  َزيأدِ  بأنَ  َوَخارَِجةَ  الرَّمحأَنِ  َطِجع ونَ  َكان وا َيَسار   بأنِ  س َليأَمانَ  بأنِ  ع تـأ  َعَلى َيضأ
َاهنِِمأ  َ  أميأ َعيَتأ  َبنيأ رِ  رَكأ َئِمَّةِ  ِمنأ  بِهِ  قَالَ  َوممَّنأ .  اِنـأتَـَهى الص بأحِ  َوَصاَلةِ  الأَفجأ اِفِعي   األأ  الأَعيأيِن   قَالَ .  َوَأصأَحاب ه   الشَّ

َدةِ  يف  ِطَجاعَ  َهَذا َأنَّ :  الثَّاين  َوالأَقوأل  .  اِنـأتَـَهى س نَّة   أَنَّه   ِإىَل  َوَأصأَحاب ه   الشَّاِفِعي   َذَهبَ :  الأَقارِي ع مأ  ااِلضأ
تـأيَ  ِمنأ  ب دَّ  اَل  َواِجب   مَّد   َأيب  قـَوأل   َوه وَ  بِهِ  انِ اإلأِ  َمنأ  ك ل  :  الأم َحلَّى يف  قَالَ  َكَما الظَّاِهرِي   َحزأم   بأنِ  َعِلييِ  حمَ 

َعيَتأ  رََكعَ  رِ  رَكأ َطِجعَ  أبَِنأ  ِإالَّ  الص بأحِ  َصاَلة   َله   جَي زأ  ملَأ  الأَفجأ َنِ  َجنأِبهِ  َعَلى َيضأ َميأ َ  األأ عَ  ِمنأ  َساَلِمهِ  َبنيأ  يَتأ رَكأ
رِ  َ  الأَفجأ ِبيِهِ  َوَبنيأ َعيَتأ  ي َصليِ  ملَأ  فَِإنأ  ، الص بأحِ  ِلَصاَلةِ  َتكأ رِ  رَكأ َطِجعَ  َأنأ  يـَلأَزمأه   ملَأ  الأَفجأ  َعنأ  َعَجزَ  فَِإنأ  ، َيضأ
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.  َهَذا بـَعأدَ  قَالَ  مث َّ  ، هِ طَاقَتِ  َحَسبَ  َذِلكَ  ِإىَل  َأَشارَ  َذِلكَ  َغيأِ  َأوأ  َمَرض   َأوأ  خِلَوأف   الأَيِمنيِ  َعَلى الض َجَعةِ 
َنا َقدأ :  َعِلي   قَالَ  َضحأ رَ  َأنَّ  أَوأ  آَخر   َنص   أَيأيتَ  َحىتَّ  الأَفرأضِ  َعَلى ك لَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  أَمأ
َاع   أَوأ  ب   أَنَّه   َعَلى م تَـيَـقَّن   ِإمجأ  اّللَِّ  َكاَلمِ  ِإىَل  فَالرَّد   َعنـأه مأ  اّللَّ   َرِضيَ  الصََّحابَة   تـََنازَعَ  َوِإَذا ، ِعنأَده   فـََنِقف   نَدأ

َمأرَ  َأنَّ  َعَرفأت َقدأ :  قـ لأت.  اِنـأتَـَهى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َرس ولِهِ  وََكاَلمِ   ه رَيـأَرةَ  َأيب  َحِديثِ  يف  الأَوارِدَ  األأ
َبابِ  َعَلى حَمأم ول   ِتحأ ِطَجاعِ  َعَلى ي َداِوم   َيك نأ  ملَأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى أِلَنَّه   ؛ ااِلسأ  َواِجب ا َيك ون   َفاَل  ااِلضأ
َمة  الشَّوأَكاين  ِإىَل الأو ج وِب َحيأث  َقاَل ل َشرأط ا َيك ونَ  َأنأ  َعنأ  َفضأال   ِة َصاَلِة الص بأِح َوَقدأ َماَل الأَعالَّ ِصحَّ ًِ

َنا َلك ِمنأ َأنَّ تـَرأَكه  َصلَّى اّللَّ  َعَليأِه َوَسلََّم اَل يـ َعاِرض  األأَ يف آِخِر  َلفأ ِطَجاِع : َوَعِلمأت مبَا َأسأ َر حَبأِث ااِلضأ مأ
َاصِي هِبِمأ َواَلَح َلك قـ وَّة  الأَقوأِل اِبلأو ج وِب . َوالأَقوأل  الثَّاِلث  : َأنَّ ه َذاِلألأ مَِّة اخلأ ِطَجاعَ  ًَ َعة   ااِلضأ ر وه   ِبدأ  َوَمكأ

ع ود   اِبأن   الصََّحابَةِ  ِمنأ  ِبهِ  قَالَ  َوممَّنأ :  ِتاَلف   َعَلى ع َمرَ  َوابأن   َمسأ  ِخاَلف   أَنَّه  :  الرَّاِبع   َوالأَقوأل  .  َعنأه   ِاخأ
َوأىَل  َبةَ  َأيب  اِبأن   َرَوى.  األأ َسنِ  َعنأ  َشيـأ طِ  يـ عأِجب ه   اَل  َكانَ  أَنَّه   احلَأ َعيَتأ  بـَعأدَ  َجاع  ااِلضأ رِ  رَكأ  َوالأَقوأل  . الأَفجأ

َاِمس   َ  التـَّفأرَِقة  :  اخلأ َتَحب   اللَّيألَ  يـَق وم   َمنأ  َبنيأ َ  ِلاِلسأرتَاَحةِ  َذِلكَ  َله   فـَي سأ ِهِ  َوَبنيأ رَع   َفاَل  َغيأ َتاَره   َله   ي شأ  اِبأن   َواخأ
َطِجع   اَل  َوقَالَ  الأَعَريبيِ  َعيَتأ  بـَعأدَ  َيضأ رِ  رَكأ َطِجعَ  اللَّيألَ  قَامَ  َيك ونَ  َأنأ  ِإالَّ  الصَّاَلةِ  اِلنأِتظَارِ  الأَفجأ َمام ا فـََيضأ ِتجأ  ِاسأ
َهد   ، أَبأسَ  َفاَل  الص بأحِ  ِلَصاَلةِ  َا َعاِئَشةَ  َعنأ  الرَّزَّاقِ  َوَعبأد   الطَّرَبَاين   َرَواه   َما هِلََذا َوَيشأ  ِإنَّ :  تـَق ول   َكاَنتأ  َأهنَّ

َطِجع   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى يبَّ النَّ  َأب   َكانَ  َوَلِكنَّه   ِلس نَّة   َيضأ َله   يَدأ رَتِيح   لَيـأ  ، ح جَّة   بِهِ  تـَق وم   اَل  َوَهَذا ، فـََيسأ
َناِدهِ  يف  َفأِلَنَّ  أَوَّال   أَمَّا َاِفظ   َقالَ  َكَما ي َسمَّ  ملَأ  رَاِواي   ِإسأ َها َذِلكَ  َفأِلَنَّ  اَثنِي ا َوأَمَّا ، احلأ  َولَيأسَ  َوخَتأِمني   َظن   ِمنـأ

ة   َعل ه   َكانَ  أَنَّه   َرَوتأ  َوَقدأ  ، حِب جَّ ة   يـَفأ ر ه   ثـََبتَ  َوَقدأ  ، ِفعأِلهِ  يف  َواحلأ جَّ ر وِعيـَّت ه   ِبَذِلكَ  فـََتَأكََّدتأ  ِبهِ  أَمأ  َوَقدأ .  َمشأ
ر وِعيَّةَ  يـَرَ  ملَأ  َمنأ  َأَجابَ  وِبَة   الأَبابِ  َأَحاِديثِ  َعنأ  اعِ ااِلضأِطجَ  َمشأ  الأو ق وفَ  ِشئأت فَِإنأ  خَمأد وَشة   ك ل َها أبَِجأ
َها ََدَشات ِمنأ  ِفيَها َما َوَعَلى َعَليـأ َا َوالنِييلَ  الأَبارِي فـَتأحَ  ت طَاِلعَ  َأنأ  فـََعَليأك اخلأ مه   الرَّاِجح   َوالأَقوأل  .  َوَغيأ

ِطَجاعَ  َأنَّ  ه وَ  َعَليأهِ  الأم َعوَّل   رِ  س نَّةِ  بـَعأدَ  ااِلضأ ر وع   الأَفجأ َبابِ  طَرِيقِ  َعَلى َمشأ ِتحأ  ال متني وكالمه(  ااِلسأ
ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري روى فقد ، عليه زايدة رَبانَ  قَالَ  الأَيَمانِ  أَب و َحدَّ رِييِ  َعنأ  ش َعيأب   َأخأ  الز هأ
رَبين  قَالَ   الأم َؤذِين   َسَكتَ  ِإَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َكانَ )  قَاَلتأ  َعاِئَشةَ  َأنَّ  يأِ الز بَ  بأن   ع رأَوة   َأخأ

رِ  َصاَلةِ  ِمنأ  اِبألأ وىَل  ِ  فـَرََكعَ  قَامَ  الأَفجأ َعَتنيأ ِ  رَكأ رِ  َصاَلةِ  قـَبألَ  َخِفيَفَتنيأ َتِبنيَ  َأنأ  بـَعأدَ  الأَفجأ ر   َيسأ َطَجعَ  مث َّ  الأَفجأ  اضأ
َنِ  ِشقِيهِ  َعَلى َميأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول َقالَ :  قَالَ  ه َريـأَرة َأيب   وعن( ِلإلأِقَاَمةِ  الأم َؤذِين   أَيأتَِيه   َحىتَّ  األأ
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َعيَتأ  َأَحدك مأ  َصلَّى ِإَذا: )  ر رَكأ َطِجعأ  الأَفجأ َناد   َوالرتِيأِمِذيي  َداو دَ  وأَب   َرَواه  ( .  مَيِينه َعَلى فـَلأَيضأ  َصِحيح إبِِسأ
ِلم الأب َخارِيي  َشرأط َعَلى  هللا رحم ، األلباين وصححه َصِحيح، َحَسن َحِديث ه وَ :  الرتِيأِمِذيي  قَالَ .  َوم سأ

 من كائنا أحد عمل عليها يقدم أن ألحد حق فال األحاديث هذه  صحة ومع ، واسعة رمحة اجلميع
َعة  )  ك رِهَ (  وَ )  تعاىل هللا رمحه املالكية بعض ولفق وعليه  ، كان رِ (  ِضجأ  َأيأ  الأم عأَجَمةِ  الضَّادِ  ِبَكسأ
َئة   َيـأ َطِجعَ  أبَِنأ  الأَمعأل وَمة   اهلأ َنِ  ِشقِيهِ  َعَلى َيضأ َميأ َها ملَأ  إذأ  ؛ َغيأ انَ  إلَيأهِ  َذَهبَ  َكَما األأ َحبـأ لِ  َعَمل   َيصأ  الأَمِديَنةِ  أَهأ

 ال املدينة أهل بعمل يصحب مل أنه جملرد  الضجعة هذه شأن يف الصحيح للخرب ورده ، ذاه قوله( 
 احلق هو هبا اخلرب وأن ، املرتوك هو األخبار هذا خبالف املدينة أهل عمل أن احلق بل ، فيه له حق

 . أعلم وهللا ، تعديه جيوز وال ، قبوله جيب الذي املعتمد
 السجدة بسورة اجلمعة يوم الفجر صالة يف يقرأ كان أنه وسلم عليه هللا صلى عنه ثبت لقد  -: نهاوم
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري روى فقد ، اإلنسان وسورة ، ثـََنا قَالَ  نـ َعيأم   أَب و َحدَّ َيان   َحدَّ  َعنأ  س فأ

َعأرَج   ه رأم زَ  ابأن   ه وَ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َعنأ  إِبـأَراِهيمَ  بأنِ  َسعأدِ  َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  األأ  النَّيب   َكانَ )  قَالَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ه 
َرأ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى رِ  َصاَلةِ  يف  اجلأ م َعةِ  يف  يـَقأ َدةَ  تـَنأزِيل   امل الأَفجأ نأَسانِ  َعَلى أََتى َوَهلأ  السَّجأ  ِمنأ  ِحني   اإلأِ
رِ  هأ  أنه وسلم عليه هللا صلى عنه الغالبة الدارجة احلالة أن املعلوم ومن ، وغيمها أيضا مسلم ورواه(  الدَّ
 وعليه ، املفروضة الصالة يف يسجد كان أنه على دليل هذا ففي ، سجدة آية قراءة عند يسجد كان
 وقد مكروها يكون كيف إذ  املكروهات مجلة من الفرض صالة يف السجود جيعل أن ألحد حق فال

 يقرأ أن الصالة مكروهات من   أنه من املالكية بعض عليه نص فما ، وسلم عليه هللا صلى النيب فعله
ه ورِ  َعَلى مج  َعة   ص بأحَ  َوَلوأ ) -: قال مث ،  سجدة آية فيها هِبَا قَالَ  ِلَمنأ  ِخاَلف ا َأيأ  الأَمشأ  ِلِفعأِلهِ  ِفيهِ  بَِندأ
لِ  َعَملَ  أِلَنَّ  ؛ َوالسَّاَلم   الصَّاَلة   َعَليأهِ  ِخهِ  َعَلى َفَدلَّ  ِخاَلِفهِ  َعَلى ِديَنةِ الأمَ  أَهأ  أن ، كبية طامة وهذه(  َنسأ
 أن ذلك على ويزاد ، به للعمل العلم أهل بعض ترك أجل من الصريح الصحيح ابحلديث العمل يرتك

  من ال ، العلمي التحقيق عن بعيد وهللا وهذا ، به العمل ترك البعض هذا ألن ، النسخ فيه يدعى
 ، النسخ به يثبت ما معرفة جهة من وال ، به يعمل ال ما أو يعمل فيما الصحيح مليزانا معرفة جهة
 . أعلم وهللا ، سلطان من هبا هللا أنزل ما اليت الرتهات هذه مبثل السنة من صح ما رد من ابهلل نعوذ
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 فهل ، صداقها عتقها وجعل أمته أعتق فيمن تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف -: أقول -: ومنها
َسن الأم َسيِيب بأن َسِعيد -: فذهب أقوال على ؟ ال أو ذلك يصح رِيي  َوالنََّخِعي   َواحلَأ  َوالثَـّوأِري   َوالز هأ

َوأزَاِعي   َحاق َوَأمحأَد ي وس ف َوأَب و َواألأ  ، َصَداقَها ِعتأقَها َوَيك ون ، ِبهِ  تـَتَـَزوَّج َأنأ  َعَلى يـ عأِتقَها َأنأ  جَي وز:  َوِإسأ
ه ور  قال و ، َذِلكَ  َويـَلأَزمَها  َماِلك قَاَله   َوممَّنأ .  الشَّرأط َهَذا َيِصحي  َواَل  ، بِهِ  تـَتَـَزوَّج َأنأ  يـَلأَزمَها اَل :  اجلأ مأ

مَّد َحِنيَفة َوأَب و َوالشَّاِفِعيي  َسن بأن َوحمَ   رواه ما ذلك وبرهان  جائز ذلك أن الصحيح والقول َوز َفر، احلَأ
ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري َبة   َحدَّ ثـََنا َسِعيد   بأن   قـ تَـيـأ َبأَحابِ  بأنِ  َوش َعيأبِ  اَثِبت   َعنأ  مَحَّاد   َحدَّ  َعنأ  احلأ

َقَها َوَجَعلَ  َصِفيَّةَ  أَعأَتقَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ   َماِلك   بأنِ  أََنسِ   يثاحلد وهذا ، َصَداقـََها ِعتـأ
َثيِن  -: قال الصحيح يف مسلم وروى ، بالبا يف األصل هو ثـََنا َحرأب   بأن   ز َهيأ   َحدَّ  يـَعأيِن  ِإمسأَِعيل   َحدَّ
َنا قَالَ  َخيأرَبَ  َغزَا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  أنَّ   أََنس   َعنأ  الأَعزِيزِ  َعبأدِ  َعنأ  ع َليَّةَ  ابأنَ   نأَدَهاعِ  َفَصلَّيـأ

َرى طَلأَحةَ  َأيب  َرِديف   َوأانَ  طَلأَحةَ  أَب و َورَِكبَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيب   فـَرَِكبَ  ِبَغَلس   الأَغَداةِ  َصاَلةَ   َفَأجأ
َبيِت  َوِإنَّ  َخيأرَبَ  ز َقاقِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيب    َواحنأََسرَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  َفِخذَ  لََتَمس   ر كأ

زَار   ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  َفِخذِ  بـََياضَ  أَلََرى َفِإينيِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  َفِخذِ  َعنأ  اإلأِ  فـََلمَّ
رَب   اّللَّ   الَ قَ  الأَقرأيَةَ  َدَخلَ   َثاَلثَ  َقاهَلَا{  الأم نأَذرِينَ  َصَباح   َفَساءَ } قـَوأم   ِبَساَحةِ  نـََزلأَنا ِإَذا ِإانَّ  َخيأرَب   َخرَِبتأ  َأكأ
مَّد   فـََقال وا أَعأَماهِلِمأ  ِإىَل  الأَقوأم   َخرَجَ  َوَقدأ  قَالَ  َمرَّات   َحابَِنا ض  بـَعأ  َوقَالَ  الأَعزِيزِ  َعبأد   قَالَ  َواّللَِّ  حمَ  د   َأصأ مَّ  حمَ 

َِميس   َناَها قَالَ  َواخلأ َوة   َوَأَصبـأ عَ  َعنـأ َية   َفَجاَءه   السَّيبأ   َومجِ   السَّيبأِ  ِمنأ  َجارِيَة   أَعأِطيِن  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ  ِدحأ
 ايَ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َنيبيِ  ِإىَل  َرج ل   َفَجاءَ  ح َييي   بِنأتَ  َصِفيَّةَ  َفَأَخذَ  َجارِيَة   َفخ ذأ  اذأَهبأ  فـََقالَ 

َيةَ  أَعأطَيأتَ  اّللَِّ  َنيبَّ  ل ح   َما َوالنَِّضيِ  قـ َريأظَةَ  َسيِيدِ  ح َييي   بِنأتَ  َصِفيَّةَ  ِدحأ  َفَجاءَ  قَالَ  هِبَا ادأع وه   قَالَ  َلكَ  ِإالَّ  َتصأ
َها َنظَرَ  فـََلمَّا هِبَا ََها السَّيبأِ  ِمنأ  َجارِيَة   خ ذأ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   ِإلَيـأ  َوتـََزوََّجَها َوأَعأتَـَقَها قَالَ  َغيأ

َدقـََها َما مَحأَزةَ  َأابَ  ايَ  اَثِبت   َله   فـََقالَ  َسَها قَالَ  َأصأ َاَجهَّزَ  اِبلطَّرِيقِ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ  َوتـََزوََّجَها أَعأتَـَقَها نـَفأ  أ م   َله   هتأ
َا س َليأم   َدهتأ َبحَ  اللَّيألِ  ِمنأ  َله   فََأهأ ء   ِعنأَده   َكانَ  َمنأ  فـََقالَ  َعر وس ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فََأصأ  فـَلأَيِجئأ  َشيأ

يء   الرَّج ل   َفَجَعلَ  قَالَ  ِنَطع ا َوَبَسطَ  قَالَ  بِهِ  َِقطِ  جيَِ يء   رَّج ل  ال َوَجَعلَ  اِبألأ رِ  جيَِ يء   الرَّج ل   َوَجَعلَ  اِبلتَّمأ  جيَِ
نِ   بذلك السنة صحت وحيث..  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َولِيَمةَ  َفَكاَنتأ  َحيأس ا َفَحاس وا اِبلسَّمأ

 ثبت قد ألنه ، ال -: قبل ؟ اخلصوصية على ذلك حيمل أال -: قيل فإن ، به وردت ما بغي يقال فال
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 عليه هللا صلى حقه يف ثبت حكم كل أن ثبت قد وألنه ، التعميم الشرعية األحكام يف األصل أن
 التوقيف اخلصائص يف األصل أن ثبت قد وألنه ، االختصاص بدليل إال تبعا ألمته يثبت فإنه وسلم
َحبأه   ملَأ  أنه -: قيل فإن ، الدليل على لِ  َعَمل   َيصأ  عمل ختلف فإن ، يكن وإن -: فيقال الأَمِديَنةِ  أَهأ
 عتقها وجعل األمة إعتاق جواز هو املسألة هذه يف فالصحيح ، النص يف بقادح ليس املدينة أهل

 . أعلم وهللا ، صداقها
 -: وقالوا ، فقط املأموم حق يف سنة التأمني وإمنا ، يؤمن ال األمام إن -: املالكية قال  -: ومنها
 إليه ذهب وما ، كذلك اإلمام حق يف سنة التأمني أن واحلق ، املدينة أهل عليه ليس اإلمام أتمني

 -:قال الصحيحني يف نه هللا رضي هريرة أيب حديث قلناه ما ودليل براجح، ليس وافقهم ومن املالكية
 غفر ، املالئكة أتمني أتمينه وافق من فإنه ، فأمنوا اإلمام أمن إذا"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 ألن ، مسموعة غي  فدعوى ، املدينة أهل عمل عليه ليس أنه دعوى وأما"  ذنبه من تقدم ما له

 .أعلم وهللا ، املدينة أهل عمل عليه جير مل وإن حجة اآلحاد احلديث
 به ثبت وقد ، فيه ريب ال الرتجيح وهذا ، سفر من للقادم املعانقة جواز الصحيح القول -: ومنها
ََدب يف البخاري أخرجه ما ذلك ودليل ، النص َرد األأ  ِفيهِ  َوَأوأَردَ "  الأم َعانـََقة اَبب"  ِفيهِ  تـَرأَجمَ  فَِإنَّه  "  الأم فأ

ِلي ِإلَيأهِ  َفَشَددأت بَِعي ا َفابـأتَـعأت"  قَالَ  الصََّحابَة ِمنأ  َرج ل َعنأ  َحِديث بـََلَغه   أَنَّه   َجابِر َحِديث ر ا َرحأ  َشهأ
ت ه   فَاعأتَـنَـَقيِن  ، َفَخرَجَ  ِإلَيأهِ  فـَبَـَعثأت أ نـَيأس   بأن اّللَّ  َعبأد فَِإَذا ، لشَّاما َقِدمأت َحىتَّ   يف الرتمذي وروى " َواعأتَـنَـقأ

 اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َوَرس ول   الأَمِديَنةَ  َحارِثَةَ  بأن   زَيأد   َقِدمَ   َقاَلتأ  َعاِئَشةَ  َعنأ  الز َبيأِ  بأنِ  ع رأَوةَ  َعنأ   بسنده جامعه
 َما َواّللَِّ  ثـَوأبَه   جَي ر   ع رأاَيان   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِإلَيأهِ  فـََقامَ  الأَبابَ  فـََقرَعَ  فََأاَته   بـَيأيِت  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ 
َله   ع رأاَيان   َرأَيـأت ه   ِديثِ  َويف )  التحفة يف ملباركفوريا قال . َوقـَبـََّله   فَاعأتَـنَـَقه   بـَعأَده   َواَل  قـَبـأ ر وِعيَّة   احلَأ  الأم َعانـََقةِ  َمشأ

ق   َوه وَ  السََّفرِ  ِمنأ  لِلأَقاِدمِ   عنه هللا رضي أنس حديث وأما(  الأم َعانـََقةِ  يف  أَيأض ا َوَردَ  َوَقدأ  ، َوالصََّواب   احلَأ
 اَل  َقالَ  بـَعأض ا بـَعأض َنا أَيـ َعاِنق   قـ لأَنا اَل  قَالَ  لِبَـعأض   بـَعأض َنا أَيـَنأَحيِن  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قـ لأَنا  َقالَ   النسائي عند

ه   َما:  قـ لأت َفِإنأ )  التحفة يف املباركفوري قال ، السفر من القادم غي يف فهو َتَصاَفح وا، َوَلِكنأ   َوجأ
ِفيقِ  َ  التـَّوأ َ  َهَذا َعاِئَشةَ  َحِديثِ  َبنيأ مِ الأم   أََنس   َحِديثِ  َوَبنيأ ر وِعيَّةِ  َعَدمِ  َعَلى َيد ل   الَِّذي تَـَقدِي َعانـََقةِ  َمشأ  ، الأم 

 صلى النيب التزم وقد(  أَعأَلم   َواّللَّ   لِلأَقاِدمِ  َعاِئَشةَ  َوَحِديث   ، السََّفرِ  ِمنأ  الأَقاِدمِ  ِلَغيأِ  أََنس   َحِديث  :  قـ لأت



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
190 

 ذلك وعلى ، خيرب فتح بعد احلبشة من عليه مقد ملا عنه هللا رضي طالب أيب بن جعفر وسلم عليه هللا
 أهل عمل عليها ليس ألهنا مرتوكة األحاديث هذه أن من تعاىل هللا رمحه املالكية بعض قاله فما ،

 املالكي هذا قال ، األحاديث هذه ألجل املدينة أهل عمل هو املرتوك بل ، مقبول غي كالم ، املدينة
َره   َبلأ (  الأم َعانـََقة  )  تـ نأَدب  (  اَل )  ه ور   َوه وَ  َماِلك   ِعنأدَ  ت كأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى أَنَّه  }  َوَردَ  َوِإنأ  أِلَنَّه   ؛ الأَمشأ

َها تـَنأِفر   النـ ف وسِ  َكوأنِ  ِمنأ  الأَكَراَهةِ  َفِعلَّة   -{  السََّفرِ  ِمنأ  َقِدمَ  ِحنيَ  َجعأَفر ا َسيِيَدانَ  َعاَنقَ  َوَسلَّمَ   ة  َمنأِفيَّ  - ِمنـأ
َيان   َوقَالَ . َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى ِفيهِ  َنةَ  بأن   س فأ َتِهِدينَ  ِكَبارِ  ِمنأ  َوه وَ  ع يَـيـأ َهد   جِبََوازَِها الأم جأ  قـَوأل   َله   َوَيشأ

مَّد   َأصأَحاب   َكانَ : "  الشَّعأيبيِ  "  تـََعانـَق وا َسَفر   ِمنأ  َقِدم وا فَِإَذا اَتَصاَفح و  الأتَـَقوأا إَذا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى حمَ 
ه ورِ  َعَلى يَرِد   َوَهَذا ة   الأَعَملَ  أِلَنَّ  ؛ الأَمشأ مَ  َما الأم عأَتَمدَ  َلِكنَّ  ح جَّ  العامل من تقبل ال جرأة وهذه(  تـََقدَّ

 ، مقبول غي خطأ قاله ما ولكن ، جمتهد  فإنه ، الزلة هذه له وغفر عنه هللا عفا ولكن ، لألمة الناصح
 . أعلم وهللا ، غيبة طول أو سفر من للقادم املعانقة جواز ، والصواب احلق بل

 األحاديث بذلك شهدت كما ، اجلمعة إىل ابإلتيان يبكر أن  ريب بال املستحب -: ومنها
 رهأج وازداد ثوابه عظم كلما اإلتيان يف املصلي بكر فكلما ، فيها مطعن ال واليت ، الصرحية الصحيحة

 صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حديث من الصحيحني ففي ، السابقني من وعد
لَ  اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  اغأَتَسلَ  َمنأ "  وسلم عليه هللا ََنابَةِ  غ سأ َا َراحَ  مث َّ  اجلأ  السَّاَعةِ  يف  َراحَ  َوَمنأ  َبَدنَة   قـَرَّبَ  َفَكَأمنَّ

َا الثَّانَِيةِ  َا الثَّالَِثةِ  السَّاَعةِ  يف  رَاحَ  َوَمنأ  بـََقرَة   قـَرَّبَ  َفَكَأمنَّ  الرَّاِبَعةِ  السَّاَعةِ  يف  رَاحَ  َوَمنأ  أَقـأَرنَ  َكبأش ا قـَرَّبَ  َفَكَأمنَّ
َا َاِمَسةِ  السَّاَعةِ  يف  َراحَ  َوَمنأ  َدَجاَجة   قـَرَّبَ  َفَكَأمنَّ َا اخلأ َمام  ا َخرَجَ  فَِإَذا بـَيأَضة   قـَرَّبَ  َفَكَأمنَّ  الأَماَلِئَكة   َحَضَرتأ  إلأِ

َتِمع ونَ  رَ  َيسأ طَّابِ  بأنَ  ع َمرَ  َأنَّ  قال عنهما هللا رضي عمر ابن حديث من وفيهما" الذيِكأ َنَما  اخلَأ  ه وَ  بـَيـأ
َوَِّلنيَ  الأم َهاِجرِينَ  ِمنأ  َرج ل   َدَخلَ  ِإذأ  اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  اخلأ طأَبةِ  يف  قَائِم   َحا ِمنأ  األأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  بِ َأصأ

ِلي ِإىَل  أَنـأَقِلبأ  فـََلمأ  ش ِغلأت   ِإينيِ  قَالَ  َهِذهِ  َساَعة   أَيَّة   ع َمر   فـََناَداه   َوَسلَّمَ   َأنأ  َأزِدأ  فـََلمأ  التَّأأِذينَ  مسَِعأت   َحىتَّ  أَهأ
تَ  َوَقدأ  أَيأض ا َوالأو ض وء   فـََقالَ  تـََوضَّأأت   لِ  أَيأم ر   َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  س ولَ رَ  َأنَّ  َعِلمأ  وَعنأ "  اِبلأغ سأ

سِ  س   بأنِ  أَوأ رَ  َوَغسَّلَ  اجلأ م َعةِ  يـَوأمَ  اغأَتَسلَ  َمنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ   قَالَ  أَوأ  َوابـأَتَكرَ  َوَبكَّ
َتَمعَ  َوَدانَ  ر   خَيأط وَها خ طأَوة   ِبك ليِ  َله   َكانَ  َصتَ َوأَنأ  َواسأ  حسن، حديث وهو" َوِقَيام َها ِصَيام َها َسَنة   َأجأ

 أييت ال أنه عنده املفضل بل ، اجلمعة يوم التبكي يرى ال أنه من ، تعاىل هللا رمحه مالك من والعجب
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 هو الذي املدينة أهل عمل لكنه ، عليه له احلامل ما أدري ال وهذا ، خطبتها قبيل إال هلا اإلنسان
َها الأب ك ورِ  َكرَاِهَيةِ  يف  َماِلك   م عأَتَمدِ  َوأَقـأَوى)  ِعَياض   الأَقاِضي قَالَ  ,تعاىل هللا رمحه مالك عند عمدة  إلَيـأ
لِ  َعَمل   َها َوَسعأيـ ه مأ  َذِلكَ  ِبرَتأكِ  الأم تَِّصل   الأَمِديَنةِ  أَهأ ل  نَـ  َوَهَذا َصاَلهِتَا قـ رأبَ  إلَيـأ  ِعنأَده مأ  م نأَكر   َغيأ   َمعأل وم   قأ

ِهِ  َمعأم ولَ  َواَل  ل   َكانَ  َوَما ِبَغيأ َفأَضلَ  َيرتأ ك   ممَّنأ  بـَعأَده مأ  َوَمنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعصأرِ  أَهأ ِهِ  إىَل  األأ  َغيأ
َرَجاتِ  أِبََقليِ  الأَعَملِ  َعَلى َويـََتَمالَئ ونَ  لِ  َعَملَ  َأنَّ  أَيأض ا الأرَبيِ  َعبأدِ  ابأن   َوذََكرَ ( الدَّ َهد   الأَمِديَنةِ  أَهأ .  َله   َيشأ
  ، السنة خالف تعاىل هللا رمحه مالك إليه ذهب ما أن وبني تعاىل هللا رمحه أمحد اإلمام ذلك واستنكر

َثـأَرم   فـََقالَ  َبغِ  اَل  يـَق ول   َماِلك   َكانَ  أِلَمحأَدَ  ِقيلَ  األأ ِجي   ييـَنـأ  َحِديثِ  ِخاَلف   َهَذا فـََقالَ  اجلأ م َعةِ  ، يـَوأمَ  التـَّهأ
ء   َأييِ  إىَل  اّللَِّ  س بأَحانَ  َوقَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ   َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َوالنَّيب   َهَذا يف  َذَهبَ  َشيأ
ِدي)  ق ول  يَـ  َوَسلَّمَ   يف  حَتأرِيف   َهَذا فـََقالَ  بَِليغ ا إنأَكار ا َحِبيب   ابأن   أَيأض ا َماِلك   َعَلى َوأَنأَكرَ (  َجز ور ا َكالأم هأ
َِديثِ  أَتأوِيلِ  ال   احلأ َِديثِ  َفَشرأح   َواِحَدة   َساَعة   يف  َساَعات   َتك ون   اَل  أِلَنَّه   و ج وه   ِمنأ  َوحمَ  ِظهِ  يف  َبنيِي   احلأ  َلفأ
 َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   ِفيهِ  َرغَّبَ  ِفيَما َوز ِهدَ  الأَقوألِ  ِمنأ  اِبخلأ لأفِ  َوش رِحَ  َموأِضِعهِ  نأ عَ  ح رِيفَ  َوَلِكنَّه  

ِجيِ  ِمنأ  َا ك لَّه   َذِلكَ  َأنَّ  َوَزَعمَ  النـََّهارِ  َأوَّلِ  يف  التـَّهأ  َحَكاه   الشَّمأسِ  َزَوالِ  قـ رأبَ  َواِحَدة   َساَعة   يف  جَيأَتِمع   إمنَّ
 هو بل  شيء يف التحامل من هذا ليس -: قلت. َماِلك   َعَلى حَتَام ل   ِمنأه   َهَذا َوَقالَ  الأرَبيِ  َعبأدِ  ابأنِ  َعنأ 

 الَِّذي الأَعَمل   أَيأنَ  أَدأرِي َوَما)  التثريب طرح يف وقال ، فيه املخالفة تنبغي ال الذي الواضح للحق إحقاق
َهد    التـَّبأِكيِ  إىَل  يـَنأد ب   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى َوالنَّيب   التََّخل فَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ع ثأَمانَ  َعَلى يـ نأِكر   ع َمر  وَ  َله   َيشأ

 ما  خالف قول أبي عربة وال ، للجمعة التبكي استحباب هو إخواين اي فاحلق(  َكِثيَة   َأَحاِديثَ  يف 
 ، أمته عن عاملا جزى ما خي هللا وجزاه ، مالك اإلمام هللا فرحم ، قائله كان أاي النصوص من صح
 رابان ،وقد معابيه تعد أن نبال ابملرء وكفى ، يدرك ال الذي والسبق حتصى ال اليت الفضائل من له فكم
 فهذه. أعلم وهللا ، وسلم عليه هللا صلى النيب إال ويرتك قوله من يؤخذ أحد كل أن على اإلمام هذا

 هذا يف مهمة قاعدة نقرر أن بد فال ذلك وعلى ، القاعدة أول يف قلته ما لك املوضحة األمثلة بعض
 فيك هللا ابرك فاحفظها(  املدينة أهل عمل خالفه وإن حجة اآلحاد خرب)  يقول ونصها ، الباب
 . وأعلم أعلى اربن وهللا ، كله البحث هذا يف لك إثباهتا أريد اليت الثمرة فإهنا ، خيا وجزاك
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 إن الواحد خرب أي ، القواعد من أنه يدعى ما مع الواحد خرب تعارض إذا احلكم ما( 114س
   ؟ ذلك على أمثلة بيان  مع ؟ ال أو به يعمل فهل القواعد خالف

 أن ميكن وهل ، فيها خي ال قاعدة الصحيحة األحاديث خالف على املقررة القاعدة إن -: أقول (ج
 ؟ هذا يسوغ وهل ،؟ هذا ميكن هل ؟ القواعد من العلم أهل قرره مبا األحاديث من صح ما يعارض
 الكبية اهلفوات ألحدى إهنا اتهلل ؟ مبعصوم ليس من بقول وسلم عليه هللا صلى املعصوم قول أَويعاض

 أصح كانت ولذلك ,الدليل هدي غي على قررت اليت القواعد هذه مبراجعة إال ، هلا حل ال اليت
 والقواعد األصول من عنهم يعرف ال ألهنم ، احلديث أهل وقواعد أصول هي القواعد وأصح ، صولاأل
 خمالفة عليها يؤخذ اليت القواعد فإن ، تعاىل هللا رمحهم والشافعية احلنابلة سيما ،ال الدليل وافق ما إال

 الرابعة املرتبة ويف ، ملالكيةا الثالثة الدرجة يف وأييت ، صحيحة وقواعدهم أصوهلم وغالب ، قليلة الدليل
 ابطلة فإهنا الصريح الصحيح الشرعي احلديث رد تضمنت قاعدة كل إن -: هنا نقول وحنن ، احلنفية

  كتب يف أصال إدخاهلا وال  عليها التعويل وال ، اعتمادها وال ، قبوهلا جيوز وال ، ابطلة ، ابطلة ،
 حساب على للمذهب التعصب جيوز وال ، قاهلا من اقاهل مهما ، منها التحذير ابب من إال  اهلداية

 وسلم عليه هللا صلى للنيب احلمية تثور أن هو احلق بل ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن احلديث رد
 خمالف أنه أجل من احلديث ينسف فال ، كان من كائنا أحد قول عارضه إن لقوله االنتصار يف

 نـ َقعِيدَ  َأنأ  أَمَّا ) قال ملا القيم ابن هللا ورحم ، أجله من قاعدةال نسف احلق بل ، القواعد من لشيء
ة ل   ه وَ  َهَذا َونـَق ول    قَاِعد  َصأ لِ  الس نَّةَ  نـَر د   مث َّ  األأ َاَلَفةِ  أِلَجأ ر   الأَقاِعدِ  تِلأكَ  خم  م   اّللَِّ  فـََلَعمأ  ملَأ  َقاِعَدة   أَلأفِ  هَلَدأ

لأَها َنا أَفـأَرض   َوَرس ول ه   اّللَّ   يـ َؤصِي   كان إن إال قاعدة وال أصال جنعل نأ جيوز فال(  َواِحد   َحِديث   َرديِ  ِمنأ  َعَليـأ
 العقول أفرزهتا اليت القواعد تلك يف إال الغالب يف تكون ال  املدعاة املخالفة وهذه ، عليها داال النص

 إال أبدا تكون ال فإهنا سنةوال الكتاب من مستمدة القاعدة كانت لو فإنه ولذلك ، عليها دليل وال ،
 الرأي حمض إال عليها دليل ال اليت القواعد تلك يف املشكلة  لكن ، والسنة الكتاب لداللة موافقة

 أهنا يدعى اليت القواعد تلك من كثي زيف نبني أن مقاصدان من الكتاب هذا يف وحنن ، واالخرتاع
  وهذه ، األدلة معارضة إال ورائها من طائل ال آراء حمض هي بل ، قواعد حقيقتها هي وليست قواعد
 وهي ، عليه تقدم القواعد فإن للقواعد معارضا كان إن اآلحاد خرب إن -: قال من قول أعين ، منها
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 ورد مبا األخذ هو الواجب أن احلق بل ، للشريعة خمالفة ألهنا ، الصحة من هلا أساس ال ، ابطلة قاعدة
 سياق يف ذكرانها اليت األدلة ألن وذلك ، القاعدة  تلك وإلغاء ، الصريح الصحيح النص به

 القواعد مع يتوافق فيما اخلرب بكون تقيد ومل ، مطلقة عامة وردت اآلحاد خرب حجية على االستدالل
 ، املقيد يرد حىت املطلق على والبقاء ، املخصص يرد حىت العموم على البقاء هو واألصل ، خيالفها أو

 أترك  ال أن نفسي على العهد أخذت قد ، العلمية مسييت يف وأان ، به تعاىل هللا ندين ما هو هذا
 خيالف مما اخلرب يكون أن عندي الشرعية املسوغات من وليس ,الشرعي ابملسوغ إال بدليل العمل

 خرب أن ندر ما إال السنة أهل عامة عند املتقررة فالقاعدة  كذلك إال هللا شاء إن أظنك وال ، القواعد
 تكون اليت هي النص ختالف اليت القواعد فإن ، قاعدة ألف خالف ولو حىت ، مطلقا حجة آلحادا

 والرب والصدق احلق فهو النص وأما ، قائليها عن يعتذر وأن فيها ينظر أن حتتاج اليت وهي ، ابطلة
 على جيب والذي ، النصوص تعظيم من وهذا ، عليه والتعويل اعتماده جيب الذي واإلحسان واهلدى
 يبق فلم إليه ذهبنا ما صحة على أبسانيدها األدلة ذكر تقدم وحيث  عليه نفسه يريب أن العلم طالب

 التحقيق وحسن والفضل العون أستمد ومنه التوفيق تعاىل وابهلل فأقول  ذكرانه ما على التفريع قضية إال
:-  

 األعمال من شيئا فعل إن لكافرا أن  ، املليح الراجح والرأي الصحيح القول -: عليها الفروع من
 اَل  اّللََّ  ِإنَّ "  وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك وعلى ، اآلخرة دون فقط الدنيا يف عليها يثاب فإنه الطيبة
ِمن ا َيظأِلم   نـأَيا يف  هِبَا يـ عأَطى َحَسَنة   م ؤأ ِخَرةِ  يف  هِبَا َوجي أَزى الد   ّللَِّ  هِبَا َعِملَ  َما َناتِ حِبَسَ  فـَي طأَعم   الأَكاِفر   َوأَمَّا اآلأ

نـأَيا يف  ِخرَةِ  ِإىَل  أَفأَضى ِإَذا َحىتَّ  الد   ، املراد يف صريح صحيح نص وهو" هِبَا جي أَزى َحَسَنة   َله   َتك نأ  ملَأ  اآلأ
 ، هبا يقال فال للقواعد خمالفة األحاديث هذه أبن - تعاىل هللا رمحه - العلم أهل بعض فدعوى وعليه
 ، ختالفها قاعدة أبي االعتداد وعدم ، األحاديث هذه داللة قبول احلق بل ، مقبولة غي ةساجم دعوى

 يف العمل هذا ثواب يطعمه ولن  عمله يظلمه ال تعاىل هللا فإن الطيبة األعمال بعض فعل إذا فالكافر
 ، املسألة ذهه يف احلق هو وهذا  هبا جيزى حسنة له تكن مل اآلخرة إىل أفضى إذا حىت ، فقط الدنيا
 . أعلم وهللا احلديث، هذا على بناء
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 أن أي ، اخلي من سلف ما على يسلم فإنه أسلم إذا الكافر أن هو الصحيح القول أن -: ومنها
 يعدم فال ، حسناته ميزان يف وتكون عليها يثاب أي ، له تكون كفره حال يف فعلها اليت الطيبة أعماله
  وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك وعلى ، املسألة هذه يف احلق هو هذا خرة،اآل يف وال الدنيا يف ال ثواهبا

 سيئة كل  عنه حميت و ، أزلفها كان حسنة كل له هللا كتب ، إسالمه فحسن ، العبد أسلم إذا" 
 إال مبثلها والسيئة  ضعف سبعمائة إىل أمثاهلا بعشر احلسنة ، القصاص ذلك بعد كان مث ، أزلفها كان

 َرِضيَ  ِحزَام   بأنِ  َحِكيمِ  وَعنأ  ، املراد يف وصريح ، صحيح حديث وهو" عنها وجل عز هللا يتجاوز أن
َياءَ  أََرأَيأتَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  قـ لأت   قَالَ  َعنأه   اّللَّ   نأت   َأشأ َاِهِليَّةِ  يف  هِبَا َأحَتَنَّث   ك   َوِصَلةِ  َعَتاَقة   َأوأ  َصَدَقة   ِمنأ  اجلأ

ر   ِمنأ  َهاِفي فـََهلأ  َرِحم   تَ  " َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فـََقالَ  َأجأ َلمأ  وأي"  َخيأ   ِمنأ  َسَلفَ  َما َعَلى َأسأ
 ، املالكية بعض سيما ال تعاىل هللا مرمحه العلم أهل بعض ذلك أىب نولك ؟ ذلك من أعظم صراحة

 ؛ ِشرأكه يف  ِمنأه   الصَّاِدر الصَّاِلح الأَعَمل َعَلى يـ ثَاب َفاَل  ، تـََّقر بال ِمنأه   َيِصحي  اَل  الأَكاِفر:)  الأَمازِرِيي  قَالَ 
 ِعَياض الأَقاِضي َواَتبـََعه  (  َكَذِلكَ  لَيأسَ  َوالأَكاِفر ِإلَيأهِ  يـَتَـَقرَّب ِلَمنأ  َعارِف ا َيك ون َأنأ  الأم تَـَقرِيب َشرأط ِمنأ  أِلَنَّ 
َكال َهَذا تـَقأرِير َعَلى َتضأَعفَ وَ  ، اإلأِشأ  نـََقلَ  َبلأ  - الأم َحقِيق ونَ  َعَليأهِ  الَِّذي الصََّواب:  فـََقالَ  النـََّوِويي  َذِلكَ  اسأ

َاع ِفيهِ  بـَعأضهمأ  يَلة أَفـأَعاال   فـََعلَ  ِإَذا الأَكاِفر َأنَّ  - اإلأِمجأ َلمَ  مث َّ  الرَِّحم َوِصَلة َكالصََّدَقةِ  مجَِ  َعَلى َوَماتَ  َأسأ
اَلم َتب َذِلكَ  َوابثَـ  َأنَّ  اإلأِسأ َاِلف أَنَّه   َدعأَوى َوأَمَّا ، َله   ي كأ  بِبـَعأضِ  يـ عأَتدي  َقدأ  أِلَنَّه   م َسلَّم فـََغيأ  لِلأَقَواِعدِ  خم 

نـأَيا يف  الأَكاِفر أَفـأَعال َلمَ  ِإَذا ِإَعاَدهتَا يـَلأَزمه   اَل  فَِإنَّه   الظِيَهار َكَكفَّارَةِ  الد   قال ومبا ، الفتح يف قاله ، َوجت أزِئه   َأسأ
 قياس أنه فقصاراه ، عياض والقاضي املازري قاله ما وأما ، املسألة يف األحاديث لصحة ، نقول النووي

 مورد يف اجتهاد وألنه ، ابطل فإنه النص صادم قياس كل أن األصول يف تقرر وقد ، النص مقابلة يف
 وهللا ، العلم أهل مجاهي  قول وهو ، لك هذكرت ما هو فاحلق  النص مع اجتهاد ال أنه واملتقرر ، النص
 . أعلم

 حمتاجا كان إن جداره يف خشبة غرز من جاره مينع أن للجار جيوز ال أنه الصحيح القول -: ومنها
 رسول قال -: قال عنه هللا رضي هريرة أيب حلديث ، اجلدار وال ، اجلار على فيه ضرر وال ، الغرز هلذا
 واعتذر  الصحيح يف وهو"  جداره يف خشبة يغرز أن جاره جار مينعن ال " وسلم عليه هللا صلى هللا
 ، منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال حيل ال أنه هي املتقررة القاعدة أبن احلديث هبذا العمل عن قوم
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 حيل فال ، العام على مقدم واخلاص ، خاص واحلديث ، عام هذا ولكن ، كذلك هو نعم -: فأقول
 أن يف صريح صحيح حديث هريرة أيب وحديث ، النص خصصه فيما إال نفسه يببط إال أحد مال
 أصال معارضة فال ، العام األصل من خص ما مجلة من فهذا ، احلالة هذه يف ميتنع أن له جيوز ال اجلار
 . أعلم وهللا ، القاعدة  مراعاة أجل من احلديث يطرح حىت

 تلك عن تتكلم فإهنا ، هذا قبل الذي السؤال ابةإج يف ، سابقا الفروع من ذكرانه ما -: ومنها
  املدينة أهل عمل يف عندهم املتقررة للقاعدة خمالفة أهنا حبجة املالكية بعض ردها اليت األحاديث

  القاعدة هلذه التمثيل تكثي عن فيغين منها كبيا طرفا ذكران أننا ومبا ، للقاعدة ملخالفتها فردوها
 بسبب األحاديث فيه خولفت فيما كثية فروع تعاىل هللا شاء إن وسيأيت ، اسابق أوردانه مبا ونكتفي
 تقول ابلدليل عندان املتقررة القاعدة أن تعرف أن اآلن واملهم ، هذا بعد اليت األسئلة يف وهي ، القواعد

 دقواع من فإهنا ,القاعدة هذه فاحفظ(  القواعد من أنه يدعى مبا اآلحاد أخبار معارضة جتوز ال) 
 . أعلم وهللا ، الدليل تعظيم

  ابلتمثيل؟ ذلك بيان مع  ؟القياس خالف على وردت نصوص هناك هل( 115س
 القيم ابن العالمة وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ توالها وقد ، الكبار املسائل من هذه -: أقول (ج

 يف  قالوه ما خالصة عن ارةعب اجلواب هذه يف كالمنا وسيكون ، عليه مزيد ال مبا والتحليل ابلتفصيل
 هذه  القياس خيالف شيء الشريعة  يف ليس ، أبدا ، ال -: التوفيق تعاىل وابهلل فأقول ، املسألة هذه

 وقعد أصال أصل أنه أو ، العلم يف عنده حتقيق ال من يدعيها وإمنا الصحة من هلا أساس ال الدعوى
 األدلة من تركه ما على اطلع ملا مث ، مجيعها يف النظر دون األدلة بعض إىل ابلنظر عنده من قاعدة
 ذلك يف والعيب ، والقياس األصل خالف على األدلة هذه -: قال أصله الذي لألصل خمالفة ورآها
 وجوب احلق فإن القياس خيالف ما األدلة من هناك أن جدال سلمنا إن مث ، الدليل من ال منه جاء

 فال ، االعتبار فاسد فإنه النص صادم إذا القياس أن السنة أهل عامة عند املتقرر ألن ، الدليل تقدمي
 قياس ــ: قسمان القياس أن ــ: اعلم مث ، القياس خالف أنه حبجة األدلة من شيئا يلغي أن ألحد حق

 أن ميكن ال الشريعة  وأدلة  الشريعة أدلة مجلة من فإنه الصحيح القياس فأما ، ابطل وقياس ، صحيح
 األدلة بني  يثبت فإنه األقيسة وبعض النصوص بعض بني التعارض وجود يثبت فمن ضتعار  بينها يقع
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 ، أصال الشريعة من ليس فإنه الباطل الفاسد القياس وأما ، جيوز ال وهذا ، واضطرااب تعارضا الشرعية
)  تقول العلم أهل من التحقيق أهل عند املتقررة القاعدة أن تعلم وبه ؟ للنصوص معارضا جيعل فكيف

 قاعدة إىل يرجع القاعدة هذه وأصل(  الصحيح املقبول القياس خالف على شيء الشريعة يف ليس
 النقول تتعارض ال أنه على جروا السنة فأهل ؟ النقل مع العقل يتعارض هل -: وهي ، أخرى

 كان ما امنه الشرع أقر اليت  العقلية األدلة من القياس أن املعلوم ومن ، الصرحية العقول مع الصحيحة
 ، النقل مع  يتعارض أن أبدا ميكن فال العقل أدلة من القياس كان وحيث ، الصحة لشروط مستوفيا

 تتعارض أهنا يدعى اليت األقيسة من كثي ولكن ، الصريح العقل مع يتعارض ال الصحيح النقل ألن
 هي وإمنا ، هللا من هدى غي على بنيت اليت الفاسدة األقيسة من حقيقتها يف هي ، النص من

 نسبتها يصح وال ، فقط قائليها رأي عن إال تعرب وال ، ينصرها رأي وال يعضدها برهان ال خياالت
 هللا ندين ما هذا ، الصريح النص مع الصحيح القياس يتعارض أن أبدا ميكن ال ألنه ، أصال للدين
 ، النص مع القياس تعارض ةمسأل من طرف تعاىل هللا شاء إن القياس مباحث يف وسيأتينا ، به تعاىل
 الصحيح القياس يتعارض أن أبدا ميكن ال أنه -: األول -: أمور ثالثة  لك قرران قد بذلك نكون فإذا
 ، األقيسة على النصوص تقدمي هو احلق فإن ذلك يوهم ما وجد إن أنه -: الثاين ، الصحيح النقل مع

 بعض ودونك ، وأعلم أعلى ربنا وهللا ,طلاب فهو ابإلبطال النص على عاد قياس كل أن -: الثالث
  -ـ: أكثر تتضح حىت القاعدة هذه على الفروع
 واللحم حلم أنه يقضي القياس ألن ، القياس خالف على اإلبل حلم من الوضوء إن -: قيل  -: فمنها

 وءالوض إبجياب اإلبل فاختصاص ، وحنوها واخليل والبقر الغنم كلحم ، اللحوم كسائر منه يتوضأ ال
 ورد حلومها من الوضوء ألن ، ابطل قول وهذا -: قلت ، القياس خالف على ورد اللحمان سائر دون

 يف مسلم روى -: يقال أن ذلك وبيان ، املوافقة كل القياس مع املتوافق وهو ، النص مبقتضى وجب
 حل  ومِ  ِمنأ  أَأَتـََوضَّأ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ىَصلَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  َسَألَ  َرج ال   َأنَّ  مَس َرةَ  بأنِ  َجاِبرِ   حديث من صحيحه

ِبلِ  حل  ومِ  ِمنأ  أَتـََوضَّأ   قَالَ  (تـََوضَّأأ  َفاَل  ِشئأتَ  َوِإنأ  فـَتَـَوضَّأأ  ِشئأتَ  ِإنأ  ) قَالَ  الأَغَنمِ   ِمنأ  فـَتـََوضَّأأ  نـََعمأ  ) قَالَ  اإلأِ
ِبلِ  حل  ومِ  ِبلِ  َمَبارِكِ  يف  أ َصلِيي قَالَ  ( نـََعمأ  ) قَالَ  َنمِ الأغَ  َمَراِبضِ  يف  أ َصلِيي قَالَ  ( اإلأِ  وروى ، (ال ) قَالَ  اإلأِ
 َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   س ِئلَ  قَالَ  َعاِزب   بأنِ  الأرَبَاءِ   ثحدي من السنن يف داود وأبو املسند يف أمحد
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ِبلِ  حل  ومِ  ِمنأ  الأو ض وءِ  َعنأ  َوَسلَّمَ  َها تـََوضَّئ وا فـََقالَ  اإلأِ َها تـََوضَّئ وا اَل  فـََقالَ  الأَغَنمِ  حل  ومِ  َعنأ  َوس ِئلَ  ِمنـأ  َوس ِئلَ  ِمنـأ
ِبلِ  َمَباِركِ  يف  الصَّاَلةِ  َعنأ  ِبلِ  َمَبارِكِ  يف  ت َصل وا اَل  فـََقالَ  اإلأِ َا اإلأِ  يف  الصَّاَلةِ  َعنأ  َوس ِئلَ  الشََّياِطنيِ  ِمنأ  َفِإهنَّ

َا ِفيَها َصل وا فـََقالَ  مِ الأَغنَ  َمرَاِبضِ   ِإنَّ  َقالَ  ح َضيأ   بأنِ  أ َسيأدِ   حديث من املسند يف وألمحد..  بـَرََكة   َفِإهنَّ
ِبلِ  حل  ومِ  ِمنأ  تـََوضَّئ وا قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ   َمرَاِبضِ  يف  َوَصل وا الأَغَنمِ  حل  ومِ  ِمنأ  تـََوضَّئ وا َواَل  اإلأِ
ِبلِ  َمَبارِكِ  يف  ت َصل وا َواَل  الأَغَنمِ   مسَِعأت   -: قال  ع َمرَ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ   حديث من سننه يف ماجه والبن... اإلأِ

ِبلِ  حل  ومِ  ِمنأ  تـََوضَّئ وا يـَق ول   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ   ِمنأ  َوتـََوضَّئ وا الأَغَنمِ  ومِ حل    ِمنأ  تـَتَـَوضَّئ وا َواَل  اإلأِ
ِبلِ  أَلأَبانِ  ِبلِ  َمَعاِطنِ  يف  ت َصل وا َواَل  الأَغَنمِ  م رَاحِ  يف  َوَصل وا الأَغَنمِ  أَلأَبانِ  ِمنأ  تـََوضَّئ وا َواَل  اإلأِ  إسحاق قال...  اإلأِ

 بن جابر وحديث الرباء حديث ، حديثان الباب هذا يف عليه هللا صلى النيب عن صح -: راهويه بن
 مع متفقا إال يكون ال أبدا فإنه ، اإلبل حلم من الوضوء النص أوجب فحيث ، عنهما هللا رضي مسرة

 ففي ، فيها ما الشيطانية القوة من فيها اإلبل أن أثبت النص أن ذلك وبيان ، الصحيح القياس
 عن وسلم عليه هللا صلى النيب فنهى"  الشياطني من فإهنا مباركها يف تصلوا ال"  الصحيح احلديث
 احلديث ويف ، الشياطني فيها تكثر اليت املواضع من فمباركها ، الشياطني من ألهنا مباركها يف الصالة

 تعاىل هللا خلقه قد والشيطان ، الشيطانية القوة هذه فيها أن أي"  الشياطني من فإهنا"  أيضا الصحيح
 يضادها مبا معارضتها من بد فال ، النارية القوة هذه اإلبل حلم ففي ، السموم انر من  مارج من

 ، الشيطانية النارية القوة هذه ليطفئ اإلبل حلم أكل بعد الوضوء فشرع ، املاء وهو ,املفسدة لتذهب
 مصلحة وتبقى ، النارية القوة هذه وهي اللحم مفسدة تذهب أي ، املصلحة وتبقى املفسدة فتذهب
 إن اهلوى عن ينطق ال من إال به أييت أن ميكن ال الذي االتفاق هذا كيف فانظر ، وأبكله  به التلذذ

 هذه إلطفاء ، حلمها تناول بعد الوضوء  إجياب الصحيح القياس فمقتضى ، يوحى وجي إال هو
 وأما ، اللحم كسائر هو -: فقالوا ، فقط اللحم صورة إىل نظروا إمنا الشيطانية،فالقياسيون احلرارة
 جاءت الشريعة ألن ، القياس حمض هو هذا أليس ، املفاسد ودفع املصاحل حتقيق إىل نظر فإنه الشرع

 ، اإلبل حلم من الوضوء أوجبت ذلك على فجراي ، وتقليلها املفاسد وتعطيل وتكميلها املصاحل لتحقيق
 من اإلبل حلم أكل من الوضوء أن هو ابلقبول احلقيق فاحلق ، املصاحل لتحقيق املوجب للمفاسد درءا

 . أعلم وهللا ، ابطلة فصالته يتوضأ ومل وصلى إبل حلم أكل فمن ، لواجباتا
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 هو إمنا القياس ألن ، القياس خالف على ابحلجامة التفطي إن ــ: العلم أهل بعض قال  -: ومنها
 فأما  ونظري أثري فساده ودليل ، فاسد وهذا -: قلت ، منه خيرج مبا ال للجسم يدخل مبا التفطي
 داود أبو روى فقد ، الصريح الصحيح الشرعي الدليل عليه دل قد ابحلجامة الصوم فساد ألنف  األثري
 صحيح حديث...  واحملجوم احلاجم أفطر قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثوابن حديث من وغيه

 وقد)  ضاأي وقال(  نفسا عشر أحد وسلم عليه هللا صلى النيب عن رواه) تعاىل هللا رمحه األلباين قال ،
 إال شخصا عشر مثاين(  الراية نصب)  يف الزيلعي ختريج يف عددهم بلغ الصحابة من مجاعة عن ورد
 وسعد علي عن الباب ويف)  تعاىل هللا رمحه الرتمذي عيسى أبو وقال(  معللة أكثرهم إىل الطرق أن

 وابن هريرة وأيب يسار ابن ويقال سنان بن ومعقل وعائشة زيد بن وأسامة وثوابن أوس بن وشداد
 وذكر صحيح حسن حديث خديج ابن رافع وحديث عيسى أبو قال وسعد وبالل موسى وأيب عباس

 عبد بن علي عناا وذكر خديج بن رافع حديث الباب هذا يف شيء أصح قال أنه حنبل بن أمحد  عن
 عن روى يكث أيب بن حيىي ألن أوس بن وشداد ثوابن حديث الباب هذا يف شيء أصح قال أنه هللا
 من العلم أهل من قوم كره وقد أوس بن شداد وحديث ثوابن حديث مجيعا احلديثني قالبة أيب

 احتجم النيب أصحاب بعض أن حىت للصائم احلجامة وغيهم وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب
 بن قإسح مسعت عيسى أبو قال املبارك ابن يقول وهبذا عمر وابن األشعري موسى أبو منهم ابلليل

 منصور بن إسحق قال القضاء فعليه صائم وهو احتجم من مهدي بن الرمحن عبد قال يقول منصور
 وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي قد الشافعي قال و قال الزعفراين حدثنا وإسحق أمحد قال وهكذا

 أعلم وال ومواحملج احلاجم أفطر قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن وروي صائم وهو احتجم أنه
 مل صائم احتجم ولو إيل أحب كان صائم وهو احلجامة رجل توقى ولو اثبتا احلديثني هذين من واحدا

 ير ومل الرخصة إىل فمال مبصر وأما ببغداد الشافعي قول كان هكذا عيسى أبو قال يفطره أن ذلك أر
(  صائم حمرم وهو الوداع حجة يف احتجم وسلم عليه هللا صلى النيب أبن واحتج أبسا للصائم ابحلجامة
 العباس أيب اختيار وهو ، الصوم تفسد احلجامة أن هو الصحيح القول ولكن ، كبية خالفية واملسألة

  أن الصحيح الشرعي الدليل أثبت ،وحيث تعاىل هللا رمحهما القيم ابن العالمة وتلميذه تيمية ابن
 ميكن وال ، الصحيح القياس وفق على وقعت دق تكون وأن بد فال ,الصوم يفسد ما مجلة من احلجامة
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 املين إنزال الصوم مفسدات مجلة من أن  أفاد النص أن -: ذلك وبيان ، معه متعارضة تكون أن أبدا
 يكون ال التفطي إن -: قوهلم انكسر كيف فانظر ، يدخل مما ال خيرج مما وهو ، واختيار بلذة دفقا
 فقياسها ، اجلسم يف والوهن الضعف يوجب مما احلجامة بسبب الدم فخروج خيرج مما ال يدخل مما إال

 إذا  فاحملجوم ، وضعفه وهنه يوجب اجلسد من كل خروج أن يف جيتمعان ألهنما ، أوفق املين على
 فالتفطي ، الناس آبحاد ال ، ابألغلب والعربة ، قليال ولو ، والوهن ابلضعف حيس وأن بد فال احتجم

 خروجه يوجب ما إخراج تعمد من ممنوع الصائم أن وهو ، الصحيح القياس سنن على جار ابحلجامة
 الصوم حال جيوز ال ابلدم التربع أن الصحيح فالقول ولذلك ، منها واالحتجام ، وضعفه اجلسد وهن
 توجبه الذي من أكرب ابلدم التربع يوجبه الذي الضعف ألن ، أوىل ابب من بل ، احلجامة على قياسا

  يضعف الصورة هبذه الدم خروج ألن ، رمضان هنار يف جيوز ال فإنه ، الفصد لكوكذ ، احلجامة
 والكلفة الكبية املشقة مع حيتمله أو ، الصوم احتمال من معه الصائم يستطيع ال وقد ، ويوهنه اجلسد

 نفم الكرمي  والرؤوف الرحيم الرمحن هو تعاىل وهللا ، للعاملني رمحة هي إمنا والشريعة ، العظيمة
 على وحمافظة إليهم وإحساان هبم رفقا الصوم هنار يف االحتجام عليهم حرم أن بعباده رمحته مقتضيات

 يف خمالفته عدم عرفنا قد -: قلت فإن ؟ القياس خمالفة فأين ، ضعفهم يوجب مما هلم ورعاية قواهم
 ، املاضي العصر يف احلجامة إن -: فأقول ؟ الصوم بفساد عليه حكم احلاجم ابل ما لكن ، احملجوم

 املص هذا فمع ، بفمه القارورة مص يباشر احلاجم كان - قليال تطورت ولكنها - هذا عصران ويف بل
 أن املطردة الشرع عادة جرت وقد ، خيفى مما األمر هذا لكن ، الدم من شيء فمه ابطن إىل يتطاير قد

 لفم اجلزيئات هذه تطاير كان مافل  الظاهر الوصف على احلكم يعلق فإنه ، خفية كانت إن احلكمة
 مباشرة وهو اجلميع يعرفه ظاهر بوصف احلكم الشريعة علقت ، به حيس ال وقد ، خيفى مما احلاجم

 شيئا جلوفه يدخل أن تعمد من منزلة له تنزيال  صومه فسد فقد القارورة مص فمن ، القارورة مص
 املظنة فنزلت ، يشعر ال والنائم للحدث مظنة لكنه ، ذاته يف حبدث ليس فإنه النوم وذلك ، يفطره
 إبراقة وكاألمر ، للشعور املذهب النوم مسمى على النقض الشريعة فعلقت ، الواقع األمر منزلة

 ، ذلك قبل يتغي ما منها بل ، ثالث بعد بد وال يتغيا أن يلزم ال اخلليطني فإن ، ثالث بعد اخلليطني
 الوصف على احلكم الشريعة فعلقت ، خيفى مما هذا ولكن ، ذلك بعد ما إىل تغيه يتأخر ما ومنها
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 علق خفية صارت إذا احلكم ألن ، ليال ثالث وهو به والعلم فهمه يف اجلميع يشرتك الذي الظاهر
 هو ليس املس ذات فإن ، به قال من قول على املرأة وكمس ، الظاهر املنضبط ابلوصف احلكم

 ، به حيس وال يعلم ال قد اخلارج هذا كان ملا ولكن ، املس عدب خيرج ما هو الناقض وإمنا ، الناقض
 األمر هذا ألن ، بشهوة املس وهو املنضبط الظاهر ابلوصف احلكم الشريعة علقت ، خيفى قد مما ألنه

 ولكن ، املشقة وجود هي إمنا السفر يف الصالة قصر مشروعية يف احلكمة فإن وكذلك ، اجلميع يعرفه
 الناس فيه خيتلف مما هذا ؟ واحدة املسافرين فيكل املشقة وهل ، السفر ليهع يشق مسافر كل هل

 االختالف فيه يقع مما ألنه وكلفة حرج فيه ابملشقة احلكم تعليق كان فلما ، الوسائل حسب كثيا
 يف دخل فمن ، السفر مسمى وهو املنضبط الظاهر الوصف على احلكم الشريعة لعقت ، والتباين
 امرأة كل ليس فإنه ، السفر يف احملرم وكذلك ، مشقة مثة يكن مل وإن ، القصر له حل السفر مسمى
 حظوظ فيه وتدخل ، خيفى مما هذا ؟ حتتاج ال ومن حتتاج من بني مييز الذي من لكن ، احملرم حتتاج

 ، حمرم ذي مع إال تسافر أن المرأة حيل فال ، ابلسفر احلكم الشريعة فعلقت ، وشهواهتا النفوس
 احلكم أنيط خفية صارت إن احلكمة أن هو ، الشرع عليه جرى الذي فالقياس ، كثية مثلةواأل

 جوفه يف ويدخل حلقه إىل يتطاير قد والدم ، القارورة ميص هنا فاحلاجم ، املنضبط الظاهر ابلوصف
 املنضبط الظاهر الوصف على احلكم علق ، خيفى مما هنا احلكمة كانت فلما ، يشعر ال حيث من

 ، االتفاق كل معه متفق هو بل وهللا ال ؟ للقياس خمالف هذا فهل القارورة مص مباشرة جمرد هوو 
 مص ابشر إن احلاجم صوم ببطالن الشرع حيكم لو بل ، واحد أصل حتت تدخل فروع كلها وهي

 يفسد واحلاجم احملجوم أن املسألة هذه يف فالصحيح ، القياس خيالف مما ذلك لكان ، القارورة
 فيها يباشر ال املتطورة الكبية املستشفيات يف احلجامة أن وهو ، أمر على أنبهك ولكن ، هماصوم

 فاعلها يسمى وال ، احلجم موضع يف تركب آالت طريق عن ذلك يكون بل ، القارورة مص احلاجم
 هبذه غيه حجم فمن ، اآلالت هذه استعمال يف خربة عنده ولكن ، طبيب هو بل ، أصال حجاما

 علق قد احلكم ألن ، يفسد ال صحيح صومه فإن ، غيها وال قارورة فيها ميص ال اليت املتطورة ريقةالط
 وهللا (  القارورة مص إن احلاجم ويفطر)  تيمية ابن قال ، وعدما وجودا علته مع يدور واحلكم ، بعلو
 . أعلم
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 القياس ألن ، القياس خالف على احلج يف اإلحرام يف االشرتاط إن -: العلم أهل بعض قال -: ومنها
 ، يشرتط وال العبد خيرجها والزكاة ، يشرتط وال العبد فيها يدخل فالصالة ، االشرتاط عدم العبادات يف

 ، القياس خالف على ورد االشرتاط مبشروعية احلج فاختصاص ، يشرتط وال العبد فيه يدخل والصوم
 مشروعية أثبت قد األثري الدليل ألن ذلك ، نظرا وال أثرا ال ، بصحيح ليس هذا أبدا -: فأقول

 َدَخلَ   قَاَلتأ  َعاِئَشةَ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  ِهَشام   َعنأ  ، الصحيح يف البخاري روى فقد ، اإلحرام يف االشرتاط
جَّ  أََردأتِ  َلَعلَّكِ  هَلَا فـََقالَ  الز َبيأِ  بِنأتِ  ض َباَعةَ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول    اَل  َواّللَِّ  قَاَلتأ  احلَأ
رَتِِطي ح جِيي هَلَا فـََقالَ  َوِجَعة   ِإالَّ  َأِجد ين  َتيِن  َحيأث   حمَِلِيي اللَّه مَّ  َوق ويل  َواشأ َدادِ  حَتأتَ  وََكاَنتأ  َحَبسأ  بأنِ  الأِمقأ
َودِ  َسأ َرأَة   ِإينيِ "  وملسلم.. األأ جَّ  أ رِيد   َوِإينيِ  ثَِقيَلة   امأ جيِ  أَِهلِيي َقالَ  أَتأم ر ين  َفَما احلَأ رَتِِطي اِبحلَأ  َحيأث   حمَِلِيي َأنَّ  َواشأ
رَتِطَ  َأنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فََأَمَرَها"  رواية يف وله"  فََأدأرََكتأ  قَالَ  حَتأِبس يِن   َعنأ  َذِلكَ  فـََفَعَلتأ  َتشأ

جَّ  أ رِيد   ِإينيِ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ   قالت أهنا داود وأليب"  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  أَمأرِ  رَتِط   احلَأ  نـََعمأ  قَالَ  َأشأ
َرأضِ  ِمنأ  َوحمَِلِيي لَبـَّيأكَ  اللَّه مَّ  لَبـَّيأكَ  ق ويل  قَالَ  أَق ول   َفَكيأفَ  قَاَلتأ  َتيِن  َحيأث   األأ  الصحيح والقول...   َحَبسأ

 عن صد أو مرض من مانعا خاف من حق يف إال يشرع ال بل ، أحد لكل يسوغ ال الشرتاطا أن
 تيمية ابن واختاره ، االشرتاط حقه يشرع فال مانعا خيف مل من وأما ، األعذار من وحنومها ، بعدو البت
 أن حداأ أيمر ومل ، ابآلالف وسلم عليه هللا صلى النيب مع حجوا قد الناس فإن ، تعاىل هللا رمحه

 بل ، وسلم عليه هللا صلى النيب لبينه العام الشرع من كان فلو ، لضباعة إال ألحد يسوغه ومل ، يشرتط
 ، القياس سنن على جار وهذا ، حتتاجه أهنا وعلم احلال له شكت ملا إال ابتداء ضباعة به أيمر مل هو

 بيسر العبادة أداء من يتمكن ىتح والتيسي التخفيف معاملة العاجز الضعيف تعامل الشريعة ألن ذلك
 األعذار أهل على التخفيف ابب فمن ، واضح وهذا ، القادر اجللد القوي به التعامل ما ، وسهولة
 ، اإلمتام عن عجزه من وخاف مريضا كان أو مانعا خاف ملن احلج يف االشرتاط الشريعة رخصت

 املشقة وأن ، اتسع ضاق إذا األمر وأن والتيسي التخفيف إرادة من الشرعية القواعد مع متفق وهذا
 ، الصالة من احلج وأين ، الكرمي الشرع هذا مقاصد من املكلفني عن احلرج رفع وأن ، التيسي جتلب

 األعذار أهل أحوال راعت الشريعة أن مع ، سفرا تقتضي ال وقد ، دقائق عشر تتجاوز ال الصالة فإن
 ، هذا من هذا فأين ، شديد وزحام متباعدة مناسك وذو ، طويل فإنه احلج وأما ، بناسبها مبا فيها
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  والشريعة ، سهل أمره كذلك والصوم ،معها يتناسب ما عبادة كل يف والضعيف العاجز أعطى فالشرع
 مبا والعاجز املريض حال فيها روعي الصالة أن فبما ، واملسافر  والضعيف واملريض العاجز فيه راعت
 ،  العبادة هذه يف يناسبه مبا والضعيف واملريض العاجز حال فيه روعي لصوموا  العبادة هذه يف يناسبه
 خيرج كله وهذا ، العبادة هذه يف يناسبه مبا والضعيف واملريض العاجز حال فيه روعي  كذلك فاحلج

 ال ومؤتلف يفرتق ال متفق هو بل ، تعارض وال تناقض وال فيه اختالف ال ، واحدة مشكاة من
 هذا ؟ القياس خالف على هذا -: قيل االشرتاط جبواز احلج يف املريض حال روعي ملا فلماذا ,خيتلف

 . وأعلم أعلى ،وهللا واحدة جهة إىل إال بنظر ومل ، أصال القياس مأخذ يعرف مل ممن إال يصدر ال
 إن لبنه ويشرب الرهن يركب أن له جيوز املرهتن أن هو املليح الراجح والرأي الصحيح القول -: ومنها
 قال صحيحه يف البخاري رواه ما ذلك وبرهان  ، عليه النفقة تكون أن بشرط ، حملواب أو مركواب كان

ثـََنا -: مَّد   َحدَّ رَبانَ  م َقاِتل   بأن   حمَ  رَبانَ  اّللَِّ  َعبأد   َأخأ ء   َأخأ   َقالَ  َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ه َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  الشَّعأيبيِ  َعنأ  زََكرايَّ
ن   " َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   الَ قَ  ريِ  َوَلنَب   َمرأه وان   َكانَ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  يـ رأَكب   الرَّهأ َرب   الدَّ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  ي شأ

َرب   يـَرأَكب   الَِّذي َوَعَلى َمرأه وان   َكانَ   جَي وز   قَالَ  ِلَمنأ  جَّة  ح   َوِفيهِ )  الفتح يف احلافظ قال"  النـََّفَقة   َوَيشأ
نِ  ااِلنأِتَفاع لِلأم رأهتَِنِ  َلَحِتهِ  قَامَ  ِإَذا اِبلرَّهأ َحاق َأمحأَد قـَوأل َوه وَ   الأَماِلك َله   أَيأَذنأ  ملَأ  َوَلوأ  مبَصأ  َوَذَهبَ (  َوِإسأ
ه ور   َتِفع   اَل  الأم رأهتَِن َأنَّ  ِإىَل  اجلأ مأ ء   الأَمرأه ون ِمنأ  يـَنـأ َِديث َوأَتَوَّل وا ، ِبَشيأ نِهِ  احلأ  الأِقَياس ِخاَلف َعَلى َوَردَ  ِلَكوأ

ِ  ِمنأ  َهنيأ وِيز -:َأَحدمهَا:  َوجأ َربَ  يـَرأَكبَ  َأنأ  الأَماِلك ِلَغيأِ  التَّجأ ِمين ه   َوالثَّاين  ، ِإذأنِهِ  ِبَغيأِ  َوَيشأ  َذِلكَ  َتضأ
َِديث َهَذا:)  رَبي الأ  َعبأد اِبأن قَالَ .  اِبلأِقيَمةِ  اَل  اِبلنـََّفَقةِ  َها جم أَمع   أ ص ول يـَر د ه   الأف َقَهاء مج أه ور ِعنأد احلأ  َعَليـأ
ِتَها يف  خي أتَـَلف   اَل  اَثبَِتة   َوآاَثر   ِخهِ  َعَلى َوَيد ل   ، ِصحَّ  ال "  الأَمظَاملِ  أَبـأَوابِ  يف  الأَماِضي ع َمر اِبأن َحِديث َنسأ
  قاله ما على وللرد احلديث عن الدفاع يف تعاىل هللا رمحه القيم ابن قال"(  ِإذأنه ِبَغيأِ  ِامأرِئ   َماِشَية حت أَلب  
َِديث   َعَليأهِ  َدلَّ  َما َوالصََّواب  )  هؤالء َتِضي اَل  َوأ ص وهل َا الشَّرِيَعةِ  َوقـََواِعد    احلأ نَ  فَِإنَّ  ؛ ِسَواه   تـَقأ  َكانَ  إَذا الرَّهأ
 َوَقدأ  ، الأَوثِيَقةِ  َحق   َولِلأم رأهتَِنِ  ، الأِملأكِ  َحق   ِفيهِ  َولِلأَماِلكِ  ، س بأَحانَه   اّللَِّ  حِلَقيِ  نـَفأِسهِ  يف  حم أرَتَم   فـَه وَ  َحيـََواان  
نَ  س بأَحانَه   اّللَّ   َشرَعَ  ع ه   َهبَ ذَ  حَيأِلبأه   َوملَأ  يـَرأَكبأه   فـََلمأ  بَِيِدهِ  َكانَ  َفِإَذا ، الأم رأهتَِنِ  بَِيدِ  َمقأب وض ا الرَّهأ  ، اَبِطال   نـَفأ
ثِيِقهِ  َيِدهِ  َعنأ  َخرَجَ  ر ك وِبهِ  ِمنأ  َصاِحَبه   َمكَّنَ  َوِإنأ   لَبَـَنه   لَِيأأخ ذَ  أَيأيتَ  َأنأ  َوقأت   ك لَّ  َصاِحَبه   َكلَّفَ  َوِإنأ  ، َوتـَوأ
 لِلرَّاِهنِ  مَثَِنهِ  َوِحفأظِ  اللَّنَبِ  بـَيأعَ  الأم رأهتَِنَ  َكلَّفَ  نأ َوإِ  ، الأَمَساَفةِ  بـ عأدِ  َمعَ  ِسيََّما َواَل  ، الأَمَشقَّةِ  َغايَةَ  َعَليأهِ  َشقَّ 
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َتَضى َفَكانَ   َعَليأهِ  َشقَّ  لِ  م قأ َلَحةِ  َوالأِقَياسِ  الأَعدأ َيـََوانِ  َوالأم رأهتَِنِ  الرَّاِهنِ  َوَمصأ تَـوأيفَ  َأنأ  َواحلأ َفَعةَ  الأم رأهتَِن   َيسأ  َمنـأ
َلأبِ  الر ك وبِ  َ  مَجأع   َهَذا َفِفي ، اِبلنـََّفَقةِ  َعنـأه َما وِيضَ َويـ عَ  َواحلأ ِ  َبنيأ َلَحَتنيأ ِ  َوتـَوأِفي   ، الأَمصأ َقَّنيأ  نـََفَقةَ  فَِإنَّ  ، احلأ
َيَـَوانِ   يـَرأِجعَ  َأنأ  فـََله   ، َحق   ِفيهِ  َوَله   ، َواِجب ا َعنأه   أَدَّى َعَليأهِ  أَنـأَفقَ  إَذا َوالأم رأهتَِن   ، َصاِحِبهِ  َعَلى َواِجَبة   احلأ

َفَعة   ، بَِبَدلِهِ  َلأبِ  الر ك وبِ  َوَمنـأ ل ح   َواحلأ َها ، بََدال   َتك ونَ  َأنأ  َتصأ ذ   اَبِطال   َصاِحِبَها َعَلى هت أَدرَ  َأنأ  ِمنأ  َخيأ   َفَأخأ
َرار   َذِلكَ  يف  َكانَ "  َلكَ  ر ج وعَ  اَل : "  لِلأم رأهتَِنِ  ِقيلَ  َوِإنأ . الأم رأهتَِن   أَنـأَفقَ  َما ِبِعَوضِ  َويـ لأَزم    َوملَأ  ، بِهِ  إضأ

َمحأ  َيَـَوانِ   َعَلى اِبلنـََّفَقةِ  نـَفأس ه   َتسأ قـََها َما الَّيِت  الأَغايَة   ه وَ  الشَّرِيَعة   بِهِ  َجاَءتأ  َما َفَكانَ  ، احلأ لِ  يف  فـَوأ  الأَعدأ
َمةِ  كأ َلَحةِ  َواحلِأ ء   َوالأَمصأ ِهِ  َعنأ  أَدَّى َمنأ  َأنَّ  َذاهَ  َفِفي:  ِقيلَ  َفِإنأ . خي أَتار   َشيأ  ، بَِبَدلِهِ  يـَرأِجع   فَِإنَّه   َواِجب ا َغيأ

ه   ملَأ  مبَا َله   إلأَزام   َفِإنَّه   ؛ الأِقَياسِ  ِخاَلف   َوَهَذا  حَمأض   أَيأض ا َوَهَذا:  ِقيلَ . هِبَا يـَرأَضى ملَأ  َوم َعاَوَضة   ، يـَلأَتزِمأ
لِ  الأِقَياسِ  لَ  َوالأَعدأ َهب   ، الأِكَتابِ  َوم وَجب   ، َحةِ َوالأَمصأ لِ  َوَمذأ َِديثِ  َوفـ َقَهاءِ  الأَمِديَنةِ  أَهأ لِ  احلأ  بـَلأَدِتهِ  أَهأ
لِ  رِ  ِمنأ  افـأَتَداه   أَوأ  نـََفَقت ه   تـَلأَزم ه   َمنأ  َعَلى أَنـأَفقَ  َأوأ  َديـأَنه   َعنأه   أَدَّى فـََلوأ  ، س نَِّتهِ  َوأَهأ َسأ  فـََله   التَّرَب عَ  يـَنأوِ  َوملَأ  األأ

َ  فـَرَّقَ  َأمحأَدَ  َأصأَحابِ  َوبـَعأض   ، الر ج وع   يأنِ  َقَضاءِ  َبنيأ يأنِ  يف  الر ج وعَ  َفَجوَّزَ  ؛ الأَقرِيبِ  َونـََفَقةِ  الدَّ  د ونَ  الدَّ
َا:  قَالَ  ، الأَقرِيبِ  نـََفَقةِ  وِيَة   َوالصََّواب   - تيمية ابن أي - َشيأخ َنا َقالَ  ,َديـأن ا َتِصي   اَل  أِلَهنَّ َ  التَّسأ َِميعِ  َبنيأ  اجلأ

نَـه َما َسوَّوأا َأصأَحاِبهِ  ِمنأ  َوالأم َحقِيق ونَ  ؟ رِ  ِمنأ  افـأَتَداه   َوَلوأ  ، بـَيـأ َسأ  َذِلكَ  َولَيأسَ  ، اِبلأِفَداءِ  م طَالَبـَت ه   َله   َكانَ  األأ
{ أ ج وَره نَّ  َفآت وه نَّ  َلك مأ  أَرأَضعأنَ  فَِإنأ : } قَالَ  تـََعاىَل  اّللََّ  َفِإنَّ  ، الأَقوألِ  َهَذا َعَلى يَد ل   َوالأق رأآن   ، َعَليأهِ  َديـأن ا
رِ  إبِِيَتاءِ  فََأَمرَ  َجأ رأَضاعِ  مب َجرَّدِ  األأ رَتِطأ  َوملَأ  ، اإلأِ ا َيشأ َبِ  إذأنَ  َواَل  َعقأد   يـَرأِضعأنَ  َوالأَواِلَدات  }  قـَوأل ه   وََكَذِلكَ  األأ

ِ  أَوأاَلَده نَّ  ِ َكامِ  َحوأَلنيأ ل ودِ  َوَعَلى الرََّضاَعةَ  ي ِتمَّ  َأنأ  أَرَادَ  ِلَمنأ  َلنيأ َوهت  نَّ  رِزأقـ ه نَّ  َله   الأَموأ {  اِبلأَمعأر وفِ  وَِكسأ
رَتِطأ  َوملَأ  ، َعَليأهِ  َذِلكَ  فََأوأَجبَ  ا َيشأ َيـََوانِ  َونـََفَقة   ، إذأان   َواَل  َعقأد  َتأأجِ  ، َماِلِكهِ  َعَلى َواِجَبة   احلأ  ر  َوالأم سأ
نـأَفاقِ  ِمنأ  اِبلر ج وعِ  َأَحقَّ  َكانَ  رَبِيهِ  َعَلى الأَواِجَبةَ  النـََّفَقةَ  َعَليأهِ  أَنـأَفقَ  فَِإَذا ، َحق   ِفيهِ  َله   َوالأم رأهتَِن    َوَلِدهِ  َعَلى اإلأِ

َتِحق   َوأانَ  ، يأكَ َعلَ  َواِجَبة   ِهيَ :  َقالَ  النـََّفَقةِ  يف  َلكَ  آَذنأ  ملَأ  َأانَ :  الرَّاِهن   قَالَ  فَِإنأ  ،  هِبَا أ طَالَِبكَ  َأنأ  َأسأ
َتأأَجر   الأَمرأه ونِ  حلِِفأظِ  َفَعةِ  يـَعأَتاضَ  أبَِنأ  الأم نأِفق   َرِضيَ  فَِإَذا ، َوالأم سأ نِ  مبَنـأ  َقدأ  َكانَ  النـََّفَقةِ  َنِظيَ  وََكاَنتأ  الرَّهأ

َسنَ  َتِضيهِ  الأِقَياس   َلَكانَ  النَّص   بِهِ  أَيأتِ  ملَأ  وأ فـَلَ  ، حَمأض   َخيأ   َوَذِلكَ  ، َصاِحِبهِ  إىَل  َأحأ  َهَذا َوَطرأد   ، يـَقأ
َيَـَوانِ  َعَلى أَنـأَفقَ  إَذا َوالأوَِكيلَ  َوالشَّرِيكَ  الأم ودَعَ  َأنَّ  ، الأِقَياسِ  َلأبِ  اِبلر ك وبِ  النـََّفَقةِ  َعنأ  َواعأَتاضَ  احلأ  َجازَ  َواحلأ
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 على احلديث هذا أن زعم من على احملكم الرد وفيه ، تعاىل هللا رمحه مهكال اهـ(  َكالأم رأهتَِنِ  َذِلكَ 
 . أعلم وهللا ، القياس وفق على ورد احلديث أن بكالمه وتبني ، القياس خالف
 مث ضروعها يف اللنب حبس جيوز ال أي ، والبقر والغنم اإلبل تصرية جيوز ال أنه شك ال -: ومنها
 حقيقة عن يدري ال وهو - اللنب حبس بسبب الضرع بكرب املشرتي ليغرت ذلك بعد السوق يف تعرض
 السنة وردت لقد -: أقول ؟ خدع قد أنه أبخرة له تبني مث اشرتاها إن احلكم ما ولكن - احلال

ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه فيما وهو ، املسألة حبل الصحيحة ثـََنا ب َكيأ   ابأن   َحدَّ  اللَّيأث   َحدَّ
َعأرَجِ  َعنأ  َربِيَعةَ  بأنِ  عأَفرِ جَ  َعنأ   ت َصر وا اَل  " َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ   َعنأه   اّللَّ   َرِضيَ  ه رَيـأَرةَ  أَب و قَالَ  األأ

ِبلَ   َوَصاعَ  َردََّها َشاءَ  َوِإنأ  أَمأَسكَ  َشاءَ  ِإنأ  احَيأَتِلبـَهَ  َأنأ  بـَعأدَ  النََّظَريأنِ  خبَيأِ  فَِإنَّه   بـَعأد   ابـأَتاَعَها َفَمنأ  َوالأَغَنمَ  اإلأِ
 ال"  فقال  عنها هنى وسلم عليه هللا صلى ألنه ، األصل يف حرام التصرية إن -: نقول فنحن" مَتأر  

 ، الغش من وألنه  التحرمي يفيد القرينة عن املتجرد النهي أن القواعد يف تقرر وقد ، هني وهذا"  تصروا
 خبي فهو هبا خمدوع أنه له وتبني حلبها إن املشرتي أن والراجح"  منا فليس غش نم"  احلديث ويف

 من صاعا معها يرد أن عليه فيجب الرد اختار فإن ، يردها أن وإما ، عنده ميسكها أن إما ، النظرين
َِدي َهَذا ِبظَاِهرِ  َأَخذَ  َقدأ ) الفتح يف احلافظ قال ، الصحيحة السنة قضت هكذا ، متر لِ  مج أه ور   ثاحلأ  أَهأ

ع ود اِبأن بِهِ  َوأَفأىَت  الأِعلأمِ  َريـأَرة َوأَب و َمسأ َاِلفَ  َواَل  ه   بـَعأَده مأ  َوَمنأ  التَّاِبِعنيَ  ِمنأ  بِهِ  َوقَالَ  ، الصََّحابَةِ  ِمنأ  هَل مأ  خم 
َ  يـ َفريِق وا َوملَأ  َعَدده حي أَصى اَل  َمنأ  ت لِ  الَِّذي اللَّنَب  َيك ونَ  َأنأ  َبنيأ َ  َواَل  ، َكِثي ا َأوأ  َقِليال   بَ احأ ر َيك ونَ  َأنأ  َبنيأ  التَّمأ

 فقد ، القياس خالف على احلديث هذا أن العلم أهل بعض ادعى ولكن(  اَل  أَمأ  الأبَـَلدِ  تِلأكَ  ق وتَ 
َخاَلفَ  أََلةِ  َأصألِ  يف  ًَ ثـَر   الأَمسأ ََنِفيَّةِ  َأكأ رِيَة ِبَعيأب يـ َرد   اَل  فـََقال وا َنِفيَّة  احلأَ  أَمَّا ، آَخر ونَ  فـ ر وِعَها َويف  احلأ  التَّصأ

ِر، ِمنأ  َصاع َرد   جيَِب   َواَل  )  ابحلديث األخذ عدم يف احلنفية أعذار مبينا الفتح يف احلافظ وقال التَّمأ
ََنِفيَّة َواعأَتَذرَ  ذِ  َعنأ  احلأ َخأ ِديثِ  يف  َطَعنَ  َمنأ  َفِمنـأه مأ :  َشىتَّ  أِبَعأَذار   الأم َصرَّاة حِبَِديث األأ نِهِ  احلَأ  رَِوايَة ِمنأ  ِلَكوأ

َريـأَرة َأيب  ع ود َكابأن َيك نأ  َوملَأ  ه  ه َمسأ َاِلف ا َرَواه   مبَا يـ ؤأَخذ   َفاَل  الصََّحابَةِ  فـ َقَهاءِ  ِمنأ  َوَغيأ َِلييِ  لِلأِقَياسِ  خم   ، اجلأ
 َهَذا)  عبدالرب ابن قال(  َعَليأهِ  الرَّديِ  َتَكل فِ  َعنأ  ِغىن   ِحَكايَِتهِ  َويف  ، نـَفأسه ِبهِ  قَائِل ه   آَذى َكاَلم   َوه وَ 

َِديث   ِتهِ  َعَلى جم أَمع احلأ لِ  ِجَهةِ  ِمنأ  َوثـ ب وتِهِ  ِصحَّ َياءَ  ِبهِ  أَيأخ ذأ  ملَأ  َمنأ  َواعأَتلَّ  النـَّقأ  بني وقد( هَلَا َحِقيَقةَ  اَل  أبَِشأ
)   بقوله املعارضة هبذه قال من عند للقياس   صراةامل حديث معارضة وجه تعاىل هللا رمحه القيم ابن
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َاِلف   َوه وَ :  قَال وا َها:  و ج وه   ِمنأ  الأِقَياسَ  خي  َها ، ِصَفة   يف  َخلأفَ  َواَل  َعيأب   ِباَل  الأبـَيأعِ  َردَّ  َتَضمَّنَ  أَنَّه   ِمنـأ  َوِمنـأ
ََراجَ }  َأنَّ  رَتِي ِعنأدَ  حَيأد ث   الَِّذي َفاللَّنَب   ؛{  اِبلضََّمانِ  اخلأ َنه   َوَقدأ  َعَليأهِ  َمضأم ون   َغيأ   الأم شأ ه   َضمَّ  ، إايَّ

َها ثَالِ  َذَواتِ  ِمنأ  اللَّنَبَ  َأنَّ  َوِمنـأ َمأ َنه   َوَقدأ  األأ ه   َضمَّ َها ، ِمثأِلهِ  ِبَغيأِ  إايَّ ِمنيِ  ِمنأ  انـأتَـَقلَ  إَذا أَنَّه   َوِمنـأ  اِبلأِمثألِ  التَّضأ
َا َتِقل   فَِإمنَّ ر   ، الأِقيَمةِ  إىَل  يـَنـأ َها  ِمثألَ  َواَل  ِقيَمةَ  اَل  َوالتَّمأ َا الأَمضأم ونَ  الأَمالَ  َأنَّ  َوِمنـأ رِهِ  ي ضأَمن   إمنَّ  الأِقلَّةِ  يف  ِبَقدأ

رَ  َوَقدأ  ، َوالأَكثـأَرةِ   وأنه ، القول هذا بطالن ببيان تعاىل هللا رمحه عليهم كر مث(  ِبَصاع   الضََّمان   َهاه َنا ق دِي
َِديثِ  أَنأَصار   قَالَ )  فقال خالفه على ال القياس وفق على وارد املصراة حديث  ذََكرأمت  وه   َما ك ل  :  احلأ

َِديث   ، َخطَأ   ِسهِ  َأصأال   َلَكانَ  َخاَلَفَها َوَلوأ  ، َوقـََواِعِدَها الشَّرِيَعةِ  أِل ص ولِ  م َواِفق   َواحلأ َه   َأنَّ  َكَما ، بِنَـفأ  َغيأ
ِسهِ بِنَـ  َأصأل    َعنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   هَنَى َكَما ، بِبَـعأض   بـَعأض َها ي ضأَرب   اَل  الشَّرأعِ  َوأ ص ول   ، فأ

َها ك ل   َويـ َقر   ، ك لِيَها اتيَِباع َها جيَِب   َبلأ   بِبَـعأض   بـَعأض ه   اّللَِّ  ِكَتاب   ي ضأَربَ  َأنأ  ِلهِ  َعَلى ِمنـأ ِضِعهِ وَ  َأصأ  ؛ َموأ
َا ل َها فَِإهنَّ طَأ   فـَه وَ  َهَذا َعَدا َوَما ، َوَخلأَقه   َشرأَعه   أَتـأَقنَ  الَِّذي اّللَِّ  ِعنأدِ  ِمنأ  ك   عظيم أصل وهذا( الصَّرِيح   اخلَأ

 الشك يتطرق أن تعاىل هللا شاء إن ميكن وال ، بصحته ونقطع ، كليا اتفاقا القيم ابن مع فيه نتفق ،
نَ  َفامسأَع وا)  قال مث ، يهف لقلوبنا مَ  اآلأ :  الصَِّحيَحةِ  الن ص وصِ  َعَلى هِبَا يـ عأرَتَض   الَّيِت  الأَفاِسَدةِ  األأ ص ولِ  َهدأ

تَـَلقَّ  الشَّرِيَعةِ  أ ص ولِ  يف  فَأَيأنَ "  ِصَفة   فـََواتِ  َواَل  َعيأب   َغيأِ  ِمنأ  الرَّدَّ  َتَضمَّنَ  إنَّه  : "  قـَوأل ك مأ  أَمَّا  َعنأ  اةِ الأم 
َصارِ  َعَلى يَد ل   َما الشَّرأعِ  َصاِحبِ  َمأرَيأنِ  هِبََذيأنِ  الرَّديِ  احنِأ ِفيَنا ؟ األأ  إقَاَمةِ  إىَل  جتَِد وا َوَلنأ  ، الأم طَالََبة   َهِذهِ  َوَتكأ

لِيلِ  صأرِ  َعَلى الدَّ  يف  الرَّد   َوه وَ  ، ذََكرأمت أ  َما ِبَغيأِ  الرَّدَّ  ت وِجب   الشَّرِيَعةِ  أ ص ول   َبلأ :  نـَق ول   مث َّ  ؛ َسِبيال   احلَأ
لِيسِ  الرَّد   َبلأ  ، َواِحد   اَبب   ِمنأ  الصِيَفةِ  ىَل  اِبلتَّدأ  اَتَرة   الأَمِبيعِ  ِصَفةَ  ي ظأِهر   الأَباِئعَ  فَِإنَّ  ، اِبلأَعيأبِ  الرَّديِ  ِمنأ  َأوأ
لِهِ   َفَكانَ  ، َعَليأهِ  َوَدلَّسَ  َغشَّه   َقدأ  َكانَ  خِبِاَلِفَها فـََبانَ  ِصَفة   َعَلى أَنَّه   رَتِيلِلأم شأ  َأظأَهرَ  َفِإَذا ، ِبِفعأِلهِ  َواَترَة   ِبَقوأ

َِيار   َله   َ  اخلأ مأَساكِ  َبنيأ لِ  َوم وَجب   الأِقَياسِ  حَمأض   ه وَ  َلَكانَ  ِبَذِلكَ  الشَّرِيَعة   أَتأتِ  ملَأ  َوَلوأ  ، َوالأَفسأخِ  اإلأِ  ؛ الأَعدأ
رتَِ  فَِإنَّ  َا يَ الأم شأ  ِخاَلِفَها َعَلى أَنَّه   َعِلمَ  َوَلوأ  ، الأَباِئع   َله   َأظأَهَرَها الَّيِت  الصِيَفةِ  َعَلى بَِناء   الأَمِبيعِ  يف  َماَله   َبَذلَ  إمنَّ

لِيسِ  َمعَ  لِلأَمِبيعِ  فَِإلأزَام ه   ، بََذلَ  َما ِفيَها َله   يـَبأذ لأ  ملَأ   ، َعنأه   الشَّرِيَعة   تـَتـَنَـزَّه   الَِّذي لأمِ الظ   أَعأظَمِ  ِمنأ  َوالأِغشيِ  التَّدأ
َِيارَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   أَثـأَبتَ  َوَقدأ  َبانِ  اخلأ يَ  تـ ل ق وا إَذا لِلر كأ رتِ  ه مأ  َواشأ ِبط وا َأنأ  قـَبألَ  ِمنـأ  الس وقَ  يـَهأ

عأرَ  َويـَعأَلم وا لِيس   نـَوأع   ِفيهِ  َوَلِكنأ  ، ِصَفة   يف  خ لأف   َواَل  َعيأب   َهاه َنا َولَيأسَ  ، السِي  ، الضَّرأعِ  يف  , َوِغشي   َتدأ
لِ  حَمأض   ه وَ  َفَضَمان ه   ِمين ه   َوأَمَّا. َوالأِقَياسِ  الأَعدأ لِ  َغايَةِ  َفِفي ِجنأِسهِ  ِبَغيأِ  َتضأ ِمين ه   مي أِكن   اَل  َفِإنَّه   ؛ الأَعدأ  َتضأ
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ِضهِ  ع رأَضة   َصارَ  ح ِلبَ  فَِإَذا ، لِلأَفَسادِ  م َعرَّض   َغيأ   حَمأف وظ   الضَّرأعِ  يف  اللَّنَبَ  ِإنَّ فَ  ، أَلأبـَتَّةَ  مبِثأِلهِ   ، َوَفَساِدهِ  حِلَمأ
اَنءِ  يف  حَمأل وب   بَِلنَب   الضَّرأعِ  يف  َكانَ  الَِّذي اللَّنَبَ  َضِمنَ  فـََلوأ   َفِإنَّ  َوأَيأض ا ,َعنأه   الشَّرِيَعة   تـَتـَنَـزَّه   ظ لأم ا َكانَ  اإلأِ

َاِدثَ  اللَّنَبَ  تَـَلطَ  الأَعقأدِ  بـَعأدَ  احلأ َدار ه   يـ عأَرفأ  فـََلمأ  ، الأَعقأدِ  َوقأتَ  الأَموأج ودِ  اِبللَّنَبِ  اخأ  َنِظيَه   ي وِجبَ  َحىتَّ  ِمقأ
رَتِي َعَلى ثـَرَ  أَوأ  ِمنأه   أََقلَّ  َيك ون   َوَقدأ  ، الأم شأ َقأَسامِ  أََقلَّ  أِلَنَّ   الريابَ  إىَل  فـَيـ فأِضي َأكأ   الأم َساَواة   جت أَهلَ  َأنأ  األأ

لأَناه   فـََلوأ  َوأَيأض ا ِديرمِِهَا إىَل  وَكَّ ِديرِ  َأوأ  تـَقأ صأم   النِيزَاع   َلَكثـ رَ  َأَحِدمِهَا تـَقأ نَـه َما َواخلَأ ِكيم   الشَّارِع   فـََفَصلَ  ، بـَيـأ  احلَأ
َره   النِيزَاعَ  آلِهِ  َوَعَلى َعَليأهِ  َوَساَلم ه   اّللَِّ  َصاَلة   اَينِهِ  اَل  حبَدي   َوَقدَّ َناَزَعةِ  َوَفصأال   لِلأخ ص وَمةِ  َقطأع ا يـَتَـَعدَّ  وََكانَ  ، لِلأم 
ِدير ه   رِ  تـَقأ َياءِ  أَقـأَربَ  اِبلتَّمأ َشأ لِ  ق وت   َفِإنَّه   ، اللَّنَبِ  إىَل  األأ  َمِكيل   ه وَ وَ  ، هَل مأ  ق وات   اللَّنَب   َكانَ  َكَما الأَمِديَنةِ  أَهأ

ا ؛ َمِكيل   اللَّنَبَ  َأنَّ  َكَما ا َوأَيأض ا ، َمِكيل   م قأَتات   َمطأع وم   َفِكاَلمهَ  َتات   َفِكاَلمهَ  َعة   ِباَل  بِهِ  يـَقأ  ِعاَلج   َواَل  َصنـأ
ِنأَطةِ  خِبِاَلفِ  ، َر زيِ  َوالشَِّعيِ  احلأ ر   ، َواألأ َناسِ  أَقـأَرب   فَالتَّمأ َجأ َتات ونَ  َكان وا الَّيِت  األأ :  ِقيلَ  َفِإنأ . اللَّنَبِ  إىَل  هِبَا يـَقأ

رِ  َصاعَ  ت وِجب ونَ  فَأَنـأت مأ   النِيَزاعِ  َمَساِئلِ  ِمنأ  َهَذا:  ِقيلَ . َيك نأ  ملَأ  َأوأ  هَل مأ  ق وات   َكانَ  َسَواء   ، َمَكان ك ليِ  يف  التَّمأ
ِتَهادِ  َوَمَوارِدِ   ، ق وهتِِمأ  ِمنأ  َصاع ا بـََلد   ك ليِ  يف  ي وِجب   َمنأ  َوِمنـأه مأ  ، َذِلكَ  ي وِجب   َمنأ  النَّاسِ  َفِمنأ  ، ااِلجأ
َنافَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى تـَعأِيين ه   َهَذا َوَنِظي   َصأ َسةَ  األأ َمأ  ِمنأ   خي أرِج ونَ  بـََلد   ك لَّ  َوَأنَّ  الأِفطأرِ  زََكاةِ  يف  اخلأ
َدارَ  ق وهتِِمأ   َمَثال   السََّمك   ق وهت  مأ  َمنأ  ي َكلَّف   َفَكيأفَ  َوِإالَّ  ، الشَّرأعِ  قـََواِعدِ  إىَل  َوأَقـأَرب   أَرأَجح   َوَهَذا ، الصَّاعِ  ِمقأ

َر ز   أَوأ  ن   أَوأ  األأ رِ  إىَل  الد خأ لِيل   قَامَ  خَتأِصيص   أِبَوَّلِ  َهَذا َولَيأسَ  ، التَّمأ ِفيق   َوابَِّللَِّ  ، َعَليأهِ  الدَّ  عطر وال(  التـَّوأ
 . أعلم وهللا ، قيل كما ، عروس عدب

 الكتاب من فيها املرغبة األدلة فيها وردت اليت املستحبة األمور من القرض أن شك ال -: ومنها
 ابن العباس أبو قال ، القياس خالف على القرض إن ــ: يقول علمه ضعف من ولكن السنة، وصحيح

 هللا رمحه فقال عليهم الرد مع بذلك يقول من عند للقياس معارضا كونه وجه مبينا تعاىل هللا رمحه تيمية
نأِسهِ  رَِبِويي   بـَيأع   أِلَنَّه  :  قَالَ  الأِقَياسِ  ِخاَلف   الأَقرأض  :  قَالَ  َوَمنأ )  تعاىل  َفِإنَّ  َغَلط   َوَهَذا  قـَبأض   َغيأِ  ِمنأ  جبِ

 َأوأ :  فـََقالَ  َمِنيَحة   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   مَسَّاه  }  َذاَوهلَِ  َكالأَعارِيَةِ  اِبلأَمَناِفعِ  التَّرَب عِ  ِجنأسِ  ِمنأ  الأَقرأضَ 
ل ه   الأَعارِيَةِ  َواَبب  {  َورِق   َمِنيَحة   َأوأ  َذَهب   َمِنيَحة   َتِفعَ  الأَمالِ  َأصألَ  يـ عأِطَيه   َأنأ  َأصأ ِلف   مبَا لِيَـنـأ َتخأ  مث َّ  ِمنأه   َيسأ
َتِفع   َتاَرة  فَـ  إلَيأهِ  ي ِعيَده   َربَ  َماِشَية   مَيأَنح ه   َواَترَة   الأَعَقارِ  َعارِيَةِ  يف  َكَما اِبلأَمَناِفعِ  يـَنـأ  َواَتَرة   ي ِعيَدَها مث َّ  لَبَـنَـَها لَِيشأ
َلف   َوالثََّمرَ  اللَّنَبَ  فَِإنَّ  ي ِعيَدَها مث َّ  مَثََرَها لَِيأأك لَ  َشَجَرة   ي ِعيَه   َتخأ ئ ا ي سأ ء   دَ بـَعأ  َشيـأ  َكانَ  َوهِلََذا الأَمَناِفعِ  مبَنأزَِلةِ  َشيأ
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َتِفعَ  يـ قأِرض ه   َما يـ قأِرض ه   َوالأم قأِرض   الأَمَناِفعِ  جَمأَرى جَيأرِي الأَوقأفِ  يف   الأِمثألِ  إَعاَدةَ  فَِإنَّ  مبِثأِلهِ  َله   ي ِعيدَ  مث َّ  ِبهِ  لِيـَنـأ
ِ  إَعاَدةِ  َمَقامَ  تـَق وم   رَتِطَ  َأنأ  يَ هن ِ  َوهِلََذا الأَعنيأ  َمعَ  يـَر دَّ  َأنأ  الأَعارِيَةِ  يف  َشَرطَ  َلوأ  َكَما الأِمثألِ  َعَلى زاَِيَدة   َيشأ

َصألِ  َه   األأ ه   ك ليِ  ِمنأ  مبِثأِلهِ  ِدرأمهَ ا يَِبيع   اَل  َعاِقال   َفِإنَّ  الأبـَيأعِ  اَببِ  ِمنأ  َهَذا َولَيأسَ .  َغيأ  يـ َباع   َواَل  َأَجل   إىَل  َوجأ
ء  الشَّ  نأِسهِ  يأ ِتاَلفِ  َمعَ  إالَّ  َأَجل   إىَل  جِبِ رِ  أَوأ  الصِيَفةِ  اخأ س ورِ  َوَصِحيح   آَخرَ  بِنَـقأدِ  نـَقأد   يـ َباع   َكَما الأَقدأ  مبَكأ

َفَعة   الأَقرأضِ  يف  َيك ون   َقدأ  َوَلِكنأ  َذِلكَ  َوحَنأو   أََلةِ  يف  َكَما لِلأم قأِرضِ  َمنـأ َتَجةِ  َمسأ  َكرَِهَها َمنأ  رَِهَهاكَ  َوهِلََذا السَّفأ
َا َوالصَِّحيح   َره   اَل  أهنَّ رَتِضَ  أِلَنَّ  ت كأ َتِفع   الأم قأ َفَعة   َفِفيَها أَيأض ا هِبَا يـَنـأ يع ا هَل َما َمنـأ  أن واخلالصة( أَقـأَرَضه   إَذا مجَِ

 . أعلم وهللا ، املعاوضات ابب من ال ابملنافع التربع ابب من القرض
 ألن ، القياس خالف على النكاح إن -: قال من قول وهو ، عجيب منه ينقضي ال ما -: ومنها

 بيان يف العباس أبو قال ، العجب غاية يف وهذا ، مكرم شريف واإلنسان ، للمرأة ابتذال فيه النكاح
 أَفأَسدِ  ِمنأ  فـَه وَ :  َذِلكَ  َوحَنأو   الأِقَياسِ  ِخاَلفِ  َعَلى َوالنِيَكاح  )  هلم كالم بعد فقال  عليهم والرد قوهلم

َقـأَوالِ  َهتـ ه مأ  األأ نأَسان  :  يـَق ول ونَ  َأهنَّ مأ  َوش بـأ نأَسانِ  َوَشَرف   الأَمرأأَةِ  ابأِتَذال   ِفيهِ  َوالنِيَكاح   َشرِيف   اإلأِ  يـ َنايف  اإلأِ
َلَحةِ  ِمنأ  النِيَكاحَ  َفِإنَّ  َغَلط   َوَهَذا.  ااِلبأِتَذالَ   َكوأنِ  ِمنأ  ِفيهِ  الَِّذي َوالأَقَدر   نأَسانِ اإلأِ  َونـَوأعِ  الأَمرأأَةِ  َشخأصِ  َمصأ

َمةِ  ِمنأ  ه وَ  األأ نـأَثى َعَلى يـَق وم   الذََّكرِ  كأ َلَحة   تَِتم   هِبَا الَّيِت  احلِأ َيَـَوانِ  ِجنأسِ  َمصأ نأَسانِ  نـَوأعِ  َعنأ  َفضأال   احلأ  اإلأِ
نأَسانِيَّةَ  يـ َنايف  اَل  ااِلبأِتَذال   َهَذا َوِمثأل   نأَسان   يـَتَـَغوَّطَ  َأنأ  يـ َناِفيَها اَل  َكَما اإلأِ َتاجَ  إَذا اإلأِ  أَيأك لَ  َوَأنأ  َذِلكَ  إىَل  احأ

َربَ  ِتغأَناء   َكانَ  َوِإنأ  َوَيشأ َملَ  َذِلكَ  َعنأ  ااِلسأ َتاجَ  َما َبلأ  َأكأ نأَسان   إلَيأهِ  احأ َلَحت ه   بِهِ  َله   َوَحَصَلتأ  اإلأِ  َفِإنَّه   َمصأ
َلَحِتَها مَتَامِ  ِمنأ  َوه وَ  النِيَكاحِ  إىَل  حم أَتاَجة   َوالأَمرأأَة   ِمنأه   عَ مي أنَ  َأنأ  جَي وز   اَل  َتِضي الأِقَياس  : يـ َقال   َفَكيأفَ  َمصأ  يـَقأ

َعَها  . أعلم وهللا ، عليه الرد تطويل يف كاف القول هذا بطالن وظهور( ؟ تـَتـََزوَّجَ  َأنأ  َمنـأ
 كما ، واهلدي األضحية ابب  يف والبقر اإلبل يف السبعة اشرتاك جواز الصحيح القول  -: ومنها
ِتهِ } يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َشرَّكَ :  َقالَ  ح َذيـأَفةَ  فَعنأ  ، بذلك الصحيحة السنة قضت  ِحجَّ

 َ ِلِمنيَ  َبنيأ َعة   َعنأ  الأبَـَقَرةِ  يف  الأم سأ د َرَواه  { َسبـأ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َمعَ  ك نَّا}  قَالَ  اس  َعبَّ  ابأنِ  َوَعنأ  ، َأمحأ
َضأَحى َفَحَضرَ  َسَفر   يف  َوَسلَّمَ  َعة   َعنأ  الأبَـَقرَةَ  َفَذحَبأَنا األأ َسةِ  َرَواه  {  َعَشرَة   َعنأ  َوالأَبِعيَ  َسبـأ َمأ  ، َداو د أابَ  إالَّ  اخلأ

ِلم   َصِحيحِ  يف  َما و  َعامَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َمعَ  حَنَرأانَ : }  قَالَ  َجاِبر   َحِديثِ  ِمنأ  م سأ
َعة   َعنأ  الأَبَدنَةَ  احلأ َديأِبَيةِ  َعة   َعنأ  َوالأبَـَقَرةَ  َسبـأ  أبن مجع ادعى وقد  السنة به قضت مبا نقول وحنن { َسبـأ
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رتَاكَ  َا ، الأِقَياسِ  ِخاَلف   ااِلشأ ِبلِ  الأبَـَقرِ  يف  َجوَّزَ  َوِإمنَّ رَتَك وا َأهنَّ مأ  النَّصيِ  ِلو ر ودِ  َواإلأِ دِ  يف  ِاشأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعهأ
ِبلِ  يف  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ    ، لِلأَعيأيِنيِ  الأِبَنايَةِ  َعنأ  نـَقأال   الأم َمجَّدِ  التـَّعأِليقِ  يف  َكَذا ، الشَّاةِ  يف  َنصَّ  َواَل  َوالأبَـَقَرةِ  اإلأِ

 ولكن ، أيضا االشرتاك فيها وقع الشاة ألن وذلك ، والقياس الشرع وفق هو بل ، خطأ وهذا -: قلت
 ، اشرتاك نوع وهذا ، بيته  وأهل الرجل عن تكفي الواحدة الشاة أن ترى أال ، واحد بيت أهل من

َنأَصارِيَّ  أَي وبَ  َأابَ  َسأَلأت   يـَق ول   َيَسار   بأنَ  َعطَاءَ   فعن ، الصحيحة السنة بذلك وردت كما  َكيأفَ  األأ
دِ  َعَلى الضََّحاايَ  َكاَنتأ   َوَعنأ  َعنأه   اِبلشَّاةِ  ي َضحِيي الرَّج ل   َكانَ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعهأ

لِ   ، لك ذكرته ملا ، ابطل قول ، القياس خالف االشرتاك إن -: فقوهلم ، َوي طأِعم ونَ  فـََيأأك ل ونَ  بـَيأِتهِ  أَهأ
 . أعلم تعاىل وهللا

 جملس يف مقبوض بثمن مؤجل الذمة يف موصوف بيع وهو ، السلم جواز الصحيح القول  -: ومنها
 -:قال عنهما هللا رضي عباس ابن فعن ، جوازه على الصريح الصحيح الشرعي الدليل دل وقد ، العقد
ِلف ونَ  َوه مأ  الأَمِديَنةَ  َوَسلَّمَ  يأهِ َعلَ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   َقِدمَ  ِ  الثِيَمارِ  يف  ي سأ نَـَتنيأ ِلف وا"  فـََقالَ  َوالثَّاَلثَ  السَّ  يف  َأسأ

 قال ، القياس خالف على السلم أن العلم أهل بعض واعتقد" َمعأل وم   َأَجل   ِإىَل  َمعأل وم   َكيأل   يف  الثِيَمارِ 
 ِجنأسِ  ِمنأ  َهَذا فـََقوأهل  مأ  الأِقَياسِ  ِخاَلفِ  َعَلى السََّلم  :  قـَوأهل  مأ  َوأَمَّا) -: ىلتعا هللا رمحه تيمية ابن العباس أبو
 َوَهَذا"  السََّلمِ  يف  َوأَرأَخصَ {  ِعنأَدك لَيأسَ  َما تَِبعأ  اَل : }  قَالَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َرَووأا َما
َِديثِ  يف  يـ رأوَ  ملَأ  َا احلأ نأَسانِ  بـَيأع   السََّلم  :  قَال وا أهنَّ مأ  َوَذِلكَ  الأف َقَهاءِ  بـَعأضِ  َكاَلمِ  ِمنأ  ه وَ  َوِإمنَّ  لَيأسَ  َما اإلأِ

َاِلف ا فـََيك ون   ِعنأَده   :  ِعنأَده   لَيأسَ  َما يأعِ بَـ  َعنأ  ِحزَام   بأنَ  َحِكيمَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َوهَنأي   لِلأِقَياسِ  خم 
رَتِيَه   َأنأ  قـَبألَ  الأَغيأِ  َمالَ  اَبعَ  َقدأ  فـََيك ون   م َعيـََّنة   َعنيأ   بـَيأع   بِهِ  يـ َرادَ  َأنأ  إمَّا  بـَيأع   ِبهِ  يـ َرادَ  َأنأ  َوِإمَّا.  َنَظر   َوِفيهِ  َيشأ
ِليِمهِ  َعَلى يـَقأِدر   اَل  َما مَّةِ  يف  َكانَ  َوِإنأ  َتسأ َبه   َذاَوهَ  الذِي ئ ا َله   َضِمنَ  َقدأ  فـََيك ون   ؛ َأشأ رِي اَل  َشيـأ  َهلأ  يَدأ

َلمِ  يف  َوَهَذا ؟ حَيأص ل   اَل  أَوأ  حَيأص ل   َاليِ  السَّ  السََّلم   فََأمَّا.  ظَاِهَرة   ِفيهِ  َوالأم َناَسَبة   يـ َوفِييهِ  َما ِعنأَده   َيك نأ  ملَأ  إَذا احلأ
ي ونِ  نأ مِ  َديأن   فَِإنَّه   الأم َؤجَّل   َ  فـَرأق   َفَأي   م َؤجَّل   بَِثَمنِ  َكااِلبأِتَياعِ  َوه وَ  الد  ِ  َأَحدِ  َكوأنِ  َبنيأ  يف  م َؤجَّال   الأِعَوَضنيأ

مَّةِ  َخرِ  الأِعَوضِ  وََكوأنِ  الذِي مَّةِ  يف  م َؤجَّال   اآلأ ت مأ  إَذا: }  تـََعاىَل  قَالَ  َوَقدأ  ؟ الذِي  َسمًّىم   َأَجل   إىَل  ِبَديأن   َتَدايـَنـأ
تـ ب وه   َهد  :  َعبَّاس   ابأن   َوقَالَ {  فَاكأ مَّةِ  يف  الأَمضأم ونَ  السََّلفَ  َأنَّ  َأشأ َيةَ  َهِذهِ  َوقـََرأَ  اّللَِّ  ِكَتابِ  يف  َحاَلل   الذِي  اآلأ
 أَنَّه   َظنَّ  َفَمنأ  السََّلم   َوأَمَّا) تعاىل هللا رمحه القيم ابن وقال( ِخاَلِفهِ  َعَلى اَل  الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى َهَذا فَِإاَبَحة  
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 فَِإنَّه  {  ِعنأَدكَ  لَيأسَ  َما تَِبعأ  اَل }  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  قـَوألِ  حَتأتَ  د خ وَله   تـََوهَّمَ  الأِقَياسِ  ِخاَلفِ  َعَلى
مَّةِ  يف  َمضأم ون   بـَيأع   َفِإنَّه   ، الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى أَنَّه   َوالصََّواب    ِمنأه   مَيأَنع   َوالأِقَياس   ، َمعأد وم   بـَيأع    َموأص وف   الذِي

ِليِمهِ  َعَلى َمقأد ور   َجارَةِ  يف  الأَمَناِفعِ  َعَلى َكالأم َعاَوَضةِ  َوه وَ   َغالِب ا َتسأ مَ  َوَقدأ  ، اإلأِ  الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى أَنَّه   تـََقدَّ
ِ  بـَيأعِ  َعَلى السََّلمِ  َوِقَياس   ، رِي اَل  الَّيِت  الأَمعأد وَمةِ  الأَعنيأ رَتِي َوالأَباِئع   ، اَل  أَمأ  حَتأِصيِلَها َعَلى أَيـَقأِدر   يَدأ  َوالأم شأ

َها َ  الأَفرأقِ  َعَلى الأع َقاَلءَ  اّللَّ   َفطَرَ  َوَقدأ  ، َوَمعأىن   ص ورَة   الأِقَياسِ  أَفأَسدِ  ِمنأ  ، َغَرر   َعَلى ِمنـأ نأسَ  بـَيأعِ  َبنيأ  َما انِ اإلأِ
َ  َله   َمقأد ور   ه وَ  َواَل  مَيأِلك ه   اَل  َلمِ  َوَبنيأ ِليِمهِ  َعَلى الأَعاَدةِ  يف  َمقأد ور   ِذمَِّتهِ  يف  َمضأم ون   َمغأل   يف  إلَيأهِ  السَّ  ، َتسأ

ع   َمأ نـَه َما فَاجلأ عِ  بـَيـأ مأ َ  َكاجلَأ َتةِ  َبنيأ  حِلَِكيمِ  لَّمَ َوسَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  قـَوأل   اَوأَمَّ . َوالأبـَيأعِ  َوالريابَ  َوالأم َذكَّى الأَميـأ
َمل  { ِعنأَدكَ  لَيأسَ  َما تَِبعأ  اَل } ِحَزام   بأنِ  ِ  َعَلى فـَي حأ ا:  َمعأنَـَينيأ ن ا يَِبيعَ  َأنأ :  َأَحد مهَ   َليأَستأ  َوِهيَ  م َعيـََّنة   َعيـأ

َعى مث َّ  فـََيِبيع َها ، لِلأَغيأِ  ِملأك   َبلأ  ، ِعنأَده   ِليِمَها حَتأِصيِلَها يف  َيسأ رَتِي إىَل  َوَتسأ  َما بـَيأعَ  ي رِيدَ  َأنأ :  َوالثَّاين . الأم شأ
ِليِمهِ  َعَلى يـَقأِدر   اَل  مَّةِ  يف  َكانَ  َوِإنأ  َتسأ َبه   َوَهَذا ، الذِي  اَبَعه   َقدأ  فـََيك ون   ، َمعأىن   َواَل  ِحسًّا ِعنأَده   فـََليأسَ  ، َأشأ

ئ ا رِي اَل  َشيـأ َها:  أ م ور ا يـَتـََناَول   َوَهَذا ؟ اَل  أَمأ  َله   حَيأص ل   َهلأ  يَدأ  الثَّاين . ِعنأَده   لَيأَستأ  م َعيـََّنة   َعنيأ   بـَيأع  :  َأَحد 
َال   السََّلم  :  مَّةِ  يف  احلأ  ِمنأ  ِثَقة   َعَلى َيك نأ  ملَأ  اإذَ  الأم َؤجَّل   السََّلم  :  الثَّاِلث  . يـ َوفِييهِ  َما ِعنأَده   َيك نأ  ملَأ  إَذا الذِي

ِفَيِتهِ  ِفَيِتهِ  ِمنأ  ثَِقة   َعَلى َكانَ  إَذا فََأمَّا ،[  َعاَدة  ]  تـَوأ ي ونِ  ِمنأ  َديأن   فـَه وَ  َعاَدة   تـَوأ  بَِثَمن   َكااِلبأِتَياعِ  َوه وَ  ، الد 
َ  فـَرأق   فََأي   ، م َؤجَّل   ِ  َأَحدِ  َكوأنِ  َبنيأ مَّةِ  يف  م َؤجَّال   الأِعَوَضنيأ َ  الذِي َخرِ  َوَبنيأ  الأِقَياسِ  حَمأض   فـََهَذا ؟ اآلأ

َلَحةِ  ت مأ  إَذا آَمن وا الَِّذينَ  أَيـ َها ايَ }  تـََعاىَل  قَالَ  َوَقدأ  ، َوالأَمصأ تـ ب وه   م َسمًّى َأَجل   إىَل  ِبَديأن   َتَدايـَنـأ  َوَهَذا{  َفاكأ
َهد  :  فـََقالَ  َعبَّاس   بأن   اّللَِّ  َعبأد   الأق رأآنِ  ِمنأ  الأق رأآنِ  تـ رأمج َان   َفِهَمه   ِذيالَّ  ه وَ  َوَهَذا ، َوالأم َثمَّنَ  الثََّمنَ  يـَع م    َأشأ
مَّةِ  يف  الأَمضأم ونَ  السََّلفَ  َأنَّ  يَةَ  َهِذهِ  َوقـََرأَ  ، اّللَِّ  ِكَتابِ  يف  َحاَلل   الذِي  َوفأقِ  َعَلى السََّلمِ  إاَبَحةَ  َأنَّ  فـَثـََبتَ . اآلأ

َلَحةِ  سِ الأِقَيا َملِ  َعَلى َوش رِعَ  ، َوالأَمصأ َالِ  يف  الثََّمنِ  قـَبأض   ِفيهِ  َفش رِطَ  ، َوَأعأَدهِلَا الأو ج وهِ  َأكأ رَ  َلوأ  إذأ  ، احلأ  أَتَخَّ
ِ  ش غأل   حلَََصلَ  مََّتنيأ ِليمِ  َسَلم ا مس ِييَ  َوهِلََذا ، فَاِئَدة   ِبَغيأِ  الذِي رَ  فَِإَذا  الثََّمنِ  لَِتسأ مِ  يف  َدَخلَ  لثََّمن  ا أ خِي  ح كأ
 َمَنعَ  َوِلَذِلكَ  ، الأَغَررِ  َحديِ  يف  الأم َعاَمَلة   َوَدَخَلتأ  ، الأم َخاطَرَة   وََكثـ َرتأ  ، نـَفأس ه   ه وَ  َبلأ  اِبلأَكاِلئِ  الأَكاِلئِ 
رَتَطَ  َأنأ  الشَّارِع   َتِنع   ف  يـََتَخلَّ  َقدأ  أِلَنَّه   ؛ م َعنيَّ   َحاِئط   ِمنأ  َكوأن ه   ِفيهِ  ي شأ ِليم   فـََيمأ  َأنأ  َشَرط وا َواَلَِّذينَ . التَّسأ
ِنأسِ  َدائِمَ  َيك ونَ  َقِطع   َغيأَ  اجلأ َكانِ  الأَغَررِ  ِمنأ  إبـأَعاَده   بِهِ  َقَصد وا م نـأ ِليمِ  إبِِمأ  ، اّللَّ   َوسَّعَ  َما َضيـَّق وا َلِكنأ  ، التَّسأ

رِطأه   ملَأ  َما َوَشَرط وا َلَحةِ  الأِقَياسِ  م وَجبِ  َعنأ  َوَخَرج وا ، َيشأ ِ  َأَحد   فَِإنَّه   الأِقَياس   أَمَّا. َوالأَمصأ  فـََلمأ  ، الأِعَوَضنيأ
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رَتَطأ  َلَحة   َوأَمَّا ، َكالثََّمنِ  َوو ج ود ه   َدَوام ه   ي شأ رتَاطِ  يف  َفِإنَّ  الأَمصأ َاَجة   إذأ  ، النَّاسِ  َمَصاِلحِ  تـَعأِطيلَ  َذِلكَ  اشأ  احلأ
لِ  الَّيِت  ِ  ِمنأ  ااِلرأتَِفاق   السََّلمَ  َوَرس ول ه   اّللَّ   َشرَعَ  َهاأِلَجأ َانَِبنيأ  يـَرأَتِفق   َوَهَذا ، الثََّمنِ  بِتَـعأِجيلِ  يـَرأَتِفق   َهَذا ، اجلأ

َقِطعِ  يف  َيك ون   َقدأ  َوَهَذا ، الثََّمنِ  بِر خأصِ  ِنأسِ  م نـأ  الشَّرِيَعة   ِبهِ  تأ َجاءَ  فَاَلَِّذي م تَِّصِلهِ  يف  َيك ون   َقدأ  َكَما اجلأ
َمل   ء   َأكأ  . أعلم وهللا( الأِعَبادِ  مبََصاِلحِ  َوأَقـأَوم ه   َشيأ
 والقياس ، جنس ألنه ، القياس خالف على املين فرك -: تعاىل هللا رمحهم األحناف قال  -: ومنها
 ، بصحيح ليس وهذا -: قلت ، القياس سنن عن به عدل أنه علمنا بفركه الشارع اكتفى فلما ، غسله

 ، فعل حكاية فهو ، قويل أمر بال بغسله اكتفى وسلم عليه هللا صلى ألنه طاهر، املين أن احلق ألن
 فإن ، قويل أمر بال غسلت اليت األعيان أن الضوابط يف تقرر وقد  ، الوجوب ىلإ ترتقي ال واألفعال

 ، أصله طهارة تكرميه مقتضى ومن ، مكرم وهو ، آدم بين أصل وألنه ، جنسة أهنا يفيد ال الغسل هذا
 أقول مث ، تعاىل هللا رمحهم الفقهاء مجهور هو بل ، اإلسالم شيخ اختيار وهو ، املين طهارة فالراجح

 الشرع يف ثبت قد ألنه ، القياس خالف على ليس املاء بغي إزالته فإن ، جنس أنه سلمنا ولو حىت -:
 ، ابألرض املتنجسة النعل فرك وشرع  ابحلجر السبيلني من اخلارج إزالة شرع قد أنه ترى أال ، نظي له

 أنه جدال فرضنا لو ذلك من إال املين فرك فليس  طاهرة أرض على مروره من بعده ما يطهره املرأة وذيل
 . أعلم وهللا  جنسا وليس الطاهرات من احلق يف لكنه ، جنس
 ألهنا  وتطهر ، حتل فإهنا اآلدمي فعل دون بنفسها ختللت إن اخلمر أن على الدليل دل لقد -: ومنها
  القياس خالف على ابالستحالة اخلمر طهارة أن على العلماء بعض زعم وقد ، خال تكون حينئذ

رِ  َطَهارَة  ) فقال القول هذا القيم ابن رد وقد مأ ِتَحاَلةِ  اخلَأ لِ  َهَذا َوَعَلى  الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى اِباِلسأ َصأ  األأ
رِ اخلأَ  َفَطَهارَة   ِتَحاَلةِ  مأ َا ، الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى اِباِلسأ َسة   فَِإهنَّ  زَالَ  الأم وِجب   زَالَ  فَِإَذا ، اخلأ بأثِ  ِلَوصأفِ  جنَِ

 اس  فَالأِقيَ  َهَذا َوَعَلى  َوالأِعَقابِ  الثَـَّوابِ  َوَأصأل   َبلأ  َوَمَوارِِدَها َمَصاِدرَِها يف  الشَّرِيَعةِ  َأصأل   َوَهَذا ، الأم وَجب  
َتَحاَلتأ  إَذا النََّجاَساتِ  َسائِرِ  إىَل  َذِلكَ  تـَعأِديَة   الصَِّحيح    َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   نـََبشَ }  َوَقدأ  ، اسأ

رِِكنيَ  قـ ب ورَ  ِجِدهِ  َموأِضعِ  ِمنأ  الأم شأ َابَ  يـَنـأق لأ  َوملَأ  ، َمسأ رَبَ  َوَقدأ {  الرت   ِمنأ  خَيأر ج   أَنَّه   اللَّنَبِ  َعنأ  س بأَحانَه    اّللَّ   َأخأ
 ِ ِلم ونَ  َأمجأَعَ  َوَقدأ  ، َوَدم   فـَرأث   َبنيأ ابَّةَ  َأنَّ  َعَلى الأم سأ  َوع ِلَفتأ  ح ِبَستأ  مث َّ  اِبلنََّجاَسةِ  ع ِلَفتأ  إَذا الدَّ

 اِبلطَّاِهرِ  س ِقَيتأ  مث َّ  النََّجسِ  اِبلأَماءِ  س ِقَيتأ  إَذا َوالثِيَمار   الزَّرأع   وََكَذِلكَ  ، َوحلَأم َها لَبـَنـ َها َحلَّ  اِبلطَّاِهرَاتِ 
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ِتَحاَلةِ  َحلَّتأ  لِهِ  اخلأ بأثِ  َوصأفِ  اِلسأ َتَحالَ  إَذا الطَّيِيبَ  َأنَّ  َهَذا َوَعكأس   ، اِبلطَّيِيبِ  َوتـََبد   جَنَس ا َصارَ  َخِبيث ا اسأ
َتَحالَ  إَذا َوالطََّعامِ  َكالأَماءِ  ِتَحاَلة   أَثَـَّرتأ  َفَكيأفَ  ، َوَعِذَرة   بـَوأال   اسأ  تـ َؤثيِرأ  َوملَأ  َخِبيث ا الطَّيِيبِ  انأِقاَلبِ  يف  ااِلسأ

َِبيثِ  انأِقاَلبِ  يف  َِبيثِ  ِمنأ  الطَّيِيبَ  خي أرِج   تـََعاىَل  َوَاّللَّ   ؟ طَيِيب ا اخلأ َِبيثَ  اخلأ َةَ  َواَل  ، الطَّيِيبِ  ِمنأ  َواخلأ لِ  ِعربأ َصأ  اِبألأ
ءِ  ِبَوصأفِ  َبلأ  ، َتِنعِ  َوِمنأ  ، نـَفأِسهِ  يف  الشَّيأ مِ  بـََقاء   الأم مأ ف ه   امسأ ه   زَالَ  َوَقدأ  اخلأ بأثِ  ح كأ م   ، َوَوصأ  اَتِبع   َواحلأ كأ

مِ  تَـَناِوَلة   َفالن ص وص   ، َوَعَدم ا و ج ود ا َمَعه   َدائِر   َوالأَوصأف   ِلاِلسأ ِرميِ  الأم  َتةِ  لَِتحأ مِ  الأَميـأ ِنأزِيرِ  َوحلَأمِ  َوالدَّ رِ  اخلأ َمأ  َواخلأ
َابَ  َوالأِملأحَ  َوالرََّمادَ  َوالثِيَمارَ  الز ر وعَ  تـَتـََناَول   اَل  لَّ  َوالرت  َفريِق ونَ .  ِقَياس ا َواَل  َنصًّا َواَل  َمعأىن   َواَل  َلفأظ ا اَل  َواخلَأ  َوالأم 

 َ ِتَحاَلةِ  َبنيأ رِ  اسأ َمأ َِها اخلأ ر  :  قَال وا َوَغيأ مأ ِتَحاَلةِ  َستأ جَن   اخلَأ ِتَحاَلةِ  َفَطه َرتأ  اِباِلسأ  َوَهَكَذا:  هَل مأ  فـَيـ َقال   ، اِباِلسأ
م   َا َوالأَعِذرَة   َوالأبـَوأل   الدَّ ِتَحاَلةِ  جَن َستأ  إمنَّ ِتَحاَلةِ  فـََتطأه ر   اِباِلسأ  َوَأنَّ  الن ص وصِ  َمعَ  الأِقَياسَ  َأنَّ  َفَظَهرَ  ، اِباِلسأ

َاَلَفةَ  َقـأَوالِ  يف  الأِقَياسِ  خم  َاِلف   الَّيِت  األأ  . أعلم وهللا(   الن ص وصَ  خت 
 جرى أنه العلم أهل بعض زعم ولكن ، واإلمجاع والسنة الكتاب التيمم جواز على دل لقد  -: ومنها
م  ) تعاىل هللا همحر  قال عليه ورد ذلك بني تعاىل هللا رمحه القيم وابن ، القياس خالف على  َجار   التـََّيم 

 ِمنأ  الأِقَياسِ  ِخاَلفِ  َعَلى إنَّه  :  قَال وا ، التـََّيم مِ  اَبب   الأِقَياسِ  ِخاَلفِ  َعَلى أَنَّه   ي َظن   َوممَّا[  الأِقَياسِ  َوفأقِ  ىَعلَ 
 ِ َهنيأ ا:  َوجأ َابَ  َأنَّ :  َأَحد مهَ  ا َواَل  َدَران   ي زِيل   اَل  م َلوَّث   الرت  ر   َواَل  َوَسخ  ر   اَل  َماكَ  الأَبَدنَ  ي َطهِي  الثَـّوأبَ  ي َطهِي

َويأنِ  يف  ش رِعَ  أَنَّه  :  َوالثَّاين .  الصَِّحيحِ  الأِقَياسِ  َعنأ  خ ر وج   َوَهَذا ، بَِقيَِّتَها د ونَ  الأو ض وءِ  أَعأَضاءِ  ِمنأ  ع ضأ

ر  . ينِ  الأم َضاديِ  الأَباِطلِ  الأِقَياسِ  َعنأ  خ ر وج   إنَّه   اّللَِّ  َوَلَعمأ  - اّللََّ  فَِإنَّ  ، الصَِّحيحِ  الأِقَياسِ  َوفأقِ  َعَلى َوه وَ  ، لِلدِي
ء   ك لَّ  الأَماءِ  ِمنأ  َجَعلَ  - س بأَحانَه   َنا ، َحيي   َشيأ َابِ  ِمنأ  َوَخَلقأ َاب   ، الأَماء  :  َمادَّاَتنِ  فـََلَنا ، الرت   ، َوالرت 
ه َما َفَجَعلَ  أَتـََنا ِمنـأ رَ  َوهِبَِما ، َوأَقـأَواتـََنا َنشأ َاب   ، َوتـََعب َدانَ  انَ َتَطه   َحَياة   َوالأَماء   ، النَّاس   ِمنأه   خ ِلقَ  َما َأصأل   فَالرت 

ء   ك ليِ  َا ، َشيأ َصأل   َومه   َما َأصأل   وََكانَ  ، هِبَِما قـََواَمه   َوَجَعلَ  الأَعاملََ  َهَذا َعَليأِهَما اّللَّ   رَكَّبَ  الَّيِت  الطََّبائِعِ  يف  األأ
َياءِ  ِهي  َتطأ  ِبهِ  يـََقع   َشأ َدأاَنسِ  ِمنأ  األأ َقأَذارِ  األأ َمأرِ  يف  الأَماءَ  ه وَ  َواألأ  يف  إالَّ  َعنأه   الأع د ول   جَي زأ  فـََلمأ  ، الأم عأَتادِ  األأ
رِ  الأَعَدمِ  َحالِ  َابِ  َوَأِخيهِ  َشِقيِقهِ  إىَل  َعنأه   النـَّقأل   وََكانَ  ، حَنأوِهِ  َأوأ  مبََرض   َوالأع ذأ ِهِ  ِمنأ  ىَل َأوأ  الرت   َلوَّثَ  َوِإنأ  ، َغيأ
ر   فَِإنَّه   ظَاِهر ا ه   أَمأر   َوَهَذا ، خي َفِيف ه   َأوأ  الظَّاِهرِ  َدَنسَ  فـَي زِيل   الأَباِطنِ  َطَهاَرةَ  يـ َقوِيي مث َّ  اَبِطن ا ي َطهِي َهد   َله   َمنأ  َيشأ
َعأَمالِ  حِبََقاِئقِ  اَنِفذ   َبَصر   ه َما ك لي   َوأَتَث رِ  اِبلأَباِطنِ  الظَّاِهرِ  َوارأتَِباطِ  األأ َخرِ  ِمنـأ  رمحه بني مث(  َعنأه   َوانأِفَعالِهِ  اِبآلأ

 َوأَمَّا)  واملثوبة األجر له وأجزل تعاىل هللا رمحه فقال فقط عضوين على التيمم كون يف احلكمة تعاىل هللا
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َويأنِ  يف  َكوأن ه   َمةِ وَ  لِلأِقَياسِ  الأم َوافـََقةِ  َغايَةِ  َفِفي ع ضأ كأ َابِ  َوضأعَ  فَِإنَّ  ، احلِأ ر وه   الر ء وسِ  َعَلى الرت   يف  َمكأ
َا ، الأَعاَداتِ  َعل   َوِإمنَّ اَلنِ  ، َوالنـََّواِئبِ  الأَمَصاِئبِ  ِعنأدَ  يـ فأ َابِ  م اَلَبَسةِ  حَمَل   َوالريِجأ َوالِ  أَغأَلبِ  يف  الرت  َحأ  َويف   األأ

ِيبِ  هِ  َترتأ  َوأَنـأَفِعَها إلَيأهِ  الأِعَباَداتِ  َأَحبيِ  ِمنأ  ه وَ  َما ّللَِّ  َوااِلنأِكَسارِ  َله   َوالذ ليِ  ّللَِّ  َوالتـَّعأِظيمِ  اخلأ ض وعِ  ِمنأ  الأَوجأ
َتَحب   َوِلَذِلكَ  ,لِلأَعبأدِ  َهه   ي رَتِيبَ  َأنأ  لِلسَّاِجدِ  ي سأ ِههِ  ِوقَايَةَ  يـَقأِصدَ  اَل  َوَأنأ  ، ّللَِّ  َوجأ َا ِمنأ  َوجأ  قَالَ  َكَما بِ الرت 
َنه   َوَجَعلَ  َسَجدَ  َقدأ  َرآه   ِلَمنأ  الصََّحابَةِ  بـَعأض   َ  بـَيـأ َابِ  َوَبنيأ َهكَ  تـَرِيبأ "  فـََقالَ  ِوَقايَة   الرت   الأَمعأىَن  َوَهَذا"  َوجأ

ِيبِ  يف  ي وَجد   اَل  ِ  َترتأ َلنيأ ه   ِمنأ  لِلأِقَياسِ  َذِلكَ  َفم َوافـََقة   َوأَيأض ا. الريِجأ  يف  ج ِعلَ  التـََّيم مَ  َأنَّ  َوه وَ  ، آَخرَ  َوجأ
َويأنِ  ِ  الأع ضأ َويأنِ  َعنأ  َوَسَقطَ  ، الأَمغأس وَلنيأ ِ  الأع ضأ س وَحنيأ ِ  َفِإنَّ  ، الأَممأ َلنيأ  يف  َوالرَّأأسَ   اخلأ فيِ  يف  مت أَسَحانِ  الريِجأ
ا ، الأِعَماَمةِ  ِ  َعنأ  َخفَّفَ  فـََلمَّ حِ  الأَمغأس وَلنيأ ِ  َعنأ  فَ َخفَّ  اِبلأَمسأ س وَحنيأ َابِ  م ِسَحا َلوأ  إذأ  ، اِبلأَعفأوِ  الأَممأ  اِبلرت 

ِحِهَما ِمنأ  انأِتَقال   ِفيهِ  َكانَ  َبلأ  ، َعنـأه َما خَتأِفيف   ِفيهِ  َيك نأ  ملَأ  ِحِهَما إىَل  اِبلأَماءِ  َمسأ َابِ  َمسأ  َأنَّ  َفَظَهرَ  ، اِبلرت 
َمل َها األأ م ورِ  ل  أَعأدَ  ه وَ  الشَّرِيَعة   بِهِ  َجاَءتأ  الَِّذي  اجلأ ن بِ  تـََيم مِ  َكوأن   َوأَمَّا. الصَِّحيح   الأِميَزان   َوه وَ  ، َوَأكأ

ِدثِ  َكتـََيم مِ  ح   َسَقطَ  فـََلمَّا الأم حأ ِ  الرَّأأسِ  َمسأ َلنيأ َابِ  َوالريِجأ ِدثِ  َعنأ  اِبلرت  ح   َسَقطَ  الأم حأ  ك لِيهِ  الأَبَدنِ  َمسأ
َابِ  َوأىَل  رِيقِ ِبطَ  َعنأه   اِبلرت  َرَجِ  الأَمَشقَّةِ  ِمنأ  َذِلكَ  يف  إذأ  ، األأ رِ  َواحلأ َصةَ  يـ َناِقض   َما َوالأع سأ خ ل   ، التـََّيم مِ  ر خأ  َويَدأ

َرم   ل وقَاتِ  َأكأ َابِ  يف  مَتَرَّغَ  إَذا الأبَـَهائِمِ  ِشبأهِ  يف  اّللَِّ  َعَلى الأَمخأ  يف  َمزِيدَ  اَل  الشَّرِيَعة   بِهِ  َجاَءتأ  فَاَلَِّذي  الرت 
نِ  َمةِ  احلأ سأ كأ لِ  َواحلِأ د   َوّللَِّ  ، َعَليأهِ  َوالأَعدأ َمأ  أن أحببت اليت الفروع بعض وهذه. أعلم تعاىل وهللا( احلأ
 مجع يف سأتوسع أنين تعاىل هللا شاء إن وأعدك  القاعدة توضيح ابب من املوضع هذا يف هبا أحتفك
 . أعلم تعاىل ،وهللا العمر يف تعاىل هللا أمد إن قياسال ابب يف العلم أهل كالم من فروعها

 ؟ والفروع ابألدلة ذلك بيان مع ؟ وروايته الراوي رأي تعارض لو فيما احلكم ما( 116س
  جدا طيبة الباب هذا يف قاعدة نقرر ذلك وعلى ، الرأي ال الرواية هو املعتمد أن ذلك يف احلكم (ج

 به تعاىل هللا وندين به جنزم الذي هو وهذا(  التعارض عند رأيه على مقدمة الراوي رواية)  يقول ونصها
 من فإن  الدليل تعظيم قواعد من القاعدة وهذه ، األمة لعموم مؤلفاتنا يف ونقيده لطالبنا وندرسه ،

 أن ملسلم حيل وال ، معه تعارض لو فيما الراوي رأي ذلك ومن ، شيء كل على تقدميه الدليل تعظيم
 قال وكما  كان من كائنا أحد مذهب أو أحد رأي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولق على يقدم

 -: الناظم
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 والقول منه مقدم فاحذر إذا      ذكر احلديث تقول شيئا اثين
 خبرب االحتجاج يف لك قدمناها اليت األحاديث مجيع -: فمنها -: أدلة عدة ذلك على دل وقد

 وأن ، خبالفه الراوي عمل يوافقه مل وإن ، بذاته حجة احلديث أنو  ، حجة أنه تفيد فإهنا ، الواحد
 أن ال ، الراوي لعمل يطلب والعذر ، الراوي هذا عمل يف العيب فإن ، مرويه خبالف عمل إن الراوي
 برأيه ال بروايته متعبدون فنحن ، هلا املخالف ابلرأي ال ابلراوية متعبدون أننا -: ،ومنها مرويه يف العلة

 حمط أن أي ، وفالان فالان أجبتم ذا ما ال"  املرسلني أجبتم ماذا"  القيامة يوم سنسأل أننا -: هاومن ،
 يف اخلطأ من املعصوم عن نقلت الراوية أن -: ومنها ، الرأي عن ال الراوية عن القيامة يوم السؤال
 عن نقل ما التعارض عند ماملقد أن جرم فال ، ابنفراده له عصمة ال من فعل فإنه الرأي وأما ، التشريع
 فليس الرواية وأما ، والنسيان والسهو والغفلة الغلط يدخله الرأي أن -: ومنها ، غيه عن ال املعصوم

 الراوي أن فيحتمل  حمتمل هلا املعارض والرأي ، حمكمة الرواية أن -: ومنها ، ذلك من شيء فيها
 يف تقرر وقد ، ذلك غي أو ، عليه يقدم اجحار  معارضا مثة أن ظن أو ، عنه غفل أو ، رواه ما نسي
 املتشابه ألنه رأيه واطراح  احملكمة ألهنا الراوية اعتماد فوجب ، احملكم إىل يرد املتشابه أن الدين قواعد

 عن ويسكت ، املنسوخ الدليل لألمة يبلغ أن الثقة العدل الراوي يف يظن ال أنه -: ومنها ، احملتمل
 أمانة األمة خي هم الذين الصحابة من الراوي كان إن فكيف ، السوء ظن من هذا ألن ، الناسخ
 املعلوم يرتك ال أنه الدين قواعد يف تقرر قد أنه -: ومنها أوىل، ابب من أنه شك ال ؟ وعدالة وعلما

  املعلوم يرتك فال  ، املظنون من فهو هلا املعارض الرأي ،وأما وحفظت علمت قد والرواية ، للمظنون
 اليت النقلية النصية فاألدلة وإال ، وصدق حق أهنا إال العقلية األدلة من كانت وإن وهذه ، الظن ردجمل

 أن نريد ال وحنن ، هدايته هللا أراد ملن ذلك يف كافية الواحد خرب حلجية االستدالل سياق يف ذكرانها
 جرى ما هو املسألة هذه يف فاحلق ، أعلم وهللا  شاف واف كاف النقل ،ألن العقلية األدلة من نكثر
 هللا رمحهم العلم  أهل من احملققني من وغيهم  واحلنابلة والشافعية املالكية من العلم أهل مجهور عليه
 هذه يف إليه ذهبوا فيما عنهم يتجاوز وأن هلم يغفر أن تعاىل هللا فأسأل احلنفية وأما ، واسعة رمحة

 ، الراوي علمه انسخ مثة أبن روى فيما الراوي خمالفة وحصروا ، الرواية على الرأي قدموا فإهنم ، املسألة
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 يف حتصر وال ، قليل قبل مل ذكرته كما كثية احتماالت حتتمل روى ملا الراوي خمالفة بل ، خطأ وهذا
 -: فروع عدة ذلك وعلى ، اجلمهور إليه ذهب ما فاحلق  حال كل وعلى ، فقط املاسخ وجود
 يف الكلب ولوغ من النجاسة غسل عدد يف أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم العلم أهل اختلف -: منها

 مناص وال حميص ال الذي احلق هو وهذا ، ابلرتاب إحداها سبعا يغسل أنه إىل بعضهم فذهب ، اإلانء
 ولغ إذا"  وسلم عليه هللا صلى النيب أن الصحيح يف هريرة أيب حديث  ذلك على والدليل ، عنه

 يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إانء طهور"  رواية ويف"  سبعا فليغسله أحدكم إانء يف الكلب
 هللا صلى هللا رسول قال -: قال عنه هللا رضي املغفل بن عبدهللا وعن"  ابلرتاب أوالهن مرات سبع
 إال اجلماعة رواه"  ابلرتاب الثامنة وعفروه سبعا فاغسلوه اإلانء يف الكلب ولغ إذا"  وسلم عليه

 ، مرات ثالث يغسل بل وقالوا وغيهم األحناف من العلم أهل بعض ذلك وأىب ، والرتمذي البخاري
 طويال كان إن لك أنقله وأان عليه مزيد ال مبا احلنفية على الرد مع الفتح يف احلافظ ذلك وضح وقد
 ِبو ج وبِ  يـَق ول وا فـََلمأ  َنِفيَّةاحلأَ  َوأَمَّا) تعاىل هللا رمحه احلافظ قال ، واجلزالة التحقيق غاية يف كالم لكن

ِيب َواَل  السَّبأع ه الطََّحاِوي   َواعأَتَذرَ  ، التَّرتأ ه مأ  َوَغيأ َها ، أبِ م ور   َعنـأ  بَِثاَلثِ  أَفأىَت  رَاِويهِ  ه َريـأَرة َأيب  َكوأن ِمنـأ
خ ِبَذِلكَ  فـَثـََبتَ  َغَساَلت بِيَّة اِلعأِتَقاِدهِ  ِبَذِلكَ  أَفأىَت  َيك ون َأنأ  حَيأَتِمل أِبَنَّه   َوتـ ع قِيبَ  ، السَّبأع َنسأ بأع َندأ  اَل  السَّ

ِتَمال َوَمعَ  ، َرَواه   َما َنِسيَ  َكانَ  َأوأ  و ج وهبَا خ يـَثـأب ت اَل  ااِلحأ لِ  أَفأىَت  أَنَّه   ثـََبتَ  فـََقدأ  َوأَيأض ا ، النَّسأ  اِبلأَغسأ
ع ا َياه  فـ   م َواِفَقة َعنأه   َرَوى َمنأ  َورَِوايَة َسبـأ َناد َحيأث   ِمنأ  خم َاَلَفتَها َعنأه   َرَوى َمنأ  رَِوايَة ِمنأ  َأرأَجح ِلرَِوايَِتهِ  تـأ  اإلأِسأ
َناد َوأَمَّا َفظَاِهر النََّظر أَمَّا ، النَّظَر َحيأث   َوِمنأ  سأ َوافـََقة اإلأِ  َعنأ  أَي وب َعنأ  زَيأد بأن مَحَّاد رَِوايَة ِمنأ  َوَرَدتأ  فَالأم 
ََسانِيد َأَصحي  ِمنأ  َوَهَذا َعنأه   ينَ ِسيِ  اِبأن  َعنأ  س َليأَمان َأيب  بأن الأَمِلك َعبأد رَِوايَة َفِمنأ  الأم َخاَلَفة َوأَمَّا ، األأ

َوَّل د ون َوه وَ  َعنأه   َعطَاء َها ، ِبَكِثي   الأق وَّة يف  األأ  َوملَأ  ، بالأَكلأ  س ؤأر ِمنأ  النََّجاَسة يف  َأَشدي  الأَعِذرَة َأنَّ  َوِمنـأ
َوأىَل  اَبب ِمنأ  َكَذِلكَ  الأو ل وغ فـََيك ون اِبلسَّبأعِ  يـ َقيَّد  يف  ِمنأه   َأَشدي  َكوأهنَا ِمنأ  يـَلأَزم اَل  أِبَنَّه   َوأ ِجيبَ .  األأ

َذار ِتقأ َها َأَشدي  َيك ون اَل  َأنأ  ااِلسأ م تـَغأِليظ يف  ِمنـأ ِتَبار فَاِسد َوه وَ  صي النَّ م َقابـََلة يف  ِقَياس َوأِبَنَّه   ,احلأ كأ .  ااِلعأ
َها َمأر َأنَّ  َدعأَوى َوِمنـأ َمأر ِعنأد َكانَ  ِبَذِلكَ  األأ يَ  فـََلمَّا ، الأِكاَلب ِبَقتألِ  األأ َمأر ن ِسخَ  قـَتألَها َعنأ  هنِ  لِ  األأ  اِبلأَغسأ

َمأر أبَِنَّ  َوتـ ع قِيبَ .  َرة أََواِئل يف  َكانَ  ِبَقتأِلَها األأ جأ َمأ  اهلِأ لِ  رَواألأ ر اِبلأَغسأ ا م َتَأخِي  ه رَيـأَرة َأيب  رَِوايَة ِمنأ  أِلَنَّه   ِجدًّ
عَ  أَنَّه   م َغفَّل اِبأن ذََكرَ  َوَقدأ  ، م َغفَّل بأن اّللَّ  َوَعبأد لِ  أَيأم ر َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى مسَِ اَلمه وََكانَ  اِبلأَغسأ  َسَنة ِإسأ
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َريـأَرة َكَأيب  َسبأع ِلم َياقسِ  َبلأ  ، ه  ر َأنَّ  يف  ظَاِهر م سأ َمأ لِ  األأ َمأر بـَعأد َكانَ  اِبلأَغسأ َها ، الأِكاَلب ِبَقتألِ  األأ  َوِمنـأ
اِفِعيَّة ِإلأزَام َرَجه   الَِّذي م َغفَّل بأن اّللَّ  َعبأد َحِديث ِبظَاِهرِ  َعَمال   َغَساَلت مَثَان إبِِجَيابِ  الشَّ ِلم َأخأ  َوَلفأظه م سأ
َاب يف  الثَّاِمَنة َوَعفِير وه   َمرَّات َسبأع فَاغأِسل وه  "  َابِ "  َأمحأَد رَِوايَة َويف "  الرت   ِمنأ  يـَلأَزم اَل  أِبَنَّه   َوأ ِجيبَ "  اِبلرت 

ِديثِ  الأَعَمل ه مأ  َيرتأ ك وا َأنأ  م َغفَّل بأن اّللَّ  َعبأد َحِديث ِبظَاِهرِ  يـَق ول ونَ  اَل  الشَّاِفِعيَّة َكوأن  ؛ َوَرأأس ا صأال  أَ  اِبحلَأ
ِ  ِمنأ  َفك لي  َوِإالَّ  ، َفَذاكَ  م تَِّجه ا َكانَ  ِإنأ  َذِلكَ  َعنأ  الشَّاِفِعيَّة ِاعأِتَذار أِلَنَّ   ، ِبهِ  الأَعَمل تـَرأك يف  َمل وم الأَفرِيَقنيأ
 ثـََبتَ  أِلَنَّه   َنظَر َوِفيهِ  ، ِخاَلفه َعَلى اِبإلأِمجأَاعِ  بِهِ  الأَعَمل َعنأ  بـَعأضهمأ  ِاعأَتَذرَ  َوَقدأ .  الأِعيد َدِقيق اِبأن قَاَله  

كَ لأَقوأل ِبَذلا َسن َعنأ  ًِ َبل بأن َأمحأَد قَالَ  َوِبهِ  ، الأَبصأرِيي  احلَأ  َعنأ  َون ِقلَ  ، َعنأه   الأَكرأَمايني  َحرأب ِرَوايَة يف  َحنـأ
ر يـ ثأِبت اَل  َهَذا ِكنَّ َولَ  ؛ ِصحَّته َعَلى أَِقف ملَأ  َحِديث ه وَ :  قَالَ  أَنَّه   الشَّاِفِعيي   َعَلى َوَقفَ  ِلَمنأ  الأع ذأ

 ِإلَيأهِ  ي َصار اَل  َوالرتَّأِجيح ، م َغفَّل اِبأن َحِديث َعَلى ه رَيـأَرة َأيب  حِلَِديثِ  الرتَّأِجيح ِإىَل  بـَعأضهمأ  َوَجَنحَ  ، ِصحَّته
ع ِإمأَكان َمعَ  مأ ذ ، اجلَأ َخأ تَـ  م َغفَّل اِبأن حِبَِديثِ  َواألأ ذ لأزِمَيسأ َخأ  َوالزياَِيَدة ، الأَعكأس د ون ه َريـأَرة َأيب  حِبَِديثِ  األأ
ب وَلة الثِيَقة ِمنأ  َنا َوَلوأ .  َمقأ ِيبِ  نـَق لأ  ملَأ  الأَباب َهَذا يف  الرتَّأِجيح َسَلكأ  ِبد ونِهِ  َماِلك رَِوايَة أِلَنَّ  َأصأال   اِبلتَّرتأ

ا ِبهِ  فـَق لأَنا َذِلكَ  َمعَ وَ  ، أَثـأبـََته   َمنأ  رَِوايَة ِمنأ  أَرأَجح ذ  ِ  َبنيأ  بـَعأضهمأ  َومَجَعَ .  الثِيَقة ِبزاَِيَدةِ  َأخأ ِديَثنيأ  ِبَضرأب   احلَأ
َاب َكانَ  َلمَّا:  فـََقالَ  الأَمَجاز ِمنأ  ِتَماعهَما ج ِعلَ  الأَماء َغيأ  ِجنأس ا الرت   َمعأد ود ا الأَواِحَدة الأَمرَّة يف  ِاجأ

 ِ َابِ  الثَّاِمَنة َوَعفِير وه  "  قـَوأله أبَِنَّ  الأِعيد َدِقيق اِبأن قََّبه  َوتـَعَ .  اِبثـأنـََتنيأ َلة َكوأهنَا يف  ظَاِهر"  اِبلرت  َتِقلَّة َغسأ  ، م سأ
َلة ِإطأاَلق َوَيك ون مَثَانَِية الأَغَساَلت َكاَنتأ  السَّبأع الأَغَساَلت و ر ود قـَبأل َأوَّله يف  التـَّعأِفي َوَقعَ  َلوأ  َلِكنأ   الأَغسأ
ِيب َعَلى ع َوَهَذا.  جَمَاز ا التَّرتأ َمأ َحات ِمنأ  اجلأ َاب تـََعني   م َرجِي ِديث َهَذا َعَلى َوالأَكاَلم.  األأ وىَل  يف  الرت   َوَما احلَأ

َتِشر ِمنأه   يـَتَـَفرَّع ا م نـأ َرد َأنأ  َومي أِكن ، ِجدًّ ِنيفِ  يـ فأ ر َهَذا َوَلِكنَّ  ؛ اِبلتَّصأ َتَصر َهَذا يف  َكاف   الأَقدأ  َوَاّللَّ .  الأم خأ
تَـَعان  من اإلانء غسل يف الواجب أن وهو -: املسألة هذه يف الصواب وجه بذلك لك فبان(  الأم سأ

 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ، ابلرتاب منها األوىل غسالت سبع هو إمنا الكلب ولوغ
ثـََنا -: قال صحيحه يف البخاري رواه ما -: ومنها رَبانَ  قَالَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  د  َعبأ  َحدَّ  َصاِلحِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ

ِ  فـََرَضَها ِحنيَ  الصَّاَلةَ  اّللَّ   فـََرضَ   قَاَلتأ  الأم ؤأِمِننيَ  أ ميِ  َعاِئَشةَ  َعنأ  الز َبيأِ  بأنِ  ع رأَوةَ  َعنأ  َكيأَسانَ  بأنِ  َعَتنيأ  رَكأ
 ِ َعَتنيأ َضرِ  يف  رَكأ َضرِ  َصاَلةِ  يف  َوزِيدَ  السََّفرِ  َصاَلة   تأ َفأ ِقرَّ  َوالسََّفرِ  احلَأ  فرض  أن على دليل وهذا... احلَأ
 قال الصحيح يف مسلم روى فقد ، هذا مرويها خالفت أهنا عائشة عن ثبت ولكن ، ركعتان املسافر
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َثيِن  -: َرم   بأن   َعِلي   َحدَّ رَبانَ  َخشأ َنةَ  ابأن   َأخأ رِييِ  َعنأ  ع يـَيـأ  َما َأوَّلَ  الصَّاَلةَ  َأنَّ   َعاِئَشةَ  َعنأ  ةَ ع رأوَ  َعنأ  الز هأ
ِ  ف ِرَضتأ  َعَتنيأ َضرِ  َصاَلة   َوأ متَّتأ  السََّفرِ  َصاَلة   فَأ ِقرَّتأ  رَكأ رِي   قَالَ ... احلَأ  ت ِتم   َعاِئَشةَ  اَبل   َما ِلع رأَوةَ  فـَق لأت   الز هأ

َا قَالَ  السََّفرِ  يف   وال ، الراوية تقدمي هو عندان واملعتمد رواية وهنا رأي فهنا ع ثأَمان   أَتَوَّلَ  َكَما أَتَوََّلتأ  ِإهنَّ
 األصل ألن ، الرواية على الرأي يقدموا أن احلنفية أصل على جيب كان  ولكن ، ابلرأي لنا شأن

 ومل ، السفر يف القصر بسنية وقالوا ، أصلهم خالفوا هنا أهنم إال ، الرواية على الرأي تقدمي هو عندهم
 هذه يف إليه ذهبوا الذي أتصيلهم ضعف على دليل وهذا ، عنها هللا رضي عائشة رأي إىل تفتوايل

 كان فلو ، عليه اطلع انسخ لوجود إال مرويه خيالف ال الراوي إن -: قوهلم عليهم رد وهو ، املسألة
 على اجلزاء خي هللا وجزاهم ، احلنفية أصل على وارد الفرع فهذا ، هنا ابلرأي ألخذوا ، حقا ذلك

 ضعف لتعلم هنا الفرع هذا أوردان ولكن  لغيه يذهبوا مل أهنم تعاىل هلل واحلمد ، القصر سنية اختيارهم
 التأصيل ضعف على دليل التأصيل خمالفة أن املعلوم ومن ، األحيان بعض  يف خيالفونه وأهنم أتصيلهم

 ، الواجبات من تكون أن تقرب اليت دةاملؤك السنن من السفر يف القصر أن املسألة هذه يف واحلق ،
 . أعلم تعاىل وهللا ، ابملقيم كاالئتمام قاهر لعذر إال به اإلخالل وال تركه ينبغي ال مؤكد فهو

ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري روى -: ومنها مَّد   َحدَّ َهال   بأن   حمَ  ثـََنا ِمنـأ ثـََنا ز َريأع   بأن   يَزِيد   َحدَّ  ع َمر   َحدَّ
مَّدِ  بأن   رِِكنيَ  َخاِلف وا"  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  عن عمر ابأنِ  َعنأ  اَنِفع   َعنأ  زَيأد   بأنِ  حمَ   َوفِير وا الأم شأ

ف وا اللِيَحى  فابن...  َأَخَذه   َضلَ فَ  َفَما حِلأَيِتهِ  َعَلى قـََبضَ  اعأَتَمرَ  أَوأ  َحجَّ  ِإَذا ع َمرَ  ابأن   وََكانَ "  الشََّواِربَ  َوَأحأ
 من حاهلا على تركها وإعفاؤها ، اللحى إبعفاء أمر أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن يروي هنا عمر
 وهذا"  اللحى وفروا"  مسلم عند ، هريرة أيب حديث يف الوارد توفيها وهو ، تقصي وال قص وال حلق

 ، الرواية مقتضى هو هذا  عرضها يف الو  طوهلا يف ال حليته شعر من لشيء يتعرض ال أن يقتضي
 عمرته أو حجته يف القبضة على زاد ما حليته فضل من أيخذ كان أنه عمر ابن عن البخاري زاد ولكن

 ، الرواية تفسي ابب من يعترب أم  الرواية نقدم حىت ، روى ملا خمالفا يعترب هذا عمر ابن فعل فهل ،
 وقبل ، أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم العلم أهل فيه تلفخي مما هذا ؟ غيه فهم على مقدما فيكون
 اليت االجتهادية املسائل من املسألة هذه أن العلم طلبة يعرف أن أرجو -: أقول الرتجيح يف اخلوض
 الوالء مسائل من ،أو الدين يف الكبار األصول مسائل من هي وليست ، اخلالف وحتتمل للنظر ختضع
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 ولكن ، غضب ولو فاعله على وننكر عليه نقر وال نرضاه ال مما ابلكلية يةاللح حلق ،نعم والرباء
 فهذه ؟ ال أم القبضة على زاد ما أخذ جيوز هل -: مسألة هي السابق بكالمي أقصدها اليت املسألة
 بكالم التلفظ وعدم ، املخالف مناقشة يف األدب مراعاة من بد وال ، االجتهاد مسائل من املسألة
 فإن ، املسائل هذه مثل طرق يف احلق قصدهم الذين العلم أهل على األدب وقلة للذوات مواهتا جارح
 تكون فكيف ، املسألة هذه مثل على الكالم جمرد من وأوجب أفرض الدين وحمبة اإلميان أخوة بقاء
 ال مما اهذ ؟ النوااي واهتام  والقدح والعيب ابلذوات واالستخفاف التهم وتراشق والتناحر للتدابر سببا
 خيا لكان ، سكت فليته ، املسائل هذه مثل يف يتكلم كيف يعرف ال هللا هداه الناس وبعض ، جيوز

 ، فيه الدخول قبل ، اخلالف أدب دراسة من بد فال  دعين -: لصاحبها تقول كلمة من وكم ، له
 طلب أو ، النيات هتاموا األصوات برفع األقوال تقوى وال  أدبه قلة وال املخالف صلف يرده ال والقول
 بل ، جوع من يغين وال يسمن ال هذا فإن ، ومسألة مسألة بني غي من مباشرة املخالف من املباهلة

 نقول وفيما ، أنفسنا يف تعاىل هللا فلنتق ، حق وجه بال املؤمنني وكراهة احلق عن البعد أسباب من هو
 ابهلل إال قوة وال حول وال ، السماء يف وال األرض يف خافية عليه خيفى ال تعاىل هللا فإن ، ونكتب

 الرأي على مقدمة هنا الرواية أن هو املسألة هذه يف عندي الراجح -:أقول ذلك وبعد ، العظيم العلي
 ما وال القبضة فوق ما ال ، بتقصي وال بقص ال هلا يتعرض وال ، حاهلا على اللحية ترك الواجب وأن ،

 ، وخفة وكثافة ، قصر أو طول من ، عليه تعاىل هللا خلقها اليت لتهاحا على ترتك بل ، القبضة حتت
 املعتمد أن والرواية الرأي اختالف عند واملعتمد ، مرويه خالف على ورد عمر ابن فعل أن عندين وأان
 هذا فعله أن -:أمور  عدة ذلك ويبني ، التعارض عند رآه فيما ال وياالر  رواه فيما فالعربة ، الراوية هو

 أن يرى فكان"  ختافون ال ومقصرين  رؤوسكم حملقني"  تعاىل هللا قول أتويل يف منه اجتهاد هو مناإ
 الداللة واضحة والرواية ، االجتهاد على مبناه فعل هذا أن فيبقى ، اللحية يف والتقصي  الرأس يف احللق

 أنه واحد صحيح حديث يف الو  وسلم عليه هللا صلى عنه ينقل مل أنه -: ومنها ، الرأي مع اجتهاد وال
 أعين ، يصح ال ذلك يف الوارد واحلديث ، عرضها من وال طوهلا من ال ، شيئا حليته من أيخذ كان

 والنيب الضعيفة ابألحاديث تثبت ال الشرعية واألحكام ، جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث
 -: ومنها ، اللحية من األخذ جواز الن نيب فيما وليس ، كله الدين لنا بني قد وسلم عليه هللا صلى
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 لنا وبني ، وإرخائها وإكرامها اللحية إبعفاء صرحية صحيحة أحاديث يف أمران وسلم عليه هللا صلى أنه
 على اللحية ترك وهو واإلرخاء اإلعفاء هذا كيفية مات أن إىل النبوية حياته طول الزمه الذي بفعله
 حياته طول واألخذ ابلتقصي للحيته للتعرض  عليه هللا لىص فرتكه ، بشيء هلا تعرض غي من حاهلا
 كائنا أحد لبيان وسلم عليه هللا صلى بيانه بعد حنتاج ،وال حاهلا على تركها هو الواجب أن على دليل
 ، ابالتفاق وهذا  جيوز ال احلاجة وقت عن البيان أتخي أن القواعد يف املتقرر أن -: ومنها ، كان من

 القبضة على زاد ما أخذ جواز لنا يبني ومل ، وإرخائها إبعفائها أمران قد وسلم عليه هللا صلى والنيب
 جيوز مما أخذه أن فلو ، اللحية من أنه أي ، مسماها يف داخل منها القبضة على زاد ما أن مع ، منها
 وقت يفوت حىت تهحيا طيلة بيانه يرتك أن أما ، كافيا شافيا بياان وسلم عليه هللا صلى النيب لنا لبينه

 ال احلاجة وقت عن البيان أتخي ألن ، ينبغي كما ليس فهذا ، أخذه جيوز إنه -: يقال مث ، احلاجة
 وأما ، االحتمال تدخلها أفعال كلها الصحابة من وافقه ومن عمر ابن فعل أن -: ومنها ، جيوز

 ، الداللة واضحة حمكمة فهي ، ئهاوإعفا برتكها القويل األمر يف وسلم عليه هللا صلى النيب عن املروي
 العلم يف الراسخني طريقة هي كما ، احملكم على املتشابه داللة ترد أن الواجب أن القواعد يف تقرر وقد

 ، هنا احلال هو كما ، الرواية املتعمد فإن روايته مع تعارض إن الراوي رأي أن املتقرر أن -: ،ومنها
 لو أننا -: ومنها ، السنة أو الكتاب من النص خالف إن حبجة ليس الصحايب مذهب أن -: ومنها
 ال ، النسك يف إال يفعله يكن مل عمر ابن إن -: نقول فإننا ، به حيتج هنا عمر ابن فعل أن سلمنا

 ابن بفعل األخذ يف فالتوسع ، أعلى من ال أسفل من القبضة على زاد فيما يفعله وكان ، أسبوع كل
 خالف من خروجا منها األخذ يرتك أن دينه يف للعبد فاألسلم  -: ملةوابجل ، ينبغي كما ليس عمر

 ، يريبك ال ما إىل يريبك ما دع ابب ومن ، للدين واحتياطا واسترباء ، للمتشابه وتركا ، العلماء
 وأننا - قولنا حد على طبعا - بفعله خالفه مث شيئا لنا روى عمر ابن أن -: نبني أن هنا واملقصود

 . أعلم وهللا ، التأصيل من قررانه ملا ، فعله على تهرواي قدمنا
 وليه؟ عنه يصوم فهل ، صوم وعليه العبد مات لو فيما تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف -: ومنها
 على تفريق فال ، نفال أو الصوم كان فرضا ، عنه يصوم أنه املسألة هذه يف والراجح ، خالف على

"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -: قالت عنها هللا رضي عائشة حلديث وذلك ، الراجح القول
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 فأمنا  واحلنفية املالكية ذلك أىب ولكن ، الصحيح يف واحلديث"  وليه عنه صام ، صوم وعليه مات من
 احلنفية وأما ، هنا نعيده فال ، سابقا ذلك عن أجبنا وقد ، املدينة أهل لعمل خمالف ألنه فأبوه املالكية

 خبالف أفتت وقد ، عنها هللا رضي عائشة هنا الراوي ألن ، الراوي رأي خالف على ألنه ، ردوه هنمفإ
َا َعاِئَشة َعنأ  ر ِويَ  فقد ، هذا مرويها َرأَة   َعنأ  س ِئَلتأ "  َأهنَّ َها َماَتتأ  ِامأ َها ي طأَعم  : قَاَلتأ  َصوأم َوَعَليـأ " .  َعنـأ
 احلنفية عند واملعتمد  مرويها خبالف تفيت هنا فهي..   َموأاَتك مأ  َعنأ  واَتص وم   اَل "  قَاَلتأ  َعاِئَشة َوَعنأ 
 بل ، حق وجه بل بال األدلة على التجين ومن ، احلقيقة يف اخلطأ من وهذا ، الرواية على الرأي تقدمي
 هللا رضي عائشة فتوى وأما ، الرواية مبقتضى عمال ، وليه عنه صام ، صوم وعليه مات من أن احلق
 رأيه على مقدمة الراوي رواية أن عندان واملعتمد ، مرويها خالف على وردت ألهنا ، هبا نقول فال عنها
 ترتك فكيف ، جدا ضعيف وبعضه مقال قسه املسألة هذه يف عنها يروى ما أن مع ، التعارض عند

 تعاىل هللا هرمح احلافظ قال ذلك وعلى ؟ سنده جهة من يصح ال رأي أجل من الصحيح يف اليت الرواية
ََنِفيَّة َوأَمَّا)  الفتح يف َِديِثنيَ  هِبََذيأنِ  الأَقوأل ِلَعَدمِ  فَاعأتَـل وا احلأ َا َعاِئَشة َعنأ  ر ِويَ  مبَا احلأ َرأَة   َعنأ  س ِئَلتأ "  أهنَّ  ِامأ

َها َماَتتأ  َها ي طأَعم  :  قَاَلتأ  ، َصوأم َوَعَليـأ  َوَأطأِعم وا َموأاَتك مأ  َعنأ  َتص وم وا اَل "  قَاَلتأ  َعاِئَشة َوَعنأ " .  َعنـأ
َرَجه  "  َعنـأه مأ  َهِقي   َأخأ  َعنأه   ي طأَعم   قَالَ  َرَمَضان َوَعَليأهِ  َماتَ  َرج ل يف  َقالَ "  َعبَّاس اِبأن َعنأ  ر ِويَ  َومبَا ، الأبـَيـأ

ِكين ا َثاَلث ونَ  َرَجه  "  ِمسأ "  َأَحد   َعنأ  َأَحد   َيص وم اَل "  َقالَ  َعبَّاس اِبأن نأ عَ  النََّساِئي   َوَرَوى ، الرَّزَّاق َعبأد َأخأ
 ، َرَواَيه   َما ِخاَلف َعَلى الأَعَمل َأنَّ  َعَلى َذِلكَ  َدلَّ  َرَواَيه   َما خبِاَلفِ  َوَعاِئَشة َعبَّاس اِبأن أَفأىَت  فـََلمَّا قَال وا

اَثر َأنَّ  ِإالَّ  ، َمعأر وَفة هَل مأ  قَاِعَدة َوَهِذهِ   َما ِفيَها َولَيأسَ  ، َمَقال ِفيَها َعبَّاس اِبأن َوَعنأ  َعاِئَشة َعنأ  لأَمذأك ورَةا اآلأ
َيام مَيأَنع َثَر ِإالَّ  الصِي ا َضِعيف َوه وَ  َعاِئَشة َعنأ  الَِّذي األأ  َرآه   َما اَل  َرَواه   َما الأم عأَترَب  َأنَّ  َوالرَّاِجح ، ِجدًّ

ِتَمالِ  َاِلفَ  َأنأ  اِلحأ ِتَهاد  اِل  َذِلكَ  خي  تـََند ه   جأ َِديث َضعأف َذِلكَ  ِمنأ  يـَلأَزم   َواَل  يـََتَحقَّق ملَأ  ِفيهِ  َوم سأ  ، ِعنأده احلأ
ِديث ِصحَّة حَتَقََّقتأ  َوِإَذا أََلة ، لِلأَمظأن ونِ  الأم َحقَّق   ي رتأَكأ  ملَأ  احلَأ ه ورَة َوالأَمسأ   أعلم وهللا(  األأ ص ول يف  َمشأ

 هللا رضي عباس ابن أن وهو ، الصحايب اسم الختالف ابلذكر أفردانه لكن امنه قريب وهو -: ومنها
 البخاري رواه فيما وذلك ، نذر صوم وعليه مات من عن النذر صوم جواز يفيد حديثا لنا روى عنهما

ثـََنا -: قال الصحيح يف مَّد   َحدَّ ثـََنا الرَِّحيمِ  َعبأدِ  بأن   حمَ  ر و بأن   م َعاوِيَة   َحدَّ ثـََناحَ  َعمأ َعأَمشِ  َعنأ  َزائَِدة   دَّ  األأ
ِلم   َعنأ  ه َما اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  ج َبيأ   بأنِ  َسِعيدِ  َعنأ  الأَبِطنيِ  م سأ  َصلَّى النَّيبيِ  ِإىَل  َرج ل   َجاءَ   قَالَ  َعنـأ
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َهاَوعَ  َماَتتأ  أ مِيي ِإنَّ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ر   َصوأم   َليـأ َها أََفَأقأِضيهِ  َشهأ  َفَديأن   قَالَ  نـََعمأ  قَالَ  َعنـأ
 ، احلديث هبذا األخذ احلنفية أىب ولكن ، نذر صوم أنه -: الرواايت بعض ويف..  يـ قأَضى َأنأ  َأَحق   اّللَِّ 

 أي ، دانعن روايته على مقدم الراوي ورأي ، مرويه خبالف أفىت عباس ابن هو الذي راويه أن حبجة
 َثاَلث ونَ  َعنأه   ي طأَعم  )   قَالَ  َرَمَضان َوَعَليأهِ  َماتَ  َرج ل يف  قَالَ  أنه َعبَّاس اِبأن َعنأ  ر ِويَ  فقد ، احلنفية عند

ِكين ا َرَجه  (  ِمسأ  فانظر(  َأَحد   َعنأ  َأَحد   َيص وم اَل )  َقالَ  َعبَّاس اِبأن َعنأ  النََّساِئي   َوَرَوى ، الرَّزَّاق َعبأد َأخأ
 مبا لنا شأن وال ، ابلرواية العمل هو عندان فيه مرية ال الذي واحلق ، والرواية الرأي تعارض كيف

 ذلك أجزأ أحد عنه فصام نذر صوم وعليه مات من أن هو فالراجح -: وعليه ، اآلراء من عارضها
 قاعدة وأما ، اجلواز فالراجح ، فقط فيه ورد حديثنا ألن لكن ، النذر بصوم خاصا هذا وليس ، عنه

 املروي األثر وألن ، النص مع اجتهاد وال ,النص به عورض الذي االجتهاد من وهي ، فباطلة احلنفية
 واعضض الرواية على وأقبل ، له تلفت فال ، الفتح يف احلافظ قاله كما أصال مقال فيه عباس ابن عن

 . أعلم وهللا ، به واستمسك ابلنواجذ عليها
 تكبية عند اليدين رفع مشروعية هو الصحيحة السنة عليه دلت الذي الصحيح ولالق  -: ومنها

 -:األحاديث من مجع ذلك أفاد كما ، األول التشهد من القيام وعند منه والرفع الركوع وعند اإلحرام
 إذا منكبيه حذو يديه يرفع وسلم عليه هللا صلى النيب كان -: قال الصحيح يف عمر ابن حديث منها
"  السجود يف ذلك يفعل وال ، كذلك رفعهما الركوع من رفع وإذا ، للركوع كرب وإذا ، الصالة حافتت

 َوَرَفعَ  َكربََّ  الصَّاَلةِ  يف  َدَخلَ  إَذا َكانَ  ع َمرَ  ابأنَ  َأنَّ }  اَنِفع   َوَعنأ  ، هذا فاحفظ ، عمر ابن هنا فالراوي
عَ :  قَالَ  َوِإَذا ، َيَديأهِ  َرَفعَ  رََكعَ  َوِإَذا يََديأهِ  َده   ِلَمنأ  اّللَّ   مسَِ ِ  ِمنأ  َقامَ  َوِإَذا  َيَديأهِ  َرَفعَ  محَِ َعَتنيأ  ، َيَديأهِ  َرَفعَ  الرَّكأ
 اهن والراوي ، َداو د َوأَب و َوالنََّساِئي   الأب َخارِي   َرَواه  {  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  إىَل  ع َمرَ  ابأن   َذِلكَ  َوَرَفعَ 
 قَامَ  إَذا َكانَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعنأ }  طَاِلب   َأيب  بأنِ  َعِلييِ  َوَعنأ   ، أيضا عمر ابن هو
ت وبَةِ  الصَّاَلةِ  إىَل  و يََديأهِ  َوَرَفعَ  َكربََّ  الأَمكأ َنع   ، َمنأِكبـَيأهِ  َحذأ  َأنأ  أََرادَ  َوِإَذا َءَته  ِقرَا َقَضى إَذا َذِلكَ  ِمثأل   َوَيصأ

نَـع ه   ، يـَرأَكعَ  ء   يف  يََديأهِ  يـَرأَفع   َواَل  ، الر ك وعِ  ِمنأ  َرأأَسه   َرَفعَ  إَذا َوَيصأ  ِمنأ  قَامَ  َوِإَذا ، قَاِعد   َوه وَ  َصاَلتِهِ  ِمنأ  َشيأ
 ِ َدَتنيأ َِديث   وهذا( . َوَصحََّحه   َوالرتِيأِمِذي   َداو د َوأَب و َأمحأَد   َرَواه  { . وََكربََّ  َكَذِلكَ  َيَديأهِ  َرَفعَ  السَّجأ َرَجه   احلأ  َأخأ

َبل   بأن   َأمحأَد   أَيأض ا َوَصحََّحه   َماَجهأ  َوابأن   أَيأض ا النََّساِئيي  ل  }  َحَكاه   ِفيَما َحنـأ الَّ  أَنَّه   ِقاَلبَةَ  َأيب  َوَعنأ {  اخلَأ
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 َرَفعَ  َرأأَسه   َرَفعَ  َوِإَذا ، يََديأهِ  َرَفعَ  يـَرأَكعَ  َأنأ  أَرَادَ  َوِإَذا ، َيَديأهِ  َوَرَفعَ  ربََّ كَ  َصلَّى إَذا احلأ َويأِرثِ  بأنِ  َماِلكَ }  َرَأى
 َرس ولَ  َأنَّ }  رَِوايَةِ  َويف . َعَليأهِ  م تـََّفق   ،{  َهَكَذا َصَنعَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  َوَحدَّثَ  ، يََديأهِ 
 َحىتَّ  َيَديأهِ  َرَفعَ  رََكعَ  َوِإَذا ، أ ذ نـَيأهِ  هِبَِما حي َاِذيَ  َحىتَّ  يََديأهِ  َرَفعَ  َكربََّ  إَذا َكانَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ 

عَ  فـََقالَ  ، الر ك وعِ  ِمنأ  َرأأَسه   َرَفعَ  َوِإَذا ، أ ذ نـَيأهِ  هِبَِما حي َاِذيَ   َأمحأَد   َرَواه  { . َذِلكَ  ِمثألَ  فـََعلَ  َده  محَِ  ِلَمنأ  اّللَّ   مسَِ
ِلم    بعض أفردها حىت ، كثية ذلك يف واألدلة{  أ ذ نـَيأهِ  فـ ر وعَ  هِبَِما حي َاِذيَ  َحىتَّ } : هَل َما َلفأظ   َويف  َوم سأ

 القول من لك ذكرته ما هو املسألة هذه يف يصح فالذي ، وغيه كالبخاري ، ابلتأليف العلم أهل
 وأما ، فقط اإلحرام تكبية عند الرفع على ووافقوان ، األحاديث هبذه العمل احلنفية أىب ولكن  راجحال
 واحتجوا ، للصالة مبطال املواضع هذه يف الرفع وجعل بعضهم ابلغ بل ، عليه يوافقوان فلو عداها ما

 هو عندهم واملعتمد ، مرويه خالف أنه أي ، هبا العمل ترك عمر ابن أبن السابقة األحاديث ترك على
اِهد    روى فقد ، التعارض عند الرواية ال الرأي ِ  ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  َخلأفَ  َصلَّيأت قَالَ  جمَ   ال  َفَكانَ  َسنـََتنيأ
ِبيَةِ  يف  إالَّ  َيَديأهِ  يـَرأَفع    روايةلل خمالفته يف عمر ابن عن املنقول ألن ، مسلم غي هذا ولكن ،  ااِلفأِتَتاحِ  َتكأ

 وسلمنا ، األربعة املواطن هذه يف يديه يرفع كان أن عنه الصحيح بل ، احلجة به تقوم ال ضعيف
 للنيب املرفوعة الرواية هو عندان املعتمد وإمنا ، هذا برأيه لنا شأن فال ، الرفع ترك صح قد أنه جدال
 مجلة من وهو مسعود ابن حديث رد يف قالوا وكذلك ، هلا املعارض الرأي ال ، وسلم عليه هللا صلى
 ال ذلك يف عنه املنقول ولكن  فقط األوىل التكبية يف إال يرفع ال كان أنه عنه يروى ولكنه ، الرفع رواة

 العشرة الرفع حديث رواة ومن ، رأيه ال روايته عندان فاملعتمد ، صحيح أنه سلمنا ولئن ، يصح
َاِكم وقال، ابجلنة املبشرون ه ود   الأَعَشرَة   الس نَّةِ  َهِذهِ  رَِوايَةِ  َعَلى اتَـَّفقَ ( احلأ َنَّةِ  هَل مأ  الأَمشأ  ِمنأ  بـَعأَده مأ  َفَمنأ  اِبجلأ

َهِقي   قَالَ ( .الصََّحابَةِ  َأَكابِرِ  َاِكم   قَالَ (. قَالَ  َكَما َوه وَ :)  الأبَـيـأ َهِقي   احلأ  اتَـَّفقَ  س نَّة   يـ عأَلم   َواَل :)  أَيأض ا َوالأبَـيـأ
َقأطَارِ  يف  تـََفر ِقِهمأ  َعَلى الصََّحابَةِ  َأَكابِرِ  ِمنأ  بـَعأَده مأ  َفَمنأ  الأَعَشرَة   ِتَهارَِوايَ  َعَلى ( الس نَّةِ  َهِذهِ  َغيأَ  الشَّاِسَعةِ  األأ
 إال يرفعون ال كانوا أهنم عندهم نقل أبنه الرفع يف العشرة رواية قبول عن اعتذروا أيضا احلنفية أن إال

ه َما اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ    الصنائع بدائع يف الكاساين ذكر فقد ، ماإلحرا يةتكب عند  قَالَ  أَنَّه   َعنـأ
َنَّةِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   هَل مأ  َشِهدَ  الَِّذينَ  الأَعَشرَةَ  إنَّ   حِ اِلفأِتَتا  إالَّ  أَيأِديـَه مأ  يـَرأفـَع ونَ  َكان وا َما اِبجلأ

 ، الرفع هو عنهم الثابت بل ، يصح ال نقل هذا إن -:ونقول  قَِبيح   الصََّحابَةِ  َهؤ اَلءِ  َوِخاَلف الصَّاَلةِ 
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 وسلم عليه هللا صلى عنه الثابتة السنن خالف هو إمنا احلقيقة يف القبيح فإن ، صح قد أنه سلمنا ولئن
 يف ميكن ال أنه أي ، أبدا احلق خالف على فاءاخلل األربعة وال بل  العشرة يتفق أن البتة ميكن وال ،

 أيديهم يرفعون ال أهم يف عنهم فالرواية ، احلق خبالف العشرة فيها يقول أن الدين مسائل من  مسألة
 أن هو املسألة هذه يف فاحلق ، الضعف شديدة ضعيفة هي بل ، تصح ال فقط اإلحرام تكبية يف إال

 ال الراوي رواية هو واملعتمد ، املسألة أول يف لك ذكرهتا اليت األربعة املواطن يف األيدي ترفع أن السنة
 . أعلم وهللا ,هلا املعارض رأيه

 فال ، النكاح صحة شروط من شرط الويل أن هو املليح الراجح والرأي الصحيح القول  -: ومنها
: }  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  م وَسى َأيب  فَعنأ  -: األحاديث وردت هكذا ، بويل إال نكاح

رِييِ  َعنأ  م وَسى بأنِ  س َليأَمانَ  َوَعنأ {  ِبَويلي   إالَّ  ِنَكاحَ  اَل   َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنأ  ع رأَوةَ  َعنأ  الز هأ
َا} : قَالَ  َوَسلَّمَ  َرأَة   أمي   ؛ اَبِطل   فَِنَكاح َها  اَبِطل   فَِنَكاح َها ، اَبِطل   فَِنَكاح َها َولِيِيَها إذأنِ  ِبَغيأِ  َنَكَحتأ  امأ
ر   فـََلَها هِبَا َدَخلَ  فَِإنأ  َتَحلَّ  مبَا الأَمهأ َتَجرَا فَِإنأ  ، فـَرأِجَها ِمنأ  اسأ ا{ َله   َويلَّ  اَل  َمنأ  َويل   فَالس لأطَان   اشأ  َرَوامهَ 

َسة   َمأ َا ِبَويلي   إالَّ  ِنَكاحَ  اَل : }  َوَلفأظ ه   الطََّياِلِسي   َداو د أَب و الثَّاين  َوَرَوى النََّساِئيي  إالَّ  اخلأ َرأَة   َوأمي   َنَكَحتأ  امأ
 َوَعنأ {   َله   َويلَّ  اَل  َمنأ  َويل   فَالس لأطَان   َويل   هَلَا َيك نأ  ملَأ  فَِإنأ  ، اَبِطل   اَبِطل   اَبِطل   فَِنَكاح َها َولِيِيَها إذأنِ  ِبَغيأِ 
 الأَمرأأَة   تـ َزويِج   َواَل  ، الأَمرأأَةَ  الأَمرأأَة   تـ َزويِج   اَل : }  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ :  قَالَ  ه رَيـأرَةَ  َأيب 

َسَها َسَها تـ َزويِج   الَّيِت  ِهيَ  الزَّانَِيةَ  فَِإنَّ  نـَفأ اَرق طأيِني  هأ َماجَ  ابأن   َرَواه  {  نـَفأ رَِمةَ  َوَعنأ  ( َوالدَّ :  َقالَ  َخاِلد   بأنِ  ِعكأ
ب ا الطَّرِيق   مَجََعتأ  َرأَة   َفَجَعَلتأ  ، رَكأ َرَها ثـَيِيب   ِمنـأه نَّ  امأ  ، ع َمرَ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  ، فَأَنأَكَحَها َويلي   َغيأِ  َرج ل   بَِيدِ  َأمأ
اَرق طأيِني  الشَّاِفِعي   َرَواه   َكاَحَهانِ  َوَردَّ  َوالأم نأَكحَ  النَّاِكحَ  َفَجَلدَ   ِمنأ  َأَحد   َكانَ  َما:  قَالَ  الشَّعأيبيِ  َوَعنأ  َوالدَّ

اَرق طأيِني  َرَواه   ِفيهِ  َيضأِرب   َكانَ  ، َعِليي   ِمنأ  َويلي   ِبَغيأِ  النِيَكاحِ  يف  َأَشدَّ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ   الدَّ
 بعدة وتعللوا ، بذلك األخذ احلنفية أىب ولكن  تعاىل هللا رمحهم العلم أهل مجاهي مذهب وهذا ،(

 رضي عائشة الويل اشرتاط أحاديث رواة مجلة من إن -: قالوا أهنم هو هنا منها خيصنا والذي ، أعذار
َها تـََعاىَل  اّللَّ   َرِضيَ  عنها فروي ، عنها هللا َصةَ  ِخيَهاأَ  ابـأَنةَ  َزوََّجتأ  َعنـأ  بأنِ  الأم نأِذرِ  ِمنأ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  بِنأتَ  َحفأ

َتات   مثلي أو:  َقالَ  َرَجعَ  فـََلمَّا َغاِئب   َوه وَ  ، الز َبيأِ   تـََعاىَل  اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشة   فـََقاَلتأ  ، بـََناتِهِ  يف  َعَليأهِ  يـ فأ
َها َرَها لَت َملِيَكنَّه   َوَاّللَِّ  ؟ الأم نأِذرِ  َعنأ  َأَوتـَرأَغب  :  َعنـأ  حجر ابن احلافظ قال ،ولكن املوطأ يف مالك رواه.. أَمأ
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رَب  يف  ي رِدأ  ملَأ  أِبَنَّه   َوأ ِجيب)  الفتح يف رِيح اخلَأ َا التَّصأ  الأِبنأت َتك ون َأنأ  حَيأَتِمل فـََقدأ  ، الأَعقأد اَبَشَرتأ  أِبهنَّ
ء ِإىَل  َوَدَعتأ  ثـَيِيب ا الأَمذأك ورَة َبـأَعد الأَويلي  ِإالَّ  الأواَِليَة فَانـأتَـَقَلتأ  َغاِئب َوأَب وَها ك فأ  َوَقدأ .  الس لأطَان ِإىَل  َأوأ  األأ

َا َعاِئَشة َعنأ  َصحَّ   ِإالَّ  يـَبأقَ  ملَأ  ِإَذا َحىتَّ  َتَكلََّمتأ  مث َّ  ِبِسرتأ   بـَيأنهمأ  َفَضَرَبتأ  َأِخيَها َبيِن  ِمنأ  َرج ال   أَنأَكَحتأ "  َأهنَّ
َرَجه  "  ِنَكاح النِيَساء ِإىَل  لَيأسَ :  قَاَلتأ  مث َّ  فَأَنأَكحَ  َرج ال   أََمرأت َعقأدالأ   لو حىت -: وأقول(  الرَّزَّاق َعبأد َأخأ

 ال روت مبا العمل هو فاحلق ، بنفسها العقد ابشرت أهنا أو ، فيه هلا أتويل وال ذلك عائشة عن صح
 املخالفة هذه عن اإلجابة نعم ، التعارض عند رآه فيما ال اويالر  رواه فيما هي العربة ألن ، رأت مبا

 روى ملا املخالفة عنه صحت لو حىت أنه على أصال التنبيه من بد ال ولكن ، طيبة الراوي من الصادرة
 للشارح ينبغي فال ، الفروع هلذه طرقنا من القصيد بيت هو هذا فإن ، رآه مبا ال رواه مبا العربة فإن

 . أعلم وهللا ، ألمرا هذا إمهال
  الفسخ أو معه البقاء يف اخليار هلا فإن عبد حتت عتقت إن األمة أن هو الصحيح القول -: ومنها
 يف البخاري روى فقد ، عنها هللا رضي بريرة حديث يف كما الصحيحة السنة به قضت ما وهذا

ثـََنا -: قال الصحيح َاِعيل   َحدَّ َثيِن حَ  قَالَ  اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   ِإمسأ  َعنأ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َأيب  بأنِ  رَبِيَعةَ  َعنأ  َماِلك   دَّ
مَّد   بأنِ  الأَقاِسمِ  َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنأ  حمَ   َثاَلث   بَرِيرَةَ  يف  َكانَ  قَاَلتأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َزوأجِ  َعنـأ

َدى س َنن   َا الس َننِ  ِإحأ  ِلَمنأ  الأَواَلء   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َوقَالَ  َزوأِجَها يف  َفخ يِيَتأ  عأِتَقتأ أ   أهنَّ
م   تـَف ور   َوالأرب أَمة   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َوَدَخلَ  أَعأَتقَ  ز   ِإلَيأهِ  فـَق رِيبَ  بَِلحأ بـأ  الأبَـيأتِ  أ دأمِ  ِمنأ  َوأ دأم   خ 
قَ  حلَأم   َذِلكَ  َوَلِكنأ  بـََلى قَال وا(  حلَأم   ِفيَها الأرب أَمةَ  أَرَ  أملَأ  ) فـََقالَ   الصََّدَقةَ  أَتأك ل   اَل  َوأَنأتَ  بَرِيَرةَ  َعَلى ِبهِ  ت ص دِي
َها ) قَالَ  ثـََنا -: سننه يف داود أبو وقال ( َهِديَّة   َولََنا َصَدَقة   َعَليـأ رَبانَ  ي  َكثِ  ابأن   َحدَّ َيان   َأخأ  َمنأص ور   َعنأ  س فأ
َودِ  َعنأ  إِبـأرَاِهيمَ  َعنأ  َسأ َا أ عأِتَقتأ  ِحنيَ  ح رًّا َكانَ  بَرِيَرةَ  َزوأجَ  َأنَّ   َعاِئَشةَ  َعنأ  األأ  أ ِحب   َما فـََقاَلتأ  خ يِيَتأ  َوَأهنَّ
 َعاِئَشة َفِإنَّ ) املعبود عون يف قال ولكن ، يةالروا مقتضى هو فهذا... وََكَذا َكَذا يل  َوَأنَّ  َمَعه   َأك ونَ  َأنأ 

َها اّللَّ  َرِضيَ  َهب َكاَنتأ  َعنـأ َها ر ِويَ  َما ِخاَلف ِإىَل  َتذأ َِيار هَلَا يـ ثأِبت اَل  َرأأيَها وََكانَ  َعنـأ  وال( احلأ ري  حَتأت اخلأ
 لألمة اخليار تثبو  هو املسألة هذه يف فاحلق ,هاروايت ال رأيها هو املعتمد إن -: تقول بك كأين جرم
 . أعلم وهللا ، عبدا يزال ال وزوجها عتقت  إن
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 أيب ابن روى فقد ، يديه بني مير أحدا يدع ال كان أنه عنهما هللا رضي عمر ابن عن ثبت -: ومنها
 وكان  الكعبة ويف التشهد يف يديه بني املار يرد كلن ألن  عنه أبسانيدهم  والطحاوي وعبدالرزاق شيبة
)  احلافظ وقال ، الصحيح يف ابب ترمجة يف البخاري وذكره( فقاتله تقاتله أن إال أىب  إن) -: يقول
َثَر َوَصلَ  َوَقدأ  رِ  الأَمذأك ور األأ  َصاِلح طَرِيقِ  ِمنأ  َله   الصَّاَلةِ  ِكَتابِ  يف  الأب َخارِيي  َشيأخ نـ َعيأم أَب و ِفيهِ  الأَكعأَبةِ  ِبذِكأ
ا يَدَع   َفاَل  الأَكعأَبةِ  يف  ي َصلِيي ع َمر اِبأن َرأَيأت"  قَالَ  َكيأَسان   بأن َ  مَي ر   َأَحد   يـَر د ه   َأيأ :  قَالَ "  يـ َباِدر ه   يََديأهِ  َبنيأ
ا َتدَعأ  اَل )  عنه هللا رضي  يقول كان أنه عمر ابن عن املصنف ويف(  َ  مَي ر   َأَحد   ، ت َصلِيي َوأَنأتَ  يََديأك َبنيأ

 ، املصلي يدي بني املرور جيوز ال أنه يرى عمر ابن أن يفيدان فهذا(  فـََقاتِلأه   تـ َقاتَِله   نأ أَ  ِإالَّ  َأىَب  فَِإنأ 
 خالف عنه روي ولكن ، قطعها يف أو ، الصالة أجر نقص يف يؤثر إما يديه بني املرور ألن وذلك
 يف احلنفية مذهب يقرر وهو الطحاوي قال ، الصالة يقطع شيئا مثة أن يرى ال كان أنه وهو ، ذلك

 قال ، روايته ال رأيه املعتمد وأن ، روايته خالف عمر ابن أن يبني وهو ، شيء الصالة يقطع ال أنه
لِيل  ) تعاىل هللا رمحه  َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  َعنأه   ذََكرأانَ  َما ِرَوايَِتهِ  َمعَ  ع َمرَ  ابأنَ  َأنَّ  أَيأض ا ذََكرأانَ  َما ِصحَّةِ  َعَلى َوالدَّ
ِلهِ  ِمنأ  َعنأه   َرَوى َقدأ  - َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   ثـََنا َما بـَعأِدهِ  ِمنأ  قـَوأ َيان   ثنا: قَالَ  ، ي ون س   َحدَّ رِييِ  َعنأ  ، س فأ  ، الز هأ
 الأَكلأب   اَلةَ الصَّ  يـَقأَطع  )  يـَق ول   رَبِيَعةَ  بأنِ  َعيَّاشِ  بأنَ  اّللَِّ  َعبأدَ  َأنَّ :  ع َمرَ  اِلبأنِ  ِقيلَ :  قَالَ  ، َساملِ   َعنأ 

َمار   ه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأن   ، فـََقالَ ( . َواحلِأ ِلمِ  َصاَلةَ  يـَقأَطع   اَل )  َعنـأ ء   الأم سأ ثـََنا(  َشيأ  ، َمرأز وق   ابأن   َحدَّ
 اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ   َوَساملِ   ,اَنِفع   َعنأ  ، ع َمرَ  بأنِ  اّللَِّ  ع بَـيأدِ  َعنأ  ، ش عأَبةَ  َعنأ  ، الصََّمدِ  َعبأد   ثنا:  قَالَ 

ء   الصَّاَلةَ  يـَقأَطع   اَل )  قَالَ  َعنـأه َما َتَطعأت مأ  َما َوادأَرء وا ، َشيأ ثـََنا( . اسأ :  َقالَ  ، َسِعيد   ثنا:  قَالَ   َصاِلح   َحدَّ
ه َما اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأنِ  َعنأ  ، اَنِفع   َعنأ  ، اّللَِّ  ع بَـيأدِ  َعنأ  ، ه َشيأم   ثنا  اّللَّ   َرِضيَ  ع َمرَ  ابأن   فـََهَذا. ِمثـأَله   َعنـأ

عَ  َوَقدأ  ، َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  بـَعأدَ  َهَذا قَالَ  َقدأ  َعنـأه َما  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  ِمنأ  َذِلكَ  مسَِ
خِ  ثـ ب وتِ  َعَلى َهَذا َدلَّ  فـََقدأ . َعه   َكانَ  َما َنسأ  قَالَ  َما َصارَ  َحىتَّ  ، َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِمنأ  مسَِ
 هللا صلى النيب ألن وذلك ، له مسلم غي هذا الطحاوي وكالم(  َذِلكَ  ِمنأ . ِعنأَده   أَوأىَل  ، َهَذا ِمنأ  بِهِ 

"  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قال عنه هللا رضي ذر أيب فعن ، القضية هذه فصل وسلم عليه
رت  ه   فَِإنَّه   ي َصلِيي َأَحد ك مأ  قَامَ  ِإَذا َ  َكانَ  ِإَذا َيسأ لِ  آِخَرةِ  ِمثأل   َيَديأهِ  َبنيأ َ  َيك نأ  ملَأ  فَِإَذا الرَّحأ  آِخَرةِ  ِمثأل   َيَديأهِ  َبنيأ

لِ  َمار   ه  َصاَلتَ  يـَقأَطع   فَِإنَّه   الرَّحأ َود   َوالأَكلأب   َوالأَمرأأَة   احلِأ َسأ َودِ  الأَكلأبِ  اَبل   َما َذري   َأابَ  ايَ  قـ لأت  "  األأ َسأ  ِمنأ  األأ
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َمحأَرِ  الأَكلأبِ  َفرِ  الأَكلأبِ  ِمنأ  األأ َصأ  َتيِن َسأَلأ  َكَما مَ َوَسلَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  َسأَلأت   َأِخي ابأنَ  ايَ  قَالَ  األأ
َود   الأَكلأب  "  فـََقالَ  َسأ  يـَقأَطع  "   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  ه َريـأَرةَ  َأيب  وَعنأ " َشيأطَان   األأ

َمار   الأَمرأأَة   الصَّاَلةَ  لِ  م ؤأِخرَةِ  ِمثأل   َذِلكَ  َويَِقي َوالأَكلأب   َواحلِأ  َعنأ  م َغفَّل   بأنِ  اّللَِّ  َعبأدِ  وَعنأ  ، مسلم رواه" الرَّحأ
َمار   الأَمرأأَة   الصَّاَلةَ  يـَقأَطع  "   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ   صحيحة نصوص وهذه"  َوالأَكلأب   َواحلِأ

 مبروره على إن الشيطان مرور وهو ، رابعا أمرا ونزيدها بل ، الصالة تقطع األشياء هذه أن يف صرحية
  ه رَيـأَرةَ  َأيب  َعنأ  الصحيح يف ما ذلك وبرهان تعاىل هللا رمحه اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رده على وقدر
رِيت ا ِإنَّ "   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  نيِ  ِمنأ  ِعفأ َطعَ  الأَبارَِحةَ  تـََفلَّتَ  اجلِأ َكَنيِن  َصاَليت  َعَليَّ  لِيَـقأ  اّللَّ   فََأمأ
ت ه   ِمنأه   ِجدِ  َسَوارِي ِمنأ  َسارِيَة   َعَلى أَرأب طَه   َأنأ  فََأَردأت   َفَأَخذأ  َدعأَوةَ  َفَذَكرأت   ك ل ك مأ  ِإلَيأهِ  تـَنأظ ر وا َحىتَّ  الأَمسأ

َبِغي اَل  م لأك ا يل  َهبأ }َربيِ  س َليأَمانَ  َأِخي  اللفظ محل بوالواج" َخاِسئ ا فـََرَددأت ه   {بـَعأِدي ِمنأ  أِلََحد   يـَنـأ
لِ   عن داود وأليب ، بقرينة إال اجملاز دعوى جيوز وال ، الشرع يف املتقرر معناه على   َحثأَمةَ  َأيب  بأنِ  َسهأ
ل غ   َة   ِإىَل  َأَحد ك مأ  َصلَّى ِإَذا " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  بِهِ  يـَبـأ ن   س رتأ َها فـَلأَيدأ َطعأ  اَل  ِمنـأ  الشَّيأطَان   يـَقأ
 فإن عداها ما وأما ، الراجح القول على الصالة تقطع اليت هي األربعة األمور فهذه"  َصاَلَته   َعَليأهِ 

 يقطع ال"  فيها اليت األحاديث  وأما ، الصالة تقطع ال ولكنها ، املدافعة فيها عليه جيب املصلي
 ، اخلاص قبيل من وأحاديثنا ،  العام يلقب من هو منها واملقبول ، ضعيف هو ما ففيها"  شيء الصالة

 وروايته ، رأيه من فإنه عمر ابن عن روي ما وأما ، العام على مقدم اخلاص أن األصول يف تقرر وقد
 يدي بني عائشة نوم وأما ، التعارض عند رآه فيما ال الراوي رواه فيما العربة ألن ، رأيه على مقدمة

 مرور هو الرجل صالة يقطع والذي ، مكث بل ، مرورا ليس اهذ فإن ، وسلم عليه هللا صلى النيب
 يف لقوله ، فقط األسود الكلب يف إال التعليل يف نعلم فال ، العلة عن وأما ، يديه بني مكثها ال املرأة

 هو املعتمد أن واملقصود ، تعاىل هللا إىل فيه فاألمر عداها ما وأما"  شيطان األسود الكلب"  احلديث
 . أعلم وهللا ، رأيه ال عمر ابن رواية
 سردا ركعات أربع النهار يف يصلي كان عمر ابن أن تعاىل هللا رمحهم احلنفية فقهاء حيكي -: ومنها

 هللا رسول قال -: قال فإنه ، مرويه عمر ابن به خالف مما ذلك وجيعلون ، آخرها يف واحد بتسليم
" والنهار" قوله دون عليه متفق احلديث وأصل"  ىنمث ، مثىن والنهار الليل صالة"  وسلم عليه هللا صلى
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 فال، وغيه كالنسائي ، احلفاظ أعلها فقد ، تصح ال"  والنهار"  زايدة ألن ذلك ، نظر فيه قالوه وما
 . أعلم وهللا ، فقط تنبيها ذكرانه وهذا ، أرادوه ما يتم

  عليه مزيد ال اختالفا ، امللبوس احللي  زكاة حكم يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل اختلف  -: ومنها
 يف الرتمذي ،قال فيها زكاة ال أبهنا القول إىل العلم أهل مجاهي فذهب ، خبصوصها فيها ألف وقد

تَـَلفَ ) جامعه ل   َواخأ لِ  بـَعأض   فـََرَأى َذِلكَ  يف  الأِعلأمِ  أَهأ  مَ َوَسلَّ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  ِمنأ  الأِعلأمِ  أَهأ
َيان   يـَق ول   َوبِهِ  َوِفضَّة   َذَهب   ِمنأه   َكانَ  َما زََكاةَ  احلأ ِلييِ  يف  َوالتَّاِبِعنيَ   وَقالَ  الأم َباَركِ  بأن   اّللَِّ  َوَعبأد   الثَـّوأرِي   س فأ

 َماِلك   بأن   َوأََنس   اّللَِّ  َعبأدِ  بأن   َجابِر  وَ  َوَعاِئَشة   ع َمرَ  ابأن   ِمنـأه مأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َأصأَحابِ  بـَعأض  
اِفِعي   أََنس   بأن   َماِلك   يـَق ول   َوبِهِ  التَّاِبِعنيَ  فـ َقَهاءِ  بـَعأضِ  َعنأ  ر ِويَ  َوَهَكَذا زََكاة   احلأ ِلييِ  يف  لَيأسَ   َوَأمحأَد   َوالشَّ

 يف  املباركفوري قال ,فقط والفضة الذهب من كان إذا فيما أي ، امللبوس ابحللي وأعين(  َوِإسأَحق  
ِتاَلفَ  َأنَّ  يـَعأيِن ) التحفة لِ  ِاخأ َا الأِعلأمِ  أَهأ َهبِ  ح ِلييِ  يف  ه وَ  ِإمنَّ  الذََّهبِ  َغيأِ  ح ِليي   يف  َوأَمَّا ، َوالأِفضَّةِ  الذَّ
ل ؤِ  َوالأِفضَّةِ  ِتاَلف   ِفيهِ  فـََليأسَ  َكالل ؤأ  يف الكالم حيتملها وال  الذيول طويلة واملسألة ( لِلتِيَجارَةِ  َيك نأ  ملَأ  ِإَذا ِاخأ

 يف األدلة أتملت ولكنين  امللبوس احللي يف زكاة ال أنه إىل أذهب املاضي يف كنت وقد ، الفرع هذا
 يف احلق رأى من على حرج وال ، الزكاة وجوب فيها الراجح أن فرأيت عليها واملناقشة ، املسألة هذه
 هذه يف حبثت وقد ، الواجب مقتضى هو هذا بل ، له ترجح ما إىل عنه جعير  أن السابق اختيار غي

 ورجحت ، والفضة الذهب من  امللبوس املرأة حلي يف الزكاة وجوب إىل النفس ومالت ، كثيا املسألة
 فبشرهم هللا سبيل يف ينفقوهنا وال والفضة الذهب يكنزون والذين"  تعاىل قوله منها ، أمور لعدة ذلك

 يف كما ، زكاته يؤدى ال ما أبنه وسلم عليه هللا صلى النيب فسره قد هنا والكنز"  أليم بعذاب
 تفسي إىل حنتاج فال وسلم عليه هللا صلى تفسيه ومع ، تعاىل هللا شاء إن سأذكرها اليت األحاديث

 أن: » جده عن أبيه، عن ، شعيب بن عمرو عن ، والرتمذي والنسائي داود أبو رواه ما ومنها ، آخر
 فقال ذهب، من غليظتان مسكتان ابنتها يد ويف هلا ابنة ومعها وسلم عليه هللا صلى النيب أتت امرأة

" انر؟ من سوارين القيامة يوم هبما هللا يسورك أن أيسرك: "قال ال،: قالت" هذا؟ زكاة أتعطني: "هلا
 يف داود أبو روى وما«   رسولهول هلل مها: وقالت وسلم عليه هللا صلى النيب إىل فألقتهما فخلعتهما

 دخل: » قالت عنها هللا رضي عائشة عن سننهما يف والبيهقي والدارقطين مستدركه يف واحلاكم سننه
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: فقلت" ؟ عائشة اي ماهذا: "فقال ورق من فتخات يدي يف فرأى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علي
 حسبك هو: قال هللا، شاء ما أو ال،: قلت" ؟زكاهتن أتؤدين: "قال هللا، رسول اي لك أتزين صنعتهن

ا ألبس كنت: »قالت سلمة أم عن رووا وما«  النار من  أكنز هللا رسول اي: فقلت ذهب من أوضاح 
 الدائمة اللجنة يف الفضيلة أصحاب وقال « بكنز فليس فزكي زكاته يؤدى أن بلغ ما: فقال هو؟

 من مالكيها لدى كان أو النصاب، بلغت إذا فيها، الزكاة بوجوب قال من قول القولني من واألرجح)
 الذهب يف الزكاة وجوب يف األحاديث لعموم النصاب؛ يكمل ما التجارة عروض أو والفضة الذهب

 وأم وعائشة العاص بن عمرو بن هللا عبد وألحاديث نعلم، فيما صحيح خمصص هناك وليس والفضة،
 أما.هبا العمل فوجب مؤثر، فيها مطعن ال يد،األسان جيدة أحاديث وهي ذكرها، املتقدم سلمة

 معذور هللا رمحه الرتمذي أبن العلم مع نعلم فيما له وجه فال واملوصلي هلا حزم وابن الرتمذي تضعيف
 وابن والنسائي داود أبو رواه وقد ضعيف طريق من عمرو بن هللا عبد حديث ساق ألنه ذكره؛ فيما

 حديث عن املعبود عون يف وقال ( عليها يطلع مل مذيالرت  ولعل صحيحة، أخرى طريق من ماجه
َناد ه  :  ِكَتابه يف  الأَقطَّان اِبأن قَالَ :  الزَّيـأَلِعي   قَالَ )  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو .  َصِحيح   ِإسأ
َناد ه  :  الأم نأِذرِي   َوقَالَ  َدرِييِ  َكاِمل   َأيب  َعنأ  َرَواه   َداو دَ  َأابَ  فَِإنَّ  ِفيهِ  َمَقال اَل  ِإسأ حأ َيأدِ  اجلَأ َعَدة بأن َومح  ا َمسأ  َومهَ 
َتجَّ  الثِيَقات ِمنأ  ِلم هِبَِما ِاحأ َاِرث بأن َوَخاِلد م سأ َتجَّ  َفِقيه ِإَمام احلأ ِلم الأب َخارِيي  بِهِ  ِاحأ  بأن ح َسنيأ  وََكَذِلكَ  َوم سأ

َوانَ  ِتَجابه الأم َعلِيم ذَكأ رو َحامتِ  َوأَب و َمِعني َوابأن الأَمِدييِني  بأناِ  َوَوثَـَّقه   الصَِّحيح يف  ِاحأ  فـَه وَ  ش َعيأب بأن َوَعمأ
َناد َوَهَذا ، ع ِلمَ  َقدأ  ممَّنأ  ة   بِهِ  تـَق وم   ِإسأ  اليت األعذار األحوذي حتفة يف ذكر وقد(  تـََعاىَل  اّللَّ  َشاءَ  ِإنأ  احلأ جَّ

 ِبَعَدمِ  َولِلأَقائِِلنيَ ) ــ:فقال الذكر السابقة حاديثاأل بسببها ردوا واليت الوجوب بعدم القائلون هبا يعتذر
َها.  اَبرَِدة   ك ل َها َعِديَدة   أَعأَذار   احلأ ِلييِ  يف  الزََّكاةِ  و ج وبِ  َا َعَلى حَمأم وَلة   احلأ ِلييِ  يف  الزََّكاةِ  َأَحاِديثَ  َأنَّ  َفِمنـأ  أهنَّ
اَلمِ  اِبأِتَداءِ  يف  َكاَنتأ  َهبِ  التََّحلِيي نَ َكا ِحنيَ  اإلأِسأ ا النِيَساءِ  َعَلى َحرَام ا اِبلذَّ  ، الزََّكاة   َسَقَطتأ  هَل نَّ  أ بِيحَ  فـََلمَّ
ر   َوَهَذا َهِقي   قَالَ  ، اَبِطل   الأع ذأ َها اّللَّ   َرِضيَ  َسَلَمةَ  أ ميِ  َحِديثِ  ِمنأ  الأَقوأل   َهَذا َيِصح   َكيأف الأبَـيـأ  َوَحِديثِ  َعنـأ

َاءَ  َوَحِديثِ  قـَيأس   بِنأتِ  فَاِطَمةَ  رِيح   َوِفيَها َأمسأ َمأرِ  َمعَ  بِل بأِسهِ  التَّصأ َها. اِنـأتَـَهى اِبلزََّكاةِ 3 األأ  الزََّكاةَ  َأنَّ  َوِمنـأ
ََحاِديثِ  َهِذهِ  يف  الأَمذأك ورَةَ  َا األأ رِ  َعَلى لِلزياَِيَدةِ  َكاَنتأ  ِإمنَّ َاَجةِ  َقدأ  ، َعَليأهِ  لِيلَ دَ  اَل  حَمأض   ِادِيَعاء   َوَهَذا ، احلأ

َاِفظ   قَالَ  ، يـَر د ه   َما الريَِوااَيتِ  بـَعأضِ  يف  َبلأ  َبةَ  َأيب  َوابأن   َأمحأَد   َرَواه   الرتِيأِمِذييِ  َوِبَسَندِ  الزَّيـأَلِعي   احلأ َحاق   َشيـأ  َوِإسأ
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َويأهِ  بأن    يـَرأَفع   اللَّفأظ   َوَهَذا ، أَيأِديك َما يف  الَِّذي َهَذا اةَ زَكَ  َفَأدِيايَ :  هَل َما قَالَ  َوأَلأَفاظ ه مأ  َمَسانِيِدِهمأ  يف  رَاهأ
رِ  َعَلى ِفيهِ  لِلزياَِيَدةِ  ش رَِعتأ  ِفيهِ  الأَمذأك ورَةَ  الزََّكاةَ  َأنَّ  َعَلى حَيأِمل ه   َمنأ  أَتأوِيلَ  َاَجةِ  َقدأ َها. اِنـأتَـَهى احلأ  َأنَّ  َوِمنـأ
َحَ  َهِذهِ  يف  اِبلزََّكاةِ  الأم رَادَ  َعارَة   اِبلزََّكاةِ  الأم رَاد   َأوأ  ، الأَفرِيَضةِ  ِإىَل  التََّطو ع   اِديثِ األأ  الأِمرأَقاةِ  يف  الأَقارِي قَالَ  ، اإلأِ

ا:  َعاَرةِ  التََّطو عِ  تـَرأكِ  يف  َوِعيدَ  اَل  ِإذأ  الأبـ عأدِ  َغايَةِ  يف  َومهَ   ال  الأَعارِيَةِ  ىَعلَ  الزََّكاةِ  ِإطأاَلق   َيِصح   اَل  أَنَّه   َمعَ  َواإلأِ
 عليه هللا صلى قوله وهو -: آخر دليل وفيه -: قلت ، تعاىل هللا رمحه كالمه اِنـأتَـَهى ( جَمَاز ا َواَل  َحِقيَقة  
...  انر من صفائح القيامة يوم له صفحت إال زكاهتا يؤدي ال فضة وال ذهب صاحب من ما"  وسلم

 كل فيها فيدخل ، تعم الشرط سياق يف النكرة أن رتقر  وقد ، الشرط سياق يف نكرة فهذا"  احلديث
 هو واألصل ، العموم هذا يف داخلة والفضة الذهب من واحللي ، فضة أو ذهب أنه عليه يصدق ما

 احللي أن األخي يف عندي ترجح فالذي ، حال كل وعلى ، املخصص يرد حىت العموم على البقاء
 من احللي وهلن أخيها بنات تلي كانت عنها هللا رضي عائشة إن -: قلت فإن ، الزكاة فيه امللبوس
 ، فيها الزكاة وجوب تفيد فروايتها ، احللي يف الزكاة وجوب لنا روى ممن وهي  زكاهتا خترج وال الذهب
 هذا مقتضي وكان ، الرواية ال الرأي هو احلنفية عند واملعتمد ، احللي يف زكاة ال أنه تفيد ورأيها

 ، احللي يف الزكاة بوجوب وقالوا هنا أصلهم خالفوا لكنهم ، احللي يف زكاة ال أن خيتاروا أن ، التأصيل
 تعاىل وهللا ، رأيه ال روايته املعتمد فإن وروايته الراوي رأي تعارض إذا إنه -: نقول فإننا قولنا على وأما
 . أعلم

  ابلرضاع التحرمي أن يأ ، احلرمة ينشر الفحل لنب أن هو السنة تؤيد الذي الصحيح القول- : ومنها
 وبرهان  ،املرضعة املرأة أقارب يف ينتشر أنه كما ، بوطئه اللنب اثب الذي الزوج أقارب يف احلرمة ينشر
ثـََنا -: ذلك رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنأ  الز َبيأِ  بأنِ  ع رأَوةَ  َعنأ  ِشَهاب   ابأنِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ
َتأأِذن   َجاءَ  الأق َعيأسِ  َأيب  َأَخا أَفـأَلحَ  َها َيسأ َجاب   نـََزلَ  َأنأ  بـَعأدَ  الرََّضاَعةِ  ِمنأ  َعم َها َوه وَ  َعَليـأ  آَذنَ  َأنأ  َفأَبـَيأت   احلِأ

رَبأت ه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َجاءَ  فـََلمَّا َله    يف نص وهو... َله   آَذنَ  َأنأ  َرين َفَأمَ  َصنَـعأت   اِبلَِّذي َأخأ
 ابن عنها نقل وقد  عنها هللا رضي عائشة اخلرب هلذا الراوي أن -: هو هنا واإلشكال ، النزاع حمل

 راوية وهى خبالفه، عائشة أفتت قد)  هللا رمحه فقال ، خبالفه أفتت أهنا البخاري شرح يف بطال
 ترك وهذا إخوهتا، نساء أرضعه من عليها يدخل وال أخواهتا، أرضعته من عليها يدخل فكان احلديث،
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 هللا رمحه فقال النقل ذلك يف قدح حجر ابن احلافظ ولكن( الفحل لنب حترمي من روته مبا للقول منها
 إىل ينظر فال ، خبالفه أفتت أهنا عنها ثبت وإن -: قلت(َنظَر   َوِفيهِ  َعاِئَشة َعنأ  َبطَّال اِبأن َونـََقَله  )  تعاىل

 خالفت أهنا عنها صح إن هذا ، املخالف رأيها ال روايتها هو املتعمد ألن ، مرويها مقابل يف هارأي
 اإللزامات من الفرع هذا جعل العلم أهل بعض إن الفتح يف حجر ابن احلافظ نقل وقد، السابق مرويها

 ألن ، روايته ال أيهر  املعترب أن روايته خبالف عمل إن الراوي أن من قرروها اليت قاعدهتم يف للحنفية
 ويعملوا الرواية يرتكوا أن قاعدهتم مقتضى على وكان ، بروايتها وعملوا عائشة رأي تركوا هنا احلنفية
ََنِفيَّة ِمنأ  َأطأَلقَ  َمنأ  بـَعأضهمأ  ِبهِ  َوأَلأَزمَ )  تعاىل هللا هرمح فقال ، ابلرأي  َعنأ  َرَوى ِإَذا الصََّحايبي  َأنَّ  الأَقائِِلنيَ  احلأ

 ، َرَوى مبَا اَل  َرَأى مبَا الأَعَمل َأنَّ  خِبِاَلِفهِ  الأَعَمل َعنأه   َصحَّ  مث َّ  َعنأه   َوَصحَّ  َحِديث ا َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى لنَّيبي ا
َها َصحَّ  َعاِئَشة أِلَنَّ  ل بَِلنَبِ  ِاعأِتَبار اَل  َأنأ  َعنـأ  الس َنن يف  َمنأص ور بأن ِعيدَوسَ  الأم َوطَّأ يف  َماِلك ذََكَره   الأَفحأ
َناد   النِيَكاح ِكَتاب يف  ع بـَيأد َوأَب و ه ور َوَأَخذَ  ، َحَسن   إبِِسأ ه مأ  اجلأ مأ ََنِفيَّة َوِمنـأ  ِبِرَوايَِتَها َوَعِمل وا َذِلكَ  خِبِاَلفِ  احلأ
ل بَِلنَبِ  َوَحرَّم وه   الأق َعيأس َأيب  َأِخي ِقصَّة يف   َعاِئَشة َعَملَ  يـَتَِّبع وا َأنأ  قَاِعَدهتمأ  َعَلى مه مأ يـَلأزَ  َفَكانَ  الأَفحأ

مَ  َهَذا َرَوى َكانَ  َوَلوأ  ، رَِوايَتَها َعنأ  َويـ عأِرض وا َها يـَرأوِهِ  ملَأ  َلِكنَّه   َمعأِذرَة هَل مأ  َلَكانَ  َعاِئَشة َغيأ  احلأ كأ  َوه وَ  ، َغيأ
 . أعلم وهللا ( َقِويي  ِإلأزَام

 تقع ال أنه(  ابلثالث طالق أنت)  لزوجته قال من أن هو تعاىل هللا شاء إن حيحالص القول -: ومنها
 الصحيح يف مسلم رواه ما ذلك على والدليل(  الثالث طالق)  العلماء ويسميه ، واحدة إال عليها
ثـََنا -: قال َحق   َحدَّ مَّد   ِإبـأرَاِهيمَ  بأن   ِإسأ رَبانَ  ِإسأَحق   قَالَ  ع  رَافِ  اِلبأنِ  َواللَّفأظ   َراِفع   بأن   َوحمَ   رَاِفع   ابأن   َوقَالَ  َأخأ

ثـََنا رَبانَ  الرَّزَّاقِ  َعبأد   َحدَّ دِ  َعَلى الطَّاَلق   َكانَ   قَالَ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  طَاو س   ابأنِ  َعنأ  َمعأَمر   َأخأ  َعهأ
ر   َوَأيب  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِ  َبكأ  بأن   ع َمر   فـََقالَ  َواِحَدة   الثَّاَلثِ  َطاَلق   ع َمرَ  ِخاَلَفةِ  ِمنأ  َوَسنَـَتنيأ

طَّابِ  تَـعأَجل وا َقدأ  النَّاسَ  ِإنَّ  اخلَأ َناه   فـََلوأ  َأاَنة   ِفيهِ  هَل مأ  َكاَنتأ  َقدأ  أَمأر   يف  اسأ َضيـأ  ويف...َعَليأِهمأ  فََأمأَضاه   َعَليأِهمأ  أَمأ
 القيم ابن أشبع وقد ، املسألة هذه على االستدالل يف كاف لوحده وهذا ، هذا غي أحاديث املسألة

 عباس ابن حبديث االستدالل على يشكل ،ولكن عليه مزيد ال مبا ، اللهفان إغاثة يف املسألة هذه
 يحَصحِ  ِبَسَند   َداو دَ  أَب و   روى فقد ، هذه روايته خبالف أفىت قد نفسه عباس ابن أن عنهما هللا رضي

اِهد طَرِيق ِمنأ  َرأَته طَلَّقَ  إِنَّه  :  فـََقالَ  َرج ل َفَجاَءه   ، َعبَّاس اِبأن ِعنأد ك نأت"  قَالَ  جمَ   َفَسَكتَ  ، َثاَلاث   ِامأ
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 اِبأن ايَ  َعبَّاس بأناِ  ايَ : يـَق ول مث َّ  األأ محأ وَقةَ  َفَيأَكب   َأَحد ك مأ  يـَنأطَِلق  :  فـََقالَ  ِإلَيأهِ  َسَي د َها أَنَّه   ظَنَـنأت َحىتَّ 
ا َلك َأِجد   َفاَل  اّللَّ  تـَتَّقِ  ملَأ  َوإِنَّك(  خَمأَرج ا َله   جَيأَعلأ  اّللََّ  يـَتَّقِ  َوَمنأ )  قَالَ  اّللََّ  ِإنَّ  ، َعبَّاس  َعَصيأت ، خَمأَرج 
َرأَتك ِمنأك َواَبَنتأ  رَبيك رَجَ "  ِامأ وِهِ  َعبَّاس اِبأن َعنأ  م َتابـََعات َله   َداو دَ  أَب و َوَأخأ  ختالف الفتيا فهذه...  بَِنحأ

 تعارض إن أنه املتقرر ألن ، الرواية هو املعترب إن -: تقول بك كأين شك ال ؟ يقدم فأيهما ، رواه ما
 . أعلم وهللا ، رأيه ال روايته فاملعتمد وروايته الراوي رأي

 السنة بل ، السنة من ليس ملغربا يف املفصل قصار قراءة على االستدامة أن الصحيح القول -: ومنها
 عن الصحيح ففي ، ابألعراف فيها يقرأ أن أحياان السنة ومن بل ، املفصل بطوال أحياان فيها يقرأ أن

 أم عن وفيه  احلديث...  ابلطور املغرب يف يقرأ  وسلم عليه هللا صلى النيب مسع أنه مطعم بن جبي
 واحلديث ، املرسالت سورة كان املغرب يف يقرأه وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت ما آخر أن الفضل

 املغرب يف يقرأ وسلم عليه هللا صلى النيب مسع أنه الصحيح يف اثبت بن زيد حديث ويف ، ابملعىن نقلته
 املفصل قصار قراءة على اقتصاره احلكم بن مروان على منكرا رواه وقد بل ، األعراف ، الطولني بطويل

 ورأى ، تستحب ال املغرب يف ابلطوال القراءة أن إىل العلم أهل بعض ذهب ولكن ، دائما  املغرب يف
 األحاديث رواة من وهو ، عروة أن ذلك على وبرهاهنم ، منسوخة ذلك يف وردت اليت األحاديث أن

 قال ، السنن صاحب داود أبو إليه ذهب ما هذا وكأن ، املفصل بقصار املغرب يف يقرأ كان ، األوىل
 بعمل له   واستدل ، ابألعراف القراءة نسخ إىل داود أبو وأشار) البخاري شرح يف رجب بنا احلافظ

 أن -: األول -: ألمرين ، الصواب عن بعيد وهذا -: قلت(   راويه وهو ، خبالفه الزبي بن عروة
 عيهماتب وال التابعني طبقة يف ال ، فقط الصحابة طبقة يف أي ، روى ما خبالف الراوي بعمل مقصودان

 الراوي رواية هو املعتمد فإن ، دوهنم ومن التابعون ذلك يف يدخل أبنه سلمنا وإن حىت أننا -: الثاين ،
 . أعلم وهللا ، املسألة أول يف لك ذكرته ما هو فالراجح -: وعليه ، لروايته املخالف رأيه ال

 عليه النفقة هو توىل إن ابلرهن ينتفع أن له جيوز املرهتن أن - أظن فيما - سابقا رجحنا أننا -: ومنها
، َكانَ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  يـ رأَكب   الظهر"   هريرة أيب حديث يف وسلم عليه هللا صلى النيب قال كما ،  َمرأه وان 

ريِ  َوَلنَب   َرب   الدَّ ، َكانَ  ِإَذا بِنَـَفَقِتهِ  ي شأ َرب   الَِّذى َوَعَلى َمرأه وان   صريح صحيح نص وهو«  النـََّفَقة   َويـَرأَكب   َيشأ
 بن احلسن حدثنا نعيم أبو ان: قال فهد، حدثنا وقد)  تعاىل هللا رمحه بطال ابن قال ولكن ، املراد يف



 الفقه يف سؤال وجواب تعريف الطالب أبصول

 
231 

 روى الشعيب فهذا بشيء الرهن من ينتفع ال: قال الشعيب، عن خالد، أىب بن إمساعيل عن صاحل،
 الشعيب خمالفة على جوابنا -: قولوأ(  منسوخ عنده وهو إال ذلك عليه جيوز وال خبالفه، وأفىت احلديث

 إمنا روى ملا الراوي خمالفة أن من ، السابق الفرع يف  عروة معارضة على أجبنا كما ، عنه صحت إن
 كانت ملا معه دونه من دخول سلمنا لو أننا ومن ، دونه فيمن ال فقط الصحايب يف مفروضة هي

 . أعلم وهللا ، رأيه ال روايته املعترب ألن معتربة تعاىل هللا رمحه الشعيب خمالفة
"  اجملاعة من الرضاعة إمنا"  وسلم عليه هللا صلى قوله لنا روت عنها هللا رضي عائشة أن -: ومنها
ثـََنا -: قال الصحيح يف البخاري رواه فيما وذلك ثـََنا الأَولِيدِ  أَب و َحدَّ َعثِ  َعنأ  ش عأَبة   َحدَّ َشأ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  األأ

ر وق   َها َدَخلَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  أن عنها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  نأ عَ  َمسأ  تـََغيََّ  َفَكأَنَّه   َرج ل   َوِعنأَدَها َعَليـأ
ه ه   َوان ك نَّ  َمنأ  انأظ رأنَ "   فـََقالَ  َأِخي إِنَّه   فـََقاَلتأ  َذِلكَ  َكرِهَ  َكأَنَّه   َوجأ َا ِإخأ  إال"  الأَمَجاَعةِ  ِمنأ  اَعة  الرَّضَ  فَِإمنَّ

 أكثر فقدم ، رواية وهنا رأي فهنا ، الكرب مع ينفع الرضاع أن إىل تذهب كانت عنها هللا رضي أهنا
 وبعض ، غيها وسلم عليه هللا صلى النيب أزواج كل قول وهو سيما ال ، رأيها على روايتها العلم أهل
 هللا رضي عائشة به قالت ما أن ، املسألة هذه يف ديعن واحلق ، روايتها على رأيها قدم العلم أهل
 إليه ذهبت ما على استدلت ألهنا وذلك ، ابلرواية االستدالل ابب من بل ، الرأي قبيل من ليس عنها

ثـََنا  -: قال الصحيح يف مسلم رواه ما وهي ، حذيفة أيب موىل سامل بقصة  ِإبـأرَاِهيمَ  بأن   ِإسأَحق   َحدَّ
َنأظَِلي   مَّد  وَ  احلأ ثـََنا ع َمرَ  َأيب  ابأن   َقالَ  الثَـَّقِفييِ  َعنأ  مجَِيع ا ع َمرَ  َأيب  بأن   حمَ   أَي وبَ  َعنأ  الثَـَّقِفي   الأَوهَّابِ  َعبأد   َحدَّ

ِلهِ  َذيـأَفةَ ح   َأيب  َمعَ  َكانَ  ح َذيـأَفةَ  َأيب  َموأىَل  َساِلم ا َأنَّ  َعاِئَشةَ  َعنأ  الأَقاِسمِ  َعنأ  م َليأَكةَ  َأيب  ابأنِ  َعنأ   يف  َوَأهأ
ل غ   َما بـََلغَ  َقدأ  َساِلم ا ِإنَّ  فـََقاَلتأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  س َهيأل   ابـأَنةَ  تـَعأيِن  فَأََتتأ  بـَيأِتِهمأ   َوَعَقلَ  الريَِجال   يـَبـأ

خ ل   َوإِنَّه   َعَقل وا َما َنا َيدأ َذيـأَفةَ  َأيب  سِ نـَفأ  يف  َأنَّ  َأظ ن   َوِإينيِ  َعَليـأ ئ ا َذِلكَ  ِمنأ  ح   اّللَّ   َصلَّى النَّيب   هَلَا فـََقالَ  َشيـأ
َهبأ  َعَليأهِ  حَتأر ِمي أَرأِضِعيهِ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  َذيـأَفةَ  َأيب  نـَفأسِ  يف  الَِّذي َويَذأ  َأرأَضعأت ه   َقدأ  ِإينيِ  فـََقاَلتأ  فـََرَجَعتأ  ح 

 الرأي حملض ال ، آخر مبروي استدالال له ذهبت ملا ذهبت فهي... ح َذيـأَفةَ  َأيب  نـَفأسِ  يف  الَِّذي َفَذَهبَ 
َها -: أجوبة بعدة سامل حديث عن اجلمهور أجاب وقد ، م   أَنَّه   ِمنـأ  الأم ِحبي  َجَزمَ  َوبِهِ  َمنأس وخ ح كأ

َكامه يف  الطَّرَبِي   َرة أََواِئل يف  َكاَنتأ  َساملِ  ِقصَّة أبَِنَّ  بـَعأضهمأ  َوقـَرََّره   ، َأحأ جأ ََحاِديث اهلِأ الَّة َواألأ  َعَلى الدَّ
ِ  ِاعأِتَبار َوأَلنيأ َداث رَِوايَة ِمنأ  احلأ  الفتح يف احلافظ عنه أجاب قد ولكن( أَتَخ رَها َعَلى َفَدلَّ  الصََّحابَة َأحأ
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تَـَند   َوه وَ ) بقوله اَلم أَتَخ ر ِمنأ  يـَلأَزم اَل  ِإذأ  َضِعيف م سأ م ا َرَواه   َما َيك ون اَل  َأنأ  ِصَغره َواَل  الرَّاِوي ِإسأ  ، م تَـَقدِي
ِعر َما َساملِ  ِقصَّة ِسَياق َفِفي َوأَيأض ا م ِبَسبأقِ  ي شأ ِ  اِبعأِتَبارِ  احلأ كأ َوأَلنيأ َرأَة ِلَقوألِ  احلأ َذيـأَفة َأيب  ِامأ  بـَعأض يف  ح 
 ؟ َكِبي َرج ل َوه وَ  أ رأِضعه   وََكيأف:  قَاَلتأ  ، أَرأِضِعيهِ " َسلَّمَ وَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى النَّيبي  هَلَا قَالَ  َحيأث   ط ر قه

ِلم   رَِوايَة َويف "  َكِبي َرج ل أَنَّه   َعِلمأت َقدأ :  َوقَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول فـَتَـَبسَّمَ   إِنَّه  "  قَاَلتأ  ِلم سأ
ِعر َوَهَذا"  أَرأِضِعيهِ :  قَالَ  ، حِلأَية ذ و َا ي شأ  وأقول(  الأم َحريِم الرََّضاع يف  م عأَترَب  الصِيَغر َأنَّ  تـَعأِرف َكاَنتأ  أِبهنَّ
 أوىل الدليلني إعمال أن املتقرر ألن ، الدليلني بني اجلمع إمكانية مع به القول جيوز ال النسخ إن -:

 َدعأَوى -:ومنها ، إمهاله من وىلأ الكالم إعمال أن املتقرر وألن ، أمكن ما أحدمها إمهال من
َرأَة ِبَساملِ   اخلأ ص وِصيَّة َذيـأَفة َأيب  َوامأ َصأل  ح   َما:  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى النَّيبي  َوأَزأَواج َسَلَمة أ مي  قـَوأل ِفيهِ  َواألأ

َصة ِإالَّ  َهَذا نـََرى  ألن ، ضعيف مستند وهذا َخاصَّة، ِلَساملِ   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  َرس ول أَرأَخَصَها ر خأ
 حق يف يثبت فإنه األمة من واحد حق يف ثبت حكم كل أن املتقرر وألن ، التعميم التشريع يف األصل
 وألن ، الدليل على التوقيف اخلصائص يف األصل أن املتقرر وألن ، االختصاص بدليل إال تبعا األمة

 حديث أن ، املسألة هذه يف عندي فالراجح ، النص أثبته ما إال صائصاخل عدم األصل أن املتقرر
 نطلق يف إال به يعمل ال أنه إال ، خالفه على األكثر كان وإن ، به معمول حذيفة أيب موىل سامل
 ملسوغ ، عليهن لدخوله واضطررن ، النساء على أجنيب رجل دخول تكرر إذا فيما وهو  جدا ضيق

 منزلة املنزلة احلاجة حتققت فإذا ، أصله يف لعب هو مما ذلك وحنو والوظيفة باللع جملرد ال ,شرعي
 ترضعه أن يف حرج فال ، سامل مع حذيفة أيب زوجة كحالة احلالة وكانت ، عليهن دخوله يف الضرورة

 جيوز وال ، األعراض وصيانة املفاسد دفع ابب من وهذا ، مجيعا عليهن حترميه إرضاعها يف يكون من
 النيب به جاء مما بشيء االستهزاء ألن ، ذلك من احلذر فاحلذر ، الشرعي احلكم هذا من ريةالسخ
 دخوله مفسدة وتنتهي ، ويشربه رضعات مخس ثديها من له فتحلب ، وردة كفر وسلم عليه هللا صلى

 معمول فاحلديث  الناس على التيسي من وهذا ، العاملني رب هلل واحلمد ، له مبحارم لسن وهن عليهن
 خمصوصة الصورة هذه وتكون"  عليه حترمي أرضعيه"  فيه قيل الذي السبب إمهال حيوز ال ولكنه به

 على مقدم اخلاص أن القواعد يف تقرر وقد ، ابلرضاع اعفاالنت يف للصغر املشرتطة األحاديث عموم من
 ، الكبي إرضاع يف الضرورة ةمنزل املنزلة احلاجة قيام من بد ال أنه ، أخرى مرة هنا أنبه ولكن ، العام
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 أي بينها يكون وال مجيعا ابألدلة نعمل وهبذا، منها أشد أو احلديث يف املذكورة كاحلالة تكون حبيث
 فيها فاملسألة ذلك وعلى ، تعاىل هللا رمحه تيمية ابن العباس أبو القول هذا واختار ، اختالف أو تنافر
 داعي قيام مع جتويزه -: الثالث ، مطلقا جتويزه -: الثاين ، مطلقا الكبي إرضاع منع -: أقوال ثالثة

 أن -: واملقصود ، حذيفة أيب موىل سامل حديث مقتضى وهو الراجح هو واألخي ، والضرورة احلاجة
 هو وإمنا ، النص به عارضت الذي رأيها ابب من الكبي إرضاع بتجويز تقل مل عنها هللا رضي عائشة

 احلديث يف الوارد السبب على قصرانها وحنن ، الدائرة وسعت لكنها  آخر ويمبر  مرويها معارضة ابب
 . وأعلم أعلى ربنا وهللا ،

 فخيها ,عتقت بريرة أن عنها هللا رضي عائشة عن عنهما هللا رضي عباس بن عبدهللا عن -: ومنها
 هذا وأن ، اخليار هلا فإن عبد حتت عتقت إن األمة أن على دليل فيه وهذا ، وسلم عليه هللا صلى النيب
 عتق أن يرى فكان ، هذا مرويه خالف قد نفسه عباس ابن ولكن ، نكاحها صحة يف يؤثر ال العتق
 ، ورأي رواية فعندان ، بينهما فرقة يعترب ذلك فإن عبد حتت عتقت إن األمة أن أي ، طالقها األمة
 الصريح الصحيح النص به قضى ام هو منها احلق ولكن ، أقوال على ذلك يف العلم أهل اختلف وقد
 ابن له ذهب ما وأما  الفسخ أي ، الفرقة أو البقاء يف اخليار هلا فإن عبد حتت عتقت إن األمة أن من

 ، النص مع اجتهاد ال أنه القواعد يف تقرر وقد ، النص مقابلة يف اجتهاد فإنه عنهما هللا رضي عباس
 ، التعارض عند رأيه على مقدمة الراوي رواية أن األصول يف تقرر وقد ، الرواية مقابل يف رأي وألنه
 . أعلم وهللا

ثـََنا -: جامعه يف الرتمذي قال -: ومنها ر   بأن   َعِلي   َحدَّ ثـََنا ح جأ  بأنِ  ِهَشامِ  َعنأ  ي ون سَ  بأن   ِعيَسى َحدَّ
مَّدِ  َعنأ  َحسَّانَ  َريـأَرةَ  َأيب  َعنأ  ِسيِينَ  بأنِ  حمَ  ء   َذَرَعه   َمنأ "  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   لَّىصَ  النَّيبَّ  َأنَّ  ه   فـََليأسَ  الأَقيأ

تَـَقاءَ  َوَمنأ  َقَضاء   َعَليأهِ  ا اسأ د   ، يفسد صومه فإن القيئ يف تسبب من أن على نص فهذا"  فـَلأيَـقأضِ  َعمأ
 عمدا استقاء من أبن أفىت قد عنه هللا رضي هريرة أاب أن ،إال عليه قضاء ال فإنه ، القيئ غلبه من وأما
: قال كثي، أىب بن حيىي عن سالم بن معاوية وروى) تعاىل هللا رمحه بطال ابن قال ، عليه قضاء فال

 وال خيرج فإمنا يفطر، فال أحدكم قاء إذا: يقول هريرة أاب مسع أنه ثوابن بن احلكم بن عمر أخربىن
 من رواه ملا خمالف الرأي هذا أبن البعض زعم وقد(  هريرة أىب على موقوف ا أصح عندهم وهذا. يدخل
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 على فتواه حتمل أن وهو ,ممكن بينهما اجلمع ألن ، صحيح غي كأنه وهذا ، القضاء فعليه استقاء أن
 هريرة أبو كان وإن  عنه األثر صح إن وهذا ، عمدا استقاء من على روايته وحتمل ، القيء ذرعه من

 عارض ألنه براجح ليس هذا قوله فيكون ، عليه قضاء فال عمدا استقاء من أن يرى عنه هللا رضي
 هو ابلقبول احلقيق فاحلق  الرأي على الرواية تقدمي هو وروايته الراوي رأي تعارض عند واملعتمد ، روايته

 العلم أهل بعض حكى وقد  القضاء فعليه عمدا استقاء ومن ، عليه قضاء قال القيء ذرعه من أن
 . أعلم وهللا ، املسألة هذه على اإلمجاع
ثـََنا -: صحيحه يف البخاري قال -: ومنها ثـََنا َحرأب   بأن   س َليأَمان   َحدَّ  أَي وبَ  َعنأ  زَيأد   ابأن   ه وَ  مَحَّاد   َحدَّ

ه َما اّللَّ   َرِضيَ  َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  ج َبيأ   بأنِ  َسِعيدِ  َعنأ  َحاب ه   َوَسلَّمَ  يأهِ َعلَ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   َقِدمَ   قَالَ  َعنـأ  َوَأصأ
رِك ونَ  فـََقالَ  َدم   إِنَّه   الأم شأ  يـَرأم ل وا َأنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيب   فََأَمَره مأ  يـَثأِربَ  مح َّى َوَهنَـه مأ  َوَقدأ  َعَليأك مأ  يـَقأ

َواطَ  َشأ َ  َما مَيأش وا َوَأنأ  الثَّاَلثَةَ  األأ ِ  َبنيأ َننيأ َواطَ  يـَرأم ل وا َأنأ  أَيأم َره مأ  َأنأ  مَيأنَـعأه   َوملَأ  الر كأ َشأ بـأَقاء   ِإالَّ  ك لََّها األأ   َعَليأِهمأ  اإلأِ
 صح ولكن ، القدوم طواف من األول الثالثة األطواف يف الرمل سنية تفيد عباس ابن رواية فهذه... 
َهب  :  النـََّوِوي   قَالَ ) النووي قال ، الطواف سنن من املل يرى ال كان أنه عباس ابن عن  َعبَّاس   اِبأنِ  َمذأ
 رأي فعندان( بـَعأَده مأ  َوَمنأ  َوأَتـأَباِعِهمأ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةِ  ِمنأ  الأع َلَماءِ  مجَِيع   َوَخاَلَفه   ِبس نَّة   لَيأسَ  الرََّملَ  َأنَّ 

 سنن من الرمل أن هو ابلقبول يقاحلق فاحلق ، الرواية هو املقدم أن شك ال ؟ املقدم فأيهما ، ورواية
  ولكن ، التعارض عند رأى ما ال الراوي روى ما هو املعترب ،ألن القدوم طواف أي ، األول الطواف

"  الركنني بني ما ميشوا وأن"  فقوله ، كامال الشوط  كل يف سنة الرمل أن أثبتت قد املتأخرة  السنة
  أعلم وهللا ، مشهورة معروفة ذلك يف واألحاديث  الركنني بني فيما حىت سنة الرمل بل ، منسوخ
 يف البخاري فيما وذلك ، الطواف عن احلائض هنى أنه وسلم عليه هللا صلى عنه صح قد  -: ومنها

ثـََنا -: قال صحيحه رَبانَ  ي وس فَ  بأن   اّللَِّ  َعبأد   َحدَّ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  الأَقاِسمِ  بأنِ  الرَّمحأَنِ  َعبأدِ  َعنأ  َماِلك   َأخأ
َها اّللَّ   َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َا َعنـأ َ  َواَل  اِبلأبـَيأتِ  َأط فأ  َوملَأ  َحاِئض   َوأانَ  َمكَّةَ  َقِدمأت    قَاَلتأ  َأهنَّ  َوالأَمرأَوةِ  الصََّفا َبنيأ
َعل   اَكمَ  افـأَعِلي"  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  ِإىَل  َذِلكَ  َفَشَكوأت   قَاَلتأ  َاج   يـَفأ  ال  َأنأ  َغيأَ  احلأ
 ابليت تطوف أن احلائض وسلم عليه هللا صلى النيب هني لنا تروي فعائشة"  َتطأه ِري َحىتَّ  اِبلأبَـيأتِ  َتط ويف 
َها َصحَّ  َوَقدأ )  تعاىل هللا رمحه القيم ابن قال ولكن ، تطهر حىت َرأَة   َأنَّ  َعنـأ  اَمَعهَ  َتط وف   َوِهيَ  َحاَضتأ  امأ
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ر   َأيب  َعنأ  َعَوانَةَ  أَب و ثنا:  َمنأص ور   بأن   َسِعيد   َرَواه   ، َطَواِفَها بَِقيَّةَ  َعاِئَشة   هِبَا فََأمَتَّتأ  (  َفَذَكرَه   ، َعطَاء   َعنأ  ِبشأ
 أن هو املسـألة هذه يف واحلق  والرأي الرواية بني الوارد االختالف هذا بسبب العلم أهل اختلف وقد

 تيمية ابن العباس أيب اختيار وهو  االضطرار حالة يف ال االختيار حال الطواف من وعةممن احلائض
 ، الطواف هلا جيوز فال أمرها من سعة يف أهنا دام فما ، احملققني من ومجع القيم ابن العالمة وتلميذه

 ، وتطوف داجي تتلجم أن بعد ذلك فلها ، اآلن تطوف أن إال هلا طريق وال الضرورة هبا حلت إن وأما
 أفتت وما ، الطواف هلا جيوز ال االختيار حال يف احلائض أن واملهم ، احملظورات تبيح الضرورات ألن
 هو -: نقول أن وإما ، االضطرار حالة  على حممول فإنه عنها ذلك صح إن عنها هللا رضي عائشة به

 . أعلم وهللا ، عارضالت عند رأيه على الراوي رواية تقدمي واملعتمد ، الرواية خالف رأي
َثيِن  -: قال الصحيح يف مسلم روى  -: ومنها مَّد   َحدَّ ثـََنا َحامتِ   بأن   حمَ  ثـََنا هَبأز   َحدَّ ثـََنا و َهيأب   َحدَّ  َعبأد   َحدَّ

بأحِ  يف  َله   ِقيلَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ   َعبَّاس   ابأنِ  َعنأ  أَبِيهِ  َعنأ  طَاو س   بأن   اّللَِّ  َلأقِ  الذَّ يِ  َواحلأ  َوالرَّمأ
 يوم أعمال من شيئا أخر أو شيئا قدم من أن على نص فهذا"  َحرَجَ  اَل "  فـََقالَ  َوالتَّأأِخيِ  َوالتـَّقأِدميِ 

 نفي يتضمن احلرج ونفي ، عليه حرج ال فإنه وسلم عليه هللا صلى حجته صفة يف املعروف على النحر
 بن عبدهللا حديث ذلك وعلى ، شيء أي وال ، كفارة وال ذلك يف فدية فال ، الضمان ونفي اإلمث

رِ  يـَوأمَ  َرج ل   َوَأاَته   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولَ  مسَِعأت   -: قال عنهما هللا رضي العاص بن عمرو  النَّحأ
َرةِ  ِعنأدَ  َواِقف   َوه وَ  َمأ  فـََقالَ  آَخر   َوَأاَته   َحرَجَ  َواَل  ارأمِ  فـََقالَ  أَرأِميَ  َأنأ  قـَبألَ  َحَلقأت   ِإينيِ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  فـََقالَ  اجلأ
 ارأمِ  َقالَ  أَرأِميَ  َأنأ  قـَبألَ  الأبـَيأتِ  ِإىَل  أََفضأت   ِإينيِ  فـََقالَ  آَخر   َوَأاَته   َحرَجَ  َواَل  ارأمِ  قَالَ  أَرأِميَ  َأنأ  قـَبألَ  َذحَبأت   ِإينيِ 
َمِئذ   س ِئلَ  َرأَيـأت ه   َفَما قَالَ  َحرَجَ  َواَل  ء   َعنأ  يـَوأ  عباس ابن عن نقل ولكن...  َحرَجَ  َواَل  افـأَعل وا قَالَ  ِإالَّ  َشيأ

 تقدمي واملعترب ، الرواية مقابلة يف رأي وهذا َدم ا ِفيهِ  فَأنَّ   شيء على شيئا قدم من أن عنهما هللا رضي
 شيئا قدم عمن مرفوع واحلرج ، التوسعة على مبناها النحر يوم أعمال أن فالصحيح ، الرأي على الرواية
 وهللا ، تعاىل هللا رمحهم العلم أهل أكثر قول هو بل تيمية ابن العباس أيب اختيار وهو ، شيء على منها
 . أعلم

 أقوال على ، الوسطى الصالة تعيني يف تعاىل هللا رمحهم العلم أهل  اختلف لقد -: أقول -: ومنها
 ال اليت الصرحية الصحيحة األحاديث وردت ذلك وعلى ، العصر صالة أهنا هو منها واحلق ، كثية
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زَابِ  يـَوأمَ :  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ }  السَّاَلم   َعَليأهِ  َعِليي   فَعنأ  ، شيء وجهها يف يقوم َحأ : األأ
َطى الصَّاَلةِ  َعنأ  َشَغل وانَ  َكَما اَنر ا َوبـ ي وهَت مأ  قـ ب وَره مأ  اّللَّ   َمأَلَ   ، َعَليأهِ  م تـََّفق  { . الشَّمأس   َغاَبتأ  َحىتَّ  الأو سأ

ِلم   َطى الصَّاَلةِ  َعنأ  َشَغل وانَ : }  َداو د َوَأيب  َوَأمحأَدَ  َوِلم سأ  قَالَ  السَّاَلم   َعَليأهِ  َعِليي   َوَعنأ (  الأَعصأرِ  َصاَلةِ  الأو سأ
رَ  اَهانـَرَ  ك نَّا: }  رِ  َصاَلة   ِهيَ :  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  ، الأَفجأ  َصاَلةَ  يـَعأيِن {  الأَعصأ

َطى َندِ  يف  َأمحأَدَ  بأنِ  اّللَِّ  َعبأد   َرَواه  . الأو سأ ع ود   ابأنِ  َوَعنأ   ( . أَبِيهِ  م سأ رِك ونَ  َحَبسَ : }  قَالَ  َمسأ  َرس ولَ  الأم شأ
رِ  َصاَلةِ  َعنأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  س   امحأَرَّتأ  َحىتَّ  الأَعصأ َفرَّتأ  َأوأ  الشَّمأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  ، اصأ
َطى الصَّاَلةِ  َعنأ  َشَغل وانَ :  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   رِ  َصاَلةِ  الأو سأ َوافـَه مأ  اّللَّ   َمأَلَ  الأَعصأ  اّللَّ   َحَشا أَوأ  اَنر ا َوقـ ب وَره مأ  َأجأ

َوافـَه مأ  ِلم   َأمحأَد   َرَواه  { . اَنر ا َوقـ ب وَره مأ  َأجأ ع ود   ابأنِ  َوَعنأ (   َماَجهأ  َوابأن   َوم سأ  َصلَّى اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  َمسأ
َطى َصاَلة  : }  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   رِ  َصاَلة   الأو سأ  َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذا:  َوقَالَ  الرتِيأِمِذي   َواه  رَ { . الأَعصأ
َطى الصَّاَلة  : }  قَالَ  أَنَّه   َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبيِ  َعنأ  ج نأد ب   بأنِ  مَس َرةَ  َوَعنأ (  {  الأَعصأرِ  َصاَلة   الأو سأ
 َعَلى َحاِفظ وا: }  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ  أِلَمحأَدَ  رَِوايَة   َويف  ، َوَصحََّحه   َوالرتِيأِمِذي   َأمحأَد   َرَواه  .

َطى َوالصَّاَلةِ  الصََّلَواتِ  َا لََنا َومَسَّاَها الأو سأ َية   َهِذهِ  نـََزَلتأ :  قَالَ  َعاِزب   بأنِ  الأرَبَاءِ  َوَعنأ { الأَعصأرِ  َصاَلة   أهنَّ  اآلأ
: }  فـَنَـَزَلتأ  اّللَّ  َنَسَخَها مث َّ  ، اّللَّ  َشاءَ  َما فـََقَرأأاَنَها. الأَعصأرِ  َوَصاَلةِ {  الصََّلَواتِ  َعَلى ظ واَحافِ : } 

َطى َوالصَّاَلةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى َحاِفظ وا رَبأت كَ  َقدأ :  فـََقالَ  ، الأَعصأرِ  َصاَلة   إذ ا ِهيَ :  َرج ل   فـََقالَ { . الأو سأ  َأخأ
ِلم   َأمحأَد   َرَواه   أَعأَلم   َوَاّللَّ   ، اّللَّ   َنَسَخَها وََكيأفَ  نـََزَلتأ  َكيأفَ   يف األمر لك تفصل األحاديث فهذه( َوم سأ
 علي هلا الرواة من أن رأيت قد وأنت ، العصر صالة هي الوسطى الصالة أبن وتقضي ، املسألة هذه
 َعنأ  ثـََبتَ  َوَقدأ ) تعاىل هللا رمحه القيم ابن قال ، عنهما هللا رضي عباس وابن عنه هللا رضي طالب أيب بن

َهه   اّللَّ   َكرَّمَ  َعِليي   َا َعبَّاس   َوابأنِ  َوجأ  ، رأيهما ال روايتهما املعترب إن -: تقول بك وكأين( الص بأحِ  َصاَلة   أهنَّ
 مع توافقامل التأصيل هو وهذا ، عنه حميص ال الذي احلق هو هذا  أحسنت ، أحسنت -: لك فأقول

 . أعلم وهللا ، والسنة الكتاب
 نواقض من القهقهة أن إىل ذهبوا أهنم أحياءهم وثبت أمواهتم هللا رحم احلنفية عجائب من -: ومنها

 هنا أعنيه الذي لكن ، تثبت ال كلها برواايت ذلك على واستدلوا ، الصالة يف كانت لو فيما الوضوء
رِ  يف  م وَسى َوَأيب  َجاِبر   عن ابلقهقهة الوضوء بطالن يروون تعاىل هللا رمحهم أهنم ، َمأ  ِمنأ  اِبلأو ض وءِ  األأ
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ه َما َصحَّ  َوَقدأ  ، الصَّاَلةِ  يف  الضَِّحكِ   أصلهم مقتضى على فكان ، َذِلكَ  ِمنأ  و ض وءَ  اَل :  َقااَل  َأهنَّ َما َعنـأ
 وايليتهم ، الرأي وتركوا ابلرواية افأخذو  ، هنا األمر عكسوا ولكنهم ، ابلرأي وأيخذوا الرواية يدعوا أن
 ردوا فكم ، تصح ال ابطلة الرأي على قدموها اليت الرواايت ألن ، املرة هذه ابلرأي األخذ يف وفقوا قد

 الواهية ابلرواية وأخذوا الرأي ردوا املرة هذه أهنم إال ، هلا رواهتا خمالفة أجل من الصحيحة النقول
 الناس أكثر ولكن ، أمره على غالب وهللا ,األمر حصل كيف فانظر ، املوضوعة بل ، الواهية الضعيفة

 وال الصالة داخل ال ، الضحك الوضوء نواقض من ليس أنه ، املسألة هذه يف واحلق ، يعلمون ال
 ، حاله على فهو الوضوء وأما ، الصالة إعادة فعليه كثيا ضحكه صوت على إن نعم ، خارجها

 لألدلة ثبوهتا يف تفتقر الشرعية واألحكام  شرعي حكم واإلبطال ، تاملرواي هذه صحة لعدم وذلك
 ، توقيفية الوضوء نواقض وألن  ابلدليل إال تبطل ال ابلدليل املنعقدة العبادة وألن ، الصرحية الصحيحة

 . أعلم وهللا
 من هموغي  ماجه وابن والرتمذي محيد بن وعبد شيبة أيب وابن أمحد اإلمام روى -: أقول -: ومنها
 لفظ ويف - يقتل ال"  مرفوعا  عنه هللا رضي عمر عن  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن طرق

 ، ولده من الوالد يقاد ال أبنه تقضي عمر رواية فهذه ، حسن حديث وهو"  ولده من والد يقاد ال -
 أيب وابن اقعبدالرز  عند هو كما الوالد من للولد ألقصن -: يقول كان عنه هللا رضي عمر أن إال

 هو املسألة هذه يف احلق فإن الرأي هذا عمر عن صح فإن ، رأي وهنا رواية فهنا مصنفيهما، يف شيبة
 نصت كما ، الرأي ال ، الرواية هو املعترب فإن وروايته الراوي رأي اختلف إن ألنه ، الرواية به قضت ما

 . أعلم وهللا ، القاعدة هذه عليه
 واحتجوا ، املالكية عليه ووافقهم ، طالق اخللع أن إىل تعاىل هللا رمحهم احلنفية ذهب لقد -: ومنها
 الضعيف قسم من بل ، يصح ال الذي الضعيف قسم من وكالمها ، عباس ابن عن حبديثني ذلك على
 اخللع أن إىل يذهب كان أنه الصحيح ابلسند عنهما هللا رضي عباس ابن عن ثبت أنه مع ، جدا
 هذه يف أصلهم على ثبتوا وايليتهم ، الواهية بروايته وأخذوا ، الصحيح رأيه كوافرت  ، بطالق وليس فسخ

 توفيق ولكنه ، يصح وجه من تثبت فلم الرواية وأما ، الصحيح ابلسند الثابت هو الرأي ألن ، املسألة
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 تيمية بنا العباس أيب اختيار وهو ، بطالق وليس فسخ اخللع أن هو املسألة هذه يف واحلق ،  تعاىل هللا
 . أعلم وهللا ، تعاىل هللا رمحه

 استالال دراهم عشرة من أقل يكون ال الصداق أن إىل تعاىل هللا رمحهم احلنفية ذهب لقد -: ومنها
 هذه على فاعتمدوا"  دراهم عشرة من أقل الصداق يكون ال"  مرفوعا عنه هللا رضي جابر حبديث
 ولكن ,كثر أو قل مبا النكاح جواز عنه هللا رضي جابر عن صح قد أنه مع ، الواهية الضعيفة الرواية
 ألن  الرواية خالف إن ابلرأي األخذ يف أصلهم على ثبتوا وليتهم ، الرأي وتركوا ابلرواية أخذوا احلنفية
 املسألة هذه يف واحلق ، تعاىل هللا توفيق ولكنه ، عنه الثابت فهو الرأي وأما ، ضعيفة واهية هنا الرواية

 من شيء كتعليم ، ابملنفعة حىت النكاح يصح بل ، كثر أو قل ، يتمول ما بكل النكاح صحة هو
 . أعلم وهللا ، آخر عمل أو ، القرآن
 عباس ابن حبديث واستدلوا ، األوالد أمهات بيع منع  إىل تعاىل هللا رمحهم احلنفية ذهب لقد -: ومنها
"  ولدها أعتقها"  فقال ، وسلم عليه هللا صلى النيب عند إبراهيم أم مارية ذكرت أنه عنهما هللا رضي

 ثبت وقد  بيعهن جواز عنهما هللا رضي عباس ابن عن الثابت أن مع ، ضعيف إسناده أن ولألسف
 ثبتوا وليتهم  عنه الثابت الصحيح رأيه وتركوا ، الضعيفة روايته فأخذوا ، الصحيح ابإلسناد عنه ذلك
 كم -: العجب ،فياهلل األمر خالفوا ولكنهم ، التعارض عند ايةالرو  على الرأي تقدمي يف أصلهم على
 تلك جاءت فلما ، خبالفها أفىت راويها أن حبجة ، أحياان عليها املتفق الصحيحة النقول من ردوا

 تعاىل هللا توفيق لكنه ، خالفها رواهتا عن الصحيح الثابت أن وع ، هبا قالوا ، الضعيفة الواهية الرواايت
 ، تـَتـَبـ ع ه   َيط ول   اَبب   َوَهَذا) واملثوبة األجر له وأجزل تعاىل هللا رمحه القيم ابن قال كما إال ولنق وال  ،

ِديث   َجاءَ  إَذا النَّاسِ  ِمنأ  َكِثي ا َوتـََرى ة  :  يـَق ول   رَِوايَة   َخاَلَفه   َوَقدأ  قـَلََّده   َمنأ  قـَوألَ  يـ َواِفق   احلَأ  َرَوى ِفيَما احلأ جَّ
ِديث   قـَلََّده   َمنأ  ِلَقوألِ  م َواِفق ا الرَّاِوي قـَوأل   َجاءَ  َفِإَذا ، قـَوألِهِ  يف  اَل  ،  الرَّاِوي َيك نأ  ملَأ :  َقالَ  خِبِاَلِفهِ  َواحلَأ

َاِلف   ح ا َكانَ  َوِإالَّ  ، َنسأخ ه   ِعنأَده   َصحَّ  َوَقدأ  إالَّ  َرَواه   َما خي  َمع ونَ   َعَدالَِتهِ  يف  َقدأ َ  ِمِهمأ َكاَل  يف  فـََيجأ  َهَذا َبنيأ
وَ  َغيأ ه   َيَسع َنا َواَل  ِبهِ  ّللَِّ  َنِدين   َواَلَِّذي  التـََّناق ضِ  أَقـأَبحِ  ِمنأ  َوَهَذا ، الأَواِحدِ  الأَبابِ  يف  َرأَيـأَنا َقدأ  َبلأ  ، َوَهَذا  َوه 

ِديثَ  َأنَّ  الأَبابِ  َهَذا يف  الأَقصأد    َحِديث   َعنأه   َيِصحَّ  َوملَأ  َوَسلَّمَ  َعَليأهِ  اّللَّ   َصلَّى اّللَِّ  َرس ولِ  َعنأ  َصحَّ  إَذا احلَأ
َنا الأَفرأضَ  َأنَّ  يـَنأَسخ ه   آَخرَ  ذ   األأ مَّةِ  َوَعَلى َعَليـأ َخأ  َأَحد   خلِِاَلفِ  َنرتأ ك ه   َواَل  ، َخاَلَفه   َما ك ليِ  َوتـَرأك   حِبَِديِثهِ  األأ
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َه   َواَل  يَة  رَِوا اَل  َكانَ  َمنأ  َكائِن ا النَّاسِ  ِمنأ  ِكنِ  ِمنأ  إذأ  ؛ َغيأ َِديثَ  الرَّاِوي يـَنأَسى َأنأ  الأم مأ  حَيأض ر ه   اَل  َأوأ  ، احلأ
َيا َوقأتَ  أََلةِ  تِلأكَ  َعَلى ِلَداَللَِتهِ  يـَتَـَفطَّن   اَل  أَوأ  ، الأف تـأ  ظَنِيهِ  يف  يـَق وم   أَوأ  ، َمرأج وح ا أَتأِويال   ِفيهِ  يـََتَأوَّل   أَوأ  ، الأَمسأ

َمأرِ  نـَفأسِ  يف  م َعاِرض ا َيك ون   َواَل  يـ َعاِرض ه   امَ  َه   يـ َقلِيد   َأوأ  ، األأ َواه   يف  َغيأ  َوأَنَّه   ِمنأه   أَعأَلم   أَنَّه   اِلعأِتَقاِدهِ  خِبِاَلِفهِ  فـَتـأ
َا رَ  َوَلوأ  ، ِمنأه   أَقـأَوى ه وَ  ِلَما َخاَلَفه   إمنَّ  ملَأ  ، ظَنِيهِ  َواَل  اِبنأِتَفائِهِ  الأِعلأمِ  إىَل  َسِبيلَ  َواَل  ، ك لِيهِ  َذِلكَ  انأِتَفاء   ق دِي

 َوخبِاَلفِ  ، َحَسَناتِهِ  َسيِيَئات ه   تـَغأِلبَ  َحىتَّ  َعَدالَِتهِ  س ق وطَ  َرَواه   ِلَما خم َاَلَفت ه   ت وَجبأ  َوملَأ  َمعأص وم ا، الرَّاِوي َيك نأ 
َِديثِ  َهَذا  يف كافية تكون لعلها ، املسألة هذه على الفروع بعض وهذه(  كَ َذلِ  َله   حَيأص ل   اَل  الأَواِحدِ  احلأ
 . وأعلم أعلى تعاىل وهللا  القاعدة هذه فهم
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