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 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعـده ، وعلى آله  وحهحب  ، امهع بعهد     

الهي  المييهل له  عأهد امهم ا    فيعتبر علم احول الفق  من اهم إبهداعع  علمهعا االمهالم 

فهو يرمهم للمتتههد اليريهل الصهحي   ضبط فهم مراد هللا ومراد  مول  قعطبة ،وغعيت  

امتأبعط الحكهم الرهرعي ،ولهيلا  هعم علهم احهول الفقه  ومهيلة نع حهة لحفه   الموحل إلى

الههدين مههن التحريههض والتصههليل فصههعم ادلههة الرههرأل ،وحفهه  ادلههة ا حكههعم ،وضههبط الفههروأل 

ومن ا  عم هيا العلهم مبحهأ ادلهة ا حكهعم ،وادلهة ا حكهعم مأههع المتمه  ، الفقهية بأحولهع

 ا م  علي  ا ير اهل العلم ،وهمع اال معأل والقيهع  علي   ،وهمع الكتعب والسأة ومأهع مع 

ومأع مع هو مختلض في   قهول الصهحعبي ومهد الي يعهة والمصهلحة المرمهلة ،وممهع ا تلهض 

في  العلمعا من ا دلة مع يسهمى بعال مهعأل السهكو،ي ،والهرا   انه  لهي  بحتهة وال إ مهعأل 

االمتدالل بعال معأل  الز ي بخيأليلا ا د  ،بيين نفي حتيت  في  معلة امميتهع   )) ،أبي  

 .السكو،ي (( فأمأل هللا ام يرزقأي الصواب  

                                                                                         وحكمهههههههههههههههه  ،عريفهههههههههههههههه   وحههههههههههههههههو ،  فصههههههههههههههههل   اال مههههههههههههههههعأل السههههههههههههههههكو،ي 

صو  قوال في مسهألة ،ويسهك  اال معأل السكو،ي هو قول طعئفة من المتتهدين في احد الع

،ويمكههن ،صههويره بههأم ،عههر  حعد ههة مههن  1دوم إنكههع  فههي نفهه  العصههربههعقي المتتهههدين 

الحوادث في عصر مع فيبد  فيهع بعض المتتهدين في هي العصر  ايههم بيريهل القهول  هم 

يقض بقية المتتهدين في هيا العصر على القول الي  ابداه زمالؤههم فيسهكتوم ،وال يبهدوم 

دل علههى الموافقههة او المخعلفههة لهههيا القههول ،والهها  نهه  إاا و ههد مههأهم مههع يههدل علههى مههع يهه

الموافقة  عم اال معأل قوليع ،وإم و د مع يدل على المخعلفة ل  لهم يكهن هأهعج إ مهعأل بحهعل 

عأهد إمعهعم  ييهرة ،وههيه ا قهوال على اقهوال  اال معأل السكو،ي و العلمعا في 2من ا حوال

حتههة وهههو قههول  اال مههعأل السههكو،ي امالقههول ا ول       لقههولين ،ر ههالأظههر لهههع نتههدهع 

لهي  بحتهة  اال مهعأل السهكو،ي ام   والقول اآل ر، 5وبعض الرعفعية 4والحأعبلة 3حأعف ا

وقهعل الززالهي   ) والمختهع  ، 7قول داود الظعهر  و 6،وهو قول الرعفعي في ميهب  التديد
                                                 

(  تحقيق : د. سيد الجميليهـ  1404 الطبعة األولى ،  بيروت –الناشر : دار الكتاب العربي )   1/312انظر  اإلحكام لآلمدي  - 1
ق : د.عبد العزيز عبد هـ الطبعة الثانية تحقي1399جامعة اإلمام محمد بن سعود الرياض  ) 151،ووروضة الناظر البن قدامة ص 

الناشر : )  164وإجابة السائل شرح بغية االمل للصنعاني ص  ، 127إرشاد الفحول للشوكاني ص   ،و الرحمن السعيد (
(  السياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي األهدل تحقيق : القاضي حسين بن أحمدهـ  1986الطبعة األولى ،  بيروت –مؤسسةالرسالة 

، 
 م 2006 -هـ 1427دا  اليقعفة العربية اليبعة اليعنية  132ترري  االمالمي للد تو  انو  محمود دبو  ص مصعد  ال - 2
 ) اليبعة المصو ة بدا  الكتب العلمية بيرو  ( 3/246،يسير التحرير لمحمد امين امير ،و 303/ 1احول السر سي  - 3
   151 وضة الأعظر البن قدامة  ص  - 4
   151بن قدامة  ص  وضة الأعظر ال - 5
 هـ ( 1404اليبعة ا ولى ،  بيرو  –الأعشر   دا  الكتب العلمية )  3/380،واالبهعج لعلي السبكي    1/312االحكعم لآلمد   - 6
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ا تع  البيصهعو    انه  لهي  بإ مهعأل  طي   ) ووقعل الدميع 8ال حتة ( و ،ان  لي  بإ معأل 

،وال حتة ، وا تهع ه القعضهي ،ونقله  عهن الرهعفعي ،ونقهل انه  آ هر اقواله  ،وامهع امهتدالل 

الرههعفعي  ضههي هللا عأهه  فههي مسههعئل بعال مههعأل السههكو،ي فأ يههب عأهه    بههأم ،لهها المسههعئل 

مهن و 10الصهأععني وههو قهول 9ظهر  من السع تين فيهع قريأة الرضع فليس  محل الأزاأل (

والهرا   مهع  اه التمههو  مهن ام حيأ قعل  )   ح  الريخ محمد الخصر  المععحرين   

الرهيخ عبهد   ايصهع حه  و، 11يأسهب لسهع   قهول ( السكو  ال يعتبر وفعقع ،وال  الفع ،وال

حيأ قعل   ))ولهيا ا تلض في حتيت  فيهب التمهو  إلى انه  لهي  حتهة ،  الوهعب  الف

 هم بعهدهع قهعل   )) والهي  ا اه  12عن  ون   ا  بعهض افهراد المتتههدين ((( وان  ال يخرج

حيههأ قههعل   ))اال مههعأل الرههيخ الفههوزام مههأهم ايصههع و 13الههرا   هههو مههيهب التمهههو  ((

 .14السكو،ي ، وفي حتيت   الف ، وا ظهر ان  لي  بحتة ،  ن  ال يأسب لسع   قهول ((

فيصهل آبهعد  أ في التعمعهة المحمديهةيتعا الحدام،وومأهم ايصع الريخ عبد المأعم الرامخ 

،وابيل اال معأل السكو،ي الريخ  15بع ستعم حعحب  تعب معتم احيالحع  احول الفق  –

و مهن  ليفهة او احعد آلفإم السكو  من العلمعا على امر وق  من ا ))حمود العقالا فقعل   

علهى  هواز مهع ،هرج ،رج وا ب ال يهدل علهى  هواز مهع وقه  وال  او  غيره من فعل محظو 

ا لمأكر ومكتوا لم يدل مكو،هم علهى  وا  م  عم الواق  فعالا إن  إف نه  لهي  بمأكهر لمهع ا،ر ع

نكع  بعليد واللسعم ال ال الث بعليد او اللسعم او القلب ، وانتفعا ا نكع العلم من ام مرا،ب ا

 مه  ايقهعل قهد بعلقلب وحيأئي فال يدل مكو،  على ،قريهره لمهع وقه  حتهى  يدل على انتفعئ 

ا  ا  علي  ا مععع  م  السع   إاا علم  ضعه بعلواق  ،وال يعلهم الها ان  قد اا ال ييب  إمكو،يع

احهداا  اال معأل السكو،ي حتة وال اعلم  وبهيا يعرف بيالم القول بأم .الزيوب  إال عالم

والحمهد هلل المهأعم المتفصهل ، فقهد  قهد حهر  ههيا فهي  د اال مهعأل السهكو،ي مه  وضهوح 

 فقهعل   ضعض اال معأل السكو،ي الريخ إحسعم العتيبي و 16(( اوضحأعه في  معلة مستقلة

 وا مبعب التي يأفى من ا لهع وقوأل اال معأل و يهة ميل   عدم وحول المسألة للععلم)) 

 –  ؤيت  وضوح المسألة وعدم الحع ة لبيعنهع –،وقف  في اال عبة  –عدم نقل إ عبت   –

                                                                                                                                            
 1/312االحكعم لآلمد   - 7
محمد عبد السالم عبد  تحقيق :هـ  1413الطبعة األولى ،  بيروت –الناشر : دار الكتب العلمية  ) 151المستصفى للغزالي ص  - 8

 ( الشافي
 ) دار الفضيلة تحقيق : أحمد مصطفى قاسم ( 106حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات ص  - 9

لم اختالل ما استمر عند أئمة االستدالل من قولهم ـومن هنا يُع  قال في تطهيراالعتقاد تحت عنوان األمة ال تجتمع على ضاللة  : )) - 10
 ا يستدلون عليه: إنه وقع ولم ينكر، فكان إجماًعا ((في بعض م

 م  2001هـ 1422دار الحديث الطبعة األولى   271أصول الفقه الشيخ محمد الخضري ص  - 11
 م (2003هـ 1423) دار الحديث   57علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ص  - 12
 57علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خالف ص  - 13
 اله في جمع المحصول في رسالة ابن سعدي في األصول تحت عنوان قول الصحابيق - 14
أما اإلجماع السكوتي فليس بإجماع وال ))  قال الشيخ في كتاب معجم اصطالحات أصول الفقه في باب األلف تحت عنوان اإلجماع : - 15

 (( حجة على القول األرجح
 في تمهيده للبحث  الكفارالقول المختار في حكم االستعانة بقاله في  - 16
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ا ، …سليعم في إبداا  اي   وف  من الععمة او ال الخ ،وليلا  عم اال معأل السكو،ي ضهعيفع

 .  17((  إ معأل وال ييب  بميل 

    ومأعقرتهعادلة ميبتي حتية اال معأل السكو،ي  فصل  

إم الععدة قد  ر  بتصد  ا  بر للفتوى و مكو  غيرهم عأد موافقة  ايهم  الدليل ا ول  

 رضع و الموافقة بمقتصى العرف و الععدة.لرا   بع هم، فعلسكو  محمول على ال

مأعقرههة الههدليل   السههكو  فههي العههعدة لهه  عههدة محعميههل  علرضههع و ههعلرفض ولههي  احههدهمع 

بههأولى مههن اآل ههر ،وقههد يسههك  االنسههعم ل  نهه  ال علههم لهه  بعلرههيا احههال ،وهههل نتههزم بههأم 

القهول ل نه  الريا المرتهر يعلم   ل الأع  ؟ وقهد يسهك  االنسهعم مه  انه  ال يقهول بههيا 

يرى ام الخالف في  مسعغ ،وقد يسك  االنسعم امتهزااا فالم يقول  يا مع  ايها ؟ يسهك  

، وقد يسك  االنسعم ل م هيا القول ال يحتعج  حد يأكره فأكع ،ه  بيأهة يزأهي بيالنههع عهن 

إبيعلهع وفسعدهع عن إفسعدهع ،و يض نحكم الععدة في نسبة  الم لرخص لهم يقله  وظهروف 

  ومالبسع،   ييرة ،وال يمكن امتقصهعا  هل الظهروف والمالبسهع  حتهى نتهزم بأنه  السكو

 يقول بهيا القول ؟ و،حكيم الععدة في امر غيبي ال يتوز مع يد يأع لعل  مخعلض .

إم عمل المتتهدين هو بيعم الحكم الررعي، و مكو،هم عن بيعن  في موض   الدليل اليعني  

 اي  يعد بيعنع و موافقة على ههيا الهرا ،  م السهكو  فهي  البيعم و وقت ، حيأ اعلن احدهم

                                                                                             . موضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  البيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعم بيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههعم

 ،وهههيا بعطههل فههعلأبي هههيا الكههالم ،رههبي  لبيههعم المتتهههدين ببيههعم الأبههي  مأعقرههة الههدليل  

                                                                     ولههههههي  المتتهههههههدوم  ههههههيلا .                                                             علههههههى الخيههههههأ ، وهللا ال يقههههههر الأبههههههي وحههههههي يههههههوحى 

ع لههرا  هههيا ال يمكههن اعتبههع  السههكو  إال موافقههة،  م الحكههم إاا  ههعم مخعلفهه الههدليل اليعلههأ  

 السع    عم السكو  علي  حرامع . 

مأعقرة الدليل   السكو  ال يكوم حرامع إاا اعتقد المتتهد انه  ممهع يسهوغ فيه  الخهالف او 

ام  ل متتهد مصيب ،وهل شققأع عن قلب المتتهدين السع تين فعلمأع انهم مكتوا موافقة 

سهع تين بلزههم ههيا القهول ؟ ،ولي   مبعب ا رى ؟  هم ههل نتهزم احهال بهأم المتتههدين ال

ولمعاا ال نقول مك  المتتهد لردة نكهع ة القهول فهال يحتهعج النكهع  ؟ ولمهعاا ال ،قهول مهك  

 العتقعده ام غيره  فعه االنكع  ،ولم يأكر احد لكأ  يعتقد الا ؟

اشتراط التكلم او العمل من  ل المتتهدين متعسهر غيهر معتهعد، والمعتهعد ام  الدليل الراب   

 ى الكبع  الفتوى ويسلم معئرهم .يتول

مأعقرهة الهدليل   لههي  وقهوأل اال مهعأل بمتعسههر عهعدة ،وامهتدل  مهههو  العلمهعا علهى إمكههعم 

اال معأل ععدة   بأن  قد وق  فعال ،ولي  ادل على التهواز مهن الوقهوأل ،فقهد ا مه  الصهحعبة 

بههع فههي علههى قتههعل مههعنعي الز ههعة ،وعلههى  مهه  القههرآم فههي مصههحض واحههد ،وعلههى ،حههريم الر

ا حأعف الستة ،وعلى بيالم زواج المسلمة بزير المسلم ،وححة الهزواج مهن غيهر ،سهمية 

المههههر ،وحرمهههة التمههه  بهههين المهههراة وعمتههههع و علتههههع فهههي الهههزواج ،وعلهههى ،حهههريم شهههحم 
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الخأزير،وعلههى إعيههعا التههدة السههد  فههي الميههراث وحتههب ابههن االبههن بههعالبن فههي الميههراث 

الميراث وعلى مأ  بي  اليعهعم قبهل قبصه  ،ونحهو الها مهن ،وعلى إعيعا التدة السد  في 

 . 18ا حكعم 

 فصل   بيالم حتية اال معأل السكو،ي   

بِن َمْسعوٍد ، ان    َبََ  َعن ُعبَْيِد ّللاه بِن َعبد ّللاه بِن ُعتبَةَ دليل ا ر    فقد  الدليل ا ول  

 19فأ بَرُهمع بقول  في إبيعِل العَولِ  عبع ،َوُزفََر بَن اوِ  بِن الَحَد عِم ا،َيع َعبَد ّللاه بَن 

ُزفَُر  فَمع َمأَعََا يع ابَن َعبع  ام ،ُريَر  وِ الفِِ  لعَُمَر بِن الَخيعِب في الَا، قعَل  فقعَل لَ 

في حيع،   عن مخعلفة عمر  فسكو  ابن عبع   20) ُ عليِ  بهيا الرا ِ؟ قعَل   ِهبتُ 

التحد  بعد وفع،  فهيا دليل واض  على ام مكو  في مسألة العول وإظهع ه المخعلفة و

المتتهد م  انترع  قول متتهد غيره لي  بدليل على الموافقة ، وعأدمع شعو  عمر 

مع تع  الصحعبة في مسألة إمقعط المراة  أيأهع فأشع وا علي   ل بمع  آه، و عم علي 

عا اآل رين، ، فمعل عمر حتى مأل  عن  اي  فأفتعه، وا ر ل  ا دلة بمع يخعلض  ا  الفقه

مك  اول ا مر ولم يكن مكو،   ضع  إلى  اي  ومع  علي ، فإم هيا يدل على ام عليع 

، بدليل ان  افتعه بعد الا بخالف مع اشع وا ب  علي  ، بمع اشع  ب  الصحعبة على عمر 

قبول فكيض يمكن م  هيا اعتبع  السكو  دليال على الموافقة ؟!!. إم السكو  اعم من ال

والرضع ، فعال معأل السكو،ي يتوقض على السكو  الدال على الرضع والموافقة فهو يحتعج 

لقريأة ،دل على الرضع والموافقة حتى يصرف لهع وال يصرف لزيرهع ،وإاا  عم الميلوب 

،وإاا و د  قريأة ،دل على الرضع فلي  هيا  21ا ص من الدليل لم يص  االمتدالل ب 

 محل الأزاأل  .

فعلسكو  ال يعتبر وفعقع ،وال  الفع ،ومع يد يأع معأى  22ال يأسب لسع   قول ل اليعني  الدلي

مكو،  لعل  مخعلض ، و احتمعل ان  موافل احتمعل غير متيقن امع عدم القول فههو متقهين ، 

،وإاا و هد  قريأهة ،هدل  23و قد ،ؤ ي المععني من السكو  احيعنع لداللهة القهرائن المر حهة

                                                                                                  هههههههههههههههههههههههيا محههههههههههههههههههههههل الأهههههههههههههههههههههههزاأل  . علههههههههههههههههههههههى الرضههههههههههههههههههههههع فلهههههههههههههههههههههههي 

فلهي  معأهى العهدم العهدم  احتمعل و ود القول المخعلض وعدم االطهالأل عليه الدليل اليعلأ   

،وقهد ال يُحفَه  قهول لض ،ولي  معأى عدم معرفة ععلم قعل بخالف هيا القهول اال يو هد مخهع

المخعلض احالا ، إا لم يتكفل هللا عز و  ل بِحْفِ  َ مي ِ اقعويِل العُلَمعِا ، وههيا امهر بهين فقهد 

اند ر  مياهب  ييهرة لفقههعا ا هالا  عللثْيهأ وا وزاعهي وابهن  ريهر النقهرا  ا،بهععهم او 

ا ب  ،و قد انترر فقه  ا ئمهة  م ،الميي فق  ،لا المياهب لم يدونوا فق  ائمتهم ،و لم يقومو

                                                 
 م ( 2006هـ  1427) دار الفكر دمشق اإلعادة الحادية عشرة   54الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص  - 18

  الميراث على ِسهام المال العول في مسائل التوريث: هو أن تزيد ِسهام - 19
 أثر حسن  أخرجه البيهقي في "السنن" و ابن حزم في األحكام - 20
 م 2004 -هـ 1425دا  الرمعلة القعهرة اليبعة ا ولى  66قول الصحعبي عأد ا حوليين للد تو  على  معة ص  - 21
والأظعئر البن نتيم ص  م (  وا شبعه1959)   ميبعة مصيفى الحلبي القعهرة  142ا شبعه والأظعئر لتالل الدين السيوطي  ص  - 22

 م (1968) مؤمسة الحلبي القعهرة  152
 م (1986) دا  القلم دمرل اليبعة ا ولى  419وص  91انظر القواعد الفقهية لعلي الأدو  ص   - 23
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 ،الميي،هم الموهوبين اليين دونوا ميهب ائمتهم وحفظوا  ييرا من اقهوالهم ا  بعة بفصل

                                                                   .                                                                        

قد ال يعلم المتتهد قول العهعلم اآل هر فيأكهره او يوافقه  ،والعلمهعا قهد يخفهى  الراب   الدليل 

عليهم ا دلة في بعض ا حيعم فيو د نص بحرمة الريا والعهعلم يحلله  او العكه  ،وههيا 

لخفعا الدليل على الععلم مهن الكتهعب او السهأة فكيهض ال يخفهى علهى العهعلم قهول عهعلم غيهره 

و د  عأه  الفتهوى بإبعحهة نكهعح المتعهة فهي  تأع وابن عم نبيأهع محمهد ؟!!! فميال حبر ام

يرد عأ   واز نكعح    بعض ا حيعم ،ومن المعلوم ام المتعة حرم  لألبد ..وابن عمر 

المراة في دبرهع ! ،وال يخفى علهى الميله  الأههي الرهديد عهن الها ...وابهو هريهرة يتوضهأ 

وعبهد هللا بهن   24﴾وَ اَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِل ﴿ ،ععلى   حتى يصل بعلوضوا إلى إبيي  ،وقد قعل 

يههرى التيبيههل فههي الصههالة ) ا   ،وهههو مههن ا يههر الأههع  مالزمههة لرمههول هللا  مسهعود 

وض  اليدين بين الر لين ا أعا الر هوأل ،ولهي  علهى الهر بتين ( حتهى يقهول مهعد بهن ابهي 

يخفهى  فعهل الها  هم نهيأهع ( و عمهر )  حم هللا ابع عبهد الهرحمن قهد  أهع ن  :وقعص 

فهإاا  هعم عمهر   25البيأهة علي  حديأ االمتئيام  ال ع ،وييلب من ابي مومهى ا شهعر  

 وهههو مههن ا يههر الأههع  مالزمههة لرمههول هللا  بههن الخيههعب  فههي عليهه  حههديأ االمههتئيام ،

ية ،واالمههتئيام مههن ا مههو  التههي ،عههم بهههع البلههوى فههإاا  فههي علههى هههؤالا ا عههالم ،المهه

المصيفى علي  الصالة والسالم بعض اقوال  ،وهم احرص الأع  على اقتفعا آ هع ه فكيهض 

 بأقوال غيره ؟!

الصهري  الهي  ال يتيهرل إليه  ا  احتمهعل امهع  مهيهب المتتههد يعلهم بقوله  الدليل الراب   

ال علهى الموافقهة إا يحتمهل عهدة احتمهعال   السكو  فال داللة في  حريحة علهى المهراد ،و

ا لمع قيل  مع يحتمل ان ف مك   ن  لم يتتههد فهي  يحتمل ام المتتهد قد مك  لكون  موافقع

ا انهه  ا تهههد فيهههع لكأهه  مههك   نهه  متههردد فيهههع ولههم يظهههر عأههده  المسههألة ،و يحتمههل ايصههع

المر   فقد يكوم مع تع للترو  والتأمهل والأظهر وغيهر الها مهن ا مهبعب المعنعهة الظههع  

ا   ان  ا تهد و ،وحهل إلهى حكهم معهين مخهعلض لهرا  مهن اعلهن  ايه  الرا  ،و يحتمل ايصع

ا انه  و ، لكأ  لم يظهره مخعفة و ،قية ا تههد فيههع و ،وحهل لحكهم مخهعلض  يحتمل ايصع

يرى البهدا  مصهلحة  لكأ  مك  لعع   طرا علي  ولم يعلم فهو يأتظر فرحة االنكع  ،وال

 . يرتزل عأه  الا العع   اولعع   من العوا   يأتظر زوال   م يمو  قبل زوال 

ا تهد في المسألة و ،وحل إلى حكم مخهعلض ولكأه  مهك  العتقهعده ام  هل   مع يحتمل ان 

ا ان  مك   ن  يرى ام قول المتتهد  عئز و إم لم يكن ههو  متتهد مصيب ،و يحتمل ايصع

ا علي  بل اللهة فيه   عم يعتقد  الف  و إاا  عم السكو  يحتمل ههيه االحتمهعال  فهال د موافقع

ا و ال ظههعهراا و لهههيا ال يكههوم مههكو  بعههض  علههى الموافقههة و ال علههى الرضههع ال قيعههع

ا و ال حتة فإاا ،يرل االحتمعل إلى الدليل فإنه   المتتهدين م  انترع  قول المتتهد إ مععع

                                                 
 6سورة المائدة من اآلية  - 24
 م1994 -هـ 4141الطبعة األولى  دار أهل الحديث 86مفاتيح للفقه في الدين للشيخ مصطفى العدوي ص  - 25
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به  االمهتدالل ،واحتمهعل انه  مهك  ،وههو غيهر موافهل احتمهعل قهعئم ،وال حتهة مه   يسهقط

، و ) قولهم (    إاا مك  المتتهد بعد انترع  القول مدة من  26عن دليل االحتمعل الأعشيا

يستيي  فيهع التي ر في المسألة ، وال يو د معن  مهن إبهداا قوله  فهإم مهكو،  يهدل  الزمن

ا و حتهة و داللهة مهكو،  علهى  على  ضعه بهيا القول المعلن فيكهوم ههيا السهكو  إ مععهع

االحتمههعال  ، و ) يههرد علههيهم ( هههل ،تزمههوم ام الموافقههة اقههوى مههن داللتهه  علههى بههعقي 

المتتههد عهرف هههيا القهول المأترهر احههال ؟ فقهد يكهوم القههول مأترهرا ،وال يعلمه  المتتهههد 

قد  في علي  بعهض ا حعديهأ ،ههي مأترهرة  حهديأ االمهتئيام  ،فهيا عمر بن الخيعب 

ى إبيي  ،وهيا ابهن قد  في علي  غسل اليدين إلى المرفقين ،ولي  إل ،وهيا ابو هريرة 

عبع  قد  في علي  حرمة نكعح المتعة ،وا ميلة  ييرة  م ههل ،تزمهوم انه  ال احهد  هعلض 

في المسهألة احهال ،وههل معأهى عهدم علمكهم بمهن  هعلض اال يو هد مخهعلض ؟  هم ههل شهققتم 

قلههوب المتتهههدين السههع تين فو ههد،م انهههم اليههروم ام هههيا القههول  ههالف مههعئ  ال  ،وانهههم 

لهيا القول ؟  م هل امتقصيتم الظروف والمالبسهع  التهي ،مأه  مهن إظههع  بهعقي موافقوم 

غيهر  والسكو  متردد فقهد يسهك  مهنالمتتهدين القول الصحي  فو د،م عدم و ود معن  

هيا  الف الظعهر من ععدة العلمعا إا مهن عهعد،هم انههم لهو ؟ ) وقولهم (     إضمع  الرضع

غيهر مسهلم فههل ا ئمهة ا  بعهة فصهال عهن غيهرهم فإنهم يخبهروم بسهبب مهكو،هم  مكتوا

،كلموا في  مي  المسعئل ؟ قد ،كوم هيه من المسعئل التي لم يتكلموا عأهع او من المسهعئل 

التي ،كلموا عأهع لكن ال ،و د  واية لهم ، وهأعج مع يسمى بعلمتتهدين في الميهب ،وههم 

ع فهي امهتأبعط ا حكهعم ،و هيا فهي اليين يتبعوم إمعم الميهب في ا حهول التهي اعتمهد عليهه

الفههروأل التههي امههتبعطهع ،وانتهههى إليهههع فههي ا تهههعده ،وإنمههع عملهههم هههو امههتبعط ا حكههعم 

 27للمسههعئل والقصههعيع التههي ال  وايههة فيهههع عههن االمههعم او المتتهههدين المأتسههبين إلههى ميهبهه 

لبهزدو  وعأد ا حأعف ،تد ابي بكر الخصعف الريبعني وابي  عفهر اليحهعو  والكر هي وا

والسر سي يميلوم طبقة المتتهدين في المسعئل التي ال  واية فيههع عهن حهعحب المهيهب 

وفي الفق  المعلكي إم لم يكن لمعلا قهول فبقهول ابهن القعمهم فهي المدونهة  28او احد اححعب 
،وهيا دليل على ام ا ئمة لم ،تكلم في  ل المسعئل او ،كلم  لكن لم ،أقل  واية اقهوالهم  29

العصهر مهن حتهٍة هلل ،عهعلى و  لهم ( عدم ا تهعد الععلم في المسألة يؤد  إلى  لهو، ) وقو

الا  نأع إاا  وزنع  يأ المتتهد الهي  اعلهن  ايه  و وعهدم ا تههعد المتتههد السهع   فهأهع 

ال ،هزال طعئفهة مهن امتهي ظهعهرين علهى ال  »   ،وقد قعل يكوم قد  ال العصر من الحتة 

،وههيا يهدل علهى ام قهول الحهل ال يخفهى  فقهول  30« امهر هللا يصرهم من  يلهم حتهى يهأ،ي

يمكههن ام يكههوم  الواحههد إاا لههم يكههن لهه  مخههعلض حتههة ل  م هللا  تههب الظهههو  للحههل لههيلا ال
                                                 

 م (1968) الطبعة اللبنانية الخامسة  73مجلة األحكام العدلية مادة  - 26
 م2004هـ 1425دار الثقافة العربية بجامعة القاهرة  528أصول الفقه القسم الثاني الحكم الشرعي د. محمود بالل مهران  - 27
) دار السالم الطبعة الثانية  16ور محمد حفناوي ص انظر الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليين للدكت - 28

 م (2007 -هـ 1428
 90الفتح المبين للدكتور الحفناوي ص  - 29
 1920رقم  3/1523،ورواه مسلم في صحيحه  6881رقم  6/2667رواه البخاري في صحيحه رقم  - 30
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نقههول لهههم ( معأههى الحههديأ ،و)  الحههل قههد  فههي فههي عصههر قههول المتتهههد الههي  اعلههن  ايهه 

لهى الحهل إلهى ام ،قهوم السهععة فعلبعض قعل ال ،زال طعئفة مهن ا مهة ظهعهرة عمختلض في  

،وقعل السر سي   ) في قول  ال ،زال طعئفة من امتي على الحل ظعهرين ال  31وهم العلمعا

يصرهم من نعواهم فال بد من ام ،كوم شريعت  ظهعهرة فهي الأهع  إلهى قيهعم السهععة ،و قهد 

م انقيهه  الههوحي بوفع،هه  فعرفأههع ضههرو ة ام طريههل بقههعا شههريعت  عصههمة هللا امتهه  مههن ا

يتتمعوا على الصاللة فإم في اال تمعأل على الصاللة  فه  الرهريعة والها يصهعد الموعهود 

وقعل آ روم المقصود التهعد في مبيل هللا فقد بيأته  الروايهع  ا  هرى قهعل  32من البقعا (

قهد و د ،عيهين ههيا ا مهر الهي  يتمسهكوم به  ويظههروم علهى غيهرهم بسهبب  الرو عني  ) 

ال ،زال عصهعبة مهن امتهي يقهع،لوم عهن امهر هللا  »  عقبة مرفوعع فأ رج مسلم من حديأ 

،وغعيهة مهع  33( «قعهرين لعدوهم ال يصرهم من  علفهم حتى ،أ،يهم السععة وهم على الا 

ا بر عن طعئفة من امت  يتمسكوم بعلحل ،ويظهروم على غيرهم  في الحديأ ام الأبي 

فهأعج  ا  ححي  وهأهعج  ا   يهأ  ا  هأعج من ،مسا بعلبعطل ،وهأعج من ،مسا بعلحل

وعلى التسهليم فأين هيا من محل الأزاأل الي  هو حتية قول الععلم إاا لم يكن ل  مخعلض  ؟ 

قهول حهل ، ومخعلفهة ههيا قهول العهعلم إاا لهم يكهن له  مخهعلض  اين نعلم ام  بهيا القول فمن

الحهديأ يهدله علهى وومن الي   يل الفقي  المتتهد حتى ال يصره مهن  يله  ؟  القول  يأ ؟

ة في  هله االَزمأهة مه ُُ واالَعصهع  ال الأهعطل بهعلحله ، وشهتعم مهع  و ود القعئم بعلحله بين االَ

ا، ولكهن  بمهع  بين القعئم بعلحله والأعطل بعلحله ، والقعئم بعلحله بيبيعة الحهعل يكهوم نعطقهع

ل يعتقهده  يهأ او يكوم مع تع  ن   اى القول اآل ر قوال معئزع ،وإم لم يكن موافقع علي  به

يسك  وهو مأكر ،ويأتظر فرحة االنكع  ،وال يهرى البهدا  مصهلحة لعهع   مهن العهوا   

يأتظر زوال   م يمو  قبل زوال هيا العهع   او يرهتزل عأه  او  نه  يعتقهد ام  هل متتههد 

مصيب ،وامبعب السكو   ييرة ، او ان  احال لم يعرف قول المتتهد الي  اعلهن  ايه  فهال 

  بعقي المتتههدين  دلهيالا علهى إحهعبة قهول المتتههد الأهعطل برايه  إال إاا ظههر يكوم مكو

ومعلههوم ام ا مههة ال ،تتمهه  علههى بعطههل ،فهههل ا مههة عالمههة الرضههع مههن اآل ههرين واالقههرا  ،

،واال مهههعأل  م مخهههعلفينا معههه  ام قهههعل شهههخص ،والبهههعقي ال يعلهههم مخهههعلفتهم ،وقهههد يكونهههو

 م السهع   ال  هزم بأنه  موافهل فهال  هزم بتحقهل  السكو،ي إ معأل اعتبع   غير حقيقهي ل

اال،فعل وانعقعد اال معأل ، ولهيا ا تلهض فهي حتيته  فهيهب التمههو  إلهى انه  لهي  حتهة ، 

،والهرا   مهع  اه التمههو  مهن ام  34وان  ال يخرج عن  ون   ا  بعض افراد المتتههدين

الههدميعطي   ) وا تههع   ، قههعل 35السههكو  ال يعتبههر وفعقههع ،وال  الفههع ،واليأسههب لسههع   قههول

البيصعو    ان  لي  بإ معأل ،وال حتة ، وا تع ه القعضي ،ونقل  عن الرعفعي ،ونقل انه  
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آ ر اقوال  ،وامع امهتدالل الرهعفعي  ضهي هللا عأه  فهي مسهعئل بعال مهعأل السهكو،ي فأ يهب 

 . 36عأ    بأم ،لا المسعئل ظهر  من السع تين فيهع قريأة الرضع فليس  محل الأزاأل (

القههول بحتيههة اال مههعأل السههكو،ي ال يصهه  لعههدم داللههة السههكو  علههى التقريههر الخع،مههة   

،والسع   ال يأسب إلي  وفعل وال  الف حتهى يعهرب عأه  لسهعن  ، وال يعلهم  ضهع االنسهعم 

والحمهد هلل الهي  بأعمته  ،هتم الصهعلحع  ، و تهب  بيه  احمهد مهيد الي  في قلب  إال هللا هيا 

 م 2007مبتمبر 25هـ   1428 مصعم  13 طب عين شم  اليال عا
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