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نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  هللالحمد  إن

له ،  له ، ومن يضلل فال هادي هللا فال مضل يهدهوسيئات أعمالنا ، من 

له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  شريكإله إال هللا وحده ال  وأشهد أال

 .. ثم أما بعـد : كثيراً صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليماً 

الناظر في أصول الفقه أهمية هذا العلم وعظمته وعلو  علىيخفى  فال

المعلى والثمر المدلى ، ويكفيه فضالً وشرفاً  القدحمنـزلته بين الفنون ، فهو 

فلوال األصول لما وجد الفقه ، إذ الفقه هو  ،أنه أساس الفقه وقاعدته المتينة 

من األدلة التفصيلية وطريق  المستفادةهذه األحكام الشرعية العملية 

 أولها مستفاد من أصول الفقه . من استنباطها

الشرعية هي ثمرة أصول الفقه . ومن شرفه أيضاً أنه  األحكامهذه  إذاً 

فهو يستمد من الكتاب والسنة والنحو والمنطق  الفنونمن سائر  يستمد مادته

من الفنون مختلفة المشارب . ومن شرفه  جملة  وغيرها ، فهو إذاً عبارة عن 

شرفه أن  ومنمن األدلة ،  الشرعيةأنه القاعدة األساسية الستنباط األحكام 

تي هي الشريعة إذ ُجلُّ مباحثه إنما هي في مصادر الشريعة ال تحفظبه 

عنهما من اإلجماع والقياس ، فله الحظ األكبر في  تفرعالكتاب والسنة وما 

لها أصولها وينافح عنها ويتعمق في  يحفظحفظ هذه الشريعة المباركة فهو 

دالالت ألفاظها  وفيالبحث في أحكامها ومسائلها فيبحث في حجيتها 

عند  والعملها المنطوقة والمفهومة ، وفي أوامرها ونواهيها وخاصها وعام

ادعاء التعارض فيها إلى غير ذلك من المسائل التي يعرفها من نظر في 

أصول الفقه ، هللف دَرُّ هذا الفن ما أعظمه وما أشد الحاجة إليه ، فلما  مباحث

العظمى لهذا الفن أقبلوا على  األهميةالعلماء من السلف والخلف هذه  رأى

فألفوا في ذلك المؤلفات  ،فضبطوها مباحثه فدونوها وإلى مسائله وقواعده 

وشارح فتركوا لنا  وناظم ، النافعة المفيدة العظيمة ما بين مطول ومختصر

عن  القلمأيادي مشكورة ، وجهوداً مباركة من أسفار  في هذا الفن يعجز 

 حصرها والكالم عليها .

إال أننا نرى من بعض الطلبة زهداً فيه  –أهمية هذا العلم  ومع – ولكن

ً فيه ، ع يحرصون عليه باستفهام وال سؤال بل بعضهم  تراهم فالجيبا

 الاعتقد االعتقاد الجازم الذي  وبعضهميتضايق من مجرد ذكر اسمه ، 

فيه أن هذا العلم يصف مصاف العلوم الصعبة المعقدة الثقيلة المملة  مناقشة

لعلم : إن صعوبة هذا ا وقالواعن سبب ذلك أجابوك بأجوبة  سألتهم، وإذا 

 ترجع لعدة أمور :
ً صعبة مغلقة ال نستطيع َحلَّها وال نفقه  فيهنجد  أننا : أحدها ألفاظا

ً في مصنفات من  بعلم الكالم كالرازي في "  اشتهروامعناها وخصوصا
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مبنى أغلب  أن : الثاني.  وغيرهما"  اإلحكامفي "  واآلمدي"  المحصول

ه قليل ، فنجد في قلوبنا من قراءة عقلية والنقل في أدلةمسائله إنما يرجع إلى 

القسوة فضالً عن صعوبة فهمها ألنها مبنية على  منهذه األدلة العقلية شيئاً 

 إلى سنوات . فهمهاأقيسة منطقية معقدة تحتاج في 

بعض المباحث والمسائل أن العلماء اختلفوا وأن  فينجد  أننا : الثالث

ون : وهذا الخالف لفظي أو ال يقول المسألةالصراعات تدور بينهم وفي آخر 

والجهود فيما ال ثمرة من  األوقاتله في استنباط األحكام ، فضاعت  ثمرة

 ورائه وال طائل تحته .

فنجد فيي بعيض  القواعدذكر الفروع الفقهية على كثير من  قلة : الرابع

المصيينفات وخصوصيياً مييا كييان علييى طريقيية الجمهييور أنهييم يتكلمييون علييى 

دلتهييا ثييم يكتفييون بييذلك وال يتممييون ذلييك بييذكر شيييء ميين القاعييدة وأ تقرييير

عليييى تطبيقهيييا عليييى األدلييية الشيييرعية السيييتنباط  الطاليييبفروعهيييا ليتميييرس 

 األحكام منها .

فييي العقيييدة  ينييته الييذين اشييتهروا بالتييأليف فيييه بعضييهم  أن : الخااام 

 المباحيثمنهجاً مخالفاً لمنه  أهل السينة والجماعية ، وليذلك نجيد فيي بعيض 

م يقررون أشياء تخالف المنه  السليم فيخشى على الداخل فيه قبل معرفة أنه

أن يتشرب قلبه شيئاً من هذه الشبه فتكون سبباً في ضالله والعياذ بياهلل  الحق

 تعالى .

 فهو علم مفيد مهم لكنه مستصعب . وبالجملة

كلهيا داحضية ،  الحج من جهل شيئاً عاداه ، فإن جميع هذه  إن : فقلت

 العلة هي الجهل وقله الفهم .وإنما 

 الطاليبلكل فن مقدمة يعيرف فيهيا  إن الحجة األولى فأقول فيها : فأما

مصييطلحات هييذا الفيين وشيييئاً ميين جملييه ومسييائله ، وعلييم األصييول كسييائر 

الييدخول فيييه إلييى معرفية ذلييك ، فهييذه األلفيياظ التييي يييدعي  قبييلالفنيون يحتيياج 

إذا ً تفهم لكن فهميه قصير عنهيا ألنيه  غيره فهي فهمهاالمحت  أنها ال تفهم قد 

استشراحها عند مين يفهمهيا فحجتيه  علىلم يطلبها في مظانها ، ولم يحرص 

الراحية عليى الجيد  وإيثيارإذاً داحضة ، وإنما العلة هي كسله وقصيور فهميه 

جمييع كتيب  فييوالبحث والتحقيق ، وهذا الكالم الذي قاله هيذا المحيت  ليي  

ها وإال فهنياك مين كتيب األصيول ميا هيو سيل  األصول وإنما هيو فيي بعضي

سييهل األسييلوب ، واضييح األفكييار ، ومييع ذلييك ال نجييد هييذا المحييت   ، العبييارة

أعطانا حكماً عاماً على كتب هيذا الفين ، وهيذا وهللا مين جهليه  وإنمايذكره ، 

 العظيم . الخيروزهده في هذا 
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مبنيية عليى مسيائله  غاليببصحيحة أبيداً ، بيل إن  فليست الثانية : وأما

ً أدلة شرعية من الكتياب أو السينة ويعيرف ذليك مين نظير فيي كتبيه ،   وأيضيا

ذكيير األدليية العقلييية الموافقيية للييدليل النقلييي ال عيييب فيييه بييل هييو ميين زيييادة 

وزيادة اطمئنان القلب وليعلم الناظر أن النقل متفيق ميع العقيل كيل  االستدالل

رعي فاهلل أمرنا بالتفكر والتيدبر بل النظر في األدلة العقلية منه  ش ،االتفاق 

األميور بنظيرهيا ، وليذلك نجيد أن بعيض علمياء المعتقيد  ومقايسيةواالعتبار 

باألدلة العقلية وهذا ال ضيير فييه فلمياذا  العقديةيستدلون على بعض المسائل 

وضاق هنا . لكن أيضياً ينبغيي  هناكاتسع الصدر هناك وضاق هنا وانشرح 

مقيدماتها ، وقيول  بمعرفيةعقليية أن يفهيم الميراد بهيا للناظر فيي هيذه األدلية ال

بياهلل مين  فيأعوذإذا نظير فيي كتيب األصيول ،  هالمحت  إنه يجد قسوة في قلبي

أو  باليذنبهذه الكلمة التي لها عواقب وخيمية ، فيإن قسيوة القليب إنميا تكيون 

كثييرة االشييتغال بالمباحييات ميين كييالم  وأكييل  وضييحك ونحوهييا أمييا أن يجييد 

في قلبيه إذا قيرأ فيي كتيب فين  هيو مين أعظيم فنيون الشيريعة ،  وةقساإلنسان 

كيف يجد اإلنسان قسوة إذا قرأ مباحث فيي القيرآن  العجابفهذا وهللا العجب 

من مسائل ، هيذه وهللا كلمية جاهيل  ال ييدري  بهاوالسنة واإلجماع وما يتعلق 

 العظيمكان جاهالً بهذا العلم  إنما هو أثرها الوخيم في قلب من يسمعها 

كتيياب  ميين كتييب األصييول إذ  فيييأنييا أقييرأ  بينميياقييال بعضييهم : "  ولقييد

 -قيوة إال بياهلل  والفيال حيول  -أحسست في قلبي ظلمة فتركته فأسفر قلبيي " 

بيل وهللا اليذي ال إليه إال هيو إن القيراءة  ، بصياحبهانظر كيف يصل الجهيل  

ً في كتب األصول توجب  يترقيى بقيراءة  ولذة فيي القليب أل ألن اإلنسيان طربا

حتى يبلي  أعالهيا ، فهيذه الكلمية القبيحية  الشرعيةكتبه بين منازل فهم األدلة 

 ينبغي لصاحبها االستغفار منها .

ً فيهييا نعييم إننييا نجييد  فييأقول الحجااة الثالثااة : وأمااا ميين ذلييك لكيين مييا  شيييئا

لهمييا  نظيرتمقيدار هيذه المسيائل بالنسييبة للمسيائل التيي لهيا ثمييرة ، فإنيك إذا 

أن المسييائل التييي ال ثمييرة لهييا ال تعييادل شيييئاً فهييل ميين اإلنصيياف أن وجييدت 

عليى عليم األصيول بيبعض  يسيير مين مسيائله ، ثيم أضيف إليى هيذا أن  نحكم

ال يجمعون عليه ، وهذا هو الواقع وهيو كثيير فإنيك تجيد  قدقولهم ال ثمرة له 

هيا لهيذه المسيألة ، بينميا يقيول اليبعض بيل ل ثميرةبعض المصنفين يقيول : ال 

أن ال ثميرة لهيا فيإنهم إنميا  أجمعيواثمرة وهي كيت وكيت ، وليو سيلمنا أنهيم 

وسيرد  والمنياظرةذكروها ليتدرب الطاليب عليى طريقية العيرض والمحاجية 

ثمييرة  لهييااألدلية وترتيبهييا وبيييان وجييه االسييتدالل بهييا ، فهييي إذاً فييي حقيقتهييا 

 والبد .
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صول الفقه بل نحن نجد في أ ليستاعلم أن المسائل التي ال ثمرة لها  ثم

ربيه أو ال   فبياهلل  محميدفي التوحيد مباحث ال ثمرة لها ، كقولهم : هل رأى 

لكيان فيي ذليك  أثبتناهياعليك ميا الثميرة العقديية المسيتفادة مين ذليك ، نعيم ليو 

بنييا ، وإال فغالييب  الخاصييةأقصييد الثمييرة العقدييية  لكيين زيييادة شييرف النبييي 

بعيد التحقييق  فيهياقال ال ثمرة لها يجد اإلنسان المسائل بل كل المسائل التي ي

 المسيائلوالتدقيق أن لها ثمرة . فالعاقيل المنصيف ال يجعيل وجيود مثيل هيذه 

 قادحاً في أصول الفقه .

في كثيير منهيا عيرض  لوجدتإنك لو نظرت في كتب التفسير أيضاً  ثم

ي ليون في كخالفهمالخالف في مسائل ال فائدة من ورائها واإلطالة في ذكرها 

كلب أصحاب الكهف وميا كيان اسيمه ومين أي الشيجر كانيت عصيى موسيى 

الذي قتله الخضر ، وميا اليبعض اليذي ضيرب بيه الغيالم فيي  الغالموما اسم 

من ورائه وال ثميرة تعيود مين معرفتيه فلمياذا  طائلقصة البقرة ، كل ذلك ال 

 ال نرى هذا قادحاً في كتب التفسير  

لييم تقييع ، فنجييد  كثيييرةافتراضييية وهييي فييي كتييب الفقييه نجييد مسييائل  بييل

مين  الفنيونالفقهاء يبحثون في أحكامها ، وعلى كل حال  فإنه ال يخليو غاليب 

 أنلهييا لكيين بعييد التييدقيق والتحقيييق نجييد  ثمييرة وجيود بعييض المسييائل التييي ال

لبعضها ثمرة فالحقيقة أن من جعل وجود ذلك قادحاً فيي عليم األصيول فإنميا 

 . وقلة فهمه جهلهأتي من 

وأقيول إن كتيب  خالفهياصيحة لهيا بيل الغاليب  فيال الحجة الرابعاة وأما

 القاعييدةاألصييول يكمييل بعضييها بعضيياً فييبعض المصيينفين إنمييا يهييتم بتقرييير 

بأدلتها وهذا هو المطلوب فإذا فهميت القاعيدة فهمياً جليياً فقيد تحقيق مقصيوده 

اً عليهيا أن الغالب أنهم يذكرون وليو عليى األقيل فرعياً أو فيرعين تخريجي مع

فييي تصيينيف المتكلمييين ، وأمييا الحنفييية فييإنهم ملئييوا كتييب  الغالييبوهييذا هييو 

اعليم أن تخيري  الفيروع عليى األصيول فين مين  ثيماألصول بذكر الفيروع ، 

 القدح في علم األصول . يوجبفهذا األمر ال  ، فنون أصول الفقه

كلهيا بيل فيي  األصيولصحيحة لكن ليست في كتب  فهي الخامسة وأما

كالرسيالة  بالسنةأن تقرأ في كتب من اشتهروا  حاول : فأقولمنها فقط  كثير

 العليموكتاب الفقيه والمتفقه وغيرهما من الكتب المأمونة وعليك بسؤال أهل 

 فيما يشكل عليك .

أننيي لميا سيمعت ذليك  والمقصيودهللا الجميع لميا يحبيه ويرضياه ،  وفق

وتيسيييره  تقريبييهرك فييي ثييارت فييي نفسييي الحمييية لهييذا الفيين فأحببييت أن أشييا

، وقيد  حجيةمستفيداً من هذه الحج  متفادياً الوقوع فيها حتى ال يبقى لمحيت   

كنت جمعت قواعد كثيرة من قواعد أصول الفقه فأضفت عليها مثلها وهأنيذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
7 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

: أكتب نص القاعيدة  في الشرح هي أولا  وطريقتياآلن في شرحها .  أشرع

اليراجح عنيدي اليذي ينصيره اليدليل فيي من غير تردد عليى القيول  بهجازماً 

لفظهييا مييا اسييتطعت مييع مراعيياة ضييوابطها  اختصييرنظييري ، وأحيياول أن 

 المهمة التي ال تفهم إال بها .

ا   إلى شرح . تحتاجفي شرح ألفاظها إن كانت ألفاظها  أبدأ : ثانيا

ا   لشرح معناها اإلجمالي . انتقل : ثالثا

ا  ذلييك إن وجييدت وإال  بعييدالعقلييية فييي ذكيير األدليية النقلييية و أبييدأ : رابعااا

 فأذكر الموجود منها وأعرض األدلة العقلية بأيسر عبارة  أجدها .

ا  المهمية جيداً  المسيائلشيئاً من الخالف أحيانياً فيي بعيض  أذكر : خامسا

 وال أطيل فيه وإنما أشير لصاحبه ودليله مع الجواب عليه .

ا  لي وخطر في  يسرتبعد ذلك في ذكر فروعها فأذكر ما  أشرع : سادسا

 . الموفق   ذهني وهللا

 وإنيييي ( الفرائاااد) تحريااار القواعاااد ومجماااع هيييذه الوريقيييات  وأسيييميت

أعتييرف أن الفضييل فييي هييذا هلل وحييده ثييم للمتقييدمين ميين األصييوليين وبعييض 

مهمتي فيه الجمع والتيأليف بيين ميا ذكيروه فلهيم الفضيل  وإنماالمعاصرين ، 

به ويتمه وينـزل فيه البركة تلو البركية وأن  أن ينفع أسألبعد هللا تعالى وهللا 

ويجعله نبراساً يستضيء بيه المرييد لهيذا  األفهامله  له الصدور ويفتح يشرح

قبيري إنيه وليي ذليك والقيادر علييه  فييالفن وأن يكون عميالً صيالحاً ينفعنيي 

 : فأقولفإلى المقصود وهللا المستعان وعليه التكالن 
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 األولـى القاعـدة

 حـاد الححيـ  حجـة مللـقاا (اآل خـبر) 
 إمااألخبار من حيث بلوغها وطرقها ال تخلو من حالتين :  أن اعلم        

أي رواها جمع عن جمع يوجب العلم من مبدأ  متواترة أخباراً  أن تكون

تواطأهم على الكذب ، فهذا مقبول في  العادةالسند إلى منتهاه بحيث تحيل 

العلم وال كالم لنا في هذا القسم  أهلقول عامة  المسائل العلمية والعملية في

 إذ المخالف فيه نادر جداً بل ال يكاد يوجد .

، فهذا هيو اليذي  التواتروهو ما فقد شرطاً من شروط  اآلحاد : والثاني

عنيدنا  الميذهباشتد فيه الخالف وخصوصاً بين أهل السنة والمبتدعة ، لكن 

جب للعمل مباشيرة وال يجيوز رده أو هو أنه إذا صح سنده ولم ينسخ فإنه مو

لييه ، بييل  فيييه بحجيية أنييه خبيير آحيياد فييإن هييذا قييول مبتييدع ال سييلف التوقييف

فيمييا أعلييم علييى قبولييه ووجييوب العمييل بييه وال  يجمعييونالصييحابة والتييابعون 

، إذا علييم هييذا فليييعلم أن خبيير  المييذمومعبييرة بميين تييأثر بمييذاهب أهييل الكييالم 

العقدية أو المسيائل العمليية  المسائلواًء في اآلحاد الصحيح يقبل مطلقاً أي س

قييد مهيم فيي القاعيدة أي  هذا )الححي (، هذا هو مذهب أهل السنة ، وقولنا 

أن يروييه  فالبيدالبد أن يكون هذا الخبر األحادي مستجمعاً لشيروط الصيحة 

 عليةعدل ضابط عن مثله من مبدأ السند إلى منتهاه وال يكيون بيه شيذوذ وال 

إذا فقد شرطاً من ذلك فإنه يرد لكن ال ألنه خبر آحاد ولكين ألنيه  قادحة ، أما

 ونحن اشترطنا الصحة . يصحلم 

في العقائيد أم الشيرائع خالفياً لميذهب  سواء  أنه يقبل  أي)مللقاا(  وقولنا

العقائد إال ميا كيان متيواتراً وهيذا  بابأهل الكالم المذموم الذي ال يقبلون في 

)مطلقًا( ما كان من اآلحاد فيما  قولناخل أيضاً في ويد ، القول بدعة وضاللة

إن شياء هللا تعيالى وكيذلك  ذليكتعم به البليوى خالفياً للحنفيية وسييأتي تحقييق 

ً نعني بقولنا )مطلقاً( ما كان مخالفاً للقياس أوال   لبعض المذاهب . خالفا

عبيرة  وال للنبيي  نسيبتهكل حال  فالحجة إنما هي فيميا صيحت  وعلى

بل هذه التقاسيم ليم تكين معروفية فيي العهيد النبيوي ،  آحاداً تواتراً أو بكونه م

بالحيديث أيَّياً كيان وال ييردون خبيره لكونيه  يحيدثهمبل كان الناس يقبلون من 

به عند المبتدعة وتلقفه منهم بعض أهل  الكالمآحاداً وإنما هذا التقسيم اشتهر 

لحييق واحمييد هللا علييى فييالزم ا ،السيينة ميين غييير تمحيييص وال فهييم لمييا وراءه 

هذه القاعدة لها أدلة  أنعلمت هذا فاعلم  إذاالسالمة فإنها ال يعدلها شيء ، 

 كثيرة جداا نذكر بعضها على وجه الختحار .

يَن  يَييا تعييالى :  قولييه ذلاا: : فماان ييق  ب نَبَييأ   آَمنُييواأَيَُّهييا الَّييذ  إ ْن َجيياَءُكْم فَاس 

الفاسيق ، فيدل ذليك بمفهوميه أن  خبيرتثبيت مين هللا علينيا ال فأوجب فَتَبَيَّنُوا 
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رواه عدل ضابط عن  إذاالعدل يقبل قوله ويعتمد من غير تبين وخبر اآلحاد 

خبير  كيانمثله معتمد في ضبطه ونقله فهيذا يقبيل خبيره بمفهيوم اآليية ، وليو 

قييد  لمياالعدل أيضاً ال يقبل إال بعد التبين لما كان للتقييد بالفاسق فائدة ، لكن 

ك بالفاسق دل على أن خبر العدل يخالفه في الحكم ، فإذا كان خبر الفاسيق ذل

 ً علييى التبييين فخبيير العييدل إذاً يقبييل مباشييرة وهييذا هييو منطييوق اآلييية  موقوفييا

 ومفهومها .

ا : وماان نُييوَن  َوَمييا تعييالى :  قولييه األدلااة أيضااا ييُرواَكيياَن اْلُمْؤم  يَنف  َكافَّييةً  ل 

يْن ُكيلف  ف   يْنُهْم َطائ فَية  فَلَْوال نَفَيَر م  يَتَفَقَُّهيواْرقَية  م  ُروا قَيْوَمُهْم إ ذَا  ل  ين  َول يُنيذ  ف يي اليدف 

ْم  للجهياد  ينفيرواطائفة من المؤمنين أن  فأمر يَْحذَُروَن     لَعَلَُّهمْ َرَجعُوا إ لَْيه 

 جياءالعليم ويسيتمعوا اليوحي حتيى إذا  ليتعلميوا وطائفة أن يبقوا مع النبيي 

هدون إلى إخوانهم علموهم ما نيـزل مين اليوحي وميا فيرض مين أولئك المجا

، وينذروهم لعلهم يحذرون . والطائفية الباقيية اسيم يصيدق  والواجباتالسنن 

وال يشترط فيهم أن يبلغوا حد التواتر ، والطائفية القادمية  والكثيرعلى القليل 

تييي قبييول مييا يقولييه هييؤالء ميين األحكييام واألخبييار ال عليييهمميين الجهيياد يجييب 

إخبيارهم بهيا وتعلييمهم إياهيا وال يشيترط  بمجيردتوجب لهم النيذارة والحيذر 

عليى أن الخبير مين العيدل يقبيل  ييدللقبول خبرهم أن يبلغوا حد التيواتر مميا 

 مطلقاً وال ينظر هل هو آحاد أو متواتر .

ا : ومن الناس  بينما: "  قالابن عمر في الصحيحين  حديث األدلة أيضا

أنيـزل علييه الليلية  قيد لفجر إذ جاءهم آت  فقال : إن النبيي بقباء في صالة ا

أمر أن يسيتقبل القبلية فاسيتقبلوها فاسيتداروا كميا هيم إليى الكعبية "  وقدقرآن 

إليى  المقيدساستبدال القبلة مين بييت  في  خبره هذا عن النبي قبلوا فالناس

أن المسيألة  عميكما هم إلى الكعبة "  فاستدارواالكعبة مباشرة ولذلك قال : " 

عظيمة وهذا خبر واحد وقد قبليوه مباشيرة ومثيل هيذه القصية البيد أن تنتشير 

فيها من شدة االتباع ألمر هللا ورسوله ولم يعرف لها منكر مما يدل على  لما

الصحيح مقبول وأن من اشترط التواتر فهو مخيالف للمتقيرر  الواحدأن خبر 

واتر مميا يشيترط فيي مثيل ذليك عليهم ولو كان التي هللاعند الصحابة رضوان 

الثابتيية عنييدكم  القبليية: )) كيييف تتحولييون عيين  وقييال ألنكيير عليييهم النبييي 

تييأتوني  حتييىبييالتواتر إلييى قبليية ثبتييت لييديكم بخبيير آحيياد ولميياذا ال تنتظييرون 

 فلمياوتأخذوا الحكم مني مباشرة أو تسألوا عن ذلك عدداً يبل  حد التيواتر (( 

 . قررناه ما على م منكر دل ذلك على إجماعهم لم يقل ذلك ولم ينكر عليه

البليدان  سيائريبعث رسيائله وعماليه إليى  كان النبي  أن األدلة : ومن

كيياليمن وغيرهييا لييدعوة النيياس للسييالم وتعليييمهم الييدين فكييان يبعييث الواحييد 

إلى بلد  كامل وما فعل ذلك إال ألن الحجة تقوم علييهم بمجيرد إبيال   واالثنين
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نها أصول الدين وعقائده كما في حديث إرسياله معياذاً إليى الييمن أ معهؤالء 

مثيل ذليك واجبياً لكيان إرسياله للواحيد أو االثنيين عبثياً ال  فييفلو كان التواتر 

بل  البال  المبيين  قد تقوم به الحجة ولما كان النبي  الفائدة فيه ألنه حينئذ  

حد واالثنين دل ذليك عليى البلدان المجاورة وغيرها فلما بعث الوا أهللعامة 

يقبل بمجرد بلوغه وال يجوز رده وأن التيواتر ليي   الصحيحأن خبر الواحد 

والعمليية وال فيميا تعيم بيه البليوى وال غيير  العلمييةبشرط في قبيول األخبيار 

 ذلك وهللا أعلم .

 واحيداً واحداً واحداً ورسله واحداً  بعماله بعث النبي  أن : والمقحود

شيرائع ديينهم ويأخيذوا مينهم  مين ناس بما أخبرهم به النبيي بقصد إخبار ال

عليييهم ويعطييوهم مييالهم ويقيمييوا عليييهم الحييدود وينفييذوا فيييهم  هللامييا أوجييب 

إال وهو مشهور بالصدق عند من بعثه إلييه وميا ذليك  أحداً األحكام ولم يبعث 

 إال ألن الحجة تقوم بخبرهم .

ا : ومن عليى وجيوب  علييهمهللا  الصيحابة رضيوان إجمياع األدلاة أيضاا

 ونيذكرالعمل بخبر اآلحاد وقد ورد مين اآلثيار فيي ذليك ميا يبلي  حيد التيواتر 

 طرفاً منه :

 فقيامسيأل عين مييرال الجيدة  أنيه روي عن أبيي بكير  ما ذل: : فمن

السييدس ،  أعطاهييا المغيييرة بيين شييعبة ومحمييد بيين مسييلمة فييذكرا أن النبييي 

 يثبييت بخبير اآلحيياد ، وأنيه البييد ميين األميير ال هيذافقبيل خبرهمييا وليم يقييل إن 

بيه مميا ييدل عليى أن خبير الواحيد  وعميلالتواتر ، بل قبل خبرهما واعتميده 

 الصحيح يجب قبوله واعتماده .

الييرحمن بيين عييوف فييي أخييذ  عبييدبخبيير  عمييل عميير  أن ذلاا: : وماان

فيي الغيرة  النابغةالجزية من المجوس ، وأيضاً عمل بخبر حمل بن مالك بن 

فييه برأينيا "  لقضيينالم نسمع بهذا  لوألمة في دية الجنين ، وقال : " العبد وا

أشيييم  امييرأة وأيضيياً عمييل بخبيير الضييحاك بيين سييفيان فييي توريييث النبييي  ،

ً الضييبابي ميين دييية زوجهييا وقييد كييان يقضييي بعدمييه ،  كييان يفتييي بدييية  وأيضييا

بيأن فيي كيل  قضيى فلما بلغه الخبر أن النبي  منافعهااألصابع على حسب 

رجع إلييه ، وهيذه األخبيار إنميا هيي أخبيار آحياد وميع  اإلبلإصبع عشر من 

لها رأيه ولم ينكير علييه مين الصيحابة  وتركذلك عمل بها عمر ورجع إليها 

 بخبر اآلحاد . العملمنكر مما يدل على أنهم مجمعون على وجوب 

نرى  فالأربعين سنة  نخابر كناعبد هللا بن عمر قال : "  أن ذل: : ومن

فعليل تركيه  ،ذلك بأساً حتى أخبرنا رافيع بين خيدي  فتركناهيا لقيول رافيع " ب

 بخبيير عثمييان  عمييل وكااذل:لعملهييم األول بقييول رافييع وهييو خبيير آحيياد ، 

 وقاالالمتوفى عنها زوجها ، وهيو خبير آحياد ،  سكنىالفريعة بنت مالك في 
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وصدق  إال أبا بكر   استحلفتهحدثني أحد بحديث إال  ما بن أبي طالب  علي

 أبو بكر  ، وخبر أبي بكر  إنما هو خبر آحاد .

أبيا  ألنفيي النسييئة "  الربيا إنمياابين عبياس عين قوليه : "  رجع وكذل:

، ولميا اختليف  آحيادسعيد الخدري حدثه بيالنهي عين ربيا الفضيل وهيو خبير 

 عنهياالصحابة فيي وجيوب الغسيل بالتقياء الختيانين سيألوا عائشية رضيي هللا 

 خبيرإلييه وهيو  فرجعيواالتقيى الختانيان "  إذاالمشهور : "  فحدثتهم بالحديث

آحاد ، وتقدم أن أهيل قبياء رجعيوا إليى خبير رجيل  واحيد فيي تحوييل القبلية . 

إلى خبير الواحيد ، فهيذه القصيص  الخمرجماعة منهم في إراقة  رجع وكذل:

وجوب العمل بخبير  علىوغيرها كثير يدل داللة صريحة على أنهم أجمعوا 

مييا  فليه، فهيذا هييو مينهجهم وسيبيلهم وميين يتبيع غيير سييبيل الميؤمنين الواحيد 

 حاله . تولى ، ونعوذ باهلل من 

ا : وماان القاضييي إذا  عنييدعلييى قبييول الشييهادات  اإلجميياع األدلااة أيضااا

توفرت شروط الشياهد ، فيإذا شيهد الشيهود عنيد القاضيي وجيب علييه العميل 

و ال   بيل شيهود الحيدود هل بلغوا حيد التيواتر أ يسأل خبرهم ، وال بمقتضى

أربعيية ، وشيهود المييال رجيالن أو رجييل وامرأتيان وهييذا ليي  عييدد  أواثنيان 

ال يبليي  حييد التييواتر جلييد الزانييي البكيير ، ورجييم  الييذيالتييواتر ، فبهييذا العييدد 

، مما يدل عليى أن خبير الواحيد  الحقوقالمحصن ، وقطع السارق ، وأثبتت 

 . أعلموهللا  يجب العمل به ، رواية كان أو شهادة ،

القول بغيره . فهيذا هيو  ينبغيهو مجمل أدلة القول الراجح الذي ال  هذا

رضيوان هللا  واألئميةطريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم 

هيذه  فييوهو قول جمهور أهل األصول والفقيه ، وبيه تعيرف الحيق  ، عليهم

 المسألة التي طال حولها الجدل ،

 نظران : فيه علم أن خبر الواحد لناعلمت هذا فا إذا

 جهة العمل به . من : الثانيجهة ثبوته ومطابقته للواقع ،  من : األول

إذا  إاليفيد الظين فيي األصيل  فإنما خبر اآلحاد من الجهة األولى : فأما

اقترنييت بييه قييرائن ترفعييه إلييى مرتبيية اليقييين كاتفيياق األميية عليييه ، أو اتفيياق 

 ي األمة له بالقبول .عليه ، أو تلق الشيخين

ال يجيوز لمين  أييفيد وجوب العميل بيه يقينياً  فهو بالنظر الثاني : وأما

، وأال  سندهيكون صحيحاً  أن بشرطين : لكنسمعه أن يتردد في العمل به ، 

 يكون منسوخاً من جهة متنه ، فإذا توفر هذان الشرطان وجب العمل به.

الظن والعمل بالظنون  يفيدد تعرف أن قول من قال : إن خبر الواح وبه

ولكين نخالفيك  األولمذموم شرعاً ، فإذا قال ذلك فقيل ليه : نحين نوافقيك فيي 

 أعلم . وهللافي الثاني ، ألننا نفرق بين جهة مطابقته للواقع وبين العمل به ، 
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أعنيي فيي وجيوب التعبيد  -علمت هذا فياعلم أنيه قيد خيالف فيي ذليك  إذا

أبيو  الشييخالقدرية والظاهريية عليى ميا نقليه  خالف فيه بعض –بخبر الواحد 

محمييد فييي الروضيية ، واسييتدلوا علييى مييا ذهبييوا إليييه بعييدة أدليية أرى أنييه ميين 

 عرض أدلتهم مع بيان وجه استداللهم مع اإلجابة عنه فأقول : المهم

خبر الواحيد  قبولدعواكم أن الصحابة قد أجمعوا على  أن أدلتهم : من

ايا فميين هييذه القضييايا : مييا رواه البخيياري دعييوى منقوضيية بعييدد  ميين القضيي

 مين سيرين عن أبي هرييرة فيي قصية سيالمه  بن من حديث محمد ومسلم

فقييام إلييى خشييبة فييي مقييدم المسييجد فاتكييأ  العشيييركعتييين فييي إحييدى صييالتي 

وفيي القيوم أبيو بكير   المسيجدعليها كأنه غضبان وخيرج سيرعان النياس مين 

رسييول هللا  يييا لييه ذو اليييدين فقيال : " وعمير فهابييا أن يكلمياه فقييام رجييل يقيال

 بلى (( ، فقال : " تقصرفقال : )) لم أن  ولم  ،أنسيت أم قصرت الصالة " 

 " . نعم: "  فقالوا: )) أصدق ذو اليدين ((  فقال النبي  ،قد نسيت " 

 إال وليم يقبليه النبيي  واحيدالشاهد منه أن خبر ذي اليدين خبير  ووجه

فيارتفع إليى حيد التيواتر فليو كيان خبير الواحيد  خبيرهفي بعد أن أيدوه بقولهم 

بمفرده دل ذليك  يقبلهذي اليدين ، لكن لما لم  خبر يقبل مباشرة لقبل النبي 

 على أن خبر الواحد بمجرده ال يقبل .

أن  بحديثخبر أبي موسى لما حدثه  رد الوقائع أيضاً أن عمر  ومن

لتيأتيني عليى  وهللا: "  فقال ليه عمير االستئذان ثالثاً فإن أجابك وإال فارجع ،

فقيال : ييا  األنصارقال : فأتانا ونحن رفقة من  ،هذا ببرهان أو ألفعلن بك " 

يقيل كيذا وكيذا ،  أليم معشر األنصار ألستم أعلم النياس بحيديث رسيول هللا 

: فجعييل القييوم يمازحونييه ، قييال أبييو سييعيد : فرفعييت رأسييي فقلييت : فمييا  قييال

م مين العقوبية مين شييء فأنيا شيريكك ، قيال: فيأتى عمير الييو هذاأصابك في 

فيي الصيحيحين .  أخرجياهعلميت بهيذا "  كنت مافأخبره بذلك ، فقال عمر : 

عمر ذلك ، أعني لميا طليب عمير ميع أبيي  فعلفلو كان خبر الواحد يقبل لما 

 موسى من يشهد له بذلك .

ء أهليه ببكيا الميتعائشة رضي هللا عنها ردت خبر تعذيب  أن : ومنها

عائشة  فقالتمرفوعاً )) الميت يعذب ببكاء أهله عليه ((  عمر وقد رواه ابن

مات يهوديياً  لرجل   : يرحمه هللا لم يكذب ولكنه وهم ، إنما قال رسول هللا 

الوقاائع مثبتاة  فهذه(( ،  عليهليعذب ، وإن أهله ليبكون        الميت: )) إن 

 ألمرين :
الصييور ،  بهييذهلتييي ذكرتموهييا منقوضيية دعييوى اإلجميياع ا أن : األول

 فكيف تدعون اإلجماع في المسألة .
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ال يقبل ما لم  بمجردههذه الصور دليل على أن خبر الواحد  أن : الثاني

فيال يقبيل  بمجيردهيتأيد بغيره من نص  أو إجماع  أو تلق  له بالقبول ، أميا هيو 

خبيير أي فييي رد  –والوقييائع السييابقة نصييوص صييريحة صييحيحة فييي هييذا 

 وقالوا : –الواحد 

ْن  اْجتَن بُوا :  وقال يَتَّب عُوَن إ ال الظَّنَّ  إ نْ  تعالى :  هللا قال   الظَّنف  َكث يًرا م 

ويتركون المحكيم المتييقن  الظنونذم هللا تعالى وعاب الذين يتبعون  فقد

هيو متبيع للظين وهيو  إنميا، وخبر الواحد بمجرده إنما يفيد الظين فيالمتبع ليه 

 أدلتهم . مجملوهذه  –كذا قالوا  –مذموم فدل ذلك على عدم جواز التعبد به 

بتوفيق هللا تعالى أن ما تقدم من الوقائع التي  عنها والجواب

ا وذل: لوجهين  هذهذكرتموها التي رد الححابة فيها  األخبار ل تفيدكم شيئا

 :- 

هاراً لتلييك اسييتظ الوقييائعإنمييا ردوا هييذه األخبييار فييي هييذه  أنهييم : األول

األحكام لورود جهات ضعف اختصت بهذه األخبيار بعينهيا فطليب الصيحابة 

أي أن هيذه الوقيائع  –بلغيتهم فقيط  اليذين أعنيي -االستيثاق من حكمهيا    فيها

فيأردوا إزالية ذليك  الضيعفلما بلغتهم رأوا بنظرهم أن فيها جهة من جهيات 

خياص  التثبيت، إذ هذا الضعف وذلك ال يدل على أن خبر الواحد يرد مطلقاً 

بهذه األخبار وبمن بلغيتهم دون غيرهيا مين األخبيار ، وليذلك نجيد أن هيؤالء 

عنهم رد هذه األخبار نجد أنهم قد قبلوا أخباراً كثييرة بيدون ذليك بيل  المنقول

لهم كما ذكرنيا فيي سيياق أدلتنيا ، فهيذا دلييل عليى خصوصيية  بلوغهابمجرد 

 ذلك قاعدة عامة في جميعها . وال يجعل األخبارهذا التثبت بهذه 

، واليدليل عليى  آحيادالصحابة لم يردوا هيذه األخبيار ألنهيا  أن:  الثاني

ميع  عميرذلك أنهم قبلوها بعد التوقف فيها بخبر اثنين ، وذلك كما فيي قصية 

الخدري قبيل عمير خبرهميا وهميا اثنيان ،  سعيد أبي موسى لما شهد معه أبو

االستئذان الذي قبله عمر لم يخرج عن حيد  آحاد ولي  بمتواتر ، فخبر وهذا

أبي سعيد فدل ذلك على أن عمر لم يرد خبر أبي موسيى ألنيه  بشهادةاآلحاد 

عدد كثير  موسى لما قبله إال بعد أن يخبره مع أبي كذلكآحاد إذ لو كان ذلك 

له بعد  ، فهذا يفيد أنه إنما رده لقصد  آخر ولذلك قال القاطعيفيد خبرهم العلم 

إنييي لييم أتهمييك ، ولكيين خشيييت أن يقييول ميين شيياء فييي سيينة  أمييا: "  ذلييك

 إال النياس بنسيبة شييء للنبيي  يتجيرأأي حتى ال  ،شاء "  ما  هللا رسول

منيه . والمقصيود أن خبير أبيي موسيى وأبيي سيعيد  التياموهم متأكدون التأكد 

عبة ال لكم ، وكذلك قصة المغيرة بن شي لناخبر آحاد وقد قبله عمر فهذا دليل 

شياهداً عليى ميا قاليه قيام محميد  منهفي ميرال الجدة ، فإنه لما طلب أبو بكر  

أن هيذا الخبير  ميع  بكير أبيو فقبليه بن مسلمة فشهد أنه سمعه من النبيي 
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محمييد بيين مسييلمة الزال خبيير آحيياد فييدل ذلييك علييى أن رد  شييهادةحتييى مييع 

ينْ وَ  ألنيه خبير آحياد وإنميا مين بياب  لي لخبر المغيرة  بكر أبي ل يَْطَميئ نَّ  لَك 

ليي  أميراً سيهالً ، حتيى يسيد البياب  بالسينةالناس أن التحديث  وليعلم  قَْلب ي

فهيذا  ،وليكيون منهجياً فيي التثبيت  ،  هللا على من أراد الكذب على رسيول

 أيضاً دليل لنا ال لكم .

أهله عليه فلي  ألنيه  ببكاءتعذيب الميت في قبره  لخبر رد عائشة وأما

ُر  َوال حيياد وإنمييا لوجييود معييارض  لييه راجييح وهييو قولييه تعييالى : خبيير آ تَييز 

َرة   ْزرَ َواز   . قالتهولظنها أن صوابه هو ما  ، أُْخَرى  و 

فيييه ،  مريييةأقييول الصييواب الييذي ال  –حتييى ال نطيييل  – الجملااة وفااي

الجيدال فييه هيو أن خبير اآلحياد الصيحيح حجية يجيب  ينبغيي والحق اليذي ال

 هلل بمقتضاه ، في العقائد والشرائع .والتعبد  قبوله

عليهييا وهييي أكثيير ميين أن  الفييروععلمييت هييذه القاعييدة فلييم يبييق إال  إذا

 األحكيييامتحصييير وأشيييهر مييين أن تيييذكر ويكفييييك أن نقيييول ليييك : إن غاليييب 

الشرعية العملية إنما أثبتت بأخبار اآلحاد وهيي كثييرة جيداً يعرفهيا مين تتبيع 

كفاية إن شاء هللا تعالى ألننا قيد أطلنيا فيي  ونظر فيه ، ولعل فيما مضى الفقه

 القاعدة وخرجنا عن المقصود ، وهللا أعلى وأعلم. هذهتقرير 
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 الثانيــة القاعــدة

 ) خـبر اآلحـاد معتمـد فيما تعم به البلـوى(
شيييء منهييا سييابقاً  إلييىالقاعييدة متمميية لمييا قبلهييا وقييد أشييرنا  وهييذه          

)فيماا  قولنا،  قبولهاحجة يجب  أي )معتمد( قولنا ونـزيدها إيضاحاً فنقول :

يرد خبر  أن : ذل: وصـورةفيما تكثر حاجة الناس إليه .  أي تعم به البلوى(

أن  أيواحييد  ويييدل علييى حكييم  ميين األحكييام الشييرعية التييي يحتاجهييا كييل أحييد 

الحكييم الشييرعي ال يتعلييق بواحييد  أو اثنييين ميين المكلفييين بييل هييو قضييية عاميية 

أو معظمهم ، أي أن حاجية النياس لبييان هيذا الحكيم الشيرعي  مكلفيناللسائر 

وميع ذليك ال ييروي هيذا الحكيم الشيرعي إال واحيد  ،حاجة عامة وضرورية 

شييدة الحجيية لبيانييه ، هييذه صييورتها ،  مييعفقييط أو اثنييان أي ينقييل نقييالً آحادييياً 

 وبهذا يتبين لك أمران:

رورية فيإنهم الشييك وضي ماسيةليه  : أن ميا كانيت حاجية المكلفيين األول

وكثيرة  ووقوعيهيكثرون السيؤال عنيه فيكيون بيينهم كيالمتواتر لكثيرة تكيرره 

السؤال عنه كأحكام الوضوء ميثالً أو الصيالة أو الحي  ونحوهيا مين األحكيام 

فإن الناس الشك لكثيرة وقوعيه وتكيرره البيد أن يسيألوا عنيه ليعرفيوا  العامة

داً ينيازع فيهيا . الثياني : أن هيذا ، هذه قضيية مسيلمة ال أظين أحي فيهحكم هللا 

اشتدت الحاجة لبيانه لكثرة وقوعيه وعميوم االبيتالء بيه  الذيالحكم الشرعي 

مييع كثييرة وقوعييه وشييدة  ،الواحييد أو االثنييان فقييط  إال ال ينقلييه عيين النبييي 

وضيحت ليك  األميرينالحاجة إليه ال ينقله إال القليل جيداً ، فيإذا فهميت هيذين 

 المسألة .

حكميياً شييرعياً قييد اشييتدت  يقييررهنييا هييو : أن هييذا الخبيير الييذي  فالسييؤال

هيل يقبيل أو ال  اثنيانحاجة الناس وعمت البلوى بيه إذا ليم ينقليه إال واحيد أو 

يقبيل هيو  بأنيهيقبل   هذا ما تجيب عنه هذه القاعيدة وهيو أنيه يقبيل ، والقيول 

ليت قول جمهور األصوليين ، بل هو مذهب السلف وأئمة أهل الحيديث ، وقا

: ال يقبل مثل هذا الخبر ، لكن بالشيك أن الصيواب هيو قيول السيلف  الحنفية

وجمهيور األصيوليين مين أنيه يقبيل وأنيه حجية يجيب  والتيابعينمن الصحابة 

 والدليل على هذه القاعدة ما يلي : ينسخالعمل به إذا صح سنده ولم 

 خبير  الصيحابةالصحابة السكوتي عليى ذليك فقيد قبيل  إجماع : منها

وعملوا به من دون أن ينكر ذلك أحد منهم ، وهي  لهلواحد فيما تعم الحاجة ا

لحيديث )إذا التقيى الختانيان(  الصيحابةصور كثيرة تقدم ذكر بعضها كقبيول 

، إذ كييل زوجييين  البلييوىوهييو خبيير آحيياد فيمييا تعييم بييه  ئشييةالييذي روتييه عا

ليه  تعيم كيمالحيحتاجان له أشيد الحاجية وميع ذليك قبليوه وليم يقوليوا : إن هيذا 
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له فال نقبل فيه إال المتيواتر ، بيل قبليوه واعتميدوه  البلوى وتشتد حاجة الناس

 . أجمعين ما أخبرتهم به  بمجرد

 نهى خبر رافع بن خدي  )أن النبي  قبلوا : أن الصحابة  ذل: ومن

أربعين سنة فهو مما تعم البلوى به ، ومع  يخابرونعن المخابرة( وقد كانوا 

واعتمييدوه وعملييوا بييه وانتهييوا عيين  خبييرهثهم رافييع بييذلك قبلييوا ذلييك لمييا حييد

ولو لم يكين يقبيل لقيالوا  ،لقول رافع "  فانتهينا المخابرة بل قال ابن عمر : "

خبرك خبر واحد  وهو فيما تعم بيه البليوى وهيو ال يقبيل فيي  أنترافع  يا: " 

تسليماً مما  اوسلموله وسمعوا وأطاعوا  دانوا بل  يقولوهلكنهم لم  ،ذلك " 

البليوى  تعيميدل على أن خبر الواحد مقبول معتمد في أي األمور كان ، فيما 

 وغيره .

مسييلمة فييي  بيينقبلييوا خبيير المغيييرة بيين شييعبة ومحمييد  أنهييم ذلاا: : وماان

إعطاء الجدة السيدس وهيذا أمير تعيم بيه البليوى وهيو خبير آحياد ، وميع ذليك 

 واعتمدوه . قبلوه

قبيول  عليى السيكوتي مينهم  اإلجمياعر فيها كثيرة تفيد الناظ والوقائع

 تعم البلوى . فيمااألخبار اآلحادية 

ا : ومن جيازم بميا يخبير بيه  ثقةهذا الراوي الواحد عدل  أن األدلة أيضا

أخبير  وألنيهوصدقه مما يغلب على الظن فوجب قبوله عميالً بغاليب الظين ، 

ديقه وحيرم بأمر  يمكن صدقه فيه وهو ثقة ليم يعيرف علييه كيذب فوجيب تصي

فما باليك إذا كيان هيذا اليذي أخبرنيا بهيذا الخبير صيحابي ، فيال شيك  ،تكذيبه 

والضبط واألمانة في النقل ما ليم  والعدالةبلغوا في الصدق والثقة  قد أنهم 

بصيدق نفسيه فييه فالغاليب  جيازميبلغه غيرهم فإذا أخبرنيا واحيد مينهم بخبير  

 . تكذيبهه ال يجوز على الظن صدقه ومن غلب على ظننا صدقه فإن

ا : ومن هيذا الخبير حفظيه  لنياهيذا الصيحابي اليذي روى  أن األدلة أيضا

مشتغالً بغيره أو أنه اكتفيى  يكونهمته لنقله وغيره قد  وتوفرت  من النبي

وتعبيد هلل بيه وليم  بجوابيهبنقل غيره طلباً للسالمة ، أو أنيه سيأل عنيه وأخبير 

خبير مين حفيظ  نيرده ، فال يوجب ذليك أن ينقله إذ لي  كل من يعلم شيئاً ينقل

 وتوفرت همته للنقل إذ عدم نقل غيره لي  قادحاً في نقله .

ا : ومن قبول خبر الواحد  وجوباألدلة العامة دلت على  أن األدلة أيضا

تقييده إال  يجوزباإلطالق كما مضى سياقها في القاعدة األولى ، والمطلق ال 

 ، البليوى بهالواحد ال يقبل إذا كان فيما تعم بدليل وال دليل يدل على أن خبر 

 بمقيييد  فييإن ميين اشييترط لقبولييه أن ال يكييون فيمييا تعييم بييه البلييوى فإنييه قييد جيياء 

لألدليية الداليية علييى وجييوب قبولييه بييال دليييل يييدل عليييه ، واألصييل أن يجييرى 
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إطالقه وال يقيد إال بدليل فمن ادعى هذا الشيرط فعلييه اليدليل ،  علىالمطلق 

 لم .وهللا أع

هذا الخبير ال يقبيل واسيتدلوا  مثلعلمت هذا فاعلم أن الحنفية قالوا :  إذا

: إن ما تعم به البليوى وتكثير الحاجية لبيانيه البيد أن يكثير  بقولهمعلى ذلك   

البيييان  علييى عنييه وإذا كثيير السييؤال عنييه فالبييد أن يحييرص النبييي  السييؤال

فالبييد أن يكثيير نيياقلوه  عليييه وحينئييذ   التأكيييدالواضييح والييبال  التييام وكثييرة 

إال الواحيد  ينقله عادة فلما لم فيشتهروحافظوه منه ، أي أن الهمم تتوفر لنقله 

الواحييد فييي نقلييه شيييء ميين  هييذافقييط وتييرك األكثييرون نقلييه دل ذلييك علييى أن 

فقييط ، فهييذا  الواحييدالنظيير إذ كيييف ال ينقلييه النيياس مييع اشييتهاره بييينهم وينقلييه 

نَّة أي تهمة . دليل على أن خبره مدخول ،  عن  والجوابقالوا :  هكذاوبه ظ 

 ذل: من أوجه :
مييا نقلييوه ،  األكثييردليييلهم هييذا مبنييي علييى عييدم النقييل أي أن  أن:  األول

فقيط  واحيد  وعدم نقل األكثر له لي  دليالً على عدمه إذ يكفي فيي إثباتيه نقيل 

ثية  وهيي وقد حصل ، فلو أن جمعاً كثيراً من الناس اتفقوا على عيدم نقيل حاد

الواقييع موجييودة فييإن عييدم نقلهييم لييي  دليييالً علييى عييدمها إذ أننييا أثبتنييا  فييي

وهيو نقيل غييرهم لهيا ، فهيب أن األكثير ميا نقليوه هيذا  آخيروجودها بطرييق 

 هذا الخبر   حقيقةالخبر فهل هذا يدل على عدم 

 . غيرهمبالطبع : ال . ألنه ثبت بإخبار  الجواب

بهييا البلييوى وال  تعييمنفييية تعتمييدون أشييياء نجييدكم أيهييا الح أننييا:  الثاااني

، والوضيوء  اليوتربوجوب  قولكم ذل: : منطريق لثبوتها إال خبر الواحد ، 

 الصيالةمن القهقهة في الصالة مع ضغف الخبر واختياركم تثنية اإلقامة فيي 

وكذلك أوجبتم الوضوء بخروج النجاسة من غير السبيلين وكل ذلك مما تعم 

كم على ذلك إنما هي خبر الواحد ، بل قليتم بوجيوب الغسيل ، وأدلت البلوىبه 

آحاد ، فأنتم بيذلك متناقضيون إذ قيد ذهبيتم إليى عيدم  وحديثهمن غسل الميت 

البلييوى ثييم تعتمييدون أحكاميياً تعييم بهييا البلييوى  بييهقبييول خبيير الواحييد فيمييا تعييم 

 الذي ذهبتم إليه . لقولكمبأخبار اآلحاد وهذا التناقض مضعف 

يكثير نقلتيه ، أو أن  أننسلم لكم أن ما كثر السؤال عنه البيد  ال : الثالث

والنكياح  البييعما اشيتدت الحاجية لبيانيه فالبيد أن يكثير نياقلوه ، فهيذه شيروط 

ال  فناقلوهياواألذان واإلقامة هي مما تعم بها البلوى لكثرة وقوعها ومع ذليك 

و ميا نصيت علييه بهيذا أن القيول الصيواب هي تعليمفيإذاً  ،يبلغون حدَّ التواتر  

 هذه القاعدة المهمة .

 بعض الفروع عليها حتى تعرف مدى أهميتها فأقول : اآلن وإلي:
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نيياقض  أنييهميين ميي  الييذكر ، فييذهب الجمهييور إلييى  الوضييوء : منهااا

بشرطه واستدلوا على ذلك بحديث بسرة بنيت صيفوان مرفوعياً )) مين مي  

تدلوا بحيديث طليق الوضيوء واسي يينقض (( وقالت الحنفية: ال فليتوضأذكره 

، إنما هو بضعة منك (( وأجيابوا عين حيديث بسيرة بأنيه خبير  ال بن علي ))

 فال يقبل . البلوىآحاد فيما تعم به 

وإن كيان  للوضيوءالجمهيور مين أن مي  اليذكر نياقض  قول والحواب

، لكن  البلوىثبت بخبر اآلحاد ، ذلك ألن خبر الواحد عندنا يقبل فيما تعم به 

 للوضوء فيما أرى أن يكون بشهوة وبال حائل وهللا أعلم .يشترط لنقضه 

، فييذهب  اإلحييراماليييدين فييي الصييالة فييي غييير تكبيييرة  رفييع : ومنهااا

 بحيديثالجمهور إلى أن السنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مسيتدلين 

افتيتح  إذايرفيع يدييه حيذو منكبييه  كيان ابن عمر في الصحيحين أن النبيي 

كبر للركوع وإذا رفع رأسه مين الركيوع رفعهميا كيذلك ، وقيال  الصالة وإذا

: ال يرفع في غير تكبيرة اإلحرام ، فال يرفع عند الركوع وال الرفيع  الحنفية

 لكييم صييالة رسييول هللا  ألصييلينبحييديث ابيين مسييعود "  واسييتدلوامنييه ، 

عنيد تكبييرة اإلحيرام ، وليم يعميل  أي"  واحيدةفلم يرفع يدييه إال ميرة  فصلى

آحياد فيميا تعيم بيه البليوى وهيو عنيدهم ال  خبيرألنه  عمر الحنفية بحديث ابن

ويرفع يديه  الناسفرضها ونفلها أمام  الصالة يقبل ، إذ كيف يصلي النبي 

 وال ينقله إال ابن عمر .

فيميا  الواحيدقول الجمهور لصحة الحيديث وألن خبير  هو الحواب لكن

 تعم به البلوى معتمد عندنا .

إليى أنيه ال يتحليل  الجمهيورفي الصالة : فقيد ذهيب  التسليمتان : ومنها

لفسيدت الصيالة  التشيهداإلنسان من صالته إال بالتسليم فلو أحدل قبليه وبعيد 

ً  ألنييه ال يييزال فييي صييالة واسييتدلوا علييى ذلييك بحييديث علييي  ))  مرفوعييا

: بييل إن حكييم الصييالة  الحنفييية  التسييليم (( وقييال وتحليلهيياتحريمهييا التكبييير 

له ، وال دخل للتسليم في التحلل من الصيالة  والجلوسنتهي بالتشهد األخير ي

السالم لصيحت صيالته ، وأميا حيديث  وقبل، فلو أحدل المصلي بعد التشهد 

، وخبر اآلحاد فيما تعم به  البلوىالتسليم فال نقبله ألنه خبر آحاد فيما تعم به 

 . –كذلك قالوا  –البلوى غير مقبول عندنا 

هللا  شيياءإن  –هييو قييول الجمهييور لصييحة الحييديث  والشييك بوالحااوا

: )) صيلوا كميا  قوليهاليذي ال ينخيرم ميع  اليدائم مع اقترانه بفعله  –تعالى 

 . عندنارأيتموني أصلي (( وألن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول 

إليى القيول بأنيه  الجمهيورالولي في النكاح ، فقد ذهيب  اشتراط : ومنها

: )) ال نكياح إال بيولي  النكاح إال بولي مستدلين عليى ذليك بقوليه ال يصح 
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امييرأة نكحييت نفسييها بغييير إذن وليهييا فنكاحهييا باطييل ((  أيمييا )) وحييديث(( 

: ال يشيترط اليولي ألن هيذه األخبيار أخبيار آحياد فيميا تعيم بيه  الحنفيةوقالت 

ن المرأة لهيا أن عندنا ، وأل يقبل فيما تعم به البلوى ال الواحدالبلوى ، وخبر 

 قيول والحاوابكيف شياءت فكيذلك فيي نفسيها لهيا ذليك .  مالهاتتصرف في 

بمجموعهييا وإن كييان فييي  األحاديييثالجمهييور ميين اشييتراط الييولي لصييحة 

اليولي ،  اشيتراطبعضها ضعف لكن هي بمجموعها وطرقها يحت  بها عليى 

 بيهتعيم  وهي وإن كانت خبر آحاد فيما تعم بيه البليوى لكين خبير اآلحياد فيميا

 البلوى معتمد عندنا.

قيالوا : يشيترط  الجمهيورالفاتحة بعينها في الصيالة فيإن  قراءة : ومنها

هييي  الجمهييورلصييحة الصييالة قييراءة الفاتحيية بعينهييا فييالقراءة الواجبيية عنييد 

 يقيرأواستدلوا بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً )) ال صالة لمن لم  لفاتحةا

 بفاتحة الكتاب (( متفق عليه .

الصييالة بييل إذا قييرأ غيرهييا  لصييحةالفاتحيية  تتعييين الحنفييية : ال وقالييت

يْن اْلقُيْرآن   تَيَسَّيرَ َميا  فَياْقَرُءوا صحت صالته لعموم قوليه تعيالى :   وألن م 

 تعم به البلوى ومثل ذلك ال يقبل عندنا .  فيماحديث عبادة حديث آحاد 

مطلقيية  يفهييالجمهييور لصييحة الحييديث ، وأمييا اآلييية  قييول والحااواب

 بيهوحديثنا مقيد لها، وأما قاعدتهم هذه فهي باطلة ، بل خبر الواحد فيما تعيم 

 البلوى مقبول .

أنهيا سينة فيي الصيالة  إلىفقد ذهب الحنابلة والشافعية  التسمية : ومنها

، واسيتدلوا  جهيراً قبل الفاتحية ، لكين قيال الحنابلية : سيراً ، وقيال الشيافعية : 

نعيييم المجميير عيين أبييي هريييرة وغيييره ، وذهييب  بأحاديييث التسييمية كحييديث

والحنفية إلى عدم قولها سيراً أو جهيراً فليسيت هيي عنيدهم مين سينن  المالكية

الفاتحية ، واسيتدل األحنياف عليى ذليك بيأن أحادييث التسيمية  منالصالة وال 

البلييوى ، وخبيير اآلحيياد ال يقبييل فيمييا تعييم بييه  بهيياأخبييار آحيياد  والتسييمية تعييم 

لثبيوت األحادييث  الفاتحةأنها من جملة السنن قبل  هوالحواب  لكنالبلوى . 

إن  لكيينبييذلك والسيينة أيضيياً عييدم الجهيير بهييا لحييديث أنيي  فييي الصييحيحين ، 

جهر بها أحياناً لتأليف أو تعليم فال بأس ، وهذا هيو اختييار أبيي العبياس ابين 

بييل ، والمقصييود أن الحنفييية ردوا أحاديييث التسييمية ألنهييا آحيياد وال يق تيمييية

 به البلوى عندهم وهللا أعلم . تعماآلحاد فيما 

لحديث قيي  بين  واجبالكافر إذا أسلم فقال بعضهم بأنه  غسل : ومنها

يغتسيل بمياء  وسيدر  (( وهيو حيديث  أن عاصم عندما أسيلم )) أميره النبيي 

يغتسيل  أن أثال أنه عندما أسلم )) أمره النبي  بن وبحديث ثمامة ،صحيح 

عبييد الييرزاق وأصييل الحييديث فييي الصييحيحين بييدونها  عنييدميير (( ورواييية األ
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 إنالثقيات "  زييادة فيي قاعيدة " سييأتيلكنها زيادة من ثقية فهيي مقبولية كميا 

يجيب ألنيه أمير تعيم بيه البليوى فقيد أسيلم  الشاء هللا تعيالى ، وقيال بعضيهم : 

 ذلك وكثر ناقلوه . لتواترالجمع الغفير فلو كان يأمرهم بالغسل 

، والخبير عنيدنا  نقيلعدم نقيل األكثير ال يقيدح فيي روايية مين  إن : قلنا

بيه  تعيممقبول إذا صح سينده مين غيير نظير  إليى ميا تعيم بيه البليوى أو ميا ال 

 البلوى ، ولهذا فالقول بالوجوب هو القول الراجح وهللا أعلم .

فهل رؤيته يعمل  فقطهالل رمضان فإذا لم يره إال واحد  رؤية : ومنها

   ال بها أو

خبييره  قبييولعلييى هييذه القاعييدة ، فييذهب الجمهييور إلييى  هييو : الجااواب

  النبيرضي هللا عنهما )) أن أعرابياً جاء إلى  عباس وشهادته لحديث ابن

فقيال : أتشيهد أال إليه إال هللا وأن محميداً رسيول    ، الهيالل: إني رأييت  فقال

غييداً (( رواه  : فييأذن فييي النيياس يييا بييالل أن يصييوموا قييالهللا ، قييال : نعييم ، 

، وكيذلك حيديث ابين عمير قيال :  حبيانالخمسة وصيححه ابين خزيمية وابين 

 بصييامهرأيته فصام وأمر الناس  أني تراءى الناس الهالل فأخبرت النبي 

وصيييححه ابييين حبيييان والحييياكم ، فأخيييذ الجمهيييور بهيييذه  داود (( رواه أبيييو

فييية : ال نقبييل فييي قبييول شييهادة المنفييرد برؤييية الهييالل . وقييال الحن األحاديييث

لو كان صحيحاً الشترك معه غييره إذ الهيالل بيين واضيح  خبرهشهادته ألن 

البلوى ، واألخبار التي ذكرتموها أخبار آحاد  بهلكل ذي عينين فهو أمر تعم 

 يقبل عندنا . ال، وخبر اآلحاد فيما تعم به البلوى 

، المسيألة  فيالجمهور لثبوت هذه األحاديث وهي نص  قول والحواب

 . أعلموخبر الواحد فيما تعم به البلوى معتمد عندنا كما قالت القاعدة وهللا 

أي بثبوتيه لحيديث  بيهالمجلي  ، قيال الحنابلية والشيافعية  خيار : ومنها

 منهميياابيين عميير فييي الصييحيحين مرفوعيياً )) إذا تبييايع الييرجالن فكييل واحييد  

 ً  خيييارة : لييي  يثبييت (( ولكيين قييال الحنفييي بالخيييار مييا لييم يتفرقييا وكانييا جميعييا

المجل  ألنه مما تعم به البلوى لكثرة مبايعات الناس وشيرائهم وميع ذليك ليم 

ابن عمر فهو خبر آحاد  فيما تعم به البلوى ، وخبر اآلحياد فيميا تعيم  إاليروه 

لييذلك ،  الحييديثاألول والشييك لثبييوت  القييول والحااوابيقبييل .  البييه البلييوى 

 ر اآلحاد مقبول فيما تعم به البلوى .وأما قاعدتهم فهي باطلة ، بل خب

قيالوا : ال  فيالجمهورأكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً  من : ومنها

 فليييتمشيييء عليييه لحييديث أبييي هريييرة مرفوعيياً )) ميين أكييل أو شييرب ناسييياً 

(( متفييق عليييه ، وقييال الحنفييية : بييل صييومه  صييومه فإنمييا أطعمييه هللا وسييقاه

ألنه خبر آحاد فيما تعم به البليوى،  نقبله ث الوعليه القضاء وهذا الحدي يفسد

 اآلحاد فيما تعم به البلوى ال يقبل . وخبر
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البلييوى أو  بعمييومالجمهييور لصييحة الحييديث وال عبييرة  قييول والحااواب

فوجيييب القيييول  –وقيييد صيييح  –عيييدم عمومهيييا وإنميييا المهيييم صيييحة الحيييديث 

 أعلم . وهللابمقتضاه 

 دة إن شاء هللا تعالى .الفروع كافية لفهم هذه القاع هذه ولعل

واسعة ، وهللا ما كيانوا لييردوا  مغفرةنقول : اللهم اغفر للحنفية  وأخيراً 

ً  حييديث رسييول هللا  ميين بيياب  ذلييكلييه كمييا فعلييه غيييرهم وإنمييا فعلييوا  بغضييا

 منهيازيادة الحرص على السنة وعدم نسبة شيء لها إال بعيد التأكيد التيام أنيه 

لكنه خطأ ال يقبل منهم ، أميا هيم فيال نتعيرض  فقالوا ما قالوه عن حسن نية  ،

 إال بالدعاء لهم بالمغفرة والعفو والرحمة . بشيءلهم 

 وصحبه أجمعين . وآلهأعلم ، وصلى هللا على نبينا محمد  وهللا
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 الثالثــة القاعــدة

 ) األمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب

 ما تفيـده القرينـة ( يفيـد وبالقرينـة
دلت عليه األدلة الكثييرة  الذيهو الصحيح إن شاء هللا تعالى وهو  ذاوه      

العلمياء  عيرف )األمار( قولنااكما سترى طرفاً من ذليك إن شياء هللا تعيالى ، 

: أي  اسييتدعاءاألميير بأنييه اسييتدعاء الفعييل بييالقول مميين هييو دونييه ، فقييولهم : 

 أي قول()بااال وقولناااطلييب الفعييل وخييرج بييه النهييي ألنييه اسييتدعاء التييرك ، 

بييالنطق وبييه يخييرج األميير باإلشييارة ونحوهييا فإنهييا ليسييت أمييراً حقيقيية ولكيين 

في الرتبة والمنـزلة ، وبه يخرج الدعاء  أي )ممن هو دونه( وقولنامجاز ، 

فهو طلب شييء ممين هيو فوقيه كقوليك : رب اغفير  الدعاءوااللتماس ، فأما 

ً  وإنماأمراً  يسمى لي ، فهذا ال ممين هيو فوقيك ، وأميا  دعاء ألنك تطلب شيئا

كقيول بعيض المليوك ليبعض  منيـزلتكااللتماس فهو طلب الفعل ممن هو في 

مياًء وهيذا ال  أعطنييافعلوا كذا وال تفعلوا كذا ، وقولك لمن هو فيي مرتبتيك 

لكين ال  هيذايسمى أمراً ولكن يسمى التماساً أي أنك تلتم  منيه أن يفعيل ليك 

فإنيه ليي  بيأمر  عنيد األصيوليين ، ثيم  تأمره ، وإن سمي ذلك أميراً فيي اللغية

أن مذهب أهل السنة والجماعة أن األمر له صيغة تخصه واألصل فيها  اعلم

منهيا ، خالفياً للمبتدعية اليذين يقوليون ال صييغة ليه فيإن  تصيرف)افعل( وما 

فييرع ميين فييروع إنكييار الكييالم أصييالً كقييول  ألنييههييذا القييول بدعيية وضيياللة 

، فاحذر من هيذا الميذهب  األشاعرةم النفسي كقول المعتزلة ، أو إثبات للكال

بحيرف  وصيوت   وكالميهالخبيث ، فاهلل متكلم متيى شياء كييف شياء بميا شياء 

 السيينةتسييمعه اآلذان وإن كالمييه قييديم النييوع حييادل اآلحيياد ، كييذا قييال أهييل 

 ولذلك قالوا : لألمر صيغة تخصه وهي )افعل( وما تصرف منها .

إميا أن تييرد مجيردة عيين  تخليوه الصيييغة ال علميت هيذا فيياعلم أن هيذ إذا

فإنهيا تفييد  بقرينيةالقرائن وإما أن تكون مقرونة بقرينة ، فيإن كانيت مقرونية 

 قوليه  نحيوهما أفادت هذه القرينة ، فإن اقترنت بها قرينة الندب فهيي نيدب 

ْم َخْييًرا  َعل ْميتُمْ إ ْن  فََكات بُوُهمْ  ليم يكاتيب  نيـزلتأمير نيدب ألنهيا لميا  فهيذا ف ييه 

لم يكاتبوهم مما يدل على أن األمر  الصحابةوكذلك كثير من  رقيقه النبي 

 فيها للندب .

أن األصوليين يبحثون معاني هذه الصيغة في باب األمر ،  تجد ولذلك

 ، فَاْصَطادُواوتقدم ، واإلباحة كقوله تعالى :  الندبفيقولون : من معانيها 

َجاَرةً أَْو  قُلْ والتعجيز كقوله تعالى :  يدًاُكونُوا ح  والتسخير كقوله  ، َحد 

ئ ينَ  ُكونُواتعالى :  إ نََّك أَْنَت  ذُقْ واإلهانة كقوله تعالى :  ، ق َردَةً َخاس 
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يزُ  يمُ  اْلعَز  َسَواء   تَْصب ُرواأَْو ال  فَاْصب ُرواوالتسوية كقوله تعالى :  ، اْلَكر 

ئْتُمْ  اْعَملُواى : والتهديد كقوله تعال ، َعلَْيُكمْ  كالدعاء  ونحوها َما ش 

. فصيغة )افعل( فيما مضى ال تدخل في بحثنا ألنه قد  والخبرواإلكرام 

غير بابها األصلي فإذا اقترن بهذه الصيغة  إلىاقترنت قرائن أخرجتها 

 القرينة ولي  هذا هو مجال بحثنا . عليه دلت قرائن فإنها تدل على ما

وردت مجييردة عيين  فييإذاتييأتي مجييردة عيين القييرائن  أن الثانيااة : الحالااة

عنيه حتيى  ننتقيلالقرائن فماذا تفيد   وما هو األصل فيها حتى نبقى عليه فال 

العلمياء  اختلفيأتينا الناقل   هذا هو ما تفيده هذه القاعدة ، وقبل ذلك أقول : 

   دتفييرحمهم هللا تعالى في صيغة األمر إذا وردت مجردة عن القرائن مياذا 

فقال بعضهم : هي تفيد الوجوب وهو قول جمهيور األصيوليين ، وقييل : بيل 

: بييل تفيييد اإلباحيية ، وقيييل : بييل يتوقييف فيهييا إلييى ورود  ، وقيييل النييدبتفيييد 

لها إلى معنًى من المعاني ، ألنها حقيقة مشتركة بيين معيان   الصارفةالقرينة 

فيالقول الصيحيح هيو القيول األول وميا عيداه فباطيل ،  هوكثيرة ، والصواب 

القرائن فإنها تفيد الوجوب ، وهيو ميا  عنأن صيغة األمر إذا وردت مجردة 

 هو الراجح عدة أمور : القولتفيده قاعدتنا هذه ، والدليل على أن هذا 

يَن  فَْليَْحذَرْ تعالى :  قوله : منها ييبَُهْم ف تْنَية   يَُخال فُونَ الَّذ  ه  أَْن تُص  َعْن أَْمير 

ييم  يبَُهْم َعيذَاب  أَْو يُص    بهيذه  النبييهللا تعيالى اليذين يخيالفون أمير  فحيذر أَل 

بييالفتن والعييذاب األليييم فييي الييدنيا واآلخييرة ،  إصييابتهمالعقوبيية الشييديدة وهييي 

وتنفييذه ، وذليك ألن الواجيب هيو ميا ييذم  بيأمرهفهذا يدل على وجيوب القييام 

فلما توعد هللا مين خيالف  تركه ، علىتاركه مطلقاً ، أو هو ما توعد بالعقاب 

وأن األصييل فيييه  األمييراألميير بالعقيياب الشييديد دل ذلييك علييى وجييوب هييذا 

لكين  مخالفتهالوجوب وهذا هو المطلوب إذ لو لم يكن واجباً لما عاقبهم على 

 لما عاقبهم على مخالفته فهذا دليل وجوبه .

ُجدُوا آلدََم فََسيَجدُوا إ ال اسْ  ل ْلَمالئ َكة  قُْلنَا  َوإ ذْ  تعالى :  قوله األدلة : ومن

ييْن  يييَ  لَييْم يَُكييْن م  ينَ إ ْبل  د  وقييال  ، * قَيياَل َمييا َمنَعَييَك أاَل تَْسييُجدَ إ ْذ أََمْرتُييكَ  السَّيياج 

يييَ  أَبَييى أَْن  ُكلُُّهييمْ اْلَمالئ َكييةُ  فََسييَجدَ تعييالى فييي آييية أخييرى:  أَْجَمعُييوَن * إ ال إ ْبل 

يَن *  د  ينَ  لَ قَايَُكوَن َمَع السَّاج  د  وفيي  ، يَيا إ ْبل ييُ  َميا لَيَك أاَل تَُكيوَن َميَع السَّياج 

ْنَها  قَالَ أخرى :  ين   فَإ نَّكَ فَاْخُرْج م  يم  * َوإ نَّ َعلَْيَك اللَّْعنَةَ إ لَى يَْوم  الدف   . َرج 

بالسيييجود  المالئكيييةهللا تعيييالى لميييا أمييير  أن الدللاااة مااان ذلااا: : ووجاااه

ليي  عين السيجود وعيارض الينص برأييه فوبخيه سارعوا إلى ذلك وامتنيع إب

وذمه وعاقبه بالطرد واللعنة واإلهباط من الجنة فهذه العقوبة بين هللا أنها  هللا

الوجيوب  يفيد اْسُجدُواترك األمر فهذا يدل على أن األمر في قوله :  على

نييال مييا نالييه ميين التييوبيخ والييذم والعقوبيية ولييو كييان األميير  خالفييهولييذلك لمييا 
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الوجوب لقيال إبليي  : ليم تعياقبني عليى ميا ليم يجيب  يفيدجه للمالئكة ال المو

على أنه كان يفهم منه الوجيوب ، وال يقيال : إن  دلذلك  يقل عليَّ لكن لما لم

ألننيا نقيول هيو مين المالئكية بوصيفه  المالئكيةإبلي  لم يسجد ألنه ليي  مين 

و اليراجح ، فلميا ابين تيميية وهي العباسومن الجن بأصله كما هو اختيار أبي 

ومثاله لكنيه خيالف  بوصفهأمر هللا المالئكة بالسجود دخل إبلي  في ضمنهم 

يييَ  َكيياَن  إ ال األميير برجوعييه إلييى أصييله ولييذلك قييال تعييالى :  يينْ إ ْبل  يينف   م  اْلج 

مما يدل عليى أن سيبب فسيقه هيو  وصف  الحكم بالفاء بعيد  فقرن …فَفََسَق 

 لمخالفة .ألنه من الجن وطبعهم الفسق وا

ومثاليه لكنيه مين الجين  بوصيفهاألمر أن إبليي  مين المالئكية  وخالصة

فلميا خيالف األمير  بالسيجودفيكون داخالً في ضمن األمير للمالئكية  ، بأصله

خ على أقبح صيورة مميا ييدل  د وُمس  ن وُطر  أن األمير  عليىوأبى واستكبر لُع 

 المطلق يفيد الوجوب ، وهللا أعلم .

ا  ومن ال يَْرَكعُيوَن *  اْرَكعُيواق ييَل لَُهيْم  َوإ ذَاتعيالى :  قوليه :األدلة أيضا

ب ينَ  ْلُمَكيذف  عليى عيدم امتثيالهم  بالوييلهللا تعيالى وتوعيدهم  فيذمهم َوْيل  يَْوَمئ ذ  ل 

يييذم  أنلألميير ممييا يييدل علييى أن األميير يفيييد الوجييوب ألن عالميية الوجييوب 

 ل على أنه للوجوب .التارك له وهنا ذمهم هللا على مخالفة األمر فد

ا : ومن ن  َوال  َوَماتعالى :  قوله األدلة أيضا نَة  َكاَن ل ُمْؤم  إ ذَا قََضيى  ُمْؤم 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَْن يَُكوَن لَُهْم  يََرةُ َّللاَّ َ َوَرُسولَهُ فَقَْد  اْلخ  ْم َوَمْن يَْعص  َّللاَّ ه  ْن أَْمر  م 

ً  َضالالً َضلَّ  قضيى أميراً ليم يكين ألحيد  أن  إذاهنا أخبر أنه تعالى  فاهلل ُمب ينا

األمير عصيياناً  مخالفيةيتخير فيه وجعل مخالفته معصيةً وضالالً وإذا كانت 

الوجيوب  يفيدوضالالً فإن ذلك دليل على أن األمر يفيد الوجيوب ألنيه ليو ليم 

 لما كانت مخالفته معصية وضالالً وهذا واضح .

 يجبيهبرجيل يصيلي فيدعاه فليم  رَّ َمي النبيي  أن األدلة على ذل: : ومن

قال : يا رسيول هللا  ،منعك أن تجيبني   ((  مافلما فر  من الصالة قال : )) 

يَن  يَييا سييمعت هللا يقييول :  أميياالصييالة ، فقييال: ))  فيييكنييت   آَمنُييواأَيَُّهييا الَّييذ 

ُسول  إ ذَا دََعاُكْم ل َما يُْحي يُكْم  َّ  َول لرَّ يبُوا ّلِل   عاتبيه ظاهر فإنه  وهذا((   اْستَج 

والمعاتبية والليوم ال تكيون إال عليى تيرك واجيب فيدل  ،على مخالفية أمير هللا 

يبُواذلك على أن قوله تعالى :  َّ   اْستَج  ُسول  ّلِل  الوجوب إذ لو كان  على َول لرَّ

الوجوب لما استحق ذلك الصحابي العتاب وال الليوم وهيذا دلييل عليى  يفيدال 

 يفيد الوجوب . المطلقأن األمر 

ا  ومن أن أشيق عليى  ليوالأبيي هرييرة مرفوعياً : "  حديث : األدلة أيضا

علييى أن  ذلييكعليييه ، فييدل  متفييقأمتييي ألمييرتهم بالسييواك عنييد كييل صييالة " 

 المشيقةالمشقة تحصل باألمر للزوم االمتثال حينئذ  لكنه ترك األمر ، لوجود 
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يفيد الوجيوب لميا حصيلت ، فدل ذلك على أن األمر يفيد الوجوب ألنه ليو ليم 

لكن لما كان األمر يفيد الوجوب والوجوب فيه مشقة ترك األمر بيه  ،المشقة 

 ، وهللا أعلم .

وكييان  عائشييةبريييرة بعييد أن أعتقتهييا  حييديث األدلااة علااى ذلاا: : وماان

فراقييه  فاختيارتمفارقية زوجهيا وعدميه  بييين زوجهيا عبيداً فخيرهيا النبيي 

ي خلفهيا فيي األسيواق يبكيي فلميا رأى وكان زوجها مغيث يحبهيا وكيان يمشي

راجعتييه فإنيه أبيو أوالدك ((  ليوذهب إلى بريرة فقال لهيا : ))  ذلك  النبي

فقالييت : ال  ،((  إنميا أنيا شيافع ال، فقيال : ))  هللا: أتيأمرني ييا رسيول  فقاليت

ذلييك أنيه لييو كيان أمييراً للزمهييا الطاعية واالنقييياد ولييذلك  فييدلحاجية لييي فييه . 

أمر فتمتثل أو ال   فأخبرها أنه إنما هو شافع  أهوكالمه هذا :  استفسرت من

 ، وهللا أعلم . الوجوب، فدل ذلك على أن األمر يفيد 

كتابيه العظييم العيدة عليى  فيياألدلة التي ذكرها القاضي أبو يعليى  ومن

ذليك  عليى إجمياع الصيحابة  –أي أن األمر المطليق يفييد الوجيوب  -ذلك 

إلى مجرد األوامر في الفعيل أو االمتنياع مين غيير  عونيرجحيث إنهم كانوا 

مين الكتياب والسينة يحملونيه عليى الوجيوب  يسيمعونهتوقف  فكل أمير  كيانوا 

الميراد بهيذا األمير بيل  عين  النبييولذلك لم يرد عينهم أنهيم كيانوا يسيألون 

يمتثلون األمر ويحملونه على الوجوب إال إذا اقترن بيه قرينية تصيرفه  كانوا

يعييرف مينهم منكيير لييذلك فكييان إجماعياً وهييذا ثبييت فييي وقييائع  ولييميييره إليى غ

 كثيرة :

باألمر المطلق فيي  ذكرهااستدلوا على وجوب الصالة عند  أنهم : منها

 ذكرها " . إذانام عن صالة أو نسيها فليصلها  منحديث أن  مرفوعاً " 

الكليب بقوليه  وليو أجمعوا على وجوب غسيل اإلنياء مين  أنهم : ومنها

  " :فاغسلوه سبعاً " . اإلناءول  الكلب في  إذا 

 بقوليهعليى وجيوب قتيال ميانعي الزكياة  اسيتدل أبيا بكير  أن : ومنها

َكاةَ  َوآتُواتعالى :  : أن الزكياة مين  يقصيد"  حقهامن  والزكاة: "  وقال الزَّ

 في العدة . القاضيجملة حقوق ال إله إال هللا ، ووافقه عمر . ذكره 

بهيم  سينوا: ))  الجزية من المجيوس بقوليه  أخذ عمر  نأ : ومنها

ً ينكر عليه أحد فكان  ولمسنة أهل الكتاب ((  . فدلت هذه الوقائع على  إجماعا

 الوجوب . يفيدما ادعيناه من إجماع الصحابة على أن األمر المطلق 

ا : ومن يالظ   َعلَْيَهاتعالى  قوله األدلة أيضا يدَاد  َمالئ َكية  غ  ْعُصيوَن ال يَ  ش 

َ َما أََمَرُهمْ  وما ذليك إال لوجوبيه وهيو  معصيةعلى أن مخالفة األمر  فدل َّللاَّ

 المطلوب .
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السيد  أن من النظر : للوجوبعلى أن األمر المجرد عن القرائن  ويدل

 ليملو قال لعبده : اسقني ماء ، فامتثل العبد فإنه يستحق الميدح والثنياء ، وإن 

العقوبية ، فيرآه العقيالء وهيو يعاقبيه فقيالوا ليه : لييم يمتثيل فإنيه يسيتحق اليذم و

  فقال : إني أمرته أنه يسيقيني مياًء فعصياني وليم يفعيل ، فيإن هيؤالء  تعاقبه

على حسن لومه وعقابه نظراً لمخالفته األمر فيدل ذليك عليى أنيه  معهيتفقون 

 إال ألنه ترك واجباً ألن الواجب هيو اليذي ييذم عليى والعقوبةما استحق الذم 

 أذهان العقالء . فيتركه مطلقاً وهذا متقرر 

أن صييغة األمير المطلقية  صيريحةاألدلة تفيدك أيها الطاليب إفيادةً  فهذه

فياعلم أن هيذه  ذليكأي المتجردة عين القيرائن تفييد الوجيوب ، فيإذا تقيرر ليك 

 السينةالقاعدة مطردة فيي جمييع الفيروع فكيل أمير  يمير علييك فيي الكتياب أو 

وب إال إذا ورد الصارف له عين بابيه إليى بياب آخير ، مين فاحمله على الوج

باب العبيادات وبياب اآلداب ذليك ألن بعيض العلمياء قيال : إذا  بينغير فرق 

فهيييو للوجيييوب وإذا كيييان فيييي اآلداب فهيييو  العبييياداتكيييان األمييير فيييي بييياب 

األدليية السييابقة عاميية فييي جميييع  بييللالسييتحباب وال دليييل علييى هييذا التفريييق 

اآلداب ما هو واجب  فير فرق  بين أمر  وأمر ، بل نحن نجد األوامر من غي

 بمجرد األمر به كاألكل باليمين والتسمية على الطعام ونحوها .

هييذه األدليية  تبقييىلييه ، واألصييل أن  هييذا التفريييق ال وجييه أن : والمااراد

على عمومها حتى يرد المخصص وال مخصيص هنيا ، فياألوامر كلهيا وفيي 

وجيوب عنيد تجردهيا عين القيرائن ، هيذا هيو الصيواب تفييد ال األبيوابجميع 

 وهللا أعلم . ، األدلةالذي دلت عليه 

هذا فلم يبق إل الفروع وهي كثيرة لكن أذكر ما تيسر منها  علمت إذا

 فأقول :

ُغيالم َسيمف   يياالذي رآه تطيش يده في الطعيام : ))  للغالم  قوله : منها

)سيم هللا( فهيو  : األول ثالثة أوامار   فهذهوكل مما يليك ((  بيمينكهللا وكل 

 فنقاولأمر بالتسمية فاألصل فيه الوجوب إذ ال قرينة هنا تصرفه عن بابيه ، 

عند الطعام واجبة وقد دلت أدلة أخرى على هذا الحكم وأكدته بأن  التسمية :

)وكل بيمينيك(  قوله : الثانيسبب الستحالل الشيطان للطعام .  التسميةترك 

باليمين واجب وقد دلت أدلية  األكل : فنقولألصل فيه الوجوب ، فا أمرفهذا 

)وكييل ممييا  : الثالااثوأكدتييه بييأن الشيييطان يأكييل بشييماله ،  ذلييكأخييرى علييى 

علييى اإلنسييان أن ال  يجييب : فنقااوليفيييد الوجييوب ،  واألمييريليييك( فهييذا أميير 

ن يتتبيع اليدباء مي كيان عندنا حديث أني  أن النبيي  لكنيأكل إال مما يليه ، 

فظين بعيض العلمياء أنيه صيارف لألمير عين الوجيوب إليى النيدب  ، القصعة

بل الصيواب أن يقيال : إذا كيان الطعيام واحيداً أي نيوع  ، بصحيحوهذا لي  
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أن يأكييل ممييا يليييه ، وإذا كييان الطعييام أصيينافاً  اإلنسييانواحييد فيجييب علييى 

مميا  مما شاء فاألمر فيي قوليه : )وكيل ويأكلمتنوعة فللنسان حق االختيار 

 . أعلم الطعام واحداً ، وهللا كانيليك( على بابه وهو الوجوب لكن فيما إذا 

وبييال  فييي  األصييابعالوضييوء وخلييل بييين  أسييب ))   قولييه : ومنهااا

 إذااألربعيييية ، وألبييييي داود : ))  رواهاالستنشيييياق إال أن تكييييون صييييائما (( 

 توضأت فمضمض (( .

الوضييوء( أميير باإلسييبا   : )اسييب  قولييه : األول أواماار : عاادةهنااا  فهااا

وهييذا صييحيح  اإلسييالةفيكييون واجبيياً واإلسييبا  هييو تعميييم العضييو بالميياء مييع 

 فاألمر فيه يفيد الوجوب .

يفييد الوجيوب  أنيه: )وخليل بيين األصيابع( أمير واألصيل  قوله : الثاني

لكين نظرنيا فوجيدنا قرينية تصيرفه إليى النيدب وهيو أن جمييع اليذين وصييفوا 

ممييا يييدل علييى أنييه لييم يكيين  أصييابعهنييه كييان يخلييل يييذكروا أ لييم  وضييوءه

ليم ينقليوه دل عليى  فلمايواظب عليه إذ لو كان مما يواظب عليه لنقله هؤالء 

هيو  وإنمياأن قوله : )وخلل بين األصابع( لي  على بابه اليذي هيو الوجيوب 

 للندب فيكون التخليل مندوباً .

باالستنشياق ،  أمير : أماران هناا: )وبال  في االستنشاق(  قوله : الثالث

الوجيوب ويتأييد  وهيووأمر بالمبالغة، فأما األمر باالستنشياق فهيو عليى بابيه 

وفي رواية : ))  ،ماًء ((  أنفهتوضأ أحدكم فليجعل في  إذا: ))  ذلك بقوله 

((  المياءبمنخرييه مين  فليستنشق وفي رواية : )) ،توضأ فليستنشق ((  ومن

واجبات الوضوء  من : فنقولهو الوجوب . فاألمر باالستنشاق على بابه و ،

ولكنيه ليم  صيبرةوأما المبالغة فأمر بها هنا في حيديث لقييط بين  ، االستنشاق

 كانيأمر بها في حديث أبي هريرة وجميع الواصفين لوضوئه لم يذكروا أنه 

يبييال  فييي االستنشيياق فييدل ذلييك علييى أن المبالغيية فيييه سيينة لييورود القرينيية 

 الصارفة .

 بالمضمضييية: )إذا توضيييأت فمضيييمض( وهيييذا أمييير  قوليييه : الراباااع

واجبية وليم تيأت  المضمضية : فنقاولواألصل في األمر المطلق الوجيوب ، 

تصرفه عن بابه بل تأيد ذلك بأحاديث أخرى تفيد أن األمر بها يراد به  قرينة

 أعلم . وهللاالوجوب ، 

 أحييدكم الييركعتين صييلى إذاأبييي هريييرة مرفوعيياً : "  حييديث : ومنهااا

أميييير  فهييييذااللتييييين قبييييل صييييالة الصييييبح فليضييييطجع علييييى شييييقه األيميييين " 

لييه مييا  بعييد سيينة الفجيير ، واألصييل أنييه للوجييوب ، لكيين ورد باالضييطجاع

وذلك فيي حيديث أبيي قتيادة عنيد مسيلم فيي قصية  الندبيصرفه عن بابه إلى 

الفجير ثيم  ركعتي بالل فصلى النبي  فأذننومهم عن صالة الفجر قال : " 
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 بعييد لييم يضييطجع  فهنييافصيينع كمييا كييان يصيينع كييل يييوم "  ةالصييالأقيمييت 

 : فنقااولإلييى النييدب ،  بابييهركعتييي الفجيير ففعلييه هييذا صييرف األميير عيين 

 على الشق األيمن بعد ركعتي الفجر سنة . االضطجاع

، صيلوا  المغيربقبل المغرب ، صلوا قبل  صلوا: ))   قوله : ومنها

 رواهسينة ((  الناسهية أن يتخذها شاء كرا لمنقال : ))  ثمقبل المغرب ((  

أمره الوجيوب لكنيه  فيقبل المغرب فاألصل  بالصالة البخاري ، فقد أمر 

 ليمقال )لمن شاء( وهذه قرينة تصيرف األمير عين الوجيوب إليى النيدب وليو 

ترد هذه اللفظة لقلنا إن الصالة قبيل المغيرب واجبية لكين لميا وردت القرينية 

 نا بها .إلى الندب قل لألمرالصارفة 

أمير بالوضيوء  فهيذامين لحيوم اإلبيل ((  توضؤوا: ))   قوله : ومنها

في األمر أنيه للوجيوب ، وال أعليم قرينية تصيرف األمير  واألصلمن لحمها 

ميين أكييل لحييم اإلبييل  الوضييوء : فنقااول،  المتعييينعيين بابييه فالبقيياء عليييه هييو 

 من مفردات اإلمام أحمد . وهوواجب لألمر به وهذا هو الراجح 

فليتوضيأ ((  حمليهغسيل ميتياً فليغتسيل ومين  مين: ))   قوليه : ومنها

لالستحباب ال للوجوب بدليل قوله  فيهالتسليم بأنه يحت  به فإن األمرين  على

ميييتكم  فييإنعليييكم ميين غسييل ميييتكم غسييل  لييي ))        فييي الحييديث اآلخيير

 النسياء غسيل بنيت وبعيضومثليه أن أم عطيية توليت هيي  ،يموت طياهراً ((

يغسيلوها ثالثياً أو خمسياً  أنأنه دخل علييهن وأميرهن  وذكرت رسول هللا 

الفيرا  مين  بعيدأو أكثر من ذلك وأنيه أعطياهن حقيوه وليم تيذكر أنيه أميرهن 

غسيييلها أن يغتسيييلن أو يتوضيييأن وليييو أميييرهن لنقلتيييه لنيييا فلميييا ليييم ييييأمرهن 

ال دل ذلك على عيدم وجوبيه ألن تيأخير البييان عين وقيت الحاجية  باالغتسال

 وخرجيت بنيت عميي  رضيي هللا عنهيا أبيا بكير  أسيماءيجوز ، وغسيلت 

: ال ، فهيـذا يُعَيدُّ صيـارفاً لألميـر  غسيل   فقاليـوا عليهياوسألت الصحابة هيل 

اسييتحباباً وميين حملييه  فليغتسييلغسييـل مـيييـتًا  مييـن : فنقااول،  الحديييـثفييي  

ال فقيد قيال أحميد وإ لالحتجاجفليتوضأ استحباباً هذا إذا سلمنا سالمة الحديث 

 : ال يصح في هذا الباب شيء ، وهللا أعلم .

أمر وهيو  فهذاواغسل ذكرك ((  توضأالمذي : ))  في  قوله : ومنها

خيرج منيه ميذي فيجيب علييه أن  مين : فنقاولله صيارفاً ،  نعلمللوجوب وال 

 به ، وهللا أعلم . لألمريغسل ذكره ويتوضأ 

ما يقيول الميؤذن ((  مثلؤذن فقولوا سمعتم الم إذا: ))   قوله : ومنها

أهيل العليم ، لكين ورد ميا  بعيضأمر واألصيل فييه الوجيوب ، وبيه قيال  فهذا

مؤذنياً  سيمع يصرفه عن بابيه وهيو ميا رواه مسيلم فيي صيحيحه أن النبيي 

أكبر هللا أكبر ، فقال : على الفطرة ، ثم قيال الميؤذن : أشيهد  هللايؤذن فقال : 
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فلو … د أن محمداً رسول هللا ، فقال : خرجت من النار أشه هللاأن ال إله إال 

 . النبي  ألجابهكانت اإلجابة واجبة 

ثييم أراد أن يعييود فليتوضييأ  أهلييهأتييى أحييدكم  إذا: ))   قولييه : ومنهااا

 فهييذاأنشييط للعييود ((  فإنييهمسييلم ، وزاد الحيياكم : ))  رواه((  بينهمييا وضييوءاً 

نية تصيرفه عين بابيه إليى النيدب لكن وردت قري ،أمر واألصل فيه الوجوب 

ينقيل عنيه أنيه  وليمعنه أنيه طياف عليى نسيائه بغسيل واحيد  ثبت وهي أنه 

أن األمر  علىدل ذلك  يتوضأ توضأ . فلو كان الوضوء واجباً لتوضأ فلما لم

به في الحديث أمر ندب ال أمر وجوب ، وألنه قال أيضاً في رواية الحياكم : 

أمير معليل فمين كيان نشييطاً للعيود أصيالً لقوتيه  فهو((  للعودأنشط    فإنه)) 

يتوضأ وهذا ما يفهيم مين الحيديث ، فهيذا األمير إذاً ييراد بيه  فالوشدة رغبته 

 ولو لم ترد لقلنا بالوجوب لهذه القاعدة . الصارفةالندب لورود القرينة 

 فليركيعدخل أحدكم المسجد  إذا: ))  المسجد ، فقد قال  تحية : ومنها

، واألصيل فيي  المسجدعليه ، فقد أمر بتحية  متفقأن يجل  (( ركعتين قبل 

 عيناألمر الوجوب ، وقال به بعض العلماء لكن هناك قرينة تصيرف األمير 

اإلسيالم فقيال : ))  عين بابه وهو حديث طلحة بن عبيد هللا لما سأل النبيي 

ال ، إ ال: هل علييف غيرهيا ، قيال : ))  قالصلوات في اليوم والليلة ((  خم 

تطييوع ، وكييذلك لمييا  بأنهييامييا عييدا الصييلوات الخميي   فوصييفأن تطييوع (( 

:  لييه النبييي  دخييل رجييل المسييجد يييوم الجمعيية وتخطييى رقيياب النيياس قييال

كانيت واجبية  فليويأمره أن يصيلي ركعتيين  ولمفقد آذيت وآنيت ((  اجل  ))

 وهيوألمره بها ، فهاتان القرينتان تصيرفان األمير عين بابيه إليى االسيتحباب 

، لقلنا بيالوجوب ألن األمير المطليق  يردا الصحيح إن شاء هللا تعالى، ولو لم

 القرائن يفيد الوجوب. عن

 والحييديثالجنيب إذا أراد أن ينييام أن يتوضييأ  أميير النبييي  أن : ومنهاا

صحيح ، فهذا أمر واألمر يفيد الوجوب لكن بحثنا فوجدنا أن له صارفاً وهو 

ينام وهيو جنيب مين غيير  كان النبي  أن عائشة رضي هللا عنها : " حديث

األربعة بسيند  حسين ، فهيذه القرينية صيرفت األمير عين  رواهأن يم  ماًء " 

ولو ليم تيرد لقلنيا بيالوجوب ألن األمير المطليق  الصواببابه إلى الندب وهو 

 عن القرائن يفيد الوجوب .

أحيدكم فليجعيل فييي  توضيأ إذاأبيي هرييرة مرفوعياً : "  حيديث : ومنهاا

له صارفاً عين  أعلم والأمر باالنتثار وهو للوجوب  فهذانفه ماًء ثم لينتثر " أ

 االسييـتننثار : فنقااولبابييه إلييى النييدب بييل تأيييد األميير القييولي بالفعييل الييدائم ، 

 عينواجب من واجبات الوضوء ألنه أمر بيه واألمير يفييد الوجيوب إذا خيال 

 القرينة .
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إال إذا وردت  الوجييوب فقيي  ، فييأي أميير  وجدتييه فاحملييه علييى وهكييذا

أعليم  وهللاالقرائن الصارفة له عن بابه فاحمليه عليى ميا دليت علييه القرينية ، 

 وأعلى.
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 الرابعــة القاعــدة

 بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر ( األمر) 
عن اإلمام أحمد وهي الموافقة لألدلة من الكتاب والسنة  رواية وهذا     

يشكل  فإنه بعد الحظر يفيد اإلباحة" األمر" : مبعضه قولوهي أرجح من 

األدلة ورد فيها األمر بعد الحظر وال يفيد اإلباحة ونعني  منعليه كثير 

إذا حظر الشارع قوالً أو فعالً ثم عاد فأمر به ، فهذا  أنه )باألمر بعد الحظر(

" زوروهاثم يقول : " ،تزوروا القبور"  ال" مثالأمر بعد حظر كأن يقول 

األمر الذي أعقب الحظر ماذا يفيد   هل يفيد الوجوب كما  فهذاذلك ،  حوون

أو يفيد اإلباحة   أو يفيد  ندبحظر   أو أنه يفيد ال بعدكان يفيده لو لم يرد 

خالف بين األصوليين والصواب هو  المسألةحكمه قبل الحظر   في هذه 

ً مقتضى هذه القاعدة وهو أن الشارع إذا حرم  وال ثم أمر به فإنه من األق شيئا

قبل الحظر واجباً فهو  كانفإن  ، يرجع بعد فك الحظر عنه إلى حكمه األول

ً بعد الحظر واجب وإن كان سنة فهو سنة وإن كان قبل الحظر  فهو  مباحا

 هو الموافق لألدلة   وهي كثيرة : وهذابعد الحظر مباح . 

يَن  اْلُحُرمُ  انَسلََخ األَْشُهرُ  فَإ ذَا:  تعالى قوله : ذل: فمن ك  فَاْقتُلُوا اْلُمْشر 

ً  فقتال َحْيُث َوَجْدتُُموُهمْ  األشهر الحرم ثم حرمه  قبلالمشركين كان واجبا

الحرم فقوله  األشهرهللا في األشهر الحرم ثم أمر به مرةً ثانية بعد انسالخ 

فاقتلوا الوجوب ألنه كان  يفيد ً قبل الحظر ، وال يمكن أن يقال هنا  واجبا

، فإن قتال الكفار يعلم من الدين  اإلباحةإنه مباح على قول من قال إنه يفيد 

الحكم إلى ما كان يفيده قبل  عادبالضرورة أنه واجب ، فلما فُكَّ الحظر 

 الحظر .

يَن  يَا :  تعالى قوله : ذل: ومن ْيدَ َوأَْنتُْم  آَمنُواأَيَُّها الَّذ  ال تَْقتُلُوا الصَّ

َحلَْلتُْم  َوإ ذَا حال اإلحرام ثم قال :  البري تعالى الصيد هللا فحرم ُحُرم  

بالصيد بعد اإلحالل أمر بعد  فاألمربه بعد اإلحالل ،  فأمر فَاْصَطادُوا 

فوجدنا أن الصيد  فنظرناحظر ، فنقول يرجع إلى ما كان يفيده قبل الحظر ، 

اإلباحة ألنه كان  يفيدمباح قبل الحظر فقلنا إن األمر بالصيد إذاً بعد تحريمه 

 مباحاً قبل تحريمه .

يَن آَمنُوا  يَا :  تعالى قوله :ذل: ومن ْن يَْوم   إ ذَاأَيَُّها الَّذ  ي ل لصَّالة  م  نُود 

ْكر  َّللاَّ    حرمهأن البيع جائز ثم  فاألصل اْلبَْيَع  َوذَُروااْلُجُمعَة  فَاْسعَْوا إ لَى ذ 

يوم الجمعة أي النداء الثاني الذي يعقبه  هللا تعالى إذا نودي للصالة من

يَْت الصَّالةُ  فَإ ذَا ثم أمر به في قوله:  الخطبة ُرواقُض  ف ي األَْرض   فَانتَش 

ْن فَْضل  َّللاَّ   من فضل هللا يفيد  واالبتغاءاألمر باالنتشار  وهذا َواْبتَغُوا م 
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حظر أفاد ما كان  بعدالجواز ألنه كان يفيده قبل تحريمه ، واألمر إذا ورد 

 يفيده قبل الحظر .

فزوروها  القبور: )إني كنت نهيتكم عن زيارة   قوله : ذل: ومن

 ثمفإنها تذكركم اآلخرة( فاألصل أن زيارة القبور كانت جائزة أو مستحبة 

نهى عنها ثم أمر بها في قوله )فزوروها( فهذا األمر يفيد اإلباحة أو 

 بل الحظر .كان يفيد ذلك ق ألنهاالستحباب 

األضاحي فادخروا  لحوم: )كنت نهيتكم عن ادخار   قوله : ذل: ومن

عنه  نهيالحديث . فاألصل أن ادخار شيء  من لحم األضحية جائز ثم …( 

من أجل الدافة أي الفقراء الذين نزلوا المدينة ، ثم أمر به في قوله : 

 الحظر . )فادخروا( فهذا األمر يفيد اإلباحة ألنه كان مباحاً قبل

لُوا :  تعالى قوله : ذل: ومن يض   ف يالنف َساَء  فَاْعتَز  عن  فنهى اْلَمح 

ْرَن  فَإ ذَا قال :  ثمجماع المرأة الحائض  بإتيانها ، وهذا  فأمر  فَأْتُوهُنَّ تََطهَّ

ً أن  يفيداألمر  اإلباحة ألن اإلتيان قبل الحيض مباح ، وبهذا يتبين لك جليا

يرجع إلى حكمه السابق قبل الحظر إال أنك تالحظ أن  رالحظاألمر بعد 

بعد الحظر إنما يفيد اإلباحة ولذلك قال  األمرغالب ما ورد في الشريعة من 

هو القول بمقتضى هذه القاعدة وهللا تعالى  األجودلكن  ، من قال إنه للباحة

 أعلى وأعلم .
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 الخامســة القاعــدة

 الفور ول يفيد التكرار( عن القرائن يفيد المتجرد)األمر 
فصيلهما وشيرحهما واحيدة  مينقاعدتان مهمتان غاية األهمية فالبد  هما      

عاااان القاااارائن  المتجاااارد األماااار " األولااااى : القاعاااادة : فااااأقولواحييييدة ، 

 " . الفور يفيد

وعدم التأخير ، فهل  بالفعل)بالفور( أي وجوب المبادرة  المراد : أقول

ييا فهييل تلييزم المبييادرة بامتثالييه  بييأمر   إذا أميير هللا ورسييوله  أنييه علييى  أومَّ

التراخي ، أي يجوز للمكلف تأخيره فعله متى شاء ، هيذا هيو ميا تجييب عنيه 

، وقد اختلف العلماء في ذلك اختالفياً قويياً قيد أثير فيي الفيروع تيأثيراً  القاعدة

 ً هم ، فقال بعضهم األمر المتجرد عن القرائن يفيد الفور ، وقال بعض واضحا

، والصواب هو األول أنه يفيد الفور ، وقد قلنيا فيي المقدمية  التراخيبل يفيد 

األصولية المختليف فيهيا بصييغة الجيزم عليى القيول اليذي  القاعدةأننا نخرج 

المتجيرد عين القيرائن يفييد المبيادرة بالفعيل  األميرنرجحه ، والراجح هيو أن 

 : أمورأي الفور ، والدليل على ذلك عدة 

فيي الخييرات كقوليه  بالمسيارعةالعامية اآلميرة  األدلة ة عليه :األدل من

ُعوا تعالى :  ْن َربف ُكيْم  َمْغف َرة  إ لَى  َوَسار   اْلَخْييَرات   فَاْسيتَب قُوا :  وقوليه م 

ييَرة   َسيياب قُوا :  وقولييه  إنهييم تعييالى مادحيياً بعييض أنبيائييه :  وقييال إ لَييى َمْغف 

ُعوَن  :   المييؤمنينتعييالى فييي ذكيير صييفات  وقييال َخْيييَرات  الْ  ف يييكييانوا َيَُسييار 

 َُعوَن ف يييي  أُْولَئ يييك  بالمسيييارعةاألدلييية فيهيييا األمييير  فهيييذه  اْلَخْييييَرات  يَُسيييار 

والمسيييابقة لفعيييل الخييييرات وتحصييييل أسيييباب المغفيييرة وال يتحقيييق ذليييك إال 

بامتثيييال األمييير فيييور صيييدوره ، ألن هيييذه هيييي حقيقييية المسيييارعة  بالمبيييادرة

أن األمر يفيد الفور والمسارعة والمسيابقة لالمتثيال  علىقة فدل ذلك والمساب

المبادرين المتثالها وال يمدح هللا تعالى  الخيراتوقد مدح هللا المسارعين في 

 إذاً هي الخير ، وهللا أعلم . باالمتثالإال ما هو خير فالمبادرة 

ا : ومن  فبيادر آلدََم  وااْسيُجدُ  هللا تعيالى قيال للمالئكية  أن األدلة أيضا

إبلي  وعاتبه هللا تعيالى وعاقبيه أشيد العقوبية مميا  وتخلفالمالئكة باالمتثال 

وكيان  الفيورالفور إذ لو لم يفيد  يفيد  اْسُجدُوا يدل على أن األمر في قوله 

 فلميايفيد التراخي لقال إبلي  : سـأسجد ولكن بعد حين ألنه عليى التراخيي ، 

 األمر يفيد الفور والمبادرة باالمتثال ، وهللا أعلم .لم يحصل ذلك دل على أن 

ا : ومن  فليم يصلي فيدعاه النبيي  كان أُبي بن كعب  أن األدلة أيضا

 ميافير  قيال : لبييك ييا رسيول هللا ، فقيال : ))  فلميايجبه واستمر في صالته 

يبُوايقيول :  تعيالىمنعك أن تجيبنيي وهللا  َّ   اْسيتَج  ُسيول  ّلِل  ذَا دََعياُكْم ل َميا إ   َول لرَّ

الحييديث ، وهييو … صييالة  فييي: يييا رسييول هللا إنييي كنييت  قييال((  يُْحييييُكمْ 
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أبيياً عليى عيدم  عاتب  حديث حسن صحيح ، ووجه الشاهد منه : أن النبي

باإلجابة مما يدل على أنه ترك شييئاً يعاتيب علييه والعتياب ال يكيون  المبادرة

ة الفورييية والمبييادرة باإلجابيية واجييب ، ثييم اسييتدل علييى أهمييي تييركإال علييى 

يبُوا باألمر في قوله تعالى :  يفهيم  كيان ييدل عليى أن النبيي  مميا  اْسيتَج 

إذ لو كيان ال يفييد إال التراخيي لميا عاتيب أبيياً فيي تيأخير  االمتثالمنه فورية 

على تأخيرها واستدل له بذلك األمير دل ذليك عليى أن  عاتبهاإلجابة لكن لما 

 . جليفور وهذا واضح األمر يفيد ال

ا : ومن رسول هللا  المشركونصلح الحديبية لما صد  حديث األدلة أيضا

 فييه علييه مين الشيروط ميا رآه  واشيترطواالبيت وأبرموا معه صيلحاً  عن

فييانحروا  قومييوا: ))   النبيييالصييحابة مجحفيياً بالمسييلمين لمييا تييم ذلييك قييال 

أم سييلمة  علييى النبييي  يقييم أحييد ، فييدخل فلييمرؤوسييكم ((  واحلقييواهييديكم 

إليييهم وال تكلييم أحييداً ميينهم وانحيير  اخييرجفقالييت : "  الخبييرمغضييباً فأخبرهييا 

، فأحسوا بكبير ميا فعليوه فقياموا فنحيروا هيديهم  ففعلهديك واحلق رأسك " 

يقتل بعضاً ، ووجه الشاهد أنه لما أميرهم  بعضهموحلقوا رؤوسهم حتى كاد 

 ولم يبادروا لتنفيذه غضب النبيي  باشرةمبالنحر والحلق ولم يمتثلوا األمر 

ليو كيان ال يفييد الفيور لميا غضيب مين عيدم  إذييدل عليى أنيه يفييد الفيور  مما

دل ذليك أن األمير المطليق عين  فعيل مياامتثالهم عقيبه لكن لما غضب وفعل 

 حاالً . باألداءالقرينة يفيد الفورية ولزوم المبادرة 

ا : ومن مياًء أو نحيوه  اسيقنيلو قال لعبيده  السيد أن األدلة النظرية أيضا

  فقيال لهيم  عاقبتهفلم يبادر العبد باالمتثال فعاقبه ، فجاءه العقالء فقالوا : لم 

عقابه مما  على: أمرته فلم يبادر باالمتثال ، الستحسنوا ذلك منه ولم يلوموه 

يييدل علييى أنييه متقييرر فييي أذهييان العقييالء أن صيييغة األميير المجييردة تقتضييي 

 . وأن هذا هو المفهوم من وضع اللغة . الفورية

ا : وماان ميين عهييدة  الخييروجأبييرأ للذميية وأسييرع فييي  أنييه األدلااة أيضااا

مين  ييتمكنوهو مقصد العاقل وألنيه ال ييدري إذا أخير الفعيل هيل  ، المطالبة

أدائه أو ال فإن العوارض كثيرة وابن آدم كالخامة الطرية مين اليزرع ، لكين 

 ما استطاع لكان ذلك أبرأ لذمته ، ثم أضف إليى بادر إلى متثال واتقى هللا إذا

إلى االمتثال والمسيارعة فيي تنفييذ األمير مين تعظييم شيعائر  المبادرةهذا أن 

تقوى القلوب ، فإنه لو أمرك الملك أو األمير بشييء وليم  علىهللا وذلك دليل 

لعدَّ ذلك منك سخرية وتساهالً بيأمره وعيدم  يأمركتبادر إليه وتراخيت وهو 

امتثليت لعَيدَّ ذليك تعظيمياً ألميره ،  أميركتعظيم له ، لكن لو أنك من حين ميا 

بييأمر الشييارع فييور صييدوره  القييياموهلل المثييل األعلييى ، فإنييك إذا بييادرت فييي 
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أنيه مين تقيوى  هللاوسماعه لكان ذلك من تعظيمه ، وتعظييم شيعائر هللا أخبير 

 القلوب .

إن عودتها على الجيد ف عليهإلى هذا أن النفوس على ما عودت  وأضف

عليهيا ،  الطاعياتوالمبادرة والمسارعة في الخييرات تعيودت علييه وسيهلت 

 وفتيرتوأما إذا عودتها على الخمول والدعة والكسل وحب التأخير تراخت 

قواها وآثرت التأخير والتسويف ، ومن ثَمَّ تثقل عليها الطاعة ، فصار القول 

ح جميية وحكييم عظيميية ، وهييذه لييه مصييال األميير المطلييق يقتضييي الفييور بييأن

 إنه على التراخي كما ترى . قلناالمصالح تفوت لو 

ا : ومن   فياجتنبوه قوليه  فييلميا نيـزل تحيريم الخمير  أنه األدلة أيضا

هييذا األميير أعظييم االمتثييال وبييادروا  الصييحابةأميير باالجتنيياب ، امتثييل  وهييو

ة فييي فمييه ميين كانييت الشييرب فميينهمباالجتنيياب حتييى سييطروا أروع األمثليية ، 

ها وأريقت دنان الخمور في الشوارع حتى سالت  شوارع المدينية ،  منهافَمجَّ

 المبييادرةولييم يتييراخ أحييد ميينهم ممييا يييدل علييى أنهييم كييانوا يفهمييون وجييوب 

الفورية فيي تنفييذ األمير ، وليم يعيرف عين أحيد  مينهم إنكيار ذليك أو مخالفتيه 

 متثال .إجماعاً منهم أن األمر يفيد الفور وسرعة اال فكان

ا : ومن :  قيالابين عمير فيي الصيحيحين ،  حيديث األدلة على ذل: أيضا

 قيد )) بينما الناس بقباء فيي صيالة الصيبح إذ جياءهم آت فقيال : إن النبيي 

أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ، فاسيتداروا كميا  وقدأُنـزل عليه الليلة قرآن 

 فهميوا ن الصيحابة هيؤالء هيذا االمتثيال فيإ كيفهم إلى القبلة (( فانظروا 

وجوب المبادرة ولذلك فعلوا ما فعليوا وليم ينتظيروا  القبلةمن األمر باستقبال 

األميير يفيييد التراخييي لمييا تحركييوا هييذه الحركيية  أنإلييى انتهيياء الصييالة ، فلييو 

منها لكين كيانوا يفهميون أن األمير  الفرا الكثيرة في الصالة والنتظروا إلى 

هيم إليى الكعبية ، ومثيل هيذا  كميابامتثاليه واسيتداروا  هذا يفيد الفيور فبيادروا

عيين أحييد   يثبييتعلييى سييائر الصييحابة ولييم  وال  الفعييل ال يخفييى علييى النبييي

 يفيدمنهم أنه أنكر ذلك مما يدل على أن المتقرر عندهم هو أن األمر المطلق 

 أعلم . الفور ، وهللا

ً يروى عن عمر موقوفياً  ما األدلة عليه : ومن : ))  لنبيي ل ومرفوعيا

 وسييندهلييه ((  ال يييدري أحييدكم مييا يعييرض فإنييهإلييى الحيي  والعمييرة  تعجلييوا

فلم يح  فال علييه أن يميوت  الح قدر على  من : " ضعيف ، وقال عمر 

أن آميير عمييالي فيرسييلوا إلييى  هممييت لقييدوقييال : "  ،يهودييياً أو نصييرانياً " 

الجزية ، ميا هيم  عليهماألمصار أن من وجد جدة للح  ولم يح  أن يضربوا 

األمير بيالح   أنينكر عليه أحد مما يدل على  ولمبمسلمين ما هم بمسلمين " 

 يرتكييبللفيور وإال لييم يكين للخليفيية الثياني أن يحكييم بهييذا الحكيم علييى مين لييم 
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حراماً وإنما أمر ما يسو  له تأخيره ، لكن لما قال ذلك وَهيمَّ بيه دل عليى أن 

مبيادرة ، وهيذه األحادييث وإن كانيت فيي بالح  يفييد الفيور ووجيوب ال األمر

تتأيد بعموم األدلة الدالة على أن األمر يفيد الفيور ، وإن  لكنهاسندها ضعيفة 

 فاألدلة الماضية فيها كفاية إن شاء هللا تعالى . الدليللم يقبل هذا 

ا : ومان التراخيي ، هييل  علييىيقيال لميين يقيول إن األمير  أن األدلاة أيضااا

إليى  التيأخيرله   وال يمكن أن يكون  ة معينة أو ال غايةالتراخي هذا إلى غاي

 يجوزغاية مجهولة ألنه يؤدي إلى تفويت الواجب بالكلية ، وأما إن قالوا إنه 

 والهيذه الغايية معلومية للمكليف أو مجهولية    هيل : قلنااتأخيره إلى غايية ، 

، وإذا  يمكن أن تكون مجهولة ألن األحكام الشرعية ال تناط بغايات  مجهولية

هييي   ومييا الييدليل علييى تحديييدها  متييى : فنقااولللمكلييف ،  معلومييةكانييت 

الواجب   كل ذلك مما ال جواب عليه عندهم ، إال أن  لتأخيرواعتبارها غاية 

 فقالمع العلم بسالمة العاقبة ، فإن قالوا ذلك ،  الواجبيقولوا : يجوز تأخير 

ب الييذي ال يعلمييه إال هللا ، فييإن العواقييب ميين الغييي عاقبتييهالييذي يعلييم  وميين :

َعَسى أَْن يَُكوَن  َوأَنْ  باقتراب األجل في قوله :  تعالىتعالى ، وقد أخبر هللا 

المكليف فهيي غايية مجهوليية  يعلمهيا التحدييد بغايية   فهيذا اْقتَيَرَب أََجلُُهيْم  قَيدْ 

يقال : إن األمر يفييد الفيور  أنوالحكم الشرعي ال يعلق بغاية مجهولة ، بقي 

أي الزم  مما مضيى ،  عليكال يجوز تأخيره إال لعذر  فإذا قلت ذلك لم يلزم و

إال أكبير  بيالتراخيواستقام قوليك ، وميا ورود الليوازم السيابقة عليى القيائلين 

ً ثم يقيال  –رحم هللا الجميع رحمة واسعة  –دليل  على فساد قولهم  : إن  أيضيا

ليه باإلجمياع أي  ممتيثالً المكلف إذا امتثيل األمير عقييب صيدوره فإنيه يكيون 

القائلين بأنه على الفور والتراخي ، وأما إذا أخره ثم أتيى بيه فإنيه يكيون  عند

ً  عندممتثالً  له عند الباقي والعاقل األريب يحرص عليى  بعضهم فقط ومخالفا

فعل ما اتفق عليه العلماء أولى مين فعيل ميا انفيرد بيه  ألنفعل المتفق عليه ، 

ممتيثالً لألمير بيقيين ، وأميا إن أخيره فإنيه  يكيونحينئذ  أحدهم ما أمكن وألنه 

مين فعيل المشيكوك فييه ، وبهيذا  أوليىيشك في صيحة امتثاليه وفعيل المتييقن 

بيأن األمير المطليق  القيوليتضح لك إن شاء هللا تعالى أن القيول اليراجح هيو 

 عن القرينة يفيد الفور .

لساتدلل وبقاي الشارح وا ناحياةهو الكالم على هذه القاعدة من  فهذا

 : فأقول الكالم عليها من ناحية الفروع
فيي السينة العاشيرة ،  ح  فرض في السنة التاسعة وهو  الح  : منها

القائلون بالتراخي ، وذهب الحنابلية فيي المشيهور عينهم إليى أن  بهذافاستدل 

بشيرط القيدرة ، أي إذا كنيت قيادراً عليى الحي  فعلييك  الفورالح  يجب على 

فإن أخرته مع القدرة فأنيت آثيم بيذلك ،  تأخيرهالسنة وال يجوز لك الح  هذه 
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يفيييد الفييور  القرينييةبييه واألميير المطلييق عيين  أمييرا ألن هللا تعييالى ورسييوله 

إن  اليراجحواستدلوا بحديث عمر السابق ذكره في قيد األدلة وهذا القول هو 

لقرينية يفييد شاء هللا تعالى ، للقاعيدة الميذكورة وهيي أن األمير المطليق عين ا

إن  - ، وقد أمر الشارع بالح  وال قرينة فهيو للفيور ، وأميا تيأخيره  الفور

ألن البيت لم يكن مؤهالً للح  فأرسل أبا بكر  راجحةفإنه لمصلحة  –سلمناه 

 هو وال يطوف بالبيت عريان ،وألن النبي  مشركالبيت  يح  وعلياً أن ال

سينة لييعلم النياس  فأخرهيااحيدة إنميا هيي حجية و أنهيا المشرع وكان يعليم 

فالتيأخير  ،بفرضية الح  عليهم وليتيأهبوا للحي  معيه ليأخيذوا عنيه مناسيكهم 

كان لمصيلحة راجحية وال شيك أن القاعيدة إنميا تقصيد المبيادرة لتنفييذ األمير 

 إلى ذلك ما لم يكن في التأخير مصلحة ، وهللا أعلم . والمسارعة

َكياةَ  َوآتُيوا الى قيال : بالزكاة فإن هللا تع األمر : ومنها أمير  فهيذا الزَّ

فييإذا بليي  المييال نصيياباً وحييال عليييه الحييول وجييب علييى  ،واألميير يفيييد الفييور 

 القول الصحيح . علىمالكه إخراج الزكاة فوراً ، وهذا 

ضيمانها أو  علييهأخر إخراج الزكاة حتى تليف الميال فهيل  من : ومنها

 ال 

فاليذين يقوليون إن األمير  القاعدة خالف يتفرع على خالفهم في هذه فيه

: عليييه ضييمانها ألنييه فييرط بتأخيرهييا والمفييرط ضييامن ،  قييالوايفيييد الفييور،  

والييذين يقولييون : ال يفيييد إال التراخييي قييالوا : ال ضييمان عليييه ألنييه لييم يفييرط 

 . فعلهوإنما فعل ما يجوز له 

 إخراجهيا وقيد تيأخيرعليه ضمانها ألنه فيرط فيي  أن األول : والحواب

 أمره هللا بإخراجها واألمر يفيد الفور .

دَّة   قوله تعالى  فيالصوم ، فإن هللا تعالى قد أمر به  قضاء : ومنها  فَع 

ْن أَيَّام   على المكلف المبادرة بالقضياء ،  إذاً يفيد الفور فيجب  واألمر  أَُخرَ م 

فيه الفور وأنه يجوز  علىإال أنه دل الدليل الصحيح أن قضاء رمضان لي  

يكيون علييف الصيوم  كانالتراخي وهو حديث عائشة في الصحيح قالت :  )) 

 منيي فال أستطيع أن أقضيه إال في شيعبان لمكيان رسيول هللا  رمضانمن 

دل  عليهيا ينكير فلميا أقرهيا وليم ،  النبييهذا الفعل ال يخفى عليى  ومثل(( 

دَّة   على أن األمر في قوله تعالى  ْن أَيَّيام   فَع  التراخيي ، وعليى  يفييد  َخيرَ أُ م 

 من األصل بمقتضى القرينة الصارفة وهللا أعلم . الفرعهذا يخرج هذا 

 بإخراجهيا بقوليه  أميركفارة اليمين فيإن هللا تعيالى قيد  إخراج : ومنها

يَن  َعَشَرة  إ ْطعَاُم  فََكفَّاَرتُهُ  بهيا فيإذاً  أميراآليية ، فيإذا ثبيت أنيه  اليخ … َمَسياك 

 العيذرفيها للفور فينبغي إخراجهيا عليى الفيور ميع القيدرة وعيدم يكون األمر 

فإذا أخرها بعد القدرة وال عذر فمات فإنه يموت عاصياً ألنه أخر ما لي  له 
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وهذا هيو الصيواب . وأميا اليذين قيالوا إن األمير يفييد التراخيي فيإن  ، تأخيره

ولييم عنييدهم علييى التراخييي ، متييى أخرجهييا أجييزأه ولييو مييات  الكفييارةإخييراج 

 . الفور، ولكن القول األول أصح ألن األمر يفيد  يأثميخرجها فإنه ال  

: هلل علييف أن أصيلي  يقيولله وقتاً كأن  الطاعة إذا لم يحدد نذر : ومنها

بيه فيي قوليه  بالوفاء أو أعتمر ونحوها ، فقد أمر النبي  أح  أو أتصدق أو

ر بالوفياء بنيذر الطاعيية ثبييت أنيه أمي فلميانيذر أن يطييع هللا فليطعيه ((  مين)) 

بامتثاله والبراءة منه وال يجوز التيأخير ألن األمير فيي  المبادرةفالذي ينبغي 

وقتياً فليطعيه  يحيدد وليم هللاالفيور فمين نيذر أن يطييع  يفييد((  فليطعهقوله )) 

واليتمكن فميات فإنيه  القيدرةاآلن مع صالحية الوقيت والقيدرة فليو أخيره بعيد 

 ألن األمر يفيد الفورية . يموت عاصياً على الصحيح

فتلفيت عنيده فهيل  بيعهاقال لوكيله بع هذه السلعة فتأخر في  لو : ومنها

ومين  ،يضمن ، على قولين : مين قيال بيأن األمير للتراخيي قيال : ال يضيمن 

قال للفور قال : بأنه يضمن ألنه مفرط في التأخير وهيو اليراجح إن شياء هللا 

ألولى وهي أن األمر المطلق عن القرينة يفيد هو الكالم على القاعدة ا فهذا، 

 الفورية .

المللاق  األمار هاو : " ونحاهاقولناا )ل التكارار(  فهايالثانية :  وأما

 عن القرينة ل يفيد التكرار "
 ثااال األميير ال يخلييو ميين  أنأن يقييال : اعلييم رحمييك هللا تعييالى  وبيانهييا

: "  علييه كقوليه  ولمحمييقتيرن بيه ميا يفييد التكيرار فهيو  أن حالت : إماا

يالةَ  أَق يُميوا فيي قوليه تعيالى :  فاألمروالليلة "  اليومصلوات في  خم  الصَّ

 على ذليك وكياألمر بغسيل نجاسية الكليب  الدالةالتكرار لوجود القرينة  يفيد

ثالثيياً ، واألميير باالسييتجمار  النييومسييبعاً ، واألميير بغسييل اليييد عنييد القيييام ميين 

 بثالثة أحجار.

علييى إفييادة المييرة  يييدليييرد دليييل مييرتبط بيياألمر  أن الثانيااة : والحالااة

: ))   قولهالواحدة فقط فهذا يحمل على ما دل عليه من الوحدة ، مثال ذلك 

بيالح  فيي  األميرهيذا التقيييد أفادنيا أن  فإنمرة فمن زاد فهو تطوع ((  الح 

َّ   قوله تعيالى :  ي ُّ َعلَيى النَّياس   َوّلِل   وفيي اْسيتََطاَع إ لَْييه  َسيب يال  اْلبَْييت  َمينْ  ح 

هييذا األميير يفيييد المييرة  أن((  فحجييواهللا كتييب عليييكم الحيي   إن: ))  قولييه 

الواحييدة ، إذا علميت هيذا فيياعلم أن  الميرةالواحيدة ألنيه اقتيرن بمييا ييدل عليى 

ألن القاعدة ليسيت تبحيث  شرحههاتين الحالتين ال تعلق لهما بما نحن بصدد 

دل الييدليل علييى  فيمييادل الييدليل علييى إفادتهييا التكييرار وال فييي األواميير التييي 

مطلقية  وردتإفادتها للمرة الواحدة ، وإنما البحث هنا في صيي  األمير التيي 

عن القرائن المفيدة ألحيد األميرين ، فهيذه األوامير المطلقية عين القيرائن هيل 
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نيا )ال التكرار أو ال تفيده   هذا هو ما تجييب عنيه هيذه القاعيدة وهيي قول تفيد

( أي أن هذه األوامر المطلقية عين القيرائن ال تفييد التكيرار ، ومعنيى التكرار

التكيرار أي أن المكليف يخيرج مين عهيدة األمير بهيا بفعلهيا ميرةً  تفييدأنهيا ال 

واحيدة برئيت ذمتيه وخيرج مين عهيدة المطالبية بهيا ،  مرةً واحدة ، فإذا فعلها 

والظاهريية وروايية عيين الحنفييية  أكثيرهيذا هيو القيول الصييحيح وهيو ميذهب 

وأبو الخطاب فيي  الروضةاإلمام أحمد واختارها من أصحابنا ابن قدامة في 

اإلميام  واختيارهالتمهيد بل ونسب هذا القول إليى أكثير العلمياء والمتكلميين ، 

الشيينقيطي وغيييره ميين المحققييين ، وهييو الييذي تقتضيييه األدليية التييي سيييأتي 

قاضيي أبيو يعليى مين أصيحابنا إليى أنيه إن شاء هللا تعالى ، وذهيب ال تحقيقها

ونقله ابن القصار عن مالك وهو قيول بعيض الشيافعية كاألسيتاذ  التكراريفيد 

وهو رواية عن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى ، وهيو  االسفرايينيأبي إسحاق 

، المعتميد فيي تقريير القاعيدة هيو أنيه ال  والمتكلميينقول جماعة مين الفقهياء 

 : التاليةالراجح لألدلة يفيد التكرار وهو 

عيدد  معيين ال ميرة  عليىصيغة األمر المجيردة ال داللية فيهيا  أن : منها

ماهية  حصولوال أكثر من ذلك ، وإنما فيها مطلق األمر ، فهي إنما تقتضي 

الفعل أي كنهه فقيط مين غيير تعيرض ال لميرة  وال أكثير فيال دلييل فيهيا عليى 

( فإنما اقتضى ذليك إيقياع حقيقية الصيالة له : )صَ  الفعل ، فإنه إذا قال كمية لف 

عييدد  معييين حتييى يجييب ألجلييه التكييرار ، فييالمطلوب إذاً ميين صيييغة  علييىال 

ماهية الفعل وحقيقته ، وماهيته تحصيل بفعليه ميرةً  تحقيقاألمر المجردة هو 

بييدليل وهييذا هييو المييراد بقولنييا )ال يفيييد  إالواحييدة فييال يجييب مييا زاد عليهييا 

 التكرار( .

ا :ا ومن  ، : ادخيل اليدار لعبيدهاللغة فإن السيد لو قيال  وضع ألدلة أيضا

قيد طليب منيه  ألنفدخل ثم خيرج لكيان العبيد ممتيثالً ألمير السييد باليدخول ، 

مطلييق الييدخول وقييد دخييل أي أنييه امتثييل أميير السيييد بالييدخول فييال يحسيين ميين 

ى ذليك لومه على عدم دخوله مرة ثانية وثالثة ورابعة ، بل لو المه علي السيد

العقييالء ولقييالوا إنييك أمرتييه بالييدخول وقييد دخييل ، وال دالليية فييي  عليييهألنكيير 

، وإنما طلبت منيه تحقيق ماهيية اليدخول وقيد امتثيل  معينصيغتك على عدد  

يحسين لوميه وال توبيخيه ، وميا ذليك إال  فيالالعبد ذلك بدخوليه ميرةً واحيدة ، 

 . التكرارألن األمر المجرد عن القرائن ال يفيد 

ا : نوم والنذر، وبيان ذليك  اليميناألمر المطلق على  قياس األدلة أيضا

ميين عهييدة  فيخييرجأنييه لييو قييال: وهللا ألصييومن ، فهييذا إلييزام لنفسييه بالصيييام 

 اليميناليمين عند عقالء بني آدم بصيام يوم واحد فقط ، فلم يقل أحد هنا بأن 

ن القرينية بجيامع هذه تقتضي التكرار ، فليقل ذلك أيضاً في األمر المجرد عي
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واإليجيياب فييي كييل  ، فييإن مييا وجييب بيياليمين كالييذي يجييب بالشييرع  اإللييزام

عليى فعليه عبيادة ، فيإذا كيان إليزام اإلنسيان نفسيه  المحلوفوخاصة إذا كان 

يفيد التكرار فكذلك إلزام الشارع ليه بهيذه العبيادة  العبادةً باليمين على فعلها 

لك يقال فيي النيذر فإنيه ليو قيال : هلل عليي ومثل ذ ، التكرارباألمر بها ال يفيد 

هذا النيذر عنيد العقيالء بصيوم ييوم  واحيد  فقيط ،  عهدةأن أصوم ، لخرج من 

أيضاً باألمر المجيرد ألن الواجيب بالنيذر  يفيده الفال يفيد التكرار هنا فكذلك 

يفيد التكرار في النذر علمنا أنه ال يفيده أيضاً  الكالواجب بالشرع ، فإذا كان 

 . القرائنباألمر الشرعي المجرد عن 

ا : وماان الييدار ويخييرج ثييم  يييدخلالعقييالء لييو رأوا عبييداً  أن األدلااة أيضااا

:  فقاليدخل ويخرج ثم يدخل ويخرج فسألوه عن سبب هذا الدخول المتكرر 

سيدي قال لي : ادخل اليدار ، لميا تيردد واحيد مينهم فيي أن العبيد أسياء الفهيم 

الوا له : إنما أمرك بالدخول ولم يأمرك بتكرار في هذا التصرف ،ولق وأخطأ

امتثلت الدخول بالمرة األوليى فيبقيى دخوليك الثياني والثاليث  وأنتالدخول ، 

 يفييد وليم تيؤمر بيه ، مميا ييدل عليى أن األمير المطليق ال فيهوالرابع ال فائدة 

 مهمة جداً . اللغويالتكرار وداللة الوضع 

ا : ومن فيي الطيالق ، فيإن  الوكالةلمجرد على األمر ا قياس األدلة أيضا

ذليك  وميعالزوج ليو قيال لوكيليه : طليق زوجتيي ، فقيد أميره بطيالق زوجتيه 

 وكالتيهفالوكيل ال يملك إال طلقة واحدة ، فإذا طلق الوكيل مرةً واحدة انتهت 

فليقييل ذلييك فييي األميير المطلييق بجييامع األمرييية فييي كييل  ، فكمييا أن األميير فييي 

 المرة فكذلك األمر المجرد ال يفيد إال المرة ، وهللا أعلم .ال يفيد إال  الوكالة

ا : ومن : صيمت ، فإنيه  وقيالالرجل لو أخبر عين نفسيه  أن األدلة أيضا

 ييوم  يكون صادقاً بصوم يوم  واحد  ، ولو قال : سوف أصوم ، صيدق بصيوم 

واحييد  فقييط ، فهييذا يييدل علييى أن األميير المطلييق ال يقتضييي التكييرار ولييو كييان 

 صدق إال بصوم األيام كلها وهذا واضح . لماه يقتضي

اليييراجح بعيييض  الميييذهبعلميييت هيييذا فييياعلم أنيييه يشيييكل عليييى هيييذا  إذا

 يقتضيياإلشكاالت التيي أوردهيا الفرييق اآلخير القيائلون بيأن األمير المطليق 

فمن ذلك : حديث ابن عباس عند مسلم في وجوب الح  وهو قوله  ، التكرار

  (( :فقام رجيل قيال : أفيي كيل عيام  ييا  فحجواح  هللا فرض عليكم ال إن ،

، الحي  ميرة فمين زاد  اسيتطعتمرسول هللا ، فقال : لو قلت نعم لوجبت ولميا 

 يفييد كيان ال ليو(( فحجيوا)) قوليهاإلشكال أن األمر فيي  ووجهفهو تطوع (( 

قوليه )أفيي كيل  أعني الواحدة لما حسن سؤال األقرع بن حاب   المرةإال 

لميا كيان ال يفييده حسين السيؤال منيه ، واألقيرع مين  لكن(، عام  يا رسول هللا

يفهييم أن األميير المجييرد ال يفيييد  يكيين لييمفصييحاء العييرب ، فييدل سييؤاله أنييه 
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، فإنكم بهذا تكونون قد فهميتم شييئاً  التكرارالتكرار فكيف تقولون إنه ال يفيد 

حجية  ضعيف ال تقوم به مهزولكذا قالوا ، وهو كالم  ، لم يفهمه األقرع 

 ذل: من أمور: وبيان، 

ً األقرع ليم يفهيم مين األمير التكيرار  أن : األول ، أعنيي أن اليدليل  أيضيا

عيين  سييأليييرد علييى قييولكم كمييا يييرد علييى قولنييا ، فنقييول : سييلمنا أن األقييرع 

 عليىالمراد باألمر ألنه لم يفهم إفادته للمرة الواحدة ، لكن أيضاً سؤاله دلييل 

رار كميا تقوليون إذ ليو كيان األقيرع يفهيم مين األمير أنه لم يكن يفهم أنيه للتكي

التكرار فلماذا يسأل عن إفادته التكرار ، ففي الحقيقية أن حيديث ابين  المطلق

 على كال المذهبين هذا مع التسليم . يردعباس هذا 

لكم  الأن هذا الحديث دليل لنا  وجد من تدبر إجابة النبي  أن : الثاني

عليييه  فقييالقييال األقييرع )أفييي كييل عييام(  ثييم(( افحجييووبيييان ذلييك أنييه قييال ))

(( نعيملوجب تكرارها بقوله )) أي((  قلت نعم لوجبت لو الصالة والسالم ))

التكيرار ، فيدل ذليك عليى أن األمير فيي قوليه  ألفيادلو أجاب األقرع بنعم  أي

يفيد التكرار لقال يا أقرع نعم الحي   كانيفيد التكرار ، ألنه لو  ال(( فحجوا))

قليت نعيم((  ليولكنيه قيال )) ،ل عام لكن يكفيك مرة وما زاد فهو تطوع في ك

 امتنيع(( نعيمالمتناع ، أي لميا ليم يقيل )) امتناع)لو( في اللغة حرف  وحرف

، فيإذا  إذاً ليم يقليه فيال تكيرار  لكنيه(( نعممن قوله )) مستفادالتكرار فالتكرار 

(( فحجيوامير فيي قوليه ))انتفى التكرار بانتفاء قول )نعم( بقينا على داللية األ

مييرة فميين زاد فهييو  الحيي فييي آخيير الحييديث )) الداللييةقييال مبينيياً لهييذه  ولييذلك

لمذهبنا لكن الغفلة عنيه أوجبيت  األدلةحقه أن يكون في سياق  وهذاتطوع(( 

 تأخيره فاهلل المستعان .

يفييد  ال(( فحجيواكيان األمير كيذلك واألمير فيي قوليه )) فيإذا قلات : فإن

األقرع هذا السؤال   ولماذا لم يكتف بداللة األمر األول  يسألذا التكرار فلما

   هذا  فما الداعي لسؤاله 

يكتييف بالوضييع  ولييماألقييرع أراد زيييادة االحتييياط لدينييه  لعييل : فنقااول

اإلشيكال وينتفيي االحتميال ،  لييزول اللغوي بل أراد أن يسمعها من النبي 

عييب فيي هيذا   أو لعيل األقيرع االحتيياط المطليوب شيرعاً ، وميا ال منوهذا 

ووجدها متكررة فالصالة تتكرر كل يوم  وليلة  المشروعةنظر إلى الفرائض 

فغالب الفرائض متكررة إما في اليوم وإما  سنةوالزكاة كل سنة والصيام كل 

 أنيه موسيمه كيل عيام ظين  يتكيررفي السنة فلما سمع األمر بالح  والح  

ذا الظيين بالسييؤال ، فسييأل فأجيييب ، فهييذا هيي إزالييةكالصيييام ونحييوه ، فييأراد 

 بالنسبة للشكال األول والجواب عليه .
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إذا نهيت عن شيء  أيتقولون إن النهي يقتضي التكرار  ألستم : وقالوا

،  التكيرارفعليك تركه أبداً وال يكفيك تركه فيي زمين دون زمين فيالنهي يفييد 

 ألنمير يفييد التكيرار ، واألمر كالنهي فكما أن النهي يفييد التكيرار فكيذلك األ

 القول فيهما واحد .

فييي هييذه  النهيييهييذا لييي  بصييحيح وقياسييكم األميير علييى  أبييداً  : فنقااول

المسألة قياس مع الفيارق ، وذليك ألنيك إذا نهييت عين شييء فإنيه ال يتصيور 

له إال بتركيه مطلقياً فيي جمييع األزميان ، فإنيك إن فعلتيه ميرة ال تعيد  امتثالك

ور مين إيجياده ميرةً واحيدة ، وقيياس ميا امتثاليه يتحقيق ، فهو يتصي لهممتثالً 

يتحقق امتثاله إال بيالترك المطليق قيياس غيير صيحيح  البمرة  واحدة على ما 

والتكيرار فييه ال مشيقة فييه ، وأميا  التيركوأيضاً فإن المطلوب في النهي هو 

المشقة ، وأصول الشيريعة  يوجباألمر فإن المطلوب فيه فعل والتكرار فيه 

ال يفيييد  المجييردع المشييقة والحييرج عيين المكلفييين ، فييالقول بييأن األميير ترفيي

التكييرار قييول متوافييق مييع أصييول الشييريعة وهلل الحمييد والمنيية وبييه التوفيييق 

 . والعصمة

أن الييراجح ميين خييالف  تعييالىعلمييت هييذا تحقييق لييديك إن شيياء هللا  إذا

يباق فيهاا  ولام ،األصوليين في هذه المسألة هو ما اعتمدناه في هيذه القاعيدة 

 إل ذكر بعض الفروع عليها لتتض  أكثر فأقول :

فيي إعيادة التييمم  تعالىالعلماء رحمهم هللا  اختالف الفروع عليها : من

أن يصيلي  يجيوزلكل صالة فهل يلزم إعادة التييمم عنيد القييام لكيل صيالة أو 

 فيهبالتيمم عدة صلوات كما أنه تجوز الصلوات الكثيرة بوضوء  واحد   هذا 

يجيب إعيادة التييمم لكيل صيالة وهيو  إنيه بعضهم : فقالخالف بين العلماء ، 

مين ميذهبنا وقيال بيه جميع مين العلمياء واسيتدلوا بيدليلين ، األول :  المشهور

لُوا  الصَّالة  قُْمتُْم إ لَى  إ ذَا قوله تعالى  يدُوا َمياًء … إليى قوليه … فَاْغس  فَلَيْم تَج 

ُموا إلى الصالة : أحدهما أصلي واآلخر  القياميئين عند أمر هللا بش فقد  فَتَيَمَّ

، وقد خرجا بصيغة األمر  التيممبدلي ، فاألصلي هو الوضوء ، والبدلي هو 

ييلُوافييي قولييه  ُمييواقولييه  وفييي فَاْغس  ذلييك األميير بالقيييام إلييى  وعلييق فَتَيَمَّ

الوضييوء عنييد كييل صييالة ،  يجييب : فنقااول، واألميير يفيييد التكييرار .  الصييالة

 عند كل صالة أيضاً. التيممجب وي

وهيو أن النبيي  صيالةجاءنا دليل يخرج وجيوب الوضيوء عنيد كيل  لكن

 كمييا فييي حييديث عميير بيين أمييية  واحييدالصييلوات الخميي  بوضييوء  صييلى

صنعت اليوم شيئاً ليم  لقدالضمري ، بل وفي حديث آخر أن عمر قال له : " 

بقيي  لكينبهيذا اليدليل  الوضوء فخرجفعلته ((  عمداً : ))  فقالتكن تصنعه " 
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التيييمم لييم يييأت دليييل يخرجييه عيين الوجييوب عنييد كييل صييالة فيياألمر بييه يفيييد 

 كل قيام  للصالة . عندتكراره 

ً ابن عباس مرفوعاً  حديث الثاني : الدليل السينة أن ال  مين: "  وموقوفيا

تقيدير أنيه  وعليى"  األخيرىيصلى بيالتيمم إال صيالة واحيدة ويتييمم للصيالة 

كذا فله حكيم  السنةحكم المرفوع، ألن الصحابي إذا قال من  موقوف فهو في

 الصيالةالرفع فهذان دليالن على وجوب إعيادة التييمم عنيد كيل صيالة أعنيي 

 المفروضة .

ليه أن يصيلي  يحيدل بيل ليمبعض أهيل العليم : ال يليزم إعادتيه ميا  وقال

 الوضيوءالصلوات الخم  بتيمم واحيد وذليك ألميور : األول : القيياس عليى 

ليه والبيدل يأخيذ حكيم المبيدل إال ميا دل اليدليل عليى خالفيه ،  ألن التيمم بيدل

أحكام الوضوء أنه يجوز أن تصيلي بالوضيوء الواحيد جمييع الصيلوات  ومن

اآلية فإن فيها األمر بالتيمم واألمر ال يفييد التكيرار وأميا  وأمافكذلك التيمم ، 

داً ، فقييد يصييح ميين جهيية سيينده بييل هييو ضييعيف جيي فلييي حييديث ابيين عبيياس 

الشرعية ال تثبت بمثليه ، وهيذا  واألحكامضعفه المحققون العارفون بالعلل ، 

رحميه هللا تعيالى وذليك  تيمييةالقول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس ابين 

الحيديث فسيبق الجيواب  وأمياالتكرار كما رجحنا سيابقاً  يقتضي ألن األمر ال

 عنه ، وهللا أعلم .

 من الطلقات  الوكيله: طلق زوجتي ، فكم يملك قال لوكيل لو : ومنها

جمييع ميا يملكيه موكليه  الوكييلخالف بينهم ، فقال بعضيهم : يمليك  فيه

بييالطالق  أمييرهميين الطلقييات، والموكييل يملييك الييثالل فكييذلك وكيلييه وألنييه 

 بعضهمواألمر يفيد التكرار ، فللوكيل أن يطلق واحدة واثنتين وثالثاً ، وقال 

 إيقياعالتكيرار وإنميا الميراد  يفييد  طلقية واحيدة ألن األمير ال: بل ال يملك إال

الطالق من غير تعرض  لعيدده ، وقيد وقيع بالطلقية األوليى ، فتبقيى الطلقيات 

ال وكالة فيها فتكون الغية ألنها وقعت ممن ال يمليك حيل العقيد وهيذا  الزائدة

ي ثالثياً ، ليه : طليق زوجتي إن شاء هللا تعالى ، لكن ليو قيال الراجحهو القول 

فييي إفادتييه للتكييرار لوجييود القرينيية وهييي قولييه )ثالثيياً( ، وهللا  إشييكال الفهييذا 

 أعلم .

يوا بالعمرة في قوليه تعيالى :  األمر : ومنها َّ   َواْلعُْميَرةَ اْلَحي َّ  َوأَت مُّ  ّلِل 

جهياد ال  علييهنوحديث : ))  ،وتعتمر ((  وتح سأله : ))  لمن قوله  وفي

 والعمرة ((. الح قتال فيه 

واحيدة  كميا مضيى ،  ميرة  األمر بالح  فقد ورد ما يفييد أنيه  أما : فنقول

، فياألمر بهيا  التكيراروأما األمر بالعمرة فلم يأت ما يفييد الميرة الواحيدة وال 

بها  األمرأمر مجرد عن القرائن ، فالصواب إذاً أن اإلنسان يخرج من عهدة 
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 هيذامجرد عن القرينة ال يقتضي التكيرار إذا فعلها مرةً واحدة ، ألن األمر ال

على القيول بوجوبهيا ، فيإذا قلنيا بوجوبهيا فتبيرأ الذمية ويسيقط الطليب بفعلهيا 

، وأما على القول بأن األمر يفيد التكرار فال تبرأ الذمة إال بفعلها  واحدةمرةً 

 اإلمكان لكن الراجح ما قدمت لك لهذه القاعدة . معدائماً 

 تعييالىذكيير وذلييك ألن هللا  كلمييا ة علييى النبييي الصييال تكييرار : ومنهااا

َ َوَمالئ َكتَهُ  إ نَّ  أمرنا بالصالة عليه في قوله :  َعلَى النَّب ييف  يَيا أَيَُّهيا  يَُصلُّونَ َّللاَّ

يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيه    َعلَْييه   َصيلُّوافيي قوليه  فياألمر  تَْسيل يًما    َوَسلف ُمواالَّذ 

 ر أو ال  يفيد التكرا هل

فتجيب الصيالة علييه كلميا  التكيرارخالف ، فقال بعضهم : نعم يفييد  فيه

:  وقوليهعليي ((  يصلمن ذكرت عنده ولم  البخيل: ))  ذكر ويؤيده قوله 

يصل عليك ، قل آمين ، فقيال : آميين ((  فلمأنف امرئ  ذكرت عنده  رغم)) 

. 

يفيييد التكييرار ،  ال َعلَْيييه   َصييلُّوابعضييهم : بييل األميير فييي قولييه  وقييال

من عهدته بفعله مرةً واحدة فيي عميره ويبقيى ميا عيداه عليى  اإلنسانفيخرج 

، وهذا هو الراجح في نظري إن شاء هللا تعالى  الوجوبسبيل االستحباب ال 

فإنهييا تييدل علييى تأكييد االسييتحباب ال  األخييرىلهييذه القاعييدة ، وأمييا األحاديييث 

 الوجوب ، وهللا أعلم .

، فردت لعييب  فيهيا  فباعهال لوكيل البيع : بع هذه السلعة قا لو : ومنها

القاعييدة ،  هييذهفهييل يجييوز للوكيييل أن يبيعهييا مييرةً أخييرى   هييذا يتفييرع علييى 

:  قيالوفيه خالف مبناه هذه القاعدة ، فمن قال : إن األمر يقتضي التكيرار ، 

رار ، نعم يبيعها مرةً أخيرى ألن األمير فيي قوليه )بيع هيذه السيلعة( يفييد التكي

: ال يفيد التكرار قال : ال حق له في البيع الثاني إال بأمر جدييد ألن  قالومن 

)بع( ال يفيد التكرار وهذا هو الراجح عندنا إن شاء هللا تعالى  قولهاألمر في 

 األحوط في أموال الناس ، وهللا أعلم . وألنهلهذه القاعدة ، 

أو السنة تعميم  التثليثيه الغُْسل من الجنابة ، هل يسن ف تكرار : ومنها

 تعيالى قيال :  هللاالبدن بالماء مرةً واحدة فقط   فيه خالف ، وبيان ذليك أن 

ُرواُكْنتُْم ُجنُباً  َوإ نْ  ، والميراد  الجنابيةبالتطهر إذا تحقق وصيف  فأمر  فَاطَّهَّ

 العلمياءبالتطهر هنا االغتسال أي أمر باالغتسال عنيد الجنابية ، فقيال بعيض 

رواية في المذهب عندنا : أن السنة تكرار الغسل ثالل ميرات ، وأظين وهو 

 على ذلك بأمرين : استدلواأنهم 

فيي الوضيوء فكيذلك فيي  مستحب: قاسوه على الوضوء فالتثليث  األول

 الغسل بجامع أن كالً منهما طهارة واجبة  .
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ُروافَياطَّ  فياألمر فيي قوليه  ،: أن األمر المطلق يفيد التكيرار  والثاني  هَّ

 بل السنة االقتصار في الغسل على مرة   العلماءالتكرار ، وقال أكثر  يفيد :

 واحدة وذلك ألمور :

ُروا : أن األمر في قوله  األول  المطليوبيفييد التكيرار ألن  ال  فَاطَّهَّ

 هو تعميم البدن بالماء وهو حاصل بالمرة األولى .

لما اغتسل مين الجنابية  فإنه  بيالن: أن هذه اآلية فيها بيان من  الثاني

يفض الماء على بدنه إال مرةً واحدة إال الرأس فقيد أفياض علييه ثالثياً كميا  لم

وعائشيية رضييي هللا عنهمييا ، أمييا قياسييكم الغسييل علييى  ميمونييةفييي حييديث 

وأما استداللكم بالقاعدة فيإن  ، مع الفارق قياسالوضوء فهو قياس فاسد ألنه 

ال يقتضيي التكيرار ، وهيذا القيول أعنيي  المطليقر الصواب فيها هو أن األمي

الرأس هو القول الراجح وهو  غسلاالقتصار في الغسل على مرة واحدة إال 

 اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه هللا تعالى .

على شيء  طياهر  النجاسةغسل النجاسات ، فإذا وقعت  تكرار : ومنها

 ً ، وعنيدنا  المشيهور، وهيذا هيو  فقال الحنابلة وغيرهم إنه يجب غسيلها سيبعا

 بغسييلرواييية أنهييا تغسييل ثالثيياً، وموجييب التكييرار أمييران : أن الشييارع أميير 

بغسيييل  أمرنييياقيييال : "  عمييير النجاسيييات واألمييير يفييييد التكيييرار ، وألن ابييين

بعييض العلميياء وهييو رواييية ثالثيية فييي المييذهب أن  وقييالسييبعاً "  النجاسييات

من غير تعرض لعدد ، وجعلوا على بالماء حتى تذهب عينها  تكاثرالنجاسة 

أال يَُحييدَّ غسييل النجاسيية بعييدد  إال بييدليل ، ألن  األصييلذلييك ضييابطاً وهييو أن 

يفييد التكيرار ، وأميا حيديث ابين عمير فليي   الاألصل في األمر المجرد أنه 

قيياس سيائر النجاسيات عليى  وأمياله سند فال أصيل ليه ،  بحديث إذ ال يعرف

يدل على تحديد  الدنياالفارق ، وال أعلم دليالً في نجاسة الكلب فهو قياس مع 

ً غسل النجاسات بعدد  إال في نجاستين : في غسل نجاسة الكليب  إحيداها  سيبعا

،  أعرفيه مابتراب ، وفي إزالة الخارج من السبيل بثالثة أحجار منقية ، هذا 

 لعيددفيبقى سائر النجاسات تغسل بالماء حتى تزول عينها مين غيير تعيرض  

األميير ال يقتضييي التكييرار وهييذا القييول هييو الييراجح وهييو اختيييار أبييي  ألن

 رحمه هللا تيميةالعباس بن 

أمير بمسيحه فقيال  قدالرأس في الوضوء ، فإن هللا تعالى  مسح : ومنها

ُكمْ  َواْمَسُحوا جل وعال    يشرع تكرار مسحه أو ال  فهل  ب ُرُءوس 

فقال بعضيهم : نعيم يشيرع  ، تعالىخالف بين أهل العلم رحمهم هللا  فيه

 )) توضيأ النبيي  ولحيديثتكرار مسحه ثالثاً ، ألن األمر يقتضي التكيرار 

 ً سييائر األعضيياء . وقييال بعضييهم : بييل السيينة فيييه  علييىثالثيياً (( وقياسيياً  ثالثييا

 ال  َواْمَسيُحوا فيي قوليه  األميرمسحة واحدة تأتي عليى جميعيه وذليك ألن 
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وهو حاصيل بيالمرة ، وألن السينة بينيت ذليك  حبالمسيفيد التكرار وإنما أمر 

ففييي حييديث علييي فييي صييفة الوضييوء قييال : )) ومسييح برأسييه واحييدة(( وفييي 

ميرةً واحيدةً ((  وأدبيرحديث عبد هللا بن زيد )) ثيم مسيح برأسيه فأقبيل بيدييه 

النبيوي ،  البييانوأما حديث )) توضأ ثالثياً ثالثياً (( فهيو مجميل قضيى علييه 

ى سييائر األعضيياء ففاسييد االعتبييار لمصييادمته لليينص وأمييا قييياس الييرأس عليي

 مع الفارق إذ الرأس ممسوح وباقي األعضاء مغسولة . وألنه

واختيييار هيييذا القيييول  ،عنيييدنا أنيييه ال تكيييرار فيييي الممسيييوح  والضيييابط

وهيو القيول  ،بين تيميية رحميه هللا تعيالى ، وهيو ميذهب الحنابلية  العباس أبو

 الراجح وهللا أعلم.

العليم ألن األمير  أهيلالمسح في التيمم فقد قال به بعض  تكرار : ومنها

ُموا في قوله تعالى  ضربتان  التيمم"  عمرالتكرار ولحديث ابن  يفيد  فَتَيَمَّ

: بيل السينة  بعضيهموقال  ،، ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين " 

 مياوأالمسح مرةً واحدة لبيان السينة كميا فيي حيديث عميار فيي الصيحيحين ، 

حديث ابن عمر فالصواب وقفيه ال رفعيه ، وقيد خالفيه غييره مين الصيحابة ، 

ُموا في قوله  األمروأما قولهم  التكرار فليي  بصيحيح ، فياألمر  يفيد  فَتَيَمَّ

يقتضييي التكييرار وهييذا هييو الييراجح أن التيييمم ضييربة واحييدة يمسييح بهمييا  ال

 أعلم . وهللاظاهر كفيه ووجهه 

كثييراً منهيا فيي كتيب  أرظهيرت بالتأميل وليم بعيض الفيروع التيي  فهذه

 واسيعةاألصول ، وإنما هيو توفييق هللا وفتحيه ، فياللهم اغفير للعلمياء مغفيرة 

 وارفع نـزلهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم .
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 السـادسـة القاعـدة

 المعلق على شرٍط أو صفة األمـر) 

 يتكـرر بتكررهمـا ( علته همـا
الخطاب في الخالف في ذلك ، وهو جزء من القاعدة فصل  هو وهذا      

في قاعدة مستقلة وهذا النوع من األمر  بالذكرالسابقة ولكن ألهميته أفردته 

فيه وقلنا أنه ال يفيد التكرار ، بل  البحثلي  هو األمر المجرد الذي قد تقدم 

، وهي تعليقه بالشرط والصفة  التكرارهذا األمر وجدت فيه قرينة تدل على 

ً من قيودها  نعرفلكن ينبغي لك قبل البحث في فروعها الكثيرة أن  شيئا

 فأقول:

ميين حييالتين : إمييا أن  يخلييواألميير إذا علييق علييى شييرط  أو صييفة فييال  إن

عنهيا إذا  ينفيكيكون هذا الشرط وهذه الصفة هي علته التي ال تنفك عنه وال 

الشيرط والصيفة توفرت شروطها وانتفت موانعهيا ، وإميا ال . فيإن كيان هيذا 

علة األمر فإن هيذا هيو ميا نعنييه فيي هيذه القاعيدة وهيو الميراد شيرحه ،  هما

التييي ال تعلييق لهييا بالعليية فهييذا ال يفيييد التكييرار والشييك  والصييفةوأمييا الشييرط 

ولييذلك قلنييا فييي القاعييدة )همييا( أي الشييرط والصييفة )علتييه( أي عليية األميير 

 موانعه . اءوانتفوسببه الذي ال يتخلف عنه مع كمال شروطه 

والصفة يفيد التكرار  الشرطيتلخص من هذا أن األمر المعلق على  فإذاً 

 في العلة . لهماإن كانت هي علته ، وال يفيد التكرار إن كان ال مدخل 

هذا فإلي: بعض الفروع المهمة فقط من باب اإلشارة فأقول  علمت إذا

: 

ُروافَاطَّ ُكْنتُْم ُجنُباً  َوإ نْ  تعالى  قوله : منها  األمر فيي قوليه  فعلق  هَّ

ُروا لوجيوب الغسيل فهيي كالعلية ليه ،  شرطالجنابة ، والجنابة  بوجود فَاطَّهَّ

انتفيى الغسيل إال بسيبب   الجنابيةفإذا وجدت الجنابة وجد الغسل ، وإذا انتفيت 

وجود الجنابية هنيا  علىآخر ألن أسباب الغسل كثيرة ، فتعليق األمر بالغسل 

وعلى ذلك  ،كلما تكرر شرطه ألن الشرط هنا كالعلة في األمر  يفيد التكرار

لو خرج المني دفقاً بلذة  وجب الغسل لتحقق الشرط فإذا اغتسل ثم خرج بعيد 

 مني آخر ، فهل يلزم الغسل أو ال   الغسل

فهييو جنابيية جديييدة  بلييذةأن هييذا المنييي اآلخيير إن كييان دفقيياً  الصييواب

 والمنيي شيهوة فهيو بقيية المنيي األول فيتطلب لها غسيل آخير ، وإن كيان بيال

الواحد ال يوجب غسلين ففيه الوضوء فقط . فقلنا هنا يعيد الغسيل فيي الحالية 

ألن الشييرط تكييـرر فتكييرر األميير ، وأعنييي بالشييرط الجنابيية وأعنييي  األولييى

 ، وهللا أعلم . بالتطهرباألمر األمر 
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سييمعتم  إذا))  :  لقولييهسييمع اإلنسييان مؤذنيياً فإنييه يجيبييه  إذا : ومنهااا

علييه ، لكين ميا الحكيم إذا سيمع  متفيقما يقول الميؤذن ((  مثلالمؤذن فقولوا 

 ً  آخر لنف  الوقت وقبل الصالة فهل يجيبه أو ال   مؤذنا

ً خالف والصواب أنه يجيب مؤذناً  فيه : نقول وثالثاً ورابعاً وهكيذا  ثانيا

علق عليى شيرط وهيو ألنه  التكرار يفيد"  فقولواوذلك ألن األمر في قوله " 

المعلق على شرط هو علية  واألمرهنا علة لألمر  والشرطسمعتم"  إذاقوله "

واختياره  اإلجابيةله فإنه يتكرر بتكرر شرطه ، فكلما تكرر السماع تكيررت 

 أبو العباس بن تيمية رحمه هللا تعالى .

، فهييذا فيييه  للمسييجدتحييية المسييجد كلمييا تكييرر الييدخول  تكييرار : ومنهااا

ن أهييل العلييم والصييواب أن ميين دخييل المسييجد للجلييوس فييال يجليي  خييالف بييي

دخيل  إذا: ))  يصلي ركعتين ولو أنه خرج بنية الرجوع وذلك لقوله  حتى

(( فليركيعفي قوليه )) فاألمرركعتين قبل أن يجل  ((  فليركعأحدكم المسجد 

الشيرط هيو علية األمير ،  وهيذادخل((  إذامعلق على شرط  وهو قوله )) أمر

المعليق علييى شيرط  هييو علتيه يتكييرر بتكيرر شييرطه ، وألنهميا تحييية  ميرواأل

قوم  ولو يسيراً ثم رجع إليهم فيسن السالم عليهم ولو  عنللمسجد ومن خرج 

ألنها تحيتهم ، فكيذلك تحيية المسيجد تتكيرر  الرجوعلم يطل الفصل ولو بنية 

 كلما تكرر الدخول .

نحوهم فهيؤالء قيد يشيق و النظافةمن تكرر دخولهم للمسجد كعمال  لكن

بوجوبهميا ،  القيولعليهم تكرار التحية كلما تكرر دخيولهم وخصوصياً عليى 

 لهييؤالءأمييا مييع القييول باالسييتحباب فييال مشييقة لجييواز التييرك ، فحينئييذ  ينظيير 

بنظر  خاص وهو االكتفاء بالركعتين في أول دخول  ألن تكرارها علييهم فييه 

ألمر اتسع ، لكن يبقى غيرهم ممين تجلب التيسير وإذا ضاق ا والمشقةمشقة 

للمسجد على تكرر األمر في حقه كلميا تكيرر شيرطه ،  دخولهال يكثر تكرر 

 وهللا أعلم .

هللا تعيالى قيال:  ألنالقطيع كلميا تكيررت السيرقة ، ذليك  تكيرر : ومنها

  ُق قَةُ  َوالسَّار  يَُهَما  َوالسَّار  عليق  قد افَاْقَطعُوفي قوله  فاألمر فَاْقَطعُوا أَْيد 

وصف السرقة ، فهيو إذاً يقتضيي التكيرار كلميا  وهيعلى صفة هي علة فيه 

بتكرر علته وخيالف فيي ذليك  يتكررتكرر هذا الوصف ألنه علة فيه والحكم 

فإنيه ال يقطيع وإنميا  سيرقبعض العلماء فقالوا : بل إذا قطع المرة األولى ثم 

، فمين  السيرقةع بتكيرر يعزر بما يراه اإلمام ، لكن الصواب هو تكيرر القطي

سييرق فييي المييرة األولييى فإنييه تقطييع يييده اليمنييى باإلجميياع وفييي قييراءة شيياذة 

أيمانهما فاقطعوا عمل الخلفاء الراشدين . وهو 
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بيالقطع ، فقيال عطياء : "  القيائلونسرق في المرة الثانيية فياختلف  ومن

عين رجليه اليسيرى لميا روي  تقطيعلكن الصواب أنيه  ،يده اليسرى "  تقطع

عليه، لكين  اإلجماععمر وال يعرف له مخالف من الصحابة ، ونقل بعضهم 

 دعوى اإلجماع ال تصح لثبوت الخالف ، وهو قول أكثر الفقهاء .

عميالً بياألمر ألنيه يقتضيي  اليسيرىإذا سرق ثالثياً ، فقييل تقطيع ييده  ثم

فييال قطييع عليييه  الثالثييةالتكييرار لتكييرر الوصييف ، وقييال بعضييهم : إذا سييرق 

أثير  وهيو نما يعيزر بالجليد أو الحيب  ونحوهميا ويسيتدلون بفعيل عليي وإ

عليييه أحييد فكييان مثييل  ينكيير ميين الصييحابة ولييم محضييرمشييهور وكييان علييى 

التكييرار  يقتضييي ال ألن األميير ال األقييرباإلجميياع ، ولعييل هييذا الييرأي هييو 

وهيو مين الحجي  الظنيية ،  السيكوتيبتكرر الوصف وإنما إلجماع الصيحابة 

لتعطيل عين منافعيه  األربعيةق بالسارق فإننا ليو أتينيا عليى أطرافيه وألنه أرف

 قال ، وهللا أعلم. ما  ولذلك قال علي

ألن األمير فيي  آخيرزنى فأقيم عليه الحد ثم زنى لزمه حيد  من : ومنها

ان يَيةُ  على صفة وهي قوليه :  معلق فَاْجل دُوا قوله :  ان يي  الزَّ  وهيذه َوالزَّ

الحكم إذا زنى ميراراً وليم يقيم علييه الحيد ، فهيل  مالكن  ،الصفة هي علة له 

لكييل زنيياً حييد مسييتقل   فيييه خييالف  يلييزميكفييي فييي الجميييع حييد واحييد   أو 

فإنهيا تتيداخل وقيد  واحيد  والراجح هو األول ألن الحدود إذا كانيت مين جين  

 شرحنا طرفاً منها في موضع  آخر ، وهللا أعلم .

طييالق ، فييدخلت مييرةً  فأنييتلييت الييدار دخ إن قااال لجوجااه : لااو : ومنهااا

فهيل  ،وقعت عليها طلقة ، لكن ميا الحكيم ليو خرجيت ثيم دخليت ميرةً أخيرى 

 تطلق ثانية وهكذا أو ال  

فيي قوليه  اإلنشياءخيالف والصيواب أنهيا ال تطليق ، ألن  فييه : الجواب

)أنت طالق( معلق على شرط وهو دخول الدار ، لكن هذا الشيرط ليي  علية 

 عالقة بين الطالق ودخول الدار فإذاً ال يتكرر الطالق بتكرر الطالق فال في

اشترطنا في الشرط والصفة اللذين علق عليهما األمر أن يكونا  ألنناالدخول 

 عند توفر شروطها وانتفاء موانعها ، وهللا أعلم . تفارقهعلة في الحكم ال 

يحصيل  هفبمجيئيجاء زيد فأعتق عبداً ، فجاء زييد  إن قال : لو:  ومنها

 العتق ، لكن لو جاء ثانية وثالثة فهل يتكرر العتق كلما تكرر مجيئه  

ال غيير ، ألن  األوليتكرر بل العتق يحصيل فيي المجييء  ال : الجواب

وبين  زيداألمر هنا علق على شرط  لي  هو علة فيه إذ ال عالقة بين مجيء 

 .العتق فال يتكرر العتق بتكرر المجيء ، وهللا تعالى أعلم 

بوضيعها  التكيرارأن هناك بعض صيي  الشيرط تيدل عليى  اعلم )تنبيه(

 يتكيرراللغوي وهو كلمة )كلميا( كقوليك كلميا دخليت اليدار فأنيت طيالق فهنيا 
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الطالق بتكرر الدخول ، ولو قال : كلما جاء زيد فأعتق عبيداً فيتكيرر العتيق 

التكيرار  المجيء ، وقلنا بالتكرار هنا ألن األمر علق على شيرط يفييد بتكرر

 . اللغويبوضعه 

 طال الكالم فأعطنا الخالصة . قد قلت : فإن

شيرط فيال يخليو  عليىالكالم أن يقال : إذا عليق األمير  خالصة : فأقول

 بوصفه فيفيد التكرار . التكرارالشرط على  يدل أن إما حالت : ثال من 

 . التكرارعلة في الحكم فيفيد  يكون أن وإما

 أعلى وأعلم . وهللافال يفيد التكرار ، هذا وال هذا  ال وإما
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 السـابعـة القاعـدة

ا ( الجيـادة)   على النـص ليسـت نسـخا
رحمهيم هللا تعيالى مين  العليمهو الراجح وهيو ميذهب جمهيور أهيل  وهذا     

من السنة اآلحادية  أي )الجيادة(المالكية والشافعية والحنابلة ، والمراد بقولنا 

ورد حكم في  إذا : يقالمعناها أن  وبيانالقرآن ،  أي )على النص(، وقولنا 

أو الشيرط أي  كيالجزءالقرآن الكريم ثم وردت السنة بالزيادة فيه زييادةً هيي 

تكيون  فهيلأن السنة اآلحادية أضافت حكماً أو شرطاً على ما ثبت بالقرآن ، 

 أن : ذلا: ومثالهذه الزيادة ناسخة للقرآن   أو زيادة من باب البيان فتقبل   

 حدحد الزاني البكر في القرآن هو أن يجلد مائة جلدة ، فمائة الجلدة هذه هي 

الزاني البكر في القرآن فجياءت السينة اآلحاديية فأضيافت شييئاً آخير فيي حيد 

وهييو التغريييب عاميياً ، فهييذه هييي الزيييادة علييى اليينص ، أي أن  البكييرالزانييي 

ً السنة اآلحادية أثبتت  لقيرآن ، فهيل هيذه الزييادة نسيخ زائداً على ما فيي ا شيئا

 أو ال  

هذه الزيادة ليست نسخاً  أنخالف ، ومذهب الجمهور كما قدمنا لك  فيه

ً  هيذابل هي بيان  لما في القرآن وإضافة شيء  جديد  ليه وليي    ، يسيمى نسيخا

يأتي دليلهم  وسوفوذهب الحنفية إلى أن هذه الزيادة نسخ للقرآن ، فال تقبل 

 ن شاء هللا تعالىمع الجواب عليه إ

 هذا فإلي: بحث هذه القاعدة بالتفحيل فأقول : علمت إذا

زادت السينة علييى القييرآن شيييئاً فيال يخلييو : إمييا أن ال تتعلييق بالمزيييد  إذا

ليه بيالحكم  تعليق العليه ، أي أن القرآن يثبت حكماً وزادت السنة حكماً آخر 

الصيوم  أوبإثبات الحي   الثابت بالقرآن كأن يثبت القرآن الصالة وتأتي السنة

عند  فالسنةمثالً ، فهذه الزيادة ليست نسخاً باتفاق العلماء رحمهم هللا تعالى ، 

 ،الجميع تثبت أحكاماً جديدة ليست فيي القيرآن ، فهيذه الحالية ال خيالف فيهيا 

وإنما الخالف وقع في الحالة الثانية : وهي أن تزيد السنة على القيرآن زييادةً 

كالشييرط لميا ثبييت بيالقرآن ، أي أن يثبيت القييرآن حكمياً ثييم  أو كيالجزءتكيون 

ً تأتي السنة فتثبت  زائداً فيي هيذا الحكيم ، ليم ييتكلم القيرآن علييه ، فهيل  شرطا

هي التي وقع فيها الخالف ، وقيدمنا أن اليراجح  هذههذه الزيادة نسخ أو ال   

ادياة ماا اادتاه السانة اآلح أنوهيي  القاعدةهو قول الجمهور وهو نص هذه 

ا للقاار ن باال  علااى  والاادليل مجاارى البيااان يجاار علااى القاار ن ل يعااد نسااخا

 ترجي  هذا القول عدة أمور :

الثابيت بخطياب   الحكيمحقيقة النسخ عند األصوليين هو رفيع  أن : منها

فيهييا  وإنمييامتقييدم بخطيياب  متييأخر  عنييه ، ولييي  فييي هييذه المسييألة رفييع لحكييم 
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ابيت بيالقرآن عليى حاليه ، فليي  هنياك إضافة شييء جدييد ميع بقياء الحكيم الث

 حتى نقول إنه نسخ . ارتفعحكم 

ا : وماان إذ أن  األصييليةالييذي ارتفييع إنمييا هييو البييراءة  أن األدلااة أيضااا

 أناألصل عدم التكليف بهذا الحكيم الجدييد اليذي ثبيت بالسينة أي أن األصيل 

ة ذميية المكلييف بريئيية منييه ، فلمييا ثبييت بالسيينة ارتفعييت هييذه البييراءة األصييلي

بييه وباالتفيياق أن رفييع البييراءة األصييلية ال يسييمى نسييخاً ألن  الذمييةوعمييرت 

بالخطيياب الشييرعي والبييراءة األصييلية إنمييا ثبتييت  الثابييتالنسييخ رفييع للحكييم 

رفعها نسخاً وألن القاعدة تنص على أن  يسمىبالعقل ال بالحكم الشرعي فال 

ر الجمييع ، إال مييع تعييذ للنسييخإعمييال الييدليلين واجييب إذا أمكيين وال يصييار 

مبينية لميا  الزييادةاآلحادية يمكين وهيو جعيل هيذه  ةوالجمع بين القرآن والسن

 . بالنسخفي القرآن ومضيفة له حكماً جديداً فإذا أمكن الجمع لم يجز القول 

الشييارع إذا أمكيين  كييالمال يجييوز إبطييال شيييء ميين  أنييه األدلااة : وماان

أولى من  الكالمإعمال  إعماله وهنا يمكن إعماله وألن القاعدة تنص على أن

 كييالمإهمالييه وعلييى قييول الحنفييية فيييه إهمييال لكييالم الشييارع فييإذا كييان إهمييال 

سائر الناس ال يجوز مع إمكان إعماله فمن باب أولى أال يهمل كالم الشيارع 

 له . مضادة    إعماله وذلك بجعل السنة مبينة للقرآن ال إمكانمع 

الحنفية رحمهم هللا تعالى : أميا  قالوهي أدلتنا على ما ذهبنا إليه .  فهذه

أن الحكيم الميذكور فيي  ذليكنحن فنرى أن الزييادة عليى القيرآن نسيخ ودلييل 

وبعيد هيذه الزييادة  ،القرآن قبل الزيادة كان كافياً للمقصود منه مستقالً بنفسه 

القرآنيي  الحكيمارتفع استقالله ولم يعد كافياً بمفرده فالزيادة نسيخت اسيتقالل 

 ألنهارفعه هو النسخ عندنا فصارت الزيادة على القرآن نسخ له ال ورفعته و

رفعت الحكم أصالً وإنما رفعت استقالل الحكم فلم يعد كافياً لوحده كميا كيان 

يجب حينئذ  رد هيذه  –أي الحنفية  -هذه الزيادة ، فإذا تقرر ذلك فنقول :  قبل

لى نسخ المتيواتر ، كيذا ألنها آحاد والقرآن متواتر واآلحاد ال يقوى ع الزيادة

وأجياب الجمهيور عين ذليك : بيأن النسيخ حقيقتيه  –رحمهم هللا تعالى  –قالوا 

يرتفع بهذه الزيادة حكم شرعي وإنما الذي ارتفع  لمرفع حكم شرعي ، وهنا 

ال يسييمى نسييخاً ، وألن رفييع  االسييتقاللهييو اسييتقالل الحكييم الشييرعي ورفييع 

ألن ميين لييوازم هييذه  قصييداً تبعيياً ال  االسييتقالل لييم يقصييد أصييالً وإنمييا ارتفييع

نسيخاً  رفعهياالزيادة أن يرتفع االسيتقالل ، فهيي ليم تقصيد بيالرفع فيال يكيون 

 لعدم القصد .

كانييت هييي الشييعيرة  الصييالةأن  –رحمهييم هللا تعييالى  –عليييهم  ويلييزم

من  أعنيالوحيدة قبل فرض الصوم والزكاة والح  وكانت هي كل الشريعة 

ثييم لمييا فييرض الصييوم والحيي  رفعييت اسييتقالل الصييالة الشييعائر الظيياهرة ، 
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بعيد الشيهادتين وليم يسيم الحنفيية رحمهيم هللا تعيالى رفيع  الشريعةبكونها كل 

هنا بجامع رفع االستقالل في كل  ، بغيض النظير  فكذلكهذا االستقالل نسخاً 

بالمزيد عليه أو ال   المهم أن االستقالل  تتعلقعن نوعية هذه الزيادة ، أهي 

مثالنا ال يسمى نسيخاً فكيذلك الزييادة  فيع في كل  فإذا كان رفع االستقالل رف

 يسمى نسخاً . العلى النص إذا رفعت استقالله ، فرفع االستقالل 

يتركييون هيذه القاعيدة فييي  تعيالىنيرى أن األئمية الحنفييية رحمهيم هللا  ثيم

نييواقض  أنبعييض الفييروع وهييي كثيييرة لكيين أعطيييك مثيياالً واحييداً وهييو : 

 فالقرآنوضوء في القرآن إنما هي الغائط كما في آية سورة المائدة والنساء ال

نص على ذلك فالغائط هو النياقض الوحييد للوضيوء فيي القيرآن فهيو مسيتقل 

نرى أن الحنفية جعلوا من نواقض الوضوء القهقهة في الصيالة  لكنبالنقض 

يرفيع آحياد ضيعيف فليو كيان هيذا صيحيحاً فإنيه  بحيديثويستدلون على ذلك 

فيييأتي رجييل ويقييول : لييي   القييرآناسييتقالل الغييائط بكونييه هييو النيياقض فييي 

، فهذا القيول يرفيع  النواقضالغائط هو الناقض لوحده بل والقهقهة أيضاً من 

ً استقالل الحكم القرآني ومع ذليك قيالوا بيه وليم يسيموه  ، ميع أنيه زييادة  نسيخا

 رحميةحمهيم هللا ر –على النص ، فكيف ذلك   فهذا يدل على ضعف قيولهم 

فكم ردوا من السنن الصحيحة بمثل هذه اآلراء الضعيفة  –واسعة وغفر لهم 

اغفر لهم من أولهم إلى آخرهم وتجاوز عنهم واجمعنا بهم في جنتك  فاللهم –

إلينا وأعظم فيي قلوبنيا مين كيل أحيد وكيل يؤخيذ مين قوليه  أحبلكن السنة  –

 وسنة . كتاب  ويترك إال قول الشريعة من 

مين أن الزييادة عليى الينص ليسيت  رجحنياهعلمت هذا وتبين ليك ميا  اإذ

 خالفهم في هذه القاعدة : بسببنسخاً فإليك بعض الفروع التي اختلفوا فيها 

إلى وجوب النيية فيي  الجمهورفي الوضوء ، ذهب  النية الفروع : فمن

المشهور  عمرالوضوء فال يصح الوضوء إال بها مستدلين على ذلك بحديث 

فييه فيصيح  بشيرطالحنفية إلى أنهيا ليسيت  وذهباألعمال بالنيات "  إنما : "

 للنييةبدونها وإن جاء بها فحسن ، وقالوا : إن آية الوضوء لي  فيها تعرض 

وإنما فيها األمر بغسل األعضياء الثالثية ومسيح اليرأس ، فهيذا هيو الوضيوء 

وء لصيار ذليك فلو اشترطنا النية وقلنا إنها داخلية فيي مسيمى الوضي اآليةفي 

آحاديية وهيو باطيل ، ألن الزييادة عليى الينص نسيخ ، كيذا  بسنة  نسخاً للقرآن 

لصحة األحاديث في ذلك ، وأميا القاعيدة  الجمهورقالوا ، والحق بال شك مع 

ألنييه مصييادم لليينص ، هييذا مييع  بقييولهمفصييوابها هييو مييا تقييدم لييك فييال عبييرة 

أن مين تيدبر لفيظ اآليية  فيالحقالتسليم أن اآليية ليي  فيهيا إشيارة للنيية ، وإال 

ييالة  قُْمييتُْم إ لَييى  إ ذَا :  لوجيدها قييد أشييارت للنيية وذلييك فييي قوليه إذا  أي  الصَّ

 وهذه هي النية. لهاأردتم وقصدتم القيام 
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فيييإنهم يشيييترطون النيييية فيييي التييييمم  تعيييالىمييينهم رحمهيييم هللا  والعجيييب

ُمييوا ه : فييي قوليي وذلييكويقولييون إن القييرآن دل علييى النييية فييي التيييمم   فَتَيَمَّ

يدًا  ً َصع  : فهمتم اإلشيارة إليى  فنقولهو القصد وهذا هو النية ،  والتيمم َطيف با

قُْميتُْم  إ ذَا :     قوليهالنية هنا ولم تفهموها في أول اآلية مع أن فهم النيية فيي 

ييالة  إ لَييى  ُمييواميين قولييه :  أوضييح  الصَّ يدًا  فَتَيَمَّ ً َصييع  مييوم الع ىوعليي ، َطيف بييا

كل  ، بل القاعدة عندنا أن النيية شيرط لصيحة  فيفالصواب هو اشتراط النية 

 ، وهللا أعلم . التروكالمأمورات وشرط لترتب الثواب في 

، قال الشافعية والحنابلة  الوضوءالترتيب بين أعضاء  وجوب : ومنها

قيالوا بركنيتيه ،  لكين: بأنه ركن من أركان الوضوء ، ميع اخيتالف مذخيذهم 

وإن كيان  وهيذابميا بيدأ هللا بيه((  أبيدأستدل الحنابلة على الركنية بحديث ))وا

أدخل  وألنه السبب وبفعله  بخصوص بعموم اللفظ ال العبرةفي الح  لكن 

ال تفصل بين متماثلين إال لحكمية والحكمية  والشريعةممسوحاً بين مغسولين 

رآنييي والفعييل إذا بيانيياً لألميير الق صييارهنييا هييي مراعيياة الترتيييب وألن فعلييه 

كميا  الوضيوءتسيب   حتيىاقترن بأمر قولي أفاد الوجيوب ، وفيي الحيديث )) 

ً  النبي  وتوضأأمرك هللا تعالى ((  وضيوء ال يقبيل هللا  هذاوقال : ))  مرتبا

 من األدلة . وغيرهاإال به ((  الصالة

آخيير وهييو : أن عطييف هييذه األعضيياء  بييدليلالشييافعية فاسييتدلوا  وأمييا

كما ذكره الزنجاني عنهم ،  عندهمرف الواو الناسقة تفيد الترتيب األربعة بح

إال بالترتييب  يصيحوعلى كل حال فكال الفريقين توصل إليى أن الوضيوء ال 

 لهذه األدلة .

ألن اآلييية لييم تتعييرض للترتيييب ولييم  الترتيييبالحنفييية : ال يجييب  وقالييت

ا بالترتييب لزدنيا فليو قلني الجميعتشر إليه والواو ليست للترتيب وإنما لمطليق 

الينص والزييادة  عليىعلى الوضوء ركناً لم يتعرض له القرآن ، فهيي زييادة 

ميع  شيكعلى النص نسخ واآلحياد ال ينسيخ المتيواتر كيذا قيالوا ، والحيق بيال 

الحنابلة والشافعية من وجوب الترتيب وهو لي  بزييادة عليى ميا فيي القيرآن 

زييادة علييه فالزييادة عليى الينص  لما فيي القيرآن ، وإن سيلمنا أنيه بيانوإنما 

 ، وهللا أعلم . قررناهليست نسخاً كما 

، فقد ذهب الحنفية رحمهيم هللا  الصالةقراءة الفاتحة في  تعيين : ومنها

تيسر من القرآن عمالً بقوله  ماتعالى إلى أن القراءة الواجبة في الصالة هي 

نْ َما تَيَسََّر  فَاْقَرُءوا تعالى:  ً يحدد القرآن شيئاً  ولم  اْلقُْرآن   م  البد مين  معينا

 هيوقراءته ، فإذا قرأ اإلنسان في صيالته ميا تيسير مين كتياب هللا كفيى وهيذا 

دالليية القييرآن ، وذهييب الجمهييور إلييى أن القييراءة الواجبيية فييي الصييالة هييي 

ال يجيييزئ غيرهيييا عنهيييا لحيييديث عبيييادة بييين الصيييامت فيييي  بعينهييياالفاتحييية 
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يقرأ بفاتحة الكتاب (( وحديث أبي هرييرة ))  ملصالة لمن  ال الصحيحين ))

غير تمام ((  –ثالثاً  -فهي خداج  الكتابمن صلى صالة لم يقرأ فيها بفاتحة 

، وحمل الجمهيور قوليه  للفاتحةرواه مسلم ، وغيرهما من األحاديث المعينة 

 : ْنهُ َما تَيَسََّر  فَاْقَرُءوا :  الحنفييةال الفاتحة عمالً باألدلية كلهيا ، فقي على  م 

 والزييادةإن األحاديث المعينة للفاتحة زيادة على القرآن ألنه أطلق ولم يعيين 

على النص نسخ واآلحياد ال ينسيخ المتيواتر فيال نقبلهيا ، فقيال الجمهيور : إن 

األحاديييث ليسييت زيييادة علييى القييرآن بييل موضييحة ومبينيية للقييرآن وال  هييذه

لييه فالزييادة عليى القيرآن ليسيت سلمنا أنها زيادة ع وإنتعارضه حتى ترد ، 

هييو الييراجح وال شييك  –قييول الجمهييور  أعنييي –بناسييخ عنييدنا ، وهييذا القييول 

 وأميا قوليه :  ، الفاتحيةلصحة األحاديث وصراحتها في الداللة على تعييين 

ْنيهُ َميا تَيَسَّيَر  فَاْقَرُءوا  يحميلمجميل وهيذه األحادييث مبينية والمجميل  فهيو  م 

 ن األدلة ، وهللا أعلم .على المبين جمعاً بي

الحنفيية إليى أن الطيواف ال  فيذهبالطهارة للطواف ،  اشتراط : ومنها

فُييوا لييه الطهييارة ألن هللا تعييالى قييال :  تشييترط  فلييم اْلعَت يييق   ب اْلبَْيييت   َوْليَطَّوَّ

التي أشارت الشتراطها ال تقبل ألنها زييادة  واألحاديثله الطهارة ،  يشترط

، وقال الجمهيور : بيل الطهيارة شيرط  نسخزيادة على النص على القرآن وال

أال تطييوفي بالبيييت حتييى  غييير لصييحة الطييواف ، لحييديث عائشيية مرفوعيياً ))

طياف (( ، ولحيديث ))الطيواف  ثيم تطهري (( ، وحديث )) توضيأ النبيي 

بالبيت صالة إال أن هللا أباح الكالم فيه(( ومين شيروط الصيالة الطهيارة وقيد 

 الصالة ، واآلية وإن لم يصرح فيهيا بالطهيارة لكين النبيي الطواف ك جعل

ً ذلك بياناً شافياً  بَيَّنَ  وإن سلمنا أنها زيادة عليى الينص فيإن الزييادة عليى  كافيا

العبيياس أن الطهييارة للطييواف مسييتحبة  أبييواليينص ليسييت نسييخاً ، واختييار 

يح لعييدم الييدليل الصيير وإنميياوليسييت شييرطاً ال ألنييه يقييول بقاعييدة الحنفييية 

 مذخييذالموجييب للطهييارة ، ولبحييث المسييألة موضييع آخيير والمهييم أن تعييرف 

العلميياء فييي اخييتالفهم وأنهييم اختلفييوا فييي هييذا الفييرع بسييبب خالفهييم فييي هييذه 

 القاعدة .

، فقيييال الحنفيييية : ليسيييت  والسيييجودفيييي الركيييوع  الطمأنينييية : ومنهاااا

 تعيالى ألن هللا وذلكالطمأنينة شرطاً في صحتهما بل تكفي صورتهما فقط ، 

، وليم  وسيجوداً ييأمر إال بميا يسيمى ركوعياً  فليم َواْسيُجدُوا  اْرَكعُوا قال : 

يتعرض للطمأنينة فلو زدنا اشيتراطها عليى مسيمى الركيوع والسيجود لزدنيا 

 القرآن والزيادة على النص نسخ . على

ميين أركييان الصييالة فييي ركوعهييا  ركيينالجمهييور : بييل الطمأنينيية  وقييال

عليى  واسيتدلواوقعودهيا عليى خيالف بيينهم فيي تحدييدها  وسجودها وقيامهيا
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 ذلك بحديث المسييء صيالته وهيو حيديث فيي الصيحيحين وفييه أن النبيي 

ً اركع حتى تطمئن  ثمقال للرجل : ))  كان اسجد حتيى  ثم: ))  وقال((  راكعا

سلمنا أنه زيادة عليه فليست  وإنبيان لما في القرآن ،  وهذاتطمئن ساجداً (( 

اليدليل وصيحته ،  لصيراحةة على القرآن نسخ وهذا القول هو اليراجح الزياد

 وهللا أعلم .

الزانيي البكير ، فيإن العلمياء  حيدالتغريب على الجلد فيي  زيادة : ومنها

ان يَييةُ  تعييالى :  لقولييهقييد اتفقييوا علييى أن البكيير إذا زنييى فإنييه يجلييد مائيية ،   الزَّ

ان ي  نْ  فَاْجل دُواَوالزَّ د  م  ائَةَ َجْلدَة  ُكلَّ َواح  ً اختلفوا فيي تغريبيه  ولكن ُهَما م   عاميا

، فقالت الحنفية : ال يغرب ألن التغريب زييادة عليى ميا فيي القيرآن والزييادة 

نسيخ ، وقيال الجمهيور : بيل يغيرب عامياً كميا فيي حيديث عبيادة  القرآنعلى 

ن وتغريب عام (( ، وزيادة التغريب ليسيت نسيخاً أل مائة))البكر بالبكر جلد 

وهيذا القيول هيو اليراجح لصيحة الحيديث  ،الزيادة عليى الينص ليسيت نسيخاً 

 وصراحته.

إنميا أثبيت فيي األميوال  القيرآنبالشياهد واليميين ، فيإن  القضاء : ومنها

دُوا شييهادة رجلييين أو رجييل وامييرأتين وذلييك فييي قولييه تعييالى :   َواْستَْشييه 

يدَْين   َجال ُكْم فَإ ْن لَْم يَُكونَا َشه  ْن ر  الحنفيية ال  فقيال  َواْمَرأَتَيان  َرُجلَيْين  فََرُجيل   م 

واليمين ألنهيا ليم تيذكر فيي القيرآن وإنميا ذكير فيي القيرآن ميا  بالشاهديقضى 

بالشاهد واليميين زييادة عليى القيرآن والزييادة عليى الينص  الحكمتقدم فإثبات 

ادة بإثباتها لصيحة السينة بهيا ، وهيي وإن كانيت زيي العلماءنسخ ، وقال أكثر 

على النص ليسيت نسيخاً عنيدنا ، وهيذا القيول  الزيادةعلى ما في القرآن لكن 

 هو الراجح بال شك ، وهللا أعلم .

لهييا تقييييد باإليمييان فييي قولييه  يييردفييي كفييارة اليمييين لييم  الرقبيية : ومنهااا

ُميوَن أَ  َعَشيَرة  إ ْطعَياُم  فََكفَّاَرتُهُ  تعالى :  يْن أَْوَسيط  َميا تُْطع  يَن م  ييُكْم أَْو َمَسياك  ْهل 

ْسَوتُُهْم  يُر َرقَبَية   أَوْ ك  الحنفيية : ليي   فقيالأطليق هيذه الرقبية ،  فيالقرآن تَْحر 

 ألنمن شرط صحة العتق هنا اإليميان بيل ليو أعتيق رقبية كيافرة صيلح ذليك 

اإليمان وصف زائيد عليى ميا فيي القيرآن والزييادة عليى الينص نسيخ ، وقيال 

فإنهييا مؤمنيية((  فأعتقهيياان لقولييه : ))لصييحتها اإليميي يشييترطالجمهييور : بييل 

 ً اشترط فيها اإليمان ، وألن تحرير الميؤمن مين  فإنهعلى كفارة القتل  وقياسا

والسيعاية وأميا الكيافر فيال  السيرايةالرق أمر مقصود شيرعاً وليذلك شيرعت 

رقيه كفيره ، ولعيل  سيببفائدة في تحريره بل بقاؤه في الرق هو األنسب بيل 

 ثبيت، وعليى العميوم فزييادة وصيف اإليميان هنيا ليو  هذا القيول هيو األقيرب

بهييذه األدليية فييال يكييون زيييادة علييى اليينص بييل بيييان لييه وإن سييلمنا أنييه زيييادة 

 النص ليست نسخاً ، وهللا أعلم . علىفالزيادة 
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: إنهما سنة في الوضوء  الحنفيةواالستنشاق ، قال  المضمضة : ومنها

لييم  الوضييوءضييوء فييألن آييية وفييرض فييي الغسييل ، أمييا كونهمييا سيينة فييي الو

يا المضمضية واالستنشياق فقيد  تذكرهما وإنميا ذكيرت األعضياء األربعية وأمف

اآلحادية ، فلو قلنا بأنهما واجبيان كاألعضياء األربعية لزدنيا عليى  بالسنةثبتا 

عليى الينص نسيخ ، وأيضياً : ييدل عليى أنهميا سينة حيديث "  والزيادةالقرآن 

فيهييا  وذكييرميين السيينة "  عشيير"  ،وحييديثسيينة "  واالستنشيياق المضمضيية

، وذهب الحنابلة وغيرهم إلى وجوبهما بأدلية كثييرة  واالستنشاقالمضمضة 

 تيدل المختحارات " أخحار" استوفيتها في شيرح  وقديطول المقام بذكرها 

هو القول بوجوبهما ، وأما قولهم هي زييادة عليى آيية  الراجحالناظر فيها أن 

يلُوا لقوليه تعيالى :  بييانالوضوء فال نسلمه بل هما   فهميا  ُوُجيوَهُكمْ  فَاْغس 

، وإن سييلمنا أنهمييا زيييادة فييال تييرد بييذلك ألن  حييدهميين الوجييه لييدخولهما فييي 

هكذا  فلي من السنة "  عشر"  حديثالزيادة على النص ليست نسخاً ، وأما 

وإن سييلمنا  ،ميين الفطييرة "  عشييرلفظييه وإنمييا هييو عنييد مسييلم وغيييره بلفييظ " 

الفقهيياء وإنمييا المييراد بييه  عليييهي  بييالمراد بالسيينة مييا تعييارف لفظهييم هييذا فليي

األدلييية  عليييىالطريقييية والهيييدي ، والمصيييطلحات الحادثييية ال تكيييون حاكمييية 

 الدارقطنيرواه  فقدواالستنشاق سنة "  المضمضةالشرعية ، وأما حديث " 

لكن سنده ال تقوم به حجة ، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر وغييره ، فتبيين ليك 

ن الراجح هو القول بوجوبهميا وأن زيادتهميا إنميا هيي زييادة بيانيية ال أ بذلك

والعجيييب كييييل العجيييب مييين الحنفييييية فيييإنهم جعليييوا المضمضيييية  ،ابتدائيييية 

لهم ذلك ولي  معهم إال قوله تعيالى :  أينواالستنشاق فرضاً في الغسل فمن 

  ُْكْنتُْم  َوإ ن ً ُروا  ُجنُبا وليي  فييه ذكير  بالتطهرهذه اآلية إنما أمر  ففي فَاطَّهَّ

 لييمللمضمضيية واالستنشيياق أفليسييت هييذه زيييادة علييى القييرآن   بلييى ولكيين 

يردوهييا وردوهييا فييي الوضييوء ، مييع أن األميير فييي األحاديييث بالمضمضيية 

مين الصيراحة والصيحة والوضيوح ميا يعرفيه مين  الوضيوءواالستنشاق في 

ة واالستنشياق السينة ييأمر بالمضمضي منوقف عليها ، وال أعلم دليالً واحداً 

الصريحة بحجة أنها  الصحيحةفي الغسل ، ومع ذلك رد األحناف األحاديث 

وال مين القيرآن ،  السينةزيادة على القرآن وأثبتوا شيئاً لي  عليه دليل ال من 

فيي  واالستنشياقبل الدليل على خالفه ، فيإن القيول الصيحيح أن المضمضية 

شعر  أشدامرأة  إنيسلم : " الغسل سنة وليست فرضاً لحديث أم سلمة عند م

،  ال: ))  قييال"  والحيضييةوفييي رواييية "  ،رأسييي أفأنفضييه لغسييل الجنابيية " 

عليييك  الميياءإنمييا يكفيييك أن تحثييي علييى رأسييك ثييالل حثيييات ثييم تفيضييين 

عن وقت الحاجية ال  البيانيأمرها بهما وهي جاهلة وتأخير  ولمفتطهرين (( 

وتجياوز  لهيم رحمة واسعة وغفر يجوز ، لكن األمر انقلب عليهم رحمهم هللا
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 عنهم ، وهللا أعلم .

مين الفيروع يكفيي إن شياء هللا تعيالى فيي  القاعدةما توجنا به هذه  ولعل

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . نبينافهمها ، وهللا أعلم وصلى هللا على 
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 الثـامنـة القاعـدة

تكليف على المكلف إل مع العلم والقدرة والختيار  ل) 

) 
وهي من أكبير القواعيد األصيولية  ، " التكليف قاعدة "تسمى :  وهذه       

األمير والنهيي ، ذليك ألن هيذه األوامير  منياطألنها تتعلق بالتكليف اليذي هيو 

فيالمراد بيه العاقيل البيال  ، وأميا  أطليقوالنواهي ال تتجه إال للمكلف وهو إذا 

والشييريعة كلهييا إمييا أميير  ،المجنييون والصييغير الييذي لييم يبليي  فليسييا بمكلفييين 

، فال شك إذاً  كراهةبشيء  وجوباً أو استحباباً وإما نهي عن شيء  تحريماً أو 

 في أهمية هذه القاعدة ، وإليك اآلن شيء من تفصيلها فأقول :

ا ما فيه كلفة .  إلزام : لغة)التكليف(  قوله حدود  فيه : واصلالحا

خطاب الشارع إما أمر أسلمها إلزام مقتضى خطاب الشرع ، بمعنى أن 

نهي ، فخطاب األمر الواجب له مقتضى أي يطلب شيئاً ، فالتكليف هو  وإما

، وخطاب األمر المستحب إلزام لك بمقتضاه وهكذا ،  المقتضىإلزامك بهذا 

، وإنما التكليف هو اإللزام بمقتضى هذا  الخطابفلي  التكليف هو عين 

شروط ترجع للمكلفين وهم  فوللتكليالخطاب أو بداللة هذا الخطاب . 

وهذه  ، منا فعله طلبالثقالن ، وشروط ترجع للمكلف به أي الشيء الذي 

، وأما  للمكلفينالقاعدة التي نحن بصددها خاصة في الشروط التي ترجع 

 . آخرالشروط الراجعة للفعل المكلف به فلها موضع وبحث   

ا ،  اإلدراك : لغة هو )مع العلم( قوله الشيء  إدراك : واصلالحا

ً وضده الجهل الذي هو عدم  ً جازما ً للواقع إدراكا وهذا هو  اإلدراكمطابقا

الجهل البسيط ، وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على غير وجهه 

 وواقعه .

ضد العجز وهي قوة يخلقها هللا في اإلنسان  هي )والقدرة( قوله

 ضده اإلكراه .أمره به . قوله )واالختيار( و مايستطيع بها فعل 

علمت هذا فاعلم : أن هذه القاعدة جمعت خمسة شروط من شروط  إذا

حتى يترتب عليهم اإللزام باألوامر والنواهي ، أي ال يدخل  المكلفين

المكلفين إال بخمسة شروط نصت عليها هذه القاعدة  دائرةاإلنسان في 

 فأقول : وأمثلتهاالمباركة نذكرها بأدلتها 

وضده الجنون ،  التكليفوهو أول شروط  ، لعقلا:  األول الشرط

 في  فقولهفالمجنون لي  بمكلف للدليل األثري والنظري ، فأما األثري 

… ((  يفيقالحديث الحسن )) رفع القلم عن ثالثة ، عن المجنون حتى 

والمراد رفع قلم التكليف الذي برفعه ترتفع المؤاخذة على ترك المأمور 
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النظري فألن القصد من التعبد باألوامر والنواهي المحظور . وأما  وفعل

وإنما القصد األول هو تحقيق االمتثال وإخالص  فعلهالي  هي صورة 

من المجنون لعدم عقله ، وهذا شرط  صدوره يتصور القصد ، وهذا ال

 واضح .

الصغر ، فاتفق العلماء جميعاً على أن  وضده : البلوغ : الثاني الشرط

بمكلف  بفعل المأمور وال بترك المحظور ،  لي  الصغير غير المميز

((  الصغير حتى يحتلم وعن واستدلوا على ذلك بالحديث السابق وفيه ))

 : ثانيها.  مكلف أنه : أولهاواختلف العلماء في الصبي المميز على أقوال : 

مكلف بالنواهي دون األوامر . والصواب أنه  أنه : ثالثهاغير مكلف .  أنه

لصراحة الحديث في تقييد رفع القلم عن  وذلكمطلقاً حتى يبل   لي  بمكلف  

التمييز تعليق لألحكام  علىالصغير إلى البلو  وألن تعليق التكليف 

سنين  بالسبعالشرعية على ما هو مختف  متفاوت ال يعرف أوله ومن ربطه 

فإنما ربطه للخروج من خفاء ابتدائه فقال : نحده بالسن ليكون أوضح لكن 

ال يصح لوقوع التمييز عند بعض الصغار قبل السبع وبعضهم ال  اهذ

وذلك ألن التمييز كنور الفجر يبدو أوله وال يكاد  ، السبعيميزون إال بعد 

درجاته حتى تسفر الدنيا فكذلك التمييز  تعرف خفياً ال ازدياداً يرى ثم يزداد 

فوضع الشارع  بمراقبة أول التمييز تكليف بما ال يطاق األولياء، وتكليف 

وهي البلو  ، فإذا وجدت عالمة من عالمات  التكليفعالمة جلية على أول 

 التكليف . حيزالبلو  المعروفة دخل اإلنسان في 

وجوب الزكاة وضمان المتلفات في مال الصبي والمجنون فإن  وأما

لي  من باب التكليف وإنما من باب ربط األحكام بأسبابها تحقيقاً للعدل  هذا

))مروهم بالصالة(( فهذا يخرج على أمرين :  ، وأما قوله  المخلوقين بين

ال الصغار ، واألمر باألمر بالشيء لي  أمراً به  لألولياءاألول : أنه أمر 

، الثاني : سلمنا أنه أمر للصغار  األصولعلى الصحيح من خالف أهل 

كامها صفتها وأح ويعرفوابالصالة ولكنه أمر استحباب ليتعودوا عليها 

عن ثالثة ((  القلمأمر وجوب والصارف له هو حديث )) رفع  أنه وآدابها ال

 االستحبابوالجمع بين األدلة هو الواجب إن أمكن ، فإن قلت فهل أمر 

 يعاقب عليه  

 التي: نعم يعاقب عليه تعزيراً ألنه أمر لي  كسائر المستحبات  قلنا

فترة إلى واجب فعوقب عليه يستمر استحبابها بل هو استحباب سينقلب بعد 

في قلبه وليقر في قلبه أنه إن عوقب عليها مع عدم وجوبها عليه  قدرهليعظم 

فالشك أن العقوبة ستكون أعظم ، فهذا التأديب على ترك  بهافكيف إذا كلف 

:  والمهمعنهم عصاك أدباً ((   ترفع)) وال  الصالة داخل في عموم قوله 
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غير لي  بمكلف  حتى يبل  . فإن قلت : فمن الصحيح هو أن الص القولأن 

من القاعدة قلت : أخذناها من قولنا )مكلف( ألن  الشرطينأين أخذت هذين 

 البال  وهللا أعلم . العاقلالمكلف عند الفقهاء هو 

أن التكاليف  أي ) مع العلم (ما نص عليه بقوله  هو : الثالث الشرط

، أي إذا علمها المكلف طولب بها ،  إال بعد بلوغها وفهمها تلزم ال الشرعية

إذا كان المكلف يجهلها فإنه ال يطالب بها ، فالجهل عذر في سقوط  وأما

أي أن قلم التكليف مرفوع عنه في ارتكابه للمحظور  المكلفالتكليف عن 

 وقد دل على ذلك أدلة أثرية ونظرية . ،وتركه للمأمور بسبب الجهل 

ُ نَْفًسا إ ال ُوْسعََها  ال : فقوله تعالى  األثرية أما تعالى  وقال يَُكلف ُف َّللاَّ

يَُكلف فُ  ال  ُ ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا  َربَّنَاتعالى  وقال نَْفًسا إ ال َما آتَاَها َّللاَّ َوال تَُحمف 

 يجهلها تكليف بما ال يطاق ، وقال تعالى  بشريعة  المكلف  ومطالبة ب ه  

ب يُكنَّا  َوَما َرُكمْ  تعالى   وقال َحتَّى نَْبعََث َرُسوال  نَ ُمعَذف   بَلََ   َوَمنْ ب ه   ألُنذ 

عليه حديث المسيء صالته فقد كان يجهل وجوب الطمأنينة  يدلوكذلك  ،

بإعادة ما مضى من  يأمره لم وجوبها  النبيفي الصالة فلما علفمه 

صلوات السابقة في قوله )) فإنك لم تصل (( ألن ال داخلةالصلوات مع أنها 

الحكم بدليل قوله )) ما أحسن غيره  بهذاكهذه الصالة التي حكم عليها 

الصلوات دل ذلك على أنه  منبإعادة ما مضى  يأمره فعلمني (( فلما لم

أن التكاليف  علىوجوب الطمأنينة مما يدل  يعلم عذره ألنه جاهل ال

 الشرعية ال تلزم إال بالعلم .

 الدابةمم وأنه تمر  في الصعيد كما تتمر  حديث عمار في التي ومنه

وهذا لي  هو التيمم الشرعي فكأنه صلى بال طهارة وعمر كان معه ولم 

بين لهما الحكم الصحيح ولم يأمر  وأخبراه إلى النبي  رجعايصل فلما 

بهذه الطهارة ولم يأمر عمر بصالة ما فاته مما يدل  صالهعماراً بقضاء ما 

وعدم علمهم بالحكم الشرعي . وفي  جهلهمبب على أنهم معذورون بس

لَُكْم اْلَخْيُط  يَتَبَيَّنَ  َحتَّى حديث عدي بن حاتم أنه لما نـزل قوله تعالى : 

ْن  ْن اْلَخْيط  األَْسَود  م  فوضعهما تحت  عقالينإلى  عمد  اْلفَْجر  األَْبيَُض م 

 نهارفي وساده فجعل يأكل وينظر إليهما فإذا الصبح قد طلع أي أكل 

ولم يأمره  بالصواب فأخبره  هللا رمضان عامداً ، ثم استفتى رسول

بقضاء هذا اليوم مما يدل على أنه معذور وسبب عذره هو الجهل وعدم 

ً لما حولت القبلة فإن بعض النواحي البعيدة بل والقريبة من  العلم . وأيضا

القبلة المنسوخة ، يصلهم خبر التحويل إال بعد صلوات  كثيرة إلى  لمالمدينة 

لم يصلهم الخبر إال متأخراً فما بالك بأهل مكة والمسلمين  قباءفإذا كان أهل 

بقضاء شيء  أحداً  ومع ذلك فلم يأمر النبي  الحبشةفي اليمن بل ومن في 
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مما يدل على أنهم معذورون وسبب العذر عدم العلم ، واألدلة  ذلكمن 

 : ينقاعدتين مهمت علىكثيرة جداً وهي تدل 

 . بالعلم: ما نحن بصدده وهو أن التكاليف الشرعية ال تلزم إال  األولى

 : أن الناسخ ال يلزم إال بالعلم . الثانية

هللا ال يريد بعباده العسر وإنما يريد بهم اليسر  فإن النظر  الدليل وأما

بشريعة ال يعلمونها هو من العسر والحرج وهما مرفوعان  ومطالبتهم

 شرعاً .

هذا فاعلم أنه قد أورد علينا بعض النبالء الفضالء سؤالا  علمت إذا

ا قال فيه :  إن الجهل عذر مسقط للمؤاخذة في فعل  تقولون كيفمهما

مأموراً جاهالً به أنه ال يلزمه  فوتالمحذور وترك المأمور وأن اإلنسان إذا 

ال يسقط  المأموراتتداركه ، مع أنكم قررتم في موضع  آخر أن باب 

 تعودونلجهل والنسيان ، فكيف تقولون مرة الجهل عذر مسقط للتكليف ثم با

 فتقولون لي  الجهل عذراً في باب المأمورات  

 الجهلسؤال مهم والجواب عنه أن تفرق أيها المحب بين   هذا : فنقول

وقد اختلف العلماء في  ،الذي يعذر صاحبه والذي ال يعذر به صاحبه 

 األحكامعندي وهللا أعلم أن رفع الجهل من التفريق بينهما والراجح 

الشرعية التي مناطها االستطاعة فالجهل الذي ال يعذر صاحبه هو الجهل 

قدرة على رفعه بالسؤال والبحث لكنه فرط في رفعه وتكاسل  عندهالذي 

أو أشغلته الدنيا عن الدين ففرط في السؤال  العلموتثاقل عن سؤال أهل 

أبداً . والجهل الذي يعد عذراً ومسقطاً  يعذر ال والبحث فصاحب هذا الجهل

للمكلف على رفعه فهو يريد أن يرفعه  قدرةللتكليف هو ذلك الجهل الذي ال 

أصالً وإما ألنه بعيد عنهم ال  العلماءلكن ال استطاعة له في رفعه إما لعدم 

 يسمونه وهو ما – نفسهيقدر على الوصول إليهم . وإما ألنه يظن صواب 

)ل تكليف  قولنافهذا النوع من الجهل هو الذي نعنيه في  –المركب  الجهل

ً فعل  فمن مع الجهل( من المحرمات جاهالً حرمتها فال إثم عليه ، ومن  شيئا

ً من الواجبات جاهالً  فال إثم عليه بل وال قضاء عليه إذا  وجوبهاترك شيئا

 فات وقت الواجب قبل العلم.

نعني به الجهل الذي ال  فإننا ط بالجهل(تسق ل)المأمورات  قولنا وأما

مثالً جاهالً بوجوبها ننظر إن كان جهالً  الصالةفمن ترك  ، يعذر به صاحبه

ال يعذر به فيلزمه القضاء ،  جهالً يعذر به فال قضاء عليه ، وإن كان 

)ومثله العلم :  أهلوالجهل الذي يعذر به صاحبه هو المراد بقول بعض 

 بهه العبارة فاعلم أنهم يعنون به الجهل الذي يعذر قالوا هذ فإذا (يجهل

صاحبه ، وأما باب التروك فإنه أخف بكثير من باب المأمورات ولذلك قالوا 
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ال يعذر به صاحبه وهذا من باب  كانولو  أي )وباب التروك يسقط بالجهل(

ً من المحرمات جاهالً  جهالً ال يعذر به ثم  بحرمتهاالتخفيف فمن فعل شيئا

أحد األوجه التي  وهذاحرمتها فال إثم عليه ألنه فعل المحظور جاهالً ، علم 

 السؤالبها حكمنا أن باب المأمورات أشد من باب التروك . هذا هو جواب 

 حكم العلم إذاً   فما : قلت   فإن، 

ً على كل أحد ، ومنه ما يكون  العلم : قلت   أقسام فمنه ما يكون فرضا

على الكفاية ونقصد به العلم الشرعي فقط ألنه فرضاً  يكونسنة ، ومنه ما 

الفرض منه فالضابط فيه هو كل علم يحتاج  فأماهو الذي يتعلق بالتكليف 

فهو فرض ، أي الذي ال تصح  ومعاملتهإليه المكلف في عقيدته وعبادته 

ذلك ألن طلب صحة  الفرضالعقيدة إال به وال تصح العبادة إال به ، فهو 

على  زاد وما" واجبال يتم الواجب إال به فهو  وماواجب "العقيدة والعبادة 

، وبهذا  سنةذلك فهو في حق عموم األمة فرض كفاية ، وفي حق األفراد 

 الشرط الثالث . وهويتبين لك أن التكاليف الشرعية من شرط لزومها العلم 

ما أشار إليه بقوله )والقدرة( أي أن التكاليف  هو : الرابع والشرط

إال القادر على فعلها ، وأما العاجز فال يلزمه ما عجز عنه  تلزم الالشرعية 

عنه يسقط عنك ، هللف الحمد  عجزت هللا تعالى أن كل ما رحمهوهذا من 

 والمنة .

ُ يَُكلف ُف  ال على اشتراط القدرة في التكليف قوله تعالى  والدليل نَْفساً  َّللاَّ

هو ما  بهكلفنا هللا  فالذي ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا ب ه  َوال تَُحمف   َربَّنَا   إ ال ُوْسعََها

ً عن الوسع والطاقة فلسنا  كان داخالً في وسعنا وطاقتنا ، وما كان خارجا

نفساً إال وسعها إذاً ما لي  في وسعها ال  يكلف به ، فإذا كان هللا ال مكلفين

يدُ  به ، وقال تعالى  تكلف ُ  يُر  يدُ ب ُكُم اْلعُْسَر  ب ُكُم اْليُْسرَ  َّللاَّ   وقال َوال يُر 

ْم  إ ْصَرُهمْ َعْنُهْم  َويََضعُ   معبالتكليف  والمطالبة َواألَْغالَل الَّت ي َكانَْت َعلَْيه 

العجز من العسر الذي ال يريده هللا ومن األغالل واآلصار التي وضعها هللا 

َّ   المرحومة ، وقال تعالى  األمةعن هذه  النَّاس  ح  ُّ اْلبَْيت  َمْن  َعلَى َوّلِل 

مما يدل على أن غير المستطيع  االستطاعةله  فاشترط اْستََطاَع إ لَْيه  َسب يالً 

التكاليف ، وقال النبي صلى  سائرعليه الح  وكذلك  يجب وهو العاجز ال

أمرتكم به فأتوا منه ما  ومانهيتكم عنه فاجتنبوه  ما هللا عليه وسلم ))

به ألن )ما(  أمرنادخل في قوله ))وما أمرتكم به (( جميع ما استطعتم (( في

 منهاسم موصول يفيد االستغراق أي جميع ما أمرتكم به فإنكم تطالبون 

بالذي تستطيعونه ، وأما ما عجزتم عنه فال تطالبون به ، فعلق المأمور 

 وهي القدرة . باالستطاعة
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ً ما في البخاري من حديث ويدل عمران بن  على اشتراطها أيضا

له : )) صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم  قال النبي  أنحصين 

فعلى جنب (( فانظر كيف تدرج معه في مراتب االستطاعة فالقيام  تستطع

به من يستطيعه ، وأما العاجز عنه فال يطالب  يطالبفي الصالة فرض 

له أيضاً في الداللة فعلى الجنب ، ومث وإالوينتقل إلى الجلوس إن استطاعه 

ً  عاد حديث جابر أن النبي  فرآه يصلي على وسادة فرمى بها  مريضا

سجودك  واجعلإيماًء   فأومئعلى األرض إن استطعت وإال  صل وقال ))

 (( وسنده صحيح . ركوعكأخفض من 

عليها أيضاً ما في الصحيحين من حديث عائشة في قصة صالة  ويدل

الت : )) فجاء حتى جل  عن يسار أبي بكر وهو مريض ق بالناس  النبي

الحديث ، فلما عجز عن القيام سقطت … (( قاعداً       يصلي بالناس  فكان

يدل على أن سائر التكاليف إنما تلزم القادر عليها وأما  مماعنه المطالبة به 

 . عليهغير القادر فال شيء 

 وضده( )والختيارما أشار إليه بقوله  فهو الخام  الشرط وأما

اإلنسان على ترك المأمور وفعل المحظور إذا  يعاقب ال أنهاإلكراه ، أي 

لذلك ، فإذا ُحمل اإلنسان على شيء  من ذلك سقط  بمختار  كان مكرهاً لي  

 له . حكمعنه التكليف فيكون فعله ال 

َكفََر  َمنْ  تعالى  فقوله ذل: أثر  ونظر    فأما األثر  على والدليل

هَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئ نٌّ م   ب اّلِلَّ   يَمان  ْن بَْعد  إ يَمان ه  إ ال َمْن أُْكر  تعالى  هللا فأجاز  ب اإل 

النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بسبب اإلكراه ولم يرتب عليه حكماً 

ألن الناطق بها في هذه الحالة لي  بمكلف ، وسبب نـزولها صريح  بالكفر

هللا تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان  )) إن  النبيفي ذلك ، وقال 

 عليه وهو صحيح صريح في المراد . استكرهوا وما

ال ينسب في الحقيقة له ،  –بالفتح  –فعل المكَره  فألن : النظر  وأما

ه  ينسبوإنما  ألنه هو الذي حمله على هذا القول أو  –بالكسر  –إلى المكر 

فعله حقيقة ، فصار محض العدل بما لي  من  اإلنسانالفعل فكيف يعاقب 

 ما أُكره عليه . فعلالرباني أن يتجاوز عن المكلف إذا 

 اإلكراهعلمت هذا فاعلم أن المشهور عند الحنابلة هو التفريق بين  إذا

الملجئ واإلكراه غير الملجئ ، وال دليل على هذا التفريق بل كل ما يدخل 

 لةطة للتكليف وذلك ألن األداإلكراه يعد عذراً من األعذار المسق مسمىفي 

قلم تفصفل  بين إكراه وإكراه ، بل وردت مطلقة والمطلق ال يجوز  وتفرف

وال دليل ، ثم اعلم أن بعضهم ذكر إشكاالً على  بدليلتقييده ببعض أفراده إال 

 واستدلاإلنسان مكلف حتى مع اإلكراه "  بلاشتراط االختيار وقال : " 
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في قصة الذي دخل النار في  حسند بسند بحديث طارق بن شهاب عند أحم

ً ومع  دخل النار مما  ذلكالذباب الذي قربه للصنم وأنه ما قربه إال مكرها

 يدل على أنه مكلف إذ لو لم يكن مكلفاً لما استوجب النار .

قوي يحتاج إلى جواب ، وقد فصلنا أجوبته في  إيراد هذا : فنقول

ختصار فنقول : قد ذكر العلماء عن با هنا ونعيده " األفهام تلقي  "كتاب 

 هذا اإلشكال عدة أجوبة :

ضعيف ألنه من رواية طارق بن شهاب وهو تابعي  الحديث أن : منها

ً ومرسل التابعي ضعيف فال يكون  للقرآن وصحيح السنة ، وتُعقفب  معارضا

الصحابة وحديثه  صغارشهاب صحابي من  بن بأن الصحيح أن طارق

 أن مراسيل الصحابة مقبولة . مرسل صحابي ، والصواب

للصنم تعبداً ال فراراً من اإلكراه ،  الذبابالرجل قرب  أن : ومنها

ثبات القلب على اإليمان ،  بشرطواألدلة إنما أجازت قول الكفر وفعله 

يدل على أنه ما قرب  والظاهرإال هللا ،  يعلمه وتُعقفب بأن هذا أمر قلبي ال

 إال لما ألزموه بذلك .

على الكفر ال يجوز فيه الفعل وإنما القول فقط  اإلكراه أن : ومنها

فعل الكفر وهو الذبح ، والرخصة  الرجلوسبب اآلية صريح في ذلك وهذا 

العموم وهي وإن  بصيغةإنما جاءت في القول ، وتُعقفب بأن اآلية وردت 

 وردت على سبب  خاص لكن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب .

ال يكون عذراً إال إذا كان ملجئاً وأما غير الملجئ  اإلكراه أن : ومنها

ذباباً لم يصل إلى حد اإلكراه الملجئ ، ألنهم  قربفال يكون عذراً ، والذي 

لم يدافعهم ولم يحاول معهم بل استجاب لهم  أيذباباً "  ولو قرب: "  له قالوا

له  لتفريق ال أصلإكراهاً ملجئاً ، وتُعقفب بأن هذا ا لي مباشرة ، فإكراهه 

سلمنا هذا التقسيم فإن هذا الرجل علم منهم  لوبل األدلة وردت مطلقة ثم 

إن لم يفعل بدليل أنهم  بهأنهم صادقون في تهديدهم وسينفذون ما هددوه 

 . ملجئقتلوا اآلخر لما أبى التقريب ، فظاهر هذا اإلكراه أنه 

لكفره ال ألنه قرب  الذي دخل النار إنما دخلها الرجلهذا  أن : ومنها

ً ، وتُعقفب بأن الظاهر  ً وأنه ما دخل النار إال بسبب  هوذبابا أنه كان مسلما

ً  فقرب هذا التقريب ألنه قال )) فدخل النار (( فقرن الحكم بالفاء بعد  ذبابا

فيكون هذا الوصف هو علة  وصف  وصف  ، وإذا قرن الحكم بالفاء بعيد 

"  النار فدخل في قوله " تأثيرذباباً "  فقرب الحكم ، ألنه لو لم يكن لقوله "

ً  لكان .  عبث واللغو فيه  ال الكالم ولغواً ، وكالمه  منهذا التعليق عبثا

 الجواب   فما : قلت   فإن
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في نظري أن هذا إنما كان في شرع من قبلنا  األجوبةأسلم  إن : أقول

لمرحومة وإنما من هذه األمة ا ليسا قصتهما فالرجالن اللذان قص النبي 

مع اإلكراه بل  الكفرمن األمم السابقة ، فكان من شريعتهم عدم جواز 

الواجب الصبر حتى الموت ، ثم جاءت شريعتنا بخالف ذلك فأجازت 

 يرد بكلمة الكفر مع اإلكراه ، والشرائع السابقة شرائع لنا ما لم النطق

ما ينسخه ،  شريعتنا ، وهذا الفرع المذكور ورد في شريعتنا فينسخها 

 خرج " " رجالن خرجاألحاديث التي فيها "  غالبوالدليل على ذلك أن 

 هذه القصص التي يقصها النبي  كلفيمن كان قبلكم "  كانثالثة نفر " " 

كانت غالباً في األمم السابقة ، ويندر أن تكون القصة في هذه  أصحابه على

 ادر .بالكثير الشائع ال بالقليل الن والعبرةاألمة ، 

أنه في هذه األمة لكن كان  سلمنا : فنقول يسلم لنا هذا الجواب لم وإذا

إال على  تقوم بدايتها كانت ال فيفي بداية اإلسالم ثم نسخ ، فإن الشريعة 

اإلكراه لتالشت في بدايتها  معأفراد قالئل فلو أجيز لهم النطق بكلمة الكفر 

 سالم .لكن هذا المحذور زال بكثرة الداخلين في اإل

 ، ضعيفةالجوابان هما أسلم األجوبة واالعتراضات عليها قليلة  فهذان

 وهللا أعلم .

شروط المكلف ليثبت عليه التكليف إجمالا خمسة :  تكون وبهذا

 والختيار . والقدرةوالبلوغ والعلم    العقل

ً موانع ، وموانعه  واعلم ً فله أيضا  هيأن التكليف كما أن له شروطا

يض شروطه فالعقل شرط والجنون مانع ، والبلو  شرط والصغر بعينها نق

والجهل مانع ، والقدرة شرط والعجز وعدم االستطاعة  شرطمانع ، والعلم 

 مانع . واإلكراهمانع ، واالختيار شرط 

فهي كثيرة جداا  فروعها وأما مجمل الكالم عن هذه القاعدة   هو هذا

 : فأقوله على ما لم يذكر ل ححر لها ونذكر بعضها من باب التنبي

الفترة ، وهم الذين وجدوا بعد خفاء شريعة النبي  أصحاب : منها

آخر ، كمن وجد بين عيسى ومحمد عليهما الصالة  نبياألول وقبل بعثة 

في هذه الفترة حرفت واندثر كثير  السالموالسالم فإن شريعة عيسى عليه 

 : الجوابهذه الفترة    فيمنها وكثر الجهل في الناس فما حكم من مات 

الصحيح في حكم أصحاب الفترة هو ما دلت عليه األدلة الصحيحة  القول

والسنة ، هو أنه ال عذاب عليهم إال باالمتحان واالختبار ، لقوله  الكتابمن 

ب ينَ ُكنَّا  َوَما تعالى  ماتوا قبل بعثة الرسول  وهم َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً  ُمعَذف 

 ،  لىتعاوقال   َْرُكم لم تبلغهم النذارة لموتهم قبل  وهم ب ه  َوَمْن بَلََ   ألُنذ 

في احتجاج النفر األربعة على هللا وقبول  الصحيحبعثة النذير ، وللحديث 
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في الفترة (( وأنه يقول لربه )) رب  مات)) من  حجتهم وذكر منهم النبي 

سوالً وأج  لهم ناراً ثم لهم ر فبعثلم تبعث لي رسوالً (( فقبل هللا حجته ، 

امتنع فقد أبى ، وهذا الحديث  ومندخلها فقد أطاع  فمن"  ادخلوهايقول " 

تقوم عليهم  حتىصحيح صريح في أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة 

 الفترة لهم عندنا حكمان : أصحاب أن تعلم وبهالحجة . 

كفر في عدم جواز نعاملهم في الدنيا معاملة من مات على ال أننا : األول

 وعدم تغسيلهم ودفنهم في مقابر المسلمين وهكذا . لهماالستغفار 

في اآلخرة فنعتقد أنهم يمتحنون في عرصاتها وهللا أعلم  أما : الثاني

ألحد  منهم بجنة  وال نار إال من شهدت األدلة له  نجزم فال عاملينبما كانوا 

  النبيفإن  ، الد النبي األدلة أنه من أهل النار و شهدتبذلك ، فممن 

ً للرجل الذي سأله عن أبيه )) أبوك في النار (( فولى الرجل  قال فدعاه  باكيا

 فقال )) إن أبي وأباك في النار (( رواه مسلم .

 أبويهعبرة بما يردده مخرفو الصوفية الضالون من أن هللا أحيا له  فال

ومجرد القرابة ال  – قبحهم هللا –فأسلما فإنه من خرافاتهم وموضوعاتهم 

ً تغني  إذا لم يكن معها إيمان باهلل وحده وعمل صالح ، فابن نوح مات  شيئا

مات كافراً وهو في النار كما في الحديث الصحيح ،  إبراهيمكافراً ، ووالد 

كما في سورة التحريم ، فقرابة الصالحين  الناروزوجة لوط  ونوح  من أهل 

 . صالحوعمل ال تنفع إن لم يكن معها إيمان 

من أهل النار وإنما ورد الدليل  أنهايأت دليل يشهد  فلم أمه  وأما

على أنها من  يدل البنهيه عن االستغفار لها ، ومجرد النهي عن االستغفار 

ً أننا نعامل أصحاب الفترة في  معاملة  الدنياأهل النار ألننا ذكرنا سابقا

د أن أصحاب الفترة في المشركين فال يجوز االستغفار لهم ، والمقصو

إال بعد إقامة الحجة عليهم في عرصات يوم القيامة ، ألنه  يعذبون ال اآلخرة

 إال بعلم وال عقوبة إال بعد إنذار . تكليفال 

نشأ في بادية  بعيدة  عن العلم والعلماء أو أسلم حربي في  من : ومنها

فترك الصالة له على الهجرة وال يعرف شرائع اإلسالم  قدرة والدار حرب 

بالحكم بعد ذلك فإنه ال يلزمه قضاء ما فات من  علموشرب الخمر ثم 

للخمر ألنه يجهل الحكم فيها ومثله  شربهالصلوات وال إثم عليه وال حد في 

 يجهل وال تكليف إال بعلم .

العلماء متى تقوم الحجة على المكلف ، هل هو  اختلف : ومنها

، والصواب منهما أن الحجة ال  قوالنيه وفهمها   ف ببلوغهاأم    ببلوغها

: ببلوغها وفهمها ، وقد ذكرت األدلة على  باألمرينتقوم على المكلف إال 

الجلية  المباحثلفظي في كتاب "  بينهمترجيح هذا القول وبينت أن الخالف 
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وبيانه أن يقال : انظر كيف  القاعدة" . والمراد تخري  هذا الخالف على 

الشرعي مما يدل  الحكميام الحجة على المكلف أن يعلم اشترط العلماء لق

 على أن العلم شرط في التكليف فال تكليف إال بعلم .

ً من المحرمات  من : ومنها ً كان هذا المحرم  –فعل شيئا وهو  –أيَّا

عليه وال حد ، كمن ارتكب مبطالً من مبطالت الصالة  إثم فاليجهل حرمته 

 –أياً كان  –فعل شيئاً من محظورات اإلحرام أو  ونحوهماكالكالم و األكل 

، أو ارتكب شيئاً من محظورات الصيام من  نكاح  من جماع  أو حلق  أو عقد 

فيها فإنه ال شيء عليه ،  الشرعيأكل  وشرب  ونحوهما ، وهو يجهل الحكم 

 محظوراتفالصالة صحيحة والصوم صحيح وال فدية عليه في فعل 

ف عليه جاهالً أنه هو المحلوف عليه ، فال حنث اإلحرام ، ومن فعل المحلو

وال كفارة ، كل ذلك ألنه جاهل ال يعلم الحكم الشرعي فيها أو جاهالً  عليه

 عليه فلم يتعمد المخالفة ، وال تكليف إال بعلم . المحلوفبحقيقة 

 العلماء هل الكفار مخاطبون بالفروع أو ال   اختلف : ومنها

إذ لي  من شروط التكليف اإلسالم ، بل أنهم مكلفون بها  والصواب

شرط للصحة ال للوجوب ، فالفروع تجب عليهم لكن ال تصح منهم  اإلسالم

تجب على المكلف ولو كان محدثاً لكن ال تصح منه  كالصالةإال باإلسالم ، 

 إال بالطهارة الشرعية .

 عنم القاعدة تتكل ألن : قلت  عالقة هذا الفرع بالقاعدة    فما : قلت   فإن

شروط التكليف وهي العلم والعقل والبلو  والقدرة واالختيار ، فإذا تحققت 

ً من  األمورهذه  في الكافر وجب عليه التكليف ومجرد كفره ال يعد مانعا

 القاعدة تدل على رجحان القول بتكليفهم وهللا أعلم . فهذهموانع التكليف ، 

 فرع مع الضرورة (واجب مع العجج ول محرم  ل) قاعدة  أن : ومنها

مع العجز كالقيام في الفريضة  تسقطمن هذه القاعدة فكل واجبات الشريعة 

به ، وإن  اإلتيانوالركوع والسجود كل ذلك يسقط إذا عجز اإلنسان عن 

قدر على البعض وعجز عن البعض سقط عنه ما عجز عنه ووجب عليه ما 

 هام " .األف تلقيح وقد شرحنا هذه القاعدة في " ، عليه قدر

المريض الذي ال يرجى برؤه والكبير الذي ال يستطيع  أن : ومنها

يسقط عنهما وينقالن إلى البدل وهو اإلطعام  اإلمساكالصوم فإن وجوب 

 إذ ال تكليف إال مع القدرة . القادرألن الصوم ال يجب إال على 

حق فال يصح البيع ألنه  بغيرأكره المكلف على بيع ماله   إذا : ومنها

الطالق وال العتاق  يقعمكره ، ولو أكره على طالق زوجته وعتق عبده فال 

باختيار ، ومن صور  إاللها ألنه ال تكليف  حكم ألنه مكره فأقواله وأفعاله ال

ال يقع  طالقهاإلكراه أن يُْسَحَر ليطلق ، فإن من طلق بسبب السحر فإن 
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سحره  وإنإنه قال : " لوجود اإلكـراه وهـو اختيار أبي العباس ابن تيمية ف

 ليطلق فإكراه " .

 القاعدةكثيرة جداً وفيما مضى كفاية ، وبها تعرف أهمية هذه  والفروع

الواسعة فعليك أن تراجعها وأن تكثر السؤال عن ما أشكل فيها ألنها من أهم 

 األصولية على اإلطالق لتعلقها بالحكمة من خلقنا وهو العبادة . القواعد

 على نبينا محمد هللا أعلم وصلى وهللا
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 التاسـعة القاعـدة

 التعارض( عند)العبرة فيما رواه الراو  ل فيما ر ه 
 

 ،أن المراد بالراوي هنا هو الصحابي  –_ أرشدك هللا لطاعته  اعلم

ألحكامه  النقلةبعده ، فهم  ومن فالصحابة هم الواسطة بين رسول هللا 

 هذام إن صحت في سندها إليهم ، وأخباره وأحواله ، فالواجب قبول روايته

هو األصل ولم يختلف في ذلك علماء اإلسالم في الجملة ،ولكن ما الحكم إذا 

ً فيه أمر أو نهي ثم هو لناروى  أي عمل  بخالفه عمل  الصحابي حديثا

نقدم  أم   بخالف ما رواه ، فأيهما نقدم حينئذ    أنقدم روايته وندع رأيه له

هذه القاعدة ، ولكن قبل الجواب البد  تبحثههذا هو ما    روايتهرأيه وندع  

 : فأقولمن ذكر من تفصيل مهم في هذه المسألة 

ً فال يخلو : إما أن يعمل بما يوافقه  إن وإما  ،الصحابي إذا روى شيئا

أن يعمل بخالفه، فإن عمل بما يوافقه فال إشكال ، بل في هذه الحالة يكون 

ي الحديث ما يحتاج إلى تفسير ، وعلى ذلك مفسراً للحديث إن كان ف عمله

إذا فسر الحديث بعدة تفاسير ومن بين هذه التفاسير تفسير  إنهقال العلماء : 

للحديث مقدم على كل تفسير ، ألن الراوي  الراويراويه ، فإن تفسير 

ال تدخل معنا في هذه القاعدة  الحالةأدرى وأعلم بما روى من غيره ، وهذه 

في القاعدة وجود  اشترطناال تعارض بين عمله وروايته ونحن  ، ألنه حينئذ  

ً ثم يعمل بخالفه  يروي لنا  كأنالتعارض ، الحالة الثانية : أن يروي شيئا

ما  بخالفأمراً ثم هو ال يعمل به ، أو يروي لنا نهياً فيعمله هو ، أي يعمل 

 وبين يروي فحينئذ  حصل عندنا تعارض بين روايته التي يرفعها للنبي 

 هو ، فأيهما يقدم   عمله

هو بيت القصيد وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب  هذا : أقول

عنهم والشافعية إلى أن : المعتمد هو روايته ال رأيه ،  المشهورالحنابلة في 

 لنا ، وذهب الحنفية إلى أن : المعتمد رأيه ال روايته . وروايته ، له فرأيه

شرحها خرجت موافقة لقول الحنابلة التي نحن بصدد  والقاعدة

ألنه هو القول الراجح ، فالقول الراجح أنه : إذا تعارض رأي  والشافعية

فالعبرة إنما هي فيما روى ال فيما رأى ، والدليل على هذا  وروايتهالراوي 

 : أشياءالترجيح عدة 

في قول أحد  من  ال وفعله الحجة إنما هي في قول النبي  أن : منها

ً أو غيره ، وهو قد نقل لنا قول النا أو  الشارعس وفعله مهما كان صحابيا

 فعله وعمل بخالفه ، فالحجة ليست في عمله وإنما فيما نقله عن الشارع .
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الصحابي لما عمل بخالف ما رواه ولم يبين لنا مستند هذا  أن : ومنها

به قول ، كان عمله بمنـزلة عمل المجتهد الذي ال يعارض  األدلةالعمل من 

ً لألدلة ال  إذ،  وفعله النبي  أن عمل المجتهد إنما يقبل إذا كان موافقا

 مخالفاً لها .

الصحابي لي  بمعصوم فيجوز عليه الخطأ والغفلة عن  أن : ومنها

معارض  راجح  لها ، وأما الرواية فهي خبر  اعتقادروايته أو نسيانها أو 

فلة وال االضطراب في أمور الغ والالمعصوم الذي ال يجوز عليه الخطأ 

عمل غير المعصوم  عليهاالتشريع فكيف تترك الرواية عن المعصوم ويُقدَّم 

. 

كيف  أي أجبتم المرسلين ماذاسوف نسأل يوم القيامة :  أننا : ومنها

ونهيهم ، ولن نسأل عن متابعة أحد  من الناس ، ولذلك سنسأل  أمرهمقابلتم 

ية ال عن متابعة الرأي ، فكيف يقدم المكلف الروا متابعةيوم القيامة عن 

 الذي سيسأل عنه . الشيءالشيء الذي لن يسأل عنه على 

وجوب  أمرأقواله وأفعاله  في مأمورون بمتابعة النبي  أننا : ومنها

 –في بعضها واستحباب  في بعضها ، ولسنا مأمورين بمتابعة أحد  من الناس 

 ً ولذلك أقوال المجتهدين إنما يلزم متابعتها إال فيما وافق الشريعة  – كان أيا

كانت موافقة للشريعة ، فكيف نقدم رأي من لسنا مأمورين باتباعه على  إذا

 واإلقتداء به . باتباعههدي من أمرنا 

أقوال الصحابة وأفعالهم على القول بأنها حجة كما هو  أن : ومنها

وى منها من عمل إنما تكون حجة إذا لم تخالف ما هو أق ، الصحيحالقول 

 فإذا خالفت وجب اطراحها وال يجوز قبولها . ،الشارع أو فعله 

العلماء اشترطوا ليكون قول الصحابي أو فعله حجة أن ال  أن : ومنها

، فإذا كان قبول قوله وفعله متوقفاً على عدم معارضة  آخريخالفه صحابي 

فعله  أو هللا وفعله معارضاً بقول رسول  قولهصحابي مثله فكيف إذا كان 

 وفعله حينئذ  لي  بحجة  فكيف يقدم رأيه على روايته . قوله، الشك أن 

الصحابة رضوان هللا عليهم اشتد نكيرهم جداً على من  أن : ومنها

تفريق بين أن يكون المخالف هو الراوي أو غيره  غيرخالف الحديث ، من 

رأى الناس يأخذون  قول ابن عباس لما فيها، والوقائع كثيرة جداً ويكفيك 

عن المعصوم باللفظ  ثبتتبقول أبي بكر  وعمر في إنكار المتعة التي 

من السماء  حجارةأن تنـزل عليكم  يوشكالصريح قال قولته المشهورة : " 

ولما روى  ،وعمر "  بكر  وتقولون قال أبو  ، أقول قال رسول هللا 

 وخذف فقال ينـزجربعضهم حديث النهي عن الخذف لمن رآه يخذف ، ثم لم 

ولما حدل  ،"  أبداً عن رسول هللا وال تنتهي ، وهللا ال كلمتك  أحدثك له : "
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نجد في  إنناعمران بن حصين بحديث )الحياء خير كله( قال بشير بن سعد 

بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ومنه ضعف ، فغضب عمران حتى 

 فيه وتعارض رسول هللا أراني أحدثك عن  أالوقال له : "  عيناهاحمرت 

تمنعوا إماء هللا مساجد هللا  ال: ))  قال ولما حدل ابن عمر أن النبي  ،" 

ً ابنه بالل وهللا لمنعهن ، فأقبل عليه عبد هللا فسبه سباً  قال((  بسبب هذه  عنيفا

 " . فيه   وتعارض عن رسول هللا  أحدثكالمخالفة وقال : " 

اإلجماع على اإلنكار على من خالف  كثيرة يفيد مجموعها والوقائع

غير تفريق بين الراوي وغيره ، إذاً نستفيد من هذا  من رسول هللا  حديث

الحديث فإنه يشدد في اإلنكار عليه سواًء كان الراوي أو غيره  خالفأن من 

على المخالفين للحديث إال لحرمة الحديث وعظم  الصحابة، وما أنكر 

 على روايته . الراويرأي  مخالفة السنة ، فكيف نقدم

الراوي لما عمل بخالف روايته لم يكذب روايته ، أي لم  أن : ومنها

لي  بصحيح ، فهو لم يتعرض لروايته باإلبطال ، وعمله  رويته: إن ما  يقل

لي  بقادح  فيها ، فيطلب له العذر في مخالفة  لهابخالفها من غير تكذيب 

ليست هي المتهمة حتى نرمي بها ،  ايةفالروروايته لكن مع بقاء روايته ، 

: إنه عمل  له العذر . فيقال يطلبوإنما المتهم هو عمل الراوي فهو الذي 

ً أو غفلةً أو لظنه عدم وجوب  بها أو لوجود معارض   العملبخالفها نسيانا

 واالعتقاداتلها في ظنه هو ، أو العتقاده أنها نسخت وكل هذه الظنون 

قبولها ، لكن تبقى عندنا  يلزممجزوم  بها وال  رغي تكون خاصة به هو 

معتقد لها  بصحتهاروايته سالمة عن جميع االعتراضات ، قالها وهو جازم 

،  كثيرة، فوجب تقديمها على عمله بخالفها ألن عمله يرد عليه احتماالت 

وبهذا يتبين لك صحة هذه القاعدة المهمة ، لكن قال الحنفية : ال يمكن أبداً 

ن بالصحابة ظن السوء مثلكم ، فإن الصحابة عدول مأمونون في نظ أن

منهم معارضة ما يروونه إال لعلمهم بوجود ناسخ   يتصورعملهم ونقلهم ، ال 

لم ينقلوه اكتفاًء بعملهم بخالف روايتهم  لكنهملما رووه، هم قد اطلعوا عليه 

الواجب ظنه في لها بالعمل ، هذا هو  الناسخ، فنقلوا الرواية بالقول ونقلوا 

فإذا خالفوا روايتهم  عدالتهمالصحابة ، فإنهم عدول ال يجوز البحث عن 

لرد جميع  الموجبةفالبد من هذا التخري  وإال لخرجوا عن حد العدالة 

 الظنويشكرون على هذا  –روايتهم والبحث عن المعدل لهم ، كذا قالوا 

ً للصحابة ، كما هي عادة الحنفية فإنهم من أشد النا –بالصحابة  س تعظيما

رداً لألحاديث الصحيحة ، فجزاهم هللا خيراً على األولى ،  الفقهاءومن أكثر 

في الثانية ، ومن الذي قال لكم أيها الحنفية األحبة  وسامحهموعفا عنهم 

قال لكم أن المسألة التي بيننا وبينكم لها تعلق  الذيوالعلماء النبالء ، من 
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الناس تزكية لهم واعتقاداً لعدالتهم وأي  ألشدوهللا بعدالة الصحابة ، فإننا 

نقلوه لنا هم ، أو لي   الذي هللا  رسولقدح  فيهم إذا قلنا نعمل بما ثبت عن 

وتبرئة لهم عن الكذب والغفلة في  لهمفي هذا تعظيم لروايتهم وتصديق 

ة التزكيات لهم ، فإن نسب أعظمالرواية ، فإن تقديم روايتهم على رأيهم من 

لروايتهم ، ثم من  والخطأالغفلة والخطأ لفعلهم أيسر بكثير من نسبة الغفلة 

عليه ولم  اطلعواالذي قال لكم أن عملهم بخالفه البد أن يكون لوجود ناسخ 

العمل  بمجردينقلوه فإن هذا فيه اتهام لهم بكتم شيء من العلم وال يكفي نقله 

 األمةته لنقل الناسخ مع أن هم تتوفر فكيف تتوفر همته لنقل المنسوخ وال

تحتاج إلى معرفة الناسخ أشد من حاجتها لمعرفة المنسوخ ، أي قدح  بعد 

، فإن قلتم : لعل الصحابي غفل عن نقل الناسخ ، فنقول : عالجتم  القدحهذا 

فررتم منه ، فإنكم قلتم : نقدم رأيه ألنه ال يمكن أن يغفل عن  قدالزلة بعالج  

إال لوجود ناسخ ، ثم قلتم لم ينقل الناسخ ألنه غفل عنه ،  ابهروايته فلم يعمل 

فهال قلتم من بادئ األمر أنه عمل بخالف روايته  للغفلةفإذا كنتم سترجعون 

وأرحتم ، فلماذا تعارضون في غفلته ونسيانه  وارتحتمنسياناً أو غفلة عنها 

ينقله أو  بأنه غفل عنه أو ظن أن غيره للناسخثم ترجعون تعللون عدم نقله 

  وما أوقعكم في ذلك  كله  لذلكاطلع عليه وعمل به ونسيه   ما الموجب 

بين القدح في الصحابي وبين العمل بخالف روايته ، فإنكم  التالزمإال لظنكم 

عمل بخالف روايته فإنه فاسق فذهبتم تبحثون عن  إذاتعتقدون أن الصحابي 

زم باطل فإن مخالفة الحديث أنه تال والجوابمخرج يفك لكم هذا التالزم ، 

ً وغفلةً أو العتقاد المعارض  ليست بقادحة في الراوي وال  الراجحنسيانا

عذر  ، وهذا هو الذي  بالغيره وإنما يكون الفسق فيمن خالف الحديث عناداً 

ً أو العتقاد  أو العتقاد  النسخننـزه الصحابة عنه ، أما مخالفتهم نسيانا

 أنفسكمجود وله وقائع كثيرة ، فلماذا حصرتم المعارض الراجح كل هذا مو

في أنه ما خالف روايته إال لتعمده المخالفة ثم قلتم : كيف بالصحابي أن 

روايته متعمداً   فقلتم : إنه اطلع على ناسخ لم نطلع عليه فخالف  يخالف

، أما نحن فنقول : إن مخالفته لروايته لها عدة احتماالت  أجلهروايته من 

ً مرفوض  منها واحد  باتاً وبقية االحتماالت ورادة : رفضا

ً االحتمال المرفوض : أن يكون خالفها عناداً وتكبراً  فأما للعمل  وبغضا

 . ورسولهفهذا والعياذ باهلل ال يمكن أن يتصوره مسلم يؤمن باهلل  ، بها

 خالفهااالحتماالت المقبولة فهي أنه خالفها غفلة عنها ، أو أنه  وأما

ً لها ، أو أنه خالفها العتقاده وجود ما ينسخها أو خالفها العتقاده  نسيانا

راجح لها فهذه االحتماالت مقبولة واردة ، لكن ليست بقادحة  في  معارض  

 هي باقية على حجيتها ووجوب العمل بها . بلأصل الرواية 
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ل: أن العبرة والعتداد إنما هو في الرواية ل في الرأ   تبين إذاا 

هذا فإلي: بعض الفروع على هذه القاعدة حتى  علمتا إذ   المعارض

 طريقة إنـجالها على الفروع : ل:بها   ويتبين  لعمليتض  ل: كيفية ا

ً ))  ما : الفروع فمن ول  الكلب في إناء  إذارواه أبو هريرة مرفوعا

ابن عباس وعروة بن الزبير  فذهبأحدكم فليغسله سبعاً أوالهن بالتراب (( 

دينار واألوزاعي ومالك والشافعي  بنين وطاووس وعمرو ومحمد بن سير

من العلماء إلى أن  وغيرهموداود  عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو

 هريرةالواجب في غسل نجاسة الكلب سبع غسالت لصحة حديث أبي 

وصراحته في ذلك صراحةً ال مزيد عليها ، وذهب الحنفية إلى أن السبع 

ثالل ، واستدلوا بما رواه الطحاوي والدارقطني الواجب  وإنماغسالت سنة 

ً على أبي هريرة   وهويغسل من ولوغه ثالل مرات "  أنه"  موقوفا

على روايته ، فتكون  رأيهالراوي لحديث السبع وقد عمل بخالفه فيقدم 

هو ما  الصوابالسبع من باب االستحباب والثالل من باب الوجوب ، لكن 

من أن الواجب في نجاسة الكلب سبع غسالت ،  ذهب إليه جمهور أهل العلم

عبرة بفعل أبي هريرة ألنه مخالف لروايته وإذا تعارض رأي الراوي  وال

له ، فانظر كيف اختلفوا في هذا الفرع  وندع رأيه روايتهوروايته فإننا نقدم 

، فالحنفية قدموا الرأي ، والجمهور  القاعدةالفقهي بسبب خالفهم في هذه 

 القاعدة . هذهاية ، ورجحنا بينهم بمقتضى قدموا الرو

هللا  كعبديرجح السبع أيضاً أنه قد روى التسبيع غير أبي هريرة  والذي

ً مما يرجح التسبيع أن أبا هريرة نفسه أفتى  بن المغفل وغيره ، وأيضا

وهي من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا  بالتسبيع

ا الفتوى بالثالل فهي من رواية عبد الملك بن أبي وأم ،من أصح األسانيد 

في القوة بكثير ، قاله الحافظ في  األولسليمان عن عطاء عنه وهو دون 

 . أعلموهللا  ، الفتح ، وأيضاً ال حجة ألحد  مع قول النبي 

اليدين في الصالة ، فقد اتفق العلماء على مشروعية رفع  رفع : ومنها

رام نقله النووي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ، اإلح تكبيرةاليدين عند 

عند الركوع والرفع منه وبعد التشهد األول ، فذهب  رفعهمالكن اختلفوا في 

السنة الرفع واستدلوا بحديث ابن عمر في  أنالجمهور وأكثر العلماء إلى 

حذو منكبيه إذا افتتح الصالة  يديه يرفع النبي  رأيتالصحيحين قال : " 

رفعهما  وأما"  كذلككبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما  وإذا

عند أحمد وأبي  عليبعد القيام من التشهد فقد رواه عنه البخاري ، وعن 

وعن أبي  ،وكبر "  كذلكقام من السجدتين رفع يديه  وإذا : " داود بلفظ

سجدتين إذا قام من ال حتىحميد الساعدي عند الخمسة إال النسائي بلفظ : " 
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 فقال"  الصالةكبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح 

اإلحرام  تكبيرةالجمهور بهذه السنة أي بالرفع في هذه المواطن األربعة عند 

 أووعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين في الرباعية 

ع إال في تكبيرة اإلحرام فقط دون الثالثية ، وأما الحنفية فقالوا : ال يسن الرف

وقالوا : إن حديث ابن عمر الذي رويتموه في الصحيحين ال نأخذ  غيرها،

بخالفه فإن ابن عمر كان ال يرفع يديه إال في التكبيرة  عملبه ألن راويه 

منسوخة ، وإذا تعارض رأي الراوي  روايتهاألولى ، مما يدل على أن 

بغير ذلك ، وجميع  واستدلوانقدم رأيه  –أي الحنفية  –وروايته فإننا 

موضوع  بعضهااألحاديث المرفوعة والموقوفة التي استدلوا بها ضعيفة بل 

 ولوال خوف اإلطالة لذكرتها ، والذي يعنينا هنا احتجاجهم بالقاعدة .

 علىعلمت هذا فالراجح والشك هو قول الجمهور وذلك العتمادهم  إذا

 إثبات هذه السنة . األحاديث الصحيحة الصريحة في

 ال : األول : بأمرينعمل ابن عمر بخالف روايته فيجاب عنه  وأما

عمل بخالف روايته بل الثابت عنه أنه عمل بها فقد روى البخاري  أنهنسلم 

عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصالة كبر  داودوالنسائي وأبو 

هللا لمن حمده رفع يديه ، وإذا قال سمع  ،ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه 

 وأي  عمر إلى النبي  ابنوإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك 

 في أنه عمل بروايته . الصراحةصراحة غير هذه 

أنه عمل بخالفها فإنه وإن عمل بخالفها فالمقدم هو  سلمنا : الثاني

 قدمنا لك من القاعدة ، وهللا أعلم . لما  لهالرواية ورأيه 

رحمهم هللا  –بغير ولي ، فقد ذهب جماهير أهل العلم  النكاح : هاومن

ال يجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها واستدلوا  المرأةإلى أن  –تعالى 

ً على ذلك بحديث عائشة  نكحت  امرأة   أيماوهو حديث صحيح : ))  مرفوعا

ً  وبحديث((  نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل  ال: ))  أبي موسى مرفوعا

إلى  –غفر هللا لهم وتجاوز عنهم  –السادة الحنفية  وذهبنكاح إال بولي (( 

للمرأة أن تزوج نفسها بال ولي ، واستدلوا على ذلك بثالثة أدلة :  يجوزأنه 

)األيم أحق بنفسها من وليها( أي لها أن تزوج نفسها بدون  حديث : األول

النكاح على المال ،  قياس : انيالث،  - الحديثكذا فهموا  –الرجوع إليه 

بال إذن وليها  أحبتفكما أن لها أن تتصرف في مالها بما أرادت كيفما 

وهو  - : الثالثفكذلك لها أن تنكح من شاءت متى شاءت بال إذن وليها ، 

رضي  –أن حديث عائشة الذي رويتموه ال نقبله ألن راويته  –القصيد  بيت

نها رضي هللا عنها ثبت عنها أنها زوجت ابنة عملت بخالفه فإ قد –هللا عنها 

بالمنذر بن الزبير من غير إذن وليها ألنه  الرحمنأخيها حفصة بنت عبد 
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عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه  الموطأكان غائباً ، فقد روى مالك في 

أخيها عبد الرحمن  بنتعن عائشة رضي هللا عنها أنها زوجت حفصة 

عبد الرحمن قال  قدمغائب بالشام ، فلما  الرحمن عبدبالمنذر بن الزبير ، و

بن  المنذر: ومثلي يفتات عليه في بناته   فكلمت عائشة رضي هللا عنها 

الزبير فقال : إن ذلك بيد عبد الرحمن ، وقال عبد الرحمن : ما كنت ألرد 

ً فقد عملت  أمراً  قضيته ، فاستمرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن طالقا

 كذا –، وإذا تعارض الرأي والرواية قدمنا الرأي  روتف ما عائشة بخال

شك هو قول جماهير أهل العلم لصراحة األحاديث  بالوالراجـح  – قالوا

 . ذلك الكثيرة في

 حج  الحنفية فإنها خياالت باطلة وليست بحج  : وأما

من الحديث أن الثيب البد أن تصرح برضاها  فالمراد : األولى فأما

وال يكتفي بسكوتها ، وأما البكر فإذنها صمتها ، هذا هو  أمرهالي ويسمع الو

، ثم لو سلمنا لهم ما قالوه لكان ذلك مقصوراً على  الثيبالمراد )باأليم( أي 

ً أن تزوج نفسها مع أن الحديث إنما  للبكراأليم فلماذا يقولون يجوز  أيضا

 ورد فيه األيم .

ل الفروج ال تقاس على المال ، مع الفارق فمسائ فقياس : الثانية وأما

يجوز بذله من غير عوض والفرج ال ، والمال يجوز إهداؤه  المالفإن 

 والفرج ال ، فالقياس مع الفارق باطل . لهوالنظر له ممن ال يحل 

: أن هذا الحديث الذي رويتموه إن صح  -وهي ما يعنينا  – الثالثة وأما

العبرة بما روت ال بما رأت ،  رضي هللا عنها فال حجة فيه ألن عائشةعن 

لألمة ، على أنه قد قيل إنها إنما اختارت الزوج  وروايتهافاجتهادها لها 

وعلى كل حال فإذا تعارض رأي الراوي  ،ولكن الذي تولى العقد غيرها 

 . أعلموروايته فالحجة فيما روى ال فيما رأى ، وهللا 

ي إذا أرضعت لبنها الكبير هل ينشر الحرمة أم ال   أ رضاع : ومنها

ً  السنتينصبياً فوق  له من الرضاع أم ال   فيه خالف  أو بالغاً فهل تكون أما

المحرم هو ما كان في الحولين أو قبل الفطام ،  الرضاعوالجمهور على أن 

 ،الرضاعة من المجاعة "  إنما"      لحديث عائشة رضي هللا عنها :

لرضاعة إال ما فتق األمعاء وكان يحرم من ا الوحديث أم سلمة مرفوعاً )) 

ً : ))  رواهقبل الفطام ((    رضاع بعد  الالترمذي ، وعن جابر مرفوعا

 ،األحاديث تقضي أن الرضاع المعتبر هو ما كان قبل الفطام  فهذهفصال (( 

وذهب عروة بن الزبير وعائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن 

إلى أن رضاع الكبير معتبر ينشر  –ي ويروى عن عل – والظاهريةعلية 

 بقصة سالم مولى أبي حذيفة . ذلكالحرمة ، واستدلوا على 
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 عليكزينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل  فعن

أن يدخل عليف ، فقالت عائشة : أما لك في رسول  أحب الغالم األيفع الذي ما

أبي حذيفة قالت : يا رسول هللا إن  : إن امرأة ، وقالت حسنة أسوة  هللا

ً يدخل عليف  ))  منه شيء ، فقال  حذيفة رجل وفي نف  أبي وهوسالما

حتى يدخل عليك (( رواه مسلم وهذه القصة دليل على أن رضاع  أرضعيه

، لكن أجاب الجمهور عنه بأجوبة منها : أنه  للحرمةالكبير معتبر ناشر 

ولى أبي حذيفة ولذلك أبى سائر م بسالمومنها أنه مخصوص  ، منسوخ

وإنما كانوا يرونه رخصة لسالم ال تتعداه ،  ذلك قبول أزواج النبي 

ً وهو  عائشة روت لنا حديث )) إنما  أنوالمراد هو أن تعرف أمراً مهما

برأيها المبني  روايتهاالرضاعة من المجاعة وكان قبل الفطام (( ثم خالفت 

 روايتهااع الكبير معتبر ، فعندنا على هذه القصة فكانت ترى أن رض

معارضة لرأيها ، فكان الذي ينبغي للحنفية الكرام أن يأخذوا برأيها ويدعوا 

ً على أصلهم ، لكنهم هذه المرة عكسوا األمر فإنهم أخذوا  روايتها جريا

رأيها ، فقالوا بما قال به الجمهور من أن رضاع الكبير ال  وتركوابروايتها 

ألصلهم بأنهم يقبلون رأي الراوي المخالف  خالفتهمميحرم ، وعللوا 

 ً مستنداً ، أما إذا عرفوا أنه خالف  واللروايته إذا لم يعرف لرأيه سببا

هل يصلح أن تعارض  المستندروايته لمستند  واضح فإنهم ينظرون في هذا 

من رضاع  المنعبه الرواية أو ال   وهنا عائشة رضي هللا عنها روت لنا 

أجازت رضاع الكبير ، فنظروا إلى رأيها هذا فوجدوه مستنداً  الكبير ثم

صوابها في هذا الرأي فتركوا رأيها  يروا سالم مولى أبي حذيفة فلم لقصة

لرأي الراوي مستند  يظهر لكن أصلهم يعملون به إذا لم بروايتهاوأخذوا 

 على الناسخ، إما إذا ظهر له مستند فإنهم ينظرون في اطلعفيقولون لعله 

 صالحية هذا المستند.

 يكونفي هذا الفرع وهللا أعلم : أن األصل أن الرضاع إنما  والراجح

قبل الفطام لكن من تحققت فيه ضرورة الدخول على بيت  آخر وكثر ذلك 

دخوله الحرج فنقول إلحداهن : أرضعيه حتى تحرمي  منالدخول وحصل 

ا القول الشيخ تقي ، واختار هذ الضرورةعليه ، فرضاع الكبير معتبر عند 

مخصصة لعموم ))  القصةالدين والشوكاني ، وذلك لقصة سالم فتكون هذه 

 ال وكان قبل الفطام (( ومخصصة لحديث )) المجاعةإنما الرضاعة من 

مذهب وسط بين من منع رضاعه  القولرضاع إال في الحولين (( وهذا 

ً ، وبه تتذلف األدلة  ً وبين من أجازه مطلقا يجوز دعوى  وال ،مطلقا

التخصيص بال برهان ألن األصل عدم التخصيص بل الحكم لشخص  حكم 

خاص  إنه أفراد األمة إال بدليل مخصص ، وقول أزواج النبي  لجميع
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فالراجح هو إعمال األدلة كلها وال يمكن  ، ، معارض بقول عائشة بسالم

 بما رجحنا لك . إالإعمالها 

 يدخلمع التحقيق والنظر الدقيق ال علمت هذا فاعلم أن هذا الفرع  إذا

تحت هذه القاعدة التي نحن بصدد التفريع عليها وبيان ذلك أن عائشة رضي 

لكن  ، روت حديث )) إنما الرضاعة من المجاعة (( ثم خالفته عنهاهللا 

لي  برأيها وإنما خالفت روايتها اعتماداً على نص  آخر  لروايتهامخالفتها 

كون فيمن خالف مرويه برأيه ال بمروي آخر ، وإنما ت إنماوالقاعدة عندنا 

في فروع القواعد األصولية ذكره  المؤلفينذكرت هذا الفرع ألن بعض 

 فأحببت التنبيه عليه وهللا أعلم.

تتكافأ دماؤهم  المؤمنون))  لنا قول النبي  روى علياً  أن : ومنها

وال  بكافرل مؤمن وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم أال ال يقت

(( والذي نريده هو قوله )) أال ال يقتل مؤمن بكافر (( فهو  ذو عهد  في عهده

نص على أن المسلم ال يقتل بالذمي ، فهذه روايته وقد تأيدت هذه الرواية 

ً هل عندكم شيء من الوحي لي  في  بحديث أبي جحيفة قال : سألت عليا

يقتل مسلم  وأال إلى أن قال : " …فقال : ال والذي فلق الحبة   القرآن  

عليه جمهور أهل  دلتعند البخاري ، فهذه روايته وذهب لما  وهوبكافر " 

علي  المؤمنينالعلم ، لكن يشكل على هذه الرواية أن راويها الذي هو أمير 

 عمل  ً من  برجل   أتي بخالفها وذلك فيما رواه الطبراني أن عليا

 –ذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه المسلمين قتل رجالً من أهل ال

قال : لعلهم هددوك وفرقوك  ، فقال : إني قد عفوت –أي أخو المقتول 

: ال ، ولكن قتله ال يردُّ عليف أخي وعرضوا لي ورضيت ،  قالوقرعوك   

للفرق  فانظرله ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا "  كانفقال : أنت أعلم ، من 

ً ، ولذلك أخذ الحنفية  فالشكاألولى ورأيه  بين روايته تجد بينهما تعارضا

فقالوا : المسلم إذا قتل ذمياً قُتل ،  روايتهبأصلهم المتقرر فقدموا رأيه على 

لكن الشك أن الراجح هو  ، وغيرهماووافقهم على ذلك الشعبي والنخعي 

الذمي  بالكافر وهو عام في يقتل القول جمهور أهل العلم من أن المسلم 

 : بأجوبةرأيه فيجاب عنه   وأماوالحربي ، 

سنده ضعيف فإن فيه أبا الجنوب األسدي وهو ضعيف  أن : األول

بمثله ألن أمير المؤمنين  معارض أنه:  الثانيالحديث كما قاله الدارقطني . 

وإن سلمنا صحة رأيه  أنه : الثالثبكافر  .  مسلمبأن ال يقتل  أفتى علياً 

 ً رأيه ألن رأيه يعد  البمثله فإن المعتمد عندنا هو روايته  ولي  معارضا

 فإذا اجتهاداً منه واجتهاد الصحابي لي  بحجة  إذا خالف نص المعصوم 

 الراوي وروايته فالمعتمد هو الرواية ال الرأي ، وهللا أعلم . رأيتعارض 
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 في السفر قصر الرباعية ركعتين ، بل لو قلنا أن القصر السنة : ومنها

وذلك لحديث عائشة في الصحيحين )) فرضت الصالة  أبعدناواجب لما 

صالة السفر على األول (( فإن قيل  وأقرتركعتين فأتمت صالة الحضر 

السفر ، قلنا : العبرة في  فيفقد ثبت عن عائشة رضي هللا عنها أنها أتمت 

 أعلم . وهللاروايتها ال رأيها ، فروايتها لعموم األمة ورأيها لها 

الفحل هل ينشر الحرمة في أقاربه أو ال   وصورة  لبن : ومنها

أي  –امرأة لها زوج هذا اللبن انعقد بسببه  منالمسألة إذا رضعت صبية 

أم للصبية وأن أوالد  المرضعةفإنهم اتفقوا على أن هذه  –بسبب وطئه 

 ً هذا الزوج  أنالمرضعة إخوة لهذه الصبية من الرضاع ، واتفقوا أيضا

ً لهذه الصبية من الرضاع ، ثم اختلفوا هل يكون أخو الزوج يكون  ً أبا  عما

لهذه الصبية من الرضاع   ولو تزوج هذا الزوج امرأة أخرى غير التي 

ً لهذه الصبية من األب   هذا  وجاءتأرضعتها  بأوالد فهل يكونون إخوانا

 فذهب   " الينشر الحرمة في أقاربه أو   الفحللبن  هلهو المراد بقولنا " 

من النسب  الزوججمهور أهل العلم إلى أنه ينشر الحرمة أي يكون أقارب 

أقارب لهذه الصبية من الرضاعة ، فأخوه عمها وأبناؤه من كل زوجة  

من األب ، وأبوه جدها من الرضاعة وهكذا واستدلوا بحديث عائشة  إخوتها

من الرضاعة وهو عمها  –أبا القعي  جاء يستأذن عليها  أخاقالت: إن أفلح 

 فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول هللا  قالتبعد أن نزل الحجاب ،  –

بالذي صنعت فأمرني أن آذن له وقال : إنه عمك (( وفي رواية أنها  أخبرتُهُ 

(( ووجه الداللة أن أخا أبي القعي   أرضعتني امرأة أبي القعي  إنماقالت : 

 ً شربت من لبن أخيه أبي ألن عائشة رضي هللا عنها  لعائشةصار عما

الذي روته عائشة رضي هللا عنها  وهوالقعي  وهو نص صحيح صريح . 

ينشر الحرمة ،  ال، لكنها خالفت مرويها هذا فكانت ترى أن لبن الفحل 

،  رأيهاوالعجب من الحنفية أنهم في هذا الفرع أخذوا بروايتها وتركوا 

شر الحرمة ، وكان المنتظر فقالوا بما قال به الجمهور من أن لبن الفحل ين

الحرمة عمالً بأصلهم في أخذ الرأي  ينشر أن يقولوه بأن لبن الفحل ال منهم

، لكن خالفوا أصلهم وأخذوا الرواية وتركوا الرأي ولعلهم  الروايةوترك 

يخالفون أصلهم ، أما نحن فالمعتمد عندنا هو  جعلتهمرأوا أدلة أخرى 

الجمهور لصحة حديث أبي القعي   قولالرواية ال الرأي ، فالراجح هو 

 على نبينا محمد . هللاوصراحته وهذا هو آخر الفروع وهللا أعلم وصلى 
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 العاشـرة القاعـدة

الشارع للندب ما لم تقترن بقوٍل فتفيد ما أفاد  أفعال) 

 القول (
 

آخر أن  موضع  وقد ذكرنا في  ، المصطفى  أي : بالشارع والمراد

، وهذه القاعدة تتكلم عن  وإقرارهوتركه  وفعله له التشريع يؤخذ من قو

  وما األصل فيها   وما  أنواعها فكم  األمر الثاني وهو أفعال النبي

ذكر فروع فقهية مخرجة  مع   الضابط في الفرق بينها   وماذا يستفاد منها

   وما حكم الفعل إذا كان مقروناً بنهي  

تصرة فأسأل هللا التوفيق مسائل سوف نجيب عنها بعبارات مخ هذه

األفعال  األصوليون قسم األولى : المسألة:  فأقولوالصواب   للحق

 ثالثة أقسام : إلى الصادرة عنه 

فعلها على وجه التشريع وتسمى باألفعال التشريعية ،  أفعال : األولى

 عنها في هذه القاعدة . الحديثوهي التي نريد 

غير وجه التشريع ، وإنما على  خاصة أي فعلها على أفعال : الثاني

عدم جواز فعلها ،  –أعني الخاصة  –األفعال  هذهوجه الخصوصية وحكم 

لها بالزواج  ويمثل به  خصوصيتهابل نحن نتعبد هلل بتركها واعتقاد 

، ووصال الصيام يومين  واستدبارهابأكثر من أربع وبجواز استقبال القبلة 

وهي  –، وغيرها  مهر  وكالزواج بال متصلين وأكثر بال إفطار بينهما ، 

 وقد ألفت فيها المؤلفات النافعة فليراجعها من شاء . –كثيرة 

الطبيعة والجبلة والعادة وهي التي فعلها ال  أفعال : الثالث النوع

وإنما فعلها لداعي الطبيعة والعادة كاألكل والشرب والقيام  التشريعبمقتضى 

ألشياء في ذاتها إنما فعلت لداعي الطبيعة ، فهذه ا والتخليوالقعود والنوم 

تشريع أما هيئاتها التي أوقعت عليها فهي التي تعد  ألنهاوالجبلة والعادة ال 

فمثالً : األكل فعل وكيفية األكل فعل فاألول جبلي  ، التشريعيةمن األفعال 

وكذلك النوم فعل وهيئة النوم فعل فاألول جبلي والثاني  ،والثاني تشريعي 

وهيئة التخلي فعل فاألول جبلي والثاني  ،يعي ، كذلك التخلي فعل تشر

هيئات  شرعية ، والحكم في  علىفهي أفعال جبلية لكن أوقعت  ، تشريعي

ً بالنظر إلى  مجرداً عن النية  ذاتههذا النوع من األفعال أن ال يعطى حكما

لسابق ا األولألنه من جملة المباحات ، أما هيئته فهي داخلة تحت النوع 

 ذكره وهو الفعل التشريعي .
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هلل  يتعبدفاألنواع ثالثة : فالتشريعي يتعبد هلل بفعله ، والخصوصي  إذاً 

 –أعني بالنظر إلى ذاته  –بتركه ، والجبلي ال يدخل في مجال التعبد أصالً 

بذاته أي بغض النظر عن نية التقرب به وبغض النظر عن هيئته ،  وأعني

 وهللا أعلم .

 أنها أن األصل في األفعال التي فعلها النبي  اعلم : الثانية المسألة

األفعال التشريعية حتى يدل دليل يخرجها من التشريع إلى  قبيلمن 

التشريع إال بدليل ،  فهو فعل صدر منه  فأيالخصوصية أو الجبلية ، 

 والدليل على ذلك أمور :

 و ول  َّللاَّ  أُْسَوة  َحَسنَة  لَُكْم ف ي َرسُ  َكانَ  لَقَدْ  تعالى :  قوله : منها

فهو قدوة لنا في أقواله وأفعاله ، فهذا هو األصل ومن  ،األسوة أي القدوة 

 ادعى خالفه فعليه الدليل .

ً ألقوم السبل ،  أن : ومنها ً وهاديا األصل أنه بعث للناس مشرعا

عاله الشرع الذي بعث لبالغه إال بدليل ، وكذلك أف منهافأقواله كلها يؤخذ 

 . بدليلكلها يؤخذ منها التشريع إال 

َ فَاتَّب عُون ي  إ نْ  قُلْ  تعالى :  قوله : ومنها بُّوَن َّللاَّ  فأمر ُكْنتُْم تُح 

هنا أمر عام فيشمل : االتباع في األقوال ، واالتباع في  واالتباع ، باتباعه

 الهدي القولي ، والهدي الفعلي . وهما.  األفعال

عنه باالستقراء أنه كان يأمر باألخذ عنه في  بتث  أنه : ومنها

فقال في الصالة : )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( ، وصلى مرة  ، أفعاله

وقال : )) إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صالتي (( ،  المنبرعلى 

فكان كلما فعل فعالً قال : )) خذوا عني مناسككم ((  الح وكذلك أفعاله في 

مواقيت الصالة علمه بالفعل في يومين ثم   عنما سأله األعرابي ، وكذلك ل

 وهو: )) ما بين هذين وقت (( ، وقد كان الصحابة يقتدون به في أفعاله  قال

يراهم وال ينكر عليهم ، وهذا كله يدل على أن األصل في باب األفعال 

 للتشريع إال ما دل الدليل على إخراجه إلى باب  آخر . أنهاالنبوية 

هذا األصل أنه إذا أشكل عليك شيء من األفعال ، هل هو  وفائدة

أو من باب الخصوصية أو الجبلة   فاعمل باألصل هذا ، وقل هو  تشريعي

في أفعاله التشريع ، وأيضاً إذا ادعى أحد أن فعله هذا  األصلللتشريع ألن 

ي : ال نقبل قولك هذا إال بدليل ألن األصل ف لهمن باب الخصوص ، فقل 

  ما الدليل على هذا اإلخراج    أصلهفعله التشريع ، فلماذا أخرجته عن 

عليه ، لكن هو  الثابتذلك ألن الدليل يطلب من الناقل عن األصل ال من 

، ألن  للتشريعأن يقول لك : وما دليلك أنت على أن فعله هذا  يستطيع ال

 هذال ، فاحفظ معك األصل ، ومن كان قائالً باألصل فإنه ال يطالب بالدلي
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األصل فإنه سيكون فاصالً للنـزاع فيما ستراه من الفروع التي كثر فيها 

 أعلم. وهللاالخالف، 

قولنا )ما الضابط في الفرق بينها( أي بين  وهي ( :الثالثة)المسألة 

 ، األفعال التشريعية والخصوصية والجبلية . الثالثةهذه األقسام 

ل األصول فلم أجد ضابطاً إال وهو بحثت في غالب كتب أه قد : فأقول

في البحث عن هذا الضابط وأكثرت السؤال عنه  سنينمدخول ، وقد لبثت 

البحث والتحقيق حتى تسطير  فيفلم يشف ذلك ما في صدري ، وما زلت 

أذكر لك ما ذكره  أنهذا الكتاب ، فلما رأيت األمر كذلك رأيت لزاماً علي 

 تيسرالتفريق بين هذه األفعال إلى   األصوليون من الفروق والضوابط في

 بحث آخر إن شاء هللا تعالى .

 أهم: اعلم رحمك هللا تعالى أن التفريق بين هذه األفعال من  فأقول

المطالب ، وذلك ألن عدم التفريق بينها موجب لالختالف في التأسي بها من 

يق غالب خالف العلماء في أفعاله إنما منشؤها من عدم التفر بلعدمه ، 

على محاولة التفريق بينها . فقالوا : إن األشياء  العلماءبينها ، ولذلك حرص 

منها هي من األفعال الجبلية فال يتأسى به بها  أحد  الضرورية التي البد لكل 

ألن هذه  ، والقيام والقعود ونحوها والتخلي، وذلك كاألكل والشرب والنوم 

الجبلة ، وكذلك األفعال التي  اءواقتضاألفعال إنما فعلها من باب الضرورة 

على ما مثل به  – والشعرهي من عادة قومه ال تشريع فيها ، كاللباس 

ال  قصد  وكذلك األفعال التي فعلت من باب الموافقة من غير  –بعضهم 

تشريع فيها كاختيار مكان التخلي ومكان الصالة في السفر ، فذلك لم يحصل 

أنكر الصحابة على ابن عمر شدة تتبعه  وإنما حصل موافقةً ، ولذلك قصداً 

، وقطع عمر شجرة رأى الناس يبتدرونها يصلون عندها  األمكنةآلثار هذه 

أن تتخذوا آثار أنبيائكم  أتريدونوقال : "  ،عندها  صلى بحجة أن النبي 

تدخل تحت فعله الجبلي  االسابقة كله الثالثةفهذه األقسام  ،مساجد " 

بقصد القربة وإنما فعلها  يفعلها لم نها تشريع ، ألنه والطبعي ، فال يؤخذ م

 . الموافقةضرورة أو جبلةً أو مسايرة لعادة قومه أو من باب 

 تحديدهايأتي خالف العلماء في آحاد األفعال فتراهم قد يختلفون في  ثم

ومن باب التمثيل أذكر لك شيئاً من الخالف : فمثالً لب  العمامة هل يستفاد 

نة أو هو من باب موافقة عادة قومه ألنهم كانوا يعتمون   فيه أنه س منه

ً أو  للعلماءقوالن  : سببه خالفهم في مأخذ لب  العمامة هل فعله تشريعا

، وكذلك خالفهم في توفير الشعر هل هو سنة أو ال     موافقة لعادة قومه 

فعله  هل في مأخذ توفير شعره  خالفهمفيه قوالن ألهل العلم وسببه 

ً أو  لعادة قومه   وكذلك خالفهم في الذهاب يوم العيد من  موافقةً تشريعا
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، هل فعله تشريعاً فيكون سنة أو من باب  آخرطريق والرجوع من طريق 

سببه هو ما ذكرته لك ، وهكذا  قوالنالموافقة فقط فال يكون سنة   ، فيه 

فيها في  الراجح وبيانوسوف يأتي تحقيق هذه الفروع إن شاء هللا تعالى 

 ذكر التفريع على أصل القاعدة .

 األفعالالمقصود اإلشارة ، فهذا هو ضابط األفعال الجبلية ، وأما  وإنما

الخاصة فكل فعل  انفرد به ولم يتأس به غيره فهو خاص به ، وما عدا ذلك 

قبيل األفعال التشريعية ، هذا مجمل ما ذكره أهل األصول ، وفيه  منفهو 

من نقص ، لكن يبقى عندك أمر مهم وهو أنه إذا أشكل  لويخخير كثير وال 

إلى األصل الذي قررته لك  فارجع  الشارععليك تحديد فعل  من أفعال 

 التشريع ، وهللا أعلم . أفعالهسابقاً وهو أن األصل في 

)ماذا يستفاد منها( وأعني بها األفعال التشريعية ،  ( :الرابعة)المسألة 

القربة ، ما هو الحكم الشرعي الذي يستفاد  بقصد  النبي فعلهاأي التي 

 منها  

له ،  هو المقصود من القاعدة وما مضى إنما هو كالمقدمة هذا : أقول

في الفعل المجرد عن القول ، ماذا يستفاد منه   على  األصوليونوقد اختلف 

منه الوجوب ، أي كل فعل فعله بقصد القربة  يستفادأقوال : فقال بعضهم 

ه للوجوب كالقول ، وقال بعضهم : بل يستفاد منه االستحباب والندب ، فإن

، وقال بعضهم : بل نتوقف  اإلباحةوقال بعضهم : ال هذا وال ذاك وإنما يفيد 

 فيه إلى ورود المرجح .

 المجرد وهللا أعلم هو ما نصت عليه القاعدة وهو أن فعله  والصواب

تار هذا القول أبو العباس بن تيمية القول يفيد الندب واالستحباب ، واخ عن

من مذهب األصحاب ، واختاره ابن حزم والفخر الرازي  المشهوروهو 

مذهب الجمهور ، وهو القول الذي دلت عليه  هووالبيضاوي وغيرهم ، بل 

وجه التعبد هو طاعة  على  النبياألدلة ، وذلك ألن هذا الفعل الذي فعله 

أي إما أن تكون  ، أو الندب الوجوبعن وقربة ، وال تكون أبداً خارجة 

بينهما ترجيح الفعل على  المشتركواجبة وإما أن تكون مندوبة ، والقدر 

عن حد اإلباحة ،  يخرجهالترك ، وهذه هي حقيقة المندوب . فقصد القربة 

ترجيح الفعل ،  فيهاألن اإلباحة ال ترجيح فيها ال لفعل  وال لترك ، والقربة 

 مشتركفيه ال يرد ، فيبقى احتمال الوجوب والندب فهو  فاحتمال اإلباحة

بينهما ، والقدر المشترك هو أن فعله خير من تركه وهذا هو الندب ، وبه 

هو أن أفعاله التي قصد بها القربة لها حكم الندب ، وال  الراجحتعرف أن 

، وال ترتقي إلى مرتبة الوجوب ، وهذا هو الذي  اإلباحةتنـزل إلى مرتبة 

 وهللا أعلم . ، هللا تعالى شاءف نطنب في ذكر فروعه إن سو
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حكم الفعل إذا كان مخالفاً لنهي أو أمر  ، أي إذا  ما (الخامسة)المسألة 

شيء ثم فعله )ال على وجه الخصوصية( فما حكم هذا  عن  النبينهى 

   الفعل

له بأنه سنة ألنه لي  فعالً مجرداً ،  الفعل ال يحكم هذا : الجواب

إنها للندب هي األفعال المجردة عن أمر أو نهي ، لكن  قلناألفعال التي وا

الفعل إذا خالف النهي  أن"  وهي :  أخرىهذا الفعل يدخل تحت قاعدة 

لبيان أن النهي لي  على بابه الذي هو  أي " الجوااالحري  فإنه لبيان 

قيقته إلى فيكون هذا الفعل صارفاً للنهي عن ح للكراهةالتحريم ، وإنما هو 

: إن الفعل يكون في هذه الحالة  بعضهمالكراهة ، وهذا أولى من قول 

ً به ، والنهي ألمته ، ويعبرون عنه  : الفعل الخاص به ال  بقولهمخاصا

معارضاً للنهي  الفعليعارض النهي العام لألمة ، ولكن الواجب أن ال يجعل 

ً للنه إلى  الحرمةي من إذا أمكن الجمع ، وذلك ممكن بجعل الفعل صارفا

الكراهة ، لكن بشرط : وهو أن يكون الفعل المخالف للنهي قصد إظهاره ، 

بهم  يحصل لمن حينئذ  يراد به التشريع ، أما الفعل الذي لم يظهره  ألنه

ً به ، ومن باب التوضيح  ً للنهي بل يكون خاصا البال  فال يجعل معارضا

ً نذكر   من الفروع على ذلك فأقول : شيئا

نهى عن البول واقفاً في أحاديث كثيرة ، وثبت  أنه عنه  ثبت : امنه

خالف ذلك وبال مرةً قائماً كما في حديث حذيفة عند الشيخين  أنهعنه أيضاً 

حذيفة بل لما ابتعد حذيفة أمره أن يقترب حتى قام  من بمحضر   ، وفعله 

نا هذه هذا الفعل ، فعلى قاعدت إظهارعند عقبه حتى فر  ، أي أنه قصد 

ً للنهي عن بابه إلى  ، فالبول قائماً صرف  الكراهةيكون هذا الفعل صارفا

فيجوز البول قائماً  ،من التحريم إلى الكراهة ، ألن هذا الفعل لبيان الجواز 

دليل عليها  البشرطه لكن مع الكراهة ، هذا أولى من أن نعلل فعله هذا بعلل  

ه أو ألنه كان في سباطة  قوم  من أنه كان لالستشفاء أو لجرح في مئبض

، بل األصوب أن يقال إنه فعله لبيان الجواز ، وأما إنكار عائشة  مرتفعة

ومن حفظ حجة على من لم  ، فلعدم علمها بما رأى حذيفة عنهارضي هللا 

 يحفظ .

ً في عدة أحاديث  نهى عنه أنه  ثبت : ومنها عن الشرب قائما

ً من بئر ذلك  خالف أنه صحيحة ، وثبت عنه  النهي فشرب مرةً قائما

بسجل  من ماء زمزم فشرب  فدعا: "  قال  زمزم كما في حديث علي 

ً من القربة  ،"  منه وتوضأ وهذا الفعل كان  المعلقةوكذلك شرب واقفا

أي لبيان جواز  الجواز لبيان بمحضر  من الناس . فنقول : إنما فعله 

للجمع بين  وذلكابه إلى الكراهة ، الشرب قائماً ، فالنهي إذاً مصروف عن ب
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إنما  قالاألدلة ألنه إذا أمكن العمل بالدليلين فهو أولى ، وبه تعلم أن من 

ً للزحام أو لضرورة الوقوف ألن القربة معلقة أنها تعليالت  شرب قائما

بل الصواب أن يقال : إنه شرب قائماً لبيان الجواز وأن النهي الذي  ،عليلة 

وإنما للكراهة ، فالشرب قائماً جائز لكن مع الكراهة  حريمللتصدر منه لي  

وقلنا بالكراهة : لوجود النهي ، وبه تتذلف  ، الفعل لوجود، فقلنا بالجواز : 

، وعلى ذلك فق  . فالفعل المظهر إذا خالف النهي  والمنةاألدلة وهلل الحمد 

 من التحريم إلى الكراهة . للنهيفلبيان الجواز ويكون صارفاً 

ال  ألنهقلَت : فلماذا اشترطت في الفعل أن يكون ظاهراً ، قلُت :  فإن

ً إال مع اإلظهار ، إذ ما الفائدة من تشريع يختفي به   فهو يكون تشريعا

أن يبلغنا شرع ربنا ، وكيف يحصل البال  مع االختفاء   فإذا اختفى  مأمور

يظهره ولو عند واحد  لم يرد به التشريع ، ولذلك اشترطنا أن  أنهبفعل علمنا 

، فنحن ال نطالب بشريعة إال إذا علمناها ، وال  البال من المكلفين ليحصل 

، فإن قلَت : هل عندك شيء من الفروع  لنايمكن أن نعلمها إال إذا ظهرت 

 الفقهية على هذا  

أنه نهى عن استقبال  بالتواترعنه  ثبت : نعم ، وهو أنه  فالجواب

ابن عمر أنه رآه  حديثي أحاديث كثيرة ، وثبت عنه في القبلة واستدبارها ف

،  القبلةمستدبراً الكعبة على ظهر بيت حفصة ، وكذلك جابر رآه يستقبل 

ً للنهي عن بابه إلى الكراهة ، فنقول : ال ، ألن  فهل هذا الفعل يعد صارفا

يقصد إظهار هذا الفعل ، ففي حديث ابن عمر أنه كان على بيت  لم  النبي

، وأي بال  يحصل لألمة بفعل  استخفى به على بيت حفصة وال يعلم  ةحفص

بكشف عورته ، وكذلك في  ألمته يمكن أن يشرع  والهو بابن عمر ، 

  ففعله المخالف لنهيه لم يظهره كما  الحديث جابر ال ندري أهو رآه أو 

ً ، مما يدل  ً والبول قائما يع ، أنه ال يريد به التشر علىأظهر الشرب قائما

، ونترك فعله  االحتمالفنبقى نحن على قوله الصريح الذي ال يتطرق له 

 شيخالمخالف له ونقول : إنه خاص به، وهذا هو القول الصحيح . واختاره 

اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين ، ولذلك اشترطنا أن 

 الفعل المخالف للنهي ظاهراً . يكون

للنهي الصريح ، وأما الفعل  مخالفقاعدة الفعل البالنسبة ل فهذا

 فال بفعله لألمر الصريح كأن تأمر األدلة بشيء  ثم يخالفه النبي  المخالف

ً نقول إنه  يفعله ، أي ال يمتثل هذا األمر ويفعل خالفه ، فهذا الفعل أيضا

وأن األمر لي  على الوجوب وإنما لالستحباب فقط ، إذ لو  الجوازلبيان 

ً  كان خالفه ، فلما خالفه بفعله دل على جواز المخالفة ،  لمااألمر واجبا

 وعلى ذلك بعض األمثلة :
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هللا تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصالة أمراً معلقاً بشرط  أمر : منها

أن األمر المعلق على الشرط يفيد التكرار إذا كان الشرط علة له  لك، وتقدم 

مأمورين بتكرار الوضوء عند تكرر  منينالمؤ وسائر ، فيكون النبي 

ثبت في صحيح مسلم وغيره  لكنالقيام إلى الصالة ، هذا هو ظاهر اآلية ، 

 وقالالصلوات الخم  بوضوء  واحد    وصلىهذا األمر  خالف أن النبي 

(( ، ففعله هذا مخالف لألمر فيدل على بيان الجواز ، لكن  : )) عمداً فعلته

وء وتجديده ، لكن لو صلى الصلوات الكثيرة تكرار الوض المستحب

، وهذا هو الصحيح وال شك . فجعلنا الفعل لبيان  بأس فالبوضوء  واحد 

 . لالستحبابجواز الترك واألمر القولي 

: )) اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتراً (( فهذا  قال النبي  أن : ومنها

ال شيء بعده من أن يكون الوتر هو آخر صالة الليل و يقضيأمر قولي 

ذلك األمر بفعله ، فثبت عنه أنه  خالف  النبيصالة الليل ، وثبت أن 

جال  ، فالفعل خالف القول ، ألن هاتين  وهوصلى بعد الوتر ركعتين 

هذا لبيان الجواز ، واألمر  فعلهالركعتين من جملة صالة الليل ، فيكون 

إلى الندب ،  بابهن لبيان االستحباب ، فالفعل هذا صرف األمر القولي ع

آخر  الوترفيجوز للنسان التطوع بشفع  بعد الوتر ، لكن المستحب أن يجعل 

صالة الليل ، فيصلي ما شاء من الشفع ثم يوتر ، لكن لو أوتر ثم بدا له أن 

: ))ال وتران  لحديثبقية الليل فله ذلك لكن ال يعيد الوتر مرة أخرى   يصلي

 في ليلة(( .

 إنما المقصود اإلشارة ، فنخلص من ذلك أن فعله كثيرة و والفروع

أمره أو نهيه فإنه لبيان الجواز ، أي لبيان جواز الترك في األمر ،  خالف إذا

الفعل في النهي ، وأن فعله يُعَدُّ من جملة الصوارف لألمر من  جوازولبيان 

هذا ، والنهي من التحريم إلى الكراهة التنـزيهية .  االستحبابالوجوب إلى 

 . المسألةهو التحقيق في هذه 

قلَت : فما حكم الفعل إذا كان مقروناً بأمر  قولي   أقول : إذا كان  فإن

ً  فعله  في  بقولنابأمر  قولي فإنه يعطى حكم هذا القول وهو المراد  مقرونا

 كانالقاعدة )ما لم تقترن( أي األفعال )بقول فتفيد ما أفاد القول( أي فإن 

ً للوجوب ، وإن كان القول األمر القولي  يفيد الوجوب فإن الفعل أيضا

 لالستحباب . فالفعللالستحباب 

ا على هذه القاعدة   أعني قاعدة : الفعل إذا كان  ل: ونذكر فروعا

ا بأمٍر قولي فيعلى   . حكمهمقرونا

الصالة من قيام  وقعود وسجود وركوع هي أفعال  أفعال : الفروع فمن

))صلوا كما رأيتموني أصلي(( وبأمره بها للمسيء  بقوله  اقترنتلكنها 
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األفعال لها حكم القول والقول هنا للوجوب فتكون  هذهصالته ، فتكون 

 واجب قوليواجبة أيضاً القترانها بأمر 

المناسك من رمي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة  أفعال : ومنها

رنت بأمر المناسك ، هي أفعال لكنها اقت منوطواف وسعي وحلق  ونحوها 

 حكم(( فتعطى هذه األفعال  مناسككمعني   خذوا: ))  قولي في قوله 

ً هذه األفعال لها حكم الوجوب ،  القول ، والقول هنا للوجوب فكذلك أيضا

سبيته كطواف القدوم  علىقولي واجب إال ما دل الدليل  بأمر  اقترنتألنها 

. 

 غروببعد  صلى  نبيعند ابن حبان وغيره أن ال ثبت : ومنها

الشم  ركعتين فهذا فعل ، لكن هذا الفعل اقترن بأمر  قولي وذلك في 

: )) صلوا قبل المغرب (( ثالثاً ، فتعطى حكمه ، فنظرنا إلى هذا   قوله

، بدليل قوله في آخر الحديث ))لمن شاء((  لالستحبابالقول فوجدناه 

الستحباب فكذلك ، فالقول يفيد ا وطريقةكراهية أن يتخذها سنة ، أي عادة 

 قولي يفيد االستحباب. بأمر  أيضاً الفعل يفيد االستحباب ، ألنه اقترن 

يمين السارق وهذا فعل لكنه اقترن  قطع أن النبي  ثبت : ومنها

قُ بقوله تعالى :  قَةُ  َوالسَّار  يَُهَما َوالسَّار   ،القول للوجوب  وهذا فَاْقَطعُوا أَْيد 

فإذا سرق السارق وجب قطع يمينه ، وقلنا إن  فيكون فعله أيضاً للوجوب ،

 ألنه اقترن بأمر  قولي واجب . واجبالفعل هنا 

قولي كما في آية  بأمر  الوضوء فقد اقترنت هذه األفعال   أفعال : ومنها

 ً تأخذ حكم  األفعالالوضوء ، وهذا القول له حكم الوجوب ، فكذلك أيضا

 إذاوبذلك تعرف أن األفعال الوجوب ألنها اقترنت بأمر  قولي واجب ، 

كانت مقرونة بأمر  قولي فإنها تعطى حكمه . فإن كان القول للوجوب فهي 

 كان لالستحباب فهي مستحبة ، وهللا أعلم . وإنواجبة ، 

شيء ثم خالفه بفعله  عننهى  إذا قلَت : قد ذكرت لنا أن النبي  فإن

يتصور  فهللكراهية ، فيكون الفعل لبيان الجواز ، أي تجوز المخالفة مع ا

 مكروهاً وهو رسول هللا   فعالً  أن يفعل النبي 

لي  بمكروه  في حقه خاصة  لنهيه المخالف : إن فعل النبي  فأقول

البال  ، وإنما هو  لوجوبألنه يلزم عليه أن يبلغنا به ، ففعله هذا واجب 

ً بال  لما مكروه في حقنا ، فالبول قائماً مثالً مكروه في حقنا لكنه  فإن  واقفا

وقوفه هذا الذي قصد بيان الجواز لي  بمكروه ، ألنه من باب البال  

 عليه . الواجب

،  بالقولقلت : أفال بلغنا جواز المخالفة بالقول كما بلغنا النهي  فإن

: أن هذا تحكم على الشارع وحجر عليه ،  فالجواب   بالفعلفلماذا يبلغنا   
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أن يبلغنا بما شاء بقوله أو فعله  فللشارعألدب ، وال يليق هذا السؤال بأهل ا

 والحكم الشرعية وهللا أعلم . المصالحأو تقريره أو تركه كل ذلك راجع إلى 

عرفت ما مضى فلم يبق إال الفروع على  إذا (السادسة)المسألة 

، وهي أن األفعال المجردة تفيد االستحباب ،  البابالقاعدة التي هي أم 

 باب التنبيه على غيرها : منكن نذكر لك بعضها وفروعها كثيرة ل

اليدين في الصالة ، فعل من األفعال ثبت باألدلة في  رفع : فمنها

اإلحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند  تكبيرةمواضع ، عند 

للندب ألنه فعل واألفعال لها حكم الندب . فإن  وهوالقيام من التشهد األول ، 

: )) صلوا  فعل في الصالة وقد قال النبي  وهويقترن بقول  : كيف لم  قلت

 أصلي ((   رأيتمونيكما 

: هذا سؤال جيد وجوابه أن يقال : إن األمر في قوله : ))صلوا  فأقول

كما رأيتموني أصلي(( عام في جميع أفعال الصالة إال ما أخرجه الدليل فهو 

ي األشياء المستحبة ، في األفعال الواجبة ، وأمر استحباب ف وجوبأمر 

يأمر به المسيء  لم مستحب ألن النبي  األربعةوالرفع في المواضع 

تأخير البيان عن وقت الحاجة  ألنصالته ، ولو كان الرفع واجباً ألمره به 

أصلي(( ، لكن ال  رأيتمونيال يجوز ، فيكون الرفع داخالً في قوله : ))كما 

صالته  المسيءارف وهو عدم أمر للوجوب ، وإنما لالستحباب لوجود الص

 به .

بين الخطبتين ، فعل مجرد ، فهو لالستحباب جرياً  الجلوس : ومنها

 القاعدة .  على هذه

للعيد من طريق والعودة من طريق ، من جملة  الذهاب : ومنها

 المجردة مندوبة . األفعالاألفعال فيكون سنة ألن 

هل العلم على أقوال : االستراحة ، فيها خالف بين أ جلسة : ومنها

قول بعيد عن الصواب ، لمخالفته األحاديث  وهذافقيل ال تسن أصالً 

ً أي  الصحيحة الحاجة لها أو عدمه . وقيل : سنة  عند. وقيل : سنة مطلقا

 أنها : األول : بدليلينعند الحاجة لها فقط ، واستدل أصحاب هذا القول 

والحديث الذي ذكرت فيه في بعض األحاديث ولم تذكر في بعض ،  ذكرت

، وهو متأخر اإلسالم أي بعد كبر سن النبي  الحويرلهو حديث مالك بن 

  .يدل على أنها ال تشرع إال عند الحاجة لها . اسمها أن : الثاني 

على  والدليلالصواب أنها سنة مطلقاً تفعل أحياناً وتترك أحياناً ،  ولكن

 سنيتها حديث مالك بن الحويرل عند البخاري ، واألصل أن أفعال النبي 

وأما تسميتها بجلسة االستراحة إنما هو عند الفقهاء المتأخرين ،  ، تشريعية

ال تكون حاكمة على األدلة الشرعية ، فتحديد  الحادثةوالمصطلحات 
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جح هو أنها سنة عليه . فالقول الرا دليلحكمتها بأنها لالستراحة فقط ال 

ً عند الحاجة وعدمها ، ولكن ليست  أبداً ، بل  تترك مؤكدة ال بسنة  مطلقا

 فاألفضل تركه أحياناً . راتبةالسنة تركها أحياناً ، ألن ما لي  بسنة  

اليدين بالدعاء في مواضع رفع اليدين كاالستسقاء على  رفع : ومنها

األفعال فهو إذاً سنة ، ألن  والمروة ونحوه ، هو من باب الصفاالمنبر وفوق 

 بأنها للندب . لهااألفعال المجردة يحكم 

في التشهد األخير في الرباعية والثالثية ، فعل من  التورك : ومنها

 .سنةاألفعال فهو 

الحجر األسود واستالمه هو والركن اليماني من جملة  تقبيل : ومنها

 سنة لهذه القاعدة . إذاً األفعال ، فهي 

 ورغب فعله العشاء إلى نصف الليل ، ثبت أن النبي  أخيرت : ومنها

فيه بقوله ، كما في حديث عائشة وابن عباس ، فتأخيرها إذاً سنة إذا لم يشق 

 . المأمومينعلى 

للطواف ، فيه خالف طويل ، والراجح أنه سنة ،  الوضوء : ومنها

عل المجرد والف فعلوهذا  ،توضأ ثم طاف "  أنه: "  فيهألن الحديث إنما  

 واحداً يدل على السنية ، وح  معه الجم الغفير وطافوا ولم يثبت أنه أمر 

 مناسكهم . منهم بالوضوء مع أنهم جاءوا ليتعلموا منه 

الدخول للخالء وللمسجد ، كل ذلك سنة ألنه فعل من  ذكر : ومنها

 األفعال .

ً  التثليث : ومنها سنة  في الوضوء ، أي غسل األعضاء المغسولة ثالثا

 . األفعالألنه فعل من 

 يفعله كان قبل الغسل من الجنابة سنة ، ألن النبي  الوضوء : ومنها

 ، واألفعال لها حكم الندب .

 وهللاكثيرة ولعل فيما مضى كفاية ألن المقصود اإلشارة ،  والفروع

 أعلم.
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 (الحكممقيد عند التفاق في )يبنى المللق على ال
 

 عليهاالقاعدة العظيمة مهمة جداً لطالب األصول ، ألنها ينبني  وهذه

من الفروع الشيء الكثير ، فالبد للطالب من فهمها وإتقانها ، ومن باب 

 عليها في عدة مسائل : أتكلمتسهيلها 

ً كان أو  المطلق (األولى)المسألة  لغة : هو المنفك من كل قيد حسيا

 معنوياً . 

 ً  على: هو اللفظ المتناول لفرد  شائع  في جنسه ، أي يدل  واصطالحا

فرد  واحد  ، لكن هذا الفرد لي  بمحدد  وال بمعين ، فلي  بمتميز  من جملة 

جنسه فهو شائع فيها ، والمراد بقولنا )شائع( أي غير متميز ، وذلك  أفراد

أمرتك بأن تكرم كل طالب ، وإنما طالباً ، فبالطبع ال تفهم أني  أكرمكقولي : 

طالب واحد  فقط ، لكن ماهية هذا الطالب وصفاته  بإكرامفهمت مني األمر 

جملة الطلبة ، فلفظة )طالباً( لفظ مطلق  منوقيوده غير محددة فهو طالب 

يرُ  ، وقال تعالى :  حقيقتهألنه يدل على فرد غير متميز عن جملة   فَتَْحر 

إعتاق رقبة ، فهي رقبة واحدة ، لكنها مطلقة شائعة في ب أمر وهذا َرقَبَة  

بشيء ، فلم يحدد لنا صفةً لهذه الرقبة تميزها  عنهمجن  الرقاب ال تتميز 

ال يفهم منه إال تعيين الحقيقة ال  إذاً عن جن  الرقاب ، وهكذا فالمطلق 

،  اللفظ مركبة من جملة أفراد عليهاتعيين األفراد . وهذه الحقيقة التي دل 

بوصف وال قيد فلذلك  لألفرادواللفظ المطلق عين الحقيقة لكن لم يتعرض 

عرفت بقوله تعالى  فأنتسمي مطلقاً ، ألنه ذكر الحقيقة منفكةً عن كل قيد  ، 

 : ُير عتقه وهو الرقبة ، لكن أي رقبة  هي ، وبأي  المراد جن  َرقَبَة   فَتَْحر 

م أعجمية ، بيضاء أم سوداء ، عربية أ ، األجناسديانة  تكون ، ومن أي 

له النص بشيء وإنما  كل ذلك لم يتعرض ،صغيرة أم كبيرة ، ذكر أم أنثى 

ً عن كل قيد  فهذا هو  ً مطلقا المطلق ، وأما المقيد : فهو  اللفظذكر لك لفظا

األعالم مثالً أو اإلشارة  كأسماءاللفظ الدال على شيء  معين باسم  أو صفة  ، 

، ألنه يدل على  مقيداً والالم ونحوها ، كل ذلك يسمى  أو المعرف باأللف

لك الفرد الذي  ويقيدفهو يذكر لك الحقيقة  ، شيء  زائد  على مجرد الحقيقة

الحقيقة  هذهيريده منها باسمه أو صفته التي تميزه عن غيره من جملة أفراد 

يرُ  ، كقوله تعالى في كفارة قتل الخطأ :  نَ َرقَبَة   فَتَْحر  لم  هنا فإنها ة  ُمْؤم 

تذكر مطلقة كما ذكرت في كفارة الظهار ، بل قيدت بوصف حددها وميزها 

نَة  قوله :  وهوعن غيرها  بالرقبة ، وإن  المرادالوصف حدد لنا  فهذا ُمْؤم 

نَة  كان قد بقي فيها بعض جوانب اإلطالق ، فكلمة  قيد الرقبة  لفظ ُمْؤم 

تعد بعد تقييدها منفكة من القيود ، فهذا عن إطالقها ، ألنها لم  وأخرجها
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. وخالصته : أن اللفظ المطلق يدل على الحقيقة مجردة  لتعريفهمابالنسبة 

يدل على الحقيقة بزيادة  قيد  من اسم أو وصف ،  والمقيدعن وصف  زائد  ، 

 وهللا أعلم .

أن النكرة إذا وردت في سياق اإلثبات فهي من  اعلم (الثانية)المسألة 

يرُ  كقوله تعالى :  المطلقةلفاظ األ  َرقَبَة  ، ولفظ  إثبات فهنا َرقَبَة   فَتَْحر 

، وكقولي )أكرم ضيفاً( فهذا إثبات للكرام وأمر   مطلقفهي إذاً لفظ  نكرة

مطلق ألن النكرة في سياق اإلثبات مطلقة ،  إذاً به ، ولفظ )ضيفاً( نكرة فهو 

)فقيراً( نكرة ، وكذلك لفظ و  باتإثوكقولي )أعط فقيراً صدقة( فهذا 

ً ، فهما نكرتان في سياق إثبات فهي إذاً لفظ مطلق ،  نكرة)صدقة(  أيضا

ه   يَْومَ َحقَّهُ  َوآتُوا وكقوله تعالى :    َحقَّهُ  و أمر  آتُوا  فـ َحَصاد 

لفظ مطلق ، وهكذا فأي نكرة تأتيك في سياق اإلثبات فاعلم  إذاً فهو  ، نكرة

 . المطلقةن جملة األلفاظ أنها م

أن الدليل المطلق يجب  –أرشدك هللا لطاعته  – اعلم (الثالثة)المسألة 

إطالقه وال يجوز تقييده إال بدليل صحيح ، ال بمجرد الهوى  علىالعمل به 

، وأن الدليل يطلب ممن ادعى التقييد ، ألنه مدع   األئمةوالمذاهب وأقوال 

بدليل  شرعي صحيح مثبت  لهذا القيد قبلناه ،  اءجوالبينة على المدعي ، فإذا 

المطلق من كالم هللا تعالى ورسوله  الدليلوإال فهو مردود عليه ، وذلك ألن 

 يجوز التحكم فيه بتقييد  أو اشتراط أو تقديم أو تأخير إال بدليل  ال وكالهما

أن  يصلح أما التحكم والهوى والتعصب فكل ذلك ال ،آخر من كالمهما 

فأي حكم  ، المطلق من كالم هللا ورسوله  تقييدون مستنداً للعقالء في يك

ً على إطالقه وال يقيد إال  الكتابورد في  ً فإنه يجرى وجوبا والسنة مطلقا

 ، الشريعة من مقاصدها التيسير على المكلفين هذهبدليل صحيح ، وألن 

والتخفيف ،  نوع من أنواع التيسير القيودوإن إطالق األحكام الشرعية عن 

، وزيادة التكليف قد توجب  بالمطلقألن القيد فيه تكليف زائد على التكليف 

تعالى بعباده ، فال يجوز  هللاعدم االمتثال ، فورود األحكام مطلقة من رحمة 

إلى حيز  التيسيرألحد  من الناس أن يقيد المطلق بقيود  تخرجه من حيز 

وهم  -فإن بعضهم :  –م هللا تعالى هداه –بعض الفقهاء  لهالتعسير كما يفع

يعمدون إلى أحكام  وردت في الشريعة مطلقة ال قيود فيها ثم  –قليل 

ً ال فيهايشترطون  عليه فيضيقون على الناس ما وسعه هللا  دليل شروطا

من هذا الحكم فيكون في تنفيذه من اآلصار  التشريععليهم حتى تذهب روح 

، ونضرب لك أمثلة على ذلك  الكثير واألغالل بسبب هذه القيود الشيء

المطلق على  إجراءحتى ترى كيف أثر هذه القاعدة أعني قاعدة وجوب 

 إطالقه فأقول :
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على الخفين فإنه رخصة بإجماع أهل السنة  المسح : األمثلة من

حتى ذكره بعض علماء االعتقاد في كتبهم كالطحاوي وغيره  ، والجماعة

ا هو الرحمة وإرادة التخفيف ، وإن األدلة تشريعه إنم وأصلفي عقيدته ، 

الخفين والجوربين بلغت مبل  التواتر ،  علىالدالة على جواز المسح 

في الخفين ، فإنهم قد  الفقهاءوبالنظر فيها لم أجد غالب ما يشترطه 

لها أدلة لكنها ليست  أواشترطوا لجواز المسح عليها شروطاً ال دليل عليها ، 

ذلك  فمنخالفتها لألدلة الصحيحة وأصول الشريعة ، بصريحة فضالً عن م

اشتراط كونه صفيقاً ال يرى لون البشرة من تحته ، فهذا قيد يقيدون به أدلة 

المطلقة ، فنقول : وأين الدليل الدال على هذا القيد   وعلى اعتباره  المسح

واز وإال فكالمهم مردود ، ولذلك فالراجح ج –وأنى لهم به  – بدليلفإن أتوا 

الذي ترى من تحته البشرة ، ألن األدلة وردت  الشفافالمسح على الخف 

 وال يقيد إال بدليل .  إطالقهمطلقة واألصل إجراء المطلق على 

ً من الخروق والفتوق ،  اشتراطهم : ذل: ومن أن يكون الخف سليما

فهو  للمطلق فنقول : وأين الدليل الدال على هذا القيد   وإال تقييدوهذا أيضاً 

إليه، وإنك إذا نظرت إلى تعليلهم في اشتراط كونه سليماً  ينظرقيد باطل ال 

ً باطالً ، فالصواب هو جواز المسح على  عليالً من الخروق وجدته  وقياسا

ويمكن متابعة المشي فيه وهو اختيار أبي  ،الخف المخرق مادام اسمه باقياً 

 العباس شيخ اإلسالم . 

جواز المسح أن يثبت الخف بنفسه ، فالذي : اشتراطهم في  ذل: ومن

ال يجوز المسح عليه ، وهذا أيضاً قيد يحتاج إلى دليل  فإنهال يثبت إال بشده 

  فالصواب جواز المسح على الخف ولو لم  ذلك، فأين الدليل الدال على 

 فال تقيد إال بدليل .  مطلقةيثبت إال بشده ألن األدلة في المسح وردت 

لجواز المسح على الخفين في السفر ثالثة أيام   راطهماشت : ذل: ومن

أن يكون سفر طاعة ، وهذا قيد يحتاج إلى دليل ألن األحاديث  ولياليهن

ً من غير تقييد  المسحأثبتت جواز  ثالثة أيام  ولياليهن للمسافر هكذا مطلقا

فر الدال على هذا القيد   فهو إذاً باطل ، فالمسا الدليلبسفر  دون سفر فأين 

ً يمسح المدة المقررة له  من غير اشتراط أن يكون سفر طاعة وهو  شرعا

 اختيار أبي العباس شيخ اإلسالم .

العموم فإنني سبرت الشروط التي يشترطها الفقهاء في المسح  وعلى

ً لالعتبار إال شرطين فقط وهما :  أجد الخفين فلم على ً منها صالحا شيئا

ين مباحين ، وهذان القيدان لهما أدلة ، وأن يكونا طاهر الطهارةاشتراط 

وبه تعرف أهمية قاعدة إجراء المطلق على  بذكرهاكثيرة يطول المقام 

 .  األول المثالصحيح ، وهذا هو  شرعيإطالقه وعدم قبول تقييده إال بدليل 
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على العمامة فإن األدلة فيها وردت مطلقة إال  المسح : الثاني المثال

 اشترط فيها شروطاً وقيدها بقيود  ال دليل عليها .  الفقهاء قد بعضأنك ترى 

أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة فأين الدليل على ذلك  اشتراط : ذل: فمن

   

 ومثلبحثت لهم عن دليل فلم أجد إال قولهم : ألنها عمائم العرب  فإني

مقيداً لكالم الشارع ولذلك فهذه القيود باطلة والصواب أن  يكون ذلك ال

 عمامة بأي عرف  كانت وعلى أي صفة كانت .  يسمى ائز على ماج المسح

ً ال دليل عليه  اشتراط : ذل: ومن الطهارة قبل لبسها وهذا أيضا

المغسول في الوضوء كالقدمين لالب  الخفين قياس مع الفارق  علىوقياسها 

عليها ولو لبسها على حدل  وهو اختيار  المسحفالصواب أنه يجوز 

 في شيء  منها اشتراط الطهارة . ولي األدلة وردت مطلقة ألن  العباس أبي

 وهوبيوم  وليلة للمقيم وثالثة أيام  للمسافر كالخفين  توقيتها : ذل: ومن

عليه ولذلك فالصواب أنه يمسح عليها مطلقاً ألن األدلة وردت  دليل تقييد ال

يد إال ولم تقيد المسح عليها بوقت والمطلق يجري على إطالقه وال يق مطلقة

 أبي العباس . اختياربدليل وهو 

على خمر النساء فإن األدلة فيه وردت مطلقة  المسح : الثالث المثال

والخمار ، والخمار اسم لما يغطى به الرأس  الخفينعلى  مسح فالنبي 

األدلة مطلقة فمن قيدها بشيء   وهذهوكانت أم سلمة تمسح على خمارها 

على الخمار بكونه مداراً  المسحمن قيد جواز وبه تعرف خطأ  ، فعليه الدليل

فالصواب جواز  ورسولهله في كالم هللا  تحت الحنك فإن هذا القيد ال أصل

 المسح على الخمار ولو لم يكن مداراً تحت الحلق وهللا أعلم .

ا : األمثلة ومن صالة الجمعة ، فإن األدلة دلت على  وجوب أيضا

وردت األدلة ، فمن قيد وجوبها بعدد   ، هكذا الجماعةوجوبها إذا تحققت 

إلى ساعتي هذه دليالً صحيحاً صريحاً في  أعلم المعين فعليه الدليل ، وإني 

، فالحنابلة يشترطون األربعين وال دليل  الفقهاءاألعداد التي نص عليها 

في كل أربعين فصاعداً جمعة ((  أنمعهم إال حديث جابر )) مضت السنة 

اثني عشر رجالً  يشترط تقوم بمثله الحجة ، وبعضهم وهذا ضعيف جداً وال

ويستدل بحديث جابر عند مسلم في قدوم القافلة من الشام قال : )) فانفتل 

الناس إليها حتى لم يبق معه إال اثنا عشر رجالً (( وهذا وإن كان صحيحاً 

لي  بصريح في المراد وبما أنه ال دليل يقيد وجوبها بعدد  معين  لكنه

مسمى الجماعة ممن تجب عليه فإنه تجب عليهم وأقل  تحققل أنه إذا فاألص

يستمع ، أو على األقل يقال : أقل الجمع  وواحدالجماعة اثنان واحد يخطب 
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كل حال فالمراد أن تعرف أن  وعلىثالثة واحد يخطب واثنان يستمعان ، 

 صريح . صحيحالدليل المطلق يجرى على إطالقه وال يقيد إال بدليل 

ا : األمثلة نوم النكاح والبيع ونحوها من سائر العقود  ألفاظ أيضا

لم تقيد بلفظ  ال تصح إال به ، فمن قيد صحتها بألفاظ   مطلقةوردت أدلتها 

ونحوها  بيعولذلك فالراجح أن عقود النكاح وال الدليلوشروط  معينة فعليه 

ر أبي من قول أو فعل وهو اختيا مثلهاتصح بما تعارف عليه الناس في 

 العباس وهللا أعلم .

 أنمن هذه األمثلة التي ذكرتها لك أن تعرف معرفة جيدة  والمقصود

األدلة المطلقة تبقى هكذا على إطالقها ومن ادعى فيها قيداً أو شرطاً زائداً 

حقيقتها فعليه الدليل فإن جاء بدليل شرعي صحيح صريح فاقبله  مجردعلى 

ه وإنما هي المذاهب وأقوال األئمة فاطرح ثمة دليل مع يكنواعتمده وإن لم 

، فهذا هو الذي أردنا إثباته في هذه  إطالقههذا القيد وأبق المطلق على 

 المسألة وهللا يتوالنا وإياك .

بيت القصيد ولب القاعدة وهي فيما إذا كان  وهي : الرابعة المسألة

 مقيد ، فما العمل في هذه الحالة    آخرلفظ مطلق ولفظ 

عن ذلك أن في المسألة تفصيالً يحتاج إلى فهم دقيق مع  ابوالجو

من ضرب األمثلة ، فأقول وباهلل التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن  اإلكثار

 التحقيق .

 أنكأنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ آخر مقيد  –رحمك هللا تعالى  – اعلم

التي تنظر في سبب ورودهما والحكم الذي يدالن عليه ، ذلك ألن األدلة 

ً تثبت  شرعية لها سبب وردت من أجله وحكم تريد إثباته فأنت عليك  أحكاما

كل منهما وتنظر في حكم كل  منهما وحينئذ  إذا  سببأوالً أن تنظر في 

 حاالت : أربعنظرت في ذلك فال يخلو األمر من 

يختلفا في السبب والحكم ، أي يكون سبب ورودهما  أن : األولى الحالة

ً عن  ً عن  ببسمختلفا اآلخر ، وكذلك الحكم ، فحكم المطلق يختلف تماما

يبنى أحدهما على اآلخر بل يعمل بالدليل  الحكم المقيد ففي هذه الحالة 

 ً المقيد في موضعه مقيداً وهذا  بالدليلويعمل  ، المطلق في موضعه مطلقا

 .والمنةبإجماع األصوليين فيما أعلم وهلل الحمد 

 نليل فيهما : بمثالين ولن  لهما ونضرب

قُ  تعالى في السرقة  قوله : األول المثال قَةُ  َوالسَّار  فَاْقَطعُوا  َوالسَّار 

يَُهَما  ولم تقيد بحد  ، فهذا الدليل مطلق ، وسببه  مطلقةهنا وردت  فاليد أَْيد 

يَُكمْ  تعالى في آية الوضوء   وقالالسرقة ، وحكمه وجوب قطع اليد ،   َوأَْيد 

وردت مقيدة بالمرفق ، والسبب هو الوضوء ،  هنا فاليد اف ق  اْلَمرَ  إ لَى
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اآليتين مطلقة في آية السرقة  فيوالحكم وجوب الغسل ، فهنا ذكرت اليد 

ونقول إذاً يد  المقيدومقيدة في آية الوضوء ، فهل نحمل المطلق على 

   المرفقالسارق تقطع من المرفق كما أن اليد في الوضوء تغسل إلى 

أن ننظر أوالً في سببهما وحكمهما ، فسبب األولى  هو : ابفالجو

، فهما إذاً مختلفتان في سببهما ، وحكم  الوضوءالسرقة وسبب الثانية 

وجوب غسل اليد ، والقطع يختلف  الثانيةاألولى وجوب قطع اليد ، وحكم 

سببهما وحكمهما فهنا ال  فيعن الغسل فهما إذاً المطلق والمقيد مختلفان 

بالمرفق  تقيد فالالمطلق على المقيد بل يعمل بذية السرقة في موضعها  يبنى

ً معتبراً كما سيأتي  شاء هللا في  إنلكننا وجدنا آلية السرقة مقيداً صحيحا

 الحالة الرابعة .

ا : األمثلة ومن ُكمْ  فَاْمَسُحوا تعالى في آية التيمم  قوله أيضا  ب ُوُجوه 

ْنهُ  يُكْم م  هنا في التيمم وردت مطلقة لم تقيد بشيء ال بمرفق  وال  فاليد َوأَْيد 

ثم وجدناها قيدت في آية الوضوء بالمرفق كما مضى ، فهل نقول كما  غيره

إلى المرفق فكذلك في التيمم   فهل يبنى المطلق على  الوضوءأنها في 

 المقيد في هذه الحالة   

المطلق الذي  بالنظر في السبب والحكم ، فسبب الدليل عليك : الجواب

بيان التيمم ، وسبب الدليل المقيد بيان الوضوء ،  سببههو آية التيمم 

فهما مختلفان في الحد والكيفية ، وحكم  ،والوضوء شيء والتيمم شيء آخر 

، وحكم الثانية وجوب  الطيبالدليل المطلق وجوب مسح اليد بالصعيد 

والمقيد  المطلقذاً غسل اليد بالماء ، والمسح شيء والغسل شيء آخر ، فإ

هكذا  ،هنا قد اختلفا في الحكم والسبب فال يبنى حينئذ  المطلق على المقيد 

مثل به بعض األصوليين ، وسيأتي المثال نفسه في الحالة الثالثة إن شاء هللا 

 . تعالى

تقول ال يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة وقد  كيف : قلت فإن

 اليد في التيمم تمسح إلى المرفق   من العلماء بأن  جمعقال 

 الذين قالوا ذلك إنما استدلوا بأمرين :  إن : فأقول

 على الوضوء ولكنه قياس باطل ألنه مع الفارق . بالقياس : أولا 

ابن عمر يرفعه )) التيمم ضربتان ، ضربة للوجه  بحديث : الثاني

ح من جهة (( وهو حديث صريح لكنه ال يص المرفقينوضربة لليدين إلى 

وإن قال بعضهم بأن المطلق يبنى  لكنسنده . بهذين استدلوا فيما أعلم ، 

ً ألن المطلق  هنا مختلفان في  والمقيدعلى المقيد هنا فهو كالم باطل أيضا

 الرس الحكم والسبب . والصواب في هذا أن اليد في التيمم تمسح إلى 

يراد بها الكف فقط ، لحديث عمار في الصحيحين وألن اليد إذا أطلقت فإنه 
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غير ذلك فإنه يرد مقيداً هذا هو المعروف باستقراء أدلة الشريعة  أريدوإن 

 وهللا أعلم . 

الحالة األولى فإذا كان المللق والمقيد مختلفين في السبب  هي فهذه

على اآلخر بل يعمل بكل منهما في موضعه  أحدهما يحمل والحكم فإنه ل

 على دللته .

يتفقا في الحكم والسبب ، أي أن يكون سببهما واحداً  أن : يةالثان الحالة

يبنى المطلق على المقيد بإجماع أهل العلم فيما أعلم وإن كان  الشك، فهنا 

 ً عليه  –الحنفية لكن ال أظنه يصح عن إمامهم  عنبعضهم ذكر خالفا

فاإلجماع هنا قد نص عليه  – الجنانالرحمة والرضوان وأدخله هللا فسيح 

فورك والقاضي  وابنار أئمة أهل األصول وفحوله كالقاضي الباقالني كب

مع  كالمعبد الوهاب والكيا الطبري والشريف أبي عبد هللا التلمساني وأي 

ً نقل في األوسط خالف  نقل هؤالء الفحول الكبار . وابن برهان أيضا

بو في هذا القسم وصحح مذهبهم أنه يحمل ، ونقل أيضاً أ حنيفة أبيأصحاب 

الماتريدي عن أبي حنيفة أنه يقول بالحمل في هذه  منصور وأبوزيد  الحنفي 

 وهللا أعلم أن المسألة شبه إجماع أو إجماع .  فتحرر ، الصورة

 أوضحالحالة لها أمثلة كثيرة جداً لكن قبل الدخول فيها أود أن  وهذه

: أن نجعل  لك ما معنى قولنا )يحمل( أو )يبنى( المطلق على المقيد ، ومعناه

الوارد مقيداً للدليل المطلق ، فاإلطالق ينتهي وسيتضح أكثر مع  القيدهذا 

  : فأقول،  الفقهيةسياق الفروع 

ً وورد مقيداً في قوله  الدم : منها َمتْ  ورد مطلقا اْلَمْيتَةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرف 

ير   نـز  ً    فلم َوالدَُّم َولَْحُم اْلخ  فهو دم مطلق ، يصفه بشيء ،  ولميحدد دما

ً  أَوْ  وورد مقيداً في قوله  ً دَما ً وسبب  الدم فقيد  َمْسفُوحا بكونه مسفوحا

 ً  سياقاألول : سياق المحرمات من األطعمة ، وسبب الثاني أيضا

المحرمات من األطعمة ، فهما متفقان في السبب وحكم األول تحريم الدم ، 

متفقان في الحكم فالمطلق والمقيد أيضاً تحريم الدم ، فهما أيضاً  الثانيوحكم 

الحكم والسبب ، فسببهما واحد وحكمهما واحد ، فيحمل  فيهنا متفقان 

فنقول : إنما الدم المحرم هو الدم المسفوح  الحالةالمطلق على المقيد في هذه 

بكونه مسفوحاً كما في آية األنعام فانتهى  مقيد، فالدم المطلق في آية المائدة 

أن الدم الذي يبقى في العروق بعد  فالراجحولذلك  ، ذا القيداإلطالق بعد ه

يحمل حديث عائشة ))  وعليهالذبح وخروج الدم المسفوح أنه دم طاهر 

 فنأكله وخطوط الدم على القدر (( .

 واألصلدم الجرح أيضاً طاهر لعدم الدليل الدال على نجاسته  وكذلك

، وال يستدل عليه بقوله تعالى في األعيان الطهارة ومن نجسها فعليه الدليل 
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  َْمت الدم المراد هنا هو الدم المسفوح لوروده  ألن اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم  َعلَْيُكمُ  ُحرف 

 مع االتفاق في الحكم والسبب وهللا أعلم . األنعاممقيداً في آية 

إال بولي  نكاح)) ال  النكاح وشهوده ، فقال النبي  ولي : ومنها

ي هنا مطلق وكذلك الشهود ، وقال عليه الصالة والسالم )) وشهود (( فالول

ال نكاح إال بولي مرشد وشاهدي عدل  (( فورد الولي هنا مقيداً بالرشد 

بالعدالة فهل يحمل المطلق على المقيد هنا   الجواب : ننظر  قيدواوالشهود 

ي : ، فسبب األول : بيان شروط النكاح ، وسبب الثان والحكمأوالً في السبب 

إذاً متفقان في السبب ، وحكم األول اشتراط  فهماأيضاً بيان شروط النكاح ، 

الولي والشهود لكن بصفة  زائدة  اشتراطالولي والشهود ، وحكم الثاني أيضاً 

إذاً اتحد سببهما وحكمهما  والمقيد، فهما أيضاً متفقان في الحكم ، فالمطلق 

: يشترط الرشد في  فنقولحالة  فالشك بحمل المطلق على المقيد في هذه ال

 الشهود وهو القول الصحيح وهللا أعلم . فيالولي ويشترط العدالة 

)) إذا فر  أحدكم من التشهد فليستعذ باهلل من أربع   قوله : ومنها

 المحياإني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة  اللهميقول : 

متفق عليه ، فإن لفظ )التشهد( لفظ  الدجال (( المسيحوالممات ومن فتنة 

أو األخير ، لكن ورد في رواية مسلم )) إذا  األولمطلق لم يحدد بما إذا كان 

فر  أحدكم من التشهد األخير فليقل (( فهنا ورد التشهد مقيداً ، وسببهما 

هذا الدعاء ، فالشك يبنى  استحباببيان سنية الدعاء في التشهد ، وحكمهما 

إال في التشهد األخير  الدعاءلمقيد في هذه الحالة فال يسن هذا المطلق على ا

. 

الغنم ، فإن الغنم وردت مطلقة ومقيدة ، فوردت مطلقة  زكاة : ومنها

أربعين شاة  شاة (( رواه أحمد وأبو داود والترمذي  في ))  في قوله

ة بشيء يقيدها فيدخل فيها السائمة والمعلوف توصف لموغيرهم ، فالغنم هنا 

صدقة الغنم في  وفي )) ، ووردت مقيدة بوصف )السوم( في قوله 

((  إذا كانت أربعين ففيها شاة الغنمسائمتها (( وفي رواية )) في سائمة 

 المقيد هنا   علىفهل يبنى المطلق  ، أخرجه البخاري

في سببهما وحكمهما ، أما سببهما فبيان وجوب زكاة  ننظر : الجواب

في السبب ، وأما حكمهما فهو وجوب الزكاة في الغنم  نمتفقاالغنم ، فهما 

ً متفقان في  فالشك في بناء المطلق على المقيد في هذه  الحكمفهما أيضا

السائمة الحول أو أكثره ، أما المعلوفة  الغنمالحالة فنقول : ال زكاة إال في 

 فال زكاة فيها وهللا أعلم .

مطلق في الذكر  فهو بف ه  فََصلَّى اْسَم رَ  َوذََكرَ  تعالى :  قوله : ومنها

التكبير (( وهذا مقيد  تحريمها: ))  فلم يحدد نوعاً دون نوع ، وقال النبي 
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الصالة وحكمهما  عندفي تحديد هذا الذكر وسببهما : األمر بذكر هللا تعالى 

 حينئذ  وجوب هذا الذكر لكنه مطلق في األولى مقيد في الثانية فيحمل 

 َربف ه  اْسَم  َوذََكرَ قيد ، فنقول : إن المراد بقوله تعالى المطلق على الم

قوله )هللا أكبر( لحديث علي هذا فال يجزئ غيرها عنها ،  به المراد

الدخول في الصالة بأي ذكر لي  بصحيح  جوازفاالستدالل باآلية على 

فإن داللته تكون مقصورة على  بشيءألنها قيدت بالتكبير وإذا قيد المطلق 

 وهللا أعلم . ، ا القيد ال تتعداه إلى غيرههذ

ً ومقيداً ، فورد  رفع:  ومنها اإلصبع في الصالة ، فإنه ورد مطلقا

ً في حديث   وضعقعد في الصالة  إذا النبي  كانعمر قال : "  ابنمطلقا

ً وخمسين  يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى وعقد ثالثا

مسلم ، فرفع اإلصبع هنا مطلق في كل قعود  رواه السبابة " بإصبعهوأشار 

قال بمشروعية رفع اإلصبع في الجلسة بين السجدتين  منوبذلك استدل 

رفع اإلصبع مقيداً في بعض الروايات  وردألنها قعود في الصالة ، لكن 

وحكمهما واحد فالمطلق  واحدالصحيحة أنه رفع في التشهد فقط ، وسببهما 

أن يكون في  اإلصبعد ، فنقول : إنما السنة في رفع هنا يحمل على المقي

بقعود  قيدتقعود التشهد ال غيره ، ألن جميع الروايات المطلقة في القعود 

التشهد ، فمن اعتقد سنية رفع اإلصبع في الجلوس بين السجدتين فليأت 

هذه األدلة المطلقة ألنها قد قيدت ، وإذا قيد المطلق فإنه ال يستدل  غيربدليل 

 قيد به فقط ، وهللا أعلم  مابه إال على 

نَّ  فَأَْنف قُوا تعالى في نفقة النساء  قوله : ومنها مطلق في  فهو َعلَْيه 

 وولدك: )) خذي ما يكفيك  لكن قيدت هذه النفقة بقوله  النفقةهذه 

بالمعروف (( وسببهما واحد ، وحكمهما واحد وهو وجوب نفقة النساء ، 

 المقيد .  على المطلقفيحمل 

 ولهن : إنما الواجب في النفقة هو ما قرره العرف لقوله تعالى  فنقول

فما عده الناس من النفقة الواجبة فهو  ، مثل الذي عليهن بالمعروف 

عدوه من النفقة المستحبة فهو مستحب وذلك حمالً للمطلق  وماواجب ، 

 على المقيد ، وهللا أعلم .

ً ومقيداً ، فالمطلق في قوله تعالى فإنه ورد مط الرضاع : ومنها  لقا

الرضاعة ما يحرم من  من: )) يحرم  وقوله  ، من الرضاعة  وأخواتكم

ماً ، لكنه  لمالنسب  (( فهو مطلق  يحدد عدداً للرضعات التي بها يكون ُمَحرف 

نسخن بخم   معلومات "  ثم"  المشهورورد مقيداً في حديث عائشة 

على المقيد ، فنقول : ال يحرم  المطلقواحد ، فيبنى واحد وحكمهما  وسببهما
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المقيد   للمطلق على  حمالً الرضاع إال إذا كان بخم  رضعات معلومات ، 

. 

قُ  تعالى :  قوله : ومنها يَُهَما  َوالسَّار  قَةُ فَاْقَطعُوا أَْيد   فهو َوالسَّار 

عبد هللا بن  لم تحدد ، لكن ورد ذلك مقيداً في قراءة ألنهامطلق في اليد 

قراءة شاذة لكنها حجة إذا صح سندها ،  وهيعمرو ابن العاص باليمين 

ً بفعل النبي  يمين السارق وكذلك قيد بفعل الخلفاء  قطع فإنه وقيد أيضا

إذا أطلقت إنما يراد بها  اليدالراشدين وبإجماع المسلمين من بعدهم ، وبأن 

، فنقول : يد السارق  اآليةفكل ذلك يعد مقيداً لليد في  ، الكف ال غير

 والسارقة تقطع من مفصل الكف حمالً للمطلق على المقيد .

يَامُ كفارة اليمين ، فإنه ورد مطلقاً في قوله تعالى :  صيام : ومنها  فَص 

بالتتابع ، لكنه ورد مقيداً به في قراءة ابن مسعود  يقيد فلم أَيَّام  ثاَلثَة  

وهي قراءة شاذة لكنها حجة إذا صح سندها ، ( متتابعات)فصيام ثالثة أيام  

فيحمل المطلق على المقيد فنقول : البد أن يقع صيام كفارة اليمين متتابعاً ، 

 . المقيدوال يفصل إال لعذر  حمالً للمطلق على 

الفطر عن الرقيق ، فإنها وردت مطلقة في حديث ابن  صدقة : ومنها

وايات الصحيحة ، فيحمل في بعض الر بالمسلمينعمر ، ووردت مقيدة 

، فنقول : إنما تجب صدقة  والحكمالمطلق على المقيد لالتفاق في السبب 

، وألنها طهرة للصائم  القيدالفطر على الرقيق المسلمين دون الكافرين لهذا 

 من اللغو والرفث والكافر ال طهرة له إال باإلسالم .

دة ، فوردت جر الثوب ، فإنها وردت مطلقة ومقي أحاديث : ومنها

ال يكلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال  ثالثة: ))  مطلقة في قوله   

(( الحديث ، وفي قوله : )) ما أسفل  إزاره   المسبليزكيهم ولهم عذاب أليم 

: )) من  الكعبين من اإلزار ففي النار (( ، وورد مقيداً بالخيالء في قوله 

إليه يوم القيامة (( وقال ألبي بكر  )) إنك لست لم ينظر هللا  خيالءجر ثوبه 

اإلسبال ، وحكمهما تحريم اإلسبال ،  حكمممن يجره خيالء (( وسببهما بيان 

 على المقيد .  المطلقفهما إذاً متفقان في الحكم والسبب فيحمل 

إذا  أما: ال يحرم اإلسبال إال إذا كان من باب الخيالء والفخر ،  فنقول

ب  في القدم ونحو ذلك ، ولم يقصد صاحبه الخيالء فإنه ال كان لعذر  كعي

ألن األحاديث المطلقة في تحريم اإلسبال قيدت بالخيالء فال يعمل  بهبأس 

، وإذا نظرت فإن الغالب من يجر ثوبه إنما يجره للزينة  المقيدبها في غير 

ب ، ولذلك يكثر هذا في أرباب األموال والمناص الخيالءوالفخر وهذا هو 

من فيض من أمثلة الحالة الثانية ، وهي  غيضنعوذ باهلل من حالهم ، فهذه 

، وقلنا إذا اتفق المطلق  والسببفيما إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم 
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ولعلها قد اتضحت  المقيدوالمقيد في الحكم والسبب فإن يبنى المطلق على 

 إن شاء هللا تعالى .

الحكم ويتفقا في السبب ، أي أن يكون يختلفا في  أن : الثالثة الحالة

واحداً ، لكن حكمهما مختلف ففي هذه الحالة ال يبنى المطلق  ورودهماسبب 

نقل بعضهم اإلجماع على هذا لكنه مدخول لثبوت  وقدعلى المقيد ، 

في هذه الحالة الختالف الحكم في  الحمللكن الصواب هو عدم  ، الخالف

وكفارته مرتبة من ثالثة  للكفارةظهار موجب كل  منهما ، ومثال ذلك : أن ال

، فصيام شهرين  يجدهاأشياء ، من تحرير رقبة  قبل أن يتماسا ، فإن لم 

ً متتابعين من قبل أن يتماسا ، فإن لم يستطيع فإطعام ستين  ، فكل هذه  مسكينا

في  الحكمالكفارات سببها واحد وهو الظهار فهي متفقة في السبب ، إال أن 

لصيام مقيد بأن يكون قبل المسي  ، واإلطعام مطلق لم يقيد بشيء الرقبة وا

يقال إن اإلطعام أيضاً يكون قبل المسي  حمالً للمطلق على المقيد أو  فهل، 

 ال   

 على: فيه خالف بين أهل العلم فالذين يقولون بأن المطلق يحمل  أقول

ل قالوا : ال يقيد ، المطلق في هذه الحالة قالوا : يقيد ، والذين قالوا ال يحم

الصواب إن شاء هللا تعالى ألن الحكم مختلف ، والمطلق والمقيد إذا  وهو

ا  ومثلوا،  يتداخالن واختلفا في الحكم فإنهما ال السبباتفقا في   باليد له أيضا

ْنهُ  فَاْمَسُحوا في التيمم في قوله :  المطلقة يُكْم م  ُكْم َوأَْيد   فسببه ب ُوُجوه 

مع الحدل ، وحكمه وجوب المسح ، مع قوله تعالى في  صالةللالقيام 

يَُكمْ  الوضوء :  ً  فسببه اْلَمَراف ق   إ لَى َوأَْيد  القيام للصالة مع الحدل ،  أيضا

منهما القيام  كل  وحكمه وجوب الغسل ، فهما متفقان في السبب إذ سبب 

 المسحالتيمم للصالة مع الحدل ، لكنهما اختلفا في الحكم ، فحكم اليد في 

وحكمها في الوضوء الغسل والمسح يختلف عن الغسل ، فال يبنى المطلق 

هذه الحالة وقد قدم ذكر الخالف في هذه المسألة قبل قليل .  فيعلى المقيد 

عندي ألن السبب في اآليتين واحد لي   أصحووضع هذا الفرع هنا 

 بمختلف ، وهللا أعلم .

ا  له ومثلوا إنه يشترط فيه التتابع كما مضى ، الظهار ف بصيام أيضا

لم يشترط فيه التتابع وسببهما واحد وهو الظهار ، لكن  فإنهوأما اإلطعام 

إطعام ، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول  وهذاالحكم مختلف فهذا صيام 

اإلطعام يشترط التتابع ، هل نقول  فكذلككما أن الصيام يشترط فيه التتابع 

   ال أو ذلك
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: فيه خالف ينبني على أن المطلق هل يحمل على المقيد في  بالجوا

الحالة أم ال   وقد رجحنا أنه ال يحمل في هذه الحالة فحينئذ  فالصواب  هذه

 ال يشترط فيه التتابع ، وإنما التتابع في الصوم فقط ، وهللا أعلم . اإلطعامأن 

ا  له ومثلوا ينَ َعَشَرة   امُ إ ْطعَ  تعالى في كفارة اليمين :  بقوله أيضا  َمَساك 

ْسَوتُُهْم  ُموَن أَْهل يُكْم أَْو ك  ْن أَْوَسط  َما تُْطع   اإلطعامالكسوة وقيد  فأطلق م 

بالوسط ، وسببهما واحد وهو اليمين لكن حكمهما مختلف ، ألن هذا إطعام 

واإلطعام غير الكسوة ، فهل يقال يحمل المطلق على المقيد هنا  كسوةوهذا 

    ال أو

: فيه خالف بين أهل العلم والفصل والراجح أنه ال يبنى  لجوابا

الحكم فال يشترط في الكسوة أن تكون من الوسط بهذا الدليل إال  الختالف

أخرى تنهى عن إخراج رديء المال فالوسط في الكسوة  أدلةأنه قد وردت 

 على المقيد ، وهللا أعلم . المطلقيستفاد من أدلة أخرى غير حمل 

 اختلفاهذه الحالة أنه إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب لكن  وخالصة

 في الحكم فإنه ال يبنى أحدهما على اآلخر ، وهللا أعلم .

عك  الحالة الثالثة وهي أن يتفقا المطلق مع  وهي : الرابعة الحالة

ويختلفا في السبب ، أي يكون حكمهما واحد وسببهما  الحكمالمقيد في 

 المقيد في هذه الحالة أو ال    علىالمطلق  مختلف ، فهل يبنى

:  أحمدفيه خالف بين أهل العلم وفي مذهبنا روايتان عن اإلمام  أقول

فقيل يحمل المطلق على المقيد وهي الرواية المشهورة ، اختارها القاضي 

، وهي قول بعض الشافعية والمالكية ، وقيل ال يحمل ، وهي  يعلىأبو 

، وهو قول أكثر الحنفية والمالكية ، وقال به  اقالشاختيار أبي إسحاق بن 

، والراجح وهللا تعالى أعلم أنه في هذه الحالة  أدلتهولكل   ، بعض الشافعية

ً يحمل المطلق على المقيد  لالتفاق في الحكم ، ولها عندي في ذهني  قياسا

دُوا في شهود البيع :  تعالى قوله:  األول:  بعض األمثلة  تَبَايَْعتُْم  إ ذَا َوأَْشه 

دُوا  الرجعةفيهم العدالة ، وقال في شهود  يشترط الشهود ولم فأطلق  َوأَْشه 

ْنُكْم  بكونهم عدول ، والسبب في اآليتين مختلف ،  فقيدهم ذََوى َعْدل  م 

والثانية الرجعة ، لكن الحكم متفق فحكم كل  منهما األمر  البيعفسبب األولى 

لحكم واختلفا في السبب ، وقد رجحنا أنه يحمل ا فيباإلشهاد فقد اتفقا 

الرجعة يشترط فيهم العدالة فكذلك  شهودالمطلق على المقيد فيقال : كما أن 

نْ  تعالى  قولهشهود البيع حمالً للمطلق على المقيد ويؤيده  مَّ ْن  تَْرَضْونَ  م  م 

 .  الشَُّهدَاء  

يرُ فَتَ  تعالى في رقبة كفارة الظهار  قوله : الثاني ْن قَْبل  أَْن  َرقَبَة   ْحر  م 

ولم يحددها بشيء ال بإيمان  وال غيره ، وقال في رقبة  فأطلقها يَتََماسَّا 
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يرُ  القتل  كفارة نَة   فَتَْحر  باإليمان ، والسبب مختلف  فقيدها َرقَبَة  ُمْؤم 

القتل ، لكن الحكم واحد وهو وجوب  الثانيةفسبب األولى الظهار وسبب 

والمقيد في الحكم واختلفا في  المطلقالرقبة في كل  ، إذاً قد اتفق  إعتاق

هذه الحالة قياساً لالتفاق  فيالسبب وقد رجحنا أنه يحمل المطلق على المقيد 

فيها اإليمان فكذلك  يشترطفي الحكم فيقال : كما أن الرقبة في كفارة القتل 

على المقيد  للمطلقحمالً أيضاً الرقبة في كفارة الظهار يشترط فيها اإليمان 

مؤمنة (( وألن الكافر حقه أن يبقى في  فإنها أعتقها )) ، ويؤيده قوله 

 تعالى .   باهللالرق فإنما الرق قام به بسبب كفره 

هي حاالت المطلق والمقيد ، فهي أربع حاالت ، يبنى فيها  فهذه

ت إلى قاعدة على المقيد في حالتين وال يبنى في حالتين ، وإذا رجع المطلق

بصدد شرحها وجدت فيها ذكر الحالتين التي يبنى فيها  نحنالباب التي 

)يبنى المطلق على المقيد عند االتفاق في  قلناالمطلق على المقيد فإننا 

الحكم وإذا اتفقا في الحكم فال  فيالحكم( أي إن العبرة في البناء هو االتفاق 

كلتا الحالتين فإنه يبنى  وفيختلفا يخلو إما أن يتفقا في السبب ، وإما أن ي

سواء  اختلفا في  بناءالمطلق على المقيد ، وأما إذا اختلفا في الحكم فال 

مع  وبالتفصيلالسبب أو اتفقا فيه ، فالسبب في كال الحاالت ال عبرة به ، 

 االختصار أقول : الحاالت أربع :

 مقيد اتفاقاً .في الحكم والسبب فيبنى المطلق على ال االتفاق : األولى

في الحكم واالختالف في السبب فيبنى على القول  االتفاق : الثانية

 الراجح .

 في الحكم والسبب فال يبنى اتفاقاً . االختالف : الثالثة

في الحكم واالتفاق في السبب فال بناء على القول  االختالف : الرابعة

االت المطلق مع . وهذه هي المسألة الرابعة وهي ح أعلمالراجح . وهللا 

 المقيد .

قلت ، فما دليلك على أن المطلق يحمل على  إن : الخامسة المسألة

الحكم والسبب أو في الحكم فقط   فأقول : قد دَلَّ على ذلك  فيالمقيد إذا اتفقا 

 عدة أمور :

القاعدة تنص على وجوب إعمال الدليلين ما أمكن  أن : ذل: فمن

 د فيه إعمال لكال الدليلين .على المقي المطلقوالقول بحمل 

المطلق مع المقيد على العام مع الخاص ، فكما أنه  قياس : ذل: ومن

 على الخاص فكذلك يبنى المطلق على المقيد . العاميبنى 
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الشريعة عن وجود التعارض فإننا لو لم نقل ببناء  تنـزيه : ذل: ومن

األحكام  على المقيد ألفضى ذلك إلى وجود التعارض في بعض المطلق

 بأمور  والخالص من ذلك يكون 

المطلق على المقيد ، فالقول ببناء المطلق على المقيد أصل  بناء : منها

 في دفع التعارض بين األدلة . الشريعةمن أصول 

الدليل المطلق ساكت عن هذا القيد وسكوته عنه لي   أن : ذل: ومن

إن كان زائداً على وقد ثبت بدليل آخر فيجب اعتماده ، فهو و ،له  إلغاء

 معها . يتعارض الداللة المطلق لكنه 

القرآن عربي نزل باألساليب التي تتعامل بها العرب  أن : ذل: ومن

، ومن األساليب العربية أنها تطلق في مكان  وتقيد في مكان ،  عليهاوزاد 

 المقيد كما قال قي  بن الحطم : علىفيحمل المطلق 

 بما وأنتبما عندنا  نحن

 

راض والرأي  ندكع 

 مختلف

 

في  وقيدها: نحن بما عندنا راضون ، فأطلقها في البيت األول  والمراد

 البيت الثاني ، وهللا تعالى أعلم .

زيادة فروع فقهية على هذه القاعدة غير التي  وهي : السادسة المسألة

 وضوحاً على وضوحها فأقول : تزدادمضت لعلها 

يَمان  فَقَْد َحب َط َعَملُهُ  َمنْ وَ  تعالى :  قوله : الفروع من  فهذا يَْكفُْر ب اإل 

وأنها محبطة للعمل بمجردها ، فحبوط العمل إذاً بمجرد  الردةفيه بيان حكم 

 بقيد آخر وهو الموت على الكفر في قوله :  مقيداً الردة ، لكن ورد ذلك 

ْد  َوَمنْ  ْنُكمْ يَْرتَد  ين ه  فَيَُمْت َوُهَو َكاف   م  ً  فاشترط ر  َعْن د  لحبوط  زائداً شرطا

 مجردالعمل وهو الموت على الردة فيحمل المطلق على المقيد ، فنقول : إن 

الردة ال يحبط العمل المتقدم إال إذا مات صاحبه ، أما إذا عاد لليمان فإنه 

له ما عمله قبل الردة ، وينبني على ذلك أن صالته وحجه وعمرته  يعود

الصالحة باقية له ال يلزمه إعادتها ، مثاب عليها في  أعمالهوصومه وسائر 

فإن كل  –والعياذ باهلل تعالى  –مصر على ردته  وهواآلخرة ، أما إذا مات 

 ويكون هباًء منثورا . يحبطعمل صالح عمله في وقت إيمانه 

ينَ  إ نَّ  تعالى :  قوله : ومنها ْم ثُمَّ اْزدَادُو الَّذ  ا ُكْفراً لَْن َكفَُروا بَْعدَ إ يَمان ه 

التوبة إلى حضور الموت  أخروا: يعني إذا  العلماءبعض  قال  تَْوبَتُُهمْ تُْقبََل 

يَن يَْعَملُوَن السَّيف ئَات   َولَْيَست   حمالً لهذه اآلية على قوله تعالى :    لَّذ  التَّْوبَةُ ل 

على  الدالةاألدلة  ولعموم َن اْلَمْوُت قَاَل إ نف ي تُْبُت اآل أََحدَُهمْ َحتَّى إ ذَا َحَضَر 

أن من تاب قبل طلوع الشم  من مغربها وغرغرة الروح تاب هللا عليه ، 
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ً ، فلذلك حملنا اآلية األولى على ما إذا أخر  هللاوأن  يغفر الذنوب جميعا

األجل جمعاً بين األدلة بحمل المطلق على المقيد ، وهللا  حضورالتوبة إلى 

 أعلم . 

ائشة في الفواسق الخم  التي تقتل في الحل والحرم ع حديث : ومنها

ً ، لكن ورد في نف  الحديث في رواية  هكذا" والغراب، فإن فيها " مطلقا

المطلق على المقيد ، ومن ادعى أن رواية  فيحملاألبقع"  والغرابلمسلم "

التفاق الشيخين عليها فلم يصب ، ألنه ال تعارض أصالً  أرجحاإلطالق 

ممكن يحمل المطلق على المقيد وإذا أمكن  الجمعرجح ، إذ بينهما حتى ن

 . أعلمالجمع فال يصار إلى الترجيح ، وهللا 

السنة في المحرم أنه إن لم يجد نعلين فليلب  الخفين ،  قضت : ومنها

ً أي من  بلب   النبيلكن أمر  ً ومقيداً ، فأمر بلبسهما مطلقا الخفين مطلقا

وجابر رضي هللا عنهما ، وورد لبسهما  عباس   في حديث ابن قطعغير 

حتى يكونا أسفل من الكعبين في حديث ابن عمر ،  بقطعهمامقيداً بالقطع أي 

شك في بناء المطلق على المقيد هنا ،  فالوسببهما واحد وحكمهما واحد ، 

الخفين وليقطعهما حتى يكونا  يلب فنقول : المحرم إذا لم يجد النعلين فله أن 

، وهو أصح  األحاديثبين ، وهذا الجمع هو الواجب بين هذه أسفل من الكع

 ولي من مذهب من قال بأن القطع منسوخ لتأخير حديث ابن عباس وجابر 

فيهما األمر به ، ألننا نقول : قد تقرر في األصول أنه إذا أمكن الجمع فال 

ً مع  تعارض ، وهنا يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد وخصوصا

كما هنا ، ومجرد تأخر المطلق عن المقيد ال  والسببالحكم  االتفاق في

 الخاص . علىيضر ، كما أنه لم يضر تأخر العام 

ً كما في حديث  ركوب : ومنها الهدي ، فقد ورد جواز ركوبه مطلقا

إنها هدي ، فقال : ))اركبها(( فهذا فيه جواز ركوب  الرجل))اركبها(( فقال 

ً ، لكن  : ))  للرجل قال في رواية مسلم أن النبي  وقعالهدي هكذا مطلقا

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً (( فهذا قيد لجواز ركوب 

إذا دعت لركوبه الحاجة والضرورة ، فهو قيد البد من  وهوالهدي ، 

الهدي إذا دعت له الحاجة والضرورة  ركوباعتباره ، فنقول : يجوز 

 . والسببلالتفاق في الحكم فحملنا المطلق على المقيد 

ينبغي  فالذيينتهي الكالم على هذه القاعدة العظيمة المهمة جداً ،  وبهذا

 ويرضاهللطالب مراجعتها وإجادة التفريع عليها ، وفق هللا الجميع لما يحبه 

 ، وهللا أعلم .
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 عشـرة الثانيـة القاعـدة

ا( اسـم)القـر ن   للنظـم والمعنى معـا
 

، وإنما ذكرتها هنا من باب  وأيسرهاالقواعد األصولية  من ُملَح   وهي

ليتعرف الطالب  وذكرتهاالترويح عن النف  ، وهي من أصول القواعد ، 

 الفروععلى أحكام الفروع المندرجة تحتها ، فقد كثر السؤال عن هذه 

 فأحببت اإلجابة عنها بالكالم على هذه القاعدة فأقول :

إال أني أنبه هنا إلى  التعريفعن  القرآن فهو معروف وغني فأما

وأن  ، نبينا  أوتيهاقضية مهمة وهي أن القرآن هو المعجزة الكبرى التي 

ألفاظه ومعانيه ال يستقل أحدها عن اآلخر  مجموعإعجاز القرآن مستفاد من 

، وعقيدتنا فيه أنه  تعالى من هللا والمعانيباإلعجاز ، وكلها أعني األلفاظ 

وإليه يعود ، وهذا القرآن له أحكام عندنا  بدأغير مخلوق منه  كالم هللا منـزل

 شاء هللا تعالى .  إنفي شريعتنا كثيرة ، نذكرها في الفروع 

الدالة على المعاني ، والمراد  العباراتبقولنا : )للنظم( هو  والمراد

 بقولنا : )والمعنى( أي مدلوالت هذه األلفاظ . 

الذي أنـزله هللا تعالى على عبده  القرآن أن هذه القاعدة : ومعنى

من أمرين : من األلفاظ ، ومن المعاني . فمجموع  مكون  ورسوله محمد

هي القرآن ، فلي  القرآن هو اللفظ فقط ، ولي  هو  والمعانياأللفاظ 

ً ال يفرد أحدهما عن  للنظمالمعنى فقط ، بل هو اسم  أي اللفظ والمعنى معا

وهللا  –عندي  ينبغي ، وال والجماعةلسنة اآلخر ، وهذا هو مذهب أهل ا

التي يسو  فيها الخالف ،  الفروعأن تجعل هذه المسألة من مسائل  –أعلم 

 ً أن القرآن اسم  فيبل هي في الحق من مسائل األصول ، وال أعلم خالفا

 المحققونللنظم والمعنى معاً إال ما يروى عن اإلمام أبي حنيفة ، لكن خطفأ 

لنسبة ورجحوا أنه يقول بما يقول به أهل السنة ، وال غرو في مذهبه هذه ا

أحد من الخطأ  يسلم رحمه من أهل السنة فيما نحسبه وحسيبه هللا ، وال فإنه

من عصمه هللا ، والذين نقلوا عنه غير ذلك إنما استفادوا ذلك  والمعصوم

ً من  ً عنه ، ولذلك فالصوا بعضاستنباطا ب الفروع ال أنهم نقلوا ذلك نصا

السنة ، وهذا الظن به رحمه هللا رحمة واسعة  أهلعنه أنه يقول بما يقول به 

من أياد  مشكورة ومساع  مشهورة  اإلسالمورضي عنه ، هللف دره كم له في 

 .  خيراً به إال  نظن يعرفها الكبير والصغير فال

ألسنتهم بالسوء فيه ، وال  أطلقواألعجب أشد العجب من أناس   وإني

مسمومة وعادة هللا في  العلماءه إال خيراً ، فاهلل حسيبهم فإن لحوم نعلم علي

العلماء  ودعمنتهكي أعراضهم معلومة ، فان  بنفسك مع أهل النجاة ، 
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ً زاهداً  ً للعلماء ، وال تظن بأخيك إال خيراً ، فكيف إذا كان عالما تقياً  ورعا

ً كاإلمام أبي حنيفة ، فأين نحن منه   وهل نحن في ا  كغبارإلسالم إال نقيا

والمقصود أن النقل الصحيح عنه في هذه المسألة موافق لما عليه  ، قدميه

السنة من أن القرآن اسم للنظم والمعنى ، وأن التفريق بينهما إنما هو  أهل

من أهل البدع ، وقد نص أبو العباس ابن تيمية على هذه  الهالكينمسلك 

 دة الواسطية وغيرها .من كتبه كالعقي كثيرةالقاعدة في مواضع 

يبنى على هذه القاعدة عدد من الفروع  أنهعلمت هذا فاعلم  إذا

  -أذكرها مختحرة فأقول : 

 تسمى قرآناً أو ال    المعانيترجمة  هل : منها

القاعدة وهو أن الترجمة أهملت لفظ القرآن ،  هذهمن  يعرف : الجواب

أللفاظ فإنما فيها المعنى فقط لها با تعلقوإنما عنيت بترجمة معانيه فقط وال 

ً ، فعلى  فال تسمى الترجمة قرآناً  هذا، والقرآن اسم للفظ والمعنى معا

 الختالل الركن الثاني وهو النظم وهللا أعلم .

 الفاتحة بغير العربية في الصالة    قراءةحكم  ما : ومنها

 إلى أن القرآن ال يقرأ الجمهوريعرف من هذه القاعدة فذهب  وجوابه

بغير العربية أن  الصالةفي الصالة وغيرها بغير العربية ، وأن من قرأه في 

 قراءةصالته باطلة ، وذهب أئمة الحنفية في المشهور عنهم إلى جواز 

الفاتحة في الصالة بالفارسية فمنهم من قيدها بالعجز عن العربية ، ومنهم 

ولون بأن القرآن ذلك ، ومن هذا الفرع قال من قال بأن الحنفية يق أطلقمن 

دون النظم ، ولكنه لي  بصريح في ذلك ألن المنقول عنهم  فقطاسم للمعنى 

نظرهم في ذلك هو ألن النظم مبني على  وجهةهو ما قدمناه لك وإنما 

شاف  كاف  كما في  كلهاالتوسعة وألن القرآن نزل على سبعة أحرف 

وأذن  التخفيفل الحديث فلما تعسر تالوته بلغة قريش على سائر العرب نز

بتالوته بسائر لغات العرب واتسع األمر حتى جاز لكل فريق أن يقرؤه 

ولغة غيرهم ، فيجوز للقرشي أن يقرأه بلغة تميم مثالً مع كمال قدرته  بلغتهم

، ولذلك أجازوا قراءته بالفارسية ولكن هذا المذهب لي   نفسهعلى لغة 

القرآن اسم للنظم والمعنى إليه الجمهور ألن  ذهببصحيح والصواب هو ما 

المعنى دون اللفظ ، وأما اختالف لغات  حملتمعاً ، والقراءة بالفارسية إنما 

فال تخرج عن قوله  العربيالعرب فهي داخلة مع اختالفها تحت اللسان 

ً  تعالى  وقوله َعَرب يف  ُمب ين   ب ل َسان   تعالى  َوج   قُرآنا  َعَرب يفاً َغْيَر ذ ي ع 

الفارسية فهي لسان أعجمي يختلف فيه النظم عن نظم القرآن ، وألن  وأما

معجز في لفظه ومعناه فإذا ُغيفر خرج عن نظمه فلم يكن قرآناً، وإذا  القرآن
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عاجزاً عن قراءة القرآن بالعربية فله أن ينتقل إلى البدل وهو  اإلنسانكان 

 بي أوفى . بن أ هللا على ما هو مقرر في حديث عبد والتهليلالتسبيح 

الصالة )الفاتحة أو غيرها( ال  فيهذا الفرع أن قراءة القرآن  وخالصة

 ، وهللا أعلم . والمعنىيجزئ بغير العربية ألن القرآن اسم لمجموع النظم 

، فأما ترجمته ترجمة لفظية فال أظن أحداً  القرآنترجمة  حكم : ومنها

ز الذي سيختل بسبب هذه واإلعجا والتراكيبيقدر عليه فكم فيه من األلفاظ 

القول الراجح لكنها ال تكون  علىالترجمة ، وأما ترجمة معانيه فهي جائزة 

كتب التفسير وسائر  مجرىحينئذ  قرآناً وال تأخذ أحكام القرآن وإنما تجرى 

أحكام  تأخذكتب العلم التي لها حرمة لكن ال تكون كحرمة القرآن وال 

 القرآن وهللا أعلم .

فهل يجوز للمحدل والجنب والحائض  المعانيترجمت  إذا : ومنها

 مسها   

القول بأن القرآن اسم للنظم والمعنى ، وهذه  علىهذا  يبنى : الجواب

ً ، وإنما األدلة  اللفظالترجمة إنما حملت المعنى دون  فال تكون حينئذ  قرآنا

ً وهذه  يمسوندلت على أن المحدل والجنب والحائض ال  ما يسمى قرآنا

 . كراهة بالفيجوز حينئذ  مسها وقراءتها لهم  بقرآن  ت ليس

 بالترجمة ألرض العدو    السفر: هل يجوز  ومنها

ً  : الجواب ))نهى عن  هذه القاعدة ، وهو أن النبي  علىيبنى  أيضا

 للنظمالسفر بالقرآن ألرض العدو مخافة أن تناله أيديهم(( والقرآن اسم 

قد اختل فيها النظم فليست هي بقرآن فالسفر والمعنى جميعاً ، وهذه الترجمة 

 لبالد العدو جائز ال بأس به . بها

جائز عند أهل السنة باعتبار أنه كالم هللا  بالقرآن الحلف : ومنها

الحلف بها ، فهل إذا ترجمت  يجوزوكالمه صفة من صفاته جل وعال 

 المعاني يجوز الحلف بها   

قرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً القاعدة ، فال هذهمن  يعرف : الجواب

ً فإذا بطلت قرآنيتها فال يجوز  تكونوالترجمة قد اختل النظم فيها فال  قرآنا

من كالم البشر وكالم البشر  هيالحلف بها ألنها ليست من كالم هللا وإنما 

 مخلوق والمخلوق ال يجوز الحلف به وهللا أعلم .

ترجمة ليست بكفر  ألنها الخلل والنقص في ال وجودادعاء  أن : ومنها

ً لكفر  وليستيعتريها النقص إذ هي من عمل البشر  بقرآن ولو كانت قرآنا

ً لكن لما لم يكفر دل  أنها ليست بقرآن   علىمن ادعى فيها خلالً أو نقصا

 وأنها ال تأخذ أحكامه ، وهللا أعلم .
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فإنه يثاب على ما اكتسبه من العلم فقط  الترجمةمن قرأ  أن : ومنها

ليست بقرآن ، أما القرآن فإن له  ألنهالكن ال يأخذ بكل حرف  منها حسنة 

معاً وال يفرد أحدهما  والمعنىبكل حرف  حسنة فدل ذلك على اعتبار النظم 

 عن اآلخر .

ال يتعبد بها لذاتها ، وأما قراءة القرآن  الترجمةقراءة  أن:  ومنها

 نى معاً .النظم والمع اعتبارفيتعبد بها لذاتها فدل على 

ال يجوز إبداله وال الزيادة فيه ، وأما الترجمة  القرآننظم  أن : ومنها

منها والزيادة فيها أو اختصارها إذا  بأوضحفيجوز إبدال شيء من األلفاظ 

ً لما  ً فلو كانت قرآنا ذلك لكنها ليست بقرآن الختالل  جازكان المعنى سليما

 معاً .  والمعنى النظم فيها ، فهذا دليل على اعتبار النظم

إثباته وهو التأكيد على أن  أريدبهذه الفروع قد اتضح لك ما  ولعلك

ً إال إذا توفر فيه  يسمى القرآن ال والمعنى وال يفرد أحدهما عن  النظمقرآنا

مسمى القرآن فال يأخذ  عناآلخر وأنه إذا أفرد المعنى عن النظم فإنه يخرج 

 م وأعلى .أحكام القرآن وهللا يتوالنا وهو أعل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
109 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

 عشـرة الثالثـة القاعـدة

 عن وقـت الحاجـة ل يجـوا ( البيـان) تأخير 
 

األصول رحمهم هللا تعالى في  علماءأن عندنا مسألتين بحثها  اعلم

 تأخير البيان :

 عن وقت العمل بالخطاب . البيانتأخير  حكم : األولى

 وقت الخطاب . إلىتأخيره  حكم : الثانية

ال الثانية ، ألن األولى هي  األولىنما تخص المسألة هذه إ وقاعدتنا

أما الثانية فنشير إليها  ،التي تشتد الحاجة لمعرفتها لكثرة الفروع عليها 

إن شاء هللا  القاعدةمجرد إشارة مع بعض أدلتها في آخر الكالم على هذه 

هل  قولنا : وهيتعالى ، وأما ما أريد بحثه واإلطالة فيه هو المسألة األولى 

 يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو ال  

ً على أنه ال  هللارحمك  اعلم : فأقول تعالى أن العلماء قد اتفقوا جميعا

، والمراد بوقت الحاجة : أي وقت  الحاجةيجوز تأخير البيان عن وقت 

هللا تعالى بخطاب مجمل  خاطبناالحاجة إلى العمل بالخطاب المجمل ، فإذا 

هذا الخطاب  ولكنيأمرنا بفعل  في وقت من األوقات ،  وهو خطاب مثالً 

 بإيقاعمجمل في الصفة أو المقدار فإنه البد إذا جاء الوقت الذي أمرنا 

مقتضى الخطاب فيه البد أن يأتي البيان لهذا المجمل ، وال يمكن أبداً أن 

عن وقت الحاجة ، وهذا باالتفاق وهلل الحمد ، وقد حكى االتفاق على  يتأخر

كابن قدامة والشيرازي في اللمم وابن السمعاني  العلماءذلك جمع من 

هنا خاص بالوقوع الشرعي فإنهم  واالتفاقوالباجي والغزالي وغيرهم ، 

يؤخر بيان في وقت الحاجة  لماتفقوا على أنه لم يقع في الشرع ذلك ، أي 

 إليه . 

خالف ، لكن ال وقععقالً   فهنا  ذلكالجواز العقلي أي : هل يجوز  أما

مستنيراً بنوره ، ونحن  يكنال عبرة بالعقل مع الشرع وال خير فيه إذا لم 

ذلك خشية  علىنبحث هنا في الجواز الشرعي ال الجواز العقلي ، ونبهت 

أن يرى أحد خالف العلماء في الجواز العقلي فيقول : كيف تدعون اإلجماع 

أن االتفاق الذي ذكرناه هذه المسألة وقد ثبت الخالف فيها ، فالجواب  في

 الشرعي ال في الجواز العقلي . الوقوعإنما هو في 

 : وعقليةاستدل العلماء على ما اتفقوا عليه بأدلة نقلية  وقد

ً إ ال ُوْسعََها  ال تعالى :  قوله األدلة : فمن ُ نَْفسا وقوله  ، يَُكلف ُف َّللاَّ

ْلنَا َما ال َطا َربَّنَاتعالى :  قال هللا : )قد فعلت( كما في  ، قَةَ لَنَا ب ه  َوال تَُحمف 

يدُ  مسلم ، وقوله تعالى:  يدُ ب ُكُم اْلعُْسَر  يُر  ُ ب ُكُم اْليُْسَر َوال يُر  األدلة  فهذه َّللاَّ
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ً عن وسع النف  وما لي   تحت  داخالً تفيد إفادة قطعية أن ما كان خارجا

 عنالمجمل فعل البيان خارج طاقتها فإنها ال تكلف به ، ومطالبتها بالعمل ب

وألن  ، وسعها وطاقتها فال تطالب به ، فالبد من بيانه إذا جاء وقت العمل

بالعمل بالمجمل قبل بيانه من العسر ، وقد نفى هللا تعالى إرادته بنا  المطالبة

مقتضى ذلك أن ال نطالب بالعمل به قبل بيانه ، فإذا جاء وقت  منفكان 

 ألن هذا من اليسر الذي يريده هللا بنا . انهبيالحاجة له فالبد من 

ا : ومن وقت الحاجة وقت لألداء فإذا لم يكن مبيناً تعذر  أن األدلة أيضا

من الضروريات التي البد منها ، والشريعة  ضرورةاألداء ، فاألداء إذاً 

ً  تترك راعت باب الضروريات ولم منه ، فإذا كان البيان عند وقت  شيئا

إلزالة هذه الضرورة  مراعاةورة ، فإنه إذاً البد من وروده الحاجة إليه ضر

. 

ا : ومن ً عن  إجماع األدلة أيضا العلماء على ذلك ، كما نقلته سابقا

ً بعضهم ، فهذه األدلة تفيدك   ما قررته هذه القاعدة . قطعا

ا على غيرها ل ححراا . فأقول : الفروعاآلن بعض  وإلي:  عليها تنبيها

في غسل ما صاده الكلب بفمه ، فمنهم من قال  علماءال اختلف : منها

قال بأنه يستحب ذلك وال يجب ،  منبأنه يجب غسل موضع فمه ، ومنهم 

من غسله ، كما  فالبدواستدل األولون بأن لعاب فمه نج  فيتلول الصيد به 

،  غسلهأنه لو ول  في اإلناء فالبد من غسله فكذلك ما باشره بفمه يجب 

ا  ُمَكلف ب ينَ  : ال يجب ذلك ألن هللا تعالى قال : وقال اآلخرون  مَّ تُعَلف ُمونَُهنَّ م 

ُ فَُكلُوا  اَعلََّمُكُم َّللاَّ مَّ األكل مما  فأجاز أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ  َعلَْيه   م 

لنا  يذكر ولم ،صاده الكلب المعلم بشرط التسمية وأن يكون صاد لنا ال له 

الحاجة  وقتا وجوب غسله فلو كان واجباً لذكره ، ألن تأخير البيان عن هن

 عن ال يجوز ، يوضح ذلك حديث عدي في الصحيحين أنه سأل النبي 

: )) ما صاده  أن فأخبره النبي  –صيد الكلب وما يجب فيه ، وكان جاهالً 

، ولم يفرق يقل فاغسله وكل  ولمبكلبه المعلم وذكر اسم هللا عليه فليأكله (( 

غسل الصيد واجباً  كانبين ما إذا صاده بفمه أو غيره فدل ذلك على أنه لو 

 الحاجةلذكره ، فلما لم يذكر ولم يبينه مع جهل عدي بذلك ومع أنه وقت 

له غسله دل على عدم وجوبه ، ألن تأخير البيان عن  للبيان فلما لم يذكر

ما صاده الكلب بفمه ال ، وهذا هو الراجح أن غسل  وزال يج الحاجةوقت 

 ، تخريجاً على هذه القاعدة . فقطيجب وإنما يستحب 

بل عند السبعة  الصحيحينالمسيء صالته ، ففي  حديث : ومنها

ً عن أبي رجل المسجد فصلى ثم جاء فسلم  دخل: "  قال  هريرة جميعا

عليه وقال : ))ارجع فصل فإنك لم تصل(( فرجع الرجل  فرد على النبي 
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عليه وقال : ))ارجع  فرد كان صلى ثم جاء فسلم على النبي  كمافصلى 

جاء فسلم على  ثمفصل فإنك لم تصل(( فرجع الرجل فصلى كما كان صلى 

تصل(( فقال الرجل والذي  لمعليه وقال : ))ارجع فصل فإنك  فرد النبي 

: ))إذا قمت إلى الصالة  بعثك بالحق ال أحسن غير هذا فعلمني ، فقال 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم  ،ب  الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فأس

ً اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل  ، ثم اسجد حتى تطمئن  قائما

الحديث العظيم  فهذاساجداً ، ثم افعل ذلك في صالتك كلها حتى تقضيها(( " 

مقام  في لنبي عمدة في معرفة أركان الصالة ، فهذا الرجل جاهل ، وا

في الصالة ، ألن  التيتعليم ، فالشك أنه سيعلمه جميع األركان والواجبات 

ثمة ركن أو  يكونتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز ، فال يمكن أبداً أن 

يعلمه هذا الرجل ، وبناًء على هذا فأي أمر  قولي  ولم واجب تركه النبي 

ه لي  بواجب  إال بدليل خاص صريح ، الحديث فإن هذاأو فعلي لم يرد في 

ً لبينه لهذا  صالته ، فلما لم يبينه دل على عدم  الجاهلألنه لو كان واجبا

يجوز ، لكن ينبغي لك قبل أن  الوجوبه ، ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة 

روايات هذا  جمعتحكم بذلك أمر مهم وهو : أن تبذل جهدك ما استطعت في 

اثرة ، وتعرف الصحيح منها والضعيف حتى يكون الحديث وطرقه المتن

علم  وبصيرة ال على جهل  وهوى ، وقد أفرده بعض أهل العلم  علىنفيك 

ً كبيراً  وقدفي رسالة مستقلة ،  ذكر اإلمام الشوكاني في نيل األوطار طرفا

ً لما هو واجب في  وتنقيحهامن طرقه ، فعليك بتتبعها  ، ثم تجعله مقياسا

 مما لي  كذلك .  الصالة أو ركن

من أقوال الصالة وأفعالها  كثيرةعلمت هذا فاعلم أن هناك أشياء  إذا

االنتقال والتسميع ،  وتكبيراختلف العلماء في حكمها : كجلسة االستراحة ، 

،  الركوعوتسبيح الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين حال 

تكبيرة اإلحرام والسجود على األعضاء السبعة ، ورفع اليدين حال 

والثاني وغيرها ، كل ذلك مما اختلف فيه ، والبحث فيه  األولوالتشهدين 

الحديث المتفرقة من بطون كتب الحديث ثم ينظر  هذاأوالً أن تجمع روايات 

 وما ال فهو سنة .  ،فيها ، فما أثبتته فهو الركن أو الواجب 

واحدة  منهن ، الراجح في كل  معخوف اإلطالة لذكرنا الخالف  ولوال

 . وأعلملكن نذرك لفهمك وبحثك وهللا خير معين وهو أعلى 

المرأة ، فيه خالف  بم العلماء في انتقاض الوضوء  خالف : ومنها

ً بين العلماء على أقوال  ، فقيل بعدمه مطلقاً ، وقيل بالنقض  ، وقيل إذا  مطلقا

 أوه تعالى :  كان بشهوة أما بدونها فال ، واستدل القائلون بالنقض بقول

في قراءة سبعية وهي مفيدة أن م  النساء ناقض  وهذا لمستم النساء 
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وقال الذي نفى ذلك إن األدلة دلت على عدم ذلك ، ففي  ، للوضوء

سجد  فإذاوهو حامل أمامة بنت زينب ،  صلى النبي  أنالصحيحين " 

وفيهما  ،" يؤم الناس في المسجد  وهوولمسلم "  ،وضعها وإذا قام حملها " 

اعتراض الجنازة  معترضة كانت تنام قدام النبي  أنهاأيضاً عن عائشة " 

وفي صحيح مسلم أنها افتقدته ليلة  ،فكان إذا سجد غمز رجلها فقبضتها " 

 . يدعوفبحثت عنه فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد 

 األدلة كان بغير شهوة . فيقيل : إن هذا اللم  المذكور  فإن

 قيد فلماذا قيدتموها بالشهوة . بدونواآلية وردت هكذا مطلقة :  قلنا

 رضي هللا عنها أن النبي  عائشة: وقد روى أحمد وغيره عن  ونقول

 بعض نسائه ثم خرج إلى الصالة ولم يتوضأ . قبَّل

بشهوة  وبغير شهوة وهذا  نساءهم: ال يزال المسلمون يلمسون  ونقول

واحدة أنه أمر بالوضوء  كلمة يثبت عنه مما تعم به البلوى ومع ذلك لم 

ً من م  النساء ، فلو كان ذلك  للوضوء لبينه ، كما بين غيره من  ناقضا

ً السيما ومع  ً كافيا ً شافيا الحاجة له وكثرة الوقوع فيه ،  شدةالنواقض بيانا

وال من إقراره دل  فعلهفلما لم يثبت عنه في ذلك شيء ال من قوله وال من 

، وهذا  يجوزبشيء  ، ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال على أنه لي  

 اآليةالقول هو الصحيح الذي تدل عليه هذه األدلة وتؤيده هذه القاعدة ، وأما 

الجماع وهو  وهو الَمْستُُم النف َساَء  أَوْ  فإنها تحمل على القراءة األخرى 

 . السابقةة تفسير حبر األمة وترجمان القرآن ، وهو الذي تؤيده األدل

على القاعدة ، وهو أن يقال :  الفرعأن تعرف كيف تخرج هذا  والمهم

، إذ لو كان ناقضاً لبينه  الدليلإن م  المرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً لعدم 

ً  النبي  مع شدة حاجة الناس لبيانه لكثرة الوقوع فيه ، فلما لم  وخصوصا

بيان عن وقت الحاجة ال يجوز أنه لي  بناقض  ، ألن تأخير ال علىيبينه دل 

 ، وهللا أعلم .

الجمار ، أو  حصىالناس في الح  يرى وجوب غسل  بعض : ومنها

حصى الجمار ورمى بها في يوم  لقط النبي  إن : فنقولاستحباب ذلك . 

،  عليهغسلها أو أمر بذلك أو أقر  أنه عنه  يثبتالعيد وثالثة أيام بعده ولم 

 ً لبينه ، فلما لم يبينه في وقت الحاجة لبيانه دل على  فغسلها لو كان مشروعا

 غير مشروع ، ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز ، وهللا أعلم. أنه

زوجها في نهار رمضان  جامعهاالعلماء في المرأة إذا  اختلف : ومنها

، لكن هل تجب  المعروفةمع االتفاق على أن الرجل عليه الكفارة المغلظة 

: نعم عليها  فقيلفيه خالف طويل قوي ،    ة أيضاً على المرأة أو الالكفار

 ثبتكفارة إن كانت مطاوعة له في ذلك ، واستدلوا على ذلك بأن كل حكم  
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في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء إال بدليل والعك  كذلك ، ألن 

ة الرجال ، وألن الكفارة وجبت على الرجل النتهاكه حرم شقائقالنساء 

العلة نفسها متحققة في المرأة ، فتقاس على  وهذهرمضان وإفساد صيامه ، 

ال كفارة عليها مطلقاً وإنما عليها اإلثم  بلالرجل لالستواء في العلة ، وقيل : 

جاءه المجامع في نهار رمضان يقول : "  لما والقضاء ، وذلك ألن النبي 

… ا ، هل تستطيع كذا صائم ، قال له : هل تجد كذ وأناعلى أهلي  وقعت

يذكر أهله بشيء مع أن الرجل أخبر أنه وقع  ولمعليه الكفارة  فأوجبالخ " 

أهله مما يدل على أنه ال كفارة  عنعلى أهله ، فأوجب الكفارة عليه وسكت 

باإلشارة فلما لم يبين  ولو على امرأته إذ لو كانت عليها كفارة لبينها النبي 

ألن تأخير البيان عن وقت  عليهاالكفارة ذلك وسكت عنه دل على عدم 

جميع روايات  وأنالحاجة ال يجوز ، وهذا القول قوي كما ترى السيما 

فهو قياس  عليهفيها أنه أوجب على أهله شيئاً ، وأما قياسها  يذكر الحديث لم

في كفارة والقياس في الكفارات ممنوع وهي قاعدة خالفية ، ومذهب 

الحدود والكفارات لكن يبقى الجواب عن سكوت جواز القياس في  الجمهور

المرأة فإنه لم يتعرضها بشيء أبداً وسكوته عن الشيء مع  عن النبي 

يستفاد منه تشريع فكأنه لما أوجب على الرجل الكفارة وسكت عن  القدرة

الحكم مختص بالرجل دونها ، واألحوط للمرأة إخراجها  هذاالمرأة دل أن 

الترجيح وإنما المقصود التفريع على  المقصودلي  خروجاً من الخالف ، و

 هذه القاعدة .

 للوضوء أم ال    ناقضخروج الدم من غير السبيلين  هل : ومنها

هللا جميعاً ، فقيل بالنقض إذا  رحمهمخالف بين أهل العلم والفضل  فيه

ً كان كثيراً فاحشاً عرفاً ، وقيل ال ينقض   قليله وكثيره .  مطلقا

خارج نج  من البدن فيقاس على  بأنه ائلون بالنقضالق واستدل

على المستحاضة الوضوء لكل  أوجب الخارج من السبيلين وألن النبي 

(( والدم الخارج من سائر البدن  عرقذلك     إنما صالة معلالً ذلك بقوله ))

، وبحديث )) من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قل    عرق  إنما هو دم 

في ذلك ال يتكلم(( وبحديث )) إذا أحدل  وهوضأ ثم ليبن فلينصرف فليتو

(( أي ليوهم المصلين أنه  وليخرجأحدكم في الصالة فليأخذ بيده على أنفه 

 أصابه رعاف مما يدل على أنه ناقض . 

األصل عدم النقض إال بدليل وال  أن المانعون بأدلة منها : واستدل

م يصلون في جراحاتهم يزالون في حروبه الوألن المسلمين  ، دليل

القوم وهو قائم  يحرسودماؤهم تسيل ، ولخبر الرجل الذي أصيب وهو 

كان ذلك ناقضاً  فلو يصلي فأتم صالته ، ومثل هذا ال يخفى على النبي 
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لي  بشيء ألن تأخير البيان  أنهلبين فلما سكت وأقر ولم يبين دل ذلك على 

 تعالى .  هللارب إن شاء عن وقت الحاجة ال يجوز وهذا القول هو األق

مع الفارق ألن الناقض لي   فقياسقياسه على دم المستحاضة  فأما

من غيرهما  الخارجمجرد الدم بل خروج الدم من أحد السبيلين ، فقياس 

على الخارج منهما قياس مع الفارق ، وأبعد من ذلك قياس القيء على 

) من أصابه قيء أو وهذا من أبعد القياس وأشنعه ، وأما حديث ) البراز

ضعيف ال يقوم بمثله حجة فقد ضعفه أحمد وغيره ،  حديثرعاف (( فهو 

 وكذلك حديث )) فليأخذ على أنفه (( فهو ضعيف أيضاً . 

 الوضوء مطلقاً وهللا أعلم . ينقضإذاً أن خروج الدم ال  فالصواب

اإلبل فقيل  ألبانالعلماء في الوضوء من شرب  اختلف : ومنها

واستدلوا بحديث )) توضؤا من أبوالها وألبانها (( ، وقيل : ال بالوجوب 

بإبل  يلحقوا"  أن يجب ألن العرنيين لما اجتووا المدينة أمرهم النبي 

بالوضوء منها فدل  يأمرهم ولم"  وألبانهاالصدقة وأن يشربوا من أبوالها 

ً لبين فلما لم يبين دل على أ كانإذ لو  ، على أنه غير ناقض نه لي  ناقضا

ال يجوز ،وهو الراجح إن شاء  الحاجةبشيء ، ألن تأخير البيان عن وقت 

 الصناعة . أهلهللا تعالى . وأما دليلهم فهو حديث ضعيف عند 

حل أكله بال  والصوابالضب فيه شيء من الخالف ،  أكل : ومنها

ينكر ، فدل ذلك على جواز أكله ، إذ  ولم كراهة ، ألنه أكل على مائدته 

ً كان حراماً أو  لو لبين ذلك ، فلما لم يبين دل على أنه حالل ، ألن  مكروها

ال يجوز ، وهذا القول هو الصواب وهللا أعلم  الحاجةتأخير البيان عن وقت 

. 

، فالقول الصحيح جواز  فاتتهراتبة الفجر بعدها لمن  قضاء : ومنها

الرجل  ثحديذلك ، وقال البعض ال يجوز ، لكن الصواب الجواز بدليل 

:  قام فصلى ركعتين ، فقال النبي  ثم  الذي صلى الفجر مع النبي

اآلن ،  فصليتهما))أصليت الصبح أربعاً(( فقال : لم أكن صليت قبل الفجر 

فدل ذلك السكوت على جواز قضائها بعد الفجر ، وأما  ، فسكت النبي 

لعام ، ولو وهذا الدليل خاص والخاص مقدم على ا عامةأحاديث النهي فهي 

ً لبين النبي  يجوزكان قضاؤها في هذا الوقت ال  فلما  ذلك أو مكروها

 البيانسكت ولم يبين دل ذلك على جواز ما فعله ذلك الصحابي ، ألن تأخير 

 عن وقت الحاجة ال يجوز .

من اليهود فقال يا محمد : إنا نجد في  حبر   النبيَّ  أتى : ومنها

السموات على إصبع واألرضين على إصبع  يضع تعالىالتوراة أن هللا 

ثم يهز بهن فيقول : أنا الملك  إصبعوالماء والثرى على إصبع والجبال على 
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ً  ، فضحك النبي  لما قال الحبر ، فهذا دليل على أن ما قاله الحبر  تصديقا

يجب اعتقاده ، فنحن بهذا الحديث وبغيره نثبت هلل تعالى صفة  صحيح

بجالله وعظمته ، إذ لو كان ما أخبر به الحبر لي   يليقاألصابع على ما 

 تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز . ألن صحيحاً لبين ذلك النبي 

السنة فيه ضربتان ،  إنالعلماء من يقول في التيمم :  من : ومنها

 رواهضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، ويستدل على ذلك بما 

ابن عمر يرفعه )) التيمم ضربتان ، ضربة للوجه الدارقطني وغيره عن 

إلى المرفقين (( وقال أكثر العلماء : بل التيمم ضربة واحدة  لليدينوضربة 

فقط مستدلين بأصح حديث في التيمم وهو حديث  وكفيهيمسح بها وجهه 

بالتيمم فقال له )) إنما يكفيك أن  جاهالً عمار في الصحيحين وكان عمار 

ومسح اليمين على  واحدةا ، فضرب بيديه األرض ضربة تقول بيديك هكذ

فيها إال  يذكرالشمال وظاهر كفيه ووجهه (( وهذا بيان للصفة الشرعية ولم 

ضربة واحدة إلى الكفين ، فلو كان ما ذكر نحوه داخالً في الصفة الشرعية 

ن دل على أنه لي  بشيء أل يبينه لعمار ألنه وقت الحاجة للبيان فلما لم لبينه

البيان عن وقت الحاجة ال يجوز وهذا هو القول الراجح إن شاء هللا  تأخير

حديث ابن عمر فخالصة القول فيه أنه ضعيف مرفوعاً  وأماتعالى ، 

إن ثبت عنه حجة إذا لم يخالف نصاً  الصحابيوالراجح أنه موقوف ، وقول 

ر ، ، فقد خالف حديث عما األمرانصحابي آخر ، وهنا تحقق  يخالفه ولم

 جمع من الصحابة وهللا أعلم . عمر وخالف ابن

تذكر ، ولعل فيما مضى كفاية  أنعلى هذه القاعدة أكثر من  والفروع

 لمن شاء هللا أن يكفيه وهللا تعالى أعلى وأعلم .
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 عشـر الرابعـة القاعـدة

 اللفـظ ل بخحوص السبب ( بعموم) العـبرة 
 

صي  العموم ، وهي األلف  معرفةالقاعدة يتوقف فهمها على  وهذه

الموصولة  واألسماءالمفرد والجمع ،  ىوالالم االستغراقية الداخلة عل

،  معرفةوالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط والنكرة المضافة إلى 

وأيُّ ، وكل وجميع وكافة وعامة وأسماء االستفهام ، فهذه هي صي  العموم 

م واقعة  حصلت في العهد النبوي ، أي إذا الصي  إذا وردت بياناً لحك فهذه، 

العهد النبوي واحتاج الناس لبيان حكمها فنـزل الوحي  فيوقعت واقعة 

العموم ، فهل يقال إن العبرة هنا بلفظ الحكم  ألفاظبالحكم فيها لكن بلفظ  من 

الواقعة ال بعموم اللفظ   هذا هو ما  بهذهالعام   أم أن العبرة واالعتداد 

بعض األمور أنبه عليها في هذا المقام  هناك ولكنهذه الواقعة .  تجيب عنه

ا على فهم هذه القاعدة   : فأقولحتى تكون عونا

أرشدك هللا تعالى أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن  اعلم)األمر األول( 

فيهم بحيث ال يدخل فيها غيرهم ، هذا لم يقل  نزلتأحكام الشرع تخص من 

أبو العباس بن تيمية رحمه هللا تعالى ،  حكاهأبداً ، كما به أحد من المسلمين 

تخص من نزلت فيه ال تعم غيره ،  الظهارفلم يقل أحد من المسلمين إن آية 

غيره ، بل هذه األحكام  إلىوال أن آية اللعان تخص من نزلت فيه ال تتعدى 

، لكن  لغيرهمالشرعية وإن نزلت في أسباب خاصة إال أن حكمها يتعدى 

الحكم إلى غير من  تعديةلخالف الذي وقع بين أهل العلم إنما هو : في أن  ا

العام أو بالقياس على من نزلت فيه   هذا  اللفظنزلت فيه هل هو بمقتضى 

 هو الخالف الذي وقع بينهم .

:  اللفظ ، ومنهم من قال بمقتضىمن قال : إن غيرهم دخل معهم  فمنهم

لم يقل أحد إن اآلية  لكنس ال اللفظ ، بل غيرهم دخل معهم بمقتضى القيا

بالقياس  والتخص من نزلت فيه بحيث ال يدخل معه أحد ال بالوضع اللغوي 

 أئمة، فهذا قول لم يقل به أحد من المسلمين فيما أعلم ، وقد نص على ذلك 

 األصول ، فانتبه لهذا فإنه بيت القصيد .

اه وما يرضيه أنه إما رحمك هللا تعالى ووفقك لهد اعلم )األمر الثاني(

في الحكم بمعنى أن ال يفهم المراد بالحكم إال  مؤثرةأن تكون صورة السبب 

فإن كانت صورة السبب مؤثرة في الحكم فإنه ال  ، ال بعد معرفة السبب وإما

ً بها وال يتعلق بغيرها ،  ويكونينبغي إفراد الحكم عن صورة سببه  خاصا

أفرادها ،  أعني ، ال الحكمبسببها نزل  وأعني بصورة السبب أي الحال التي
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إثباته فإني لم أره في  أردتوإنما حالة أفرادها وعلى ذلك أمثلة تبين لك ما 

 كتب األصوليين إال نادراً ، فأقول :

في  صام  النبيفي السفر ، فإنه قد ثبت أن  الصوم األول : المثال

رضي هللا عنها  ، ففي الصحيح عن عائشة السفرالسفر وأجاز الصيام في 

وكان  -في السفر "  أأصوم: "  أن حمزة بن عمرو األسلمي قال للنبي 

فقال : )) إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (( فأجاز له  –كثير الصيام 

 الصيام .

نسافر مع رسول  كنا: "  قال الصحيح أيضاً عن أن  بن مالك  وفي

أبي  وعن ،الصائم "  يعب الصائم على المفطر وال المفطر على فلم هللا 

شهر رمضان في حر  شديد  في مع رسول هللا  خرجنا: "  قال الدرداء 

من شدة الحر وما فينا صائم إال  رأسهحتى إن كان أحدنا ليضع يده على 

مع إخباره بشدة الحر ومع ذلك  وهذاهللا بن رواحة "  وعبد رسول هللا 

كما ترى لي   األحاديثوهذه هللا بن رواحة ،  وعبد صام رسول هللا  فقد

 الصيام في السفر . على فيها إنكار منه 

 رسول هللا  كان: "  قال  هللاانظر إلى حديث جابر بن عبد  لكن

(( ، قالوا :  سفر  فرأى زحاماً ورجالً قد ظلل عليه ، فقال : ))ما هذا  في

الشدة  هذهبإنكار  فهناصائم ، قال : ))لي  من البر الصيام في السفر(( " 

على الصيام في السفر حتى أخبر أنه لي  من البر ، مع أنه في األحاديث لم 

الصوم بل قد صام وأجاز الصيام ، فلو كان الصيام في السفر لي  من  ينكر

البر  منفعله   وكيف لم يقل ))لي   ويجيز يفعله النبي  إذاً البر ، فكيف 

ومن صام معه في سفره   بل الصيام في السفر(( على عبد هللا بن رواحة 

يعب الصائم على المفطر وال المفطر على  لمأن  السابق " حديثفي 

 وإن))لي  من البر الصوم في السفر((  هذا يدلك أن قوله  فكل ،الصائم" 

كان بلفظ  عام ، لكن ال ينبغي إفراده عن صورة سببه ، ألن الصيام في 

ً السفر كان  يت في األحاديث السابقة ، ومع منه ومن أصحابه كما رأ واقعا

أنكر لما رأى حالة هذا الرجل الذي قد شق عليه  وإنماذلك لم ينكر عليهم ، 

عليه من حر الشم  فهنا قال هذه  والتظليلالصيام حتى أوجب له السقوط 

في الحكم بدليل صيامه هو  تأثيرالكلمة ، مما يدل على أن صورة السبب لها 

السفر لما رأى  فيى من صام إنما أنكر الصيام في السفر وعدم إنكاره عل

، فإذاً  األمرحالة هذا الرجل ، فهذا يبين لك أن حكمه هذا إنما هو ألجل هذا 

قوله ))لي  من البر الصوم في السفر(( البد أن يربط بصورة سببه وال 

، فهذا يرجح مذهب من قال بأن أفضلية الفطر في السفر تربط  عنهايفرد 

استحب الفطر ، أما إذا لم توجد المشقة  المشقةإذا وجدت بالمشقة ، ف
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وتتذلف . والمقصود الذي  األحاديثفاألفضل الصيام وعلى هذا تتفق جميع 

الصوم في السفر(( إال  البرأريد إثباته هنا أنه ال يدخل في قوله ))لي  من 

عليه  يشقمن كان كحالة هذا الرجل الذي شق عليه الصوم وأما من لم 

م فال يدخل ، ألن صورة السبب هي المؤثرة في الحكم فال يدخل فيها الصو

 . الرجل ومن كان بمنزلته وحالته وهيئته هذاإال 

، فقد ثبت في  خاصاللعان فإنها نزلت على سبب   آية )المثال الثاني(

 ذلكالصحيح أنها في عويمر العجالني فيدخل فيها هو ومن كان بمنـزلته ، 

ا تأثير في نزول اآلية ، فتكون مقصورة على صورة ألن صورة السبب له

إلى غيره ، فال يدخل فيها من قذف أجنبية عنه ، أو من قذف  تتعداهسببها ال 

ً أو  ، وإنما يدخل فيها من قذف زوجته بالزنا ولي  عنده  لواطرجالً بزنا

 السبب . صورةشهود على بذلك ، فهذا هو 

ً ن آية )المثال الثالث( وهي بلفظ   ،زلت في سبب خاص الظهار أيضا

عام ، فقد ثبت أنها نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته 

فإنه ابن  واصبرييقول لها : )) اتقي هللا  وهو حالها للنبي  تشكووجاءت 

 اآليةعمك(( فنـزلت هذه اآلية ، إذاً صورة السبب لها تأثير في نزول 

إلى غيره ،  يتعداه ورة السبب الفحينئذ  يكون هذا الحكم مقصوراً على ص

فيها من نزلت فيه ومن كان بمنـزلته أي كل مظاهر ، فال يستدل بها  فيدخل

، كمن حلف على زوجته بالطالق ،أو قال : أنت عليف  المظاهرعلى غير 

الصور ال يستدل عليها بذية الظهار ، ألنها  هذهحرام إن فعلت  كذا ، ونحو 

فيها إال هذه المظاهر ومن  يدخلها أعني ال خاصة بهذه الحالة دون غير

الحكم وما كان  نزولكان بمنـزلته ، ذلك ألن صورة السبب لها تأثير في 

 كذلك فإنه ال يتعدى صورة سببه وهكذا . 

المؤثرة في نزوله فإنه يناط  هيحكم بلفظ عام كانت صورة سببه  فأي

في قولنا : العبرة بعموم ينا هذاإلى غيرها ، فإن قلت : فهل  يتعداها بها وال

يتجاوز بها صورة السبب ، هذا  الأبداً ، لكن أيضاً  ينافيها اللفظ ، قلت : ال

إذا كان الحكم قد  أماإذا كانت صورة السبب لها تأثير في ورود الحكم ، 

 هذهقرر في مناسبات متعددة ، ثم قرر مرةً أخرى بعد سبب خاص ، ففي 

ً أي ال يقصر على صورة سببه ، وذلك الحالة فالعبرة بعموم لفظه مط لقا

سئل عن بئر بضاعة وأنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكالم  لما كقوله 

(( فهذا الحكم عام مطلقاً  شيءفقال : )) إن الماء طهور ال ينجسه   والنتن

المماثلة لها ، ألن طهورية  اآلباروال يخص ببئر بضاعة بل وال بغيرها من 

ْن  َوأَنَزْلنَا :  تعالىمناسبات متعددة ، فمن ذلك قوله  الماء قد قررت في م 

لُ وقال :  ، السََّماء  َماًء َطُهوراً  ْن السََّماء  َماًء  َويُنَزف  َرُكمْ َعلَْيُكْم م   ب ه   ل يَُطهف 
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وفي حديث ابن  ،طهور ال ينجسه شيء "  الماءوفي حديث أبي أمامة : "  ،

مناسبات  كثيرة يقرر  ففي ،ن لم يحمل الخبث " كان الماء قلتي إذاعمر : " 

ً ببئر بضاعة ،  لي   وسببهاالشارع طهورية الماء ، إذاً لي  الحكم خاصا

مؤثراً في ورود الحكم ، فهنا يكون الحكم دليالً على غير صورة السبب ، 

دليالً على طهارة اآلبار والعيون واألنهار والبحار والمستنقعات  فيكون

وهكذا ، مع أنه ورد في بئر بضاعة لكن هو عام فيها  كبيرةوالالصغيرة 

المياه وهكذا ، وعلى كل حال فالحكم إذا ورد  أنواعوفي غيرها من سائر 

صورة السبب هي المؤثرة في  تكونعلى سبب  خاص فال يخلو إما أن 

في صورة  معتبراً ورود الحكم وإما ال ، فإن كان األول فيكون العموم 

 يتوالناإن كان الثاني فيكون العموم في مسمى اللفظ ، وهللا السبب فقط ، و

 وإياك .

الصواب الذي دلت عليه األدلة  أن –وفقك هللا  –علمت هذا فاعلم  إذا

العبرة بعموم  قلناهو أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ، وإذا 

اللفظ ال بخصوص السبب فنعني أن غير أفراد السبب دخل معهم بمقتضى 

 العام ال بالقياس ، والدليل على ذلك عدة أمور : اللفظ

هو الحجة ال غيره  فلفظهالعبرة إنما هي بلفظ الشارع ،  أن األدلة : من

ألن الحجة  ،، فإذا كان عاماً فإنه يجب إبقاؤه على عمومه وال يخص بسببه 

 في لفظه ال في مجرد األسباب .

ا : ومن حته تأبى أن يريد السبب بالغة الشارع وفصا أن األدلة أيضا

، فهو إذاً لم يعبر عن هذا السبب  العامالمخصوص ويعبر عنه باللفظ 

لو كان يريده بعينه دون غيره  إذالخاص باللفظ العام إال إلرادة التعميم ، 

دل على أنه يريد  عنهلعبر عنه بلفظ  خاص ، لكن لما عدل عنه إلى لفظ  

 ع ال بمراد غيره .العموم ، فالعبرة إذاً بمراد الشار

ا : ومن الشريعة اإلسالمية عامة صالحة لكل زمان   أن األدلة أيضا

فلو قلنا إن العبرة بخصوص  ، النبي  وفاةومكان ، والوحي انقطع بعد 

لتعطلت وقائع كثيرة عن األحكام وهذا فيه إبطال لكمال هذه  السبب

مه بعد واقعة  ألن من أوجه كمالها أن الشارع ينزل حك وذلك ، الشريعة

الواقعة هو هذا الحكم ، حتى إذا وقعت واقعة  هذهليبين للناس أن حكمه في 

وهذا ال يتأتى إال إذا قلنا بأن العبرة  األذهانمثلها فإذا الحكم قد تقرر في 

 . السبببعموم اللفظ ال بخصوص  

ا : ومن تعميم األحكام الواردة  على الصحابة  إجماع األدلة أيضا

خاصة ، وذلك أن أكثر العمومات قد وردت على أسباب خاصة  بأسباعلى 

أوس بن الصامت وزوجته ، وآيات اللعان نزلت  فيكذية الظهار فقد نزلت 
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نزلت في هالل بن أمية  أنهافي شأن عويمر العجالني وزوجته وقيل 

إن صح  أميةوزوجته ، وآية السرقة أيضاً نزلت في سرقة رداء صفوان بن 

لقذف نزلت في شأن عائشة رضي هللا عنها واألمثلة كثيرة ، ذلك ، وآية ا

رضوان هللا عليهم لم يقصروا هذه األحكام على أصحابها ، بل قد  فالصحابة

بها في غير من نزلت فيهم فكان ذلك منهم كاإلجماع على  وعملواعمموها 

 بخصوص السبب . الأن العبرة بعموم اللفظ 

ا : ومن خاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد رواه الب ما األدلة أيضا

 النبيله فسأل  رجالً من األنصار قَبَّل امرأة ال تحل أن: "  هللا بن مسعود 

 فنـزلت   َّْبَن السَّيف ئَات   إن : ألي هذا  الرجل للنبي  فقال اْلَحَسنَات  يُْذه 

ووجه الداللة أن  ،: ))بل ألمتي كلهم(( "   وحدي يا رسول هللا ، فقال

في ذلك السبب ومع ذلك فهي شاملة لألمة كلها بنص  نزلتهذه اآلية 

السبب .  بخصوص يدل على أن العبرة بعموم اللفظ ال مما المصطفى 

 نص نبوي في محل النـزاع . وهو

ا : ومن رواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث علي ابن  ما األدلة أيضا

 صالة من الليل قال له علي أيقظ علياً وفاطمة بال لما  أنه أبي طالب 

يضرب فخذه  وهو أرواحنا بيد هللا إن شاء بعثنا ، فولى رسول هللا  إن: " 

اآلية نزلت في الكفار  فهذه"  اإلنَساُن أَْكثََر َشْيء  َجداَل َوَكانَ  ويقول 

هذا المقام مع أنه لي   في  النبيالذين يجادلون في القرآن ، فاستدل بها 

، فجعل علياً باعتراضه هذا داخالً في حكم اآلية ، مما يدل  هانزولهو سبب 

 لفظ اآلية ال بخصوص سببها . بعمومعلى أن العبرة 

ا : ومن في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ما األدلة أيضا

آية الفدية ، فقال : نزلت فيف خاصة  عنقال : لقيت كعب بن عجرة فسألته 

يتناثر على وجهي فقال :  والقمل رسول هللا  وهي لكم عامة ، حملت إلى

 نزلت(( الحديث ، والشاهد هو قوله " أرى))ما كنت أرى الجهد بل  بك ما 

عين قولنا العبرة بعموم اللفظ ال  هووهذا  ،فيف خاصة وهي لكم عامة " 

 ً يدخل فيها كل  لكنبخصوص السبب ، فهي وإن كان سبب نزولها خاصا

 . من اتصف بوصف كعب 

ا :  ومن رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن  مااألدلة أيضا

حدثاء عهد  بكفر   ونحن هللا  رسولأبي واقد  الليثي قال : خرجنا مع 

يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا : يا رسول هللا  سدرةوللمشركين 

السنن قلتم لهم ذات أنواط فقال : ))هللا أكبر إنها  كمااجعل لنا ذات أنواط 

لَنَا إ لًَها َكَما لَُهْم آل َهة   اْجعَلإسرائيل لموسى  بنووالذي نفسي بيده كما قالت 

 سنن من كان قبلكم (( ، والشاهد منه أنه  لتركبن تَْجَهلُونَ  قَْوم  قَاَل إ نَُّكْم 
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داخالً في عموم  جعلهلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط"  اجعلقولهم " جعل

ً َكَما لَُهْم آل َهة   اْجعَلموسى لموسى  قول قوم يدل على أن  مما لَنَا إ لَها

في قوم  نزلتالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ، فإن هذه اآلية وإن 

موسى لكن يدخل فيها كل من أراد التبرك بشيء يطلب خيره كما فعل أبو 

 عان .ومن كان معه جهالً منهم بحقيقة األمر ، وهللا المست واقد  

ا : ومن األمة أجمعت على أن البنات لهن الثلثان بدليل  أن األدلة أيضا

يُكمْ :  قوله تعالى ثُْل َحظف   يُوص  ُكْم ل لذََّكر  م  ُ ف ي أَْوالد  فَإ ْن ُكنَّ ن َساًء  األنثَيَْين  َّللاَّ

أن البنات إذا األمة اإلسالمية على  فأجمعت تََركَ فَْوَق اثْنَتَْين  فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما 

ثلثي التركة بهذه اآلية مع أنها نزلت في سبب خاص  لهماكن فوق اثنتين أن 

ماجه وأحمد وغيرهم من حديث عبد  وابن، فقد روى أبو داود والترمذي 

قال : "    عنهما هللاهللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا رضي 

 هللا : يا رسول فقالت بي امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد  إلى الن جاءت

عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن  وإنهاتان ابنتا سعد  قتل معك يوم أحد 

نزلت آية  حتى  هللاالمرأة ال تنكح إال على مالها ، فسكت رسول 

يُكمْ "  المواريث ُكمْ  يُوص  ُ ف ي أَْوالد  سعد بن  أخا رسول هللا  فدعا َّللاَّ

سعد  ثلثي ماله ، أعط امرأته الثمن وخذ أنت  بنتياالربيع فقال : )) أعط 

سبب  خاص إال أن األمة أجمعت على  علىالباقي (( ، فهذه اآلية وإن نزلت 

يدل على أن العبرة بعموم  فهذاالعمل بها في البنات إذا كن فوق اثنتين ، 

 اللفظ ال بخصوص السبب .

ا : ومن ـاب الشارع المتقــرر فـي األصـول أن خط أن األدلة أيضا

التخصيص ، فهذا يدل على أن العبرة  دليلللواحد خطاب لألمة ما لم يدل 

الدالة على صحة هذه  األدلةعموم اللفظ ال خصوص السبب . فهذه مجمل 

 القاعدة المفيدة جداً للطالب. 

ذهب إلى عك  هذه القاعدة  العلمعلمت هذا فاعلم أن بعض أهل  إذا

بصواب إذ ال  لي ال بعموم اللفظ ، وهذا فقال : العبرة بخصوص السبب 

 عقليةدليل عليه بل األدلة تخالفه كما رأيت ، وإنما لي  عندهم إال شبهات 

ظنوها أدلة سليمة وإنما هي خياالت عقيمة أردت كثيراً منهم في مزالق 

 . وخيمة

له في الحكم فإذاً  بعموم اللفظ وأن السبب ال دخل العبرةأن  لو : فقالوا

الحكم ومثاله أن آية الظهار نزلت في  عمومخراج صورة السبب من يجوز إ

فإذاً يجوز إخراج أوس  لفظهاأوس بن الصامت وزوجته ، والعبرة بعموم 

 وزوجته من عموم لفظ اآلية بالتخصيص . 
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ولي  بدليل يستحق الجواب ، ذلك ألن صورة  وخلطهراء  هذا:  قلنا

نزل لعالجها فكيف يقال بجواز  لحكماالسبب قطعية الدخول في الحكم ، إذاً 

سلمنا أنه يجوز إخراجها  ثم،  إخراجها من الحكم والحكم إنما نزل لها أوالً 

تخصيصها وال  علىألنها بعض أفراد العام . فإنما يجوز ذلك إذا دل الدليل 

 فإذاً أعلم فيما اطلعت عليه أن هناك مخصصاً يخرج األسباب عن أحكامها 

له ألبتة فال نشتغل به  وارد وفرض نظري محض ال واقعإيرادهم هذا لي  ب

. 

ا : وقالوا لم يكن للسبب تأثير في الحكم لما تكلف الراوي نقل  لو أيضا

بنقل الحكم فقط ولم يشتغل بنقل السبب ، لكن  والكتفىالسبب مقروناً بحكمه 

ً  –لما نقله  دل على أنه يرى ربط الحكم  – بالحكمأعني السبب مقرونا

 ب .بالسب

ً  وهذا : قلنا ال تحقيق فيه وذلك ألن نقل الراوي للسبب ال  كالمأيضا

التوضيح فإن األحكام يفهم المراد  إلرادةيلزم انحصاره فيما ذكرتموه بل 

إذ لو أورد الحكم مباشرة  التاريخمنها إذا عرفت أسبابها ، وكذلك لمعرفة 

ثير من األسباب ك وفيلما علمنا التاريخ لكن لما نقل السبب اتضح ذلك 

، والعلم  التاريخاإلشارة إلى التاريخ أو بعض الوقائع التي يستدل بها على 

نعمة  لبيانبالتاريخ من أنفع األشياء في معرفة الناسخ والمنسوخ . وكذلك 

هللا على عباده بالتفري  فالواقعة حصلت وال يعرف حكم هللا فيها والحرج 

فرج فهذا موجب للشكر والحمد ، بذلك ثم ينـزل الحكم فيحصل ال حاصل

فلماذا تحصرون فوائد نقل السبب في الذي قلتموه فقط  الفوائدوغير ذلك من 

. 

ا : وقالوا له في الحكم ، فلماذا يتأخر الحكم  أن السبب ال تأثير لو أيضا

نزل قبل الحاجة إليه ، ولكن لما تأخر إلى حدول  ولكانإلى وقوع السبب 

 بارتباطه بالسبب . مشعرالتأخير الواقعة ثم نـزل فهذا 

ال تحقيق فيه إذ هو من باب التحكم على هللا في  كالمأيضاً  وهذا : قلنا

  فإن أمر تشريع األحكام هو هلل وحده يقدم  يقدم  لماذا  يؤخر  شرعه لماذا

ا يَْفعَُل َوهُْم يُْسئلُونَ  ال  يشاء منها ما يشاء ويؤخر ما فتحنا  ولو  يُْسئُل َعمَّ

 حكمتههذا الباب الضطرب األمر وكثر التجرؤ على أحكام هللا والقدح في 

وعدله ، ثم أضف إلى هذا أن من حكمة هللا تعالى أنه يؤخر الحكم إلى وقوع 

إليه ليكون ذلك أوقع في النف  وأوضح للفهم فإذاً جميع ما استدلوا  الحاجة

 يفيد وكل ذلك ال كما ترى )لو أن ، ولماذا ، ويلزم عليه ( قولهمبه على 

الراجح فقد دلت عليه األدلة الواضحة الناصعة من الكتاب  القولشيئاً ، وأما 
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العربية واإلجماع فال يشك عاقل في رجحانه  واللغةوالسنة والعقل الصريح 

 وهلل الحمد والمنة وهو أعلى وأعلم .

وتبين  الوضوحيبق إل أن يشار إلى شيء من الفروع التي تجيد  ولم

 أثر هذه القاعدة في الفروع فأقول :ل: 

على  َمرَّ  من حديث أبي هريرة أن النبي  مسلمصحيح  في : منها

يا  هذاصبرة طعام  فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بلالً فقال : )) ما 

صحاب الطعام   قال : أصابته السماء يا رسول هللا ، فقال : أفال جعلته فوق 

لي  منا (( وهذا الحكم عام ألنه ورد بصيغة ليراه الناس من غش ف الطعام

الشرط من صي  العموم ، وقد قيل على سبب   وأسماء)من( وهو الشرطية 

اللفظ ال بخصوص السبب ،  بعمومخاص وهو الغش في البيع لكن العبرة 

وغيرها  والنصيحةفيستدل به على تحريم الغش في االمتحانات والعقارات 

عامة في جميع أنواع الغش ، فهو حرام بسائر  دةقاع ، بل هذا الكالم منه 

العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،  ألنأنواعه في جميع المجاالت 

 وهللا أعلم .

في الدبا  هل هو مطهر لجلد الميتة أو ال   أو  العلماء اختلف : ومنها

ر   والنقاش اآلن مع الذين قالوا ال يطه غيرهال يطهر إال جلد المأكول دون 

ذلك بحديث ابن عباس  قال ))  علىبالدبا  إال جلد المأكول فقط فاستدلوا 

يجرونها  وهم  هللاتُصدق على موالة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول 

إنها ميتة ، قال :  فقالوافقال : هالف أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به   

وهو شاة  خاصى سبب يطهرها الماء والقرظ (( فهذا الحكم العام ورد عل

ميمونة والشاة مما يؤكل لحمها فيقصر الحكم على سببه الخاص وال يتعداه 

:  غيره ، وفي لفظ  ألحمد )) أن داجناً لميمونة ماتت فقال رسول هللا  إلى

مجد الدين في  اإلمامأال انتفعتم بإهابها أال دبغتموه فإنه ذكاته (( ولذلك قال 

.  اهـتعمل فيه الذكاة "  فيمالى أن الدبا  إنما يعمل تنبيه ع وهذا: "  المنتقى

عن أحمد وليست هي  روايةوهو  –رحمه هللا  –واختاره حفيده أبو العباس 

 لجلدالمشهورة في المذهب ، وذهب بعض العلماء إال أن الدبا  مطهر 

جميع الحيوانات الطاهرة في الحياة مأكولة أو غير مأكولة ، وهو رواية في 

واستدلوا بأدلة كثيرة جداً وأجابوا عن استدالل أصحاب القول األول  المذهب

وإن نزل على سبب  خاص إال أن العبرة بعموم اللفظ ال  عامبأن الحكم 

: )) يطهرها الماء  بخصوص السبب ، فلما قالوا )) إنها ميتة (( قال 

ود بطهارة جل حكم الحكم المعتبر فيه عمومه بدليل أنه  فهذاوالقرظ (( 

ابن عباس  )) إذا دب   حديثالميتة بالدبا  في غير خصوص الشاة فقال في 

طهورها ((  الميتةاإلهاب فقد طهر (( وفي حديث أم سلمة )) دبا  جلود 
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 علىوغيرها من األدلة المستوفاة في مكان  آخر مما يدل على أن حكمه 

ذكر بعض  الشاة ال يدل على الخصوصية بها ألن العبرة بعموم اللفظ وألن

ً للعموم ، وهذا هو القول الراجح في نظري  يكون ال العامأفراد  مخصصا

 وهللا أعلم .

 في الترتيب في الوضوء هل يجب أو ال    العلماء اختلف : ومنها

يجب وهو المشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي  فقيل قولين : على

إبدأوا بما بدأ هللا ))  وهو الذي يهمنا قوله  منهاواستدلوا على ذلك بأدلة 

هذا على وجوب البداءة بالشيء  فدل(( ولمسلم )) أبدأ بما بدأ هللا به ((  به

إلى المرفقين ثم بمسح  باليدينالذي بدأ هللا به في الوضوء فقد بدأ بالوجه ثم 

الكالم وقد  بهذاالرأس ثم بغسل الرجلين ، وقال اآلخرون : كيف تستدلون 

بما بدأ هللا به (( فسببه الح   أبدأمن الصفا قال )) الح  لما دنا  في قاله 

 ونحن في الوضوء . 

اللفظ ال بخصوص السبب فإن قوله )أبدأ  بعمومالعبرة  أن : والجواب

الذي فهو وإن قاله في الح   بمعنىبما( صيغة من صي  العموم وهو )ما( 

 – هو القول الصحيح وهذاالسبب ،  بخصوص لكن العبرة بعموم اللفظ ال

أخرى  وألدلةلهذا الدليل  –أعني وجوب الترتيب في الوضوء مع القدرة 

 وهللا أعلم . ، لي  هذا مجال بحثها

 العرايا هل يشترط فيه أن يكون لحاجة أو يجوز بال حاجة   بيع : ومنها    

أي الحاجة إلى الرطب  الحاجةخالف فقال بعضهم : يشترط  فيه

بن ثابت  زيدفعي في مختلف الحديث عن واستدلوا على ذلك بما رواه الشا

نقد في  وال أنه سمى رجاالً محتاجين من األنصار شكوا إلى رسول هللا 

قوتهم من التمر  فضولأيديهم يبتاعون به رطباً ويأكلون مع الناس وعندهم 

يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر . قال  أن فرخص لهم رسول هللا 

شتراط الحاجة لألحاديث الصحيحة كحديث عدم ا الصوابالجمهور : بل 

فإن فيها ذكر الترخيص من غير  الصحيحينزيد بن ثابت وأبي هريرة في 

حديث ضعيف فقد أنكره  فهواشتراط الحاجة ، وأما الحديث الذي ذكرتموه 

يذكر الشافعي  لممحمد بن داود الظاهري على الشافعي ، وقال ابن حزم : "

 . اهـله إسناداً فبطل " 

الصحيحة صرحت  األحاديثتسليم صحته فيقال : إن  علىو

 البالترخيص بلفظ مطلق من غير قيد الحاجة والعبرة بعموم اللفظ 

بخصوص السبب ، وهذا هو القول الراجح فالعام يجرى على عمومه وال 

 صريح . صحيحيقيد إال بدليل 
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 على وأنها قالت : يا رسول هللا إن فريضة هللا الخثعمية حديث : ومنها

ً عباده في الح  قد أدركت أبي  كبيراً ال يثبت على الراحلة أفأح  عنه  شيخا

، فقال بعض أهل العلم : إن هذا  عليه(( متفق  ، قال : نعم حجي عنه

بصحيح ، بل  لي الحديث خاص بالخثعمية وأبيها دون غيرهم ، وهذا 

ً الصواب أنه عام لها ولغيرها ممن هو في حالة أبيها فمن كان م  أوريضا

كبيراً ال يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يح  ويعتمر ، لعموم قوله 

(( فإن قيل إنه نزل على سبب خاص وهو  هللا فاهلل أحق بالوفاء فاقضوا ))

، قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب كما مرضى  سؤالها

 ترجيحه .

ال   قد قدمنا لك ذلك الفرع هل ينشر الحرمة أم  الكبير رضاع : ومنها

هنا ألنه داخل تحت هذه  ونعيدهلما روى "  الراوي مخالفة في قاعدة "

 القاعدة أيضاً فأقول :

يدخل على امرأة أبي حذيفة  كانقصة سالم مولى أبي حذيفة أنه  ففي

لها )) أرضعيه  فقال فرفعت األمر إلى النبي  حذيفة فتغيرت نف  أبي

الحديث له سبب خاص  فهذاالحديث عند مسلم وغيره حتى يدخل عليك (( و

وقع  هنا، ولفظه عام ، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ، 

قول الجمهور  وهو الخالف بين العلماء ، فقال جملة من أزواج النبي 

عائشة : الحكم لألمة فرضاع  وقالتأيضاً إنه خاص بسالم ال يتعداه لغيره ، 

ال . وقال بعض أهل  أوًء كانت حالته موافقة لحالة سالم الكبير محرم سوا

وإذا كان  الحكمالعلم : بل العبرة بحالة السبب ذلك ألن السبب له تأثير في 

وأبي  سالمالسبب له تأثير في الحكم فإنه يناط بحالته ، وإذا نظرنا إلى حالة 

طرون حذيفة وامرأته وجدناهم قد تأذوا بتكرر دخول سالم عليهم وهم مض

ً لها ، فمن كانت حالته مثل حالة أبي  لدخوله ، فأرضعته المرأة ليكون ابنا

من تكرر دخول رجل  عليهم وهم محتاجون لدخوله فللمرأة  وامرأتهحذيفة 

وهذا القول فيه إعمال لألدلة كلها وهو اختيار  ،أن ترضعه ليحرم عليها 

وال يخالف  الراجح في نظري القولوهو  –رحمه هللا  –أبي العباس 

على العام ،  مقدمأحاديث الحولين ألنها عامة وقضية سالم خاصة والخاص 

أمهات  مخالفةوال ينبغي إبطال شيء من السنة مادام إعمالها ممكناً ، وأما 

ً إذا  المؤمنين فمعارض بقول عائشة وقول الصحابي لي  بحجة إجماعا

 آخر ، وهللا أعلم . صحابيخالفه 

نزلت في عويمر العجالني وزوجته لكن  فإنهان اللعا آية : ومنها

 . بمنـزلتهمالعبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان 
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نزلت في أوس بن الصامت وزوجته لكن  فإنهاالظهار  آية : ومنها

 . بمنـزلتهمالعبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان 

 ي : جاء رجل إلى النب قال بن أبي أوفى  هللاعبد  حديث : ومنها

ً من  رسول : يا فقال فعلمني ما  القرآنهللا إني ال أستطيع أن آخذ شيئا

سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر وال  قل يجزئني عنه فقال 

(( الحديث فهذا الحديث وإن كان له … باهلل العلي العظيم إالحول وال قوة 

هذا الرجل ومن كان بعموم اللفظ فيدخل فيه  العبرةسبب خاص لكن 

 القرآن وهذا القول هو الصواب . منبمنـزلته ممن يعجزون عن أخذ شيء  

ي يُْؤت ي َمالَهُ  َوَسيَُجنَّبَُها تعالى  قوله : ومنها   يَتََزكَّىاألَتْقَى * الَّذ 

بل ذكر  ، غير واحد  من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق  ذكر

إنها نزلت فيه لكن العبرة بعموم  نعم : فنقول.  بعضهم اإلجماع على ذلك

 ومن يدخل في هذه اآلية صديق األمة  أياللفظ ال بخصوص السبب ، 

كان بمنـزلته من االتصاف بالتقوى والكرم والجود والبذل للمال في طاعة 

لها سبب خاص إن  التيبل القاعدة عندنا أن اآلية  ، ونصرة الرسول  هللا

ً أو  ً فإنه يدخل فيها من نزلت كانت مدحا ً أو أمراً أو نهيا ومن كان  فيهذما

 . أعلمبمنـزلته ذكره أبو العباس رحمه هللا تعالى في مقدمة التفسير وهللا 

امرأته ثالثاً فإنه ال تحل له حتى تنكح زوجاً  الرجلطلق  إذا : ومنها

وق )) ال حتى تذوقي عسيلته ويذ  لقولهغيره ، ويذوق اآلخر عسيلتها 

(( فهذا الحكم وإن كان له سبب خاص وهو ما روته عائشة قالت : عسيلتك

: )) كنت عند رفاعة  فقالت القرظي إلى النبي  رفاعةجاءت امرأة 

بن الزبير وإنما معه مثل  الرحمن عبد بعدهفطلقني فبت طالقي فتزوجت 

ه تذوقي عسيلت حتى الرفاعة   إلىهدبة الثوب فقال : أتريدين أن ترجعي 

عسيلتك (( فهو وإن كان قيل في لشخص خاص فخطاب الشارع  ويذوق

 للواحد خطاب لألمة كلها .

عليها زوجها بالنفقة فال يعطيها ما يكفيها وولدها  قَتَّرمن  أن : ومنها

علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف لحديث هند  بغيرفلها أن تأخذ من ماله 

خاص لكنه خطاب لكل من كانت  سبب  امرأة أبي سفيان فهو وإن كان على 

 مثلها ، فيستدل به على من كان كحالتها .

أو الصوم لعذر  فإنه يقضي في قول عامة  الصالةفوت  من : ومنها

 –، لكن من فوتهما لغير عذر  ذلكأهل العلم لألدلة الصريحة الصحيحة في 

 فهل يقضي أو ال    – عمداً أي ترك الصالة عمداً أو أفطر   

)) فاقضوا هللا فاهلل أحق  ، فقيل يقضي لعموم قوله  خالف فيه

يصح قضاؤه ألنها عبادة مؤقتة بوقت  ال(( ، وقال بعضهم : بل  بالوفاء
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عذر  واألدلة دلت على  غيروالعبادة المؤقتة بوقت  تفوت بفوات وقتها من 

ً ال  ً قضاء المعذور ، وأما المتعمد فيمنع من القضاء حرمانا ، وأما  تخفيفا

أو  لموت  (( فهو فيمن فاته الح   له )) فاقضوا هللا فاهلل أحق بالوفاءقو

 مرض  ونحوه ، ألنه قيل في الح  فال يستدل به على غيره . 

الح  لكن العبرة بعموم اللفظ  فياألولون : نعم سلمنا أنه قيل  قال

من غير معرفة سببه ،  بنفسهالسبب ، وألنه يفهم المراد منه  بخصوص ال

 . القاعدةالمسألة موضع آخر وإنما المقصود التفريع على هذه ولبحث 

بهذه الفروع فعليها فق  وهللا  هللاقد اتضحت القاعدة إن شاء  ولعله

 أعلى وأعلم .
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 عشـرة الخامسـة القاعدة

 النص باطـل ( مقابلة) القياس في 
 

أربعة : الكتاب والسنة  الشريعةأن أدلة  –رحمك هللا تعالى  – اعلم

، فالقياس دليل  القياسإلجماع والقياس ، والكالم في هذه القاعدة عن وا

 منتستنبط به األحكام الشرعية في قول جملة أهل العلم إال من شذ 

الظاهرية وغيرهم ، وأدلة إثباته دليالً شرعياً مذكورة في غير هذا الموضع 

خالف دليالً يعنينا هنا هو أن القياس إنما يكون حجة شرعية إذا لم ي والذي، 

 ، ً ً من كتاب  أو سنة  صحيحة يسمى  فإنشرعيا القياس الذي يخالف نصا

بطالنه ، فإن الحجة إنما هي الكتاب والسنة وأما  دليلفاسد االعتبار وفساده 

فإنها غير معتبرة وال يحل ألحد   للنصوصاألقيسة الباطلة المصادمة 

الكتاب والسنة فكيف يقدم  من فرعتقديمها على الكتاب والسنة ، فإن القياس 

يطرح مثل هذا  أنالفرع على أصله عند التعارض بل الواجب على كل أحد  

إذا صادم النص أمور  فسادهعلى  والدليلالقياس خارجاً وأال يعتبره شيئاً ، 

: 

جبل وهو حديث صحيح مشهور تلقته األمة  بنمعاذ  حديث : األول

بعثه إلى  لما وهو أن النبي  ،نكير بالقبول واعتمدوه في استدالالتهم بال 

  قال : بكتاب هللا ، قال : فإن لم تجد   قال : فبسنة  تحكماليمن قال : بم 

لم تجد   قال: أجتهد رأيي وال آلو (( أي ال أقصر  فإنقال :  ، رسول هللا

والطيالسي وقد صححه جماعة من  والترمذيوهو عند أحمد وأبي داود 

والخطيب البغدادي  العربيالرازي وأبي بكر بن  الحفاظ أمثال أبي بكر

فيه أن  الحجةووجه  –رحمهم هللا تعالى رحمة واسعة  –وابن القيم وغيرهم 

على أن رتبة القياس  فدل القياس عن النص وصوبه النبي  أخرَّ   معاذاً 

 –أي القياس على النص  – فتقديمهبعد النص ، فإذا تعارض القياس والنص 

االعتبار  فاسدبقولهم "  المرادو متأخر في الرتبة وهذا فاسد وهو تقديم لما ه

. " 

ا : ومن ربنا جل وعال عاب في آيات  على الذين يعملون  أن األدلة أيضا

فتراهم يقولون : لو كان كذا لكان كذا  القاطععقولهم بعد ورود النص 

الواضح وأمرهم باتباع النص  وذمهمويقاس هذا على هذا ، فعاب هللا عليهم 

َي  َوَضَربَ  وترك هذه األقيسة الباطلة وذلك كقوله تعالى      لَنَا َمثاَلً َونَس 

يم  * قُْل يُْحي يَها الَّذ ي  َخْلقَهُ  َي َرم  َظاَم َوه  ة   أَنَشأََهاقَاَل َمْن يُْحي  اْلع  َل َمرَّ أَوَّ

قرآن كثيرة المعاد وبعث األجساد في ال فنصوص َوُهَو ب ُكلف  َخْلق  َعل يم  

، وكقوله في معرض أمرهم بالنفقة  الفاسدةومع ذلك ال يزالون في أقيستهم 
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اق يَل لَُهْم أَنف قُوا  وإذا ومعارضتهم ذلك بالقياس  مَّ يَن  م  ُ قَاَل الَّذ  َرَزقَُكْم َّللاَّ

يَن آَمنُوا  لَّذ  مُ َكفَُروا ل  ُ أَْطعََمهُ إ ْن أَ  أَنُْطع   ُمب ين  ْنتُْم إ ال ف ي َضالل  َمْن لَْو يََشاُء َّللاَّ

 فيذلك في آيات  كثيرة ، وما ذلك إال ألنه ال ينبغي القياس  وغير 

 معارضة النص ، بل النص مقدم على غيره وهللا أعلم

ا : ومن الصحابـة رضـوان هللا عليهـم على كثــرة  أن األدلة أيضا

النص ، وكانوا عنهم أنهم قاسوا إال مع عدم  ينقل لماجتهادهم وفتاويهم 

عنها بل كان الواحد منهم  يعدلوا لم وجدوهايتساءلون عن النصوص فإذا 

ً ثم يأتيه النص  رأيه وقياسه ويأخذ بالنص مما يدل  فيتركيفتي برأيه زمنا

وال قياس وذلك بإجماعهم  برأي  على أن النص مقدم عندهم وأنه ال يعارض 

 رضي هللا عنهم . 

ر له خبر حمل بن النابغة في غرة ذك لما عمر  أن ذل: : فمن

ً له من  نسمعالجنين قال عمر )لو لم  هذه لقضينا بغيره( فكان النص مانعا

 .  النصالقياس المعارض فترك قياسه من أجل 

ال يورل المرأة من دية زوجها فلما أخبره  كان  أنه ذل: : ومن

البيالضحاك بن سفيان  رأة أشيم إليه أن يورل ام كتب النبي  أن  الك 

رجع عن رأيه إلى النص مما يدل  ذلكالضبابي من دية زوجها لما بلغه 

 على عدم اعتباره الرأي مع النص . 

ً على  يأخذكان ال  أنه ذل: : ومن الجزية من المجوس اجتهاداً وقياسا

معروف فليسوا من أهل  كتابغيرهم من سائر المشركين وأنهم لي  لهم 

الجزية من  أخذ بن عوف أن النبي  لرحمنا الكتاب ، فلما أخبره عبد

منهم فترك رأيه  الجزيةمجوس هجر كتب عمر إلى عماله على البالد بأخذ 

 من أجل النص .

المتوفى عنها زوجها ال  إنيقول : "  كان عثمان  أن ذل: : ومن

جاءه خبر الفريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب  حتى"  لهاسكنى 

 يكن ترك سكناً تملكه وال نفقة قالت : فقال رسول هللا  ولم فقتلوهأعبد  له 

أربعة أشهر   فاعتددتفي بيتك حتى يبل  الكتاب أجله ، قالت :  امكثي ))

 وعشراً (( فلما علمه عثمان اتبعه وقضى به وترك رأيه .

يفتي بأن دية األصابع على حسب منافعها  كان عمر  أن ذل: : ومن

)) هذه وهذه سواء  (( فرجع عن  قال النبي  نأ  معاويةحتى جاءه خبر 

 رأيه واتبع السنة.

ذل:  فكانالحور ححلت بمحضٍر من الححابة ولم ينكرها أحد  فهذه

ا .  إجماعا
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ا : ومن الصحابة والسلف الصالح وأئمة الدين على  اتفاق األدلة أيضا

 وتتبع األقيسة الباطلة ، وكالمهم الصحيحةذم من ترك النصوص الصريحة 

 في ذلك مشهور معروف ، وهللا أعلم .

القياس إنما هو حجة ينسب للشريعة ويكون دليالً من  أن األدلة : ومن

ً أدلتها إذا كان  صحيحاً ومن شرط صحته أن ال يخالف نصاً ، فأما إذا  قياسا

 منه وإنما ينسب إلى صاحبه .  بريئةخالف نصاً فإن الشريعة 

رب البشر . فهذه األدلة تفيد  وحيى عجباً ممن يقدم قول البشر عل فوا

، وأن هذا القياس  المعارضإفادة قطعية أن الحجة إنما هي النص ال القياس 

كل شيء  علىالمصادم للنص يجب على العالم إطراحه ، فالنص هو المقدم 

 وهللا أعلم .

التنظير لكن بقي شرحها من ناحية  ناحيةشرح القاعدة من  هذا

أشهرها   فغيرها يعرف  علىلحق كثيرة لكن أقتحر التفريع وفروعها في ا

 بها فأقول :

ً فاسد االعتبار  أولأن  –أرشدك هللا لطاعته  – اعلم من قاس قياسا

ً يخالف به النص ،  أن هللا تعالى لما  وذلكإبلي  فإنه إمام لكل قائ  قياسا

يح ال نص صر وهو آلدََم  اْسُجدُوا  أمره بالسجود آلدم عليه السالم بقوله

، فقاس  فاسدةيحتمل المناقشة ، عارض عدو هللا هذا النص القاطع بأقيسة  

عنصره على عنصر آدم فرأى أن النار أقوى من الطين وأنه أقدم منه في 

ْنهُ َخَلْقتَن ي  أَنَا فكانت نتيجة قياسه الفاسد أن قال  الخلق نْ َخْير  م  نَار   م 

ين   ْن ط  النص الصريح ،  علىود وقدم قياسه الفاسد السج فأبى َوَخلَْقتَهُ م 

 وقياسه هذا قياس باطل والشك ، ووجه بطالنه ثالثة أمور :

 النص باطل . مقابلةفي معارضة النص ، والقياس في  أنه : األول

من الطين ، فإن النار  خيراً القياس أصالً فإن النار ليست  منع : الثاني

الرزانة  فطبيعتهيق ، وأما الطين طبيعتها الخفة والطيش واإلفساد والتفر

 النواةواإلصالح واإلعمار فإنك تعطيه الحبة فيعطيكها سنبلة ، وتعطيه 

فيعطيكها نخلة وهكذا ، وبه تعمر البيوت فكيف تكون النار خيراً من الطين 

. 

فإن شرف األصل ال  الطينجدالً أن النار خير من  سلمنا : الثالث

فإنه ال  خيرمن النار فإذا قلنا أصل النار  يستلزم شرف الفرع فإبلي  فرع

يلزم من ذلك أن كل فروع النار خير ، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع ، 

 الشاعر : قالكما 

 صدقت ولكن بئ  ما ولدوا قلنا  افتخرت بآباٍء لهم شرف إذا
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في مقابلة النص فهو قياس  قياس: أن قياس إبلي  هذا  والمقصود

 باطل .

ا :الفروع أي ومن أن  –رحمهم هللا تعالى وغفر لهم  –الحنفية  ذهب ضا

نكاحها بنفسها قياساً على جواز تصرفها في  عقدالمرأة يجوز لها أن تتولى 

كيفما شاءت وال تفتقر إلى  مالهامالها بما شاءت ، فكما أنها تتصرف في 

ً لها أن تزوج نفسها من  وال تفتقر إلى  شاءتالولي فكذلك في النكاح أيضا

 . لوليا

في مقابلة النص فإن  قياسالجمهور : هذا قياس فاسد ألنه  قال

 أيما ))  قولهالنصوص دلت على أنه ال يصح النكاح إال بولي وذلك في 

إذن وليها فنكاحها باطل (( وحديث )) ال نكاح إال  بغيرامرأة نكحت نفسها 

وعها المرأة نفسها (( وهذه النصوص بمجم تزوج(( وحديث )) وال  بولي

القياس في مقابلة النص باطل  ألنصحيحة ثابتة فإذا صح النص فال قياس ، 

 والشك أن القول الصحيح مع الجمهور .

بعض أهل العلم إلى سنية استالم سائر أركان  ذهب الفروع : ومن

فبالنص وأما اآلخران فبالقياس عليهما ، وذهب  اليمانيانالبيت أما الركنان 

إال في اليمانيين لثبوت النص بهما ، وأما  السنية أكثر العلماء إلى عدم

هذا في مقابلة النص ، ففي صحيح  وقياسهماآلخران فال استالم وال تقبيل 

من البيت  يستلم  هللا : )) لم أر رسول قال مسلم من حديث ابن عمر 

استالمه أركان  معاويةغير الركنين اليمانيين (( وأنكر ابن عباس على 

 فقالشيء من البيت مهجوراً "  لي ا فقال معاوية : " البيت جميعه

معاوية لقبوله  فسكتحسنة "  أسوة لك في رسول هللا  أما: "  عباس ابن

هم  بأبي كما هو طبع أصحاب رسول هللا  وأرضاهعنه  هللا الحق رضي

 فيوأمي ، وألن القياس في العبادات ممنوع عند األكثر ، وألن األصل 

والتوقيف ، وألن الركنين اآلخرين ليسا على قواعد إبراهيم  العبادات الحظر

وهذا هو الصواب ، فالسنة  –رضي هللا عن الجميع  –أهل العلم  قالكما 

اليماني والحجر األسود ، ويذكرني هذا بمن قال :  الركنإنما هي استالم 

ً السنة تقبيل الركن اليماني  ً  قياسا  على تقبيل الحجر األسود ، وهذا أيضا

يستلم الركن اليماني وال يقبله فهو  كان قياس في مقابلة النص فإن النبي 

 .المستعانإذاً قياس باطل وهللا 

بعض أهل العلم : يشرع للنسان إذا أتم السعي بين  قال : ومنها

ً على صالة ركعتين بعد الطواف  الصفا والمروة أن يصلي ركعتين قياسا

بين الصفا والمروة  سعى النص ألنه في مقابلة  قياسحول البيت ، وهذا 
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ً ولم يصل بعده شيئاً فلو كان  لفعله ، فقياسهم هذا قياس باطل ألنه  مشروعا

 . مشروعيتهافي مقابلة النص . فالصواب إذاً عدم 

يجوز للرجل تغسيل  ال –رضي هللا عنهم  –الحنفية  قال : ومنها

 ً ،وقال أكثر  األجنبيةعلى  امرأته إذا ماتت النقطاع حبل النكاح بينهما قياسا

عائشة رضي هللا عنها قالت : )) رجع  فعنالعلماء بالجواز وهو الصحيح  

ً جنازة  بالبقيع وأنا أجد  من رسول هللا  في رأسي وأقول وارأساه ،  صداعا

ثم صليت عليك  وكفنتكفقال : بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 

 حديثه ، وهو نص في الموضوع ، وفي ودفنتك (( رواه أحمد وابن ماج

(   هللا أسماء بنت عمي  قالت : ) غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول

ابن حجر ، واشتهرت هذه القصة  الحافظرواه الحاكم والبيهقي وحسنه 

ً ، وال يقال : إن  تنكر فلم ً فكانت إجماعا غسلها من باب الخصوصية  عليا

ألننا نقول : إن مثل هذا  ،جته في اآلخرة ألنها زو ينقطع ألن عقده عليها لم

التي نظرت فيها ،  الكتبال يثبت إال بدليل وال أعلم دليالً يثبت مثل هذا في 

باطالً  فيكونوبه تعلم أن قياس الحنفية ومن وافقهم قياس في مقابلة النص 

 ألن القياس في مقابلة النص فاسد االعتبار .

له عقد النكاح  يجوزالمحرم  بعض أهل العلم إلى أن ذهب : ومنها

وهو  للوطءواستدلوا على ذلك بالقياس فقالوا : كما أنه يجوز شراء األمة 

م بجامع أن كالً منهما يقصد به  م فكذلك يجوز له عقد النكاح وهو محر  محر 

ووسيلة من وسائله ، وذهب الجمهور إلى أنه ال يجوز عقد النكاح  الوطء

:  قال مسلم وغيره أن النبي  عند ان لحديث عثم الصحيحللمحرم وهو 

ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب (( فهو نص صحيح صريح الداللة  ال)) 

إذاً قياس في مقابلة النص فهو باطل والنص  فقياسهمعلى المنع من ذلك ، 

 مقدم عليه ، وهللا أعلم .

أغصان شوك الحرم  قطعبعض الشافعية إلى أنه يجوز  ذهب : ومنها

 ً كل  ،  فيعلى جواز قتل الدواب الخم  الفواسق بجامع وجود اإليذاء  قياسا

ابتداء قطعه لحديث أبي هريرة في  يجوز ونقول : الصواب أنه ال

)) وال يختلى شوكها (( وقياسهم هذا قياس في مقابلة النص  الصحيحين

 فهو باطل . النصوالقياس إذا صادم 

إلى أن  –هللا تعالى  همرحم –بعض أهل الفضل والعلم  ذهب : ومنها

بمثله  فيضمناللبن في المصراة عند الرد يضمن بلبن مثله ، ألنه مثلي 

كسائر المثليات ، وذهب األكثر إلى ضمانه بصاع  من تمر لحديث أبي 

فمن ابتاعها  والغنماإلبل  تصروا ال )) : قال رسول هللا  قال هريرة 

ً مسكها وإن شاء ردها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أ من  وصاعا
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تمر (( متفق عليه ، وهذا هو الصواب والشك لثبوت الحديث به كما ترى ، 

قياسهم اللبن على سائر المثليات فهو قياس باطل ألنه قياس في مقابلة  وأما

 أعلم . وهللاالنص ، 

إثبات األسماء والصفات  إلىباب المعتقد فقد ذهب الممثلة  في : ومنها

في األسماء  االتفاقالى على وجه  يماثل صفات المخلوقات وذلك ألن هلل تع

في  االتفاقيستلزم االتفاق في الصفات ولقياس الغائب على الشاهد بجامع 

 وأشنعهاالسم فقاسوا هللا بخلقه ، جل وعال ، وقياسهم هذا من أبطل القياس 

ثْل ه  شَ  لي  وذلك ألنه في مصادمة النص في قوله تعالى  ْيء  َوُهَو َكم 

يُع  يرُ الَسم  بُوا فاَل  وقوله يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحد   َولَمْ   وقوله  البَص  َّ   تَْضر  ّلِل 

َّ  أَندَادًا َوأَْنتُْم  فاَل  وقوله  األَْمثَالَ  من  وغيرها  تَْعلَُمونَ تَْجعَلُوا ّلِل 

نهم أثبتوا بين المخلوق والخالق ، لك المشابهةالنصوص القاطعة لدابر 

في مقابلة النص فال اعتبار به ،ولهم  ألنهالتشبيه بالقياس وقياسهم هذا باطل 

 . القاعدةلفهم  يهمنا أجوبة أخرى لكن هذا ما

صالح الهمداني قال :  أبيرواه مسلم من حديث صالح بن  ما : ومنها

إن من  ،حضرت الشعبي وجاءه رجل من أهل خراسان فقال : يا أبا عمرو 

ناس من أهل خراسان يقولون إن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو  قبلنا

بن أبي موسى عن أبيه عن  بردة بدنته ، فقال الشعبي : حدثنا أبو كالراكب

وفيه ورجل  –الحديث  –قال )) ثالثة يؤتون أجرهم مرتين  أنه النبي 

 اأعتقهكانت عنده أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها فأحسن أدبها ثم 

فتزوجها فله أجران (( فأهل خراسان هنا قاسوا من تزوج أمته بعد عتقها 

بدنته بجامع القبح في كل  ، لكنه قياس  فاسد ألنه في مقابلة النص  ركبكمن 

العمل جليل يثيب هللا عليه بأجرين ، وأما قياسهم فباطل  هذا، والصواب أن 

 .النص، فال قياس مع ثبوت 

في الدنيا بجامع االتفاق  مانة من النعيم على ما في الج قياس : ومنها

ً إلى  في في االسم وهذا قياس باطل ألنه مصادم لقوله  الحديث مرفوعا

)) أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت  وعالربه جل 

ابن عباس : لي  في الدنيا مما في الجنة  وقالوال خطر على قلب بشر (( 

 ق رضي هللا عنه .إال األسماء ، وصد

في السلم في الحيوان  – تعالىرحمهم هللا  –العلماء  اختلف : ومنها

ال يصح إال فيما  السلمعلى قولين فقيل ال يصح ألن    ال هل يصح أو

إلى  يؤديتنضبط صفاته والحيوان تختلف صفاته وال يمكن ضبطها فالسلم 

عضهم : بل السلم في الخالف قياساً على سائر ما ال تنضبط صفاته ، وقال ب

صحيح لحديث أبي رافع عند اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى قال : ))  الحيوان
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أن أوفي  فأمرنيمن رجل فجاءت إبل الصدقة  بكراً  استسلف النبي 

ً ، فقال : أعطه إياه فإن خيركم   أحسنكمالرجل فقلت : ال أجد إال رباعيا

بن عمرو بن العاص قال : ولحديث عبد هللا  ، (( أو كما قال  قضاءً 

البعير بالبعيرين من  آخذأجهز جيشاً فنفدت اإلبل فكنت  أن أمرني النبي 

إن  الصوابإبل الصدقة (( فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان وهو 

 شاء هللا تعالى . 

اشتراط انضباط الصفات فمن الذي اشترطه ، وإنما المشترط  وأما

يكال ويوزن وكذلك العلم باألجل وتسليم رأس  فيما والوزنالعلم بالكيل 

سلمنا اشتراطه فإن الحيوان يمكن ضبطه  ولوالمال في مجل  العقد ، حتى 

فالنص دل على  حالبالصفات من نوعه وجنسه ومقداره ، وعلى كل 

 مع النص فقياسهم فاسد االعتبار وهللا أعلم . قياس الجواز وال

إن المرتدة ال تقتل قياساً  –تعالى  رحمهم هللا –الحنفية  قال : ومنها

قتل النساء  عن على الكافرة األصلية فهي ال تقتل ولحديث )) نهى النبي 

أنها تقتل بعد استتابتها وهو الصحيح لعموم حديث  إلى(( وذهب الجمهور 

(( ولقصة أم رومان أو أم مروان أنها  فاقتلوهابن عباس )) من بدل دينه 

ً  ي ارتدت فاستتابها النب بكر امرأة ارتدت  أبوفلم تتب فقتلها ، وقتل  ثالثا

والقاعدة تقول  النصبعد استتابتها ثالثاً ، وقياسهم هذا يكون قياساً في مقابلة 

 القياس في مقابلة النص باطل ، وهللا أعلم .

بعد رمي الجمرة الثالثة  الدعاءبعض أهل العلم قال بسنية  أن : ومنها

األولى والثانية ،  الجمرتيناً على الوقوف للدعاء عند في أيام التشريق قياس

ابن عمر  لحديثوذهب أكثر العلماء إلى أن السنة عدم الوقوف وهو الحق 

 األولىيدعو طويالً عند الجمرة  وقف عند البخاري وغيره أن النبي 

والثانية وفيه )) ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها(( وأما قياسهم فهو 

 مقابلة النص والقياس في مقابلة النص باطل ، وهللا أعلم . فيقياس 

األذان لصالة العيد  مشروعيةقليل من أهل العلم إلى  ذهب : ومنها

ً على الفريضة أو النداء لها بـ )الصالة جامعة(  بعضهم : السنة  وقالقياسا

ن بال أذا العيدأن يقيم لها ، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن السنة أن تصلى 

 وال إقامة وهو الصحيح لحديث جابر بن سمرة عند مسلم )) أن النبي 

قياسهم فهو قياس في مقابلة النص  وأماالعيد بال أذان وال إقامة ((  صلى

 والقياس في مقابلة النص باطل ، وهللا أعلم .

به إلى المرفقين  يبل بعض أن المشروع في التيمم أن  قول : ومنها

 ،ديث ابن عمر )) التيمم ضربتان ضربة للوجه واستدلوا بدليلين بح

وضربة لليدين إلى المرفقين (( رواه الدارقطني ، والثاني قياساً على غسل 
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الوضوء ، وقال بعضهم إن المشروع هو مسح الكفين فقط وهو  فياليدين 

)) إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا  وفيهالحق لحديث عمار بن ياسر 

اليمين وظاهر  علىة واحدة ومسح الشمال وضرب بكفيه األرض ضرب

ً (( متفق عليه ، وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف  كفيه ووجهه ،  مرفوعا

 أعلموأما قياسهم فهو في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص باطل ، وهللا 

. 

بالقياس على  واستدلوابعض أهل العلم أن المني نج   ذهب : ومنها

طهارته  إلىما يخرج بسبب الشهوة ، وذهب األكثر المذي بجامع أن كال منه

المني من ثوبه  يفرك وهو الراجح لحديث عائشة قالت )) كان رسول هللا 

ً ثم  فيه (( رواه مسلم، وفي رواية )) لقد كنت أحكه يابساً  يصليفركا

الحك ال يزيل عينه بالكلية ولحديث ابن  أنبظفري من ثوبه (( ومعلوم 

أن تمسحه عنك بخرقة  فيكفيكبمنـزلة المخاط والبصاق عباس )) إنما هو 

مع الفارق  وقياسأو بإذخره (( وأما قياسهم فهو قياس في مصادمة النص 

 وهللا أعلم.

قياساً على إزالة سائر  اللحيةبعض المغفلين بجواز حلق  قال : ومنها

إلى تحريم  بقولهشعور البدن بجامع أن كال منهما شعر ، وذهب من يعتد 

ذلك  فيلألحاديث الصحيحة الصريحة الواردة  شك لقها وهو الصحيح بالح

كحديث ابن عمر )) حفوا الشوارب وأعفوا اللحى (( وغيره ، وأما قياسهم 

 مقابلة النص والقياس في مقابلة النص باطل وهللا أعلم . فيفقياس 

البيع فإن كال منهما  جوازالمشركين جواز الربا على  قياس : ومنها

ثُْل  ذَل كَ  مبادلة منفعة قال هللا جل وعال  فيه بَاب أَنَُّهْم قَالُوا إ نََّما اْلبَْيُع م   الرف 

بَا َم الرف  ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ نص يقضي على جميع أنواع الربا  فهذا  َوأََحلَّ َّللاَّ

على جميع األقيسة الفاسدة التي تلحق الربا بالبيع  ويقضيبمختلف أشكالها 

 م .وهللا أعل

حد الزنا قياساً على  عليهبعضهم أن من أتى بهيمة طبق  ذهب : ومنها

بعضهم أن  وذهبالزنا باآلدمية بجامع أن كال منهما إيالج في فرج أصلي ، 

)) من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها (( وأقول  عباس عقوبته القتل لحديث ابن

القياس ألن هذا  إن صح هذا الحديث فإنه يجب األخذ به ويترك ما عداه من

حينئذ  يكون فاسد االعتبار لمقابلته للنص ، لكن نحتاج أوالً للبحث  القياس

 الحديث وطرقه وهللا أعلم . هذافي سند 

في غسل  والتتريبالحنفية إلى عدم وجوب التسبيع  ذهب : ومنها

 فالعذرةبأدلة منها : قياس ولو  الكلب على العذرة  تدلوانجاسة الكلب واس

غلظ نجاسة منه ومع ذلك لم يجب التسبيع في غسلها فكذلك نجاسة أشد وأ
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كانت العذرة مع غلظ نجاستها ال يجب فيها التسبيع فمن باب  فإذاالكلب ، 

الجمهور : هذا قياس في مقابلة النص الصحيح  قالأولى ولو  الكلب ، 

والقياس في مقابلة النص  الكلبالصريح وهو حديث أبي هريرة في ولو  

 االعتبار . فاسد

إلى جواز التداوي بالخمر وقاسوها على  العلماءبعض  ذهب : ومنها

، وذهب جماهير األئمة إلى  الضرورةجواز األكل من الميتة للمضطر عند 

)) وال تتداو بحرام (( وقد  حرمة التداوي بها واستدلوا على ذلك بقوله 

اء فقال )) إنها سئل عن الخمر تصنع للدو أنه ثبت في الصحيح عن النبي 

داء وليست بدواء (( وقال )) إن هللا لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها (( 

 فهذه)) أنه نهى عن الدواء الخبيث ((   النبيوفي سنن أبي داود عن 

النصوص تفيد تحريم التداوي بكل حرام وعن الخمر بخصوصها ، وقياسهم 

 وهللا أعلم . االعتبار ألنه في مقابلة النص فاسدهذا قياس 
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 عشـرة السادسـة القاعـدة

 مقبولة إذا لم يخالف الثقات ( الثقة) الجيادة من 
 

، ولها من الفروع ما ال  الحديثيةمن أجمل القواعد األصولية  وهي

وال تتم بركتها  ،يحصى كثرةً ، وبمعرفتها وضبطها تحل إشكاالت كثيرة 

ليت  فيايكون لطالب العلم ،  إال بجمع الطرق ، فإن جمع الطرق من أنفع ما

طالب العلم يقبلون على ضبط زيادات الثقات بجمع الطرق الحديثية ، كما 

يحرصون كثيراً على مثل هذا وسوف ترى إن شاء هللا تعالى  السلفكان 

 القاعدة في الترجيح بين خالف العلماء.  هذهفي الفروع كيف تأثير 

 أستمد الفضل بحسن التحقيق : هومنفي شرحها وباهلل التوفيق  فأقول    

الزيادة نوعان : إما زيادة لفظية أي ال تعلق لها  هذه )الجيادة( : قولنا

أو حرف  فقط ، مع بقاء المعنى على ما هو عليه  كلمة  بالمعنى وإنما زيادة 

: ))ربنا لك الحمد(( فيكون ))ربنا ولك الحمد((  كزيادة الواو في قوله 

تعلق لها بالمعنى ، فالمعنى لم يختلف ، بل هو هو قبل ال  لفظيةفهذه زيادة 

 الزيادة وبعدها . 

كثيراً ألنه لم يوجب خالفاً كبيراً بين  بهالنوع من الزيادات ال أهتم  فهذا

التفريع عليه هو النوع الثاني  أريدأهل العلم ، وإنما المهم عندي وهو الذي 

أو حرف يتغير به  لفظة   من الزيادات وهو الزيادة المعنوية ، أي زيادة

إما بزيادة  وذلكالمعنى ، أي أن المعنى بعد الزيادة يختلف عن المعنى قبلها 

ً عنه قبلها  فهذه  ،شرط  أو قيد  أو صف  مثالً ، فيكون المعنى بعدها مختلفا

 الزيادة هي التي ينصب عليها حرصي . 

ذا القيد مهم بالثقة أي العدل الضابط ، وه المراد )من الثقة( : وقولنا

عليه فتخرج الزيادات ممن ليسوا بثقات كالضعفاء  وبناءً جداً في القاعدة ، 

 يقبل من الزيادات ما رواه الثقة العدل .  الذيوالمجهولين والمتروكين وإنما 

معتمدة يحت  بها بمعنى أنها معتبرة مؤثرة ، ال  أي )مقبولة( : وقولنا

قل ، وتعطى صبغة التشريع والقداسة المست الحديثيجوز تجاهلها ولها حكم 

فإنه يجب اعتباره وال يجوز  وصف، فإن كانت بزيادة شرط  أو حكم  أو 

مقبولة ، لكن قبولها  قولناإلغاؤه ، بل ينبغي القول بمقتضاه ، هذا هو معنى 

ً زائداً  فإذا يخالف الثقات( لم)إذا  بقولناهذا بشرط وهو المراد  روى شيئا

ات فال يخلو إما أن تكون هذه الزيادة مخالفة لما رووه وإما الثق رواهعلى ما 

فالحق إلغاؤها واألخذ برواية الثقات واالقتصار عليها  مخالفةال ، فإن كانت 

تكون من قبيل الشاذ ، والشاذ قسم من أقسام الضعيف  حينئذ  ألن هذه الزيادة 

 . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
138 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

أو صفة  أو  بزيادة قيد  أو شرط   لكنإذا كانت موافقة لما رووه  وأما

نعنيها بهذه القاعدة  التيحكم  أو حرف  يتغير به المعنى فهذه الزيادة هي 

ً مهم جداً ، فصارت القاعدة بهذا لها  أن ما  أ ،  شرطانوهذا القيد أيضا

  ااده الثقات فإنه ل يقبل إل بشرطين :
 فتخرج زيادة من عداه .  ثقةتكون من  أن : األول

الزيادة مخالفة لرواية الثقات ، فإذا تحقق  ذههال تكون  أن : الثاني

يأتي من األدلة إن شاء هللا تعالى  لماهذان الشرطان وجب قبولها واعتمادها 

به الثقة وإنما نتكلم عن  ينفرد، ونحن هنا ال نتكلم عن الحديث المستقل الذي 

ه شيء  لم يذكر بزيادةالحديث الذي يرد به الثقات عن شيخ  ثم ينفرد أحدهم 

هي التي نتكلم  الثقةسائر الثقات من إخوانه ، فهذه الزيادة التي انفرد بها هذا 

 عن حكمها ، فهل تقبل أو ال   

ما قدمته لك قبل  وهوتنص على أنها تقبل بشرطها  القاعدة : أقول

 أدلة : عدةإذا علمت هذا فاعلم أنه قد دل على وجوب قبولها  ، قليل

، فإنه يجب قبول روايته  كاملبرواية حديث الثقة إذا انفرد  أن : منها

وهذا قياس  الثقاتفكذلك من باب أولى إذا انفرد بكلمة  أو حرف  عن سائر 

 وانفرادهصحيح مستوف  لجميع أركانه ، فاألصل روايته للحديث استقالالً 

به ، والفرع روايته لهذه الزيادة ، والعلة وجوب القبول والحكم ، كما أنه 

 ايته إذا انفرد بها فكذلك يجب قبول زيادته المنفرد بها .قبول رو يجب

ا : ومن العدل الضابط مأمون صادق فإذا أخبر بشيء   أن األدلة أيضا

، وهذه الزيادة قد أخبر بها الثقة العدل  خبرهيمكن وقوعه فإنه يجب قبول 

ولم يخالف بها الثقات فإذاً  وقوعهالمأمون الصادق وهي في شيء  يمكن 

 في عدم قبولها . الحجةالقبول فيها مستوفاة فما الداعي لردها وما شروط 

ا : ومن العادة ال تمنع أن ينفرد الثقة بشيء  دون الثقات  أن األدلة أيضا

ً فلي  ذلك بمستحيل    وال عرفاً ، بل هو واقع والوقوع دليل الجواز .  شرعا

قال : حديث عمران بن حصين  منأمثلة وقوعه ما رواه البخاري  فمن

ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال :  وعقلت على النبي  دخلت "

، ثم  -مرتين  –: أبشرتنا فأعطنا  قالواالبشرى يا بني تميم ((   اقبلوا ))

يا أهل اليمن إذ لم  البشرى)) اقبلوا    دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : 

: جئنا نسألك عن هذا  قالوا سول هللا ، يقبلها بنو تميم (( قالوا : قد قبلنا يا ر

على الماء وكتب  عرشه: )) كان هللا ولم يكن شيء غيره وكان  األمر ، قال

يا  ناقتكفي الذكر كل شيء  وخلق السموات واألرض (( فنادى مناد  : ذهبت 

ابن الحصين فانطلقُت فإذا هي يقطع دونها السراب ، فوهللا لوددت أني كنت 
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عمران ترك مجل  التحديث وال شك أن من في المجل   فهنا"  تركتها

 يسمعه ولذلك ندم على قيامه من المجل  .  لمسيسمعون شيئاً 

سمع ما لم يسمع الثقات  بالزيادةهذا الراوي الثقة الذي انفرد  فلعل

بعضهم  خروجبسبب شغلهم أو إخبارهم بما يزعجهم ويوجب خروجهم أو 

 شيءة بزيادة على ما رواه الثقات ال يمنع منه من المجل  ، فإذاً انفراد الثق

 ولي  بمستحيل بذاته وال بغيره .

ا : ومن الثقات قد يشتركون من السماع من الشيخ وينسون  أن ذل: أيضا

يدفعه أحد ، ففي صحيح البخاري من  الإال بعضهم وهذا شيء حادل 

م قا يقول عمر  سمعتحديث قي  بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : " 

ً  فينا رسول هللا  فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم  مقاما

وارد ،  فالنسيانمنازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه "  الناروأهل 

ثقة وال غيره ، فهذه الزيادة التي انفرد بها الثقة هي مما  الوال يسلم منه 

ل نسيان غيره سبباً مانعاً وال يجوز لنا أن نجع غيرهحفظه فال يضره نسيان 

 من قبول ما حفظه . 

في حاجة فأجنبا فتمر   بعثهما إلى عمر وعمار فإن النبي  وانظر

وصلى ، وعمر لم يصل فلما أتيا رسول  الدابةعمار في الصعيد كما تتمر  

(( الحديث… الخبر قال : ))إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا  وأخبره هللا 

عمار يحدل بهذا الحديث عنه وعن عمر ،  كان عمر فلما جاءت خالفة 

تحدل به عني فأخبره عمار بالقصة فلم  الذيفدعاه فقال : ما هذا الحديث 

فقال عمار : إن شئت أن ال أحدل به ما حدثت ، فقال عمر : بل  ،  يتذكر

عليك ما تحملت ، فهذا عمر أصابه النسيان وهو من سادات الثقات العدول 

له   بالطبع ال ،  فهل نسيانه لهذا الحديث يقدح في رواية عمار ،األثبات 

 بعض الثقات ما ال يحفظه اآلخر . يحفظولذلك فال غرابة أن 

ا : ومن بعض الثقات قد يكون ألزم للشيخ من غيره من  أن ذل: أيضا

ويحضر ماال يحضرون ويحفظ ما ال  يسمعونالثقات ، فيسمع ما ال 

روى البخاري من حديث ابن شهاب عن  كما يحفظون كحال أبي هريرة 

إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم  إنقال : "  أنهاألعرج عن أبي هريرة 

من األنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم  إخوانناالصفق باألسواق ، وإن 

بطنه ويحضر ما ال يحضرون  يشبع وإن أبا هريرة كان يلزم رسول هللا 

معروف بالتجربة فإن المشايخ ال يستوي  وهذاويحفظ ما ال يحفظون " 

 ً من يكون كظل الشيخ ومن الطالب  الطالببل من  ، الطالب عندهم غالبا

ما ال يسمع الثاني ،  األولمن ال يرى الشيخ إال في الحلقة فقط ، فيسمع 
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وقت  انفرد به  فيومن الذي ينكر هذا ، فلعل هذه الزيادة سمعها ذلك الثقة 

 ذا متصور كما ذكرنا .مع الشيخ ، وه

ا : ومن بعض الثقات حريص على الحضور للحلقة من  أن ذل: أيضا

فيسمع األول ما ال يسمعه الثاني ،  حضورهأول الدرس وبعضهم قد يتأخر 

الثاني ، وهذا متصور ،  فاتفيروي الثاني ما سمعه ويزيد األول عليه ما 

والترمذي  داودنن أبي بل قد وقع في العهد النبوي كما في صحيح مسلــم وس

علينا رعاية اإلبل  كانت: "  قال والنسائي من حديث عقبة بن عامر  

ً  فأدركت رسول هللا  بعشيفجاءت نوبتي فروحتها  يحدل الناس  قائما

: ))ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم يصلي  قولهفأدركت من 

ة(( ، فقلت : ما أجود له الجن إال وجبت ووجههركعتين يقبل عليهما بقلبه 

قبلها أجود ، فنظرت فإذا عمر بن  التيفإذا رجل بين يدي يقول :  ، هذا

: )ما منكم من أحد  يتوضأ فيسب  الوضوء ثم يقول أشهد أن  قال الخطاب 

له أبواب الجنة يدخل من  إله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله إال فتحت ال

ً لشاءأيهما  م يسمعه عقبة رضي هللا عنهما ، لتأخر ( فهذا عمر سمع شيئا

 عقبة عن الحضور .

يكون الشيخ حدل بالحديث في مجلسين فحدل  أن ذل: أيضا : ومن

، ثم حدل به في مجل  آخر  الثقاتبالحديث مرة في مجل  فسمعه بعض 

المجل  األول  فيبزيادة  عن المجل  األول لكن ال يحضر جميع من كان 

 فيرون في المجل  الثاني ما لم يحفظه األولون وإنما بعضهم فيحفظ اآلخ

روى  حيث المجل  األول ، وهذا متصور وذلك كحديث أبي سعيد  

 أال له : )) فقال هللا األمانيحديث الذي يمنيه هللا بالجنة فيتمنى حتى تنقطع 

هريرة يزيد على أبي  أبوترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها (( ، وكان 

سعيد   أبو)) فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله معه (( فكان  سعيد فيقول :

وأبو هريرة يقول : قد سمعته أنا  ، ينكر ذلك ويقول : لم أسمعه من النبي 

رضي هللا عنهما . فهذا يحتمل أن يكون  وأمي، وكالهما صادق بأبي هما 

 هفيحدل بالزيادة التي رواها أبو هريرة في مجل  آخر لم يكن  قد النبي 

 أبو سعيد . 

في أن ينفرد الثقة بشيء  عن  استحالةكل هذه األدلة تفيدك أنه ال  فإذاً 

الح  والعادة .  ومخالفةسائر الثقات، ومن منعه فإنه لي  معه إال الجهل 

لردها مع  وجهفهذه الزيادة التي انفرد بها الثقة هي من هذا القبيل فال 

إذاً  فالصواببها الثقات ،  يخالفلم احتمالها وإمكانها والذي أخبر بها ثقة و

 وعالهذا ما ندين هللا جل  –بال شك هو قبولها واعتمادها والحكم بمقتضاها 

بهذه القاعدة حق االنتفاع هو من  المنتفعولكن كما ذكرت لك سابقاً أن  – به
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ً يحرص على جمع الطرق وتتبع الروايات ،  األحاديث التي لها  وخصوصا

،  الح يث المسيء صالته ، وحديث جابر في صفة وقع في األحكام كحد

وحديث أن  الطويل في أنصبة الزكاة وغيرها من سائر أحاديث األحكام ، 

اشتغل بها ثم طوبى ، ويا ليت في الوقت متسع حتى نتمكن من  لمنفطوبى 

هللا عليه في علم الحديث ورزقه صبراً على  وسعذلك ، لكنها دعوة لمن 

مزجاة ، ومراجعي قليلة وهللا  فبضاعتيطرقه ، وأما أنا تتبع رواياته وجمع 

 المستعان وال حول وال قوة إال باهلل . 

ذكرته من األدلة وقد خالف في  لما: أن زيادة الثقة مقبولة  والمقصود

لها وال صدر ، فال  وردذلك قوم لكن ال دليل معهم إال الخياالت التي ال 

إال ذكر  يبقلقول الراجح بدليله . ولم نشتغل بالجواب عنها ويكفيك معرفة ا

الفروع حتى يتم فهمها وترى كيف أثرها في الترجيح بين األقوال ، وسوف 

لك من الفروع ما يحضرني فإن رأيت خلالً أو تجاوزاً فليكن حسن  أذكر

 فأقول وباهلل التوفيق : ضدهالظن مقدماً على 

علم أبا محذورة  دق رحمك هللا تعالى أن النبي  اعلم الفروع : فمن

حديث أذان أبي  مسلماألذان والشك وعلمه فيه الترجيع ، لكن روى 

 بسندهمحذورة وذكر أن التكبير في أوله مرتين فأخرج في باب صفة األذان 

 علمه عن مكحول عن عبد هللا بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي هللا 

، فمسلم لم يذكر في روايته  أكبر( ثم ساق باقي اآلذان هللااألذان )هللا أكبر  

، ولذلك اختلف العلماء رحمهم هللا تعالى في ذلك ، فذهب  مرتينالتكبير إال 

والحنابلة إلى أن السنة في األذان التربيع  والحنفيةالجمهور من الشافعية 

أيضاً ، فإنه ذكر التكبير في أوله مربعاً  مسلممستدلين بحديث أذان بالل عند 

لحديث أبي محذورة هذا فإنه  التكبيرإلى اختيار تثنية  ، وذهب المالكية

إذا علمت هذا فاعلم أن  ، أولهصريح في أن التكبير إنما هو مرتان في 

ال أقول  الجمهورالراجح إن شاء هللا تعالى هو التربيع كما هو مذهب 

 لحديثلحديث بالل ، فإن هذا لي  من اإلنصاف ، بل أقول : السنة التربيع 

ورة ، فإن قلت : كيف ذلك ومسلم لم يروه إال بتثنية التكبير ، قلت : أبي محذ

، لكن ثبتت زيادة التربيع من طريق صحيح ، فإن حديث أبي محذورة  نعم

داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي  وأبوقد أخرجه مسلم 

مسلم  مربعاً من طريق الثقات وإنما رواه رووهوابن خزيمة ، وكل هؤالء 

، ومع ذلك فقد ذكر اإلمام  عامربالتثنية من طريق هشام الدستوائي عن 

في بعض  وقعالنووي في شرحه على مسلم عن القاضي عياض أنه قال : " 

 .  أهـطرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات " 
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بتربيع التكبير ، فإذاً هذه  والبيهقيرواه أبو نعيم في المستخرج  وقد

التكبير ألنها من  تربيع، فتكون مرجحة مذهب الجمهور من  الزيادة ثابتة

 . أعلمثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة وهذا هو اإلنصاف ، وهللا 

إذا دخل الخالء قال :  كان السبعة عن أن  أن النبي  روى : ومنها

(( فتوهم البعض أنه يقوله بعد والخبائث))اللهم إني أعوذ بك من الخبث 

مجانب للصواب ، بل  هذاأن هذا هو ظاهر الحديث ، ولكن  الدخول وادعى

دليلك على  فماالصواب أن المراد بالحديث عند إرادة الدخول . فإن قلَت : 

 هذا   

المفرد قال : حدثنا أبو  األدب: دليلنا زيادة عند البخاري في  قلتُ 

ال : بن صهيب ق العزيزالنعمان قال : حدثنا سعيد بن زيد قال : حدثنا عبد 

أراد أن يدخل الخالء قال : ))اللهم إني  إذا حدثني أن  قال : كان النبي 

من الثقة ولم  زيادةأراد"  إذا(( فقوله : "والخبائثأعوذ بك من الخبث 

كيف  –الثقة مقبولة ، فانظر وفقك هللا  منيخالف بها الثقات ، والزيادة 

 أعلم . وهللا ،أزالت هذه الزيادة اإلشكال وأماطت اللثام 

االستجمار استيفاء  فيأهل الفضل والعلم هل يجب  اختلف : ومنها

 .  كفىثالثة أحجار أو المراد اإلنقاء ، فلو حصل بواحد  أو اثنين 

وذلك لألدلة الكثيرة  الثالل: مذهب الجمهور هو اشتراط استيفاء  أقول

ة إلى الحنفي وذهبالمتواترة في األمر بالثالثة واألمر يقتضي الوجوب ، 

 –عدم اشتراط الثالل بل المراد اإلنقاء فلو حصل بأقل لكفى واستدلوا 

 النبي  أنبحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره "  –رحمهم هللا تعالى 

 الثالثالغائط فأمرني أن آتيه بثالثة أحجار فوجدت حجرين والتمست  أتى

لروثة وقال : ))هذا فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى ا

ً  الحنفية : لو أن استيفاء الثالثة شرط لطلب النبي  فقال((" رك  ،  ثالثا

 ألنه رمى الروثة وإنما هي حجران فقط . 

والدارقطني بزيادة مفيدة جداً  أحمد: هو أن هذا الحديث رواه  والجواب

(( ، وفي لفظ  عند  قال وهي أن النبي  : ))هذا رك  ، ائتني بحجر 

لدارقطني ))ائتني بغيرها(( وهي زيادة صحيحة من قبل سندها ، وقال ا

ثقات أثبات . فإذا كان األمر كذلك فال  ورجالهالحافظ عنها في الفتح : 

هذه الزيادة تقضي على ما قالوه ،  فإنيستقيم استدالل الحنفية بالحديث ، 

 مسحات شرط ثاللوعلى هذا فمذهب الجمهور هو الصواب أن استيفاء 

 لصحة االستجمار ولو حصل اإلنقاء بدونها ، وهللا أعلم .

رحمهم هللا  –العلم  أهلبعض الفضالء من أسيادنا  استدل : ومنها

 ووجهعلى أن الرول جميعه نج  بحديث ابن مسعود المتقدم  –تعالى 
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(( وفي رواية ))إنها رك : ))إنها  في الروثة قال الشاهد أن النبي 

، ذلك ألن  الصواب يحالفه ، لكن هذا المذهب ال رج (( والرج  النج 

 زيادة  هذه الروثة التي أتى بها ابن مسعود ورد اإلفصاح عن حقيقتها في 

رواها ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن األسود عن 

وهي زيادة  ،بحجرين وروثة حمار"  فأتيتهوفيه " مسعودعلقمة عن ابن 

فال يتم إذاً تنجي  جميع الرول من  ، القبول فحقهاصحيحة ألنها من ثقة 

دلت على جواز الصالة في مرايض  الصحيحةكل الحيوانات ، بل األدلة 

ً من روثها ، وأجازت  بول اإلبل ، والبول  شربالغنم وال تخلو غالبا

وبوله  فروثهوالرول شيء واحد ، فإذاً يترجح القول بأن ما أكل لحمه 

 واآلدميلحمه ،  يؤكل ار روثه نج  ألنه الطاهر ، وما ال فنج  والحم

بوله وروثه نج  ألنه ال يؤكل لحمه ، وقد نقل أبو العباس رحمه هللا تعالى 

ال يعرف عن أحد  من الصحابة أنه أفتى بنجاسة رول الحيوان المأكول  أنه

وهلل الحمد  ، فهذه الزيادة أزالت اإلشكال ووضحت المراد حال، وعلى كل 

 والمنة .

 أي النبي  سألتابن مسعود عند الشيخين قال : "  حديث : هاومن

قد اتفق أصحاب شعبة  فإنهوقتها(("  علىاألعمال أفضل قال : ))الصالة 

رحمهم هللا تعالى على هذا اللفظ ))الصالة على وقتها(( وهو يفيد إيقاع 

زيادة حددت المراد  جاءتناالصالة في أي جزء من أجزاء الوقت ، لكن 

في  الصالة ي وهي من ثقة فقد زاد علي بن حفص المدائني فقال ))النبو

 شيخأول وقتها (( وهي عند الحاكم والدارقطني من طريقه ، وعليٌّ هذا 

وقد وثقه أحمد وابن معين وابن المديني  ، صدوق من رجال اإلمام مسلم

قة  لم بن شيبة وأبو داود فباهلل عليك ماذا بعد هذا   فهي زيادة من ث بكروأبو 

، والزيادة من الثقة مقبولة وهي تفيدنا أن أفضل األعمال  الثقاتيخالف بها 

إليه الصالة في أول وقتها ، ونحن نقول به لهذه  وأحبهاعند هللا تعالى 

والمنة ، فكيف إذا وردت هذه الزيادة من  الحمدالزيادة وألدلة أخرى وهلل 

 ي هللا لنوره من يشاء .يهد نورطرق  أخرى غير هذه الطريق ، نور على 

 . اهـثبوت هذه الزيادة "  فالظاهرقال اإلمام الشنقيطي "  ولذلك

)أُمر بالل  قال أن   عناإلقامة ، فقد روى الشيخان  تثنية : ومنها

اإلقامة( فهذا يفيدنا أن ألفاظ اإلقامة تقال فرادى ،  ويوترأن يشفع األذان 

 إالالبصري المربدي بلفظ " بن عطية  سماكلكن وردت زيادة من طريق 

ومسلم فهي زيادة من الثقة فحقها القبول  البخاريالزيادة عند  وهذهاإلقامة " 

الصالة( يقال مرتين ، وهو الراجح  قامتواالعتماد وهي تفيد أن لفظ )قد 

 وهللا أعلم .
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إذا أسلم فقال بعضهم  الكافرأهل الفضل في حكم غسل  اختلف : ومنها

 ، ً ً ، وقال بعضهم : يجب إن وجد : يجب مطلقا وقال بعضهم : سنة مطلقا

 في كفره ما يوجبه . 

واجب مطلقاً ، والدليل على ذلك حديث قي  بن  أنهأعلم  وهللا والراج 

يغتسل بماء  وسدر  (( وحديث ثمامة ابن  أن عاصم أنه أسلم فأمره النبي 

لى الكافر بحديث ثمامة على وجوب الغسل ع تستدلأثال ، فإن قلت كيف 

 أمره الوجوب وال يدل عل أن النبي  على يدل وقد رواه الشيخان بلفظ ال

منه  يستفادبذلك وإنما فيه أنه انطلق إلى حائط بني النجار فاغتسل ، وهذا ال 

 الوجوب .

في الصحيحين لي  فيه األمر بالغسل ، وإنما  هوهكذا  نعم : فأقول

زيادة من ثقة  وهي عند ابن  حديثالفيهما أنه ذهب فاغتسل لكن ورد لهذا 

هللا أبناء عمر عن  وعبيدخزيمة والبيهقي وابن حبان من طريق عبد هللا 

))  بزيادةسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنف  القصة لكن 

على روايتها  اتفقيغتسل فاغتسل (( وهذه الزيادة  أن فأمره النبي 

عبيد  أخوهد هللا ضعيف لكن شد من أزره األخوان عبد هللا وعبيد هللا ، وعب

في  ماهللا ، فهي إذاً زيادة من ثقة لم يخالف بها الثقات ، ويجمع بينها وبين 

، فهذه  فاغتسلباالغتسال ثم ذهب هو بنفسه  أمره الصحيحين أن النبي 

 الثقةالزيادة تؤيد القول بالوجوب كما هو الحق ألنها من ثقة والزيادة من 

أنه أمرهم باالغتسال إذ  ينقل والكثير ولم الكثيرأسلم  قد قلت : إنفمقبولة . 

 لو أمرهم لنقل وتواتر . 

ال يقدح في رواية األقل ، إذ من حفظ حجة  األكثرعدم نقل  إن : فنقول

الواحد يقبل فيما تعم به البلوى وهللا  خبرعلى من لم يحفظ ، وقد تقدم لك أن 

 أعلم .

في تكرار مسح الرأس  – تعالىرحمهم هللا  –العلماء  اختلف : ومنها

إلى  الشافعيهل يثلث أم يقتصر على واحدة   فذهب عطاء واإلمام 

استحباب التثليث ، وذهب الجمهور إلى االقتصار على المرة مستدلين 

فإن جميع من وصف وضوءه لم  ، في صفة وضوئه  المتواترةباألدلة 

يث بقية األعضاء ، بل صرح ثلث مسح الرأس مع ذكرهم لتثل أنهيذكر 

كما في حديث عبد هللا بن زيد عند  واحدةبعضهم أنه مسح رأسه مرة 

 ذلك .  وغيرالبخاري وكما في حديث علي في صفة الوضوء 

لكم ما تقولون لكن وردت زيادات في بعض  سلمنا قال الشافعية : لكن

شقيق بن  أبو داود من طريق عامر بن فأخرجهذه األحاديث تفيد التثليث، 
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بن عفان غسل ذراعيه ثالثاً  عثمانسلمة قال : )رأيت  بن جمرة عن شقيق

 هذا ( . فعل ثالثاً ومسح رأسه ثالثاً ثم قال: رأيت رسول هللا 

لكنها من طريق ضعيف فإن عامر بن شقيق  زيادةفيه  نعم : قلنا

من حاتم : لي  بالقوي ولي   أبواألسدي الكوفي هذا ضعفه ابن معين وقال 

( وقال الذهبي الحديثأبي وائل بسبيل ، وقال الحافظ في التقريب : )لين 

ْف( فمثل هذا في الحقيقة زيادته هذه ال تقبل ألنه  بثقة ،  لي )صدق ُضعف 

 هذهونحن نتكلم عن زيادة الثقة ، بل حتى لو كان عامر هذا ثقة فإن زيادته 

ت الذين رووا حديث عثمان ال تقبل أيضاً ألنه خالف الثقات ، فإن جميع الثقا

التثليث في جميع األعضاء إال الرأس فاتفاقهم هذا دليل على أنه لي   ذكروا

تضعيفه تكون زيادته منكرة ، وعلى توثيقه تكون شاذة ،  فعلىبمحفوظ ، 

 وهللا أعلم .

زيادة التثليث أيضاً عند الدارقطني من طريق  ورويت الشافعية : قال

ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن حد الجبار عبدصالح بن 

توضأ بالمقاعد فذكر الحديث ، فذكر فيه التثليث في  أنهعثمان بن عفان 

 . جميع األعضاء

التثليث لكن من طريق كله ظلمات ، قال ابن  زيادةفيه  نعم : قلنا

 ال أعرفه إال في هذا الحديث وهو مجهـول الجبار عبد بن صالح : " القطان

بن  يحيىعبد الرحمن البيلماني هذا فقال عنه  بن ، وأما محمد اهـ"  الحال

الحديث ،  منكر أبو حاتم والبخاري والنسائي " وقالبشيء "  لي  معين "

بن عدي : وكل ما  أحمدوقال فيه  ،الحديث "  مضطربوقال أبو حاتم " 

 بن الرحمن عبد، وأما أبوه  اهـيرويه ابن البيلماني فالبالء فيه منه " 

ً ، قال عنه أبو حاتم : لين  ، وقال  الحديثالبيلماني فضعيف الحديث أيضا

البزار : له مناكير ، وقال الدارقطني : ضعيف ال تقوم به حجة إذا وصل 

فكيف بما يرسله ، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء ،وقال الحافظ  الحديث

 " .  ضعيففي التقريب " 

ليست من الثقات بل من طريق المجاهيل  الزيادةهذه  فإذاً  : قلت

 الثقات . زيادةوالضعفاء فحقها اإلطراح ألننا نبحث في 

زيادة التثليث أيضاً عند الدارقطني من طريق  ورويت الشافعية : قال

عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن  حنيفةأبي يوسف القاضي عن أبي 

 )ومسح رأسه ثالثاً(. هوفيعلي أنه توضأ فغسل يديه ثالثاً فذكر الحديث 

 التثليث لكنها زيادة ال تقوم بها الحجة ألمرين : زيادةفيه  نعم : قلت

اإلمام أبي حنيفة وهو حجة في الفقه والرأي  طريقمن  ألنها : األول

، وعالم نحرير ، لكنه في هذه  يجارىوبحر ال يشق له موج ، وفقيه ال 
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رووه بالمرة الواحدة  الثقاتع الزيادة قد خالف من هو أوثق منه ، فإن جمي

األشهب  وأبيكزائدة بن قدامة وسفيان الثوري وشعبة وأبي عوانة وشريك 

جعفر بن الحارل وهارون بن سعد وجعفر بن محمد وأبان بن تغلب وعلي 

بن إبراهيم وحسن بن صالح وجعفر األحمر فهؤالء كلهم  وحازمبن صالح 

قاله اإلمام الدارقطني ، ورواه واحدة(  رأسهرووه عن علقمة بلفظ )ومسح 

ً أبو حنيفة عن علقمة فقال )ومسح برأسه  ( فالشك أن هذه الزيادة شاذة ثالثا

الثقات شذوذ ، وأما مع  ومخالفةألن أبا حنيفة مع توثيقه فقد خالف الثقات ، 

زيادة ضعيفة وفيه  فهيالقول اآلخر فزيادته هذه منكرة ، وعلى كال القولين 

،  مقالاة في كتب الحديث لكن جميع الطرق ال تخلو من طرق أخرى مستوف

فالحق الحقيق هو كما قاله الشوكاني في النيل فإنه قال : )واإلنصاف أن 

الثالل لم تبل  إلى درجة االعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من  أحاديث

على ما صح من األحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما  فالوقوفالزيادة 

بن زيد وغيرهما هو المتعين السيما بعد تقييده  هللان حديث عثمان وعبد م

 الخ( .…  الواحدةفي تلك الروايات السابقة بالمرة 

وهو اختيار شيخ اإلسالم أبي  تعالىهو القول الراجح إن شاء هللا  وهذا

 العباس بن تيمية رحمه هللا تعالى ، وهللا أعلم .

عن أبي الزناد  مالكمن طريق  البخاري في صحيحه روى : ومنها

: ))إذا شرب  قال رسول هللا  إنعن األعرج عن أبي هريرة قال : " 

ترى أنه اقتصر على األمر  فأنتالكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً((" 

ً من غير بيان  لشيء آخر ، فال ندري هل  سبع بالماء  هيبالغسل سبعا

مام مسلم روى في صحيحه قال : جميعها أم معه غيره ، فبحثنا فوجدنا اإل

زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن  حدثنا"

: ))طهور إناء  : قال رسول هللا  عن أبي هريرة قال سيرينمحمد بن 

 وهذهبالتراب(("  أوالهنأحدكم إذا ول  فيه الكلب أن يغسله سبع مرات  

بيان ألمرين :  وفيهاحمه هللا تعالى زيادة مفيدة جداً وهي من ابن سيرين ر

من  زيادةأن السبع فيها غسله بالتراب ، وأن هذه الغسلة هي األولى ، وهي 

ثقة  ولم يخالف بها الثقات ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ثم وجدنا زيادة 

علي بن حجر  حدثنيفي صحيح مسلم فروى في صحيحه قال : " أخرى

ر أخبرنا األعمش عن أبي رزين وأبي صالح ُمْسه   بنالسعدي حدثنا علي 

: ))إذا ول  الكلب في إناء أحدكم   هللا: قال رسول  عن أبي هريرة قال

في قوله )فليرقه( وهي أمر بإراقة  والزيادة((" مراتفليرقه ثم ليغسله سبع 

والزيادة من الثقة مقبولة ، فقلنا : تجب  الثقاتهذا الماء وهي من طريق 

 .  الزيادةاء عمالً بهذه إراقة هذا الم
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ار بن  فيقلَت : قد روى اإلمام الترمذي  فإن جامعه قال : حدثنا َسوَّ

أيوب يحدل عن  سمعتعبد هللا العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال 

قال : ))يغسل اإلناء إذا  أنه عن النبي  هريرة محمد بن سيرين عن أبي

ن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة آخره أوول  فيه الكلب سبع مرات أوالهن 

أهـ ، فهذا الحديث هو  صحيحغسل مرة(( وقال أبو عيسى هذا حديث حسن 

لكن رواية  هريرة أبيالحديث الذي رواه اإلمام عن محمد بن سيرين عن 

الترمذي هذه وقع فيها زيادتان : األولى : أنه قال )أوالهن أو آخرهن( 

 هذه    الترمذيالهن( فماذا يقال في زيادة ولي  في رواية مسلم إال قوله )أو

ال كالم لنا في إسنادها فإنهم ثقات أثبات  الزيادةهذه  إن : فأقول

)أو( في اللغة تحتمل أموراً من أهمها :  فكلمةجميعهم لكن الكالم في متنها 

في غسلة التراب فإن  خير  النبيالتخيير ، هذا إذا كانت مرفوعة أي أن 

ولى وإن شئت فاجعلها األخيرة ، وهذا فيه توسيع على األ فاجعلهاشئت 

 المكلفين . 

أي أن الراوي عن ابن  لراويهاكانت )أو( للشك فإنها تنسب  وإن

الترجيح بين  منسيرين شك هل قال : أوالهن أو آخرهن ، وحينئذ  فالبد 

الروايتين ، والشك أن المنصف يرجح رواية )األولى( وسبب الترجيح 

 : أمور

بلفظ )أوالهن( جازمين  رووهاأكثر الرواة عن ابن سيرين  أن : امنه

 أهـ . سيرينبها ، قال الحافظ في الفتح : وهي رواية األكثر عن ابن 

 رواة الشك . منأحفظ أي رواة )أوالهن( أحفظ  أنهم : ومنها

األولى أزاله ما بعده  الترابحيث المعنى فإنك إن جعلت  من : ومنها

إلى غسلة   االحتياجن إن جعلتها األخيرة اقتضى ذلك من الغسالت ، لك

 أخرى لتنظيفه . 

أن )أو( في رواية الترمذي  أعلمعلمت هذا فاألقرب عندي وهللا  إذا

: إذا ول   فنقولللشك وأن رواية )أوالهن( أرجح من رواية )أخرهن( 

ما  هو هذاالكلب في اإلناء فإنه يجب إراقته وغسله سبعاً األولى بالتراب ، 

 تفيده هذه الزيادات .

رواية الترمذي ))إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة((  في الثانية الجيادة

 الحفاظ فقال : إنها ليست من كالم النبي  بعضفهذه الزيادة طعن فيها 

وهم من بعض الرواة ،  ورفعها  هريرة هي مدرجة من كالم أبي وإنما

لصحيح أنه في ولو  الكلب : وا البيهقيوالمحفوظ أنها موقوفة ، قال 

في سننه من  الدارقطنيمرفوع وفي ولو  الهر موقوف أهـ . وقد رواه 

ً ووافقه   عليهحديث قرة بن خالد  عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا
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جماعة من الثقات ، فعلى هذا تكون هذه الزيادة من قول الصحابي ، أي من 

ا نبحث في الزيادات التي لها حكم لها ببحثنا ألنن تعلق ، وال الموقوفقبيل 

الكالم على قول الصحابي إن أَمدَّ هللا في العمر إن شاء هللا  وسيأتيالرفع 

 تعالى . 

 ً األمر بغسل ولو  الهرة  فإنعلى جعلها من قبيل المرفوع  وأيضا

أن  قتادةيعطى حكم االستحباب ال الوجوب ألن سؤرها ظاهر لحديث أبي 

إنها من الطوافين عليكم  بنج   : ))إنها ليست في الهرة  قال النبي 

 . وأعلموالطوافات (( وهو حديث صحيح ، وهللا تعالى أعلى 

جداً قد أخرجه  عظيمالمسيء صالته ، وهو حديث  حديث : ومنها

الفقهية  اإلشكاالتالسبعة وغيرهم ، وفيه زيادات جميلة جداً تحل كثيراً من 

 فهال، وأرى أن الكالم عليه يطول ، وهو عمدة في معرفة واجبات الصالة 

أحد من طلبة العلم جمعه لنا بطرقه في مؤلف  مستقل فإنه وهللا عمل ضخم 

وفوائده جمة  ال تعد وال تحصى ، فأسأل هللا تعالى أن ييسر له من  جليلنافع 

، ويلم أطرافه ، ويؤبد شوارده إنه ولي ذلك والقادر عليه ،  عنهيميط اللثام 

 هو في غاية األهمية وهللا المستعان . ماالزيادات فإن فيه من 

رسول  قالقال : "  أنه اإلمام مسلم بسنده عن عمر  روى : ومنها

 إله)) ما منكم من أحد  يتوضأ فيسب  الوضوء ثم يقول : أشهد أال    : هللا 

إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 

إلى هذا الحد ال زيادة فيه ، لكن وجدنا زيادة عن  فالحديثشاء (("  اأيه

جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي  حدثنافقال في جامعه : "  الترمذياإلمام 

زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد  حدثناالكوفي ، 

وفيه  –به  –وأبي عثمان عن عمر  الخوالنيالدمشقي عن أبي إدري  

القول في  فماالمتطهرين("  منزيادة )اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 

 هذه الزيادة   

الثقات ، وذلك ألن أبا عثمان  لرواية: هذه الزيادة خطأ ، مخالفة  فأقول

إلى عمر بن الخطاب  مباشرةوأبا إدري  في سند الترمذي قد رفعا الحديث 

 ، إال من الترمذي أو من شيخه  وهذا الرفع فيه خطأ لكن ال أظن الخطأ

فجميع من فوق شيخه قد رووا الحديث عن عقبة بن عامر  عن عمر  وإال

هذه الزيادة ، فقد رواه أحمد ومسلم وابن خزيمة من  بدونرضي هللا عنهما 

بن زيد عن أبي إدري  الخوالني عن  ربيعةطريق معاوية بن صالح عن 

من طريق معاوية بن  داود عقبة ، وكذلك رواه أحمد وابن خزيمة وأبو

لي   الطرقعن جبير بن نفير عن عقبة ، وكل هذه  عثمان صالح عن أبي

فيها ذكر زيادة الترمذي ، فالحكم على هذه الزيادة بالشذوذ هو الصواب ، 
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الترمذي وشيخه ثقات والشك ، لكنهم خالفوا بهذه الزيادة روايات  ألن

فالصواب إن شاء هللا تعالى أن  ، اذخالف الثقات فحديثه ش إذاالثقات والثقة 

 الموفق والهادي . وهللاهذه الزيادة شاذة 

في سننه قال : حدثنا الحسين بن عيسى ،  داودروى أبو  قد قلت : فإن

بن شريح عن أبي عقيل عن ابن  حيوهبن يزيد المقرئ عن  هللا حدثنا عبد

أمر الرعاية ، ولم يذكر  نحوه عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي 

رفع بصره إلى السماء أهـ . فأنت ترى  ثم، قال عند قوله )فأحسن الوضوء( 

( فهل هي زيادة مقبولة السماءأن في هذا الطريق زيادة )ثم رفع بصره إلى 

 أو ال   

عن ثقة فإن ابن عم عقيل هذا  ليست: ال ، ال تقبل وذلك ألنها  قلت

بها الثقات ونحن قد  خالفألنه ، فالزيادة هذه منكرة ،  يعرف مجهول ال

يخالف بها  وأالَّ اشترطنا في الزيادة المقبولة شرطين : أن تكون عن ثقة  ، 

 وهللا أعلم . ، الثقات

أحمد وأهل السنة وغيرهم قال :  عند طلق بن علي  حديث : ومنها

: )) إذا فسا أحدكم في الصالة فلينصرف فليتوضأ (( فهذا    قال النبي

ه األمر لمن أحدل في الصالة أن ينصرف ويتوضأ لكن إذا في الحديث

من صالته أو يستأنف صالة جديدة   فيه  مضىتوضأ هل يبني على ما 

عائشة رضي هللا عنها :  لحديثخالف ، فقال البعض : يبني على صالته 

ثم ليبن  وليتوضأ)من أصابه قيء أو رعاف أو قل   أو مذي فلينصرف 

ال يتكلم( رواه ابن ماجه ، وقال األكثر : بل على صالته وهو في ذلك 

التي أحدل فيها بطلت فيستأنف صالة جديدة ، والدليل على ذلك هو  صالته

في أول الفرع لكن بزيادة )وليعد الصالة( فإنه قد تفرد بها  المذكورالحديث 

وال يضر تفرده بها ألنه إمام ثقة والزيادة من الثقة  الحميدجرير بن عبد 

 .  النزاعوهي نص في محل مقبولة 

 

ال تقوم بمثله حجة فهو  حديثحديث عائشة الذي ذكروه فهو  وأما

صرح بذلك أئمة هذا الشأن كاإلمام  كما منكر ال يصح رفعه للنبي 

بن يحيى الذهلي وابن عدي وأبي حاتم  ومحمدالشافعي وأحمد وأبي زرعة 

فترجح ما قلناه وهللا  شرعي حكموالدارقطني ، فهذا ال يجوز أن يثبت بمثله 

 أعلم .

))  الصحيحين وغيرهما قال : قال النبي  فيجابر  حديث:  ومنها

ً لم : )) وجعلت  منهافذكر … أحد من األنبياء قبلي  يعطهن أعطيت خمسا

 على(( فكلمة )األرض( عامة لما تصاعد  لي األرض مسجداً وطهوراً 
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ا ، وبهذا استدل من وجهها من التراب والرمل والجدار والحصى ونحوه

 بما صعد على وجه األرض .  التيممقال بجواز 

تربتها لنا طهوراً (( فهذه  وجعلروى مسلم من حديث حذيفة ))  ولكن

بسنده عن عبد هللا  أحمدالزيادة خصت الطهورية بالتراب ، ومثلها ما رواه 

))  بلفظ بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب 

التراب لنا طهوراً (( وبهذه الزيادة استدل من قال بأنه ال يستعمل في  وجعل

 التيمم إال التراب .

والشك ألنها من ثقة وزيادة الثقة مقبولة ،  مقبولةزيادة  وهي : قلت

)) وجعلت لي األرض مسجداً  قولهلكن ال تصلح لتخصيص العموم في 

بعض أفراد العام  روذك(( وذلك ألن التراب بعض أفراد األرض  وطهوراً 

، بمعنى  فقطبحكم  يوافق حكم العام ال يكون تخصيصاً وإنما يفيد االهتمام 

أن األرض كلها مطهرة والتراب مطهر ، فتخصيص التراب بالذكر لي  

ألن الخاص البد أن يخالف حكم العام ، أما إذا اتفق  التخصيصمن قبيل 

صيص . فالصواب أن فال تخ –كما هو هنا  –الخاص والعام في الحكم 

ونحوهما وذلك  تراب  التيمم يجوز بكل ما عال على األرض من رمل و 

 تكونلي  ألننا لم نقبل الزيادة بل هي مقبولة لكن ألنها ال تصلح أن 

 مخصصة للعام لموافقتها له في الحكم وهللا أعلم .

 من حديث أبي قتادة )) أن رسول هللا  الصحيحينفي  ما : ومنها

قام حملها  فإذا ي وهو حامل إمامة بنت زينب بنت رسول هللا يصل كان

هل كانت هذه الصالة التي حمل فيها أمامة  ندري وإذا سجد وضعها (( فال

  فبحثنا فوجدنا زيادة عند اإلمام مسلم توضح  متنفالً وهو إمام   أو كان 

بي الناس وأمامة بنت أ يؤم النبي  رأيتذلك لنا وهي قول أبي قتادة )) 

عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا  على العاص وهي ابنة زينب بنت النبي 

(( وهي زيادة من ثقة فحقها القبول ، ألن الزيادة  أعادهارفع من السجود  

وهي دليل على جواز حمل الصبي والصبية وغيرهما من  مقبولةمن الثقة 

ا أمامة والنفل ألن الصالة التي حمل فيه الفرضالحيوان الطاهر في صالة 

ً كما هو  ً ألنه كان إماما هذه الزيادة وبها تعرف خطأ  مقتضىكانت فرضا

على صالة النافلة أما  الحديثفي حملهم هذا  –رحمهم هللا تعالى  –المالكية 

)وهو يؤم الناس(  قولهالفريضة فال يجوز مثل هذا ، وهذا التأويل فاسد ألن 

 صريح في أنه كان في الفريضة . 

شاء هللا تعالى جواز ذلك في الفرض والنفل عمالً بهذه إن  فالصواب

 ، فانظر كيف قضت زيادة الثقة هذه على هذا الخالف . المفيدةالزيادة 
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الوسطى ما هي على  الصالةأهل الفضل والعلم في  اختلف : ومنها

 -أقوال :

مسعود وأبو  وابنالعصر قاله علي بن أبي طالب  هي جماعة : فقال

 منالخدري وأبو هريرة وجمع  سعيد وابن عباس وأبوأيوب وابن عمر 

قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم  هوالتابعين . قال الترمذي : " 

 .  اهـ " عنهم هللارضي 

ومعاذ بن جبل  الخطابهي الصبح وروي عن عمر بن  بل : وقيل

ً وابن عمر وجابر وجمع من التابعين ،   طائفة : وقالتوابن عباس  أيضا

الخدري  سعيدالظهر ونقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي  هي

 المغرب .  هي : وقيلأيضاً وعائشة ، 

واحدة من الخم  لكنها مبهمة ،  هي : وقيلالعشاء ،  هي : وقيل

النووي  قالهـي كـل الفرائـض الخم  ،  بـل : وقيـلالجمعـة ،  هي : وقيـل

من هذه األقوال قوالن : العصر  حيحوالص : " - تعالىهللا      رحمه -

. وكذلك نقول أيضاً  اهـالصحيحة "  لألحاديثوالصبح ، وأصحهما العصر 

ً  طالب  أبيلما رواه مسلم بسنده عن علي بن  عن  شغلونا )) مرفوعا

مأل هللا قبورهم ناراً أو بيوتهم  الشم الصالة الوسطى حتى آبت 

 العصر   أنهاب(( فإن قلَت : فأين تحديدها  وبطونهم

: هذا التحديد ورد في زيادة بسند مسلم من حديث األعمش عن  قلتُ 

 يوم عن ُشـتَْير بن َشـَكل عن علي قال : قال رسول هللا  صبيحمسلم بن 

صالة العصر(( الحديث فقوله  الوسطىاألحزاب )) شغلونا عن الصالة 

دة الثقة وزيا ثقة)صالة العصر( زيادة موضحة مزيلة للشكال وهي من 

 مقبولة ، فقلنا بمقتضاها وهللا تعالى أعلم .

حديث عامر بن  – أطلتألنني أظن أني  –آخرها  ولعله : ومنها

على راحلته حيث  يصلي الصحيحين قال : )) رأيت النبي  في ربيعة 

وجدناه في  لكنناتوجهت به (( لكن لم يحدد لنا كيف الركوع والسجود ، 

(( فأفادتنا هذه الزيادة  توجهئ برأسه قبل أي وجه   البخاري بزيادة )) يوم

يكون إيماًء ، وهي زيادة من ثقة والزيادة من الثقة  والسجودأن الركوع 

 مقبولة .

هذه الفروع تكفي لفهم القاعدة إن شاء هللا تعالى ، وإن كنت  ولعل

منه حقها ، لكن ماذا نفعل بالكسل والعجز ، نعوذ باهلل  نعطها لم أنناألعلم 

 وهو أعلى وأعلم . المستعانوهللا 
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 عشـر السـابعـة القاعـدة

 حجـة إذا صـ  سـندها ( الشـاذة) القـراءة 
 

رحمك هللا تعالى _ أن أكثر أهل العلم رحمهم هللا تعالى  – اعلم

 ليصدق عليه مسمى القرآن ثالثة شروط :  القرآناشترطوا في 

 لكنه قول غالبهم .  اإلجماعه ، وهذا وإن لم يقع علي التواتر : األول

 الرسم العثماني .  موافقة : الثاني

يخصنا هنا هو الشرط  والذيوجه  من وجوه العربية .  موافقة : الثالث

شاذة وذلك  بأنهاالثاني ، فإن القراءة إذا خالفت الرسم العثماني وصفت 

 يعملة كزيادة كلمة  ليست في المصاحف العثمانية ، فهل هذه الكلمة الزائد

بمقتضاها أو ال   أي هل هي حجة أو ليست بحجة   ذلك ألن بعض 

الرسم العثماني في بعضها زيادة حكم أو تقييد مطلق   علىالكلمات الزائدة 

 ال    أوأو بيان مجمل فهل يعمل بها 

فقال بعضهم :  –تعالى  هللارحمهم  –خالف بين أهل العلم  فيه : أقول

تنص على  والقاعدةل بعضهم : ليست بحجة . القراءة الشاذة حجة ، وقا

إذا  الرفعرجحان القول األول وهو أن القراءة الشاذة حجة ، وأن لها حكم 

صح سندها للصحابي ، والدليل على ذلك هو أن الصحابي عدل تام العدالة 

مأمون ثبت ، ناصح مشفق ، تقي  نقي  وقد قرأ هذه الزيادة على أنها  ثقة، 

أن تكون  يمكن ذلك ، وال يتصور أبداً فيه غير ذلك ، فالب جازمقرآن وهو 

كما يقوله البعض فإن هذا ال يمكن صدوره منهم رضي هللا عنهم  ، لهمذهباً 

ً يتلى ، ويبلغه للناس على أنه  آحادهموال من  ، إذ كيف يجعل مذهبه قرآنا

رضي هللا عنهم وحرصهم أال يخلط القرآن بغيره ،  شدتهمقرآن ، هذا مع 

ز لنفسه أن يقحم  في كالم هللا ويبلغه للناس وال يخبرهم  مذهبهفكيف يُجوف 

هو دونهم من آحاد المسلمين فكيف  فيمنبأنه مذهبه ، فال وهللا ال نظن هذا 

فما أشبه هذا بالذي قبله ، إذ  ،بهم . وال يتصور أن يكون قد قالها استنباطاً 

، فهذا وهللا ظن  يتلىآناً كيف يتصور في الصحابي أن يجعل ما استنبطه قر

 . – الظنشرفهم هللا وكرمهم ورفع منـزلتهم عن مثل هذا  –السوء بهم 

 ، إال مخرج واحد وهو أن يقال إنهم سمعوه من النبي  يبق لم فإذاً 

 ليستوهذا هو المخرج الصحيح فلها إذاً حكم الرفع ، فنحن وإن قلنا : إنها 

مرفوعة ، فالبد من هذا الجزم ، والذي بقرآن  لكنها تجري مجرى األخبار ال

ذلك هو عدالة الصحابة جميعاً وأفراداً فهذه الكلمة الزائدة على  نقولجعلنا 

لها حكم الرفع فهي بمنـزلة السنة القولية ، ولذلك قال بعض  العثمانيالرسم 

العلم : إن هذه الزيادات غالباً تكون في قراءة ابن مسعود   أهلالمنصفين من 
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 العاص وهما من كتاب الوحي ، فربما أن النبي  بنهللا بن عمرو وعبد 

وهم يكتبون ثم سكت ثم قال هذه  ربهيملي عليهم ما أنزل عليه من  كان

ظناً منه أنها قرآن فكان  بعضهمقرآن فكتبها  أنها الزيادة من باب التفسير ال

ً بأنها قرآن ألنه سمعها من فيف   ا اتفقنا وإياكم فإذ ،  النبييقرأ بها جازما

عن مرتبة السنة األحادية ، وتقدم لنا أن  تقلعلى أنها ليست بقرآن فإنها ال 

، وبذلك تعلم أن تطويالت  تنسخأخبار اآلحاد حجة إذا صح سندها ولم 

 . لهبعض األصوليين فيها ورده لها ال وجه   

حجة الشاذة  قراءة: أن القول الراجح إن شاء هللا تعالى أن ال والمقصود

سندها ولم تنسخ ، هذا هو شرح القاعدة من باب التنظير ، وبقي  صحإذا 

فأقول : إن فروعها قليلة لكنها مؤثرة في الفقه  التفريعشرحها من باب 

 اآلن فأقول وباهلل التوفيق :  يحضرني ماوالخالف ولذلك سأذكر منها 

ني أع –صوم الكفارة  فيالعلماء رحمهم هللا تعالى  اختلف : منها

من قال يجب  منهمهل يجب فيه التتابع أو ال   على قولين ،  –كفارة اليمين 

 وذلكواألرجح إن شاء هللا تعالى الوجوب  يجب ذلك ومنهم من قال ال

ثالثة أيام   فصيام لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب أنهما كانا يقرآن : 

قزعة بن  صح سندها ، فقد أخرجها ابن جرير من طريق وقد متتابعات 

 فصيام عن سيف ابن سليمان عن مجاهد قال : في قراءة عبد هللا  سويد

من طريق  البيهقي. ولها طريق آخر عن مجاهد عند  ثالثة أيام  متتابعات 

سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن مجاهد  به ، 

عبد الرزاق  وأخرجالسيوطي في الدر المنثور عن هذا الحديث : "  وقال

وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن األنباري وأبو  شيبةوابن أبي 

ثالثة  فصيام عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها  طرق  الشيخ والبيهقي عن 

 هللا، وقد صححها العالمة المحدل األلباني رحمه  اهـ"  أيام  متتابعات 

تتابع واجباً في صيام كفارة تعالى فإذا صحت فبقي القول بمقتضاها فيكون ال

، وهكذا شأن الصيام في الكفارات ككفارة الظهار والقتل والجماع في  اليمين

التتابع فيه خروج من الخالف ، وألن القراءة الشاذة حجة  وألنرمضان ، 

 ، وهللا أعلم . سندهاعلى الراجح إذا صح 

له تعالى : في تفسير قو - تعالىرحمهم هللا  -العلماء  اختلف : ومنها

 َقُُروء   ثاَلثَة قولين ، والخالف قديم من عصر الصحابة فقالت  على

هو  القرء ، وقال نفر من أصحاب النبي  الطهرعائشة وغيرها القرء هو 

 فََطلف قُوُهنَّ هو الطهر بقوله تعالى :  القرءالحيض ، واستدل من قال إن 

نَّ  دَّت ه   يجوزالطهر ، ألن الحيض ال نص في أن عدة المرأة هو  وهذا ل ع 

إيقاع الطالق فيه ، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي 
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يراجعها حتى تطهر ثم يطلقها طاهراً من  أن هللا  رسولحائض فأمره 

: ))فتلك العدة التي أمر هللا أن يطلق لها النساء(( وهذا قالغير جماع ثم 

الحيض . واستدل اآلخرون بأدلة  هي الطهر ال العدةنص في المسألة : أن 

اآلية المذكورة أعني قوله تعالى :  أناألدلة :  هذهتجدها في موضعها ومن 

 َّنَّ  فََطلف قُوُهن دَّت ه  وهي قراءة ابن  بهافيها قراءة شاذة بينت المراد  وردت ل ع 

أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل   يا عباس  وابن عمر 

مسلم في صحيحه ، فالشك في صحة سندها وقد  رواها وقد دتهن ع

الرسالة للمام الشافعي ، وهي  علىصححها الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 

، والقراءة الشاذة  صحيحقراءة شاذة لمخالفتها للرسم العثماني لكن سندها 

في  طلقوهنحجة إذا صح سندها وهي تفيدنا أن المراد باآلية : أي بمعنى 

 يمسهايكون طالق المرأة في طهر  لم  أن استقبال عدتهن وإذا أمر النبي 

فيه وأبان أن هذا هو الطالق الذي أذن هللا بإيقاعه وأن ذلك هو العدة التي 

هللا أن يطلق لها النساء فال تكون العدة الطهر أبداً ، فال تكون إال  أمر

ن الطهر الذي أوقع أمر بالطالق لتستقبل المرأة عدتها ، أل ألنهالحيض 

المرأة إنما تستقبل ما بعده والذي بعده هو الحيض  تستقبلهالطالق فيه ال 

هو الراجح أن العدة هي الحيض ال االطهار  وهذافيكون الحيض هو العدة ، 

   فال يبقى لهم فيها حجة ، فإن المرادفهذه القراءة أزالت اإلشكال ووضحت 

آحاد صحيح وأخبار  خبر: نعم لكن هي قالوا : إنها ليست بقرآن ، قلنا 

 اآلحاد الصحيحة يجب العمل بها . 

حديث ابن عمر الذي ذكروه فقد ورد في بعض رواياته عند مسلم  وأما

 وقاليراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير جماع "  أن النبي  فأمره لفظ "

ً لهذه القراءة الشاذة  ً لما : يطلقها في قُبُل  عدتها ، فيكون موافقا ومرجحا

 وهللا أعلم . ،رجحناه 

هي : على أقوال كثيرة  ماالعلماء في الصالة الوسطى  اختلف : ومنها

دليلنا هناك ،  وذكرناقد ذكرنا طرفاً منها سابقاً ورجحنا أنها صالة العصر 

عن  مالكلكن يشكل على هذا االختيار ما رواه مسلم في صحيحه من حديث 

ن حكيم عن أبي يون  مولى عائشة أنه قال : " زيد بن أسلم عن القعقاع ب

ً وقالت أمرتني : إذا بلغت هذه اآلية فذذنف ي  عائشة أن أكتب لها مصحفا

لََوات   َحاف ُظوا بلغتها آذنتها فأملت عليَّ  فلما اْلُوْسَطى َوالصَّالة  َعلَى الصَّ

وصالة العصر وقوموا هلل  الوسطىعلى الصلوات والصالة  حافظوا

وكذلك نف  القصة  ،"  عائشة : هكذا سمعته من النبي  فقالت ينقانت

 العصر وصالة زيادةحصلت لحفصة كما رواه مالك في الموطأ . فإن 

 والصالةوعطفها على قوله  عليهشاذة سندها صحيح ال غبار  قراءة
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المغايرة فصالة العصر غير الصالة الوسطى كما تفيده  يقتضي الوسطى

 فكيف  ، بل قد صرحت عائشة بسماعها من النبي  الصحيحةهذه القراءة 

 هيتجمع بين هذه القراءة وبين األحاديث القاضية بأن الصالة الوسطى 

السيما وقد  ،سؤال جيد يحتاج إلى جواب محرر  هذا : قلتصالة العصر   

روى مسلم أيضاً بسنده من حديث الفضيل عن مرزوق عن شقيق بن عقبة 

على الصلوات  حافظواهذه اآلية  نزلت ازب قال : "بن ع البراءعن 

َعلَى  َحاف ُظوافنزلت  هللاما شاء هللا ثم نسخها  فقرأناها وصالة العصر

لََوات  َوالصَّالة  اْلُوْسَطى : هي إذن  شقيقرجل كان جالساً عند  فقال"  الصَّ

"  هللاأخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها  قدصالة العصر ، فقال البراء : " 

 أعلم . فكيف الجمع بين األحاديث وبين هذه القراءة الشاذة    وهللا

يقال : قد اختلفت أجوبة  أنبحمد هللا يسير جداً وهو  الجواب : فأقول

الشاذة ليست  والقراءةالعلماء في ذلك ، فقال بعضهم : إنها قراءة شاذة 

 وقال بحجة ، وهو ضعيف لما تقدم من أن الدليل دل على أنها حجة ،

لعطف الذوات  ليست العصر  وصالة بعضهم : إن الواو في قوله : 

نْ وإنما لعطف الصفات كقوله تعالى :   وقوله النَّب يف ينَ  َوَخاتَمَ َرُسوَل َّللاَّ   َولَك 

 : ْي  َسبف ح ى* َوالَّذ  ي َخلََق فََسوَّ ي  قَدَّرَ اْسَم َربف َك األَْعلَى* الَّذ  فََهدَى* َوالَّذ 

 : الشاعرذلك صفة لشيء واحد ، وقال  وكل َرَج اْلَمْرَعىأَخْ 

المل: القرم وابن  أنا

 الهمام

 

الكتيبة في  وليث 

 المجدحم

 

 للملك ال أنه غيره . صفة)القرم وابن الهمام( هما  فقوله

 اآلخر :  وقال

 األديم لراهشيه فقددت

 

ا ومينا وألفى   قولها كذبا

 

النحاة سيبويه على جواز  إمامد نص والمين شيء واحد ، وق والكذب

األخ . إذاً  بعينهقول القائل : مررت بأخيك وصاحبك ، ويكن الصاحب هو 

فالواو هنا لعطف الصفات . وقال بعضهم : على تسليم التعارض بين 

وبين األحاديث السابقة فالشك أن حديث علي وابن مسعود  أرجح  القراءة

 . منها في الداللة وأصرحمنها سنداً 

أعني زيادة )) وصالة  منسوخةبعضهم : بل إن هذه القراءة  وقال

فإنه صرح  المتقدم(( والدليل على أنها منسوخة حديث البراء  العصر

َعلَى  َحاف ُظوا بنسخها بلفظ  صريح فإنه قال : ثم نسخها هللا فنـزلت 

لََوات  َوالصَّالة  اْلُوْسَطى  عندي الجواب هو أصح األجوبة  وهذا الصَّ
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فيه ، وقد رواه مسلم كما ذكرنا فتكون  التكلفلصراحة هذا الدليل ولعدم 

لكن اعلم أن هذا مما نسخ لفظه وبقي  منسوخة  العصر وصالة زيادة 

والدليل على بقاء حكمها األحاديث  الرجمحكمه وهو جائز وواقع كذية 

اً : " تقول عائشة إذ كيفالمصرحة بأن الوسطى هي العصر ، فإن قلَت : 

  من رسول هللا "  سمعتها

 وقد الذي ال إله غيره ، لقد سمعتها من النبي  وهللاصدقت  نعم : قلت  

رواية مسلم  وفيهللا "  شاءما  فقرأناهاكانت قرآناً يتلى ، بل قال البراء : " 

ً  مع النبي  فقرأناهاأيضاً "  لم تعلما  وحفصةنسخت وعائشة  لكنها"  زمانا

 ومنفالبراء حفظ القراءة والنسخ وهما حفظا القراءة فقط ، بأنها نسخت ، 

حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهذا القول هو الذي تتذلف به األدلة وهلل 

 فال إشكال وباهلل التوفيق وهو أعلم وأعلى . والمنةالحمد 

  

 

 عشـر الثامنـة القاعـدة                    

 ( ل تستلجم شرعية الوصف األصل) شرعية 
 

ً ، وهي مفيدة جداً  لكنهاالقاعدة وإن كانت أصولية  وهذه عقدية أيضا

ومشروعية الوصف ،  األصللطالب العلم فبها يعرف الفرق بين مشروعية 

 بدليلوهل يتطلب الوصف دليالً زائداً على دليل األصل أو يستدل له 

 األصل   

 : هذه القاعدة فأقـول فيما ستعرفه إن شاء هللا تعالى  هذا

أشياء : عن الصفة والزمان  ثالثةاألصل في العبادات اإلطالق عن  إن

العبادة فقط من غير  هذهوالمكان ، أي أن هللا تعالى كلفنا باعتقاد مشروعية 

محددة  األدلةتعرض لصفتها وال لزمانها وال لمكانها ، ثم بعد ذلك وردت 

 إنما الصَّالةَ  يُمواَوأَق   الزمان والمكان والصفة ، وذلك مثل قوله تعالى 

وال زمان  إقامتهاهو دليل على وجوب إقامتها فقط ، فال يستفاد منه صفة 

َّ   إقامتها وال مكان إقامتها ، وكذلك قوله تعالى   َعلَى النَّاس  ح  ُّ اْلبَْيت   َوّلِل 

زمانه  واليستفاد منه وجوب الح  فقط ، لكن ال يستفاد منه صفة الح   إنما

يَاُم  ُكت بَ  ، وهكذا الصيام في قوله تعالى  نهمكا وال  يستفاد َعلَْيُكُم الصف 

زمانه وال  والمنه وجوب الصوم فقط ، لكن ال يستفاد منه صفة الصوم 

،  فقطمكانه ، فهذا دليل على أن هذه األدلة إنما تثبت أصل شرعية العبادة 

غير أدلة إثبات  له من دليل آخر وأن صفة العبادة وزمانها ومكانها البد

 .  المشروعيةأصل 
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اإلطالق ، أي األصل أن كل  العباداتصدق قولنا : األصل في  إذاً 

يجوز تقييده إال بدليل  العبادة مطلقة عن الصفة والزمان والمكان والمطلق 

معين  زمان  صحيح صريح ، فمن قيد عبادة بصفة  معينة أو مكان  معين أو 

ل صحيح صريح وإال فيكون من التشريع في دين فهذا التقييد البد له من دلي

 ما لم يأذن به هللا تعالى .  هللا

يرد الدليل المقيد ، وهذا  حتىيجب أن تبقى هكذا مطلقة  فالعبادات

أصل المشروعية ،  يثبتالدليل المقيد البد أن يكون دليالً غير الدليل الذي 

 لزمان  صف  وال ألن الدليل الذي يثبت أصل المشروعية لم يتعرض ال لو

وال لمكان  ونحن إنما نطلب الدليل المثبت لهذه الصفة وهذا الزمان وهذا 

 .  المكان

به على إثبات الصفة وال الزمان  لالستداللدليل األصل ال يصلح  فإذاً 

غير الدليل األول ، فاحفظ فإنك  آخروال المكان ، وبه تعلم أنه البد من دليل 

أنها مشروعة  أهلهاعتقادات باطلة يظن تقضي به على بدع  كثيرة وا

هللا .  شاءويستدلون عليها باألدلة التي تثبت أصلها كما ستراه في الفروع إن 

ً بوصفه ، بل قد تكون  فإذاً لي  كل شيء مشروع بأصله يكون مشروعا

 من أصلها لكنها ممنوعة بسبب وصفها .  مشروعةالعبادة 

تى يتضح لك األمر إن شاء هللا ح الفروعلم تفهم هذا فإليك بعض  وإذا

 تعالى فأقول 

في أدبار الصلوات وفي بعض المناسبات الذي  الجماعي الذكر : منها

سألتهم عن دليل ذلك قالوا : دليلنا قوله  إذايفعله كثير من الصوفية ، فإنك 

ْكراً َكث يراً * َوَسبف ُحوهُ بُْكَرةً  اْذُكُروا تعالى  َ ذ  يالً َّللاَّ   قولهو  َوأَص 

ينَ  ر  َرات   َوالذَّاك  َ َكث يراً َوالذَّاك  ينَ   وقوله َّللاَّ َ يَْذُكُروَن  الَّذ  ً َوقُعُوداً  َّللاَّ ق يَاما

ْم  ً بذكر هللا ((  وقال النبي  ، َوَعلَى ُجنُوب ه  )) ال يزال لسانك رطبا

لعين األدلة فحينئذ  قل لهم : إن هذه األدلة على ا هذهفتراهم يستدلون بمثل 

الذكر أي أننا نستفيد منها مشروعية  مشروعيةوالرأس لكنها تثبت أصل 

معينة وإيقاعات  منغمة وأوقات   بصفات  الذكر إجماالً لكن أنتم توقعون الذكر 

هذا التقييد . فأنا ال أطلب الدليل  علىفأين الدليل  ، معلومة وأمكنة  مرسومة

على هذه الصفة المعينة ،  قاعهإيعلى أصل الذكر لكن أطالبكم بالدليل على 

زائد على أصل الذكر  أمرفأين الدليل المثبت لهذه الصفة   ذلك ألن الصفة 

 األصلتحتاج إلى دليل زائد على مجرد دليل األصل ، ألن شرعية 

 والشرعية الوصف ، فأنا ال أناقش في )) سبحان هللا والحمد هلل  تستلزم ال

أناقش في إيقاعها على صفة معينة ، وفي زمان إله إال هللا وهللا أكبر (( بل 
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. فأنت إذا قلت ذلك تكون قد ألقمتهم حجراً فال يجدون جواباً ، لكن لو  معين

 األصل لعسر عليك الجواب ، وباهلل التوفيق . هذالم تعرف 

النبوي ، وهو مما ابتلي به المسلمون في هذه  بالمولد االحتفال : ومنها

فقلت له : أنتم تحتفلون بمولد  هؤالءاقشت بعض اآلونة ، وقد حصل أن ن

هلل بذلك االحتفال وترجون ثوابه يوم القيامة ، فهو  وتتعبدون المصطفى 

عبادة من أعظم العبادات ، وقربة من أجلف القربات ، وقد تقرر عند  عندكم

العبادات مبناها على الحظر والتوقيف فال يشرع منها إال ما  أنأهل اإلسالم 

فأين الدليل الدال على مشروعية االحتفال  ،دليل صحيح صريح عليه 

من آبائنا وأبنائنا  أكثر هللا  رسولبالمولد النبوي   فقال لي : نحن نحب 

)) ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده  بل ومن أنفسنا وقد قال 

نُوا  (( وقال ربنا جل وعال أجمعينووالده والناس   َوَرُسول ه  ب اّلِلَّ   ل تُْؤم 

ُروهُ  على كل مسلم ، بل ال  فرض وقال لي : إن حبه  ،  َوتَُوقف ُروهُ َوتُعَزف 

)) ثالل من  إلينا مما سواه ، قال النبي  أحب إال إذا كان  اإليمانيصح 

أحب إليه مما سواهما  ورسولهكن فيه وجد بهن حالوة اإليمان أن يكون هللا 

، لكن هذه  مخالفتهع ما قلته حق حقيق ال تنبغي له : نعم إن جمي (( فقلت

 الدالاألدلة المذكورة إنما تدل على وجوب أصل المحبة ، لكن أي الدليل 

على مشروعية إيقاع هذه المحبة على هذه الصفة المعينة وفي هذا الزمان 

بمولده سنوياً في  باالحتفال ألنكم عبرتم عن محبتكم لرسول هللا   المعين 

ولي  لك أن تحت  باألدلة الدالة على   ين ، فأين الدليل على ذلك يوم  مع

بمولده مع ما يكون فيه من  االحتفالوجوب محبته فهذه األدلة ال تثبت جواز 

فبهت الرجل وقال :  الصلواتالقصائد الكفرية واالختالط السافر وتضييع 

داقها االتباع فقلت له : إن المحبة الصادقة مص ، أنتم ال تحبون رسول هللا 

يكون بكل شيء ، فلي  لكل أحد   ال فالتعبير عن محبته  ،ال االبتداع 

يكون بمتابعته كما قال  محبتهيعمل في دينه ما يشتهي ، بل التعبير عن 

َ فَاتَّب عُون ي يُْحب ْبُكُم  قُلْ  تعالى  بُّوَن َّللاَّ ُ إ ْن ُكْنتُْم تُح  ُ  َويَْغف ْر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ  َّللاَّ َوَّللاَّ

يم   تكفي لالستدالل  ال هو أن أدلة إثبات المحبة له  والمقصود َغفُور  َرح 

بالمولد النبوي ألن شرعية األصل ال تستلزم  االحتفالبها عن شرعية 

 شرعية الوصف وهللا أعلم .

األولياء والصالحين واالعتقاد فيهم أنهم  قبورحول  الطواف : ومنها

ونحو ذلك مما يفعل عند قبورهم ،  لهمن شراً والنذر يجلبون خيراً ويدفعو

  قال لك : إن هللا جل  هذاإذا قلت لمن يفعل ذلك : ما دليلك على مشروعية 

ْم َوال  أاَل سبحانه قال في كتابه الكريم   ُهمْ إ نَّ أَْول يَاَء َّللاَّ  ال َخْوف  َعلَْيه 

ْزُب َّللاَّ   أُْولَئ كَ  تعالى  وقال يَْحَزنُوَن  ْزَب َّللاَّ  ُهْم ح   . اْلُمْفل ُحونَ  أاَل إ نَّ ح 
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حيث أخرجتم الشرك  االستدالل: خبتم وخسرتم وأخطأتم طريقة  قلنا

ثوب المحبة  فيالذي تفعلونه عند قبور من تسمونهم باألولياء والصالحين 

 –والتقدير وإنزالهم منازلهم وأن هذا من حقهم عليكم ، فشاهت الوجوه 

ولم يكفكم ذلك حتى استدللتم على شرككم  –هلل منكم ومن حالكم با ونعوذ

ظلمات بعضها  –جاءت بإنكار الشرك ومحاربة أهله  التيبأدلة الشريعة 

الوالية وإخبار عن حال أولياء هللا  إثباتفهذه األدلة فيها  –فوق بعض 

 والنذر لهم والذبح عند قبورهمالصالحين ، فأين داللتها على الطواف حول 

ال تدل  تفعلونهاأضرحتهم وتقبيلها وغير ذلك ، فإن هذه الشركيات التي 

ً  عليها اآلية مطابقةً وال ً ، ذلك ألن شرعية  تضمنا ال  األصلوال التزما

تستلزم شرعية الوصف ، ويعني باألصل هنا إثبات الوالية وحال األولياء ، 

اآلية إنما أثبتت بالوصف ما تفعلونه عند األولياء أو عند قبورهم، ف ونعني

فإثباتها لألمر األول ال يستلزم منه إثبات األمر الثاني، بل  األولاألمر 

 إلى دليل آخر ، وهللا أعلم. يحتاجاألمر الثاني 

السواك عند الدخول للمسجد ، فإن بعض الناس أو  تأكد اعتقاد : ومنها

لى : ويستحب السواك عند دخول المسجد ثم شرع يستدل ع قالأحدهم    

: ))السواك مطهرة  السواك كقوله  مشروعيةذلك باألدلة المثبتة ألصل 

حتى خشيت  بالسواكللفم مرضاة للرب(( ، وقوله ))ال زال جبريل يأمرني 

 -وذكر منها  –أن أحفي مقدم فمي(( ، وقوله ))أربع من سنن المرسلين 

د كل والسواك(( ، وقوله ))لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عن

صالة(( وكذلك ))عند كل وضوء(( هكذا قال ، وخالصة األمر أنه يستدل 

عند دخول المسجد ، يستدل عليه  االستياكعلى ما ذهب إليه من استحباب 

، فهي تثبت شرعية األصل ،  الجملةباألدلة الدالة على استحباب السواك في 

 .  المسجدوهي يريد إثبات األفضلية في زمن معين وهو دخول 

، واألصل فيه اإلطالق  وقتله : إن السواك مشروع في كل  فنقول

مكان  دون  أوعن الزمان والمكان فمن اعتقد استحباب في زمان  دون زمان 

مكان فهذا التفضيل يحتاج إلى دليل  شرعي صحيح صريح ، وال يكتفى 

الدالة على مشروعية السواك ، ألن المراد إثباته لي  هو مشروعية  باألدلة

المراد إثباته هو اعتقاد فضيلته في هذا الزمان بعينه فأين  وإنماالسواك 

أدلة األصل فهي لألصل ويبقى الوصف محتاجاً لدليل  أماالدليل على ذلك   

 أعلم . وهللاآخر غير أدلة مشروعية الوصف ، 

من أيام السنة أو الشهر بال دليل  بعينه  يوم  صيام  تخصيص : ومنها

يوماً بصوم  ، فإذا سألته عن  يخصصلباب ، فبعض الناس داخل تحت هذا ا

يرويه عن  فيما  النبيدليله على هذا التخصيص قال لك : ألم تسمع قول 
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فإنه لي وأنا أجزي به  الصومله إال  عمل ابن آدم كل: "  وجل ربه عز

الخ …  فرحتانولخلوف فم الصائم عند هللا أطيب من ريح المسك و للصائم 

تعالى  هللا: بأن هذا يثبت أصل مشروعية الصوم وثوابه عند  نهع فيجاب" 

وفضله من غير تعرض  لشيء  زائد ، وأنت توقعه بصفة  معينة ، والدليل 

نطلبه منك هو الدليل المثبت لهذه الصفة فأين هو   ذلك ألن أدلة  الذي

الوصف ، بل البد للوصف من دليل  زائد  على أدلة  شرعيةاألصل ال تثبت 

 ألصل ، وهللا أعلم .ا

الطغام تراه إذا شيع الجنازة يتصدق على هذا  المبتدعة بعض : ومنها

وقت الدفن بل وبعده أيضاً ، فإذا سألته  المقبرةوعلى هذا ويطعم الطعام في 

: ))إذا مات  وقد قال النبي  الميتعن دليله قال : هذا من الصدقة عن 

إن  نعمفيقال له : …(( جارية اإلنسان انقطع عمله إال من ثالل صدقة 

الصدقة عن الميت مشروعة وال شك وال منازعة في ذلك، لكن أنت توقع 

صفة  معينة ، فما دليلك على هذه الصفة ، فإن دليلك الذي  علىهذه الصدقة 

الصدقة عن الميت ، ونحن ال نختلف أن  مشروعيةقلته إنما يدل على أصل 

فيه ونطلب عليه الدليل هو  نخالفالصدقة عن الميت مشروعة لكن الذي 

ال بمطابقة وال  عليهاهذه الصفة المعينة ، والدليل الذي ذكرتموه ال يدل 

الوصف ،  شرعية تستلزم تضمن  وال التزام ، ومجرد مشروعية األصل ال

 وهللا أعلم . 

 ذلك فق  ، وهللا أعلى وأعلم . وعلى
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 عشر التاسعة القاعدة

 ومه ول يخص إل بدليل (على عم العام) يجب إجراء 
 

بلفظ  عام فالواجب فيه بقاء  وردمن تعظيم كالم الشارع ، فما  وهذا

ً فالواجب فيه بقاء خصوصه ،  نعمم الخاص  فالعمومه ، وما ورد خاصا

 ورسولهلنا أن نتحكم في كالم هللا  يجوز وال نخص العام ، ذلك ألنه ال

العام ال يخصه إال الدليل الصحيح بأهوائنا أو مذاهب أئمتنا ، فكالم الشارع 

، فأي دليل من الكتاب أو السنة ورد عاماً فهو عام وما ورد خاص  الصريح

 –هو الحق الحقيق بالقبول ، ودع عنك كالم بعض الفقهاء  هذافهو خاص ، 

، وتجرؤ بعضهم على كالم هللا ورسوله  ذلكفي مخالفة  –هداهم هللا 

، وإنك لتقرأ في كتب  إمامهقة مذهب بالتخصيص بال دليل وإنما لمواف

بنفسك من  وان فالزم جادة الحق ،  ، الفقهاء من ذلك ما يوجب العجب

 األصوليونوقد بحث  -أعاذنا هللا وإياك منها  –الوقوع في هذه المهالك 

رحمهم هللا تعالى في األشياء التي يخصص بها العام ، واستقرءوها من أدلة 

مخصصات العموم وأنا إن شاء هللا تعالى ، وذلك تحت بحث  الشريعة

ً أذكرها لك مختصرة   للطالة فأقول : تجنبا

والمراد بالح  : أي الدليل المأخوذ  ، المخححات للعموم الح  من

والسمع واللم  والذوق  البصريةمن أحد الحواس الخم  وهي : الرؤية 

 والشم . 

ى ذلك الوقوع به ، وقد دل عل التخصيصأجمع العلماء على جواز  وقد

رُ  العاتية  عاد  : فمن أمثلة التخصيص به قوله تعالى في وصف ريح   تُدَمف 

شيئاً إال دمرته ، لكن  تدع يقضي بعمومه أنها لم فهذا  َربف َهاُكلَّ َشْيء  ب أَْمر  

، إذاً هذه  الجبال نشاهد بأعيننا أنها لم تدمر السماء وال األرض وال نحن

يقع عليها التدمير فهي مخصوصة من عموم قوله  المذكورة لم األشياء

أخرجها من العموم هو الح  ألن المشاهدة  والذي َشْيء ُكلَّ  تعالى 

 البصرية نوع من الح  .

ا : ومن  تعالى عن بلقي  ملكة سبأ في صفة ملكها  قوله أمثلته أيضا

ْن ُكلف  َشْيء   َوأُوت يَتْ  أوتيته ، ولكن  يقضي أنه ما من شيء إال وقد فهذا م 

مثل الجن وما في يد سليمان والسموات  تملكها أشياء لم هناكنحن نعلم أن 

عليه لفظ }الشيء{ لكنه ال يدخل في عموم قوله  يطلقواألرض وكل ذلك 

ْن ُكلف  َشْيء   َوأُوت يَتْ  تعالى  أخرجه من العموم هو الح   والذي م 

 الح  . المخصصاتوالمشاهدة ، فإذاً أول 
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ا العقل : نوم ورد الدليل العام واقتضى العقل  فإذا المخححات أيضا

مخصصاً ، وهذا هو مذهب  يكونالسليم تخصيص شيء  منه فإنه يصلح أن 

ُ  جمهور األصوليين وذلك كقوله تعالى  هذا  فيقضي َخال ُق ُكلف  َشْيء   َّللاَّ

ته لي  بصفا وتعالىالعموم أنه خالق جميع األشياء ، لكن هللا سبحانه 

 بمخلوق جل وعال بل هو الخالق وما سواه مخلوق ، فهو خارج من عموم 

 القرآنبالعقل ، فالعقل يقضي ذلك قضاًء جازماً ، وبما أن  وذلك  َشْيء   ُكلف  

 ً  كالم هللا وكالم هللا صفة من صفاته فالقرآن ال يدخل في هذا العموم أيضا

ا  ومن تحت ذلك تخصيص  ويدخل : الشرعي الدليل المخححات أيضا

من القرآن ، ومثال  ما، بمعنى أن الدليل العام والخاص كاله بالكتابالكتاب 

نَّ يَتََربَّْصَن  َواْلُمَطلَّقَاتُ  ذلك قوله تعالى            ه   فهذا ثاَلثَةَ قُُروء   ب أَنفُس 

ال  األَْحمَ  َوأُْوالتُ  لفظ عام يدخل فيه جميع المطلقات ، لكن قال هللا تعالى 

 منخاص ، فالمطلقة الحامل خرجت  وهذا  َحْملَُهنَّ أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن 

 العموم بهذا الدليل فعدتها وضع حملها ال ثالثة قروء ، وأيضاً قوله تعالى 

نَّ  َوال َكات  َحتَّى يُْؤم  ُحوا اْلُمْشر  عام في جميع المشركات ، لكن  فهذا تَنك 

ْن  نَاتُ َواْلُمْحصَ  قوله تعالى  تَاَب م  يَن أُوتُوا اْلك  ْن الَّذ   أخرج  قَْبل ُكمْ م 

بها ، فهذا تخصيص كتاب  بكتاب ، وهذا  الزواجالمشركة الكتابية فيجوز 

. ويدخل تحته أيضاً تخصيص  تعالىهو مذهب جمهور العلماء رحمهم هللا 

من السنة الخاص  والدليلالكتاب بالسنة أي أن يكون الدليل العام من القرآن 

الصحيح  القولسواًء كانت متواترة وهذا باالتفاق أو آحادية وهذا هو على 

 وهو مذهب الجمهور ، وعلى ذلك أمثلة :

يُكمُ  تعالى  قوله : فمنها ُكْم  يُوص  ُ ف ي أَْوالد  عام في جميع  فهذا َّللاَّ

وكافرهم ، وكذلك  مسلمهماألوالد ذكورهم وإناثهم ، صغارهم وكبارهم ، 

لكن قال النبي  اآليةولد القاتل نعم فالولد الكافر والقاتل داخل في عموم هذه ال

 المسلم(( فهذا الدليل من السنة  الكافر ))ال يرل المسلم الكافر وال

عموم الكتاب فأخرج الولد الكافر فإنه ال حق له في ميرال المسلم  خصص

ً ))ال يرل القاتل من المقتول  ، وكذلك قوله  خرج الولد القاتل فإنه (( أشيئا

 . والقاتلال حق له في الميرال ، فإذاً السنة أخرجت الكافر 

ا : ومن ان يَةُ  تعالى  قوله األمثلة أيضا ان ي  الزَّ د   فَاْجل دُواَوالزَّ ُكلَّ َواح 

ائَةَ َجْلدَة   ْنُهَما م  عام في الزناة ذكورهم وإناثهم ، والمحصن وغير  فهذا م 

 محصن داخل في هذا العموم ، لكن لما رجم النبي نعم ال ، المحصن

يا أني  إلى امرأة هذا فإن اعترفت  وأغدوالغامدية وقال ألني  ))  ماعزاً 

في عموم اآلية والذي  يدخلفارجمها (( دل ذلك على أن الزاني المحصن ال 

 أخرجه السنة .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 
163 

 حرير القواعـد ومجمع الفرائـدت

ا : ومن فَاْقتُلُوا  اْلُحُرمُ  انَسلََخ األَْشُهرُ  فَإ ذَا تعالى  قوله األمثلة أيضا

يَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم  ك  قضاء جازم بقتل جميع المشركين  فهذا اْلُمْشر 

، لكن جاءت السنة بالنهي عن قتل  وإناثهمصغارهم وكبارهم ، ذكورهم 

عليه الصالة والسالم ))وال  فقالالمرأة والشيخ الفاني والطفل الصغير ، 

ينبغي لمثل  كان ))ما غزواتهمقتولة في أحد  تقتلوا وليداً(( وقال لما رأى

 .  بالسنةهذه أن تقتل(( فخرج هؤالء من عموم القرآن 

يُكمُ  تعالى  قوله : وكذل: ُكْم  يُوص  ُ ف ي أَْوالد  منها أوالد  خرج َّللاَّ

 ))نحن معاشر األنبياء ال نورل ما تركناه صدقة(( . األنبياء بقوله 

لَّ َوأُ  تعالى  قوله : وكذل: أن جميع النساء  أي لَُكْم َما َوَراَء ذَل ُكْم  ح 

، فما عداهن حالل لكم ،  قبلهاحالل لكم ماعدا المذكورات في اآلية التي 

نكاح  عليهالكن هذا لي  على عمومه فقد أخرجت السنة الصحيحة المتفق 

)) ال تنكح المرأة على عمتها وال  البنت على عمتها وعلى خالتها فقال 

 اآلية فهو من تخصيص القرآن بالسنة . لعمومخالتها (( فهذا مخصص  على

ا : ومن يَن  َوقَات لُوا تعالى  قوله ذل: أيضا ك  حكم عام  فهو  َكافَّةً اْلُمْشر 

)) سنوا  بقوله  وذلكبقتال جميع المشركين ، لكن السنة أخرجت المجوس 

 بهم سنة أهل الكتاب((

قُ َوالسَّا تعالى  قوله : ومنه قَةُ  ر  عام في كل سارق من  فهذا َوالسَّار 

)) ال قطع إال في ربع دينار  غير تقدير لكن هذا مخصوص بقوله 

 فصاعداً (( .

ْن يَْوم   يأيها تعالى  قوله : ومنه ي ل لصَّالة  م  الذين آمنوا إ ذَا نُود 

ْكر  َّللاَّ   اْلُجُمعَة   ال واألحرار والعبيد ، عام للذكور واإلن هو فَاْسعَْوا إ لَى ذ 

 إال)) الجمعة حق واجب على كل مسلم        شهابلكن حديث طارق بن 

أربعة امرأة وصبي ومملوك ومريض (( على القول بأنه حديث حسن 

)) لي  على    من عموم القرآن ، وكذلك حديث  هؤالءصحيح فإنه يخرج 

من  ذلككل يصلي الجمعة في السفر ،  ال مسافر جمعة(( وكان النبي 

 . بالسنة تخصيص القرآن

أن السنة تخصص القرآن أياً كانت  تعلمكثيرة ، وبهذه األمثلة  واألمثلة

المطلوب صحة السند فقط  إنمامن غير نظر إلى كونها متواترة أو آحادية ، 

 . 

ً أن أهل السنة  وقد يفرقون بين آحاد  ومتواتر ، بل  القدمنا لك سابقا

ما وراءها ، فاحذر من  األكمةلك أهل البدع ، ووراء التفريق بينهما هو مس

ً من أهل األصول يقولون  اآلحادية ال  السنةهذه المزالق ، فإنك تجد جمعا

 األمثلةتخصص القرآن ، وهو مذهب باطل مخالف إلجماع الصحابة ، فإن 
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السابقة عمل بها الصحابة وخصوا القرآن بها من غير نكير وهي آحاد على 

لآلحاد ، فخذ ما مع القوم من الصواب واطرح الخطأ وحذر  تعريفهمحد 

، فإن بعضهم مجتهدون إن شاء هللا لكن التوفيق  للجميعمنه ، وهللا يغفر 

نَّة  من هللا تعالى   وهللا المستعان . ،للصواب م 

ا تحت التخحيص بالدليل الشرعي ويدخل السنة بالسنة  تخصيص أيضا

قول الجمهور ، بل هو  وهذاكما سلف ،  من غير تفصيل بين متواتر وآحاد

 قول أهل السنة والجماعة وما عداه فمسلك أهل الضالل .

: )) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً   قوله أمثلة ذل: : ومن

(( فهذا عام فيما خرج من األرض  العشرالعشر وفيما سقي بالنضح نصف 

: )) لي   بقوله  مخصصمن غير تفصيل بين قليل وكثير ، لكن العام 

فيما دون خمسة أو ست من حب وال تمر  صدقة (( فقضى الخاص على ما 

 من العام ، فهذا تخصيص سنة  بسنة .  يقابله

ا  ويدخل السنة بالكتاب أ  أن يكون الدليل العام  تخحيصتحته أيضا

 من السنة والخاص من القر ن .

الناس حتى يقولوا ال إله : )) أمرت أن أقاتل   قوله أمثلة ذل: : ومن

مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على  عصموافإذا قالوها  ، إال هللا

لم يقل هذه الكلمة ، لكن خرج أهل  منهللا (( فهذا عام في مقاتلة جميع 

 قَات لُوا تعالى :  بقولهالكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون ، 

يَن ال  نُونَ الَّذ  ر   يُْؤم  يُْعُطوا  َحتَّى قوله :  إلى …ب اّلِلَّ  َوال ب اْليَْوم  اآلخ 

ُروَن  ْزيَةَ َعْن يَد  َوهُْم َصاغ  أخرج أهل الكتاب إذا أعطوا  فالقرآن اْلج 

 الجزية من عموم األمر بالقتال .

ا : ومنه : )) خذوا عني خذوا عني قد جعل هللا لهن سبيال   قوله أيضا

عام ، والثيب بالثيب جلد مائة  والرجم ((  وتغريبمائة  البكر بالبكر جلد

العبيد ، لكن خرجت األمة من هذا  أوفهذا عام في الزناة سواًء األحرار 

َشة   فَإ ذَا العموم بقوله تعالى :  نَّ فَإ ْن أَتَْيَن ب فَاح  نَّ أُْحص  ن ْصُف َما َعلَى  فَعَلَْيه 

ْن اْلعَذَاب   هنا يراد به الجلد ألنه يمكن تصنيفه ، أما  عذابوال اْلُمْحَصنَات  م 

فيه ذلك ، فهذا الدليل القرآني الخاص أخرج األمة المحصنة  يمكنالرجم فال 

 من عموم قوله ))الثيب بالثيب(( فهذا تخصيص سنة  بقرآن .

ا : ومنه : )) ما أبين من حيف  فهو كميتته (( فهو عام في   قوله أيضا

حياته شعراً كان أو صوفاً أو وبراً أو سناماً  حالوان جميع ما يبان من الحي

والشعر والوبر من هذا العموم  الصوفأو إلية ونحوها ، لكن خرجت إبانة 

نْ  بقوله تعالى :  َها أَثَاثاً  َوم  َها َوأَْشعَار  ً أَْصَواف َها َوأَْوبَار  ين   َوَمتَاعا  إ لَى ح 
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حية وينتفع بها ، فهذا تخصيص وهي  البهيمةأن هذه األشياء تقطع من  أي

 سنة  بقرآن وغير ذلك . 

الكتاب بالكتاب ، وتخصيص  تخصيص : أربعةاألقسام  فحارت

السنة بالكتاب ، فكل  وتخصيصالكتاب بالسنة ، وتخصيص السنة بالسنة ، 

يخص  العامذلك داخل تحت التخصيص بالدليل الشرعي ، فالدليل الشرعي 

 بالدليل الشرعي الخاص .

ا : نوم باإلجماع : وهو جائز باتفاق  التخصيص المخححات أيضا

ان يَةُ  ، فمن ذلك قوله تعالى :  الوقوعالعلماء المعتد بقولهم ، ودليله   الزَّ

ان ي  ائَةَ َجْلدَة   فَاْجل دُواَوالزَّ ْنُهَما م  د  م  عام في األحرار واألرقاء  فهذا ُكلَّ َواح 

خمسين جلدة ، وهذا التخصيص وقع  يجلدلكن خص منه العبد إذا زنى فإنه 

األمة في تنصيف الحد  علىعليه اإلجماع ، ومستند هذا اإلجماع قياس العبد 

 بجامع الرق .

ا : ومن نص في  فإنه َما َملََكْت أَْيَمانُُهْم  أَوْ  تعالى :  قوله ذل: أيضا

ع بها ، لكن وق تستمتعأن ما ملكت يمينك من اإلماء فإنها حالل لك أن 

ملكاً لك ،  كانتاالستمتاع بأختك من الرضاع إذا  يجوز اإلجماع على أنه ال

 وهذا َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم  أَوْ  وهذا باإلجماع وهو مخصص لقوله تعالى : 

ْن  َوأََخَواتُُكمْ  اإلجماع له مستند وهو قوله تعالى في ذكر المحرمات :  م 

َضاَعة   إنما هو مستند اإلجماع وهو القرآن  يقال إن المخصص وقد الرَّ

 اإلجماع ، وهو قول حسن ال مانع منه . أنه ال

ا : ومنه ينَ  تعالى :  قوله أيضا ثُمَّ لَْم يَأْتُوا  اْلُمْحَصنَات  يَْرُموَن  َوالَّذ 

 لكنعام في األحرار واألرقاء ،  هو َجْلدَةً  ثََمان ينَ ب أَْربَعَة  ُشَهدَاَء فَاْجل دُوُهْم 

 رج الرقيق باإلجماع ، فقد أجمعوا على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين .خ

ا : ومن ي  يأيها تعالى :  قوله ذل: أيضا ْن  ل لصَّالة  الذين آمنوا إ ذَا نُود  م 

ْكر  َّللاَّ   عام للجميع الذكور واإلنال  فهو يَْوم  اْلُجُمعَة  فَاْسعَْوا إ لَى ذ 

على عدم وجوب الجمعة على  العلماء واألحرار واألرقاء ، لكن أجمع

ً المرأة ، وقد دل عليه أيضاً دليل طارق المذكور   . سابقا

ا : ومن )) إن الماء طهور ال ينجسه شيء (( فهو  حديث أمثلته أيضا

العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه  أجمععام في جميع المياه ، لكن 

إلجماع أخرج الماء المتغير بالنجاسة ، فا ،نج  سواًء كان قليالً أو كثيراً 

غلب على ريحه وطعمه ولونه "  ما إالوقد ورد في حديث أبي أمامة : " 

 زيادة ضعيفة لكن انعقد اإلجماع عليها . لكنها
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اإلجماع ال اإلجماع وحده  دليلكما ذكرت أن المخصص إنما هو  لكن

نعلمه فهذا المستند  مل، ذلك ألن اإلجماع البد أن يكون له مستند علمناه أم 

 . أعلمهو المخصص ، فيكون اإلجماع مؤيد للتخصيص بالمستند ، وهللا 

ا : ومن المخالفة ، وهو مذهب جمهور أهل  مفهوم المخححات أيضا

 العلم وهو الصواب .

: )) في أربعين شاة  شاة  (( فهذا عام في   قوله أمثلة ذل: : ومن

))في سائمة الغنم  المعلوفة بقوله  جتخرالشياه السائمة والمعلوفة ، لكن 

إخراج  السائمةزكاة(( وقوله ))وفي الغنم في سائمتها(( فيفهم من وصف 

المعلوفة ، ألن المعلوفة تخالف السائمة فهذا تخصيص بمفهوم المخالفة ، 

أننا فهمنا بعقولنا من تقييده بالسائمة إخراج ما خالفها فهو مفهوم مخالفة  أي

. 

ا :ذل: أيض ومن )) إن الماء طهور ال ينجسه شيء (( فهو   قوله ا

إذا وقعت فيه نجاسة وكان أقل  الماءعام في القليل والكثير لكن خص منه 

قلتين لم يحمل  الماءكان  إذاحديث ابن عمر "  في  من قلتين بمفهوم قوله

خصصنا به  المفهومأنه إذا بل  قلتين حمل الخبث ، فهذا  فيفهمالخبث " 

 المسألةقوله ))إن الماء طهور ال ينجسه شيء(( وقد تكلمنا على هذه عموم 

 في مكان  آخر ، وهللا أعلم .

ا : ومن الصحيح ، وبه قال جمهور أهل العلم  القياس المخححات أيضا

ً وهو الصواب ، لكن يشترط أن يكون  له بقوله تعالى  صحيحاً ، ويمثل قياسا

 ُان يَة ان ي فَاْجل دُو الزَّ ائَةَ َوالزَّ ْنُهَما م  د  م   عام الزاني فكلمة َجْلدَة  ا ُكلَّ َواح 

بالقياس  العمومفي الذكور أحراراً كانوا أو عبيداً ، لكن خرج العبيد من 

 منعلى األمة الزانية ، فإن القرآن نص على أن عليها نصف ما على الحرة 

الرق ، العذاب ، فقاسوا العبد عليها وهو قياس صحيح والجامع بينهما 

 لهذا العموم . المخصصفالقياس هو 

ا : ومن ً  َوَمنْ  تعالى :  قوله األمثلة أيضا نا نص  فهذا دََخلَهُ َكاَن آم 

حدثاً ثم لجأ إلى  أحدلعام في كل من دخل حدود الحرم أنه آمن ولو كان قد 

لكن  يخرجالحرم ، فإن اآلية بعمومها تقضي أنه ال يقام عليه الحد حتى 

ً من قتل  أو قذف  أو سرقة  أو القياس أ خرج هذا ، أي أن من أحدل حدثا

ثم الذ بالحرم أنه يقام عليه الحد ولو كان في الحرم ، وقاسوا هذا  غيرها

 حدثاً وهو في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم.  أحدلعلى من 

داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد  فيالعلماء قالوا : من جنى جناية  فإن

دخل الحرم بجامع  ثمفي الحرم ، ويقاس عليه من جنى جناية خارج الحرم 

 سدوجود الجناية منهما ، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور ، وألن 
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الذرائع مطلوب فقد يؤدي القول بعدم إقامة الحد في الحرم إلى اتخاذه ذريعة 

ظالم معتد  ثم دخول الحرم فتضيع حقوق الناس ، وألن هذا الجاني  للجناية

ال حرمة له ، وألن إقامة الحد على هذا الجاني في الحرم  والمعتديوالظالم 

 وإقامة العدل وهذا مأمور به شرعاً .  بالحقهو من باب األخذ 

الحرم ثم الذ بالحرم أنه  خارجالصحيح يقضي أن من جنى  فالقياس

ً على اإلقادة ممن جنى داخل الحرم ،  لقد قدمت  قلت : فإنيقاد منه قياسا

ً في القاعدة الخامسة عشر أن القياس إذا خالف النص فهو   فاسدسابقا

االعتبار أي أنه مردود ، فكيف تقول هنا إن القياس يخصص النص ، 

األمة في تنصيف الحد ألي  يعارض عموم اآلية   فإن  علىفقياسك العبد 

بطلته هناك ، فلماذا عملت بالقياس هنا وأ يخرجهالعبد يدخل فيها والقياس 

ألي  يدخل في عموم قوله  بالحرموهذا الذي جنى خارج الحرم ثم الذ 

نًا َوَمنْ تعالى  يخرجه ، فعملت بالقياس ، فما الفرق  والقياس دََخلَهُ َكاَن آم 

   تعمله هنا تبطله هناك حتىبين القياس هنا والقياس هناك 

أر في كتب جيد يحتاج إلى جواب محرر ولم  سؤالوهللا  هذا : قلت

الجواب عليه ، وإني أجيب  ذكراألصول من ذكر اإلشكال أصالً فضالً عن 

ً باهلل الصمد الحي القيوم ، مفتقراً  أن يوفقني لهداه وأن  إليهعليه مستعينا

 : فأقوليلهمني الحق والصواب 

النص العام ال يكون ذلك من  أفرادالقياس الخاص إذا أخرج بعض  إن

الذي  الفردنخص العام بالخاص فيخرج هذا  التعارض في شيء ، بل

أخرجه القياس وتبقى سائر األفراد يعمل بها في عمومها ، فالنص العام 

العمل بالنص  يبطل به بعد إخراج هذا الفرد ، فالعمل بالقياس لم معمول

أخرج فرداً من أفراده فقط وهذا هو المراد بقولنا : من  وإنماأصالً 

 المخصصات القياس . 

الخاص إذا عارض نصاً خاصاً  القياسالقياس الفاسد االعتبار فهو  أما

وإن عملنا بالنص تركنا  ،بمعنى أننا إن عملنا بالقياس تركنا العمل بالنص 

القياس  فيكونالعمل بالقياس فهنا حصل التعارض بين القياس وبين النص ، 

 الخامسةدة فاسد االعتبار . ولو رجعت إلى األمثلة التي ذكرناها في القاع

عشر لوجدت أن جميع األقيسة المذكورة فيها عارضت نصوصاً خاصة ال 

 .  عامةنصوصاً 

القياس الخاص هو الذي يخص به عموم النص  أن الجواب : وخالصة

أفراد  كثيرة حتى يتطرق إليه  على، أما النص الخاص فهذا ال يدل 

ً مع القياسالتخصيص ، بل هو يدل على شيء  واحد إذا جاء  له في  ارضا

 إبطالهداللته تعارضا فالبد من إبطال أحدهما ، والنص الشرعي ال يجوز 
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فلم يبق إال القياس فيكون فاسد االعتبار . وهذا هو تحرير الجواب والحمد 

 الفهم والتوفيق وهو أعلى وأعلم . علىهلل 

رحمهم هللا تعالى قالوا : إن المرتدة ال تقتل  الحنفية ألي  قلت : فإن

بدل دينه فاقتلوه (( وهذا النص بعد  منخرجوها بالقياس من عموم )) وأ

به في غير المرتدة ، فقياسهم  يعملبل  يبطل إخراج المرتدة منه بالقياس لم

به في  معموالً   وبقيهذا لم يبطل النص وإنما أخرج بعض أفراده فقط 

ً الباقي وقد جعلته  فكيف نجمع فاسد االعتبار ألنه في مقابلة النص ،  قياسا

    قليلبين هذا وبين كالمك قبل 

جيد يحتاج إلى جواب محرر ، والجواب عليه  سؤالأيضاً  وهذا : قلت

 من وجهين :

ً بل قياسهم هذا  هذانسلم أن  ال : األول ً خاصا القياس لم يخالف نصا

أم مروان ارتدت فأمر النبي  أن عارض نصاً خاصاً وهو ما رواه جابر 

 قتلت (( أخرجه الدارقطني  وإالا اإلسالم فإن ثابت يعرض عليه بأن

ضعيف أيضاً  آخروالبيهقي ، وضعفه الحافظ ، وأخرجه البيهقي من وجه  

تستتاب فإن تابت  أن عن عائشة )) أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي 

الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر  استتاب امرأة يقال لها  وأخرجوإال قتلت (( 

إن سلمنا  –فلم تتب فقتلها ، فهذه األدلة  إسالمهافة كفرت بعد أم قر

المرتدة ، فقياس الحنفية عارض  قتلتدل بخصوصها على  –االحتجاج بها 

 نصاً خاصاً .

القياس الذي يخص به العموم  أن لم يسلم هذا فالوجه الثاني : وإن

 ً ً البد أن يكون قياساً صحيحا هذا قياس  لجميع أركانه ، وقياسهم مستوفيا

، فإنهم قاسوا المرتدة على  باطلباطل ألنه مع الفارق والقياس مع الفارق 

ال تجبر على  األصليةالكافرة األصلية وهذا قياس مع الفارق فإن الكافرة 

على  قهراً اإلسالم ، تقر في بالدنا على كفرها ، وأما المرتدة فإنها تجبر 

لد ، وقياسهم هذا يوجد أيضاً اإلسالم عندنا بالقتل وعندهم بالحب  والج

المرتد على الكافر األصلي ألن الكافر األصلي ال يقتل عندنا وعندهم  قياس

، فالتفريق بين المرتد والمرتدة في هذا قياس ال وجه له ،  المرتدفكذلك 

الفارق بين األصل والفرع ، فاألصل هو الكافرة  لوجودفالقياس إذاً فاسد 

شروط صحة القياس وجود االتفاق في  ومندة ، األصلية والفرع هو المرت

 هنا وهللا أعلم. بينهماالعلة بين الفرع واألصل ، وال علة تجمع 

الصحيح يصلح أن  القياسكل حال  فالقول الصحيح هو أن  وعلى

 يخصص النص العام كما هو مذهب الجمهور وهللا أعلى وأعلم .
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ا : ومن حجة الوداع ))  في  قوله أمثلة التخحيص بالقياس أيضا

)) خذوا عني مناسككم ((  وقال فارموا (( ورمى رسول هللا   بمثل هذه

النصوص عامة في الرمي للرجال والنساء والصغار والكبار من  فهذه

الصغار فيجوز الرمي عنهم ، وقسنا عليهم  أخرجالحجاج ، لكن النص 

اآلن ي هذه كما هو الحال  الليلالنساء والمرضى إذا عجزوا عن الرمي في 

حتى إن فحول  ،األزمنة فإن فيها من الزحام ما يصل إلى درجة الهالك 

الرجال األقوياء يضعفون عنه فما بالك بالنساء والضعفة ، وقد رخصت 

لهم الرمي ليالً لكن اآلن حتى الرمي بالليل فيه زحام شديد جداً ،  الشريعة

والعجوز الكبيرة ال يستطيع المزاحمة والمرأة الحامل  الذيفالمريض 

الرمي قياساً على الصبيان بجامع العجز في  فيونحوهم يجوز لهم التوكيل 

فهذا تخصيص بالقياس وهللا  العامكل  ، فهذا القياس أخرج هؤالء من النص 

 أعلم .

أنها مخصصة وبقي  بالدليلجملة المخصصات التي ترجح  فهذه

من ذكر  والمقصود،  ماعداها فيه نقاش واسع محله كتب األصول المطولة

يصلح به التخصيص وما ال  الذي المخصصات أن يعرف طالب العلم ما

به ذلك ، فلي  ألحد  أن يتحكم في النصوص بتخصيص  وال تقييد  إال  يصلح

 صحيح صريح . دليلوعلى ذلك 

القاعدة  هذهاآلن بعض الفروع الفقهية المهمة المندرجة تحت  وإلي:

ا كبيراا  منها في المخححات لكن نجيدها هنا ليجداد    وقد ذكرنا طرفا

 فأقول : الوضوح

في اشتراط النية للوضوء والغسل ، فقال  العلماء اختلف : منها

إال بها ، وقال الحنفية : بل هي سنة  الطهارة: هي شرط ال تصح  الجمهور

: )) إنما األعمال   بقولهوليست بشرط ، واستدل الجمهور لمذهبهم 

في كل عمل  والعام  عاملطهارة عمل فهي معلقة بالنية ، وهذا (( وا بالنيات

 وسيلةيجب إجراؤه على عمومه وال يخص بدليل ، وقال الحنفية : هي 

للصالة والوسائل ال تفتقر إلى نية ، لكن الصواب مع الجمهور وال شك ، 

عام ، ومن جملة األعمال الطهارة فهي داخلة تحت عمومه ولم  الدليلألن 

منه فتبقى على هذا العموم ، ألن البقاء على العموم  إخراجهايوجب  يأت ما

 هو األصل .

في وجوب الطهارة لصالة الجنازة ، فذهب  العلماء اختلف : ومنها

لصحة صالة الجنازة ، وقال  باشتراطهاجماهير السلف والخلف على القول 

تحمل سجود ، فال  والالشعبي : ال تشترط ألنها دعاء لي  فيها ركوع 

)ال  بحديثمسمى الصالة الشرعية التي تجب لها الطهارة ، واستدل السلف 
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يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدل حتى يتوضأ( وهو نص صحيح صريح عام 

المضافة إلى معرفة تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صالة  النكرة، فإن 

ً  بالطهارةفإنه ال يقبل إال  ولغة ، أما  ، وصالة الجنازة تسمى شرعاً وعرفا

( وقال الراوي : ))صلى النبي على صاحبكمشرعاً فلحديث : )صلوا على 

فدلوه فصلى عليها((  قبرهاالنجاشي(( وفي الحديث فقال : ))دلوني على 

، فإذا ثبت أنها صالة فإنها تدخل تحت هذا العموم  صالة فسماها النبي 

هو البقاء على العام  إال بدليل وال دليل يخرجها ، فالواجب إذاً  تخرجوال 

، فالصواب إذاً وال شك هو قول جمهور األمة ، وهللا  المخصصحتى يرد 

 أعلم 

بحرام (( فقوله  تتداووا: )) تداووا عباد هللا وال   قوله : ومنها

في  فيدخل)بحرام( نكرة في سياق النهي ، والنكرة في سياق النهي تعم ، 

يجوز جعلها عالجاً يتداوى به ومن  ذلك جميع المحرمات الشرعية ، فإنه ال

التداوي بحرام معين فعليه الدليل ، ألن األصل هو البقاء على العام  جوز

، وبه تعلم أن التداوي بالخمر محرم ، مع ورود النص  المخصصحتى يرد 

ً محرم كذلك ،  وكذلكالخاص بها بعينها ،  التداوي بشحم الخنزير أيضا

فعليه الدليل ألن األصل هو  ذلكمن أجاز وكذلك بالعقاقير المخدرة ، و

هنا فنبقى على  دليلالبقاء على العموم حتى يرد الدليل المخصص ، وإذ ال 

 العموم ، هذا هو الواجب .

عام في المرتدين  نص: )) من بدل دينه فاقتلوه (( هو   قوله : ومنها

ً ، وأخرج الحنفية المرأة المرتدة ، والصواب عدم   إخراجهاذكوراً وإناثا

لعدم الدليل الصحيح الصريح في تخصيصها ، ولي  مع الحنفية إال مجرد 

المضاربة للنصوص ، وإذ ال دليل يخصها من إفراد العام  واألقيسةاألوهام 

العام وهذا هو الصحيح أعني : مذهب الجمهور ،  علىفالواجب هو البقاء 

 عالى أعلى وأعلم قليل ، وهللا ت قبلوقد تقدم طرف من أدلة هذه المسألة 

وليها فنكاحها  إذن: )) أيما امرأة نكحت نفسها بغير   قال : ومنها

باطل (( وقال عليه الصالة والسالم : ))ال نكاح إال بولي(( وقال : ))وال 

تزوج المرأة نفسها(( فهذه النصوص عامة في كل النساء في الحرائر 

تزوي  نفسها بغير ولي أخرج الحنفية الحرة فأجازوا لها  لكنواإلماء ، 

 والعامولي  معهم إال محض القياس الفاسد ،  دليلوهذا تخصيص للعام بال 

صحيح صريح ، والراجح  بدليليجب إبقاؤه على عمومه وال يخص إال 

 أعلم . وهللاقول الجمهور عمالً بعموم هذه األدلة ،  شك بال

)) أيما إهاب  : وقال: )) إذا دب  اإلهاب فقد طهر ((   قوله : ومنها

نص عام في جميع الجلود من غير فرق بين مأكول   فهذا((  طهردب  فقد   
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من هذا العموم فعليه الدليل ، ألن  الجلودوغير مأكول ، فمن أخرج جلداً من 

، فالقول الراجح في  المخصصالعام يجب إجراؤه على عمومه حتى يرد 

، من غير  الحياةهرة في هذه المسألة هو القول بطهارة جميع الجلود الطا

 تطهر الفرق  بين مأكول  وغير مأكول ، وأما الجلود النجسة في الحياة فإنها 

بحال ألن نجاستها عينية ، والدبا  وسيلة للتطهير فهو يعيد الجلد إلى حالته 

 الحياة والنجاسة العينية ال تطهر بحال ، وهللا أعلم . في

عالى في حكم حيوانات البحر ، رحمهم هللا ت العلماء اختلف : ومنها

، وقال اإلمام أحمد : يؤكل ما في  السمكفقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى 

ومالك : يباح كل ما في  ليلىالبحر إال الضفدع والتمساح ، وقال ابن أبي 

من حيوان  نظيرهالبحر ، وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من البر يؤكل 

:  مثل، وال يؤكل ما ال يؤكل نظيره في البر البحر مثل : بقر الماء ونحوه 

 كلب الماء وخنزير الماء . 

ال تعيش إال فيه على  التي: هو حل جميع ميتات البحر  والراجح

، والدليل  ونوعمختلف أشكالها وتباين أنواعها من غير تفصيل بين نوع  

ال الطهور ماؤه ، الحل ميتته (( ، وق هو البحر : )) في على ذلك قوله 

لَّ  :  تعالى ً  أُح   فهذه َول لسَّيَّاَرة   لَُكمْ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحر  َوَطعَاُمهُ َمتَاعا

أنواع ميتات البحر وطعامه وصيده ،  جميعالنصوص عامة يدخل تحتها 

ً منها فعليه الدليل ، ألن  يجب إجراؤه على عمومه  العامفمن أخرج شيئا

فإنها ال  منهاقوال المذاهب فدعك حتى يرد المخصص . وأما األهواء وأ

تؤثر في عموم الكتاب والسنة . وإليك هذان الضابطان في هذا الموضوع 

قولنا : األصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل واإلباحة إال  وهما

 وهللا أعلم . ، حكم على شيء  منها بالتحريم فعليه الدليل فمنبدليل ، 

في تحية المسجد الحرام ، هل هي ركعتان  العلمأهل  اختلف : ومنها

والصواب عندي وهللا أعلم أنه  ،كسائر المساجد أو هي الطواف على أقوال 

: )) إذا دخل أحدكم المسجد  كسائر المساجد فتحيته ركعتان لعموم قوله 

حتى يصلي ركعتين (( فيدخل تحت هذا العموم جميع المساجد  يجل فال 

لي   فهذا"  البيت الطواف تحية قولهم : " أماوومنها المسجد الحرام ، 

، بل هو من قول الفقهاء ويقصدون به من يريد الطواف  لهبحديث وال سند 

، ال أنه تحية لكل داخل ، فهذا  الطوافال الجلوس فأول شيء يبدأ به 

أن تحية المسجد الحرام هي  يقضيعليه ، بل عموم الحديث السابق  دليل ال

 د ، وهللا أعلم .تحية سائر المساج

(( فقوله "  المكتوبة)) أفضل صالة المرء في بيته إال   قوله : ومنها

عام يقضي أن كل  نصألن المفرد المضاف يعم فهو  عام"  المرء صالة
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حتى في  وهذاله فعلها في بيته إال المكتوبة ،  صالة يصليها المرء فاألفضل

قصى ، فاألفضل للنسان في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، والمسجد األ

ً في غير المكتوبة فعلها في بيته ، فيدخل في ذلك النوافل  الصالة مطلقا

والبعدية والوتر وقيام الليل والمنذورة ونحوها ، كل ذلك فعله  القبليةالمؤكدة 

حتى مع شرف البقعة كالمسجد الحرام وغيره ، فمن أخرج  أفضلفي البيت 

 وهللا أعلم . الدليلشيئاً من ذلك فعليه 

ُ اْلبَْيَع  َوأََحلَّ  تعالى  قوله : ومنها نص عام ، ألن البيع  هو َّللاَّ

، فكل ما يسمى بيعاً فهو حالل  لالستغراقدخلت عليه األلف والالم المفيدة 

ً من أنواع البيع من هذا  خرج، فمن أ فعليه الدليل ، وبه تعلم  العمومنوعا

، وهذا ال يجوز ،  دليل بالالمعامالت خطأ بعض الفقهاء في تحريم بعض 

صحيح وهللا     بدليلألن األصل هو بقاء العموم على عمومه وال يخص إال 

 . أعلم

في الذي يقوله المستمع إذا قال المؤذن في  العلماء اختلف : ومنها

قولين ، فمنهم من قال يقول "  على"  النومخير من  الصالةالصبح " 

يقول مثل ما يقول المؤذن ، وهذا هو  قالمن  ومنهموبررت "  صدقت

يقول ((  ما)) إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل  الصحيح ، وذلك لعموم قوله 

فقوله )ما( هي بمعنى )الذي( وهي صيغة من صي  العموم فتشمل جميع 

المؤذن إال ما ورد الدليل بخالفه ، ولم يرد الدليل إال في  يقولهالذي 

إال باهلل ( لحديث عمر عند مسلم  قوة هما ) ال حول والفي يقولالحيعلتين أنه 

 . 

، والعام يبقى على  صحيحصدقت وبررت فلم تثبت من طريق  وأما

 عمومه حتى يرد المخصص وهللا أعلم .

 هللا من الزلل والخطأ . وأستغفرهللا على نبينا محمد ،  وصلى
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