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Î»c°�? 
äÅ حلمدÇ ºهللا åنستعينه نحمدæ åنستغفرæ Èنتوæ ¡ليهÅ Ðنعوæ من باهللا Ñæنفسنا رشÃ Êسيئاæ ¡عاملناÃ 

 Ãæ äÃشهد له¡ رشيك ال æحدÇ åهللا Åال Ǯ ال Ãæ äÃشهد له¡ هاíÏ فال يضلل æمن له¡ مضل فال Çهللا هيدå من
 ðÇحممد åسوله عبدÑæº هللا صىلÇ عىل عليهæ لهÂ صحبهæ سلمæ  ðتسليام  ðÇكثري. 

 
 : بعد Ãما

åفهذ Êكلام ¡Éيسري ÊÇÑعباæ Éجيزæ æÃ ÊÇملنهجية يف نظرÇ سة يفÇÑÏ ¡لفقهÇ ÊÏÑÃ خالهلا من 
ÝلوقوÇ هم عىلÃ ملسائلÇ لتيÇ لعلم لطالب ينبغيÇ -ÓÑÇلدæ لفقهÇ خاصة- äÃ ¡يعلمها äÃæ عندها يقف 

 .مفهوã تفسري æÃ عويصة¡ حل æÃ مسألة¡ فهم عىل له عوناð  لتكوÇ äلفقهÇÑÏ ºسة يف æتشعبه توسعه قبل
 فهم يف سوÁÇ فرºÞæ من بينهام ما Ðæكر Çæملتأخرين¡ Çملتقدمني فقه عىل Çلكالã عىل فيها Ñكزæ Êقد
 .Åلخ �ÇخلالÇ æÃ Ýلرتجيح¡ Ç æÃلدليل¡

 مقدماÊ تكوäÃ ä منها فحسبي تشعب¡Çمل Çلطويل ÇملوضوÚ هذÇ يف يسريÉ كلامÊ هي Åنام Ãرشæ Êكام
 .بعدها ما عىل هبا يستدÇ áلعلم لطالب
 .Çلعاملني ÈÑ هللا Çæحلمد قدير يشÁ كل عىل Åنه æقاÑئها¡ كاتبها هبا ينفع Ã äÃسأÇæ áهللا 
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ÎÊTÄÀ» ¹k¸kL·? � I¸| ½¸¤·? 
ذكر Ç äÃلبعض Ðهن Åىل يتباÑÏ قد õهو ما ي Íسة يف مقرتÇÑÏ لفقهÇ لكتب¡ منÇ Çهذæ äÅæ äكا ðخالÇÏ يف 

Çهذ äÇلعنوÇ الÅ نهÃ ملعرب هو ليسÇ ¡هم عنهÃæ عد يتعلق ما هو منهÇملنهج بقوÇ يف Çهذ ÈلباÇ. 
 بيئاÊ باختالÝ خيتلف فإنه منضبطاºð شأناð  يكوä ال قد فهذæ¡ ÇكذÇ كذÇ Çلكتب من يقرÃ: يقاÃæ äÃ áما

ÓلناÇ هتمÇÑقدæ¡ ثم äÅ منه  ðÇÑقد  ðقد مشرتكا äلشا من يكوÇلعلم طلبة بني ئعÇ ÑالعتباÇ له. ÇÐكر فإÐ يتعلق ما 
Ïباالعتقا � ðجتد -مثال äÃ ثمة  ðقد كتبا Úلعلم طلبة بني شاÇ هناÃ مما ÓÑحيصل يدæ يقصدæ ىلÅ لعلم رشحهÇæ 

 æبعض ¡Çحلنفي Çلعز Ãيب البن ÇلرشÍ من عليها æما Çæلطحاæية تيمية¡ البن كالوÇسطية Ðلك¡ Åىل æما به
 ÇملتقدمنيÇ ºألئمة مجل فيها æحكوÇæ ÇلرÇæية¡ ÇإلسناÏ طريقة عىل Çملصنفوä صنفها Çلتي قدمةÇملت Çلسنة كتب

 Çإليامä ككتاÇ Èملحدثنيº كتب يف عام فضالð ¡ لآلجرÇæ íلرشيعة ¡بطة البن Çæإلبانة ¡للخالá كالسنة
Èكتاæ لتوحيدÇ ãلإلما íÑلبخاÇ¡ Èكتاæ äإليامÇ ãمسلم لإلما. 

ÇÐÅæ ÊÏÑÃ äÃ كر تذكرÐ ðÇ  ðفلك عاما äÃ áتقو :äÅ بن كتب يف ماÇ لرسائل من تيميةÇ ÊملصنفاÇæ يف 
 منه مجلة ألä عندÇ ºåلوقوÝ يف يبالغ Ç äÃلعلم لطالب ينبغي ال Çملخالفني¡ عىل ÇلرÇ æÃ ÏالعتقاÏ¡ مسائل
 بيئاهتم¡ يف يقع æما للناÓ¡ يقع ما بحسب Çæلتقرير¡ Çæلنظر ÇالختياÑ فيها خيتلف منه æمجلة معرæفة¡ شائعة
  .عندهم Çلعلم ÃبوÈÇ يف يقع æما

Çهذæ ÑلقدÇ هو ليس ¡áإلشكاÇ ناÃæ ìÑÃ نهÃ ينبغي ال äÃ يقع áشكاÅ لعلم لطلبةÇ ãليوÇ مثل يف åهذ 
  مل¿ .Çلعلم من يقرæÁنه فيام Çملسلمني¡ تاÑيخ من Çملرحلة

äأل Áملسلمني علامÇ قد Çسائر يف صنفو ãلرشيعة علوÇ هباÇبوÃæ ما ÈÑيقا Çعرش ثني ¡ðقرنا åهذæ äæلقرÇ 
 æعلومه¡ Çæحلديث ÇلقرäÂ¡ بعلوã يتعلق ما Ç æÃلتفسري من Çلرشيعةº فنوä سائر يف بالتصانيف مليئة Ãهنا جتد

  .Ðلك غري Åىل �ÇæملقاالÇ Êملخالفني عىل ÇæلرÏ بالفرÞ يتعلق æما ÇæالعتقاÃæ Ïصوله¡ Çæلفقه
äمن فن كل فإ åهذ äلفنوÇ غريهاæ كثري كتب فيه¡É يفæ لوقت نفسÇ لك äÃ áتقو :äÅ فيه  ðحمققة كتبا. 

Ãí :ئمة صنفهاÃ äيف حمققو Çهذ ¡äلشأÇ äفوÑبه¡ عا ÇحكموÃæ فيها فاجتمع تصنيفها¡ يف Ýرش ÈلكتاÇ من 
 .Çلفهم متاÇ ãلتصنيف هذÇ يف له Çملصنف äÃ جهة æمن به¡ Çعتنى Çملصنف äÃ جهة
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 بعلوã يتعلق ما Ðكر Ã ÇÐÅنه -ÇملتأخرÇ Éلطبقة يف امسي æال- Çلعلم Ãهل بني Çلشائع من صاæ Ñلذلك
 Çلعلم طلبة يتدæÇهلا معرæفةð  شائعةð  صاÇ ÊÑملقدمة هذæ äÃ åجتد ¡ÇلصالÇ Íبن مقدمة ÐكرÇ Çæحلديث

 Çلنكت¡ من حجر Çبن عليها كتبه بام Ãحلقوها ثم حجر¡ Çبن للحافظ Çلنظر نزهة قبلها قرÑæ ÇæÁبام æيقرæÁهنا¡
æÃ Íلفية رشÃ لÇقيÇعر íæللسخا . 

ÇÐÅæ جعتÑ ىلÅ لتفسريÇ نه جتدÃ كتب فيه كتبت ¡Éبام كثريÑæ كانت åلكتب هذÇ فيها بل .حمققة ليست 
 Çلسنة Ãئمة ÂثاÑ يكتبوÇ مل من Ãلفها Çلتي Çلكتب كبعض كثريðÇ¡ خرæجاÇ  ðلقرäÂ تفسري عن ÇæخلرÇ Ìæلضاللة من

 كتب قد ÇلباÈ هذÇ فإÇ äملعرæفة¡ Çملحققة Çلكتب من Çلتفسري علم يف يوجد فإنه Çملقابل يف لكن Çæجلامعة¡
 Çبن كتبه ما Ç äÃلعلم Ãهل بني شاÚ قد æلكن كتب¡ فيه æهذÇ باملأثوÑ¡ بالتفسري يسمى ما æهو ÃنحاÁ¡ عىل
 .ÇملأثوÑ بالتفسري يسمى ما يف ÇلعمدÉ هو Çلطربí جرير

ÇÐفإ áلعلم طالب قاÇ :ÇÐما Ãلتفسري¿ يف نقرÇ ظني ففي äÃ Çهذ áÇلسؤÇ ينبغي ال äÃ äيكو  ðالÇصعب سؤ 
ºÈÇجلوÇ äأل Çمن هذ ºÊلبدهياÇ فلو Ãلعلم طالب قرÇ بالتفسري يتعلق فيام ¡Ñباملأثو ÑثاÂæ لصحابةÇ منæ 
 قد Åنه: نقوæ áال Çجلملة¡ يف لكفاå جرير Çبن تفسري قرÃ لو æمعانيها¡ æتفسريها ÇلقرäÂ كلامÊ يف بعدهم
 مصنفه¡ Åمامة جهة من Ãæصدقه ÇلباÈ هذÇ يف كتاÃ Èمجع Åنه: نقوÅ áنام عذÑ¡يت فهذÇ هنائياð¡ حتصيالð حصل
ãتقدæ åعرص. 

ÇÐÅæ Êبالتفسري يسمى ما يف نظر íلذÇ تقدير عىل كتب ãألحكاÇ Êجدæ äÃ فيه ¡ðكتبه ما لكن كتبا 
 .ÇلقرäÂ بأحكاã يتعلق فيام ÇلناÅ Óىل æصل كتاÃ Èشهر æكأنه ÇلباÈ¡ هذÇ يف كتاÃ Èمجع Çلقرطبي

ÇÐÅæ ÊكرÐ كتب ÁلفقهاÇ جتد äÃ ثمة  ðتعترب كتبا  ðماماÅ يف Çلعلم¡ هذÇ ÇÐفإ ÊكرÐ لفقه كتبÇ äÑملقاÇ 
 من ¡Çخلرقي Çلقاسم Ãيب خمترص عىل Çملقديس قدÇمة بن حممد للموفق Çملغني كتاÇ äÃ Èلعلم Ãهل عند Çشتهر
 رشÍ باملجموÚ سامå فيام -لهيكم مل كاÇ -äÅæ äلنوíæ كتبه ما Ç äÃæملقاÇ ¡äÑلفقه كتب ÃæجوÃ Ïشهر

¡ÈملهذÇ مع من هوÇلفقه¡ كتب جوÇ ما بلæ بو كتبهÃ بن حممد ãملحىل كتابه يف حزÇ. 
ÇÐÅæ ÊكرÐ بتفسري يتعلق ما æÃ Íحديث رش áلرسوÇ هللا صىلÇ له عليهÂæ سلمæ ماæ فيه¡ صنف äفإ 

 يف Çلرب عبد بن عمر Ãبو Çحلافظ كتبه ما -ÇإلطالÞ عىل ÇألجوÏ هو يكن مل Ãæ -äÅجوÏها Çلكتب هذÃ åتم من
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ÑالستذكاÇ لتمهيدÇæ موطأ عىل ãإلماÇ ما ¡مالكæ åكرÐ حلافظÇ بنÇ فتح يف حجر íÑلباÇ صحيح عىل 
íÑلبخاÇ¡ æÃ فتح يف ما íÑلباÇ جب البنÑ äÅæ äيكمله مل كا. 
ÇÐÅæ Êصنفه بام يتعلق فيام نظر äæملتأخرÇ يث منÏحاÃ ºãألحكاÇ Ûكبلو ¡ãÇملرÇ æÃ ÑملحرÇ¡ æÃ ºملنتقىÇ 
Êمن لوجد ÍæلرشÇ ÊلتعليقاÇæ هو ما عليها ¡Ýæجتد معرæ äÃ نيل ÑطاæألÇ مع من يعد للشوكاينÇجو 
ÊلتعليقاÇ عىل Èمع من يعد كتاÇكتب جو ãألحكاÇ ¡ÉملتأخرÇ هوæ ملنتقىÇ بن للمجدÇ محه تيميةÑ هللاÇ. 

ÏملقصوÇ من åملقدمة هذÇ :äÃ ما ÏÏيرت  ðÇلعل طلبة جمالس يف كثريÇم : ÇÐما ¿Ãكيف نقرæ ¿Ãبم نقرæ ¿Ãنبد 
 Ðلك¿ قبل ÇلوÇسطية Ç ãÃألنوÑÇ¡ لوÇمع عىل Çلطحاæية رشÍ نقدæ ãهل

åلقضايا هذÇ لعاقل عقل منÇ فقهæ لفاقهÇ äÃ ßÑنه يدÃ حكم فيها ليس ãÑصا æÃ ¡ãÒال äكأæ Çهو هذ 
 Çلصحيح Çلطريق عن ÇÁ æÃلعلام سبيل عن áÒ فقد شيئاð  عنه ÇلقاÇ æÃ ÆÑلطالب ÇنحاÒ فإÇ ÇÐلعلم¡ سلم

ºللتحصيل äأل åجلملة يف هذÇ عليها يغلب مسائل ¡ÏالجتهاÇ يفæ لغالبÇ äÃ حكم äإلنساÇ له نفسه عىل Ñقد 
 äÃ فينبغي ÇæإلÇæ ¡ßÇÑÏالستيعاÇ Èلتحصيل عىل قدÑهتم يف خيتلفوÇ äلناäÃ Ó بمعنى Ðلك¡ عىل Çلتأثري يف

Ñجة خيتاÑىل بالدæألÇ  ðطاقته يناسب شيئا ÅæكهÇÑÏ ماæ åتاÂ هللاÇ تعاىل سبحانهæ. 
 فيه نصل Ç äÃملقصوæ Ïليس متشعب¡ طويل موضوÚ هذÇ فإÇ äلفقه ÇÑÏسة يف باملنهجية يتعلق æفيام

 Çملفهوã¡ هذÇ يف ÇæلقرÇ ÊÇÁÇلوقفاÊ من مجلةð  نقف äÃ: هنا ÇملقصوÅæ Ïنام متينة¡ حتقيقاÅ Êىل Ç æÃلنهاية¡ Åىل
 : سيأيت ما عىل مسائل¡ عرش يف æسنجملها

 
Î·Bk�? �ÇÚ?�8b?g�? Å°¬·@G 

دæ :» úتعاىل سبحانه Çهللا فقاÇ áلقرäÂ¡ يف -Çلفقه كلمة: Ãعني� Çلكلمة هذÐ åكرÊ لقد óق óل óæ ا óن úÃ óÑ óÐ  óنَّم óهó öجل 
 ðÇريöث óك  óن öنِّ  م ö úجلÇ  öس úن ö úألÇ óæ  úمõ óهل  ñÈو õل õال ق  óäو õه óق úف óا ي ó öهب« ÝÇألعرÇ] :آلية منÇ١٧٩[¡ áقاæ لنبيÇ هللا صىلÇ له عليهÂæ 
 .»Çلدين يف يفقهه خريðÇ  به Çهللا يرÏ من«: -Çلصحيح يف كام- æسلم

ذكر õفي Çالسم هذÇ معنى عىل ãهو: عاæ لفقهÇ ين يفÏ هللاÇ. 
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Çهذæ لفقه يشملÇ لرشيعة مسائل يفÇ ¡عهاæفرæ يشملæ لفقهÇ مسائل يف áصوÃ ¡لديانةÇ ماæ يتعلق 
ãهللا بأحكاÇ تعاىل سبحانهæ ÊلترشيعاÇæ æلتدبرÇ ¡åÑلتفكر ألخباÇæ يف Êملكو ÊÇæلسامÇ ¡ÖÑألÇæ Çفهذ 

 .ÇæلسالÇ ãلصالÉ عليه Çلنبي Åليه ÃشاÇ ÑلذÇ íلعاÇ ãلفقه Çسم يف ÇÏخل كله
 ÇألخرÇ ¡ìلعلوã جلملة مقاÑناð  يذكر ÇلذÇ íإلضايف Çالسم æهو خاÕ¡ معنىð  عىل Çالسم هذæ Çيذكر

 Çملقصوæ Ïهو- ÇالصطالÍ هذÇ عىل Çلفقه Ðكر فإÇ ÇÐلخ¡ ..Çلتفسري æعلم Çحلديث¡ æعلم Çلفقه¡ علم: áفيقا
 Çألصوá هذå كانت سوÇ ÁÇلرشيعةÃ ºصوá خترÌ بحيث Çلرشيعة¡ من Çلفرعية Çملسائل: به يقصد فإنه -هنا

Êهو مقدماæ عد يسمى ماÇلرشيعة¡ بقوÇ æÃ كانت åهذ áألصوÇ هي نتائجæ يسمى ما ºÏباالعتقا äفإ 
ãألحكاÇ لكليةÇ لنتائ منÇملجمع جÇ من تعترب عليها áصوÃ لدينÇ. 

 ðÇÐلرشيعة بمسألة يتعلق ما: بالفقه يقصد فإÇ ¡عهاæفرæ الæ ãنه: قولك من يلزÅ يتعلق ما بالفقه يقصد 
Úæلرشيعة بفرÇ äÃ äيكو Çلعلم هذÇ كر به يقصد الÐ ملجمعÇ ¡تعلم فإنك عليه äÃ كتب ÁلفقهاÇ فيها Áكبري جز 
 كاإلمجاÚ عليهÃ ºمجع قد منه قدÑ يكوÇ äلباÈ هذäÃ Ç بمعنى Çلترشيع¡ باÈ يف æلكنها ÇإلمجاÚ¡ مسائل من
 ÇلباÈ هذÃ Çكثر æ äÃجتد Ðلك¡ äæÏ هي Çلتي Çلتفاصيل بعض عىل حتى Ç æÃخلمس¡ Çلصلوæ ÊÇجوÈ عىل
ÇÐÅ صلت õف åÑلتي صوÇ áنز õملكلفني عىل تÇ æÃ Ãللمكلفني تطر Êجدæ äÃ åهذ ÑلصوÇ جلملة يفÇ عن تقرص 

ãمقا ÇÚملحقق إلمجاÇ. äفيكو ÏملقصوÇ åلتسمية هبذÇ خلاصةÇ يتعلق ما ÊÇÏبالعبا ºÊملعامالÇæ لذلكæ بامÑ 
 متاã يف ÃخرÃ ìبوÈÇ تلحقها ÇملعامالÊ كانت Çæ äÅæملعامالÇ ¡ÊلعباÊÇÏ: قسمني Åىل ينقسم Çلفقه: قيل

Êهناياæ لفقه كتبÇ. Çمر هذÃ ¡Ýæهو معرæ Ïمدخل جمر ÍصطالÇæ يف åملسألة هذÇ. 
 

Î·Bk�? ÎÊ¿@P·?�8¹Ê·b Å°¬·? 
Î·bÚ? ¥¼�? @ÄÊ¸£ 
 .ÇæإلمجاÇæ Úلسنة ÇلكتاÈ: هو Çلدين ÃصوÇ æÃ áلعقيدÏ Éليل Ç äÃملعلوã من

 عليها جممع Çلثالثة ÇألÏلة æهذÇæ .åإلمجاÇæ Úلسنة ÇلكتاÈ: تقوá فإنك Çلفقه Ïليل Ðكرæ ÇÐÅ Êكذلك
 .Ãمجعني Çملسلمني فقهاÁ بني



 

 
 

٦ 

 ÇألÏلة -مناسبة تسمية æهي-  Çألصوليني بعض Çصطلحه æÃ سامå ما يæه ÃخرÏÃ ¡ìلة æثمة
 سمي ما يف æÃىل منزلة æهذÇæ åالستصحاÇ ¡Èلصحايب¡ æقوÇ áلقياÓ¡ من تبدæ Ãهي: فيها Çملختلف
 Ãهل æعمل Çملرسلة¡ باملصلحة سمي ما æهي Çملنزلة¡ هذäæÏ å ثانية منزلة تأيت ثم فيه¡ Çملختلف بالدليل
 .Ðلك æنحو ستحساÇæ¡äال Çملدينة¡

 رضÑæية رشعية كقاعدæ ÉهذÇæ Çلسنة¡ بالكتاÈ يكوÇ äالستدالÇ äÃ áإلسالÏ ãين يف Çæألصل
 .æسلم Âæله عليه Çهللا صىل Ñسوله عن Ç æÃهللا عن جاÁ ما هو Çلدليل Ç :äÃلديانة

ãمعلوæ äÃ ÚإلمجاÇ ÇÐÅ كرÐ  -مسألةæ ÚإلمجاÇ فيها ãما -كثري كالæ ملتقدم من مجلة عليهÇكام- ني åيذكر 
 Çملنضبط ÇإلمجاäÃ Ú -حزã بن حممد Ãبو عليه æنص æغريها¡ ÇلوÇسطية يف تيمية Çæبن Çلرسالة¡ يف Çلشافعي

 .فيها ÇإلمجاÚ ضبط Çلتي Çملسائل يف Çألمة من Çألæىل Çلطبقة ÅمجاÇ æÃ Úلصحابة ÅمجاÚ هو
 æ ßÑÏÃلام Çملحقق¡ ÇإلمجاÚ اÈب عىل Ãمرها ليس ÇلفرÚæ من مسائل عىل ÇإلمجاÒ Úعم Ñبام Ãنه: بمعنى

 يسمى ما Ç æÃلظني¡ ÇæإلمجاÇ Úلفقهي باإلمجاÚ سمي ما يف تكلموÇ Çملعنى هذÇ Çألصوليني من ßÑÏÃ من
Úلسكويت باإلمجاÇ. 

 ðÇÐفإ :ÚإلمجاÇ ÇÐÅ نضبط صحÇæ عىل مبني فإنه ÈلكتاÇ ¡لسنةÇæ نه: بمعنىÃ يمكن ال äÃ جيمع ÁلعلامÇ 
 .عامة Ïاللة بتوÇتر ãÃ خاصاÇ  ðلنص هذÇ كاä سوÇ ÁÇحلكم¡ عىل Çلسنة Ç æÃلكتاÈ نم نص æفيها Åال مسألة عىل

ÇÐقيل فإ :äÅ كل ÚمجاÅ فربام نص¡ فيه äكا Çلنص هذÇ  ðنصا ¡ðبام خاصاÑæ äلنص كاÇ -æÃ لنصية معنىÇ 
 مناØ صيلحت يف خيتلفوÇ äألئمة من Çملجمعني äÃ جتد قد æلذلك Çحلكمº هذÇ عىل Ïاللة توÇتر عن عباÉÑ -هنا
åملسألة هذÇ مبتدئهاæ الئل منÏ لرشيعةÇ. 

 
Î·bÚ? ¸L_�? @ÄÊ«� 

 كتاÈ من ليس بام رشيعتهم عىل يستدلوÇ äÃ Çملسلمني عىل Ïخل Ãين من: قائل قاá فلو Ðلك بعد ما Ãما
 Çلنص¿ عىل Çملبني Çإلمجاæ æÃ Úسلم¡ عليه Çهللا صىل نبيه سنة Ç æÃهللا
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 æلك ÇæالستصحاÇ ¡Èلصحابة¡ بأقوáÇ يتعلق æما ÇلقياæÃæ ¡Óله يهف Çملختلف بالدليل سمي ما: قيل
äÃ áتقو :äÅ ÈالستصحاÇ Ñقد ãعىل متقد áقو ºلصحايبÇ ملتولد بمعنى ألنهÇ لدليل منÇ لرشعيÇ ملنضبطÇ. 

 مل ÇإلمجاÚ يف تكلم æمن رشعيتها¡ يف Ãحد جياáÏ ال ÏÃلة هي ÇæإلمجاÇæ Úلسنة ÇلكتاäÅ È: قلنا æقد
 .Çلصحة ممكن يكوæ äمتى صحته¡ Åمكاä يف تكلم Åنام صح¡ ÇÐÅ قهصد يف يتكلم

 .ضاللة عىل جتتمع ال Çألمة هذäÃ å جياÃ áÏحد فال Çæنضبط صح Ãæ ÇÐÅما
Ç ðÐÅ :ملختلف فالدليلÇ لك فيه äÃ ملتولد بالدليل تسميهÇ ليل منÏ لرشيعةÇ ملنضبطÇ. 

Óفالقيا ÉÑليل عن عباÏ ¡كذلك متولدæ باالستصحا يتعلق ما¡È äÇفهذ äألصالÇ من áالستدالÇ -
 مجاهري Ç -æÃملتقدمني Çلعلم Ãهل عامة æكأÇ äلعلامÁ¡ عند شائع قدÑ هلام -ÇæالستصحاÇ ÈلقياÓ سيام æال

 Çلدليل¡ هذÇ ÇعتباÑ يف متفاæتني كانوÇ äÅæ ÇلقياÓ¡ بمسألة Çالستدالá تصحيح عىل كانوÇ- Çملتقدمني Çألئمة
 عن فضالÇ -ðملحدثني Ãئمة بني Ç æÃملحدثني¡ فقهاæ Áبني Çلكوفة فقهاÁ نيب -مثالð- فرقاð  ثمة äÃ شك æال

 .Çملسائل من يلحق فيام Åليه Çلتنبيه يأيت æسوÏ ÝليالÇ ¡ðلقياÇ ÓعتباÑ مسألة يف -فقهائهم
ÏملقصوÇ :äÃ åملسائل هذÇ ملختلفÇ لة هي فيهاÏÃ جلملة يف رشعيةÇ. 

 
¹Ê·b m@Ê°·? cÀ£ �»c°L�? 
 بعض عن Çملتأخرين من نقل من نقل كاäÅæ ä يعتربæنه¡ Çألئمة مجاهري فإÇ äلقياÓ لةبمسأ يتعلق æما
 Ç æÃلتمثيل قياÓ هو Çلذí مطلقاÇ  ðلقياÓ يبطلوÃ äهنم Ãما بعينها¡ مسائل يف æهذÇ له¡ ÇإلبطاÇ áملتقدمني
áلشموÇ Çفهذ ºلسائر بل بعيد Áألئمة هؤالÇ السيامæ ملحدثنيÇ لذينÇ ىل نسبÅ ãيتعلق ام منهم قو áبإبطا 
ÓلقياÇ- áقو Ýæيتعلق فيام معر Óبقيا áلشموÇ. 

äكأæ شدÃ لذينÇ Çكانو äمسألة يغلقو ÓلقياÇ ملتقدمني منÇ ممنæ Ñصل له صاÃ Ñلفقه يف مشهوÇ هو :
ÏæÇÏ جتد ¡عيل بنæ äÃ ÏæÇÏ لنص يف تكلم عيل بنÇ ¡ليلهÏæ مع äÃ لنص بدليل يتعلق ماÇ مفهومهæ -كام 

 بقياÓ يسمى ما باÈ من هي منها كثريðÉ  مجلةäÃ  ð جتد ¡عيل بن ÏæÇÏ عند -صوÑ سبع يف حزÇ ãبن رشحه
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¡áلشموÇ äÅæ äبن كاÇ ãلتباعد حيسن حزÇ يسمى عام Óلتمثيل¡ بقياÇ ير يف يقع فإنهÑعىل مبنية فقهية تقا 
Óقيا áلشموÇ. 

 هذå ملثل Ðكر فيه ليس ÇلقرäÃ äÂ تعلم فإنك ÇصطالÍ¡ مسألة Ãصلها يف هي ÇلقياÓ¿ مسألة Ãصل فام
 Åىل ÇلشاÚÑ عليه ينص مل حلكم Ç ÏÑلقياÇ :äÃ Óحلقيقة يف هو عليه Çصطلح ما فإÇ äلتقرير¡ هذÇ عىل Çلكلمة
 ينص مل ÇلذÇ íلثاين Çحلكم Åىل Çحلكم به Ç ÏÑلذÇ íللفظ عموã يف æÃ علته¡ يف ÇتفاÞ لوجوÏ عليهº نص قد Âخر
 .Çلعلة الحتاæÃ Ï ملوجبÇ الحتاÇ Ïحلكم Åىل Çحلكم نقل من فهو عليه¡

Ïفاملقصو :äÃ لةÏألÇ ملختلفÇ فيها äألئمة كاÇ جلملة يفÇ äæيعترب  ðÇÑنعم¡. منها قد ßهنا Úلة من نوÏألÇ 
 به¡ æحيتجوæ äيعتربæنه Çلدليل هذÇ يقدموä كانوæ Çمجلةð  مالكاð  فإÇ äملدينة¡ Ãهل كعمل Çجلامهري يعتربå مل

 .حجة Çملدينة Ãهل عمل يعتربäæ ال -Ãهنم æغريå عيÇلشاف عليه نص كام- Çألئمة من æمجلة
ÅÊHÀK�8 

 Çستعمل æÃ نطق من يكوäÃ ä يلزã ال: Ãنه Åىل فيها Çملختلف باألÏلة يسمى ما مسألة يف Ãنبه ÑÃæ äÃيد
 .له مستظهرÇ Éحلكم¡ Åىل حمركةð  حجةÇ  ðعتربها Ñبام بل الÒمةº حجةð  يرÇها كاÃ äنه ÇألÏلة هذå بعض

æÃ لك äÃ áتقو :Åبام بل ظنية¡ حجة هناÑæ ستعملÇ ستعمل منÇ يتعلق ما áلصحايب بقوÇ  ðحياناÃ كام 
 معرæفة¡ مسائل يف Çلصحابة بقوÇ áستدá حنيفة Ãبا ÇإلماäÃ ã عىل تيمية Çبن نص æقد ÇألحناÝ¡ بعض يفعله
äÃæ صحابه من عنه نقل منÃ نهÃ مسألة يعطل áÇقوÃ لصحابةÇ  ðتعطيال  ðككذل شأنه ليس فإنه مطلقا. 

 .Çلرتجيح باÈ من Åæنام Çحلكم باÈ من ليس Çلصحايب قوá جعل Ñبام هو نعم¡
åهذæ كها من البد مسألةÇÑÏÅ لعلم لطالبÇ :äÃ لدليل بعضÇ íلذÇ يسمى  ðليالÏ  ðلك فيه¡ خمتلفا äÃ 
 هلذÇ Çلرتجيح Ïæالئل قرÇئن من يكوÅæ äÃ äما -به Çحلكم حتصيل: íÃ- به Çلتحصيل باÈ من Åما تستعمله

 .كمÇحل
ðفمثال : 
 من Çجلامهري هذæ Çعىل بحجة¡ ليس Ãنه Çلصحيح: قيل حجة¿ Çملدينة Ãهل عمل هل: سائل سأá لو
 Çلرشيعة عموماÊ به قضت ما æصاÑ فيها¡ Çلنص عدã من قدÑ عىل قدÑها كاÇ ÇÐÅ äملسألة لكن Çألئمة¡
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 ðفقاÇهل لعمل موÃ ºملدينةÇ نت لك صحÃæ يف ترجح åملسألة هذÇ äÃ ئنق من جتعلÇلرتجيح رÇ äÃ هلÃ ملدينةÇ 
 Ãهل بعمل Çحلكم حتصيل æÃ مبارش Çستدالá لك يقع مل فهنا Çملسألة¡ هذå يف Çلعمل هذÇ عىل ÑÏجوÇ Çلنبوية
 يف للتامã حمركاð  يكن مل ÇنفرÏ لو منها Çæحد كل Ñ äÃبام ÇألÏلة¡ من بجملة Çحلكم لك حتصل Åæنام Çملدينة¡
 .Çملجتمعة Çæلدالئل ÇلقرÇئن باÈ نم صاÇ ÊÑجتمعت لام æلكنها Çحلكم¡

 
Î·Bk�? ÎP·@P·?�8Å°« �»c°L�? Å°«Ç ÁÉg^BL�? 

 Çملتقدمني طريقة بني ÇلفرÞ: مسألة عىل Çلتعليق Çلعلم طلبة من كثري بني Çلعرص هذÇ يف ظهر لقد
 Çلفقه شأäب يتعلق ما تأملت Ç ÇÐÅæلعلم¡ هبذÇ يتعلق æما Çæلتضعيف¡ Çæلتصحيح Çحلديث علم يف Çæملتأخرين

äفإ åلنظرية هذÇ -äÅ صح äÃ يمكن -كذلك تسمى äÃ äتكو  ðتستحق نظرية  ðÇÑسة من قدÇÑلدÇ لنظرÇæ 
ÑالعتباÇæ جعةÇملرÇæ بالفقه يتعلق ما يف. 

 Ç æÃألمة تقحم äÃ باÈ من هذæ Çليس. Çملتأخرين فقه æبني Çملتقدمني فقه بني فرقاð  ثمة äÃ: بمعنى
 äÃ يف Ãحد جياáÏ ال فإنه æرضÑæهتا¡ ÇألحوáÇ طبيعة من Ãمر هذÇ بل Çجعةºللمر بفرضياÇ Êلعلمية Çملجالس

 منه جزÇ ÁلفرÞ فهذÇ له¡ كالتابع ليس Çإلماã فإä متأخرهيم¡ فقه من æÃæعى Ã  ðÁÇÏÃرشÇ Ýملتقدمني Çألئمة فقه
 .ÇلثبوÊ رضíÑæ جزðÇÁ  يعترب

UÉg� ¾@´WÚ? Ï¸£ º?È¯A ¾@»Þ? Æc£?È¯Ç 
ÇÐÅ لف مسألة يف تأملتÇ¡ما قهæ كتبه ÁلفقهاÇ äملتقدموÇ ãلشافعي كاإلماÇ سالته¡ يفÑ ماæ كتبه 

¡äæملتأخرÇ æÃ لتفقه طريقةÇ بوجه ºãعا Êجدæ äÃ ثمة  ðملتقدمني فقه بني فرقاÇ بنيæ فقه ºملتأخرينÇ السيامæ 
ÇÐÅ ÊعتربÇ äÃ ملتأخرين بفقه يتعلق ماÇ جممل åÑهب سمي فيام مجهوÇلفقهية باملذÇ ¡بعةÑألÇ æÃ هبÇباملذ 

 .Çلظاهرية مذهب ÏÃخلت Ç ÇÐÅخلمسة¡ Çلفقهية
. ظاهرæÃ í حنبيل¡ æÃ مالكي¡ æÃ شافعي¡ æÃ حنفي¡ Åما: Çجلملة يف هم Çملتأخرين ÇلفقهاäÃ Á: بمعنى

 ¡حنيفة Ãæبو ¡Çæلشافعي ¡مالك Çألئمة هل: يقاÇ áلعلم جهة من حمقق æجه له Çلتفريق هذäÃ Ç لنا يتبني æحتى
 Ãتباعهم¿ عليها نص Çلتي Çلفقهية Çملسائل هذå سائر عىل نصوÇ هؤالÁ هل .Çهللا Ñمحهم عيل بن Ãæ¡ ÏæÇÏæمحد



 

 
 

˺˹ 

ÈÇجلوÇ : ðال قطعا. 
 Çحلكم¿ من Ðكرåæ ما يف Ïليل عىل نصوÇ قد Çملسائل من عليه نصوÇ ما يف هؤالÁ هل

ÈÇجلوÇ :ال. 
 ðÇÐÅ :فثمة Ñمن كبري قد ÚæلفرÇ ملسائلÇæ لتيÇ ضيفتÃ مالك لفقه æÃ لشافÇعي æÃ يبÃ حنيفة æÃ محدÃ æÃ 

ÏæÇÏ هو عيل بنæ ينطق مل ºلذلك هباæ Ýعر ÁلفقهاÇ هب يفÇملذÇ بعةÑألÇ عىل بالتخريج يسمى ما áÇقوÃ 
¡ãإلماÇ رفت õعæ جهæÃ ¡ÈألصحاÇ عرفت بل ÊملحتمالÇ -هيæ حتمل ماÇ لفقهÇ عند ÈألصحاÇ- عرفتæ 
áÇقوÃ ÈألصحاÇ ..ىلÅ لك غريÐ. 

 ðÇÐÅ :ÇÐÅ ÊÃقر  ðكتب من كتابا ¡ÁلفقهاÇ فهل Çهذ ÈلكتاÇ عىل حمقق áقو Çهذ ãإلماÇ ãÃ نهÃ ليس ¿ðحمققا 
 Ç æÃلشافعي Ã æÃمحد مذهب Åىل Ãضيفت Ç -äÅæلكتاÈ هذÃ ÇقوáÇ سائر تكوäÃ ä بالرضÉÑæ ليس

 مذهب يف عندÇ åملختاÑ هو Ãنه Ðæكر Çملقنع¡ Çهللا Ñمحه قدÇمة Çبن صنف لام æلذلك ÃقوÇلهæ ºهي -مالك
ãإلماÇ محدÃ¡ ÇÐجعت فإÑ ىلÅ ملقنع عىل كتب ماÇ مذهب حترير به قصد مما ãإلماÇ محدÃ æÃ مذهب حترير 

 هل: Çملقنع مجل Ãكثر عىل كثريðÇ  خالفاð  يذكر ÇإلنصاÝ صاحب äÃ جتد فإنك ÇإلنصاºÝ كتاÈ مثل Çحلنابلة¡
 Çلثانية¿ ÇلرÇæية عىل Ç ãÃلرÇæية¡ هذå عىل Ç ãÃلوجه¡ هذÇ عىل Çملذهب

 عام فضالð هذÇ Çملذهب¡ Ãهيا Ãصحابه Çختلف قد كثريÇæÑ ÉياÃ Êمحد Çإلماã فقه يف جتد Ãنك: بمعنى
åليه نسبوÅ ية منÇæلرÇ æÃ لتخريج منÇ ية عىلÇæلرÇ ليسæ  ðله¡ قوال ðكتب يف عام فضال åهب هذÇملذÇ بعةÑألÇ 
 æÃجه Ã æÃقوæ áÇهي ذهب¡Çمل تكميل من جيعلوهنا Åæنام ÇإلماÅ ¡ãىل يضيفوهنا ال Çلتي ÇألقوáÇ من æغريها

Èلألصحا. 
 ðÇÐشك ال: فإ äÃ ألئمةÇ مل Çكل عىل ينصو åملسائل هذÇ ¡كام بالتنصيص äÃ ما Çملسائل من عليه نصوÇ مل 

Çعىل ينصو ºلذلك حكمهæ áستدÇ ÈألصحاÇ ئمتهم عن نقل لامÃ من ¡áÇألقوÇ لذلكæ بامÑ ضعف ßعند 
áمن قو áÇألقوÇ ملتقدمني من ألحدÇ ألئمة منÇ ألنك Ãيف تقر Èمتأخر فقيه كتا :äÃ Çهذ áلقوÇ ليل عىل بنيÏ 
Çكذ ¡Çكذæ äفيكو Çلدليل هذÇ  ðليالÏ  ðضعيفا. 



 

 
 

˺˺ 

ÇÐقلت فإ :äÅ Çلدليل هذÇ ºعىل حكمت ضعيف áلقوÇ بأنه áبام ضعيف¡ قوÑæ äلتحقيق كاÇ :äÃ 
ãإلماÇ íلذÇ áقا Çهذ áلقوÇ عىل قوله يبن مل Çلدليل هذÇ. 

 بعض ÇستدÑ áبام Ãنه:  -Çملجاá لضيق Ðلك يف ÏÃخل Ã äÃحب ال كنت Ç -äÅæملسائل طريف æمن
 ÇæÑæيتها¡ ÅسناÏها جهة من ÅæنكاÑها ÏÑæها Åبطاهلا يف يشدÃ Ïمحد Çإلماã كاä بأÏلة Çملتأخرين Çحلنابلة
º فاستوÏعوها خاصةÇ ºألحكاã كتب Ç æÃلرÇæية¡ يف Ç æÃلسنة¡ كتب يف æجدæها æلكنهم ðلةÏÃ جهة من ألهنا 

 ÇألÑبعة ÇملذÇهب فقه يف كتب ممن كثريðÇ  ألÐæ äلك ÐلكÅæ äæÏ ºما ظاهرÅæ  ðÇما نصاÅ  ðما Çحلكم عىل تدá امتنه
 Ã æÃمحد æÃ مالك لقوÇ áملتأخرÇ äæستدá فربام يضعف¡ æما يصح æما ÇæإلسناÏ¡ بالرÇæية عالامð  يكن مل

 .ضعيف Ïليله ألä ضعيفÇ ºلقوá هذäÅ Ç: فيقاá ضعيف¡ بدليل غريهم
 .Çلدليل هذÇ مثل عىل Çلقوá يبن مل ÇإلماäÃ ã: قÇæحل

 Çإلماã صاحب- Ã ÏæÇÏبو Ðكرå ما مجلة ÇملتأخرÉ فقههم كتب يف ÇستوÏعوÇ Çحلنابلة äÃ جتد Ãنك: بمعنى
 Ãيب سنن æÃ ¡منصوÑ بن سعيد سنن يف ÇألÏلة غالب äÃ فتجد ºمنصوÑ بن سعيد Ðكرæ åما سننه¡ يف -Ãمحد
ÏæÇÏ¡ نزهلا قد Áحل فقهاÇعىل فقههم¡ كتب عىل نبليةæ لتي مسائلهم مفصلÇ Ñبه نطق ما منها كثري قد ãإلماÇ 
 . Ãمحد

Çمن ليس هذ Èلظلم باÇ åهلذ ºلكتبÇ من لكنه Èحتصيل با ÞلفرÇ ملتقدمني طريقة بنيÇ طريقةæ 
 : فاæÊق مخس يف فرæقه æتقع ÇمتياåÒ يقع Ñبام Çملتأخرين æفقه Çملتقدمني فقه بني ÇلفرÇ .äÅ Þملتأخرين

²g¬·? ºÇÚ?�8� ¾ÈÄ¬» ¹Ê·c·? 
áقا íلزهرÇ محهÑ هللاÇ :)كل ليس Áفيه نجد يش ÏإلسناÇ.( åلكلمة هذÇ بن ملحمد Èشها íلزهرÇ -

 ÇلفقهاÁ من Çملتقدموä عليه كاÇ äلذÇ íلفقه من نوÅ Úىل ÅشاÉÑ تعطي -Åمامته عىل جممع متقدã مدين Åماæ ãهو
 .ÇألÇæئل

 فإæ äلذلك للرشيعة¡ ÇستقرÁÇ فقه عن عباÉÑ كاÇ äملتقدمني عند Çلدليل مفهوäÃ ã: هذæ Çمعنى
 قد Çæألئمة Çلتابعني من بعدهم من ثم ¡æسلم عليه Çهللا صىل Çهللا Ñسوá صحابة æÃæهلم ÇلفقهاÁ من Çملتقدمني

Çلفقه¡ مسائل عىل نصوÇ Çتكلموæ ÏطرÇæ قبل فقههم äÃ بكتب يسمى ما كتبت áصوÃ ¡لفقهÇ كتبه ما حتى بل 
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 ÇلغزÇيل كتبه ÇلذÇ íلنظم جنس من ÇلفرÂ ÚæحاÏ عىل ÇطرÃ íÏÇصويل نظم عن عباÉÑ ليس Ñسالته يف فعيÇلشا
 Çلفقه ملسألة تفعيل فيه Çلرسالة يف Çلشافعي Ðكرå ما بل ¡Çجلويني Çملعايل أليب ÇلربهاÇ æÃ äملستصفى يف

 .Çجلملة يف بذلك Çلشافعي مقصوÅ Ïىل ÇإلشاÉÑ تأيت Ñæبام æرشحه¡
äÅ مفهوã لدليلÇ ملتقدمني عندÇ يكن مل Ïلنص¡ جمرÇ فإنك ÇÐÅ Êلنص تقلدÇ ملسألة¡ عىلÇ جعلتæ 
 بالربÉÁÇ كالقوæÃ á مثالð¡ كاالستصحاÈ عاÃ ¡ãصل Åىل يرÏ فإنه Çملسائل من فيه نص ال ما äÃ: نظاماð  لذلك

 شك ال هذÇ. ÇإلغالÇ æÞالحتياØ باÈ يف Çلفقه يف ÇملتشدÏين بعض ÏÃخله فيه نص ال ما Ñæ äÃبام Çألصلية¡
 .متقدماð  فقهاð  يكن مل Ãنه

 Çلرشيعة قرÇئن من فقههم من كثريðÇ  يأخذæ äæكانوÇ Çلنص¡ يأخذäæ كانوÇ Çملتقدمني äÃ: بمعنى
 له¡ Çلتحصيل -Çملتأخرين من Çألكثر يكن مل Ç -äÅملتأخرين من كثريðÇ  فاÇ Êلذí هو Çجلملة يف æهذÇ Çلعامة¡
 يسمى ما æهو Çلرشيعة¡ ÃبوÈÇ جلملة فقه عىل كانوÇ هؤالÃæ ÁمثاÇ áلشافعي Ç æلزهرæ í مالكاäÃ  ð: بمعنى
 .ÇالستقرÁÇ بفقه

Å°«Ç Ñ?g°LjØ? ¹s� �ÄSÈG�8 
ÅSÈ·? ºÇÚ? :فقه من äÂلقرÇ لتدبرÇæ ãهللا لكالÇ سبحانه ºتعاىلæ لذلكæ Çفني كانوÑبفقه عا äÂلقرÇ من 

 .ÇلقرäÂ يف عÇلترشي مقاصد جهة من æÃ نفسها¡ ÇلقرÃ äÂحكاã جهة
ÅSÈ·? Ë¿@P·?8 هنمÃ äفوÑلنبي سنة بمفصل عاÇ هللا صىلÇ له عليهÂæ سلمæ فقهæ لصحابةÇ åلسنة هلذÇ. 
 ÇلزكاÇ æÃ ¡ÉلصالÉ¡ باÇ æÃ ÈلطهاÉÑ¡ كباÇ ÈلرشيعةÃ ºبوÈÇ من باÈ كل äÃ: عليه ÑÏجوÇ مما æلذلك

 يكوÇ äلفقهية¡ Çملسائل ÂحاÏ يف -أخرينÇملت من Çلفقه يطلب ممن كثري يصنع كام- ينظرäÃ Çæ قبل هلم äÃ جتد
 .ÇالستقرÁÇ سبل تقعيد: هو áæÃ نظر هلم

Çلنظر هذÇ áæألÇ هو ÉÑفقه عن عبا æÃ فهم ãمفهو ÚÑلشاÇ åمقاصدæ يف Çهذ ÈلباÇ لرشيعة¡ منÇ فتجد 
äÃ Èبا ÉلزكاÇ  ðفيه مثال áصوÃ نضبطت¡ رشعيةÇ جتدæ äÃ من حيل ما ÊملأكوالÇ ماæ ãفيه حير áصوÃ قد 

 æºسلم عليه Çهللا صىل Çلنبي سنة جممل æمن ÇلقرäÂ¡ من حيصلوهنا Çلتي Çألصوá هذå فيقعدÇ äæنضبطت¡
 .Çألصوá من مجلةÇ  ðلرشيعة ÃبوÈÇ من باÈ كل يف عندهم äÃ فتجد æتقريرæ ¡åقوله فعله من



 

 
 

˺˼ 

 هذÇ كوæäي Çلنص¡ هذÇ ÇستعملوÇ نص فيه ÇلفرÚ كاä فإÇ :ÇÐلباÈ هلذÇ ÇلفرÚæ مسألة يف ÏخلوÇÐÅ Ç ثم
 يكوä ال Çلغالب يف Çلفقهي Çلتفريع ألÐæ äلك ÇلفرºÚ هلذÇ نص هناß يكن مل Ç ÇÐÅæلباÈ¡ هلذÇ موÇفقاÇ  ðلنص

ºðألنه متناهيا ÑعتباÇ ÆÑمن للطا áÇحوÃ ºملكلفنيÇ لذلكæ áيقو ÁلفقهاÇ :äفإ ßتر  ðكناÑ. äفإ ßتر  ðجباÇæ. äفإ 
 Çلفرæ Úæهي- ÇلطوÆÑÇ هذå فريÇ äæÏملصيلº عىل يطرÃ مما تعترب ÃموÑ هذå فإä .للسهو يسجد äÃ قبل سلم

 æجدÇæ لو Ãهنم فقههم من صاÑ بل عندهم¡ ÇملقرÇ ÉÑألصوÅ áىل -ÇلفقهاÁ كتب يف تشققت Çلتي Çلفقهية
 ðحديثا  ðÇÏفر -íÃ :من ÏحاÂ يةÇæلرÇ ملحدثني معنى عىلÇ ئلÇæألÇ ملتكلمني الÇ- يف ¡Èبا åÏسناÅæ ليس ßÇبذ 
¡ãلتاÇ ملæ åئمة يعتربÃ äلشأÇ لصحة¡ جهة منÇ لوæ åÇمن قو åÇمنهم¡ قو Çæجدææ äÃ Çحلديث هذÇ ما خيالف 
 تفرÏ Ïليل ÇعتباÑ عىل ÇلباÈ هذÇ يف ÇألصوÇ áعتباÇ Ñحلكم يف يقدموÃ äهنم æجدÇ ÊلباºÈ هذÇ بأصوá يتعلق

 .تفرÏ من به
áسئل عندما: مثا ãإلماÇ محدÃ عن ÉكاÒ حيل ¡ÁلنساÇ áقا :)äÅ  ðلص من مخسةÇحابة äال: يقولو ÉكاÒ 

 ).فيه
  يلتزمه¿ قوá فيها للصحابة مسألة كل Ã :äÃمحد Çإلماã مذهب فهل

ÈÇجلوÇ :ºملسائل يزيد لكنه الÇ. 
 كمناÒهلم ãÏÂ بني يف ÇæالÑتفاÇ Þلقنية بأموáÇ يتعلق ما Ç :äÃلزكاÉ باÈ يف Çألصل æ äÃجد Ãنه: بمعنى

 Ãبيه عن شعيب بن عمرæ حديث هو ÇلباÈ هذÇ يف ثحدي ÃجوäÃ Ï مع فيه¡ ÒكاÉ ال Ðلك æنحو æلباسهم
 عمرæ بن Çهللا عبد æكاÇ¡ äلعاÕ بن عمرæ بن Çهللا عبد هو -ÇجلمهوÑ عند ÇملشهوÑ عىل- æجدå جدå¡ عن
 Çألصوá كتب يف Çملتأخرäæ كاäÅæ ä فيه¡ ÒكاÉ ال ÇلنساÁ حيل بأÇ äلصحابة من Çملفتني Ãشهر من ÇلعاÕ بن

äæيذكر Éقاعد :ÇÐÅ ل خالفÇíæÇما ر ìæÑ äفإ ãملقدÇ عند ÑجلمهوÇ يةÇæلرÇ ليسæ ¡íÃلرÇ بامÑæ Çقالو :Çهذ 
 .ÇلرÇæية عىل ÇلرíÃ يقدموÇ äلذين لألحناÝ خالفاÃ¡  ðمحد ÇæإلماÇ ãلشافعي æ مالك مذهب

åهذæ Éقاعد Éقد حمكمة¡ ليست متأخرæ ãألئمة قدÇ ìلصحابة بعض فتوÇ لتيÇ عنهم نقل ما خالفت 
 بخالÇ Ýلصحايب فتوÇ- äÃ ìملتقدمني Çألئمة من Ãæمثاله Ãمحد عند هو كام- عندهم صاÑ Ñبام بل ÇلرÇæية¡ من
 .عنه ÇلرÇæية هذå صحة عدã عىل عندÏ åليل Ãصحابه بعض عنه نقله ما
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: مسلم صحيح يف æهو ÇلطالÞ يف عباÇ Óبن عن طاÓæ حديث عن Ãمحد Çإلماã سئل لام æلذلك
)äكا ÞلطالÇ ËلثالÇ عهد عىل áسوÑ هللاÇ¡ يبÃæ سنتني ¡بكرæ عمر خالفة من Þطال ËلثالÇ ÉحدÇæ.( 

áقا ãإلماÇ محدÃ :كثرÃ ÓلناÇ äææبن عن يرÇ Óعبا Ýخال Çجد فلام. هذæ äÃ ìلفتوÇ لتيÇ عن شاعت 
 هذÃ åمحد Çإلماã يعتمد مل ثالÇ ºËلثالË طالäÃ Þ يفتي Ãنه عىل فتوåÇ نقل يف Ãصحابه Çستقر Ãنه عباÇ Óبن

 .صحيحه يف خرجها قد مسلامäÃ  ð مع ¡اÓعب Çبن عن ÇلرÇæية
Çهبذæ يتبني äÃ بعض ÊÇملتأخرين تقعيدÇ من ليست ÊÇلتقعيدÇ ¡لصحيحةÇ ماæ äمنها كا  ðيف فهو ممكنا 

 .الÒماð  يكوä ال ÇألحوáÇ من كثري
 ðÇÐÅ :لدليل بمسألة يتعلق مماÇ هو Çملعنى هذÇ :لتوسيعÇ ملسألة áالستدالÇ ملتقدمني عندÇ فقه معنى عىل 
 لكثري تتحصل مل Çلتي Çلداللة من ÇلنوÚ هذÇ نتصوäÃ Ñ علينا تعذÑ Ñبام Ãنه ندÇ ßÑملتأخرæ äæنحن Çلرشيعة¡

 ÇلناÓ من Çملتأخرäæ حصله عام خيتلف ÇألÇæئل عليه كاÇ äلذÇ íلتحصيل بني ÇلفرÞ ألÇ äملتأخرينº من
 .منهم Çلعلم Ãهل من Ãكثر

 ðÇÐÅ :يتعلق ما Ñعد باعتباÇلرشيعة قوÇ صوÃæºنجد هلا äÃ íæلنوÇ  ðحياناÃ áæحيا ßلسلوÇ مثل يف Çهذ 
 مفصل فريÇ ..Ïلنبي سنة: هي ÇألÏلة من مخسة عىل مبني Çلسهو سجوÏ: -مثالð - يقوÃ áنه æنجد Çملسلك¡
ãحكاÃ لسهوÇ يف ÉلصالÇ ىلÅ åلة هذÏألÇ خلمسةÇ. 

Çهذæ Úلقصد من نوÇ ¡حلسنÇ ىل يصل ال لكنهÅ ملتقدمني تقعيدÇ. 
 ðÇÐÅ :لعلم طالب عىل ينبغيÇ äÃ ىل يقصدÅ فقه Çهذ ºÈلباÇ يف يقع ال حتى ¡ÈÇالضطرÇ بل äفقهه يكو 

 ðفقها ºðÇÏهو مطرæ ÉعاÇعد مرÇلرشيعة قوÇ لعامةÇ خلاصةÇæ يف Èمن با ÈÇألبوÇ .كدÄÃæ كلمة عىل íلزهرÇ لام 
áكل ليس(: قا Áفيه نجد يش ÏإلسناÇ.( 

²g¬·? Ë¿@P·?�8� ¾ÈÄ¬» ºØcLjØ? 
 عىل Çلفقه Ãصوá بعلم يسمى ما يرسم äÃ قبل فقههم قالوæÃ Ç علمهم كتبوÇ قد ملتقدمنيäÃ Ç سبق

 Ç æÃلتكليفية باألحكاã يسمى بام Çلتفصيل فيه جتد Çالستدالá بمسألة يتعلق فام ÇملعرÇ ¡Ýæملتأخر Ñسمه
 .Çلوضعية
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ðفمثال :Éألمر: قاعدÇ áعىل يد ÈلوجوÇ الÅ ÇÐÅ رصفه ÝÑصا. 
åهذ ÉلقاعدÇ ابوجهه ãلعاÇ ال áشكاÅ ¡بل فيها äÅ لشافعيÇ محهÑ هللاÇ عىل نص قد åهذ ¡ÉلقاعدÇ قدæ 

áما قا ÈÑيقا Çملعنى هذÇ :äÃ ألصلÇ مر يفÃ هللاÇ سولهÑæ هو ãلعزÇ ãæللزÇæ. لكنæ جتد äÃ áإلشكاÇ يف 
 .ÇلقاعدÉ هبذÇ åالستدالá مذهب

 برصيح Çæألخذ Çلدليل¡ تعظيم Åىل يميل من æالسيام- Çملتأخرين من كثري عند يقع قد Ãنه: بمعنى
 .ÇالستقرÁÇ فقه بغض -ÇلقوÇعد عىل ÇæالنضباÇ Øلسنن¡
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Å°« ?g°LjØ?Ñ Å°«Ç N@¯@Êk·? 
 يف Çلسلف مبلغ هو هذÇ ألÐ äلكÅ ºىل æما Çلسياقاæ Êفقه ÇالستقرÁÇ فقه مسألة عىل كثريÄÃ  ðÇكد Ãæنا
áصوÃ لدينÇ عهæفرæ. 

ÏملقصوÇæ ÁÇما باالستقرÅ بعامة للرشيعة æÃ Èلبا Õفقه منها¡ خاæ ÞلسياÇ يتعلق ما هو Þلنص بسياÇ. 
 Âæله عليه Çهللا صىل Çلنبي قاá: مثالð عزماð¡ صاÑ ÊÑبام ÇلكلامÊ بعض äÃ جتد: Çلنص بسياÞ يتعلق ما
 æيف ¡)حمتلم كل عىل Çæجب Çجلمعة غسل(: عنه Çهللا Ñيض سعيد Ãيب حديث من Çلصحيحني يف كام æسلم
ãألصوليني كالÇ äÃ من ÊÇæÏÃ ÈلوجوÇ )عىل(¡ æ)äÃ.( 

�õ« :تعاىل Çهللا قوá ملثل ÇلوجوÈ عىل تدá )عىل(  õǬ óí  óىل óع  öÓلنَّاÇ  ُّج öح  öتúي óب úلÇ« ]áÂ äÇآلية من: عمرÇ ٩٧[ .
Çقالو :äÅ لنبيÇ هللا صىلÇ له عليهÂæ سلمæ áجلمعة غسل(: قاÇ جبÇæ(¡ فكلمة )جبÇæ( من ¡ãæللزÇ قولهæ :

 .Çللزãæ من Ãيضاð ) عىل(
 من البد: قاá من قاÑ áبام Ç æÃملكلفني¡ عىل فرضاð  يكوÇ äجلمعة غسل Ç äÃلسنة ظاهر: قالوæ Çلذلك

ÝÑصا Ýيرص Çحلكم هذÇ عن ÈلوجوÇ ىلÅ ÈالستحباÇ. 
 Ãما ÇلوجوÈ¡ عىل تدá مل Ãصلها يف هي بالكلمة تكلم æ ÇÐÅسلم Âæله عليه Çهللا صىل Çلنبي Çæ äÃحلقيقة

äÃ áهنا: نقوÅ لتÏ عىل ÈلوجوÇ ÁثناÃ مه¡كال æÃ هبا قصد ÈلوجوÇ فت ثم õرص  ðخر¡ رصفاÂ ÇÐصل فإæ ألمرÇ 
 .Çلنسخ هو فهذÇ ÇإلßÇÑÏ هذÅ Çىل

 æÃىل كمقدماÊ- هذÇ فمعنى ÇالستحباÅ ¡Èىل ÇلوجوÈ عن مرصÇ Ýæألمر äÅ: قلت Ã ÇÐÅنك: بمعنى
 ÑÏÃ äÃكوÇ لنصÇ هلذÇ Çلفاقهني æلكن ÇلوجوÈ¡ سبيل عىل ÇلشاÚÑ به يتكلم مل Çألمر Çæ- :äÃلفقه Çلعقل يف

 تشبيه æ¡ æÃسلم عليه Çهللا صىل Çلرسوá كالã من متقدã تشبيه من Çلدليل هبذÇ ÇلوجوÈ يقصد مل نبيهم
ÈÑمقا Çلنص هلذÇ.  

 Çلطيب من æيمس æسوßÇ¡ حمتلم¡ كل عىل Çæجب Çجلمعة غسل(: قاá لام æسلم عليه Çهللا صىل فالنبي
لم)º عليه قدÑ ما õنه عÃ هللا صىلÇ سلم عليهæ قصدي مل äÃ لغسلÇ جبÇæ نه بمعنىÃ Öفر ºðكر ألنه حتامÐ 



 

 
 

˺̀ 

ßÇلسوÇ ºلطيبÇæ مع äÃ ßÇلسوÇ لطيبÇæ ليس ¡ðجباÇæ ليسæ Çمن هذ Èاللة باÏ ئنÇلقرÇ ¡لضعيفةÇ هو بل 
 .Çحلكم يف ÇالطرÏÇ باÈ من

 Åليه يذهب مل فهذÇ عليه¡ قدÑ ما Çلطيب من æيمس حمتلم¡ كل عىل Çæجب ÇæلسوÇ ßÇلغسل äÃ: بمعنى
 .ÇلسوÅ ßÇجياÈ يف شذ من Åال Ãحد

 ðÇÐÅ :لنصÇ ÇÐÅ ÆستقرÇ áÏ نه عىلÃ به يقصد مل ÈلوجوÇ. 
äÅ مسألة áالستدالÇ -هيæ لنقطةÇ لثانيةÇ يف ÞلفرÇ ملتقدمني فقه بنيÇ ملتأخرينÇæ- من كثري طالب 
 خاºÕ اÝÑص من البد: æقالوÇ ÇلوجوÈ¡ عىل يدÇ áألمر: قاعدÉ مثل ÇلقوÇعد¡ من ÇلنوÚ هذÇ يف Çملتأخرين
 .Çæجب Åنه: كثري Ãمر يف قالوÑ Çبام æلذلك

 Ãنه منهم Ãحد عن ينقل مل Çلصحابة æعامة بل Çملتقدمني مجاهري äÃ جتد Ãنك مع. حمرÅ ãنه: كثري هني æيف
áقا :äÅ Çحلكم هذÇ جبÇæ. 

 بأقوáÇ متعبدين æلسنا بالنص¡ متعبدäæ نحن: فقاÇ áستقرÇئه æعدã فقهه عدÇ ãلبعض سرت Ñæبام
 !رجاÇáل

 Çلرجاá¿ بأقوáÇ متعبدæÃ äæ باحلق متعبدäæ نحن هل: ÇلسؤáÇ هذÅ Çىل يصل مل Çلبحث Çæ äÃحلقيقة
äأل åعليها متفق مسألة هذ. 

ÇÐÅæ كنت áننا: تقوÅ äæباحلق¡ متعبد äىل فاملتقدموæÃ هنا åملقولة¡ هبذÇ همæ ىلæÃ منا  ðفقها  ðكاÇÑÏÅæ 
 ðحتقيقاæ يف ÚتباÇ ÈلكتاÇ ¡لسنةÇæ ãعدæ ÇÚتبا áÇقوÃ áلرجاÇ. 

åهذ ÉلقاعدÇ إليامنيةÇ يمكن ال äÃ تفهم Çهبذ ÈألسلوÇ الÅ ÇÐÅ هلا ناسب ãملقاÇ. 
ðفمثال :ÇÐÅ متعصب¡ شخص ظهر æÃ مقلد  ðÇعمى تقليدÃ ستعملتÇ معه åهذ ¡ÉلقاعدÇ كام áبن قاÇ 

Óيوشك(: عبا äÃ áعليكم تنز ÉÑمن حجا ÁلسامÇ ¡(قدæ áقا åلكلمة هذÇ يف ÉÑمل خاصة¡ صوæ بن يكنÇ 
Óفع¡ خفض كل يف عباÑæ æÃ كل يف ìفتو ãبني يقد íيد åÇفتو äÃ áتوشك(: يقو äÃ áعليكم تنز ÉÑحجا 
Ñ فلم Çلرصيح¡ Çلدليل فيها للسائل عباÇ Óبن Ãظهر قد مسألة يف قاهلا Åنام)¡ ÇلسامÁ من  حق Çلدليل هذÇ يقدِّ

¡åÑقد áما فقا áيض قاÑ هللاÇ عنه تعاىل. 
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 للصحابة æال للسلف شأناð  يكن مل فهذÇæ Çملسائل¡ Çلفتوì يدí بني مقدمة Çملقولة هذå تكوÃ äÃ äما
 .عنهم تعاىل Çهللا Ñيض

 ðÇÐÅ :يتعلق مما ãبمفهو áالستدالÇ :äÃ ßهنا  ðÇÑموÃ Éلرشيعة يف كثريÇ ال Ïجتد تكا äÃ  ðفاÑصا  ðخاصا -íÃ :
 ðعن رصفها قد -نصيا ¡ÈلوجوÇ معæ لكÐ ألضبطÇ بام بلÑ مجعÃ لعلامÇÁ نه عىلÃ ليس ¡ðجباÇæ äÃæ Çلنهي هذÇ 
 من قاá من: ÇلسؤáÇ عليك ÇÐÅ ÏÑæ لكن هذÇ¡ لك صح فربام .ينضبط مل ÇإلمجاäÅ Ú: قلت äÅæ حمرماð¡ ليس

 Çلتابعني Ç æÃلصحابة من متقدماÅ  ðماماð  جتد Ç äÃلتحصيل يعوÃ ßÒنه جتد Ñبام Çلتحريم¿ æÃ بالوجوÇ Èملتقدمني
 .بالتحريم æÃ بالوجوÈ نطق طبقتهم æنحو

Çينبغي مما فهذ äÃ يعالج ¡ðال فقها äÃ Ïىل يرÅ عدÇحمل هي ليست قو áجلدÇ ¡هي هناæ عدÇلقوÇ إليامنيةÇ. 
 صحايب لقوá حتى æÃ فقهي¡ لقوæÃ á ملذهب يتعصب من حق يف تستعمل لكنها Çألصل¡ هي نعم¡

Úيدæ áلنبي قوÇ هللا صىلÇ له عليهÂæ سلمæ¡ فهنا áيوشك(: له يقا äÃ تáعليكم نز ÉÑمن حجا ÁلسامÇ ¡(كام 
áبن قاÇ Óيض عباÑ هللاÇ ¡ما عنهامÃ äÃ áيقا Çكمنهج هذ ãفال عا. 

 .Ïليل عليه ليس مما Ãهنا ما مسألة يف لك يظهر Ñبام Ãنه: Çالستدالá بمفهوã يتعلق æمما
 ðيتعلق ما: مثال äبكو ÉÃملرÇ ÇÐÅ Êحليض من طهرÇ قت يفæ لعرصÇ لظهر تصيل فإهناÇ لعرصÇæ. 
 غلط هذÂ æÃ äÃ Çخر¡ عىل ملذهب Çلرتجيح Ç æÃالنتصاÑ منها ÇملقصوÏ ليس ÐÃكرها مسألة كل :تنبيه

Çهذæ ÈÇنام. صوÅ ÏملقصوÇ äÃ ىل نصلÅ  òÑقد  òÝلتفقه من كاÇ نحن فيام åÏبصد. 
áقوÃ :نجد äÃ ÑجلمهوÇ هل منÃ لعلمÇ ئلÇæألÇ ÇهبوÐ ىلÅ äÃ ÉÃملرÇ äÅ Êقت يف طهرæ لعرصÇ فإهنا 

 قاá كام- ÇخلاÕ باإلسناæÃ Ï بالنص نسميه ما Ç æÃملفصل¡ Çلدليل Åىل نظرÃ ÇÐÅ Êنك مع Çلظهر¡ تصيل
íلزهرÇ- جتد ال  ðÇÏسناÅ  ðعىل خاصا äÃ ÉÃملرÇ يلزمها äÃ لظهر تصيلÇ قدæ Êقت يف طهرæ ¡لعرصÇ لكن ãإلماÇ 
 . Çحلسن Åال Çلقوá¡ هذÇ عىل Çلتابعني عامة: قاÇ áلقوá هذÇ عن سئل لام Ãمحد

 جميئه قصة يف ¡Çلسنن يف Çلطائفي مرضÓ بن عرÉæ حديث يف æسلم عليه Çهللا صىل Çلنبي äÃ نجد كام
 æقف æقد ندفع¡ حتى قبل معنا ææقف هذå¡ صالتنا شهد من): æسلم عليه Çهللا صىل Çلنبي له قاá عرفة¡ Åىل
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 بعرفة ÇلوقوÅ äÃ Ýىل Çلعلم Ãهل مجهوÐ Ñهب æقد ¡(تفثه æقىض حجه تم فقد هناæÃ ¡ðÇÑ ليالð  بعرفة Ðلك قبل
 ).هناæÃ  ðÇÑ ليالð (: قاæ áسلم عليه Çهللا صىل Çلنبي äÃ مع Çلشمس¡ áÇæÒ بعد من Åال جمزئاð  يكوä ال

áقاæ هللا صىلÇ سلم عليهæ :)Çæهو)¡ مناسككم عني خذæ حلج¡ يفÇ ففعل  ðفعال áصحابه عامة فقاÃ 
 .Çحلج يف Ãæصل فرÖ¡ هذÇ :äÅ Çألئمة من Çتبعهم æمن

 .Çحلج يف Çæجب هذäÅ Ç: بعدهم æمن Ãصحابه مجهوÑ فقاÂ áخر فعالð  علæف
 عليه Çلنبي äÃ مع. Çحلج يف مستحب هذäÅ Ç: بعدهم æمن Ãصحابه مجهوÑ فقاÂ áخر فعالæ  ðفعل

ÉلصالÇ ãلسالÇæ عىل بالترصيح نطق ما äÃ Çجب هذÇæ æÃ كنÑ æÃ ¡مستحب Çهذæ من Èفقه -قلت كام- با 
¡ÁÇالستقرÇ فقهæ دمقاص ÈÇبوÃæ ÊÇÏلعباÇ. 
 ææجد ظوÇهرها¡ عىل ÇألموÃæ Ñخذ -æفضله Ïæيانته علمه رشÝ مع- Çهللا Ñمحه حزÇ ãبن جاÁ لام لكن

äÃ هللاÇ تعاىل سبحانهæ áيف يقو Þسيا ÊياÂ حلجÇ: »Ç óÐöإ óف  úم õت úض óف óÃ  úن öم  òÊا óف óر óع Çæ õر õك úÐا óف �ó ǬÐ  óدúن öع  öر óع úش ó úملÇ 
 öãÇ óرó úحلÇ« ]ÉلبقرÇ :آلية منÇ١٩٨[ ¡áقا :äÅ هللاÇ áقا :»Çæ õر õك úÐا óف �ó ǬÐ« ]ÉلبقرÇ :آلية منÇعىل فنص¡ ]١٩٨ åكرÐ عند 
 ظن Ñبام Çلتي Çلوقفة هذå مثل æقف ألنه Çæجبº فرÇ Öملقاã هذÇ يف ÐكرäÃ å عىل Ðلك فدÇ áحلرÇ ºãÇملشعر
 ذÇه ينتحل مل æلذلك حمققاÇ ºðستمساكاð  ليست Ãهنا Çæحلق Çلدليل¡ بعرÇ Éæالستمساß من نوÃ Úهنا ظن من

 .عنهم تعاىل Çهللا Ñيض مجهوÑهم Ç æÃلصحابة عامة Ãمرå مجهوÑ يف Çلفقه
²g¬·? Q·@P·?�8� f@HL£? ÁÒ?g°·? 
 .Çحلكم يف ÇلقرÇئن يعتربäæ علمهم لسعة ÇملتقدموÇ äألئمة
ðملتقدمني فقه من: فمثالÇ يتعلق ما Èصل باستصحاÃ يف ¡ÈلباÇ كقوهلم ðمثال :äÅ ألصلÇ يف ÊÇÏلعباÇ 
 .Çحلل ÇملعامالÊ يف Çألصل Ç äÅæحلظر¡ Ç Ãæلتوقيف

 ðيضاÃ :ÈستصحاÇ ئن يتعلق ماÇبقر Ïىل تقوÅ خر¡ عىل حكم ترجيحÂ ðمثال :ÇÐÅ Çæجدæ äÃ Çلدليل هذÇ قد 
 فرðÇÏ  حديثاð  قوÇæ فربام به¡ يفتوä كانوÇ عمر æ بكر Ãبا Ç æÃ äÃلصحابة¡ من Çألكثر حكمه æÃ مدلوله Åىل Ðهب

ÇæنترصÇæ ¡نك حني يف لهÃ ÇÐÅ ÊخذÃ ملسألةÇ  ðÇخذÃ -äÅ لتعبري صحÇ- ºðياضياÑ جتد äÃ ßهنا  ðخر حديثاÂ هو 
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ìقوÃ لتحصيل جهة منÇ لريايضÇ æÃ لتحصيلÇ لعلميÇ ÏملجرÇ بمسائل ÏإلسناÇ ¡يةÇæلرÇæ بامÑæ äكا ÍرصÃ 
 .Ïاللة Ãقل Çلتجريد عند هو بام ÃخذÇ Çæملتقدمني äÃ جتد Ðلك æمع Ïاللةº منه

¿ÇÐفق ألنه لامÇæ لصحابة¡ عملÇ لثاينÇæ خالف ìلصحابة فتوÇ. 
ÈرضÃ لذلك ðمسألة: مثال ÞلطالÇ ËلثالÇ :جتد äÃ ألئمةÇ بعةÑألÇ بل ¡ÑجلمهوÇæ كامæ áبن قاÇ جبÑ 

-äÅæ äعلم: -بالغ قد كاÇ نهÃ حد عن يصح ملÃ لصحابة منÇ الæ لتابعنيÇ الæ ألئمةÇ ملتبوعنيÇ نهÃ جعل 
ÞلطالÇ ËلثالÇ ÉحدÇæ. äشيخ فإ Çãبن إلسالÇ مجاعة تيميةæ äنه: يقولوÅ áلسلف من طائفة قوÇ. 

ÏملقصوÇ :نهÃ بالقطع äÃ áجلامهري قوÇ ملتقدمني منÇ äÃ Þطال ËلثالÇ ¡Ëمع ثال äÃ  ðمسلام ìæÑ عن 
 من æسنتني ¡بكر Ãæيب Çهللا¡ Ñسوá عهد عىل ÇلثالË طالÞ كاä(: تقدã ما طاÇæÑ Óæية من عباÇ Óبن

 Ãمضيناå فلو ÃناÉ¡ فيها هلم كاÃ äمر يف ÇستعجلوÇ ÇلناäÅ Ó: عمر فقاÇæ áحدÇ ¡ÉلثالË طالÞ عمر خالفة
 . عباÇ Óبن عن طاÓæ برÇæية يعملوÇ مل ÇجلمهوÑ فهنا)¡ عليهم

 عىل رصيح نصح هناß هل æÃ ثالÇ ¿ËلثالË طالÇ äÃ Þلسنة Ç æÃلقرäÂ من رصيح نص هناß فهل
ÏملعتاÇ ملتأخرين¿ عند بالترصيحÇ مع. الæ لكÐ دجت äÃ جلامهريÇ ÇجوÑÏ عىل Çهذ. 

 فعله لكاÇ äلرÇæية صحت لو عمر ألä باملحكمº ليس æهذÇ ¡عمر قلدÅ Çæهنم: قاá من Çملتأخرين æمن
 Çلنبي سنة æيدعوÇ تعزيرå يف عمر يقلدäÃ Çæ يمكن æال Çحلكمي¡ ÇالستقرÑÇ باÈ من æليس Çلتعزير باÈ من
 .æمكاÒä äما لكل Çلصاحلة Çلامضية æسلم عليه Çهللا صىل

 ترß من(: Çحلج يف قاÃ áنه عنه æغريÃ ÏæÇÏ åبو ìæÑ كام ¡عباÇ Óبن ÇæÑية من Ãخرì مسألةäÃ  ð حني يف
 ðنسكا Þفليهر  ðماÏ ¡(جتد äÃ ألئمةÇ بعةÑألÇ لعامةÇæ هل منÃ لعلمÇ ÇجوÑÏ عىل äÃ من ßتر  ðجباÇæ حلج يفÇ 
 .ãÏ فعليه

 ãÏ¿ فيه ÇلوÇجب ترÇæ äÃ ßلسنة ÇلكتاÈ من نص هناæ ßهل
ÈÇجلوÇ :ليس ßلكنهم رصيح¡ نص هنا ÇæعتربÇ áبن قوÇ Óعبا¡ Ñصاæ ãإلماÇ محدÃ åغريæ ÇÐÅ سئل 

 æقرÇئن Çلصحابة هدí ألä¿ عباÇ Óبن قوá عىل توÇæÏÑÇ فلامÇÐ ¡عباÇ Óبن بقوÃ áجاÇ Èملسألة هذå عن
 Çبن قاله بام قضت ةÇلرشيع قوÇعد Ç äÃلنبوية Çلسنة منهاÌ يف تيمية Çبن Ðكر æلذلك به¡ قضت Çلرشيعة
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Óعبا¡ áقا :äجب كل فإÇæ لرشيعة يف فعيلÇ يف áفعاÃ ÊÇÏلعباÇ Éنحوها كالصالæ من فيه البد ¡äÇفكام جرب 
äÃ ÉلصالÇ جترب Ïلسهو¡ بسجوÇ äفإ äÇجلربÇ حلج مسائل يفÇ هي ÁلدماÇ. 

Çهذ Úمن نو ÑعتباÇ ئن¡ بفقه يسمى ماÇلقرÇ لذلكæ بامÑ ملتأخرين من متعجب تعجبÇ Ãæ طلبة بعض 
 Ïليالð¿ فيها نجد ال Ãننا مع مسألة Åىل Çملتقدمني من ÇجلمهوÇ æÃ ÑألÑبعة Çألئمة Ðهب كيف: æقاÇ áلعلم

 Ç æÃملتقدموÇ äألئمة ترß كيف: فقاá تعجب من تعجب Ñæبام نصاð¡ ليس لكنه Ïليالð  فيها Ç äÃحلقيقة
 ÇعتباÑ باÈ من هذÇ: قلنا¿ باÓع Çبن عن طاÓæ كحديث ÅسناåÏ بظاهر صح ÇلذÇ íلنص هذÇ مجهوÑهم

 .بالقرÇئن Çلفقه
²g¬·? ¥G?g·?�8� ¾ÈÄ¬» ZÊS�·? 
ãلرتجيح مفهوÇ ملتأخرين¡ عندÇ السيامæ ÈصحاÃ هبÇملذÇ بعةÑألÇ -قيلæ خلمسةÇ- هو Úمن نو 
¡ÑالنتصاÇ هوæ Úمن نو äÃ قوهلم äيكو ¡ðصحيحا äÃæ áخالفهم من قو äيكو ºðلذلك غلطاæ هنم جتدÃ 
äيقولو: ÏلرÇ ليل عىلÏ ¡ملخالفÇ æÃ ÈÇجلوÇ ليل عنÏ ملخالفÇ. 

Çهذæ -ألسف معÇ- نتظمÇ يف ÊيمياÏألكاÇ لعلميةÇ ¡äآلÇ ÇÐفإ ÊكرÐ áÇقوÃ هبÇملذÇ بعةÑألÇ فقلت :
äÅ لشافعيةÇ عىل ¡áلاملكية قوÇæ عىل ¡áقو ÝألحناÇæ حلنابلةÇæ عىل ¡áجحت ثم قوÑ áلشافعية قوÇ ¡ðمثال 

 !Çæلاملكية Çæحلنفية Çحلنابلة ÏÃلة كل عن جتيب äÃ يلزمك
 Åنه. عليه Ïليل فال Çآلخر ÇلقوÃæ áما كذÇæ ¡ÇلرÇجح: بقوله ÃحياناÇ  ðلعلم طلبة بعض عرب Ñبام æلذلك

ÇÐÅ نضبطÇ áمن قو áÇقوÃ ملجتهدينÇ ¡ئلÇæألÇ ليسæ Çهذ áلقوÇ ºÇ ðÐيمكن ال شا äÃ äليل¡ عليه ليس يكوÏ 
 Ïليل Ãنه ÇملقصوÏ لكم .متعاÑضة Çæلرشيعة Ïليل عليه ÇلقوßÇÐæ á ليلÏ عليه Çلقوá هذäÃ Ç هذÇ معنى æليس
 .Ãخرì مسألة فهذå يصح ال æÃ يصح Ïليل Ãنه Ãما به¡ Çالستدالá يقبل

 ðÇÐÅ :áلقوÇ íلذÇ Òلك جيو äÃ áنه: تقوÅ ليل الÏ ما هو. عليه äكقولك بدعة¡ كا :áملعتزلة قوÇ يف 
 ÇلذÇ íلقوæ áهذÇ: تقوäÃ á يسعك فإنه شاðÇÐ  فقهياð  قوالð  كاæ ÅÇÐ äمثله عليه¡ Ïليل ال قوÇ áلكبريÉ صاحب
 .عليه Ïليل ال قوÇ áلعلم Ãهل من Çلعامة خالف
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 قوالÇ æÃ  ðألÑبعة¡ ÇملذÇهب من مذهباð  فريجح -Çملتأخرين من كثري يصنع كام- بالرتجيح تأيت Ã äÃما
 Çألئمة من مجهوÑ عليه Ñبام Çآلخر ÇلقوäÃ á مع. عليه Ïليل ال Çآلخر Çæلقوá: يقوá ثم ÇألÑبعة¡ ÇملذÇهب لغري

 !Çلفقهي Çحلمق من نوÚ فهذÇ Çملتقدمني¡
ÐÅ يمكن ال äÃ يذهب ÑجلمهوÇ ملتقدمني منÇ ىلÅ ثم مذهب áيقا :Çهذæ áلقوÇ ليل عليه ليسÏ .ماÃ 
äملتقدموÇ فإهنم äلرتجيح يفهموÇ نه عىلÃ Úنسة من نوÇملؤÇ æÃ ÑالستظهاÇ لتقديم يفÇ áعىل لقو Âºلذلك خرæ 

¡ نصاð  خالف Çملخالف يكوÅ äÃ äال فيهÇ ºختلفوÇ ما مجهوÑ يف Çلشديد ÇإلنكاÑ عندهم يظهر مل ðسنةæ فهنا 
äæهو كام عليه¡ ينكر Ýæيف معر äشأ ÈصحاÃ áسوÑ هللاÇ هللا صىلÇ سلم عليهæ ºغريهمæ فقد Çكانو 
äكوÑمسألة يد ÝخلالÇ عىل Çلوجه هذÇ. 

 ðÇÐÅ :Þملتقدمني بني ما فرÇ Çæيف ملتأخرين ãلرتجيح مفهوÇ :äÃ لرتجيحÇ ملتأخرين عندÇ Úمن نو ãلعزÇ 
ãÒلالÇ íلذÇ åتصحيح: معنا áلقوÇ ح  Çملتقدمني عند Ãما Çلدليل¡ من غريå تفريغ Å æÃسقاÅæ æÃ ØبطاÇ áملرجَّ

 .Çæضحاð  بياناÏ  ðليلها æباä سنتها ظهرÊ قد خاصة مسائل يف Åال هذÇ عىل شأهنم كاä فام
²g¬·? »@�?l�8� ¾ÈÄ¬» ®Ù�? 
 لدÑجة æعيهم يف فرÞ هناß لكن ÇخلالÝ¡ يعرÇ- Ýجلملة حيث من- Çæملتأخرين Çملتقدمني من كل
¡ÝخلالÇ äفاملتقدمو äجة يعرفوÑÏ ÝخلالÇ. 

 هبذÇ Çلقائلني نسبة يعرفوä فإهنم قوالð¡ مهدÇ íبن Ç æÃلشافعي æÃ مالك Ã æÃمحد Çإلماã قاÇÐÅ á: بمعنى
áلقوÇ ألئمة¡ منÇ ÇÐÅæ Çخالفو  ðفإهنم قوال äنسبة يعرفو Çهذ áلقوÇ ملخالفني منÇ. 

 .بدÑجته معرفتهم من Ãكثر ÇخلالÝ معرفة -كتمييز نصطلح æ äÃلنا- عليهم فغلب ÇملتأخرÃ äæما
 ÇخلالÑÏ ¿Ýجة æمعرفة ÇخلالÝ معرفة بني Çلفرæ Þما
äÅ من Ýيعر ÝخلالÇ يعرفه  ðجمملة¡ معرفة íÃ :Ýيعر äÃ Çهذ áقو äÃæ لÇáآلخر قوÇ Çكذ ¡Çكذæ لكن. 
áلقوÇ آلخرÇ من áبه¿ قا äمسألة فإ ÑعتباÇ لقائلنيÇ منها البد مسألة. 
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æÃ áلقوÇ آلخرÇ ما ¿åفإنه مبنا  ðحياناÃ äيكو áلقوÇ آلخرÇ عليه Ñألئمة¡ من مجهوÇ يأيتæ فقيه áفيستد 
Çهلذ áلقوÇ íلذÇ عليه Ñألئمة من مجهوÇ ضعيف بدليل æÃ ح فيأيت ضعيفة¡ بداللة  هذÇ قوæ áيبطل Çملرجِّ

علم بطريقة Çلقوá هذÇ نرص قد متأخرðÇ  حنبلياæÃ  ð شافعياæÃ  ð مالكياð  فقيهاð  ألÇ äألئمةº من Çجلمع õهنا يÃ غلط. 
 ðÇÐفإ :ÑعتباÇ ßÇÑÏإلÇ جةÑلد ÝخلالÇ منه البد. 
åمخسة هذ ÊÇمميز Þملتقدمني فقه بني للفرÇ فقهæ ¡ملتأخرينÇ هيæ Úفتح من نو åملسأل هذÇسة ةÇÑللد 
 .Çæملتأخرين Çملتقدمني فقه بني ÇلفرÞ حتقيق يف ÇæملرÇجعة
 كاÅæ äنام Çæلتعصب¡ Çلتقليد باÈ عندهم يكن مل Çملتقدمني Å äÃىل تشري äÃ لك Çلرتجيح مسألة æيف
 .Ðلك غري Åىل.. بالفاضل ÇملفضوÇ áقتدÁÇ باÇ. Èلذكر Ãهل سؤáÇ باÇ. ÈالتباÚ باÇ. ÈالعتدáÇ باÈ عندهم

 Çلتعصب äÃ شك æال Çæلتقليد¡ Çلتعصب عليهم غلب Ãنه: Çلفقه من نقصهم فمام تأخرÇäæمل Ãما
 .Çلتمذهب: æهي ÇلرÇبعة Çملسألة يف سيأيت æهذÇ مذموÇæ ¡ãلتقليد
 
Î·Bk�? Î¤G?g·?�8IÃe¼L·? 

 ÃرشÇ Êلتي Çخلمسة ÇملذÇهب هي بعد ما يف Çنضبط Çلذæ íلكن مذÇهب¡ عدÇ Éألمة يف تكونت لقد
 .Çلتمذهب بنقد رصÍ من -Çلعارش Çلقرä بعد æالسيام- جاÁ ثم ¡سابقاÅ  ðليها

 يف Çلتمذهب كاä لقد Çلعلمي¿ Çلرتتيب من نوÃ Úنه Ç ãÃلتدين من نوÇ Úلتمذهب هل: نقوæ áنحن
 .علمياð  ترتيباÃ  ðصله

: كÐل معنى فإä مالكي¡ Çلرب عبد Çبن Ç æÃ äÅحلنفية¡ Ç æÃلشافعية¡ من فالناäÅ  ð: قلت Ã ÇÐÅنك: بمعنى
 يسمى ما ثم ÇæإلمجاÇæ ¡Úلسنة ÇلكتاÇ :ÈألÏلة äÃ معنا سبق ألنه Çºالستدالá يف مالك ÇإلماÃ ãصوá عىل Ãنه

 .فيها Çملختلف باألÏلة
Çلتمذهب معنى فهذÇ تهÑلعلمية بصوÇ لسائغةÇ íلذÇ من هو Èتيب باÇلرتÇ ¡لعلميةÇ íÃ :äÃ  ðمن مجاعة 

 من Çحلديث Ãهل Ã æÃمحد فقه ÃصوÇ áختاÃ ÇæÑخرì ةæ ðمجاع ¡Çلشافعي فقه ÃصوÇ áختاÇ ÇæÑلعلم Ãهل
 .æهكذÇ..  مالك Çإلماã فقه ÃصوÇ áختاÃ ÇæÑخرæ ìمجاعةæ  ðنحوهم¡ ÇلبغدÏÇيني



 

 
 

˻˽ 

ÇÐلتمذهب فهم فإÇ عىل Çلوجه هذÇ من فهو Èتيب باÇلرتÇ لعلميةÇ. هلæ Çهو هذ íلذÇ قعæ يخ يفÑلتاÇ 
ãÃ äÃ íلذÇ قعæ لتعصب¿ هوÇ 

áقع لقد: نقوæ يف ÑلتاÇيخ Çهذ ¡ßÇÐæ فكام äÃ من حمققني ثمة ÈصحاÃ ألئمةÇ بعةÑألÇ äيسمو 
 Çلعلمية ÇلرتÇتيب باÈ من Åæنام Çæلتعصب¡ Çلتدين باÈ من هو ليس ÇلذÇ íلسابق Çملعنى هذÇ عىل مذهبيني¡
ÑالختياÇæ يف ¡ÏالجتهاÇ جد فكذلك õæ äملتمذهبوÇ äملتعصبوÇ. 

 ينكر¿ ال Ç æÃلتمذهب ينكر هل: قيل æ ÇÐÅلذلك
 Åنه: يقوäÃ á لعامل جيوÒ ال Åنه: فيقوæ áتفصيالð  مجلةÇ  ðلتمذهب ينكر من Ãما: ÇملقصوÏ بحسب: قيل

 ÇالستدالÃ áصوá عىل æيقدمها Çلشافعي عند ÇالستدالÃ áصوá خيتاÃ Ñنه قصد äÅæ حتى شافعي¡ æÃ حنبيل
 .مالك عند

 فيبني Çملدينة¡ Ãهل ÅمجاÚ يستعمل Çلذí للاملكي خالفاÇ  ðملدينة¡ Ãهل ÅمجاÚ يستعمل ال مثالÃ  ðنه: بمعنى
 فيام Çملسائل يف تقحم فهذÇ. ضاللة æÃ بدعة Çملفهوã هبذÇ Çلتمذهب هذÇ فإÇ¡ äلشافعي ÇإلماÃ ãصوá عىل فقهه
 .يظهر

¿ÇÐلام 
 مل فإنه يتمذهب¡ مل من ÇلعلامÁ من æجد Åنه: قلت äÅæ ألنك مضتº قرäæ يف Çألمة ÅمجاÚ خيالف ألنه

 .Çملفهوã هذÇ عىل Çلتمذهب بإنكاÑ رصÃ Íنه Çألمة قرäæ من مجلة يف عامل عن ينقل
 مع ينشأ مل فالæÃ ¡ä فالä عند Çلفقه Ãصوá بعض ÇقتفاÁ هو ÇæلذÇ íلصوÉÑ هبذÇ åلتمذهب äÅ ثم
 قوá عن خيرجوä ال Ãكثرهم Ç æÃملكيني من كثري كاæ :äقاÑ áسالته يف Çلشافعي نص بل ÇألÑبعة¡ ÇملذÇهب
Áعطا¡ äكاæ هل من كثريÃ ملدينةÇ ال äعن خيرجو áملسيب بن سعيد قوÇ¡ شتهر مالك فيهم ظهر لام ثمÇæ 
 . Çلنخعي بقوá يأخذÇ äæلعرÃ ÞÇهل æكاä: قاá ¡مالك Çإلماã يتبعوä بدÇæÄ علمه

äفكا Çهذ Ç ðمرÃ ا ðفæعند معر ¡ÁلعلامÇ لذلكæ ÇÐÅ ÊÃلعلم كتب يف قرÇ ¡ملطولةÇ æÃ ببعض يتعلق ما 
ºÊلفقهياÇ جتد äÃ  ðملوطأ يف مالكاÇ æÃ باته يفÇنة يف جوæملدÇ بامÑ علل  ðÇبه من كثريÇكنا: بقوله جوÑÏÃ ÁلعلامÇ 

 .بذلك يقوÇ áلعلم Ãهل من Ãحد يذكر مل .شيخنا عليه مىض ما æهذÐ. Çلك عىل



 

 
 

˻˾ 

ÁÇفاالقتد Çهبذ ãملفهوÇ عىل Úمن نو ÏالجتهاÇ لتقديمÇæ áألصو ãماÅ عىل ãماÅ ال Óقد به¡ بأæ Úيف شا 
äæملسلمني قرÇ. 

 قوá تقديم æÃ مرجوحاð¡ يكوä عدæ åÇما ÇلرÇجح هو Çملذهب هذÅ äÃ Çىل Çلتمذهب حتوÃ ÇÐÅ áما
 هذäÃ Ç شك فال Çلفقهيةº للمذÇهب تقديامÇ  ðلنبوية Çلسنن هجر Ç æÃلتعصب¡ æÃ مطلقاÇ ¡ðلشافعية عىل Çحلنابلة
 .Çملتقدمني Çملسلمني Ãئمة æبإمجاÇ Úهللا¡ رشيعة يف مذموã متذهب

 
Î·Bk�? Îk»@�?�8J@HjA ®Ù�? 

ßهنا ÈسباÃ Ýفة للخالæشائعة¡ معرæ كقوهلم :äÅ من ÈسباÃ ÝخلالÇ :äÃ äحلديث يكوÇ عند صح 
ãماÅ ملæ آلخر¡ عند يصحÇ æÃ بلغ Çمل هذæ يبلغ Çلخ.. هذÅ. åهذ ÈسباÃ فة عامةæمعر. 

 خالÝ سبب يف يتبني äÃ -للفقه Çلدæ ÓÑÇالسيام- Çلعامل طالب عناية من يكوÃ äÃ äحب Çلذæ íلكن
ÁلعلامÇ ¡ملتقدمنيÇ äفإ  ðÇختالفهم من كثريÇ äيكو  ðبام سبب¡ عىل مبنياÑæ äكا Çلسبب هذÇ  ðلغائب من نوعاÇ يف 
Ñ ال مما Çلسبب هذÇ كاÑ äبام Ç æÃملعارصÇ ¡Éلفقهية Çلطريقة  .قدåÑ يقدَّ

áلك مثاÐ :ÇÐÅ عن تكلمت Ýألئمة خالÇ ¡بعةÑألÇ æÃ قبلهم ممن غريهم Ãæ لصحابة من تقدمهم ممنÇ 
 .Çلنص باÈ من Çملسألة هذå كوä يف ÇلرتÏÏ هو ÇخلالÝ سبب æ äÃجدÇæ Êلتابعنيº عنهم تعاىل Çهللا Ñيض

 عندهم هذÇ يكوä ال æلكن Çحلديث¡ هذÇ يف Ç æÃآلية هذå يف Çلداللة من نوÚ عىل يتفقوÃ äهنم: بمعنى
 Ðæلك ÇلوجوºÈ عدÇ æÃ ãلوجوÈ جهة من كمÇحل ÑÏجة يف ÇلرتÏÏ من يشÏ Áخله Ñæبام Çلنص¡ باÈ من
 Åىل يذهب æبعضهم لزæمها¡ Åىل يذهب كاä بعضهم äÃ جتد فإنك Çحلج¡ مسائل يف Çختالفهم من كثري مثل
 لربام Çألصوليوºä نظمها Çلتي ÇملتأخرÇ Éألصولية ÇلطرÞ بعض Ãجريت لو Ãنك مع ÇملستحباÊ¡ باÈ من Ãهنا

 .ÇلظهوÑ هذÇ æÃ Çلبياä هبذÇ تكوä ال قد Çملسألة حقيقة äÃ مع هؤالÁ¡ حدÃ مع هو Çلبنيِّ  ÇلقوäÃ á لك حتصل
 هذÇ عىل Çلغالب فإÇæ- äملحدثني ÇلفقهاÁ من Çملتقدمني Çألئمة: Ãعني- ÇختلفوÃ ÇÐÅ Çهنم: Çجلملة æيف
ÝخلالÇ äÃ äله يكو ßسبب حمرæ به¡ يقيض ÇÐÅæ ÊعتربÇ åهذ ÉلقاعدÇ لعامةÇ -السيامæ ÇÐÅ äكا ÝخلالÇ سلي 



 

 
 

˻˿ 

 ðÇÐلك حتصل -شا äÃ مسألة ãلعزÇ هلم عىلÇقوÃ áما غري يف باإلبطا ÊخرتÇ æÃ ¡جحتÑ æÃ ىل ماÅ ºلكÐ ليس 
 .Çحلكمة باÈ من Ç æÃلفقه باÈ من

 
Î·Bk�? Îjb@k·?�8IK?g» ®Ù�? 

 ðÇما كثري áيقا :äÅ لفقهÇ طويل . ðÇكثريæ ما áيقا :äÅ لتتبعÇ سةÇÑلدÇæ Ïلفقه مسائل آلحاÇ ¡áيطو Çهذæ 
 Åهنا: تقوæ äÃ áلك ÇلوحيدÇ ¡Éلصحيحة ÇلطرÞ هي Ãهنا æنظن طرقاÃ  ðحياناð  نستعمل قد æلكن صحيحã ºكال
Þقد لكن صحيحة¡ طر äتكو  ðمثالية طرقا. 

 من مسألة كل تتبع æ :äÃهي Çلفقه¡ مسائل ÇÑÏسة يف ÇفرتÇضية بل مثالية ليست Ãحياناð  تكوæ äقد
 ÑÏجاته Ãقل عىل يكن مل Ç äÅفرتÖÇ¡ هذÇ Çلنهاية¡ Åىل.. Çæلرتجيح Çæلتحقيق Çæلتدقيق بالدÇÑسة Çلفقه مسائل

 .Çملمكنة ÇملثالياÊ باÈ من æليس ÇالفرتÇضاÊ¡ باÈ من كاÑ äبام بل ا¡يð مثال Ãنه
 äÃ يمكن -Çلفقهي ÇخلالÝ مع Çæلتعامل Çلفقه مع للتعامل Çلتقرير باÈ من- Çلفقه مسائل äÃ ظني æيف

 : ÃنوÚÇ مخسة Åىل تصل
ÚلنوÇ ألÇáæ :مجع مسائلÃ عليها ÁلفقهاÇ :åهذæ ينبغي ال ÑإلكثاÇ ÏÏلرتÇæ لتشكيك يفÇ شأهنا يف æÃ يف 

ºلتهاÏÃ بنص حمسومة لكوهنا ¡ÚمجاÅæ åهذæ لعلم لطالب بالنسبة منتهيةÇ. 
ÚلنوÇ لثاينÇ :ملسائلÇ لتيÇ ما فيها ÈÑيقا ÚإلمجاÇ :هيæ عنها يعرب ما ÁلفقهاÇ -مة كابنÇقد åغريæ- 

 يقوله كام. هبا يقولوÇ äلعلم Ãهل من ÇلفقهاÑÏÃ Áكنا: Çملتقدمني بعض قاÑæ áبام. خالفاð  فيها نعلم ال: بقوهلم
 يشابه ما ÃحياناÇ  ðلرتمذí كالã يف يوجد æلكن. ÇحلجاÒيني Ñبام Ç æÃملدنيني يقصد Çلغالب يف كاäÅæ ä ¡مالك
ÚإلمجاÇ ليسæ  ðمجاعاÅ. 

عرÃ Ýنه: بمعنى õي äÃ ثمة ¡ðلكن خالفاæ هذÇ ÝخلالÇ شبهÃ ما äيكو Ýباخلال ¡ÐلشاÇ æÃ ÝخلالÇ ¡ÏلفرÇ 
: بعضهم يقوÐ áلك æمع ما¡ بقوÇ áلتابعني Ãئمة مجهوÑ عن ÇلبرصÇ íحلسن æÃ ¡عطاÇ¡ æÃ Áلقاسم تفرÏ مثل
 هذäÃ å بالرضæ ÉÑæليس Çملسائل¡ من ÇلنوÚ هذÇ يف ÇستطرðÇÏÇ  ثمة æ äÃجتد Ðلك¡ æنحو ..خالفاð  فيه نعلم ال
 .Çلعلم Ãهل من Çلعامة مع يكوÇ äلصوäÃ ÈÇ: فيه Çألصل لكن ÇلالÒمة¡ ÇلقاعدÉ هي



 

 
 

˻̀ 

Éكقاعدæ عامة :äÃ ما äكا ÝخلالÇ فيه ¡ðÇÐجلملة يف فإنه شاÇ يمكن ال äÃ äيكو ÈÇلصوÇ شذ من مع 
 .ÇلعلامÁ عامة عن

 ðÇÐÅ :åمسائل هذ -äÅ لتعبري صحÇ- رشها كفيت قد. 
ÚلنوÇ لثالثÇ :فيه ما Ýنسميه ال خال  ðÇÐنام ¡شاÅæ نسميه  ðخالفا ¡ðلكنه حمفوظاæ خيالف áجلامهري قوÇ :

åملسألة هذÇ ال Òألحد جيو äÃ áنه: يقوÅ فيها يرجح áقو ÑجلمهوÇ ºðبام بل مطلقاÑ ÈصاÃ ÑجلمهوÇ بامÑæ 
¡ÇخطئوÃ ئن من لكنÇلرتجيح قرÇ :äÃ áلقوÇ ÇÐÅ هبÐ ليهÅ Ñألئمة مجهوÇ ¡ملتقدمنيÇ السيامæ ÇÐÅ ختلفتÇ 
 æمالك ÇلعرÞÇ¡ يف ÇæلثوÇ íÑلشاã¡ يف ÇæألÇÒæعي مرص¡ يف سعد بن كالليث Ãصلهمº تفقÃ ÇæمصاÑهم

 مع Çملتقدمني مجهوæ äÃ ÑجدÊ فإÒ- ÇÐماهنم يف Çلدنيا Ãئمة يسموÇ äألÑبعة هؤالÇæ -ÁحلجاÒ املدينةفي
ÝختالÇ همÑمصاÃ ÇهبوÐ ىلÅ ºلغالب ففي مذهبÇ يفæ جلملةÇ äÃ Çملذهب هذÇ äلصحيح¡ هو يكوÇ قدæ نص 

 æ ÇÐÅالسيام Çملتقدمني¡ من ÇجلمهوÅ Ñليه Ðهب ما äÃ فظهر Çلرشيعة مسائل تأملت: æقاá هذÇ عىل تيمية Çبن
 .Çلصحيح هو Çجلملة ففي مرصهمÇ ºختلف

áقا :Çهذæ ãبالعقل معلو ¡ÚلرشÇæ فإنه Ñالسيام- يتعذæ ÇÐÅ Êمسألة قيد ÝختالÇ ملرصÇ- äÃ Öيفر 
ÖÑفا áيقوæ :حلديث لعلÇ ملدنيني¡ لغيب ملÇ فأنت áتقو :Áهؤال äمدنيو äيوÒحجاæ äقيوÇعرæ äشاميوæ .

 ¡Çلشافعي Çإلماã -به Çلتقضية عىل عليه نص Ãنه Ãجزæ ãال- Ðلك Åىل Ãشاæ Ñممن. Çلكثري Ðلك عىل نص بل
 .Çألكثر عليه بأنه Çلقوá هلذÇ تقديمه æعلل Çلرسالة¡ يف له ÇختياÊÇÑ قدã فإنه

 من Çألكثر عليه Çلذí هو هذÅ äÃ Çىل ÃæشاÇ Ñألحكاã¡ بعض قدÑ ãبام سننه يف ÇلرتمذÇ íإلماæ äÃ ãجتد
 .Çلقوية Çلرتجيح قرÇئن Ãحد هو: نقوÅæ áنام الÅ ¡ãÒنه: نقوá ال Çألكثر برíÃ فاالعتباÇ .Ñلعلم Ãهل

 .Çلقوá هذÇ تذã ال فإنك متديناð  عنه خرجت ÇÐÅæ متدين¡ Ãæنت Åال عنه خترÌ ال Ãنك: بمعنى
ÚلنوÇ ÇلرÇما: بع äمن كا ÝخلالÇ قد Úشتهر شاÇæ :الæ تستطيع äÃ áتقو :äÅ جلامهريÇ ملتقدمني منÇ من 

ÁلفقهاÇ ملحدثنيÇæ هلم ¡áنام قوÅ لك äÃ áتقو :äÅ ÝخلالÇ هنا Ýشائع خال ºÚæجتد فإنك مرش äÃ ملدنينيÇ æÃ 
 ÇلنوÚ¡ هذÇ من كاä فام فوÇ¡Çختل Çلصحابة بل ÇختلفوÇæ ¡Çلشاميني ÇختلفوÇæ ¡ÇلعرÇقيني ÇختلفوÇ ¡ÇحلجاÒيني

 .ÇألمصاÑ يف خالفهم æشاÚ بيناÇ ¡ðختالفاÇ  ðلفقهاÁ فيه Çختلف æقد



 

 
 

˻́ 

 ترجيح Åىل بحاجة Ãنك شك ال Çملسائل من ÇلنوÚ هذÃ- äÃ Çعلم تعاىل Çæهللا يل يظهر فيام- Çجلملة ففي
 هذÇ æÃ Çلقوá هذÇ حتÑج Ã äÅنك: ÇملقصوÏ لكن Çلقولني¡ بأحد ليعمل ترجيح Åىل بحاجة Çلعامي حتى فيه¡

áلقوÇ يف تبالغ فال ÑالنتصاÇ. 
áملسجد حتية: مثاÇ قت يفæ لنهيÇ. åقد مسألة هذ Úشا ÝخلالÇ فيها  ðشيوعا ¡ðقويا äكاæ بنÇ تيمية -

 Çملتأخرين Çألئمة æبعض شأهنا¡ يف متوقفاð  كاÃ äنه عىل نص قد -Çملحققني Çملتأخرين فضالÁ من æهو
ل: قاá كالشوكاين  .Çإلشكاá يف يقع ال حتى Çلنهي æقت يف Çملسجد Ïخوá يقصد ال ÇإلنساÃ äÃ äفضِّ

 ðÇÐÅ :ما äفيه كا ÝخلالÇ  ðÇÑفيه فرجح مشهو  ðترجيحا  ðئاÏها  ðÇÏÑال باæ ملسألة يف تبالغÇ. 
 يف رشعية مصلحة Çقتضت Å ÇÐÅال Çملسلمني¡ بني Åشاعته ينبغي ÇخلالÝ من ÇلنوÚ هذäÃ Ç ظني æيف

 äÃ ينبغي ÇخلالÝ من ÇلنوÚ فهذÐ Çلك¡ تعاÖÑ ال Çملصلحة كانت Ã ÇÐÅما يشاÚ¡ ال Ç äÃألمصاÑ من مرص
äيكو  ðمألوفا ¡ðقد شائعاæ äكا ÝخلالÇ  ðمألوفا  ðمن شائعاÒ ملتقدمنيÇ لصحابة منÇ ¡لتابعنيÇæ ملæ لتعصب يكنÇ 

 .بينهم معرæفاÇ  ðلرجاá آلحاÇæ Ïلتقليد
ÚلنوÇ خلامسÇ :Êعاæفر ÁلفقهاÇ ¡ملتأخرينÇ ملحتÇÊملذهب يف مالÇ جهæÃ ÈألصحاÇ :طالب فعىل 

 æال كثريÉ مسائل ألهنا للخالºÝ فقهه يستقر حتى فيها طريقه áæÃ يف æالسيام فيها¡ نفسه جيهد ال Ç äÃلعلم
 .تتناهى

 Ç :äÃلعلم طالب حيصله Çلذæ- íيظهر Ãظن فيام- Çلفقه Ãهم من Ã :äÃخريÉ كلمة Çملسألة هذå يف æهنا
 كالزÏÇ فقهي متن مذهب يف يدÑÃ ÓÑبع¡ æÃ ثالæÃ Ë سنتني خالÇ áلعلم طالب äÃ يدÇجل فمن ÇخلالÝ¡ يفقه

åغريæ. 
 æÃ عرش ÇحلاÇ íÏلقرä يف متأخر كتبه فقهياð  متناð  يعرäÃ Ý فقط æليس ÇخلالÝ¡ يعرÇ äÃ Ýملهم لكن

 لكن ¡ÇلتطويرÊÇ من Ðلك Åىل æما Çلربط¡ كفي قد فهو Çæحد¡ مذهب ÇÏخل Çæحد¡ íÃÑ عىل عرش¡ Çلثاين
 äÃ له حيل ال ÇخلالÝ يعرÝ مل من: يقوÇ áملتقدمني بعض كاæ äقد Çلفقه¡ من كبري جزÁ باخلالÇ Ýملعرفة
 .يفتي
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Î·Bk�? Î¤G@k·?�8ZÊS�·? 
 عقل¡ هناß يكوÇ äÃ äلرتجيح يف ينبغي Ãنه Åليه Ãرشنا مما æكاÇ äلرتجيح¡ عن سبق فيام تكلمنا قد
 .بينة سنناð  خالفت ÇÐÅ الÇ ÅلناÓ¡ ألقوÅæ áÇبطاالð  عزماæ  ðليس

 
Î·Bk�? ÎÀ»@P·?�8b@ÄLSØ? cÊ¸°L·?Ç 

áلنبي قاÇ هللا صىلÇ سلم عليهæ :)ÇÐÅ حلاكم حكمÇ ثم فاجتهد ÈصاÃ فله äÇجرÃ(¡ قر فقدÃ ÚÑلشاÇ 
¡ÏالجتهاÇ بل áهللا صىل قاÇ سلم عليهæ :)ÇÐÅæ جر فله فأخطأ فاجتهد حكمÃ(. 
äÅ ßهنا � ðحياناÃ-  ðباÑالجتها بني تقاÇÏ ¡لتقليدÇæ æÃ  ðقد بينهام¡ تقابالæ جتد äÃ لبعضÇ من يفهم 
ÏالجتهاÇ نظمه ما äألصوليوÇ البد بأنه äÃ äملجتهد يكوÇ  ðفاÑبالناسخ عا ¡ÎملنسوÇæ áحلالÇæ ¡ãÇحلرÇæ 
 من ÇألÇ áæملقاã ألصحاÈ يكوÇ äلذÇ íألÇ áæالجتهاÏ من نوÚ هو هذäÃ Ç مع Ðلك¡ غري Åىل.. Çæللغة
ÁلفقهاÇ حلاكمنيÇæ مسائل يف áÒÇلنوÇ ¡نحوهاæ لكن ßهنا Ñمن قد ÏالجتهاÇ هوæ لنظرÇ لرتجيح يفÇ ماæ ىلÅ 
 مسألة æيف Çلسائغة¡ ÇالجتهاÏ مسألة æيف Çلسائغة¡ Çلرتجيح مسألة يف Çستفصاá هناß يكوäÃ ä فينبغي Ðلك¡
 .نظر æÃ باجتهاÇ Ïلتحصيل يسعه مل ممن نحوهم Ç æÃلعامة لبعض جائزðÇ  يكوÑ äبام ÇلذÇ íلتقليد
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Î·Bk�? Î¤j@L·?�8Å°« �kÊL·? cÉcoL·?Ç 
äÅ لدينÇ إلسالميÇ قد يرس¡ كلهæ áلنبي قاÇ عليه ÉلصالÇ ãلسالÇæ يف كام íÑلبخاÇ åغريæ :)äÅ Çهذ 
ا«: يقوÇæ áهللا)¡ يرس Çلدين óم óæ  óل óع óج  úم õكúي óل óع  öيف  öين نÇ  úلدِّ öم  òÌ óر óحلج[ »حÇ :آلية منÇ ثم ]٧٨ äÅ Çهذ ÍالصطالÇ :
 باÈ يف Ãنه Ðلك عن ÇعتذÑ Ñبام لكن Çلتشديد¡ يقابل Çلتيسري æكأä. نظر فيه Çلتشديد¡ æفقه Çلتيسري فقه

 .Çألمر فيسهل Çلتقابل¡
 ðÇÐÅ :ألصلÇ يف äألمة شأÇ لتيسري¡ هوÇ ينبغي لكن äÃ ال äلتيسري يكوÇ  ðخمالفا ºللسنة äأل ÚÑلشاÇ لام 

áقا :)äÅ Çلدين هذÇ يرس (áبعدها قا :)ÇæÏمعنى ¡)فسدæ لسÇÏÇصابة: دÅ ¡ÁليشÇ áتقو :Ïلسهم¡ تسدÇ ÇÐÅ 
ÈصاÃ هدفه غرضهæ. 

 حتصيل Çæ äÃلسالÇ ãلصالÉ عليه لعلمه æلكن Åليه¡ ÇæنتهوÇæ ÇقصدÇ åæحلق تقصدÇæ :íÃ :Çæملعنى
 مسألة فاملسألة ¡)æقاÑبوÇ فسدÇæÏ(: قاá تاماð  بياناð  بيناð  يكوäÃ ä يلزã ال قد Çلرشيعة جزئياÊ كل يف Çحلق
 .مقاÑبة
 ÇملقاÑبة من قصد مع Çملرضيني¡ Çألئمة æهدÇæ íآلثاÇ Ñلسنن باتباæÃ Ú بالتسديد¡ Çلتيسري فرس ما ÇÐفإ

 Ðمه جيوæ Òال حمموæ Ïهو Çلرشعي¡ Çلتيسري هو هذÇ فإÇ äلرشيعةº فقه æحتصيل ÇلناÓ¡ عىل Çæلتخفيف
 .ÇألسباÈ من لسبب

 äÃ شك فال ترÇعىÇ äÃ ºلرشيعة مقاصد من كاä ما ألموÇ ÑملرÇعاÉ معنى عىل Çلتيسري Çستعمل Ã ÇÐÅما
Çلرشيعة¡ عن بعيد تيسري هذÇ هوæ لرشيعة منها¡ ليسÇæ منه ÁÇبر. 

 
Î·Bk�? Ígn@¤·?�8ÐÈL¬·? �@ÊLWØ@G 

 ðÇخريÃæ نبهÃ ىلÅ مسألة :ìلفتوÇ Øباالحتيا 
åملسألة هذÇ تكن مل  ðÉÏألئمة¡ عند حمموÇ äبعض فإ ÓلناÇ ÇÐÅ يكن مل  ðفاÑفتى باحلكم عاÃ لعÇامي æÃ 
 .حرجاð  يكوä قد ÇألحوØ هذäÃ Ç مع باألحوÇ ¡Øلسائل



 

 
 

˼˺ 

 æسلم عليه Çهللا صىل Ñسوله ÃæحكاÇ ãهللا Ãحكاã هي ÇÏئامÇ  ðالحتياطاäÃ Ê بالرضÉÑæ هل: سؤæ áÇهنا
 Çألمر¿ نفس يف

ÈÇجلوÇ :فقد. ال äيكو ÚÑلشاÇ جب ماæÃ  ðÉكاÒ � ðعىل -مثال ÁلنساÇ حليل¡ يفÇ نتÃæ áفيه بل: تقو ÉكاÒ. 
¡ ليس ÇالحتياØ فإä بصحيحº ليس æهذÇ Çلديانة¡ هو ÇالحتياäÃ Ø يظن ÇلناÓ عضفب ðيانةÏ نامÅ لديانةÇ 
 Ç :äÅهللا Ñمحه تيمية Çبن Çإلماã قاæ áقد خمتلفة¡ ÇألبوäÅ ÈÇ ثم Çلدليل¡ من لك يظهر ما بحسب Çلديانة قصد
ÏليهوÇ عليهم ضيق لام ÑألحباÇ مسائل ÊملعامالÇ ¡حرموهاæ Çىل جلئوÅ يحرص ºÊملحرماÇ لذلكæ ÇستعملوÇ 
 .Çلربا مثل Çلبيع Åنام: æقالوÇ Çلربا

áهللا نسأÇ صفاته بأسامئهæ äÃ قناÒلفقه يرÇ ينه¡ يفÏ äÃæ قناÒير ÚالتباÇ هللا صىل نبيه لسنةÇ سلم عليهæ¡ 
ÁÇالقتدÇæ بقضائه بحكمهæ عليه ÉلصالÇ ãلسالÇæ. صفاته بأسامئه نسأله كامæ äÃ ينه ينرصÏ äÃæ كلمته يعيل . 

 .Ãمجعني æصحبه Âله æعىل حممد نبينا عىل æسلم Çهللا æصىل Ãعلم Çæهللا
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